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 اعرتاضات َاصز انذٌٍ انه
 
 ق

 
  اًَ

 
 انُحٌٕ

 
ة عهى ابٍ ْشاو ة ٔانحصزٌفٍ

 
 
  :يف كحابّ األَصاري

 
ة()حٕاعٍ عهى جٕضٍح األنفٍ  

 الباحثة:

 الزىراء بنت عبد الرحمن بن عبد اهلل الشمسان
 

 ملخص الرسالة

لدين يف حواشي ناصر ا الواردةً  كالصرفيةً  على ا٤بسائل النحويةً  الوقوؼً  إىل هدؼ البحثي ي
ػػػاهػػػا مستقصػػػينا إي  هشػػػاـ   هبػػػا علػػػى ا ػػػنً  الػػػٍب اعػػػَبضى  -اللقػػػاٍل علػػػى ملكاػػػ  ا٤بسػػػال     هاكدارسى

ا ػػن هشػػاـ  كهرائػػع  مستمرانػػا مػػنه   النحويػػة  كعلػػى مػػنه ً  كاالعَبااػػات الػػٍب علػػى الصػػناعةً 
 ع.كطريقتى اللقاٍل  ـ هراءى اللقاٍل يف اعَباااتع  مث يقو  

 اعَباػػػع ملك صػػػريف   ٫بػػوم   اعػػػَباضو  كػػل      فيجمػػػ ي الوصػػػ ي  علػػػى ا٤بػػنه   قػػائ ه  كهػػ ا التنػػػاكؿي 
ا٤بسػائل  َبتيػب ا ػن مالػ  يف  كييرتػبي  فصػوؿ الرسػالة  بى كيصػن  ها حٍسػ  هشاـاللقاٍل على ا ن 

ٕبيػث   يػدرس ا٤بسػائلى مث   الز٨بشرم يف ا٤ب صػل ترتيبى ب  فيع   عدا ال صل الثالث فإنع ات  األل ية
ض عليع  مث يورد اعَباض اللقاٍل   كيمقبػع  ػاراء النحػويْب  كالشػر اح ي كر نص     ا ن هشاـ ا٤بػػيػػػمَبى

هشاـ يف غّب )ملكا   ي  م  المناية  اراء ا نً حش  ػي ف كا٤بْب  مقارننا ملقوا٥ب  كهراءه   ا٤بصن  كاحملش  
 كاألدلة فيما طيرح يف القضية  كترجي  ما ييرل فيع األظهر.  ا٤بسال (  ك٧باكلة  ياف المللً 

  األنصػػارم    فتمهيػػدو اشػػتمل علػػى عىػػرضو مػػوجزو ال ػػن هشػػاـ البحػػث ٗبقدمػػةو  كقػػد ا تيػػًدئ
ككتا ػػػع )ملكاػػػ  ا٤بسػػػال  إىل ملل يػػػة ا ػػػن مالػػػ (  كناصػػػر اللقػػػاٍل  ككتا ػػػع )حػػػواشو علػػػى تواػػػي  

 .األل ية(

علػى  التػثيّب ٥بػاقها  ٩با جمػل اعَبااات اللقاٍل كسبٍ   مض ت رُّدظهر من خبلؿ الدراسة ك 
ت عػػػن هراء كمػػا كشػػػ يف غّبهػػػا    ويػػػة كالصػػرفية منهػػػا  ملـالنح  مػػد   سػػػواء مصػػن  ات مػػػن جػػػاءى 
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   ٩بػػػا مليػػػرل ع ملك  مػػػدى سػػػائل الػػػٍب كقمػػػت فيهػػػا االعَبااػػػات  ٩بػػػن كػػػانوا قبلىػػػهػػػ   ا٤ب يفالنحػػػويْب 
 النحوم. ا٤بوركثى 
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Naser al-Din al-Laqani's objections grammatical and morphological, to Ibn 
Hisham al-ansari, his book (Hawashi of Tawdeeh Alalfeiah) 

 

Researcher 

Al Zahraa Abdulrahman Abdullah Al Shamsan 

 

Abstract 

The research aims to investigate and examine the Nahw and Sarf issues raised 
by Naser al-Din al-Laqani against the methodology and opinions of Ibn Hisham in his 
book (Awdah al-Masalik ila Alfiyat Ibn Malik), reviewing the methodology of al-Laqani in 
these critiques, and evaluating his opinions and methodology. 

This research standing on the descriptive approach, and is based on compiling all 
the grammatical or morphological critiques by al-Laqani against Ibn Hisham, and then 
classifying them according to the chapters of the thesis, and arranging the issues as 
appeared in alfiyah ibnu malik, and then studying them by mentioning the text in Ibn 
Hisham along with the critique by al-Laqani, followed by the opinions and commentaries 
of grammar scholars, taking into consideration views by Ibn Hisham other than those in 
(Awdah al-Masalik ila Alfiyat Ibn Malik), and try to explain the justifications and 
evidence in favor of issues raised, and weighting what seems to me is the plausible 
ones. 

The research starts with an introduction, a prelude which give a brief account of 
Ibn Hisham al-Ansari, and his book (Awdah al-Masalik ila Alfiyat Ibn Malik), and 
Nasser al-Laqani, and his book (commentaries to clarify Alfiyat Ibn Malik). 

The study has shed light on the uniqueness and the precedence of the critiques 
by al-Laqani, and their profound impact on the grammatical and morphological works of 
his successors. Furthermore, the study also shed light on the views of other grammar 
scholars on these issues raised by al-Laqani, which have represented a great 
contribution to the field of Nahw (Grammar). 
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  املقدمة

 :ما يأتي وفيها

o مشكلة البحث والتساؤالت التي يجيب عنها. 
o .أىمية البحث وأسباب اختياره 
o .أىداف البحث 
o .الدراسات السابقة 
o وإجراءاتو. البحث منهج 
o ة البحث.خط 
o شكر وتقدير . 
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 مقدمةال

نػا ٧بمػد كعلػى نبي    ملشرؼ األنبياء كا٤برسػلْبا٢بمدي هلل رب  الما٤بْب  كالصبلةي كالسبلـ على 
   ك مدي:  كالتا مْب ٥ب   إحساف  كسل   تسليمنا كثّباهلع كصحا تع

ػػػػه ركا لػػػػع  ينشػػػػػلوف ٗبدارسػػػػتع  كٙبليلػػػػع  كتثمُّػػػػ ل مػػػػا فيػػػػع  فػػػػإف  للػػػػل علػػػػ و سػػػػاـو رجػػػػاالن سي
يلػة  كإف  ع كقواعد   كإف  عل  المر ية لع احملل  األعلى  كا٤بقاـ األسػُب  كالػايػة النبكاستهراج ملصولً 

مالػػ   ثل يتػػع الػػٍب كصػػلت  ها  ا ػػنى هػػا كصػػرفً ه   ملػػـو اللػػػة  ٫بوً مػػن األفػػ اذ الػػ ين عيرفػػت عنػػايتي 
ػػػن ف ككيًاػػػ  فيهػػػا  حػػػٌب اآلفػػػاؽ  فهػػػي مػػػن ملجػػػل  مػػػا صيػػػ ػػػا    ى ملخى ملهػػػل ال ػػػن   مػػػد  يتناكلو ػػػا درسن

 كشركحنا.

علػػػػى ملل يػػػػة ا ػػػػن مالػػػػ   ا٤بسػػػػمى  ا ػػػن هشػػػػاـو  كمػػػن ملكسػػػػ  هػػػػ   ا٤بال  ػػػػات انتشػػػػارنا شػػػػرحي  
فيهػػا  ككا ػػ  مػػا اسػػتبه     ػػػ)ملكا  ا٤بسػػال  علػػى ملل يػػة ا ػػن مالػػ (  حيػػث ملفهػػ  مػػا اسػػتػل ى 

مػا  مل ػرزً ن   كالتحشػية  كالتمليقػات  كلمػل  ًمػالتداكؿ  كالشػركحي  كملجاد  فلاف لشرحع حظُّ  كشرحى 
 اللىق ػػاٍل    ػػن عبػػد الػػرٞبنً   ػػن علػػي   حسػػنً   ػػنً  ٧بمػػدً الػػدين  ليهػػا ملٮب يػػةن حاشػػية الشػػيً  ناصػػرً مليل ػػف ع
ػػوىت فوائػػدى ؛ ق(ٖٓٗ)ت:  الػػػوامض  م ص ػػلةن  حةن ٫بويػػة  فجػػاءت موا ػػ جلي ػػة  كفرائػػدى  حيػػث حى

بػة حلمػا  ملك ممق   لةن   ملك ممَباة على مسثلة  ملك ممل  ٣ببلؼى ا نةن مبي  ل  كاش ة عن النلت  جملمى ا
 ا يف تمليقات ا٢باشية.ْب جلي  ٤بزيد ٛبثيل كاستشهاد  كغّب ذل  ٩با تب

األفػػ اذ  اإلفػػادة  ع الملمػػاءي اللقػػاٍل يف هػػ ا ال ػػن ؛ إذ خل ىػػ ؽً كمػػا مل ىانػػت ا٢باشػػية عػػن حػػ ٍ 
ػ  ػن شػهابً   لػر  ػن إ٠باعيػلى  ثيبمنع  كالنقػل عنػع  كػ اهلل  ػن عبػد الػرٞبن  كعبػدً   واٍل  نٍ الػدين الش 
 ػػن ٧بمػػد  ػػن حسػػاـ  يوسػػفى ك   صػػي  مٍ ا٢بً   ػػن زيػػد الػػدين مليب  لػػرو    كياسػػْب ػػن علػػي الدنوشػػرم  

ػملٞبػد  ػن ملٞبػد  ػن ٧بمػد ك   ي  يشً الدين ال ً    رم  ضىػا٣بي ٧بمػد  ػن مصػ  ى  ػن حسػن   ك جاعي  السُّ
 باف.الص  ٧بمد  ن علي  مليب المرفافً ك 
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كالػراد   ك ػ ؿ     النػاظر  اآلخػ ً لً ا٤بمل ػ  ً الشرح موقػف ا٤بػدق   من مسائلى  كلقد كقف اللقاٍلُّ 
ػػ ػػرع  ففيهػػا علمى كالشػػركح السػػا قة لػػع   هػػا مػػن ا٤بصػػن  ات  كغّبً قار ػػا ٗبصػػن  ات ا ػػن هشػػاـ األيخى

 قنا  النقد  ملك ٦بيبنا م س را.النقدم عليها  فبل تلاد ٘بد  فيها إال ممل   كا٤بماصرة  فػلب ال ا  ي 

ػاك  ملف ملقػف  كممل ػبلن  كمػدل بل  ٥بػ ا رمليػتي   كممَبانػا  ك٧بل ػبلن   رز اللقاٍل يف حاشيتع مناقشن
خػ   ملـ ت كانػت  ملـ ماااعَبااػ على اختبلفها  هااعَباااتع فيما ٱبصُّ ا ن هشاـ  فثٝبمي على 

ا  ملـ اسػػتدراكنا ٙبػػت فلػػاف البحػػث   كملناقشػػها  الدراسػػة كالتحليػػل  ملـ صػػرفية تكانػػ  ٫بويػػة ن نقػػدن
  :التصري ية على ا ػن هشػاـ األنصػارم يف كتا ػعالدين اللقاٍل النحوية ك  )اعَبااات ناصرً عنواف: 

 .ٝبمنا كدراسة ( ()حواشو على تواي  األل ية

النحويػػة كالتصػػري ية علػػى ا ػػن هشػػاـ  مشػػللة البحػػث يف كفػػرة اعَبااػػات اللقػػاٍل   تتمثػػلي ك 
  تنوعت ٦باريهػا  منهػا مػا كػاف يف مئتْب كيبلية اعَباااتاألنصارم يف ا٢باشية  حيث جاءت 

  كملمثلػػة    كعلػػلو   كحػػدكدو مػػن مصػػ لحاتو   النحويػػة  كالصػػرفية  كيف الصػػناعة النحويػػة يف اآلراء
تلػػ   فيػػدرس البحػػثي     كملسػػلو ع٤بسػػائلى مػػنه  ا ػػن هشػػاـ يف شػػرحع  كتقسػػيمع اكشػػواهد  كيف 

   كيتناك٥با مناقشة  كعرانا  كتقوٲبنا.ا٤بسائلى 

 :اآلتيةل ا جاءت الدراسة لتيجيب عن التساؤالت 

 نه  اللقاٍل يف االعَباض على ا ن هشاـ؟ كيف كاف م .ٔ
 ما موق ع من األصوؿ النحوية  كمدل اعتماد  عليها يف األخ  على ا ن هشاـ؟ .ٕ
مػػػػا مػػػػدل ات ػػػػاؽ رملم اللقػػػػاٍل يف تلػػػػ  االعَبااػػػػات مػػػػ  هراء ملصػػػػحاب ا٢بواشػػػػي يف  .ٖ

 عصر   كملئمة النحو؟
 ؟ااات اللقاٍل على من جاء  مد ما ملير اعَب  .ٗ

لػػى حاشػػية اللقػػاٍل  عػػدا ع  مػػدي  ة طرحػػع  فلػػ  تقػػ  دراسػػةه  جػػد  تلمػػن ملٮبيػػة البحػػث يفك 
  ْب ا٢بمصػػػيسػػػايك  الشػػػنواٍل  اصػػةكٖب ظػػػاهرنا  كقػػػد اعتػػػُب هبػػػا النحػػاة  مػػػد  احت ػػػاالن ٙبقيقهػػا   

 :يلي  كمن ملسباب اختيار ا٤بواوع ما ا مػمورةكالصباف  للن عدـ دراستها مل قته
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هػػػ  شػػػركح األل يػػػة  مل)ملكاػػػ  ا٤بسػػػال (  حيػػػث ييمػػػدُّ  ملف  ا٤بواػػػوع ذك عبلقػػػة  لتػػػابً  .ٔ
 اللقاٍل يف حاشيتع عليع. جهودً  كملكثرها انتشارنا  كفيع  يافي 

هشػػاـ األنصػارم   كاللشػػف عػن مقػػدرة اللقػػاٍل  مػن ا ػػن اللقػػاٍل   الوقػوؼ علػػى موقػفً  .ٕ
 يف النقد  كا٤بناقشة  كالبحث.

  النحػػويْبملٮبيػػة مما١بػػة اعَبااػػات مػػا اعتمػػد عليػػع اللقػػاٍل يف  نػػاء اعَبااػػاتع  ك  يػػاف  .ٖ
 كاختبلؼ هرائه   كا١بم  كالَبجي   ينها.

 ملير اعَبااات اللقاٍل على النحويْب  مد . .ٗ

 يهدؼ البحث يف ه ا ا٤بواوع إىل ٙبقي  ملمور عد ة  منها: ك 

   ا٤بدارسة  مد. يمة النحوية للحاشية  الٍب مل ٙبظاللشف عن جهود اللقاٍل  كالق .ٔ

كٙبليػػػػل ا٤بسػػػػائل النحويػػػػة كالصػػػػرفية الػػػػٍب كػػػػاف للقػػػػاٍل اختيػػػػار فيهػػػػا    كحصػػػػر  ٝبػػػػ  .ٕ
 منها. النحويْب كدراستها  ك ياف موق ع  كموقفً 

   كموق ع من كل منها.اعَباااتعدراسة األصوؿ  كاألدلة ا٤بمتمدة عند اللقاٍل يف  .ٖ

 األير النحوم ال م تركتع ه   االعَبااات على من جاء  مد .  .ٗ

  ملك ٕبواشػي اللقػاٍل علػى تواػي  ا ػن هشػاـ لؤلل يػة يقف البحث على دراسػة اعتنػت ملك 
 اإلمػػػاـ ناصػػػر الػػػدين اللقػػػاٍل  كم هبػػػع النحػػػوم  سػػػول رسػػػالة ماجسػػػتّب يف ا١باممػػػة اإلسػػػبلمية 

-هػػػ( ٖٓٗ) حػػواش علػػى تواػػي  األل يػػة  لناصػػر الػػدين اللقػػاٍل ت: منػػواف: "   ا٤بدينػػة النبويػػة
كيبليػْب  كإحػدلللباحث: خالد  ن مقبػل الصػاعدم  سػنة مللػف كملر ػ  مئػة   "-سة كٙبقيقا ادر 

 للهجرة.

 ا ػن ٍْب كالٍب تناكلت حاشية اللقاٍل  الدراسة؛ حيث ا تدمل الباحث فيها  دراسة عن اإلمػامى 
 هشاـ  كناصر الدين اللقاٍل  كهيارٮبا.
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لػػدين اللقػػاٍل( مث فص ػػل القػػوؿ عػػن مصػػن ف اللقػػاٍل )حػػواش علػػى تواػػي  األل يػػة لناصػػر ا
ع  كمواق ىع تى اد  ًع مكقيمتع الملمية؛ فبْب  فيها منه  اللقاٍل يف حاشيتع؛ ٧بل بلن ملسلو ع  كطريقةى عراً 

   هبا.من الشواهًد  كهراءى الملماء كاعتناء

كما حر ر الباحث ا٢باشية  نٍسهها كإخراجها ٧بق قةن  متػػػػ ػػبمنا فيها ملصوؿ التحقي  الملمي 
 للمه وطات.

كهػػو مػػا يلسػػب ا٤بواػػوع  ع غػػّب هػػ   ا٤بػػ كورة؛حػػوؿ هػػ ا ا٤بواػػو  كمل تلػػن هنػػاؾ دراسػػة
 ا ن هشاـ. تواي ى لقاٍل النحوية ا٤بتمثلة يف نقًد  األٮبية من حيث إ راز شهصية ال

مػ  الوصػ ي  مػن خػبلؿ ا٤بػنه  يتناكؿ البحث اعَبااات اللقاٍل علػى ا٤بوا ػك    ٕبيػث ٘بي
مَبىض عليع  اخ  النحوية كالصرفية  كتيدرس  ا٤باالعَبااات  ك 

ي
كذل   اقت اع نص ا ن هشاـ ا٤ب

ملقػواؿ النحػويْب  كهرائهػ   كمػواق ه   كموازنػة رملم  مث نص اعػَباض اللقػاٍل   مث دراسػتهما  مػرض
  ملك اعَبااػام  ش ػْبا ن هشاـ يف تل  ا٤بسثلة م  هراء شراح األل ية  كاعػَباض اللقػاٍل  ػاراء احمل

 كالتمليل.  كالتقوية  غّب  من الشركح  كذل   الَبجي على  على شرح ا ن هشاـ  ملـ سواء

يف مواػػمْب  كذلػػ  للػػوف اعػػَباض اللقػػاٍل متجػػع إىل  كاحػػدو  اعػػَباضو كقػػد تتلػػرر دراسػػةي 
 ملمرين  فييدرىس األمر األكؿ يف موامع  كييماد يف موا  هخر لدراسة األمر اآلخر من جهتع.

قدر -ملقواؿ  تيردُّ إىل قائليها  تويي  نسبتها  كملامنها يف ا٤بصن  ات من نصوص ك  دي كما يرً 
كملحاديػػث  كمل يػػات شػػمرية  كملمثػػاؿ  كملقػػواؿ  كقػػراءات   مػػا يػػرد مػػن هيػػاتو كػػ ل    -االسػػت اعة

المػػرب  فػػػإف البحػػػث ينػػػته  عزكهػػػا إىل السػػػور  ككتػػػب ا٢بػػػديث  كالػػػدكاكين  ككتػػػب النحػػػويْب  
 ككتب األمثاؿ.

البحػػث ملقػػواؿ ا ػػن هشػػاـ يف )ملكاػػ  ا٤بسػػال (  ػػػّب  مػػن مصػػن  اتع ا٤ب بوعػػة   كمػػا قػػارف 
)مػِب اللبيػػػب عػػػن كتػػػب األعاريػػػب(  ك)شػػػ كر الػػػ هب يف ممرفػػػة كػػػبلـ المػػػرب(  كشػػػرحع  كػػػػ

ٚبلػػيص ك)ق ػػر النػػدل ك ػػل الصػػدل( كشػػرحع  ك)شػػرح اللمحػػة البدريػػة(  ك)ا١بػػام  الصػػػّب(  ك)
رائػػع  ينهػػا  كقػػد مليٍػػػرىت ا٤بوازنػػة كثػػّبنا يف ا٤بسػػائل ا٤ب ركحػػة    كموازنػػة ه(كتلهػػيص ال وائػػد الشػػواهد
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مناقشػػتع ٥بػا يف ا٤بصػػن ات  فلػاف ٥بػػا مزيػد إيضػػاح  كإيػارة نقػػاش مثمػر يف دراسػػة  تحيػث تلػرر 
 القضايا.

كقد ٙباشيت إيقاؿ هػوام  البحػث ٗبػا ال يضػيف للمسػثلة  كػالتمريف  ػاألعبلـ  ك مػض 
كالتمري ات. كإٍل صو  تي  مػض الللمػات إىل مػا   حاتللتب  ك مض التواياإلحاالت على ا

  ىل ملك ملصػػػوب ٩بػػػا نقلتػػػع مػػػن الػػػنص احملقػػػ  مػػػن حاشػػػية اللقػػػاٍل  ملك غػػػّب  مػػػن ا٢بواشػػػيكٍ رمليتػػػع ملى 
يف ا٢باشػػية.  كخاصػة غػػّب احملققػػة منهػػا  ككاػمت الل ػػظ  ػػْب قوسػػْب ممقػوفْب  كملكاػػحت ذلػػ 

مػػات الَبقػػي  خلػػو ا ٲبػػ ُّ ا٤بمػػُب  كقػػد نقلػػت  مػػض النصػػوص مػػن كتػػبو م بوعػػة خلػػت مػػن عبل
 فثا ت ٥با ما اقتضتع الضركرة كا٤بمُب.

قهػػا  مػػن ٧بق  يف النقػػل مػػن حاشػػية اللقػػاٍل علػى نسػػهة ٧بققػػة غػػّب منشػػورة  اعتمػػدتي كمػا 
تسػميتع ٥بػا  كقػد ملجػاد  فثيبػتُّ هػا  ػػ)حواشو علػى تواػيً  األل يػة لناصػر الػدين اللق ػاٍل (  كقد ك٠بىى 

 رها.إخراجها كنشٍ  يمتمديها  إال ملنع مل احملق  الممل ف

ا  ْب يػدم مػن م  ع كاختبلؼ نص اللقاٍل كعند اا رار  مض ا٤بواا  لضبط النصوص 
    ملك نص احملق    ملك غّب   فإف البحث يمتمد على اآليت:نسهة ا ن هشاـ

كتػػػاب )ملكاػػػ  ا٤بسػػػال  إىل ملل يػػػة ا ػػػن مالػػػ (  تحقيػػػ  ٧بيػػػي الػػػدين عبػػػد ا٢بميػػػد   .ٔ
 (.إىل ٙبقي  ملكا  ا٤بسال ا٤بسمى  ػ) عدة السال  

  تحقي   ار٘بي.كتاب )ملكا  ا٤بسال  إىل ملل ية ا ن مال (  .ٕ
 كتاب )ملكا  ا٤بسال  إىل ملل ية ا ن مال (  تحقي  البقاعي. .ٖ
إىل ملكاػػ  ا٤بسػػال (   )اػػياء السػػال  إىل ملكاػػ  ا٤بسػػال (  ك)منػػار السػػال  كتػػايبىٍ  .ٗ

 حملمد النج ار.

كتاب )شرح التصري  على التواػي  ملك التصػري  ٗبضػموف التواػي  يف النحػو( ٣بالػد  .٘
 األزهرم.

 (ُ)نيسهتاف خ  يتاف من )ملكا  ا٤بسال (. .ٙ
                                                             

 (.ْ/ُّْْ): رق (  كنسهة جاممة ا٤بل  سمود  ُْْٖنسهة مليا صوفيا  رق : ) (ُ)
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 :(ِ)كيف ابط نصوص اللقاٍل فقد ١بث البحث إىل

)حاشػػية ياسػػْب ا٢بمصػػي علػػى التصػػري (  فقػػد نقػػل عنػػع كثػػّبنا  حػػٌب جملتػػع الوجهػػة   .ٔ
 األكىل يف التحق .

)حاشػػية ياسػػْب ا٢بمصػػي علػػى ٦بيػػب النػػدا(  فا٢بمصػػي ينقػػل فيهػػا عػػن اللقػػاٍل دكف  .ٕ
 تصري   ا٠بع يف غالب نقلع.

  حاشػػػية الشػػػنواٍل علػػػى ملكاػػػ  ا٤بسػػػال   ا٤بسػػػماة  ػػػػ)هداية السػػػال  إىل ٙبريػػػر ملكاػػػ .ٖ
 ا٤بسال (  حيث نقل نصوصنا عن اللقاٍل  كملكثر من النقل.

 )حاشية الصباف على شرح األمشوٍل على األل ية(  فلاف ينقل عنع  كي يد. .ٗ
 (ّ)نيسهتاف خ  ي تاف من )حاشية اللقاٍل(. .٘

 كقد تلو ف البحث من:

 المقدمة.
 التمهيد.

 ا ن هشاـ األنصارم  ككتا ع )ملكا  ا٤بسال (. -أواًل  
 ناصر الدين اللقاٍل  كحاشيتع على )ملكا  ا٤بسال (. -ثانًيا 

 الفصل األول: االعتراضات على الصناعة النحوية:
 والحدود. ,المصطلحات المبحث األول:

 االعَبااات على ا٤بص لحات. المطلب األول:
 االعَبااات على ا٢بدكد. المطلب الثاني:

                                                             

اللقاٍل  كمصن ام  الٍب است ادت من حاشيتع  من ه ا البحث  حيث  ينتي فيها مل رز ا٤بتثيرين  اراء  ُّٖينظر: ص (ِ)
 فثفدنا منها يف التحق   كالدراسة.

دار اللتب كالويائ  القومية   كنسهة (َُٕٔٔرق : )  اإلسبلمية فيصل للبحوث كالدراساتنسهة ملتبة ا٤بل   (ّ)
 (.قَُِّّرق : )   ا٤بصرية
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 العلل. المبحث الثاني:

 األمثلة والشواىد.المبحث الثالث: 
 االعَبااات على األمثلة. المطلب األول:
 االعَبااات على الشواهد. المطلب الثاني:

 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن ىشام:
 تقسيم المسائل.االعتراضات على المبحث األول: 

 الزيادة ملك النقص يف التقسي . المطلب األول:
 األقساـ.عدـ تباين  المطلب الثاني:

 ترتيب ا٤بسائل. :لثالمطلب الثا

 األسلوب.االعتراضات على  المبحث الثاني:
 إطبلؽ األحلاـ  ملك تقييدها. المطلب األول:
 .عدـ الدقة يف اختيار  مض األل اظ  ملك ترتيبها المطلب الثاني:

 اإلشلاؿ يف المبارة  ملك عدـ كاوحها. :الثالثالمطلب 
 موا  اإلٝباؿ  ملك علسع.الت صيل يف  :الرابعالمطلب 

 الفصل الثالث: االعتراضات على آراء ابن ىشام:
 على آراء ابن ىشام.المبحث األول: االعتراضات 

 االعَبااات ا٤بتملقة  األ٠باء. المطلب األول:
 االعَبااات ا٤بتملقة  األفماؿ. المطلب الثاني:

 االعَبااات ا٤بتملقة  ا٢بركؼ. :الثالثالمطلب 

 على أحكام ابن ىشام.االعتراضات  الثاني:المبحث 
 االعَبااات ا٤بتملقة  األ٠باء. المطلب األول:
 االعَبااات ا٤بتملقة  األفماؿ. المطلب الثاني:
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 الفصل الرابع: منهجو في عرض االعتراض:
 المبحث األول: طريقتو في عرض االعتراض.

 طريقتع يف عرض اعَباااتع. المطلب األول:
 عباراتع يف االعَباض عليع. المطلب الثاني:

 المبحث الثاني: اإليجاز واإلطناب.
 المبحث الثالث: التعرض للخالف وموقفو.

 الفصل الخامس: التقويم:
 السمات والمآخذ. المبحث األول:

 مدل الدقة يف نقل النصوص كاآلراء  كتوييقها.المطلب األول: 
 .ا٤بادة الملميةمدل االستقصاء يف  المطلب الثاني:

 مدل االستقبلؿ كا٤بتا مة يف اآلراء. المطلب الثالث:
 مدل التحيز كاالعتداؿ يف االعَباض. المطلب الرابع:

 من جاء بعده.المبحث الثاني: تأثير آرائو في
 الخاتمة.

 الفهارس الفنية:
 فهرس اآليات القرهنية.-مل

 النبوية. فهرس األحاديث -ب
 .األ يات الشمريةفهرس  -ج
 كاللػات. فهرس األمثاؿ -د
 فهرس األعبلـ. -ق
 فهرس ا٤بصادر كا٤براج . - ك
 فهرس ا٤بواوعات. -ز
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  كملجل  التقػدير  كملعػ بى ملقد ـ الشلرمث  ملشلر اهلل سبحانع على التيسّب كا٤بمونة   كملخّبنا
 يف ه   ا٤برحلة الملمية  كما قبلها. - مد اهلل–  فلع ال ضل -ح ظع اهلل–المرفاف أليب 

كفقػع – ألستاذم ال اال ا٤بوج ع القدير: مل. د. علي  ػن إ ػراهي  السػمودر كما ملقدـ الشل
  الػػ م عيػػرؼ عنػػع  ػػعملى دى   اكهػػ لػػى رسػػالٍب  كالت ػػاٍل يف ا٤بتا مػػة اإلشػػراؼ عحيػػث ت ض ػػل    -اهلل

كمػا ملشػلر ا٤بت ضػلْب ٗبناقشػة ٕبثػػي      كن ػ   ػع ك ملمػعفجػزا  اهلل عػِب كعػن طبل ػع خػّب ا١بػزاء
 .التقوَل كاإلرشادفله  ال ضل يف 

مث ملخت   الشلر لزميلٍب مل. ملركل  نت عبد الرٞبن الصػمب   الػٍب ملمػدتِب   لػرة البحػث  
 كالشلر للدكتور خالد  ن مقبل الصاعدم ال م ملع اٍل ملصل اللتاب ٧بق قنا.

كملسثؿ اهلل ملف ٯبمػل يف هػ ا البحػث الن ػ ى كال كػة  كاإلاػافة للبحػث الملمػي  كصػلى اهلل 
 نبينا ٧بمد  كعلى هلع كصحبع.كسل  على 
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 انحًــٍٓــذ

 

 

 ادلظانك(. )أٔضح ٔكحابّ األَصاري, ْشاو ابٍ -أٔلً  

ــا 
ً
ــذٌٍ اصــزَ -ثاٍَ ــاًَ, ان ــّ انهق ــى )حــٕاعٍ  ٔكحاب  عه

 األنفٍة(. جٕضٍح
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 ابٍ ْشاو األَصاري, ٔكحابّ )أٔضح ادلظانك( -أًٔل  

 :(ُ)ترجمة ابن ىشام .ٔ

ـً  عبػػدي اسمممو ونسممبو:  األنصػػارم  ٝبػػاؿ  (ِ)اهلل  ػػن يوسػػف  ػػن ملٞبػػد  ػػن عبػػد اهلل  ػػن هشػػا
 (ّ)الدين النحوم ا٤بصرم ا٣بزرجي  ا٤بلُب  ثيب ٧بمد.

 :مولده وحياتو

كيػػ كر صػػبلح   (ْ)للهجػػرة مئةو كسػػبمسػػنة ٜبػػافو   يف شػػهر ذم القمػػدة  لػػد  القػػاهرة ٗبصػػركي 
 ا.تقريبن  مئةو كسبمملنع كيلد  مد المشر  (ٓ)الدين الص دم صاحب )ملعياف المصر(

 حيػػث تضػػ ُّ ظػػل  ا ػػني هشػػاـ يف مصػػر كنشػػث فيهػػا  كقػػد كانػػت كقتئػػ  إمػػاـ الملػػً  كالملػػـو  
.   ككانت ا٤بساجدي كا٤بدارس تزخري  الشيوخ كا٤بثق ْب من شٌب  كا٤بتملمْب  الملماءً   الملـو

فَبَّب  ا ني هشاـ يف تل  البيئًة الزاهرة  كتتلم ى على  مضو من مشاي  ه   ا٢بقبة الملمي ة  
 (ٔ)كتلق ى عن ملف اذها النحوى  كا٤بماٍل  كالبياف  كالمىركض  كالقراءات  كال قع كملصولع.

                                                             

ٯباز للثرة تل  الدراسات حولع   كمن ملفضل ا٤بصادر الٍب ال ن هشاـ تراج  كثّبة تم  هبا كتب النحو؛ فايرت اإل (ُ)
النجـو الزاهرة ك    ُِّ-ُُّ/ٕ ا٤بنهل الصايفك   ّٗ/ّالدرر اللامنة ك   ٔ-ٓ/ّتناكلت ترٝبتع: ملعياف المصر 

  ََْ/ُالبدر ال ال  ك   ِّٗ/ٖش رات ال هب ك   ٔٗ/ِ ػية الوعاة ك   َُٔ/ُا١بوهر ا٤بنضد ك   ّّٔ/َُ
 ل القوؿ عنع كعن هيار   حيث  ْب  كما ملفرد الدكتور علي فود  نيل كتا نا عن ا ن هشاـ كفص     ُْٕ/ْاألعبلـ ك 

   ّّٗ-ٗكهو  منواف: ا ن هشاـ األنصارم هيار  كم هبع النحوم   ا٤ب بوع منها  كا٤به وط  كا٤ب قود  كغّب ذل 
 .َُٕ-ّٔيوسف الضب  يف كتاب: ا ن هشاـ كملير  يف النحو المريب  د. ك ل 

ملف نسبع: عبد اهلل  ن ييوسيف  ن عبد اهلل  ن ييوسيف  ن ملىٍٞبد  ن عبد اهلل  ن ًهشىاـ   ّٗ/ّ( كرد يف الدرر اللامنة ِ)
 كلمل ا٤بتوارد يف غالب ا٤بصادر جاء اختصارنا.

 .ِّٗ/ٖ  كش رات ال هب ٖٔ/ِينظر:  ػية الوعاة  (ّ)
 .ُٓ/ُينظر: شرح ش كر ال هب  (ْ)
 .ٔ/ّر ينظر: ملعياف المص (ٓ)
 .ُّٔ/ٔ  كممج  ا٤بال ْب ٖٔ/ِ  ك ػية الوعاة ُِّ/ٕ  كا٤بنهل الصايف ّٗ/ّينظر: الدرر اللامنة  (ٔ)
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كصػاحب شػػفو كتوقُّػػدو يف الملػ  كتمليمػع؛ حػػٌب كػاف ا ػني هشػاـ ذا سػػمةو يف االطػبلع  
ػا (ُ)فاؽ يف عصر  ملقرانىع   ل شيوخع   فتصد ر للتػدري  كٚبػر ج  ػع خىلػ ه  فلػاف يف النحػو فارسن

فقػػػد تػػػبل   يف ميدانػػػع  كن ىػػػ  ال ػػػالبْب يف الت سػػػّب يف القب ػػػًة ا٤بنصػػػورية كغّبًهػػػا  ككػػػ ا القػػػراءات
كسػػار ذكػػر  يف األق ػػار   ة  قػػع يف مدرسػػة ا٢بنا لػػة  القػػاهر   كدر س العلػػى ا ػػن السػػر اجالسػػب ى 

 ا ػن خلػػدكففقػد نيقػػل عػن  ؛(ِ)  كإ٭بػا تمػػداها إىل ا٤بػػرب كالشػاـفقػط فلػ  يبػ ى صػيتع يف  لدتػػع
٫بػى مل  ي ػًة ييقػاؿ لػع ا ػن هشػاـر  الم امله  ا٤بػرب نٍسم  ملىنػع ظهػر ٗبٍصػر عػا زلنا كى٫بن م" ملن ع قاؿ:

كػػػاف ا ػػن هشػػػاـ فػػػردنا يف النحػػػو  ارعنػػا فيػػػع  كمشػػػاركنا يف علػػػـو المر يػػػة      حيػػػث(ّ)"عو مػػن سػػػيبوي
 (ْ)كا٤بماٍل  كالبياف  كالمركض  كعل  ال قع  كغّبها.

تصػػػد ر الشػػػي ي ٝبػػػاؿي الػػػدين لن ػػػ  ال ػػػالبْب  كان ػػػرد ا ػػػن حجػػػر المسػػػقبلٍل: "قػػػاؿ عنػػػع 
حقيػػػػ  البػػػػالع  كاالطػػػػبلع  ال وائػػػػد الػريبػػػػة  كا٤بباحػػػػث الدقيقػػػػة  كاالسػػػػتدراكاًت المجيبػػػػة  كالت

ا٤ب رط  كاالقتدار على التصرًُّؼ  اللبلـ  كا٤بلىلة الٍب كاف يتملن هبا من التمبّب عن مقصػوًدً  
  كمػا كػاف  (ٓ)ٗبا يريػد مسػهبنا مػوجزنا  مػ  التواايػً  كالػ   كالشػ قة  كدمايػة ا٣بلػ   كرقػة القلػب"

 (ٔ).كثّب الديانة كالمبادة

 مػػ هب ا ػػػن   مث ملقبػػػل علػػى مػػػ هب مليب حني ػػة  مث انتقػػػل إىلككػػاف قػػد ت ق ػػػع للشػػافمي  
 (ٕ)فيع  كنزؿ يف مدارسه   كذل  قبل كفاتع ٖبم  سنْب.حنبل  فاستقر  هخر عهد  

                                                             

ي اف شىًديد اال٫براؼ عىنعي"  كهو قد ملخ   َُْ/ُ( ذكر الشوكاٍل يف البدر ال ال  ُ) ال ىة أليب حى ملنع "كىافى كثّب اٍلميهى
 .َُْ/ُكالبدر ال ال    ٖٔ/ِمنع كمل يبلزمع. ينظر:  ػية الوعاة 

 .ٕٔ/ِ  كا٤بقصد األرشد ُِّ/ٕا٤بنهل الصايف  ك ٔ/ّينظر: ملعياف المصر  (ِ)
 .ْٗ/ّالدرر اللامنة  (ّ)
 .ُّٔ/ٔينظر: ممج  ا٤بال ْب  (ْ)
 .ّٗ/ّالدرر اللامنة  (ٓ)
 .ٔٔ/ِينظر: ا٤بقصد األرشد  (ٔ)
 .ٖٔ/ِ  ك ػية الوعاة ٕٔ/ِ  كا٤بقصد األرشد ّٗ/ّينظر: الدرر اللامنة  (ٕ)
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يف مصػػر ليلػػة ا١بممػػة  خػػامً  ذم القمػػدة  سػػنة إحػػدل  -رٞبػػع اهلل– تػػويف ا ػػني هشػػاـ
 (ُ)مق ة الصوفية  مد صبلة ا١بممة يف القاهرة.للهجرة  كدفن يف  مئةو كستْب كسبم

 و:مممموخممممشي

ملخػػ  ا ػػن هشػػاـ عػػن عػػددو مػػن الشػػيوخ  مػػػنه  مػػن قػػرمل عليػػع كالزمػػع  كمػػنه  مػػن ٠بػػػ  
   كمن ملظهرًه :(ِ)عنع

  (ّ)ق(ُّٕ)ت:  عمػػر  ػػن سػػامل  ػػن صػػدقة اللهمػػي اإلسػػلندرمي  تػػاج الػػدين ال ػػاكه -
 شارة(  عدا الورقة األخّبة.كقد قرمل عليع ا ن هشاـ كتا ع )شرح اإل

ق(  ّّٕ)ت: ٧بمػد  ػن إ ػراهي   ػن سػمد اهلل  ػن ٝباعػة ا٢بمػوم    در الدين  ن ٝباعة -
   كحد ث عنع ا ن هشاـ  الشاطبية.(ْ)قااي القضاًة  الشاـ  كالديار ا٤بصرية هن اؾ

لمػز  ػن مليب ا عبػد الل يػف  ػن عبػد المزيػز  ػن يوسػفشهاب الدين  ن ا٤برح ػل  مل ػو ال ػرج  -
  الزمػػػع ا ػػػن هشػػػاـ كملخػػػ  عنػػػع النحػػػو  ككػػػاف يي ريػػػع (ٓ)ق(ْْٕ)ت:  ا٢بػػػراٍل  ػػػن نممػػػة

 كيمرؼ لع قدر .
مل و حي اف األندلسي  مليّب الدين ٧بمد  ن يوسف  ن علي  ن يوسف الػرناطي األندلسػي  -

  ٠ب  منع ديواف زيهّب  ن مليب سلمى  للن ع مل يبلزمع  كال قرمل عليع  ككاف (ٔ)ق(ْٕٓ)ت:
 شديد ا٤بهال ة لع   اًلع  اال٫براؼ عنع.ككاف 

                                                             

 .َِْ/ُ  كش رات ال هب  ٗٔ/ِ  ك ػية الوعاة ّّٔ/َُينظر: النجـو الزاهرة  (ُ)
  كالبدر ِْْ/ٖ  كش رات ال هب ٖٔ/ِ  ك  ػية الوعاة ُِّ/ٕ  كا٤بنهل الصايف ّٗ/ّينظر: الدرر اللامنة  (ِ)

 .َُْ/ُال ال  
 .ٔٓ/ٓ  كاألعبلـ َِٗ/ْ  كالدرر اللامنة َّٕ/ ُٖينظر ترٝبتع يف: البداية كالنهاية  (ّ)
 .ُٖٓ-ُْٖ/ٖ  كش رات ال هب ِٖٗ/ٗ  كالنجـو الزاهرة ّٕٓ/ُٖينظر ترٝبتع يف: البداية كالنهاية  (ْ)
 .ِْْ/ٖ  كش رات ال هب َِٗ/ّ  كالدرر اللامنة ُٔٔ-ُْٔ/ّينظر ترٝبتع يف: ملعياف المصر  (ٓ)
 .ِٖٖ/ِ  كالبدر ال ال  َِٖ/ُ  ك ػية الوعاة ُُُ/َُينظر ترٝبتع يف: النجـو الزاهرة  (ٔ)
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 (ُ).ق(ْٕٔتاج الدين الت يزم  علي  ن عبد اهلل  ن مليب ا٢بسن األرد يلي الت يزم )ت:  -
  (ِ)ق(ْٕٕمشػػ  الػػدين  ػػن السػػر اج  ٧بمػػد  ػػن ٧بمػػد  ػػن ٭بػػّب  ػػن السػػراج ا٤بصػػرم )ت:  -

ـى القراءات السب   .ككاف قد ملقرمل ا ن هشا

 تممممالميمممذه:

ملقبػػػل النػػػاس علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ األنصػػػارم؛ لػزيػػػر علمػػػع  كتنػػػوع ٦باالتػػػع  فتصػػػدر لن ػػػ  
 ال البْب  كٚبر ج على يد  اللثّب من التبلمي   كمنه :

 (ّ)ق(.ٕٕٔعلي  ن مليب  لر  ن ملٞبد البالسيُّ )ت:  -
 (ْ)ق(.ٖٕٔٝباؿ الدين مل و ال ضل ٧بمد  ن ملٞبد  ن عبد المزيز النويرم )ت:  -
 (ٓ)ق(.َٕٗإ راهي   ن ٧بمد  ن عبد الرحي  اللهمي )ت: -
 (ٔ)ق(.ْٕٗعبد ا٣بال   ن علي  ن ا٢بسْب ا ن ال رات ا٤باللي )ت:  -
 (ٕ)(. هػَْٖ ن ا٤بلقن )ت:  ن علي  ن ملٞبد سراج الدين عمر -
 (ٖ)ق(.ٕٗٗا نع ٧بب الدين ٧بمد  ن عبد اهلل  ن يوسف  ن هشاـ )ت:  -

                                                             

 .ِٕٓ-ِٔٓ/ٖ  كش رات ال هب ُُٕ/ِ  ك ػية الوعاة ٖٖ-ٖٓ/ْينظر ترٝبتع يف: الدرر اللامنة  (ُ)
 .ِِٔ/ٖ  كش رات ال هب َٖٓ/ُينظر ترٝبتع يف: حسن احملاارة  (ِ)
 .ُُٓ/ِ.  ك ػية الوعاة ّٗ/ْر اللامنة ينظر ترٝبتع يف: الدر  (ّ)
 .َِٓ/ٖ  ك ش رات ال هب ِٔٗ/ُينظر ترٝبتع يف: إنباء الػمر  (ْ)
 .ِْٕ/ُ  ك ػية الوعاة ّٔٓ/ُينظر ترٝبتع يف: إنباء الػمر  (ٓ)
 .ّّّ/ٔ  كش رات ال هب ّْْ/ُينظر ترٝبتع يف: إنباء الػمر ( ٔ)
 .ِٕٗ/ٕكممج  ا٤بال ْب   َٖٓ/ُينظر ترٝبتع يف: البدر ال ال   (ٕ)
 .ُٔٔ/ٖ  كش رات ال هب ُْٖ/ُينظر ترٝبتع يف:  ػية الوعاة  (ٖ)
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 اره:ممممآثمم

يركة علمية كبّبة  تزخر  المل  كال رائد  كتشهد  مظي  ممرفتع  كعمػ  ا ن هشاـ  خل ف
  األل بػػائيفهمػػع  ملػػ  النحػػو  كعلػػـو اللػػػة عامػػة. كمػػن ملهػػ  مصػػن اتع مرتبػػة حسػػب الَبتيػػب 

 :(ُ) االقتصار على ما يبتت نسبتع لع
 .اإلعراب عن قواعد اإلعراب -
 األلػاز النحوية. -
   ال م اشتهر  اس  )التواي (.ا٤بسال  إىل ملل ية ا ن مال ملكا   -
 .التحصيل كالت صيل للتاب الت ييل كالتلميل -
 .كهو شرح شواهد ا ن الناظ  على األل ية  ٚبليص الشواهد كتلهيص ال وائد -
 .ا١بام  الصػّب يف النحو -
 ا١بام  اللبّب. -
 .حواشو على األل ية -
 .حواشي التسهيل -
 .ا٣ببلصة رف  ا٣بصاصة عن قراء -
 .ش كر ال هب -
 .شرح التسهيل -
 .شرح ش كر ال هب -
 شرح قصيدة  انت سماد. -
 .الصدل ك ل الندل ق ر شرح -

                                                             

  ك ينظر: ممج  تاري  ِْ-ُٔ/ُتناكؿ ا١بوجرم هيار ا ن هشاـ كفص ل القوؿ فيها يف شرح ش كر ال هب  (ُ)
  كالبدر ٔٗ/ِالوعاة    ك ػيةّّٔ/َُ  كالنجـو الزاهرة ّٗ/ّ. كينظر: الدرر اللامنة ُْٕٓ/ِالَباث اإلسبلمي

 .َُْ/ُال ال  
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شػػػرح اللمحػػػة البدريػػػة أليب حي ػػػاف  كيسػػػمى مليضنػػػا  ػػػػ)اللواكب الدريػػػة يف شػػػرح اللمحػػػة  -
 البدرية(.

 .عمدة ال الب يف ٙبقي  تصريف ا ن ا٢باجب -
 .ق ر الندل ك ل الصدل -
 ا٤بسائل الس رية. -
 .مػِب اللبيب عن كتب األعاريب -
كيسػػمى   (اإلعػػراب عػػن قواعػػد اإلعػػراب)اختصػػار للتا ػػع   كهػػو ا٤بػػوارد إىل عػػْب القواعػػد -

 (.النلت ا٤بهتصرة من قواعد اإلعراب ػ)مليضنا 
 .وقد األذهاف كموقظ الوسنافمي  -
   كغّب ذل .نزهة ال رؼ يف عل  الصرؼ -
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 كتاب )أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك( قيمتو العلمية, وأثره:. 0

ػػػػة  ا٤بسػػػمى  ػػػػػ)ملكا   ييمػػػدُّ شػػػرح ا ػػػػن هشػػػاـ اػػػمن ملكىل الشػػػػركح القي مػػػًة الشػػػاملة ا٤بلم 
قػػػد ملصػػػاب ا٤بػػػػزل يف يسػػػرو  ا٤بسػػػال  إىل ملل يػػػة ا ػػػن مالػػػ (؛ فػػػا ن هشػػػاـ يف شػػػرحع لؤلل يػػػة

ككاػػوح  كإ٤بػػاـ كإحاطػػة  كدقػػة كإٯبػػاز   ػػل إاػػافاتو قي مػػة كمناقشػػاتو يسػػت ي  الوصػػوؿ إىل 
فهمها غالبي ال البْب  كعىرىض ا٤بسائل كرج    كمل اف كملفه  كملكاىػ   كػل ذلػ   سػهولة ا٤ببػُب 

 كقػيٍرب األسلوب  دكف إلباسو ملك خ اء.

ا ن هشاـ ملحسن فيع ترتيب مسائل البػاب كتقسػيمها  ك٩با ملا ى على الشرح قيمةن ملف 
فحصىػػرىها كٝبػػ  األشػػبا  إىل  مضػػها؛ تيسػػّبنا كتقريبػػا  إذ سػػل  فيهػػا تصػػني نا مػػػايرنا لَبتيػػب ا ػػن 

 مال  يف نظمع.

 كمػػا ملن ػػع حػػرص فيػػع علػػى االختصػػار كالتهػػ يب  فلػػ  يػػورد مل يػػات األل يػػة إال مػػا نػػدر.
البيػت الشػمرم فيقتصػر  الشػ ر ا٤بػراد يف تلػ  ا٤بسػثلة؛ حػٌب كمن إٯباز  ملنع يثيت  الشػاهد مػن 

إال كقػد ملتػى ٥بػا  يػدع مسػثلةن   كمػ  ذلػ  فإنػع مل ٯبمل ا٤بمػُب جلي ػا  ال يشػتت  ػع ذهػن القػارئ
 ملك مثاؿ يواحها.  شاهدو 

كهػػ ا  ػػ  ا ػػن هشػػاـ يف الشػػرح اإلٯبػػاز  فقػػد كصػػف مصػػن  ع كمنهجػػع فيػػع  ػػ ل  ملينػػاء 
ٝبػػاؿ  :اإلمػػاـ المبلمػػة نىظٍػػ ى   ا٣ببلصػػة األل يػػة يف علػػ  المر يػػة كتػػابى   إف  فػػمقدمتػػع فقػػاؿ عنػػع: "

ػ ا رى حىٍجمنػكتابه صىػػي   -رٞبع اهلل-عبد اهلل ٧بمد  ن مال  ال ائي  الدين مليب غػّب  ا كغىػزيرى ًعلمن
انيػػػع طالبيػػػع ٗبهتصػػػرو  كىقػػػد ملسػػػم تي . د كػػػاد يػيمىػػػدُّ مػػػن ٝبلػػػة األٍلػىػػػازع إلفػػػراط اإلٯبػػػاز قػػػملن ػػػ   ييدى

   ي مبانيػعق ػنكملي   عكىملحل ػلي  ػع تراكيبىػ    ممانيػعملكىا ػك   كملحيػلُّ  ػع ملل اظػع  يساير  كىيػيبىاريػع كىتواي و 
ػػوىارد كملع  ملعػ ب  ػػع مػػوارد ك  شػػّب رٗبػػا ملي ك   ٛبثيػػل كمنػع مسػػثلة مػػن شػاهد مل يملٍخلًػػ   كالقػل  ػػع شى

ٍهػػػػدن   ملك تمليػػػػل  ملك نػىٍقػػػػدو   فيػػػػع إىل خػػػػبلؼ كىرٗبػػػػا خال تػػػػع يف   م يبػػػػعيف تواػػػػيحع ك  اكىمل هؿي جى
 (ُ)"ت صيلع كتىرتيبع

                                                             

 .ُّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
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كمػا  ملف غػّب كاحػدو مػن الملمػػاء قػد مليػُب علػى هػػ ا الشػرح  مػد   فمػنه  )األزهػػرمُّ( يف 
وقػ  عنػد ٝبيػ  ... يف غاية حسن ا٤بمقدمة حاشيتع على التواي  حيث قاؿ عنع: "إف الشرح

الع  كمل يوا  يف ترتيبو مثلػع  كمل يػ ز على منو  ناس ه   ٍ ٗبثالع  كمل ينسً  ملحده  اإلخواف  مل يثتً 
 (ُ)".للوجود يف ه ا النحو شللع

 :المصنَّممممفات عليو
لمل ما يل ي السائل عن ملٮبيًتًع كثػرةي ا٤بصػن ات الػٍب تناكلتػع شػرحنا  كدراسػة  كمناقشػة  

 :(ِ)ا؛ كمن ه   الدراساتكٙبليبلن  كت صيبلن  كم يبنا  كنظمو 
 ق(.ُٖٗمليب  لر  ن ٝباعة )ت: حاشية عز الدين ٧بمد  ن  -
 ق(.ّٖٓحاشية ح يد ا ن هشاـ  شهاب الدين ملٞبد  ن عبد اهلل  ن هشاـ )ت:  -
 ق(.ٖٓٓحاشية  در الدين ٧بمود  ن ملٞبد الميِب )ت: -
)ت:  قيٍ لوي ػػػػػا حاشػػػػية اللركػػػػي  ل هػػػػاف الػػػػدين إ ػػػػراهي   ػػػػن عبػػػػد الػػػػرٞبن اللركػػػػي  ا ػػػػن -

 ق(.َٖٔ
 ق(.َٕٖلبلتمرم )ت: حاشية سيف الدين ٧بمد  ن ٧بمد ا -
رف  الستور كاألرائ  عن ٨ببات ملكا  ا٤بسال   حمليي الدين عبد القادر  ػن مليب القاسػ   -

 ق(.َٖٖالسمدم ا٤باللي )ت: 
ق(  كعليػػع  َٓٗالتصػػري  ٗبضػػموف التواػػي   للشػػي  خالػػد  ػػن عبػػد اهلل األزهػػرم )ت:  -

: حاشية الدنوشرم )ت ا٢بمصػي )ت: ق(  كحاشية الشػي  ياسػْب َُِٓكيتبت حواشو
 ق(.َُْٗ: ق(  كحاشية الشي  ٧بمد  ن سليماف ال اسي )تَُُٔ

 ق(.ُُٗالدين السيوطي )ت:  حاشية للشي  جبلؿ -

                                                             

 .ّ/ُالتصري  لؤلزهرم  (ُ)
  كملكا  ا٤بسال  ال ن هشاـ األنصارم  ْب شراحع كا٤بملقْب عليع. مل. د. صاحب ُّٓينظر: كشف الظنوف  (ِ)

األنصارم هيار  كم هبع . كا ن هشاـ ِٖ-ٖ  ص ُٕجم ر مل و جناح  ٦بلة كلية اآلداب ٔباممة البصرة  المدد 
 .ُٗ. كا ن هشاـ كملير  يف النحو المريب ّٕ-ُٔالنحوم 
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ق(  كعليهػػػا ٖٓٗحاشػػية الشػػػي  ناصػػػر الػػػدين مليب عبػػػد اهلل ٧بمػػػد اللقػػػاٍل ا٤بػػػاللي )ت:  -
 مواوع البحث.

 لر إ٠باعيل الشػنواٍل  هداية السال  إىل ٙبرير ملكا  ا٤بسال  إىل ملل ية ا ن مال   أليب -
 ق(.َُُٗ)ت: 

 ق(.َُِّشرح التواي   ال ن مهدم مليب ال يب ا٢بسن  ن يوسف  ن مهدم )ت:  -
تلميل ا٤براـ  شػرح شػواهد ا ػن هشػاـ  أليب عبػد اهلل ٧بمػد  ػن مليب ٧بمػد  ػن عبػد القػادر  -

 ق(.َُُٗال اسي )ت: 
 ق(.ُُِٕ ن كّباف )ت: حاشية ا ن كّباف  ٤بال ها مليب عبد اهلل ٧بمد  ن عبد اجمليد  -
 ق(.ُِٗٓشرح أليب القاس  علي  ن إدري  قصارة ا٢بمّبم )ت: -
كشف الػ ا كا٣ب ػا  حاشػية ال ػن ا٢بػاج مليب عبػد اهلل ٧بمػد  ػن ٞبػدكف السػلمي ا٤بػرداس  -

 ق(  كقد كىا  عليع حواشو  مث جمل النظ  كا٢بواشي يف مصن فو كاحد.ُِْٕ)ت: 
  للشػػي  ٧بمػػد ٧بيػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد )ت: ا٤بسػػال هدايػػة السػػال  إىل ٙبقيػػ  ملكاػػ   -

 ق(.ُّّٗ
 م يب التواي   حملمد سامل علي  كملٞبد مص  ى ا٤براغي. -
 منار السال  إىل ملكا  ا٤بسال   حملمد عبد المزيز النجار  كعبد المزيز حسن. -
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ـــا 
ً
ـــى  -ثاٍَ ـــّ )حـــٕاعٍ عه ـــاًَ, ٔكحاب ـــذٌٍ انهق َاصـــز ان

 جٕضٍح األنفٍة(:
 :(ُ)ين اللقانيترجمة ناصر الد .ٔ

ا٤بػاللي ا٤بصػرم  مل ػو  (ِ)اللىق ػاٍل ٧بمد  ن حسن  ن علي  ن عبػد الػرٞبناسمو ونسبو: 
 عبد اهلل  ا٤بلقب كا٤بمركؼ  ناصر الدين اللقاٍل.

 :مولده وحياتو

نشػػث يف القػػاهرة ك   كيلػػد الشػػي  ناصػػر الػػدين يف السػػنة الثالثػػة كالسػػبمْب كٜبا٭بئػػةو للهجػػرة 
كديػػن  فشػم  الػدين ملخػػو  األكػ  ملحػد فقهػػاء ا٤بالليػة كملعػبلـ القػػاهرة  ٗبصػر  يف  يػت علػ  

كعليهما دارت ال تيا هن اؾ  مث انتهت إليع رئاسػة الملػ  ٗبصػر  مػد كفػاة ملخيػع  كصػار ييسػت ٌب 
 (ّ)من سائر األقالي  يف األمور المقلية كالنقلية.

فهػا يف الملـو على اختبلكاإلشػاؿ جيل  يومع؛ فجل  إلقراء  عن االشتػاؿ كاف ال ي َبي 
صى لتبلمي   عدده كثرةن  حٌب ا٫بصر األزهر يف هخر عهػد  كجعو مل يساك  فيع مماصرك     فل  ٰبي

 (ْ).عتفيمن ه  طلبتع  ملك طلبة طلبمن الشيوخ 

                                                             

  َٗٓ  كنيل اال تهاج ِِٗ/ِ  ك ك اية احملتاج ُّٓ/ُ  كدرة ا٢بجاؿ ُٖٔينظر ترٝبتع يف: توشي  الديباج  (ُ)
 .ُٕٔ/ُُ  َِّ/ٗ  كممج  ا٤بال ْب ِْْ/ِ  كهدية المارفْب ِّٗ/ُكشجرة النور 

قرية )لػىػقىػانة( كهي من قرل ٧بافظة البيحّبة يف القاهرة  كتمرؼ هب ا االس  إىل اآلف  كهبا انتسب كغّب  نسبة إىل  (ِ)
هػ(  كعبد السبلـ  ن َُُْهػ(  كإ راهي  اللقاٍل )ت: ٖٔٗمن الملماء كشيهع القااي  رهاف الدين اللقاٍل )ت:

هػ(. َُُْهػ(  كخليل  ن السيد اللقاٍل )ت:َُُُهػ(  كعبد الباقي اللقاٍل )ت: َُٖٕإ راهي  اللقاٍل )ت:
  كتاج المركس ُِّ  كذيل لب اللباب ِٔٔ/ٓ  كسل  الوصوؿ ٗ/ُ  كهبجة احملافل ُِ/ٓينظر: ممج  البلداف 

ّٔ/ُِْ. 
 .ِّٗ/ُشجرة النور ك   ُٖٗ-ُٕٖ توشي  الديباجينظر:  (ّ)
 .ِّٗ/ُ  كشجرة النور َٗٓينظر: نيل اال تهاج  (ْ)
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ال قع  كملصولع  كا٤بن ػ ؛ ك كعلـو اللػة  كالت سّب   كالصرؼ  كقد فىًقع من الملـو النحو 
كالتهػػ يب مػػرتْب  كيف المضػػد كغػػّب   كمػػػِب ا ػػن هشػػاـ  كملل يػػة ا ػػن حيػػث ملقػػرمل يف اللشػػاؼ  

 (ُ)الراي  كغّب ذل .شركح مال   كشرحها  ك 

انشػػػػػل اللقػػػػاٍلُّ  ػػػػالمل  كتمليمػػػػع  فلػػػػ  يصػػػػن ف كثػػػػّبا  ك قػػػػي علػػػػى ٫بػػػػو سػػػػتْب سػػػػنة يف 
ا  الػػدنيا  حػػٌب   (ِ)التػػدري  ال ي ػػَب عػػن ذلػػ . مل يػػدخل  يػػت سػػل اف ملك  إنػػعكمػػا كػػاف زاهػػدن

خػػر عمػػر  مػػا ذكػػر  القػػرايفُّ: "٘بػػر دى عػػن شػػػاؿ  ػػثمور دنيػػاه   كمػػن زهػػد  يف هكيل ؛ خشػػية االن
ا كجػػع اهلل تمػػاىل  منلػػرنا علػػى مػػن  الػػدنيا  كفػػر ؽ مػػا هػػو  يػػد  علػػى ملمايػػل طلبتػػع ال قػػراء  قاصػػدن

ر  كقاؿ لع: "ملنت تريد ملف حس ن لع  قاء تل  الدنانّب يف يد ؛ خوؼ االحتياج م  طوؿ المم
 (ّ).تػشِب يف هخريت"  كملعرض عنع."

إف  ملانػػػة الشػػػي  ناصػػػر الػػػدين اللقػػػاٍل جملػػػت الملمػػػاء مػػػن  مػػػد  يثنػػػوف عليػػػع  ثجػػػل  
األلقػػاب  كهػػػ  يمنػػػوف ذلػػػ  صػػػدقنا ال حشػػػونا كمبالػػػة  كهػػػو ٩بػػػا يستشػػػ ع كػػػل قػػػارئو لملومػػػع  

 فه  كدقة.كمصن  اتع  من حيسنو يف األسلوب  كعظي  عل  ك 

قاؿ عنع التنبلٍب: "شي  شػيوخنا  اإلمػاـ  المبلمػة  احملقػ   ال هامػة   قيػة السػلف  ذك 
  إلمػػػػاـا  ككصػػػػ ع صػػػػاحب )شػػػػجرة النػػػػور(  قولػػػػع: "(ْ)ال ضػػػػائل كالملػػػػـو الن يسػػػػة المديػػػػدة"

  مامػػلال  المػػامل   قيػػة السػػلف  ا٤بتبحػػر  األصػػويلُّ   ا٤بت ػػنن  امػػةال ه    ارالنظ ػػ  احملقػػ   المبلمػػة
  كقػاؿ عنػػع تلميػػ   ا ػن قاسػػ  المبػادم: "عبلمػػة عصػػر   ػبل نػػزاع  ككاحػػد (ٓ)"المػػادؿ  القااػي

 (ٔ).كقتع من غّب كقتع  شيهنا ناصر ا٤بلة كالدين اللقاٍل"

                                                             

 .َِّ/ِ  كك اية احملتاج ُٕٖتوشي  الديباج ينظر:  (ُ)
 .ُٕٖينظر: توشي  الديباج  (ِ)
 .ُٖٖ ا٤بصدر السا   (ّ)
 .ٕٖٓنيل اال تهاج  (ْ)
 .ِّٗ/ُشجرة النور  (ٓ)
 .ٔ/ُاآليات البينات  (ٔ)
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يف القػػػاهرة  عصػػػر ا٣بمػػػي   الرا ػػػػ  عشػػػر مػػػن شػػػمباف  سػػػنة ٜبػػػػافو   -رٞبػػػع اهلل- تػػػويف
 (ُ)كٟبسْب كتسممئةو.

 شيمممموخمممممو:

ملخ  اللقاٍلُّ عن عػدد مػن شػيوخ عصػر   كملجل هػ   كمػا شػارؾ ملخػا  الشػم ى يف غالػب 
ن ت   ل   للن ال م ييرل مل تلشف عن كثّب ٩بن ملخ  عنه   كاشيوخع   يد ملف الَباج  

 كبػارى ٤بنزلػة الملميػة إال  مػد مبلزمتػع  ملنع ملخ  من ملعظمه  علما؛ إذ مل يصػل لتلػ  الرفمػة مػن ا
 :(ِ)ليه . ك٩بن ملخ  عنه عصر   كالتتلم  ع

علػػػي  ػػػن عبػػػداهلل  ػػػن علػػػي مل ػػػو حسػػػن الن و سػػػي مث السػػػنهورم نػػػور الػػػدين السػػػنهورم   -
   كقد الزمع ناصر الدين كملخ  منع ال قع  كملصولع  كالمر ية.(ّ)ق(ٖٖٗ)ت:  ا٤باللي

 ن ٧بمد  ن عمػر  ػن يوسػف مل ػو إسػحاؽ اللقػاٍل   رهاف الدين اللقاٍل  إ راهي   ن ٧بمد -
   كالزمع ناصر الدين يف ال قع.(ْ)ق(ٖٔٗقااي القضاة )ت: مالقاهر 

ملٞبػػد زرُّكؽ  ملٞبػػد  ػػن ملٞبػػد  ػػن ٧بمػػد  ػػن عيسػػى ال نسػػي ال اسػػي مل ػػو المبػػاس ا٤بمػػركؼ  -
 ق(  ملخ  عنع اللقاٍل ال قع ا٤باللي.ٖٗٗ زرُّكؽ )ت: 

ي  عثمػػػاف  ػػػن ٧بمػػػد  ػػػن عثمػػػاف  ػػػن ناصػػػر ال هػػػر مل ػػػو عمػػػر الػػػدٲبي )ت:  - ا٢بػػػافظ الػػػًدٲبى
   ملخ  عنع الشي  اللقاٍل ا٢بديث كا٤بتوف.(ٓ)ق(َٖٗ

المبلمػة ال ااػل  ا٤بمػركؼ  ٧بمد  ن القاس   ن علػي الػىػز م الشػافمي  مش  الدين الػىز م -
 (ُ).ق(ُٖٗ ا ن الػرا يلي )ت: 

                                                             

 .َِّ/ٗ  كممج  ا٤بال ْب ُٖٖينظر: توشي  الديباج  (ُ)
  كفهرس ِِِ/ّ  كسل  الوصوؿ َٗٓ  كنيل اال تهاج ِّٗ/ُ  كشجرة النور ُٕٖينظر: توشي  الديباج  (ِ)

 .َُٔ  كا٤بدخل إىل دراسة ا٤ب اهب ال قهية ُِٔ/ُال هارس
 ُّٖ/ٕ  كممج  ا٤بال ْب ّٕٕ/ُ  كهدية المارفْب ِْٗ/ٓينظر ترٝبتع يف: الضوء البلم   (ّ)
 .ّٖٓ/ٕ  كش رات ال هب ُُٔ/ُينظر ترٝبتع يف: الضوء البلم  ( ْ)
 .ُِْ/ْ  كاألعبلـ ْٔ/ُترٝبتع يف: النور السافر ينظر  (ٓ)
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ٝبػػػاؿ القلقشػػػندم   ا١بمػػػاؿ مل ػػػو ال ػػػت  إ ػػػراهي   ػػػن علػػػي  ػػػن ملٞبػػػد  ػػػن إ٠باعيػػػل )ت:  -
 للقاٍل ا٢بديث كاألسانيد.  ملخ  عنع ناصر ا(ِ)ق(ِِٗ

(  المبلمػػػػة ا٤ب ػػػػٍب يف  ػػػػػ)مبل علػػػػي المجمػػػػيكمػػػػا ملخػػػػ  ا٤بمقػػػػوالت عػػػػن الشػػػػي  ا٤بمػػػػركؼ  -
 .(ّ)الملـو

 :تالميمممذه

ا طػػويبلن  فػػانت    ػػع خلػػ  كثػػّب   جلػػ  ناصػػر الػػدين اللقػػاٍل إلقػػراء ٨بتلػػف الملػػـو عهػػدن
طلبتػػع  ملك طلبػػته   ك٩بػػن الشػػيوخ الػػ ين هػػ  علمػػاء ملفػػ اذ  حػػٌب ا٫بصػػر األزهػػر يف  كخػػرج  ػػع

 :(ْ)ملخ  عنع من التبلمي 
 (ٓ)ق(.ْٔٗ  القااي شرؼ الدين مل و زكريا )ت:ٰبٓب  ن عمر القرايف -
  ملجػاز  ناصػر   المبلمػة زيػن الػدين م ػٍب ا٤بسػلمْبا٤بصرم ا٤بػاللي جهورمعبد الرٞبن األي  -

الملػػ  يف حيػػاة س الػػدين كملخػػو  مشػػ  الػػدين يف ال تيػػا  ككػػاف ٰبيػػل  مػػض ال تيػػا إليػػع  كدر  
 (ٔ)ق(.ُٔٗ)ت:ملشياخع 

ت: )الشػافمي  القػاهرم الملقمػي اهلل عبػد مل ػو الػدين مش  علي  ن الرٞبن عبد  ن ٧بمد -
 (ٕ)(.قُٔٗ

 (ٖ)(.قّٔٗت:) مش  الٌدين ٧بمد  ن ٧بمود ال ٌٌنيهي ا٤بصرم -

                                                             

 .ُُْٔ/ِ  ككشف الظنوف ِِِ/ّينظر ترٝبتع يف: سل  الوصوؿ  (ُ)
 .ُٔ/ُ  كممج  ا٤بال ْب َُّ/ُ  كالنور السافر ٕٕ/ُينظر ترٝبتع يف: الضوء البلم   (ِ)
  .ُْينظر ترٝبتع يف: ال بقات الصػرل  (ّ)
 .ِّٗ/ُ  كشجرة النور َٗٓاال تهاج ينظر تبلمي   يف: نيل  (ْ)
 .ّْٗ/ُينظر ترٝبتع يف: ا٤بصدر السا    (ٓ)
 .ْٕٔ/َُ  كش رات ال هب ُٖٓ/ِ  اللواكب السائرة ِِٔينظر ترٝبتع يف: نيل اال تهاج ( ٔ)
 .َْ/ ِ السائرة ينظر ترٝبتع يف: اللواكب( ٕ)
 .ُْٗ/َُ  كش رات ال هب ٕٓ/ِينظر ترٝبتع يف: ا٤بصدر السا    (ٖ)
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ا ن حجر ا٥بيتمػي  ملٞبػد  ػن ٧بمػد  ػن ٧بمػد  ػن علػي  ػن حجػر الػوائلي ا٥بيتمػي شػهاب  -
 (ُ)ق(.ّٕٗمل و المباس )ت: الدين 

النهػركاٍل  الػدين هبػاء  ػن خػاف قااػي  ػن ٧بمػد  ػن الػدين عػبلء النهركاٍل  ملٞبد  ن ٧بمد -
 (ِ)ق(.َٗٗت:)

 (ّ)(.قْٗٗت:)ملٞبد  ن قاس  الصباغ المبادم ا٤بصرم شهاب الدين المبادم    -
ػػػػد  ػػػػن ا٤بقدسػػػػي  علػػػػي غػػػػاًل ا ػػػػن -  المبػػػػادم السػػػػمدم ا٣بزرجػػػػي خليػػػػل  ػػػػن علػػػػي  ػػػػن ٧بم 

 (ْ).ق(ََُْا٢بن ي )ت:  الدين نور ا٤بلقب ا٤بقدسي 
 (ٓ)ق(.ََُٖ در الدين القرايف  ٧بمد  ن ٰبٓب  ن عمر  ن يون  )ت:  -
 (ٔ)ق(.ََُُمش  الدين ا٢بانويت  ٧بمد  ن عمر  ن سراج الدين ا٢بانويت )ت:  -
ا٤بتػػػػوأ يف ملكاخػػػػر القػػػػرف ٧بمػػػػد  ػػػػن سػػػػبلمة البنػػػػوفرم ا٤بػػػػاللي  ا٤بلقػػػػب  شػػػػم  الػػػػدين   -

 (ٕ).ماشرال
 (ٖ).ا٢بنبلي ا٤بسّبم ملٞبد الش هاب  ن ٰبٓب الزاهد شي ال -
 (ٗ)ا٢بنبلي. ا٤بقدسي حسن  ن على  ىًقيعال  ن دملىٞب ينالد ابشه -

                                                             

 .ِٖٓ/ُ  كالنور السافر ّٕٔ/ٖينظر ترٝبتع يف: ا٤بصدر السا    (ُ)
. مل تت   ا٤بصادر ُٔ/َُ  كش رات ال هب ٕٓ/ِ  كالبدر ال ال  َْ/ ّ السائرة ينظر ترٝبتع يف: اللواكب( ِ)

   ينما يف ُٕ/ٗيف سنة كفاتع  فا ن عماد ملكرد كفاتع يف التسمْب  مد التس  مئة  كتبمع يف ذل  ممج  ا٤بال ْب 
فقد ذكر ملنع  ْٗ/ٖاللواكب السائرة كردت كفاتع يف ا٢بادم كالتسمْب من ا٤بئة التاسمة   ملما الزركلي يف األعبلـ 

 هػ.ٖٖٗمن كفيات 
. كقيل يف كفاتع مل ا كانت يف الثاٍل كالتسمْب ّٔٔ/َُ  كش رات ال هب ُِٗ/ُينظر ترٝبتع يف: سل  الوصوؿ  (ّ)

 كاألظهر ما ذيكر ملنع يف الرا   كالتسمْب؛ لػالب كركد  هل ا يف ٨بتلف الَباج .كالتسمْب من ا٤بئة التاسمة  
 .َُٖ/ّينظر ترٝبتع يف: خبلصة األير ( ْ)
 .ٖٖ/ّ  كخبلصة األير ُُْ/ٕينظر ترٝبتع يف: األعبلـ  (ٓ)
 .ْْٕ/ِينظر ترٝبتع يف: ا٤بصدر السا    (ٔ)
 .ُُٓ/ّينظر ترٝبتع يف: اللواكب السائرة  (ٕ)
 .ّٖٗ/ّ  كسل  الوصوؿ َُُينظر ترٝبتع يف: ال بقات الصػرل ( ٖ)
 .ُُٖ/ّينظر ترٝبتع يف: خبلصة األير  (ٗ)
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 (ُ).ا٤باللي ال حبلكم الدين نور الزاهد المبلمة اإلماـ الشي  علي -
 ( ِ).م الشافميك علي نور الدين ال ندتا -
رسػل إليػع األسػئلة ا٤بػاللي  ملخػ  عػن اللقػاٍل ال قػع  ككػاف ي ا٤برشػدم ملٞبد  ن القادر عبد -

 (ّ).بفيجيب عنها ملحسن جوا
 آثممممممماره:

مل يلػن للشػي  ناصػػر الػدين اللقػاٍل اللثػػّب مػن ا٤بصػن ات كا٤بال ػػات؛ حيػث تصػػدل 
للتػػدري  كفػػر غ كقتػػع لػػ ل   فمػػا كقػػ  لػػع إال  مػػض ا٢بواشػػي  كالتقييػػدات  كال وائػػد علػػى 

مػت فيمػػا  مػػد  كجيػر دت مػػن خ ػع  فثيخرجػػت كانتشػػرت  ك  شػيءو مػػن الشػرك  ح  الػػٍب ٝبي
 :(ٓ)  كا٤بصن ات هي(ْ)الن   هبا

  ا٤بسػػمى  التواػػي   كفيهػػا مواػػوع (ملكاػػ  ا٤بسػػال  إىل ملل يػػة ا ػػن مالػػ )حاشػػية علػػى  -
ناصػػػر الهػػػ ا البحػػػث  كقػػػد ٝبمهػػػا كملخرجهػػػا القػػػرايفُّ  مػػػد موتػػػع  إذ قػػػاؿ: "كتىػػػبى  يمػػػِب 

طيرر نسهتع من )التواي ( فوائدى كتمليقاتو  ديمة  كنتي سببنا يف إخراجها  على اللقاٍل[
 مػػػػد موتػػػػع مػػػػن ال ػػػػرىًر  كٝبمتيهػػػػا كمػػػػا كجػػػػدما مػػػػن غػػػػّب تصػػػػرؼ  فجػػػػاءت يف ٦بلػػػػدين 

ا كانتشرت  موف اهلل تماىل  ك  الن   هبا"  .(ٔ)ل ي ْب... فجر دمي
 .للز٪باٍل( ممًػػػػز  تصريف ال)على  (الت تازاٍل)حاشية على شرح  -
 الت تازاٍل. للسمد (شرح المقائد)حاشية على  -
 .للسبلي (ٝب  ا١بوام )على  (يشرح احملل  )حاشية على  -
 )٨بتصر الشي  خليل(. ٤بقدمةشرح  -

                                                             

 .ُٕٓ/ّينظر ترٝبتع يف: اللواكب السائرة  (ُ)
 )ال ندتام(. ُٕٓ/ّ  كاللواكب السائرة ُٖينظر ترٝبتع يف: ال بقات الصػرل( ِ)
 .ُُٓ/ّينظر ترٝبتع يف: ا٤بصدر السا    (ّ)
 ُٖٖ-ُٕٖينظر: توشي  الديباج  (ْ)
 .َٗٓ  كنيل اال تهاج َِّ/ِينظر مصن اتع يف: ا٤بصدر السا    الص حة ن سها   كك اية احملتاج  (ٓ)
 .ُٕٖتوشي  الديباج  (ٔ)
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 (ُ)ال صوؿ يف ملحلاـ اإلسبلـ. -

: البسػػػملة  كشػػػرح علػػػى (ِ)كنيسػػػب لػػػع غػػػّب ذلػػػ  مػػػن ا٤بصػػػن ات  كػػػالٍب ذكرهػػػا كحالػػػة
)منظومة ا ن رشد(  كما نيسبت لع حاشية على )شرح ق ب الدين )٨بتصر ا٤بنتهى(  كشرح 

 (ّ)الرازم للشمسية(.

 

                                                             

الر اط  دراسة  –كتاب م بوع امن منشورات مركز الدراسات كاألٕباث كإحياء الَباث  الرا  ة احملمدية للملماء  (ُ)
ـ  يف ٦بلد متوسط ََُِهػ/ُُّْ(  ال بمة األكىل: َُسلسلة نوادر الَباث )د. مص  ى عللي   كٙبقي :

 .)ص حة َِْيتلوف من )
 .َِّ/ٗممج  ا٤بال ْب  (ِ)
 .َِالشمسية يف القواعد ا٤بن قية  (ّ)
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 كتاب: )حواٍش على توضيح األلفية( قيمتو العلمية , وأثره: .ٕ

ػػػػػػػع؛  ػػػػػل هػػػػػي تمليقػػػػػات  ملكدع اللقػػػػػاٍلُّ مال  ػػػػػع علػػػػػى ملكاػػػػػ  ا٤بسػػػػػال  يف كتػػػػػابو مل ييسم 
ر د ًمػن  مػد   كتقييدات على هوام  نسهتع من التواي  كما هو  ممركؼ يف ا٢بواشي  مث ٘بي

إف مل ٯبرٍدهػػا صػػاحبها  كحاشػػية اللقػػاٍل قػػد جر دهػػا القػػرايفُّ  مػػد موتػػع  فجممهػػا  كملخرجهػػا يف  
رر نسػػػهتع مػػػن علػػػى طيػػػ بى كتىػػػكتػػػاب مسػػػتقل  حيػػػث صػػػرح  ػػػ ل  يف )التوشػػػي ( فقػػػاؿ: "

وتع من ال ػرر  كٝبمتهػا كمػا يف إخراجها  مد م  ديمة  كنتي سببنا فوائدى كتقييداتو  (التواي )
  كصػػم    ٖبػػل كاريػػع  إخراجهػػا كجػػدما مػػن غػػّب تصػػرُّؼ  فجػػاءت يف ٦بلػػدين ل ي ػػْب  مػػد ملف

قدت تلػ  ال وائػد  ضػياع السػند  على االمتناع  كقد قصد  ي  اللتاب لبمض الػر اء  كرٗبا في 
ػػػا  كانتشػػػرت  مػػػوف اهلل تمػػػاىل ػػػاخ يف خػػػواتي    كمػػػا ذكػػػر  (ُ)"  ك   الن ػػػ  هبػػػافجر دمي مػػػض النيس 

النيسػػ  مل ػػا كيجػػدت تلػػ  التمليقػػات علػػى نسػػهة الشػػي  مػػن )التواػػي (  ف ػػي ملحػػدها كتػػب 
ناصػر  :الشي   جد ٖبط ا٤برحـو الشي  اإلماـ المامل المبلمة خاٛبة احملققْبه ا ما كي الناس : "

  –تمػػػاىلرٞبػػػع اهلل –علػػػى هػػػوام  نسػػػهتع  ( التواػػػي )الػػػدين اللقػػػاٍل ا٤بػػػاللي مػػػن حواشػػػي 
انتهػػػػى مػػػػا كجػػػػػد ٖبػػػػط ا٤بصػػػػنف علػػػػػى هػػػػوام  نسػػػػهتع مػػػػػن   كيف غّبهػػػػا كيتػػػػػب: "(ِ)"همػػػػْب

 (ّ)".ال ن هشاـ (التواي )

   سنة مللفك قيت زمننا حٌب حيق قت على يد الباحث: خالد  ن مقبل الصاعدم
كيبليْب للهجرة  فنسىهها  كك٠بها  ػ)حواشو على تواي  األل ية لناصر  كإحدل مئةو كملر م

مل ٯبمل اللقاٍل ٥با ا٠بنا  ٤با ذيكر من كو ا تمليقاتو مل يرـً لتثليف مصن ف  إذالدين اللقاٍل(  
 فيها.

كقػػػد ات ضػػػ  غػػػرض اللقػػػػاٍل مػػػن هػػػ   التقييػػػدات علػػػػى )ملكاػػػ  ا٤بسػػػال (؛ إذ جػػػػاءت 
ص لة جململ  ملك مقي دةن ٤ب ص ل  ملك مستدرًكة ل ائت  ملك مبي نة ٣ببلؼ  موا حةن لػامض  ملك م 

                                                             

 .ُٕٖتوشي  الديباج  (ُ)
  ب.ٕٔحاشية اللقاٍل على ملكا  ا٤بسال   نسهة مركز ا٤بل  فيصل   (ِ)
  ب.ِْحاشية اللقاٍل على ملكا  ا٤بسال   نسهة دار اللتب كالويائ  القومية ا٤بصرية   (ّ)
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ملك ممًَباة على مسثلة  ملك ممللة حلمنا  ملك ٤بزيد ٛبثيل كاستشهاد  كغػّب ذلػ  ٩بػا تبػْب جلي ػا 
 يف تمليقات ا٢باشية.

كفيهػا سػػار الشػػي  الناصػػر اللقػػاٍل علػػى تبويػػب ا ػػن هشػػاـ يف شػػرحع  ككػػ ا يف ا٤بسػػائل  
ذل  تبمنا للو ا على النسهة  ك٪بد اللقاٍل يبسط الشرح كالتمليقػات يف موااػ   كيقتضػبها ك 

مثل: ) اب مل نية ا٤بصادر  ك اب ع ف   يف ملخرل   ينما يدع مل وا نا كاملة  بل تملي  ملك تقييد
 البياف  ك اب النداء( كغّبها.

راد التمليػػػ  عليهػػػا  مث كمنهجػػػع يف التمليػػػ  علػػػى ا٢باشػػػية ملف يػػػورد عبػػػارة مػػػن ا٤بسػػػثلة ا٤بػػػ
ملك االعَباض  كرٗبا يلت ي  ثقواؿ النحاة شرحنا ملك اعَباانا علػى مػا   ملك التملي   ييتبمها الشرحى 

ملكرد  مػػػن نػػػص ا ػػػن هشػػػاـ  كقػػػد ح لػػػت ا٢باشػػػية  ػػػاراء عػػػدد غػػػّب قليػػػل مػػػنه   كمػػػا ملكالهػػػا 
 اهتمامنا كبّبنا  يتض  من خبلؿ إ٤بامع هبا  كاستيما ع ٥با.

للقػاٍل مػن الشػواهد موقػفه ٲبلػن حصػر  يف ملنػع اعتػُب هبػا كعلػى تنوعهػا؛ فقػد كللناصر ا
  يت ىت نتُّ  كالقراءات القرهنيػة  كمػن ذلػ  مػا ملكرد ا ػن هشػاـ يف اآليػة:  احت ى  اآليات

َّ  رث
عػن ممػُب )اجملػػاكزة( ملحػد ممػاٍل البػػاء  فلػاف تمقيػب اللقػػاٍل  ث ػا يف اآليػة متملقػػة  (ُ)

. كما عػِب  ت سػّب  مػض الشػواهد (ِ) ػ)اسثؿ(  كقد تلوف )للتمدية( فهي إذف تتمل   ػ)خبّبنا(
إًف الٌػػ ًينى  ُّ   لقولػػع تمػػاىل:  ػػن جبػػّب كمػػن ذلػػ  حينمػػا كػػاف ا٢بػػديث عػػن قػػراءة سػػميد  القرهنيػػة

 َّ ملىٍمثىالىلي ٍ  عيوفى ًمٍن ديكًف اهلًل ًعبىادناتىدٍ 
ػر تلػ  القػراءة (ّ) ممػُب اآليػة فقػاؿ: "  جمػل اللقػاٍل ي س 

ذكم ٠ب و  :ملمثالل   ملم وف من دكف اهلل من األصناـ عبادناعلى قراءة سميد: لي  ال ين تدع
ملكمػػل ملحػػواالن    فاقػػدكف ذلػػ   فػػثنت  ك صػػرو  كمليػػدو يب شػػوف هبػػا  كملرجػػلو ٲبشػػوف هبػػا   ػػل هػػ

 (ْ)!".منه  فليف تمبدك   كملنت  ملكمل حاالن 

                                                             

 .ٗٓسورة ال رقاف   (ُ)
 .ّٖٖينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ُْٗسورة األعراؼ   (ّ)
 .ُٖٓحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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كما اعتُب  إيراد الشواهد الشمرية كشرحها كتوايحها   ينما مل ييمنى   كر قائليها؛ رٗبػا 
اختصػػارنا كرغبػػة يف الته يػػف علػػى القػػارئ  كقػػد ييػػرل يف موااػػ  ٨بال نػػا لشػػواهد ا ػػن هشػػاـ  

 (ُ)ي نا  كغّب ذل .كناقضنا ٥با  كمنبػ هنا عليها  ملك مض

ك٩بػػا جمػػل حاشػػية ناصػػر الػػدين اللقػػاٍل علػػى )ملكاػػ  ا٤بسػػال (  تلػػ  األٮبيػػة عػػدده مػػن 
 ا٤بميزات  منها:

كو ا حاشية على )ملكا  ا٤بسال ( الٍب تمدُّ ملحد ملكىل الشركح ألل ية ا ن مال   -
ملٮبيػػػػةن  كحاشػػػػية اللقػػػػاٍل خػػػػدمت الشػػػػرح خدمػػػػة ال ٚب ػػػػى؛ إذ كشػػػػ ت كفسػػػػرت 

كمل انت اآلراء  كفص لت اجململ  كحر رت ا٤بسائل كاستقصتها  كناقشت الػوامض  
 القضايا  كجبػىرىت النقص كالتقصّب.

ملف  ا٢باشػية ح لػػت ٔبمهػرة كبػػّبة مػن شػػيوخ النحػو كعلمائػػع  كاحتػوت علػػى عػػدد  -
غًّب يسّبو من هرائه   يف مقدمته  ا٣بليل  كسيبويع  كيون   كاألخ    كغّبه  

 نعػػ يزيػػد  كيمػػو ؿ علػيه   كمػػا نػػاق  هراء كملحلػػاـ الشػارح فيمػػا ٩بػن ييمتػػد  ػػارائه
تلػف القضػايا   مئتْب موا   كقارف رمليع  اراء الملماء الػ ين ملكردهػ   كذلػ  يف ٨بي
النحويػػػػػة  كالصػػػػػرفية  كاللػويػػػػػة  كالببلغيػػػػػة  ككػػػػػ ا األسػػػػػلو ية كغّبهػػػػػا اللثػػػػػّب مػػػػػن 

 القضايا  ٩با يدؿ على موسوعية احملشي.

يف كثّب من ا٤بسائل  ٩با يلسب القارئ مزيػد اقتنػاع  ملسلوب ا٢بوار اعتماد اللقاٍل -
كمػػا عػػ   ذلػػ  علػػى ا٢باشػػية؛ إذ ا تمػػد فيهػػا     ا٤بسػػثلة كالػػرملم  كٯبمػػل ال هػػ  قريبنػػا

عػػن التمقيػػد كالصػػمو ة  كهػػو مػػ  ذلػػ  يسػػتممل ملل ػػاظ ا٤بن ػػ  كال لسػػ ة كػػػالدكر  
 ظ  للن ع ملفه  كملجاد كقر ب.كا٢بد  ك)فيع نظر(  كاالطراد... كغّبها من األل ا

  ملف حاشية اللقاٍل ملفادت عددنا من ال ين جاؤكا  مدها على )ملكا  ا٤بسػال ( ملك
غػػػّب   كالدنوشػػػرم يف )حاشػػػيتع علػػػى التصػػػري (  كياسػػػْب ا٢بمصػػػي يف )حاشػػػيتع 
على التصري (  ك)حاشيتع على ملل ية ا ن مالػ (  ك)حاشػيتع علػى ٦بيػب النػدا(  

                                                             

 ُِٔ  ِْْ  ٕٖ  ٕٗ  كينظر: صََْ-ّٗٗ  ُٖٓ  ُِّ  َُْ  ٗل ية ينظر: حواشو على تواي  األ (ُ)
 من ه ا البحث.
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كالصباف يف )حاشػيتع علػى كمليب  لر الشنواٍل يف )حاشيتع على ملكا  ا٤بسال (  
 (ُ)  كغّبه .شرح األمشوٍل(  كا٣بضرم يف )حاشيتع على شرح ا ن عقيل(

 

 

                                                             

  من ه ا البحث  ف يها ت صيل ا٢بديث عن ملير  فيمن جاء  مد . ُّٖينظر ص (ُ)
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 م األٔل:صانف

 انُحٌٕة انصُاعة عهى العرتاضات
 ٔاحلذٔد. ادلصطهحات, األٔل: ادلبحث

 انعهم. انثاًَ: ادلبحث

 ٔانشٕاْذ. األيثهة انثانث: ادلبحث
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 ادلبــحـــث األٔل: ادلصـطهحــات, ٔاحلــذٔد
األنصػػػػػػػػػػػػارم فيمػػػػػػػػػػػػا يتملػػػػػػػػػػػػ   اللقػػػػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػػػػاـ اعَبااػػػػػػػػػػػػاتي  جػػػػػػػػػػػػاءت
 يف عددو من ا٤بسائل  م صلة على النحو اآليت: كا٢بدكدً  ا٤بص لحات  

 األول: االعتراضات على المصطلحاتالمطلب 

اعػػػػػػػػػػَبض الل قػػػػػػػػػػاٍلُّ علػػػػػػػػػػى مصػػػػػػػػػػ لحات ا ػػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػػاـ يف موااػػػػػػػػػػ ى عػػػػػػػػػػدة  كدكنػػػػػػػػػػ  
 ت صيلها:

 الحضور تعريف االعتراض األول:

( للحضػػػػػور مػػػػػن ؿٍ تميينػػػػػع )ملى  -يف ) ػػػػػاب: المىلىػػػػػ (- علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل
ػػػػ ػػػػا ملي  ى تثكيػػػػل: )هى (  ػػػػػملانة قولػػػػ : )هػػػػ ا األسػػػػدي بً ٍقػػػػمي  ةي امى سى (؛ إذ التثكيػػػػل  ػػػػػ)األسد(  بلن مقػػػػببلن

ملم   اإلشػػػػػػػػػارةي إىل فػػػػػػػػػرد حااػػػػػػػػػرو  ا٢بضػػػػػػػػػورً    كا٤بمهػػػػػػػػػود يف تمريػػػػػػػػػفً ننػػػػػػػػػا لواحػػػػػػػػػدو ملصػػػػػػػػػب  متميػ  
   مسػػػػػػػما   ػػػػػػػػّب قيػػػػػػػدو كالمىلػػػػػػػ ى ا١بنسػػػػػػػي اسػػػػػػػ ه ييمػػػػػػػْب  ... ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ: "   كيقػػػػػػػوؿ(ُ)ا١بػػػػػػن 

ػػػػػػػػوف   تميػػػػػػػػْبى ًذم األداة ا١بنسػػػػػػػػية ػػػػػػػػامىةي ميٍقػػػػػػػػًببلن(  فيلي ا مليسى ملك ا٢بضػػػػػػػػورية...  كتقػػػػػػػػوؿ: )هػػػػػػػػ ى
(  كٗب ا األسدي ميقببلن  (ِ))ملىٍؿ( يف ه ا لتمريف ا٢بضور."نزلة قول : )ه ى

تمريػػػػػف  ؛ ألف  ر( فيػػػػػع ٕبػػػػػثه ٢بضػػػػػو يف هػػػػػ ا لتمريػػػػػًف ا )ملىٍؿ(ك) قولػػػػػع:فيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "
حااػػػػػػػر  كال ػػػػػػػرد ا٤بمػػػػػػػْب ال يصػػػػػػػ  ٞبلػػػػػػػع علػػػػػػػى  ملف يشػػػػػػػار  ػػػػػػػالل ظ إىل فػػػػػػػردو  :ا٢بضػػػػػػػور هػػػػػػػو
 (ّ)".ٗبسمى زيد ( ماكؿه ده يٍ ا زى  ى )هى  مل ا٤ب اهي  الللية  حٌب صرحوا  ثف  شيء  إ٭با ٙبي 

 

فػػػػػػػاعَباض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػى جٍمػػػػػػػػًل ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػػردى ا٤بمػػػػػػػػْب كهػػػػػػػػو )األسػػػػػػػػد( ٗبنزلػػػػػػػػة 
  لىػػػػػػػكاعلػػػػػػػ  ملف عى ا٢بااػػػػػػػر؛ فصػػػػػػػار كػػػػػػػا١بن  يف ا٢بضػػػػػػػور. كقػػػػػػػد قػػػػػػػاؿ يف مواػػػػػػػ و سػػػػػػػا  : "

كقولػػػػػ : إف ... اعتبػػػػػار تػىمىيًُّنهػػػػػا فيػػػػػع :ا١بػػػػػن  هػػػػػو: ا٤بواػػػػػوع ٤باهيػػػػػة متمينػػػػػة يف الػػػػػ هن  ملم
                                                             

 .ُّٕ/ُ  التصري  لؤلزهرم ُُٕ/ُ( ينظر: شرح األمشوٍل ُ)
 .ُِّ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ٔٗ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
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  كقػػػػػد نػػػػػػص  علػػػػػى ذلػػػػػ  احملل ػػػػػػي (ُ)"مقػػػػػببلن  فىً ػػػػػػر  منػػػػػع  كهػػػػػ ا ملسػػػػػػامةي  مقػػػػػببلن  ملسػػػػػامةى  لقيػػػػػتى 
اللقػػػػػػػاٍل رملم غػػػػػػػّب  مػػػػػػن النحػػػػػػػاة يف مسػػػػػػػثلة التميػػػػػػْب كا٢بضػػػػػػػور يف عىلىػػػػػػػ    مث ملردؼ (ِ)مليضنػػػػػػا

 مواػػػػػوعنا للماهيػػػػػة ا٢بااػػػػػرةمت  عنػػػػػده  يف عىلىػػػػػ  ا١بػػػػػن  هػػػػػو كونػػػػػع مي ػفالػػػػػا١بػػػػػن   قولػػػػػع: "
  فهػػػػػػػالف يف ذلػػػػػػػ  (ّ)"كمشػػػػػػػارنا  ػػػػػػػع إليهػػػػػػػا  اعتبػػػػػػػار حضػػػػػػػورها كتميُّنهػػػػػػػا ذهننػػػػػػػايف الػػػػػػػ هن  

 ضور.ا١بمهورى يف اختيار  التميْب كاستبماد  ا٢ب

كقػػػػد عػػػػرض ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػي مسػػػػثلة تثكيػػػػل )هػػػػ ا زيػػػػده( ٗبسػػػػم ى زيػػػػد  فقػػػػاؿ: "فػػػػإذا 
 قلػػػػػػت: قػػػػػػاؿ زيػػػػػػده: جػػػػػػاءٍل فػػػػػػبلفه  فممنػػػػػػا : جػػػػػػاءٍل مسػػػػػػم ى فػػػػػػبلف  كإ٭بػػػػػػا مسػػػػػػما  ل ػػػػػػظ 

ألف مسػػػػػػما  ذات. كمليجيػػػػػػبي  ػػػػػػثف ممػػػػػػُب: جػػػػػػاءٍل  كلػػػػػػي  هػػػػػػ ا كػػػػػػػ)زيد( يف: جػػػػػػاءٍل زيػػػػػػد؛
صػػػػػػػ  اإلسػػػػػػػناد إىل ل ػػػػػػػظ )زيػػػػػػػد( كا٤بػػػػػػػراد فػػػػػػػبلف  جػػػػػػػاءٍل ميسػػػػػػػم ى ميسػػػػػػػم ى فػػػػػػػبلف  فلمػػػػػػػا 

 (ْ)مسما   ص  اإلسناد إىل )فبلف( كا٤براد مسم ى مسما ."

كهػػػػ ا مػػػػا ملخػػػػ   الدنوشػػػػرمُّ مليضنػػػػا فوافػػػػ  هػػػػو اآلخػػػػري اللقػػػػاٍل   حيػػػػث قػػػػاؿ يف تمليقػػػػع 
 (ٓ).على اعَباض اللقاٍل: "قد ييقاؿ: التثكيل ال م ذىكىر  متثت  هنا"

هػػػػػػ   ا٤بسػػػػػػثلة عنػػػػػػد اللقػػػػػػاٍل فقػػػػػػاؿ:  عػػػػػػنمسػػػػػػت همنا كمػػػػػػا عل ػػػػػػ  الشػػػػػػهاب القػػػػػػا٠بي   
 (ٔ)."انظر هل يثيت ه ا التثكيل هنا؟"

  (ٕ)كقػػػػػػد عػػػػػػْب  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ )ملؿ( هػػػػػػ   للحضػػػػػػور مليضنػػػػػػا يف )شػػػػػػرح شػػػػػػ كر الػػػػػػ هب(
 يف (ؿٍ ملى )ك"يف ذلػػػػػػػػػ   كمػػػػػػػػػا كا ػػػػػػػػػ  ا٤بسػػػػػػػػػثلة خالػػػػػػػػػد األزهػػػػػػػػػرم فقػػػػػػػػػاؿ:  (ٖ)كتبمػػػػػػػػػع احملل ػػػػػػػػػي

إىل ا١بػػػػػػن . فػػػػػػإف قيػػػػػػل: كيػػػػػػف هػػػػػػ ا  لتمريػػػػػػف ا٢بضػػػػػػور ا٤بسػػػػػػت اد مػػػػػػن اإلشػػػػػػارة ( األسػػػػػػد)
                                                             

 .ٓٗحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .َِٖ-ِٕٗ/ُ( ينظر: شرح ٝب  ا١بوام  ِ)
 .ٔٗ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 .ُٖٗ/ُ( حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ْ)
 .ُِّ/ُ( ينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  ٓ)
   الص حة ن سها.( ينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف ا٤بصدر السا  ٔ)
 .َُٖ/ُ( ينظر: شرح ش كر ال هب ٕ)
 .ِٕٗ/ُينظر: شرح ٝب  ا١بوام   (ٖ)
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مشػػػػػّبا إىل كاحػػػػػد  مينػػػػػع؛ كملنػػػػػت تمػػػػػِب ا١بػػػػػن ؟ فػػػػػا١بواب: ملف ملصػػػػػل  (هػػػػػ ا األسػػػػػدي )يقػػػػػوؿ: 
مػػػن حيػػػث   االسػػػ  الواػػػ  علػػػى ٝبلػػػة ا١بػػػن   فػػػإذا ملشػػػرت إليػػػع فإ٭بػػػا تمػػػِب  ػػػع ذلػػػ  ال ػػػرد

 (ُ)."هو ممركؼ مملـو األشياء  ال ملسد  مينع

اللػػػػػػب ى الػػػػػػ م التػػػػػػب  عنػػػػػػد اللقػػػػػػاٍل  ػػػػػػْب ال ػػػػػػرد ا٤بمػػػػػػْب مػػػػػػا يوا ػػػػػػ  سػػػػػػيبويع دل لػػػػػػك 
كإذا قلػػػػػػػػت: هػػػػػػػػ ا مل ػػػػػػػػو كا٢بااػػػػػػػػر  كملف ا٢بمػػػػػػػػل إ٭بػػػػػػػػا هػػػػػػػػو يف ا٤ب ػػػػػػػػاهي  اللليػػػػػػػػة  فيقػػػػػػػػوؿ: "

قػػػػػػد  م٠بمػػػػػػتى  ا٠بػػػػػػع  ملك هػػػػػػ ا الػػػػػػ  مهػػػػػػ ا الػػػػػػ  مهنػػػػػػا األسػػػػػػد  مل :فثنػػػػػػت تريػػػػػػد  ا٢بػػػػػػارث
هػػػػ ا  تدملر   كللنػػػػ  كزيػػػػدع  مينػػػػع  تػػػػقػػػػد عرف ىل شػػػػيءو إع  كال تريػػػػد ملف تشػػػػّب عرفػػػػتى ملشػػػػباهى 

كمػػػػػا اخػػػػػتيص    هػػػػػ ا ا٤بمػػػػػُب  اسػػػػػ و  كػػػػػل كاحػػػػػد مػػػػػن ملمتػػػػػع لػػػػػع هػػػػػ ا االسػػػػػ   فػػػػػاختيص    مالػػػػػ 
 (ِ)."ال م ذكرنا  زيد

كمػػػػػػػػا صػػػػػػػػرح  ػػػػػػػػ ل    فا٤بسػػػػػػػػثلة ميشػػػػػػػػللة ؛كال عجػػػػػػػػب ملف ييلتػػػػػػػػب  يف هػػػػػػػػ ا األمػػػػػػػػر
 (ّ)األندلسيُّ شارح ا١بزكلية.

اح يف تثييػػػػػد ا ػػػػػػن ر  دقيقنػػػػػا  كقػػػػػػد سػػػػػبقع الشػػػػػػكعلػػػػػى ذلػػػػػ  فػػػػػػاعَباض اللقػػػػػاٍل مل يلػػػػػػن 
هشػػػػاـ علػػػػى مػػػػا قالػػػػع  كهػػػػ ا ال يمػػػػِب  الضػػػػركرة صػػػػحة ا ػػػػن هشػػػػاـ يف اجملمػػػػل  للػػػػن الػػػػ م 
يظهػػػػػػػر ملف ا٤بسػػػػػػػثلة هنػػػػػػػا التبسػػػػػػػت عنػػػػػػػد اللقػػػػػػػاٍل؛ إًذ اعتقػػػػػػػدى )ا٢بضػػػػػػػور( يف ا٤باهيػػػػػػػة ا٤بتمينػػػػػػػة 

ميُّنهػػػػػػػا فيػػػػػػػع   الػػػػػػػ هن ل ػػػػػػػردو حااػػػػػػػر  ك )عىلػػػػػػػ  ا١بػػػػػػػن ( ٤باهيػػػػػػػة متمينػػػػػػػة  الػػػػػػػ هن  اعتبػػػػػػػار ت
كلػػػػي  كػػػػا٤بمت  عنػػػػد ٝبهػػػػوًر النحػػػػويْب مػػػػن ملف  علػػػػ  ا١بػػػػن  كيًاػػػػ  ٤باهيػػػػةو حااػػػػرة  الػػػػ هن  

  اعتبار حضورها كتمينها فيع.

                                                             

 .ُّٕ/ُ( التصري  ُ)
 .ْٗ/ِ( اللتاب ِ)
 .ُُٕ/ُ( ينظر: شرح األمشوٍل ّ)
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 ي  مملممممد العممهممعممالاالعتراض الثاني: 

ملىٍف جمػػػػػػػػػل  - ػػػػػػػػػاألداة(يف ) ػػػػػػػػػاب: ا٤بمرفػػػػػػػػػة -اعػػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ  
( قسػػػػػػػػيمنا  ا  فاألصػػػػػػػػوب عنػػػػػػػػد  التمبػػػػػػػػّب ؛ فػػػػػػػػ(م  لػػػػػػػػػ)المهد)الًملمػػػػػػػي  ّبل مل مػػػػػػػػا شػػػػػػػػيئنا كاحػػػػػػػػدن

(  قػػػػػػػػ اؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ:  ػػػػػػػػػمص ل  )ا٢بضػػػػػػػػورم (؛ إذ هػػػػػػػػو ملقػػػػػػػػرب للصػػػػػػػػحة مػػػػػػػػن )الًملمػػػػػػػػي 
...  ملك حيضيورًمٌّ".  (ُ)"كالمهد: إما ذًٍكرلٌّ...  ملك ًعٍلميُّ

: هػػػػػو المهػػػػدملمػػػػيٌّ )ملك عً  :قولػػػػػعكيقػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "  لػػػػػ   إذ المهػػػػػد هػػػػػو المً  ؛( الملمػػػػػيُّ
  لىػػػػػػػػ  ػػػػػػػػع يف عى    الشػػػػػػػػيء إىل ن سػػػػػػػػع  فالصػػػػػػػػواب: )ملك حضػػػػػػػػورم( كما عيػػػػػػػػ فيلػػػػػػػػـز تقسػػػػػػػػي ى 

 (ّ)."(ِ)ا١بن 

فيصػػػػػح  اللقػػػػػاٍل اصػػػػػ بلح )الًملمػػػػػي( مػػػػػن ملقسػػػػػاـ )ملؿ( المهديػػػػػة عنػػػػػد ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
كهػػػػػػػػػػػػػ ا االصػػػػػػػػػػػػػ بلح إىل )ا٢بضػػػػػػػػػػػػػورم(  إاػػػػػػػػػػػػػافة إىل القسػػػػػػػػػػػػػمْب: الػػػػػػػػػػػػػ ًكرم   كالػػػػػػػػػػػػػ هِب ؛ 

  كمل ملقػػػػػػف (ْ))ا٢بضػػػػػػورم(  ػػػػػػ ات التقسػػػػػػي  قػػػػػػد اسػػػػػػتمملع ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف )مػػػػػػػِب اللبيػػػػػػب(
 غّب )مػِب اللبيب(. مماؿ )ا٢بضورم( يف مال اتع األيخىرعلى نصو الست

  (ٓ)النػػػػػػػدل(  ك)شػػػػػػػ كر الػػػػػػػ هب( هػػػػػػػ ا القسػػػػػػػ  يف شػػػػػػػرحي )ق ػػػػػػػرا مل يػػػػػػػ كر  ينمػػػػػػ 
الػػػػػػػػػػ كرم  كالمهػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػ هِب  دكف إيػػػػػػػػػػراد كجمػػػػػػػػػػل )ملٍؿ( المهديػػػػػػػػػػة منقسػػػػػػػػػػمةن إىل: المهػػػػػػػػػػد 

 للحضورم  ملك الملمي.

-)الًملمػػػػػػي(  ػػػػػػػ)ا٢بضورم(  قػػػػػػد ٠ب ػػػػػػىكمػػػػػػا مل ملقػػػػػػف علػػػػػػى ملم  مػػػػػػن شػػػػػػراح األل يػػػػػػة 
   ػػػػػػل مػػػػػػنه  مػػػػػػن جمػػػػػػل ملقسػػػػػػاـ المهديػػػػػػة إىل اينػػػػػػْب: ذكػػػػػػرمٌّ كًعلمػػػػػػي   -حسػػػػػػب اطبلعػػػػػػي

 (ُ)ا ن الناظ   كمليب حي اف  كالشاطيب. هو عندكما 
                                                             

 .ُٕٗ/ُكا  ا٤بسال  مل( ُ)
 تميْب ذم األداة ا١بنسية  ملك ا٢بضورية".    ممنا   ػّب قيد: اس  يمْب  : "كالمل  ا١بنسيُّ ُِّ/ُ( حيث قاؿِ)
 .ُِْ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 .ِٕ( ينظر: مػِب اللبيب ْ)
 .ُٓٗ/ُ  ك شرح ش كر ال هب ُُِ( ينظر: شرح ق ر الندل ٓ)
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يف إيبػػػػػػػػػػات )ا٢بضػػػػػػػػػػورم( ملػػػػػػػػػػاف  اللقػػػػػػػػػػاٍل   (ِ)ال ػػػػػػػػػػاكهيُّ كالسػػػػػػػػػػجاعيُّ  ينمػػػػػػػػػػا كافػػػػػػػػػػ  
 ا٢ب يػػػػػػػػػداسػػػػػػػػتممل ك   -فيمػػػػػػػػا ملسػػػػػػػػػل ت-)الًملمػػػػػػػػي(  كمػػػػػػػػا عليػػػػػػػػػع ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ يف ا٤بػػػػػػػػػِب 

منا للمهد م  )ال هِب(  كاستبمد )ال ًكرم(.ي)ا٢بضورم( قس
(ّ) 

كيف التصػػػػػػػري  ملتػػػػػػػى األزهػػػػػػػرمُّ ٗبصػػػػػػػ لحي )الملمػػػػػػػي( ك)ا٢بضػػػػػػػورم( ممنػػػػػػػا كجملهمػػػػػػػا 
جنبنػػػػػا إىل )الػػػػػ كرم(  للمهػػػػػد قسػػػػػمْب

؛ حيػػػػػث نقػػػػػل ذلػػػػػ  عػػػػػن ا ػػػػػن (ْ)   كيف هػػػػػ ا إشػػػػػلاؿه
 هشاـ  كاللقاٍل ييبدؿ )الملمي( يف اعَبااع  ػ)ا٢بضورم(!

كالػػػػػػػػ م يظهػػػػػػػػر ملف النسػػػػػػػػهة الػػػػػػػػٍب عليهػػػػػػػػا اعػػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػػاٍل ملييبػػػػػػػػت فيهػػػػػػػػا مصػػػػػػػػ ل  
حيػػػػػػث )الًملمػػػػػي(   ينمػػػػػا يف غّبهػػػػػػا )ا٢بيضػػػػػورمُّ(  كهػػػػػػ ا مػػػػػا نػػػػػػص  عليػػػػػع ياسػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػي 

قػػػػػػػػػاؿ ممق بنػػػػػػػػػا علػػػػػػػػػى اعَبااػػػػػػػػػع: "كهػػػػػػػػػ ا علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا يف  مػػػػػػػػػض النسػػػػػػػػػ   كيف  مضػػػػػػػػػها: )ملك 
  كال إشػػػػػػػلاؿ يف هػػػػػػػ ا النػػػػػػػوع  للػػػػػػػن يبقػػػػػػػى اللػػػػػػػبلـ يف (ٓ)حضػػػػػػػورم( كمػػػػػػػا قػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػارح

التمبػػػػّب عػػػػن النػػػػوع الثػػػػاٍل؛ فإنػػػػع علػػػػى نسػػػػهة التمبػػػػّب عػػػػن الثالػػػػث  ػػػػػ)حضورم( يظهػػػػر مػػػػا يف 
كعلػػػػى ذلػػػػ  شػػػػرح الشػػػػارح  كملمػػػػا علػػػػى نسػػػػهة  غالػػػػب النيسػػػػ  مػػػػن التمبػػػػّب عنػػػػع  ػػػػػ)ًعلمي( 

التمبػػػػػػّب عػػػػػػن الثالػػػػػػث  ػػػػػػػ)علمي( ال يظهػػػػػػر التمبػػػػػػّب عنػػػػػػع  ػػػػػػ ل   فلمػػػػػػل ا٤بصػػػػػػنف عػػػػػػ  عنػػػػػػع 
؛ فتصػػػػػػػػػػػػػّب ملقسػػػػػػػػػػػػػاـ )ملىٍؿ( المهديػػػػػػػػػػػػػة إىل )ذًكػػػػػػػػػػػػػرم ( ك)ًذهػػػػػػػػػػػػػِب ( (ٔ) ػػػػػػػػػػػػػػ)ذهِب(  فلييحػػػػػػػػػػػػػر ر."

(  ككٍجػػػػػػػػػع اعػػػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػػػاٍل ملف الًملػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػو المهػػػػػػػػػدي  فػػػػػػػػػاألىٍكىل جٍمػػػػػػػػػل  الملمػػػػػػػػػي  ك)ًعلمػػػػػػػػػي 
 ا.حضوري  

                                                             

  كا٤بقاصد الشافية ُِّ-َِّ/ّالت ييل كالتلميل ك   ّّمنه  السال    ك َٕ( ينظر: شرح األل ية ال ن الناظ  ُ)
ُ/ّٓٓ. 

   بّٗ على الق ر جاعي  كحاشية السِِٕ/ُ( ينظر: ٦بيب الندا ِ)
 .َُٔ/ُ( ينظر: حاشية ا٢ب يد على التواي  ّ)
 .ُِٖ/ُ( ينظر: التصري  ْ)
 ( يمِب األزهرم يف التصري   حيث قاؿ: "كيف  مض النس : إسقاط )حضورم( كإيبات )علمي( ملانع".ٓ)

 .ُِٖ/ُالتصري 
 .ُْٗ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ٔ)
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كا٢باصػػػػػػػػل ملف  ا ػػػػػػػػنى هشػػػػػػػػاـ يف )التواػػػػػػػػي ( كيف نسػػػػػػػػهة اللقػػػػػػػػاٍل تبًػػػػػػػػ  البيػػػػػػػػانيْب يف  
تسػػػػػمية )الػػػػػ هِب(  ػػػػػػ)الملمي(  كإال ف ػػػػػي غالػػػػػب مصػػػػػن اتع سػػػػػار علػػػػػى اصػػػػػ بلح النحػػػػػويْب 

 (ُ)ا(  كه ا ما ملكاحع ا٣بيضرم.يف جمل )الملمي( )ذهني  

ورم  ػػػػػػػػ)الملمي( فمػػػػػػػا سػػػػػػػيلوف كإذا كػػػػػػػاف اعػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى اصػػػػػػػ بلح ا٢بضػػػػػػػ
قسػػػػ  )ملىٍؿ( المهديػػػػة الثػػػػاٍل  إف كػػػػاف قػػػػد كاػػػػ  الثالػػػػثى )حضػػػػوري ا( كمػػػػا عليػػػػع  مػػػػض نسػػػػ  

 التواي ؟

 أفعال المقاربةسبب تسمية االعتراض الثالث: 

اختيػػػػػػار  تسػػػػػػمية  -يف ) ػػػػػػاب: ملفمػػػػػػاؿ ا٤بقار ػػػػػػة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
  كيػػػػػػرل اللقػػػػػػاٍل ملف التمبػػػػػػّب (ِ)للػػػػػػل  اسػػػػػػ  ا١بػػػػػػزءالبػػػػػػاب  ػػػػػػػ)ملفماؿ ا٤بقار ػػػػػػة( مػػػػػػن تسػػػػػػمية ا

 ػػػػػ ل  هػػػػو مػػػػن إطػػػػبلؽ اسػػػػ  ا١بػػػػزء علػػػػى مػػػػا تركػػػػب منػػػػع كمػػػػن غػػػػّب   كتسػػػػمية ا٤بركػػػػب مػػػػن  
كلمتػػػػْب فػػػػثكثر  ػػػػػ)كلمة(  ملمػػػػا األشػػػػياء اجملتممػػػػة  ػػػػبل تركيػػػػب فمػػػػا عيػػػػ   عنهػػػػا  اسػػػػ   مضػػػػها 

كمػػػػا (ّ)٠بي ػػػػي )تػليبنػػػػا( كمػػػػا هنػػػػا ملطلػػػػ  ذلػػػػ  عليهػػػػا ا ػػػػػن   كلػػػػي  تسػػػػميةي كػػػػػل   اسػػػػ  جػػػػزء و
 هشاـ.

ملمػػػػػػا ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ فقػػػػػػد تبػػػػػػ  يف )التواػػػػػػيً ( ا ػػػػػػنى مالػػػػػػ  يف تسػػػػػػمية البػػػػػػاب  ػػػػػػػ)ملفماؿ 
  كمػػػػػػا صػػػػػػن  ذلػػػػػػ  يف غػػػػػػّب  مػػػػػػن مال اتػػػػػػع كػػػػػػػػ)شرح اللمحػػػػػػة البدريػػػػػػة(  حيػػػػػػث (ْ) ا٤بقار ػػػػػػة(

 مثل ما هو عليع يف )التواي (. (ٓ)جملع مليضنا من تسمية اللل   اس  ا١بزء
يف تسػػػػػػػمية اللػػػػػػػل  اسػػػػػػػ  ا١بػػػػػػػزء ككافقهػػػػػػػ  يف ذلػػػػػػػ : مل ػػػػػػػو  ك٩بػػػػػػػن سػػػػػػػب  ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ

حيػػػػػاف  كا ػػػػػن عقيػػػػػل  حيػػػػػث ات قػػػػػوا علػػػػػى هػػػػػ   التسػػػػػمية  كتبمػػػػػع الػػػػػدماميِب  كاألزهػػػػػرم يف 
 (ُ)شرحع.

                                                             

 .ُٗٓ-ُٖٓ/ُشرح ا ن عقيل ( ينظر: حاشية ا٣بضرم على ُ)
 .َُّ/ُكا  ا٤بسال  مل( ِ)
 .ُٖٖحواشو على تواي  األل ية ( ينظر: ّ)
 .ْْٗ/ُ  كشرح اللافية ٗٓتسهيل ال وائد ( ينظر: ْ)
 .ُٗ/ِ( ينظر: شرح اللمحة البدرية ٓ)
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مية البػػػػػاب مػػػػػن التػليػػػػػب   ينمػػػػػا خػػػػػالف الصػػػػػب افي ا ػػػػػنى هشػػػػػاـ يف ذلػػػػػ   كجمػػػػػل تسػػػػػ
مػػػػن  ػػػػاب )قولػػػػع: : "الصػػػػباف لقػػػػاٍل يف اعَبااػػػػع  فقػػػػاؿمت بمنػػػػا األمشػػػػوٍل يف ذلػػػػ   كموافقنػػػػا ال

مػػػػػػػن  ػػػػػػػػاب  (التواػػػػػػػي )ملكىل مػػػػػػػن قػػػػػػػوؿ صػػػػػػػػاحب  (ّ)كمػػػػػػػا قالػػػػػػػع الشػػػػػػػػارح ...(ِ)(التػليػػػػػػػب
تسػػػػمية اللػػػػل  اسػػػػ  جزئػػػػع عبػػػػارة عػػػػن إطػػػػبلؽ  :لقػػػػوؿ اللقػػػػاٍل ؛تسػػػػمية اللػػػػل  اسػػػػ  جزئػػػػع

كتسػػػػمية ا٤بركػػػػب كلمػػػػة. كملمػػػػا تسػػػػمية األشػػػػياء    اسػػػػ  ا١بػػػػزء علػػػػى مػػػػا تركػػػػب منػػػػع كمػػػػن غػػػػّب 
 (ٓ)"(ْ)مرين.رين كالقى مى كالمي    اجملتممة من غّب تركيب منها فتػليب

كمل يلػػػػػػػػن اللقػػػػػػػػاٍل ملكؿ مػػػػػػػػن تنػػبػػػ ػػػػػػػػػػع إىل التسػػػػػػػػمية  التػليػػػػػػػػب   ػػػػػػػػل سػػػػػػػػبقع ا٤بػػػػػػػػرادم  
 (ٔ)كا١بوجرم  كاألمشوٍل  كالسيوطي  كغّبه .

إذ ٲبلػػػػػػػن ملف يػػػػػػػراد هشػػػػػػػاـ قػػػػػػػد ال يلػػػػػػػوف كاردنا؛ "مث يػػػػػػػرل اللقػػػػػػػاٍلُّ ملف مػػػػػػػا قالػػػػػػػع ا ػػػػػػػن 
كذًٍكػػػػػري غػػػػػّب  يف  فيػػػػػع حقيقػػػػػة  ملم الػػػػػبمض الػػػػػ م هػػػػػي  ثفمػػػػػاؿ ا٤بقار ػػػػػة يف الَبٝبػػػػػة حقيقتهػػػػػا 

ٍملًػػػػػػػع مػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػ  البػػػػػػػاب اسػػػػػػػػت رادنا  تقػػػػػػػػدير إرادة  ال ينػػػػػػػػايف ملف البػػػػػػػاب لػػػػػػػػع  علػػػػػػػػى ملف يف جى
 (ٕ)."ا١بم  نىظىر

"دعػػػػػػػول اللقػػػػػػػاٍل ملف ذكػػػػػػػر كٯبيػػػػػػب ياسػػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػػي عػػػػػػػن هػػػػػػػ ا االعػػػػػػػَباض  قولػػػػػػػع: 
الشػػػػػػيء اسػػػػػػت رادنا ال ينػػػػػػايف ملف البػػػػػػاب لػػػػػػع ٧بػػػػػػل نظػػػػػػر تػػػػػػاـ؛ إذ االسػػػػػػت راد ذكػػػػػػر الشػػػػػػيء يف 

 (ٖ)غّب ٧بلع ٤بناسبة  فليف يلوف است رادنا كاحملل لع؟".

                                                             

  ُِٖ/ّال رائد   كتملي  ِّّ/ُ  كشرح ا ن عقيل على ملل ية ا ن مال  ِّٖ/ْ( ينظر: الت ييل كالتلميل ُ)
 .ِٕٕ/ُكالتصري  

 .ِّٕ/ُ شرح األمشوٍلينظر: ( ِ)
 يمِب األمشوٍل يف شرحع.( ّ)
 .ُٖٖحواشو على تواي  األل ية ينظر:  (ْ)
 .َّٖ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ٓ)
  ِّٕ/ُ  كشرح األمشوٍل َٕٔ  كال ضة ا٤بضٌية ّْٕ/ُ  كشرح الش كر ُٓٓ/ُ( ينظر: تواي  ا٤بقاصد ٔ)

 .ْٖٔ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ّٓٔ/ُا٤براية  البهجةك 
 .ُٖٖ( حواشو على تواي  األل ية ٕ)
 .َِّ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ٖ)
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كالػػػػػػ م يظهػػػػػػر ملف اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل كتسػػػػػػميتع ملفمػػػػػػاؿ ا٤بقار ػػػػػػة مػػػػػػن  ػػػػػػاب )التػليػػػػػػب( 
١بػػػػزء؛ للملػػػػة الػػػػٍب  ي نهػػػػا  كلػلبػػػػة ممػػػػُب ا٤بقار ػػػػة هػػػػو األكجػػػػع  كهػػػػو ملكىل مػػػػن تسػػػػميتع  اسػػػػ  ا

 (ُ)البمض لشهرتع. بى ل  على ملفماؿ الباب  كتوس ع  ينها  كما غي 

 االعتراض الرابع: ادعاء كون معمولي )أفعاُل التصيير( مبتدًأ وخبرا

جٍملػػػػػػػع ملصػػػػػػػػل  -: ظػػػػػػػن كملخوامػػػػػػػػا(يف ) ػػػػػػػػاب-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
مبتػػػػػدملن كخػػػػػ نا  كيػػػػػرل ملف  ذلػػػػػ  ال يتػػػػػثت ى يف )ملفمػػػػػاؿ التصػػػػػيّب(؛ إذ مممػػػػػويلىٍ ملفمػػػػػاؿ القلػػػػػوب 

: )ملفمػػػػػػاؿ التصػػػػػػػيّب( فيػػػػػػػع قولػػػػػػػع  كيقػػػػػػوؿ: "(ِ)ٲبتنػػػػػػ ي اٙباديٮبػػػػػػػا قبػػػػػػل دخػػػػػػػوؿ ال مػػػػػػل عليهمػػػػػػػا
ػػػػػا  فػػػػػبل يصػػػػػ  ملٍف يػػػػػد عي كو مػػػػػا  ٕبػػػػث؛ إذ مممػػػػػوال هػػػػػ   األفمػػػػػاؿ متػػػػػػّباف م هومنػػػػا كخارجن

ػػػػا  تي ال مبتػػػػدمل ملك خػػػػػ نا؛ لوجػػػػوب اٙبادٮبػػػػػا خارجن  قػػػػػّبى كيبػػػػػْب لػػػػ  ذلػػػػػ  ملنػػػػ  تقػػػػػوؿ: صىػػػػّب 
  كال ٱب ػػػػػى ملف ًصػػػػػٍدؽى ملحػػػػػدٮبا علػػػػػى اآلخػػػػػر ٩بتنػػػػػ ه  كهػػػػػ ا التمبػػػػػّب غني ػػػػػا  كا٤بمػػػػػدكـى موجػػػػػودنا

 (ٓ)"ل.م  ثى تى   فليي (ْ)  ككق  مثلع يف عبارة الراي(ّ)الناظ ى  تب  فيع ا٤بصنفي 

 (ٔ).مبتدملن كخ اكقد كاف  السهيليُّ اللقاٍل يف انت اء كوف ا٤ب مولْب 

كحاصػػػػػػلي اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل ادعػػػػػػاء ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ كػػػػػػوفى م مػػػػػػويل ملفمػػػػػػاؿ التصػػػػػػيّب مبتػػػػػػدملن 
 كخ نا؛ لب بلف اٙبادٮبا خارجنا.

ػػػػػا يف  ملجػػػػػاب الدنوشػػػػػرم عػػػػػن اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍلكقػػػػػد  يف امتنػػػػػاع اٙبػػػػػاد ا٤بممػػػػػولْب خارجن
ت ال قػػػػػػّب غني ػػػػػػا( ك)ا٤بمػػػػػػدكـى موجػػػػػػودن  ( و: )ال قػػػػػػّب غػػػػػػِب"كٯبػػػػػػاب  ػػػػػػثف  ٫بػػػػػػ قولػػػػػػع:  (ا)صػػػػػػّب 

                                                             

 .ُِْ/ُ على شرح ا ن عقيل   كحاشية ا٣بضرمَّٖ/ُ على شرح األمشوٍل ( ينظر: حاشية الصبافُ)
 .ُٓ/ِملكا  ا٤بسال  ( ينظر: ِ)
 ( قاؿ ا ن مال  يف ملل يتع: ّ)

بػىرىا  ......... كاٌلٍب كصىٌّبا     ملىٍيضان انصب هبا مبتدملن كخى
: "كملما غّب ملفماؿ القلوب ٩با ينصب جزملم ا١بملة  تقدير ا٤بصدر فهو َُُّ/ْ( قاؿ الراي يف شرح اللافية ْ)

( كما رادفها".  )صىّب 
 .ِٓٓ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)
 .ِّٓ/ُ يف ٛبهيد القواعد ( ينظر: ا٤بساعدٔ)
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الوصػػػػػف الػػػػػػُب  ككػػػػػ ا )ا٤بمػػػػػدـك موجػػػػػود(؛ إذ فيمػػػػػا مضػػػػػى ٘بػػػػػدد لػػػػػع  ال قػػػػػّبي  :صػػػػػحي   ملم
 (ُ).ما   ل يل ي كجود  يف  مض األكقات"المنواٍل ال يشَبط كجود  دائ

كالػػػػػ م يظهػػػػػر ملف ا ػػػػػن هشػػػػػاـ كغػػػػػّب  قػػػػػد ملدخلػػػػػوا هػػػػػ   األفمػػػػػاؿ اػػػػػمن  ػػػػػاب )ظػػػػػن 
لػػػػػػػى ا٤ببتػػػػػػػدمل كا٣بػػػػػػػ    ػػػػػػػل قػػػػػػػد تػػػػػػػدخل علػػػػػػػى كملخوامػػػػػػػا(  ألف ملفمالػػػػػػػع ال يقتصػػػػػػػر دخو٥بػػػػػػػا ع

ا عمػػػػػرنا( كذلػػػػػ  لػػػػػي  علػػػػػى كجػػػػػع التشػػػػػبيع  للػػػػػن الػالػػػػػب دخو٥بػػػػػا  غّبٮبػػػػػا  كػػػػػػ)ظننتي زيػػػػػدن
 (ِ)على ا٤ببتدمل كا٣ب   ملفاد ذل  الشهاب القا٠بي.

اسػػػػػتي اء فاعلهػػػػػا علػػػػػى ا٤ببتػػػػػدمل هػػػػػ ا  ػػػػػاب األفمػػػػػاؿ الداخلػػػػػة  مػػػػػد قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: "
  كتػىػػػػػػػرىؾى   كرىد    كجىمىػػػػػػػلى   (ملفمػػػػػػػاؿ التصػػػػػػيّب): النػػػػػػوع الثػػػػػػػاٍل  ...  فتنصػػػػػػػبهما م مػػػػػػػولْب كا٣بػػػػػػ
 (ّ)".  ككىهىبى كصىيػ رى    ى كٚبً   كاٚب ى ى 

كٲبلػػػػػػػػن القػػػػػػػػوؿ يف توجيػػػػػػػػع كػػػػػػػػبلـ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ: إف ملفمػػػػػػػػاؿ التصػػػػػػػػيّب ٩بايلػػػػػػػػةه لػػػػػػػػػ)ظن 
كملخوامػػػػػا( يف ملحلػػػػػػاـ دخو٥بػػػػػػا علػػػػػى ممموليهػػػػػػا  اللهػػػػػػ  إال ملف سػػػػػائر ملفمػػػػػػاؿ البػػػػػػاب يػلػػػػػػب 

ػػػػػػا   ينمػػػػػػا مممػػػػػػوال دخو٥بػػػػػػا علػػػػػػى مػػػػػػا ملصػػػػػػ لهما مبتػػػػػػدمل كخػػػػػػ   كمػػػػػػا اٙبػػػػػػد م هومهمػػػػػػا خارجن
 التصيّب غّب متحدين قبل دخو٥با عليها  فبل ٕبث يف عبارة ا ن هشاـ.

 المطلب الثاني: االعتراضات على الحدود.

عػػػػػػػددنا مػػػػػػػن االعَبااػػػػػػػات علػػػػػػػى حػػػػػػػدكد ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  ككٍجػػػػػػػع هػػػػػػػػ    طػػػػػػػرح اللقػػػػػػػاٍل
هػػػػػػي: انت ػػػػػػاء ا١بمػػػػػػ  كا٤بنػػػػػػ   كجػػػػػػود الػػػػػػد كًر يف ااػػػػػػات يمػػػػػػود إىل ملر ػػػػػػ و مػػػػػػن األمػػػػػػور  االعَب 

 ا٢بد  كاستمماؿ ل ظ )كل(  ككجود الزيادة يف ا٢بد. كت صيلها فيما يلي:

                                                             

 .ُِٓ/ُ( ينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  ُ)
   الص حة ن سها.( ينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف ا٤بصدر السا  ِ)
 .ُٓ  َّ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
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 انتفاُء الجمع والمنع: -أواًل  

مػػػػػػا جػػػػػػاء فيػػػػػػع انتقػػػػػػاد اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا٢بػػػػػػد؛ لتهلُّػػػػػػف شػػػػػػرط ا١بمػػػػػػ  منػػػػػػع كاالشػػػػػػتماؿ 
ألفػػػػػراد احملػػػػػدكد  ملك لمػػػػػدـ منمػػػػػع غّبهػػػػػا مػػػػػن الػػػػػدخوؿ فيػػػػػع  كفيػػػػػع عػػػػػدد مػػػػػن االعَبااػػػػػاًت  

 هي اآلتية: 

 االعتراض األول: النسبة إلى االسم في اإلسناد إليو

حػػػػػػْب  -يتػػػػػػثلف منػػػػػػع(يف ) ػػػػػػاب: اللػػػػػػبلـ كمػػػػػػا -اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
عػػػػػن  االسػػػػػ ي  يتميػػػػػزي "حػػػػػد  اإلسػػػػػناد إىل االسػػػػػ  ٗبػػػػػا ٙبصػػػػػلي  ػػػػػع ال ائػػػػػدة  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: 

ػػػػػبى إليػػػػػع مػػػػػا   ا٣بامسػػػػػة: اإلسػػػػػناد إليػػػػػع  ...ت:عبلمػػػػػا ٖبمػػػػػ ً  كا٢بػػػػػرؼً  ال مػػػػػلً  كهػػػػػو ملف تػىٍنسي
 (ُ)".ٙبىٍصيلي  ع ال ائدةي 

د إىل اسػػػػػػػػػ و  فيػػػػػػػػػنقض اللقػػػػػػػػػاٍل قولػػػػػػػػػع ٗبثػػػػػػػػػالْب ال تلػػػػػػػػػوف فيهمػػػػػػػػػا النسػػػػػػػػػبة يف اإلسػػػػػػػػػنا
 خم حم  جم هل ُّ  :قػػػػػػػػد ينػػػػػػػػتقض  نحػػػػػػػػػو إليػػػػػػػػع( ملف تنسػػػػػػػػب قولػػػػػػػػع: )كهػػػػػػػػوفيقػػػػػػػػوؿ: "
 َّمم

ًفٍمػػػػػػػػػله  :ك نحػػػػػػػػػو: )اىػػػػػػػػرىبى ـ( للونػػػػػػػػع مضػػػػػػػػػافنا منسػػػػػػػػػوبه إىل ا١بملػػػػػػػػػة  و   فػػػػػػػػػ)ي(ِ)
 (ّ)(".مىاضو 

ال لبلسػػػػػػػػ  الػػػػػػػػ م جمػػػػػػػػل   فبا٤بثػػػػػػػاؿ األكؿ ٙبققػػػػػػػػت النسػػػػػػػػبة يف اإلسػػػػػػػػناد إىل ا١بملػػػػػػػػة
اإلسػػػػػػناد مػػػػػػن عبلماتػػػػػػع  كيف ا٤بثػػػػػػاؿ اآلخػػػػػػر كانػػػػػػت النسػػػػػػبة إىل فمػػػػػػلو  فلػػػػػػ  ٰبصػػػػػػل يف حػػػػػػد 

 اإلسناد إىل االس  ا٤بن ي.

يف ن هشػػػػػػػاـ يف شػػػػػػػرح )اللمحػػػػػػػة البدريػػػػػػػة( ٩بػػػػػػػا كٯبػػػػػػػاب عػػػػػػػن اعَبااػػػػػػػع ٗبػػػػػػػا ذكػػػػػػػر  ا ػػػػػػػ
( إخبػػػػػاره  : ًفٍمػػػػػله مىػػػػػاضو فػػػػػإف قلػػػػػت: فإنػػػػػ  "يقػػػػػوؿ: ف  ممنػػػػػا عػػػػػن ل ػػػػػظ ال مػػػػػل  ال  )اىػػػػػرىبى

(  فتهػػػػػػ  عػػػػػػن ن ػػػػػػ  ال مػػػػػػل. قلػػػػػػت: إ٭بػػػػػػا هػػػػػػ ا إخبػػػػػػار عػػػػػػن  تقػػػػػػوؿ: )قػػػػػػاـ: فمػػػػػػله مػػػػػػاضو

                                                             

 .ِِ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُُٗسورة ا٤بائدة   (ِ)
 .ُٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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ال عػػػػػػػػن ممناهػػػػػػػػا الػػػػػػػػ م هػػػػػػػػو ا٢بػػػػػػػػدث كالزمػػػػػػػػاف  كهػػػػػػػػي إ٭بػػػػػػػػا تلػػػػػػػػوف فمػػػػػػػػبلن إذا   )ل ظػػػػػػػػة(
 (ُ)".ال إذا ملريد هبا الل ظ  مملت يف ممناهااستي 

دـ داللتػػػػػػع علػػػػػػى مل يسػػػػػػتند إىل ال مػػػػػػل؛ لمػػػػػػ (ًفٍمػػػػػػله مىػػػػػػاضو  :)اىػػػػػػرىبى فػػػػػػإف  يف قولػػػػػػ : 
ليػػػػػع  كمػػػػػا حػػػػػدث كزمػػػػػاف  كمػػػػػا خػػػػػبل ال مػػػػػل مػػػػػن ال اعػػػػػل  ك١بػػػػػواز دخػػػػػوؿ حػػػػػرؼ ا١بػػػػػر  ع

 ف يت  ال مل على ا٢بلاية.  (ِ)ذكر ذل  ياسْب ا٢بمصيُّ 

 : (ّ)كقد قاؿ ا ن مال  يف ه ا األمر

َها ا     َما مممكْ مممَت أِلََداٍة حُ ممممَوِإْن َنَسبْ   ْسَماَفاْحِك َأِو اْعِرْب َواْجَعَلنمْ

كمػػػػػا قيػػػػػل يف ا٤بثػػػػػاؿ األكؿ مػػػػػن ا٢بلايػػػػػة ٯبػػػػػرم علػػػػػى الثػػػػػاٍل؛ إذ ا٤بػػػػػراد حلايػػػػػة ا٤بقػػػػػوؿ 
يف ذلػػػػػ  اليػػػػػػـو  كمػػػػػػا ملف  اإلسػػػػػػناد فيػػػػػػع إىل ا١بملػػػػػػة مػػػػػػاكؿه ٗبصػػػػػػدر ال مػػػػػػل  فالتقػػػػػػدير فيػػػػػػع: 

 (ْ) ه ا يوـي نػىٍ ً  الصادقْبى صدقيه   فال مل يف مقاـ مصدر .

 رفمممحمحد الاالعتراض الثاني: 

 ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ علػػػػػػى حػػػػػد   -يف ) ػػػػػاب: اللػػػػػػبلـ  كمػػػػػا يتػػػػػػثلف منػػػػػع(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل 
ػػػػػن فيهػػػػػا شػػػػػيءه مػػػػػن عبلمػػػػػات للحػػػػػرًؼ؛  إذ ييػػػػػوه  حػػػػػدُّ  ٕبرفيػػػػػة  مػػػػػض األ٠بػػػػػاء الػػػػػٍب ال ٰبسي

فيػػػػػع شػػػػػيءه  "كييمػػػػػرؼي ا٢بػػػػػرؼ  ثن ػػػػػع ال ٰبسػػػػػني االسػػػػػ  كال مػػػػػل كػػػػػػ)كيف(  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: 
 (ٓ).("ك)ملىٍ  ( (  ك)يف لٍ س   كػ)هى من المبلمات الت  

                                                             

 .ُِٕ/ُشرح اللمحة البدرية  (ُ)
  كالتصري  ِٕٖ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ّٕٖ. كينظر: مػِب اللبيب ِٗ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ِ)

 .ّّ/ُلؤلزهرم 
 .ِِٔ  كفت  رب ال ية ُُٕٔ/ْ. كينظر: شرح اللافية الشافية ٕاللافية  (ّ)
عن م اهب   كالتبيْب ِٓٓ/ّ  كشرح التسهيل ُُْ/ُ  كاإلنصاؼ ّّّ/ّينظر: شرح اللتاب للسّبايف  (ْ)

 .َِٗالنحويْب 
 .ِٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ٓ)
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 ػػػػػػػػػ)كيف(؛ فإ ػػػػػػػػا ال  إخل( منقػػػػػػػػوضه  ال ٰبسػػػػػػػػن... قولػػػػػػػػع: ) ثنػػػػػػػػعفيقػػػػػػػػوؿ اللقػػػػػػػػاٍل: " 
  إال ملف يريػػػػػد  اإلسػػػػػناد اإلسػػػػػنادى يف الل ػػػػػظ  ملك (ُ)مػػػػػن هػػػػػ   المبلمػػػػػات ٰبسػػػػػن فيهػػػػػا شػػػػػيء

 (ِ)."ينتقضفبل  يف ا٤بمُب كما تقدـ يف )قط(

كمػػػػػراد  مػػػػػن ملف  اإلسػػػػػناد يلػػػػػوف يف ا٤بمػػػػػُب كاإلسػػػػػناد لػػػػػػ)قط( كمػػػػػا ذكػػػػػر   ث ػػػػػا قبلػػػػػت 
اإلسػػػػػػناد ٗبرادفهػػػػػػا كهػػػػػػو )الوقػػػػػػت ا٤بااػػػػػػي(  فػػػػػػإذا قلػػػػػػت: )مػػػػػػا فملتػػػػػػع قػػػػػػط(  كػػػػػػاف يف قػػػػػػوة 

ا إليػػػػعالقػػػػوؿ  ػػػػػ)الوقت ا٤بااػػػػي مػػػػا فملتػػػػع فيػػػػع(  فبػػػػ ل  هػػػػو اسػػػػ ؛    كا٤بسػػػػند لوقوعػػػػع مسػػػػندن
 (ّ) لقنا.إليع ال يلوف فمبلن كال حرفنا م

كالػػػػػ م يػػػػػدف  القػػػػػػارئ للتمجػػػػػب مػػػػػن اعػػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل ملنػػػػػع نقىػػػػػػضى ا٢بػػػػػد   ػػػػػػػ)كيف(  
كهػػػػي اسػػػػ ه ق منػػػػا  دكف النظػػػػر لمػػػػدـ حيسػػػػن عبلمػػػػات االسػػػػ  كال مػػػػل التسػػػػ  عليهػػػػا  مػػػػا مل 

كمػػػػٌب مل ٰبسػػػػن يف الللمػػػػة شػػػػيء يػػػػدؿ علػػػػى ن ػػػػي حرفيتهػػػػا دليػػػػله  كمػػػػا قػػػػاؿ ا ػػػػن النػػػػاظ : "
ى ن ػػػػي ا٢برفيػػػػة لػػػػ  مل ػػػػا حػػػػرؼ  مػػػػا مل يػػػػدؿ علػػػػلؤل٠بػػػػاء كاألفمػػػػاؿ عي مػػػػن المبلمػػػػات ا٤بػػػػ كورة 
  ك)كيػػػػػػػف( قػػػػػػد يبػػػػػػت انت ػػػػػػاء حرفيتهػػػػػػػا كفمليتهػػػػػػا  ػػػػػػثمورو هػػػػػػػي: (ْ)"دليػػػػػػل  فتلػػػػػػوف مل٠بػػػػػػاءن 

دخػػػػػػوؿ ا١بػػػػػػار  عليهػػػػػػا  كإ ػػػػػػػداؿ االسػػػػػػ  الصػػػػػػري  منهػػػػػػا  ك اإلخبػػػػػػػار عنهػػػػػػا  مػػػػػػ  مباشػػػػػػػرما 
 (ٓ)ال مل.

 مة!فليف ٯبمل )كيف( ناقضةن للحد كا٠بيتها مملو 

                                                             

إملاف دخوؿ حرؼ ا١بر على )كيف(؛ فقد ٠ب  قوؿ  مض المرب: )على كيفى تبي ي  َِٕ( كرد يف ا٤بػِب ُ)
يمِب  المبلمة )دخوؿ ا١بر( هي اللسرة الٍب ٰبديها عامل ا١بر    ن هشاـااألٍٞبىرين؟(  كهو شاذ استمماالن  للن 

  كملكا  ا٤بسال  ُُْ/ّ؛ فبل يقاؿ: قد ٰبسن فيها ا١بر. ينظر: شرح ا٤ب صل ال ن يمي  كلي  حرؼ ا١بر
 .ِْ/ُ  كحاشية ياسْب على التصري  َٓ/ُ

 .ُٗحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
 على شرح ا ن عقيل   كحاشية ا٣بضرمْٔ/ُ على شرح األمشوٍل   كحاشية الصبافُٖ/ُ( ينظر: رف  الستور ّ)

ُ/ّٗ. 
 .َُاألل ية ال ن الناظ   ( شرحْ)
 .َِٕ( ينظر: مػِب اللبيب ٓ)
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كهػػػػو   هػػػػ ا تمريػػػػف  ػػػػاألع    ػػػػثف "كقػػػػد ملجػػػػاب الصػػػػباف عػػػػن اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل  قولػػػػع: 
  ككمػػػػا قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ عػػػػن حػػػػدكد (ُ)"يف ا١بملػػػػة إلفادتػػػػع التمييػػػػزى  ؛عنػػػػد ا٤بتقػػػػدمْب جػػػػائزه 

 (ِ)النحويْب كغّبه  من علماء الشرع: "إ٭با الػرض هبا ٛبييز الشيًء".

اللقػػػػػاٍل هػػػػػو ملف  المبلمػػػػػات ا٤ب ػػػػػردة يف االسػػػػػ  كٲبلػػػػػن القػػػػػوؿ  ػػػػػثف الػػػػػداعي العػػػػػَباض 
كال مػػػػل منهػػػػا مػػػػا مل يوردهػػػػا ا ػػػػن هشػػػػاـ  فنب ػػػػع لبلحػػػػَباز مػػػػن الوقػػػػوع يف تػػػػوهُّ  حرفيػػػػة  مػػػػض 

 األ٠باء الٍب مل ٰبسيٍن فيها شيء من تل  المبلمات.

ػػػػػػاب عػػػػػػن ذلػػػػػػ   ثنػػػػػػع يل ػػػػػػي يف صػػػػػػحة المبلمػػػػػػات اطرادهػػػػػػا فيمػػػػػػا اخػػػػػػتص هبػػػػػػا   كٯبي
 فيع.كإف ص  اط راد غّبها 

 افتقار االسم إلى الجملة في الشبو االستعمالي   االعتراض الثالث:

لػػػػػػػػزـك الشػػػػػػػػبع  -يف ) ػػػػػػػػاب: ا٤بمػػػػػػػػرب كا٤ببػػػػػػػػِب(-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ 
  الشػػػػػػػػبع االسػػػػػػػػتممايلاالسػػػػػػػتممايل االفتقػػػػػػػػار ا٤بتثص ػػػػػػػػل إىل ا١بملػػػػػػػػة يف قػػػػػػػوؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ: "

ػػػػػػ  طريقػػػػػػةن مػػػػػػن طرائػػػػػػػا  يع: ملف يلػػػػػػػكاػػػػػػ كالى   عػػػػػػن ال مػػػػػػل كػػػػػػثف يػىنيػػػػػػوبى   ا٢بػػػػػػركؼ  ػـز االسي
 (ّ)ا متثص بلن إىل ٝبلة."ككثف يػىٍ تىًقرى افتقارن   عامله فياير فيع عخيلى علييىد

فيمػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى تقييػػػػػد االفتقػػػػػار إىل ا١بملػػػػػة يف الشػػػػػبع االسػػػػػتممايل كهػػػػػو كارده  
.. إخل( يػػػػرد "قولػػػػع: )ككػػػػثف ي تقػػػػر.عليػػػع ل ػػػػظ القػػػػوؿ ا٤بقصػػػػود  ػػػػع حلايػػػػة مػػػػا  مػػػػد   يقػػػػوؿ: 

 (ْ)" ع حلاية ما  مد . ل ظ القوؿ مرادنا عليع

حػػػػػْب ذكػػػػػر قػػػػػوؿ األمشػػػػػوٍل يف افتقػػػػػار االسػػػػػ   اإليػػػػػرادكقػػػػػد ملجػػػػػاب الصػػػػػب اف عػػػػػن هػػػػػ ا 
د رً فقػػػػػػػاؿ: "كال يىػػػػػػػكعل ػػػػػػػل ذلػػػػػػػ   مػػػػػػػدـ االفتقػػػػػػػار الػػػػػػػدائ  إىل ا١بملػػػػػػػة  ل إىل ا١بملػػػػػػػة  ا٤باص ػػػػػػػ

ػػػػػػا إىل ا١بملػػػػػػة  ملك ا٤ب ػػػػػػرد  علػػػػػػى كبلمػػػػػػع القػػػػػػوؿ ا٤بقصػػػػػػود منػػػػػػع ا٢بلايػػػػػػة؛ لمػػػػػػدـ افتقػػػػػػار  دائمن

                                                             

 . ْٔ/ُ( حاشية الصباف ُ)
 .ٕٓ/ُالنلت للسيوطي مل ملجد قوؿ ا ن هشاـ فيما  ْب يدم من مصن اتع  كينظر قولع يف: ( ِ)
 .ِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ُّحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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كػػػػػػ)قلت:    كالقصػػػػػيدة كالشػػػػػمر؛ ألن ػػػػػع قػػػػػد ينًصػػػػػب ا٤ب ػػػػػرد ا٤بػػػػػراد  ػػػػػع ل ظػػػػػع  القػػػػػائ  مقامهػػػػػا
ا(  ملم: قلت ه ا الل ظ...  كقد ينػزؿ منػزلة ال مل البلـز فبل ينصب شيئنا".  (ُ)زيدن

٠بي عل ػػػػػل ا٤بسػػػػػثلة  مػػػػػدـ لػػػػػزـك افتقػػػػػار ل ػػػػػظ القػػػػػوؿ إىل ا١بملػػػػػة: ككػػػػػ ا الشػػػػػهاب القػػػػػا
".  (ِ)"قد يقاؿ: ٰبلى  القوؿ ا٤ب رد يف مسائل  ف لبع للجملة غّب الـز

  ك قوؿ الصب اف كالقا٠بي يندف  إيراد اللقاٍل على ا ن هشاـ.

 أصالة افتقار االسم إلى الجملة  :الرابعاالعتراض 

تقييػػد االفتقػػار  االفتقػػار  -يف ) ػػاب: ا٤بمػػرب كا٤ببػػِب(- اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ
ـز ػا  يع: ملف يلػػػكاػ  الشػبع االسػػتممايلاألصػلي يف شػبع االسػػ  االسػتممايل  قػػاؿ ا ػن هشػػاـ: "

  عامػله فيػاير فيػع عكىالى يىػٍدخيلى عليػ  عػن ال مػل كػثف يػىنيػوبى     ا٢بػركؼػاالسي  طريقػةن مػن طرائػ
 (ّ)متثص بلن إىل ٝبلة."ا ككثف يػىٍ تىًقرى افتقارن 

ائيػة  كاإلعػراب لقػاٍل علػى قيػد ملصػالة االفتقػار ملمػرين  ٮبػا اإلعػراب يف )ذك( ال فيػورد ال
 (ْ)."  ك)ال ين( عند من ملعرهبماعليع )ذك( ال ائية ( يىرًدي )متثصبلن "قولع: يف )ال ين(  يقوؿ: 

قػػوؿ ا ػػن  إعػػراب )ذك( يفعلػػى ) ػػاب: األ٠بػػاء السػػتة( كقػػد ملكرد اعَباانػػا فيمػػا  مػػدي يف 
قولػع: )كقػد "فقػاؿ:  (ٓ)"مػرب  ػا٢بركؼكقػد تي   لزمتهػا الػواك كإذا كانػت )ذك( موصػولةهشاـ: "

  ككػوف إعراهبػا  ػا٢بركؼ (ٔ)للبنػاء اموجبنػ االفتقارم   إعراهبا ناقضه للوف الشبعً  مرب  ا٢بركؼ(تي 

                                                             

 .ُٖ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)
 .ِٓ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ُّحواشو على تواي  األل ية   (ْ)
 .ِْ/ُملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ِّ/ُينظر: ا٤بصدر السا    (ٔ)
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ا ن إعػػراب )الػػ ين(  ػػالواك رفمنػػ  كمثلهػػا يف األمػػري(ُ)نػػاقضه ٢بصػػر كقػػوع النيا ػػة يف سػػبمة مل ػػوابو 
 (ِ) ."عند  مضه 

كالبناءي لػ)ذك( ال ائية هو األشهر  للنها مليعر ت يف ركايةو غّب مشهورة  كك ل  )ال ين( 
   كإال فاألشهر فيها البناء.(ّ)فقد ملعرى ٍتها  مض القبائل إعرابى ٝبً  ا٤ب كر السامل

يف غالب شرحع  فإذا تبْب  ذل  سقط كقد عيرؼ    ا ن هشاـ  اعتبار اللػة ا٤بشهورة 
إيػػػراد اللقػػػاٍل هنػػػا  قػػػاؿ ياسػػػْب ا٢بمصػػػي: "ٯبػػػاب  ػػػثف اللػػػبلـ يف األسػػػباب ا٤بوجبػػػة للبنػػػاء يف 

 (ٓ)  ك  ات ا١بواب قاؿ الشهاب القا٠بي.(ْ)ا٤بشهور  كيف لػة ا١بمهور"

 االعتراض الخامس: عدم اطراد النكرات الالزمة للتممنكير في حد النكرة

 مػػدـ  النلػػرة حػػْب حػػد   -يف ) ػػاب: النلػػرة كا٤بمرفػػة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ  
"االسػػ  نلػػرة  كهػػي األصػػل  : ا ػػن هشػػاـ قػػاؿ  حيػػث دخػػوؿ األ٠بػػاء ا٤بتوغلػػة يف اإلهبػػاـ فيػػع

(  ك)دىارو(  ؿٍ كهي عبارة عن نوعْب  ملحدٮبا: ما يقبل )ملى  ( ا٤بػايرة للتمريػف  كػػ)رىجيل(  ك)فػىػرىسو
(. كالثػػػػاٍل: مػػػػا يىقػػػػ ي موقػػػػ  مػػػػا يقبػػػػلي )ملى ك)ًكتىػػػػا (  نٍ م(  ك)مىػػػػ( ا٤بػػػػايرة للتمريػػػػف  ٫بػػػػو: )ذً ؿٍ بو

 (ٔ)."ا(ك)مى 

                                                             

 .ْٔ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ّٗ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 )ذك( ال ائية ممر ة يف قوؿ الشاعر:جاءت  (ّ)

هيٍ  مىا كى ىانًيىا ـه ميوًسريكفى لىًقيتػيهيٍ        فىحىٍسيب ًمٍن ًذم ًعٍندى  فىًإم ا ًكرىا
 كمليعر ت )ال ين( على لػة ه يل  ملك  ِب عقيل إعراب ٝب  ا٤ب كر السامل  كما يف قوؿ الراجز:

ا        ػا٫بىٍني الل يكفى صىب حيوا الص بىاحى  يػىٍوـى الن ًهيًل غىارىةن ًمٍلحىاحى
  كحاشية ياسْب على ِِّ/ُ  كشرح األمشوٍل ُُّكشرح ق ر الندل   َٔ  ٔٓ شرح األل ية ال ن الناظ ينظر: 

 .ُٓ/ُالتصري  
 .ِْ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ْ)
 .ِٓ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
 .ّٖ-ِٖ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ٔ)
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فجػػػاء اعػػػَباض اللقػػػاٍل علػػػى ا٢بػػػد  مػػػدـ دخػػػوؿ األ٠بػػػاء ا٤بتوغلػػػة يف اإلهبػػػاـ  كمث ػػػل ٥بػػػا 
  ما يقبلها   كال تق  موق التمريف (ؿٍ ملى ) حينئ  ال تقبل للو ا ػ)ملىحىد(  ك)عىرًيب(  ك)دىي ار(؛ 

رين علػػى حػػديهما ا٤بػػ كو  دي رً قولػػع: )كهػػي عبػػارة عػػن نػػوعْب( يىػػمبلزمػػة للتنلػػّب  قػػاؿ: "مػػ  مل ػػا 
 (ُ)النلرات البلزمة للتنلّب  كػ)ملىحىد(  ك)عىرًيب(  ك)دىي ار(."

مل٠بػػاء علػػى جػػد  ا ػػن هشػػاـ فيمػػا اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  كزاد عليػػع  ا٢ب يػػدكقػػد اعػػَبض 
  حيػػػث قػػػػاؿ: حػػػد النلػػػرةا٤بوصػػػولة يف  (ؿٍ ملى اقَبا مػػػا  ػػػػ)عملهمػػػا ك  اؿال ػػػاعلْب كا٤ب مػػػولْب حػػػ

( ا٤بػػايرة للتمريػػف. كالثػػاٍل: مػػا ال ؿٍ ملى كاعلػػ  ملنػػع حصػػر النلػػرة يف نػػوعْب: ملحػػدٮبا: مػػا يقبػػل )"
( ؿٍ ملى يقبلها  كللنع كاق  موق  ما يقبلهػا  فػّبد عليػع األ٠بػاء ا٤بتوغلػة يف اإلهبػاـ  فإ ػا ال تقبػل )

للتمريف  كال تق  موق  ما يقبلها  فتهػرج مػن حػد النلػرة  مػ  مل ػا نلػرات  كيػرد عليػع ا٤بايرة 
مل٠باء ال اعلْب كا٤ب مولْب  فإ ا ال تقبل )ملؿ( ا٤بايرة للتمريف  كال تق  موق  ما يقبلها  كٲبلن 

؛ ملف يقػػاؿ: إ ػػا تقبلهػػا إذا غلبػػت عليهػػا اال٠بيػػة  كحينئػػ  فػػبل إشػػلاؿ  كيف هػػ ا ا١بػػواب نظػػره 
 (ِ).( ا٤بايرة للتمريف يف ا١بملة "ؿٍ ملى ف األعبلـ على ه ا تلوف نلرات؛ أل ا تقبل )أل

؛ لمػػدـ اطػػراد   يف كمػػا زاد غّبٮبػػا مػػن النحػػوين  ػػاالعَباض علػػى كػػوف ا٢بػػد غػػّب جػػام و
()ري  ػركر الت ئة  كاجملكاس  )ال(  التمييز ك ا٢باؿ    (ّ).ن(مً  لى مى فػٍ   ك)ملى ب 

ك ٲبلن ا١بواب عن خركج النلرات البلزمة للتنلّب  كخػركج مل٠بػاء ال ػاعلْب كا٤ب مػولْب  
ػػ)ملك  (لو جيػػرى )هػػو مل ػػا كاقمػػة موقػػ  مػػا يقبػػل )ملؿ( كػػػػ ػػ)ملك  (يو حى ذلػػ   ككػػػ اتو  ملك ٫بػػوً  (نو اكً سى

 ينػػػدف صىػػػدىر منهػػػا ال مػػػل ملك قامػػػت  ػػػع  فهػػػي تقبػػػل )ملؿ( إذا ملريػػػد هبػػػا ا٤بضػػػي  كهبػػػ ا القػػػوؿ 
 اعَباض اللقاٍل.

                                                             

 .ُٕ( حواشو على تواي  األل ية ُ)
 .ُٔ-َٔ/ُ( حاشية ا٢ب يد ِ)
 على ا ن عقيل   كحاشية ا٣بضرمُٓٓ/ُ على شرح األمشوٍل   كحاشية الصبافّٖ/ُ( ينظر: رف  الستور ّ)

ُ/ِٗ. 
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ركر الت ئػػة  كاجملػػػكاسػػ  )ال(  التمييػػػز ك   كملمػػا مػػا مليخػػ  علػػػى ا٢بػػد مػػن عػػػدـ اط ػػراد ا٢بػػاؿ
()ري  ػ يقبػل )ملؿ( حػاؿ اإلفػراد  فػبل يشػَبط قبو٥بػا ا٢بػاؿ كمػا ممػع    فجوا ػع ملفن(مً  لى مى فػٍ   ك)ملى ب 

  (ُ)يف تراكيبها ا٣باصة لمركاع.

( ؿٍ ملى ا٢بد يف مل٠باء ال اعلْب كا٤ب مػولْب حػْب دخػوؿ )كما ملجاب اللقاٍل عن عدـً اطراًد 
(: اعلػػ  ملف القبػػوؿ يػػزكؿ ٕبصػػوؿ ا٤بقبػػوؿ  فػػبل  (ؿٍ ملى قػػاؿ: "قولػػع: )كالثػػاٍل مػػا يقبػػل )عليهمػػا  ف

( قػد قبلتهػا  ؿٍ ملى فإف مل٠باء ال اعلْب كا٤ب مولْب حاؿ اقَبا مػا  ػػ)  (ِ)يرد النقض  ا٤بمرؼ  ػالبلـ"
  البلـ.ك  ل  ال نقض  ا٤بمر ؼو 

 راد )إيممَّمممما( في حد الضميرعدم اط  االعتراض السادس:  

 -يف ) ػػػػػػػاب: النلػػػػػػػرة كا٤بمرفػػػػػػػة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى حػػػػػػػد  ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ للضػػػػػػػمّب 
عػػػػػدـ اطػػػػػراد  فيمػػػػػا كياػػػػػ  للمػػػػػتلل   كللمهاطػػػػػب  كللػائػػػػػب ممنػػػػػا كهػػػػػو الضمػػػػػػػػػّب: )إيػػ ػػػػػػػا(؛ 
؛ القتصػػػػار  علػػػػػى مػػػػا ذيكػػػػر فيػػػػػع  كإخػػػػراج الضػػػػمّب )إيػػ ػػػػػػػا(  فبػػػػ ل  صػػػػار ا٢بػػػػػػد غػػػػػّب جػػػامػػػػػػػ و

ا٤بضػػػػػمر "  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ فيػػػػػع: -كهػػػػػو ا٤بشػػػػػَبؾ  ػػػػػْب الػػػػػتلل   كا٣ب ػػػػػاب  كالػيبػػػػػة–منػػػػػع 
ػػػػػ)ػ  ملك لػائػػػػػب كػػػػػ(تى نٍ ملى ػ)  ملك ٤بهاطػػػػػب كػػػػػ(انى ملى كػػػػػػ) ف ٤بػػػػػا كاػػػػػ  ٤بػػػػػتلل كالضػػػػػمّب  ا٠بػػػػػا   (وى هي

كالنػػػػػػوف  كػػػػػػػ)قيومىا( ك)قىامىػػػػػػا(    كالػػػػػػواك  كهػػػػػػو األلػػػػػػف  كلػائػػػػػػب ملخػػػػػػرل  تػػػػػػارة بو ملك ٤بهاطىػػػػػػ
 (ّ)".قيوميوا(  ك)قىاميوا(  ك)قيٍمنى(ك)

 مػػػػػػد   اػػػػػػ  ٤بػػػػػػتلل ( إف ملراد فقػػػػػػط فيػػػػػػع كفيمػػػػػػا قولػػػػػػع: )كي فيقػػػػػػوؿ اللقػػػػػػاٍل ممَبانػػػػػػا: " 
ا٢بػػػػػركؼ  فػػػػػإف   ا(؛كهػػػػػو )إي ػػػػػ  مػػػػػن الثبليػػػػػة كػػػػػاف ا٢بػػػػػد غػػػػػّب جػػػػػام ؛ ٣بػػػػػركج مػػػػػا كاػػػػػ  للػػػػػل  

  كإف ملراد ملعػػػػ  مػػػػن ملف يواػػػػ  لػػػػ ل  (ُ)سػػػػيثيت كمػػػػا (ْ)البلحقػػػػة لػػػػع خارجػػػػة عػػػػن حقيقتػػػػع
                                                             

 .ُٓٓ/ُ  كحاشية الصباف ُِٖ/ُ  كحاشية ياسْب على ٦بيب الندا ِْٕ/ُ( ينظر: ا٤بقاصد الشافية ُ)
 .ِٕألل ية ا( حواشو على تواي  ِ)
 .ّٖ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
( ه ا ما اختار  ا ن هشاـ  كتب  يف ذل  م هب سيبويع كهو ملف )إيا( امّب كاللواح  لع حركؼ  ملما ا٣بليل  ْ)

كاألخ    كا٤بازٍل ف هبوا إىل مل ا امائر ٦بركرة  اإلاافة  ال حركؼ  كتبمه  ا ن مال  يف ذل . ينظر ت صيل 
-َٕٓ/ِ  كاإلنصاؼ ّٔٓ  كا١بُب الداٍلٗٗ-ٖٗ/ّ  كشرح ا٤ب صل ّٓٓ/ِاهب النحويْب يف: اللتاب م 

 .ُْٕ-ُْٓ/ُ  كشرح التسهيل ٕٓٓ
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  ملم مسػػػػػػتػُب .. إخل( مسػػػػػػتدركناملك للمهاطػػػػػػب تػػػػػػارة.)كحػػػػػػد   ملك لػػػػػػع كلػػػػػػػّب   كػػػػػػاف قولػػػػػػع: 
 (ِ)"عنع.

 االسػػػػػتدراؾ  كإاػػػػػػافة  فيػػػػػػع علػػػػػى هػػػػػػ ا ا٢بػػػػػد زيػػػػػػادة الت صػػػػػيلاللقػػػػػػاٍل  يمػػػػػَبضكمػػػػػا 
ملك ٤بهاطػػػػػب قسػػػػ و را ػػػػ و يف ا٢بػػػػد  كهػػػػو مػػػػا كػػػػػاف مشػػػػَبكنا  ػػػػْب ا٣ب ػػػػاب كالػيػػػػب   قولػػػػع: "

   فهو مستػُبن عنع؛ كه ا ٩با ال حاجة لع يف حد الضمّب.(ّ)"كلػائب ملخرل  تارة

يٌّ نػػػػاقص  كهػػػػ ا فحػػػػدُّ الضػػػػمّب الػػػػ م حػػػػد   ا ػػػػن هشػػػػاـ  ػػػػ كر ملقسػػػػامع هػػػػو حػػػػدٌّ ر٠بػػػػ
مػػػػا دفػػػػ  اللقػػػػاٍل لبلعػػػػَباض عليػػػػع  كمػػػػا نب ػػػػع علػػػػى ذلػػػػ  ح يػػػػد ا ػػػػن هشػػػػاـ  فػػػػّبل ملف هػػػػ ا 

"قولػػػػػع:  القسػػػػػ  مسػػػػػتػُبن عنػػػػػع؛ كونػػػػػع يصػػػػػدؽ علػػػػػى ملنػػػػػع ٤بهاطػػػػػبو  ملك ملنػػػػػع لػائػػػػػب  قػػػػػاؿ:
كلػائػػػػػػػب ملخػػػػػػػرل(: يريػػػػػػػد  ػػػػػػػع إدخػػػػػػػاؿ الضػػػػػػػمائر ا٤بشػػػػػػػَبكة؛ أل ػػػػػػػا مل   )ملك ٤بهاطػػػػػػػب تػػػػػػػارة

تواػػػػػ  لػائػػػػػب فقػػػػػط  كال ٤بهاطػػػػػب فقػػػػػط  كهػػػػػ ا  نػػػػػاءن علػػػػػى ملف ا٤بتبػػػػػادر مػػػػػن قولػػػػػع: )مػػػػػا 
  ملك لػائػػػػػػب( كونػػػػػػع مواػػػػػػوعنا للػػػػػػل كاحػػػػػػد منهمػػػػػػا ال غػػػػػػػّب    ملك ٤بهاطػػػػػػبو اػػػػػػ  ٤بػػػػػػتلل و كي 

ع إذا خػػػػػػػرل(؛ ألن ػػػػػػػكلػائػػػػػػػب مل  كلػػػػػػػ  ملف تقػػػػػػػوؿ: ال حاجػػػػػػػة إىل قولػػػػػػػع: )ملك ٤بهاطػػػػػػػب تػػػػػػػارة
كيًاػػػػػػػ  ألحػػػػػػػدها يلػػػػػػػوف التمريػػػػػػػف صػػػػػػػادقنا عليػػػػػػػع  ػػػػػػػالنظر إىل تلػػػػػػػ  ا٢بيثيػػػػػػػة  مث إذا كياػػػػػػػ  

مػػػػػػن حيثيػػػػػػة ملخػػػػػػرل  فػػػػػػبل حاجػػػػػػة إىل مػػػػػػا  -مليضنػػػػػػا-آلخػػػػػػر منهػػػػػػا يلػػػػػػوف التمريػػػػػػف صػػػػػػادقنا 
 .(ْ)كر"ذي 

كقػػػػػػد رد  الشػػػػػػهاب القػػػػػػا٠بيُّ علػػػػػػى اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل  اإلجا ػػػػػػة عػػػػػػن ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ  ػػػػػػثف 
 حػػػػػػد   مػػػػػػػا دؿ  علػػػػػػى ملحػػػػػػد هػػػػػػػ   ا٤بمػػػػػػاٍل  سػػػػػػػواء ملكػػػػػػاف خاصنػػػػػػػا  ملـ مػػػػػػراد  فيمػػػػػػا ذكػػػػػػػر يف

ـ التنبيػػػػػػػع عليهػػػػػػػا. كملمػػػػػػػا  ؛مشػػػػػػػَبكنا  كمل يػػػػػػػ كر مػػػػػػػا كػػػػػػػاف مشػػػػػػػَبكنا  ػػػػػػػْب يبليػػػػػػػة ممػػػػػػػافو  لتقػػػػػػػدُّ
اإلشػػػػػلاؿ الثػػػػػاٍل فدفمػػػػػع  اختيػػػػػار مػػػػػا قػػػػػاؿ اللقػػػػػاٍل: )كإف ملراد ملعػػػػػ   مػػػػػن ملف يواػػػػػ  لػػػػػ ل  

ذلػػػػ   ػػػػثف ا ػػػػن هشػػػػاـ يف قولػػػػع: )ملك كحػػػػد   ملك لػػػػع لػػػػػّب ( علػػػػى االسػػػػتدراؾ؛ حيػػػػث كا ػػػػ  
دفػػػػػػ ي تػػػػػػوهُّ  إرادة ممػػػػػػُبن  ملحػػػػػػدٮبا: (  قػػػػػػد ملفػػػػػػاد ملمػػػػػػرين  كلػائػػػػػػب ملخػػػػػػرل  ٤بهاطػػػػػػب تػػػػػػارة

                                                             

: "كما ٱبتص ٗبحل النصب  كهو ٖٗ/ُكرد  يف موا  )انقساـ الضمّب ا٤بن صل ٕبسب مواق  اإلعراب( مل( كهو ما ُ)
 ... الضمّب ن   )إيا( كملف اللواح  ٥با حركؼ تلل   كخ اب  كغيبة".)إيػ ػا مردفنا ٗبا يدؿ على ا٤بمُب ا٤براد 

 .ّٕ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
 .ّٖ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ْٔ/ُ( حاشية ا٢ب يد ْ)
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كالثػػػػػاٍل: تميػػػػػْبي مػػػػػا كياػػػػػ  ٤بهاطػػػػػب تػػػػػارة  كلػائػػػػػب ملخػػػػػرل؛ ألف مػػػػػا سػػػػػب  مل يي ػػػػػد تميينػػػػػع  
: ٬بتػػػػػػار هػػػػػػ ا  ك٭ب ك ػػػػػػ ل  ال يلػػػػػػوف مسػػػػػػتدركنا  نػػػػػػ  قػػػػػػاؿ: "قولػػػػػػع: )كإف ملراد ملعػػػػػػ  (: قلػػػػػػتي

االسػػػػػػػتدراؾ ا٤بػػػػػػػ كور؛ ألف قولػػػػػػػع: )ملك ٤بهاطػػػػػػػب تػػػػػػػارة(  إخل: ملفػػػػػػػاد ملمػػػػػػػرين  ملحػػػػػػػدٮبا: دفػػػػػػػ  
كلػائػػػػػب   كمػػػػػا سػػػػػب   كالثػػػػػاٍل: تميػػػػػْب مػػػػػا كاػػػػػ  ٤بهاطػػػػػب تػػػػػارة  (قػػػػػط)  إرادة ممػػػػػُب تػػػػػوهُّ 

ا. فػػػػػإف قيػػػػػل:  يػػػػػد تميينػػػػػع  كمػػػػػا ملفػػػػػاد ملمػػػػػرين ال يلػػػػػوف مسػػػػػتدركن ملخػػػػػرل؛ فػػػػػإف مػػػػػا سػػػػػب  ال يي 
قولػػػػػع: )ملك ٤بهاطػػػػػب( إخل: مػػػػػن ع ػػػػػف ا٣بػػػػػاص  كهػػػػػو  يلػػػػػـز علػػػػػى اختيػػػػػار هػػػػػ ا ملف يلػػػػػوف

مػػػػن خصػػػػائص الػػػػواك. قلنػػػػا: ٲبلػػػػن ملف ٘بمػػػػل )ملك( ٗبمػػػػُب الػػػػواك. فليتثمػػػػل. فػػػػإف قلػػػػت: دىفٍػػػػ  
ع علػػػى مػػػا يلػػػوف للممػػػاٍل الثبليػػػة ع لػػػو كػػػاف كػػػ ل  لنب ػػػ؛ ألن ػػػاالسػػػتدراؾ ٗبػػػا ذكرتػػػع ال يصػػػ ُّ 

 (ِ).قلت: ات لل على فهمع ٩با سي كر " (ُ)ي ا(إمليضنا كػ)

ا ػػػػػن  ١بمػػػػػلكيظهػػػػػر عػػػػػدـ صػػػػػح ة مػػػػػا دفػػػػػ   ػػػػػع الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بي اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل؛ 
مػػػػا ألف   ؛السػػػػا قة لػػػػع ةا لؤلنػػػػواع الثبليػػػػا  ػػػػْب ا٣ب ػػػػاب كالػيبػػػػة قسػػػػيمن شػػػػَبكن مي كػػػػاف هشػػػػاـ مػػػػا  

 ٯبيء يف ا٢بد للجم  ملك للمن   ال للتنبيع.

علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ فظػػػػاهره توجهػػػػع  كمػػػػا اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل  ا٢ب يػػػػدملمػػػػا اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل ك 
علػػػػى ا٢بػػػػػد  مػػػػػن ٚبلُّػػػػػف ا١بمػػػػ   تمريػػػػػف الضػػػػػمّب كقػػػػػ  فيػػػػع ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف غػػػػػّب )التواػػػػػي ( 
مػػػػػػػػن مصػػػػػػػػن اتع  كشػػػػػػػػرح )ق ػػػػػػػػر النػػػػػػػػدل(  كشػػػػػػػػرح )شػػػػػػػػ كر الػػػػػػػػ هب(  كشػػػػػػػػرح )اللمحػػػػػػػػة 

ا١بػػػػػػػام  )ك ( الشػػػػػػػ كر)ك  (ق ػػػػػػػر النػػػػػػػدل)  ملمػػػػػػػا شػػػػػػػرحي (ّ)البدريػػػػػػػة(  ك)ا١بػػػػػػػام  الصػػػػػػػػّب(
 (ْ).ا ن هشاـ فيهما ذكر القس  الرا   فقد ملغ ل (الصػّب

                                                             

 ( يف ال بمة )ملنا(  كالصواب ما مليبت.ُ)
 .ٔٗ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ِ)
 .ُٗ  كا١بام  الصػّب ّّٔ/ُ  كشرح اللمحة البدرية ُٕٓ   كشرح ش كر ال هبْٗ( ينظر: شرح ق ر الندل ّ)
 .ُٗ  كا١بام  الصػّب ُٕٓ  كشرح ش كر ال هب ْٗ( ينظر: شرح ق ر الندل ْ)
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 مشابهة النكرة للعلم الجنسي :السابعاالعتراض 

 يف قولػػع: "كالمىلػػ ي ا١بنسػػي اسػػ ه  -يف ) ػػاب: الملػػ (- اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ
ي مسػػما   ػػػػّب قيػػدو  تميػػْبى ًذميمػػ األداة ا١بنسػػػية ملك ا٢بضػػورية...  كييٍشػػبع الن ًلػػػرىة مػػن جهػػػة  ْب 

 (ُ)".دكف هخر ال ٱبتص  ع كاحده   ملىم تعً ألنع شائ  يف  ؛ا٤بمُب

"قولػع: )ألنػع شػػائ  يف اللقاٍل الشيوع للوف عل  ا١بن  مميػ ننا ٤بسػما   فيقػوؿ:  فينقض
   الػ م هػػو ا٢بقيقػة ملك ال ػػرد ( هػ ا منػػاؼو ٤بػا قدمػع مػػن ملف  علػ  ا١بػن  يمػػْب مسػما(ِ)جنسػع

 (ّ)ا٢باار."

كقػػد حػػاكؿ الشػػهاب القػػا٠بي اإلجا ػػة  تقريػػب قػػٍويلى ا ػػن هشػػاـ علػػى اعتبػػار ملف إطػػبلؽ  
كملقرب ما يصػ  " الشيوع ال يتقيد  اإلطبلؽ ال م على ا٢بقيقة   ل يسمى هبا كل فرد  قاؿ:

ا٢بقيقػػة مسػػتقلة   ػػل ي لػػ    ػػع كبلمػػع ملف شػػيوعع  اعتبػػار ملنػػع ال يتقيػػد إطبلقػػع  ػػاإلطبلؽ علػػى
 (ْ) ."لتثم  عليها ك ل  يف امن كل فرد. فليي 

ت  كا٢بقيقػة ا٤بمينػة  اء ا٤بهال ػة  ػْب النلػرة الػٍب شػاعلمدـ خ كإجا تع ٘بانب الصواب؛
 لل رد  كعلى ذل  فاعَباض اللقاٍل قائ  على ا ن هشاـ يف اا راب قولع.

 ةالحرفي تالموصوالىمزة التسوية في : الثامناالعتراض 

حيػػػػػػػػػث حػػػػػػػػػد   -يف ) ػػػػػػػػػاب: ا٤بػػػػػػػػػوصػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ(-اعػػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ 
 قولػػػػع: "فػػػػػا٢بريف: كػػػػػل حػػػػرؼ مليك ؿ مػػػػػ  صػػػػػلتع ٗبصػػػػدر  كهػػػػػو سػػػػػتة: ملىف    )ا٤بوصػػػػوؿ ا٢بػػػػػريف(

فػػػػػثكرد اللقػػػػػاٍل علػػػػػى هػػػػػ ا ا٢بػػػػػد )ٮبػػػػػزة التسػػػػػوية(    (ٓ)ك ملىٍف  ك مػػػػػا  ككػػػػػي  كلػػػػػو  كالػػػػػ م."

                                                             

 .ُِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
على نسهة من   دااعتمكٲبلن ملف يلوف مرج  ذل  إىل يبلحظ االختبلؼ  ْب ا٤بًب ك ْب نقل اللقاٍل   (ِ)

 ذيكر فيها ل ظ )جنسع(  دالن من )ملمتع(. - ْب يدمغّب الٍب  -التواي 
 .ٖٗ-ٕٗحواشو على تواي  األل ية ( ّ)
 .ُِْ/ُينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف حاشية ياسْب على التصري  ( ْ)

 .ُّٕ/ُملكا  ا٤بسال  (ٓ) 
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ٮبػػػػزةي قولػػػػع: )كػػػل حػػػػرؼ... إخل( يىػػػػرًدي علػػػى هػػػػ ا ا٢بػػػػد ا٤بنػػػ ي؛ حيػػػػث قػػػػاؿ: "فلػػػ  يتحقػػػػ   ػػػػع 
ذَأ}يف ٫بػػػػو:  التسػػػػوية  َ  َ ُووووَ  أ

َ
َ ََ َ َنذأ َأ َلََيهَوووو ع إذ صػػػػدؽ عليهػػػػا  ؛(ِ) اآليػػػػة."(ُ){...َسووووَء 

 احملدكد  فتيمدُّ إذف من ا٤بوصوالت ا٢برفية.

التسػػػػػػوية ال : ملف  مػػػػػػا يلػػػػػػي ٮبػػػػػػزة األوليػػػػػػراد  ػػػػػػوجهْب: كٲبلػػػػػػن اإلجا ػػػػػػة عػػػػػػن هػػػػػػ ا اإل
مػػػػػا : ملف  الضػػػػػا ط فيالثمممممانيلػػػػػت ا٥بمػػػػػزة مػػػػػ  مػػػػػا يليهػػػػػا ٗبصػػػػػدر.   كإف مليك    عليػػػػػع صػػػػػلة لىػػػػػيي 
ذَأ}ؿ ا٢بػػػرؼ مػػػ  صػػػلتع  كيف مثػػػل: ر هػػػو تػػػثكُّ كًػػػذي   َ  َ ُوووَ  أ

َ
َ ََ َ َنذأ َأ َلََيهَووو ع  فػػػا٤باكؿ {َسوووَء 

 ا٤بصػػػػدر هػػػػو ال مػػػػل كحػػػػد   ال مػػػػ  ا٥بمػػػػزة؛ إذ هػػػػي هلػػػػة يف السػػػػبً   كا٤بسػػػػبوؾي مػػػػا  مػػػػدها  
ـه ال ٱب ػػػػػى   فالتثكيػػػػػل ٯبػػػػػيء  ػػػػػػ)اإلن ار مػػػػػن عدمػػػػػع( كال اسػػػػػت هاـ فيػػػػػع  كيف ا٥بمػػػػػزة اسػػػػػت ها

  (ّ).افشهاب القا٠بي  ككافقع الصب  الملجاب   ل  

 الػػػػػػػب بلف؛ إذ يتبػػػػػػػْب   عػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػاٍل مػػػػػػػن ملصػػػػػػػلع  كهػػػػػػػو ظػػػػػػػاهري ا ذيكػػػػػػػر ينػػػػػػػدف  اكٗبػػػػػػػ
  خػػػػػركج ٮبػػػػػزة التسػػػػػوية مػػػػػن ا٤بوصػػػػػوالت كمػػػػػا عليػػػػػع ٝبهػػػػػور النحػػػػػاة  فتػػػػػَبج  صػػػػػحة ا٢بػػػػػد

 ؽ على احملدكد  ا١بم  كا٤بن .كيصدي 

 تعريف المبتدأ : التاسعاالعتراض 

حػػػػػْب قي ػػػػػد ا٤ببتػػػػػدمل  -يف ) ػػػػػاب: ا٤ببتػػػػػدمل كا٣بػػػػػ (-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
"ا٤ببتػػػػدمل: اسػػػػ ه ملك  ثنػػػػع اسػػػػ  ملك كصػػػػفه  ٨بػػػػ ه عنػػػػع  ٦بػػػػرده عػػػػن الموامػػػػل الل ظيػػػػة  يف قولػػػػع: 

 ف  ٤بلت ىن  ع.ٗبٍنزلتع  ٦برد عن الموامل الل ظية ملك ٗبٍنزلتع  ٨ب ه عنع  ملك كصفه را

ػػػػػػػػػ  ه ائً قىػػػػػػػػػ  كالوصػػػػػػػػػف ٫بػػػػػػػػػو: )ملى ...ا(نىػػػػػػػػػ ػُّ رى  فاالسػػػػػػػػػ  ٫بػػػػػػػػػو: )اهللي  ٫بػػػػػػػػػو (  كخػػػػػػػػػرج ؟افً  ى هى
 (ْ)."  كال كصففإنع ال ٨ببػىره عنع ؛(اؿً زى )نػى 

                                                             

 .ٔ( سورة البقرة  ُ)
 .َُُحواشو على تواي  األل ية (ِ) 
 كينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا . َُّ/ُحاشية ياسْب على التصري  قوؿ الشهاب القا٠بي يف  ينظر(ّ) 
 .ِْٓ/ُ  كحاشية الصباف على األمشوٍل َِٔ/ُ

 .ُٖٖ-ُْٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)



 الفصل األول: االعتراضات على الصناعة النحوية

 
59 

 فقاـ اعَباض اللقاٍل على تمريف ا٤ببتدمل  للونع غّب جام و  النتقااع  ثمرين:

(؛ فإنػػػػػػع ٯبػػػػػػيء غػػػػػػّب ٦بػػػػػػرد عػػػػػػن الموامػػػػػػل الل ظيػػػػػػة  مػػػػػػ  ملنػػػػػػع  األول: ػػػػػػر   ػػػػػػػ)ريب  مػػػػػػا جي
 مبتدمله  ٨ب ه عنع.

تػػػػػدملن  للنػػػػػع غػػػػػّب ٨بػػػػػّبو عنػػػػػع  كال ا تدائيػػػػػة ا٢بػػػػػرؼ )غػػػػػّب(  فهػػػػػو قػػػػػد يقػػػػػ  مب الثممممماني:
قولػػػػػػع: )كخػػػػػرج( قػػػػػػد يقػػػػػاؿ: التمريػػػػػػفي منقػػػػػػوضه كصػػػػػفو رافػػػػػػ  ٤بلت ػػػػػى  ػػػػػػع. قػػػػػاؿ اللقػػػػػػاٍل: "
( يف ٫بػػػػػو: )ريب  رجػػػػػلو صػػػػػا و  مػػػػػ    عنػػػػػع  ػػػػػالظرؼ نػػػػػع مبتػػػػػدمل ٨بػػػػػ ه إف ( عنػػػػػدم ٗبجػػػػػركر )ريب 

  :(ُ)قولع٫بو  يف (غّب ػ)ك   نع مقركف ٕبرؼ ممُب عاململ

َقِضي بِاْلَهم  َوالَحَزنِ غيُر َمْأُسوٍف َعَلى   َزَمٍن          يَمنمْ

ػػػػ   وصف الرافػػػػ  هػػػػو ا٤بضػػػػاؼ إليػػػػػعػإذ الػػػػ   ه ػرافػػػػػ كصػػػػفه  كال  عنػػػػع  ه ػ٨بػػػػ ال ا مبتػػػػدمله فإ  
 (ِ)."د رػفت ( سوؼثم)كهو 

( شػػػػػػػػػػبيع  الزائػػػػػػػػػػد   ( فإنػػػػػػػػػع يف مواػػػػػػػػػػ  رفػػػػػػػػػػ و  اال تػػػػػػػػػداء؛ ألف  )ريب  ملمػػػػػػػػػا ٦بػػػػػػػػػػركر )ريب 
ع. كقػػػػػد ملكاػػػػػ  ذلػػػػػ  خالػػػػػد األزهػػػػػرم  فالػػػػػ م ٗبنزلػػػػػة فدخولػػػػػع علػػػػػى ا١بملػػػػػة كػػػػػبل كجػػػػػود لػػػػػ

ػػػػر  ٗبػػػػا دخػػػػل عليػػػع حػػػػرؼ زائػػػػده  ملك شػػػبهع  ملمػػػػا الػػػػ م يشػػػػبع  اجملػػػرد عػػػػن الموامػػػػل الل ظيػػػة فس 
 (ب  ري )ك (لمػػػػػل  )  فمجػػػػػركر (لقيتػػػػػع صػػػػػا و  رجػػػػػلو  ب  ري )٫بػػػػػو: الزائػػػػػد فمث ػػػػػل لػػػػػع  قولػػػػػع: "... ك 

يف كو مػػػػػػػػػا ال ملشػػػػػػػػػبها ا٢بػػػػػػػػػرؼ الزائػػػػػػػػػد  (رب)ك (لمػػػػػػػػػل) اال تػػػػػػػػػداء؛ ألف  رفػػػػػػػػػ و  يف مواػػػػػػػػػ ً 
كمػػػػا كافػػػػ  األزهػػػػرم  الصػػػػبافي هبػػػػ ا الت سػػػػّب  كجمػػػػل القيػػػػد لئلدخػػػػاؿ     (ّ)"يتملقػػػػاف  شػػػػيء.

 (ْ) كما هو شثف قيد القيد.

                                                             

  ّٕٔ/ِ  كملمايل ا ن ا٢باجب ْٕ/ُملمايل ا ن الشجرمينظر: نيسب أليب نواس  كلي  يف ديوانع.   ( من ا٤بديدُ)
   ٖٖٔ  ُُِكمػِب اللبيب   ُْٕ/ُكتواي  ا٤بقاصد   َُْٖ/ّتشاؼ الضرب   كار ّّ/ْشرح التسهيل 
  .ُٖٔ/ُكخزانة األدب 

  .ُّّحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
 .ُُٗ-َُٗ/ُ التصري  (ّ)
 .ِٕٔ/ُينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ْ)
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كملمػػػػا ا تدائيػػػػة )غػػػػّب( فإ ػػػػا مضػػػػافة للوصػػػػف الرافػػػػ   مػػػػدها  كهػػػػي كمػػػػا ملاػػػػي ت إليػػػػع 
اللقػػػػػػاٍل  علػػػػػػى التمريػػػػػػف للونػػػػػػع غػػػػػػّب يف منزلػػػػػػة الشػػػػػػيء الواحػػػػػػد. كقػػػػػػد ذكػػػػػػر الصػػػػػػب افي إيػػػػػػراد 

  للنػػػػع لػػػػي  ٨بػػػػ نا (غػػػػّبي )؛ لتمػػػػْبُّ ا تدائيػػػػة (الزيػػػػداف قػػػػائ و  غػػػػّبي جػػػػام و  فػػػػبل يشػػػػمل مثػػػػل: )
  للوصػػػػػف الرافػػػػػ  ا٤ببتػػػػػدمل مضػػػػػاؼه   ػػػػػثف    مث ملجػػػػػاب عنػػػػػع  قولػػػػػع: "...كصػػػػػ نا رافمنػػػػػاكال  عنػػػػػع 

ة ل ظنػػػػػػػا يف قػػػػػػػو   ضى الوصػػػػػػػف كإف خ ىػػػػػػػ كا٤بضػػػػػػاؼ كا٤بضػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػع كالشػػػػػػػيء الواحػػػػػػػد  ك ػػػػػػثف  
 (ُ) ".(الزيداف ما قائ ه ) :ككثنع قيل  ا٤برفوع  اال تداء

 كٗبا ذيكر تتبْب  عدـ صحة ما ذهب إليع اللقاٍل من إيراد.

 تجرد االبتداء لإلسناد تحقيًقا أو تقديرا :العاشراالعتراض 

القػػوؿ يف تمريػػف اال تػػداء  -يف ) ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ (-اعػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
  كارت ػاع ا٣بػ  لئلسػنادً  دي كارت ػاع ا٤ببتػدمل  اال تػداء  كهػو التجػرُّ  ثنع: التجرد لئلسناد  يف قولع: "

 (ِ)".ا٤ببتدمل  ال  اال تداء  كال هبما 

ليتنػاكؿ ا تػداء  يقنػا ملك تقػديرنا(؛د( يلزمػع ملف يقػوؿ: )ٙبققولع )كهػو التجػرُّ كيقوؿ اللقاٍل: "
 (ّ)." الزائد ا٤بقركفا٤ببتدمل 

ككجع اعَبااع ملن ع لو ملطل  القوؿ يف تمريف اال تداء  التحقي  ملك التقدير للاف ملكمل  
 ليدخل فيع ا٤ببتدمل ا٤بقركف  زائد.

كييردُّ اعَباض اللقاٍل  ثف  ا ن هشاـ قد ملكا  ذل  يف م ل  الباب  حيث حد  ا٤ببتدملى  
ٗبنزلتع عن الموامل الل ظية  ملك ٗبنزلتع  كمث ل  ا٤ببتدمل كجمل من قيود : ٘برد االس  ملك ما هو 

ا٤بقركف  الزائد  فلو قاؿ ٗبا اعَبض عليع  ع للزمع التلرار  كاقتصار ا ن هشاـ على تمريف 
 عن ملك ٗبنزلتع  ٦برده  ا٤ببتدمل: اس ه ا٤ببتدمل  التجرد مبِبٌّ على قولع السا    ال م قاؿ فيع: "

                                                             

 ا٤بصدر السا  . (ُ)
 .ُْٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
  .ُّٓاألل ية حواشو على تواي   (ّ)
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 كال م ٗبنزلة اجملرد  ٫بو: .. راف  ٤بلت ىن  ع. عنع  ملك كصفه  ع  ٨ب ه الموامل الل ظية ملك ٗبنزلتً 

َّ خل حل جل مك لك ُّ 
كجود الزائد كبل كجود  كمنع عند  ألف   (؛ ه هى رٍ دً   ى بي سٍ ًٕبى )  ك( ُ)

 (ْ)"(ّ)".  كعند  مضه : "كىمىٍن ملىٍ يىٍستىً ٍ  فػىمىلىٍيًع  ًالص ٍوـً (ِ) َّ ني مي ُّ  سيبويع:

عممممدم اطممممراد اسممممم )كممممان(, ومضمممممون الجملممممة فممممي االعتممممراض الحممممادي عشممممر: 
  حد الفاعل

"ال اعػػػػػل: اسػػػػػ ه ملك مػػػػػا يف  قولػػػػػع:  -يف ) ػػػػػاب: ال اعػػػػػل(-ا ػػػػػني هشػػػػػاـ ال اعػػػػػلى  حػػػػػد   
ـه  ملصػػػػػل تثكيلػػػػػع  مليسػػػػػند إليػػػػػع فمػػػػػله   احملػػػػػل  كالصػػػػػيػة. فاالسػػػػػ  ٫بػػػػػو: يُّ ملك مػػػػػا يف تثكيلػػػػػع  ميقػػػػػد 

َّجئ يي ىي ني ُّ 
 َّ مج حج مث هت ُّ  ٫بو: كا٤باكؿ  ع, (ٓ)

(ٔ)".(ٕ) 

: اسػػػػػػ  )كػػػػػػاف  كملخوامػػػػػػا(  كمػػػػػػا تصػػػػػػرؼ منهػػػػػػا  األولفػػػػػػثكرد اللقػػػػػػاٍل عليػػػػػػع ملمػػػػػػرين: 
كإف مينػػػػػ  اإلسػػػػػناد إليػػػػػع  ككقمػػػػػت )كػػػػػاف( مسػػػػػندةن إىل مصػػػػػدًر خ ًهػػػػػا ا٤بضػػػػػاًؼ إىل ا٠بهػػػػػا؛ 

ا إىل مضػػػػػػموف ا١بملػػػػػػة.  : ا١بملػػػػػػة الػػػػػػٍب ييػػػػػػراد هبػػػػػػا الثممممممانيألف  ػػػػػػ ل  ينتقػػػػػػل ا٢بػػػػػػدث مسػػػػػػندن
ممناهػػػػػػػا إذا مليسػػػػػػػند ال مػػػػػػػل إىل مضػػػػػػػمو ا  ك ػػػػػػػاألمرين اللػػػػػػػ ين ملكردٮبػػػػػػػا يتهل ػػػػػػػفي مػػػػػػػن ا٢بػػػػػػػد 

يىػػػػػػرًدي علػػػػػػى ا٢بىػػػػػػد  ملمػػػػػػراف: اسػػػػػػ ي   قولػػػػػػع: )ملك مػػػػػػا يف تثكيلػػػػػػع( ...ا٤بنػػػػػػ ي فيمػػػػػػا يػػػػػػرل  قػػػػػػاؿ: "
ال مػػػػػػػل إىل  كا١بملػػػػػػػةي ا٤بػػػػػػػراد هبػػػػػػػا ممناهػػػػػػػا إذا مليسػػػػػػػند  تصػػػػػػػرؼ منهػػػػػػػا )كػػػػػػػاف( كملخوامػػػػػػػا كمػػػػػػػا

َّرن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّ  مضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمو ا  ٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:
(ٖ)

ملكمل )ملم:   
 . ػػػدكف احملػػػػدكد   فػػػإف ا٢بػػػػد  صػػػادؽه عليهػػػػا(القػػػركف ن قػػػبله  ًمػػػػ رةي مىػػػٍن ملهللنػػػػايػىتىبػىػػػْب  ٥بػػػ  كثٍػػػػ

كقػػػػد ٯبػػػػاب عػػػػن األكؿ: ٗبنػػػػ  اإلسػػػػناد إليػػػػع  ك ػػػػثىف  )كػػػػاف( مػػػػثبلن ميسػػػػندةه إىل مصػػػػدًر خ هػػػػا 

                                                             

  .ّسورة فاطر   (ُ)
 .ٔسورة القل    (ِ)
(  كصحي  مسل    َُٓٗصحي  البهارم  كتاب: الصـو   اب: الصـو ٤بن خاؼ على ن سع المزك ة   رق  ) (ّ)

 (.ََُْكتاب: النلاح   اب: استحباب النلاح ٤بن تاقت ن سع إليع   رق  )
 .ُٕٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ْٓ( سورة األعراؼ  ٓ)
 .ُٓ( سورة المنلبوت  ٔ)
  .ّٖ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ٕ)
 .ِٔ( سورة السجدة  ٖ)
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اللػػػػػبلـ إىل مضػػػػػموف ا٠بهػػػػػا كخ هػػػػػا  ؛ ألن ػػػػػا ننقػػػػػلمضػػػػػافان إىل ا٠بهػػػػػا  كمػػػػػا مىػػػػػر   كفيػػػػػع نظػػػػػره 
 (ُ)ح."

ككافػػػػػ  ا٣بضػػػػػرمُّ اللقػػػػػاٍل  يف األمػػػػػر األكؿ  فجمػػػػػل اإلسػػػػػناد إىل اسػػػػػ  )كػػػػػاف( ٩بتنمنػػػػػا  
كرملل يف ذلػػػػػػ  مػػػػػػا يػػػػػػرا  اللقػػػػػػاٍل مػػػػػػن انتقػػػػػػاؿ اللػػػػػػبلـ ٤بضػػػػػػموف ٝبلػػػػػػة )كػػػػػػاف( ا٤بسػػػػػػندة إىل 

اـ مصػػػػػػػدر خ هػػػػػػػا مضػػػػػػػافنا ال٠بهػػػػػػػا  كملاػػػػػػػاؼ احتمػػػػػػػاالن هخػػػػػػػر علػػػػػػػى اللقػػػػػػػاٍل  كهػػػػػػػو انمػػػػػػػد
ا٢بػػػػػػدث ٥بػػػػػػا   ػػػػػػل هػػػػػػي ركا ػػػػػػط كقيػػػػػػػود للمسػػػػػػند  فيقػػػػػػوؿ: "... ٣بػػػػػػركج اسػػػػػػ  كػػػػػػاف  قيػػػػػػػد 

إمػػػػػا علػػػػػى مل ػػػػػا ال حػػػػػدث ٥بػػػػػا  ػػػػػل هػػػػػي ركا ػػػػػط كقيػػػػػود  .سػػػػػند إليػػػػػع ملصػػػػػبلن إذ مل تي اإلسػػػػػناد  
هػػػػػو ا٢بصػػػػػوؿ كالثبػػػػػػوت   ام لقنػػػػػ ا  فظػػػػػػاهر. كإمػػػػػا علػػػػػى ملف ٥بػػػػػا حػػػػػػدين للمسػػػػػند  كهػػػػػو ا٣بػػػػػ

ال٠بهػػػػػػػا   اكهػػػػػػػو مصػػػػػػػدر خ هػػػػػػػا مضػػػػػػػافن  وف ا١بملػػػػػػػة فؤلنػػػػػػػع مل يسػػػػػػػند لبلسػػػػػػػ   ػػػػػػػل ٤بضػػػػػػػم
 (ِ)."  حصل قياـ زيداقائمن  فممُب: كاف زيده 

فقػػػػػد جمػػػػػل األمػػػػػر الثػػػػػاٍل ينػػػػػازع فيػػػػػع مػػػػػا قػػػػػاؿ ا ػػػػػن مالػػػػػ :  (ّ)ملمػػػػػا الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بي
 َّ مت زت رت يب ىب ُّ  "قولػػػػػػػػػع تمػػػػػػػػػػاىل: 

( مضػػػػػػػػػػموف )كيػػػػػػػػػػف (ْ)   ف اعػػػػػػػػػػل )تبػػػػػػػػػْب 
كمػػػػا ٞبػػػػل ا ػػػػني مالػػػػ  تثكيػػػػلى اآليػػػػة . (ٓ)"هبػػػػ فملنػػػػا( كثنػػػػع قيػػػػل: كتبػػػػْب للػػػػ  كي ي ػػػػة ًفٍمًلنػػػػا 

 رت يب ىب ُّ   ثػػػػػػػلكمً السػػػػػػػا قة علػػػػػػػى تثكيػػػػػػػل اآليػػػػػػػة الػػػػػػػٍب ملكردهػػػػػػػا اللقػػػػػػػاٍل  فقػػػػػػػاؿ: "

َّ مت زت
َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّ : (ٔ)

(ٕ)
 يػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػد ٥بػػػػػػػػػػػػػػػ  كثػػػػػػػػػػػػػػػرةي مل ملك :تثكيػػػػػػػػػػػػػػػل علػػػػػػػػػػػػػػػى  

ك ػػػػػػ ل  يوافػػػػػػ  رملمي اللقػػػػػػاٍل  رملمى ا ػػػػػػنى مالػػػػػػ  يف إسػػػػػػناد ال مػػػػػػل إىل مضػػػػػػموف  (ٖ)"إهبلكنػػػػػػا.
 (ٗ)ا١بملة  كما تبمع فيع ذل  ا٣بضرمُّ.

                                                             

 .َِٖحواشو على تواي  األل ية (ُ) 
 .ُّٔ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ِ)
 .ِٗٔ-ِٖٔ/ُ( ينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف حاشية ياسْب على التصري  ّ)
 .ْٓسورة إ راهي     (ْ)
 .ُِّ/ِشرح التسهيل   (ٓ)
 .ْٓسورة إ راهي     (ٔ)
 .ُِٖسورة طع    (ٕ)
 .ُِّ/ِشرح التسهيل   (ٖ)
 .ُّٖ/ُينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل   (ٗ)
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كقػػػػد جػػػػو ز ا ػػػػني مالػػػػ  اإلسػػػػنادى يف  ػػػػاب ال اعػػػػًل  اعتبػػػػار التثكيػػػػل  مثػػػػل مػػػػا جػػػػاز يف 
فجػػػػػػػاء التثكيػػػػػػػل   َّ  ىم مم خم حم جم يل ُّ  ػػػػػػػاب ا٤ببتػػػػػػػدمل  ٫بػػػػػػػو قولػػػػػػػع تمػػػػػػػاىل: 

(ُ)مع. اإلن ار ملك عد
 

ػػػػػػاب عػػػػػػػن األمػػػػػػػر األكؿ  ػػػػػػثف اسػػػػػػػ  )كػػػػػػػاف( خػػػػػػارجه ملصػػػػػػػبلن  قيػػػػػػػد اإلسػػػػػػػناد؛ إذ مل  كٯبي
مػػػػػل ال مػػػػل )كػػػػػاف( كملخوامػػػػا علػػػػػى مػػػػػا ٰبي تسػػػػند إليػػػػػع  فػػػػبل يىػػػػػرًد االعػػػػَباض هنػػػػػا  كاألٍكىل ملف 

 (ِ).هو ا٤بتبادر منع  كهو التماـ ال النقص

اػػػػمّبنا  كملجػػػػاب عػػػػن األمػػػػر الثػػػػاٍل ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػي  حيػػػػث جمػػػػل فاعػػػػل )يهػػػػدم( 
ملف  فاعػػػػػػل  الصػػػػػػحي ى  كٯبػػػػػػاب عػػػػػػن الثػػػػػػاٍل  ػػػػػػثف  كالتثكيػػػػػػل: ملك مل يهػػػػػػًد ٥بػػػػػػ  ا٥بػػػػػػدل  قػػػػػػاؿ: "

  (ّ)  ا٥بيػػػػػدل"٥بػػػػػ دً يٍهػػػػػ ملٍ  ا٤ب هػػػػػـو مػػػػػن )يهػػػػػدم(  ملم: ملكى  )يهػػػػػدم( اػػػػػمّبه يرجػػػػػ  للهػػػػػدل
 (ْ).موافقنا يف ذل  مل ا حي اف

  فقػػػػػػػػػػػاؿ: -سػػػػػػػػػػػبحانع-ملمػػػػػػػػػػا ا ػػػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػػاـ فقػػػػػػػػػػػد جمػػػػػػػػػػل الضػػػػػػػػػػػمّب راجمنػػػػػػػػػػا إىل اهلل 
ً مل يي  ملكى  :  ملم-سػػػػػػػػبحانع كتمػػػػػػػػاىل-راجػػػػػػػػ  إىل اهلل  كالصػػػػػػػػواب ملف ال اعػػػػػػػػل مسػػػػػػػػتَبه " اهلل  بػػػػػػػػْب 

 (ٓ)قوؿ الزجاج". كاألكؿ قوؿ مليب البقاء  كالثاٍل ٥ب   ملك إىل )ا٥بدل(.

كالػػػػػػػ م يظهػػػػػػػر ملف اللقػػػػػػػاٍل كمػػػػػػػن كافقػػػػػػػع اتبمػػػػػػػوا اللػػػػػػػوفيْب يف جػػػػػػػواز ٦بػػػػػػػيء ال اعػػػػػػػل 
 البصريْب يف امتناع ذل .ٝبلة  كا ني هشاـ كمن كافقع على منه  

 التردد بين الحد والضابطاالعتراض الثاني عشر: 

علػػػػػى حػػػػػد  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ األنصػػػػػارم لػػػػػع   -يف ) ػػػػػاب: االشػػػػػتػاؿ(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل  
ا تػػػػػارة  كاػػػػػا  نا تػػػػػارة ملخػػػػػرل؛ كذلػػػػػ  غػػػػػّب متػػػػػثت  فيػػػػػع  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف  إذ ٯبملػػػػػع حػػػػػدن

                                                             

 .ُِّ/ِ. كينظر قوؿ ا ن مال  يف: شرح التسهيل ٔسورة البقرة    (ُ)
 .ِٖٔ/ُ عليع  كحاشية ياسْب ِّٖ/٣ِبالد األزهرم  ينظر: التصري   (ِ)
   الص حة ن سها.ا٤بصدر السا    (ّ)
 .ِِِ/ٔينظر: الت ييل كالتلميل   (ْ)
 .َٕٗ/ِ. كينظر: التبياف يف إعراب القرهف ٖٕٔمػِب اللبيب   (ٓ)
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ـ عػػػػن نىٍصػػػػبع لل ػػػػظ ذلػػػػ   ع حملػػػػل  إذا اشػػػػتػل فمػػػػله متػػػػثخ ر  نصػػػػبً " تمري ػػػػع: اػػػػمًّب اسػػػػ و متقػػػػد 
 (ُ)".(ه ا ار تع(  ملك حملل ع كػ)كػ)زىٍيدان اىرى ٍػتيةي  االس 

ا٢بػػػػػد   كالضػػػػػبطى  نف. إخل( هػػػػػ ا قىصىػػػػػد  ػػػػػع ا٤بصػػػػػ.)إذا اشػػػػػتػل فمػػػػػل.": فقػػػػػاؿ اللقػػػػػاٍل
 ع اػػػػا ط  كتػػػػارة  ثنػػػػع حػػػػد  ككػػػػبل األمػػػػرين الألقسػػػػاـ االشػػػػتػاؿ  كلػػػػ ا تػػػػرا  يصػػػػرح تػػػػارة  ثن ػػػػ

يصػػػػػ  فيػػػػػع؛ ألف شػػػػػرط كػػػػػل منهمػػػػػا مشػػػػػوؿ األفػػػػػراد  كهػػػػػو منتػػػػػفو منػػػػػع ٖبػػػػػركج  مػػػػػض ملفػػػػػراد 
 (ِ)".فتثملع ا٤بشتىًػل  كهو الوصف  ك مض ا٤بشتػىػىل  ع  كهو متمل  الضمّب.

: تػػػػػػردُّد ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ  ػػػػػػْب ملف أحممممممدىمافجػػػػػػاء اإلشػػػػػػلاؿ عنػػػػػػد اللقػػػػػػاٍل  ػػػػػػْب ملمػػػػػػرين: 
ػػػػػػػرتػػػػػػػارة  كحػػػػػػػد   يلػػػػػػػوف مػػػػػػػا يػػػػػػػ كر  مػػػػػػػن ملقسػػػػػػػاـ االشػػػػػػػتػاؿ اػػػػػػػا  نا . ا تػػػػػػػارة يف موااػػػػػػػ  مليخى

: عػػػػػػدـ اشػػػػػػتما٥بما علػػػػػػى األفػػػػػػراد ٖبػػػػػػركج الوصػػػػػػف  كمتملػػػػػػ  الضػػػػػػمّب ملك ميبل ًسػػػػػػع اآلخممممممرو 
 من ا٢بد.

ملمػػػػػػا مػػػػػػا صػػػػػػر ح  ػػػػػػع ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ مػػػػػػن مل ػػػػػػا الضػػػػػػا ط ألقسػػػػػػاـ االشػػػػػػتػاؿ ف ػػػػػػي قولػػػػػػع: 
)تنبيهػػػػاف( األكؿ: لػػػػػي  مػػػػػن ملقسػػػػػاـ مسػػػػػائل البػػػػػاب مػػػػػا ٯبػػػػػب فيػػػػػع الرفػػػػػ   كمػػػػػا يف مسػػػػػثلة "

ا ف ػػػػػػي  .(ّ)"جائيػػػػػػة  لمػػػػػػدـ صػػػػػػدؽ اػػػػػػا ط البػػػػػػاب عليهػػػػػػا)إذا( ال  كملمػػػػػػا جٍمليػػػػػػع ذلػػػػػػ  حػػػػػػد 
ألف حػػػػػػػػد  - كمػػػػػػػػا ذكػػػػػػػػر النػػػػػػػػاظ-مػػػػػػػػا ٯبػػػػػػػػب رفمػػػػػػػػع  قسػػػػػػػػاـً كمل نػػػػػػػػ كر مػػػػػػػػن األقولػػػػػػػػع:"... 

 (ْ)."عليع ؽي االشتػاؿ ال يصدي 

كقػػػػد تنب ػػػػػع خالػػػػػدي األزهػػػػرم إىل مػػػػػا ملخػػػػػ   اللقػػػػاٍل مػػػػػن قصػػػػػور ا٢بػػػػد  فحػػػػػد  االشػػػػػتػاؿ 
ـى كشػػػػرحع  حيػػػػػث قػػػػاؿ: "يف شػػػػرحع للتواػػػػػيً  قبػػػػل  ملف يتقػػػػػدـ   ي كحػػػػػدُّ طػػػػػرًٍح حػػػػد  ا ػػػػػًن هشػػػػػا

  كيتػػػػثخر عنػػػػع فمػػػػػل متصػػػػرؼ  ملك اسػػػػ  يشػػػػبهع ناصػػػػػب لضػػػػمّب   ملك ٤ببل ػػػػ  اػػػػػمّب  اسػػػػ ه 
ػػػػر  ملك غّبهػػػػا  كيلػػػػوف ذلػػػػ  المامػػػػل ٕبيػػػػث لػػػػو فػيػػػػ  واسػػػػ ةو  ط علػػػػى ل  غ مػػػػن ذلػػػػ  ا٤بممػػػػوؿ  كسي

فمػػػػػػل متػػػػػػثخر  نصػػػػػػبع ٧بػػػػػػل االسػػػػػػ  ا٤بتقػػػػػػدـ لنصػػػػػػبع  إذا تقػػػػػػرر ذلػػػػػػ  فنقػػػػػػوؿ: "إذا اشػػػػػػتػل 
                                                             

 .ُٗٓ-ُٖٓ/ِملكا  ا٤بسال    (ُ)
 .ُّٓحواشو على تواي  األل ية   (ِ)
 .َُٕ/ِملكا  ا٤بسال    (ّ)
 .ُّٗ  كاللليات ْٗ  كشرح ا٢بدكد ٓٔاألنيقة ينظر: ا٢بدكد ك . ُُٔ/ِ ٤بصدر السا  ا  (ْ)
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ا اىػػػػيٍػػػػزى )ا٤بتقػػػػدـ كػػػػػ صػػػػبع لل ػػػػظ ذلػػػػ  االسػػػػ اػػػػمّب اسػػػػ  متقػػػػدـ عػػػػن ن ملم:    ملك حمللػػػػع(عي تي ر ػٍ دن
 (ُ) (."عي تي ر ػٍ اى ا  ى هى )حملل ذل  االس  ا٤بتقدـ؛ كػ

 لػػػػػػػن ملف ٯبػػػػػػػاب  ػػػػػػػثف  ٲبي ْب ا٢بمصػػػػػػػي عػػػػػػػن هػػػػػػػ ا االعػػػػػػػَباض  قولػػػػػػػع: "سػػػػػػػاي كملجػػػػػػػاب
اقتصػػػػػػػر علػػػػػػػى مػػػػػػػا هػػػػػػػو  ا  كمليضنػػػػػػػ ػػػػػػاألخص   ٔبػػػػػػػواز التمريػػػػػػػفً  جػػػػػػػرل علػػػػػػػى القػػػػػػػوؿً  فى ا٤بصػػػػػػن  
ػػػػػات."  كمػػػػػا يي لي األٍصػػػػػ   للػػػػػن التمريػػػػػف  ػػػػػاألخص غػػػػػّب متػػػػػثت  يف (ِ)ملػػػػػ  ٩بػػػػػا يػػػػػثيت يف التتم 

 حد االشتػاؿ لمدـ تم ُّر ا٢بد  كإلخراجع ملفراد احملدكد  فبل يتوج ع قوليع.

 كمػػػػا يػػػػػدف  اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل ٔبملتػػػػػع تمريػػػػػفي ا ػػػػػني هشػػػػػاـ االشػػػػػتػاؿ يف شػػػػػرح )شػػػػػ كر
كحقيقتػػػػع: ملف يتقػػػػدـ الػػػػ هب( ميشػػػػتًمبلن علػػػػى ملفػػػػراًد ا٤بشػػػػتىًػل  كملفػػػػراد ا٤بشػػػػتػىػىل  ػػػػع  فقػػػػاؿ: "

ل عػػػػػن الممػػػػػل فيػػػػػع ملك كصػػػػػف صػػػػػا  للممػػػػػل فيمػػػػػا قبلػػػػػع  مشػػػػػتػً   اسػػػػػ ه  كيتػػػػػثخر عنػػػػػع فمػػػػػله 
 (ّ) امّب   ملك ميبلً سع". الممل يف

 االعتراض الثالث عشر: دخول اإلعراب في حد التصريف

ملٍف حػػػػػد  التصػػػػػريفى ٗبػػػػػا  -يف ) ػػػػػاب: التصػػػػػريف(-ى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػ
يىػػػػة الللمػػػػة لػػػػػرض ممنػػػػومو ال ٱبػػػػرج  ػػػػع اإلعػػػػراب  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "كهػػػػو:  ملك   تػيػػػػّبه يف  ًنػٍ

 (ْ)".ل ظي  

يػػػػػػػػػػدخل يف هػػػػػػػػػػ ا ا٢بػػػػػػػػػػد   قولػػػػػػػػػػع: )كهػػػػػػػػػػو تػيػػػػػػػػػػّب يف  نيػػػػػػػػػػة... إخل(فقػػػػػػػػػػاؿ اللقػػػػػػػػػػاٍل: "
 (ٓ))اإلعراب( على ملنع ممنوم."

هشػػػػاـ التػيػػػػػّب للبنيػػػػة خػػػػرج اإلعػػػػػراب؛ لمػػػػدـ تملقػػػػػع  بنيػػػػة الللمػػػػػة  للػػػػن  إاػػػػافة ا ػػػػػن
 (ُ)  ل  ثكاخرها. ك  ل  يندف  اعَباض اللقاٍل.

                                                             

 .ُْْ/ُالتصري    (ُ)
 .ِٔٗ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ِ)

 .ِٕٗ/ُشرح ش كر ال هب (ّ) 
 .َّٔ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
 .ْٕٖ( حواش على تواي  األل ية ٓ)
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 وجوُد الدَّوِر في الحد: -ثانًيا 

ػػػػػٍيئػىٍْبً علػػػػػى اآلخػػػػػ توقػػػػػف كػػػػػل كاحػػػػػدو " :هػػػػػو كري الػػػػػد    ركط ا٢بػػػػػد  ػ  كمػػػػػن شػػػػػ(ِ)ر"مػػػػػن الش 
اـ  ػػػػػػا ػػػػًن هشكجػػػػود الػػػػدكر يف  مػػػػض حػػػػدكد    مػػػػن الػػػػدكر  كقػػػػد اعػػػػَبض اللقػػػػاٍلُّ علػػػػىلػػػػوُّ خي 

 :ت صيل اعَباااتع عليهاكدكن  

 تعريف اإلعراباالعتراض األول: 

علػػػػػى تمريػػػػػف ا ػػػػػن هشػػػػػاـ لئلعػػػػػراب  -) ػػػػػاب: ا٤بمػػػػػرب كا٤ببػػػػػِب(يف -اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل 
ا منػػػػػع    ػػػػػثف جمػػػػػل التمريػػػػػف متوق نػػػػػا علػػػػػى ممرفػػػػػة تمريػػػػػف المامػػػػػل؛ إذ صػػػػػّب  )المامػػػػػل( قيػػػػػدن

 ػػػػػػا٤بمُب ا٤بقتضػػػػػػي لئلعػػػػػػراب  فحصػػػػػػل الػػػػػػدكر  ػػػػػػ ل   -مليضنػػػػػػا-كهػػػػػػ  قػػػػػػد قي ػػػػػػدكا )المامػػػػػػل( 
"اإلعػػػػراب التقييػػػػد  كحػػػػد  الشػػػػيءى ٗبػػػػا هػػػػو متوقػػػػفه علػػػػى حقيقتػػػػع  حيػػػػث قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: 

 (ّ).ملك ميقىد ر ٯبلبع الماملي يف هخر الللمة"  ره ظاهرملىيػى 

تقػػػػـو  ػػػػع إخل( قػػػػد عر فػػػػوا المامػػػػل ٗبػػػػا ي ..قولػػػػع: )مليػػػػر.فجػػػػاء اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل   قولػػػػع: "
. قيده منع فيع دىٍكره  فتمريف اإلعراب ٗبا هو  (ْ)ا٤بمُب ا٤بقتًضي لئلعراب  (ٓ)"ظاهره

  هػػػػ ا التمريػػػػف ل ظي ػػػػا  كعر فػػػػع علػػػػى القػػػػوؿ  ثنػػػػع ممنػػػػومٌّ  خالػػػػد األزهػػػػرمكقػػػػد جمػػػػل 
 .(ٔ)"تػيّب ملكاخر اللل  الختبلؼ الموامل الداخلة عليها ل ظنا  ملك تقديرنا: "فقاؿ

ػػػػػجمػػػػػل  كمنػػػػػع يتضػػػػػ  ملنػػػػػع   ك٤بػػػػػا كػػػػػاف األمػػػػػر كػػػػػ ل   فقػػػػػد ل ظي ػػػػػا اـتمريػػػػػف ا ػػػػػن هشى
 ػػػػع لبيػػػػاف ابي مػػػػا جػػػػيء اإلعػػػػر فػػػػع يف شػػػػرح التسػػػػهيل  قولػػػػع: "حيػػػػث عر   ؛ملتبمػػػػع  ػػػػا ن مالػػػػ 

 (ُ)"حركةو  ملك حرؼ  ملك سلوف  ملك ح ؼمقتضى المامل من 
                                                             

 .ّٓٔ/ِ( ينظر: التصري  لؤلزهرم ُ)
 .َُّ-َّٖ/ُ  ا٤بقرر يف تواي  من   ا٤بظ ر: ٔٗكينظر لبلستزادة: تسهيل الق يب:  . ْْٕ/ُاللليات (ِ) 

 .ّٗ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ) 
 .ُْٓ/ُ  كالتمري ات ُُ/ُ ال ن ا٢باجب ( ينظر: اللافيةْ)
 .ّٖ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)
 . ٔٓ/ُ تصري الينظر:  (ٔ)
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 ادم  ػػػػػػثف  يف تمريػػػػػػف ا ػػػػػػن مالػػػػػػ  لزكمنػػػػػػقاسػػػػػػً  المبػػػػػػاكقػػػػػػد اعػػػػػػَبض علػػػػػػى ذلػػػػػػ  ا ػػػػػػني 
ػػػػػػ ر المامػػػػػػلي ٗبػػػػػػا يتقػػػػػػوـي  ػػػػػػع ا٤بمػػػػػػُب ا٤بقتضػػػػػػي لئلعػػػػػػراب؛ إذ فيػػػػػػع ملٍخػػػػػػ ه لتمريػػػػػػف للػػػػػػدكر إف فيس 

ٯبمػػػػػػػػػل التمريػػػػػػػػػف   مث قػػػػػػػػػاؿ: "إال ملف (ِ)المامػػػػػػػػػلاإلعػػػػػػػػػراب  كيف اإلعػػػػػػػػػراب ملٍخػػػػػػػػػ ه لتمريػػػػػػػػػًف 
ٍمػػػػػػل التمريػػػػػػف ل ظينػػػػػػا قصػػػػػػورن  افي  ػػػػػػثف  "  كمػػػػػػا اعػػػػػػَبض علػػػػػػى قولػػػػػػع هػػػػػػ ا الصػػػػػػب  ل ظي ػػػػػػا   ايف جى

ـ هبػػػػا ممػػػػُب يقتضػػػػي ا١بػػػػـز  إذ مل يتقػػػػو   (مل)لمػػػػدـ دخػػػػوؿ ٫بػػػػو  ؛كلػػػػـز القصػػػػور مليضنػػػػافقػػػػاؿ: "
 (ْ).كال القصور"  فإف فسر  ال الب ألير ٨بصوص مل يلـز الدكر (ّ)كما مر  

ض   مػػػػػن خبللػػػػػع علػػػػػى تمريػػػػػف ا ػػػػػن مالػػػػػ  ن ػػػػػ  مػػػػػا اعػػػػػَبيًضمػػػػػن خبللػػػػػع كمػػػػػا اعػػػػػَبي
ػػػػػع كقػػػػػائ  علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  إال ملف ييقػػػػػاؿ كمػػػػػا  علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  كاعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل  متوج 

  كفيػػػػػػع مليضنػػػػػػا (ٓ)قيػػػػػػل: إف  الل ظػػػػػػي  ٤بػػػػػػن يمػػػػػػرؼ هػػػػػػ ا ا٤بمػػػػػػُب كٯبهػػػػػػل مػػػػػػا ٠بي ػػػػػػيى  ػػػػػػع )إعرا نػػػػػػا(
  كال يسػػػػو غ لػػػػع ا٣بلػػػػوص مػػػػن الػػػػدكر  -مليضنػػػػا-يسػػػػل  مػػػػن الػػػػد كر هػػػػو  إذ ال اػػػػمفه كااػػػػ ؛

ا  فػػػػػإذا توقػػػػػف )اإلعػػػػػراب( علػػػػػى ٦بػػػػػيء المامػػػػػل  ػػػػػاألير  فقػػػػػد توقػػػػػف )المامػػػػػل( كونيػػػػػع ل ظي ػػػػػ
هاطىػػػػػػب عا٤بػػػػػػػنا 

ي
علػػػػػػى ممرفػػػػػػة اإلعػػػػػػراب  فلػػػػػػل ميمػػػػػػر ؼو توقػػػػػػف علػػػػػػى تمري ػػػػػػع  كلػػػػػػو كػػػػػػاف ا٤ب

 يع  فلن يلوف جاهبلن ٗبا كيا  لع. التمريف للاف عا٤بػػنا  اإلعراب؛ ألنع م كور ف

 االعتراض الثاني: حممد االنصراف وعدمو

علػػػػػػػػى حػػػػػػػػد ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ لػػػػػػػػػّب  -يف ) ػػػػػػػػاب: مػػػػػػػػا ال ينصػػػػػػػػرؼ(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل  
ا٤بنصػػػػػػرؼ  حيػػػػػػث جمػػػػػػل فيػػػػػػع إتاحػػػػػػةن لتمريػػػػػػف المػػػػػػدـ  ػػػػػػالوجود  كتمريػػػػػػف الوجػػػػػػود  المػػػػػػدـ 
 فيمػػػػا  مػػػػد  كمػػػػا لػػػػو مليخػػػػ  مػػػػن حػػػػد  ا ػػػػن هشػػػػاـ لػػػػػّب ا٤بنصػػػػرؼ حػػػػدُّ ا٤بنصػػػػرؼ  كمنػػػػع حػػػػدُّ 

  كهػػػػػو رؼي مػػػػػا ال ينصػػػػػيقػػػػػوؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف ا٢بػػػػػد : " عػػػػػدـً االنصػػػػػراؼ  كحػػػػػدُّ االنصػػػػػراؼ 
                                                             

 ّّ/ُشرح التسهيل  (ُ) 
 .ِٕ/ُالمبادم يف حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ينظر قوؿ ا ن قاس   (ِ) 

ملعِب )ا٤بقتضى(  ك)اإلعراب(    يف قولع على تمريف ا ن مال : "للن ه ا التمريف يقتضي اطراد كجود الثبلية (ّ)
حاشية  )مل يضرب زيد(" : ل هو ملغليبٌّ فقط؛ لمدـ ٙبق  ا٤بقتضى يف ٫بو  ك)المامل( م  كل ممرب  كلي  ك ل 

 .ِٕ/ُعلى شرح األمشوٍل الصباف 
 .ِٕ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ْ)
 .َٔ/ُيف حاشية ياسْب على التصري     ينظر قولعالدنوشرم هب ا ( قاؿٓ)
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 (داجً سى مى ػ)كػػػػػػػ   منهػػػػػػػا تقػػػػػػػـو مقامهمػػػػػػػا   ملك كاحػػػػػػػدةه (نى سى حٍ ملى ػ)مػػػػػػػن تسػػػػػػػ  كػػػػػػػ فمػػػػػػػا فيػػػػػػػع علتػػػػػػػا
 (ُ) (".اءرى حٍ صى )ك

ػػػػ  منػػػػع حػػػػدُّ ذي  حػػػػدُّ غػػػػّب ا٤بنصػػػػرؼ ٗبػػػػافجػػػػاء اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل عليػػػػع  قولػػػػع: " كػػػػر يػيٍاخى
الواحػػػػػػدًة ا٤بػػػػػػ كورة  كحػػػػػػدُّ عػػػػػػدـ االنصػػػػػػراؼ  اشػػػػػػتماؿ  ا٤بنصػػػػػػرًؼ  ثن ػػػػػػع ال اقػػػػػػدي للملتػػػػػػْب ملك

كحػػػػػدُّ االنصػػػػػراؼ  مػػػػػدـ اشػػػػػتمالع عليػػػػػع  كيف األىًخػػػػػّبىٍيًن تمريػػػػػفي المػػػػػدـً االسػػػػػ  علػػػػػى ذلػػػػػ   
  الوجود كعلسع.

كيىػػػػػرًدي الػػػػػنقضي  نحػػػػػو: نػػػػػوح  كلػػػػػوط
  علػػػػػى طىػػػػػٍرًد ملك٥بمػػػػػا  كعلػػػػػ  يانيهمػػػػػا  كفيػػػػػع (ِ)

 (ّ)".الصرؼ تنويني األملنية. فتد ر  سيثيت من ملف   ٨بال ةي ما

نٍقػػػػػػػضي ا٢بػػػػػػػد  أحمممممممدىما:مث يػػػػػػػورد اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى حػػػػػػػد  ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ ملمػػػػػػػرين هخػػػػػػػرين: 
٨بال ػػػػػػة مػػػػػػا ذكػػػػػػر  يف هػػػػػػ ا البػػػػػػاب  ٤بػػػػػػا  اآلخممممممر: ػػػػػػالملمْب األعجميػػػػػػْب )نػػػػػػوح( ك)لػػػػػػوط(. 
 يلػػػػوف علػػػػى ممػػػػُبن  الػػػػداؿُّ  نػػػػويني : هػػػػو الت  رؼي الص ػػػػ"سػػػػي كر  الحقنػػػػا مػػػػن حػػػػد  الصػػػػرؼ  قولػػػػع: 

 (ْ)".ملنى االس   ع ملى 

  فػػػػرد  علػػػػى اعػػػػَباض )تمريػػػػػف رااػػػػػاتع الثبليػػػػةااعت عػػػػن ا٢بمصػػػػي كقػػػػد ملجػػػػاب ياسػػػػْب
المػػػػػػػدـ  ػػػػػػػالوجود كتمريػػػػػػػف الوجػػػػػػػود  ملسػػػػػػػع(  ػػػػػػػثف  ذلػػػػػػػ  غػػػػػػػّب ٨بػػػػػػػل  إذا كػػػػػػػاف يف ا٤باهيػػػػػػػة 

ع ال كٲبلػػػػن ملف ٯبػػػػاب  ثن ػػػػ  فػػػػبل اػػػػرر فيػػػػع  فقػػػػاؿ: "-كمػػػػا يف تمريػػػػف االسػػػػ -االعتباريػػػػة 
ة  كمػػػػػػػػا قيػػػػػػػػل يف ا٤ب هومػػػػػػػػات االعتباري ػػػػػػػػ (ٓ)  ػػػػػػػػالوجود كعلسػػػػػػػػع[ ر يف تمريػػػػػػػػف المػػػػػػػػدـاػػػػػػػػر 

" ػػػػػػػ ل  يف تمريػػػػػػػف االسػػػػػػػ 
علػػػػػػػى  تمريػػػػػػػف المػػػػػػػدـ  ػػػػػػػالوجود كعلسػػػػػػػع إحالػػػػػػػةه   للػػػػػػػن يف (ٔ)

٦بهػػػػوؿ؛ فممرفػػػػةي عػػػػدـً االنصػػػػراًؼ متوق ػػػػةه علػػػػى ممرفػػػػة الملتػػػػْب ملك الواحػػػػدة ا٤بػػػػ كورة  كحػػػػدُّ 

                                                             

 .ِٕ/ُكا  ا٤بسال  مل( ُ)
 ُّٓ/ُ( ينظر االيضاح يف شرح ا٤ب صل ِ)
 .ٗٓ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 .ُُٓ/ْملكا  ا٤بسال    (ْ)
 ا٤بمُب. يت   عٕب فع  كمليبٌت ذل  ل ل بمةااختصر  يف  (ٓ)
 .ْٖ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ٔ)
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عليهػػػػػػا عدميػػػػػػةن لػػػػػػ ل  كػػػػػػوفي المدميػػػػػػة ا٤بػػػػػػػيحاًؿ  ثف ا٤بسػػػػػػو غى االنصػػػػػراؼ كػػػػػػ ل   فييجػػػػػػاب  ػػػػػػ
ميقي ػػػػػػدة ال مي لقػػػػػػة  فإنػػػػػػع لػػػػػػو قػػػػػػاؿ يف حػػػػػػد  ا٤بنصػػػػػػرًؼ الػػػػػػ م مليخػػػػػػ  منػػػػػػع حػػػػػػد  االنصػػػػػػراؼ 

ـى عبلمػػػػػػةن  :لقلنػػػػػػا  (الواحػػػػػػدًة ا٤بػػػػػػ كورة  ثن ػػػػػػع ال اقػػػػػػدي للملتػػػػػػْب ملككعدمػػػػػػع: ) إذف ٯبمػػػػػػلي المػػػػػػد
ػػػػػ  يف ا٢بػػػػػػد  األكؿ كجمػػػػػل فيػػػػػػع عبلمػػػػػاتو مل تيػػػػػػ كر لصػػػػػ   اعػػػػػػَباض  علػػػػػى الوجػػػػػود  فلػػػػػػو عم 

 اٍل.اللق

علػػػػػػى نقػػػػػػًض ا٢بػػػػػػد   ػػػػػػػ)نوح(  ي  ملمػػػػػػا اإليػػػػػػراداف اآلخػػػػػػراف فقػػػػػػد كانػػػػػػت إجا ػػػػػػة ا٢بمصػػػػػػ
ك)لػػػػػوط( اللػػػػػ ين ملكردٮبػػػػػا اللقػػػػػاٍل كو مػػػػػا ملعجميػػػػػْب مصػػػػػركفْب  علػػػػػى طػػػػػرد األكؿ كعلػػػػػ  

نػػػػ  مػػػػن  -كمػػػػا ملكاػػػػ ى -الثػػػػاٍل  فإنػػػػع قػػػػد رد  الػػػػنقضى ألف  ا ػػػػن هشػػػػاـ ملراد يف ا٢بػػػػد  ملف  مػػػػا ٲبي
 تػػػػػػػػْب  كمػػػػػػػػا ملكرد  اللقػػػػػػػػاٍل مػػػػػػػػن اال٠بػػػػػػػػْب األعجميػػػػػػػػْب فإ مػػػػػػػػا الصػػػػػػػػرؼ إ٭بػػػػػػػػا  مل تػػػػػػػػْب ممت

 كجػػػػػػاءيػػػػػػة فيمػػػػػا زاد عػػػػػػن الثبليػػػػػػي   ميبػػػػػػوت المل ػػػػػة عليهمػػػػػػا  كهػػػػػػي األعج ؛ لمػػػػػػدـمصػػػػػركفاف
ف  تحػػػػػرُّؾ كسػػػػػ هما فػيلبػػػػػت الملػػػػل كانت ػػػػػت  ك ػػػػػ ل  ال يىػػػػػرًد علػػػػى حػػػػػد  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ ااال٠بػػػػ

 (ُ) ما قالع.

البػػػػاب ٤بػػػػا سػػػػػي كر  هن نػػػػا مػػػػن ملف الص ػػػػػرؼ كملمػػػػا ٨بال ػػػػة ا ػػػػن هشػػػػػاـ مػػػػا ذكػػػػر يف هػػػػػ ا 
هػػػػػػو تنػػػػػػوين األملني ػػػػػػة  فلػػػػػػي  ٗبهال ػػػػػػةو كمػػػػػػا يػػػػػػرل اللقػػػػػػاٍل  إذ يػػػػػػردُّ ا٢بمصػػػػػػيُّ  ػػػػػػثف هػػػػػػ ا 

ػػػػػػاء  ػػػػػػع عنػػػػػػد انت ػػػػػػاء المل تػػػػػػْب ا٤بمت تػػػػػػْب  قػػػػػػاؿ: " تنػػػػػػوين  ال ٨بال ػػػػػػة...  ألف  التنػػػػػػوين إ٭بػػػػػػا ٯبي
  ملك مػػػػػػػػػا يقػػػػػػػػػـو مقامهمػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػْب ا٤بمت تػػػػػػػػػْب مػػػػػػػػػن المل   األملنػػػػػػػػػة إ٭بػػػػػػػػػا يوجػػػػػػػػػد عنػػػػػػػػػد ا٣بلػػػػػػػػػو  

   ك  ل  يندف  ما اعَبض  ع اللقاٍل على ه ا ا٢بد .(ِ)فليتثمل"

 لمممماعممممملفالتقديم ل دُ يْ االعتراض الثالث: قمَ 

ػػػػػػػػاذًٍكػػػػػػػػرى  -يف ) ػػػػػػػػاب: ال اعػػػػػػػػل(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍلُّ علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ  مػػػػػػػػن    حلمن
ملحلػػػػػػاـ ال اعػػػػػػل يف ا٢بػػػػػػد  كهػػػػػػػو قيػػػػػػدي الت قػػػػػػدَل  فػػػػػػػوركدي  يف ا٢بػػػػػػد  دكره؛ ألف  ا٢بلػػػػػػ  علػػػػػػػى 
الشػػػػػػيء ال يلػػػػػػوف إال  مػػػػػػد ممرفػػػػػػة احمللػػػػػػـو عليػػػػػػع  إذ إف  ا٢بلػػػػػػ  علػػػػػػى الشػػػػػػيء فػػػػػػرعه عػػػػػػن 

  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن (ّ)تصػػػػػوُّر   كغايػػػػػة ا٢بػػػػػد تصػػػػػوُّر ماهيػػػػػة احملػػػػػدكد  كمػػػػػن مث إجػػػػػراء األحلػػػػػاـ عليػػػػػع
                                                             

 . ْٖ/ُحاشية ياسْب على التصري   ينظر: (ُ)
 .٤بصدر السا  ا (ِ)
 .ِٖ  كالضوء ا٤بشرؽ على سل  ا٤بن   ُٓٓينظر: طرؽ االستدالؿ كمقدماما  (ّ)
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ـه  ال اعػػػػػػػل: " هشػػػػػػػاـ: اسػػػػػػػ ه ملك مػػػػػػػا يف تثكيلػػػػػػػع  مليسػػػػػػػند إليػػػػػػػع فمػػػػػػػله ملك مػػػػػػػا يف تثكيلػػػػػػػع  ميقػػػػػػػد 
 (ُ)."ملصليُّ احملل  كالصيػة

ـه( سػػػػػػيثيت ذكػػػػػػر  يف األحلػػػػػػاـ  فثىٍخػػػػػػ ي ي كيقػػػػػػوؿ اللقػػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػػع: " قولػػػػػػع: )ميقىػػػػػػد 
.  (ِ)"يف ا٢بد دكره

ـً ال مػػػػًل يف ا٢بػػػػد  ػػػػثف ا٤بػػػػراد  ػػػػع  كجػػػػوبي كقػػػػد اعتػػػػ ر ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػي عػػػػن ذكػػػػر تقػػػػدُّ
الوقػػػػػػوع  ال الوقػػػػػػوع  فقػػػػػػاؿ: "التقػػػػػػدـ ا٤بػػػػػػثخوذ يف ا٢بػػػػػػػد تقػػػػػػدـ المامػػػػػػل الػػػػػػ م هػػػػػػو كقػػػػػػػوع 
ػػػػػا  كا٤بػػػػػراد  ػػػػػع كجػػػػػوب الوقػػػػػوع  ال الوقػػػػػ   فػػػػػبل  ال اعػػػػػل  مػػػػػد  كا٤بػػػػػثخوذ فيمػػػػػا سػػػػػيثيت حلمن

 (ّ)دكر".

للػػػػػن اللقػػػػػاٍل  رد  هػػػػػ ا ا١بػػػػػواب  ػػػػػثف  كجػػػػػود ا٢بيلػػػػػ  كاحمللػػػػػـو  ػػػػػع متػػػػػثخره عػػػػػن كجػػػػػود 
وع ال مػػػػػل  الػػػػػ م هػػػػػو كقػػػػػـ كقػػػػػد ٯبػػػػػاب  ػػػػػثف  ا٤بػػػػػثخوذ يف ا٢بػػػػػد هػػػػػو تػىقىػػػػػدُّ "احمللػػػػػـو  فقػػػػػاؿ: 

ػػػػػػا  ال الوقػػػػػػوع  كفيػػػػػػع نظػػػػػػر؛ ألف ا٤بػػػػػػرادي  ػػػػػػع كجػػػػػػوبي الوقػػػػػػوع ال اعػػػػػػل  مػػػػػػد   كا٤بػػػػػػثخوذي حلمن
ٮبػػػػػػا عػػػػػػن كجػػػػػػود احمللػػػػػػـو عليػػػػػػع ًذٍهننػػػػػػا كجوديتػػػػػػثخ ري  -: احمللػػػػػػـو  ػػػػػػعملم-ع قىػػػػػػكمتمل  ا٢بلػػػػػػ ى 
ػػػػػا    ملم  النسػػػػػبة إىل مىػػػػػٍن عىػػػػػرىؼ ملف  مثى  وف ا٢بػػػػػدُّ ل ظي ػػػػػاالػػػػػدكر  ػػػػػثىٍف يلػػػػػ   نمػػػػػ  ينػػػػػدف كخارجن

 (ْ)"ى  ل ظ ال اعل.مليسند إليع فمل متقدـ  كجهل ملن ع ميسم   ل ظنا

كقػػػػد سػػػػب  اللقػػػػاٍل  مل ػػػػو حيػػػػاف  لٍحػػػػظ الػػػػدكر علػػػػى حػػػػد  ا ػػػػن مالػػػػ  لل اعػػػػل  فثخػػػػ  
هػػػػػػ ا  (ـقػػػػػػد  مي )كقولػػػػػػع قيػػػػػػدنا يف ا٢بػػػػػػد   حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: " (ٓ)يف )التسػػػػػػهيل(ذًٍكػػػػػػرى التقػػػػػػدَل عليػػػػػػع 
د  األشػػػػػػػياء ال اتيػػػػػػػة  ناسػػػػػػب  إ٭بػػػػػػػا ٰبيىػػػػػػال يي    يف ا٢بػػػػػػػد  ري مػػػػػػػن ملحلػػػػػػاـ ال اعػػػػػػػل  فػػػػػػ كٍ  حلػػػػػػ ه 

 (ٔ)".كللونع حلمنا كق  فيع ا٣ببلؼ

                                                             

 .ّٖ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ُِٖ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
 .ٕٓ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ّ)
 .ُِٖحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 .ٕٓنظر: التسهيل ي  (ٓ)
 .ُٕٔ/ٔالت ييل كالتلميل   (ٔ)
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ا ن كمػػػػػػػا قػػػػػي ػػػػػػػػػدى حػػػػػػػػػػػد  ال اعػػػػػػػل  التقػػػػػػػدَل غػػػػػػػّبي ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ مػػػػػػػن شػػػػػػػراح األل يػػػػػػػة كػػػػػػػ
 (ُ).طولوف   كا نً   كالسيوطي     كا٤بلودم  القي     كا نً   كا٤برادم  الناظ ً 

يف ا٢بػػػػػد  امتنػػػػػاع لػػػػػزـك الػػػػػدكر  الشػػػػػهابي القػػػػػا٠بي عػػػػػن ذًٍكػػػػػر حلػػػػػً  التقػػػػػدَل كملجػػػػػاب
ـ ال مػػػػل علػػػػى اسػػػػ و فيػػػػع  فقػػػػاؿ: " ملسػػػػند  قػػػػد ٯبػػػػاب ٗبنػػػػ  لػػػػزـك الػػػػدكر؛ إلملػػػػاف تىصػػػػوُّر تقػػػػدُّ

 (ِ)إليع  دكف تصور ال اعل."

 ػػػػػثف  لػػػػػ   كر ا٢بي  ػػػػػ يف ا٢بػػػػػد   كجػػػػػود الػػػػػدكرملخػػػػػ ه   عػػػػػنكمػػػػػا ملجػػػػػاب ا ػػػػػن ٞبػػػػػدكف 
 ػػػػع عػػػػػن  مػػػػػا ٯبػػػػابي  لػػػػع  قػػػػاؿ: "ملحسػػػػني  الزـه  كصػػػػػفه  عريػػػػػد  ػػػػع ملن ػػػػإذا ملي  يف ا٢بػػػػد جػػػػائزه ذكػػػػر  

خػػػػػػ  إ٭بػػػػػا يػػػػػػادم إىل الػػػػػػدكر إذا ملي  يف التمريػػػػػػفً    ا٢بلػػػػػػ ً ملٍخػػػػػػ ملف   :مثػػػػػل هػػػػػػ ا يف كػػػػػػل مواػػػػػ و 
ؼ  للممػػػػر   ةكصػػػػفه الزـه للونػػػػع خاص ػػػػ إن ػػػػعا إذا مليخػػػػ  مػػػػن حيػػػػث حيلػػػػ ه  كملم ػػػػ إن ػػػػعمػػػػن حيػػػػث 

يلػػػػػػـز الػػػػػػدكر  كال يىػػػػػػػػػقصدي عاقػػػػػػله غػػػػػػّب  فػػػػػػبل  ـ ال مػػػػػػل( هنػػػػػػا  ك)تقػػػػػػدُّ كػػػػػػػ)الرف ( يف مػػػػػػا مػػػػػػر  
للػػػػػػٌن مػػػػػػا ملجا ػػػػػػع ا ػػػػػػن ٞبػػػػػػدكف ال يت جػػػػػػع؛ ٤بػػػػػػا عل لػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل فيمػػػػػػا سػػػػػػب  مػػػػػػن ملف   (ّ)".هػػػػػ ا

 .-ملم: احملدكد–كجود ا٢بيلً  كاحمللوـً  ع متثخره عن كجود احمللـو 

يف حػػػػػد ال اعػػػػػل يف )ملكاػػػػػ  ا٤بسػػػػػال ( فقػػػػػد ذكػػػػػر   تقػػػػػدَلالككمػػػػػا ذكػػػػػر ا ػػػػػني هشػػػػػاـ 
 ( اللمحػػػػػػة)شػػػػػػرح ك ( ق ػػػػػػر النػػػػػػدلك)شػػػػػػرح  ( شػػػػػػرح الشػػػػػػ كر)يف غػػػػػػّب  مػػػػػػن مصػػػػػػن  اتع كػػػػػػػ

 (ْ).(ا١بام  الصػّب)ك

كالػػػػػ م يظهػػػػػر ملف  تقييػػػػػدى ا ػػػػػًن هشػػػػػاـ ال مػػػػػلى  التقػػػػػدـً ميػػػػػػػت جعه؛ ألف اللػػػػػوفيْب ٯبػػػػػو زكف 
 ا ن هشاـ ردٌّ على صنيمه .   فبحد  (ٓ)تقدَلى ال اعل على ال مل

                                                             

 ألل ية ا ن مال    كشرح ا٤بلودمِٓٗ  كإرشاد السال  ّٖٓ  كتواي  ا٤بقاصد ُٕٓينظر: شرح ا ن الناظ   (ُ) 
 ُِّ/ُكشرح ا ن طولوف  ُٖٗكالبهجة ا٤براية   ْٖ

 .ِٖٔ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ُِِ/ُ( حاشية ا ن ٞبدكف على شرح ا٤بلودم ّ)
 .ٕٓ  كا١بام  الصػّب ِّٖ/ُ  كشرح اللمحة البدرية َُٖ  كشرح ق ر الندل ُٓٓ( ينظر: شرح ش كر ال هب ْ)

ٕٓ. 
 .ٕٕ/ِ  كشرح ا ن عقيل ُٕٔ/ٔكالتلميل ينظر: الت ييل  (ٓ)
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 االعتراض الرابع: وقوع الدور في حد الحال

 :(ُ)كقاؿ الناظ : "يف قولع -يف ) اب: ا٢باؿ(– اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ
 الحال وصف فضلة منتصب      مفهم في حال كذا ....

حل   كا٢بل  فرع التصور  كالتصػور متوقػف علػى  كيف ه ا ا٢بد نظر؛ ألف النصبى ...
 -كهػو ا٢بػادُّ - قولع: "قولع: )فرع التصور( إف ملراد فػرع تصػور ا٢بػاك   (ِ) ."ا٢بد  فجاء الدكر

مين  الدكر؛ إذ التصوري ا٤بتوقف عليع ا٢بل  التصوري  وجعو ما  كالتصػوري ا٤بوقػوؼ علػى ا٢بػد  هػو 
ٍنػػًع  كإذف قػد يلػػوف حصػل ٍنػػًع  تمريػفو ٦بػػردو عػن ا٢بلػػ   كإف ملراد  التصػور  اللي لػػع التصػور  اللي

فرع تصور الناظر يف ه ا ا٢بد من  الدكر  الوجع األكؿ  كمن  ملف  النصػبى  النسػبة إليػع حلػ ه؛ 
ألف ا٤برادى التمريفي  ع من حيث ملنع متصو ر لع  ال من حيث ملنع إدراؾ منع لوقوع النسبة ملك ال 

 (ّ) كقوًعها  فتثملع."

 قولع: حد  ا ن مال  للحاؿ يف  اعَباض على  قوؿ ا ن هشاـ السا  كيف

 ُمْفِهُم ِفي َحاِل َكَفْرَداً َأْذَىبُ       اْلَحاُل َوْصٌف َفْضَلٌة ُمْنَتِصُب 

فّبل ا ن هشاـ  ثف  الدكر الـز فيع؛ حيث مليًخ   ػع ا٢بلػ   كهػو النصػب  كا٢بلػ  فػرع 
 ا٢بد!التصور  كالتصور يتوقف على ممرفة 

مػػػن جهػػػة  :األكىل جهتػػػْب كرد  اللقػػػاٍل علػػػى اعَبااػػػع  ػػػثٍف ال دكر فيػػػع؛ كملنػػػع ٩بتنػػػ ه مػػػن 
من جهػة تصػور النػاظر  ملمػا تصػور ا٢بػاد  فقػد يلػوف تصػوُّر   ػالتمريف  :تصور ا٢باد   كاألخرل

مليضنػا ر اجملرد عن ا٢بل   ال كنع ا٢بقيقة ا٤بتوق ة على ا٢بد  كملمػا تصػوُّر النػاظر فقػد امتنػ  الػدك 
 للونع متصو رنا للحل   كا٢بد فيما يمرفع  ال ٤با مل يدركع قبل.

                                                             

 .ِّ( ملل ية ا ن مال  ُ)
 ِٔٗ-ِٓٗ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ّٖٔ( حواش على تواي  األل ية ّ)
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على ه ا الدنوشرمُّ حيث قػاؿ  ثنػع إذا عيػرؼ  ػع مػا هػو مواػوعع  كفيمػا  ككاف  اللقاٍل  
 (ُ)يتلل   ع متلل  فبل يلـز دكر.

عػػػن اعػػػَباض ا ػػػن هشػػػاـ ٗبػػػا يشػػػا ع قػػػوؿ اللقػػػاٍل  فثرجمػػػع إىل  خالػػػد األزهػػػرمكملجػػػاب 
اختبلؼ جهة التصور  للن ع نظر فيع؛ حيث قاؿ  ثف غرض ا٢بػد  ممرفػة مػا هػو حػدٌّ لػع  لنػع 

لػػػ  عليػػػع   ينمػػػا ال يل ػػػي ذلػػػ  يف التصػػػور  فيقػػػوؿ:  كملجيػػػب  ػػػاختبلؼ "ا٢بقيقػػػة  حػػػٌب ٰبي
 يلػػػـز ٌبع ا٢بقيقػػػة ا٤بتوق ػػػة علػػػى ا٢بػػػد حػػػا١بهػػػة  فػػػإف ا٢بلػػػ  لػػػي  موقوفنػػػا علػػػى التصػػػور  لنػػػ

ـ كإ٭بػػػا هػػػو متوقػػػف علػػػى التصػػػور  وجػػػع مػػػا  كذلػػػ  ال يتوقػػػف علػػػى ا٢بػػػد  فػػػبل يلػػػز   الػػػب بلف
كفيع نظر؛ ألف الػرض من ا٢بد ممرفة احملدكد  لنع حقيقتع ليحل  عليػع  كالتصػور:   الب بلف

  (ِ)"كجع ما ال يل ي يف ذل .

ملجػػاب الشػػهاب القػػا٠بي: " ثنػػا ال نملػػ  ملف النصػػب كمػػا    (ّ)كقػػد منػػ  قولػػع الدنوشػػرم
الػػ م هػػو ا٢بلػػ  فػػرع تصػػور احملػػدكد  فيتوقػػف علػػى ا٢بػػد؛ ألف النصػػب ال ينحصػػر يف ا٢بػػاؿ 
ليلوف موقوفنا علػى ا٢بػد  نمػ  نصػب ا٢بػاؿ يتوقػف تصػور  علػى تصػور ا٢بػاد   إال ملف ا٤بػثخوذ 

سػػل  فيل ػػي يف ا٢بػػد التصػػور  يف التمريػػف لػػي  نصػػب ا٢بػػاؿ  النصػػب ا٤ب لػػ   فليتثمػػل. كلػػو
ألف  نصػب ا٢بػاؿ مليضنػا يتوقػف علػى تصػور  للػن  جوا ػع ال يسػتقي ؛ (ْ) وجع هخر غّب ا٢بد."

 م ل  النصب.

الخػػتبلؼ جهػػة  يف ا٢بػػد؛ الػػدكرذهػػب إليػػع اللقػػاٍل  مػػن انت ػػاء كالػػ م يظهػػر صػػح ة مػػا 
 فيع. التصور  كملف  كبل  منهما قد حصل ٥بما التصور عن ما كاف ا٢بل 

                                                             

  .ّٖٔ/ُ( ينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  ُ)
  .ُٕٓ/ُ( التصري  ِ)
  .ّٖٔ/ُ( ينظر قولع يف حاشية ياسْب على التصري  ّ)
 الشهاب يف ا٤بصدر السا    الص حة ن سها. ( ينظر قوؿْ)
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 :استعمال لفظ )ُكّل( في الحد -ثالثًا 

ض علػػػػػػى ػػػػػػل( فيػػػػػػع  كقػػػػػػد اعػػػػػػَبي  مػػػػػػن ملئمػػػػػػة  مػػػػػػضو  ٩بػػػػػا يميػػػػػػب ا٢بػػػػػػد  إدخػػػػػػاؿي ل ػػػػػػًظ )كي
  كاعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل يف حاشػػػػػيتع علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف مواػػػػػ و (ُ) ػػػػػ ات االعػػػػػَباض النحػػػػػويْب

 :اآليتكاحد  كهو 

 حد األمثلة الخمسة

اشػػػػػػتماؿ حػػػػػػد   -األمثلػػػػػػة ا٣بمسػػػػػػة() ػػػػػػاب: يف -اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
األمثلػػػػة ا٣بمسػػػػة علػػػػى ل ػػػػظ )كػػػػل(؛ حيػػػػث إن ػػػػع ي سػػػػد ًصػػػػٍدؽ ا٢بػػػػد علػػػػى ٧بػػػػدكًد   فػػػػالل ظ 

األمثلػػػػػة )كػػػػػل( ييمػػػػػُب  ػػػػػع األفػػػػػراد   ينمػػػػػا التمريػػػػػف للحقيقػػػػػة  يقػػػػػوؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف ا٢بػػػػػد: "
ػػػػػػػلُّ فمػػػػػػػلو ميضىػػػػػػػارًع ات صىػػػػػػػلى  ػػػػػػػع مللػػػػػػػفي اينػػػػػػػْب... ملك كاك ٝبػػػػػػػ ... مل  :ا٣بمسػػػػػػػة  كهػػػػػػػي ك يػػػػػػػاء كي

 (ِ)".٨باطبةو...

( فيػػػػػع تصػػػػػدير ا٢بػػػػػد  ػػػػػػ)كي قػػػػػاؿ اللقػػػػػاٍل: "  ل(  كهػػػػػو قولػػػػػع: )كهػػػػػي كػػػػػل فمػػػػػلو مضػػػػػارعو
لٌّ  ًصٍدؽ ا٢بد  على احملدكد ال م هو األمثلةي ا٣بمسةي   (ّ)."٨بًي

ػػػػػػػل(  ملم:  كملجػػػػػػاب الدنوشػػػػػػرمُّ عػػػػػػن اعػػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل  ػػػػػػثف ا٢بػػػػػػد  هػػػػػػػو مػػػػػػا  مػػػػػػد )كي
ملك كاك ٝبػػػػ   ملك يػػػػاء ٨باطبػػػػة...(  كاإلتيػػػػاف  ػػػػػ)كيل( )فمػػػػله مضػػػػارعه اتصػػػػل  ػػػػع مللػػػػف اينػػػػْب  

يف    كمػػػػػػػا تبػػػػػػ  ا٢بمصػػػػػػػيُّ الدنوشػػػػػػػرم  (ْ)إ٭بػػػػػػا إلفػػػػػػػادة االط ػػػػػػراد كاالنملػػػػػػػاًس مػػػػػػػن ملك ؿ األمػػػػػػر
ا١بػػػػػػػػػػواب  كزاد عليػػػػػػػػػػع ملف  احملػػػػػػػػػػدكد ٗبجػػػػػػػػػػيء )كػػػػػػػػػػل( يلػػػػػػػػػػوف يف ا٢بقيقػػػػػػػػػػة هحػػػػػػػػػػاد األمثلػػػػػػػػػػة 

 (ٓ)ا٣بمسة.

                                                             

٢برؼ(  كعلى حد ا ن مال  لػ)ال مل(. ينظر: ا٤بقدمة اكاالعَباض على ا١بزكيل يف حد )االس ( ك)ال مل( ك) (ُ)
 .ْٕ/ُ  كالت ييل كالتلميل َِ-ُٔ  كشرح ا١بزكلية لؤل  م ّا١بزكلية

 .ْٕ/ُملكا  ا٤بسال  (ِ) 
 .َٔحواشو على تواي  األل ية  (ّ)

 .ٖٓ/ُينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  (ْ) 
 .ُُّ/ُينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا   (ٓ)
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يصػػػػػػ ُّ دخو٥بػػػػػػا يف ا٢بػػػػػػدكًد؛ إال إذا  كعل ػػػػػػل األي  ػػػػػػ مُّ هػػػػػػ ا االعػػػػػػَباض  ػػػػػػثف )كػػػػػػل( ال
ي  ػػػػل  كػػػػ ا فهػػػػو كػػػػ ا  كهػػػػ ا  ػػػػْب  ػػػػلُّ كي مليريػػػػد هبػػػػا اختبػػػػار ا٢بػػػػد  كعنػػػػد ذلػػػػ  يلزمػػػػ  القػػػػوؿ: كي
تىػػػػػ ى ا٢بػػػػػدُّ  ال سػػػػػاد  يقػػػػػوؿ: "كليسػػػػػت )كػػػػػلٌّ( مػػػػػن األل ػػػػػاًظ الػػػػػٍب تػػػػػدخيلي يف ا٢بيػػػػػدكًد   ػػػػػل ٱبي

ػػػػػاًف: )إن ػػػػػ ػػػػػاسه نػػػػػاط ه(   ػػػػػع إذا طيػػػػػرًدى كعيًلػػػػػ . فػػػػػإذا ًقيػػػػػلى يف حػػػػػد  اإلنسى ع ًجٍسػػػػػ ه متػػػػػػ   حس 
كملردتى ملف تملػػػػػ ى ًصػػػػػح ة هػػػػػ ا ا٢بػػػػػد  ملتيػػػػػت  ػػػػػػ)كل ( كطػػػػػردتى كعلسػػػػػت فتجػػػػػد  صػػػػػادقنا يف 
ا٢بػػػػػػالتْب  فتقػػػػػػوؿ: كػػػػػػل إنسػػػػػػافو فهػػػػػػوى جسػػػػػػ ه ميتىػػػػػػػ   حسػػػػػػاسه نػػػػػػاط   ككػػػػػػل جسػػػػػػ و ميتىػػػػػػػ   

ػػػػاسو نػػػػاط و فهػػػػو إنسػػػػاف. فػػػػإذا كانػػػػت )كػػػػل( مػػػػن ا٢بػػػػد  لزمػػػػ  عنػػػػد اختبػػػػار  ملف  تقػػػػوؿ:  حس 
 (ُ)كيلُّ كيل  ك ا  فهو ك ا  كذل  فاسدي ا٤بمُب."

ػػػػػٌل( يف شػػػػػرحي )الشػػػػػ كر(  كقػػػػػد صػػػػػد ر ا ػػػػػن هشػػػػػاـ حػػػػػد  األفمػػػػػاؿ ا٣بمسػػػػػة  ػػػػػػل ظ )كي
ػػػػػػر اح األل يػػػػػػة يف هػػػػػػ ا الصػػػػػػني  (ِ)ك )ق ػػػػػػر النػػػػػػدل(  -٩بػػػػػػن ملعلػػػػػػ -  كمػػػػػػا مل يوافقػػػػػػع مػػػػػػن شي
 (ّ)سول ا ن القي  .

ػػػػ  ءنا  ػػػػػ)كيل( فير ؼ )ال مػػػػل( مبػػػػدك ملمػػػػا ا ػػػػني مالػػػػ  فقػػػػد عػػػػ مػػػػا ملييبػػػػت مػػػػن  مػػػػض نيسى
  كهػػػػ ا ٩بػػػػا جمػػػػل مل ػػػػا حي ػػػػاف يمػػػػَبض علػػػػى كجػػػػود )كػػػػل( يف ا٢بػػػػدكد؛ إذ (ْ)شػػػػرح التسػػػػهيل

إدخا٥بػػػػػػا فيهػػػػػػا ينػػػػػػاقض ميػػػػػػراد كاػػػػػػمها  فاحملػػػػػػدكد فػػػػػػرده كاحػػػػػػده ٤باهيػػػػػػة يف الػػػػػػ هن  ك )كػػػػػػل( 
  هػػػػػيكذلػػػػ  ملف كػػػػػبلن  ؛يف ا٢بػػػػد  وجػػػػػعو  (كػػػػػل)ال يصػػػػػ  إدخػػػػاؿ "كياػػػػمت للممػػػػػـو  فيقػػػػوؿ: 

للممػػػػـو  فتػػػػدؿ علػػػػى ملفػػػػراد  كاحملػػػػدكد إ٭بػػػػا هػػػػو شػػػػيء كاحػػػػد متمقػػػػل يف الػػػػ هن ال  مواػػػػوعة
ػػػػ)ممػػػػُب  د   فنػػػػاقض هػػػػ ا ا٤بمػػػػِبُّ مػػػػدُّ ر  كال تى لثُّػػػػيصػػػػ  تى  كقولػػػػع هػػػػ ا لػػػػي  لػػػػع كجػػػػعه؛  (ٓ)".(لكي

كجػػػػػػعه؛ إذ ال ينػػػػػػتقض ممػػػػػػُب )كػػػػػػل( لػػػػػػو ملردنػػػػػػا ا٫بصػػػػػػار ملفػػػػػػراد احملػػػػػػدكد فيهػػػػػػا  كإفػػػػػػادة كقػػػػػػوع 
 ا٢بد على كل ملفراد .

                                                             

 .ُٔشرح ا١بزكلية (ُ) 
 .ٓٓ/ُ  كشرح ق ر الندل ٕٗ/ُينظر: شرح ش كر ال هب (ِ) 
 .َُٕ/ُينظر: إرشاد السال  (ّ) 
  ملما يف النس  ا٤ب بوعة ال ن مال  من )التسهيل(  ك)شرحع( ْٔ/ُاف يف الت ييل كالتلميل ذكر ذل  مل و حي  (ْ) 

 .ٗ/ُ  كشرح التسهيل ال ن مال  ّتسهيل الفل  يثبت فيها ذل . ينظر: 
 .ْٕ/ُ رح التسهيلش (ٓ) 
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؛ حيػػػػث (ُ)ملجػػػػاد ا١بػػػػاميُّ عنػػػػدما اعػػػػَبض علػػػػى ا ػػػػن ا٢باجػػػػب يف حػػػػد  )التوا ػػػػ (كقػػػػد 
انتقػػػػػد كجػػػػػود )كػػػػػل( يف ا٢بػػػػػد  فاحملػػػػػدكد  ا٢بقيقػػػػػة هػػػػػو مػػػػػا  مػػػػػدها  للنػػػػػع خػػػػػر ج ذلػػػػػ   ػػػػػثف 
ػػػػػ   كم ا قػػػػػةى احملػػػػػدكد فشػػػػػمل ملفػػػػػراد   ٍصػػػػػرى احملػػػػػدكًد فجىمى ػػػػػب  هبػػػػػا قػػػػػد ملفػػػػػاد حى ا٢بػػػػػد حػػػػػْب سي

ػػػػػػل( هه نػػػػػػػا ليسػػػػػػت يف موقمهػػػػػػا؛ ألف  التمريػػػػػػفى إ٭بػػػػػػا يلػػػػػػػوفي كمىنىػػػػػػ   قػػػػػػاؿ: "مث إف  ل ظػػػػػػة )كي
للجػػػػػػنً  ك ػػػػػػا١بن   ال لؤلفػػػػػػراًد ك ػػػػػػاألفراد...  للنػػػػػػع ٤بػػػػػػا ملدخػػػػػػل عليػػػػػػع )كػػػػػػل( ملفػػػػػػاد صػػػػػػدؽى 
احملػػػػػدكد علػػػػػى كػػػػػل ملفػػػػػراد ا٢بػػػػػد فيلػػػػػوفي مانمنػػػػػا  كالظػػػػػاهري ا٫بصػػػػػار احملػػػػػدكد فيهػػػػػا لمػػػػػدـ ذكػػػػػر 

نميػػػػػػع كا٤بنصػػػػػػوص غّبهػػػػػػا فيلػػػػػػوف جاممنػػػػػػا  فيحصػػػػػػل حػػػػػػده جػػػػػػام ه كمػػػػػػان   يلػػػػػػوف ٝبميػػػػػػع كم
  (ِ)عليع."

كػػػػػبلـً ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف ا٢بػػػػػد   كتضػػػػػميفي اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل كمػػػػػن  كعليػػػػػع ٲبلػػػػػن توجيػػػػػع ي
 كافقع  فبل فساد كال إخبلؿ من دخو٥با يف ا٢بدكد إف مليريد هبا كل ملفراد .

 :وجود الزيممممممادة في الحد -رابًعا 

 مػػػػػػض القيػػػػػػػود ن هشػػػػػػػاـ ا ػػػػػػ زيػػػػػػػادةيف هػػػػػػ ا اإلطػػػػػػػار علػػػػػػى  اعَبااػػػػػػػاتعجػ ػػػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل ك 
 مػػػػا احػػػػَبيًزى  للػػػػوف كإمػػػػا  ككانػػػػت الزيػػػػادة ٨بل ػػػػةن سػػػػتػناء ا٢بػػػػد عنػػػػع الإم ػػػػا  ؛كال صػػػػوؿ يف ا٢بػػػػد  

 ف  ت صيلهما على النحو اآليت:كفيع اعَبااا منع   قيدو ملٝب ى  ٱبرجعنع 

 االعتراض األول: أصالة محل  الفعل

 زيػػػػػادة قيػػػػػدو  -ال اعػػػػػل(يف ) ػػػػػاب: -اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى حػػػػػد ا ػػػػػن هشػػػػػاـ لل مػػػػػل 
ػػػػرجيف حػػػػد    كهػػػػو ملصػػػػالة ٧بػػػػل  ال مػػػػل ا٤بسػػػػند لبلسػػػػ ؛ إ  ذ جمػػػػل ا ػػػػني هشػػػػاـ هػػػػ ا القيػػػػد ٱبي

(  كهػػػػو خػػػػارجه  قيػػػػد اإلسػػػػناد   ينمػػػػا غايتػػػػع دفػػػػ  التػػػػوه   قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ قىػػػػائ ه زىيػػػػده ٫بػػػػو: )
ـه  "ال اعػػػػػػل: اسػػػػػػ ه ملك مػػػػػػا يف تثكيلػػػػػػع  مليسػػػػػػند إليػػػػػػع فمػػػػػػله ملك مػػػػػػا يف تثكيلػػػػػػع  مي يف ا٢بػػػػػػد:  قػػػػػػد 

َّ جئ يي ىي ني ُّ  ملصػػػػػػػليُّ احملػػػػػػػل  كالصػػػػػػػيػة. فاالسػػػػػػػ  ٫بػػػػػػػو:
 كا٤بػػػػػػػاكؿ  ػػػػػػػع ٫بػػػػػػػو:, (ّ)

                                                             

 .ِٗ. اللافية "كل يافو  إعراب سا قع من جهة كاحدة"التوا    قولع:  ٢باجبا حٌد ا ني  (ُ) 
 .ََُة يال وائد الضيائ (ِ) 

 .ْٓ( سورة األعراؼ  ّ)
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َّ مج حج مث هت ُّ 
ـى((ُ) ـه( رافػػػػػػػػػ ه لتػػػػػػػػػػوه  دخػػػػػػػػػوؿ ٫بػػػػػػػػػػو: )زىيػػػػػػػػػده قىػػػػػػػػػػا   ...  ك)ميقػػػػػػػػػد 

ملصػػػػػليع التػػػػػثخّب  -كهػػػػػو )قىػػػػػائ ه(-ك)ملىصػػػػػًليُّ احملػػػػػل ( ٨بػػػػػرجه لنحػػػػػو: )قىػػػػػائ ه زىيػػػػػده( فػػػػػإف ا٤بسػػػػػند 
 (ِ)."ع خ ه ػألن  

لتػػػػػوه (: كػػػػػاف التمبػػػػػّبي  قولػػػػػع:  (ّ)افػػػػػ دع: )"قوليػػػػفجػػػػاء اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل عليػػػػػع  قولػػػػػع: 
ػػػػػ)لتػػػػػوه ( دكفى  افػػػػػ ه د) ـى قىػػػػػ إشػػػػػارةن إىل ملف  ٫بػػػػػو: )زيػػػػػده  (لػػػػػ الً  رجه ٨بي  سػػػػػندى  قولػػػػػع: )ملي  خػػػػػارجه  (:ا

إىل اػػػػػػمّب  ال إليػػػػػع  كللػػػػػػن  إذ ال مػػػػػل فيػػػػػػع إ٭بػػػػػا هػػػػػػو مسػػػػػنده  ؛ملك مػػػػػا يف تثكيلػػػػػػع( إليػػػػػع فمػػػػػػله 
لظهػػػػػػور ملف الوصػػػػػػف فيػػػػػػع  ؛زيػػػػػػده( علػػػػػػى هػػػػػػ ا كػػػػػػاف ينبػػػػػػػي ملف ييمػػػػػػ  ٗبثلػػػػػػع يف ٫بػػػػػػو: )قػػػػػػائ ه 

(  إىل )زيػػػػػػػد إسػػػػػػنادى الوصػػػػػػػف ػػػػػػػ)اإلخراج( ي يػػػػػػػدي التمبػػػػػػػّب  ملف فػػػػػػّبل (ْ)مسػػػػػػنده إىل الضػػػػػػػمّب"
هُّ  دخػػػػػوؿ كاألىٍكىل التمبػػػػّب ٗبثػػػػل مػػػػا عيػػػػ    ػػػػػع يف قيػػػػد )التقػػػػدَل( مػػػػن ملف  غايػػػػػة القيػػػػد رفػػػػ  تػػػػو 

 .)قىائ ه زىيده(٫بو: 

ألف  الوصػػػػػف عػػػػػن هػػػػػ ا اإليػػػػػراد  ثنػػػػػع ال زيػػػػػادة يف ا٢بػػػػػد؛  القػػػػػا٠بي شػػػػػهابالكملجػػػػػاب 
"قػػػػد تقػػػػرر   فلػػػػاف كاػػػػ  قيػػػػد األصػػػػالة ٢باجػػػػة  قػػػػاؿ: مسػػػػنده إليػػػػع )زيػػػػد(  واسػػػػ ة الضػػػػمّب

 ال مػػػػػػل مسػػػػػػنده إىل ملف   فيصػػػػػػدؽي   سػػػػػػناديف ٫بػػػػػػو: )زيػػػػػػده قػػػػػػائ ه( قػػػػػػد تلػػػػػػرر اإل يف ا٤بمػػػػػػاٍل ملف  
؛ ألف  قيػػػػػػػد تقػػػػػػػدَل (ٓ))زيػػػػػػػد( كلػػػػػػػو  واسػػػػػػػ ة اإلسػػػػػػػناد إىل اػػػػػػػمّب "   كقولػػػػػػػع هػػػػػػػ ا ال يتمػػػػػػػْب 

ػػػػػػػرجه لئلسػػػػػػػناد عامػػػػػػػة  مػػػػػػػا كػػػػػػػاف  واسػػػػػػػ ةو ملك مل يلػػػػػػػن؛  )زيػػػػػػػده قػػػػػػػائ ه(  عامػػػػػػػل ألف  ال مػػػػػػػل ٨بي
 ماخر.

كػػػػػػوفي الوصػػػػػػف يف   احملػػػػػػل (؛ )ملصػػػػػػلي  ا ػػػػػػنى هشػػػػػػاـ يف زيػػػػػػادة قيػػػػػػًد  ا٢ب يػػػػػػدانتقػػػػػػد  كمػػػػػػا
مسػػػػػػػنده إىل اػػػػػػػمّب )زيػػػػػػػد( ال إليػػػػػػػع  فػػػػػػػبل حاجػػػػػػػة إىل القيػػػػػػػد  فيقػػػػػػػوؿ: )زىيػػػػػػػػػده قىػػػػػػػائ ه( ٫بػػػػػػػو: 

ا   ػػػػل  لػػػػي احملػػػػل(: ال حاجػػػػة إليػػػػع؛ ألف  )قىػػػػائ ه( مػػػػن: )زىيػػػػػػده قىػػػػائ ه(  "قولػػػػع: )كملصػػػػليُّ  مسػػػػندن

                                                             

 .ُٓ( سورة المنلبوت  ُ)
  .ّٖ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 : )راف (  كا٤بمُب متقارب.كا  ا٤بسال يف مل (ّ)
  .ُِٖ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
 . ِٗٔ/ُ( ينظر حاشية ياسْب على التصري  ٓ)
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   فواف  يف ذل  اللقاٍل .(ُ)ا٤بسند )قىائ ه( م  امّب  ا٤بستَب فيع"

)شػػػػػػػػػػرح ق ػػػػػػػػػػر  حػػػػػػػػػػد  ال اعػػػػػػػػػػل يفيف  لة احملػػػػػػػػػػلملصػػػػػػػػػػاقيػػػػػػػػػػد  هشػػػػػػػػػػاـ  ا ػػػػػػػػػػني  قػػػػػػػػػػد ملكردك 
(  ك)ا١بػػػػػام  البدريػػػػػة (  ك)شػػػػػرح اللمحػػػػػةالػػػػػ هب شػػػػػ كريف )شػػػػػرح  ينمػػػػػا تركػػػػػع   (ِ)النػػػػػدل(
 (ّ).الصػّب(

  فملػػػػػل  ذلػػػػػ  ا٣بضػػػػػرم  ثن ػػػػػع حلػػػػػ ه (ْ)كػػػػػ ا ا ػػػػػني عقيػػػػػل ملٮبػػػػػل التقييػػػػػد  ثصػػػػػالة احملػػػػػل  
ال قيػػػػػده فييػػػػػ كرى يف التمريػػػػػف  كهػػػػػو  ػػػػػ ل  يت ػػػػػ  مػػػػػ  اللقػػػػػاٍل   مػػػػػدـ صػػػػػحة كركد  يف ا٢بػػػػػد  

ـى قىػػػػػػ يػػػػػػده إلخػػػػػػراج ا٤ببتػػػػػدمل يف )زى  (ا٤بقدـ ملصػػػػػالةػ)كشػػػػػبهع  ػػػػػػ ال مػػػػػػلى  "كمل يقيػػػػػػد الشػػػػػرحي قػػػػػاؿ:  (  ا
فإن ػػػػػػػع مليسػػػػػػػند إليػػػػػػػع فمػػػػػػػل كشػػػػػػػبهع  للنػػػػػػػع مػػػػػػػاخره ل ظنػػػػػػػا يف  ؛(يػػػػػػػده زى  ائ ه (  ك)قىػػػػػػػائ ه قىػػػػػػػ يػػػػػػػده ك)زى 

: (ٓ)مػػػػػػن ملحلػػػػػػاـ ال اعػػػػػػل ذكػػػػػػر  ا٤بػػػػػػًب  قولػػػػػػع هػػػػػػ ا حلػػػػػػ ه  األكلػػػػػػْب  كرتبػػػػػػة يف األخػػػػػػّب؛ ألف  
  ال قيػػػػػػػػد يف تمري ػػػػػػػػع  كاسػػػػػػػػتػُب يف إخػػػػػػػػراج ذلػػػػػػػػ  ا٤ببتػػػػػػػػدمل  قولػػػػػػػػع: (ٔ)إخل( ...لو ٍمػػػػػػػػفً  مػػػػػػػػدى  ى )كى 
 (ٕ).سند إليع فمل(")ملي 

ػػػػػػػر اح الػػػػػػػنظ  ك٩بػػػػػػػن ملٮبػػػػػػػل تقييػػػػػػػد حػػػػػػػد ال اعػػػػػػػ ا ػػػػػػػن النػػػػػػػاظ   ل  ثصػػػػػػػالة احملػػػػػػػل مػػػػػػػن شي
 (ٖ) .كا ن طولوف  كا٤بلودم  كاألمشوٍل  كالسيوطي  كا٤برادم  كا ن القي 

كعليػػػػع ييسػػػػتدؿُّ علػػػػى صػػػػحة اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل مػػػػن زيػػػػادة يف ا٢بػػػػد   ملمػػػػا مىػػػػن رملل غػػػػّب 
–ا٤بػػػػػػ كور يف ا٢بػػػػػػد  يف )قػػػػػػائ ه زيػػػػػػده( خػػػػػػارجه  اإلسػػػػػػناد الوصػػػػػػفذلػػػػػػ  فلػػػػػػ  ييًصػػػػػػب؛ إذ إف  

 فبل حاجة للتلرار. - بل كاس ة
                                                             

 .ِّّ/ُ( حاشية ا٢ب يد ُ)
 .َِْالندل  ( ينظر: شرح ق رِ)
 .ٕٓ  كا١بام  الصػّب ِّٖ/ُ  كشرح اللمحة البدرية ُٓٓ( ينظر: شرح ش كر ال هب ّ)
 .ْٕ/ِشرح ا ن عقيل ينظر:  (ْ)
 .ِْ( ينظر: ملل ية ا ن مال  ٓ)
 .ِْ(  ينظر: ملل ية ا ن مال  رٍ تػى تى اسٍ  ره يػٍ مً ضى  فى ال  إً كى  هوى فى    رٍ هى ظى  فٍ إً فى  فاعلو  لً مٍ فً  دى مٍ ك ػى  يت األل ية: )( ٔ)
 .ُّٔ/ُا ن عقيل شرح ( حاشية ا٣بضرم على ٕ)
على  ٤بلودماكشرح   ِٓٗ  كإرشاد السال  ّٖٓ/ِ   كتواي  ا٤بقاصدُٕٓ( ينظر: شرح األل ية ال ن الناظ  ٖ)

 .ُِّ/ُ  كشرح ا ن طولوف ِِْ/ُ  كالبهجة ا٤براية ّٖٔ/ُألمشوٍل ا  كشرح ْٖ األل ية
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 االعتراض الثاني: تجرد الوصف عن العوامل اللفظية في حممد المبتمممدأ

يف حػػػػػػػد  ا٤ببتػػػػػػػدمل  -) ػػػػػػػاب: ا٤ببتػػػػػػػدمل كا٣بػػػػػػػ (يف -علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل 
  ه ػػػػػػػػػزلتع  ٨بػػػػػػػػػرد عػػػػػن الموامػػػػػل الل ظيػػػػػة ملك ٗبنػػػػػػػػػا٤ببتػػػػػدمل: اسػػػػػ  ملك ٗبنزلتػػػػػع  ٦ب"الػػػػػ م قػػػػػاؿ فيػػػػػع: 

  (ُ)" ع.  ىن ػػلتػف راف  ٤بػعنع  ملك كص

سػػػػ   مم وفنػػػػا علػػػػى اال رملل اللقػػػػاٍل ملف  ا ػػػػن هشػػػػاـ مل ييصػػػػٍب حػػػػْب جمػػػػل الوصػػػػفى فػػػػ
إخل( لقائػػػػػػلو ملف . )ملك كصػػػػػف.. قولػػػػػع:  قػػػػػاؿ: "لتمػػػػػر م عػػػػػن الموامػػػػػل الل ظيػػػػػةل دكف اشػػػػػَباطو 

َّحي جي ُّ  يػػػػػػػػػػدخل فيػػػػػػػػػػع ٫بػػػػػػػػػػو: يقػػػػػػػػػػوؿ:
مم ػػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػػى  إذ قولػػػػػػػػػػع )كصػػػػػػػػػػف( (ِ)

د فيػػػػع مػػػػراد  كإف ٯبػػػػاب:  ػػػػثف التجػػػػر  )اسػػػػ (  كمل يشػػػػَبط فيػػػػع التجػػػػرد كمػػػػا يف االسػػػػ   كقػػػػد
ب:  ػػػػػثف مرفػػػػػوع ا٤بػػػػػراد ال يػػػػػدف  اإليػػػػػراد  فتثمػػػػػل  كقػػػػػد ٯبػػػػػا ملٍف يقػػػػػاؿ: إف   مل يصػػػػػرح  ػػػػػع  إال

 (ّ)".اإليع هن ن  ع  كما تثيت اإلشارة  )الهيةن( غّب ملت ى

يوافػػػػػػػ  رملم اللقػػػػػػػػاٍل يف ع ػػػػػػػف )كصػػػػػػػػف( علػػػػػػػػى المبلمػػػػػػػة الػنيمػػػػػػػػي مػػػػػػػػا  كقػػػػػػػد قػػػػػػػػاؿ
إال ملنػػػػػػع مل ييشػػػػػػٍر إليػػػػػػع لػػػػػػ كر  يف األكؿ  مث ٯبمػػػػػػل   )اسػػػػػػ (  للن ػػػػػػع يػػػػػػرل ملف  الوصػػػػػػف ٦بػػػػػػرده 

ػػػػا هخػػػػر كهػػػػو الم ػػػػف علػػػػى )٨بػػػػ ه(  كين ػػػػي دخػػػػوؿ قولػػػػع  لقػػػػوؿ ا٤بوا ػػػػ  )ملك كصػػػػف( كجهن
قػػػػػػػػاؿ: "يصػػػػػػػػ  ع ػػػػػػػػف قولًػػػػػػػػع: )ملك كصػػػػػػػػف( علػػػػػػػػى )اسػػػػػػػػ (    َّحي جي ُّ تمػػػػػػػػاىل: 

كحػػػػػػػػػ ؼ )٦بػػػػػػػػػػرد( لداللػػػػػػػػػة األكؿ عليػػػػػػػػػػع  كمػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػ ؼ )ملك ٗبنزلتػػػػػػػػػػع( كمػػػػػػػػػا ملشػػػػػػػػػػار إليػػػػػػػػػػع 
  ككػػػػػاف ينبػػػػػػي لػػػػػع ملف يشػػػػػّب إىل حػػػػػ ؼ )٦بػػػػػرد(  ككثنػػػػػع لواػػػػػوحع مل يشػػػػػر إليػػػػػع  (ْ)الشػػػػػارح

إٍف   َّحي جي ُّ كيصػػػػػػ ُّ ع  ػػػػػػع علػػػػػػى )٨بػػػػػػ (  كعلػػػػػػى كػػػػػػلو فػػػػػػبل يىػػػػػػرًد قوليػػػػػػع تمػػػػػػاىل: 
 (ٓ) ع."   ملن ع راف ه ٤بلتفو سىلً 

                                                             

 .ُْٖ/ُا٤بسال  ملكا   (ُ)
 .ّسورة األنبياء   (ِ)
 .ُِّ( حواشو على تواي  األل ية ّ)

 حْب قاؿ: )ملك ٗبنزلة الوصف(. ُٖٗ/ُيمِب األمشوٍل يف شرحع  (ْ)
 .ُٓٓ/ُينظر قوؿ الػنيمي يف حاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
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فلػػػػػ  يػػػػػورد اآليػػػػػة عليػػػػػع؛ ألن ػػػػػع يػػػػػرل ملف  الوصػػػػػف يف ا٢بػػػػػد قػيي ػػػػػد  تجريػػػػػد  عػػػػػن الموامػػػػػل 
الل ظيػػػػػة  ملمػػػػػا مػػػػػا كافػػػػػ   ػػػػػع اللقػػػػػاٍل فبميػػػػػده  كاألرجػػػػػ  االحتمػػػػػاؿ اآلخػػػػػر الػػػػػ م عى ىػػػػػف  ػػػػػع 

 )كصف( على )٨ب (.

ف ملف الوصػػػػػف ممػػػػػرنل عػػػػػن الموامػػػػػل الل ظيػػػػػة  م  ػػػػػع علػػػػػى ا٤بهػػػػػ  عنػػػػػع  اكيػػػػػرل الصػػػػػب  
ي صػػػػػراحة التقييػػػػػد  ػػػػػالمرك  عػػػػػن الموامػػػػػل الل ظيػػػػػة؛ ك ػػػػػ ل  ال يػػػػػدخل ٫بػػػػػو:   جي ُّ فتتبػػػػػْب 

َّحي
اجملمػػػػػوؿ حػػػػػاالن  (٨بػػػػػ نا عنػػػػػع) ػػػػػف علػػػػػى عي  (إخل ...ملك كصػػػػػ نا)قولػػػػػع: "يقػػػػػوؿ:   (ُ)

فيهػػػػػػرج   يف الوصػػػػػػف مليضنػػػػػػا  اشػػػػػػَباط المػػػػػػرك   مػػػػػػن الضػػػػػػمّب يف المػػػػػػارم  كيف ذلػػػػػػ  تصػػػػػػري ه 
 ا ال نسػػػػػػل  ملنػػػػػػع رافػػػػػػ  ٤بلت ػػػػػػى  ػػػػػػع كمػػػػػػا قالػػػػػػع الػػػػػػركداٍلُّ علػػػػػػى ملن ػػػػػػ  َّحي جي ُّ  :٫بػػػػػػو

 (ِ)"كهو ظاهر.

  مػػػػػا ملكرد  مػػػػػن ملصػػػػػلع : "ينػػػػػدففػػػػػثجلى االعػػػػػَباض  قولػػػػػع  ياسػػػػػْب ا٢بمصػػػػػي كملجػػػػػاب
 (ّ)ملم ملنع ٧بلـو عليع  ثنع ك ا كك ا".  على )٨ب ه عنع( أبملع مم وفن 

ك ػػػػػػػ ل  يضػػػػػػػمحل اإلشػػػػػػػلاؿ الػػػػػػػ م مليكرد علػػػػػػػى ا٢بػػػػػػػد مػػػػػػػن ملصػػػػػػػلع كمػػػػػػػا كافقػػػػػػػع  ػػػػػػػع 
الػنيمػػػػي؛ ألف  الػػػػ م يظهػػػػر الم ػػػػف علػػػػى )٨بػػػػ ه عنػػػػع(  ك٩بػػػػا يػػػػدل لي علػػػػى ذلػػػػ  حػػػػدُّ شػػػػراح 

ا٤بػػػػػػرادم  كا٤بلػػػػػػودم  كاألمشػػػػػػوٍل  األل يػػػػػػة  ػػػػػػ ل  ا٢بػػػػػػد كذلػػػػػػ  الم ػػػػػػف  كػػػػػػا ن النػػػػػػاظ   ك 
 (ْ).كا ن طولوف  كالسيوطي

 

                                                             

 .ّ( سورة األنبياء  ُ)
 .ِِٗ/ُحاشية الصباف  (ِ)
 .ُٓٓ/ُي  حاشية ياسْب على التصر  (ّ)

  ُٕٕ/ُ  كشرح األمشوٍل ْٓ  كشرح ا٤بلودم ْٕ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ْٕ( ينظر: شرح األل ية ال ن الناظ  ْ)
 .ُٕٓ/ُ  كشرح ا ن طولوف ُِِ/ُكالبهجة ا٤براية 
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 انثاًَ: انعـــهمادلبــحـث 
ػػػػػػا  عػػػػػػر ؼ ا١برجػػػػػػاٍلُّ المل ػػػػػػة  ث ػػػػػػا: "مػػػػػػا يتوق ػػػػػػفي عليػػػػػػع كجػػػػػػود الشػػػػػػيًء  كيلػػػػػػوفي خارجن

كمػػػػايػ رنا فيػػػػع"
ػػػػػػع عػػػػدده منهػػػػا علػػػػى مػػػػا يتصػػػػل  ملػػػػل   (ُ) كفيمػػػػا  ػػػػْب يػػػػدينا مػػػػن اعَبااػػػػات تػىوىج 

ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ النحويػػػػػػة  منهػػػػػػا مػػػػػػا هػػػػػػو قياسػػػػػػيٌّ  كمنهػػػػػػا مػػػػػػا هػػػػػػو تمليمػػػػػػي  كمنهػػػػػػا ا١بػػػػػػػديل 
   كها هو ت صيلها يف ا٤ببحث ا٢بايل  مرتبة على ملل ية ا ن مال :النظرم

 تأثمممم مممر المصدر النائب عن فعلو بدخول العواملاالعتراض األول: 

علػػػػػػػى ٚبػػػػػػػػريً  ا ػػػػػػػًن هشػػػػػػػػاـ قػػػػػػػػوؿ  -يف ) ػػػػػػػاب: ا٤بمػػػػػػػػرب كا٤ببػػػػػػػػِب(-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل 
 : (ِ)الناظ : "ً بل تثيُّرو" يف البيت

 تمممَمممممأَث ممٍر .............        ْعِل ِبالمالفِ ٍة َعِن مَممِنَيابمموَكَ 

 ثن ػػػػع احػػػػَبز مػػػػن ا٤بصػػػػدر النائػػػػب عػػػػن فملػػػػع؛ ألف الموامػػػػل تػػػػدخلي عليػػػػع  فتػػػػايري فيػػػػع  
   طريقػػػػة مػػػػن طرائػػػػ  ا٢بػػػػركؼ كاػػػػا  ع: ملف يلػػػػـز االسػػػػ ي   الشػػػػبع االسػػػػتممايلُّ حيػػػػث قػػػػاؿ: "

كاحػػػَبيًزى  انت ػػػػاء التػػػػثير مػػػػن   ...فيػػػػع فيػػػػايري  كال يػػػػدخل عليػػػػع عامػػػله   كػػػثف ينػػػػوب عػػػػن ال مػػػل
عػػػػػػن  فإنػػػػػػع نائػػػػػػبه (؛ اا زيػػػػػػدن  ن رٍ اىػػػػػػ) يف قولػػػػػػ : (ا ن رٍ اىػػػػػػ)٫بػػػػػػو  (ا٤بصػػػػػػدر النائػػػػػػب عػػػػػػن فملػػػػػػع)
تقػػػػوؿ:  ,ألنػػػػع تػػػػدخل عليػػػػع الموامػػػػل  فتػػػػاير فيػػػػع  ب؛ كذلػػػػمػػػػرى كهػػػػو مػػػػ  هػػػػ ا مي  ( بٍ رً اٍاػػػػ)
 (ّ)(."ع ً رٍ من اى  تي بٍ جً عى )  ك(كرو مٍ عى  بى رٍ اى  تي هٍ رً كى )  ك(دو يٍ زى  بي رٍ ِب اى بى ملعجى )

ا(  فإنػػػػػػع   فلػػػػػػاف اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ذلػػػػػػ  التمليػػػػػػل؛ لػػػػػػوركد اسػػػػػػ  ال مػػػػػػل )ريكىيٍػػػػػػدن
قولػػػػػػػع: )ألنػػػػػػػع ينػػػػػػوب عػػػػػػػن فملػػػػػػع )ملىٍمًهػػػػػػػل(  كيتػػػػػػثير  الموامػػػػػػػل إذا مل ينػػػػػػٍب عنػػػػػػػع  كيقػػػػػػوؿ: "

فهػػػػػو يف األمثلػػػػػة لػػػػػي  كػػػػػ ل   إف ملراد مػػػػػ  كونػػػػػع نائبنػػػػػا فيػػػػػع(  تػػػػػدخل عليػػػػػع الموامػػػػػل فتػػػػػاير
(  فإنػػػػع مبػػػػِب لنيا تػػػػع عػػػػن ادن يٍػػػػدى زى يٍػػػػكى فػػػػ ل  ال يىضيػػػػرُّ  كإال لػػػػورد عليػػػػع )ري كإف ملراد مػػػػ  عدمػػػػع 

                                                             

 .َُِ/ُالتمري ات  (ُ)
 .َُل ية ا ن مال  مل( ِ)
 .ِّ/ُكا  ا٤بسال  مل( ّ)
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ازى  لٍ ًهػػػػػػمٍ   كقولػػػػػػ : )ملى ل(  مػػػػػػ  جػػػػػػواز ملف يػػػػػػدخل عليػػػػػػع مػػػػػػ  عػػػػػػدـ النيا ػػػػػػة عامػػػػػػله ًهػػػػػػمٍ )ملى   يٍػػػػػػدن
 ئبنػػػػػػػػانىٍصػػػػػػػػبىع نا إخل(  كملراد  التػػػػػػػػثيّب ..)تقػػػػػػػػوؿ. :( فتثملػػػػػػػػع  كلػػػػػػػػو سػػػػػػػػلت عػػػػػػػػن قولػػػػػػػػعادن يٍػػػػػػػػكى ري 

 (ُ) ".ااحناًر كاف ك  المامل ا٤بقد  

عػػػػرابى ا٤بصػػػػدر النائػػػػب عػػػػن فملػػػػع  ثنػػػػع منتصػػػػبه  المامػػػػل كعل ػػػػل ح يػػػػدي ا ػػػػن هشػػػػاـ إ
"قولػػػػػع: )كهػػػػػو ا٤بقػػػػػد ر  كملمػػػػػا تمليػػػػػل ا١بػػػػػد ا ػػػػػن هشػػػػػاـ األنصػػػػػارم فلػػػػػي  يف  ا ػػػػػع  فيقػػػػػوؿ: 

كذلػػػػػػػ  ألنػػػػػػػع منصػػػػػػػوبه  ال مػػػػػػػل احملػػػػػػػ كؼ كجو نػػػػػػػا. إذا علمػػػػػػػت ذلػػػػػػػ   (مػػػػػػػ  هػػػػػػػ ا ممػػػػػػػربه 
 لػػػػػي  مػػػػػن  ػػػػػاب ا٤بصػػػػػدر الواقػػػػػ   ػػػػػدالن  إخل ...(يػػػػػدخلي  ععلمػػػػػت ملف قولػػػػػع  مػػػػػد ذلػػػػػ : )ألن ػػػػػ

 (ِ).من الل ظ  ال مل  فبل يستقي  التمثيل  ع"

مػػػػػن التمليػػػػػًل  تػػػػػثير ا٤بصػػػػػدر  ػػػػػدخوؿ هشػػػػػاـ  ا ػػػػػنً  األزهػػػػػرم مػػػػػرادى خالػػػػػد  كقػػػػػد كجػػػ ػػػػػػػػػػع
 ػػػػثف  ذلػػػػ  يف حػػػػاؿ نيا تػػػػع عػػػػن ا٤بصػػػػدر ا٤بػػػػاكؿ  -الموامػػػػل عليػػػػع مػػػػ  كونػػػػع نائبنػػػػا عػػػػن فملػػػػع

مػػػػػػن )ملٍف( كال مػػػػػػػل ا٤بضػػػػػػػارع  فهػػػػػػو  ػػػػػػػ ل  متػػػػػػػثيره  الموامػػػػػػل الل ظيػػػػػػػة كمػػػػػػػا مث ػػػػػػل ٥بػػػػػػػا ا ػػػػػػػن 
   قػػػػػاؿ األزهػػػػػرم:ا٢ب يػػػػػدهشػػػػػاـ  كملمػػػػػا إعرا ػػػػػع فللونػػػػػع منصػػػػػو نا  ال مػػػػػل احملػػػػػ كؼ  كمػػػػػا ره  

)اػػػػػر نا(  يف قولػػػػػ : "احػػػػَبز النػػػػػاظ   انت ػػػػػاء التػػػػػثير مػػػػػن ا٤بصػػػػػدر النائػػػػػب عػػػػػن فملػػػػػع  ٫بػػػػػو: 
ا )اػػػػػر نا  ملم: مػػػػػ   -نائػػػػػب عػػػػػن )ااػػػػػًرٍب(  كهػػػػػو مػػػػػ  هػػػػػ ا  -ملم: اػػػػػر نا-(  فإنػػػػػع (ّ)[زيػػػػػدن

؛ كذلػػػػػػػ  ألن ػػػػػػػ -كونػػػػػػػع نائبنػػػػػػػا عػػػػػػػن ال مػػػػػػػػل ع منصػػػػػػػػوبه  ال مػػػػػػػل احملػػػػػػػ كؼ كجو نػػػػػػػػا  ممػػػػػػػربه
ع إذا نػػػػػػاب عػػػػػػن )ملٍف( كال مػػػػػػل تػػػػػػدخل عليػػػػػػع الموامػػػػػػل كالتقػػػػػػدير: )اٍاػػػػػػًرٍب اىػػػػػػٍر نا(  كمػػػػػػا ملن ػػػػػػ

 هػػػػػػػتي رً يػػػػػػدو(  كيف النصػػػػػػب: )كى ربي زى  اىػػػػػػًِب بىػػػػػػجى عٍ ير فيػػػػػػع  تقػػػػػػوؿ يف الرفػػػػػػػ : )ملى الل ظيػػػػػػة  فتػػػػػػا 
 (ْ)."(ر ًعاى  نٍ بتي مً جً مروك(  كيف ا٣ب ض: )عى ربى عى اى 

كالظػػػػػػاهر ملف  تمليػػػػػػلى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ مت جػػػػػػعه  ألف  مػػػػػػا ملراد  مػػػػػػن )انت ػػػػػػاء التػػػػػػثير( هػػػػػػو ملف  
كمػػػا ٯبػػػوز للموامػػػل    ا(يػػػدن زى  اىػػػٍر نا)ا٤بصػػػدر ٘بػػػوز لػػػع النيا ػػػة عػػػن ال مػػػل يف عملػػػع كمػػػا مث ػػػل  ػػػػ

                                                             

 .ِّ حواشو على تواي  األل ية( ُ)
 . ُِ/ُ( حاشية ا٢ب يد ِ)
 )ار ا زيد(  كالصواب ما مليبت. ل بمةا( يف ّ)
 .ْٔ/ُ( التصري  ْ)
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ملف تػػػػػػدخل علػػػػػػى ذات ا٤بصػػػػػػدر يف مواػػػػػػ و هخػػػػػػرى فيتػػػػػػثيػ ري هبػػػػػػا  كذلػػػػػػ  ٫بػػػػػػو مػػػػػػا مث ػػػػػػل  ػػػػػػع: 
  ملمػػػػػا االحػػػػػَباز مػػػػروك(  ك)عىًجٍبػػػػػتي ًمػػػػػٍن اىػػػػٍر ًع(ربى عى اىػػػػػ هػػػػػتي رً يػػػػدو(  ك)كى بي زى رٍ  اىػػػػػًِب بىػػػػجى عٍ )ملى 

ال مػػػػػػل يف كػػػػػػل اسػػػػػػتمماالما غػػػػػػّب نائبػػػػػػة عػػػػػػن فإنػػػػػػع مت ًجػػػػػػعه للتػػػػػػثيُّر  كالللمػػػػػػة ن سػػػػػػها ٘بػػػػػػيء 
كػػػػػثف ينػػػػوب عػػػػػن )كاسػػػػ  ال مػػػػػل  كذلػػػػ  مػػػػػا عػػػػ   عنػػػػع  ػػػػػػما قػػػػاؿ:    ةمتػػػػثيرة  الموامػػػػل البت ػػػػػ

  كهبػػػػ ا يتضػػػػ  االخػػػػتبلؼ  ػػػػْب ا٤بصػػػػدر كاسػػػػ  (فيػػػػع فيػػػػايري  ال مػػػػل  كال يػػػػدخل عليػػػػع عامػػػػله 
اللقػػػػػػاٍل  اعػػػػػػَباضال مػػػػػػل الػػػػػػ م ال ٯبػػػػػػوز للموامػػػػػػل الػػػػػػدخوؿ عليػػػػػػع ٕبػػػػػػاؿ  ك ػػػػػػ ل  ينػػػػػػتقض 

 وافقيع.كم

ا(كمػػػػا ملكرد  اللقػػػػاٍل إذف فػػػػبل كجػػػػع لػػػػع؛ ألٌف  الػػػػ م قصػػػػد  ا٤بصػػػػدر غػػػػّب اسػػػػ   )ريكيٍػػػػدن
ا(فمػػػػػػل األمػػػػػػر     فاٙبادٮبػػػػػػا يف الصػػػػػػورة ال يمػػػػػػِب جريػػػػػػاف ذات األحلػػػػػػاـ عليهمػػػػػػا؛ إذ)ريكيٍػػػػػػدن

مػػػػػا يػػػػػػدخل يف الشػػػػػػبع االسػػػػػػتممايل  حػػػػػػاؿ كونػػػػػػع اسػػػػػػ  فمػػػػػػل كمػػػػػػا عليػػػػػػع ا١بمهػػػػػػور  كهػػػػػػو يف 
ا(الموامػػػػل كال تػػػػاير فيػػػػع  علػػػػى الملػػػػ  مػػػػن هػػػػ   ا٢بػػػػاؿ ال تػػػػرد عليػػػػع  ا٤بصػػػػدر فإنػػػػع  )ريكيٍػػػػدن

 خارج  قيد التثيُّر؛ لوركد الموامل عليع.

دُّ؛ ألف  ا٤بصػػػػػدر ا٤بػػػػػاكؿ  ػػػػػػ)ملٍف( كال مػػػػػل هػػػػػو مػػػػػا ينػػػػػوب عػػػػػن  ملمػػػػػا جػػػػػواب األزهػػػػػرم فػػػػػّبي
 ا٤بصدر الصري   ال على المل  كما ذكر.

ا( إىل إيػػػػػػرادك٩بػػػػػػا دفػػػػػػ  اللقػػػػػػاٍل  كػػػػػػر ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ هػػػػػػو ملن ػػػػػػع جمػػػػػػل مػػػػػػا ذ علػػػػػػى  )ريكيٍػػػػػػدن
ا٤بصػػػػػػدر ينػػػػػػوب عػػػػػػن ال مػػػػػػل تػػػػػػارة  كيتػػػػػػثي ر  الموامػػػػػػل تػػػػػػارة ملخػػػػػػرل  كالصػػػػػػحي  النيا ػػػػػػة عػػػػػػن 

ا(ال مػػػػػل  كجملػػػػػع مممػػػػػوالن لػػػػػع يف هفو كاحػػػػػدو  كمػػػػػا يف مثالػػػػػع  مػػػػػر  نيا تػػػػػع عػػػػػن اال )اػػػػػر نا زيػػػػػدن
كا ػػػػني عقيػػػػل     كا ػػػػني ا٤بػػػػرادمُّ ك   كهػػػػ ا مػػػػا عليػػػػع ا٤بلػػػػودمُّ الػػػػ م هػػػػو مممػػػػوؿ لػػػػع   (بٍ )ااػػػػرً 

   فلو ملنع اكت ى  ع ألجاد.(ُ) القي  

 دخول )َأْل( غير معرفة على النكرة : الثانياالعتراض 

ٚبػػػػػري ى كركد )ملىٍؿ(  -يف ) ػػػػػاب: ا٤بمرفػػػػػة  ػػػػػاألداة(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
( ٍ لػػػػػنػ  ا)ك (ر ىػػػػػكٍ األى  اتً نىػػػػػ ػى )فيمػػػػػا ال يقبػػػػػل التمريػػػػػف مثػػػػػل:  إذ  ؛ ثن ػػػػػع مػػػػػن الضػػػػػركرة الشػػػػػمرية  ى
                                                             

 .َٗ/ُ  كإرشاد السال  ّّ/ُ  كشرح ا ن عقيل ََّ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد َُينظر: شرح ا٤بلودم ( ُ)
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زائػػػػػدة  ملم  (ؿٍ ملى )د كقػػػػػد تػػػػػرً "زًيػػػػػدت )ملىٍؿ( فيهمػػػػػا إلقامػػػػػة الػػػػػوزف  حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا ػػػػػني هشػػػػػاـ: 
 :(ُ)لععاراة: إما خاصة  الضركرة  كقو  كإما  ...ممرفة  كهي إما الزمة غّب

 رِ ممممممممممَ بوْ األَ  اتِ ممممممممممممَ نمممممبَ  نْ مممَ ع كَ مُمممممتميْ مممهَ نَ  دْ مقَ ممَملوَ ...........................       
 :(ِ)كقولع

 ورِ مْ عَ  نْ ُس عَ مْ ييا قَ  سَ فْ النمَّ  تَ بْ وطِ  ,تَ دْ دَ صَ        ...........................

 (ّ)"ٛبييز  فبل يقببلف التمريف  ( لن  ا)عل   ك (ر ى كٍ ملى  ناتي  ى )ألف 

ال يلػػػػػػوف  -ا٤بػػػػػػ كورة يف الشػػػػػػاهد (  لػػػػػػن  اكهػػػػػػو )-فػػػػػػاعَباض اللقػػػػػػاٍل يف ملف  التمييػػػػػػز 
 ال يلػػػػػػػوف التمييػػػػػػػزي   لػػػػػػػزـك ملفٍ  قولػػػػػػػع: )فػػػػػػػبل يقػػػػػػػببلف التمريػػػػػػػف( قػػػػػػػد يػيػػػػػػػرىدُّ نلػػػػػػػرةن  فيقػػػػػػػوؿ: "

 (ْ)"نلرة.

ال يلػػػػوف يف  ػػػػاب ا٤بمرفػػػػة  للػػػػن التمييػػػػز  كعلػػػػى هػػػػ ا يلػػػػـز ملف يلػػػػوف التمييػػػػزي داخػػػػبلن 
ا حلػػػػػا  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  التمريػػػػػف فػػػػػالقبوؿ ل ظنػػػػػا غػػػػػّب ممػػػػػر ؼو كمػػػػػ إال نلػػػػػرةن ٧بضػػػػػة  كإف قىبًػػػػػلى 

 كيبقى ا٤بمُب نلرة.

 : "جػػػػػػػواب هػػػػػػػ ا اإليػػػػػػػراد: ملف ا٤بػػػػػػػرادى ٗبثػػػػػػػل ذلػػػػػػػ   قولػػػػػػػعملجػػػػػػػاب الشػػػػػػػهاب القػػػػػػػا٠بي ك 
ػػػػػػػ يف تمريػػػػػػػف النلػػػػػػػرةً   قبػػػػػػػوؿ )ملؿ( ال   سػػػػػػػع مػػػػػػػ  ق ػػػػػػػ  النظػػػػػػػر عػػػػػػػن كونػػػػػػػع ٛبييػػػػػػػزناا يف نقبو٥بي
  (ٓ)"لع. لمارضو  ا منمع من القبوؿ كقوعع ٛبييزنايقبلها  كإ٭ب

هبػػػػػ ا االعػػػػػَباض علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  كقولػػػػػع غػػػػػػّب  -فيمػػػػػا ملعلػػػػػ –كقػػػػػد ان ػػػػػرد اللقػػػػػاٍلُّ 
                                                             

 يف(  ينظر البيت سىاًقبلن ميانا كعى تي  ملكٍ يٍ نػى جى  دٍ قى لى ن اللامل  مل ينسب إىل قائل  كهو عىٍجزي  يت صدري : )ك م( ُ)
  ُّّكٝبهرة اللػة   ِٖٖ كا٤بسائل ا٢بلبيات ُِّ  كاالنتصار لسيبويع َِْاالشتقاؽ   ك ْٖ/ْا٤بقتضب 

 ُٕٔكٚبليص الشواهد   ُّٗ/ُكاإلنصاؼ 
نا(  كالبيت ( ِ)  يف الدررمن ال ويل  لرشيد  ن شهاب اليشلرم  كهو عىٍجزي  يتو صىدري : )رمليٍت ى ٤بػػ ػػا ملٍف عىرىفتى كيجيوهى

ك بل نسبة يف ٚبليص الشواهد   َُٖٔ/ُكا٤ب ضليات للت يزم   َِٓ/ُكا٤بقاصد النحوية   ِْٗ/ُ اللوام 
 .ٖٓ/ُشرح األمشوٍل ك   ٔٗ/ُكشرح ا ن عقيل   ُٖٗكا١بُب الداٍل   ُٖٔ

 .ُْٖ-ُِٖ/ُكا  ا٤بسال  مل( ّ)
 .ُِٕ حواشو على تواي  األل ية( ْ)
 .ُِٓ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
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عليػػػػػع؛ للتهػػػػػري  السػػػػػا    مػػػػػن ملف  ا٤بػػػػػراد  مػػػػػدـً قبػػػػػوؿ التمريػػػػػف ممػػػػػُبن   اعػػػػػَبضممتػػػػػً  فيمػػػػػا 
فػػػػػػػالتمييز ال يلػػػػػػػػوف ممرفػػػػػػػػةن إال إذا جػػػػػػػاء التمريػػػػػػػػف يف ل ًظػػػػػػػػع  كمػػػػػػػا ملف البصػػػػػػػػريْب ييلزمػػػػػػػػوف 

مػػػػػػن التػػػػػػثكُّؿ  زيادمػػػػػػا للضػػػػػػركرة  ملمػػػػػػا اللوفيػػػػػػوف فجػػػػػػػو زكا  التنلػػػػػػّب للتمييػػػػػػز  فجملػػػػػػوا ذلػػػػػػ 
 (ُ)للتمييز ا٤بمرفةى.

 الثالث: رفع الفاعل بفعل محذوف يستلزمو ما قبلواالعتراض 

تمليػػػػػػلى حػػػػػػ ًؼ ال مػػػػػػل  -يف ) ػػػػػػاب: ال اعػػػػػػل(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
الرا ػػػػػ : ": يف ملحلػػػػػاـ ال اعػػػػػل مػػػػػن الشػػػػػاهد السػػػػػتلزاـ ال مػػػػػًل قبلػػػػػع  حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ

 : (ِ)كقولع ملك استلزمع ما قبلع  ... ملنع يىًص ُّ ح ؼي ًفٍمًلًع إف ملجيب  ع نػىٍ يه 

 ٌة        ُحَصْيٍن َعِبيطَاِت السََّداِئِف َواْلَخْمرُ مممَرَم َطْعنَ مممْت اِلْبِن َأصْ ممممملَّ مممَغَداَة أحَ 

)  (ّ) ."حىل ٍت( يستلـز )حىل ٍت(ألف )ملى  ؛ملم: )كىحىل ٍت لىعي ا٣بىٍمري

فػػػػثكرد عليػػػػع اللقػػػػاٍلُّ ٕبثنػػػػا؛ إذ التمليػػػػل الػػػػ م سػػػػاقع ا ػػػػن هشػػػػاـ علػػػػى الشػػػػاهد مػػػػن ملف 
( غػػػػػػػّب مسػػػػػػػتقي ؛ فا٤بزيػػػػػػػد متملػػػػػػػ ه )حىل ػػػػػػػتٍ مشػػػػػػػمره  ال مػػػػػػػل اجملػػػػػػػرد  حىل ػػػػػػػٍت(ملى ال مػػػػػػػل ا٤بزيػػػػػػػد )

 .ملحل ػػػػػػػٍت..قولػػػػػػػع: )ألف  "فيقػػػػػػػوؿ:   كمػػػػػػا توٮبػػػػػػػع ا ػػػػػػػن هشػػػػػػاـ (ا٣بمرػ) ػػػػػػػ(  ال عبي ػػػػػػػات) ػػػػػػػ
ًحػػػػػػلُّ )  فالػػػػػػ م يسػػػػػػتلزمع (ا٣بمرػ)  ال  ػػػػػػ(عبي اتػ)تملػػػػػػ   ػػػػػػ (حىل ػػػػػػتٍ ملى )إٍذ  ؛إخل( فيػػػػػػع ٕبػػػػػػث

علػػػػػى  اع  نػػػػػ -ف كػػػػػاف مرفوعنػػػػػاكإ-( كلػػػػػو جمػػػػػل )ا٣بمػػػػػري  .  فتثملػػػػػع(ا٣بمػػػػػر)  ال (المبي ػػػػػات
غػػػػػػػداةى حل ػػػػػػػت )ملم تػػػػػػوهُّ  ملنػػػػػػػع قيػػػػػػل: -علػػػػػػػى التػػػػػػػوه    -ف كػػػػػػػاف منصػػػػػػو ناكإ- ()عبي ػػػػػػاتً 

ا   للاف-(السدائف عبي اتي   : (ْ)  نظّب قولعجيدن

                                                             

 .ّْْ/ِ  كٮب  ا٥بوام  ُّٖ-ُِٖ/ُينظر: شرح ا ن عقيل  (ُ)
٠بط الآليل   ك َِٗ/ُاللامل    كِْٓ/ُيف ديوانع  كالبيت  ل رزدؽ٥بماـ  ن غالب ا٤بمركؼ  ان ال ويل  م (ِ)

   كشرح ا٤ب صلُٕٖ/ُ  ك بل نسبة يف اإلنصاؼ ْٔٓ/ِكا٤بقاصد النحوية   ِٕ/ْكا٤بقاصد الشافية   ّٕٔ
 .َّّ/ُكإرشاد السال    ِْٓ/ّ  ُُٗ/ِكشرح التسهيل ال ن مال   َٕ/ٖ  ِّ/ُ ال ن يمي 

 .ٕٗ-ُٗ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
ائًيى  من ال ويل  لزهّب  ن مليب سلمى  كهو صدر  يت عجز : (ْ) ٍيئان إذا كاف جى كالبيت يف ديواف زهّب   (ا)كال سا  و شى

 .ٖٗ/ِ  كاللناش ُٕٓ/ُط الآليل   ك٠بِْْ/ِ  كا٣بصائص ِِٓ/ُ  كاألصوؿ َُٔ/ْ  كاللتاب َِٖ
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 ...........................       َبَدا ِلَي أَن ي لسُت ُمْدِرَك ما َمَضى
 (ُ)"البيت ا٤بشهور.

 ػػػػػرد  ٕبثػػػػػػػع؛ إذ ا٤بقصػػػػػود  -مملقنػػػػػا علػػػػػى كػػػػػبلـ اللقػػػػػاٍل  -كقػػػػػد قػػػػػاؿ الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بيُّ 
هػػػػو االسػػػػتلزاـ يف ا١بملػػػػػة؛ ف ىٍهػػػػ ي ممػػػػُب ال مػػػػػل هػػػػو ا٤بػػػػػراد  ال  )حىل ٍت(لػػػػػػػحىل ػػػػٍت( )ملى  اسػػػػتلزاـ 

( ل ػػػػتٍ ؛ ألنػػػػع لػػػػي  مػػػػراده  ملف )ملحى هػػػػ ا البحػػػػث مػػػػردكده  اعتبػػػػار التملُّػػػػ  كاإلسػػػػناد  يقػػػػوؿ: "
كإسػػػػػناد  إليػػػػػع؛ ألنػػػػػع ال حاجػػػػػة إىل ذلػػػػػ    ػػػػػل  (ا٣بمرػ)قػػػػػع  ػػػػػ(  اعتبػػػػػار تملُّ ل ػػػػػتٍ يسػػػػػتلـز )حى 

ػػػػػع  ا٤بػػػػػراد اسػػػػػتلزامع لػػػػػع يف ا١بملػػػػػة؛ ألف   ا٤بقصػػػػػودى فهػػػػػ ي ال مػػػػػًل  كهػػػػػو حاصػػػػػل  ػػػػػ ل   ال فهمي
وف يف  ػػػػػاب االكت ػػػػػاء  تقػػػػػدير شػػػػػيء يف   اعتبػػػػار إسػػػػػناد  ا٤بهصػػػػػوص  ملال تػػػػػرل مل ػػػػػ  يسػػػػتدلُّ 

  يف األكؿ    يف ذلػػػػػ  اآلخػػػػػر ال يسػػػػػتلـز كجػػػػػودى كػػػػػبلـو لوجػػػػػود  يف هخػػػػػر  كإف كػػػػػاف كجػػػػػودي 
  (ِ) "ع  ع. اعتبار تملقً 

سػػػػػػػتلزاـ  ػػػػػػػا٤بمُب  ملمػػػػػػػا مػػػػػػػا ملكرد اللق ػػػػػػػاٍل فمػػػػػػػن كتوجيػػػػػػػع القػػػػػػػا٠بي جيٌػػػػػػػده يف جمػػػػػػػل اال
المجػػػػػػػب ملٍف يػػػػػػػرد  ا٤بػػػػػػػرءي علػػػػػػػى ن سػػػػػػػع يف ذات ا٤بواػػػػػػػ ؛ كذلػػػػػػػ  يف تمليقػػػػػػػع السػػػػػػػا   علػػػػػػػى 
( مرفوعنػػػػػا  ػػػػػػال مل احملػػػػػ كؼ ا٤بسػػػػػتىدىؿ عليػػػػػع  ػػػػػػ)ملىحىل ٍت(!  الشػػػػػاهد الػػػػػ م جمػػػػػل فيػػػػػع )ا٣بمػػػػػري

ع: )غػػػػداة... البيػػػػت( قولػػػػك ػػػػ ل  يوافػػػػ  تمليػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ قبػػػػل إيػػػػراد االعػػػػَباض  يقػػػػوؿ: "
   حػػػػػػٌب يقتػػػػػػلى كال يشػػػػػػرب ٟبػػػػػػرنا  ا مػػػػػػ  سػػػػػػدي ن يى  حلػػػػػػف ملف ال ـرى   ػػػػػػن ملٍصػػػػػػٍْب صىػػػػػػيمػػػػػػِب ملف حي 
ال منػػػػػػػة لػػػػػػػع تنػػػػػػػاكؿ السػػػػػػػديف كا٣بمػػػػػػػػر   تً ع  ف منػػػػػػػع يف تلػػػػػػػ  الػػػػػػػػداة  فثحل ػػػػػػػػقاتػػػػػػػل كلي ػػػػػػػ

فاعػػػػػػل   مػػػػػػل ٧بػػػػػػ كؼ  ملم )حػػػػػػل (  (ا٣بمري ػ)فػػػػػػإحبلؿ ال منػػػػػػة ذلػػػػػػ  يسػػػػػػتلـز حلػػػػػػع لػػػػػػع  فػػػػػػ
 (ّ)"نصبع م موالن. إٍذ )ملحل ٍت( تقتضي (؛ملحل تٍ ػ)  ال  (ملحل تٍ ػ)ا٤بدلوؿي عليع  

علػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ  كينػػػػتقض اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل الػػػػ م جمػػػػل فيػػػػع تملُّػػػػ  ك ػػػػع يظهػػػػر مػػػػا 
 ال مل )ملىحىل ٍت(  ػ)عىًبٍي ات(.

                                                             

 .َِٗ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
 .ِْٕ/ُعلى التصري   ْبساحاشية يينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف  (ِ)
 .ِٖٗ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
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 االعتراض الرابع: امتناع اشتغال الصفة وعملها بالموصوف 

الوصػػػػػػػف  القصػػػػػػػور  -) ػػػػػػػاب: االشػػػػػػػتػاؿ(يف -علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل
لملػػػػػًة عػػػػػدـ تػػػػػوهُّ  كػػػػػوف ال مػػػػػل ا٤بشػػػػػتػىػىل عنػػػػػع صػػػػػ ةن للمنصػػػػػوب الػػػػػ م قبلػػػػػع  حيػػػػػث قػػػػػاؿ 

 ...يف ست مسائل: النصبي   ي كيَبج  فيها ا ن هشاـ: "
َّ  هي مي خي حي ُّال مػػػػػػػػػل صػػػػػػػػػ ة  ٫بػػػػػػػػػػو:    يف الرفػػػػػػػػػ  ملف  ا٣بامسػػػػػػػػػة: ملف يتػػػػػػػػػوه  

(ُ)  
الصػػػػػ ة ال تممػػػػػل يف ا٤بوصػػػػػوؼ  كمػػػػػا ال يممػػػػػل ال كإ٭بػػػػػا مل يتػػػػػوه  ذلػػػػػ  مػػػػػ  النصػػػػػب؛ ألف 

 (ِ) ".ر عامبلن ي س  

فجػػػػػػاء اعَبااػػػػػػع علػػػػػػى حصػػػػػػر ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ منػػػػػػ  عمػػػػػػل الصػػػػػػ ة يف ا٤بوصػػػػػػوؼ فقػػػػػػط  
.. .قولػػػػػػع: )ألف الصػػػػػػ ة ال تممػػػػػػلمػػػػػػا إذا كػػػػػػاف ا٤بوصػػػػػػوؼ مضػػػػػػافنا إليػػػػػػع  فيقػػػػػػوؿ: " كإغ ػػػػػػاؿى 

 كونػػػػع مضػػػػافنا   ال مػػػػل  النػػػػ  كػػػػوف ا٤بنصػػػػوب موصػػػػوفنا إخل( هػػػػ   الملػػػػة قاصػػػػرة؛ أل ػػػػا إ٭بػػػػا ٛب
يف  ىل ملف يقػػػػػػػػػػوؿ: ال تممػػػػػػػػػػلي كٍ اآليػػػػػػػػػػة  فلػػػػػػػػػػاف األى  إىل ا٤بوصػػػػػػػػػػوؼ  ػػػػػػػػػػع  كمػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػو ظػػػػػػػػػػاهري 

 (ّ) "إىل ا٤بوصوؼ. ا٤بوصوؼ  كال يف ا٤بضاؼً 

  ينر هشػػػػػاـ هنػػػػػا؛ كٲبلػػػػػن توجيػػػػػع ذلػػػػػ  يف ملمػػػػػكالػػػػػ م يظهػػػػػر عػػػػػدـ قصػػػػػور عل ػػػػػًة ا ػػػػػن 
ًر ٤بػػػػا لػػػػو كقػػػػ  الصػػػػ ة  دكف النظػػػػ: ملف  ا ػػػػن هشػػػاـ ذكػػػػر المل ػػػػة  وجػػػػع عمػػػػوـً منػػػػً  عمػػػػل أولهمممما

: ملف  ا ػػػػػػن الثممممممانيغػػػػػػّب . ملـ يف مضػػػػػػافنا إليػػػػػػع  ملك يف هػػػػػػ ا االستشػػػػػػهاد  ا٤بوصػػػػػػوؼي مضػػػػػػافنا ملـ
٤بػػػػػا عبػػػػ ػػػػػػػر  ػػػػػع الحػقػػنػػػػػػػا  قولػػػػػع:  ؛هشػػػػػاـ عػػػػػ    مػػػػػدـ عمػػػػػل الصػػػػػ ة يف ا٤بوصػػػػػوؼ دكف حصػػػػػرو 

 ػػػػْب التمبػػػػّبين؛    فػػػػبل اخػػػػتبلؼ-يمػػػػِب الوصػػػػف- (ْ)"ملف يلػػػػوفى صػػػػا٢بنا للممػػػػل فيمػػػػا قبلػػػػع"
 لممومهما دكف ٚبصيصو لنوع ا٤بمموؿ فيع.

                                                             

 .ْٗسورة القمر   (ُ)
 .َُٕ-ُِٔ/ِكا  ا٤بسال  مل (ِ)
 .ِّٓ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
 .ُِٕ/ِكا  ا٤بسال  مل (ْ)
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ػػػػع ذلػػػػ   ػػػػثٍف يتبػػػػ  فيػػػػع   كإف كػػػػاف اللقػػػػاٍل كال  يػػػػد  مصح حػػػػػػنا تمبػػػػّب ا ػػػػن هشػػػػاـ فليوج 
  كمػػػػا عػػػػ    ػػػػع ا ػػػػني هشػػػػاـ فيمػػػػا  مػػػػدي  كغػػػػّبي  مػػػػن (ُ)تمبػػػػّبى ا ػػػػًن مالػػػػ  يف )شػػػػرح التسػػػػهيل(

ػػػػػػػػر اًح كػػػػػػػػػا٤برادم   كالشػػػػػػػػػاطيب   كاألمشػػػػػػػػػ   فيلػػػػػػػػػوف االعػػػػػػػػػَباض  قولػػػػػػػػػع: )فػػػػػػػػػاألكىل ملف (ِ)وٍل  الشي
لُّ.  يقوؿ: ال تممل فيما قبلها(  كتمبّب  األكؿ ال يضرُّ كال ٱبي

االعتمممراض الخمممامس: وجممموب إضممممار المرفممموع فمممي العاممممل األول اسمممتدالاًل بمنمممع 
 حذف العمدة

المػامبلف إذا تنػازع حيػث قػاؿ: " -يف ) ػاب: التنػازع(-ا ػن هشػاـ  اعَبض اللقاٍل علػى
ٍلنىػػا الثػػاٍل  فػػإ  ...جػػاز إعمػػاؿي مليهمػػا شػػئتى  ات ػػاؽ ف احتػػاج األكؿي ٤برفػػوع فالبصػػريوف كإف ملٍعمى

ب  كألف اإلاػػمار قبػػل الػػ كر قػػد جػػاء يف غػػّب هػػ ا البػػا  المتنػػاع حػػ ؼ الميٍمػػدىة ؛ييٍضػػًمريكنع
ػػػػػبلن( ك٫بػػػػػو ػػػػػبلن(  كيف البػػػػػاب ٫بػػػػػو: )اىػػػػػرى يوٍل كىاىػػػػػ: )ري  ػػػػػعي رىجي ()نًٍمػػػػػ ى رىجي حلػػػػػا    رىٍ تي قػىٍومىػػػػػ ى

 (ْ)".(ّ)سيبويع

فلػػاف اعَبااػػع عليػػع ملف خػػر ج إاػػمار البصػػريْب للمرفػػوع يف المامػػل األكؿ ٗبنػػ  حػػ ؼ 
قولع: )المتناع ح ؼ الممدة( ه ا الدليل ال ي يد كجوب اإلامار؛ الممدة عنده   فقاؿ: "
 (ٓ)"كجواز .  إلملاف كجوب اإلظهار

ب اإلظهػار  كجػواز   فػبل يصػ  االسػتدالؿ  ػع علػى فمٍن  حػ ؼ الممػدة ال ينػايف كجػو 
 كجوب اإلامار.

                                                             

 .ُِْ/ِنظر: شرح التسهيل ي (ُ)
 .ّْْ/ُ  كشرح األمشوٍل ٗٗ/ّ  كا٤بقاصد الشافية ُٕٔ/ِينظر: تواي  ا٤بقاصد  (ِ)
(ّ)   ) جاء اإلامار قبل ال كر يف مواا   منها ما يف  اب التنازع هنا  كاألخرل يف امّب الشثف  كيف امّب )ريب 

  كشرح ّٖٓ/ُرح كتاب سيبويع كيف امّب )نًٍم ى(  كيف  اب البدؿ على ملف يلوف م س رنا  كا٤ب س ر ٖب  . ينظر: ش
 .ِٗ/ُ  التمري ات ُّٔ-ُٗٓ/ُالتسهيل ال ن مال  

 .ََِ-ُٖٗ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
 .َّْحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
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قػػػد اعػػػَبض ا٣بضػػػػرم ٗبػػػا اعَباػػػػع اللقػػػاٍل هنػػػا  كٰبسػػػػن ا١بػػػواب ٗبػػػػا ملجا ػػػع الشػػػػهاب ك 
القا٠بي  كاحتملع ا٣بضرم  من ملف  اإلظهار يادم إىل التلرار  فتمْب  ل ل  اإلامار  فيقوؿ 

الػػػدليل إيبػػػاتي كجػػػوب اإلاػػػمار  اإلاػػػافة إىل  "جوا ػػػع ملف ا٤بقصػػػود هبػػػ ايف جوا ػػػع: القػػػا٠بي 
ا٢بػػػ ؼ  كملمػػػا  النسػػػبة ١بػػػواز اإلظهػػػار فلػػػع دليػػػل هخػػػر  كهػػػو لػػػزـك التلػػػرار  كمػػػا قػػػرر  شػػػراح 

 (ُ)اللافية".

 جواز اإلضمار قبل الذكر في التنازع :السادساالعتراض 

حيػث قػاؿ: "إذا تنػازع المػامبلف  -يف ) ػاب: التنػازع(-اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
ٍلنىػػا الثػػاٍل  فػػإف احتػػاج األكؿي ٤برفػػوع فالبصػػريوف  جػػاز إعمػػاؿي مليهمػػا شػػئتى  ات ػػاؽ...  كإف ملٍعمى
ييٍضػػًمريكنع؛ المتنػػاع حػػ ؼ الميٍمػػدىة  كألف اإلاػػمار قبػػل الػػ كر قػػد جػػاء يف غػػّب هػػ ا البػػاب  

ػػػػػبلن(  كيف البػػػػػاب  ػػػػػبلن( ك)نًٍمػػػػػ ى رىجي (  حلػػػػػا  ٫بػػػػػو: )ري  ػػػػػعي رىجي ٫بػػػػػو: )اىػػػػػرى يوٍل كىاىػػػػػرىٍ تي قػىٍومىػػػػػ ى
 (ِ)".سيبويع

فاعَبض  ثف  تمليلع ٔبواز اإلامار قبل ال كر كارد يف غّب التنازع ال ي يد ا١بواز م لقنا  
 فيػػػع لػػػػرض اػػػمارً ٕبػػػث؛ ألف  جػػوازى اإل -مليضنػػػا–. إخل( فيػػع .قولػػػع: )كألف اإلاػػػمار.فقػػاؿ: "

 (ّ)".جواز  م لقنا  يدال يي  لوف ملكق  يف الن  ً لي إيراد الشيء ٦بمبلن مث م صبلن 

؛ ألف ا ن هشاـ ما استدؿ  هب ا الدليل إال على ملن ع ملمر غػّب ٩بتنػ  يف  كقولع ه ا ال يضرُّ
ي يد ملنع لو كاف ٩بتنمنا يف ن سع ٤بػا جػاز م لقنػا  فػبل ٲبنػ   حد ذاتع  ككركد  يف األ واب األيخىر

مػػان  مػػن ارتلا ػػع هنػػا؛ لوجػػود مػػا يػػدعو إليػػع  كهػػو امتنػػاع حػػ ؼ الممػػدة  كاسػػتقباح التلػػرار 

                                                             

حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل ينظر:   ك ُِّ/ُنظر جواب الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري  ي (ُ)
ُ/َْٖ. 

 .ََِ-ُٖٗ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .َّْحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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الػػ م يػػادم إليػػع اإلظهػػػار  فوجػػب اإلاػػمار. كمػػػا ملنػػع ال مػػان  مػػػن ملف ييػػراد  ػػع اإلٝبػػػاؿ  مث 
 (ُ)الت صيل.

 المضاف التذكير أو التأنيث من المضاف إليواالعتراض السابع: اكتساب 

علػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػا ملخػػػػػػػػػرجى ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػن  -يف ) ػػػػػػػػػاب: اإلاػػػػػػػػػافة(-اعػػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػػاٍل 
ضػػػػػاؼ االكت ػػػػػاء عػػػػػن ا٤ب ك )اكتسػػػػػاب ا٤بانػػػػػث التػػػػػ كّب( لمػػػػػدـ )اكتسػػػػػاب ا٤بػػػػػ كر التثنيػػػػػث(

ـى قىػػػػ)  كال (دو ٍنػػػػهً  بلـي غيػػػػ تٍ امىػػػػقى ) :كال ٯبػػػػوز" ا٤بضػػػػاؼ إليػػػػع  قػػػػاؿ ا ػػػػني هشػػػػاـ:  ؛ (دو يٍػػػػزى  ةي ملى رى اٍمػػػػ ا
 (ِ) ."لمدـ صبلحية ا٤بضاؼ فيهما لبلستػناء عنع  ا٤بضاؼ إليع

ا ػػػػػن هشػػػػػاـ عػػػػدـ صػػػػػبلحية ا٤بضػػػػػاؼ كٮبػػػػػا )غػػػػػبلـ( ك)امػػػػػرملة(   فػػػػاعَبض علػػػػػى تمليػػػػػلً 
 ا٤بضػػػػػاؼ إليػػػػػع لمػػػػػدـ صػػػػػحة الػػػػػػػميراد لػػػػػو ملياػػػػػمر ا٤بضػػػػػاؼ   ينمػػػػػا هػػػػػ   لت ػػػػػى عنهمػػػػػايي  ألفٍ 

كإزالػػػػػػةن لبلتسػػػػػػاع    عػػػػػػن تػػػػػػوهُّ  اجملػػػػػػاز للػػػػػػ اتقػػػػػػد احػػػػػػَبزكا  ا٤ب ا قػػػػػػة يف التوكيػػػػػػد ا٤بمنػػػػػػوم  
ػػػػػعي(   : )لمػػػػػدـ صػػػػػبلحية("قولػػػػػع: اللقػػػػػاٍل كيقػػػػػوؿ ػػػػػاءى زىيٍػػػػػده نػىٍ سي كيػػػػػف هػػػػػ ا كقػػػػػد كج هػػػػػوا: )جى

."  رف و  احتماؿ ملف  ا١بائي     (ّ)غبلميع  ملك كتا يع مثبلن

يلػػػػوف  كٯبيػػػػب عػػػػن هػػػػ ا ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػيُّ م ص ػػػػبلن القػػػػوؿ فيػػػػع  حيػػػػث فػػػػر ؽ  ػػػػْب ملف
صػػػػػد االسػػػػػتػناء ملف ييقحقيقػػػػػة؛ فػػػػػاألكؿ ٩بلػػػػػنه  كالثػػػػػاٍل ٩بتنػػػػػ   إال  االسػػػػػتػناء ٦بػػػػػازنا ملـ ا٤بػػػػػراد

فيمػػػػا يلثيػػػػر فيػػػػع ا٢بػػػػ ؼ  ملك غػػػػّب   فيقػػػػوؿ: "كملقػػػػوؿ: ت صػػػػيل اللػػػػبلـ ملن ػػػػع مليريػػػػدى االسػػػػتػناء 
ـى زىيٍػػػػده( ٦بػػػػازنا عػػػػن  كلػػػػو علػػػػى سػػػػبيًل التجػػػػوُّز فهػػػػو متحقػػػػ ه هنػػػػا؛ إذ ال مػػػػان  مػػػػن جػػػػواًز )قػػػػا
 )امرملتػػػػػػع( مػػػػػػثبل  كيايػػػػػػد  مسػػػػػػثلة التوكيػػػػػػد  كإف مليريػػػػػػد االسػػػػػػتػناءي علػػػػػػى سػػػػػػبيل ا٢بقيقػػػػػػة فهػػػػػػو
منتػػػػفو يف مسػػػػائل ا١بػػػػواًز...  إال ملف ييقػػػػاؿ: ا٤بػػػػرادي االسػػػػتػناء علػػػػى كجػػػػعو قريػػػػبو كلػػػػو ٦بػػػػازنا  

                                                             

  كحاشية الصباف ُِّ/ُ  ب  كحاشية ياسْب على التصري  ٖٕنظر: حاشية الشنواٍل على ملكا  ا٤بسال  ي (ُ)
 .ُُٓ/ِعلى شرح األمشوٍل 

 .َُٕ/ ّ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ََْواشو على تواي  األل ية ح (ّ)
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لػػػػػػػن ممػػػػػػػع ا٢بقيقػػػػػػػةي  اعتبػػػػػػػار...  ملك علػػػػػػػى كجػػػػػػػعو يلػػػػػػػوف ا٤بضػػػػػػػاؼ كثيػػػػػػػر  ملك علػػػػػػػى كجػػػػػػػعو ٛبي
 (ُ)ا٢ب ؼ فيع م  إرادتع ملك ٫بو ذل   فتد ر."

ػػػػػػر  ػػػػػػع ا٢بمصػػػػػػي قػػػػػػوؿى ا٤بوا ػػػػػػً  فبميػػػػػػده؛ إذ االسػػػػػػتػنا -ء علػػػػػػى كجػػػػػػع قريػػػػػػبو كمػػػػػػا فس 
  ملك علػػػػػى مػػػػػا ٲبلػػػػػن ممػػػػػع ا٢بقيقػػػػػة  ملك فيمػػػػػا يلثػػػػػر حػػػػػ ؼ ا٤بضػػػػػاؼ فيػػػػػع ال -كمػػػػػا ذكػػػػػر

ٱبػػػػػػػو ؿ للسػػػػػػػبلمة مػػػػػػػن التػػػػػػػوهُّ ؛ كمػػػػػػػا منمػػػػػػػوا األكؿ كاشػػػػػػػَبطوا البمضػػػػػػػية كصػػػػػػػبلحة حػػػػػػػ ؼ 
 ا٤بضاؼ إال للتحرُّز ٩با ذكر.

عػػػػن  إليػػػػع ا ػػػػن هشػػػػاـ كعلػػػػل منمػػػػع  مػػػػدـ صػػػػبلحية االسػػػػتػناء  ا٤بضػػػػاؼ عملمػػػػا مػػػػا منمػػػػ
ا٤بضػػػػاؼ فظػػػػاهر؛ حيػػػػث يتوجػػ ػػػػػػع إذا قلنػػػػا: إف  مػػػػا ملراد  ػػػػع مشػػػػركط  صػػػػحة ا٤بمػػػػُب  فػػػػبل يػػػػرًد 
عليػػػػع مػػػػا قالػػػػع اللقػػػػاٍل مػػػػن التثكيػػػػد ا٤بمنػػػػوم   ػػػػالن   ملك المػػػػْب  كلػػػػي  مػػػػن  ا ػػػػع؛ فالتثكيػػػػد 
يشػػػػػَبط فيػػػػػع م ا قػػػػػة التػػػػػ كّب كالتثنيػػػػػث كبػػػػػاقي التوا ػػػػػ   كيي ػػػػػاً   فيػػػػػع ال مػػػػػلي ال اعػػػػػلى  كمػػػػػا 

إال لرفػػػػػػ  التػػػػػػوهُّ  مػػػػػػن الوقػػػػػػوع يف مثػػػػػػل هػػػػػػ ا االعػػػػػػَباض  كا٣بلػػػػػػط  ػػػػػػْب البػػػػػػا ْب  جػػػػػػاؤكا  ػػػػػػع
كإرادة الػػػػػػ ات  ملمػػػػػػا مػػػػػػا يف اإلاػػػػػػافة فمشػػػػػػركطه  صػػػػػػبلحة االسػػػػػػتػناء  ا٤بضػػػػػػاؼ إليػػػػػػع  مػػػػػػ   
كػػػػػػػػوف ا٤بضػػػػػػػػاؼ  مضنػػػػػػػػا منػػػػػػػػع  ملك كبمضػػػػػػػػع  كمل يشػػػػػػػػَبط فيػػػػػػػػع ا٤ب ا قػػػػػػػػة   ػػػػػػػػل ا٤بسػػػػػػػػػثلة يف 

إليػػػػػع  فيهػػػػػالف ال مػػػػلي ل ػػػػػظى ال اعػػػػػل اكتسػػػػاب ا٤بضػػػػػاؼ التػػػػ كّب ملك التثنيػػػػػث مػػػػػن ا٤بضػػػػاؼ 
 التػػػػ كّب كالتثنيػػػػػث  كي ػػػػػا   مػػػػػا ملياػػػػيف إليػػػػػع ل ظنػػػػػا كممػػػػػُب  ٩بػػػػا صػػػػػ   فيػػػػػع ا٤بمػػػػػُب كمل يػػػػػػّب  

 يف ا١بملة.

 
 

                                                             

 .ِّ/ِحاشية ياسْب على التصري   (ُ)
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.األيثهة, ٔانشٕاْذ: انثانثادلبحث   
 األمثلةاالعتراضات على المطلب األول: 

 األمثلػػػػػػػة  كتوج هػػػػػػػت تمػػػػػػػد دت اعَبااػػػػػػػاتي اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػًن هشػػػػػػػاـ فيمػػػػػػػا يتملػػػػػػػ  
تلػػػػػ  االعَبااػػػػػات إىل ملمػػػػػورو ملر مػػػػػة: ا٣ب ػػػػػث يف التمثيػػػػػل  كا٣ب ػػػػػث يف تقػػػػػدير ا٤بثػػػػػاؿ  كإخػػػػػراج 

ـي خػػػػػػػػلوُّ ا٤بثػػػػػاؿ مػػػػػػن كٍجػػػػػػع التمثيػػػػػل  ػػػػػػعا٤بثػػػػػاؿ ٗبػػػػػػا ال ٱبػػػػػرج  ػػػػػػع  ك    كهػػػػػػي غػػػػػّب ا٤بػػػػػػراد   كإيهػػػػػػا
 م صلة على النحو اآليت:

 الخطأ في التمثيل -أواًل  

ملمثلػػػػػػة ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ ٣ب ػػػػػػث التمثيػػػػػػل هبػػػػػػا  ملك ملف  التمثيػػػػػػل انتقػػػػػػد فيػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل هػػػػػػو مػػػػػػا 
  ػّبها ملىٍكىل منها.

 دخول الجار  على غير االسماالعتراض األول: 

ملٍف مث ػػػػػلى  -(كمػػػػػا يتػػػػثلف منػػػػػع يف ) ػػػػاب: اللػػػػػبلـ-اعػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
يتميػػػػز االسػػػػ ي عػػػػن  ػػػػدخوؿ ا١بػػػػار علػػػػى غػػػػّب االسػػػػ  ٗبػػػػا يػػػػاكؿ  االسػػػػ   قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "

 ال مل كا٢برؼ ٖبم  عبلمات: 
ألنػػػػػع قػػػػػد يػػػػػدخل يف الل ػػػػػظ علػػػػػى مػػػػػا ؛ ا١بػػػػػر حػػػػػداها: ا١بػػػػػر كلػػػػػي  ا٤بػػػػػرادي  ػػػػػع حػػػػػرؼي إ

(  ػػػػػػل ا٤بػػػػػػرادي  ػػػػػػع اللسػػػػػػرةي  :لػػػػػػي   اسػػػػػػ  ٫بػػػػػػو يها عامػػػػػػلي دً الػػػػػػٍب ٰبػػػػػػ )عىًجٍبػػػػػػتي ًمػػػػػػٍن ملىٍف قيٍمػػػػػػتى
 (ُ)."ا١بر  

( علػػػػى  دخػػػػوؿ ا١بػػػػار  علػػػػى غػػػػّب االسػػػػ  ال فػػػػّبل اللقػػػػاٍلُّ ملف  التمثيػػػػل  ػػػػػ)من ملٍف قمػػػػتى
يسػػػػػػػتقي  فيمػػػػػػػا ملراد  لػػػػػػػع؛ ألف ا٤بصػػػػػػػدرم كمػػػػػػػا  مػػػػػػػد  مػػػػػػػاكؿ  االسػػػػػػػ  )قياًمػػػػػػػ (  كيقػػػػػػػوؿ: 

 : (ُ)األجودي التمثيل لدخوًؿ ا١بار على غّب االس   قولع"

                                                             

 .ُّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
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 َما لَْيِلي بَِناَم َصاِحُبْو   ..........................
 (ِ)". ن( اس ه تثكيبلن )مً  ( مدخوؿي ًمٍن ملىٍف قيٍمتى إذ قولع: ) 

كا ػػػػػػػػني هشػػػػػػػػاـ حػػػػػػػػْب مث ػػػػػػػػل  ػػػػػػػػع ملراد الل ػػػػػػػػظ دكف التثكيػػػػػػػػل  قػػػػػػػػاؿ خالػػػػػػػػد األزهػػػػػػػػرم: 
كهػػػػو لػػػػي   (قمػػػػت ملفٍ )ى علػػػػ (نٍ ًمػػػػ)فػػػػدخل حػػػػرؼ ا١بػػػػر كهػػػػو (: تى ٍمػػػػقي  ملفٍ  نٍ ًمػػػػ عجبػػػػتي )"

 (ّ)".ا  التثكيل اس  يف الل ظ  كإف كاف ا٠بن 

( علػػػػػػى كيقػػػػػو م الشػػػػػهابي القػػػػػا٠بي كػػػػػػبلـ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ مػػػػػن التمثيػػػػػػل   ػػػػػػ)ًمٍن ملٍف قمػػػػػتى
دخػػػػػػوؿ ا١بػػػػػػار علػػػػػػى غػػػػػػّب االسػػػػػػ ؛ كذلػػػػػػ  ألف ا٢بػػػػػػرؼ كال مػػػػػػل  مػػػػػػد  لػػػػػػي  ا٠بنػػػػػػا   ػػػػػػل يف 
حلػػػػػ  االسػػػػػ   كا١بػػػػػر ال يلػػػػػوف إال لبلسػػػػػ  حقيقػػػػػة  ٖبػػػػػبلؼ حػػػػػركًؼ ا١بػػػػػر فإ ػػػػػا تػػػػػدخلي 

 (ْ) على ما يف حل  االس .

يػػػػل  ػػػػػّب  رملل ملف  التمثل ا ػػػػن هشػػػػاـ فػػػػفػػػػإف  اللقػػػػاٍل حػػػػْب كقػػػػف علػػػػى ٛبثيػػػػ  ا كػػػػافكملي ػػػػ
 ملجود كملكا ؛ لمدـ إلباس التثكيل يف مثالع  ٖببلؼ مثاؿ ا ن هشاـ.

 االعتراض الثاني: نون التوكيد في أمر المذكر المجموع, والمخاطَبة

التمثيػػػػل  -) ػػػػاب: اللػػػػبلـ  كمػػػػا يتػػػػثلف منػػػػع(يف -اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ 
حػػػػػػد  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف عبلمػػػػػػات االسػػػػػػ   (  حػػػػػػْب)لىتىٍضرً يٍن يىػػػػػػا قػىػػػػػػٍوـي(  ك)لىتىٍضػػػػػػرًً ٍن يىػػػػػػا ًهٍنػػػػػػدي  ػػػػػػػ

سػػػػػػاكنة تلحػػػػػ  اآلخػػػػػػر ل ظنػػػػػا ال خ  ػػػػػػا لػػػػػػّب توكيػػػػػػد.  "التنػػػػػوين: كهػػػػػػو نػػػػػوفه  التنػػػػػوينى  قولػػػػػػع:
ػػػػػػػنو( للمػػػػػػػرتم   ك قيػػػػػػػد فهػػػػػػػرج  قيػػػػػػػد  )السػػػػػػػلوف( النػػػػػػػوف يف )اىػػػػػػػيػٍ ىنو( لل  يلػػػػػػػي  ك)رىٍعشى

( ك)مينلىًسػػػػػػػر(  ك قػػػػػػػويل ػػػػػػػرى )ل ظنػػػػػػػا ال خ  ػػػػػػػا( النػػػػػػػوف البلحقػػػػػػػة  :)اآلًخػػػػػػػًر( النػػػػػػػوف يف )انلىسى
                                                             

ـى صىاًحبيٍع من مش ور الرجز  مل يمرؼ قائلع  كالبيت  تمامع: ) (ُ) انًبيعٍ     عىٍمريؾى مىا لىٍيًلي  ًنىا (  كىالى ٨بيىاًلطى الل ياًف جى
كشرح   ُُِ  كاإلنصاؼ َُْ  ك بل نسبة يف: ملسرار المر ية ُْٔ/ِنيًسبى إىل القناٍل يف شرح مل يات سيبويع ك 

ـى صىاًحبيعٍ  . كيف ركاية: )كاهللً ّ/ْكا٤بقاصد النحوية   ْٖٗ/ُال ن عص ور  ا١بمل ( ينظر: ا٣بصائص مىا لىٍيًلي  ًنىا
 .ُُٖ/ُكاللباب للمل م    ّْ  كشرح ق ر الندل ّٖٔ/ِ

  .ٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  .ِِ/ُالتصري   (ّ)
  َّ/ُينظر رملم الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ْ)
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  ك)لىتىٍضػػػػػرً يٍن يىػػػػػا (ُ)(ين))لػػػػػػّب توكيػػػػػد( نػػػػػوف ٫بػػػػػو:  :  ك قػػػػػويل-كسػػػػػتثيت- القػػػػػوايفآلخػػػػػر 
 (ِ).قػىٍوـي( ك)لىتىٍضرًً ٍن يىا ًهٍندي("

 قيػػػػػػد )ال    كٮبػػػػػػا خارجػػػػػػاف)لػػػػػػػّب توكيػػػػػػد(فمث ػػػػػػل هبمػػػػػػا ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ ٤بهرىجػػػػػػات قيػػػػػػد 
"ككتػػػػػػػب قػػػػػػػاؿ ا١بػػػػػػػار ردم:   (ين)قولػػػػػػػع قػػػػػػػاؿ: اعَبااػػػػػػػع: "يف    فيقػػػػػػػوؿ اللقػػػػػػػاٍلخ  ػػػػػػػا(
ا  ػػػػػػالنوف ا٣ب ي ػػػػػػةالواحػػػػػػد ا٤بػػػػػػ كر  ا  ػػػػػػاأللف  كهػػػػػػو ملمػػػػػػري اٍاػػػػػػرً ن  ػػػػػػدن   كمػػػػػػنه  مػػػػػػن يلتبػػػػػػع ماك 

)ًاٍاػػػػػػرً يٍن( ملف ييلتػػػػػػب    ككػػػػػػاف قيػػػػػػاس)ًاٍارً يٍن( ملمػػػػػػرنا للجمػػػػػػ  ا٤بػػػػػػ كرلػػػػػػع  ػػػػػػػ إ٢باقنػػػػػػا (ّ) ػػػػػػالنوف
: )ًاٍارً يػػػػػػػوا( التوكيػػػػػػد  كقلػػػػػتعليػػػػػع  ػػػػػاأللف ملسػػػػػق تى نػػػػػوف  ؛ ألنػػػػػ  إذا كق ػػػػػتى  ػػػػػواك كمللػػػػػف

  إذا كق ػػػػػػت عليػػػػػػع ؛ ألن ػػػػػػلتػػػػػػب  يػػػػػػاءو يي  بة ملفٍ   ككػػػػػػػاف قيػػػػػػػاس )ااػػػػػػػػرً ٍن( للواحػػػػػػػدة ا٤بهػػػػػػػاطى 
 لتػػػػػب  ػػػػػواكو ( ملف يي ؟: )ااػػػػػريب(  إسػػػػػقاط النػػػػػوًف كرىد  اليػػػػػاء  ككػػػػػاف قيػػػػػاس )هػػػػػل تضػػػػػر ينٍ قلػػػػػتى 

النػػػػػوف احملػػػػػ كفتْب  مػػػػػت الػػػػػواك ك كرج   نػػػػػوف التوكيػػػػػد عليػػػػػع ملسػػػػػق تى  كنػػػػػوف؛ ألنػػػػػ  إذا كق ػػػػػتى 
ػػػػػمى ف   للػػػػػنه  كتبوهػػػػػا علػػػػػى ل ظهػػػػػا (؟)هػػػػػل تضػػػػػر وف كقلػػػػػت: تبػػػػػْبُّ هػػػػػ ا األصػػػػػل  كهػػػػػو  رسي

ػػػػً ؼى ألجػػػػل نػػػػوف التثكيػػػػدكىيػيػػػػرى عنػػػػد الوقػػػػف ٰبػػػػ فوف نػػػػوف التثكيػػػػد   عملن ػػػػ ال  فإن ػػػػع  (ْ)دُّ مػػػػا حي
 انتهى.  (ٓ)."يمرفع إال ا٢باذؽ يف ه ا ال ن

كحػػػػػػػ ؼ ٫بػػػػػػػو: )لىتىٍضػػػػػػػرً يٍن يىػػػػػػػا قػىػػػػػػػٍوـي(    (ين)ف: ٫بػػػػػػػو: لػػػػػػػو قػػػػػػػاؿ ا٤بصػػػػػػػن  كعليػػػػػػػع ف
: )كسػػػػػقط خ  ػػػػػا(   ك)لىتىٍضػػػػػرًً ٍن يىػػػػػا ًهٍنػػػػػدي( للػػػػػاف حسػػػػػننا؛ ألف  ٫بػػػػػو هػػػػػ ين خػػػػػارجه  قولػػػػػع ملكالن

 (ٔ)"فليتثم ل.

                                                             

 .ُٓ( سورة المل   ُ)
 .ُْ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
كقاؿ:   كمليب حياف  : "كه ا ما اقتضا  كبلـ ا ن مال ّْٕ/ُ( قاؿ ا ن ٝباعة يف حاشيتع على شرح ا١بار ردم ّ)

 (  األلف اللتب   ثمر االينْب ملك  يهما يف ا٣بط".ا( ك )ال تضر ن زيدن افإن  لو كتبت )اار ن زيدن 
ا ملل ن ِٕ/ِ لباب للمل مال( ذيكر يف ْ) ا مل دلت ًمنٍػهى ا...  فإٍف كق تى : "ًإذا كق تى على النُّوف ا٣بٍىً ي ىة ا٤ب توح مىا قبلهى

ا ٍيئابٍ كا٤بلسور مل تػي   على ا٤بضمـو مىا قبلهى ا ...؛ ألف  التنوينى الى يػيٍبدىؿ   دؿ ًمنػٍهىا شى  ل ٙب فها كتردُّ الللمةى ًإىلى ملىٍصلهى
 ال تحة  فالنوفي يف اأٍلىفٍػمىاؿ ملكىل."ًمٍنعي مى ى غّب 

 .ُّٖ/ّ للراي شرح الشافية :  كينظرّْٕ( شرح الشافية للجار ردم ٓ)
 .ُُ-َُ( حواشو على تواي  األل ية ٔ)
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ػػػػػع  رىجػػػػػاف  -مليضنػػػػػا– ا٢ب يػػػػػدككج   ػػػػػثف ييػػػػػ كر ا٤بثػػػػػاالف  مػػػػػد قيػػػػػد )ال خ  ػػػػػا(؛ أل مػػػػػا ٨بي
ر   مػػػػد قولػػػػع: ٍكػػػػ)لىتىٍضػػػػرً يٍن يىػػػػا قػىػػػػٍوـي(: الصػػػػواب ذً قولػػػػع:  ػػػػع  ال  قيػػػػد )لػػػػػّب توكيػػػػد(  قػػػػاؿ: "

 (ُ).ت خ  ا" منهما يثبي )ال خ  ا(؛ ألف كبلن 

ػػػػػػػ   كمػػػػػػػا ملرجػػػػػػػ  ذكػػػػػػػر القيػػػػػػػود يف ا٢بػػػػػػػد إىل  يػػػػػػػاف ك ػػػػػػػع قػػػػػػػاؿ السػػػػػػػيف ا٢بن ػػػػػػػيُّ  كعم 
ا(  فػػػػبل   ػػػػهػػػػ   كلهػػػػا ٚبػػػػرج  قيػػػػد )ال خحيػػػػث قػػػػاؿ: " الواقػػػػ   ال احػػػػَبازنا مػػػػن شػػػػيء  مينػػػػع 

لبيػػػػػػػػػػاف الواقػػػػػػػػػػ   ال  ورةكا٢بػػػػػػػػػ  ملف القيػػػػػػػػػػود ا٤بػػػػػػػػػ ك ... خراجهػػػػػػػػػػا  قيػػػػػػػػػدو هخػػػػػػػػػػرإحاجػػػػػػػػػة إىل 
 (ِ).لبلحَباز"

؛ كذلػػػػػ  ٤بػػػػػا نقػػػػػل خالػػػػػػد األخػػػػػرل هشػػػػػاـ هػػػػػ ين ا٤بثػػػػػالْب يف مصػػػػػن  اتع د ا ػػػػػني كمل يػػػػػورً 
 فهلػػػػت لػػػػ ل   مػػػػن ا٤بثػػػػالْبإفػػػػراغ ا ػػػػن هشػػػػاـ نسػػػػهة تلميػػػػ   ا٤بقػػػػركءة عليػػػػع مػػػػن األزهػػػػرم 

يقػػػػػػوؿ األزهػػػػػػرم: ؛ كعليػػػػػػع يسػػػػػػقط االعػػػػػػَباض  منهمػػػػػػاسػػػػػػ  )ملكاػػػػػػ  ا٤بسػػػػػػال ( ا٤بمتمػػػػػػدة ني 
( لىتىٍضػػػػػرًً ٍن يىػػػػػا ًهٍنػػػػػدي (  ك)لىتىٍضػػػػػرً يٍن يىػػػػػا قػىػػػػػٍوـي "قيػػػػػل: إف ا٤بوا ػػػػػ  اػػػػػرب  ػػػػػالقل  علػػػػػى قولػػػػػع: )

األكؿ  ككسػػػػػرها يف الثػػػػػاٍل مػػػػػن نسػػػػػهة تلميػػػػػ   الزيلمػػػػػي عنػػػػػد القػػػػػراءة عليػػػػػع.  يف  ضػػػػػ  البػػػػػاء
 (ْ).يف  مض النس  ا٤بمتمدة" (ّ)[يػيٍوجىدا  ك٥ب ا مل

 مالزمة )ُسبحان( لإلضافة: الثالثاالعتراض 

التمثيػػػػػػػػػػل  -يف ) ػػػػػػػػػػاب: ا٤بمػػػػػػػػػػرب كا٤ببػػػػػػػػػػِب(-اعػػػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػػاـ 
ػػػػػػػػػَبز  ػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػن افتقػػػػػػػػػار االسػػػػػػػػػ  إىل ا١بملػػػػػػػػػة يف اػػػػػػػػػا ط )الشػػػػػػػػػبع   ػػػػػػػػػػ)سيٍبحىاف( عػػػػػػػػػن مػػػػػػػػػا ٰبي

االسػػػػتممايل  كاػػػػا  ع: "الشػػػػبع االسػػػػتممايل( مػػػػن شػػػػبع االسػػػػ   ػػػػا٢برؼ  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: 
كػػػػػثف ينػػػػػوب عػػػػػن ال مػػػػػل  كال يىػػػػػدخيل عليػػػػػع    مػػػػػن طرائػػػػػ  ا٢بػػػػػركؼً  ملف يلػػػػػـز االسػػػػػ ي طريقػػػػػةن 

مػػػػن  (ا١بملػػػػة)عامػػػػله فيػػػػاير فيػػػػع  ككػػػػثف ي تقػػػػر افتقػػػػارنا متثصػػػػبلن إىل ٝبلػػػػة...  كاحػػػػَبز  ػػػػ كر 
                                                             

 . ٖ/ُ( حاشية ا٢ب يد ُ)
 .ُّ/ُحاشية ياسْب على التصري  ينظر قوؿ السيف يف ( ِ)
"٥ب ا مل ٯبد يف  مض النس  ا٤بمتمدة  كال عرج : عبارة التصري يع عل ( يف التحقي  )ٯبد(  كالصواب ما مليبت؛ يدؿُّ ّ)

 .عليهما يف )ا٤بػِب( كغّب 
   كما  ْب يدم من النس  ا٤ب بوعة كا٤به وطة من )ملكا  ا٤بسال ( فيها ه اف ا٤بثاالف.ِّ/ُالتصري   (ْ)
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ػػػػػبحىافى(  ك)ًعٍنػػػػػدى( فإ مػػػػػا م تقػػػػػراف يف األصػػػػػالة للػػػػػنٍ  ػػػػػبحى  ٫بػػػػػو: )سي افى إىل م ػػػػػرد  تقػػػػػوؿ: )سي
 (ُ).اهلًل(  ك)جىلىستي ًعٍندى زىيدو("

  :(ِ)قولع: )من ٫بو: سيٍبحىافى( يىرًدي عليع قولعفاعَبض عليع اللقاٍل  قولع: "

 (ّ)ُسْبَحاَن ِمْن َعْلَقَمَة اْلَفاِخِر"         ......................

"قػػػػػػػاؿ  حاف( لئلاػػػػػػػافة )سػػػػػػػبي كقػػػػػػػد عػػػػػػػارض ال هػػػػػػػر الػػػػػػػرازم ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ يف مبلزمػػػػػػػة 
ػػػػػ)ال هػػػػػر الػػػػػرازم:  ا كغػػػػػّب مضػػػػػاؼ  كإذا مل ال فمػػػػػل لػػػػػع  فيسػػػػػتممل مضػػػػػافن  مصػػػػػدره  (حافبٍ سي

   ملم:  راءة منع  كقولع:(يدن زى بحاف مً سي )ؾ تنوينع  فقيل: رً ضف تي يي 
 ُسْبَحاَن ِمْن َعْلَقَمَة اْلَفاِخرِ          ......................

 (ْ)"ن  صرفع؛ ألنع ممرفة  كيف هخر  مللف كنوف.كإ٭با مي 

  (ٓ)رم علػػػػػى قولػػػػػع هػػػػػ ا  ثنػػػػػع شػػػػػاذٌّ  كال يىػػػػػرًدي نقضنػػػػػا علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـكعل ػػػػػ  الدنوشػػػػػ
 ينمػػػػػػػػػا جمػػػػػػػػػل ياسػػػػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػػػػي  يػػػػػػػػػت األعشػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػ م ملكرد  اللقػػػػػػػػػاٍل ناقضنػػػػػػػػػا للػػػػػػػػػبلـ 

 (ٔ).ا٤بصن ف

ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػن مبلزمػػػػػػػػة )سػػػػػػػػبحاف(   للػػػػػػػػن خالػػػػػػػػد األزهػػػػػػػػرم ذكػػػػػػػػر ملف  مػػػػػػػػا ملكرد
  كقػػػػد تبػػػػ  ا ػػػػني هشػػػػاـ ا ػػػػنى مالػػػػ  (ٕ)لئلاػػػػافة هػػػػو علػػػػى ا٤بشػػػػهور عنػػػػد ملهػػػػل اللػػػػػة كالنحػػػػو

                                                             

 .ّّ-ِّ/ُ ( ملكا  ا٤بسال ُ)
كهو من شواهد    ّٗديوانع البيت يفمن السري   عجز  يت قائلع األعشى  كصدر : )ملىقيوؿي لىم ا جىاءىٍل فىٍهري (  ك  (ِ)

  كشرح ا١بمل ال ن ِٖٔ/ُ  كالبسيط َُٕ/ِ  كملمايل ا ن الشجرم ُِٖ/ّ  كا٤بقتضب ِّْ/ُاللتاب 
  .ُٕٓ/ُعص ور 

     .ِّحواشو على تواي  األل ية   (ّ)
  .    ْٕ/ُزهرم الد األالتصري  ٣ب قوؿ ال هر الرازم يف مصن  اتع  كينظر قولع يف مل ملجد(ْ)
 .ّٓ/ُ ينظر: حاشية ياسْب على التصري ( ٓ)
 ا٤بصدر السا    الص حة ن سها.    (ٔ)
 .ْٕ/ُالتصري  ينظر: ( ٕ)
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ا  للػػػػػن ا ػػػػن مالػػػػػ  خػػػػػر ج مػػػػا يف ًمثػػػػػل البيػػػػت إىل ملنػػػػػع مضػػػػػاؼ  يف افتقػػػػار  إىل اإلاػػػػػافة مل ػػػػدن
 (ُ)إىل ٧ب كؼو مقد ر الثبوت.

ا ػػػػن هشػػػػاـ فملػػػػػى ا٤بشػػػػهور  كعليػػػػع غالػػػػػب النحػػػػاة؛ كهػػػػ ا ٩بػػػػػا   مػػػػا ذكػػػػػر إف ك مػػػػد  فػػػػ
ػػػػػر  يايػػػػد قػػػػو ة مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػع  مث إف  السػػػػيوطي ملجػػػػاد حػػػػْب كا ػػػػ  ميػػػػراد ا ػػػػن هشػػػػاـ؛ إذ فس 

ػػػػػػػػٍبحىافى اهلل : " قولػػػػػػػػع قػػػػػػػػوؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ كملفػػػػػػػػرد منونػػػػػػػػا ...  كىيٍلػػػػػػػػـز اإٍلًاىػػػػػػػػافىة ... كىًمٍنػػػػػػػػع سي
ا  ػػػػثف  البيػػػػت الػػػػ م ذكػػػػر  اللقػػػػاٍل (ِ)"كغىػػػّب   علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ ال يػػػػرد عليػػػػع   ػػػػل يػػػػثيت شػػػػاهدن

كيلػػػػػـز اإًلاػػػػػافة علػػػػػى مػػػػػا ذكػػػػػر مػػػػػن جػػػػػواز إفػػػػػراد  إذا نيويػػػػػت إاػػػػػافتع يف الشػػػػػمر  فيقػػػػػوؿ: "
   ًإف نػىوىيٍػػػػػت غػػػػػّب منػػػػػوفو ك ...  ةاػػػػػافاإل مل تنػػػػػوً  فٍ ا إننػػػػػمنو   ي ػػػػػرد يف الٌشػػػػػٍمرً   يتىصىػػػػػر ؼ كىقػػػػػدالك 

 :لًعو كق
ػػػػػػٍبحاف ًمػػػػػػ ػػػػػػػة ال ػػػػػػاخر)سي يظهػػػػػػػر مػػػػػػا مث ػػػػػػل  ػػػػػػػع ا ػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  كعليػػػػػػع  (ّ) ."...(ن عىٍلقىمى

 كيرت   اعَباض اللقاٍل ٤با ذكرنا.

 الضمير المستتر المرفوع باسم الفعل الماضي :الرابعاالعتراض 

التمثيػػػػػػل علػػػػػػػى  -يف ) ػػػػػػػاب: النلػػػػػػرة كا٤بمرفػػػػػػػة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
(  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: " ػػػػػاتى يػٍهى كينقسػػػػػ  ا٤بسػػػػػتَب إىل الضػػػػػمّب ا٤بسػػػػػتَب جػػػػػوازنا  ا٤بثػػػػػاؿ: )زىيٍػػػػػده هى

ا  جػػػػػػوازن  مسػػػػػتَبو  كإىل...  كال اػػػػػػمّب من صػػػػػل  ا  كهػػػػػو: مػػػػػػا ال ٱبل ػػػػػع ظػػػػػاهره كجو نػػػػػ مسػػػػػتَبو 
  ملك   مػػػػػل الػائػػػػػب ملك الػائبػػػػػة  ملك الصػػػػػ ات احملضػػػػػة كهػػػػػو: مػػػػػا ٱبل ػػػػػع ذلػػػػػ   كهػػػػػو ا٤برفػػػػػوعي 

ـى قىػػػػ زيػػػػده )ال مػػػػل ا٤بااػػػػي ٫بػػػػو:  اسػػػػ  ػػػػ  ملك حى كبه ري ٍضػػػػ   ملك مى قػػػػائً    كزيػػػػده تٍ امىػػػػقى    كهنػػػػده ا   نه سى
 (ْ)".(هاتى يٍ كهى 

ال مػػػػػػل ا٤بااػػػػػي تػػػػػثيػُّره  المامػػػػػػل  فهػػػػػالف  ا٤بثػػػػػاؿ مػػػػػػا  ف ػػػػػي ٛبثيػػػػػًل ا ػػػػػػًن هشػػػػػاـ  اسػػػػػ ى 
تقػػػػػػررى مػػػػػػن كػػػػػػوف مل٠بػػػػػػاء األفمػػػػػػاؿ ال تػػػػػػدخل عليهػػػػػػا عوامػػػػػػل تػػػػػػاير فيهػػػػػػا  فػػػػػػاألىٍكىل التمثيػػػػػػل 

                                                             

 .ُٗٓ-ُٖٓ/ِ  كشرح اللافية َُٓ/ُينظر: شرح التسهيل ( ُ)
 .ُُٓ-ُُْ/ِٮب  ا٥بوام  ( ِ)
     .ُُٓ-ُُْ/ِٮب  ا٥بوام   (ّ)
  .َُْ-َُّ/ُكا  ا٤بسال  مل( ْ)
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(؛ حػػػػػٌب ال يلػػػػػوف اسػػػػػ  ال مػػػػػل مممػػػػػوال فيػػػػػع  كيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل:  ػػػػػاتى يػٍهى يػٍهىاتى المىًقٍيػػػػػ ي هى  ػػػػػػ)هى
ػػػػػيػٍ قولػػػػع: )ملك هى " ػػػػػيػٍ   ف ػػػػي )هى ًئ ه(ا( مم ػػػػوؼ علػػػػػى )قىػػػػػاتى هى علػػػػػى  عائػػػػػده  مسػػػػتَبه  ( اػػػػػمّبه اتى هى
ػػػػيػٍ (  ك)هى ده يٍػػػػ)زى    فقػػػػد دخػػػػل عليػػػػع عامػػػػل ملي ػػػػر فيػػػػع (ده يٍ زى ػ) ػػػػ ( خػػػػ   فيلػػػػوف مرفػػػػوع احملػػػػل  اتى هى

ػػػػػػػاتى ىل التمثيػػػػػػػل  ػػػػػػػػ)كٍ كاألى   (ُ)٤بػػػػػػػا سػػػػػػػلف ٧بػػػػػػػبل   كفيػػػػػػػع ٨بال ػػػػػػػةه  يػٍهى يػٍهىاتى المىًقٍيػػػػػػػ ي هى (  كهػػػػػػػو هى
 (ِ)"ا١بمل  ا٤بمُب. حينئ و من تثكيدً 

ػػػػػػاتى )كقػػػػػػد تنب ػػػػػػع الصػػػػػػب اف ٥بػػػػػػ   ا٤بسػػػػػػثلة فجػػػػػػاء  ػػػػػػػ يػٍهى ػػػػػػاتى المىًقٍيػػػػػػ ي هى يػٍهى مثػػػػػػاالن علػػػػػػى  (هى
ملمػػػػػا الػػػػػ م ٗبمنػػػػػا   (ّ)(ٗبمػػػػػُب ا٤بضػػػػػي  لػػػػػي  )قولػػػػػع: الضػػػػػمّب ا٤برفػػػػػوع  اسػػػػػ  ال مػػػػػل  فقػػػػػاؿ: "

:  قوليػػػػػػ كالضػػػػػػمّبى  كٯبمػػػػػػ  رفمػػػػػػع الظػػػػػػاهرى    ػػػػػػع الظػػػػػػاهري ألنػػػػػػع ٱبلي  ؛االسػػػػػػتتار فمرفوعػػػػػػع جػػػػػػائزي 
 ) يػٍهىاتى يػٍهىاتى المىًقٍي ي هى  (ْ) "ن تثكيد ا١بمل.على ملنع مً  )هى

( خػػػػػػ نا يف هػػػػػػ ا ا٤بواػػػػػػ  ػػػػػػاتى يػٍهى   (ٓ)كقػػػػػػد تبػػػػػػ  ا ػػػػػػني هشػػػػػػاـ ا ػػػػػػنى مالػػػػػػ  يف جٍمػػػػػػًل )هى
ػػػػر اح التسػػػهيل علػػػى مػػػػا فمػػػل ا ػػػػني (ٔ)شػػػراح األل يػػػػة تبمػػػع الشػػػاطيبكًمػػػن    كمػػػػا سػػػار  مػػػضي شي

؛ حيػػػػػػػث جػػػػػػػاؤكا  ػػػػػػػػ)ًهٍنده (ٕ)ا ػػػػػػػني مالػػػػػػػ   مثػػػػػػػل مليب حي ػػػػػػػاف  كا ػػػػػػػًن عقيػػػػػػػل  كنػػػػػػػاظًر ا١بػػػػػػػي 
يػٍهىات( ٩بثلْب  ع على الضمّب ا٤بستَب جوازنا ا٤برفوع  اس  ال مل.  هى

عليػػػػع يف ٨بال تػػػػع ٤بػػػػا مضػػػػى ملف  ا ػػػػنى  كٲبلػػػػن القػػػػوؿ  ػػػػثف مػػػػا انتقػػػػد اللقػػػػاٍلُّ ا ػػػػنى هشػػػػاـ
هشػػػػػاـ ذكػػػػػر يف مواػػػػػ  )مل٠بػػػػػاء األفمػػػػػاؿ(  ث ػػػػػا ال تلػػػػػوف مممولػػػػػةن لمامػػػػػلو يقتضػػػػػي ال اعليػػػػػة 

                                                             

  فماؿ مبنية؛ للو ا ملشبهت ا٢برؼ يف االستمماؿا٤بمرب كا٤ببِب( ملف مل٠باء األ)يف  اب  ا ن هشاـ حيث ذكر( ُ)
 .ٕٓ/ُكمث ل ٥با  ػ)هيهات(. ملكا  ا٤بسال    كال يدخل عليها عامل فياير فيها  نوب عن ال ملفت

 .َٖة حواشو على تواي  األل ي( ِ)
كىًمٍن اىًمٍّبً اٍلر ٍفً ...مىا يىٍستىَبي كجو ا  ملك جوازا؛ حْب قاؿ: "ُٗ-َٗ/ُمِب قوؿ األمشوٍل يف شرحع على األل ية ي( ّ)

فاألكؿ هو ال م ال ٱبل ع ظاهر كال امّب من صل  كهو ا٤برفوع  ثمر الواحد ا٤بهاطب...  ملك  اس  فمل لي  
 ضي".ٗبمُب ا٤ب

 .ُٖٔ/ُاشية الصباف على شرح األمشوٍل ح( ْ)
 .ُُِ/ُشرح التسهيل ( ٓ)
 .ُِٖ/ُنظر: ا٤بقاصد الشافية ي( ٔ)
 .ُْٓ/ُ  كٛبهيد القواعد ِٖ/ُ  كا٤بساعد ُُّ/ِنظر: الت ييل كالتلميل ي( ٕ)
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  فبػػػػػػػػػ ل  ييلمػػػػػػػػػ  إىل إملػػػػػػػػػاف تثيرهػػػػػػػػػا  الموامػػػػػػػػػل الل ظيػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػٍب ال تقتضػػػػػػػػػي (ُ)كا٤ب موليػػػػػػػػػة
( هنػػػػػػا مب يػٍهىاتى نينػػػػػػا علػػػػػػى قولػػػػػػع ذاؾ  ال اعليػػػػػػة كال ا٤ب موليػػػػػػة كا٤ببتػػػػػػدمل  فيلػػػػػػوف التمثيػػػػػػلي  ػػػػػػػػ)هى

 (ِ)على ما قالع الركداٍلُّ.  كهو خبلؼ ا٤بشهور

مػػػػػػػرادى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ يف ) ػػػػػػػاب:  اعػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػاٍل  مث خػػػػػػػر ج ياسػػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػػيملي ػػػػػػػد ك 
النلػػػػػرة كا٤بمرفػػػػػة(  مػػػػػدـ جػػػػػواز دخػػػػػوًؿ الموامػػػػػل علػػػػػى مل٠بػػػػػاء األفمػػػػػاًؿ ن ًسػػػػػها  كتثيُّرهػػػػػا هبػػػػػا 

قػػػػػاؿ: )مػػػػػا سػػػػػلف( : "كقػػػػػد يي فػػػػػبل مػػػػػان   يقػػػػوؿكحػػػػدها  فػػػػػإٍف تػػػػػثي رت  الموامػػػػػل مػػػػ  ٝبلتهػػػػػا 
ر يف ٝبلػػػػػة ػػػػػػ ػػػػػػػػػها  كهنػػػػػا إ٭بػػػػػا مليفيػػػػػاير فيهػػػػػا كحػػػػػدى  يػػػػػدخل عليهػػػػػا عامػػػػػله    ملفٍ إ٭بػػػػػا يقضػػػػػي مٍنػػػػػ

 (ّ)اس  ال مل م  الضمّب".

 ٝبلػػػػػة اسػػػػػ    كيف قوليهمػػػػػا الصػػػػػواب؛ حيػػػػػث التػػػػػثير يف(ْ)ك ػػػػػ ل  قػػػػػاؿ الصػػػػػب افي مليضنػػػػػا
غػػػػّب ٩بتنػػػػ و عنػػػػد ملحػػػػد مػػػػن النحػػػػويْب  فبػػػػع يصػػػػ ُّ التمثيػػػػل  ػػػػػ)زىٍيده  اسػػػػ  ال مػػػػل كاػػػػمّب  ٧بػػػػلٌّ 

(  للن األىٍكىل التحرُّز عن ه ا ا٣بلط كالتمثيل ٗبا كج هع اللقاٍل  كالصباف. يػٍهىاتى  هى

 : زيادة )أْل( في النثر شذوًذا.الخامساالعتراض 

كركد )ملىٍؿ(  ٚبػػػػػري ى  -يف ) ػػػػػاب: ا٤بمرفػػػػػة  ػػػػػاألداة(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
فيمػػػػػػػػا ال يقبػػػػػػػػل التمريػػػػػػػػف  ثن ػػػػػػػػع مػػػػػػػػن الشػػػػػػػػ كًذ يف النثػػػػػػػػر  إذ زًيػػػػػػػػدت )ملىٍؿ( تػػػػػػػػثكيبلن  ػػػػػػػػالقوؿ 

ممرفػػػػػة  كهػػػػػي إمػػػػػا  غػػػػػّب: زائػػػػػدة  ملم (ؿٍ ملى )كقػػػػػد تػػػػػرد " ػػػػػ)ميَبت بْب(  حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا ػػػػػني هشػػػػػاـ: 
ا ٫بػػػػو: يػػػػد شػػػػ كذن   كيلتحػػػػ   ػػػػ ل  مػػػػا زً ...كإمػػػػا عاراػػػػة: إمػػػػا خاصػػػػة  الضػػػػركرة ... الزمػػػػة

 (ٓ)".(ؿٍ ك  األى فى  ؿى ا األك  وٍ لي خي دٍ اي )

ا٤بػػػػػػتلل   ػػػػػػع  قصػػػػػػدى  ( اعلػػػػػػ  ملف  ؿٍ ك  األى فىػػػػػػ ؿى ا األك  وٍ ليػػػػػػخي دٍ اي قولػػػػػػع: )٫بػػػػػػو: كقػػػػػػاؿ اللقػػػػػػاٍلُّ: "
فػػػػػػػػػػالبلـ   مػػػػػػػػػػد  يف علمهمػػػػػػػػػػا مليضنػػػػػػػػػػا؛ مث األكؿى   ْبا٤بتهػػػػػػػػػػاطبً   ٍلػػػػػػػػػػيف عً  اإلشػػػػػػػػػػارة إىل األكؿً 

                                                             

 .ِِٖ-ُِٖ/ِ  كالتصري  ٣بالد األزهرم ٕٗ/ْنظر: ملكا  ا٤بسال  ي( ُ)
 .ُٖٔ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل نظر قوؿ الركداٍل يف ي( ِ)
 .َُُ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ّ)
 .ُٖٔ/ُنظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ي( ْ)
 .ُِٖ-َُٖ/ُكا  ا٤بسال  مل( ٓ)
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وا ليػػػػػك  ملى  -كاجبػػػػػة التنلػػػػػّب كا٢بػػػػػاؿي - كػػػػػاف ذلػػػػػ  حػػػػػاالن  مث ٤بػػػػػا  دةئػػػػػزا فيهمػػػػػا للمهػػػػػد الػػػػػ هِب ال
 (ُ) (."تبْب)ميَب كهي   ا٤براد ي يد نلرةو  ذل   وصفو 

 فّبل ملف  )ملٍؿ( يف ا٤بثاؿ ليست زائدة ش كذنا؛  ل هي من المهد ال هِب .

ػػػػػػراد مػػػػػػن التمثيػػػػػػل  ػػػػػػػ)األكؿ فػػػػػػاألكؿ( للزيػػػػػػادة شػػػػػػ كذنا  
ي
كقػػػػػػد  ػػػػػػْب  خالػػػػػػد األزهػػػػػػرم ا٤ب

فالسػػػػػػػا   منهمػػػػػػػا حػػػػػػػاالن  كاألخػػػػػػػرل مم وفػػػػػػػةن عليهػػػػػػػا  قػػػػػػػاؿ: "حيػػػػػػػث عػػػػػػػْب  األكىل منهمػػػػػػػا 
التنلػػػػػػّب  كاألصػػػػػػل:  كاجبػػػػػػةي  ا٢بػػػػػػاؿى  فيهمػػػػػػا زائػػػػػػدة؛ ألف  ( ملؿ)كالبلحػػػػػػ  مم ػػػػػػوؼ  ك  حػػػػػػاؿ

: يب  كا٤بمػػػػػػػػُبدخلػػػػػػػوا ملكؿ فػػػػػػػثكؿ  كفائػػػػػػػػدة الم ػػػػػػػف  ال ػػػػػػػػاء الداللػػػػػػػة علػػػػػػػى الَبتيػػػػػػػػب التمقُّػػػػػػػا
  كتبػػػػػ  خالػػػػػدى (ّ)ا مػػػػاف لسػػػػػيبويعكٮبػػػػػا هبػػػػػ ا الػػػػػرملم مت (ِ)."ادخلػػػػوا مَبتبػػػػػْب األسػػػػػب  فاألسػػػػب 

 األزهرم  ا٣بضرمُّ يف ه ا التثكيل  يف جمل السا   حاالن  كالبلح  مم وفا.

ػػػػػػػ  ياسػػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػػيُّ يف تمليقػػػػػػػع علػػػػػػػى  م ملف  ا٢بػػػػػػػاؿ مقػػػػػػػاؿ خالػػػػػػػد األزهػػػػػػػز  ينمػػػػػػػا كىهى
  (ْ) -ملم ٦بمػػػػػػوع الل ػػػػػػظ كهػػػػػػو )األكؿ فػػػػػػاألكؿ(–ليسػػػػػػت األكىل كحػػػػػػدها  ػػػػػػل ٦بموعهمػػػػػػا 

ا ػػػػػن هشػػػػػاـ مث ػػػػػل يف  ػػػػػاب ا٢بػػػػػاؿ ٗبثػػػػػالْب  ملحػػػػػدٮبا ا٤بثػػػػػاؿ يف هػػػػػ ا البػػػػػاب  للػػػػػن الظػػػػػاهر ملف  
وا ليػػػػػػادخي علػػػػػى كجػػػػػوب كقػػػػػوع ا٢بػػػػػاؿ نلػػػػػرة  كتثكيلهػػػػػا  ػػػػػالنلرة إف كردت ممرفػػػػػة  كاآلخػػػػػر: )

ػػػػػػػرى  ػػػػػػػ رى بلن جي مػػػػػػػا  (ٓ)(بلن جي علػػػػػػػى تثكيػػػػػػػل ا٢بػػػػػػػاؿ  ا٤بشػػػػػػػت   إٍف كردت جامػػػػػػػدةن  ككػػػػػػػبل ا٤بثػػػػػػػالْب ملك ٥بى
ػػػػػػر منهمػػػػػػا هػػػػػػو مػػػػػػا اختػػػػػػار ا١بمهػػػػػػور يف ملٍف يلػػػػػػوف ٦بمػػػػػػوع ل ًظػػػػػػًع (  للػػػػػػن  ْبى بً ػػػػػػػػػتً َبى مي  ػ) اآلخى

  (ٔ)ا٢باؿ.

                                                             

  .ُِٕحواشو على تواي  األل ية ( ُ)
 .ُٖٓ/ُالتصري   (ِ)
 .ّٖٗ/ُينظر: اللتاب  (ّ)
 .ُِٓ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ْ)
 .َّّ-ََّ/ِينظر: ملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ِّٖ/ ُ ا٥بوام  ٮب ك   َّٕ/ ُ ٣بالد األزهرم التصري ( ينظر: ٔ)
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  للػػػػػػن  األكجػػػػػػع ملف  )ملٍؿ( زائػػػػػػدة -فيمػػػػػػا ملعلػػػػػػ -كاعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل هػػػػػػ ا من ػػػػػػرده فيػػػػػػع 
شػػػػػػ كذنا يف ا٤بثػػػػػػاؿ ال عهديػػػػػػة؛ ألف  ل ػػػػػػظ )األك ؿ( األقػػػػػػرب فيػػػػػػع ملن ػػػػػػع حػػػػػػاؿه مػػػػػػن الضػػػػػػمّب يف 

 ٘بتم  م  ا٢باؿ لوجوب تنلّب  كما ملشار هو. ال مل  كإف كانت )ملٍؿ( عهدية فلن

 خبر )ال( العاملة عمل )ليس( :االعتراض السادس

ا٤بشػػػػػػػبهات   كإفٍ   كالت  كال  مػػػػػػػايف ) ػػػػػػػاب: -اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
التمثيػػػػل علػػػػى جػػػػواز ذكػػػػر خػػػػ  )ال( الماملػػػػة عمػػػػل )لػػػػي ( ٗبػػػػا هػػػػو حػػػػاؿ مػػػػن  -( (لي ػ) ػػػػ

قليػػػػل  كيشػػػػَبط  ( ى يٍ ػػػػػػػل)فإعما٥بػػػػا عمػػػػل  (ال)كملمػػػػا هشػػػػاـ: "قػػػػاؿ ا ػػػػن ا٠بهػػػػا كلػػػػي  خػػػػ نا  
لػػػػػػع الشػػػػػػركط السػػػػػػا قة  مػػػػػػا عػػػػػػدا الشػػػػػػرط األكؿ  كملف يلػػػػػػوف ا٤بممػػػػػػوالف نلػػػػػػرتْب  كالػالػػػػػػب 

 :(ُ)كالصحي  جواز ذكر  كقولع ... ملف يلوف خ ها ٧ب كفا  حٌب قيل  لزـك ذل 

 (ِ)"َوَزٌر ِممَّا َقَضى اهللُ َواِقيممَاتَمَعزَّ َفالَ َشْيٌء َعَلى األْرِض بَاِقَيا       َوالَ 

فػػػػّبل اللقػػػػاٍل مػػػػا عي نهمػػػػا ا ػػػػن هشػػػػاـ خػػػػ ا مػػػػن )ال( كٮبػػػػا: ) اقينػػػػا(  ك)كاقينػػػػا( مل مػػػػا 
... إخل( قػػػػػد حػػػػاالف كليسػػػػػا ٖبػػػػػ ين  فملػػػػػى ذلػػػػػ  ال شػػػػاهد يف البيػػػػػت  قػػػػػاؿ:  "قولػػػػػع: )تػىمىػػػػػز 

(  ال داللػػػػػة فيػػػػػع؛ إلملػػػػػاف ملف  ) اقينػػػػػا( ك )كاقينػػػػػا(  ايقػػػػػاؿ مليضنػػػػػ ػػػػػٍيءه(  ك)كىزىره حػػػػػاالف مػػػػػن )شى
 (ّ)سواء ملكانت )ال( عاملةن ملـ ال."

يف انت ػػػػػاء الشػػػػػاهد مػػػػػن البيػػػػػت علػػػػػى جػػػػػواز  (ْ)كقػػػػػد كافػػػػػ  اللقػػػػػاٍل  ياسػػػػػْبي ا٢بمصػػػػػي
 ذكر خ  )ال(.

كالقػػػػػوؿ يف ذلػػػػػ  ملف  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ ملكرد البيػػػػػت داللػػػػػة علػػػػػى قلػػػػػة ذكػػػػػر خػػػػػ  )ال(  كملن ػػػػػع 
إف عيلػػػػػػ  كثيػػػػػػر ح فيػػػػػػع   ينمػػػػػػا مل يػػػػػػرى ذلػػػػػػ  كثػػػػػػّب مػػػػػػن النحػػػػػػويْب  مثػػػػػػل مػػػػػػن رد  عملهػػػػػػا يف 

                                                             

   ك اللمحة يف شرح ا٤بلحة ّٕٔ/ُالبيت يف: شرح التسهيل ال ن مال  ال ويل  مل ملقف على قائلع  ينظرمن (ُ)
 .ّْٔ/ِكا٤بقاصد النحوية   ِْٗٚبليص الشواهد   ك ِِٗا١بُب الداٍل   ك َُِٖ/ّ  كارتشاؼ الضرب ْٖٓ/ُ

 .ِٖٔ-ِْٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُْٖ -ُّٖحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ِْ/ِالندا ينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب  (ْ)
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ػػػػػػاج   (ِ)عصػػػػػػ ور اف عػػػػػػن ا ػػػػػػنكمليب حي ػػػػػػ  (ُ)ا٣بػػػػػػ   كجملهػػػػػػا عاملػػػػػػة يف االسػػػػػػ  دكنػػػػػػع  كالزج 
 ا على ه ا الرملم.اعَبااع هنكلمل  اللقاٍل يف 

 ب المصدر بمثلونصْ االعتراض السابع:  

التمثيػػػػػػػل علػػػػػػػى  - (ا٤ب مػػػػػػوؿ ا٤ب لػػػػػػػ:  ػػػػػػػابيف )-علػػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍلُّ 
كا٤بصػػػػػدر: اسػػػػػ  ا٢بػػػػػدث ا١بػػػػػارم يف قػػػػػوؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: "ا٤بصػػػػػدر المامػػػػػل يف مصػػػػػدرو مثلػػػػػع 

 هئ مئ خئ  حئ    ُّ  ٫بػػػػػػػػػػػػػػػػو: مثلػػػػػػػػػػػػػػػػع كعاملػػػػػػػػػػػػػػػػع إمػػػػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػػػػدره ...  علػػػػػػػػػػػػػػػػى ال مػػػػػػػػػػػػػػػػل
َّجب

(ّ)."(ْ) 

فػػػػػاعَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى مػػػػػا جػػػػػاء  ػػػػػع مثػػػػػاالن غػػػػػّب مت ػػػػػ و مػػػػػ  مػػػػػا نػػػػػص  عليػػػػػع؛ حيػػػػػث 
كلػػػػػػػػي  ل ظػػػػػػػػع  كذلػػػػػػػػ  ٩بػػػػػػػػا ملفػػػػػػػػاد   (مئ)انتصػػػػػػػػب ا٤ب مػػػػػػػػوؿ ا٤ب لػػػػػػػػ  ٗبمػػػػػػػػُب ا٤بصػػػػػػػػدر 

 هئ مئ خئ  حئ    ُّ) قولػػػػػػع:"الز٨بشػػػػػػرمُّ يف ممػػػػػػُب اآليػػػػػػة  يقػػػػػػوؿ اللقػػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػػع: 
ف  ( كإمئإٍذ قولػػػػػػػع: ) ؛نظػػػػػػػره  (ٓ)عمثليػػػػػػ ( يف التمثيػػػػػػل  ػػػػػػػع ٤بػػػػػػػا يممػػػػػػل فيػػػػػػػع مصػػػػػػػدره َّ جب

هػػػػػي   ى   فممػػػػُب اآليػػػػػة: ملف  جهػػػػن  ( جهػػػػػن  )٢بملػػػػع علػػػػى  ؛ممنػػػػا : اجملػػػػػزمُّ ا كػػػػاف ل ظػػػػع مصػػػػػدرن 
ػػػػػاؼ)الشػػػػػيء الػػػػػ م ملنػػػػػت  ٦بزيُّػػػػػوف  ػػػػػع  كيف  ( ٗبػػػػػا جب هئكانتصػػػػػب )"مػػػػػا نصُّػػػػػع:  (اللش 

ػػػػػػػازىٍكف  ملك  إاػػػػػػػمار ٘بػػػػػػػازكف  ملك علػػػػػػػى ا٢بػػػػػػػاؿ؛ ألف ( مئ خئ  حئيف: ) مػػػػػػػن ممػػػػػػػُب: ٘بي
 انتهى.  (ٔ)"وصوؼ  ا٤بوفورا١بزاء م

                                                             

نقبل  ِِٗ  كا١بُب الداٍل َُّ/ٓالت ييل كالتلميل  يف: عينظر رملي  ك ُِٕ/ُينظر: مماٍل القرهف كإعرا ع للزجاج  (ُ)
 . ُُٗ/ِ  كٮب  ا٥بوام  ّٔٗا ن كالد  كمػِب اللبيب  عن

  .َُّ/ٓينظر رملم ا ن عص ور يف الت ييل كالتلميل  (ِ)
 .ّٔسورة اإلسراء   (ّ)
 .ُِٖ/ِسال  ملكا  ا٤ب (ْ)
  كٮب   ْْٔ/ِ( مث ل كثّبه من النحاة هب   اآلية على ا٤بصدر إذا عمل فيع مصدره مثلع. ينظر: تواي  ا٤بقاصد ٓ)

 . ٕٗ/ِا٥بوام  
 . ٕٗ/ٕ  كينظر البحر احمليط ٕٕٔ/ِاللشاؼ  (ٔ)
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ال ل الن صػػػػػػػػب ٗبمػػػػػػػػُب ال مػػػػػػػػل الػػػػػػػػ م تضػػػػػػػػمنع اللػػػػػػػػبلـ  مًػػػػػػػػجي  (ُ)قلػػػػػػػػت: فملػػػػػػػػى األك ؿ
 (ِ)".ا ل ظ ا٤بصدر  فتثملع ميٍنًص ن 

و؛ ١بػػػػواًز ٦بػػػػيء ا٤بصػػػػدر  ػػػػػّب  كرد   الشػػػػنواٍل علػػػػى إيػػػػراد اللقػػػػاٍل  ػػػػثف  ذلػػػػ  غػػػػّب متمػػػػْب 
"ال ٱب ػػػػػػى ملن ػػػػػػع ال يتمػػػػػػْب يف اآليػػػػػػة ملٍف تثكيػػػػػػلو مبالػػػػػػػةن  كٞبػػػػػػل ذلػػػػػػ  علػػػػػػى اجملػػػػػػاز  يقػػػػػػوؿ: 

ػػػػ ى  ػػػػع  ػػػػن  ى( ال ييمػػػػْب  ذلػػػػ ؛ ألف  ا٤بصػػػػدرى قػػػػد ٱبي يلػػػػوف ٗبمػػػػُب: اجملػػػػزم   ػػػػع  كٍٞبلػػػػع علػػػػى )جىهى
  ) عػػػػن اسػػػػ  المػػػػْب مػػػػن غػػػػّب تثكيػػػػلو لقصػػػػػد ا٤ببالػػػػػة  علػػػػى حػػػػد : )فإ٭بػػػػا هػػػػي إقبػػػػاؿه كإد ػػػػػاري

  عبػػػػػػػػد القػػػػػػػػاهر ملف  قػػػػػػػػوؿ فقػػػػػػػػد نيقػػػػػػػػل يف )ا٤ب ػػػػػػػػوؿ( يف  ػػػػػػػػاب اجملػػػػػػػػاز المقلػػػػػػػػي عػػػػػػػػن الشػػػػػػػػي
 :(ّ)الشاعر

 ممما ِىَي ِإْقبمممممممَمممممممماٌل َوِإْدبممممممَممممممارُ َمممنمممَّمممإِ فَ           ........................

مػػػػػػن اجملػػػػػػاز المقلػػػػػػي؛ فػػػػػػإف  الشػػػػػػاعر مل ييػػػػػػرًد  ػػػػػػػ)اإلقباؿ كاإلد ػػػػػػار( غػػػػػػّبى ممناٮبػػػػػػا حػػػػػػٌب 
ػػػػمت يلػػػػوف اجملػػػػازي يف الللمػػػػة  كإ٭بػػػػا  اجملػػػػازي يف ملٍف جمىلىهػػػػا للثػػػػرة مػػػػا تقبػػػػل كتػػػػد ر كث ػػػػا ٘بس 

-مػػػػن اإلقبػػػػاؿ كاإلد ػػػػار. كلػػػػي  مليضنػػػػا علػػػػى حػػػػ ًؼ ا٤بضػػػػاؼ كإقامػػػػًة ا٤بضػػػػاًؼ إليػػػػع مقامػػػػع 
: مليريػػػػػػدى: )إ٭بػػػػػػا هػػػػػػي ذاتي إقبػػػػػػاؿو كإد ػػػػػػارو( ملفسػػػػػػدنا -كإٍف كػػػػػػانوا ي كركنػػػػػػع منػػػػػػع ؛ إذ لػػػػػػو قلػػػػػػتى

 (ٓ)انتهػػػػػػى." (ْ)كػػػػػػبلـ عػػػػػػامي  مػػػػػػرذكؿ.الشػػػػػػمر علػػػػػػى ملن سػػػػػػنا كخرجنػػػػػػا إىل شػػػػػػيء مػسػػػػػػوؿو  ك 

 ككاف  ا٢بمصيُّ الشنواٍل  يف ٚبرٯبع.

كملجػػػػػػاب الصػػػػػػػب افي علػػػػػػػى مػػػػػػن اعػػػػػػػَبض  ػػػػػػػثف  المامػػػػػػػل يف ا٤ب مػػػػػػوًؿ ا٤ب لػػػػػػػ  هػػػػػػػو ممػػػػػػػُب 
 ا٤بصدر  كلي  ل ظع  وجهْب:

                                                             

 ٘بيىازىكف(.))جزاءن( من ممُب  نتصابا وملم: األكؿ من توجيهات الز٨بشرم كه (ُ)
 .ّْٔ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
ٌٌب إذا اد كىرىتٍ ن البسيط  للهنساء  كهو عجز  يت صدر : )م( ّ) (  كالبيت يف ديواف ا٣بنساء تػىٍرتى ي ما رتمىٍت  حى

  كٛبهيد ََّ  كدالئل اإلعجاز ّّٔ  كعلل النحوّْٓ/ُكالشمر كالشمراء   ّّٕ/ُكاللتاب   ّّٖ
 .ُّْ/ُكخزانة األدب   ُْٖٓ/ْالقواعد

 .َِّ-ََّ  كالنص منقوؿ  ا٤بمُب من اإلعجاز ُٓٗينظر: ا٤ب وؿ ( ْ)
   مل.َُٔحاشية الشنواٍل على ملكا  ا٤بسال  ( ٓ)
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( كإحػػػػػػػبلؿ ا٤بضػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػع مئإملػػػػػػػاف تقػػػػػػػدير مضػػػػػػػاؼو ٧بػػػػػػػ كؼ قبػػػػػػػل ) األول:
 ٧بلع  كالبقاء على مصدرية المامل.

ا للمبالػة. الثاني:  البقاء على مصدريتع  بل تقدير كال تثكيل؛ قصدن
ا١بػػػػػػزاء   ػػػػػػثف   ؛يف التمثيػػػػػػل  اآليػػػػػػة ٕبػػػػػػثه  (إخل... خئ  حئ)قولػػػػػػع: فيقػػػػػػوؿ الصػػػػػػب اف: "

ا يف ا٢بقيقػػػػػػػة  فلػػػػػػػي  المامػػػػػػػل مصػػػػػػػدرن  ( خئ)لػػػػػػػع علػػػػػػػى  ػػػػػػػدليل ٞبٍ   ل  ػػػػػػػعزى ػػػػػػػػػجػػي ا٤ب :ٗبمػػػػػػػُب
  علػػػػى مصػػػػدريتع  تقػػػػدير مضػػػػاؼ ١بػػػػزاءً  ذلػػػػ   ػػػػل يصػػػػ  إ قػػػػاء اال يتمػػػػْب   :كلػػػػ  ملف تقػػػػوؿ

  (ُ)."ا للمبالػةقصدن  ؛ملك  بل تقديرو   ل جزائً  ٧بلُّ  :ملم

كمػػػػن التللُّػػػػف مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػع اللقػػػػاٍلُّ  التثكيػػػػل  كمػػػػن مثى  النصػػػػب عليػػػػع  كملقػػػػرب منػػػػع 
مػػػػا تضػػػػم نع جػػػػواب الشػػػػنواٍل كالصػػػػباف مػػػػن ملف  المامػػػػل جػػػػيء  ػػػػع مصػػػػدرنا للمبالػػػػػة؛ حيػػػػث 

 الم اب إل لي  كمتبميع يف اآلية الٍب مث ل هبا ا ن هشاـ.ناسب ذل  موا  

كيايػػػػد صػػػػحة التمثيػػػػل  اآليػػػػة علػػػػى مػػػػا يممػػػػل  ػػػػع مصػػػػدره مثلػػػػع ملف  كثػػػػّبنا مػػػػن النحػػػػاة 
ػػػػػػػػػػر احي األل يػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػنه  ا٤بػػػػػػػػػػرادم  كا ػػػػػػػػػػن القػػػػػػػػػػي   كاألمشػػػػػػػػػػوٍل   مث لػػػػػػػػػػوا هبػػػػػػػػػػا  ك ػػػػػػػػػػاألخص  شي

 (ِ)كالسيوطي.

االنتصمممماب علممممى المفعممممول  المصممممدر فممممي: نيابممممة الصممممفة عممممن الثممممامناالعتممممراض 
 المطلق

 نيا ػػػػػػػة  -يف ) ػػػػػػػاب: ا٤ب مػػػػػػػوؿ ا٤ب لػػػػػػػ (-ٛبثيػػػػػػػل ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى
عػػػػن ا٤بصػػػػدر  ينػػػػوبي الصػػػػ ة عػػػػن ا٤بصػػػػدر  االنتصػػػػاًب علػػػػى ا٤ب مػػػػوؿ ا٤ب لػػػػً  ٗبػػػػا قػػػػاؿ فيػػػػع: "

ػػػػنى   كػػػػػ)ًسٍرتي  ل  مػػػػا يػػػػدؿُّ علػػػػى ا٤بصػػػػدر مػػػػن صػػػػ ةو مي ػيف االنتصػػػػاب علػػػػى ا٤ب مػػػػوؿ الػػػػ ملىٍحسى
 (ّ)".الس ٍّبً(

                                                             

 .ُّٔ/ِحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ( ُ)
 .ِٖٔ/ُ  كالبهجة ا٤براية ْٕٔ/ُ  كشرح األمشوٍل ّْٓ/ُ  كإرشاد السال  ْْٔ/ِينظر: تواي  ا٤بقاصد ( ِ)
 .ُِّ/ِا٤بسال   ملكا  (ّ)
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لػػػػػػػزـك  الوجمممممممو األول:فػػػػػػػّبل اللقػػػػػػػاٍل ملف مثػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ ميشػػػػػػػًلله مػػػػػػػن كجهػػػػػػػْب: 
ػػػػػػػيػٍرى  ًسٍرتي كصػػػػػػػف ا٤بصػػػػػػػدر ا٤بقػػػػػػػد ر نلػػػػػػػرةن  ا٤بمرفػػػػػػػة؛ كذلػػػػػػػ  فػػػػػػػيمىٍن قػػػػػػػد ر   ػػػػػػػػ) ػػػػػػػنى  السى ملىٍحسى

ػػػػػػٍّبً  لػػػػػػزكـي كصػػػػػػًف ا٤بصػػػػػػدر ا٤بقػػػػػػد ر ميمر فنػػػػػػا  ػػػػػػػ)ملىٍؿ(  ا٤بضػػػػػػاؼ؛ كذلػػػػػػ   الوجممممممو الثمممممماني:(. الس 
ػػػػػيػٍرنا ًسٍرتي فػػػػػيمىٍن قػػػػػد ر   ػػػػػػ) ػػػػػٍّبً  سى ػػػػػنى الس  ػػػػػنى.(  يقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "ملىٍحسى . .قولػػػػػع: )كػػػػػػًسٍرتي ملىٍحسى

ػ)ملىٍؿ( لػػػػػـز ا٤بصػػػػػدر إف قيػػػػػد رى نلػػػػػرة لػػػػػـز كصػػػػػ ع  ا٤بمرفػػػػػة  ملك ممرفػػػػػةن  ػػػػػ ؛ ألف  إخل( فيػػػػػع إشػػػػػلاؿه 
 (ُ) ".ؼ هبا  ا٤بضاؼكصف ا٤بمر  

 .(ّ)  كقد ر  خالد األزهرم كالصباف  ا٤بمرفة(ِ)ا ن الناظ  قد ر   النلرة ك٩بن

كملجػػػػاب ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػي عػػػػن الشػػػػ   اآلخػػػػػر مػػػػن إشػػػػلاؿ اللقػػػػاٍل  ػػػػثف  ذلػػػػ  جػػػػػائز 
كال ٧بػػػػػ كرى فيػػػػػع؛  االعتمػػػػػاد علػػػػػى مػػػػػا قػػػػػر ر  ا ػػػػػني ا٢باجػػػػػب مػػػػػن ملف  ذا الػػػػػبلـ ال يت صػػػػػف إال 

: "ملجيػػػػػػػػبي  ثن ػػػػػػػػع ال ا٢بمصػػػػػػػػيٗبثلػػػػػػػػع  ملك  ا٤بضػػػػػػػػاًؼ إىل مثلػػػػػػػػع  فػػػػػػػػبل إشػػػػػػػػلاؿى إذف  يقػػػػػػػػوؿ 
ملم: مػػػػػػن ملجػػػػػػل ملف  –: كمػػػػػػن مثى  -قػػػػػػد س اهلل سػػػػػػر - ٧بػػػػػػ كر يف الثػػػػػػاٍل  قػػػػػػاؿ ا ػػػػػػن ا٢باجػػػػػػب

 (ْ)مل يوصػػػػػػػف ذك الػػػػػػػبلـ إال ٗبثلػػػػػػػع  ملك  ا٤بضػػػػػػػاؼ إىل مثلػػػػػػػع -ا٤بوصػػػػػػػوؼى ملخػػػػػػػصُّ ملك مسػػػػػػػاكو 
 (ٔ)"فبل ٯبوز الوصف هبا. (ٓ)؛ إذ البواقي كلها ملعلى من ذم البلـ-ملم: صورةن –

مػػػػػا قػػػػػاؿ  (ٕ)ككػػػػػ ا الدنوشػػػػػرم فقػػػػػد قػػػػػاؿ: "ال ييشػػػػػلل علػػػػػى قولػػػػػع: )كاألصػػػػػل... إخل(
اللقػػػػػػاٍل ملن ػػػػػػع يلػػػػػػـز كصػػػػػػف مػػػػػػا فيػػػػػػع )ملؿ(  ا٣بػػػػػػايل منهػػػػػػا  كهػػػػػػو ٧بػػػػػػ كره؛ ألف  كبلمػػػػػػع مػػػػػػردكد 

 .(ٖ)ٔبواز كص ع ٗبا فيع )ملىٍؿ(  ملك  ا٤بضاؼ ٤با هي فيع"

                                                             

 .ّْٖحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 . ُِٗينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ِ)
 . ُٓٔ/ِ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ّْٗ/ُينظر: التصري   (ّ)
   كقد نقل ا٢بمصي قوؿ ا ن ا٢باجب  ا٤بمُب.َّينظر: كافية ا ن ا٢باجب  (ْ)
ملم: يف مراتب ا٤بمارؼ  فثعرفها عند ا١بمهور ا٤بضمرات  مث األعبلـ  مث اس  اإلشارة  مث ا٤بمر ؼ  البلـ  (ٓ)

 .ٕٗٗ/ُلللافية كا٤بوصوالت. ينظر: شرح الراي 
 .ِّٓ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ٔ)
يػٍرى  ًسٍرتي يقصد  ع قوؿ خالد األزهرم :"كاألصلي ) (ٕ)  .ّْٗ/ُالتصري  (". ملىٍحسىنى الس ٍّبً  السى
 .ِّٔ-ِّٓ/ُينظر قولع يف حاشية ياسْب على التصري   (ٖ)
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.  كما ملجاب  ع ا٢بمصي كالدنوشرم عن الثاٍل فحسنه كشاؼو

اللقػػػػػاٍل  ملمػػػػػا اإلشػػػػػلاؿ األكؿ يف تقػػػػػدير ملصػػػػػل ا٤بصػػػػػدر احملػػػػػ كؼ  ػػػػػالنلرة فقػػػػػد ان ػػػػػرد
يف تنبًُّهػػػػػػػػػع لػػػػػػػػػع  كمػػػػػػػػػا انتقػػػػػػػػػد  فمت جػػػػػػػػػعه؛ ألف  إاػػػػػػػػػافة )ملفمػػػػػػػػػل الت ضػػػػػػػػػيل(  -فيمػػػػػػػػػا ملعلػػػػػػػػػ –

   فويًص ت النلرة ا٤بقد رة يف ا٤بثاؿ  ا٤بمرفة  ٩با ملكق  التقدير ٗبحظورو ٫بوم.(ُ)٧بضة

نيابممممة ضمممممير المصممممدر عنممممو فممممي االنتصمممماب علممممى المفعممممول  :التاسممممعاالعتممممراض 
 المطلق

التمثيػػػػػػل  نيا ػػػػػػة  -يف ) ػػػػػػاب: ا٤ب مػػػػػػوؿ ا٤ب لػػػػػػ (-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
عػػػػػن ا٤بصػػػػػدر يف  ينػػػػػوبي اػػػػػمّب ا٤بصػػػػػدر عنػػػػػع  االنتصػػػػػاب علػػػػػى ا٤ب مػػػػػوؿ ا٤ب لػػػػػ  يف قولػػػػػع: "

٫بػػػػو:  ملك اػػػػمّب ...   ل  مػػػػا يػػػػدؿُّ علػػػػى ا٤بصػػػػدر مػػػػن صػػػػ ةو مي ػاالنتصػػػػاب علػػػػى ا٤ب مػػػػوؿ الػػػػ
َّ ىئ نئ مئُّ ك٫بو:  ( اسن الً جى  عي نُّ ظي ملى  اهللً  دى بٍ عى )

(ِ)
 ."(ّ) 

( علػػػػػى مػػػػػا لػػػػػي  ٗبصػػػػػدر نئفػػػػػّبل اللقػػػػػاٍل ملن ػػػػػع مث ػػػػػل  مىػػػػػٍود الضػػػػػمّب الػػػػػ م يف )
ألف  :ملم إخل( ...َّ ىئ نئ مئ ُّ  قولػػػػػػػػػػع: )ك٫بػػػػػػػػػػو:  كيقػػػػػػػػػػوؿ: "-كمػػػػػػػػػػا يريػػػػػػػػػػد-ملصػػػػػػػػػػلي 

 َّ زئ رئ ّٰ ُّ : قولػػػػػػػػػععلػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػ اب مػػػػػػػػػن  الضػػػػػػػػػمّب عائػػػػػػػػػده 
 للػػػػػػػػػن األظهػػػػػػػػػر ملف    (ْ)

٭بػػػػػا هػػػػػو إع اآلف ككبلميػػػػػ  عليػػػػػع عً لمػػػػػدـ جريانًػػػػػ (؛بملع   ػ)اسػػػػػ  مصػػػػػدر ال مصػػػػػدر لػػػػػ (زئ)
 (ٓ) ."علٍ فتثم   .صلييف ا٤بصدر األ

  (ٔ)ككافػػػػ  اللقػػػػاٍلُّ ٧بيػػػػي الػػػػدين عبػػػػد القػػػػادر ا٤بلػػػػي هبػػػػ ا االعػػػػَباض علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ
كٯبػػػػػػػػاب عػػػػػػػػن ذلػػػػػػػػ   ػػػػػػػػثف  الضػػػػػػػػمّب يمػػػػػػػػود علػػػػػػػػى المػػػػػػػػ اب الػػػػػػػػ م هػػػػػػػػو ٗبمػػػػػػػػُب   (ٔ)هشػػػػػػػػاـ

                                                             

  كاللباب للمل م ُّٓ/ُ ن مال . ينظر: شرح الراي لللافية كذل  على م هب سيبويع كا١بمهور  كك ا كا (ُ)
 .ِِٓ/ّ  كشرح التسهيل ال ن مال  َّٗ/ُ

 . ُُٓسورة ا٤بائدة   (ِ)
 .ُْٖ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ُُٓرة ا٤بائدة  سو  (ْ)
  .َّٓاشو على تواي  األل ية حو  (ٓ)
 .َِّ-ِِٗ/ُف  الستور ر ينظر:  (ٔ)
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 ؛كالمػػػػػػػػ اب هنػػػػػػػػا ٗبمػػػػػػػػُب التمػػػػػػػػ يبالتمػػػػػػػ يب  إذ ٮبػػػػػػػػا ٗبمػػػػػػػػُب كاحػػػػػػػػد. قػػػػػػػػاؿ مل ػػػػػػػػو حي ػػػػػػػػاف: "
( يمػػػػػػػػػػػود علػػػػػػػػػػػى نئ مئ  كالظػػػػػػػػػػػاهر ملف الضػػػػػػػػػػػمّب يف )انتصػػػػػػػػػػػابي ا٤بصػػػػػػػػػػػدر...   فانتصػػػػػػػػػػػا ع

ا"الم اب ٗبمُب التم يب  كا٤ب  (ُ).مُب: ال مليع  ب مثل التم يب ملحدن

كقػػػد نقػػػل خالػػػد األزهػػػرم عػػػن ا ػػػن هشػػػاـ مػػػا ييػػػدف   ػػػع اعػػػَباض اللقػػػاٍل كمػػػن كافقػػػع  
فتقػػػػػػػػدير : ال  َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ  :كملمػػػػػػػػا ٫بػػػػػػػػوحيػػػػػػػػث قػػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ: "

فصػػػػػػار لػػػػػػع  النػػػػػػوعي   عػػػػػػن ا٤بصػػػػػػدرً  ب هػػػػػػ ا التمػػػػػػ يب ا٣بػػػػػػاص  فالضػػػػػػمّب هنػػػػػػا نائػػػػػػبه ملعػػػػػػ   
 (ِ) ."حالتاف

كعل ػػػػػػ  الدنوشػػػػػػرم علػػػػػػى كػػػػػػبلـ ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ السػػػػػػا    كناقشػػػػػػع  قولػػػػػػع: "يػيػػػػػػرىدُّ  ػػػػػػ ل  
ملف اللػػػػػبلـ يف اػػػػػمّب ا٤بصػػػػػدر  كالضػػػػػمّب يف اآليػػػػػة عائػػػػػد  [يمػػػػػِب اللقػػػػػاٍل علػػػػػى مػػػػػن يػػػػػزع  

إىل )عػػػػػػػ ا نا( قبلػػػػػػػػع  كهػػػػػػػو لػػػػػػػػي  ٗبصػػػػػػػػدرو لػػػػػػػػ)ع  ب(  ككجػػػػػػػػعي الػػػػػػػرد ملف  الضػػػػػػػػمّبى عائػػػػػػػػده إىل 
ا -التمػػػػ يب كهػػػػو ٗبمنػػػػا . فػػػػإف قيػػػػل: يلػػػػـز علػػػػى ذلػػػػ  خلػػػػوُّ الصػػػػ ة  يمػػػػِب: ال ملع   ػػػػع ملحػػػػدن

اؿ شػػػػيهنا اإلمػػػػاـ عبلمػػػػػة قلػػػػػت: قػػػػ -ملعػػػػِب: عػػػػ ا نا–مػػػػن اػػػػػمّب ا٤بوصػػػػوؼ  -مػػػػن المػػػػا٤بْب
: "هػػػػػ ا نظػػػػػّب: ٧بمػػػػػده جػػػػػاء مل ػػػػػو عبػػػػػد اهلل  إذا كػػػػػاف مل ػػػػػو عبػػػػػد اهلل كنيػػػػػة (ّ)األنػػػػػاـ مل ػػػػػو  لػػػػػر

لػػػػػػػع  فيلػػػػػػػوف اشػػػػػػػتماؿ ٝبلػػػػػػػة الصػػػػػػػ ة علػػػػػػػى اسػػػػػػػ  ٗبمػػػػػػػُب ا٤بوصػػػػػػػوؼ كافينػػػػػػػا يف الػػػػػػػر ط؛ ألف 
الضػػػػػمّب ٗبمػػػػػُب التمػػػػػ يب  كالتمػػػػػ يب كالمػػػػػ اب كاحػػػػػد." مث رمليػػػػػتي مل ػػػػػا حيػػػػػاف صػػػػػر ح  ػػػػػ ل  

 (ْ)ع فلّباجى ."يف إعرا 

كٗبػػػػا سػػػػب ى يظهػػػػر ملف اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل  ميػػػػده  كيتبػػػػْب  صػػػػحة ٛبثيػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ جملػػػػيء 
 الم اب ٗبمُب التم يب.

                                                             

  .ُْٓ/ْلبحر احمليط ا (ُ)
  .ْْٗ/ُنظر قولع يف التصري  ي (ِ)
 مِب مل ا  لر الشنواٍل.ي (ّ)
 يزع ( اللقاٍل.  كقد ذكر ياسْب ملف مراد   ػ)من ِّٕ/ُنظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  ي (ْ)
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 عمل الجار والمجرور في المفعول معو : العاشراالعتراض 

التمثيػػػػػل علػػػػػى مػػػػػػا  -يف ) ػػػػػاب: ا٤ب مػػػػػوؿ ممػػػػػػع(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػاـ 
ملك اسػػػػػ  فيػػػػػع ممنػػػػػا  كحركفػػػػػع( مػػػػػن حػػػػػد ا٤ب مػػػػػوؿ ممػػػػػع  ا٤بثػػػػػاؿ:   ٱبػػػػػرج  القيػػػػػد )ذات فمػػػػػل

ػػػػ) ا لىػػػػ ى كىملى ىػػػػاؾى هى تاليػػػػةو  ( مىػػػػ ى ) ٗبمػػػػُب  تػػػػاؿو لػػػػواكو   فىٍضػػػػلة  كهػػػػو اسػػػػ ه (  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: " ى
(...   ك اسػػػػػػ  فيػػػػػػع ممنػػػػػػا  كحركفيػػػػػػعذات فمػػػػػػل مل  ١بملػػػػػػة فهػػػػػػرج  ػػػػػػالل ظ   كػػػػػػػ)ًسٍرتي كىال  رًيػػػػػػ ى

ػػػػػػػػػمى ى األكؿ ٫بػػػػػػػػػو ػػػػػػػػػًل السى ى(...  : )ال تىٍثكي ػػػػػػػػػ كىتىٍشػػػػػػػػػرىبى الل ػػػػػػػػػ ى ا لىػػػػػػػػػ ى ك السػػػػػػػػػادس ٫بػػػػػػػػػو: )هى  ى
)  (ُ)".تلل   عفبل يي  ؛كىملى ىاؾى

فبا١بػػػػػار  كاجملػػػػػركر يف ا٤بثػػػػػاؿ ا٤بػػػػػ كور تضػػػػػمُّنه ٤بمػػػػػُب االسػػػػػتقرار  فيتحقػػػػػ  شػػػػػرط ٦بػػػػػيء 
الػػػػواك تاليػػػػة ١بملػػػػةو ذات فمػػػػلو  فػػػػبل يصػػػػػ ُّ التمثيػػػػل  ػػػػع علػػػػى ٨برىجػػػػات القيػػػػد: )ذات فمػػػػػل  

ػػػػػقولػػػػػع: )٫بػػػػو:   كحركفػػػػػع(  يقػػػػػوؿ اللقػػػػاٍل: "ملك اسػػػػ  فيػػػػػع ممنػػػػا ا لىػػػػػ ى كىملى ىػػػػاؾى هى فيػػػػػع نظػػػػػر؛ (  ى
 (ِ)"ألف  ا١بار كاجملركر فيع ممُب االستقرار الصا  ل ل .

(  للػػػػػن ال  نمػػػػػ  يف ا٤بثػػػػػاؿ ممػػػػػُب )هػػػػػا( التنبيػػػػػع  كممػػػػػُب )ذا( اإلشػػػػػارة  كممػػػػػُب )اسػػػػػتقر 
ٯبػػػػػػو ز ذلػػػػػػ  نصػػػػػػب )مل ػػػػػػاؾ( علػػػػػػى ا٤بميػػػػػػة  فػػػػػػإف النحػػػػػػويْب كإف تنبهػػػػػػوا للنظػػػػػػر الػػػػػػ م ملكرد  

 اللقاٍل  إال مل   منموا الممل فيع كعللوا ذل   تمليلْب: 

مل   ذات ا٤بثػػػػػػاؿ؛ للونػػػػػػعلػػػػػػػًما اسػػػػػػتقب  سػػػػػػيبويع كمنىػػػػػػ  مػػػػػػن نصػػػػػػب )األب( يف األول:
  فػػػػان ب  ا٤بثػػػػاؿ يف مواػػػػ  ا ػػػػن هشػػػػاـ  قػػػػاؿ ا ػػػػن (ّ)يف ممػػػػُب فمػػػػلو  اكال حرفنػػػػ  يػػػػ كر فمػػػػبلن 

 كا٢باصػػػػل ملف سػػػػيبويع قػػػػد ملفصػػػػ   ػػػػثف اسػػػػ  اإلشػػػػارة كحػػػػرؼ ا١بػػػػر ا٤بتضػػػػمن ممػػػػُبمالػػػػ : "
ػػػػػ) االسػػػػػتقرار ال يممػػػػػبلف يف ا٤ب مػػػػػوؿ ممػػػػػع  ألنػػػػػع حلػػػػػ  علػػػػػى ملف   ا لىػػػػػ ى كىملى ىػػػػػاؾى هى قبػػػػػي    ( ى

كمػػػػا   ب ا٤ب مػػػػوؿ ممػػػػعنٍصػػػػا عنػػػػد  لً ع غػػػػّب جػػػػائز  كلػػػػو كػػػػاف اسػػػػ  اإلشػػػػارة صػػػػا٢بن كمػػػػراد  ملن ػػػػ

                                                             

 .ِّٗ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ّٖٓحاشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َُّ/ُينظر: اللتاب  (ّ)
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ػػػػ :قػػػػاؿألجػػػػاز ملف يي  ملك حػػػػرؼ جػػػػر    تضػػػػمن حػػػػرؼ االسػػػػتقرار مػػػػن ظػػػػرؼو  ا لىػػػػ ى كىملى ىػػػػػاؾى هى    ى
 (ُ)".(ل ػ)ملك ل (ه اػ)ا  ْب الممل ل٨بّب  

النمػػػػػػػػداـ حػػػػػػػػركؼ ال مػػػػػػػػل  ككػػػػػػػػ ا ال ػػػػػػػػاكهيُّ منػػػػػػػػ  النصػػػػػػػػبى علػػػػػػػػى ا٤بميػػػػػػػػة يف ا٤بثػػػػػػػػاؿ 
ػػػػػكيقػػػػػوؿ: "ك٫بػػػػػو: ) ا لىػػػػػ ى كىملى ىػػػػػاؾى هى ؛ لمػػػػػدـ حػػػػػركؼ (ِ)( فػػػػػبل ييػػػػػتلل   ػػػػػع خبلفنػػػػػا أليب علػػػػػي ى

".   (ّ) ال مل كإف كاف فيع ممُب ملينب ع كمليشّب  كاستقر 

المتنػػػػاع ذًكػػػػًر ال مػػػػل ا٤بقػػػػدر يف ا٤بثػػػػاؿ؛ ٢ب فػػػػع كجو نػػػػا فلثنػػػػع لػػػػي  ٗبوجػػػػود   الثمممماني:
 (ْ)  ك٧بيي الدين عبد القادر ا٤بلي.ا٢ب يد   ملجاب هب ا فل  يينصب  ا٤بقد ر ل ل

ا؟(  كامتناعػػػػع  كقػػػػد فػػػػر ؽ ا١بػػػػوجرمُّ  ػػػػْب سػػػػبب ٘بػػػػويز تقػػػػدير ال مػػػػل يف )مىػػػػا لىػػػػ ى كىزىيٍػػػػدن
ػػػػػيف ) ا لىػػػػػ ى كىملى ىػػػػػاؾى هى ػػػػػب فيػػػػػع النصػػػػػب  ٖبػػػػػبلؼ الثػػػػػاٍل  ألسػػػػػباب  ي نهػػػػػا  ى (   ػػػػػثف  األكؿ يتوج 

ػػػػا مل يقػػػػد ركا ال مػػػػل  ا؟(  حيػػػػث ملكجبػػػػوا فيػػػػع  قولػػػػع: "كإ٭ب  فيػػػػع كمػػػػا قػػػػد رك  يف )مىػػػػا لىػػػػ ى كىزىيٍػػػػدن
ا؟(  سػػػػبب  النصػػػػب علػػػػى ا٤ب مػػػػوؿ ممػػػػع؛ لقػػػػوة الػػػػداعي إىل تقػػػػدير ال مػػػػل يف )مىػػػػا لىػػػػ ى كىزىيٍػػػػدن

  كتػػػػػثخُّر ا١بػػػػػار كاجملػػػػػركر  كالقتضػػػػػائع -الػػػػػٍب هػػػػػي  األفمػػػػػاؿ ملكىل-تقػػػػػدـ )مػػػػػا( االسػػػػػت هامية 
ػػػػػػمػػػػػا يتملػػػػػػ   ػػػػػع كجو نػػػػػػا  ٖبػػػػػبلؼ ) ا لىػػػػػ ى هى (؛ فإنػػػػػع لػػػػػػي  فيػػػػػع إال داعو كاحػػػػػػد كهػػػػػػو كىملى ىػػػػػػاؾى   ى

 (ٓ) تثخُّر ا١بار كاجملركر فافَبقا."

ميػػػػد تمليػػػػل ا١بػػػػوجرمُّ؛ فال مػػػػل يف ا٤بثػػػػاؿ كا٤بلػػػػيُّ   ينمػػػػا  ػى  ا٢ب يػػػػدكصػػػػ   مػػػػا عل ػػػػل  ػػػػع 
ا لى ى كىملى ىاؾى هى )  كما يف غّب . ع للنصب    فو تلٍ ( مقد ره للنع ٩بتن  ال كر  كغّب مي  ى

 ك التمليلْب يندف  اعَباض اللقاٍل على ما مث ل  ع ا ن هشاـ.

                                                             

 .ُْْٖ/ّ  كينظر: ارتشاؼ الضرب ّٔ-ِٔ/ِشرح التسهيل  (ُ)
(  اس  اإلشار  (ِ) (؛ حيث نصىب )سر االن ة هو مل و علي ال ارسي  كقد ملجاز  استدالالن  ػ)ه ا رداًئيى م وي ا كسر االن

 م موالن ممع.
 ٦َِْبيب الندا  (ّ)
 .ّْٗ/ُ  كرف  الستور ُّٔ/ُينظر: حاشية ا٢ب يد  (ْ)
 .ّْْ/ِشرح ش كر ال هب للجوجرم  (ٓ)
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 : تمييز المفردالحادي عشراالعتراض 

التمثيػػػػػػل ٗبمي ػػػػػػز اػػػػػػمّب  -يف ) ػػػػػػاب: التمييػػػػػػز(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
كٯبػػػػوز " )نًٍمػػػػ ى( علػػػػى مػػػػا كػػػػاف فػػػػاعبلن ممػػػػُب غػػػػّب ٧بػػػػوؿو عنػػػػع صػػػػناعةن  يف قػػػػوؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ:

 إال يف يبلث مسائل: (تو يٍ زى  نٍ مً  له طٍ رً )كػ:  ًٗبنٍ يز التمي جرُّ 
 .ػػػػػػنا(ٮبى رٍ دً  نى يٍ رً شٍ عً )إحداها: ٛبييز المدد  كػ: 

ػػػػػػػ ضى رٍ األى  تي ٍسػػػػػػػرى غى )ؿ عػػػػػػػن ا٤ب مػػػػػػػوؿ  كػػػػػػػػالثانيػػػػػػػة: التمييػػػػػػػز احملػػػػػػػو   ا مىػػػػػػػ)  كمنػػػػػػػع: (ارن جى شى
 ...(بلن جي رى  عي نى سى حٍ ا ملى مى )ٖببلؼ:  ا( ن دى ملى  ادن يٍ زى  نى سى حٍ ملى 

 ابى طىػػػػػ)  كػػػػػػ:  عػػػػػن ال اعػػػػػل صػػػػػناعةن كػػػػػاف ٧بػػػػػو الن    يف ا٤بمػػػػػُب إفٍ مػػػػػا كػػػػػاف فػػػػػاعبلن الثالثػػػػػة: 
  :(ُ)(  كاسن ارً فى   ي رُّ دى  هللً )ٖببلؼ:   ...غّب  عن مضاؼو ملك  ( اسن  ٍ نػى  ده يٍ زى 

 ا...... وأَبْمَرْحِت َجارً 
 (نٍ ًمػػػػػػ)ْب  فيجػػػػػػوز دخػػػػػػوؿ لى إال مل مػػػػػػا غػػػػػػّب ٧بػػػػػػو   ... فإ مػػػػػػا كإف كانػػػػػػا فػػػػػػاعلْب ممػػػػػػُب

   (ِ)".لو جي رى  نٍ مً   ى مٍ : نً ده( ٯبوزيٍ زى  بلن جي رى   ى مٍ )نً  :كمن ذل  عليهما 

فيمػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍلُّ انتصػػػػػػػاب التمييػػػػػػػز يف ذلػػػػػػػ  ا٤بثػػػػػػػاؿ  الضػػػػػػػمّب؛ فصػػػػػػػار مػػػػػػػن ٛبييػػػػػػػز 
النسػػػػػبة  يقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػع:  ا٤ب ػػػػػرد ال النسػػػػػبة  كهػػػػػو يف مواػػػػػ  الت صػػػػػيًل يف ٛبييػػػػػزي 

 :عنػػػػع صػػػػناعةن  ؿو ممػػػػُبن غػػػػّب ٧بػػػػو   هػػػػو فاعػػػػله  : كمػػػػن التميػػػػػيز الػػػػ مقولػػػػع: )كمػػػػن ذلػػػػػ ( ملم"
ػػػػػػ)نًػػػػػػػٍم ى رى  ػػػػػػال ٱب ػػػػػػػى؛ إذ )رى  بلن( كفيػػػػػػػع نظػػػػػػره جي يف  ا٤بسػػػػػػتَبً  ( ٛبيػػػػػػػيز عػػػػػػن الضميػػػػػػػر ا٤ببػػػػػػػه ً ػبلن جي

ك ػػػػػػػثف الناصػػػػػػػب لػػػػػػػع ن ػػػػػػػ    (ّ)ال لنسبػػػػػػػػة  صػػػػػػػػرح  ػػػػػػػع الراػػػػػػػي )نًػػػػػػػػٍم ى(  فهػػػػػػػػو ٛبيػػػػػػػػيز ٤ب ػػػػػػػػرد
 (ُ)".عل   كاهلل مل(ْ)الضمّب ال )نًٍم ى(

                                                             

 جزء  يت من ا٤بتقارب  ٤بيموف  ن قي  ا٤بمركؼ  األعشى  كٛباـ البيت: ( ُ)
 (ارناجى  تً حٍ رى  ػٍ ملى ك ا    رى  تً حٍ رى  ػٍ ملى  :ػلي    ػ يٍ حً الر   د  جى  ٍْبى ا حً ٥بىى  ؿي وٍ قػي ملى )

  ّّٖ  ك٠بط الآليل ُِٔ  كشرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي ِٕٓ  ٔٓكٝبهرة اللػة   ٗٗكهو يف ديواف األعشى 
 .َْْ  ّٕٔ/ُملمايل ا ن ا٢باجب   ك َِٖ بل نسبة يف ال اخر ك  َّٔ  َّٓ  َِّ/ِكخزانة األدب 

 .ّٗٔ-ّٕٔ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 . ٗٗٔ/ِلللافية  ينظر : شرح الراي( ِ)
 .  َُٕ-ٗٗٔ/ِ ا٤بصدر السا  ( ّ)
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  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: (ِ)اللقػػػػػػاٍل  ا٤بػػػػػػرادمُّ يف عػػػػػػد   مػػػػػػن ٛبييػػػػػػز ا٤ب ػػػػػػرد ال ا١بملػػػػػػة كقػػػػػػد سػػػػػػب 
ػػػػػاارً فى   ي رُّ دى  هللً )مييػػػػز يف ٫بػػػػو: الت" ػػػػػػػال  ى ٍمػػػػنً )ك ( سن ػػػػػرى  نٍ ًمػػػػ ءي رٍ ػػمى ػػػػتػي  لو جي م ػػػػرد ال ٛبييػػػػػز  ٛبييػػػػػزه  (ي  امً هى

  (ّ)".كا٤بنقوؿ عن ال اعل ال يلوف إال ٛبييز ٝبلةٝبلة  

   ينمػػػػا تبػػػػ  ا ػػػػني هشػػػػاـ ا ػػػػنى (ْ)هشػػػػاـ فمػػػػد   مػػػػن ٛبييػػػػز ا٤ب ػػػػردا ػػػػنى  كخػػػػالف ا١بػػػػوجرمُّ 
 (ٓ)الناظ  يف جملع من ٛبييز ا١بملة.

كجػػػػػػػو ز الشػػػػػػػهابي القػػػػػػػا٠بيُّ األمػػػػػػػرين  كحاصػػػػػػػل  يانػػػػػػػع هػػػػػػػو ملف يلػػػػػػػوف التمييػػػػػػػز عػػػػػػػن 
فلػػػػػػ  يػػػػػػػػبًه ؛ كذلػػػػػػ   رجوعػػػػػػع إىل   ػػػػػػرد إٍف عيػػػػػػرؼ ا٤بقصػػػػػػود مػػػػػػن الضػػػػػػمّبالنسػػػػػػبة ال عػػػػػػن ا٤ب
ػػػػا(  ٫بػػػ  اسػػػ و سػػػا  و ممػػػْبو  ا فللػػػع درُّ ي فارسن (  ك)لقيػػػت زيػػػدن و: )مػػػػا جػػػاءٍل زيػػػده فيػػػا لػػػع رجػػػػبلن

(  ك)هلل درُّ زيػػػػػػدو  ػػػػػػرو ٫بػػػػػػو: )هلل درُّ  رجػػػػػػبلن ػػػػػػع ا٣ب ػػػػػػابي لشػػػػػػهصو ممػػػػػػْب  ملك اسػػػػػػ و ميظهى ملك كيج 
( فبػػػػػ ل  يلػػػػػوف التمييػػػػز عػػػػػن النسػػػػػبة يف اإلاػػػػػافة. كيلػػػػوف التمييػػػػػز عػػػػػن ا٤ب ػػػػػرد إف مل  رجػػػػبلن

( ٰبتمػػػػػل ملف ييمػػػػػرؼ ا٤بقصػػػػػود مػػػػػن الضػػػػػمّب ك  ػػػػػا؛ فالضػػػػػمّب يف ٫بػػػػػو: )يػػػػػا لػػػػػع رجػػػػػبلن كػػػػػاف مبهىمن
 (ٔ) يلوف ا٤بقصود منع رجبلن  ملك امرملةن  ملك صبينا.

مػػػػػل كػػػػػبلـ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ؛ فقػػػػػد عيػػػػػرؼ ا٤بقصػػػػػود  ػػػػػثف  كعلػػػػى  يػػػػػاف الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بي ٰبي
ػػػػػػػرو يف  ػػػػػػػع ا٣ب ػػػػػػػاب السػػػػػػػ و مظهى ػػػػػػػرى   ى ٍمػػػػػػػ)نً كيج  ده(  كللػػػػػػػوف اللػػػػػػػبلـ يف التمييػػػػػػػز عػػػػػػػن يٍػػػػػػػزى  بلن جي

 النسبة  فبل يرًد االعَباض عليع ل ل .

                                                             

 .ّٕٖحواشو على تواي  األل ية ( ُ)
 .َٕٕ/ِ  كالتصري  لؤلزهرم ّّٕ/ِينظر: تواي  ا٤بقاصد ( ِ)
 ّّٕ/ِتواي  ا٤بقاصد  (ّ)
 .ِٖٓ/ُينظر: شرح ش كر ال هب ( ْ)
 .ِِٓينظر: شرح األل ية ال ن الناظ  على األل ية ( ٓ)
 .َّٔ/ُ. كينظر: حاشية ا٢ب يد ّٗٗ/ُياسْب على التصري  ينظر قولع يف حاشية ( ٔ)
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 الخطأ في تقدير المثال -ثانًيا 

ػػػػػػع فيػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل اعَبااػػػػػػػاتع علػػػػػػى مل مثلػػػػػػة ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ  ٣ب ػػػػػػثو يف تقػػػػػػػدير  هػػػػػػو مػػػػػػا كج 
 ٤بثاؿ  ملك تثكيلع  كاعَباااتع على النحو اآليت:ا

 )صٍو( الواقع موقع ما يقبل )أل( االعتراض األول: 

التمثيػػػػػػل  ػػػػػػػاس   -يف ) ػػػػػػاب: النلػػػػػػرة كا٤بمرفػػػػػػة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
االسػػػػ  نلػػػػرة  ال مػػػػل )صػػػػعو( علػػػػى النلػػػػرة الواقمػػػػة موقػػػػ  مػػػػا يقبػػػػل )ملىٍؿ(  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "

ا٤بػػػػػايرة  ٍؿ(ملى )الثػػػػاٍل: مػػػػػا يقػػػػػ  موقػػػػػ  مػػػػػا يقبػػػػػل ... كهػػػػي األصػػػػػل  كهػػػػػي عبػػػػػارة عػػػػػن نػػػػػوعْب:
 (ُ) ."اموق  قول : سلوتن  فإنع كاق ه  ا نن منو   (صع)٫بو: ...  للتمريف

كقػػػػػػ   ننػػػػػا( اعلػػػػػ  ملف )صػػػػػعو( منو  منو ننػػػػػا (عو ككػػػػػ ل  ٫بػػػػػو )صىػػػػػ) قولػػػػػع:كيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "
  ريػػػػػد  ػػػػػع ا٤بصػػػػػدر النائػػػػػب عػػػػػن فملػػػػػعملف إ )سػػػػػلوتنا( فقولػػػػػع  اسػػػػػلوتو مػػػػػيف ملػػػػػػاف طلػػػػػب 

طلػػػػب السػػػػػلوت مػػػػن حيػػػػػث   ػػػػػل مواػػػػ ننػػػػا  منو   (صػػػػعو )موقػػػػػ     يفػمل يقػػػػ ( اسػػػػلت) :ملم
 ؛ظهػػػػػػرر اجملػػػػػػرد عػػػػػػن النيا ػػػػػػة فػػػػػػاألمر فيػػػػػػع ملريػػػػػػد  ػػػػػػع ا٤بصػػػػػػدملف   كإفقػػػػػػد فػػػػػػات التنلػػػػػػّب  هػػػػػػو

 (ِ)(."صع)ل وات ال لب ا٤بقصود من 

ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ اسػػػػػػ  ال مػػػػػػل )صػػػػػػعو(  ػػػػػػػ)سلوتنا(؛  تثكيػػػػػػلفػػػػػػاعَباض اللقػػػػػػاٍل قػػػػػػائ ه علػػػػػػى 
ا  حيػػػث ملىخػػػرج )صػػػعو( عػػػن النلػػػرة ا٤بػػػراد التمثيػػػل هبػػػا؛ لمػػػدـ كقوعػػػع موقػػػ  اسػػػ  ال مػػػل منو ننػػػ

كذلػػػػػ  إذا نػػػػػاب ا٤بصػػػػػدر عػػػػػن فملػػػػػع  كملمػػػػػا إف مل ينػػػػػب كمليريػػػػػد  ػػػػػع ٦بػػػػػرد ا٤بصػػػػػدر )سػػػػػلوتنا( 
فػػػػػػػإف  التمثيػػػػػػػل  ػػػػػػػػ)صع( غػػػػػػػّب مسػػػػػػػتقي  هنػػػػػػػا؛ لتضػػػػػػػمنع ممػػػػػػػُب طلػػػػػػػب السػػػػػػػلوت الػػػػػػػ م مل 

 يتحملع ا٤بصدر اجملرد عن النيا ة.

                                                             

 .ّٖ-ِٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  .ُٕحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
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  ٗبػػػػا يػػػػدؿُّ علػػػػى ال لػػػػب كالتنلػػػػّب (سػػػػلوتنا)( منوننػػػػا  ػػػػػ)صػػػػعو كقػػػػد قػػػػد ر الصػػػػب اف تثكيػػػػل 
. للػػػػن مػػػػراد ا ػػػػن هشػػػػاـ ال يسػػػػتقي  (ُ)كهػػػػو نيا تػػػػع عػػػػن اسػػػػلت  ملم: اسػػػػلت سػػػػلوتنا مػػػػا
 يف ه ا التقدير؛ ٤با فيع من التللف  كغّب  مليسر منع.

كرد  ياسػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػي اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل عليػػػػػػع  مػػػػػػدـ اػػػػػػركرة اشػػػػػػَباط الواقػػػػػػ  موقػػػػػػ   
الشػػػػػػػرطيتْب   )مىػػػػػػٍن( ك)مػػػػػػا(كمػػػػػػا يف  ٤بػػػػػػا كقػػػػػػ  موقمػػػػػػع  مرادفتيػػػػػػعرة مػػػػػػا ال يقبػػػػػػل )ملىٍؿ( ا٤بػػػػػػاي  
لتمليػػػػػػ  ا٤بقصػػػػػػود فػػػػػػات ا   كال شػػػػػػ  ملف  شػػػػػػيءو    ككػػػػػػلُّ إنسػػػػػػافو  كػػػػػػلُّ فإ مػػػػػػا كاقمتػػػػػػاف موقػػػػػػ :  

    (ِ)منهما حينئ و.

تثكيػػػػػل ا ػػػػػن هشػػػػػاـ اسػػػػػ  ال مػػػػػل )صػػػػػعو( منو ننػػػػػا  ػػػػػثف  مػػػػػراد  التنبيػػػػػع  ا٢ب يػػػػػدكمػػػػػا خػػػػػر ج 
مػػػػػػػاف  قػػػػػػػاؿ: "قولػػػػػػػع: علػػػػػػػى ملف تنلػػػػػػػّب اسػػػػػػػ  ال مػػػػػػػل إلرادة ممنػػػػػػػا  ا٤بصػػػػػػػدرم اجملػػػػػػػرد مػػػػػػػن الز 

)سػػػػػػػػلوتنا( إ٭بػػػػػػػػا قػػػػػػػػاؿ ذلػػػػػػػػ  لينب ػػػػػػػػع علػػػػػػػػى ملف التنلػػػػػػػػّب يف اسػػػػػػػػ  ال مػػػػػػػػل راجػػػػػػػػ ه إىل ا٤بمػػػػػػػػُب 
ا٤بصػػػػػدرم  ال إىل مدلولػػػػػع؛ ألف مدلولػػػػػع ا٤بمػػػػػُب ا٤بصػػػػػدرم مػػػػػ  الزمػػػػػاف إمػػػػػا  واسػػػػػ ة  ملك  ػػػػػبل 

 (ّ) كاس ة  ه ا إذا قلت: إف مدلولع ا٢بدث كالزماف  ملك الل ظ الداؿ عليهما."

هػػػػػػػو األرجػػػػػػػ   لمػػػػػػػدـ إرادة الزمػػػػػػػاف مػػػػػػػن اسػػػػػػػ   ا٢ب يػػػػػػػدمػػػػػػػا ذهػػػػػػػب إليػػػػػػػع كيظهػػػػػػػر ملف  
ال مػػػػػل   ػػػػػل ا٤بمػػػػػُب ا٤بصػػػػػدرم. ملمػػػػػا ردُّ ا٢بمصػػػػػي  فػػػػػػّب ظػػػػػاهرو؛ لمػػػػػدـ صػػػػػحة قيػػػػػاس )مىػػػػػن( 
ك)مػػػػا( علػػػػى اسػػػػ  ال مػػػػل الػػػػ م يسػػػػتلـز تثكيػػػػل مػػػػرادؼ لػػػػع  كمػػػػا مل يػػػػاكؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ كال 

 ٍن( ك)ما( الشرطيتْب. خالد األزهرم مل٠باء األفماؿ ٗبا مل يرادفها  كما يف )مى 

 حذف )كان( وحدىا بعد )أْن(االعتراض الثاني: 

التللػػػػػػػػف يف  -يف ) ػػػػػػػػاب: كػػػػػػػػاف كملخوامػػػػػػػػا(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ 
ػػػػ ملفٍ تقػػػػدير مػػػػا مث ػػػػل  ػػػػع علػػػػى جػػػػواز حػػػػ ؼ )كػػػػاف( دكف ا٠بهػػػػا كخ هػػػػا  يف قولػػػػع: "  ؼ ٙبي

 :عملصػػػػػل  (اٍن ىلىٍقػػػػتي  ميٍن ىًلقػػػػان  ملىنٍػػػػتى  ملىم ػػػػا)ا٤بصػػػػدرية يف مثػػػػػل: ( ملفٍ )ر ذلػػػػ   مػػػػد كحػػػػدها  ككثيػػػػ
                                                             

  .ُٕٔ/ُينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)
 .ّٗ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ُٔ/ُحاشية ا٢ب يد  (ّ)
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ٍنػػػػػػػػػػػتى  ألف ان لقػػػػػػػػػػػتي   (ان لقػػػػػػػػػػػػتي )مت الػػػػػػػػػػػػبلـ كمػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػدها علػػػػػػػػػػػى د  مث قيػػػػػػػػػػػ  ميٍن ىلقػػػػػػػػػػػا كي
فان صػػػػػػػػػل   لػػػػػػػػػ ل  (كػػػػػػػػػاف) حػػػػػػػػػ فت الػػػػػػػػػبلـ لبلختصػػػػػػػػػار  مث حػػػػػػػػػ فت لبلختصػػػػػػػػػاص  مث

 (ُ)".يف ا٤بي  للتقارب في مث ملدغمت النو   للتمويض (ما)زيدت الضمّب  مث 

 إخل( فيػػػػػػػع دعػػػػػػػول تللػػػػػػػفو  ...قولػػػػػػػع: )ملصػػػػػػػلع: ان لقػػػػػػػتي اعَبااػػػػػػػع: "قػػػػػػاؿ اللقػػػػػػػاٍل يف 
: مهمػػػػػا ع  كاألصػػػػل)ملم ػػػػا( نائبػػػػة عػػػػن اسػػػػػ  الشػػػػرط كفملًػػػػ عى ملف  د   ػػػػبل دليػػػػل؛ إلملػػػػاف ملف ييػػػػػ

  فلمػػػػػػػا حػػػػػػػ ؼ فمػػػػػػػل الشػػػػػػػرط  ان لقػػػػػػػتي ؽ يف حالػػػػػػػة ذكػػػػػػػر االن ػػػػػػػبل :  ملمتػػػػػػػ كر  من لقنػػػػػػػا
خػػػػػػ ي كػػػػػػاف  كهػػػػػػ ا نظػػػػػػّب مػػػػػػا ( حػػػػػػاؿه ال ( كحػػػػػػد  ان صػػػػػػل الضػػػػػػمّب  ك)من لقنػػػػػػاري كي ملم: )تػػػػػ ٍ 

-  همػػػػػا يػػػػػ كر شػػػػػهص يف حالػػػػػة كونػػػػػع عا٤بػػػػػػنافزيػػػػػده عػػػػػامله(  ملم: م يف )ملم ػػػػػا عالػػمػػنػػػػػػا زك جػػػػػو  
كيػػػػػدؿ علػػػػػى مػػػػػا اخَبنػػػػػا  ٦بػػػػػيءي ال ػػػػػاًء  مػػػػػد ا٤بنصػػػػػوب يف  فزيػػػػػد عػػػػػامله  -ملم مػػػػػ كوره  ػػػػػالمل 

 :(ِ)٫بو
 الضَُّبعُ  َفِإنَّ قَمْوِمَي َلْم تَْأُكْلُهمُ           .........................

 (ّ) "فتثمل. فإن ع مناؼو ٤با قد رك 

 فّبل ملف  يف تقديًر ا ن هشاـ كل ةن ال حاجة ٥با  كملنع مثاؿه  بل دليل عليع.

ػػػػػر اح األل يػػػػة يف تقػػػػػدير مثػػػػػاؿ ا ػػػػػن  ا ػػػػػني هشػػػػػاـ كمػػػػا اختػػػػػار يف هػػػػ ا التقػػػػػدير اختػػػػػار  شي
 :(ْ)مال  من قولع

 (ا َفاْقتِربْ َأّما أَْنَت بَمر  : )لثْ ممكمِ           َما َعْنها ارُتِكبْ  َد َأْن تَمْعِويضُ َوبَمعْ 

                                                             

 .ِْٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  َُٔ(  كهو يف ديوانع نػى ىرو  ذىا ملنتى  ملىم ا خيرىاشىةى  ملى ىا: )كصدر   السُّلمي  يت للمباس  ن مرداس عجزمن البسيط   (ِ)

  كٚبليص الشواهد ّٗا٢بركؼ   كمنازؿ ُّٖ/ِكا٣بصائص   ِّٗ/ُكالشمر كالشمراء   ِّٗ/ُاللتاب ك 
ِْٔ-ِٕٔ. 

 .ُٕٔ-ُٕٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ُٗملل ية ا ن مال   (ْ)
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ػػػػػػػػراح علػػػػػػػػى مثػػػػػػػػل تقػػػػػػػػدير ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ الػػػػػػػػ م كصػػػػػػػػ ع اللقػػػػػػػػاٍل  فقػػػػػػػػد رها غالػػػػػػػػب الشي
 ػػػػػػػػا٤بتللف  كػػػػػػػػا٤بلودم   كمليب حيػػػػػػػػاف  كا٤بػػػػػػػػرادم   كا ػػػػػػػػًن عقيػػػػػػػػل  كاألمشػػػػػػػػوٍل   كالسػػػػػػػػيوطي   

 (ُ)كا ًن طولوف.

قػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل  إملػػػػػاف ادعػػػػػاء نيا ػػػػػة )ملم ػػػػػا( عػػػػػن اسػػػػػ  الشػػػػػرط كفملػػػػػع يف تقػػػػػدير  كملمػػػػػا
د عليػػػػػػع  ػػػػػػثف  )ملم ػػػػػػا( ا٤باكلػػػػػػة  ػػػػػػثداة الشػػػػػػرط كفملػػػػػػع يػلػػػػػػب اإلتيػػػػػػاف  ال ػػػػػػاء  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ فػػػػػػّبي
السػػػػببية  مػػػػدها  فليػػػػف ييػػػػد عى مل ػػػػا نائبػػػػة عػػػػن اسػػػػ  الشػػػػرط كفملػػػػع؟ كال يػػػػنقض هػػػػ ا الػػػػرد 

علػػػػى جػػػػواز حػػػػػ ؼ كػػػػاف كحػػػػدها   تقػػػػدير قػػػػػوؿ  (ِ)-فيمػػػػػا سػػػػيثيت-استشػػػػهادي ا ػػػػن هشػػػػاـ 
 (ّ):-راي اهلل عنع–المباس  ن مرداس 

 الضَُّبعُ  َفِإنَّ قَمْوِمَي َلْم تَْأُكْلُهمُ           نَمَفرٍ  َذا أَْنتَ  َأمَّا ُخَراَشةَ  أَبَا

؛ للػػػػػػوف )ال ػػػػػػاء( يف هػػػػػػ ا البيػػػػػػت (اٍن ىلىٍقػػػػػػتي  اميٍن ىًلقنػػػػػػ ملىنٍػػػػػػتى  ملىم ػػػػػػاعلػػػػػػى مثػػػػػػل تقػػػػػػدير )
 تمليلية  كيف تقدير اللقاٍل الٍب يف جواب الشرط سببية تيمرؼ  ا٤بمُب.

كمػػػػػػا اسػػػػػػتدؿ  ػػػػػػع علػػػػػػى صػػػػػػحة اختيػػػػػػار  مػػػػػػن ٦بػػػػػػيء ال ػػػػػػاء  مػػػػػػد ا٤بنصػػػػػػوب في ػػػػػػرد يف 
تثكيػػػػػل )ملم ػػػػػا( الشػػػػػرطية  ػػػػػػ)مهما يلػػػػػن(  كمػػػػػا فمىػػػػػلى هػػػػػو  كلػػػػػي  ذلػػػػػ  دلػػػػػيبلن علػػػػػى تمػػػػػْبُّ 

 لسا  .)ملم ا( يف مثاؿ ا ن هشاـ اس  شرطو كفملع  للسبب ا

قولػػػػػع: علػػػػػى موااػػػػػ  اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل يف كبلمػػػػػع هػػػػػ ا   قولػػػػػع: " الدنوشػػػػػرمكقػػػػػد رد   
ػػػػا ملنػػػػت من لقنػػػػا ان لقػػػػتي )ملم ػػػػ )ملىم ػػػػا( هػػػػ   تلزمهػػػػا ال ػػػػاء  كال  ملف   ع  ككجػػػػع الػػػػرد  ( يػيػػػػرىدُّ مػػػػا زعمى

٩بػػػػا قػػػػالو   كهػػػػو جػػػػائز   نػػػػاتللُّ  فػػػػاء هنػػػػا  كعجيػػػػب منػػػػع ملف يتػػػػبج  ٗبػػػػا قػػػػاؿ  كزعػػػػ  ملنػػػػع ملقػػػػلُّ 
 (ْ)". مض ا٤بواطن ٩با فيع فاء يف

                                                             

  شرح ِٕٗ/ُ  شرح ا ن عقيل َْٓ/ُ  تواي  ا٤بقاصد ُٔ-َٔ  منه  السال  َٔينظر: شرح ا٤بلودم  (ُ)
 .ُِٕ/ُ  شرح ا ن طولوف َُٔ/ُ  البهجة ا٤براية ِْٗ/ُاألمشوٍل 

 من ه ا البحث. ُْٓ: صينظر (ِ)
 من ه ا البحث. ُُْسب  ٚبرٯبع ص (ّ)
 .ُْٗ/ُياسْب على التصري  ينظر قولع يف حاشية  (ْ)
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 كٗبا سب  يظهر صحة تقدير ا ن هشاـ  ككيل ة تقدير اللقاٍل.

 : حذف )كان( مع معموليها بعد )إْن(االعتراض الثالث

تقػػػػدير مػػػػا مث ػػػػل  ػػػػع  -يف ) ػػػػاب: كػػػػاف كملخوامػػػػا(-اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ 
 مػػػػػ  ٙبيٍػػػػػ ىؼى  ملف"شػػػػػاـ: علػػػػػى جػػػػػواز حػػػػػ ؼ كػػػػػاف مػػػػػ  ممموليهػػػػػا  مػػػػػد )إٍف( يف قػػػػػوؿ ا ػػػػػن ه

ػػػػػػػا ا افٍػمىػػػػػػػلٍ ) :قػػػػػػػو٥ب  يف( فٍ إ)  مػػػػػػػد كذلػػػػػػػ  مىٍمميولىيػٍهى  ت مػػػػػػػل ال كنػػػػػػػتى  إفٍ : ملم( ال إم ػػػػػػػا هػػػػػػػ ى
 (ُ)."لله ً  النافيةي  (ال)ك  ًعوىضه  (ماػ)ف  غّب 

ة  ػػػػػػػػػ)ما(  ػػػػػػػػدى فػػػػػػػػّبل اللقػػػػػػػػاٍل ملف يف تقػػػػػػػػدير  تللُّ نػػػػػػػػا  كملكىل منػػػػػػػػع ملف  )إٍف( شػػػػػػػػرطية ماك 
"قولػػػػػع: )ملم: الزائػػػػػدة  فػػػػػبل حاجػػػػػة لتقػػػػػدير )كػػػػػاف(  كتقػػػػػدير : إٍف ال ت مػػػػػل غػػػػػّب   فيقػػػػػوؿ: 

إذ الظػػػػػاهر ملف   ىل هػػػػػ ا التللػػػػػف الػػػػػ م ال دليػػػػػل عليػػػػػع؛ال ت مػػػػػل غػػػػػّب ( ال ٧بيٍػػػػػوًجى إ إف كنػػػػػتى 
)إٍف( الشػػػػػػػرطية  ك)ال( نافيػػػػػػػػة لل مػػػػػػػل ا٤بقػػػػػػػدر  ك)ال( كمن يػػػػػػػػها هػػػػػػػػو  )مػػػػػػػا( مزيػػػػػػػدةه لتثكيػػػػػػػدً 

َّ خم حم ُّ  دة  ػػػػػػ)ما(  نظّبيهػػػػػا )إمػػػػػا( يف قولػػػػػػع تمػػػػػاىل:الشػػػػػرط  فػػػػػػ)إما( ملداة شػػػػػرط ماكػػػػػػ  
(ِ) 

 :(ّ)الشرط ا٤بقدر ٧ب كؼ ا١بواب لداللة ما سبقع عليع  نظّب ذل  يف التقدير قولع

 َوِإالَّ يَمْعُل َمْفرِقَممَك الُحممَسامُ           طَل مْقَها فَمَلْسَت َلَها ِبُكْفءٍ فَ 

كااػػػػ  ال غبػػػػار عليػػػػع  فمليػػػػػ   ال ت مػػػػل غػػػػّب   كهػػػػ ا ممػػػػُب افمػػػػل هػػػػ ا ًإفٍ  كاألصػػػػل:
 (ْ)".هو ا٤بوف  للصواب -سبحانع كتماىل-ناس كملفتوؾ  كاهلل   كإف ملفتاؾ ال ا٢ب 

                                                             

 .َِٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُِٕ/ُ  كالبحر احمليط ْٔكينظر: حركؼ ا٤بماٍل كالص ات . ِٔسورة مرَل   (ِ)
   كركاية الديواف:ِّٖمن الوافر  لؤلحوص األنصارم  كهو يف ديوانع  (ّ)

ا فػىلىٍستى ٥بىىا ً ليٍفءو     كىًإال  شى   مىٍ رًقى ى  ـي فى ىل ٍقهى  ا٢بيسىا
اللباب    ك َٖ/ْ  كشرح التسهيل ال ن مال  َُِا٢بلل يف شرح مل يات ا١بمل   ك ُٔكتاب الشمر ينظر البيت يف:  

 .ِّّشرح ش كر ال هب   ك ٕٖٖ/ِاللمحة يف شرح ا٤بلحة   ك ُّٖٖ/ْ  كارتشاؼ الضرب َٔ/ِ للمل م
 .ُٖٕ-ُٕٕحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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  حيػػػػػػػث ن ػػػػػػػى (كػػػػػػػاف  : ػػػػػػػابً )فبػػػػػػػاعَباض اللقػػػػػػػاٍل إخػػػػػػػراجه ٤بثػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ عػػػػػػػن 
  حيػػػػػػث قػػػػػػد ر فيػػػػػػع الشػػػػػػرطى. (إعػػػػػػراب ال مػػػػػػل ا٤بضػػػػػػارع : ػػػػػػاب)تقػػػػػػديرها فيػػػػػػع  كإدخالػػػػػػع يف 

كمػػػػا تبمهمػػػػا األمشػػػػوٍل  كالسػػػػيوطي   (ُ)كقػػػػد تػػػػا   ا ػػػػني هشػػػػاـ ا ػػػػنى مالػػػػ  يف هػػػػ ا التقػػػػدير
ا ػػػػػن هشػػػػػاـ كموافًقيػػػػػع  الشػػػػػ كذ  فقػػػػػاؿ: "يف    ينمػػػػػا كصىػػػػػفى مل ػػػػػو حيػػػػػاف تقػػػػػديرى (ِ)يف ذلػػػػػ 

قػػػػػػو٥ب : )إمػػػػػػا ال( مليلزمػػػػػػت )مػػػػػػا( عوانػػػػػػا مػػػػػػن ال مػػػػػػل  كثنػػػػػػع قػػػػػػاؿ: افمػػػػػػل كػػػػػػ ا إف كنػػػػػػت ال 
ت مػػػػػل غػػػػػّب   فواػػػػػ  )إمػػػػػا ال( مواػػػػػ : إف كنػػػػػت ال ت مػػػػػل غػػػػػّب   كذلػػػػػ  كلػػػػػع شػػػػػاذ خػػػػػارجه 

 (ّ)عن األقيسة".

ػػػػػػػػن رملمى اللقػػػػػػػػاٍل  الصػػػػػػػػب افي  كا٣بضػػػػػػػػرمُّ  ػػػػػػػػرا (ْ)كقػػػػػػػػد حس  استحسػػػػػػػػاف غػػػػػػػػّب  ٥بػػػػػػػػ ا   كذىكى
: "كاستحسػػػػن هػػػػ ا غػػػػّب كاحػػػػد؛ ألنٌػػػػع - مػػػػد ملف ذكػػػػر قػػػػوؿ اللقػػػػاٍل-التقػػػػدير  قػػػػاؿ الصػػػػب اف 

ملقػػػػلُّ تلل نػػػػا. كاػػػػم  ع الػػػػركداٍلُّ  ػػػػثف  )مػػػػا( ال تيػػػػزاد قبػػػػل الشػػػػرط ا٤بن ػػػػي   ػػػػػ)ال(  ك ػػػػثف  ا١بػػػػواب 
بل  ل ظنػػػػػػا ملك ممػػػػػػُب  كالشػػػػػػرط علػػػػػػى زعمػػػػػػع مسػػػػػػتق ال ٰبػػػػػػ ؼ إال إف كػػػػػػاف الشػػػػػػرط مااػػػػػػينا

كجػػػػػػػػواب الشػػػػػػػػرط علػػػػػػػػى كػػػػػػػػلو ٧بػػػػػػػػ كؼه لداللػػػػػػػػة )افمػػػػػػػػل( قبلػػػػػػػػع عليػػػػػػػػع  كالتقػػػػػػػػدير: فافمػػػػػػػػل 
 (ٓ)ه ا".

ي ملف  هػػػػػ ا االعػػػػػَباض متجػػػػػعه؛ لظهػػػػػورك٩ب ػػػػػ   كل ػػػػػة تقػػػػػدير مثػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  ا مػػػػػر  يتبػػػػػْب 
 ؛  كمليسػػػػػر منػػػػػع تقػػػػػدير اللقػػػػػاٍل(ٔ)كعػػػػدـ قياسػػػػػيتع؛ إذ هػػػػػو مثػػػػػاؿ مل يينقػػػػػل مػػػػػن لسػػػػاف المػػػػػرب

فقػػػد ملجػػػػاب عنػػػع اللقػػػػاٍل  لثباتػػػع علػػػى األقيسػػػػة  كعػػػدـ كل تػػػػع. كملمػػػا مػػػػا ذهػػػب إليػػػع الػػػػركداٍلُّ 
 كجع التضميف.  ع فسقط  يف نىص اعَبااع

                                                             

 .ُِٖ/ُ  كشرح اللافية ّٔٔ/ُينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .َُٔ/ُ  كالبهجة ا٤براية ِْٗ/ُينظر: شرح األمشوٍل ألل ية ا ن مال   (ِ)
 .ُٔمنه  السال   (ّ)
 .َِٕ/ُ  كحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل ّٕٗ/ُشرح األمشوٍل ينظر: حاشية الصباف على  (ْ)
 .ّٕٗ/ُشرح األمشوٍل حاشية الصباف على  (ٓ)
 .َٔالسال  أليب حياف ينظر: منه   (ٔ)
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 االعتراض الرابع: عدم مطابقة اللفظ للمعنى في التقدير

تقػػػػػػػدير المامػػػػػػػػل يف  -اؿ(يف ) ػػػػػػػاب: االشػػػػػػػتػ- ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـاعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى 
ا ا٤بثػػػػػػاؿ ٗبػػػػػػا ال يػػػػػػرادؼ ممنػػػػػػا  يف قػػػػػػوؿ ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ:  "ٯبػػػػػػب كػػػػػػوف الػػػػػػػميقد ر يف ٫بػػػػػػو: )زىيػػػػػػدن

اىػػػػػػرى ٍػتيعي( مػػػػػػػن ممػػػػػػُب المامػػػػػػػل ا٤بػػػػػػػ كور كل ظػػػػػػع  كيف  قيػػػػػػػة الصػػػػػػػور مػػػػػػن ممنػػػػػػػا  دكف ل ظػػػػػػػع  
ا مىرىٍرتي  ًًع(  ك)ملىهىٍنتي زىٍيدنا اىرىٍ تي ملىخىا ي("فيي   (ُ).قدر: )جىاكىٍزتي زىٍيدن

ا مىػػػػػرىٍرتي فػػػػػاعَبض عليػػػػػع اللقػػػػػاٍل عػػػػػدـ م ا قػػػػػة الل ػػػػػظ للممػػػػػُب الػػػػػ م قػػػػػد ر  يف ) زىيٍػػػػػدن
(؛ حيػػػػػػث قػػػػػػد ر ا٤بػػػػػػركر  اجملػػػػػػاكزة  كيػػػػػػرل اللقػػػػػػاٍل مل مػػػػػػا ٨بتل ػػػػػػاف ممػػػػػػُب كل ظػػػػػػا ال ل ظنػػػػػػا  ًػػػػػػعً 

ا ر: قػػػػػد  قولػػػػػع: )فيي فقػػػػػط؛ إذ م هػػػػػـو اجملػػػػػاكزة مػػػػػػاير ٤ب هػػػػػـو ا٤بػػػػػػركر  كيقػػػػػوؿ: " ػػػػػاكىٍزتي زىيٍػػػػػػدن جى
؛ ألف  يف(ِ) ( هلػػػػػػ ا يف الراػػػػػػي كغػػػػػػّبً  ًػػػػػػعً مىػػػػػػرىٍرتي   كػػػػػػوف اجملػػػػػػاكزة ممػػػػػػُب ا٤بػػػػػػركر   كفيػػػػػػع ٕبػػػػػػثه

علػػػػػػى  ينئػػػػػػ و ؽ ح؛ ألف  م هػػػػػػوـى ا٤بػػػػػػركر  زيػػػػػػد مػػػػػػثبلن هػػػػػػو ٧باذاتػػػػػػع كقػػػػػػت السػػػػػػّب  فيصػػػػػػدي نظػػػػػػرنا
 :(ّ)احملاذم ملنع مارٌّ  زيد  ال ٦باكزه  ككيف يلوف ا٤بركر هو اجملاكزة يف قوؿ الشاعر

َلى      أُقَمب ُل َذا الِجَداَر وَذا الِجَدارَاَأُمر  َعَلى  يَاِر ِديَاِر لَيمْ  ؟الد 
 (ْ)".ككيف يلوف تقبيلي الديار كقتى ٦باكزما؟

اكقػػػػد  ػػػػْب  سػػػػيبويع ممػػػػُب ا٤بػػػػركر يف قولػػػػ :  ػػػػ(  كملكاػػػػ  مىػػػػرىٍرتي  ًػػػػعً  )زىيػػػػدن ع  قولػػػػع: كجهى
ا على طريقي مررتي  علتى كثن  قلتى إذا مث  "  (ٓ)".: جملتي زيدن

كللػػػػرد  علػػػػػى اعػػػػَباض اللقػػػػػاٍل ينبػػػػػي ممرفػػػػػة ال ػػػػرؽ  ػػػػػْب تمديػػػػة ا٤بػػػػػركر  ػػػػػ)الباء(  ك ػػػػػْب 
تمديتػػػػػػع  ػػػػػػػ)على(؛ فبالبػػػػػػاء يف )مػػػػػػررتي  ػػػػػػع( ممػػػػػػُب اجملػػػػػػاكزة كمػػػػػػا قػػػػػػد ر  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ  كا ػػػػػػن 

                                                             

 .ُّٕ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ُٗٓ-ُٖٓ/ُينظر: شرح الراي لللافية ( ِ)
  كزهر ُّٖ  ِِٕ/ْكخزانة األدب   ُُّمن الوافر  لقي  المامرم ا٤بمركؼ ٗبجنوف ليلى  كهو يف ديوانع  (ّ)

 .ُّٓاللبيب  كمػِب  ُٗٔك بل نسبة يف رصف ا٤بباٍل   ْْٔ/ُ  كشرح الشواهد الشمرية ٕٔ/ّاألك 
  .َّّحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 .َٖ/ّ. كينظر: ا٤بقاصد الشافية ّٖ/ُاللتاب  (ٓ)
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  كملمػػػػػػا تمديػػػػػة ا٤بػػػػػركر  ػػػػػػػ)على( (ُ)النػػػػػاظ   كا٤بػػػػػرادم  كا ػػػػػن القػػػػػػي   كا ػػػػػن عقيػػػػػل  كالشػػػػػاطيب
 مُب احملاذاة.يف )مررت عليع( فبم

ك ػػػػػػػ ل  يت ضػػػػػػػ  ا٤بػػػػػػػراد مػػػػػػػن ا٤بثػػػػػػػاؿ  كاختبلفػػػػػػػع عػػػػػػػن البيػػػػػػػت؛ فػػػػػػػبل تػػػػػػػثيت اجملػػػػػػػاكزة يف 
البيػػػػػػػت  كال تػػػػػػػثيت احملػػػػػػػاذاة يف تقػػػػػػػدير ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  يقػػػػػػػوؿ ياسػػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػػي ٦بػػيبػػػنػػػػػػػػػا عػػػػػػػن 

مػػػػػد ل  ػػػػػػ)الباء( يػػػػػرادؼ اجملػػػػػاكزة  ٖبػػػػػبلؼ االعػػػػػَباض: "
ي
كٯبػػػػػاب:  ػػػػػثف ا٤ب هػػػػػـو مػػػػػن ا٤بػػػػػركر ا٤ب

 (ِ)."ى( كالبيت؛ فإنع يرادؼ احملاذاةػ)علا٤بمد ل  

فبػػػػػػػػال رؽ ا٤بػػػػػػػػػ كور ينػػػػػػػػػدف  اعػػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػػػاٍل  كيت جػػػػػػػػػع تقػػػػػػػػديري ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ ا٤بػػػػػػػػػركرى 
  اجملاكزة.

  خملو  المثال من وجو التمثيل بو, وإيهام غير المراد -ثالثًا 

ػػػػع اللقػػػػاٍل اعَبااػػػػع علػػػػى مػػػػا كػػػػاف يف غػػػػّب مواػػػػمع مػػػػن ٛبثيػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ  ملك  فيػػػػع كج 
 .غّب ا٤بمْب   ملكه  فيع ا٤بثاؿ لشيءو هخر يتمثُّل للقارئ ما

 )أْل( التي لشمول خصائص الجنس :ولاالعتراض األ

التمثيػػػػػػل علػػػػػػى  -يف ) ػػػػػػاب: ا٤بمػػػػػػرؼ  ػػػػػػاألداة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
)ملؿ( ا١بنسػػػػية الػػػػٍب لشػػػػموؿ خصػػػػائص ا١بػػػػن  ٗبػػػػا ال يتحقػػػػ  فيػػػػع ذلػػػػ   قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: 

ػػػػػ) ٚبل هػػػػػا مل فػػػػػإفكهػػػػػي: إمػػػػػا جنسػػػػػية  " ا٢بقيقػػػػػة...  كإف خل تهػػػػػا ٦بػػػػػازنا فهػػػػػي لبيػػػػػاف  (لُّ كي
 (ّ)فلشموؿ خصائص ا١بن  مبالػةن  ٫بو: )ملىٍنتى الر جيلي ًعٍلمنا(."

                                                             

  كشرح ا ن عقيل َّّ/ُ  كإرشاد السال  ُّٔ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ُٕٔ/ُينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ُ)
 .ٖٔ/ّ  كا٤بقاصد الشافية َُّ/ِ

  كحاشية ا٣بضرم َُٓ/ِ. كينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُٖ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ِ)
 .ّٖٔ/ُعلى شرح ا ن عقيل 

 .ُٕٗ/ُ ملكا  ا٤بسال  (ّ)
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ص ئفػػػػػػػػػاعَباض اللقػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػى كػػػػػػػػػوف التمييػػػػػػػػػز منافينػػػػػػػػػا ١بمػػػػػػػػػل )ملٍؿ( لشػػػػػػػػػموؿ خصػػػػػػػػػا
الرجػػػػػػاؿ  ا١بػػػػػن ؛ إذ ا٤بثػػػػػػاؿ ال يشػػػػػػمل ٝبيػػػػػػ  خصػػػػػػائص الرجػػػػػاؿ  فلػػػػػػي  الملػػػػػػ  كحػػػػػػد  يف 

ػػػػػػػلي التمييػػػػػػػز يف ٫بػػػػػػػو قولػػػػػػػ : قولػػػػػػػع: )فلشػػػػػػػموؿ خصػػػػػػػائص ا١بػػػػػػػن ( كيقػػػػػػػوؿ: " )ملىنٍػػػػػػػتى الر جي
ػػػػػا(  إذ التمييػػػػػز طبػػػػػػ  ا٤بمي ػػػػػػز إفػػػػػػرادنا ( ٣بصػػػػػػائص ا١بػػػػػن  علػػػػػػى الشػػػػػػموؿ؛ؿٍ )ملى    ينػػػػػػايف ملف  ًعٍلمن
نػػػػػوع  كغّبىٮبػػػػػا  فػػػػػالتمييز كا٤بمي ػػػػػز إذا كػػػػػاف هػػػػػو خصػػػػػائصى ا١بػػػػػن : الملػػػػػ ى كاللتا ػػػػػةى  كغػػػػػّب  

كمػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػاؿ يف  ( يف ٫بػػػػػػػػػػػػو  للجػػػػػػػػػػػػن   ملم ا٤باهيػػػػػػػػػػػػة مبالػػػػػػػػػػػػػة ؿٍ ملى لصػػػػػػػػػػػػواب ملف )منػػػػػػػػػػػػع  فا
د ي يػػػػػد قصػػػػػر ا١بػػػػػن  علػػػػػى شػػػػػيء كقػػػػػ: "-يف ٕبػػػػػث تمريػػػػػف ا٤بسػػػػػند  ػػػػػالبلـ- (التلهػػػػػيص)

 (ِ)".(ُ)"اع(جى ك الشُّ ره مٍ عى )ملك مبالػةن للمالع فيع ٫بو:   (ٍّب مً األى  ده يٍ زى )  ٫بو: ٙبقيقنا

 قولػػػػع: "اعػػػػَبض التمثيػػػػل ٗبػػػػا ذكػػػػر  ثنػػػػع ال ك٣بػػػػص الدنوشػػػػرم اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل هػػػػ ا 
يشػػػػػػػػػمل ٝبيػػػػػػػػػ  خصػػػػػػػػػائص الرجػػػػػػػػػاؿ  كإ٭بػػػػػػػػػا يصػػػػػػػػػدؽ ٖبصوصػػػػػػػػػية كاحػػػػػػػػػدة كهػػػػػػػػػي الملػػػػػػػػػ   
كخصػػػػػائص الرجػػػػػاؿ ال تنحصػػػػػر يف الملػػػػػ    ػػػػػل منهػػػػػا اللتا ػػػػػة  كالشػػػػػمر  كغػػػػػّب ذلػػػػػ   كقػػػػػد 

ع هػػػو عػػػْب االعػػػَباض  فػػػبل كجػػػػع للػػػن جوا ػػػ  (ّ)ٯبػػػاب  ػػػثف ا٤بػػػراد ٝبيػػػ  علػػػـو النػػػاس فيػػػػع."
 فيع.

ياسػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػيُّ اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل هػػػػػػ ا  مث ذكػػػػػػر ملف مػػػػػػراد ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ مػػػػػػن  كنقػػػػػػل
ا٤بثػػػػاؿ علػػػػى مشػػػػوؿ خصػػػػػائص ا١بػػػػن   شػػػػموؿ خصػػػػائص الملػػػػػ   قػػػػاؿ: "ا٤بػػػػراد منػػػػع ا١بمػػػػػ  

ػػػػا(-٣بصػػػػائص صػػػػ ة الملػػػػ   كيايػػػػد  قولػػػػع يف )ا٤بػػػػػِب(  : - مػػػػد التمثيػػػػل  ػػػػػ)ملنت الرجػػػػل علمن
 (ٓ)."(ْ)"ملم: اللامل يف ه   الص ة"

ذلػػػػػ  الصػػػػػب اف حػػػػػْب ملجػػػػػاب  ػػػػػثف  مىػػػػػن قي ػػػػػد التمثيػػػػػل  صػػػػػ ةو فمػػػػػرادي   كمػػػػػا قػػػػػاؿ ٗبثػػػػػل
خصائصػػػػها  فػػػػبل يتنػػػػاأ مػػػػ  قولػػػػع: )لشػػػػموؿ خصػػػػائص ا١بػػػػن (؛ ألف  مػػػػن ملطلػػػػ  التمثيػػػػل 

                                                             

 . ُُِ-َُِ تلهيص م تاح الملـو (ُ)
 .ُِْ-ُِّحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ُْٗ/ُينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري   (ّ)
 .ّٕمػِب اللبيب  (ْ)
 .ُْٗ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
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ٯبػػػػاب  ػػػػثف ا٤بػػػػرادى  ا٣بصػػػػائص  ػػػػا١بن  فػػػػا٤بمُب خصػػػػائص ٝبيػػػػ  ملكصػػػػافع  يقػػػػوؿ الصػػػػب اف: "
ا٥بػػػػػػػػا كملصػػػػػػػػنافها  كعنػػػػػػػػد ملم ٝبيػػػػػػػػ  ملحو  تقييػػػػػػػػد  صػػػػػػػػ ةو خصػػػػػػػػائصي تلػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػ ة؛عنػػػػػػػػد ال

 (ُ)."اإلطبلؽ خصائص ٝبي  األكصاؼ  فهو مل لع

ػػػػػر ا٣بضػػػػػرم ا٤بثػػػػػاؿى  ػػػػػثف  التمييػػػػػز فيػػػػػع هػػػػػو ا٤بػػػػػراد منػػػػػع ا١بػػػػػام  ٣بصػػػػػائص الملػػػػػ    كفس 
ػػػػػػػػػ)كالسػػػػػػػػػتػراؽ خصػػػػػػػػػائص ا١بػػػػػػػػػن  كملكصػػػػػػػػػافع إف خل هػػػػػػػػػا فيقػػػػػػػػػوؿ: " ملنت ػ)كػػػػػػػػػا  ٦بػػػػػػػػػازن  (لكي

ػػػػػػزيػػػػػػد )ك (الرجػػػػػػل ك٣بصػػػػػػائص الملػػػػػػ    ا١بػػػػػػام  ألكصػػػػػػاؼ كػػػػػػل الرجػػػػػػاؿ :ملم ا( الرجػػػػػػل علمن
ع علػػػػى اسػػػػتمارة مػػػػا لللػػػػل للػػػػبمض السػػػػتجماعً   إذ يصػػػػ : ملنػػػػت كػػػػل رجػػػػلو   ا٤بت رقػػػػة فػػػػيه 

 (ِ)."ص ام 

ك مػػػػػدي  فالظػػػػػاهر صػػػػػحة مػػػػػا ا٘بػػػػػع إليػػػػػع ا٢بمصػػػػػيُّ  كالصػػػػػبافي  كا٣بضػػػػػرمُّ ًمػػػػػن ملف  ا٤بػػػػػراد 
هشػػػػػػػاـ ن سػػػػػػػع يف  هػػػػػػػو مشػػػػػػػوؿ خصػػػػػػػائص تلػػػػػػػ  الصػػػػػػػ ة ا٤بػػػػػػػ كورة  كيقو يػػػػػػػع ٚبصػػػػػػػيصي ا ػػػػػػػن

 (ّ))ا٤بػِب( حيث قي د الشموؿ  تل  الص ة.

 وجوب حذف الخبر كونًا مقيًدا لوجود الدليل االعتراض الثاني:

يف كجػػوب حػػ ؼ  -يف ) ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ (-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى مثػػاؿ ا ػػن هشػػاـ 
ا ف ػػي كجو نػػكملمػػا ح فػع   حيػث قػػاؿ ا ػن هشػػاـ: "ا٣بػ  ٤بػػا كيجػد فيػػع الػػدليل ككػاف كونػػع مقيػػدنا

 مسائل:
ا  كجب ذكر  ا مقيدن   فلو كاف كونن (...لوال) مد  ا م لقا كا٤ببتدملي إحداها: ملف يلوف كونن 

 (ْ) (." لً ما سى   ي وٍ ٞبىى  زيدو  لوال ملنصاري )جد الدليل  ٫بو: الوجهاف إف كي  كجازى ...  د دليلعقً إف في 

جلىػػػػػػبى   صػػػػػػار( دلػػػػػػيبلن عليػػػػػػعفػػػػػػّبل اللقػػػػػػاٍل ملف يف حػػػػػػ ؼ ا٣بػػػػػػ  )ٞبىػػػػػػٍو ( لوجػػػػػػود )ملن
ػػػػا  ػػػػا٤بمُب؛ فبح فػػػػع ييظػػػػػن   ػػػػثف  األنصػػػػارى سػػػػببي السػػػػػبلمة لزيػػػػد  كليسػػػػت ا٢بمايػػػػة الػػػػػٍب  إر اكن

                                                             

 .َِٖ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)
 .ُٗٗ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ِ)
 .َُّ/ُ. كينظر: ٮب  ا٥بوام  ّٕينظر: مػِب اللبيب  (ّ)
 .ُِِ-َِِ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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قولػػػػع: )لػػػػوال ملنصػػػػاري زيػػػػدو ٞبىىػػػػٍو ي مػػػػا سػػػػل ( يف كجػػػػود الػػػػدليل علػػػػى )ٞبىىػػػػٍو ( مػػػػنه   كيقػػػػوؿ: "
سػػػػػػػػبلمتع لوجػػػػػػػػود األنصػػػػػػػػار  ال لوجػػػػػػػػود  إذ ا٤بتبػػػػػػػػادر عنػػػػػػػػد ح فػػػػػػػػع ملف   ؛عنػػػػػػػػد ح فػػػػػػػػع نظػػػػػػػػر

 (ُ)"ا   ال مل  كما هو ا٤براد.ٞبايته  إي  

كجػػػػػػػػاز : ")-موا ػػػػػػػػحنا كػػػػػػػػبلـ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ  كمثالػػػػػػػػع-كقػػػػػػػػد قػػػػػػػػاؿ خالػػػػػػػػد األزهػػػػػػػػرم 
 لػػػػػوال ملنصػػػػػار)ر ا٣بػػػػػ  كح فػػػػػع  إف كجػػػػػد الػػػػػدليل الػػػػػداؿ عليػػػػػع  ٫بػػػػػو: ٍكػػػػػكٮبػػػػػا: ذً  (الوجهػػػػػاف

ػػػػ  ي وٍ ٞبىىػػػػ زيػػػػدو    كا٤ببتػػػػدمل داؿ (ا٢بمايػػػػة) ػػػػػ مقيػػػػده  كهػػػػو كػػػػوفه  ر( ملنصػػػػا)خػػػػ   (ٞبو ػ)  فػػػػ( لً مػػػػا سى
 (ِ)".عليها  إذ من شثف الناصر ملف ٰبمي من ينصر 

فحػػػػػػْب ييمػػػػػػػرؼ ملف شػػػػػػػثف الناصػػػػػػر ٞبايػػػػػػػة مػػػػػػػن ينصػػػػػػر   كملف النيصػػػػػػػرة تسػػػػػػػتلـز ا٢بمايػػػػػػػة 
 (ّ)يندف  تنظّب اللقاٍل على ا ن هشاـ.

 ن العطف في البدل.امتناع تعي  االعتراض الثالث:  

علػػػػػػى  -يف ) ػػػػػػاب: )ال( الماملػػػػػػة عمػػػػػػل )إف ((-قػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ لاعػػػػػػَبض ال
مػػػػػػا جلبػػػػػػع ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ مثػػػػػػاالن يف جػػػػػػواز رفػػػػػػ  كنصػػػػػػب البػػػػػػدؿ كا٤بم ػػػػػػوؼ الصػػػػػػا٢بىٍْب لممػػػػػػل 

...  امتػىنىػػػػػػ ى ال ػػػػػػت ي كجػػػػػػاز ملك االتصػػػػػػاؿي  .. .فيًقػػػػػػدى اإلفػػػػػػرادي  فػػػػػػإفٍ )ال( فيهمػػػػػػا  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: "
ككمػػػػػػا يف البػػػػػػدؿ الصػػػػػػا  لممػػػػػػل   كمػػػػػػا يف ا٤بم ػػػػػػوؼ  ػػػػػػدكف تلػػػػػػرار )ال(   الرفػػػػػػ ي كالنصػػػػػػبي 

ػػػػػػلى كىاٍمػػػػػػرىملىةه فً ) :فػػػػػػالمىٍ في ٫بػػػػػػو  ()ال ػػػػػػيػٍ ال رىجي ػػػػػػملى  ال)كالبػػػػػػدؿ ٫بػػػػػػو: , (ْ)(اهى ػػػػػػرى  دى حى  ةه ملى رى اٍمػػػػػػكى  له جي
(اهى يػٍ فً 

(ٓ)".(ٔ) 

                                                             

 . ُٕٓحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 . ِِٓ/ُالتصري   (ِ)
 . ُّٔ/ُ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُٕٗ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ّ)
 .ِّٓ/ُ(  نصب )امرملة( كرفمها. ينظر: التصري  ٣بالد األزهرم ْ)
   الص حة ن سها.(  نصب )رجل( ك )امرملة( كرفمهما. ينظر: ا٤بصدر السا  ٓ)
 .ِْ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ٔ)
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مثالػػػػػع األخػػػػػّب؛ ٤بػػػػػا فيػػػػػع مػػػػػن إيهػػػػػاـ تمػػػػػْبُّ ع ػػػػػف البػػػػػدؿ فيػػػػػع علػػػػػى اللقػػػػػاٍل  فػػػػػاعَبض
ػػػػػملى علػػػػػى ) ػػػػػملى  ال( ٧بػػػػػل  اسػػػػػ  )ال(  ملك علػػػػػى )دى حى قولػػػػػع: ( ٧بػػػػػل  )ال( مػػػػػ  ا٠ًبهػػػػػا  كيقػػػػػوؿ: "دى حى

إلملػػػػػػاف  ؛كذلػػػػػػ  غػػػػػّب متمػػػػػػْبو    فيػػػػػع الم ػػػػػػف( هػػػػػػ ا يػػػػػوه  ملف البػػػػػػدؿ يتمػػػػػػْب  كىاٍمػػػػػرىملىةه فيهػػػػػػا)
 (ُ)." دؿ البمض من اللل. كاهلل ملعل 

 هشػػػػػػاـ  ك تمثيػػػػػػل ا ػػػػػػن (ِ)ياسػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػيُّ اللقػػػػػػاٍل  يف هػػػػػػ ا االعػػػػػػَباض كافػػػػػػ كقػػػػػػد 
كا٤بم ػػػػػوؼ الصػػػػػا٢بىْب لممػػػػػل )ال( فيهمػػػػػا قػػػػػد مث ػػػػػل  علػػػػػى جػػػػػواز الرفػػػػػ  كالنصػػػػػب يف البػػػػػدؿ

ػػػػرٌاح األل يػػػػػة كػػػػاألمشوٍل  كالسػػػػػيوطي     كخالػػػػػد األزهػػػػػرم  ا٢ب يػػػػد  كمػػػػا كافقػػػػػع (ّ)غػػػػّب  مػػػػػن شي
 (ْ).كا٣بضرم

كاعػػػػَباض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ ال يسػػػػتقي ؛ حيػػػػث ٲبلػػػػن اإلجا ػػػػة عػػػػن اعَبااػػػػع 
 منهما استيضاح صواب ٛبثيل ا ن هشاـ:  وجهْب  نست ي 

ملف  البػػػػػػػدؿ اشػػػػػػػتمل علػػػػػػػى اػػػػػػػمّبو مسػػػػػػػتَبو  ييقػػػػػػػد ري  ػػػػػػػػػ)ًمٍنعي( عائػػػػػػػد علػػػػػػػى  أحمممممممدىما:
ػػػػدى(؛ كذلػػػػ  ٤بػػػ ػػػػػػا تقػػػػرر نػػػػوع البػػػػدؿ يف ا٤بثػػػػاؿ:  ػػػػدؿ  مػػػػضو مػػػػن كػػػػل   ا٤بػػػػػػػيبدؿ منػػػػع كهػػػػو )ملىحى

اتباعنػػػػػا حملػػػػػل اسػػػػػ  )ال( ككػػػػػاف إعػػػػػراب البػػػػػدؿ  ػػػػػالرف  ملك النصػػػػػب اتباعنػػػػػا للمحػػػػػل؛ فالنصػػػػػب 
ملم: ا٤ببػػػػػػدؿ منػػػػػػع كهو)ملحػػػػػػد(؛ ألف ا٠بهػػػػػػا منصػػػػػػوبه كاقمنػػػػػػا  كالرفػػػػػػ  اتباعنػػػػػػا حملػػػػػػل  )ال( مػػػػػػ  

ػػػػ ؛ملم مػػػػن األحػػػػد  منػػػػع :ملم (رجػػػػبلن )قولػػػػع: ا٠بهػػػػا. قػػػػاؿ الصػػػػباف: " ع الضػػػػمّب ا٤بشػػػػَبط فوج 
 (ٓ)"للمحل ملك لل ظ. تباعه إ كالنصب إما  يف  دؿ البمض

                                                             

 .ِْٕ ( حواشو على تواي  األل يةُ)
 .َٓ/ِ( ينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ِ)
 . ُٖٗ/ُ  كالبهجة ا٤براية ُّْ/ُ( ينظر: شرح األمشوٍل ّ)
 .ُّّ/ُ  كحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل ِّٓ/ُ  كالتصري  ُِْ/ُ( ينظر: حاشية ا٢ب يد ْ)
 .َِ-ُٗ/ِحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ٓ)
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يتمػػػػػْب  يف ا١بملػػػػػة؛ ألف  ػػػػػْب البػػػػػدؿ كا٤ببػػػػػدؿ منػػػػػع فاصػػػػػبلن لػػػػػي  للم ػػػػػف ملف  الثممممماني:
ًر علػػػػػى ني ػػػػػة تلػػػػػرار   كإال  ٤بػػػػػا اسػػػػػتقاـ البػػػػػدؿ  ػػػػػبل تقػػػػػدير  ملفػػػػػاد ذلػػػػػ  خالػػػػػد   المامػػػػػل ا٤بقػػػػػد 

 (ُ)األزهرم  كك ا ا٣بضرم.

 : عدم تعي ن رفع االسم بالفاعلية بعد أداة الشرط الرابعاالعتراض 

التمثيػػػػل علػػػػى مػػػػا ٯبػػػػب  -) ػػػػاب: االشػػػػتػاؿ( يف-اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ 
ـى( ملك إذا رفػػػػػػ  فمػػػػػػله فيػػػػػػع الرفػػػػػػ   ال اعليػػػػػػة  يف قولػػػػػػع: " اػػػػػػمّبى اسػػػػػػ و سػػػػػػا  و ٫بػػػػػػو: )زىيٍػػػػػػده قىػػػػػػا

ػػػػػػا ـى مل يػػػػػػو ي( فقػػػػػػد يلػػػػػػوف ذلػػػػػػ  االلضػػػػػػمّب  ٫بػػػػػػو )غيًضػػػػػػبى عىلىٍيػػػػػػًع(  ملك مبل سن  سػػػػػػ ي : )زىيٍػػػػػػده قىػػػػػػا
 خض حض جض مص ُّ  كاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى الرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداء...  ملك  ال اعليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:

َّمض
(ِ)".(ّ) 

فػػػػػػػػػثكرد عليػػػػػػػػػع اللقػػػػػػػػػػاٍل ملف  ملداة الشػػػػػػػػػرط ت لػػػػػػػػػػب فمػػػػػػػػػبلن رافمنػػػػػػػػػػا ملك ناصػػػػػػػػػبنا  كال مػػػػػػػػػػل 
ا(  كيقػػػػػوؿ:  )اسػػػػػتجارؾ( ال يصػػػػػل  لػػػػػ ل ؛ ١بػػػػػوزا كونػػػػػع نمتنػػػػػا  فيقػػػػػد ر  ػػػػػػ)إف كجػػػػػدتى ملحػػػػػدن

ملداة الشػػػػػػػػرط  كهػػػػػػػػو ملف    هنػػػػػػػػا ٕبػػػػػػػػثه  (َّ مض خض حض جض مص  ُّ "قولػػػػػػػػع: )٫بػػػػػػػػو: 
 ( ت سػػػػػّبنامض)ككػػػػػوف  يلػػػػػوف ناصػػػػػبنا ملك رافمنػػػػػا مػػػػػن ملف  ملعػػػػػ     إ٭بػػػػػا تقتضػػػػػي فمػػػػػبلن مػػػػػا

 (مضػ)فػػػػػػػػ   قرينػػػػػػػػة ا٤بقػػػػػػػػاـ  مػػػػػػػػثبلن  (كجدتػ) ػػػػػػػػ (جض)١بػػػػػػػػواز ملف ينصػػػػػػػػب  ؛يتمػػػػػػػػْب ال
 (ْ).."ال ت سّب نمته 

ال مػػػػػل كقػػػػػد تػػػػػا   ا ػػػػػني هشػػػػػاـ ا ػػػػػنى مالػػػػػ  يف تمػػػػػْبُّ كجػػػػػوب الرفػػػػػ   ال اعليػػػػػة كتقػػػػػدير 
ػػػػػػر   ٔبمػػػػػػل اآليػػػػػػة مػػػػػػن  ػػػػػػاب االشػػػػػػتػاؿ  اح األل يػػػػػػة ا ػػػػػػني كتبػػػػػػ  ا ػػػػػػنى مالػػػػػػ  يف ذلػػػػػػ  مػػػػػػن شي

 (ٓ) الناظ   كمل و حياف  كا ن القي   كا ني عقيل  كاألمشوٍل.
                                                             

 .ُّّ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل   ك ِّٓ/ُينظر: التصري   (ُ)
 .ٔ( سورة التو ة  ِ)
 .ُْٕ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ّّّ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
  كالت ييل ُُٗ  كمنه  السال  ُُٔ/ُ  كشرح األل ية ال ن الناظ  َُٕ/ِ( ينظر: شرح التسهيل ال ن مال  ٓ)

 .ّْٕ/ُ  كشرح األمشوٍل ٖٔ/ِا ن عقيل   كشرح ِٕٗ/ُ  كإرشاد السال  ّْٗ/ٔكالتلميل 
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كملجػػػػاب ياسػػػػْب ا٢بمصػػػػي عػػػػن إيػػػػراد اللقػػػػاٍل  ػػػػثف  غػػػػرض ا ػػػػن هشػػػػاـ هػػػػو التمثيػػػػل ال 
االستشػػػػػػهاد  كيل ػػػػػػي يف التمثيػػػػػػل االحتمػػػػػػاؿ  ملمػػػػػػا لػػػػػػو سػػػػػػل  ملف مػػػػػػرادى  االستشػػػػػػهاد علػػػػػػى 

   اال تػػػػػػػداء  دكف امتنػػػػػػػاع النصػػػػػػػب  مامػػػػػػػػلو كجػػػػػػػوب الرفػػػػػػػ   ال اعليػػػػػػػة فػػػػػػػا٤براد امتنػػػػػػػاع الرفػػػػػػػ
 (ُ)مقد ر.

عليػػػػػػػع  ثنػػػػػػػع إف قيػػػػػػػد ر عامػػػػػػػله ناصػػػػػػػب يف غػػػػػػػّب اآليػػػػػػػة ٣بػػػػػػػرج ذلػػػػػػػ  عػػػػػػػن  للػػػػػػػن يػيػػػػػػػرىدُّ 
االشػػػػتػاؿ! فػػػػػبل يسػػػػتقي  جوا ػػػػػع لػػػػ ل . كملجػػػػػاب الػػػػػركداٍلُّ  مػػػػدـ منػػػػػ  ملحػػػػد مثػػػػػل ذلػػػػػ  يف 

 (ِ)غّب اآلية إف مل ييرًد االشتػاؿ.

( كٯبيػػػػػػػػػب الصػػػػػػػػػب اف  ػػػػػػػػػثف  االشػػػػػػػػػتػاؿ ال تمػػػػػػػػػل يف غػػػػػػػػػّب اآليػػػػػػػػػة إف قيػػػػػػػػػد ر )كجػػػػػػػػػدتى  ٰبي
كيقػػػػػوؿ: "كملمػػػػػا مػػػػػا ٫بػػػػػن فيػػػػػع مػػػػػن اآليػػػػػة  كمػػػػػن إرادة ممػػػػػُب االشػػػػػتػاؿ يف  كنيصػػػػػب )ملحػػػػػد( 

(  كيف غػػػػػػػّب القػػػػػػػرهف ال يلػػػػػػػوف نصػػػػػػػب )ملحػػػػػػػد( ملحػػػػػػػدغّبهػػػػػػػا فيمتنػػػػػػػ ؛ ألٌف الػػػػػػػتبلكة رفػػػػػػػ ي )
( من االشتػاؿ".   ػ)كجدتى

  ٣بلو هػػػػػػػػا مػػػػػػػػن غػػػػػػػػّب مت جػػػػػػػػعو شػػػػػػػػاـ  اآليػػػػػػػػة علػػػػػػػػى مػػػػػػػػراد  ن هكالظػػػػػػػػاهر ملف  ٛبثيػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػ
 ( نمتنا لػ)ملحد( ا٤بنصو ة  ال مل ا٤بقد ر. مضاالشتػاؿ؛ لتمْبُّ )

 تذكير المضاف إليو اكتسابًا من المضاف  :الخامساالعتراض 

قػػػػػػد يلتسػػػػػػب ": قولػػػػػػع -يف ) ػػػػػػاب: اإلاػػػػػػافة(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
ػػػػػػػػػٍرطي ذلػػػػػػػػػ  يف   ا٤بضػػػػػػػػػاؼي ا٤بػػػػػػػػػ ك ري مػػػػػػػػػن ا٤بضػػػػػػػػػاؼ إليػػػػػػػػػع ا٤بانػػػػػػػػػًث تثنيثىػػػػػػػػػعي  ك ػػػػػػػػػالمل   كشى

 صبلًحيىةي ا٤بضاؼ لبلستػناء عنع  ا٤بضاؼ إليع.  :الصورتْب

 : (ّ)قوليع كمن الثاٍل...
                                                             

 .ٖٗ/ِ( ينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ُ)
 .ُِٓ/ِ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ِ)
(  ينظر البيت يف: مػِب اللبيب كىعىٍقلي عىاًصي ا٥بىوىل يػىٍزدىادي تػىٍنويرىامن البسيط  صدر  يت ألحد ا٤بولدين  كعجز : ) (ّ)

  َُٔ/ ٓاألشبا  كالنظائر    كهو  بل نسبة يفُُّٖ/ّ  كا٤بقاصد النحوية ُٖٖ/ِواهد ا٤بػِب   كشرح شُِٓ
 .ُٗٔ/ِخزانة األدب  ك ُّٗ/ِ  كشرح األمشوٍل ُّٔٗ/ٕكٛبهيد القواعد 
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 (ُ) ".........................       إنَارَُة اْلَعْقِل َمْكُسوٌف ِبَطْوِع َىًوى

حيػػػػػػث يػػػػػػرل اللقػػػػػػػاٍل ملف البيػػػػػػت قػػػػػػد ٱبلػػػػػػػو مػػػػػػن الػػػػػػدليل؛ السػػػػػػػتباحة تػػػػػػ كّب اػػػػػػػمّب 
إنىػػػػػارىةي اٍلمىٍقػػػػػًل قولػػػػػع: )": إذا كػػػػػاف فاعلػػػػػع ٦بػػػػػازم التثنيػػػػػث اػػػػػركرةن يف الشػػػػػمر  كيقػػػػػوؿ ال مػػػػػل

ػػػػػوؼه  ر اػػػػػمّب  يف الشػػػػػمر    ك  ييػػػػػقػػػػػد يقػػػػػاؿ: ال دليػػػػػل فيػػػػػع؛ ألف ا٤بانػػػػػث اجملػػػػػازم قػػػػػد  (مىٍلسي
 : (ِ)كقولع

 (ّ) "....................      وال أرض أبْمَقَل إبْمَقاَلَها

ػػػػػػر اح األل يػػػػػػةكقػػػػػػد مث ػػػػػػل هبػػػػػػ ا البيػػػػػػت علػػػػػػى    كمل (ْ)هػػػػػػ ا ا٤بواػػػػػػ  غػػػػػػّبي كاحػػػػػػدو مػػػػػػن شي
إىل هػػػػػػ ا االعػػػػػػَباض  كنقلػػػػػػع عػػػػػػن اللقػػػػػػاٍل ياسػػػػػػْبي ا٢بمصػػػػػػي  -فيمػػػػػػا ملعلػػػػػػ -يلت ػػػػػػت ملحػػػػػػد 

 (ٓ) نص ع كسلت عنع.

كاعػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػاٍل يلػػػػػػػـز ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  كقػػػػػػػد نػػػػػػػص علػػػػػػػى مػػػػػػػا ذكػػػػػػػر ا ػػػػػػػني مالػػػػػػػ  يف 
 (ٔ)ملل يتع.

 االعتراض السادس: غاية النقص المعنوي في العطف بم)حتى( 

التمثيػػػػػػػل علػػػػػػػى  -يف ) ػػػػػػػاب: ع ػػػػػػػف النسػػػػػػػ (-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
ػػػػػػػٌب  الػػػػػػػنقص ا٤بمنػػػػػػػوم  ا٤بثػػػػػػػاؿ:  ػػػػػػػاءي(  كهػػػػػػػو مػػػػػػػن قبيػػػػػػػل )غىلىبىػػػػػػػ ى الن ػػػػػػػاسي حى يىافي ملك الن سى  الص ػػػػػػػبػٍ

(:الػػػػنقص ا٢بسػػػػي  كلػػػػي  ا٤بمنػػػػوم  إذ يقػػػػوؿ ا ػػػػني هشػػػػاـ يف  (  الم ػػػػف  ػػػػػ)حٌب  ػػػػٌب  "كملمػػػػا )حى
 فالم في هبا قليله  كاللوفيوف يػيٍنلركنع  كشركطيعي ملر مة مليميور:...

                                                             

 .َُٓ/ّملكا  ا٤بسال   (ُ)
األصوؿ  البيت يف: (  ينظرفبل مزنة كىدىقىٍت كدقهامن ا٤بتقارب  عجز  يت لمامر  ن جوين ال ائي  صدر : ) (ِ)

 ك بل نسبة يف  ِٖٔ/ ٔ اللوام  كالدرر  َٓ  ْٗ  ْٓ/ ُكخزانة األدب   ّْٖٚبليص الشواهد ك   ُّْ/ِ
 .ُٔٔكرصف ا٤بباٍل   ُُْ/ ِكا٣بصائص   ِّٓ/ ُملمايل ا ن ا٢باجب   ك ِْٖا٤ب صل 

 .ّٗٗحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ُّٗ/ِ  كشرح األمشوٍل ُّٔٗ/ٕ  كٛبهيد القواعد ْْٖ/ُينظر: إرشاد السال   (ْ)
 .ّّ/ِحاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
 .ٖٗٓ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ُّٔ شرح األل ية ال ن الناظ . كينظر: ِٓينظر: ملل ية ا ن مال   (ٔ)
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ػػػػػػي  الرا ػػػػػػ  األعػػػػػػدادى اللثػػػػػػّبةى حػػػػػػٌب  يهػػػػػػبي  فػػػػػػبلفه )؛ ٫بػػػػػػو: ة: كونػػػػػػع غايػػػػػػة يف زيػػػػػػادة ًحس 
  ملك يف نػىٍقػػػػػػػػصو   (النػػػػػػػػاسي حػػػػػػػػٌب األنبيػػػػػػػػاءي  ملك ا٤بلػػػػػػػػوؾي  مػػػػػػػػاتى )؛ ٫بػػػػػػػػو: ملك مىٍمنىًويػػػػػػػػة (األلػػػػػػػػوؼى 
ػػػػػػ  كػػػػػػ ل 

ي
ػػػػػػنىاًت ٫بػػػػػػو: )ا٤ب ػػػػػػٌب  ًمثٍػقىػػػػػػاًؿ الػػػػػػٌ ر ًة(  ك٫بػػػػػػو: )غىلىبىػػػػػػ ى الن ػػػػػػاسي ٍاًمني ٯبيٍػػػػػػزىل  ًاى٢بٍىسى حى

يىافي ملك الن سىاءي(".حىٌب    (ُ) الص بػٍ

يىافي قولػػػػػػع: )ك٫بػػػػػو: "فقػػػػػاؿ اللقػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػع:  ػػػػػٌب  الص ػػػػػبػٍ ( الظػػػػػػاهر غىلىبىػػػػػ ى الن ػػػػػػاسي حى
ال  الػػػػػػػػ  رة(  ؿً كػػػػػػػػ)حٌب  مثقػػػػػػػا مػػػػػػػن الػػػػػػػنقص ا٢بسػػػػػػػي  (الصػػػػػػػبيافحػػػػػػػٌب )قػػػػػػػوؿ القائػػػػػػػل:  ملف  

 (ِ)".(التواي )هو ظاهر  كما ا٤بمنوم 

ض علػػػػى تميينػػػػع  كنقػػػػوؿ: ٜب ػػػػة احتمػػػػاؿه  ػػػػي يف ا٤بثػػػػاؿ ا٤بػػػػ كور الػػػػ م اعػػػػَبي للػػػػنقص ا٢بس 
اػػػػػػمن الػػػػػػنقص ا٤بمنػػػػػػوم؛ كذلػػػػػػ  إٍف كػػػػػػاف ا٤بقصػػػػػػود  الػلبػػػػػػة جػػػػػػن  الصػػػػػػبياف ملك النسػػػػػػاء  
للػػػػػػن األظهػػػػػػر هػػػػػػو قصػػػػػػد الصػػػػػػ ات كلػػػػػػي  الػػػػػػ ات  كالصػػػػػػبا كاألنويػػػػػػة؛ إذ تنػػػػػػدرج اػػػػػػمن 

صػػػػػػػر ح  ػػػػػػػع خالػػػػػػػد ا٤بمػػػػػػػُب ال ا٢بػػػػػػػ   كمرجػػػػػػػ  الػػػػػػػنقص كالزيػػػػػػػادة ا٤بمنػػػػػػػويْب إىل ا٤بمػػػػػػػُب كمػػػػػػػا 
  ككمػػػػػػػا عػػػػػػػد  ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ (ّ)"ملك يف زيػػػػػػػادة ممنويػػػػػػػة مرجمهػػػػػػػا إىل ا٤بمػػػػػػػُب"األزهػػػػػػػرم  قولػػػػػػػع: 

لػػػػػػ  مػػػػػػن غايػػػػػػة الزيػػػػػػادة ا٤بمنويػػػػػػة  فلػػػػػػ ى ال يػػػػػػدخل االتصػػػػػػاؼ  الصػػػػػػبا 
ي
االتصػػػػػػاؼ  ػػػػػػالنبوة كا٤ب

فػػػػػإف الصػػػػػبياف كالنسػػػػػاء يف كاألنويػػػػػة اػػػػػمن الػػػػػنقص ا٤بمنػػػػػوم؟ ككمػػػػػا قػػػػػاؿ خالػػػػػد األزهػػػػػرم: "
 (ْ)"٤بمنوم  كهو االتصاؼ  الصبا كاألنوية.غاية النقص ا

ػػػػػٌب  كعلػػػػى ذلػػػػػ  يتمػػػػػْب  صػػػػحة ٦بػػػػػيء ا٤بثػػػػػاؿ:  ػػػػػاءي( )غىلىبىػػػػػ ى الن ػػػػاسي حى يىافي ملك الن سى  الص ػػػػػبػٍ
 امن النقص ا٤بمنوم  ال ا٢بسي  كما عي نع اللقاٍل.

                                                             

 .ّٕٔ/ّملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ْٖٔ حواشو على تواي  األل ية( ِ)
 .ُٕٔ/ِصري  الت( ّ)
   الص حة ن سها.ا٤بصدر السا  ( ْ)
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 : نصب المصدر المؤكد القائم مقام فعلوالسابعاالعتراض 

التمثيػػل علػػى ا٤بصػػػدر  -يف ) ػػاب: ا٤ب مػػوؿ ا٤ب لػػػ (-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػػًن هشػػاـ 
قػاـ ا٤بصػدر مقػاـ كقػد يي ا٤باكًد لن سع كلػّب  ٗبا ال يسػتقي  كونػع مصػدرنا  يف قػوؿ ا ػن هشػاـ: "

 فملع فيمتن  ذكر  ممع  كهو نوعاف:
يف ا٣بػ   كذلػ   اقػ ه كك  ... يف ال لب   كما لع فمل  كهو نوعاف: كاق ه ...ما ال فمل لع

 يف الواق   مد ٝبلػة هػي نػصه  :ا لن سع ملك لػّب ؛ فاألكؿالرا مة: ملف يلوف ماكدن  ...يف مسائل:
ػػ)ك:  ا(قنػػ حى ًِب ا ٍػػ ده يٍػػزى )  كالثػػاٍل: الواقػػ   مػػد ٝبلػػة ٙبتمػػل ممنػػا  كغػػّب   ٫بػػو: ...منػػا م  ده يٍػػا زى  ى هى

 (ُ)(."لى اطً    ال البى ا٢بى 

( يف ا٤بثػػػػػػاؿ: )فػػػػػػّبل اللقػػػػػػاٍل ملف   ػػػػػػ)ا٢بىػػػػػػ   ( لػػػػػػي  ٗبصػػػػػػدرو  لى اًطػػػػػػ   ال البى ا٢بىػػػػػػ ده يٍػػػػػػا زى  ى هى
ػػػػد  كيقػػػػوؿ: " كهػػػػ ا زيػػػػده ا٢بػػػػ   ) :قولػػػػعفػػػػبل يتػػػػثت ى يف هػػػػ ا ا٤بواػػػػ  مثػػػػاالن علػػػػى ا٤بصػػػػدر ا٤باك 

  ٤بقا لتػػػػػع  الباطػػػػػل ؛ال مصػػػػػدر مشػػػػػبهةه  ع صػػػػػ ةه فيػػػػػع األظهػػػػػر ملن ػػػػػ (   ا٢بىػػػػػ) فل ػػػػػظي  (ال الباطػػػػػلى 
 (ِ)."على ا٢باؿ  تثكيلع  نلرة ملك  ملعِب ا٢ب    :ملم  م موؿ  ع ععلى ملن   حفنصبع 

مثلػػػػػػة سػػػػػػيبويع الػػػػػػٍب تبمػػػػػػع فيهػػػػػػا ا ػػػػػػني الػػػػػػ م اعػػػػػػَبض عليػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل هػػػػػػو مػػػػػػن ا كهػػػػػػ ا
كذلػػػػ  قولػػػػ : هػػػػ ا عبػػػػدي ؛ ٤بػػػػا قبلػػػػع امػػػػا يىنتصػػػػب مػػػػن ا٤بصػػػػادر توكيػػػدن   حيػػػػث قػػػػاؿ: "هشػػػاـ

 (ّ)".ال الباطلى  ا٢ب    اهلل حىق ا  كه ا زيده 

( علػػػػػى ا٤ب موليػػػػػة فقػػػػػد ٯبػػػػػيء يف مواػػػػػ و غػػػػػّب هػػػػػ ا    ا٢بىػػػػػاللقػػػػػاٍل لل ػػػػػظ )ب ي كملمػػػػػا نٍصػػػػػ
الػػػػ م مليريػػػػد  ػػػػع التوكيػػػػد  للػػػػن  ا٤بػػػػتلل  هبػػػػ ا ا٤بثػػػػاؿ قػػػػد ملرادى ن ػػػػيى اجملػػػػاز عػػػػن )زيػػػػد( كإيبػػػػات 

( انت ػػػػى    ا٢بىػػػػا٢بقيقػػػػة  توكيػػػػد ا١بملػػػػة  ا٤بصػػػػدر ) (  فػػػػإف جىمىػػػػل التثكيػػػػل  قولػػػػع: )ملعػػػػِب ا٢بػػػػ  
   ا٤بتلل   كجانىب ا٤براد.التوكيدي ال م قصد

                                                             

 .ِِّ/ِملكا  ا٤بسال  ( ُ)
 .ّّٓحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
 .ّٖٕ/ُاللتاب ( ّ)
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( علػػػػػػى ا٢بػػػػػػاؿ فػػػػػػإف  ا٢بػػػػػػاؿ ال تػػػػػػثيت إال نلػػػػػػرة  كال يػػػػػػاكؿ    ا٢بىػػػػػػبي ل ػػػػػػًظ )كملمػػػػػػا نٍصػػػػػػ
ػػػػػا تػػػػػثيت نلػػػػػرة كممرفػػػػػة  فػػػػػبل حاجػػػػػة جمليئهػػػػػا ممرفػػػػػة تػػػػػاكؿ  ػػػػػالنلرة    ا٢بىػػػػػل ػػػػػظ ) (  ا٤بمرفػػػػػة أل  

ؿ علػػػػػػػػى ا٢باليػػػػػػػػة؛ ألف  يف ذلػػػػػػػػ  تلل نػػػػػػػػا  فلػػػػػػػػو قيصػػػػػػػػد ا٢بػػػػػػػػاؿ ٤بػػػػػػػػا جػػػػػػػػيء  ػػػػػػػػالتمريف. يقػػػػػػػػو 
 (ُ)."ألنع لي  ٕباؿ ؛ا ممرفة كنلرةكٯبوز ملف يلوف حق  لسّبايف: "ا

كعلػػػػى ذلػػػػ  فمػػػػا مث ػػػػل  ػػػػػع ا ػػػػن هشػػػػاـ علػػػػى قيػػػػاـ ا٤بصػػػػػدر ا٤باكػػػػد مقػػػػاـ فملػػػػع فملػػػػػى 
 ك ع يزكؿ اعَباض اللقاٍل عليع. الصحي  

( المكررة للتوكيدالثامناالعتراض   : إلغاء )إالَّ

مػػػػػػا تلػػػػػػررٍت في -) ػػػػػػاب: االسػػػػػػتثناء(يف -اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى مثػػػػػػاؿ ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
( للتوكيػػػػػػد كجػػػػػػاءت تاليػػػػػػة لمػػػػػػاطفو  ملك متلي ػػػػػػةن ٗبمايػػػػػػلو ٤بػػػػػػا قبلهػػػػػػا  فيمػػػػػػا قػػػػػػاؿ ا ػػػػػػن  فيػػػػػػع )إال 

ملك   نػػػػػػػا كذلػػػػػػ  إذا تلػػػػػػت عاط-فػػػػػػإف كػػػػػػاف التلػػػػػػرار للتوكيػػػػػػد  :(إال  )كإذا تلػػػػػػررت "هشػػػػػػاـ: 
ػػػػاءى إً ٫بػػػػو:  ت؛ فػػػػاألكؿي يىػػػػػً لٍ ملي  -٤بػػػػا قبلهػػػػا ٩بايػػػػله  تبلهػػػػا اسػػػػ ه  فمػػػػا  ( كره ٍمػػػػ عى ال  إً كى  ال  زىيٍػػػػده )مىػػػػا جى

كالثػػػػػػػػاٍل    زائػػػػػػػػدة للتوكيػػػػػػػػد (إال)الثانيػػػػػػػػة مم ػػػػػػػػوؼ  ػػػػػػػػالواك علػػػػػػػػى مػػػػػػػػا قبلهػػػػػػػػا  ك (إال) مػػػػػػػػد 
 :(ِ)كقولع

 ر بهم إال الفتى إال الَعاَل رُ تمْ          ......ال.................

   جػػػػػر  ا لػػػػػع يف مسػػػػػتثُب مػػػػػن الضػػػػػمّب اجملػػػػػركر  البػػػػػاء  كاألرجػػػػػ  كونػػػػػع تا منػػػػػ (ال ػػػػػٌب)فػػػػػػ
مػػػػػن كػػػػػل؛   ػػػػػدؿ كػػػػػلو  ( ال ػػػػػٌب)مػػػػػن   ػػػػػدؿه  (بلى المىػػػػػ)ا علػػػػػى االسػػػػػتثناء  ككونػػػػػع منصػػػػػو ن   كٯبػػػػػوز

يسىم  
 (ّ)"دة.الثانية ماك   (إال)كاحد  ك ىن أًل ما ٤ب

قولػػػػع: )مليٍلًػيىػػػػػٍت( فيػػػػع ٕبػػػػػث؛ ألف  الناصػػػػب عنػػػػػد  يف االسػػػػتثناء هػػػػػو كيقػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "
( علػػػػػػى االسػػػػػػتثناء"يت  قولػػػػػػع: )إال ( كمػػػػػػا يصػػػػػػرح  ػػػػػػع فيمػػػػػػا يػػػػػػث   (ْ)"كنصػػػػػػبتى البػػػػػػاقي  ػػػػػػػ)إال 
                                                             

 .ِٓٔ/ِشرح كتاب سيبويع ( ُ)
 .ُّملل ية ا ن مال   (ِ)
 .ِِٕ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ِّٔ/ِ ا٤بصدر السا   (ْ)
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صيػػػػر حى هبػػػػا ممػػػػع   عامػػػػلي البػػػػدؿ  قيػػػػد رىٍت ممػػػػع  ملك كالبػػػػدؿي علػػػػى تقػػػػدير المامػػػػل  فػػػػػ)إال ( هػػػػي
ػػػػػػر ر ممػػػػػػع المامػػػػػػل فػػػػػػبل تػيٍلػػػػػػػى إذنا   سػػػػػػواء كقمػػػػػػت  مػػػػػػد المػػػػػػاطف ملـ ال؛ ألٌف المػػػػػػاطف إذا كي

ًؿ منػػػػػع ٯبػػػػػب تقػػػػػدير  مػػػػػ  ك  كعاك ممػػػػػرو   زيػػػػػدو  السػػػػػا   ال يلػػػػػػى كقولػػػػػ : مػػػػػررتي  ٍبػػػػػدى
ي
مػػػػػل ا٤ب

كملم ػػػػػا مثػػػػػاؿ ا٤بصػػػػػنف كهػػػػػو البػػػػػدؿ  ليلػػػػػوف الممػػػػػل فيػػػػػع  ػػػػػع  فليػػػػػف يلػػػػػػى إذا صيػػػػػر حى  ػػػػػع  
  (ُ)"عمل لػ)إال ( فيع البتة. فه ا ال ... إخل(جاء إال زيده  قولع: )ما

 للتوكيد يف مسثلتْب:  إال (فاستشلل ٕبث ا ن هشاـ فيما تلررىت  ع )

 مػػػػػػد المػػػػػػاطف  ملك إف كػػػػػػاف مػػػػػػا قبلهػػػػػػا  إال (هشػػػػػػاـ مللػػػػػػػى عمػػػػػػل ) ملف ا ػػػػػػن األولممممممى:
ػػػػػع يف ذلػػػػػ  ال يسػػػػػتقي ؛ إذ جمػػػػػل المامػػػػػل  ٩بػػػػػايبلن ٤بػػػػػا  مػػػػػدها   ينمػػػػػا يػػػػػرل اللقػػػػػاٍل ملف  حلمى

–يف مواػػػػػ و هخػػػػػر  فليػػػػػف تيلػػػػػػى إذا كػػػػػاف البػػػػػدؿ ي لػػػػػب عػػػػػامبلن  إال (يف االسػػػػػتثناء هػػػػػو )
دؿ؛ للتصػػػػػػػػري  هبػػػػػػػػا. إاػػػػػػػػػافة إىل ملف  هػػػػػػػػي عامػػػػػػػػل البػػػػػػػػػ إال (ك ) -مقػػػػػػػػد رنا كػػػػػػػػاف ملك مػػػػػػػػػ كورنا

ػػػػػػب  المػػػػػػاطف ملػػػػػػر رنا  فليػػػػػػف تيلػػػػػػػى  كقػػػػػػد قػػػػػػوم سػػػػػػبب  -مليضنػػػػػػا–المامػػػػػػل ال يلػػػػػػػى إف سى
 عملها من ه ين األمرين؟

ػػػػاءى ًإال  زىيٍػػػػده خيلػػػػوُّ ا٤بثػػػػاؿ ا٤بػػػػ كور  :األخممممرى ( مػػػػن غػػػػرض التمثيػػػػل كره ٍمػػػػ عى ال  إً كى   )مىػػػػا جى
 .إال (غّب عاملة فيع م لقنا  إذ الممل فيع ٤با قبل ) إال ( ع؛ للوف )

ملمػػػػػػػا اإلشػػػػػػػلاؿ األكؿ فقػػػػػػػد ناقشػػػػػػػع الصػػػػػػػب اف كفص ػػػػػػػل ا٤بسػػػػػػػثلة  ػػػػػػػ كر ملقػػػػػػػواؿ النحػػػػػػػاة 
يف مثػػػػػػل قػػػػػػوؿ ا ػػػػػػن مالػػػػػػ : )ال ٛبػػػػػػرير هبػػػػػػ  إال  إال (فيهػػػػػػا  مث خػػػػػػر ج القػػػػػػوؿ يف ذلػػػػػػ   ػػػػػػثف  )

يلػػػػػر رة ال ػػػػػٌب  إال المىػػػػػبل( قػػػػػد صػػػػػ   تميػػػػػْب ا ػػػػػن هشػػػػػاـ الممػػػػػلى يف 
األكىل علػػػػػى االسػػػػػتثناء  كا٤ب

ػػػػػػػدة كميػػػػػػػػػلػاة  ملمػػػػػػػا عامػػػػػػػل البػػػػػػػدؿ يف )المىػػػػػػػبل(   إال (الػػػػػػػ م استشػػػػػػػلل اللقػػػػػػػاٍل عمػػػػػػػل )-ماك 
ػػػػػررت للتوكيػػػػػد   -فيػػػػػع فميقػػػػػد رة؛ ملم الظػػػػػاهرة ليسػػػػػت هػػػػػي الماملػػػػػة فيػػػػػع  ػػػػػل ملػػػػػػاة؛ أل ػػػػػا كي

 فقػػػػػػاؿ:كقػػػػػػد ملجػػػػػػاب ا٣بضػػػػػػرم عػػػػػػن ذلػػػػػػ  مليضنػػػػػػا   (ِ)قػػػػػػاؿ  ػػػػػػ ل  ا ػػػػػػن قاسػػػػػػ  المبػػػػػػادم.

                                                             

 .ِّٔ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
 .ِِِ/ِقاس  يف حاشية الصباف على األمشوٍل ينظر قوؿ ا ن  (ِ)



 الفصل األول: االعتراضات على الصناعة النحوية

 
030 

فلانػػػػػػػت حملػػػػػػػػض   ال مل ػػػػػػػوظ  فيسػػػػػػػػتػِب عػػػػػػػن الثانيػػػػػػػة  ا٤بنويػػػػػػػة المامػػػػػػػل يف البػػػػػػػدؿ منػػػػػػػومٌّ "
 (ُ)."التوكيد ال عاملة

( للتوكيد. ػػع رملم ا ن هشاـ يف تلرار )إال   ك السا   يظهر توجُّ

ػػػػػاءى ًإال  زىيٍػػػػػده كملمػػػػػا اإلشػػػػػلاؿ اآلخػػػػػر الػػػػػ م قػػػػػاؿ  ػػػػػع اللقػػػػػاٍل  ػػػػػثف  ا٤بثػػػػػاؿ:   ال  إً كى  )مىػػػػػا جى
ي  فيػػػػع كجػػػػع ٛبثيػػػػل للمقػػػػاـ؛ لمػػػػدـ عمػػػػل )إال(  كالممػػػػل فيػػػػع ٤بػػػػا قبلهػػػػا  فإن ػػػػع قػػػػد ( لػػػػكره ٍمػػػػعى 

قػػػػػاؿ قولػػػػػع  ػػػػػالنظر لممػػػػػـو ا٢بلػػػػػ  الػػػػػ م هػػػػػو شػػػػػامله لبلسػػػػػتثناء التػػػػػاـ   ينمػػػػػا االسػػػػػتثناء يف 
   فب ل  يسقط ه ا اإلشلاؿ.(ِ)مثاؿ ا ن هشاـ م ر غ؛ فصار الممل ٤با قبل )إال(

 يخرج بوإخراج المثال بما ال  -رابًعا 

 فيػػػع اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػى مػػػػا جملػػػػع ا ػػػػن هشػػػاـ مثػػػػاالن علػػػػى مػػػػا ٱبػػػرج  قيػػػػدو مػػػػن حػػػػد  
 ملك مسثلة  كهو غّب خارجو  ع  ملك ملد ل مثالع إىل إخراج غّب . 

 االعتراض األول: عدم انحصار الجملة في االبتدائية, والفعلية

ثيػػػػػػل  ث٠بػػػػػػػاء التم -يف ) ػػػػػػاب: ا٤ببتػػػػػػدمل كا٣بػػػػػػ (-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
رجػػػػػات قيػػػػػد )٨بػػػػػ ه عنػػػػػع  ملك كصػػػػػف(  قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف  األفمػػػػػاؿ كمنهػػػػػا )نػىػػػػػزىاًؿ( علػػػػػى ٨بي

عػػػػػن الموامػػػػػل الل ظيػػػػػة ملك ٗبٍنزلتػػػػػع  ٨بػػػػػ ه عنػػػػػع   ا٤ببتػػػػػدمل: اسػػػػػ ه ملك ٗبٍنزلتػػػػػع  ٦بػػػػػرده حػػػػػد  ا٤ببتػػػػػدمل: "
كال   فإنػػػػػػػػػػع ال ٨ببػىػػػػػػػػػػره عنػػػػػػػػػػع ؛(اؿً زى )نػىػػػػػػػػػػ :  كخػػػػػػػػػػرج ٫بػػػػػػػػػػو...ملك كصػػػػػػػػػػفه رافػػػػػػػػػػ  ٤بلت ػػػػػػػػػػىن  ػػػػػػػػػػع

 ّ()"كصف.

فجػػػػػػػاء اعَبااػػػػػػػع علػػػػػػػى تميػػػػػػػْب ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ )نػىػػػػػػػزىاًؿ( علػػػػػػػى مػػػػػػػا ٱبػػػػػػػرج  ػػػػػػػا٤به  عنػػػػػػػع  
ك الوصػػػػف؛ حيػػػػث اسػػػػتلـز مثالػػػػع ذلػػػػ  خػػػػركج ا١بملػػػػة عػػػػن اال تدائيػػػػة كال مليػػػػة؛ ألف  مل٠بػػػػاء 

(   ... إخل(اؿً زى نػىػػػػػػ)ع: )خػػػػػػرج ٫بػػػػػػو: قوليػػػػػػاألفمػػػػػػاؿ ليسػػػػػػت منهمػػػػػػا  للنهػػػػػػا ٝبلػػػػػػة  كيقػػػػػػوؿ: "
                                                             

 .ْٗٓ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ُ)
 .ّٔٓ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ُْٖ/ُكا  ا٤بسال  ( ملّ)
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( ٝبلػػػػػة  اؿً زى ؛ ألف )نػىػػػػػكال مليػػػػػةةى حينئػػػػػ و ال تنحصػػػػػر يف اال تدائيػػػػػة ا١بملػػػػػ مػػػػػن ذلػػػػػ  ملف   يلػػػػػزـي 
  ُ()"كا١بملػػػػة مػػػػا كيًاػػػػ  إلفػػػػادًة نسػػػػبة"  قولػػػػع: األصػػػػوؿً  ا٢باجػػػػب يف ٨بتصػػػػرً  ها ا ػػػػني إذ حػػػػد  

ػػػػػػػكفػػػػػػػاعبلن  ا  كال فمػػػػػػػبلن كخػػػػػػػ ن  ( لػػػػػػػي  مبتػػػػػػػدملن اؿً زى ك)نػىػػػػػػػ ا١بملػػػػػػػة إىل اال٠بيػػػػػػػة  متى   نمػػػػػػػ  إٍف قس 
 ِ()"ًإٍذ هي ملع  من اال تدائية. ؛ع يف اال٠بيةمرفوعً  اس  ال مل م ى  كال ملية دخل

مػػػػػػلو  ػػػػػػل ملل ػػػػػػاظ م ػػػػػػردة كلػػػػػػو  مػػػػػػد  كيػػػػػػرل ا ػػػػػػن يمػػػػػػي  ملف مل٠بػػػػػػاء األفمػػػػػػاؿ ليسػػػػػػت ٔبي
ا إليػػػػػع  فيقػػػػػوؿ: " ػػػػػا  بيػػػػػت زهػػػػػّب الػػػػػ م جمػػػػػل فيػػػػػع )نػىػػػػػزىاًؿ( مسػػػػػندن ملال تػػػػػرل الَبكيػػػػػب  ٧بتج 

   ػػػػل هػػػػي مػػػػ  مػػػػا ال مػػػػل يصػػػػّب ٗبػػػػا فيػػػػع مػػػػن الضػػػػمّب ٝبلػػػػةن  كليسػػػػت هػػػػ   األ٠بػػػػاءي كػػػػ ل 
كالظػػػػػرًؼ؟     يف اسػػػػػ  ال اعػػػػػل  كاسػػػػػ  ا٤ب مػػػػػوؿفيهػػػػػا مػػػػػن الضػػػػػمّب مل٠بػػػػػاءه م ػػػػػردةه علػػػػػى حػػػػػد  

 :ّ()كال م يدؿ على ملف ه   األل اظ مل٠باء م ردة إسنادي ال مل إليها. قاؿى زيهىٍّب 
 ُدِعَيْت نَزاِل وُلجَّ في الذْعرِ          ولَِنْعَم َحْشُو الد رِْع أْنَت إذا

إليهػػػػػا  (ديًعيىػػػػػتٍ )ٗبػػػػػا فيهػػػػػا مػػػػػن الضػػػػػمّب ٝبلػػػػػة  لىمػػػػػا جػػػػػاز إسػػػػػنادي  (نىػػػػػزاؿً )كانػػػػػت فلػػػػػو  
.من حيث كانت ا١بمل ال يص  كوفي شيء منها    ْ()"فاعبلن

منػػػػ  كػػػػوف مل٠بػػػػاء األفمػػػػاؿ ٝبلػػػػة؛ لمػػػػدـ صػػػػحة اإلخبػػػػار ككافقػػػػع األعلػػػػ  الشػػػػنتمرم يف 
يػػػػة. كإال علػػػػى طريػػػػ  ا٢بلا (اؿً زى نػىػػػػ)خػػػػ  عػػػػن "إ٭بػػػػا ملي عنهػػػػا  فيقػػػػوؿ مملقنػػػػا علػػػػى  يػػػػت زهػػػػّب: 

   ٓ()."  عنعال ينبػي ملف ٱبي  فال مل كما كاف ا٠با لع

للػػػػػػن  مػػػػػػا رمليىػػػػػػا ي شػػػػػػاذٌّ عػػػػػػن تصػػػػػػنيًف النحػػػػػػاة  مث مل يلػػػػػػن اخػػػػػػتبلفه  يف كػػػػػػوف مل٠بػػػػػػاًء 
؛ فقػػػػػد قػػػػػاؿ مل ػػػػػو حي ػػػػػاف يف اللػػػػػبلـ: "  كفاعػػػػػل  كفمػػػػػله  ف كبلمنػػػػػا فمػػػػػله كا٤باتلًػػػػػاألفمػػػػػاؿ ٝبػػػػػبلن

                                                             

ٝبلة؛ : "ا٤بركب ٝبلة كغّب حيث قاؿ يف تمريف ا٤بركب  ُٕ( منتهى الوصوؿ كاألمل يف علمي األصوؿ كا١بدؿ ُ)
 فا١بملة ما كيا  إلفادة نسبة...".

 .ُّّ-ُِّ ( حواشو على تواي  األل يةِ)
كلساف   َّٕ/ّ  كا٤بقتضب ُِّ/ِكشرح مل يات سيبويع   ٖٗن اللامل  لزهّب  ن مليب سلمى كهو يف ديوانع ( مّ)

يف بة ك بل نس  ُِّ/ْكشرح الشافية للراي   (اس مادة ) ُٖ/ ُِ  (نزؿمادة ) ٖٓٔ  ٕٓٔ/ُُالمرب 
 .ِْٕ/ْخزانة األدب ك   ِِّرصف ا٤بباٍل   ك ْ/ّ ال ن يمي  شرح ا٤ب صل  ك ُِّ/ِاألصوؿ

 .ْ/ّ( شرح ا٤ب صل ْ)
 .ِْٕ( ٙبصيل عْب ال هب ٓ)
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   ُ()..."  اؿً زى فاعلػػػػع  كا٠بػػػػاف: مبتػػػػدمل كخػػػػ   كا٠بػػػػاف لػػػػي  إياٮبػػػػا ٫بػػػػو: نػىػػػػ سػػػػ    يي مل كم مػػػػوؿه 
ىل إانقسػػػػػاـ ا١بملػػػػػة   كقػػػػػد قػػػػػاؿ يف )ِ()ككػػػػػل كػػػػػبلـو ٝبلػػػػػة كمػػػػػا تملػػػػػ  ٩بػػػػػا عي نػػػػػع ا ػػػػػن هشػػػػػاـ

يػٍ ك ( ه ائً قىػػػػػػ ده يٍ زى ػ)كػػػػػػ  ها اسػػػػػػ ه الػػػػػػٍب صػػػػػػدري  هػػػػػػيى  فاال٠بيػػػػػػةي (: "كظرفيػػػػػػة  كفمليػػػػػػة  ا٠بيػػػػػػة ػػػػػػ)هى  اتى هى
 (ّ)(..." ي يٍ قً المى 

كهبػػػػػ ا التقريػػػػػر يتبػػػػػْب  ملف  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ مل ٯبمػػػػػل مػػػػػن تقسػػػػػي  ا١بمػػػػػل )اال تدائيػػػػػة(؛ فلػػػػػ  
ػػػػػرج  القيػػػػد ا٤بػػػػػ كور   ػػػػػل  يضػػػػ رب لػػػػػع كػػػػبلـه  كصػػػػػ   مػػػػػا صػػػػن فى كمػػػػػا مث ػػػػلى  ػػػػػع علػػػػػى مػػػػا ٱبى

ػػػػ  اللقػػػػاٍلُّ تقسػػػػي  ا١بمػػػػل إىل ا تدائيػػػػة  كفمليػػػػة  كذلػػػػ  مػػػػن قػػػػوؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "  كا١بملػػػػةي كىهى
ـى قى ػ)كػػػػػػ  عً اعلًػػػػػكف عػػػػػن ال مػػػػػػلً  عبػػػػػارةه   كمػػػػػػا كػػػػػاف ٗبنزلػػػػػػةً  (  ه ائً قىػػػػػ ده يٍ زى ػ)كػػػػػػ   ً كخػػػػػ ً  كا٤ببتػػػػػػدملً  ( ده يٍػػػػػزى  ا
 (ْ).(..."اللصُّ  ربى اي )ٮبا ٫بو ملحدً 

ػػػػػر اح  كمػػػػػا كافػػػػػ  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف التمثيػػػػػل  اسػػػػػ  ال مػػػػػل علػػػػػى ٨برجػػػػػات القيػػػػػد مػػػػػن شي
كخػػػػػرج  قولػػػػػع: "   كتػػػػػبمه  األزهػػػػػرمُّ فقػػػػػاؿ:(ٓ)األل يػػػػػة ا ػػػػػني النػػػػػاظ   كا ػػػػػني القػػػػػي    كاألمشػػػػػوٍلُّ 

كال   عنػػػػػع   فإنػػػػػع مػػػػػن مل٠بػػػػػاء األفمػػػػػاؿ؛ ألنػػػػػع ال ٨بػػػػػ ه (نػػػػػزاؿ)٫بػػػػػو:  "ملك كصػػػػػف  ٨بػػػػػ  عنػػػػػع"
لػػػػػع مػػػػػن اإلعػػػػػراب  كهػػػػػو    فػػػػػبل يلػػػػػوف مبتػػػػػدمل   نػػػػػاء علػػػػػى ملف اسػػػػػ  ال مػػػػػل ال ٧بػػػػػل  كصػػػػػف
 (ٕ).فمل   كك ا الص ب اف(ٔ)"األص .

                                                             

 .ِّٖ/ِ( ارتشاؼ الضرب ُ)
 .َٔ( ينظر: اإلعراب عن قواعد اإلعراب ِ)
 .ِْٗػِب اللبيب م( ّ)
 .َْٗ ا٤بصدر السا  ( ْ)
 .ُٕٕ/ُ  كشرح األمشوٍل ُّٔ/ُ  كإرشاد السال  ٕٓاألل ية ال ن الناظ  ( ينظر: شرح ٓ)
 .ُِٗ/ُ( التصري  ٔ)
 .ِٕٕ/ُ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ٕ)
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 في التقدير أو التأويل التمييز المحول عن المفعول :ثانياالعتراض ال

ٛبثيلػػػػػع ٤بػػػػػا ال يصػػػػػل  ألف  -يف ) ػػػػػاب: التمييػػػػػز(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
ػػػػحٍ ا ملى مىػػػػيلػػػػوف ٛبييػػػػزنا ٧بػػػػو الن عػػػػن م مػػػػوؿو  ا٤بثػػػػاؿ: ) ػػػػرى  عي نى سى كٯبػػػػوز (  يف قػػػػوؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "بلن جي

 إال يف يبلث مسائل: (تو يٍ زى  نٍ مً  له طٍ رً )كػ:  يز ًٗبنٍ التمي جرُّ 
 .ػػػػػػنا(ٮبى رٍ دً  نى يٍ رً شٍ عً )إحداها: ٛبييز المدد  كػ: 

ػػػػػػػ ضى رٍ األى  تي ٍسػػػػػػػرى غى )ؿ عػػػػػػػن ا٤ب مػػػػػػػوؿ  كػػػػػػػػة: التمييػػػػػػػز احملػػػػػػػو  ػػػػػػػػػػػانيػػػالث ا مىػػػػػػػ)  كمنػػػػػػػع: (ارن جى شى
  (ُ)(".بلن جي رى  عي نى سى حٍ ا ملى مى )ٖببلؼ:  ا( ن دى ملى  ادن يٍ زى  نى سى حٍ ملى 

 عػػػػػن م مػػػػػوؿ  إذ ٧بػػػػػوالن  فػػػػػبل يصػػػػػ ُّ فيػػػػػع: مػػػػػا ملحسػػػػػنى رجػػػػػلى زيػػػػػدو؛ ألف التمييػػػػػز لػػػػػي 
فيمػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى مٍنمًػػػػع ا٤بثػػػػاؿ  كيػػػػرل صػػػػح تع ألف يلػػػػوف ٧بػػػػو الن   (ِ)هػػػػو عػػػػْب مػػػػا قبلػػػػع

ػػػػػحٍ ا ملى مىػػػػػ :قولػػػػػع: )ٖبػػػػػبلؼعػػػػػن ا٤ب مػػػػػوؿ  فيقػػػػػوؿ: " ػػػػػرى  عي نى سى ا ع: مىػػػػػملصػػػػػلى    فػػػػػإف  ( فيػػػػػع نظػػػػػره بلن جي
ػػػػػملحٍ  ػػػػػرى  نى سى كلػػػػػي  مػػػػػن شػػػػػرط  . يػػػػػاف (ْ) (ا[زيػػػػػدن   ػػػػػع  ك) ( م مػػػػػوؿه بلن جي فػػػػػػ)رى   (ّ)ا[زىيٍػػػػػدن   بلن جي

إىل االسػػػػػ  الػػػػػ م انتصػػػػػب عنػػػػػع حػػػػػٌب ٲبنػػػػػ   قػػػػػد ر التمييػػػػػزي يف األصػػػػػل مضػػػػػافناالتحويػػػػػل ملف يي 
ػػػػا( االسػػػػ   كػػػػ تػػػػارة يضػػػػاؼ إذا كػػػػاف التمييػػػػز متملقنػػػػا ػػػػل  ؛ذلػػػػ  يف ا٤بثػػػػاؿ   ػ)طابى زيػػػػده علمن

كمػػػػا   -ا٤بثػػػػاؿيف  كمػػػػا- للمميػػػػز إذا كػػػػاف عينػػػػع سػػػػ   ياننػػػػاتػػػػارةن ال يضػػػػاؼ   ػػػػل ٯبمػػػػل االك 
 (ٓ).عليع الراي نص  

ػػػػبلن قػػػػاؿ للمػػػػص: إذا مل يلػػػػن )يي مث  ملػػػػـو ملنػػػػع لػػػػي  كم-عػػػػن ا٤ب مػػػػوؿ  ٛبييػػػػزنا ٧بػػػػوالن  (رىجي
النسػػػػبةى يف نسػػػػبًة ال مػػػػل إىل ال اعػػػػل  كنسػػػػبتع  كقػػػػد حصػػػػرتى فيمػػػػا مػػػػر    -عػػػػن ال اعػػػػل ٧بػػػػوالن 

 (ٕ)"  فثمُّ نسبةو ه   النسبة!(ٔ)إىل ا٤ب موؿ

                                                             

 .ّٕٔ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ِٓٔ/ُ( ينظر: التصري  ٣بالد األزهرم ِ)
 ( يف النسهة )زيد(  كالصواب ما مليبت ليص  كقوعع ع ف  ياف.ّ)
 يف النسهة )زيد(  كالصواب ما مليبت. (ْ)
 .َٕٔ/ِ لللافية( ينظر: شرح الراي ٓ)
 .ّٔٔ/ِ( ينظر: ملكا  ا٤بسال  ٔ)
 .ّٖٓ حواشو على تواي  األل ية( ٕ)
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اللقػػػػػػػاٍل  يف جػػػػػػػواز ٦بػػػػػػػيء ا٤بثػػػػػػػاؿ ا٤بػػػػػػػ كور ٧بػػػػػػػو الن عػػػػػػػن كقػػػػػػػد تبػػػػػػػ  الشػػػػػػػهابي القػػػػػػػا٠بيُّ 
ا٤ب مػػػػػػػوؿ  إال ملن ػػػػػػػع التػػػػػػػـز إاػػػػػػػافة التمييػػػػػػػز إىل االسػػػػػػػ  الػػػػػػػ م انتصػػػػػػػب عنػػػػػػػع  فهػػػػػػػر ج ذلػػػػػػػ  

 (ُ)".عي تى ػػػػػي  ػػػجولإنع ٧بوؿ عن ا٤ب موؿ  ملم: ما ملحسن ري  :قد يقاؿ قولع: "

ْب )زيػػػػد(  ػػػػدالن مػػػػن كالظػػػػاهر صػػػػحة مػػػػا ذهػػػػب إليػػػػع اللقػػػػاٍلُّ؛ إل٤بػػػػاح ا ػػػػن هشػػػػاـ تميػػػػ
()كػػػػل(  يف ملصػػػػل قولػػػػ : ) ػػػػبلن ا رىجي ػػػػنى زىيٍػػػػدن مػػػػن التمييػػػػز احملػػػػوؿ عػػػػن ال اعػػػػل ممػػػػُب   مىػػػػا ملىٍحسى

ملك   ٛبييػػػػػػز ا١بملػػػػػػة ال مليػػػػػػة يف ا٤بمػػػػػػُب مسػػػػػػنده إليػػػػػػع ن ػػػػػػ  ال مػػػػػػل ظهػػػػػػر يل ملف  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: "
مسػػػػػػػة: ع ال ٱبػػػػػػػرج عػػػػػػن هػػػػػػ   ا٣بملك مسػػػػػػند ال مػػػػػػػل إىل مصػػػػػػدر   فإن ػػػػػػملصػػػػػػلع   ملك  م اكعػػػػػػع

ػػػػػنى رجػػػػػله ... (؛ ألف  ملصػػػػػلع ٯبػػػػػوز ملف يقػػػػػاؿى فيػػػػػع: حىسي ػػػػػبلن ا رىجي ػػػػػنى زىيٍػػػػػدن الرا ػػػػػ  ٫بػػػػػو: )مىػػػػػا ملىٍحسى
.  (ِ)"زيده  كيلوف )زيده(  دالن

ػػػػػػػع  (ّ)كال ٱب ػػػػػػى صػػػػػػػحة إعػػػػػػػراب البيػػػػػػػاف  ػػػػػػػدؿ كػػػػػػػلو يف  مػػػػػػػض ا٤بوااػػػػػػػ . فبػػػػػػػ ل  توج 
اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل  كلػػػػػػـز ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ هػػػػػػ ا النظػػػػػػر  ٩بػػػػػػا ملدل إىل ااػػػػػػ راب حلمػػػػػػع  إال ملف 

 قاؿ قد عدؿ عن ا٢بل  فيما  مد.يي 

خلػػػػػػػػع يف كملمػػػػػػػا تثكيػػػػػػػل الشػػػػػػػهاب  ػػػػػػػػػ)ما ملحسػػػػػػػن رجوليتػػػػػػػع( فقػػػػػػػػد يصػػػػػػػ ُّ ممنػػػػػػػا   كييد
  للنػػػػع يبقػػػػى كاردنا علػػػػى ٛبثيػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ  كٯبمػػػػل مػػػػن ذلػػػػ  التمييػػػػز احملػػػػو ؿ عػػػػن ا٤ب مػػػػوؿ

 اعَباانا هخر!

                                                             

 .ّٗٗ/ُياسْب على التصري   ينظر قولع يف حاشية (ُ)
 .ُْٓ/ِعلى ٦بيب الندا ياسْب  مل ملجد قوؿ ا ن هشاـ يف مصن اتع الٍب  ْب يدم  كينظر قولع يف حاشية (ِ)
 .َُٓ-ُْٗ/ِ  كالتصري  ٣بالد األزهرم َْٓ-ّْٗ/ّينظر: ملكا  ا٤بسال   (ّ)
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 المممشمممواىممممممممممممداالعتراضات على المطلب الثاني: 

اللقػػػػػػػاٍل يف حاشػػػػػػػيتع عػػػػػػػددنا مػػػػػػػن ا٤بسػػػػػػػائل ا٤بتملقػػػػػػػة  شػػػػػػػواهد ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ يف نػػػػػػػاق  
ا عليػػػػػع  كتنوعػػػػػت ا٘باهػػػػػات تلػػػػػ  االعَبااػػػػػات  حيػػػػػث جػػػػػاءت يف  شػػػػػرحع  ممَبانػػػػػا كناقػػػػػدن
ال ػػػػركع اآلتيػػػػة: ا٣ب ػػػػػث يف االستشػػػػهاد  خلػػػػوُّ الشػػػػػاهد مػػػػن كجػػػػع االستشػػػػػهاد  ػػػػع  ا٣ب ػػػػػث يف 

 تثكيل الشاهد  ملك تقدير . كالت صيل كما ٯبيء:

 الخطأ في االستشهاد -أواًل  

ػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل اعَبااػػػػػػاتع علػػػػػػى مػػػػػػا رملل فيػػػػػػع خ ػػػػػػثن يف استشػػػػػػهاد ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ  فيػػػػػػع  كج 
 كمل رز رمليع كتصحيحع فيها. كهي يف ا٤بسائل اآلتية:

 جواز حذف خبر المبتدأ المعطوف عليو بواو المعية االعتراض األول:

االستشػػػػػهاد علػػػػػػى  -كا٣بػػػػػ (يف ) ػػػػػاب: ا٤ببتػػػػػػدمل -اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػاـ 
مػػػػا جػػػػاز فيػػػػع حػػػػ ؼ ا٣بػػػػ  كذكػػػػر  إذا قيػػػػرف  ػػػػواك هػػػػي نػػػػصٌّ يف ا٤بميػػػػة ٗبػػػػا كانػػػػت الػػػػواك فيػػػػع 

الثالثػػػػػػة: ملف ...  ا ف ػػػػػي مسػػػػػائل:كملمػػػػػا ح فػػػػػع كجو نػػػػػللتشػػػػػري   حيػػػػػث قػػػػػاؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: "
 (كره ٍمػػػػعى كى  ده يٍػػػػزى )كلػػػػو قلػػػػت:   ...يلػػػػوف ا٤ببتػػػػدمل مم وفػػػػا عليػػػػع اسػػػػ   ػػػػواك هػػػػي نػػػػص يف ا٤بميػػػػة

 :(ُ)قاؿ ملردت اإلخبار  اقَبا ما جاز ح فع كذكر  ك 
 (ِ)".....................          وُكل  أمري والموُت يَمْلَتِقَيان

الػػػػػػػواك يف ٫بػػػػػػػو هػػػػػػػ ا البيػػػػػػػت  اعلػػػػػػ  ملف    (يلتقيػػػػػػػافً  "قولػػػػػػػع: )كا٤بػػػػػػػوتي كيقػػػػػػوؿ اللقػػػػػػػاٍل: 
   ػػػػػل ا٤بميػػػػػة فيػػػػػع إ٭بػػػػػا هػػػػػي مػػػػػن خصػػػػػوص مػػػػػادة ا٣بػػػػػ   للمميػػػػػة جملػػػػػرد ا١بمػػػػػ  يف ا٢بلػػػػػ   ال

                                                             

ٍوتى ال ً م يىٍشمىبي ال ىٌٍب من ال ويل  عجز  يت ٥بماـ  ن غالب ا٤بمركؼ  ػال رزدؽ  كصدر : ) (ُ) (  كمل ٛبىىنػ ٍوا يل اٍلمى
شرح األل ية ال ن الناظ   ك بل نسبة يف  ِِٖ/ُ  كالتصري  ّْٓ/ ُا٤بقاصد النحوية ملعثر عليع يف ديوانع  ينظر: 

 .ِّٖ/ٔكخزانة األدب   ُُِٚبليص الشواهد   ك ُُِ/ِكا٤بقاصد الشافية   ٖٖ
 .ِِْ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
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مػػػػػػرئ اكػػػػػػل ) :كلػػػػػػو قػػػػػػاؿ  كالػػػػػػواك الػػػػػػٍب ٗبمػػػػػػُب ا٤بميػػػػػػة يصػػػػػػ  االكت ػػػػػػاء هبػػػػػػا يف إفػػػػػػادة ا٤بميػػػػػػة
 (ُ)  مل يلن صادقنا."ممع :ملم ( كا٤بوتى 

ليسػػػػػػت للمميػػػػػػة   ػػػػػػل للتشػػػػػػري  يف  (يلتقيػػػػػػافً  )كا٤بػػػػػػوتي ككجػػػػػػع اعَبااػػػػػػع ملف  الػػػػػػواك يف: 
هبػػػػػا ٤بمػػػػػُب ا٤بميػػػػػة  كملن ػػػػػع ال يػػػػػت  ا٤بمػػػػػُب إٍف قيػػػػػل: كػػػػػل امػػػػػرئو  ا٢بلػػػػػ ؛ لمػػػػػدـ صػػػػػحة االكت ػػػػػاء

؛ لمدـ مصاحبة ا٤بوت لئلنساف إال مرة كاحدة.  كا٤بوتى

اللقػػػػػاٍل  يف هػػػػػ ا االعػػػػػَباض  كذكػػػػػرى  (ِ)كقػػػػػد كافػػػػػ  الشػػػػػنواٍلُّ  كالصػػػػػب افي  كا ػػػػػني ٞبػػػػػدكف
ؿ الص ػػػػػػباف: األخػػػػػػّبي امتنػػػػػػاعى حػػػػػػ ؼ )يلتقيػػػػػػاًف( للػػػػػػوف الػػػػػػواك جملػػػػػػرد ا١بمػػػػػػ  يف ا٢بلػػػػػػ   كقػػػػػػا

 ػػػػػػػثف مل تلػػػػػػػن للمصػػػػػػػاحبة   ظهػػػػػػػورنا :ملم (فػػػػػػػإف مل تلػػػػػػػن الػػػػػػػواك للمصػػػػػػػاحبة نصنػػػػػػػا)قولػػػػػػػع: "
ملك للمصػػػػػػاحبة  ( كعمػػػػػػرك متباعػػػػػداف زيػػػػػده ) :٫بػػػػػػو   ػػػػػػل جملػػػػػرد التشػػػػػػري  يف ا٢بلػػػػػ    اللليػػػػػة
  ألف ظهػػػػػػور ا٤بميػػػػػػة فيهمػػػػػػا إ٭بػػػػػػا -كمثالػػػػػػع  كمػػػػػػا يف  يػػػػػػت الشػػػػػػارح-ظهػػػػػػورنا  :ملم  ال نصنػػػػػػا

 ألف   ؛كملمػػػػػػا الػػػػػػواك فتحتمػػػػػػل التشػػػػػػري  كا٤بميػػػػػػة  ػػػػػػدكف ظهػػػػػػور ا٤بميػػػػػػة  جػػػػػػاء مػػػػػػن مػػػػػػادة ا٣بػػػػػػ 
 (ّ)".فيها يص  االكت اء هبا يف إفادة ا٤بمية الظاهرةى 

كيف تمليػػػػل عػػػػدـ صػػػػحة ا٤بميػػػػة  ػػػػالواك يف ا٤بثػػػػاؿ لمػػػػدـ االكت ػػػػاء  ػػػػالقوؿ: )ككػػػػلُّ امػػػػرئو 
( يظهر توجُّع ما اعَبض  ع اللقاٍل على ا ن هشاـ.  كا٤بوتى

 جواز اإلضمار قبل الذكر في التنازع  ني:االعتراض الثا

االستشػػػػػهاد علػػػػػى تقميػػػػػد  -يف ) ػػػػػاب: التنػػػػػازع(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
إذا تنػػػػازع جػػػػواز اإلاػػػػمار قبػػػػل الػػػػ كر يف  ػػػػاب التنػػػػازع ٗبػػػػا هػػػػو ٠بػػػػاعيٌّ  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "

كإف ملعملنػػػػػا الثػػػػػاٍل  فػػػػػإف احتػػػػػاج األكؿ ...   ات ػػػػػاؽ المػػػػػامبلف جػػػػػاز إعمػػػػػاؿ مليهمػػػػػا شػػػػػئتى 
٤برفػػػػػػوع فالبصػػػػػػريوف يضػػػػػػمركنع؛ المتنػػػػػػاع حػػػػػػ ؼ الممػػػػػػدة  كألف اإلاػػػػػػمار قبػػػػػػل الػػػػػػ كر قػػػػػػد 

                                                             

 .َُٔ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
. كينظر: عدة السال  ٕٖا٤بلودم   كحاشية ا ن ٞبدكف على ُّٗ/ُينظر: حاشية الصب اف على شرح األمشوٍل  (ِ)

ُ/ِِٓ-ِِٔ. 
 .ُّٗ/ُحاشية الصب اف على شرح األمشوٍل  (ّ)
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ػػػػػػػبلن( و: ٫بػػػػػػػ (ُ)جػػػػػػػاء يف غػػػػػػػّب هػػػػػػػ ا البػػػػػػػاب ػػػػػػػبلن( ك:  )ري  ػػػػػػػعي رىجي كيف البػػػػػػػاب ٫بػػػػػػػو:  )نًٍمػػػػػػػ ى رىجي
)  (ّ)".(ِ)حلا  سيبويع )اىرى يوٍل كىاىرىٍ تي قػىٍومى ى

د ا١بػػػػػواز؛ إلملػػػػػاف ملف قولػػػػػع: )كيف البػػػػػاب( ال ي يػػػػػد اطػػػػػرا  اعَبااػػػػػع: "فيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل
 (ْ)"  كا٤ب لوب ملنع م رد.ايلوف ٠باعين 

 ْبة السػػػػػػماع يف الػػػػػػنظ  كالنثػػػػػػر ال صػػػػػػيحكيرت ػػػػػػ  اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل إذا علمػػػػػػت ملف  كثػػػػػػر 
ػػػػو ؿ ا٤بسػػػػموع إىل االطػػػػراد  فيصػػػػ ُّ االحتجػػػػاج  ػػػػع. كمػػػػا ملن ػػػػع قػػػػد ارتقػػػػى مػػػػن  عػػػػن المػػػػرب ٚبي

علػػػػػػى اإلاػػػػػػمار قبػػػػػػل الػػػػػػ كر يف  إىل ٠باعػػػػػػع  اإلاػػػػػػمار قبػػػػػػل الػػػػػػ كر يف هػػػػػػ ا البػػػػػػاب قيػػػػػػاس
 (ٓ)  إال ما حلا  سيبويع نقبلن عن المرب ال صحاء  كذل  عبلمة االطراد.غّب 

كمػػػػػػػن نظػػػػػػػػّب  يف الشػػػػػػػػمر  مػػػػػػػػا ملنشػػػػػػػػد ال ػػػػػػػراء  كاستشػػػػػػػػهد  ػػػػػػػػع ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ يف هػػػػػػػػ ا 
 :(ٔ)ا٤بوا 

 لغير جميل من خليليَّ ُمْهِملِ          َجَفوني ولم َأْجُف األخاّلء إنني

كقػػػػد نقػػػػػل ا٢بمصػػػػيُّ اعػػػػػَباض اللقػػػػاٍل   كملجػػػػػاب عنػػػػػع  ػػػػثف  ا٤بسػػػػػموع عػػػػن المػػػػػرب هػػػػػو 
إف مل   مػػػػػا قامػػػػػت عليػػػػػػع ملحلػػػػػاـ المر يػػػػػػة؛ إذ كػػػػػل مػػػػػا يثبػػػػػػت عػػػػػنه  ٧بمػػػػػػوؿ علػػػػػى االطػػػػػػراد

: هػػػػػػػ ا ال ي يػػػػػػػد اطػػػػػػػراد  ا١بػػػػػػػواز[ييسػػػػػػتدؿ   ػػػػػػػدليل علػػػػػػػى   بلنػػػػػػػع  كيقػػػػػػػوؿ: "  (ٕ)فػػػػػػإف قلػػػػػػػتى
                                                             

(ُ)   ) جاء اإلامار قبل ال كر يف مواا   منها ما يف  اب التنازع هنا  كاألخرل يف امّب الشثف  كيف امّب )ريب 
  كشرح ّٖٓ/ُ  . ينظر: شرح كتاب سيبويع كيف امّب )نًٍم ى(  كيف  اب البدؿ على ملف يلوف م س رنا  كا٤ب س ر ٖب

 .ِٗ/ُ  التمري ات ُّٔ-ُٗٓ/ُالتسهيل ال ن مال  
 .ٖٗ/ُللتاب لسيبويع ا( ِ)
 .ََِ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ُّْحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 .ُُٓ/ِ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ٓ)
شرح األل ية ال ن ك   َُٕ/ِ: شرح التسهيل ال ن مال  البيت يف من ال ويل  مل ينسب البيت إىل قائل  ينظر (ٔ)

  ُٕٗ  كشرح األمشوٍل ُُٕ/ّكا٤بقاصد النحوية   ُُْ/ُ كا٤بساعد  َُٔ  ٖٗ/ٕكالت ييل   َُٓالناظ  
 .ْٕٖ/ِكشرح شواهد ا٤بػِب 

 يف ال بمة )ا١بار(  كالصواب ما مليبت. (ٕ)
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: لػػػػػػو صػػػػػػ   مل يثبػػػػػػت يف المر يػػػػػػة  إلملػػػػػػاف ملف يلػػػػػػوف ٠باعينػػػػػػا كا٤ب لػػػػػػوب ملنػػػػػػع م ػػػػػػرده  قلػػػػػػتي
حلػػػػ  مػػػػن األحلػػػػاـ لػػػػوركد ذلػػػػ  يف كػػػػل ٧بػػػػل    ػػػػل الواجػػػػب ٞبػػػػل مػػػػا يبػػػػت عػػػػن المػػػػرب 
علػػػػػػػى االطػػػػػػػراد مػػػػػػػا مل يػػػػػػػدؿ دليػػػػػػػله علػػػػػػػى خبلفػػػػػػػع... )قولػػػػػػػع: حلػػػػػػػا  سػػػػػػػيبويع( ملم: عػػػػػػػػن 

 (ُ).المرب"

ٍػػػػػيشػػػػػا ع قولػػػػػع  حيػػػػػث قػػػػػاؿ: "كمػػػػػا كافقػػػػػع الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بي ٗبػػػػػا  ل مػػػػػا الواجػػػػػب ٞبى
مل يػػػدؿ هنػػػػا شػػػػيء علػػػػى يبػػػت عػػػػن المػػػػرب علػػػى االطػػػػراد  مػػػػا مل يػػػػدؿ دليػػػل علػػػػى خبلفػػػػع  ك 

 (ِ).خبلؼ ذل "

ػػػػػع استشػػػػػهاد ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  كيظهػػػػػر سػػػػػهو اللقػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػع؛ حيػػػػػث   ك ػػػػػ ل  يتوج 
 يبت ٞبىٍل السماًع عن المرب على االطراد يف األحلاـ.

  : لحاق تنوين الترن م بالعروضثالثالاالعتراض 

 -يف ) ػػػػػػػػاب: اللػػػػػػػػػبلـ كمػػػػػػػػػا يتػػػػػػػػػثلف منػػػػػػػػػع(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ 
  كهػػػػػػو: البلحػػػػػػ  للقػػػػػػوايف تنػػػػػػوين الػػػػػػَبًلُّ استشػػػػػػهاد  علػػػػػػى تنػػػػػػوين الػػػػػػَبًلُّ  البيػػػػػػت يف قولػػػػػػع: "

 :(ّ)  كقولعا٤ب لقة  ملم: الٍب هخرها حرؼ مد  
 نْ ممْد أَصابَ ممَلقَ  َأَصْبتُ  إنْ  يلوُقو       َوالِعَتاَبنْ اِذَل ممْوَم عَ ممماللَّ  يأِقل  

 (ْ)."من األلف لَبؾ الَبًل فجئ  التنوين  دالن   ا ا(تا ا( ك)ملصى األصل )المً 

 تػػػػػػػردد ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ يف جمػػػػػػػل القافيػػػػػػػة هخػػػػػػػر البيػػػػػػػت  قولػػػػػػػع: علػػػػػػػى اللقػػػػػػػاٍل فيمػػػػػػػَبض
الشػػػػػػاهد يف المػػػػػػركض كالقافيػػػػػػة (  كتميػػػػػػْب   كهػػػػػػو: البلحػػػػػػ  للقػػػػػػوايف ا٤ب لقػػػػػػةتنػػػػػػوين الػػػػػػَبًلُّ )

  كالتمثيػػػػػل هبمػػػػػػا فيػػػػػع شػػػػػاهداف... إخل( ـى ػوٍ الل ػػػػػ يٍ ل ػػػػػقولػػػػػع: ) ملقً مػػػػػن البيػػػػػت  كيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "
                                                             

 .ّٗ/ِحاشية ياسْب ا٢بمصي على ٦بيب الندا  (ُ)
 .َِّ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ِ)
  ِٕٕ/ُكتواي  ا٤بقاصد  ْٓٓكا٤ب صل   ِِٗ/ِاللتاب كينظر البيت يف:   ١ٕٓبرير يف ديوانع   من الوافر (ّ)

 .ُْٖ/ُكالتصري   ُِٔ/ُكا٤بقاصد النحوية   ْٓ/ُكا٤بقاصد الشافية 
 .ُٔ-ُٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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ػػػػػػػ مبػػػػػػػِبٌّ    إذ القافيػػػػػػػػة هػػػػػػػي يف )ملصىػػػػػػػا ىٍن( فقػػػػػػػط ػاهدعلػػػػػػػى ملف  كػػػػػػػل مصػػػػػػػراع  يػػػػػػػته  كإال فالش 
.  (ُ)"هخر البيت على ما مر 

كهػػػػػػو  اكاحػػػػػػدن  اإمػػػػػػا ملف ٯبمػػػػػػل يف البيػػػػػػت شػػػػػػاهدن  يف كجهػػػػػػْب: اللقػػػػػػاٍل   اعػػػػػػَباضكيقػػػػػػ  
ػػػػػع ا ػػػػػن هشػػػػػاـكمػػػػػا -)ملىصىػػػػػا ىٍن(؛ اسػػػػػتنادنا علػػػػػى ملف القافيػػػػػة هػػػػػي هخػػػػػر البيػػػػػت  كعليػػػػػع   -كج 

ملف ٯبمػػػػل كػػػػل  كإمػػػػا إال يف الثػػػػاٍل. متجػػػػعو  " غػػػػّبى ا ا(تا ػػػػا( ك)ملصىػػػػاألصػػػػل )المً : "يلػػػػوف مقاليػػػػع
 .)الًمتىا ىٍن( ك)ملىصىا ىٍن( :  فيتمْب فيع شاهداف ٮباايف الشاهد  يتن  مصراعو 

( اػػػػػمن تنػػػػػوين عػػػػػاريض ا٤بصػػػػػر عةاألمػػػػػن عػػػػػدـ اطػػػػػراد ) ا٢ب يػػػػػدعليػػػػػع   كهػػػػػو مػػػػػا ملخػػػػػ 
"قولػػػػػػػػع: )كهػػػػػػػػو البلحػػػػػػػػ  للقػػػػػػػػوايف يقػػػػػػػػوؿ:   ليصػػػػػػػػ   ٦بػػػػػػػػيء شػػػػػػػػاهدين يف البيػػػػػػػػت  فالػػػػػػػػَبًل

ت لتػػػػػػوازم  ا٤ب لقػػػػػػة(: ينبػػػػػػػي ملف يقػػػػػػوؿ: كاألعػػػػػػاريض ا٤بصر عػػػػػػػػػػة  ملم: األعػػػػػػاريض الػػػػػػٍب غيػػػػػػّب 
كض: اسػػػػػ  آلخػػػػػر جػػػػػزء مػػػػػن النصػػػػػف األكؿ ري ا عنػػػػػد حػػػػػ ؼ حػػػػػرؼ اإلطػػػػػبلؽ  كالمىػػػػػاػػػػػركهبى 

 التمثيل  قولع:  ب: اس  آلخر جزء من البيت  كإال فليف يص ُّ رٍ من البيت  كالض  

 البيت.َأِقل ي اللَّْوَم َعاِذَل َوالِعَتاَبْن       ..........
 (ِ).٤با هو تنوين الَبًل"

  الػػػػػَبًل  يف تنػػػػػوينكقػػػػػد تنب ػػػػػع خالػػػػػد األزهػػػػػرم إىل هػػػػػ ا ا٤بثخػػػػػ  فثشػػػػػار إىل األعػػػػػاريض 
عػػػػػػن ملحػػػػػػرؼ اإلطػػػػػػبلؽ يف  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿحػػػػػػٌب يصػػػػػػ   االستشػػػػػػهاد  ككػػػػػػ ل  حػػػػػػدُّ التنػػػػػػوين  

ت لتػػػػػوازم اػػػػػركهبا عنػػػػػد حػػػػػ ؼ  : "كقػػػػػد تلحػػػػػ ا٢بػػػػػد األعػػػػػاريض ا٤بصػػػػػر عة  كهػػػػػي الػػػػػٍب غيػػػػػّب 
 (ّ).حرؼ اإلطبلؽ"

ا٤بػػػػراد  ػػػػػػ)القافية( الضػػػػػٍرب داللػػػػػةن علػػػػى ممػػػػػُب القافيػػػػػة ا٢بقيقػػػػػي  كملجػػػػاب الصػػػػػباف عػػػػػن 
"كمليجيػػػػػػب عػػػػػػن األكؿ:  ػػػػػػثف ا٤بػػػػػػراد  كداللػػػػػػة علػػػػػػى ممناهػػػػػػا اجملػػػػػػازم كهػػػػػػو المػػػػػػركض  فقػػػػػػاؿ:

 ػػػػػػػالقوايف مػػػػػػػا يشػػػػػػػمل األعػػػػػػػاريض ا٤بصػػػػػػػر عة علػػػػػػػى ا١بمػػػػػػػ   ػػػػػػػْب ا٢بقيقػػػػػػػة كاجملػػػػػػػاز  ملك عمػػػػػػػـو 
                                                             

 .ُْ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
 . ُُ/ُ( حاشية ا٢ب يد ِ)
 .ِٕ/ُ( التصري  ّ)
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 از  كذل  ٧بظوره يف ا٢بد .  للن ه ا التهري  مردكده؛ لتثكيلع  اجمل(ُ)اجملاز"

كمػػػػػػا عل ػػػػػػل ا٣بضػػػػػػرم منػػػػػػ  قصػػػػػػر الشػػػػػػاهد علػػػػػػى )ملىصىػػػػػػا ىٍن(  اعتبػػػػػػار  القافيػػػػػػة كحػػػػػػد  
 (ِ)إلنزاؿ كل  من ش رم البيت ا٤بق ى منزلة البيت الواحد.

كعلػػػػػى ذلػػػػػ  تميػػػػػْب ا ػػػػػن هشػػػػػاـ الشػػػػػاهد يف )الًمتىػػػػػا ىٍن( ك)ملىصىػػػػػا ىٍن( هػػػػػو األقػػػػػرب مػػػػػن 
األكىل ملف يػػػػػػػػ كر يف حػػػػػػػػد  تنػػػػػػػػوين الػػػػػػػػَبًلُّ ٢بػػػػػػػػاؽ االقتصػػػػػػػػار علػػػػػػػػى الضػػػػػػػػرب كحػػػػػػػػد   للػػػػػػػػن 

مػػػػػن احملػػػػػدكد  كلين بػػػػػ  الشػػػػػاهد  ؽ  األعػػػػػاريض؛ لػػػػػئبل يلػػػػػوف ا٢بػػػػػد ملخػػػػػص  حػػػػػركؼ اإلطػػػػػبل
 عليع.

 الخطأ في تقدير الشاىد أو تأويلو -ثانًيا 

فيػػػػع  يػػػػاف للمسػػػػائل الػػػػٍب تمػػػػر ض فيهػػػػا ا ػػػػن هشػػػػاـ لتقػػػػدير ملك تثكيػػػػل خػػػػاطئْب. كهػػػػي 
 على النحو اآليت:

 : اإلخبار بم)َفِعيمممْمل( عن الجمعولاالعتراض األ
االستشػػػػػهاد علػػػػػػى  -يف ) ػػػػػاب: ا٤ببتػػػػػػدمل كا٣بػػػػػ (-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػاـ 

َّ يي  ىي ني  مي  ُّ جػػػػػػػواز اإلخبػػػػػػػار  ػ)فىًميػػػٍػػػػػػػػػل( عػػػػػػػن ا١بمػػػػػػػػ   اآليػػػػػػػة: 
يف قػػػػػػػػوؿ  (ّ)

ـ ن ػػػػػػػػػي ملك اسػػػػػػػػػت هاـا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ: "كال  ػػػػػػػػػد لػػػػػػػػػػلو  ا   خػػػػػػػػػػبلفن ...صف ا٤بػػػػػػػػػ كور مػػػػػػػػػن تقػػػػػػػػػدُّ
  (ْ) لؤلخ   كاللوفيْب  كال حجة ٥ب  يف ٫بو:

 ..........................      لمِْهٍب َفاَل َتُك ُمْلغًيا وْ نمُ ٌر بمَ يمْ بِ خَ 

                                                             

 .ُّ/ُ( حاشية الصباف ُ)
 .ُّ/ُ( ينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل ِ)
 .ْسورة التحرَل   (ّ)
 :يف(  البيت مقالةى ٥ًبٍيب  ًإذىا ال  ّبي مىر تً من ال ويل  لرجلو من ال ائيْب مل ملقف على ا٠بع  كهو صدر  يت عجز : ) (ْ)

 ك بل نسبة يف شرح ق ر الندل  ُٕٓ/ُكشرح التصري    ُٖٓ/ُكا٤بقاصد النحوية   ُِٖيص الشواهد ٚبل
 .ْٗ/ُكٮب  ا٥بوام      َٗ/ُكشرح األمشوٍل   َُّكشرح ا ن عقيل   ِِٕ
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ػػػػػظ  كا نػػػػػع؛ ١بػػػػػواز كػػػػػوف الوصػػػػػف خػػػػػ نا مقػػػػػدمناللنػػػػػػا خبلفنػػػػػا ا صػػػػػ  اإلخبػػػػػار  ػػػػػع   كإ٭ب 
(ُ)."َّ يي  ىي ني  مي  ُّ    فهو على حد:(ليٍ مً فى )عن ا١بم ؛ ألنع على 

 

فػػػػّبل اللقػػػػاٍل عػػػػدـ صػػػػحة ٞبػػػػل اآليػػػػة علػػػػى البيػػػػت يف جػػػػواز اإلخبػػػػار  ػ)فىًميػػػٍػػػػػل( عػػػػن 
الػػػػػػػػ م هػػػػػػػػو  ٥ًبٍػػػػػػػػب( وٍ نػيػػػػػػػػ) ػى ( مػػػػػػػػاكؿه  ا١بماعػػػػػػػػة  ٖبػػػػػػػػبلؼ  ني  ا١بمػػػػػػػػ ؛ كذلػػػػػػػػ  ألف )

ػ)فىًميػػػٍػػػػػػػػل(  كيقػػػػػػػوؿ: "قولػػػػػػػع: ملحػػػػػػػ  ٔبمػػػػػػػ  ا٤بػػػػػػػ كر السػػػػػػػامل  فػػػػػػػبل يسػػػػػػػتوياف يف كصػػػػػػػ هما  
( ٝبػػػػػػػػ  تلسػػػػػػػػّب   ني  قػػػػػػػػد ينػػػػػػػػاق   ػػػػػػػػثف ) (... إخلَّ  مي   ُّ كهػػػػػػػػو علػػػػػػػػى حػػػػػػػػد )

  حس جس ُّ فيػػػػػػاك ؿ  ا١بماعػػػػػػة  كهػػػػػػي ٤ب ػػػػػػرد مانػػػػػػث  كقػػػػػػد ٱبػػػػػػ  عنػػػػػػع  ػ)فىًميػػػٍػػػػػػػل(  كمػػػػػػا يف: 
َّ مس خس

ػػػػػػرل ٝبػػػػػػ  ا٤بػػػػػػ كر السػػػػػػامل  كهػػػػػػو ال يراعىػػػػػػ وٍ نػيػػػػػػ) ػى  ك  (ِ) ى تثنيثػػػػػػع ٥ًبٍػػػػػػب( مليجػػػػػػرم ٦بي
 (ّ)."ا٤بَبتب عليع إفرادي 

قصػػػػػػػػػر اإلخبػػػػػػػػػار  ػ)فىًميػػػٍػػػػػػػػػػل( للم ػػػػػػػػػرد.  األولمممممممممى:كفيػػػػػػػػػع ينػػػػػػػػػاق  اللقػػػػػػػػػاٍل مسػػػػػػػػػثلتْب: 
 قصر اإلخبار  ػ)فىًميػػػٍػل( للمانث. األخرى:

فثمػػػػػػػػػػا اإلجا ػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػن األكىل فيقػػػػػػػػػػاؿ: إف كزف )فىًميػػػٍػػػػػػػػػػػل( كا٤بصػػػػػػػػػػدر  فهػػػػػػػػػػو يوازنػػػػػػػػػػع  
كا٤بصػػػػػدر يصػػػػػ ُّ اإلخبػػػػػار فيػػػػػع عػػػػػن ا٤ب ػػػػػرد  كا٤بثػػػػػُب  كاجملمػػػػػوع علػػػػػى سػػػػػواء  فػػػػػبل خػػػػػبلؼ يف 

  ىي ني  مي  ُّ  :قولػػػػػػػػػع: )علػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػد: "ا٢ب يػػػػػػػػػدٞبػػػػػػػػػل البيػػػػػػػػػت علػػػػػػػػػى اآليػػػػػػػػػة. يقػػػػػػػػػوؿ 

كذلػػػػ  ألف ا٤ببتػػػػػدمل ٝبػػػػػ ه  كقػػػػد ملخػػػػػ  عنػػػػػع ٗب ػػػػػرد  كإ٭بػػػػا صػػػػػ  اإلخبػػػػػار عنػػػػػع؛ ألف ( َّيي
    كا٤بصػػػػدر ٱبػػػػ   ػػػػع عػػػػن ا٤ب ػػػػردٍّب ئً    كالػػػػزى ٍيػػػػهً ل  كالن  يٍ هً فمػػػػيبلن علػػػػى زنػػػػة ا٤بصػػػػادر  ٫بػػػػو: الص ػػػػ

كونػػػػع خػػػػ نا عػػػػن ٝبػػػػ   كهػػػػو ع ي حلػػػػ  مػػػػا هػػػػو علػػػػى زنتػػػػع يف صػػػػحة  كاجملمػػػػوع  فػػػػثي   كا٤بثػػػُب
 (ٓ)  كقاؿ   ل  خالد األزهرم  كالصب اف  كا ن ٞبدكف  كا٣بضرم.(ْ)"م رد.

                                                             

 .ُّْحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .ُّٗ-ُٖٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ٔٓسورة األعراؼ   (ّ)
 .ُُٔ/ُحاشية ا٢ب يد  (ْ)
على شرح ا٤بلودم  ٞبدكف  كحاشية ا ن ُِٖ/ُ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُْٗ/ُينظر: التصري   (ٓ)

 .ُُِ/ُ  كحاشية ا٣بضرم على ا ن عقيل ٕٔ/ُ
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علػػػػى ا٤بانػػػػث فيجػػػػاب عنػػػػع  ػػػػثف  الػػػػوزف يسػػػػتوم فيػػػػع ا٤بػػػػ ك ر  )فىًميػػػٍػػػػػل( قصػػػػرمػػػػن  كملمػػػػا
  قػػػػػػػػاؿ -ال علػػػػػػػػى االطػػػػػػػػراد-كا٤بانػػػػػػػػث  كإف كػػػػػػػػاف ٗبمػػػػػػػػُب فاعػػػػػػػػل؛ لسػػػػػػػػماعع هبػػػػػػػػ ا ا٤بمػػػػػػػػُب 

كػػػػػػػاف ٗبمػػػػػػػُب  سػػػػػػػواء ( لٍيػػػػػػػمً فى )ع يقتضػػػػػػػي اسػػػػػػػتواء ا٤بػػػػػػػ كر كا٤بانػػػػػػػث يف ملن ػػػػػػػ كفيػػػػػػػعالصػػػػػػػب اف: "
٧بػػػػػل اسػػػػػتوائهما فيػػػػػع إذا كػػػػػاف ٗبمػػػػػُب  فينػػػػػايف مػػػػػا قػػػػػالو  مػػػػػن ملف   ( م مػػػػػوؿ)ملك ٗبمػػػػػُب  (فاعػػػػػل)
فػػػػػػػبل ينػػػػػػػايف ٠باعػػػػػػػع يف   لقياسػػػػػػػية االسػػػػػػػتواء هػػػػػػػ ا شػػػػػػػرطه  . كٲبلػػػػػػػن التوفيػػػػػػػ   ػػػػػػػثف  (م مػػػػػػػوؿ)
للونػػػػع علػػػػى كزف ا٤بصػػػػدر فتلػػػػوف موازنػػػػة نلتػػػػة السػػػػماع ال عبلمػػػػة  (؛فاعػػػػل)ٗبمػػػػُب  (لٍيػػػػمً فى )

 (ُ)."ا١بواز  اطراد

كقػػػػػد كافػػػػػ  ا ػػػػػػن هشػػػػػاـ  ػػػػػ ل  ا٢بمػػػػػػل مػػػػػن شػػػػػراح األل يػػػػػػة ا ػػػػػن عقيػػػػػل  كالشػػػػػػاطيب  
 (ِ)كاألمشوٍل.

 ػػػػػا٤ب رد )فىًميػػػٍػػػػػل( علػػػػى جػػػػواز اإلخبػػػػار عػػػػن ا١بمػػػػ   شػػػػاـهك٩بػػػػا سػػػػب  فػػػػإف  قيػػػػاسى ا ػػػػن 
قيػػػػػػػػػاسه مسػػػػػػػػتقي   كال يقػػػػػػػػػـو عليػػػػػػػػع اعػػػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػػػاٍل  َّ يي  ىي ني  ميُّ قولػػػػػػػػع: 

 كمن قاؿ  ع.

 االعتراض الثاني: حذف )كان( وحدىا بعد )أْن(

فسػػػػػاد تقػػػػػدير مػػػػػا  -يف ) ػػػػػاب: كػػػػػاف كملخوامػػػػػا(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
ػػػػػػػ ملفٍ استشػػػػػػػهد  ػػػػػػػع علػػػػػػػى جػػػػػػػواز حػػػػػػػ ؼ )كػػػػػػػاف( دكف ا٠بهػػػػػػػا كخ هػػػػػػػا  يف قولػػػػػػػع: "  ؼ ٙبي

 :عملصػػػػػل  (اٍن ىلىٍقػػػػتي  اميٍن ىًلقنػػػػ ملىنٍػػػػتى  ملىم ػػػػا)ا٤بصػػػػدرية يف مثػػػػػل: ( ملفٍ )ر ذلػػػػ   مػػػػد كحػػػػدها  ككثيػػػػ
ٍنػػػػػػػػػػػتى  ألف ان لقػػػػػػػػػػػتي   (ان لقػػػػػػػػػػػػتي )دمت الػػػػػػػػػػػػبلـ كمػػػػػػػػػػػا  مػػػػػػػػػػػدها علػػػػػػػػػػػى مث قيػػػػػػػػػػػ  ميٍن ىلقػػػػػػػػػػػا كي

فان صػػػػػػػػػل   لػػػػػػػػػ ل  (كػػػػػػػػػاف) حػػػػػػػػػ فت الػػػػػػػػػبلـ لبلختصػػػػػػػػػار  مث حػػػػػػػػػ فت لبلختصػػػػػػػػػاص  مث
 كعليػػػػػػػػػع  اربيف ا٤بػػػػػػػػػي  للتقػػػػػػػػػ في مث ملدغمػػػػػػػػػت النػػػػػػػػػو   للتمػػػػػػػػػويض (مػػػػػػػػػا)زيػػػػػػػػػدت الضػػػػػػػػػمّب  مث 

 :(ّ)قولع

                                                             

 .ُِٖ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)
 .ُُٖ/ُاألمشوٍل    كشرحَِٔ/ُ  كا٤بقاصد الشافية ُٓٗ/ُينظر: شرح ا ن عقيل  (ِ)
 من ه ا البحث. ُُٓسب  ٚبرٯبع ص (ّ)
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 ........................      نَمَفرٍ  َذا أَْنتَ  َأمَّا ُخَراَشةَ  أَبَا

 (ُ)"مث ح ؼ متمل  ا١بار.  فىهىٍرتى  نػى ىرو  ذىا كيٍنتى  ألفٍ : ملم

( ال ٱب ػػػػػى ملف   ػػػػػٍرتى ( يػػػػػورث يف الَبكيػػػػػػب  فقػػػػػاؿ اللقػػػػػاٍل: "قولػػػػػع: )فىهى ػػػػػٍرتى تقػػػػػدير )فىهى
قػػػػػػومي مل  ألف   ؛للونػػػػػػ  ذا ن ػػػػػػرو  قػػػػػػاؿ: فهػػػػػػرتى جػػػػػػع ملف يي كال يت    افسػػػػػػادن  ركاكػػػػػػةن  كيف ا٤بمػػػػػػُب

ا  ػػػػالن ر الضػػػػب    ػػػػل ا٤بتوجػػػػع ملف يقػػػػاؿ: مهمػػػػا تػػػػ كر ملنػػػػت يف حػػػػاؿ كونػػػػ  مػػػػ كورن  تػػػػثكله 
 قومػػػػػػػ   مل تػػػػػػثكله  سػػػػػػػنةي ا١بػػػػػػدب حػػػػػػػٌب تَبفػػػػػػ  علػػػػػػػي  قػػػػػػػومي  ؛ ألف  فػػػػػػإٍل مثلػػػػػػػ  ذك ن ػػػػػػرو 

.ؾ  كه ا يػىتىثىد ل  لوف )ملم ا( نائبة عن )مهماكن رً   (ّ)"(ِ)( كما مر 

كقػػػػػد ملجػػػػػاب ياسػػػػػْب ا٢بمصػػػػػي عػػػػػن اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل  ػػػػػثف  ا ػػػػػن قػػػػػد ر ا٤بثػػػػػاؿ  قولػػػػػع: 
ٍنػػػػػػػتى  ألفٍ ) ػػػػػػػٍرتى  نػى ىػػػػػػػرو  ذىا كي ػػػػػػػا علػػػػػػػى فػػػػػػػت  ا٥بمػػػػػػػزة يف تركيػػػػػػػب )ملم ػػػػػػػا(  كللػػػػػػػرد علػػػػػػػى فىهى ( تنبيهن

"كإ٭بػػػػػػا  ػػػػػػْب  التقػػػػػػدير يف هػػػػػػ ا ا٤بثػػػػػػاؿ  قولػػػػػػع: )ألف كنػػػػػػت... إخل(  اللػػػػػػوفيْب  قػػػػػػاؿ ياسػػػػػػْب:
للػػػػػػرد علػػػػػػى اللػػػػػػوفيْب؛ حيػػػػػػث جملػػػػػػوا )ملٍف( ا٤ب توحػػػػػػة كلمػػػػػػة شػػػػػػرط كا٤بلسػػػػػػورة  كرجػػػػػػ  يف 

  (ٓ)  كللتنبيع على )ملٍف ما( ه   م توحة."(ْ))ا٤بػِب( م هبىه 

كملمػػػػا مػػػػا ذىكػػػػر مػػػػن ملف  ا ػػػػن هشػػػػاـ يػػػػردُّ هبػػػػ ا التقػػػػدير علػػػػى اللػػػػوفيْب  فػػػػبل يسػػػػتقي  ملٍف 
 !هنا يرد  عليه  كهو مرج  ه ٤ب هبه 

ػػػػػ  -ا ػػػػػن هشػػػػػاـ مػػػػػن كػػػػػوف )ملٍف( شػػػػػرطية فهػػػػػو مػػػػػن االاػػػػػ راب يف ا٢بلػػػػػ   كمػػػػػا رج 
  كلػػػػػي  ا٤بقػػػػػاـ هنػػػػػا لتبيػػػػػْب ذلػػػػػ   للػػػػػن الػػػػػ م يمنينػػػػػا هػػػػػو -كعلػػػػػى هػػػػػ ا البيػػػػػت  ػػػػػاألخص

 يػػػػػاف صػػػػػحة تقػػػػػدير  هنػػػػػا  كيايػػػػػد  قػػػػػوؿ الشػػػػػهاب القػػػػػا٠بي: "ٯبػػػػػوز ملف يلػػػػػوف قولػػػػػع: )فػػػػػإف  
فػػػػػػػػإف قػػػػػػػػومي... إخل.  قػػػػػػػػومي... إخل( تملػػػػػػػػيبلن حملػػػػػػػػ كؼ  ملم: كال اعتبػػػػػػػػار   هػػػػػػػػرؾ  ػػػػػػػػ ل  

                                                             

 .ّٓٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 من ه ا البحث. ُُٔصينظر:  (ِ)
 .ُٖٕ-ُٕٔحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
. كفيع رج   م هب اللوفيْب يف شىرطية )ملٍف( كا٤بلسورة؛ كملعاد ذل  إىل ملسباب  منها: ْٓينظر: مػِب اللبيب  (ْ)

 ال اء  مدها.كثرة ٦بيء 
 .ُٖ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٓ)
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فالتمليػػػػػػػل  ال ػػػػػػػاء ال   (ُ)ك مضػػػػػػػه  جمػػػػػػػل التقػػػػػػػدير: ال ت هػػػػػػػر  كالتمليػػػػػػػل حينئػػػػػػػ و كااػػػػػػػ ."
ي ػػػػرد مػػػػ  الشػػػػرط  كإ٭بػػػػا ال ػػػػاء السػػػػببية هػػػػي ا٤ب ػػػػردة مػػػػ  الشػػػػرط  كمػػػػا يف تقػػػػدير اللقػػػػاٍل. 

 (ِ).هشاـ يف ه  التقدير ا نى مال  كقد تب  ا ني 

) كقػػػػػػػػد  الركاكػػػػػػػػة كال سػػػػػػػػاد  فمجحػػػػػػػػفه   كملم ػػػػػػػػا كصػػػػػػػػف اللقػػػػػػػػاٍل التقػػػػػػػػدير  ػػػػػػػػػ)فىهىٍرتى
علػػػػػى التقػػػػدير  ػػػػػالنص   كملمػػػػا ا ػػػػػن هشػػػػاـ فقصػػػػػد ا٤بمػػػػُب ا٤بػػػػػراد  كمنػػػػع تقػػػػػدير  يلػػػػوف حلمػػػػع

ال ت تهػػػػػػر فػػػػػػإف قػػػػػػومي   ر افتهػػػػػػرت علػػػػػػيألف كنػػػػػػت ذا ن ػػػػػػ: ملما٣بضػػػػػػرم  حيػػػػػػث قػػػػػػاؿ: "
 كما الركاكة إال يف التللف ال م قصد  يف تقدير ! (ّ)."ؿه

 ( إن لم تدخل على الزمان االعتراض الثالث: إىمال )الت

ا٤بشػػػػػػػبهات   كإفٍ   كالت  كال  مػػػػػػػا) ػػػػػػػاب: يف -اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
كملمػػػػػػا االستشػػػػػػهاد علػػػػػػى إٮبػػػػػػاؿ )الت( إٍف مل تػػػػػػدخل علػػػػػػى زمػػػػػػاف  يف قولػػػػػػع: " -( (لي ػ) ػػػػػػ
مث زيػػػػػػػػػػدت التػػػػػػػػػػاء  كعملهػػػػػػػػػػا كاجػػػػػػػػػػب  كلػػػػػػػػػػع شػػػػػػػػػػرطاف: كػػػػػػػػػػوف  (ال)فػػػػػػػػػػإف ملصػػػػػػػػػػلها  (الت)

 :(ْ)كملما قولع ... ملحدٮبا  كالػالب كونع ا٤برفوع ممموليها ا٠بي زماف  كح ؼي 

 يَمْبِغي ِجَواِرَك ِحيَن اَلَت ُمِجيرُ  ........................      
ػػػػػ)فارت ػػػػػاع  علػػػػػى اال تػػػػػداء  ملك علػػػػػى ال اعليػػػػػة  كالتقػػػػػدير: حػػػػػْب الت لػػػػػع ٦بػػػػػّب   (ّب٦بي

 : (ٓ)لمدـ دخو٥با على الزماف  كمثلع قولع ؛مهملة (الت)ملك ٰبصل لع ٦بّب  ك

                                                             

 .ُٔٗ/ُينظر قولع يف حاشية ياسْب على التصري   (ُ)
 .ّٓٔ/ُينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ِِٕ/ُحاشية ا٣بضرم على ا ن عقيل  (ّ)
ًٍ ي عىلىٍي ى لًلىٍه ىةو ًمٍن خىاًئفو من اللامل  عجز  يت لشمردؿ الليثي  صدر : ) (ْ) شرح ديواف ا٢بماسة (  ينظر: ٥بى

 ّٔ/ِ اللوام  كالدرر  ِٕٗ/ِشرح شواهد ا٤بػِب   ك َِّ/ُكا٢بماسة البصرية   َٓٗللمرزكقي 
 :ع  كٛبامّٓيف ديوانع  كالبيت من ا٣ب يف  ٤بيموف  ن قي  ا٤بمركؼ  األعشى  (ٓ)

ن ا ذًٍكرىل جيبىّبىةى ملىٍك مىنٍ  تى هى ا ً  ىاًئًف       الى اءى ًمنػٍهى  األىٍهوىاؿً جى
  ُٖٗ/ ْ  َُٔ/ِكا٤بقاصد النحوية   ْْٕ/ِكا٣بصائص   ٗٗ/ُكينظر البيت يف: شرح اللتاب للسّبايف 

  َُٕكرصف ا٤بباٍل   ِٖٗ/ُاإلنصاؼ   ك ُِٓ/ْا٤بهصص ك بل نسبة يف    ُٖٗ  ُٔٗ/ْخزانة األدب ك 
 .)هنث(مادة  ُٖٓ  ُْٖ/ُكلساف المرب 
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 ......      ..........................ى ُجَبيرةَ رَ كْ َىنَّا ذِ  التَ 

 (ُ) ".كلي   زماف (ذكرل)إذ ا٤ببتدمل 

كيػػػػػػػػػرل اللقػػػػػػػػػاٍل ملف يف تقػػػػػػػػػدير اال تدائيػػػػػػػػػة يف )ذكػػػػػػػػػرل( نظػػػػػػػػػر؛ فػػػػػػػػػػ)الت( يف البيػػػػػػػػػت 
عاملػػػػػػة  حيػػػػػػث نصػػػػػػبت )ذكػػػػػػرل( خػػػػػػ نا ٥بػػػػػػا  إذ ليسػػػػػػت مبتػػػػػػدملن كمػػػػػػا ذكػػػػػػر  قػػػػػػاؿ اللقػػػػػػاٍل: 

ن ػػػػػػػ إذ الظػػػػػػػاهر ملف   ؛ذ ا٤ببتػػػػػػػدمل )ذًكػػػػػػػرل( ( فيػػػػػػػع نظػػػػػػػره قولػػػػػػػع: )إ" ا( مضػػػػػػػاؼ إىل )ذكػػػػػػػرل(  )هى
ن ػػػػػػػا( يف  لػػػػػػػي  هػػػػػػػ ا ا٢بػػػػػػػْب حػػػػػػػْبى ذكػػػػػػػرل جيبىػػػػػػػّبة  ك :فهػػػػػػػو خػػػػػػػ  السػػػػػػػ  ٧بػػػػػػػ كؼ  ملم )هى

 (ِ)".فتثملظرؼ ملاف استمّب للزماف   األصل

: فمػػػػػػػػػنه  مػػػػػػػػن ذهػػػػػػػػػب إىل إٮبػػػػػػػػػاؿ )الت(  كتميػػػػػػػػػْب (ّ)كيف هػػػػػػػػ   ا٤بسػػػػػػػػػثلة مػػػػػػػػػ اهب
 كهو ما عليع ا ن هشاـ. مبتدمل  كاإلخبار عنع  ػ)هن ا( ( )ذكرل

ن ػػػػػا( الػػػػػ م للزمػػػػػاف  متملػػػػػ  كمػػػػػنه  مػػػػػن ذهػػػػػب إىل ملف  )الت( ممملػػػػػة  كملف  ا٠بهػػػػػا )هى 
  كهػػػػػػػػػػ ا رملم سػػػػػػػػػػيبويع كاسػػػػػػػػػػ  )الت( ٧بػػػػػػػػػػ كؼ   (ذكػػػػػػػػػػرل جبػػػػػػػػػػّبة)مضػػػػػػػػػػافنا إىل  ػػػػػػػػػػا٣ب  

 ما عليع اللقاٍل. كالراي  كهو

ن ػػػػػػػا( اسػػػػػػػ  )الت(  ك)ذكػػػػػػػرل( ميػػػػػػػْب كمػػػػػػػنه  مػػػػػػػن ذهػػػػػػػب إىل إعمػػػػػػػاؿ )الت(   ت )هى
كا ػػػػػػن     كقػػػػػػد رك   ػػػػػػػ)لي  هػػػػػػ ا ا٢بػػػػػػْب حػػػػػػْبى ذكػػػػػػرل جبػػػػػػّبة(  كهػػػػػػو رملم الشػػػػػػلو ْبخ هػػػػػػا

 عص ور.

كمػػػػػا ره  اللقػػػػػاٍل مػػػػػن إعما٥بػػػػػا فهػػػػػو الػػػػػراج   لثبػػػػػوت ٦بػػػػػيء )هن ػػػػػا( للزمػػػػػاف  ملمػػػػػا ا ػػػػػن 
نف هشػػػػػاـ فلػػػػػ  يتمػػػػػرض لػػػػػ ل   قػػػػػاؿ ٧بيػػػػػي الػػػػػدين عبػػػػػد القػػػػػادر ا٤بلػػػػػي: "مل يتمػػػػػرض ا٤بصػػػػػ

                                                             

 .ِٖٗ-ِٕٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُٖٓ-ُْٖ حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .َْٔ/ُ. كينظر: ٮب  ا٥بوام ُٔٗ/ْينظر ت صيل ا٤ب اهب كملقواؿ الملماء يف: خزانة األدب للبػدادم  (ّ)
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لن ػػػػي الزمػػػػاف عػػػػن )هن ػػػػا(؛ أل ػػػػا قػػػػد تػػػػرد لػػػػع كمػػػػا يف هػػػػ ا احملػػػػل  قػػػػاؿ ا ػػػػن النػػػػاظ : "كقػػػػػد 
ييراد  ػ)هن ا( الزماف  كقوؿ اآلخر

(ُ): 

 (ِ)".َوَبَدا الَِّذي َكاَنْت نَواُر َأَجنتِ       حنَّْت نَمَواِر َوالَت َىنَّا َحنَّتِ 
 (ْ)."(ّ)ع عن ا٤ببتدمل ٤با كاف م قودنا فيعكتمرض لن يً 

كملمػػػػػػا مػػػػػػن عػػػػػػْب  لػػػػػػػ)الت( ا٠بنػػػػػػا كخػػػػػػ نا فػػػػػػبل يصػػػػػػ  ذلػػػػػػ ؛ ألف  مػػػػػػن شػػػػػػركط إعما٥بػػػػػػا 
 ح ؼي ملحد ممموليها  فليف ٯبتمماف م  الممل؟

 االعتراض الرابع: جواز توسط الحال بقلَّة

مىػػػػػا  ُّاالستشػػػػػهاد  اآليػػػػػة:  -يف ) ػػػػػاب: ا٢بػػػػػاؿ(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
ػػػػً ً  اأٍلىنٍػمىػػػػاـً  َّ خىاًلصىػػػػةن لًػػػػ يكيورًنىايف  ي يػػػػوًف هى

مىن نصػػػػب )خىاًلصىػػػػةن( علػػػػى جػػػػواز توسػػػػط فػػػػي (ٓ)
ا٢بػػػػاؿ  قلػػػػة  ػػػػْب ا٤بػػػػػيه   عنػػػػع كا٤بػػػػػيه   ػػػػػع   ينمػػػػا يػػػػرل ا ػػػػن هشػػػػاـ ملف  )خىاًلصىػػػػةن( يف هػػػػػ   

كللحػػػػاؿ مػػػػ  عاملهػػػػا "القػػػػراءة حػػػػاؿ مػػػػن الضػػػػمّب الػػػػ م يف صػػػػلة )مػػػػا(  قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: 
  ثخر عنػػػػػػػع كجو ػػػػػػػا  كذلػػػػػػػ  يف سػػػػػػػت مسػػػػػػػائللثالثػػػػػػػة: ملف تتػػػػػػػا :...يػػػػػػػبلث حػػػػػػػاالت مليضػػػػػػػا

ا مضػػػػػػػػػػم نا ممػػػػػػػػػػُب ال مػػػػػػػػػػل دكف ك ل ظنػػػػػػػػػػمل  ...املف يلػػػػػػػػػػوف المامػػػػػػػػػػل فمػػػػػػػػػػبل جامػػػػػػػػػػدن  :كهػػػػػػػػػػي
ا ملك ٦بػػػػػركرن   ان ممػػػػػُب ال مػػػػػل دكف حركفػػػػػع: ملف يلػػػػػوف ظرفنػػػػػكيسػػػػػتثُب مػػػػػن ا٤بضػػػػػم   ... حركفػػػػػع

ػػػػػػ؛ ا هبمػػػػػػػا٨بػػػػػػ ن  ككقػػػػػػػراءة  ...   ػػػػػػػعه ى مي ػ عنػػػػػػع كالػػػػػػػه ى مي ػا٢بػػػػػػػاؿ  ػػػػػػػْب الػػػػػػػ طفيجػػػػػػػوز  قلػػػػػػػة توسُّ
ػػػػػػػػػػً ً  اأٍلىنٍػمىػػػػػػػػػاـً خىاًلصىػػػػػػػػػػةن لًػػػػػػػػػػ يكيورًنىا ُّ: (ٔ) مضػػػػػػػػػه  ٢بسػػػػػػػػػػن: ا  ككقػػػػػػػػػػراءة َّ مىػػػػػػػػػػا يف  ي يػػػػػػػػػػوًف هى

                                                             

  ُِٓ/ُ  كشرح التسهيل ال ن مال  ُْٖ/ُمن اللامل  لشبيب  ن جميل التػليب  ينظر: ا٤بقاصد النحوية  (ُ)
  ُِٔٓ/ٔ  ك بل نسبة يف الصحاح ٔٗ/ُ ن ن لة يف الشمر كالشمراء . كنيسب ٢بجل ُٔٓ/ِكخزانة األدب 

 .ٖٕ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ُْٓ/ُ  كشرح األمشوٍل ْْٓ/ُكشرح اللافية ال ن مال  
 .ّٓشرح األل ية ال ن الناظ   (ِ)
 ".كلي   زماف (ذكرل)ذ ا٤ببتدمل يمِب قوؿ ا ن هشاـ: "إ (ّ)
 .ُّٔ/ُا٢ب يد . كينظر: حاشية ُِٗ/ُرف  الستور  (ْ)
 .ُّٗسورة األنماـ   (ٓ)
اًلصىةن قرمل ) (ٔ)   كاحملتسب ّٖٓ/ُ(  النصب ا ني عباس  كاألعرج  كقتادة  كا ن جبّب. ينظر: مماٍل القرهف لل راء خى

 .َٔٔ/ْ  كالبحر احمليط أليب حياف ِِّ/ُال ن جِب 
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ػػػػػػػػمىوىاتي مىٍ ًوي ػػػػػػػػاتو  ًيىًمينًػػػػػػػػعً ُّ َّ كىالس 
مممػػػػػػػػوالف  (مىٍ ًوي ػػػػػػػػاتو ) ك (خىاًلصىػػػػػػػػةن ) ملف   كا٢بػػػػػػػػ ُّ ...  (ُ)

 (ِ)."(عي تي ضى بٍ قػى )  كلػ(امى ) لصلة

كيػػػػػرل اللقػػػػػاٍل ملف تقػػػػػدير  النصػػػػػب علػػػػػى ا٢بػػػػػاؿ مػػػػػن اػػػػػمّب الصػػػػػلة يػػػػػادم إىل تثكيػػػػػل 
؛ إذ ا٤بمػػػػػػُب ح: كقػػػػػػالوا ( فيػػػػػػع نظػػػػػػره ٨بػػػػػػل  ٗبمػػػػػػُب اآليػػػػػػة ا٤بػػػػػػراد  كيقػػػػػػوؿ: "قولػػػػػػع )لصػػػػػػلة )مىػػػػػػا( 

هػػػػو لػػػػ كورنا  كمملػػػػـو ملنػػػػع مل يتقػػػػرر يف نمػػػػاـ حػػػػاؿ كونػػػػع خالصنػػػػا يف   ػػػػوف األ الػػػػ م اسػػػػتقر  
   ػػػػػل إ٭بػػػػػا خلػػػػػص لػػػػ كوره   ػػػػػزعمه  هػػػػػ ا القػػػػػوؿ -كوره ملم لػػػػ  -الب ػػػػوف حالػػػػػة ا٣بلػػػػػوص 

 (ّ)."كا١بمل منه 

يف حلمهػ  ( جػاء للمبالػػة علػى الق ػ  خىاًلصىػةن ا٤بمػُب يف ) كٲبلن ٚبػري  ذلػ  علػى ملف  
 (ْ)لل كور دكف اإلناث  فساغ الوصف  ا٣بلوص لل م استقر  يف   وف األنماـ.

 َّ خىاًلصىػػػػػةن لًػػػػػػ يكيورًنىاُّ ضيػػػػػه م  كقػػػػػرملى ةن(  قولػػػػػع: "صىػػػػػالً منظػػػػػور نصػػػػػب )خى كخػػػػػر جى ا ػػػػػن 
 (ٓ).ا"ي  مىا خلىص ح :ِبمي

 ػػػػػالتهري  السػػػػػا   مػػػػػا عػػػػػْب  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ حػػػػػاالن لصػػػػػلة ا٤بوصػػػػػوؿ )مػػػػػا(  كاهلل  فيسػػػػػتقي 
 ملعل .

                                                             

 .ٕٔسورة الزمر   (ُ)
 .ّّْ-ّّّ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ّٕٗاي  األل ية حواشو على تو  (ّ)
 .ُٖٓ/ِ  كملنوار التنزيل ّٖٓ/ُينظر: مماٍل القرهف لل راء  (ْ)
  كغرائب القرهف َٔٔ/ْ  كالبحر احمليط أليب حياف َُٔ/ُّ. كينظر: م ات  الػيب للرازم ِٕ/ٕلساف المرب  (ٓ)

 .ُْٕ/ّالقرهف للنيسا ورم 
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 االعتراض الخامس: امتناع توسط الحال 

االستشػػػػػػػػهاد  اآليػػػػػػػػة:  -يف ) ػػػػػػػػاب: ا٢بػػػػػػػػاؿ(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ 
ػػػػػمىوىاتي مىٍ ًوي ػػػػػاتو  ًيىًمينًػػػػػعً ُّ َّ كىالس 

( علػػػػػى جػػػػػواز توسػػػػػط مىٍ ًوي ػػػػػاتو يف قػػػػػراءة مىػػػػػن نصىػػػػػب ) (ُ)
ػػػػػمىوىاتي ا٢بػػػػػاؿ  قل ػػػػػة  ػػػػػْب ا٤بػػػػػػيه ى عنػػػػػع كهػػػػػو ) (   ينمػػػػػا يػػػػػرل  ًيىًمينًػػػػػعً (  كا٤بػػػػػػيه   ػػػػػع كهػػػػػو )الس 
(  عي تي ضىػػػػػبٍ قػى ( حػػػػػاؿ مػػػػػن الضػػػػػمّب ا٤بسػػػػػتَب يف )مىٍ ًوي ػػػػػاتو ا ػػػػػن هشػػػػػاـ ملف النصػػػػػب علػػػػػى كػػػػػوف )

عنػػػػع  لثالثػػػػة: ملف تتػػػػثخرى ا :...مػػػػ  عاملهػػػػا يػػػػبلث حػػػػاالت مليضػػػػا كللحػػػػاؿً "قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: 
ا ك ل ظنػػػػػػػمل  ...اكجو ػػػػػػا  كذلػػػػػػػ  يف سػػػػػػػت مسػػػػػػػائل: كهػػػػػػػي ملف يلػػػػػػػوف المامػػػػػػػل فمػػػػػػػبل جامػػػػػػػدن 

ن ممػػػػػُب ال مػػػػػل دكف حركفػػػػػػع: كيسػػػػػػتثُب مػػػػػن ا٤بضػػػػػم   ... مضػػػػػم نا ممػػػػػُب ال مػػػػػل دكف حركفػػػػػع
ػػػػػػ؛ ا هبمػػػػػػا٨بػػػػػػ ن ا ملك ٦بػػػػػػركرن   املف يلػػػػػػوف ظرفنػػػػػػ  عنػػػػػػع ه ى مي ػط ا٢بػػػػػػاؿ  ػػػػػػْب الػػػػػػفيجػػػػػػوز  قلػػػػػػة توسُّ

ػػػػػً ً  اأٍلىنٍػمىػػػػػاـً خىاًلصىػػػػػةن لًػػػػػ يكيورًنىا ُّككقػػػػػراءة  مضػػػػػه :  ...   ػػػػػعه ى مي ػكالػػػػػ َّ مىػػػػػا يف  ي يػػػػػوًف هى
(ِ)  

ػػػػػػػػػػػػمىوىاتي مىٍ ًوي ػػػػػػػػػػػػاتو  ًيىًمينًػػػػػػػػػػػػعً ُّ: (ّ)٢بسػػػػػػػػػػػػناككقػػػػػػػػػػػػراءة   (خىاًلصىػػػػػػػػػػػػةن ) كا٢بػػػػػػػػػػػػ  ملف  ...  َّ كىالس 
ػػػػػػمىوىاتي ) كملف   (عي تي ضىػػػػػبٍ قػى )  كلػػػػػػػ(امىػػػػػػ) مممػػػػػػوالف لصػػػػػػلة (مىٍ ًوي ػػػػػاتو )ك ع ػػػػػػف علػػػػػػى اػػػػػػمّب ( الس 

مممػػػػػػػوؿ ا٢بػػػػػػػاؿ  ال (   ًيىًمينًػػػػػػػعً ) ٗبمػػػػػػػُب مقبواػػػػػػػًتًع  ال مبتػػػػػػػدمل  كأل ػػػػػػػا  (عي تي ضىػػػػػػػبٍ قػى )مسػػػػػػػتَب يف 
 (ٓ)"(ْ)عاملها.

 كيػػػػػػرل اللقػػػػػػاٍل ملف  ٚبػػػػػػري  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ ٨بػػػػػػالفه ألصػػػػػػل ا٤بمػػػػػػُب  كهػػػػػػو )كاألٍرضي ٝبيمنػػػػػػا
ػػػػػمىوىاتي ) : )كملف  ة(  كيقػػػػػوؿ: "قولػػػػػعمقبواىػػػػػ اتي وى كالسػػػػػمى  علػػػػػى اػػػػػمّب( ال يتمػػػػػْب  ع ػػػػػفه ( الس 
كاألٍرضي    كاألصػػػػػل:علػػػػػى مل ػػػػػا مػػػػػاخرة مػػػػػن تقػػػػػدَلو   ػػػػػل ٯبػػػػػوز ع  هػػػػػا علػػػػػى األرض؛ هػػػػػ ا 
 (ٔ)".ةمقبواى  اتي وى ػػكالسمى  ٝبيمنا

                                                             

 .ٕٔسورة الزمر   (ُ)
 .ُّٗسورة األنماـ   (ِ)
 .ُِِ/ٔ. ينظر: البحر احمليط أليب حياف عيسى الثق ي  كعاص  ا١بحدرمعلى ا٢باؿ  -مليضنا-قرمل  النصب  (ّ)
. ّْٔ/ِ  كشرح التسهيل ِْٓ/ِيرل ذل  ال راء كاألخ    كتبمه  فيع ا ن مال   ينظر: مماٍل القرهف لل راء  (ْ)

 .ّٔٓ-ّٓٓ/ِرب   كارتشاؼ الضَِْ  كشرح األل ية ال ن الناظ  ُُُكينظر: التسهيل 
 .ّّْ-ِّٔ/ِملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .َّٖ حواشو على تواي  األل ية (ٔ)
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كقػػػػد ذكػػػػر مل ػػػػو حيػػػػاف هػػػػ ا الوجػػػػع راد ا  ػػػػع علػػػػى األخ ػػػػ  حػػػػْب اسػػػػتدؿ هبػػػػ   اآليػػػػة 
 (ُ).الدار يف قاًئ ه  زىٍيده على ٘بويز تقدـ ا٢باؿ على عاملها كما يف: 

ػػػػػر اآليػػػػػة  قػػػػػٍبض اهلل  لػػػػػؤلرض  -سػػػػػبحانع–كٲبلػػػػػن ٚبػػػػػري  هػػػػػ ا الوجػػػػػع علػػػػػى مػػػػػن فس 
ٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ؛ لقػػػػػػرب   ك ػػػػػػع تظهػػػػػػر ملكلويػػػػػػة رملم اللقػػػػػػا(ِ)كالسػػػػػػماكات  يمينػػػػػػع ٝبيمنػػػػػػا

 ذل   ك مد  عن التللف  كاهلل ملعل .

 االعتراض السادس: حذف الخبر قبل حال صالحة للخبرية

تثكيػػػػػل الشػػػػػػاهد ٗبػػػػػا قػػػػػػد  -يف ) ػػػػػػاب: ال اعػػػػػل(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
كقوعػػػػػع  مػػػػػد ا٤بسػػػػػند  ملخرجػػػػػع مسػػػػػبقنا عػػػػػن القيػػػػػاس  حػػػػػْب قػػػػػاؿ يف يػػػػػاٍل ملحلػػػػػاـ ال اعػػػػػل: "

ـى كجػػػػب تقػػػػدير ال اعػػػػل اػػػػمّبن جػػػػد مػػػػا فػػػػإف كي  ـ ا  ككػػػػوف ا٤بقػػػػد  ا مسػػػػتَبن ظػػػػاهر  ملنػػػػع فاعػػػػل تقىػػػػد 
ـى قىػػػػػػ ده يٍػػػػػػزى )إمػػػػػػا مبتػػػػػػدمل يف ٫بػػػػػػو:  كعػػػػػػن اللػػػػػػويف جػػػػػػواز ...   ٧بػػػػػػ كؼ ال مػػػػػػل  كإمػػػػػػا فػػػػػػاعبلن (ا

 :(ّ)الز اءتقدَل ال اعل  ٛبسلا  نحو قوؿ 

 ادَ يْ ئِ ا وَ هَ يمُ شْ مَ  الِ مَ جِ لْ ا لِ مَ 

ا   كئيػػػػػػػػػدن  يظهػػػػػػػػػري : مبتػػػػػػػػػدمل حػػػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػػػ    ملم (هامشػػػػػػػػػيي )اػػػػػػػػػركرة  ملك كهػػػػػػػػػو عنػػػػػػػػػدنا 
ػػػػػم  نا(كقػػػػػو٥ب :  ػػػػػ ى ميسى  ػػػػػدؿ مػػػػػن  (هامشػػػػػيي ): ملك   قيػػػػػلحلمػػػػػ  لػػػػػ  ميٍثبتنػػػػػاملم:  (ْ))حيٍلمي

 (ٓ)"من امّب الظرؼ.

                                                             

 .ُِِ-َِِ/ٗينظر: البحر احمليط أليب حياف  (ُ)
 .ِّْ/ُِقاؿ   ل  ا ن عباس. ينظر: ت سّب ال  م  (ِ)
لساف   ُِّٕ  ِْٕ  كٝبهرة اللػة ِِِملدب اللاتب من مش ور الرجز  للز اء  نت عمرك  ن الظرب  ينظر:  (ّ)

نسب  ك  ِٓٗ/ٕكخزانة األدب  ( زه ) مادة ُْٖ/ََُ (صرؼ) مادة ُّٗ/ّ ( كملدمادة ) ّْْ/ّالمرب 
  ٖٕ/ ٔكمقايي  اللػة   ُُُ/ ٕ  ك بل نسبة يف كتاب المْب ْْٖ/ِللز اء ملك للهنساء يف ا٤بقاصد النحوية 

 .ُٗٓ/ُٮب  ا٥بوام  ك 
 كينظر:  ِٕٗ  كٛبهيد القواعد ٕٖ/ْ  ِٖٗ/ّكالت ييل كالتلميل   ِٕٗ/ُا٤بثل من شواهد شرح التسهيل  (ْ)

 (.٠بطمادة ) ِّّ/ ٕكلساف المرب   ُِِ/ ُك٦بم  األمثاؿ   ُْٓ  ّْٕ/ ُٝبهرة األمثاؿ 
 .ٖٖ-ٖٓ/ِملكا  ا٤بسال   (ٓ)
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إخل( تقػػػػػػػػػػػد ـ ملف   .مبتػػػػػػػػػػػدمل.. (مىٍشػػػػػػػػػػػييها)قولػػػػػػػػػػػع: )ملك كيقػػػػػػػػػػػوؿ اللقػػػػػػػػػػػاٍل يف اعَبااػػػػػػػػػػػع: "
ػػػػػػػػ يف البيػػػػػػػػت كا٤بثػػػػػػػػاؿ كمػػػػػػػػا -عػػػػػػػػن ا٤ببتػػػػػػػػدمل  ا خػػػػػػػػ ناحػػػػػػػػ ؼى ا٣بػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػل حػػػػػػػػاؿ يصػػػػػػػػ  كو ي

 (ِ)"(ُ)غّبي قياسي. -نيٍ ا٤ب كورى 

كقػػػػػد ذكػػػػػر ا٤بسػػػػػثلة ا ػػػػػني مالػػػػػ  يف  ػػػػػاب اال تػػػػػداء  حػػػػػْب ملكرد ملمثلػػػػػةن ال تصػػػػػل  ا٢بػػػػػاؿ 
لسػػػػػػد  ؛فمثػػػػػػل هػػػػػػ   األمثلػػػػػػة ٯبػػػػػػب فيهػػػػػػا حػػػػػػ ؼ ا٣بػػػػػػ فيهػػػػػػا ألف تلػػػػػػوف خػػػػػػ نا  مث قػػػػػػاؿ: "

 مل خػػػػػػ نا تلػػػػػػوف ألفٍ  صػػػػػػلحت فلػػػػػػو ألف تلػػػػػػوف خػػػػػػ نا. كلمػػػػػػدـ صػػػػػػبلحيتهاا٢بػػػػػػاؿ مسػػػػػػد   
 :الراجز كقوؿ  ش كذ على إال حاالن  مل٘بي 

 (ّ)".وئيًدا هامشيُ  للجمال ما

خالػػػػػد األزهػػػػػرم علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ ٗبثػػػػػل مػػػػػا اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل عليػػػػػع  فقػػػػػاؿ: كاعػػػػػَبض 
اال تدائيػػػػػة فتهػػػػػري   كملمػػػػػا...  إليهػػػػػا كهػػػػػ   التهرٯبػػػػػات اػػػػػمي ة  ملمػػػػػا الضػػػػػركرة فػػػػػبل داعػػػػػيى "

 (ْ)."على شاذ  كما مر يف  ا ع

ياسػػػػػػْب ا٢بمصػػػػػػي علػػػػػػى اعػػػػػػَباض األزهػػػػػػرم  ػػػػػػثف  التقػػػػػػدير  ػػػػػػػ)يظهر( هػػػػػػو مػػػػػػا هؿ  كرد  
هػػػػػػػ ا إذا قيػػػػػػػد ر ا٣بػػػػػػػ   ػػػػػػػػ)يظهر(  ملمػػػػػػػا إذا  ا٢بػػػػػػػاؿ إىل عػػػػػػػدـ صػػػػػػػبلحيتها للهػػػػػػػ   فيقػػػػػػػوؿ: "

ا  ملم:  -كمػػػػػػػػػا يف ا٤بػػػػػػػػػػػِب–قيػػػػػػػػػد ر  ػػػػػػػػػػػ)يلوف(  فػػػػػػػػػبل شػػػػػػػػػػ كذ؛ ملم: مشػػػػػػػػػييها يلػػػػػػػػػػوف كئيػػػػػػػػػػدن
 (ٓ)يظهر."

؛ ألف  ا ػػػػػػػن  هشػػػػػػػاـ ملك ؿ احملػػػػػػػ كؼ  ػػػػػػػػ)يلوف( ملك )يوجػػػػػػػد(  للػػػػػػػن  ٚبرٯبػػػػػػػع غػػػػػػػّب كػػػػػػػاؼو
مػػػػػػػل )مشػػػػػػػييها( ا٠بنػػػػػػػا للػػػػػػػاف   كفيهمػػػػػػػا فػػػػػػػارؽ؛ فبػػػػػػػػ)يلوف( خػػػػػػػركجه عػػػػػػػن الشػػػػػػػ كذ؛ حػػػػػػػْب ٯبي
ا( خػػػػ نا ٥بػػػػا  للن ػػػػع قارنػػػػع  ػػػػػ)يوجد( الػػػػ م هػػػػو مسػػػػاكو يف عػػػػدـ قياسػػػػيتع لتثكيلػػػػع هنػػػػا  ك)كئيػػػػدن

                                                             

ا دن يٍ زى  يبٍ رٍ اى  :ا  كال ٯبوزائمن ار ع ق (امن ائً ا قى دن يٍ زى  يبٍ رٍ اى )قدر يف : "يِِٕ/ُذكر ا ن هشاـ يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (  (ُ)
 ."ميثٍبتنا  ملم: حلم  ل  )حيٍلمي ى ميسىم  نا(ا؛ لصبلحية ا٢باؿ لله ية  فالرف  كاجب  كش  قو٥ب : دن يٍ دً شى 

 .ِْٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 . ّٖٓ/ُشرح اللافية  (ّ)
 .ّٕٗ/ُالتصري   (ْ)
 .ِِٕ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
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ها مشػػػػػػػيي  :مبتػػػػػػػدمل حػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػ   ك قػػػػػػػي مممػػػػػػػوؿ ا٣بػػػػػػػ  ملم ػػػػػػػػ)يظهر(  قػػػػػػػاؿ يف )ا٤بػػػػػػػػِب(: "
 (ُ)."ملك يوجد كئيدا  ايلوف كئيدن 

كجمػػػػػػل ٧بيػػػػػػي الػػػػػػدين عبػػػػػػد القػػػػػػادر ا٤بلػػػػػػي قػػػػػػوؿى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف هػػػػػػ ا ا٤بواػػػػػػ  مػػػػػػن 
  للػػػػػن ٚبرٯبػػػػػع ال يسػػػػػتقي ؛ إذ تلػػػػػر ر (ِ)اإلشػػػػارة إىل ملف  حػػػػػ ؼى ا٣بػػػػػ  فيػػػػػع كيف غػػػػػّب  شػػػػ كذ

٧بػػػػػػ كؼ ا٣بػػػػػػ  صػػػػػني  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف )ا٤بػػػػػػِب(؛ حيػػػػػػث ملكرد قػػػػػػوؿ الز ػػػػػػاء كمل يشػػػػػر إىل ملن ػػػػػػع 
 ش كذنا   ل ملك لع ٗببتدمل حي ؼ خ   كما سب .

كهػػػػػػ ا ٩بػػػػػػا ياخػػػػػػ  علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ؛ حيػػػػػػث ملد ل تثكيلػػػػػػع  ػػػػػػػ)يظهر( إىل االاػػػػػػ راب 
 يف ملحلامع  فضبلن عن ش كذ .

 االعتراض السابع: اإلبدال من ضمير الظرف

علػػػػػػػى ٚبػػػػػػػري  ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ  ٤بػػػػػػػا ملكرد مػػػػػػػن  -يف ) ػػػػػػػاب: ال اعػػػػػػػل(-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل 
كعػػػػػن اللػػػػػويف جػػػػػواز تقػػػػػدَل تشػػػػػهاد اللػػػػػوفيْب علػػػػػى ٘بػػػػػويز تقػػػػػدَل ال اعػػػػػل حػػػػػْب قػػػػػاؿ: "اس

 :(ّ)الز اءال اعل  ٛبسلا  نحو قوؿ 

 ادَ يْ ئِ ا وَ هَ يمُ شْ مَ  الِ مَ جِ لْ ا لِ مَ 

 (ْ)" دؿ من امّب الظرؼ. (هامشيي ): ملك قيل... 

ا٤بشػػػػػت   فيمػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى تميػػػػػْب )مشػػػػػييها(  ػػػػػدالن  مضػػػػػم  نا التهػػػػػري   ػػػػػثف  ا٣بػػػػػ  
يلزمػػػػػع ا٣بلػػػػػػو عػػػػػػن اػػػػػػمّب ا٤ببتػػػػػدمل؛ ٢بلػػػػػػوؿ البػػػػػػدؿ ٧بػػػػػػل ا٤ببػػػػػدؿ منػػػػػػع كهػػػػػػو اػػػػػػمّب الظػػػػػػرؼ  

شػػػػيء كػػػػػائن  األصػػػػل كا٤بمػػػػػُب: ملمُّ  قولػػػػع: ) ػػػػػدؿ مػػػػن اػػػػػمّب الظػػػػرؼ( تقػػػػػدير : ملف  كيقػػػػوؿ: "
ملف  البػػػػػدؿ يف قػػػػػوة إحبللػػػػػع  هػػػػػو ا٤بشػػػػػي للجمػػػػػاؿ  حػػػػػاؿ كػػػػػوف مشػػػػػيها يقػػػػػيبلن  ككجػػػػػع اػػػػػم ع

                                                             

 .ٖٕٓمػِب اللبيب  (ُ)
 .ُٕٗ-ُٖٕ/ُينظر: رف  الستور  (ِ)
 من ه ا البحث. َُٓ صسب  ٚبرٯبع  (ّ)
 .ٖٔ/ِملكا  ا٤بسال   (ْ)
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لػػػػػع لػػػػػـز خلػػػػػو ا٣بػػػػػ  ا٤بشػػػػػت  عػػػػػن اػػػػػمّب ا٤ببتػػػػػدمل  إذ يصػػػػػّب حػػػػػل ٧ب ٧بػػػػػل ا٤ببػػػػػدؿ منػػػػػع  كلػػػػػو
ا كػػػػػػػائنه  الَبكيػػػػػػػب هلػػػػػػػ ا: ملمُّ شػػػػػػػيءو ملمُّ سػػػػػػػببو  إٍذ  ؛  كفيػػػػػػػع ٕبػػػػػػػثه ا٤بشػػػػػػػي للجمػػػػػػػاؿ كئيػػػػػػػدن

مػػػػػا ال يػت ػػػػػػر فيػػػػػع حػػػػػاؿ كونػػػػػػع غػػػػػّب تػػػػػا    كمثلػػػػػػع يف  تا منػػػػػايػت ػػػػػر يف الشػػػػػيء حػػػػػاؿ كونػػػػػػع 
 َّ مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّ ذلػػػػػػػػػػػػػػ : 

 (مث هت)  علػػػػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػػػػػػثف (ُ)
 (ّ)"  فتثملع.(ِ) دؿ من ا٥باء يف ) ع(

ككمػػػػػػا رد  هػػػػػػ ا الوجػػػػػػع اللقػػػػػػاٍل كسػػػػػػاً قع ردٮبػػػػػػا خالػػػػػػد األزهػػػػػػرم  كاػػػػػػم  ع  ػػػػػػثف  مػػػػػػراد  
  ملك  مػػػػضو  ملك اشػػػػتماؿ  كال  يػػػػد  مػػػػن اػػػػمّب عائػػػػد  البػػػػدؿ ال  ػػػػد  مػػػػن ملف يلػػػػوف  ػػػػدؿ كػػػػل  

كملمػػػػػا   ...اػػػػػمي ةكهػػػػػ   التهرٯبػػػػػات علػػػػػى ا٤ببػػػػػدؿ منػػػػػع  ككػػػػػل ٚبػػػػػري  ٯبػػػػػرُّ اػػػػػم نا  يقػػػػػوؿ: "
ملك اشػػػػتماؿ  ككبلٮبػػػػا ال  ػػػػد فيػػػػع مػػػػن اػػػػمّب يمػػػػود  اإل ػػػػداؿ مػػػػن الضػػػػمّب؛ فؤلنػػػػع إمػػػػا  ػػػػدؿه 

 ػػػع ف يػػػع اػػػمف مػػػن كجػػػع هخػػػر  كهػػػو علػػػى ا٤ببػػػدؿ منػػػع ل ظنػػػا ملك تقػػػديرنا  كعلػػػى تقػػػدير تللُّ 
منػػػػػػػػع  (هامشػػػػػػػػيي )االسػػػػػػػػت هامية  كإذا مل ػػػػػػػػدؿ  (مػػػػػػػػا) الضػػػػػػػػمّب ا٤بسػػػػػػػػتَب يف الظػػػػػػػػرؼ اػػػػػػػػمّبي  ملف  

ظػػػػػػػاهر كمػػػػػػػا  هبمػػػػػػػزة االسػػػػػػػت هاـ؛ ألف حلػػػػػػػ  اػػػػػػػمّب االسػػػػػػػت هاـ حلػػػػػػػ ه  كجػػػػػػػب ملف يقػػػػػػػَبف
 (ٓ)"(ْ).(ا٤بػِب)صرح  ع يف 

ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف  كييػػػػػردُّ اعػػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل كمػػػػػػن كافقػػػػػع  ػػػػػػثف  هػػػػػػ ا التهػػػػػري  حػػػػػػْب ذكػػػػػر 
)مػػػػػػِب اللبيػػػػػب( جػػػػػاء  ػػػػػع علػػػػػى كجػػػػػع ا٤بنػػػػػ   ممل ػػػػػبلن ذلػػػػػ   ػػػػػ ات تمليػػػػػل خالػػػػػد األزهػػػػػرم  

كال يلػػػػػػػوف  ػػػػػػػدؿ  مػػػػػػػض مػػػػػػػن الضػػػػػػػمّب قػػػػػػػاؿ: "إذ لبػػػػػػػدؿ  الضػػػػػػػمّب المائػػػػػػػد إىل اكالنمػػػػػػػداـ 
ا٤بسػػػػتَب يف الظػػػػرؼ كمػػػػا كػػػػاف فػػػػيمن جػػػػر   ػػػػدؿ اشػػػػتماؿ مػػػػن ا١بمػػػػاؿ ألنػػػػع عائػػػػد علػػػػى مػػػػا 
االسػػػػت هامية كمػػػػٌب مل ػػػػػدؿ اسػػػػ  مػػػػن اسػػػػػ  اسػػػػت هاـ كجػػػػب اقػػػػػَباف البػػػػدؿ هبمػػػػزة االسػػػػػت هاـ 

 (ٔ)."فل ل  حل  امّب االست هاـ كألنع ال امّب فيع راج  إىل ا٤ببدؿ منع

                                                             

 .ُُٕسورة ا٤بائدة   (ُ)
 ذل  الز٨بشرم  كرد  منمع ا ن هشاـ.من   ْٗ ص مػِب اللبيبيف   ك ْٕٔ/ُينظر: التبياف يف إعراب القرهف  (ِ)
 .ِْٖاألل ية حواشو على تواي   (ّ)
 .ٖٕٓينظر: مػِب اللبيب  (ْ)
 .َّٖ-ّٕٗ/ُالتصري   (ٓ)
 .ٖٕٓمػِب اللبيب  (ٔ)
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 كما ملف  تمبّب  يف ا٤بًب  ػ)قيل( دليل على عدـ تثييد  لع.

لػػػػػميراد ا ػػػػن هشػػػػاـ مػػػػن إيػػػػراد  (ُ)  ك٧بيػػػػي الػػػػدين عبػػػػد القػػػػادر ا٤بلػػػػيا٢ب يػػػػدكقػػػػد تنب ػػػػع 
ػػػػػرا الضػػػػػمف فيػػػػػع  كمػػػػػا -هػػػػػو ملن ػػػػػع علػػػػػى كجػػػػػع التضػػػػػميف ال التثييػػػػػد-هػػػػػ ا التهػػػػػري     كفس 

 ذكر ا٤بلي ملف ذل  عْبي قوؿ ا ن هشاـ يف )ا٤بػِب(. 

ك ػػػػػ ل  تظهػػػػػر سػػػػػبلمة ٚبػػػػػري  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ  كينػػػػػ م تسػػػػػاؤؿه عػػػػػن غ لػػػػػة اللقػػػػػاٍل عػػػػػن 
 !-ع لصيػتع هناإف مل يتنب  –مقاؿ ا ن هشاـ ال م يف )ا٤بػِب( 

 االعتراض الثامن: إفادة الفاء التعقيب

تقػػػػػػدير ع ػػػػػػف  -يف ) ػػػػػػاب: ع ػػػػػػف النسػػػػػػ (-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
 َّ حت جت هب ُّ  كفػػػػػة  كذلػػػػػ  ٤بػػػػػن ملكرد اآليػػػػػػة: ا١بملػػػػػة ا٤بقركنػػػػػة  ال ػػػػػاء علػػػػػى ٝبلػػػػػػةو ٧ب

  فللَبتيػػػػػػػػبً  ا ال ػػػػػػػػاءي ملم ػػػػػػػػقػػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ: "ممَبانػػػػػػػػا علػػػػػػػػى إفػػػػػػػػادة ال ػػػػػػػػاء التمقيػػػػػػػػبى   (ِ)
َّ ىي ني ُّ  مقيػػػػػػػػب  ٫بػػػػػػػػو:كالت  

ب إف كػػػػػػػػاف التسػػػػػػػػبُّ  -امليضنػػػػػػػػ-ا مػػػػػػػػا تقتضػػػػػػػػي   ككثػػػػػػػػّبن (ّ)
َّرب يئ  ىئ نئ ُّ  :ا٤بم ػػػػػػػػػػوؼ ٝبلػػػػػػػػػػة؛ ٫بػػػػػػػػػػو

ؿ  قولػػػػػػػػػػع ض علػػػػػػػػػػى األك    كاعػػػػػػػػػػَبي (ْ)
َّ مئ زئ رئُّ تمػػػػػػػػػػاىل: 

 جت هب ُّ : الثػػػػػػػػػػاٍل  قولػػػػػػػػػػع تمػػػػػػػػػػاىلكعلػػػػػػػػػػى ...  (ٓ)
ملك  ػػػػػػثف ال ػػػػػػاء نا ػػػػػػت عػػػػػػن غيثىػػػػػػاء   : فىمىضىػػػػػػٍت ميػػػػػػد ةه فجملػػػػػػعي ملف  التقػػػػػػدير   كا١بػػػػػػواب:َّحت

 (ٔ).".كسيثيت  كما جاء علسع  (مثي  )

علػػػػػى إفػػػػػادة ال ػػػػػاء  َّ حت جت هب ُّ   فثجػػػػػاب ا ػػػػػن هشػػػػػاـ عػػػػػن االعػػػػػَباض  اآليػػػػػة:
؛ كذلػػػػ  ألف  مػػػػا يف اآليػػػػة مػػػػن إخػػػػراج ال يمقبػػػػع الػثػػػػاء   ثن ػػػػع مم ػػػػوؼ علػػػػى ٝبلػػػػة  التمقيػػػػبى

                                                             

 .ُٕٗ/ُ  كرف  الستور ِّْ/ُينظر: حاشية ا٢ب يد  (ُ)
 .ٓلى  سورة األع (ِ)
 .ُِسورة عب    (ّ)
 .ُٓسورة القصص   (ْ)
 .ْسورة األعراؼ   (ٓ)
 .ُّٔ/ّملكا  ا٤بسال   (ٔ)
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  ملك  نيا ػػػػػة ال ػػػػػاء عػػػػػن غيثىػػػػػاء فىمىضىػػػػػٍت ميػػػػػد ةه فجملػػػػػعي كهػػػػػي علػػػػػى تقػػػػػدير القػػػػػوؿ  ػػػػػػ:   ٧ب كفػػػػػة
 (ُ))مثي (.

ملف  التقػػػػػػدير  ػػػػػػالم ف علػػػػػػى ا١بملػػػػػػة احمل كفػػػػػػة غػػػػػػّب ٦بػػػػػػدو يف التهػػػػػػري    كيػػػػػػرل اللقػػػػػػاٍلُّ 
يُّ ا٤بػػػػػدة  فيقػػػػػوؿ يف اعَبااػػػػػع: ًضػػػػػكاإلجا ػػػػػة عػػػػػن االعػػػػػَباض  اآليػػػػػة؛ إذ اإلخػػػػػراج ال يمقبػػػػػع مي 

ي  ا٤بػػػػػدة ًضػػػػػ( هػػػػػ ا التقػػػػػدير ال يػػػػػدف  االعػػػػػَباض؛ ألف مي فىمىضىػػػػػٍت ميػػػػػد ةه : التقػػػػػديرى  قولػػػػػع: )إف  "
 (ِ)."قبلع ال يمقب ما

اب عػػػػػن اعػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل  ػػػػػثف  ا ػػػػػن هشػػػػػاـ قصػػػػػد  التمقيػػػػػب كػػػػػل  شػػػػػيء ٕبسػػػػػبع  كٯبػػػػػ
فال ػػػػػػاء يف اآليػػػػػػة مثلهػػػػػػا يف )تػػػػػػزكجى زيػػػػػػده فويلًػػػػػػدى لػػػػػػع(؛ حيػػػػػػث جملوهػػػػػػا مػػػػػػن التمقيػػػػػػب   ينمػػػػػػا 
ل ل علػػػػػػى ذلػػػػػػ  ملف  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ يف )ا٤بػػػػػػػِب(  التػػػػػػزكج كالػػػػػػوالدة ال ٙبصػػػػػػل متماقبػػػػػػةن  ك٩بػػػػػػا ييػػػػػػدى

ألمػػػػػػر ابيػػػػػػل اآليػػػػػػة الػػػػػػٍب عليهػػػػػػا االعػػػػػػَباض  يف قولػػػػػػع: "مث ػػػػػػل علػػػػػػى التمقيػػػػػػب ٗبػػػػػػا هػػػػػػو مػػػػػػن ق
  لػػػػد لػػػػػعفوي  ج فػػػػبلفه تػػػػزك   :قػػػػػاؿملال تػػػػرل ملنػػػػع يي   كهػػػػو يف كػػػػل شػػػػػيء ٕبسػػػػبع  التمقيػػػػب :الثػػػػاٍل

  البصػػػػػػرة فبػػػػػػػداد كدخلػػػػػػتي   -كإف كانػػػػػػت مت اكلػػػػػػة-إذا مل يلػػػػػػن  ينهمػػػػػػا إال مػػػػػػدة ا٢بمػػػػػػل 
 مس خس حس جس مخ جخ ُّ تمػػػػػػػػػػػػػاىل: كقػػػػػػػػػػػػػاؿ اهلل   إذا مل تقػػػػػػػػػػػػ  يف البصػػػػػػػػػػػػػرة كال  ػػػػػػػػػػػػػْب البلػػػػػػػػػػػػدين

َّحض  جض مص خص حص
كفػػػػػػػػاء   ال ػػػػػػػػاء يف هػػػػػػػػ   اآليػػػػػػػػة للسػػػػػػػػببية :كقيػػػػػػػػل  (ّ)

كمملػػػػـو   ا١بنػػػػةى    فهػػػػو يػػػػدخلي سػػػػلً إف يي  : ػػػػدليل صػػػػحة قولػػػػ  ؛السػػػػببية ال تسػػػػتلـز التمقيػػػػب
 (ٓ)  كال فرؽ  ْب ه   اآلية كالٍب يف الشرح.(ْ)."ما  ينهما من ا٤بهلة

ملف  ا٤بضػػػػػي  الػػػػػ م اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى عػػػػػدـ تمقبػػػػػع إلخػػػػػراج ا٤برعػػػػػى يل يػػػػػػع  ككمػػػػػا
كإف مل ٰبصػػػػػػػل ٛبامػػػػػػػع إال علػػػػػػػى طيػػػػػػػوؿ زمػػػػػػػن؛ فاخضػػػػػػػرار األرض   يف التمقيػػػػػػػب ملكؿ ملجزائػػػػػػػع

  (ٔ)ٰبصػػػػػػل  مػػػػػػد نػػػػػػزكؿ ا٤ب ػػػػػػر  كٛبامػػػػػػع  مػػػػػػد مهلػػػػػػة. كقػػػػػػد ذكػػػػػػر ذلػػػػػػ  الراػػػػػػيُّ  كالت تػػػػػػازاٍلُّ 
                                                             

 السا  .ينظر: ا٤بصدر  (ُ)
 .ْٕٔحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ّٔسورة ا٢ب    (ّ)
 .ُِْمػِب اللبيب  (ْ)
 .ِّٔ/ِ  كحاشيتع على ٦بيب الندا َُْ/ِينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
 .ّْٕ  كا٤ب وؿ ُّْ/ِينظر: شرح اللافية  (ٔ)
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اؿ الراػػػػي: "اعلػػػػ  ملف إفػػػػادة ال ػػػػاء للَبتيػػػػب حيػػػػث جمػػػػبل اآليػػػػة السػػػػا قة مػػػػن هػػػػ ا ا٤بمػػػػُب  قػػػػ
 ػػػػػػبل مهلػػػػػػة ال ينافيهػػػػػػا كػػػػػػوف الثػػػػػػاٍل ا٤برتػػػػػػب ٰبصػػػػػػل  تمامػػػػػػع يف زمػػػػػػن طويػػػػػػل  إذا كػػػػػػاف ملكؿ 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ ُّ ملجزائػػػػػػػػػػػع متمقبنػػػػػػػػػػػا ٤بػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػدـ  كقولػػػػػػػػػػػع تمػػػػػػػػػػػاىل: 
  فػػػػػػإف اخضػػػػػػرار األرض يبتػػػػػػدئ  مػػػػػػد نػػػػػػزكؿ ا٤ب ػػػػػػر للػػػػػػن يػػػػػػت  يف مػػػػػػدة َّحض  جض

 (ُ)قيل: )مث تصب ( نظرنا إىل ٛباـ االخضرار جاز." كمهلة  فجيء  ال اء  كلو

ظهػػػػػر صػػػػػحة تقػػػػػدير ا ػػػػػن هشػػػػػاـ يف الػػػػػرد علػػػػػػى جا ػػػػػة ينػػػػػدف  انتقػػػػػاد اللقػػػػػاٍلُّ  كتك اإل
 االعَباض.

 خلو  الشاىد من وجو االستشهاد بو -ثالثًا 

فيػػػػػع ملخػػػػػرج اللقػػػػػاٍل مػػػػػا استشػػػػػهد  ػػػػػع ا ػػػػػن هشػػػػػاـ عػػػػػن كجػػػػػع االستشػػػػػهاد  ػػػػػع  كذلػػػػػ  
  ع. كا٤بسائل م صلة فيما يلي:لمدـ توفُّر ا٤براد 

االعتممممممراض األول: نصممممممب محممممممذوف الممممممالم بالفتحممممممة مممممممما ُجمممممممع بممممممألف وتمممممماء 
 مزيدتين

استشػػػػػػهاد  ٗبػػػػػػا  -يف ) ػػػػػػاب: ا٤بمػػػػػػرب كا٤ببػػػػػػِب(-اعػػػػػػَبض اللقػػػػػػاٍل علػػػػػػى ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ 
ػػػػػ  عػػػػػػن المػػػػػػرب مػػػػػػا نصػػػػػػب  ال تحػػػػػػة مػػػػػػن اجملمػػػػػػوع  ػػػػػػاأللف كالتػػػػػػاء ا٤بزيػػػػػػدتْب  قػػػػػػاؿ ا ػػػػػػن  ٠بي

  كرٗبػػػػػػػا ...ا١بمػػػػػػػ   ػػػػػػػثلف كتػػػػػػػاء مزيػػػػػػػدتْب  كهنػػػػػػػدات كمسػػػػػػػلمات البػػػػػػػاب الرا ػػػػػػػ :"هشػػػػػػػاـ: 
فػػػػػػإف كانػػػػػػت التػػػػػػاء ملصػػػػػػلية   .( ٍ هي اتػى ػىػػػػػػلي  تي مٍ ٠بىً ػ)صػػػػػػب  ال تحػػػػػػة إف كػػػػػػاف ٧بػػػػػػ كؼ الػػػػػػبلـ كػػػػػػني 

 (ِ)"صب  ال تحة.ني  (غزاةو )ك (قضاةو ػ)ملك األلف ملصلية ك ( ملموات)ك (مل ياتػ)ك

الحتمػػػػاؿ ملنػػػػع م ػػػػرده قلبػػػػت  شػػػػاهد فيػػػػع؛ قولػػػػع: )ليػىػػػػاتػىهيٍ ( قػػػػد يقػػػػاؿ القػػػػاؿ اللقػػػػاٍل: "
 (ّ)"عن البلـ؛ أل ا ح يا تة.   ال للموض  كتاؤ  حملض التثنيثاالواك ملل ن  فيع الياء ملك

                                                             

 .ُّْ/ِشرح اللافية  (ُ)
 .ٖٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ٗٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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فػػػػػػثكرد اللقػػػػػػاٍل احتمػػػػػػاؿ عػػػػػػدـ ٛبحػػػػػػض الشػػػػػػاهد فيمػػػػػػا حيلػػػػػػي عػػػػػػن المػػػػػػرب  قػػػػػػو٥ب : 
؛ كذلػػػػػ  ٣بركجػػػػػػع عػػػػػن ا١بمػػػػػ  كتثصػػػػػل اإلفػػػػػػراد فيػػػػػع؛ حيػػػػػث ريد ت الػػػػػػبلـ ( ٍ هي اتػى ػىػػػػػلي  تي ٍمػػػػػ٠بىً )

  كقػػػػػػػػد رد   (ُ)إىل األلػػػػػػػػف  كهػػػػػػػػ ا القػػػػػػػػوؿ أليب علػػػػػػػػي ال ارسػػػػػػػػي )ليػىػػػػػػػػوىة(  ملك )ليػىيىػػػػػػػػة(مػػػػػػػػن 
النحػػػػػاة  ثكجػػػػػع متمػػػػػددة  مػػػػػػنه  ا ػػػػػن مالػػػػػ  الػػػػػ م فص ػػػػػػل القػػػػػوؿ يف الػػػػػرد عليػػػػػع  كحاصػػػػػػل 

 (ِ):اآلتيْبالقوؿ يف  ياف   بلف كوف )لػامى ( م ردنا يف الوجهْب 

ملف  )ليػػػػػػػػات( يف غػػػػػػػّب الشػػػػػػػاهد ا٤بػػػػػػػ كور قػػػػػػػد يبػػػػػػػت فيػػػػػػػع ا١بمػػػػػػػ   كال يصػػػػػػػل   األول:
 فيما يبت ٝبميتع إشراؾ اإلفراد فيع.

ملف  التػػػػػاء يف ٝبػػػػػ  )لػػػػػػامى ( ليسػػػػػت حملػػػػػض التثنيػػػػػث   ػػػػػل هػػػػػي عػػػػػوض عػػػػػن  اآلخمممممر:
الـ ال مػػػػػل احمل كفػػػػػة  كلػػػػػو صػػػػػ   مػػػػػا ذهػػػػػب إليػػػػػع اللقػػػػػاٍل كمل ػػػػػو علػػػػػي ال ارسػػػػػي للػػػػػـز ا١بمػػػػػ  

 مو ض. ْب الموض كا٤ب

مػػػػػا حيلػػػػػي عػػػػػن المػػػػػرب يف هػػػػػ ا مػػػػػن ذلػػػػػ  صػػػػػحة استشػػػػػهاد ا ػػػػػن هشػػػػػاـ في كيظهػػػػػر
 الوجع  كين ب  الشاهد على ما جلبع ألجلع. 

                                                             

 .ُٖ/ُمل ملجد رملم ال ارسي يف مصن اتع الٍب  ْب يدم  كينظر رمليع يف التصري  ٣بالد األزهرم  (ُ)
 .ُٖ/ُ  كالتصري  ٣بالد األزهرم ُُٕ-َٕ/ُ. كينظر: كتاب الشمر ٖٖ/ُينظر: شرح التسهيل  (ِ)
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 االعتراض الثاني: جواز حذف خبر )ال( العاملة عمل )ليس(

ا٤بشػػػػػػػبهات   كإفٍ   كالت  كال  مػػػػػػػايف ) ػػػػػػػاب: -اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
 :(ُ)االستشهاد  بيت سمد  ن مال  -( (لي ػ) 

 َراحُ ممممممٍس ال بَ مممممميْ مممما اْبُن قَ ممَممأَنممممممفَ          اممِممَهمممممَرانممميممممممن نِ مممممممدَّ عَ ممممممْن صَ مممممممَ 

فإعما٥بػػػػػػػػا عمػػػػػػػػل  (ال)كملمػػػػػػػػا علػػػػػػػػى غلبػػػػػػػػة حػػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػػ  )ال(  قػػػػػػػػاؿ ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ: "
  كملف يلػػػػػػػوف (ِ)قليػػػػػػػل  كيشػػػػػػػَبط لػػػػػػػع الشػػػػػػػركط السػػػػػػػا قة  مػػػػػػػا عػػػػػػػدا الشػػػػػػػرط األكؿ ( ى يٍ ػػػػػػػػػػل)

 :ا٤بمموالف نلرتْب  كالػالب ملف يلوف خ ها ٧ب كفا  حٌب قيل  لزـك ذل   كقولع

 َراحُ ممممممٍس ال بَ مممممميْ مممما اْبُن قَ ممَممأَنممممممفَ        ............................ 

 :(ّ)كالصحي  جواز ذكر  كقولع

 (ْ)"اممَ َوالَ َوَزٌر ِممَّا َقَضى اهللُ َواِقي     َعَلى األْرِض بَاِقَيا   تَمَعزَّ َفالَ َشيءٌ 

إخل( قػػػػػػد يقػػػػػػاؿ ال شػػػػػػاهد فيػػػػػػع  ..ّبىاً ػػػػػػا.عىػػػػػػٍن نً  )مىػػػػػػٍن صىػػػػػػد   قولػػػػػػع:فيقػػػػػػوؿ اللقػػػػػػاٍل: "
علػػػػػػػػػى حػػػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػػػ  )ال(؛ إلملػػػػػػػػػاف ملف ال تلػػػػػػػػػوف فيػػػػػػػػػع )ال( عاملػػػػػػػػػةن  كمػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػرح  ػػػػػػػػػع 

 (ُ)"(ٓ) مضه .

                                                             

كالصحاح   ٔٗ/ُكاألصوؿ   ِٔٗ/ِ  كٖٓ/ُاب ينظر: اللت  لسمد  ن مال  القيسي اللامل  كء( من ٦بز ُ)
كٚبليص   َُٓكالبلمات   َّٔ/ْا٤بقتضب  بل نسبة يف ك   ِٗٓ  كشرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي ّٓٓ/ُ

 .ْٕٔ/ُ األدب   كخزانةِّٗالشواهد 
خ ها  ػ)إال(. شركط إعماؿ )ما(  كهي: األكؿ: ملف ال يقَبف االس   ػ)إٍف( الزائدة. الثاٍل: ملف ال ينتقض ن ي  (ِ)

كما  ِْٕ/ُالثالث: كملف ال ينتقض ا٣ب . الرا  : كملف ال يتقدـ ممموؿ خ ها على ا٠بها. ينظر: ملكا  ا٤بسال  
  مدها.

 من ه ا البحث. َُِسب  ٚبرٯبع ص( ّ)
 .ِٕٓ-ِٓٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
شرح األل ية لؤلمشوٍل ينظر:   و حياف.ال راء  كا٤ب د  كاألخ    كالزجاج  كا ن ا٢باجب  كالراي  كمل  ل قاؿ   (ٓ)

  كينظر: ِّٗ  كا١بُب الداٍل ّٕٔ/ٕ  كالبحر احمليط َِٕ/ُشرح ا٤ب صل ال ن يمي    كينظر: ُِٓ/ُ
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فػػػػػػػاعَبض علػػػػػػػى االسػػػػػػػتدالًؿ هبػػػػػػػ ا البيػػػػػػػت علػػػػػػػى جػػػػػػػواز حػػػػػػػ ًؼ خػػػػػػػ  )ال(؛ كذلػػػػػػػ  
لن ػػػػػي عملهػػػػػا فيػػػػػع ملصػػػػػبلن  كتميػػػػػًْب ) ػػػػػراحي( مبتػػػػػدملن  ال سػػػػػي ما كملف  ا٣بػػػػػ  مل ييػػػػػ كر  فيحتمػػػػػل  

 (ِ)كوف احمل كؼ مرفوعنا.

كال ييقػػػػػػاؿ يف الػػػػػػرد عليػػػػػػع  ػػػػػػثف  الشػػػػػػركط غػػػػػػّب ممتػػػػػػ ة يف الشػػػػػػمر؛ ألف  ا ػػػػػػن هشػػػػػػاـ مل 
(  الشػػػػػػركطيقي ػػػػػد    شػػػػػركطىع يف شػػػػػػمر ملك نثػػػػػر   ػػػػػل هػػػػػػو علػػػػػى إجػػػػػازة إعما٥بػػػػػػا عمػػػػػل )لػػػػػٍي ى

 عن المرب. ؛ لثبوت كثرة ٠باعةشمرنا كنثرنا

  كقػػػػػػػػاؿ (ّ)عبً ٍصػػػػػػػػكييب ػػػػػػػػل القػػػػػػػػوؿ  ػػػػػػػػػإٮباؿ )ال(  ملك عػػػػػػػػدـ عملهػػػػػػػػا يف ا٣بػػػػػػػػ  ٠بػػػػػػػػاعي نى 
 (ْ).يقتصر عمل )ال( على مورد السماع"ا١بامي: "

يبنػػػػا علػػػػػى ا ػػػػن كقػػػػد عل ػػػػػ   مػػػػن قػػػػػاؿ  تهلػػػػف الشػػػػػاهد يف البيػػػػت كمػػػػػن عل ػػػػػل هشػػػػػاـ ٦بي
( مبتػػػػػدمل  كقيػػػػػل: ال شػػػػػاهد فيػػػػػع؛ ١بػػػػػواز كػػػػػوف ) ػػػػػراحي "  احتمػػػػػاؿ كػػػػػوف ) ػػػػػراحي( مبتػػػػػدملن  قولػػػػػع:

ػػػػػػػ  كريد   ػػػػػػػثف  )ال( الداخلػػػػػػػة علػػػػػػػى ا١بمػػػػػػػل اال٠بيػػػػػػػة ٯبػػػػػػػب إمػػػػػػػا إعما٥بػػػػػػػا ملك تلرارهػػػػػػػا ا مل فلم 
 ػػػػثف هػػػػ ا شػػػػمره  كالشػػػػمر ٯبىيػػػػوز فيػػػػع ملف تػػػػرًدى غػػػػّب عاملػػػػة   تلػػػػر ر عيلًػػػػ  مل ػػػػا عاملػػػػة. كمليًجيػػػػبى 

 (ٓ)."كال ملررة  فػػػػػرُّدى  ثف األصل كوف اللبلـ على غّب الضركرة

ػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػوؿ  إٮبػػػػػػػػػاؿ )ال( يف اعػػػػػػػػػَباض اللقػػػػػػػػػاٍل  كصػػػػػػػػػحة  ك ػػػػػػػػػ ل  يتقػػػػػػػػػرر عػػػػػػػػػدـ توجُّ
كعلػػػػػػػى كػػػػػػػل حػػػػػػػاؿ ال تممػػػػػػػل إال مػػػػػػػ هب ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ يف حػػػػػػػ ؼ خػػػػػػػ  )ال( كإعما٥بػػػػػػػا  "

 (ٔ)ا٤ب كورة  فبل يتوه  ملف  الشمرى ٧بلُّ اركرة فبل تمت  فيع الشركط". الشركط 

                                                             

/ ُ  كشرح اللافية للراي ُٕ  كاللافية ّٔ/ٓ  َِٕ/ُ  كمماٍل القراف كإعرا ع للزجاج َّٔ/ْا٤بقتضب 
 .ٓٔ أليب حياف نه  السال   كمِّٖ/ْ  كالت ييل كالتلميل ُّٖ/ِ  ِّٗ

 .ُّٖحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .ِّٖ/ْينظر: الت ييل كالتلميل  (ِ)
 .ِّ/ُينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ّ)
 .ِٓٗال وائد الضيائية  (ْ)
  .ُّٓ. كينظر: مػِب اللبيب ِٓٗٚبليص الشواهد  (ٓ)
 .ِّ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٔ)
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 ثنية الفعل مع المتعاطفينت: ثالثاالعتراض ال

االسػػػػػتدالؿ علػػػػػى تميػػػػػْب  -يف ) ػػػػػاب: ال اعػػػػػل(-اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
 مػػػػد ا٢بػػػػرؼ الناسػػػػ  يف الشػػػاهد عػػػػن عػػػػركة  ػػػػن الػػػػورد  قػػػػاؿ ا ػػػػن  ءطىػػػػي  ا٣بػػػ  ا٤بقػػػػدـ يف لػػػػػة 

ػػػػػػػػنيوءىة  ٫بػػػػػػػػو: )اىرى يونًػػػػػػػػػػي "حلػػػػػػػػى البصػػػػػػػػريوف عػػػػػػػػن طىػػػػػػػػي   هشػػػػػػػػاـ: ء  ك مضػػػػػػػػه  عػػػػػػػػن ملزد شى
ػػػػػػػػػػواؾ(...  كالصػػػػػػػػػػحي ي ملف  األلػػػػػػػػػػف   قػىٍوميػػػػػػػػػػ (  ك)اىرى ٍػنىنًػػػػػػػػػػػػػي ًنسػػػػوىتيػػػػػػػػػػػػػ (  ك)اىرى ىانًػػػػػػػػػػػي ملىخى

هبػػػػا علػػػػى التثنيػػػػة كا١بمػػػػ   كمػػػػا دؿ  ا١بميػػػػ   التػػػػاء يف كالػػػػواك  كالنػػػػوف يف ذلػػػػ  ملحػػػػرؼه دلُّػػػػوا 
٫بػػػػػو: )قىامىػػػػػٍت( علػػػػػى التثنيػػػػػث  ال مل ػػػػػا اػػػػػمائر ال ػػػػػاعلْب كمػػػػػا  مػػػػػدها مبتػػػػػدمل علػػػػػى التقػػػػػدَل 

٤ب ػػػػػردىين ملك كالتػػػػػثخّب  ملك تػػػػػا  ه علػػػػػى اإل ػػػػػداؿ مػػػػػن الضػػػػػمّب  كملف هػػػػػ   اللػػػػػػة ال ٛبتنػػػػػ  مػػػػػ  ا
ألئمػػػػػة: إف ذلػػػػػ  لػػػػػػة لقػػػػػـو ممينػػػػػْب  خبلفنػػػػػا لزاعًمػػػػػي ذلػػػػػ   لقػػػػػوؿ ا  ا٤ب ػػػػػردات ا٤بتماط ػػػػػة

 :        (ُ)كجمليء قولع  كتقدَلي ا٣ب  كاإل داؿي ال ٱبتص اف  لػة قـو  ثعيا   

َعممٌد َوَحمِممَوقَممْد َأْسمملَ       ..   ..................  مْيمُ ممَممماُه ُمممبمْ

 :(ِ)كقولع

 (ّ)."رُ ميممممَوخِ  بٌ مممَ لَممُو نَممسانَمما َوِإْن َكمم          ......................

  مدها مبتدمل( ه ا الوجعي ال يتثتى يف قولع: قولع: )كما"كيقوؿ اللقاٍل: 

 (ْ)".رُ ميممممَوخِ  بٌ مممَ انَمما لَممُو نَممسَوِإْن َكمم          ......................
                                                             

  (تػىوىىل  ًقتاؿى ا٤بارًقْبى  ن ًسع)صدر : كهو عجز  يت   ُٔٗ ديوانع د اهلل  ن قي   ن الرقيات يفيال ويل  لمب( من ُ)
  كا٤بقاصد النحوية ّْٕد ٚبليص الشواهك   ُٗٓ   كشرح األل ية ال ن الناظ ُُٔ/ِشرح التسهيل ينظر: 

ِ/ِٗٓ. 
به عي حىسى ى لى سى ٍف ملمٍ إً كى    ٍ هً يٍ لى ملىٍهوىنػيهي  عى كى   ٍ هي دي : )كملى ٍػمى ُِّاف كركاية الديو   المبسي ( من الوافر  لمركة  ن الوردِ)

(  يػٍ خً كى    ك بل ِٕٗ/ِا٤بقاصد النحوية   ك ّٖ/ِح األل ية ال ن عقيل   كشر َِٔ/ٔينظر: الت ييل كالتلميل ري
كشرح ش كر   ِٖٓ/ُ  كٙبرير ا٣بصاصة ُٖٓ/ِ  كشرح اللافية الشافية ُٗٗ/ُنسبة يف ملمايل ا ن الشجرم 

 .ِِٕال هب 
 .َُٕ-ٖٗ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ِْٗحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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ا علػػػػى إ٢بػػػػػاؽ  مػػػػػض اللػػػػػات عبلمػػػػػات التثنيػػػػػة  كقػػػػد سػػػػػاؽ ا ػػػػػن هشػػػػاـ البيػػػػػت شػػػػػاهدن
كا١بمػػػػػ   ال مػػػػػل  كمػػػػػا تيلحػػػػػ   ػػػػػع عبلمػػػػػة التثنيػػػػػث  إذا كػػػػػاف ال اعػػػػػل مثػػػػػُب ملك ٦بموعنػػػػػا  ملك  

 .-كما يف البيت–كانت تثنيتع كٝبمع ممُب  التماطف 

كرملل اللقػػػػػاٍل ملف  مىػػػػػػن ملعػػػػػرب ًمػػػػػػن النحػػػػػػاًة األحػػػػػرؼى اػػػػػػمائر لل ػػػػػاعلْب  كمػػػػػػا  مػػػػػػدها 
مبتػػػػػػدمل علػػػػػػػى تقػػػػػػػدَل ا٣بػػػػػػػ  كتػػػػػػػثخّب ا٤ببتػػػػػػػدمل ال يتػػػػػػػثتى كجػػػػػػػع إعػػػػػػػراهب  يف الشػػػػػػػاهد ا٤بػػػػػػػ كور؛ 

٩بػػػػا كػػػػاف ملصػػػػلهما ا٤ببتػػػػدمل كا٣بػػػػ   فليػػػػف  حرفنػػػػا ناسػػػػهنا اسػػػػتوأ ا٠بىػػػػع كخػػػػ  للػػػػوف ال مػػػػل 
 يثيت ما  مدٮبا مبتدمل؟

ن عػػػػػْب  األحػػػػػرؼ اػػػػػمائرى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ مل يػػػػػثًت  الشػػػػػاهد علػػػػػى لػػػػػػة مىػػػػػ كا١بػػػػػواب: ملف  
ا علػػػػػى  سػػػػػاقع   ػػػػػل امػػػػػاخر  ٗبحػػػػػل ا٣بػػػػػ  مػػػػػ  مػػػػػا قبلهػػػػػا  كمػػػػػا  مػػػػػدها مبتػػػػػدملن  لل ػػػػػاعلْب شػػػػػاهدن

ا٢بػػػػػركؼ عبلمػػػػػات علػػػػػى تثنيػػػػػة ملك ٝبػػػػػ   كملف  هػػػػػ   اللػػػػػػة ال ٛبتنػػػػػ  مػػػػػ  ا٤بتماط ػػػػػات   لٍمػػػػػجى 
 (ُ) قاؿ خالد األزهرم: "كقولع...:

 رُ ميممممٌب َوخِ مممَ َوِإْن َكممانَمما لَممُو نَممس          َوَأْحَقمممُرُىممم َوَأْىَونُممممُهمممْم َعَلْيوِ 

ػػػػػػػػنى )مػػػػػػػػ  ا٤بتمػػػػػػػػاط ْب كٮبػػػػػػػػا  (اانىػػػػػػػػكى )فػػػػػػػػث٢ب  عبلمػػػػػػػػة التثنيػػػػػػػػة كهػػػػػػػػي األلػػػػػػػػف يف   به سى
 (ِ).("ري يػٍ خً كى 

كيظهػػػػر صػػػػحة ك ػػػػع ينػػػػدف  اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل علػػػػى عػػػػدـ اطػػػػراد الشػػػػاهد للوجػػػػع ا٤بػػػػراد  
 استدالؿ ا ن هشاـ.

كال ملعلػػػػػ  موافقنػػػػػا العػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل ٩بػػػػػن جػػػػػاء  مػػػػػد  ملك ٩بػػػػػن سػػػػػبقع  كلملػػػػػع  سػػػػػبب 
 خل ع يف ال ه   ْب مثخ  ا ن هشاـ ك ْب رد  كاحتجاجع  الشواهد.

                                                             

 من ه ا البحث. َُٔسب  ٚبرٯبع ص (ُ)
 .َْٔ/ُالتصري   (ِ)
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 تعيين المفعول المطلق حااًل  االعتراض الرابع:

تقػػػػػػػ  جامػػػػػػػدة "ك قولػػػػػػػع:  -يف ) ػػػػػػػاب: ا٢بػػػػػػػاؿ(-اعػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػاٍل علػػػػػػػى ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ 
كىقىػػػػػػػػ ى ) كقػػػػػػػػالوا:مياىك لػػػػػػػػة  ا٤بشػػػػػػػػت  يف يػػػػػػػػبلث مسػػػػػػػػائل إحػػػػػػػػداها ملف تىػػػػػػػػديؿ  علػػػػػػػػى تىٍشػػػػػػػػًبيع...  

 
ي
  ملم: ميٍصػػػػػػػػػػػػػ ىًحبىًْب اصػػػػػػػػػػػػػ حابى ًعػػػػػػػػػػػػٍديلىٍ ٞبػػػػػػػػػػػػػارو حػػػػػػػػػػػػػْب (ُ)ٍصػػػػػػػػػػػػ ىرًعىاًف ًعػػػػػػػػػػػػػٍديلىٍ عىػػػػػػػػػػػػٍّبو(ا٤ب

 (ِ)سقوطهما."

 حيػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػْب  ا ػػػػػػػػػن هشػػػػػػػػػاـ )ًعػػػػػػػػػٍديلىٍ( حػػػػػػػػػاالن جامػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػن )
ي
 ٍصػػػػػػػػػ ىرًعىاًف( ماكلػػػػػػػػػةا٤ب

؛ إذ األقػػػػػػػػػرب ملف  ) ( يلىٍ دٍ ًعػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػ)ميٍص ىًحبىًْب(  فػػػػػػػػػػرملل اللقػػػػػػػػػاٍل ملف  استشػػػػػػػػػػهاد  غػػػػػػػػػّب متػػػػػػػػػػثتو
قولػػػػػػػػع: )كقػػػػػػػػ  "  فقػػػػػػػػاؿ: ٍّب عىػػػػػػػػ يلىٍ دٍ ًعػػػػػػػػ مثػػػػػػػػلى كقػػػػػػػػوع كقوعنػػػػػػػػام مػػػػػػػػوؿ م لػػػػػػػػ   كملف  ملصػػػػػػػػلع: 

 ؛ٍّب عىػػػػ يلىٍ دٍ ًعػػػػ مثػػػػلى كقػػػػوع كقوعنػػػػا )ًعػػػػٍديلىٍ( م مػػػػوؿ م لػػػػ   كملصػػػػلع: ا٤بصػػػػ رعاف( األقػػػػرب ملف  
 (ّ)."ملك موصوؼ كص تع  إ٭با تلوف  ْب متضاي ْبإذ النيا ة 

ك مػػػػػض متا ميػػػػػع  كا نػػػػػع  كمليب حيػػػػػاف  كا ػػػػػن عقيػػػػػل  كنػػػػػاظر  (ْ)كقػػػػػد رملل ا ػػػػػن مالػػػػػ 
ملف  مػػػػا جػػػػاء فيػػػػع مػػػػن تقػػػػدير مضػػػػاؼ  كاألصػػػػل: مثػػػػل ًعػػػػٍديل عىػػػػٍّبو  كعلػػػػل خالػػػػد  (ٓ)ا١بػػػػي 

ألف  تثكيلػػػػػػػع األزهػػػػػػػرم تقػػػػػػػديره  ا٤بضػػػػػػػاؼ قبلػػػػػػػع  لونػػػػػػػع ملصػػػػػػػرح يف الداللػػػػػػػة علػػػػػػػى التشػػػػػػػبيع  
  كتمليػػػػػػػل األزهػػػػػػػرم (ٔ)يبمػػػػػػػد الداللػػػػػػػة علػػػػػػػى التشػػػػػػػبيع -كمػػػػػػػا عليػػػػػػػع ا ػػػػػػػن هشػػػػػػػاـ- ا٤بشػػػػػػػت  

ٍمػػػػػل اللقػػػػػاٍل ) ( م مػػػػػوالن م لقػػػػػا  فبػػػػػع يلىٍ دٍ ًعػػػػػالختيػػػػػار ا ػػػػػن مالػػػػػ  كمػػػػػن تا مػػػػػع ملفضػػػػػل ًمػػػػػن جى

                                                             

  كارتشاؼ الضرب ِِٗ  كشرح األل ية ال ن الناظ  ِّْ/ِا٤بثل من شواهد شرح التسهيل ال ن مال   (ُ)
ميٍلمىي عىٍّب( يف ملمايل القايل   كجاء ٖ/ِ  كا٤بساعد ُٕٓٓ/ّ   ُٓٗ/ُ  كاألمثاؿ للهامشي َِِ/ِ ركاية )كى

 .ٖٓ/ٕ  كالت كرة ا٢بمدكنية ّْٔ/ِك٦بم  األمثاؿ 
 .ِٖٗ-ِٕٗ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ّٗٔحواش على تواي  األل ية  (ّ)
 .َّٕ/ِ  كشرح اللافية ِّْ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
 ِِْٖ/ٓ  ٛبهيد القواعد ٖ/ِ  كشرح ا ن عقيل ُْ/ٗ  الت ييل ِِٗناظ  ينظر: شرح األل ية ال ن ال (ٓ)
 .ْٕٓ/ُينظر: التصري   (ٔ)
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( حػػػػػػاال مػػػػػػن )ا٤بصػػػػػػ رعاف(  تثكيػػػػػل مضػػػػػػاؼ قبلػػػػػػع؛ كلداللػػػػػػة يلىٍ دٍ ًعػػػػػيقػػػػػول القػػػػػػوؿ ٗبجػػػػػػيء )
 :(ُ)ل  قولعالنظ  عليع حْب مث  

 دسَ أَ كَ   :يْ ًدا أَ سَ أَ  دٌ يْ زَ  رَّ كَ ......................    .... و 

 حذف المضاف إليو وبقاء إعراب المضاف االعتراض الخامس:

االستشػػػػػػػػهاد ٗبػػػػػػػػا ال  -يف ) ػػػػػػػػاب: اإلاػػػػػػػػافة(-اعػػػػػػػػَبض اللقػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػى ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ 
ػػػػػ ؼ ا٤بضػػػػػػاؼ   يتمػػػػػْب  فيػػػػػع الشػػػػػاهد علػػػػػى  قػػػػػاء اإلعػػػػػراب كحػػػػػ ؼ تنػػػػػوين ا٤بضػػػػػاؼ إذا حي

كإف كػػػػػاف احملػػػػػ كؼ ا٤بضػػػػػاؼ إليػػػػػع؛ فهػػػػػو علػػػػػى يبليػػػػػة ملقسػػػػػاـ؛ إليػػػػػع يف قػػػػػوؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: "
 ... ألنػػػػػع تػػػػػارة يػػػػػزكؿ مػػػػػن ا٤بضػػػػػاؼ مػػػػػا يسػػػػػتحقع مػػػػػن إعػػػػػراب كتنػػػػػوين كيبػػػػػُب علػػػػػى الضػػػػػ 

 كتػػػػػػػارة يبقػػػػػػػى إعرا ػػػػػػػع  كيػػػػػػػَبؾ ... إليػػػػػػػع تنوينػػػػػػػع؛ كهػػػػػػو الػالػػػػػػػبكتػػػػػػارة يبقػػػػػػػى إعرا ػػػػػػػع  كيػػػػػػػرد 
ػػػػػٍوؼي عىلىػػػػػٍيًه  ُّ  :(ِ)قػػػػػراءة  مضػػػػػه ...  كمػػػػػن غػػػػػّب الػالػػػػػب ...تنوينػػػػػع  َّفىػػػػػبلى خى

؛ ملم: فػػػػػبل (ّ)
 (ْ)" .عليهً  شيءو  خوؼي 

و  كيقػػػػػوؿ اللقػػػػػاٍل: "قولػػػػػع : )ملم: فػػػػػػبل خػػػػػوؼي  ؛ ١بػػػػػػواز ملف شػػػػػيءو علػػػػػػيه ( غػػػػػّبي متمػػػػػْب 
 (ٓ)كفتحةي )خوؼ(  ناءه."تلوف )ال( نافية للجن   

(  ػػػػػػبل  ػػػػػػٍوؼى كنقػػػػػػوؿ: اعػػػػػػَباض اللقػػػػػػاٍل هػػػػػػ ا فيمػػػػػػا لػػػػػػو كػػػػػػاف اللػػػػػػبلـ علػػػػػػى فػػػػػػت  )خى
ين  للػػػػن الػالػػػػب ملف ا ػػػػن هشػػػػاـ جػػػػاء  الشػػػػاهد علػػػػى قػػػػراءة الضػػػػ  ؛ الستشػػػػهاد  هبػػػػ ا ك تنػػػػو 

ػػػػػػػٍوؼي  ُّ "الشػػػػػػػاهد يف )مػػػػػػػػِب اللبيػػػػػػػب( مليضنػػػػػػػا؛ حيػػػػػػػث  ػػػػػػػْب  القػػػػػػػراءة فيػػػػػػػع  فقػػػػػػػاؿ:  فىػػػػػػػبلى خى

                                                             

 .ِّملل ية ا ن مال   (ُ)
ٍيًصن كاألعرج. ينظر: اللامل يف القراءات المشر كاألر مْب  (ِ)  .ُّٕ/ُ  كالتصري  ٣بالد األزهرم ّْٖكٮبا ا ن مػيحى
 .ٗٔسورة ا٤بائدة   (ّ)
 .ُْٕ-ُُٕ/ّال  ملكا  ا٤بس (ْ)
 .ّْٓحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
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كيف الرفػػػػ   ػػػػػبل تنػػػػػوين  (ُ)."علػػػػػيه  شػػػػػيءو  فػػػػػبل خػػػػوؼي  :ملم  فكمل ينػػػػػو   يمن اػػػػ   فػػػػػ  َّعىلىػػػػٍيًه 
 )لي (.عمل إٮباؿ )ال(  ملك إعما٥با 

ػػػػػػٍوؼى كإف كػػػػػػاف االستشػػػػػػهاد يف قػػػػػػراءة ال ػػػػػػت  )   ػػػػػػبل تنػػػػػػوين فػػػػػػبل إشػػػػػػلاؿ فيػػػػػػع   (ِ)(خى
ي فيع شاهده؛ كذل  إف مليعملت )ال( عمل )إف (  فتنصب )  ( ا٠بنا ٥با.خىٍوؼى كيتمْب 

سػػػػػػػييلجئ  الػػػػػػ م كإذا كػػػػػػاف يف قػػػػػػراءة ال ػػػػػػت  شػػػػػػاهده  كيف قػػػػػػػراءة الرفػػػػػػ  شػػػػػػاهده  فمػػػػػػا
 !ا ن هشاـ لل ت  على البناء؟

 

 

 

                                                             

 .ُْٖمػِب اللبيب  (ُ)
. ينظر: اللامل يف    ك٦باهدقسى   كا ن مً ع راٍلُّ كيمقوب  كالز    اؿتادة  كمل و السم    كقى رمُّ حدى ا٢بسن  كا١بى قرمل هبا:  (ِ)

 .ُٕٔ/ُفضبلء البشر   كإٙباؼ ُّٕ/ُ  كالتصري  ٣بالد األزهرم ّْٖالقراءات المشر كاألر مْب 
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 انثاًَ: انفصم

 ْشاو ابٍ يُٓح عهى العرتاضات
 جقظٍى ادلظائمالعرتاضات عهى  ادلبحث األٔل:

 العرتاضات عهى األطهٕب ادلبحث انثاًَ:
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 ادلظائم جقظٍىادلبحث األٔل: العرتاضات عهى 
كال قػػرات  كترتيبهػػا  كاعَباايػػع يف عػػدد  ٤بسػػائلى َبض اللقػػاٍل علػػى تقسػػي  ا ػػن هشػػاـ ااعػػ

من األكجع  منها ما كاف على الزيادة ملك النقص يف التقسي   كمنها ما كاف يف تباين األقساـ  
 كمنها ما هو يف ترتيب مسائل ا ن هشاـ.

 الزيادة أو النقص في التقسيم المطلب األول:

علػػى ا٤بسػػائل الػػٍب جمػػل فيهػػا ا ػن هشػػاـ زيػػادة يف غػػّب ٧بلهػػا  ملك نقصنػػا يف التقسػػي   هػو
. كهي على النحو اآليت:  ٨ببلن

 االعتراض األول: أنواع البناء

ملٍف قىصىػػػر البنػػػاءى علػػػى  -يف ) ػػػاب: ا٤بمػػػرب كا٤ببػػػِب(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
السػػػلوف  كال ػػػػتً   كاللسػػػػر  كالضػػػػ     ينمػػػػا مل ييٌضػػػػم ن القسػػػػمة مػػػػا ييبػػػػُب عليػػػػع فمػػػػل األمػػػػر  
كا٤بنادل  كاس  )ال( الماملػة عمػل )إف (؛ فػإف  فمػلى األمػر ييبػُب يف  مػض ملحوالػع علػى ا٢بػ ؼ  

ها قسػمتع  قػاؿ ا ػن هشػاـ كا٤بنادل كاس  )ال( يبنياف يف  مض ملحوا٥بما على الياء؛ فل  تشػمل
ػملحػدي  ملر مػة: البناءً  كملنواعي يف ملنواع البناء: " ػكالن  ...  تٍ : ال ىػاٍل كالث ػ... وفلي ها: السُّ راف وعػاف اآلخى

 (ُ)". ُّ كالض   سري ٮبا: اللى 

ملر مػة( ينػتقض هػػ ا ا٢بصػر  بنػػاء األمػر  كا٤بنػػػادل   البنػػاءً  "قولػػع: )كملنػواعي كيقػوؿ اللقػاٍل: 
مػػن ا٢بػػركًؼ كحػػ ًفها  فػػإف قيػػل: هػػ   فرعيػػة.  (ِ)يف مل واهبػػا علػػى مػػا سػػي كر (ئػػةالت  )كاسػػ  ال 

 (ّ)فتثمل." -كما سيجيء-قلت: األصالة كال رعية ال تمقل يف األنػواع ٖببلؼ المبلمػات 

 : (ُ)ملنواع البناء  قولعع   ا ن مال  يف تقسيمع  كقد
                                                             

 .ّٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
كذلػػ  ملف  ا٤بنػػادل كاسػػ  )ال( الت ئػػة يػيٍبنيػػاف يف  مػػض ملحوا٥بمػػا علػػى اليػػاء  كفمػػل األمػػر ييبػػُب يف  مػػض ملحوالػػع علػػى  (ِ)

 .َُ/ِ  َْ/ْ  ّٔ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   ح ؼ حرؼ المل ة ملك على ح ؼ النوف.
 .ّٔحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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 مْ أْمِس َحيُث والسَّاِكُن كَ كأيَن           ومنو ُذو فَتٍح وُذو َكْسٍر وَضم

...(  علػى  فل  ييشًمر يف تمبّب  ٕبصر البناء يف األنواًع األر مًة حْب قػاؿ: )كمنػع ذك فػت و
 المل  من تمبًّب ا ًن هشاـ.

ياسػػْب ا٢بمصػػيُّ تمبػػّب ا ػن مالػػ  هػػ ا علػػى تمبػّب ا ػػن هشػػاـ  كذلػػ  يف تمليقػػع  كحس ػن
علػػى اعػػػَباض اللقػػاٍل  مث قػػػاؿ عػػػن ا ػػن مالػػػ : "كسػػقط عنػػػع االعػػػَباض  ثن ػػع فاتػػػع ملف يقػػػوؿ: 

 (ّ)."(ِ))كغّب ما ذيكر ينوب( كما قاؿ يف ملنواع اإلعراب

رًد ا٢بصػػػرى يف عبارتػػػع  قػػػاؿ: كمػػػا رد  علػػػى اللقػػػاٍل يف مواػػػ و هخػػػر  ػػػثف  ا ػػػن هشػػػاـ مل ييػػػ
"كلػػي  ا٤بقصػػود ا٢بصػػر؛ ألف المػػدد ال م هػػـو لػػع  فػػبل يىػػرًد  نػػاء األمػػر  كا٤بنػػادل  كاسػػ  )ال( 

للػن  اللقػاٍل  (ْ)على ما يي كر يف مل واهبا على ملف  ه   فرعية  كا٢بصر يمرض قصد  لؤلصػوؿ."
 ٚبرٯبع.سثؿ ه ا كملجاب يف نىص  اعَبااع السا   ذكر   فبل يت جع 

كملما اعَباضي اللقاٍل فمتج عه؛ ألف  ذل  ماد  إىل اا راب ملحلاـ ا ن هشاـ  إاػافةن إىل 
 نقًص ملقساـ البناء يف تقسيمع.

 وجوب الرفع في االشتغال االعتراض الثاني:

إخراجػػع قسػػ  )مػػا ٯبػػبي فيػػع  -يف ) ػػاب: االشػػتػاؿ(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
كمػا   عػاؿ  قاؿ ا ني هشاـ: "مث قد يػىٍمًرض ٥بػ ا االسػ  مػا يوجػب نىٍصػبى الرف ( من ملقساـً االشت

ػػػو ميػيرىج حػػػع قسػػػاـ مػػػا ٯبػػػب رفمػػػع كمػػػا ذكػػػر كمل نىػػػٍ كير مػػػن األ   ػػػْب الرفػػػ  كالنصػػػب   كمػػػا ييسى
 (ُ)".ألف حىد  االشتػاؿ ال يىٍصديؽ عليع؛ (ٓ)الناظ 

                                                             

 .َُملل ية ا ن مال   (ُ)
 : َُيف األل ية صحْب قاؿ  (ِ)

 رٍ ٭بىً  يٍ ػنً  ى  وٍ ػيػخملى  اػػجى  :وي ٫بىٍ  بي وٍ نػي يػى      رٍ كً ا ذي  مى ٍّب غى كى  نو ػٍػػيلً ػسٍ تى  ً  ـٍ زً ػػاجٍ كى 
 .ٗٓ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ّ)
 .ّْ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ْ)
  :ِٕكهو قولع  (ٓ)
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ػػد  االشػػتػاؿع: )ألف  قوليػػفػػرد  عليػػع اللقػػاٍل ممَبانػػا  قولػػع: "   .. إخل(  ػػل هػػو صػػادؽه .حى
 مث يف قولػػع: )ال كقوعػػع  مػػد مػػا ٱبػػتص  االسػػ  مػػثبلن.  ق ػػ  النظػػر عمػػا يػىٍمػػًرضي لػػع مػػن  عليػػع

 (ِ)."االشتػاؿ إ٭با يصدؽ على االشتػاؿ  ال ا٤بشتػىػىل عنع ؛ إٍذ حديصدؽ( ٘بوُّز

ا إخػراج قسػ  )مػ: االعػَباض علػى األولفجاء اعَبااع ه ا على ا ن هشػاـ يف شػق ْب: 
دـ صدؽ حد   عليع   ينما يػرل اللقػاٍل صػدقىع عليػع  ٯبب فيع الرف ( من ملقساـ االشتماؿ؛ لػ

: االعَباض على إسقاط صدؽ حد االشػتػاؿ مػن عدمػع علػى الثانيفيممل يف ا٤بسثلة   اتع. 
 .ا٤بشتػىػىل عنع  كلي  على االشتػاؿ ذاتع

يف عػد  كجػوب الرفػ  مػن ملقسػاـ االشػتػاؿ قػد تبػ  االعَباض األكؿ فػإف  اللقػاٍل  ًش ُّ  ملما
  كعػػدـ عػػد   مػػن ملقسػػاـ االشػػتػاؿ (ْ)   ينمػػا تبػػ  ا ػػني هشػػاـ يف م هبػػع سػػيبويع(ّ)ا ػػنى مالػػ 

؛ ألف  ال مػل يف مسػثلة )إذا( ال يجائيػة -كمػا ذكػر- سبب عدـ صدؽ اا ط االشتػاؿ عليع 
ـ؛ ألف ا٤بتقػػدـ مرفػػوع  كا٤بتػػثخر ي لػػب إذا فػيػػر غ مػػن الضػػمّب مل يصػػ   لػػع نصػػب االسػػ  ا٤بتقػػد

 منصو نا  كلي  لل مل ملف يق   مد )إذا(.

ٍمػػًل كجػػوب الرفػػ  مػػن ملقسػػاـ االشػػتػاؿ عػػدده مػػن شػػراح األل يػػة كػػا ًن  كقػػد سػػار علػػى جى
 (ٓ)الناظ   كمليب حي اف  كا٤برادم  كا ن عقيل  كالشاطيب  كا٤بلودم   كا ًن طولوف.

ا نى هشاـ يف إخراج )ما ٯبب فيع الرفػ ( مػن ملقسػاـ  (ٔ)يوطيُّ  ينما كاف  ا ني القي   كالس
 االشتػاؿ.

                                                             

ا      ٱبتص  الرفً  التزٍمع مل داكإٍف تىبل   السا  ي ما  اال ًتدى
 .ُُٔ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُّٔ  حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .ُّٗ/ِ  كشرح التسهيل ِٕينظر: ملل ية ا ن مال   (ّ)
 .ٓٗ/ُينظر: اللتاب  (ْ)
  كشػػػرح ا ػػػن عقيػػػل ُْٔ/ِ  كتواػػػي  ا٤بقاصػػػد َُِ  كمػػػنه  السػػػال  ُْٕينظػػػر: شػػػرح األل يػػػة ال ػػػن النػػػاظ   (ٓ)

 .ّْْ/ُ  كشرح ا ن طولوف َُِ  كشرح ا٤بلودمٖٔ/ّ  كا٤بقاصد الشافية ُّٓ/ِ
 .ِٓٓ/ُ  كالبهجة ا٤براية ِّّ/ُينظر: إرشاد السال   (ٔ)
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كقػػد ذكػػر عػػدده مػػن النحػػاة ملف  ا ػػنى مالػػ  مل ٯبػػئ هبػػ ا القسػػ  علػػى سػػبيل جٍملًػػع ملحػػد 
ملقساـ االشتػاؿ   ل جاء  ع إفادةن لتماـ القسمة كتبييننا للبلمع  قػاؿ ا ػن ٞبػدكف: ")كإف تػبل 

ػػىل السا  ي ما  اال تدا( لي   ه ا من ملقساـ االشتػاؿ؛  ل  ياننا ٤ب هـو قوؿ الناظ  سا قنا: )شى
  كثنع قاؿ: فإف مل يلن الضمّب شاغبلن لمدـ صحة تسلط عامل الضمّب على االسػ  (ُ)عنع(

السػػػا   فػػػبل ٯبػػػوز االشػػػتػاؿ   ػػػل يتمػػػْب  رفػػػ  االسػػػ  السػػػا   علػػػى اال تػػػداء  ك ػػػع ٯبػػػاب عػػػن 
 (ّ)خالد األزهرمُّ  كالسيوطي.   ك ع قاؿ(ِ) اعَباض ا٤بوا  ."

ا  كٚبػػرٯبه  هػػ ا  ميػػده؛ ألف  ا ػػن مالػػ  مل يػػ كر  كهػػو يف غػػّب  ا ػػع   ػػل ملشػػار إليػػع قاصػػدن
  كملمػػا ا ػػن هشػػاـ فقػػد (ْ)جٍملػػع قسػػمنا مػػن االشػػتػاؿ  كنػػاقى  األقػػواؿ فيػػع يف )شػػرح التسػػهيل(

صػػدؽى الضػػا ط علػػػى    ينمػػا اللقػػاٍلُّ يػػرل -فقػػػط-ملخرجػػع لمػػدـ صػػدقع علػػى )إذا( ال جائيػػة 
ذات المامػػل ال م لقنػػا  كلػػ ل  قػػاؿ  ػػثف  يف تمبػػّب ا ػػن هشػػاـ  قولػػع )ال يصػػدؽ( ٘بػػوُّزنا  فػػإذا 

ػػػػػع قوليػػػػػػع عرفنػػػػػا ملف  اللقػػػػػػاٍل يقصػػػػػد ذات المامػػػػػػل ي قػػػػػاؿ ا٣بضػػػػػػرم:  نحػػػػػلُّ االعَبااػػػػػػاف كيتوج 
لمارض كقوعع يف ه    ألف المامل صا  يف ذاتع للممل فيع. كإ٭با امتن  ؛  منععدُّ  ...عجً كا٤بت  "

علػػى اإلعػػراب األكؿ يمػػِب  (ٓ)( نصػػب ل ظػػع  ملك احملػػل) :األمػػاكن. فقػػوؿ ا٤بصػػنف يف الضػػا ط
–  ك ع قاؿ ياسػْب ا٢بمصػي (ٔ)"ملفاد  س .ض...  مع مان  عار منى   اعتبار حالتع ال اتية  كإفٍ 

 (ٕ).-مليضنا–

 االعتراض الثالث: شروط عمل االسم في االشتغال

                                                             

 :ِٕيف قولع  (ُ)
ري اس و سا  و ًفٍمبلن شىػىل  احمللٌ  عنع  نىٍصًب ل ظع ملك    إف ميضمى

 .ُّٔ/ُودم حاشية ا ن ٞبدكف على شرح ا٤بل (ِ)
 .ِٓٓ/ُ  كالبهجة ا٤براية ّْٓ/ُينظر: التصري   (ّ)
 .ُّٗ/ِينظر: شرح التسهيل  (ْ)
 .ُِٗ/ُينظر: شرح ا ن عقيل  (ٓ)
 .ّٖٗ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ٔ)
 .ٕٖ/ِينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٕ)
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شػػػػرطنا الوصػػػف  ملٍف جمىػػػل -االشػػػػتػاؿ( :) ػػػابيف -ا ػػػػن هشػػػاـ  ىاعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػ
يٍشػتىًػل عػن اال": قػاؿ ا ػن هشػاـ متػثخرنا عػن مممولػع  ممػلالصػحة ل قسيمنا

  كمػا سػ  السػا ا٤ب
الثػػػاٍل: ملف  .املحػػػدها: ملف يلػػػوف كصػػػ ن يبليػػػة:  للػػػن  شػػػركطو  يلػػػوف فمػػػبلن كػػػ ل  يلػػػوف ا٠ٍبنػػػا 

ملىنىػا اىػػارً يعي اآلفى   زىيٍػده ) كذلػ  ٫بػو:  للممػل فيمػا قبلػع ملف يلػوف صػا٢بنا . الثالػث:يلػوف عػامبلن 
ا(   ػ: )ٖبػبلؼ ٫بوملٍك غىدن النصػبي  أل ما غّب ص ة  نمػ  ٯبػوزي  عي(  ك)زىٍيده اىٍر نا إي ا ي(؛زىٍيده عىلىٍيلى

ػػػو   كمممػػػوؿ ا٤بصػػػدر الػػػ م ال   (ُ)-اللسػػػائيكهػػػو -ز تقػػػدَلى مممػػػوؿ اسػػػ  ال مػػػل عنػػػد مىػػػٍن جى
 (ّ)".(ِ)-كهو ا٤ب د كالسّبايف-درم  ينحل ٕبرؼ مص

فّبل اللقاٍل ملف  مىٍن ى ا ن هشاـ ا٤بثالْب  سبب عدـ جػواز تقػدُّـ ممموليهمػا  كٮبػا: اسػ  
ال مػػػل  كا٤بصػػػدر غػػػّب المػػػاملْب فيمػػػا قبلهمػػػا  فييسػػػتػُب عػػػن الشػػػرط األكؿ  كهػػػو: الوصػػػفي  

فيمػػا قبلػػع؛ ألن ػػع ال يلػػوف صػػا٢بنا للممػػل فيمػػا قبلػػع إال  كيسػػتػُب  الثالػػث  كهػػو: صػػحة الممػػل
 ل  ملف ا٤بن  فيهما لي  ألجل  .. إخل( ه ا يبْب  .قولع: )نم  ٯبوزحيث كاف كص نا  كيقوؿ: "
غػّب صػا٢بْب للممػػل  عليهمػا  فهمػػا (ْ)اف[يتقػدم  ال مػاهيمممول كو مػا غػّب صػ تْب   ػػل ألف  

 (ٓ)"كما ال ٱب ى.  ػِب عن األكؿً يي  فالشرط الثالث ينئ و فيما قبلهما  كح

مػا زادا عليػع استحسػاف االكت ػاء  الشػرط  ا٢ب يدكهو ما ملخ   عليع  كالدنوشػرمُّ  إال مل  
الثالث عن الشرطْب األكلْب؛ ألنع ال يصل  للممل فيما قبلع إال  مد كونػع كصػ نا عػامبلن  قػاؿ 

سػػػقط الشػػػرط الثػػػاٍل  بلػػػع(: لػػػو ملى قولػػػع: )الثالػػػث: ملف يلػػػوف صػػػا٢بنا للممػػػل يف مػػػا ق: "ا٢ب يػػػد
يلػوف صػا٢بنا للممػل يف مػا قبلػع إال  مػد يبػوت   ع الكاكت ى عنع هب ا الشرط للػاف حسػننا؛ ألن ػ

"  (ٔ).كونع عامبلن

                                                             

 .َُٕ-َُْ/ّ ارتشاؼ الضربينظر:  (ُ)
 .َُّ/ ّ كارتشاؼ الضرب  ُّ/ ُا٤بقتضب ينظر:  (ِ)
 .ُُٕ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 يف التحقي  )ال يتقد ـ(  كالصواب ما مليبت. (ْ)
 .ِّٕ  حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
 .ِٕٓ/ُحاشية ا٢ب يد  (ٔ)
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فلاف يقػوؿ:   ألغُب عن الشرطْب قبلع على الشرط الثالثً  : "لو اقتصرى قاؿ الدنوشرمُّ ك 
(ُ).يلوف ا٠بنا صا٢بنا" ملفٍ 

 

كمػن كافقػع ظػاهره علػى ا ػن هشػاـ؛ ألف  االسػ ى إٍف صػ   عمليػع فيمػا قبلىػع كما ره  اللقاٍل 
.  لـز كونع كص نا عامبلن

 االعتراض الرابع: اشتراط الُعْلقة بين العامل واالسم السابق في االشتغال

عػػػػد  الميٍلقػػػػة مػػػػن شػػػػركط  -يف ) ػػػػاب: االشػػػػتػاؿ(-اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ 
 ػْب المامػًل كاالٍسػً   ثاٍل: ال  يد  يف صحة االشتػاؿ مػن عيٍلقىػةو الاالشتػاؿ يف قوؿ ا ن هشاـ: "

 (ِ)".الساً  ً 

 إذ ال ؛ػاؿػشتػال ٰبسػيني عدُّ ه ا شرطنا يف اال . إخل(..ال  د   :)الثاٍل :قولعقاؿ اللقاٍلُّ: "
ملـ  رفمػػتى   هاػال ػػد منػػ ةي قىػػلٍ كالمي   عػ اشَباطػػ ذلػػ  الشػػيءي  صػٱبتػػ إال مػػا مػػن شػػركط شػػيءو  دُّ مىػػيػي 

 (ّ)".نصبت

ؿ عنػع شػرطنا يف صػحة فّبل ملف  جٍملى ا ػن هشػاـ الملقػةى  ػْب المامػل ك ػْب االسػ  ا٤بشػػو 
كيف النصػب  فشػرطع لػي  شػرطنا لشػيء  إال إًف   حسػنو؛ للػزـك الملقػة يف الرفػ  االشتػاؿ غّب

شَبىط لع  االشَباًط ص   فيع   ينما الميلقة حاصلة يف االشتػاؿ  بل اشَباط   ػل هػو 
ي
اختص ا٤ب

 قائ  عليها.

  كاعَبااع علػى ا ػن هشػاـ مت ًجػع؛ إذ -فيما ملعل –كقد ان رد اللقاٍل يف ه ا االعَباض 
 الميلقة ممت ةه يف ملصل االشتػاؿ.

 أقسام التعلق  استيفاءعدم  االعتراض الخامس:

                                                             

 . َّٓ/ُيف حاشية ياسْب على التصري  الدنوشرم  ينظر قوؿ (ُ)
 .ُِٕ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ِّٕحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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عػدـ اسػػتيماب ملقسػاـ التملػػ   -يف ) ػػاب: االشػتػاؿ(-اعػَبض اللقػاٍل علػػى ا ػن هشػاـ 
   ػػْب المامػػًل كاالٍسػػً  السػػاً  ً  ٢باالتػػع  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "ال  يػػد  يف صػػحة االشػػتػاؿ مػػن عيٍلقىػػةو 

ّب  ا٤بن صػػل كػ ل  ٙبصػل  ضػم  ( زىٍيدان اىػرى ٍػتيعي ػ)ككمػا ٙبصػل الميٍلقىػة  ضػمّب  ا٤بتصػل  المامػػل كػ
مشػػتمل علػػى  ملك  اسػػ  ملجنػػيب مليٍتبًػػ ى  تػػا  و  مػػن المامػػل ٕبػػرؼ ا١بػػر...  ملك  اسػػ  مضػػاؼ... 

بُّػػعي(...  ملك ع  نػػا زىيٍػػ  ٫بػػو: )لػػع االسػػ   شػػرط ملف يلػػوف التػػا   نمتنػػا اػػمّب دان اىػػرىٍ تي رىجيػػبلن ٰبًي
 (ُ) الواك...  ملك ع ف  ياف".

قولػع: )ملك الٍب ذكرهػا ا ػن هشػاـ غػّب مسػتوعبة  كيقػوؿ: " اللقاٍلُّ ملف  ملقساـ التمل فّبل 
؛ذكػر  غػّب مسػتوع    كمػا ع اسػتي اء ملقسػاـ التملُّػ نفد ا٤بص اس  ملجنيب( قصى  : ٣بػركج ٫بػو بو

ا اػػػر تي مىػػػٍن تلل   ػػػ)هنػػػدن يلػػػوف مرفوعنػػػا   ةي قىػػػلٍ الضػػػمّب الػػػ م  ػػػع المي  كهبػػػ ا ا٤بثػػػاؿ تبػػػْب ملف   ( عمى
 (ِ)."فليتثمل ا.منصو نا  ك٦بركرن ك 

فا٤بثػػاؿ الػػ م ذكػػر  خػػارجه عػػن ملقسػػاـ التملػػ  ا٤بػػ كورة  فلػػ  يسػػتوًؼ ا ػػن هشػػاـ ملقسػػاـ 
ا(  كمػا التمل  إذف  كملف  الضمّب ا٤بستَب يف )تي  لل مىع( من ا٤بثاؿ يلوف مرفوعنا  موًد  على )هندن

بػع مل تيسػتوؼى ملقسػاـ  كونػع ٦بػركرنا  فيلوف منصو نا  موًد  على ا٤بوصوؿ )مىٍن(  ك ل  يصل   
 الملقة  فالملقة حاصلة  ضمّب االس  السا   ا٤بن صل من المامل  صلة ا٤بوصوؿ.

كه ا االعَباض يلـز ا ن هشاـ؛ ألف لي  ٜبة ما ٲبن  من صػحة االشػتػاؿ  تملػ  اػمّب 
 االس  السا   ا٤بن صل عن عاملع  صلة ا٤بوصوؿ.

                                                             

 .ُِٕ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ِّٖ  حواشو على تواي  األل ية (ِ)
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 ( و)ِكلتا( لما يدل على اثنيناالعتراض السادس: إضافة )ِكال

٤بػػا تيضػػاؼ إليػػع )كػػبل(  -يف ) ػػاب: اإلاػػافة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى قسػػمة ا ػػن هشػػاـ 
 (كػبل)٩با يلػـز اإلاػافة ك)كلتا( من اشَباط الداللة على اينْب  كذل  حْب قاؿ ا ن هشاـ: "

  لداللػة علػى اينػْبالثػاٍل: ا التمريػف...    كال يضافاف إال ٤با استلمل يبلية شركط: ا(كلت)ك
 :(ُ)قولع كإ٭با ص   ...  ملك  االشَباؾ...  إما  النص

 َبلْ ٌو وقمَ ممموِكاَل ذلك َوجْ         إّن للَخْير وللشَّر  َمًدى

 (ِ)".الثالث: ملف يلوف كلمة كاحدة ... مثناة يف ا٤بمُب (ذا)ألف 

كو ػػػػا مثنػػػػاةن يف ا٤بمػػػػُب ( مثنػػػػاة يف ا٤بمػػػػُب(  ذاكيقػػػػوؿ اللقػػػػاٍل يف اعَبااػػػػع: "قولػػػػع: )ألف )
منا اينػػػْب  واسػػػ ة اإلشػػػارة إىل ػة علػػػى اينػػػْب  ػػػالنص   ملك ا يف اشتػػػػراط الػداللػػػال ٯبػػػدم نػػػػ من  تقػػػػدُّ

: قولػع   فلػو اقتػػصر علػىة )ذا( علػػيهما ليسػت  واحػد منهمػا   ػل  القرينػةفإف داللػػ االشتػراؾ؛
 (ّ)ملكا ." للاف (غّبٮبا ملك) :فقاؿ املك زاد على القسمْب يالثن  ( الداللة على اينْب)

إليػػػػع )كػػػػبل( ك)كلتػػػػا( نقصنػػػػا يف  فػػػػّبل ملف  يف اشػػػػَباط الداللػػػػة علػػػػى اينػػػػْب ٩بػػػػا تضػػػػاؼه 
التقسي ؛ حيث جمػل ا ػن هشػاـ ذلػ  إمػا  ػالنص  كإمػا  االشػَباؾ  كاللقػاٍل استحسػن زيػادة 

عػػن تقسػػي   قسػػ و يالػػثو كهػػو: مػػا كػػاف داال  علػػى اينػػْب  ػػػّب الػػنص  كاالشػػَباؾ. ملك ملٍف يتوقػػف
شػػرط )الداللػػة علػػى اينػػْب( كيلت ػػي  ػػع دكف ملقسػػاـ  ليشػػمل ا٤بثػػاؿ ا٤بػػ كور؛ حيػػث دلػػت فيػػع 

 )ذا(  القرينة على االينْب السا قْب كٮبا )مل٣بّب كالشر(  كلي   النص  كال  االشَباؾ.

ا مػػن شػػراح ملل يػػة ا ػػن مالػػ   انػػته  هػػ ا  -٩بػػن كق ػػت علػػى شػػركحه –كال ملعلػػ  ملحػػدن
ت قسػػػمته  يف شػػركط إاػػػافة )كػػبل( ك)كلتػػػا( التمريػػف  كالتثنيػػػة يف ا٤بمػػػُب التقسػػي    ػػػل كانػػ

                                                             

  ّْ/ِ ٣بالد األزهرم التصري   ك ِ/ّكشرح ا٤ب صل   ُْمن الرمل  لمبد اهلل  ن الز مرل  كالبيت يف ديوانع  (ُ)
  كٮب  َِّاللبيب ػِب كم  ُُِ/ُا٤بقرب   بل نسبة يفك   ِٓ/ٓ اللوام    كالدررْٗٓكشرح شواهد ا٤بػِب 

 .َٓ/ِا٥بوام  
 .َُْ-ُّٕ/ّملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُْْ  حواشو على تواي  األل ية (ّ)
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 (ِ)  كهػ   ػ ل  متػا موف ال ػن مالػ .(ُ)كالل ظ  ملك ا٤بمُب دكف الل ظ  كعدـ الت رقة  الم ف
 النص  كاالشَباؾ. -غّب ا ن هشاـ-فل  يشَبط ملحده 

اينػػْب  فثكجػػد قسػػمنا يالثنػػا  كقػػد كافػػ  الصػػب افي اللقػػاٍل  يف عػػدـ ارتضػػاء قسػػمة الػػداؿ  علػػى
كهػػو: )الػػداؿُّ علػػى اينػػْب ٕبسػػب القصػػد(  كجمػػل منػػع البيػػت الػػ م مث ػػل  ػػع ا ػػن هشػػاـ إلرادة 

الػداؿ علػى  :كهػو  يالػث  قػي قسػ ه  (ملك  االشَباؾ)قولع: ا٤بثُب من الل ظ ا٤ب رد )ذا(  فقاؿ: "
ػبٍ اللى  كسً ؤي  ري بلى كًػ) :٫بػو  اينْب ٕبسب القصد كما يف ا١بم  ا٤بػراد  ػع اينػاف كا٤ب ػرد ا٤بػراد  ( ٍْب شى

  ع اينْب ٫بو:
 َبلْ ٌو وقمَ مممموِكاَل ذلك َوجْ          ...................

 (ْ)."(ّ)(إخل ...كإ٭با ص   ) :كإىل ه ا القس  ملشار  قولع

كالػػػػ م يظهػػػػر صػػػػح ة رملم اللقػػػػاٍل ؛ ألف الداللػػػػة علػػػػى االينػػػػْب ال تنحصػػػػر يف نػػػػص  ملك 
 سواٮبا.اشَباؾو دكف ما 

 (ُفِعلبم)جملة أوزان االسم تمام االعتراض السابع: 

االسػ  إىل ٦بيىػر دو  ينقسػ قولػع: " -يف ) اب: التصريف(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
الثبليي ملىحىدى عىشىرى  كالقسمة تقتضي ايِب عشر... كزعػ  كمل نية ...... كإىل مىزًيدو فيعمن الزكائد
كاحت  ا٤بثبتوف    ث ما منقوالف من ال مل (رئ و )ك (ديًئلو )جا وا على ملك  ا مليضن  (فيًمل)قـو إٮباؿ 

                                                             

ينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   ا ن القي   كا ن عقيل  كالشاطيب.الناظ   كا٤برادم  ك  ن انته  ه ا التقسي  ا ني ٩ب (ُ)
  كا٤بقاصد الشافية ِٔ/ّ  كشرح ا ن عقيل ْٕٗ/ُ  كإرشاد السال  ُُٖ-َُٖ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ِِٖ

ْ/َُُ-َُِ. 
 .َّٗ/ِ  كشرح اللافية ُُْ-َُْ/ّينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 حْب قاؿ: "كإ٭با ص  قولع: ُٓٓ-ُْٓ/ِيمِب األمشوٍل يف شرحع على األل ية  (ّ)

 بىلٍ كًكبلى ذل  كىٍجعه كقػى         ٌف للهىٍّب كللش ر  مىدنلإ
 ألف  )ذا( مثناة يف ا٤بمُب".

 .ِّٗ/ِحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ْ)



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
075 

اجملػػردي  يُّ كالر ػػاع. كإ٭بػػا مليٮبػػل ملك قػػل  لقصػػده  ٚبصيصػػع   مػػل ا٤ب مػػوؿ  لػػػة يف الوىًعػػل (كيًعلػ) ػػ
 (ُ)".جملة األكزاف ا٤بت   عليها عشركفاجملرد ملر مة... ف كللهماسي...  م توح األكؿ كالثالث

قولػػع: )فجملػػة األكزاف "(  كيقػػوؿ: فيمًػػلاللقػػاٍل ٛبػػاـ المشػػرين  إٮبػػا٥ب  الػػوزف ) فػػاعَبض
 (ِ)"  ه ا المدد  إدخاؿ )فيًمل( كقد تقدـ فيع ا٣ببلؼ.ا٤بت   عليها عشركف( إ٭با يت

كال ٲبلػن االعتػداد هبػػ ا االعػَباض؛ ألف ا ػػن هشػاـ مل يػػورد إٮبػا٥ب  الػػوزف علػى ا٤بوافقػػة  
  مضػػم  نا إٮبػػا٥ب  إيػػا   كقػػاؿ خالػػد األزهػػرم:  ػػع مرتضػػيناعػػ (   ػػل جػػاء  ػػع كلػػ ا عػػ    قولػػع: )ز 

كزعػ  )إما لضمف القوؿ  إٮبالع  كلػ ا قػاؿ:  ؛كجمل مضمـو ال اء ملسور المْب مت قنا عليع"
 (ّ)"  كإما للتػليب.( (لمً قـو إٮباؿ في 

 االعتراض الثامن: وقوع الياء في )َمْفُعْول( طرًفا رابعة فأكثر

اؿ اليػاء يف إ ػد فصػله "يف قولػع:  -يف ) ػاب: اإل ػداؿ(-اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
ػائل:... كملما إ دامن ملختيها األلف كالواك  االرا مػة: ملف تقػ  طىرىفنػ ...٥با من الواك ف ي عىٍشػًر مىسى

 - لسػػر المػػْب– (فىمًػػلى ): ملف تلػػوف الـ م مولػػع الػػ م مااػػيع علػػى ... الثامنػػةارا مػػة فصػػاعدن 
 (مىٍػػػزيكٌّ ) :٫بػػو  ... فػػإف كانػػت عػػْب ال مػػل م توحػػة كجػػب التصػػحي فهػػو مىٍرًاػػيٌّ  عي يى ًاػػ: رى و٫بػػ
 (ْ)("مىٍدعيوه )ك

ؿ( وٍ ميػػ ٍ ينبػػػي ملف يسػػتثِب مػػن هػػ ا الـ )مى  (اقولػػع: )ملف تقػػ  را مػػة فصػػاعدن "قػػاؿ اللقػػاٍل: 
التصػحي    فإنػع ٯبػب فيهمػا (؛مىػٍدعيو  )  ك(مىٍػزيك  ػ)  كػ-  ت  المػْب–ال م ماايع على )فػىمىل( 

الرا مػة الػواكي الواقمػةي  الػواًك ا٤بػ كورًة يف ا٤بسػثلة ا٤بػرادى هبػ   على ما سيثيت يف ا٤بسثلة الثامنة  ككثف  

                                                             

 .ُّٔ-َّٔ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ْٖٖ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
 .َٔٔ/ِ( التصري  ّ)
 .َّٗ-ّٖٓ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
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كإال فا٤بسػػثلةي الثامنػػةي   ملك اسػػً  م مػػوؿو لػػع مضػػارعه  ملك اسػػً  فاعػػلو قيًلبىػػت فيػػع لسػػببو   يف مػػاضو 
 (ُ)".داخلةه يف ا٤بسثلة الرا مة  فتثملع

فػػػرملل اللقػػػاٍل ملف   ػػػْب ا٤بسػػػثلتْب الرا مػػػة كالثامنػػػة تػػػداخبلن  كملٍف لػػػو اسػػػتثُب مػػػن القػػػوؿ يف 
 وؿ( ال م ماايع على )فػىمىل(  لسًل  من التداخل.مي  ٍ الرا مة الـ )مى 

ـى ٍل ملقػػرب يف صػػحة التقسػػي   كلػػو التز كمػػا ره  اللقػػا ٤بػػا قػػاـ عليػػع مثػػل هػػ ا  مػػع ا ػػن هشػػا
 االعَباض.

 االعتراض التاسع: منع وجواز إدغام ُأولى التاءين أوَّل المضارع 

ٯبػػػب إدغػػػاـ ملكؿ يف قولػػػع: " -اإلدغػػػاـ(يف ) ػػػاب: -اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
 ...:... كيف هػػػ   األنػػػواع السػػػبمة األخػػػّبة ٲبتنػػػ  اإلدغػػػاـاا٤بثلػػػْب ا٤بتحػػػركْب  ثحػػػد عشػػػر شػػػرطن 

... إحػػػداهن: ملكىل التػػػاءين الزائػػػدتْب يف ملكؿ  يف يػػػبلث مسػػػائل ملخػػػر: اكٯبػػػوز الوجهػػػاف مليضنػػػ
 (ِ)".ا٤بضارع

ين هػػػػ   األنػػػػواع السػػػػبمة... إخل( سػػػػيثيت ملف مليكىل التػػػػاءكيقػػػػوؿ اللقػػػػاٍل: "قولػػػػع : )ف ػػػػي 
ف ػػي الزائػػدتْب يف ملكؿ ا٤بضػػارع ٯبػػوز فيهػػا ال ػػ  كاإلدغػػاـ  فينبػػػي اسػػتثناؤها مػػن قولػػع هنػػا: )

 (ّ)ه   األنواع السبمة ... إخل(."

ض اللقاٍل على ذًٍكًر ا ًن هشاـ شركطى إدغػاـ ملك ؿ ا٤بثلػْب علػى سػبيل الوجػوب  مث فاعَب 
ػػر التػػاءين يف ملكؿ ا٤بضػػارع علػػى سػػبيل جػػواز إدغامهمػػا  ككػػاف عليػػع ملف يسػػتثنيهما ملكالن مػػن  ذىكى

 األنواع السبمة.

كٯبػػػػاب عػػػػن اعػػػػَباض اللقػػػػاٍل  ػػػػثف  ا ػػػػن هشػػػػاـ اسػػػػتثُب ذلػػػػ  يف الشػػػػرط الثػػػػاٍل حػػػػْب 
 (ُ)(."دىدىفو ) :يتصد رى ملك٥بما كما يف لثاٍل: ملف الا"قاؿ: 

                                                             

 .ِْٗي  األل ية ( حواش على تواُ)
 .َُْ-َْٖ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ْٖٗ( حواش على تواي  األل ية ّ)



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
077 

 عدم تباُين األقسام المطلب الثاني:

فيػػع اعَبااػػات اللقػػاٍل علػػى ًقٍسػػمة ا ػػن هشػػاـ  فتػػارةن ال تتبػػاين ملقسػػامع  كتػػارة تتػػداخل  
 كتارة يقس   الشيء إىل ن سع  كتارة ٯبمل القس  قسيمنا. كا٤باخ  هي على النحو اآليت:

 األول: اشراك لفظ )النكرة( بين نوعيو االعتراض

إشػراؾ ل ػظ )نلػرة( للػل   -يف ) ػاب: النلػرة كا٤بمرفػة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
عػػػن    كهػػػي األصػػػل  كهػػػي عبػػػارةه االسػػػ  نلػػػرةه مػػن نػػػوعي االسػػػ  النلػػػرة  كذلػػػ  حػػػْب قػػػاؿ: "

 :نوعْب
 .(ابه تى   ككً اره كدى   سه رى   كفػى له جي رى ػ)ا٤بايرة للتمريف  ك( ملؿٍ )ملحدٮبا: ما يقبل 

 (ِ)".(ا  كمى نٍ   كمى مٍ ذً )رة للتمريف  ٫بو: ا٤باي  ( ملؿٍ )كالثاٍل: ما يق  موق  ما يقبل 

  ًحػدةكيرل اللقاٍل ملف  يف تمبّب  إشمارنا  ثف  الل ظ كيا  للػل قسػ  مػن القسػمْب علػى 
 ينمػػا األىٍكىل القػػوؿ  ػػثف  النلػػرة ٩بػػا شػػاع يف جػػن  موجػػوًد ؛ ألن ػػع مواػػوع ٤بمػػُب كاحػػد ينقسػػ  

( مشػػػػَبؾ  ػػػػْب )نلػػػػرةه  ل ػػػػظى  ( مقتضػػػػا  ملف  عػػػػن نػػػػوعْب عبػػػػارةه ) "قولػػػػع:للنػػػػوعْب  قػػػػاؿ اللقػػػػاٍل: 
ي ملم مواػػوع ٤بمػػُب كاحػػد كل ػػ ملنػػع متػػواطئه  كا٢بػػ ُّ   للػػل منهمػػا ٗب ػػرد  النػػوعْب  ملم مواػػوع

 (ّ)."كهو نوعاف   و ئعلى شا دؿ  : عبارةه عما ف يقوؿملفالوجع   ليهماإنقس  ي

 "االسػ  اػر افا ػن هشػاـ؛ حيػث حػد    قولػع: كهو ٩با استدرؾ  ع خالد األزهرم على 
  ً موجػػػػودً  يف جػػػػن ً  عمػػػػا شػػػػاعى  عبػػػػارةه   ا٢بػػػػد     كهػػػػي...علػػػػى األصػػػػ   نلػػػػرة؛ كهػػػػي األصػػػػل

 رملل ملف  ا ن هشاـ قس   النلرة مشَبكةن  ْب النوعْب.  كالزهرم قاؿ ذل  ٤با (ْ)"رمقد  

يف شػػرحهما (ُ)كصػني  ا ػػن هشػاـ هنػػا يف تقسػيمع هػػو عػْب مػػا فملػع ا ػػني القػي   كا٤بػػرادم
 ألل ية.ا

                                                             

 .َْٗ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ّٖ-ِٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .َٕحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ّٗ/ُالتصري   (ْ)
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 ينما عىدىؿ ا ن هشاـ عن جمل النلرة هب ا الل ظ ا٤ب ضػي إىل اشػَباؾو  ػْب القسػمْب يف 
  حيػث ملردؼى التقسػي ى  ػالقوؿ (ِ)ا١بػام  الصػػّب()ق ر النػدل(  كشػرح )اللمحػة البدريػة(  ك)

  داللة شيوعع يف جنسع.

كاعػػػَباض اللقػػػاٍل يف هػػػ ا التقسػػػي  قػػػائ ه علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ؛ ألف ل ػػػظ )النلػػػرة( مواػػػوع 
للم هـو الللي الصادؽ على كػل مػن ملفػراد جػن  النػوعْب  فػبل ٱبػص  مضنػا دكف  مػض   ػل 

مُب كاحد  إاافةن إىل إقرار ا ػن هشػاـ  مدكلػع عػن ييستممل يف كل  منهما؛ ألصالة كامع يف م
 ه ا التقسي  ا٤بباشر إىل التمبّب  الشيوع.

 ما يُؤَلف من األعالم: الثانياالعتراض 

جٍملى )القبائل( ٙبت قس  )ما  -يف ) اب: المىلى (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 كمسما  نوعاف:"يػيٍالىف( من مسمى المل   قاؿ ا ن هشاـ: 

 (.ًن رٍ خً ػ)  كا٤بانثات ك(ر ى مٍ جى ػ)ملكلو المل  من ا٤ب كرين ك
 (ّ)."(دىفػى عػ)  كالببلد ك(قػىرىفػ)كما يالف: كالقبائل ك

الملػػػ ؛ إذ القبيلػػػة نػػػوعه مػػػن   ػػػا مػػػن ملكيل( ال ٱب ػػػى مل)كالقبائػػػل قولػػػع:كيقػػػوؿ اللقػػػاٍل: "
 (ْ)". إخل( ألجاد..ه  كالبلداف.من غّبً  في يالى  الناس  فلو قاؿ: )ما

 ككجع اعَباض اللقاٍل عائد إىل شقْب:

ملف  األىٍكىل جمل القبائل من ًقس  )ملكلو المل (   ينما عد ها ا ن هشاـ من )ما  األول:
 يالف( من األعبلـ.

                                                             

 .ّٔٓ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ُُُ/ُينظر: إرشاد السال   (ُ)
 .ُٖ  كا١بام  الصػّب ُّّ/ُ  كشرح اللمحة البدرية ٖينظر: ق ر الندل  (ِ)
 .ُِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ٖٖ حواشو على تواي  األل ية (ْ)
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ملم: -ملف  األٍكىل التمبّب عن ه ا النوع اآلخر  القوؿ: )ما يالف من غّبه (  الثاني:
 سمية.؛ إذ هو ملجود يف الت-من غّب ملكيل المل 

٩بػػن كق ػػت علػػيه  مػػن – (ُ)  كالشػػاطيبُّ  كا ػػني طولػػوفالقػػي و  ا ػػني النػػاظ   كا ػػني  كقػػد تبػػ 
  ا ػػنى هشػػػاـ يف جمػػل )القبائػػل( اػػػمن النػػوع الػػ م يالػػػف مػػن األعػػبلـ  ملمػػػا -شيػػراح األل يػػة

 فقد ات   م  اللقاٍل  يف ملٍف جمل )القبائل( من )ملكلو المل (. (ِ)ا٤بلودمُّ 

ضمْب ا ن هشاـ )ما يالف(  ػ)القبائل( ملٍكىل ٩بػا اعػَبض عليػع اللقػاٍل كال م يظهر ملف  ت
عليع؛ حيث قصد التقسي  إىل ملكيل المل  قسمنا مسػتقبلن مػن ملنػواع مسػمى الملػ   كاقتصػر فيػع 
على ا٤بػ ك رًٍين كاإلنػاث دكف غػّبه   مث ملدخػل يف القسػ  اآلخػر كػل مػا سػواه   ك عليػع ييقػد ـ 

الثاٍل  كهو ال م استحسن فيع تسمية النوع اآلخر من مسػى الملػ   ػػ)ما ًش ُّ اعَباض اللقاٍل 
يالػف مػػن غػّب األعلػػ (  كقػػد مشػى علػػى هػػ   التسػمية ا٤بلػػودمُّ  كا ػػن عقيػل  كا ػػن طولػػوف  

 (ّ)كاألمشوٍل يف شرحه  لؤلل ية.

 حرفية الموصول )الذي(.: االعتراض الثالث

عد  ا٤بوصوؿ )ال م( قسمنا مػن  -ا٤بوصوؿ(يف ) اب: -اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ا٤بوصػػوؿ ا٢بػػريف  كهػػو الداخلػػة عليػػع )ملٍؿ( الػػٍب هػػي مػػن خصػػائص االسػػ   قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ يف 

  :  كا٠بيٌّ كهو ار اف: حريفٌّ "ملقساـ ا٤بوصوؿ: 
 (ْ)."  كما  ككي  كلو  كال م  كملفٍ : كل حرؼ مليك ؿ م  صلتع ٗبصدر  كهو ستة: ملف  فا٢بريفُّ 

( داخلػػة ؿٍ  لػػوف )ملى ا شػػلل كػػػوف )الػػػ م( حػػػرفن قولػػع: )كلػػػو  كالػػػ م( يي اللقػػاٍل: "كيقػػوؿ 
 (ٓ)".عليع؛ أل ا ٔبمي  ملقسامها من خواص  االس ً 

                                                             

  كشرح ا ن طولوف ّٔٓ/ُ  كا٤بقاصد الشافية ُُّ/ُ  كإرشاد السال  ْٖظر: شرح األل ية ال ن الناظ  ين (ُ)
ُ/ُُٕ. 

 .ِٖظر: شرح ا٤بلودم ين (ِ)
 .ُٗٓ/ِ  كشرح األمشوٍل ُُٕ/ُ  كشرح ا ن طولوف ِٔ/ّ  كشرح ا ن عقيل ِٖظر: شرح ا٤بلودم ين (ّ)
 .ُّٕ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .َُِ-َُُحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
081 

كاعَباض اللقاٍل موج عه إىل ًقسػمة ا ػن هشػاـ  حيػث جمػل ا٤بوصػوؿ )الػ م( قسػمنا مػن 
 يف .ر ا٤بوصوؿ ا٢ب

ال ن مال   قػاؿ:   ملما اللقاٍل ف مليع مواف ه للراي ال م (ُ)كا ن هشاـ يف حرفي تع متا   ه
 (ِ)".ـ فيهالبل   ؛"كملما )ال م( ا٤بصدرية فبل خبلؼ يف ا٠بيتها

خػػر ج  مضػه  هػػ ا اإلشػلاؿ  ػػثف  مػرادى الراػػي  مػن ا٠بيًتهػػا هػو احملػػلُّ ٥بػا  كملمػػا مػػراد كقػد 
 (ّ)ا ن هشاـ من حرفيتها مل ا تاكؿ  ا٤بصدر  فبل منافاة  ينهما.

كهػو ملف  ا ػنى هشػاـ قػد عػد ها اػمن قسػ   يف ه ا التهري   -مليضنا-ن يبقى إشلاؿه لل
اال٠بػػي  مليضنػػػا  يمػػػِب مل ػػػا مشػػَبكة  ينهمػػػا  كاللقػػػاٍل ال يػػػرل حرفيتهػػا م لقنػػػا. كالصػػػحي  ا٠بيػػػة 
ػػا يف ملصػػلها مركبػػة مػػن )ملٍؿ( كمػا  مػػدها  ك)ملؿ( ال تػػدخل إال علػػى األ٠بػػاء  فػػبل  )الػ م(؛ أل  

 ها من القس  ا٢بريف.يص ُّ عدُّ 

 أقسام )أْل( العهدية :الرابعاالعتراض 

(  -يف ) ػػػاب: ا٤بمػػػػرؼ  ػػػاألداة(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػػن هشػػػاـ  ملٍف جىمىػػػل )الملمػػػػي 
...  كهػػي: إمػػا جنسػػية"قسػػيمنا للمهػػد  كذلػػ  يف ملقسػػاـ )ملٍؿ(  حيػػث قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ فيهػػا: 

 (ْ)."ملك حضورميٌّ...  لمملك عً مٌّ...  كإما عهدية  كالمهد إما ذكر 

كاللقاٍلُّ يرل ملف  )الًملمي( هو )المهدم(  فلـز من قسمة ا ن هشػاـ تقسػي  الشػيء إىل 
ن سػػػع  كاألصػػػوب عنػػػد  التمبػػػّب  ػػػػمص ل  )ا٢بضػػػورم (؛ إذ هػػػو ملقػػػرب لصػػػحة القسػػػمة مػػػن 

                                                             

  كالت ييل كالتلميل  ُّٔ-َّٔ/ُ. كينظر يف ه   ا٤بسثلة: ا٤بسائل الشّبازيات ُِٖ/ُينظر: رح التسهيل  (ُ)
  . ُْْ/ُؤلزهرم ل  كالتصري  ِٖٓ/ِ  كتملي  ال رائد َٕٗ  كمػِب اللبيب ٔٗٗ/ِ  كارتشاؼ الضرب ُٖ/ّ

 .ِٔٓ/ّشرح اللافية  (ِ)
 .َُّ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ّ)
 .ُٕٗ/ُكا  ا٤بسال  مل (ْ)
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: هو المهدمُّ لميٌّ )ملك عً  :قولع)الًملمي(  كيقوؿ: "   فيلـز تقسي  ل إذ المهد هو المً  ؛( الملميُّ
 (ِ)."(ُ)  ا١بن لى ( كما عٌ   ع يف عى الشيء إىل ن سع  فالصواب: )ملك حضورمٌ 

يف إيبػػات المهػػد )ا٢بضػػورم( ملػػاف المهػػد  (ّ)كقػػد كافػػ  اللقػػاٍل  ال ػػاكهيُّ  كالسػػجاعيُّ 
  حيػػث جمػػل للمهػػد (ْ))الملمػػي(  للػػنه  يف قسػػمته  كافقػػوا ا ػػن هشػػاـ يف )مػػػِب اللبيػػب(

ي: )الػػػػ ًكرم  كالًملمػػػػي  كا٢بيضػػػػورم(   ينمػػػػا مل يػػػػنص  علػػػػى القسػػػػ  الثالػػػػث يبليػػػػة ملقسػػػػاـ هػػػػ
  كجمػػػل قسػػػمة )ملٍؿ( المهديػػػة (ٓ))ا٢بضػػػورم( يف شػػػرحٍي )ق ػػػر النػػػدل(  ك)شػػػ كر الػػػ هب(

 ينائية من: المهد ال كرم   كالمهد ال هِب  دكف إيراد للحضورم  ملك الملمي!

ا نى هشاـ يف ملقسػاـ المهػد الػٍب يف )التواػي (   ينمػا قس ػ   (ٔ)كما كاف  خالدي األزهرم
ٮبػا: الػ كرمُّ  كالًملمػي  كػا ًن النػػاظ   كمليب  -فقػط- مػضي شػراح األل يػة المهديػةى إىل قسػمْب 

 (ٕ)حي اف  كالشاطيب.

كاعػػَباض اللقػػاٍل يبػػدؿ القسػػ  الثػػاٍل مػػن ملقسػػاـ المهػػد عنػػد ا ػػن هشػػاـ كهػػو )الملمػػي( 
 قس  الثالث عند ا ن هشاـ هو )ا٢بضورم( ف ي اعَبااع إشلاؿه مليضنا!  ػ)ا٢بضورم(  كال

للػػػن الػػػ م يظهػػػر ملف  نسػػػهة اللقػػػاٍل ملييبػػػت فيهػػػا مصػػػ ل  )الًملمػػػي(   ينمػػػا يف غّبهػػػا 
)ا٢بيضورم(  كهو ما نص  عليع ياسْبي ا٢بمصي حيث قػاؿ ممق ػػػبنا علػى اعَبااػع: "كهػ ا علػى 

  كال إشػػػلاؿ يف هػػػ ا (ٖ)حضػػػورم( كمػػػا قػػػاؿ الشػػػارحمػػػا يف  مػػػض النسػػػ   كيف  مضػػػها: )ملك 

                                                             

 : اس  يمٌْب ممنا   ػّب قيد تميْب ذم األداة ا١بنسية  ملك ا٢بضورية". ل  ا١بنسيُّ : "كالمى ُِّ/ُ( حيث قاؿُ)
 .ُِْ حواشو على تواي  األل ية( ِ)
   بّٗ  كحاشية السجاعي ِِٕ/ُ( ينظر: ٦بيب الندا ّ)
 .ِٕ( ينظر: مػِب اللبيب ْ)
 .ُٓٗ/ُشرح ش كر ال هب   ك ُُِ( ينظر: شرح ق ر الندل ٓ)
 .ُِٖ/ُ( ينظر: التصري  ٔ)
  كا٤بقاصد الشافية ُِّ-َِّ/ّالت ييل كالتلميل   ك ّّمنه  السال    ك َٕ ن الناظ  األل ية ال( ينظر: شرح ٕ)

 .ّٓٓ/ُالشافية 
 ملانػػػػع". سػػػػ : إسػػػػقاط )حضػػػػورم( كإيبػػػػات )علمػػػػي(( يمػػػػِب األزهػػػػرم يف التصػػػػري   حيػػػػث قػػػػاؿ: "كيف  مػػػػض النٖ)

 .ُِٖ/ُي التصر 
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النػػوع  للػػن يبقػػى اللػػبلـ يف التمبػػّب عػػن النػػوع الثػػاٍل؛ فإنػػع علػػى نسػػهة التمبػػّب عػػن الثالػػث 
 ػ)حضورم( يظهر ما يف غالػب النيسػ  مػن التمبػّب عنػع  ػػ)ًعلمي(  كعلػى ذلػ  شػرح الشػارح  

لتمبػّب عنػع  ػ ل   فلمػل  ا٤بصػنف عػ  كملما على نسهة التمبّب عن الثالث  ػ)علمي( ال يظهػر ا
(  ككجػع  (ُ)عنع  ػ)ذهِب( فليحرر." فتصّب ملقساـ )ملٍؿ( المهدية إىل )ذًكرم ( ك)ًذهِب ( ك)ًعلمي 

 اعَباض اللقاٍل ملف  الًمل  هو المهدي  فاألىٍكىل جٍملي الملمي  حضورينا.

.كاعَباض اللقاٍل يندف  إذا علمنا ملف  يف غّب نسهتع قد مليي  بت ا٢بضورمُّ ملاف الملمي 

  االعتراض الخامس: حاالت الخبر

  حيػػث قػػاؿ -() ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ يف -اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى تقسػػي  ا ػػن هشػػاـ ا٣بػػ  
 :يبلث حاالتكلله  "ا ن هشاـ: 

ا٢بالػػة الثانيػػة:  :... كٯبػػب يف ملر ػػ  مسػائل ( ه ائً قىػ ده يٍػػزى )األصػل كػػػإحػداها: التػػثخر  كهػػو 
 (ِ)."ا٢بالة الثالثة: جواز التقدَل كالتثخّب ... التقدـ

فػػاعَبض اللقػػاٍل تقسػػيمع ا٣بػػ  إىل يػػبلث حػػاالت؛ حيػػث ينقسػػ  ا٣بػػ  يف األصػػل إىل 
كذلػػػ   اعتبػػػار حالًػػػع يف ن سػػػع  كملمػػػا  اعتبػػػار حلػػػ  حالًػػػع فػػػػػثبلث حػػػاالت  للػػػن    حػػػالتْب

ْب تلػ  األقسػاـ؛ إذ جمػل القسػ  اإلشلاؿى يبقى يف تمبّب ا ن هشاـ ال م ملد ل إىل تداخلو  ػ
(  مث ملردفػػػػع ٗبوااػػػػ  كجػػػػوب تػػػػثخر   فبػػػػ ل  ٝبػػػػ   ػػػػْب  األكؿ مػػػػن تقسػػػػيمع الثبليػػػػي )التػػػػثخري

 اعتبػػار حالػػع يف  حػػاالت( اعلػػ  ملف للهػػ ً  قولػػع: )للهػػ  يػػبلثي فيقػػوؿ اللقػػاٍل: " القسػػمتْب 
 مػن حيػث هػو  :ملمكالتثخر  كاألصل منهما هو التثخر    ن سع حالتْب ال غّب  كٮبا: التقدـ

: يػػػبلثي ملحػػػواؿو  ا  ك اعتبػػػار حلػػػ  هػػػ   ا٢بػػػاؿملك جػػػائزن  ملم: مػػػ  ق ػػػ  النظػػػر عػػػن كونػػػع كاجبنػػػا
إذ األصػػل عػػدـ ا٤بوجػػب  ؛ٮبػػا  كاألصػػل منهمػػا ا١بػػوازالتقػػدـ  كجوازي  كجػػوبي التػػثخر  ككجػػوبي 

 كا٤بان .
إذ هػػػي حالتػػػاف ال  ؛مل يصػػػ  قولػػػع: )يػػػبلث(األكؿ  فا٤بصػػػنف إف ملراد ا٢بػػػاالت  اعتبػػػار

كجػػػػوب التػػػثخر  كذلػػػػ  يف ملر ػػػػ   :غػػػّب  كإف ملرادهػػػػا  االعتبػػػار الثػػػػاٍل لػػػـز ملف يقػػػػوؿ: إحػػػداها
                                                             

 .ُْٗ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ُ)
 .ُِّ-َِٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
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التػثخر(  هػو ملحػد القسػمْب  االعتبػار األكؿ  كقولػع  مػد ذلػ :  :قولػع: )إحػداها مسائل؛ ألف  
 (ِ)"الثاٍل.   هو ملقساـ حاؿ ا٣ب   االعتبار(جواز األمرين :الثالثة)  ك(ُ)(ٲبتن )  ك(كٯبب)

ػػػػعه إىل جمػػػػل ا ػػػػن هشػػػػاـ حػػػػاالت ا٣بػػػػ  يبلينػػػػا  كٮبػػػػا يف  فػػػػاعَباض اللقػػػػاٍل يف هػػػػ ا موج 
 كامهما حالتاف  كما خلىط  ْب ملقساـ ملحلاـ ا٣ب  ك ْب ملقساـ حالع يف ن سع.

كالظػػاهر صػػحة اعَبااػػع هػػ ا؛ كلملػػع مػػن سػػهًو ا ػػن هشػػاـ يف التقسػػي   كإال فلػػن ٯبهػػل 
 ؿ.ال رؽى  ْب ا٢بل  كا٢با

ػػػع اللقػػػاٍل اعَباانػػػا هخػػػر علػػػى تمبػػػّب ا ػػػن هشػػػاـ يف التقسػػػي  علػػػى ذات ا٤بواػػػ    مث كج 
: التػػثخر( إف ملراد  التػػثخًر فيػػع ا١بػػائزى كػػاف قوليػػع: )الثالثػػة :)إحػػداها ع:قولىػػ مث إف  حيػػث قػػاؿ: "

ككػاف )كٯبػب يف ملر ػ  مسػائل(   مػ  قولػع:ا   كإف ملراد الواجب كاف تلرارن جواز األمرين( تلرارنا
  إذ األصلي هو التػثخري مػن حيػث هػو  ال  قيػد كونػع كاجبنػا قولع: )كهو األصل( غّب صحي  

التػثخّبي ملعػ  مػن   :ملراد إذ التػثخّب جػائزه  فػإف التمثيػل  ػع؛ ( ال يصػ ُّ  ه ائً قىػ ده يٍػزى كك ا قولع: )كػ: 
واز التقػػدـ ملعػػِب جػػ-ا٢بالػػة الثالثػػة  لي منهمػػا  انػػدرج فيػػع ا١بػػائز كالواجػػب  فػػبل يصػػ  جٍمػػ كػػلو 

: -كالتثخر ؛ ملما ملكالن  مػن التقػدـ اجواز األمرين مػن حيػث هػو جػوازه ال يقبػل شػيئن  فؤلف   مقا بلن
ين يسػػتدعي ملف التػػثخر : فػػؤلف تثكيلػػع  التقػػدـ كالتػػثخر ا١بػػائزى كالتػػثخر   ػػل ٯباممػػع  كملمػػا يانينػػا

 (ّ)لتثخر  كًقس  الشيء ال يلوف قسيمنا لع."ا١بائز قسي  ٤ب ل  ا

مػػن ًشػػػق ْب: حػػػْب ذكػػر ا٢بػػػاؿ األكىل مػػػن   تمبػػػّب ا ػػػن هشػػاـ يف قسػػػمتع تلػػػرارنا فػػّبل ملف  
ملحػػػواؿ ا٣بػػػ  يف ن سػػػع كهػػػو التػػػثخر  مث ذكػػػر ا٢بػػػاؿ الثالثػػػة كهػػػي )جػػػواز التقػػػدـ كالتػػػثخر(؛ إذ 
التػػػثخر جػػػائزه فحصػػػل التلػػػرار. كإف ملراد  ا٢بػػػاؿ األكىل التػػػثخر الواجػػػب فػػػالتلرار ٰبصػػػل مػػػ  

 سائل(  كه ا ي ضي إىل ا٣ب ث يف تميْب األصل لتثخّب ا٣ب .قولع: )ٯبب يف ملر   م

                                                             

يف غالب النس  مليسق ت ا٢بالة الثانية كهي تقدـ ا٣ب   كملييبت ٧بلها: كٲبتن : يمِب تثخّب ا٣ب . ينظر: التصري   (ُ)
 .ُِٖ/ُلؤلزهرم 

 .ُْٗحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َُٓا٤بصدر السا     (ّ)
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؛ ألف  ا ػػػن هشػػػاـ مل يقصػػػد  األصػػػل الوجػػػوب   ػػػل ملراد  ػػػع  ملمػػػا قولػػػع األخػػػّب فػػػبل يتمػػػْب 
 صل   ل  خ ث يف ملصالة التثخّب.التثخّب  فل  ٰب

ػػػع إىل تلػػػرار كجػػػوب التػػػثخر فهػػػو ظػػػاهر علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ؛ ألن ػػػع ملكجػػػب  كاعَبااػػػع ا٤بوج 
التػػػثخّب يف مسػػػائل  كهػػػو التقسػػػي  الػػػ م سػػػار عليػػػع غالػػػب النحػػػاة  كجٍملػػػع القسػػػ ى الثالػػػث: 
)جػػػػواز األمػػػػرين( يػػػػدؿُّ علػػػػى ملف القسػػػػيمْب اآلخػػػػرين ٮبػػػػا الوجػػػػوب يف التػػػػثخّب كالوجػػػػوب يف 

 التقدَل.

( ١بػػواز التػػثخّب  فهػػو اعػػَباض صػػائب  للػػن  ا ػػن  ه ائً قىػػ ده يٍ زى كملمػػا عػػدـ صػػحة التمثيػػل  ػػػ)
 خلط يف التقسي   فلي  من ا٤بستبمد ملف يلوف ا٤بثاؿ نتاج ذل  ا٣بلط كالسهو.هشاـ قد 

قد  مث اعَبااع على جمل )جواز األمرين( قسيمنا مقا بلن لوجوب التثخر ككجوب التقدـ
ػملجاب عنع ٗبا يزيل االعَباض  فقاؿ: " ع: إحػداها التػثخر( لػع ملف يقػاؿ: )قوليػ لكغاية مػا يتمح 

جػػوب(؛ كقولػػػع: )كهػػػو( عائػػػد علػػى م لػػػ  التػػػثخر  كالتقػػػدير: علػػى حػػػ ؼ مضػػػاؼ  كهػػػو )ك 
 إحداها كجوب التثخر  كالتثخر من حيث هو هو األصل. 

 (ُ)"قولع  مد ذل : )كٯبب(  يافه ٤بواا  الوجوب السا   فليتثمل  كاهلل سبحانع ملعل .

 ترتيب المسائل المطلب الثالث:

حػْب قػد ـ مسػثلة مػن حقهػا التػثخّب     كذلػ فيع اعَبض اللقاٍل على ترتيب ا ن هشاـ
 كا٤بسثلة هي:

 رفع الضمير بم)أفعل التفضيل(

ملٍف عػد  )ملفمػل الت ضػيل(  -يف ) ػاب: النلػرة كا٤بمرفػة(-اعَبض اللقػاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
ا  كهػػو: مػػػا ال كجو نػػ مسػػػتَبو  :كينقسػػ  ا٤بسػػتَب إىل٩بػػا يرفػػ  ا٤بسػػتَب كجو نػػػا  قػػاؿ ا ػػن هشػػػاـ: "

                                                             

 .َُٓحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
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 لً مىػ ثفػٍ  ثفمػل التمجػب  ملك ملك ...  امّب من صػل  كهػو: ا٤برفػوع  ػثمر الواحػد ع ظاهر كال ٱبلي 
َّ مخ جخ مح ُّ   ك (نً يٍ دى يٍ الز   نى سى حٍ ا ملى مى )  كػالت ضيلً 

(ُ)
 ".(ِ)  

كيرل اللقاٍل ملف  من ا٣ب ث عػد   اػمن مػا يرفػ  ا٤بسػتَب  كهػو الػ م جمػل رفمػع للضػمّب 
الت ضػيل( سػيثيت  لً مىػع: )ملك  ثفػٍ "قوليػكيقػوؿ:  ػاطراد   (ّ)البارز علػى قل ػة  كيف )مسػثلة اللحػل(

كثػػػػّبه  ف ػػػي عػػػػد   هنػػػػا   (حػػػػلمسػػػثلة اللي )رفمػػػػع لػػػػع يف  رفمػػػػع للظػػػػاهر قليػػػله  كملف   ملف   (ْ)عيف  ا ًػػػ
 (ٓ)."نظره 

: "كعد  يف )األكا ( ٩بػا ٯبػب فيػع اسػتتار )ملفمػل الت ضػيل( ٫بػو:   مح ُّ كقاؿ ال اكهيُّ
 (ٔ)...  كهو غّب ظاهرو؛ ألنع قد يرف  الظاهر يف )مسثلة اللحل(". َّ مخ جخ

ػػػ ر يف ااػػػ راب كهػػػ ا ٩بػػػا يظهػػػر فيػػػع قػػػوؿ اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ  كياخػػػ  علػػػى اآلخى
 األحلاـ  كعدـ استقامة الَبتيب.

 

 

 

                                                             

 .ْٕسورة مرَل   (ُ)
 .ٕٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
اا ط مسثلة اللحل: ملف يلوف )ملفمل( ص ة الس  جن  مسبوؽو  ن ي ملك شبهع  كال اعل مي ىض بلن على ن سع ( ّ)

ـ منع يف عشر ذم : "ما من ملياـ ملحب  إىل اهلل فيها الصو -صلى اهلل عليع كسل - اعتبارين  كذل  كقوؿ النيب
-ِٕٗ/ّا٢بجة"  كقوؿ المرب: "ما رمليت رجبلن ملحسنى يف عينع اللحلي منع يف عْب زيدو". ينظر: ملكا  ا٤بسال  

  . ّٖٖ  كشرح ش كر ال هب ِٖٗ
 .ِٔٔ/ّ ملكا  ا٤بسال ينظر:  (ْ)
 .َٖ حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
 .٦ُٔٓبيب الندا  (ٔ)
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 ادلبحث انثاًَ: العرتاضات عهى األطهٕب
ممَبض عليها  كمنتقدو  كهخ و  كقف اللقاٍل على ملسلوب ا ن هشاـ كتمبّباتع  ما  ْب

إطبلؽ ملحلامع ملك تقييدها  كعدـ دقتع يف اختيار  مض األل اظ  ملك ترتيبها  كعلى  على
الواوح فيها  كعلى ما فص ل القوؿ يف موا  عليع ملف ٯبمل فيع   إشلاؿ عباراتع  ملك عدـً 

 كٯبيء ت صيل ذل  يف اآليت:

 إطالق األحكام أو تقييدىا المطلب األول:

يع اعَبض على تمبّب ا ن هشاـ فيما ملطل  المبارة فيع  ككاف ح  موامها التقييد  ملك ف
 قي دها فيما عليع فيع ملف يي ل   كت صيل االعَبااات على النحو اآليت:

  (فَ يْ صدق عالمات االسم على )كَ  :األولاالعتراض 

ؽ القػوؿ يف إطػبل -) اب: اللبلـ كمػا يتػثلف منػع(يف -اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
يتميػػػػػز االسػػػػػ  عػػػػػن ال مػػػػػل كا٢بػػػػػرؼ ٖبمػػػػػ  يف قػػػػػوؿ ا ػػػػػن هشػػػػػاـ: "  عبلمػػػػػات ٛبييػػػػػز االسػػػػػ 

 (ُ)..."عبلمات

كيرل اللقاٍل ملف  ح   القوؿ التقييد  فالبلـ يف )االس ( للمهد ال هِب؛ حيث مل تصديؽ 
٢بقيقػة  مػضى ملفػراد  عػن حقيقػة ال مػل كا٢بػرؼ؛ المبلمات على ٝبي  ملفراد االسػ    ػل ميػ ػزىت 

كمشػوؿ الػبلـ فيهمػا؛ كذلػ  ألف كػل فمػلو ٯبػػب ملف تن بػ  عليػع إحػدل المبلمػات الػٍب ذيكًػػرت 
 ت االسػػ  ملك عبلمػػات ال مػػل لل مػػل  ككػػل حػػرؼ ال يصػػ  ملف يػػدخل عليػػع شػػيءه مػػن عبلمػػا

كال   بلن يف )كيػػف( مثػػػ ( الػػبلـ ليسػػت للحقيقػػة؛ إذ ال يتميػػز هبػػااالسػػ ي  قولػػع: )يتميػػزي " كيقػػوؿ:
ال مػل  )عػن :يف قولػع . كملمػا الػبلـل   فيتمْبي مل ا ٤با يىٍصديؽي عليع االس ي يف ا١بملةل  للشموؿ
 (ِ)".الشموؿ  بل ريبة ملك  فللحقيقة (كا٢برؼ

                                                             

  .ُّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ٔحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
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 مػض األفػراد الشهاب القا٠بي قوؿ اللقاٍل ه ا إىل السهو منعي؛ إذ ما يتميز  ع  عزاكقد 
ملٍف ال ينبػػي : " قولع ( (يتميز هبا يف )كيفإذ ال على قوؿ اللقاٍل: )هو ٛبييز للجن   فمل   

لبمض   فالتمييز يوجد كيتحق ي يف امن  مض األفراد ؛ إذ ا١بن ي يلوف ه ا اللبلـ إال سهونا
 (ُ)".  يف ًاٍمًنعً ؛ لوجودً األفراد ٛبييزه للجن  ق منا

   كمػا ذكػر ٟبسػة ملدلػةو ؼ  ْب النحويْب يف ا٠بيػة )كيػف(ال خبل كقد ذكر الميل مُّ ملفٍ 
هػػي: داللتهػا علػػى ا٤بمػُب يف ن سػػها  كاإلجا ػة عنهػػا  االسػ   كإ ػػداؿ االسػػ    كو ػػا ا٠بنػاعلػى  

ـي صدؽ اا  ىي ا٢برؼ كال مل عليها.  (ِ)منها  كدخوؿ ا١بار  عليها  كعد

كملمػػا قػػوؿ اللقػػاٍل  ػػثف الػػبلـ يف )االسػػ ( ليسػػت للحقيقػػة فػػبل كجػػع لػػع؛ حيػػث إف ا٤بػػراد 
ملفػػػراد ا١بػػػن  ا٤بمي ػػز  ملمػػػا ن ػػػي كو ػػا للشػػػموؿ فمتجػػػعه فيػػػع صػػدؽ ملحػػػد المبلمػػػات علػػى ملحػػػد 

د االس  ص   اعَباض اللقاٍل؛ للسبب ن سع  فإ ا إف صدقت عبلمة كاحدة على فرد من ملفرا
كمػا يف   ٝبيػ  المبلمػات علػى ٝبيػ  األفػراد  ػاألخص     كلػي  ا٤بػراد صػدؽى القوؿ عنع  ثنع اسػ 

 المهد ال هِب.

قاؿ  ثف  ما ذيكر من عبلماتو ٟب  مل تستوًؼ ٝبي  عبلمػات كما ملف   مض النحويْب 
  كهو كاقػ ه علػى )كيػف(  (ّ)االس   كاستدرؾ عليها ما منع: صحة إ داؿ االس  الصري  منع
 (ن؟يٍ رى األٞبىػػػ تبيػػػ ي  علػػػى كيػػػفى )عػػػبلكة علػػػى دخػػػوؿ ا١بػػػار  عليهػػػا كمػػػا يف قػػػوؿ  مػػػض المػػػرب: 

 إسقاط اعَباض اللقاٍل.  كه ا كاؼو يف (ْ)( نى يصٍ  انظر كيفى )ك

                                                             

 .ِٗ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ُ)
  كشرح التسهيل ال ن مال  ِْ-ُْ. كينظر: ملسرار المر ية ُُّ-ُِٗينظر: التبيْب عن م اهب النحويْب  (ِ)

ْ/َُْ. 
 .ْٓ/ُينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ّ)
  .ِْ/ُ  كحاشية ياسْب على التصري  َٓ/ُ  كملكا  ا٤بسال  ُُْ/ّيمي  ا٤ب صل ال ن  رحش نظر:ي (ْ)
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يُّػػػًز االسػػػ  هبػػػ    ملمػػػا مػػػا قػػػاؿ الشػػػهاب القػػػا٠بي  ث ػػػا للشػػػموؿ " نػػػاءن علػػػى ملف ا٤بػػػراد  تىمى
فػػّب موف ػ و يف الػرد  (ُ)ا٣بمسة ٛبييزُّ ي ٗبجموعها ملك ٔبميمها ملع  من ملف يقبلها  ن سع ملك ٗبمنػا "

 على اللقاٍل ٤با ذيكر.

  وف وال يعمل: ما ال يختص من الحر الثاني االعتراض

حصػػر ا٢بػػركؼ  -يف ) ػػاب: اللػػبلـ كمػػا يتػثلف منػػع(-اعػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػاـ 
كييمػرؼي ا٢بػرؼ  ثبلية ملنواع  لي  فيها )ما( ك )ال( الماملتْب عمل )لي (  قػاؿ ا ػن هشػاـ: "

 .((  ك)ملىٍ (  ك)يف لٍ س   كػ)هى فيع شيءه من المبلمات الت    ثن ع ال ٰبسني 
 كال  األفمػاؿً   منهػا مػا ال ٱبػتصُّ  األ٠بػاء ا٢بركؼ  فػإف   ثل إىل ملنواعً مي ػػال شّب هب  كقد ملي 

 (ِ)ا".شيئن  فبل يمملي 

كيمػَبض اللقػاٍل علػى النػوع األكؿ؛ فػإف  مػن ا٢بػركؼ مػا ال ٱبػتص  كال يممػل  كيقػػوؿ: 
 (؛ لػػي))ما( ك)ال( النػافيتْب المػػاملتْب عمػل  ػػػ فػبل يممػل( منقػػوضه  ... ال ٱبػػتص قولػع: )مػا"

 (ّ)"فإف خ ٮبا ال يلـز ا٠بيتع.

النػػافيتْب يف االسػػً   مػػ  عػػدـ اختصاصػػهما  ػػع  كتػػدخبلف  ا()مػػا( ك)مػػ حيػػث عملػػت
 (ْ)على ال مل كميمبلف   ينما ا٣ب  فيهما يلوف ا٠بنا  كما يلوف ٝبلةن فملية فملها مضارعه.

فيهملو مػػا م لقنػػا  كهػػ ا علػػى النظػػر ٤بػػ هب )ا٢بجػػازيْب( كهػػو إعما٥بمػػا  ملمػػا )ٛبػػي ( 
 (ٓ)كعلى م هبه  فبل اعَباض.

                                                             

 .ِٗ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري   (ُ)
  .ِٔ-ِٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 . َِحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .َُٖ/ِ  كاألشبا  كالنظائر ُّٔينظر: الته يب الوسيط  (ْ)
  كال اخر يف شرح ٝبل عبد القاهر َُِ  كملسرار المر ية ُِٓ/ُ  كالتهمّب ِْٗ/ُقتصد تنظر ا٤بسثلة يف: ا٤ب (ٓ)

 .ُْٖ  كترشي  الملل ِْٓ/ِ



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
089 

كقد استدرؾ خالد األزهرم  كال اكهيُّ على ا ن هشاـ ف كرا مػن األقسػاـ مػا ال ٱبػتص 
 (ُ) األ٠باء كال  األفماؿ  كيممل  كذكر ٙبتع )ما  كال  كالت  كإٍف( ا٤بشبهات  ػ)لي (.

مث إف  ياسػػػػْبى ا٢بمصػػػػي قػػػػد ملجػػػػاد يف  يػػػػاف ا٤بسػػػػثلة  فػػػػ كر  ػػػػثف  حػػػػ   ا٤بهػػػػتص  الممػػػػلي 
كجمػػػػل ملنػػػػواع ال مػػػػل إىل: مشػػػػَبؾ  ك٨بػػػػتص ا٣بػػػػاص  ال اإلٮبػػػػاؿ  كال الممػػػػل غػػػػّب ا٣بػػػػاص  

عػدـ الممػل ا٣بػاص  [ يمػِب ا٤بشػَبؾ مث يقوؿ: "كالظاهر ملف  حق ػع  األ٠باء  ك٨بتص  األفماؿ. 
 (ِ)لقنا  حٌب إذا عمل عمبلن غّبى خاص  ال ٰبتاج لنلتة".ال عدـ الممل م 

كٙبتػػاج لتقييػػد لػػئبل  -كمػػا انتقػػدها اللقػػاٍل-كعلػػى ذلػػ  ف ػػي عبػػارة ا ػػن هشػػاـ إطػػبلؽه 
 ترًد عليع )ما( ا٢بجازية.

 ما يختص من الحروف باألسماء ويعمل فيها : الثالثاالعتراض 

ـى دقػة التمبػّب  -كمػا يتػثلف منػع(يف ) ػاب: اللػبلـ -اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ  عػد
يف مليناء تميْب النوع الثاٍل مػن ملنػواع ا٢بػركؼ  حيػث عػ  ٗبػا يسػم   ػدخوؿ غػّب ملفػراد النػوع  

(  لٍ سػػػ   كػػػػ)هى فيػػػع شػػػيءه مػػػن المبلمػػػات الت   كييمػػػرؼي ا٢بػػػرؼ  ثن ػػػع ال ٰبسػػػني قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "
 .((  ك)ملىٍ ك)يف 

كمنهػػػا مػػػا ٱبػػػتص  األ٠بػػػاء فيممػػػل فيهػػػا  ...  ٢بػػػركؼا ثل إىل ملنػػػواعً مي ػػػػػشػػػّب هبػػػ   الكقػػػد ملي 
 َّ  ين ىن نن ُّ   ٫بو: (يفػ)ك

َّ  مئ خئ حئُّ  ك  (ّ)
(ْ)."(ٓ) 

ملف يقػػػوؿ: إف مل يلػػػن كػػػا١بزء  (كػػػاف عليػػػع فيممػػػل فيهػػػا كػػػػ)يف() قولػػػع: قػػػاؿ اللقػػػاٍل: "
ـي التمريػػف  علػػػى ملنػػع ينػػتقض  ػػػبلـ اال تػػداء علػػى القػػػوؿ  ث ػػا خاصػػػة  ؛ لػػئبل يىػػػرًدى منهػػا عليػػع ال

 (ِ)".(ُ)كٝباعة (ٔ) األ٠باء   ل  ا٤ببتدمل كما عليع ا ن ا٢باجب
                                                             

 .َٔ  ك٦بيب الندا ّٕ/ُينظر: التصري   (ُ)
 .ٖٔ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ِ)
  .َِسورة ال اريات   (ّ)
 . ِِ سورة ال اريات  (ْ)
 .ِٕ-ِٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ِّٕ/ِينظر: اإليضاح يف شرح ا٤ب صل  (ٔ)
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كاردة على ه ا النوع من ملنواع ا٢بػركؼ  فلػاف  (الـ التمريف)ككجع اعَباض اللقاٍل ملف  
 ػػػبلـ  -مليضنػػػا–. كالنػػػوع منػػػتقضه رزناإف مل يلػػػن كػػػا١بزء منهػػػا(؛ ٙبػػػمػػػن األفضػػػل ملف يضػػػيف: )

 اال تداء على قوؿ من خصصها  االس   كا٤ببتدمل.

لػػػػ)الـ التمريػػػف( فثفرداهػػػا يف نػػػوعو هخػػػر  غػػػّب  (ّ)كقػػػد تنب ػػػع خالػػػد األزهػػػرمُّ  كال ػػػاكهيُّ 
مػا ٱبػتص  األ٠بػاء  كال يممػل ملنزالها منزلة ا١بػزء  كجمبلهػا فيا٤بهتص   األ٠باء المامًل فيها  ك 

كهػػػ ا ٩بػػػا يػػػنقض اعػػػَباض اللقػػػاٍل؛ إذ )الـ التمريػػػف( ٨بتصػػػة  االسػػػ   كال تممػػػل فيػػػع؛  فيهػػػا 
 (ْ)للو ا كا١بزء منع   دليل ٚب ي المامل ٥با.

ملمػػػا نقضػػػػع النػػػػوع الثػػػاٍل مػػػػن ا٢بػػػػركؼ  ػػػػ)الـ اال تػػػػداء(  فإن ػػػػع ملكردهػػػا علػػػػى القػػػػوؿ ٗبػػػػن 
للن ا ػن هشػاـ يػرل جػواز  خصصها  ا٤ببتدمل  كا ن ا٢باجب  كالز٨بشرم  كا ًن جِب كغّبه  

  فػبل (ٓ)دخو٥با على ا٤بضارع؛ ٤بضارعتع االسػ   كعلػى ا٤بااػي ا٤بقػركف  ػػ)قد( لشػبهع  ا٤بضػارع
  نقض عند .

 اختصاص وعمل بعض الحروف باألفعال  :الرابعاالعتراض 

ملينػػاء يف  -يف ) ػػاب: اللػػبلـ كمػػا يتػػثلف منػػع(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى تمبػػّب ا ػػن هشػػاـ 
الثالث من ملنواع ا٢بركؼ  حيث ع  ٗبا يسم   دخوؿ غّب ملفراد النػوع  قػاؿ ا ػن  تميْب النوع
(  (  ك)يف لٍ سػػػ   كػػػػ)هى فيػػػع شػػػيءه مػػػن المبلمػػػات الت   كييمػػػرؼي ا٢بػػػرؼ  ثن ػػػع ال ٰبسػػػني هشػػػاـ: "

 .(ك)ملىٍ 

                                                             

  كمػِب َّٕ/ُ  كسٌر صناعة اإلعراب ُٕٕ/ْكالز٨بشرم  كا ن جِب  كا ن ا٣بباز. ينظر: اللشاؼ   (ُ)
  .َِّاللبيب

 .ُِحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َٔ  ك٦بيب الندا ّٕ/ُينظر: التصري   (ّ)
 .ِْٗ/ُ  كشرح األمشوٍل َُْ/ِ  كاللناش َِٕ/ُ  كاللباب للمل م ِِٕينظر: ا٤بر٘بل يف شرح ا١بمل (ْ)
 .ّٔٗا٤ب ضل يف شرح ا٤ب صل   ك ْٗ. كينظر: ملسرار المر ية ّْٔ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ٓ)
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 كال  األفمػاؿً   منهػا مػا ال ٱبػتصُّ  األ٠بػاء ا٢بركؼ  فػإف   ثل إىل ملنواعً مي ػػشّب هب   الكقد ملي 
 جن  يم ىم ُّ   ٫بػػػػػو: ()ملا ٱبػػػػػتص  األفمػػػػػاؿ فيممػػػػػل فيهػػػػػا كػػػػػػكمنهػػػػػا مػػػػػا...  شػػػػػيئن  فػػػػػبل يممػػػػػلي 

َّحن
(ُ)."(ِ) 

(كػاف عليػع ملف يقػػوؿ: إف مل يلػن كػػا١بزء؛  قولػػع: ) فيممػل فيهػا كػػػ)مل(كيقػوؿ اللقػاٍل: "
فػػػإف ملجيػػب  ػػػثف  ا٤بػػػرادى   مػػػن حػػركؼ ا٤بضػػػارعة  علػػػى ملن ػػع ينػػػتقض ٕبػػػركؼ التحضػػػيض احػػَبازنا

( ال ٚبػػتص  ا٤بضػػارعة  انػػتقض ذلػػ   ػػػ)ًإف  ػػػ)األفماؿ( األفمػػاؿي ا٤بضػػارعةي  كحػػركؼ التحضػػيض
 (ّ)"لمملها م  عدـ اختصاصها  ا٤بضارع.الشرطية؛ 

فّبل ملنع لو ع   عن النوع الثالث  قولع: ما ٱبتصُّ  األفماؿ  فيممل فيهػا كػػ)مل( )إف مل 
لئبل يي ه  منع دخوؿ حركؼ ا٤بضارعة  مػ  ملف  يلن كا١بزء منها(  للاف ذل  التمبّب ملفضل؛ 

النوع منتقض ٕبركؼ التحضيض. مث يورد احتماؿ إجا ة  كهي ا٤برادي  األفماًؿ ملفماؿى ا٤بضػارىعة 
الػػٍب ال ٱبػػتص هبػػا التحضػػيض  كيػػنقض هػػ   اإلجا ػػة  ػػػ)إٍف( الشػػرطية؛ حيػػث تممػػل  ا٤بضػػارع 

ألنواع ا٢بركؼ  حيث تنقص عنع قس  كهي غّب ٨بتصة فيع  كفيع اعَباض هخر على تقسيمع 
 )ما ال ٱبتص  كيممل(.

كقػػػد علػػػل األمشػػػوٍل عػػػدـ للػػػن  حػػػركؼ ا٤بضػػػارعة ال تممػػػل يف األفمػػػاؿ؛ للو ػػػا منهػػػا  
منػػػزلة ا١بػػزء مػػن  ؛ للو ػػا كػػا١بزء منهػػا فيقػػوؿ: "لتنػػػزيلهن   األفمػػاؿ مػػ  اختصاصػػها هبػػا هػػاعمل

لمامػػػػل يته اهػػػػا كال يممػػػػل فيهػػػػا. كحػػػػركؼ فا (ْ)   كجػػػػزء الشػػػػيء ال يممػػػػل فيػػػػع."مػػػػدخو٥بن  
 (ٓ)التحضيض ٨بتصة  األفماؿ  كا٤بااي  كا٤بضارع للنها مهملة فبل عمل ٥با.

مث إف  نقضع ه ا النػوع مػن ا٢بػركؼ  ػػ)إٍف( الشػرطية هػو اعػَباض قػائ  علػى ا ػن هشػاـ  
 ل من قسمتع )ما ال ٱبتص  كيممل(.حيث مل ٯبم

                                                             

  .ّسورة اإلخبلص   (ُ)
 .ِٕ-ِٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
  .ُِحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 . ٔٔ/ُ  كينظر: حاشية الصباف عليع ّٕ/ُشرح األمشوٍل على ملل ية ا ن مال   (ْ)
 .ُِٗ/ْ  كالتهمّب ُّْينظر: ا٤ب صل  (ٓ)
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إىل ملقسػاـو سػتة  ملحػدها الػ م  -مػن حيػث الممػل–كقد قس    مض النحويْب ا٢بػركؼ 
   ينما يرل  مضه  التقسػي  إىل مشػَبؾو  ك٨بػتص  ال ٱبتص ال  األ٠باء  كال  األفماؿ  كيممل

 (ُ) األ٠باء  ك٨بتص   األفماؿ.

 فعليَّة )خال( و)عدا( المقرونتين بم)ما( المصدرية : الخامس عتراضاال 

( عػدا( ك)خبل ػػ)التمثيػل  -) ػاب: النلػرة كا٤بمرفػة(يف -اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
كذل  علػى كجػوب لػزـك نػوف الوقايػة إذا   مث القوؿ  تقديرهن  ملفماالن  مسبوقْب  ػ)ما( ا٤بصدرية 

مضػػػى ملف يػػػاء قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "نيصػػػب يػػػاء ا٤بػػػتلل   ال مػػػل  ملك  اسػػػ  ال مػػػل  ملك  ػػػػ)ليت(  
 صب كا٣ب ض.الن ي  من الضمائر ا٤بشَبكة  ْب ٧بل  ا٤بتلل

كجب قبلها نوف الوقاية  فثما ال مل فنحو:   (تى يٍ ػػلى )ملك   فملو  ملك اس ي   ها فمله بى نصى  فإفٍ 
ـى قىػػ)كتقػػػوؿ: (  ًِبٍ ً ػػعٍ ملى )ك (ًِبٍ مي رً ٍلػػػيي )ك (اٍلٍ عىػػدى ) ػػػمىػػ ـي وٍ القىػػػ ا ػػػكحى   اٍلٍ دى ا عىػػػكمىػػ  ٍلٍ بلى ا خى إف  (اٍلٍ اشى

 (ِ)".ملفماالن  رمن  قد  

عليع كونػع مث ػل  ػػ)خبل( ك )عػدا( كٮبػا مقركنتػاف  ػػ)ما( ا٤بصػدرية  فلاف اعَباض اللقاٍل 
(   ينما قد يبتت ٥بمث ملردؼ  قولع: ) فػبل  )ما( ا٤بصدرية؛ ػ ال ملية  اقَبا نن  إف قد رمن ملفماالن

: "قولػػػع: )إف يتحقػػ  الشػػرط إال مػػ  )حاشػػػا(  يقػػوؿ اللقػػاٍلُّ  يظهػػر تقػػدير ا٢بػػرؼ فيهمػػػا  كمل
ن  ملف ( قػد رمى ػظػػاهره يف )حى  هػػ ا الشػػرطمػػاالن ػػا ا( دكف )مىػػاشى (؛ إذ الظػػاهر يف اٍلٍ دى عىػػا ( ك)مىػػٍلٍ بلى خى

 (ّ)ذل  ملف  )ما( مصدرية ال زائدة  ك)ما( ا٤بصدرية ال يليها إال فمل."

كقد حاكؿ الصػب افي ٚبػري  قػوؿ ا ػن هشػاـ  كاإلجا ػةى عنػع  مػد ملف ملكرد اعػَباض اللقػاٍل  
كفيػػػع ملف  .نػػػوف الوقايػػة فػػػإف قػػدرمن حركفنػػػا ملسػػق تى  (قػػػدرمن ملفمػػاالن إف )قولػػع: "حيػػث قػػػاؿ: 

ا٤بصػػػدرية الػػػٍب ال توصػػػل إال  (مػػػا)لوجػػػود  (مػػػا عػػػدا) ك (مػػػا خػػػبل)تقػػػدير ا٢بػػػرؼ ال يظهػػػر يف 
(  حاشػػػا)ال يظهػػر إال يف  (إف قػػدرمن ملفمػػػاالن )زائػػػدة. فقولػػع:  (مػػا)كال يظهػػر جمػػػل    ال مػػل

                                                             

 .ّٔ/ُ  كحاشية ا ن ٞبدكف على شرح ا٤بلودم ٖٔ/ُ  كحاشية ياسْب عليع َٔينظر: ٦بيب الندا لل اكهي  (ُ)
 .َُٔ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ْٖ األل يةحواشو على تواي  ( ّ)



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
093 

. كٲبلػن دفمػع (ُ)"ت فمػبلن رى د  كحاشػا إف قيػ" :(ا٤بػػِب)قػاؿ يف عن اللقػاٍل  ك٥بػ ا  ْبساك ا يف ي
  (ِ)"فتثمل. (ما) اعتبار غّب ه ا الَبكيب ٩با لي  فيع  (حاشا)ٔبمل ا٤ب هـو  النسبة لػّب 

للن قولع األخػّب غػّب ٦بػدو يف اإلجا ػة عػن االعػَباض؛ إذ ال ٲبلػن اعتبػارى تركيػبو هخػر  
ف  ػػ)ما(  كقػد ٙبقػ  كو ػا مصػدرية ال زائػدة  نصػبها  ينما نص  ا ن هشاـ على التمثيل  ٗبا اقَبي

 للضمّب )ياء ا٤بتلل (.

مث إف  ٚبصػػػػيص ا ػػػػن هشػػػػاـ يف )ا٤بػػػػػِب( تقػػػػدير ال مليػػػػة لػػػػػ)حاشا( ييلمػػػػ  إىل مػػػػراد  يف 
)التواي (  كهو الػ م كا ػحع خالػد األزهػرم حػْب فص ػل الشػرح  كملكمػل القػوؿ  ػإٍف قيػد رت 

حركفنػػا  كجيملػت فيهػا )مػػا( زائػدة مليسػق ت نػػوف الوقايػة منهػا  كيقػػوؿ:  )خػبل  كعػدا  كحاشػا(
ـى قىػ)يما تػردد  ػْب ال مليػة كا٢برفيػة: ف كتقوؿ" ػمىػ ـي وٍ القىػ ا  نػوف - (اٍلٍ اشىػكحى   اٍلٍ دى ا عىػكمىػ  ٍلٍ بلى ا خى

 النػػوف  كتقػػديري  زائػػدة؛ ملسػػق تى  (مػػا)ملحػػرؼ جػػر ك قػػدرمن     فػػإفٍ ملفمػػاالن  رمن  إف قػػد   -الوقايػػة
ك قولع يتوج ع مراد ا ن هشاـ  كيتضػ  سػهو اللقػاٍل عػن  (ّ)."النوف ال ملية هو الراج   فتثبتي 

 ذل .

 )َأْل( التي لبيان الحقيقة لحاق )كل( بم :السادساالعتراض 

تميْب )ملىٍؿ( ا١بنسية لبيػاف  -يف ) اب: ا٤بمرؼ  األداة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 مل كهػي: إمػا جنسػية  فػإفا٢بقيقة  كهي الٍب ال يصل  لػ)كل( ملف تلحقهػا  كذلػ  يف قولػع: "

 (ْ)ا٢بقيقة".فهي لبياف  (كل)ٚبل ها 

ػػػل(  كال تلػػػوف  لػػػن ملف ال ٚبل هػػػا )كي فػػػّبل اللقػػػاٍل عػػػدـ الدقػػػة يف ٚبصيصػػػع ذاؾ؛ إذ ٲبي
 ا٢بقيقػػة( ينػػتقضي  قولػػع: )فهػػي لبيػػافً رده مػػبه   كيقػػوؿ: ")ملىٍؿ( فيهػػا للحقيقػػة   ػػل ييقصػػد هبػػا فػػ

                                                             

 .َْٓ( مػِب اللبيب ُ)
 .َُٖ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ِ)
 .ُُٓ/ُالتصري   (ّ)
 .ُٕٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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)كيبل (    فإف  دخل سوقنااي  :  ملمخاص   حيث ال عهد يف سوؽو  (؛ؽى وٍ السُّ  لً خي دٍ اي ) نحو قول : 
 (ُ)"( فيع  كالبلـ فيع ليست للحقيقة   ل ا٤براد ٗبدخو٥با فػىٍرده مبه   فليتثمل.ؿٍ ف )ملى ال ٚبلي 

ػػدٍ اي  ػػثف  )ملىٍؿ( يف )كملجػػاب ياسػػْب ا٢بمصػػيُّ  ػػ لً خي ( هػػي للحقيقػػة  للػػنه  ٞبلوهػػا ؽى وٍ السُّ
كٲبلػن ملف ٯبػاب  ػثف )ملؿ( فيمػا نقػض  ػع للحقيقػة يف ا٢بقيقػة  على فػردو لوجػود قرينػة  قػاؿ: "

 (ِ)." سبب القرينة  كملف الدخوؿ ال يلوف إال فيع لت على فػىٍردو للن ٞبيً 

ما نقض  ع  كالقوؿ األقرب هو ملف  من يبمد عن الصواب؛ ألنع ال قرينة فكإجا تع ه   ت
و مػػػن جػػن و مملػػػـو للمهاطػػػب  كمثػػػل ) ػػػدٍ اي )ملؿ( ا١بنسػػية مػػػا يشػػػار  ػػػع إىل فػػرد غػػػّب ممػػػْب   لً خي

ػػػ د  ػػػع كاحػػػده  مينػػػع. ذكػػػر ذلػػػ  (  فجػػػن  السػػػوؽ مملػػػـو للمهاطػػػب  غػػػّب ملنػػػع مل يػيػػػرى ؽى وٍ السُّ
 كملحسىنى حْب ذكر   فيلـز ذل  االعَباض ا نى هشاـ. (ّ)مُّ ا٣بضر 

 االعتراض السابع: قبول ما أصلو الفعل لم)َأْل( 

من  قبوؿ مػا ملصػلع ال مػل  -يف ) اب: ا٤بمرؼ  األداة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ي إمػا   كهػ-فػةممر   غػّب :ملم–زائدة )ملىٍؿ( كقد ترد لػ)ملىٍؿ( دكف تقييد لنوعها  قاؿ ا ن هشاـ: "

لمػػ  ملصػػلع قػػد يي )ملىٍؿ(   ا٤بنقػػوؿ ٩بػػا يقبػػل كذلػػ  ملف الملىػػ ؛كإمػػا ٦بػػو زة لًلٍمػػ  األصػػل...  الزمػػةه 
ػ)ك (  اًسػقى )ك ( ثارً حى ػ)ك    كملكثر كقوع ذل  يف ا٤بنقوؿ عن ص ةو )ملىٍؿ(فتدخل عليع   ( نحسى

  ملك اسػ  عػْبو   (لضٍ فى ػ)كػ    كقد يقػ  يف ا٤بنقػوؿ عػن مصػدرو (اؾاح  )ك ( اسب  عى )ك ( ٍْب سى حي )ك
كهػػػػػو ال يقبػػػػػػل   ملصػػػػػلع ال مػػػػػل ؛ ألف  (رلي يٍشػػػػػ)ك ( ديٍػػػػػزً يى )كمل تقػػػػػ  يف ٫بػػػػػو: (...  مافمٍ نػي ػ)كػػػػػ
 (ْ)(".ؿٍ ملى )

إف كػػػاف  :األولُ فػػػّبل اللقػػػاٍل ملنػػػع منػػػ  قبػػػوؿ )ملىٍؿ( دكف ٙبديػػػد ٤باهيتهػػػا  كفيػػػع إيػػػراداف  
إف كػاف مػراد  مػن )ملىٍؿ( ا٤بمر فػة فلػ   والثاني:مراد  من )ملىٍؿ( ا٤بوصولة  فال مل يقبلع على قلة. 

                                                             

 .ُِّحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .ُْٗ/ُاشية ياسْب على التصري  ح (ِ)
  .ُٗٗ/ُ على شرح ا ن عقيل نظر: حاشية ا٣بضرمي (ّ)
 .ُّٖ-َُٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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قولػػع )كهػػو ال   فيقػػوؿ: "-ملم: ا٤بمر فػػة–ييشػػَبط يف )ملىٍؿ( الػػٍب للمػػ  األصػػل ملف يقبلهػػا ال مػػل 
يقبلهػػا  ال ريػػد )ملىٍؿ( مػػن حيػػث هػػي: ملم ممر فػػة ملك غّبهػػا  فقوليػػع:( يىػػرًد عليػػع إٍف ملي  (ؿٍ يقبػػل )ملى 

  :(ُ)كما قاؿ الناظ    بلن قليف كاف إك   ةا٤بوصول (ؿٍ ملى )ألنع يقبل  ؛٩بنوعه   ال مل

 ِبُمْعَرِب األَفْمَعاِل َقلْ  ....................       وََكْونُوُ 

 (ؿٍ ملى )ملم   مشػػَبط يف هػػ ا النػػوع مػػوح ٥بػػا غػػّبي لاألصػػل ا٤ب فقبػػوؿ  فػػةا٤بمر   (ؿٍ ملى )ريػػد كإف ملي 
الداخلة عليع  (ؿٍ ملى )ك  اس  فاعل كملصلهما ( القاس )ك ( ا٢بارث) دليل   ا٤بزيدة للم  األصل

 (ِ)."فتد ر  موصولة

ا٤بوصػولة  فقػاؿ يف )ملىٍؿ( القوؿ  ػػ فاستدرؾ  تقييدً  كقد ٤ب  خالد األزهرم ه ا االعَباضى 
ألف ملصلع ال مل  كهو  ؛علمْب (رلي يشٍ )ك ( ديٍ زً يى )يف ٫بو:  )ملىٍؿ(دخوؿ  كمل يق : "شرحعمليناء 

ع هػػػػػ ا ع ٔبملتًػػػػػمىػػػػػفػي كجػػػػػع العػػػػػَباض اللقػػػػػاٍل؛ إذ دى   فػػػػػبل (ّ)"غػػػػػّب ا٤بوصػػػػػولة لػػػػػع : )ملىٍؿ(ال يقبػػػػػل
 .االستدراؾي 

مث إن ع يبمد ملف ييريد ا ن هشاـ  ػ)ملىٍؿ( ا٤بمر فة يف مواً  ا٢بديث عن الزائدة  كهي الٍب 
 .(-فةممر   غّب :ملم-زائدة   (ؿٍ ملى )كقد ترد ا غّب ممر فة يف قولع: )قد نب ع على كو 

 تعيين االبتدائية للوصف المتقدم غير المطابق ما بعده  :الثامناالعتراض 

تميْب اال تدائية  -يف  اب ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
وصف ا٤ب كور من لكال  د لللوصف ا٤بتقدـ إف مل ي ا   ما  مد   حيث قاؿ ا ن هشاـ: "

  ه ائً قى ملى )٫بو:   مد  تمي نت ا تدائيتعكإذا مل ي ا   الوصف ما  ...  ملك است هاـ  تقدـ ن يو 
 (ْ)(".؟اؾى وى خى ملى 

                                                             

 .ُٓملل ية ا ن مال   (ُ)
  .ُِٖ-ُِٕ حواشو على تواي  األل ية (ِ)
  .ُٖٔ/ُالتصري   (ّ)
 .ُِٗ-ُٖٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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 ملٍفضىػلى ا ٫بػو: )مىػ ٦بردنا يل( ي ا  ( يىرًدي عليع )ملفمل الت ض"قولع: )كإذا ملكيقوؿ اللقاٍل: 
 (ُ)كا٣ب ية."  فيع اال تدائية فتجوز  -كإف كاف قليبلن -فإف  رفمىع للظاهر جائزه  ؛(؟افً  ى هى   ى نٍ مً 

ا للحلػ  فّبل ملف  يف  تميْب ا ن هشاـ اال تدائية للوصف ال م مل   ا   مػا  مػد  تقييػدن
ٗبا قاؿ؛ إذ ٯبوز يف )ملفمػل الت ضػيل( اجملػرًد اال تدائيػةي  كا٣ب يػة؛ ١بػواز رفمػع الظػاهر علػى اللػػة 

 الضمي ة.

كقد كاف  الدنوشرمُّ اللقاٍل  يف اعَبااع   ل ملفاد  منع  حيث عل  على قوؿ ا ن هشػاـ 
 اال تدائيػػة للوصػػف غػػّب ا٤ب ػػا   ٤بػػا  مػػػد   ثن ػػع يف غػػّب )ملفمػػل الت ضػػيل(  قػػاؿ: "قولػػػع:  تمػػْبُّ 

-)تمينت ا تدائيتع( ٧بل ذل  يف غػّب ٫بػو: )مىػا ملفضػلى منػ ى الزيػداًف(  فػػ)ملفضل( خػ ه مقػدـ 
 (ِ)."- مد  مثُب كإف كاف ما

صػػف ا٤بػػ كور؛ علػػى دخػػوؿ )ملفمػػل الت ضػػيل( اػػمن الو  (ّ)كا٣بضػػرم ا٢ب يػػد ينمػػا نػػص  
 :قولػع: )كػل كصػف( ململرفمع الظاهر  اطرادو  فملى ذل  يصػ  لػع اال تػداء  قػاؿ ا٣بضػرم: "

فإنػػػػع يرفػػػػ  الظػػػػاهر  ػػػػاطراد يف ؛ ت ضػػػػيلو    ملك ملفمػػػػلي مشػػػػبهةه    ملك صػػػػ ةه   ملك م مػػػػوؿو فاعػػػػلو  اسػػػػ ي 
 منػعي  لي ٍحػاللي  زيػدو  ْبً يف عىػ نى سىػحٍ هػل ملى )٫بػو:   من كونع مبتدمل كال مان  حينئ و  (لحٍ مسثلة اللي )

 (ْ)."ملغُب عن ا٣ب  (ملحسنى )فاعل  (اللحلي ػ)ف (  ؟غّبً  يف عْبً 

 مػػد   كمػػن مػػا كالػػ م يظهػػر هػػو تمػػْبُّ اال تدائيػػة دكف ا٣ب يػػة للوصػػف الػػ م مل ي ػػا   
 عد  ملفمل الت ضيل منع فملى اللػة الضمي ة  كال تيقد ـ على تميْب ا ن هشاـ.

 جواز االبتدائية أو الخبرية في الوصف المطابق لما بعده  :التاسعاالعتراض 

٘بويز اال تدائية  كا٣ب يػة ٤بػا  -يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ملك  وصف ا٤بػ كور مػن تقػدـ ن ػيو لكال  د لطا   الوصف فيع ما  مدى  إفرادنا  قاؿ ا ن هشاـ: "

                                                             

  .ُّٓ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
  .ُٗٓ/ُينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .َِٖ/ُ   كحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيلُٓ/!ُينظر: حاشية ا٢ب يد  (ّ)
  ا٤بصدر السا    الص حة ن سها. (ْ)
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ػػملى   ه ائً قىػػملى )٫بػػو:   مػػا  مػػد  تمي نػػت ا تدائيتػػع كإذا مل ي ػػا   الوصػػف...  اسػػت هاـ كإف   (؟اؾى وى خى
ػػػػػائً قى ملى )  ٫بػػػػػو: تمينػػػػػت خ يتػػػػػع طا قػػػػػع يف غػػػػػّب اإلفػػػػػرادً  ػػػػػملى  افً مى ا قػػػػػع يف اإلفػػػػػراد ف طإك   ؟(اؾى وى خى

 (ُ)".؟(ؾى وٍ خي ملى   ه ائً قى ملى )احتملهما  ٫بو: 

ـ فيػػػع رافمنػػػا فػػػّبل اللقػػػاٍل ملف احتمػػػاؿ اال تدائيػػػة  كا٣ب يػػػة لػػػ ل  ينػػػتقض ٗبػػػا كػػػاف  ا٤بقػػػد 
 )احتملهمػا( :قولػعلضمًّب ٦بازم  التثنيث  ملك حقيقي ع  فتتمْب ا تدائيتػع دكف ا٣ب يػة  كيقػوؿ: "

 (ِ)."خ  ال ف الوصف مبتدمله إف ؟( ده نٍ هً  ؾى دى نٍ عً   ه ائً قى ملى )ك؟(  ي مٍ الش    ه الً طى ملى ) : نحو ينتقض

عػع يف التػ كّب كالتثنيػػث؛ ألف مرفو  نا مقػػدنما؛ الخػتبلؼ الوصػف مػػ  كال ٯبػوز إعرا ػع خػ
اإلخبار  ا٤ب كر عن ا٤بانث ٩بتن ه  فوجبت لع اال تدائيػة  ك٤بػا  مػد  ملف يلػوف فػاعبلن سػد  مسػد  

 خ  .

كتوجيػػع اإلشػػلاؿ ملف  الػػوجهْب ٯبػػوزاف إٍف مل ٲبنػػ  مػػن ملحػػدٮبا مػػان ه  كإال فاألصػػل عػػدـ 
َّهئ  مئ خئ حئ جئ ُّ ( مػػن: جئالتقػػدَل كالتػػثخّب  كمػػا منمػػوا ا٣ب يػػة يف )

(ّ) 
. قاؿ الدنوشرم: "٧بلُّ جواز الوجهْب إذا مل يوجد مان  من (ْ)للزـك ال صل  ينع ك ْب مممولع

ػ  ه الً طى ملى ملحدٮبا  ف ي ٫بو: ) ؟( تتمػْب ا تدائيػة الوصػف  كال ٯبػوز ملف يلػوف خػ نا؛ ألنػع   ي مٍ الش 
 ؾى دى ٍنػعً   ه ائً قىػملى مليضنػا  نحػو: )كاف ٯبػب تثنيثػع حينئػ و؛ إلسػناد  إىل اػمّب ا٤بانػث...  كينػتقض 

 (ٓ)؟(  فإف الوصف مبتدمل ال خ ."ده نٍ هً 

كعلػػى ذلػػ  فػػبل إشػػلاؿ فيمػػا نقػػض  ػػع اللقػػاٍل؛ المتنػػاع اإلخبػػار  ا٤بػػ كر عػػن ا٤بانػػث  
 للن على ا ن هشاـ تقييد القوؿ  ػ)إف مل يمًرض ألحدٮبا مان (.

                                                             

 .ُِٗ-ُٖٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُّٓ حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .ْٔسورة مرَل   (ّ)
 .ُِِ/ُ  كحاشية ا٣بضرم عليع ُٖٗ/ُينظر: شرح ا ن عقيل  (ْ)
 . ُٗٓ/ُينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري   (ٓ)
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  ل الخبر المشتق ضمير مبتدئوتحم   االعتراض العاشر:

ػػل ا٣بػػ  ا٤بشػػت   -يف ) ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ (-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ  تقييػػد ٙبمُّ
   كإما ٝبلة.كهو: إما م ردلضمّب مبتدئع  قاؿ ا ن هشاـ يف ا٣ب : "

ػ)ا٤ببتػدمل  ٫بػو: فبل يتحمل امّب  كا٤ب رد: إما جامده  فيتحمػل  كإمػا مشػت ه  ... (ده يٍػا زى  ى هى
هػو لػع   نٍ مىػ علػى غػّبً  ز الضػمّب ا٤بتحمػل إذا جػرل الوصػفي كيػ ي  ...( ه ائً قىػ ده يٍػزى )امّب   ٫بػو: 

ػػ عي  ي ارً اىػػ دو يٍػػزى  ـي بلى غيػػ)  ٫بػػو:  ى سػػواء مللػػبى   ـي بلى غيػػ)  ٫بػػو: لػػب ٍ إذا كانػػت ا٥بػػاء للػػػبلـ  ملـ مل يي  (وى هي
 (ُ).("يى هً  عي تي  ػى ارً اى  دو نٍ هً 

ا٣ب  دكف سوا    ينما قد يتحمػل كيرل اللقاٍل ملن ع قد قي د ا٢بل   تحمُّلع لضمًّب مبتدملً 
ػػكيقػػوؿ: " ا٣بػػ ي اػػمّبى مبتػػدمل لػػي  لػػع    ا٤ببتػػدمل ذلػػ  ا٣بػػ ي  ل اػػمّب ( ملم اػػمّبقولػػع: )فيتحم 

( لػي  عاار ي ػ)   ػفًػفػإف الضػمّب الػ م ري  ( هػو عي ك اػار ي عمػره  زيده ) : نحو كال ٱب ى ملنع منتقضه 
ا(. ملعػػِب   ػػل ٤ببتػػدمل ا١بملػػة  بتدئػػع٤ب يل ا٤بواػػ  يف الوصػػف ا١بػػارم علػػى غػػّب علػػى ملف مثػػا )زيػػدن

 (ِ)."على غّب مبتدئع البتة الضمّب فيهما عائده   من هو لع

كمػػا يػػرل ملف  يف مثاليػػع فيمػػا جػػرل الوصػػفي علػػى غػػّب مػػن هػػو لػػع نقضنػػا ٤بػػا سػػب  مػػن 
 حلمع؛ حيث عاد فيهما الضمّب على غّب مبتدمل ا٣ب .

 ػػثف  الضػػمّب عائػػده علػػػى  -موافقنػػا لػػع-كنقػػل ياسػػْب ا٢بمصػػيُّ اعػػَباضى اللقػػاٍل مث عل ػػػ  
؛ ألن ػػع قي ػػد   قولػػع: )اػػمّب ا٤ببتػػدمل(  فلػػو مل ا٤بنصػػفعمػػـو ا٤ببتػػدمل  للػػن ذلػػ  عنػػد غػػّب عبػػارة 

"كقػد يقػاؿ  ػثف الضػمّب يف غػّب ا٤بصػنف اػمّب  عائػد  يقيد  للػاف ملسػل ى مػن الػنقض  يقػوؿ:

                                                             

 .ُْٗ-ُّٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  .ُّٕ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
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لسػػػل  مػػػن  -(ُ)كػػػالنظ -تػػػدمل ملعػػػ  مػػػن مبتدئػػػع  فلػػػو مل يقي ػػػد  ضػػػمّب ذلػػػ  ا٤ببتػػػدمل علػػػى ا٤بب
 (ِ)االنتقاض."

كذكػػر الصػػب اف ملف ا٤بػػراد هػػو رجػػوع الضػػمّب علػػى مبتػػدمل ذلػػ  ا٣بػػ   كال يػػرًد عليػػع ٫بػػو: 
(؛ ألف اللػػػبلـ علػػػى الػالػػػب  كألف القػػػوؿ فيمػػػا  مػػػدي  ػػػإ راز الضػػػمّب هػػػو عي ك اػػػار ي عمػػػره  زيػػػده )

 (ّ)تنبيع على خبلؼ الػالب. ا٤بتحم ل

للػػن الػػ م يظهػػر ملف  قػػوؿى ا ػػن هشػػاـ: )كإمػػػا مشػػت ٌّ فيتحمػػل اػػمّب ( فيػػع عػػوده علػػػى 
كيػ ز الضػمّب مػا  مػدي  قولػع: )ع؛  ػدليل تمبػّب   مػدـ التقييػد فيا  كلي  للهػاص  ػمن ا٤ببتدمل عمو 

ػػػ  -مليضنػػػا–(  فملػػػى ذلػػػ  ال ينػػػتقض ٗبثاليػػػع هػػػو لػػػع نٍ مىػػػ علػػػى غػػػّبً  ل إذا جػػػرل الوصػػػفي ا٤بتحم 
 حلمع.

 امتناع تحمل الخبر المشتق ضمير مبتدئو : الحادي عشراالعتراض 

من  ٙبمل الضمّب المائد  -) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (يف -اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 كإما ٝبلة.  كهو: إما م رد"يف قولع عن ا٣ب :   على ا٤ببتدمل إٍف رف  ا٣ب ي ا٤بشت ُّ ظاهرنا

فيتحمل  كإما مشت ه  ... (ده يٍ ا زى  ى هى )ا٤ببتدمل  ٫بو: فبل يتحمل امّب  كا٤ب رد: إما جامده 
ملى ػىوىا ي(".  ه ائً قى  ده يٍ زى (... إال إف رف  الظاهر ٫بو: ) ه ائً قى  ده يٍ زى )امّب   ٫بو: 

(ْ) 

إال هػػو(  إذا   ه ائً مػا قىػػ قولػع )إال إف رفػػ  الظػػاهر( ينػتقض  نحػػو: )زيػػده كيقػوؿ اللقػػاٍل: " 
 (ٔ)".(ٓ)من ا٤ببتدمل   ملم  دالن ال مبتدمل( قائ ػ) ا ر )هو( مرفوعن د  قي 

                                                             

 :ُٕ( حيث قاؿ ا ن مال   ُ)
 يشت  فهو ذك امّب مستلن    كإف .............. 

  .ُُٔ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ِ)

  .َِٗ/ُألمشوٍل ( ينظر: حاشية الصباف على شرح اّ)

 .ُْٗ-ُّٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ُٕٗ/ُ على شرح ا ن عقيل   كحاشية ا٣بضرمّٕٔ/ُ( ينظر: ٮب  ا٥بوام  ٓ)
  .ُّٕ( حواشو على تواي  األل ية ٔ)
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ػػػل اػػػمّب فػػػّبل ملف  ا ػػػن هشػػػاـ مل ييصػػػٍب حػػػْب قي ػػػد القػػػوؿ  اشػػػَباطع  للهػػػ  ا٤بشػػػت  ٙبمُّ
ال م مل يرف  ظاهرنا  فينقض تقييد  ٗبثل: )زيده ما قىاًئ ه إال هو(؛ إذ ا٤بشػت  )قػائ ه( رىفىػ ى  ا٤ببتدمل

 ظاهرنا كهو )هو( على ملنع  دؿ من ا٤ببتدمل.

ػػاب عػػن اللقػػاٍل  ػػثف  ا٢بصػػر ٩بػػا عػػرض علػػى القاعػػدة فاقتضػػى  ػػركز الضػػمّب  كإال   كٯبي
ا على ا٤ب(  كٙبمُّل  ه ائً قى  ده يٍ زى فحقُّع االستتار كػ)  (ُ)بتدمل.ا٤بشت  امّبنا عائدن

 ظهور الضمير المتحمَّل  :االعتراض الثاني عشر

عػػػدـ ٚبصيصػػػع القػػػوؿ  -يف ) ػػػاب: ا٤ببتػػػدمل كا٣بػػػ (-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
فػػبل  كا٤ب ػػرد: إمػػا جامػػده    كإمػػا ٝبلػػة.كهػػو: إمػػا م ػػرد وجػوب إ ػػراز الضػػمّب  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "

ػػكيػػ ي ... فيتحمػػل اػػمّب  كإمػػا مشػػت ه  ... ا٤ببتػػدمليتحمػػل اػػمّب  ل إذا جػػرل ز الضػػمّب ا٤بتحم 
ػػػ عي  ي ارً اىػػػ دو يٍػػػزى  ـي بلى غيػػػ)  ٫بػػػو:  ى هػػػو لػػػع  سػػػواء مللػػػبى  نٍ مىػػػ علػػػى غػػػّبً  الوصػػػفي  إذا كانػػػت ا٥بػػػاء  (وى هي

 (ِ).("يى هً  عي تي  ػى ارً اى  دو نٍ هً  ـي بلى غي )  ٫بو: لب ٍ للػبلـ  ملـ مل يي 

ػػػػل إذا مل ييلػػػػب  فػػػػّبل اللقػػػػاٍل اػػػػركرة الػػػػنص  علػػػػى  التهصػػػػيص  ظهػػػػور الضػػػػمّب ا٤بتحم 
عليع قوؿي ا ن مال   مدـ تثيت  ا٤بن صػل يف مواػ و ٲبلػن فيػع اسػتمماؿ ا٤بتصػل   االستتار  دؿ  

 : (ّ)لب  استتاري ي عموـي قولع ظهور  إذا مل يي  لب ( ينبػي ملف ٱبيىص   يي )ملك مل قولع:قاؿ: "

 (ْ)."إخل...................َفِصْل         ..ال َيِجيُء المُمنمْ  َوِفي اْخِتَيارٍ 

اعػػػَباض اللقػػػاٍل  كعل ػػػ  ا٢بمصػػػي حػػػْب نػىقىلػػػع  (ٓ)كقػػػد نقػػػل ياسػػػْب ا٢بمصػػػي  كالصػػػباف
مػػن ملف البػػػارز تثكيػػػده  (ُ) قولػػع: "كإ٭بػػػا ٰبتػػاج إىل التهصػػػيص إذا مل يقػػػل  ظػػاهر كػػػبلـ الراػػػي  

  (ّ)نقلع. ينما سلت الصباف عن اعَباض اللقاٍل يف   (ِ)٤بستَبو."
                                                             

  .َِٗ/ُ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُ)
 .ُْٗ-ُّٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُّملل ية ا ن مال   (ّ)
  .ُّٖعلى تواي  األل ية ( حواشو ْ)
 .ُِٗ/ُ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُّٔ/ُ( ينظر: حاشية ياسْب على التصري  ٓ)
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 اشتراط حصول الفائدة لالبتداء بالنكرة عشر:  الثالثاالعتراض 

اشَباط حصوؿ ال ائدة  -يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
كال يبتدمل  نلرة  إال إف حصلت فائدة؛ كثف ٱب  عنها ٗبهتص  "لبل تداء  النلرة  يف قولع: 

 (ْ)".ملك ٦بركر  مقدـ ظرؼو 

صح   اللقاٍل شرطىع من حصوؿ ال ائدة إىل المل  ٕبصو٥با؛ ألف ا٢بصوؿ متػثخره عػن في
قولػػػع )إال إف حصػػػلت فائػػػدة( ينبػػػػي ملف الشػػػرط هػػػو الملػػػ   ا٢بصػػػوؿ ال اال تػػػداء  كيقػػػوؿ: "

 (ٓ)"لتثخُّرً  عن اال تداء  كالشرطي مقارف. ؛ا٢بصوؿ

شػَبط ا٢بصػوؿى كالملػ  ٕبصػوؿ فاال تداء ميقد ـ ك ع ييملػ ي عػن حصػوؿ ال ائػدة  فليػف ي
 ال ائدة مل ٰبصل  مد!

  كسػلت عنػع  كملجػاب الصػباف  مػد نقػػل (ٔ)كقػد نقػل ياسػْب ا٢بمصػي اعػَباض اللقػػاٍل
االعَباض  ثن ع يتجػع كيظهػر إف مليريػد ا٢بصػوؿي  ال مػل  ملمػا إف مليريػد ا٢بصػوؿي  الشػثف فػبل كجػع 

إذ ن ػػػ  ا٢بصػػػوؿ متػػػثخر عػػػن  ؛حصػػػو٥با  ي ٍلػػػعً  :ملم (إىل حصػػػوؿ ال ائػػػدة)قولػػػع: لػػػع  قػػػاؿ: "
 ال ا٢بصػػوؿي    ال مػػل ا٢بصػػوؿي  ريػػدى كهػػو إ٭بػػا يظهػػر إذا ملي  .اال تػػداء كالشػػرط مقػػارف. قالػػع الناصػػر

 (ٕ)"فافه .   الشثف

                                                             

  .ِْٔ/ِ( ينظر: شرح اللافية ُ)

  .ُّٔ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ِ)

 .ُِٗ/ُ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ّ)

 .َِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ُْٔتواي  األل ية حواشو على  (ٓ)
 .ِّٓ/ُحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٔ)
 .ِٗٗ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ٕ)
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كمنػع يتضػ  مػػرادي ا ػن هشػػاـ مػن التمبػػّب ٕبصػوؿ ال ائػػدة  ال  ػالمل  ٕبصػػو٥با  ك٩بػا يايػػد 
  -حسػب مػا توصػلت إليػع–تمبػّب  ػالمل   ا٢بصػوؿ القوؿ ملف ما من شراح األل يػة اسػتهدـ ال

 (ُ)كملف  ا ن مال  قد ع  يف الشرط ٕبصوؿ ال ائدة  كمل يم   المل  ٕبصو٥با.

 االعتراض الرابع عشر: تساوي المبتدأ والخبر ومعرفتهما 

القػػوؿ ٗبمرفػػة  ملك تسػػاكم  -يف ) ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ (-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
 كلله  يبلث حاالت:٣ب  ٤با ٯبب فيع تثخر ا٣ب   قاؿ ا ن هشاـ: "ا٤ببتدمل كا

 كٯبب يف ملر   مسائل: (  ه ائً قى  ده يٍ زى )كػ  ر  كهو األصلإحداها: التثخُّ 
 (ِ)".ع  ا٤ببتدمل  كذل  إذا كانا ممرفتْب  ملك متساكيْب كال قرينةاؼ التباسي إحداها: ملف ٱبي 

 تسػاكيهما دكف إيػرادو ٤بمرفتهمػا؛ حػٌب يػدخل  فّبل اللقاٍل ملفضلية االقتصار علػى القػوؿ
مػػع  كا تدائ ع عنػػد سػػيبويع  كيقػػػوؿ: يتػػع  ملك خ يتػػػيف قولػػع مػػا كػػاف ا٣بػػػ  فيػػع نلػػرةن؛ ١بػػػواز تقدُّ

"قولع: )ملك متساكيْب(  لو اقتصر على قولع: )كذل  إذا كانا متساكيْب(  كملراد  ع التساكم يف 
 :قػدـ ا٣بػ  فيػع كقيػل ع لػو؛ ألن ػ(زيػده رجػله صػا ه )و: ليندرج فيع ٫ب  جواز اال تداء  للاف ملكىل

ـ ملٍف يلوف خ نا ١باز عند سيبويع ( زيده  صا ه  رجله )  (ّ)."كمبتدملن  يف ا٤بقد 

كعل ػػل ياسػػْب ا٢بمصػػي عػػدـ اكت ػػاًء ا ػػػن هشػػاـ  ا٤بتسػػاكيْب لصػػحة اال تػػداء هبمػػا عػػػن 
يف  كيقوؿ: "كقػد يقػاؿ: مل يلتػف ا٤بمرفتْب  كذل  لبلحَباز عن توه  التساكم يف رتبة التمر 

 قولػػػػع: )متسػػػػاكيػىٍْب(  مػػػػ  قولػػػػع: )ا٤بمػػػػرفتْب( لتسػػػػاًكٍيًهما  صػػػػحة الوقػػػػوع مبتػػػػدمل؛ لػػػػئبل يتػػػػوه  
 (ْ)التساكم يف رتبة التمريف."

                                                             

 .ِٖٗ/ُيل هينظر: شرح التس (ُ)
  .َِٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)

  .ُُٓ( حواشو على تواي  األل ية ّ)

  .ُِٕ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ْ)
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ن شراح اللافية مىن رمى إىل ملف  ا٤براد  ا٤بتساكيْب ا٤بتساكياف يف ملمر التهصيص  مث إف مً 
مػػن تسػػاكيهما يف رتبػػة التمريػػف  كمػػراده  مػػن التهصػػيص ملف  ا٤ببتػػدمل   ُّ كملف  ا٤بػػراد  ػػا٤بمرفتْب ملعػػ

ملىٍزيىد ٚبصيصنا من ا٣ب   فيمتن  تقدَل ا٣ب . ملفاد ذل  الشهاب القا٠بي.
(ُ) 

منهمػا  كعلى كلو  فإف  قوؿ ا ن هشاـ  ػ)ا٤بمرفتْب( ك)ا٤بتساكيْب( ي لبهما ا٤بقػاـ  كللػله 
٤بتساكيْب( القيػػاـ  احملػػل يف مراتػػب التمريػػف  فػػبل ٲبلػػن لػػػ)ا داللتػػع عنػػد ا ػػن هشػػاـ  كالتسػػاكم

 ليدخل فيع ما ال يدخل  ػ)ا٤بمرفتْب(.

  )بِْئَس(و )نِْعَم(لزوم تأخير مخصوص  عشر: الخامساالعتراض 

(  ى ئٍ  ًػ( ك)نًٍمػ ى تقييػد خػ  ) -يف ) اب: ا٤ببتػدمل كا٣بػ (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ملك   ...مػدحو  جملػردً  مق ػوعو  خػ  عنػع  نمػتو ا فػإذا ملي كملما ح فع كجو ن هشاـ: " التثخّب  قاؿ ا ن 

ك( ره مٍ لي عى جي الر    ى ئٍ ده( ك ) ً يٍ لي زى جي الر    ى مٍ عنهما ٫بو: )نً  ماخرو  ( ى  ئٍ )ً ملك  (نًٍم ى )ٗبمُب  ٗبهصوصو 
 (ِ)".( فمبتدمل ال غّبلي جي الر    ى مٍ ده نً يٍ )زى  :٫بو إذا قيد را خ ين  فإف كاف مقدمنا

 )ماخ رو  :قولع(  كيقوؿ: " ى ئٍ  ً )( كنًٍم ى  زيادة قيد تثخّب ٨بصوًص )فاعَبض عليع اللقاٍل
 كق  فيع ا٤بهصوصي  إذ اللبلـ فيما ؛إليع ع غّبى ٧بتاجو عنهما( ه ا القيد كإف كاف ال يضر  للن  

 (ّ)."فليتثمل يلوف ك ل  متقدمنا  كال  خ  مبتدمل

( ًػك) )نًٍمػػ ( ٨بصػوصي ككجػع اعَبااػع ملف  ا٣بػ   الـز التػثخّب  كإال للػاف مبتػدملن خػػ    ٍئ ى
( لي جيػالر    ى ٍمػده نً يٍػ)زى  :٫بػو فػإف كػاف مقػدمناحػْب قػاؿ: )ا١بملة  كما ملكا  ا ن هشاـ فيما  مػد 

 .(فمبتدمل ال غّب

                                                             

 .ُِٕ/ُحاشية ياسْب على التصري  ( ينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف ُ)

 .ُِٗ-ُِٕ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُٓٓ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
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كاعَباض اللقاٍل ه ا كارد على ا ن هشاـ  ملما من قاؿ  ثن ع من  ياف كاقمػع كالصػب اف يف 
فػػبل يزيػػل  (ُ)."خػػرخػػ نا إال إذا ملي  إذ ال يلػػوف ا٤بهصػػوصي  ؛للواقػػ   يػػافه  ر(ا٤بػػاخ  )قولػػع: : "قولػػع

 االعَباض عليع؛ ألنع كإف مل اف الواق  فا٤بقاـ غّب ٧بتاج إليع؛ للزـك التثخّب.

 االعتراض السادس عشر: تصر ف الفعل الناسخ )دام( 

التمبػّب ٗبػا يي هػ  اإلطػبلؽ  -كملخوامػا(يف ) ػاب: كػاف -اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
يف تصػػػرؼ ال مػػػل الناسػػػ  )داـ(  كذلػػػ  يف ملقسػػػاـ تصػػػرؼ األفمػػػاؿ الناسػػػهة  حيػػػث قػػػاؿ: 

 :يبلية ملقساـكه   األفماؿ يف التصرؼ "
 ككثّب من ا٤بتثخرين.  عند ال راء (داـ) ات اؽ  ك (لي )  كهو ما ال يتصرؼ ٕباؿو  -ُ
كال   كملخوامػػا  فإ ػػا ال يسػػتممل منهػػا ملمػػره  (زاؿ)و ا  كهػػا ناقصنػػكمػػا يتصػػرؼ تصػػرفن  -ِ

 (ِ)ا."ألقدمْب  فإ   مليبتوا ٥با مضارعن عند ا (داـ)مصدر  ك

فػػػ كر اللقػػػاٍل ملف  يف ٘بريػػػد ل ػػػظ )األقػػػدمْب( إشػػػمارنا  ات ػػػاؽ النحػػػويْب علػػػى اسػػػتمماؿ 
)عند األقدمْب( لو قولع: ( متصرفنا  ٩با فيع ٨بال ة لقولع السا   فيما ال يتصرؼ  يقوؿ: "داـ)

 (ّ)"ك مض ا٤بتثخرين مراعاةن ٤با قبلع كاف ملظهر.  قاؿ: عند ٝبهور األقدمْب

ـى( م لقنػا  كػا ًن الػدهاف   كذلػ  ألف  مػن النحػويْب مىػن كافػ  ال ػراءى يف عػدـ تصػرؼ )دا
 (ْ)كا ن ا٣بب از  كغّبه .

ن( فاسػتدرؾ عليػع  ػثٍف كقد تنب ػع خالػدي األزهػرمُّ إلغ ػاؿ ا ػن هشػاـ ذكػر ) مػض ا٤بتػثخري
  ف ػػي تقييػػد  تنليػػت علػػى نػػص ا ػػن (ٓ)قػػاؿ: "ك)داـ( عنػػد األقػػدمْب  كقليػػل مػػن ا٤بتػػثخرين"

هشػػاـ  كالظػػاهر توجهػػع  كيبقػػى النقػػد علػػى قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ: )عنػػد األقػػدمْب(  فلػػو ملاػػاؼ 

                                                             

 .ِّْ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)
 .ِّٖ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
  .ُٓٔ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 .ٗٔ  النلت ا٢بساف ُُٖٓ/ّ  كارتشاؼ الضرب ُّٓينظر: توجيع اللم   (ْ)
 .ِّٗ/ُالتصري   (ٓ)
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)ٝبهػػور( للػػاف ملحسػػن كملظهػػر يف ا٤بمػػُب كمػػا استحسػػنع اللقػػاٍل. قػػاؿ ياسػػْب ا٢بمصػػي: "كلػػو 
 (ُ)ألقدمْب( )ٝبهور( كأ  التنليت."ج الشارح  ْب )عند( كل ظ )امز 

 اإلضافة التخفيَف ورفَع القبح  إفادةُ  عشر: السابعاالعتراض 

جٍمػػلى النػػوع الثالػػث مػػن ملنػػواع  -يف ) ػػاب: اإلاػػافة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
كإ٭بػػػا ت يػػػد هػػػ   اإلاػػػافىةي ...الته يػػػف  ملك رفػػػ  القػػػب   قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "اإلاػػافة ٩بػػػا ي يػػػد 

 (ِ)."الته يفى ملك رىٍف ى القيٍب ً 

 هػػ  ... إخل( قولػػع: )كإ٭بػا ت يػد"فػنقىضى اللقػاٍل قولػع ٗبػػا ال ي يػد شػيئنا مػػن ذلػ   فقػاؿ: 
 :(ّ)قولع: ه ا منقوضه  نحو قد يقاؿ

 الُود  أنِت اْلُمْسَتِحقَُّة َصْفِوِه     .....................
 (ْ)."قب و   ى رفٍ  كال  ي نا مل ت د ٚبفيع اافة فإف اإل

القب   مل يتثت  يف هػ ا البيػت   فّبل ملف  ما قالع ا ن هشاـ من إفادة الته يف  ملك رف 
م  كوف اإلاافة فيع داخلة ٙبت اإلاافة الٍب ال ت يد التمريف  كال التهصيص  فإ ا مل ت ػد 

ملف جػػػػواز النصػػػػب فيهػػػػا  إعمػػػػاؿ  الته يػػػػف المتنػػػػاع التنػػػػوين مػػػػ  )ملىٍؿ( يف )ا٤بسػػػػتحقة(  كمػػػػا
 ا٤بضاؼ مل ي د رف  القبً .

كٯبػػاب عنػػع  ػػثف  اقػػَباف ا٤بضػػاؼ  ػػػ)ملىٍؿ( مػػن الصػػور القليلػػة  كذلػػ  ٩بػػا دفػػ  ا ػػن مالػػ  
  كمػػػا ملف  (ٓ)إلٮبػػػاؿ ذكرهػػػا مػػػ  مػػػا يػت ػػػر فيػػػع إاػػػافة مػػػا فيػػػع )ملؿ( إىل مػػػا كػػػاف فيػػػع اػػػمّب 

 التقميد على ما يػلب.فلاف   (ُ) اختل وا يف جواز اإلاافة النحويْب

                                                             

 .ُٕٖ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ُ)
 .ِٗ/ّملكا  ا٤بسال   (ِ)
ينظر البيت يف: تواي   )ًمِب  كإف مل ملرجي منً  نواال(.من اللامل  مل ملقف على قائلع  كهو صدر  يت عجز :  (ّ)

 .ِّٗ/ّ  كا٤بقاصد النحوية َِّ/ِ  كا٤بساعد ّٕٗ/ِا٤بقاصد 
 .ّٓٗ-ّْٗتواي  األل ية حواشو على  (ْ)
 : ّٔقاؿ يف ملل يتع حيث  (ٓ)
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  تعريف )قَمْبُل( و)بَمْعُد( وتنكيرىمااالعتراض الثامن عشر: 

إطػبلؽ القػوؿ يف تمريػف )قػىٍبػلي(  -يف ) اب: اإلاافة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ك) ػىٍمدي( دكف تقييد  لوف ا٤بضاؼ إليع ممرفة  قػاؿ ا ػن هشػاـ: "كمنهػا )قػىٍبػلي( ك) ػىٍمػدي( كٯبػب 

 :إعراهبما يف يبلث صيوىرو 
 ...ح  ا٤بضاؼ إليعصر  إحداها: ملف يي 
ػػ ين   كتػػرؾ التنػػو   ل ظػػع  فيبقػػى اإلعػػراب نػػول يبػػوتي كيي   ؼ ا٤بضػػاؼ إليػػع ى الثانيػػة: ملف ٰبي

 ...كما لو ذكر ا٤بضاؼ إليع
ػػػوىل شػػػيالثا كللػػػن يرجػػػ  التنػػػوين لػػػزكاؿ مػػػا ء  فيبقػػػى اإلعػػػراب  لثػػػة: ملف ٰبيٍػػػ ىؼى  كال يػينػٍ

  لمػػػدـ اإلاػػػافة ل ظنػػػا كتقػػػديرنا ...  كٮبػػػا نلرتػػػاف يف هػػػ ا الوجػػػع؛يماراػػػع يف الل ػػػظ كالتقػػػدير
 (ِ)".نىا  كممرفتاف يف الوجهْب قبلعكل ل  نػيو  

قولػػع: )كممرفتػػاف يف الػػوجهْب... إخل( إطػػبلؽه حقػػع التقييػػد ٗبػػا إذا كػػاف كقػػاؿ اللقػػاٍل: "
 (3)."رى يػ  ػى تػى  على ملف ا٤بمُب مث كو ما نلرتْب يف الوجع الثالث مبِبٌّ  .ممرفةن  ا٤بضاؼ إليع

ككجػػػع اعَبااػػػع قػػػائ  علػػػى ملف  ا ػػػن هشػػػاـ كصػػػفى )قػىٍبػػػلي( ك) ػىٍمػػػدي( يف الػػػوجهْب األكلػػػْب 
 ث مػػػا ممرفتػػػاف  دكف ملف يقي ػػػد األمػػػر  تمريػػػف ا٤بضػػػاؼ إليػػػع. كقػػػد ٤بػػػ  خالػػػد األزهػػػرم هػػػ ا 

 "كٮبػا ممرفتػاف يف الػوجهْب قبلػعاإلطبلؽ  فاستدرؾ ك ْب  حْب قي د   تمرُّفهما  اإلاافة  قػاؿ: 
كٲبلػػن اإلجا ػػػة عػػن هػػػ ا االعػػَباض  ػػػثف  يف  (ْ)".افة ل ظنػػػا يف األكؿ  كتقػػديرنا يف الثػػػاٍل اإلاػػ

اإلاافة إفادة تمريف  ك قاء ا٤بضاؼ إليع يف الوجهْب األكلْب يػِب عن التقييد  لوف ا٤بضاؼ 
 إليع ممرفة. 

                                                             

 ًإٍف كيًصلىٍت  الث اًف كا١بىٍمًد الش مىرٍ     ككصٍل ملؿ   ا ا٤بضاًؼ ميػتػى ىرٍ 
 .َٖٓ/ِ  كٮب  ا٥بوام  ّٕٗ/ِينظر: تواي  ا٤بقاصد  (ُ)
 .ُٗٓ-ُْٓ/ّ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ِْْ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
 .َِٕ/ُ( التصري  ْ)
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 تحويل الصيغ للمبالغة  :التاسعاالعتراض 

تقييػػػد القػػوؿ ٗبػػػا  -: إعمػػاؿ اسػػػ  ال اعػػل(يف ) ػػػاب-اعػػَبض اللقػػػاٍل علػػى ا ػػػن هشػػاـ 
( للمبالػػة كالتلثػّب إىل : فػىم ػاؿ  ملك ٙبيىو ؿي صيػتع  ال اعل  قاؿ ا ن هشاـ: "ٙبيىو ؿ صػيػةي )فاعػلو

 (ُ)"ةو  فيممل عىمىلىع  شركطع...فػىميوؿ  ملك ًمٍ مىاؿ  لثرة  كإىل فىًميلو  ملك فىًملو  ً ًقل  

داللػػةن علػػى اقتصػػار ٙبويػػل الصػػيػة للمبالػػػة كالتلثػػّب  صػػيػة فػػّبل اللقػػاٍل ملف  يف تمبػػّب  
ػػو ؿ لػػ ات الػػػرض  كيقػػوؿ: " قولػػع: )ٙبيىػػو ؿ صػػيػةي )فاعػػل( دكف غػػّب    ينمػػا عيلػػ  ملف  غّبىهػػا ٧بي

ػػػ ( يػػػدؿ علػػى ملف غّبهػػػا ال ٰبيىػػػو ؿ  كمملػػوـه ملف  )شى ألف فملهػػػا  (؛عهى بً ٍشػػػمي )مػػن  ( ٧بػػػوؿةهى يػٍ بً فاعػػلو
 (ِ)".ع(هى بػى شٍ )ملى 

قد ملجاب ياسْب ا٢بمصي ٗبا يدف  اعَباض اللقاٍل   ثف  يف قوؿ ا ػن هشػاـ إشػارة إىل ك 
اس  فاعل الثبليي  كلي  قصػرنا علػى صػيػة )فاعػل(  قػاؿ: "فيػع إشػارة إىل مل ػا إ٭بػا ٙبػوؿ عػن 
اسػػػ  فاعػػػل الثبليػػػي  كهػػػ ا  اعتبػػػار الػالػػػب كمػػػا ملشػػػار إليػػػع يف التسػػػهيل  فقػػػاؿ: "كرٗبػػػا  يػػػِب 

)ًمٍ مىػػػػػػاؿ(  ك)فػىميػػػػػػٍوؿ(  ك)فىًمٍيػػػػػػل( مػػػػػػن )ملىفٍػمىػػػػػػل(")فػىم ػػػػػاؿ(  ك
  يشػػػػػػّب إىل قػػػػػػو٥ب : )دىر اؾ(  (ّ) 

ٍي (  ك)زىهيٍوؽ(  فاندف  قوؿ اللقاٍل."  (ْ)ك)سىٌاؿ(  ك)ًمٍموىاف(  ك)ًمٍهوىاف(  ك)نىً ٍير(  ك)٠بًى

ػًبيػٍهىة( الػٍب مػػن )ملىٍشػبىع( مل ػػا علػى تقػدير حػػرؼ جػر  ملم: شػػبيهةه  كٯبػاب عػن إعمػػاؿ )شى
ًبٍيع( يتمد ل  الباء. ملفاد ذل  مل و حي اف.  (ٓ) الشيء؛ ألف )شى

كمػػا -كالظػػاهر ملف  مػػراد ا ػػن هشػػاـ مػػن صػػيػة ال اعػػل هػػي اسػػ  فاعػػل الثبليػػي ا٤بتمػػدم 
  كذل  لي  على كجع القصر   ل الػلبة؛  ػدليل ٦بػيء الصػيىع مػن الر ػاعي -قاؿ  ع ا٢بمصي

 (ُ)كلو على نيدرة.  )ملىفٍػمىلى(
                                                             

 .ُِٗ/ّ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ّْٖ حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .ِٕ/ّشرح التسهيل ( ّ)
 .ٖٔ/ِحاشية ياسْب على التصري  ( ْ)
 .ُّّ/َُينظر: الت ييل كالتلميل ( ٓ)
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 العشرون: النعت بالمصدر االعتراض 

تميينػع ا٤بصػدر ملحػد األشػياء الػٍب  -يف ) ػاب: النمػت(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشػاـ 
 (ِ).": ا٤بصدىري الرا  ...  يػيٍنمت هبا ملر مةه  كاألشياءي الٍب"يينمت هبا  دكف تقييد  يف قولع: 

ملكرد علػػػى إطبلقػػػع ا٤بصػػػدري ا٤ببػػػدكءي ٗبػػػي  زائػػػدة   "قولػػػع: )الرا ػػػ : ا٤بصػػػدر(فقػػػاؿ اللقػػػاٍل: 
كػ)مىزار(  ك)مىسّب(؛ فإنع ال ينمت  ع."

(ّ) 

كقػػػد تنبػػػػع ٥بػػػػ ا االعػػػػَباض خالػػػد األزهػػػػرم  فاسػػػػتدرؾ علػػػػى ا ػػػن هشػػػػاـ  تقييػػػػد النمػػػػت 
 شػركط: ملحػدها: ملف ال   ٠باعنػا (ا٤بصػدر)الرا  : ٩با ينمت  ع  ا٤بصدر  شركطو يبلية  فقاؿ: "

ملك  زنػة مصػػدر يبليػي. الثالػػث:   كال ٯبمػػ . الثػاٍل: ملف يلػوف مصػػدر يبليػي  ُبكال يثػ  يانػث
 (ْ)"ملف ال يلوف ميمي ا.

 : (ٓ)كملشار إليع ا ن مال   قولع

 فاَلَتَمَزُموا اإلفْمَراَد والتَّذِْكَيرا       َدٍر َكِثَيراممممُتوا بَمصْ مممَ ونَع

 اإلشارةاالعتراض الحادي والعشرون: امتناع تفريق نعت 

: "قولػػع:  -يف ) ػػاب: النمػػت(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ  كإذا تػىمىػػد دت النمػػوتي
كإف اختلػف كىجىػبى الت ريػ ي فيهػا   فإف اٙب ىد ممُب النمت اٍستػيٍػُب  التثنية كا١بمػ  عػن ت ريقػع...

 (ٔ)." الم ف

                                                             

 .ٖٔ/ِ  كحاشية ياسْب على التصري  ِّّ  كمنه  السال  أليب حياف َّٗ/َُينظر: الت ييل كالتلميل ( ُ)
 .ُِّ/ّملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ْْٓاألل ية حواش على تواي   (ّ)
 .ُّْ/ِكحاشية ا٣بضرم   ٕٓٗ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد  ُُٗٗ/ْارتشاؼ الضرب   كينظر: ُُٕ/ِالتصري   (ْ)
 .ْٓملل ية ا ن مال   (ٓ)
 .ُّّ/ّملكا  ا٤بسال   (ٔ)
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قولػػع: )كإف اختلػػف "فػػ كر اللقػػاٍل ملنػػع مل يسػػتثًن اإلشػػارة؛ حيػػث ال يتػػثتى ت ريػػ  نمتػػع: 
ت ري  نمتع  فػبل ٯبػوز: مػررت  فإنع ٩بتن  ؛ملكرد على إطبلقع اس  اإلشارةكجب الت ري ... إخل( 
 (ُ)."هب ين ال ويل كالقصّب 

كمػا نبػع لػ ل  غػّب   (ِ)كالزيػادم كالسػّبايف  كقد قػاؿ  ػ ل  سػيبويع  كا٤بػ د  كالزجػاج 
 (ّ)كغّبه .  ا١بي   كالشاطيب  كاألمشوٍلحياف  كا٤برادم  كناظر  كثيب  النحويْب كاحد من 

  كذلػ  ٩بػا يػدلل (ْ)استثُب نمػت اإلشػارة منػع يف )مػػِب اللبيػب( قد ا ن هشاـ كما ملف
 على عدـ إغ الع ا٤بسثلة   قدر سهو  عن ذكرها.

 ترتيبها وأعدم الدقة في اختيار بعض األلفاظ,  المطلب الثاني:

عبارتػع  ملك خ ػث يف اسػتمما٥با  ملك  حيث إيهاـاٍل ملسلوب ا ن هشاـ من فيع ناق  اللق
لمدـ دقتع يف اختيارها  ملك ملف  استمماؿ غّبها ملكىل من استمما٥با يف ه ا ا٤بواػ   ملك إسػهاب 

 غّب ٦بدو.

 االعتراض األول: لحاق تنوين الترنم بالقوافي 

ملٍف جمػل تنػوين  -كمػا يتػثلف منػع( اللػبلـيف ) ػاب: -اعػَبض اللقػاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
تنػػوينى )كزاد ٝباعػػةه ...  كملنػػواع التنػػوين ملر مػػة:الػػَبًل مػػا يلحػػ  حػػرؼ ا٤بػػد  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "

 (ٓ)  ملم: الٍب هخرها حرؼ مد ".البلًح ي للقوايف ا٤بٍ لىقىة :كهو (التػ رىًلًُّ 

                                                             

 .ْْٓاألل ية حواش على تواي   (ُ)
 .ٕٓٗ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ٖٗٓ/ِ  كينظر: ارتشاؼ الضرب ِِّ/ُ  كالتمليقة ٖ/ُينظر: اللتاب  (ِ)
  ا٤بقاصد الشافية َّّٓ/ٕ  كٛبهيد القواعد ٕٔٗ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ٖٗٓ/ِينظر: ارتشاؼ الضرب  (ّ)

 .َُِ/ِ  كينظر: التصري  لؤلزهرم ِّّ/ّ  كشرح األمشوٍل ٓٔٔ/ْ
 .ْٕٗينظر: مػِب اللبيب  (ْ)
 .ُٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ٓ)
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 ػدؿ فاللقاٍل يمػَبض ٢بػاؽ تنػوين الػَبًل  ػاخر القػوايف؛ إذ هخرهػا حػركؼ ا٤بػد   كالتنػوين 
  (ُ)ملم هخػر القػوايف  قرينػة مػا سػب  )البلحػ  للقػوايف( قولػع:منها  كلي  الح  هبا  فيقػوؿ: "

إذ هخرهػا علػى مػا سيصػرح  ػع حػركؼ ا٤بػد  فتنػويني الػَبًل يلحػ ي حػركؼ  ؛حينئػ و  كفيع إشػلاؿه 
 ه ال الحػ    كلي  األمر ك ل ؛ إذ التنوين  دؿه من حرؼ ا٤بػد  (ِ)ا٤بد ا٤ب كورة  قضية ما ذكر

 (ّ)". ع

كيػػػنقض هػػػ ا االعػػػَباض مػػػا سػػػي كر  ا ػػػن هشػػػاـ  مػػػد التمثيػػػل علػػػى تنػػػوين الػػػَبًل  قػػػوؿ 
 :(ْ)القائل

 نْ ممْد أَصابَ ممَلقَ  َأَصْبتُ  إنْ  يوُقول      اِذَل َوالِعَتاَبنْ ممْوَم عَ ممماللَّ  يأِقل  

مػػن األلػػف لػػَبؾ  فجػػئ  ػػالتنوين  ػػدالن   ا(ا ى ا( ك)ملصىػػتا ىػػاألصػػل )المً مث يقػػوؿ موا ػػحنا: "
؛ -ال  مد -  كلمل  اللقاٍل غ ل عن ذل   ككاف على ا ن هشاـ ملٍف ي كر  يف ا٢بد  (ٓ)."الَبًل

 ؛ حٌب ال يلب  على ملحد كما يف اللقاٍل.

 االعتراض الثاني: أصالة المبني وفرعية المعرب

التمبػػّب  ال رعيػػة لػػػ)ا٤ببِب(  -يف ) ػػاب: ا٤بمػػرب كا٤ببػػِب(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
كيسػمى   كهػو ال ػرع  كمبػِبٌّ  .اننػكيسػمى ميتىمىل    كهو األصل  االس  ار اف: ميٍمرىب"يف قولع: 

 (ٔ)"غّب متملن.

ا يقا ل ا٤بمرب  ػ)خبلفع(؛ ألف التمبّب  ػ)ال رع( ياكد م  رل اللقاٍل ملف  عليع التمبّب عكي
    ل ا٤براد  ػ)األصل( يف ا٤بمرب هو الراج ي؛ إذ لو ممُب األصالة للممرب  كلي  األمر ك ل

                                                             

 : "التنوين كهو: نوف ساكنةه زائدة تلح  اآلخر".ُْ/ُكذل  يف قولع  (ُ)
 عند قولع: "ا٤ب لقة ملم: الٍب هخرها حرؼ مد ". (ِ)
 .ُِحواش على تواي  األل ية  (ّ)
 من البحث َُْص سب  ٚبرٯبع (ْ)
 .ُٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ِٗ/ُا٤بصدر السا    (ٔ)
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  يقوؿ اللقاٍل: "قولع: (ُ)استقاـ التمبّب  ال رعية للمبِب لص   اعتبار ا٤بمرب ملكالن ييبُب عليع يافو 
كما قالع -)كهو األصل( يمِب الراج   فا٤بتجع ملف يقاؿ يف مقا لع: )كهو ًخبلفيعي( ال ال رع 

 (ِ)ا يناسبي األصلى  ٗبمُب ما يػيٍبتىُب عليع غّب ."؛ إذ ال رع إ٭ب-ا٤بصنف

قد ٯباب ٗبا قالػع السػيد الشػريف ": فقاؿ  االعَباضملجاب الشهاب القا٠بي عن ه ا ك 
إىل –علػى الػراج   مػن ملف للمرجػوح ا تنػاءن  :يف حواشي ا٤ب صل يف اللبلـ على األصل كال ػرع

كذلػ  فائػدة   األصػالة ا٤بػ كورة  ضػد  ف ي قولع: )كهو ال رع( إشػارة إىل ملنػع متصػف  -ملف قاؿ
كإ٭بػػا ي هػػ  ٨بال تػػع لػػع يف ممنػػا  ملك   قولػػع )كهػػو خبلفػػع( مل يي هػػ  ذلػػ   ملم فائػػدة  كلػػو عػػ   

 (ّ)."٫بو 

كقد ع   ا ن هشاـ يف )ق ر الندل( عن ا٤ببِب  ثنع خبلؼ ا٤بمرب   ينما يف شرحع عػ  
كهػو مػا   ممػربه فثمػا االسػ ... اػر اف: "   قاؿ يف )ق ػر النػدل(:(ْ)عنهما  ث ما ملصل كفرع

ملمػػػا يف )ٝبػػػ   (ٓ)."فػػػعبلكهػػػو ٖب  كمبػػػِبه (. زيدػ)كػػػ   يتػػػػّب هخػػػر   سػػػبب الموامػػػل الداخلػػػة عليػػػع
 (ٔ).ا١بوام ( فقد استممل ل ظ )الضد( للتمريف  ا٤ببِب  ملم  ثنع اد ا٤بمرب

مصػن اتع  فتػارة يسػتممل   ػْب عن ا٤ببػِب تمبّب يف ك٩با سب  يتبْب ملف  ا نى هشاـ قد تنوع 
 ل ظ )الضد(  كتارة )ال رع(  كملخرل )ا٣ببلؼ(.

كا٢باصػػػل ملف  تمبػػػّب ا ػػػن هشػػػاـ  ػػػال رع ملك ٖببلفػػػع هػػػو مػػػراد ٤بمػػػُبن كاحػػػد  حيػػػث عػػػر ؼ 
  (ٕ)"ال ػػػرع: خػػػبلؼ األصػػػل  كهػػػو اسػػػ  لشػػػيء يبػػػُب علػػػى غػػػّب . قولػػػع: "ا١برجػػػاٍلُّ )ال ػػػرع( 

                                                             

  .ٔٔ  كا٢بدكد األنيقة ّٕينظر: ا٢بدكد للرماٍل   (ُ)
  .ِْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  .ْٕ/ُينظر قوؿ الشهاب يف حاشية ياسْب على التصري    (ّ)
 .ُّينظر: شرح ق ر الندل  (ْ)
 .ْق ر الندل  (ٓ)
 .ْٔ/ُينظر: ٮب  ا٥بوام   (ٔ)
 .ُٔٔالتمري ات  (ٕ)
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صػػ بلحي؛ ألف الضػػدين ال ٯبتممػػاف علػػى الملػػ  كا٣بػػبلؼ هػػو الضػػد ال ا٣بػػبلؼ ٗبمنػػا  اال
 (ُ)من ا٣ببلفْب  ملفاد ذل  ا٣بضرم.

الشهاب  ثف  التمبّب  ػػ)ا٣ببلؼ( يي هػ   عفبل كجع العَباض اللقاٍل  كما ملف  ما قالكعليع 
.  ا٤بهال ة غّب متثت  ٤با تبْب 

 بين حد اإلعراب وعالماتو :الثالثاالعتراض 

حػػد  لئلعػػراب  ثن ػػع مليػػره  -يف ) ػػاب: ا٤بمػػرب كا٤ببػػِب(-شػػاـ اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن ه
ظػػاهر  مث التمبػػّب  ل ػػظ )عبلمػػات( للضػػمة  كال تحػػة  كاللسػػرة  كا٢بػػ ؼ  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: 

  كنصػػبه   كملنواعػػع ملر مػػة: رفػػ ه   ٯبلبػػع المامػػلي يف هخػر الللمػػة  ملك ميقىػػد ره   اإلعػراب ملىيػىػػره ظػػاهره "
 (ِ)..."مليصوؿ كهي: الضمة للرف  اع األر مة عبلماته ك٥ب   األنو   .كجىٍزـه   كجىرٌّ 

كيرل اللقاٍل ملف  حد  لئلعراب هو ا٢بد الل ظي   ينما التمبّب  ػػ)عبلمات( متجػعه للحػد 
قولػع: )عبلمػػات( إ٭بػا يتجػع علػى القػػوؿ ا٤بمنػوم  الػ م هػو: تػيػّب يف ملكاخػػر الللػ   كيقػوؿ: "

  كقػػوؿي  مضػػه  يتجػػع عليػػػع  حػػد  السػػا   ػػثف اإلعػػراب ممنػػوم ال ل ظػػي  كمػػا هػػو مقتضػػى
مليضنػػا؛ إذ المبلمػػات ٝبػػ  )عبلمػػة( ٗبمػػُب )عىلىػػ ه( مػػردكده  ػػثف الضػػ   كملخواتًػػع مل٠بػػاءي ملجنػػاسو  ال 
(  ك صدؽ حد النلرة  كهػو: "مػا دؿ علػى شػيءو   ملعبلـه؛ لقبو٥با التمريف  ثؿ  كدخوؿ )ريب 

 (ْ)"على كل منها. (ّ)"ال  مينع

   ( لىػػعى )  ملك ٝبػػ  ( لىػػعى )  ٗبمػػُب (عبلمػػة)  ٝبػػ  (عبلمػػات")هػػرم: األز كقػػد قػػاؿ خالػػد 
  ككػػ ا البػػاقي  كهبػػ ا ينػػدف  مػػا كمسػػما  الرفػػ ي    فالضػػمة علػػ ه (لبٍ  ى اٍصػػ)ٝبػػ   (اص ببلتػ)كػػ
ات  كمػػا نػػاب عنهػػا ع جمػػل اإلعػػراب ملكالن ن ػػ  ا٢بركػػكذلػػ  ملن ػػ ؛يف كبلمػػع تناقضنػػا قػػاؿ: إف  يي 

                                                             

 .ّٕ/ُينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ُ)
 .ّٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 : "كقاؿ غّب  )يمِب غّب ا ن جِب(: النلرة ما دؿ  على شيء ال  مينع".  ِٕٗقاؿ ا ن ا٣بباز يف توجيع اللُّم   (ّ)
  .ّٖحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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٥بػػ   األنػواع األر مػػة عبلمػػات ك )لئلعػراب  قولػػع:  يانينػػا عبلمػػاتو ا . كجملهػ... إخل(مليػػر) قولػع: 
  (ُ)(".الضمة للرف  :ملصوؿ  كهي

كاألزهرم ملراد الرد عن ا ن هشاـ  للن اللقاٍل احت   قولع ه ا على ا ن هشاـ؛ حيث 
جمػػػػل ٚبػػػػري  األزهػػػػرم يتجػػػػع علػػػػى اإلعػػػػراب ا٤بمنػػػػوم ال الل ظػػػػي الػػػػ م حػػػػد  ػػػػع ا ػػػػن هشػػػػاـ 

 ع نقىض ٚبرٯبع يف مليناء اعَبااع.اإلعراب  كما ملن  

ػػكملجػػاب الصػػب اف ع ا اعػػَبض  ػػع اللقػػاٍل  ػػثف  اإلعػػراب كعبلمػػة اإلعػػراب  ينهمػػا عمػػـو م 
كخصوص  فبل منافاة  ْب تميْب الضمة كغّبها إعرا نا  ك ػْب تميينهػا عبلمػةن لئلعػراب  فيقػوؿ: 

ع إعرا نػػا مػػن حيػػث لىػجمٍ  ألف   ؛إعػػرابع عبلمػػة الشػػيء إعرا نػػا كجملًػ لً ٍمػملنػع ال منافػػاة  ػػْب جى "...
فانػدف  مػا ملطػاؿ  ػع   كجملػع عبلمػة إعػراب مػن حيػث خصوصػع  عمـو كونػع مليػرنا جلبػع عامػل

   (ِ)"البمض.

ك يظهػػػر ملف اعػػػَباض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ متجػػػعه هنػػػا؛ إذ المبلمػػػات تلػػػـز ا٤بمنػػػوم  
 ٖببلؼ الل ظي الظاهر. 

 (االعتراض الرابع: حذف الالم في )ىنو

القػوؿ  ػثف  إعػراب )هنػو(  -يف ) ػاب: األ٠بػاء السػتة(-اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
 ا٢بركات الظاهرة على النوف  مد ح ؼ المهػا ملفصػ  مػن إعراهبػا  ػا٢بركؼ  قػاؿ ا ػن هشػاـ: 

 (ّ)".ؼي البلـً فيمربي  ا٢بركاتملم: ح   قصي ًن النكاألفص ي يف ا٥بى "

ع يقتضي كوف ا٢بركؼ الٍب يف ملكاخر األ٠باء السػتة فاعَبض اللقاٍل على قولع؛ حيث إن  
ـي الللمػة إعرا نػا؟  األخرل على لػة التماـ هي الماما كمػا عػ    ػع يف )هنػو(  فليػف تلػوف ال

ملم -تامة  ( قضيتع ملف األ٠باء الستة على الوجع األكؿالبلـً  ح ؼي  :قولع: )ملميقوؿ اللقاٍل: "

                                                             

  .ٕٓ/ُالتصري   (ُ)
  .ُْٓ/ُاألمشوٍل حاشية الصباف على شرح  (ِ)
 .ْْ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
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ػا  ملك منقلبػة عنهػافا٢بركؼ ا٤ب كورة   -البلـً  يا تة إذ    فيشػلل كو ػا إعرا نػا يف ملكاخرها المامي
التمػػاـ هبػػ ا ا٤بمػػُب غػػّب  علػػى ملف    هػػي ن ػػ  األكاخػػر كهػػ   األحػػرؼ  خػػر الللمػػةههػػو مليػػر يف 
 (ُ)"ما.إذ البلـ ٧ب كفة فيه  ؛(فو)ك (ذك)٩بلن يف 

ػػايف ذكػر ا ػػن هشػ للػن   فػػبل   ػػع  ػاألحرؼ علػى قلػة إعرا اـ للهػًن مػػ  األ٠بػاء السػتة تنبيهن
ػ ى ا٤بسػاكاة يف االسػتمماؿ  كقػد  قػاؿ ا ػن مالػػ : يصػ ُّ قياسػها عليػع كمػا فمىػل اللقػاٍل حػْب كىهى

يف  ع ٥بن  وه  ذل  مساكاتي فيي   م  ه   األ٠باء كقد جرت عادة ملكثر النحويْب ملف ي كركا ا٥بنى "
ا يف مبلزمػػػة الػػػنقص إفػػػرادن  (يػػػدو )ٍجرىل ػفيػػػع إجػػػراؤ  ميػػػ االسػػػتمماؿ  كلػػػي  كػػػ ل    ػػػل ا٤بشػػػهوري 

 (ِ)".  كيف إعرا ع  ا٢بركاتكإاافةن 

 راد جمع المذكر السالم فيما ُعو ض عن المو بهاء التأنيثاالعتراض الخامس: اط  

التمبّب  االطراد ٤با هو  -مل(يف ) اب: ٝب  ا٤ب كر السا-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 :...ا ا١بم  يبلية شركطكيشَبط يف كل ما ٯبم  ه  ه  يف قولع: "شائ

 :...ملنواع كٞبلوا على ه ا ا١بم  ملر مةى 
ػػ هػػ ا ا١بمػػ  م  ػػرد يف كػػل يبليػػي     فػػإف  ...الثػػاٍل: ٝبػػوع تلسػػّب ض  فت الميػػعي كعػػو  حي
 (ّ)".عنها هاء التثنيث كمل يلسر

ػػعه إىل كػػوف االطػػراد يتنػػاأ مػػ  االشػػَباط  سػػبب عػػدـ ٙبقػػ   كاعػػَباض اللقػػاٍل عليػػع موج 
  كػػاف (ْ)قػاؿ: )شػائ ( كمػا قػاؿ الراػي قولػع: )فػإف هػ ا ا١بمػ  م  ػرده( لػوالشػركط  كيقػوؿ: "

: )كييٍشػػػتػىرىطي. ملنسػػب  قولػػع فيمػػػا انت ػػت فيػػػع  االشػػَباطى مػػػ  االطػػرادً  .. إخل ( فليتثمػػل  فػػػإف  ملكالن
 (ٓ)"الشركطي مناؼو لع.

                                                             

  .ُْ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
  .ُّٔ/ُشرح التسهيل  (ِ)
 .ِٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
. كعبارتع: "كاعل  ملنٌع قد شاع ا١بم   الواك كالنوف  م  ملنٌع خبلؼ القياس  ٖٕٔ/ّ لللافية ينظر: شرح الراي (ْ)

 فيما مل يثت لع تلسّب من االس  ال م عيو ض من المع تاء التثنيث ا٤ب توح ما قبلها... ٫بو: سىنىة  ًسنيوف".
  .َٓ حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
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  حيػث قػاؿ: لس ػركمل يي  ما عيػو ض عػن المػع هػاء التثنيػث  الشياع ا ني مال  فيكقد ع   
كشػاع هػ ا االسػتمماؿي فيمػا ...  كما مليٍعًرب مثل ه ا ا١بم  غػّبى مسػتوؼو للشػركط فمسػموع"

ػػر مػػن مىو ض مػػن المػػع هػػاءي التثنيػػث   سػػبلمة فػػاء ا٤بلسػػورها  ك لسػػر ا٤ب توحهػػا  ػػػػيػػا٤ب مل ييلس 
  (ُ)": رًقة  كملااة  كإكىز ة.ك الوجهْب يف مضمومها  كرٗبا ناؿ ه ا االستمماؿ ما كيس ر  ك٫بو

كتب  الزرقاٍلُّ اللقاٍل  يف ه ا االعَباض  مث حػاكؿ اإلجا ػة عنػع فقػاؿ: "كٲبلػن ملف ٯبػاب 
 ثف ا٤براد  االطراد االطراد اللػوم  كهو اللثرة  للن يبمد ه ا التمبّب فيمػا خػرج عػن الضػا ط 

ييمػػ    القلػػة كمػػا هػػو ا٤بناسػػب للػػبلـ  الشػػ كذ؛ فإنػػع يراعػػى فيػػع التمبػػّبى  ػػاالطراد  كإال فلػػاف 
 (ِ)التسهيل."

كملما شراح األل ية فػبل ملعلػ  ٩بػن اسػتممل مػنه  التمبػّب  ػاالطراد مػ  االشػَباط كمػا فمػل 
 (ّ)ا ن هشاـ  عدا ا ن طولوف.

كمػػا عػػ   ػػػع ا ػػني مالػػ  كالراػػػيُّ  كاعػػَبض اللقػػاٍل علػػػى ا ػػن هشػػاـ التمبػػػّب ٖببلفػػع هػػػو 
كعدكؿ الزرقاٍل عن ٚبري  ا٤براد  ػاالطراد  .الشياع م  انت اء الشركط إذ ال إشلاؿ يفاألظهر؛ 
اطػػػرد فيػػػع )قولػػػع: ا قػػػاؿ الصػػػباف: "؛ ًلمػػػسػػػتقي م هػػػو اللثػػػرة لتنافيػػػع مػػػ  الشػػػ كذ فػػػػّب اللػػػػوم
ػػا شػػ   ) :فػػبل ينػػايف قولػػع هن نػػا  كثػػر كشػػاع اسػػتمماالن   :ملم (ا١بمػػ  مػػا عػػ    ػػع ا ػػن   كلً (ْ)("قياسن

 (ٓ)  كما ذىكر.و شائل منع ما ها٤بسموع ال يستلـز القلة   مال  من السماع؛ ك 

                                                             

 .ّٖ-َٖ/ُ ن مال    كينظر: شرح التسهيل الُْتسهيل ال وائد  (ُ)
 .ْٕ/ُينظر قوؿ الزرقاٍل يف حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ٕٔ-ٕٓ/ُ: شرح ا ن طولوف ينظر (ّ)
 .ُِٔ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ْ)
 .ْٕ/ُ: حاشية ياسْب على التصري  ينظر (ٓ)
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 االعتراض السادس: تأويل اإلضافة البيانية

التمبػّب  اإلاػافة ٗبػا ٲبلػن  -يف ) اب: النلرة كا٤بمرفػة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
  (إف  )( كهػػػي: )ليػػػت( ك)لمػػػل   ملخػػػواتً  ها  قيػػػةي بى نصىػػػ "كإفٍ االسػػػتػناء عنهػػػا  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: 

 (ُ)  فالوجهاف".(كثف  )  ك(للن  )  ك(ملف  )ك

نصىػبىها  قيػة ملخػوات( لػو حػ ؼ ل ػظ ) قيػة( ألجػاد  كسػل   "قولػع: )كإفٍ كقاؿ اللقاٍل: 
 (ِ)من تللف التثكيل  ثف  اإلاافة  يانية."

  ٩بػا ()ليػت( ك)لمػل   ملخػواتً ككجع اعَباض اللقاٍل عليع هو ملن ع ملااؼ ل ظ ) قيػة( إىل 
إىل اللل ػػة  تثكيػػل تلػػ  اإلاػػافة  ث ػػا  يانيػػة  كلػػو ملنػػع اقتصػػر علػػى التمبػػّب  قولػػع: )كإف ييلجػػئ 

 نصىبىها ملخوات )ليت( ك)لمل( ( للاف ملجود  كملسل .

 :(ّ)كا ن هشاـ قد ملفاد ه ا التمبّب من ا ن مال  حْب قاؿ

 ارَ يمَّ خَ مُ  نْ كُ , وَ سْ كِ اعْ  (لَّ عَ لَ ) عْ مَ وَ       ا رَ دَ نَ  (يْ تِ يْ لَ )ا, وَ شَ فَ  (يْ نِ تَ يْ لَ )وَ 

 ...........................      ...........    , اتِ يَ اقِ البَ  يْ فِ 

ـ ا٢بديث عنهما  كالتمبّب كفيع ملراد ا ني مال  ما  قي من ملخوات )ليت( ك)لمل(؛ لتقدُّ 
 كقولػػع:: " ػػع يضػػ رُّ لتثكيػػل اإلاػػافة البيانيػة  فقػػد قػػاؿ ا٤بلػػودم شػػارحنا  يػٍب ا ػػن مالػػ   قولػػع

 (ْ)."(...(ليت كلمل)يمِب: من ملخوات: ( اتً يى اقً البى  ا يفٍ رن يػ  ٨بيى  نٍ ككي )

                                                             

 .ُُْ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ٖٔ حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .ُّمال   ملل ية ا ن (ّ)
 .ِّٖ/ُتواي  ا٤بقاصد  (ْ)
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ما  ألف  عن التمبّب  بقية ملخوام -مليضنا–كاؼو  للن تقدُّـ ا٢بديث عن )ليت( ك)لمل(
كذكػػػره ٤بػػػا  قػػػي مػػػن ملخواممػػػا  فحصػػػل التلػػػرار كالتللػػػف الػػػ م  القسػػػ  الثالػػػث فيػػػع اسػػػتي اءه 
 .اعَبض على كجود  اللقاٍل

 االعتراض السابع: إسناد إعراب المركب المزجي لجزئو الثاني 

ت صػػػيل حلػػػ  جزئىػػػي ا٤بركػػػب  -يف ) ػػػاب: الملػػػ (-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
ا٤بزجػػي؛ حيػػث جمػػل ال ػػت  للجػػزء األكؿ  كجمػػل ا١بػػزء الثػػاٍل ممر نػػا  إال إف كػػاف كلمػػةى )كىيٍػػع( 

ػػػفيبػػػُب. يقػػػوؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "...  زلػػػة تػػػاء كلمتػػػْب نزلػػػت يانيتهمػػػا من  كهػػػو كػػػلُّ   زجػػػيه مى  به كمرك 
الضػمة كال تحػة  كحلػ  الثػاٍل ملف يمػرب    ...األكؿ ملف ي ت  هخػر التثنيث ٩با قبلها  فحل  

 (ُ)  كػ)ًسٍيبػىوىٍيًع( ك)عيمىرىكىٍيًع(."فيبُب على اللسر ع(يٍ كى إال إف كاف كلمة )

؛ حيػػػث اقتضػػػى اإل عػػػراب للجػػػزء الثػػػاٍل دكف كيػػػرل اللقػػػاٍل ملف  يف ت صػػػيلع هػػػ ا إشػػػلاالن
  قػػاؿ -ملم:  ػػبل ت صػػيل كمػػا فمػػل ا ػػن هشػػاـ–األكؿ   ينمػػا الصػػواب إعػػراب ا٤بركػػب ٔبملتػػع 

ب ا٤بزجػي هػػو ػف ا٤بمػرب مػن ا٤بركػمليقتضػي  الصػن هػ ا  قولػع: )كحلػ  الث ػػاٍل... إخل(اللقػاٍل: "
عػراب يظهػر كاإل  ٔبملتع ممربه  (كيع)ا٤بهتـو  ػّب  إذ ا٤بزجيُّ  ؛كهو ال يص ُّ   اٍل فقطػالث ا١بزء

عػراب إىل سػناد اإلإيف  ككثنػع تسػام   خػر ا٤بمػرب حقيقػةهنػع أل ؛ملك يقدر يف هخػر ا١بػزء الثػاٍل
 (ِ)"(.على اللسر   كما قاؿ: )فيبُب ع ٨بتصٌّ  -على اللسر ءكهو البنا-عي مقا لى  فأل ؛الثاٍل

هشػاـ يف تمبػّب  مشػى  علػى اللسػر  فلػثف ا ػن كمنشث اعَبااع ملف  ا٤بهتـو  ػ)كيع( مبػِبٌّ 
 يف غّب ا٤بهتـو  ػ)كىٍيع( على ا٤بقا لة ٕبلمع  كهو إسناد اإلعراب للجزء الثاٍل.

ملمػػا مسػػل  ا ػػن هشػػاـ فقػػد سػػللع عػػدده مػػن شػػراح األل يػػة كػػا ن النػػاظ   كا ػػن القػػي   
  (ّ)كاألمشوٍل  كا ن طولوف.

                                                             

 .ُِٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  .َٗحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  كشرح ا ن طولزف ُُٔ/ُ  كشرح األمشوٍل ُّْ/ُ  كإرشاد السال  َٓينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ّ)

ُ/ُِٔ. 
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ا١بػػزء األكؿ ليسػػت كقػػد كافػػ  الصػػبافي اللقػػاٍل يف هػػ ا االعػػَباض  حيػػث رملل ملف حركػػة 
كػػػاف األكىل ( إخل ...يبػػػُب علػػػى ال ػػػت )قولػػػع: للبنػػػاء   ػػػل تبقػػػى علػػػى مػػػا هػػػي عليػػػع  يقػػػوؿ: "

 (ُ)"أل ما ليسا للبناء. ؛كاألخصر يبقى على ما كاف عليع من فت  ملك سلوف

ت جريىػػػاألكؿ حالػػػة كاحػػػدة  كملي  مث إنػػػع نقػػػل اعػػػَباض اللقػػػاٍل كملردؼ  ثن ػػػع لػػػو مليلػػػزًـ ا١بػػػزءي 
 (ِ)إلعراب على ا١بزء الثاٍل كلو ٧ببل  ٤با نشث االعَباض.حركات ا

  كعليػػع (ّ)كاللقػػاٍل قػػد اسػػتمد اعَبااػػع مػػن سػػيبويع الػػ م يػػرل ملف ا٤بزجػػي  شػػيءه كاحػػده 
  كيف مػنهجه  األكلويػػة؛ إذ ا٤بركػػب ا٤بزجػػي مشػب عه هبػػاء التثنيػػث  فهػػي  (ْ)ا٤بلػودمُّ  كمل ػػو حي ػػاف

 يف اإلعراب   ل يق  اإلعراب عليها ٝبلة. كلمة كاحدة  ال يص  فيها التجزئة

 :(ٓ)كمن قوؿ اللقاٍل ياخ  ملف  قوؿ ا ن مال 

 َذا ِإْن ِبغَْيِر َوْيِو تَمَّ ُأْعرِبَا     ....................

نسبة اإلعراب إىل ٝبلة ا٤بركب  ال ا١بزء الثاٍل ملحسن من قوؿ ا ن هشاـ؛ ٤با فيع من 
 (ٔ)كحد .

 -جل وعال–االعتراض الثامن: إطالق لفظ المذكر على اسم اهلل 

عدكلىػػػع عػػػن التمبػػػّب  الماقػػػل  -يف ) ػػػاب: ا٤بوصػػػوؿ(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
اػر اف:  يُّ كاال٠بػللمامل  دكف ٙباشي التمبّب  ػػ)ا٤ب كر(  قػاؿ ا ػن هشػاـ يف ا٤بوصػوؿ اال٠بػي: "

                                                             

  .ُٓٗ/ُالصباف على شرح األمشوٍل حاشية  (ُ)
 ا    الص حة ن سها.ينظر: ا٤بصدر الس (ِ)
 .ِٕٗ/ّينظر: اللتاب  (ّ)
 .ِِ  كمنه  السال  ِٗينظر: شرح ا٤بلودم  (ْ)
 .ُْملل ية ا ن مال   (ٓ)
 .ُُٗ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ٔ)
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 مع جع ُّ ٫بػو:    كغػّبً  للمػاملًً  (الػ م) :ٜبانية: منها للم رد ا٤بػ كر فالنصُّ     كمشَبؾنصه 
َّ جف مغ جغ

(ُ)"...(ِ) 

   -تمػػاىل-عػدؿ إليػع عػن الماقػل؛ إلطبلقػع علػى البػارم  كيقػوؿ اللقػاٍل: "قولػع: )للمػامل(
  مػػ  ملن ػػػع -مليضنػػا-كمػػا ملشػػار إليػػع  ا٤بثػػػاؿ  كالمجػػب كيػػف ال يتحاشػػػوف عػػن ل ػػظ )ا٤بػػػ كر( 

 (ّ) ع!" -تماىل- يستحيل اتصافع

فّبل اللقػاٍل اػركرة المػدكؿ عػن ل ػظ )ا٤بػ ك ر( مثػل مػا فملػوا يف )الماقػل( إىل )المػامًل(؛ 
  للنهػػػا خارجػػػة عػػػن ل ػػػػظ -تقػػػد س ا٠بػػػع-  فهػػػي ملعػػػبلـ عليػػػػع -تمػػػاىل-لػػػدخوؿ مل٠بػػػاء اهلل 

علػى هػ ا    كقػد نب ػع اللقػاٍل-جػل  كعػبل-)ا٤ب ىك رًٍين(؛ لمدـ صحًة إطبلؽ ل ظ )ا٤بػ كر( عليػع 
االسػػػػتمماؿ يف ) ػػػػاب: الملػػػػ ( حيػػػػث قػػػػاؿ ا ػػػػن هشػػػػاـ: "كمسػػػػما  نوعػػػػاف: ملكلػػػػو الًمٍلػػػػ  مػػػػن 

مػػن ) قػػاؿ: " قولػػع:؛ إذ كقػػ  فيمػػا فػػر  منػػع    فانتقػػد اللقػػاٍل صػػنيمع(ْ)"كا٤بانثػػاتا٤بػػ ك رًٍين... 
لػػ ( )ملكيل المً ا٤بػ كرين... كا٤بانثػػات( هػ ا التبيػػْب يػيٍبً ػػلي مػا ألجلػػع عػػدؿ عػن )ملكيل المقػػل( إىل 

 (ٓ)من دخوؿ ما ال يص  استمماؿ المقل فيع."

  ػ"قولػع: )الػ م للمالًػ: ا٢ب يػد  قػاؿ (ٔ)  كالركداٍلُّ ا٢ب يد -مليضنا-كه ا ما اعَبض عليع 
  ٖبػبلؼ مػا -تمػاىل-ع علػى هػ ا يػدخل فيػع البػارم (؛ ألن  )للماملً  كغّب (  قد ملحسن يف قولع:

 ع قػػد قػػاؿ: )ا٤بػػ كر(  كاألكىل ملال    إال ملن ػػعاقػػله  -تمػػاىل-عليػػع ع ال ي لػػ  لػػو قػػاؿ: للماقػػل؛ فإن ػػ
 . (ٕ)ر  حْب يلوف كبلمع شامبل للبارم  كغّب "ي ك  

كقػػد استحسػػػن ياسػػػْب ا٢بمصػػيُّ المػػػدكؿى عػػػن ل ػػػظ )ا٤بػػ كر( إىل )ا٤ب ػػػرد( مػػػن كجهػػػْب: 

                                                             

 .ْٕسورة الزمر   (ُ)
 .ُّٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .َُِواشو على تواي  األل ية ح (ّ)
 .ُِٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ٖٖ حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
 .ُْٕ/ُكرملم الركداٍل يف حاشية الصباف   ّٗ/ُحاشية ا٢ب يد ينظر:  (ٔ)
 .ّٗ/ُد حاشية ا٢ب ي (ٕ)
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ال ائػػدة  ػػالتمبّب   كلتحصُّػػل -جػػل كعػػبل–لسػػبلمة التمبػػّب مػػن إطػػبلؽ )ا٤بػػ كر( علػػى اسػػ  اهلل 
 (ُ). ػ)المامًل(

مػػا لػػي  هنػػا  ػػػ)ا٤ب كر(  ا٤بػػراد ملف  كمػػا نقػػلى ٚبرٯبنػػا يف اإلجا ػػة عػػن هػػ ا االعػػَباض  كهػػو 
 (ِ).هنا" ه  ملرادكا  ا٤ب كر ما لي  ٗبانثو ػػ: "ملجاب  مضه :  ثن  قاؿا  مانثن 

 اهبػػػ ا)الماقػػػل( مػػػرادن  صػػػ ة ييسػػػو غ اسػػػتمماؿ القػػػوؿ  ػػػع ؛ ألف  غػػػّب مقبػػػوؿو كهػػػ ا التهػػػري  
كالمىجبي كيف ال يتحاشوف عن ل ظ )ا٤ب كر( ": قاؿ الركداٍلُّ مة يف التمبّب   ( على الس  ػ)المالً 

ال يدف  البشاعة الل ظية  فهو     ملرادكا  ا٤ب كر ما لي  ٗبانث(كقوؿ  مضه : )إ   !-مليضنا-
("لمبلقة ال ؛٦بازنا  ً ػ الماقل المالً  كقوؿ القائل: )ا٤برادي   (ّ).لزـك

 االعتراض التاسع: إبهام الصلة المعهودة

اسػتمماؿى ل ػػظ )اإلهبػاـ( علػػى  -يف ) ػاب: ا٤بوصػػوؿ(-اعػَبض اللقػاٍل علػػى ا ػن هشػػاـ 
كالصلة: إمػا ٝبلػة  كشػرطها: سبيل الضد  من ا٤بمهوًد ا٤بملـو  كاستثناء  منع  قاؿ ا ن هشاـ: "

 (ْ)".هاإهبامي  كالت هي   فيحسني ملف تلوف خ ية  ممهودة  إال يف مقاـ التهويل 

؛ إذ اسػتثُب الشػيءى  التمبػّبى ه ا ملف  فّبل اللقاٍل  مػن ذاتػع  كهػو يريػد الضػد   غػّب صػائبو
اعلػ  ملف ا٤ببهىمػةى  (إخل ...قولع: )إال يف مقاـ التهويػل"   قاؿ اللقاٍل:٤ببه  ممهوده للمهاطبً فا

ا٤ببهمػة مػن ا٤بمهػودة لػي   ءفاستثنا  ا٤بملومة :ملم  دةا٤بمهو  ادُّ  نة  كاجملهولةى ا٤بمي   لةً ا٤ب ص   ًادُّ 
كلػػػو مػػػن   اإلٝبػػػاؿ :ملم  إذ ا٤ببهمػػػة مملومػػػة للمهاطػػػب علػػػى سػػػبيل اإلهبػػػاـ ؛ينبػػػػي علػػػى مػػػا

 (ٓ)(."خل... إممهودة م صلة إال يف مقاـ) :فالوجع ملف يقوؿ  اللبلـ ال م قبل ا٤بوصوؿ

                                                             

 .ُُّ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ُ)
 .َِٕ/ُ ٦بيب النداحاشية ياسْب على ينظر:  (ِ)
 .ُْٕ/ُينظر قولع يف حاشية الصباف  (ّ)
 .ُْٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ُُٔ حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
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ا٤بػػبه  مػػن ا٤بمهػػود  كملحسػػن مػػن كاعػػَباض اللقػػاٍل ظػػاهر علػػى ا ػػن هشػػاـ  لبيػػاف عبلقػػة 
ذلػػػ  عػػػػدـ تقييػػػد ٝبلػػػػة الصػػػػلة  ػػػا٤بمهودة؛ ألف ا٤بوصػػػػوؿ قػػػد يػػػػراد  ػػػػع ا٤بمهػػػود فتلػػػػوف صػػػػلتع 
ممهػػودة  كقػػد يػػراد  ػػع ا١بػػن  فتوافقػػع صػػلتع  كقػػد يقصػػد تمظػػي  ا٤بوصػػوؿ فتػػبه  ممػػع الصػػلة  

 (ُ)كه ا ما ره  ا ن مال .

 االعتراض العاشر: ذكر حكم الخبر قبل التصور

ذكػػػر حلػػػ  ا٣بػػػ  كهػػػو  -يف ) ػػػاب: ا٤ببتػػػدمل كا٣بػػػ (-ض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ اعػػػَب 
  لئلسػنادً  دي كارت اع ا٤ببتدمل  اال تداء  كهو التجػرُّ االرت اع  ا٤ببتدمل  قبل تصور   قاؿ ا ن هشاـ: "

 (ِ)".ا٤ببتدمل  ال  اال تداء  كال هبماكارت اع ا٣ب   

 (ّ)يع ا٢بل  قبل التصور."كيقوؿ اللقاٍل: "قولع: )كارت اع ا٣ب ( ف

فػػّبل ملف صػػني  ا ػػن هشػػاـ ملكقمػػع يف الػػدكًر؛ ألف  ا٢بلػػ  علػػى الشػػيء ال يلػػوف إال  مػػد 
  كا ن هشاـ ذىكىر ا٢بل  قبػل (ْ)ممرفة احمللـو عليع  إذ إف ا٢بل  على الشيء فرعه عن تصوُّر 

 ملف يت  التصور.

ـى فيمػػا -كاعػػَباض اللقػػاٍل متجػػعه كيلػػـز ا ػػن هشػػاـ  كقػػد اعػػَبض  ا ػػن هشػػاـ رى ٍكػػذً  -تقػػد
  للػػػػن كػػػػاف غػػػػرض ا ػػػػن هشػػػػاـ منػػػػع الػػػػرد علػػػػى (ٓ)يف حػػػػد   -كهػػػػو التقػػػػدَل-حلػػػػ  ال اعػػػػل 

 اللوفيْب  كال يظهر ال ن هشاـ هنا دليله يف ذكر حل  ال اعل قبل تصور   كاستي اء ممرفتع.

                                                             

 .ُٕٖ/ُنظر: شرح التسهيل ي (ُ)
 .ُْٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُّٔ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
 .ِٖ  كالضوء ا٤بشرؽ على سل  ا٤بن   ُٓٓينظر: طرؽ االستدالؿ كمقدماما  (ْ)

 من ه ا البحث. ٗٔ: صينظر (ٓ)
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 صور لفظ )الوصف( عن شمول ما يدخل في الحكماالعتراض الحادي عشر: ق

التمبػػّب  ػػػ)الوصف( دكف  -يف ) ػػاب: ا٤ببتػػدمل كا٣بػػ (-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
   كإما ٝبلة.كهو: إما م رد: "عن ا٣ب  )ا٣ب ( يف قوؿ ا ن هشاـ
ز كيػ ي  ...فيتحمػل اػمّب  كإمػا مشػت ه  ... ا٤ببتػدملفػبل يتحمػل اػمّب  كا٤ب رد: إمػا جامػده 

 (ُ)."هو لع نٍ مى  على غّبً  الضمّب ا٤بتحمل إذا جرل الوصفي 

 :٫بػػو ليشػػملى  (جػػرل ا٣بػػ ي  إذا)منػػع  ( ملحسػػني قولػػع: )إذا جػػرل الوصػػفي فقػػاؿ اللقػػاٍل: "
 (ِ)(."وى هي   عي رى ك اى ره مٍ عى  ده يٍ زى )

لػن كصػ نا كقػد  ( ملعػ  مػن )الوصػف(؛ حيػث مشػل مػا مل يككجع اعَبااع ملف  ل ظ )ا٣ب
 ية كاالس .ا٣ب  تمينت لع 

كقد استممل التمبّب  ػػ)ا٣ب ( فيمػا جػرل علػى غػًّب مىػن هػو لػع ا ػني النػاظ   كمل ػو حيػاف  
 (ّ)عقيل  كاألمشوٍل  كا ن طولوف  من شير اح األل ية. كمل و

. كمػػػا عل ػػػل ياسػػػػْب (ْ)قػػػػوؿى ا ػػػن هشػػػاـ  ػػػػػ)الوصًف( احػػػَبازنا مػػػن ال مػػػػل ا٢ب يػػػدكجمػػػل 
هنا دكف )ا٣ب (  ثف  اللبلـ يف ا٣ب  ا٤ب رد  كحل  ا٤بشت  ا٢بمصي استمماؿ ل ظ )الوصف( 

 (ٓ)إذا كق  حاالن ملك نمتنا كحلمع إذا كق  خ ا.

 هو ا٤بتجع. )ا٣ب ( ملع  من ذل  كلع  فما ره  اللقاٍل   للن تمليلع ال يتجع؛ إذً 

                                                             

 .ُٓٗ-ُْٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُّٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  ُٖٖ/ُ  كشرح األمشوٍل َِٕ/ُ  كشرح ا ن عقيل ُْ  كمنه  السال  ٖٕينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ّ)

 .ُٖٓ/ُكشرح ا ن طولوف 
 .ُُٖ/ُينظر: حاشية ا٢ب يد  (ْ)
 .ّْْ/ِ. كينظر: شرح الراي لللافية ِّٕ/ُينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٓ)
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 صور حصول الفائدة في االبتداء بالنكرة  عشر: الثانياالعتراض 

التمبػّب  اللػاؼ ٛبثػيبلن علػى  -يف ) اب: ا٤ببتػدمل كا٣بػ (-ى ا ن هشاـ اللقاٍل عل اعَبض
بتػػػدمل  نلػػػػرة  إال إف كال يي النلػػػرة الػػػٍب ٙبصػػػل هبػػػا ال ائػػػدة فيصػػػ  اال تػػػداء هبػػػا  حيػػػث قػػػاؿ: "

٫بػو:   كيقاس على هػ   ا٤بوااػ  مػا ملشػبهها ...ـ  عنها ٗبهتص  مقد  حصلت فائدة؛ كثف ٱبي 
 (ُ)"(...له جي رى  بلميعي قصىدىؾ غي )

إىل ملف الصػورى ا٤بقػي  عليهػا  إخل( فيػع إٲبػاءه  .قولع: )كيقاس على ه  ..كيقوؿ اللقاٍل: "
  - البػػاء–( ٗبهػتص   : ) ػثف ٱبػػ  عنهػايقػوؿ ملكالن  هػي صػوري حصػوؿ ال ائػػدة  فلػاف األكىل ملفٍ 

 (ِ)."فتثمل  ا٢بصر ا٤باذنة  مدـ ال اللاؼ

ثيل  كاللاؼ تاًذف  مدـ حصر الصور الٍب فاعَبض عليع التمبّب  اللاؼ حْب ملراد التم
يقاس عليها  م  ملف  يف قولع: )كيقاس علػى هػ   ا٤بوااػ  مػا ملشػبهها( إشػمارنا  ا٫بصػار الصػور 

 فيما ذكر.

 : (ّ)كقد ع  ا ن مال  ٗبا ييشبع ذل  يف ملل يتع  حْب قاؿ

 َنِمرهْ  َما لم يُِفْد َكِعْنَد زَيدٍ        كرهَوال َيُجوُز االبِْتَدا بالنَّ 

 ْس َما َلْم يُمَقلْ قَ يمُ َولْ .....................       ......

فمث ل  اللاؼ على ملكىل الصور: )كمند زيدو ٭برة(  مث نب ع علػى ملف الصػور غػّب منحصػرة 
 ٗبا كرد  فباقيها ييقاس على ما ذيكر.

حيػػث  مػػا يزيػػد عػػن الصػػور ا٤بػػ كورة ( ْ)كمػػا ملف ا ػػن هشػػاـ قػػد ذكػػر يف )مػػػِب اللبيػػب(
ذكػػر عشػػر صػػور مػػن مسػػو غات اال تػػداء  ػػالنلرة  كذلػػ  مػػا يػػدل ل علػػى عػػدـ حصػػر  إياهػػا يف 

                                                             

  .َِْ-َِّ/ ُ( ملكا  ا٤بسال  ُ)

  .ُْٖ( حواشو على تواي  األل ية ِ)

  .ُٖ -ُٕ( ملل ية ا ن مال  ّ)

  .ُّٔ-َٖٔ( مػِب اللبيب ْ)
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األكجػػػع ا٤بػػػ كورة هنػػػػا. كمػػػا ملف  النحػػػويْب قػػػػد ت ػػػاكتوا يف حصػػػرها حػػػػٌب  لػػػع مػػػنه  ا٣بمسػػػػْب 
كجهنا.

(ُ) 

كلتمدد الصور ع   ا ن هشاـ  اللاؼ إشارة إىل إدخاؿ  قيػة ملمثلػة األنػواع. ملفػاد  ػ ل  
 (ِ).قاس  المبادم ن ا

للػػاؼ عنػػد ذكػػر مسػػوغات ْب ا٢بمصػػي سػػبب اسػػتمماؿ ا ػػن مالػػ  اكمػػا ملكاػػ  ياسػػ
اال تداء  النلرة  فقػاؿ: ")كلػيػيقى  مػا مل يػيقىػل( ٤بػا ملشػار إىل اػوا ط إفػادة النلػرة  األمثلػة الػٍب 

)كمنػد  ذكرها ملشار هب ا ملف  تلػ  الضػوا ط ال تنحصػري فيمػا ملشػار إليػع. كملمػا اللػاؼي يف قولػع:
 (ّ)زيد ٭برة( فهي إشارة ٤با عدا تل  األمثلة."

  تقدير )ما( بمصدر ما دخلت عليو :الثالث عشر االعتراض

ك٠بيػت )مػا( هػ   قولػع: " -يف ) ػاب: كػاف كملخوامػا(-اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
 (ْ)."ك٠بيت ظرفية لنيا تها عن الظرؼ كهو ا٤بدة  كهو الدكاـ  مصدرية؛ أل ا تػيقىد ر  ا٤بٍصدىر

فرملل اللقاٍل ملنػع لػو قػاؿ )كالػدكاـ(  ػدالن مػن )كهػو الػدكاـ(  للػاف ملحسػن؛ حيػث قػاؿ 
 قولع: )هو الدكاـ("ا ن هشاـ  ث ا تقدر  ا٤بصدر  كليست هي ا٤بصدر  ملم: الدكاـ  فيقوؿ: 

كاـ  فهي مقػدرة ٗبصػدر مػن مػادة مػا األحسن ملف يقوؿ: كالدكاـ؛ ألف  )ما( ه   ال ٚبتص  د
 (ٓ)."دخلت عليع

                                                             

  كحاشية ا٣بضرم على ٖٔ/ُ  كحاشية ياسْب على األل ية ُِٔ/ُ( ينظر: شرح ا ن عقيل على ملل ية ا ن مال  ُ)
 .ِّّ  ِٔٔ/ُا ن عقيل 

  كحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن َّٓ/ُقاس  المبادم يف حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ( ينظر قوؿ ا ن ِ)
 . ِٔٔ/ُعقيل 

 . ٖٔ/ُ( حاشية ياسْب على األل ية ّ)
 .ِّٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ُْٔاألل ية حواش على تواي   (ٓ)
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فػػإف مػػن قػػاؿ: سػػر ٍل مػػا صػػنمتى  فتقػػدير القػػوؿ هػػو )مػػا( مػػ  مصػػدر مػػا دخلػػت عليػػع  
 ملم: سر ٍل صينػٍمي ى  فل  ٚبتص )ما(  الدكاـ   ل قيد رت مع ال مل.

 كا٤بتثمل للتمبّب يرل صحة ما ذهب إليع اللقاٍل.

 اء بم)أْن(جَ اقتران خبر أفعال الرَّ  االعتراض الرابع عشر: 

 (حرلاشَباط اقَباف خ  ) -يف ) اب: ملفماؿ ا٤بقار ة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
   إال ملف  (كػػاف)كيممٍلػػنى عمػػل (  ػػػ)ملٍف(  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ يف عمػػل ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة: "اخلولػػ )ملك 

 :...كشػرط ال مػل يبليػة ملمػور  ...كشرط ا١بملة: ملف تلوف فملية...  ٯبب كونع ٝبلة خ هن  
ػػ)  ٫بػػو: (اخلولػػ )ملك  (حػػرل)كػػاف ال مػػل   إفٍ  (فٍ ملى ػ)ا  ػػالثالػػث: ملف يلػػوف مقركننػػ  فٍ ملى  ده يٍػػل زى رى حى

 (ُ)".(رى  ً ٛبيٍ  فٍ ملى  اءي مى ت الس  قى لى وٍ لى اخٍ )ك (يتٍ ثٍ يى 

ػػ ال ٱب ػػى ملف    ػػثٍف( ملف يلػػوف مقركننػػاقولػػع: )كيقػػوؿ اللقػػاٍل: " رج مػػا ا٢بػػرؼ ا٤بصػػدرم ٱبي
عػن جثػة  ملك خػ نا  إىل اإلفراد   دليل امتناع كقوعع جواب شرطو ملك قس و  اقَبف  ع عن ا١بملة

. يشػػػَبط يف خ هػػػا ملف يلػػػوف)فاشػػػَباط ا١بمليػػػة غػػػّب صػػػحي    ػػػل الوجػػػع ملف يقػػػاؿ:  .. فمػػػبلن
 (ِ)".(إخل

كاعػػػَباض اللقػػػاٍل قػػػائ  علػػػى ملف  ا٣بػػػ  حػػػْب يقػػػَبف  ػػػػ)ملٍف( فإنػػػع ييمسػػػب  مػػػ  مػػػا  مػػػد  
در  فينتقػػل مػػن ا١بملػػة إىل اإلفػػراد  كينػػتقض  ػع اشػػَباط ا١بملػػة ٣بػػ  ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة  كملف  ا٤بصػ

 االشَباط الصحي  ملف يلوف ا٣ب  فمبل مقَبننا  ػ)ملٍف(.

ك٤بػػػ  خالػػػػد األزهػػػػرم اإلشػػػػلاؿ فػػػػ كر ملف  يف ملفمػػػاؿ الرجػػػػاء ممػػػػُب الَباخػػػػي  ا٢بػػػػدكث  
: ملف يلػػوف ا٤بضػارع مقركننػػا الثالػثي كاألمػػر فجػيء  ػػ)ملٍف( لتناسػػب اإلشػمار  االسػػتقباؿ  قػاؿ: "

                                                             

 .َُّ-َِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  .ُِٗ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
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؛ ألف ال مػػل (اخلولػػ )ك (حػػرل) الػػداؿ علػػى الَبجػػي ا  إف كػػاف ال مػػلا٤بصػػدرية كجو نػػ (ملفٍ ) ػػػ
 (ُ)"ا٤بشمرة  االستقباؿ. (ملفٍ )ا٤برجى كقوعع قد يَباخى حصولع  فاحتي  إىل 

يها  كإ٭با ٯبػاء هبػا ليست ماكلة  ا٤بصدر م  ال مل ال م يل كحق   ا ن عص ور ملف  )ملٍف(
للداللػػة علػػى الَبجػػي كالَباخػػي  قػػاؿ: ")ملٍف( هنػػا ال تتقػػدر  ا٤بصػػدر؛ أل ػػا إ٭بػػا ملييت هبػػا لتػػدؿ 

 (ّ)كقد قاؿ ٗبثلع السيوطي.  (ِ)على ملف  يف ال مل ترج ينا."

كيظهر ملف  اللقاٍل قد ملصػاب يف اعَبااػع علػى ا ػن هشػاـ؛ السػتي اء )ملٍف( كال مػل ممػُب 
 ككوف األصل يف ا٣ب  اإلفراد.ا٤ب رد  

 بم)إْن( الزائدةاسم )ما( المشبهة بم)ليس( اقتران االعتراض الخامس: 

ا٤بشػػػػػبهات   كإفٍ   كالت  كال  مػػػػػا ػػػػػاب: يف )يف -اعػػػػػَبض اللقػػػػػاٍل علػػػػػى ا ػػػػػن هشػػػػػاـ 
ملمػػػا "تسػػمية ا٤بقػػػَبف  ػػػ)إٍف(  مػػػد )مػػا( ا٤بشػػػبهة  ػػػ)لي (  ا٠بهػػػا  قػػاؿ ا ػػػن هشػػاـ:  -((لي ػ) ػػ
ملحػدها:    كإلعمػا٥ب  إياهػا ملر مػة شػركط:...ػته  جػاء التنزيػل عملها ا٢بجازيوف  ك لي   فث(ما)

 (ْ)".الزائدة (إفٍ ػ)ملف ال يقَبف ا٠بها  

فّبل ملف  ما اقَبف  ػ)إٍف( مل يمػد ا٠بنػا لػػ)ما(؛ حيػث ملصػبحت غػّب عاملػة   مػد ملف فيصػل 
ذ إ ؛كػاف ملكىل   ا٤برفػوع  مػدها :قولػع: )ا٠بهػا( لػو قػاؿ ينها ك ػْب ا٠بهػا   اصػل  قػاؿ اللقػاٍل: "

 (ٓ)."ا٤بقَبف هبا لي   اس  ٥با

  ملما ما اسػتمملع ا ػن هشػاـ مػن (ٔ)ككاف  اللقاٍل  ياسْبي ا٢بمصي فاعَبض ٗبثل اعَبااع
تسػػمية ا٤برفػػوع  مػػدها  ا٠بهػػا إ٭بػػا جػػاء علػػى اعتبػػار ملصػػلع  ملم: قبػػل إلػػػاء )مػػا(  ػػدخوؿ )إٍف( 

                                                             

 . ِِٖ/ُ( التصري  ُ)
 .َُِ/ُ. كينظر: حاشية ياسْب على األل ية ِٖٗ/ِ( شرح ا١بمل ِ)
 .ْْٕ/ُ( ٮب  ا٥بوام  ّ)
 .ِْٕ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ُٕٗ حواشو على تواي  األل ية (ٓ)
 .ُِ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٔ)
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  كإال فػا٢ب  ملن ػع لػي   اسػ  ٥بػا  مػد )لػي (اس   ػػ تشػبيهع  كٞببلن علػى ا٠بهاعلى ال م كاف 
 االقَباف كاإللػاء.

 اشتراط خفاء إعراب االسم للعطف بالرفع :عشر االعتراض السادس 

قولػػػع: "كيم ػػػف  ػػػالرف   -) ػػػاب: إف  كملخوامػػػا(يف -اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
 شػػرطْب: اسػػػتلماؿ ا٣بػػ   ككػػػوف المامػػل )ملف ( ملك )إف ( ملك )للػػػن (...  كمل يشػػَبط اللسػػػائيُّ 

ػػػػػػلنا  نحػػػػػػو: سُّ ؛ ٛبى َّ مخ جخ مح جح مج حجُّ كال ػػػػػػراءي الشػػػػػػرطى األكؿى
(ُ)

ك قػػػػػػراءة    
إذا مل يتقػػد ـً -ال ػػراء ...  كللػػن اشػػَبط (ِ)﴿ًإف  اهللى كمىبلًئلتيػػعي ييصىػػلٍُّوفى عىلىػػى الن ػػيب   مضػػه :

خى ىاءى إعراب االس   كما يف  مض ه   األدلة." -ا٣ب ي 
(ّ) 

كيػػػػف    كيقػػػػوؿ اللقػػػػاٍل: "قولػػػػع: )ٛبسػػػػلنا  نحػػػػو... إخل( فيػػػػع ملف : ﴿ًإف  اهللى كمىبلًئلتيػػػػعي 
 (ْ)يدؿُّ على نقيض ما يشَبطع من خ اء إعراب االس !" يتمس    ع ال راءي كهو

قبػػلي اشػػَباطى ال ػػراء خ ػػاءى إعػػراب االسػػ  ا٤بم ػػوؼ عليػػع  ػػالرف   فقػػد ذكػػر ا ػػن هشػػاـ  
على ٛبسُّ  ال راء هبا يف عدـ اشَباط  - الرف - فليف يستدؿ  القراءة: ﴿ًإف  اهللى كمىبلًئلتيعي 

 استلماؿ ا٣ب !

كا١بػػواب عػػن هػػ ا االعػػَباض ظػػاهره يف نػػص  ا ػػن هشػػاـ حيػػث اسػػتدرؾ  قولػػع: )كللػػن 
ـً ا٣بػ ي إذا -اشَبط ال راء  خى ىػاءى إعػراب االسػ   كمػا يف  مػض هػ   األدلػة(  كلػو مل  -مل يتقػد 

يستدرؾ كيسػتثًن لقػاـ عليػع االعػَباض  كال ػراءي قػد ملجػاز الم ػف  ػالرف  إذا كػاف االسػ  مبنينػا  
 (ٓ)كٲبنمع إذا كاف ممر نا؛ الختبلؼ ا٤بتماط ىْب يف ا٢بركة الل ظية.

                                                             

 .ٗٔ( سورة ا٤بائدة  ُ)
 .ٔٓ( سورة األحزاب  ِ)
 .ِّٔ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ُِِ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
 .ِّّ/ُ  كالتصري  لؤلزهرمٔٔ. كينظر: التسهيل ُُّ/ُ( ينظر: مماٍل القرهف ٓ)
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 العامل في اإللغاء االعتراض السابع: منع اقتضاء توسط

ػر: "كال  -يف ) ػاب: ظػن كملخوامػا(-اعَبض اللقاٍل علػى تمبػّب ا ػن هشػاـ  إذ قػاؿ اآلخى
 :(ُ)ٯبوز إلػاء المامل ا٤بتقدـ  خبلفا لللوفيْب كاألخ    كاستدلوا  قولع

 ............................        أَني رَأَْيُت ماَلُك الشيَمِة اأَلَدبُ 
 :(ِ)كقولع

 ............................       ومممممما إَخاُل لدينا منمك تَمْنممِويمممملُ 
 كمليجيب  ثف ذل  ٧بتمل لثبلية ملكجع:

 ملحدها: ملف يلوف من التملي   بلـ اال تداء ا٤بقد رة...

ػػطى ا٤ببػػي ى لئللػػػاء لػي  التوسػػط  ػػْب ا٤بممػػولْب  كالثػاٍل: ملف يلػػوف مػػن اإللػػاء؛ ألف التوسُّ
توسػػط المامػػل يف اللػبلـ مقػػتضو مليضػػا  نمػػ  اإللػػاء للتوسػػط  ػػْب ا٤بممػػولْب ملقػػول   فقػط   ػػل

ػػػا( فيجػػػوز فيػػػع  ا قائمن كالمامػػػل هنػػػا قػػػد سػػػب   ػػػػ)ملٍل( ك ػػػػ)ما( النافيػػػة  كنظػػػّب  )مػػػٌب ظننػػػت زيػػػدن
 (ّ)اإللػاء."

ملنع قسي  لؤلكؿ  كلو ح ؼ )مليضنػا( لي يػد  مليضنا( يوه  "قولع: )ميقتضو كيقوؿ اللقاٍل: 
(  كاكت ػى ٗبػا قبلػع  ناصػبنا )توسُّػطى ملن   ع ملع ُّ من األكؿ كاف ملظهر  على ملنع لو حػ ؼ )مقػتضو

.  (ْ)"المامل( كاف ملكىل؛ إذ ال اقتضاء للتوسط يف اإللػاء  كما مر 

                                                             

اؾى مليد ٍ تي حٌب صىارى ًمٍن خيليًقي(  كالبيت يف خزانة ُ) ( من البسيط  عجز  يت لرجلو من ال زاريْب  كصدر : )كى ى
  ك بل نسبة يف شرح ديواف ا٢بماسة للمرزكقي ِٕٓ/ِللوام    كالدرر آّّ/َُ  ُّْ  ُّٗ/ٗاألدب 
 .ِْٔ/ُ  كٙبرير ا٣بصاصةُّّ/ّ  كاألشبا  كالنظائر ُُٕ/ُ  كا٤بقرب ُُْٔ

ا(  كالبيت يف ديوانعِ)   كتوجيع ِٔ( من البسيط  عجز  يت للمب  ن زهّب  كصدر : )ملرجو كهميلي ملف تدنو مىوىد مي
   ك بل نسبة يفِّْ َُٖ/ُ  كالدرر اللوام  ُُّ/ُُ  كخزانة األدب ُِْ/ِ  كا٤بقاصد النحوية ُُٖاللم  

  ّٓ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ُْٖ  كشرح األل ية ال ن الناظ  ِِْ/ُ   كارتشاؼ الضرب ٕٓ/ُشرح التسهيل 
ُّٓ. 

 . ٖٔ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ِٔٔ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
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إيهػػاـ التمبػػّب  ػػػ)مقتضو مليضنػػا(  ػػثف  الوجػػع الثػػاٍل  األول:ككجػػع اعَبااػػع قػػائ  يف ملمػػرين: 
قسي  لؤلكؿ  ملم ملٍف يلوف من التملي   بلـ اال تداء ا٤بقدرة  كلو ملنع ع    االقتضاء دكف ل ظ 

( داللػةن  الثماني:)مليضنا( للاف ملظهر يف كوف الوجع الثاٍل ملع  مػن سػا قع.  ملف يف ل ػظ )مقػتضو
ملف يلػوف مػن ذلػ  ٩بتنػ ه  فلػو ح فػع كاكت ػى  ػثٍف يقػوؿ: )على اقتضاء التوسػط يف اإللػػاء  ك 

ػػػطى ا٤ببػػي ى لئللػػػػاء لػػي  التوسػػػط  ػػْب ا٤بممػػػولْب فقػػط   ػػػل توسػػطى المامػػػل ( اإللػػػاء؛ ألف التوسُّ
 للاف ملكىل؛ المتناع اقتضاء التوسط يف اإللػاء.

الوجػػع قسػػي  لسػػا قع  كملف ح فػػع ملقػػرب للداللػػة علػػى كونػػع  ملمػػا إيهػػاـ ل ػػظ )مليضنػػا(  ػػثف  
القسػػػػمْب؛ ألف ا٢بػػػديث يف الثػػػػاٍل عػػػن اإللػػػػػاء  كيف سػػػا قع عػػػػن  ملعػػػ  فػػػبل إيهػػػػاـ يف تػػػداخلً 

لي  إليهامع   ل إلفػادة   ؛ىل ح فعكٍ التملي   ككل منهما لع ملحلامع الٍب ال تتداخل  للن األى 
ىل إذف حػ ؼ كٍ األى للقاٍل ظػاهر علػى ا ػن هشػاـ  فػكر  اكونع ملع . كملما اقتضاء التوسط فما ذ 

 )مقتضو مليضنا( لداللة الممـو  كالمتناع اقتضاء التوسط يف اإللػاء.

 االعتراض الثامن عشر: التعبير باألفعال لألنواع 

اسػػتمماؿ ل ػػظ )ملفمػػاؿ(  -يف ) ػػاب: ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
 (ُ)ألمر ملف  ملفماؿ الباب يبلية ملنواع..."كحقيقةي اولع: "ألنواع ملفماؿ ا٤بقار ة  يف ق

 (ِ)."يبلية ملنواع :صوا ع "قولع: )يبلية ملفماؿ(فقاؿ اللقاٍل: 

الصػواب )ملنػواع(  كال كجػود لقػوؿ ا ػن  موجع على ل ػظ )ملفمػاؿ(  حيػث إف   كاالعَباض
ػػهشػػاـ )ملفمػػػاؿ( يف الني  ا٤بصػػن ات الػػػٍب عليػػػع     كال (ّ)  الػػػٍب  ػػْب يػػػدم  مػػػن ملكاػػ  ا٤بسػػػال سى

  (ْ)كػػ)التصري ( ٣بالػػد األزهػػرم  كحاشػػية ياسػػْب عليػػع  ك)اػػياء السػػال (  ك)منػػار السػػال (

                                                             

 .َُّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُٖٗحواش على تواي  األل ية  (ِ)
 .َِٗ/ُ  كٙبقي  البقاعي:ِٖ  كٙبقي   ار٘بي: َُّ/ُينظر: عدة السال  (ّ)
  كمنار السال  ِْٕ/ُ  كاياء السال  َِْ/ُ  كحاشية ياسْب على التصري  ِٕٕ/ُينظر: التصري   (ْ)

ُ/ُّٗ. 
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 ػل قػاؿ ٗبػػا كجهػع اللقػػاٍل  كلمػل اللقػػاٍل اطلػ  علػى نسػػهة كجػدت فيهػػا  للػن رمليػػع يت ػ  مػػ  
 النس  الٍب اعتمد عليها البحث  فبل يقـو اعَبااع.

 ضمير الفاعل االعتراض التاسع عشر: تقدير 

حػْب خػص تقػدير األمثلػة  -يف ) ػاب: ال اعػل(-اعَبض اللقاٍل على تمبػّب ا ػن هشػاـ 
الثالػث: ملنػع  الضمّب  سول كاحدو منها  قاؿ ا ن هشاـ يف ملحلػاـ ال اعػل: "كلػع ملحلػاـ:... 

ـى قى )ال  د منع  فإف ظهر يف الل ظ ٫بو:  مّب مستَب ف اؾ  كإال فهو ا (اامى قى  افً دى يٍ الز  )  ك(ده يٍ زى  ا
ـى قى  ده يٍ زى )راج  إما ٤ب كور  كػ كا٢بػديث: "الى يػىػٍزٍل الػز اٍل    ال مػل  ملك ٤بػا دؿ عليػع -كمػا مػر- (ا

  كال يشػػرب هػػو ملم: (ُ)ًحػػْبى يػىػػٍزٍل كىهيػػوى ميػػٍاًمنه  كىالى يىٍشػػرىبي ا٣بٍىٍمػػرى ًحػػْبى يىٍشػػرى ػيهىا كىهيػػوى ميػػٍاًمنه"
َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّ ملم: الشارب  ملك ٤با دؿ عليع اللػبلـ ملك ا٢بػاؿ ا٤بشػاهدة  ٫بػو: 

(ِ)
ملم:    

 :(ّ)كقولع  "ًِبٍ تً ثٍ ا فى دن غى  افى ا كى ذى ك٫بو قو٥ب : "إً   إذا  لػت الركح

 ...........................     يُرضيَك حتى تَمُردَّني ال فإن كان
سػػػػبلمة  ملك فػػػػإف كػػػػاف هػػػػو  ملم: مػػػػا ملم: إذا كػػػػاف هػػػػو  ملم: مػػػػا ٫بػػػػن اآلف عليػػػػع مػػػػن 

 (ْ)".تشاهد  مِب

 ٰى ٰر ٰذ ُّ  :اآليػػةفثخػػ  اللقػػاٍل عليػػع ملٍف قػػد ر كػػل مثػػاؿ  ضػػمّب مسػػتَب  عػػدا تقػػدير 
 :قػاؿ قولػع: )ملم: إذا  لػػت الػركح( لػو" يقدر ٥با امّبىا   ل ا٠بنا ظاهرنا  كيقوؿ: فل    ٌَّّ

                                                             

(  ك اب: السارؽ حْب يسرؽ   رق  ِٕٕٔ)حي  البهارم  كتاب: ا٢بدكد   اب: ال يشرب ا٣بمر   رق  ص (ُ)
(  ِْٕٓ(  ككتاب: ا٤بظامل   اب: النهىب  ػّب إذف صاحبع   رق  )َُٖٔ(  ك اب: إمث الزناة   رق  )ِٖٕٔ)

 (.ََُكصحي  مسل   كتاب: اإلٲباف   اب:  ياف نقصاف اإلٲباف  ا٤بماصي   رق  )
 .ِٔسورة القيامة   (ِ)
اللامل  يفكالبيت (  إىل قى ىرم  ال إخالي ى راايا ن مضرب السمدم  كعجز : )ن ال ويل  صدر  يت لسوار م (ّ)

  كملمايل ا ن الشجرم ُِٗ/ِك بل نسبة يف احملتسب   ِِٕ/ُالتصري  ك   ُْٓ/ِا٤بقاصد النحوية   ك ٕٕ/ِ
 .ْٕٗ/َُخزانة األدب   َٖ/ُ ال ن يمي  كشرح ا٤ب صل  ِْٖ/ُ

 .ُٗ-َٗ/ِكا  ا٤بسال  مل (ْ)
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األمثلػػة  يفك٤بػػا ذكػػر   ( اػػمّب مسػػتَبكإال فهػػو ) :لقولػػعملكفػػ   للػػاف  الػػركح  :ملم   لػػػت هػػي
 (ُ)."الباقية

ػػر كيػػرل اللقػػاٍل يف تقػػدير اػػمّب ٥بػػا  فلػػو قػػد ر )هػػي(  ملف األفضػػل موافقػػة األمثلػػة األيخى
 لواف  التمبّب ال م يف غّب  من األمثلة  كلقولع )فهو امّب مستَب(.

وؿ هبػػػا حػػػْب ك٥بػػػ ا االعػػػَباض تنبػػػع خالػػػد األزهػػػرم فثشػػػار إىل ملف األىٍكىل للمصػػػنف القػػػ
 (ِ)ملااؼ )هي( قبل )الركح(.

كلمل  ه ا كاف من سهو ا ن هشاـ  حيث مل ييسقط تقدير الضػمّب يف ملمو مػن موااػ  
ع علػػى كونػػع اػػمّبنا مسػػتَبنا  فلػػن يلػػوف ذلػػ  إال سػػهونا منػػع  كاهلل خػػر  كنب ػػتقػػدير األمثلػػة األي 

 ملعل .

  هتأخير , و ديتو, وعمْ نائب الفاعل االعتراض العشرون: وجوب رفع

  حيػػث قػػاؿ -ال اعػػل( عػػن يف ) ػػاب: النائػػب-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى عبػػارة ا ػػن هشػػاـ 
  ككجػػػوًب التػػػثخّب عػػػن فملػػػػع  كىعيٍمًديتػػػع  يف رىٍفمًػػػعً -"فينػػػوب عنػػػع فيمػػػا ينػػػوب عػػػن ال اعػػػل: 

 (ّ)":...من ملر مة كاحده  -اؿ  ع  كتثنيًث ال مل لتثنيثعكاستحقاًقع لبلت صى 

فاستحسػػػن اللقػػػاٍلُّ تقػػػدَلى ل ػػػظ )كجػػػوب( ليشػػػمل الرفػػػ   كالميٍمديػػػة  مػػػ  التػػػثخّب عػػػن 
يف كجػػػوب ) :لػػػو قػػػاؿ "قولػػػع: )يف رفػػػ  ال اعػػػل  كعيٍمًدي تًػػػًع  ككجػػػوب التػػػثخُّر(ال مػػػل  كيقػػػوؿ: 

كالنيا ػػة يف م لػػ  الرفػػ    مػػن الثبليػػة كاجػػبه  كػػلٌّ   إذٍ  ؛للػػاف ملحسػػن (كالتػػثخر  ديػػةمٍ كالمي   الرفػػ 
 (ْ)."ال يف رف  ال اعل كعمديتع  ديةمٍ كالمي 

                                                             

 .ِٕٖ على تواي  األل يةحواشو  (ُ)

 .ّٖٗ/ُتصري  ال (ِ)

 .ُّٕ/ِكا  ا٤بسال  مل (ّ)
 .َّٕ حواشو على تواي  األل ية (ْ)
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يف استحسػػػػاف تقػػػػدَل ل ػػػػظ الوجػػػػوب للرفػػػػ   كالممديػػػػة   األول:ف ػػػػي اعَبااػػػػع ملمػػػػراف: 
: يف إطبلؽ الرف   كالممدية  ال تقييدٮبا  ال اعػل؛ الختبلفهمػا عػن الػ م يف الثانيكالتثخّب. 

ا  مد انتصا ع  كعمػدة  مػد ال اعل؛ إذ راف  ال اعل لي  ذاتع راف  نائبع  كللوف النائب مرت من 
 (ُ)فضلة.

ىل القػػػوؿ  وجػػػوب الرفػػػ  للثبليػػػة  كاألحسػػػن كٍ ككافقػػع الدنوشػػػرم يف اعَبااػػػع  فجمػػػل األى 
إطبلؽ الرفػ   قػاؿ: "مل يمػ   يف األكلػْب  ػالوجوب  ككػاف األكىل ذلػ   كلػو قػاؿ: )يف كجػوب 

 (ِ)ف  ال م يف ال اعل."الرف ( كاف ملحسن؛ ألف  الرف  ال م يف نائب ال اعل لي  عْب الر 

ملما اقتصار الوجػوب علػى التػثخّب  دكف الرفػ  كالممديػة فلثبػوت كجوهبمػا  كا٣بػبلؼ يف 
ا ٤ب هبػػػع. قػػػاؿ  صػػػرح  (ككجػػػوب التػػػثخّب)قولػػػع: الصػػػباف: "كجػػػوب التػػػثخر  فجػػػاء  ػػػع تثكيػػػدن

 (ّ)" الوجوب هنا فقط للهبلؼ فيع دكف األكلْب.

كالممديػػة لل اعػػل فل ػػظ ا ػػن هشػػاـ علػػى اعتبػػار إحػػبلؿ كملمػػا اعَبااػػع علػػى تقييػػد الرفػػ  
 النائب ٧بل ال اعل  كلي  ملصل ملحلامع.

 تعدية المجهول إلى مرفوعو والعشرون: الحادي االعتراض

(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ  التمبػػّب ٗبػػا يػػدؿ علػػػى  -يف ) ػػاب: التمػػدم كاللػػزـك
تمديػػػة فمػػػل اجملهػػػوؿ إىل مرفوعػػػع  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ يف حلػػػ  ا٤بتمػػػدم: "كحلمػػػع ملف ينصػػػب 

(  ًإال ًإٍف نػػاب عػػن ال اعػػل كػػػ)ايًربى زىيٍػػده(  اا٤ب مػػوؿى  ػػع  كػػػ)اىرىٍ تي زىيٍػػدن  (  ك)تىػػدى ػ ٍرتي الليتيػػبى
)  (ْ)".ك)تيدي ػ رىًت الليتيبي

عػػن ال اعػػل إشػػمار  تمديػػة اجملهػػوؿ إىل ا٤برفػػوع  كالتمديػػة ف ػػي اسػػتثناء ا ػػن هشػػاـ النيا ػػة 
.. إخل( .قولػػع: )إال  إف نػػابهػػي النصػػب  كنائػػب ال اعػػل مرفػػوع ال منصػػوب  قػػاؿ اللقػػاٍل: "

                                                             

 .ِِْ/ُنظر: التصري  ٣بالد األزهرم ي (ُ)
 .ِٖٔ/ُاشية ياسْب على التصري  ح (ِ)
 .ٖٖ/ِاشية الصباف على شرح األمشوٍل ح (ّ)
 .ُٕٕ/ِكا  ا٤بسال  مل (ْ)
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إذ التمدم إىل شيء هػو نصػبع  ؛نظر مقتضا : ملف فمل اجملهوؿ متمد   النسبة إىل مرفوعع  كفيع
."ل ظنا كال    كمرفوعع لي  منصو نايا إ  (ُ)٧ببل 

كقد ملكرد الصباف اعػَباض اللقػاٍل  مث دفمػع  ػثف  اللػبلـ علػى حسػب األصػل  يف تمديػة 
كاعػػَبض اللقػػاٍل كػػبلـ ا٤بصػػنف  ػػثف مقتضػػا  ملف فمػػل اجملهػػوؿ فمػػل اجملهػػوؿ  كمرفوعػػع  قػػاؿ: "

كهػو   كمرفوعػع لػي  منصػو ا ل ظػا كال ٧بػبل  متمد كفيع نظر ألف التمدم إىل شػيء نصػبع إيػا 
 علػػى األصػػ  ملف  نػػاءن   كمرفوعػػع منصػػوب ٕبسػػب األصػػل  ع  ثنػػع متمػػد ٕبسػػب األصػػلمػػدفو 

.  (ِ) "صيػة اجملهوؿ فرع صيػة ا٤بملـو

كٲبلػػن ٚبػػري  قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ  ػػالقوؿ: )إال إف نػػاب عػػن ال اعػػل( فػػإف نػػاب عنػػع كػػاف 
الزمنا.

 ك  ل  يندف  ما قيل فيع. (ّ)

 تأويل إضافة الشيء لمرادفو :الثاني والعشروناالعتراض 

اػيف ٤برادفػع ٗبػا حػْب ملك ؿ مػا ملي  -يف ) ػاب: اإلاػافة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشػاـ 
ػملى  ثي ٍيػلى )كػػ   ال يضػاؼ اسػ  ٤برادفػعال ٱبرجع عن ما من   قاؿ ا ن هشاـ: "   كال موصػوؼ (دو سى

ػ (لو جي رى  لي ااً فى )كػ    كال ص ة إىل موصوفها(لو ااً فى  لي جي رى )كػ   ص تع إىل   مػا يػوه  شػيئا فػإف ٠بي
 من ذل   ياكؿ.

ػػػٍرزو(  جػػػاءٍل): فمػػػن األكؿ قػػػو٥ب  ػػػًميدي كي ك الثػػػاٍل   ىسم  ػي راد  ػػػاألكؿ ا٤بػػػكتثكيلػػػع: ملف ييػػػ سى
 (ْ)"ى ه ا االس .جاءٍل مسم  ملم:   االس 

ػػٍرزو(  فثخػ  ػًميدي كي عليػع اللقػاٍل كقوعػع فيمػا فػر  منػػع  التثكيػل؛ فتثكيلػع ا٤بػراد مػن )جػاءٍل سى
ع لػػو عػػ   ػػػّب اإلاػػافة إىل ػ)جاءٍل مسػػمى هػػ ا االسػػ ( هػػو ذاتػػع إاػػافة االسػػ  ٤برادفػػع  للن ػػ ػػ

ا٤برادؼ لص  التثكيل  يقوؿ اللقػاٍل: "قولػع: )كتثكيلػع ملف يػراد  ػاألكؿ( هػ ا التثكيػل ال ٱبرجهػا 

                                                             

 .ّّٔ حواشو على تواي  األل ية (ُ)
 .ُّٖ/ِ  كحاشية الصباف عليع ْْٔ/ُينظر: شرح األمشوٍل على األل ية  (ِ)
 .ُِٖ-ُِٔ/ِحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ينظر:  (ّ)
 .َُٖ-َُٕ/ّكا  ا٤بسال  مل (ْ)
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مػػا ملريػػد  ػػع ممنػػا   فلػػاف  عػػن إاػػافة االسػػ  إىل مرادفػػع  نمػػ  ٱبرجهػػا عػػن إاػػافة االسػػ  إىل
: ال يضػاؼ اسػ  إىل مػا ملريػد  ػع ممنػا   الص   (ُ)-كمػا يف الػنظ -واب ملف يقػوؿ ا٤بواػ  ملكالن

 (ِ)فتد ر."

كما يرل اللقاٍل ملٍف لو تب  ا ني هشاـ يف تمبّب  ا نى مال  فقاؿ  مدـ إاافة االسػ  إىل 
 ما ملريد  ع ممنا  للاف ملسل   كملصوب.

كػػا ن النػػاظ   كا٤بػػرادم  كا ػػػن كقػػد عمػػل  صػػني  ا ػػن هشػػػاـ  مػػضه مػػن شػػراح األل يػػػة   
 (ّ)عقيل  كاألمشوٍل.

ػػػرجه عػػػن إاػػػافة  كالػػػ م يظهػػػر ملف االسػػػ  خػػػبلؼ ا٤بسػػػمى  فالتثكيػػػل ٗبسػػػمى االسػػػ  ٨بي
كاالسػػػػ  خػػػػبلؼ    االسػػػػ  كالثػػػػاٍل  فيػػػػاكؿ األكؿ  ا٤بسػػػػمىم: "الشػػػػيء ٤برادفػػػػع  قػػػػاؿ ا٤بلػػػػود

 ا٤برادؼ.  كعلى ذل  ال خبلؼ يف تمبّب ا ن هشاـ  اإلاافة إىل (ْ)"ا٤بسمى

 معنى التكثير للمصادر المثناة لفظًا :الثالث والعشروناالعتراض 

ملف عػػػػ    ل ػػػػظ )التلػػػػرار(  -يف ) ػػػػاب: اإلاػػػػافة(-اعػػػػَبض اللقػػػػاٍل علػػػػى ا ػػػػن هشػػػػاـ 
: "كمػػا يلػػـز اإلاػػافة ل ظنػػا  كهػػو يبليػػة للمصػػادر ا٤بثنػػاة الػػٍب تػػبلـز اإلاػػافة ل ظنػػا  حيػػث قػػاؿ

كا٤بضػػػمر...  كمػػػا ٱبػػػتص  الظػػػاهر...  كمػػػا ٱبػػػتص  ا٤بضػػػمر كهػػػو ملنػػػواع: مػػػا ييضىػػػاؼ للظػػػاهر 
  كهػو مىصىػاًدري ميثػىن ػاة ل ظنػا نوعاف: ما ييضىاؼ للل مضمر...   كما ٱبتصُّ  ضػمّب ا٤بهاطىػًب 

  (ٓ)كممناها الت ٍلرىار".

                                                             

 :ّٔحيث قاؿ ا ن مال  (ُ)
 دٍ رى ا كى ذى إً  اٮًبن وٍ مي  ؿٍ ك  ملى ُب كى مٍ مى      دٍ اٙب ى  عً ا  ً مى لً   ه اسٍ  اؼي ضى  يي الى كى 

  .َُْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  كشرح األمشوٍل ْٗ/ّ  كشرح ا ن عقيل ٕٕٗ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ِٕٕينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ّ)

ِ/ُُْ . 
 . ُِٔشرح ا٤بلودم  (ْ)
 .ُُٔ-ُُُ/ّملكا  ا٤بسال   (ٓ)
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ػػػػػر ر مػػػػػرتْب  كاألصػػػػػوب القػػػػػوؿ  كيػػػػػرل اللقػػػػػاٍلُّ ملف  ل ػػػػػظ )التلػػػػػرار( صػػػػػادؽه علػػػػػى مػػػػػا كي
ملف يقػوؿ:  (ُ)ا٤ب ا  ي ٤با سيجيء قولع: )كممناها التلرار(؛ فإنع ال حد  لع  فيقوؿ: " ػ)التلثّب(

 (ِ)."التلثّب  كهو ملخىصُّ من التلرار الص ادًؽ ٗبرتْب

 (ّ).كقد ع    ػ)التلثّب( للمراد هب   ا٤بصادر ا٤بثناة غّب كاحد من شير اح األل ية

إال للػػوف ل ػػظ ا٤بصػػادر مثػػُبن   -تلػػرارملعػػِب: ال–كمػػا اسػػتهدـ ا ػػن هشػػاـ هػػ ا الل ػػظ 
ػا قصػدكا التلثػّب جملػوا التثنيػة عى  ػا عليػع  فاسػتمملوا كا٤بثُب ملكؿ تضػميف المػدد كتلثػّب   فلم  لمن

فانػدف   قولػع اعػَباض اللقػاٍل  كسػاغ   (ْ))التلرار(. ملفاد ذل  خالد األزهرم  ككافقػع الصػباف
 تمبّب ا ن هشاـ.

 تأول الحال الجامدة بالمشتق  عدم :الرابع والعشروناالعتراض 

٨بال ػػة قولػػع  وقػوع ا٢بػػاؿ جامػػدة  -يف ) ػػاب: ا٢بػاؿ(-اعػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػن هشػػاـ 
"ا٢بػػاؿي غػػّب ماكلػػة  ا٤بشػػت  ٤بػػا ذكػػر  يف ا٢بػػد مػػن ملف ا٢بػػاؿ ا٤باس سػػة صػػ ة  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: 

غػّب   كتق  جامدةن ...  بياف ا٥بيئةل كىٍصفه  فىٍضلىة  م كوره  :كهي  نوعاف مياىك دىة...  كمياىس سىة
 (ٓ)ماكلة  ا٤بشت   يف سب  مسائل..."

غػػّب   قولػػع: )جامػػدةفػػّبل اللقػػاٍل ملف ا٢بػػاؿ ٝبيمهػػا تقػػ  ماكلػػة  ا٤بشػػت   حيػػث قػػاؿ: "
 ذلػػ  كلػػع مػػاكؿ  الوصػػف كمػػا ال ملف   كا٢بػػ ُّ   )كصػػف(: ماكلػػة  ا٤بشػػت ( ينػػايف قولػػع يف ا٢بػػد  

 (ٔ)."ٱب ى

                                                             

 .َُِ/ّينظر: ملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .َْٔحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
   ُّْ/ِ  كشرح األمشوٍل ْٓ/ّكا ن عقيل  كاألمشوٍل  ينظر: شرح ا ن عقيل   (ّ)
 .ّٕٗ/ّ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ْٗٔ/ُينظر: التصري   (ْ)
 .ِٗٗ-ِّٗ/ِملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ّٗٔحواشو على تواي  األل ية  (ٔ)
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-   حيث جمل مسائل الباب ٝبيمهػا ماكلػة  ا٤بشػت (ُ)ملم ا ن الناظ كهو  رمليع تا   لر 
ا  ا -قػاؿ ٗبثػل هػػ اغّبٮبػػا كال ملعلػ  ملحػدن     ينمػا فص ػل القػػوؿ هبػا ا ػن هشػػاـ إىل مػا كقػ  جامػػدن

مػػاكالن  ا٤بشػػت   كمػػا ال يػػاكؿ  ا٤بشػػت   كنمػػت صػػني ى ا ػػن النػػاظ   ػػالتللف  كجمػػل قػػوؿ ا ػػن 
 :(ِ)مال 

 ل فِ مممممممال تكمممٍل بأو  ممممدي تممممممْ بمُ      وفي  ,في ِسْعرٍ  ودُ مُ الجُ  رُ ثمُ كْ ويَ 

ػرى ٩با يي ه   مل ا غّب ماكلة  ا٤بشػت   فيقػوؿ: "كىيػيٍ هػ  منػع مل ػا تقػ  جامػدةن يف موااػ ى مليخى
 (ْ)  للن الظاهر ملنع ًمن ع ف الماـ على ا٣باص.(ّ)كمل ا ال تػياىك ؿي  ا٤بشت "  ً قٌلةو 

نتقػاد اللقػاٍل يف ااػ راب القػوؿ  ػْب الوصػف يف ا٢بػد  ك ػْب منػ  كالػ م يظهػر صػحة ا
مل عدـ التثكيل  ا٤بشت  على عدـ اللثرة  كعلى التللف فبل ٨بال ػة  تاك٥با  ا٤بشت   إال ملفٍ  ٰبي

  ْب قوليع.

 االعتراض الخامس والعشرون: التعبير بما مضى, وما يأتي

كما كػاف ٗبنزلػة "فصل: يف قولع:  -يف ) اب: اإلاافة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
ٍونًػًع اسػ ى زىمػػافو ميػبػٍهى  ٤بػا مضػػى-)إٍذ( ملك )ًإذىا(  فإنػػع ٗبنزلتهمػا فيمػا ييضىػػافىاف  -ملك ٤بػا يػثيت  يف كى

 (ٓ)".إليع

فرملل اللقاٍل ملف  يف قولػع )٤بػا مضػى  ملك ٤بػا يػثيت( ت ػويبلن  كعػدـ كاػوح؛ كملف  يف التمبػّب 
كإظهارنا للمراد  فيقػوؿ: "قولػع: )٤بػا مضػى( نمػته لػػ)اس  زمػاف(    ا٤بااي كا٤بستقبل اختصارنا 

لىػع ك ىػدىؿى مػا  مػد : مػاضو ملك مسػتقبل   ال لػ)زماف(  كالتقػدير: مواػوعنا ٤بػا مضػى  كلػو قػاؿ  ىدى
 (ٔ)للاف ملخصرى كملظهر."

                                                             

 .ِِٗالناظ  ينظر: شرح األل ية ال ن  (ُ)
 .ِّملل ية ا ن مال   (ِ)
 .ََّ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ٔ/ِ  كشرح األمشوٍل ُّْينظر: شرح ا٤بلودم على األل ية  (ْ)
 .ُُّ/ّملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 .ُُْحواشو على تواي  األل ية  (ٔ)
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كمػػػا ره  اللقػػػاٍل ملفضػػػل يف التمبػػػّب مػػػن جهػػػة االختصػػػار  للنػػػع ال يضػػػرُّ  واػػػوح ا٤بمػػػُب 
 فبل إشلاؿ فيع.كظهور   

  االعتراض السادس والعشرون: تقدير الجمع بين )أي( والمفرد بعده

ملٍف منىػ  إاػافة )ملمُّ( إىل ا٤ب ػرد   -يف ) اب: اإلاافة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 :كمنهػػامث اسػػتثُب مػػن ذلػػ  ملٍف تيضػػاؼ إىل مػػا قيػػد ر  ينهػػا ك ػػْب ا٤ب ػػرد ٝبػػ ه  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "

كال تضػػاؼ  ... ملك ٦بموعػػةن  كتيضػػاؼ للنلػػرة م لقنػػا...  كللممرفػػة إذا كانػػت مثنػػاة... مُّ( )مل
ملجػزاًء زيػدو  مُّ مل :( إذ ا٤بمػُب؟زىيٍػدو ملٍحسىػني  مُّ )مل :إال إف كػاف  ينهمػا ٝبػ ه ميقىػد ر ٫بػو  إليها م ردة

 (ُ)؟".ملحسن

 ال يػػػ  منق ػػػ ه هػػػ ا االسػػػتثناء يف التحق قولػػػع: )إال إف كػػػاف  ينهمػػػا ٝبػػػ ("قػػػاؿ اللقػػػاٍل: 
إذ ) :لػػػو قػػػاؿ ا٤بصػػػنف ككػػػ ا  إذ ا٤بضػػػاؼ إليػػػع حقيقػػػة هػػػو ذلػػػ  ا١بمػػػ  ا٤بقػػػدر ؛حاجػػػة إليػػػع

 (ِ)(."ا٤بمُب ذإ) :قولعكاف ملحسن من   ...(ملجزاء ملمُّ  :التقدير

فاسػػتثناء مػػا قيػػد ر فيػػع ا١بمػػ  مػػن إاػػافة )ملم( للم ػػرد اسػػتثناء منق ػػ ؛ ألف  ا٤بقػػدر  ػػْب 
ملٍم ملف  اإلاػػافة إىل ا١بمػػ  ال إىل ا٤ب ػػرد. كمػػا ملن ػػع عػػ   عػػن التقػػدير ا٤ب ػػرد ك)ملم( هػػو ا١بمػػ   

  ػ)ا٤بمُب(  فلو قاؿ: )إذ التقدير( للاف ملحسن  كهو ملنسب لقولع قبلي: )ٝب ه مقدر(.

ع؛ ألف و ا١بمػ  ا٤بقػدر حقيقػة  فػبل كجػع فبػملما ما قاؿ  ع اللقاٍل من ملف ا٤بضاؼ إليػع هػ
قػػة كجػػود  يف ا١بملػػة. كملمػػا استحسػػاف ل ػػظ )التقػػدير( علػػى ا١بمػػ  علػػى التقػػدير ال علػػى حقي

؛ ألف )التقػػدير( يػػراد  ػػع الل ػػظ ال م هػػـو ا١بملػػة   ا ػػنى هشػػاـ فيػػع اللقػػاٍل اعػػَباضي  ا٤بمػػُب( فيلػػـز
 كما يف )ا٤بمُب(.

                                                             

 .ُِْ-ُُْ/ّكا  ا٤بسال  مل (ُ)
 .ُْٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
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 انتصاب )ُغدوة( بعد )َلدن(  :السابع والعشروناالعتراض 

القػػػوؿ  نصػػػب )غػػػدكة( إف  -يف ) ػػػاب: اإلاػػػافة(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
إال (  ًعٍنػد)( ٗبمػُب دفٍ كمنهػا )لىػملفردت قبلها )لػدف(  كنصػبها علػى التمييػز  قػاؿ ا ػن هشػاـ: "

ملك   إما على التمييز :نصبهاتف  : جواز إفرادها قبل )غيٍدكىًة(ا٣بام  تصُّ  ستة ملمور:...مل ا ٚب
 (ُ)  ملك على إامار )كاف( كا٠بها..."على التشبيع  ا٤ب موؿ  ع

قولع )على التمييز( مشمر  ث ا ٛبييز حقيقة  كلي  ك ل  ملمرها؛ لمدـ  كيرل اللقاٍل ملف  
إمػػػا علػػػى  قولػػػع: )فتنصػػػبهاٙبقػػػ  التمييػػػز فيهػػػا   ػػػل الصػػػواب علػػػى تشػػػبيهها  ػػػالتمييز  قػػػاؿ: "

ػػػعي كثػػػرةإنػػػع كإف كػػاف شػػػاذناف ملمػػػا النصػػػبي "التمييػػز( قػػػاؿ الراػػػي:  اسػػػتمماؿ )لػػػدف( مػػػ     فوجهي
  ككوف داؿ )لىدف( قبل النوف الساكنة تػيٍ ػتى  (عشيةن )ك ( يٍلرىةػ)دكف سائر الظركؼ  ك  (غدكة)

كتض ُّ كتلسر كما سب  يف لػاما  مث قد ٙبي ؼ نونيع فتشا ع حركاتي الػد اؿ حركػاًت اإلعػراب 
٥ًبا  كشػا ع مػن جهػة جػواز حػ فها  فصػار )لػدف غػدكة( يف الل ػظ    النػوفي التنػوينى  من جهػة تبػدُّ

(راقػػػػودو خػػػػ)ػكػػػػ ا( اػػػػاربه )يف ٫بػػػػو:   ػػػػا٤ب موؿملك تشػػػػبيهنا   ػػػػالتمييز  فتنصػػػػبها تشػػػػبيهنا  بل    زيػػػػدن
 انتهى.  (ِ)كإف كانت ممرفةن مليضنا."  تلوف إال منونةن ال  (لدف)ك)غدكةه(  مد 

ك ع يظهر ل  ملف قوؿ ا٤بوا : )إما على التمييز( لي  على مػا ينبػػي  فػإف قضػيتع ملنػع 
ميبػىيػ ننػػػا ٢بقيقػػػة )لػػػدف( كال لنسػػػبتها  فالصػػػواب ملف يقػػػوؿ: )علػػػى التشػػػبيع ٛبييػػػزه حقيقػػػةن  كلػػػي  
 (ّ) التمييز(  كاهلل ملعل ."

كقد سار ملكثر شير اح األل ية على ملف  انتصاب )غدكة(  مد )لدف( علػى التمييػز ال علػى 
  حػْب كػاف (عشػرين) نػوف  (لىػديفٍ )شب ع نػوف  نىصىبى  نٍ مى   كيقوؿ الشاطيب: "(ْ)التشبيع  التمييز

االسػػػ   مػػػد ا٤بقػػػادير    انتصػػػابى  (غيػػػدكةن ) مػػػض المػػػرب يقػػػوؿ: لىػػػدي  مػػػن غػػػّب نػػػوفو  فانتصػػػب 

                                                             

 .ُْٕ-ُْٓ/ّكا  ا٤بسال  مل (ُ)
  .ِْٕ-ُْٕ/ّشرح الراي لللافية ( ِ)
 .َِْ-ُْٗحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
شرح ا ن عقيل   ك ََٓ/ُ  كإرشاد السال  ُٗٔشرح ا٤بلودم ك   ِْٗمنه  السال  أليب حياف : ينظر( ُ)

   . ٖٗٓ/ّ  كشرح األمشوٍل ُِٖ  كالبهجة ا٤براية ُٖٓ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ُٔٓ/ِ



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
239 

علػى  امنصو ن  (غدكة)  فيلوف على ه ا (ُ). ه ا ممُب تمليل سيبويعا(عشركف درٮبن )كقول : 
 (ِ)"...فػى يسر   (المشركف)  هً بٍ التمييز إلهباـ لدف  كما استي 

يف توجيػػع نصػػب )غػػدكة( علػػى التمييػػز  كيقػػو م النصػػب كمػػا كا ػػحع الشػػاطيب فحسػػنه 
 عليع ال على الشبع  ع ملٍف قاؿ  ع كثّب من النحاة.

 االعتراض الثامن والعشرون: إضافة المصدر إلى المفعول

قولع: "كيىٍلثػر ملف يضػاؼ  -يف ) اب: إعماؿ ا٤بصدر(-ض اللقاٍل على ا ن هشاـ اعَب 
ٍصدىري إىل فاعلػع مث يػثيت م مولػعي 

ى
...  كملمػا إاػافتع إىل ال اعػل مث ال ييػ كر ا٤ب مػوؿ  ك ػالمل  ا٤ب

َّ جع  مظ حط ُّ  فلثػػّبه  ٫بػػو:
َّ ىت نت مت زت رت يب ُّ   ك٫بػػػو: (ّ)

  كلػػو ذيكًػػػرى (ْ)
 (ٓ)."ّبلقيل: دعائي إياؾ  كمن دعائع ا٣ب

ال يوافػػ  مػػا قػػاؿ مػػن إاػػافة  )كمػػن دعائػػع ا٣بػػّب(فػػّبل اللقػػاٍل ملف  يف تقػػدير ا ػػن هشػػاـ 
ا٤بصدر إىل ال اعًل مث ال ييػ كر ا٤ب مػوؿ  ملك إاػافتع إىل ا٤ب مػوؿ مث ال يػ كر ال اعػل  كاألنسػب 

قولػػػػػػع: )كمػػػػػػن دعائػػػػػػع ا٣بػػػػػػّب( األنسػػػػػػب لقولػػػػػػع: "  ملف يقػػػػػػد ر  ػػػػػػػ)كمن دعػػػػػػاء ا٣بػػػػػػّب(  فيقػػػػػػوؿ:
ا٤ب مػػوؿ  مث ال ملف يضػػاؼ إىل  :إذ ممػػُب )علسػػع( ّب؛ملف يقػػوؿ: كمػػن دعػػاء ا٣بػػ (ٔ))كعلسػػع(

 (ٕ)"ي كر ال اعل.

للػػن ا ػػن هشػػاـ مل يػػثًت  ػػع مثػػاالن علػػى إاػػافة ا٤بصػػدر إىل ا٤ب مػػوؿ  مث حػػٍ ؼ ال اعػػل  
  كهػي من بقػة علػى إاػافتع إىل َّ ىت نت مت زت رت يب ُّ  ل مث ل لػ ل   قولػع تمػاىل: 

                                                             

لػة من  غّبها تػيٍنصىبي هبا  كثىنٌع ملى٢ب ى التنوينى يف حاؿه ليست يف (غيٍدكىةن ) يف (لدف)كما ملف : "َُِ/ُحيث قاؿ  (ُ)
  ".(لىديٍف غيٍدكىةه  من)كذل  قول :   قاؿ: لىدي 

  .ُِّ/ْا٤بقاصد الشافية  (ِ)
 .ُِْ-ُِِ/ّملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .َْسورة إ راهي    (ْ)
 .ْٗسورة فصلت   (ٓ)
 يبلحظ االختبلؼ  ْب ا٤بًب كنص اللقاٍل  حيث ذكر يف ا٤بًب )ك المل (  كيف اللقاٍل )كعلسع(. (ٔ)
 .ّْٔحواش على تواي  األل ية  (ٕ)
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( ّبكمػن دعائػع ا٣بػ  كإ٭بػا جػاء  قولػع: )-مليضنػا–ا٤ب موؿ كح ؼ ال اعل  كما قػاؿ هػو  ػ ل  
علػػى تقػػدير إاػػافة ا٤بصػػدر إىل ا٤ب مػػوؿ مػػ  ذكػػر ال اعػػل  كقػػد مث ػػل  اآليػػة اللرٲبػػة كقػػد ر هػػ ا 

إىل  سػبب اعَبااػع   ٩بػا يػدؿ علػى التبػاس الػنص عنػد اللقػاٍل  ملك قػد يمػود(ُ)التقدير ال ارسيُّ 
يف كلمػػػػػة  -مليضنػػػػػا–نسػػػػػهتع مػػػػػن )ملكاػػػػػ  ا٤بسػػػػػال (  كهػػػػػو ٧بتمػػػػػله؛ الختبلفهػػػػػا اخػػػػػتبلؼ 
 )كعلسع(.

 أو عدم وضوحها ,اإلشكال في العبارة المطلب الثالث:

ما اعَبض فيع اللقاٍل على عبارة ا ن هشاـ إلشلاؿو فيهػا  مػن حيػث إفهامهػا لػػّب  هو
 ا٤براد  ملك لمدـ كاوح مرادها.

 االعتراض األول: أقل ائتالف الكالم 

يف ائػتبلؼ  -يف ) ػاب: اللػبلـ كمػا يتػثلف منػع(-اعَبض اللقاٍل على تمبّب ا ن هشاـ 
 (ِ)اللبلـ من قولع: "كملقلُّ ما يتثل ف اللبلـ من ا٠بْب...  كمن فمل كاس ".

فّبل اللقاٍل ملف  يف عبارتع إفهامنا  ثف اللبلـ مَبكبه من ملكثر من كلمتْب  كلي  األمر  
ك ل ؛ إذ ال يثتلف إال من ا٠بْب  ملك اس  كفمل  كيقػوؿ: "قولػع : )كملقػل... إخل( إشػارة إىل 

 اللبلـى قد يَبكب من ملكثر من كلمتْب. ملف  
   (ّ)".قاؿ ا ن ا٢باجب: "اللبلـ ما تىضىم نى كلمتْب  اإلسناد

ػػط يتػىوىس 
؛ ليشػػمل مػػا تركػػب مػػن ملكثػػر مػػن كلمتػػْب  فإنػػع يصػػدؽ (ْ)قػػاؿ يف ا٤ب ػػبى :مل يقػػٍل مػػا تػىرىك 

(ٓ)عليع ما تىضىم نى دكف ما تركب.
 

ػػػي د ملف اللػػػبلـى التمويػػلي فيػػع علػػى اإلسػػناد  كالتمويػػلي يف اإلسػػناًد  علػػى ا٤بتوسػػط: كيف حاشػػية الس 
سند كا٤بسند إليع  كذل  كلمتاف  كما عداٮبا خػارجه عن حقيقة اللبلـ.

ي
 (ُ)على ا٤ب

                                                             

 .ُُّينظر: ا٤بسائل ا٢بلبيات  (ُ)
 .ُُ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ٕ( اللافية ّ)
 ( يمِب مال ع السيػد ركن الدين ا٢بسن االسَبا اذم.ْ)
   كقد نقل اللقاٍل القوؿ  ا٤بمُب. ٖ-ٕية يف شرح اللافية )ا٤بتوسط( ( ينظر: الوافٓ)
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  (ِ)صػر ح  ػع  مضػه  إال من ا٠بػْب  ملك اسػ و كفمػػلو  كمػا كا٢بػاصلي ملف اللػبلـى ال يتثل ف
 (ّ)(  فليتثمل."فبل حاجة إىل قوؿ ا٤بصن ف: )كملقل

كيف شرح ا ن هشاـ لػ)ق ر الندل( ذكر ست  صورو لتػثليف اللػبلـ  مث قػاؿ  مػد ذلػ : 
   كمػػا صػػر حتي  ػػع مػػن ملف  ذلػػ  -كمػا ذكػػرتي –"كملقػل ائتبلفػػع مػػن ا٠بػػْب  ملك مػػن فمػػل كاسػػ  

هو ملقل ما يتثلف منع اللبلـ  هو مػراد النحػويْب  كعبػارة  مضػه  تػوه  ملنػع ال يلػوف إال مػن 
 (ْ)٠بْب  ملك من فمل كاس ".ا

ين نقػػػل ملقػػػوا٥بى  اللقػػػاٍل يف نىػػػص  كيمػػػِب  قولػػػع: ) مضػػػه ( ا ػػػنى ا٢باجػػػب كمتا مىٍيػػػع اللػػػ ى 
 اعَبااع.

فبقػوؿ ا ػػن هشػػاـ السػػا   ردٌّ علػػى اعػػَباض اللقػاٍل   تثكيػػد قصػػد  مػػن ملف  ملقػػل ائػػتبلؼ 
ا٤بتبقيػة  كهػي: ملف يتػثلف اللبلـ من ا٠بْب  ملك اس  كفمل  كيزيػد عػن ذلػ  يف الصػور األر ػ  

 (ٓ)إما من ٝبلتْب  ملك من فمل كا٠بْب  ملك من فمل كيبلية مل٠باء  ملك من فمل كملر مة مل٠باء.

فيبدك ملف تمبّب ا ن هشاـ قيصد فيع اإلطبلؽ ليشمل تثكيبلت ا ػن ا٢باجػب كمػن تبمػع  
 حٌب ال يلجث إىل ما ١باكا إليع. 

 االعتراض الثاني: صدق عالمات الحرف على غيرىا 

التمبػّب ٗبػا يي هػ   -يف ) ػاب: اللػبلـ كمػا يتػثلف منػع(-اعَبض اللقاٍل على ا ػن هشػاـ 
ااػػ رابى ملحلامػػع  كذلػػ  يف ملنػػواع ال مػػل  حػػْب قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "كال مػػل جػػن  ٙبتػػع يبليػػة 

داللتػع علػى األمػر...  كإف دلػت  ملنواع:... الثالث: األمػر  كعبلمتػع ملف يقبػل نػوف التوكيػد مػ 

                                                             

 ب  كقد نقل اللقاٍل قوؿ السيد ا١برجاٍل  ا٤بمُب.-  ملِ( ينظر: ُ)
  ّ/ُ  كشرح التسهيل ٕ  كاللافية ِّ( كالز٨بشرم  كا ن ا٢باجب  كا ن مال   كالسيوطي. ينظر: ا٤ب صلِ)

 .ُْ/ُكالبهجة ا٤براية 
 .ْ-ِعلى تواي  األل ية ( حواشو ّ)
 .ِِ/ُ. كينظر: حاشية ياسْب على التصري  ْٓ-ْْ( شرح ق ر الندل ْ)
 . ْْ( ينظر: شرح ق ر الندل ٓ)
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علػػػى األمػػػر كمل تقبػػػل النػػػوفى فهػػػي اسػػػ  كػػػػ)نػىزىاؿ( ك)دىرىاًؾ(  ٗبمػػػُب ملنٍػػػزًٍؿ كملٍدرًٍؾ  كهػػػ ا ملكىل مػػػن 
يػ هىٍل(  (ِ)"  فإف ا٠بيتهما مملومة ٩با تقدـ؛ أل ما يقببلف التنوين.(ُ)التمثيل  ػ)صىٍع( ك)حى

ػٍل(  تحقُّػعليع اللقػاٍلُّ نمتىػع ا٤بثػالْب )صىػعٍ  فاعَبض يػ هى   ممرفػة اال٠بيػة ٥بمػا؛ أل مػا ( ك)حى
قد قىًببل عبلمةن من عبلمات االس  كهي )التنوين(  كذا يادم إىل نقض عبلمة ا٢برؼ  كهي: 
ين  عػػػػدـ حيسػػػػن شػػػػيء مػػػػن عبلمػػػػات االسػػػػً   كعبلمػػػػات ال مػػػػل؛ لتحققهػػػػا يف ا٤بثػػػػالْب اللػػػػ ى

 حػػرفْب. يقػػوؿ اللقػػاٍل: "قولػػع: )فػػإف ا٠بيتهمػػا فض ػػلهما  كٮبػػا: )نػىػػزىاًؿ( ك)دىرىاًؾ( مػػ  مل مػػا غػػّب
ػا غػّبي مملومػػة ٩بػا تقػػدـ   ػل مػن هػػ ا اللػبلـ  كيىػػرًدي  ؛مملومػة( يمػِب ٖبػػبلؼ مثاليػع فػػإف  ا٠بي تػىهيمى

لصػػدقها علػػى مثاليػػع  كٮبػػا غػػّب  عليػػع ملف  هػػ ا ي ضػػي إىل   ػػبلف المبلمػػة الػػٍب ذكرهػػا للحػػرؼ؛
 (ّ)حرفْب."

إيراد اللقاٍل   ػثف  المبلمػات الػٍب ذكرهػا ا ػن هشػاـ للحػرؼ كملجاب ياسْبي ا٢بمصي عن 
هػػي  ػػالنظر إىل عمومهػػا  كيقػػوؿ: "كملجيػػبي  ػػثف  غايػػةى مػػا يلػػـز هػػو مػػن قىبيػػل التمريػػف  ػػاألع    

 (ْ)كقد ملجاز  القدماء؛ ألنع ي يد التمييزى يف ا١بملة."

ا٢بػػركؼ علػػى فيظهػػر مػػن ذلػػ  ملٍف ال خلػػل يف تمبػػّب ا ػػن هشػػاـ  كال صػػدؽ لمبلمػػات 
 ا٤بثالْب.

 ما ُتردف بو الضمائر المنفصلة  االعتراض الثالث: 

القػوؿ  ػثف  الضػمّب )إي ػا(  -يف ) ػاب: النلػرة كا٤بمرفػة(-اعَبض اللقاٍل علػى ا ػن هشػاـ 
 ييردؼ  ا٤بمُب ا٤براد  كقولع يقتضي ملف  الضمائر األخرل مر٘بلة  قاؿ ا ن هشاـ يف ذل :

 

                                                             

 :َُ( يمِب ٛبثيل ا ن مال  هبما حْب قاؿ يف األل ية صُ)
يػ هىلٍ  : صىٍع كحى  كاألمر إٍف ملٍ يى ي للنوف ٧بٌل     فيًع هو اس ه ٫بوى

 .ِٗ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ِّ-ِِ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 .ْٔ/ُ( حاشية ياسْب على التصري   ْ)
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 إىل قسمْب: -مواق  اإلعرابٕبسب -"كينقس  ا٤بن صل
(  كفركعهن... .ُ (  ك)هيوى  ما ٱبتص ٗبحل الرف   كهو: )ملىنىا(  ك)ملىٍنتى
 (ُ)ما ٱبتص ٗبحل الن صب  كهو: )إي ػػػا( ميردفنا ٗبا يدؿ على ا٤بمُب ا٤براد." .ِ

( كيقوؿ اللقاٍل: "كقولع: )كهو )إي ا( ميردىفنا... إخل( صينػٍميعي ه ا يقتضي ملف  كبل  من )ملى  ٍنتى
كفركعع صػيػة مر٘بلػة  كلػي  كػ ل ؛  ػل الضػمّب فيهػا كلهػا )ملٍف( مريدفػةن ٗبػا يػدؿ علػى ملحػواؿ  

 (ِ)ا٤بهاطىب."

( ٗبػػا يردفهػػا داال  إي ػػافين ػػي كو ػػا مر٘بلػػة كهػػو مػػا ملكٮبػػع تمبػػّب ا ػػن هشػػاـ حػػْب خص ػػص )
 على ممناها.

كالػائػػػب     كا٤بهاطػػبللمػػتللكتوجيػػع تمبػػّب ا ػػن هشػػػاـ هػػو القػػوؿ  ػػثف  )إي ػػػا( مشػػَبكنا 
ػ ا مشلػت كػل ذلػ  ظهػرت ا٢باجػة إىل ٛبييزهػا عػن كا٤ب كر كا٤بانث  كا٤ب رد كا٤بثُب كاجملموع  فلم 

سا قها   ل  التمبػّب  ٖبػبلؼ مػا اخػتص  ػالرف  فػإف  للػل مػن ا٤بػتلل   كا٤بهاطىػب  كالػائػب 
 (ّ)إيػػ ػػا(.ٱبتص  ع  فلاف ا٤براد كااحنا  على المل  من ا٤بشَبؾ ) اصمّبن 

 حاد الخبر الجملة بالمبتدأ معًنى : ات  الرابعاالعتراض 

جمل ا٣ب  ا١بملة ن    -يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
كا١بملة إما ن   ا٤ببتدمل يف  ا٤ببتدمل يف ا٤بمُب  قاؿ ا ن هشاـ: "كهو: إما م رد  كإما ٝبلة... 

 (ْ)ا٤بمُب  فبل ٙبتاج إىل را ط..."

كقاؿ اللقاٍل: "قولع: )يف ا٤بمُب( إف ملراد  ع ا٤ب هوـى فػبل يصػ ؛ لمػدـ ال ائػدة. ملك ا٣بػارجى 
فلل خ و ك ل   ليص  ا٢بمل  كقد ٱبتار الثاٍل. كقول : كلُّ خ و كػ ل  ٩بنػوعه؛ إذ ا١بملػة 

                                                             

 .ٖٗ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ِٖ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
 .ُُٕ/ُ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل َُْ/ُ( ينظر: التصري  ٣بالد األزهرم ّ)
 .ُٕٗ-ُْٗ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
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ػػا  يف ٫بػػو: )زيػػده يقػػوـي مل ػػ و ي( مضػػمو ا إسػػناد القيػػاـ إىل األب  كهػػو غػػّبي زيػػدو م هومنػػا كخارجن
 (ُ)للنها تاكؿ ٗب ردو صادؽو على ا٤ببتدمل  ملم: قائ ي األًب."

فػػّبل ملف  يف قولػػع: )ن ػػ  ا٤ببتػػدمل يف ا٤بمػػُب( إشػػلاالن  كهػػو إف كػػاف مػػراد  مػػن قولػػع هػػ ا 
ػا( فلػػل خػػ  ن ػ  ا٤ببتػػدمل يف ا٤بمػُب )م هومنػػا( فػػّب مسػػتقي . كإف مل راد  ن سػع يف ا٤بمػػُب )خارجن

 يق  ك ل   كهو ٩بتن ؛ ألف  من األخبار ا١بمل ما ياكؿ  ا٤ب رد ال م يصدؽ على ا٤ببتدمل.

ا  عليع  ثف  ا٤براد من كػبلـ ا ػن كقد نقل ياسْب ا٢بمصي اعَباض اللقاٍل  مث عل  راد ا إي  
ةه  قػػاؿ: "كييػػٍدفى   ػػثف  ا٤بػػراد  لو ػػا ن ػػ  ـ هػػو ملف  مػػدلوؿ ا٤ب ػػرد ا٤بهػػ  عنػػع  ا١بملػػة ٝبلػػشػػاه

 (ِ)ا٤ببتدمل مل ا كقمت خ نا عن م ردو مدلولع ٝبلة".

كقاؿ ا ن مال  ٗبا يل ي لنقض االعَباض: "ا١بملة ا٤بتحدة  ا٤ببتدمل ممُبن كل ٝبلة ٨ب ى 
  كنقػل قولػع ا٢بمصػي (ّ)هبا عن م رد يدؿ على ٝبلة كحديث ككبلـ  كمنع )امّب الشثف(."

 قػػاؿ: "ك ػػع يسػػقط االعػػَباض ا٤بشػػهور  ثنػػع إف ملريػػد  لػػوف ا١بملػػة ن ػػ  ا٤ببتػػدمل االٙبػػاد يف مث
فلػل مبتػػدمل كخػ  كػ ل   ملك يف ا٤ب هػػـو  -كلػو  اعتبػار قصػػد ا٤بػتلل  دكف الواػ  (ْ)ا٤باصػدؽ

ا إسػػقاطع االعػػَباض هبػػ ا (ٓ)فباطػػل؛ ألنػػع يػػادم إىل إلػػػاء ا٢بمػػل."   كمػػا علػػ  الصػػب اف مايػػدن
 (ٔ)القوؿ.

                                                             

 .َُْ-ُّٗاألل ية ( حواشو على تواي  ُ)
 .ُِٔ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ِ)
 .ُُّ-َُّ/ُ( شرح التسهيل ّ)
 .ُُٓ/ُ. ا٤بمج  الوسيط األفراد الٍب يتحق  فيها ممُب الللي ( عند ا٤بناطقةا٤باصدؽ( )ْ)
 .ٕٕ/ُ( حاشية ياسْب على األل ية ٓ)
 .ِٖٖ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ٔ)
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 : تكرار القول بوجوب كسر ىمزة )إنَّ(الخامساالعتراض 

ملف كػػر ر كجػػوب كسػػر ٮبػػزة  -يف ) ػػاب: إف  كملخوامػػا(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
)إف ( إف كقمػػػت جوا نػػػا لقسػػػ   كذلػػػ  حػػػْب ذكػػػر جػػػواز اللسػػػر كال ػػػت  إٍف كقمػػػت  مػػػد فمػػػل 

ملك ذيًكرىتى البلـ تمْب  اللىٍسري إٝباعنا"  و  كال الـ  مدها  مث قاؿ: "كلو مليٍاًمرى ال ملي سى قى 
(ُ)  

 جوا نػػػا: ملك )(ِ)سػػػا قنا قولػػػع: )كلػػػو مليٍاػػػًمر ال مػػػل( هنػػػا تلػػػرار مػػػ  قولػػػعفقػػػاؿ اللقػػػاٍل: "
 كجوب كسرها. التلرار يف ذكر فاعَبض عليع  (ّ)"لقس (.

هشػػػاـ مػػػا كػػػرر كجػػػوب كسػػػر ٮبزمػػػا يف هػػػ ا ا٤بواػػػ  إال تنبيهػػػا علػػػى سػػػلوكع  كلمػػػل ا ػػػنى 
وف علػػػى كجػػػوب اللسػػػر  ككجػػػوب يػػػمػػػ هب البصػػػريْب يف ا٣بػػػبلؼ فيػػػع  حيػػػث افػػػَبؽ النحوي

ال ت   كجػواز األمػرين مػ  اختيػار ملحػدٮبا  إف كقمػت )إف ( جوا نػا لقسػ   فاختػار هػو كجػوب 
 (ْ)اللسر على م هب البصريْب.

  إشلاؿ يف التلرار هنا  كال يتجع االعَباض عليع.كعلى ذل  فبل

 : إيهام إجازة الكوفيين تخفيف )إنَّ( السادساالعتراض 

ملف عػػػ   ٗبػػػا يػػػوه  ا٤بػػػراد   -( ػػػاب: إف  كملخوامػػػايف )-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
 سػػهنا... كيثػػرى كونػػع مضػػارعنا نا( ا٤بلسػػورة ا٤به  ػػة فمػػله  )إفٍ حيػث قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "كإٍف كيل 

ـى كال يػيقىػاس عليػع: ) ... غّبى نىاس و  ا...  كنىدىر كونيع ماايناناسهن  كملكثر منع كونع مااينا إٍف قىػا
 (ٓ)."لؤلخ   كاللوفيْب  خبلفنا (  كإٍف قػىمىدى لىزىٍيده ألنىا

                                                             

 .ِّْ/ُملكا  ا٤بسال  ( ُ)
 .ّّْ/ُيف مواا  كجوب كسر ٮبزة )إف ( ينظر: ا٤بصدر السا    (ِ)
 .َُِحواشو على تواي  األل ية ( ّ)
 .َّٕ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ُِٔٓ/ّينظر: ارتشاؼ الضرب ( ْ)
 .ّٗٔ-ّٖٔ/ُملكا  ا٤بسال  ( ٓ)
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اللػوفيْب كافقػوا علػى  ه ا يػوه  ملف   لؤلخ   كاللوفيْب( خبلفناقولع: )كيقوؿ اللقاٍل: "
مػ  الػبلـ يف األ٠بػاء ك ينهػا ممهػا  (ف)إ ػْب  يُّ اللسػائ (ُ)لصى فى ": كقاؿ الراي ةه ٨ب   (فٍ )إ ف  مل

كالػػػبلـ ٗبمػػػُب  ةه نافيػػػ (فٍ )إ :كملمػػػا يف األفمػػػاؿ فقػػػاؿ  ا٤به  ػػػةى  :يف األ٠بػػػاء فجملهػػػا  يف األفمػػػاؿ
  ػػػا نافيػػػةه إ :كغػػػّب  مػػػن اللػػػوفيْب قػػػالوا ... إىل ملصػػػلها  نظػػػرنا ىلكٍ ف ا٤به  ػػػة  االسػػػ  ملى أل (؛إال  )

 (ّ)."انتهى (ِ)".ام لقن 

فػػػاعَبض كػػػوف تمبػػػّب   ػػػالم ف علػػػى )األخ ػػػ ( مػػػوه   ػػػثف  اللػػػوفيْب ٯبيػػػزكف ٚب يػػػف 
)إف (  كهػ  ال ٯبيػزكف ذلػػ    ػل ٯبملػوف مػػا كرد منهػا ٧بمػوالن علػػى ملف  )إٍف( نافيػة ٗبمػُب )مػػا(  

 كالبلـ إٯبا ية ٗبمُب )إال(.

  (ْ)إجػػازة األخ ػػ  لػػػ)إٍف( ا٤به  ػػة مػػػن )إف ( كقػػد ذكػػر ا ػػن هشػػاـ يف )مػػػِب اللبيػػػب(
 : (ٓ)قياسنا على البيت

 ُكِتَبْت عليك ُعُقَوبُة الُمتَمَعم دِ         قَمتَمْلت لُمْسِلَما نْ إِ  يُنكَ مِ لَّت يَ شُ 

  مث ٯبػػػػػيء هنػػػػػا  م ػػػػػف (ٔ)مث ذكػػػػػر يف مواػػػػػ  هخػػػػػر ملف اللػػػػػوفيْب ال ٯبيػػػػػزكف ٚب ي هػػػػػا
 األخ   ال م ملجاز الته يف.اللوفيْب كه  قد منموا ٚب ي ها  على 

هػ ا الم ػف عنػد ا ػن هشػاـ  ككػ ا الصػب اف انتقػد األمشػوٍل الػ م  (ٕ)كقد انتقد األزهرمُّ 
 (ٖ)تب  يف عزك  ا ن هشاـ.

                                                             

 يف شرح الراي: كفر ؽ. (ُ)
 .ُِٖٓ-ُِْٖ/ْ لللافية شرح الراي (ِ)
 .ِِٗ حواش على تواي  األل ية (ّ)
 .ْٓٓ/ِ. كينظر: مماٍل القرهف لؤلخ   ّٕينظر: مػِب اللبيب ( ْ)
 اللوام    كالدررُٕ/ُ   كشرح شواهد ا٤بػِبِٖٕ/ِا٤بقاصد النحوية  لماتلة  نت زيد يفمن اللامل  كهو  (ٓ)

  ك بل ِٕٕ/ ّالمقد ال ريد    كأل٠باء  نت ملَّب  لر يفّٖٕ  ّٕٔ  ّْٕ  ّّٕ/َُ  كخزانة األدب ُْٗ/ِ
  .ّٕٗ  كٚبليص الشواهد َِٖ   كا١بُب الداٍلَُٗرصف ا٤بباٍل نسبة يف

 .َّٔينظر: مػِب اللبيب ( ٔ)
 .ِّٖ/ُينظر: التصري  ( ٕ)
 .ِْٕ/ُينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ( ٖ)
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كالػػػ م يظهػػػر صػػػحة اعػػػَباض اللقػػػاٍل  كسػػػهو ا ػػػن هشػػػاـ حػػػْب عػػػ    ػػػالم ف؛ إلقػػػرار  
 (ُ)ه ا ا٤بصنف. اختبلؼ م هب اللوفيْب عن )األخ  ( يف غّب 

 (ِ)ك  ل  يتض  إقرار ا ن هشاـ يف األمر  كإٝبالع يف ه ا الشرح دكف غّب .

 االعتراض السابع: وجوب رفع االسم المشتغل عنو 

يشػػتػىػىل  -يف ) ػػاب: االشػػتػاؿ(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
يف قولػػع عػػن االسػػ  ا٤ب

ػػػو م كمػػػا يػيرىج حػػػع  مث قػػػد يػىٍمػػػًرض ٥بػػػ ا االيسػػػ  مػػػا يوجػػػب نىٍصػػػبىع"عنػػػع:   ػػػْب الرفػػػ     كمػػػا ييسى
ػػػد  االشػػػتػاؿ ال (ّ)كمػػػا ذكػػر النػػػاظ نىػػػٍ كير مػػػن األقسػػػاـ مػػا ٯبػػػب رفمػػػع   كمل  كالنصػػب ؛ ألف حى

كىسىيىت ض ي ذل ."  يىٍصديؽ عليع
مث قاؿ: ")تنبيهاف(: األكؿ: لي  من ملقساـ مسائل البػاب  (ْ) 

ؽ اػا ط البػاب عليهػا  ؛ لمػدـ صػد(ٓ)الباب ما ٯبب فيع الرف   كما يف مسثلة )إذا( ال جائيػة
 (ٔ)ككبلـي الناظ  يوه  ذل "

كلي  فيع   تقدـ ض تلرار م  ما٧ب . إخل( ه ا."قولع: )لي  من ملقساـ.فيقوؿ اللقاٍل 
كمػا ذكػر  ) سػا قنا: قولػعمث   وه  ذلػ ييػ (كسيتضػ ) سػا قنا: كقولػع  -كمػا تػرل- زيادة عليػع

 (ٕ)(."ككبلـ الناظ  يوه  ذل ) :هنا قولعخبلؼ  (الناظ 

 

                                                             

 .َّٔينظر: مػِب اللبيب ( ُ)
 .َّٔك ّٕا٤بصدر السا   ينظر: ( ِ)
 :ِٕث قاؿ يف ملل يتع صحي( ّ)

 داػػػعي مل ى ػػػ ى التىزًمٍ ػػػػرفػػػٱبتىصُّ فال     دا ػػا  ي ما  اال تػػكإف تبل الس
 ا  ػىٍمدي كيًجد٤ب ما قبلىع ممموالن    يىرًد  ململي تبل ما  ك ا إذا ال
 .ُٓٔ/ِ  كشرح اللافية الشافية ُّٗ/ِكينظر: شرح التسهيل 

 .ُُٔ/ِملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .َُٕ/ِينظر: ا٤بصدر السا   ( ٓ)
 ا٤بصدر السا  . (ٔ)
 .ِّٓحواشو على تواي  األل ية ( ٕ)
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 كاعَبااع كاق  يف شق ْب: 
تلػػرار خػػركج كجػػوب رفػػ  االسػػ  ا٤بشػػتػىػىل عنػػع مػػن ملقسػػاـ مسػػائل البػػاب  مػػ   أولهممما:

ع سيواػػ  األمػػر فيمػػا  مػػد  كمل ي مػػل  فػػثكه  يف الزيػػادة  علػػى ملن ػػع قػػد ملشػػار إىل ملن ػ عػدـ إفػػادةو 
 قوليع زيادةن يف التلرار التايل.

سػمنا مػن ملقسػػاـ ملكالن  ػ كر ا ػن مالػ  كجػوبى الرفػ  قً  ػثٍف صػر ح   قولػع اخػتبلؼ :الثماني
ػػػر ملف  كػػػبلـ ا ػػػن مالػػػ  يػػػوه  كػػػوف كجػػػوب الرفػػػ   مسػػػائل  ػػػاب االشػػػتػاؿ  مث خػػػالف  ػػػثٍف ذىكى

 .قسمنا

كهػ ا التنبيػع تقػدـ التنبيػع عليػع فػبل ككاف  خالدي األزهرم اللقاٍل  يف األكؿ  حيػث قػاؿ: "
ـ ا ػػن مالػ   ػثف  اػػركرة تتمػي  األقسػػاـ هػي مػػا عػن إيهػػاـ كػبل   كملجػػاب(ُ)"حاجػة إىل ذكػر .

 (ِ)مل١بثتع ل ل .

 (ّ)اعَبااع الثاٍل.    كما كاف ى الدنوشرمُّ اللقاٍل  يف شً 

كاعَبااػػع هنػػا قػػائ  علػػى ا ػػن هشػػاـ  كلمػػل  عػػدـ إيضػػاحع فيمػػا  مػػد مػػن السػػهو  للػػن  
 يدف  ٦بمل االعَباض.ذل  ال 

 أسباب البناءكون الحمل على المبني من االعتراض الثامن:  

قولػع: "كٯبػوز يف الزمػاف احملمػوؿ  -يف ) اب: اإلاافة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
 (ْ)على )إذىا( ملك )إٍذ( اإلعرابي على األصل  كالبناء ٞبىٍبلن عليهما".

بنػاء حيث ملفه  قولع ملف  من ملسباب البنػاء ا٢بمػلي علػى ا٤ببػِب  كهػو قػد حصػر ملسػباب ال
كمل يلػػن منهػػا ا٢بمػػل علػػى ا٤ببػػِب  كيقػػوؿ اللقػػاٍل: "قولػػع: )ٞبػػبل  (5)يف ) ػػاب: ا٤بمػػرب كا٤ببػػِب(

                                                             

 .ّْٓ/ُالتصري  ( ُ)
 .ّْٓ/ُالتصري  ( ِ)
 .َّْ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري  ( ّ)
 .ُّّ/ّملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .ِٗ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ٓ)



 الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن هشام

 
249 

علػى المػدد ا٤بػ كور  عليهما( ياخ  من ه ا ملف  ا٢بمل على ا٤ببِب سببه للبناء  فتزيد األسباب
األصػػلي كػػاف  ملكؿى اللتػاب  كلػػو جمػػل سػػببى البنػػاًء االعتػػدادى  االفتقػار المػػارض  كتنزيلىػػع منزلػػةى 

 (ُ)."ملابط

المػػارض إىل ا١بملػػة للػػاف ملاػػبط  كسػػل  مػػن  كيػػرل ملٍف لػػو جمػػل سػػبب  نائػػع االفتقػػار
 االعَباض.

من ملسبابو يف ملكؿ اللتاب إ٭با هي للبناء ا٤بوجػًب    ا ن هشاـ  ثف ما ذىكىر كييمت ر عن 
  للنػع (ِ)ال ا١بائز  كإف  ما هنا من البناء ا١بائز  غّب ا٤ب كور ملكالن  ذىكر ذل  ياسػْب ا٢بمصػي

ال ي يد يف رف  االعَباض عن عبارة ا ن هشاـ ا٤ب همة   ل   كما ره  اللقاٍل متجػع علػى ا ػن 
 هشاـ.

                                                             

 .ُِْحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .ِْ/ِينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
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 , أو عكسو.ي موضع اإلجمالالتفصيل ف المطلب الرابع:

كػاف ـ فيها القػوؿ   ينمػا  ا  فص ل ا ن هشااكقف اللقاٍل على مو  اتاالعَباا يف ه  
مػػل فيهػػا  ملك ملنػػع ملٝبػػل القػػوؿ فيمػػا عليػػع ملف يي ص ػػل  كا٤بسػػائل مبي نػػة علػػى النحػػو  حقهػػا ملف ٯبي

 اآليت:

 االعتراض األول: عدم لزوم نيابة االسم عن الفعل وأصالة االفتقار 

عػػدـ دخػػوؿ  زيػػادة قيػػدً  -يف ) ػػاب: ا٤بمػػرب كا٤ببػػِب(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
ملصػالة االفتقػار إىل ا١بملػة  يف  المامل ا٤باير فيما نػاب عػن ال مػل يف الشػبع االسػتممايل  كقيػدً 

ـز االسيػ  ػا  يع: ملف يلػكا  الثالث: الشبع االستممايل قوؿ ا ن هشاـ: "كملنواع الشبع يبلية:...
ككػػثف   عامػػله فيػػاير فيػػع عكىالى يىػػٍدخيلى عليػػ  عػػن ال مػػل كػػثف يػىنيػػوبى     ا٢بػػركؼػطريقػػةن مػػن طرائػػ

 (ُ)ا متثص بلن إىل ٝبلة."يػىٍ تىًقرى افتقارن 

فيمػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى تقييػػػد ا ػػػن هشػػػاـ األمػػػرين لمػػػدـ ا٢باجػػػة إليهمػػػا؛ حيػػػث النيا ػػػة 
قولػػػػع: )كػػػػػثف ينػػػػوب(  كقولػػػػع: )ككػػػػثف ي تقػػػػر( مثػػػػػاالف كاالفتقػػػػار ال لػػػػزـك فيهمػػػػا  كيقػػػػوؿ: "

إىل  ةى ػػػفػبل حاجإذ النيا ةي كاالفتقػاري ال إشػمار فيهمػا  ػاللزـك  كحينئػ و  ؛(ملف يلـزػ)  ال ل(طريقةػ)لً 
فػػإف ا٤بصػػدر النائػػب عػػن فملػػع ال يلػػـز   ()متثصػػبلن  :قولػػعكال   عامػػل( كال يػػدخل عليػػع) :قولػػع

( يف  َّمم خم حم  جم هلُّ  :النيا ة عنع  ك)يـو
 :ملم  ال يلػـز االفتقػار إىل ا١بملػة (ِ)

 (ّ)"ذل . ال يبلـز

(  إذ افتقػػار  عػػػارض يف  هشػػاـ ملف   كقػػد ملقػػر  ا ػػني  يف قيػػد األصػػػالة احػػَبازنا مػػن مثػػل )يػػـو
 فما تنبع إليع اللقاٍل كارد على ا ن هشاـ يف ه ا الضا ط.  (ْ) مض الَباكيب  فبل لزـك فيع

                                                             

 .ِّ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُُٗا٤بائدة  سورة  (ِ)
 .ُّحواش على تواي  األل ية  (ّ)
 .ّّ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ْ)
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 ل ممماعمممد الفمممحاالعتراض الثاني: 

 التمبػػّب  اإلطالػػة ٤بػػا ٲبلػػن فيػػع -يف ) ػػاب: ال اعػػل(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
االختصار  قاؿ ا ن هشػاـ: "ال اعػل: اسػ ه ملك مػا يف تثكيلػع  مليسػند إليػع فمػله ملك مػا يف تثكيلػع  

ـه  ملصليُّ احملل  كالصيػة.  (ُ)"ميقد 

فّبل اللقاٍل ملف  يف عبارة )ملك ما يف تثكيلع( إطالةن كاف ٲبلن لع اختصارها  ػ)ملك ما يػاكؿ 
)مػا( كاقمػةه علػى ل ػظ  ك)يف( )ملك مػا يف تثكيلػع(  ع(  كذلػ  لتلػرر التمبػّب هبػا  يقػوؿ: "قولػع: 

ٌّ  مضػػػاؼه  ملم: ل ػػػظه حاصػػػل يف عػػػداد  للظرفيػػػة  ك)تثكيلػػػع( مصػػػدر ٗبمػػػُب اسػػػ  ا٤ب مػػػوؿ  عػػػا
األل اظ ا٤باكلة  االس   كمثلع يف ذل  ما  مد   كلػو قػاؿ  ػدؿ ذلػ : )ملك مػا يػاكؿ  ػع(  كػاف 

."  (ِ)ملظهرى كملخصرى

ألل ية   ينما ان رد اللقػاٍل يف شرحهما ا (ّ)القي   كا ن طولوفكقد ع    تل  المبارة ا ني 
اسػتمماؿ  سػند  تلػررُّ يف اعَبااع علػى عبػارة ا ػن هشػاـ يف ال اعػل  كالظػاهر صػح ة مقالًػع؛ كيي 

 لسل  من االعَباض  كالت ويل. )ملك ما ياكؿ  ع(ه ا التمبّب  فلو ملنع استممل ا ن هشاـ 

 قع بعد التعجباالعتراض الثالث: التمييز الوا

تميػْب التميػز الواقػ   مػد مػا ي يػد  -يف ) اب: التمييػز(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
الواقػ   مػد مػا ي يػد التمجػب  ٫بػو: : مػن ٩بيػز النسػبة"التمجب ٩بيػ زنا للنسػبة  قػاؿ ا ػن هشػاـ: 

 (ْ)(".اسن ارً فى   ي رُّ دى  هللً )ك ( بلن جي رى  عي مى جى شٍ ا ملى مى )  ك: (ا ن ملى  عً  ً  ـٍ رً كٍ ملى )

                                                             

 .ّٖ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ِٕٗ حواشو على تواي  األل ية( ِ)
 .ُِّ/ُ  كشرح ا ن طولوف ِٓٗ/ُنظر: إرشاد السال  ( يّ)

 .ِٓٗ/ِملكا  ا٤بسال  ( ْ)
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؛ إلملاف ٦بيء الواق   مد  ٩بيػ زنا لل رد ال للنسبة  كيقوؿ: فيمَبض اللقاٍل ه ا التميْب
( ه   الليل يةي منقواةه  قول : يا ٥با قصةن  ك٫بوها ٩با يق   مد ي يد التمجب قولع: ) مد ما"

(ُ)التمجب ٩بيػ زنا لضمّبو مبه   فإنع عن م رد ال نسبة."
 

األزهرم ه ا ا٤بثخ  فبي نع يف شرحع  نقبلن عن ا ػن هشػاـ يف )ا٢بواشػي(  كقد ٤ب  خالد 
.  (ِ)كك ا  ن قاس  المبادم نقىل ه ا التواي  عن شرح التسهيل  كالصباف عن الراي 

 ك ع يتض  صح ة  يا    كنقل األزهرم التبيْب عن ا ن هشاـ ن سع.

 

 
 

                                                             

 .ّْٖ-ّّٖ حواش على تواي  األل ية (ُ)
 .ِٓٗ/ِ  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ِّٔ/ُ  كالتصري  ّّٖ/ِينظر: شرح التسهيل ال ن مال  ( ِ)
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 :انثانث انفصم

 ْشاو ابٍ آراء عهى العرتاضات
 العرتاضات عهى آراء ابٍ ْشاو ادلبحث األٔل:

 عهى أحكاو ابٍ ْشاوالعرتاضات  ادلبحث انثاًَ:
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 عهى آراء ابٍ ْشاو.العرتاضات  ادلبحث األٔل:
اختل ػػػػت اعَبااػػػػات اللقػػػػاٍل علػػػػى هراء ا ػػػػن هشػػػػاـ كتمػػػػددت  كا٫بصػػػػرت فيمػػػػا يتملػػػػ  

 :النحو اآليتكت صيلها على  األ٠باء منها  كما يتمل   األفماؿ  كما يتمل   ا٢بركؼ  

 باألسماء: االعتراضات المتعلقة المطلب األول

اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى هراء ا ػػػن هشػػػاـ النحويػػػة يف ا٤بسػػػائل ا٤بتملقػػػة  األ٠بػػػاء يف موااػػػ  
 متمددة  م صلة على النحو اآليت:

 ( حين إضافتهما إلى المضمراتَ لْ كِ ( و)اَل كِ : إعراب )األولىالمسألة 

 (افً دى يٍ الز  ػ)كػػػػ  ا٤بثػػػُب: كهػػػػو مػػػػا كاػػػ  الينػػػػْب كملغػػػػُب عػػػن ا٤بتمػػػػاط ْبا ػػػػن هشػػػػاـ: " قػػػاؿ
 رف   األلف  كٯبر كينصب  الياء ا٤ب توح ما قبلها ا٤بلسور ما  مدها.  فإنع يي (افً دى نٍ ا٥بً )ك

مضػافْب ٤بضػمر   (اتىػلٍ كً ( ك)بلى كًػ)م لقػا  ك (اينتػْب)ك (اينػْب)كٞبلوا عليع ملر مػة ملل ػاظ: 
 (ُ)"فإف ملاي ا إىل ظاهر لزمتهما األلف.

؛ فيػع إشػلاؿ ضمر(ػي ا مضافْب إىل ا٤بتى لٍ ككً   بلى "قولع: )ككً : كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع
( منقلبػػةه )ألف مللػػف  ككػػلُّ -اؤها منقلبػػةه عػػن الػػواك  ػث  كتػػػ( للتثنيػػػاتىػػلٍ كمللػػف )كً عػػن كاك   كًػػبلى

 (ّ)تػىلىبة للمامل  فليف تلوف إعرا نا؟".٦ب ة ال  فاأللف ملصلي  -(ِ)د سيبويعػذل  عن

 مممممممة:الممممدراسممَ 

(  ػػا٢بركؼ؛ فّبفمػػاف  ػػاأللف  كٯبػػر اف كينصػػباف اتىػػلٍ كً ( ك)بلى كًػػإعػػرابى )اختػػار ا ػػن هشػػاـ 
  الياء ا٤ب توح ما قبلها  ا٤بلسور ما  مدها  كذل  إذا ملياي ا إىل الضمّب.

                                                             

 .َٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 ّْٔ/ّاللتاب  (ِ)
 .ْْ-ّْحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
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(  فػػػ هبوا إىل يبليػػػة ملقػػػواؿ  هػػػي علػػػى اتىػػػلٍ كً ( ك)بلى كًػػػكقػػػد اختلػػػف النحويػػػوف يف مللػػػف )
 النحو اآليت:

( منقلبػة عػن بلى األلػف مػن )كًػ إىل ملف   (ُ)سػيبويعالبصريوف  كمنه  ذهب  األول:القول 
للتثنيػث  كعلػى ذلػ  ا ػن جػِب  كا١برجػاٍل   )ًكٍلتىػا(  كاأللػف يف كاك؛ النقبلهبا تاءن يف )ًكٍلتىا(

  كيتػػػبمه  اللقػػػاٍل يف هػػػ ا ا٤بػػػ هب  كألصػػػالة األلػػػف فيهمػػػا ٲبنػػػ  (ِ)كا ػػػن عصػػػ ور  كالراػػػي
 إعراهبما  ا٢بركؼ.

(  زائدة للتثنية  كالتاء زيػدت للتثنيػث بلى )كً ذهب اللوفيوف إىل ملف  مللف  :الثاني القول
.)ًكٍلتىا(يف   (ّ)  كعلى ه ا ا١برميُّ

 )ًكٍلتىػا((  كالتػاء يف بلى )كً األلف يف  إىل ملف   (ْ)  كال ارسيُّ ذهب السّبايفُّ  :القول الثالث
 منقلبتاف عن ياء.

اللوفيْب؛ ٤با عيل ل من عدـ صػحة ٦بػيء عبلمػة التثنيػث كيَبج  القوؿ األكؿ على قوؿ 
 علػػى القػػوؿاجملػػيء إال  مػػد م تػػوح  ملك مللػػف. كمػػا يػػَبج  القػػوؿ األكؿ  كسػػ نا  كال يسػػوغ ٥بػػا

 (ٓ)١بهل ملصل األلف  فقيلبت كاكنا. ثف األلف كالتاء انقلبتا عن ياء؛  الثالث

ملف  األلػػف ملصػػلية  ككقمػػت كلػػ ل  فػػإف  األقػػرب للصػػواب مػػا سػػار عليػػع ا ػػن هشػػاـ مػػن 
مػ   يف األ٠بػاء السػتة  كا٤بثػُب  كا١بإعرا نا للللمة؛ فػإف ملصػالتها ال ٛبنػ  مػن كو ػا إعرا نػا  كمػا 

فإ ا قبػل دخػوؿ المامػل كانػت دالػة علػى تثنيػة  ملك علػى ٝبػ   ملك مل تػدؿ علػى شػيء كمػا يف 
 (ٔ)األ٠باء الستة  كحْب دخل المامل تػّب اآلخر  فصارت إعرا نا.

                                                             

 .ِّٖ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ّٗٓ/ِ  كاإلنصاؼ َِّ-َِِ/ُا٣بصائص   كينظر: ّْٔ/ّينظر: اللتاب  (ُ)
 .ٕٖ/ُ  كشرح الراي لللافية ّٖٓ/ُ  كا٤بمت  ٕٗ  كا٤ب تاح ُِٔ/ُينظر: سر صناعة اإلعراب  (ِ)
  كسر صناعة ُُٔ/ُ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  َُٗ/ّ رملم ا١برمي يف التمليقة على كتاب سيبويعينظر  (ّ)

 .ُِٔ/ُاإلعراب 
 َُٗ/ّ  كالتمليقة ُُٕ/ْينظر: شرح كتاب سيبويع  (ْ)
 .ِْٗٔ/ٗ   ٛبهيد القواعد ْٖٔ/ّينظر: شرح ا٤ب صل ال ن يمي  (ٓ)
 .ُُٓ/ُ  كحاشية الصباف على األمشوٍل ٖٔ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ٔ)
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 : الخالف في إعراب المفعول بو مفعواًل مطلًقاالمسألة الثانية

نىٍصػػػػػبىع  فػػػػإف    كمسػػػػلمات ا١بمػػػػ   ػػػػثلف كتػػػػػاء مزيػػػػدتْب كهنػػػػداتا ػػػػن هشػػػػاـ: " قػػػػاؿ
َّمب خب حب ُّ    ٫بو: اللىسرة

(ُ)"(ِ). 

قػػػاؿ ا ػػػن ا٢باجػػػب:  َّمب خب حب ُّ  : "قولػػػع:كقػػػد اعػػػَبض عليػػػع اللقػػػاٍل  قولػػػع
كقػػ   يريػػد مػػا  اهلل هػػو ل ػػظ جػػار"  قػػاؿ الراػػي: (ّ)ال اعػػل."مػػا كقػػ  عليػػع فمػػل  :ا٤ب مػػوؿ  ػػع"

  دت اػػػر نا  كملكجػػػػخل فيػػػع ا٤بنصػػػوب يف )مػػػا اػػػر ت زيػػػدنارل الواقػػػ ؛ ليػػػدعليػػػع  ملك جػػػرل ٦بػػػ
(كملحػديت قتػػ ملكقمػػت  علػى )زيػػدو(  ككػثف  الضػربى كػػاف شػيئنا  فلثنػػ  ملكقمػت عػدـ الضػػرب بلن
 م موؿه  ع. آلية اللرٲبة( يف امبػ)انتهى. كعلى ه ا ف (ْ)."عليع اإلٯباد

 ػع يقتضػي إيقػاع يمػُب: ألف كونػع م مػوالن  (ٓ)كقاؿ ا٤بواػ  يف ا٤بػػِب: هػو م مػوؿ م لػ 
 ا٣بل   ملم اإلٯباد عليع  كهو مستحيل؛ إذ فيع ٙبصيل ا٢باصل.

كفيػع نظػر؛ إذ إيقاعػع عليػػع إ٭بػا يقتضػي كجػػودى ا٤بوقىػً  عليػع حػػاؿ اإليقػاع  كذلػ  ٙبصػػيل 
سػػػا    ٭بػػا ا٤بسػػػتحيل ٙبصػػيلع ٕبصػػوؿو إا٢باصػػل ٕبصػػوؿ مقػػارف للتحصػػػيل  كال اسػػتحالة فيػػع  

  (ٔ)."عليع  كذل  غّب الزـو  فليتثمل

 مممممممة:الممممدراسممَ 

علػى  َّمب خب حب ُّ لرٲبػة: ( يف اآلية المباختلف النحويوف يف إعراب )
 رمليْب:

                                                             

 .ْْسورة المنلبوت   (ُ)
 .ٖٔ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُّ( اللافية ّ)
 . ُّٗ/ُ لللافية شرح الراي (ْ)
 .ٕٖٔينظر: مػِب اللبيب  (ٓ)
 .ٖٓ حواشو على تواي  األل ية (ٔ)
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( م مػػوال  ػػع  منصػػو نا  اللسػػرة  كعلػػى ذلػػ  مبملعػػرب ا١بمهػػور )الممرأي األول: 
   كك ا اللقاٍل يرل ا٤ب مولية ٥با.(ُ)ا ن هشاـ يف )شرح ش كر ال هب(

إعراهبا م موالن م لقنا  كهو قوؿه هخر ال ن هشاـ  خػالف فيػع النحػويْب؛  الرأي الثاني:
فػنص  علػػى تصػػويب إعراهبػػا يف )مػػػِب اللبيػػب(  مواػػحنا رمليػػع  ػػثف  ا٤ب مػػوؿ ا٤ب لػػ  هػػو مػػا كقػػ  

كقد ذهب إىل هػ ا القػوؿ عػدده  (ِ)عليع اس  ا٤ب موؿ  بل قيد  كملف  المامل فيع هو فمل إٯباد .
 (ّ)اٍل  كا١برجاٍل  كالز٨بشرمُّ  كا ن ا٢باجب.٩بن سبقع  كالرم  

ملما ما ذهب إليع ا ن هشاـ يف )شرح الش كر( فيملن القوؿ  ثن ع عدؿ عػن رمليػع هًخػرنا  
 مث كا حع يف )ا٤بػِب(.

كقد اختار اللقاٍل ٨بال ة رملم  ن هشاـ األخّب؛ ممل بلن ذلػ   ػثف  يف اإلٯبػاد علػى ا٣بلػ  
 .عليع حاؿ اإليقاعيقتضي كجودى ا٤بوقىً  

كالصواب ما ذهب إليع اللقاٍل  كهو م هب ا١بمهور؛ حيث إف  صني  ا ن هشاـ كمػن 
سار على ذل  يقتضي كوف كػل مػا مليكجػد كملينشػئ م مػوالن م لقنػا  كاألصػل يف ا٤ب مػوؿ ا٤ب لػ  

  فجلػب ذلػ  التنػاقض. كإف قيػل: إ ػ  (ْ)-كمػا صػرح  ػ ل  ا ػن هشػاـ-ملف يلوف مصدرنا 
 ػػا٤ب موؿ ا٤ب لػ  عػػن مػا يصػػيب المقيػدة  مػػن ملف  ا٤ب مػوؿ  ػػع مػا كػػاف موجػودنا  مث ملىكجػػد ٙبػرزكا 

 (ٓ)ال اعل فيع شيئنا هخر  فييجاب عنع  ثف ٝبهور النحويْب مل يشَبطوا ذل  لل مموؿ  ع.

                                                             

 .ْٗينظر: شرح ش كر ال هب  (ُ)
 .ٕٖٔينظر: مػِب اللبيب  (ِ)
  كرملم الز٨بشرم يف التصري  ّٗٔ  كينظر: ملسرار المر ية ُِِ/ْينظر رملم الرماٍل يف األشبا  كالنظائر للسيوطي  (ّ)

 .َِٕ/ِ  كينظر: ملمايل ا ن ا٢باجب ٕٔحاشية ا ن ٞبدكف على شرح األزهرم لآلجركمية    كيفَٖ/ُلؤلزهرم 
 .ُِٖ/ِينظر: ملكا  ا٤بسال   (ْ)
 ُُٔ/ِ  حاشية الصباف على األمشوٍل ِٖ-ُٖ/ُينظر: التصري  لؤلزهرم  (ٓ)
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 ستتر إلى واجب االستتار, وجائزِهانقسام الضمير الم المسألة الثالثة:

كينقسػ  ا٤بسػتَب إىل مسػتَب كجو ػا  كهػو: مػا ا ن هشاـ يف ملقساـ الضمّب ا٤بسػتَب: " قاؿ
 ...ما ٱبل ع ذل  :ا  كهوكإىل مستَب جوازن ...  ال ٱبل ع ظاهر كال امّب من صل

إذ االسػتتار يف  ؛كغّبٮبػا  كفيػع نظػر  كا ػن يمػي   التقسي  تقسي  ا ن مال بيع: ه ا تن
ـى قىػ ده يٍ زى )٫بو:  مػا )ملك  ( زيػد قػاـ مل ػو )علػى ال اعليػة  كملمػا  (قػاـ هػو)يقػاؿ:  إنػع الكاجػب؛ ف (ا

فَبكيػػػب هخػػػر  كالتحقيػػػ  ملف يقػػػاؿ: ينقسػػػ  المامػػػل إىل مػػػا ال يرفػػػ  إال الضػػػمّب  (قػػػاـ إال هػػػو
ـى ػػقى ػ)  كإىل ما يرفمع كغّب  ك(ـي وٍ قػي ملى ػ)ك   ا٤بستَب   (ُ)".(ا

: ف قوؿ ا ن مال  كمن كافقػعمل اعل )كفيع نظر(  قولع:: "كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع
فممػُب  ؛يػا إ ػل يف رفػ  عاملػع   ممنػا  ديػةثف ذل  ٱبل ع يف تمللي  ممنا    (ِ)(ما ٱبل ع ذل )

 ال   وازي ػا كجػػػمسػػػتَبن ػوع  المامػػػل اػػػمّبنا كػػػوف ا٤برفػػػ  كجػػػوبي     عنػػػده االسػػػتتار كجػػػوازً  كجػػػوبً 
ذ لػي  لنػا اػمّب متصػف  االسػتتار إ ا؛زن ئكجػا االسػتتار يف الضػمّب ا٤بسػتَب كاجبنػا وفػكجوب ك

ف ملراد كجػػػوب االسػػػتتار ٗبمنػػػا  عنػػػده  إ (االسػػػتتار... إخل )إذً   فقػػػوؿ ا٤بصػػػنف: ظهػػػور  ٯبػػػوز
ا  ف التقسػػي   ػا٤بمُب الػ م  ين ػػملعلػى   بلحػيف االص ػ ةن ٗبمنػػا  عنػد  كػاف مشػػاح   ديػف ملر إك   منػ 

ػػ  يف اعتبارػ ػػرؽ  ينهمػػا إال ػفػػ ال   هػػو عػػْب التقسػػي  الػػ م جملػػع التحقيػػ تقسػػيمه   ملف ا٤بقس 
 (ّ)."فليتثمل  يف تقسيمع علسعك   الضمّب ا٤بستَب  اعتبار الماملهو 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

عػػرىض ا ػػن هشػػاـ قسػػمي الضػػمّب ا٤بسػػتَب  كفص ػػل القػػوؿ يف شػػرحهما  مث اعػػَبض علػػى 
 ا٣ببلؼ ال م يرا  يف ه   ا٤بسثلة على قولْب: كظاهره ا التقسي  كملكجد ٙبقيقنا. 

                                                             

 .ٖٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 . ُُِ/ُينظر: شرح التسهيل  (ِ)
 .ُٖ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
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انقساـ الضػمّب ا٤بسػتَب إىل كاجػب االسػتتار  كإىل جػائز االسػتتار. كهػ ا القول األول: 
  ككافقهما يف ه ا التقسػي  ا ػن هشػاـ يف (ُ)التقسي  هو ما ذهب إليع ا ن يمي   كا ن مال 

 .(ِ))شرح ق ر الندل(

  كإىل مػا يرفمػع كغػّب   المامػل إىل مػا ال يرفػ  إال الضػمّب ا٤بسػتَب انقسػاـ :الثانيالقول 
 .(ّ) كه ا التقسي  ال م يرا  ا ن هشاـ يف )التواي (

ػر اعَبااػع علػى لػب و يف فهػ  تقسػي   كقد انتقد اللقاٍل نظر ا ن هشاـ؛ حيث  ػُب اآلخى
تمري همػػا للضػػػمّب  ا ػػن مالػػ   كا ػػػن يمػػي ؛ إذ إف مرادٮبػػا مػػػن ملٍف ٱبل ػػع ظػػاهره ملك مسػػػتَب يف

ا  سػػا٤بسػػتَب جػػوازنا هػػو ملف  ملحػػدٮبا ٱبليػػف ا٤ب تَب يف رفػػ  المامػػل إيػػا   كإف مل يلػػن ا٤بمػػُب كاحػػدن
. كإذا اتضػ  ذلػ  تبػْب  ملف  (ْ)كلي  كما كه  ا ن هشاـ من ملف ملحػدٮبا ٱبل ػع يف تثديػة ممنػا 

 سي .تقسيمهما هو ذات التحقي  ال م ذكر  هو  كعلى ذل  فبل خبلؼ يف التق

                                                             

 .ْٗ  كشرح ق ر الندل َُٗ-َُٖ/ّ  كشرح ا٤ب صل ُٔٔ/ُينظر: شرح التسهيل  (ُ)
 .ْٗينظر: شرح ق ر الندل  (ِ)
 .ٖٖ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ِٖ-ُٖ/ُ  كعدة السال  أليب حياف َُّ-َُِ/ُينظر: التصري  لؤلزهرم (ْ)
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 ضمير المنفصل حسب موقعو اإلعرابيالمسألة الرابعة: تقسيم ال

  (ُ)إىل قسمْب..." -ٕبسب مواق  اإلعراب-لينقس  ا٤بن صا ن هشاـ: " قاؿ

إنػع ف ؛منقػوض  ضػمّب ال صػل( إخل )كينقس ... "قولع:: كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع
 (ِ)."كهو الصحي   ْبال ٧بل لع عند البصري

 مممممممة:الممممدراسممَ 

ػػػمع  اللقػػػاٍل اعػػػَبض ٍمػػػل ا ػػػن هشػػػاـ ٧بػػػبل  مػػػن اإلعػػػراب للضػػػمّب ا٤بن صػػػل؛ حيػػػث قس  جى
 ٕبسب ذل    ينما الضمّب عند البصريْب لي  لع ٧بل.

 يف ا٢بل  على امّب ال صل إىل م هبْب: يوفكقد انقس  النحو 

ع مػن اإلعػراب  كمل٠بػو  ما ذهب إليع البصريوف  مػن ملف  اػمّب ال صػل ال ٧بػل لػ األول:
 (ّ) ػ)امّب ال صل(؛ ل صلع  ْب الص ة كا٣ب .

مػػا ذهػػب إليػػع اللوفيػػوف مػػن ملف جملػػوا لػػع ٧بػػبل  مػػن اإلعػػراب  كمل٠بػػو   ػػػ)امّب  الثمماني:
 (ْ)المماد(؛ لبلعتماد عليع يف تثدية ا٤بمُب.

  -األرجػ كهو -كاعَباض اللقاٍل قاـ على ملف  البصريْب قد ن وا ملف يلوف لل صل ٧ببلن 
مل للمن صل تقسيما ٕبسب مواق  اإلعراب؟  فليف ٯبي

                                                             

 .ٖٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ِٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  كشرح اإليضاح ال ن ا٢باجب ُّٔ/ِ  كالتهمّب ُِٔ-ُِٓ/ِ  كاألصوؿ ّٓٗ/ُينظر: اللتاب لسيبويع  (ّ)

 .ْٓٓ/ِ  كشرح الراي لللافية ُْٕ-ْٗٔ/ُ
 . َٕٓ/ُ  كا٤بنهاج يف شرح ٝبل الزجاجي ٓٔ/ِ  كشرح ا١بمل ال ن عص ورُِٕينظر: ا٤ب صل  (ْ)
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كٯباب عن ما قيل هنا  ثف  ا٣ببلؼ يف )امّب ال صل( الػ م لػي  لػع مػن ا٤بن صػل إال 
  مث إف  لل صػػػل ملحلامنػػػا كشػػػركطنا مي زتػػػع عػػػن ا٤بن صػػػل  فػػػبل يلػػػوف فصػػػبلن إال (ُ)ل ػػػظ ا٤برفػػػوع

 :(ِ) تحقي  الشركط اآلتية

 ملف يلوف مبتدمل  يف ا٢باؿ  ملك يف األصل  كملف يلوف ممرفة. يشَبط فيما قبلع .ُ
يشػػَبط فيمػػا  مػػد  ملف يلػػوف خػػ نا ٤ببتػػدمل  يف ا٢بػػاؿ  ملك يف األصػػل  كملف يلػػوف  .ِ

 ممرفة  ملك كا٤بمرفة يف عدـ قبولع )ملىٍؿ(.
 يشَبط فيع ملف يلوف  صيػة ا٤برفوع  كملف ي ا   ما قبلع. .ّ

 ؛ إذ جمل ال صل من ا٤بن صل دكف شركط.فب ل  يتض  ملف  اللقاٍل قد خلط يف األمر

                                                             

 .ٓٔٓ/ُ  كٛبهيد القواعد ِٗينظر: تسهيل ال وائد  (ُ)
حاؿ )امّب ال صل(  كتلل  عن ملر   مسائل فيع: شركطع  فائدتع   ْٔٔ-ُْٔشرح ا ن هشاـ يف مػِب اللبيب  (ِ)

 ٧بلع  ما ٰبتمل من األكجع.
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 : تعيين الخبرية للوصف المقدمالخامسةالمسألة 

وصف ا٤ب كور من تقدُّـ ن ي ملك اسػت هاـ...  كإذا مل ي ػا   ل: "كال  د لػا ن هشاـ قاؿ
ػائً قى ملى )٫بو: ّب اإلفراد تمينت خ يتع  الوصف ما  مد  تمينت ا تدائيتع...  كإف طا قع يف غ  افً مى

 .(ُ)("؟ ى تي وى خٍ إً  فى وٍ مي ائً قى ملى )  ك(؟اؾى وى خى ملى 

 علػى مػ هب النػاظ  : "قولػع )تمينػت خ يتػع( ال يسػتقي كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع

 (ِ)."يصرح  ع يف ال اعل على ما  -إف كاف قليبلن ك  -ال مل كٝبمع يف ٘بويز تثنية

 مممممممة:الممممدراسممَ 

مػػػا  ا٤بتقػػػدـ  إذا طػػػا   يف التثنيػػػة كا١بمػػػ ذهػػػب ا ػػػن هشػػػاـ إىل تميػػػْب ا٣ب يػػػة للوصػػػف 
 مػد   ملم: ا٤ببتػػدمل ا٤بػػاخر؛ المتنػػاع كػػوف الوصػػف مبتػدملن  كمػػا  مػػد  فػػاعبلن سػػد مسػػد ا٣بػػ ؛ إذ 

 يلـز الوصف اإلفراد  كحلمع حل  ال مل يف لزـك ذل .

كاعَبض اللقاٍل ما ذهب إليع ا ني هشاـ؛ كوف ه ا الصػني  ٱبػالف مػ هب ا ػن مالػ   
 (ْ)  للداللة على حاؿ ال اعل.(ّ)-على لػةو -جوازي تثنيًة ال مل  كٝبًمع كال م هو 

)ملكلػوٍل  كهػي لػػة-من مل يلن من ملهػل هػ   اللػػةفللن ا ن مال  قد ملجاز األمرين  
ك مػض النحػويْب ٯبمػل مػػا : "حيػث قػاؿ  لػع ملف ٯبمػل ا٤بقػد ـ خػ نا  كيػاخر ا٤ببتػػدمل -ال اغيػث(

ػػ  ذلػػ  منػػع ًمػػإف كػػاف مىػ  كهػػ ا غػػّب ٩بتنػػ و   ...امػاخرن  كمبتػػدملن ا ا مقػػدمن كرد مػن هػػ ا خػػ ن  ن ن ٠بي
كال ٲبن  من ذل  احتماؿ كونع علػى لػػة: : "هخركقاؿ يف موا   (ٓ)"ملهل غّب اللػة ا٤ب كورة.

                                                             

 .ُّٗ-ُٖٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُّٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
ارتشاؼ ك   ِّْ/ْوءة. ينظر :اللشاؼ ( هي ا٤بسماة  ػ)ملكلوٍل ال اغيث(  كهي لػة طيئ  كقيل لػة ملزد شنّ)

 .ّٕٗ/ِالضرب 
 .ُُٕ/ِ  ِٖٗ/ُ( ينظر: شرح التسهيل ْ)
 .ُُٕ/ِ( ا٤بصدر السا   ٓ)
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  ألف تقػػدَل ا٣بػػ  ملكثػػر يف اللػػبلـ مػػن تلػػ  اللػػػة  كا٢بمػػل علػػى األكثػػر (ملكلػػوٍل ال اغيػػث)
 (ُ)"راج .

 (ِ)هشاـ جواز األمرين يف )شرح ش كر ال هب(  ك)مػِب اللبيب(.كما ملكرد ا ن 

كمػػا اعػػَبض  ػػع اللقػػاٍل غػػّب قػػائ  علػػى ا ػػن هشػػاـ  مػػن ٘بػػويز ا ػػن مالػػ  تثنيػػة ال مػػل  
 تميْب ا٣ب ية للمقد ـ. -مليضنا-كٝبمع؛ لتجويز  

                                                             

 .ِٖٗ/ُ شرح التسهيل( ُ)

 .ْٕٗ  كمػِب اللبيب ِِٖ/ُينظر: شرح ش كر ال هب ( ِ)
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 المسألة السادسة: تقدير متعلق الظرف, والجار والمجرور الواقع خبًرا. 

هشػػػػاـ: "كيقػػػػ  ا٣بػػػػ  ظرفنػػػػا...  ك٦بػػػػركرنا...  كالصػػػػحي  ملف ا٣بػػػػ  يف ا٢بقيقػػػػة  قػػػػاؿ ا ػػػػن
.")   (ُ)متملقهما احمل كؼ  كملف تقدير  )كىاًئنه( ملك )ميٍستىًقرٌّ(  ال )كاف( ملك )استقر 

( ا٣بػبلؼ يف الػراج   ال ( كػائنه )تقػدير   قولػع: )كملىف  ": كقد اعػَبض عليػع اللقػاٍل  قولػع
ػػائً يف ا١بػواز  كمػػا هػػو  فػاعَبض عليػػع ملٍف صػػح  ى  (ِ)".زه ات اقنػػامقتضػى صػػنمع  إذ كػػل منهمػا جى

 ملحد م اهب ميقىد ر متمل  الظرؼ ملك ا١بار ك٦بركر .

 مممممممة:الممممدراسممَ 

اختػػػار ا ػػػن هشػػػاـ مػػػن اخػػػتبلؼ النحػػػويْب يف ا٣بػػػ  الواقػػػ  ظرفنػػػا  ملك ٦بػػػركرنا  ملف يلػػػوف 
 تقػػػدير هػػػ ا ا٤بتملػػػ   فػػػ هب ا ػػػن هشػػػاـ إىل ملف  متملقهمػػػا احملػػػ كؼ هػػػو ا٣بػػػ   مث اختل ػػػوا يف

 التقدير هو اس  ال اعل )كائنه(  ملك )مستقرٌّ(.

اللقػػاٍل علػػى ملصػػالة مػػ هيبى االخػػتبلًؼ يف تقػػديرىم متملػػ  الظػػرؼ ملك  اعػػَباض كقػػد  يػػِب
 ا١بار م  ٦بركر ؛ فإف النحويْب قد افَبقوا إىل تقديرين:

(  كاحتجػوا  ػثف  افى ا  ال مل )كىػذهب  مضه  إىل تقديرٮب التقدير األول: (  ملك )اسػتقر 
احمل كؼ هو عامل النصب يف ل ظ الظرؼ  ك٧بل اجملركر  كاألصل يف المامل ملف يلوف فمػبلن  

كعلػى هػ ا  (ّ)كإ٭با يتمل   االس  إذا كاف يف ممُب ال مل  كمن ل ظع  كملف تقدير األصل ملىٍكىل.
 (ْ)كاألخ    كال ارسي  كالز٨بشرم  كا ن ا٢باجب.ا٤ب هب ملكثر البصريْب  كمنه  سيبويع  

                                                             

 .ََِ-ُٗٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُُْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َِٔ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ِْٓ/ُ  كشرح الراي لللافية ِّّ-ِِّ/ُينظر: شرح ا٤ب صل ال ن يمي   (ّ)
  ّْٗ/ُ  كقوؿ األخ   يف شرح اللافية الشافية ال ن مال ْٕ  كاإليضاحٖٗ-ٕٖ/ِينظر: اللتاب لسيبويع (ْ)

 .ُٔ  كاللافية ِّّ/ُكقوؿ الز٨بشرم يف ا٤ب صل  شرح ا ن يمي  
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مػػػػن البصػػػػريْب مػػػػن ذهػػػػب إىل تقػػػػديرٮبا  اسػػػػ  ال اعػػػػل )كػػػػائنه(  ملك  التقممممدير الثمممماني:
)مسػػتقرٌّ(   كاحتجػػوا  ػػثف  احملػػ كؼ هػػو ا٣بػػ   كملف الظػػرؼ  ملك ا١بػػار مػػ  ٦بػػركر  مليقػػي  ملانػػع  

بيػل ا٤ب ػردات  كال شػ  ملف لظرؼ مػن قى كاألصػل يف ا٣بػ  ملف يلػوف م ػردنا  كمػا ملف  اإلخبػار  ػا
ا فػػا٣ب  م ػػػردا. كىل  كملف  التقػػػدير إف كػػاف فمػػبلن فػػػا٣ب  ٝبلػػة  كإف كػػاف ا٠بنػػػاإلخبػػار  األصػػل ملى 

كعلى ه ا ا٤ب هب ا ني السراج  كا ن جِب  كالمبدم  كا ػن يمػي   كمػا نقػل هػ ا التقػدير مل ػو 
تػػػػبمه  ل( ك)اللافيػػػػة(  ك حيػػػػاف عػػػػن ا ػػػػن عصػػػػ ور  كرجحػػػػع ا ػػػػن مالػػػػ  يف شػػػػرحي )التسػػػػهي

 ا ن هشاـ ملف  التقدير على ه ا ا٤ب هب  كصححع.رملل   ك (ُ)السيوطي

الثػػاٍل؛ إذ كػػل مػػن  ٤بػػ هبى صػػني  ا ػػن هشػػاـ يف تصػػحيحع ا علػػى اللقػػاٍل اعػػَبض ينمػػا 
  كملف  ا٣بػبلؼ لػي  يف صػحة جوازٮبػا؛  ػل (ِ)ملصحاب ا٤ب هبْب قد استند على ملصػل صػحي 

 يف الراج  منهما.

 ػػثٍف ال خػػبلؼ هػػ ا االعػػَباض يف )اللمحػػة البدريػػة(  ا ػػن هشػػاـ قػػد ملجػػاب عػػن  مث إف  
قػاؿ: "كال خػبلؼ عػن ا٤بقػد رين يف جػواز كػوف قػد رين  ال مػل  ملك اسػ  ال اعػل  حيػث عند ا٤ب

( ك)حصل(  ملك ا٠بنا  ٫بػو: )مسػتقرٌّ( ك)حاصػله(  كإ٭بػا ا٣بػبلؼ يف  ا٤بقد ر فمبلن  ٫بو: )استقىر 
ػػ  األكؿ فحجتػػع ملف احملػػ كؼ عامػػل يف الظػػرؼ كاجملػػركر  كاألصػػل يف الػراج  منهمػػا ؛ فمػػن رج 

 (ّ)الممل لؤلفماؿ  كمن رج   الثاٍل فحجتع ملف احمل كؼ هو ا٣ب   كاألصل يف ا٣ب  اإلفراد."

؛ -ا٠بنػا كػاف  ملك فمػبلن -كلمل  األقرب ما ذهب إليع  مض النحويْب من ٘بويز التقديرين 
فإنػع إف مليريػد  ػع ا٢بػػاؿ  ملك االسػتقباؿ قيػد ر  اسػ  ال اعػل  كإف مليريػد ا٤بضػػي  ملم  اعتبػار ا٤بمػُب؛

عنػدم ملنػػع ال  كا٢بػ ُّ قػاؿ: "ففيقػد ر  ال مػل  كهػ ا مػا مػاؿ إليػع ا ػن هشػاـ يف )مػػِب اللبيػب(  

                                                             

  كشرح ا٤ب صل ال ن ِٖ/ُ  كينظر: اللم  ْٕ  كينظر رملم المبدم يف هوام  اإليضاح ّٔ/ُصوؿ ينظر: األ (ُ)
-ّْٗ/ُ  كشرح اللافية الشافية ُّٔ/ُ  كشرح التسهيل ال ن مال  ٖ/ُّ  كالت ييل ِّّ-ِِّ/ُيمي 
 .ُّٖ/ِ  كٮب  ا٥بوام َّٓ

مبل من قبيل ا١بملة؛ فيلوف ا٤بقدر حيث ٯبوز جملهما من قبيل ا٤ب رد؛ فيلوف ا٤بػيقد ر اس  ال ا (ِ) عل  كٯبوز ملف ٯبي
 .ُُِ/ُال مل. ينظر: شرح ا ن عقيل على األل ية

 .ْٓ/ُشرح اللمحة البدرية  (ّ)
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  كهػو مػا ملشػار إليػع ا ػن مالػ  يف ملل يتػع  (ُ)" ػل ٕبسػب ا٤بمػُب ؛كال فمػبلن   ايَبج  تقػدير  ا٠بنػ
 :(ِ)فقاؿ

 َأو اْستَمَقرّ  اِئنٍ مَمَن َمعَنى كممناوي        َوَأْخبَمُروا ِبظْرٍف اْو ِبَحرِف َجرّ 

                                                             

 .ْٖٓمػِب اللبيب  (ُ)
 .ُٕملل ية ا ن مال  (ِ)
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 ار بالزمان العام عن الذات الخاصالمسألة السابعة: اإلخب

ػ)  ك(ـى وٍ اليػىػ ـي وٍ الص ػ)كٱب   الزماف عن مل٠باء ا٤بماٍل  ٫بػو: " :ا ن هشاـ قاؿ  ( ادن غىػ ري  ى الس 
  اكػػثف يلػوف ا٤ببتػدمل عام ػػ  ز؛  فػػإف حصػلت فائػدة جػا(ـى وٍ اليػىػ ده يٍػزى )ال عػن مل٠بػاء الػ كات  ٫بػػو: 

ٍػ ـى وٍ اليػى )  ك (رى اي  ملى  يفٍ  دي رٍ الوى )  كملما ٫بو: (ا ى كى   رً هٍ  شى يف  ني ٫بىٍ )  ٫بو: اص  كالزماف خا  ةي لىػيػٍ الل  )ك ( ره ٟبى
 (ُ)".ا٥ببلؿً  كرؤيةي   ٟبرو    كشربي الوردً    فاألصل: خركجي (ؿي بلى ا٥بً 

إخل( هػ ا كػبلـه ال  ...كػثف يلػوف ا٤ببتػدمل عامنػاقولػع: ): "كقد اعَبض عليػع اللقػاٍل  قولػع
 (ّ)".(ِ) الرايؿ عليع ما يفمستند لع يف كبلـ األئمة  كا٤بمو  كال    ع يظهر لع ممُب يوج ع

 مممممممة:الممممدراسممَ 

كاسػتثُب حصػوؿ ال ائػدة مػن اإلخبػار  مىن  ا ن هشاـ اإلخبػار  الزمػاف عػن اسػ  الػ ات 
ص ػػصي  الزمػػاف  كػػػ)  يف  ني ٫بىٍ  الزمػػاف عػػن الػػ ات  فجمػػل حصػػو٥با  ػػثف يلػػوف ا٤ببتػػدمل عام ػػا  كٱبي

 (.ا ى كى   رً هٍ شى 

فاعَبض عليع اللقاٍل ه ا االستثناء  ممـو ا٤ببتػدمل  كخصػوص الزمػاف؛ لمػدـ قػوؿ األئمػة 
كالٮبػا: ملف تشػبع الػ اتي ا٤بمػُب يف التجػدد حػالتْب: ملي  ع  كاختار ملف ٱبي ى  الزماف عن الػ ات يف 

  (ْ). كقد ملفادٮبا اللقاٍلُّ من الراي.اكا٢بدكث. الثانية: ملف ييقد ر لل ات ممُبن مضافن 

كقػػد اختلػػف النحويػػوف يف اإلخبػػار عػػن اسػػ  الػػ ات  الزمػػاف  فمػػنه  مػػن منػػ  م لقػػا  
كجمػػل مػػا كرد مػػن ذلػػ  يتػػثكؿ علػػى حػػ ؼ مضػػاؼو  فػػ كركا اإلخبػػار  الزمػػاف عػػن ا١بثػػة كمل 

                                                             

 .َِّ-َِِ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
لمدـ ال ائدة  إال  ...؛ا عن اس  عْبخ ن  : "كاعل  ملف ظرؼ الزماف ال يلوفِْٖ/ُللافية قاؿ يف شرحع ل( حيث ِ)

ا دكف كقت...  الثاٍل: ملف يمل  إاافة ممُب إليع يف موامْب: ملحدٮبا: ملف يشبع المْب ا٤بمُب يف حدكيها كقتن 
 ا".تقديرن 

 .ُْٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
  .ِْٖ/ُينظر: شرح الراي لللافية ( ْ)
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  ككػػ ا ا ػػن هشػػاـ يف )شػػ كر (ُ)يسػػتثنوا  كػػا ن السػػراج  كا ػػن جػػِب  كا ػػن مالػػ  يف )اللافيػػة(
 (ّ)كعلى ذل  ٝبهور البصريْب.  (ِ) ام  الصػّب(ال هب(  ك)ق ر الندل(  ك)ا١ب

ا  كمػػنه  مػػن قي ػػدى  كجمػػل اإلخبػػار  الزمػػاف عػػن الػػ ات ٩بلننػػا فيمػػا كػػاف ا٤ببتػػدمل فيػػع عام ػػ
كٝباعػػة   (ْ)كالزمػػاف خاص ػػا  كمػػا فمػػل ا ػػن هشػػاـ يف )التواػػي (  كسػػبقع  ػػ ل  ا ػػن ال ػػراكة

  كتػػػبمه  ا ػػػن القػػػي   (ٓ)كمل ػػػو حي ػػػاف ا ػػػن مالػػػ  يف )التسػػػهيل( كشػػػرحع  ك ػػػاف النػػػاظ  مػػػنه  
 (ٔ)كالسيوطي  كغّبه .

مث إف  من ملجاز اإلخبار  الزماف عن ال ات اشَبط حصوؿ ال ائدة  كحيصػرت موااػمها 
: ملف ييشػػػػػًبع اسػػػػػ ي الػػػػ اًت اسػػػػػ ى ا٤بمػػػػػُب يف التجػػػػدد كا٢بػػػػػدكث  كملف يلػػػػػوف الزمػػػػػاف (ٕ)يف ٜبانيػػػػة

اف خاص ػا  كملف يوصػف ا٤ببتػدمل  كملف يلػوف ا٤بقصػود موصوفنا  كملف يلوف ا٤ببتدمل عامنا كاس  الزم
ما مليايف إليع ظرؼ الزماف  كملف يلػوف يف  ػاب الن ػي المػاـ  كالػػرض منػع التػثري   كملف يرفػ  
ظرؼ الزماف ظاهرنا غّب ذات. فبحصوؿ شيء منها يتحق  الشرط  فبل فائدة يف ترجي  ملحػد 

 ا٤بواا  على اآلخر  كما فمل اللقاٍل.

ن اشَبط حصوؿ ال ائػدة؛ ألف ا٤بقصػود مػن اللػبلـ إفػادة ما ذهب إليع مى كيظهر صحة 
 ا٤بتلل  للسام .

ػ  رً هٍ  شىػيف  ني ٫بىٍػا يف ا٤بثاؿ: )كملما اعَبااع  مدـ ظهور ممُب ييوج ع  ع كوف ا٤ببتدمل عام   ( ا ى كى
  (ٖ)كمػػػػا شػػػػاهبع  فقػػػػد سػػػػبقع نػػػػاظر ا١بػػػػي   كالػػػػدماميِب يف ذات االعػػػػَباض علػػػػى ا ػػػػن مالػػػػ 

                                                             

 .ّّّ/ُ  كشرح اللافية الشافية ِّٔ-ِّٓ/ُح اإليضاح   كا٤بقتصد يف شر َٕ/ُينظر: األصوؿ  (ُ)
 .ْٖ  كا١بام  الصػّب َُِ  كشرح ق ر الندل ِّٕينظر: شرح ش كر ال هب  (ِ)
 .ِّٖ/ُ النلت للسيوطي  َْٖ/ُ: تواي  ا٤بقاصدينظر (ّ)
 .َّ/ِ  كينظر قوؿ ا ن ال ركاة يف ا٤بقاصد الشافية ُِْ/ُينظر: شرح ا ن عقيل  (ْ)
 .ُُِْ/ّ  كارتشاؼ الضربَٖ/ُ  كشرح األل ية ال ن الناظ  َِّ/ُ  كشرح التسهيل ْٗالتسهيلينظر: ( ٓ)
كٮب    ُُْ/ّ  كتملي  ال رائد ِّٖ/ُكا٤بساعد   ُّّ/ُ  كالبهجة ا٤براية ُُٕ/ُينظر: إرشاد السال ( ٔ)

 .ّٕٕ/ُا٥بوام  
 .ِٓ-ِّ/ِينظر: ا٤بقاصد الشافية ( ٕ)
 .ُُْ/ّ  كتملي  ال رائد َُُُ/ُينظر: ٛبهيد القواعد ( ٖ)
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كالصػػحي  مػػا ره  ا ػػن مالػػ   كا ػػن هشػػاـ مػػن عمػػـو )٫بػػن(؛ فإن ػػع كإف كػػاف اػػمّبنا للمػػتلل  
كحػػد   ملك ا٤بشػػارؾ غػػّب   فػػإف  الممػػـو يصػػ  فيػػع  صػػبلحيتع يف ن سػػع للػػل مػػتلل . كمػػا مث ػػل 
ٗبثاؿ ا ن هشاـ عدده من النحاة  ككج ع كبلمع  مض الشيوخ هب ا التوجيع ا٤ب كور  كلي  كمػا 

   (ُ)للقاٍل.ا اعَباع

                                                             

 .ِْٕ-ِْٔ/ِكحاشية ياسْب على ٦بيب الندا    َِٖ/ُ  كالتصري  لؤلزهرمٗٗ/ُينظر: رف  الستور ( ُ)
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 ال(: الخالف في ذكر الخبر, وحذفو بعد )لو الثامنةالمسألة 

 كملما ح فع كجو ا ف ي مسائل:ا ن هشاـ يف كجوب ح ؼ ا٣ب : " قاؿ
ملم:  ( ألكرمتػػ  لػػوال زيػػده )  ٫بػػو: (لػػوال)كا٤ببتػػدمل  مػػد   اا م لقنػػإحػػداها: ملف يلػػوف كوننػػ

كيف ا٢بػػديث: "لػػوال   ...قػػد دليلػػعإف في ا  كجػػب ذكػػر  ا مقيػػدن لػػوال زيػػد موجػػود  فلػػو كػػاف كوننػػ
كجػػػاز الوجهػػاف إف كجػػػد   (ُ)إ ػػراهي " لبنيػػػت اللمبػػة علػػى قواعػػػدً   ل ػػرو  حػػديثو عهػػػدو  قومػػ ً 
 :(ِ)قوؿ مليب المبلء ا٤بمرم...  كمنع الدليل

 فَمَلْواَل الِغْمُد يُْمِسُكُو َلَساال
نوا ك٢ب  ...  ا٣باص مبتدمل ل اللوف  كملكجبوا جمٍ (لوال) مد   كر ا٣ب ي كقاؿ ا١بمهور: ال يي 

 (ّ)." ا٤بمُب كقالوا: ا٢بديث مركمه   ما٤بمر  

 )ك٢بى نيوا ا٤بمرم... إخل( يػِب عػن هػ ا ا١بػواب ملف : "قولع:كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع
حػديثو )ك(  الػمػد)فهػو  ػدؿ مػن   ٢بػ فها اك  ل عملهػ ( ملفٍ )على تقدير ( ٲبسلع)ك: يقوؿ
 (ْ)."فليتثمل ٧ب كؼ عاـ  كوفه   حينئ و كا٣ب  (  قوم ) دؿ من  (عهد

 مممممممة:الممممدراسممَ 
                                                             

ركاية البهارم: "عن األسود قاؿ: قاؿ يل ا ن الز ّب: كانت عائشة تيًسٌر إلي  كثّبان يف حديث  يف اللمبة  قلت:  (ُ)
لنقضت اللمبة فجملت  -قاؿ ا ن الز ّب:  ل ر-ائشة  لوال قومي  حديث عهده  : يا عقالت يل: قاؿ النيب 

٥با  ا ْب   ابه يدخيل الناس  ك ابه ٱبرجوف  ف ملع ا ن الز ّب"  صحي  البهارم  كتاب: المل    اب: من ترؾ 
( َُٔٓ(  كللحديث ركايات ملخرل  يف  اب: ا٢ب    رق  )ُِٔ مض االختيار ٨بافة ملف يقصر   رق  )

(  كسنن الَبم م  مل واب ا٢ب   ُّّّصحي  مسل   كتاب: ا٢ب    اب: نقض اللمبة   رق  ) (  كيفَُٗٓك)
(  كسنن الَبم م  كتاب: مناس  ا٢ب    اب:  ناء اللمبة   رق  ٕٖٓ اب: ما جاء يف كسر اللمبة   رق  )

 يث.(  كمل ملجد الركاية الٍب ذكرها ا ن هشاـ فيما  ْب يدم من كتب ا٢بدََِٗ)
سقط الزند   كالبيت يف ديوانع (ييً يبي الرٍُّعبي ًمٍنعي كيل عىضيبو ا٤بمرم  كصدر : ) من الوافر  عجز  يت أليب المبلء (ِ)

. ك بل َُْ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ُٕٗ/ُ لؤلزهرم كالتصري   ََٔكا١بُب الداٍل   ٔٔ/ٔش كر ال هب ينظر:   ك ْٓ
 .َِٔ/ُ  كشرح األمشوٍل ُِٓ/ُعقيل   كشرح ا ن ِْٓ ِّٕ مػِب اللبيبنسبة يف 

 .ُِِ-َِِ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ُٗٓ-ُٖٓ حواشو على تواي  األل ية( ْ)
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ذكػػر ا ػػن هشػػاـ كجػػوب ذًٍكػػر ا٣بػػ   مػػد )لػػوال( إذا فيقػػد لػػع الػػدليل  كملجػػاز ذكػػر ا٣بػػ  
  ك يػػت -راػػي اهلل عنهػػا–لمائشػػة  --كح فػػع إف كيجػػد الػػدليل  كاستشػػهد ٕبػػديث النػػيب 

كم  ػػا٤بمُب  كملف  لػػع  كذكػػر مل ػػ  نقضػػوا الشػػاهد  ثنػػع ري ا٤بمػػر م  مث ملكرد رملم ا١بمهػػور ا٤بهػػالف 
  كانتقػػػد اللقػػػاٍل عػػػدـ توجيػػػع ا ػػن هشػػػاـ ا٢بػػػديث  كالبيػػػت  تقػػػدير البػػػدؿ فيهمػػػا  البيػػت ٢بػػػنه 

 لع(.سً ك)ملٍف( ٧ب كفة قبل )ٲبي 

 كقد ذهب النحويوف يف ذكر ا٣ب   مد لوال إىل م هبْب:

يف كجػػوب ذكػػر كحػػ ؼ ا٣بػػ  رملل ملصػػحاب هػػ ا ا٤بػػ هب الت صػػيل  المممذىب األول:
ا فػػ ًٍكر  كاجػػبه إف   مػػد )لػػوال(؛ فقيػػدكا كجػػوب ا٢بػػ ؼ  ػػاللوف ا٤ب لػػ . كإف كػػاف كونػػع مقي ػػدن
فيًقد دليلع  كإف كيجد الدليل فال كر كا٢ب ؼ سواء. ك٩بػن ذهػب إليػع مػن األئمػة الرمػاٍل  كا ػن 

 .  كا ن هشاـ تبمه  يف ه ا ا٤ب هب(ُ)الشجرم  كالشلو ْب  كا ن مال 

رملل ملصػػحاب هػػ ا ا٤بػػ هب كجػػوب حػػ ؼ ا٣بػػ   مػػد )لػػوال(   نػػاءن  المممذىب الثمماني:
على ملنع ال يلوف إال كوننا م لقنا. كملف  ا٢بديث ال م استشهد  ع من يػرل كجػوب ذكػر ا٣بػ  

وا  ػع علػى ل ظػع  كملف   يػت ا٤بمػر م الػ م اجتحػ مد )لوال( ا٤ب قود دليلع قد ركم ٗبمنا   كلي  
  كح فػػع إف كيجػػد دليليػػع هػػو مػػن اللحػػن. كعلػػى هػػ ا ا٤بػػ هب ا١بمهػػور  مػػنه  جػػواز ذكػػر ا٣بػػ

 (ِ)األخ    كا ن مليب الر ي .

كيتبػػ  اللقػػاٍلُّ ملصػػحاب ا٤بػػ هب الثػػاٍل  غػػّب ملنػػع ٱبػػال ه  يف إخػػراجه  ا٢بػػديثى  للونػػع 
ػػػع  يػػػت ا٤بمػػػر   امركي ػػػ  م علػػػى حػػػ ؼ )ملٍف( الػػػٍب   ػػػل عملهػػػا  ػػػا٤بمُب  كتلحيػػػنه  البيػػػت؛ فوج 

ًسليع(  دؿ من )الًػٍمد(  كملف  )حديثيو عىٍهد(  دؿ من )قومي ( يف ا٢بديث الشريف.  ك)ٲبي

                                                             

  كشرح ُٕ-َٕ/ُ  كحواشي ا٤ب صل للشلو ْب ِٔ/ِ  كملمايل ا ن الشجرم َْٔينظر: شرؾ اللتاب للرماٍل  (ُ)
 .ّْٓ/ُ  كشرح اللافية الشافية ِٕٔ/ُالتسهيل 

  كرملم ا١بمهور يف ارتشاؼ ََٔرملم األخ   يف ا١بُب الداٍل    كينظرٔٗٓ/ُينظر: البسيط يف شرح ا١بمل (ِ)
 .ْٕٖ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد َُٖٗ/ّالضرب 
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ػػػا هخػػػر  كهػػػو تقػػػدير  كقػػػد ذكػػػر هػػػ ا التهػػػري  ا ػػػن هشػػػاـ يف )مػػػػِب اللبيػػػب(  كتوجيهن
ًسليع( ٝبلةن ممَباة  ْب ا٤ببتدمل كا٣ب  احمل كؼ.  (ُ))ٲبي

ا ػن عنػع قػاؿ يتثتى فيػع التثكيػل  كقػد كال م يظهر ملف  ركاية ا٢بديث ذيكرت  ا٤بمُب  فبل 
فػػػػبل يصػػػػ    (ِ)"مػػػػن طريػػػػ  صػػػػحي . -يمػػػػِب هبػػػػ ا الل ػػػػظ-ملر هػػػػ   الركايػػػػة؛ مل ": مليب الر يػػػػ 

االحتجػػاج  ػػع  كملف  مػػا تػػثكلو  يف  يػػت ا٤بمػػرم قػػد صػػ ؛ كال كجػػع ٤بػػا قيػػل عػػن عػػدـ تثت يػػع فيػػع 
ول ػدين؛ ألف  مػن ملكرد  فملػى كجػع التمثيػل  ال االحتجػاج  كلػوركد مثلػع يف الشػمر للونع مػن ا٤ب
 (ّ)ا٤بويوؽ  ع.

فملػػػى ذلػػػ  يصػػػ ُّ تثكيػػػل اللقػػػاٍل يف البيػػػت  كال يتجػػػع تثكيلػػػع يف ركايػػػة ا٢بػػػديث  كملف  
ا   ذكػر ا٣بػ   مػد )لػوال(  كملنػع ال يلػوف إال كوننػن منٍ األرج  ما ذهب إليع ٝبهور البصريْب مً 

 م لقنا.

                                                             

 .ََُٗ/ ّ. كينظر: ارتشاؼ الضرب َّٔينظر: مػِب اللبيب  (ُ)
 .ْٗٓ/ُالبسيط يف شرح ا١بمل  (ِ)
 كقوؿ الشاعر:(ّ)

 . ممت رنالوال زهّبه ج اٍل كنت 
 .ّّٔ/ُ  حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ِِٔ/ُري  لؤلزهرم تصينظر: ال
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 التاسعة: تعدد الخبر لمبتدأ متحدالمسألة 

 :  (ُ)قولع منا ن هشاـ: "كلي  من تمدد ا٣ب  ما ذكر  ا ن الناظ   قاؿ

ُرَىا َيدٌ  َيَداكَ   َغاِئظَوْ  أِلْعَدائَِها َوأْخَرى     يُمُرَتَجى َخيمْ
؛ (حػامضه  حيٍلػوه  الرُّم ػافي ) :قػو٥ب  ٫بو كمن  خى ى  منهما للل مبتدملين قوة يف( يىدىاؾى ) ألف

  كملف يتوسػػػػػط ا٤ببتػػػػػدمل ؛ ك٥بػػػػػ ا ٲبتنػػػػػ  الم ػػػػػف علػػػػػى األصػػػػػ   زٌّ مػػػػػا ٗبمػػػػػُب خػػػػػ  كاحػػػػػد  ملم: ميػػػػػ
 .(ِ)" ينهما.

. إخل( فيػػع نظػػره؛ ألف  .: "قولػػع: )كلػػي  مػػن تمػػدد ا٣بػػ .كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
يف البيػت مبتػدمل    فػػ)يداؾ((ّ)االصػ بلحا٤بمت ى عند ا ن الناظ  يف اٙبػاد ا٤ببتػدمل اٙبػادي  ٕبسػب 

  ككونع يف ا٤بمُب ذا ملجزاء ال ٲبن  ا٢بل  على ل ظػع  ثنػع مبتػدمل كاحػد  ككػ ا ا٤بمتػ  كاحد ق منا
   ال خػ ه خػ اف ق منػا (حػامضه  عند  يف تمػدد ا٣بػ  تمػدد  ٕبسػب األحلػاـ الل ظيػة  فػػ)حلوه 

 ع من  د  هخر  ككس ع من جهة كاحدة  كما رى  كاحد  كإال لـز ملف يق  الرف  يف ا٣ب  الواحد يف
؛ إذ منهمػػػا  ا٣بػػػػ ية قولػػػع: )أل مػػػا ٗبمػػػُب خػػػ  كاحػػػد( ال ينػػػايف ا٢بلػػػ  علػػػى ل ػػػظ كػػػل كاحػػػد

( ال يسػػػمع إال ملف يقػػػوؿ: علػػػى ا٣ب يػػػة  ككػػػ ا يف مرً الػػػػمي  ػػػًئلى عػػػن كجػػػع الرفػػػ  يف )حلػػػوه بي إذا سي
 (ْ)حامض."

 مممممممة:الممممدراسممَ 

 ملف  ٛبثيل ا ن الناظ   البيت:ذكر ا ن هشاـ 

ُرَىا َيدٌ  َيَداكَ   َغاِئظَوْ  أِلْعَدائَِها َوأْخَرى     يُمُرَتَجى َخيمْ

                                                             

كالتصري    ّٓٓ/ُ  كا٤بقاصد النحوية ُٓٓمن ا٤بتقارب  ل رفة  ن المبد  كهو يف ملح  ديوانع  (ُ)
ادة )غيظ(  كٚبليص م ْْٓ/ٕ  كلساف المربِّٔ,َُْ/ُك بل نسبة يف شرح التسهيل   ُِّ/ُلؤلزهرم

 .ُّّ/ُكخزانة األدب   ُِِاهد الشو 
 .َِّ-ِِٗ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ٖٗ شرح األل ية ال ن الناظ : ينظر (ّ)
 .ُُٔحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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 على تمدد ا٣ب  ٤ببتدمل كاحد هو خارج عن ا٤براد.  (حامضه  حيٍلوه  الرُّم افي ) كٛبثيلع  قو٥ب :

مػ     ػدكف ع ػفو  كممػُب ال ظنػ  تمػددكقد اختلػف النحويػوف يف هػ ا األمػر  فػ هبوا يف 
 إىل قولْب:  كممُبن  ااٙباد مبتدئع ل ظن 

جػػواز تمػػدد ا٣بػػػ  ل ظنػػا كممػػُب م لقنػػا  دكف ع ػػػف  كهػػو قػػوؿ ٝبهػػػور  القممول األول:
  ككػػػػ ل  (ُ)  كا ػػػػن مالػػػػ كا ػػػػن ا٢باجػػػػب النحػػػػويْب  مػػػػنه  سػػػػيبويع  كالنحػػػػاس  كالز٨بشػػػػرم 

 (ّ)  كعلى ه ا القوؿ سار ا ن هشاـ  كاللقاٍل.(ِ)ال راء

مٍن  تمدد ا٣ب   كهو قوؿ ا٣بليل  كا ػن عصػ ور  كمليب حيػاف  ككثػّب مػن  القول الثاني:
 (ْ).فةكٯبملوف األكؿ خ  ا٤ببتدمل  كما  مد  ملكصاؼ لع  ملك يقدركف ٥با مبتدهت ٧ب ك ا٤بػار ة  

 :(ٓ)كقد قس   ا ن الناظ  ملنواع تمدد ا٣ب  إىل ملقساـ يبلية  هي

ػػ مػػا تمػػدد لتمػػدد مػػا هػػو لػػع  إمػػػا - ا  كهػػ ا ٩بػػا ٯبػػب فيػػع الم ػػػف  حقيقػػة  ملك حلمن
 كمثالع البيت ا٤ب كور.

 .(حامضه  حيٍلوه  الرُّم افي )ما تمدد ل ظنا دكف ممُب  كٯبب فيع ترؾ الم ف  كمثالع:  -
 ما تمدد ل ظنا كممُب  دكف تمدد ما هو لع  كٯبوز فيع الم ف  كتركع. -

ع خػػارج عػػن ٧بػػل ا٣بػػػبلؼ  كقسػػمةي ا ػػن النػػاظ  هػػ   يف م لػػ  التمػػدد  ك مػػض ملقسػػام
 ينمػػا نٍقػػد ا ػػن هشػػاـ جػػارو علػػى ملف  ا٤بػػراد مػػن التمػػدد يف قسػػمة ا ػػن النػػاظ  هػػو مػػا اختلػػف يف 
جواز  الملماء  فقصىرى التمددى على تمدد ا٣ب  ل ظنػا كممػُبن  ػػّب ع ػف  مػ  اٙبػاد ا٤ببتػدمل ل ظنػا 

                                                             

 .َٓ  كالتسهيل ُٔ  كاللافية ْٔ  كا٤ب صل ِْ-ِّ/ُ  كإعراب القرهف ّٖ/ِينظر: اللتاب لسيبويع ( ُ)
 . ُّ-ٗ/ُينظر: مماٍل القرهف ( ِ)
 .ُُٔكحواشو على تواي  األل ية   ِٔٓ  كمػِب اللبيب ِِّ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال  ( ّ)
كينظر: ٛبهيد   ٖٗ/ْ  كالت ييل كالتلميل ّّْ/ُ  كينظر شرح ا١بملّٖ/ِويع يبينظر: رملم ا٣بليل يف كتاب س( ْ)

 .ّٔٔ/ُ  كٮب  ا٥بوام  َُّّ/ِالقواعد
 .َٗ-ٖٗ شرح األل ية ال ن الناظ ينظر: ( ٓ)
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  كيف فٍصػػلع (ُ) ػػن النػػاظ كممػػُب  كهػػ ا القػػوؿ قػػد فصىػػل اللقػػاٍل فيػػع اخػػتبلؼ ا ػػن هشػػاـ مػػ  ا
؛ حيث مل ي كر ا ن هشاـ ملقسامنا للتمدد كالٍب ذكرها ا ن الناظ   كمل يع.  (ِ)ا٢ب ُّ

                                                             

 . َِٕ/ُ  كعدة السال  ُْٔ-ُّٔحواشو على تواي  األل ية ينظر: ( ُ)
 .َٗ-ٖٗ شرح األل ية ال ن الناظ   ك ِّٕ/ُ  كشرح اللافية الشافية ِّٔ/ُينظر: شرح التسهيل ( ِ)
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 علة بناء اسم )ال( :العاشرةالمسألة 

كعلػػة البنػػاء تىضىػػمُّني : قيػػل"ا ػػن هشػػاـ يف علػػة  نػػاء اسػػ  )ال( الماملػػة عمػػل )إف (:  قػػاؿ
 :(ُ)ها يف قولعظهورً   دليلً ؛ (ممُب )ًمنٍ 

 َوَقاَل: َأالَ الَ ِمْن َسِبْيٍل ِإَلى ِىْندِ ...........................      

 .(ِ)(."رى شى عى  ةى سى ٟبىٍ ػ)كقيل: تركيب االس  م  ا٢برؼ ك

وؿ اختػار  الراػي  كقػاؿ: "قولع: )كعلة البناء... إخل( ه ا القػ: كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولع
هػػ   الملػػة ملف  )ًمػػٍن( إذا ظهػػرت ٰبلمػػوف عليهػػا  ث ػػا زائػػدة للػػن قػػد ييضػػًمف  ... (ّ)إنػػع ا٢بػػ 

ماكػدة؛ لتنصػيص عمػػـو الن ػي  كال يدفمػػع إال دعػول ملف  كػػبلن مػن )ال( ك)ًمػػٍن( نػصٌّ يف الن ػػي 
)ال(  ن اسػػ ي االسػػتػراقي  فػػإذا ملكردت )ًمػػٍن(  مػػد )ال( كانػػت زائػػدةن ماكػػدةن  كإذا مل تػػرد تضػػم  

 (ْ)ٱب ى." ممناها  كفيع من الضمف ما ال

 مممممممة:الممممدراسممَ 

قػػػاؿ هبمػػػا النحويػػػوف لبنػػػاء اسػػػ  )ال( الماملػػػة عمػػػل )إف ( حػػػاؿ  ملكرد ا ػػػن هشػػػاـ علتػػػْب
 إفراد   كقد اختلف النحويوف يف علتع  ْب علتْب  كالملتاف ٮبا:

تضمن اس  )ال( ممُب )ًمٍن( االستػراقية  كإذا تضمن االس  ممُب ا٢برؼ  يِب؛  األولى:
اؽ  كا ن عصػ ور  كالراػي  ألنع ملدل ما ياديع ا٢برؼ  كعلى ه ا القوؿ ا٣بليل  كا٤ب د  كالور  

                                                             

ـى ي كدي الناسى عىٍنها  سي عً من ال ويل  مل ملقف على قائلع  كصدر البيت: ) (ُ) المْب  (  كالبيت من شواهدفقا
كا١بُب   ِِِ/ٓكالت ييل   ْٖٗ/ُ  كاللمحة يف شرح ا٤بلحة ْٓ/ِ  كشرح التسهيل ال ن مال ُٕٔ  ِّٓ/ٖ

 .ِْٕ/ُ  كشرح الش كر للجوجرم ِّّ/ِكا٤بقاصد النحوية   ّٔٗ  كٚبليص الشواهد ِِٗالداٍل 
 .ُْ/ِكا  ا٤بسال  مل (ِ)
 .ُٖٔ/ِ لللافية شرح الرايينظر: ( ّ)
 .ِّٖحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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  كرج ػ  ا ػن هشػػاـ هػ ا القػوؿ يف )مػػِب اللبيػب( ك)شػرح اللمحػػة (ُ)كا ػن مالػ   كا ػن يمػي 
  ككػػ ا اللقػػاٍل اػػم ف قػػو٥ب   ػػثف  ٦بػػيء )ًمػػٍن( (ّ)اعػػَبض هػػ ا القػػوؿ ا ػػن الضػػائ ك   (ِ)البدريػػة(

  مد )ال( زائدة لتثكيد الن ي  كإف مل تثًت فيتضمن اس  )ال( ممُب )ًمٍن(.

ػػب )ال( مػػ  ا٠بهػػا  كَبكيػػب )ٟبسػػةى عشػػر(   الثانيممة: كالَبكيػػب يوجػػب البنػػاء؛ ألنػػع تركُّ
  فيجػػػرم ٦بػػػرل ا٢بػػػرؼ  يلػػػـز فيػػػع االتصػػػاؿ ى كجػػػعو مػػػل فيػػػع الشػػػيئاف كالشػػػيء الواحػػػد علػػػٯبي 

  (ْ)كاستدلوا  اإلعراب عند فصلهما  كعلى ه ا القوؿ سيبويع  كال ارسي  كٝبهور البصريْب.

كيظهر ملف ما ذهب إليػع ا ػن هشػاـ  كمػن رملل الملػة األكىل هػو الػراج ؛ للثػرة كركد مػا 
ا٤برك ب  كملف  )ًمٍن( مواوعة  تضمن ممُب )ًمٍن(  فهو مثلوؼ ممركؼ  ٖببلؼ ما جرل ٦برل

لبيػػػػاف ا١بػػػػن   كالن ػػػػي للجػػػػن  كلػػػػع يف مثػػػػل: )ال رجػػػػلى يف الػػػػدار(  ك)ال( ال تن ػػػػي ا١بػػػػن  
  ن سها  فثيبتت )ًمٍن( يف الل ظ ممُب ال يثبت إال  ا٢برؼ.

                                                             

كشرح ا١بمل   َْٔكعلل النحو   ّٕٓ/ْا٤بقتضب   كينظر: ِْٕ/ِينظر رملم ا٣بليل يف اللتاب لسيبويع  (ُ)
 .ِّٔ/ُ  كشرح ا٤ب صل ّٓ/ِ  كشرح التسهيل ِْٖ/ِكشرح الراي لللافية   ِٕٕ/ِال ن عص ور 

 .َٔ-ٗٓ/ِ  كشرح اللمحة البدرية ّّٔ: مػِب اللبيب ينظر (ِ)

 .ََُْ/ُينظر: شرح ا١بمل ال ن الضائ   (ّ)
  كشرح ا ن عقيل ُّّ  كرملم ا١بمهور يف مػِب اللبيب ُْٓ/ُ  كاإلغ اؿ ْْٕ/ِ: اللتاب لسيبويع ينظر (ْ)

 . ّْْ-ّّْ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ٖ/ِ
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 ذكير والتأنيث لما لم يسلم مفردهجواز الت المسألة الحادية عشرة:

 :...كٯبػػػػوز الوجهػػػػاف يف مسػػػػثلتْبكتػػػػ كّب : " ال مػػػػلً  تثنيػػػػثً  ا ػػػػن هشػػػػاـ يف جػػػػوازً  قػػػػاؿ
يف  سبلمة نظ  الواحد يف ٝبمي التصحي  ملكجبػت التػ كّب إال ملف  ث...  الثانية: اجملازم التثني

 كالتثنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث يف ٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو:  ( قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ الزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف)٫بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: 
 ِّ ُّ ُّ  ا لللػوفيْب فيهمػا  كلل ارسػي يف ا٤بانػث  كاحتجػوا  نحػػو:  خبلفنػ(قامػت ا٥بنػدات)

َّ  مئ زئ رئ ّٰ
 :(ِ)كقولع...  (ُ)

 ......................      فبكى بناتي شجَوُىنَّ وزوجتي
 (ّ)د".مل يسل  فيهما ل ظ الواح  ثف البنْب كالبنات جيبى كملي 

جػػػاءت )٫بػػػو:  . إخل( قضػػػيتع ملف  .: "قولػػػع: )مل يسػػػل .كقػػػد اعػػػَبض عليػػػع اللقػػػاٍل  قولػػػع
 (ْ)"٧بل نظر.   ٯبوز عند  فيع الت كّب  كهو(اتي يى لى بػٍ ا٢بي 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

  ١بمػػػ  التصػػػحي  ا٤بانػػػث  كتػػػ كّبً  ١بمػػػ ً  ال مػػػلً  ا ػػػن هشػػػاـ إىل كجػػػوب تثنيػػػثً  ذهػػػبى 
 م اهب: يف ه ا األمر إىل يبليةً  النحويوفالتصحي  ا٤ب كر   ينما افَبؽ 

ت كّب ال مل ١بم  التصحي  ا٤ب كر  كتثنيثػع ١بمػ  التصػحي   كجوبي  المذىب األول:
 (ٔ)هشاـ.   كتبمه  ا ني (ٓ)البصريْب ا٤بانث  كإليع ذهب سيبويع  كٝبهوري 

                                                             

 .َٗسورة يون    (ُ)
  كينظر: َٓ( كالبيت يف ديوانع كىال  اًمميوفى ًإيل  مثي  تىصىد عيوامن اللامل  صدر  يت لمبدة  ن ال بيب  كعجز : ) (ِ)

/ ّ  ك بل نسبة يف ا٣بصائص ِْٕ/ ِ  كأليب ذؤيب يف ا٤بقاصد النحوية ِّكنوادر مليب زيد   ُْٖا٤ب ضليات
  .ُُْ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ُٕٓ/ ُكشرح األمشوٍل   ُٖٗ/ٔكالت ييل   ِٓٗ

 .ُُٗ-ُُٔ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ِٖٗحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 .ْٖٓ/ِ  كا٤بقاصد الشافية ّٖ/ِينظر: اللتاب  (ٓ)
 .ْٖٕ  كمػِب اللبيب َُٖ  كشرح ق ر الندل ُِْينظر: شرح ش كر ال هب  (ٔ)
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التػػ كّب كالتثنيػػث لل مػػل مػػ  كػػل  مػػن ٝبمػػي التصػػحي   كعلػػى  جػػوازي  المممذىب الثمماني:
 (ُ)ه ا ا٤ب هب ا١بزكيل  كاللوفيوف.

ّب كالتثنيػث لل مػل مػ  ٝبػ  التصػحي  ا٤بانػث  ككجػوب جػواز التػ ك الممذىب الثالمث:
ا٢باجػػب   يمػػي   كا ػػني    كا ػني   كالز٨بشػػرمُّ التصػػحي  ا٤بػ كر  كعليػػع ال ارسػػيُّ  تػ كّب  مػػ  ٝبػػ ً 

 (ِ).مال   كمل و حياف كا ني 

 ُّ ُّ ا٤بػػ هب األكؿ احتجػػاج ملصػػحاب ا٤بػػ هب الثالػػث  قولػػع:  ملصػػحابي  كقػػد عػػارضى 
َّ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ

ا٤بػػػػػ كر  ال مػػػػػل ١بمػػػػػ  التصػػػػػحي    ػػػػػع تػػػػػ كّبى  ؛ حيػػػػػث ملكجبػػػػػوا(ّ)
ملصػحاب ا٤بػ هب األكؿ  ضى نيث ال مػل ١بمػ  التصػحي  ا٤بانػث  فػنقى ك ػ)فبلى  نايت( ١بواز تث

ػػ ٝبػػ  ا٤بػػػ كر  ملك     كملي٢بقػػػت  ػػع عبلمػػةي ) نػػو( قػػػد حيػػ فت المػػع عػػن م ػػردً  ه   ػػثف  ل ػػظى تى حج 
 التلسّب.   فثي٢ب  ل ل  ٔبم ً ا٤بانثً 

 ػػػثف  يف تملػػػيله   -مػػػنه  ا ػػػن هشػػػاـ-ا٤بػػػ هب األكؿ  علػػػى ملصػػػحابً كاعػػػَبض اللقػػػاٍل 
ٍػػػػبلن علػػػػى ) نػػػػو(  إذٍ اتي يىػػػػلى بػٍ جػػػػاءت ا٢بي ال مػػػػل يف ٫بػػػػو: ) ٘بػػػػويزنا لتػػػػ كّبً  م ػػػػرد  مل يسػػػػل ٍ  (؛ ٞبى

فلػػ   (ْ)ذلػػ  ملف  )ا٢بيبلػػى( عنػػد ٝبمػػع قيلبػػت ملل ػػع يػػاءن  ع؛ كت صػػيلي ( حػػْب مليريػػد ٝبميػػاتيىػػلى بػٍ ا٢بي )
 يسل  ا٤ب رد.

   االعتباطيُّ  يف ٝب  التلسّب هو التػيّبي  ال م اشَبطو  ا٤براد  التػيّب  ثف   عاعَباا كيدف ي 
فإنػػػع للونػػػع عػػػن علػػػةو فهػػػو كػػػبل (؛ اتيىػػػلى بػٍ ا٢بي كمػػػا يف )  كمػػػا يف ) نػػػات(  ال التػيػػػّب التصػػػري ي  

 (ٓ)تػيّب.

                                                             

 .ُُٕ/ِ  كٮب  ا٥بوام  ُٖٗ/ٔ  كالت ييل َٓينظر: ا٤بقدمة ا١بزكلية  (ُ)
  اإليضاح يف شرح ّٖٕ-ّٕٕ/ّ  كشرح ا٤ب صل ّٗ/ِ  كا٤ب صل َّٓ/ِينظر: ا٢بجة يف القراءات السب   (ِ)

 .ّْٕ/ِ  كارتشاؼ الضربُُّ/ِ  كشرح التسهيل ُٔٓ-َٔٓ/ُا٤ب صل 
 .َٗسورة يون    (ّ)
 .ُٓٗ/ُ  كشرح الشافية للراي ُُِ/ُينظر: علل النحو  (ْ)
 .ّٗٓ/ِينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ٓ)
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م)لَْيَس( و )ال عائد الضمير المستتر في االستثناء ب المسألة الثانية عشرة:
 ون(يك

ػا اػمّب هشاـ قاؿ ا ن ( ك )ال يلػوف( كاجػبي النصػًب...  كىا٠ٍبهيمى : "كا٤بستثُب  ػػ )لىػٍي ى
مسػػػتَب عائػػػد علػػػى اسػػػ  ال اعػػػل ا٤ب هػػػـو مػػػن ال مػػػل السػػػا    ملك الػػػبمًض ا٤بػػػدلوؿ عليػػػع  لل ػػػع 

ا( )لي  القىاًئ ي( ملك )لي ى  ميضه (..."  .(ُ)السا    فتقدير: )قىاميوا لىٍي ى زىٍيدن

: "قولع: )ملك البمض( يىرًدي عليع ملف  ا٤بستثُب ح لي   مضنػا اعَبض عليع اللقاٍل  قولعكقد 
مػن ا٤بسػػتثُب منػػع كهػو  ػػديهي الػػب بلف  فػػإف مليًجيػبى  ثنػػع لػػي   مضنػػا مػن ا٤بسػػتثُب منػػع ا٤بتصػػل 

 (ِ) ال مل كاف هو الوجع األكؿ  مينع."

 مممممممة:الممممدراسممَ 

( ك )ال يى السػػتثناء  ػػػقػػاؿ ا ػػن هشػػاـ  مػػود الضػػمّب يف ا ػػ)لىٍي ى ٥بمػػا  وف( الػػ م هػػو اسػػ ه لي
 الػػبمض الػ م يمػػود علػى اللػػل   كيمػَبض اللقػػاٍل علػى كػوفً   علػى الػبمض ا٤بػػدلوؿ عليػع  اللػػل  

. رًجنا ا٤بستثُب  كهو غّب متحق و  السا   ميدًخبلن لللل يف البمض  ك٨بي

تػا  ه مدا( بل( ك)عىػوف( ك)خىػليػ( ك)ال يى  ى يٍ د الضػمّب يف )لىػوٍ كر مػن عىػكا ن هشاـ فيما ذى 
يف مصػن اتع؛ إذ اػم ف هػ ا الػرملم يف  كا٤بوقفً  ن الرملمً   للنع متبايى (ّ)٤ب هب ٝبهور البصريْب

  (ْ)شػػرح )اللمحػػة(  فقػػاؿ: "كفيػػع  يمػػده؛ إلطبلقهػػ  حينئػػ  الػػبمض علػػى ا١بميػػ   إال كاحػػدنا."
 (ٓ) ينما اختار  يف شرح )الش كر(.

                                                             

 .ِّٖ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ُّٕ( حواشو على تواي  األل ية ِ)
 .ّْٕ/ِ( ينظر: اللتاب لسيبويع ّ)
 .ُِّ/ِ( شرح اللمحة البدرية ْ)
 .ِْٓ( ينظر: شرح ش كر ال هب ٓ)
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يُّ يف هػػ ا النظػػر علػػى البصػػريْب  حيػػث قػػاؿ: "كفاعػػل )خػػبل(  كقػػد سػػب  اللقػػاٍل  الراػػ
ك)عدا(  عند النحاة ) مضه (  كفيػع نظػره؛ ألف ا٤بقصػود يف: )جػاءٍل القػـو خػبل زيػدا  كعػدا 
ا مل يلن ممه  ملصبلن  كال يلـز مػن ٦بػاكزة  مػض القػـو إيػا   كخلػو  مضػه  منػع   زيدا( ملف زيدن

 (ُ).٦باكزة اللل كخلو اللل"

األزهػرم علػػى ا ػن هشػاـ  حيػث قػاؿ: "فتقػدير: )قػاموا لػػي   اعػَبض  ػع خالػدي كهػو مػا 
ا( على القوؿ الثاٍل  كفيع  يمػده  إلطبلقهػ  حينئػ ا(: لي  هو...  ملم: )لي   مضه  زيدن   زيدن

ا".  ( ِ)البمض على ا١بمي  إال كاحدن

 مره مالػػػ  إىل ملف ا٠بهمػػػا مضػػػ كمل يتبػػػ  ا ػػػني هشػػػاـ ا ػػػنى مالػػػ  يف هػػػ ا؛ إذ ذهػػػب ا ػػػني 
  كا ػن النػاظ   كػا٤بلودم     ينما غالب شيػر اح ملل يتػع   (ْ)  على البمض  كام ف عودى (ّ)مستَب

ذهبػػوا إىل ملف  ا٠بهمػػا    كا ػػن طولػػوف كمل ػػو حيػػاف  كا٤بػػرادم  كا ػػن عقيػػل  كالشػػاطيب  كاألمشػػوٍلُّ 
 (ٓ)امّب عائد على البمض ا٤بدلوؿ عليع  لل ع السا  .

إليع اللقاٍل من عدـ ٙبقػ  الػبمض يف ا٤بسػتثُب هػو كجػعه  ػْب ه  كال م يظهر ملف  ما ذهب 
 ه ا الرملم  ْب ا٤بوافقة  كالرد .  يف  دي م ذل  تردُّ فيع  كيقو   كملف  ا ن هشاـ قد جانب الصح ةى 

                                                             

 .ٖٗ/ِ( شرح اللافية ُ)
 .ُٔٓ/ُ( التصري  ِ)
ينظر: ارتشاؼ  . كنقل عنع مل و حياف ملف  الضمّب ٧ب كؼ لقوة داللة اللبلـ عليع.ُِٕ/ِ( ينظر: شرح اللافية ّ)

 .ُْٕ  كمنه  السال  َِّ/ُالضرب 
 .ُُّ/ِ( ينظر: شرح التسهيل ْ)
  كتواي  ا٤بقاصد ُْٕ-ُّٕ  كمنه  السال  ِِْ  كشرح األل ية ال ن الناظ  ُُّ( ينظر: شرح ا٤بلودم ٓ)

   كشرح ا ن طولوفِِٓ/ُ   كشرح األمشوٍل َْٔ/ّ  كا٤بقاصد الشافية ِِّ/ِ  كشرح ا ن عقيل ّٖٔ/ِ
ُ/ََْ  . 
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 ثناء بم )لَْيَس(, و )ال َيُكون(المسألة الثالثة عشرة: الخالف في جملة االست

(  ك )ال يى  ا ػػن هشػػاـ: "كا٤بسػػتثُب  ػػػ قػػاؿ ػػ)لىػػٍي ى ...  ؛ ألنػػع خ ٮبػػاوف( كاجػػبي النصػػبً لي
ػا اػمّب مسػػتَب عائػد علػى اسػػ  ال اعػل ا٤ب هػػـو مػن ال مػل السػػا    ملك الػبمًض ا٤بػػدلوؿ  كىا٠ٍبهيمى

علػػػى ا٢بػػػاؿ  ملك مسػػػتثن تاف فػػػبل  االسػػػتثناء يف مواػػػ  نصػػػبو  عليػػػع  للػػػع السػػػا  ...  كٝبلتػػػا
  .(ُ)"موا  ٥بما.

ا١بملػة ا٢باليػة ٯبػػب  قولػع: )علػػى ا٢بػاؿ( يىػرًدي عليػػع ملف  : "اٍل  قولػعكقػد اعػَبض عليػع اللقػػ
٤بسػتثُب منػع  كلػي  مثى  را ػط ا٢بػاؿ هنػا ا ملك هبمػا  كصػاحبي   ر  ها  صاحبها  الواك ك الضػمّب

مشت   من ال مل ا٤بتمل   ع  ككلٌّ  إما لبمضع  كإم ا لوصفو  (وفلي يى )ك ( ى يٍ لى )الضمّب يف  إذ  ع؛
مشػتمبلن علػى الػرا ط  -ملم: ) مضػه (-ا٤برجػ   غّب   كتقدير اػمّب هخػر يٍث ىػا ي  ككػوفي منهما 

 َّ ىل مل خل ُّ  يف ال ٰبصل  ع الر ط  كما نصوا عليع
 (ّ)."اآلية (ِ)

 مممممممة:الممممدراسممَ 

(  ك )ال يى اختػػار ا ػػن هشػػاـ السػػ   ػػ)لىػػٍي ى ا  وف(لي ملف يلػػوف اػػمّبنا مسػػتَبنا فيهمػػا عائػػدن
ػػػرين يف مػػػن النحػػػوي    ي علػػػى الػػػبمض ا٤ب هػػػـو مػػػن اللػػػل  السػػػا    كذهػػػب غػػػّبي  ْب إىل مػػػ هبْب هخى

(  ك )ال يى تقدير   فافَبقوا يف اس    على ا٤ب اهب اآلتية:وف( لي )لىٍي ى

مػػن  وذو مػػثخ همػػا اػػمّبنا مسػػتَبنا  يمػػود علػػى اسػػ  فاعػػلو ملف يلػػوف ا٠بي  المممذىب األول:
 (ْ).يف ملحد قوليعال مل المامل يف ا٤بستثُب منع  كه ا م هب ا٣بليل  كسيبويع 

                                                             

 .ِْٖ-ِِٖ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ِّْسورة البقرة   (ِ)
 .ُّٕحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ُْٕ/ُ  كا٤بقرب ّْٕ/ِ  كينظر: اللتاب ْٗ/ّينظر: رملم ا٣بليل يف اللتاب  (ْ)
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ا٤بدلوؿ عليع  لل ع  هما امّبنا مستَبنا  يمود على البمضً ملف يلوف ا٠بي  المذىب الثاني:
   كالزجػػاجي   كا٤بػػ ديف ملحػػد قوليػػعالبصػػريْب  كمػػنه  سػػيبويع  ٝبهػػورً  السػػا    كهػػ ا مػػ هبي 

 (ِ)  كا ن هشاـ.(ُ)  كمل و حيافكا ن عص ور كالسّبايف 

ملف يلػوف ا٠بهمػا اػمّبنا مسػتَبنا  يمػود علػى مصػدر ال مػل السػػا     الممذىب الثالمث:
 (ّ)اللوفيوين.   كٝبهوري كعلى ه ا ا٤ب هب ال راءي 

هػ   ا٤بػ اهب  ػثف  مػا ذكػر  ا ػن هشػاـ مػن كػوف ٝبلػة االسػتثناء علػى مث يمَبض اللقػاٍل 
ا٤بػ كورة؛ إذ الضػمّب يف ا١بملػة  ا٢بػاؿ إ٭بػا هػو يتنػاأ مػ  هػ   ا٤بػ اهبً يف مواػ  نصػب علػى 

علػػػى صػػػاحب ا٢بػػػاؿ  كهػػػو ا٤بسػػػتثُب منػػػع  كلػػػي  فيػػػع مػػػا يػػػر ط ٔبملػػػة ا٢بػػػاؿ   ة عائػػػده ا٢بالي ػػػ
المائػد علػى  ا٤بػدلوؿ عليػع مسػبقنا  كمػا ملف  الضػمّبى  علػى الػبمض مػن اللػل   فالضمّب فيها عائده 

منهمػػا غػػّب صػػاحب  ؛ إذ كػػلٌّ يف ٝبلتػػع الػػر طي  ال مػػل ا٤بػػ كور مل يصػػ   اسػػ  ال اعػػل ا٤بشػػت  مػػن 
ػػػل ا٢باليػػػة ال  عائػػػد علػػى مصػػػدر ال مػػػل؛ ا٢بػػاؿ  كال يسػػػتقي  تقػػدير اػػػمّبو  ألف الػػر ط يف ا١بيمى

 كهو   ل  ي هب  (ْ)منها ٰبصل إال  الواك م  الضمّب  ملك  ثحد منهما  كهنا مل ٰبصل ملمٌّ 
  كليسػػت حاليػػة  كيتبػػ   ػػ ل  ا ػػن عصػػ ور الػػ م صػػح    إىل كػػوف ٝبلػػة االسػػتثناء مسػػتثن ةن 

 (ٓ)كو ا مستثن ة.

كييملػػ  مػػن قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ ملف  يف ٝبلػػة االسػػتثناء خبلفنػػا  ػػْب النحػػويْب  كانقسػػػموا إىل 
 رمليْب:

                                                             

  كشرح ا١بمل ال ن عص ور ِّٔ/ُ  كشرح اللتاب للسّبايف ِْٖ/ْ  كا٤بقتضبّْٕ/ِينظر: اللتاب  (ُ)
 .ُّٖٓ/ّ  كارتشاؼ الضرب َُٓ  كالنلت ا٢بساف ُِْ   كا٤بقرب ّْٗ/ِ

 .ِِٖ/ِ  كشرح اللمحة البدرية ّّٖينظر: شرح ش كر ال هب  (ِ)
 .ْٓٗ  كا١بُب الداٍل ِّّ/ٖ  كالت ييل ُّٖٓ/ّارتشاؼ الضرب ينظر رملم ال راء كاللوفيْب يف  (ّ)
 .ٔٓٔينظر: مػِب اللبيب  (ْ)
 .ّْٗ/ِينظر: شرح ا١بمل ال ن عص ور  (ٓ)
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كهبػ ا  يف موا  نصبو على ا٢باؿ من ا٤بسػتثُب منػع  كوف ٝبلة االستثناءً   الرأي األول:
 (ُ)الرملم قاؿ السّبايف  كعليع ا ن هشاـ.

  هػ ا ٥بػا مػن اإلعػراب  كصػح   كػوف ٝبلػة االسػتثناء مسػتثن ة  فػبل ٧بػل  المرأي الثماني: 
   كتبمه  اللقاٍل.(ِ)عص ور  كهو اختيار ملكثر النحويْب ا٤ب هب ا ني 

لمػػػدـ الػػػر ط يف ا٢بػػػاؿ  كال ييقػػػاؿ لقػػػوة تملقهمػػػا  كالػػػ م يظهػػػر صػػػحة كو ػػػا مسػػػتثن ة؛
 (ّ) حصل الر ط  ا٤بمُب؛ ألنع ال ينقاس على ما حصل يف البدؿ.

                                                             

 .َٓٓ  كمػِب اللبيب ٕٗ/ّينظر: شرح اللتاب  (ُ)
 .ِٔٓ/ُلؤلزهرم كالتصري   ُّٗ/ِ الضرب ارتشاؼك    ُِٔ/ِينظر: شرح ا١بمل ال ن عص ور  (ِ)
  كحاشية ّْٔ/ُ  كحاشية ياسْب على التصري  ِٔٓ/ُ   كالتصري  لؤلزهرم َُْاف ينظر: النلت ا٢بس (ّ)

 .ُِْ/ِالصباف 
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( علمممى الحمممال أم علمممى نمممزع لكعشمممرة: انتصممماب ) الرابعمممةالمسمممألة 
 الخافض؟

ا ػػن هشػػاـ: "كتقػػ  جامػػدة غػػّب مياىك لػػة  ا٤بشػػت  يف سػػب  مسػػائل:...  ملك ملصػػبلن لػػع  قػػاؿ
ا(  ك ا خىاٛبىي ى حىًديدن َّ لك اك يق ىق ُّ  ٫بو: )ه ى

(ُ)"(ِ). 

حػػاؿه مػػن الضػػمّب ( لك: "قولػػع: ) )ململٍسػػجيدي(... إخل( )كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
قيػػد يف عاملهػػا  كال ػػْب لػػي  قيػػدان يف (  ال ًمػػن )مىػػٍن(؛ إذ ا٢بػػاؿ اكاحملػػ كؼ ا٤بنصػػوب  ػػػ)

(؛ إذ ال ػْب سػا   علػى إٯبػاد اك)ملسجد(؛ لمدـ مقارنتع لع  على ملنع لي  مقارننا مليضنػا لػػ)
هدـ  صورتع البشرية  فلو قيل: إنع منصوب م موالن  ع علػى إسػقاط ا٣بػافض  ملم: خلقتػع مػن 

 (ّ)طْب  للاف ملظهر."

 مممممممة:الممممدراسممَ 

مثاالن على ا٢باؿ ا١بامدة غّب  َّ لك اك يق ىق ُّ ية اللرٲبة: جمل ا ن هشاـ اآل
علػػػى ا٢بػػػاؿ   ينمػػػا ذهػػػب النحويػػػوف فيهػػػا إىل يبليػػػة  ( منتصػػػبه لكلػػػة  ا٤بشػػػت ؛ ملم ملف  )ا٤باك  

 ملقواؿ:

ملف تلػػػوف حػػػاالن  إمػػا ًمػػػن )مىػػػن(   كعاملهػػا )ململسػػػجد(  ملك مػػػن الضػػػمّب  القممول األول:
(  كملجػػػاز القػػػوؿ  انتصػػػاهبا علػػػى اكا٤بنصػػػوب احملػػػ كؼ المائػػػد علػػػى ا٤بوصػػػوؿ  كعاملهػػػا )
   كتبمه  ا ن هشاـ.(ْ)ا٢باؿ الزج اج  كقاؿ  ع ا٢بويفُّ  كالز٨بشرمُّ  كالمل م

  (ُ)جاج  كتبمع ا ن ع ية  كا٥بم اٍل.ملف تلوف ٛبييزنا  ك ع قاؿ الز  القول الثاني:
                                                             

 .ُٔسورة اإلسراء   (ُ)
 .ِٗٗ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُّٕحواشو على تواي  األل ية ( ّ)
كينظر: اللشاؼ   ٕٕ/ٕ  كينظر رملم ا٢بويف يف البحر احمليط يف الت سّب ِْٗ/ّمماٍل القرهف للزجاج ينظر: ( ْ)

 .ِٖٔ/ِ  كالتبياف للمل م ٕٕٔ-ٕٔٔ/ِ
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ا على نزع ا٣بافض  فيلوف التقدير: )خلقتع   ع منصو ن ملف تلوف م موالن  القول الثالث:
    كعليع اللقاٍل.(ِ)من طْب(   كقاؿ  ع يملب عن األخ    كملجاز  ا٢بويفُّ 

ا نصػػب ) فض ػػل    ينمػػا (ّ)( علػػى نػػزع ا٣بػػافضلككقػػد نقػػل الصػػب اف رملم اللقػػاٍل مايػػدن
ػنع  خالد األزهرم انتصا ع على ا٢بػاؿ  كخر جػع علػى تقػدير كػوف ال ػْب ملصػبلن للمهلػوؽ  كحس 
على القوؿ  نزع ا٣بافض؛ لتوق ع على السماع   ينما رد  عليع ياسْب ا٢بمصيُّ  ثف  مػا كرد هنػا 

 .كلملع ٩با فات األزهرم (ْ)من السماع مليضنا!

ىل من القوؿ  انتصا ع على ا٢باؿ؛ كٍ ( ملى لكلثالث لػ)كيظهر ملف  ما عي نع ملصحاب القوؿ ا
 ا  فهو سا   لع.ؿ كونع  شرن رفو ٕباألف  ال ْب غّب مقا

                                                             

  كينظر: اللتاب ال ريد ٕٕ/ٕ  كينظر رملم ا ن ع ية يف البحر احمليط ِْٗ/ّمماٍل القرهف للزجاج ينظر: ( ُ)
ْ/َِِ. 

   كينظر رملمُِّ/ٖمل ملجد رملم يملب كال األخ   يف مصن امما كنقلع عنهما السمْب ا٢بليب يف الدر ا٤بصوف ( ِ)
 .ُِّ/ٖ  كاللباب ٕٕ/ٕا٢بويف يف البحر احمليط 

 .ِٓٓ/ِينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ( ّ)
 .ّّٕ/ُ  كحاشية ياسْب عليع ٕٕٓ/ُينظر: التصري  ( ْ)
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 رة: تأول مسألة التسعير في الحالالمسألة الخامسة عش

  يف ا٢باؿ: (ُ)ا ن مال  يف ت سّب  لقوؿا ن هشاـ  قاؿ

 ل فكَ  تَ اَل ٍل بِ ي تأو  بدِ مُ     ي فِ وَ  ,ي ِسْعرٍ فِ  ودُ مُ الجُ  رُ كثمُ يَ وَ 

الػػثبلث األكؿ   سػػمّب  كا٤بسػػائلي الت   قوعنػػا مسػػثلةي هػػ   األنػػواع كي  ملكثػػري فقػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "
 قولع: شّبي كإىل ذل  يي 

 ل فكَ  تَ اَل ٍل بِ ي تأو  بدِ مُ     ي فِ وَ  ,ي ِسْعرٍ فِ  ودُ مُ الجُ  رُ كثمُ يَ وَ 

ػ  هػ ي كيي  ػملي  يف موااػػ ى  جامػدةن  ا تقػػ ي منػػع مل   ػر  قل ػػخى كمػػا ال تػػاكؿ   ا ال تػػاكؿ  ا٤بشػت   ة  كمل  
 (ّ)."فه   كهو تللُّ (ِ)كزع  ا نع ملف ا١بمي  ماكؿ  ا٤بشت   هاها كل  نتي   كقد  ي  ّبالواقمة يف التسم

ػػ عليػػع فػػاعَبض اللقػػاٍل ؛ إذ ا٤ب هػػـو مل ػػا ا ال تػػاكؿ  ا٤بشػػت ( فيػػع نظػػره  قولػػع: "قولػػع: )كمل  
 ػػْب ا٤بن ػػوؽ كا٤ب هػػـو   فً ف( هػػو ٧بػػل التهػػالي تللُّػػ: ) ػػبل (ْ) قولػػعتػػاكؿ  تللػػف؛ إذ القيػػد يف 

 ًػػٍدعى يف ارتلا ػػع  الػػدليل  فقولػػع يف الػػرد علػػى ا ػػن النػػاظ :   ػػا تػػاكؿ  تللػػف فػػبلكإذا ملييبػػت مل
 (ٓ)")كهو تللف( قلنا: نم   كال ٧ب كر يف ذل .

 مممممممة:الممممدراسممَ 

ػػ  مػػن ا٢بػػػاؿ غػػّب ا٤باكلػػػة  ا٤بشػػت    جمػػل ا ػػن هشػػػاـ التسػػمّبى  الػػػ  يف ر قػػػوؿ ا ػػن ممث فس 
ؿ ا١بامػػدة غػػّب ا٤باكلػػة  ا٤بشػػت  ) ػػبل تللػػف(  كملف  ا٢بػػاؿ ا٤باكلػػة لتسػػمّب مػػن ا٢بػػاالبيػػت  ػػثف ا

                                                             

 .ِّملل ية ا ن مال   (ُ)
 .ِِٗينظر: شرح األل ية ال ن الناظ    (ِ)
 .ََّ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 قوؿ ا ن مال  يف ملل يتع. يمِب (ْ)
 .ِّٕحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
288 

  كمػػا يف التسػػمّب؛ ألنػػع ع  ػػع علػػى ا٤بػػاكؿ  ػػبل تللػػف  مث  ا٤بشػػت  قػػد تقػػ  غػػّب ماكلػػة ٗبشػػت و 
 ا١بمي  ماكالن  ا٤بشت . فً ا ن الناظ  على سبيل االعَباض عليع  كهو تللُّفي كوٍ  ذكر رملمى 

ككجػػع اعػػَباض اللقػػاٍل عليػػع ملنػػع ملخ ػػث فهػػ   يػػت ا ػػن مالػػ ؛ إذ مػػا ي هػػ  منػػع هػػو ملف  
ا٢بػػاؿ ا١بامػػدة ا٤باكلػػة  ا٤بشػػت  قػػد تػػاكؿ  تللػػف  كإف يبػػت ذلػػ  فػػبل إشػػلاؿ مػػن اسػػتممالع 

   ك ع رىد على اعَباض ا ن هشاـ على ا ن الناظ .غّب ٧ب كرو   دليل  فهو تللفه 

ما ػإن ػ  قػاؿ األخػّب: "ا٢ب يػدمػن ا٤بتػثخرين األمشػوٍل  ك  تنبع لػع  مػضه اللقاٍل قد  اضكاعَب 
علػػى تسػػمّب  كملف مػػا عػػدا هػػ ين  ماكلػػة  ا٤بشػػت   ملك دالػػةن  كو ػػا جامػػدةن   منػػع ملف اللثػػّبى   هػػ ي يي 

 (ُ)."تثكيلع ملـ ال   سواء ململنى قليله 

 مسثلة السمر  إىل يبلث:فب ل  افَبؽ ا ن مال  ك مض شير اح ملل يتع يف تثكيل 

  كهػػو رملم ا ػػن مالػػ  السػػا   الػػ كر  كقػػد تثكيػػل مسػػثلة السػػمر  تللػػفو  الممرأي األول:
 تبمع اللقاٍل.

  ا٤بػػػػرادمُّ تثكيػػػػل مسػػػػثلة السػػػػمر  ػػػػبل تللػػػػف  كهػػػػو رملم ا ػػػػن النػػػػاظ   ك  الممممرأي الثمممماني:
 .(ِ)كا ن طولوف كاألمشوٍل   كا٤بلودمُّ 

 جمل مسثلة السمر ٩با ال ياكؿ ملصبل  كهو رملم ا ن هشاـ. الرأي الثالث:

ـ   علػػى ا٣بػػاص  كمػػا  كيظهػػر ملف  ا ػػن مالػػ  إ٭بػػا كػػاف ع  ػػع  ػػالواك مػػن  ػػاب ع ػػف المػػا
  كلػػػي   بدم التػػػثكؿػػػػػمي  يفداخػػلو    فظػػػاهر ل ظػػع يي ًهػػػ  ملف  التسػػػمّب غػػػّبي قػػاؿ  ػػػ ل  ا٤بلػػػودمُّ 

 (ْ)النظ . حشير ا مضي   ك  ل  فس ر الم فى  (ّ)   ل داخل منعك ل 
                                                             

 .َّْ/ُحاشية ا٢ب يد  (ُ)
  كشرح األل ية لؤلمشوٍل ٤ُِّبلودم   كشرح اْٗٔ/ِي  ا٤بقاصد توا  ك ِِٗينظر: شرح األل ية ال ن الناظ    (ِ)

 .َْٔ/ُ  كشرح األل ية ال ن طولوف ِّْ/ُ
 . ٤ُِّبلودم شرح اينظر:  (ّ)
  كشرح ِّْ/ُ  كحاشية ا٣بضرم ِّْ/ُشرح األل ية لؤلمشوٍل ك  ا٤بصدر السا    الص حة ن سها ينظر:  (ْ)

 .َْٔ/ُاألل ية ال ن طولوف 
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 المسألة السادسة عشرة: مجيء المصدر حااًل 

كقد جاءت مصادر ملحػواالن ً ًقل ػةو يف ا٤بمػارؼ...  ك لثػرة يف الن ًلػرىاًت   ا ن هشاـ: " قاؿ
ػػاءى رىٍكضنػػا(  ك)قػىتػىٍلتيػػعي صىػبػٍرنا(؛ كذلػػ  علػػى التثكيػػل  الوصػػف؛ ملم: ميبىاًغتنػػا   كػػ)طىلى ى  ػىٍػتىػػعن(  ك)جى

(ُ)اًكضنا  كمىٍصبيورنا".كرى 
   

 التمثيػػل هبػػا للحػػاؿ الكصىػػٍ ا(   كرىٍكضنػػا  قولػػع: ) ػتػػةن : "كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
  إذ هػػي نػػوع مػػن عاملهػػا ؛م لقػػة لهػػا م اعيػػلى جمٍ     ػػل ٯبػػوز مليضنػػاذلػػ  فيهػػا علػػى تمػػْبُّ  يػػدؿُّ 

 (ِ)(."لالقهقر  رج ػ)فهي ك

 مممممممة:الممممدراسممَ 

(  كصىػػػٍ ا  كرىٍكضنػػػا   ػتةن هشػػػاـ للمصػػػادر الػػػٍب ٘بػػػيء ملحػػػواالن كهػػػي نلػػػراتو  ػػػػ)ث ػػػل ا ػػػن م
ميبىاًغتنػػا  كرىاًكضنػػا  كمىٍصػػبيورنا  كذهػػب النحويػػوف فيهػػا إىل كجملهػػا علػػى التثكيػػل  الوصػػف  ملم: 
 يبلية م اهب  كهي على النحو اآليت:

عليع سيبويع  ك  ث ا ملحواؿ ماكلة  الوصف   القوؿ ذهب ملصحا ع إىلالمذىب األول: 
   كهو اختيار ا ن هشاـ.(ّ)كا ن السراج  كا ن مال   كٝبهور البصريْب

علػػػى ا٤بصػػػدرية  كالمامػػػل  ذهػػػب ملصػػػحا ع إىل القػػػوؿ  ث ػػػا منصػػػو ةه  :الثمممانيالممممذىب 
  (ْ)٧ب كؼ  كعليع األخ    كا٤ب د  كالزجاج.

ذهب ملصحا ع إىل جملها م اعيل م لقة لل مل ا٤بػ كور  كقػاؿ هبػ ا  :الثالثالمذىب 
   كتبمه  اللقاٍل.(ُ)القوؿ اللوفيوف

                                                             

 .َّٓ/ِملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ّّٕحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
 .ِٖٗ/ِ  كٮب  ا٥بوام  ِّٖ/ِ  كشرح التسهيل َٗ  كا٤ب صل ُّٔ/ُ  كاألصوؿَّٕ/ُينظر: اللتاب ( ّ)
 .ٗ/ِ  كينظر رملم األخ   يف: شرح األمشوٍل َِٕ/ْ  كمماٍل القرهف للزجاج ِّْ/ّينظر: ا٤بقتضب ( ْ)
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ب هػػػو مػػػا قػػػاؿ  ػػػػع ٝبهػػػور البصػػػريْب  لقػػػٍرب التثكيػػػل  الصػػػ ة مػػػػن وى كالظػػػاهر ملف  األٍصػػػ
 ا٤بسموع  ك يمد تقدير ال مل يف القولْب اآلخرىين.

                                                             

شرح   ك ِٖٗ/ِكٮب  ا٥بوام    ُٖٓ/ُ لؤلزهرم   كالتصري ُّ/ِ  كا٤بساعد ِٔ/ِشرح ا٤ب صل ينظر: ( ُ)
 .ٗ/ِاألمشوٍل 
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 ى صاحبها المجرورتقد م الحال علالمسألة السابعة عشرة: 

َّ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ  "ا ػػػػػػػػن هشػػػػػػػػاـ:  قػػػػػػػػاؿ
مػػػػػػػػن  حػػػػػػػػاؿه  (حئ)...  (ُ)

ػػ  كتمػػدم )ملى ع تقػػدَل ا٢بػػاؿ احملصػػورةً اللػػاؼ  كالتػػاء للمبالػػػة  ال للتثنيػػث  كيلزميػػ (  ػػالبلـ  لى رسى
 .(ِ)".األكثر   كالثاٍل خبلؼي كاألكؿ ٩بتن ه 

إذ ا٤بنصػػوص عليػػع إ٭بػا هػػو منػػ   ؛٩بنػوع قولػع :)٩بتنػػ (: "كقػد اعػػَبض عليػع اللقػػاٍل  قولػػع
٢بصػوؿ االلتبػاس  ػاألكؿ دكف الثػاٍل يمػرؼ  ؛كال يقػاس هػ ا عليػع  فيػع تقدَل صاحبها احملصػور

احملػػ كؼ  قلنػػا: ال ٧بػػ كر فيػػع؛ إذ هػػو كثػػّب  إذ )كالثػػاٍل خػػبلؼ األكثػػر("قولػػع: ك  (ّ)." التثمػػل
  هب ُّ تمػاىل: ؛ قػاؿ اهللخبلؼ اللثّب  إذ هو قليل  على ملنع ال ٧ب كر فيع مليضا؛ لوقوعع

َّهت مت
(ْ)."(ٓ) 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

اعػػَبض ا ػػن هشػػاـ علػػى ا ػػًن مالػػ  يف ٕبػػث جػػواز تقػػدَل ا٢بػػاؿ علػػى صػػاحبها اجملػػركر 
  حيػػث َّ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ ٕبػػرؼ جػػر  غػػّب زائػػد  حػػْب اسػػتدؿ   قولػػع تمػػاىل: 

ا  كهػ ا هػو (  ملم: ٝبيمنػافػةن كى   : )للناسً (  كاألصلي اسً حاؿ من )الن   (حئ)"قاؿ ا ن مال : 
عنػػػػد ؛ ألف  مػػػػن اللػػػػاؼ حػػػػاؿه  (حئ)  كيػػػػرل ا ػػػػن هشػػػػاـ خػػػػبلؼ ذلػػػػ  فػػػػػ(ٔ)".الصػػػػحي ي 

ػػػػ)ملى ا ػػػػن مالػػػػ  تتقػػػػدـ ا٢بػػػػاؿ احملصػػػػورة علػػػػى صػػػػاحبها  كتتمػػػػدل   ػػػػالبلـ  كهػػػػو ٨بػػػػالف ( لى رسى
 للجمهور.

                                                             

 .ِٖسورة سبث   (ُ)
 .ِّْ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ّٕٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ٕٗسورة النساء   (ْ)
 .ّٕٔ-ّٕٓحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
 .ّّٕ/ِشرح التسهيل  (ٔ)
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( حئكرد   ١بٍملع )  كمل يرتضع ا ن مال يف ه ا القوؿ   (ُ)كا ن هشاـ قد تب  الزج اج
  كذلػػ  ال رو مػػ ك  النػػزاع  كمػػا ملن ػػثى ا٢بػػاؿ مػػن  حػػاالن م ػػردة  كذلػػ  غػػّب ممػػركؼ يف غػػّب ٧بػػل  

لػػت فػػإف ٞبي يف ملمثلػػة ا٤ببالػػػة   علػػى السػػماع مقصػػوره  يمػػرؼ إال يف ا٤ببالػػػة علػػى الػالػػب  كهػػو
ك٤بػػا ال   ألف ٢بػػاؽ تػػاء ا٤ببالػػػة ألحػػد ملمثلػػة ا٤ببالػػػة شػػاذ ؛الشػػاذ   لػػت علػػى شػػاذ  ٞبي  علػػى ركايػػةو 

 (ِ)!الشاذ فليف على شاذ    مبالػة فيع ملش   كا٢بمل على الشاذ ملرك 

ة افػػػػَبؽ ملقػػػػواؿ يبليػػػػ   َّ  خئ حئ جئ يي ىي ُّ مػػػػن قولػػػػع تمػػػػاىل:  (حئ) كيف
 عليها النحويوف:

مل ا حاؿ من )الناس(  كملف  األصل: للناًس كىافةن  ملم: ٝبيمنػا  كهػو مػ هب ا ػن  األول:
  ك٧بيػي الػدين عبػد القػادر ا٤بلػي  ا٢ب يػدكيساف  كال ارسي  كا ن  رهاف  كا ن مال   كعليع 

   كهو اختيار اللقاٍل.(ّ)كخالد األزهرم

 (ْ) لزجاج  كا ن هشاـ.كالتاء فيها للمبالػة  كهو قوؿ ا ,مل ا حاؿه من اللاؼ الثاني:

ػػػ ( إرسالةػ)صػػػ ة لػػ مل ػػا الثالممث:   كهػػػو رملم كملقيمػػت الصػػػ ة مقامػػع   ؼ ا٤بوصػػوؼفحي
 (ٓ).الز٨بشرم

كما ذهب إليع اللقاٍل من رد اعَباض ا ػن هشػاـ علػى ا ػن مالػ  هػو األكىل  إذ ال ييمػد 
  دليػػله علػػى ا٤بقصػػودفيػػع التػػثخّب؛  ػل ٯبػػوز تقدٲبػػع؛ ألف ذلػ   ٩بػا ٯبػػبي  )إال(اقػَباف احملصػػور  ػػػ

لتقدـ نظّب ذل  يف مل واب مليخىر  كا٤ببتدمل كا٣ب   كال اعل كا٤ب موؿ. كملما تمدية )ملىرسىلى(  ػالبلـ 
 .-تماىل–صحي ه كثّبه كاق ه يف كبلـ اهلل فبل خبلؼ فيع   ل 

                                                             

  .ّٖٓ/ّ  كاللشاؼ ِْٓ/ْينظر: مماٍل القرهف كإعرا ع  (ُ)
 .ّّٖ-ّّٕ/ِينظر: شرح التسهيل  (ِ)
  ُِٖ/ٕ   كالبحر احمليط ْْٕ/ِفية كشرح اللافية الشا  ُّٖ-ُّٕ/ُشرح اللم  ال ن  رهافينظر:  (ّ)

 .ُٗٓ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ِٖٕ/ُرف  الستور   ك ّْٓ/ُ  كحاشية ا٢ب يد ُِ/ِكا٤بساعد 
كٮب  ا٥بوام    ُْٗ-ُْٖ/ِكتواي  ا٤بقاصد   ّّٕ/ِ  كشرح التسهيل ِْٓ/ْينظر: مماٍل القرهف كإعرا ع  (ْ)

ُ/ُِْ.  
 .ِٕٔ/ِ  كتاج علـو األدب ّّٖ  كمػِب اللبيب ّٖٓ/ّاللشاؼ ينظر:  (ٓ)
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 المسألة الثامنة عشرة: الخالف في كون الواو للحال, أم العطف, أم المعية

كٝبلػةن  ثبليػة شػركط: ملحػدها: كو ػا خ يػة   ...اا م ػردن قػ  ا٢بػاؿ ا٠بنػتا ػن هشػاـ: " قاؿ
 :  (ُ)كغلط من قاؿ يف قولع

 ......................      اطلْب وال َتْضَجَر ِمْن َمْطَلبِ 
  .(ِ)ط ة"  كالصواب مل ا عاناهية  كالواك للحاؿ إف  )ال( 

١بػػواز كو ػػا للحػػاؿ  ؛غػػّب متمػػْبو  عاط ػػة()مل ػػا  قولػػع:: "كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
 (ّ) نافية مليضنا." كٗبمُب )م ( ك)ال( ك)ال( نافية 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

 ملكرد ا ن هشاـ البيت: 

 ......................      اطلْب وال َتْضَجَر ِمْن َمْطَلبِ 

حع ناهيػػة   كصػػح  حيػث جمػػل الػػواك للحػاؿ  ك)ال(    (ْ)األمػػْب احملل ػػي ممَبانػا  ػػع علػى
كملمػػػا قػػػوؿ  ػػػثٍف جمػػػل الػػػواك عاط ػػػة  ك)ال( إمػػػا نافيػػػة  كإمػػػا ناهيػػػة  قػػػاؿ يف )مػػػػِب اللبيػػػب(: "

ناهيػة  (ال)كإف   إف الػواك للحػاؿ )اطلٍب كال تىٍضجىرى ًمٍن مىٍ لىًب... ( : مضه  يف قوؿ القائل
وه  مػن األمػر كال مػل علػى مصػدر متػ (ملفٍ )سػب  مػن ا يي إمػا مصػدرن   كإ٭بػا هػي عاط ػة ؛فه ػث

كعلػػػى األكؿ ف تحػػػة   ملك ٝبلػػػة علػػػى ٝبلػػػة  كعػػػدـ الضػػػجر لػػػيلن منػػػ  طلػػػبه  :ملم  السػػػا  

                                                             

ا٤بقاصد النحوية  نظر:ي(  ارى جى ضٍ يى  فٍ ملى  بً الً ال    ةي افى فى دين  كعجز : )من السري   صدر  يت نيسب لبمض ا٤بول   (ُ)
  ّٕٔ,ُٗٓ  كهو  بل نسبة يف مػِب اللبيب ُِ/ْ  كالدرر اللوام  َٗٔ/ُالتصري  لؤلزهرمك    ُُّٕ/ّ

 .َِّ/ِوام    كٮب  ا٥بِٗ/ِكشرح األمشوٍل
 .ِٖٔ-ِٖٓ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ُّٖحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
ذكر ا ن هشاـ يف مػِب اللبيب  كاألزهرم يف التصري  ملف  قوؿ احمللي كرد يف كتا ع ا٤ب تاح  كمل ملجد  فيع  كقد ذكرا  (ْ)

 .َٗٔ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ّٕٔمل ما اطلما عليع ٖب ع. ينظر: مػِب اللبيب 
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 نػوف   كال تضػجرفٍ  :كاألصػل  كعلى الثاٍل فال تحة للَبكيػب...  نافية (ال)إعراب ك (تضجرى )
   (ُ)".ناهية (ال)ك   فت للضركرةفحي   التوكيد ا٣ب ي ة

مػا رد  ػػع ا ػن هشػػاـ علػى احملل ػي  امتنػػاع كػوف الػػواك عاط ػة  كجػػواز  اعػَبض اللقػػاٍل  قػدك 
 كإما للممية.كوف )ال( نافية  كالواك إما حالية  

كنقل ا ن هشاـ ه ا الرملم يف )ا٢بواشي( عن  مض ال لبة  كقاؿ عنػع: "لػو صػ   للػاف 
ا١بمػ   ػْب ا٤بثبػت    كعل ل ا٤بن  لمدـ صحة دخوؿ )ال( النافية علػى ا٤ب ػرد  كالمتنػاع(ِ)حسننا"

 لع ا٢بل   كا٤بن ي عنع ا٢بل   كذل  يف قول : )كال(  فالواك للجم   ك)ال( للن ي.

رج   ا ن هشاـ كوف الواك عاط ة  ك)ال( نافية   مد ملٍف ذكػر احتمػاؿ صػحة كو ػا  كقد
   (ّ)ناهية.

   كمنػػ ً ذهػػب إليػػع احملل ػػي ٨بػػالف لئلٝبػػاع؛ الشػػَباطه  كػػوف ٝبلػػة ا٢بػػاؿ خ يػػةمػػا كملمػػا 
مػػل الػػواكي للمميػػة  ك)ال(  مػػدها نافيػػة؛ لي ػػا   القػػوؿي  ٦بيئهػػا طلبيػػة  فالػػ م يػػَبج  هػػو ملف ٘بي

 اإلٝباع  فيت جع   ل  رملم اللقاٍل.

                                                             

 .ُٗٓمػِب اللبيب  (ُ)
 .ُّٗ-َّٗ/ُذكر عنع ذل  ياسْب ا٢بمصي يف حاشيتع على التصري   (ِ)
 .ْٕٔ-ّٕٔينظر: مػِب اللبيب  (ّ)
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 مما( االسمية إلى الجملة الفعليةالمسألة التاسعة عشرة: إضافة )لمممَّ 

ػا( عنػد مىػٍن قػاؿ ا ن هشاـ يف اإلاػافة: "كمنهػا مػا ٱبػتصُّ  ا١بمػل ال مليػة كهػ قاؿ و )لىم 
 (ُ) ا٠بيتها ..."

إذ  نظػر؛ عنػد مىػٍن قػاؿ  ا٠بيتهػا( (٤بػػ ا)يف قولػع: )كهػو : "كقد اعَبض عليع اللقػاٍل  قولػع
ٲبنػػػ  مػػػن كو ػػػػا  القػػػوؿ  ا٠بيتهػػػا ال يلػػػػـز منػػػع إاػػػافتها إىل ا١بملػػػػة ال مليػػػة  مػػػدها  كملمُّ مػػػػان و 

(  على ما هو التحقي  عنده   كك ا  ى مٍ رً كٍ  ملي ًِب تً ثٍ  تى ٌبى منصو ةن  ال مل  مدها  كالظرؼ يف: )مى 
 (ِ)ؿ يف )إذا(: إ ا منصو ةه  شرطها".تقو 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

جمل ا ن هشاـ )٤بػ ػا( الوجودي ة ٩با ٱبتص  ا١بمػل ال مليػة حػْب إاػافتها  عنػد مػن يػرل 
٨بشػػرم  كا ػػن يمػػي   كا ػػن ٥بػػا اال٠بيػػة  كػػا ن السػػراج  كال ارسػػي  كا ػػن جػػِب  كا١برجػػاٍل  كالز 

الػػػ م يراهػػػا ٗبمػػػُب  ن قػػػوؿ ا ػػػن مالػػػ   كمػػػاؿ إىل رمليهػػػ  ا ػػػن هشػػػاـ  كمػػػا استحسػػػ(ّ)مالػػػ 
   دكف ترجي  ألحد الرمليْب.(ٓ)  للنع ملكرد رملم سيبويع  كمن تبمع ٩بن يرل ٥با ا٢برفية(ْ)()إذ

يف قولػػع  اال٠بيػػة؛ إذ ال يلػػـز مػػن ا٠بيتهػػا اإلاػػافة للجملػػة ال مليػػة  مػػدها؛   كللقػػاٍل نظػػره 
كوف ا٤بضاؼ إليع ال يممػل يف ا٤بضػاؼ  كهػي  ػ ل  كػالظرؼ ا٤بنصػوب علػى الظرفيػة  كمثػل 
ػػػا( منمػوا إاػافتها إىل مػا  )إذا( ا٤بنصو ة  شرطها. كقد صر ح ا ن هشاـ  ثف  القائلْب  ا٠بية )لػػم 

                                                             

 .ُِٕ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ُ)
 .َُْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
كشرح   ُّٗ/ّ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  ِْٕ/ُ  كاللشاؼ ُّٗ/ُ  كاإليضاح ُٕٓ/ِينظر: األصوؿ  (ّ)

 .ََٕ/ُ  كينظر رملم ا١برجاٍل كالز٨بشرم يف التصري  لؤلزهرم َُُ/ُالتسهيل 
 .َُُ/ُ  كشرح التسهيل ّٗٔينظر: مػِب اللبيب  (ْ)
  كإعراب القرهف اللرَل ك يانع ُّْ/ٓ  كينظر: البحر احمليط ّْ  كشرح ق ر الندل ِّْ/ْينظر: اللتاب  (ٓ)

ُ/ٓٔٗ  ٓ/ُْ. 
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ها  كذلػ  يف )مػػِب اللبيػب(   يف )إذا( على قوؿ احملققْب  ػثف  المامػل فيهػا شػرطي  مدها  كذل
 (ُ)."عند هاالء غّب مضافة كما يقولع ا١بمي  إذا جزمت (إذا)ألف قاؿ: "حيث 

ػػػػػا( ظػػػرؼي  كمػػػا -ها زمػػاف منصػػػوب علػػى الظرفيػػػة  فالمامػػل فيهػػػا شػػرطي  كالػػراج  ملف  )لػػم 
مػػػدها  المتنػػػاع إاػػػافتها إىل مػػػا  مػػػدها؛ حيػػػث ال يممػػػل   ال ال مػػػل  -استحسػػػنع ا ػػػن هشػػػاـ

 ا٤بضاؼ إليع يف ا٤بضاؼ.

                                                             

 .ُُّ-َُّينظر: مػِب اللبيب  (ُ)
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 بَمْعُد( حين اإلضافةالمسألة العشرون: تعريف )قَمْبُل( و)

 :"كمنها )قػىٍبلي( ك) ػىٍمدي( كٯبب إعراهبما يف يبلث صيوىرو ا ن هشاـ:  قاؿ
 ...ح  ا٤بضاؼ إليعصر  إحداها: ملف يي 
ػػ كتػػرؾ التنػػوين     ل ظػػع  فيبقػػى اإلعػػراب نػػول يبػػوتي كيي   إليػػع ؼ ا٤بضػػاؼ ى الثانيػػة: ملف ٰبي

 ...كما لو ذكر ا٤بضاؼ إليع
ػػػوىل شػػػيالثا كللػػػن يرجػػػ  التنػػػوين لػػػزكاؿ مػػػا ء  فيبقػػػى اإلعػػػراب  لثػػػة: ملف ٰبيٍػػػ ىؼى  كال يػينػٍ

  لمػػػدـ اإلاػػػافة ل ظنػػػا كتقػػػديرنا ...  كٮبػػػا نلرتػػػاف يف هػػػ ا الوجػػػع؛يماراػػػع يف الل ػػػظ كالتقػػػدير
 (ُ)"نىا  كممرفتاف يف الوجهْب قبلعكل ل  نػيو  

ف ا٤بضػاؼ إليػع أل ؛فيػع نظػر قولػع: )كممرفتػاف... إخل(: "كقػد اعػَبض عليػع اللقػاٍل  قولػع
 (ِ)."كما قد يلوف ممرفة   ا٤بل وظ ملك ا٤بقدر قد يلوف نلرة

 مممممممة:الممممدراسممَ 

ممػػرفتْب يف حػػاؿ إاػػافتهما إىل مل ػػوظ ملك ٧بػػ كؼ  ( ك ) ػىٍمػػدي(جمػػل ا ػػن هشػػاـ )قػىٍبػػلي 
 منوم   كاعَبض اللقاٍل التمريف؛ كو ما قد يضافاف إىل نلرة  كما يضافاف إىل ا٤بمرفة.

إ٭بػػا يبنيػػاف علػػى الضػػ  إذا كػػاف ا٤بضػػاؼ "ا٢بػػويف:  عقالػػك٩بػػا يايػػد إاػػافتها إىل النلػػرة مػػا 
 (ّ)."ء نويت ممنا  ملك الإليع ممرفة  كملما إذا كاف نلرة فإ ما ممر اف سوا

 اإلاػػافة إىل   مرفتػػافكٮبػػا ماللقػػاٍل  ػػثف  يف اإلاػػافة إفػػادةى تمريػػف   اعػػَباضكيػيػػرىدُّ علػػى 
 إليع يف الوجهْب األكلْب ياكد كو ما ممرفتْب.   ك قاء ا٤بضاؼً منوية ممرفةو 

                                                             

 .ُٔٓ-ُْٓ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ُ)
 .ِْْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َِٕ/ُينظر قوؿ ا٢بويف يف التصري  لؤلزهرم  (ّ)
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 الُمشتق  المنعوت بو :الحادية والعشرونالمسألة 

: ا٤بشػت   كا٤بػراد  ػع مػا دىؿ  علػى هاملحػد :الٍب يػيٍنمت هبا ملر مةه كاألشياءي ا ن هشاـ: " قاؿ
حىدىثو كصاحبع"

(ُ)  

 (كا٤بػراد  ػع) :ولػعقملشػار   قولػع: )كا٤بػراد مػا دؿ... إخل(: "كقد اعَبض عليع اللقاٍل  قولػع
للداللػة علػى   مػن ل ػظ ا٤بصػدر  ى ًخػا٤بشت  مػا ملي  ف  ث   على مل يع (ِ)إىل دف  اعَباض ا ن الناظ 

إ٭بػا ينمػت   نمػت  شػيء منهػاكال يي   كاآللػة  كا٤بلػاف  ٠بػاء الزمػافملفشػمل   ممُب منسػوب إليػع
   ػػثف ا٤بػراد  ا٤بشػػت  هنػػا الوصػػف :فثجػػاب الشػارح ا٤بواػػ   ممناهػػا   ملك مضػمنناٗبػا كػػاف صػػ ةن 

مػا نقػل عػن النػاظ  فػا١بواب   ا٤بػراد ال يػدف  اإليػراد ه ا ا١بواب  ثف   دُّ رى كيػي   خلإ ...كهو ما دؿ
 لو ٍمػػممػػُب فً  م مػػوؿ  ػػع  متضػػمننا ملك  مػػا دؿ علػػى فاعػػلو  :ا٤بشػػت  ا٤بوصػػوؼ  ػػع" :مػػن ملنػػع قػػاؿ

 (ْ)."طبلقافإلع  كح فا٤بشت ُّ   (ّ)"كحركفع

 مممممممة:الممممدراسممَ 

 :(ٓ) ذكر ا ن مال  يف ملل يتع ا٤بشت   امن ما يينمت  ع  حيث قاؿ

 وِشْبِهِو كذا وذي والُمْنَتِسبْ          وَذِرْب  كَصْعبٍ   ,وانْمَعْت ِبُمشتق  

  منسػوبو للداللػة علػى ممػُبن  خ  من ل ظ ا٤بصدرً ملي فاعَبض عليع ا نع  ثف  ا٤بشت   هو ما 
  فقػد مًشػل مل٠بػاء الزمػاف  كا٤بلػاف  كاآللػة  كهػي الػٍب ال يينمػت هبػا  فلػو قػاؿ  الصػ ة  ػدالن إليػع

  (ٔ)على حدثو  كصاحبع. للاف ملمثل  كهي ما دلت من ا٤بشت   

                                                             

 .َّْ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ُ)
 . ِّٓ شرح األل ية ال ن الناظ : ينظر( ِ)
 .ُُٖٓ/ّشرح اللافية الشافية  (ّ)
 .ِْٓ-ُْٓحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 . ْٓملل ية ا ن مال   (ٓ)
 .ِّٓينظر: شرح األل ية ال ن الناظ   (ٔ)
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كذكػػر ا ػػني هشػػػاـ  ػػثف  ا٤بػػراد  ا٤بشػػػت   هػػو مػػػا دؿ  علػػى حػػدثو  كصػػػاحبع  فا٤بشػػت ُّ هػػػو 
 الوصف ال م ذكر  ا ن الناظ .

اعَبااػػع ملف  مػػػا ملكرد  ا ػػػن هشػػاـ هػػػو ردٌّ علػػػى اعػػَباض ا ػػػن النػػػاظ   مث ذكػػر اللقػػػاٍل يف 
ا٤بشػت   ا٤بػ كور يف األل يػة  كيػردُّ اللقػاٍل إجا تػع كإجا ةه عن ا ن مال    ثف  الوصفى هو ا٤بػراد  

 ت صيل ا ن مال  ال م قاؿ فيع:  ثف  ا٤بشت  ا٤بوصوؼ  ع ما دؿ على فاعػلو  ملك م مػوؿو  ػع  
ميضم ننا ممُب فمل كحركفع

 .-حسب ما ره  اللقاٍل-  فا٤بشت  إذف لع إطبلقاف(ُ)

الػػ م ذكػػر  ا ػػن النػػاظ   كملف  ملصػػلع كقػػد ذهػػب البصػػريوف إىل تمريػػف ا٤بشػػت   ػػالتمريف 
 (ِ)ا٤بصدر   ينما ذهب اللوفيوف إىل ملف  ملصل االشتقاؽ ال ملى.

تمريف ا٤بشت  ٗبا مليخػ  مػن ل ػظ ا٤بصػدر  للداللػة علػى ممػُب منسػوبو إىل ا٤بصػدر هػو ك 
تمريفه للمشت  يف ملصلع  كما ذكر  ا ن هشاـ من ملن ع الداؿ على ا٢بدث كصاحبع هو ما يػراد 

 الوسػ ى  كالوسػ ي  لي ٍبػهنا  كا ن مال  يف ملل يتع قد قصد ما ملشار إليع ا ن هشاـ؛ الشَباطع قػى  ع 
ال ٰبصل  ثم  من اس  الزماف  ملك ا٤بلاف  ملك اآللة  كما ملنع قد قي د ا٤بشت  ٕبصر األمثلة الٍب 

 قولػع )ا٤بػراد ذل  ا ن هشاـ فمػ    تدؿ على ملف  ا٤براد هو ذاتي ذًٍكر ا ن هشاـ  كقد قصد كلُّ 
 كلي  الماـ.  ع(  لييمل  ملن ع يريد ا٤بمُب ا٣باص  

كإذا علمت ذل  علمت ملن ع ال فرؽ  ْب قوؿ هشػاـ  ك ػْب قػوؿ ا ػن مالػ  الػ م ملكرد  
 إطبلقػػػاف؛ ملحػػػدٮبا ا٤بمػػػُب النحػػػوم اللقػػػاٍل راد ا  ػػػع إجا ػػػة ا ػػػن هشػػػاـ؛ ألف ا٤بشػػػت  يي لػػػ  عليػػػع

ال م يدؿ على ممػُب  ا  يف االستمماؿ  كاآلخر الصريفر ال م يدؿ على ممُب ال مل كٯبرم ٦ب
 (ّ)ال مل يف األصل ال االستمماؿ.

                                                             

 .ُُٖٓ/ّ: شرح اللافية الشافية ينظر( ُ)
 . َِٔ/ْ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  ُّٕينظر: ملسرار المر ية  (ِ)
  كحاشية الصباف على شرح ُُِ/ِ  كحاشية ياسْب على التصري  ِٕٔ-ِٔٔ/ْينظر: ا٤بقاصد الشافية  (ّ)

 .ُٗ/ّاألمشوٍل 



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
311 

 نية والعشرون: جواز توكيد النكرةالمسألة الثا

كإذا مل ييً ٍد توكيدي النلرة مل ٯبىيٍز  ات اؽ  كإف ملفاد جاز عند اللوفيْب  ا ن هشاـ: " قاؿ
ػػػدي ٧بػػػدكدناائػػػدةي  ػػػثف يلػػػوف كهػػػو الصػػػحي   كٍٙبصيػػػلي ال    كالتوكيػػػد مػػػن ملل ػػػاظ اإلحاطػػػة   ا٤باك 

  (ُ)"كيل عي(.)اٍعتىلىٍ تي ملٍسبيوعنا  كػ

ل ال ائػػػدة( فيػػػع نظػػػر؛ ألف اللػػػوفيْب قولػػػع: )كٙبصيػػػ: "كقػػػد اعػػػَبض عليػػػع اللقػػػاٍل  قولػػػع
شػػَبط توقيػػت النلػػرة ملـ يشػػَبطوف ال ائػػدة يف جػػواز تثكيػػد النلػػرة  كاختل ػػوا  مػػد ذلػػ   هػػل يي 

قػػػػولْب ٥بػػػػ   فملػػػػ  ملف ال ائػػػػدة عنػػػػده  غػػػػّب منحصػػػػرة يف الت ثقيػػػػت   ػػػػل إ ػػػػا غػػػػّب   ال  علػػػػى 
 (ِ)."فتثمل

 مممممممة:الممممدراسممَ 

 إىل يبلية م اهب: ذهب النحويوف يف توكيد النلرة إذا ملفاد التوكيدى 

إذا كانػػت ماقتػة  كإليػع ذهػب اللوفيػوف  كتػػبمه   : جػواز توكيػد النلػرةالممذىب األول
    كصححع ا ن هشاـ يف )التواي (.(ّ)ن مال األخ    كا 

جػػواز توكيػػد النلػػرة ماقتػػة كانػػت ملـ غػػّب ماقتػػة  كإليػػع ذهػػب  مػػض  المممذىب الثمماني:
 (ْ)اللوفيْب  ككافقه  ا ن مال  يف ملل يتع.

منػػ  توكيػػد النلػػرة م لقنػػا  كإليػػع ذهػػب ٝبهػػور البصػػريْب  كتػػبمه  المممذىب الثالممث:  
)شػػػ كر الػػػ هب(  ك)ق ػػػر النػػػدل(  ك)شػػػرح اللمحػػػة البدريػػػة(    كا ػػػن هشػػػاـ يف (ُ)الز٨بشػػػرم

 (ِ)ك)مػِب اللبيب(.

                                                             

 .ِّّ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ُ)
 .ِّٔ-ِْٔحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
  ٕٔٗ/ِ  كتواي  ا٤بقاصد ِٔٗ/ّ  كشرح التسهيل ال ن مال  ُُٕٕ/ّينظر: شرح اللافية الشافية  (ّ)

 .ُّٓٗ/ْكارتشاؼ الضرب   ِِٖ-ِِٕ/ِ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  ّٗٔ/ِكاإلنصاؼ
 .َُٕ/ّ كٮب  ا٥بوام   ُِٗكشرح ا٤بلودم على األل ية   ْٔينظر: ملل ية ا ن مال   (ْ)
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كا ن هشاـ حْب صح  م هب اللوفيْب يف ٘بويز توكيد النلرة رد  حصوؿى ال ائػدة إىل 
توقيػت النلػرة  فػػاعَبض عليػع اللقػاٍل  ػػثف  اللػوفيْب مل يشػَبطوا حصػػوؿ ال ائػدة كحػدها حػػْب 

توقيػت النلػرة ا٤باكػدة  هػ  يف حصػوؿ ال ائػدة  كإ٭بػا يف شػرطً بلفي جوزكا التوكيد   ل مل يلػن خ
 .لصحة توكيد النلرة عنده   ك مدها ا٣ببلؼي  طه الٍب ملفادت  ملـ عدـ توقيتها  فال ائدة شر 

كمػػػا اعَباػػػع اللقػػػاٍل يلػػػـز ا ػػػن هشػػػاـ؛ حيػػػث افػػػَبؽ اللوفيػػػوف إىل مػػػ هبْب يف حصػػػوؿ 
 شَبط حصوؿ ال ائدة.ال ائدة  فمنه  من ال يشَبط التوقيت  للنع ي

                                                             

كارتشاؼ   ِٔ-ُٔكائتبلؼ النصرة  َّٔ-َّٓ/ ٕكالت ييل   ُْٕ  كا٤ب صل ّٖٔ,ّٔٗ/ ِينظر: اللتاب  (ُ)
 .ُّٓٗ/ْالضرب 

 .ْٕٔ  كمػِب اللبيب ُِٗ/ِ  كشرح اللمحة البدرية ِٔٗ  كشرحع ِِ  كق ر الندلَّينظر: ش كر ال هب  (ِ)



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
312 

 ن البدل بمعطف )لكن( بعد اإلثباتالمسألة الثالثة والعشرون: ما يخرج ع

 كملما الن سى ي فثبلية ملنواع:...ا ن هشاـ: " قاؿ
 مػػد  (ُ) ا هػػو ا٤بم ػػوؼ  ػػػ) ىٍل(كهػ   ػػا٢بل  دكف مػػا قبلػػع : مػػا هػػو مقصػوده النػوع الثالػػث

  (ِ)"(.كره مٍ عى  لٍ  ى  ده يٍ زى  ٍلٍ اءى جى )٫بو:   اإليبات

 ري ٍكػػذً (  (للػػن)ك (  لػ): )كهػػ ا هػػو ا٤بم ػػوؼ  ػػقولػػع: "كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
ا٢بلػػ   ف  أل ؛حػػٌب علػػى مػػ هب اللػػوفيْب القػػائلْب  ث ػػا عاط ػػة  مػػد اإليبػػات مشػػلله  (للػػن)

 (ّ)."األكؿ  ع إ٭با هو كا٤بقصودي   يباتالسا   ح هو اإل
 مممممممة:الممممدراسممَ 

على ذكر ا ن هشاـ لػػ)للٍن( إذا جػاءت عاط ػة للمقصػود  ػا٢بل  دكف  ض اللقاٍلاعَب 
إذ ييشػلل  ع؛٧بل ػ ما قبلع   مد إيبات ا١بملة يف البدؿ؛ حيػث يػرل اللقػاٍل ملف  ذكػر  ٥بػا يف غػّبً 

ع  هػػا حػػْب اإلٯبػػاب علػػى مػػ هب البصػػريْب  كحػػٌب اللػػوفيْب  فػػإف ٫بػػاة البصػػرة قػػد ملٝبمػػوا 
ا١بملػػة الػػٍب  مػػدها للػػٍب قبلهػػا.  ينمػػا  اب  إال يف حػػاؿ ٨بال ػػةً علػػى منػػ  الم ػػف هبػػا يف اإلٯبػػ

  (ْ)ملجاز اللوفيوف الم ف هبا يف اإلٯباب.

ككجع اعَبااع ملف  يف ذكر )للن( إشػلاالن علػى القػائلْب ٔبػواز الم ػف هبػا يف اإلٯبػاب؛ 
بتػػػع إذ ا٤بقصػػػود  ػػػا٢بل  هػػػو األكؿ السػػػا   ٥بػػػا  ألف الم ػػػف هبػػػا يثبػػػت ا٢بلػػػ  للثػػػاٍل كمػػػا ملي

 لؤلكؿ  فاإلٯباب يبت لؤلكؿ.

                                                             

يف  مض النس  عي  ت )للٍن( على ) ل(  كالٍب اعتمد عليها اللقاٍل  كما ذكر  األزهرم يف التصري  من إيباما  (ُ)
 ُُٗ/ِيف  مض نس  ملكا  ا٤بسال   ينظر: التصري  

 .ََْ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ِ)
 .ِْٕحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .ّٔٗ/ِينظر: اإلنصاؼ  (ْ)
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ػػػع اللقػػػاٍل اعَبااػػػع عليػػػع  قػػػد خلػػػت منػػػع النسػػػ   كذًٍكػػػري ا ػػػن هشػػػاـ لػػػػ)للن( الػػػ م كج 
  كذكػػػر خالػػػد (ِ)   كنسػػػهة )اػػػياء السػػػال (  ك)منػػػار السػػػال ((ُ)ا٤ب بوعػػػة الػػػٍب  ػػػْب يػػػدم

كهػو إ٭بػا األزهرم مل ا مثبتة يف  مض النس   فقاؿ: "كيف  مض النس  ذكر )للن(  مد ) ػل( 
  كمػػػػا مل ػػػػا مثبتػػػػة يف النسػػػػ  ا٤به وطػػػػة الػػػػٍب كقػػػػف عليهػػػػا (ّ)يتمشػػػػى علػػػػى قػػػػوؿ اللػػػػوفيْب."

  ن هشاـ فيع رملم اللوفيْب.  كما ذيكر فيع )للن( اتب  ا(ْ)(لٍ البحث  ف يكرت  مد ) ى 

زكف الم ف هبا  مد اإليبات  اللقاٍل ال يلـز ا ن هشاـ؛ فإف  اللوفيْب ٯبو   اعَباضللن 
 (ٓ)ّب  ا٢بل  إىل الثاٍل  كيلوف األكؿ مسلوتنا عنع.كهي تص

 فلو يبت ذكر ا ن هشاـ لػ)للن( فهو على م هب اللوفيْب  كال إشلاؿ عليع.

 

 

 

                                                             

 .ّّٔ/ّ  كٙبقي  البقاعي ِِٖ  كٙبقي   ار٘بي: َُْ/ّعدة السال  ينظر:  (ُ)
 .ُُْ/ِ  كمنار السال  َِّ/ّينظر: اياء السال  (ِ)
 ُُٗ/ِالتصري   (ّ)
   ب.َُٕ  ب  كنسهة جاممة ا٤بل  سمود: ّٔينظر: نسهة ملياصوفيا:  (ْ)
 .ُِٓ/ِينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ٓ)
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 ي: االعتراضات المتعلقة باألفعالالمطلب الثان

اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى هراء ا ػػػن هشػػػاـ النحويػػػة يف ا٤بسػػػائل ا٤بتملقػػػة  األفمػػػاؿ يف موااػػػ  
 م صلة على النحو اآليت:متمددة  

 ,مَ ْعمممنِ ( و)ىَسممموعَ  ,سَ يْ لَمممالمسمممألة األولمممى: دخمممول عالممممات الفعمممل علمممى )
 (.سَ ئْ وبِ 

 ال ملي  ثر   عبلمات: ييػىٍنجىلً "ا ن هشاـ:  قاؿ
 ...الساكنة التثنيثً  الثانية: تاءي  ... ال اعل إحداها: تاءي 

ػعى )ك ( ى يٍ لىػ)زع  حرفيػة  نٍ كهباتْب المبلمتْب ريد  على مى  ك المبلمػة الثانيػة علػى مىػٍن  ( ىسى
  (ُ)(." ى ئٍ  ً )ك ( ى مٍ نً )زع  ا٠بية 

ل اعػػل إذ تػػاء ا فيػػع ٕبػػث؛ قولػػع: )كهبػػاتْب المبلمتػػْب(: "كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
فػىمىػلى الً ٍمػلى   نٍ   كهػو مىػالتاءي الدالةي على ال اعػل لػػةن  يف االص بلح  ملكهي التاءي الواقمةي فاعبلن 

(  ليسػػػػت فػػػػاعبلن اصػػػػ بلحنا  البلحقػػػػة لػػػػػ)عسى(  كالتػػػػاءي  إذ  ؛ ػػػػل اسػػػػ ه ٥بمػػػػا  كال لػػػػػةن ك)لػػػػٍي ى
ػ..  فليتثمػل.سماها: مل ي مل الن يى  كال الرجاء  م النسػبة  يً ى( لنٍ ػ( ك)عسىػ ى يٍ )لىػ ع ملف  فا٤بتوج 

٤بشػاكلة ل ػظ تػاءي فيهػا ( ٤بدح ا١بن   ملك ذىم ع  كدخلػت ال ى ئٍ ( ك) ً  ى مٍ كرجاًئها  ك)نً   اللبلمية
هلل سػػبحانع كتمػػاىل ملعلػػ  مل يػػنهض ردُّ   كا فمػػا قالػػع ا٤بهػػالف مػػن ا٢برفيػػة  كاال٠بيػػة مػػا  مػػدها 
 (ِ) الصواب."

 مممممممة:الممممدراسممَ 

مػٍي جاء اعَباض اللقاٍل على رد  ا ن هشاـ  تاء ال اعل  كتاء التثنيث الساكنة علػى زاعً 
 .( ى ئٍ  ً )ك ( ى مٍ نً )كا٠بية  ( ىسى عى )ك ( ى يٍ لى )حرفية 

                                                             

  .ِّ-ِِ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
 .ُٖ-ُٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
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ػػعى )ك ( ى يٍ لىػػ)فثمػػا يف حرفيػػة  علػػى  ف النحويػػوف فيهمػػا  كت صػػيل هرائهػػ ( فقػػد اختلػػىسى
 النحو اآليت:

 :يبلية ملقواؿفيها على  )لي (: اختلف النحويوف -أواًل  

ذهب ٝبهوري البصريْب  منه  سيبويع  كا٤ب د  كا ن السراج  كا ن يمي    األول:القول 
  إىل ملف  )لػي ( فمػل ال يتصػرؼ؛ كذلػ  للحػاؽ تػاء التثنيػث السػاكنة (ُ)كا ن مال   كغػّبه 

 (ِ) ع  كك ا الضمّب ا٤برفوع  كعلى ه ا الرملم ا ن هشاـ.

((ّ)مل و  لر  ن شقّب  كال ارسي ذهب القول الثاني: ن ػي ٗبنزلػة  حػرؼ   إىل ملف  )لىػٍي ى
 كا٢بركؼ.فها ملصبحت  )ما(  كلمدـ تصرُّ 

( ليسػت ٧بضػة يف ال مليػة  كال ٧بضػة يف  (ْ)يذهػب ا٤بػالق الثالمث: القول إىل ملف  )لىػٍي ى
 ا٢برفية.

 :يبلية ملقواؿفيها على  النحويوفاختلف  )عسى(: -ثانًيا 

تػػاء التثنيػػث السػػاكنة   للحػػاؽ؛ (ٓ)إىل مل ػػا فمػػل ٝبهػػور البصػػريْبذهػػب  األول:القممول 
 (ٔ)كالضمّب ا٤برفوع هبا  كإىل فمليتها ذهب اللقاٍل.

  إىل مل ػػا حػػرؼ (ُ)كمػػنه  يملػػب  ككػػ ا ا ػػن السػػراج  ذهػػب اللوفيػػوف الثمماني:القممول 
 .يف الداللة على الَبجي كعل لوا ذل   مدـ تصرفها  ككو ا ٗبنػزلة )لمل(

                                                             

  ّٔٔ/ْ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  ّٖ-ِٖ/ُ  كاألصوؿ ٕٖ/ْ  كا٤بقتضب ْٔ-ْٓ/ُينظر: اللتاب  (ُ)
 .ّْٗ. كينظر: ا١بُب الداٍل ّّّ/ُكشرح التسهيل ال ن مال  

 .ِٖ  كشرح ق ر الندل ّٕٖينظر: مػِب اللبيب  (ِ)
  كينظر: شرح ا ن عقيل ّٕٖكينظر رملم ا ن شقّب يف مػِب اللبيب   ُُِ-َُِينظر: ا٤بسائل ا٢بلبيات  (ّ)

 .ُُْٔ/ّ  كارتشاؼ الضرب ِِٔ/ُ
 .َُّ-ََّينظر: رصف ا٤بباٍل  (ْ)
 .ِّٕ/ْا٤ب صل ال ن يمي    كشرح ٖٗٗ/ِ  كشرح ملل ية ا ن ممط َُٖملسرار المر ية ينظر:  (ٓ)
 .ُٖ-ُٓينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ٔ)
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  فإف عملت عمل )لمل( (ِ) ذهب سيبويع  كالسّبايف إىل الت صيل فيها القول الثالث:
 فهي حرؼ  كإال ف مل.

 فقد اختلف النحويوف يف ا٠بيتهما  ملك فمليتهما على قولْب: (  ى ئٍ ك) ً (  ى مٍ )نً كملما 

 ّبالضػم للحػاؽ؛ إىل مل مػا فمػبلف (ّ)اللسػائيُّ تػبمه  ذهػب البصػريوف  ك  القول األول:
 .(ْ)كعلى ذل  ا ن هشاـ. هبما ا٤برفوع  كتاء التثنيث الساكنة

 كالنداء عليهما.   ؛ لدخوؿ ا١برإىل مل ما ا٠باف (ٓ)اللوفيوفذهب  القول الثاني:

كال م يَبجُّ  هو فملية )لىٍي ( ك)عسى(؛ ٤با ره  البصػريوف مػن اتصػاؿ عبلمػات ال مػل 
( تتحم ػل الضػمّب  كذلػ  ال  هبما  كٮبا الضػمّب ا٤برفػوع  كتػاء التثنيػث  إاػافة إىل كػوف )لىػٍي ى

 يلوف إال لل مل دكف ا٢برؼ  ك١بواز تقدَل خ ها على ا٠بها.

( فالصػحي  مل مػا فمػبلف؛ لثبػوت حجػة البصػريْب مػن دخػوؿ التػاءين  ى ئٍ ك) ً (  ى مٍ )نً ملما 
عليهما  ك  بلف ما احت   ع اللوفيوف من دخوؿ ا١بر كالنداء عليهما؛ كذل  لدخوؿ حػرؼ 

مممػػوؿ الصػػ ة  مػػد حػػ ؼ ا٤بوصػػوؼ  كصػػ تع  فػػدخل علػػى االسػػ  حقيقػػة كلػػي   ا١بػػر علػػى
.( ى ئٍ ) ً  ك( مل ى مٍ )نً على 

(ٔ) 

                                                             

 .ِْٗ  كينظر: مصا ي  ا٤بػاٍل َِٕ/ِ  ِٗٓ  ٕٔ/ُ  كاألصوؿ ْٔ/ُال  يملبينظر: ٦ب (ُ)
  كمػِب ُّٗ-ُّٔ/ُ  كينظر: ملكا  ا٤بسال  ُّٗ/ّ  كشرح اللتاب للسّبايف ّٕٓ/ِينظر: اللتاب (ِ)

 .َُِاللبيب
ال ن   كينظر رملم اللسائي يف شرح اللافية الشافية ِٖ-ُٖ/ُ  كاإلنصاؼ َُِْ/ْينظر: ارتشاؼ الضرب  (ّ)

 .ِّْ/ُ  كالتمليقة ال ن النحاس َُُِ/ِمال  
 .ِٖ-ِٕ  كشرح ق ر الندل ُٔٗينظر: شرح ش كر ال هب  (ْ)
 .َُِ  كملسرار المر ية َْْ/ِ. كينظر: ملمايل ا ن الشجرم ُُْ/ِينظر: مماٍل القرهف  (ٓ)
  ُُٓ-َُْ/ِ  ك٤بقتضب ِٕٔ  ُِِ  ٕٓ-ٔٓ/ُ  كمماٍل القرهف لل راء ُٕٗ-ُٕٓ/ُينظر: اللتاب  (ٔ)

 .ّٓ-ّْ/ُ  كالتصري  لؤلزهرم ُُِ-ُُُ/ُكاألصوؿ يف النحو 
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 الحجازية في خبر )ظنَّ( الُمعلقةالمسألة الثانية: إعمال )ما( 

ػػائً قى  اتقػػوؿ يف اإلعمػػاؿ: )ملىظيػػنُّ زيػػدن ا ػػن هشػػاـ يف عمػػل )ظػػن ( كملخوامػػا: " قػػاؿ   (...امن
 (ُ)." ه(ائً ما زىٍيده قى  نُّ ظي كيف التملي : )ملى   كيف اإللػاء: )زىٍيده ملظينُّ قىاًئ ه(...

لػػػ)ما(  انٍصػػبي )قػائ ( خػػ ن قولػػع: )ملظػػن مػا زيػػده قػائ ه( : " قولػعكقػد اعػػَبض عليػع اللقػػاٍل 
 (ِ)"ا٢بجازية ملرج ي من رفًمع.

 مممممممة:الممممدراسممَ 

على ما ييمل    ع القلػيب ا٤بتصػرؼ مػن ملخػوات  ه( ائً ده قى يٍ ا زى مى  نُّ ظي )ملى ملكرد ا ن هشاـ ا٤بثاؿ: 
 ػػ)ما(  فٍػ  ا٣بػ   ػع؛ حيػث يػرل لػع النصػبى )ظن (  فرف  ا٤ببتػدمل كا٣بػ  ل ظنػا  كاعػَبض اللقػاٍل ر 

 ا٢بجازية.

ا قػػػاؿ هبػػػ ا القػػػوؿ ؛ كػػػوف )مػػػا( ملحػػػد ملسػػػباب -حسػػػبما كق ػػػت عليػػػع– كال ملعلػػػ  ملحػػػدن
علػى سػبيل الوجػوب   تصرؼ ممُبن ال ل ظنا إىل ما  مد ا٤ب التملي   كذل   تمدم ال مل القليب  

 َّ نب مب زب رب يئ ُّ يف قولع تماىل: الٍب فمثاؿ ا ن هشاـ ٩بايل لػ)ما( 
(ّ).(ْ) 

 :  (ٓ)قاؿ ا ن مال 

ْعِليقَ ........................       َما يِ قَمْبَل نَمفَ  َواْلَتزِِم التمْ

                                                             

 .ّٔ/ِكا  ا٤بسال  مل (ُ)
 .ُِٔحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ْٖرة فصلت  سو  (ّ)
  كارتشاؼ ُْٗ-ُْٖ  كشرح األل ية ال ن الناظ  ٖٗ/ِمال     كشرح التسهيل ال نَُٗ/ِظر: التمليقة ين (ْ)

 .ُُِْ/ْالضرب 
 .ِّ ية ا ن مال  ملل (ٓ)
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ملنػػع  فػػبل تظػػن  ع ال يلػػوف ا٢بلػػ ي إال ملتزمنػػافيػػع تنبيػػع علػػى ملن ػػ"كيقػػوؿ الشػػاطيبُّ ممل قنػػا: 
التػوهُّ   كمػا يف اعػَباض    كإف جػاء فملػى(ُ)"ذلػ  يف اللػبلـ خػبلؼي  ع قػد يػثيتجائز  كال ملن  

 اللقاٍل.

كعلى ذل  فبل كجع ٤با ره  اللقاٍل؛ للوف )ما( نافية  كهػي سػببه يف تمليػ  )ظػن ( عػن 
 النصب يف )قائ (  ال عاملة فيع.

                                                             

   َِٓ/ُ. كينظر: اللباب للمل م ِْٖ/ِقاصد الشافية ا٤ب (ُ)
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 جواز إلغاء الفعل القلبي ووجوبو المسألة الثالثة:

 ...ال رؽ  ْب اإللػاء كالتملي  من كجهْب:ا ن هشاـ: " قاؿ
 (ُ)."كسبب اإللػىاء ٦بيىو ز  ...التملي  ميوًجبه سبب  ملف   :كالثاٍل

 (ِ)( ملف  سببى اإللػاء قد يلوف موًجبنا.٦بيىو ز كسبب اإللػىاءً فثكردى على قولع: )

 مممممممة:الممممدراسممَ 

تملي  عمل )ملفماؿ القلوب( موجبه  كملف  سػبب إلػائهػا  ذهب ا ن هشاـ إىل ملف  سببى 
  كسػػلت عػػن الوجػػوب  كهػػو  تجػػويز  علػػى مػػ هب ا١بمهػػور  -لئلعمػػاؿ  كاإلٮبػػاؿ-٦بػػو زه 

 -مليضنػا–  فػثكرد عليػع اللقػاٍل ملف سػبب اإللػػاء قػد يلػوف (ّ)ا ػن عصػ ور  كا ػن مالػ منه  ك 
 موجبنا.

  ك٩بػػػػػن (ْ)كحػػػػػاالت ٲبتنػػػػػ  فيهػػػػػا كقػػػػػد ذكػػػػػر النحويػػػػػوف حػػػػػاالتو ٯبػػػػػب فيهػػػػػا اإللػػػػػػاء 
ن النحػػػػػويْب سػػػػػيبويع  كاألخ ػػػػػ   كا ػػػػػن كيسػػػػػاف  كا ػػػػػن درسػػػػػتويع  كمل ػػػػػو ملكجػػػػػب اإللػػػػػػاء ًمػػػػػ

 (ٓ)القاس  ا ن القاس   كا ن مليب الر ي .

 :(ٔ)ك٦بمل ما ذكرك  ٩با ٯبب فيع اإللػاء
                                                             

 .ٓٔ-ّٔ/ِكا  ا٤بسال  مل (ُ)
 .ِّٔ-ِِٔنظر: حواشو على تواي  األل ية ي (ِ)
  ُُٕ/ُ  كا٤بقرب ُّْ/ُ  كينظر: شرح ا١بمل ال ن عص ور ُّٓ-ُّْ ا١بمهور يف اإليضاحنظر رملم ي (ّ)

  .َٔٓ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ٖٓ/ِكشرح التسهيل ال ن مال  
ا  ملـ كاف متوس ن   سواءن –إذا تقدـ ال مل على ا٤ب مولْب كمل يتقدمع شيء  كإذا كاف ال مل الناس  من ينا  تن  اإللػاءٲب (ْ)

  كارتشاؼ الضرب ُُٗ/ُينظر: اللتاب .  كإذا ا تدمل ا٤بتلل  قصد   الش هاـ  كإذا تقدمع حرؼ است -امتثخرن 
 .ُٓٓ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ٖٔٗ/ ِالت ييل ك    ُُِّ/ْ

  كينظر رملم ا ن كيساف كا ن درستويع كمليب القاس  يف ٖٓٗ/ِ  كاللايف يف اإلفصاح ُُٗ/ُظر: اللتاب ين (ٓ)
 .ُْٖٖ/ّعد   كرملم األخ   يف ٛبهيد القوآٓ-ْٓ/ٔالت ييل 

  كٛبهيد ٖٔٗ/ ِالت ييل   ك ٓٗٗ-ْٗٗ/ْلراي كشرح اللافية ل  َُٔكملسرار المر ية  َُِ/ُنظر: اللتاب ي (ٔ)
 .ِٓٓ-ُٓٓ/ُكٮب  ا٥بوام    ُْٕٖ/ّالقواعد 
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؛ ألف ا٤بصػػػدر ال يممػػػل يف -متوسػػػ نا كػػػاف ملـ متػػػثخرنا-ملف يلػػػوف المامػػػل مصػػػدرنا   -
 متقدـ عليع.شيء 

 .غّبها من ملل اظ التملي  كمل  ا٤بتقدـ الـ ا تداءو ملف يلوف يف ا٤ب موؿ  -
ملف يقػػػػ  الناسػػػػ   ػػػػْب اسػػػػ  )إف ( كخ هػػػػا  ملك  ػػػػْب )سػػػػوؼ( كمصػػػػحوهبا  ملك  ػػػػْب  -

 مم وؼ كمم وؼ عليع.
 ملف يتقدـ ال مل الـ التثكيد. -
 ملف يلوف يف قصد ا٤بتلل  اليقْب  مث يش . -

؛ إذ  مػػض الوجػػوبحػػْب جػػو ز اإللػػػاء  دكف  بٍ هشػػاـ مل ييًصػػك٩بػػا سػػب  يتبػػْب ملف  ا ػػن 
ملحػػواؿ األفمػػاؿ ا٤بػػ كورة ال ٲبلػػن فيهػػا غػػّب اإللػػػاء  كتػػثخر المامػػل ا٤بصػػدر  ملك تقػػدـ ملل ػػاظ 

ـى -كهو قد ملقر ها-التملي  على ا٤ب موؿ ا٤بتقدـ  ذكر  للوجوب إغ اؿ منع.   كلمل عد



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
300 

 قتصارًاحذف أحد مفعولي )ظنَّ( ا المسألة الرابعة:

كٲبتن   اإلٝباع حػ ؼ ا ن هشاـ يف حل  ح ؼ ملحد م مويلى )ملفماؿ القلوب(: " قاؿ
 :(ُ)عكملجاز  ا١بمهور  كقول  وفلي لٍ ا فمنمع ا ن مى كملما اختصارن   ملحدٮبا اقتصارنا

َرُه       ِمن ي ِبَمْنزَِلِة اْلُمَحب  الُمْكَرمِ   (ِ)"َوَلَقْد نَمَزْلِت َفالَ َتظُن ي َغيمْ

: ع: )كٲبتن   اإلٝباع( فيع نظر  قاؿ الرايُّ : "قولي اعَبض عليع اللقاٍل  قولعكقد 
علمتي زيدنا  كاحد  م  كونع  ا٤بمُب ا٤ب كور  ٫بو: ك مض ه   األفماؿ يلثر نصبع ٤ب موؿو "

خارجنا
    كحسبتي ظننتي  :فيع ذل   ٫بو ع  ك مضها يىًقلُّ عرفتي  :خركجى زيدو  ملم   كعلمتي (ّ)
 قاؿ: 

َرُه       ِمن ي ِبَمْنزَِلِة اْلُمَحب  الُمْكَرمِ َوَلقَ   ْد نَمَزْلِت َفالَ َتظُن ي َغيمْ

ـى  .غّبى نزكًلً  ك ا : فبل تظِب شيئناملم قاؿ ال راء: كقػد يقػـو الضػمّبي كاسػ ي اإلشػارة مىقػا
ػا   تقوؿ ٤بن قاؿ:(ْ)م مولىٍيها ا قائمن هػػ ا  ككػ ا  ػاقي ملفمػاؿ  ع  ملك ملظػنُّ ملظنُّػ ا مليضنػا: ملنػملظن زيدن
ا نقػػػوؿ: ؛ ألن ػػػاهػػػ ا ا٢بػػػ ؼ مػػػن حػػػ ؼ ملحػػػدٮبا اختصػػػارن  قػػػاؿ: لمػػػل  ال يي  انتهػػػى. (ٓ)"القلػػػوب

 (ٔ)".ذىكىرى   مدي ا ح فيع اختصارن 

                                                             

   ُّٓ  كينظر: ٝبهرة ملشمار المربُُٖقتع ا٤بشهورة  كهو يف ديوانع لمنَبة  ن شداد من ممل  من اللامل (ُ)
  كإرشاد السال  َْٓ/ُ  ك بل نسبة يف البدي  ُٕٗ  كا٤بقرب ِّٖ/ُ  ككتاب األفماؿ ُِٖ/ِكا٣بصائص 

 .ٗٔٔ/ِجوجرمللالش كر كشرح   ٔٓ/ِكشرح ا ن عقيل    ِِٖ/ُ
 .َٕ/ِملكا  ا٤بسال   (ِ)
ا(.)خارجنا( غّب موجودة يف (ّ)   شرح الراي  كفيع: )علمتي زيدن
 يف شرح الراي )م موليهما(. (ْ)
 .ٖٖٗ/ْ لللافية شرح الراي (ٓ)
 .ِٖٔ-ِٕٔحواشو على تواي  األل ية  (ٔ)



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
302 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

م مػػػػويل )ملفمػػػػاؿ القلػػػػوب( اقتصػػػػارنا   ملحػػػػد إىل امتنػػػػاع حػػػػ ؼً  ذهػػػػب ٝبهػػػػور النحػػػػويْب
للحػػػ ؼ  رملم  كاعػػػَبض اللقػػاٍل قػػػوؿ ا ػػػن هشػػاـ ٗبنػػػ  ا١بمهػػػورً كتػػبمه  ا ػػػن هشػػػاـ يف هػػ ا الػػػ

اقتصارنا؛ إذ نىقل عن الراي  ما يرل  ع اللقاٍل خػبلؼ ذلػ   كيف نػص  الراػي نقػله عػن ال ػراء 
فيع جواز ح ؼ ملحد ا٤ب مػولىْب  فيثبػت اللقػاٍل  ػ ل  النقػل مىػن يػرل خػبلؼ ا١بمهػور  كهػو 

؛ إذ كػػػاف مػػػدار  يف حػػػ ؼ ملحػػػد ا٤ب مػػػولْب اقتصػػػارنا  لل جػػػوازي  نػػػع ملخ ػػػث يف فهػػػ  نػػػص الراػػػي 
(  الػ م يقصػد  ػع ملف مضػمو ا م  كونػع  ػا٤بمُب ا٤بػ كورا٢ب ؼ اختصارنا؛ ٤با دؿ  عليع قولع: )

للػوف   ا ػن مى ر ا ن هشاـ ٤بنٍ كٍ هو ا٤ب موؿ  ع حقيقة  كاللقاٍل ن سع عل   فيما  مدي  ثف  كجعى ذً 
 ما هػو ا٤ب مػوؿي مضػمو ى  مػن ملف  الراي يف نقلع السا   عنػع "ا٢ب ؼى اختصارنا هو ما ملشار إليع 

كهػ ا هػو . مة الواحػدةػكػاف كحػ ؼ  مػض ملجػزاء الللػ   دٮباػملحػ ؼى  ً فلػو حيػ   ع على ا٢بقيقػة
لػف كاختي   علػى ا٤بنػ  يف الثػاٍل  ى  ً حيث اتي   كح ؼ ملحدٮبا ما ممنا اقتصارنا ارؽ  ْب ح فهػال 

كما يدؿُّ علػى ٦بػيء كػبلـ الراػي يف   (ِ)اللقاٍل  يف ه ا القوؿ.كالصبافي تب   (ُ)".فيع يف األكؿ
اللقػاٍل    كلػي  كمػا ظػن  (ّ)على ذلػ  عنَبة ال م استشهد  ع النحويوف ا٢ب ؼ اقتصارنا  يتي 

 على ا٢ب ؼ اختصارنا. 

كمػا نقلػع عػن اس  اإلشارة من ا٢ب ؼ اقتصػارنا    ما ذكر  مل و حياف من ملف   القوؿى  كيايدي 
: (ْ)كا ػن خػركؼ  كمل ػو زيػدكال ارسػي  عدد مػن النحػويْب  كسػيبويع  كال ػراء  كا ػن درسػتويع  

كالبصػػريْب    هػػ ا مػػ هب سػػيبويع  إىل ا٤بصػػدر مقتصػػرنا عليػػع  فهػػو إشػػارةه  (ذاؾ ظننػػتي )كملمػػا "

                                                             

 .ِٗٔ-ِٖٔحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .ْٖ/ِينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ِ)
  ُٖٗ  كا٤بقرب ِِٗ/ُكا ن عقيل  كغّبه . ينظر: شرح ا١بمل منه  ا ن عص ور  كا ن مال   كا٤برادم   (ّ)

 .ٔٓ/ِ  كشرح ا ن عقيل ٕٔٓ/ُ  كتواي  ا٤بقاصد ّٕ/ِكشرح التسهيل 
  كينظر رملم ا ن خركؼ كمل و زيد ُّٕ  اإليضاح المضدم َْ/ُ  اللتاب ُْٔ  ْٓ/ُينظر: مماٍل القرهف  (ْ)

  كينظر: شرح ا١بمل َِ-ُٗ/ٔيع يف الت ييل كالتلميل كرملم ا ن درستو   ٕٓ/ِيف شرح التسهيل ال ن مال  
 .َِٖٗ/ ْ  كارتشاؼ الضرب ِِٗ/ُال ن عص ور
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جرتػع المػرب مل    كٝباعة من اللوفيْب هو إشارة إىل ا٢بديثكا ن كيساف  كا٤بازٍلُّ   كقاؿ ال راء
  (ُ)".(ظننت ذاؾ)فتقوؿ:   ٦برل ا٤ب مولْب  يقوؿ القائل: كاف من األمر ك ا كك ا

 

                                                             

 .َِٖٗ/ْارتشاؼ الضرب  (ُ)
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المسمممألة الخامسمممة: صمممحة التنمممازع فيمممما إذا كمممان المفعمممول الثممماني مثنمممى, واألول 
 مفرًدا.

ػادي دىٍعػوىل التنػ (ُ)هشاـ: "كال م قاؿ ا ن ال ( ازًع يف األخػوين؛ ألف )يىظينُّػًِب يىٍظهػر يل فىسى
  (ِ)  كا٤ب موؿ األكؿ م رد..."للونع مثُب ؛ي لبع

إخل( ا٢بػ ُّ ملنػع ال فسػاد يف  ..قولػع: )كالػ م يظهػر يل.: "كقد اعَبض عليع اللقػاٍل  قولػع
إٍذ طلػػب المامػػل للمممػػوؿ إ٭بػػا هػػو توجهػػع إىل ممػػُب ا٤بممػػوؿ كمػػاد ة ل ظػػع  كملم ػػا صػػورةي  ذلػػ ؛

علػػػى ملف  صػػػورةى التثنيػػػة إ٭بػػػا حصػػػلت  مػػػد تسػػػلط  ل ظػػػع فمرجميهػػػا إىل الواقػػػ  يف ن ػػػ  األمػػػر 
 (ّ)")ملظن( كإعما٥با.

 مممممممة:الممممدراسممَ 

ٍهمىػلي إىل اػمّبو ملكرد ا ن هشاـ مسثلةن يف التنازع قاؿ 
ي
  ككػاف فيها: "إذا احتاج الماملي ا٤ب

سػػ  يف اإلفػػراد كالتػػ كّب ملك غّبٮبػػا لبل ذلػػ  االسػػ  ٨بال نػػاعػػن اسػػ   ككػػاف  ذلػػ  الضػػمّبي خػػ نا
ي ىٌسػػػر لػػػع 

ػػػا   كجػػػب المػػػدكؿي إىل اإلظهػػػار  -كهػػػو ا٤بتنػػػازىع فيػػػع  -ا٤ب ٫بػػػو: )ملظيػػػنُّ كىيىظين ػػػاًنًِب ملخن
يٍ   (ْ)ن ملخوين(..."يديٍ ِب الز  كيظنُّ  . كذل  ألف األصل: )ملظنُّ ًن ملخىوىٍيًن(الز ٍيدى

)األخػػػوين( م مػػػوالن يانينػػػا؛  بي ف المامػػػل الثػػػاٍل ال ي ليػػػهػػػا مػػػن  ػػػاب التنػػػازع؛ للػػػوٍ فثخرجى 
 ل يف ا٤ب موؿ األكؿ كهو الضمّب م ردنا  ك)األخوين( مثُب  كال يص  ذل .حيث عمً 

                                                             

: )كمل يظهر يل(   ينما يف ٙبقي  َِٓ/٧ِبمد ٧بيي الدين عبد ا٢بميد   كٙبقي َُٖ/ِيف ٙبقي  البقاعي  (ُ)
 .ِْٕ/ُ  كمنار السال ُُٕ/ِ  كاياء السال ْٖٗ/ُ: )كال م(  كك ا يف التصري  لؤلزهرمُٕٓ ار٘بي

 .َِٓ/ِ ملكا  ا٤بسال  (ِ)
 .ّّْ-ِّْحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 .َِْ/ِ ملكا  ا٤بسال  (ْ)
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  من شارحي األل ية كا٤برادم  كا ن القػي   كقد ذهب إىل إخراجها من  اب التنازع غّبي 
ه  لبيػػت مً مػػنٍ ن مىهػػا ًمػػمنػٍ  (ِ)ا٢ب يػػدي   كجمػػل (ُ)  كا ػػن قاسػػ  المبػػادما٢ب يػػدكا ػػن عقيػػل  ككػػ ا 

 :(ّ)امرئ القي 

 َكَفاِني َوَلْم أْطُلْب َقِليٌل ِمَن المالِ     ...................... 

التنازع كق  يف  يف دعول التنازع يف )األخوين(؛ حيث إف   ال فسادى   ينما رملل اللقاٍل ملفٍ 
ة عائػػػدة إىل ع  ال يف صػػػورة ل ظػػػع؛ فالصػػػور ل ًظػػػ   كمػػػادةً ة  ملم يف ممػػػُب ا٤بممػػػوؿً م لػػػ  األخػػػو  

 (ْ)الواق . كٗبثل جوا ع قد ملجاب األزهرم.

ا٤بمنػػوم منزلػػة  ا٤بػػان ً  يف ا٤بسػػثلة يف )األخػػوين(؛ لنػػزكؿً  كاقػػ و  كالػػ م يظهػػر ملف  التنػػازع غػػّبي 
إىل ذلػ  اشػَباط  ؛ ألنع ال يل ي تمل  الماملْب من جهة ا٤بمُب فقػط   ػل ينضػ ُّ ا٤بان  الل ظي  

   المامل الل ظي مليضنا. عدـ منٍ 

                                                             

-ِّٗ/ُ  كحاشية ا٢ب يد ُٖٔ/ِ  كشرح ا ن عقيل ِّٓ/ُ  كإرشاد السال  ّْٔ/ِينظر: تواي  ا٤بقاصد  (ُ)
 .ُٕٓ/ِ  كينظر رملم المبادم يف حاشية الصبافِْٗ

 .ُٔٔ-َٔٔ. كينظر ت صيل القوؿ عن التنازع الواق  يف البيت يف: مػِب اللبيب ِْٗ/ُينظر: حاشية ا٢ب يد (ِ)
  كاللتاب ُْٓكهو يف ديوانع  (فلىٍو ملف  مىا ملسمىى ألدٌل مىًميشىةو ر : )المرئ القي  كصد من ال ويل  عجز  يت (ّ)

  ك بل نسبة يف ُُِ/ُ  كالبدي  يف عل  المر ية َْ  كا٤ب صلٖٓ/ُ  ك٠بط الآليل ٕٗ/ُلسيبويع 
 .ُٓ  كق ر الندل ّٖٗ/ِ  كا٣بصائص ٕٔ  كاإليضاح ٕٔ/ْا٤بقتضب

 .ْٖٗ/ُينظر: التصري   (ْ)
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 لث: االعتراضات المتعلقة بالحروفالمطلب الثا

اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى هراء ا ػػن هشػػػاـ النحويػػة يف ا٤بسػػائل ا٤بتملقػػة  ػػا٢بركؼ يف موااػػػ  
 متمددة  م صلة على النحو اآليت:

: تعيممممين االبتدائيممممة للمرفمممموع المعطمممموف علممممى اسممممم )إنَّ( و)أنَّ( المسممممألة األولممممى
 .و)كأنَّ(

كيم ػف  ػالرف   شػرطْب: اسػتلماؿ يف الم ف  الرف  على اس  )إف (: " ا ن هشاـ قاؿ
َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّ ٫بػػػو:   (للػػن  )ملك  (إف  )ملك  (ملف  )ا٣بػػ   ككػػوف المامػػل 

(ُ)  
 :(ِ)كقولع

 َواأَلبُ َة مممبَ مممميمممجِ ممما األمَّ النَّ ممممنَ ممممِإنَّ لَ ممممممفَ ..........................       

 :(ّ)كقولع

 َوَلِكنَّ َعم ي الطَّيُب األصِل َوالَخالُ ..........................       

ػػػً ؼى خػػػ    ملك  ػػػالم ف علػػػى   كاحملق قيػػػوفى علػػػى ملف  رىفٍػػػ ى ذلػػػ  ك٫بػػػو  علػػػى ملنػػػع مبتػػػدمل حي
  (ْ)"ال  الم ف على ٧بل االس   امّب ا٣ب  إذا كىاف  ينهما فاصل

                                                             

 .ّسورة التو ة   (ُ)
ٍ يػيٍنًجٍب ملى يو ي كىمليمُّعي  يت صدر : )من ال ويل  مل ملقف على قائلع  كهو عجز  (ِ) ٍن يى ي ملى شرح التسهيل  يف(  كالبيت فىمى

  كشرح ْْٕ/ِ  كا٤بقاصد النحوية َّٕ  كٚبليص الشواهد ِِّ/ُ  كٙبرير ا٣بصاصة ْٖ/ِال ن مال  
 .َِّ/ُ  كالتصري  ِّٗ/ّ  كٮب  ا٥بوام  ُّّ/ُاألمشوٍل

الت ييل  يفكالبيت  ( كىمىا قىص رىٍت يب يف اٍلت سىاًمي خيايكلىةمن ال ويل  مل ملقف على قائلع  كهو عجز  يت صدر : ) (ّ)
  كا٤بقاصد النحوية ّٖٕ/ِ  كا٤بقاصد الشافية ُّٕٖ/ّ  كٛبهيد القواعدِْٕ/ُ  كإرشاد السال  ُُٗ/ٓ
 .َِِ/ِ  كالدرر اللوام  ٕٕٗ/ِ

 .ّّٖٓ/ُملكا  ا٤بسال   (ْ)
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 ايػىػريدُّ  ملنػع لػو كػاف صػحيحن   (خػ ي   ؼى قولع: )مبتدمل حيػ: "لقاٍل  قولعكقد اعَبض عليع ال
اإلنشاء على ا٣ب   كهػو صػحي ه إذ غاية ما يلـز يف غّبها ع ف  ؛مل ٱبتص  األحرؼ الثبلية

ال مم وفػػػةن   اا١بملػػػةى إذ قيػػػد مت علػػػى ا٣بػػػ  تلػػػوف اعَباانػػػ ملىف   عنػػػد غػػػّب ملهػػػل ا٤بمػػػاٍل  كلتمػػػْبُّ 
 (ُ)".إذ ا٤بم وؼ ال يتقدـ. فليتثمل ؛مقدمةن 

 مممممممة:الممممدراسممَ 

اشػَبط ا ػن هشػاـ للم ػف علػى اسػ  )إف ( كملخوامػا  ػالرف  اسػتلماؿ ا٣بػ   كملف يلػوف 
   مث ذكر التحقي  يف سبب رفمع.(للن  )ملك  (إف  )ملك  (ملف  )المامل 

 على م هبْب:كقد اختلف النحويوف يف ٚبري  الرف  للمم وؼ على اس  )إف ( 

ا٤برفوع مم وؼ على ٧بػل  اسػ  )إف (  اعتبػار ملصػلع   إىل ملف   فيع ذهبوا المذىب األول:
 (ِ).كالشلو ْب    كا ن مليب الر ي الزجاجي  كال ارسيك  كعلى ه ا ا٤ب هب ا٤ب د 

 علػى الضػػمّب يف خػػ  الناسػػ   إفٍ  ذهبػػوا فيػع إىل ملف  ا٤برفػػوع مم ػػوؼه  الممذىب الثمماني:
فػا٤برفوع مبتػدمل ٧بػ كؼ خػ    كعلػى  فاصػله   ػْب ا٣بػ  كا٤بم ػوؼ  كإف مل ي صػلٍ  فاصػله  فصلى 

  كتػبمه  يف هػ ا (ّ)ه ا ا٤ب هب سػيبويع  كال ػراء  كا ػن السػراج  كا ػن مليب المافيػة  كا ػن مالػ 
   ينمػػا يػػرل اللقػاٍل صػػحة الم ػػف علػى الضػػمّب  دكف تميػػْب اال تػػداء هنػا ا٤بػ هب ا ػػن هشػػاـ

 كح ؼ ا٣ب .

ػػػػ ؼ خػػػػ  ؛  فػػػػاعَبض اللقػػػػاٍل مػػػػ هب ا ػػػػن هشػػػػاـ كهػػػػو القػػػػوؿ  ػػػػثف  ا٤برفػػػػوع مبتػػػػدمل حي
دكف  قيػة ملخػوات )إف (  ككجهػع ملٍف لػي  مثى  مػا ٲبنػ ؛ كػوف  قيػة  الثبليػةً  الختصاصع  األحرؼً 

اإلنشاء على ا٣ب  عند غّب ملهل ا٤بماٍل! كٯباب عليع  ػثف  األحػرؼ  األحرؼ جاز فيها ع في 
                                                             

 .َِِحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 الت ييلينظر:   ك َِٓالتوطئة   ك ٖٕٗ  كالبسيط ُُٔ  كاإليضاح ُّٓ  كا١بمل ُّٕ/ْينظر: ا٤بقتضب (ِ)

 .َُٖ/ ِ كالتلميل
   كينظر رملم ا ن مليب المافية يف شرح ا١بمل َِْ/ُ  األصوؿ َُّ/ُ  كمماٍل القرهف ُْْ/ِينظر: اللتاب  (ّ)

 .ْٕ/ِ  كينظر: شرح التسهيل ٗٗال ن ال هار 
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  (لمػل  )  ك(ليػت)ت إل قائها ممُب ا١بملة على ما هي عليع قبل دخو٥با  ٖببلؼ الثبلية خيص  
مث يف قولػػػع عػػن تقػػػدـ  (ُ)؛ فإ ػػا تنقػػػل ا٤بمػػُب إىل التمػػػِب  كإيل الَبجػػي  كإىل التشػػبيع.(كػػثف  )ك

األصػلى  د عليع  ثف  احملققْب ما اشػَبطوا الشػرطْب إال ألف  ا١بملة على ا٣ب  ٯبملها اعَباانا  فيػيرى 
إليػػع  فلػػو مل يشػػَبطوا مػػا اشػػَبطو  القتضػػى  عػػدـ تقػػدَل ا٤بم ػػوؼ  كعػػدـ ا٢بػػ ؼ  إال ٢باجػػةو 

جػػواز الم ػػف قبػػػل اسػػتلماؿ ا٣بػػػ  علػػى ملنػػع مػػػن التقػػدَل كالتػػػثخّب  ملك حػػ ؼ األكؿ لداللػػػة 
 (ِ)الثاٍل عليع.

                                                             

 .ُِْ/ّوام    كٮب  ا٥بْٕ  كشرح ا٤بلودم على األل ية ِْٕ/ُينظر: إرشاد السال   (ُ)
 .ِِٗ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
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 الخالف في إعمال )كأْن( مخففة :الثانيةالمسألة 

إعما٥بيىا  للن ٯبوز يبوتي ا٠بها كإفرادي  -امليضن –ف ( فيبقى ف )كثكٚب   ا ن هشاـ: " قاؿ
  (ُ)."خ ها

ا  ... إخل( ظػػاهري ي كجػػوبي إعما٥بػػا)فيبقػػى مليضنػػقولػػع: ": كقػػد اعػػَبض عليػػع اللقػػاٍل  قولػػع
كقػػػاؿ يف شػػػرحها: )علػػػى   (ِ)"كٚبيى  ػػػفي فتلػػػػى علػػػى األفصػػػ "كا ػػػن ا٢باجػػػب قػػػاؿ يف كافيتػػػع: 

 (ٓ)".(ْ) مد ملف قاؿ: )كح قد تممل( (ّ)الوجع األفص (

 مممممممة:الممممدراسممَ 

شػرح )ملكجب ا ن هشاـ إعماؿ )كثٍف( ا٤به  ة من )كػثف (  كمػا اختػار هػ ا القػوؿ يف 
 (ٕ)يف )شػػػرح اللمحػػػة( قػػػاؿك   (ٔ)(ا١بػػػام  الصػػػػّب(  ك)شػػػرح ق ػػػر النػػػدل(  ك)شػػػ كر الػػػ هب
  ٖبػبلؼ ضػركرةيف الالظػاهر إال  االس   كؼ  كال تممل يفاحملشثف اليف امّب   مملها كجو نا

اختيػػار  يف )التواػػي ( كمصػػن اتع هن ػػة الػػ كر  فإ ػػا تممػػل كجو نػػا  سػػواء ملكػػاف االسػػ  اػػمّب 
 شثفو  ملـ ظاهرا.

 كذهب النحويوف يف إعماؿ )كثٍف( إىل ملر مة ملقواؿ:

٧بػ كؼ   كجوب عملها يف الظاهر  كا٤بضػمر  كغالبنػا ا٠بهػا اػمّب شػثفو  القول األول:
  كمل ػػػػػو حيػػػػػاف  -يف ملحػػػػػد قوليػػػػػع- خػػػػػركؼ  كا ػػػػػن الػػػػػدهاف  كا ػػػػػن عصػػػػػ ور ك ػػػػػع قػػػػػاؿ ا ػػػػػني 

                                                             

 .ّٕٓ/ُملكا  ا٤بسال  ( ُ)
 .ِْ( اللافية ِ)
 ."أل ا ملػاة على األص ": ٕٓٗ/ّ( قولع يف شرح اللافية ّ)
 ( مل ملعثر على ه ا القوؿ يف شرح ا ن ا٢باجب للافيتع.ْ)
 .ِِّحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
 .ٓٔا١بام  الصػّب   ك َُٖ  كشرح ق ر الندل ِٓٓال هب شرح ش كر ينظر:  (ٔ)
 .ْْ/ِشرح اللمحة البدرية نظر: ي (ٕ)
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  كقػػد اختػػار هػػ ا القػػوؿ ا ػػن هشػػاـ يف مصػػن اتع (ّ)كعليػػع ا١بمهػػور  (ِ)كغػػّبه   (ُ)كالشػػلو ْب
 ا٤ب كورة سا قا.

كجػػوب عملهػػا يف اػػمّب الشػػثف احملػػ كؼ  كال تممػػل يف الظػػاهر إال يف  القممول الثمماني:
يف - الز٨بشػرم  كا٣بػوارزمي  كا ػن يمػي   كا ػن ا٢باجػبك  سػيبويع  ه ا القوؿ ىكعلالضركرة  
ا ػن هشػاـ يف )شػرح   ك ا (ْ)  كالراي  كالتنسي-يف ملحد قوليع-   كا ن عص ور-ملحد قوليع

 :(ٔ) البيتْبكاختار ه ا القوؿ اللقاٍل  ٧بتج ا  (ٓ) )شرح اللمحة(

 ْلبِ ممممممماُء خُ مممممِرش َدْيوِ مممممممأْن َوريممممك.....................       

 :(ٕ)كقولع

 مْ السَّلَ  قِ و إلى وارِ طُ تعْ  ..........................       كأْن ظبيةً 
                                                             

كتقريب   ّْٔ/ُكشرح ا١بمل ال ن عص ور   ٗالػرة ال ن الدهاف ك   ْٓٔ/ُينظر: شرح ا١بمل ال ن خركؼ  (ُ)
 .ِّٖ  كالتوطئة ٓٓا٤بقرب 

  ْٕٓ  كا١بُب الداٍلّٕٓ  كشرح التسهيل للمرادم ُُِ  كرصف ا٤بباٍل ُُّينظر: شرح األل ية ال ن الناظ    (ِ)
  كشرح التسهيل َُّٖ  كٛبهيد القواعدِّٕيلي سش اء المليل للسلك   ِّّا٤بساعد ك   ِٔٓ/ُكإرشاد السال  

  كشرح ُّٕ  كالبهجة ا٤براية ٕٓ/ْ   كتملي  ال رائد للدماميِبِٕ  كشرح األل ية للملودم َْٖ/ِللتنسي 
 .ِٖٕ/ُ على شرح ا ن عقيل   كحاشية ا٣بضرمِٓٔ/ُ  كشرح األل ية ال ن طولوف ُْٕاألل ية لؤلمشوٍل 

 .٦ِِٖبيب الندا نظر: ي (ّ)
  كشرح نظ  الوافية ال ن ا٢باجب ّٓ  كاللافية َٕ/ْكالتهمّب   ّٖٔا٤ب صل ك   ُْٔ/ّاللتاب  :ينظر( ْ)

  .ُْٖ/ِكشرح التسهيل للتنسي   َّٕ/ْلراي ل اللافية كشرح  َُُ/ُا٤بقربك   ّٓٗ
 .ْْ/ِشرح اللمحة البدرية نظر: ي (ٓ)
ينظر: ك   ُٗٔديوانع  كالبيت يف(  بً لٍ القى غليًظ  ظ  ػػػػػدو فى متى كمي كصدر : ) عجز  يت لرؤ ة  ن المجاج من الرجز  ( ٔ)

  كا٤بقاصد ِّٖكالتوطئة للشلو ْب   ّْٗكالتبيْب عن م اهب النحويْب   ِٓٓشرح اللتاب ال ن خركؼ 
  كٙبرير ا٣بصاصة ّٗٗ/ُ  كا٤ب صل ِّٖ/ُ  كاألصوؿ ُْٔ/ّكهو  بل نسبة يف اللتاب  ٕٔٔ/ِالنحوية 

ُ/ِِّ. 
  ُّْ/ِيف: اللتاب  سب إىل  اغت  ن صرَل اليشلرمني (  تيوافينا  وىٍجعو ميقىس  و  اكيومن من ال ويل  كصدر : )( ٕ)

يف: شرح اللتاب  كإىل علباء  ن ملرق  اليشلرم  ّْٔ /ِالتصري  لؤلزهرم   ك ٔٔٓ/ْكشرح ا٤ب صل ال ن يمي  
  كالتوطئة َّٖ/ُاحملتسب   ك ِّٕ/ِالتمليقة ك بل نسبة يف:   ُْٖٔ/ْكا٤بقاصد النحوية  ّٔٔ/ُللسّبايف 
  .ِّٖللشلو ْب 
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ـي جػواًز " قاؿ اللقاٍل: قولػع: )للػن ٯبػوز يبػوت( ظػاهري االقتصػاًر علػى جػواز الثبػوت عػد
 (ُ)"كر من البيتْب.٤با ذي  ؛اإلظهار  كلي  ك ل 

  قػػػػاؿ  ػػػػع ا ػػػػن اإلعمػػػػاؿملكثػػػػر مػػػػن  كاإللػػػػػاءي   إعما٥بػػػا كإلػائهػػػػاجػػػػواز  القممممول الثالممممث:
 .(ِ)ا٢ب يدتبمع   ك -يف ملحد قوليع- ا٢باجب

 ى هػػػػ ا القػػػػوؿضػػػػمر  كعلػػػػ  كال يف مي ممػػػػل ال يف ظػػػػاهرو فػػػػبل ت إٮبا٥بػػػػا القممممول الرابممممع: 
 (ّ).فو اللوفي

كالػػػراج  ملف  مػػػا ذهػػػب إليػػػع ا ػػػن هشػػػاـ يف )ملكاػػػ  ا٤بسػػػال (  كمػػػا عليػػػع ا١بمهػػػور مػػػن 
شػػػثف ٧بػػػ كفا؛ الستصػػػحاب حػػػاؿ  كػػػاف اػػػمّبى   عملهػػػا سػػػواء ملكػػػاف ا٠بهػػػا ظػػػاهرنا  ملـكجػػػوب 

األصل يف )كثف ( غّب ا٤به  ة  كلبقػاء اختصاصػها  األ٠بػاء ا٤بوجػب لئلعمػاؿ  فػالتـز ال صػل 
ت ٍ  ينها ك ْب ال مل ٕبركؼ ال    (ْ)إىل ال صػل؛ لوجػوب االختصػاص صل  كلو مل تممل مل ٰبي

-مليضنا–ما كجب من إعماؿ )ملٍف( ٨ب  ة استيصحب ا٢باؿ لػ)كثٍف( ٨ب  ة   كلً (ْ)االختصاص
 فوجب إعما٥با ل ل .  (ٓ)للو ا مركبة من )ملف ( ككاؼ التشبيع؛ -مليضنا

 

 

                                                             

 .ِِّحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 .َِٕ/ُ  كحاشية ا٢ب يد ُٕٗ/ِاإليضاح يف شرح ا٤ب صل ينظر:  (ِ)
 .ُٔٓ/ُ  كٮب  ا٥بوام ُِٖٕ/ّ  كارتشاؼ الضرب   ُّٓالتبيْب عن م اهب النحويْب  ينظر رملم اللوفيْب يف (ّ)

 .ُٔٓ/ُا٥بوام 
 .َُُ/ُ  كا٤بقرب ال ن عص ور ّْٔ/ُشرح ا١بمل ال ن عص ور ك   َِٓنصاؼ يف مسائل ا٣ببلؼ اإل: ينظر (ْ)

ُ/َُُ. 
ا هي مضافةه ": ُْٔ/ّقاؿ سيبويع يف اللتاب  (ٓ)  ".(ملفٍ )إىل  كه   اللاؼ إ٭ب 
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 عهى أحكاو ابٍ ْشاوالعرتاضات  :انثاًَادلبحث 
ملحلاـ ا ن هشاـ خبلؼ ما حل   ع  فاعَبض عليع مبيػ ننا رمليع يرل اللقاٍل يف  مض 

 يف ا٢بل   كت صيل ذل  يف ا٤ب الب اآلتية:

 : االعتراضات المتعلقة باألسماءالمطلب األول

اعػَبض اللقػاٍل علػى ملحلػاـ ا ػن هشػاـ النحويػة يف ا٤بسػائل ا٤بتملقػة  األ٠بػاء يف موااػ  
 متمددة  م صلة على النحو اآليت:

 اض األول: شروط جمع المذكر السالم االعتر 

ملف كاىػػػ  شػػػركطنا  -يف ) ػػػاب: ٝبػػػ  ا٤بػػػ كر السػػػامل(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
للجمػػػ  هبػػػ ا ا١بمػػػ  يف قولػػػع: " ػػػاب ٝبػػػ  ا٤بػػػ كر السػػػامًل... فإنػػػع يرفػػػ   ػػػالواًك  كٯبػػػرُّ كينصػػػب 

من تػاًء التثنيػث...    الياء... يشَبط يف كل ما ٯبم  ه ا ا١بم  يبلية شركط: ملحدها: ا٣بلوُّ 
ػػػا...   ... مث يشػػَبط ملف يلػػػوف إمػػػا علمن الثػػاٍل: ملٍف يلػػػوفى لػػػ ىكرو...  الثالػػث: ملٍف يلػػػوفى لماقػػػلو

 كإما ص ة...
كٞبلػوا علػػى هػػ ا ا١بمػػً  ملر مػةى ملنػػواع: ملحػػديها: مل٠بػػاءي ٝبػوع... كالثػػاٍل: ٝبػػوعي تلسػػّبو... 

( كالثالػػػث: ٝبػػػوعي تصػػػحي  مل تسػػػتوًؼ الشػػػركط: كػػػػ)ملىٍهليوٍ  ( ك)كا ػػػبلن ف( ك)كىا ًليػػػٍوفى(؛ ألف )ملهػػػبلن
( لػػػّب عاقػػل. كالرا ػػ : مػػا ٠بي ػػيى  ػػع مػػن هػػ ا ا١بمػػ   كمػػا  ػػْب كال صػػ تْب  كألف  )كا ػػبلن ليسػػا عىلىمى

 (ُ)ملي٢ب   ع".

وًاػػ  ت صػػيلىهما يف قولػػع: "قوليػػع: كيػػرل اللقػػاٍل انتقػػاض الشػػركط ا٤بػػ كورة مػػن كجهػػْب يي 
ه ا ا١بم ... إخل( اإلشػارةي  ػػ)ه ا ا١بمػً ( ٰبيٍتىمىػل ملف تمػود إىل ٝبػ  )كييشَبط يف كل  ما ٯبيٍمى ي 

: ٝب  ا٤ب كر السامل(  كإىل الرف   الواك  كا١بػر كالن صػب  اليػاء يف  ا٤ب كر السامل يف قولػع: ) ابي
: فػػػؤلف  (،قولػػػع: )فإ ػػػا تػيٍرفىػػػ ي... إخل ؛ ملم ػػػا األكؿي  (ك )كىا ًػػػبلن  (ملىٍهػػػبلن )كملي ػػػا مػػػا كػػػاف فهػػػو منقػػػوضه

                                                             

 .ُٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
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مىػػٍت ٝبػػ ى سػػبلمةو مػػ  انت ػػاًء الشػػركًط  كمػػا  ك٫بوىٮبػػا ٩بػػا تناكلػػع النػػوعي الث الػػثي مػػن احملمػػوالت  ٝبًي
 .  (ُ)اعَبؼ ا٤بصنف ٔبمي  ذل 

كملمػػا الثػػاٍل: فػػؤلف  األنػػواعى الث بليػػةى مليعر ػػت  ػػا٢برفْب مػػ  انت ػػاء الشػػركط ا٣بمسػػة كمػػا يف 
 ا.سىنىة(  ملك  مًضها كما يف غّبه)

ػػػا ٧بمولػػة(ِ)فػػإف قيػػػل: ٱبيٍتىػػاري الثػػػاٍل  كمػػػا صػػر ح  ػػػع     كال نػىٍقػػضى  ػػػاألنواًع ا٤بػػ كورة؛ أل  
يتوقػػفي علػػى تسػػاكم احملمػػوؿ كاحملمػػوؿ عليػػع يف عل ػػة ا٢بلػػ    -كهػػو )القيػػاس(–قلػػت: ا٢بمػػلي 

ٍسػليوؾً 
ى
يف    ٤بسػاكاتع لػعيف كجػوب الزكػاة (ّ)كيبوًت شرًطع  كانت اًء مانًمع  كقياس ا٢بيًلي  على ا٤ب

ٍيًن  على القوؿ ٗبانمي ًتع  كإعرابي ا١بمػ   ػالواك كاليػاء   لوغ النصاًب  كييبوًت ا٢بوًؿ  كانت اًء الد 

ػػركط ا٣بمسػػة  فإ٢بػػػاؽ األنػػواع الثبليػػة  ػػع يف ذلػػ  اإلعػػػراب يتوقػػف علػػى كجػػود  مشػػركطه  الشُّ
 (ْ)فيها  كإذ ال كجودى فبل إ٢باؽ  فليتثم ٍل." شرطع

ب ياسْب ا٢بمصي على الوجهْب الل ين ملكرد اللقاٍل احتماؿ عود اإلشارة عليهمػا كملجا
؛ كذلػػ  كػػوف ا٤بشػػار إليػػع  األصػػالة  كهػػو ٧بمػػوؿ علػػى إ٢بػػاؽ مػػا   إملػػاف اختيارٮبػػا  ػػبل نقػػضو
ػػل علػػى ٝبػػ  ا٤بػػ كر السػػامل  اسػػ  البػػاب  يقػػوؿ ا٢بمصػػي: "ٲبلػػن ملف ٱبتػػار األكؿ كالثػػاٍل   ٞبي

ملصالةن   (ٓ)  الياء[٤ب كر السامل ملصالةن  ملك: ال م يرف   الواك كٯبرُّ كينصب كا٤بشاري إليع: ٝب  ا
على ذل  قولع: )كٞبلوا على ه ا ا١بم ... إخل(  كملف  كثّبنا من ا١بماعة يقوؿ: ) اب  كالقرينة

ٝب  ا٤ب كر الس امل  كما ملي٢ب   ع(  كقد جػرل علػى ذلػ  ا٤بصػن ف يف اللػبلـ علػى حركػة النُّػوف 
(ٔ)".(ٕ) 

                                                             

 ( حيث قاؿ: الثالث: ٝبوعي تصحي  مل تستوؼ الشركط  كثهلوف ككا لوف.ُ)
 .كهو عىود اإلشارة إىل الرف   الواك  كا١بٌر كالنصب  الياء  كلي  إىل قولع: )ٝب  ا٤ب كر السامل(( ِ)
ٍسلوؾ(: هو الدينار ملك الدره  ا٤بضرك ْب. ينظر: لساف المرب ّ)

ى
 مادة: )سل (. َْْ/َُ( )ا٤ب

 . ْٓ-ّْ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
 ( ) الياء( ساق ة من ال بمة.ٓ)
 .  ّٔ/ُ( مل ملجد  يف النس  الٍب  ْب يدم  للنع جرل على ذل  يف نوف ا٤بثُب  ينظر: ملكا  ا٤بسال  ٔ)
 .  ٗٔ/ُة ياسْب على التصري  ( حاشيٕ)
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ػػا؛ كلػػ ا ملي٢بقػػت  ػػع  قػػاؿ الصػػب اف :"ٝبيػػ   مث إف  مػػا ذيكػػر مػػن ا٤بلحقػػات هػػي شػػاذة قياسن
ػػا ك٥بػػ ا كانػػت ملحقػػة ٔبمػػ  ا٤بػػ كر السػػامل  ال منػػع حقيقػػة"   فلػػػي  (ُ)ا٤بلحقػػات شػػاذة قياسن

اإلشػػارة يف قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ علػػى الرفػػ   دى النتقػػاد  كجػػعه علػػى ا ػػن هشػػاـ. كمػػا ملف  مػػا رد   ػػع عػػوٍ 
عليػػػع  الشػػػَباط القيػػػاس  مػػػردكده   ػػػالواك  كا١بػػػر كالنصػػػب  اليػػػاء مػػػن التمليػػػل  القيػػػاس األصػػػويل  

النحوم  التساكم علة جاممة فقط  ال كما عليع األصويل  يقػوؿ ياسػْب ا٢بمصػي: "كمػا ذكػر  
وت الشركط كانت اء ا٤بوانػ  إ٭بػا هػو من توقُّف القياس على تساكم احملموؿ كاحملموؿ عليع يف يب

ال النحػػػػػوم  فػػػػػإف  الشػػػػػرط فيػػػػػػع إ٭بػػػػػا هػػػػػو التسػػػػػاكم يف عل ػػػػػة ا٢بلػػػػػػ   (ِ)يف القيػػػػػاس األصػػػػػويل  
 (ْ)".(ّ)فقط

 االعتراض الثاني: جمع وصف المؤنث بجمع المذكر السالم  

  حيػث قػاؿ: -يف ) ػاب: ٝبػ  ا٤بػ كر السػامل(-اعَبض اللقاٍل على شركط ا ػن هشػاـ 
 يبلية شركط: ط يف كل ما ٯبم  ه ا ا١بم  "يشَب 

...  الثػػػػاٍل: ملٍف يلػػػػوفى لػػػػ ىكرو...  الثالػػػػث: ملٍف يلػػػػوفى ملحػػػػدها: ا٣بلػػػػوُّ مػػػػن تػػػػاًء التثنيػػػػث
."  (ٓ)لماقلو

 ػػثٍف ملكرد عليهػػا مػػا ينقضػػها   مػػ  علػػى ٝبػػ  ا٤بػػ كر السػػاملمػػا ٯبي  فػاعَبض اللقػػاٍل شػػركطى 
( الثبليػػةي منقواػػة"قولػػع: )يبليػػةي ة(  كيقػػوؿ: مىػػٝبػػ  )طائً  كهػػو  جف مغ ُّ تمػػاىل:   قولػػع شػػركطو
َّحف

 (ٕ)ذل   ملم عن كونع لػّب عاقل."   كال ٱبرجع تنزيلع منزلة الماقل عن(ٔ)

                                                             

 . ُِٓ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُ)
 .  ُٖٓ  كم تاح الوصوؿ للتلمساٍل ُُِ( ينظر: ا٢بدكد يف األصوؿ ِ)
 .  َْ( ينظر: توجيع اللم  ّ)
 .  َٕ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ْ)
 .ُٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ٓ)
. كالضمّب يف )قالتا( يمود إىل السموات كاألرض  كٮبا مانثاف  غّب عاقلْب   كص هما يلوف ُُ( سورة فصلت  ٔ)

 على )طائمة( كهي ص ةه ٨بتومة  تاء التثنيث. 
 .ْٓ( حواشو على تواي  األل ية ٕ)
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ثػىٍْب  غػػًّب عػػاقلْب ٮبػػا )السػػماكات فػػا١بم  ٤بػػا مل ٱبػػلي مػػن تػػاء التثنيػػث  كهػػو كصػػفه ٤بػػانػ  
 كاألرض(  كقد ٝبي  هب ا ا١بم .

 
ي
إن ػػػع علػػػى حػػػ ؼ مضػػػاؼ  ملم: ملهػػػلي السػػػموات (: حفوصػػػلي: "كقيػػػل يف )قػػػاؿ ا٤ب

  للػن األكجػع منػعي مػا قالػع ا ػن (ُ)كاألرض  كقيل: على التػليب  ملم: ملتينا كما فينا طػائمْب".
هشاـ من ملف  القوؿ يف اآلية الٍب ذكرهػا اللقػاٍل علػى ممػُب حلايػة مػا يشػهد  ػع لسػافي ا٢بػاؿ  

 :(ِ)كذل  يف ًمثل ما قاؿ الراجز

 َمْهاًل َرَويًدا َقْد َمأْلََت َبْطني     اْمَتألَ اْلَحْوُض َوَقال: َقْطِني 

 (ّ) .ع   ل  قد تلل  هاية  فلثن  لػّب عاقل  مليريد  ع االمتبلء ك لوغ الن   ف يع قوؿه 

 االعتراض الثالث: جمع )ذو( بجمع المذكر السالم

حػػْب كاػػ  شػػركطنا  -سػػامل(يف ) ػػاب: ٝبػػ  ا٤بػػ كر ال-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
 السامل  يف قولع: "يشَبط يف كل ما ٯبم  ه ا ا١بم  يبلية شركط: للمجموع ٔبم  ا٤ب كر 

فى لػػػػ ىكرو...  الثالػػػػث: ملٍف يلػػػػوفى ملحػػػػدها: ا٣بلػػػػوُّ مػػػػن تػػػػاًء التثنيػػػػث...  الثػػػػاٍل: ملٍف يلػػػػو 
... مث يشَبط ملف يلوف إما علمنا...  كإما ص ة".  (ْ)لماقلو

نقض الشرطْب ٔبم  )ذك( الػٍب ليسػت  ػالمل  كال  الصػ ة  يقػوؿ: "قولػع:  قاٍلُّ كيرل الل  
)كإمػػػا صػػػ ة... إخل( الشػػػرطاف منقواػػػاف ٔبمػػػ  )ذك( هػػػ ا ا١بمػػػػ   مػػػ  مل ػػػا ليسػػػت  ملػػػ  كال 

 (ٓ)ص ة  كإف كانت ٗبمُب الص ة ملم: صاحب."

                                                             

 . ُْٓ/ِ( شرح اللافية للموصلي ُ)
  كملمايل ا ن الشجرم ِْ/ُ  كا٣بصائص َُْبلمات ( من الرجز  مل ملقف على قائلع  كينظر البيت يف: الِ)

كشرح  َّّ/ُ  كا٤بقاصد النحوية ُُُ  كٚبليص الشواهد ِٖ/ُ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  َُْ/ِ  ُّّ/ُ
 .ٕٓ/ُاألمشوٍل 

 .َّّ/ُ  كا٤بقاصد النحوية ُُّ/ُ. كينظر: اللباب للمل م ُُِ-ُُُ( ينظر: ٚبليص الشواهد ّ)
 .ُٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
 .ْٓ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)
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هبػػ ا  مهػػاٝبٍ ك قػػاؿ ٗبػػا قيػػل يف غػػّب  مػػن ا٤بلحقػػات  يف )ذك( يي  كٯبػػاب عػػن اعَبااػػع  ػػثف  
ٍػػ ي )ذك( شػاذٌّ؛ ألنٌػػع لػػي  شػػ كذ ا١بمػ    كمػا ملي٢بقػػت  ػع إال لػػ ل   قػاؿ ياسػػْب ا٢بمصػي: "ٝبى

 (ِ).  ك ع قاؿ الصباف مليضنا(ُ) مل  كال ص ة  فهو من ا٤بلح ."

 االعتراض الرابع: إعراب ما سمي بالمؤنث المجموع جمعو.

إعراب ما ال ينصرؼ  ػثف  -يف ) اب: ما ال ينصرؼ(-على ا ن هشاـ  قاٍلُّ اعَبض الل  
ػػر   ال تحػػة  كذلػػ  يف قولػػع: "مػػا ال ينصػػرؼ  كهػػو مػػا فيػػع علتػػاف مػػن تسػػ  كػػػ)ملىٍحسىن(  ملك  ٯبي

 (ّ)كاحدة منها تقـو مقامهما  كػ)مىسىاًجد( ك)صىٍحرىاء(  فإف جر   ال تحة".

   ال تحػًة( ث  فيقوؿ: "قولػع: )فػإف  جػر  ملف  ا١بر  ال تحة ينتقض ٔبم  ا٤بان   فّبل اللقاٍلُّ 
منقػػػوضه ٗبػػػا ٠بي ػػػيى  ػػػع مانػػػثه مػػػن ا١بمػػػ   ػػػثلف كتػػػاء  كا٤بلحػػػً   ػػػع  علػػػى ملنػػػع ممػػػربه  ػػػإعراب 

 (ْ)ملصلع."

ػػ ى  ػػاأللف كملجػاب الصػػب   اف عػػن اعػػَباض اللقػػاٍل  مػػد ملف ملكرد   ػػثف  مػػا ٠بػػي  ا٤بانػػًث كٝبي
ال ينصػرؼ  قػاؿ:  كالتاء  كا٤بلح   ع ا٤بمرب  إعراب ملصلع قد اسػتيثنيا قبػل ا٢بػديث عػن الػ م

 : (ٓ)"كٲبلن دفميع  ثنٌع عيًل ى استثناؤ  من قولًع  ملم: ا ن مال [ سا قنا

 (ٔ) إخل." ... والذي اسًما قد ُجِعل          .................

 كالقوؿ على ا ن مال  هو ذاتع على ا ن هشاـ.

تقض ٗبا قاؿ غّب من -ملم: ا١بر  ال تحة–كملحسن منع القوؿ  ثف  إعراب ما ال ينصرؼ 
اللقاٍل؛ ألف  ما ذيكر مسبقنا ٩با ٠بػي  ا٤بانػث اجملمػوع ٝبمػع  كا٤بلحػ   ػع  ا٤بمػرب إعػراب ملصػلع 

                                                             

 .ُُُ/ُ( حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ُ)
 . ُِٓ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ِ)
 .ِٕ/ُملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ٗٓحواشو على تواي  األل ية ( ْ)
 .ُُملل ية ا ن مال  ( ٓ)
 .ُُْ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ( ٔ)
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فيع مزيدي  يافو ٤با ذيكػر تالينػا يف ) ػاب: مػا ال ينصػرؼ(  كمػا ملن ػع ٧بمػوؿه علػى األعػبلـ احملليػة  
ي  ع )مانث( مػن ا١بمػ  فبل إشلاؿ فيع  ملفاد ذل  ياسْب ا٢بمصي  كنصُّع: "ال نقض ٗبا ٠بي 

 ػػػػثلف كتػػػػاء  كمػػػػا مل٢بػػػػ   ػػػػع   نػػػػاءن علػػػػى ملنػػػػع ممػػػػرب إعػػػػراب ملصػػػػلع؛ ألن ػػػػا ال نسػػػػل  ملنػػػػع غػػػػّب 
منصرؼ...  ملك ال يوصف  االنصراؼ كعدمع...  كللن ما سب  ٱبص ص ما هنػا؛ فإنػع ي يػد 

كقػد   مث قاؿ يف موا  هخػر: "(ُ)ملنع على اللػة ال صحى ييمرب  إعراب ٝب  ا٤بانث السامل."
 (ِ)ٯباب  ثف  ه ا ك٫بوى  من األعبلـ احمللية  كال يدخل يف كبلمع كما يدخل المل ي ا٤ببِبُّ."

 كفيع اإلجا ة الشافية عن اعَباض اللقاٍل.

 الخامس: موصولية )ذا( وإشاريتها االعتراض

اشػػَباط موصػػولية )ذا( ملف ال  -يف ) ػػاب: ا٤بوصػػوؿ(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
ارة  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "كملمػػػا )ذا( فشػػػرط موصػػػوليتهىا يبليػػػة ملمػػػور: ملحػػػدها: ملف ال تلػػػوف لئلشػػػ

 (ّ)تليوف لئلشارة".

ػا؛ لصػحة اجتمػاع ممػر فْب  فجمل اللقاٍل شرط ا ن هشػاـ ا٤بػ كور ٤بوصػولية )ذا( مرجوحن
ال ٱب ػػػػى ملف  )ذا( مشػػػػَبكةه  ػػػػْب  علػػػػى شػػػػيء كاحػػػػد  كيقػػػػوؿ: "قولػػػػع: )ملف ال تلػػػػوف لئلشػػػػارة(

  كقػد نػص  األصػوليوف علػى صػحة إطػبلؽ ا٤بشػَبىؾ علػى (ْ)كا٤بوصولية كما يف الراػي   اإلشارية
ممنييع ممنػا حقيقػة علػى الصػحي 

  كعلػى هػ ا فاشػَباط ا٤بصػنف ملف ال تلػوف )ذا( لئلشػارة (ٓ)
إ٭بػػػػا ينبػػػػِب علػػػػى ا٤برجػػػػوح؛ إذ ال اسػػػػتحالة يف اجتمػػػػاع ميمػػػػر فْب علػػػػى شػػػػيء كاحػػػػد  اعتبػػػػارين 

 (ٔ)٨بتل ْب."

                                                             

 .َُّ/ُب الندا حاشية ياسْب على ٦بي( ُ)
 .ْٖ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ُٕٓ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 َِِ/ّ( ينظر: شرح الراي لللافية ْ)
 .ْٕٖ( ينظر: الللياتٓ)
 .ُُُ-َُُ( حواشو على تواي  األل ية ٔ)
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( ال ٘بػػيء إال علػػى ملحػػد هػػ ين الػػوجهْب  ذااض اللقػػاٍل يلػػـز ا ػػن هشػػاـ؛ للػػوف )كاعػػَب 
؛ ألف ا٤ب ػػرد ال يصػػ  ملف يلػػوف صػػلة لػػػّب )ملؿ(  كا٤بوصػػولية ةه فهػػي إشػػاري   كإ ػػا إف تبلهػػا م ػػرده 

 (ُ)تيوصل  ا١بملة  كإف انت ى ملحدٮبا يبت اآلخر.

 م للغلبةبم)أل( العهدية باألعال : التحاق المعرفالسادساالعتراض 

تميػػْب  مػػض مػػا عيػػر ؼ  -يف ) ػػاب: ا٤بمػػرؼ  ػػاألداة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
ػػػا؛ لػلبتػػػع عليػػػع  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "مػػػن ا٤بمػػػر ؼ  اإلاػػػافة  ملك األداة  مػػػا   ػػػاألداة المهديػػػة علمن

 (ِ)ٍن يستحقع حٌب التح   األعبلـ."غلب على  مض مى 

ا٤بمر ؼ  األداة المهدية قد يػلػب عليػع المهػد فيلتحػ   ػاألعبلـ؛ إذ  كوفى قاٍلُّ ناقضه  فالل
ا٤بمػػػرؼ  المهديػػػة كاحػػػده ممهػػػود مل ييشػػػَبىؾ يف اسػػػتمماؿ التمريػػػف مػػػ  ملفػػػرادو غػػػّبً  كغلػػػب علػػػى 
 مضػػػها  حيػػػث مل يسػػػتممل الملػػػ   مػػػد التمريػػػف  ػػػبلـ المهػػػد إال يف فػػػرد ٨بصػػػوص  كيقػػػوؿ: 

  إال ملف  لقائػػلو ملف يقػػوؿ: الل ػػظي الػػ م (ّ)(  كمػػا يف ا٤بػػػِب"كقولػػع: )ملك األداة( يمػػِب )المهديػػة
يسػػتحقع كػػلٌّ مػػن األفػػراد  هػػو االسػػ ي اجملػػرد  ال ا٤بقػػركف  ػػػ)ملؿ( المهديػػة  إذ ا٤بسػػتح  ٥بػػا هػػو 
ال رد ا٤بمهود  ػْب ا٤بهػاطبْب دكف مػن عػدا   كالمهػدي قػد ال يت ػ  إال يف ذلػ  ال ػرد  فػبل دليػل 

 (ْ)يع  فتد  ر."على ملنع عل ه لع غالبه عل

 البػػدؿكقػد ملسػقط الصػب افي اعػػَباض اللقػاٍل  تحقيػ و ملفػاد فيػػع دخػوؿ )ملؿ( المهديػة علػى 
قولػػع: )المهديػػة( ملم ٕبسػػب  فػػرد عيهػػد  ػػْب ا٤بتهػػاطبْب  حػػٌب خيص ػػص  الػلبػػة  قػػاؿ: " يف كػػل  

ْب األصػػػل  كإال فهػػػي اآلف زائػػػدة. كال ٱب ػػػى ملف )ملؿ( المهديػػػة تػػػدخل علػػػى كػػػل فػػػرد عيًهػػػد  ػػػ
ا٤بتهاطبْب على البدؿ  فمصحوهبا كػل فػرد عهػد  ينهمػا كػ ل   مػثبل: ل ػظ )المىقىبىػة( ا٤بمػرؼ 

                                                             

 .ُٕٓ/ُ  كعدة السال  ُِٖ/ُ( ينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ُ)
 .ُْٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ِ)
 .ْٕمػِب اللبيب ينظر: ( ّ)
 .ُِٖحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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 ػ)ملؿ( المهدية كيا  يف األصل ألف ييستممل يف كل فػرد عهػد  ينهمػا علػى البػدؿ  فهصصػتع 
 (ُ)الػلبة  مقبًة )ملىيٍػلىة(".

اعتبػػػار كجػػػود كقػػػاؿ الشػػػهاب القػػػا٠بي  مػػػد ملف عل ػػػل عػػػدـ صػػػحة ٦بػػػيء )ملؿ( ا١بنسػػػية  
ػػ ػػ  كو ى ا للمهػػد  قولػػع: "إذا كػػاف مػػدخو٥با ا١بػػن  اػػمن ٝبيػػ  ملفػػراد   ملك يف فػػرد مػػبه   مث رج 

ال رد ا٤بمهود فبل إشػلاؿ فيػع؛ ألف ا٤بواػوع للم ػرد ا٤بمهػود يصػل  لػع كػل فػرد؛ إذ مػا مػن فػرد 
ػا لػع إال كيص  ملف يستممل فيع  ألف المهػد فػإف كثيػر اسػتممالع يف  مػض ا٤بمهػودات صػار ع لمن

 (ِ) الػلبة."

ك قولع كقوؿ الصب اف تتض  صحة عبارة ا ن هشاـ؛ إذ ما كيا  للم ػرد ا٤بمهػود يصػديؽي 
 على كل فردو  مث خيص ص  الػلبة لواحد فصار من األعبلـ.

 االعتراض السابع: تجويز تقديم الخبر مع اللبس

كجػب تػثخّب ا٣بػ  إذا ملف مل -يف ) ػاب: ا٤ببتػدمل كا٣بػ (-اعَبض اللقاٍل على ا ػن هشػاـ 
خيػػفى التباسػػع  ا٤ببتػػدمل  مث جػػو ز التقػػدَل مػػ  اللػػب  يف مواػػ  تػػاؿو  قػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: "كللهػػ  
يبلث حاالت: إحداها: التثخري  كهو األصل  كػ)زىٍيده قىاًئ ه(  كٯبب يف ملر   مسائل: إحداها: 

 قرينػػػػػة  ٫بػػػػػو: )زىيٍػػػػػده ملف ٱبػػػػاؼ التباسػػػػػع  ا٤ببتػػػػػدمل  كذلػػػػػ  إذا كانػػػػػا ممػػػػػرفتْب  ملك متسػػػػػاكيْب كال
")   (ّ)ملىخيٍوؾى

 )  َّ ىئ   نئ مئ  زئ ُّ يػػػرد عليػػػع: كيقػػوؿ اللقػػػاٍل ممَبانػػا: "قولػػػع: )زىيٍػػػده ملىخيػػٍوؾى
؛ (ْ)

كذل  فػرع  -كما سيجيء- (ُ)( خ نا  كعلسع ىئ  ا٠بها  ك)         (  نئ )حيث جىو زى فيع كوف 
 (ِ)"٘بويز التقدَل م  اللب .

                                                             

 .ِٗٔ/ُينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ُ)

 .ُْٓ-ُّٓ/ُاسْب على التصري  حاشية يينظر قوؿ الشهاب يف  (ِ)
 .َِٔ/ُكا  ا٤بسال  ( ملّ)
 .ُٓ( سورة األنبياء  ْ)
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االسػػ            (  نئ )كقػػد عل ػػ  ا٤بػػرادم علػػى احتجػػاج ا ػػن ا٢بػػاج  نقػػل الزجػػاج ٘بػػويز اعتبػػار 
ػا علػى اآليػػة     ك٘بػويز ذلػ  ا٢بلػ  علػػى ال اعػلً ا٣بػ ؛ ملك الملػ (  ىئ)ك كا٤ب مػوؿ  قياسن

فقػػػاؿ: "كال يلػػػـز مػػػن إجػػػازة الزجػػػاج الػػػوجهْب يف اآليػػػة جػػػواز مثػػػل ذلػػػ  يف: اػػػرب موسػػػى 
 (ّ)عيسى؛ ألف التباس ال اعل  ا٤ب موؿ  لي  كالتباس اس  )زاؿ( ٖب ها كذل  كاا ."

كاألظهػػػػر كجػػػػوب تػػػػػثخّب ا٣بػػػػ  إف خيػػػػػف االلتبػػػػاس  كال كجػػػػع لصػػػػػحة جػػػػواز التقػػػػػدَل 
 يف قويل ا ن هشاـ اا را نا ال ٱب ى.  ّب؛ كملف  كالتثخ

 االعتراض الثامن: تأخر الخبر خوف التباس المبتدأ بالفاعل

لػزـك تػثخّب ا٣بػ  إف خيػف  -يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣بػ (-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
و التبػػػاس ا٤ببتػػػدمل  ال اعػػػل  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ: "كللهػػػ  يػػػبلث حػػػاالت: إحػػػداها: التػػػثخري  كهػػػ

األصل كػ)زىٍيده قىاًئ ه( كٯبب يف ملر   مسائل:... الثانية: ملف ٱباؼ التباس ا٤ببتدمل  ال اعػل  ٫بػو: 
ـى(".  (ْ))زىٍيده قىا

فػػػثكرد اللقػػػاٍل علػػػى تػػػثخر ا٣بػػػ  ٨بافػػػة لػػػب  ا٤ببتػػػدمل  ال اعػػػل الوصػػػف ا٤بسػػػت هى  عنػػػع يف 
  كذلػ  يسػتلـز ٘بػويز -يضنػامل–قول : )ملقائ ه زيده؟(؛ فيجوز يف ال اعل )زيده( ملف يلوف مبتدملن 

تقػػػدَل ا٣بػػػ  مػػػ  خػػػوؼ اللػػػب   كيقػػػوؿ: "قولػػػع: )التبػػػاس ا٤ببتػػػدمل  ال اعػػػل( يىػػػرًد عليػػػع ملف  ٫بػػػو: 
)ملقػػائ ه زيػػده؟(  ٯبػػوز يف )زىيٍػػده( منػػع ملنػػع فاعػػل كمبتػػدمل  كذلػػ  يسػػتلـز ٘بػػويز التقػػدَل مػػ  خوفػػع 

 (ٓ)اللب ."

                                                             

 مئ زئ﴿  :٫بو وازال اعل ملف الزجاج نقل ملنع ال خبلؼ يف جقد ذكر يف  اب   ك ُُٗ/ِينظر: ملكا  ا٤بسال  ( ُ)

  كمػِب اللبيب ُُّ/ِإمبلء ما من  ع الرٞبن كينظر:   ا٣ب   كالمل . (ىئا٠بها  ك) (نئ) كوف   ىئ   نئ
َٕٖ. 

 .ُْٓ( حواشو على تواي  األل ية ِ)

  كشرح ْٖٓ/ُّاللتاب   ينظر: اللباب يف علـو َِٕ/ْ. كينظر: البحر احمليط ٓٗٓ/ِواي  ا٤بقاصد ( تّ)
 .ُٕٔ/ُاألمشوٍل 

 .َِٖ-َِٔ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ْ)
 . ُْٓ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)
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مثػػاؿ التػػثخّب خػػوؼ االلتبػػاًس ا٣بػػ ى كملجػػاب ياسػػْب ا٢بمصػػي عػػن إيػػراد اللقػػاٍل  ػػثف  يف 
فمله   ينمػا مػا كػاف يف إيػراد اللقػاٍل مػن ا٤بثػاؿ: )ملقػائ ه زيػده؟( فػا٣ب  ا٤بقػدـ صػ ة مشػبهة  كملف  
امتنػػاع التقػػدَل يلػػـز إلػػػاء ال مػػل لقوتػػع  كإعمػػاؿ اال تػػداء لضػػم ع  قػػاؿ: "كا٢بػػ  ملف  ا٤بػػان  مػػن 

ل  كإعمػػػاؿ المامػػػل الضػػػميف كهػػػو اال تػػػداء...  التقػػػدَل لػػػزـك إلػػػػاء المامػػػل القػػػوم كهػػػو ال مػػػ
 (ُ)ك بيانع فرؽ  ْب ال مل كالوصف ٗبا  ع يمرؼ جواب إيراد اللقاٍل."

ػػا  كملمػػا مػػا ملكرد اللقػػاٍل فثمػػة إٝبػػاؿ  كإف مللػػبى ى  كذكػػر الصػػبافي ملف  يف لػػزـك التػػثخّب إلباسن
؛ ألف  ا٠بية ا١بملة ملفادت الثبوت يف كػبل ا٢بػالْب  علػى ا ـى( فتػارة لملػ  فبل اررى مػن )زىيٍػده قىػا

ملفػػادت الثبػػوت كالػػدكاـ  كملخػػرل فمليػػة ملفػػادت التجػػدد كا٢بػػدكث  يقػػوؿ: "كملجيػػب  ػػثف  ا٠بيػػة
الػػبلـز علػػى تػػثخّب ا٤ببتػػدمل يف )ملقػػائ ه زيػػده؟( إٝبػػاؿه  ال إلبػػاس  ٖبػػبلؼ الػػبلـز علػػى التػػثخّب يف 

ـى(  كلئن سل  ملنع إلباسه فلي  فيع كبّب اررو؛ ألف ا١بملة ا٠بية علػى كػل حػاؿ ٖببلفػع  )زىٍيده قىا
ـى(".   (ِ)يف )زىٍيده قىا

هشػػاـ؛ ٤بػػا فيػػع مػػن كجػػوب التقػػدَل القَبانػػع  علػػى ا ػػنً  دي رً كالظػػاهر ملف مثػػاؿ اللقػػاٍل ال يىػػ
 االست هاـ  ٖببلؼ )زيد قاـ( فبل اركرة توجػب التقػدَل  كملف  ا٤بقػد ـ يف إيػراد  صػ ةه لػػ)زيد(  

 .-كما ملكا  ذل  ا٢بمصي-   ينما يف مثاؿ ا ن هشاـ فمله 

  االعتراض التاسع: عامل الحال المضمَّن معنى الفعل

التمثيل على عامل ا٢باؿ ا٤بتضػمن  -يف ) اب: ا٢باؿ(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
نىا(  قػاؿ ا ػن هشػاـ: "كللحػاؿ مػ  عاملهػا يػبلثي )ك ممُب ال مل  ا٤بثاؿ:  ا ميًقٍيمىةن ًعٍنػدى لىٍيتى ًهٍندن

ضنػػا:... الثالثػػة: ملف تتػػثخر عنػػع كجو نػػا  كذلػػ  يف سػػت  مسػػائل: كهػػي: ملف يلػػػوف حػػاالت ملي
ا...  ملك ل ظنػػػػا ميضػػػػم ننا ممػػػػُب ال مػػػػل دكف حركفػػػػع  ٫بػػػػو:   مئ خئ ُّ المامػػػػل فمػػػػبلن جامػػػػدن

َّ هئ
 :(ُ)كقولع  (ّ)

                                                             

  .ُْٕ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ُ)
 . ِِٖ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ِ)
 .ِٓ( سورة النمل  ّ)
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 ....................................         َكَأنَّ قُمُلوَب الطَّيِر َرْطًبا َويَاِبًسا

نىا(". ا ميًقٍيمىةن ًعٍندى  (ِ)كقول : )لىٍيتى ًهٍندن

استقامة ا٤بمػُب إف قيػد ر )مقيمػةن( يف ا٤بثػاؿ حػاالن مػن )هنػد(   فجاء اعَباض اللقاٍل لمدـً 
نىا(  ػةن ًعٍنػدى ا ميًقٍيمى كصو ب ذل  ٔبملػع حػاالن مػن اػمّب )هنػد(  حيػث قػاؿ: "قولػع: )كلىٍيػتى ًهٍنػدن

؛ إذ جمػل )ميقيمػػةن(   )ليػػػت( ييصىي ػػر ا٤بمػػُب: ملٛبػػُب حػاالن مػػن )هنػػد(  ككػوف المػػػامل ممػُبفيػع نظػػره

ا ا إذا كانػػت مقيمػػةن ال يتمػػُب كو ػػا  يف حػػاؿ إقػامتػػػها ملف تلػػوف هنػػػدن عنػػدنا  كال ٱب ػػى ملف  هنػػدن
ػػا حػػاؿه مػػن اػػمّب )هنػػد( ا٤بسػػتَب يف الظػػرؼ  ملم: ملٛبػػُب اللػػوف يف حػػاؿ  عنػػد   كالصػػواب مل  

 (ّ)اإلقامة."

سْب ا٢بمصي يف ا٤بمُب ال م قػد ر  اللقػاٍل إف جيملػت )مقيمػة( حػاالن مػن هنػد  كنظر يا
علػى نظػر اللقػاٍل  ػثف  اإلقامػة ال تسػتلـز كو ػا عنػد   قػاؿ:  من ٛبِب اللوف حػاؿ اإلقامػة  كرد  

"كفيع نظر  كما ال يلـز من إقامة هنػد ٗبمػُب عػدـ سػ رها ملف تلػوف عنػد ؛ ١بػواز كو ػا مقيمػة 
 (ْ)كما ال ٱب ى ه ا."عند غّب    

كما نقل الدنوشرم كبلـ اللقاٍل  مث ملردفع  قولع: "ك ياف ذلػ  ملف اللػوف عنػد  ال يلػـز 
منع اإلقامة  فيجوز ٛبِب اإلقامة مٌب كو ا عنػد   مث تثملػت ا٤بسػثلة فوجػدما صػحيحة؛ كذلػ  

تلػن مقيمػة عنػدؾ   ملف ا٤بمُب: ملٛبُب هندنا يف حاؿ إقامتها ملف تلوف عنػدنا  كهػ ا تقولػع إذا مل
 (ٓ)كٯبوز ملف تقولع كهي عندؾ للنها عازمة على عدـ اإلقامة  فتتمُب مقيمة عندؾ."

                                                             

ا المين ابي كىا٢بشىف البىايل(  كهو يف ديوانع ( من ال ويل  كهو صدر  يت المرئ القي   عجزي : )لىدىل ُ)   ُّٗكىٍكرًهى
ك بل نسبة يف  ُْٓ/ُ  كخزانة األدب ُُٕ/ِمادة )ملدب(  كا٤بنصف  َِٔ/ُ  كلساف المرب ِْْكالصاحيب 

 .ٕٗٓ/ُ  كالتصري  ِّٗ  ُِٖ  كمػِب اللبيب ْٔ/ٕاألشبا  كالنظائر 
 .ِّٗ-ِّٔ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .ّٕٕواي  األل ية ( حواشو على تّ)
 .ّْٖ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ْ)
 .ّْٖ/ُ( ينظر قوؿ الدنوشرم يف ا٤بصدر السا   ٓ)
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كالظاهر ملف  ما ذكر  ا٢بمصي هو الصواب؛ حيث ال يلـز مػن عػدـ إقامتهػا سػ رها  كال 
ـ صػواب؛ ٤بػايرتػع كػبل إقامتها عند غّب . ملمػا مػا  ػْب   ػع الدنوشػرم قػوؿ اللقػاٍل فلػي  لػع كجػعي 

 (ُ)اللقاٍل  كفص ل يف الرد عليع ا٢بمصي.

 االعتراض العاشر: اشتراط الظرفية في اإلضافة التي بمعنى )في(

حػػْب قػػاؿ: "كتلػػوف اإلاػػافة  -يف ) ػػاب: اإلاػػافة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
على ممُب البلـ  ثكثرية  كعلى ممُب )ًمٍن(  لثػرة  كعلػى ممػُب )يف(  قل ػة  كاػا ط الػٍب ٗبمػُب 

 (ِ))يف(: ملف يلوف الثاٍل ظرفا لؤلكؿ".

فجػػاء اعػػَباض اللقػػاٍل عليػػع  قولػػع: "قولػػع: )ملف يلػػوف الثػػاٍل ظرفنػػا لػػؤلكؿ( هػػ ا الضػػا ط 
حيػػػث ذكػػػر ا ػػػن هشػػػاـ هػػػ ين ا٤بثػػػالْب ٤بػػػا كانػػػت  (ّ)يلػػػع(."٫بػػػو: )حصػػػّب ا٤بسػػػجد  كقند مشػػػل

   فتهل ف ا٤بن  من ه ا الضا ط؛ لدخو٥بما فيع.(ْ)اإلاافة فيع على ممُب االختصاص

كقد نقل ه ا االعَباض ياسْب ا٢بمصي  كالتم  ال ن هشاـ الم ر  اإلجا ة  ثف  ذل  
تبلؼ قصػػد ا٤بػػتلل   كإرادتػػع : "ال مػػان  مػػن جػػواز األمػػرين  ػػاخحسػػب قصػػد ا٤بػػتلل   فيقػػوؿ

كقػد  (ٓ)  ياف ممػُب الظرفيػة كاالختصػاص  ك اعتبػار القصػد ال يتنػاكؿ ملحػد الضػا  ْب اآلخػر."
 (ٔ)قاؿ الصب اف  قولع مايدا.

؛ لبياف ذل  حسػب القصػد  كهػو ظػاهر قػوؿ ا ػن مالػ  )إذا كاعَباض اللقاٍل غّب قائ و 
 (ُ)د الظرفية ملـ االختصاص.؛ ملم ٕبسب القصد   ثف ملري(ٕ)مل يصل  إال ذاؾ(

                                                             

 .ّْٖ/ُ( ينظر: حاشية ياسْب على التصري  ُ)
 .ٖٔ-ٖٓ/ّ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 .َّٗ( حواش على تواي  األل ية ّ)
 .ٖٔ/ّ( ينظر: ملكا  ا٤بسال  ْ)
 .ِٓ/ِ( حاشية ياسْب على التصري  ٓ)
 .ّٖٓ/ِ( ينظر: حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ٔ)
 : ّٔ( حيث قاؿ يف ملل يتع ٕ)

 كالثاٍل اجرر كانو من ملك يف إذا     مل يصل  إال ذاؾ كالبلـ خ ا
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 االعتراض الحادي عشر: إضافة )ِكالَ( و)ِكْلَتا( إلى كلمة واحدة

الللمػػػة الواحػػػدة ٤بػػػا  اشػػػَباطى  -يف ) ػػػاب: اإلاػػػافة(-اعػػػَبض اللقػػػاٍل علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ 
ا يضػػاؼ إليػػع )كًػػبلى( ك)ًكٍلتىػػا(  يف قولػػع: "٩بػػا يلػػـز اإلاػػافة )كًػػبلى( ك)ًكٍلتىػػا( كال ييضىػػافىاف إال ٤بػػ

اسػػػػػػتلمل يبليػػػػػػة شػػػػػػركط:... كالثالػػػػػػث: ملف يلػػػػػػوف كلمػػػػػػة كاحػػػػػػدة  فػػػػػػبل ٯبػػػػػػوز )كًػػػػػػبلى زىيٍػػػػػػدو 
كىعىٍمرك(..."

(ِ) 

"قولع: )ملف تلوف كلمػة كاحػدة( هػ ا فّبل اللقاٍل إشلاالن يف شرط ا ن هشاـ  كيقوؿ: 
-الشػػرط مشػػلله ال كجػػع لػػع؛ فػػإف كػػاف ألجػػل ملف  ا٤بضػػاؼ مسػػل طه علػػى كػػل  مػػن ا٤بتمػػاط ىٍْب 

اشػػػػػػتػىرىؾى زىيٍػػػػػػده (  كال ) ػىػػػػػػٍْبى زىيٍػػػػػػدو كعىٍمػػػػػػروك  فيلػػػػػػـز ملف ال يصػػػػػػ   )جلسػػػػػػتي -كذلػػػػػػ  ال يصػػػػػػ 
 (ّ)(."كعىٍمرهك

 ( ا١بم ى  كقد كا  النحويوف )ًكبلى( ك)ًكٍلتىا( لتثكيد التثنية  كما ملكدكا  ػ)كيل( ك)ملٍٝبى 
إىل  كاشَبطوا للتثنية ملف يلوف ل ظنا م ردنا  كاستثنوا من ذل  الشرط الشمر؛ فثجازكا إاافتهما

هخر ٫بو: )ًكبلى زىٍيدو كىعىٍمرك(؛ كعل لوا جػواز  يف الشػمر للػوف  اس  كاحد  مث يم ف عليع اس ه 
مػػػل اللػػػبلـ علػػػى ا٤بمػػػُب يف الم ػػػف  ػػػالواك نظػػػّب التثنيػػػة  كللػػػوف الػػػواك ال تيرت ػػػب كالتثنيػػػة  فحي 

 (ْ)الشمر.

كا ػػن هشػػاـ تبػػ  ا ػػنى مالػػ  حػػْب منػػ  إاػػافتهما إىل غػػّب ا٤ب ػػرد يف الل ػػظ  فقػػد قػػاؿ يف 
 : (ٓ)ملل يتع

 ُلمفِهِم اثنيِن معرٍَّف بال       تفر ِق أضيف )ِكلتا( و)ِكال(

                                                             

 .ِٕ/ِ  كحاشية ا٣بضرم ّْ/ّ( ينظر: شرح ا ن عقيل ُ)
 .ُّٕ/ّ( ملكا  ا٤بسال  ِ)
 . ُْٓ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 . ّْٗ/ُ  كملمايل ا ن ا٢باجب ُْٓ/ِ( ينظر: شرح ا٤ب صل ال ن يمي  ْ)
 . ّٕ( ملل ية ا ن مال  ٓ)
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٩بػا هػو يف  تمليلػع واه ا الشرط إىل االستمماؿ البحت  كجمل (ُ)كقد رد   مض النحويْب
: ) ػىػٍْبى زىيٍػدو كعىٍمػروك(غاية اإلشلاؿ؛ لمدـ ال رؽ  ْب ما عليع اللبلـ ك ػْب  اشػتػىرىؾى   ك)ملٍف ييقػاؿى

 .زىٍيده كعىٍمرهك(

غػّب جػارو ٦بػرل  ملياػي ت إىل كاحػدو  عً ٍيػكيػيرىدُّ على اللقاٍل كمن رملل رمليع ملف  )كًػبل( يف مثالى 
 (ِ) ٯبوز فيها الت ري  ل ل   ملفاد ذل  األخ  .امت لتثكيد التثنية  فبلا٤بثُب  كهي قد كي 

 االعتراض الثاني عشر: حذف ألف التأنيث في اآلخر عند النسب

يف قولػع: "إذا ملردتى النسػب إىل  -يف ) ػاب: النسػب(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشػاـ 
ػػ ؼ ٥بػػ    شػػيء فػػبل  يػػد  لػػ  مػػن عملػػْب يف هخػػر   ملحػػدٮبا: ملف تزيػػد عليػػع يػػاءن مشػػددة... كٙبي

خػػر فسػػتة:... الثالػػث: األلػػف إف  ره متصػػلة  ػػاآلخر  ملمػػا الػػٍب يف اآلاليػػاء ملمػػوره يف اآلخػػر  كملمػػو 
ػػػػػا يػػػػػاٍل كلمتهػػػػػا  فػػػػػاأل كؿ يقػػػػػ  يف مللػػػػػف التثنيػػػػػث  كانػػػػػت متجػػػػػاكزة لؤلر مػػػػػة  ملك ملر مػػػػػة متحركن

ػػػ ىٍرجىل  كاأللػػػًف ا٤بنقلبػػػة عػػػن ملصػػػل   ػػػ ه  سى بػىرٍكى(  فإنػػػع ميٍلحى كػػػػ)حبياىرىل(  كمللػػػًف اإل٢بػػػاؽ كػػػػ)حى
 (ّ)"كػ)ميٍص ى ىى(. كالثاٍل ال يق  إال يف مللف التثنيث كػ)ٝبىىزىل(.

يجيء كيقوؿ اللقاٍل: "قولع: )ال تق  إال يف مللف التثنيث كجىمىزىل( قد ٲبن  ذل  ٗبػا سػ
ػػػً فت عينيػػػع  كالمػػػع ممتلػػػةن كػػػػ)يػىرىل(  ػػػا-يف التصػػػػّب يف النسػػػب إىل مػػػا حي   ملنػػػع  مػػػد رىد  -علمن

ػػػزىل  فتحػػػ ؼ األلػػػف ا٤بنقلبػػػة عػػػن  احملػػػ كؼ يصػػػّب علػػػى مػػػ هب سػػػيبويع )يػىػػػرىملىل( ملم: كجىمى
 (ٓ)."(ْ)البلـ

ػػا يػػاٍل كلمتهػػا علػػى مللػػف  ملفٍ  عليػػع فػػاعَبض قصػػر حػػ ؼ األلػػف إف كقمػػت را مػػة متحركن
ػػػػ فت عينػػػػع كالمػػػػع ممتلػػػػة كػػػػػ)يػىرىل(  ملف ملل ػػػػع  مػػػػد رد  ا  لتثنيػػػػث  مث يػػػػورد يف النسػػػػب إىل مػػػػا حي

                                                             

 .ُُْ/ّ( ينظر: عدة السال  ُ)
 .َُٓ/ْ( ينظر قوؿ األخ   يف ا٤بقاصد الشافية ِ)
 .ِّّ-ُّّ/ْ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ّّٖ/ْ( ينظر: ا٤بصدر السا   ْ)
 .ْٕٗ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
336 

ػػػػا  فتحػػػ ؼ لػػػػ ل    مػػػ  ملف األلػػػػف ليسػػػػت (ُ)احملػػػ كؼ تصػػػػب  را مػػػة  كيػػػػاٍل الللمػػػة متحركن
 للتثنيث  للنع شبهها  ػ)ٝبىىزىل( الٍب ملل ها للتثنيث  فل  يقتصر ا٢بل  عليها إذف.

 ما كانت ملل ع را مػةن لع  أل   ملكجبوا ا٢ب ؼ لً  التثنيث ال كجعى  ا٢ب ؼ على مللف كقٍصري 
 (ِ)ملكانت ملل ع لؤلنيث ملـ مل تلن.سواءه الللمة متحركا   ككسطي 

 

 

 

 

                                                             

 . َٓٔ/ِينظر : التصري  ( ْ)
 .ُْٓ/ّ  كشرح ا٤ب صل ال ن يمي  ّٗ/ِ  كشرح الشافية للراي ُِٖ( ينظر : ا٤بسائل المسلريات ْ)
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 ي: االعتراضات المتعلقة باألفعالالمطلب الثان

كقمػػػت اعَبااػػػات اللقػػػػاٍل علػػػى ملحلػػػاـ ا ػػػػن هشػػػاـ فيمػػػا يتملػػػػ   األفمػػػاؿ يف موااػػػػ  
 ا٤بسائل اآلتية:عديدة  هي يف 

 لة الخمسة المقرونة بنون التوكيداالعتراض األول: إعراب األمث

تميْب الرفػ   ثبػوت النػوف  -يف ) اب: األمثلة ا٣بمسة(-اعَبض اللقاٍل على ا ن هشاـ 
إعراهبػػا  ػػا٢بركؼ ا٤بقػػدرة حػػْب اتصػػا٥با  نػػوف التوكيػػد  قػػاؿ ا ػػن  -قبػػلي  –٥بػػا   ينمػػا قػػد جمػػل 
سة  كهي كيػلُّ فمػلو ميضىػارًع ات صىػلى  ػع مللػفي اينػْب...  ملك كاك ٝبػ ...  ملك هشاـ: "األمثلة ا٣بم

 (ُ)ياء ٨باطبةو...  فإف  رىفٍػمىها  ثيبيوت النوف".

فيقوؿ اللقاٍل ناقضنا قولع السا  : "قوليػع: )فػإف  رفمهػا... إخل( منقػوضه  األمثلػة ا٤بقركنػًة 
: )فإنٌػع ممػربه  قولػعليع ا٤بوا  فيمػا مػر  إكما ملشار راهبا  ا٢بركات مقدرةن   نوف التوكيد؛ فإف  إع

 (ْ)".-(ّ)  كصر ح  ع الرايُّ على ما سب (ِ)ممها تقديرنا(

 ػػثف  مػػػا ذكػػر  هػػػو خػػػبلؼ ا٤بشػػهور  كا٤بشػػػهور هػػو إعراهبػػػا  ػػػالنوف : (ٓ)كملجػػاب  مضػػػه 
لواك رفما ا٤بقدرة  حيث إف ا٢بركؼ تقدر كما تقدر ا٢بركاتي يف قوؿ خالد األزهرم: " تقدر ا

                                                             

 .ْٕ/ُملكا  ا٤بسال  ( ُ)
: "كا٤بمرب: ا٤بضارع...  شرط سبلمتع من نوف اإلناث  ِٔ/ُ( )يف  اب: ا٤ببِب كا٤بمرب من األفماؿ(  كنص عبارتع ِ)

باشرة  فإنع م  نوف اإلناث مبِب على السلوف...  كم  نوف التوكيد ا٤بباشرة مبِب على ال ت ...  كنوف التوكيد ا٤ب
 كملما غّب ا٤بباشرة فإنع ممرب ممها تقديرا".

 إال إذا ملسند إىل األلف كقاؿ  مضه : ا٤بضارع م  النونْب مبِب للَبكيب: "ُٖٔ/ْ( قاؿ الراي يف شرح اللافية ّ)

الواك ٫بو: هل تراىويف   ملك الياء ٫بو: هل تراىًْب ...  فا٤بسند إىل إحدل األحرؼ الثبلية  ٫بو: هل تضر اف   ملك
 .ُٓ...". كينظر: شرح األل ية ال ن الناظ  ممربه  مقد ر اإلعراب

 .ُٔحواشو على تواي  األل ية ( ْ)
 .ٕٖ/ُ( ينظر: حاشية ياسْب على التصري  ٓ)
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يف ٝب  ا٤ب كر السامل  إذا ملايف إىل ياء ا٤بتلل   ٫بو: جىاءى ميٍسًلًمي   كالنوف رفمنػا يف ا٤بضػارع 
 (ُ)ا٤بمتل إذا ملسند إىل كاك ا١بماعة  ملك مللف االينْب  ملك ياء ا٤بهاطبة  كمليكد  النوف الثقيلة".

ملم: عند ا١بمهور  كقيل: إعراهبا مقدر  (ِ)كقاؿ ا٣بضرم: " قولع: )تػيٍرفى ي  النُّوًف... إخل(
 (ّ)على الـ ال مل  كح فت النوف لل رؽ  ْب ا٤برفوع كغّب ".

كالػػ م يتوجػػع هػػو ملف  مػػا ذكػػر ا ػػن هشػػاـ يف هػػ ا البػػاب مػػن ملف  اإلعػػراب  ػػالنوف  ملم: 
بػِب هو على الصحي   للن  اتصػا٥با  نػوف التوكيػد يف  ػاب ا٤ب كجزمنايبوما رفمنا  كح فها نصبنا 

كا٤بمػػرب مػػن األفمػػاؿ عػػارضه  فتحػػ ؼ نػػوفي الرفػػ   كتبقػػى نػػوفي التوكيػػد؛ السػػتثقاؿ النونػػات  
كتيمػػرب  ا٢بركػػات تقػػديرنا. قػػاؿ ا ػػن النػػاظ : "لػػو حػػاؿ  ػػْب ال مػػل  كالنػػوف  يمػػِب نػػوف التوكيػػد[ 

تىٍضػرًً ن   مل مللف االينْب  ملك كاك ا١بم   ملك ياء ا٤بهاطبة  ٫بو: هل تىٍضرً ىاف  كهل تىٍضػر ين  كهػل 
ٰبلػػػ  عليػػػع  البنػػػاء...  كاألصػػػل يف ٫بػػػو: هػػػل تضػػػر اف   هػػػل تضػػػر اًنٌن  فاسػػػتيثقلت النونػػػات  

 فح فت نوف الرف  ٚب ي نا  ك قي ال مل مقدر اإلعراب.

 :(ْ)كإىل ه ا ملشار  قولع

 (ٓ)"من نون توكيٍد مباشٍر .....      ....................

 دلية من اسمي )جعل( و)كاد( االعتراض الثاني: تعيين الب

تميػػْب البدليػػة مػػن ا٠بػػٍي  -يف ) ػػاب: ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
)جمل( ك)كاد( فيما كانت ا١بملة خ نا عنهما  قػاؿ ا ػن هشػاـ: "كيممٍلػنى عمػل )كػاف(  إال 

                                                             

 .ُٗ/ُ( التصري  ُ)
 .ُُٕ/ُا٣بضرم على شرح ا ن عقيل ( حاشية ِ)
 .ٕٗ/ُ( شرح ا ن عقيل ّ)
 .َُ( ملل ية ا ن مال  ْ)
 .ُٓ( شرح األل ية ال ن الناظ  على ملل ية ا ن مال  ٓ)



 آراء ابن هشام الفصل الثالث: االعتراضات على

 
339 

يبليػة ملمػور:  ملف  خ هن ٯبب كونع ٝبلة...  كشرط ا١بملة: ملف تلوف فملية...  كشػرط ال مػل
 :(ُ)فثما قوليعملحدها: ملف يلوف رافما لضمّب االس   

 َوَقْد َجَعْلُت َإذا َممممما ُقْمُت يُمثْمُقِلنممممي          ثَمْوبي .....................

 :(ِ)كقولع

مممما أَبُمممث ممُو       ُتَكلَُّمممنِي   َأْحممَجمممممممممارُُه َوَماَلِعممممبُمممممممموُ َوُأْسممقممميممِِو َحممتَّى َكممممممماَد ِممَّ

 (ّ)فػ)يويب( ك)ملحجار (  دالف من ا٠بي )جمل( ك)كاد(".

كيرل اللقاٍل ملف   دليػة )يػويب( ك)ملحجػار ( ال تصػ  إف كانػت ا١بملػة خػ نا عػن )جمػل( 
ف... ك)كاد( األكليْب؛ للوف ال مل خالينا مػن اػمّب يمػود إىل ا٠بهمػا  كيقػوؿ: "قولػع: ) ػدال

إخل( إ٭با يت  ه ا ا١بواب إف كانت ا١بملة خ نا عن )جمل( ك)كاد( ا٤بقد رين مػ  البػدؿ  كملم ػا 
 (ْ)"إف كانت خ نا عن )جمل( األكىل كما ال ٱب ى ملنع الظاهر فبل. فتثملع.

كقد كاف  الصبافي اللقاٍل يف ه ا االعَباض كنقلع عنع  قاؿ: ") ػدالف مػن ا٠بػي ) كػاد( 
..  ملم: ال فاعبلف لػ)يثقلِب( ك)تللمِب(  كالتقػدير: جىمػلى يػويب يثقلػِب  ككػادت ك)جمل( ( .

ملحجػػار  تللمػػِب  فمػػػاد الضػػمّب علػػى البػػػدؿ؛ ألنػػع ا٤بقصػػػود  ػػا٢بل  مػػ  تقدمػػػع رتبػػة  كصػػػار 
)يثقلِب( ك)تللمِب( خ ين لمامل البدؿ ا٤بقدر  فثغُب ذل  عن عود الضمّب إىل ا٤ببدؿ منػع  

                                                             

مىٍلتي إذىا مىا قيٍمتي يػيٍثًقليًِب    يػىٍويب فىثىنٍػهىضي نػىٍهضى اٍلش اًربً ُ)  ( من البسيط  لممرك  ن ملٞبر  كٛباـ البيت: )كىقىٍد جى
  كأليب حية النمرم يف ملح  ديوانع ِّٔ  ّٗٓ/ٗ  كخزانة األدب ُِٖ-ُُٖالثمًل(  كهو يف ملح  ديوانع 

  كال ن ملٞبر ملك أليب حية النمرم يف َِٖ/ُ  كالتصري  ُّٕ/ِية   كا٤بقاصد النحو ّْٖ/ٔ  كا٢بيواف ُٖٔ
  ك بل نسبة يف مػِب ُُٗ/ِ  كأليب حية ملك للحل   ن عبدؿ يف شرح شواهد ا٤بػِب ُّّ/ِالدرر اللوام  

 . ِِٖ/ُكالتصري   َُُ/ُ  كا٤بقرب ٕٗٓاللبيب
  كشرح مل يات سيبويع ِْٔب اللاتب   كملدٗٓ/ْ  كاللتاب ُِٖ( من ال ويل  ل م الرمة  كهو يف ديوانع ِ)

مادة  ُّٗ/ُْ  كلساف المرب ِٗ  ُٗ/ُ  كشرح شافية ا ن ا٢باجب ُِٖ  كا٤بمت  يف التصريف ّْٔ/ِ
 .ُُّ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ِِٔمادة )شلا(  ك بل نسبة يف الصاحيب يف فقع اللػة  َْْ/ُْ)سقى(  

 .ِٔٗ-ُِٗ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ُُٗ ية ( حواشو على تواي  األلْ)
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دؿ منػع  فلػ  يرفػ  ا٣بػ  إال اػمّب االسػ   ال خػ ين لػػ)كاد( ك)جمػػل( كعػن خػ م عامػل ا٤ببػ
 (ُ)ا٤ب كورين؛ ألف ال مل حينئ و راف  لػّب امّب االس  فبل يت  ا١بواب. قالع الناصر."

تلػرار المامػل  كا ػػن  كرد  ياسػْب ا٢بمصػي عػػن اعػَباض اللقػاٍل  ػػثف  ا٤بملػـو يف البػدؿ نيػػةي 
)يويب( ك)ملحجار (  فل  يص  ما قاؿ اللقاٍل  ثف الظػاهر   هشاـ على ذل  حْب حل   بدلية

ا عن )كاد( ك)جمل( األكليْب  يقوؿ: "كإف ملراد ملف ه ا ظاهر الشمر فسل   كوف ا١بملة خ ن 
كللػػن الػالػػب كػػوف ا١بػػواب مبنيػػا علػػى خػػبلؼ ظػػاهر اللػػبلـ ا٤بشػػلل  كإف ملراد ظػػاهر كػػبلـ 

 البدليػة  كمػن ا٤بملػـو ملف البػدؿ علػى  ا٤بصنف فممنوع؛ فإف ظاهر كبلـ ا٤بصنف حيث حل 
نية تلرار المامػل كػوف ا١بملػة خػ ا عػن )جمػل( ك)كػاد( األكليػْب  كال يصػ  جػواب ا٤بصػنف 

 (ِ)إال  إرادة ذل  الظاهر كما ال ٱب ى".

كيقوؿ خالد األزهرم يف ه   ا٤بسثلة: "فػ)يويب( يف البيت األكؿ  ك)ملحجػار ( يف البيػت 
ل( يف األكؿ  ك)كاد( يف الثػاٍل  ػدؿ اشػتماؿ  ال فػاعبلف  ػػ)يثقلِب( الثاٍل  دؿ من ا٠بي )جم

ك)تللمِب(   ل فاعلهما اػمّب مسػتَب فيهمػا  كالتقػدير: جمػل يػويب يثقلػِب  ككػادت ملحجػار  
تللمػػِب  فمػػاد الضػػمّب علػػى البػػدؿ دكف ا٤ببػػدؿ منػػع؛ ألنػػع ا٤بقصػػود  ػػا٢بل   كا٤بمتمػػد عليػػع يف 

عود  إىل ا٤ببدؿ منع فسقط ما قيل: إنػع لػي  يف ال مػل اػمّب اإلخبار غالبنا  كملغُب ذل  عن 
  (ّ)يمود إىل ا٠بي )جمل( ك)كاد(."

كالظاهر ملف  ما فص ل  ع القوؿى ياسْبي ا٢بمصي هو البياف عن اعَباض اللقاٍل؛ حيػث مل 
ٰبلػػ  ا ػػػن هشػػػاـ  البدليػػػة إال علػػػى نيػػػة تلػػػرار المامػػل  فلػػػ  ييػػػرد خ يػػػة ا١بملتػػػْب عػػػن )كػػػاد( 

؛ إذ ال تصػػ  خ يتهمػػا مػػ  تميػػْب -كمػػا قػػاؿ اللقػػاٍل عػػن ظػػاهر كبلمػػع-ك)جمػػل( األكليػػْب 
 البدلية لػػ)يويب( ك)ملحجار (.

                                                             

  .ِٖٖ/ُ( حاشية الصباف على شرح األمشوٍل ُ)

  .َِٔ/ُ( حاشية ياسْب على التصري  ِ)

  .ُِٖ-َِٖ/ُ( التصري  ّ)
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 االعتراض الثالث: إىمال )عسى( لئال تُفصل صلة )أْن( من معمولها.

: "كٚبػػتصُّ )عسػػى( -يف ) ػػاب: ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ 
شػػ ( ٔبػػواز إسػػناًدًهن  إىل )ملىٍف يػىٍ مىػػلى( ميٍسػػتػىٍػُب  ػػع عػػن ا٣بػػ ... كينبػػِب علػػى ك)اخلولػػ ( ك)ملك 
 ه ا فرعاف:...

الثػاٍل: ملنػع إذا كيل إحػػداهن )ملٍف( كال مػل كتػػثخر عنهمػا اسػػ ه هػو ا٤بسػػند إليػع يف ا٤بمػػُب  
يلػوف مسػندنا ٫بو: )عىسىى ملىٍف يػىقيٍوـى زىٍيده(  جػاز يف ذلػ  ال مػل ملٍف يقػدر خاليػا ًمػن الضػمّب  ف

إىل ذلػػػػ  االسػػػػ   ك)عسػػػػى( مسػػػػندة إىل )ملف( كال مػػػػل مسػػػػتػُبن هبمػػػػا عػػػػن ا٣بػػػػ   كملف يقػػػػدر 
متحم بلن لضمّب ذل  االس   فيلوف االس  مرفوعنا  ػ)عسى(  كتلوف )ملٍف( كال مل يف مواػ  

 (ُ)نصب على ا٣ب ية".

 يت ىت نت ُّ كيقوؿ اللقاٍل: "قولع: )الثاٍل( ينتقض ه ا الضا ط  نحو قولع تماىل: 
َّمث زث رث

(ِ )
فإنػػع صػػادؽه عليػػع  كالتقػػديري الثػػاٍل ٩بتنػػ ه فيػػع. قػػاؿ الراػػي: "كقولػػع   

لو جملنا ال ملْب متنازعْب يف )ر  (  مل ٯبػز  َّمث زث رث يت ىت نت ُّ تماىل: 
ملجنػػػػػيبٌّ إذٍف فاصػػػػػبلن  ػػػػػْب  مػػػػػض الصػػػػػلة  إعمػػػػػاؿ األك ؿ ملعػػػػػِب )عسػػػػػى(؛ للػػػػػوف )ر ػػػػػ ( كهػػػػػو

 (ْ)انتهى." (ّ)ك مض"

 زث رث يت ىت نت ُّ يف قولػػع تمػػاىل:  هػػ ا الضػػا ط  ػػثف  النقصػػاف ٩بتنػػ ه  ضى فػػنقى 
 (.رثعن  مضها  كهو ) ع ملف   مض الصلة فيًصلت  ثجنيب  هي   ككجٍ َّمث

كقد ذكر ا ن هشاـ يف )مػِب اللبيب( مثل ما نقلع اللقػاٍل عػن الراػي    ػدليل إقػرار   ػع 
ػػى ملىٍف يػىقيػػٍوـى زىيٍػػده( فملػػى  كاسػػتثنائع مػػن مقالػػع يف التقػػدير الثػػاٍل  قػػاؿ: "ٯبػػوز الوجهػػاف يف )عىسى

                                                             

 .ِّْ-ِّّ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ُ)
 .ُٕ( سورة اإلسراء  ِ)
 .َُّٕ/ْ( شرح الراي لللافية ّ)
 .ُٕٗ( حواشو على تواي  األل ية ْ)
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النقصػػػاف )زيػػػده( ا٠بهػػػا  كيف )يقػػػوـى( اػػػمّب   كعلػػػى التمػػػاـ ال إاػػػمار  ككػػػل شػػػيء يف ٧بلػػػع  
اًر(  ك ػػػػػى ملىٍف يػىقيػػػػػٍوـى زىيٍػػػػػده يف الػػػػػد   زث رث يت ىت نتُّ كيتمػػػػػْب التمػػػػػاـ يف ٫بػػػػػو: )عىسى

  ( ُ)؛ لئبل يلـز فصل صلة )ملٍف( من مممو٥با  األجنيب  كهو اس  عسى".َّمث

٩بتنػػ ه يف اآليػػة؛ ١بمػػود ملحػػدٮبا   تنػػازع ال ملػػْب )عسػػى(  ك)يبمثػػ ( مث إف  قػػوؿ الراػػي 
كغّب   قاؿ خالد اآلزهػرم: "ال يقػاؿ إذا تػثخر  كال  ْب جامدو ين  كالتنازع ال يلوف  ْب جامدى 

ا٤بسند إليع يف ا٤بمُب يلوف م لو نا للل من ال ملْب فبل يتثتى فيع مػا تقػدـ؛ ألنػا نقػوؿ دعػول 
 د نقض اللقاٍل هنا.رً   كعلى ذل  فبل يى (ِ)التنازع فيع ٩بنوعة؛ ألف ملحد ال ملْب جامد"

 إلى )أْن( والفعلاالعتراض الرابع: إسناد )عسى( 

إسػػناد )عسػػى( إىل )ملٍف(  -يف ) ػػاب: ملفمػػاؿ ا٤بقار ػػة(-اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
كال مػػل  قػػاؿ ا ػػػن هشػػاـ: "كٚبػػػتصُّ )عسػػى( ك)اخلولػػ ( ك)ملكشػػػ ( ٔبػػواز إسػػػناًدًهن  إىل )ملىٍف 

 يػىٍ مىلى( ميٍستػىٍػُب  ع عن ا٣ب ... كينبِب على ه ا فرعاف:...
إحػػداهن )ملٍف( كال مػل كتػػثخر عنهمػا اسػػ ه هػو ا٤بسػػند إليػع يف ا٤بمػػُب   الثػاٍل: ملنػع إذا كيل

ا  ٫بو: )عىسىى ملىٍف يػىقيٍوـى زىٍيده(  جػاز يف ذلػ  ال مػل ملٍف يقػدر خاليػا ًمػن الضػمّب  فيلػوف مسػندن
إىل ذلػػػػ  االسػػػػ   ك)عسػػػػى( مسػػػػندة إىل )ملىٍف( كال مػػػػل مسػػػػتػُبن هبمػػػػا عػػػػن ا٣بػػػػ   كملف يقػػػػدر 

س   فيلوف االس  مرفوعنا  ػ)عسى(  كتلوف )ملٍف( كال مل يف مواػ  متحم بلن لضمّب ذل  اال
 (ّ)نصب على ا٣ب ية".

إسناد )عسى( إىل )ملٍف( كال مل؛ الحتمػاؿ تنازعهمػا االسػ  الػ م  على اللقاٍل فيمَبض
سػػػندت )عسػػػى( إىل اػػػمّب   فيتمػػػْب   مػػػدٮبا   ينمػػػا عمػػػل ال مػػػل فيػػػع  كخػػػبل مػػػن اػػػمّب   كملي 

إىل )ملىٍف(    قػػػاؿ: "قولػػػع: )ك)عسػػػى( مسػػػندة(ْ)كال مػػػل  مػػػد  خػػػ نا لػػػػ)عسى(ا٢بػػػرؼ ا٤بصػػػدرم 
؛ ١بواز ملف  )عسى( كال مل تنازعا ذل  االس   كقد ملعمل ال مل فيػع   كال مل( ه ا غّبي ميتػىمىْب 

                                                             

  .ِٕٕ( مػِب اللبيب ُ)

  .ِِٗ/ُالتصري  ( ِ)

 .ِّْ-ِّّ/ُ( ملكا  ا٤بسال  ّ)
 .ِٖٗ/ُ  كشرح األمشوٍلُْٖ/ُ  كٮب  ا٥بوام  ِِٗ/ُ  كالتصري  َِٕ/ِ( ينظر: األصوؿ ْ)
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فييضػمر اػػمّب  يف )عسػػى(  فػػ ل  ال مػػل خػػاؿو مػػن الضػػمّب  ك)عسػػى( مسػػندة إىل الضػػمّب  
 ك)ملٍف( كال مل خ ها.

: "اعلٍ  ملف  مىن ذهب إىل ملف  )ملىٍف( م  ال مل يف: )عسى زيده ملف ٱبرجى(  خ ي الرايؿ قا
ٱبرجى زيده(: إنع خ ي )عسى( مليضنا  كهو من  اب  )عسى(  جاز ملف يقوؿ يف: )عسى ملف

التنازع  فتقوؿ يف التثنية على اختيار البصريْب: )عىسىيا ملٍف ٱبرجى الزيداًف(  كعلى اختيار 
: )عسى ملٍف ٱبرجا الزيداف(  كعلى ه ا قياس ا١بم  كا٤بانث  كجاز ملف تقوؿ: إف  اللوفيْب

)ملىٍف ٱبرج( فاعلي )عسى(  ك)زيد( فاعل )ٱبرج( فتقوؿ يف التثنية: )عسى ملف ٱبرج الزيداف(  
 (ِ)انتهى." (ُ)"ال غّب

لػ  يف ن  ملك ملحػدٮبا  كذيٍ فيمػا كػاف ال رفػاف فيػع جامػدى  للن ا ن هشاـ قػد منػ  التنػازعى 
) ػػػاب: التنػػػازع(  حيػػػث قػػػاؿ: "التنػػػازع ال يقػػػ   ػػػْب حػػػرفْب  كال  ػػػْب حػػػرؼ كغػػػّب   كال  ػػػْب 

 (ّ)جامدين  كال  ْب جامد كغّب ".

 فبل كجع العَباض اللقاٍل؛ لمدـ تمْبُّ التنازع يف ه ا الباب.

 االعتراض الخامس: وجوب تقديم المفعول على الفاعل

تقػػدَل ا٤ب مػػوؿ   وجػػوبً  ا٢بلػػ ى  -) ػػاب: ال اعػػل(يف -اعػػَبض اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ 
 ا٤ب موؿ  قاؿ ا ن هشاـ: "كملما كجو ع ف ي مسثلتْب: اتصل  ال اعل امّبي  على ال اعل إفً 

َّ جئ يي ىي ني ُّ إحػػػداٮبا: ملف يتصػػػل  ال اعػػػل اػػػمّب ا٤ب مػػػوؿ ٫بػػػو: 
 ِّ ُّ ُّ ك(ْ)

َّزئ رئ ّٰ
(ٓ)

 ."(ٔ ) 

                                                             

 .َُّٕ/ْ(  شرح الراي لللافية ُ)
  .ُٖٗ( حواشو على تواي  األل ية ِ)

 .ْٖٕ  ِِٗ/ُ. كينظر التصري  ٣بالد األزهرم ُِٓ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ّ)

 .ُِْسورة البقرة   (ْ)
 .ِٓ( سورة غافر  ٓ)
 .َُٗ/ِ( ملكا  ا٤بسال  ٔ)
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ال اعػل  كيػورد عليػع ملف  ذلػ   فيمَبض اللقاٍل كجوب تقػدـ ا٤ب مػوؿ التصػاؿ اػمّب  يف
التوسػط   ػل التوسػط كالتقػدَل علػى ال مػل جػائزاف عنػد اتصػاؿ  من التثخر  دكف كجوبً  مان ه 

امّب ا٤ب موؿ  ال اعل  قاؿ: "قولػع: )إحػداٮبا: ملف يتصػل... إخل( يىػرًدي عليػع ملف هػ ا االتصػاؿ 
كٯبػػػو ز التقػػػدـ علػػػى ال مػػػل   إ٭بػػػا ٲبنػػػ  مػػػن التػػػثخر  كملم ػػػا ملنػػػع يوجػػػب التوسػػػط فػػػبل   ػػػل ٯبػػػو ز 

 (ُ)ن سع."

اللقػػػاٍل   فػػػاعَبض علػػػى جػػػد  ا ػػػن هشػػػاـ يف ا٢بلػػػ   وجػػػوب تقػػػدـ  ا٢ب يػػػدكقػػػد كافػػػ  
  ملك إف كػػاف اتصػػل  ػػع اػػمّب ا٤ب مػػوؿً  ا٤ب مػػوؿ علػػى ال اعػػل   ػػل الواجػػب يف تػػثخر ال مػػل إفً 

 ال اعػػل اػػمّب يمػػود  ا٤ب مػػوؿ اػػمّبنا متصػػبلن  كفاعلػػع ا٠بنػػا ظػػاهرنا  قػػاؿ: "اعلػػ  ملنػػع إذا اتصػػل
على ا٤ب موؿ  كجب تثخّب ال اعل  كل  يف ا٤ب موؿ التقدـ علػى ال مػل ملك التوسػط  ينػع ك ػْب 
ال اعل  كك ا إذا كاف ال اعل ٧بصورنا فيع  فإنع ٯبب تػثخّب  مػ  إ٭بػا م لقنػا  كمػ  إال عػن غػّب 

ع  ْب المامػل اللسائي  كملنت  ا٣بيار إف شئت قدمت ا٤ب موؿ على المامل  كإف شئت كس ت
كال اعل  إذا علمت ه ا علمت ملنع ال ٯبب التوسط يف ا٤بسثلتْب اللتْب ذكرٮبا ا٤بصنف  نم  
كجوب التوسػط فيهمػا إذا كػاف ا٤ب مػوؿ اػمّبنا متصػبلن  كال اعػل ا٠بنػا ظػاهرنا صػحي   كهػو مػا 

  (ّ)"(ِ) ذكر  يف التنبيع يف هخر الباب.

كعل  الشهاب القا٠بي على اعَباض اللقاٍل  فقاؿ: "ه ا كاا   للػن انظػر هػل ٯبػوز 
 ِّ ُّ ُّ ك َّ جئ يي ىي ني ُّ يف خصوص ه   األمثلة ا٤ب كورة يف )التواي ( كهي قولػع: 

كهػػػل )إذ( ك)ال( ٲبنمػػػػاف مػػػػن التقػػػػدَل ملكالن عليهمػػػػا؟ ملك علػػػػى ال مػػػػل  ؟َّزئ رئ ّٰ

                                                             

 .َِّ( حواشو على تواي  األل ية ُ)

: "تنبيع: إذا كاف ال اعل كا٤ب موؿ امّبين كال حصر يف ملحدٮبا كجب تقدَل ال اعل...  كإذا  ُٔٔ/ِ( حيث قاؿِ)
كإف كاف فاعبل كجب كصلع كتثخّب  كاف ا٤بضمر ملحدٮبا: فإف كاف م موال كجب كصلع كتثخّب ال اعل... 

 .ا٤ب موؿ  ملك تقدٲبع على ال مل"

 .ِْٕ-ِْٔ/ُ( حاشية ا٢ب يد ّ)
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  كقػاؿ مليضنػا: "كقػد يقػاؿ: ا٤بػراد ا٢ب يػدلػى قػوؿ كما قاؿ ٗبثلع ا٢بمصي يف تمليقع ع  (ُ)فقط؟"
 (ِ) وجوب توس ع امتناع تثخر   ملك إذا تثخر عن ال مل."

  قػػاؿ: "كٲبلػػن ملف ٍْب  ينمػػا خػػر ج الدنوشػػرم قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ  ثن ػػع مػػن التهيػػّب  ػػْب كاجبػىػػ
إف يقػػاؿ: الواجػػب حينئػػ  إمػػا التوسػػط كإمػػا التقػػدَل  فالتوسػػط كاجػػب ٨بػػّب   فصػػ  ملف يقػػاؿ: 

 (ّ)التوسط كاجب."

الضمّب على متثخرو  دً وٍ  االحَباز عن عى  تقدَل ا ن هشاـ ا٤ب موؿى  كعلل ال اكهي كجوبى 
ػػر ياسػػْب قولػػع هػػ ا ٨بصوصػػةو  ل ظنػػا كرتبػػة  حيػػث ال ٯبػػوز إال يف اػػركرة  ملك يف موااػػ ى    كفس 

 (ْ)ز تقدـ ا٤ب موؿ على ال مل مليضنا.ٔبوا

وؿ علػى ال اعػل إف اتصػل  ػع اػمّب  كاجػب  كلػي  ك مد  فال م يظهر ملف  تقدَل ا٤ب مػ
التثخر  ملما جواز التوسط فبل يتثت ى؛ المتناع  من ا١بواز يف شيء؛ كٲبلن ملف يدخل فيع امتناعي 

 اعَباض اللقاٍل كمن كافقع على ا ن هشاـ. دي رً ل ظنا كرتبة  فبل يى  ملف يمود الضمّب على متثخرو 

 

 

 
 

 

 

                                                             

  .ِْٖ/ُ( ينظر قوؿ الشهاب القا٠بي يف حاشية ياسْب على التصري  ُ)

 .َٕ-ٗٔ/ُ( حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ِ)

 .ِٖٓ/ُ( ينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري  ّ)

 .َٕ-ٗٔ/ُ  كحاشية ياسْب عليع ُّّينظر: ٦بيب الندا يف شرح ق ر الندا ( ْ)
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 :انزابع انفصم

 عهى العرتاض عزض يف انهقاًَ يُٓح

 ْشاو ابٍ
 طزٌقحّ يف عزض العرتاض. ادلبحث األٔل:

 ادلبحث انثاًَ: اإلجياس ٔاإلطُاب.

 انحعزض نهخالف, ٔيٕقفّ.ادلبحث انثانث: 
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 عزض العرتاض.ادلبحث األٔل: طزٌقحّ يف 
 طريقتو في عرض اعتراضاتوالمطلب األول: 
مل يسػػػر علػػػى ملف اللقػػػاٍل يف اعَبااػػع علػػػى ا ػػػن هشػػاـ  تبػػػْب   ا٢باشػػيةمػػن خػػػبلؿ دراسػػػة 

 سار على طرؽ متمددة  كهي:  طريقة كاحدة   ل 

ما ينمتقض بمو مباشمرة, وقمد  بعدهابن ىشام, ثم يورد  نصَّ يقتطع  الطريقة األولى:  
وجمو االعتمراض ب أحد النحاة, أو بقموٍل البمن ىشمام نفسمو, ثمم يتبعموبأقوال  يكون النقض

  عليو, وبيان األصوب عنده.

عليهػػا   تػلػػبطريقتػػع هػػ   مػػن ملكثػػر ال ػػرؽ الػػٍب اعتمػػد عليهػػا يف اعَبااػػاتع   ػػل تلػػاد 
ػػػػػػزنا حْب عْب  ا ن هشاـ ما يق   مد ما ي يد التمجب ٩بيػ   اؿ ا٤بسائل الٍب ينقضها  قولع هوكمث

يػا ٥بػا  :منقواة  قول  يةي ل  ه   اللي  ي يد التمجب( قولع: ) مد ماللنسبة  فاعَبض  ثٍف قاؿ: "
 (ُ)".نسبة ال فإنع عن م ردو  ؛لضمّب مبه  زناا يق   مد التمجب ٩بيػ  ٩ب ك٫بوها  قصةن 

كمنػػع قولػػع يف اعَبااػػع علػػى تميػػْب ا ػػن هشػػاـ )ملٍؿ( ا١بنسػػية لبيػػاف ا٢بقيقػػة إٍف مل ٚبل هػػا 
ػ لً خي دٍ اي ) نحو قول :  ا٢بقيقة( ينتقضي  قولع: )فهي لبيافً ")كيل(:  حيػث ال عهػد يف  (؛ؽى وٍ السُّ

للحقيقػػة  ( فيػع  كالػػبلـ فيػع ليسػت ؿٍ ف )ملى )كيػػبل ( ال ٚبليػ فػإف   دخػػل سػوقنااي  :  ملمخػاص   سػوؽو 
 (ِ)" ل ا٤براد ٗبدخو٥با فػىٍرده مبه   فليتثمل.

"ككتػػب قػػاؿ ا١بػار ردم:   (ّ)(ين)قولػع : قػػاؿكمثػاؿ مػا ينقضػػع  ػثقواؿ النحػػاة قولػع: "
ا  النوف ا٣ب ي ةا  األلف  كهو ملمر الواحد ا٤ب كر اٍارً ن  لع إ٢باقنا    كمنه  من يلتبع  النوفماكدن

 انتهى. )ًاٍارً يٍن( ملف يلتب  واك كمللف..."    ككاف قياسا٤ب كر)ًاٍارً يٍن( ملمران للجم   ػ

                                                             

 من ه ا البحث. ُِٓ  كينظر: صّّٖحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
  ُٕٔ  ُْٗ  ُِٖ  ْٗ  كينظر: صْٖٔ  ّٔ  ُٗ. كينظر ملمثلة غّبها: ُِّحواشو على تواي  األل ية  (ِ)

 من ه ا البحث. ّٓٓ
 .ُٓسورة المل    (ّ)
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  كحػ ؼ ٫بػو: )لىتىٍضػرً يٍن يىػا قػىػٍوـي(  ك)لىتىٍضػرًً ٍن (ُ)(ين)لو قاؿ ا٤بصنف: ٫بػو: كعليع ف
: )كسقط خ  ا(  (ِ)"  فليتثم ل.يىا ًهٍندي( للاف حسننا؛ ألف  ٫بو ه ين خارجه  قولع ملكالن

ػػكغالػػب نقلػػع عػػن الراػػي   ر للثػػرة نقلػػع عػػن كا ػػن ا٢باجػػب  كرٗبػػا يمػػود نقلػػع عػػن اآلخى
يف اعَبااػػع علػػى تميػػْب األكؿ  يف شػػرحع للافيػػة ا ػػن ا٢باجػػب  كيظهػػر نقلػػع عػػن االينػػْب ممنػػا 

َّمب خب حب ُّ  قولػع:: "ا٤ب موؿ  ع م مػوالن م لقنػا قػاؿ
ا٤ب مػوؿ "قػاؿ ا ػن ا٢باجػب:  (ّ)

كق  عليػع  ملك جػرل  يريد ما  اهلل ل ظ جارهو "  قاؿ الراي: ما كق  عليع فمل ال اعل." : ع
(  كملحػػديت قتػػػدت اػػر نا  كملكجػػػخل فيػػع ا٤بنصػػوب يف )مػػا اػػر ت زيػػدنارل الواقػػ ؛ ليػػد٦بػػ   بلن

 ."ملكقمػػت عليػػع اإلٯبػػاد علػػى )زيػػدو(  ككػػثف  الضػػربى كػػاف شػػيئنافلثنػػ  ملكقمػػت عػػدـ الضػػرب 
 (ْ)."م موؿه  ع ( يف اآلية اللرٲبةمبػ)انتهى. كعلى ه ا ف

 مػػض ا٤بسػػائل فينقضػها  قػػوؿو ال ػػن هشػاـ ن سػػع  إمػػا مػن )ملكاػػ  ا٤بسػػال (  كإمػػا  ملمػا
"قولػػع: )ألنػػع   كمثػػاؿ نقضػػع القػػوؿ مػػن )ملكاػػ  ا٤بسػػال ( مػػا قػػاؿ فيػػع: خػػرمػػن مصػػن اتع األي 

شػائ  يف جنسع( ه ا مناؼو ٤با قدمع من ملف  عل  ا١بن  يمْب مسما   ال م هو ا٢بقيقة ملك ال رد 
 (ٓ)ا٢باار."

الف ما ٱب ن ص ة()مً  :قولع"حْب قاؿ:  ولىع  ثقوالع الٍب يف كتبع األيخرما نقىض ق كمثاؿ
: تماىل قولعمن  (  مخ) إف   :كقاؿ  ص ة ا٤بصدر عنع من امتناع نيا ة عليع يف  مض كتبع نص  

َّ  مخ جخ محُّ 
()ٔ

 ٕ()".حاؿ من امّب ا٤بصدر ا٤ب هـو من ال مل  ملم: فلبل  حاؿ كونع رغدنا  
                                                             

 .ُٓسورة المل    (ُ)
 من ه ا البحث. ْٗص :  كينظرَُحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ْْسورة المنلبوت   (ّ)
  ِٖٔ  ِٕٓ  ُُِ  كينظر: صّٕٖ  ُٕٗ  ُْٓينظر ملمثلة غّبها: . ك ٖٓحواشو على تواي  األل ية  (ْ)

   من ه ا البحث.ِّْ
  ّٕٓ  ِٖٓ  ِِٖ  كينظر: صُِِ  َُّ  ّٕ: ملمثلة غّبها . كينظرٖٗ-ٕٗحواشو على تواي  األل ية ( ٓ)

 من ه ا البحث. ِّٔ
 .ّٓسورة البقرة   (ٔ)
من ه ا  ّّٔ  َّٓ  كينظر: صّْٕ  ّْْ-ّّْ: ملمثلة غّبها . كينظرّْٗحواشو على تواي  األل ية ( ٕ)

 البحث.



 الفصل الرابع: منهج اللقاني في عرض االعتراض

 
349 

الثانية: أن يُتبع نص ابمن ىشمام بمما يَمِرد أو ُيشمكل عليمو, متبوًعما بالتعليمل, الطريقة 
  وقد يتبعو باإليراد أو اإلشكال دون تعليل.

 ي ػا  ( يىػػرًدي "قولػع: )كإذا ملتظهػر يف مثػل اعَبااػع علػى تميػْب ا٣ب يػػة للوصػف ا٤بقػدـ: 
كإف كػاف -فػإف  رفمىػع للظػاهر جػائزه  ؛(؟افً  ى هى   ى نٍ مً  ملٍفضىلى ا ٫بو: )مى  ٦بردنا يل(عليع )ملفمل الت ض

 (ُ)كا٣ب ية."  فيع اال تدائية فتجوز  -قليبلن 

ا٤بصػدر إف قيػد رى نلػرة لػـز  . إخل( فيع إشػلاؿ؛ ألف  .قولع: )كػًسٍرتي ملىٍحسىنى.كمنع قولع: "
 (ِ)".( لـز كصف ا٤بمر ؼ هبا  ا٤بضاؼملؿػ)كص ع  ا٤بمرفة  ملك ممرفةن  

( )؛ ألف مللػػف فيػػع إشػػلاؿ ضمر(ػي ا مضػػافْب إىل ا٤بػػتىػػلٍ ككً   بلى )ككًػػ "قولػػع:كمنػػع مليضنػػا:  كًػػبلى
  -د سػيبويعػككػلُّ ذلػ  عنػ-اؤها منقلبةه عن الواك  ػث  كتػ( للتثنيػاتى لٍ كمللف )كً عن كاك   منقلبةه 

 (ّ)تػىلىبة للمامل  فليف تلوف إعرا نا؟".٦ب ة الفاأللف ملصلي  

تقييد االفتقار إىل ا١بملة يف الشبع االسػتممايل    ك٩با يورًد عليع دكف تمليل اعَبااع على
 (ْ)". ع حلاية ما  مد عليع ل ظ القوؿ مرادنا  قولع: )ككثف ي تقر... إخل( يردفقاؿ اللقاٍل: "

قولػع: )كهػي ة ما كاف ممَبانا  ع على حد النلػرة  قولػع: "قكمن ملمثلة اتباعع ه ا  ال ري
رين النلرات البلزمة للتنلػّب  كػػ)ملىحىد(  ك)عىرًيػب(  على حديهما ا٤ب كو  دي رً عبارة عن نوعْب( يى 

 (ٓ)ك)دىي ار(."

                                                             

 من ه ا البحث. ِّٔ  ُٔٗ  كينظر: صُّٓحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. َُٔ-َُٓ  كينظر صّْٗواشو على تواي  األل ية ح (ِ)
  ِٓٓ  ُُِ  َُٖ  ٖٓ  كينظر: ص ُِٕ  َُُ  ُِ: ملمثلة غّبها . كينظرّْحواشو على تواي  األل ية  (ّ)

   من ه ا البحث.ِٓٓ
 من ه ا البحث. َّٓ  ُِٓ  َٓ  كينظر: صُّحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 من ه ا البحث. ُُّ  ِٓ  كينظر: صِْٕ  َُِ  ِّ: ملمثلة غّبها . كينظرُٕحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)

 البحث.
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الطريقة الثالثة: أن يذكر النص الذي البن ىشام, ثم يعقبو بمزيد إيضاٍح, ليعتمرض 
 عليو بعد ذلك.

يظهػػر ذلػػ  غالبنػػا يف مسػػائل التمثيػػل  كالشػػواهد  كالتقسػػي   كاألسػػلوب  كمثالػػع قولػػع: 
 اػػػدُّ  نػػػة  كاجملهولػػػةى ا٤بمي   لةً ا٤ب ص ػػػ اعلػػػ  ملف ا٤ببهىمػػػةى ًاػػػدُّ  (إخل ...ع: )إال يف مقػػػاـ التهويػػػلقولػػػ"

إذ ا٤ببهمػة مملومػة  ؛ينبػػي ا٤ببهمة من ا٤بمهػودة لػي  علػى مػا ءفاستثنا  ا٤بملومة :ملم  ا٤بمهودة
فالوجػع ملف   كلو من اللبلـ الػ م قبػل ا٤بوصػوؿ  اإلٝباؿ :ملم  للمهاطب على سبيل اإلهباـ

 (ُ)(."خل... إممهودة م صلة إال يف مقاـ) :يقوؿ

كحْب جمل ا ن هشاـ مل٠باء القبائل امن مػا يالػف مػن مسػمى الملػ   فوا ػ  اللقػاٍل 
الملػػػ ؛ إذ القبيلػػػة نػػػوعه مػػػن   ػػػا مػػػن ملكيل( ال ٱب ػػػى مل)كالقبائػػػل قولػػػع:مث اعػػػَبض  ػػػثف قػػػاؿ: "

  (ِ)". إخل( ألجاد..اف.ه  كالبلدمن غّبً  في يالى  الناس  فلو قاؿ: )ما

َّ ىئ نئ مئ ُّ  قولع: )ك٫بو:كمنع: "
ألف الضمّب عائد على الم اب  :ملم إخل( ...(ّ)

 َّ زئ رئ ّٰ ُّ : قولػػػػػػػعمػػػػػػػن 
اسػػػػػػػ  مصػػػػػػػدر ال مصػػػػػػػدر  (زئ) للػػػػػػػن األظهػػػػػػػر ملف    (ْ)

   (ٓ)."علٍ فتثم   .صلي٭با هو يف ا٤بصدر األإع اآلف ككبلمي   لمدـ جريانع عليع (؛بملع   ػ)ل

 الرابعة: أن يجتزئ نص ا البن ىشام, ثم يفترض قواًل يعترض عليو بو.الطريقة 

مثا٥بػػا مػػػا كػػػاف يف حػػػد  ا٤ببتػػػدمل حػػػْب مل يشػػػَبط ا ػػػن هشػػػاـ تمػػػرم الوصػػػف عػػػن الموامػػػل 
 جي ُّ  يػػدخل فيػػع ٫بػػو: إخل( لقائػػلو ملف يقػػوؿ:. )ملك كصػػف.. قولػػع:الل ظيػػة  فقػػاؿ ممَبانػػا: "

                                                             

 من ه ا البحث. ُِِ  كينظر: صُُٔعلى تواي  األل ية حواشو  (ُ)
 من ه ا البحث. َِِ  ُٕٗ    كينظر: صٖٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ُُٓسورة ا٤بائدة   (ّ)
 .ُُٓ سورة ا٤بائدة  (ْ)
  َُٕ  كينظر: صّّٕ  ِّٖ  ِٖٓ  َُُ  ٖٖا: . كينظر ملمثلة غّبهَّٓحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)

 من ه ا البحث. ِّٖ  َِِ  ُٕٗ
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َّحي
 كقدإذ قولع )كصف( مم وؼ على )اس (  كمل يشَبط فيع التجرد كما يف االس     (ُ)

ا٤براد ال يػدف  اإليػراد  فتثمػل   ٯباب:  ثف التجرد فيع مراد  كإف مل يصرح  ع  إالٌ ملٍف يقاؿ: إف  
  (ِ)"إليع هن ان.كقد ٯباب:  ثف مرفوع )الهيةن( غّب ملت ىن  ع  كما تثيت اإلشارة 

شػاهد فيػع؛ الحتمػاؿ ملنػع م ػرده قلبػت فيػع اليػاء  لع: )ليػىاتػىهيٍ ( قد يقػاؿ القو كمنع قولع: "
  (ّ)"يا تة. ينئ و عن البلـ؛ أل ا ح   ال للموض  كتاؤ  حملض التثنيثالواك ملل ان  ملك

إخل( قد يقاؿ ال شاهد فيػع علػى حػ ؼ  ..ّبىاً ا.عىٍن نً  )مىٍن صىد   قولع:: "-مليضنا–كمنع 
 (ْ)"ال تلوف فيع )ال( عاملةن  كما صرح  ع  مضه . خ  )ال(؛ إلملاف ملف

   كما يف ا٤بػِب  إال ملٌف لقائلو ملف يقوؿ: الل ظي (المهدية)قولع: )ملك األداة( يمِب كقولع: "
اجملػػرد  ال ا٤بقػركف  ػػػ)ملؿ( المهديػة  إذ ا٤بسػػتح  ٥بػػا  مػػن األفػراد  هػػو االسػ ي  الػ م يسػػتحقع كػلٌّ 

ال ػػرد  فػػبل  دكف مػػن عػػدا   كالمهػػدي قػػد ال يت ػػ  إال يف ذلػػ هػػو ال ػػرد ا٤بمهػػود  ػػْب ا٤بهػػاطبْب 
  (ٓ)ر."دليل على ملنع عل ه لع غالبه عليع  فتد   

ثمم يمرد ه مباشمرة,  المراد التعليمق عليمو ابن ىشام يعرض نصَّ  الطريقة الخامسة: أن
 لوجو الصحيح عنده.يذكر اقد , و ي الردَّ بما يقو   ويستدل  

ال ت مػل غػّب ( ال ٧بيٍػوًجى  "قولػع: )ملم: إف كنػتى ال ريقة يف قولػع:  كيظهر استممالع ه   
)إٍف( الشػرطية  ك)ال(  إذ الظػاهر ملف  )مػا( مزيػدةه لتثكيػدً  ىل ه ا التللف ال م ال دليل عليػع؛إ

دة  ػػ)ما(  نظّبيهػا )إمػا( نافية لل مل ا٤بقدر  ك)ال( كمن يػها هو الشرط  فػػ)إما( ملداة شػرط ماكػػ  

                                                             

 .ّسورة األنبياء   (ُ)
 من ه ا البحث. ٕٖ  كينظر صُِّحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 البحث.من ه ا  ُٕٓ  كينظر: صٗٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 من ه ا البحث. َُٔ  َُِ  كينظر: صُّٖ حواشو على تواي  األل ية  (ْ)
  َُٔ  َُِ  َٔ  كينظر: صُْٖ-ُّٖ  ُّّ: غّبها . كينظر ملمثلةُِٖ حواشو على تواي  األل ية  (ٓ)

 من ه ا البحث. ِّٗ
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َّ خم حم ُّ  تمػػاىل:يف قولػػػع 
الشػػرط ا٤بقػػػدر ٧بػػ كؼ ا١بػػواب لداللػػة مػػػا سػػبقع عليػػع  نظػػػّب  (ُ)

 :(ِ)ذل  يف التقدير قولع
 َوِإالَّ يَمْعُل َمْفرِقَممَك الُحممَسامُ           َفطَل مْقَها فَمَلْسَت َلَها ِبُكْفءٍ 

 ػا٢ب   كاألصل: افمل ه ا ًإٍف ال ت مػل غػّب   كهػ ا ممػُب كااػ  ال غبػار عليػع  فمليػ  
  (ّ)هو ا٤بوف  للصواب." -سبحانع كتماىل-كإف ملفتاؾ الناس كملفتوؾ  كاهلل 

مل ٱبػتص  ػاألحرؼ  كػاف صػحيحنا    ملنػع لػودُّ ري يػىػ  ؼ خ  (قولع: )مبتدمل حي "كمثلع قولع: 
عنػػػد غػػّب ملهػػػل  كهػػو صػػحي ه  ا٣بػػػ  يلػػـز يف غّبهػػا ع ػػػف اإلنشػػاء علػػى  إذ غايػػة مػػػا ؛الثبليػػة
ا٤بم وؼ  إذ  مقدمةن  مم وفةن  التلوف اعَباانا   ا٣ب مت على د  إذ قي  ا١بملةى  ملىف   كلتمْبُّ   ا٤بماٍل

  (ْ)."فليتثمل .يتقدـ ال

"قولع: )ألف الصػ ة ال تممػل... إخل( هػ   الملػة قاصػرة؛ أل ػا إ٭بػا  قولع: -مليضنا–كمثلع 
ظػاهر اآليػػة   ٛبنػ  كػوف ا٤بنصػوب موصػوفنا  ال مػل  ال كونػع مضػافنا إىل ا٤بوصػوؼ  ػع  كمػا هػو

  (ٓ)."فلاف األكىل ملف يقوؿ: ال تممل يف ا٤بوصوؼ  كال يف ا٤بضاؼ إىل ا٤بوصوؼ

 عباراتو في االعتراض عليو :الثاني المطلب

 ف كاللػػػْب يف الػػػرد  اتسػػمت غالػػػب عبػػػارات اللقػػاٍل يف اعَبااػػػع علػػػى ا ػػػن هشػػاـ  ػػػاللُّ 
يف مناقشة ا٤بسائل  كعػدـ ا٤بيػل  ػبل ع ا٤بواوعية على ملساليبً  تكاالعتداؿ يف ا٤بهال ة  كما  د

كعػػدؿ يف مناقشػػاتع كاعَبااػػاتع  كمل يلػػد ٱبػػرج  تمبّباتػػع عػػن هػػ   ال بيمػػة    فقػػد ملنصػػفى رو مػػ   
  كتقػدير ا ػن هشػاـ -عامػة-ل ا٣ببلفػات يف مماراػة الملمػاء ك٨بػال ته  سمة  تقبُّػالتثديبية ا٤بت  

 الت ضيل  كاألكلوية   لتقليل  كثف ييمبػ رى ٗبا ال ٲب  شث    ا   فػلب عليع االعَباضي -خاصة–
                                                             

 . ِٔسورة مرَل   (ُ)
  من ه ا البحث. ُُٔب  ٚبرٯبع صس (ِ)
 من ه ا البحث. ُُٓ  كينظر: صُٕٕحواشو على تواي  األل ية   (ّ)
 من ه ا البحث. ُّٖ  كينظر: صَِِحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
  ّْْ  ُُٓ  كينظر: صُّٖ  ِٓٗ  ُٖٗ  ُٕٓكينظر ملمثلة غّبها: . ِّٔحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)

 من ه ا البحث. ِْٗ
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  ككمػػػا (ٓ)  ك)الصػػػواب((ْ)  ك)األظهػػػر((ّ)  ك)األكىل((ِ)  ك)األجػػػود((ُ)مثػػػل: )ملحسػػػن منػػػع(
  ك)لػػػو (ٔ)يقػػػَبح هبػػػا مػػػا يػػػرا  ملصػػػوب مػػػن رملم ا ػػػن هشػػػاـ  مثػػػل: )لػػػو قػػػاؿ( ممػػػد إىل ملل ػػػاظو يى 

 ك)ملحسن (َُ)(  )لو ح ؼ(ٗ)  ك)لو اقتصر على ك ا للاف ملكىل((ٖ)  ك)لو سلت((ٕ)جمل(
  ك)يػػػِب عػػن كػػ ا ملف (ُِ)  ك)كػػاف عليػػع ملف يقػػوؿ كػػ ا((ُُ) ك)ملحسػػن منػػع كػػ ا((َُ)(حػػ ؼ
  كغّبهػػا مػػن ل يػػف المبػػارات (ُٓ)   ك)ينبػػػي كػػ ا((ُْ)  )ككػػاف الصػػواب ملف يقػػوؿ((ُّ)يقػػوؿ(

  ملك ملف ي ػرح (ُ)  ك)٘بػوُّز((ُٕ)  ك)فيػع ٕبػث((ُٔ)الػٍب يثخػ  هبػا عليػع  كػثف يقػوؿ: )فيػع نظػر(
 (ّ)  ك)قد ييقاؿ(.(ِ)يقوؿ: )قد ييناقى (   كثفٍ اضو اعَبااع  افَب 

                                                             

 من ه ا البحث.ِّٔ  ُِِ  كينظر: صُْٔ  َّٖ  ُّٖ ة حواشو على تواي  األل يينظر:  (ُ)
 من ه ا البحث. ّٗ-ِٗ  كينظر: صٖ حواشو على تواي  األل ية ينظر:  (ِ)
ا ُمن ق ِِْ  َِّ  ُٖٔ  ٗٗ  كينظر: صِّٔ  ُْٖ,ُُٓ  َٖحواشو على تواي  األل ية ينظر:  (ّ)

 البحث.
  من ه ا ِِٓ  َِٓ  َُٕ  كينظر: صّْٓ  َّٓ  ِٕٗ  ِٓٔ  ُٓٔ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ْ)

 البحث.
 من ه ا البحث. ّّّ  ُُٖ  ُْ  كينظر: صَِْ  ّٕٕ  ُِْ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ٓ)
  ُٕٕ  ّٗ  كينظر: صُْٔ  َّٖ  ِٖٖ  ُٕٗ  ُٓٔ  ٖٖ  ُٓ  ُُ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ٔ)

 من ه ا البحث. َِٓ  ِّٔ  ِّٓ  َِّ  ِِٗ  ِِٓ  ُِّ  َِّ  ُٕٕ
 من ه ا البحث. ِْٖ  ٖٔ  كينظر: صُِٗ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ٕ)
 من ه ا البحث. ّٖ  كينظر: صِّنظر: حواشو على تواي  األل ية ي (ٖ)
 من ه ا البحث. َِّ  كينظر: صُْْ  ُُٓواشو على تواي  األل ية ينظر: ح (ٗ)
 من ه ا البحث. ِِٕ  ُِٓ  كينظر: صِٓٔ  ٖٔاي  األل ية ينظر: حواشو على تو  (َُ)
 من ه ا البحث. ِِّ  َُِ  كينظر: صُّٖظر: حواشو على تواي  األل ية ين (ُُ)
 من ه ا البحث. َُٗ  ُٖٖ  كينظر: صُِنظر: حواشو على تواي  األل ية ي (ُِ)
 من ه ا البحث. ِٗٔ  كينظر صُٖٓظر: حواشو على تواي  األل ية ين (ُّ)
 من ه ا البحث. ِّّ  ُُٖ  ُْ  كينظر صََْ  ُِْلى تواي  األل ية واشو عينظر: ح (ُْ)
من  ّْٕ  ِِّ  َِِ  ٖٕ  ُٕ  كينظر: صُِٖ  ُِٔ  ُْٔ  ُّٖواي  األل ية ينظر: حواشو على ت (ُٓ)

 ه ا البحث.
  كينظر: ْٕٗ  ِْٔ  َُْ,ّٕٗ  ُّّ  َِٖ  ُْٖ  ْٖ  ٖٓ  ُٕينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ُٔ)

 من ه ا البحث. ّْٔ  ِٔٗ  ِٕٓ  ُّٗ  ُْٗ  ُْٕ  ِٔص
  ِْ  كينظر: صّّٔ  ِّْ  ّّْ  ُّّ  ُِٗ  ِٖٓ  ُٖٖ  ُٔينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ُٕ)

 من ه ا البحث.  ُّٓ  ِْٖ  ٖٔ
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 )فيػع نظػر(  ك)فيػع ٕبػث(  حيػث كػاف ٥بمػا النصػيب األكػ  استمماؿ ل ظػٍبى  رى كقد ملكثػى 
مػػن طريقتػػع يف التمبػػّب  ػػاالعَباض  ككػػ ل  اإليػػراد علػػى نصػػوص ا ػػن هشػػاـ كملحلامػػع  كػػثف 

 (ْ)"يىرًدي عليع )ذك ال ائية(   ك)ال ين( عند من ملعرهبما. ()متثصبلن قولع: يقوؿ: "

ا ػن هشػاـ  تمليل  مثل اعَبااع على   ملك تمجبو ع قد يمَبض  ثسلوب است هاـو كما ملن  
لػو ملياػػمر  فقػػاؿ:  مػػدـ صػحة الػػػػميراد  ا٤بضػػاؼ إليػع  لت ػػى عنػعيي  ألفٍ عػدـ صػػبلحية ا٤بضػاؼ 
ػاءى زىيٍػده نػىٍ سيػعي(  رفػ و  احتمػاؿ ملف  ا١بػائي كيػف هػ ا كقػد كج هػو   "قولع : )لمدـ صػبلحية( ا: )جى
". عدؿ إليع عن الماقل؛ إلطبلقع على البػارم  "قولع: )للمامل(كقولع:   (ٓ)غبلميع  ملك كتا يع مثبلن

  -مليضنػػا-  كمػػا ملشػػار إليػػع  ا٤بثػاؿ  كالمجػػب كيػػف ال يتحاشػػوف عػن ل ػػظ )ا٤بػػ كر( -تمػاىل-
 (ٔ) ع!" -تماىل- م  ملن ع يستحيل اتصافع

ػػػن"(ٕ)غّبهػػػا  ٫بػػػو: "ال يصػػػ ُّ" كقػػػد يمػػػَبض  ثل ػػػاظو    كقولػػػع: "ال (ٖ)  كقولػػػع: "ال ٰبسي
  كقولػػع: "ال (ُُ)  كقولػػع: "ال دليػػل عليػػع"(َُ)  كقولػػع: "لػػي  علػػى مػػا ينبػػػي"(ٗ)حاجػػة إليػػع"
  كقولػػػػػع: "ا٤بتجػػػػػع ملف (ُ)  كقولػػػػػع: "الظػػػػػاهر"(ُّ) قولػػػػػع: "ا٢بػػػػػ  ملنػػػػػع..."   ك(ُِ)٧بػػػػػ كر فيػػػػػع"

 (ّ)  كقولع: "يلزمع ملف يقوؿ".(ِ)يقاؿ"
                                                             

 من ه ا البحث. ِٖٔ  ُِٖ  كينظر: صُّٕتواي  األل ية  ينظر: حواشو على (ُ)
 من ه ا البحث. ُّْ  كينظر: صُّْظر: حواشو على تواي  األل ية ين (ِ)
 من ه ا البحث. ُْٕ  َُِ  َٔ  كينظر: ص ُْٖ  ُّٖ  ُّّ  ٕٓتواي  األل ية ينظر: حواشو على  (ّ)
   َِٗ  َُٖ  ٖٓ  كينظر: صّّٕ  َِِ  َُُ  ِّ. كينظر ملمثلة غّب : َُٗ حواشو على تواي  األل ية (ْ)

 من ه ا البحث. ُّٕ
من ه ا البحث. ُٗ  كينظر: صََْاألل ية  واشو على تواي ح (ٓ)  
 من ه ا البحث. َِِ  كينظر: صَُِواشو على تواي  األل ية ح (ٔ)
 من ه ا البحث. ِّْ  كينظر: صِْٓ  ُّٗواشو على تواي  األل ية ح (ٕ)
 من ه ا البحث. ُُٕ  كينظر: صِّٕ  ِِٔواشو على تواي  األل ية ح (ٖ)
 من ه ا البحث. ّّٓ  ِّٖ  كينظر: صُْٓ  َّ  ْ واشو على تواي  األل يةح (ٗ)
 .َِْواشو على تواي  األل ية ح (َُ)
 من ه ا البحث. ُُٕ  ُُٓ  كينظر: صُٕٕ  ُٕٓ واشو على تواي  األل يةح (ُُ)
 من ه ا البحث. ِِٗ  كينظر: صّٕٓواشو على تواي  األل ية ح (ُِ)
 من ه ا البحث. ِّٔ  ُّٔ  ِْ  كينظر: صّٗٔ  ّّْ  ُٔواشو على تواي  األل ية ح (ُّ)
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ن  ػػاللْب  كإٍف ٘بػػاكىزى إىل مػػا هػػو ملشػػد ًمػػ علػػى اعَبااػػع القػػوؿي  بي ككمػػا تػػرل فػػإف مػػا يػلًػػ
حش ى عليع  كوص ع  اإلشلاؿ

ي
  ملك (ٓ)  ملك  ػالتللف(ْ)ذل  فإنع يوجع اعَبااع على النص  ا٤ب

  (َُ)  ملك  الضػمف(ٗ)غّب مسػتقي   ملك (ٖ)  ملك  الب بلف(ٕ)  ملك  ثنع منقوض(ٔ)متمْب    ثنع غّبي 
للمصػن ف يف ملمو مػن  ضٍ   كمل يتمػر  (ُِ)  ملك ملف يص ع ٗبػا يػورث ال سػاد كالركاكػة(ُُ)ملك ملٍف يرد 
 اعَباااتع.

 

 

 
 

                                                             

 من ه ا البحث. ُِٖ  كينظر: صْٖٔواشو على تواي  األل ية ح (ُ)
 من ه ا البحث. ُِِ  كينظر: صِْواشو على تواي  األل ية ح (ِ)
 من ه ا البحث. ُٔ  كينظر: صُّٓواشو على تواي  األل ية ح (ّ)
    من ه ا البحث.ُُِ  كينظر: صِْٕ  ُْٓ  ّْٗ  َُُ  ّْ  ِْ  ُِواشو على تواي  األل ية ح (ْ)
 من ه ا البحث. ُُٕ  ُُٓ  كينظر: صُٕٕ  ُٕٓواشو على تواي  األل ية ح (ٓ)
  ّْْ  ِْٗ  ُْٔ  ُُٓ  كينظر: صّْٓ  ُّٖ  َّٖ  ّّْ  ِْٔ  ُٖٗواشو على تواي  األل ية ح (ٔ)

 من ه ا البحث ّّٕ  ُّٓ
  ْٗ  كينظر: صّّٖ  ّّٔ  ِّْ  ُّٕ  ُّّ  ُِّ  ُٓ  ْْ  َِ  ُٗ واشو على تواي  األل يةح (ٕ)

 من ه ا البحث. ِّٓ  ُّْ  ُِٔ  ُٗٗ  ُّٗ  ُٖٗ  َُِ  َٔ
 .َّٕواشو على تواي  األل ية ح (ٖ)
 من ه ا البحث. ِّٔ  كينظر: صُّٓواشو على تواي  األل ية ح (ٗ)
 من ه ا البحث. ُْٓ  كينظر: ِْٖواشو على تواي  األل ية ح (َُ)
من ه ا  ُّٖ  ََِ  ُٗٗ  ٖٓ  كينظر: صِْٓ  َِِ  ُّٖ  ُِٕ تواي  األل يةواشو على ح (ُُ)

 البحث.
 من ه ا البحث. ُْٓ  كينظر: صُٕٔواشو على تواي  األل ية ح (ُِ)
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 اإلجيــاس ٔاإلطــُــاب: انثاًَادلبحث 
ا علػػى غالػػب اعَبااػػات اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ ٠بػػػػػػػة اإلٯبػػاز كاالختصػػار  فهػػو ال   ػػدى

عليػػع ملف يمػػًرض  كنػػدر  كإال فالػالػػبي  إال مػػا دعػػت إليػػع ا٢باجػػةي   إىل اإلطنػػاب كاإلطالػػة يممػػدي 
ا٤بسػػػثلة ا٤بػػػيػػػػػػشللة  كيمقبهػػػا  ػػػالتملي   عػػػرض رملسً  ا٤بسػػػثلة مػػػوجزةن ك٨بتصػػػرة  كقػػػد اٚبػػػ  مػػػنه ى 

  فٍ إ الملػةً  ذكػرً  البيػاف كالتواػي   كقػد ٱبتصػر  مػدـً  شػلل فيهػا  مث  كذكر مػا ينقضػها كيي   عليها
ال ريقػػة ليسػػت  ػػاللثّبة إذا مػػا  هػػ   جػػعك ٍ  كانػػت كااػػحة  كيلت ػػي  ػػإيراد االعػػَباض دك ػػا 

 قورنت  إٯباز   إال ملنع يستمملها يف مواا  متمددة. 

علػػى  البنػػاءى  ا ػػن هشػػاـ كمثػػاؿ مػػا غلػػب علػػى طريقتػػع  اإلٯبػػاز حػػْب اعػػَبض علػػى قٍصػػرً 
األمػػػػر   بػػػػُب عليػػػػع فمػػػػلي ن القسػػػػمة مػػػػا يي السػػػلوف  كال ػػػػت   كاللسػػػػر  كالضػػػػ    ينمػػػػا مل ييٌضػػػػم  

"قولػػػع: )كملنػػػواع البنػػػاء ملر مػػػة( ينػػػتقض هػػػ ا كا٤بنػػػادل  كاسػػػ  )ال( الماملػػػة عمػػػل )إف (  فقػػػاؿ: 
مػػػػن ا٢بػػػػركًؼ  يف مل واهبػػػػا علػػػػى مػػػػا سػػػػي كر (الت ئػػػػة)ا٢بصػػػػر  بنػػػػاء األمػػػػر  كا٤بنػػػػػادل  كاسػػػػ  ال 

تمقل يف األنػواع ٖبػبلؼ المبلمػػات  كح ًفها  فإف قيل: ه   فرعية. قلت: األصالة كال رعية ال
 (ُ)فتثمل." -كما سيجيء-

ػػػ يف كػػػل يبليػػػي   التلسػػػّب راد ٝبػػػ ً كمنػػػع ملٍخػػػ   علػػػى تمبػػػّب ا ػػػن هشػػػاـ  ػػػاط    فت الميػػػعي حي
قػاؿ: )شػائ (   هػ ا ا١بمػ  م  ػرده( لػو قولع: )فإف  "  فقاؿ: رالتثنيث كمل يلس   ض عنها هاءي كعو  

: )كييٍشػػػتػىرىطي. كمػػػا قػػػاؿ الراػػػي  كػػػاف ملنسػػػب  قولػػػع االشػػػَباطى مػػػ   .. إخل ( فليتثمػػػل  فػػػإف  ملكالن
 (ِ)"فيما انت ت فيع الشركطي مناؼو لع. االطرادً 

نٍصػػبي قولػػع: )ملظػػن مػػا زيػػده قػػائ ه( "قولػػع:  اإلشػػلاؿ دكف تمليػػلو  ك٩بػػا اختصػػر فيػػع ذكػػري 
 (ّ)"لػ)ما( ا٢بجازية ملرج ي من رفًمع. ا)قائ ( خ ن 

                                                             

 من ه ا البحث. ُٕٔ  كينظر صّٖ-ّٕحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. ُِّ  كينظر صِٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 من ه ا البحث. ُّٖ  كينظر: صُِٔاشو على تواي  األل ية حو  (ّ)
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 (ُ)")كارت اع ا٣ب ( فيع ا٢بل  قبل التصور. :كمنع قولع: "قولع

 (ِ)قولع: "قولع: )يبلية ملفماؿ( صوا ع: يبلية ملنواع." -مليضنا–كمنع 

ف ي مواا  نادرة  فهو ال ٲبيل إليع كثّبنا  كإف ملطػاؿ ا٤بسػثلة  ١بوء اللقاٍل لئلطنابً كملما 
الملماء فيهػا   عليها  ملك خبلؼى  كفص لها فهو  اؽو يف سياقها غّب خارجو عنها  فقد ي كر ملدلةن 

حػْب اعػَبض علػى رد  ا ػن هشػاـ  تػاء ال اعػل  كتػاء التثنيػث ذل  يف إطارها  كمن ذلػ   ككلُّ 
ػػعى )ك ( ى يٍ لىػػ)مػػٍي حرفيػػة السػػاكنة علػػى زاعً    فقػػد نػػاق  ا٤بسػػثلة  ( ى ئٍ  ًػػ)ك ( ى ٍمػػنً )كا٠بيػػة  ( ىسى

 (ّ)هها.على ٨بال يها  مث  كج   ك ْب  الملل الٍب فيها  كرد  

ا ػن هشػاـ لتقسػي  ا ػن مالػ  الضػمّب ا٤بسػتَب إىل  كمن إطالتع حػْب اعػَبض علػى تنظػّبً 
كاجب االستتار  كجائز   فثفص  عن تقسي  ا ن مال  كموافقيع  بيػاف مػراده   كتقريبػع ممػُب 

 (ْ)ملك امّب من صل. قو٥ب  ٗبا ٱبل ع ظاهره 

علػى ا ػن هشػاـ تسػميتع  ػػ)ملفماؿ كمنع ما جاء يف ) اب: ملفماؿ ا٤بقار ػة( حيػث اعػَبض 
التمبّب  ػػ ل  هػو مػن إطػبلؽ اسػ  ا١بػزء علػى   اس  ا١بزء  فّبل ملف   ا٤بقار ة( من تسمية اللل  

ما تركب منع كمن غّب   ملما األشياء اجملتممة ا٤بػػيم   عنها  اس   مضها فييسم ى )تػليبنا(  كلي   
كما ملطل  عليها ا ن هشاـ  كنق  (ٓ)ل تمريف ا ن ا٢باجب ٥با.كل   اس  جزء و

كيتض  من ذل  قلة مواا  إطناب اللقاٍل يف اعَباااتع  فػالب  يانع للمسػائل  إٯبػاز 
 مستوؼو غّب ٨بل .

 
                                                             

 من ه ا البحث. ِِِ  كينظر: صُّٔحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. َِّ  كينظر: صُٖٗحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .ُٖ-ُٔينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 من ه ا البحث. ِٕٓ  كينظر صُٖينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ْ)
من  ُِٓ  ِّْ  ِْ  كينظر: صَِٖ-ِٕٗ  ْٕ-ْٓ. كينظر: ُٖٖينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ٓ)

 ه ا البحث.
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 انحعزض نهخالف, ٔيٕقفّ :انثانثادلبحث 
لقػاٍل ن سػع النحوية  سػواء  ػْب ال من ا٣ببلفاتً  سمت حاشية اللقاٍل  استمراض عددو ات  

 الصػػواب الػػ م يػػرا  ع يف توجيهاتػػع  كيبػػْب   مضنػػا مػػن ملحلامػػع  ملك ٱبال ىػػ كػػثف يػػريد  كا ػػن هشػػاـ   
ملفػػػرادنا  كال ارسػػػي  كال ػػػراء  كا ػػػن مالػػػ   كا ػػػن النػػػاظ    فيهػػػا  ملـ  ػػػْب اللقػػػاٍل ك ػػػْب الملمػػػاءً 

٫بػػوم  كػػثف يػػرج   رملينػػا    ملك مػػ هبو النحػػويْبكالراػػي  كغػػّبه   ملـ  ػػْب اللقػػاٍل ك ػػْب ٝبهػػور 
 ـ  استمراض ا٣ببلؼ  ْب ملقواؿ ا ن هشاـ ن سع. كت صيل القوؿ على النحو اآليت:عليه   مل

)ملظيػػػنُّ :  التنػػػازع يف مثػػػلً مػػػا خال ػػػع يف إملػػػاف تػػػثيت   فممػػػا كػػػاف  ػػػْب اللقػػػاٍل كا ػػػن هشػػػاـ
يٍ  هػو الػ م  الحتيػاج المامػل الثػاٍل إىل اػمّبً    فمىنىمع ا ن هشػاـ؛ًن ملخىوىٍيًن(كىيىظين اًنًِب ملخنا الز ٍيدى

ػػر كجػػع  خػػ  عػػن اسػػ و  ٨بػػالف يف اإلفػػراد كالتػػ كّب للمتنػػازىع فيػػع  كخال ػػع يف ذلػػ  اللقػػاٍل  كفس 
إٍذ طلػػػب  إخل( ا٢بػػػ ُّ ملنػػػع ال فسػػػاد يف ذلػػػ ؛ ..قولػػػع: )كالػػػ م يظهػػػر يل. قولػػػع: "٨بال تػػػع لػػػع 

هػا إىل المامل للممموؿ إ٭با هو توجهع إىل ممُب ا٤بمموؿ كماد ة ل ظع  كملم ػا صػورةي ل ظػع فمرجمي 
 (ُ)"الواق  يف ن   األمر  على ملف  صورةى التثنية إ٭با حصلت  مد تسلط )ملظن( كإعما٥با.

تلى  كنوقشػت يف من شير اح األل يػة غػّب ا ػن هشػاـ   فه فيها؛ حيث منمها عدده كا٤بسثلة ٨بي
ػػ(ِ)غػػّب مصػػن ف متا متػػع ع ٨بال تػػع إال ال ػػن هشػػاـ  كمل يمػػرض يف ا٤بسػػثلة   للػػن اللقػػاٍل مل يوج 

  لػّب   ملك موافقة غّب  لع من ٫باة عصر .

: ا٤بشػت   هاملحػد :كاألشياءي الٍب يػيٍنمت هبػا ملر مػةه ": اعَبض على قوؿ ا ن هشاـكمنع ما 
ػػدىثو كصػػاحبع"   يف رد   علػػى اعػػَباض ا ػػن النػػاظ  علػػى ا ػػن مالػػ  (ّ)كا٤بػػراد  ػػع مػػا دىؿ  علػػى حى

لػػة  كال يينمػػت اآلك  كا٤بلػػافى  ا٤بصػػدر  ليشػػمل الزمػػافى مػػن ل ػػظ  خػػ ى مػػا ملي  ا٤بشػػت    حػػْب قػػاؿ  ػػثف  
 شػػيء منهػػا  فػػرد  جوا ػػع اللقػػاٍل  قػػوؿ ا ػػن النػػاظ  مػػن ملف ا٤بشػػت  ا٤بوصػػوؼ هػػو مػػا دؿ علػػى 

                                                             

 من ه ا البحث. ُّْ  كينظر صّّْ-ِّْحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. ُّٓ-ُّْينظر ص  (ِ)
 .ِْٕ-ِّٕ/ّ ملكا  ا٤بسال  (ّ)
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فاعل ملك م موؿ  ع  متضمننا ممُب ال مل كحركفع  فبع يصػب  للمشػت  إطبلقػاف  ملم ملنػع رج ػ  
 (ُ)طنا العَبااع.قوؿ ا ن الناظ  رد ا  ع على ا ن هشاـ  كإسقا

حػْب ذكػر ا ػن هشػاـ يف ) ػاب: اإلاػافة( ملف  مػا كػاف ا كمن ٨بال ة اللقاٍل للملماء ملفػرادن 
ٍونًعً  يف ٗبنزلة )إٍذ( ك)إذا( فإنػع ٗبنزلتهمػا فيمػا يضػافاف   يػثيت ٤بػا ملك مضػى ٤بػا ميػبػٍهى  زىمافو  اس ى  كى

 دكف (إذٍ ) ميٍشػػػًبع يف النػػػاظ  ككىافقػػػة  سػػػيبويع قػػػوؿي مث قػػػاؿ  ثنػػع   إليػػع  كمث ػػػل لػػػع  ػػػبمض األمثلػػػة
َّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّ : تماىل  قولع ا٧بيٍتىج   ( إذىا) ميٍشًبع

ػا قولع:   فمل   اللقاٍل على (ِ) )٧بتج 
  ذل  لي  مػن ٧بػل النػزاع  ثف  يػيرىدُّ احتجاجيع )ملم ا ن مال ( : " ثٍف قاؿ... إخل(  قولع تماىل
 (ّ)".كاستممالع يف م ل  الزماف ٦باز  إذ اليـو مواوع لزماف ٧بدكد  كهو ا٤ببه 

د ع اسػػػتقبلؿ شهصػػػيتع  ك يػػػاف رمليػػػع عنػػػفتبػػػْب  مػػػن هػػػ   النمػػػاذج  كمػػػن غالػػػب منهجػػػ
لؤلل ػػػػاظ  مث يواػػػػ  الوجػػػػع الػػػػ م يػػػػرا  هػػػػو  التمليػػػػل    كاختيػػػػارو لؤلسػػػػاليبً  ا٣بػػػػبلؼ   انتقػػػػاءو 

كإيضػاح  كػرد   علػى رملم ال ارسػي يف رفػ  مممػوؿ الصػ ة  كالتهري . كقد ٱبػال ه  دكف تمليػلو 
"كيف صحة ه ا الوجع يف ٫بو: زيػد حسػن على اإل داؿ من امّب مستَب فيها  فقاؿ اللقاٍل: 

 (ْ)مل و  نىظىره".

 رمليػػع  ملك ملحػػد ا٤بػػ اهب النحويػػة  ملك يػػوافقه  في ضػػل رمليهػػ   مهػػورى ا١ب قػػد ٱبػػالفكمػػا 
تقسػي  ثلتع  رمليه   كمثػاؿ األخػّب نقضػع ع  ملك ينقض مسعلى اآلخىر  ملك على ا ن هشاـ ن س

 )كينقسػػ ... "قولػػع:: ا ػػن هشػػاـ للضػػمّب ا٤بن صػػل حسػػب مواقػػ  اإلعػػراب  فػػرد  اللقػػاٍل  قولػػع
 (ٓ)."كهو الصحي   ْبإنع ال ٧بل لع عند البصريف ؛منقوض  ضمّب ال صل( إخل

يف ) ػاب: ا٤بمػرب  كما استمرض ما اختلف فيػع قػوؿ ا ػن هشػاـ مػن األحلػاـ  كمػا يف
حيػث اعػَبض علػى ا ػن هشػاـ ا٢بلػ   مػدـ   يف األفمػاؿ لة البناء علػى الضػ   يف مسثكا٤ببِب(  

                                                             

 من ه ا البحث. ِٗٗ-ِٖٗ. كينظر: صِْٓ-ُْٓحواشو على تواي  األل ية ينظر:  (ُ)
 .ُّسورة ال اريات   (ِ)
 من ه ا البحث. َِٓ  كينظر: صُِْاي  األل ية حواشو على تو  (ّ)
 .ّْْ حواشو على تواي  األل ية (ْ)
 من ه ا البحث. ُِٔ-َِٔ  كينظر: صِٖحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
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يف البنػاء   ينمػا قػد حلػ  يف غػّب )التواػي (  بنػاء ا٤بااػي  اللسػر كالضػ  علػى ال مػلً  دخوؿً 
 البنػػػاء ملر مػػػة:كملنػػػواع إف اتصػػػلت  ػػػع كاك ا١بماعػػػة  قػػػاؿ ا ػػػن هشػػػاـ يف البنػػػاء: "  علػػػى الضػػػ   

كلثقلهما كيقػل   كالض   كالنوعاف اآلخراف ٮبا: اللسر... كالثاٍل: ال ت ... ملحدها: السلوف
قولػع: )مل يػدخبل فيػع( كيقػوؿ اللقػاٍل: "  (ُ) "س كاال  كدىخىبلى يف ا٢برؼ  ال مل مل يدخبل فيع

 اػمةى  نػاءو كمػا مشػى ه ا ظاهره على القوؿ  ػثف الضػمةى يف )اىػرى يوا( عاراػةه ٤بناسػبة الػواك  ال
  حيػػػث قػػػالوا يف ا٤بااػػػي: يبػػػُب علػػػى (ّ)  كٝباعػػػة غػػػّب (ِ)عليػػػع ا٤بصػػػنف يف غػػػّب هػػػ ا اللتػػػاب

كعلػػى  (ْ)"البػػارز فيسػػل ن. ال ػػت  مػػامل يتصػػل  ػػع كاك ا١بماعػػة فيضػػ   ملك اػػمّب الرفػػ  ا٤بتحػػرؾ
شػراح األل يػة  القوؿ  بناء ا٤بااي على ال ت  مامل تتصل  ع كاك ا١بماعة فيض  مشى عػدده مػن 

ركض ا٢بركػػػة    ينمػػػا رملل األمشػػػوٍل عيػػػ(ٓ)كػػػا ن القػػػي   كا ػػػن عقيػػػل  كالسػػػيوطي  كا ػػػن طولػػػوف
 (ٔ)للمناسبة.

كما اعتي ر عن ا ن هشاـ  ثف  مراد  كمػن كافقػع مػن البنػاء علػى ال ػت  هػو البنػاء ل ظنػا  
عليع ل ظنا  ل تقػديرنا   إال عند االتصاؿ  واك ا١بماعة  ملك امّب الرف  ا٤بتحرؾ الظاهر فبل ييبُب

 (ٕ)كهب ا القوؿ قد قاؿ ا٣بضرمُّ.

ملما قولع  لوف الض  يف ا٤بااي ا٤بقَبف  واك ا١بماعة عارانا للمناسبة  كلي  للبناًء فقػد 
مليجيبى عنع  ثٍف ال منافاة؛ أل    صرحوا  ثف  اللسرة يف )ملمً ( للبناء  م  كو ا للتهلص من 

علػػػى هػػػ ا التهػػػري   علػػػى الملػػػ  ٩بػػػا  اللتػػػا ْب  فلػػػ  يضػػػ رب قولػػػع يف (ٖ)التقػػػاء السػػػاكنْب
ملجاب  ع ا٢بمصي كا٣بضرم من ملف  مراد ا ن هشػاـ هػو البنػاء علػى ال ػت  تقػديرا عنػد اتصػاؿ 

                                                             

 .ّٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
  .ِٗٓ/ِ  كشرح اللمحة البدريٌة ِٕ( ينظر: شرح ق ر الندل ِ)
 .ُّ/ُ  كالبهجة ا٤براٌية ّٖ/ُ  كشرح ا ن عقيل ُّٗ( كالز٨بشرم  كا ن عقيل  كالسيوطي. ينظر: ا٤ب صل ّ)
 من ه ا البحث. ِْٕ-ِْٔ  كينظر: صّٖحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 . َٔ/ُ  شرح ا ن طولوف ُّ/ُ  البهجة ا٤براية ّٖ/ُ  شرح ا ن عقيل ُٗ/ُينظر: إرشاد السال   (ٓ)
 .َٖ-ٕٗ/ُ. كينظر: ٮب  ا٥بوام  ْٓ/ُينظر: شرح األمشوٍل  (ٔ)
 .ٕٔ/ُضرم على شرح ا ن عقيل   كحاشية ا٣بَٔ/ُينظر: حاشية ياسْب على التصري   (ٕ)
 .ِٔ/ُينظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ٖ)
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ال مػػل  ػػػواك ا١بماعػػػة؛ ألن ػػػع قػػد صػػػر ح  بنائػػػع علػػػى الضػػػ  يف غػػّب )التواػػػي (  فػػػبل تتجػػػع هػػػ   
 اإلجا ة عنع.

, يف النػػداء كاإلاػػافة حػػ ؼ )ملىٍؿ( الزائػػدةً  مسػػثلةً يف ؼ  ػػاألداة( ا٤بمػػر  يف ) ػػاب: ككمػػا  
مػػن اليمم ػػرًؼ  اإلاػػافة ملك األداة مػػا غىلىػػبى علػػى "ض علػػى ا ػػن هشػػاـ حػػْب قػػاؿ: اعػػَب  حيػػث

داء ملك إاػافة إال يف نػ  الزمػة ( ه   زائػدةه ك )ملىؿٍ  ...  مض مىٍن يستحقع حٌب الٍتحى ى  األعبلـ
ػػى  ىاًهلىػػػةى( ك )فيجػػب حػػػ فها ٫بػػو: )يىػػػ (ا ملىٍعشى ػػػى تػىٍػلًػػبى , (ُ)"كقػػػد ٰبػػ ؼ يف غػػػّب ذلػػػ   ملىٍعشى

( الزائدة يف علػ  ملىؿٍ ( ه   من )ملىؿٍ )إال يف نداء ملك إاافة( ال ٱب ى ملف ) :قولعفيقوؿ اللقاٍل: "
 دة يف علػػ  قارنػػت كاػػمع:( الزائػػملىؿٍ   ملم نقلػػع ا٢باصػػل  الػلبػػة  كقػػد قػػاؿ يف )(ِ)قارنػت كاػػمع

فػػإف    كقػد اسػػتثُب هنػا النػداء كاإلاػػافة  كغّبٮبػا قلػيبلن  (ّ) نػػداءن كال غػّبى  إ ػا زائػدة  كمل يسػتثنً 
–ل كاف ا٤براد االسػتثناء فيػع      كإف مل يلن مرادناملشلل األمري  كاف اإلطبلؽ يف األكىل مرادنا

اؿ ملف يف مواػػػ  التقييػػػد  كيػػػدؿ ٥بػػػ ا االحتمػػػ   فػػػبل إشػػػلاؿ إال مػػػن حيػػػث اإلطػػػبلؽ-مليضنػػػا
نقػػل عػػن ا ػػن مالػػ  ملف  -عنػػد اللػػبلـ علػػى )اليسػػ ( -(ْ)السػػمْب يف إعرا ػػع يف سػػورة األنمػػاـ

كاهلل    كهػػو ٨بػػالف ٤بػػا عليػػع ا٤بواػػ  (ٓ)الزائػػدة يف علػػ  قارنػػت كاػػمع  الػالػػب فيهػػا اإليبػػات
 .(ٔ)"ملعل   الصواب.

 ميشًللىْب: ككجع اعَبااع قائ  على ملف يف حيل  ا ن هشاـ على )ملؿ( الزائدة احتمالْب
ااػػ راب قػػوؿ ا ػػن هشػػاـ يف )ملىٍؿ( الزائػػدة  حيػػث قػػاؿ  ث ػػا الزمػػة لبلسػػ   إال  األول:

حػػػاؿ النػػػداء  ملك اإلاػػػافة   ينمػػػا ملطلػػػػ  القػػػوؿ  إيبامػػػا  دكف االسػػػتثناء  النػػػداء كاإلاػػػػافة يف 
 ال صل ال م ملفرد  للحديث عنها.

                                                             

 . ُْٖ/ُملكا  ا٤بسال   (ُ)
ٍوملىؿ  (ِ)  ز ل.كالمي   كالبلت  سى ً كاليى   كالس مى
 . ُْٖ/ُملكا  ا٤بسال   ينظر: (ّ)
 . ِٗ/ٓالدر ا٤بصوف ينظر:  (ْ)
 .ِّٗ/ُشرح اللافية الشافية  ظر:ين( ٓ)
 .َُّحواشو على تواي  األل ية  (ٔ)
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فلػػػاف حقػػػع ملف يقيػػػد   ػػػثف يف ا٤بواػػػ  األكؿ   ملؿ( زائػػػدةإطػػػبلؽ القػػػوؿ  ػػػثف ) الثممماني:
 يستثِب النداء  كاإلاافة؛ ليت   م  قولع هنا.

ػر مبلزمػة )ملؿ( للملىػ   الػ م مث ذكر ٨بال ة ا ن هشػاـ لػرملم ا ػن مالػ   حيػث رملل اآلخى
قػد يسػمى  اسػ  فيػع األلػف كالػبلـ فػبل ت ارقانػع؛ أل مػا منػع ٗبٍنزلػة ع  حْب قػاؿ: "كامى  قارنتى 

من ذل : األلػف   هبما )اهلل( يف ملص  القولْب  ك كالبلـ ا٤ب تتى سائر حركفع  كمن ذل  األلف 
   ينمػػػا يػػػرل ا ػػػن هشػػػاـ (ُ)"كمػػػن ذلػػػ  األلػػػف كالػػػبلـ يف )الػػػبلت(.  ...كالػػػبلـ يف )اليسػػػ (

ح ؼ )ملؿ( يف النداء كاإلاافة. كاستدؿ اللقاٍل  ػ كر ا٣بػبلؼ علػى تقويػة االحتمػاؿ الثػاٍل. 
  ع )ملؿ( يف النػػداء كاإلاػػافة  كمٍنػػفًػػ  األكؿ سػػهونا  ٢ب ٍ يف ا٤بواػػ التقييػػدي  كقػػد فػػات ا ػػنى هشػػاـ

 (ِ)اجتماعهما يف )مػِب اللبيب(  ك)شرح ش كر ال هب(  ك)شرح ق ر الندل(.

يف  ا٤ب لػػ  نيا ػػة الصػ ة عػػن ا٤بصػدر يف االنتصػػاب علػى ا٤ب مػػوؿً  عػػن ٘بػويزً كيف ا٢بػديث 
ع هنػا عػن مػا يف  مػػض  مقاليػ خػالفى  فقػد اعػَبض علػى ا ػػن هشػاـ ملفٍ   ) ػاب: ا٤ب مػوؿ ا٤ب لػ (

 ؿُّ مػا يػدي  ا٤ب لػ ً  علػى ا٤ب مػوؿً  يف االنتصػابً  عػن ا٤بصػدرً  "ينػوبي كتبع  حيث قاؿ ا ػن هشػاـ: 
ع يف تميػػْب الصػػ ة نائبػػةن عػػن ا٤بصػػدر يف فانتقػػد اللقػػاٍل ااػػ را ى  (ّ)"...علػػى ا٤بصػػدر ًمػػٍن ًصػػ ىةو 

ن )مً  :قولعن كتبع  قاؿ اللقاٍل: "ها يف غّب )التواي ( ماالنتصاب على ا٤ب موؿ ا٤ب ل   كمنػٍمى 
 إف   :كقػػػاؿ  صػػػ ة ا٤بصػػػدر عنػػػع مػػػن امتنػػػاع نيا ػػػة عليػػػع يف  مػػػض كتبػػػع الف مػػػا نػػػص  ٱبػػػ صػػػ ة(

 َّ  مخ جخ محُّ : تماىل قولعمن  (مخ)
حاؿ من امّب ا٤بصػدر ا٤ب هػـو مػن ال مػل   (ْ)

ك)شػرح ق ػر  ا٤بن  يف )مػِب اللبيب(   صر حكقد   (ٔ)."(ٓ)ال مل  ملم: فلبل  حاؿ كونع رغدنا
  َّ  مخ جخ محُّ  :٫بػو  كلي  ٩با ينوب عن ا٤بصدر صػ تعحيث قاؿ: "  (ٕ)ق ر الندل(

                                                             

 .ِّٗ/ُشرح اللافية الشافية  (ُ)
 .ِٓٓ-ِْٓ  كشرح ق ر الندل ََِ  كشرح ش كر ال هب ْٖٓنظر: مػِب اللبيب ي (ِ)
 .ُِّ/ِملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ّٓسورة البقرة   (ْ)
  .ِِٔينظر: شرح ق ر الندل  (ٓ)
 .ّْٕحواشو على تواي  األل ية  (ٔ)
 .ِِٔ  كشرح ق ر الندل ٖٓٓينظر: مػِب اللبيب  (ٕ)
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ػػػزعمػػػوا ملف األصػػػل: ملكػػػبلن   خبلفػػػا للممػػػر ْب  َّ ع   كنا ػػػت صػػػ تي  ؼ ا٤بوصػػػوؼي  رغػػػدا  كملنػػػع حي
كمػػػا ذكػػػر  األزهػػػرم  فقػػػاؿ: "كنب ػػػع إىل هػػػ ا االاػػػ راب خالػػػد  (ُ)".منا ػػػع  كانتصػػػبت انتصػػػا ع

  من إقامة الص ة مقاـ ا٤بوصوؼ يف االنتصاب على ا٤ب موؿ ا٤ب ل  تبػ  فيػع ا ػن مالػ  ا٤بوا  
 (ّ)(".شرح الق ر)  كخالف ذل  يف (ِ) (شرح التسهيل)يف 

يف ) ػػػاب: يف مسػػثلة  قػػاء ا٢بػػرؼ ا٤بمتػػل  مػػد نقػػل حركتػػع  اعَبااػػع علػػى ا ػػن هشػػاـكك
نقػػػل حركػػة ا٢بػػرؼ ا٤بتحػػػرؾ ا٤بمتػػل إىل السػػػاكن  :"هػػػ ا  ػػابحػػْب قػػػاؿ ا ػػن هشػػاـ: اإل ػػداؿ( 

كٯبب  مد النقًل يف ا٤بسائل األر   ملف يبقػى ا٢بػرؼ  ...كذل  يف ملر   مسائل:  الصحي  قبلع
مث   (ْ)يناسػػب تلػػ  ا٢بركػػة إف مل ٯبانسػػها"كملف تقلبػػع حرفنػػا  -ا٤بمتػػل إف جػػان  ا٢بركػػة ا٤بنقولػػة

ػػػٍ ؼي إحػػػدل "صػػػيػة )مىٍ ميػػػوؿ( كٯبػػػقػػػاؿ يف ا٤بسػػػثلة الرا مػػػة:  ب  مػػػد النقػػػل يف ذكات الػػػواك حى
كقلػػبي الضػػمة كسػػرة؛ لػػئبل تنقلػػب اليػػاء   يف ذكات اليػػاء ا٢بػػ ؼي  -مليضنػػا–الػػواكين...  كٯبػػب 

  ذىكىاتي اليػػاء  ػػ ىكىاتي الػػواك"كاكنا فتلتػػب
فػػاعَبض عليػػع ملف خػػالف قولػػع فيمػػا  مػػد عػػن قولػػع   (ٓ)

 صػيػةى  سػيجيء ملف   ... إخل((ٔ)[األر ػ ائل  : )كٯبػب  مػد النقػًل يف ا٤بسػ"قولعالسا    كيقوؿ: 
 ػداؿ إكٯبػب   لػئبل تلتػب   ػ كات الػواك ؛فيهػا  مػد النقػل من ذكات الياء تثبت الياءي  (ؿوٍ مي  ٍ مى )

إال ملف  )كٯبب  مد النقل يف ا٤بسػائل األر ػ ... إخل( : قولعفينتقض   ل    قبلها كسرةن  عً تً ام  
 (ٕ)  كفيع نظر."للحركةا ٦بانسن  ةالمل فيع حرؼي  نع  مد النقل صار ماإ :يقاؿ

كقػػد ملكجػػب ا ػػن هشػػاـ يف صػػدر مسػػائل البػػاب إ قػػاء ا٤بمتػػل إف جػػان  ا٢بركػػة ا٤بنقولػػة  
(  ؿوٍ ميػػػ ٍ مى اليػػػاء مػػػن صػػػيػة ) كيف هػػػ ا الشػػػ ر االخػػػتبلؼ؛ إل قػػػائه  حػػػرؼ الملػػػة مػػػن ذكاتً 

                                                             

 .ِِٔشرح ق ر الندل  (ُ)
 .ُِٖ/ ِشرح التسهيل  (ِ)
 .ّْٗ/ُالتصري   (ّ)
 .َِْ/ْملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .َّْ/ْملكا  ا٤بسال   (ٓ)
 يف التحقي  )األر مة(  كالصواب ما مليبتُّ  كهو ا٤بثبت يف نيس  التواي . (ٔ)
 .ْٕٗحواشو على تواي  األل ية  (ٕ)
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ان  ا٢بركػػة  فلػػ  ي ػػا   علػػى مػػا ٯبػػ قلػػب ا٢بػػرؼي ملف يي  ه  ا٢بركػػة الػػٍب قبلهػػا  ككػػاف القيػػاسي كقلػػبً 
 ما ملكجب فيما قبل. ه ا الصني ي 

   ينما جمل األخ ػ ي احملػ كؼ (ُ)( الواكؿوٍ مي  ٍ مى احمل كؼ من صيػة ) قد جمل سيبويعك 
ػر؛ ٤بناسػبة ا٤بمتػل ا٢بركػة (ِ)المػْب   فجػاء اللقػاٍل  احتمػاؿ اإلجا ػة عػن االعػَباض ٗبػ هب اآلخى

ا  كلملػع اسػتبمد  ٤بػا  ػع مػن ٨بال ػةو للقيػاس يف قلػب ا٤بنقولة  للنع جمل يف ه ا االحتماؿ نظػرن 
 الضمة إىل كسرة.

كما فض ل  مضه  م هب سيبويع للتمليػل السػا    للػن يبقػى اللقػاٍل علػى صػوابو يف 
 رمليع  اا راب حل  ا ن هشاـ.

للهػبلؼ  ػْب ملقػواؿ ا ػن هشػاـ مػا كػاف يف ) ػاب: الوقػف( يف تػاء )ملخػت( ك من ذكػر  
"كإذا كقف على تػاء التثنيػث التزمػت التػاء  إف  على ا ن هشاـ يف قولع:  ك) نت( فقد اعَبض

  ملك  اسػػػػ  كقبلهػػػػا سػػػػاكن صػػػػحي    (قىامىتٍ ػ)  ملك فمػػػػل  كػػػػ(ٜبي تى ػ)كانػػػػت متصػػػػلة ٕبػػػػرؼ  كػػػػ
للتاء الٍب يف )ملخت( ك) نت(  كهو ٨بالفه ٤با ذكر  حيث ملقر  التثنيثى  (ّ)) ًٍنت("كى  ػ)ملٍخت(ك

"كتقػوؿ يف    لوف التاء فيهما ليست للتثنيػث  حػْب قػاؿ: سل   فقد  ) اب: النسب(ذكر يف 
 (ٍخػٍبٌّ ملي ): ن  يقػوؿ فيهمػات(: )ملىخىًوم( كما تقوؿ يف ملخ  كتقوؿ يف ) ًٍنت(:  ػىنىًوم. كيو خٍ )ملي 
 (ْ) ."كذل  ميسىل  ...  قبلها ساكن صحي  جنا  ثف  التاء لػّب التثنيث؛ ألف ما٧بت (  ًٍنٍبُّ )كى 

"قولػػػػع: )ملك  اسػػػػ  كقبلهػػػػا سػػػػاكن قػػػػاؿ: تلػػػػ  ا٤بهال ػػػػة  ػػػػْب القػػػػولْب  ك  فػػػػاعَبض علػػػػى
 علػػػى مػػػا  كو ػػػا ليسػػػت للتثنيػػػث  ؛مػػػع مػػػن تسػػػليمع ليػػػون قػػػد ٱبػػػالف ذلػػػ  مػػػا قد   صػػػحي (

 (ٓ)."ر  مى 

                                                             

 .ّْٖ/ ْاللتاب ينظر:  (ُ)
 .َُٓ/ ُ ينظر: ارتشاؼ الضرب (ِ)
 .ّْٕ/ْملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ّّٕ/ْا٤بصدر السا    (ْ)
 .ّْٖحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
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كقػػد ٤بػػ  خالػػد األزهػػرم هػػ ا االنتقػػاد فسػػب  اللقػػاٍل  ػػثٍف عل ػػل  ػػثف  التػػاء ٤بػػا سػػلن مػػا  
  للػػن  قولػػع ال يػػدف  (ُ)هبػػا إال لئل٢بػػاؽ  ػػػ)قف( ك)جػػ ع( قبلهػػا مل تلػػن للتثنيػػث  كمػػا جػػيء

  ْب قوليع. االا راب الصري   كانتقاد اللقاٍل كجيعه  كفات ا ن هشاـ التوفي ي 

ل األدب يف ملسػػاليبع  كال فإنػػع يتحػػر   -لػػػّب  ال ػػن هشػػاـ ملـ–كاللقػػاٍل حػػْب ٱبػػالف رملينػػا 
مػػػن ا٤بػػػ اهب لػػػداف و غػػػّب  يػػػاف الصػػػواب  كيف غالػػػب ا٤بسػػػائل ٘بػػػد  ينتصػػػر لن سػػػع  ملك ٤بػػػ هبو 

 يد ت صيل ي يد يف فصل ا٤بسثلة.ز كاوح ترجيحع   مد م

 

 
 

                                                             

 .ِٗٔ/ِالتصري   (ُ)
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 :اخلــايــض انفصــم

 انحــقـٌٕــى
 .انظًات ٔادلآخذادلبحث األٔل: 

 .ًٍ خاء بعذِجؤثري آرائّ فٍادلبحث انثاًَ: 
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 ادلبحث األٔل: انظًات ٔادلآخذ

قػد ك   زت ا٢باشػيةعلى اللقاٍل يف اعَباااتع ٠بات ال  د من تقييدها  حيػث مي ػ تظهر 
 متمددة  ت صيلها يف ا٤ب الب اآلتية: ت يف مظاهرى تبد  

 في نقل النصوص واآلراء, وتوثيقهاالمطلب األول: مدى الدقة 

ِب  الدقػة يف غلب على اللقاٍل المنايػة  نقػل النصػوص يف حاشػيتع دكف تصػرؼ  كمػا عيػ
مػػن هراء جها ػػ م    ع ٔبمهػػرةو ملقػػوا٥ب  إلػػيه   كقػػد ح لػػت حاشػػيتي  توييػػ  هراء الملمػػاء  كنسػػبةً 

م   كػا ن ا٢باجػب  كالراػي  كا ػن مالػ   كا نػع ا ػن  اع يف النقل عػن مصػن  ع كيقتي ت دقتي فتجل  
 د على ا٤بتوسط  كشرح ا٤برادم  كغّب ذل .الناظ   كا ن هشاـ  ككما نقل عن حواشي السي  

 نقل عنه   تصرُّؼو فإنع ينقلع ٗبمنا  دكف إخبلؿ ٗبحتوا   كيمزك  إىل قائلع. ع إفٍ كإن  

َّمب خب حب ُّ ) "قولػػع: ذلػ  قػػوؿ اللقػاٍل: مػا مشػػلفم
قػاؿ ا ػػن ا٢باجػػب: ( (ُ)

كقػػ   "ا٤ب مػػوؿ  ػػع: مػػا كقػػ  عليػػع فمػػل ال اعػػل."   قػػاؿ الراػػي: "هػػو ل ػػظ جػػار اهلل  يريػػد مػػا
ا  كملكجػػػػدت اػػػر نا   عليػػػع  ملك جػػػرل ٦بػػػرل الواقػػػ ؛ ليػػػدخل فيػػػع ا٤بنصػػػوب يف )مػػػا اػػػر ت زيػػػدن

(  فلثنػػ  ملكقمػت عػدـ الضػػرب علػى )زيػػدو(  ككػثف  الضػربى كػػاف شػيئنا ملك  قمػػت كملحػديت قتػػبلن
 م موؿه  ع. ( يف اآلية اللرٲبةمبعليع اإلٯباد." انتهى. كعلى ه ا فػ)

 ػػع يقتضػػي إيقػػاع   يمػػُب: ألف كونػػع م مػػوالن كقػػاؿ ا٤بواػػ  يف ا٤بػػػِب: هػػو م مػػوؿ م لػػ 
 ا٣بل   ملم اإلٯباد عليع  كهو مستحيل؛ إذ فيع ٙبصيل ا٢باصل.

كفيػع نظػر؛ إذ إيقاعػع عليػػع إ٭بػا يقتضػي كجػػودى ا٤بوقىػً  عليػع حػػاؿ اإليقػاع  كذلػ  ٙبصػػيل 
سػػػا    ٭بػػا ا٤بسػػػتحيل ٙبصػػيلع ٕبصػػوؿو إا٢باصػػل ٕبصػػوؿ مقػػارف للتحصػػػيل  كال اسػػتحالة فيػػع  

  (ِ)."عليع  كذل  غّب الزـو  فليتثمل

                                                             

 .ْْسورة المنلبوت   (ُ)
 من ه ا البحث. ِٓٓ  كينظر: صٖٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
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)كافيػػػػة ا ػػػػن   مصػػػػن يهماكقػػػػد نقػػػػل نص ػػػػي ا ػػػػن ا٢باجػػػػب  كالراػػػػي ذاممػػػػا الل ػػػػ ين يف 
  كمػػا نقلػػع عػن ا ػػن هشػػاـ فقػد عػػزا  إلػػع (ِ)ك)شػػرح الراػي للافيػػة ا ػػن ا٢باجػب( (ُ)ا٢باجػب(

 (ّ)ك ْب  ميستقا  كهو )مػِب اللبيب(.

 فيمػا ينقػل كينسػب مػن هراء كنصػوص  إال ملف   -غالبنػا-كييلم ي من اللقاٍل ٙبر م الدقػة 
 عليع ماخ  يف حاشيتع  هي:

ملماء كملقوا٥ب   كعدـ التصري   النقل عنه   كمن ذل  تثكيل ذكر  مض هراء ال األول:
 :(ْ)ال ارسي لقوؿ الشاعر

 وإن ي َلَراٍج َنْظَرًة ِقَبَل الممتي     َلَعل ي وِإْن َشطَّْت نَمَواَىا َأُزورُىا

 (ٓ)تثكيلع دكف عزكو لع. اللقاٍل فنقل .لملي ملزكرها :ملم الٍب ملقوؿ قولع: 

َّ ىن نن من ُّ كحْب عل   على استشهاد ا ن هشاـ  قولع تماىل: 
على جػر   (ٔ)

يىػةن   ال اعل ل ظنا  الباء الزائدة  فقػاؿ  ػثف  ٚبرٯبػع علػى ا٤بشػهور  كمػنه  مػن قػاؿ  ػثف  البػاء ميمىد 
 (ٕ)ك)ك ى( ٗبمُب )اكتًف(  كمل ينسب ه ا القوؿ لصاحبع كهو الزج اج.

عػػدـ عنايتػػع  نسػػبة األ يػػات إىل قائليهػػا  رٗبػػا اختصػػارنا كرغبػػة يف الته يػػف علػػى  الثمماني:
 القارئ.

                                                             

 .ُّ( اللافية ُ)
 . ُّٗ/ُ لللافية شرح الراي (ِ)
 .ٕٖٔينظر: مػِب اللبيب  (ّ)
 : كاآليت كركاية الديواف  ُٗٓ/ِيف ديوانع  ( من ال ويل  لل رزدؽ  كهوْ)

 عىلٌي ملىنىا٥بيا كإٍل  لىرىاـو رىٍميىة ًقبىلى الٍب     لىمىٌلي كًإٍف شىق تٍ 
 .ِْٓ/ُ  كشرح األمشوٍل ُٕٔ  كمػِب اللبيب ُُٖ/ِاللباب للمل م ينظر البيت يف:  

 .ُُٗشرح مل يات مػِب اللبيب قوؿ ال ارسي يف  . كينظرُُْشو على تواي  األل ية ( ينظر: حوآ)

 .ُٔٔ( سورة النساء  ٔ)
 .ُْْ  كمػِب اللبيب َِّ/ُالزج اج يف اللباب للمل م . كينظر قوؿ ِِٖ( ينظر: حواشو على تواي  األل ية ٕ)
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  :(ُ) قولعا١بار على غّب االس   األجودي التمثيل لدخوؿً كمن مثاؿ ذل  حْب قاؿ: "

 (ِ)".َما لَْيِلي بَِناَم َصاِحُبْو   ..........................

 :(ّ)قولع: ه ا منقوضه  نحو كقولع: "قد يقاؿ

 الُود  أنِت اْلُمْسَتِحقَُّة َصْفِوِه     .....................

 (ْ)."قب و   ى رفٍ  كال  ي نا مل ت د ٚبفيع اافة فإف اإل

خ ا  يف نسبة رملمو مل يقلع صاحبع  كذل  حْب نسب للم  د القوؿ  رجحاف  الثالث:
سػيثيت  )يف ٫بػو: زيػد قػاـ( : قولع" اللقاٍل:(  فقاؿ قاـ اال تدائية على ال اعلية لػ)زيد( يف )زيد

 ا٤بػ دى  كملف    غػّب ا٤بػ د كمتا ميػع من ا٤بثاؿ قوؿي  (زيد)اال تدائية يف  كجوبى  يف  اب االشتػاؿ ملف  
 ينمػػا صػػواب قولػػع خػػبلؼ ذلػػ   كهػػو كجػػوب  (ٓ)ال اعليػػة."كمتا ميػػع يقولػػوف  رجحا ػػا علػػى 

لت: عبد اهلل قاـ  فػ)عبد اهلل( رفػ   اال تػداء  ك)قػاـ( فإذا قاال تدائية لزيد  حيث قاؿ ا٤ب د: "
 (ٔ)."يف موا  ا٣ب ..

 مدى االستقصاء في المادة العلمية :الثانيالمطلب 

ا ػػػن هشػػػاـ يف  الدقػػػة  فإنػػػع حػػػْب ينػػػاق ي  ي ا٤بػػػادة الملميػػػة غايػػػةى ٙبػػػر ل اللقػػػاٍل يف تقص ػػػ
اعرااػػػػع علػػػػى تميػػػػْب ا ػػػػن هشػػػػاـ  ا  كمػػػػن ذلػػػػ ى ٚبرٯباًمػػػػمهػػػػا كيتقص ػػػػا٤بسػػػػائل كاألصػػػػوؿ يتتب  

 (ٕ) دالن يف البيت: )مشييها(

                                                             

 من ه ا البحث. ِٗصسب  ٚبرٯبع ( ُ)
 من ه ا البحث. ّٗ-ِٗ  كينظر: صٗ-ٖر: حواشو على تواي  األل ية ( ينظِ)
 من ه ا البحث. َِْ صسب  ٚبرٯبع  (ّ)
 من ه ا البحث. َِٓ  كينظر: صّٓٗ-ّْٗحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
 من ه ا البحث. ِّٖ  كينظر: صُّٕ حواشو على تواي  األل ية( ٓ)
 .ُِٖ/ْا٤بقتضب  (ٔ)
 من ه ا البحث. ُْٗصسب  ٚبرٯبع  (ٕ)
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 ادَ يْ ئِ ا وَ هَ يمُ شْ مَ  الِ مَ جِ لْ ا لِ مَ 

 ٧بػػل   كمضػػم  نا التهػػري    ػػثف  ا٣بػػ  ا٤بشػػت   يلزمػػع ا٣بلػػو عػػن اػػمّب ا٤ببتػػدمل؛ ٢بلػػوؿ البػػدؿً 
األصػل  قولػع: ) ػدؿ مػن اػمّب الظػرؼ( تقػدير : ملف  ا٤ببدؿ منع كهو اػمّب الظػرؼ  كيقػوؿ: "

ملف  البػدؿ  شيء كػائن هػو ا٤بشػي للجمػاؿ  حػاؿ كػوف مشػيها يقػيبلن  ككجػع اػم ع كا٤بمُب: ملمُّ 
حل ٧بلع لـز خلو ا٣ب  ا٤بشت  عن امّب ا٤ببتدمل  إذ يصّب  يف قوة إحبللع ٧بل ا٤ببدؿ منع  كلو

ا كػػائنه  الَبكيػػب هلػػ ا: ملمُّ شػػيءو ملمُّ سػػببو  ت ػػر يف إٍذ يػ ؛  كفيػػع ٕبػػثه ا٤بشػػي للجمػػاؿ كئيػػدن
 هب مب خب  حب  ُّ ما ال يػت ر فيػع حػاؿ كونػع غػّب تػا    كمثلػع يف ذلػ :  تا مناالشيء حاؿ كونع 

 َّ مث هت مت خت حت جت
  (ِ) ػػػػػدؿ مػػػػػن ا٥بػػػػػاء يف ) ػػػػػع( (مث هت)  علػػػػػى القػػػػػوؿ  ػػػػػثف (ُ)

 (ّ)"فتثملع.

يف ا٢بػػديث عػػن نصػػب ٝبػػ  ا٤بانػػث  اللسػػرة   ا ػػن هشػػاـكمػػن ذلػػ  اعَبااػػع علػػى 
َّمب خب حب ُّ  كمث ػػػل لػػػع  قولػػػع تمػػػاىل:

  فتقصػػػى اللقػػػاٍل األقػػػواؿ ليهػػػر ج ا٤ب موليػػػة (ْ)
ما كقػ   :ا٤ب موؿ  ع"قاؿ ا ن ا٢باجب:  (َّمب خب حب ُّ ) "قولع:(  فقاؿ: مبلػ)

رل كقػػ  عليػػع  ملك جػػرل ٦بػػػ يريػػد مػػػا  اهلل هػػو ل ػػظ جػػار"  قػػاؿ الراػػػي: عليػػع فمػػل ال اعػػل."
االواق ؛ ليد (  كملحػديت قتػػاػر نادت   كملكجػػخل فيػع ا٤بنصػوب يف )مػا اػر ت زيػدن   فلثنػ  بلن

انتهػػػى.  ."ملكقمػػت عليػػػع اإلٯبػػاد علػػى )زيػػدو(  ككػػػثف  الضػػربى كػػػاف شػػيئناملكقمػػت عػػدـ الضػػػرب 
 م موؿه  ع. ( يف اآلية اللرٲبةمبػ)كعلى ه ا ف

 ػع يقتضػي إيقػاع يمػُب: ألف كونػع م مػوالن  (ٓ)كقاؿ ا٤بواػ  يف ا٤بػػِب: هػو م مػوؿ م لػ 
 كهو مستحيل؛ إذ فيع ٙبصيل ا٢باصل.ا٣بل   ملم اإلٯباد عليع  

                                                             

 .ُُٕسورة ا٤بائدة   (ُ)
 ذل  الز٨بشرم  كرد  منمع ا ن هشاـ.من   ْٗمػِب اللبيب يف   ك ْٕٔ/ُينظر: التبياف يف إعراب القرهف  (ِ)
 من ه ا البحث. ُُٓ  كينظر: صِْٖ حواشو على تواي  األل ية (ّ)
 .ْْسورة المنلبوت   (ْ)
 .ٕٖٔينظر: مػِب اللبيب  (ٓ)
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كفيػع نظػر؛ إذ إيقاعػع عليػػع إ٭بػا يقتضػي كجػػودى ا٤بوقىػً  عليػع حػػاؿ اإليقػاع  كذلػ  ٙبصػػيل 
سػػػا    ٭بػػا ا٤بسػػػتحيل ٙبصػػيلع ٕبصػػوؿو إا٢باصػػل ٕبصػػوؿ مقػػارف للتحصػػػيل  كال اسػػتحالة فيػػع  

  (ُ)."عليع  كذل  غّب الزـو  فليتثمل

هشػػاـ علػػى تقسػػي  ا ػػن مالػػ   كا ػػن يمػػي   كغّبٮبػػا  ردُّ  اعػػَباض ا ػػن -مليضنػػا–كمنػػع 
كالضػمّب ا٤بن صػل  فجمػل   ػع الظػاهري جوازنا هو مػا ٱبلي  للضمّب ا٤بستَب  حيث قالوا  ثف ا٤بستَبى 

منمػػع  كيقػػو م التقسػػي  الػػ م  ا ػػن هشػػاـ  بيػػاف ملكجػػعً    كيمللػػع  كيضػػم ف رد  ج قػػو٥بى اللقػػاٍل ٱبػػر  
 (ِ)ع ك ْب تقسي  ا ن مال  كموافقيع.عليع التحقي   كيبْب  ال رؽ  ين

استدرؾ على ا ن هشاـ يف مواا  متمددة  كمن ذل   كمن ٙبر م الدقة عند اللقاٍل ملفً 
"تتم ػْبي يف ) اب: إف  كملخواما( حْب ذكر ا ػن هشػاـ موااػ  كجػوب كسػرة ٮبػزة )إف (  فقػاؿ: 

ػػػد هىا ػػػد  ا٤بصػػػدري مىسى ػػػد  ممموليهػػػا  )إف ( ا٤بلسػػػورة حيػػػث ال ٯبػػػوز ملف يىسي )ملف ( ا٤ب توحػػػة   ككىمىسى
  فانتقػد اللقػػاٍل (ّ)إف صىػ   االعتبػاراف. فػاألكؿ يف عشػرة كهػي:..."كىٯبىيػوزى  حيػث ٯبػب ذلػ  

إغ ػػاؿ ا ػػن هشػػاـ مواػػمنا ٩بػػا ٯبػػب فيػػع كسػػر ٮبػػزة )إف (  كهػػو ملف تلػػوف داخلػػة علػػى ا٤ببتػػدمل 
: )يف عشرة( يىػرًد علػى هػ ا )إف ( الداخلػة يف "قولعال م يف خ   الـ اال تداء ا٤باك دة  فيقوؿ: 

ا ٣بػػارجه -ملم: التثكيػػد–مبتػػدمل يف خػػ   الـ اال تػػداء   :كال يقػػاؿ ...   كقولًػػ : اخػػرج فػػإف  زيػػدن
ألف هػػ   الػػبلـ ملعػػ ُّ مػػن  ؛(ْ)   ػػالبلـ(د ملشػػار ا٤بصػػن ف إىل هػػ    قولػػع: )ملك  مػػد عامػػل ممل ػػقػػ

  كقػػػد نب ػػع علػػػى هػػػ ا خالػػد األزهػػػرم  كملاػػػاؼ (ٓ)"إذ ا٤بملقػػػة خاصػػػة  ثفمػػاؿ القلػػػوب ا٤بملقػػة 
مواا  مليخر ملغ لها ا ن هشاـ  كالواقمػة  مػد )كػبل(  ك مػد )حػٌب( اال تدائيػة  كالتا مػة لشػيء 

                                                             

 من ه ا البحث. ِٕٓ  كينظر: صٖٓحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. ِٕٓ  كينظر: صُٖ ينظر: حواشو على تواي  األل ية (ِ)
 .ّّْ-ّّّ/ُملكا  ا٤بسال  ( ّ)
 .ّّٔ/ُينظر: ملكا  ا٤بسال   (ْ)
 .َِّ-َِِحواشو على تواي  األل ية  (ٓ)
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قد انتقد إغ اؿ جد  ا ن هشاـ ٤با يتب  ملحد ا٤بواا  المشرة الٍب  ا٢ب يد  كك ل  (ُ)من ذل 
 .(ِ)ذكرها

مل  ما ٯبيب عن استدراؾ الثبلية على ا ن هشاـ هو ملف  هػ   ا٤بوااػ  داخلػة يف قولػع كل
: "ملف تقػ ى يف اال تػػداًء"    (ْ)  كهػػو مػا علػػل  ػػع األزهػرم إغ ػػاؿ ا ػػن هشػاـ لتلػػ  ا٤بوااػػ (ّ)ملكالن
فصػػبلن لػػدخوؿ الـ اال تػػداء علػػى )إف ( ا٤بلسػػورة يلػػي ذكػػر  ٤بوااػػػ   كمػػا ملف  ا ػػن هشػػاـ ملفػػرد

اللسػػر  ككجػػوب ال ػػت   كجوازٮبػػا  فلملػػع ملراد ٝبػػ  ا٤بسػػثلة يف مواػػ و كاحػػد  كاإل٤بػػاح كجػوب 
ها  كدخوؿ ه ا ا٤بوا  كغّب  يف اال تدائية تركي  ٙبت موا  اال تدائية؛ لئبل ياخ  عليعً  ٥با قبلي 

ما ييملل اقتصار ا ن مال  على ستة مواا .
(ٓ) 

حْب اعَبض ,  ) اب: ا٤ب موؿ لع(يف شركط ا٤ب موؿ لعكمنع ما استدرؾ عليع يف موا  
 : "كٝبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَبطوا لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ٟبسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مليميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوراللقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاٍل علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع: 

... ػػػػػكونػػع مىٍصػػدىرنا...  ككونػػع قلبي ػػا كالر ٍغبىػػة...  ككونػػع ًعل    ةن: عىرىاىػػان كػػاف كرىٍغبىػػة ملك غػػّبى عىػػرىضو
( :فبل ٯبوز  ًل  ع كىقٍػتناكاٙبادي   ا٤بمل   فثخ  عليع ذٍكرى مان  كاحد من القوؿ , (ٔ)")تىثىه ٍبتي الس  ىرى

(القوؿ  ػ   كهي عدـ اٙباد كقت ال مل ا٤بمل ل  ع  كا٤بصدر ا٤بمل ل  كتٍرؾ مػانمْب )تىثىه ٍبتي الس  ىرى
 ا كهو كوف الس ر لػي  قلبي ػهخر   فيع مان ه  إخل( ...تثه ٍبتي  :قولع: )فبل ٯبوز"هخرين  فقاؿ: 

 (ٕ)."كهو عدـ االٙباد يف الزماف  -مليضنا-هخر  كمان ه 

ػػار كملمػػا كونػػع لػػي  قلبينػػا فلػػ ل     كملمػػا ا٤بػػان  اآلخػػر فهػػو (ٖ)كقػػد نب ػػع عليػػع ٧بمػػد النج 
 ذاتع ال م مث ل لع ا ن هشاـ  ف ًٍكر اللقاٍل لع تلرار لقولع.

                                                             

 .َِّ/ُينظر: التصري  ( ُ)
 .ُّٖ/ُحاشية ا٢ب يد ينظر: ( ِ)
 .ّّْ/ُملكا  ا٤بسال  ( ّ)
 .ُِٔ/ُ  كحاشية ياسْب عليع َِّ/ُينظر: التصري  ( ْ)
 .ُِينظر: ملل ية ا ن مال  ( ٓ)
 .ِِٔ-ِِٓ/ِملكا  ا٤بسال  ( ٔ)
 .ّٕٓحواشو على تواي  األل ية  (ٕ)
 .ُْْ/ِينظر: اياء السال   (ٖ)
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  يف فصػػػل: كصػػػف يف ) ػػػاب: )ال( الماملػػػة عمػػػل )إف ( ( -مليضنػػػا–ك٩بػػػا اسػػػتدرؾ عليػػػع 
ىٍبًني ػةي ٗب ػردو ميت ًصػلو جػاز فػىٍتحيػعي علػى  "كإذا كيًصػ ت حْب قاؿ ا ػن هشػاـ:  النلرة ا٤ببنية

النلػرةي ا٤ب
(  كىنىٍصػبيعي مراعػاةن حملػل  النلػرة  كىرىفٍػميػعي مراعػاةن ع ن  مل ػرى ػةى عىشى ريك بى ممها قبل ٦بػيء )ال(  مثػل )ٟبىٍسى

...  امتنػ   فػإف فيًقػدى  )ال(...  حمللها مػ ى     كجػاز الرفػ ي كالنصػبي   ال ػت ي اإلفػرادي...  ملك االتصػاؿي
  فثخ  عيػع إغ ػاؿ (ُ)("  ككما يف البدؿ الصا  لممل )ال(كما يف ا٤بم وؼ  دكف تلرار )ال

ذكر ع ًف البياًف  كالتوكيػد مػن التوا ػ  الػٍب ٲبتنػ  يف كصػ ها ال ػت   كٯبػوز الرفػ  كالنصػب إف 
: "قولػػع: )ككمػػا يف البػػدؿ الصػػا (... مث  قػػي علػػى ا٤بػػص االتصػػاؿ  فقػػاؿ فيقػػد فيػػع اإلفػػراد  ملك

  (ِ)."من التوا   ع في البياف  كالتوكيدي الل ظي

كقد ذكر ا ن هشاـ يف ) اب: التوكيد( تمارضى التوكيد ا٤بمنوم  م  النلرة؛ للوف ملل اظ 
ٯبتممػاف  كهػ ا رملم البصػريْب   ينمػا التوكيد ا٤بمنوم  ممارؼ  كالنلرة تػدؿُّ علػى الشػيوع  فػبل 
  كقػػاؿ يف ) ػاب: ع ػف البيػػاف(: (ّ)ملجػاز اللوفيػوف توكيػػد النلػرة  كصػح   رمليهػػ  ا ػن هشػاـ

يٍشًبةي للص ة يف تػىٍوًايً  مىٍتبيوعع إف كػاف ممرفػة  كٚبصيًصػع إف  "
... كعىٍ في  يافو كهو )الت اً  ي ا٤ب

مث ذكػػػػر ملف  مػػػػن  (ْ)": مليبتػػػػع اللوفيػػػػوف كٝباعػػػػةكالثػػػػاٍلكاألكؿ مت ػػػػ ه عليػػػػع...  كػػػػاف نلػػػػرة(...
 .البياف  ا٤بمارؼً  النحويْب مىن ٱبصُّ ع فى 

البيػػاف  كملرجػػ   ا٤بمنػػوم   كع ػػفى  لتوكيػػدى الػػد األزهػػرم إىل إغ ػػاؿ ا ػػن هشػػاـ اكقػػد نب ػػع خ
 ع ال يتثت ى م  ترجي  ا ن هشاـ م هبتمليلى    للن  (ٓ)سلوتع عنهما إىل مل ما ال يتبماف نلرة

اللقػاٍل هنػا يلػـز ا ػن هشػاـ  لمػدـ كجػود مػان   دي كنٍقػ اللوفيْب يف ٘بويز توكيػد النلػرة. م هب
 لديع فيهما ذكر  يف مواامهما.

                                                             

 .ِْ/ِملكا  ا٤بسال  ( ُ)
 .ِْٔتواي  األل ية حواشو على  (ِ)
 .ِّّ/ّينظر: ملكا  ا٤بسال   (ّ)
 .ّْٖ-ّْٔ/ّا٤بصدر السا    (ْ)
 .ِّٓ/ُينظر: التصري   (ٓ)
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يف ) ػاب: يف ٘بويز دخوؿ الـ اال تداء على ا٣بػ  ا٤بااػي ما كاف عليع كمن االستدراؾ 
ء  مد )إف ( ا٤بلسورة  الـ اال تدا هشاـ يف مواا  دخوؿً  إف  كملخواما(  فقد اعَبض على ا نً 

ـي اال تداء  مد )إف ( ا٤بلسورة على ملر مة ملشياء:...حْب قاؿ:   "كتدخل ال
ملحدها: ا٣ب  كذل   ثبلية شركط: كونع ماخرنا  كىميٍثبىتنا  كىغىيػٍرى ماض...  كملما ٫بو: )إف  

ـى( ...ال م ٫ب ظع ملف  األخ   كهشامنا ملجازاها على إامار  ا لىقىا   )قد(.زىٍيدن
ًمًع على ا٣ب  غّبى -مليضنا-  كذل   ثبلية شركط الثاٍل: ممموؿ ا٣ب    ككوًف حاؿو  : تػىقىدُّ

ا لىمىٍمػرنا ارً  إف  : )ٖبػبلؼ  (اىػًاربه  ا٣بػ  صػا٢با لػبلـ  ٫بػو: )إف  زىيٍػدن ػاًل ه يف الػػد  ا جى   ك)إف  (زىيٍػدن
ا راًكبنا ميٍن ىًل ه  ا عىٍمرنا اىرى (زىٍيدن   (ُ)ه  ." لؤلخ   يف   خبلفنا(بى   ك)إف  زىٍيدن

ا ػػػن هشػػػاـ دخػػػوؿ الـ اال تػػػداء  مػػػد )إف ( ا٤بلسػػػورة علػػػى  ذكػػػرعلػػػى اللقػػػاٍل  فػػػاعَبض
األخ   دخو٥با ل ل  إذا كاف ا٣ب  فمػبلن مااػينا؛ حيػث ملاػمركا )قػد(  ممموؿ ا٣ب   ك٘بويزً 

لؤلخ ػ (  خبلفنػاقولع: )" هشاـو لع   ينما قد ذكر  فيما قبل  قاؿ اللقاٍل: قبلع  كملغ ل ٘بويزى 
  لػػبلـ.  يف هػػ ا الَبكيػػب صػػا ه  ا٣بػػ ى كػػبلن منهمػػا يػػرل ملف   ألف   عليػػع هشػػامنا؛ ملف يم ػػفى  ينبػػػي

؛ حيث ال فػرؽ -كما يتض –  كاعَبااع يف ه ا ا٤بوا  متوجعه (ِ)".ام  عنهكما نقلع ا٤بوا  
 ال م يسبقع. ْب الَبكيبْب  فبل  يد من ٘بويز هشاـ لع كما جو ز  يف ا٤بوا  

 ى االستقالل والمتابعة في اآلراءالمطلب الثالث: مد

كثيػػػػر النحويػػػػوف ا٤بملقػػػػوف علػػػػى )ملكاػػػػ  ا٤بسػػػػال (  ككثيػػػػرت مصػػػػن ام  عليػػػػع  مػػػػا  ػػػػْب 
ػالتحشية  كالشرحً   مواػ و  مػنه  يف ملم   علػى ملحػدو  لٍ   إال ملن ػع مل يظهػر للقػاٍل تػثيره هبػ   فلػ  ٰبًي

ن جػاء  مػد  مىػ  مػضً  ٥بػ   مقارنػة  ػ كرً  ملمُّ نقل ملك متا مةو  من حاشيتع  كمل يىبدي على نصوصع
كحها  ملـ علػػى شػػركح علػػى شػػر  ره  هبػػا  سػػواء كػػاف يف حػػواشو علػػى التواػػي   ملـآلرائػػع  كتػػثي  

   ملـ غّب ذل   كالشركح كا٢بواشي الٍب على ق ر الندل  كعلى شركحع  كغّب .األل ية األيخر

                                                             

 .ّّٔ-ّّْ/ُملكا  ا٤بسال  ( ُ)
 .ُِٔحواشو على تواي  األل ية ( ِ)
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مػدُّ الراػيُّ ع لبمضػه  جلي ػةن يف حواشػيع  كيي متا متي  ظهرتملما تثير   الملماء من قبلع فقد 
هرائع يف ا٢باشية  كنقل عنع  است ااػة ظػاهرة  ككػاف  ملكثر من تثير هب  اللقاٍل  فقد كثير كركدي 

ـ ملقوالػػع دكف تمليػػ  ملك تمليػػل؛ اعتػػدادنا  ارائػػع  كمػػن ذلػػ  تمليقػػع علػػى ٛبثيػػل ا ػػن  كثػػّبنا مػػا ييقػػد 
 كفيػػع نظػره   فيقػوؿ: "بلن(جيػ)نًػػٍم ى رى  ػ عنػع صػناعةن  ؿو غػّب ٧بػو  فاعل ممػُبن  هشاـ للتمييز ال م هو

ال لنسبػػػة   يف )نًػػػٍم ى(  فهػػػو ٛبيػػػيز ٤ب ػػػرد ا٤بسػػتَبً  ( ٛبيػػػيز عػػن الضميػػػر ا٤ببػػػه ً ػبلن جيػػال ٱب ػػػى؛ إذ )رى 
   (ُ)".عل صػرح  ع الراي  ك ثف الناصب لع ن   الضمّب ال )نًٍم ى(   كاهلل مل

قػاؿ: )شػائ ( كمػا  قولع: )فإف ه ا ا١بمػ  م  ػرده( لػوت ضيلع ألقواؿ الراي قولع: "كمن 
قػػاؿ الراػػي  كػػاف ملنسػػب  قولػػع ملكالن: )كييٍشػػتػىرىطي .. إخل ( فليتثمػػل  فػػإٌف االشػػَباطى مػػ  االطػػراد 

  (ِ)"فيما انت ت فيع الشركطي مناؼو لع.

ىل ملقوا٥بما عناية خاصة  فلاف يرد كٍ كملى ككما تثير  ا ن مال  كا نع ا ن الناظ  تثيرنا كبّبا  
علػػػى ا ػػػن هشػػػاـ هبػػػا  كيناقشػػػها  كمػػػن ملمثلػػػة عنايتػػػع هبمػػػا حػػػْب ذكػػػر ا ػػػن هشػػػاـ مػػػن ملحػػػواؿ 

فقػاؿ   يف غّب اإلفراد  يف ) اب: ا٤ببتدمل كا٣ب ( عي طا قى   خ يتع إفٍ الوصف م  مرفوعع ملف تتمْب  
ال مل  يف ٘بويز تثنية على م هب الناظ  تقي "قولع )تمينت خ يتع( ال يساللقاٍل ممق بنا عليع: 

 (ّ)."يصرح  ع يف ال اعل على ما  -إف كاف قليبلن ك  -كٝبمع

ا٢بػاؿ  ف  حػْب قػاؿ  ػثف  كمن ذل  ردُّ  على كصف ا ن هشاـ لرملم ا ػن النػاظ   ػالتللُّ 
 :قلنػػا )كهػػو تللػػف( :يف الػػرد علػػى ا ػػن النػػاظ  فقولػػع"  فقػػاؿ اللقػػاٍل:  ا٤بشػػت    ٝبيمهػػا تػػاكؿي 

 (ْ)".كال ٧ب كر يف ذل   نم 

ع  ارائػع   ػل قػد يلػوف مػن موافقتػع ٥بػ   كإال فػاراؤ  كمتا متع للملمػاء ال تن ػي اسػتقبلليتى 
قع يف ع الػٍب ت ػر د هبػا  كسػبٍ ع  كتبي نػت مػن خػبلؿ اعَبااػاتً اسػتيما ً  مستقلة  ملفص  عنها عميػ ي 

ألقػػواؿ  كتقويػػة مػػا يػػرل  كمػػا ييلحػػظ  مػػض ا٤بوااػػ   كمػػن ت صػػيلع كاستقصػػائع  كرد   لػػبمض ا
                                                             

 من ه ا البحث. ُُِص  كينظر: ّٕٖحواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 من ه ا البحث. ُِٔص :  كينظرُٓحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 من ه ا البحث. ِْٔص :  كينظرُّٓحواشو على تواي  األل ية  (ّ)
 من ه ا البحث. ِٖٗص :كينظر  ِّٕحواشو على تواي  األل ية  (ْ)
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ن تػػثيُّر  مػػض مىػػن جػػاء  مػػد   ارائػػع  ا٤بسػػائل  كمشو٥بػػا  كًمػػ تػػع يف  يػػافً اسػػتقبللع مػػن خػػبلؿ دق  
 (ُ).-كما سيجيء–كنقله  عنها  كاعتداده  هبا 

 دى التحيز واالعتدال في االعتراضالمطلب الرابع: م

كٛبحػػيص   اعَبااػػات   ػػل مػػا جػػاءت إال  مػػد ٙبقيػػ و  مل تلػػن اعَبااػػات اللقػػاٍل ٧بػػضى 
ا  ا٤بسػػال (   مػػد مػػة لػػػ)ملك    ػػل جػػاءت اعَبااػػاتع متم  الػػنقصً  ألجػػل تتبػػ ً  كمل يلػػن يمػػَبضي 
  كمػػا يف هراء النحػػويْب  حيػػث اعتمػػد علػػى فحػػو٥ب   التثبُّػػت قبػػل االعػػَباض اسػػتيماب مػػا فيػػع

كالتلميػل  كتبػْب  هػ ا مػن خػبلؿ ملمػورو   كالتقػوَل  كالتوجيع ٤با يرا  صوا نا؛ اجتهادنا يف التسديد
 تيلم  من استقراء ا٢باشية  منها: 

يصىػػػن في مػػػن اللقػػػاٍل مل يى  كػػػوفي  - مل
ممػػػد إىل إخػػػراج ا٢باشػػػية يف كتػػػابو مسػػػتقلو   ػػػل نشػػػث ا٤ب

تمليقػات كفوائػد قي ػػدها علػى نسػػهتع مػن )ملكاػػ  ا٤بسػال (  مث اسػػتيهرجت  مػد كفاتػػع 
 لى ملف اللقاٍل مل يقصد ا٤بهال ة كا٤بماراة.ل ع  كذل  يدل  (ِ)كنيشرت

 كتػػػدقي   كقولػػػع: فيػػػع   مػػػد ٛبحػػػيصو    لديػػػع ا٣ب ػػػثي عػػػدـ توجيػػػع االعػػػَباض إال مػػػا ٙبق ػػػ - ب
 إذ  دليل عليع إىل ه ا التللف ال م ال جى وً ٧بيٍ  ال قولع: )ملم: إف كنت ال ت مل غّب ("

ها ػكمن ي (ال)ك  لل مل ا٤بقدر نافية( ال)ك  الشرطية (فإ)لتثكيد ةه مزيد( ما) ف  ملالظاهر 
 (ّ)( ... ".ما)ػدة  ػكا ملداة شرط م (ماإ)ػهو الشرط ف

ع عليػػع  كذلػػ  يف موااػػ   اعَباًاػػح ألقوالػػع  مػػد طػػرٍ  كالتهػػري ي   عػػن ا ػػن هشػػاـ اإلجا ػػةي  - ج
ػػػاب...  ملك  (ْ)كػػػثف يقػػوؿ: )إال ملف يقػػػاؿ...(  كثػػّبة  ك مبػػػارات متنوعػػة  ملك )إال ملف ٯبي

كما يػريدُّ علػى احتمػاالت االعػَباض (ٓ).  ملك ٲبلن ا١بواب...(فيجاب...  ملك جوا ع..

                                                             

 ن ه ا البحث.م ّٕٕص :ينظر (ُ)
 من ه ا البحث. ّّص :ينظر (ِ)
 من ه ا البحث. ُُٓ  كينظر صُٕٕ( حواشو على تواي  األل ية ّ)
 من ه ا البحث. ٕٖ  كينظر صْٔٗ  َُٕ  ُِٓعلى تواي  األل ية ينظر: حواشو  (ْ)
 .ّْٗ  َُْ  ٓٔ  ُْ  ِٓ  ِِألل ية ينظر: حواشو على تواي  ا (ٓ)
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...  قلػػػػػتي  الػػػػػٍب قػػػػػد تػػػػػرًد يف ذهػػػػػن القػػػػػارئ فيجيػػػػػب عنهػػػػػا    قولػػػػػع غالبنػػػػػا: )إف قلػػػػػتى
 كغّبها من ٧باكالت التثكيل لع. (ُ).ك ا...(

)إذا( "قولع: )كقد ٲبن : زىمىنى ا٢بىاجُّ قادـه( لقائػل ملف يقػوؿ: كونػع ٗبنزلػة كمن ذل  قولع: 
ة كا٠ًبهػػا  ال امتناعػػع  كجوا ػػع: ملف  التثكيػػلى ا٤بػػ كورى يقتضػػي تثكيلػػع  إاػػمار كػػاف الشػػثني  

  (ِ)"يسوغ ملف يتلل   ع من غّب ٠باع . سائعه فيما ٠بًي ى  كال

ألحلامػػع  كمػػا ذكػػر ا ػػن هشػػاـ يف ) ػػاب: اإلاػػافة( مػػن    مػػن التمليػػل كالتوجيػػعً إكثػػاري  - د
 فػبل   ػا نا ػت عػن ال مػلألفماؿ  فقاؿ اللقػاٍل: "عدـ دخوؿ )حٍسب( على مل٠باء األ

القيػػاس عػػدـ  علػػى ملف    ا اال تػػداء فممنػػومكملم ػػ  يػػدخل علػػى ال مػػل ال يػػدخل عليهػػا مػػا
ٲبلػػن توجيػػع قولػػع: )علػػى حػػ ؼ االسػػ (   كقولػػع يف ) ػػاب: إف  كملخوامػػا(: (ّ)"دخولػػع

  (ْ)".خ   (تم و)ك  مبتدمل (ظبيةه )ك  فثكتقدير  امّب ش  الرف  ٕب ؼ ا٠بها

ع  فلػػ  يلػػن ٦بػػرد إحسػػانً  ع عنػػع  ك يػػافي هشػػاـ يف موااػػ  متمػػددة  كدفاعيػػ ع ا ػػنى إنصػػافي  - ق
للنظ  على القوؿ  ماشو تبمنا ك ع يظهر ملف ا٤بوىا  ى "...ع: ممَبضو متمق ب لنقصع  كقول

( صػػحي  علػػى عمومػػع  كملف  إعرا ػػع ٕبركػػات فممػػرب ممهػػا تقػػديرنا) الثالػػث  كملف  قولػػع:
قولػػػع يف تمريػػػف التوا ػػػػ : ك  (ٓ)مػػػػل  كملف ٨بى  ػػػػػئىع يف ذلػػػ  ٨ب ػػػئه"علػػػى هخػػػر ال مقػػػدرة 

  كقولػػػع يف ) ػػػاب: (6) "قولػػػع: )مػػػا قبلهػػػا( ملحسػػػني مػػػن قػػػوًؿ النػػػاظ : )األ٠بػػػاء األكؿ("
.. إخل( ل ػظ النمػت فػإف اٙبػد ممػُب المامػل."قولع: )كإذا تمدد ا٤بنموت كاٙبػد النمت(: 

 (7)".المامل  كال لتمدد   كهو صن   دي مل يتمر ض ا٤بوا   الٙباد 

                                                             

من  ّٓٓ  ِِّ  ُِٓٔ  كينظر: ّٓٗ  َُّ,ُّٖ  ُّٔ  ٕٔ  ُْينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ُ)
 ه ا البحث.

 .ُُْحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َّْ ا٤بصدر السا  ( ّ)
 من ه ا البحث. َِّ-ُّٖ  كينظر صِِٗ ( ا٤بصدر السا  ْ)
 .ّٓ( حواشو على تواي  األل ية ٓ)
 .ْْٗ ا٤بصدر السا   (ٔ)
 .ّْٓ ا٤بصدر السا   (ٕ)
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مسػػائل ا ػػن هشػػاـ  فراعػػى ل ػػف  مناقشػػةً  االعػػَباض  كانتقػػاء ملسػػاليبً  ع  مبػػاراتً عنايتيػػ - ك
: )لػو قػاؿ(  ك)لػو الصياغة يف ٨بال تع  كغلب عليع ه ا األسلوب فيهػا  مثػل ملف يقػوؿ

عػن   ك)ملحسن منع ك ا(  ك)كاف عليػع ملف يقػوؿ كػ ا(  ك)يػػِب جمل(  ك)لو ح ؼ( 
 (ُ).ك ا ملف يقوؿ(  )ككاف الصواب ملف يقوؿ(

ب فيها ملٍف ملجػل  ا ػنى هشػاـ يف تلقيبػع إيػا   ػػ)الشي (   مباراتع  كمراعاة التثدُّ  عنايتعكمن 
 كاف يف مواا  االعَباض عليع.    حٌب كإفٍ (ِ)  ك)الشارح(ك)ا٤بوا  ( ك)ا٤بصن ف(

  كالتحقيػػػػػ   عمػػػػػل  االعتػػػػػداؿ كيتضػػػػػ  ملف اللقػػػػػاٍل مل يلػػػػػن متحيػ ػػػػػزنا يف حاشػػػػػيتع   ػػػػػل
مػا حوىتػع مػن تقييػدات علػى شػرح ا ػن هشػاـ  لً  علميػة قي مػةن  كالتدقي   فلانت ا٢باشػية إاػافةن 

ـي  تبْب  قصدي  كفوائدى   .كاإليضاحي   كاإلفادةي   البياف منها  كالتما

 

 

                                                             

  ّٗ  كينظر: صََْ  ُِٗ  ِٓٔ  ُٖٓ  ُّٖ  ٖٔ  ُٓ  ُِ  ُُ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ُ)
    من ه ا البحث.ِٗٔ  ِّٔ  ِّّ  ِِٕ  ُِِ  ُِٓ  َِّ  َُٗ  ُٖٖ  ُٕٕ  ٖٔ

 ََّ  ِّّ  ُٕٗ  ُِٗ  ّٔ  ْْ  كينظر: صّْٓ  ِِٖ  َٔ  ُُ حواشو على تواي  األل يةينظر:  (ِ)
 من ه ا البحث.
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 خاء بعذِ فًٍٍ ادلبحث انثاًَ: جؤثري آرائّ
ك ل على من جاء  مػد    ملكا  ا٤بسال ( قيمةه كاف ٢باشية ناصر الدين اللقاٍل على )

ػ مػنه ؛ مػا  ػْب استيضػاح  ا إفػادة  كتنوعػت مشػاربي كػلمن الملماء النحويْب؛ فثفادكا منهػا ملٲب 
   ػػػل كملخػػػ و كاعػػػَباضو  كغػػػّب ذلػػػ  مػػػن التػػػثيُّر   كمناقشػػػاتو منهػػػا  كإجا ػػػاتو  هبػػػا  كاسػػػتدراؾو 

  ا٢باشية ال م كاف ألسباب منها: 

 االعَبااػػات  حيػػث مل يلػػدٍ  شػػية اللقػػاٍل علػػى شػػرح ا ػػن هشػػاـ  ككفػػرةي كثػػرة ٙب   -أواًل 
يَبؾ موامنا إال ك٘بد  ممل قنا  ملك ممَبانػا  ملك مبيػ ننػا  ملك شػارحنا  فجمػل الملمػاء  مػد  ي يػدكف 

منها ٗبا ييشلل عليه  من مواا ى  ملك هراء يٍ ًصلوف القوؿ فيها.
 (ُ) 

فقػط   ػل  كموسػوعيتع  فلػ  تشػمل النحػو كالصػرؼى  عتنوع حواشيع لتنو ع علوًمػ  -ثانيًممما
  فثخػػػ  الملمػػاء منهػػا مػػن ٝبيػػػ  (ِ)حػػٌب اللػػػة  كالبيػػاف  كا٤بمػػػاٍل  كالبػػدي   كال قػػع  كاألصػػوؿ

   كمل يقتصركا على ٫بوي ها كصرفي ها فقط.ا٤بناحي

شػػرح ا ػػن هشػػاـ  طػػوؿي تثمػػل اللقػػاٍل يف التحشػػية؛ حيػػث ملجػػاز لػػبمض ملكجػػعً   -ثالثممًمممما
 (ّ)  ٩با زاد حرصه  عليها من  مد .لمسائل كجوهنا مليخىرل

كقػػد كػػاف للحمصػػي  التػػثيري األكػػ  ٕباشػػية اللقػػاٍل  فقػػد ملكثػػر مػػن النقػػل عنػػع  كاإلحالػػة 
  كالز يدم  كا ن ٞبدكف التثير األقل  اللقاٍل؛ كلل يشيعليع يف حواشيع على  مض ا٤بال ات  

   اعَبااات اللقاٍل على ا ن هشاـ.ن موااكاحد م حيث مل يثخ كا عنع إال يف موا و 

ك يػاف تػثيُّر الملمػػاء  ػػ)حواشو علػػى تواػي  األل يػة( مػػن  مػد اللقػػاٍل علػى النحػػو اآليت   
 التثير: ملكثريةو حسب 

                                                             

  كحاشية ا٣بضرم على ِِٗ/ُاشية الصباف على شرح األمشوٍل ح  ك ُُٗ/ُينظر: حاشية ياسْب على األل ية  (ُ)
 .ْٕٔ/ُشرح ا ن عقيل 

 .ُُِ  ْْ  ِّٔ  َِٔ  ِِٗ  ِٖٔ  ُٓواشو على تواي  األل ية حينظر:  (ِ)
 من ه ا البحث. ِْْ  كينظر: صُٓٗ  ٤َُْبصدر السا   اينظر:  (ّ)
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 مصي:ياسين الحِ  .ٔ

 حػػواشو  لػػع  (مييٍ لى المي ػ)  الشػػهّب  ػػ  ا٢بمصػػي  يٍ لىػػياسػػْب  ػػن زيػػن الػػدين  ػػن مليب  لػػر  ػػن عي 
 ( لل ػػاكهي ٦بيػػب النػػدا حاشػػية علػػى شػػرح)  ك(حاشػػية علػػى ملل يػػة ا ػػن مالػػ ) :كثػػّبة  منهػػا

 (ُ).قَُُٔ ؤلزهرم(  تويف سنة:ل تصري الحاشية على ك)

  اللبػػّب عليػػع يف ملينػػاء )حاشػػيتع علػػى تػػثير ياسػػْب ا٢بمصػػي  اللقػػاٍل كثػػّبنا؛ فقػػد  ػػدا مليػػري 
التصػػػري (  فنقػػػل عػػػن اللقػػػاٍل  است ااػػػةو شػػػديدة  حػػػٌب للثنػػػع يضػػػ  حاشػػػيتع مػػػن نصػػػوص 

! كقػػد ملكثػػر ياسػػْب النقػػل عنػػع كعػػن غػػّب   ٟبسػػ -عامػػة–اللقػػاٍل  ف ػػاؽ نقلػػع عنػػع  مئة مواػػ و
خاصػة   هػ   عنايػةن  ىل حاشػية اللقػاٍلكٍ ع ملى ن غّبهػا  للن ػن حاشية اللقػاٍل علػى التواػي  كًمػكمً 

ى (ِ)االعَبااات  كناق ى  فرد  هبا على  مضً    فلػ  يمق ػب (ْ)  كما سػل   القػوؿ لػع كثػّبا(ّ)  ك ْب 
ع كثػػّبنا مػػػا يمػػو ؿ عليػػػع يف نقلػػع عػػػن الراػػػي  علػػى االعتػػػداد  ػػع   ػػػل إن ػػػ   ٩بػػا يػػػدؿُّ ع  شػػػيءو ملقوالىػػ

اشػرة مػن اختيػاراتو نقلهػا اللقػاٍل يف   ملك ينقل عػن الراػي  مب(ٓ)خاصة  فينقل عنع عن اللقاٍل
  كقػػد اتضػػ  اسػػتظهار  ٢باشػػية اللقػػاٍل حػػْب ينقػػل عػػن ملحػػد الملمػػاء نقػػبلن فيمػػزك  (ٔ)حاشػػيتع

 (ٕ)   منع  كما يف غّب مرة للدنوشرم.للقاٍل  كيشّب إىل ملخٍ 

                                                             

 .َُّ/ٖعبلـ للزركلي األينظر:  (ُ)
-ُّٓ/ُ  ُِّ/ُ  ُُٕ/ُ  َُِ/ُ,َٗ/ُ  ٖٔ/ُ  ْٔ/ُ  ُٓ/ُحاشية ياسْب على التصري  ينظر:  (ِ)

ُْٓ  ُ/ُٖٕ  ُ/َِٕ  ُ/َِٗ  ُ/ُِِ  ُ/ِِٖ  ُ/ُِْ  ُ/ِٕٖ  ُ/َِّ  ُ/ّّْ  ُ/ّٕٓ  
ُ/ّّٕ  ِ/ّٗ  ِ/ٓٓ  ِ/ُٓٔ  ِ/ّّٓ. 

/ ُ  ُِْ/ُ  َُّ/ُ  ُِٖ/ُ  ُُِ/ُ  ُُٕ/ُ  َُُ/ُ  ِٗ/ُ  ٖٖ/ُ السا  ا٤بصدر ينظر:  (ّ)
ُْٗ  ُ/ُِْ  ُ/َِٗ  ُ/ّٖٗ  ِ/ِٔ  ِ/َْ  ِ /ْٓ  ِ/ٓٓ  ِ/ٔٔ. 

  ُٖٓ/ُ  ُِْ/ُ  ُِٓ/ُ  ُُٓ/ُ  ََُ/ُ  ِٗ/ُ  ِٕ/ُ  ْٓ/ُ  ّٕ/ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ْ)
ُ/ُِٔ  ُ/ُٖٔ  ُّٕ  ُ/ُٕٖ  ُِٖ,ُّٖ  ُ/ُْٗ  ُ/ُٖٗ  ُ/َِْ  ُ/َِّ  ُ/ُِٖ  
ُ/ِّّ  ُ/َّٗ  ِ/ُِ  ِ/ّٗ  ِ/ِْ  ِ/ْْ  ِ /ُٓ  ِ/ُِٔ  ِّٖٔ. 

 .ٓٓ/ِ  ّٓ/ِ  ِٓ/ِ  ِْٖ  ْٗ/ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ٓ)
 .ِٕٔ/ُ  َُِ/ ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ٔ)
 .ّٖٔ/ُ  ِٕٔ/ُ  َُِ/ُ  َُِ/ُ  ُٖٗ/ُ  ُُٕ/ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ٕ)
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كسػػبمة موااػػ ى   ئػػةو ااػػات اللقػػاٍل  فوجػػدما  لػػػت يبلٜبى كقػػد تتبمػػت موااػػ  تػػثير   اعَب 
 من اعَباااتع. ت إفادتع كنقلع لمددو تلرر ك 

ك٩بػػػا تػػػػثير فيػػػػع موقػػػػف ا٢بمصػػػػي  ا٤بوافقػػػػة للقػػػاٍل مػػػػا قالػػػػع يف ) ػػػػاب: النلػػػػرة كا٤بمرفػػػػة(: 
 (ُ)")هيهات( مم وؼه على )قائ (  ك  ل  صر ح اللقاٍل."

"قػاؿ اللقػاٍل:  :يف ) ػاب: ا٤ببتػدمل كا٣بػ ( فيع ف ي قولع   كعارض رمليىعكملما ما رد  ع عليع
َّحي جي ُّ  يدخل فيػع ٫بػو: لقائلو ملف يقوؿ:  (راف  ٤بلت ى  ع )ملك كصف قولع:

 إذ (ِ)
ٯبػاب:  ػثف  قولع )كصف( مم ػوؼ علػى )اسػ (  كمل يشػَبط فيػع التجػرد كمػا يف االسػ   كقػد

ا٤براد ال يدف  اإليراد  فتثمل  كقػد ٯبػاب:  التجرد فيع مراد  كإف مل يصرح  ع  إالٌ ملٍف يقاؿ: إف  
  مػا ملكرد  مػن ملصػلع ينػدف  ك انتهػى .إليػع ثف مرفوع )الهيةن( غّب ملت ىن  ع  كما تثيت اإلشارة 

 (ّ)ملم ملنع ٧بلـو عليع  ثنع ك ا كك ا".  على )٨ب ه عنع( أبملع مم وفن 

مػػا قالػػع يف ) ػػاب: ا٤ب مػػوؿ   كمػػا اكت ػػى فيػػع  نقػػل االعػػَباض كسػػلت عنػػع دكف تمليػػ 
)كهػ ا زيػده ا٢بػ   ال  :قولػعكملمػا  ا ملح  حق ػ ملم:"قاؿ اللقاٍل:  قولع: )زيده ا ِب حق ا("ا٤ب ل (: 
 حينئػ و فنصػبع   ٤بقا لتػع  الباطػل ؛ملنع صػ ة مشػبهة ال مصػدر فيع األظهر (   ا٢بى )فل ظ  الباطلى(

 (ْ)."اؿ  تثكيلع  نلرةعلى ا٢ب ملك  ملعِب ا٢ب    :ملم  ع م موؿ  ععلى ملن  

  كتلػبُّ  هرائػع  فقػد )حاشيتع على ٦بيب الندا(كًمن تثيُّر ا٢بمصي   اللقاٍل نقلع عنع يف 
  كمػػػا ملجػػػاب عػػػن اعَبااػػػات ملخػػػرل (ٓ)اعػػػَبض علػػػى ال ػػػاكهي  نصػػػوص اعَبااػػػات اللقػػػاٍل

                                                             

من ه ا  ٖٗ  كينظر: صَٖينظر: حواش على تواي  األل ية   ك َُِ/ُعلى التصري  حاشية ياسْب ينظر:  (ُ)
 البحث.

 .ّسورة األنبياء   (ِ)
من ه ا  ٕٗ  كينظر: صُِّحواش على تواي  األل ية   كينظر: ُٓٓ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ّ)

 البحث.

من ه ا  ُِٗ  كينظر: صّّٓاألل ية حواش على تواي    كينظر: ّّْ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ْ)
 البحث.

 .ُٗ/ِنظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ي (ٓ)
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  فقػد  لػع ٦بمػوع تػػثيُّر  (ّ)  ككػاف كثػّبنا مػا ينقػل عنػع دكف عػزكو (ِ)  ككا ػ  هبػا الشػرح(ُ) ثقوالػع
نقػبلن دكف تصػري و  ثن ػع  منهػا كيبليػْب   سػبمةن اينْب كٟبسْب موامنا -عامة– ػ)حاشية اللقاٍل( 

 عن اللقاٍل  كلمل ع من تثير  الشديد  كاستظهار  للحاشية.

ع  مػا كعشػرين اعَباانػا  تنوعػت فيػع مواق يػ كملما تثير   اعَبااات اللقاٍل فلاف يف تسػمةو 
يبو هبا(ْ)يبو عنها ْب ٦ب   (ٖ)  كناقػلو دكف مناقشػة(ٕ)  كممػارضو (ٔ)  كممض دو هبػا ملقوالىػع(ٓ)  ك٦بي
   كملكثري األخ  منع كاف إجا ة عنع.(ٖ)مناقشة

كمػػػن إجا اتػػػع عػػػن اعَبااػػػات اللقػػػاٍل قولػػػع يف ) ػػػاب: االشػػػتػاؿ(: "قولػػػع: )كيف الثػػػاٍل 
؛ ألف  يف كوف اجملاكزة ممُب ا٤بركر جاكزت(  ألف  م هوـى ا٤بركر  زيد مثبلن هػو  ؛٧بل نظرفيع ٕبثه

على احملاذم ملنع مػارٌّ  زيػد  ال ٦بػاكزه  ككيػف يلػوف ا٤بػركر  ينئ و ؽ ح٧باذاتع كقت السّب  فيصدي 
 :(ٗ)عهو اجملاكزة يف قول

َلى      أُقَمب ُل َذا الِجَداَر وَذا الِجَدارَا يَاِر ِديَاِر لَيمْ  ؟َأُمر  َعَلى الد 
مػد ل  ػػ)الباء( يػرادؼ اجملػاكزة  ٖبػبلؼ ا٤بمػد ل  ػػ)عل كٯباب:  ثف ا٤ب هـو من

ي
ى(  ا٤بركر ا٤ب

ا  كالبيػػت؛ فإنػػع يػػرادؼ احملػػاذاة  كا٤بػػان  يف األكؿ صػػناعي  كيف الثػػاٍل ممنػػوم  كيقػػدر يف )زيػػدن
ا اػػػر تي  ا اػػػر ت عػػػدك  (: )ملكرمػػػتي زيػػػدن مػػػررت  ثخيػػػع(: )ال سػػػت( ال )جػػػاكزت(  كيف )زيػػػدن

 (َُ)."منوم كاألكؿ  كق  على ذل عدك  (  كا٤بان  فيهما م

                                                             

 .ِْٔ/ُنظر: حاشية ياسْب على ٦بيب الندا ي (ُ)

 .ِٔ/ِ  ْْ/ِ  ّٔ/ِ  ِّ/ِ  ٔ/ِ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ِ)

 .ٕٓ/ِ  ْٓ/ِ  ِّ/ِ  َِّ/ُ,ُٖٗ/ُ  ُِٖ/ُ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ّ)

  ُٖ/ِ  ٕٓ/ِ  ِِٖ/ُ  َِّ/ُ  ِِٖ/ُ  ُُّ/ُ  ُُُ/ُ  ِْ/ُ  َُٕ/ُ ا٤بصدر السا  نظر: ي (ْ)
ِ/ٖٗ  ِ/ّٗ  ِ/ّٗ  ِ/ِّٔ. 

 .ْٓ/ِ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ٓ)

 .َٓ/ِ  ُِّ-ُِِ/ُ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ٔ)

 .ُِٕ/ُ  ََُ/ُ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ٕ)

 .ِْ/ِ  ُٗ/ِ   ُِٖ/ُ  ُٖٖ/ُ  ُٕٖ/ُ  ْٔ/ُ نظر: ا٤بصدر السا  ي (ٖ)

 من ه ا البحث. ُُٖسب  ٚبرٯبع ص (ٗ)
من ه ا  ُُٖ  كينظر صَّّ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ُٖ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (َُ)

 البحث.
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ك٩بػػا ملجػػاب  ػػاعَباضو للقػػاٍل: حػػْب رد علػػى إيػػراد اشػػَباط تنلػػّب االسػػ  يف ) ػػاب: )ال( 
لػع  كال غبلمػي   لػع ال مل ػاالماملة عمل )إف ( (  فقاؿ: "كملكرد على اشَباط تنلّب االس  ٫بو: 

 حقيقػػة  اعتبػػار ا٤بمػػُب  إىل الضػػمّب مػػ  مل ػػا مضػػافةه    كذو كال مسػػلمي لػػع: فإنػػع جػػائزه  ػػدكف شػػ
...  كملجاب اللقػاٍل:  ث ػا نلػرة صػورة  فقػد حصػل  ْب ا٤بضاؼ كا٤بضاؼ إليع مقحمةه  كالبلـي 

 (ُ)الشرط يف ا١بملة. انتهى."

كما عض د هبا قولع  حْب نقل عنع نقبلن مل يمز  إليع فقاؿ: "قولع: )ال ملحد رجبلن كامرملةن( 
( ك)امرملةن(  كٯبوز  كذل  غّب    فيع الم فه ا يوه  ملف البدؿ يتمْب  رفمهما  ك" نصب )رجبلن

  كال يلـز من اشَباط الضػمّب فيػع ملف يلػوف ممرفػة  (ِ)"إلملاف  دؿ البمض من اللل ؛متمْبو 
 (ّ).إ٭با تممل يف النلرات؛ ألنع ال ٯبب ملف يضاؼ إىل ذل  الضمّب..." ك)ال(

إشارية  كموصػولية  مشػَبكة  ينهمػا   كما عارض اللقاٍل عليع ف ي قوؿ اللقاٍل  ثف )ذا(
 كقػػػػد نػػػػص    ةكا٤بوصػػػول شػػػػارة ػػػْب اإل ( مشػػػػَبكةه ذا) ف  ملٱب ػػػى  الفقػػػاؿ: "قػػػػاؿ الناصػػػر اللقػػػػاٍل: 

كعلػػى هػػ ا   حقيقػػة علػػى الصػػحي  ممنػػاؾ علػػى ممنييػػع األصػػوليوف علػػى صػػحة إطػػبلؽ ا٤بشػػَبى 
فْب مػر  اسػتحالة يف اجتمػاع مي  إذ ال ؛علػى ا٤برجػوح ( لئلشارة إ٭با ينبػِبذا)تلوف  فاشَباط ملف ال

. ملقوؿ: االشَباؾ ا٤ب كور لي  مبنينا على ما ذكػر   ػل ألف على شيء كاحد  اعتبارين ٨بتل ْب
 (ْ)ا٤بوصولة توصل  ا١بملة  كما  مد اإلشارية م رد".

"قولػػػع: كمىػػػا نقىلىػػػع كسػػػلت دكف ملف ينػػػاق  فيػػػع  ف ػػػي قولػػػع يف ) ػػػاب: كػػػاف كملخوامػػػا(: 
إذ الظػاهر ملف  )مػا(  ٤بػا تلل ػو   ػبل دليػل؛ حاجػة الك  ...  قػاؿ اللقػاٍل:(إخل... )ملم: إف كنػتى 
)إٍف( الشػػػػػػرطية  ك)ال( نافيػػػػػػة لل مػػػػػػل ا٤بقػػػػػػدر  ك)ال( كمن يػػػػػػػها هػػػػػػو الشػػػػػػرط   مزيػػػػػػدةه لتثكيػػػػػػدً 

                                                             

 .ِّٕ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ْٓ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ُ)
 من ه ا البحث. ُِّ  كينظر: صِْٖحواشو على تواي  األل ية  (ِ)
 .َٓ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا  (ّ)
 من ه ا البحث. ِّٕ  كينظر: صُُُ-َُُ حواشو على تواي  األل ية . كينظر:ُِٕ/ُ ا٤بصدر السا   (ْ)
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َّ خم حم ُّ  دة  ػػػ)ما(  نظّبيهػػا )إمػػا( يف قولػػػع تمػػاىل:( ملداة شػػرط ماكػػػ  (ُ)[مػػا إ)ػفػػ
الشػػرط ك   (ِ)

 :ا١بواب لداللة ما سبقع عليع  نظّب ذل  يف التقديرا٤بقدر ٧ب كؼ 
 (ّ)َوِإالَّ يَمْعُل َمْفرِقَممَك الُحممَسامُ           َفطَل مْقَها فَمَلْسَت َلَها ِبُكْفءٍ 

  كااػ  ال غبػار عليػع  فمليػ   ػا٢ب  ال ت مػل غػّب   كهػ ا ممػُب افمل هػ ا ًإفٍ  كاألصل:
 (ْ)ناس كملفتوؾ."كإف ملفتاؾ ال

  (ٓ)يف )حاشػػيتع علػػى األل يػػة(  اللقػػاٍل  فثفػػاد منػػع يف سػػتة موااػػ  -مليضنػػا–كمػػا تػػثير 
كاحػػدو منهػػا كػػاف التػػثيُّر  اعَبااػػاتع  حيػػث رد علػػى اعػػَباض لػػع كدفمػػع  فقػػاؿ: "قولػػع: ) )ملىٍؿ( 
حػرؼ تمريػػف( ملم:  تمامهػػا  كا٥بمػزة زائػػدة  كهػػو مػػ هب سػيبويع  كمػػراد  ملف ا٥بمػػزة زائػػدة يف 

لػػع مػػن نظػػّبو  كحػػركؼ ا٤بضػػارعة  كسػػْب االسػػت ماؿ  كمللػػف ا٤ب اعلػػة   الللمػػة ال عليهػػا  ككػػ 
فانػػػدف  قػػػوؿ اللقػػػاٍل: ال ممػػػُب ألف )ملىٍؿ( ٔبملتهػػػا ممرفػػػة  إال مل ػػػا مواػػػوعة للتمريػػػف  كذلػػػ  

 (ٔ) الضركرة مناؼو للوف ا٥بمزة زائدة."

 واني:نْ الشَّ  .ٕ

ػ   لػع ٦بموعػة مػن الشػركح اٍلٌ وى نػٍ مل و  لر  ن إ٠باعيل  ن شهاب الدين عمر  ػن علػي الش 
رة الشػػػػنوانية يف شػػػػرح )الػػػػدُّ (  كالنػػػػدل ق ػػػػرً  النػػػػدا إىل شػػػػرحً  ٦بيػػػػبً  هدايػػػػةي )كا٢بواشػػػػي  منهػػػػا: 

ك)هدايػػػػػة  ( وصػػػػػل ال ػػػػػبلب إىل قواعػػػػػد اإلعػػػػػرابً إىل مي  ملكيل األلبػػػػػابً دايػػػػػة ك)ه  (اآلجركميػػػػػة
 (ٕ).ق َُُٗتويف سنة:  السال  إىل ٙبريًر ملكاً  ا٤بسال ( 

                                                             

 )ما( سق ت من ال بمة  كمليبتها من حواشي اللقاٍل. (ُ)
 . ِٔسورة مرَل   (ِ)
 من ه ا البحث. ُُٔب  ٚبرٯبع صس(ّ)

من ه ا  ُُٓ  كينظر: صُٕٕ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ُٗ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا (ْ) 
 البحث.

 .ّٕ/ِ  ِّّ/ُ  ُِّ/ُ  ُُٗ/ُ  ٔٔ/ُ  ٕٓ/ُينظر: حاشية ياسْب على األل ية  (ٓ)
  .ُِِعلى تواي  األل ية . كينظر: حواشو ٔٔ/ِحاشية ياسْب على ٦بيب الندا (ٔ) 

 .ِٔ/ِعبلـ للزركلي األينظر:  (ٕ)
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إىل ٙبريػًر  شنواٍل ٕباشية اللقػاٍل علػى ا ػن هشػاـ يف حاشػيتع )هدايػة السػال كقد تثي ر ال
ملكاػػػً  ا٤بسػػػال (  ككػػػاف يسػػػميع  ػػػػ)شي  شػػػيهنا( عنػػػد النقػػػل عنػػػع  كظهػػػر تػػػثير   ػػػع يف اينػػػْب 

د موق ػػع كتػػرد    اعَبااػػات اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ.منهػػا يف كعشػػرين ملر مػػةو   (ُ)كملر مػػْب مواػػمنا
  كاالكت ػػػاء  النقػػػػل دكف (ْ)  كاإلجا ػػػػة عػػػن االعػػػػَباض(ّ)  كالػػػػرد عليػػػع(ِ)منػػػع مػػػا  ػػػػْب ا٤بوافقػػػة

 (ٓ)تمقيب.

( ملم: ملحػػ ُّ ذلػػ  كهػػ ا زيػػده ا٢بػػ   ال الباطػػلى ك٩بػا نقػػل عنػػع علػػى سػػبيل ا٤بوافقػػة  قولػػع: ")
ا٢بػػػ    كٝبلػػػة )هػػػ ا زيػػػده( ٰبتمػػػل الصػػػدؽ كاللػػػ ب  فػػػإذا قلػػػت: ا٢بػػػ   فقػػػد حققػػػت ملحػػػد 

ؿ اآلخػػر  ككثنػػ  قلػػت: ملحػػ ُّ ذلػػ  ا٢بػػ   ملك حقنػػا  فػػإف كػػاف االحتمػػالْب  كرفمػػت االحتمػػا
ا٤بهاطب يمتقد خبلؼ ما ذكرتى  كملردتى قصر القلب قلت: ال الباطلى  النصب ع  نا علػى 

فيػػع  (   ا٢بىػػ)فل ػػظ  ( كهػػ ا زيػػده ا٢بػػ   ال الباطػػلى )ا٢بػػ (. هػػ ا كقػػاؿ شػػي  شػػيهنا: كملمػػا قولػػع: )
 :ملم  ع م مػوؿ  ػععلػى ملن ػ حينئػ و فنصػبع   لتػع  الباطػل٤بقا  ؛األظهر ملنع ص ة مشبهة ال مصػدر

 (ٔ)."على ا٢باؿ  تثكيلع  نلرة ملك  ملعِب ا٢ب   

)إال  إف نػػاب عػن ال اعػػل كػػ)ايًربى زىيٍػػده(  قولػع: "قولػع: كمػن ا٤بوااػ  الػػٍب رد عليػع فيهػػا 
(( ملم: فإنػػع ال ينصػػب ا٤ب مػػوؿ  ػػع الػػ م نػػاب عػػن ال اعػػل  كينصػػب غػػّب    ك)تيػػدي ػ رىًت الليتيػػبي
كمػا تقػػدـ...  قػػاؿ شػػي  شػيهنا: مقتضػػا : ملف فمػػل اجملهػػوؿ متمػد   النسػػبة إىل مرفوعػػع  كفيػػع 

ي  منصػػو ان ل ظػػان كال٧بػػبل . انتهػػى  كال نظػػر؛ إذ التمػػدم إىل شػػيء هػػو نصػػبع إيػػا   كمرفوعػػع لػػ
ٱب ى ملف كبل  من ه ا النظر  كدعول ملنػع مقتضػى كػبلـ ا٤بصػٌنف سػاقطه؛ ألٌف ا٤بتمػد م ا٤بقا ػل 
لػػبل ـز  هػػو مػػا يصػػ ُّ نصػػبع للم مػػوؿ  ػػع  سػػواء نصػػبع ملكال  كمػػا صػػر ح  ػػع تمبػػّب ا٤بصػػػن ف يف 

                                                             

/مل  ٗٗ/ب  ِٖ/مل  ٕٗ/ب  ْٗ/مل  ُٓ/مل  ِٕ/مل  ُٓ/مل  ُْ/ ب  ُُ/ مل  ٖهداية السال   ينظر: (ُ)
 /مل.ُّٔ/ب  ُّٓ/مل  ُِٓ/ب  ُِْ/ب  َُُ

 /مل.ُّٔ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ِ)
  /ب.ُّٓ/مل   ُِٔ/مل  ُِّ/مل  َُْ/مل  ٕٗ/مل  ٖٕ/ مل ٖ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ّ)
 /ب.ُّْ/ب  ٕٗ/ب  ٖٔ/مل  ٕٕ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ْ)
/مل  ُُّ/مل  ُُٓ/ب  َُٓ/مل  ِٖ/ب  َٕ/ب  ْٗ/ب  ْٓ/ب  ّٔ/ب  ُّ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ٓ)

 /ب.ُِّ
 من ه ا البحث. ُِٗ  كينظر: صّّٓ حواشو على تواي  األل ية/مل. كينظر: ّٔ ا٤بصدر السا   (ٔ)
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م علػػػػى مػػػػا نصػػػػب  ال مػػػػل  كلػػػػي  اللػػػػبلـ المبلمػػػػة األكىل  الصػػػػحة  نػىمىػػػػٍ  قػػػػد ي لػػػػ  ا٤بتمػػػػد  
كلمل ػػػع نقػػػل الػػػرد عػػػن الشػػػهاب القػػػا٠بي  كمػػػا ملييبػػػت عنػػػع يف )حاشػػػية ياسػػػْب علػػػى   (ُ)فيػػػع."

 (ِ)التصري (.

ٍلنىػا الثػاٍل  كما ملجاب كثّبنا عػن اعَبااػات اللقػاٍل  كمنهػا حػْب قػاؿ: "قولػع: ) كإف ملٍعمى
هػػػ ا الػػػدليل ال ي يػػػد كجػػػوب اإلاػػػمار؛ ف احتػػػاج األكؿي ٤برفػػػوع(...  قػػػاؿ شػػػي  شػػػيهنا: فػػػإ

انتهػػػى  كجوا ػػػع ملف ا٤بقصػػػود هبػػػ ا الػػػدليل إيبػػػات كجػػػوب  كجػػػواز .  إلملػػػاف كجػػػوب اإلظهػػػار
اإلامار  اإلاافة إىل ا٢ب ؼ  كملما  النسبة ١بواز اإلظهػار فلػع دليػل هخػر  كهػو لػزـك التلػرار  

 (ّ)كما هو مقرر يف شركح اللافية".

لػػي  مػػن ملقسػػاـ قولػػع: )كف ملف يصػػر ح  ا٠بػػع  كقولػػع: "  دكمػػا ملفػػاد منػػع يف عػػدة موااػػ
مسػػائل البػػاب مػػا ٯبػػب فيػػع الرفػػ   كمػػا يف مسػػثلة )إذا( ال جائيػػة؛ لمػػدـ صػػدؽ اػػا ط البػػاب 

( ملم كاف من ٝبلة الضا ط ا٤بػ كور ملف يلػوف ال مػل ٕبيػث لػو فػيػر غ مػن الضػمّب لنصػب عليها
 تلػػرار مػػ  مػػا ضه ٧بػػكهػػ ا التنبيػػع األكؿ االسػػ  السػػا    كذلػػ  ٩بتنػػ  فيمػػا ٯبػػب فيػػع الرفػػ ...  

 (ْ)."وه  ذل يي  (كسيتض ) سا قنا: كقولع  -كما ترل- كلي  فيع زيادة عليع  تقدـ

 الصَّبممان: .ٖ

)حاشػػية علػػى شػػرح   منهػػا: كحػػواش مال  ػػاته لػػع     مل ػػو المرفػػاف٧بمػػد  ػػن علػػي الصػػباف
تػويف  ( )حاشػية علػى السػمد ( )حاشػية علػى شػرح الرسػالة المضػديةك  األمشوٍل على األل يػة(

 (ٓ).ق َُِٔسنة: 

                                                             

 من ه ا البحث. ِّْ  كينظر: صّّٔحواشو على تواي  األل ية ينظر: ك  ./بُّٓ هداية السال  (ُ)
 . َّٗ/ُعلى التصري   ياسْبينظر: حاشية  (ِ)
 من ه ا البحث. ٖٖ  كينظر: صَّْحواشو على تواي  األل ية / مل. كينظر: ٕٕهداية السال   (ّ)
 من ه ا البحث. ِْٗكينظر: ص ِّٓظر: حواشو على تواي  األل ية /مل. كينُُٓهداية السال   (ْ)
 .ِٕٗ/ٔعبلـ للزركلي األينظر:  (ٓ)
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  كتػثير  ػع على شرح األمشوٍل على األل يػة(ملفاد الصباف من حاشية اللقاٍل يف )حاشيتع 
 -عامػة–تثيرنا كااحنا  فقد نقل عنع  كملحػاؿ عليػع كثػّبنا  فبلػػت موااػ  تػثيُّر  ٕباشػية اللقػاٍل 

 منها يف اعَباااتع على ا ن هشاـ. كعشرين ملر مةن كيبليْب موامنا   ستةن 

ا ا عليػع    كتػارة تػرا  راد  (ُ)كقد تنوعت مواقف الصب اف من اللقاٍل  فتػارة ينقػل عنػع مايػدن
كدافمنا اعَبااع

 (ّ)  كقد ينقل نص اعَبااع دكف تملي .(ِ)

 ثف   ملم  االستمارة (ملك ٦بازنا)قولع: اللقاٍل حْب قاؿ: " د فيها قوؿى كمن ا٤بواا  الٍب ملي  
كتػػب   اللقػػاٍلمث رمليػػت (...  كػػل)شػػبهت ٝبيػػ  ا٣بصػػائص ٔبميػػ  الرجػػاؿ ٔبػػام  الشػػموؿ يف 

٢باصل ا٤بمُب ا٤براد  ما نصع: ه ا  يافه  (فهي لشموؿ خصائص ا١بن ) (:التواي )على قوؿ 
 :كا٤بػراد منػع  -مبالػػة–ملنػت كػل رجػل  :إذ مدلولػع ؛ال ٤بدلوؿ الل ػظ (ملنت الرجل) :يف قول 

 (ْ)"٣بصائص كل رجل. ا. هػ. فاح ظع. ملنت ا١بام 

 :ملم (كهػػو سػػلوتنا كانل افنػػا)قولػػع: مػػا قػػاؿ فيػػع: "كمػػن رىد ً  اعػػَباض اللقػػاٍل  دفمػػع إيػػا  
كٔبمػػل   كانل ػػف انل افنػػا مػػا  اسػػلت سػػلوتنا مػػا :ملم ( انل ػػف)ك (اسػػلت)النػػائبْب عػػن 

مػا كانل ػاؼ مػا كانػا دالػْب علػى  ا٤براد ا٤بصدرين النائبْب عن ال ملْب ا٤براد هبما طلب سلوتو 
ريػػد ا٤بصػػدر النائػػب عػػن فانػػدف  اعػػَباض اللقػػاٍل  ثنػػع إف ملي  ( مػػعو )ك (صعو ػ)كػػ    ال لػػب كالتنلػػّب

ملك غػػػّب   إ٭بػػػا يػػػدؿ علػػػى طلػػػب السػػػلوت مػػػن حيػػػث هػػػو (اسػػػلت)ألف  ؛فملػػع فػػػات التنلػػػّب
 (ٓ)".النائب فات ال لب

                                                             

  َّٖ/ُ  َّٔ/ُ  ِّٕ/ُ  َّٔ/ُ  ِِٔ/ُ  ِْٓ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل ينظر:  (ُ)
ِ/ُِٔ  ِ/ِٓٓ. 

  ُُٓ/ِ  ّٖٔ/ُ  ِٗٗ/ُ  ِٗٔ/ُ  ِٕٓ/ُ  ِْٓ/ُ  ُٖٓ/ُ  ُٔٓ/ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ِ)
ّ/ٕٗ. 

 .ِْٓ/ِ  َُٕ/ِ  ُِْ/ِ  ِِٗ/ُ  ُِٗ/ُ  ُٔٗ/ُ ا٤بصدر السا  ينظر:  (ّ)
 من ه ا البحث. ُّٗ  َُِ  كينظر: صُِّ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ِِٔ/ُ ا٤بصدر السا   (ْ)
من  ُُّ  ِٓ  كينظر: صُٕتواي  األل ية  . كينظر: حواشو علىُٔٓ/ُحاشية الصباف على شرح األمشوٍل  (ٓ)

 من ه ا البحث.
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كمثػػاؿ مػػا ملمػػن فيػػع )قولػػع: " قولػػع:يف ٩بػػا نقػػل عنػػع كسػػلت دكف مناقشػػة ملك تمقيػػب  ك 
 :(ُ)لب  استتار  عمـو قولعإذا مل يي   قاؿ اللقاٍل: ينبػي ملف ٱبص  ظهور  (اللب 

 (ِ)."إخل........................      ال يجيء المنفصل  وفي اختيارٍ 

 نوشري:الدَّ   .ٗ

األزهػرم(    لع )حاشية على التصري  ٣بالػد د اهلل  ن عبد الرٞبن  ن علي الدنوشرمُّ عب
 (ّ)ق.َُِٓتويف سنة: 

عليػع مػن النقػل  كذل  فيمػا كق ػتي -تثير الدنوشرم  اعَبااات اللقاٍل على ا ن هشاـ 
  كاختلػػف موق ػػع مػػن اعَبااػػاتع   ككػػاف ينقػػل يف موااػػ  دكف إحالػػة إىل اللقػػاٍل  كتػػثير -عنػػع

 (ْ)عنع كيسلت. عنها  كرٗبا ينقلي  فيها  اعَباض عليها  ملكرد   ملك جوابو 

ػػا   كمػػن نٍقلًػػع عنػػع دكف تصػػري   ا٠بػػع حػػْب قػػاؿ: "يلػػـز عليػػع الػػدكر؛ ألنػػع جملهػػا حلمن
كقػػد رد   ياسػػْب ا٢بمصػػي إىل اللقػػاٍل  نسػػبتع إليػػع   (ٓ)كملٍخػػ ي ا٢بلػػ  يف التمريػػف يلزمػػع الػػدكر."

 (ٔ)ـ(."فقاؿ: "كهو مثخوذ من كبلـ اللقاٍل السا   عند قولع: )مقد  

ػػػر: كمػػن رد  العَبااػػػات اللقػػػاٍل  إخل( فيػػػع  ...قولػػػع: )ملصػػػلع: ان لقػػػتي "حػػػْب قػػػاؿ اآلخى
: ع  كاألصػل)ملم ػا( نائبػة عػن اسػ  الشػرط كفملًػ عى ملف  د   بل دليػل؛ إلملػاف ملف ييػ دعول تللفو 

  فلمػػا حػػ ؼ فمػػل الشػػرط  ملم: ان لقػػتي ؽ يف حالػػة ذكػػر االن ػػبل :  ملممهمػػا تػػ كر  من لقنػػا
يف )ملم ػػا  زك اؿه ال خػ ي كػػاف  كهػ ا نظػّب مػػا جػو  ( حػػ( كحػد  ان صػػل الضػمّب  ك)من لقنػاري كي )تػ ٍ 

                                                             

 .ُّملل ية ا ن مال   (ُ)
 من ه ا البحث. ِِِ  ََِ  كينظر: صُّٖ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ُِٗ/ُحاشية الصباف  (ِ)
 .ّٓ/ّ  كخبلصة األير ٕٗ/ْعبلـ للزركلي األينظر:  (ّ)
  كحاشية الصباف على شرح األمشوٍل َِٖ/ُ ُِٗ/ُ  ُٗٓ/ُ  ُّٔ/ُ حاشية ياسْب على التصري  ينظر: (ْ)

ِ/َُٕ. 
نظر: حواش على . كئّٖ/ُ  ِّٖ/ُ  كينظر: ُِٕ/ُقوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري   ينظر (ٓ)

 من ه ا البحث. ٕٕ  َٕ  كينظر: صُِٖتواي  األل ية 
 .ُِٕ/ُحاشية ياسْب على التصري   (ٔ)
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ملم مػػ كوره  ػػالمل  فزيػػد   همػػا يػػ كر شػػهص يف حالػػة كونػػع عا٤بػػػنافزيػػده عػػامله(  ملم: م عالػػمػػنػػػا
 (ُ)"فتثمػػل. فإن ػػع منػػاؼو ٤بػػا قػػد رك ٦بػػيءي ال ػػاًء  مػػد ا٤بنصػػوب...   كيػػدؿ علػػى مػػا اخَبنػػا  عػػامله 

)ملىم ا( ه   تلزمهػا ال ػاء  كال فػاء هنػا   ملف   ع  ككجع الرد  يػيرىدُّ ما زعمى فقاؿ الدنوشرم راد ا عليع: "
٩بػا قػالو   كهػو جػائز يف  مػض ا٤بػواطن   نػاتللُّ  كعجيب منع ملف يتػبج  ٗبػا قػاؿ  كزعػ  ملنػع ملقػلُّ 

 (ِ)".٩با فيع فاء

 الس جاعي: .٘

علػػػـو   لػػػع تصػػػانيف كثػػػّبة يف البػػػدراكم األزهػػػرم السػػػجاعيملٞبػػػد  ػػػن ملٞبػػػد  ػػػن ٧بمػػػد 
متمددة  منها ما هو شركح  كحواش  كرسائل  كمتوف  كمن حواشيع كشركحع: )حاشػية علػى 
شػػرح ق ػػر النػػدل(  ك)فػػت  ا١بليػػل علػػى شػػرح ا ػػن عقيػػل(  ك)شػػرح األزهريػػة يف علػػ  المر يػػة(  

 (ّ) ق.ُُٕٗك)شرح المية األفماؿ ال ن مال (. تويف سنة: 

علػػى شػػرح ا ػػن عقيػػل لؤلل يػػة  ا٤بسػػماة  مػػن حاشػػية اللقػػاٍل يف حاشػػيتع ملفػػاد السػػجاعيُّ 
منهػػػا عػػػن   ػػػػ)فت  ا١بليػػػل علػػػى شػػػرح ا ػػػن عقيػػػل(  حيػػػث نقػػػل عنػػػع يف ملر مػػػة موااػػػ   يبليػػػةو 

  كصػر ح  ا٠بػع يف مواػمْب  ملحػدها يف ا٢بػديث عػن  تسػمية  ػاب ملفمػاؿ (ْ)اعَبااات اللقاٍل
مػػػن التػليػػب  فقػػػاؿ:   اسػػ  الػػػبمض  فصػػو  ع إىل كونػػع ا٤بقار ػػة هبػػ ا االسػػػ  مػػن تسػػمية اللػػػل  

")قولع: من  اب تسمية اللل  اس  البمض( صوا ع ملنع مػن قسػ  التػليػب  ألف تسػمية اللػل 
 اسػػػ  جزئػػػع عبػػػارة عػػػن إطػػػبلؽ اسػػػ  ا١بػػػزء علػػػى مػػػا تركػػػب منػػػع كمػػػن غػػػّب   كتسػػػمية ا٤بركػػػب 
)كلمة(  كتسمية األشياء اجملتممة من غّب تركػب  اسػ   مػض منهػا يسػمى تػليبنػا  كػالممرين  

غلط ٧بقػ  حاشػية السػجاعي كظػن  ملف  )اللقػاٍل( الػ م نيقػل عنػع  كقد(ٓ)فاد  الناصر اللقاٍل."مل

                                                             

 من ه ا البحث. ُُْ  كينظر: صُٕٔ-ُٕٓحواش على تواي  األل ية  (ُ)
 .ُْٗ/ُينظر قوؿ الدنوشرم يف حاشية ياسْب على التصري   (ِ)
 .ُْٓ/ُ  كممج  ا٤بال ْب ّٗ/ُٖعبلـ للزركلي األينظر:  (ّ)
 .ُِّ  ُُْ  ٓٗ  كطبمة مصر: ِِٗفت  ا١بليل ٙبقي : ٧بمد الم ارينظر:  (ْ)
 .ِِٗ قي  ٧بمد الم ارٙبفت  ا١بليل  (ٓ)
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ه ا القوؿ هو  رهاف الػدين إ ػراهي  اللقػاٍل  صػاحب نظػ  )جػوهرة التوحػد(   ينمػا النقػل عػن 
 (ُ)ناصر الدين اللقاٍل  كهو ميثبت يف حواشيع على )التواي (.

ا مػررت  ػع( إذ ا٤بػركر ك٩با نقل عن اللقاٍل دكف عزكو  ال٠بع يف قولع: ")قولع: جاكزت زيػدن
 (ِ) الشيء هو ٧باذاتع  كهي غّب اجملاكزة".

 :الُخضري .ٙ

)حاشػػية علػػى شػػرح عػػدة  منهػا:    لػع مصػػن  اته ٧بمػد  ػػن مصػػ  ى  ػن حسػػن ا٣بضػػرم
 (ّ)هػ.ُِٕٖا ن عقيل(  ك)شرح اللممة يف حل اللواكب السيارة السبمة(  تويف سنة: 

يف )حاشيتع على شػرح ا ػن عقيػل(  اعَبااػات اللقػاٍل  فنقػل عنػع كصػر ح  ا٣بضرمُّ تثير 
  للػػوف ا٤بنصػػوب -بػػوؿعلػػى كجػػع القى - مػػا نقػػل ممنػػا  ٤بزيػػد تواػػي و   ػػع يف مواػػمْب  ملحػػدٮبا

َّ مث زث رث يت ُّ ( يف قولػػع تمػػاىل: زث)
  (ٓ)هػػو علػػى نػػزع ا٣بػػافض  ال علػػى ا٢بػػػاؿ (ْ)

( مػا)كقػاؿ اللقػاٍل: ن لدل غّب كاحػد  حيػث يقػوؿ: "ميستحسى ر نقلى كقاؿ  ثنع كا٤بوا  اآلخى 
َّ خم حم ُّ  ٫بو:  زائدة لتثكيد الشرط

 ( كافػ)داخلة على فمل الشرط  بل تقدير ل (ال)ك  (ٔ)
ف ال ت مػػل غػّب   كا١بػػواب علػى كػػل ٧بػػ كؼ لداللػة مػػا قبلػع  كاستحسػػنع غػػّب إ :ملم ( كافػ)لػ

 (ٕ)."كاحد لقلة تلل ع

                                                             

 من ه ا البحث. ِْ  كينظر: صُٖٖينظر: حواشو على تواي  األل ية  (ُ)
من ه ا  ُُٖ  كينظر صَّّ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ُُْينظر: فت  ا١بليل  طبمة مصر:  (ِ)

 البحث.
 .َّٖ/ّعبلـ للزركلي األينظر:  (ّ)
 . ُٕسورة مرَل   (ْ)
 .ْٕٔ/ُينظر: حاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ٓ)
 . ِٔسورة مرَل   (ٔ)
من  ُُٔ  كينظر: صُٕٕر: حواشو على تواي  األل ية  . كينظَِٕ/ُحاشية ا٣بضرم على شرح ا ن عقيل  (ٕ)

 من ه ا البحث.
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 يشي:الفِ  .ٚ

حاشػػية علػػى شػػرح شػػ كر : )مػػن مال اتػػع  ييًشػػحسػػاـ الػػدين ال ً سػػف  ػػن ٧بمػػد  ػػن يو 
 (ُ).قَُُٔ(  تويف سنة حاشية على شرح ق ر الندل ال ن هشاـ)ك ( ال هب

حػْب يف مواػ و كاحػد   (على شرح ق ر الندلحاشيتع )تثير الً يشي ٕباشية اللقاٍل يف 
لتمبػّب  ػػ)عبلمات( متجػعه ا ػن هشػاـ لئلعػراب  ا٢بػد الل ظػي   ينمػا ا اعَبض اللقاٍل علػى حػد  

فقاؿ ال يشػي: "قولػع: )عبلمػات( إ٭بػا يتػثتى  للحد ا٤بمنوم  ال م هو: تػيّب يف ملكاخر اللل  
علػػى القػػػوؿ  ػػثف  اإلعػػػراب ممنػػوم  مػػػ  ملنػػع قػػػدـ ملنػػع ل ظػػػي  فػػبل يناسػػػب تمبػػّب   المبلمػػػات  

صػارت ٘بػرم علػى  كملجاب عنع الناصر اللقاٍل  ثف ه   عبارة من يقوؿ: إف  اإلعراب ممنوم 
 (ِ)لساف من يقوؿ: إنع ل ظي  من غّب قصد."

 (ّ)اللقاٍل ملكرد عليع قو٥ب  فيما  مد  كلي  ه ا ا٤بوا  ٤بناقشتع. للن

 بيدي:الزَّ  .ٛ

  لع مصن  ات   ا٤بلقب ٗبرتضىالز  ًٍيدم ِبسيٍ ٧بمد  ن ٧بمد  ن ٧بمد  ن عبد الرزاؽ ا٢بي 
(  )التلملػػػػة كالصػػػػلة كالػػػػ يل للقػػػػاموس(  كالقػػػػاموستػػػػاج المػػػػركس يف شػػػػرح عديػػػػد   منهػػػػا: )

 (ْ)ق.َُِٓ ك٨بتصر المْب  كغّبها  تويف سنة

  (ٓ)( يف مواػػمْب لػػػويْبتػػاج المػػركس يف شػػرح القػػاموس)  يػػدم مػػن اللقػػاٍل يفملفػػاد الز 
ٝبػػػ  كلمػػػة )لػػػػة(:  يفع علػػػى )ملكاػػػ  ا٤بسػػػال (  حيػػػث قػػػاؿ ملحػػػدٮبا كػػػاف نقلػػػع عػػػن حاشػػػيت

: ملىم جاًعػػػل البل.  ..)ميٍنً ػػػ  البيلػػػػاًء(" اللُّػىى( ٝبػػػ  ليػػػػةو   ػػػػػػػاًء نىػػػاًطقْبى ملىم ميتلل مػػػْب )كىاٍلمٍمػػػُبى
ػػػ  :ملىم (لىػىػػػٍوتي )  ملىم  األصػػػوات كا٢بػػػركؼ الدال ػػػة علػػػى اٍلممىػػػاٍل  مػػػٍثخوذه مػػػن ( ػيػػػرنل)ك ( ػيرىةو ػ)كى

                                                             

 .ِِٓ/ٖعبلـ للزركلي األينظر:  (ُ)
 .ّٗ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ّٖحاشية ال يشي  (ِ)
 من البحث ُِِصينظر:  (ّ)
 .َٕ/ ٕعبلـ للزركلي األينظر:  (ْ)
 .ِّ/ّٗ/ِ  ْٗ/ُتاج المركس ينظر:  (ٓ)
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ا حىق قىعي  الن اًصر الل قػاٍلُّ  كىملىصػلهىا ليٍػػوىة ملىك تلٌلمت  كدائرةي األىخ  ملىكس ي من دىائًرىة ااًلٍشًتقىاؽ  كى ى
 (ُ)".ليٍػيىة   ًنىاء على ملىف ماايع لىػىى  ًإم ا ملىف تلوف ياؤ  ملصلٌيةن ملىك منقلبةن عىن كىاك

 ابن حمدون: .ٜ

حاشػية علػى ملٞبد  ػن ٧بمػد  ػن ٞبػدكف  ػن ا٢بػاج السػلمي  لػع تػاليف عديػدة  منهػا: )
تػػويف  كغّبهػػا  ( ى شػػرح األزهػػرم علػػى األجركميػػةحاشػػية علػػ)ك ( شػػرح ا٤بلػػودم علػػى األل يػػة

 (ِ)ق.ُُّٔسنة 

ٞبدكف يف )حاشيتع على شػرح ا٤بلػودم ألل يػة ا ػن مالػ ( ٕبواشػي اللقػاٍل يف  تثير ا ني 
من مواا  اعَباااتع  فنقل عنػع كصػر ح  ا٠بػع  كذلػ  يف مواػ  ا٢بػديث  كاحدو  موا و 

ٞبػدكف: "قػاؿ الراػي: كيف كجػوب   فقػاؿ ا ػن ةً عن كجػوب حػ ؼ ا٣بػ   مػد كاك ا٤بمي ػ
حػ ؼ ا٣بػ  يف هػػ ا ا٤بواػ  إشػلاؿ؛ إذ لػػي  هنػا مػا يسػػد مسػد   كالظػاهر ملف ح فػػع 
هنا إ٭با هو غالب  فلػو مل تتمػْب الػواك للمميػة فػبل ٰبػ ؼ ا٣بػ   إال إف دؿ عليػع دليػل  
٫بػػو: )كػػل شػػهص كا٤بػػوت يلتقيػػاف(  فػػػبل ٰبػػ ؼ )يلتقيػػاف(؛ إذ الػػواك جملػػرد ا١بمػػػ  يف 

 (ّ)ال للممية." -كما قاؿ اللقاٍل-ل   ا٢ب

                                                             

 من ه ا البحث. ُٕٓ  كينظر: صٗٓ. كينظر: حواشو على تواي  األل ية ْٗ/ُتاج المركس   (ُ)
 .ٓٗ/ِ  كممج  ا٤بال ْب ُّْ/ُإٙباؼ ا٤ب ال  ينظر:  (ِ)
من ه ا  ُّٔ  كينظر: صُِٔحواشو على تواي  األل ية . كينظر: ٕٖحاشية ا ن ٞبدكف على شرح ا٤بلودم  (ّ)

 البحث.
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 اخلــامتــة
بعمممد التعمممر ف علمممى اعتراضمممات ناصمممر المممدين اللقممماني علمممى ابمممن ىشمممام األنصممماري, 

 :يليبدراستها, ومعرفة مواقفو منها, ومنهجو فيها, خرج البحث بالتوص ل إلى ما 

جػػاء توجيهػػع الينػػْب   اعَبااػػاتو  ةكيبليػػ  لػػػت اعَبااػػات اللقػػاٍل علػػى ا ػػن هشػػاـ مئتػػْب .ٔ
ملسػلوب ا ػن ممَبانػا هبػا علػى سػةو كسػبمْب منهػا الصناعة النحوية  كٟب كسبمْب منها على

ػػع إليهػػا ٟبسػػة  هشػػاـ  كسػػبمةو  كملر مػػْب علػػى هرائػػع كملحلامػػع  كملمػػا اخػػتبلؼ ملقوالػػع فقػػد كج 
 اعَباااتو  كما استدرؾ عليع يف ملر مة مواا . 

كاوح شهصية اللقاٍل يف اعَباااتع  حيث ٘بل ت  االستقبلؿ  كا٤بواوعية يف ا٤بناقشػة   .ٕ
ويػػة  الشػػموؿ؛ إذ مشلػػت علػػوـى اللػػػة كغّبىهػػا  كمػػا مشلػػت هراء ا ػػن هشػػاـ النحك   كالتنػػوع

    كعللع  كملمثلتع كشواهد   كملساليبع  كتقسيماتع.كالصرفية  كمص لحاتًع كحدكد

كنقػل سمة اطبلع اللقاٍل  حيث ناق  هراء ا ن هشاـ قارننا إياها  اراء غّب  من سا قيع   .ٖ
تثملػػع يف شػػرح ا ػػن  عػػدد مػػن ا٤بوااػػ   كمػػا تبػػْب  طػػوؿي عػػنه   كحػػاكؿ ا٤بقارنػػة  يػػنه  يف 

  ع ٥با  ك٘بػويزي ملحلامع  كتمليلي  االعَبااات  كتوجيعي  ككفرةي   ع كثرةي التحشيةهشاـ  دؿ  علي
 ملكجهنا ملخرل غّب ما ذىكر.

قػػْب  فقػػد ح لػػت ا٢باشػػية  ث٠بػػاء تبػػْب  اعتػػداد اللقػػاٍل  ػػاراء النحػػويْب  كا١بمهػػور  كاحملق    .ٗ
  كا٣بليػػػػػل  كسػػػػػيبويع  كيػػػػػون   كال ػػػػػراء  كاألخ ػػػػػ   كا٤بػػػػػ د  كا ػػػػػن السػػػػػر اج  ملفػػػػػ اذه 

كا نػػػػع  كالراػػػػي  كالز٨بشػػػػرم  كا ػػػػن ا٢باجػػػػب  كا ػػػػن عصػػػػ ور  كا ػػػػن مالػػػػ   كال ارسػػػػي  
 ملقوا٥ب  كنسبتها إليه  يف غالب نقلع عنه . كغّبه   كما اعتُب  مزكً 

كهػو مػ  هػ ا يسػتممل   التمقيػدن ات س  عراع للمسائل  الواوح  كاإلٯبػاز  كاال تمػاد عػ .٘
 قد ملكا  ك ْب  مراد . إال ملنعمنها    مضو يف  اص بلحات ا٤بن   كال لس ة
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 القػػػوؿ  متثد  نػػػا يف ْب  ة يف ملسػػػاليب اعَبااػػػاتع   ػػػل كػػػاف لىػػػمل يلػػػن اللقػػػاٍل شػػػديد المبػػػار  .ٙ
ا١بملػػة  فلثػػػّبنا مػػػا يسػػػتممل ملسػػلوب الت ضػػػيل  مثػػػل: )األفضػػػل  األحسػػػن  األكىل...(   

لػػع  كػػثف يقػػوؿ: )إال ملف يلػػوف   كمػػا ٘بػػد  ٰبػػاكؿ اإلجا ػػة عػػن ا ػػن هشػػاـ  كيوجػػد المػػ رى 
:...(   ل كاف  :... قلتي  نا مدافمنا يف عدد من ا٤بواا   منصً  -مليضنا–ك ا(  )فإف قلتى

 فيبْب  إحسانع  كي ز ملفضليتع.

 مل دل اللقاٍل عنايتع  الشاهد  من خبلؿ عدة ملمور  تتلهص يف اآليت: .ٚ
  ممانيع  كيصػح   ن عنايتع  الشاهد ملنع ي سر ملل اظع  كيمرهبا تارة  كيوا  ٘بد م -

 ما فيع.
كثّبا ما يدق  اللقػاٍل  شػواهد ا ػن هشػاـ  فيهال ػع فيهػا  ملك ٱبػالف توجيهػع  ملك  -

 الدليل فيها  ملك ملف ين ي  مض ملحلامع  بمض الشواهد ين ي كجودى 
ػا ملخػرل مل ا ن هشاـ شػواهد علػى مسػائل ٫بويػة  فيجػو   يسوؽي  - ز اللقػاٍل ٥بػا ملكجهن

 ي كرها ا ن هشاـ.
 إاافة شواهد تمضد مسائل ا ن هشاـ  على ما ذيكر فيها من شواهد. -

عػػَباض  كقػػد ت ػػر د يف عػػدد منهػػا  كمػػا اتسػػ  ٛبي ػػز اللقػػاٍل يف حواشػػيع  الدقػػة يف التنبػػع لبل .ٛ
 ملسلو ع فيها  الشموؿ.

 ملخػػ كا ينقلػػوف اعَبااػػاتع  كتمليقاتػػع تػػثيّبي حواشػػي اللقػػاٍل علػػى النحػػويْب  مػػد   حيػػث  .ٜ
  كغػّب ذلػ   يف   كاستشػهادو   كإجا ةو   كاعَباضو جدها مبثوية يف كتبه   ما  ْب موافقعو فت

)حاشػػػػية الشػػػػنواٍل علػػػػى ملكاػػػػ  ا٤بسػػػػال (  ن ات علػػػػى األل يػػػػة كشػػػػركحها  مثػػػػل: ا٤بصػػػػ
سػػْب ك)حاشػػية الدنوشػػرم علػػى التصػػري (  ك)حاشػػية ياسػػْب علػػى التصػػري (  )حاشػػية يا

ك)حاشػية الصػباف علػى شػرح   ا ػن عقيػل( شػرح )حاشية السجاعي علىكعلى األل ية(  
علػػى شػػرح  ا ػػن ٞبػػدكف حاشػػية)كاألمشػوٍل(  ك)حاشػػية ا٣بضػػرم علػػى شػػرح ا ػػن عقيػل(  

 (.ا٤بلودم على األل ية

على شرح حاشية ال يشي )ك )حاشية ياسْب على ٦بيب الندا(   كػ ل حٌب مصن ام  األيخىر 
 مليرل ذل  ا٤بوركث النحوم.إذ   صرحوا  النقل عنع ملـ مل يصرحوا  (ندلق ر ال



 الخاتمة

 
396 

كانت حواشي اللقاٍل مادة قي مة متنوعة  لتنو ع علـو احملش ي كموسوعيتع  فل  تشػمل  .ٓٔ
فقط   ل حٌب اللػة  كالبياف  كا٤بماٍل  كالبدي   كال قع  كاألصوؿ  فثخ   كالصرؼى  النحوى 

حي  التناكؿ  كالدرس  كا٤بناقشػة  كاإلجا ػة  كمل يقتصػركا علػى الملماء منها من ٝبي  النوا
يف ا٤بوااػػ     كالت سػػّبً   كال قػػعً ها فقػػط   ػػل ملفػاد منهػػا حػػٌب علمػػاء ا٢بػديثً هػا كصػػرفي  ٫بوي  

 (ُ)يقي  كالزرقاٍل  كاأللوسي.النحوية  كالصد  

حػٌب إنػع يف إجبلؿ اللقاٍل لملػ  الراػي  فقػد اعتمػد علػى هرائػع يف كثػّب مػن ا٤بسػائل   .ٔٔ
لػػ  كا نػػع ملٮبيػػة  ىل هراء ا ػػن ماكٍ  مضػػها ليلت ػػي  النقػػل عنػػع دكف تمقيػػب  كمػػا ملنػػع قػػد ملى 

 هبا تارة ملخرل. ك٦بيبناها تارة  كراد ها تارة  ا إيافناقشها مايدن 

ظهرت إحاطة اللقاٍل  مل  ا ن هشاـ  فهػو يقػارف ملقوالػع يف )ملكاػ  ا٤بسػال (  ػّبهػا  .ٕٔ
 ملقوالع  بمضها. من مصن اتع  كينقضي 

ثبػت يف فيما  ْب مصػن اتع  فيي كملقوالع هراء ا ن هشاـ  ملظهرت حواشي اللقاٍل اختبلؼى  .ٖٔ
 ػل قػوالن كيصػر ح ٖببلفػع يف غػّب   كرٗبػا ٱبتلػف ػ)ملكاػ  ا٤بسػال ( مػا ين يػع يف هخػر  ملك يي 

ا تبػْب   مػضه منهػػا مػن خػبلؿ الوقػوؼ عليهػػرمليػع  ا٤بسػثلة الواحػدة يف ذات ا٤بصػػن ف  كمػا 
 يف ه ا البحث.

ػػػر اح كا٤بػػػػيحش ْب   .ٗٔ تبػػػْب  مليػػػر ا ػػػن مالػػػ  يف ملل يتػػػع علػػػى عػػػدد ٩بػػػن جػػػاؤكا  مػػػد   مػػػن الشي
حيث تبمو  يف غالب مواق ع  كهرائع   ل حٌب يف شػركحه  لػػّب )األل يػة( مػن مصػن اتع  

مثػػل مػػا اعػػَبض  ػػع الصػػباف علػػى  كهػػ ا ٩بػػا جمػػل نق ػػة التقػػاءو لبلعَبااػػات الػػٍب علػػيه  
 كا ن ٞبدكف على ا٤بلودم  كغّبه . وٍل  كا٣بضرم على ا ن عقيل األمش

  دت على حاشية اللقاٍل  مض ا٤باخ   ٲبلن إٝبا٥با يف اآليت: .٘ٔ

                                                             

 .ٖ/ُُ  كركح ا٤بماٍل ِّٓ/ٕ  كشرح الزرقاٍل على ٨بتصر خليل َٓٓ/ِينظر: دليل ال ا٢بْب  (ُ)
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مل يمػػًًب كثػػّبنا  نسػػبة األ يػػات الشػػمرية إىل قائليهػػا  كرٗبػػا يمػػود ذلػػ  إىل رغبتػػع يف  -
ّب ممركفػػػة استشػػهد  ث يػػػات غػػ -مليضنػػا–الته يػػف علػػى ا٤بػػػػي  ل  عليهػػا  كمػػا ملنػػػع 

 القائل.
 ملنع ينقل عن  مض الملماء دكف تصري  ملك إشارة. -
ينقػػل ملقػػواالن كي يػػل  كػػثفٍ    -كإف قػىل ػػت– مػػن ا٤بوااػػ   مػػضو ملنػػع ي يػػل التمليػػ  يف  -

 نقوؿ  كغالبنا ما يلوف عن الراي.ا٤ب
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 ٌات انقزآٍَةفٓزص اَأ. 

 الصفحة رقمها اآلية
 سورة البقرة

ذَأ)  َ  َ َُ  أ
َ
َََ َ َنذأ َأ

َلََيهَ ع  ّٔ  ٖٓ ٔ (َسَء 
 ِّْ ِّْ ُِْ (جئ يي ىي ني)
 ُِٖ ِّْ (ىل مل خل)

 ِّٔ ّْٖ ّٓ (  مخ جخ مح )
 سورة النساء

 َِٗ ٕٗ (هت مت  هب)
 ّٔٔ ُٔٔ (ىن نن من)

 سورة المائدة
 ِِٖ  ُْٔ ٗٔ (خىٍوؼي عىلىٍيًه  فىبلى )

 ُّٓ  َُٕ ُُٓ (ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ )
 َّٕ  ُْٓ ُُٕ (مث هت مت خت حت جت هب مب خب  حب)
 ْٕ ُُٗ (مم خم حم  جم هل)

 األنعام سورة
 َُٓ  ُْٖ ُّٔ (مىا يف  ي يوًف هىً ً  اأٍلىنٍػمىاـً خىاًلصىةن ًل يكيورًنىا)

 سورة األعراف
 ُٔٓ ْ (مئ زئ رئ)
 ٕٕ  ِٔ ْٓ (جئ يي ىي ني)
 ُّْ ٔٓ (مس خس  حس جس)
 ّْ ُْٗ إًف اٌل ًينى تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اهلًل ًعبىادان ملىٍمثىالىليٍ  ()
 ُّٕ ّ (ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  )
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة التوبة

 ُِٓ ٔ ( مض خض حض جض مص)

 سورة يونس
 َِٖ  ِٕٗ َٗ (  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)

 سورة إبراىيم
 َِْ َْ ( جع  مظ حط  )

 ّٔ ْٓ (مت زت رت يب ىب)
 اإلسراءسورة 

 ِّْ ُٕ (مث زث رث يت ىت نت)
 ِٖٔ ُٔ (لك اك يق ىق)
 َُّ ّٔ (جب هئ مئ خئ  حئ)

 سورة مريم
  َّٗ ُٕ (مث زث رث يت)
 ّْٖ  ِّٓ  ُُٕ ِٔ (خم حم)
 ُٖٗ ْٔ (هئ  مئ خئ حئ جئ)
 ُٖٓ ْٕ (مخ جخ مح)

 سورة طو
 ّٔ ُِٖ (ٰى ٰر ٰذ يي ىي)

 سورة األنبياء
 ُّٖ  ُّٓ  ُٖ  َٖ ّ (حي جي)

 َّّ ُٓ (ىئ   نئ مئ  زئ)
 الحج سورة

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ)

 (حض

ّٔ ُٓٔ 
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة الفرقان

 ّْ ٗٓ (  رث  يت ىت نت)

 سورة النمل
 ِّّ ِٓ (هئ مئ خئ)

 سورة القصص
 ُٓٓ ُٓ (رب يئ  ىئ نئ)

 سورة العنكبوت
, 367,  257, 348 ْْ (مب خب حب)

371 

  ٖٕ  ِٔ ُٓ (مج حج مث هت)
 سورة السجدة

 ِٔ ِٔ (رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك)

 سورة سبأ
 ِِٗ ِٖ (  خئ حئ جئ يي ىي)

 سورة فاطر
 ُٔ ّ (خل حل جل مك لك)

 سورة الزمر
 َُٓ  ُْٗ ٕٔ )كىالس مىوىاتي مىٍ ًوي اتو  ًيىًميًنًع(

 َِِ ْٕ (جف مغ جغ مع جع)
 سورة غافر

 ّْٓ ِٓ (زئ رئ ّٰ ِّ ُّ)

 سورة فصلت
 ِّٓ ُُ (حف جف مغ)

 َّٖ ْٖ (نب مب زب رب يئ)

 َِْ ْٗ (ىت نت مت زت رت يب)
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 الصفحة رقمها اآلية
 سورة الذاريات

 َّٔ ُّ (ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى)
 َُٗ َِ (    ين ىن نن)
 َُٗ ِِ (  مئ خئ حئ )

 سورة القمر
 ٖٖ ْٗ (  هي مي خي حي )

 سورة التحريم
 042 ْ (يي  ىي ني  مي)

 سورة القلم
 ُٔ ٔ (ني مي)

 سورة القيامة
 ُِّ ِٔ (ٌّ ٰى ٰر ٰذ)

 سورة عبس
 ُٓٓ ُِ (ىي ني)

 سورة األعلى
 ُٓٓ ٓ (حت جت هب)

 سورة العلق
 ّْٕ  ٓٗ ُٓ (ين)

 سورة اإلخالص
 ُُٗ ّ (حن جن  يم ىم)
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 فٓزص األحادٌث انُبٌٕة . ب

 الصفحة الحديث  طرف 
 ُِّ الى يػىٍزٍل الز اٍل ًحْبى يػىٍزٍل كىهيوى ميٍاًمنه 

 ُِٕ لوال قومً  حديثو عهدو  ل رو 

 ُٔ  ًالص ٍوـً  كىمىٍن ملىٍ يىٍستىً ٍ  فػىمىلىٍيعً 
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 األبٍات انشعزٌةفٓزص  . ج

 الص حة القائل البحر القافية

 قافية الباء
 ُُِ  َُْ جرير الوافر ملىصىا ىن

 ُّٕ - ال ويل بي األى 
 ِِٗ - البسيط األىدىبي 

 َّْ ذم الرمة ال ويل كىمىبلىًعػػػػبيػػػػػػػػعي 
 ْٗ - الرجز جىانًبيعٍ 

ػػػػػػػٍلبً   ُِّ رؤ ة  ن المجاج الرجز خي
 قافية التاء

 ُِْ - ال ويل مىر تً 

 اللامل تً ملىجىن  
شبيب  ن جميل 

 التػليب
ُْٖ 

 قافية الحاء

سمد  ن مال   اللامل كء٦بز   ىػػػػػػػرىاحي 
 القيسي

ُٓٗ 

 قافية الدال

  ُِٓ  ُُٓ الز اء  نت عمرك الرجز ادى يٍ ئً كى 
ُِٓ  َّٕ 

 ِٕٕ - ال ويل ًهٍندً 
يتػىمىم دً 

 ِْٔ عاتلة  نت زيد اللامل ا٤ب

ارىا المامرم ا٤بمركؼ قي   الوافر ا١ًبدى
 ٗبجنوف ليلى

ُُٗ  ِّٖ 
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 الص حة القائل البحر القافية

 قافية الراء

ميموف  ن قي   ا٤بتقارب ارناجى 
 ا٤بمركؼ  األعشى

ُُُ 

 َُْ ا٣بنساء البسيط كىًإٍد ػػػػػػىػػػػػػاري 

ٮباـ  ن غالب  ال ويل كىا٣بٍىٍمري 
 ا٤بمركؼ  ال رزدؽ

ٖٔ 

ّبي   ُْٔ مشردؿ الليثي اللامل ٦بًي
 ُِٔ  ُُٔ الوردعركة  ن  الوافر كىًخػػّبي 

 ٖٓ - اللامل رً ػػػىػػػػػػػ كٍ األى 
 ُّّ زهّب  ن مليب سلمى اللامل ال ٍعرً 

رشيد  ن شهاب  ال ويل كرً مٍ عى 
 اليشلرم

ٖٓ 

 ِْٗ  مض ا٤بول دين السري  يىٍضجىرىا
 ُِٔ ملحد ا٤بولدين البسيط تػىٍنويرىا

 قافية العين
 ُُٔ  ُُٓ المباس  ن مرداس البسيط الض بي ي 

 قافية الالم
 ُٕٓ  ُْٕ عبد اهلل  ن الز مرل الرمل بىلٍ كقػى 

 ُِٕ المبلء ا٤بمرممل و  الوافر لىسىاال
 َِٔ - اللامل نواال

 ِِٗ كمب  ن زهّب البسيط تػىٍنػػًويػػػػلي 

ميموف  ن قي   ا٣ب يف األىٍهوىاؿً 
 ا٤بمركؼ  األعشى

ُْٔ 



 الفهارس

 
416 

 الص حة القائل البحر القافية

 َّْ عمرك  ن ملٞبر البسيط لً مً الث  
 ُّٗ - ال ويل ميٍهًمل

 الميم قافية
ـي   ّْٖ  ّّٓ  ُُٕ األحوص  الوافر ا٢بيػػسىا

ػًمػػػٍي ي   ال ويل كىحى
عبد اهلل  ن قي   ن 

 الرقيات
ُُٔ 

 ال ويل الس لى ً 
 اغت  ن صرَل 

 اليشلرم
ُِّ 

يٍلرىـً 
 ُِّ عنَبة  ن شداد اللامل ا٤ب

 ُّٔ امرئ القي  ال ويل ا٤باؿً 
 ُّٕ - ال ويل كىا٣بىاؿي 

 قافية النون
 َٔ مل و نواس ا٤بديد كىا٢بىزىفً 
 ِّٔ - الرجز  ىٍ ًِب 

 قافية الهاء
 ِْٕ طرفة  ن المبد ا٤بتقارب غائظىعٍ 
 ّٖٔ ال رزدؽ ال ويل ملىزيكريهىا

 ا٤بتقارب إ ٍػقىا٥بىىا
عامر  ن جوين 

 ال ائي
ُِٕ 

 قافية الواو
 ِٕٗ عبدة  ن ال بيب اللامل تىصىد عيوا

 قافية الياء
 ٖٔ زهّب  ن مليب سلمى ال ويل جىائًيىا
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 الص حة القائل البحر القافية

 ّّّ امرؤ القي  ال ويل البىايل 

 ال ويل ايى ااً رى 
سوار  ن مضرب 

 السمدم
ُِّ 

 ُٗٓ  َُِ ػػػػػ ال ويل كىاقػػػػػػًيا
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 األيثال ٔانهغاتفٓزص . د

 

 الصفحة   المثل أو اللغة
ا افٍػمىلٍ   ُُٔ ال إم ا ه ى

 ِْٔ-ِّٔ ملكىليوٍل ال اغيث

 ُٕٖ يف يصن انظر كى 

 ُُٓ حيٍلمي ى ميسىم  نا

ٍمتي ليػىاتػىهي ٍ   ِّٓ  ُٖٓ ٠بًى

 ُُٔ اىرى يونًػػي قػىٍومي 

 ُُٔ اىرى ٍػنىنًػػػي ًنسػػػػوىتيػػػ 

 ُُٔ اىرى ىانًػي ملىخىواؾ

 ُٕٖ على كيفى تبي ي األٍٞبىرين؟

ٍص ىرًعىاًف ًعٍديلىٍ عىٍّبو 
ي
 ُّٔ كىقى ى ا٤ب
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 األعالوفٓزص  . ه

 الصفحة العلم
 76 األي   م

 24 إ راهي   ن عبدالرٞبن اللركي

إ راهي   ن علي  ن ملٞبد  ن إ٠باعيل 
 ٝباؿ القلقشندم

29 

 31 إ راهي   ن ٧بمد  ن عبد الرحي  اللهمي

=  ملٞبد  ن ملٞبد  ن ٧بمد السجاعي
 السجاعي

8 ,42 ,082 ,388* ,389 

ملٞبد  ن عبد اهلل  ن هشاـ األنصارم = 
= ح يد  ا٢ب يد= شهاب الدين  ا٢ب يد

 ا ن هشاـ

24 ,52 ,56  ,78 ,83 ,96 ,001 ,004 ,024 ,030 ,
043 ,055 ,070 ,097 ,221 ,223 ,293 ,306 ,322 ,

345 ,346 ,372. 

 31 ملىٞبد  ن ال ىًقيع على  ن حسن ا٤بقدسي

قاس  = = ا ن  قاس  المبادمملٞبد  ن 
 س 

27 ,31 ,68 ,032 ,071 ,225 ,253 ,301 ,306. 

 31 ملٞبد  ن ٧بمد  ن حجر الوائلي ا٥بيتمي

 28 ملٞبد زرُّكؽ

 25 ملٞبد مص  ى ا٤براغي

, 310, 291, 287, 272, 246,265, 229, 050, 35 األخ  
301 ,336 ,364 ,374 ,394. 

إ٠باعيل  ن شهاب الدين عمر  ن علي 
 الشنواٍل= مل و  لر 

8 ,9 ,02 ,25 ,35 ,014 ,015 ,038 ,229 ,246,265 ,
383 ,*384 ,385 ,394. 

, 025, 024, 008, 006, 015, 89, 79, 51, 44, 02 األمشوٍل
034 ,044 ,081 ,092 ,201 ,208,223 ,235 ,246 ,

282 ,289 ,260 ,386 ,387. 
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 الصفحة العلم
 97 األعشى

 033 األعل  الشنتمرم

 395 األلوسي

 41 األندلسي

 24  در الدين ٧بمود  ن ملٞبد الميِب

 391, 28  رهاف الدين اللقاٍل

 057, 30 الت تازاٍل

 27 التنبلٍب 

 320 التنسي

 316, 287 يملب

 348, 95 ا١بار ردم

 061, 77 ا١بامي

 296, 258, 256, 202, 82 ا١برجاٍل

 256 ا١برمي

 281 ا١بزكيل

, 024, 008, 006, 015, 98, 80, 79, 72, 44, 24 = السيوطي جبلؿ الدين السيوطي
071 ,227 ,266 ,269 ,360 

 296, 269, 266, 256, 090 ا ن جِب

 002, 001, 44 ا١بوجرم

 08 ا ن حجر المسقبلٍل

 317, 284, 283, 256, 201, 070, 031 السّبايف

 25 ا٢بسن  ن يوسف  ن مهدم

 87, 86 حيصْب  ن ملصـر

 298, 287, 286 ا٢بويف

, 96, 94, 84, 83, 74, 67, 65, 61, 42,43, 39, 24 = األزهرم خالد األزهرم
97 ,010 ,004 ,023 ,025 ,028 ,034 ,040 ,043 ,
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 الصفحة العلم
052 ,054 ,055 ,062 ,063 ,071 ,215 ,355 ,365 ,

388 ,392 

 215 ا ن ا٣بباز

 321, 303 ا ن خركؼ

 08 ا ن خلدكف

 394, 283, 277, 275, 35 ا٣بليل

 320 ا٣بوارزمي

 303, 301 ا ن درستويع

 269, 43 الدماميِب

 321, 215 ا ن الدهاف

 303, 301, 273, 272 ا ن مليب الر ي 

, 205, 210 ,056 ,047, 035, 009, 000, 45, 27 الراي
239 ,245 ,276, 302 ,303 ,320 ,328 ,344,367 ,

390 ,393, 396 

 258,272 الرماٍل 

 220, 221, 026, 008, 011, 80 الركداٍل

 053, 050 الز اء

 *391, 379 الز يدم

 368, 330, 230, 291,292,293, 286, 201, 013, 64 الزجاج

 308, 283 الزجاجي

 395, 206 الزرقاٍل

, 296, 293, 286, 281, 275, 265, 258, 090, 013 الز٨بشرم
310 ,320 ,394 

 033, 09 زيهّب  ن مليب سلمى

 201 الزيادم

 303 مل و زيد

 96 الزيلمي
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 الصفحة العلم
 059 سمد  ن مال 

 34 سميد  ن جبّب

 362 السمْب 

 45 السهيلي

 سيبويع

08 ,35 ,41 ,45  ,46  ,48  ,68  ,69  ,70  ,85  ,
86  ,87  ,88  ,90  ,034  ,038  ,057  ,075  ,212  ,

213  ,204  ,207  ,231  ,230  ,237  ,239  ,240  ,
251  ,250  ,254  ,256  ,276  ,277  ,280  ,285  ,
287  ,298  ,299  ,319, 322  ,325  ,333  ,335  ,
336  ,363 , 367   ,368  ,369  ,370  ,376  ,383  ,

392 

 96 السيف ا٢بن ي

, 080, 079, 068, 043, 009, 98, 88, 40, 09 الشاطيب
219 ,238 ,239 ,080 , 317 

 272 ا ن الشجرم

 316 ا ن شقّب

 320, 308, 272, 047 الشلو ْب

 29, 26, 21 مش  الدين اللقاٍل

, 70, 62, 58, 57, 56, 55, 54, 50, 46, 39 الشهاب القا٠بي
73 ,77 ,84 ,86 ,89 ,93 ,000 ,035 ,039 ,044 ,087 

200 ,329 ,344 ,485. 

 395 الصديقي

 07 صبلح الدين الص دم

 278 ا ن الضائ 

 269 ا ن ال راكة

, 207, 205, 079, 068, 005, 81, 78, 70 ا ن طولوف
222 ,250 ,280 ,288 ,361. 

 308 ا ن مليب المافية

عبد ا٣بال   ن علي  ن ا٢بسْب ا ن 
 ال رات ا٤باللي

21 

 29 عبد الرٞبن األيجهورم
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 الصفحة العلم
 25 عبد المزيز حسن

 30 عبد القادر  ن ملٞبد ا٤برشدم

عبد الل يف  ن عبد المزيز  ن يوسف 
ا٤بمركؼ   ن مليب المز  ن نممة ا٢براٍل

  ا ن ا٤برحل
09 

عبد اهلل  ن عبد الرٞبن  ن علي 
 = الدنوشرم الدنوشرم

8 ,24 ,35 ,39 ,45 ,73 ,74 ,96 ,015 ,017 ,
005 ,021 ,071 ,070 ,096 ,097 ,232 ,248 ,332 ,

333 ,345, 387* ,388 ,394. 

عبداهلل  ن يوسف  ن عبداهلل  ن يوسف 
 ن ملٞبد  ن عبداهلل  ن هشاـ األنصارم 

وا   =  ا٢بنبلي
ي
= ا ن هشاـ = ا٤ب

 ا٤بصنف 

07* 

 266 المبدم

=  عثماف  ن عمر  ن مليب  لر  ن يون 
 ا ًن ا٢باجب

76, 85  ,89  ,006  ,042  ,215  ,236  ,237  ,
245  ,250  ,253  ,258  ,259  ,260  ,262  ,281  ,
301  ,302  ,305  ,320  ,325  ,348  ,367  ,371 ,

370  ,378  ,392 

عثماف  ن ٧بمد  ن عثماف  ن ناصر 
 ال هر مل و عمر الدٲبي

28 

 060 عركة  ن الورد

,  259,  099,  075,  92,  80,  71,  69,  68 ا ن عص ور
265  ,279  ,281  ,280  ,285  ,287  ,349  ,376 

 286 ا ن ع ية

 ا ن عقيل
36  ,58  ,59  ,65  ,67  ,72  ,75  ,027  ,035 

 ,057  ,058  ,064  ,065  ,068  ,087 ,091 ,094 ,
097 ,099 ,216 ,217 , 219  ,222  ,226  ,230  ,
291  ,308  ,320  ,377  ,385  ,388 ,391 ,395 

 286, 088 المل م

 21 البالسي علي  ن مليب  لر  ن ملٞبد

 25 علي  ن إدري  قصارة ا٢بمّبم
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 الصفحة العلم
 30 علي ال ندتاكم

علي  ن عبد اهلل  ن مليب ا٢بسن 
 األرد يلي الت يزم

21 

,  89, 75, 71, 63,  50,  51,  35,  25,  04,  8 مل و علي ال ارسي = ال ارسي
006  ,026  ,050  ,052  ,069  ,069  ,091  ,212  ,

213  ,209 ,221  ,341  ,397 

 21 عمر  ن علي  ن ملٞبد  ن ا٤بلقن

عمر  ن علي  ن سامل  ن صدقة 
 اللهمي تاج الدين 

09 

 80, 81 الػنيمي

 380, 346 ,090, 089, 086, 082, 001, 42 ال اكهي

 97 ال هر الرازم

,  237,  236,  215,  042,  006,  89,  85 ال راء
245  ,250  ,253  ,258  ,259  ,260  ,262  ,281  ,

301  ,302  ,305  ,320  ,325  ,348  ,367  ,371 

,  281,  262,  260, 221, 209,  213,  212 ,8 ال يشي
301 ,276 , 389 ,391* 

 ا ن القي  
8  ,04  ,25  ,35  ,51  ,50  ,89  ,006  ,026  ,

050  ,052  ,069  ,069  ,091  ,212  ,213  ,209 ,
221 ,260  ,262  ,281  ,301 ,276  ,277  ,280  ,
285  ,287  ,298  ,299  ,322  ,325  ,333  ,335  ,

336 

 32 كحالة

 345, 317, 245, 228, 070 اللسائي

 309, 301, 293 ا ن كيساف

 316 ا٤بالقي

,  270,  064,  044,   91,  76,  73,  36, ,  8 ا٤ب د
303  ,344 ,351 ,361 

 235, 234, 39, 30 احمللي

 02 ٧بمد  ار٘بي

٧بمد  ن إ راهي   ن سمد اهلل  ن ٝباعة 
 ا٢بموم ا٤بمركؼ  ا ن ٝباعة

09 ,24 
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 الصفحة العلم
 21 ٧بمد  ن ملٞبد  ن عبد المزيز النويرم

النهركاٍل٧بمد  ن ملٞبد   31 

٧بمد  ن حسن  ن علي  ن عبد الرٞبن 
ا٤باللي ا٤بصرم  مل و عبد اهلل   اللىق اٍل

 ا٤بمركؼ  ناصر الدين اللقاٍل.
26* 

٧بمد  ن ٞبدكف  ن ا٢باج السلمي 
 ا٤برداس = ا ن ٞبدكف

25 ,71 , ,042  ,211  ,212  ,250  ,252  ,
282  ,290  ,320  ,327  ,328  ,337 ,390* 

 31 ٧بمد  ن سبلمة البنوفرم ا٤باللي

 29 ٧بمد  ن عبد الرٞبن  ن علي الملقمي

٧بمد  ن عبد القادر  ن علي  ن يوسف 
 ال اسي

24 ,25 ,28 

٧بمد  ن عبد اهلل ا ن مال  ال ائي 
 = ا ن مال  = الناظ  ا١بياٍل

3 ,8  ,22  ,24  ,25  ,31  ,33  ,35  ,38  ,42  ,
46  ,53  ,57  ,58  ,62  ,63  ,65  ,71  ,70  ,76  ,
77  ,78  ,80  ,86  ,87  ,89  ,93  ,96  ,001  ,009  ,

031  ,030  ,042  ,043  ,044  ,058  ,060  ,066  ,
068  ,074  ,087  ,088  ,082  ,092  ,093  ,098  ,
099  ,214  ,216 ,217  ,230  ,232 ,236  ,289  ,
291  ,290  ,294  ,295  ,311  ,312  ,314  ,301  ,
300  ,305  ,321  ,320  ,326  ,341  ,340  ,342  ,
343  ,348  ,352  ,354  ,364 ,367  ,371   ,370 ,

372  ,373  ,381  ,391  ,390  ,394 

مػحمد  ن عبد اهلل  ن ٧بب الدين 
 يوسف  ن هشاـ

21 

 25 ٧بمد  ن عبد اجمليد  ن كّباف 

٧بمد  ن علي الصباف مل و المرفاف = 
 الصباف

8 ,9 ,02 ,33  ,36, 49  ,58  ,59  ,63  ,65  ,
67  ,71  ,72  ,75  ,76  ,80  ,97  ,009  ,021  ,023 
 ,027  ,040  ,045  ,046  ,055  ,056  ,057  ,061  ,

065  ,066  ,068  ,074  ,075  ,075  ,085  ,087  ,
212  ,222  ,237  ,264  ,268  ,271  ,275  ,276  ,
277  ,279  ,285  ,293  ,302  ,308  ,320  ,342  ,
343  ,344  ,345  ,354  ,372  ,381  ,384  ,385* ,

387 ,394. 

 31 ٧بمد  ن عمر  ن سراج الدين ا٢بانويت
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 الصفحة العلم
٧بمد  ن القاس   ن علي الػىز م ا٤بمركؼ 

  ا ن الػرا يلي
28 

٧بمد  ن ٧بمد البلتمرم  ا٤بمركؼ  ا ن 
 قيٍ لوي ػا

24 

٧بمد  ن ٧بمد  ن عبد اهلل  ن مال  
 = ا ن الناظ  ال ائي

21  ,20  ,23  ,48  ,49  ,57  ,58  ,63  ,70  ,
72  ,80  ,97  ,98  ,027  ,035  ,042  ,043  ,044  ,

060  ,066  ,081  ,223  ,226  ,227  ,240  ,242  ,
244  ,246  ,247  ,251  ,250  ,258  ,259  ,261  ,
262  ,265  ,267  ,269  ,270  ,273  ,274  ,277  ,

281  ,285 ,312 

 368,  334,  333,  312,  311,  266, 21, 08 ٧بمد  ن ٧بمد  ن ٭بّب  ن السراج 

 29 ٧بمد  ن ٧بمود ال نيهي

 = ا٣بضرم ٧بمد  ن مص  ى  ن حسن
8  ,03  ,04  ,25  ,32  ,35  ,36  ,47  ,61  ,

64  ,73 ,76  ,77  ,78  ,91  ,010  ,013  ,018  ,019 
 ,002 ,006  ,023  ,033 ,044  ,047  ,052  ,056  ,

068  ,069  ,072  ,083  ,095  ,204  ,209  ,224  ,
226  ,314  ,305  ,309  ,323  ,329  ,331  ,342   ,

389,* 394 , 

=  ٧بمد  ن يوسف الػرناطي األندلسي
 مل و حياف

5808 ,09 ,22 ,40 ,44  ,62  ,65  ,71  ,70  ,
72  ,75  ,76  ,80  ,027  ,038  ,042  ,057  ,058  ,

061  ,060  ,065  ,066  ,087  ,212  ,219  ,201  ,
200  ,232  ,285  ,293  ,316  ,308 ,309. 

 25 ٧بمد سامل علي

 372, 25, 02 ز النجار٧بمد عبد المزي

 25, 02 ٧بيي الدين عبد ا٢بميد

 287, 055, 053, 001, 017, 24 ٧بيي الدين عبد القادر ا٤بلي

, 005, 000, 014,, 88, 83, 81, 78, 70, 44 ا٤برادم
009 , ,068 ,074 ,077 ,219 ,234 ,280 ,288 ,302 ,

305 ,331 ,.366. 

, 079, 068, 042, 037, 005, 83, 81, 78, 70 ا٤بلودم
090 ,206 ,208 ,234 ,238 ,280 ,288 ,311 ,307 ,

390 ,394. 

 29 مبل علي المجمي

 302 ا ن مللوف

 049 ا ن منظور
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 الصفحة العلم
 269, 201, 063, 99 ناظر ا١بي 

 275 ا ن النحاس

 28 نور الدين السنهورم

 30 نور الدين ال حبلكم

 286 ا٥بم اٍل

 277 الور اؽ

 الدين مليب  لر ا٢بمصيياسْب  ن زيد 
 = ياسْب ا٢بمصي = ا٢بمصي المليمي

8 , 9, 00  ,26  ,35  ,43  ,44  ,48   ,54  ,63 
 ,65 , 99 ,013 ,015 ,003 ,009 ,020 ,023 ,025 ,

039 ,044 ,050 ,088 ,094 ,098 ,211 ,010 ,017 ,
009 ,224 ,245 ,247 ,248 ,251 ,250 ,286 ,294 ,
323 ,324 ,326 ,327 ,330 ,332 ,333 ,341 ,345 ,

379 ,*378 ,381 

 31 ٰبٓب  ن الش هاب ملٞبد ا٤بسّبم

 33, 30, 31, 29, 27 ٰبٓب  ن عمر القرايف = القرايف

 ,259 ,258, 255, 231, 058, 032, 85, 49 ا ن يمي 
264 ,265 ,276 ,279 ,295 ,299 ,311 ,315 ,321 ,

325 ,334 ,336 ,371 
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 فٓزص ادلصادر ٔادلزاخع .ٔ 

 المخطوطات: -أوال

 (.ُْْٖملياصوفيا  رق : ) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك, (ُ

: رقػػػ   ملتبػػػة جاممػػػة ا٤بلػػػ  سػػػمود ابمممن مالمممك,أوضمممح المسمممالك إلمممى ألفيمممة  (ِ
(ُّْْ/ْ.) 

ملتبػػة جاممػػة ألٞبػػد السػػجاعي   حاشممية السممجاعي علممى شممرح قطممر النممدى, (ّ
 (ِ/ُِّٓا٤بل  سمود  رق  )

 ,ةحواشي الجرجاني علمى شمرح الكافيم , أوحاشية السيد على المتوسط (ْ
يػػػز لملػػػي  ػػػن ٧بمػػػد ا١برجػػػاٍل  ملتبػػػة السػػػاقزيل اػػػمن ملتبػػػة ا٤بلػػػ  عبػػػد المز 

 .(ْْٓ) :رق    ا٤بدينة ا٤بنورة

مركػز ملتبػة   ناصػر الػدين ٧بمػد اللقػاٍلل حاشية اللقاني على أوضح المسالك, (ٓ
  (.َُٕٔٔا٤بل  فيصل للبحوث كالدراسات  رق : )

دار اللتػب صػر الػدين ٧بمػد اللقػاٍل  نال حاشية اللقاني على أوضح المسمالك, (ٔ
 (.قَُِّّ  رق : )كالويائ  القومية ا٤بصرية

ملك حاشػية الشػػنواٍل علػػى ملكاػػ   ىدايمة السممالك إلممى تحريممر أوضممح المسممالك, (ٕ
مركز ا٤بل  فيصل للبحوث ملتبة ا٤بسال   أليب  لر إ٠باعيل  ن عمر الشنواٍل  

 (.َُِْٖٓكالدراسات  رق : )

 رسائل ماجستير ودكتوراه: -ثانًيا

د اهلل   لشهاب الدين ملٞبد  ػن عبػد الػرٞبن  ػن عبػعلى التوضيح الحفيدحاشية  (ُ
مػػػن ملكؿ ا٤به ػػػوط إىل  ايػػػة  ػػػاب )التمييػػػز(   ػػػن يوسػػػف  ػػػن هشػػػاـ األنصػػػارم  
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فتحػػي ملٞبػػد  مل.د.  الػػب: ٧بمػػد فػػاؿ الشػػي  زيػػداف  إشػػراؼ:  للرسػػالة ماجسػػتّب
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔمص  ى علي  كلية اللػة المر ية  جاممة ملـ القرل  

ال يشػػي    ليوسػػف  ػػن حسػػاـ الػػدين حاشممية الفيشممي علممى شممرح قطممر النممدى (ِ
ود ٧بمػػػد ٧بمػػػمل.د. لل الػػػب: سػػػهيل ملسػػػمد سػػػلماف  إشػػػراؼ:   رسػػػالة ماجسػػػتّب

 ـ.ََِِ-قُِّْا١باممة اإلسبلمية  ػزة  المامودم  كلية اآلداب  

للباحػػث:     رسػػالة ماجسػػتّبلناصػر الػػدين اللقػػاٍل علممى توضمميح األلفيممة, حممواشٍ  (ّ
كليػػة اللػػػة   ملٞبػػد ٧بمػػد السػػميد نػػاف   مل.د.إشػػراؼ:  خالػػد  ػػن مقبػػل الصػػاعدم 

 ق.َُّْالمر ية  ا١باممة اإلسبلمية  ا٤بدينة ا٤بنورة  

لل الب: ٞبػاد الثمػايل      أليب علي الشلو ْب  رسالة ماجستّبحواشي المفصل (ْ
-قَُِْإشػػػػراؼ: د.يوسػػػػف الضػػػػب   كليػػػػة اللػػػػػة المر يػػػػة  جاممػػػػة ملـ القػػػػرل  

 ـ.ُِٖٗ

الػدين عبػد  القػادر   حمليي رفع الستور واألرائك عن مخبآت أوضح المسالك (ٓ
لل الػػػب: ملٞبػػػد  ػػػن حسػػػن ملٞبػػػد  إشػػػراؼ:   ا٤بلػػػي األنصػػػارم  رسػػػالة ماجسػػػتّب

 ـ. ُٖٗٗ-قَُُْمل.د. عبد الرٞبن شاهْب  جاممة ملـ القرل  

لل الػػب:  أليب ا٢بسػن علػػي  ػػن ٧بمػػد األ ػػ م  رسػػالة دكتػػورا  شممرح الجزوليممة,  (ٔ
ا  كليػة اللػػة المر يػة  سمد ٞبداف ٧بمد الػامدم  إشراؼ: مل.د. ٧بمد إ راهي  البن  

 ق.َُْٓجاممة ملـ القرل  

لل الػب:  بد اهلل ا ن ال هػار  رسػالة دكتػورا    أليب عشرح الجمل البن الفخار (ٕ
ٞبػاد الثمػػايل  إشػراؼ: د. ٧بمػػود  ػن ٧بمػػد ال نػاحي  كليػػة اللػػة المر يػػة  جاممػػة 

 ق.َُُْملـ القرل   
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الػػدين ٧بمػػد  ػػن عبػػد شػػم  ل ,شممرح شممذور الممذىب فممي معرفممة كممالم العممرب (ٖ
عمػػػادة   رسػػػالة ماجسػػػتّب  لل الػػػب: نػػػواؼ  ػػػن جػػػزاء ا٢بػػػاريي  ا٤بػػػنم  ا١بىػػػوجىرم

 . ـََِْ-هػُِّْ  البحث الملمي  ا١باممة اإلسبلمية

   ا  أليب ا٢بسػػػػن علػػػػي  ػػػػن عيسػػػػى الرمػػػػاٍل  رسػػػػالة دكتػػػػور شممممرح كتمممماب سمممميبويو (ٗ
و المتيػػيب   تركػػي  ػػن سػػه .لل الػػب: سػػيف  ػػن عبػػد الػػرٞبن المري ػػي  إشػػراؼ: مل.د

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٖكلية اللػة المر ية  جاممة اإلماـ  الرياض  

للسػجاعي  مػن  ػاب )اللػػبلـ  فمتح الملمك الجليمل علممى شمرح ابمن عقيممل, (َُ
كما يتثلف منػع( حػٌب  ايػة  ػاب )ملعلػ  كملرل(  رسػالة ماجسػتّب  لل الػب: ٧بمػد 

اب  ا١باممة عدناف الم ار  ٙبت إشراؼ: مل.د. ٧بمود ٧بمد المامودم  كلية اآلد
 ـ.َُِّ-قُّْْاإلسبلمية  غزة  

  رسػػالة لػركن الػدين االسػَبا اذم ,)المتوسمط( فمي شمرح الكافيمة الوافيمة (ُُ
  لل الب: خالد فائ  ملٞبد ٧بمود  إشراؼ: مل.د. ٧بمد رفمت ٧بمود فت  دكتورا 

 ـ.ُٕٕٗ-قُّٕٗاهلل  كلية اللػة المر ية  جاممة األزهر  

 المطبوعات: -اثالثً 

لمبػد الل يػف  ػن مليب  لػر  النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة,ائتالف   (ُ
الشػػػػرجي الز يػػػػدم  ٙبقيػػػػ : د. طػػػػارؽ ا١بنػػػػايب  ملتبػػػػة النهضػػػػة المر يػػػػة  ط: األكىل  

 ـ.ُٕٖٗ-قَُْٕ

عمػادة شػاكف   د.علػي فػودة نيػل ابن ىشام األنصاري آثاره ومذىبمو النحموي,  (ِ
 ـ.ُٖٓٗ-قَُْٔ ا٤بلتبات  جاممة ا٤بل  سمود  الرياض  ط: األكىل 

د. يوسػػػف  ػػػن عبػػػد الػػػرٞبن الضػػػب   دار  ابمممن ىشمممام وأثمممره فمممي النحمممو العربمممي, (ّ
 ق.ُُْٖا٢بديث  القاهرة  ط: األكىل  
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ٞبد  ن ٧بمد  ن ملٞبد  ن أل ,إتحاف فضالء البشر في القراءات األربعة عشر (ْ
: الثالثػػػػػة    طلبنػػػػاف  دار اللتػػػػػب الملميػػػػة   : ملنػػػػ  مهػػػػرةبن ػػػػا  ٙبقيػػػػػ الػػػػػِب العبػػػػد 

 .هػُِْٕ-ـََِٔ

مبػد السػبلـ  ػػن ل بمع,إتحماف المطمالع بوفيمات أعممالم القمرن الثالمث عشممر والرا (ٓ
:   طدار الػػػرب اإلسػػبلمي   ػػّبكت  : ٧بمػػد حجػػي  ٙبقيػػ عبػػد القػػادر ا ػػن سػػودة

 .ـُٕٗٗ-هػُُْٕاألكىل  

  ط: ماسسػة الرسػالة  : ٧بمػد الػدايلة الػدينورم  ٙبقيػ ال ن قتيبػ أدب الكاتب, (ٔ
 غ  ت ط: غ.

  أليب حيػػػاف األندلسػػػي  د.رجػػػب عثمػػػاف ارتشممماف الضمممرب ممممن لسمممان العمممرب (ٕ
 ـ.ُٖٗٗ-ق٧ُُْٖبمد  ملتبة ا٣با٪بي  القاهرة  ط: األكىل  

  إل ػػراهي   ػػن ٧بمػػد  ػػن مليب  لػػر  ػػن إرشمماد السممالك إلممى حممل ألفيممة ابممن مالممك (ٖ
ن ٧بمد السهلي  ملاػواء السػلف  ط: غ  ٙبقي : د.٧بمد  ن عوض   القي  ا١بوزية 
  ت ط: غ.

  أليب ال كػػػات األنبػػػارم  ٧بمػػػد هبجػػػة البي ػػػار  م بوعػػػات اجملمػػػ  أسمممرار العربيمممة (ٗ
 الملمي المريب  دمش .

  ١بػػػبلؿ الػػػدين السػػػيوطي  حقيػػػ : عبػػػد اإللػػػع األشمممباه والنظمممائر فمممي النحمممو (َُ
-قَُْٕاللػػػة المر يػػة  دمشػػػ   ط: غ   نبهػػاف  ككغػػازم ٨بتػػار  كهخػػركف  ٦بمػػ 

 ـ.ُٕٖٗ

  أليب  لػػػر ٧بمػػػد  ػػػن سػػػهل  ػػػن السػػػراج  ٙبقيػػػ : عبػػػد األصمممول فمممي النحمممو (ُُ
 ا٢بسْب ال تلي  ماسسة الرسالة   ّبكت  ط: غ  ت ط: غ.
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ٙبقيػػ  كتقػػدَل: د. ال ػػن هشػػاـ األنصػػارم   اإلعممراب عممن قواعممد اإلعممراب, (ُِ
-قَُُْالريػػػاض  ط: األكىل  عمػػػادة شػػاكف ا٤بلتبػػػات  جاممػػة علػػي فػػػودة نيػػل  

 ـ.ُُٖٗ

ػػاس أليب  إعممراب القممرآن (ُّ   علػػ  عليػػع: عبػػد ا٤بػػنم  خليػػل إ ػػراهي   جم ػػر الن ح 
 ت  ط: : األكىل   طمنشػػػورات ٧بمػػػد علػػػي  يضػػػوف  دار اللتػػػب الملميػػػة   ػػػّبكت

 .هػُُِْ

: ا٣بامسػػػة   طدار الملػػػ  للمبليػػػْب  ّب الػػػدين  ػػػن ٧بمػػػود الزركلػػػي  ٣بػػػاألعمممالم (ُْ
 .ـََِِ  عشر

  لصػػبلح الصػػ دم  ٙبقيػػ : د.علػػي مل ػػو زيػػد  أعيممان العصممر وأعمموان النصممر (ُٓ
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٖكهخركف  دار ال لر ا٤بماصر   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  

  ٙبقيػ  د. عبػداهلل  ػن عمػر أليب علي ا٢بسن  ن ملٞبد ال ارسػي اإلغفال, (ُٔ
 .ـََِّ  مركز ٝبمة ا٤باجدهي   ا٢باج إ را

  ن مال  ال ائي ا١بياٍل  دار التماكف  ط:غ  ت ط:غ.  الألفية ابن مالك (ُٕ

  أليب عمػػرك عثمػػاف  ػػن ا٢باجػػب  ٙبقيػػ : فهػػر صػػا  أمممالي ابممن الحاجممب (ُٖ
 سليماف قدار   دار ا١بيل   ّبكت  دار عمار  عماف  ط: غ  ت ط: غ.

  ٥ببػػة اهلل  ػػن علػػي  ػػن ٧بمػػد  ػػن ٞبػػزة ا٢بسػػِب الملػػوم  أمممالي ابممن الشممجري (ُٗ
-ق٧ُُّْبمػد ال نػاحي  ملتبػة ا٣بػا٪بي  القػاهرة  ط: األكىل  ٙبقي : ٧بمود  ن 

 ـ.ُِٗٗ

:   طدار سمد الدين  دمش  زيد  ن عبد اهلل  ن مسمود  ن رفاعة لاألمثال,  (ٕٓ
 .هػُِّْاألكىل  
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ٙبقػ : د.     أليب ال ضػل ملٞبػد  ػن حجػر المسػقبلٍلإنباء الغمر بأبناء العممر (ُِ
  ١بنػػة إحيػػاء الػػَباث اإلسػػػبلمي  حسػػن حبشػػي  اجمللػػ  األعلػػى للشػػػئوف اإلسػػبلمية

 ـ.ُٗٔٗ-هػُّٖٗمصر  ط:

  أليب اإلنصمماف فممي مسممائل الخممالف بممين النحممويين: البصممريين والكمموفيين (ِِ
 .ـََِّ-هػُِْْ  : األكىل  طا٤بلتبة المصريةال كات األنبارم  

ناصػػػر الػػػدين عبػػػد اهلل  ػػػن عمػػػر  ػػػن ٧بمػػػد ل ,أنممموار التنزيمممل وأسمممرار التأويمممل (ِّ
   ػػّبكت  دار إحيػػاء الػػَباث المػػريب   ٧بمػػد عبػػد الػػرٞبن ا٤برعشػػلي   ٙبقيػػ :البيضػاكم

 .ق ُُْٖ  : األكىلط

  أليب ٧بمػد ٝبػاؿ الػدين  ػن عبػػد اهلل أوضمح المسمالك إلمى ألفيمة ابمن مالمك (ِْ
دار ا١بيػػل   ػػّبكت   ا ػػن هشػػاـ األنصػػارم  ٙبقيػػ : ٧بمػػد ٧بيػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد  

 ـ.ُٕٗٗ-قُّٗٗلبناف  ط: ا٣بامسة  

أليب ٧بمػد ٝبػاؿ الػدين  ػن عبػػد اهلل   لمسمالك إلمى ألفيمة ابمن مالمكأوضمح ا (ٕ٘
دار ا٤بػػػِب  الريػػاض   ا ػػن هشػػاـ األنصػػارم  ٙبقيػػ : ٧بمػػد نػػورم  ػػن ٧بمػػد  ػػار٘بي  

 ـ.ََِٖ-قُِْٗط: األكىل  

أليب ٧بمد ٝباؿ الدين  ن عبد اهلل   أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (ِٔ
ط: غ  دار ال لر   ا ن هشاـ األنصارم  ٙبقي : يوسف الشي  ٧بمد البقاعي  

 ت ط: غ.

 ػػن عبػػد الػ ػػار ال ارسػػي  ٙبقيػػ : د.   للحسػػن  ػػن ملٞبػػد اإليضمماح العضممدي (ِٕ
 ـ.ُٗٔٗ-قُّٖٗط: األكىل  ت:  غ  حسن شاذيل فرهود  

موسػػى  مليب عمػػرك عثمػػاف  د.  ال ػػن ا٢باجػػب اإليضمماح فممي شممرح المفصممل (ِٖ
 كزارة األكقاؼ كالشاكف الدينية  المراؽ  ط:غ  ت ط:غ.  نام المليلي  
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  أليب حياف ٧بمد  ن يوسف األندلسي  ٙبقيػ : البحر المحيط في التفسير (ِٗ
دار اللتػػب الملميػة   ػػّبكت  لبنػػاف  ط: االكىل   عػادؿ ٞبػػد عبػػد ا٤بوجػود كهخػػركف  

 ـ.ُّٗٗ-قُُّْ

أليب ال داء إ٠باعيػل  ػن عمػر القرشػي البصػرم  ٙبقيػ : عبػد البداية والنهاية,  (َّ
دار هجػػػػر لل باعػػػػة كالنشػػػػر كالتوزيػػػػ  كاإلعػػػػبلف  ط:   اهلل  ػػػػن عبػػػػد احملسػػػػن الَبكػػػػي 

 ـ.ََِّ-هػُِْْاألكىل  

   حملمػػد  ػػن علػػي الشػػوكاٍل  البممدر الطممالع بمحاسممن مممن بعممد القممرن السممابع (ُّ
 القاهرة  ط: غ  ت ط: غ.دار اللتاب اإلسبلمية  

ال ن األيّب ٦بد الدين مل و السمادات  ٙبقي  البديع في علم العربية,  (ٕٖ
جاممة ملـ القرل  ملة ا٤بلرمة  ط: األكىل   كدراسة: د. فتحي ملٞبد علي الدين  

 هػ.َُِْ

  ال ػػػػن مليب الر يػػػػ  عبيػػػػد اهلل  ػػػػن ملٞبػػػػد البسمممميط فممممي شممممرح جمممممل الزجمممماجي (ّّ
دار الػػػػػػرب اإلسػػػػػبلمي  ط: األكىل   عيػػػػػاد الثبيػػػػػٍب   األشػػػػػبيلي السػػػػػبٍب  ٙبقيػػػػػ : د.

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٕ

  ١ببلؿ الدين عبدالرٞبن السيوطي  بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة (ّْ
م بمػػػػػة عيسػػػػػى البػػػػػا لي ا٢بلػػػػػيب  ط: األكىل   ٙبقيػػػػػ : ٧بمػػػػػد مل ػػػػػو ال ضػػػػػل إ ػػػػػراهي   

 ـ.ُٓٔٗ-قُّْٖ

دار الملػػػـو   ١بػػػبلؿ الػػػدين السػػػيوطي  البهجمممة المرضمممية فمممي شمممرح األلفيمممة, (ّٓ
 ـ.َُِِ-قُّّْلبناف  ط: األكىل  

إل راهي   ن  بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل, (ٖٙ
ا٤باللي  ٙبقي : د. شادم  ن ٧بمد  ن إ راهي   ن حسن اللقاٍل   رهاف الدين 
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كٙبقي  الَباث مركز النمماف للبحوث كالدراسات اإلسبلمية  سامل هؿ نمماف 
 .ـ َُُِ-هػ ُِّْكالَبٝبة  اليمن  ط: األكىل  

للسي د ٧بمد مرتضى الز  يدم  ٙبقي :  تاج العروس من جواىر القاموس, (ّٕ
اجملل  الوطِب للثقافة كال نوف كاآلداب  دكلة اللويت  ط:  ٦بموعة من الملماء 

 ـ.َََِ-هػُُِْاألكىل  

ٞبد  ن ٰبٓب ا٤برتضى  ٙبقي : د. أل تاج علوم األدب وقانون كالم العرب, (ّٖ
 ـ.ََِٖ-قُِْٖدار سمد الدين  دمش   ط: األكىل   ٧بمد طاهر ا٢بمصي 

  أليب البقاء عبد اهلل  ػن ا٢بسػْب الملػ م  ٙبقيػ : التبيان في إعراب القرآن (ّٗ
 عيسى البايب كشركا   ط: غ  ت ط: غ. علي ٧بمد البجاكم 

يب البقػاء عبػد اهلل  ػن أل ,والكموفيينالتبيين عن مذاىب النحويين البصمريين  (َْ
دار الػػػػػرب اإلسػػػػبلمي  ط:  ا٢بسػػػػْب الملػػػػ م  ٙبقيػػػػ : د. عبػػػػد الػػػػرٞبن المثيمػػػػْب 

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔاألكىل  

  لػزين الػدين  ػن الػوردم  ٙبقيػ : د. عبػد تحرير الخصاصة تيسير الخالصمة (ُْ
 ـ.ََِٖ-قُِْٗملتبة الرشد  ط: األكىل   اهلل  ن علي الشبلؿ 

  ن الذىب ممن معمدن جموىر األدب فمي علمم مجمازات العمربتحصيل عي (ِْ
ماسسػػػػة الرسػػػػالة  ط:  لؤلعلػػػػ  الشػػػػنتمرم  ٙبقيػػػػ : د. زهػػػػّب عبػػػػد احملسػػػػن سػػػػل اف 

 ـ.ُْٗٗ-قُُْٓالثانية  

  أليب ٧بمد ٝباؿ الدين  ػن عبػد اهلل ا ػن تخليص الشواىد وتلخيص الفوائد (ّْ
اللتػػاب المػػريب   ػػّبكت  دار  هشػػاـ األنصػػارم  ٙبقيػػ : عبػػاس مصػػ  ى الصػػا٢بي 

 ـ.ُٖٔٗ-قَُْٔلبناف  ط: األكىل  

 ػّبكت  -دار صػادر ال ػن ٞبػدكف هبػاء الػدين البػػدادم التمذكرة الحمدونيمة,  (ْْ
 ق.ُُْٕط: األكىل  
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  أليب حيػػاف ٧بمػػد  ػػن يوسػػف التممذييل والتكميممل فممي شممرح كتمماب التسممهيل (ْٓ
ق  ُِْٗكنػػػػػػػوز إشػػػػػػػبيليا  ط: األكىل   األندلسػػػػػػػي  ٙبقيػػػػػػػ : د.حسػػػػػػػن هنػػػػػػػداكم 

 ـ.ََِٖ

دار اللاتػب    ٙبقي : ٧بمػد كامػل  ركػات تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ْٔ
 ـ.ُٕٔٗ-قُّٕٖة   المريب  القاهر 

  ٣بالػػػد  ػػػن عبػػػد اهلل األزهػػػرم  ٙبقيػػػ : ٧بمػػػد التصمممريح بمضممممون التوضممميح (ْٕ
-قُُِْدار اللتػػػػب الما٤بيػػػػة   ػػػػّبكت  لبنػػػػاف  ط: األكىل    اسػػػػل عيػػػػوف السػػػػود 

 ـ.َََِ
  حملمػػد  ػػدر الػػدين مليب  لػػر الػػدماميِب  فرائممد علممى تسممهيل الفوائممدتعليممق ال (ْٖ

 ٙبقي : د. ٧بمد  ن عبد الرٞبن ا٤ب دل  ط: غ  ت ط: غ.

كزارة    ال ػػن النحػػاس  ٙبقيػػ : ٝبيػػل عبػػد اهلل عويضػػة التعليقممة علممى المقممرب (ْٗ
 ـ.ََِْ-قُِْْالثقافة  عماف األردف  ط: األكىل  

علي ا٢بسػن  ػن ملٞبػد ال ارسػي  ٙبقيػ : د.   أليب التعليقة على كتاب سيبويو (َٓ
 ـ.َُٗٗ-قَُُْعوض القوزم  ط: األكىل  

  حملمػد  ػن يوسػف  ػن ملٞبػد ا٤بمػركؼ تمهيد القواعمد بشمرح تسمهيل الفوائمد (ُٓ
دار السػػبلـ  مصػػر  ط: األكىل    نػػاظر ا١بػػي   ٙبقيػػ : علػػي ٧بمػػد فػػاخر  كهخػػركف 

 ـ.ََِٖ-قُِْٖ

ٙبقي  د. فهر صا  سليماف  ,للصنماٍلالتهذيب الوسيط في النحو,  (ِٓ
 هػ.ُُُْ ّبكت  ط: األكىل   –دار ا١بيل  قدار  

دار    ألٞبد  ن ا٢بسْب  ن ا٣بباز  ٙبقي : مل.د. فايز زكي ديػاب توجيو اللمع (ّٓ
 ـ.ََِٕ-قُِْٖالسبلـ  ط: الثانية  
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دار الػرب  حملمد  ْب ٰبٓب القرايف  ٙبقي  ملٞبد الشتيوم  توشيح الديباج, (ْٓ
 هػ.َُّْن   ط: األكىل  االسبلمي  تو 

  للمرادم ا٤بمركؼ  ا ن توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك (ٓٓ
دار ال لػػػر المػػػريب  القػػػاهرة   ملـ قاسػػػ   ٙبقيػػػ : عبػػػد الػػػرٞبن  ػػػن علػػػي  ػػػن سػػػليماف 

 ـ.ََُِ-ـُِِْمصر  ط: األكىل   

الثانيػػػة    أليب علػػػي الشػػلو ْب  ٙبقيػػػ   د. يوسػػػف ملٞبػػد ا٤ب ػػػوع  ط: التوطئممة (ٔٓ
 ـ.َُٖٗ

  أليب حياف ٧بمد  ن يوسف الػرناطي األندلسي  ٙبقي : د. تقريب المقرب (ٕٓ
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْدار ا٤بسّبة   ّبكت  ط: األكىل   ع يف عبد الرٞبن 

ال ػػن جريػػر  ػػن يزيػػد  ػػن كثػػّب ال ػػ م   جممامع البيممان عممن تأويممل آي القممرآن, (ٖٓ
دار هجػػر لل باعػة كالنشػػر كالتوزيػػ   ٙبقيػ : الػػدكتور عبػد اهلل  ػػن عبػػد احملسػن الَبكػػي 

 ـ.ََُِ-هػُِِْكاإلعبلف  ط: األكىل  

  أليب ٧بمػػد ٝبػػاؿ الػػدين  ػػن عبػػد اهلل  ػػن هشػػاـ الجممامع الصممغير فممي النحممو (ٗٓ
-قََُْملتبة ا٣بػا٪بي  القػاهرة  مصػر   األنصارم  ٙبقي : ملٞبد ٧بمود ا٥برميل 

 ـ. َُٖٗ

أليب زيػػػػد ٧بمػػػػد  ػػػػن مليب ا٣ب ػػػػاب القرشػػػػي  ٙبقيػػػػ   جمهممممرة أشممممعار العممممرب, (ٓٙ
 ضة مصر لل باعػة كالنشػر كالتوزيػ   ط: غ  ت ط:  كابط: علي ٧بمد البجادم 

 غ.

للحسػن  ػن قاسػ  ا٤بػرادم  ٙبقيػ : فهػر  ,الجنى الداني في حروف المعماني (ٔٙ
-قُُّْدار اللتػػػػػب الملميػػػػػة  ط: األكىل   الػػػػػدين قبػػػػػاكة  ك٧بمػػػػػد نػػػػػدَل فااػػػػػل 

 ـ.ُِٗٗ
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  أليب المبػػػاس سػػػيد ملٞبػػػد  ػػػن حاشمممية ابمممن حممممدون علمممى شمممرح المكمممودي (ِٔ
 ـ.ُٓٓٗ-قُّْٕدار إحياء اللتب المر ية  ط: غ   ٧بمد  ن ٞبدكف 

  أليب المباس األزىري على متن اآلجروميةحمدون على شرح  حاشية ابن (ّٔ
 ق.ُُّٔ  ط: غ  ا٤ب بمة احملمودية  مصر   سيد ملٞبد  ن ٧بمد  ن ٞبدكف 

  حملمد  ن ع ي ػي البػاجورم ا٤بمػركؼ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل (ْٔ
 ا٣بضػػػػػرم  اػػػػػب ع: يوسػػػػػف الشػػػػػي  ٧بمػػػػػد البقػػػػػاعي  إشػػػػػراؼ: ملتػػػػػب البحػػػػػوث 

 ـ.ََِٔ-قُِْٔال لر   ّبكت  ط: األكىل   دار كالدراسات 

  حملمػػد  ػػن علػػي حاشممية الصممبان علممى شممرح األشممموني أللفيممة ابممن مالممك (ٓٔ
 ـ.ُٕٗٗ-هػُُْٕ ّبكت  ط: األكىل  دار اللتب الملمية   الصباف 

   لياسػػْب  ػػن مليب  لػػر ٧بمػػد ا٢بمصػػي المليمػػي حاشممية ياسممين علممى األلفيممة (ٔٔ
 ق.ُِّٕا٤ب بمة ا٤بولوية    اس  

   لياسػػػْب  ػػػن زيػػػن الػػػدين المليمػػػي ا٢بمصػػػي حاشمممية ياسمممين علمممى التصمممريح (ٕٔ
 ق.ُِّٓا٤ب بمة األزهرية ا٤بصرية  ط: الثانية  

لياسػػػْب  ػػػن زيػػػن الػػػدين  حاشمممية ياسمممين علمممى شمممرح قطمممر النمممدى للفممماكهي, (ٖٔ
 ـ.ُُٕٗ-قَُّٗملتبة اإلرشاد  مديات  تركيا  ط: الثانية  المليمي ا٢بمصي 

   ال ػن خالويػع  ٙبقيػ : عبػد المػاؿ سػامل ملػـر السبعالحجة في القراءات  (ٗٔ
 ـ.ُٕٗٗ-هػُّٗٗدار الشركؽ  ط الثالثة  

مػػػػازف    ٙبقيػػػ : د.زكريػػػا األنصػػػارمل ,الحمممدود األنيقمممة والتعريفمممات الدقيقمممة (َٕ
 ق.ُُُْال لر ا٤بماصر   ّبكت  ط: األكىل   دار  ا٤ببارؾ

قيػػػػ : إ ػػػػراهي  لملػػػػي  ػػػػن عيسػػػػى  ػػػػن علػػػي  ػػػػن عبػػػػد اهلل الرمػػػػاٍل  ٙب الحمممدود, (ُٕ
 دار ال لر  عماف  ط: غ  ت ط: غ. السامرائي 
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خلػػػف  ػػػن سػػػمد التجيػػػيب    أليب الوليػػػد سػػػليماف  ػػػن لحمممدود فمممي األصمممولا (ِٕ
األكىل   دار اللتػػػػب الملميػػػػة   ػػػػّبكت  لبنػػػػاف  ط: ٙبقيػػػػ : ٧بمػػػػد حسػػػػن إ٠باعيػػػػل 

 .ـََِّ-هػ ُِْْ

: علػي توفيػ  لمبد الرٞبن  ػن إسػحاؽ الزجػاجي  ٙبقيػ  حروف المعاني والصفات,
 ـ.ُْٖٗماسسة الرسالة   ّبكت  ط: األكىل   ا٢بمد 

  ١بػبلؿ الػدين السػيوطي  ٙبقيػ : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاىرة (ّٕ
-هػػُّٕٖدار إحيػاء اللتػب المر يػة  مصػر  ط: األكىل   ٧بمد مل و ال ضل إ ػراهي  

 ـ.ُٕٔٗ

لمبػػد القػػادر  ػػن عمػػر البػػػدادم  خزانممة األدب ولممب لبمماب لسممان العممرب,  (ْٕ
الرا مػػػػة  ملتبػػػػة ا٣بػػػػا٪بي  القػػػػاهرة  ط:  ٙبقيػػػػ  كشػػػػرح: عبػػػػد السػػػػبلـ ٧بمػػػػد هػػػػاركف 

 ـ.ُٕٗٗ-هػ ُُْٖ

دار صادر   احمليب  حملمد ملمْب األثر في أعيان القرن الحادي عشر,خالصة  (٘ٚ
  ّبكت  لبناف  ط: غ  ت ط: غ.

ٙبقيػػػ : ٧بمػػػد  ػػػن علػػػي   أليب ال ػػػت  عثمػػػاف  ػػػن جػػػِب ا٤بوصػػػلي  الخصمممائص (ٕٔ
 دار اللتب ا٤بصرية  ط: غ  ت ط: غ. النجار 

  ال ػػن القااػػي ملٞبػػد  ػػن ٧بمػػد ا٤بلناسػػى  درة الحجممال فممي أسممماء الرجممال (ٕٕ
ا٤بلتبػة المتيقػة  تػون    -دار الػَباث  القػاهرة  ٙبقي : د. ٧بمد األٞبػدم مل ػو النػور 

 ـ.ُُٕٗ-قُُّٗط: األكىل  

  أليب ال ضػػػػل ملٞبػػػػػد  ػػػػن حجػػػػػر الثامنممممةالممممدرر الكامنممممة فمممممي أعيممممان المئمممممة  (ٖٕ
٦بلػػػ  دائػػػرة ا٤بمػػػارؼ المثمانيػػػة  ط:  المسػػػقبلٍل  مراقبػػػة: ٧بمػػػد عبػػػد ا٤بميػػػد اػػػاف 

 ـ.ُِٕٗ-هػُِّٗالثانية  

  ألٞبػػد  ػػن األمػػْب المدرر اللوامممع علممى ىمممع الهوامممع شممرح جمممع الجواممع (ٕٗ
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بنػػاف  دار اللتػب الملميػة   ػّبكت  ل الشػنقي ي  كاػ  حواشػيع: ٧بمػد  اسػل عيػوف 
 ـ.ُٗٗٗ-قُُْٗط: األكىل  

  ألٞبػػػد  ػػػن يوسػػػف ا٤بمػػػركؼ المممدر المصمممون فمممي علممموم الكتممماب المكنمممون (َٖ
 دار القل   دمش   ط: غ  ت ط: غ.  السمْب ا٢بليب  ٙبقي : ملٞبد ٧بمد ا٣براط 

حملمد البلرم الصديقي  اعتُب هبا: دليل الفالحين لطريق رياض الصالحين,  (ُٖ
 ـ.ََِْ-قُِْٓ   ّبكت  لبناف  ط:الرا مة  دار ا٤بمرفة خليل مثموف شيحا 

لشػػهاب الػػدين روح المعمماني فممي تفسممير القممرآن العظمميم والسممبع المثمماني,  (ِٖ
دار اللتػػب الملميػػة   ٧بمػػود  ػػن عبػػد اهلل األلوسػػي  ٙبقيػػ : علػػي عبػػد البػػارم ع يػػة 

 ق.ُُْٓ ّبكت  ط: األكىل  

اآلداب ملتبػػػػة    شػػػػرح كتمليػػػػ : د. ٧بمػػػػد حسػػػػْب ديمممموان األعشممممى الكبيممممر (ّٖ
  ا١بماميز.

دار ا٤بمارؼ   ٙبقي : ٧بمد مل و ال ضل إ راهي   ديوان امرىء القيس, (ْٖ
 ـ.ُٗٔٗالقاهرة  ط: الثالثة 

-قَُْٔدار  ػػػّبكت  ط: غ  ت ط:   ديمموان جريمممر بمممن عطيمممة الخطفمممي (ٖٓ
 ـ.ُٖٔٗ

دار اللتب الملمية  ط: األكىل   ٙبقي : ملٞبد حسن  س   ديوان ذي الرمة, (ٖٔ
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ

دار    اعتُب  تصحيحع كترتيبع: كلي   ن الورد ال كسٌي رؤبة بن العجاجديوان  (ٕٖ
 هػ.ََُْاآلفاؽ ا١بديدة   ّبكت  ط: الثانية  

دار اللتب الملمية   علي حسن فاعور ديوان زىير بن أبي سلمى, تحقيق:  (ٖٖ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖط: األكىل  
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 ـ.َُٖٗدار الصادر  ط: غ   ديوان طرفة العبد, (ٖٗ

ماسسة  ٝبمع كحققع د. ٰبٓب ا١ببورم  بن مرداس السلمي,ديوان العباس  (َٗ
 هػ.ُُِْالرسالة   ّبكت  ط: األكىل  

دار صػػادر     ٙبقيػػ : ٧بمػػد يوسػػف ٪بػػ  ديمموان عبممد اهلل بممن قمميس الرقيممات (ُٗ
  ّبكت  ط: غ  ت ط: غ.

دار اللتػػاب الملميػػة     ٙبقيػػ : مل٠بػػاء مل ػػو  لػػر ٧بمػػد ديمموان عممروة بممن الممورد (ِٗ
 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٖ

 دار اللتب الملمية   ّبكت  لبناف  ت ط: غ. عنترة, ديوان (ّٗ

دار اللتاب  قدـ لع كشرحع ٦بيد طراد ديوان الفرزدق, لهمام بن غالب,  (ْٗ
 هػ.ُُِْالمريب   ّبكت  ط: األكىل  

دار اللتب الملمية  ط:غ   ٙبقي : علي فاعور ديوان كعب بن زىير,  (ٓٗ
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕت ط: 

 -ٝب  كٙبقي  عبد الستار ملٞبد فراج  ملتبة مصر  ديوان مجنون ليلى, (ٔٗ
 القاهرة.

ألٞبػد  ػن ملٞبػد  ػن ٧بمػد المجمػي   ذيل لمب اللبماب فمي تحريمر األنسماب, (ٕٗ
مركػز النممػاف للبحػوث كالدراسػات  ٙبقي : د. شادم  ن ٧بمد  ػن سػامل هؿ نممػاف 

 ـ.َُُِ-هػُِّْاإلسبلمية كٙبقي  الَباث كالَبٝبة  اليمن  ط: األكىل  

  ألٞبػد عبػد النػور ا٤بػالقي  ٙبقيػ : رصف المباني في شرح حروف المعماني (ٖٗ
 ٦بم  اللػة المر ية  دمش   ط:غ  ت ط: غ. ملٞبد ٧بمد ا٣براط 

لنػػػور الػػػدين اليوسػػػي  ٙبقيػػػ : د ٧بمػػػػد زىمممر األكمممم فمممي األمثمممال والحكممممم,  (ٗٗ
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دار الثقافػػػػػة  ا٤بػػػػػػرب  ط: األكىل   -الشػػػػػركة ا١بديػػػػػدة  حجػػػػػي  د ٧بمػػػػػد األخضػػػػػر 
 ـ.ُُٖٗ-هػَُُْ

دار اللتػػػب  أليب ال ػػػت  عثمػػػاف  ػػػن جػػػِب ا٤بوصػػػلي  سمممر صمممناعة اإلعمممراب, (ََُ
 ـ.َََِ-هػُُِْالملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  

دار صػػػادر  دار  ػػػّبكت  ط: غ  ت ط:    أليب المػػػبلء ا٤بمػػػرم سمممقط الزنمممد (َُُ
 ـ.ُٕٓٗ-قُّٕٔ

مصػػػ  ى  ػػػن عبػػػد اهلل القسػػػ ن يِب  سممملم الوصمممول إلمممى طبقمممات الفحمممول, (َُِ
ملتبػػػػة إرسػػػػيلا   ا٤بمػػػػركؼ ٕبػػػػاجي خلي ػػػػة  ٙبقيػػػػ : ٧بمػػػػود عبػػػػد القػػػػادر األرنػػػػاؤكط 

 ـ.ََُِ إستانبوؿ  تركيا

دار  حملمػػػد  ػػػن ٧بمػػػد ٨بلػػػوؼ  شمممجرة النمممور الزكيمممة فمممي طبقمممات المالكيمممة, (َُّ
 ـ.ََِّ-هػُِْْاللتب الملمية  لبناف  ط:األكىل  

  لمبد ا٢بي  ن ملٞبد المىلػرم  ٙبقيػ : ىبشذرات الذىب في أخبار من ذ (َُْ
 ـ.ُٖٔٗهػ  َُْٔدار ا ن كثّب  دمش   ط: األكىل   ٧بمود األرناؤكط 

   أليب عبػد اهلل  ػدر الػدين ٧بمػد  ػن شرح ابن الناظم على ألفية ابن مالك (َُٓ
دار اللتػب الملميػة   ػّبكت لبنػاف   ٝباؿ الدين ٧بمد  ن مال   ٙبقي : ٞبد  اسل 

 ـ. َََِ-قَُِْط: األكىل  

  أليب عبػػد اهلل ٧بمػػد  ػػن علػػي  ػػن شممرح ابممن طولممون علممى ألفيممة ابممن مالممك (َُٔ
دار اللتػب  طولوف الدمشػقي  ٙبقيػ : د.عبػد ا٢بميػد  ػن جاسػ   ػن ٧بمػد ال يػاض 

 ـ.ََِِ-هػُِّْالملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  

م    لمبػد اهلل  ػن عقيػل المقيلػي ا٤بصػر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (َُٕ
ٙبقيػػ : ٧بمػػد ٧بيػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد  الناشػػر:دار الػػَباث  القػػاهرة  ط: المشػػركف  

 ـ.َُٖٗ-قََُْ
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  لملػي  ػن ٧بمػد  ػن عيسػى  ٙبقيػ : شرح األشموني على ألفيمة ابمن مالمك (َُٖ
دار اللتػػػػاب المػػػػريب   ػػػػّبت  لبنػػػػاف  ط: األكىل   ٧بمػػػػد ٧بيػػػػي الػػػػدين عبػػػػد  ا٢بميػػػػد 

 ـ.ُٓٓٗ-قُّٕٓ

لمبد المزيز ٝبمة  ن القواس ا٤بوصلي  ٙبقي : علي  ن   شرح ألفية ابن معط (َُٗ
 ـ.ُٖٓٗ-هػَُْٓملتبة ا٣برٯبي  الرياض  ط: األكىل   موسى الشوملي 

  حملمد  ن عبد اهلل ال ػائي ا١بيػاٍل األندلسػي  ٙبقيػ : د.عبػد شرح التسهيل (َُُ
 هجػػر لل باعػػة كالنشػػر  ا١بيػػزة  ط: األكىل  الػػرٞبن السػػيد ك د.٧بمػػد  ػػدكم ا٤بهتػػوف 

 ـ.َُٗٗ-قَُُْ

  أليب ا٢بسن علي  ن مامن ا ن عص ور اإلشػبيلي  شرح الجمل في النحو (ُُُ
دار اللتب الملمية   ّبكت  لبناف   قدـ لع: فوار الشمار  إشراؼ: د. إميل يمقوب 

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٗط: األكىل  

  أليب علػػػى ملٞبػػػد  ػػػن ٧بمػػػد ا٤برزكقػػػي  احملقػػػ : ملٞبػػػد شمممرح ديممموان الحماسمممة (ُُِ
 ـ.ُُٗٗ-قُُُْدار ا١بليل   ّبكت  ط: األكىل   ـ هاركف ملمْب  كعبد السبل

كممػػػع ال ػػػت  الر ػػػاٍل فيمػػػا ذهػػػل عنػػػع شمممرح الزرقممماني علمممى مختصمممر خليمممل  (ُُّ
لمبد الباقي  ن يوسف  ن ملٞبد الزرقاٍل  اب ع كصححع كخرج هياتع: عبػد  الزرقاٍل 

-قُِِْدار اللتػػػػب الملميػػػػة   ػػػػّبكت  لبنػػػػاف  ط: األكىل  السػػػػبلـ ٧بمػػػػد ملمػػػػْب 
 ـ.ََِِ

حملمػػد  ػػن ا٢بسػػن الراػػي اإلسػػَبا اذم  ٙبقيػػ :  شممرح شممافية ابممن الحاجممب, (ُُْ
 -هػػػُّٓٗدار اللتػػب الملميػػة  ػّبكت  لبنػػاف  ط: غ   ٧بمػد نػػور ا٢بسػػن كهخػركف 

 ـ.ُٕٓٗ

طبمت امن ٦بموعة  شرح الشافية للجاربردي مع حاشية ابن جماعة, (ُُٓ
 هػ.َُْْالثالثة  عامل اللتب   ّبكت  ط:  الشافية من علمي الصرؼ كا٣بط 
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  ١بمػػاؿ الػػدين ا ػػن هشػػاـ األنصػػارم  قدمػػع: د.إميػػل شممرح شممذور الممذىب (ُُٔ
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕدار اللتب الملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل   يمقوب 

ماسسػة  حملمػد شيػر اب  شرح الشواىد الشعرية في أمات الكتمب النحويمة, (ُُٕ
 ـ.ََِٕ-هػُِْٕلبناف  ط: األكىل  -الرسالة   ّبكت

  ١بػػػبلؿ الػػػدين عبػػػد الػػػرٞبن  ػػػن مليب  لػػػر السػػػيوطي  شمممواىد المغنممميشمممرح  (ُُٖ
-ق ١ُّٖٔبنػػػة الػػػَباث المػػػريب  ط:غ   صػػػححع: ٧بمػػػد  ػػػن ٧بمػػػود ا ػػػن تبلميػػػد 

 ـ.ُٔٔٗ

  لمبد اهلل ٝباؿ الدين  ن هشػاـ شرح قطر الندى وبل الصدى البن ىشام (ُُٗ
كت  ط: األنصػػػارم  ٙبقيػػػ : ٧بمػػػد ٧بيػػػي الػػػدين عبػػػد ا٢بميػػػد  ا٤بلتبػػػة المصػػػرية   ػػػّب 

 ـ. ُٖٗٗ-قُُْٗالثالثة  

الراػػي اإلسػػَبا اذم  ٙبقيػػ :    حملمػػد  ػػن ا٢بسػػنشممرح كافيممة ابممن الحاجممب (ٕٓٔ
 ـ.ُٖٕٗ-قُّٖٗ  كلية اللػة المر ية  جاممة قاريون  يوسف حسن عمر 

دار األمل  األردف  ط:  ٙبقي  د.علي الشوملي  شرح الكافية, للموصلي, (ُُِ
 هػ.ُُِْاألكىل  

  ١بمػػاؿ الػػػدين ٧بمػػد ا ػػن عبػػد اهلل  ػػػن البمممن مالممك شممرح الكافيممة الشممافية (ُِِ
-هػػَُِْدار ا٤بػثموف للػَباث  ط: األكىل   مال   ٙبقي : عبد ا٤بنم  ملٞبد هريرم 

 ـ.ُِٖٗ

  لمبد اهلل  ن ملٞبػد ال ػاكهي  ٙبقيػ : ا٤بتػوىل شرح كتاب الحدود في النحو (ُِّ
  ـ.ُّٗٗ-قُُْْملتبة كهبة  القاهرة  ط: الثانية   رمضاف ملٞبد الدمّبم 

  أليب سػػػميد السػػػّبايف  ٙبقيػػػ : ملٞبػػػد حسػػػن مهػػػديل  شمممرح كتممماب سممميبويو (ُِْ
 ـ.ََِٖ-قُِْٗدار اللتب الملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل   كعلي سيد 
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  أليب ٧بمد ٝباؿ الدين  ن عبد شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية (ُِٓ
كرم  عمػػػاف  األردف  دار اليػػػاز  اهلل ا ػػػن هشػػػاـ األنصػػػارم   ٙبقيػػػ : مل.د هػػػادم  ػػػر 

 ط: غ  ت ط: غ.

 هػ.َُْْغ  ط: األكىل   ٙبقي : د. فائز فارس  شرح الل مع البن بَمْرىان, (ُِٔ

  أليب البقاء ا ن يمي  ا٤بوصلي  قدـ لع  ككا  هوامشع: د. شرح المفصل (ُِٕ
 ـ.ََُِ-قُِِْدار اللتب الملمية   ّبكت لبناف  ط: األكىل:  إميل يمقوب 

لصدر األفاال  إلعراب الموسوم بم)التخمير(,شرح المفصل في صنعة ا (ُِٖ
دار الػرب   ّبكت   القاس   ن حسْب ا٣بوارزمي  ٙبقي : د.عبد الرٞبن المثيمْب 

 ـ.َُٗٗط: األكىل  

  لمبػػػد الػػرٞبن  ػػػن علػػػي ا٤بلػػػودم  شممرح المكمممودي علمممى ألفيمممة ابمممن مالمممك (ُِٗ
لبناف  ط: دار اللتب الملمية   ّبكت   اب ع  كخرج شاهد : إ راهي  مش  الدين 

 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕاألكىل  

  أليب ا٢بسػػن علػػي  ػػن ٧بمػػد  ػػن خػػركؼ اإلشػػبيلي  شممرح جمممل الزجمماجي (َُّ
ٙبقي  من ملكؿ اللتػاب حػٌب  ايػة  ػاب ا٤بهاطبػة  ٙبقيػ : د. سػلول  نػت ٧بمػد  ػن 

 ق.ُُْٗممهد البحوث الملمية كإحياء الَباث اإلسبلمي  ملة   عمر 

ندلسػػي  ٙبقيػػػ : د. ٰبػػػٓب ألا ال ػػن الضػػػائ  النحػػػوم, شممرح جممممل الزجممماجي (ُُّ
 .ـَُِٔدار ململ ا١بديدة  ط: الثالثة   علواف 

ٙبقيػػػ : د. صػػػاحب مل ػػػو  ال ػػػن عصػػػ ور األشػػػبيلي , شمممرح جممممل الزجممماجي (ُِّ
 ـ.ُِٖٗ-قَُِْجناح  المراؽ  

  ٙبقي : عادؿ  ن سليماف ٝباؿ  كقدـ لع: شوقي شعر األحوص األنصاري (ُّّ
 ـ.َُٗٗ-قُُُْ  ملتبة ا٣ب اجي  القاهرة   ط: الثانية ايف 
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ٙبقي : د. ٰبٓب ا٢ببورم  النار: ماسسػة الرسػالة  شعر عبد اهلل بن الزبعرى,  (ُّْ
 ـ.ُُٖٗ-قَُُْ ّبكت  ط:الثانية  

دار الَب يػػػة  ط: األكىل   ٝبػػػ : د. ٰبػػػٓب ا١ببػػػورم شمممعر عبمممدة بمممن الطبيمممب,  (ُّٓ
 ـ.ُُٕٗ-قُُّٗ

اللػػة ٦بمػ   ٝب  كٙبقي : د. حسػْب ع ػواف شعر عمرو بن أحمر الباىلي,  (ُّٔ
 المر ية  دمش   ط:غ  ت ط: غ.

دار ا٢بػػػػديث  القػػػػاهرة  ط: غ     ال ػػػػن قتيبػػػػة الػػػػدينورم الشممممعر والشممممعراء (ُّٕ
 هػ.ُِّْت ط: 

  أليب عبػد اهلل ٧بمػد  ػن عيسػى السػليلي  شفاء العليل في إيضاح التسمهيل (ُّٖ
-قَُْٔٙبقيػػػػػػ : د. عبػػػػػػد اهلل ال كػػػػػػايت  الناشػػػػػػر ملتبػػػػػػة ال يصػػػػػػلية  ط: األكىل  

 ـ.ُٖٔٗ

أليب نصػر إ٠باعيػل  ػن ٞبػاد ا١بػوهرم  حاح تاج اللغمة وصمحاح العربيمة,الص (ُّٗ
 ػػّبكت  ط: الرا مػػة  -دار الملػػ  للمبليػػْب ال ػػارايب  ٙبقيػػ : ملٞبػػد عبػػد الػ ػػور ع ػػار 

 ـ.ُٕٖٗ- هػَُْٕ

دار ا ن كثّب كدار  ٙبقي : د. مص  ى ديب البػا  صحيح اإلمام البخاري, (َُْ
 هػ.َُْٕاليمامة    ّبكت  لبناف  ط: الثالثة  

دار ا١بيل كدار اآلفاؽ  صحيح اإلمام مسلم بن الحجاج القشيري, (ُُْ
 ا١بديدة   ّبكت  لبناف  ط: غ  ت ط: غ.

دار    لشػم  الػدين مل ػو ا٣بػّب السػهاكم الضوء الالمع ألىل القرن التاسع (ُِْ
 ملتبة ا٢بياة   ّبكت  ط: غ  ت ط: غ.
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 ن ا٤بهتار   حملمد  ن ٧ب وظ الضوء المشرق على سلم المنطق لألخضري (ُّْ
دار اللتػػب الملميػػة   ػػّبكت   الشػػنقي ي  ٙبقيػػ : عبػػد ا٢بميػػد  ػػن ٧بمػػد األنصػػارم 

 ـ.ََِٕ-قُِْٖط: األكىل  

ماسسػة    حملمد  ن عبد المزيػز النجػار ضياء السالك إلى أوضح المسالك (ُْْ
 ـ.ََُِ-قُِِْالرسالة  ط: األكىل  

للػػدكتور يمقػػوب طممرق االسممتدالل ومقممدماتها عنممد المناطقممة واألصمموليين,  (ُْٓ
-قُِِْملتبػػػػػػة الرشػػػػػػد  الريػػػػػػاض  ط: الثانيػػػػػػة    ػػػػػػن عبػػػػػػد الوهػػػػػػاب الباحسػػػػػػْب 

 ـ.ََُِ

  ١بمػػػاؿ الػػػدين ا ػػػن هشػػػاـ عمممدَّة السمممالك إلمممى تحقيمممق أوضمممح المسمممالك (ُْٔ
-قُّٗٗدار ا١بليػػل  ط: ا٣بامسػػة   األنصػػارم  حملمػػد ٧بيػػي الػػدين عبػػد ا٢بميػػد 

 ـ.ُٕٗٗ

   ػػػػّبكت –ار اللتػػػػب الملميػػػة د ال ػػػن عبػػػد ر ػػػػع األندلسػػػي  العقمممد الفريممممد, (ُْٕ
 هػ.َُْْال بمة: األكىل  

  أليب ا٢بسػػن ٧بمػػد  ػػن عبػػد اهلل الػػوراؽ  ٙبقيػػ : د. ٧بمػػود  ػػن علممل النحممو (ُْٖ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْملتبة الرشد  الرياض  ط األكىل:  جاس  الدركي  

لنظاـ الدين ا٢بسن  ن ٧بمد النيسػا ورم   غرائب القرآن ورغائب الفرقان, (ٜٗٔ
 هػ. ُُْٔدار اللتب الملميع   ّبكت  ط: األكىل   ٙبقي : الشي  زكريا عمّبات 

  أليب ٧بمػد سػميد  ػن مبػارؾ  ػن الػدهاف  ٙبقيػػ : د. الغمرة فمي شمرح اللممع (َُٓ
 ـ. َُُِ-قُِّْدار التدمرية  ط: األكىل   فريد  ن عبد المزيز الزامل 

-  ألٞبػػد السػػجاعي  طبمػػة غػػّب ٧بققػػةعلممى شممرح ابممن عقيمملفممتح الجليممل  (ُُٓ
 مصر.
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للماتلي  ٙبقي : د. هزاع سمد  الفضة المضّية في شرح الشذرة الذىبية, (ُِٓ
 هػ. ُِْْاللويت  ط: األكىل   –اجملل  الوطِب للثقافة كال نوف  ا٤برشد 

 فهرس الفهارس واألثبمات ومعجمم المعماجم والمشميخات والمسلسمالت, (ُّٓ
دار  ا٢بىػػػٌي  ػػػن عبػػػد اللبػػػّب ا٢بسػػػِب اإلدريسػػػي  ٙبقيػػػ : إحسػػػاف عبػػػاس حملمػػػد عىٍبػػػد 

 ـ.ُِٖٗالػرب اإلسبلمي    ّبكت  ط: الثانية  

لنور الدين عبد الرٞبن ا١بػامي   الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب, (ُْٓ
كزارة األكقاؼ كالشاكف الدينيػة  المػراؽ  ط: غ   ٙبقي : الدكتور ملسامة طع الرفاعي 

 .قَُّْ

دار    ١بمػاؿ الػدين عبػد اهلل ا ػن هشػاـ األنصػارم قطر الندى وبل الصمدى (ُٓٓ
 المصيمي للنشر كالتوزي   ط: األكىل  ت ط:غ.

ال ن ا٢باجب ٝباؿ الدين عثماف  ن عمر  ٙبقيػ :  الكافية في علم النحو, (ُٔٓ
 ـ.ََُِملتبة اآلدب  القاهر  ط: األكىل   د. صا   ن عبد المظي  الشاعر 

  ال ن مليب الر ي  السبٍب اإلفصاح عن مسائل كتاب اإليضاحالكافي في  (ُٕٓ
ملتبة الرشد  الرياض  ط:األكىل   األندلسي  ٙبقي : د. فيصل ا٢ب ياف 

 ـ.ََُِ-قُِِْ

يوسف  ػن علػي  ػن ل الكامل في القراءات العشر واألربعين الزائدة عليها, (ُٖٓ
ماسسػػة ٠بػػا  ب جبػػارة اليشػػلرم ا٤بػػػريب  ٙبقيػػ : ٝبػػاؿ  ػػن السػػيد  ػػن رفػػاعي الشػػاي

 ـ.ََِٕ -هػُِْٖاألكىل   :للتوزي  كالنشر  ط

للحسػن  ػن ملٞبػد  ػن  كتاب الشعر أو شمرح األبيمات المشمكلة اإلعمراب, (ُٗٓ
ملتبػة ا٣بػا٪بي   عبد الػ ار ال ارسٌي  ٙبقي  كشرح: الدكتور ٧بمػود ٧بمػد ال نػاحي 

 ـ.ُٖٖٗ -قَُْٖالقاهرة  مصر  ط: األكىل  
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للمنتجػػب ا٥بمػػ اٍل  ٙبقيػػ :  القممرآن المجيممد,الكتمماب الفريممد فممي إعممراب  (َُٔ
دار الزمػػاف للنشػػر كالتوزيػػ   ا٤بدينػػة ا٤بنػػورة  ا٤بمللػػة المر يػػة  ٧بمػػد نظػػاـ الػػدين ال تػػي 

 ـ.ََِٔ-هػُِْٕالسمودية  ط: األكىل  

  أليب القاسػػ  عبػػد  الػػرٞبن  ػػن إسػػحاؽ الزجػػاجي  ٙبقيػػ : كتمماب الالمممات (ُُٔ
 ـ.ُٖٗهػ  َُْٓالثانية   دار ال لر  دمش   ط: د.مازف ا٤ببارؾ 

ملتبػػػة  لممػػرك  ػػػن عثمػػاف  ػػػن قنػػ   ٙبقيػػػ : عبػػد السػػػبلـ هػػارزف   الكتمماب, (ُِٔ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖا٣با٪بي   القاهرة  ط: الثالثة  

للهليػػػػل  ػػػن ملٞبػػػػد  ٙبقيػػػػ : د مهػػػدم ا٤بهزكمػػػػي  د إ ػػػػراهي   كتممماب العممممين, (ُّٔ
 دار كملتبة ا٥ببلؿ  ط: غ  ت ط: غ. السامرائي 

  أليب تنزيمممل وعيمممون األقاويمممل فمممي وجممموه التأويممملالكشممماف فمممي حقمممائق ال (ُْٔ
دار  القاسػ  جػػار اهلل ٧بمػػود  ػن عمػػر الز٨بشػػرم ا٣بػػوارزمي  اعتػُب  ػػع: خليػػل مػػثموف 

 ـ.ََِٗ-قَُّْا٤بمرفة   ّبكت  لبناف  ط: الثالثة  

دار ا ن  ألٞبد  ا ا التنبلٍب  كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج, (ُٓٔ
 هػ.ُِِْ  حـز  لبناف  ط: األكىل

يػػوب  ػػػن موسػػػى أل ,الكليممات معجمممم فمممي المصممطلحات والفمممروق اللغويمممة (ُٔٔ
 .ماسسة الرسالة   ّبكت  ٧بمد ا٤بصرم -ا٢بسيِب القرٲبي  ٙبقي : عدناف دركي  

أليب ال داء عماد الدين إ٠باعيل  ن علػي  الكناش في فني النحو والصرف, (ُٕٔ
ا٤بلتبػػػة المصػػػرية  صػػػاحب ٞبػػػاة  دراسػػػة كٙبقيػػػ : الػػػدكتور ريػػػاض  ػػػن حسػػػن ا٣بػػػواـ 

 ـ. َََِلل باعة كالنشر   ّبكت  لبناف  ط: غ  

  لنج  الدين ٧بمد  ن ٧بمػد الػػزم الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة (ُٖٔ
-قُُْٖة   ػػػػػػػّبكت  ط: األكىل  دار اللتػػػػػػػب الملميػػػػػػػ ٙبقػػػػػػػ : خليػػػػػػػل ا٤بنصػػػػػػػور 

 ـ.ُٕٗٗ
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  ٙبقي : عبد اإللع اللباب في علل البناء واإلعراب, ألبي البقاء العكبري (ُٗٔ
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔدار ال لر  دمش   ط: األكىل   النبهاف 

أليب ح ص عمر  ن علي ا٢بنبلي  ٙبقي : عادؿ  اللباب في علوم الكتاب, (َُٕ
اللتب الملمية    ّبكت  ط: األكىل  دار  ملٞبد عبد ا٤بوجود ك علي ٧بمد مموض 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗ

دار صػادر   ػّبكت  ط:    حملمػد  ػن ملػـر  ػن منظػور ا٤بصػرم لسان العمرب (ُُٕ
 هػ.ُُْْالثالثة  

حملمػػد  ػػن حسػػن ا١بػػ امي ا ػػن الصػػائع  ٙبقيػػ :  اللمحممة فممي شممرح الملحممة, (ُِٕ
دينػػػة عمػػػادة البحػػػث الملمػػػي  ا١باممػػػة اإلسػػػبلمية  ا٤ب إ ػػػراهي   ػػػن سػػػامل الصػػػاعدم 

 ـ.ََِْ-هػُِْْا٤بنورة  ا٤بمللة المر ية السمودية  ط: األكىل  

 أليب ال ت  عثماف  ػن جػِب ا٤بوصػلي  ٙبقيػ : فػائز فػارس  اللمع في العربية, (ُّٕ
 اللويت  ط: غ  ت ط  غ. –دار اللتب الثقافية 

مل ػػػو المبػػػاس ملٞبػػػد  ػػػن ٰبػػػٓب يملػػػب  ٙبقيػػػ : عبػػػد السػػػبلـ  مجمممالس ثعلمممب, (ُْٕ
 ـ.َُٔٗ  ط: غ  دار ا٤بمارؼ هاركف 

  أليب ال ضػػل ملٞبػػد  ػػن ٧بمػػد  ػػن إ ػػراهي  ا٤بيػػداٍل  ٙبقيػػ  : مجمممع األمثممال (ُٕٓ
  ّبكت  لبناف  ط:غ  ت ط: غ. -دار ا٤بمرفة  ٧بمد ٧بٓب الدين عبد ا٢بميد 

  لمبػػد اهلل  ػػن ملٞبػػد ا٤بلػػي ال ػػاكهي  مجيممب النممدا فممي شممرح قطممر النممدى (ُٕٔ
-قُِْٗعمػػػػاف  ط: األكىل   دار المثمانيػػػػة  ٙبقيػػػػ : مػػػػامن  ػػػػن عمػػػػر البػػػػدارين 

 ـ.ََِٖ

  أليب ال ػػت  المحتسممب فممي تبيممين وجمموه شممواذ القممراءات واإليضمماح عنهمما (ُٕٕ
دار سػػػػزكْب  عثمػػػاف  ػػػػن جػػػػِب ا٤بوصػػػػلي  ٙبقيػػػػ : علػػػي النجػػػػدم ناصػػػػف  كهخػػػػركف 

 لل باعة كالنشر  ط: الثانية  ت ط: غ.
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ال ن سيد  ا٤برسي  ٙبقي : خليل إ راه  المخصص, ( ُٕٓ (ُٖٕ
 -قُُْٕ ّبكت  ط: األكىل  -إحياء الَباث المريبدار  ج اؿ 
ـ.ُٔٗٗ  

دار  لملي ٝبمة ٧بمد عبد الوهاب  المدخل إلى دراسة المذاىب الفقهية, (ُٕٗ
 ـ.ََُِ-قُِِْالسبلـ  القاهرة  ط: الثانية  

ا ن ا٣بشاب  ٙبقي  كدراسػة: لمبد اهلل  ن ملٞبد  ,المرتجل في شرح الجمل (َُٖ
 ـ.ُِٕٗ -هػُِّٗدمش    علي حيدر 

دار    أليب علػػػي ال ارسػػػي  ٙبقيػػػ : د. حسػػػن هنػػػداكم المسمممائل الحلبيمممات (ُُٖ
 ـ. ُٕٖٗ-قَُْٕالقل   دمش   دار ا٤بنار   ّبكت  ط: األكىل  

كنوز    أليب علي ال ارسي  ٙبقي  د.حسن هنداكم المسائل الشيرازيات (ُِٖ
 هػ.ُِْْإشبيليا  الرياض  ط: األكىل  

أليب علػػي ال ارسػػي  ٙبقيػػ : د.  المسممائل العسممكريات فممي النحممو العربممي, (ُّٖ
الػػػدار الملميػػػة الدكليػػػة كدار الثقافػػػة  عمػػػاف  األردف  ط: غ   علػػػي جػػػا ر ا٤بنصػػػورم 

 ـ.ََِِت ط: 

لبهػػاء الػػدين  ػػن عقيػػل  ٙبقيػػ : د. ٧بمػػد   المسمماعد علممى تسممهيل الفوائممد, (ُْٖ
دار ا٤بػدٍل  جػدة  ط: األكىل   -جاممة ملـ القرل دار ال لػر  دمشػ   كامل  ركات 

 هػ.َُْٓ -ََُْ

حملمػػػد  ػػػن علػػػػي  ػػػن إ ػػػراهي   ػػػػن مصمممابيح المغممماني فممممي حمممروف المعمممماني,  (ُٖٓ
دار ا٤بنػػػػػار  ط: األكىل   ا٣ب يػػػػػب ا٤بػػػػػوزعي  ٙبقيػػػػػ : د. عػػػػػائض  ػػػػػن نػػػػػاف  الممػػػػػرم 

 ـ.ُّٗٗ-قُُْْ

لسػػمد الػػدين مسػػمود  ػػن عمػػر  المطممول فممي شممرح تلخمميص مفتمماح العلمموم, (ُٖٔ
ب الملميػػة   ػػّبكت  ط: الثالثػػة  دار اللتػػ الت تػػازاٍل  ٙبقيػػ : عبػػد ا٢بميػػد هنػػداكم 
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 ـ.َُِّ-قُّْْ

  أليب إسحاؽ إ راهي  الزجاج  ٙبقيػ : د. عبػد ا١بليػل معاني القرآن وإعرابو (ُٕٖ
 ـ.ُٖٖٗ-قَُْٖعامل اللتاب   ّبكت  ط: األكىل   عبد  

  أليب ا٢بسػػػػن األخ ػػػػ  األكسػػػػط  ٙبقيػػػػ : د.هػػػػدل ٧بمػػػػود معمممماني القممممرآن (ُٖٖ
 ـ.َُٗٗ-قُُُْط: األكىل  ملتبة ا٣با٪بي القاهرة  مصر  قراعة 

أليب زكريا ٰبٓب  ن زياد ال راء  ٙبقيػ : ملٞبػد يوسػف النجػايت  معاني القرآن,  (ُٖٗ
 دار ا٤بصرية للتثليف كالَبٝبة  مصر  ط: األكىل  ت ط: غ. كهخركف 

دار صػػػادر    لشػػػهاب الػػػدين يػػػاقوت  ػػػن عبػػػد اهلل ا٢بمػػػوممعجمممم البلمممدان,  (َُٗ
 ـ.ُٓٗٗ ّبكت  ط: الثانية  

  لملػػي  ػػن ٧بمػػد السػػيد الشػػريف ا١برجػػاٍل  ٙبقيػػ : ٝباعػػة التعريفمماتمعجممم  (ُُٗ
 ـ.ُّٖٗ-هػَُّْدار اللتب الملمية  ّبكت  لبناف  ط: األكىل  من الملماء 

ملتبػػة ا٤بثػػُب  دار إحيػػاء    لممػػر  ػػن راػػا  ػػن ٧بمػػد كحالػػة معجممم المممؤلفين (ُِٗ
 الَباث المريب   ّبكت.

دار الػػػدعوة  ط:  ال ْب إل ػػراهي  مصػػػ  ى كعػػدد مػػن ا٤بػػالمعجممم الوسمميط,  (ُّٗ
 غ  ت ط: غ.

 ٙبقي  مازف مبارؾ  كٞبػد علػي ٞبػد اهلل  مغني اللبيب عن كتب األعاريب, (ُْٗ
 ـ. ُْٔٗ -هػُّٖٔدار ال لر دمش   ط: األكىل 

دار  ألٞبػػػد  ػػن فػػػارس  ٙبقيػػػ : عبػػد السػػػبلـ ٧بمػػػد هػػػاركف مقمماييس اللغمممة,  (ٜ٘ٔ
 ـ.ُٕٗٗ-هػُّٗٗال لر  ط:غ  ت  ط: 

لملػػي  ػػن مػامن  ػػن ٧بمػػد اإلشػػبيلي ا٤بمػػركؼ  تصممريف,الممتمع الكبيممر فممي ال (ُٔٗ
 ـ.ُٔٗٗملتبة لبناف  ط: األكىل    ا ن عص ور 
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لمبػػػد القػػػاهر  ػػػن عبػػػد الػػػرٞبن  ػػػن ٧بمػػػد ا١برجػػػاٍل   المفتممماح فمممي الصمممرف, (ُٕٗ
-هػَُْٕماسسة الرسالة   ّبكت  ط: األكىل   ٙبقي : الدكتور علي توفي  ا٢بىمىد 

 ـ.ُٕٖٗ

أليب عبد اهلل ٧بمد  ن ملٞبد  روع على األصول,مفتاح الوصول إلى بناء الف (ُٖٗ
ا٤بلتبػة ا٤بليػة  ملػة ا٤بلرمػة  ماسسػة  ا٢بسِب التلمساٍل  ٙبقي : ٧بمد علي فركوس 

 ـ.ُٖٗٗ-هػُُْٗالرياف   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  

  أليب القاسػػ  ٧بمػػود الز٨بشػػرم  قػػدـ لػػع: د. المفصممل فممي صممنعة اإلعممراب (ُٗٗ
 ـ.ُٗٗٗ-قَُِْالملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  دار اللتب  إميل يمقوب 

لمل  الدين علػي  ػن ٧بمػد السػهاكم  ٙبقيػ : المفضل في شرح المفصل,  (ََِ
 ـ.ََِِكزارة الثقافة  عماف  ط: الثانية   د. يوسف ا٢بشلي 

  أليب إسػػحاؽ إ ػػراهي   ػػن المقاصممد الشممافية فممي شممرح الخالصممة الكافيممة (َُِ
لرٞبن  ن سليماف المثيمْب  د. ٧بمد إ راهي  البنا  موسى الشاطيب  احملق : د. عبد ا

ممهد البحوث الملمية كإحياء الَباث اإلسبلمي ٗبلػة ا٤بلرمػة  ط: األكىل   كهخركف 
 ـ.ََِٕ-قُِْٖ

  حملمػػود  ػػن ملٞبػػد  ػػن موسػػى المقاصممد النحويممة فممي شممرح شممواىد األلفيممة (َِِ
قػػاهرة  مصػػر  ط: دار السػػبلـ  ال الميػػِب  ٙبقيػػ : مل.د: علػػى ٧بمػػد فػػاخر  كهخػػركف 

 ـ. ََُِ-قُُّْاألكىل  

  لمبػػػد القػػػاهر ا١برجػػػاٍل  ٙبقيػػػ : د. كػػػاظ  المقتصمممد فمممي شمممرح اإليضممماح (َِّ
 ـ.ُِٖٗدار الرشيد  المراؽ   ا٤برجاف 

  أليب المباس ٧بمد  ن يزيػد األزدم ا٤بمػركؼ  ػا٤ب د  ٙبقػ : ٧بمػد المقتضب (َِْ
  ـ.ُْٗٗ-قُُْٓعامل اللتب   ّبكت  ط: األكىل  ت ط:  عبد ا٣بال  عظيمة 
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ميسػى  ػػن عبػد المزيػز  ػػن يػىلىٍلبىٍهػت ا١بػػزكيل  ل ,المقدممة الجزوليمة فممي النحمو (َِٓ
 م بمة ملـ القرل  ط: غ  ت ط: غ.  د. شمباف عبد الوهاب ٧بمد :ٙبقي 

  أليب ا٢بسػػن علػػي  ػن مػػامن ا ػػن عصػ ور اإلشػػبيلي  ٙبقيػػ : ملٞبػػد المقممممرَّب (َِٔ
الملميػػػة   ػػػّبكت  لبنػػػاف  ط: األكىل   دار اللتػػػب عبػػػد السػػػتار  كعبػػػد اهلل ا١ببػػػورم 

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٖ

  إل ػػراهي   ػػن ٧بمػػد  ػػن المقصممد األرشممد فممي ذكممر أصممحاب اإلمممام أحمممد (َِٕ
ملتبػػػة الرشػػػد   عبػػػد اهلل  ػػػن م لػػػ   ٙبقػػػ : د. عبػػػد الػػػرٞبن  ػػػن سػػػليماف المثيمػػػْب 

 ـ.َُٗٗ-قَُُْالرياض  السمودية  ط: األكىل  

 ػػن عبػػد المزيػػز النجػػار  م بمػػة    حملمػػدمنممار السممالك إلممى أوضممح المسممالك (َِٖ
 ال جالة ا١بديدة  مصر  ط: غ  ت ط: غ.

دار  ال ن ا٢باجب  منتهى الوصول واألمل في علمي األصول والجدل, (َِٗ
 هػ.َُْٓاللتب الملمية    ّبكت   ط:األكىل  

ليحٓب الملوم  ٙبقي  د. هادم عبداهلل  المنهاج في شرح جمل الزجاجي, (َُِ
 هػ.َُّْ الرياض  ط: األكىل  ملتبة الرشد  ناجي 

  أليب حيػػاف األندلسػػي  مممنهج السممالك فممي الكممالم علممى ألفيممة ابممن مالممك (ُُِ
 ـ. ُْٕٗٙبقي  سيدٍل جبلزر  ط: األكىل  

  ليوسػف  ػن تػػرم  ػردم  ٙبقيػ : المنهل الصافي والمسمتوفى بعمد الموافي (ُِِ
 ا٥بيئة ا٤بصرية المامة لللتاب  ط:غ  ت ط:غ. دكتور ٧بمد ٧بمد ملمْب 

كزارة    ليوسػػف  ػػن تػػػرم  ػػردم لنجمموم الزاىممرة فممي ملمموك مصممر والقمماىرةا (ُِّ
 الثقافة كاإلرشاد القومي  دار اللتب  مصر.
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  أليب حياف األندلسي  ٙبقي : النكت الحسان في شرح غاية اإلحسان (ُِْ
 ق.َُْٖماسسة الرسالة  ط: الثانية   د. عبدا٢بسْب ال تلي 

١بػػبلؿ الػػدين  والشممذور والنزىممة,النكممت علممى األلفيممة والكافيممة والشممافية  (ُِٓ
دار اللتػػػب الملميػػػة   ػػػّبكت  لبنػػػاف  ط:  : د. فػػػاخر جػػػ  م ػػػر السػػػيوطي  ٙبقيػػػ 

 ـ.ََِٕاألكىل  

 حملػي الػدين عبػد القػادر المىٍيػدىريكس  النور السمافر عمن أخبمار القمرن العاشمر, (ُِٔ
 ق.َُْٓدار اللتب الملمية   ّبكت  لبناف  ط: األكىل  

دار اللاتػػب   ألٞبػػد  ا ػػا التنبلػػٍب السػػوداٍل  ,الممديباجنيممل االبتهمماج بتطريممز  (ُِٕ
 ـ.َََِطرا ل   ليبيا  ط: الثانية  

   إل٠باعيػػػل البػػػػدادم ىديمممة العمممارفين أسمممماء الممممؤلفين وآثمممار المصمممنفين (ُِٖ
 ماسسة التاري  المريب  ط: غ  ت  ط: غ.

  ١ببلؿ الػدين السػيوطي  ٙبقيػ : د. ىمع الهوامع في شرح جمع الجوامع (ُِٗ
 ـ.ََُِ-قُُِْعامل اللتب   عبدالسبلـ هاركف  كد. عبدالماؿ سلـو 

 المجالت: -رابًعا 

ث لؤلسػتاذ ٕبػأوضح المسالك البن ىشام األنصماري بمين شمراحو والمعلقمين عليمو, 
الػػدكتور: صػػاحب جم ػػر مل ػػو جنػػاح  نشػػر يف ٦بلػػة كليػػة اآلداب ٔباممػػة البصػػرة  المػػدد: 

(ُٕ.) 
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فٓزص ادلٕضٕعات . س  
 

 الصفحة الموضوع
 ّ ملهص الرسالة  اللػة المر ية 

 ٓ ملهص الرسالة  اللػة اإل٪بليزية

 ٕ المقدمة

 ٗ مشللة البحث كالتساؤالت الٍب ٯبيب عنها

 ٗ ملٮبية البحث كملسباب اختيار 

 َُ ملهداؼ البحث

 َُ الدراسات السا قة

 ُُ منه  البحث كإجراءاتع

 ُّ خ  ة البحث

 ُٓ شلر كتقدير

 ُٔ التمممهيممد

 ُٕ أوال: ابن ىشام األنصاري, وكتابو )أوضح المسالك(

 ُٕ ترٝبة ا ن هشاـ -ُ

 ُٕ ا٠بع كنسبع

 ُٕ مولد  كحياتع

 ُٗ شيوخع

 َِ تبلمي  

 ُِ هيػػػػػػػػار 
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 الصفحة الموضوع
 ِّ كتاب )ملكا  ا٤بسال  إىل ملل ية ا ن مال ( قيمتع الملمية  كملير   -ِ

 ِْ ا٤بصن ات عليع

 ِٔ الدين اللقاني, وكتابو )حواٍش على توضيح األلفية(ثانيا: ناصر 

 ِٔ ترٝبة ناصر الدين اللقاٍل -ُ

 ِٔ ا٠بع كنسبع

 ِٔ مولد  كحيػػػػػػاتع

 ِٖ شيوخع

 ِٗ تبلمي  

 ُّ هيػػػػػػػار 

 ّّ كتاب: )حواشو على تواي  األل ية( قيمتع الملمية   كملير  ِ 

 ّٕ الصناعة النحويةالمفمممصممل األول: االعتراضات على 

 ّٖ المبحث األول: المصطلحات, والحدود

 ّٖ : االعَبااات على ا٤بص لحاتالمطلب األول

 ّٖ االعَباض األكؿ: تمريف ا٢بضور

 ُْ االعَباض الثاٍل: المهد الملميُّ 

 ّْ االعَباض الثالث: ملفماؿ ا٤بقار ة

 ْٓ مبتدمل كخ ااالعَباض الرا  : ادعاء كوف مممويل )ملفماؿي التصيّب( 

 ْٔ االعَبااات على ا٢بدكد المطلب الثاني:

 ْٔ انت اءي ا١بم  كا٤بن : -أواًل  

 ْٕ االعَباض األكؿ: النسبة إىل االس  يف اإلسناد إليع
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 الصفحة الموضوع
 ْٖ االعَباض الثاٍل: حد الػحػػػرؼ

 َٓ االعَباض الثالث: افتقار االس  إىل ا١بملة يف الشبع االستممايل

الرا  : عدـ اطراد )النلرات البلزمة للتػػنلّب( يف حد االعَباض 
 النلرة

ِٓ 

 ّٓ االعَباض ا٣بام : ملصالة افتقار االس  إىل ا١بملة

 ٓٓ االعَباض السادس: عدـ اطراد )إيػػ ػػػػا( يف حد الضمّب

 ٕٓ مشاهبة النلرة للمل  ا١بنسياالعَباض السا  : 
 ٖٓ االعَباض الثامن: ا٤بوصوؿ ا٢بريف

 ٗٓ االعَباض التاس : تمريف ا٤ببتدمل

 ُٔ ٘برد اال تداء لئلسناد ٙبقيقنا ملك تقديرا االعَباض الماشر:

عدـ اطراد اس  )كاف(  كمضموف ا١بملة االعَباض ا٢بادم عشر: 
 يف حد ال اعل

ِٔ 

 ْٔ الَبدد  ْب ا٢بد كالضا طاالعَباض الثاٍل عشر: 

 ٔٔ عشر: دخوؿ اإلعراب يف حد التصريف الثالثاالعَباض 

 ٕٔ كجودي الد كًر يف ا٢بد: -ثانًيا 

 ٕٔ االعَباض األكؿ: تمريف اإلعراب

 ٖٔ االعَباض الثاٍل: حػػد االنصراؼ كعدمع

 َٕ االعَباض الثالث: قيد التقدَل لل اعل

 ّٕ االعَباض الرا  : كقوع الدكر يف حد ا٢باؿ

 ٕٓ استمماؿ ل ظ )كيٌل( يف ا٢بد -ثالثًا 

 ٕٓ حد األمثلة ا٣بمسة
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 الصفحة الموضوع
 ٕٕ كجود الزيػػػػػػادة يف ا٢بد: -رابًعا 

 ٕٕ االعَباض األكؿ: ملصالة ٧بٌل ال مل

 َٖ االعَباض الثاٍل: ٘برد الوصف عن الموامل الل ظية يف حػػد ا٤ببتػػػدمل

 ِٖ المبحث الثاني: العلل

 ِٖ ا٤بصدر النائب عن فملع  دخوؿ الموامل االعَباض األكؿ: تثيػػػػُّػػػر

 ْٖ االعَباض الثاٍل: دخوؿ )ملىٍؿ( غّب ممرفة على النلرة

 ٖٔ االعَباض الثالث: رف  ال اعل   مل ٧ب كؼ يستلزمع ما قبلع

 ٖٖ االعَباض الرا  : امتناع اشتػاؿ الص ة كعملها  ا٤بوصوؼ

كجوب إامار ا٤برفوع يف المامل األكؿ استدالالن  االعَباض ا٣بام :
 ٗبن  ح ؼ الممدة

ٖٗ 

 َٗ االعَباض السادس: جواز اإلامار قبل ال كر يف التنازع.

اكتساب ا٤بضاؼ الت كّب ملك التثنيث من االعَباض السا  : 
 ا٤بضاؼ إليع

ُٗ 

 ّٗ المبمممحث المممثالث: األمثلة, والشواىد

 ّٗ االعَبااات على األمثلة: المطلب األول

 ّٗ ا٣ب ث يف التمثيل -أواًل  

 ّٗ االعَباض األكؿ: دخوؿ ا١بار على غّب االس 

 ْٗ االعَباض الثاٍل: نوف التوكيد يف ملمر ا٤ب كر اجملموع  كا٤بهاطىبة

 ٔٗ االعَباض الثالث: مبلزمة )سيبحاف( لئلاافة

 ٖٗ  اس  ال مل ا٤بااياالعَباض الرا  : الضمّب ا٤بستَب ا٤برفوع 

 ََُ االعَباض ا٣بام : زيادة )ملٍؿ( يف النثر ش كذنا
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 الصفحة الموضوع
 َُِ خ  )ال( الماملة عمل )لي (االعَباض السادس: 

 َُّ نصب ا٤بصدر ٗبثلعاالعَباض السا  : 

: نيا ة الص ة عن ا٤بصدر يف االنتصاب على الثامناالعَباض 
 ا٤ب موؿ ا٤ب ل 

َُٓ 

نيا ة امّب ا٤بصدر عنع يف االنتصاب على : التاس االعَباض 
 ا٤ب موؿ ا٤ب ل 

َُٕ 

 َُٗ : عمل ا١بار كاجملركر يف ا٤ب موؿ ممعالماشراالعَباض 

 ُُُ : ٛبييز ا٤ب ردا٢بادم عشراالعَباض 

 ُُّ ا٣ب ث يف تقدير ا٤بثاؿ -ثانًيا 

 ُُّ االعَباض األكؿ: )صعو( الواق  موق  ما يقبل )ملؿ(

 ُُْ الثاٍل: ح ؼ )كاف( كحدها  مد )ملٍف(االعَباض 

 ُُٕ االعَباض الثالث: ح ؼ )كاف( م  ممموليها  مد )إٍف(

 ُُٗ عدـ م ا قة الل ظ للممُب يف التقدير: االعَباض الرا  

 َُِ خػلوُّ ا٤بثاؿ من كجع التمثيل  ع  كإيهاـ غّب ا٤براد -ثالثًا 

 َُِ ا١بن االعَباض األكؿ: )ملٍؿ( الٍب لشموؿ خصائص 

ا لوجود الدليل  ُِِ االعَباض الثاٍل: كجوب ح ؼ ا٣ب  كوننا مقيدن

 ُِّ االعَباض الثالث: امتناع تمْبُّ الم ف يف البدؿ

 ُِٓ االعَباض الرا  : عدـ تمْبُّ رف  االس   ال اعلية  مد ملداة الشرط

 ُِٔ االعَباض ا٣بام : ت كّب ا٤بضاؼ إليع اكتسا نا من ا٤بضاؼ

 ُِٕ االعَباض السادس: غاية النقص ا٤بمنوم يف الم ف  ػ)حٌب(

 ُِٗ االعَباض السا  : نصب ا٤بصدر ا٤باكد القائ  مقاـ فملع
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( ا٤بلررة للتوكيد  َُّ االعَباض الثامن: إلػاء )إال 

 ُِّ إخراج ا٤بثاؿ ٗبا ال ٱبرج  ع -رابًعا 

 ُِّ اال تدائية  كال مليةاالعَباض األكؿ: عدـ ا٫بصار ا١بملة يف 

 ُّٓ االعَباض الثاٍل: التمييز احملوؿ عن ا٤ب موؿ يف التقدير ملك التثكيل

 ُّٕ االعَبااات على الػػػشػػػواهػػػػػػػػػػػػد المطلب الثاني:

 ُّٕ ا٣ب ث يف االستشهاد -أواًل  

 ُّٕ االعَباض األكؿ: جواز ح ؼ خ  ا٤ببتدمل ا٤بم وؼ عليع  واك ا٤بمية

 ُّٖ االعَباض الثاٍل: جواز اإلامار قبل ال كر يف التنازع

 َُْ االعَباض الثالث: ٢باؽ تنوين الَبًلُّ  المركض

 ُِْ ا٣ب ث يف تقدير الشاهد ملك تثكيلع -ثانًيا 

 ُِْ االعَباض األكؿ: اإلخبار  ػ)فىمًيػػػٍػل( عن ا١بم 

 ُْْ ح ؼ )كاف( كحدها  مد )ملٍف(: الثاٍلاالعَباض 
 ُْٔ االعَباض الثالث: إٮباؿ )الت( إف مل تدخل على الزماف

 ُْٖ االعَباض الرا  : جواز توسط ا٢باؿ  قل ة

 َُٓ االعَباض ا٣بام : امتناع توسط ا٢باؿ

 ُُٓ االعَباض السادس: ح ؼ ا٣ب  قبل حاؿ صا٢بة لله ية

 ُّٓ االعَباض السا  : اإل داؿ من امّب الظرؼ

 ُٓٓ إفادة ال اء التمقيباالعَباض الثامن: 

 ُٕٓ خلوُّ الشاهد من كجع االستشهاد  ع -ثالثًا 

االعَباض األكؿ: نصب ٧ب كؼ البلـ  ال تحة ٩با ٝبي   ثلف كتاء 
 مزيدتْب

ُٕٓ 
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 ُٗٓ االعَباض الثاٍل: جواز ح ؼ خ  )ال( الماملة عمل )لي (

 ُُٔ االعَباض الثالث: تثنية ال مل م  ا٤بتماط ْب

 ُّٔ االعَباض الرا  : تميْب ا٤ب موؿ ا٤ب ل  حاالن 

 ُْٔ االعَباض ا٣بام : ح ؼ ا٤بضاؼ إليع ك قاء إعراب ا٤بضاؼ

 ُٓٔ الفصل الثاني: االعتراضات على منهج ابن ىشام

 ُٔٔ حث األول: االعتراضات على تقسيم المسائلالمب

 ُٔٔ الزيادة ملك النقص يف التقسي  :المطلب األول

 ُٔٔ االعَباض األكؿ: ملنواع البناء

 ُٕٔ االعَباض الثاٍل: كجوب الرف  يف االشتػاؿ

 َُٕ االعَباض الثالث: شركط عمل االس  يف االشتػاؿ
االعػػػػَباض الرا ػػػػ : اشػػػػَباط الميٍلقػػػػة  ػػػػْب المامػػػػل كاالسػػػػ  السػػػػا   يف 

 االشتػاؿ
ُُٕ 

 ُِٕ االعَباض ا٣بام : ملقساـ التمل  
 ُّٕ لتا( ٤با يدؿ على اينْببل( ك)كً إاافة )كً االعَباض السادس: 

 ُْٕ االعَباض السا  : ٝبلة ملكزاف االس  
 ُٕٓ االعَباض الثامن: كقوع الياء يف )م موؿ( طرفنا را مة فثكثر

 ُٕٔ االعَباض التاس : من  كجواز إدغاـ ملكىل التاءين ملكؿ ا٤بضارع 

 ُٕٕ عدـ تباين األقساـ :المطلب الثاني
 ُٕٕ االعَباض األكؿ: اشراؾ ل ظ )النلرة(  ْب نوعيع

  ُٖٕ االعَباض الثاٍل: ما يالف من األعبلـ
 ُٕٗ االعَباض الثالث: حرفية ا٤بوصوؿ )ال م(

 َُٖ االعَباض الرا  : ملقساـ )ملٍؿ( المهدية
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 ُِٖ االعَباض ا٣بام : حاالت ا٣ب 

 ُْٖ ترتيب ا٤بسائل المطلب الثالث:
 ُْٖ  ػ)ملفمل الت ضيل(رف  الضمّب 

 ُٖٔ االعتراضات على األسلوب المبممحممث الثمماني:

 ُٖٔ إطبلؽ األحلاـ ملك تقييدها المطلب األول:

 ُٖٔ االعَباض األكؿ: صدؽ عبلمات االس  على )كيف( 
 ُٖٖ االعَباض الثاٍل: ما ال ٱبتص من ا٢بركؼ كال يممل 

 ُٖٗ  األ٠باء كيممل فيهااالعَباض الثالث: ما ٱبتص من ا٢بركؼ 

 َُٗ االعَباض الرا  : اختصاص كعمل  مض ا٢بركؼ  األفماؿ

 ُِٗ االعَباض ا٣بام : فملي ة )خبل( ك)عدا( ا٤بقركنتْب  ػ)ما( ا٤بصدرية

 ُّٗ االعَباض السادس: )ملىٍؿ( الٍب لبياف ا٢بقيقة

 ُْٗ االعَباض السا  : قبوؿ ما ملصلع ال مل لػ)ملىٍؿ(

الثػػامن: تميػػْب اال تدائيػػة للوصػػف ا٤بتقػػدـ غػػّب ا٤ب ػػا   مػػا االعػػَباض 
  مد 

ُٗٓ 

االعَباض التاسػ : جػواز اال تدائيػة ملك ا٣ب يػة يف الوصػف ا٤ب ػا   ٤بػا 
  مد 

ُٗٔ 

 ُٖٗ : ٙبمُّل ا٣ب  ا٤بشت  امّب مبتدئعاالعَباض الماشر

 ُٗٗ االعَباض ا٢بادم عشر: امتناع ٙبمل ا٣ب  ا٤بشت  امّب مبتدئع

 ََِ : ظهور الضمّب ا٤بتحم لاالعَباض الثاٍل عشر

 َُِ االعَباض الثالث عشر: اشَباط حصوؿ ال ائدة لبل تداء  النلرة

 َِِ االعَباض الرا   عشر: تساكم ا٤ببتدمل كا٣ب  كممرفتهما
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 َِّ االعَباض ا٣بام  عشر: لزـك تثخّب ٨بصوص )نًٍم ( ك) ًٍئ (

 َِْ ال مل الناس  )داـ(االعَباض السادس عشر: تصرُّؼ 

 َِٓ االعَباض السا   عشر: إفادةي اإلاافة الته يفى كرف ى القب 

 َِٔ االعَباض الثامن عشر: تمريف )قػىٍبلي( ك) ػىٍمدي( كتنلّبٮبا
 َِٕ ٙبويل الصيع للمبالػةاالعَباض التاس  عشر: 

 َِٖ االعَباض المشركف: النمت  ا٤بصدر
 َِٖ امتناع ت ري  نمت اإلشارة االعَباض ا٢بادم كالمشركف:

 َِٗ عدـ الدقة يف اختيار  مض األل اظ  ملك ترتيبها المطلب الثاني:
 َِٗ االعَباض األكؿ: ٢باؽ تنوين الَبًل  القوايف
 َُِ االعَباض الثاٍل: ملصالة ا٤ببِب كفرعية ا٤بمرب

 ُُِ االعَباض الثالث:  ْب حد اإلعراب كعبلماتع
 ُِِ ح ؼ البلـ يف )هنو(االعَباض الرا  : 

 االعػػَباض ا٣بػػام : اطػػراد ٝبػػ  ا٤بػػ كر السػػامل فيمػػا عيػػو ض عػػن المػػع
 هباء التثنيث

ُِّ 

 ُِٔ االعَباض السادس: تثكيل اإلاافة البيانية
 ُِٕ االعَباض السا  : إسناد إعراب ا٤بركب ا٤بزجي ١بزئع الثاٍل

 ُِٖ -جل كعبل–االعَباض الثامن: إطبلؽ ل ظ ا٤ب كر على اس  اهلل 
 َِِ االعَباض التاس : إهباـ الصلة ا٤بمهودة

 ُِِ االعَباض الماشر: ذكر حل  ا٣ب  قبل التصور
االعَباض ا٢بادم عشر: قصور ل ظ )الوصف( عن مشوؿ ما يػدخل 

 يف ا٢بل 
ُِِ 

 ِِِ االعَباض الثاٍل عشر: صور حصوؿ ال ائدة يف اال تداء  النلرة
 ِِْ تقدير )ما( ٗبصدر ما دخلت عليع االعَباض الثالث عشر:
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 ِِٓ االعَباض الرا   عشر: اقَباف خ  ملفماؿ الر جىاء  ػ)ملٍف(
 ِِٔ االعَباض ا٣بام  عشر: اس  )ما( ا٤بشبهة  ػ)لي (

اشػػػػَباط خ ػػػػاء إعػػػػراب االسػػػػ  للم ػػػػف  االعػػػػَباض السػػػػادس عشػػػػر:
  الرف 

ِِٕ 

 ِِٖ عشر: من  اقتضاء توسط المامل يف اإللػاء السا  االعَباض 
 ِِٗ عشر: التمبّب  األفماؿ لؤلنواع الثامناالعَباض 
 َِّ عشر: تقدير امّب ال اعل التاس االعَباض 
 ُِّ : كجوب رف   كعمدية  كتثخّب نائب ال اعلالمشركفاالعَباض 

 ِِّ االعَباض ا٢بادم كالمشركف: تمدية اجملهوؿ إىل مرفوعع
 ِّّ كالمشركف: تثكيل إاافة الشيء ٤برادفع الثاٍلاالعَباض 
 ِّْ كالمشركف: ممُب التلثّب للمصادر ا٤بثناة ل ظنا الثالثاالعَباض 
 ِّٓ : عدـ تثكؿ ا٢باؿ ا١بامدة  ا٤بشت كالمشركف الرا  االعَباض 

 ِّٔ االعَباض ا٣بام  كالمشركف: التمبّب ٗبا مضى  كما يثيت
 ِّٕ كالمشركف: تقدير ا١بم   ْب )ملم( كا٤ب رد  مد  السادساالعَباض 
 ِّٖ كالمشركف: انتصاب )غيدكة(  مد )لىدف( السا  االعَباض 
 ِّٗ كالمشركف: إاافة ا٤بصدر إىل ا٤ب موؿ الثامناالعَباض 

 َِْ اإلشلاؿ يف المبارة  ملك عدـ كاوحها المطلب الثالث:
 َِْ االعَباض األكؿ: ملقل ائتبلؼ اللبلـ

 ُِْ االعَباض الثاٍل: ما تيردؼ  ع الضمائر ا٤بن صلة
 ِِْ االعَباض الثالث: اٙباد ا٣ب  ا١بملة  ا٤ببتدمل ممُبن 

 ِّْ االعَباض الرا  : تلرار القوؿ  وجوب كسر ٮبزة )إف (
 ِْْ االعَباض ا٣بام : إيهاـ إجازة اللوفيْب ٚب يف )إف (

 ِْٔ  ا٢برؼ على غّبهاصدؽ عبلمات  االعَباض السادس:
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 ِْٕ االعَباض السا  : كجوب رف  االس  ا٤بشتػل عنع 

 ِْٗ ملسباب البناءاالعَباض الثامن: 

 َِٓ الت صيل يف موا  اإلٝباؿ  ملك علسع. المطلب الرابع:
 َِٓ االعَباض األكؿ: عدـ لزـك نيا ة االس  عن ال مل كملصالة االفتقار

 ُِٓ ال ػػػاعػػػلاالعَباض الثاٍل: حػػػد 
 ُِٓ االعَباض الثالث: التمييز الواق   مد التمجب

 ِّٓ الفصل الثالث: االعتراضات على آراء ابن ىشام

 ِْٓ على آراء ابن ىشامالمبحث األول: االعتراضات 

 ِْٓ االعَبااات ا٤بتملقة  األ٠باء:المطلب األول: 

( ك)ًكٍلتىػػػػػا( حػػػػػْب إاػػػػػافتهما إىل  المسمممممألة األولمممممى: إعػػػػػراب )كًػػػػػبلى
 ا٤بضمر.

ِْٓ 

 ِٔٓ ا٣ببلؼ يف إعراب ا٤ب موؿ  ع م موالن م لقنا المسألة الثانية:

: انقسػػػػػاـ الضػػػػػمّب ا٤بسػػػػػتَب إىل كاجػػػػػب االسػػػػػتتار  المسمممممألة الثالثمممممة
 كجائزً .

ِٖٓ 

 َِٔ تقسي  الضمّب ا٤بن صل حسب موقمع اإلعرايب. المسألة الرابعة:

 ِِٔ تميْب ا٣ب ية للوصف ا٤بقدـ. المسألة الخامسة:

 ِْٔ تقدير متمل  الظرؼ  كا١بار كاجملركر الواق  خ نا المسألة السادسة:

 ِٕٔ : اإلخبار  الزماف الماـ عن ال ات ا٣باصالمسألة السابعة

 َِٕ ا٣ببلؼ يف ذكر ا٣ب   كح فع  مد )لوال(. المسألة الثامنة:

 ِّٕ تمدد ا٣ب  ٤ببتدمل متحد. المسألة التاسعة:

 ِٕٔ علة  ناء اس  )ال(.المسألة العاشرة: 
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 ِٖٕ جواز الت كّب كالتثنيث ٤با مل يسل  م رد . الحادية عشرة: المسألة

( عائػد الضػمّب ا٤بسػػتَب يف االسػتثناء  ػػ المسمألة الثانيمة عشممرة: ػ)لىٍي ى
 ك )ال يلوف( .

َِٖ 

(  ك )ال ا٣ببلؼ يف المسألة الثالثة عشرة:  ٝبلة االسػتثناء  ػػ )لىػٍي ى
 يىليوف(.

ِِٖ 

( علػػى ا٢بػػاؿ ملـ علػػى نػػزع لكانتصػػاب ): المسممألة الرابعممة عشممرة
 ا٣بافض؟

ِٖٓ 

 ِٕٖ تثكؿ مسثلة التسمّب يف ا٢باؿ المسألة الخامسة عشرة:

 ِٖٗ : ٦بيء ا٤بصدر حاالن المسممممألممممة السادسة عشرة

 ُِٗ تقدُّـ ا٢باؿ على صاحبها اجملركر المسألة السابعة عشرة:

ا٣بػبلؼ يف كػوف الػواك للحػاؿ  ملـ الم ػف   المسألة الثامنة عشرة:
 ملـ ا٤بمية.

ِّٗ 

ػػا( اال٠بية إىل ا١بملة ال ملية المسألة التاسعة عشرة:  ِٓٗ .إاافة )لػػم 

 ِٕٗ : تمريف )قػىٍبلي( ك) ػىٍمدي( حْب اإلاافة.المسألة العشرون

شت ُّ ا٤بنموت  ع.المسألة الحادية والعشرون: 
ي
 ِٖٗ ا٤ب

 ََّ جواز توكيد النلرةالمسألة الثانية والعشرون: 

ما ٱبرج عن البػدؿ  ػػم ف )للػن(  مػد المسألة الثالثة والعشرون: 
 اإليبات.

َِّ 

 َّْ االعَبااات ا٤بتملقة  األفماؿ:المطلب الثاني: 

ػػػػى(  المسممممألة األولممممى: دخػػػػوؿ عبلمػػػػات ال مػػػػل علػػػػى )لىػػػػٍي ى  كعىسى
.)  ك)نًٍم ى  ك ًٍئ ى

َّْ 

ملقة. المسالة: الثانية:
ي
 َّٕ إعماؿ )ما( ا٢بجازية يف خ  )ظن ( ا٤ب
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 َّٗ جواز إلػاء ال مل القليب ككجو ع.المسألة الثالثة: 

 ُُّ .ح ؼ ملحد م مويل )ظن ( اقتصارناالمسألة الرابعة: 

صحة التنازع فيما إذا كػاف ا٤ب مػوؿ الثػاٍل مثػُب  المسألة الخامسة: 
 ُّْ كاألكؿ م ردنا.

 ٖٙٔ :االعَبااات ا٤بتملقة  ا٢بركؼالثالث:  المطلب

تميْب اال تدائية للمرفوع ا٤بم وؼ على اس  )إف (  المسألة األولى:
 ك)ملف ( ك)كثف (.

ُّٔ 

 ُّٗ )كثٍف( ٨ب  ة.ا٣ببلؼ يف إعماؿ المسألة الثانية: 

 ِِّ على أحكام ابن ىشام: االعتراضات الثانيالمبحث 

 ِِّ :االعَبااات ا٤بتملقة  األ٠باءالمطلب األول: 

 ِِّ االعَباض األكؿ: شركط ٝب  ا٤ب كر السامل 
 ِّْ االعَباض الثاٍل: ٝب  كصف ا٤بانث ٔبم  ا٤ب كر السامل  

 ِّٓ ا٤ب كر الساملاالعَباض الثالث: ٝب  )ذك( ٔبم  
 ِّٔ االعَباض الرا  : إعراب ما ٠بي  ا٤بانث اجملموع ٝبمع.

 ِّٕ االعَباض ا٣بام : موصولية )ذا( كإشاريتها.
 ِّٖ : التحاؽ ا٤بمرؼ  ػ)ملؿ( المهدية  األعبلـ للػلبة.السادساالعَباض 

 ِّٗ االعَباض السا  : ٘بويز تقدَل ا٣ب  م  اللب 
 َّّ تثخر ا٣ب  خوؼ التباس ا٤ببتدمل  ال اعلاالعَباض الثامن: 

 ُّّ االعَباض التاس : عامل ا٢باؿ ا٤بضم ن ممُب ال مل 
 ّّّ االعَباض الماشر: اشَباط الظرفية يف اإلاافة الٍب ٗبمُب )يف(

 ّّْ االعَباض ا٢بادم عشر: إاافة )ًكبلى( ك)ًكٍلتىا( إىل كلمة كاحدة
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 ّّٓ التثنيث يف اآلخر عند النسباالعَباض الثاٍل عشر: ح ؼ مللف 

 ّّٕ االعَبااات ا٤بتملقة  األفماؿ:: المطلب الثاني

 ّّٕ االعَباض األكؿ: إعراب األمثلة ا٣بمسة ا٤بقركنة  نوف التوكيد.
 ّّٖ االعَباض الثاٍل: تميْب البدلية من ا٠بي )جمل( ك)كاد( 

مػػػػػن االعػػػػػَباض الثالػػػػػث: إٮبػػػػػاؿ )عسػػػػػى( لػػػػػئبل تي صػػػػػل صػػػػػلة )ملٍف( 
 مممو٥با.

َّْ 

 ِّْ االعَباض الرا  : إسناد )عسى( إىل )ملٍف( كال مل
 ّّْ االعَباض ا٣بام : كجوب تقدَل ا٤ب موؿ على ال اعل

 ّْٔ ىشام ابن على االعتراض عرض في اللقاني منهج الفصل الرابع:

 ّْٕ المبحث األول: طريقتو في عرض االعتراض

 ّْٕ طريقتع يف عرض اعَباااتع المطلب األول:

 ّْٕ ال ريقة األكىل

 ّْٗ ال ريقة الثانية

 َّٓ ال ريقة الثالثة

 َّٓ ال ريقة الرا مة

 ُّٓ ال ريقة ا٣بامسة

 ِّٓ عباراتع يف االعَباض عليع المطلب الثاني:

 ّٔٓ المبحث الثاني: اإليجاز واإلطناب

 ّٖٓ وموقفو ,المبحث الثالث: التعرض للخالف
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 ّٓٔ الفصل الخامس: التقويم

 ّٔٔ المبحث األول: السمات والمآخذ

 ّٔٔ مدل الدقة يف نقل النصوص كاآلراء  كتوييقها.المطلب األول: 

 ّٖٔ .ا٤بادة الملميةمدل االستقصاء يف  المطلب الثاني:

 ّّٕ مدل االستقبلؿ كا٤بتا مة يف اآلراء. المطلب الثالث:

 ّٕٓ مدل التحيز كاالعتداؿ يف االعَباض. المطلب الرابع:

 ّٖٕ المبحث الثاني:  تأثير آرائو في من جاء بعده.

 ّٕٗ ياسْب ا٢بمصي  .ُ

 ّْٖ الشنواٍل .ِ

 ّٖٓ الصباف .ّ

 ّٕٖ الدنوشرم .ْ

 ّٖٗ السجاعي .ٓ

 ّٖٗ ا٣بضرم .ٔ

 َّٗ ال يشي .ٕ

 َّٗ الز يدم .ٖ

 ِّٗ ا ن ٞبدكف .ٗ

 ِّٗ الخاتمة

 ّٔٗ الفهارس
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 الصفحة الموضوع
 ّٕٗ فهرس اآليات القرهنية .ُ

 َُْ فهرس األحاديث النبوية .ِ

 َِْ فهرس األ يات الشمرية . ّ

 َْٔ األمثاؿ كاللػاتفهرس  .ْ

 َْٕ األعبلـ. فهرس ٓ

 َِْ فهرس ا٤بصادر كا٤براج  .ٔ

 ْْٗ فهرس ا٤بواوعات .ٕ
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