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 الفصل الرابع 
 التأويل في التقديم والتأخير 

هـ( فـي سلـبوا الدقـديا تالدـ: )هو )هـو س ـد 794يقول بدر الدين الزركشي )ت 
سلــيل)ا الغة،ــإن فــتواا س ــوا عــ  مكلــإ نبــف  حةــماا هــن اللكــي إ تهب ــداا فــي ال ــة  

 .(1)تاوقييمه لاان تل  في القبوا س سن هوقع تسنذا هذاق(
فــي هــذا الحمـــيل هســيهحإ نحبيــإ ودنـــه  نب)اــي هــن  ـــةل تكــيال كبــن هشـــي  

  دبنمي لد:تية   في الدقديا تالد: )ه.
 و(2)تقغل الد ول في الحوضوع سريد سال سب)ن سال لاذا الحوضوع ضهب)ن

 قديا نبف ويإ الد: )هن تذلك في للظ سقه هع الدقديا نبف  ةح  الذي  األول:
حلنول نبف اللينلن كقولميو قيئا زيدن تضها كيال نبي  كدقديا الخغه نبف الحغددسن تال

نحهًا زيدن فتال للظ )قيئا( ت)نحهًا( لا يخهجي عيلدقديا نحي كيوي نبي  هن كوال هذا  غهًا 
 ههفونًي تكوال هذا هلنوك تهمكوبي هن سجب .

 قــديا ك نبــف ويــإ الدــ: )ه تل ــن سال يمقــل البلــظ نــن  ةــا  لــف  ةــا  والثاا: :
اع  كحي في الح)ن يحدحل كل هماحي سال يمنل هغددس تاآل ه تيمنل ل   نهاا ،)ه  نه 

 غها ل  فيقدر  يرة نبف هذا تس هى نبف هذا كقولميو زيد الحمطبقن تالحمطبق زيدن فتال 
)الحمطبــق( لــا يقــد  نبــف سال يةــوال هدهتكــي نبــف  ةحــ  الــذي كــيال نبيــ  هــع الدــ: )ه 

 لــف كووـ  هغدــدسن تكــذا  فيةـوال  غــه هغدــدس كحـي كــيالن بــل نبـف سال يمقــل نــن كووـ   غــها
 القول في  : )ه )زيد(.

 .(3)تهميك سلبيا لدقديا للظ نبف آ هن ي: ي في هقدهداي النمييإ تاكهدحي 
تسشير ابن هشي   لف جحبإ هن الضواعط في الدقديا تالد: )ه هن  )ث المـواز 

 تالوجوا تالحمع.
 قيل في تجوا  قديا الخغهو )تيما في سربع هسيئلو

يوقـــع  ـــ: )هه فـــي لـــبف  ـــيهه وحـــو )فـــي الـــدار رجـــل( ت)نمـــدك سال  إحااااا ::
 …هيل(

                                         

 .3/233( الغههيال في نبو  القهآالو 1)
 .3/338. الغههيال في نبو  القهآالو 107ن 106( يمظهو مكئل اإلنميزو 2)
 .108. مكئل اإلنميزو 1/34( يمظهو ال دياو 3)
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ن ست هنمــف (1)سال يقدـهال الحغدـدس بــ) ك( للظــي وحـوو هيلمـي  ك ا بـيع س حـداً  الث:نيا::
 وحو ) وحي نمدك زيد(.

سال يةـوال كز  الكـدريإن وحـو سيـن زيـدم ست هضـيفًي  لـف هةزهاـي وحـوو  الث:لثا::
 صغيحإ سي يو  للهكم

َأْم ال ينوم ضـح)ه هدكـل عيلحغدـدس نبـف عنـب الخغـهن كقولـ   نـيلف س الرابع::
َعَلى قُاُلوٍب َأقْاَف:ُُلَ:

(2))(3). 
ا َ تيقول في جوازهو )وحو )في الدار زيـد(ن تقولـ   نـيلف  َسامم   ي

آيَا:  ن ت(4)
َُلُاااُا الللْيااا ُ 

ن تإوحـــي لـــا يمنـــل الحقـــد  فـــي اآليدـــ)ن هغدـــدسن تالحـــ  ه  غـــهًا  مائـــ   لـــف (5)
 .(6)ا  بير نن الم هة عيلحنهفإ(

 تقيل في  قديا الحلنول نبف اللينلو )تسهي تجوب  فلي هس:لد)نو 
يَا بَب ا ُ سال يدكـل عيللينـل ضـح)ه وحـو  مه::احاا َوإيذي ابْاتَالَاى إيبْااَرا ي

يَااْوَم ن ت(7)
َبُُتُاْ  نَي َمْعذي َفُع الظل:ليمي ال يَاناْ

(8). 
ااااااْ  عي َاااااا: ي ي ( وحــــــو سال يمحكــــــه اللينــــــل بـــــــ) وحي والث:نياااااا:: َلَ مي َاااااا: َ َْهااااااى ا إيَّنل

اْلُعَلَم:ءُ 
(9))(10). 

 تسهي  قديح  نبف اللنل تاللينل هني فقد ذكه هس:لد)ن هم و

                                         

 ( هذا هن قول المي ا ابن هيلك  )ث يقول في ا لفيإو1)
 ب قاااااااااااااام أباااااااااااااااوخااااااااااااا  ا  اااااااااااااو 

 

 كم:لنااااااااااااااااااا: إال ا  ااااااااااااااااااا:  أ ااااااااااااااااااااا 
 

 .10يمظهو هدن ا لفيإو 
 . َأَفم يَاَتَابالُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى قُاُلوٍب َأقْاَف:ُُلَ:ن 24( لورة هححدو هن اآليإ2)
 .152ن 1/151( ستضح الحسيلكو 3)
 .َسمم   يَ  َحَّتل َمْطَلعي اْلَفْجري ن 5( لورة القدرو هن اآليإ4)
َذا ُ ْا ُمْظليُمونَ ن 37( لورة يـفو هن اآليإ5) ْنُ  النالَه:َب فَإي  .َوآَي:  َُلُُا الللْيُ  َنْسَلُخ مي
 .126( شهح قطه المدىو 6)
يَا بَب ُ  بيَكليَم:ٍت فََأَتَلُه   ن 124( لورة البقهةو هن اآليإ7)  .َوإيذي ابْاتَاَلى إيبْاَرا ي
 . 52( لورة ،يفهو هن اآليإ8)
 . 28لورة فيطهو هن اآليإ (9)
 .1/366( ستضح الحسيلكو 10)
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َلي سال يةــوال الحلنــول هحـي لــ  الكــدر وحـو قولــ   نــيلف  مه::احااإ فَااَأ ل آَتتي ا
 ُاْنكيُرونَ 

(1). 
  همكــوا ،)ــهه هقــد  نب)اــين وحــو سال يقــع نيهبــ  عنــد اللــيلن تلــيف لــ الث:نياا::
َتَربََّك َفَ غ ِّه  قول   نيلفو 

(2). 
بْاُتْا َوَفرييق:ً  َاْقتُاُلونَ تسهي  قديح  جوازا فمحو قول   نيلف  فَاَفرييق:ً َكذل

(3). 
توبــــ  نبــــف هســــيئل  دنبــــق عيللينــــل تالحلنــــول فقــــيلو ) مغيــــ و  ذا كــــيال اللينــــل 

ا  قـــديا اللينـــل كــــ)ضهبد ( تإذا كـــيال تالحلنـــول ضـــح)هين تك  كـــه فـــي س ـــدهحي تجـــ
الحضــحه س ــدهحيو فــتال كــيال هلنــوك تجــا تصــب  ت ــ: )ه اللينــل كـــ)ضهبمي زيــد( تإال 
كيال فينة تجا تصب  ت : )ه الحلنول ست  قديحـ  نبـف اللينـل كــ)ضهبد زيـدا تزيـدا 

يـــوها اهدمـــيع الدقـــديان  وـــ  لـــوى بـــ)ن هـــذه الحســـ:لإ تهســـ:لإ  (4)ضـــهبد ( تكـــة  المـــي ا
 .(5)ضها هولف عيسف( تالكواا هي ذكهوي()

تبــ)ن الحــيكت الدــي يوجغاــي الدقــديا تالدــ: )هن  ذ يدت)ــه الحنمــف بدت)ــه الحوقــع 
يقولو )فتال كيال  غه اكبددال فنًة ثا قدهد  نبيـ  ار لـع عـ  تزال نمـ  هنمـف اكبدـدال  

ا  قولو قي  زيدن  ال اللنل سقوى هم  تذلك قولك )زيد قي ( )زيد( ابددالن تقي و  غههن ث
 .(6)فـ)زيد( فينل(

تهم  ) ذا  قد  الا )كـيال( نب)اـي رفـع عيكبدـدال تصـيرت )كـيال(  غـه اكبدـدالن 
تذلـــك فـــي قولـــكو )زيـــد كـــيال قيئحـــي( فــــ)زيد( ابدـــدالن ت)كـــيال( فنـــل هـــي  ف)اـــي الـــحاي 
هضــــحهن تقيئحــــًيو  غــــه )كــــيال( فـــــ)كيال( تالــــحاي الحضــــحه ت غههــــي فــــي هوضــــع  غــــه 

 .(7)اكبددال(
 و(8)تكذا  ذا  : ه صي ا الحيل كحي في قول كث)ه نزة

                                         

 .81( لورة ،يفهو هن اآليإ1)
 . 3( لورة الحدثهو2)
 .87( لورة البقهةو هن اآليإ3)
 ( ينمي ابن هيلك وي ا ا لفيإ الدي يشه اي ابن هشي .4)
 .1/371( ستضح الحسيلكو 5)
 .133( شهح جحل الزجيجيو 6)
 .139( شهح جحل الزجيجيو 7)
 .506( ميواو و 8)
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 ليميلااااااااااااااااا: موحهااااااااااااااااا:ً  َلااااااااااااااااا ُ 
 

لَااااااااااااااااااااا ُ    يلااااااااااااااااااااوُ  كأنلااااااااااااااااااااا  خي
 

فـ)هو شي(  يل همكوا هن )طبل( تهو و ـهة تهسـوم همـل الحـيل هـن الم ـهة 
كوال الم ـهة هدـ: هة نـن الحـيل. تلـو  قـدهد الم ـهة لدت)ـه اإلنـهاا هـن كووـ   ـيك  لـف 

 .(1)صلإ ل وال صي غاي و هة
هذا هي يدنبق ع:ثه الدقديا تالدـ: )ه فـي  ت))ـه الحنمـفن تذكـه ابـن هشـي  قينـدة 
بمـف نب)اــي عنــب  :تية ــ  فـي الدقــديا تالدــ: )ه هــي ) قـد  الحنحــول يــ ذال عمــواز  قــد  

 .(2)النيهل(
قــيل فــي ذكــه س ةــي  اكلــا تالخغــه هــع ا فنــيل الميقكــإو )انبــا سوــ  ك يدقــد  

نبـف صـورة اللينـلن تك يحـذ  متال نيهبـ  لـذلكن تيمـوز سال اكلا نبف نيهب    و  
ُكااااْا َكاااا:ُنوا يدقــــد  الخغــــه نبــــف نيهبــــ    وــــ  كــــيلحلنولن قــــيل    نــــيلفو  ُِالءي إيتل َأَ اااا

يَاْعُ ُاونَ 
ن فـ) ييكا( هلنول لبخغهن تقد  قد  نبف اللنلن ت قد  الحنحول يـ ذال ،يلبـي (3)

 .(4)عمواز  قد  النيهل(
قدهــإ فــي ضــواعط المــواز تالوجــوا تالحمــع فــي الدقــديا تالدــ: )ه  تبنــد هــذه الح

 سبدس بذكه الشواهد الدي تجااي ابن هشي  نبف الدقديا تالد: )ه.
إلنهاعــ   (5)فــي هوضــوع الوصــف الهافــع لةلــا الــذي عنــدهن اشــده  البكــهيوال 

 و(6)هغددس  سال يدقد  نبي  ولي ست الدلاي  وحو قول الشينه
 م ناَووا ععنا:أق:    قاوُم َسالمى أ

 

 إْن يضَعنوا فعجيب  عيُش َم  قطن: 
 

 و(7)تقول الشينه
 خليلااا   مااا: واٍد بعهااااَ  أ نمااا:

 

 إذا مل  كااويل ع علااى َماا  أقاا: عُ  
 

تيةـــوال هـــي عنـــده ههفونـــي عـــ  لـــد هســـد الخغـــهن سهـــي  ذا لـــا يدقـــد  نبيـــ  ولـــي ست 
 الدلاي  فينهبوو   غها هقدهي.

                                         

 .237ت 236( يمظهو شهح قطه المدىو 1)
 .133( شهح قطه المدىو 2)
 . 40( لورة لـب:و هن اآليإ3)
 .2/10( شهح البححإ الغدريإو 4)
 .1/96ن تشهح الحلكل كبن يعيشو 1/65ن تا صول في المحوو 2/127( يمظهو ل)غوي و 5)
 .231 ( لا يمسا  لف قيئلن تهو في شهح شذتر الذهاو6)
 .66( لا يمسا  لف قيئلن تهو في شواهد الدوضيح تالدكحيحو 7)
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دقبح سال يقـولو قـيئا زيـد  تذلـك  ذا لـا  منـل قيل ل)غوي و )تزنا الخب)ل سو  يس
قيئحي هقدهي هغميـي نبـف الحغدـدس كحـي  ـ  ه ت قـد  فدقـولو ضـها زيـدا نحـهتن ت)نحـهت( 
نبف )ضها( هه لـع. تكـيال الحـد سال يةـوال هقـدهي تيةـوال زيـد هـ  ها تكـذلك هـذا الحـد 

الحنمـف تسرامتا في  سال يةوال اكبددال في  هقدهي تهذا نهبي ج)د.... فـتذا لـا يهيـدتا هـذا 
سال يمنبــوه فنــة كقولــ و يقــو  زيـــدن تقــي  زيــدن نــبح   وـــ  الــا تإوحــي  ســن نمـــدها سال 
يمــهي همــهى اللنــل  ذا كــيال صــلإ جــهى نبــف هوصــو  ست جــهى نبــف الــا قــد نحــل 

 .(1)في (
فيكلدنحيل هه بط عيلحنمف فتذا قكـد بــ)قيئا(ن سوـ  هغدـدس فـي الحنمـف تهـي عنـده 

 غيحن تإال سرمت اكبددال بـ)زيد(ن تل ن قدهد )قيئا( فحسن.فينل لد هسد الخغه فق
تبــــ)ن ابــــن يعــــيش اللــــهق بــــ)ن جــــواز قولمــــي )سقــــيئا الزيــــداال( تندهــــ  فــــي )قــــيئا 
الزيـداال( قـيلو )تانبـا سال قــولااو سقـيئا الزيـداالن  وحـي سفــيم وظـها  لـف الحنمـف  ذ الحنمــفو 

همـي الـا هـن جاـإ البلـظ تفنـل  سيقو  الزيداال  فدا ال ة  ع ن  وـ  فنـل تفينـل ت)قـيئا(
قبدو )قيئا الزيداال( هن ،)ه الدلاي  لا يمز نمد ا كثهينن  وتل…. هن جاإ الحنمف

لدكــحم  هنمــف اللنــل تإال كــيال فيــ  نــبح  (2)تقــد سجــيزه ابــن الســهاه تهــو هــذها لــ)غوي 
 ال الا اللينل ك ينحل نحل اللنل  دـف يندحـد نبـف كـة  قغبـ  هـن هغدـدس وحـوو زيـد 

وهن ست هوصو  وحوو ههرت بهجل ضيرا سبوه ست ذي  يلن وحوو هذا زيـد ضيرا سب
 . (3)ضيربي سبوه ست نبف الدلاي  ست ولي(

تسجـــــيز ال وف)ـــــوال  نهاعـــــ  هغدـــــدس هـــــن ،)ـــــه سال يندحـــــد نبـــــف ولـــــي ست الـــــدلاي  
 و(4)تالدشادتا عقول الشينه

ْاااٍب فااام  ااا  ملفيااا:  خ ااب بناااو ُلي
 

 مق:لاااااا: ُلاااااار إذا الطااااااب ماااااار ت 
 

 ) غ)ها( هغددس ت)بي لاا( فينة لد هسد الخغه. ف:نهبوا

                                         

 .2/127( ال دياو 1)
 .2/127( يمظهو ال دياو 2)
 .1/96( شهح الحلكل كبن يعيشو 3)
 .1/272( لا سقف نبف وسغد  تالغ)د في شهح الدسا)ل كبن هيلكو 4)
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قيل الهضيو )تا  لش تال وف)ـوال جـوزتا رفـع الكـلإ لبظـيهه نبـف سوـ  فينـل 
لاــي هــن ،)ــه اندحــيم نبــف اكلــدلاي  ست الملــين وحــوو قــيئا الزيــداالن كحــي يم)ــزتال فــي 
ن وحـــون فـــي الـــدار زيـــداالن ينحـــل الظـــه  بـــة اندحـــيمن تسجـــهي وحـــو ،)ـــه قـــيئا الزيـــداال

 .(1)همهىو هي قيئان ل وو  عحنميه(
تهذا نمد ابن السهاه جـيئز قغـيح كحـي هـو قغـيح نمـد لـ)غوي ن قـيلو )تقـد يمـوز 
سال  قد  الخغه نبف الحغددس هي لا يةن فنة  يصإ فدقولو همطبق زيدن تسود  هيدو زيد 
همطبــقن فــتال سرمت سال  منــلو )همطبقــي( فــي هوضــع )يمطبــق( فدهفــعو زيــدا بـــ)همطبق( 

بف سو  فينل ك:وك قبدو يمطبـق زيـد  نـبحن  ك سال يندحـد الـا اللينـل تهـو )همطبـق( ن
 تهي سشغا  نبف شيل قغب .

تإوحــي يمــهي همــهى اللنــل  ذا كــيال صــلإ جــهت نبــف هوصــو ن وحــو قولــكو 
هــهرت بهجــل قــيئا سبــوه  ار لــع سبــوه بـــ)قيئا( ست يةــوال هغميــي نبــف هغدــدس وحــو قولــكو زيــد 

او سقـيئا سبـوكن تس ـيره س ـوك  شـغ)اي باـذا  ذا اندحـد قـيئا نبــف قـيئا سبـوه. ت سـن نمـده
 شيل قغب .

ف:هي  ذا قبدو قيئا زيدن ف:رمت سال  هفع زيدا بـ)قيئا( تليف قغب  هـي يندحـد نبيـ  
 .(2)الغدإ فاو قغيحن تهو جيئز نمدي نبف نبح (

ا تتج  البكهيوال هي الددل عـ  ال وف)ـوال تا  لـش نبـف الدقـديا تالدـ: )هن تهـذ
هــي رجحــ  ابــن هشــي ن قــيل فــي  نهيــم الحغدــدسو )الحغدــدسو الــا ست عحمزلدــ ن همــهم نــن 
َغٌه نمـ ن ست تصـف رافـع لحةدـف عـ ن فيكلـا وحـو )   النواهل البلظيإ ست عحمزلد ن ُهخ 
ربمــي(.... تالوصــف وحــو )سقــيئا هــذاال(.... تكبــد لبوصــف الحــذكور هــن  قــد  ولــي ست 

 الدلاي ن وحوو 
 اٍد بعهااااَ  أ نمااا:خليلااا   مااا: و 

 

 …………………… 
 

 توحوو 
 أق:   قاوم سالمى أم ناووا ععنا:

 

 …………………… 
 

  ةفي لأل لش تال وف))ن تك  مإ لاا في وحوو
 فااام  ااا  ملفيااا: بٍ خ ااب بناااو ُلااا

 

 …………………… 
 

                                         

 .1/87( شهح ال يفيإو 1)
 .1/65( ا صول في المحوو 2)
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ن لمواز كوال الوصف  غها هقدهين تإوحي صح اإل بير عـ  (1) ةفي لبمي ا تابم 
َواْلَممئيَكُ: بَاْعَا َذليَ  َعهيب  فاو نبف  د  نن المحع   و  نبف )فن)ل(

(2))(3). 
 غـها  (4)قيل ابن المي او )فتال قبدو فبا لا يمنل الوصف فـي هثـل هـذا الحثـيل

هقدهي تهي عنده هغددسم قبدو لنـد  الحطيعقـإ فـتال الوصـف فـي هـذا لـو كـيال  غـها هقـدهي 
ا يطيعقـ  نبــا سوــ  لــا يدححــل لدححـل ضــح)ه هــي عنــده تطيعقــ  فـي الدثميــإ تالمحــع فبحــي لــ

 و(5)ضح)ههن بل سلمد  لي   لميم اللنل  لف اللينل. سك  هى  لف قول 
 والثاا:  م تاااأ وذا الوباا  خاا 

 

 إن يف سااوا افاارا    قاا: اسااتقر 
 

ينمي سال الوصف  ذا كيال لحي عنده هن هثمف ست همحوع تطيعق  كحي في وحوو 
 غـها هقـدهي تهـي عنـده هغدـدس لـ    ال الحطيعقـإ سقيئحيال الزيداالن تسقيئحوال الزيدتالن كـيال 

 .(6)في الوصف  شنه بدححل الضح)ه ت ححب  الضح)ه يحمع كوو  هغددس
تضنف ابن هشي  نبإ ند  الحطيعقإ بـ)ن ) غ)ـه( ت)بمـي لاـا( عقولـ و )تيـهم 

 .(7)(َواْلَممئيَكُ: بَاْعَا َذليَ  َعهيب  هذا سال فن)ة قد ي: ي لبمحينإ كقول   نيلف 
تنبــف هــذا رسى  :تيــل الشــيهد نبــف ،)ــه  ــيههه  فقــيلو )تسج)ــا ع:ومــي وححبـــ  

 . (8)نبف الدقديا تالد: )هن فـ)بمو لاا( هغددس ت) غ)ه(  غهه(
تنبـف تفــق هـي ار ضــيه هـن  نــهاا الوصــف الهافـع هنحولــ  ،)ـه الحندحــد نبــف 

الغ)ــد  ولــي ست الــدلاي  راح يوجــ  هــي يشــغا  نبــف سوــ   غــه هقــد  ك هغدــدسن يقــول فــي
 الحذكور آولي تهوو

 أق:   قاوم سالمى أم ناووا ععنا:
 

 إن يضااعنوا فعجيااب  عاايُش َمااْ  قطناا: 
 

                                         

. تشـهح سلفيـإ ابـن 1/272ي سنهبي  غ)ها هغدـدس تهـي عنـده ههفونـي عـ ن يمظـهو شـهح الدسـا)لو ( فتواح1)
 .41هيلك كبن المي او 

 . 4( لورة الدحهياو هن اآليإ2)
 .136-1/131( ستضح الحسيلكو 3)
 ( ينمي في قول الشينهو  غ)ه بمو لاا.4)
 .80( ينمي ابن هيلك في ا لفيإو 5)
 .41و ( شهح سلفيإ ابن هيلك6)
 .184(  خبيص الشواهدو 7)
 .273( شهح قطه المدىو 8)
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)ت)نم)ـا(  غـه هقــد  ك هغدـدسن تإال كـيال تقــوع الم ـهة عنـد فــيل المـزال هســو،ي 
لةبدـــدال....ن  ال الحنمـــف نبـــف اإل بـــير نـــن عـــيش هـــن سقـــي  عنـــد ستل ـــك ع:وـــ  عـــيش 

 .(1)نم)ان ك نن النةف(
ي مفن   لف هذا اك ديير هو صحإ الحنمفن نبف اله،ا هن  وفه الحسـوم تالذ

 هغددسن  و  تاقع عند فيل المزال. -تهو و هة-إلنهاا )نم)ا( 
تهـــي ذهـــا  ليـــ  فـــي الغ)ـــد الحدقـــد  ذكـــهه يةـــهره فـــي شـــواهد س ـــهى هماـــي قـــول 

 و(2)الشينه
 أال عمااار وا واساااتط:  ب وعااا 

 

 فبأبَاااااُ  مااااا: َأَلْت ياااااُا ال فااااامت 
 

الذي قيل في و )تو هسدطيع رجون ن الحيإ قد   غههين تاكلحيإ كيللنبيإ فـي 
ن تقـــيل سيضـــيو )ك يدنـــ)ن كـــوال )هســـدطيع(  غـــها ست (3)الوصــفيإ تهوضـــناحي المكـــا(

صـــلإ ت)رجونـــ ( فــــينةن بـــل يمـــوز كــــوال )هســـدطيع(  غـــها هقــــدهي ت)رجونـــ ( هغدــــدس 
 .(4)ه  ها(

الدــي  حــدم هواقــع كــل هــن الحغدــدس ت ــ)ن يدكــدى ابــن هشــي  لدســم)ل الضــواعط 
 تالخغه يقهر سو  )يما الحةا عيبددائيإ الحقد  هن اكلح)ن في ثةث هسيئلو

  ــداهيو سال يةووــي هنــهفد)نن  ســيتت ر غداحــي وحــو )  ربمــي( ست ا دبلــد وحــوو 
 زيد الليضلن تالليضل زيدن هذا هو الحشاور.

 تق)لو يموز  قديه كل هماحي هغددس ت غها هطبقي.
 تق)لو الحشدق  غه تإال  قد  وحوو القيئا زيد. 

تالدحق)ق سال الحغددس هي كيال سنه  كـ)زيد( في الحثيلن ست كيال هو الحنبو  نمد 
الحخيطا ك:ال يقولو هن القيئام فدقولو زيد القيئا  فتال نبحاحـي تجاـل المسـبإ فيلحقـد  

 الحغددس.
و سفضـــل همـــك سفضـــل سال يةووـــي و ـــه )ن صـــيلحد)ن لةبدـــدال باحـــي وحـــو الث:نيااا::

 همي.
                                         

 .182-181(  خبيص الشواهدو 1)
 . 1/87و لبهضي( لا سقف نبف وسغد ن تالغ)د في شهح ال يفيإ 2)
 .1/69( هتمي البغ)او 3)
 .294ت 1/293ح الحسيلكو ض( ست 4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 144 

سال يةووي هخدبل)ن  نهيلي ت م )هان تا تل هو الحنهفإ كـ)زيد قيئا(. تسهـي  الث:لث::
 ال كيال هو الم هة فتال لا يةن ل  هي يسوم اكبددال ع  فاو  غه ا ليقي وحـوو  ـز ثوبـك 

 .(1)تذها  ي حكن تإال كيال ل  هسوم ف ذلك نمد المحاور(
 كههي في الحةا عيبددائيإ الحقد  هن اكلح)ن.هذه هسيئل ثةث ذ

تل م  يخـيلف هـذه ا صـول س ييوـين فـيحةا نبـف الحنـهفد)ن هـع  سـيتي ر غداحـي 
ــَب ن فيســ)ه  لــف جيوــا الد:تيــل هــن ذلــك قولــ و )تيمــا الحةــا عيبددائيــإ  عخــة  هــي سصَّ

 الح  ه في وحوو سبو  ميلإ سبو يولفن تو
 ….بناااااااااااااااويل بناااااااااااااااو أبن:ئنااااااااااااااا:

 

 ….……………..).(2)
 

رعيــــي لبحنمــــفن تيضــــنف سال  قــــدر ا تل هغدــــدس بمــــيل نبــــف سوــــ  هــــن الدشــــغي  
الحنةــول لبحبيلتــإ   ال ذلــك وــيمر الوقــوعن تهخــيلف لألصــولن الباــا  ك سال يقدضــَي 

 .(3)الحقي  الحبيلتإن و  سنبا(
فـــيلحةا همـــي نبـــف  ـــة  ا صـــل جـــيل )رعيـــي لبحنمـــف(ن تهـــو هحـــي لـــبق   ليـــ  

ل ابــن يعــيشن  ذ قــيلو )تإذا كــيال الخغــه هنهفــإ كيلحغدــدس لــا يمــز عنــب المحــوي)نن هثــ
 قديا الخغه   و  هحـي يشـةل تيبدـبف  ذ كـل تا ـد هماحـي يمـوز سال يةـوال  غـها تهخغـها 
نمــ  ف:ياحــي قــدهد كــيال الحغدــدس  توظ)ــه ذلــك اللينــل تالحلنــول  ذا كيوــي هحــي ك يظاــه 

ضـها عيسـف هولـفن الباـا  ك سال ف)احي اإلنهاا فتو  ك يمـوز  قـديا الحلنـول وحـوو 
 و(4)يةوال في البلظ مل)ل نبف الحغددس هماحي وحو

 لعاا:ب األفاا:ع  القاا: مت لع:باا 
 

 ..……………………… 
 

 تقول و
 بنااااااااااويل بنااااااااااو آ ئناااااااااا: وبن: ناااااااااا:

 

 بنااااااو   آ ء الر اااااا:ل األ عااااااا 
 

سك  هى سو  ك يحسن سال يةوال )بمووـي( هـو الحغدـدس   وـ  يبـز  همـ  سال ك يةـوال 
مـــوالن  ك بمــي آعيئـــ  تلـــيف الحنمــف نبـــف ذلـــكن فمــيز  قـــديا الخغـــه همــي هـــع كووـــ  لــ  ب

هنهفإ  لظاور الحنمف تسهن الببف تصير هذا كمـواز  قـديا الحلنـول نبـف اللينـل  ذا 
 .(5)كيال نبي  مل)ل(

                                         

 .452ت 2/451( هتمي البغ)او 1)
 ن تلي: ي  حيه .218( الغ)د لبلهزمقن ميواو و 2)
 .2/452( هتمي البغ)او 3)
 ت حيه  *تارى الممف اشدير   سيدٍي نوالُل*. ن2/220( قيئب  سبو  حي ن يمظه ميواو و 4)
 .1/99( شهح الحلكلو 5)
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فيبن يعيش جنل الحدقد   غها هع  سيتي اكلح)ن في الحنهفإ )لظاور الحنمف 
 تسهن الببف(.

يالو )تق)ل  ذا مل الحنمف نبف  ح))ز الحغددس هن الخغه جيز  قديا تقيل سبو  ي
 الخغه كقول و

 ….بناااااااااااااااويل بناااااااااااااااو أبن:ئنااااااااااااااا:
 

 …………………… 
 

 .(1)سيو بمو سبميئمي بمووي(
 و(2)تفي قول وك)ا بن ربيح

 أ :بااا  إ ااامال ومااا: بااا  قااااب 
 

 علاا و ولكاا  ماا ُء عااني ح ي هاا: 
 

اـي( هغدـدس هـ  ه   وـ  هنهفـإ قيل ابن المي او ))هلل نـ)ن(  غـه هقـد  ت) غ)غ
تهي قغب  و هةن ت : )ه الحغدـدس فيـ  تاجـان  وـ  لـو قـد  لنـيم الضـح)ه هنـ   لـف هدـ: ه 

 .(3)في البلظ تاله بإ(
تالشيهد نمده سال الم هة تالحنهفإ  ذا اجدحندي كيود الحنهفإ هي الحغددس هطبقـين 

ن فقــيلو (4)د هــي الحغدـدستيـهى لـ)غوي  سال الم ــهة  ذا كيوـد هقدهــإ تكـيال لاـي هســوم كيوـ
 في كا جهيبي سرضكم  ال )كا( هغددس.

تقيل ابن هشي و )تسهي هي يهاه ل)غوي  هن سال الم هة  ذا كيود هقدهإن تكيال لاي 
 .(5)هسوم كيود هي الحغددس  فة(

و )سال يةووي هخدبلـ)ن  نهيلـًي ت م )ـها تا تل هـو (6)تقيل في ذكهه لحسيئل الحغددس
 (. الحنهفإ كـ)زيد قيئا

تسهي  ال كيال هو الم هة فتال لا يةـن لـ  هسـوم اكبدـدال عـ  فاـو  غـه ا ليقـي وحـو 
) ـز ثوبــك( ت)ذهــا  ي حــك(ن تإال كـيال لــ  هســوم ف ــذلك نمـد المحاــور. تسهــي لــ)غوي  
فيمنبــ  الحغدــدس وحــو )كــا هيلــك( ت) )ــه همــك زيــد( ت) ســغمي  (. تتجاــ  سال ا صــل 

عحنــهفد)ن  ــ: ه ا  ــص هماحــي وحــوو الليضــل  نــد  الدقــديا تالدــ: )هن تسواحــي شــغ)ايال
 .(8)((7)سود. تيدم  نمدي جواز الوجا)ن

                                         

 .2/41( ار شي  الضهاو 1)
 68( ميواو و 2)
 .47( شهح سلفيإ ابن هيلكو 3)
 ( لا سقف نبي  في ال ديا.4)
 .201(  خبيص الشواهدو 5)
 .2/451مي البغ)او ( يمظهو هت6)
 ( الوجايال هحي الدقديا تنده  في  وجي و كا هيلكن ت )ه همك زيدن ت سغمي  .7)
 .1/51ن تيمظهو ال دياو 2/452( هتمي البغ)او 8)
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تهــن  :تية ـــ  نبــف الدقـــديا تالدــ: )ه فـــي عـــيا الحغدــدس تالخغـــه سودقــل  لـــف  ـــل 
 الحشةل في وكوص هنحول ووالخ اكبددالن تفي اكلا الحمكوا عيللنل الدي .

 و(1)تيبقيوي هن هذا الحوضوع قول اللهزمق
 األبض قااا كاا:نوا بااي فعاا   باي

 

 علاااااايها مل اااااا:ل ا ناااااا:ت كت: اااااا: 
 

تتجـ  اإلشــةيل وكــا )بمـي ا ر ( هدقــدهي نبــف هــي  ـيههه جحبــإ  يهــإ تهــي 
 )قد كيووا بمي(.

تستلــ  ابــن هشــي  نبــف  قــديا الخغــه قــيلو )ت)بمــي ا ر (  غــه لـــ)كيال( هقــد  
 .(2)هإ المحع(نب)اين ت)بمي( الحاين سصب  بموين تالوات في )كيووا( نة

تقــيلو ) ةــف البكــهيوال نــن طــيل تبنضــاا نــن سزم شــمولة وحــو )ضــهبووي 
 قوهك( ت)ضهبممي وسو ك( ت)ضهبيوي س واك(.... 

تالكحيح سال ا لف تالوات تالموال في ذلك س ه  ملوا باي نبف الدثميـإ تالمحـع 
ن تهــي كحــي مل المحيــع عيلدــيل فــي وحــو )قيهــد( نبــف الد:و)ــثن ك سواــي ضــحيئه اللــينب)

عندهي هغددس نبف الدقديا تالد: )ه ست  يعع نبف اإلبدال هن الضح)هن تسال هذه البتـإ ك 
ن لقــول ا ئحــإو  ال (3) حدمــع هــع الحلــهمين ست الحلــهمات الحدنيطلــإن  ةفــي لزانحــي ذلــك

ذلك لتإ لقو  هن)م)نن ت قديا الخغـه تاإلبـدال ك يخدكـيال ببتـإ قـو  ع:عيـيواا تلحمـيل 
 و(4)قول 

 .(5)أقا أسلم:  م عاو  اا(و  ..……………
 

نَا: ُموَساى تهن هذا البيا اإلشةيل الواقع في للظ )ذريإ( في قولـ   نـيلف  َوآ َاياْ
ْ  ُ و ي وَكييًم * ُذب ييلَ: َمْ  َ َْلَن: َماَع نُا ُذوا مي وٍ  اْلكيَت:َب َوَ َعْلَن:ُ  ُ اًا ليَ يي إيْسرائيَ  َأالل  َاتلخي

ُكوباً إينلُ  َك:َن َعْ اًا شَ 
 .(7)ن نبف قهالة سبي نحهت )يدخذتا( عيلييل(6)

                                         

 تليف في ميواو . 1/304( باذا وسب  ابن هيلك في شهح الدسا)لو 1)
 .475ت 474(  خبيص الشواهدو 2)
 .304ت 1/303هيلكو ( يمظهو شهح الدسا)ل كبن 3)
 *قديل الحيرق)ن بملس  ولف *ن تصدر الغ)د 196 بن نيف الهنييتن ميواو و د  )( هو نغ4)
 .352-1/345( ستضح الحسيلكو 5)
 . 3ت 2( لورة اإللهالو6)
 .378( يمظهو السبنإ كبن هميهدو 7)
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هـــ(و )ف:هـي هـن قــهسو يدخـذتا عيليـيلن فـــ)ذريإ( 437قـيل هةـي بــن سبـي طيلـا )ت 
 ال الييل لبت)بإ تالمدال لبخطـيا فـة يمدحنـيال  ك  (1)هلنول ستل ك ،)ه. تيبند المدال

 نبف عند.
 تق)ل )ذريإ( في القهال )نو بدل هن تك)ل.

 .(2)وكا نبف  ضحيرو سنمي( تق)لو
 .(3)تقيل الزهخشهيو )وكا نبف اك دكيص(

ينمي نبف قهالة )يدخذتا( عيلييل   و  قيل عندهيو )تق)ل نبـف المـدال فـيحن قـهس 
 .(4)ك  دخذتا عيلديل(

ت ــــيلف ابــــن هشــــي  هــــذه الدوج)اــــيتن فــــ:نها )ذريــــإ( هلنــــوك ستل  ــــ: ه نــــن 
 نبف   اودكا ذريإم  ُذب ييلَ: َمْ  َ َْلَن: َمَع ُنو ٍ إ )تك)ة( الحلنول الثيوين قيلو )هس:ل

المـــوااو نبـــف سوـــ  هلنـــول ستل لــــ)يدخذتا( ت)تكـــ)ة( هلنـــول ثـــيالن سيو سال ك 
يدخذتا ذريإ هن  حبمي هع ووح هن متوـي تكـ)ة. تقـد  الحلنـول الثـيوي   ال ا هـا هـن 

)ن الحدخـذن تلدميلـا رستل ال ه  الماي نـن سال يدخـذتا هـن متال   تكـ)ة ك بيـيال نـ
 اآلي.

هماي سوـ  همـيمىن تهـذا  وحـي يحسـن نبـف قـهالة هـن قـهس  (5)تفي اآليإ سقوال س ه
 .(6)) دخذتا( عيلخطيا(

في دييره قيئا نبف ههانية السييق تالحنمف الحقكوم هن اآليإن تهوو الماي نن 
 سال يدخذتا هن متال   تك)ة.

 لا اللواصل تالمهل الكو ي. فضة نن ههانية جيوا البلظ في  مي
َ  الهل:كيريي َ تفي قول   نيلف  َلَ َف:ْعُ ْا وَُكْ  مي َب ي ا

(7). 

                                         

 ( سيو يي ذريإ.1)
 .428ت 1/427( هشةل  نهاا القهآالو 2)
 .2/438( ال شي و 3)
 .2/438( ال شي و 4)
 .3/226ن تهنيوي القهآال تإنهاع و 2/116لقهآال لبلهالو ( يمظهو هنيوي ا5)
 .160( هسيئل في  نهاا القهآالو 6)
 . 66( لورة الزههو7)
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َلَ َف:ْع ُااااْ قــيل اللـــهالو )تقولــ   ن  مكــا ) ( ينمـــي فــي اإلنـــهاا باـــذا بَااا ي ا
اللنل الظيهه   و  رم ال ة . تإال ش د وكغد  علنل  ضحهه قغب    ال ا هه تالماي 

 .(1)يدقدهاحي  ك اللنل(ك 
َلَ َف:ْع ُاااْ تنبــل الزهخشــهي هــذا الدقــديا فقــيلو ) ن رم لحــي سهــهته عــ  هــن بَاا ي ا

الــدة  عنــب آلاــداا ك:وــ  قــيلو ك  نغــد هــي سهــهتك ععبيم ــ  بــل  ال كمــد نــيقة فينغــد 
 .(2) ن فحذ  الشه  تجنل  قديا الحلنول نوضي هم (

فــي  وجيــ  اآليـــإ ترم الدوج)اــيت ا  ـــهىن  تاندحــد ابــن هشـــي  نبــف هــذه النبـــإ
َلَ َف:ْعُ اْ قيلو )هس:لإو الليل في وحو  ن جـواا لــ)سهي( هقـدرة نمـد عنضـاان تفيـ  َب ي ا

 جحي  تزائدة نمد الليرلي. تفي  عند. تنيطلـإ نمـد ،)ـههن تا صـلو  مبـ  فينغـد  ن 
 .(3)ة  قع الليل صدرا(ثاَّ  ذ  ) مب ( تقد  الحمكوا نبف الليل  صة ي لبلظ ك)

ذلــك  ال النــها هــن شــ:واي الدولــيط بــ)ن الحنطــو  تالحنطــو  نبيــ  فقــدهوا 
الحلنول تصيرت هدولطإ للظي تمالإ نبـف سال ثـا هحـذتفي اقدضـف تجومهـين تلدنطـف 
نبي  هي عندهي. تيضي   لف هـذه التييـإ فـي الدقـديا فيئـدة الحكـه   ال الدقـديا يشـنه 

 .(4)عيك دكيص
ةت ابـن هشـي  فـي ا لـحيل  قـديحي ت ـ: )ها اودقـل  لـف )اللنـل(   ـدا تهن  :تي

 و(5)الحبحث بدوج)ا  رفع الحضيرع )يقول( في قول زه)ه بن سبي لبحف
 وإن أات  خليااااااا  ياااااااوم مسااااااا  :

 

 يقاااول ال ب:ئاااب مااا:ع وال حااارم 
 

ذلـــــك سال سمتات الشـــــه  الميزهـــــإ  ســـــددني شـــــهطي تجواعـــــين فـــــتذا كيوـــــي فنبـــــ)ن 
َوإيْن  َاُعوُ وا نَاُعاْ همزته)نن كقول    نيلف  هضيرن)ن يةوويال

(6). 
اَر ي تيمز  س دهحي  ال كيال هضيرنين كقول    نيلف  َمْ  َك:َن يُريياُا َحاْرَ  امْلخي

َن يْ  َلُ  يفي َحْرثي ي 
(7). 

                                         

 .2/424( هنيوي القهآال لبلهالو 1)
 .408ت 3/407( ال شي و 2)
 .167ت 1/166( هتمي البغ)او 3)
 .3/408و ( يمظهو اكودكي  فيحي  ضحم  ال شي  هن اكندزال   حد بن هححد الحةي4)
 .153( ميواو و 5)
 . 19( لورة ا وليلو هن اآليإ6)
 . 20( لورة الشورىو هن اآليإ7)
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تفــي  يلــإ رفــع )يقــول( الواقــع جواعــي لبشــه  بـــ) ال( الميزهــإ فــي الغ)ــد الســيبق 
 يل  شةيل .ا ديه  لف  وجي  يز 

 تلبمحوي)ن في هذا سقوالو
قـــول لـــ)غوي و )تقـــد  قـــولو  ال س )دمـــي آ يـــك سيو آ يـــك  ال س )دمـــين قـــيل  األول:

 زه)هو
 وإن أات  خليااااااا  ياااااااوم مسااااااا  :

 

 يقاااول ال ب:ئاااب مااا:ع وال حااارم 
 

( هي النيهبإ(  .(1)تك يحسنو  ال  : مي آ يكن هن قَِّغل سالَّ ) ال 
 قديههو يقول  ال س يه  ب)ل.فهفع )يقول( نبف ويإ الدقديان ت 

و سال الهفــع نبـف  قــديه اللـيل تلــيف فيـ   قــديان تا صــلو (2)قــول الحغـهم والثا: :
 فاو يقول. فيللنل الحهفوع  غه لحغددس هحذت  هقدهال عيلليل.

 لــــخ … ترجــــح ابــــن يعــــيش قــــول الحغــــهم فقــــيلو )ف:هــــي قولــــ و )تإال س ــــيه  ب)ــــل(
. تسهــي (3)ي المــز  فكــحيح نبــف هــي ذكهوــيهفيلشــيهد فيــ  رفــع )يقــول( تهــو المــواان سهــ

الهفــع فقغــيحن تالــذي جــيل همــ  فــي الشــنه هدــ:تل هــن قغ)ــل الضــهترة فقولــ و )يقــول ك 
،يئـــا هـــيلي تك  ـــه ( فســـ)غوي  يد:تلـــ  نبـــف  رامة الدقـــديا كـــ:ال الحنمـــفو يقـــول  ال س ـــيه 

  ب)لن تقد الدضنف.
الليل قد  حذ  في الشنه تالم)د سال يةوال نبف  رامة الليل ف :و  قيلو فيقولن ت 

 و(4)وحو قول 
 مااا  يفعااا  اهللاسااان:ت   يهاااكر :

 

 …………………… 
 

 .(5)فهفع نبف  رامة الدقديا ست  رامة الليل فينهف (

                                         

 .67ت 3/66( ال دياو 1)
 .2/68( يمظهو الحقدضاو 2)
 .8/157( يمظهو شهح الحلكلو 3)
ـه نمـد  3/65( وسب  ل)غوي  في ال ديا 4) ـه عيلش  لحسـيال بـن ثيبـد تلـيف فـي ميواوـ ن ت حيهـ  *تالش 

 ثةال*.  ه
 .8/157( شهح الحلكلو 5)
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تجـ  الهفـع فيـ  نبـف الدقـديان  (1)تا دج ابن هشـي  باـذا الغ)ـد فـي هواضـع نـدة
مل)بـ  المحبــإ  يقـول هقـهرا الوجـ  الثيلـث هــن ستجـ   ـذ  الخغـه )تتاجـان تهــو هـي كـيال

 الحذكورة. فيلحدقدهإ للظي كقولاا )سود  يلا  ال فنبد( تالحدقدهإ  قديها لاي صور يالو
  ال قي  زيد سقو ن تقول الشينهو إحاامه::

 وإن أات  خليااااااا   ياااااااوَم مسااااااا  :ٍ 
 

 يقاااوُل ال ب:ئاااب  مااا:ع وال َحاااريمُ  
 

هــذها فــتال الحضــيرع الحهفــوع الحــ  ه نبــف ويــإ الدقــديا نبــف سماة الشــه  فــي 
 ل)غوي ن تا صلو سقو   ال قي ن تيقول  ال س يه  ب)ل.
 تالحغهم يهى سو  هو المواا تسال الليل هقدرة

 .(2)( ال جيلوي  كههم سال يدقد  نبف الشه  قسان وحوو و   والث:ني::
هــذا هــي يدنبــق بدوج)اــيت ابــن هشــي  فــي الدقــديا تالدــ: )هن تكــيال لبحنمــف سثـــه 

ك يدا الحنمف  ك باـذا الدوجيـ  تهـذا هـي ك ظمـيه   ذتاضح في  وجي  قسا هن الشواهد 
 قول اللهزمقوجي  في  و 

 .(3)ناااااا:بنااااااويل بنااااااو أبن:ئناااااا: وبن: ُ 
 

 .(4)هع  ميلا اللواصل ُذب ييلَ: َمْ  َ َْلَن: َمَع ُنو ٍ  هن اآليإ ت وجي  )ذريإ(
تهذها ابـن هشـي  قـيئا نبـف بيـيال الحنمـف هـن ،)ـه   بـف ست  نسـف هدـف هـي 

ل وحـوي كحـي فـي هسـ:لإ الدقـديا تجد في  جوازا ب)م  تذكهه شهيطإ سال ك يخهه نن سص
 تنده  الدي ذكهويهي.

                                         

 .2/410تهتمي البغ)او  347ن تشهح شذتر الذهاو 3/190( يمظهو ستضح الحسيلكو 1)
 .347( شهح شذتر الذهاو 2)
 هن هذه ا طهت إ. 144( يمظه صلحإ 3)
 هن هذه ا طهت إ. 147( يمظه صلحإ 4)
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