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 الفصل الخامس
 التأويل في الحمل

غذر  نذن الب ة ذ   (1)قال ابن جني في حديثه عن الحمل: )اعلم أن هذاا الرذ  
ببيد، وناهب نازح فس ح، وقد و د به الق آن وفصذ ح الالذ م ننثذر ا وننارنذا، يث نيذ  
الماي  وتايي  المؤن  وتصر  نبنى الراحد في الجماع ، والجماع  في الراحد، وفي 

ثذذذاني علذذذى ليذذذ  قذذذد ولذذذرن عل ذذذه الول أوذذذ  يذذذان  لذذذ  الليذذذ  أو ف عذذذا وغيذذذ  حمذذذل ال
 .(2) ل (

وتحدث النحريرن عن الحمل، و ي وا لذه أنراعذا نن ذا الحمذل علذى الليذ ، وهذر 
الول، والحمل على المبنى الذا  تاللذم عل ذه ابذن جنذي فقذال: )والحمذل علذى المبنذى 

َي ى مْررررَإذ   َ      واسذذذي فذذذي هذذذاد اللمذذذ  جذذذدا، وننذذذه قذذذرل   تبذذذالى َأََلْ تَررررَإ ى َا ذِيرررا َّ َإرررر
قيل ف ه: أنه نحمرل على المبنى حثى  (4)َأْو َكرِيا َّ َمإي َعَلى قَرْإَية  ، ثم قال: (3)رَم  ه  

ك نذه قذال: أ أيذذل يالذا  حذذا   بذ اب م فذذي  ةذه أو يالذا  نذذ ا علذى ق يذذ ، فجذا  بالثذذاني 
 .(5)على أن الول قد سبق يال (

 يذذذ د سذذذذيبريه فذذذذي بذذذذاي )المؤنذذذذ  الذذذذا  وقذذذذي علذذذذى المؤنذذذذ  والمذذذذاي  وأوذذذذله و 
الث ني ( ولم وص ح بلي  الحمل ولالذن علذم نذن الرذاهد والثبليذق عل ذه فذي هذاا ال ذاي: 
ي أج يذل ال ذاي علذى الث نيذ  فذي الثثليذ   لذى  )فإ ا جئل بالسذما  الثذي تبذين ب ذا البذدا

وله ث ث نن الرا  ف ج يل  ل  علذى تسي عر ي، و ل  قرل : له ث ث ش اد  ير ، 
. وعلذق علذى قذرل عمذ  (6)الول؛ لن الرا  أوله الث ني  وإن وقبل علذى المذاي (

 :(7)بن أبي  ة ب 
 فكرن نصريَّ وون مرك كُرأت أت ر 

 

مررررن  وم صرررإت   ِ  كرع   ثرررشخ صررراع
 

                                         

 .( الر  : النرع1)
 .2/413( الخصائص: 2)
 . 258( سر ي ال ق ي: نن اآلو 3)
 . 259( سر ي ال ق ي: نن اآلو 4)
 .2/425( الخصائص: 5)
 .562و 3/561( الالثاي: 6)
 : الثي دخلل في عص  ش اب ا.مبص الاعب: الثي ن د ثدي ا، و الالو . 92( ديرانه: 7)
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 .(1)قال: )ف ن  الرخص    يان في نبنى الث ني (
ي للزجا  باي في الحمل على المبنى جا  وفي يثاي ) ع اي الق آن( المنسر 

ف ه: )هاا باي نا جا  في الثنزيذل وقذد حمذل ف ذه الليذ  علذى المبنذى، وحلذم عل ذه بمذا 
َررر مَرَ ررَإ   وحلذذم علذذى نبنذذاد ا علذذى الليذذ .... فمذذن  لذذ  قرلذذه تبذذالى  قَرررَ  ى نيررهت يَر تررع ت ى  ي

َر َتستإُّ ذُِيرظ إ يكَ   .(2)َصْفَإذءت َفرق ع  َِْع ت
نن وقف على قرله )فاقي( وجبل )فاقبا( تاببا لذ)وي ا ( ابثدأ )لرن ذا( و فب ذا 
باابثذذدا ، وجبذذل قرلذذه )تسذذ  النذذا  ين( خبذذ ا عن ذذا. وإنمذذا قذذال )تسذذ ( ولذذم وقذذل: وسذذ ؛ 
حمذذذذذذذ  علذذذذذذذى المبنذذذذذذذى، لن قرلذذذذذذذه )لرن ذذذذذذذا( وذذذذذذذي ت ا؛ فال نذذذذذذذه قذذذذذذذال: وذذذذذذذي ت ا تسذذذذذذذ  

 .(3)النا  ين(
( فذذي عذذدي نرامذذي، نن ذذا الحمذذل علذذى الثنزيذذل، و يذذ  ابذذن هرذذام ليذذ  )الحمذذل

 ي د في نس ل  لزوم )  ( اإلماف   لى جمل ، قال: )تلزم )  ( اإلماف   لى جمل ،  نا 
ررإتوذ ى ْذ أَنْررر تْ  َقل  رر   اسذذم   نحذذر  َوى ْذ أو فبل ذذ  فبل ذذا نذذاً لياذذان نبنذذىن نحذذر  (4)َوذذْكت

ََ ِ ْلَ ش  َكررررة    َوى ْذ يَرْإفَررررعت بل ذذذذا نذذذذاً نبنذذذذىن ا لياذذذذان نحذذذذر أو فبل ذذذذ  ف… (5)قَرررررَ  رَمُّرررر
 ….(6)ى مْرَإذ    ت ذَِْ َعذع دَ 

َإَ رررهت وقذذد اجثمبذذل الث ثذذ  فذذذي قرلذذه تبذذالى  ُْ ْيت ى ْذ َأ ُْصتررإتو ت فَرَ رررْد َنَصررَإ ت ذ ى ال  تَر
م ه   َ ذثْرَُْْي  ى ْذ ُهتَر    ذَِْغرر  ى ْذ يَر تع ت ِ َصرإ  ْيَ َمَ َُررذِيا يَك َكَفإتوذ ََثِن  ، الولذى (7)ال ََتَْزْن ى ني ذ

 ذ   لذذ)نص د(، والثان ذ  بذدل نن ذا، والثالثذ  قيذل بذدل ثذان وقيذل  ذ   لذذ)ثاني اثنذين(، 
وفي ا وفي  بدال الثان   نا ؛ لن الزنن الثاني والثال  غي  الول فال ف يبدان ننه؟ 

عل ذذذه مذذذ  ف ا وحمذذذل  ثذذذم ا وبذذذ   أن البذذذدل يثالذذذ    ا فذذذي بذذذدل اإلمذذذ اي، وهذذذر
 .(8)الثنزيل(

                                         

 .3/566( الالثاي: 1)
 . 69اآلو  ( سر ي ال ق ي: نن2)
 .2/616(  ع اي الق آن: 3)
 . 26( سر ي النيال: نن اآلو 4)
 . 30( سر ي ال ق ي: نن اآلو 5)
 . 127( سر ي ال ق ي: نن اآلو 6)
 . 40( سر ي الثرة : نن اآلو 7)
 .1/84( نمني اللبيب: 8)
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 فالحمل هنا بمبنى الق اس أ  ا وقاس تخ يج اآلوات الق آن   على الض  ف.
و ي  )الحمل على الكث ( في حديثه عن نباني ال م المي دي، فقال: )ال ابي: 
الذذ م الداخلذذ  علذذى أداي الرذذ   لنيذذاان بذذ ن الجذذراي ببذذدها نبنذذي علذذى قسذذم قبل ذذا، ا 

 :(1)لر  ،.... وأكث  نا تدخل على ) ن( وقد تدخل على غي ها يقرلهعلى ا
 ملَََت َصَلَحأ ِ رتْ َضَْيْ ِرَ صرر   

 

 ِو جرررررررزيكي ىذذ  تزيررررررررأ  رررررررر ش 
 

ْكَ ة  وعلى هاا فالحسن في قرله تبالى  ْك ك َ رب  َوإ  ، أن ا (2)ََِ ر آتَر رْ تكتْ  م 
. (3)نرورل  لنه حمل على الكث ( تالرن نرطئ ، و)نا( ش ط  ، بل ل بثدا ؛ و)نا(

 وهاا يسابقه في يرن نبناد الق اس أ : ق اس على الكث .
وهناك نرامي أخ ى اسثبمل في ذا ابذن هرذام لياذ  الحمذل نن ذا: الحمذل علذى 

والحمذذذذل علذذذذى ال بيذذذذد  (5)، والحمذذذذل علذذذذى القلذذذذب فذذذذي ف ذذذذم المبنذذذذى(4)المجذذذذاز والحق قذذذذ 
 .(7)حمل على الثانيوالحمل على النق ض، وال (6)والق يب

 وفي حديثه عن  عطا  الري  حلم نا أشب ه في نبناد  ي  الصر  اآلت  :
( فذذي قرلذذه تبذذالى  ىإرردذ ر ) ْيَ ذِيررا َّ دخذذرل ال ذذا  فذذي خبذذ  )أنا َأَوََلْ يَرررَإْوذ َأني ذ

رررركي م َ رررررو ر   َْل  ر  َ  َوذْوَْرَ  َوََلْ يَرْ ررررَ  ب  لَررررَل ذِسيررررَ رَوذ َُ(8) نذذذذى: أو لذذذذ     لنذذذذه فذذذذي نب
 ….بقاد 

( اكثيذا  بخبذ   وذِثرن ة  جراز حا  خب  المبثدأ فذي نحذر ) نا زيذدان قذائم وعمذ وت
( لمذذذا يذذذان ) نا زيذذذدا قذذذائم( فذذذي نبنذذذى: زيذذذدت قذذذائمت، ول ذذذاا لذذذم وجذذذز )ليذذذل زيذذذدان قذذذائم  ) نا

 وعم و(.
جراز )أنا زيدا غي  مذا ي( لمذا يذان فذي نبنذى: أنذا زيذدا ا أمذ ي.  وذِثرِثة 

 ….ولرا  ل  لم وجز،    ا يثقدم المضا   ل ه على المضا ، فالاا ا يثقدم نبمرله
                                         

 .11/338( لم أقف على نسبثه وهر في خزان  الدي لل مداد : 1)
ْكَ ة  . 81: نن اآلو ( سر ي آل عم ان2) ْيت م  ثَرَق ذُِيم    َْي ََِ ر آتَر رْ تكتْ  م ْك ك َ رب  َوإ  َا ذ َُ  .َوى ْذ َأ
 .1/235( نمني اللبيب: 3)
 .2/435( ينا : نمني اللبيب: 4)
 . 2/435( ينا : نمني اللبيب: 5)
 . 2/538( ينا : نمني اللبيب: 6)
 .660و 2/595( ينا : نمني اللبيب: 7)
 .َعَلى َأْن ُيتْ  َ  ذَِْ ْعَتى، وتمان ا 33( سر ي الحقا : نن اآلو : 8)
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جذراز )غيذ  قذائم الزيذدان( لمذا يذذان فذي نبنذى: نذا قذائم الزيذدان، ولذذرا  وذِإذم رة 
 … ل  لم وجز؛ لن المبثدأ  نا أن ولرن  ا خب  أو  ا ن فرع ومني عن الخب .

أو غذذذذذدا( حلذذذذذم )مذذذذذا ي زيذذذذذدا( فذذذذذي   عطذذذذذاضهم )مذذذذذا ي  زيذذذذذد  اآلن وذخلرمسرررررة 
 …الثنالي ؛ لنه في نبناد

َرر ََِكم ريَ   ى الي َعلَررى وقذي ااسذثثنا  الميذ ي فذي اإلوجذاي فذي نحذر  وذِسروسرة  َوى  ي
ْيت ى الي َأْن يت   ي نتعَر ت (1) ذخْلَرص   ْيَ  ، لمذا يذان المبنذى وإن ذا ا تسذ ل  ا علذى (2)َوَيَََْب ذ

 ي يد    ا أن يثم نر د.الخاشبين، و 
 البطف بذ)وا( ببد اإلوجاي في نحر: ذِسرم ة 

 ف رررر سررررعوت  عررررمإ  عررررك ورَذثررررة  
 

َ   وال َأب     (3)أَب هللات أْن أمستررررررررْع أ
 

 لما يان نبناد قال   لي: ا تسم ب م وا أي.
ََ َأالي َتْسرررجتدَ زيذذذادي )ا( فذذذي قرلذذذه تبذذذالى  ذِثرمُرررة  ابذذذن السذذذيد: قذذذال  َمرررر َمَُرَ ررر

 الماني نن الري  آن  للممنرع أن ا ويبل، فال نه قيل: نا الا  قال ل  ا تسجد. 
والق ي عند  أن وقد  في الول لم ي د   لذي، وفذي الثذاني نذا الذا  أنذ ك، 

 يرمحه في هاا أن الناب   ا تصاحب الناو  ، بخ   الناف  .
 :(4)تبد :  مى بذ)على( في قرله ذِ رس ة 

 ذ رضررررر ْأ علررررر   مُرررررع ق رررررريىذ
 

 ِ  رررررررررإت هللا أعجمرررررررررر  رضررررررررررر ر 
 

د، وقذال الالسذائي:  نمذا جذاز  لما يذان:  مذي عنذه بمبنذى: أقبذل عل ذه برجذه ودال
 هاا حم  على نق ضه وهر سخط.

َفَ رإ متعذ  (5) في المسثثنى على  بدالذه نذن المرجذب فذي قذ ا ي ببضذ م ذِ رصإ  
ُْررهت ى الي َقل  رر    ُْررهت فَرلَررْ َ  بنذذى: فلذذم ولرنذذرا نذذن م، بذذدليل ، لمذذا يذذان ن(1)م  َفَ ررْك َصررإ َب م 

 ….م     

                                         

 . 45( سر ي ال ق ي: نن اآلو 1)
 . 32( سر ي الثرة : نن اآلو 2)
 .2/953( قائله عان  بن الطييل، والبيل في ش ح الرراهد للسيرطي: 3)
 .2/934( هر القح ف البقيلي والبيل في ش ح الرراهد للسيرطي: 4)
 .1/61( وهي ق ا ي عبد   بن نسبرد وأبي والعمش، ينا :  ن   نا نن به ال حمن: 5)
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ََ مرتْإَ ررررَ ن  تذذذايي  اإلشذذذا ي فذذذي قرلذذذه تبذذذالى  ذحلرويرررة ع رررإ   نذذذي أن  (2)فَرررَاذن 
المرا   ل ه اليد والبصا، وهما نؤنثان، ولالن المبثدأ عين الخب  في المبنى، والب هذان 

 ناي .
ذذن( قذذرل م )علمذذ ذِثرن رة ع ررإ   ذن هذذر( ب فذذي )زيذذد( جذرازان؛ لنذذه نيذذ  )ن  ل  زيذذدت ن 

 في المبنى.
قرل م ) ن أحدا ا وقرل  ل (، ف وقي أحدا في اإلث ات لنه نيذ   ذِثرِثة ع إ  

 .(3)الضمي  المسثث  في )وقرل( والضمي  في س اق النيي فالان )أحد( يال (
طذا  الرذذي  ف ذاد الصذر  تقذذي مذمن نبنذذى )الحمذل( الذا  نذذ اد وامذحا فذذي  ع

 حلم نا أشب ه في نبناد.
ويذدخل ف ذه الن ابذ  فذي حذ و  المبذذاني والثضذمين، لن يذ  نن مذا و خذا حلذذم 

 نا أشب ه في نبناد ف  يؤخا بلياه بل بمبناد؛ لال  جا  هاا اليصل على ن حثين: 
 الحمل على المبنى، وننه عطف الثرهم.  ذوو  
 الن اب  بين الح و  والثضمين. وذِثرِن 

                                                                                                              

ُْرهت ، 249( سر ي ال ق ي: نن اآلو 1) َرَررإ  َفَ رْك َصرإ َب م  َ ل ر كتْ  مُ  َ متمرْ ْي ُْتُترعو  قَررَ  ى ني ذ َت ْل  فَرَل ير َفَصرَ  ََررِتع
ُْهت ى الي قَل  ًش م ُرْرت ْ فَرَلْ َ  م     َوَمْك ََلْ َيْطَ ْ هت فَ   .إ نيهت م     ى الي َمك  ذْغََتََف غتْإَفًة م َ د    َفَ إ متعذ م 

َرر َ ررنَّل َواي مترْدم إذً َوََلْ يرتَ    رْم َس متعَسرى  32-31( سر ي القصص: 2) ِْل  َعَصرَك فَرَل ير رَآَ رر َهْ َررزُّ َكََّن ي َوَأْن َأ
َررْ  ى   ََ ََ َأْقم ررْ  َوال  ررْك غَرررْي  ستررعء  َوذْضرر تْ  ى َِْ ررر َْ مَرْ َضرررَء م  ْررإت ََ  ََ َْ يَررَدَك    َ ْ م ررر ُ ررَْي ك ذْسررلت م  ِْ رررَك ذ ََ م  نيرر

ََ ى َا ف ْإَعْعَن َوَمََل    ى  يتْ  َكرنتعذ قَرْعمرً فَرس   ْيَ  ََ مرتْإَ رَ ن  م ْك رَم   ََ م َك ذِإيْ م  َفَاذن   .َ َُرَإ
 . 678-2/674( نمني اللبيب: 3)
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 المبحث األول
 الحمل على المعنى

 تقدم أن الحمذل يثضذمن نجمرعذ  نذن الث اكيذب النحريذ  لخصذ ا ابذن جنذي فذي 
 أثنذذذذذذذا  حديثذذذذذذذه عذذذذذذذن الحمذذذذذذذل بقرلذذذذذذذه: )وقذذذذذذذد و د بذذذذذذذه القذذذذذذذ آن وفصذذذذذذذ ح الالذذذذذذذ م ننثذذذذذذذر ا 
وننارنذذذذا، يث نيذذذذذ  المذذذذاي  وتذذذذذايي  المؤنذذذذذ  وتصذذذذر  نبنذذذذذى الراحذذذذد فذذذذذي الجماعذذذذذ ، 

حمذذل الثذذاني علذذى ليذذ  قذذد ولذذرن عل ذذه الول، أوذذ  يذذان والجماعذذ  فذذي الراحذذد، وفذذي 
 .(1) ل  اللي  أو ف عا، وغي   ل (

وفذذي حذذذدي  ابذذن هرذذذام عذذن  عطذذذا  الرذذي  حلذذذم نذذا أشذذذب ه فذذي نبنذذذاد و يذذذ  
وذذر د تبذذين أن ت ويلذذه فذذي الحمذذل قذذائم علذذى  عطذذا  الليذذ  حلذذم نبنذذى آخذذ . ويملذذذن 

ع عل ذذه، وإ ا اعثمذذد فذذ ع علذذى الليذذ  أن الث ويذذل   ا اعثمذذد علذذى المبنذذى ف ذذر فذذ  القذذرل 
 الماير  ف ر أول.

ويملذذذذن جبذذذذذل البطذذذذذف علذذذذذى الثذذذذذرهم نذذذذن نرمذذذذذرعات الحمذذذذذل علذذذذذى المبنذذذذذى 
اعثمذذادد أساسذذا فذذي الثرج ذذه علذذى المبنذذى ولذذ   علذذى الليذذ ، والبطذذف علذذى الثذذرهم، 

 :(2) ي د ابن هرام في حديثه عن أقسام البطف وهي الث ث  اآلت  
 للي ، وهر الول نحر: )ل   زيد بقائم وا قاعد(.البطف على ا أإد ر 
 البطف على المحل نحر: )ل   زيد بقائم وا قاعدا(. وذِثرِن 
البطف على الثذرهم نحذر: )لذ   زيذد قائمذا وا قاعذد( بذالخيض، علذى  وذِثرِث 

 ترهم دخرل ال ا  في الخب .
( بذذالخيض خذذ   لووذذل فذذي يرنذذه نبطرفذذا علذذى نن صذذري فقرلذذه: )وا قاعذذد 

ولالن جا  نخيرما لثرهم دخرل ال ا  في الخب  )قائمان( أ : ل   زيد بقذائم وا قاعذد. 
وة اا وملن القرل أن هاا البطف نذن نرمذرعات الحمذل، بلرنذه  عطذا  الرذي  حلذم 

 نا أشب ه في نبناد.
واشث   ش طين إلقذ ا  وذح  الرذاهد وحسذنه عنذد الحلذم ببطيذه علذى الثذرهم: 

  دخرل  ل  البانل المثرَّهم، وش   حسنه يث ي دخرله هناك؛ فقال: وش   جرازد وح
 :(3)ول اا حسن قرل زهي 

 مرردذ َ  أِن  ِسررأ مرردرَك مررر َمَضررى
 

 وال سررررمل  صررر  ر ىذذ كررررن  ر  رررر 
 

                                         

 . 2/413( الخصائص: 1)
 .2/473( ينا : نمني اللبيب: 2)
 ب واو : وا سابقي شي ، وي وى: وا سابقا شيئا، وا شاهد على هاتين ال وايثين. 287( ديرانه: 3)
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 :(1)وقرل اآلخ 
 مررر ذحلرررَل ذِ ررر  م رردذمر وال مطرر   

 

 ىن ََلْ يكررك ِلرررعق ْلحلررل غَررشْل 
 

 :(2)ولم وحسن قرل اآلخ 
  ذذ نرررررررريب  فرررررررر ر ت ومررررررررر كُررررررررأت 

 

ررررررررر       ُْ  (3)وال فررررررررُ م  فررررررررر ر  مت
 

 .(4)لقل  دخرل ال ا  على خب  )كان(، بخ   خب   )ل   ونا((
ويضذذ ف أن هذذاا البطذذف وقذذي فذذي أنذذراع نذذن اإلعذذ اي ف قذذرل: )ويمذذا وقذذي هذذاا 
البطذذذف فذذذي المجذذذ و  وقذذذي فذذذي أخ ذذذه المجذذذزوم ووقذذذي أوضذذذا فذذذي الم فذذذرع اسذذذما وفذذذي 

 .(5)وفي الم ي ات(المنصري اسما وفب ، 
 ثذذم  اح ورذذ ح نمذذا   نذذن هذذاد النذذراع الثذذي سذذ لرن بحثذذي لمسذذائل ا علذذى وفذذق 

 نا  ي د.
وابذد، قبذل الحذدي  عن ذا نذن اإلشذا ي  لذذى أنذه تحيذ  فذي  طذ ق ليذ  )الثذذرهم( 
علذذى نصذذرق القذذ آن الالذذ يم لذذال  أبدلذذه بليذذ  )البطذذف علذذى المبنذذى( قذذال فذذي ترج ذذه 

ررَك   الال يمذذ  الجذذزم فذذي )أكذذن( نذذن اآلوذذ ررْك م  ررْإَت   ى َا َأَ رر   َقإ يررم  َفََّنصيررديَق َوَأكت ُي َِررْعال َأ
: )ويسمى البطف على المبنى، ويقال له في غي  الق آن الال يم البطذف (6)ذِصيرحل  ْيَ 

 .(7)على الثرهم(
 وعدا ننه )تنزيل م اللي  المبدوم الصالح للرجرد بمنزل  المرجرد يما في قرله:

 أِن ِسأ مدرك مر مضرى مدذ  َ 
 

 .(8)وال سررمل  صر  ر ىذذ كررن  ر  ررر( 
 

وي نا المثرهم عندد وهر دخرل ال ا  المقدن  على خبذ  )لذ  ( بمنزلذ  وجذردد، 
 و ل  عطف عل ه )سابق( بالج . 

                                         

 .2/869( لم أقف على نسبثه، وهر في ش ح شراهد الممني للسيرطي: 1)
 .2/869لممني للسيرطي: ( لم أقف على نسبثه، وهر في ش ح شراهد ا2)
 ( الني ي: النم م ، والمنالل: المثي  النم م ، والمنمش: الميسد  ات البين.3)
 .477و 2/476( نمني اللبيب: 4)
 .2/477( نمني اللبيب: 5)
 . 10( سر ي المنافقرن: نن اآلو 6)
 .2/477( نمني اللبيب: 7)
 .2/478( نمني اللبيب: 8)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 158 

قال ابن و  ش ببد  ي  قذرل زهيذ : )لمذا يثذ  اسذثبمال ال ذا  فذي خبذ  )لذ  ( 
 .(1)ي  وجردها وإن لم تالن نرجردي(ترهم وجردها فخيض بالبطف على تقد

وأول ابذذن هرذذام الجذذ  فذذي قسذذم نذذن الرذذراهد نسث نسذذا فذذي المالذذب بقذذرل زهيذذ  
 :(2)المثقدم نن  ل  ترجي ه ج  )قدي ( في بيل ان ئ الق  

ر   فظ ي َرر ت ذِل ح  مرر مرْي مُض 
 

ررر      صرررف َ  صرررعذء  أو قرررديإ  م جي
 

م عطذذف علذذى )وذذخ ف( وخذذ   قذذال )القذذدي : المطبذذرل فذذي القذذد ، وهذذر عنذذده
على أن الول: )أو طابخ قدي ( ثم حا  المضا  وأبقى ج  المضا   ل ذه يقذ ا ي 

َإ َ ببض م   ُ ِْ ْيت يتإ يدت ذ ، أو أنذه عطذف علذى وذخ ف ولالذن خيذض (4)بالخيض (3)َوذ
 على الجرا ، أو على ترهم أن )الصخ ف( نج و  باإلماف  يما قال:

…………………… 
 

 .(5) ر ىذذ كرررن  ر  ررر(وال سررمل  صرر  
 

 :(6)ونن  ل  ترج ه الج  في لي  )دين( في قرل الي زدق
َت ِ لررى أن تكررعن إم مررة  ومرر لر

 

 ى   وال ويرررررررررك  بررررررررررر أ  َرِمتررررررررررهْ  
 

 ….قال في تخل ص الرراهد: )وجرز  سقا  الجا  ق اسا نن )أن( و)أن(
ب وفذذذذي نحلذذذذه ب ذذذذا ببذذذذد الحذذذذا  قذذذذران، فمذذذذاهب الخليذذذذل: أنذذذذه نصذذذذب، ونذذذذاه

 احثمال الن ين. وقد اسثدل المدعي الج  بقرله: (7)الالسائي أنه ج  وناهب سيبريه
 ومرر لَر ِ لررى أن تكررعن إم مررة

 

 ى   وال ويرررررررررك  بررررررررررر أ  َرِمتررررررررررهْ  
 

 بج  المبطر  على )أن تالرن( فبلم أنه في نحل ج .
 وقيذذذل ا دليذذذل فذذذي  لذذذ  لجذذذراز أن ولذذذرن عطيذذذا علذذذى تذذذرهم دخذذذرل الذذذ م يمذذذا 

  :قال زهي
 مدذ   أِن ِسأ مدرك مر مضرى

 

 وال سررررمل  صررر  ر ىذذ كررررن  ر  رررر 
 

 .(8)فج  )سابقا( بالبطف على )ند ك( على ترهم دخرل ال ا  عل ه(
                                         

 .2/52( ش ح الميصل ابن و  ش: 1)
 .158( ديرانه: 2)
 . 67( سر ي النيال: نن اآلو 3)
 . 2/6( وهي ق ا ي سل مان بن جماز، ينا :  ن   نا نن به ال حمن للبلب  : 4)
 . 1/346، وينا : نباني الق آن للي ا : 2/460( نمني اللبيب: 5)
 .179( ديرانه: 6)
 .3/29( ينا : الالثاي: 7)
 .512و 511( تخل ص الرراهد: 8)
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وقال في )نمني اللبيب( ) وود بخيض )دين( عطيا على نحل )أن تالرن(؛    
 .(1)تالرن( نإل)أوله: 

ْك َمر َرَلقْرَُركت وفي قرله تبالى  َت فَر َر تعَ  َوأَْنف  تعذ م  َ َأَإدَكت ت ذَِْ ْع ْك قَرْم   َأْن َيَِْت  ْ  م 
ررَك ذِصيرررحل  ْيَ  ررْك م  ررْإَت   ى َا َأَ رر   َقإ يررم  َفََّنصيررديَق َوَأكت ُي وقذذي )أكذذن( نجزونذذا  (2)َرب   َِررْعال َأ

 ببد عاطف على )أودق( المنصري.
المسذذذذ ل   وتنذذذاول النحريذذذرن والميسذذذ ون فذذذي يثذذذذب نبذذذاني القذذذ آن وإع ابذذذه هذذذاد

 باإلوضاح، وة ان عل  الجزم.
َك ذِصيررحل  ْيَ قال سيبريه: )س لل الخليل عن قرله عز وجل   َفََّنصيديَق َوَأكتْك م 

 فقال: هاا يقرل زهي :
 مرردذ   أِن ِسررأ مرردرك مررر مضررى

 

 وال سررررمل صررر  ر ىذذ كررررن  ر  رررر 
 

وي ن م قد أثبثرا فذي فإنما ج وا هاا؛ لن الول قد يدخله ال ا ، فجا وا بالثاني 
تاللمذرا  (3)الول ال ا ، فالال  هاا لما يان اليبل الا  قبلذه قذد ولذرن جزنذا وا فذا  ف ذه

 .(4)بالثاني، وي ن م قد جزنرا قبله، فبلى هاا ترهمرا هاا(
وهذاا القذرل يذاي نا بالرذ طين اللذاين قذال ب مذا ابذن هرذام فذي بداوذ  حديثذه عذذن 

 .(5)البطف على الثرهم
اليذذ ا   الخليذذل  وسذذيبريه ف قذذرل: )وقذذال ي ذذف جذذزم )وأكذذن( وهذذي نذذ دودي ويثذذابي 

علذذذى فبذذذل ننصذذذري؟ فذذذالجراي فذذذي  لذذذ  أن اليذذذا  لذذذر لذذذم تالذذذن فذذذي )ف وذذذدق( يانذذذل 
 .(6)أكن(  دت على ت ويل اليبل لر لم تالن ف ه اليا (و )نجزون  فلما  ددت 

ف علذى المرمذي، بذالبط (3)الن ذا   وأبر الب يات  (2)والزنخر    (1)وقال نلي
وومذذذح الخيذذذذ  علذذذ  اخث ذذذذا  الحمذذذل فقذذذذال: )و)أكذذذن( بذذذذالجزم، جزنذذذه بذذذذالبطف علذذذذى 

                                         

 .2/427( نمني اللبيب: 1)
 . 10( سر ي المنافقرن:2)
(  لذذ  أن المضذذا ع المنصذذري ببذذد فذذا  السذذبب   فذذي جذذراي الطلذذب وجذذرز جزنذذه   ا سذذقطل اليذذا  3)

 ننه، فال ن )أكن( نبطر  على   ادي سقر  اليا  نن )أودق( وجزنه.
 .3/101( الالثاي: 4)
 نن هاد الط وح .         ( تنا  الصيح 5)
 .3/160ي الق آن: ( نبان6)
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نرمي )ف ودق(؛ لن نرمبه الجزم على جراي الثمني وقر  الحمل على المرمذي 
 .(4)عدم   ر  اإلع اي ف ه فلما لم وا   جاز أن وج   نج ى المط ح(

فقذذال فذذي نسذذ ل  البطذذف وعذذً  ابذذن هرذذام أقذذرال النحذذريين فذذي ترج ذذه الجذذزم 
ل ْرا  (5)على الثرهم: )ف نا المجزوم فقال به الخليل وسيبريه في ق ا ي غي  أبي عم و

ين   اللحل ق  و أ ك ْن نلن  الصَّ دَّ ل  ق  ليب  ف   وَّ ْ ت نلي  لل ى أ ج  فإن نبنى: لرا أخ تني ف ودق  أ خَّ
 ونبنى:  ن أخ تني أودق واحد.
: هذر عطذف علذذى نحذل )ف وذدق( يقذذرل الجم ذي فذذي وقذال السذي افي واليا سذذي

ْيت َفش َ رو ََّ َِهت َوَيَاْر ت ْ ق ا ي الخرين   بالجزم. (6)َمْك يتْضل    ذ
وي دد أن ما وسلمان أن الجزم في نحر )ائثني أك ْن ( بإمما  الر  ، فل سل 

 ي، اليذذذا  هنذذذا ونذذذا ببذذذدها فذذذي نرمذذذي جذذذزم؛ لن نذذذا ببذذذد اليذذذا  ننصذذذري بذذذذ)أن( نضذذذم
و)أن( واليبل في ت ويل نصذد  نبطذر  علذى نصذد  نثذرهم نمذا تقذدم، فال ذف تالذرن 

 .(7)اليا  ني  ل  في نرمي الجزم؟ ول   بين المي دين المثباطيين ش   نقد (
وي نه هاا يرحي بمرافقثه للخليل في أن البطف على المبنى، وقد و ح بذه 

اآل ا  في حق قذ  عطذف ي  نن في نرمي آخ  نن )نمني اللبيب( فقال ببد ب ان طائ
)أكذذذذذن( )وةبذذذذذد، فذذذذذالثحقيق أن البطذذذذذف فذذذذذي ال ذذذذذاي نذذذذذن البطذذذذذف علذذذذذى المبنذذذذذى؛ لن 

 .(8)المنصري ببد اليا  في ت ويل ااسم، فال ف ولرن هر واليا  في نحل جزم؟(
ونا  جحه ابن هرام في ترج ه الجزم في )وأكن( هذر نذا أنيذل  ل ذه لن الجذزم 

المحذذل أو المرمذي قذذال أبذذر ح ذان: )وقذذال ابذذن عط ذذ :  علذى المبنذذى غيذذ  الجذزم علذذى
عطيذذا علذذى المرمذذي؛ لن الثقذذدي :  ن تذذؤخ ني أوذذدق وأكذذن، هذذاا نذذاهب أبذذي علذذي 
اليا سي، ف نا نا حلاد سيبريه عن الخليذل ف ذر غيذ  هذاا، وهذر أنذه جذزم )وأكذن( علذى 

                                                                                                              

 .2/737و 1/391( ينا : نرلل  ع اي الق آن: 1)
 .4/112( ينا : الالرا : 2)
 .2/441( ينا : الب ان في غ يب  ع اي الق آن: 3)
 .2/441( الب ان في غ يب  ع اي الق آن: 4)
 .637( ق أ أبر عم و و)أكرن( براو، ينا : الس ب : 5)
قذذ ا ي حمذذزي والالسذذائي والقذذ ا ي المرذذ ر ي ب فذذي )يذذذا هم(، ، وهذذي 186( سذذر ي العذذ ا : نذذن اآلوذذ 6)

 .299ينا : الس ب : 
 .2/477( نمني اللبيب: 7)
 .2/424( نمني اللبيب: 8)
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  وإنمذذا تذرهم الرذذ   الذذا  يذدل عل ذذه بذذالثمني، وا نرمذي هنذذا؛ لن الرذذ   لذ   باذذاه
ْيت فَرش َ ررو ََّ َِرهت وبطف على المرمذي حيذ  وا ذ  الرذ   يقرلذه تبذالى  َمرْك يتْضرل    ذ

لنه لر وقي هنال  فبل  َفش َ رو ََّ َِهت فمن ق أ بالجزم عطف على نرمي  َوَيَاْر ت ْ 
 كان نجزونا، انث ى.

 واليذذذذ ق بذذذذين البطذذذذف علذذذذى المرمذذذذي والبطذذذذف علذذذذى الثذذذذرهم أن البانذذذذل فذذذذي 
 لبطذذذف علذذذى المرمذذذي نرجذذذرد دون نذذذؤث د والبانذذذل فذذذي البطذذذف علذذذى الثذذذرهم نيقذذذرد ا

 .(1)وأث د نرجرد(
وعلى الثرهم أوضا وجه ال في في قرل البذ ي: ) ن ذم أجمبذرن  اهبذرن( و) نذ  

 وزيد  اب ان(.
قذذذال سذذذيبريه: )واعلذذذم أن أناسذذذا نذذذن البذذذ ي وملطذذذرن ف قرلذذذرن:  ن ذذذم أجمبذذذرن 

و اك أن نبنذذاد نبنذذى اابثذذدا  فيذذ ى أنذذه قذذال: هذذم، يمذذا   اهبذذرن، وإنذذ  وزيذذد  اب ذذان؛
 قال:

…………………… 
 

 وال سررررمل  صررر  ر ىذذ كررررن  ر  رررر 
 

 .(2)على نا  ي ت ل (
وفس  ابن هرام قرل سيبريه: )وملطرن( بالثرهم، قال: )ون ادد بالملط نا عب  

 .(3)عنه غي د بالثرهم، و ل   اه  نن ي نه، ويرمحه  نرادد البيل(
َوذْمَإأَتترررهت َقر  َ ررررة  البطذذذف علذذذى المبنذذذى وجذذذه النصذذذذب فذذذي قرلذذذه تبذذذالى  وعلذذذى

ْك َورَذء  ى ْسَحرَق يَرْ  تعبَ  َكْأ فَرَم يْإَ َ ر ِب  ْسَحرَق َوم   .(5)بيثح با  )وبقري(( (4)َفَضح 
ْك َورَذء  ى ْسَحرَق يَرْ  تعبَ قال الزجا : )ف نا نن ق أ  فذذ)وبقري( فذي نرمذي  َوم 

نحمذذذرل علذذذى المبنذذذى، المبنذذذى:  فَرَم يرررْإَ َ ر ِب  ْسررَحرقَ علذذذى نرمذذذي  نصذذب نحمذذذرل
 .(6)ووهبنا ل ا  سحاق ووهبنا ل ا وبقري(

                                         

 .8/275( ال ح  المح ط: 1)
 .2/155( الالثاي: 2)
 .2/478( نمني اللبيب: 3)
 . 71( سر ي هرد:4)
عمذذ و ب فذذي ليذذ  )وبقذذري( يناذذ : السذذ ب : ( وهذذي القذذ ا ي المرذذ ر ي، وقذذ أ نذذافي وابذذن يثيذذ  وأبذذر 5)

338. 
 .3/62( نباني الق آن وإع ابه: 6)
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فالنصذب عنذذدد بالحمذذل علذذى المبنذذى، وإل ذذه  هذذب الزنخرذذ   فذذي تيسذذي د قذذال: 
 :(1))ك نه قيل: ووهبنا ل ا  سحاق ونن و ا   سحاق وبقري؛ على ط يق  قرله

 ي ِ سررعذ مصررلحْي ع رر……
 

 (2)…..(وال  عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم   
 

 ف ر عندد عطف على المبنى.
وقذذال أبذذر الب يذذات ابذذن الن ذذا  : )ونذذن قذذ أ بذذاليثح جذذاز أن ولذذرن فذذي نرمذذي 

 نصب وج ، فالنصب نن وج ين:
بثقذدي  فبذل دل عل ذه )وةرذ ناها( وتقذدي د، برذ ناها بإسذحاق ووهبنذا لذه  أإدُهر 

 وبقري نن و ا   سحاق.
رفذذذا علذذذى نرمذذذي قرلذذذه: بإسذذذحاق، ونرمذذذبه النصذذذب أن ولذذذرن نبط وذِثررررِن 

 :(3)كقرل م: ن  ت بزيد وعم ا وقرل الراع 
رررررررر م رررررررإ  فَّنسرررررررج ْ   م رررررررروََّ ىنُ 

 

 فلسرررررررُر ْلُمرررررررر  وال ذحلديررررررردذ 
 

 .(4)فنصب )الحديدا( بالبطف على نرمي )الج ال( وهر النصب(
ي  ولم ولن ابن هرام بذدعا بذين النحذريين ف مذا  هذب  ل ذه نذن ترج ذه؛ فذ اح يذا

أقرال النحاي والميس ين في ترج ه )وبقري( بالنصب قال في  ي د لرقرع البطذف علذى 
رْك المبنى في المنصذري: )وأنذا المنصذري اسذما فقذال الزنخرذ   فذي قرلذه تبذالى  َوم 

، فذذذ من فذذذثح ال ذذذا ، ي نذذذه قيذذذل: ووهبنذذذا ل ذذذا  سذذذحاق ونذذذن و ا  َورَذء  ى ْسرررَحرَق يَرْ  ترررعبَ 
 قرله:  سحاق وبقري، على ط يق 

 م ر   ت ِ سعذ مصرلحْي ع ريَ ً 
 

رررررررررر   وال  عرررررررررم  ىال  ممرررررررررْي  غتإذبت
 

أ.هذذذذ.، وقيذذذل: علذذذى  مذذذما  )وهبنذذذا(، أ : ونذذذن و ا   سذذذحاق وهبنذذذا وبقذذذري، 
بذذذدليل )ف رذذذ ناها(؛ لن ال رذذذا ي نذذذن   تبذذذالى بالرذذذي  فذذذي نبنذذذى ال  ذذذ . وقيذذذل: هذذذر 

، ويذذذ د الول أنذذذه ا نجذذذ و  عطيذذذا علذذذى )بإسذذذحاق(، أو ننصذذذري عطيذذذا علذذذى نحلذذذه
                                         

( هذذر الحذذرق الي ةذذذرعي، وتمانذذه: نرذذذائ م ل سذذرا نصذذذلحين عرذذي ي وا ناعذذذب  ا ببذذين غ اب ذذذا، 1)
 .1/165وهر نن شراهد سيبريه، الالثاي: 

 .2/281( الالرا : 2)
 344و 2/292و 1/67يناذذذذذ : الالثذذذذذاي: ( هذذذذذر عقي ذذذذذ  السذذذذذد  والبيذذذذذل نذذذذذن شذذذذذراهد سذذذذذيبريه، 3)

 .3/91و
 .22و 2/21( الب ان في غ يب الق آن: 4)
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وجذذذذذرز اليصذذذذذذل بذذذذذين البذذذذذذاطف والمبطذذذذذر  علذذذذذذى المجذذذذذ و : يذذذذذذذ)ن  ت بزيذذذذذد واليذذذذذذرم 
 .(1)عم و((

 َووُّوذ َِرْع فذي قرلذه تبذالى  (2)وأنا المنصري  فب  فقذد وقذي فذي قذ ا ي )فيذدهنرا(
ُتعنَ   قذذال سذذيبريه: )وزعذذم هذذا ون أن ذذا فذذي ببذذض المصذذاحف )ودوا لذذر  (3)تتررْد  كت فَر تررْد  

 . (4)فيدهنرا(تدهن 
 و ي  أبر ح ان ترجي ين لنصب )فيدهنرا( قال: )ولنص ه وج ان: 

 أنه جراي )ودوا( لثضمنه نبنى )ليل(. أإدُهر 
أنذذه نطذذق بذذذ)أن( أ : ودوا أن تذذدهن فيذذدهنرا، ف لذذرن  (5)أنذذه علذذى تذذرهم وذِثرررِن 

 .(6)عطيا على الثرهم(
 يذذذذ د لمراقذذذذي ويذذذذ ى ابذذذذن هرذذذذام أن النصذذذذب نحمذذذذرل علذذذذى المبنذذذذى: قذذذذال فذذذذي 

وووذ ِررررع تررررد ك البطذذذذف علذذذذى المبنذذذذى: )وأنذذذذا المنصذذذذري فبذذذذ  فالقذذذذ ا ي ببضذذذذ م: 
( ف د ُعذ  .(7)حم  على نبنى: ودوا أن تدهن 

َوَقرَ  ف ْإَعْعنت وعلى البطف على المبنى وجه نصب )فاطلي( في قرله تبالى 
َت ذْوَْسررَمرَب ك َيل َع ى َا ى َِرره  متعَسررى  َس َ رَمرررنت ذمْررك     َصررْإإرً ََِ ل  رر  أَمْرلترر َ  فَررََّن َأْسررَمرَب ذِسيررَ رَوذ

 .(8)َوى ِن   َوَظتُّهت َكرذ ْلً 
 ي أن أبلغ. لا ف ر عطف على نبنى )لبلي أبلغ(، وهر: لب

وقال الزنخر  : )وق ئ )ف طلي( بالنصب على جراي الث جي ترذبي ا للث جذي 
ى أن اليبذذل المضذذا ع الراقذذي ببذذد ، وهذذاا هذذر  أ  الالذذرفيين الذذاين  هبذذرا ) لذذ(9)بذذالثمني(

 . (10)ينثصب الثمنياليا  في جراي 
                                         

 . 2/479( نمني اللبيب: 1)
  .8/309( ينا : ال ح  المح ط: 2)
 .8/309، والق ا ي المر ر ي )فيدهنرن(، ال ح  المح ط: 9( سر ي القلم:3)
 . 3/36( الالثاي: 4)
 لى المبنى. ( الثرهم ا ي ماد ابن هرام في ترج ه اآلوات الق آن   ويسثبمل البطف ع5)
 .8/309( ال ح  المح ط: 6)
 .2/479( نمني اللبيب: 7)
 .37و 36( سر ي غاف : 8)
 .3/428( الالرا : 9)
 .2/479نمني اللبيب: ( 10)
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و ي  ابن هرام ت وي ت ال ص يين في ترج ه نصب )فذاطلي( قذال: )ويثذ ولرن 
أو علذى البطذف علذى  ذمْرك     َصرْإإرً ق ا ي حيص:  نا على أنذه جذراي لونذ  وهذر 

 َذْوَْسَمرب :على حد قرله 
ررررررررم ت عمرررررررررء  وت ررررررررإي ع رررررررر   ِو

 

 .…………………(1) 
 

 :(2)وهر: أن أبلغ ، على حد قرله أملَأو على نبنى نا وقي نرقي 
 .(3)…………(وا سابق  شيئا

وانثقل نن نسائل اإلع اي  لذى نسذائل عذرد الضذمي  الداخلذ  فذي نذادي الحمذل 
فالوذذل أن وبذذرد الضذذمي  علذذى ليذذ  نطذذابق لذذه فذذي اإلفذذ اد والثثن ذذ  والجمذذي والثذذايي  

 وجد خ فه؛ أول حم  على نبنى يناس ه. والث ني ، فإن
ررْك ف ْإَعررْعَن فيذذي قرلذذه تبذذالى  ررْعف  م  َُ رره  َعلَررى  ررْك قَرْعم  َفَ ررر آَمررَك ِ  تعَسررى ى الي ذتر  ييررة  م 

ْ  َأْن يَرْف  َُررت ْ   ، اخثلف الميس ون في ممي  الجمي في )نلئ م( على م وبرد؟(4)َوَمََل   
؛ لن ف عذذرن  و أوذذحاي وذذ تم ون لذذذه، فقذذال الزجذذا : )جذذاز أن وقذذال: نلذذذئ م

 .(5)والمو نن القرم ال ضسا  الاين ي جي  لى قرل م(
 فالال م نن باي الثمليب، ي نا ف عرن نقصرد به المو وال ضسا .

وقال الزنخر  : )فإن قلل:  لى م ي جذي الضذمي  فذي قرلذه: )ونلذئ م(؟ قلذل: 
 ض . لى ف عرن، بمبنى: آل ف عرن، يما وقال:  ة ب  ون

أو لنذذذه  و أوذذذحاي وذذذ تم ون لذذذه. ويجذذذرز أن ي جذذذي  لذذذى الا يذذذ ، أ : علذذذى 
خر  نن ف عرن وخر  نذن أشذ ا  بنذي  سذ ائيل؛ لن ذم يذانرا ومنبذرن أعقذاب م خرفذا 

 .(6)نن ف عرن علي م وعلى أنيس م، ويدل عل ه قرله: )أن ويثن م( ي يد: أن وباب م(
د؛ فلذذذر يذذذان المبنذذذى آل ف عذذذرن الذذذا   يذذذ د الزنخرذذذ   ف ذذذه ببذذذ وذِ ع  ررره ذوو 

 ول   ف عرن نيسه لما احثا   لى  ي  )ونلئ م( الا  يدل على آل ف عرن أنيس م.
 ف ر نرافق لما  ي د الزجا . أمر ذِثرِن 

                                         

 *أحب  لي نن ل   الرير *، وتمانه: 3/45( لم سرن بنل بحدل والبيل نن شراهد الالثاي: 1)
 .( هر زهي  بن أبي سلمى2)
 .2/479، وينا : 2/551( نمني اللبيب: 3)
 .83( سر ي يرن : نن اآلو 4)
 .3/30( نباني الق آن وإع ابه: 5)
 .2/249( الالرا : 6)
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 الن ذذذذذذذا   خمسذذذذذذذ  أوجذذذذذذذه فذذذذذذذي نجذذذذذذذي  الضذذذذذذذمي  فذذذذذذذي و يذذذذذذذ  أبذذذذذذذر الب يذذذذذذذات 
 )نلئ م( جمبا.

 قال: ) نما جمي الضمي  في )نلئ م( لخمس  أوجه:
 أنه   ا  ي  علم أنه نبه غي د، فباد الضمي   ل ه وإلى نن نبه. ذوو  
أنذذه  خ ذذا  عذذن ج ذذا ، والج ذذا  نخبذذ  عذذن نيسذذه بليذذ  الجمذذي، ف قذذرل:  ذِثرررِن 

 .(1)َقرَ  َرب   ذْر   تعن  نحن فبلنا. ونن هاا قرله: 
أن فذذي الالذذ م حذذا  نضذذا ، وتقذذدي د، علذذى خذذر  نذذن آل ف عذذرن،  وذِثرِررث 

 المضا  وأ قام المضا   ل ه نقانه.فحا  
 أن جمي الضمي  وبرد على الا ي  الثي تقدم  ي ها. وذِإذمع 

 .(2)أنه وبرد على القرم الاين تقدم  ي هم( وذخلرم  
و ي  ابن هرام أغلب هاد اآل ا ، فقال: )واخثلف في هاا الضمي  على ث ث  

 نااهب:
   الماير  على قرلين:  نه عائد على ناير ، ثم اخثلف في  ل أإد ر 

 قرل الخيش سبيد بن نسبدي: أنه على الا ي .أإدُهر  
قذذرل ببضذذ م: أنذذه عائذذد علذذى )ف عذذرن( علذذى جبلذذه اسذذما للقبيلذذ ، يمذذا  ذِثرررِن 

 :(3)قال
 ومم رررررررررررررررررررك َوَِررررررررررررررررررردوذ عررررررررررررررررررررمإت 

 

 ذو ذِط ررررررررررررررررع  وذو ذِ ررررررررررررررررإ  
 

 فمني و   )عان ( حين أ اد به القبيل .
فإعرعن رنرن ويقبذد زيذد؛ لن قرلذه سذ حانه على هاا ف ر ناي  قرل : نن وق

بذدل نذذن )ف عذذرن( وهذر حمذذل علذذى  أن يف ررُر حمذذل علذذى المبنذى، وقرلذذه  وملر ر 
 اللي .

  نه عائد على نحاو ، والثقدي ؛ على خر  نن آل ف عرن. ذملا م ذِثرِن 
 نذه عائذد علذى نجمذرع نحذاو  اسذثلزنه المذاير  و لذ  لنذه  وذملا م ذِثرِرث 

 .(1))ف عرن( علم أنه نبه غي د(لما  ي  
                                         

 .99( سر ي المؤننرن: نن اآلو 1)
 .420و 1/419( الب ان في غ يب  ع اي الق آن: 2)
 .64( هر  و الو ي البدواني، ديرانه: 3)
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والمذاب ان الثذذاني والثالذذ  لليذذ ا  جذذا ا فذذي قرلذذه: )وإنمذذا قذذال )ونلذذئ م( وف عذذرن 
واحد؛ لن المل    ا   ك  بخر  أو بسي  أو قدوم نن سي   هب الرهم  ل ه وإلى نذن 

 ….نبه
وقذذذذد ولذذذذرن أن ت يذذذذد بذذذذذ)ف عرن( آل ف عذذذذرن وتحذذذذا  الول، ف جذذذذرز يمذذذذا قذذذذال 

 َذَِْ ْإَيةَ َوذْسَّن   (2) )(3)ت يد: أهل الق ي ، و  أعلم. 
ولذذذم يذذذ جح ابذذذن هرذذذام شذذذيئا نذذذن هذذذاد الثيسذذذي ات  نمذذذا اكثيذذذى بذذذاي ها؛ ل فذذذي نذذذا 

 أشلل في عرد الضمي  على ني د وهر جمي. 
ْك آَية  و ي  الزنخر   ترج ه عرد ال ا  في قرله تبالى  َوَقرِتعذ َمْرَ ر ََتْت َُر م ه  م 

ُ ْيَ ِ َ ْسَحإَ  ََ ِب تْؤم  َر َفَ ر ََنْكت َِ  .(4)َ  ب 
فقال: )فإن قلل: نا نحل )ن ما(؟ قلل: ال في بمبنى: أوما شي  ت تنا بذه، أو 
نصب بمبنى: أوما شذي  تحضذ نا ت تنذا بذه، و)نذن آوذ ( تبذين لذذ)ن ما( والضذمي ان فذي 

اني أنذذ  علذذى )بذذه( و)ب ذذا(  اجبذذان  لذذى )ن مذذا(،  ا أن أحذذدهما  يذذ  علذذى الليذذ  والثذذ
 .(5)المبنى؛ لنه في نبنى اآلو (

وي ى ابن هرام أن الضمي  في )ب ا( وبرد  لى )اآلو ( وهر الوذل، قذال فذي 
َرحديثه عن )ن ما(: )اسم؛ لبرد الضمي   لي ا في:  ْك آَية  ِ َ ْسَحَإَ  ب   َمْرَ ر ََتْت َُر م ه  م 

ومذذمي  )ب ذذا( حمذذ  علذذى الليذذ   : عذذاد علي ذذا مذذمي  )بذذه((6)وقذذال الزنخرذذ   وغيذذ د
 وعلى المبنى، انث ى.

 .(7)والولى أن وبرد ممي  )ب ا( لذ)آو ((
 ف نا أخا بااه  اللي ، وةبد عن الث ويل.

                                                                                                              

 .1/297ي اللبيب: ( نمن1)
 .82( سر ي يرسف: نن اآلو 2)
 .477-1/476( نباني الق آن: 3)
 .132( سر ي الع ا :4)
 .132( الالرا : 5)
 .1/371( نثل أبي الب يات الن ا   في يثاي الب ان في غ يب  ع اي الق آن: 6)
 .1/330( نمني اللبيب: 7)
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هذذذاد نمذذذا   نذذذن ترجي ذذذات ابذذذن هرذذذام فذذذي الحمذذذل، واسذذذثطبل أن أقذذذف علذذذى 
لمنصذري نن جه في د اس  المس ل ، حي  ابثدأ بالج ، ثذم الجذزم، ثذم ااسذم الم فذرع وا

وإن لذذم –واليبذذل المنصذذري. وقذذد اعثمذذدت هذذاا المذذن ج فذذي د اسذذثي ل ذذاا اليصذذل، وهذذر 
 ا أن الثبذذ   علذذى نبنذذى الحمذذل عنذذدد نذذن خذذ ل الرذذراهد  -وصذذ ح بثب يذذف الحمذذل

 والنثل  الثي  ي ها وا س ما الصر  الثي قدنل ب ا اليصل.
ترج ذه آوذات  واسثبمل البطذف علذى المبنذى بذدا نذن البطذف علذى الثذرهم فذي

 الق آن البا م، ت دبا وج ى عل ه في ترج ه شراهدد.
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 المبحث الثاني
 النيابة بين حروف الجر، والتضمين

 أوال: النيابة:

 ذاحث م تبذين لقيل ح و  الج  اهثمانا واف ا نن النحذاي واللمذريين. وخ وذ  ن
 .(1)   لي ا الس اق، وقد تثي ع عنه نبان أخ ى، وحثاأن للح   نبنى أول ا

 ونن خ ل د اس  هاد الح و  تبين في ا  أوان:
وهذذذر نذذذاهب الالذذذرفيين الذذذا  وجيذذذز ن ابذذذ  ببذذذض الحذذذ و  عذذذن ببذذذض  ذوو  

 .(2)ق اسا، وة اا وبطرن للح   الراحد أكث  نن نبنى
وهر ناهب ال ص يين، الا  ا وجيز تل  الن ابذ ، ويذ ى أن لالذل حذ    ذِثرِن 

، ويمني ن اب  ببض الح و  عن ببض ق اسا، ونا أوهم  لذ  ف ذر نبنى حق ق ا واحدا
 نحمرل على تضمين اليبل نبنى فبل يثبدى بال  الح   أو على شاو  الن اب .

 وتحذذذذذذدث ابذذذذذذن السذذذذذذ ا  علذذذذذذى ن ابذذذذذذ  الحذذذذذذ و  وجرزهذذذذذذا نقيذذذذذذدي بثقذذذذذذا ي تلذذذذذذذ  
الحذذ و  ببضذذ ا عذذن ببذذض وإا فذذ  جذذراز نذذن دون  لذذ  الثقذذا ي، قذذال: )واعلذذذم أن 

 ي تثسذذذي في ذذذا فثقذذذ م ببضذذذ ا نقذذذام ببذذذض   ا تقا ةذذذل المبذذذاني، فمذذذن  لذذذ  )ال ذذذا ( البذذ
 تقرل: ف ن بمل  وفي نل .

وإنمذذذا جذذذازا نبذذذا؛ لنذذذ    ا قلذذذل: فذذذ ن بمرمذذذي يذذذاا ويذذذاا، فقذذذد خبذذذ ت عذذذن 
اتصذذاله والثصذذاقه بذذال  المرمذذي، وإ ا قلذذل: فذذي نرمذذي يذذاا، فقذذد خبذذ ت بذذذ)في( عذذن 

 احثرائه  واد وإحاطثه به.
 ا تقذا ي الح فذان؛ فذإن هذاا الثقذا ي وصذلح للمباق ذ ، وإ ا ت ذاين نبناهمذا لذم فذإ

وجز. أا ت ى أن  ج  لر قال: ن  ت في زيد أو يثبل  لى القلم، لم ولذن هذاا يلثذ   
 .(3)به، ف اا حق ق  تباقب ح و  الخيض، فمثى لم يثقا ي المبنى لم وجز

، (4)و  ببضذ ا نلذان ببذض(وأف د ابن جني بابا هر )بذاي فذي اسذثبمال الحذ  
 قال ف ه: )هذاا بذاي يثلقذاد النذاس نبسذرا، سذا جا نذن الصذنب  ونذا أببذد الصذراي عنذه 

 
وأوفقه دونه؛ و ل  أن م وقرلرن:  ن ) لى( تالرن بمبنى )ني( ويحثجرن بال  بقرل   

                                         

 .7د حسن عراد: ( ينا : تناوي ح و  الج  في لم  الق آن، د. نحم1)
 .239: ( ينا : ااقثضاي ابن السيد2)
 .506-1/505( الورل ابن الس ا : 3)
 .2/308( ينا : الخصائص: 4)
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ْي  سذذذذ حانه  مبنذذذذى ، أ : نذذذذي  ، ويقرلذذذذرن:  ن )فذذذذي( تالذذذذرن ب(1)َمررررْك أَْنَصرررررر َّ ى َا ذ
، أ : علي ذا.... (2)َوَوتَصرل  مَرُيكتْ      تراتو   ذُِيْار   )على( ويحثجرن بقرلذه عذز اسذمه 

وغيذذ   لذذ  نمذذا ير دونذذه، ولسذذنا نذذدفي أن ولذذرن  لذذ  يمذذا قذذالرا، لالنذذا نقذذرل:  نذذه ولذذرن 
بمبنذذاد فذذي نرمذذي دون نرمذذي، حسذذب الحذذرال الدام ذذ   ل ذذه والمسذذرغ  لذذه، ف نذذا فذذي 

يل حال ف . أا تذ ى أنذ   ن أخذات باذاه  هذاا القذرل غيذ  هلذاا كل نرمي وعلى 
ا نقيذذدا لزنذذ  عل ذذه أن تقذذرل: سذذ ت  لذذى زيذذد، وأنذذل ت يذذد نبذذه. وأن تقذذرل: زيذذد فذذي 
اليذ س، وأنذل ت يذد عل ذه، و: زيذد فذي عمذ و، وأنذل ت يذد عل ذه فذي البذداوي، وأن تقذرل: 

 .(3)ل ويثياحش( ويل الحدي  بزيد، وأنل ت يد عنه، ونحر  ل  نما وطر 
 فابن الس ا  وابن جني لم ينال ا الن اب  ولالن ما ومبا أورا ل ا.

هذ( ناهب الالرفيين ف جذاز ن ابذ  الحذ و  وعقذد فذي 256و هب ابن قثي   )ت 
، وعذذين ل ذذذا بذذابين فذذذي (4))أدي الالاتذذب(: )بذذاي دخذذذرل ببذذض الصذذذيات نلذذان ببذذذض(

 .(5)كثابه )ت ويل نرلل الق آن(
ي  حذذذذذ و  المبذذذذذاني ونذذذذذا شذذذذذاكل ا نذذذذذن الفبذذذذذال الثذذذذذي ا بذذذذذاي )تيسذذذذذ أوهل رررررر 

 تنص  (.
 باي )دخرل ببض الصيات نلان ببض(. وذُِإ 

هذذذ( فبقذذد 458هذذذ(، وابذذن سذذيدد )ت 337)ت  (6)وإلذذى نثذذل هذذاا  هذذب الزجذذاجي
 .(7)فص  في )المخصص( أطلق عل ه )ح و  المباني(

 ثس يل( و)ش حه(.وتابي ابن نال  الالرفيين في )الخ و  اللخ  ( وفي )ال
ويان أبذر ح ذان الندلسذي وذ يحا فذي  نالذا  ن ابذ  الحذ و ، فيذي تيسذي  قرلذه 

َ  ُ ر  ْ تبذذذالى  لَرررْعذ ى َا َصرررَ ر َُ ، قذذذال: )وزعذذذم النضذذذ  بذذذن شذذذميل أن ) لذذذى( هنذذذا (8)َوى َذذ 
َوال ََتْكتلترعذ بمبنى )ني( أ : وإ ا خلرا ني ش اطين م، يما زعمرا  ل  في قرله تبذالى 

                                         

 . 14( سر ي الصف: نن اآلو 1)
 . 71( سر ي طذه: نن اآلو 2)
 .308-2/307( الخصائص: 3)
 .549، 536( ق: 4)
 .517( ق: 5)
 .54نحر: ( ينا : اإلوضاح في علل ال6)
 .14/44( ينا : 7)
 . 14( سر ي ال ق ي: نن اآلو 8)
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ْي  ، و(1)َعذهَلتْ  ى َا َأْمررَعذِ كت ْ َأْمرر ، أ : نذذي أنذذرالالم، ونذذي  .... وا َمررْك أَْنَصرررر َّ ى َا ذ
 حج  في شي  نن  ل .

وقيل: ) لى( بمبنى )ال ا (؛ لن ح و  الج  ينري ببض ا عن ببض، وهاا 
 .(2)م  ف؛    ن اب  الح   عن الح   ا وقرل به سيبريه والخليل(

هرذذذام نذذذاهب الالذذذرفيين فقذذذال فذذذي الن ابذذذ : )نذذذاهب ال صذذذ يين، أن  و جذذذح ابذذذن
أح   الج  ا ينري ببض ا عن ببض بق اس يما أن أح   الجذزم وأحذ   النصذب 
كذذذذال ، ونذذذذا أوهذذذذم  لذذذذ  ف ذذذذر عنذذذذدهم  نذذذذا نذذذذؤول تذذذذ وي  وقبلذذذذه الليذذذذ ، يمذذذذا قيذذذذل فذذذذي 

   َوَوتَصل  مَرُيكتْ      تاتو   ذُِيْاعلذى( ولالذن شذ ه المصذلري  ،  ن )في( ل سذل بمبنذى(
 لثملنه نن الجاع بالحال بالري .

وإنا على تضمين اليبل نبنى فبل يثبذدى بذال  الحذ  ، يمذا مذمن ببضذ م 
 :(3))ش ةن( في قرله

 …..صررررررررررإمك ِبرررررررررررء ذِمحررررررررررإ 
 

 …………………… 
 

، نبنذذى )لطذف(، وإنذا علذذى (4)َوقَرْد َأْإَسرَك    نبنذى ) ويذن( و)أحسذن( فذذي 
 ن أخ ى.شاو   ناب  يلم  ع

وهاا الخي  هذر نحمذل ال ذاي يلذه عنذد أكثذ  الالذرفيين وةبذض المثذ خ ين، وا 
 .(5)وجبلرن  ل  شا ا وناهب م أقل تبسيا(

ونذذذن هذذذاد الرذذذ ادي الثذذذي أقذذذ  في ذذذا للقذذذائلين بالن ابذذذ  بقلذذذ  الثبسذذذف، وذذذ ح ابذذذن 
 هرام في نراطن يثي ي برقرع ح   نلان ح  ، وإعطائه نبناد.

ن )نمنذذذي اللبيذذذب( تحذذذدث باسثيامذذذ  عذذذن الدوات ونن ذذذا فيذذذي ال ذذذاي الول نذذذ
ح و  الج  الثي بين نباني ا، ون ه على تبدد المباني للح   الراحد في طائيذ  نمذا 
د سه نن ا فض  عما  ي د في يث ه الخ ى، نثل )أومذح المسذال ( ت بذا ابذن نالذ  

 في )ألييثه(.
                                         

 . 2( سر ي النسا : نن اآلو 1)
 .69-1/68( ال ح  المح ط: 2)
 ( أبر مؤيب ال الي: وتمانه: 3)

 صرررررررررإمك ِبررررررررررء ذِمحرررررررررإ   تإف رررررررررأ
 

 مرررررررررَت ُررررررررر  ُضرررررررررإ هلرررررررررك ن ررررررررر   
 

 

 . 100( سر ي يرسف: نن اآلو 4)
 .1/111( نمني اللبيب: 5)
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 وأم ي ل اد المس ل  أنثل  في اآلتي:
 .(1)ح   ج  ل ةب  عر  نبنى( :ال ا  المي دي)ال ا (: )قال في ح   

والالذا  الميذذ دي: جذا ي وغي هذا والجذذا ي حذ   واسذذم قذال: ) (الالذذا )وفذي حذ   
 .(2)والح   له خمس  نبان(

 .(3)وقال في ال م الجا ي: )ول م الجا ي اثنان وعر ون نبنى(
هذاد القذذرال فذذي ن ابذذ  الحذذ و  الحادوذ ، وللحذذ و  الثنائ ذذ  نصذذيب وافذذ  نذذن 

ونذذن هذذاد الحذذ و  )عذذن( قذذال: )ل ذذا كذذ م ابذذن هرذذام فذذي ن ابذذ  ببضذذ ا عذذن ببذذض. 
و)نذن( قذال: ))نذن( ، (5)و)في( قال ف ه: )ح   ج  له عر ي نبان(، (4)عر ي نبان(

 .(6)ت تي على خمس  عر  وج ا(
، (7)حذذذذ   جذذذذ  لذذذذه ثمان ذذذذ  نبذذذذان(ى( قذذذذال ف ذذذذه: )ونذذذذن الحذذذذ و  الث ث ذذذذ  ) لذذذذ

  .(8)و)على( قال: )ول ا تسب  نبان(
 ب ا قسمان نن الرراهد.  ووجه ف اد القرال دليل على أن ابن هرام قال بالن اب

َصرة  أَْمَصرررت ذِيرا يَك َكَفرإتوذ َس فيي قرله تبذالى   ُ رَ  َصر َوذقْرََتََب ذَِْعْعردت ذحْلَرلُّ فَرإ َذذ   
ُير ظَرِ   ْيَ  ْك َ َاذ َمْ  كت ُير    َغْفَلة  م   .(9)َويْرَلَُر َقْد كت

( فذي هذذاد اآلوذ  ن ادفذذ  لذذ)عن(، قذذال فذي  يذذ د لمبذذاني يذ ى ابذذن هرذام أن )نذذن
رررْك ذ ْكرررإ  )نذذذن(: )السذذذادس: ن ادفذذذه )عذذذن( نحذذذر قرلذذذه تبذذذالى  رررَ ة  قرتلترررعبتتْ  م  فَرَعيْررر   ِ ْلَ رس 

ْي   ْك َ َاذ(10) ،ذ ُير    َغْفَلة  م   .َس َويْرَلَُر َقْد كت
 نذذذذذن البذذذذذااي  وقيذذذذذل: هذذذذذي فذذذذذي هذذذذذاد اآلوذذذذذ  ل بثذذذذذدا ؛ لثييذذذذذد أن نذذذذذا ببذذذذذد  لذذذذذ 

 فَرَعيْررررررر   ِ ليررررررررا يَك َكَفررررررررإتوذ أشذذذذذذذد، ويذذذذذذذ ن هذذذذذذذذاا القائذذذذذذذل وبلذذذذذذذذق نبناهذذذذذذذا بذذذذذذذذ)ويل( نثذذذذذذذذل: 

                                         

 .2/135. وينا : أومح المسال : 106-1/101للبيب: ( نمني ا1)
 .2/141. وينا : أومح المسال : 179-1/176( نمني اللبيب: 2)
 .2/131. وينا : أومح المسال : 220-1/208( نمني اللبيب: 3)
 . 1/147( نمني اللبيب: 4)
 . 1/168( نمني اللبيب: 5)
 . 1/318( نمني اللبيب: 6)
 . 1/174( نمني اللبيب: 7)
 . 1/143( نمني اللبيب: 8)
 . 97( سر ي النب ا :9)
 . 22( سر ي الزن : نن اآلو 10)
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رررررررَك ذُِيررررررررر    ، وا وصذذذذذذذح يرنذذذذذذذه تبل قذذذذذذذا وذذذذذذذنام ا لليصذذذذذذذل بذذذذذذذالخب ، وقيذذذذذذذل: هذذذذذذذي (1)م 
ل بثذذذدا ، أو هذذذي فذذذي الول للثبليذذذل، أ : نذذذن أجذذذل  يذذذ   ؛ لنذذذه   ا  يذذذ   (2)في مذذذا

 .(3)قسل قلرة م(
ْي  يثبلق باآلو  الولى: أنا نا  رْك ذ ْكرإ  ذ رَ ة  قرتلترعبتتْ  م  وج  ذا ، فقذد فَرَعيْر   ِ ْلَ رس 

الزنخر   على الثبليل قال: ))نن  ي   ( نذن أجذل  يذ د، أ :   ا  يذ    عنذدهم 
 .(4)أو آواته اشم زوا وازدادت قلرة م قساوي(

رررررررررررَ ة  قرت وقذذذذذذذذذذال اليذذذذذذذذذذذ ا : )وقرلذذذذذذذذذذذه:  ْي  فَرَعيْررررررررررر   ِ ْلَ رس  رررررررررررْك ذ ْكرررررررررررإ  ذ  ، لترررررررررررعبتتْ  م 
 ، يذذذذذل وذذذذذراي. تقذذذذذرل: اتخذذذذذات نذذذذذن طبذذذذذام أكلثذذذذذه، وعذذذذذن طبذذذذذام (5) يذذذذذ   (و)عذذذذذن 
 سذذذذذذذرا  فذذذذذذذي المبنذذذذذذذى. ويذذذذذذذ ن قرلذذذذذذذه: قسذذذذذذذل نذذذذذذذن  يذذذذذذذ د، أن ذذذذذذذم جبلذذذذذذذرا يذذذذذذذابا أكلثذذذذذذذه، 

 قلذذذذذذذذذذذذرة م.... زادهذذذذذذذذذذذذا قسذذذذذذذذذذذذري. ويذذذذذذذذذذذذ ن نذذذذذذذذذذذذن قذذذذذذذذذذذذال: قسذذذذذذذذذذذذل عنذذذذذذذذذذذذه ي يذذذذذذذذذذذذد: ف قسذذذذذذذذذذذذى 
 .(6)أع مل عنه(

هرذام نبثمذد علذى مذابط  ي نذاد سذابقا فذي نرقيذه والا  أ اد أن نا  جحه ابن 
 .(8)وهر وجرد الق ا ي الثان   (7)نن الث ويل

ونن أورل الث ويل المبثمدي عند ابن هرام في اآلوات الق آن   أن ولرن لذال  
الث ويذذذل اسذذذثبمال فذذذي النصذذذرق الق آن ذذذ  ف قذذذاس علي ذذذا؛ لذذذاا قذذذال فذذذي نبذذذاني )عذذذن(: 

َ  َو ت )السابي: ن ادف  )نن( نحر  َمرو    َويَرْ فتع َعك  ذِسي   َ ر ، (9)َع ذِيا َّ يَرْ َم ت ذِ يعَمَة َعْك ع 

                                         

 . 27( سر ي ق: نن اآلو 1)
 ( أ  في اآليثين.2)
 .2/189، وينا : ش ح اللمح  البد ي : 1/321( نمني اللبيب: 3)
 . 3/394( الالرا : 4)
 .3/394لالرا : ( وهي ق ا ي  ي ها الزنخر   ولم ينسب ا. ينا : ا5)
 .2/418( نباني الق آن: 6)
 . الط وح نن هاد  82( ينا  الصيح  7)
 ( وهي )عن  ي   (.8)
 . 25( سر ي الرر ى: نن اآلو 9)
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لترعذ( 1)الراهد في الولذى ْ  َأْإَسرَك َمرر َع   رت ََ ذِيا يَك نَر َرَ مير ت َعرُرْ فَر رت تم  رَ  بذدليل:  (2)أتوَِ  
إ   َُ ِْ َك ذ َر َوََلْ يرت َرَ ميْ  م  ْك َأَإد ُه  ُيررَمريَُر ترَ (3) ،م   .(4))(5)َ ميْ  م 

فاليبذذذل )وقبذذذل( يثبذذذدى بذذذذ)نن( وقذذذد و د فذذذي النصذذذرق الق آن ذذذ  يمذذذا نثذذذل ابذذذن 
 هرام، فإ ا تبدى بح   آخ ، وجه  ل  الح   على الن اب  وهاا نا قال به.

رررْ  ى نيرررهت وفذذذي قرلذذذه تبذذذالى علذذذى لسذذذان ف عذذذرن  ررر تْ  َِرررهت قَرْمرررَ  َأْن آَذَن َِكت قَررررَ  آَمُرْ
ررشف  َوَوتَصررل  مَرُيكتْ      ََِكم رريتكت ت   ُ ررْك  ررْ  م  ررْحَإ َفََلتَقط  َ رركي أَيْررد َيكتْ  َوَأْر تَلكت رر ت ذِس   ذِيررا َّ َعليَ كت

، وهذاد اآلوذ  احذثج ب ذا الالرفيذرن فذي (6) تاتو   ذُِيْار   َوَِر َرْ َل تكي أَيرَُُّرر َأَصردُّ َعرَاذْلً َوأَمْرَ رى
)في( في اآلو  على نبنى )على( واحثجرا وحملرا  (7)ن اب  الح و  ببض ا عن ببض

 :(8)بقرل سريد بن أبي ياهل ال رل   
  ت ت صرلمعذ ذِ مردَّ     را   لرة

 

 فش عطسْأ صر مرنت ىال أ ردعر 
 

قذذال اليذذ ا  ببذذد  يذذ  اآلوذذ : )وصذذلح )علذذى( فذذي نرمذذي )فذذي( وإنمذذا وذذلحل 
ه ي في في ذا )في( لنه ي في في الخر   في طرل ا فصلحل )في( وولحل )على( لن

 .(9)ف صي  علي ا(
بمذذذا احذذذثج بذذذه أبذذذر  (12)واحذذذثج الطبذذذ    (11)والخيذذذش (10)وة ذذذاا قذذذال أبذذذر عبيذذذدي

 عبيدي وهر قرل سريد بن أبي ياهل ال رل  ، السابق  ي د.

                                         

 ( أ  في )عن( الولى )عن م ادد(. 1)
. وهذذذي قذذذ ا ي نذذذافي وابذذذن يثيذذذ  وأبذذذي عمذذذ و يناذذذ : النرذذذ  فذذذي 16( سذذذر ي الحقذذذا : نذذذن اآلوذذذ 2)

 .373: الق ا ات البر 
 . 27( سر ي المائدي: نن اآلو 3)
 . 127( سر ي ال ق ي: نن اآلو 4)
 .1/148( نمني اللبيب: 5)
 . 71( سر ي طذه:6)
 .3/157وش ح الثس يل ابن نال : ، 2/308الخصائص: و  2/319المقثضب: ( ينا : 7)
 . 45( ديرانه: 8)
 .2/186( نباني الق آن: 9)
 .24-2/23( ينا : نجاز الق آن: 10)
 .1/46( نباني الق آن لوخيش: 11)
  .16/188( ينا : جاني الب ان: 12)
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وقال الزجذا  فذي جذراز ن ادفذ  )فذي( نبنذى )علذى(: )لن الجذاع ورذثمل علذى 
على الجبذل، وفذي الجبذل؛ وصذلح؛ المصلري، لنه قد أخاد نن أقطا د. ولر قلل: زيد 

 .(1)لن الجبل قد اشثمل على )زيد((
أن )فذي( فذي اآلوذ  للا ف ذ  ف ذي عنذدد باق ذ   -وهذر بصذ   –وي ى الزنخر   

علذذذى أوذذذل نبناهذذذا وأول اآلوذذذ  علذذذى هذذذاا المبنذذذى فقذذذال: )شذذذ ه تملذذذن المصذذذلري فذذذي 
قذذال فذذي و . (2)ه، فلذذال  قيذذل فذذي جذذاوع النخذذل(ئذذعى فذذي وعار الجذذاع بذذثملن الرذذي  المذذ

ذا وعل النَّْخذذلل وقذرل م فذذي قرلذه تبذذالى كثابذه الميصذذل: ) ذلالب نَّال ْم فلذذي ج  ن ذا بمبنذذى   ،و ل  و 
)علذى( عمذذل علذذى الاذذاه . والحق قذ  أن ذذا علذذى أوذذل ا؛ لذثملن المصذذلري فذذي الجذذاع 

 .(3)تملن الالائن في الا   ف ه(
و جذذذح ابذذذن هرذذذام نذذذا  هذذذب  ل ذذذه قسذذذم نذذذن النحذذذريين فذذذي ن ادفذذذ  )فذذذي( نبنذذذى 

، ولبلذذه سذذا  علذذى (5)، و)شذ ح اللمحذذ  البد يذذ ((4))علذى( فذذي يثاب ذذه )أومذذح المسذذال (
بذذن نالذذ  وأبذذي ح ذذان فذذي شذذ ح يثابي مذذا. ولالننذذا نجذذد الثذذ ج ح نصذذ حان بذذه فذذي خطذذى ا

كثابذذه )نمنذذي اللبيذذب( والذذا  وبذذد خ وذذ  فالذذ د، حيذذ   يذذ  نذذا  هذذب  ل ذذه الالرفيذذرن 
. فقذذال ببذذد  يذذ  نذذاهب الالذذرفيين: )ونذذاهب م (6)وال صذذ يرن فذذي نسذذ ل  ن ابذذ  الحذذ و 

 .(7)أقل تبسيا(
 د قسذذذذما نذذذذن الثرجي ذذذذات المبثمذذذذدي علذذذذى  وا وبنذذذذي هذذذذاا الثذذذذ ج ح نطلقذذذذا، بذذذذل

 الن اب ، وأبقى الح   على أوالثه وحق قثه دون ت ويل.
:  ن )عذذن( فذذي قرلذذه تبذذذالى (8)ونذذن هذذاد القذذرال الثذذي  دهذذا ابذذذن هرذذام قذذرل م

ُْط لت َعك  ذهْلََعق  ، بمبنى )ال ا (.(9)َوَمر يَر

                                         

 .1/417( نباني الق آن وإع ابه: 1)
 .2/546( الالرا : 2)
 2/197( الميصل: 3)
(4 ) 2/137 . 
(5)  2/192 . 
 . الط وح نن هاد  170( ينا : ق: 6)
 . 1/111( نمني اللبيب: 7)
 .74، ويثاي ح و  المباني للزجاجي: 569( ينا : ت ويل نرلل الق آن: 8)
 . 3( سر ي النجم:9)
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ل:  نيل عن القرس، قال ابن قثي   ببد  ي د اآلو : )أ : بال رى. والب ي تقر 
 .(1)أ :  نيل بالقرس(

 .(2)وقال الزجا : )أ : نا الا  و ت لم به نما قاله ب راد(
فذ)عن( هنا ن اب  عن )ال ا (، و ي  ابن هرام هاا القرل وقال: )والااه  أن ذا 

 .(3)على حق قث ا، وأن المبنى: ونا وصد  قرله عن هرى(
مين اليبذذل )نطذذق( نبنذذى فبذذل آخذذ ، فانثقذل الثرج ذذه عنذذدد نذذن الن ابذذ   لذذى تضذذ

 وهر )وصد ( ليثبدى بال  الح   على حق قثه نن غي  ن اب .
ر  َْي وت تي )نن( ن ادف  لل ا  يما في قرله تبذالى  رص  َُ َررر  َوتَرَإذ تْ  يرتْ َإضتعَن َعَل رْ

ف ر     َُ رْك ََرْإف   ُْظترإتوَن م  َك ذِاُّ    يَر يذي، ، قذال الخيذش: )قذال يذرن : أ : بطذ   خ(4)م 
 .(5)تقرل الب ي: م ةثه نن الس ف، أ : بالس ف(

ويذذذ ى الزنخرذذذ   أن ذذذا ابثذذذدا  الماوذذذ  قذذذال: )أ : يبثذذذدئ ناذذذ هم نذذذن تح يذذذ  
لجيذذان م مذذ  ف خيذذذي بمسذذا ق ، يمذذا تذذذ ى المصذذبر  يناذذ   لذذذى السذذ ف.... وقيذذذل: 

 .(6)وحر ون عم ا ف  ينا ون  ا بقلرة م، و ل  نا ت نن ط   خيي، وف ه تبسف(
  بذذذذه ابذذذذن هرذذذذام فقذذذذال عنذذذذد  يذذذذ د لمبذذذذاني )نذذذذن(: )السذذذذابي: ن ادفذذذذ  )ال ذذذذا ( وت

ف     نحر:  َُ ََْإف   ْك  ُْظتإتوَن م  . وهر ب اا وق  (7)، قاله يرن ، والااه  أن ا ل بثدا (يَر
)نن( في اآلو  علذى نبناهذا الوذلي، وهذر ابثذدا  الماوذ ، ويذ د علذى نذن أخ ج ذا نذن 

 نبناها الولي.
َأرتوِن  َمررَذذ الي ا  في ن اب  )نن( ون ادفث ا )في( فذي قرلذه تبذالى كما  د قرل 

َك ذْوَْر    َل تعذ م  َُ(8))(9)، قال الي ا : )أ : أن م لم وخلقرا في الً  شيئا. 

                                         

 .569لل الق آن: ( ت ويل نر1)
 .5/70( نباني الق آن وإع ابه: 2)
 .1/148( نمني اللبيب: 3)
 . 45( سر ي الرر ى: نن اآلو 4)
 .2/105( نباني الق آن لوخيش: 5)
 . 3/474( الالرا : 6)
 .2/189. وينا : ش ح اللمح  البد ي : 1/321( نمني اللبيب: 7)
 . 40( سر ي فاط : نن اآلو 8)
 . 2/370: ( نباني الق آن9)
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وهي عند ابن هرام لب ان الجن ، قال: )والااه  أن ا لب ان الجذن  نثل ذا فذي 
  ْك آَية َُْسْخ م  قرل الزنخر   حي  قذال: )ك نذه قذال: أخب ونذي عذن . وهر (1))(2)َمر نَر

هذذذؤا  الرذذذ يا  وعمذذذا اسذذذثحقرا الل  ذذذ  والرذذذ ي ، أ ونذذذي أ  جذذذز  نذذذن أجذذذزا  الً  
 .(3)اسثبدوا بخلقه دون  (

نذذذذن خذذذذ ل هذذذذاد الثرجي ذذذذات ن حذذذذ  أن ابذذذذن هرذذذذام وقذذذذف نرقيذذذذا وسذذذذطا بذذذذين 
نبثمذذدا علذذى نذذا  يذذ د نذذن  اليذذ يقين، فرجذذه قسذذما نذذن الرذذراهد علذذى الن ابذذ  و د اآلخذذ .

 مرابط الث ويل والثرج ه الثي قال ب ا.
 ثانيا: التضمين:

أشا  النحريرن  لى الثضمين نن خ ل حديث م عن اللياظ الثذي ت خذا نبذاني 
 ألياظ أخ ى.

قال ابن جني: )اعلم أن اليبل   ا يان بمبنى فبل آخ ، ويان أحدهما يثبدى 
ثسي فثرقذي أحذد الحذ فين نرقذي وذاح ه  يذاانا بذ ن بح   واآلخ  بآخ  فإن الب ي قد ت

هذاا اليبذذل فذي نبنذذى  لذذ  اآلخذ ؛ فلذذال  جذي  نبذذه بذذالح   المبثذاد، نذذي نذا هذذر فذذي 
َ رَ  ذِإيَفثت ى َا ن َسر  كت ْ نبناد، و ل  يقرل   عز اسمه  َلَة ذِص   ْ  َِ رْ ، وأنل (4)أتإ  ي َِكت

 فثل ب ذا، لالنذه لمذا يذان ال فذ  هنذا فذي نبنذى  ا تقرل:  فثل  لى الم أي، وإنما تقرل:
اإلفضذا  وينذذل تبذذد  أفضذذيل بذذذ) لى( يقرلذذ : أفضذذيل  لذذى المذذ أي، جئذذل بذذذ) لى( نذذي 

 .(5)ال ف   ياانا وإشبا ا أنه بمبناد(
نْرَ ر َوال تتط ررْع َمررْك وفذذي قرلذذه تبذذالى  رتْ  تتإ يرردت ل يَُررَة ذحْلَ َررر   ذِرردُّ َُرررَك َعررُرْ َوال تَرْ رردت َع رْ

، قذال الزنخرذ  : )وقذال: عذداد، (6)َفْلَُر قَرْلمَرهت َعرْك ذ ْكرإ َ  َوذتريمَرَع َ رَعذ ت وََكررَن َأْمرإت ت فرتإتَررً َأغْ 
  ا جذذاوزد، وننذذه قذذرل م: عذذدا طذذر د.. وإنمذذا عذذدا بذذذ)عن(؛ لثضذذمن )عذذدا( نبنذذى )ن ذذا( 

 و)على( في قرل : نبل عنه عينه، وعلل عنه عينه،   ا اقثحمثه ولم تبلق به.
                                         

 . 106( سر ي ال ق ي: نن اآلو 1)
 .1/321( نمني اللبيب: 2)
 . 3/311( الالرا : 3)
 . 187( سر ي ال ق ي: نن اآلو 4)
 .2/308( الخصائص: 5)
 . 28( سر ي الال ف: نن اآلو 6)
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ن قلذذل: أ  غذذً  فذذي هذذاا الثضذذمين؟ وهذذ  قيذذل: وا تبذذدهم عينذذاك أو ا فذذإ
 تبل عيناك عن م؟ 

 .(1)قلل: اليً  ف ه  عطا  نجمرع نبنيين، و ل  أقرى نن  عطا  نبنى فا(
، (2)م ْك مَرْ د  َأْن َأْظَفإَكتْ  َعَلْ ر  ْ وقال ابن الرج   في ي نه على قرله تبالى 

 يذذ ت بذذه وأ ي نذذي   بذذه، ولالذذن جذذا  )أ يذذ يم علذذذي م(  )أن الجذذا   علذذى ألسذذنث م:
 .(3)نحمرا على أ   يم علي م(

وقال السيد الج جاني: )الثضمين أن تقصد بلي  فبذل نبنذاد الحق قذي وي حذ  
نبذه نبنذذى فبذل آخذذ  يناسذذ ه ويذدل عل ذذه بذذاي  شذي  نذذن نثبلقاتذذه يقرلذه )أحمذذد  ل ذذ  

 ، ودللذذل عل ذذه بذذاي  وذذلثه أعنذذي ) لذذى( ف نذذا( احاذذل ف ذذه نذذي الحمذذد نبنذذى اإلن ذذا
أن ي حمد   ل ذ . وفائذدي الثضذمين  عطذا  نجمذرع المبنيذين فذاليب ن نقصذردان  أ :

 .(4)نبا، قصدا وت با(
 وقذذذذال ابذذذذن هرذذذذام: )قذذذذد ورذذذذ ةرن لياذذذذا نبنذذذذى ليذذذذ  ف بطرنذذذذه حلمذذذذه، ويسذذذذمى 

 .(5) ل  تضمينان(
جبلذه نذذن النذر  الثذذي . و (6)وقذال فذي فائدتذذه: )أن تذؤد  يلمذذ  نذؤدى يلمثذذين(

وات ب نذذه قذذد  يثبذذدى ب ذذا اليبذذل القاوذذ  فقذذال: )ويخذذثص الثخمذذين عذذن غيذذ د نذذن المبذذدَّ
ينقذل اليبذل  لذى أكثذذ  نذن د جذ  ولذذال  عذداى )آلذرت( بقصذذ  ال مذزي بمبنذى )قصذذ ت( 
 لى نيبرلين ببدنا يان قاو ا، و ل  في قذرل م )ا آلذرك نصذحا وا آلذرك ج ذدا( لمذا 

 .(7)نب (ممن نبنى: ا أن

                                         

 . 2/257( الالرا : 1)
 . 24( سر ي اليثح: نن اآلو 2)
 . 1/148( أنالي ابن الرج  : 3)
 . 1/97سيد الج جاني على الالرا : ( حاش   ال4)
 .2/685( نمني اللبيب: 5)
 .2/685( نمني اللبيب: 6)
 .2/226( نمني اللبيب: 7)
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ليررة  ى مْرررَإذ   َ  ى الي َمررْك َسررف َه نَرْفَسررهت وفذذي قرلذذه تبذذالى  ، قذذال (1)َوَمررْك يَرْإغَررمت َعررْك م 
الزجا : )وقذد أكثذ  النحريذرن واخثليذرا فذي تيسذي  )سذيه نيسذه( ويذال  أهذل اللمذ  فقذال 
الخيذش: )أهذل الث ويذل يزعمذرن أن المبنذى )سذيه نيسذه( و هذب يذرن   لذى أن )فبذذل( 

ذذذل( للم المذذذ  فذذذاهب فذذذي هذذذاا نذذذاهب الث ويذذذل، ويجذذذرز علذذذى هذذذاا للم  المذذ ، يمذذذا أن )فبا
 القرل )سي ل زيدا( بمبنى سي ل زيدا.

: نبنذذذاد: أهلذذذ  نيسذذذه، وأوةذذذق نيسذذذه. ف ذذذاا غيذذذ  خذذذا   عذذذن (2)وقذذذال أبذذذر عبيذذذدي
 …ناهب أهل الث ويل وناهب يرن .

و  –ى والقذذرل الجيذذد عنذذد  فذذي هذذاا: أن )سذذيه( فذذي نرمذذي )ج ذذل( فذذالمبن
 .(3) ا نن ج ل نيسه، أ : لم ويال  في نيسه( -أعلم

 . وهر ناهب أبي عبيدي.(4)و أى ابن هرام أن )سيه( ممن نبنى )أهل (
ِ ليرررا يَك الثضذذذمين ليذذذ  )يؤلذذذرن( فذذذي قرلذذذه تبذذذالى  لذذذىونمذذا أولذذذه ابذذذن هرذذذام ع

ْ  تَرررَإمُّرت َأْرمَرَ رة  َأْصررتإ  فَررإ ْن فَررءت  رْك ن َسرر  ر  ر    يرتْؤِترعَن م  ْيَ َغفتررعر  َرإ  عذدى بذذذ)نن(  (5)وذ فَرإ ني ذ
ني أنه وبدى بذذ)على(، لن نبنذاد فذي الاذاه : وحليذرن؛ فثقذرل: حليذل عل ذه، ولذ  : 

 حليل ننه.
وقذذال الزنخرذذ   ببذذد  يذذ  اآلوذذ : )فذذإن قلذذل: ي ذذف عذذد  بذذذ)نن( وهذذر نبذذدى 

ه قيذل: ي بذدون بذ)على(؟ قلل: قد ممن في هاا القسم المخصرق نبنذى ال بذد، فال نذ
 .(6)نن نسائ م نؤلين أو نقسمين(

وقذذذال أبذذذر ح ذذذان: )و)نذذذن( يثبلذذذق بقرلذذذه )يؤلذذذرن( و)آلذذذى( ا يثبذذذدى بمذذذن قيذذذل 
)نذذن( بمبنذذى )علذذى( وقيذذل بمبنذذى )فذذي( ويلذذرن  لذذ  علذذى حذذا  نضذذا  أ : علذذى 

 ت ك و   نسائ م أو في ت ك و   نسائ م.

                                         

 . 130( سر ي ال ق ي: نن اآلو 1)
 .1/56( ينا : نجاز الق آن: 2)
 . 211-1/209( نباني الق آن وإع ابه: 3)
 . 2/525( ينا : نمني اللبيب: 4)
 . 226( سر ي ال ق ي:5)
 . 1/363( الالرا : 6)
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سذذائ م وقيذذل يثبلذذق، بمحذذاو ، وقيذذل )نذذن( زائذذدي والثقذذدي : يؤلذذرن أن وبثزلذذرا ن
نن نسائ م تذ ةص أ ةبذ  أشذ  ( فثثبلذق بمذا تثبلذق بذه  (1)والثقدي : )للاين يؤلرن ]ل م[

 .(2))ل م( المحاو ، قاله الزنخر   
وهذذاا يلذذه مذذ  ف ينذذزد القذذ آن عنذذه، وإنمذذا يثبلذذق بذذذ)يؤلرن( علذذى أحذذد وج ذذين: 

نا أن وضذمن اإليذ   نبنذى  نا أن ولرن )نن( للسبب، أ : وحليرن بسبب نسائ م، وإ
 .(3)اانثناع؛ ف بدى بذ)نن( فال نه قيل: للاين ومثنبرن باإلي   نن نسائ م(

 و جذذذذذذذذح ابذذذذذذذذن هرذذذذذذذذام أن ولذذذذذذذذرن )يؤلذذذذذذذذذرن( قذذذذذذذذد مذذذذذذذذمن نبنذذذذذذذذى )ومثنبذذذذذذذذذرن(، 
 نثاببذذذذذذا أبذذذذذذا ح ذذذذذذان فقذذذذذذال: )أ : ومثنبذذذذذذرن نذذذذذذن و   نسذذذذذذائ م بذذذذذذالحلف؛ فل ذذذذذذاا عذذذذذذدى 

 وذذذذذذذذذ ، و أى أنذذذذذذذذذه ا وقذذذذذذذذذال )نن( ولمذذذذذذذذذا خيذذذذذذذذذي الثضذذذذذذذذذمين علذذذذذذذذذى ببضذذذذذذذذذ م فذذذذذذذذذي اآلبذذذذذذذذذذ
)حلذف نذذن يذذاا( بذذل: حلذذف عل ذذه، قذذال: )نذن( فثبلقذذه بمبنذذى )للذذاين(، يمذذا تقذذرل: لذذي 

 .(4)نن  ن ي(
لَررَة ونثذذل  لذذ  تضذذمين ) فذذ ( نبنذذى اإلفضذذا ، فذذي قرلذذه تبذذالى  ررْ  َِ رْ رر ي َِكت أتإ 

َ رَ  ذِإيَفثت ى َا ن َسر  كت ْ   .(5)ذِص  
قلذذل: ن قلذذل: لذذم عذذد  ال فذذ  بذذذ) لى(؟ قذذال الزنخرذذ   فذذي ترج ذذه اآلوذذ : )فذذإ

لثضمنه نبنى اإلفضا  لما يذان ال جذل والمذ أي وبثنقذان ويرذثمل يذل واحذد نن مذا علذى 
 .(6)واح ه في عناقه ش ه بالل اس المرثمل عل ه(

 وقذذذذذذذذذال أبذذذذذذذذذر ح ذذذذذذذذذان: )وعذذذذذذذذذد  بذذذذذذذذذذ) لى( وإن يذذذذذذذذذان أوذذذذذذذذذله الثبدوذذذذذذذذذ  بال ذذذذذذذذذا ؛ 
ق ي ا نذن الالناوذات ين فصا   ل  لثضمنه نبنى اإلفضا ؛ وحسن اللي  به هاا الثضم

رررررر تَرَغ يررررررَ رالثذذذذي جذذذذذا ت فذذذذي القذذذذذ آن نذذذذذن قرلذذذذه  فَرررررَّْنتتعذ (8) َوال تَرْ َإمترررررع تكي (7) فَرَل ي
إتو تكي (9) َإْإَثكت ْ  َن َْلص   .(10))(11)َفرِْ

                                         

 ، والنص ننقرل ننه.1/363( زيادي نن الالرا : 1)
  1/336( ينا  الالرا : 2)
 . 2/181( ال ح  المح ط: 3)
 . 2/685( نمني اللبيب: 4)
 . 187( سر ي ال ق ي: نن اآلو 5)
 . 1/338( الالرا : 6)
 . 189( سر ي الع ا : نن اآلو 7)
 . 222( سر ي ال ق ي: نن اآلو 8)
 . 223سر ي ال ق ي: نن اآلو  (9)
 . 187( سر ي ال ق ي: نن اآلو 10)
 . 2/48( ال ح  المح ط: 11)
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 ش خه أبر ح ان. وترج ه ابن هرام ا وخ   عما  ي د
َأْفَضرى مَرْ ضتركتْ  َوقَرْد قال: )ممن ال ف  نبنى اإلفضذا ، فبذدى بذذ) لى( نثذل 

 .(2)، وإنما أول ال ف  أن يثبدى بال ا ، وقال: أ ف  ف ن بان أته((1)ى َا مَرْ ض  
والم حذذ  علذذى هذذاد الرذذراهد تضذذمين الفبذذال نبذذاني أفبذذال أخذذ ى أو نذذا فذذي 

 نبناها ني وجرد الق ين  نن حي  الثبد  بالح و  ونباني ا.
بنذذى فبذذل آخذذ ، ياجثمذذاع فبلذذين وهنذاك ق ينذذ  أخذذ ى تذذدفي  لذذى تضذذمين فبذذل ن

   ا الثزم بمبناهما الااه   فسد المبني في جمي الضدين.
َأْو َكرِيرا َّ َمرإي نن  ل  تضمين اليبذل )أنذات( نبنذى )ألبذ ( فذي قرلذه تبذالى 

َرر  ْيت مَرْ َد َمْعه  َرر َقرَ  َأَّني ُيتْ    َ ا    ذ رو َية  َعَلى عتإتوص  َُ   َ ر َرَة َعررَ  َعَلى قَرْإَية  َو   ْيت م  َفََّنَمرتَرهت ذ
رَ َة َعرَ    .(3) تي مَرَ َثهت َقرَ  َكْ  َِم ْثَأ َقرَ  َِم ْثأت يَرْعمرً َأْو مَرْ َض يَرْعَ  َقرَ  َمْ  َِم ْثَأ م 

 فالمرت وال ب  نثضادان فال ف وجمي بين ما؟
بقائذه قال ابن هرام: )فإن المث اد  انثصذاي )نائذ ( بذذ)أناته( و لذ  نمثنذي نذي 

 على نبناد الرمبي؛ لن اإلنات  سلب الح اي، وهي ا تمثد.
والصراي أن وضمن )أناته( نبنى )ألبثذه( فال نذه قيذل: ف لبثذه   بذالمرت نائذ  
عام، وحينئا يثبلق به الا   لما ف ه نذن المبنذى البذاً  لذه بالثضذمين، أ : نبنذى 

داد؛ فلر وح  ل  لبلقناد بمذا ف ذه اللب  ا نبنى اإلل اث؛ لنه ياإلنات  في عدم اانث
قَررَ  َِم ثْرأت يَرْعمررً َأْو مَرْ رَض نن نبناد الروذيي، ويصذي  هذاا الثبلذق بمنزلثذه فذي قرلذه: 

رَ َة َعرَ    . (4)يَرْعَ  َقرَ  َمْ  َِم ْثَأ م 
 ولذذذم أقذذذذف ف مذذذذا تذذذذرف ت لذذذد  نذذذذن المصذذذذاد  علذذذذى أحذذذد سذذذذبق ابذذذذن هرذذذذام فذذذذي 

 .(5)هاا الثرج ه

                                         

 . 21( سر ي النسا : نن اآلو 1)
 . 2/308. وينا : الخصائص: 2/685( نمني اللبيب: 2)
 . 259( سر ي ال ق ي: نن اآلو 3)
 . 2/530( نمني اللبيب: 4)
، ونرذلل  عذ اي 172-1/171، ونبذاني القذ آن لليذ ا : 1/80( ينا : نجاز الق آن لبي عبيذدي: 5)

 . 1/170. والب ان في غ يب  ع اي الق آن: 1/138الق آن: 
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 ب ي  الثذذذذذي وج  ذذذذذا ابذذذذذن هرذذذذذام علذذذذذى الثضذذذذذمين قذذذذذرل أبذذذذذي ونذذذذذن الرذذذذذراهد الرذذذذذ
 :(1)كبي  ال الي

 ممرررررك هلررررررك مرررررره و ررررررك  َعَعذق ررررررد  
 

ََ ذُِطرق ف م  غي متَرمير     مت  (2)إت
 

 هلرررررررأ مررررررره   ِ لرررررررة مرررررررزءوو 
 

 (3)كإ رررررق وع ررررد نطرقرررررر َل ُيلرررر  
 

قذذال ف ذذه: )والرذذاهد في مذذا أنذذه مذذمن )حمذذل( نبنذذى )علذذق( ولذذرا  لذذ  لبذذذدى 
 .(4))(5)َهََلْ هت أتمُّهت كتْإ رً نثل بنيسه 

 :(6)وقرل القح ف البقيلي
 ىذذ رضررررر أ علررررر  مُرررررع ق رررررري

 

 ِ  رررررررررإ هللا أعجمرررررررررر  رضررررررررررر ر 
 

 (7)حيذذ  أول قسذذم نذذن النحذذريين )علذذى( فذذي البيذذل بمبنذذى )عذذن( يذذابن نالذذذ 
ف ذذذذذر نذذذذذذن بذذذذذاي الن ابذذذذذ ، وتذذذذذ ب م ابذذذذذذن هرذذذذذام فذذذذذي )أومذذذذذذح  (9)والمذذذذذ اد  (8)والمذذذذذالقي
فذي  (11)وهر ب اا وسي  علذى خطذى ابذن نالذ  و يذ د فذي )نمنذي اللبيذب( (10)المسال (

 نباني )على( فقال: )الثال : المجاو ي يذ)عن( يقرله: 
 ىذذ رضررررر أ علررررر  مُرررررع ق رررررري

 

 ِ  رررررررررإ هللا أعجمرررررررررر  رضررررررررررر ر 
 

أ : عني، ويحثمل أن ) مى( مذمن نبنذى )عطذف(، وقذال الالسذائي: حمذل 
 .(12)على نق ضه وهر سخط(

                                         

 . 2/92: اليين ال ( ديران1)
 ، والم بل: الثقيل.قد جمي عاقدي، وح   النطاق: نردد( عرا2)
 ( نزضدي: ناعر ي.3)
 . 15( سر ي الحقا : نن اآلو 4)
 . 2/686( نمني اللبيب: 5)
 . 1/120، وش ح الميصل: 537( البيل في أدي الالاتب: 6)
 . 2/102( ينا : ش ح الثس يل: 7)
 .372( ينا :  وف الم اني: 8)
 .445( ينا : الجنى الداني: 9)
(10 )  2/138. 
(11)   1/143. 
 . 1/143( نمني اللبيب: 12)
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)في  ي  أنر  يل   يثخ   علي ا نا ا ينحص   الممنيثانن نن وفي ال اي ال
نذذذن الصذذذر  الجزئ ذذذ  وهذذذي  حذذذدى عرذذذ ي قاعذذذدي(، قذذذال فذذذي القاعذذذدي الثاسذذذب : )تبذذذد  

 ) مى( بذ)على( في قرله: 
 ىذذ رضررررر أ علررررر  مُرررررع ق رررررري

 

 …………………… 
 

لمذذذا يذذذان ) مذذذى عنذذذه( بمبنذذذى، أقبذذذل عل ذذذه برجذذذه ودد، فالثرج ذذذه عنذذذدد علذذذى 
 ول   على الن اب  في هاا الراهد.الثضمين 

هاا نا اسثطبل الرقر  عل ه نن شراهد وج  ا ابن هرام على الثضمين. وقد تب فنذا 
وقرلذذه فذذي تضذذمين  (1)خذ ل د اسذذثنا ل ذذاا الم حذذ  علذذى نبنذذى الثضذمين وفائدتذذه عنذذدد

 .(2)اليبل )أناته( بمبنى )ألبثه( و ي نا أنه لم وس قه أحد  ل ه

                                         

 نن هاد الط وح .  177 ( ينا :1)
 لط وح . نن هاد ا 180( ينا : 2)

This file was downloaded from QuranicThought.com


