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ملّخ�ُص البحث 

أو  املآخذ  أو  االعرتاضات  دون  ة  النَّحويَّ باملخالفات  هذه  دراستي  وسمُت 
ح هبا كثريًا يف قوله: خالفًا لفالن. ومل أجد  غري ذلك؛ ذلك أنَّ ابن هشام قْد رصَّ
)املخالفات  بـ  دراستي  عنوان  صُت  فخصَّ بلفظها،  املوارد  تلك  عىل  وقف  َمن 

النَّحويَّة(.
وكانت دراستي وصفيَّة حتليليَّة؛ إْذ عمدُت إىل وصف تلك املخالفات، ثمَّ 
ارسنَي؛ ألتبنيَّ متابعة ابن هشام  نَي والدَّ اإلتيان عىل حتليلها وعرضها عىل النَّحويِّ
ده بذلك الرأي وتلك املخالفة، فتبنيَّ أنَّ ابن هشام،  لسابقيه من النُّحاة، أو تفرُّ
الكوفيِّنَي يف  ينفكَّ من متابعة  أّنه مل  ة، غري  ُيعدُّ صاحب مدرسة نحويَّ وإْن كاَن 
ما  وكثريًا   ، عامٍّ بشكٍل  الكوفيِّنَي  البرصيِّنَي يف خمالفة  ومتابعة  نَي،  البرصيِّ خمالفة 

د يف آرائه، من غري أْن ينسَبها إليه. ُيتابع أبا العبَّاس املربِّ
وتفطُّنه  هلم،  املخالف  أقوال  متابعة  يف  ُته  دقُّ راسة؛  الدِّ أنتجْته  ما  أبرز  وِمْن 
يف  واضحًا  بدا  وما  األحيان.  غالب  يف  وزعمهم  أقواهلم  إبطال  عىل  للتدليل 
ة تسمية النُّحاة الَّذين خالفهم بأسامئهم، ونسبة اآلراء  خمالفات ابن هشام النَّحويَّ
ما رأى رضورًة ال  إذا  عاه  ة مدَّ اللة عىل حجَّ إليهم، وخمالفتها ومناقشتها، والدَّ
ة، كام  حميص عنها، كام رأيناه قدْ فعل ذلك يف إثبات الّرؤيا مصدرًا لرأى البرصيَّ
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أي  لرأى احلُلميَّة. ولعلَّ ِمن أهمِّ ما حلظناه يف خمالفات ابن هشام هو احرتام الرَّ
اج أو  جَّ اآلخر وعدم ختطئته أو تغليطه وتقبيحه، كام رأينا ذلك واضحًا عند الزَّ

اس، مثاًل. النَّحَّ
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Abstract

This study is termed 'grammatical contradictions' and not 

'objections' or 'oppositions' or any other term as bin Hisham 

himself has used the term 'contradictions'. The study is 

both descriptive and analytical as these contradictions are 

described first and then analyzed trying to show whether 

bin Hisham followed the grammarians who preceded him 

or he did that himself. Although bin Hisham had his own 

grammatical school, he sometimes agreed with the Kufis 

against Basris, and vice versa. He often agreed with the 

viewpoints of Al-Mubarred without ascribing them to him.

    The main point of the study is that bin Hisham has 

been very accurate in following up the views of those 

who have adopted the contradictions and his recognition 

of invalidating their views and claims sometimes. He 

has named the grammarians he has disagreed with,  
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contradicting and discussing them and then coming to 

conclusions when necessary. He showed respect for the 

opinions of others without finding fault with them or 

reproaching them as it is clear, for example, in both Al-

Zajjaj and Al-Nahhas.
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مقّدمة 

ة،  الم عىل خري الربيَّ الة والسَّ احلمُد هلل عىل واسع فضله، وسابغ نعمته، والصَّ
هلم  والّتابعنَي  األطهار،  آله  وعىل  اد،  بالضَّ نطق  من  وأفصح  ة،  البرشيَّ وإمام 

باقتداٍء، وسلَّم تسلياًم كثريًا، وبعُد: 
أمارات  الكثرية  )ت#761(  األنصارّي  هشام  ابن  مصنَّفات  من  تلوُح 
التحقيق، وطول الباع، وكثرة املراجعة وعدم االقتفاء من غري متحيٍص وإضافٍة، 
ولعلَّ من أبرز تلك املصنَّفات رشح األلفيَّة املوسوم بــ»أوضح املسالك إىل ألفيَّة 
آياهتا،  ابن مالك«، فقْد جىّل ما اشتملت عليه من معاٍن، وفتح ما استغلق من 
ح ما أهبم من إشاراهتا، وكُثرْت فيها خمالفاته للنَّحويِّني، واعرتاضاته عىل  ووضَّ
ارسنَي والباحثني، فكثرت عليها  نَي والكوفيِّنَي، فكانت مرتعًا ِخصبًا للدَّ البرصيِّ
ة نصيٌب  وح والتعليقات، فكان ملخالفاته النَّحويَّ دت هلا الرشُّ راسات، وتعدَّ الدِّ
صها بالبرصيِّني من النُّحاة من غري أْن آيت عىل  من دراستي، وقْد آثرُت أْن ُأخصِّ
منها  دة  متعدِّ نامذَج  عىل  أقف  أْن  آثرُت  بل  املخالفات،  لتلك  والعدِّ  اإلحصاء 
هشام  ابن  خمالفة  إثبات  وهو  أال  األساس،  وحمورها  البحث،  مشكلة  ق  ألحقِّ
ابن  فيها  ح  رصَّ بالتي  وقيَّدهتا  النامذج،  تلك  صُت  خصَّ وقْد  للبرصيِّني،  ًا  نحويَّ
أو  اخلليل،  أو  للبرصيِّني،  خالفًا  يقول  ما  كثريًا  فوجدُته  املخالفة،  بلفظ  هشام 
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بام  مستنريًا  عليها،  ودللُت  املخالفات،  تلك  وجود  فأثبتُّ  غريمها،  أو  سيبويه، 
ابقة وما أكثرها!، ومن أبرزها:  راسات السَّ استعنُت به من الدِّ

- اعرتاضات ابن هشام يف كتابه مغني اللَّبيب عىل الزخمرشّي دراسة انتقائيَّة 
حتليليَّة، هتاين عّل. 

- ِمن اعرتاضات ابن هشام األنصارّي عىل أيب حيَّان األندليّس، أ.د. حسن 
موسى الّشاعر، جمّلة جامعة دمشق، م22، ع2-1.

بمضمون  الترصيح  يف  هشام  ابن  عىل  ة  النَّحويَّ األزهرّي  اعرتاضات   -
التَّوضيح، رسالة ماجستري، غريب بن ياسني بن رشيد، جامعة ُأمِّ القرى.

حسني  إيامن  د.  ونقد،  دراسة  القرآن،  ُمعريب  عىل  هشام  ابن  اعرتاضات   -
يِّد. السَّ

مجعًا  اللَّبيب  مغني  أبيات  رشح  يف  هشام  ابن  عىل  البغدادّي  اعرتاضات   -
ودراسة، رسالة ماجستري، منرية بنت أمحد اخلزيعّي، جامعة ُأمِّ القرى.

احلروف،  ومعاين  األسامء  يف  مالك  ابن  عىل  ة  النَّحويَّ هشام  ابن  مآخذ   -
ُأطروحة دكتوراه، زينب سامل مصطفى، جامعة اخلرطوم.

االعرتاضات  دون  ة  النَّحويَّ باملخالفات  صتها  خصَّ وقْد  ًا.  جدَّ كثرٌي  وغريها 
ح هبا كثريًا، يف قوله: خالفًا  أو املآخذ أو غري ذلك؛ ذلك أنَّ ابن هشام قْد رصَّ
صت عنوان دراستي بـ  لفالن. ومل أجد َمن وقف عىل تلك املوارد بلفظها، فخصَّ

)املخالفات النَّحويَّة(.
ثمَّ آيت عىل حتليلها  املخالفات،  تلك  كانت دراستي وصفيَّة حتليليَّة، أصُف 
ارسنَي؛ ألتبنيَّ متابعة ابن هشام لسابقيه من النُّحاة،  نَي والدَّ وعرضها عىل النَّحويِّ
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ده بذلك الّرأي وتلك املخالفة، فتبنيَّ أنَّ ابن هشام، وإْن كان ُيعدُّ صاحب  أو تفرُّ
نَي، ومتابعة  ٍة غري أّنه مل ينفكَّ من متابعة الكوفيِّنَي يف خمالفة البرصيِّ مدرسٍة نحويَّ
د يف آرائه  ، وكثريًا ما ُيتابع أبا العبَّاس املربِّ البرصيِّنَي يف خمالفة الكوفيِّنَي بشكل عامٍّ

من غري أْن ينسَبها إليه.

مانيَّة  امل�صاألُة الأُوىل: )ِمن( لبتداء الغاية الزَّ

اختالف،  غري  من  املكانيَّة  الغاية  ابتداء  ة  اجلارَّ )ِمن(  إفادة  عىل  النُّحاة  اتَّفق 
لوا ماجاء  مان؛ إذ منع البرصيُّون ذلك، وتأوَّ واختلفوا يف إفادهتا ذات الغاية يف الزَّ
ِل َيوٍم]التوبة:  ،]108إَذا  كر احلكيم ُمشِعرًا بذلك كقوله تعاىل: ِمْن َأوَّ يف الذِّ
الكوفّيوَن  أثبت  بينام  ذلك،  وغري   ،]9 اجُلُمَعِة]اجلمعة:  َيْوِم  ِمْن  اَلِة  للصَّ ُنْوِدَي 
ة مذهبهم بام ورد يف القرآن الكريم  إفادهتا من غري اختالف، واستشهدوا لصحَّ
رصيًا ظاهرًا اليتاج إىل تأويل، كام يف آيتي التَّوبة واجلُُمعة، ويقول زهري بن أيب 

ُسلمى: 
احِلجِر بُقنَِّة  يــــاُر  الدِّ أقوْيَن ِمن حجٍج وِمن َشْهِر)1(مَلِن 

وفاقًا  مانيَّة،  الزَّ إفادهتا  واختار  ذلك،  يف  البرصيِّنَي  هشام  ابن  خالف  وقْد 
للكوفّينَي؛ إذ يقول يف ذلك: »والثَّالث: ابتداء الغاية املكانيَّة باتِّفاق، نحو: ِمَن 
نَي، ولنا قوله تعاىل:  مانيَّة خالفًا ألكثر البرصيِّ املْسِجِد احَلَراِم]اإلرساء: 1[، والزَّ

ِل َيْوٍم]التَّوبة: 108[« )2(. ِمْن َأوَّ
املدرستنِي،  بني  اخلالفيَّة  املسائل  من  املسألة  أنَّ هذه  إليه  اإلشارة  وممّا جتدر 
ابن  القول يف ذلك  ل  بينهام، وقْد فصَّ دُّ  التأويل والرَّ وقِد احتدم اخلالف، وكثر 
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األنبارّي يف كتابه اإلنصاف)3(. 
تعاىل:  قوله  يف  واستشهادهم  الكوفيِّنَي  ردِّ  يف  يتفنََّن  أْن  بَّان  الصَّ حاوَل  وقْد 
ِل َيْوٍم؛ إْذ ذهب إىل أنَّ )ِمن( يف هذه اآلية ال ُتفيد االبتداء َأصاًل؛ ذلك  ِمْن َأوَّ
د  س«، فالتأسيس دالٌّ عىل االبتداء، وحدَّ بأنَّ معنى االبتداء ُمستفاد من كلمة »ُأسِّ

س)4(.  ِل يوٍم ُأسِّ داللتها بالظرفيَّة يف هذا املوضع، أي: يف أوَّ

امل�صاألُة الثَّانيُة: رافُع الفعِل امل�صارع 

أنَّ األصل يف االسم هو اإلعراب، فال ُيسأل عن علَّة  النَّحويُّوَن عىل  اتَّفَق 
إعراب ما هو معرب منه؛ ذلك أنَّه قْد جاء عىل األصل، وكلُّ ما جاء عىل األصل 
م اختلفوا  ِة َما جاَء خالف األصل، غري أهنَّ ال ُيسأل عن علَّته، وإنَّام ُيسأل عن علَّ
يف األصل الذي جاءت عليه األفعال ما هو؟ فقال البرصيُّون: األصل يف األفعال 
منهام  إذا جاء كلٌّ  األمر،  فعل  أو  املايض،  الفعل  بناء  علَّة  ُيسأل عن  البناء، فال 
عىل ما هو األصل يف نوعه، وإنَّام ُيسأل عن علَّة إعراب الفعل املضارع، وذهب 
الكوفيُّون إىل أنَّ األصل يف األفعال هو اإلعراب كاألسامء، وعليه، فالُيسأل عن 

إعراب الفعل املضارع الذي جاء موائاًم لألصل يف نوعه.
م وكوفيَّهم، متَّفقوَن عىل أنَّ الفعل  وممّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ النُّحاة برصهيَّ

املضارع معرٌب، لكنَّهم اختلفوا يف رافعه!
اء وخالف رأي البرصيِّني يف رافعه؛ إْذ يقول يف  وقْد وافق ابن هشام رأي الفرَّ
اء، ال حلوله حمّل  ده من النَّاصب واجلازم، وفاقًا للفرَّ ذلك: »رافع املضارع جترُّ

نَي؛ النتقاضه بنحو: هالَّ تفعُل«)5(.  االسم، خالفًا للبرصيِّ
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ح بأنَّ املضارع مرفوٌع أبدًا لوقوعه موقع االسم، حّتى  وكان ابُن جنِّي قْد رصَّ
يدخل عليه ما ينصبه أو جيزمه)6(. 

ِة امل�صاألُة الثَّالثُة: )ع�صى( بنَي الفعليَِّة واحَلرفيَّ

القول  إىل  اجلمهور  فذهب  وعماًل،  هيئًة  )عسى(  حتديد  يف  النُّحاة  اختلف 
)عسى(  قالوا:  إْذ  باحلرفيَّة؛  اج  َّ الرسَّ ابن  وتبعهم  الكوفيُّون،  دها  وحدَّ بفعليَّته، 
ف،  تترصَّ وال   ،) )لعلَّ معنى  عىل  دلَّْت  ا  بأهنَّ ذلك  عىل  واستدلُّوا   ، ترجٍّ حرف 
أْن  وجب  باإلمجاع،  حرفًا   ) )لعلَّ كانت  ومّلا  ف،  تترصَّ ال  كذلك  لعلَّ  أنَّ  كام 
ك البرصيُّون بفعليَّتها،  به بينهام. ومتسَّ ة الشَّ تكون مثلها )عسى( حرفًا دائاًم؛ لقوَّ
وا بقبوهلا عالمة األفعال املاضية، كتاء الفاعل يف نحو قوله تعاىل: َفَهْل  واستدلُّ
ا مجودها وداللتها عىل  د: 22[. وأمَّ َعَسْيُتم إْن َتَولَّْيُتم أْن ُتْفِسُدْوا يِف األْرِض]حممَّ

معنى يدلُّ عليه حرف، فال خُيرجاهنا عن الفعليَّة.
ونجد ابَن هشام يف كتاب )أوضح املسالك( قد انحاز إىل القول بحرفيَّتها، 
( يف حديثه عنها، فيقول يف ذلك:  ها ُأختًا لـ )إنَّ وخمالفة اجلمهور يف ذلك؛ إْذ عدَّ
، ورشط اسمه أْن يكوَن ضمريًا،  ابع: )عسى( يف ُلغيَّة، وهي بمعنى لعلَّ »والسَّ
نقله عن  ريايّف،  للسِّ وفاقًا  وَعلَّها، وهو حينئٍذ حرٌف،  كأٍس  ناُر  كقوله: عساها 
اج يف إخالف  َّ الرسَّ بفعليَّته، والبن  القول  للجمهور يف إطالق  سيبويه، خالفًا 

القول بحرفيَّته«)7(.
ز ثالثة مذاهب يف )عسى(، وهي:  وُيمكننا أْن نربِّ

اجلمهور،  مطلقًا، وهو مذهب  بفعليَّتها  القائل  املذهب  هو  ُل:  األوَّ املذهُب 
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بدليل  فعٌل،  ا  أهنَّ حيح  »والصَّ األلفيَّة:  رشحه  يف  يقول  الذي  عقيل،  ابن  وعليه 
اتِّصال تاء الفاعل وأخواهتا هبا«)8(. 

املذهُب الثَّاين: وهو القائل بحرفيَّتها مطلقًا، وهو مذهب الكوفيِّنَي، وتبعهم 
اج، وقْد ُنسب إىل ثعلب كذلك، ودليلهم عىل ذلك )لشبٍه من احلروف  َّ ابن الرسَّ
ف،  الترصُّ وعدم  احلرفيَّة  يف  شاهبتها  إذ  )لعّل(؛  ِمن  القوي  به  الشَّ وجه  ُمْدين(، 
أي وانترص له، وخالف  وما جتدر اإلشارة إليه أّن ابن هشام هنا قْد تابع هذا الرَّ
أي اآلخر القائل بالتفعيل، تارة تكون  اجلمهور. ونجده يف كتبه األَُخر ُيتابع الرَّ
يه  تؤدِّ الذي  واملعنى  فيه،  ترُد  الذي  ياق  السِّ حسب  فعاًل  تكون  وُأخرى  حرفًا 
دات التي تتَّصل هبا، هل هي حرفيَّة أم فعليَّة.وهبذا يتبنيَّ لنا اضطراب ابن  املحدِّ

هشام -أيضًا- يف موقفه ِمْن)عسى(..
املذهُب الثَّالُث: وهو القائل بالتفعيل؛ إْذ تكون )عسى( فعاًل ناقصًا إذا دلَّْت 
عىل املقاربة، وعملت عمل )كان وأخواهتا(، وقْد تكون حرفًا إذا جاءْت بمعنى 
سيبويه،  عن  نقله  ريايّف  السِّ مذهب  وهو  عملها،  وعملت  لغّية  وعىل   ،) )لعلَّ

وَتبِعهم يف ذلَك ابُن هشام)10(.
واب اللُّغوّي، ذلك أنَّ االستعامل قْد  ولعلَّ املذهب األخري هو األقرب للصَّ
جاء به ونصَّ عليه، كام يف آيات القرآن الكريم، التي كُثر فيها استعامل )عسى( 
كام   ) بمعنى)لعلَّ استعملها  قد  العرب  لسان  وكذلك  املقاربة،  عىل   ً داالَّ فعاًل 
بحرفيَّتها  القول  إخالف  ُيمكن  ال  وعليه،   . العريبِّ النَّحو  شواهد  عليه  ْت  نصَّ
(، وكذلك الُيمكن القول بفعليَّتها لقبوهلا تاء الفاعل،  جلمودها ومشاهبتها )لعلَّ

وما شاهبها من عالمات الفعل قياسًا. 
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اخليَّة فيصاًل يف حتديد ماهيَّتها  ياق وقرائنه الدَّ لذلك نرى القول بفاعليَّة السِّ
وعملها.

كيِب والأ�صالة  ابعُة: )َلْن( بني التَّ امل�صاألُة الرَّ

مسألة  أمحد يف  بن  اخلليل  بمخالفته  املسالك(  )أوضح  ابُن هشام يف  ح  رصَّ
بة؟  ا مركَّ )َلْن(، هل هي عىل أصالتها، أو أهنَّ

اهلمزة  ُحذفت  وقْد  أْن(،  )ال  ِمن  بة  مركَّ ا  أهنَّ إىل  أمحد  بن  اخلليل  ذهب  فقْد 
)ال(،  أصلها  أّن  إىل  اء  الفرَّ ذهب  كذلك  اكننِي،  السَّ اللتقاء  واأللف  ختفيفًا، 
فُأبدلِت األلف نونًا، ونحا ابُن هشاٍم منحًى خمالفًا هلام، بقوله: »... وليس أصلها 
اء، وال )ال أْن(، فُحذفت اهلمزة ختفيفًا،  )ال(، فُأبدلت األلف نونًا، خالفًا للفرَّ

اكننِي، خالفًا للخليل والكسائّي«)11(. واأللف للسَّ
س أصل الرتكيب  ولعلَّ التكلُّف يبدو واضحًا يف رأي اخلليل وَمن وافقه بتلمُّ
ألصل  الطبيعّي  الوضع  وهو  األلفاظ،  من  كغريه  معناه  عىل  شكله  يدلُّ  للفٍظ 
ة إذا كان اللَّفظ مستعماًل وقياسّيًا، فمذهب اخلليل يقيض أّن  األلفاظ، وبخاصَّ
األصل يف )لن( هو )ال أْن(، فُحذفت اهلمزة للتَّخفيف، فأصبحت )الْْن( فالتقى 
اكنان )األلف والنُّون(، فُحذف األلف لذلك، فأصبحْت )َلْن(، وقْد تفطَّن  السَّ
اق يف علله هلذا التكلُّف وعارضه، وقال بأصالة )لْن( من غري تركيٍب، وتبَِعه  الورَّ
اق قول اخلليل، واحتدَّ عليه، بقوله: »قال  فيام بعد ابن هشام يف ذلك؛ إذ فنَّد الورَّ
وا عليه  اخلليل: إنَّ أصل )لن( )ال أْن(، ولكنَّها ُحذفْت، فبقيْت )َلْن( ختفيفًا، فردُّ
ذلك بأْن قالوا: إنَّ ما بعد )َلن( ال يعمل فيام قبلها، ولو كانت )لن( عىل ما زعم 
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م ما بعد )لن( عليها، وللخليل أْن ينفصل  اخلليل مل جيز: زيدًا لن أرضَب، فتقدَّ
ِمن هذا، إاّل أنَّ قول اخلليل واجلملة ضعيف ِمْن وجٍه آخر، وأنَّ )أْن( اليليها إاّل 
املستقبل، فعلمنا أنَّ حكم )أْن( ساقٌط، وأنَّ )لن( حرف قائٌم بنفسه ُوضع للفعل 

املستقبل«)12(.
اق ِمن أصالة وضع )لن( من غري تركيب؛  نا نرى ما رآه ابن الورَّ وعليه، فإنَّ
ذلك أنَّ اللَّفظ إذا ما جاء عىل صفٍة ما وأمكن استعامل معناه، فال داعَي للتكلُّف 

والتَّأويل، وهو أقرُب إىل روِح اللُّغة.

، قْد( بني القلَّة والخت�صا�ص  امل�صاألُة اخلام�صُة: حذُف نون الِوقاية من )لدْن، قطُّ

رورة  بال�صَّ

ذهب سيبويه إىل أنَّ نون الوقاية فيها الزمة، ال جيوز حذفها إالَّ يف رضورة 
(، أو  أو)قطُّ )لدن(،  كان  »فإْن  بقوله:  ذلك  يف  هشام  ابن  خالفه  وقد  عر.  الشِّ
خالفًا  ورة،  بالضَّ خيتصُّ  وال  قلياًل،  احلذف  وجيوز  اإلثبات،  فالغالب  )قْد(، 

لسيبويه«)13(.
وهبذا نجد أنَّ سيبويه ذهب إىل أنَّ نوَن الِوقاية ال جيوز حذفها إالَّ يف رضورة 
ا احلذف، فهو وإن  ا ابن هشام، فريى أنَّ ثبوت النُّون هو األرجح، أمَّ عر. أمَّ الشِّ
بدليل  ة،  عريَّ الشِّ ورة  بالضَّ خيتصُّ  ال  أّنه  إالَّ  قلياًل،  وكاَن  ٍح،  مرجَّ غرَي  وكان 
 ُعْذَرًا َلُدينِّ  ِمْن  َبَلْغَت  َقْد  تعاىل:  قوله  يف  قراءة  نحو  عر،  الشِّ غري  يف  وروده 
ا سيبويه  ]الكهف: 76[، ِمن غري تشديٍد للنُّون؛ إْذ ُحذفت منها نون الوقاية، وأمَّ

وَمن وافقه، فريى أنَّ إثبات النُّون يف مثل هذه األلفاظ متأتٍّ من رضورة احِلفاظ 
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زم يف أواخرها، وهو الغرض الذي من أجله ُتثبَّت نون الوقاية  كون الالَّ عىل السُّ
يف األفعال، وهو وقايتها من الكرس؛ فلذلك كان ينبغي أالَّ يكون احلذف إالَّ يف 

ة«)14(. عر خاصَّ رضورة الشِّ

اد�صُة: زيادة )كان( مَع اتِّ�صالها با�صِمها  امل�صاألُة ال�صَّ

دت مذاهب النُّحاة، واختلفْت آراؤهم وتعليالهتم بشأن )كان الزائدة(،  تعدَّ
تلك  بني  من  فكان  ورشوطها،  مواردها  يف  واختلفوا  زيادهتا،  عىل  اتَّفقوا  التي 
فة واملوصوف، وقْد جعل اخلليل وسيبويه من ذلك قول  املوارد أهّنا ُتزاد بني الصِّ

الفرزدق: 
كِراِم)15(. كاُنوا  لنا  وجرياٍن 

إذ املعنى عندمها: )وجرياٍن لنا كراٍم كانوا كذلك(. وقْد خالفهام ابن هشام يف 
ذلك، وذهب إىل عدم زيادهتا يف هذا البيت؛ إذ قال: »وليَس ِمن زيادهتا قوله: 

مري، خالفًا لسيبويه«)16(. وجرياٍن لنَا كاُنوا كراٍم؛ لرفعها الضَّ
د يف ذلك؛ إْذ كان  وممّا جتدر اإلشارة إليه، أنَّ ابن هشام قْد تابع أبا العبَّاس املربِّ
دًة ال  د قْد خالفهام، ومنع زيادهتا يف هذا البيت، معلِّاًل ذلك بأهّنا إنَّام ُتزاد جمرَّ املربِّ
اسم هلا وال خرب، واسمها يف هذا البيت ضمرٌي بارٌز، وهو )الواو(، وغاية ما يف 
كان واسمها  ِمن  كاملٍة  بجملٍة  فة وموصوفها  الصِّ بني  اعر فصل  الشَّ أنَّ  البيت 
وخربها، ومجلة كان يف حملِّ جر صفة جلرياٍن، وكراٍم صفة ثانية)17(، والوصف 
باملفرد بعد الوصف باجلملة ال ضعَف فيه؛ لوروده يف أفصح الكالم، كام يف قوله 

تعاىل: َوَهَذا كَِتاٌب أْنَزْلنَاُه ُمَباَرٌك]األنعام: 92[.
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ين عبد احلميد رأي سيبويه يف حاشيته عىل أوضح  يخ حميي الدِّ ح الشَّ وقْد رجَّ
عاية؛ ألنَّ اتِّصاهلا باسمها  املسالك، بقوله: »والَّذي ذهب إليه سيبويه َأوىل بالرِّ
رًة ... وال يمنُع  طًة ومتأخِّ م ُيلغوَن )ظننت( متوسِّ ال يمنع زيادهتا، أاَل َتَرى أهنَّ
إسناُدها إىل اسمها من إلغائها، ثمَّ إنَّ املصري إىل تقديم خرب )كان( عليها عدول 

عامَّ هو األصل إىل يشٍء غريه«)18(.
د، وانترص له؛  ح رأي املربِّ وعىل العكس من ذلك، نجُد الّدكتور الفتلَّ قْد رجَّ
إْذ ذهب إىل عدم جواز زيادة )كان(، معلِّاًل ذلك بأنَّه األقرب إىل طبيعة اللُّغة، 
قيقة، فاللُّغة إْن كانت قْد أجازت زيادة احلروف،  وعدم اخلروج عىل قواعدها الدَّ

فهي ال جُتيز زيادة األسامء واألفعال بأيِّ حاٍل من األحوال.
دًة، فقِد  إمكان زيادة األفعال جمرَّ وزاد من اعرتاضه عىل ذلك بقبوله جدالً 

استبعد أنَّ زيادهتا مع زيادٍة ُأخرى، كام يف )كان( واسمها يف بيت الفرزدق)19(.
ائّي قْد أنكر زيادة )كان( يف املواضع التي ذهب  امرَّ وكان الّدكتور إبراهيم السَّ
النَّحويُّوَن إىل زيادهتا، وجعل ذلك من األمور املصطنعة؛ إْذ يقول يف ذلك: »وال 
اصطنعها  التي  عيفة  الضَّ اكيب  الرتَّ هذه  يف  )كان(  زيادة  إىل  نطمئنَّ  أْن  نستطيع 
ر  تنكُّ يف  ولعلَّ  فصيٍح«)20(.  صحيٍح  كالٍم  من  يستقروها  ومل  أمثلًة،  النَّحويُّون 
ة  واهد النَّحويَّ ائّي كالم النَّحويِّني عجبًا؛ إْذ كيف يصف تلَك الشَّ امرَّ الّدكتور السَّ
ة التي ذكرها سيبويه نقاًل  ا ليسْت من الكالم الفصيح؟! فام باله باألمثلة النثريَّ أهنَّ
ة التي  عريَّ عن اخلليل، التي سمعها من العرب الفصحاء، فضاًل عن األمثلة الشِّ

نَي يف أنَّه مسموع من العرب)21(. هي ممّا ال خالف بني النَّحويِّ
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 ) ابعُة: دخوُل لم البتداء على معمول خرب )اإنَّ امل�صاألُة ال�صَّ

ز ذلك برشوط،  ( وجوَّ قيَّد ابن هشام دخول الم االبتداء عىل معمول خرب )إنَّ
م: »والثَّاين  وملْ جيعْله مطلقًا خالفًا لألخفش، فقال عند ذكره ملا تدخل عليه الالَّ
ِمِه عىل اخلرب، وكونه غرَي حاٍل،  تقدُّ أيضًا:  بثالثة رشوط  معمول اخلرب، وذلك 
زيدًا  )إنَّ  بخالف:  ضارٌب(،  لعمرًا  زيدًا  )إنَّ  نحو:  م،  لالَّ صاحلًا  اخلرب  وكون 

عمرًا رضب(، خالفًا لألخفش يف هذه«)22(.
وممَّا جتدر اإلشارة إليه أنَّ األخفش كان قْد ذهب إىل جواز دخول الم االبتداء 
جل؛ ألنَّ )نعم وبئس( عنده اسامن،  عىل األفعال اجلامدة، نحو: إنَّ زيدًا لنعم الرَّ
ال  لكوهنا  )عسى(؛  وكذلك  ذلك،  يف  اء  الفرَّ ووافقه  كاالسم،  اجلامد  والفعل 
ذلك  ووافقه يف  ولغريه،  له  واحٍد  بلفٍظ  كانت  إذا  املضارع،  بمنزلة  هلا  مضارع 

اء وأكثر الكوفيِّنَي)23(.  الفرَّ
اء الذي وافقه عىل ذلك هو أنَّ املانع من  غ لألخفش والفرَّ ولعلَّ الذي سوَّ
ماضيًا،  فعاًل  كونه  هو  عمرًا  رضب  زيدًا  إنَّ  مثل:  يف  اخلرب  عىل  م  الالَّ دخول 
م، فال يوجد  واملعمول ليس كذلك. فامدام املعمول )عمرًا( صاحلًا لدخول الالَّ
الم  دخول  اء  والفرَّ األخفش  أجاز  فقْد  هذا  وعىل  عليه،  دخوهلا  ِمن  يمنع  ما 

ف اخلايل ِمن )قْد()24(. االبتداء عىل معمول املايض املترصِّ

م يف باِب اأفعاِل القلِب امل�صاألُة الثَّامنُة: اإلغاُء العامل املتقدِّ

الباب،  هذا  أفعال  يف  م  املتقدِّ العامل  إلغاء  جواز  عدم  إىل  هشام  ابن  ذهب 
 : اهد النَّحويِّ وا بالشَّ خمالفًا األخفش، الذي وافق الكوفيِّنَي يف هذا، وقْد استدلُّ
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العامل  إلغاء  جيوز  »وال  ذلك:  يف  فيقول  األدُب(.  يمِة  الشِّ مالُك  رأيُت  )إينِّ 
يمِة  وا بقوله: )إينِّ رأيُت مالُك الشِّ م، خالفًا للكوفيِّنَي واألخفش، واستدلُّ املتقدِّ

األدُب(«)25(. 
الذي منع  أنَّه يذهب مذهب اجلمهور  ابن هشام  وكام هو واضح من كالم 
ر،  ط والتأخُّ م العامل عىل معموله، وأجازه يف حالتي التوسُّ اإللغاء يف حالة تقدُّ
ألسنة  ما جاء عىل  لذلك  اإللغاء  ز  بقوله: »وجوَّ ابن مالك،  إليه  أشار  ما  وهذا 
له البرصيُّون، وتبعهم ابن هشام  العرب ما استدلُّ به الكوفيُّوَن واألخفش، تأوَّ

َل«)26(. مًة ُأوِّ يف ذلك، وعليه، فإْن جاء عن لسان العرب ما ُيوهم إلغاءها متقدِّ
أن حمذوفًا، واجلملة  ل ضمري الشَّ ا عىل جعل املفعول األوَّ والتأويل يكون إمَّ

اعر:  املذكورة مفعول ثاٍن، كقول الشَّ
هُتا َمَودَّ َتدُنو  أْن  َوآُمُل  َتنْويُل َأرُجو  ِمنِك  لَدينا  إخاُل  وَما 

رًة، كام ُيعلَّق هبا ُمظهرًة، نحو: إينِّ رأيت  ا تعليق الفعل بالم االبتداء ُمقدَّ وإمَّ
يمِة األدُب« )28(. مالُك الشِّ

عامٍل  ِم  تقدُّ حال  يف  اإللغاء  جتويز  والكوفيُّون  األخفش  به  استدلَّ  فالذي 
ٌل عند اجلمهور. مؤوَّ

إْذ وافق  املذهبني؛  ط بني  التوسُّ أنَّ األَشمويّن حاول  إليه  وممَّا جتدر اإلشارة 
األخفَش والكوفيِّنَي من جهٍة، وانحاَز إىل البرصيِّنَي يف عدم حتيُّزه ذلك، فرأى 

م، لكنَّه خالف األَوىل )29(. اهد املتقدِّ جواز اإللغاء يف الشَّ
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ِة  امل�صاألُة التَّا�صعُة: )األ( املو�صولُة بنَي احلرفيَِّة وال�صميَّ

خاَلَف ابُن هشاٍم املازينَّ يف هذا املورد الذي نصَّ فيه عىل أنَّ )أل( يف نحِو قوله 
َقاِت]احلديد: 18[. ليسْت موصوالً حرفيًَّا؛ إْذ قال:  ِقنَي َوامُلَصدِّ تعاىل: إنَّ امُلَصدِّ
ْقِف  َقاِت]احلديد: 18[، ونحو: َوالسَّ ِقنَي َوامُلَصدِّ ا )أل(، فنحو: إنَّ امُلَصدِّ »وأمَّ
املرُفوِع َوالَبْحِر امَلْسُجْوِر]الطُّور: 5-6[، وليسْت موصوالً حرفيًَّا؛ خالفًا للامزينِّ 

وَمن واَفقه، وال حرَف تعريٍف، خالفًا أليب احلسِن«)30(.
ها اساًم موصوالً بمعنى الَّذي، وهو بذلك  ويتَّضح من كالم ابن هشاٍم أنَّه يُعدُّ
د الذي قال بذلك، واستدلَّ عليه بجواز اإلخبار عنها؛ إْذ  ُيتابع أبا العبَّاِس املربِّ
م يف معنى الَّذي،  يقوُل يف ذلك: »... أْن تقول: القائُم زيٌد، فتجعل األلف والالَّ
م وذلك  وصلتها عىل معنى صلة الَّذي، ويف القائم ضمري يرجع إىل األلف والالَّ
مري فاعٌل، ألنََّك وضعته موضع زيد يف الفعل، و)زيٌد( خرب االبتداء، وإْن  الضَّ
شئَت ُقلته بـ)الَّذي(، فقلت: الَّذي قام زيٌد. فـ )الَّذي( ال يمتنُع منُه كالٌم خُيرب 

عنه البتَّة«)31(.
م؛ إذ إنَّ الذي ذكره من جواز  د املتقدِّ نا نلتمس دلياًل ناهضًا يف كالم املربِّ ولعلَّ
األفعال،  ال  االسامء  خواصِّ  ِمْن  هو  إنَّام  عائد  ضمري  وجود  مع  عنه،  اإلخبار 
عاية  بالرِّ َأوىل  النَّظري  عىل  النَّظري  ومحُل  أسامٌء،  املوصوالت  أنَّ  ذلك  إىل  أِضف 

واالهتامم.
وقْد أبطَل ابن هشام القول بموصوليَّتها احلرفيَّة، يف قوله: »وقيل: موصوٌل 

ل باملصدِر«)32(. ا ال ُتؤوَّ ، وليس بشٍء؛ ألهنَّ حريفٌّ
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امل�صاألُة العا�صرُة: العامُل يف املعموِل مَعُه 

يذهُب مجهور النُّحاة إىل أنَّ العامَل يف املعموِل معُه هو الفعُل أو شبهه، سواٌء 
تابع ابن هشام اجلمهور يف ذلك، وخالف  الفعُل ظاهرًا أم ُمضمرًا، وقْد  أكان 
والكوفيِّني،  اج،  جَّ والزَّ  ، كاجلرجاينِّ ذلك،  غري  قالوا  الذين  النُّحاة  من  مجلًة 
أو  فعٍل  من  ما سبَقه  معُه  للمفعول  »والنَّاصب  ذلك:  يقول يف  فنراه  وغريهم، 
، وال اخِلالُف، خالفًا للكوفيِّني، وال حمذوٌف،  شبهِه، ال الواو، خالفًا للجرجاينِّ
اج«)33(. جَّ والتقدير: رِسُت واَلَبْسُت النِّيَل، فيكون حينئٍذ مفعوالً به، ِخالفًا للزَّ

ولعلَّ رأَي اجلرجاينِّ فيه ما فيه، لذلك غالبًا ما ُيردُّ عليه قوله؛ ألنَّ الواو لو 
مري، كام يتَّصل باحلروف  كانْت عاملًة يف املفعول معه، ألمكن أْن يتَّصل هبا الضَّ

العاملة، مثل: )إنَّ وأخواهتا(.
وُيرّد كذلك لعدم وجود شبٍه لُيحمل عليه الواو يف العمل من ناحية املعنى، 

فاحلروُف ال تعمل إالَّ بعَد مشاهبتها لألفعال)34(.
اج إىل أنَّ العامل يف املفعول معه حمذوٌف؛ إْذ يرى أنَّه منصوب  جَّ ويذهب الزَّ
بفعٍل مضمٍر بعد الواو، وال جيوز عنده أْن يكوَن الفعل املذكور هو العامل فيه، 

وذلك بسبب الفصل بالواو حسب رأيه.
مل  معه،  املفعول  ناصب  يف  املذكورة  لآلراء  خمالف  لألخفش  رأٌي  وهناك 
لة بالظرف )مَع( املحذوف،  يذكره ابن هشام، وهو أنَّ النَّاصب له )الظرفيَّة(املؤوَّ

ض عنه بالواو)35(. واملعوَّ
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امل�صاألُة احلاديَة ع�صرَة: عامُل اجلرِّ يف ال�صِم املجروِر بــ )َكم( 

نَي والكوفيِّنَي؛ إذ  لْت حمورًا من حماور اخِلالف النَّحويِّ بني البرصيِّ )َكْم( شكَّ
بة؟!  اختلفوا يف أصلها وهيئتها؛ أهي مفردة أم مركَّ

بٌة،  ا مركَّ ا مفردٌة موصوفٌة، بينام ذهب الكوفيُّوَن إىل أهنَّ ذهب البرصيُّوَن إىل أهنَّ
ابن  ذلك  يف  القول  وبسط  رأٍي،  ذي  لكلِّ  واالحتجاج  بينهام  املِراء  كُثر  وقْد 

.)36( األنباريِّ
ثمَّ تبع اختالفهم يف أصلها أْن خيتلفوا يف أثرها اإلعرايّب يف االسم بعدها، إذا 
اج يف االسم  جَّ ما ُفصل بفاصٍل أو مل ُيفصل، لذلك نجد ابن هشام قْد خالف الزَّ
املجرور بعدها وعلَّة ذلك، وذهب إىل القول بأنَّ االسم املجرور يكون بتقدير 
كقولك:  »وقيايّس،  ذلك:  يف  يقول  إْذ  العطف؛  تقدير  أو  باإلضافة،  ال  )ِمْن( 
تقديره  يف  اج  جَّ للزَّ ِخالفًا  ِدرهٍم؟  ِمْن  بكم  أي:  ثوَبك،  اشرتيَت  ِدرهٍم  )بَكْم 
ار زيدًا، واحلجرِة َعمرًا(، أي: ويف احلجرة،  اجلرَّ باإلضافة، وكقوهلم: )إنَّ يف الدَّ

ر العطَف عىل معمويَل عاملني«)37(. خالفًا لألخفش؛ إْذ قدَّ
ب ال ُيضاف عىل  املركَّ ل:  أمراِن، األوَّ اج  جَّ الزَّ تقدير  ة  وقْد »يمنُع من صحَّ
م اشرتطوا إضافتها إىل ما بعدها، وإنَّام رشطوه  الثَّاين: أهنَّ الَفصيح،  ما بعَده يف 

ليكوَن دلياًل عىل املحذوف اجلارِّ ملا بعدها«)38(.
ة تقدير ابن هشام ما ذهب إليه اجلمهور ِمن منع حذف  وقْد يمنع من صحَّ
ف فيها باإلضامر  احلروف وإبقاء عملها؛ ذلك أنَّ احلروف عوامل ضعيفة ال يترصَّ
عر، وعليه  ف الفعل، فيزوُل عمُلها بزواهلا إالَّ يف رضورة الشِّ واإلظهار كام يترصَّ

قالوا بعدم إعامهلا مضمرًة)39(.
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امل�صاألُة الثَّانيَة ع�صرَة: عامُل اجَلرِّ يف امل�صاِف اإليِه

اإلضافُة هي مطلق اإلسناد، ويف اصطالح النُّحاة: »اسناُد اسٍم إىل غريه عىل 
ل منزلَة التَّنوين، أو ما يقوم مقامه«)40(. تنزيل الثَّاين من األوَّ

ل: أنَّ اإلضافة  وقد اشرتطوا يف املضاف أْن ال يكوَن إالَّ اساًم؛ لسببني، األوَّ
ُتعاِقب التَّنوين، أو النُّون القائمة مقام التَّنوين.

فال  ف،  يتعرَّ والفعل ال  املضاف،  تعريف  اإلضافة  من  الغرَض  أنَّ  والثَّاين: 
يكوُن إالَّ اساًم)41(.

م، خالفًا  وذهب ابن هشام إىل أنَّ املضاف إليه جُيرُّ باملضاف، ال بمعنى الالَّ
م  إْذ قال: »وجُيرُّ املضاف إليه باملضاف، ِوفاقًا لسيبويه، ال بمعنى الالَّ اج؛  جَّ للزَّ
م  الالَّ معنى  عىل  تكون  اإلضافة  أنَّ  هشام  ابن  د  أكَّ وقْد  اج«)42(،  جَّ للزَّ خالفًا 
ة، وعىل معنى )ِمن( بكثرة، وعىل معنى )يف( بقلَّة)43(. وبترصيح ابن هشاٍم  بأكثريَّ
موافقة رأي سيبويه تبيَّنْت متابعُته آراء اآلخريَن الَّذين قالوا بقول سيبويه، وقد 
استدلُّوا عىل ذلك بأنَّ املضاف إليه يكون ضمريًا، نحو: ِدرمهك وكتايب وديناره، 

مري ال يتَّصل إالَّ بالعامل فيه. والضَّ
يقول:  أنَّه  وإْن خالفه ظاهرًا؛ وذلك  ُأخرى،  اج من جهٍة  جَّ الزَّ يوافق  لكنَّه 
خصَّ  الذي  اج،  جَّ الزَّ رأي  وهذا  ة،  بأكثريَّ م  الالَّ معنى  عىل  تكون  اإلضافة  إّن 

م ليس غري. ا عىل معنى الالَّ اإلضافة بأهنَّ
وإْن كاَن أبو حيَّان قْد منَع من أْن تكوَن اإلضافة عىل معنى حرٍف أصاًل، وال 
م،  هَي عىل بنية حرٍف. وقْد ذهَب اجلمهور إىل أنَّ اإلضافة تكون عىل معنى الالَّ

تي قال هبا ابن هشام)44(. أو عىل معنى )ِمن(، وال تكوُن عىل معنى )يف(، الَّ
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وؤيا( ل تخت�صُّ مب�صدِر احُللمّية امل�صاألُة الثَّالثَة ع�صرَة: )الرُّ

غرُي  فذهب  ًة،  برصيَّ كانْت  ما  إذا  ؤيا،  الرُّ نوَعي  بني  التفريق  النُّحاة  حاول 
مصدر  هي  )ورؤية(  احلُلميَّة،  مصدر  هي  ؤيا(  )الرُّ بأنَّ  القول  إىل  منهم  واحٍد 

ة، وكان ابن مالك قْد ذهَب املذهب ذاته بقوله يف ألفيَّتِه:  لرأى البرصيَّ
ؤيا انم ما لعلم)45(. و لرأى الرُّ

ا احلُلميَّة التي ُتشابِه الِعلميَّة،  اح األلفيَّة ِمْن قرينة)انِم ما لعلام( أهنَّ وَقْد َفِهَم رُشَّ
األلفيَّة:  نجده عند األشمويّن يف رشحه عىل  ما  مثلها. وهذا  مفعولنِي  فتنصُب 
»ولرأى التي مصدرها والرؤيا، وهي احلُلميَّة )انِم(، أي: إنسب، والتقدير: )ما 
لعلام( طالب مفعولني من قبل انتمى، أي: انسب، والتقدير: انسب لرأى التي 
وذلك  األحكام؛  ِمَن  مفعولنِي  إىل  ية  متعدِّ لعلم  انتسب  الذي  ؤيا  الرُّ مصدرها 

ا مثلها من حيث اإلدراك باحلسِّ الباطن«)46(. ألهنَّ
وقْد خالف ابن هشام رأي ابن مالك وَمْن واَفَقُه يف ذلك؛ إْذ قال: »ومصدرها 
ؤيا  الرُّ ختتصُّ  وال   ،]100 َقْبُل]يوسف:  ِمْن  ُرْؤَياَي  َتأِوْيُل  َهَذا  نحو:  الّرؤيا، 
ة، خالفًا للحريريِّ وابن مالك، بدليل:  بمصدر احلُلميَّة، بل تقع مصدرًا للبرصيَّ
رؤيا  هي  عبَّاس:  ابُن  قال   ،لِلنَّاِس فِْتنًَة  إالَّ  َأَرْينَاَك  الَّتِي  ؤَيا  الرُّ َجَعْلنَا  َوَما 

عني«)47(. 
فقال:  بالتغليب،  اإلطالق  واستدرك  هذا،  ملثل  األشموينُّ  تفطََّن  وقْد 
ؤيا ُتستعمل مصدرًا  الرُّ إذ  املراد؛  ؤيا( نصٌّ عىل  ليَس يف قوله: )الرُّ ُقلَت:  »فإْن 
مصدرًا  كوهنا  واملشهور  الغالب  قلُت:  يقظة.  أو  كانْت  ُحلميَّة  مطلقًا،  لرأى 

للُحلميَّة«)48(.
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اخلامتُة 

تي كانت حمطَّ  ح هبا، والَّ خمالفات ابن هشام للنَّحويَّني كثرية، سواٌء التي رصَّ
نامذج  عىل  نقف  مل  التي  )خالفًا(،  بقوله:  ح  يرصِّ مل  تي  الَّ أو  والبحث،  راسة  الدِّ
منها، طلبًا ملوافقة املحتوى عنوان البحث من جهٍة، ولالختصار املفروض علينا 

من جهٍة ُأخرى.
ح  سنلمِّ التي  العلميَّة  الثَّمرات  بعض   ، املقلِّ اجلهد  هذا  عن  ض  متخَّ وقْد 
الترصيح  هشام  ابن  تعّمد  ها  أمهِّ ِمْن  فكاَن  ذلَك؛  يف  القول  موجزيَن  لبعضها 
ته يف متابعة أقوال املخالِف هلم، وتفطُّنه للّداللة  باملخالفة، بقوله: )خالفًا(، ودقَّ

عىل إبطال أقواهلم وزعمهم يف غالب األحيان. 
ة تسمية النُّحاة الَّذين خالفهم  وممّا بدا واضحًا يف خمالفات ابن هشام النَّحويَّ
عاه  ة مدَّ اللة عىل حجَّ بأسامئهم، ونسبة اآلراء إليهم، وخمالفتها ومناقشتها، والدَّ
ؤيا  الرُّ إثبات  يف  َفَعل  قْد  رأيناه  كام  عنها،  حميَص  ال  رضورًة  ذلَك  رأى  ما  إذا 
ة كام لرأى احلُلميَّة. ولعلَّ ِمْن أهمِّ ما حلظناه يف خمالفات ابن  مصدرًا لرأى البرصيَّ
أي اآلخر، وعدم ختطئته، أو تغليطه وتقبيحه، كام رأينا ذلك  هشام هو احرتام الرَّ

اج أو النَّّحاس مثاًل.  جَّ واضحًا عند الزَّ
أغلبها  يف  كان  أنَّه  هشام  ابن  خمالفات  رفقة  من  -أيضًا-  واضحًا  بدا  وممّا 
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د، وُمتابعًا له يف آرائه، ِمن غري إشعاٍر بذلك. وعليه الُتعدُّ  موافقًا أبا العبَّاس املربِّ
َل القول يف بعضها اآلخر. دًا به، وإْن متيَّز يف بعضها، وفصَّ خمالفاته تفرُّ
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