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دايربكر  التابعة حملافظة (Çınarجينار ) مقاطعة يف 4891 عام ولد :َتري ِناد
(Diyarbakır) املدارس يف تعليمه األديب والديين تلقى .الرتكية 

سنوات، مث عمل يف املدارس  9 ملدة الكالسيكية يف شرق آانضول
ودرس املرحلة املتوسطة  .سنوات 3املذكورة كمدرس فخري حوايل 

العمل  بدأ 0242ويف عام  والثانوية وكذلك اْلامعية تعليما عن بعد.
 مركز يف درس. مث الدينية الشؤون برائسة خطيب-كإمام الرمسي

( Rize) ريزه يف حمافظة قره يل املفيت يوسف  الديين العايل التخصص
يف كلية  املاجستري رسالة أكمل . ويف نفس العام0242 وخترج فيه عام

وكتابه املسمى  حياة التفتازاين" االهليات يف جامعة دجلة بعنوان
 العلوم كلية يف ابحث كمساعد تعيينه يف ذلك العام ومت". ابلسعدين
إرين وال يزال على رأس عمله يف تلك  بدليس جامعة يف اإلسالمية

 شرح تقومي" بعنوان الدكتوراه رسالة أكمل 0204اْلامعة. ويف عام 
له  ."البالغة حيث من "األطول"باملسمى  اإلسفراييين الدين عصام

عدد من الداسات ابللغة الرتكية وكتاب فارسي حتضريي المتحان اللغة 
 األجنبية. يتحدث اللغة الرتكية والكردية والعربية والفارسية.
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 مقدمة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

والصالة والسالم على  ،الذي خلق اإلنسان علمه البياناْلمد هلل 
ومن اجملاهدين وأصحابه الطاهرين وعلى آله  رسوله املؤيد ابلقرآن،

 .ابحسان إىل يوم الدينتبعهم 

ال شك أن الدراسات اللغوية بدأت أوال بتدوين اللغة ومجعها،  
من أشعار وأقوال  رواه علماء اللغةفإن ما الرواة،  وكان ذلك عن طريق

اللغوية ملرحلة  وأمثال شكلت املصدر الرئيس للغة، مث انتقلت الدراسات
أ اللغويون تها، فبدص هذه النصوص ودراسجديدة متثلت يف فح

 مبرور السنني يف أعماهلم واكتب خمتصة بعلوم اللغة، مث تفننبتأليف  
تلك يف  تقريراتالو   يواشاْلطولة و املشروح الو  املختصرةتون امل فوافأل  

اللغة أو مسائلها ابلتأليف لكشف أفردوا بعض أبواب إىل أن  اجملاالت
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اليت أفردت فيه الكتب ومن أهم املسائل غموضها وجتلية معناها، 
 ."وما يتعلق هبما وعلم اْلنس والرسائل مسألة "الفرق بني اسم اْلنس

فيها يف وقت متأخر بعد القرن الرسائل املصنفة وقد كثرت  
 /ه4228ت.) حيىي بن دمحم الشاوي ها رسائل كل منفمن أمه ،العاشر

وابن م(، 4122 /ه4429ت.)عبد الرمحن الداودي و  م(،4228
م(، وابن  4922 /ه4042ت.اْلوهري أمحد بن اْلسن املصري )

ودمحم بن دمحم املشهر ابألمري م(، 4940 /ه4001ت.كريان الفاسي )
، وأكثر تلك التآليف ال هم من العلماء املتأخرينإىل غري  (4022ت.)

 .الباحثنيتنتظر  يف أدراج النسيان تزال خمطوطة

كتب قد  و  ،دمحم الدمنهوريف فيه وصن   املوضوعهبذا ن اعتى ومم
وما يتعلق هبما" وهي  واسم اْلنس رسالة يف بيان النكرة" رسالتني:فيه 

 ، و"رسالة يف علم الشخصما يليإليه في سنشريكما خمطوطة  ال تزال 
 ،حتقيقهاعمل هي ما نقوم بو  ،"واْلنس واسم اْلمع واْلقيقة واملاهية

مل يتحدث الدمنهوري  ألن ،يف هذا املوضوعانفعة جامعة  وهذه الرسالة
النقاش  ، بل وس عفحسب وعلم اْلنس الفرق بني اسم اْلنس فيها عن

وسلط الضوء على مواضيع أخرى اليت هلا ارتباط بعلم اْلنس واسم 
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بني علم و  علم اْلنسعلم الشخص و الفرق بني  يف فبحث اْلنس، 
تطرق إىل مسألة أخرى خالفية  كذلكاسم اْلنس والنكرة، و اْلنس و 

". وتكلم على اْلمع واسم اْلمعبني  بني علماء النحو وهي "الفرق
والبالغية، وهي:  يف املصادر املنطقية والنحوية اشتهر نقاشهامسألة 

 حيث من واْلزئي الكليبني و  ،واهلوية واملاهيةاْلقيقة الفرق بني 
فهذه اخلصائص وامليزات ، إىل عقلي ومنطقي وطبعي كل منها  انقسام

ها ـنها فإتحقيقب على القيام إليها ومحلتنا يف هذه الرسالة لفتت أنظاران
 وأكثرها تفصيال يف ما بني الرسائل املتعلقة ابملوضوع أوسعها مضموان

 .يف مبحث التعريف ابلرسالة سيظهر هذاكما 

 د. ِناد َتري
 8088-بدليس
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 التمهيد
 وعلم اْلنس . الفرق بني اسم اْلنس8

للحديث عن  اهلجري مل يتطرق النحويون قبل القرن السابع
يف مبحث خاص بل كان حديثهم  ْلنسوعلم ا الفرق بني اسم اْلنس

  ،يتحدث عنه يف اببهإمنا كل مصطلح ، و عنهما يف خمتلف األبواب
اسم  يبحث عنه يف ابب العلم كما أن البحث عنكان  فعلم اْلنس

يف كالم سيبويه إمياء إىل الفرق بينهما  ، و اْلنس كان يف مبحث النكرة
 إىل قول سيبويه: اأشار  لقد، (0)واألمشوين (4)املرادي نبه عليهكما 

هذا ابٌب من املعرفة يكون فيه االسم اخلاص شائعا يف األمة" » 
: حيث قال وعلم الشخص وحتدث يف هذا الباب عن علم اْلنس

يس واحٌد منها أوىل به من اآلخر، وال يُتوه م به واحٌد دون آخر له ل»
                                                   

 .4/021للمرادي، واملسالك بشرح ألفية ابن مالك  توضيح املقاصد (1)
 .4/441، لألمشوينشرح األمشوين على ألفية ابن مالك  (2)
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اسٌم غريه، حنو قولك لألسد: أبو اْلارث وأسامة، وللثعلب: ثُعالة وأبو 
اُْلَصني ومَسَسم، وللذئب: دَأالن وأبو َجعدة، وللض ُبع: أم عامر 

بعان قـَُثم.وَحضاجر وَجعار وجَ  ومن  ْيأل وأم عنثل وقَثام، ويقال للض  
فكل هذا جيرى خربه جمرى خرب عبد  ذلك قوهلم للغراب: ابن بَريح.

هللا. ومعناه إذا قلت هذا أبو اْلارث أو هذا ثُعالة أنك تريد هذا األسد 
وهذا الثعلب؛ وليس معناه كمعى زيد وإن كاان معرفة. وكان خربمها 

جل نصبا من قبل أنك إذا قلت هذا زيٌد فزيد اسم ملعى قولك هذا الر 
إذا أردَت شيئا بعينه قد عرفه املخاَطب حبْليته أو أبمر قد بلغه عنه قد 
اخُتص به دون من يعرف. فكأنك إذا قلت هذا زيد قلت: هذا الرجل 
ليته ومن أمره كذا وكذا بعينه، فاخُتص  هذا املعى ابسم  الذى من ح 

د الكالم ولُيخرَج من االسم الذى ق َعَلم يلزم هذا املعى، لُيحذف
يكون نكرة ويكون لغري شيء بعينه. ألنك إذا قلت هذا الرجل فقد 
يكون أن تعى كماله، ويكون أن تقول هذا الرجل وأن تريد كل ذَكر 
تكلم ومشى على رجلني فهو رجل. فإذا أراد أن ُُيل ص ذلك املعى 

  (3)«وُيتصه لُيعَرف من يُعى بعينه وأمره قال زيد وحنوه
                                                   

 .81-0/83لسيبويه، الكتاب  (3)
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التفريق بينهما على ما ذهب إليه بعض وأول من نقل عنه 
هو مشس الدين عبد اْلميد بن عيسى اخلسروشاهي  (1)احملققني

 ما يؤيد هذا املذهب حيث القرايف ويف كالمم( 4021/ه220ت.)
والفرق بينهما يف : »قائال اْلنس واسم الفرق بني علم الشخص اعرتف

ورد الداير  وكان الشيخ مشس الدين اخلسروشاهى غاية العسر...
وعلم  املصرية، وكان حيرك هذه املثلة، ويطلب الفرق بني اسم اْلنس

، فما كان جيد من جييبه، وكان يزعم أنه ال يعرف حتقيق هذا اْلنس
الداير املصرية إال هو، ومل أر أان من يعرفه، وكان يذكر الفرق املوضع يف 

 (2)«لطلبته، ونقلته عنه.

وأثري  وهناك من العلماء من يرفض هذا الفرق فمنهم ابن اايز 
وادعا ابالحتاد بني هذين املصطلحني، هذا الفرق  ارد مافإِن الدين

بني اسم وقال ابن إايز ردا على من فرق »وأشار إليهما الزركشي: 
وهو أسامة موضوع للحقيقة  : أن علم اْلنسوعلم اْلنس اْلنس

                                                   
جملة جامعة وعلم اْلسن"،  "ست رسائل مصنفة يف الفرق بني اسم اْلنس (4)

 .4212، ص 3عدد ، 8، ج القصيم
 .224-0/222للقرايف، نفائس األصول يف شرح احملصول  (5)
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الذهنية من غري نظر لألفراد، وعكسه اسم اْلنس. قال: فيلزم أن 
أسامة إذا استعمل يف األفراد اخلارجية أن يكون جمازا، وليس كذلك بل 

يف الرد على من فرق بينهما: الوضع  خ أثري الدينهو حقيقة. وقال الشي
مسبوق ابلتصور، فإن كان لألفراد اخلارجية فيلزم وضعه من غري قصد، 

 (2)«وهو ابطل.

وأول من أفرد الفرق بينهما مبصنف هو أبو جعفر أمحد بن دمحم 
" األندلسي األنصاري األندلسي املعروف ب"ابن خامتة

م( ومسى رسالته "إْلاق العقل ابْلس يف الفرق بني 4328/ه112)ت.
ولكن هذه الرسالة مفقودة مل تعثر عليه  (1)"وعلم اْلنس اسم اْلنس

حتت عنوان  ( م4318 /ه122)ت. مث كتب فيهما حيىي املغريب بعد
، مث صنف فيهما كثري من (9)واسم اْلنس" "الفرق بني علم اْلنس

                                                   
 .0/080للزركشي، البحر احمليط يف أصول الفقه  (6)
 . 419-4/412للزركلي، األعالم  (7)
 جملة جممع اللغة العربية األردينحققها وعلق عليها عبد الفتاح اْلموز ونشرها يف  (8)

 ه. 4129، عام 01ع 
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يف القرون املتأخرة اْلادي عشر، والثاين عشر، والثالث عشر، العلماء 
 .(8)والرابع عشر

                                                   
= حيىي  وعلم اْلنس الفرق بني اسم اْلنس-4تلك الرسائل ومؤلفيها هكذا: أهم  (9)

رسالة يف الفرق بني اْلمع وامسه وبني -0م(، 4228ه/4228بن دمحم الشاوي )ت. 
حتقيق الفرق  -3م(،4122ه/4429عبد الرمحن الداودي )ت. = اسم اْلنس وعلمه

أمحد بن حسن ابن اْلوهري املصري )ت.  = اْلنس بني اسم اْلنس وعلم
واسم اْلنس وعلمه واملفرد بالم  يف حقائق النكرة تقييد-1م(، 4182ه/4042
-2م(، 4940 ه/4001= دمحم بن عبد املمجيد ابن كريان الفاسي )ت.  اْلقيقة

= صاحل بن حيىي مطلب يف بيان ما متس اْلاجة إىل معرفته من اسم اْلنس وعلمه 
مطلب بيان االستئناس يف -2م(، 4908ه/4012بن يونس السعدي املوصلي )ت. 

م(، 4930ه/4019= سليم بن أيب فراج البشري )ت.  بيان األعالم وأمساء األجناس
وبينهما وعلم اْلنس وبني  سؤال عن اْلنس وعن الفرق بني اْلنس واسم اْلنس-1

= دمحم بن على بن عبد هللا واْلمع  اسم اْلنس واسم اْلمع وبني اسم اْلمع
إحتاف األنس يف العلمني واسم -9(، 4931ه/4022الشوكاين الصنعاين )ت. 

-8م(، 4931ه/4022= دمحم بن دمحم السنباوي املشهور ب"األمري" )ت. اْلنس 
واْلنس  واسم  اْلنس والنكرة  واْلمع  واسم  اْلمع واْلقيقة   َعَلم الشخصرسالة يف 

اهللباوي اْلديين  = دمحم الدمنهوريواملاهية  واهلُوي ة والُكل ي  واْلُزئي  املنطقيـ نْي والعقلي  نْي 
الفرق بني نظم لطيف وحتقيق ظريف يف  -42م(، 4914ـ/ه4099)ت. سنة 

 م(4819ه/4321= دمحم بن على بن اْلسني املالكي )ت. العلمني واسم اْلنس 
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 اْلمعي واسم اْلنس . الفرق بني اْلمع واسم اْلمع8

" اْلمعي وامسه واسم اْلنس مل تنل مسألة "الفرق بني اْلمع
اهتماما كبريا عند القدماء إال على شكل اشارات بسيطة، فالنحويون 
قبل قرن السابع والثامن اهلجريني تناسوا هذه املسألة ابستثناء ما جاء 

وشرح  واملقتضب للفراء واألصول يف النحو البن سراج كتاب سيبويه  يف
حيث تناولوا هذه املسألة على سبيل االمياء ال  املفصل البن يعيش

أكثر، وأول من صنف يف هذه املسألة وأفرد هلا بشكل منفصل هو 
م(  الذي هو من علماء القرنني 4318/ه122)ت. الشيخ حيي املغريب

السابع والثامن اهلجريني، فإنه تناول يف رسالته املسماة بـ"الفرق بني علم 
 واسم اْلنس اْلمعي واسم اْلنس" الفرق بني اْلمع واسم اْلمع اْلنس

( رسالة 4122/ه4429أيضا، مث ألف فيها الشيخ دمحم الدوادي )ت.
وعلمه"، كما أشران  مسماة ب"الفرق بني اْلمع وامسه وبني اسم اْلنس

 إليهما فيما سبق.
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، ويف االصطالح (42)اْلمع يف اللغة "ضم الشيء إىل الشيء"
االسم الدال  على أكثر من اثنني موضوعا جملموع اآلحاد اجملمعة "هو 

وعرفه ابن مالك  داال  عليها داللة تكرار الواحد ابلعطف"
جعل االسم القابل دليل مافوق اثنني »ه: أبن( 4011/ه210)ت.

بتغيرٍي ظاهٍر اومقدٍر وهو التكسري أوبزايدة يف االخر مقدر انفصاهلا لغري 
 .(44)«التصحيحتعويض وهو 

 الساملبقسميه  م(4102/ه4431)ت. وعرفه الفاضل اهلندي 
هو االسم الذي غري فيه تغيري إما زايدة أو نقيصة : »أيضا والتكسري منه

أو كسر ليدل ذلك التغيري على أن املراد ثالثة أو أكثر من جنس 
ألقسام اْلمع فاملقصود ابلزايدة هي جامع فهذا التعريف  (40)«الواحد

 زايدة يف اْلروف بني املفرد واْلمع ويكون يف السامل كزايدة الواو والنون
أو الياء والنون يف "مسلمني" واأللف والتاء يف  يف "مسلمون"

"مسلمات" وكذلك تتم الزايدة يف التكسري كما يف مجع مسجد على 
                                                   

 .02/124للزبيدي، َتج العروس  ؛4/118البن فارس، معجم مقاييس اللغة  (10)
 .40البن مالك،  تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد (11)
 .142-141للهندي، موضح أسرار النحو  (12)
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تكون يف التكسري كجمع أمحر مساجد ومفتاح على مفاتيح، والنقيصة 
ومحراء على مُحْر وأما الكسر فاملراد به هو التكسري والتغيري يف اْلركات 

 بني املفرد واْلمع كجمع َأَسد على ُأْسد.

هو  السامل سر:فيتبني مما تقدم أن اْلمع على ضربني سامل ومك
بزايدة يف آخر  عاما سلم مفرده عن تغيري يف بنيته ويصري املفرد مج

الكلمة كما يف مجع "راكب" على "راكبون" أو "راكبني"  للمذكر و 
: هو ما تغري بناء مفرده كما "راكبة" على "راكبات" للمؤنث. واملكسر

يف "رجل" على "رجال". ومجع التكسري أييت على قسمني: األول مجع 
ن قرينة، وله أربعة أوزان القلة وهو ما يطلق على العشرة وما دوِنا بدو 

هي : "أَفْـُعل" كأحرف، و"أَفْـَعال" كأفراس و"أْفع َلة" كأمثلة و"ف ْعَلة"  
كغلمة، والثاين مجع الكثرة وهو ما يطلق على ما فوق العشرة بدون 

 القرينة، وأبنيته ما عدا األربعة املذكورة. 

اآلحاد حال كونه داال هو االسم املوضوع جملموع : »واسم اْلمع
عليها مثل داللة املفرد على مجلة أجزاء مسماه وإن مل يكن له واحد من 

و"نساء" فمدلوله جمموع االفراد، وكل منها  "قوم" و"رهط"ـك ،لفظه
جزء مدلوله، ودالته عليها ابلتضمن ألنه جزء املدلول كالتخت اسم 
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وكل  (43)«آحادها لذي أجزاء مدلوله جمموعها وكالعشرة مدلوهلا جمموع
هو ملا ال يعقل فقط فهو مؤنث، وكل اسم مجع يقع على  اسم مجع

املذكر ممن يعقل فاألعم فيه التذكري، وكل اسم إذا ْلقته اهلاء كان 
 شخصا واحدا، وإذا عري منها كان أكثر، فيحتمل أن يراد به اْلنس

فيكون مذكرا وأن يراد به اْلمع فيكون مؤنثا، ورمبا غلبوا عليه أن يراد 
به اْلمع، فجاء مؤنثا ال غري كالنخل والبط والبقر، ورمبا كان ابلعكس  

  .(41)كالقمح والعنب

: هو ما تضمن معى اْلمع داال على اْلمعي وأما اسم اْلنس
وله مفرد مميز عنه بتاء التأنيث أو النسب كـ"ُرَطب" و"ُروم"  اْلنس

ل يف ويكثر يف األشياء املخلوقة حنو "ََنْل" و"بـََقر" و"َشَجر"، ويق
املصنوعة مثل "سفني"، فهو قياسي يف املخلوقات ومساعي يف 

وقد عد الكوفيون اسم اْلنس اْلمعي مجعا مكسرا إذ ت.املصنوعا
أن ما له واحد من تركيبه يسمى  (4222ه/129ت.راء )ذهب الف

                                                   
 .440-444للفاكهي، شرح كتاب اْلدود يف النحو  (13)
 .418-419للجزويل،  املقدمة اْلزولية يف النحو (14)



 علم الشخص واْلنس واسم اْلمع واْلقيقة واملاهية 89

وهو »هذا القول بقوله: ( 4098ه/299ت.) ، ورد الرضي(42)مجعا
مجٌع مكسَّر واحده ذو التاء، وقوهلم فاسد من حيث  عند الكوفيني

حتت املفرد حيث ( 4012ه/213وأدخله ابن يعيش )ت. (42)«اللفظ
هذا الضرب من األمساء اليت مُييز فيها الواحد ابلتاء من حنو  أن»قال: 

"َشع ريَة"، و"َشع رٍي"، و"مَتْرٍَة"، و"مَتٍْر"، إمنا هو عندان اسٌم مفرد واقع على 
، وإن اسُتفيد اْلنس كما يقع على الواحد، وليس بتكسري على اْلقيقة

ن اللفظ، إمنا هي من مدلوله، منه الكثرة؛ ألن استفادة الكثرة ليست م
زعمون أنه إذ كان داال على اْلنس، واْلنُس يفيد الكثرَة. والكوفيون ي

 (41)«مجع ُكس ر عليه الواحد
كما   اْلمعي ميكننا أن نلخص الفرق بني اْلمع واسم  اْلنس

 :(49)يلي

                                                   
 .3/321للرضي،  على الكافية شرح الرضي (15)
 .482-0/481للرضي،  على الشافية شرح الرضي (16)
 .303-3/300البن يعيش، شرح املفصل  (17)
للحمالوي، شذا العرف يف فن الصرف ؛ 38-4/39للصبان،  حاشية الصبان (18)

 اسم اْلمع؛  421-422 للبابسيت،املعجم املفصل يف النحو العريب ؛ 82-81
 .42-8، دراسة لغوية
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موضوع للماهية، وصاحل للقليل والكثري،  اْلمعي اسم اْلنس-4
ابلوضع، ودال على اْلمع ابالستعمال، أما اْلمع  فهو دال على املاهية

اْلمعي  فهو موضوع للداللة على اْلمع أصال، ولذا فان اسم اْلنس
يقع على الواحد واالثنني كما يقع على اْلميع، وأما اْلمع فال يقع إال 

 على أكثر من اثنني.
غالبا،  ليس على وزن من أوزان اْلموع اْلمعي اسم اْلنس-0

 فله أوزان خاصة به أو غالبة فيه. أما اْلمع املكسر
يفرق بينه وبني واحده ابلتاء أو ايء  اْلمعي اسم اْلنس-3

 النسب خبالف اْلمع.
 الغالب فيه التذكري وأما اْلمع املكسر اْلمعي اسم اْلنس-1

 فهو مؤنث.
يصغر وينسب إليه على لفظه، فتقول يف  اْلمعي .اسم اْلنس2

 "تـْمر" "تُـَمرْي" و"مَتـْر ي "، وأما اْلمع فال بد من رده إىل مفرده.
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واسم اْلمع فيشرتكان يف  اْلمعي أما الفرق بني اسم اْلنس
، وأِنما يعامالن معاملة الواحد أِنما ليسا على وزن من أوزان اْلموع

 :(48)، ولكن ُيتلفان فيما يلييف األحكام النحوية والصرفية
 موضوع للجمع يف األصل، أما اسم اْلنس اسم اْلمع-4
فهو موضوع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية، واستعمل بعد  اْلمعي

ذلك للجمع ولذا فانه يقع على الواحد والقليل، خبالف اسم اْلمع فال 
 يقع إال على اْلمع.

ال بد أن يكون له مفرد من لفظه،  اْلمعي اسم اْلنس-0
 فقد يكون له واحد من لفظه وقد ال يكون. خبالف اسم اْلمع

، أن وواحد اسم اْلمع اْلمعي الفرق بني واحد اسم اْلنس-3
 يتميز عن مجعه ابلتاء أو بياء النسب، والثاين ليس كذلك. األول

واْلمع فيشرتكان يف الداللة على  وأما الفرق بني اسم اْلمع
 أكثر من اثنني وُيتلفان يف الوجوه التالية:

                                                   
شذا العرف ؛ 4/39للصبان،  حاشية الصبان؛ 3/321للرضي، شرح الكافية  (19)

للبابسيت، املعجم املفصل يف النحو العريب ؛ 89-81للحمالوي، يف فن الصرف 
 .42، دراسة لغوية اسم اْلمع؛ 4/422-429
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موضوع جملموع اآلحاد داال عليها داللة املفرد  اسم اْلمع-4
زاء مسماه، أما اْلمع فهو موضوع لآلحاد اجملتمعة ليدل على مجلة أج

عليها داللة تكرار الواحد ابلعطف، أما اسم اْلمع فهو موضوع 
 للجملة من غري تفصيل اآلحاد، فيكون اْلكم منصرفا للمجموع.

فليس له أوزان  للجمع صيغ معدودة معروفة، أما اسم اْلمع-0
 عن العرب، وليس على وزن من أوزان اْلموعحمددة بل هو مسموع 

 غالبا.
أحكام املفرد يف تصغريه على لفظه،  أيخذ اسم اْلمع-3

والنسب إليه على لفظه، وتثنيته ومجه، أما اْلمع فإن تصغريه والنسب 
 إليه يكون ابلرد إىل الواحد.

 واْلقيقة واهلوية . الفرق بني املاهية2
مبحث منطقي وكالمي، تطرق  واْلقيقة واهلوية الفرق بني املاهية

إليه بعض  املتأخرين من علماء املنطق والكالم، وألمهيتها حبث فيه دمحم 
تناول علماء املنطق و يف رسالته وجعل هلا فصال مستقال،  الدمنهوري

مث حبث عنه  الفرق بني املاهية واْلقيقة يف كتبهم بشكل موجز
الكالميون يف مبحث "الوجود" وأطالوا فيه، وأول من تناوهلا بشكل 
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م( يف كتابه 4322ه/122)ت. مفصل هو عضد الدين اإلجيي
 مث حبث فيه سعد الدين التفتازاين ."الميف علم الك "املواقف

وميز الفرق بني هذه  يف شرحه على املقاصدم( 4382/ه180ت.)
 املفاهيم ووضح مشاكلها، وتطرق إليه السيد الشريف اْلرجاين

أيضا يف شرحه على املواقف لإلجيي وأطال فيها  م(4143/ه942ت.)
الكالم مث أوجز الفرق بني هذه االصطالحات يف كتابه "التعريفات" 

والسيد الشريف اْلرجاين اشتهرت هذه  وبعد أن كتب فيه التفتازاين
 عصام الدين اإلسفرايييناملسألة بني الشراح واحملشني املتأخرين فمنهم 

 عبد اْلكيم السيالكويتو  ،م(4211/ه824)ت.

 .م(4221/ه4221)ت.

قلبت اهلمزة  "املائية"منسوب اىل ما، واألصل »فاملاهية لفظ 
هاء لئال يشتبه ابملصدر املأخوذ من لفظ ما، واألظهر انه نسبة اىل ما 

وهي ما به جياب عن  (02)«هو، جعلت الكلمتان ككلمة واحدة
هي هي فهي من حيث »السؤال مبا هو، او هي ما به الشيء هو هو، 

                                                   
 .482للجرجاين، التعريفات  (20)
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ال موجودة وال معدومة، وال كلي، وال جزئي، وال خاص، وال 
  (04)«عام.

واملاهية تطلق غالبا على األمر املتعقل، مثل املتعقل من 
، االنسان، وهو اْليوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود اخلارجي

واألمر املتعق ل من حيث هو مقول يف جواب ما هو يسم ى ماهية، ومن 
غيار حيث ثبوته يف اخلارج يسم ى حقيقة، ومن حيث امتيازه عن األ

هوية، ومن حيث محل اللوازم له ذاَت، ومن حيث يستنبط من اللفظ 
 .(00)مدلوال، ومن حيث انه حمل اْلوادث جوهرا

، ألن اْلقيقة ال تستعمل اال يف اعم  من اْلقيقة املاهيةقيل: إن  
ن وقيل إ، (03)املوجودات واملاهية تستعمل يف املوجودات واملعدومات

ماهية الشيء هي متام ما حيمل عليه محل مواطأة من غري ان يكون 
َتبعا حملمول آخر، واألمر احملمول على الشيء بال واسطة هو ماهي ته  

                                                   
 .482-482للجرجاين، التعريفات  (21)
 .0/341لصليبا،  املعجم الفلسفي (22)
 .923أليب البقاء، الكليات  (23)
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كاْليوان الناطق لالنسان.واملاهية، واْلقيقة، والذات، قد تطلق على 
سبيل الرتادف، ولكن اْلقيقة والذات تطلقان غالبا على املاهية ابعتبار 

 .(01)الوجود اخلارجي

إذا ثبت،  "الشيءُ  قَّ حَ " مبعى فاعل من "فعيل" : هي إمااْلقيقة
مفعول  ألِنا اثبتة كائنة ال حمالة وإما مبعى ،(02)اآلية ﴾اْلاقة﴿ ومنه
إذا أثبته فيكون معناها الثابتة واملثبتة يف موضعها  "الشيء حققتُ " من

األصلي، والتاء للتأنيث يف الوجه األول، ولنقل اللفظ من الوصفية إىل 
مبعى املفعول  "فعيال"أكيلة ألن "و  "نطيحة"االمسية يف الثاين كما يف 
 .(02)يستوي فيه املذكر واملؤنث

لة بـ"هو" ذات ويف اصطالح امليزانيني: حقيقة الشيء احملمو  
ويراد هبا ما يقال يف  الشيء كاْليوان الناطق لإلنسان، قد تطلق اْلقيقة

إن كان السؤال عن جزئيات  جواب السؤال مبا هو، وهو حقيقة نوعية

                                                   
 .0/342لصليبا،  املعجم الفلسفي (24)
 .28/4سورة اْلاقة،  (25)
 .320أليب البقاء، الكليات  (26)
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إن كان السؤال ابخلصوصية،   النوع ابالشرتاك فقط، وحقيقة شخصية
كاْليوان الناطق مع التشخص يف الثاين، وبدونه يف األول، فال يصح 
أن تقع اْلقيقة النوعية جوااب عن السؤال ب "ما هو" إذا أفرد بعض 
اْلزئيات ابلذكر، لعدم املطابقة بينهما، واْلقيقة اليت يبحث عنها أهل 

سها، مع قطع النظر عن اْلكمة هي األحوال الثابتة لألشياء يف نف
جعل جاعل واعتبار معترب وهذه اْلقيقة ال يتوصل إليها إال ابلعلم 
واليقني، خبالف االعتبارية اليت هي املباحث املنوطة ابْلعل واالعتبار، 
كاملباحث الشرعية والعرفية، فإن الظن يعترب فيها عدم الوصول إىل 

 .(01)اليقني
فهي عبارة عن التشخ ص،  -بضم اهلاء وايء النسبة- وأما اهلوية

واملتكل مني، وللهوية عند القدماء عدة معان،  وهو املشهور بني اْلكماء
ما به » وهي التشخص، والشخص نفسه، والوجود اخلارجي. قالوا:

الشيء هو هو ابعتبار حتققه يسمى حقيقة وذاَت، وابعتبار تشخصه 

                                                   
 .320أليب البقاء، الكليات  (27)
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وقد  (09)«هذا االعتبار يسمى ماهية.يسمى هوية، واذا اخذ اعم من 
يسمى ما به الشيء هو هو ماهية اذا كان كليا كماهية االنسان، وهوية 

وقالوا:  اذا كان جزئيا كحقيقة زيد، وحقيقة اذا مل يعترب كليته وجزئيته
األمر املتعقل من حيث انه معقول يف جواب ما هو يسم ى ماهية، »

قة، ومن حيث امتيازه على ومن حيث ثبوته يف اخلارج يسمى حقي
واهلوية  االغيار يسمى هوية، ومن حيث محل اللوازم عليه يسم ى ذاَت.

السارية يف مجيع املوجودات ما اذا أخذ حقيقة الوجود ال بشرط شيء 
وقريب من هذا املعى قوهلم: ان اهلوية هي  (08)«وال بشرط ال شي

 .(32)ديشهو الوجود احملض الصريح املستوعب لكل كمال وجودي 

 

 

 

                                                   
 .824أليب البقاء، الكليات  (28)
 .021للجرجاين،  التعريفات (29)
 .234-0/232لصليبا،  املعجم الفلسفي (30)
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 الدراسة
 

 ملؤلفترمجة ا. 8
َمنـُْهور ي  هو دمحم بن دمحم اْلَدَّ   عي  فاهلَْلَباو ي  املصري  الشا يين  الدَّ

مشارك غي كما هو بالو  حنوي،و  عروضي،وهو  (34)املكين أبيب عائشة
معجم املطبوعات العربية "حتدث عنه صاحب و . العلوميف سائر 

 .(30)سني يف اْلامع األزهر"املدر   أهم "أنه كان منبـ ة"واملعرب

                                                   
ين" إحدى  اشتهر دمحم الدمنهوري (31) بثالث نسب، فنسبته "اْلديين" نسبة إىل "َحدَّ

ُهور يف مصر، ونستبه الدمنهوري أيضا نسبة مكانية نسبت إىل  القرى التابعة لَدَمنـْ
ُهور" وهي من أعرق حمافظات مصر، وأما اهلَْلباوي فنسبة إىل اهللباء وهي قبيلة  "َدَمنـْ

 عاشت يف غرب السودان يف منطقة دارفور.
 .0/993لسركيس،  م املطبوعات العربية واملعربةمعج (32)
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اليت عن سنة والدته واكتفت بسنة وفاته  املصادر لنا تذكرمل 
تفاصيل عن  تسعفناوكذلك مل  .(33)م4914ه/4099 توافق سنة

وما وصلنا من أخباره قليل جدا ال يتعدى امسه وبعض مؤلفاته  ترمجته،
نه كان ذا حظ كبري يف أب هعن هميكن أن نستنتجلكن ما وَتريخ وفاته 

اليت مشلت أغلب العلوم العقلية، كما يظهر هذا من مؤلفاته القيمة 
يليق خبلق العلماء حيث نرى أنه  ذو خلق رفيع أنهأيضا يفهم و الفنون، 

 اأمين كان  كتبه، ويبدو أنه  أكثر ابلفقري يف مقدماتيصف نفسه دائما 
إذ مل يثبت عنه أنه سرق جهد  وحريصا على ذلك النقل عن العلماءيف 

ذكر  حيثهذه اليت بني أيدينا يف مقدمة رسالته  نرى ذلككما   أحد
  .وبني امسه مصدر استفاد منهفيها كل 

 مؤلفاته. 8
له يد طوىل ف غزير التأليف،متعدد االنتاج  كان دمحم الدمنهوري

العروض  يف وبرزكما هو مشارك يف سائر العلوم  يف علوم اللغة

                                                   
؛ 44/042للكحالة،  معجم املؤلفني؛ 0/318للبغدادي، هدية العارفني  (33)

 .2/400للزركلي،  األعالم
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 طبع، وبعضها ومعظم أعماله ال تزال خمطوطة ،والنحو والبالغة
، فهذه آاثره اليت عثران عليها يف بدون حتقيق لكنه طبعا حجراي

 :كتب الرتاجم والفهارس

 .لنحو. ا 8.8

)حاشية على شرح قطر الندى وبل  فرائد التبيني. 8
 ]خمطوط[ (31)الصدى(

 ]خمطوط[ (32)على شرح قطر الندى خامتة الدمنهوري. 0
 ]مطبوع بدون حتقيق[ (32)ضابط االفعال املركبة واْلرفية .3
 (31)واو اْلماعة املتصل بهالفعل  قاعدةمنظومة يف . 1

 شرح الدمياطي بدون حتقيق[ مع ة]مطبوع

                                                   

لقره بلوط،  معجم التاريخ؛ 0/4228للحبشي،  جامع الشروح واْلواشي (34) 
2/3229. 
برانمج املكتبة الشاملة )ضمن  22/499، فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل (35) 

 الذهبية(.
 .0/4120لسركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة (36) 
 .0/4124لسركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة (37) 
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 (39)حتفة األحباب مبا جاء ابلواو والياء من كالم األعراب. 2
 ]خمطوط[

 ]خمطوط[ (38)يةحنو  ةمثلأو  بعض آايتعراب إ يفرسالة . 2
 (12)البصريني يف حروف اْلرو  الكوفيني رسالة يف مذهيب. 1

 حتقيق[مع  ع]مطبو 
 ]خمطوط[ (14)رسالة تتعلق بكم وكأي وكذا. 9
 ]خمطوط[ (10)رسالة يف حتقيق الكالم على ختم األزهرية. 8

 . البالغة8.8
)اْلاشية  السمرقندية شرح الرسالةيف  الدرر البهية. 4

 ]خمطوط[ (13)الكربى على السمرقندية(

                                                   
 .18/112، فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل (38)
فهرس خمطوطات ؛ 1/11للزركلي، األعالم؛ 8/324للكحالة، معجم املؤلفني (39)

 .12/980، ملك فيصلاملركز 
 وقد حققت ونشرت هذه الرسالة. انظر:   .1/11للزركلي، األعالم (40)
 .89/888، فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل (41)
 .2/3228لقره بلوط، معجم التاريخ  (42)
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لقط اْلواهر السنية على الرسالة السمرقندية )اْلاشية . 0
 حتقيق[مطبوع بدون ] (11)الصغري على السمرقندية(

 ]خمطوط[ (12)رسالة يف التشبيه وما يتعلق به. 3
 ]خمطوط[ (12)رسالة يف علم املعاين. 1

 الوضع. 2.8

)وهي ما حنن بصدد  وما يتعلق به الشخصرسالة يف علم  .4
  حتقيقه(

 (11)هبما وما يتعلق واسم اْلنس رسالة يف بيان النكرة .0
 ]خمطوط[

                                                                                                    
 .56/279فهرس خمطوطات املركز ملك فيصلن  (43)
 إيضاح املكنون؛ 1/11للزركلي،  األعالم؛ 8/324للكحالة،  معجم املؤلفني (44)

فهرس ؛ 0/993لسركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة؛ 1/121للبغدادي، 
 .12/981، خمطوطات املركز ملك فيصل

 .22/089، فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل (45)
 .2/3228لقره بلوط، معجم التاريخ  (46)
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 . العروض9.8
يف العروض والقوايف االرشاد الشايف على منت الكايف . 8

 ]مطبوع بدون حتقيق[(19))اْلاشية الكربى(
 (18)املختصر الشايف على منت الكايف )اْلاشية الصغرى(. 0

 ]مطبوع بدون حتقيق[
 (22)منظومة يف أجزاء كل حبر من حبور الشعر. 3

                                                                                                    
)ضمن برانمج  8/951خمطوطات املكتبة املركزية مبسجد السيدة زينب،  (47)

 املكتبة الشاملة الذهبية(.
 إيضاح املكنون؛ 1/11للزركلي،  األعالم؛ 8/324للكحالة،  معجم املؤلفني (48) 

فهرس ؛ 0/991لسركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة؛ 1/121للبغدادي، 
 .421/993؛ 3/114، خمطوطات املركز ملك فيصل

معجم ؛ 1/118للبغدادي،  إيضاح املكنون؛ 1/11للزركلي،  األعالم (49) 
، املركز ملك فيصلفهرس خمطوطات ؛ 0/991لسركيس،  املطبوعات العربية واملعربة

 .402/993؛ 31/200؛ 43/23 ؛2/921؛1/122
)ضمن برانمج جامع املخطوطات فهرس املخطوطات األزهرية  (50) 

 اإلسالمية(.وانظر موقع الرق املنشور للمخطوطات: 
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBoo

k/29d9131a-03d9-1981-9292-94fb234a4cf1. :َتريخ الدخول
(40.28.0204) 

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8434a-23d8-4894-8686-81fb031a1cf7
https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/08d8434a-23d8-4894-8686-81fb031a1cf7
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 (24)منظومة يف ضبط الزحاف وعلته. 1

 . الكالم5.8
 (20)البستان املشرف فيما جيب تعلمه على املكلف. 4

 ]خمطوط[
 ]خمطوط[ (23)خالصة التوحيدفتوحات الرشيد على . 0
بيات فيمن جيب االميان هبم من الرسل مع ترتيبهم يف أ. 3

 ]خمطوط[ (21)االرشاد
عمدة أهل السنة واليقني يف الرد على من خالفهم من . 1

 ]خمطوط[ (22)املبتدعني
                                                   

 )ضمن برانمج جامع املخطوطات اإلسالمية(.فهرس املخطوطات األزهرية  (51)
 وانظر موقع دار املقتبس للمخطوطات:

https://www.y.almoqtabas.com/ar/manuscripts/view/
 (40.28.0204َتريخ الدخول: ) .02122211481124112

 .2/398، فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل (52)
 . 0/882للحبشي،  جامع الشروح واْلواشي (53)
 .0/993لسركيس،  معجم املطبوعات العربية واملعربة (54)
 ؛ 0/318؛ هدية العارفني للبغدادي، 2/318ْلاجي خليفة،  كشف الظنون (55)

https://www.y.almoqtabas.com/ar/manuscripts/view/26465047194761745
https://www.y.almoqtabas.com/ar/manuscripts/view/26465047194761745
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رسالة يف تنزيهه تعاىل عن األغراض يف أفعاله على مذهب . 2
 ]خمطوط[ (22)األشعرية واملاتريدية واملعتزلة

رسالة يف بيان أن صفاته تعاىل وأمسائه اْلسىن ال جيوز . 2
 (21)إطالقها عليه تعاىل إال بتوقيف من الكتاب والسنة

 ]خمطوط[

  التعريف ابلرسالة. 2
  وَتريخ أتليفهاالرسالة  . عنوان8.2 

: "رسالة يف علم هكذا هاعلى غالفالرسالة  عنوانلقد ثبت 
من  لكن عنواِنا أطول واْلنس واسم اْلمع واْلقيقة واملاهية" الشخص

هذه رسالٌة مَجعُت فيها ما حقَُّقوه »هذا حيث قال املؤلف يف املقدمة : 
والنكرة  واْلمع   واْلنس  واسم  اْلنس من الكالم على َعَلم الشخص

واسم  اْلمع واْلقيقة  واملاهية  واهلُوي ة ، والُكل ي   واْلُزئي   املنطقي  نْي  
رسالة يف العلم وبيان "الكتب  فهارسبعض يف وقد جاء  ،«والعقلي  نْي  

                                                   
 2/3228لقره بلوط، معجم التاريخ  (56)
 2/3228لقره بلوط، معجم التاريخ  (57)
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 األنسب لعنوان لكن ا (29)"ءسائر ما يتعلق به عند املتكلمني واْلكما
املصنف مل حيصر رسالته يف الفرق بني اسم  فإنابملوضوع هو األول 

 .أشران إليه يف السابقكما   وعلم اْلنس اْلنس

قد صرح به  واضح بدون اختالف ألن املؤلفف أتلفيها أما َتريخ
وأربعة سنة ألف ومئتني أبنه بدأ بتسويده يف وأفاد يف آخر الرسالة 

م( وفرغ من تبييضها يف سنة ألف ومئتني 4948/ ه4031ثالثني )
 م(.4904/ه4032وستة وثالثني )

 وصف نسخة الرسالة. 8.2
مصورة نسخة وحيدة هلا اعتمدان يف حتقيق هذه الرسالة على 

حتتفظ أبصلها مكتبة جامعة امللك السعود )جامعة الرايض سابقا( يف 
ورمزان إليها يف اْلاشية ، 3204 حتت رقماململكة العربية السعودية 

لنكشف عن  وقد حبثنا كثريا يف فهارس املخطوطاتبلفظ "األصل"، 
  .نسخةأي فلم نعثر على نسخ هلا 

                                                   
 .2/3228لقره بلوط، معجم التاريخ أنظر:  (58)
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وتقع هذه الرسالة يف مثاين عشرة صفحة، ومتوسط عدد  
والنسخة َتمة،  سطرا يف الصحفة الواحدة، وعشرونسطورها مخسة 

ابستثناء مواضع حالتها حسنة، خطها نسخ معتاد، مقروء وواضح 
رمبا كتبت بعد املقابلة ابلنسخة  ،وعلى بعض حواشيها تصويبات ،قليلة

 حيث تصحيحاتبعض توجد  ، ويف الصفحة اْلادية عشرةاألصلية
ا يف تلك غلطأِنا كتبت إىل  إشارة  عشرة سطور  فوق ضرب خط
 .انسخها وَتريخ نسخها جمهولالصفحة. 

أما بعُد فيقول »بعد البسملة واْلمدلة والصالة على النيب: أوهلا 
ُهور يُّ  ُّ الَدَمنـْ : هذه رسالٌة مَجعُت فيها ما حقَُّقوه من الفقرُي حممٌد الْـَحدَّيين 

 (28)«والنكرة ...اخل. واْلنس  واسم  اْلنس الكالم على َعَلم الشخص

، فينقسم أيضا يف هذا االنقسام اْلزئيُّ  ومثُل الكلي»آخرها: 
 (22)«إىل ثالثة أقسام...اخل.

                                                   
 .4، املخطوطة (59)
 .49، املخطوطة (60)
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وكان الفراغ من تسويد هذه الرسالة  »: وجاء عقب ذلك
 (24)«املباركة...اخل.

 توثيق نسبة الرسالة إىل مؤلفها. 2.2
من أوجه، راجحة  تظهر نسبة هذه املخطوطة إىل دمحم الدمنهوري

 لعل من أمهها:

بصراحة  دمحم الدمنهوري منسوبة إيلورود املخطوطة  أوال:
ووضوح يف الصفحتني األوىل )صفحة العنوان( والثانية )صفحة 

 املقدمة(.

يف زمان تكون كتابتها ليس يف نص املخطوطة ما مينع أن : اثنيا
العصر الذي  مؤلفها، إذ ليس يف إشاراته األدبية والتارُيية ما يتجاوز

 عاش فيه مؤلفها.

  ما ينفي هذه النسبة.مل جند يف كتب الرتاجم والفهارس  :اثلثا

                                                   
 .49، املخطوطة (61)
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 ومباحثهاالرسالة موضوع . 9.2
اختلفت اآلراء حوهلا يف  مهمةع يتبحث هذه الرسالة يف مواض

كما نب ه عليها املؤلف يف مقدمة - مصادر النحو والوضع واملنطق
وامسه والنكرة،  وعلم اْلنس وهي الفرق بني علم الشخص -رسالته

واملاهية  اْلقيقة، والفرق بني وكذلك الفرق بني اْلمع واسم اْلمع
عنوان الرسالة مفصح ف العقلية واملنطقية واْلزئية ةالكليمن حيث  واهلوية

فيه، فهي حتتوي مواضيع مشاركة يف علم النحو والوضع  ن خالصة ماع
 .واملنطق

بعد البسملة فصول، ف مخسةو جعل املصنف رسالته يف مقدمة 
ع ذكر آاثرهم واْلمدلة ابتدأ املصنف يف مقدمة رسالته بسرد مصادره م

 مبينا لعناوينها ومفصحا عن ترتيب رسالته وأقسامها. 

ما " وعرفه أبنه: ""علم الشخصمبحث  األول وتناول يف الفصل
ٍ تعيين ا مطلق ا   أي: بال قيد التكلُّم واخل طاب-دلَّ على مسمًّى معنيَّ

ع وغريها كالصلة ، مث أخذ يف (20)حبسب الوضع واخلارج" -واملرج 
                                                   

 .4، املخطوطة (62)



الدراسة                                                                       12  

 

تفاصيل التعريف فأوضح ما دخل فيه واحرتز عما خرج عنه، فأردفه 
لعلم الشخص مؤيدا لرأيه وانقدا ملا اعرتض به  بتعريف ابن اْلاجب

 .(23)على ابن اْلاجب الرضي

 اسم"الفرق بني " و"ماهية علم اْلنستناول  يف الفصل الثاينو 
ابلفرق  وبدأواسم اْلنس"،  و"الفرق بني علم اْلنس والنكرة"، اْلنس

 اْلنس اسميف تعريف  أن للعلماء وقد ذكر والنكرةاْلنس  اسم بني
فنقل  وهو القول أبِنما مرتادفان، النحوينيقولني، القول األول مذهب 

ُ املاهيةَ »تعريف ابن مالك :  ر يُعني   نَتش 
ُ
مع َوْحدٍة ال  إن ه َموُضوٌع للَفْرد  امل

من  عند ابن مالك ومن تبعهوأفاد أبن حكم علم اْلنس  (21)«ب َعْين ها
اليت هي اسُم جنس بذاته واستنتج أبنه يكون  كحكم النكرة النحويني

والقول الثاين  (22).اليت هي مرادف اسم اْلنس عند هؤالء ُمراد فا للنكرة
قول األصوليني واملنطقيني، وهو: أن اسم اْلنس والنكرة متغايران، 

ما َدل  على املاهية بال قيٍد من وحدة : »ف"اسم اْلنس" عندهم هو
                                                   

 .0، املخطوطة (63)
 .3، املخطوطة (64)
 .3، املخطوطة (65)
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ما دل  على املاهية مع قيد الوحدة »: النكرة"و (22)«وغريها
حول  واآلراء اليت تضاربت مث حبث يف تفاصيل األقوال (21)«الشائعة

مث  مع رده لعض وأتييده آلخر، هذا املوضوع مبينا لكل قول واعرتاض
ومن هنا يُعَلُم أنَّ اللفَظ يف املطَلق »ذكر أبن الفرق اعتباري وقال: 

وأنَّ الفرَق بينهما ابالعتبار، فإن اعُترب َ يف اللفظ داللُته  والنكرة واحٌد،
على املاهية بال قيٍد مُس  ي مطلق ا واسَم جنس أيضا، أو مع قيد الوحدة 

  (29)«الشائعة مُس ي نكرة  

هناك ذكر أبن ف" وعلم اْلنس مث تناول "الفرق بني اسم اْلنس
واسم اْلنس فذهب إىل  العلماء يسوي بني علم اْلنسمذهبني فبعض 

ترادفهما يف حني أن البعض اآلخر يرفض هذا الرأي، فعلى األول أن 
اليت هي اسم اْلنس عند  يف حكم النكرة يكون علم اْلنس يف املعى

يف اللفظ  له ومتغايرالسم اْلنس يف املعى  وهلذا فهو مرادف النحويني
من حيث جري األحكام اللفظية عليه،  إذ هو يف حكم علم الشخص

                                                   
 .1، املخطوطة (66)
 .1، املخطوطة (67)
 .1، املخطوطة (68)
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ابلنكرة إىل غري ذلك من  فإنه ال يلحقه التنوين وال يضاف وال ينعت
واْلاصل: أن  ابن مالك وقوما من »ص اآلراء فقال : ، مث خلاالحكام

إن  علم اْلنس كعلم الشخص يف اللفظ وكاسم اْلنس النحاة يقوالن: 
يف املعى الذي هو النكرة، بناء على أن اسم اْلنس موضوع للفرد 

ي  
وأما غريمها فيجعله كعلم الشخص  املنتشر، فهو حينئذ من قبيل الُكل  

  (28)«اْلقيقي  عنده لفظا ومعى  كما علمت فهو حينئذ من قبيل اْلُْزئ ي  

اإلفرادي  وتعرض يف هذا الفصل ملبحث الفرق بني "اسم اْلنس
بال قيد  أن اسم اْلنس مدلولُه املاهيةُ »اْلمعي" فقال:   واسم اْلنس

: هو ما  وصدق أو غريها أو بقيد الوحدة... وأن اسم اْلنس اْلمعي
دل على أكثر من اثنني وفرق بينه وبني واحد التاء غالبا أبن تكون التاء 
ْدرة، وقد يفرق بينه  ْدر وس  يف واحده غالبا كَكل م وَكل َمة وتَـْمٍر وتَـْمرَة وس 
ي  وُروم وُروم ي ، وقد تكون التاء فيه وواحده  وبني واحد ابلياء كَزْنج وَزجنْ 

، وقد أورد إشكاال يف تعريف "اسم اْلنس «ٍء وَكْمَأةٍ بال َتء كَكمْ 
" فمقتضى كونه اسم جنس أنه موضوع للماهية من حيث هي، اْلمعي

                                                   
 .2-1، املخطوطة  (69)
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ومقتضى كونه مجعيا أن موضوع لألفراد، ففي اْلمع بينهما تناف، 
وأجاب عنه أبنه اسم للجنس وضعا، ومجعي استعماال، أي: أنه وضع 

 غريها وهو اْلمع.للماهية، واستعمل يف 

" وذكر وخص املصنف الفصل الثالث لـ"عالمات علم اْلنس
واسم اْلنس  بني علم اْلنسبعض عالمات لفظية ومعنوية للفرق 

عدم دخول "ال" عليه،  -أ»، فذكر أن من عالماته اللفظية : والنكرة
 حيث كان بذاته يفيد التعيني، فهو غين عنها، خبالف اسم اْلنس

 -له ما هو أصل يف علم اْلنس من التعيني. ب أفيدخل عليه فيطر 
ومنعه الصرف لعلة غري الَعَلمية، كتأنيث أُسامة وهو أن االبتداء به 

، وأما بعض عالماته املعنوية فهي: أن (12)«وجميء اْلال منه بال مسوغ
علم اْلنس موضوع للحقيقة املعينة ذهنا ابعتبار تعينها فيه، واسم 

عينة ال هبذا االعتبار، والنكرة موضوعة للفرد اْلنس موضوع للحقيقة امل
 .(14)املنتشر وقفة

                                                   
 .42، املخطوطة (70)
 .42، املخطوطة (71)
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مبحث "الفرق بني اْلمع  إىل الفصل الرابعيف املصنف تطرق و 
ما دلَّ  اْلمع: هو»بدأ بتعريف اْلمع وتقسيمه فقال: ف ،"واسم اْلمع

، على أفراده داللَة تكرار الواحد حبرف العطف." فهو من ابب الكلية
، والثاين منحصر يف ستة ومجع ق لَّة وينقسم إىل قسمني: مجع َكْثرة

، مث تناول اخلالف يف مبدأ مجعي القلة والكثرة ومنتههما  ورجح «أوزان
والذي »والدماميين فقال:  هذا اخلالف ما ذهب إليه التفتازاين يف

أن  مجعي القلة والكثرة مبدامها  (10)ارتضاه السعد التفتازاين والدماميين
ثالثة، ومنتهى مجع القلة عشرة، وال منتهى ْلمع الكثرة، فهما 

وذكر أبن األفضل يف مجع  (13)«مشرتكان يف املبدأ خمتلفان يف املنتهى

                                                   
هو بدر الدين دمحم بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن دمحم بن سليمان بن جعفر   (72)

َمام يين  أو4101ه/901)ت.  . أديب وحنوي وشاعر ابن الدماميين م(، يُعرف ابلدَّ
وفقيه. مصري من مدينة دمامني، وتويف يف اهلند. يعد  من رجال املدرسة النحوية يف 

ْبن  ه َشام "، مصر وبالد الشام. من تصانيفه: "حتفة اْلَغر يب بشرح مغى اللبيب ال 
تـَْعل يق اْلَفَوائ د يف  شرح تسهيل اْلَفَوائ د"، و"َجَواه ر البحور يف  اْلعروض". تنظر ترمجته: و"

بغية ؛ 020/ 8؛ شذرات الذهب البن العماد، 491/ 1للخاوي،  الضوء الالمع
/ 2للزركلي،  األعالم؛ 422/ 0للشوكاين،  الطالع ؛ البدر22/ 4للسيوطي، الوعاة 
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 .40، املخطوطة (73)
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الكثرة للعاقل هو اإلفراد ويف غريه املطابقة اللفظية سواء كان مجع قلة 
وذلك ألن »مطلقا أو مجع كثرة لغري العاقل وأوضح سبب هذا الفرق: 

العاقل منظور إليه، فاعتى بشأنه يف املطابقة، خبالف غريه. وطريق مجع 
طابقة هي األصل وعدمها يف مجع القلة لغري العاقل جربا للقلة وأيضا امل

الكثرة لغري العاقل ألنه الحنطاطه عن العاقل يف حكم املفرد ابلنسبة 
 اسم اْلمعتعريف  وبعد أن انتهى من مبحث اْلمع عدل إىل (11)«إليه

وأما اسم اْلمع فهو: ما دل على أفراده داللة الكل على  »فقال: 
أجزائه. فهو من ابب الكل، والغالب أنه ال واحد له من لفظه كَقوٍم 

 (12)«وَرْهط وطَائ فة ومَجَاعة، وقد يكون كَكوَْكب وَصْحب
تعلقه ابملنطق  مبحثحبث املصنف يف  اخلامسويف الفصل 

بعض النحاة واألصوليني، فلذا ، وقد تطرق إليه أكثر من سائر العلوم
الفرق بني  تعرض له املصنف يف هذه الرسالة، وذلك املبحث هو

، فقد عر ف واْلزئية واهلوية" من حيث الكليةواْلقيقة  مصطلح "املاهية
املاهية أبن لفظها يطلق على معنيني: ما جياب به عن السؤال 

                                                   
 .43، املخطوطة (74)
 .43، املخطوطة (75)
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بـ"ماهو؟"، واملعى اآلخر: ما يكون به الشيء هو هو، وذكر أن اتفاق 
العلماء على أن املاهية الكلية ال وجود هلا يف اخلارج استقالال، وأن 
العلماء اختلفوا يف وجودها يف ضمن األشخاص، ورج ـح أن املاهية الىت 

، وأما املاهية توجد يف األشخاص هي املاهية بشرط شيء، وهى اْلزئي
 . (12)، وهذا ال حيتوي عليه الفردشيء فهي الكلي بشرط ال

" عند الفالسفة ثالثة أقسام: "ماهية خملوطة" وذكر أن "املاهية
وهو املاهية املشروطة ْلوق العوارض هلا، كزيد وعمرو وغريمها من أفراد 

املاهية اليت ال تكون بشرط شيء، وهي اإلنسان، و"ماهية جمر دة" وهي 
ال خارجا وال ذهنا، و"ماهية مطلقة" وهي  غري موجودة عند احملققني

 .(11)املوجودة ال بشرط ْلوق العوارض وال عدم ْلاقها

فحينئذ يكون بينها »الثابتة"، وقال:  املاهيةأبِنا " وعرف اْلقيقة
وبني املاهية العموم واخلصوص املطلق، فاملعدومات املمكنة كالعنقاء، 

                                                   
 .41، املخطوطة (76)
 .42-41، املخطوطة (77)
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" إذا ثـََبَت، فيكون  هلا ماهية وال حقيقة هلا، فإن لفظ اْلقيقة من "َحقَّ
 .(19)«أفرادها املنتزعة هو من متحققة اثبت، ومل يعترب ذلك يف املاهية

اْلزيئة"   " وعرفها أبِنا: "هي اْلقيقةةوتعرض ملعى "اهلوي 
 .(18)كحقيقة زيد

فعرفهما وذكر أنواعهما، فقد " " و"اْلزئيوتكلم يف "الكلي
الصادقة على كثريين من حيث هي، أي:  عرف الكلي أبنه: هو املاهية

من غري اعتبار شيء خمصوص، وذكر أنواعه، وهي: طبيعي، ومنطقي، 
وتطرق إىل مصطلح اْلزئي فقال: "ما مينع تصوره من  .(92)وعقلي

 .(94)صدقه على كثريين"

                                                   
 .41،املخطوطة (78)
 .41،املخطوطة (79)
 .41،املخطوطة (80)
 41،املخطوطة (81)
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 عرضها للمسائل ومصادرها  .9.9
العلماء وبياِنا يف جل ما آراء  نقلوقد اجتهد املؤلف يف  

، فيستحسن بل انقشها فقط، اآلراءيعرض له ومل يكتف بنقل تلك 
بعضها ويرجح، أو يصوب ما يراه راجحا أو صوااب، وكذلك ُيط ئ ما 

 . يراه خطأ

يف بداية كل مسألة أييت املؤلف أوال بتعريف مشهور هلا مث 
مث يطرح أسئلة أو أيخذ بتفاصيله، فيناقش املوضوع حول آراء العلماء، 

اعرتاضات ميكن إيرادها على املسألة بعبارة "فإن قلَت/فإن قيل/ال 
يقال" مث يدفعها بعبارة "قلُت/قلنا/نقول"، ويف ِناية املناقشة كثريا ما 

 وابْلملة".ه/يلخ ص اآلراء املتعلقة ابملسألة بلفظ "واْلاصل/حاصل

فأكثر ما استفاد مصادر مشهورة،  اعتمد يف أتليف رسالته علىوقد 
يف  "على األمشوين حاشية العال مة الَصبَّان" :كما صرح هو بنفسه  منه

شرح ، و"يف النحو "ني على التصريحس"حاشية العال مة ايو، النحو
و"خمتصر ، "، يف أصول الفقه "على مجع اْلوامع العالَّمة اْلمـََحل ي  

البالغة وكذلك "شرحه طول" للتفتازاين يف و"امل، "السنوسي يف املنطق
، "و"حاشية السيد على املطول" و"شرحه على املواقف "،على املقاصد
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حملمد  "إ حْتَاف األُْنس  يف  الَعلَمني  الشْخص  واْل ْنس"، ورسالة للَعطَّارو 
 .بن دمحم األمري

 وهم:أرد أمساء بعض املصنفني دون أن يذكر  آاثرهم قد و و 
ابن اْلاجب م(،  و 4031/ه234ت.سيف الدين اآلمدي ) 
(، ورضي 4011/ه210م(، وابن مالك )ت.4012/ه211ت.)

بدر الدين دمحم بن أيب بكر و  م(،4091/ه292االسرتاابذي )ت.
 ، وكمال الدين ابن اهلمام اْلنفيم(4101/ه901)ت. الدماميين

 السيوطيجالل الدين  ،(م4121/ه924ت.)
 وانصر الدين اْلسن اللقاين املالكي، م(4222/ه844)ت.
 4494) ومشس الدين دمحم بن سامل اْلفين ، (م4224 /ه 829)ت.

 .)م4121/ه

 عملنا يف التحقيق. 9

على أسس وقواعد مركز  واإلمالء اعتمدان يف عمل التحقيق.4

 ( يف التحقيق.İSAMالبحوث اإلسالمية )
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استفاد منها املؤلف  إىل املصادر اليتاجتهدان يف اإلحالة  .0
من هذه املصادر، مع عدم بقدر اإلمكان وحبسب املتوفر بني األيدي 

 إطالة اْلواشي ابلنقل عن تلك املصادر.

ووضعنا حركات اإلعراب  الكلمات الغريبة قمنا بتشكيل. 3
 بشكل صحيح.تسهيال لفهم القارئ  الكلماتبعض  على

وأشران اطئة يف املخطوطة اخلرات اعبال قمنا بتصحيح بعض. 1
 ." أو "هكذا يف األصل"إىل ذلك يف اْلاشية بعبارة "يف األصل

 الغامضة وأوضحنا مرادبعض التعابري يف اْلاشية  شرحنا .2
 .املؤلف هبا

جنا الشواهد القرآنية وذكران سورها ورقم اآلية يف خر  . 2
بني قوسني املخطوطة حبصرها زانها عن سائر النصوص مي  و املصحف 

 مزهرين.

إىل مصادر للتفاصيل أتينا بتعريف موجز ابألعالم وأشران . 1
 .ترمجتهم
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الكلمات أو العبارات جعلنا قسمنا النصوص إىل فقرات و . 9
 الفقرات اليت اقتبسها املؤلف ( وميزان "ـــ" املهمة بني عالمة التنصيص )

 بعض اإلضافاتوضعنا كما   « (ـــ » عالمة االقتباس ) بوضعها بني 
 [ (ـــ  ] )القوسني املعقوفني بني  من عندان
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السعودألصلية مبكتبة جامعة امللك خة انسالن اللوحتني األوىل واألخرية مورة ص
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 النص احملقَّق 

 [مقدمة املؤلف] 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 دَ ي   أُ  نْ على مَ  والسالمُ  والصالةُ  ،د أبوضاع اللغاتهلل املتفر    اْلمدُ 
 ت.وأصحابه أويل الكراما ،قاتوعلى آله الث    ،ابلدالئل القاطعات

ُّ دَّ حَ ـالْ  حممدٌ  فيقول الفقريُ  أما بعدُ    : هذه رسالةٌ يُّ ور  هُ نْـ مَ الدَ  يين 
 واسم   اْلنس  و  م الشخصلَ وه من الكالم على عَ قُ فيها ما حقَّ  عتُ مجَ 

 ي   ل  والكُ  واهلُوي ة ، واملاهية   اْلمع واْلقيقة   واسم   واْلمع   والنكرة   اْلنس
 (90)انبَّ مة الصَ من حاشية العال   هاقتطفتُ  .نْي  العقلي   و  نْي  املنطقي    زئي   واْلُ 

                                                   
هو االمام العالمة أبو العرفان دمحم بن علي الصبَّان الشافعي اْلنفي )ت.  (82)

ولد يف القاهرة وتويف فيها، كان عاملا موسوعيا وال سيما يف العلوم  م(،4180ه/4022
العربية وشارك يف علوم أخرى مثل املنطق واْلديث والسرية والتفسري، وله آتليف عدة، 
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ومن  ،على التصريح (93)سنيمة ايومن حاشية العال   ،وينمشُْ على األَ 
ي  ل  حَ َـ ممة الْ شرح العالَّ 

 ام  وَ ع اْلَ على مجَْ  (91)
ُ
ومن  ،قطلَ ع يف حبث امل

ي   (92)حاشية العالمة البَـنَّاين    يف علم املنطق، (92)على خمتصر الَسُنوس 

                                                                                                    

 األعالم تنظر ترمجته: األشهر منها "حاشية على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك"
 املؤلفني ؛ معجم0/318يل البغدادي، إلمساع هدية العارفني؛ 2/432للزركلي، 
 .44/41للكحالة، 

هو ايسني بن زين الدين بن ايب بكر بن دمحم بن عليم اْلمصي، الشافعي، الشهري  (83)
م(، حنوي، بياين، متكلم، ولد حبمص، ونشأ هبا، 4224ه/4224ابلعليمي )ت. 

ى شرح ألفية ابن وتويف مبصر، له حواش عديدة، أشهرها يف علوم اللغة. منها حاشية عل
على السمرقندية يف  مالك يف النحو، حاشية على شرح عصام الدين االسفراييين

للزركلي،  األعالمالبالغة، وحاشية على شرح القطر للفاكهي يف النحو. تنظر ترمجته: 
لعبد  الوسيط يف َتريخ النحو العريب؛ 43/411للكحالة،  معجم املؤلفني؛ 9/432

 .031ألمحد الطنطاوي، نشأة النحو وَتريخ أشهر النُّحاة  ؛038الكرمي األسعد،
م(، 4128ه/921هو دمحم بن أمحد بن دمحم بن إبراهيم احمللي الشافعي  )ت.   (84)

تفنن يف العلوم العقلية والنقلية، مولده ووفاته ابلقاهرة، عر فه ابن العماد  أصويل، مفسر،
البن العماد،  شذرات الذهب وحواش عديدة. تنظر ترمجته:بتفتازاين العرب، له شروح 

؛ 2/333للزركلي،  ؛ األعالم14-1/38للسخاوي، الضوء الالمع؛ 119، 8/111
 .340-9/344للكحالة،  معجم املؤلفني

م(، فقيه 4192ه/4481هو دمحم بن اْلسن بن مسعود البناين، )ت.  (85)
ة: حاشية على شرح عبد الباقي مالكي،مشارك يف بعض العلوم. من آتليفه العديد
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رها دَّ صَ  (91)ارطَّ ام شيخنا العَ مَّ اهلَ  رسالة للشيخ اإلمام والبحر ومن
م اْلنس لَ وعَ  الشخص ملَ م فيها على عَ بعلم الوضع وتكل   قُ تعلَّ تَ  مباحثَ 
مع األعالم  مية ومناقشاتٍ كَ ح   مباحثَ  ذكرُ يَ  فيها الكالمَ  وأطالَ 

                                                                                                    

الزرقاين على خمتصر خليل يف فروع الفقه املالكي ومساها ابلفتح الرابين فيما ذهل عنه 
الزرقاين، شرح على السلم، وحاشية على شرح السنوسي وكالمها يف املنطق. ينظر: 

 .8/004للكحالة،  املؤلفني ؛ معجم2/84للزركلي،األعالم 
 بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي )ت. هو أبو عبد هللا دمحم (86)

م(، حمدث، متكلم، منطقي، مقريء، مشارك يف بعض العلوم. له 4182ه/982
تصانيف كثرية، منها: "شرح صحيح البخاري" مل يكمله، و "شرح مجل اخلوجني" 
و"خمتصر يف علم املنطق" كالمها يف املنطق، و"عقيدة أهل /التوحيد" ويسمى العقيدة 

؛ 0/320للبغدادي، هدية العارفني و "شرح األجرومية". تنظر ترمجته: الكربى، 
معجم ؛ 0/042إلمساعيل البغدادي، هدية العارفني ؛ 1/421للزركلي،  األعالم
 .40/430للكحالة،  املؤلفني

م(، عامل موسوعي، له 4931ه/4022 هو حسن بن دمحم بن حممود الَعط ار )ت. (87)
من علماء مصر، أصله من املغرب، ومولده ووفاته  ،اجملاالتتصانيف عديدة يف خمتلف 

يف القاهرة. أقام زمنا يف دمشق، وسكن أشكودرة أبلبانيا واتسع علمه. وعاد إىل مصر 
وبقي فيه إىل أن تويف، فتوىل إنشاء جريدة "الوقائع املصرية" يف بدء صدورها، مث مشيخة 

 هدية العارفني ؛0/002ركلي، للز  األعالمتنظر ترمجته: ه. 4012األزهر سنة 
 .3/092للكحالة،  معجم املؤلفني؛ 4/324إلمساعيل البغدادي، 
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 عاقت العوائقُ ها ومع ذلك كُ سلَ مَ   (99)رَ ها وتوعَّ دركُ ب مَ عُ فلذلك صَ 
اف حْتَ إ  بـ"مساها  (98)ومن رسالة لشيخنا العالمة األمري، عن إكماهلا

ذلك  لمُ عْ ومن غريها كما يَـ  ، (82)"سنْ واْل   ص  الشخْ  ني  لمَ  العَ يف   س  نْ األُ 
 .عليها الواقفُ 

ومن خطٍأ فمن ذهين ، فلهؤالء األعالم ه من صوابوما وجدتَ  
 .فصول ه على أربعة  تُ بْـ ورتَـّ  .اإلفهام املسيء

 

                                                   
 وتشد د فهمها.أي: تعس ر   (88)

دمحم بن دمحم بن أمحد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي األزهري املالكي   (89)
سنبو )مبصر( م(، عامل ابلعربية، من فقهاء املالكية. ولد يف انحية 4941ه/4030)ت.

وتعلم يف األزهر وتويف ابلقاهرة، اشتهر بـ"اأَلم ري" ألن جده أمحد كانت له إمرة يف 
 الصعيد، وأصله من املغرب، له تصانيف عديدة، أكثرها حواش وشروح. تنظر ترمجته:

  .1/14للزركلي،  األعالم

 حققت هذه الرسالة ونشرت أكثر من مرة.    (90)
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 الفصل األول
 

 م الشخصلَ عَ يف 

ٍ  ما دلَّ "وهو  بال قيد  أي:-ا تعيين ا مطلق   على مسمًّى معنيَّ
 ."حبسب الوضع واخلارج -ع وغريها كالصلةطاب واملرج  واخل  م التكلُّ 

نسٌ  "ىعلى مسمًّ  فـ"ما  .واملعرفةَ  ل النكرةَ يشمَ  (84)ج 

  ٍ كرجل وفرس فإِنما ال   النكرةَ  خرجَ أَ  أو لُ   (80)فصلٌ " و"معني 
 .تعيني فيهما

                                                   
مصطلح منطقي، يستخدمه أكثر املتأخرين عندما يبدؤون بتفاصيل  اْلنس  (91)

التعريف، وُعر ف اْلنس يف املنطق: أبنه "كلي حممول على كثريين خمتلفني ابلنوع من 
 .12، للفارايباأللفاظ املستعملة يف املنطق طريق "ما هو؟" أنظر: 
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فإنه  ،كاملضمر  املعارف   بعضَ  خرجَ أَ  اثنٍ  و"تعيين ا مطلق ا" فصلٌ  
 ٌ التكلم كأان أو اخلطاب كأنت أو املرجع كهو، بقيد  (83)مسمًّى معني 

ٌ و   .(82)"ال" بقيد (81)ىمسمًّ  كاملعرفة فانه معني 

على  بناء   اْلنس علمَ  أخرجَ  اثلثٌ  و"حبسب اخلارج" فصلٌ  
 أنه موضوع ل منالتحقيق اآليت 

ُ
له من قاب  ا على مُ وأم   اذهن  نة عيَّ لحقيقة امل

فقد َعرفَت   (82)أنه موضوع للفرد املنتشر وهو مذهب ابن مالك
 .خروجه بقيد التعيني

                                                                                                    
[ املقول "]الكليولفظ "فصل" أيضا مصطلح يف علم املنطق، وقد عرف أبنه:  (92)

األلفاظ املستعملة يف على كثريين خمتلفني ابلنوع يف جواب أيُّ شيٍء هو؟". أنظر: 
 .12، للفارايباملنطق 

 يف األصل بلفظ "مسماة"، وهو خطأ والصواب ما كتبناه. (93)
 .يف األصل بلفظ "مسماة" (94)
 أي: بقيد الم التعريف. (95)
دمحم بن عبد هللا بن مالك الطائي اْلياين النحوي املعروف بـ"ابن هو مجال الدين  (96)

م(، عامل لغوي كبري وأعظم حنوي يف القرن السابع اهلجري، 4011ه/210مالك" )ت. 
ُول د ابألندلس، وهاجر إىل الشام، واستقر بدمشق، ووضع مؤلفات كثرية، أشهرها 

الوعاة للسيوطي،  ترمجته: بغية األلفية، اليت ُعر فت ابسم "ألفية ابن مالك". تنظر
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 "قمر"و "مشس" خر َج به حنوُ أُ  رابعٌ  و"حبسب الوضع" فصلٌ 
وهو بعد الوضع  ضَ رَ عَ   ألمرٍ نيذلك التعي لكن   وإن ُعي  نا فرَدين   إِنماف

، وأما حبسب الوضع فال تعيني ىوجود غريمها من أفراد املسم   عدمُ 
 عني   يُ  عٍ ضْ وَ  فإنه ابعتبار كل   ى به مجاعةٌ مسمًّ  "زيد"ودخل حنو  ،فيهما

د األوضاع، وهو أمر عارض، وال والشيوع إمنا جاء من تعد   ،اهسم  م
قرينة من  مسم اه إىلُيرج بقوله "مطلقا" ألنه وإن احتاج يف تعيني 

ابلنسبة إىل  عارضٌ  أو حنومها لكن ذلك االحتياجَ  أو إضافةٍ  فٍ صْ وَ 
 علمَ  (81)ف الشيخ ابن اْلاجبوعر   .هذا ،أصل الوضع كبقية املعارف

                                                                                                    

 كشف الظنون؛ 431-4/432لطاشكربيزاده،  مفتاح السعادة؛ 4/432-431
 ؛140 ،121-122 ،022 ،422-424 ،411، 448 /4ْلاجي خليفة، 

0/819 ،4422، 4412، 4324، 4328، 4232، 4111، 4189، 4922، 
 .119، 1/338البن العماد،  شذرات الذهب ؛4822

عمرو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس الدويين األسنائي الكردي هو أبو  (97)
من كبار العلماء  فقيه مالكي،م( 4018ه/212)ت.  "املشهور بـ"ابن اْلاجب

ابلعربية، كردي األصل، ولد يف إسنا )من صعيد مصر( ونشأ يف القاهرة، وسكن 
فعرف به. من تصانيف الشهرية "الكافية  دمشق، ومات ابإلسكندرية. وكان أبوه حاجبا

يف النحو"، و"الشافية يف الصرف"، واإليضاح يف شرح املفصل"، و"خمتصر الفقه" يف 
البلغة يف تراجم أئمة فقه املالكية، استخرجه من ستني كتااب. تنظر تفاصيل ترمجته: 
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 ه بوضعٍ غريَ  تناولٍ ع لشيء بعينه غري مُ ض  ما وُ » :أبنه صالشخ
 .ها (89)«احدٍ وَ 

املعارف لتناوهلا ابلوضع  سائرَ  رجُ خْ ـيُ ه" غريَ فقوله "غري متناول  
ٍ  أي:  .كان  معني 

ذلك  ال يتناول غريَ  أي: "متناول"بـوقوله "بوضع واحد" متعلق  
كما يف األعالم املشرتكة فإمنا   تناولَ  بل إنْ  ،ابلوضع الواحد املعني   
 يَ م   ـبزيٍد مث سُ  َي شخصٌ ال ابلوضع األول كما إذا مُس    رَ آخَ  بوضعٍ  يتناولُ 

ملعني ا لَ ناوَ تَ  نني لكن  فإنه وإن كان متناوال ابلوضع املعي   رُ آخَ  به شخصٌ 
 ها تتناولـالثاين بوضع آخر غري الوضع األول، خبالف سائر املعارف فإن

  .يد "بوضع واحد" إلدخال العلم املشرتكفق ،أفرادها ال بذلك الوضع

ألن  م اْلنسلَ التعريف لعَ  تناولَ  (88)الرضي   عليهَد وأَْورَ  
ه عن إبخراج نة ذهنا، وأجيبَ للحقيقة املعي   ضعَ يرى أنه وُ  (422)الشيخ

                                                                                                    

 ؛019/ 3البن خلكان،  وفيات األعيان؛ 412للفريوز آابدي،  النحو واللغة
 .432، 0/431للسيوطي، بغية الوعاة؛ 2/031البن العماد،  شذرات الذهب

 . 31البن اْلاجب، الكافية يف علم النحو أنظر:  (98)



 الفصل األول: علم الشخص                  57

 

ص اخلارجي  مُ ـالتعريف بتغيري الشيخ فيه ابل ألن تشُخصَّه  َشخ  
 .(424)ذهينٌ 

 طٌ رْ ه شَ معترب على أن   والتعيني يف علم الشخص» :انقال الصب   
 ألن التعيني أمر ه أمرا اعتبارايًّ م أن يكون مدلولُ ز  وإال  لَ ، رٌ طْ ال شَ 

 ن  أكما صر حوا به، و  ،اعتباري   هوغري  من االعتباري   بُ واملركَّ  ،اعتباري
من  ، وكل  ال مطابقةٌ  نٌ مُّ ضَ مثال على جمرد الذات تَ  "زيد"لفظ  داللةَ 

 ني يف علم اْلنسيكما أن التع  ،إن مل يكن ابطال دعْ الالزمني يف غاية البُـ 
 .ها (420) «كذلك على التحقيق

                                                                                                    
م(، حنوي شهري، من 4098ه/299االسرتاابذي )ت.  هو دمحم بن اْلسن الرضي  (99)

كبار احملققني، وصاحب الشرحني املشهورين: الشرح على الكافية البن اْلاجب، 
والشرح على الشافية البن اْلاجب، له أتثري واسع على من بعده من الشر اح واحملش ني. 

مساعيل إل هدية العارفني؛ 229، 8/221بغية الوعاة للسيوطي، تنظر ترمجته: 
 .2/92للزركلي،  األعالم؛ 8/493للكحالة، معجم املؤلفني ؛ 0/431البغدادي، 

 أي: ابن اْلاجب (100)

 .3/012للرضي،  شرح الكافيةأنظر:  (101)
 . 4/489للصبان،  حاشية الصباننقله املؤلف عن الصبان بتصرف. أنظر:  (102)
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 مَ علَ  أن   تَ قد حتقق   :فان قلت» (423):قال بعض احملققني 
 وذلك األمرُ  ،أبمر خاص ٍ ه لَ عقُّ وأن تَ  صٍ ما وضع ملشخَّ  الشخص

  ؟صاتُ تلك املشخ    شيءٍ  فأيُّ  ،اتصَ ى عندهم املشخ   هو املسمَّ  اخلاصُّ 
 :تقولوكما أن  ،الوضع األعراض املوجودة حالةَ  مبجموعها لعل   :قلتُ 
فإِنا حيث مل تكن ذاتية ، صات وتغريهاتلك املشخ    زوالُ  رُّ يضُ 

على عدم بقاء العرض  ا بناء  بل حبسب زواهل ،ازواهلُ  للموضوع له أمكنَ 
 عدم   وميكن التزامُ  . زمانني كما هو مربهن عليه يف الطوالع وغريها

 ال إبزاء املعنيَّ  اللفظُ  ضعَ وحيث وُ  ،للوضع فإِنا آلةٌ  ،هار يف تغري  الضرَ 
  .آلة الوضعقيد  فيه ط يف استعمالهيشرت 

بـََلَغُه  ا إبزاء ابنٍ لم  عَ  صٌ خْ شَ  ضعَ مبا إذا وَ  املقامُ  لشك  يُ  :ال يقال
ع يف أمثال ضْ يكفي يف الوَ  : نقولألان   ،أصال هرَ يَـ  وملْ  له مثال   دَ ل  ه وُ ن  أ

فإن  .ما بوجهٍ  تْ صلَ صات لو حَ املوضوع له مبشخ    استحضارُ  ،ذلك
فما اْلال يف  ،إبزاء اْلوادث املوضوع   م الشخصلَ هذا يف عَ  :قلت

                                                   
 بعبارة "بعض احملققني".مل نعثر على من قصده املؤلف  (103)
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 :قلت  ،(421)يةٍ رْ بال م   جزئيةٌ  فإِنا أعالمٌ  ؟أمسائه جال وعالو  أعالم اْلق  
  ؟ سبحانه وتعاىل فأين اإلشكالُ  هلا هو الل ُ  الواضعُ 

 الواضعَ  عتزايل  من أن  ا على املذهب االنَ يْـ شَ إذا مَ  :إن قلتف
صات لذلك مالحظة مشخ    (422)ىتَّ أَ اْلق فكيف يتَ  لتلك األمساء غريُ 

تكفي  :قلت  !هيهات ؟إىل ذلك ومن أين الوصولُ  دمي  قْ اْلناب األَ 
 تعاىل منفردٌ لتصور أنه يف ذلك  كافٍ   وجهٍ  وأقلُّ  ،املالحظة ولو من وجه

ذلك منصفا  فتدبر. فإن ذلك ال يوجد يف غريه تعاىل ،كمالٍ   بكل صفة  
 تعاىل. رمحه هللا .ها «األذكياء.فإنه من مطارح 

 

                                                   
 أي: بال شك وشبهة.  (104)
 أي: كيف يتهيأ وحيصل.  (105)
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 الفصل الثاين
 

 يف علم اْلنس

 والنكرة[ه الفرق بينه وبني امساخلالف يف و  ]تعريف علم اْلنس

 اْلنساسم  حقيقة   (422)م علىح ذلك يف أثناء التكلُّ ض   تَ ويَـ 
 .والنكرة

 فقال ابن مالك ،اْلنس مُ له علَ  عَ ض  فيما وُ  فَ ل  اعلم أنه اختُ  
  د  رْ للفَ  وعٌ وضُ ه مَ إن  "  :وقوم من النحاة

ُ
ُ ر يُ ش  نتَ امل ال  دةٍ حْ مع وَ  ملاهيةَ ا عني  

 ."هان  يْ عَ ب  

جنس  اليت هي اسمُ  فيكون حكمه يف املعى كحكم النكرة 
فا راد  فيكون مُ  موضوع للفرد املنتشر -اسم اْلنس أي:-على أنه  ،بذاته

 .واآلمدي وابن اْلاجب وهذا هو مذهب النحويني (421).للنكرة
                                                   

 يف األصل "عليه" والصحيح ما أثبتناه. (106)
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والنكرة  اْلنس أن اسمَ  :ومذهب األصوليني واملنطقيني والفقهاء 
  التصريح:ولذا قال يس يف  .انتغايرَ مُ 

للماهية حبسب الوضع للقليل  اسم اْلنس كونَ   واعلم أن  »
للماهية من حيث هي ا ه موضوع  علُ جيَ  نْ والكثري إمنا يستقيم على قول مَ 

للماهية عله موضوعا جيا من مَّ أَ  .د يف الفرد واألكثروجَ تُ  فإن املاهية ،هي
يف شرح املفصل  ا كابن اْلاجبا منتشر  ى فرد  سمَّ ال بعينها ويُ  ةمع وحد

فال  -تعريف املسند ابلالممشى عليه السعد يف مباحث و -
ومن  .مع "ال" إال عند اطالقه على الكثري حبسب الوضع (429)يستقيم

لكنه مشى السعد  ،ةعن معى الوحد مبجردٍ  دخل عليهاا تَ إِن   :قالوا مَثَّ 
يف قوله  :حيث قال (428)على األول -اني  بْ يف حبث كون املسند إليه مَ -

                                                                                                    

 .4/412البن مالك،  شرح التسهيلأنظر:  (107) 
 أَمَّا من جيعله ". جواب " (108)
 اْلار واجملرور متعلق بـ"مشى" (109)
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مَا ﴿تعاىل: ه  ٱِإن َّ ملعى  لٌ اص  " حَ لهٌ إ  إن ": "[414]النساء. ﴾ࣱِۖحداوَ  ࣱهِإلَٰـ لل َّ
 .(442). رمحه هللا تعاىلها «.اْليثية والوحدة

اخل. وهو قول  فقوله "إمنا يستقيم" على قول من جيعله 
 والنكرةُ  اْلنس اسمُ فعندهم  ت.لماألصوليني واملنطقيني والفقهاء كما عَ 

 ل  ما دَ " :فإن اسم اْلنس ،(444)ان فيهما فرق  فإ ،متغايران ال مرتادفان
على املاهية  ما دل  " :والنكرة ،"من وحدة وغريها بال قيدٍ  على املاهية

ولذا قال احمللي  على  .وهذا الفرق اعتباري   ".مع قيد الوحدة الشائعة
:  -"بال قيد ق الدال على املاهيةاملطلَ " :بعد قوله- (440)مجع اْلوامع

تومهاه )الشائعة  ه على الوحدةوابن اْلاجب داللتَ  اآلمدي   وزعمَ »
والنكرة أسلوب املنطقيني  على الفرق بني املطلقو ، (443)(النكرة

 كانَ   نْ إ  " :تهأرَ المْ  قال نْ واألصوليني وكذا الفقهاء حيث اختلفوا يف مَ 

                                                   
 .402-4/401لـ"يس"،  العالمة يس على التصريح أنظر: حاشية (110)
 يف األصل "فرق". (111)
هكذا يف األصل. ولو قال: "يف شرحه على مجع اْلوامع" إبضافة عبارة "يف  (112)

 شرحه" لكان أوضح.
 هذا وما جعلنا بني األقواس فيما أييت من كالم ابن السبكي. (113)
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ال تطلق نظرا إىل  :فقيل ،ين  رَ كَ ، فكان ذَ "كر ا فأنت  طالقذَ  ك  لُ محَْ 
 (441).ها «.تطلق محال على اْلنس :وقيل، التنكري املشعر ابلتوحيد

بينهما  الفرقَ  وأنَّ  ،ق والنكرة واحدٌ يف املطلَ  اللفظَ  أنَّ  مُ علَ ومن هنا يُ »
ا ي مطلق  مُس    ه على املاهية بال قيدٍ يف اللفظ داللتُ  رب َ فإن اعتُ  ،ابالعتبار

 .ها (442)«ي نكرة  أو مع قيد الوحدة الشائعة مُس   ،جنس أيضا واسمَ 

 واآلمدي موافقٌ  ما قاله ابن اْلاجب إنَّ » :بعد ذلك (442)وقال 
ومن  أي:"ومن مث"  :(449)واملصنف (441)العربية مث قال هولكالم أهل 

" هنا وهو ما زعمه ابن اْلاجب واآلمدي "فاألمر مبطلق املاهية
من جزئياهتا كالضرب بسوط أو  جبزئي( )أمركالضرب من غري قيد 

ألن املقصود الوجود، وال وجود للماهية، وإمنا توجد  ذلك؛عصا أو غري 
جزئياهتا فيكون األمر هبا أمرا جبزئي هلا )وليس( قوهلما ذلك )بشيء( 

                                                   
 .0/90للمحلي، شرح احمللي على مجع اْلوامع  أنظر:  (114)
 .0/90للمحلي، شرح احمللي على مجع اْلوامع  أنظر: (115)
 أي: جالل الدين احمللي. (116)
 أي: جالل الدين احمللي. (117)
 املراد ابملصنف هو اإلمام ابن السبكي صاحب مجع اْلوامع.  (118)
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 .«ألِنا جزؤه وجزء املوجود موجود جزئياهتا؛لوجود املاهية بوجود 
  (448).ها

الواقعة يف سياق اإلثبات  يف النكرة أن الكالم (402)مث ال ُيفاك
فراد إىل األصل من اإلالنكرة اليت مل خترج عن  ويف ،ال يف سياق النفي

                                                   
هذا ما نقله املؤلف عن احمللي بتصرف. وعبارة احمللي هكذا: "ومن هنا يعلم أن  (119)

واحد، وأن الفرق بينهما ابالعتبار إن اعترب يف اللفظ داللته اللفظ يف املطلق والنكرة 
بال قيد مسي مطلقا واسم جنس أيضا كما تقدم أو مع قيد الوحدة الشائعة  على املاهية

مسي نكرة واآلمدي وابن اْلاجب ينكران األول يف مسمى املطلق من أمثلته اآلتية 
دمها على الوحدة الشائعة وعند غريمها على املاهية بال وحنوها وجيعالنه الثاين فيدل عن

قيد، والوحدة ضرورية؛ إذ ال وجود للماهية املطلوبة أبقل من واحد واألول موافق لكالم 
أهل العربية والتسمية عليه ابملطلق ملقابلة املقيد وعدول املصنف يف النقل عن اآلمدي 

السابق ليبين عليه قوله وإن مل يتعرضا  وابن اْلاجب عما قااله من التعريف إىل الزمه
للبناء." )ومن مث( أي: ومن هنا، وهو ما زعماه من داللة املطلق على الوحدة الشائعة 
أي: من أجل ذلك )قاال: األمر مبطلق املاهية( كالضرب من غري قيد )أمر جبزئي( من 

وجود  جزئياهتا كالضرب بسوط أو عصا أو غري ذلك؛ ألن املقصود الوجود، وال
للماهية، وإمنا توجد جزئياهتا فيكون األمر هبا أمرا جبزئي هلا )وليس( قوهلما ذلك 

شرح  )بشيء( لوجود املاهية بوجود جزئياهتا؛ ألِنا جزؤه وجزء املوجود موجود. أنظر:
 .0/90للمحلي، احمللي على مجع اْلوامع 

 عليك".هكذا يف عبارة كثري من املصنفني، واألفصح "ال ُيفى  (120)
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 (404)اعموم   ألِنا إذا كانت واقعة يف سياق النفي تعم، التثنية واْلمع
عنه إىل ذلك مل  وإذا خرجتْ  ،ا فتكون من قبيل العام ال املطلقمشولي  

بل على ما فوقها من تثنية أو مجع  شائعة،على وحدة  ة  تكن دال  
لآلحاد ويف املثى  لكنها يف املفرد ،للمفرد وغريه فالنكرة شاملةٌ ، نْي  عَ شائ  

 .هذا ،للمثنيات ويف اْلمع للمجموع

يف املعى عند ابن مالك وقوم من النحاة  وإذا كان علم اْلنس 
يكون  كما علمتَ   عند النحويني اليت هي اسم اْلنس كحكم النكرة

، كرجل وأسد  (400)لشيوعموضوعا للفرد املنتشر فهو يف ا علم اْلنس
 :(401)يف اخلالصة (403)قوله معىوهذا 

من  أي: َلْفظ ا َوُهَو َعمَّ  اص  خَ شْ األَ  م  لَ عَ كَ   * مْ لَ عَ  اس  نَ جْ األَ  ض  عْ بَـ وا ل  عُ ضَ وَ وَ  
 . جهة املعى

                                                   
 يف األصل "عموميا"، لكن ما اخرتانه أنسب من حيث الرتكيب. (121)
يف األصل الشياع والصحيح ما ضبطناه ألن فعل شاع جمردا ال أييت منه مصدر  (122)

 يف وزن شياع.
 أي: قول ابن مالك. (123)
 أي: هي منظومة ابن مالك املعروفة بني الطالب املسماة ابألَْلف يَّة.  (124)
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 ملَ وكعَ  ،يف املعى ال يف اللفظ ه كاسم اْلنسأن   :وحاصله
فال يدخل  ،هوك  ةُ اللفظي   فتجري عليه األحكامُ  ،الشخص يف اللفظ

إىل غري  ،ابلنكرة تُ نعَ وال يُ  ،وال يضاف ،التنوين منهما حرفُ  على كلٍ  
 ذلك من األحكام.

ه يف املعى وامس   اْلنس م  بني علَ  بل هناك فرقٌ  :(402)وقال غريمها 
 الواضع بني اسم اْلنس قةَ ر فْ ألن تَـ  (402)نيسكما أشار إليه اي  ،اأيض
ابلفرق بينهما يف املعى أيضا وإال لزم  ؤذنُ تُ مه يف األحكام اللفظية لَ وعَ 

ال بعينه  لفرد من أفراد اْلنس موضوعٌ  اْلنس اسمَ  وهو أنَّ  .مالتحكُّ 
على أنه مرادف للنكرة أو موضوع للحقيقة بال  وهو الفرد املنتشر بناء  

 اْلنس مَ علَ  وأنَّ  ،مَ على التغاير بينهما كما تقدَّ  وغريها بناء   وحدةٍ  قيد  
  موضوعٌ 

ُ
  أي:- ةرَ حضَ ستَ للحقيقة امل

ُ
أو  طٌ رْ يف الذهن على أنه شَ  -ةنيَّ عَ امل

وقد علمت التحقيق منهما فيما تقدم  .على اخلالف يف ذلك رٌ طْ شَ 
  .ان فال تعدد فيه أصاللك عن الصب  

                                                   
 ابن مالك وقوم من النحاة. أي: غري (125)
 .4/403لـ"يس"،  حاشية العالمة يس على التصريحأنظر:  (126)
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 ا أردتَ فإمن ،طالقا حقيقياإعلى واحد  "أسامة" تَ طلقْ وأما إذا أَ 
 ،من اْلقيقة نهتضم   مماإطالقه على الفرد  حالَ  الحظتَ  أي: اْلقيقةَ 

ابعتبار وجودها يف ضمن األفراد املستعمل  -من إطالقه عليها  مَ ولز  
ابعتبار اللزوم ال ابعتبار أصل  دُ التعدُّ  ظُ الحَ فيُ  ردَّ قَ امل (401)اللفظُ  -فيها

  فإمنا أردتَ إطالقا جمازايًّ  وأما إذا أطلقت أسامة على واحد .الوضع
وامسه يف املعى أيضا  بني علم اْلنس ضح الفرقُ فات .الفرد ال اْلقيقة

 ك.البن مال اخالف

علم  إن   :النحاة يقوالنقوما من و ابن مالك  أن   :واْلاصل 
يف املعى الذي هو  كعلم الشخص يف اللفظ وكاسم اْلنس  اْلنس
حينئذ من فهو ، موضوع للفرد املنتشر اسم اْلنسبناء على أن  ،النكرة

الشخص لفظا ومعى  كما علمت  كعلمفيجعله   وأما غريمها ي  ل   قبيل الكُ 
  .(409)عنده اْلقيقي   ي  ئ  زْ فهو حينئذ من قبيل اْلُ 

                                                   
 فاعل "لزم". (127)
 أي: عند غري ابن مالك وقوم من النحاة. (128)
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يف خمتصره املنطقي حيث  السنوسيوهذا ما درج عليه الشيخ 
فينقسم إىل قسمني، ما وضع لشخص يف اخلارج  وأما اْلزئي» :قال

ابعتبار ، وما وضع ْلقيقة عن الذهن كزيد وحنوه ويسمى علم الشخص
  .ها (408).«اْلنس مَ تشخصها يف الذهن كأسامة ويسمى علَ 

"من حيث الوضع" اندفع  (434)-تبعا لغري واحد- (432)وبقولنا
فَتفر   رأيَت أسامةَ  يطلق على الفرد حنو "إنْ  علم اْلنس إن   :ما يقال

فيه ابعتبار تعدد الفرد املوجود هو  يف التعدد "منه"، "وهذا أسامُة مقبال  
 فيه. 

                                                   

كلي: إن مل  عبارة السنوسي. ونص العبارة هكذا: "واملفرد إما تصرف املؤلف يف(129) 
متواطئ إن استوى يف  وحيوان، وهومينع تصوره من صدقة على كثريين، كإنسان، 

وإما جزئي إن منع، كزيد  ور،ومشك ك إن اختلف فيها، كالبياض والن .أفراده، كاملثالني
،  وهو .وعمرو، ويسمى هذا جزئًـّي ا حقيقيا إما علم شخص إن تشخص مسماه خارجا  

، كأسامة". أنظر: خمتصر .كزيد السنوسي  وإما علم جنس إن تشخص مسماه ذهنا  
  . 1للسنوسي،  املنطق يف
 .أي: قولنا يف تعريف علم الشخص (130)
أكثر املصنفني حيث اختاروا عبارة "من حيث  أي: اتبعنا يف تعريف علم اْلنس (131)

 الوضع".
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من  ،الذي لزم من تعدد الفرد التعددَ هذا  أنَّ  :وحاصل الدفع
واالستعمال ال من حيث الوضع، وعلى هذا  (430)حيث اإلطالق

" ال  ب  قْ مُ  ةُ امَ سَ ذا أُ على الفرد يف حنو قولنا "هَ  فإطالق علم اْلنسالفرق 
  .ال جمازٌ  وهو حقيقةٌ  ،على جزئياته الكلي قَ دْ على هذا الفرد ص   هق  دْ لص  
بل من جهة خصوصه   ،اْلقيقةه عليه ال من هذه كان إطالقُ   إنْ  ،نعم

ه أنَ  (431)وعن الكمال ابن اهلمام .(433)ا كما هو رأي السعدكان جماز  

                                                   
 أنَّ هذا التعدَد... من حيث اإلطالق اخل.خرب "أن". أي:  (132)
وحتقيقه أنه موضوع للحقيقة  املتعلقة ابملوضوع هكذا: " التفتازاينوعبارة السعد  (133)

موجودة فيه  املتحدة ىف الذهن وامنا أطلق على الفرد املوجود منها ابعتبار أن اْلقيقة
 .92للتفتازاين،  املطولفجاء التعدد ابعتبار الوجود ال ابعتبار الوضع. أنظر: 

كمال الدين دمحم بن عبد الواحد بن عبد اْلميد ابن مسعود، السيواسي مث هو   (134)
م(. إمام من علماء اْلنفية. 4121ه/ 924اإلسكندري، الشهري اببن اهلمام )ت. 

عارف أبصول الدايانت والتفسري والفرائض والفقه واْلساب، واللغة، واملوسيقى، 
ركيا املعاصرة. ولد ابإلسكندرية، ونبغ يف واملنطق. أصله من سيواس اليت تقع يف حدود ت

القاهرة ورحل اىل حلب واقام هبا مدة. مث كان شيخ الشيوخ ابخلانقاه الشيخونية مبصر. 
زَاد ، و وكان معظما عند امللوك وأرابب الدولة. وله آتليف عديدة، منها: حَتْر ير األصول

ْبن  الس اعاتى يف  اْلُفُروع، وشرح َحد يث كلمتان اْلَفق ري يف  اْلُفُروع، وشرح بديع النظام ال 
خفيفتان وفتح اْلَقد ير شرح اهلْ َدايَة للمرغنياىن يف  اْلُفُروع، َوغري َذل ك. تنظر ترمجته: 

؛ 020، 0/024للشوكاين،  البدر الطالع؛ 430-9/401للسخواي،  الضوء الالمع
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على  مبينٌ  الفُ وهذا اخل   .ىل املتقدمنيإ (432)اهزَ ا وعَ مطلق   حقيقةٌ 
ا يمَ ف   تْ لَ م  عْ تُـ اسْ  أِنا كلمةٌ ـ"ب الف يف معى الالم يف تعريف اْلقيقةاخل  
ومن  ،ابلتفصيل املتقدم :قال (431)ة  لَ ص   (432)هالَ عَ جَ  نْ فمَ  ".هُ لَ  تْ عَ ض  وُ 

: ألن املعى على التعليل ،ل عن الكمالق  مبا نُ  :قال جعلها تعليلية  
 ،ل أن تستعمل فيهجأل ةُ مَ ل  الكَ  ه  ذ  هَ  تْ عَ ض   وُ ى  عَ مَ  يف   تْ لَ م  عْ استُـ  ةٌ مَ ل  كَ "

وأما املعى على  . أن املعى املستعمل فيه الكلمة إمنا هو الفرد شك وال
 كوِنا صلة فظاهر. 

 :حيث قال (439)اللقاين الناصرُ  فيما قالوه العالمةُ  وقد حبثَ 
ابعتبار  "أنه ما وضع للحقيقة" :يؤخذ من قوهلم يف علم اْلنس»

                                                                                                    

هدية ؛ 2/022للزركلي؟ األعالم ؛ 088، 1/089البن العماد،  شذرات الذهب
 إلمساعيل البغدادي، العارفني 

 نسب ابن اهلمام هذا الرأي إىل املتقدمني. (135)
 أي: الالم يف "له".  (136)
 أي: اْلارة املتعلقة. (137)
احملقق النظار  م(،4224 ه/ 829هو انصر الدين دمحم بن اْلسن اللقاين )ت.  (138)

أخذ عن النور السنهوري وعلى العجمي، وعنه الشيخ النبوفري ، الفه امة املتفنن األصويل
والشيخ قعود، له عدة تصانيف. منها: حاشية على شرح السعد للعقائد، وحاشية على 
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 ،يف الفرد مطلقا جمازٌ  "أسامة"اذ استعمال حنو  ،شخصها يف الذهن
بقيد الشخص الذهين الذي يف  اْلقيقة "أسامة"الذي وضع له  ن  ألَ 

 رمحه هللا تعاىل.. ها (412)«ال ذهين (438)الفرد خارجي  

سواء لوحظ ذلك الفرد خبصوصه أو  أي:"مطلقا" : وقوله 
فقد  ه وأما الذايت  لْ عل   ولذا مل يُ  ،أما األول فظاهر .لوحظ معه اْلقيقة

م عن السعد والكمال عليه ما تقد   ردُ اخل. وال يَ له بقوله ألن الذي عل  
على القول أبنه يف املعى   ومنه علم اْلنس ،كأسد  ألن ذلك يف الكلي

 .ال على القول أبنه جزئي حقيقي الذي كالم الناصر فيه فتأمل ،كأسد
 (410):يف هذا املقام (414)ى للشيخ السيوطيومما يعز   

                                                                                                    

الضوء احمللى على مجع اْلوامع، وحاشية على شرح التصريف للزجناين. تنظر ترمجته: 
شجرة النور ؛ 4438/ 0ْلاجي خليفة،  كشف الظنون/؛ 1للسخاوي،  الالمع
 .4/380ملخلوف، الزكية 

 خرب "أن " يف "ألن". (139)
 حبثنا كثريا يف كتب اللقاين اليت يف أيدينا عن هذه العبارة ومل نطلع عليها. (140)
السيوطي  هو أبو الفضل عبد الرمحن جالل الدين بن أيب بكر (141)

يتيما وكان ذكيا ُحَفظَة  فتلقف ، إمام حافظ مؤرخ أديب، نشأ م(4222ه/844)ت.
مشايخ العصر يف كل فن، وأخص مشاُيه يف النحو الشمين والسريامي والكافيجي، 
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كما قال -عليه  دُ ر  يَ  "اخل وخارجا ن شخصها ذهناإ" :وقوله 

وهي  اْلزئية على اْلقيقة املاهية إطالقُ  األولَ  أن   رُ مْ أَ  -ارشيخنا العط  
إمنا هو  ى ماهية  ذي يسمَّ مع أن ال ،يف الذهن مثال اْلاصلةُ  "زيد" صورةُ 

اْلقيقة اْلزئية » :للسيد حيث قال فيه اْلقيقة كما يف شرح املواقف

                                                                                                    

ونفر يف سبيل العلم إىل الشام واْلجاز واليمن واهلند، فأعطاه ربه ما أرضاه، وصنف 
مؤلفات يف متنوع العلوم تربو على الستمأة ، ومن أشهرها يف علوم اللغة: األشباه 
والنظائر، ومجع اْلوامع وشرحه مهع اهلوامع، والنكت تعليقا على "ألفية ابن مالك 
والكافية والشافية البن اْلاجب والشذور ونزهة الطرف البن هشام"، و"االقرتاح يف 

 الضوء الالمعأصول النحو"،  و"املزهر يف علوم اللغة وأنواعها". تنظر ترمجته: 
؛ 309/ 4للشوكاين،  البدر الطالع؛ 11/ 42؛ شذرات الذهب،22/ 1للسخاوي،

 .90/ 0للكحالة،  معجم املؤلفني؛ 320-3/324االعالم للزركلي، 
 مل نعثر على هذه األبيات فيما حبثنا يف كثري من املصادر. (142)
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 واْلقيقة الكلية الوجود اخلارجي مبعى تسمى هوية وقد تستعمل اهلوية
 .ها (413)«تسمى ماهية

 الصورة سواء كانت كلية   يف كالمه مطلقُ  املاهيةَ  جياب أبنَّ وقد  
ن اعتبار الشخص الذهين أاألمر الثاين  التقسيم،بدليل  ،أو جزئية  

أن استعماله أبدا يف  يؤدي إىل واخلارجي يف مدلول علم الشخص
وأما  ،ستعمل يف املوجود واملشخص خارجاألنه إمنا ت ،مدلوله جمازي

لذكر  اعيَّ دال فإن أجيب أبن   .ص الذهين فال يلفت إليهخالش
ا عن علم األقسام الثالثة حيث سلب أحدمه شخص الذهين متايزُ تال

هذا ال حيتاج إليه إذ يكفي يف  :قلنا .با معا عن اسم اْلنسوسل اْلنس
 التمايز إثبات الشخص اخلارجي فقط.

الذهن  يفشخص والتعني تال ابعتبار ال أي:"أو ال وال" : وقوله 
 وإمنا املعتربُ ، معترب فيه حاصال لكنه غريُ  ن كان التعنيإوال يف اخلارج و 

 أو غريها كما علمت. وصدقٍ  بال قيدٍ  فيه املاهيةُ 

                                                   
 .3/49للجرجاين،  شرح املواقف أنظر: (143)
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على طريقة األصوليني واملنطقيني والفقهاء  "نكرة" فهذا مبينٌ  :وقوله 
وما تقدم من أن  .هذات.كما علموالنكرة   من الفرق بني اسم اْلنس

بال قيد وصدق أو غريها أو بقيد الوحدة  ه املاهيةُ مدلولُ  اسم اْلنس
على القولني السابقني إمنا هو يف اسم اْلنس االفرادي املنصرف إليه 

أكثر من فهو ما دل على  ن اسم اْلنس اْلمعيأاالسم عند اإلطالق و 
التاء يف واحده غالبا  اثنني وفرق بينه وبني واحد التاء غالبا أبن تكون

ْدرة كَكل م وَكل َمة ْدر وس  وقد يفرق بينه وبني واحد ، وتَـْمٍر وتَـْمرَة وس 
ي   وواحده بال َتء  وُروم وُروم ي ، وقد تكون التاء فيه  ابلياء كَزْنج وَزجنْ 

 .وَكْمأَةٍ ٍء كَكمْ 
 ،للماهية من حيث هو ه موضوعٌ أن   مقتضى كونه اسمَ  :فإن قلت

؟ ففي اْلمع بينهما تنافٍ  ،ومقتضى كونه مجعا أنه موضوع لإلفراد
عي  استعماال  أي ا مججنس وضع   أبنه اسمُ : عنه أجاب الرضي :قلت

  (411)أنه وضع للماهية واستعمل يف اْلمع.

                                                   
 .3/321للرضى،  شرح الكافية بتصرف. أنظر:نقل عنه املؤلف (144)
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 أبن إطالقَ  :دائما، أجيب على هذا كونه جمازايلزم قلت: فإن 
 من حيث وجودها فيه وصدقها على الفرد املبهم أو املعني   قيقةاسم اْل

أن  بل نقل الكمال بني اهلمام عن املتقدمني حقيقٌي، عليه إطالقٌ 
غلب استعماله  وأبنه ،إطالق اسم اْلقيقة على أفرادها حقيقٌة مطلقا

يف ثالث أفراد فأكثر حىت صار حقيقة عرفية يف ذلك فال جتوز فيه 
"واستعمل يف اْلمع" معناه وغلب استعماله يف  فقول الرضي. أصال

التزام اجملاز فيه ال ضرر  على أن ،اْلمع حبيث صار حقيقة عرفية فيه
 فيه. 

هي مساوية  :فقيل النكرة وأما»: قال شيخنا األمري يف رسالته
بينهما فرق اعتباري فرجل مثال إن اعترب للماهية   :يلقو  السم اْلنس

املنتشر كان نكرة ومعى انتشاره كان اسم جنس وإن اعترب للمفرد 
ابإلطالق وهو معى العموم البديل املعرب عنه  دفعةال  ينكثري على  صدقه 

وفيه كلفة ال ختفي يف جزئيته يتضح هبا التشبيه واالدراج يف املشبه به يف 
. مث العموم البديل غالب على النكرة يف "ا يف اْلمامأسد   رأيتُ "حنو 

: التكوير] ﴾عَلِمَْت نَْفٌس مَا َأْحضَرَتْ ﴿تعم فيه مشوليا حنو وقد  اإلثبات
مشرتكة بني العمومني  هل النكرةقلت: ا. إن مشوليًّ  ويف النفي تعم   [،41
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حقيقتها الفرد املبهم كما قلت: أو جماز يف أحدمها حقيقة يف اآلخر؟ 
سبق مل خترج عنه وظاهر أن نفي الفرد املبهم إمنا يكون بنفي اْلميع 

ومن : [01النسان: ا] ﴾ت طِْع مِْنه ْم آثِمًا َأْو َكف ورًا وَلَا﴿نظري ما قيل يف 
لفرد فال يستدعي اإلثبات  وأما اإلثبات .الشمويلهنا جاء العموم 

جماٌز،  [41]التكوير:  ﴾نَْفٌس  عَلِمَتْ ﴿للجميع، فظهر أن "نـَْفٌس" من 
ما قلت: من قبيل اخلاص يف العام، أو اْلزء يف الكل فليتأمل. إن 

إن الواضع  :إن قلنا :الدليل على اعتبار هذه األمور حال الوضع؟ قلت
هو هللا تعاىل  :غري هللا تعاىل فال يبعد نقل هذه االعتبارات، وإن قلنا

فيمكن أنه اطُّل َع عليها بوحي أو إهلام على أن اعتبار االستحضار 
 (412) ه."حبسب الوضع على كون تلك األشخاص متعينة معهودة عند

 . رمحه هللا.ها

بذهن  أبن العربةَ  (412)طافحةٌ احملققني  وابْلملة فعباراتُ  
 ،(411)[الصبان]اعتى بذلك  ناملخاطب ال الواضع وال املتكلم، ومم  

                                                   
 مل نعثر على مصدر نقل عنه املؤلف. (145)
 أي: مملوءة.  (146)
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وذكره أيضا مرتني يف شرح الرسالة  .ذكره يف حاشيته على األمشوين
 .(419)ييد  ل  د البَ ي  الوضعية للعالمة الس  

نقل عنه العالمة الصبان يف حاشيته األمشوين فإنه قال  وقد 
املراد ابلذهن يف هذا املقام  ،دييشيخنا السيد البلويف حواشي » :فيها

ذهن املخاطب ألن املعترب يف مجيع املعارف تعينها وعهدها يف ذهن 
 . ها (418)«املخاطب، وكان رمحه هللا تعاىل يقرر ذلك يف دروسه.

ويعكر على ما قاله » :(422)بعد ذلك -انأعين الصبَّ -وأما قوله 

ق األول ملعى الفرق بني رْ أصحاب الفَ  (424)بعض شيخنا البليدي أنَّ 

                                                                                                    
 يف األصل بدون لفظ "الصبان"، لكن جيب ذكره من حيث الرتكيب.   (147)
 بن دمحم بن دمحم اْلسين التونسي املالكي الشهري بـ"البليدي"، عامل ابلعربية هو دمحم (148)

والتفسري والقراآت. مغريب األصل، سكن القاهرة وتويف فيها، من كتبه: "حاشية على 
تفسري البيضاوي"، و "نيل السعادات يف علم املقوالت "، و "حاشية على شرح األلفية 

للبغدادي،  ايضاح املكنون؛ 1/442 للمرادي،ك الدرر سللألمشوين". تنظر ترمجته: 
 .012/ 44للكحالة، معجم املؤلفني ؛ 29/ 1؛ األعالم للزركلي، 342، 4/438
 .4/488للصبان،  حاشية الصبان (149)
 أي: بعد قوله ويف حواشي شيخنا اخل. (150)
 أن وما بعدها يف أتويل املصدر على أِنما فاعل "يعكر". (151)
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ق الذي نقله يف اْلاشية وهو احملق   م اْلنسوعلَ  اسم اْلنس
 ،(423)«شيخ القرايف صرح أبنه ذهن الواضع (420)ياخلسروشاه

ألن ما ذكره  ،اخلسروشاهي فيما ذكره تابعن  الألان ،نظر (421)ففيه
النقل ضهم هذا ر السيد البليدي مؤيد ابلعقل والنقل عن أفاضل ال يعا

 .وحينئذ فال يعكر عليه أصال

                                                   
الدين عبد اْلميد بن عيسى اخلسروشاهي التربيزي، الشافعي )ت. مشس هو  (152)

م(. طبيب، حكيم، فقيه، اصويل، متكلم، حمدث. ولد خبسروشاه، 4021ه/220
شوال، ودفن جببل قاسيون. له من  02وتوجه اىل دمشق، واقام هبا اىل أن تويف يف 

ه الشافعي، الكتب: "خمتصر كتاب املهذب" اليب اسحاق الشريازي يف فروع الفق
 ."خمتصر كتاب الشفاء" البن سينا، "تتمة كتاب اآلايت البينات" لفخر الدين الرازي

/ 4، هدية العارفني؛ 4843، 4222/ 4ْلاجي خليفة،  كشف الظنونتنظر ترمجته: 
 .2/423للكحالة،  معجم املؤلفني؛ 222

 .4/488للصبان،  حاشية الصبان (153)
 جواب "وأما قوله".  (154) 
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 الفصل الثالث
 

   (422)عالمات علم اْلنسيف 

، منها: عالمات على ما سبق له: »(422)]قال شيخنا األمري[
، فهو غين نيعدم دخول "ال" عليه، حيث كان بذاته يفيد التعي-أ

ما هو أصل يف علم  له أفيدخل عليه فيطر  عنها، خبالف اسم اْلنس
الَعَلمية، كتأنيث ومنعه الصرف لعلة غري  -ب .من التعيني اْلنس
وابْلملة  .نه بال مسوغوجميء اْلال م -ج .حىت إن االبتداء به أُسامة

                                                   
. لكن الفصل الثاين كان يف علم يف األصل: الفصل الثالث يف علم اْلنس ثبت (155)

، وأظن أن هذا خطأ من الناسخني، فالصواب أن يقول : " الفصل الثالث يف اْلنس
عالمات علم اْلنس"، وما ذكره من أنه جعل رسالته يف أربعة فصول فهو أيضا خطأ 

 ظاهر.
يثبت هذا اللفظ يف األصل. لكنه نقل عن العالمة األمري كما سج لنا مصدره مل  (156)

 يف اْلاشية.
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اجملرد من "ال" يف ذلك   جتري عليه أحكام املعارف، خبالف اسم اْلنس
 (421).. رمحه هللا تعاىلها .«كله

كأسد كلي    يعين أن اسم اْلنس (428)"فيه كلية" :(429)وقوله
  التشبيه واالدراج. (422)]به[متحقق يف جزئي، فيتضح ٍ 

وامسه  يف  الفرق بني علم اْلنس يل (424)ين  فْ قال  الشيخ اْل  
تعينها فيه،  ابعتبارأبن األول موضوع للحقيقة املعينة ذهنا »والنكرة: 

                                                   
 .4238لألمري، إحتاف األنس أنظر:  (157)
 أي: قول األمري يف كتابه إحتاف األنس.  (158)
إحتاف األنس عبارة إحتاف األنس هكذا: "وفيه كلية ال ختفى يف جزئيته". أنظر:  (159)

 . 4214لألمري، 
لألمري، احتاف االنس مل يثبت يف األصل مع أنه اثبت يف احتاف االنس.  (160)

4214. 
، فيقه )م4121/ه 4494هو حممَّد بن سامل بن أمحد اْلفين أو اْلفناوي ) (161)

، من علماء العربية، ولد حبفنة من أعمال بلبيس مبصر، وتعلم يف األزهر، وتوىل  شافعي 
تصانيف: منها: "الثمرة البهية يف أمساء الصحابة  التدريس فيه، وتويف ابلقاهرة. له عدة

البدرية"، و"حاشية على شرح األمشوين على األلفية"، و" حاشية على شرح رسالة 
العضد للسعد"، و"حاشية على اْلامع الصغري للسيوطي"، و"رسالة يف التقليد يف 
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والثالث موضوع للفرد والثاين موضوع للحقيقة املعينة ال هبذا االعتبار، 
على تقدير كونه موضوعا للحقيقة يلزم  املنتشر وقفة، ألن اسم اْلنس

من حيث هي متحدة معينة ذهنا وعدم  عرفة، ألن اْلقيقةأن يكون م
اعتبار قيد اْلضور معها ال بتجردها عن التعيني وحينئذ فالفرق املذكور 
من جهة املعى ال جيدي نفعا يف إجراء الكالم أحكام املعارف على 

دون امسه، ويؤيد ذلك حكمهم على مدخول اْلنسية يف  علم اْلنس
رأة" أبنه معرفة مع أن املراد مبدخوهلا اْلقيقة قولك : "الرجل خري من امل

من حيث هو مع أن جعل اسم اْلنس قسيما للنكرة ينايف حصر 
فالذي . اْلمهور االسم يف املعرفة والنكرة، ومنهم القائلون هبذا الفرق

ُيتاره العقل ويسار إليه أن اسم اْلنس كالنكرة موضوع للفرد املنتشر  
 (420)«كالمهكما سيذكره األمشوين. هذا  

                                                                                                    

غدادي، للبهدية العارفني ؛ 18/ 1للمرادي،  : سلك الدررالفروع". تنظر ترمجته
للزركلي، األعالم ؛ 0/493، 311، 4/432للبغدادي،  ايضاح املكنون؛ 0/331
2/433-431. 

 .4/489للصبان،  حاشية الصباننقل من الصبان مع تصرف. أنظر:  (162) 
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اآلايت  يف (423)وأان أقول: قال العالمة سم» الصبان:قال  
العلم ما وضع ملعني إخل ما نصه: فيه  يالبينات عند قول ابن السبك

وضع ملعني أيضا إذ الواضع إمنا  تعريف العلم مبا ذكر أن النكرة يف أي:
أبن املراد أنه  وجياباحمللى خرج النكرة ممنوع.  أي:يضع ملعني فقوله: 

وضع ملعني مل يعترب اه.  وإنوضع ملعني ابعتبار تعينه. فخرج النكرة فإنه 
عرف واحد من احملققني املعرفة مبا وضع ملعني ابعتبار تعينه. فتبني  وقد

النكرة أيضا، و أن الفرق بني النكرة و  يفأن تعني املوضوع له حاصل 
النكرة، فوجود التعني  يفعدم اعتباره  املعرفة و يفاملعرفة اعتبار التعني 

من غري اعتباره ال  اسم اْلنس يف به عبارة من عرب   يفاملراد من اْلضور 
اْلنسية  "ل"او استناده إىل حكمهم على مدخول  ،يقتضى كونه معرفة

من ابب  هيمن حيث  أبنه معرفة مع أن املراد مبدخوهلا اْلقيقة
كالمهم على مدخول أل   هياالشتباه ألن املراد بقوهلم من حيث 

اْلنسية عدم اعتبار الفرد معها ابلكلية ال عدم اعتبار التعني ألنه معترب 
الكالم على  يفمطوله و خمتصره  يفمدخوهلا كما صرح به السعد  يف

                                                   

ه 880سنة قصد الصبان برمز "سم" ابن قاسم العبادي النحوي املتويف  (163) 
 م.4291/
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 مثَّ  ومن ت.أل، و كذا سائر املعارف كما علم"ـتعريف املسند إليه ب
اْلنسية أبن داللة األول على  "لا" ومدخول فرقوا بني علم اْلنس
 هيبقوهلم من حيث  واملراد. "لا"بقرينة  الثايناعتبار التعني جبوهره و 

عدم اعتبار التعني فيه وتشبثه أبن جعل اسم  تعريف اسم اْلنس يف
، والنكرةاملعرفة  يفحصر اْلمهور االسم  ينايفاْلنس قسيما للنكرة 

منهم القائلون هبذا الفرق ال ينهض ألن النكرة تطلق إطالقني خاصا 
هبا ما قابل املعرفة فتعم  ويراد: فتطلق َترة وغريهكما قاله يس   وعاما

َترة و يراد هبا ما قابل اسم اْلنس فتخص. إذا  وتطلقاسم اْلنس، 
مساء بصريتك مشس أنوار هذا التحقيق عرفت احنالل وقفته  يفأشرقت 

 .ها (421) «التوفيق ويل   والل  حبذافريها 

 تنبيه
أعى اهليكل املوجود -مثال  "زيد" ذاتَ  عُ الواض   رَ إذا تصو  

،  "رجل" وحقيقةَ  سُ املفرت   هو اْليوانُ مثال و  "األسد" وحقيقةَ  -خارجا
ها بني معرفت   يف التعني عنده، ال فرقَ  كانت هذه الصور الثالثة متساوية  

                                                   
 .488-4/489للصبان،  حاشية الصبانأنظر:  (164)
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ض التعريف والتنكري ملدلوهلا ابعتبار حال السامع مع ر  عْ مث يَـ  .اكرهت  ونَ 
مل يعتربوا  النكرةيف املخاطب ابللفظ، إذ قد اعترب يف املعرفة التعني و 

بل التعني  الوضع،ذلك التعني، ليس هو اْلاصل يف ذهن الواضع عند 
 .الذي يسار إليه ابللفظ ابلنسبة ْلال السامع ال املتكلم وال الواضع

 يف املعارف التعني ابلنسبة لذهن السامع ومما يدل على أن املعترَب 
املعرفة ما »ئد الغياثية فإنه قال فيها: وايف الف (422)ما ذكره العضد

من حيث هو معني، كأنه أشار إليه بذلك  به معني عند السامع
قصد هبا التفات النفس إىل املعني من حيث هو يف االعتبار وأما النكرة

وإن كان املعى ال يكون إال  ،من غري أن يكون يف اللفظ مالحظة تعني
هم من اللفظ موقوف على العلم بوضع اللفظ له وذلك فإن الف ،معينا

                                                   
الشريازي  هو عبد الرمحن بن أمحد بن عبد الغفار بن أمحد عضد الدين اإلجيي (165)

م(، عامل ابألصول واملعاين والعربية والتفسري والكالم قاض، من 4322ه/122)ت. 
"، و"الرسالة يف علم الكالم فقهاء الشافعية. له تصانيف عديدة. أشهرها: "املواقف

العضدية يف الوضع"، و" آداب عضد الدين"، و" الفوائد الغياثية يف املعاين والبيان". 
؛ 12/ 0للسيوطي،  بغية الوعاة؛ 302/ 4للسخاوي،  البدر الطالعتنظر ترمجته: 
مفتاح ؛ 021/ 4للبغدادي،  املكنون إيضاح؛ 201/ 4للبغدادي،  هدية العارفني

 .12/ 0، معجم املؤلفني؛ 082/ 3للزركلي،  األعالملطاشكربيزاده؛  السعادة
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 .ها (421)«عند السامع(422)تصوره ]ومتيزه عما عداه[إمنا يكون بعد 
 .(428)يف حاشية املطول (429)وذكره مثله سيد احملققني

كل اسم فهو موضوع للداللة على »: وقال جنم األئمة الرضي 
ومن مثة ال حيسن  عليه، ما سبق علم املخاطب بكون ذلك االسم داال  

 أن ُياطب بلسان من األلسنة إال  من سبقت معرفته لذلك اللسان،

                                                   
األصل: "بعد صورة وغريه عند السامع"، وال ُيفي ما فيه من ركاكة،  عبارته يف (166)

 .12 لإلجيي،لفوائد الغياثية وما كتبناه هو ما ثبت يف الفوائد الغياثية. انظر: ا
 .12 لإلجيي،لفوائد الغياثية ا (167)
 علي بن حمم د بن علي السيد أبو اْلسن اْلسيين اْلرجاين )ت. هو (168)

م(، ويعرف بـ"السيد الشريف"، عامل كبري، صاحب التصانيف الكثرية يف 4143ه/942
 العلوم النقلية والعقلية، ممن انتشرت تالمذته يف اآلفاق وكانت بينه وبني التفتازاين

مناظرات ومباحثات. من تصانيفه العديدة: "حاشية على شرح التنقيح للتفتازاين" يف 
االصول، و"حاشية على تفسري البيضاوي"، و"حاشية على شرح وقاية الرواية" يف 
مسائل اهلداية يف فروع الفقه اْلنفي، و"حاشية على املطول للتفتازاين" يف البالغة. تنظر 

، 309/ 2للسخاوي،  الضوء الالمع ؛846/ 8للسيوطي، ية الوعاة بغترمجته: 
/ 4للبغدادي، هدية العارفني ؛ 182، 199/ 4للشوكاين،  البدر الطالع؛ 332
109 ،108. 

 .429للسيد الشريف،  اْلاشية على املطول (169)
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إشارة إىل ما ثبت يف ذهن املخاطب أن ذلك  كلمة:فعلى هذا، كل  
 .ها (412)«اللفظ موضوع له

يف شرحه للرسالة العضدية:  (414)وقال العالمة السمرقندي
معلومة  على كون تلك اْلقيقة يدل جبوهره يعى علم اْلنس»

للمخاطب متعينة عنده معهودة كما أن األعالم الشخصية تدل 
 «حبسب الوضع. انظر الصفحة السابقةجبوهرها 

                                                   
 .3/032للرضي،  شرح الكافية (170)
م(. أديب 4193ه/999 هو أبو القاسم بن أيب بكر الليثي السمرقندي )ت. (171)

بياين مشارك يف بعض العلوم. له آتليف عدة. ، عارف ابلتفسري، من فقهاء اْلنفية
أكثرها شروح وحواش يف علوم اللغة. منها: "الرسالة السمرقندية" الشهرية بـ"الفرائد يف 
االستعارات"، و"شرح االستعارات السمرقندية"، و" شرح رسالة يف الوضع لعضدالدين 

ضاوي". تنظر رجتمته: اإلجيي"، " حاشية املطول للتفتازاين، و"حاشية على تفسري البي
 معجم املؤلفني؛ 413/ 2للزركلي،  األعالم؛ 989/ 4ْلاجي خليفة،  كشف الظنون

 .213/ 0للكحالة، 



يف اْلمع واسم اْلمع: الفصل الرابع                  17  

 

 
  

 الفصل الرابع 

 يف اْلمع واسم اْلمع

تكرار الواحد حبرف  على أفراده داللةَ  ما دلَّ " :أما اْلمع فهو
ومجع  رةثْ ، وينقسم إىل قسمني: مجع كَ فهو من ابب الكلية ".العطف

أشار إىل أربعة منها يف األلفية  .ة، والثاين منحصر يف ستة أوزانلَّ ق  
 بقوله:

 ْ
َ
ِعل
ْ
ف
َ
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ْ
 
 
 ِقل

واخلامس والسادس مجعا املذكر واملؤنث الساملني عند سيبويه،  
 .وما عدا هذه الستة فمن مجوع الكثرة
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مجعي القلة  أن   (410)والدماميين والذي ارتضاه السعد التفتازاين
والكثرة مبدامها ثالثة، ومنتهى مجع القلة عشرة، وال منتهى ْلمع 

مبدأ  أن   املنتهى واملشهورالكثرة، فهما مشرتكان يف املبدأ خمتلفان يف 
وعلى هذا  ،واملنتهىمجع الكثرة أحد عشر فيكوانن خمتلفني يف املبدأ 

له عشرين سنة يطلب جوابه ومل  أييت استشكال القرايف الذي ذكر أن  
ه إذا قال علي  دراهم كان إقرارا بثالثة إمجاعا وحقه أبحد جيده وهو أن  

. وإن ه أقل مجع الكثرة فلم قدم اجملاز مع إمكان اْلقيقةعشر ألن  
أجيب عنه ببناء األقارير على العرف وأما على ما مر عن السعد 

 .شكالإوالدماميين فال جماز وال 

                                                   
هو بدر الدين دمحم بن أيب بكر بن عمر بن أيب بكر بن دمحم بن سليمان بن   (172)

َمام يين  أو ابن الدماميين4101ه/901جعفر )ت.  . أديب وحنوي م(، يُعرف ابلدَّ
وشاعر وفقيه. مصري من مدينة دمامني، وتويف يف اهلند. يعد  من رجال املدرسة النحوية 

ْبن  ه َشام "، يف مصر وبالد الشام. من تصانيفه: "حتفة اْلَغر يب بشرح مغى اللبيب ال 
تـَْعل يق اْلَفَوائ د يف  شرح تسهيل اْلَفَوائ د"، و"َجَواه ر البحور يف  اْلعروض". تنظر ترمجته: و"

بغية ؛ 020/ 8؛ شذرات الذهب البن العماد، 491/ 1للخاوي،  الضوء الالمع
/ 2للزركلي،  األعالم؛ 422/ 0للشوكاين،  الطالع ؛ البدر22/ 4للسيوطي، الوعاة 
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ل يف مجع الكثرة ملا ال يعقل اإلفراد ويف غريه مث إن األفض 
املطابقة اللفظية سواء كان مجع قلة مطلقا أو مجع كثرة ملن ال يعقل، 

ه يف املطابقة، خبالف غريه. وذلك ألن العاقل منظور إليه، فاعتى بشأن
هي األصل وطريق مجع القلة لغري العاقل جربا للقلة وأيضا املطابقة 

وعدمها يف مجع الكثرة لغري العاقل ألنه الحنطاطه عن العاقل يف حكم 
 .املفرد ابلنسبة إليه

 : بقوله (413)وريهُ جْ وقد نظم القاعدة املتقدمة سيدي علي األُ  

ممممممممممممَ  ْ  َوَجْمممممممممممممُ ْ
ْ
ث
َ
ْ لممممممممممممِمَما ك

َ
 َيْعِقممممممممممممُ ْ ل

 

ْحَسممممممُ ْ *
َ ْ
اْل

َ
ممممممَرا ُْ ف

ْ
ِفممممممُ ْ ِفيممممممِ ْ إلِاف

ْ
 َي 

 

                                                   
علي بن دمحم بن عبد الرمحن االجهوري، املصري، املالكي )ت.  هو (173)

(. عامل، اديب، مشارك يف الفقه والكالم واْلديث ومصطلحه، 4222ه/4222
والسرية النبوية، واملنطق، وغريها. ولد مبصر، وتويف هبا. من تصانيفه الكثرية: "مواهب 

روع الفقه املالكي، "شرح على منظومته يف اْلليل يف حترير ما حواه خمتصر خليل" يف ف
العقائد"، "شرح الفية الوايف يف مصطلح اْلديث" يف جملدين ومساه فتح الباقي، "شرح 
التهذيب للتفتازاين يف املنطق"، و"شرح الدرر السنية يف نظم السرية النبوية" للعراقي. 

 هدية ؛4208، 4209، 4482 /4ْلاجي خليفة،  كشف الظنونتنظر ترمجته: 
معجم ؛ 221، 01/ 4للبغدادي،  ايضاح املكنون؛ 129/ 4للبغدادي،  العارفني
 .1/021للكحالة، املؤلفني 



 علم الشخص واْلنس واسم اْلمع واْلقيقة واملاهية 40

ْحَسمممممُ ْ ِسمممممَوا ُْ َوَمممممما
َ ْ
ممممم  ْلا

َ
اَبق

َ
ط
ُ ْ
 اْل

 

ْحمممممممممُوْ *
َ
ْ ن ْ ِهَبمممممممممما   مممممممممم  َواِفمممممممممَرا  

َ
ق ئ 
َ
 ل

فهو: ما دل على أفراده داللة الكل على  وأما اسم اْلمع 
أجزائه. فهو من ابب الكل، والغالب أنه ال واحد له من لفظه كَقوٍم 
وَرْهط وطَائ فة ومَجَاعة، وقد يكون كَكوَْكب وَصْحب، واإلضافة من 

 مجاعة ثالثة فأكثر. أي:اسم مدلوله مجع  أي:إضافة الدال للمدلول 
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 اخلامس الفصل 

واْلقيقة واهلوية والكلي واْلزئي من حيث  يف املاهية
 كل منهما إىل منطقي وطبيعي وعقلي  انقسام

وقد تكلم القوم على ذلك مبا يطول، وإذ ا أذكر لك منه ما ال 
لفظ »: (412)يايل  على اخلَ  (411)ق عبد اْلكيمغى  عنه. فأقول: قال احملق  

"ما هو؟"، "وما به يطلق على معنيني: ما به جياب عن السؤال بـ املاهية

                                                   
ه / 4221 )ت. البنجايب هو عبد اْلكيم بن مشس الدين اهلندي السيالكويت (174)

من كبار علماء اهلند وخيارهم، فقيه، مشارك يف انواع من العلوم. له آتليف  م(.4222
منها: "عقائد السيالكويت"، و "حاشية على تفسري البيضاوي" مل تكمل، و"زبدة 
األفكار" حاشية على شرح العقائد النسفية، و"حاشية على اْلرجاين" يف املنطق، 

و"حاشية على املطول" يف البالغة،  و"حاشية على القطب، على الشمسية" يف املنطق،
/ 0للمحيب،  خالصة األثرو "حاشية على شرح تصريف العزي للسعد". تنظر ترمجته: 

ْلاجي خليفة،  كشف الظنون؛ 221/ 4للبغدادي،  هدية العارفني؛ 348، 349
4 /4419 ،4981. 
 أي قال احملقق عبد اْلكيم يف حاشيته على اخليايل. (175)
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من وجه، لتحقق األول دون الثاين  بني املعنيني عموم الشيء هو هو؟"
، ابلقياس إىل النوع، والثاين بدون األول يف املاهيات اْلزئية يف اْلنس

واجتماعهما يف املاهيات النوعية ابلقياس إىل النوع، واملاهية ابملعى 
نت تلك األشياء موجودة  الثاين ال تكون إال نفس ذلك الشيء، فإذا كا

 .ها (412)«كانت حقائقها موجودة

الثابتة. فحينئذ يكون بينها وبني  فهي: املاهية وأما اْلقيقة»
املاهية العموم واخلصوص املطلق، فاملعدومات املمكنة كالعنقاء، هلا 
" إذا ثـََبَت، فيكون  ماهية وال حقيقة هلا، فإن لفظ اْلقيقة من "َحقَّ

 .يف املاهية أفرادها املنتزعة هو من متحققة اثبت، ومل يعترب ذلك

"زيد" كما تقدم  "، كحقيقةاْلزئية اْلقيقة: "فهي وأما اهلوية 
 .عن السيد ذلك

ال وجود هلا  الكلية واتفقوا على أن املاهية» :شيخنا األمري وقال
يف اخلارج استقالال وإال كانت مشخصة، كيف وهي كلية. واختلف 

                                                   
 .20للسيالكويت،  على اخليايل السيالكويتحاشية  (176)
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اإلفراد، والتحقيق أِنا اعتبارايت، وحتققها فيه أهل توحيد يف ضمن 
حقق يف اإلفراد هي تابلذهن فقط، ومبا ينبغي التنبيه له أن املاهية اليت ت

من حيث   شيء، أما املاهية بشرط ال شيء فهي الكلي املاهية، بشرط
كليته. وهذا ال حيتوي عليه الفرد، واملاهية بشرط شيء هي نفسها 

 .ها (411).«اْلزئيات فإِنا ماهيات مشخصات
بشرط شيء اخل" اْلاصل أن املاهية عند  "هي املاهية :وقوله 

وذلك أن  .اْلكماء تقال على ثالثة أقسام: خملوط جمردة ومطلقة
املاهية قد توجد بشرط ْلوق العوارض هلا وهو املخلوط واملاهية بشرط 
شيء وهي موجودة كزيد وعمرو وغريمها من أفراد اإلنسان، وقد توجد 
بشرط التجرد عن العوارض وتسمى اجملردة، واملاهية بشرط ال شيء 

ال وهي غري موجودة ال خارجا اتفاقا وال ذهنا عند احملققني، وقد توجد 
بشرط ْلوق العوارض هلا وال عدمه وتسمى املطلقة، واملاهية ال بشرط 

ابعتبار  انقدمهاشيء وهي تعم يف األولني لصدقها على كل منهما وإن 
 .ابلنظر إىل كوِنا جزء ا من املخلوطة املفهوم وهي أيضا موجودة

                                                   
  مل نقف على مرجعه.(177)
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قد تؤخذ بشرط مقارنة  املاهية» :وعبارة السعد يف شرح املقاصد 
العوارض وتسمى املخلوطة واملاهية بشرط شيء وال خفاء يف وجودها  
كزيد وعمرو من أفراد اإلنسان وقد تؤخذ بشرط أن ال يقارِنا شيء من 

بشرط ال وال خفاء يف امتناع وجودها  ،العوارض وتسمى اجملردة واملاهية
خص ويف األذهان أيضا يف األعيان ألن الوجود من العوارض وكذا التش

سواء أطلقت العوارض أو قيدت ابخلارجية ألن الكون يف الذهن أيضا 
من العوارض اليت ْلقت الصورة الذهنية حبسب اخلارج ال مبجرد اعتبار 

أنه جيوز وجودها  :وزعم بعضهم .العقل وجعله إايه وصفا هلا وقيدا فيها
أن الكون يف الذهن يف الذهن إذا قيدت العوارض ابخلارجية زعما منه 

من العوارض الذهنية وكأنه أراد ابلعوارض اخلارجية ما يلحق األمور 
اْلاصلة يف األعيان وابلذهنية ما يلحق األمور القائمة ابألذهان وعلى 
هذا فكون الوجود يف اخلارج من العوارض اخلارجية حمل نظر على ما 

يف اخلارج أيضا سبق يف حبث الوجود فال يتحقق امتناع وجود اجملردة 
وذكر بعضهم أِنا موجودة يف األذهان من غري تقييد للعوارض 

اخل. وقد توجد ال بشرط ْلوق العوارض هلا ابخلارجية وبينوه بوجهني 
وال عدمه وتسمى املطلقة واملاهية ال بشرط يشيء وهي أعم منهما 

املشروط  :قيل املقيد، فإنلصدقه عليهما ضرورة صدق املطلق على 
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التنايف إمنا  :قلنا ؟فكيف يتصادقان ،ابلشيء والالمشروط به متنافيان
هو حبسب املفهوم مبعى أن هذا املفهوم ال يكون ذاك وهو ال ينايف 
االجتماع يف الصدق كاإلنسان املشروط ابلنطق واْليوان الالمشروط به 
وإمنا التنايف يف الصدق بني املشروط ابلشيء واملشروط بعدمه  

ة واجملردة مث ال نزاع يف أن املاهية ال بشرط شيء موجودة يف كاملخلوط
اخلارج إال أن املشهور أن ذلك مبين على كوِنا جزأ من املخلوطة 

وليس مبستقيم ألن املوجود من اإلنسان مثال إمنا  ،املوجودة يف اخلارج
هو زيد وعمرو وغريمها من األفراد وليس يف اخلارج إنسان مطلق وآخر 

ومن اخلصوصية هو الشخص وإال ملا صدق املطلق عليه  ،مركب منه
وإمنا  ،ضرورة امتناع صدق اْلزء اخلارجي املغاير حبسب الوجود للكل

أن  :فلذا قلنا ،التغاير والتمايز بني املطلق واملقيد يف الذهن دون اخلارج

املأخوذ ال  :فإن قيل  .املطلق موجود يف اخلارج لكونه نفس املقيد

نع أن يوجد يف اخلارج ألنه كلي طبيعي وال شيء من بشرط شيء ميت
مبوجود يف اخلارج ألن املوجود يف اخلارج يستلزم التشخص املنايف  الكلي

ال نسلم أن جمرد  :للكلية وتنايف اللوازم دليل على تنايف امللزومات قلنا
بل مع اعتبار كونه معروضا للكلية  طبيعي،املأخوذ ال بشرط شيء كلي 
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واملأخوذ ال بشرط شيء أعم من أن يعترب مع هذا العارض أو ال يعترب 

يكون الكلي الطبيعي موجودا  أال  ينبغي  ل:فإن قي فال ميكن وجوده. 

املستلزم للتشخص  يف اخلارج ألن كلية العارضية تنايف الوجود اخلارجي
 :وقد اشتهر فيما بينهم أن الكلي الطبيعي موجود يف اخلارج قلنا

اخلارجي إمنا يتحقق عند عروض التشخص فيصري اْلاصل أن ما 
صدق عليه الكلي الطبيعي وهو املخلوط موجود يف اخلارج وأما املأخوذ 

ركب من املعروض فال يوجد يف اخلارج كاجملموع امل مع عارض الكلية
  انتهت. (419)«والعارض املسمى ابلكلي العقلي

وال خفاء يف وجودها كزيد وعمرو من أفراد اإلنسان" " :وقوله
قال السيد يف حاشية ت.بشرط شيء هي نفس اْلزئيا ظاهره أن املاهية

قد يؤخذ اْليوان مثال َترة بشرط شيء فيكون عني أنواعه »التجريد : 
وَترة ال بشرط شيء فيكون  وأخرى بشرط ال شيء فيكون جزءا له

حمموال عليه إىل أن قال وأما أخذ اْليوان ال بشرط شيء فحيوان يعترب 
ال يوجد معه شيء  أي:من حيث هو من غري ان يتعرض لشيء آخر 

                                                   
 .422-4/89للتفتازاين،  شرح املقاصد (178)



يف املاهية واْلقيقة واهلوية والكلي واْلزئي: اخلامسالفصل                   47  

 

آخر من حيث هو داخل فيه ومن حيث إنه خارج عنه تنضم إليه بل 
ْلا لكل واحد من االعتبارين ويكون يوجد من حيث هو فيكون صا
 . رمحه هللا تعاىل.  ها «حمموال على األنواع املندرجة حتته

الصورة العقلية تؤخذ َترة »فقال:  وذكر مثله يف شرح املواقف
بشرط أن ينضم إليها صورة أخرى فيطابقان معا أمرا  أي:ء  بشرط شي

واحدا فال يالحظ حينئذ تغايرمها بل احتادمها كاْليوان و الناطق 
االنسانية فاْلنس املأخوذ  املأخوذين من حيث أِنما يطابقان املاهية

هبذا االعتبار هو عني النوع و كذا النوع و كذا الفصل و تؤخذ َترة 
بشرط أِنا صورة على حدة حبيث اذا انضمت اىل  أي:ء  بشرط ال شي

صورة أخرى كانتا متغايرتني و قد تركب منهما ماهية اثلثة كاْليوان و 
و قد تركب منهما ماهية  الناطق اذا اعتربا موجودين متغايرين يف العقل

جزء و مادة و الفصل هبذا االعتبار  االنسان فكل واحد من اْلنس
ء فيكون  للنوع فال حيمل بعضها على بعض و قد تؤخذ ال بشرط شي

هلا جهتان اذ ميكن أن يعترب التغاير بينها و بني ما يقارِنا و أن يعترب 
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دة و هذا هو الذاتى الثاين احتادمها حبسب املطابقة ملاهية واح
 رمحه هللا.  .ها (418)«احملمول

املأخوذ ال بشرط شيء ميتنع أن يوجد يف  :"فإن قيل :وقوله
الطبيعي وهو  اخلارج ألنه كلي طبيعي" اخل. يستفاد منه أن الكلي

ال بشرط شيء كلية وصدق على كثريين  أي:ال بشرط شيء  املاهية
 وال غريمها.

"بل مع اعتبار كونه معروضا للكلية" وحينئذ فيكون من  :قوله 
 بشرط شيء لكن قال السيد يف حاشية التجريد: قبيل املاهية

بشرط شيء الطبيعي وأن تسمى الصورة  األوىل أن تسمى املاهية»
اْلاصلة ن هذه الطبيعة يف العقل كليا طبيعيا وعبارته فيها وقوله "ولو 

" إىل قوله "أنسب" يعى أن تسمى املاهية ال بشرط شيء ابلطبيعة
املشهور فيما بني القوم هو أن املاهية ال بشرط شيء تسمى كليا طبيعيا 

بشرط شيء الطبيعية ألِنا طبيعية من  لكون األوىل أن تسمى املاهية ال

                                                   
 .3/21للجرجاين،  شرح املواقف (179)
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حقيقة من اْلقائق وماهية من املاهيات وأن تسمى الصورة  أي:الطبائع 
اْلاصلة من املاهية يف العقل كليا طبيعيا وذلك ألن تلك الصورة 
منسوبة إىل الطبيعية اليت هي املاهية من حيث هي ومعروفة ملفهوم 

عقلية ابلكلي الطبيعي أنسب التصافها مبا هو فتسمية الصورة ال الكلي
مفهوم هذا املركب دون املاهية ال بشرط شيء إذ ال يظهر فيها معى 
النسبة إىل الطبيعة وليست هي أيضا متصفة ابلكلية إمنا املتصف هبا 

  . رمحه هللا.ها (492)«الصورة اْلاصل منها يف العقل

املنطقي  وأما الكليويشري هلذا ما تقدم عنه يف شرحه للمواقف 
بشرط عدم حتققها  أي:مادة من املواد  أي:بشرط ال شيء  فهو املاهية

يف مادة من موادها كاْليوان وبقي له كلي عقلي وهو املاهية املركبة من 
الكلي املنطقي والطبيعي. واْلاصل أن الكلي املنطقي هو املاهية 

من غري اعتبار شيء خمصوص  أي:الصادقة على كثريين من حيث هي 
ما  أي:مما صدقاهتا كاْليوان وأن الطبعي هو معروض الكلي املنطقي 

من غري اعتبار كلية هذا  أي:صدق ماهيته عليه من حيث إنه معروضة 

                                                   
 .ومل نطلع على هذه العبارة يف حاشية السيد اليت أشار إليها املؤلف (180)
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صدقه على كثريين وإن كان هو كذلك يف الواقع كما  أي:املعروض 
مفهومه وهو اْلسم النامي  أي:تقدم عن السعد وذلك كاْليوان 

الكلي العقلي هو املركب من العارض  وأن   ابإلرادةاْلساس املتحرك 
 واملعروض.

 كان هناك أمورٌ   ،اْليوان مثال كلي  قلت: ك إذا واْلاصل أن   
 إن كالًّ قلت: وقد علمتها. إن  .وعقلي ،وطبيعي، كلي منطقي  :ثالثةٌ 

ملا لوحظ يف اآلخر  منافٍ  ظ فيه شيءٌ وح  من العارض واملعروض لُ 
 قطعوا النظر يف الكلي مفكيف يكون العقلي مركبا منهما؟ أجيب أبِن

لوحظ يف كل من العارض واملعروض فيكون الكلي العقلي  عما العقلي
ماهية اْليوان مثال الصادقة على كثريين يقطع النظر عما لوحظ يف كل 

 منهما.

الطبيعي هو معروض الكلي املنطقي  إن الكلي :وقال بعضهم 
السنوسي:  خمتصرولذا قال البناين يف حاشيته على  ،من حيث هو هو

مث إن ما ذكر من جعل الكلي الطبيعي هو الطبيعة من حيث هي »
هو ما قال السنوسي يف شرح منطق ابن عرفة، وقال السيد: جيب  ،هي

أن يقيد الكلي الطبيعي ابلطبيعة من حيث إِنا معروضة للكلية أو 
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من حيث هي هي كما نص عليه  ابلطبيعةصاْلة لعروضها له ال 
 أي:أن هذا العارض والفرق بينه وبني العقلي  :الشيخ يف الشفاء، قال

يعترب يف العقل على أنه جزء منه وداخل فيه والطبيعي على أنه  الكلية
  للقطب والسعد رمحهما هللا. (490). وحنوهها (494)«قيد فيه وخارج عنه

فينقسم أيضا إىل ثالثة  ،يف هذا االنقسام اْلزئيُّ  الكلي ومثلُ 
 ،ي  مثال جزئ   "زيد"قلت: فإذا  .وعقلي، ومنطقي ،جزئي طبيعي: أقسام
ا على كثريين همن غري اعتبار منع تصورها من صدق زيد املعينةُ  فذاتُ 

وهو ما مينع تصوره من صدقه على  -اْلزئي  هومُ فْ ومَ  .طبيعي ي  جزئ  
واملركب  ،منطقي جزئيٌ  -كثريين من غري اعتبار كونه زيدا أو غريه

 -ينري وهو ذات زيد ابعتبار منع تصورها من صدقها على كث-منهما 
 .وجيب هنا السؤال واْلواب املتقدمان ،عقلي   ي  جزئ  

                                                   
 ْلاشية البناين على خمصرت السنوسي.مل نقف على هذه العبارة يف خمطوطة أبيدينا  (181)
 أي مثل ما قاله السيد. (182)
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فإىل  ،إىل هنا وقفت األقالم،  السالموعليك مين   ،ر املقامفتدب   
له وصحبه آو ، جباه سيدان دمحم أشرف األانم ،هللا العفو عن زلة األقدام

 ومن تبعهم يف املبدأ واخلتام.

وكان الفراغ من تسويد هذه الرسالة املباركة ليلة اليوم الثاين من 
من هجرة أشرف  (3140) وأربعة ثالثني ومئتنيشهر صفر سنة ألف 

األنبياء واملرسلني صلى هللا عليه وعلى آله الكرام وصحبه الفائزين 
بصحبته أعلى املقام وكان الفراغ من تبييضها يف يوم اْلمعة آخر شهر 

من هجرة أشرف  (4032) تني وستة وثالثنيئشوال سنة ألف وم
ان دمحم وصلى هللا على سيد ،واْلمد هلل رب العاملني ،األنبياء واملرسلني

 وآله وصحبه وسلم آمني آمني.
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 املصادر واملراجع
 (؛ )املسمى إحتاف األنس يف العلمني واسم اْلنس إحتاف األنس -

 م(،4941/ه 4030دمحم بن دمحم األمري السنباوي )ت.
حتقيق إبراهيم بن صاحل اْلندود، جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة  

 .ه4103العربية وآداهبا، 

 ؛دراسة لغوية اسم اْلمع -
 م.0202نوح بن حيىي الشهري، دار طيبة اخلضراء، جدة 

قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني )املسمى  األعالم -
 ؛ (واملستشرقني

دار العلم للماليني الطبعة اخلامسة  ،(م4812/ه4382ت.)خري الدين الزركلي  
 م.0220عشر، بريوت 

 ؛األلفاظ املستعملة يف املنطق -
حتقيق حمسن ، م(824/ه338دمحم بن دمحم بن طرخان أبو نصر الفارايب )ت. 

 .ه 4121مهدي، دار الزهراء، طهران 

 )املسمى إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون(؛ إيضاح املكنون -
م(، دار إحياء الرتاث 4818/ه4388إمساعيل بن دمحم الباابين البغدادي )ت. 

 العريب، بريوت د.ت.
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  ،البحر احمليط يف أصول الفقه -
 م(،4380ه/181ت.الزركشي )دمحم بن عبد هللا بن هبادر 

 م.4881دار الكتيب، د.م 
 
 )املسمي البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع(؛البدر الطالع  -
 م(، دار املعرفة، بريوت د.ت.4931/ه4022ت.دمحم بن علي الشوكاين ) 

 )املسمى بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة(؛  بغية الوعاة -
م(، حتقيق 4222/ه844ت.بكر، جالل الدين السيوطي )عبد الرمحن بن أيب 

 دمحم أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت د.ت.

 ؛البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة -
 (، م4141 /ه941دمحم بن يعقوب الفريوزآابدى )ت. 

 .ه4121دمحم املصري، مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي، كويت  حتقيق

 )املسمى َتج العروس من جواهر القاموس(؛َتج العروس  -
 م(،4182/ه4022حمم د بن حمم د مرتضى الزَّبيدي )ت.

 حتقيق جمموعة من احملققني، دار اهلداية، د.م د.ت.

 ؛تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -
أبو عبد هللا مجال الدين دمحم بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اْلياين، 

 م(،4011/ه210)ت.
 حتقيق دمحم كامل بركات، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر، د.م د.ت.
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 ؛التعريفات -
 م(،4143/ه942)ت.  أيب اْلسن علي بن دمحم الشريف اْلرجاين

 م.4893حتقيق مجاعة من العلماء إبشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بريوت 

 واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، توضيح املقاصد -
 م(،4319ه/118ت.قاسم بن عبد هللا بن علي  املرادي )

 م.0229بريوت ، عبد الرمحن علي سليمان، دار الفكر العريبحتقيق 
 ؛ جامع الشروح واْلواشي -

 م.0222عبد هللا دمحم اْلبشي، اجملمع الثقايف، د.م. 

 ؛على اخليايل حاشية السيالكويت -
م(، دار 4228/ه4221) عبد اْلكيم بن مشس الدين اهلندي السيالكويت 

 .ه4012الطباعة، د.م. 

املسمى حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن حاشية الصبان ) -
 مالك(؛ 

الكتب العلمية، بريوت (، دار ه4022أبو العرفان دمحم بن علي الصبان )املتوىف: 
 م.4881

 هامش شرح التصريح على التوضيح(؛يف ) حاشية العالمة يس على التصريح -
م(، دار الفكر، د.م. 4224/ه4224ت.ايسني بن زين الدين العليمي، ) 

 د.ت.
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اْلاشية على شرح تلخيص مفتاح العلوم يف  املسمى) اْلاشية على املطول -
 علوم البالغة(؛

م(، دار الكتب 4143/ه942ت.) دمحم الشريف اْلرجاين أيب اْلسن علي بن 
 .0229العلمية، بريوت 

 )املسمى خالصة األثر يف أعيان القرن اْلادي عشر(؛  األثر خالصة -
م(، دار صادر، 4288/ه4444ت.دمحم أمني بن فضل هللا احمليب اْلموي )

 بريوت د.ت.

 يف أعيان القرن الثاين عشر(؛سلك الدرر  املسمى)سلك الدرر  -
دار البشائر ، (م4184/ه4022ت.دمحم خليل بن علي املرادي اْلسيين، ) 

 .م4899دار ابن حزم، الطبعة الثالثة، بريوت  -اإلسالمية 

 يف طبقات املالكية(؛  )املسمى شجرة النور شجرة النور الزكية -
العلمية، بريوت م(، دار الكتب 4814 /ه4322ت.دمحم بن دمحم خملوف )

 م.0223

 ؛شذا العرف يف فن الصرف - 
 م(،4830 /ه4324أمحد بن دمحم اْلمالوي )ت.

 حتقيق نصر هللا عبد الرمحن نصر هللا، مكتبة الرشد الرايض، د.م. د.ت.

 )املسمى شذرات الذهب يف أخبار من ذهب(؛شذرات الذهب  -
 م(،4218/ه4298ت.عبد اْلي بن أمحد ابن العماد ) 
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بريوت  ،حممود األرانؤوط، دار ابن كثري -حتقيق عبد القادر األرانؤوط  
 م.4892

 ،شرح األمشوين على ألفية ابن مالك -
 م(،4182 /ه822ت.علي بن دمحم بن عيسى اأُلمْشُوين الشافعي )

 م.4889دار الكتب العلمية، بريوت 

 شرح تسهيل الفوائد؛ -
هللا، ابن مالك الطائي اْلياين، أبو عبد هللا مجال الدين دمحم بن عبد 

 م(،4011/ه210)ت.
حتقيق عبد الرمحن السيد ودمحم بدوي املختون، هجر للطباعة والنشر والتوزيع  

 .م4882واإلعالن، بريوت 

 ؛ الكافيةشرح  -
 م(، 4091/ه292ت.رضي الدين دمحم بن اْلسن االسرتاابذي )

 م.4812حتقيق يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، بنغازي 

 ؛شرح كتاب اْلدود يف النحو
 م(،4222/ه810عبد هللا بن أمحد الفاكهي )ت.

 م.4883حتقيق املتويل رمضان أمحد الدمريي، مكتبة وهبة، القاهرة 
 
 مع حاشية العطار على الشرح املذكور(؛شرح احمللي على مجع اْلوامع ) -
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الكتب العلمية، بريوت م(، دار 4128/ه921ت.دمحم بن أمحد احملل ي  الشافعي  ) 
 د.ت.

 ؛شرح املفصل
، إدارة الطباعة (4012/ه213يعيش بن علي بن يعيش موفق الدين )ت.

 املنريية، مصر د.ت.

 )املسمى شرح املقاصد يف علم الكالم(؛  املقاصد شرح -
م(، دار 4384/ه183ت.الشافعي ) سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين

 م.4894املعارف النعمانية، ابكستان 

 الضوء الالمع؛  -
م(، دار مكتبة اْلياة، بريوت 4181/ه820ت.دمحم بن عبد الرمحن السخاوي )

 د.ت.

 )املسمى الفوائد الغياثية يف علوم البالغة(؛  الفوائد الغياثية -
 م(، 4322/ه122ت.) عبد الرمحن بن عضد الدين اإلجيي

دار الكتاب اللبناين، بريوت -حتقيق عاشق حسني، دار الكتاب املصري
 م.4884

 ؛الكافية يف علم النحو -
 م(،4018 /ه212)ت. عمرو عثمان ابن اْلاجب أبو 
 م. 0242القاهرة  مكتبة اآلداب، حتقيق الدكتور صاحل عبد العظيم الشاعر، 
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 ،الكتاب -
 م(،182/ه492ت.بن عثمان سيبويه )عمرو 

 م.4899حتقيق عبد السالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة 
 )املسمى كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون(؛  كشف الظنون -

 /ه4221ت.مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب املشهور حباجي خليفة )
 م.4814م(، مكتبة املثى، 4221

 ؛الكليات -
 م(،4293/ه4281أيوب بن موسى اْلسيين القرميي الكفوي)ت.أبو البقاء 

 دمحم املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت د.ت. -حتقيق عدانن درويش 
 م.0242، 3، عدد 8، ج جملة جامعة القصيم -
  خمتصر السنوسي يف املنطق؛ -

 .ه4332م(، مكتبة السعادة، قاهرة 4182/ه982دمحم بن يوسف السنوسي )

 ؛املطول -
م(، منشورات مكتبة الداوري، قُْم 4382/ه180)ت. التفتازاينمسعود بن عمر  

 د.ت.

)املسمى معجم التاريخ الرتاث اإلسالمي يف مكتبات العامل  معجم التاريخ -
 املخطوطات واملطبوعات(؛

 م.0224أمحد طوران قره بلوط، دار العقبة، قيصري  -علي الرضا قره بلوط  
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 ؛املعجم الفلسفي -
 م.4890مكتبة املدرسة، بريوت -مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين

 معجم املطبوعات العربية واملعربة؛ -
م(، مطبعة سركيس، 4830 /ه4324ت.يوسف بن إليان بن موسى سركيس ) 

 م.4809د.م 

 ؛املعجم املفصل يف النحو العريب -
 م.4880 عزيزة فوال اببسيت، دار الكتب العلمية، بريوت

 معجم مقاييس اللغة؛ -
 م(،4222/ه382أمحد بن فارس )ت. 

 م.4818حتقيق عبد السالم دمحم هارون، دار الفكر، د.م 

 ؛ معجم املؤلفني -
دار إحياء الرتاث العريب، بريوت م(،  4810/ ه 4384)ت. عمر رضا كحالة

 د.ت.

)املسمى مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات  مفتاح السعادة -
 العلوم(؛

م(، دار الكتب العلمية، 4224/ه829ت.أمحد بن مصطفى طاْشُكرْبي زَاَدْه ) 
 م.4892بريوت 
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 ؛املقدمة اْلزولية يف النحو -
 عيسى بن عبد العزيز اْلزويل،

 .0241حتقيق شعبان عبد الوهاب دمحم، مطبعة أم القرى، د.م.  
 
 موضح أسرار النحو؛ -

 م(،4103/ه4432دمحم بن اْلسن األصفهاين اهلندي )ت.
 م0242حتقيقعلى موسى الكعىب، جممع اْلسني العلمى، العراق 

 نشأة النحو وَتريخ أشهر النُّحاة؛  -
 م.4882دار املعارف، الطبعة الثانية، القاهرة  أمحد الطنطاوي،

 نفائس األصول يف شرح احملصول،  -
 م(،4092/ه291أمحد بن إدريس القرايف )ت.شهاب الدين 

حتقيق عادل أمحد عبد املوجود، علي دمحم معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، د.م 
 م.4882

  )املسمى هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني(؛هدية العارفني  -
م(، دار إحياء الرتاث العريب،  4802/ه 4338ت.إمساعيل بن دمحم البغدادي )

 بريوت د.ت.

 ؛ الوسيط يف َتريخ النحو العريب -
 دار الشروق للنشر والتوزيع، الرايض د.ت. عبد الكرمي األسعد،



 علم الشخص واْلنس واسم اْلمع واْلقيقة واملاهية 888

 )املسمى وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان(؛ وفيات األعيان -
م(، حتقيق 4090 /ه294أمحد بن دمحم ابن خلكان الربمكي اإلربلي )ت. 

 م.4819إحسان عباس، دار صادر، بريوت 

 املصادر واملراجع الرقمية

 )ضمن برانمج جامع املخطوطات اإلسالمية(.فهرس املخطوطات األزهرية  -

 )ضمن برانمج املكتبة الشاملة الذهبية(.فهرس خمطوطات املركز ملك فيصل  -
ضمن برانمج املكتبة خمطوطات املكتبة املركزية مبسجد السيدة زينب ) -

 الشاملة الذهبية(.
 :للمخطوطاتموقع الرق املنشور  -

https://app.alreq.com/ar/AuthoredBooks/AuthoredBook/
29d9131a-03d94-9292-1981-9fb234a4cf1.   

 موقع املقتبس للمخطوطات: -
https://www.y.almoqtabas.com/ar/manuscripts/view/
02122211481124112 
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