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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا اما بعد
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 يوسف بن محود احلوشان
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 "ذكر القسم األول من التصريف: .1

 ابب: تبيني احلروف الزوائد واألدلة اليت يتوصل هبا إىل معرفة زايدهتا من أصالتها

هبذا القسم؛ ألن يبىن عليه معرفة التصغري والتكسري اللذين جرت عادة وإمنا بدأان 
النحويني بذكرمها، قبل اخلوض يف علم التصريف، ومعرفة كثري من األمساء اليت ال 
تنصرف أيضا، حنو األمساء اليت امتنع صرفها؛ لكوهنا على وزن الفعل الغالب أو 

 ال يوصل إىل معرفة الزايدة والوزن إال املختص، أو لزايدة األلف والنون يف آخرها؛ إذ
 من علم التصريف.

والتصريف، والكثرة،  2: االشتقاق،1أما األدلة اليت يعرف هبا الزائد من األصلي فهي
واللزوم، ولزوم حرف الزايدة البناء وكون الزايدة ملعىن، والنظري، واخلروج عن النظري، 

 النظري. والدخول يف أوسع البابني عند لزوم اخلروج عن

 أما االشتقاق منها فينقسم إىل قسمني: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكرب.

أما االشتقاق األكرب هو عقد تقاليب الكلمة كلها على املعىن واحد، حنو ما ذهب 
 بن جين من عقد تقاليب 3إليه ]أبو الفتح[ 

حكى ح. و من النحويني إال أاب الفت ومل يقل به أحد. 5الستة على مىن اخلفة 4"القول"
. والصحيح أن هذا النحو 7أنه كان أينس به يف بعض األماكن 6هو عن أيب علي

 رامه. 8من االشتقاق غري مأخوذ به؛ لعدم اطراده، وملا يلحق فيه من التكلف ملن

__________ 

 .363، 333: 2م: "هي". وانظر شرح الشافية  1
صة  االشتقاق، ملخعلق عليه أبو حيان يف حاشية ف، بذكر مذاهب العلماء يف 2

 263، 262من كتاب "اشتقاق أمساء هللا احلسىن"، أليب القاسم الزجاجي. وانظر ص
 من ابن عصفور والتصريف.

من م. وهو عثمان بن جين املوصلي النحوي اللغوي، صحب الفارسي أربعني  3
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 .83: 12. معجم األدابء 392سنة، وتويف سنة 
 م: قول. 4

 .13، 5: 1اخلفة والسرعة. وانظر يف حاشية ف أن ذلك هو  5
: 7. اتريخ بغداد 377وهو أبو علي الفارسي احلسن بن أمحد النحوي. تويف سنة  6

 . وهو شيخ ابن جين.276

 .12، 11: 1اخلصائص  7
 (1)كذا، بزايدة الم التقوية قبل املفعول به.."   8

قوله "  رفان"قول " يف ابب مساجد " أي: يف ابب اجلمع األقصى الذي بعد ألفه ح .2
وليس مفردها كذلك " أي: ليس بعد ألف مفرده مهزة بعدها ايء، احرتاز عن حنو 
َشائَِيٍة َوَشَواٍء من َشَأْوُت أو ِشْئُت، وإمنا شرط يف قلب مهزة اجلمع ايًء وايئه ألفًا أن 
ال يكون املفرد كذلك، إذ لو كان كذلك لرتك يف اجلمع بال قلب، ليطابق اجلمع 

( ، ويف 1ترى إىل قوهلم يف مجع ُحب َْلى: َحَباىَل، ويف مجع إَداَوة: أَداَوى ) مفرده، أال
مجع شائيه: َشَواٍء، تطبيقاً للجمع ابملفرد؟ وسيبويه ال يشرتط يف القلب املذكور أن ال 
يكون املفرد كذلك، بل يشرتط فيه كون اهلمزة يف اجلمع عارضة، فقال بناء على هذا: 

( ينبغي 2ل يف قلب اهلمزة يف هذا الباب كما يف َشَواٍع )إن من ذهب مذهب اخللي
أن يقول يف فعاعل من َجاَء وساء َجَياٍء َوَسواٍء مجعى جئ وسئ َكَسيِ د، ألن اهلمزة 
على مذهب اخلليل هي اليت يف الواحد، وليست عارضة وإمنا جعلت العني اليت أصلها 

ب اخلليل من قلب اهلمزة إىل موضع الواو والياء طرفاً، هذا كالمه، ومن مل يذهب مذه
الالم يقول: َجَيااَي َوَسَوااَي فإن قيل: يلزم سيبويه أن يقول يف مجع شائية من شئت: 
شوااي، ألن اهلمزة يف اجلمع عارضة عنده، كما هي عارضة يف املفرد قلنا: إنه أراد 

انت يف املفرد ك  بعروضها يف اجلمع أهنا مل تكن يف املفرد مهزة، ومهزة َشَواٍء من شئت
أيضًا مهزة، فلم تكن عارضة يف اجلمع هبذا التأويل ويلزم اخلليل أن يقول يف مجع 
خطيئة: َخطَاٍء، بناء على شرط سيبويه، إذ اهلمزة على مذهب اخلليل غري عارضة يف 

                                         
 39ُعْصُفور ص/املمتع الكبري يف التصريف، ابن  (1)
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، فظهر أن األوىل أن يقال: الشرط أن ال يكون املفرد كذلك، ومل يقل به أحداجلمع، 
 ى مذهب اخلليلحىت يطرد عل

__________ 

 (1)( )*(."22ص  1( أنظر )ج 2( )31ص  1( أنظر )ج 1)
ه "هلم فيه، ومل خيتلفوا فيه، وإمنا اختلفوا يف مفرده هل هو َعيِ ل أم َعيَّال؟ ومحله على أن .3

رد هذا، وقد أو  ومل يقل به أحدوهي األمجة مل يرد،  -بكسر املعجمة  -مجع ِغيل 
شده لتكسري فيما كان على ثالثة أحرف وحتركت مجيع حروفه، أنسيبويه يف ابب مجع ا

وقال: " فعل به ما فعل ابألسد حني قالوا: ُأْسد " قال األعلم: " الشاهد فيه مجع 
منَِر على منر كما مجع َأَسٌد على ُأْسٍد، ألهنما متساواين يف عدد احلروف وحترك مجيعها، 

 الوقف " انتهى.وَحرََّك امليم ابلضم إتباعاً للنون يف 

ومحله اجلوهري على أنه خمفف من منور، وصحف عيائيل بتماثيل، قال: " النَّمر سبع، 
واجلمع منور، وقد جاء يف الشعر مُنَر وهو شاذ، ولعله مقصور منه، قال: * ِفيَها ََتَاثِيُل 

ما بعده و  أُسوٍد َومُنُْر * " وقد نب ه على تصحيفه ابن بري يف أماليه، واملشهور أن ُأسوداً 
 ابلرفع، قال األعلم: واالسود بدل من عيائيل وتبني هلا، قال ابن السريايف:

والذي يف شعره أسوٍد جمرورًة إبضافة عيائيل إليه، وقال صدر األفاضل: " أسوٌد ابلرفع 
عطف بيان لعيائيل، ويروى ابجلر إبضافة عيائيل إليه إضافة بيان، وقال العيين: هو 

ىل موصوفها على قول ابن السريايف وأقول: هذا مجيعه على تقدير من إضافة الصفة إ
عياييل مجع َعيَّال مبعىن املتبخرت، ويلزم منه أن يكون عياييل بياءين دون مهز، كما 
تقدم عن سفر السعادة، وأما على قول من جعله مجع َعيِ ل واحد الِعَيال فاملراد به 

 عيائيل. أوالد األُسود والنمور إن روي جبر ما بعد

وإن روي ابلرفع فاملراد بعيائيل نفس األُسود والنمور، وفيه ركاكة ال ختفى، واجلر هي 
الرواية اجليدة، واألمجة إذا كان فيها أوالدها تكون أمحى من غريها، وضمري " فيها 

 (2)عيائيل " راجع إىل " أِشب الغيطان " يف بيت." 
                                         

 3/180الرضي األسرتاابذي، األسرتاابذي، الرضي  -شرح شافية ابن احلاجب  (1)
 4/379الرضي األسرتاابذي، األسرتاابذي، الرضي  -شرح شافية ابن احلاجب  (2)
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 "املذكور للضرورة " هذا كالمه. .4

مل و ن قراءته َقَماءة على وزن فعالة بسكون امليم واهلمز على وزن فَ ْعَلة، وهو انشئ م
 يقل به أحد.

َن النهاىب  قال ابن املستويف يف شرح أبيات املفصل: البيت من قصيدة ألُنَ ْيِف بن َزابَّ
َهاَت ُحّبِ   ، وهو إسالمي، ومطلعها: َتذَكَّْرَت ُحّبِ  َواْعرَتَاَك َخَياهُلَا * َوَهي ْ لَْيَس  من طي 

َنا 1يُ ْرَجى ِوَصاهُلَا وقد أورد أبو َتام منها بيتني ) ( يف أوائل احلماسة، ومها: فَ َلمَّا أتَ ي ْ
السَّْفَح ِمْن َبْطِن َحاِئٍل * حبيث تالقى صلحها وسياهلا دعوا لنزار وانتمينا لطئ *  

ن : م-ون بضم اهلمزة وفتح الن -كأْسِد الشِ َرى إْقَداُمَها َونِزَاهُلَا وأُنيف  صغر أنف، وَزابَّ
 ابلزاي املعجمة

َهان بفتح النون وسكون املوحدة.  وتشديد املوحدة، ونَ ب ْ

 وأنشد الشارح احملقق من )الكامل( : َعْن ُمرْبِقَاٍت اِبْلرُبِيَن َوتَ ْبُدو * ابأَلُكفِ  الالَِّمَعاتٍ 
 ُسُوْر وتقدم شرحه يف الشاهد الثالث والستني من هذا الكتاب.

 - 181: )من الكامل( -وهو الشاهد احلادي والثمانون بعد املائة  -بعده  وأنشد
 َقْد َكاَن قَ ْوُمَك ََيُْسُبوَنَك َسيِ داً * َوإَخاُل أنك سيد مغيون

__________ 

( 166: 1( ذكر أبو َتام عشرة أبيات من هذه الكلمة، انظر شرح التربيزي )1)
".)*((1) 

"عن ثبات علم، وطمأنينه نفس، ومل يرمجوا ابلظن كغريهم. وهو معرتض من جهة أن  .5
 ، من النحويني.مل يقل به أحددخول الواو على الصفة 

وأما قوله تعاىل وأبكارا فليس من هذا الباب، ألن الواو فيه عاطفة، والبد من ذكرها، 
 ألهنا بني وصفني ال جيتمعان يف حمل واحد.

وأما قوله تعاىل وفتحت فقال أبو علي وغريه: هي واو احلال، واملعىن: حىت إذا جاؤوها، 
وقد فتحت. أي: جاؤوها، وهي مفتحة، ال يوقفون. وهذا قول املربد أيضا. وقيل: إن 

                                         
 4/387الرضي األسرتاابذي، األسرتاابذي، الرضي  -شرح شافية ابن احلاجب  (1)
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أبواب جهنم ال تفتح، إال عند دخول أهلها، وأما أبواب اجلنة فيتقدم فتحها، بدليل 
مفتحة هلم األبواب ". وجواب إذا، على هذا القول، قوله تعاىل " جنات عدن، 

حمذوف، تقديره بعد خالدين، أي: انلوا املىن، وحنو ذلك. حذف للتعظيم. وقيل بعد 
أبواهبا، أي دخلوها. وقيل: اجلواب قال هلم والواو مقحمة. وتقدم قول من جعل 

 (1)فتحت هو اجلواب، والواو مقحمة. وهللا أعلم.." 
 نه الزم، وقيل: إنه على طريق األحسنية."قلت: الظاهر أ .6

 مث قال:

 ........... ... مع ضمري طابق املؤكََّدا

فنبه على أنه ال بد من إضافة النفس والعني إىل ضمري املؤكد، مطابقا له يف اإلفراد 
 والتذكري وفروعهما، وَتثيل ذلك سهل.

 مث قال:

 تَّبعاوامجعهما أبف ُْعل إن تبعا ... ما ليس واحدا تكن مُ 

وإمنا قال: أبفُعل احرتازا عن مجع الكثرة، فإنه ال يؤكد بنفوس وال عيون. وهو أوىل من 
 ، فإن عينا مجع على أعيان وال يؤكد به.1قوله يف التسهيل: مجع قلة

ومشل قوله: "ما ليس واحدا" املثىن حنو: " قام الزيدان أو اهلندان أنفسهما"، واجلمع 
 واهلندات أنفسهن". حنو: "قام الزيدون أنفسهم

وترك األصل يف املثىن كراهة اجتماع تثنيتني، وعدل إىل اجلمع؛ ألن التثنية مجع يف 
 املعىن.

 تنبيه:

 قال الشارح بعد ذكره أن اجلمع يف املثىن هو املختار: وجيوز فيهما أيضا اإلفراد والتثنية.

 من النحويني. مل يقل به أحدووهم يف ذلك؛ إذا 

 ز.التثنية، فقال: ولو قلت "نفسامها" جلا -يف شرح الفصول-إايز  قلت: وأجاز ابن

وكان الناظم أشار إىل منع اإلفراد والتثنية بقوله: "تكن متبعا"، مث انتقل إىل النوع الثاين 

                                         
 169اين، ابن أم قاسم املرادي ص/اجلىن الداين يف حروف املع (1)
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 من نوعي التأكيد املعنوي، فقال:

 وُكالا اذكر يف الشمول وِكاَل ... ِكْلَتا مجيعا ابلضمري ُموَصال

__________ 

 (1).." 164التسهيل ص 1
"وقال الغزايل يف املنخول: قال قائلون: اللغاُت كلُّها اصطالحية إذ التَّوقيُف يَثبت  .7

 بقوِل الرسول عليه السالم وال يُ ْفهم قولُه دون ثبوت اللغة.

وقال آخرون: هي توقيفية إذ االصطالُح يعرض بعد دعاء البعَض ابالصطالح وال بدَّ 
 ها قصُد االصطالح.من عبارة يُ ْفَهم من

وقال آخرون ما يُ ْفَهُم منه: قصُد الت ََّواُضع توقيفي دون ما َعَداه وحنُن جنوز كوهَنا 
 اصطالحية أبن َير َِك هللاُ رأَس واحٍد فيفهم آخُر أنه قصَد االصطالح.

وجيوز كوهُنا توقيفية أبن يثبت الرب تعاىل مراسَم وخطوطا يفهُم الناظر فيها العباراِت 
 يتعُلم البعُض عن البعِض.مث 

وكيف ال جيوُز يف العقل كلُّ واحٍد منهما وحنن نرى الصّبَّ يتكلُم بكلمة أبويه ويفهم 
 ذلك من قرائن أحواهلما يف حالة ِصَغره فإَذْن الكل جائٌز.

وأما وقوُع أحِد اجلائزين فال يستدرك ابلعقل وال دليل يف السمع وقوله تعاىل: }َوَعلََّم 
ها مْسَاَء ُكلََّهاظ ظاهٌر يف كونه توقيفيا وليس بقاطع وَُيَْتمل كوهُنا مصطلحا عليآَدَم األَ 

 من َخْلق هللا تعاىل قبل آدم.

 انتهى.

 وقال ابن احلاجب يف خمتصره: الظاهُر من هذه األقوال قول أيب احلسن األشعري.

ن احلاجب: بقال القاضي اتج الدين السبكي يف شرح منهاج البيضاوي: َمْعىن قوِل ا
 القوُل ابلوْقِف عن الَقْطع بواحٍد من هذه االحتماالت.

 وترجيُح مذهب األشعري بغَلَبة الظن.

 يقل  ملقال وقد كان بعُض الضُّعفاِء يقول: إن هذا الذي قاله ابُن احلاجب مذهٌب 

                                         
 2/968توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك، ابن أم قاسم املرادي  (1)
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 ه.ألن العلماَء يف املسألة بني متوقِ ٍف وقاطع مبقالِته فالقوُل ابلظهور ال قائل ب به أحد  

قال: وهذا ضعيف فإن املتوقِ ف لعدم قاطع قد يرجح ابلظن مث إن كانت املسألةُ ظنِ ية 
جيح وإال توقف عن العمل هبا.  اكُتفي يف العمل هبا بذلك الرتَّ

 فيما قاله األشعري.مث قال: واإلنصاُف أن األدلَة ظاهرٌة 

 فاملتوقف إن توقََّف لعدم الَقْطِع فهو مصيب وإن ادَّعى عدَم الظهور فغرُي مصيب.

هذا هو احلقُّ الذي فاه به مجاعٌة من املتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن َدِقيق الِعيد 
 يف )شرح العنوان( .

 (1)واُز فمن قائل:." وقال يف رفع احلاجب: اعلم ان للمسألة مقاَمني: أحُدمها اجل
 التوكيد - 3" .8

َأي َهَذا مبحثه َوُهَو مصدر وكد والتأكيد مصدر أكد لَُغَتاِن قَاَل اْبن َمالك َوُهَو اَتبع 
 يْقصد ِبِه َكون اْلَمت ُْبوع على ظَاهره َوُهَو ِقْسَماِن فَاأْلول معنوي أِبَْلَفاظ حمصورة َفاَل 

 اْلمَجاز من حذف ُمَضاف َأو َغريه أَو السَّْهو َأوَْيَتاج ِإىَل حد َفِمْنُه لدفع توهم 
ف ْرَ  اد النْسَيان النَّفس َواْلعني مبَْعىن الذَّات مضافني لضمري اْلُمؤَك د املطابق لَُه يف اإْلِ

والتذكري وفروعهما حَنْو َجاَء زيد نَفسه َوِهْند نَفسَها والزيدان َأو اهلندان أَنفسهَما 
ف ْرَاد َكَما والزيدون أنفسهم واهلند ات أَْنفسهنَّ فَِإن أكد مثىن فجمعهما أْفصح من اإْلِ

ف ْرَاِد َوجوز اْبن َمالك َوولده تثنيتهما فَ يُ َقال نفسامها  تقدم َوجيوز الزيدان نفسهما اِبإْلِ
َا منع َأو قل من النَّْحوِيني َوإِ  مل يقل ِبِه أحدَومنع َذِلك أَبُو َحيَّان َوقَاَل ِإنَّه غلط  منَّ

ف ْرَاد أِلَن الل ت َّْثِنَية َكرَاَهة اْجِتَماع تثنيتني ِفيَما ُهَو كالكلمة اْلَواِحَدة واختري اجْلمع على اإْلِ
و مجع يف اْلَمْعىن َواَل يؤكدان َغالِبا ضمري رفع ُمتَِّصال مسترتا َأو ابرزا ِإالَّ بفاصل َما حنَْ 

ِإىَل الل ْبس  وعلته َأن تَركه يُ َؤدِ ي ُقم أَْنت نَفسك َوقمت أَْنت نَفسك وقاما مها نفسهما
َا َماَتت َأو  يف بعض الصُّور حَنْو ِهْند ذهبت نَفسَها َأو عينَها الْحِتَمال َأن يظن  َأهنَّ
عميت واحرتزت بقول )َغالِبا( َكَما يف )التسهيل( َعمَّا ذكره اأْلَْخَفش من أَنه جيوز 

ريا ا( ِإىَل أَنه اَل يْشرَتط َكونه ضمعلى ضعف )قَاُموا أنفسهم( وأشرت ب )فاصل مَ 
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فَيجوز )َهُلمَّ لكم أَنفسُكم( ِباَل خالف اْكِتَفاء ِبفضل )لكم( َوجيوز جرمها َأي النَّفس 
بَّْصَن َواْلعني اِبْلَباء الزَّاِئَدة حَنْو َجاَء زيد بَِنفِسِه أَو ِبَعْيِنه َوجعل ِمْنُه بَعضهم }َيرتََ 

 (1)[ َواَل جيوز َذِلك يف َغريمهَا من أَْلَفاظ التَّْأِكيد." 228َقَرة: أِبَنْ ُفِسِهنَّظ ]اْلب َ 
"تعاىل: }هو األول واآلخر والظاهر والباطنظ وأما قوله: }فابعثوا أحدكم بورقكمظ  .9

إىل قوله: }وليتلطفظ إمنا عطف ابلواو النقطاع نظام الرتتيب، ألن التلطف غري 
ه يف طلبه، لى النظر فيه، املرتتب على التوجيمرتتب على اإلتيان ابلطعام املرتتب ع

املرتتب على قطع اجلدال يف املسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم هلل تعاىل وم أقسام 
 حروف العطف:

 قسم يشرك بني األول والثاين يف اإلعراب واحلكم وهو: الواو والفاء و )مث( و )حىت(

و )أو( و )أم( وإذا قصد اإلخبار وقسم جيعل احلكم ألحدمها ال بعينه وهو: )إما( 
عن تساوي الوصفني فإن ذكرا امسني يفصل بينهما أبداة اجلمع وهي الواو، وإن ذكرا 
فعلني بفصل بينهما أبداة الفرق وهي )أو( وقد ذكر النحاة أنه جيوز تقدمي املعطوف 

ن أ ابلواو، والفاء و )مث( و )أو( و )ال( على املعطوف عليه يف ضرورة الشعر بشرط
 ال يتقدم املعطوف على العامل

  يقل به أحدملوأما تقدمي التأكيد والبدل يف السعة على املتبوع والعامل مجيعا فمما 
والعطف على معمول الفعل ال يقتضي إال املشاركة يف مدلول ذلك الفعل ومفهومه 
الكلي ال الشخصي املعني متعلقاته املخصوصة فإن املشاركة يف مفهومه الشخصي 

وكول إىل القرائن وملا كانت قضية العطف املشاركة يف احلكم كان العطف على الثنيا م
 ثنيا كما يف قوله: لفالن علي ألف درهم إال مائة درهم وعشرون دينارا

وقد يعطف عامل حذف وبقي معموله معطوفا على معمول عامل آخر جيمعهما 
 معىن واحد مثل: علفتها تبنا وماء ابردا

ماء ابردا[ واملعىن اجلامع بينهما اإلطعام ومثل قوله: وزججن احلواجب  ]أي: وسقيتها
 والعيوان
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أي: وكحلن العيوان، واجلامع التحسني ويف كل موضع َيسن السكوت على ما قبل 
 )أو( فالعطف ب )أو( ، وإن مل َيسن فالعطف ب )أم(

عىن فيها موعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم الفاعل معرفا ابلالم 
 الذي كقوله تعاىل: }إن املصدقني واملصدقات وأقرضوا هللا قرضا حسناظ

 (1)وعطف الشيء على مصاحبه حنو: }فأجنيناه وأصحاب السفينةظ." 
 "واألكل واألكل، ابلفتح والضم( .10

وقيل: املصدر موضوع احلديث من حيث اعتبار تعلقه ابملنسوب إليه على وجه 
 اعل واملفعول، وَيتاج إىل تعيينهما يف استعمالهاإلهبام، وهلذا يقتضي الف

واسم املصدر موضوع لنفس احلدث من حيث هو بال اعتبار تعلقه ابملنسوب إليه يف 
املوضوع له وإن كان له تعلق يف الواقع، ولذلك ال يقتضي الفاعل واملفعول، وال َيتاج 

 إىل تعيينهما

ملرتتب را، ومع مالحظته ابألثر اوقيل: الفعل مع مالحظة تعلقه ابلفاعل يسمى مصد
 عليه يسمى اسم املصدر واحلاصل ابملصدر

وقال بعضهم صيغ املصادر تستعمل إما يف أصل النسبة ويسمى مصدرا، وإما يف 
اهليئة احلاصلة هبا للتعلق، معنوية كانت أو حسية كهيئة التحركية احلاصلة من احلركة 

 فيسمى احلاصل ابملصدر

 يسمى أيضا مصدرا أشار إليه التفتازاين يف " التلويح " واحلاصل ابملصدر قد

)وقال الشيخ بدر الدين بن مالك: اعلم أن اسم املعىن الصادر عن الفاعل ك 
)الضرب( أو القائم بذاته ك )العلم( ينقسم إىل مصدر واسم مصدر، فإن كان أوله 

ل والوضوء ثي كالغسميما مزيدة وهي لغري مفاعلة كاملضرب واحملمدة أو كان لغري الثال
 فهو اسم املصدر، وإال فهو املصدر، فعلى هذا املعجزة اسم للمصدر الذي هو العجز(

 واملصدر ال يكون مقول القول

 وعبارة " الكشاف " العبادة ال تقال وعبارة ابن املنري: مل تقل العبادة
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ا جيوز فيما منواملصدر املعرف ابلالم وإن جاز عمله يف الظرف بال أتويله ابلفعل لكن إ
إذا مل يتخلل بينهما فاصل كما يف قولك: نويت اخلروج يوم اجلمعة وأما إذا ختلل كما 
يف قوله تعاىل: }كتب عليكم الصيامظ إىل قوله: }أايما معدوداتظ فال جيوز بناء 
على أن املصدر عامل ضعيف ال سيما إذا أسند أتويله ابلفعل بدخول الم التعريف 

وته إىل ما وراء الفاصل، لكن املظنون من كلمات النحاة جواز عليه، فال تسري ق
عمله يف الظروف املتقدمة لالتساع فيها ولوجود رائحة الفعل يف املصادر، وكذا جوزوا 
عمله يف الظروف املتأخرة ولو ختلل بينهما فاصل، ألهنم وسعوا يف الظروف ما مل 

رفا كما املصدر عليه إذا مل يكن ظ يوسعوا يف غريها مثل أهنم مل جيوزوا تقدمي معمول
 ذكرانه يف حبث الظروف

وقال بعضهم: املصدر إذا كان مبعىن اسم الفاعل أو اسم املفعول جاز تقدمي معموله 
 عليه

واملصدر إذا أخرب عنه ال يعمل بعد اخلرب، وكذا ال يعمل إذا مجع وإذا قصد به األنواع 
جاز تثنيته ومجعه، واملناسب مع ذلك إيراد مفرد نظرا إىل رعاية القاعدة املشهورة، 
وهي فيما إذا كان املصدر للتأكيد وكان القصد إىل املاهية وعدم تثنيته ومجعه، ال 

ونه داال على املاهية من حيث هي هي، وإال كان األصل لكونه اسم جنس، بل لك
 (1)." ومل يقل به أحديف اسم اجلنس أن ال يثىن وال جيمع، 

"دورا وتعريفا للشيء بنفسه كتعريفهم الوجود ابلكون والثبوت والتحقق والشيئية  .11
واحلصول، وكل ذلك ابلنسبة إىل من يعرف الوجود من حيث إنه مدلول هذه األلفاظ 

 لفظ الوجود.دون 

واملوجود موجود عند مجهور املتكلمني، وغري موجود يف اخلارج عند مجهور احلكماء، 
وال يراد بكون الشيء يف األعيان أن األعيان ظرفه وال أهنا معه، وإال كان يف عبارة "  
كان هللا ومل يكن معه شيء " تناقض ألن لفظة )كان( إن دلت على املعية يكون 

 يراد ، فعلم أنه الومل يقل به أحدضا لقولنا: مل يكن معه شيء. مفهوم )كان( مناق
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بوجود الشيء نسبته إىل شيء آخر ابلظرفية أو املعية أو غري ذلك. ووجود كل شيء 
عني ماهيته عند أهل احلق، ومعىن ذلك أن الوجود هو عني كون الشيء ماهيته، 

 طقا، ووجود السواد يففوجود اإلنسان يف اخلارج هو نفس كون اإلنسان حيواان ان
اخلارج هو نفس كون اللون قابضا للبصر، ووجود السرير يف اخلارج هو كون اخلشبات 
مؤلفا أتليفا خاصا، فإذا كان الوجود مقوال على احلقائق املختلفة ال ميكن حتديده، 
والفرق أبنه عني يف الواجب زائد يف املمكنات ليس حبق، إذ لو كان زائدا لكان عرضا 

ا ابملاهية، وليس عرضا نسبيا، فكان عرضا موجودا، وما ال يكون موجودا ال قائم
يكون علة ألمر موجود. وهذا بديهي، فال بد أن يكون موجودا قبل وجوده، والوجود 
اجملرد عن املوجود، والكون اجملرد عن الكائن، والتحقق اجملرد عن املتحقق مما يشهد 

اهية مع الذهول عن الوجود غلط، وقد يتصور بديهة العقل على امتناعه، وتصور امل
 مع الذهول عن حقيقته وعن أجزائه،

فيمكن أن يكون الوجود نفس املاهية أو داخال فيها، ومع ذلك يتصور املاهية مع 
الذهول عن الوجود، وإذا أخذهتا مع الوجود حنو: اإلنسان موجود، ليس معناه أن 

 معناه التأمت مجيع أجزائه املادية والصورية، اإلنسان ماهية مث الوجود عرض هلا، وإمنا
وإن أخذهتا معدومة حنو: اجلبل من الياقوت معدوم، ليس معناه أن اجلبل من الياقوت 
ماهية، مث العدم عرض هلذه املاهية، وإمنا معناه أنه مل يلتئم أجزاء هذه احلقيقة، فحاصل 

إىل أن وجود اإلنسان نفس  اخلالف يف أن الوجود عني املاهية أو زائد عليها راجع 
كونه حيواان انطقا خارجا، أو معىن زائد يلحقه بعد أن يكون حيواان انطقا. وال فرق 
بني الوجود والثبوت خالفا للمعتزلة فإهنم قالوا أبن الوجود أخص من الثبوت، وهلذا 
ذهبوا إىل أن املعدوم حالة العدم اثبت، والوجود وإن كان صفة لكن إذا نفي عن 

يء يقال: نفي الشيء، وال يقال: نفي صفة الشيء، إذ نفي الشيء ليس إال نفي الش
 وجوده. فنفي الصفة صار مبعىن نفي غري الوجود.

 والوجود اخلارجي عبارة عن كون الشيء يف األعيان.

 والوجود الذهين عبارة عن كون الشيء يف األذهان.

 والوجود األصيل على حنوين:
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 ج عن الذهن مطلقا.أحدمها: احلصول يف اخلار 

واآلخر: احلصول ابلذات ال ابلصورة، وذلك احلصول أعم من األول ألنه قد يكون 
 (1)يف." 

ْسم "مكانني. اْعَلم َأن اْلَعالَمة الت َّْفَتازَاين  َرمحَه هللا قَاَل يف شرح العقائد النسفية اجلِْ  .12
َذِلك احليز ِبَعْيِنه  ُبوقا ِبَكْون آخر يف واجلوهر اَل خَيُْلو َعن اْلَكْون يف حي ز فَِإن َكاَن َمسْ 

 فَ ُهَو َساكن. َوِإن مل يكن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف َذِلك احليز بل يف حي ز آخر فمتحرك.

 مثَّ قَاَل َوَهَذا معىن احْلَرََكة كوانن يف آنني يف مكانني والسكون كوانن يف آنني يف َمَكان
نه يرد َمة من قَ ْوله َوَهَذا معىن قَ ْوهلم احْلَرََكة كوانن ِإىَل آِخره أَ َواِحد انْتهى. وغرض اْلَعال

ُهَما َصرًَِيا َأن كال من احْلَرََكة والكو  ن على ظَاهر هَذْين التعريفني اْلَمْذُكورين أَنه يعلم ِمن ْ
الس ُكون  نعباَرة َعن جَمُْموع الكونني َولَْيَس َكَذِلك َوِإالَّ يْلزم عدم امتياز احْلَرََكة عَ 

يف َمَكان  . َووجه اللُُّزوم ِإن َما حدثَومل يقل ِبِه أحداِبلذَّاِت يف اْلُوُجود اخْلَارِِجي 
ك َواْستقر آنني ِفيِه مثَّ اْنتقل ِمْنُه يف اآْلن الثَّاِلث ِإىَل َمَكان آخر لزم َأن يكون َكون َذلِ 

ْون األول والسكون َفِإن َهَذا اْلَكْون َمَع اْلكَ  احْلَاِدث يف اآْلن الثَّاين ُجْزءا من احْلَرََكة
اِت  يكون سكوان َوَمَع اْلَكْون الثَّاِلث يكون َحرََكة َفاَل َتتاز احْلَرََكة َعن الس ُكون اِبلذَّ

ن يكون مبَْعىن أَنه يكون السَّاِكن يف آن سكونه أَعيِن اآْلن الثَّاين َشارِعا يف احْلَرََكة فَيْلزم أَ 
د ك احْلَاِدث يف اآْلن الثَّاين متصفا ابحلركة والسكون َمًعا َفاَل ميتازان حِبَسب اْلُوُجو َذلِ 

ْعيِن اخْلَارِِجي َوَذِلَك ممَّا اَل يَ ُقول ِبِه أحد فَ َقاَل َوَهَذا معىن قَ ْوهلم: ِإن احْلَرََكة كوانن اخل ي َ 
ول ن والسكون َكون اَثن يف َمَكان أَأن َما ذكراَن من َأن احْلَرََكة َكون أول يف َمَكان اثَ 

َبِغي َأن َيمل التعريفان اْلَمْذُكورَان على ظاهرمها بل اْلَواِجب محلهما  ُهَو احْلق َواَل يَ ن ْ
 على َما ُهَو احْلق َوِإن َكاَن خالف ظاهرمها.

َلْيِه َمَع عَ  َواَل خيفى َعَلْيك أَنه اَل داَلَلة هَلما أصال على َما ُهَو احْلق َفكيف َْيماَلنِ 
عدم داللتهما َعَلْيِه ظَاهر. َأو اَل غري ظَاهر. اللَُّهمَّ ِإالَّ َأن يُ َقال ِإن امُلرَاد َأن احْلَرََكة 
والسكون َكون من الكونني املتالزمني فَِإن احْلَرََكة الَّيِت ِهَي َكون أول يف َمَكان اَثن اَل 
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يف  ان أول وََكَذا الس ُكون الَِّذي ُهَو َكون اَثنيكون ِإالَّ َوَأن يُوجد قبله َكون يف َمكَ 
َمَكان أول اَل يُوجد ِإالَّ َوَأن يكون قبله َكون أول يف َذِلك اْلَمَكان فَلَهَذا عرفومها 

 ابلكونني َوأَرَاُدوا اْلَكْون اْلَواِحد فَاف َْهم.

لوان َعن احْلَرََكة هر اَل خيَويرد على تعريفيهما بطاَلن َما تقرر ِعْندهم من َأن اجلِْْسم واجلو 
َُما يف آن احْلُُدوث ليَسا مبتحركني َواَل ساكنني. َوهِلََذا قَاَل َصاحب  والسكون أِلَهنَّ

ون اخلياالت اللطيفة َلو قيل َفِإن َكاَن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف حي ز آخر فحركة َوِإالَّ َفُسكُ 
معىن قَ ْوله  ِحيَنِئٍذ يكون َداِخال يف الس ُكون أِلَن مل يرد ُسؤال آن احْلُُدوث اْنتهى. أِلَنَّهُ 

َوِإالَّ اخل َوِإن مل يكن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف حي ز آخر فَيجوز َأن اَل يكون َمْسُبوقا 
ِبَكْون آخر َكَما يف آن احْلُُدوث َأو اَل يكون يف حي ز آخر بل يف َذِلك احليز َوَلِكن اَل 

ْبث ُمْعَترب يف الس ُكون عرفا ولغة فاجلسم َأو اجْلَْوَهر يف خيفى على املتأمل   ّ  آن َأن الل 
ْبث َفعدم اْعِتَبار   ّ احْلُُدوث لَْيَس مبتحرك َكَما ُهَو الظَّاِهر َولَْيَس بساكن لعدم الل 

ْبث يف."   ّ  (1)الل 
د ابلصورة اخلارجية ا"َسَيِجيُء يف اْلعلم احلضوري َفاَل تْلَتفت ِإىَل َما ُأِجيب أبَِن امُلرَ  .13

أَعم من اخْلَارِِجي َوممَّا َيذو َحْذو اْلُوُجود اخْلَارِِجي َأي للوجود اخْلَارِِجي َوملا ُهَو مماثل 
حتِ َاد َبني َلُه َجار جْمرَاه يف تَرت ب اآْلاَثر اخلارجية َوَلِكن مُيكن املناقشة أِبَنَّهُ ِحيَنِئٍذ يْلزم ااِل 

َُما خُمَْتِلَفاِن اِبلذَّاِت أِلَن اْلعلم احلصويل َحِقيَقة احلضوري واحلصويل َمعَ  نوعية حمصلة  َأهنَّ
يل ِعْندهم ذايت ملا حَتَْتُه ومغائر للحضوري ُمَغايَرة نوعية فَِإذا تعلق اْلعلم اِبْلعلِم احلصو 

لم احلصويل َوُهَو عيكون َذِلك اْلعلم عني احلضوري فَيْلزم ااِلحتِ َاد بَينهَما َوالن َّْوع الثَّاين الْ 
الَِّذي اَل يكون ِإالَّ حِبُُصول ُصوَرة اْلَمْعُلوم فَتكون الصُّوَرة العلمية ِفيِه غري الصُّورَة 
اخلارجية َويُ َقال لَُه االنطباعي أَْيضا َكَما يف ِإْدرَاك اأْلَْشَياء اخلارجية َعن اْلمْدرك َأي 

 ئَِمة بِِه.اأْلَْشَياء الَّيِت اَل تكون عينه َواَل قَا

ْهن امل ُم اْختلُفوا يف َأن اْلعلم احلصويل، ِإمَّا ُصورَة اْلَمْعُلوم اْلَمْوُجوَدة يف الذِ  كيفة مثَّ ِإهنَّ
ْهن بِِتْلَك الصُّوَرة َأو ِإَضاَفة خَمُْصوَصة َبني اْلَعامل  ابلعوارض الذهنية، َوِإمَّا قُبول الذِ 
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ْهن يف اْلعلم احلصويل لَْيَس قبل ُحصُ واملعلوم فَِإن انكشاف اأْلَْشَياء عِ  ول صورها ْند الذِ 
ُبول ِفيِه ِعْند احْلَُكَماء اْلَقائِلني ابلوجود الذْهيِن فهناك أُُمور َثاَلثَة الصُّورَة احْلَاِصَلة َوق

ْهن هبَا من املبدأ اْلَفيَّاض َوِإَضاَفة خَمُْصوَصة َبني اْلَعامل واملعلوم. َفذهب بَعضهم إِ  ىَل الذِ 
َأن اْلعلم احلصويل ُهَو األول َوقَاَل السَّيِ د السََّند الشريف الشريف قدس سره َأن َهَذا 
َا اْلَمْوُصوف  ُهَو اْلَمْذَهب اْلَمْنُصور. َووجه أبَِن اْلعلم يُوصف ابملطابقة َوعدمَها َوِإمنَّ

 -َوِهي اْلعلم  بَقة لْلَخارِجهبما الصُّوَرة، َويف شرح اإلشارات َأن من الصُّورَة َما ِهَي ُمطَا
 َوَما ِهَي غري ُمطَابَقة َوِهي اجْلَْهل فالسيد السََّند قدس سره جَيَْعل اْلعلم من مقولة الكيف

وينحصر االتصاف ابملطابقة َوعدمَها يف الصُّوَرة الَّيِت من مقولة الكيف وينكر َذِلك 
 االتصاف يف االنفعال َوالنِ ْسَبة.

النَّفس  ن عدم َجَراَين اْلُمطَابَقة فيهَما مَمُْنوع جلََواز جرايهنا اِبْعِتَبار اْلُوُجودَوأَنت تعلم أَ 
ا اْلعلم األمري َأو اخْلَارِِجي اِبْعِتَبار مبدأ االنتزاع َوَلو َوجه أبَِن الصِ َفات الَّيِت يَ تَِّصف هبَ 

ر والتصديق ىَل التََّصوُّ مثل البداهة والنظرية واالكتساب من احلَْد والربهان واالنقسام إِ 
َضاَفة واالرتسام َلَكاَن أسلم َوبَ ْعضهْم ِإىَل  َا ينطبق على الصُّوَرة احْلَاِصَلة اَل على اإْلِ  ِإمنَّ

لة أَنه ُهَو الثَّاين فَيكون من مقولة االنفعال َوبَ ْعضهْم ِإىَل أَنه ُهَو الثَّاِلث فَيكون من مقو 
َضاَفة، َوأما ِإنَّه نفس حُ  ْهن اإْلِ ن اْلعلم مبَْعىن أِلَ  َفلم يقل ِبِه أحدُصول الصُّوَرة يف الذِ 

احْلُُصول معىن مصدري اَل يكون كاسبا َواَل مكتسبا أِلَنَُّه اليكون آَلة وعنواان ملالحظة 
 اْلَغرْي َكَما مر.

اْلعباَرة ِبَقرِيَنة  َوهِلََذا قَاُلوا ِإن من عرف اْلعلم حِبُُصول ُصوَرة الشَّْيء يف اْلعقل تَسامح يف 
ْعىن أَنه قَاِئل أِبَنَُّه من مقولة الكيف َفعلم أَنه أَرَاَد الصُّوَرة احْلَاِصَلة جِبْعل احْلُُصول مبَِ 
َضاَفة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر احْلُُصول تَ ْنِبيها على َأن."   (1)احْلَاِصل َواإْلِ

 الرُّْقََب. "وِإْن ِمتَّ قَ ْبِلي َفِهَي يل، واالْسمُ  .14

: ِهَي قلت: َوِهي لَْيَسْت هلَِبٍة عنَد ِإَماِمَنا اأَلْعَظِم َأيب َحِنيَفَة وحُمَمٍَّد، َوقَاَل أَبُو يُوُسفَ 
صحابُ َنا امَلاِلِكيَُّة من فُ َقَهاِء الِعرَاِق، قَاَل شيُخَنا: وأَمَّا أَ  َومل يَ ُقل  ِبِه َأَحد  ِهَبٌة، كالُعْمَرى، 
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وُل اْبن األَثرِي، وهَنَا ُمْطَلقاً. َوقَاَل أَبو عبيد: َأْصُل الرُّْقََب ِمن امُلرَاقَ َبِة، ومثُله قفِإهنم مَيْنَ عُ 
: ويقاُل: أَْرقَ ْبُت فاَلان َداراً، فَ ُهَو ُمْرَقٌب، وَأاَن ُمْرِقٌب، )والرَُّقوُب َكَصُبوٍر( ِمن النِ َساءِ 

لنَّاَقُة( الَّيِت )الَ َتْدنُو ا( لَِيُموَت َفرَتِثَه )و( ِمن اإِلبِل ): ا)امَلْرأَُة( الَّيِت )تُ رَاِقُب َمْوَت بَ ْعِلهَ 
َا تَ ْرُقُب اإِلبَل فِإذا فَ َرغَ  ْت ِإىل احلَْوِض مَن الز َِحاِم( َوَذِلَك ِلَكَرِمها، مُسِ َيْت بذلك أَلهنَّ

لَّيِت اَل يَ ب َْقى( اِء ): اِمْن ُشْرهِبَا َشرَِبْت ِهي، )و( من اْلمَجاز: الرَُّقوُب من اإِلبِل والنس
 َأي اَل يَِعيُش )هلَا َوَلٌد( قَاَل َعِبيٌد:

َا َشْيَخٌة َرُقوبُ   َكَأهنَّ

 )َأو( الَّيِت )َماَت َوَلُدَها( ، وََكَذِلَك الرَُّجُل، قَاَل الشَّاِعر:

َلَنا ِمْثَل أُمِ َنا  فَ َلْم يَ َر َخْلٌق قَ ب ْ

 َوالَ َكأَْبيَنا َعاَش وْهَو َرُقوبُ 

ُه يَ ْرُقُب َمْوتَُه َوقَاَل ابُن األَثرِي: الرَُّقوُب يف اللَُّغِة لِلرَُّجِل وامَلْرأَِة ِإَذا مَلْ يَِعْش هَلَُما َوَلٌد، اِلَءنَّ 
 ُقوُب َمْن الَ ويَ ْرُصُدُه َخْوفاً َعَلْيِه، وِمن اأَلْمثَاِل )َورِثْ ُتهُ َعْن َعمٍَّة َرُقوٍب( قَاَل امَلْيَداينُّ: الرَّ 
كم الرَُّقوَب؟ يَِعيُش هَلَا َوَلٌد َفِهَي أَْرَأُف ابْبِن َأِخيَها، َويف احلَِديِث أَنَّه قَاَل: َما تَ ُعدُّوَن ِفي

ْم ِمْن َوَلِدِه َشْيئ اً( ، قَاَل قَاُلوا: الَِّذي اَل يَ ب َْقى َلُه َوَلٌد، قَاَل: َبِل الرَُّقوُب الَِّذي ملَْ يُ َقدِ 
َا ُهَو َعَلى فَ ْقِد اأَلْواَلِد، قَاَل َصخْ أَبُو ُعبَ ْيِد: وَكَ  :َذِلَك َمْعَناُه يف َكاَلِمِهم، ِإمنَّ  ُر الَغيِ 

 َفَما ِإْن َوْجُد ِمْقاَلٍت َرُقوبٍ 

 ِبَواِحِدَها ِإَذا يَ ْغُزو ُتِضيفُ 

 (1)قَاَل: َوَهَذا حنُو قوِل اآلَخر: ِإنَّ." 
ُهم الف"يُقال َلُه: الَبِسيط َغريَب الالمية من َضوا .15 اِضُل ََيََْي ِحي َسهام، َوقد َخِرَب، َوِمن ْ

 ُة.بُن ِإْبراِهيَم الَعَمِكُي، َأَحُد امُلَؤل ِفنَي يف فُنوِن الُعُلوِم، ذََكَره الن اِشرِيُّ النَّس ابَ 

 ع ن ك

ْن فيِه طَرِيٌق كُ َعَنَك الرَّْمُل يَ ْعُنُك َعْنًكا وُعُنوًكا، َوِهي َرْمَلٌة عاِنٌك، تَ َعقََّد وارتَ َفع فَلم يَ 
 للَبِعرِي ِإال  َأن ََيْبُ َو كتَ َعنََّك واجلمُع الَعواِنُك، قَاَل ُذو الرُّمَِّة:
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 )على أْقُحواٍن يف َحناِديج َحرٍَّة ... يُناِصي َحَشاَها عاِنٌك ُمَتكاِوُس(

 َوقَاَل أَْيًضا:

 (ِء الَعُقوِق الَعواِنكِ )كَأنَّ الِفرِْنَد اخُلسُرواينَ لُثْ َنُه ... أبَْعطاِف أَْنقا
 وَعَنَكت امَلرأَُة على بَ ْعِلها: َنَشَزْت، وَعلى أَبِيها: َعَصْت. وَرواه ابُن اأَلْعرايب: َعَتَكتْ 

. وَعَنَك ابلتاِء، َوقد تَ َقدَّم. وَعَنَك اللَّنُب: َخثُ َر نَقَله اجلَْوَهرِي ، ويُرَوى ابلتاِء، َوقد تَ َقد مَ 
 ْرِض ويُرَوى ابلت اِء، َوقد تقدم.فالٌن: َذَهَب يف األَ 

اِء، َوقد وَعَنَك الَفَرُس: مَحََل وَكرَّ قَاَل: نُ ْتِبْعُهم َخياًل لنا َعواِنَكا َوَرَواُه اْبن اأَلْعرايب ابلت
تَ َقدَّم. وَعَنَك الرَّْمُل والدَُّم: اْشَتدَّْت مُحَْرهُتما يقاُل: َرْمٌل عاِنٌك، وَدٌم عاِنٌك، نَقَله 

الرَّْمِل  ث، وسيأيت ِإْنكارُه على اجلَوَهرِيِ  يف آِخِر الرتَّكيِب. وَعَنَك الَبِعرُي: ساَر يف الل ي
فَلم  فَلم َيَكْد يَ َتَخلَُّص منُه َهَكَذا يف سائِر النَُّسِخ، والص واُب أَْعَنَك الَبِعرُي، وأَما َعَنك

: وِمْنه قوُل ُرْؤبَة: ، َوُهَو قوُل ابِن ُدَرْيد، قالَ كاْعتَ َنَك َوَهِذه َعن اجلَْوَهرِي ِ   يَ ُقل  ِبِه َأَحد  
 ِإْن مل فالذُّْخُر ِفيها ِعْنَدان واأَلْجُر َلْك َأْوَدْيُت ِإْن مَل حَتُْب َحبَو امُلْعَتِنْك يَ ُقوُل: َهَلْكتُ 

 (1)حتمْل مَحاليت جَبْهٍد. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد: َعَنَك الباَب." 
يْ َلم َرج"َوقد َأورْدهُتا ِإبِل .16 . والصَِّحيُح َأنَّ الدَّ ٌل من ي، وأَراَد بذِلك خَتِْطَئة اأَلْصَمِعي 

َضبَّة، َوُهَو ابُن اَنِسك، وذِلك أَنَّه مل ا َساَر انِسٌك ِإىَل أَرِض الِعراق وأَرِض فَاِرس 
يْ َلَم َولَده على أَْرِض احِلجاِز، َفقام أِبَمر أَبِيه، َوَحوَّض احلِي َض، ومَحَى ااسَتْخلف الدَّ

يْ َلم ملَّا َسار ِإىَل أَبِيه أَْوَحَشْت َدارُه، وبَِقيت آاثرُه، فَ َقاَل َعْنرتََ  ة يف اأَلمْحاَء، مثَّ ِإن الدَّ
يْ َلم من الَعُدو  للَعَرب.  ذِلك َما قاَل، وِقيَل: أَراَد ابلبَ ْيِت َأن َعداَوهَتم َكَعَداوة الدَّ

يْ َلُم: )َضْرٌب من الَقطَ   ا، َأو الذََّكر ِمْنُه( .)و( الدَّ

بُن عبِد )و( َدْيلُم )بُن َفرْيوز( احِلْمرَيِي  احلبشاين، َوقيل: امسُه َفرْيزو، وَلَقبُه َدْيلم. َوقَاَل اْ 
مل  اْبُن َدْيلم( الرَب  احِلْمرَيِي : َوُهَو َديْ َلُم، بُن َأيب َديْ َلم َأو َديْ َلم بُن َفرْيوز. َوَقولُه )َأو َفرْيُوزُ 

ْفظَة من أَهل احلَِديث َواَل النََّسب "، فالص واب: َأو َفرْيُوز َدْيلم حِبَْذِف لَ  ُقل ِبِه أحد  ي َ 
ونَ َزَل  اْبِن، َوُهَو أحُد اأْلَق َْوال ِفيِه. َويُ َقال: ُهَو َدْيلم بُن اهلَْوَشع )الصََّحايب ( ، لَهُ ِوفاَدة،
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(  َعنهُ َمْرَثد اليَ َزين ، )َوُهَو َغرْي ِمصر، َوله َحِديث َواِحد يف اأَلْشرِبَة، روى  يْ َلِمي  َفرْيوُز الدَّ
( الَكذ اب، َوقيل: بل َأعاَن يف ق َ  ْتل ، َواِلد َعْبِد هللا َوَعْبِد الرَّمْحن )قَاتل اأَلْسَود الَعْنِسي 

 اأَلسود، َوُهَو من أَْبناِء فَاِرس، َوُهَو أَْيضا َصحايب .

 على امَلْرَوِة( . )َوَجبٌل َديْ َلِمي: ُمِطلُّ 

 ي.)َوأَبُو ُداَلمة كُثَمامة: َرُجٌل( َأْخبارُه ُمْستَ ْوفاة يف َشرْح امَلقاَمة التَّرْبِيزِي ة للشَّرِيشِ 

)و( أَبو ُداَلمة: )َجبل ُمِطلٌّ على احَلُجوِن( ، َوقيل: َكاَن احَلُجون ُهَو الَِّذي يُقاُل لَُه 
 أَبُو ُداَلمَة.

مَلُ، حُمَرَّ   َكة كاهلََدل يف الشََّفِة( ، َوقد َدِلَمت َشَفُته وتَ َقدَّم َقرِيباً.)والدَّ

 (1))و( الدَّمَلُ: )َشْيءٌ ِشْبه احلَيَّة َيُكوُن." 
: )لَِبيِن "َوقَاَل َنْصٌر: ِهَي انِحَيٌة ابلَيماَمِة ِمن ِدايِر مُنرَْيٍ يُْذَكر ِبَكْثرِة النَّْخل، َوقَاَل َغريه .17

والصََّواُب:  ألَنَّه بَناُه. و( ِقيَل: )ع( َبنْيَ َمكَّةَ وامَلِديَنِة( ، َهَكَذا يف النَُّسخ، اْمرِئ الَقْيِس،
م َبنْيَ َمكََّة والَيَمن قَاَل َنْصٌر: على طَرِيِق َحاجِ  َزبِيَد بنْيَ ُعَلْيٍب وقَ َناة، َوقد تَ َقدَّ 

 االْخِتالُف ِفيِه يف " ف ر م ".

َها َخطَّاُب بُن رََّكًة )ُكوَرٌة ابمَلْغِرِب( يف َشْرِقيِ  إْشِبيِلَيَة وَغْريبِ  قُ ْرطُ )وقَ ْرُمونِيَُّة( ، حمَُ  َبَة، َوِمن ْ
ْرطَُبة، َمْسَلَمَة بِن حممٍد أَبُو امُلِغريَِة اإلايِديُّ الَقْرُموينُّ فاِضٌل زَاِهٌد جُماُب الدَّْعَوِة، َسَكَن ق ُ 

.َعن قاِسِم ابِن أصبغ، َوعنُه ابُن   الَفْرِضيِ 

: َكزَُبرْيٍ َحيٌّ( من الَعَرِب.  )وبَ ُنو قُ َرميٍْ

 )وقَارٌِم: اْسُم( َرُجل.

يَ ُته )وَعبُد هللِا أَو ُعبَ ْيُد هللِا بُن َعْبِد هللِا بِن أَق َْرَم( بِن َزْيٍد اخلُزَاِعيُّ )َكَأمْحََد: َصحَ  ايبٌّ( ُكن ْ
ِذي قَاُلوا يف َأيب وَرجََّح َكْوَن امِسه َعبَد هللِا. قلُت: الَّ أَبُو َمْعَبٍد، على َما َحقََّقه َشْيُخَنا، 

ْجالينُّ َمْعَبٍد اخلُزَاِعيِ  َأنَّ امَسه َجِبيٌس َأو َأْكَتُم َوُهَو َقِدمُي امَلْوِت، واَثِبُت ْبُن أَق َْرَم العَ 
 البَ َلِويُّ ِحليُف األْنصار َبْدرِيٌّ.

ُر ُفالِن قَبَل ا( َكَذا يف امُلْحَكِم، وَنص  الصِ حاِح: واْستَ ْقَرم َبكْ )واْستَ ْقَرَم َبْكرُه: صاَر قَ ْرمً 
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 َر قَ ْرًما.ِإانُه: َأي: َصاَر قَ ْرًما. وقَاَل الزَّخَمَْشرِي : َقرَِم الَبِعرُي فَ ُهَو َقرٌِم ِإَذا اْستَ ْقَرَم، َأي: صا

ا ُهَو لِْلِفْحَلِة( والضِ راِب، َعَلْيه َواَل يَُذلَُّل وِإمنََّ )و( امُلْقَرُم، )َكُمْكَرٍم: الَبِعريُ الَِّذي اَل َُيَْمُل 
 َعن أيب َعْمٍر و( .

 )وَربِيَعُة بُن َمْقُروٍم الضَّّبِ ُّ: شاِعُر( .

 )وِقرٌِم، كِإِبٍل َأو، َكزَُبرْيٍ( هكَذا يف النَُّسخ، والصَّواُب: ِبَكْسِر األوَّل والثَّاين وُسكون
روٌف، بْل ِإْقليٌم واِسٌع : )د م( َمعْ َفلم يَ ُقل  ِبِه َأَحد  ْشُهورَان، وأَمَّا َكزَُبرْيٍ الي اء، وِكالمُهَا مَ 

اِبلرُّوِم، َوله ُسْلطاٌن ُمْسَتِقلٌّ ِمْن َأْعَظِم َسالِطنِي اإلْسالِم من ولد َترْتَخان، وَلِكن َُّهْم 
َدافَ َعِتهم للنََّصاَرى، وَكثْ رَِة َعَدِدهم، ومُ َيديُنوَن مُللوِك آِل ُعْثماَن َمَع َشوَْكِتِهْم وقُ وَّهِتم، 

 (1)والنِ ْسَبُة إليِه ِقَرِميٌّ،." 
18. .  "خاصٌّ ابمَلْدِح؛ َوقد }أَْثىَن َعَلْيِهظ وَثىنَّ

 )قُ ْلُت: أَمَّا أَْثىَن فَمْنصوٌص َعَلْيِه يف ُكُتِب اللَُّغِة ُكلِ ها.

 سُم }الثَّناُء.)قاَل اجلَْوهرِيُّ: أَْثىن َعَلْيِه َخرْياً، واال

 )وقاَل اللَّْيُث: الثَّناُء، مَمْدوٌد، تَ َعمُّدكظ لتُ ْثيَن على إْنساٍن حبَسن َأو قَبيٍح.

َفلم  )َوقد طاَر }ثَناءُ فالٍن َأي َذَهَب يف النَّاِس، والْفعُل أَْثىَن؛ وأَمَّاظ التثنيُة وِفْعله ثىن
؛ َوقد تقدََّم ذِلَك للمصنِ ِف، َب ابملوحََّدةِ هِبََذا املْعىَن والصَّواُب ِفيِه التثبية، وث يَ ُقل  ِبِه َأَحد  

َفْرِق بَ ْينه مثَّ إنَّ تَ ْقييَد الثَّناء َمَع ُشْهرتِه ابلفْتِح َغرْيُ َمْقبوٍل بل ُهَو ُمْستدرٌك، وَأشاَر لل
 وبنَي النَّثا بَقْولِه: أَو خاصٌّ ابملْدِح، َأي والنَّثا خاصٌّ ابلذِم.

 اأَلْعرايبِ : يقاُل أَْثىَن ِإذا قاَل َخرْياً َأو شر اً، وأَنْثى ِإذا اْغتاَب.)قاَل ابُن 

َمْن )وُعموُم الثَّناِء يف اخَلرْيِ والشرِ  ُهَو الَِّذي َجَزَم ِبِه َكِثريُوَن؛ واْسَتَدل وا ابحلِديِث: )
ُتم  ُتم َعَلْيِه َخرْياً وَجَبْت لَُه اجلنَُّة وَمْن أَثْ نَ ي ْ  ر اً َوَجَبْت َلُه النَّاُر( .َعَلْيِه ش}أَثْ نَ ي ْ

اِر، )كِكتاٍب: الِفناُء( .  )و( ثِناءُ الدَّ

اِر وِفناُؤها َأْصالِن ألنَّظ الثِ َناَء ِمن }َثىَنظ يَ ْثيِن، ألنَّ هناكَ  : ثِناُء الدَّ  قاَل ابُن جينِ ِ
َثين َعن اإلْنِبساِط جمليِء آِخرها واْستَ ْقصاِء ُحدوِدها، وِفناؤُ   َفيِنَ يَ ْفىَن ألنَّك ِإذا ها ِمنْ تَ ن ْ
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 تَناَهْيَت ِإىَل أَْقَصى ُحدوِدها فَِنَيْت.

 قاَل ابُن سِيَده: وَجَعَله أَبو عبيٍد يف امُلْبدِل.

 (1))و( الثِ ناُء: )ِعقاُل الَبِعرِي؛ َعن اْبن السَّيِ ِد( يف الفرِق.." 
باح ح أبن قوهلم: أيتينا صوإن السريايف صر  مل يقل به أحد,"وقال: إن هذا الفرق  .19

. وكان يذهب إىل أن لوال تفيد 1مساء وصباح مساء وصباحا ومساء معناهن واحد
التعليل يف مثل: "لوال إحسانك ملا شكرتك" وأن العرب لذلك جروا هبا املضمر يف 

، وهو بذلك يتفق مع سيبويه كما مر بنا يف أهنا حني يليها املضمر تكون 2مثل لوالي
،  3مذهب الكوفيني واألخفش يف أن إذا الفجائية حرف وليست ظرفا جارة. وذهب

كما ذهب مذهب أيب علي الفارسي يف أن "ما" قد أتيت زمانية يف مثل: }فما 
. ومعروف أن 4استقاموا لكم فاستقيموا هلمظ أي: استقيموا هلم مدة استقامتهم لكم

على  ري ويدل اآلخرالفعل قد أييت للمطاوعة، وهي أن يدل أحد الفعلني على أتث
قبول فاعله لذلك التأثري مثل: علمته فتعلم، وهو حينئذ يتعدى إىل واحد كما يف 
املثال، وذهب ابن بري إىل أنه قد يتعدى الثنني حنو: "استخربت اخلرب فأخربين اخلرب"، 
ومثل: "استعطيته كتااب فأعطاين كتااب"، وقال ابن هشام: ما ذكره ابن بري ليس من 

 .5طاوعة وإمنا هو من ابب الطلب واإلجابةابب امل
 599بن عيسى البلطي املوصلي حنوي دمشق املتوىف سنة  6وكان يعاصره عثمان

للهجرة، وملا ملك صالح الدين مصر انتقل إليها فرتب له جاراي إلقراء النحو جبامعها، 
عروض لوكان يتعمق يف دراسته ودراسة العروض، ومن مصنفاته "النرب" يف العربية وا

 الكبري والعروض الصغري، ويقول السيوطي: إنه كان خيلط بني مذهّب الكوفة والبصرة.

بن بنني الدقيقي تلميذ ابن بري املتوىف  7ومن حناة مصر يف العصر األيويب سليمان
للهجرة، وله مصنفات كثرية يف النحو واللغة واألدب، منها: شرح على  614سنة 

ضاح يف شرح الكتاب"، وكتاب الوضاح يف شرح أبيات اإليسيبويه مساه "لباب األلباب 
أليب علي الفارسي، وكتاب إغراب العمل يف شرح أبيات اجلمل للزجاجي، وكتاب 
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 اتفاق املباين وافرتاق املعاين يف اللغة.

__________ 

 .197/ 1اهلمع  1
 .277/ 1األشباه والنظائر للسيوطي  2
 .92ملغين ص، وانظر ا93/ 1الرضي على الكافية  3
 .335املغين ص 4
 .575، 574املغين ص 5
، وبغية 344/ 2، وإنباه الرواة 141/ 12انظر ترمجة البلطي يف: معجم األدابء  6

 .323الوعاة ص
 (1).." 261انظره يف بغية الوعاة ص 7

"أحواهلا يف حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد اجلائزين فال يستدرك  .20
يف السمع وقوله تعاىل: }وعلم آدم األمساء كلهاظ ، ظاهر يف كونه  ابلعقل، وال دليل

 توقيفا وليس بقاطع وَيتمل كوهنا مصطلحا عليها من خلق هللا تعاىل قبل آدم.

فيقول: وقال ابن احلاجب يف خمتصره:  1وينقل السيوطي أيضا رأي ابن احلاجب
 اتج الدين السبكي الظاهر من هذه األقوال قول أيب احلسن األشعري قال القاضى

يف شرح منهاج البيضاوي: معىن قول ابن احلاجب القول ابلوقف عن القطع بواحد 
 من هذه االحتماالت، وترجيح مذهب األشعري بغلبة الظن.

قل مل يقال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن احلاجب مذهب 
ر ال قائل ع مبقالته، فالقول ابلظهو ؛ ألن العلماء يف املسألة بني متوقف وقاطبه أحد

 به، قال: وهذا ضعيف، فإن املتوقف لعدم قاطع

__________ 

هو عثمان بن عمر بن أيب بكر من علماء العربية ولد يف إسنا من صعيد مجهورية  1
 (2)ه ، وكان أبوه حاجبا فسمي اببن احلاجب.." 646مصر العربية وتويف عام 
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اتباعنا غريان، و  ومل يقل به أحدري أنه رأي رأيناه، "وهذا قول حسن يف القياس، غ .21
 ألئمة النحويني أحق وأمجل". انتهى.

: "وكان 1ويف ابب املفعول الذي مل يسم فاعله، قال خطاب املاردي يف الرتشيح 
قياسها، يعين اختري وانقيد، أن جيري جمرى )قيل وبيع( يف اإلمشام، ويف قلب الياء 

 الطعام، ولكين مل أره قوال ألحد". واوا، كما قيل: بوع وكول

أقول: يبدو أن خطااب هو صاحب هذا الرأي، مث تبعه فيه ابن مالك وغريه. قال 
: "وادعى ابن عذرة وطائفة من متأخري املغاربة امتناعها يف افتعل  2الشيخ خالد 

 كاختار، وانفعل كانقاد مما زاد على الثالثة، فال يقال اختور وال انقود. واملشهور
 األول، وهو قول ابن عصفور واألبذي وابن مالك.

 قال ابن مالك يف األلفية:

 وما لفا ابع ملا العني ثلي ... يف اختار وانقاد وشبه ينجلي

وكان خطاب يهتم أيضا ابلسماع، ويرى أن بعض مسائل النحو تؤخذ مساعا وال 
 تنقاس.

قال االثنان لليوم فجعل : "ومن 3ومن ذلك ابب مجع املؤنث السامل، قال يف الرتشيح 
الرفع والنصب واخلفض يف النون مجعه االثناانت، كما تقول رمضاانت وشعباانت، 
وأجاز ابن قتيبة: األاثنني، كما تقول الدهاقني، وتكسري هذا على فعاليل ال ينقاس، 

 وإمنا هو يؤخذ مساعا عن العرب، وإال فهو جمموع على السالمة". انتهى.

: "وبعض 4إن وأخواهتا فيبقى بعضها عامال، يقول خطاب  ويف دخول )ما( على
العرب يقول: ليتما زيدا منطلق. وال جيوز هذا يف غري )ليت( . وقد أجاز بعض 
النحويني النصب هبذه احلروف قياسا على )ليتما( فتقول: لكنما زيدا مقبل، ولعلما 

أيب بكر بن عمرا خارج، وإمنا أخاك ذاهب. وهو مذهب أيب القاسم الزجاجي، و 
السراج، والقول األول مذهب األخفش، وهو أقوى، ألنه املسموع من العرب الذي 

 ال يعرف غريه ... "

 ويستعمل خطاب مصطلحات يف السماع مثل: قليل، وقبيح، وشاذ، وال يطرد، وقد

__________ 
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 .198-2/197ارتشاف الضرب  1
 .1/295التصريح على التوضيح  2
 .1/273إرتشاف الضرب  3
 (1).." 281تذكرة النحاة  4

"ذكر الدكتور جواد أن املفعول احلقيقي قد مسي )مطلقا( خللوه من كل قيد، على  .22
حني قيد كل مفعول سواه بصلة من الصالت، ف  )به( و )فيه( و )ألجله( و )معه( 
هي هذه الصالت، وما أتى به األستاذ جواد منسق سديد، واضح القصد، بني الداللة 

قد بسط رأيه هذا، وأردف )وإذا كان تطبيق الرأي على واقع العربية والغرض، و 
صحيحا، مل جيز ملعرتض أن يقول يل: هذا مل يقل به العلماء. فالقواعد النحوية مل تنشأ 
جمموعة ومل يبتدعها اجلمهور يف زمن واحد، بل نشأت ابلتدريج، وابتدعها حنويون 

بع لعرب وما جاء على مثال كالمهم..( واتخمتلفون يف أزمان خمتلفة ابستقراء كالم ا
حديثه فقال )ومن أثبت من علماء النحو اجملتهدين رأيه ابلدليل املبني، فإنه من اخلطل 

َتت  غريك، فهو جمتهد، وابالجتهاد مل يقل به أحدواحلسد والبالدة أن يقال له: هذا 
دعمه دالل آخر يتلك اجلمهرة من القواعد ... وإمنا جيوز للمعرتض أن يبطله ابست

ابلرباهني النرية والشواهد الكافية( . وأقوال األستاذ هذه، حمكمة أيضا، ماثلة 
األغراض، ال قلق فيها وال اضطراب، وهو يف ذلك دقيق البحث، بعيد البحث، بعيد 

 الغور، سليم احلجة.

ولكن ما الذي يعنيه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله يف الكشف عنه، أال يعنيان أن 
نحاة قد أغفلوا ذلك وجتاوزوه. فلم يفطنوا له أن يلتفتوا إليه، وأنه قد استدرك عليهم ال

ما فاهتم وغاب عنهم فلو َيفلوا به أو أيهبوا له؟ ومؤدى ذلك أنه تفرد مبا ساقه من 
 اآلراء واألدلة فأتى مبا تفتح العني على مثله، ونزع إىل ما مل يسبق إىل شيء منه.

حقا أن مييزوا )املفعول املطلق( من سائر املفعوالت، وأن فهل خفي على النحاة 
 خيصوه حبكم، أو يفردوه بوصف وحال؟

                                         
 125خطاب املاردي ومنهجه يف النحو، حسن موسى الشاعر ص/ (1)



25 

 

 املفعول املطلق عند النحاة

إن ما قاله األستاذ جواد يف التفريق بني )املفعول املطلق( وسائر املفعوالت، قد قاله 
نه وأسهبوا، ع النحاة مجلة وتفصيال، بل مضوا يف شرحه وتبيانه وأفاضوا يف احلديث

 وبسطوا القول فيه بسطا.

 (1)ما ذهب إليه ابن هشام يف هذه املسألة:." 
"أقول املصدر جنس لفعله كما ذكر ابن جين، فهو يدل إذا على احلدث من حيث  .23

تعلقه بفاعله، ولكن على وجه العموم واإلهبام. فإذا صح هذا فاملصدر ال يثىن وال 
يتناول اجلنس واجلنس يدل على القليل والكثري فحسب، بل لداللته جيمع، ال ألنه 

( 325على احلدث املتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضا، قال صاحب الكليات )
: )وعدم تثنيته ومجعه، أي املصدر، ال لكونه اسم جنس، بل لكونه داال على املاهية، 

ل به ومل يقوال جيمع،  من حيث هي هي، وإال كان األصل يف اسم اجلنس أال يثىن
( ! أقول ليس األمر على ما ذكره أبو البقاء الكفوي، ذلك أن األصل اسم أحد

اجلنس أال جيمع ألنه يدل على القليل والكثري، لكنه إذا مجع فقد عدل بداللته هذه. 
فالتمراسم جنس، فإذا مجعته على )َتور( فذلك الختالف أنواعه، وبذلك يكون قد 

داللته العامة ومشوله، إىل النوع وداللته احملددة وخصوصه، فأمكن جذب من اجلنس و 
مجعه قال صاحب املصباح )ألن اجلنس ال جيمع يف احلقيقة، وإمنا جتمع أصنافه. 
واجلمع يكون يف األعيان كالزيدين، ويف أمساء اجلنس إذا اختلفت أنواعها كاألرطاب 

ذا حد فة كالعلوم والظنون( . فاملصدر إواألعناب واأللبان واللحوم، ويف املعاين املختل
مبا ذكرانه فال سبيل إىل مجعه البتة مساعا أو قياسا، لكنه إذا عدل به عما وضع له،  
كأن خيرج به عن داللته اجلنسية، أو حدثه املتعلق ابلفاعل، جاز مجعه يف األصل، 

اع ه ابلسمقياسا على األمساء عامة. وسرتى أن كل ما مجعوه من املصادر وأتولوا ل
واختالف األنواع، هو من قبيل ما خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن 
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الفاعل. فليس مجعه إذا على الشذوذ أو الندرة كما ذهب بعضهم، وإمنا ملا زال عنه 
 (1)عارض املنع من اجلمع عاد له حكمه الذي يقتضيه حال األمساء يف األصل.." 

كما ذكر ابن جين، ذلك أنه يدل على احلدث من   "تقدم أن املصدر جنس لفعله، .24
حيث تعلقه بفاعله على وجه العموم واإلهبام. وما دام األمر كذلك فاملصدر ال يثىن 
وال جيمع ال ألنه يتناول اجلنس وحسب، واجلنس يدل على القليل والكثري، بل ألنه 

ء يف الكليات ايدل على احلدث املتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضا. قال أبو البق
ال لكونه اسم جنس، بل لكونه داال  -أي املصدر -( : "وعدم تثنيته ومجعه325)

على املاهية من حيث هي هي، وإال كان األصل يف اسم اجلنس ال يثىن وال جيمع، 
. أقول ما أظن األمر كما ذكر أبو البقاء، ذلك أن األصل يف اسم ومل يقل به أحد"

على القليل والكثري، فإذا مجع فقد عدل به عن داللته. اجلنس أال جيمع ألنه يدل 
فالتمر اسم جنس، فإذا مجعته على )َتور( فقد دللت ابلتمر الذي هو واحد التمور، 
على نوع من أنواعه، وهبذا يكون قد جذب من اجلنس وداللته العامة ومشوله، إىل 

ليات: "اسم سه، يف الكالنوع وداللته احملددة وخصوصه. وانظر إىل قول أيب البقاء نف
اجلنس، وإن كان يتناول آحاد مدلوله، إال أنه ال يدل على اختالف فاعله وال على 
تنوع مدلوله، وهلذا مجع العمل يف قوله تعاىل: األخسرين أعماال، ليدل على األمرين" 
فدل بذلك على أن الذي مجع هو النوع والصنف ال اجلنس اجلامع. قال صاحب 

اجلنس ال جيمع يف احلقيقة، وإمنا جتمع أصنافه، واجلمع يكون يف املصباح: "ألن 
األعيان كالزيدين، ويف أمساء األجناس إذا اختلفت أنواعها كاألرطاب واألعناب 

 (2)واأللبان واللحوم، ويف املعاين احلقيقية املختلفة كالعلوم والظنون".." 
 "ذكر القسم األول من التصريف: .25

 اائد واألدلة اليت يتوصل هبا إىل معرفة زايدهتا من أصالتهابب: تبيني احلروف الزو 
وإمنا بدأان هبذا القسم؛ ألن يبىن عليه معرفة التصغري والتكسري اللذين جرت عادة 
النحويني بذكرمها، قبل اخلوض يف علم التصريف، ومعرفة كثري من األمساء اليت ال 
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أو  على وزن الفعل الغالب تنصرف أيضا، حنو األمساء اليت امتنع صرفها؛ لكوهنا
املختص، أو لزايدة األلف والنون يف آخرها؛ إذ ال يوصل إىل معرفة الزايدة والوزن إال 

 من علم التصريف.

والتصريف، والكثرة،  2: االشتقاق،1أما األدلة اليت يعرف هبا الزائد من األصلي فهي
ظري، لنظري، واخلروج عن النواللزوم، ولزوم حرف الزايدة البناء وكون الزايدة ملعىن، وا

 والدخول يف أوسع البابني عند لزوم اخلروج عن النظري.

 أما االشتقاق منها فينقسم إىل قسمني: اشتقاق أصغر، واشتقاق أكرب.

أما االشتقاق األكرب هو عقد تقاليب الكلمة كلها على املعىن واحد، حنو ما ذهب 
 بن جين من عقد تقاليب 3إليه ]أبو الفتح[ 

من النحويني إال أاب الفتح. وحكى  ومل يقل به أحد. 5الستة على مىن اخلفة 4لقول""ا
. والصحيح أن هذا النحو 7أنه كان أينس به يف بعض األماكن 6هو عن أيب علي

 رامه. 8من االشتقاق غري مأخوذ به؛ لعدم اطراده، وملا يلحق فيه من التكلف ملن

__________ 

 .363، 333: 2ية م: "هي". وانظر شرح الشاف 1
علق عليه أبو حيان يف حاشية ف، بذكر مذاهب العلماء يف االشتقاق، ملخصة  2

 263، 262من كتاب "اشتقاق أمساء هللا احلسىن"، أليب القاسم الزجاجي. وانظر ص
 من ابن عصفور والتصريف.

من م. وهو عثمان بن جين املوصلي النحوي اللغوي، صحب الفارسي أربعني  3
 .83: 12. معجم األدابء 392ويف سنة سنة، وت

 م: قول. 4

 .13، 5: 1يف حاشية ف أن ذلك هو اخلفة والسرعة. وانظر  5
: 7. اتريخ بغداد 377وهو أبو علي الفارسي احلسن بن أمحد النحوي. تويف سنة  6

 . وهو شيخ ابن جين.276
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 .12، 11: 1اخلصائص  7
 (1)" كذا، بزايدة الم التقوية قبل املفعول به..  8

"قول " يف ابب مساجد " أي: يف ابب اجلمع األقصى الذي بعد ألفه حرفان قوله  .26
" وليس مفردها كذلك " أي: ليس بعد ألف مفرده مهزة بعدها ايء، احرتاز عن حنو 
َشائَِيٍة َوَشَواٍء من َشَأْوُت أو ِشْئُت، وإمنا شرط يف قلب مهزة اجلمع ايًء وايئه ألفًا أن 

كذلك، إذ لو كان كذلك لرتك يف اجلمع بال قلب، ليطابق اجلمع ال يكون املفرد  
( ، ويف 1مفرده، أال ترى إىل قوهلم يف مجع ُحب َْلى: َحَباىَل، ويف مجع إَداَوة: أَداَوى )

مجع شائيه: َشَواٍء، تطبيقاً للجمع ابملفرد؟ وسيبويه ال يشرتط يف القلب املذكور أن ال 
ذا: كون اهلمزة يف اجلمع عارضة، فقال بناء على ه  يكون املفرد كذلك، بل يشرتط فيه

( ينبغي 2إن من ذهب مذهب اخلليل يف قلب اهلمزة يف هذا الباب كما يف َشَواٍع )
أن يقول يف فعاعل من َجاَء وساء َجَياٍء َوَسواٍء مجعى جئ وسئ َكَسيِ د، ألن اهلمزة 

يت أصلها علت العني العلى مذهب اخلليل هي اليت يف الواحد، وليست عارضة وإمنا ج
الواو والياء طرفاً، هذا كالمه، ومن مل يذهب مذهب اخلليل من قلب اهلمزة إىل موضع 
الالم يقول: َجَيااَي َوَسَوااَي فإن قيل: يلزم سيبويه أن يقول يف مجع شائية من شئت: 

 دشوااي، ألن اهلمزة يف اجلمع عارضة عنده، كما هي عارضة يف املفرد قلنا: إنه أرا
بعروضها يف اجلمع أهنا مل تكن يف املفرد مهزة، ومهزة َشَواٍء من شئت كانت يف املفرد 
أيضًا مهزة، فلم تكن عارضة يف اجلمع هبذا التأويل ويلزم اخلليل أن يقول يف مجع 
خطيئة: َخطَاٍء، بناء على شرط سيبويه، إذ اهلمزة على مذهب اخلليل غري عارضة يف 

، فظهر أن األوىل أن يقال: الشرط أن ال يكون املفرد كذلك، ومل يقل به أحداجلمع، 
 حىت يطرد على مذهب اخلليل

__________ 

 (2)( )*(."22ص  1( أنظر )ج 2( )31ص  1( أنظر )ج 1)
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 "هلم فيه، ومل خيتلفوا فيه، وإمنا اختلفوا يف مفرده هل هو َعيِ ل أم َعيَّال؟ ومحله على .27
قد أورد هذا، و  ومل يقل به أحدوهي األمجة مل يرد،  -بكسر املعجمة  -أنه مجع ِغيل 

سيبويه يف ابب مجع التكسري فيما كان على ثالثة أحرف وحتركت مجيع حروفه، أنشده 
وقال: " فعل به ما فعل ابألسد حني قالوا: ُأْسد " قال األعلم: " الشاهد فيه مجع 
منَِر على منر كما مجع َأَسٌد على ُأْسٍد، ألهنما متساواين يف عدد احلروف وحترك مجيعها، 

 َك امليم ابلضم إتباعاً للنون يف الوقف " انتهى.وَحرَّ 

ومحله اجلوهري على أنه خمفف من منور، وصحف عيائيل بتماثيل، قال: " النَّمر سبع، 
واجلمع منور، وقد جاء يف الشعر مُنَر وهو شاذ، ولعله مقصور منه، قال: * ِفيَها ََتَاثِيُل 

داً وما بعده بري يف أماليه، واملشهور أن ُأسو  أُسوٍد َومُنُْر * " وقد نب ه على تصحيفه ابن
 ابلرفع، قال األعلم: واالسود بدل من عيائيل وتبني هلا، قال ابن السريايف:

والذي يف شعره أسوٍد جمرورًة إبضافة عيائيل إليه، وقال صدر األفاضل: " أسوٌد ابلرفع 
وقال العيين: هو  ،عطف بيان لعيائيل، ويروى ابجلر إبضافة عيائيل إليه إضافة بيان

من إضافة الصفة إىل موصوفها على قول ابن السريايف وأقول: هذا مجيعه على تقدير 
عياييل مجع َعيَّال مبعىن املتبخرت، ويلزم منه أن يكون عياييل بياءين دون مهز، كما 
تقدم عن سفر السعادة، وأما على قول من جعله مجع َعيِ ل واحد الِعَيال فاملراد به 

 األُسود والنمور إن روي جبر ما بعد عيائيل. أوالد

وإن روي ابلرفع فاملراد بعيائيل نفس األُسود والنمور، وفيه ركاكة ال ختفى، واجلر هي 
الرواية اجليدة، واألمجة إذا كان فيها أوالدها تكون أمحى من غريها، وضمري " فيها 

 (1)عيائيل " راجع إىل " أِشب الغيطان " يف بيت." 
 ور للضرورة " هذا كالمه."املذك .28

مل و وهو انشئ من قراءته َقَماءة على وزن فعالة بسكون امليم واهلمز على وزن فَ ْعَلة، 
 يقل به أحد.

َن النهاىب  قال ابن املستويف يف شرح أبيات املفصل: البيت من قصيدة ألُنَ ْيِف بن َزابَّ
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، وهو إسالمي، ومطلعها: َتذَكَّْرَت ُحّبِ  َواْعرتََ  اَت ُحّبِ  لَْيَس اَك َخَياهُلَا * َوَهي ْهَ من طي 
َنا 1يُ ْرَجى ِوَصاهُلَا وقد أورد أبو َتام منها بيتني ) ( يف أوائل احلماسة، ومها: فَ َلمَّا أتَ ي ْ

السَّْفَح ِمْن َبْطِن َحاِئٍل * حبيث تالقى صلحها وسياهلا دعوا لنزار وانتمينا لطئ *  
ن : م-بضم اهلمزة وفتح النون  -هُلَا وأُنيف كأْسِد الشِ َرى إْقَداُمَها َونِزَا صغر أنف، وَزابَّ

 ابلزاي املعجمة

َهان بفتح النون وسكون املوحدة.  وتشديد املوحدة، ونَ ب ْ

 وأنشد الشارح احملقق من )الكامل( : َعْن ُمرْبِقَاٍت اِبْلرُبِيَن َوتَ ْبُدو * ابأَلُكفِ  الالَِّمَعاتٍ 
 لثالث والستني من هذا الكتاب.ُسُوْر وتقدم شرحه يف الشاهد ا

 - 181: )من الكامل( -وهو الشاهد احلادي والثمانون بعد املائة  -وأنشد بعده 
 َقْد َكاَن قَ ْوُمَك ََيُْسُبوَنَك َسيِ داً * َوإَخاُل أنك سيد مغيون

__________ 

( 166: 1( ذكر أبو َتام عشرة أبيات من هذه الكلمة، انظر شرح التربيزي )1)
".)*((1) 

"عن ثبات علم، وطمأنينه نفس، ومل يرمجوا ابلظن كغريهم. وهو معرتض من جهة  .29
 ، من النحويني.مل يقل به أحدأن دخول الواو على الصفة 

وأما قوله تعاىل وأبكارا فليس من هذا الباب، ألن الواو فيه عاطفة، والبد من ذكرها، 
 ألهنا بني وصفني ال جيتمعان يف حمل واحد.

تعاىل وفتحت فقال أبو علي وغريه: هي واو احلال، واملعىن: حىت إذا جاؤوها، وأما قوله 
وقد فتحت. أي: جاؤوها، وهي مفتحة، ال يوقفون. وهذا قول املربد أيضا. وقيل: إن 
أبواب جهنم ال تفتح، إال عند دخول أهلها، وأما أبواب اجلنة فيتقدم فتحها، بدليل 

األبواب ". وجواب إذا، على هذا القول، قوله تعاىل " جنات عدن، مفتحة هلم 
حمذوف، تقديره بعد خالدين، أي: انلوا املىن، وحنو ذلك. حذف للتعظيم. وقيل بعد 
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أبواهبا، أي دخلوها. وقيل: اجلواب قال هلم والواو مقحمة. وتقدم قول من جعل 
 (1)فتحت هو اجلواب، والواو مقحمة. وهللا أعلم.." 

 قيل: إنه على طريق األحسنية."قلت: الظاهر أنه الزم، و  .30

 مث قال:

 ........... ... مع ضمري طابق املؤكََّدا

فنبه على أنه ال بد من إضافة النفس والعني إىل ضمري املؤكد، مطابقا له يف اإلفراد 
 والتذكري وفروعهما، وَتثيل ذلك سهل.

 مث قال:

 وامجعهما أبف ُْعل إن تبعا ... ما ليس واحدا تكن ُمتَّبعا

ا قال: أبفُعل احرتازا عن مجع الكثرة، فإنه ال يؤكد بنفوس وال عيون. وهو أوىل من وإمن
 ، فإن عينا مجع على أعيان وال يؤكد به.1قوله يف التسهيل: مجع قلة

ومشل قوله: "ما ليس واحدا" املثىن حنو: " قام الزيدان أو اهلندان أنفسهما"، واجلمع 
 أنفسهن".حنو: "قام الزيدون أنفسهم واهلندات 

وترك األصل يف املثىن كراهة اجتماع تثنيتني، وعدل إىل اجلمع؛ ألن التثنية مجع يف 
 املعىن.

 تنبيه:

 قال الشارح بعد ذكره أن اجلمع يف املثىن هو املختار: وجيوز فيهما أيضا اإلفراد والتثنية.

 من النحويني. مل يقل به أحدووهم يف ذلك؛ إذا 

 ز.التثنية، فقال: ولو قلت "نفسامها" جلا -شرح الفصوليف -قلت: وأجاز ابن إايز 

وكان الناظم أشار إىل منع اإلفراد والتثنية بقوله: "تكن متبعا"، مث انتقل إىل النوع الثاين 
 من نوعي التأكيد املعنوي، فقال:

 وُكالا اذكر يف الشمول وِكاَل ... ِكْلَتا مجيعا ابلضمري ُموَصال
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__________ 

 (1).." 164التسهيل ص 1
"وقال الغزايل يف املنخول: قال قائلون: اللغاُت كلُّها اصطالحية إذ التَّوقيُف يَثبت  .31

 بقوِل الرسول عليه السالم وال يُ ْفهم قولُه دون ثبوت اللغة.

وقال آخرون: هي توقيفية إذ االصطالُح يعرض بعد دعاء البعَض ابالصطالح وال بدَّ 
 صطالح.من عبارة يُ ْفَهم منها قصُد اال

وقال آخرون ما يُ ْفَهُم منه: قصُد الت ََّواُضع توقيفي دون ما َعَداه وحنُن جنوز كوهَنا 
 اصطالحية أبن َير َِك هللاُ رأَس واحٍد فيفهم آخُر أنه قصَد االصطالح.

وجيوز كوهُنا توقيفية أبن يثبت الرب تعاىل مراسَم وخطوطا يفهُم الناظر فيها العباراِت 
 عُض عن البعِض.مث يتعُلم الب

وكيف ال جيوُز يف العقل كلُّ واحٍد منهما وحنن نرى الصّبَّ يتكلُم بكلمة أبويه ويفهم 
 ذلك من قرائن أحواهلما يف حالة ِصَغره فإَذْن الكل جائٌز.

وأما وقوُع أحِد اجلائزين فال يستدرك ابلعقل وال دليل يف السمع وقوله تعاىل: }َوَعلََّم 
ليها ُكلََّهاظ ظاهٌر يف كونه توقيفيا وليس بقاطع وَُيَْتمل كوهُنا مصطلحا عآَدَم اأَلمْسَاَء  

 من َخْلق هللا تعاىل قبل آدم.

 انتهى.

 وقال ابن احلاجب يف خمتصره: الظاهُر من هذه األقوال قول أيب احلسن األشعري.

 قال القاضي اتج الدين السبكي يف شرح منهاج البيضاوي: َمْعىن قوِل ابن احلاجب:
 القوُل ابلوْقِف عن الَقْطع بواحٍد من هذه االحتماالت.

 وترجيُح مذهب األشعري بغَلَبة الظن.

 يقل  ملقال وقد كان بعُض الضُّعفاِء يقول: إن هذا الذي قاله ابُن احلاجب مذهٌب 
 ه.ألن العلماَء يف املسألة بني متوقِ ٍف وقاطع مبقالِته فالقوُل ابلظهور ال قائل ب به أحد  

ل: وهذا ضعيف فإن املتوقِ ف لعدم قاطع قد يرجح ابلظن مث إن كانت املسألةُ ظنِ ية قا
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جيح وإال توقف عن العمل هبا.  اكُتفي يف العمل هبا بذلك الرتَّ

 مث قال: واإلنصاُف أن األدلَة ظاهرٌة فيما قاله األشعري.

 غرُي مصيب.ر ففاملتوقف إن توقََّف لعدم الَقْطِع فهو مصيب وإن ادَّعى عدَم الظهو 

هذا هو احلقُّ الذي فاه به مجاعٌة من املتأخرين منهم الشيخ تقي الدين بن َدِقيق الِعيد 
 يف )شرح العنوان( .

 (1)وقال يف رفع احلاجب: اعلم ان للمسألة مقاَمني: أحُدمها اجلواُز فمن قائل:." 
 التوكيد - 3" .32

 اَتبع د لَُغَتاِن قَاَل اْبن َمالك َوُهوَ َأي َهَذا مبحثه َوُهَو مصدر وكد والتأكيد مصدر أك
 يْقصد ِبِه َكون اْلَمت ُْبوع على ظَاهره َوُهَو ِقْسَماِن فَاأْلول معنوي أِبَْلَفاظ حمصورة َفاَل 

َْيَتاج ِإىَل حد َفِمْنُه لدفع توهم اْلمَجاز من حذف ُمَضاف َأو َغريه أَو السَّْهو َأو 
ف ْرَاد ىن الذَّات مضافني لضمري اْلُمؤَك د املطابق لَُه يف النْسَيان النَّفس َواْلعني مبَعْ   اإْلِ

والتذكري وفروعهما حَنْو َجاَء زيد نَفسه َوِهْند نَفسَها والزيدان َأو اهلندان أَنفسهَما 
ف ْرَاد َكَما  والزيدون أنفسهم واهلندات أَْنفسهنَّ فَِإن أكد مثىن فجمعهما أْفصح من اإْلِ

ف ْرَاِد َوجوز اْبن َمالك َوولده تثنيتهما فَ يُ َقال نف تقدم َوجيوز الزيدان سامها نفسهما اِبإْلِ
َا منع َأو قل من النَّْحوِيني َوإِ  مل يقل ِبِه أحدَومنع َذِلك أَبُو َحيَّان َوقَاَل ِإنَّه غلط  منَّ

ف ْ  اد أِلَن الت َّْثِنَية رَ لَكرَاَهة اْجِتَماع تثنيتني ِفيَما ُهَو كالكلمة اْلَواِحَدة واختري اجْلمع على اإْلِ
و مجع يف اْلَمْعىن َواَل يؤكدان َغالِبا ضمري رفع ُمتَِّصال مسترتا َأو ابرزا ِإالَّ بفاصل َما حنَْ 

ُقم أَْنت نَفسك َوقمت أَْنت نَفسك وقاما مها نفسهما وعلته َأن تَركه يُ َؤدِ ي ِإىَل الل ْبس 
ا َماَتت َأو و عينَها الْحِتَمال َأن يظن  َأهنََّ يف بعض الصُّور حَنْو ِهْند ذهبت نَفسَها أَ 

عميت واحرتزت بقول )َغالِبا( َكَما يف )التسهيل( َعمَّا ذكره اأْلَْخَفش من أَنه جيوز 
على ضعف )قَاُموا أنفسهم( وأشرت ب )فاصل َما( ِإىَل أَنه اَل يْشرَتط َكونه ضمريا 

ي النَّفس ِتَفاء ِبفضل )لكم( َوجيوز جرمها أَ فَيجوز )َهُلمَّ لكم أَنفسُكم( ِباَل خالف اكْ 
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بَّْصَن َواْلعني اِبْلَباء الزَّاِئَدة حَنْو َجاَء زيد بَِنفِسِه أَو ِبَعْيِنه َوجعل ِمْنُه بَعضهم }َيرتََ 
 (1)[ َواَل جيوز َذِلك يف َغريمهَا من أَْلَفاظ التَّْأِكيد." 228أِبَنْ ُفِسِهنَّظ ]اْلبَ َقَرة: 

األول واآلخر والظاهر والباطنظ وأما قوله: }فابعثوا أحدكم بورقكمظ  "تعاىل: }هو .33
إىل قوله: }وليتلطفظ إمنا عطف ابلواو النقطاع نظام الرتتيب، ألن التلطف غري 
 مرتتب على اإلتيان ابلطعام املرتتب على النظر فيه، املرتتب على التوجيه يف طلبه،

م أقسام اللبث وتسليم العلم هلل تعاىل و  املرتتب على قطع اجلدال يف املسألة عن مدة
 حروف العطف:

 قسم يشرك بني األول والثاين يف اإلعراب واحلكم وهو: الواو والفاء و )مث( و )حىت(

وقسم جيعل احلكم ألحدمها ال بعينه وهو: )إما( و )أو( و )أم( وإذا قصد اإلخبار 
إن ذكرا مع وهي الواو، و عن تساوي الوصفني فإن ذكرا امسني يفصل بينهما أبداة اجل

فعلني بفصل بينهما أبداة الفرق وهي )أو( وقد ذكر النحاة أنه جيوز تقدمي املعطوف 
ابلواو، والفاء و )مث( و )أو( و )ال( على املعطوف عليه يف ضرورة الشعر بشرط أن 

 ال يتقدم املعطوف على العامل

  يقل به أحدملوأما تقدمي التأكيد والبدل يف السعة على املتبوع والعامل مجيعا فمما 
والعطف على معمول الفعل ال يقتضي إال املشاركة يف مدلول ذلك الفعل ومفهومه 
الكلي ال الشخصي املعني متعلقاته املخصوصة فإن املشاركة يف مفهومه الشخصي 

يا العطف املشاركة يف احلكم كان العطف على الثنموكول إىل القرائن وملا كانت قضية 
 ثنيا كما يف قوله: لفالن علي ألف درهم إال مائة درهم وعشرون دينارا

وقد يعطف عامل حذف وبقي معموله معطوفا على معمول عامل آخر جيمعهما 
 معىن واحد مثل: علفتها تبنا وماء ابردا

ب ا اإلطعام ومثل قوله: وزججن احلواج]أي: وسقيتها ماء ابردا[ واملعىن اجلامع بينهم
 والعيوان

أي: وكحلن العيوان، واجلامع التحسني ويف كل موضع َيسن السكوت على ما قبل 
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 )أو( فالعطف ب )أو( ، وإن مل َيسن فالعطف ب )أم(

وعطف الفعل على اسم الفاعل جائز إذا كان اسم الفاعل معرفا ابلالم فيها معىن 
 املصدقني واملصدقات وأقرضوا هللا قرضا حسناظالذي كقوله تعاىل: }إن 

 (1)وعطف الشيء على مصاحبه حنو: }فأجنيناه وأصحاب السفينةظ." 
 "واألكل واألكل، ابلفتح والضم( .34

وقيل: املصدر موضوع احلديث من حيث اعتبار تعلقه ابملنسوب إليه على وجه 
 عمالها يف استاإلهبام، وهلذا يقتضي الفاعل واملفعول، وَيتاج إىل تعيينهم

واسم املصدر موضوع لنفس احلدث من حيث هو بال اعتبار تعلقه ابملنسوب إليه يف 
املوضوع له وإن كان له تعلق يف الواقع، ولذلك ال يقتضي الفاعل واملفعول، وال َيتاج 

 إىل تعيينهما

وقيل: الفعل مع مالحظة تعلقه ابلفاعل يسمى مصدرا، ومع مالحظته ابألثر املرتتب 
 ليه يسمى اسم املصدر واحلاصل ابملصدرع

وقال بعضهم صيغ املصادر تستعمل إما يف أصل النسبة ويسمى مصدرا، وإما يف 
اهليئة احلاصلة هبا للتعلق، معنوية كانت أو حسية كهيئة التحركية احلاصلة من احلركة 

 فيسمى احلاصل ابملصدر

 " ازاين يف " التلويحواحلاصل ابملصدر قد يسمى أيضا مصدرا أشار إليه التفت
)وقال الشيخ بدر الدين بن مالك: اعلم أن اسم املعىن الصادر عن الفاعل ك 
)الضرب( أو القائم بذاته ك )العلم( ينقسم إىل مصدر واسم مصدر، فإن كان أوله 
ميما مزيدة وهي لغري مفاعلة كاملضرب واحملمدة أو كان لغري الثالثي كالغسل والوضوء 

 ، وإال فهو املصدر، فعلى هذا املعجزة اسم للمصدر الذي هو العجز(فهو اسم املصدر

 واملصدر ال يكون مقول القول

 وعبارة " الكشاف " العبادة ال تقال وعبارة ابن املنري: مل تقل العبادة

واملصدر املعرف ابلالم وإن جاز عمله يف الظرف بال أتويله ابلفعل لكن إمنا جيوز فيما 
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ا فاصل كما يف قولك: نويت اخلروج يوم اجلمعة وأما إذا ختلل كما إذا مل يتخلل بينهم
يف قوله تعاىل: }كتب عليكم الصيامظ إىل قوله: }أايما معدوداتظ فال جيوز بناء 
على أن املصدر عامل ضعيف ال سيما إذا أسند أتويله ابلفعل بدخول الم التعريف 

نون من كلمات النحاة جواز عليه، فال تسري قوته إىل ما وراء الفاصل، لكن املظ
عمله يف الظروف املتقدمة لالتساع فيها ولوجود رائحة الفعل يف املصادر، وكذا جوزوا 
عمله يف الظروف املتأخرة ولو ختلل بينهما فاصل، ألهنم وسعوا يف الظروف ما مل 
 يوسعوا يف غريها مثل أهنم مل جيوزوا تقدمي معمول املصدر عليه إذا مل يكن ظرفا كما

 ذكرانه يف حبث الظروف

وقال بعضهم: املصدر إذا كان مبعىن اسم الفاعل أو اسم املفعول جاز تقدمي معموله 
 عليه

واملصدر إذا أخرب عنه ال يعمل بعد اخلرب، وكذا ال يعمل إذا مجع وإذا قصد به األنواع 
ورة، هجاز تثنيته ومجعه، واملناسب مع ذلك إيراد مفرد نظرا إىل رعاية القاعدة املش

وهي فيما إذا كان املصدر للتأكيد وكان القصد إىل املاهية وعدم تثنيته ومجعه، ال 
لكونه اسم جنس، بل لكونه داال على املاهية من حيث هي هي، وإال كان األصل 

 (1)." ومل يقل به أحديف اسم اجلنس أن ال يثىن وال جيمع، 
قق والشيئية والثبوت والتح "دورا وتعريفا للشيء بنفسه كتعريفهم الوجود ابلكون .35

واحلصول، وكل ذلك ابلنسبة إىل من يعرف الوجود من حيث إنه مدلول هذه األلفاظ 
 دون لفظ الوجود.

واملوجود موجود عند مجهور املتكلمني، وغري موجود يف اخلارج عند مجهور احلكماء، 
عبارة "   كان يف  وال يراد بكون الشيء يف األعيان أن األعيان ظرفه وال أهنا معه، وإال

كان هللا ومل يكن معه شيء " تناقض ألن لفظة )كان( إن دلت على املعية يكون 
 يراد ، فعلم أنه الومل يقل به أحدمفهوم )كان( مناقضا لقولنا: مل يكن معه شيء. 

بوجود الشيء نسبته إىل شيء آخر ابلظرفية أو املعية أو غري ذلك. ووجود كل شيء 
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احلق، ومعىن ذلك أن الوجود هو عني كون الشيء ماهيته، عني ماهيته عند أهل 
فوجود اإلنسان يف اخلارج هو نفس كون اإلنسان حيواان انطقا، ووجود السواد يف 
اخلارج هو نفس كون اللون قابضا للبصر، ووجود السرير يف اخلارج هو كون اخلشبات 

ديده، تلفة ال ميكن حتمؤلفا أتليفا خاصا، فإذا كان الوجود مقوال على احلقائق املخ
والفرق أبنه عني يف الواجب زائد يف املمكنات ليس حبق، إذ لو كان زائدا لكان عرضا 
قائما ابملاهية، وليس عرضا نسبيا، فكان عرضا موجودا، وما ال يكون موجودا ال 
يكون علة ألمر موجود. وهذا بديهي، فال بد أن يكون موجودا قبل وجوده، والوجود 

املوجود، والكون اجملرد عن الكائن، والتحقق اجملرد عن املتحقق مما يشهد اجملرد عن 
بديهة العقل على امتناعه، وتصور املاهية مع الذهول عن الوجود غلط، وقد يتصور 

 مع الذهول عن حقيقته وعن أجزائه،

فيمكن أن يكون الوجود نفس املاهية أو داخال فيها، ومع ذلك يتصور املاهية مع 
ن الوجود، وإذا أخذهتا مع الوجود حنو: اإلنسان موجود، ليس معناه أن الذهول ع

اإلنسان ماهية مث الوجود عرض هلا، وإمنا معناه التأمت مجيع أجزائه املادية والصورية، 
وإن أخذهتا معدومة حنو: اجلبل من الياقوت معدوم، ليس معناه أن اجلبل من الياقوت 

ل ، وإمنا معناه أنه مل يلتئم أجزاء هذه احلقيقة، فحاصماهية، مث العدم عرض هلذه املاهية
اخلالف يف أن الوجود عني املاهية أو زائد عليها راجع إىل أن وجود اإلنسان نفس  
كونه حيواان انطقا خارجا، أو معىن زائد يلحقه بعد أن يكون حيواان انطقا. وال فرق 

ت، وهلذا لوجود أخص من الثبو بني الوجود والثبوت خالفا للمعتزلة فإهنم قالوا أبن ا
ذهبوا إىل أن املعدوم حالة العدم اثبت، والوجود وإن كان صفة لكن إذا نفي عن 
الشيء يقال: نفي الشيء، وال يقال: نفي صفة الشيء، إذ نفي الشيء ليس إال نفي 

 وجوده. فنفي الصفة صار مبعىن نفي غري الوجود.

 ألعيان.والوجود اخلارجي عبارة عن كون الشيء يف ا

 والوجود الذهين عبارة عن كون الشيء يف األذهان.

 والوجود األصيل على حنوين:

 أحدمها: احلصول يف اخلارج عن الذهن مطلقا.
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واآلخر: احلصول ابلذات ال ابلصورة، وذلك احلصول أعم من األول ألنه قد يكون 
 (1)يف." 

لنسفية اجلِْْسم َرمحَه هللا قَاَل يف شرح العقائد ا"مكانني. اْعَلم َأن اْلَعالَمة الت َّْفَتازَاين   .36
ْيِنه واجلوهر اَل خَيُْلو َعن اْلَكْون يف حي ز فَِإن َكاَن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف َذِلك احليز ِبعَ 

 فَ ُهَو َساكن. َوِإن مل يكن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف َذِلك احليز بل يف حي ز آخر فمتحرك.

َكان َذا معىن احْلَرََكة كوانن يف آنني يف مكانني والسكون كوانن يف آنني يف مَ مثَّ قَاَل َوهَ 
َواِحد انْتهى. وغرض اْلَعالَمة من قَ ْوله َوَهَذا معىن قَ ْوهلم احْلَرََكة كوانن ِإىَل آِخره أَنه يرد 

ُهَما َصرًَِيا َأن ك  من احْلَرََكة والكون العلى ظَاهر هَذْين التعريفني اْلَمْذُكورين أَنه يعلم ِمن ْ
عباَرة َعن جَمُْموع الكونني َولَْيَس َكَذِلك َوِإالَّ يْلزم عدم امتياز احْلَرََكة َعن الس ُكون 

يف َمَكان  . َووجه اللُُّزوم ِإن َما حدثَومل يقل ِبِه أحداِبلذَّاِت يف اْلُوُجود اخْلَارِِجي 
كون َكون َذِلك اآْلن الثَّاِلث ِإىَل َمَكان آخر لزم َأن ي َواْستقر آنني ِفيِه مثَّ اْنتقل ِمْنُه يف 

احْلَاِدث يف اآْلن الثَّاين ُجْزءا من احْلَرََكة والسكون َفِإن َهَذا اْلَكْون َمَع اْلَكْون األول 
اِت  يكون سكوان َوَمَع اْلَكْون الثَّاِلث يكون َحرََكة َفاَل َتتاز احْلَرََكة َعن الس ُكون اِبلذَّ

َأن يكون  ْعىن أَنه يكون السَّاِكن يف آن سكونه أَعيِن اآْلن الثَّاين َشارِعا يف احْلَرََكة فَيْلزممبَِ 
 َذِلك احْلَاِدث يف اآْلن الثَّاين متصفا ابحلركة والسكون َمًعا َفاَل ميتازان حِبَسب اْلُوُجود

َكة كوانن اخل يَ ْعيِن َهَذا معىن قَ ْوهلم: ِإن احْلََر اخْلَارِِجي َوَذِلَك ممَّا اَل يَ ُقول ِبِه أحد فَ َقاَل وَ 
َأن َما ذكراَن من َأن احْلَرََكة َكون أول يف َمَكان اَثن والسكون َكون اَثن يف َمَكان أول 
َبِغي َأن َيمل التعريفان اْلَمْذُكورَان على ظاهرمها بل اْلَواِجب محلهما  ُهَو احْلق َواَل يَ ن ْ

 َوِإن َكاَن خالف ظاهرمها. على َما ُهَو احْلق

َواَل خيفى َعَلْيك أَنه اَل داَلَلة هَلما أصال على َما ُهَو احْلق َفكيف َْيماَلِن َعَلْيِه َمَع 
عدم داللتهما َعَلْيِه ظَاهر. َأو اَل غري ظَاهر. اللَُّهمَّ ِإالَّ َأن يُ َقال ِإن امُلرَاد َأن احْلَرََكة 

ن اَل الزمني فَِإن احْلَرََكة الَّيِت ِهَي َكون أول يف َمَكان اثَ والسكون َكون من الكونني املت
يكون ِإالَّ َوَأن يُوجد قبله َكون يف َمَكان أول وََكَذا الس ُكون الَِّذي ُهَو َكون اَثن يف 
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َمَكان أول اَل يُوجد ِإالَّ َوَأن يكون قبله َكون أول يف َذِلك اْلَمَكان فَلَهَذا عرفومها 
  َوأَرَاُدوا اْلَكْون اْلَواِحد فَاف َْهم.ابلكونني

َويرد على تعريفيهما بطاَلن َما تقرر ِعْندهم من َأن اجلِْْسم واجلوهر اَل خيلوان َعن احْلَرََكة 
َُما يف آن احْلُُدوث ليَسا مبتحركني َواَل ساكنني. َوهِلََذا قَاَل َصاحب  والسكون أِلَهنَّ

الَّ َفُسُكون َكاَن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف حي ز آخر فحركة َوإِ   اخلياالت اللطيفة َلو قيل َفِإن
 مل يرد ُسؤال آن احْلُُدوث اْنتهى. أِلَنَُّه ِحيَنِئٍذ يكون َداِخال يف الس ُكون أِلَن معىن قَ ْوله

َوِإالَّ اخل َوِإن مل يكن َمْسُبوقا ِبَكْون آخر يف حي ز آخر فَيجوز َأن اَل يكون َمْسُبوقا 
َكْون آخر َكَما يف آن احْلُُدوث َأو اَل يكون يف حي ز آخر بل يف َذِلك احليز َوَلِكن اَل بِ 

ْبث ُمْعَترب يف الس ُكون عرفا ولغة فاجلسم َأو اجْلَْوَهر يف آن  ّ  خيفى على املتأمل َأن الل 
ْبث   ّ عدم اْعِتَبار فَ احْلُُدوث لَْيَس مبتحرك َكَما ُهَو الظَّاِهر َولَْيَس بساكن لعدم الل 

ْبث يف."   ّ  (1)الل 
ة "َسَيِجيُء يف اْلعلم احلضوري َفاَل تْلَتفت ِإىَل َما ُأِجيب أبَِن امُلرَاد ابلصورة اخلارجي .37

أَعم من اخْلَارِِجي َوممَّا َيذو َحْذو اْلُوُجود اخْلَارِِجي َأي للوجود اخْلَارِِجي َوملا ُهَو مماثل 
يْلزم ااِلحتِ َاد َبني  ب اآْلاَثر اخلارجية َوَلِكن مُيكن املناقشة أِبَنَّهُ ِحيَنِئذٍ َلُه َجار جْمرَاه يف تَرت  

َُما خُمَْتِلَفاِن اِبلذَّاِت أِلَن اْلعلم احلصويل َحِقيَقة نوعية حم صلة احلضوري واحلصويل َمَع َأهنَّ
ْلعلم اِبْلعلِم احلصويل اِعْندهم ذايت ملا حَتَْتُه ومغائر للحضوري ُمَغايَرة نوعية فَِإذا تعلق 

َوُهَو  يكون َذِلك اْلعلم عني احلضوري فَيْلزم ااِلحتِ َاد بَينهَما َوالن َّْوع الثَّاين اْلعلم احلصويل
الَِّذي اَل يكون ِإالَّ حِبُُصول ُصوَرة اْلَمْعُلوم فَتكون الصُّوَرة العلمية ِفيِه غري الصُّورَة 

ك َأي أَْيضا َكَما يف ِإْدرَاك اأْلَْشَياء اخلارجية َعن اْلمْدر  اخلارجية َويُ َقال لَُه االنطباعي
 اأْلَْشَياء الَّيِت اَل تكون عينه َواَل قَائَِمة بِِه.

ْهن امل ُم اْختلُفوا يف َأن اْلعلم احلصويل، ِإمَّا ُصورَة اْلَمْعُلوم اْلَمْوُجوَدة يف الذِ  كيفة مثَّ ِإهنَّ
ْهن بِِتْلَك الصُّوَرة َأو ِإَضاَفة خَمُْصوَصة َبنيابلعوارض الذهنية، َوِإمَّا  اْلَعامل  قُبول الذِ 

ْهن يف اْلعلم احلصويل لَْيَس قبل ُحُصول صورها  واملعلوم فَِإن انكشاف اأْلَْشَياء ِعْند الذِ 
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ة َوقُبول لَ ِفيِه ِعْند احْلَُكَماء اْلَقائِلني ابلوجود الذْهيِن فهناك أُُمور َثاَلثَة الصُّورَة احْلَاصِ 
ْهن هبَا من املبدأ اْلَفيَّاض َوِإَضاَفة خَمُْصوَصة َبني اْلَعامل واملعلوم. َفذهب بَعضهم إِ  ىَل الذِ 

َأن اْلعلم احلصويل ُهَو األول َوقَاَل السَّيِ د السََّند الشريف الشريف قدس سره َأن َهَذا 
َا اُهَو اْلَمْذَهب اْلَمْنُصور. َووجه أبَِن اْلعلم يُوصف  ْلَمْوُصوف ابملطابقة َوعدمَها َوِإمنَّ

 -هبما الصُّوَرة، َويف شرح اإلشارات َأن من الصُّورَة َما ِهَي ُمطَابَقة لْلَخارِج َوِهي اْلعلم 
 َوَما ِهَي غري ُمطَابَقة َوِهي اجْلَْهل فالسيد السََّند قدس سره جَيَْعل اْلعلم من مقولة الكيف

ِلك َوعدمَها يف الصُّوَرة الَّيِت من مقولة الكيف وينكر ذَ  وينحصر االتصاف ابملطابقة
 االتصاف يف االنفعال َوالنِ ْسَبة.

فس َوأَنت تعلم َأن عدم َجَراَين اْلُمطَابَقة فيهَما مَمُْنوع جلََواز جرايهنا اِبْعِتَبار اْلُوُجود النَّ 
 يَ تَِّصف هبَا اْلعلم ه أبَِن الصِ َفات الَّيِت األمري َأو اخْلَارِِجي اِبْعِتَبار مبدأ االنتزاع َوَلو َوج

مثل البداهة والنظرية واالكتساب من احلَْد والربهان واالنقسام ِإىَل التََّصوُّر والتصديق 
َضاَفة واالرتسام َلَكاَن أسلم َوبَ ْعضهْم ِإىَل  َا ينطبق على الصُّوَرة احْلَاِصَلة اَل على اإْلِ  ِإمنَّ

من مقولة  يكون من مقولة االنفعال َوبَ ْعضهْم ِإىَل أَنه ُهَو الثَّاِلث فَيكونأَنه ُهَو الثَّاين فَ 
ْهن  َضاَفة، َوأما ِإنَّه نفس ُحُصول الصُّوَرة يف الذِ  ن اْلعلم مبَْعىن أِلَ  َفلم يقل ِبِه أحداإْلِ

الحظة ملاحْلُُصول معىن مصدري اَل يكون كاسبا َواَل مكتسبا أِلَنَُّه اليكون آَلة وعنواان 
 اْلَغرْي َكَما مر.

رِيَنة َوهِلََذا قَاُلوا ِإن من عرف اْلعلم حِبُُصول ُصوَرة الشَّْيء يف اْلعقل تَسامح يف اْلعباَرة ِبقَ 
ْعىن أَنه قَاِئل أِبَنَُّه من مقولة الكيف َفعلم أَنه أَرَاَد الصُّوَرة احْلَاِصَلة جِبْعل احْلُُصول مبَِ 

َضافَ   (1)ة من قبيل جرد قطيفة لكنه قدم ذكر احْلُُصول تَ ْنِبيها على َأن." احْلَاِصل َواإْلِ
 "وِإْن ِمتَّ قَ ْبِلي َفِهَي يل، واالْسُم الرُّْقََب. .38

َبٌة،  قلت: َوِهي لَْيَسْت هلَِبٍة عنَد ِإَماِمَنا اأَلْعَظِم َأيب َحِنيَفَة وحُمَمٍَّد، َوقَاَل أَبُو يُوُسَف: ِهَي هِ 
ةُ فِإهنم مَيْنَ ُعوهَنَا من فُ َقَهاِء الِعرَاِق، قَاَل شيُخَنا: وأَمَّا َأصحابُ َنا امَلاِلِكيَّ  يَ ُقل  ِبِه َأَحد   َوملكالُعْمَرى، 

 فاَلان َداراً، ُمْطَلقاً. َوقَاَل أَبو عبيد: َأْصُل الرُّْقََب ِمن امُلرَاقَ َبِة، ومثُله قوُل اْبن األَثرِي، ويقاُل: أَْرقَ ْبتُ 
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ْعِلَها( لَِيُموَت ٌب، وَأاَن ُمْرِقٌب، )والرَُّقوُب َكَصُبوٍر( ِمن النِ َساِء: )امَلْرأَُة( الَّيِت )تُ رَاِقُب َمْوَت ب َ فَ ُهَو ُمْرقَ 
َيْت بذلك َفرَتِثَه )و( ِمن اإِلبِل ): النَّاَقُة( الَّيِت )الَ َتْدنُو ِإىل احلَْوِض مَن الز َِحاِم( َوَذِلَك ِلَكَرِمها، مُس ِ 

النساِء ا تَ ْرُقُب اإِلبَل فِإذا فَ َرَغْت ِمْن ُشْرهِبَا َشرَِبْت ِهي، )و( من اْلمَجاز: الرَُّقوُب من اإِلبِل و أَلهنََّ 
 ): الَّيِت اَل يَ ب َْقى( َأي اَل يَِعيُش )هلَا َوَلٌد( قَاَل َعِبيٌد:

َا َشْيَخٌة َرُقوبُ   َكَأهنَّ

 رَُّجُل، قَاَل الشَّاِعر:)َأو( الَّيِت )َماَت َوَلُدَها( ، وََكَذِلَك ال

َلَنا ِمْثَل أُمِ َنا  فَ َلْم يَ َر َخْلٌق قَ ب ْ

 َوالَ َكأَْبيَنا َعاَش وْهَو َرُقوبُ 

ُب َمْوَتُه ويَ ْرُصُدُه َوقَاَل ابُن األَثرِي: الرَُّقوُب يف اللَُّغِة لِلرَُّجِل وامَلْرأَِة ِإَذا ملَْ يَِعْش هَلَُما َوَلٌد، اِلَءنَُّه يَ ْرقُ 
 هَلَا َوَلٌد ْوفًا َعَلْيِه، وِمن اأَلْمثَاِل )َورِثْ ُتُه َعْن َعمٍَّة َرُقوٍب( قَاَل امَلْيَداينُّ: الرَُّقوُب َمْن اَل يَِعيشُ خَ 

 يَ ب َْقى َفِهَي أَْرَأُف ابْبِن َأِخيَها، َويف احلَِديِث أَنَّه قَاَل: َما تَ ُعدُّوَن ِفيكم الرَُّقوَب؟ قَاُلوا: الَِّذي الَ 
ْم ِمْن َوَلِدِه َشْيئاً( ، قَاَل أَبُو ُعبَ ْيِد: وََكَذِلَك مَ لَ  ْعَناُه يف  ُه َوَلٌد، قَاَل: َبِل الرَُّقوُب الَِّذي ملَْ يُ َقدِ 

: َا ُهَو َعَلى فَ ْقِد اأَلْواَلِد، قَاَل َصْخُر الَغيِ   َكاَلِمِهم، ِإمنَّ

 َفَما ِإْن َوْجُد ِمْقاَلٍت َرُقوبٍ 

 ا يَ ْغُزو ُتِضيفُ ِبَواِحِدَها ِإذَ 

 (1)قَاَل: َوَهَذا حنُو قوِل اآلَخر: ِإنَّ." 
ُهم الفاِضُل ََيََْي  .39  "يُقال َلُه: الَبِسيط َغريَب الالمية من َضواِحي َسهام، َوقد َخِرَب، َوِمن ْ

 ابَُة.س  بُن ِإْبراِهيَم الَعَمِكُي، َأَحُد امُلَؤل ِفنَي يف فُنوِن الُعُلوِم، ذََكَره الن اِشرِيُّ النَّ 

 ع ن ك

 طَرِيٌق َعَنَك الرَّْمُل يَ ْعُنُك َعْنًكا وُعُنوًكا، َوِهي َرْمَلٌة عاِنٌك، تَ َعقََّد وارتَ َفع فَلم َيُكْن فيهِ 
 للَبِعرِي ِإال  َأن ََيْبُ َو كتَ َعنََّك واجلمُع الَعواِنُك، قَاَل ُذو الرُّمَِّة:

 َحَشاَها عاِنٌك ُمَتكاِوُس( )على أْقُحواٍن يف َحناِديج َحرٍَّة ... يُناِصي

 َوقَاَل أَْيًضا:
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 )كَأنَّ الِفرِْنَد اخُلسُرواينَ لُثْ َنُه ... أبَْعطاِف أَْنقاِء الَعُقوِق الَعواِنِك(

 وَعَنَكت امَلرأَُة على بَ ْعِلها: َنَشَزْت، وَعلى أَبِيها: َعَصْت. وَرواه ابُن اأَلْعرايب: َعَتَكتْ 
َقد َم. وَعَنَك وَعَنَك اللَّنُب: َخثُ َر نَقَله اجلَْوَهرِي ، ويُرَوى ابلتاِء، َوقد ت َ  ابلتاِء، َوقد تَ َقدَّم.

 فالٌن: َذَهَب يف اأَلْرِض ويُرَوى ابلت اِء، َوقد تقدم.

اِء، َوقد وَعَنَك الَفَرُس: مَحََل وَكرَّ قَاَل: نُ ْتِبْعُهم َخياًل لنا َعواِنَكا َوَرَواُه اْبن اأَلْعرايب ابلت
تَ َقدَّم. وَعَنَك الرَّْمُل والدَُّم: اْشَتدَّْت مُحَْرهُتما يقاُل: َرْمٌل عاِنٌك، وَدٌم عاِنٌك، نَقَله 

: ساَر يف الرَّْمِل يف آِخِر الرتَّكيِب. وَعَنَك الَبِعريُ  الل يث، وسيأيت ِإْنكارُه على اجلَوَهرِي ِ 
فَلم  فَلم َيَكْد يَ َتَخلَُّص منُه َهَكَذا يف سائِر النَُّسِخ، والص واُب أَْعَنَك الَبِعرُي، وأَما َعَنك

، َوُهَو قوُل ابِن ُدَرْيد، قاَل:  يَ ُقل  ِبِه َأَحد   ِمْنه قوُل ُرْؤبَة: و  كاْعتَ َنَك َوَهِذه َعن اجلَْوَهرِيِ 
 ِإْن مل فالذُّْخُر ِفيها ِعْنَدان واأَلْجُر َلْك َأْوَدْيُت ِإْن مَل حَتُْب َحبَو امُلْعَتِنْك يَ ُقوُل: َهَلْكتُ 

 (1)حتمْل مَحاليت جَبْهٍد. وقاَل ابُن ُدَرْيٍد: َعَنَك الباَب." 
. والصَِّحيُح َأنَّ ال"َوقد َأورْدهُتا ِإبِلي، وأَراَد بذِلك خَتِْطَئة اأَلْصمَ  .40 يْ َلم َرجٌل من ِعي  دَّ

َضبَّة، َوُهَو ابُن اَنِسك، وذِلك أَنَّه مل ا َساَر انِسٌك ِإىَل أَرِض الِعراق وأَرِض فَاِرس 
يْ َلَم َولَده على أَْرِض احِلجاِز، َفقام أِبَمر أَبِيه، َوَحوَّض احلِياَض، ومَحَى  اسَتْخلف الدَّ

يْ َلم ملَّا َسار ِإىَل أَبِيه أَْوَحَشْت َدارُه، وبَِقيت آاثرُه، فَ َقاَل عَ اأَلمْحاَء، مثَّ ِإن ال ْنرَتَة يف دَّ
يْ َلم من الَعُدو  للَعَرب.  ذِلك َما قاَل، وِقيَل: أَراَد ابلبَ ْيِت َأن َعداَوهَتم َكَعَداوة الدَّ

يْ َلُم: )َضْرٌب من الَقطَا، َأو الذََّكر ِمْنُه( .  )و( الدَّ

 اْبُن عبِد ُم )بُن َفرْيوز( احِلْمرَيِي  احلبشاين، َوقيل: امسُه َفرْيزو، وَلَقبُه َدْيلم. َوقَالَ )و( َدْيل
مل  اْبُن َدْيلم( الرَب  احِلْمرَيِي : َوُهَو َديْ َلُم، بُن َأيب َديْ َلم َأو َديْ َلم بُن َفرْيوز. َوَقولُه )َأو َفرْيُوزُ 

ْذِف َلْفظَة  النََّسب "، فالص واب: َأو َفرْيُوز َدْيلم حِبَ من أَهل احلَِديث َواَل  يَ ُقل ِبِه أحد  
ونَ َزَل  اْبِن، َوُهَو أحُد اأْلَق َْوال ِفيِه. َويُ َقال: ُهَو َدْيلم بُن اهلَْوَشع )الصََّحايب ( ، لَهُ ِوفاَدة،

( رْي ِمصر، َوله َحِديث َواِحد يف اأَلْشرِبَة، روى َعنهُ َمْرَثد اليَ َزين ، )َوُهَو غَ  يْ َلِمي   َفرْيوُز الدَّ
( الَكذ اب، َوقيل: بل َأعاَن يف ق َ  ْتل ، َواِلد َعْبِد هللا َوَعْبِد الرَّمْحن )قَاتل اأَلْسَود الَعْنِسي 
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 اأَلسود، َوُهَو من أَْبناِء فَاِرس، َوُهَو أَْيضا َصحايب .

 )َوَجبٌل َديْ َلِمي: ُمِطلُّ على امَلْرَوِة( .

 رِيِشي.ة كُثَمامة: َرُجٌل( َأْخبارُه ُمْستَ ْوفاة يف َشرْح امَلقاَمة التَّرْبِيزِي ة للشَّ )َوأَبُو ُداَلم

)و( أَبو ُداَلمة: )َجبل ُمِطلٌّ على احَلُجوِن( ، َوقيل: َكاَن احَلُجون ُهَو الَِّذي يُقاُل لَُه 
 أَبُو ُداَلمَة.

مَلُ، حُمَرََّكة كاهلََدل يف الشََّفِة( ، َوق  باً.د َدِلَمت َشَفُته وتَ َقدَّم َقرِي)والدَّ

 (1))و( الدَّمَلُ: )َشْيءٌ ِشْبه احلَيَّة َيُكوُن." 
: )لَِبيِن "َوقَاَل َنْصٌر: ِهَي انِحَيٌة ابلَيماَمِة ِمن ِدايِر مُنرَْيٍ يُْذَكر ِبَكْثرِة النَّْخل، َوقَاَل َغريه .41

النَُّسخ، والصََّواُب:   َمكَّةَ وامَلِديَنِة( ، َهَكَذا يف اْمرِئ الَقْيِس، ألَنَّه بَناُه. و( ِقيَل: )ع( َبنْيَ 
م َبنْيَ َمكََّة والَيَمن قَاَل َنْصٌر: على طَرِيِق َحاجِ  َزبِيَد بنْيَ ُعَلْيٍب وقَ َناة، َوقد تَ َقدَّ 

 االْخِتالُف ِفيِه يف " ف ر م ".

َها َخطَّاُب بُن َشْرِقيِ  إْشِبيِلَيَة وَغْريب ِ )وقَ ْرُمونِيَُّة( ، حُمَرََّكًة )ُكوَرٌة ابمَلْغِرِب( يف   قُ ْرطَُبَة، َوِمن ْ
ْرطَُبة، َمْسَلَمَة بِن حممٍد أَبُو امُلِغريَِة اإلايِديُّ الَقْرُموينُّ فاِضٌل زَاِهٌد جُماُب الدَّْعَوِة، َسَكَن ق ُ 

.  َعن قاِسِم ابِن أصبغ، َوعنُه ابُن الَفْرِضيِ 

: َكزُ   َبرْيٍ َحيٌّ( من الَعَرِب.)وبَ ُنو قُ َرميٍْ

 )وقَارٌِم: اْسُم( َرُجل.

يَ ُته )وَعبُد هللِا أَو ُعبَ ْيُد هللِا بُن َعْبِد هللِا بِن أَق َْرَم( بِن َزْيٍد اخلُزَاِعيُّ )َكَأمْحََد: َصحَ  ايبٌّ( ُكن ْ
: الَِّذي قَاُلوا يف َأيب تُ أَبُو َمْعَبٍد، على َما َحقََّقه َشْيُخَنا، وَرجََّح َكْوَن امِسه َعبَد هللِا. قل

ْجالينُّ َمْعَبٍد اخلُزَاِعيِ  َأنَّ امَسه َجِبيٌس َأو َأْكَتُم َوُهَو َقِدمُي امَلْوِت، واَثِبُت ْبُن أَق َْرَم العَ 
 البَ َلِويُّ ِحليُف األْنصار َبْدرِيٌّ.

ْقَرم َبْكُر ُفالِن قَبَل حاِح: واْست َ )واْستَ ْقَرَم َبْكرُه: صاَر قَ ْرًما( َكَذا يف امُلْحَكِم، وَنص  الص ِ 
 َر قَ ْرًما.ِإانُه: َأي: َصاَر قَ ْرًما. وقَاَل الزَّخَمَْشرِي : َقرَِم الَبِعرُي فَ ُهَو َقرٌِم ِإَذا اْستَ ْقَرَم، َأي: صا

َا ُهوَ  ْلِفْحَلِة( والضِ راِب، لِ  )و( امُلْقَرُم، )َكُمْكَرٍم: الَبِعريُ الَِّذي اَل َُيَْمُل َعَلْيه َواَل يَُذلَُّل وِإمنَّ
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 َعن أيب َعْمٍر و( .

 )وَربِيَعُة بُن َمْقُروٍم الضَّّبِ ُّ: شاِعُر( .

 )وِقرٌِم، كِإِبٍل َأو، َكزَُبرْيٍ( هكَذا يف النَُّسخ، والصَّواُب: ِبَكْسِر األوَّل والثَّاين وُسكون
روٌف، بْل ِإْقليٌم واِسٌع : )د م( َمعْ ُقل  ِبِه َأَحد  َفلم ي َ الي اء، وِكالمُهَا َمْشُهورَان، وأَمَّا َكزَُبرْيٍ 

اِبلرُّوِم، َوله ُسْلطاٌن ُمْسَتِقلٌّ ِمْن َأْعَظِم َسالِطنِي اإلْسالِم من ولد َترْتَخان، وَلِكن َُّهْم 
َصاَرى، نَّ َيديُنوَن مُللوِك آِل ُعْثماَن َمَع َشوَْكِتِهْم وقُ وَّهِتم، وَكثْ رَِة َعَدِدهم، وُمَدافَ َعِتهم لل

 (1)والنِ ْسَبُة إليِه ِقَرِميٌّ،." 
42. .  "خاصٌّ ابمَلْدِح؛ َوقد }أَْثىَن َعَلْيِهظ وَثىنَّ

 )قُ ْلُت: أَمَّا أَْثىَن فَمْنصوٌص َعَلْيِه يف ُكُتِب اللَُّغِة ُكلِ ها.

 )قاَل اجلَْوهرِيُّ: أَْثىن َعَلْيِه َخرْياً، واالسُم }الثَّناُء.

 ثَّناُء، مَمْدوٌد، تَ َعمُّدكظ لتُ ْثيَن على إْنساٍن حبَسن َأو قَبيٍح.)وقاَل اللَّْيُث: ال

َفلم  )َوقد طاَر }ثَناءُ فالٍن َأي َذَهَب يف النَّاِس، والْفعُل أَْثىَن؛ وأَمَّاظ التثنيُة وِفْعله ثىن
تقدََّم ذِلَك للمصنِ ِف،  دوالصَّواُب ِفيِه التثبية، وثَب ابملوحََّدةِ هِبََذا املْعىَن؛ َوق يَ ُقل  ِبِه َأَحد  

َفْرِق بَ ْينه مثَّ إنَّ تَ ْقييَد الثَّناء َمَع ُشْهرتِه ابلفْتِح َغرْيُ َمْقبوٍل بل ُهَو ُمْستدرٌك، وَأشاَر لل
 وبنَي النَّثا بَقْولِه: أَو خاصٌّ ابملْدِح، َأي والنَّثا خاصٌّ ابلذِم.

 َخرْياً َأو شر اً، وأَنْثى ِإذا اْغتاَب. )قاَل ابُن اأَلْعرايبِ : يقاُل أَْثىَن ِإذا قالَ 

َمْن )وُعموُم الثَّناِء يف اخَلرْيِ والشرِ  ُهَو الَِّذي َجَزَم ِبِه َكِثريُوَن؛ واْسَتَدل وا ابحلِديِث: )
ُتم َعَلْيِه شر اً َوَجَبْت َلُه ال ُتم َعَلْيِه َخرْياً وَجَبْت لَُه اجلنَُّة وَمْن أَثْ نَ ي ْ  نَّاُر( .}أَثْ نَ ي ْ

اِر، )كِكتاٍب: الِفناءُ   ( .)و( ثِناءُ الدَّ

اِر وِفناُؤها َأْصالِن ألنَّظ الثِ َناَء ِمن }َثىَنظ يَ ْثيِن، ألنَّ هناكَ  : ثِناُء الدَّ  قاَل ابُن جينِ ِ
َثين َعن اإلْنِبساِط جمليِء آِخرها واْستَ ْقصاِء ُحدوِدها، وِفناُؤها ِمْن َفيِنَ يَ ْفىَن ألنَّ  ك ِإذا تَ ن ْ

 تَناَهْيَت ِإىَل أَْقَصى ُحدوِدها فَِنَيْت.
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 قاَل ابُن سِيَده: وَجَعَله أَبو عبيٍد يف امُلْبدِل.

 (1))و( الثِ ناُء: )ِعقاُل الَبِعرِي؛ َعن اْبن السَّيِ ِد( يف الفرِق.." 
 وإن السريايف صرح أبن قوهلم: أيتينا صباح مل يقل به أحد,"وقال: إن هذا الفرق  .43

ىل أن لوال تفيد . وكان يذهب إ1مساء وصباح مساء وصباحا ومساء معناهن واحد
التعليل يف مثل: "لوال إحسانك ملا شكرتك" وأن العرب لذلك جروا هبا املضمر يف 

، وهو بذلك يتفق مع سيبويه كما مر بنا يف أهنا حني يليها املضمر تكون 2مثل لوالي
،  3جارة. وذهب مذهب الكوفيني واألخفش يف أن إذا الفجائية حرف وليست ظرفا

الفارسي يف أن "ما" قد أتيت زمانية يف مثل: }فما  كما ذهب مذهب أيب علي
. ومعروف أن 4استقاموا لكم فاستقيموا هلمظ أي: استقيموا هلم مدة استقامتهم لكم

الفعل قد أييت للمطاوعة، وهي أن يدل أحد الفعلني على أتثري ويدل اآلخر على 
احد كما يف و  قبول فاعله لذلك التأثري مثل: علمته فتعلم، وهو حينئذ يتعدى إىل

املثال، وذهب ابن بري إىل أنه قد يتعدى الثنني حنو: "استخربت اخلرب فأخربين اخلرب"، 
ومثل: "استعطيته كتااب فأعطاين كتااب"، وقال ابن هشام: ما ذكره ابن بري ليس من 

 .5ابب املطاوعة وإمنا هو من ابب الطلب واإلجابة
 599ي حنوي دمشق املتوىف سنة بن عيسى البلطي املوصل 6وكان يعاصره عثمان

للهجرة، وملا ملك صالح الدين مصر انتقل إليها فرتب له جاراي إلقراء النحو جبامعها، 
وكان يتعمق يف دراسته ودراسة العروض، ومن مصنفاته "النرب" يف العربية والعروض 

 ة.ر الكبري والعروض الصغري، ويقول السيوطي: إنه كان خيلط بني مذهّب الكوفة والبص

بن بنني الدقيقي تلميذ ابن بري املتوىف  7ومن حناة مصر يف العصر األيويب سليمان
للهجرة، وله مصنفات كثرية يف النحو واللغة واألدب، منها: شرح على  614سنة 

سيبويه مساه "لباب األلباب يف شرح الكتاب"، وكتاب الوضاح يف شرح أبيات اإليضاح 
العمل يف شرح أبيات اجلمل للزجاجي، وكتاب  أليب علي الفارسي، وكتاب إغراب

 اتفاق املباين وافرتاق املعاين يف اللغة.

                                         
 37/299اتج العروس، مرتضى الزبيدي  (1)



46 

 

__________ 

 .197/ 1اهلمع  1
 .277/ 1األشباه والنظائر للسيوطي  2
 .92، وانظر املغين ص93/ 1الرضي على الكافية  3
 .335املغين ص 4
 .575، 574املغين ص 5
، وبغية 344/ 2، وإنباه الرواة 141/ 12ابء انظر ترمجة البلطي يف: معجم األد 6

 .323الوعاة ص
 (1).." 261انظره يف بغية الوعاة ص 7

"أحواهلا يف حالة صغره فإذن الكل جائز. وأما وقوع أحد اجلائزين فال يستدرك  .44
ابلعقل، وال دليل يف السمع وقوله تعاىل: }وعلم آدم األمساء كلهاظ ، ظاهر يف كونه 

 وَيتمل كوهنا مصطلحا عليها من خلق هللا تعاىل قبل آدم. توقيفا وليس بقاطع

فيقول: وقال ابن احلاجب يف خمتصره:  1وينقل السيوطي أيضا رأي ابن احلاجب
الظاهر من هذه األقوال قول أيب احلسن األشعري قال القاضى اتج الدين السبكي 

ع بواحد قطيف شرح منهاج البيضاوي: معىن قول ابن احلاجب القول ابلوقف عن ال
 من هذه االحتماالت، وترجيح مذهب األشعري بغلبة الظن.

قل مل يقال: وقد كان بعض الضعفاء يقول: إن هذا الذي قاله ابن احلاجب مذهب 
؛ ألن العلماء يف املسألة بني متوقف وقاطع مبقالته، فالقول ابلظهور ال قائل به أحد

 به، قال: وهذا ضعيف، فإن املتوقف لعدم قاطع

__________ 

هو عثمان بن عمر بن أيب بكر من علماء العربية ولد يف إسنا من صعيد مجهورية  1
 (2)ه ، وكان أبوه حاجبا فسمي اببن احلاجب.." 646مصر العربية وتويف عام 
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اتباعنا غريان، و  ومل يقل به أحد"وهذا قول حسن يف القياس، غري أنه رأي رأيناه،  .45
 تهى.ألئمة النحويني أحق وأمجل". ان

: "وكان 1ويف ابب املفعول الذي مل يسم فاعله، قال خطاب املاردي يف الرتشيح 
قياسها، يعين اختري وانقيد، أن جيري جمرى )قيل وبيع( يف اإلمشام، ويف قلب الياء 

 واوا، كما قيل: بوع وكول الطعام، ولكين مل أره قوال ألحد".

ه فيه ابن مالك وغريه. قال أقول: يبدو أن خطااب هو صاحب هذا الرأي، مث تبع
: "وادعى ابن عذرة وطائفة من متأخري املغاربة امتناعها يف افتعل  2الشيخ خالد 

كاختار، وانفعل كانقاد مما زاد على الثالثة، فال يقال اختور وال انقود. واملشهور 
 األول، وهو قول ابن عصفور واألبذي وابن مالك.

 قال ابن مالك يف األلفية:

 ع ملا العني ثلي ... يف اختار وانقاد وشبه ينجليوما لفا اب

وكان خطاب يهتم أيضا ابلسماع، ويرى أن بعض مسائل النحو تؤخذ مساعا وال 
 تنقاس.

: "ومن قال االثنان لليوم فجعل 3ومن ذلك ابب مجع املؤنث السامل، قال يف الرتشيح 
باانت، رمضاانت وشعالرفع والنصب واخلفض يف النون مجعه االثناانت، كما تقول 

وأجاز ابن قتيبة: األاثنني، كما تقول الدهاقني، وتكسري هذا على فعاليل ال ينقاس، 
 وإمنا هو يؤخذ مساعا عن العرب، وإال فهو جمموع على السالمة". انتهى.

: "وبعض 4ويف دخول )ما( على إن وأخواهتا فيبقى بعضها عامال، يقول خطاب 
لق. وال جيوز هذا يف غري )ليت( . وقد أجاز بعض العرب يقول: ليتما زيدا منط

النحويني النصب هبذه احلروف قياسا على )ليتما( فتقول: لكنما زيدا مقبل، ولعلما 
عمرا خارج، وإمنا أخاك ذاهب. وهو مذهب أيب القاسم الزجاجي، وأيب بكر بن 

الذي السراج، والقول األول مذهب األخفش، وهو أقوى، ألنه املسموع من العرب 
 ال يعرف غريه ... "

 ويستعمل خطاب مصطلحات يف السماع مثل: قليل، وقبيح، وشاذ، وال يطرد، وقد

__________ 
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 .198-2/197ارتشاف الضرب  1
 .1/295التصريح على التوضيح  2
 .1/273إرتشاف الضرب  3
 (1).." 281تذكرة النحاة  4

لى ا( خللوه من كل قيد، ع"ذكر الدكتور جواد أن املفعول احلقيقي قد مسي )مطلق .46
حني قيد كل مفعول سواه بصلة من الصالت، ف  )به( و )فيه( و )ألجله( و )معه( 
هي هذه الصالت، وما أتى به األستاذ جواد منسق سديد، واضح القصد، بني الداللة 
والغرض، وقد بسط رأيه هذا، وأردف )وإذا كان تطبيق الرأي على واقع العربية 

 عرتض أن يقول يل: هذا مل يقل به العلماء. فالقواعد النحوية مل تنشأصحيحا، مل جيز مل
جمموعة ومل يبتدعها اجلمهور يف زمن واحد، بل نشأت ابلتدريج، وابتدعها حنويون 
خمتلفون يف أزمان خمتلفة ابستقراء كالم العرب وما جاء على مثال كالمهم..( واتبع 

ن اخلطل تهدين رأيه ابلدليل املبني، فإنه محديثه فقال )ومن أثبت من علماء النحو اجمل
َتت  غريك، فهو جمتهد، وابالجتهاد مل يقل به أحدواحلسد والبالدة أن يقال له: هذا 

تلك اجلمهرة من القواعد ... وإمنا جيوز للمعرتض أن يبطله ابستدالل آخر يدعمه 
ة أيضا، ماثل ابلرباهني النرية والشواهد الكافية( . وأقوال األستاذ هذه، حمكمة

األغراض، ال قلق فيها وال اضطراب، وهو يف ذلك دقيق البحث، بعيد البحث، بعيد 
 الغور، سليم احلجة.

ولكن ما الذي يعنيه ظاهر رأيه هذا وواضح قوله يف الكشف عنه، أال يعنيان أن 
هم يالنحاة قد أغفلوا ذلك وجتاوزوه. فلم يفطنوا له أن يلتفتوا إليه، وأنه قد استدرك عل

ما فاهتم وغاب عنهم فلو َيفلوا به أو أيهبوا له؟ ومؤدى ذلك أنه تفرد مبا ساقه من 
 اآلراء واألدلة فأتى مبا تفتح العني على مثله، ونزع إىل ما مل يسبق إىل شيء منه.

فهل خفي على النحاة حقا أن مييزوا )املفعول املطلق( من سائر املفعوالت، وأن 
 وصف وحال؟خيصوه حبكم، أو يفردوه ب
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 املفعول املطلق عند النحاة

إن ما قاله األستاذ جواد يف التفريق بني )املفعول املطلق( وسائر املفعوالت، قد قاله 
النحاة مجلة وتفصيال، بل مضوا يف شرحه وتبيانه وأفاضوا يف احلديث عنه وأسهبوا، 

 وبسطوا القول فيه بسطا.

 (1)ما ذهب إليه ابن هشام يف هذه املسألة:." 
"أقول املصدر جنس لفعله كما ذكر ابن جين، فهو يدل إذا على احلدث من حيث  .47

تعلقه بفاعله، ولكن على وجه العموم واإلهبام. فإذا صح هذا فاملصدر ال يثىن وال 
جيمع، ال ألنه يتناول اجلنس واجلنس يدل على القليل والكثري فحسب، بل لداللته 

( 325حدث أيضا، قال صاحب الكليات ) على احلدث املتعلق بفاعله من حيث هو
: )وعدم تثنيته ومجعه، أي املصدر، ال لكونه اسم جنس، بل لكونه داال على املاهية، 

ل به ومل يقمن حيث هي هي، وإال كان األصل يف اسم اجلنس أال يثىن وال جيمع، 
( ! أقول ليس األمر على ما ذكره أبو البقاء الكفوي، ذلك أن األصل اسم أحد

نس أال جيمع ألنه يدل على القليل والكثري، لكنه إذا مجع فقد عدل بداللته هذه. اجل
فالتمراسم جنس، فإذا مجعته على )َتور( فذلك الختالف أنواعه، وبذلك يكون قد 
جذب من اجلنس وداللته العامة ومشوله، إىل النوع وداللته احملددة وخصوصه، فأمكن 

ال جيمع يف احلقيقة، وإمنا جتمع أصنافه.  مجعه قال صاحب املصباح )ألن اجلنس
واجلمع يكون يف األعيان كالزيدين، ويف أمساء اجلنس إذا اختلفت أنواعها كاألرطاب 
واألعناب واأللبان واللحوم، ويف املعاين املختلفة كالعلوم والظنون( . فاملصدر إذا حد 

ضع له،  ذا عدل به عما و مبا ذكرانه فال سبيل إىل مجعه البتة مساعا أو قياسا، لكنه إ
كأن خيرج به عن داللته اجلنسية، أو حدثه املتعلق ابلفاعل، جاز مجعه يف األصل، 
قياسا على األمساء عامة. وسرتى أن كل ما مجعوه من املصادر وأتولوا له ابلسماع 
واختالف األنواع، هو من قبيل ما خرجوا به عن جنسه أو حدثه العام الصادر عن 
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مجعه إذا على الشذوذ أو الندرة كما ذهب بعضهم، وإمنا ملا زال عنه  الفاعل. فليس
 (1)عارض املنع من اجلمع عاد له حكمه الذي يقتضيه حال األمساء يف األصل.." 

"تقدم أن املصدر جنس لفعله، كما ذكر ابن جين، ذلك أنه يدل على احلدث من  .48
ثىن ألمر كذلك فاملصدر ال يحيث تعلقه بفاعله على وجه العموم واإلهبام. وما دام ا

وال جيمع ال ألنه يتناول اجلنس وحسب، واجلنس يدل على القليل والكثري، بل ألنه 
يدل على احلدث املتعلق بفاعله من حيث هو حدث أيضا. قال أبو البقاء يف الكليات 

ال لكونه اسم جنس، بل لكونه داال  -أي املصدر -( : "وعدم تثنيته ومجعه325)
ية من حيث هي هي، وإال كان األصل يف اسم اجلنس ال يثىن وال جيمع، على املاه

. أقول ما أظن األمر كما ذكر أبو البقاء، ذلك أن األصل يف اسم ومل يقل به أحد"
اجلنس أال جيمع ألنه يدل على القليل والكثري، فإذا مجع فقد عدل به عن داللته. 

ور، للت ابلتمر الذي هو واحد التمفالتمر اسم جنس، فإذا مجعته على )َتور( فقد د
على نوع من أنواعه، وهبذا يكون قد جذب من اجلنس وداللته العامة ومشوله، إىل 
النوع وداللته احملددة وخصوصه. وانظر إىل قول أيب البقاء نفسه، يف الكليات: "اسم 

 ىاجلنس، وإن كان يتناول آحاد مدلوله، إال أنه ال يدل على اختالف فاعله وال عل
تنوع مدلوله، وهلذا مجع العمل يف قوله تعاىل: األخسرين أعماال، ليدل على األمرين" 
فدل بذلك على أن الذي مجع هو النوع والصنف ال اجلنس اجلامع. قال صاحب 
املصباح: "ألن اجلنس ال جيمع يف احلقيقة، وإمنا جتمع أصنافه، واجلمع يكون يف 

س إذا اختلفت أنواعها كاألرطاب واألعناب األعيان كالزيدين، ويف أمساء األجنا
 (2)واأللبان واللحوم، ويف املعاين احلقيقية املختلفة كالعلوم والظنون".." 
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