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 Abstract: 

The research focuses on an investigation and a study of the 

subject of the "AL", which is considered a spell from the grammar 

scheme known as "Garden Kindergarten in explaining the Lama 

message ", by Abd Al-Razaq bin Mustafa Al-Antaki (   A.H.). The 11ق 

research included a study of the author: His title and the validity 

of the proportion of the manuscript, and he mentioned his most 

important writings, followed by a systematic mention in the 

investigation which was represented by copying the manuscript 

from the original is a handwritten copy of the author. I then 

interviewed the rest of the three copies to prove the statement. I 

proceeded to investigate the manuscript, following the author's 

explaining of it, and I clarified the text from the Quranic verses, 

hadith, poetic testimonies, and the sayings from their original 

sources as well as the pioneered scholars they have been 

mentioned. I then clarified some words with ambiguous meaning. 
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 روضة احلدائق شرح الرسالة الالمية قية يف ))الـ( االستغرا
 ه( دراسة وحتقيق11لعبد الرزاق بن مصطفى األنطاكي ) ق

 

 2 زينا كامل شاكر
 

 :امللخص
)روضة احلدائق يف شرح  ب ية من املخطوط النحوي املعروف يتناول البحث حتقيًقا ودراسًة ملوضوع )الـ( االستغراق

تضمن البحث دراسًة للمؤلِّف: امسه، ولقبه،  وقد  ،هـ(11ن ُمصَطفى األْنطاِكّي )ق الرسالة الالمية( لعبدالّرزَّاق ب
أعقبته بذكر منهجي يف التحقيق الذي متثل بنسخ املخطوط  مث  ،وذكر أهم مؤلفاته ،و صحة نسبة املخطوط له

مث عكفت على حتقيق  ،املؤلِّف مث قابلت عليه بقية النسخ الثالث إلثبات العبارة من األصل وهي نسخة خبط يد 
واألقوال   ،والشواهد الشعرية ،وقمت بتخريج اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية ،متتبعًة املؤلِّف وشرحه املخطوط 

  ملتبسة املعىن. مث وضحت بعض املفردات  ،وكذا عرَّفُت ابألعالم الوارد ذكرهم ،من مصادرها األصلية
 .موضوع ال "سورة" ،مصطفى االنطاكي الرزاق بن عبد ،روضة حديقة الكلمات املفتاحية:

 

 املقدمة: 

 املؤلف املبحث األول:

 :iامسه ولقبه
 هو عبد الرزاق بن مصطفى الرومي األنطاكي.

 :سبب أتليف الكتاب
ما فيه من ملَّا اختصرُت الالمية مع ))قوله: كتابه غري أنَّه قد أومأ إليه ب مل يذكر األنطاكي عنواًًن لكتابه هذا يف مقدمة 

ء...ليكون حديقًة يف حدائق الع ،اللطائف احملتجبة أردت أن أشرحه  .ii((لماء وروضة من رايض األخالَّ
بـ)روضة احلدائق( يوم الثلث يف شهر  وقد وقع الفراغ من هذا التأليف املوسوم)غري أنَّه قد ذكره صراحًة يف اخلامتة بقوله: ) 

 .iii((احلمد أوال وآخرًااحملرم سنة سبعة عشر ومئة وألف فلله 
فإنَّه بعد أتليفه لرسالةٍ يف األلف والالم أراد شرحها وتوضيح خمتصرها فَعَمد إىل جعل رسالته تلك متًنا َشَرَحه يف مؤلَّف  

  اثٍن هو )روضة احلدائق شرح خمتصر الالمية( ومجعهما يف كتاٍب واحد.
 :ivمؤلفاته العلمية

ألحاديث واألخبار. درسه وحققه: الشيخ أمحد فريد املزيدي، وطبعته دار الكتب العلمية عام ذريعة الطعام فيما جاء فيه من ا -
 م. 2020

 خالصة الذريعة يف الطعام.  -
 خمتصر الالمية وهي رسالة يف الم التعريف. خمطوط حمفوظ يف مكتبة امللك عبدالعزيز العامة. ومل يزل خمطوطا. -
 ة يف النحو: وهو ما حنن بصدد حتقيقه.روضة احلدائق شرح الرسالة الالمي -
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 ، ومل يزل خمطوطًا.vمفتاح الوصول شرح مرقاة األصول -
كشف الكنوز يف حبر الرموز: خمطوط حمفوظ يف مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية يف اململكة العربية السعودية،   -

 .وكذا يف اللجنة امللكية لشؤون القدس
 . viمنافع املاكوالتالطب النبوي يف  - 
 يف املوعظة. -ميزان التائبني  -

  :viiوفاته
 هـ(. 11مل تذكر املصادر اليت ترمجت لألنطاكّي سنة وفاٍة حمددٍة له، فقد اكتفت بذكر القرن الذي تُويف به وهو )ق

 موضوعات الكتاب:
، ابتدأ املؤلِّف رسالته ابلبسملة واحلمدلة متناواًل إايمها إبعراب ألفاظهما ذا  كرًا اختالف العلماء يف ذلك ابختصاٍر غري مقلٍّ

مث قسَّم كتابه على: مقدمة، وتقسيم، وخامتة، أوجز يف املقدمة اختالف النُّحاة يف حتديد أداة التعريف أكان ابأللف والالم أم 
لًقا دون غريه، أو أنَّ معناها ابلالم فقط، مث ذََكر معىن التعريف بني الداللة على اجلنس أو العهد، أو أنَّ داللتها للعهد مط

 .االستغراق او للحقيقة، وقد تناول آراء العلماء ابلدرس والتتبع
 مث بدأ ابلتقسيم فقد قسَّم )الـ( على قسمني:

 )الـ( التعريفية: وهلا معنيان مها: )الـ( العهدية اخلارجية، واجلنسية اليت تكون ملعاٍن كاالستغراق وغريه. -
 .لى نوعني: )الـ( الالزمة، و)الـ( العارضة)الـ( الزائدة: وهي ع -

 مث خامتة أوجز فيها ما متَّ ذكره يف الرسالة.
 

 املبحث الثاين: الكتاب:

 :حتقيق اسم الكتاب
عنواًًن حمدًدا بل أملح إليه بقوله: ))فيقول أفقر العبيد إىل ربِّه الغين عبدالرزاق بن  مل يذكر األنطاكي يف مقدمة كتابه

ي عامله هللا تعاىل بلطفه اخلفّي، وأجزاه بوعده اخلفّي ملَّا اختصرُت الالمية مع ما فيه من اللطائف احملتجبة، أردت مصطفى األنطاك
 . viiiاملنَّان(( أْن أشرحه ليكون حديقًة يف حدائق العلماء، وروضًة يف رايض األخالء، وما توفيقي إالَّ ابمللك

بـ)روضة احلدائق( يوم الثلث يف شهر  من هذا التأليف املوسوم : ))وقد وقع الفراغغري أنَّه قد ذكره صراحًة يف اخلامتة بقوله 
 . ixاحملرم سنة سبعة عشر ومئة وألف فلله احلمد أوال وآخرًا...((

وقد تزينت نسخ املخطوط بعناوين أخرى منها: روضة احلدائق يف الالمات، وعلى نسخة اثنية: روضة احلدائق شرح  
  .النحو، واألخري هو األكثر شهرًة، وهو الذي أثبته عنواًًن اتمًّا للمخطوط الرسالة الالمية يف

 منهجي يف التحقيق: 
بعد نسخ املخطوط وإجراء املقابلة للنسخ األربعة واثبات االختالفات بينها من نقص، أو زايدة، أو تقدمي وأتخري،وقد  

اد عليها، مث بدأُت بتخريج اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية من ميَّزت ما زاد على األصل بقوسني معقوفني كتبت بينهما ما ز 
مضاهنا األصلية، وكذا عرَّفُت ابألعالم الوارد ذكرهم، ونسْبُت األبيات الشعرية إىل شعرائها، وخرَّجت أقوال النُّحاة من كتبهم، مث 

 .تناولت ما جاء يف املخطوط حبثًا ودراسةً 
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 وصف الُنسخ: 
مداد أسود للشرح أمَّا املنت فقد مازه عنه خبط أمحر، تقع يف تسع عشرة  ة خبط يد املؤلِّف وقد ُكتبت خبطوهي نسخ األصل: -

ويف ُكّل سطر أربع عشرة كلمًة، وهي ُمذيـََلة بتعليقات املؤلف وحواٍش على جانيب اللوحات. أمتَّ   ،لوحًة، يف ُكّل لوحة عشرين سطرا
هـ(، وقد ُحفظت يف مكتبة السليمانية بقسم أنطاليا اتكي أوغلو، ابلرقم العام 1117سنة ) يوم الثالاثء من شهر احملرم كتابتها

 (.49، والرقم اخلاص )514 / (14-1)
وهي نسخة تقع يف أربع وعشرين لوحًة ُكتبت خبط مداد أسود وتقع يف سبع عشرة سطرًا يف كلِّ سطر ما بني  النسخة الثانية: -

 (.492. 75( والرقم اخلاص )7/1021فظت مبكتبة اسكي شهر، ابلرقم العام )وقد حُ  ،سبع كلمات وتسع كلماتٍ 
تقع يف أربع عشرة لوحة ُكتبت مبداد اسود، وعدد أسطرها سبعة وعشرين سطرًا يف كلِّ سطر سبع عشرة كلمًة،  النسخة الثالثة: -

 هـ.1117ها سنة (، وقد مت نسخ6774وقد ُحِفظت يف مكتبة طاب كويب سراي ومكتبة مانيسا ابلرقم ) 
أربع وعشرون سطرا يف كلِّ سطر اثنا عشر كلمًة، وقد ميَّز الناسخ املنت خبط أمحر  ،تقع يف ثالث عشرة لوحةً  النسخة الرابعة: -

 .تم املختومة بهكما هو مدون يف اخل  بن حاجي علي  فوقه، وهي نسخة وقف جلي لصاحبها رابيل
 صور املخطوطات:

 اللوحة األوىل من األصل: 

 
 اللوحة األخرية من األصل: 
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 اللوحة األوىل من النسخة الثانية:

 
  اللوحة األخرية من النسخة الثانية:

 
 اللوحة األوىل من النسخة الثالثة:
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 اللوحة األخرية من النسخة الثالثة:

 
 اللوحة األوىل من النسخة الرابعة:

 
 اللوحة األخرية من النسخة الرابعة:

 
 

 : ا: التحقيقاثني  
 الـ االستغراقية()

هكذا قاله جنم  xسواء كانت مع عالمة الوحدة كالضَّْربِة، أو التثنية، أو اجلمع كالضَّْربَتني والعلماء، أو ال، كالضرب
)َكِلَمة  ألنَّ  ،يف حبث املعرفة، و قد قال ما يناقضه يف تعريف الكلمة حيث قال: فإْن قيل: إنَّ التاء يف الكلمة للوحدة xiاألئمة

 :فيها للجنس، فيتناقضان بداللة اجلنس على الكثرة املناقضة للوحدة ؟ قلنا: إنَّ اجلنس على ضربني xiiوَكِلًما( كـ)ـَتْمرة ومَتْر(، والالم
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ر    ظ/8أحدمها: استغراق اجلنس: وهو الذي ََيُسن فيه كلمة )ُكّل( كقوله تعاىل: / نإَساَن َلِفي ُخسإ وهذا  ،xiii ِإنَّ اْلإِ
 .فُيناقض الوحدة xivمفيٌد للكثرة

، xviiذلك احتماٌل عقلّي، وهذا يناقض الوحدة xviاللفظ على القلة والكثرة بل xvوالثاين: ماهية اجلنس: من غري داللة
 .انتهى xviiiواملراد هو الثاين

 ية ملا سيجيئ أتمل.، مث يدخل على مدخول )الـ( االستغراقxixوال يَبُعد أْن جيرَّد التاء عن معىن الوحدة ويُراد هبا التأنيث
ُعرَّف هبا يشمل كلَّ فرٍد فرد 

، واملثىن ُكلَّ اثنني اثنني، واجلمع ُكلَّ مجاعة مجاعة فال ُيستثىن من األول إال األول، xxواملفرد امل
ِر ) وأمَّا قوله تعاىل:  ر  )1َوالإَعصإ نإَساَن َلِفي ُخسإ ُكلَّ واحٍد من الذين   xxiii[xxiiإالَّ فمعناه ] xxi  ( ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا2( ِإنَّ اْلإِ

مًعا إال على االنقطاع، ومن الثاين إال الثاين، ومعىن قولك: إنَّ  xxviالزيدين xxvوال جيوز: الرجُل يرفُع هبذا احلجر ]إال[ ،xxivآمنوا
إال على الرجلني يرفعان هذا احلجر إال اخوتك إال اثنني من اخوتك، وال جيوز: الرجالن يرفعان هذا احلجر إال اخوتك معا، 

 .الثالث xxviiاالنقطاع، ومن الثالث إال
ألنَّ أفراد  ،وأمَّا قوهلم: َجاَءين الّرِجاُل إال زيًدا، و: َجاَءين القوُم إال زيًدا أو إال الزيدين، فالقياس: أالَّ يصح على االتصال 

 هذا يف املعىن إال أْن يُؤول بـ)أْن(ما دّل على آحاد يدل على أحدها واحده بـ) xxviiiاجملموع مجوع كما يدّل عليه تعريفهم اجلمع
 واحد حى منكرًا أضيف إليه )ُكّل( فمعىن: لَِقيُت الُعلماَء، ُكّل َعامل، أو: ُكّل علماء، وأبنَّ جميء اجملموع ال يـَُتصوَّر بدون جميء ُكلّ 

تثناء مثل: يُطيُق َرْفَع هذا احَلَجَر لو كان احلكم متعلقا ابجملموع من حيث هو هو من غري أْن يثبت لُكّل واحد حكم مل يصح االس
 xxxiقال ابن هشام: وتنقسم ،xxx، وال يصح: العشرُة زوٌج إال واحدٌ xxixالقوُم إال زيًدا، وهذا كما يصحُّ: عندي عشرٌة إال واحًدا

م قالوا: إنَّ ألهنَّ  ، xxxivال اجملموعيّ  xxxiiiاإلفراديّ  ()إْن َصحَّ قيام )ُكّل(ألنَّه  ،xxxii)الـ( االستغراقية إىل قسمني وتنحصر فيهما
 .xxxv)الـ( االستغراقية مثل )كّل( مضاف إىل نكرة

إذ ال يلزمك إال درهم  ،و/ عندي درهمٌ 9كما يف قولك للرجال: /  xxxviوقد يراد ابجلمع احملّلى بـ)الـ( الُكّل اجملموعيّ  
 : xxxviii xxxixريف، كذا قال السيد الشxxxviiواحٌد، ولو قال: لكّل رجٍل عندي درهم، وجب عليه لكّل واحٍد منهم درهم

حنو: الرجُل يرفُع هذا احلجر إال زيًدا، أو:  )استغراق األفراد(يسمى ما يصح قيام )ُكّل( مقامها حقيقة مقامها حقيقة فـ() 
الرجالن يرفعان هذا احلجر إال الزيدين، و: الرجاُل يرفعون هذا احلجر إال الزيدين، فإنَّه يصح أْن يُقال حقيقًة كّل رجل، وكل 

 رجال.رجلني، وكل 
( xlii)استغراق اخلصائص xl xliُيسمي ما يصح قيام )ُكّل( مقامها جمازًا ) جمازًا فـ(مل يصح قيامه مقامها حقيقة بل )فإْن( 

ِلَك الإِكَتابُ كقوله تعاىل:  وحنو: زيٌد الرجُل علًما، فإنَّه ال يصح أْن يُقال حقيقًة: القرآُن ُكلَّ كتاب من أفراد الكتب  xliii ذََٰ
ا يُقال: ذلك جماٌز مبالغة ترقيان يف الكمال إىل حدٍّ صار معه كأنَّ السماوية، و: زي ٌد كّل رجٍل علًما من أفراد الرجال العلماء بل إَّنَّ

 xlivاجلنس كلمة أو تنزياًل لغري ِعلم زيد منزلة العدم ابلنسبة إليه وإىل هذا أشار َمن قال: اللفظ عند االطالق ينصرف إىل الكامل
xlv يصُدُق على االستغراق الُعْريف، حنو: مجع األمري الصاغة، أي: صاغة بلدِه أو صاغة مملكته فإنَّ كاًل خيلف  أورد أبنَّ التعريف

اخلصائص بل مشول بعض ما َيصُلح له اللفظ، وهو صاغة بلد األمري، أو صاغة  xlviiiفيه بتجوز وليست بشمول xlvi xlviiاألداة
 .liُكّل صاغة بلدهيقال:   lأْن[، وأجيب أبنَّه يصح ]xlixمملكته دون من عداهم

م كاًل من القسمني إىل قسمني فقال:  )مث(  أي: فيما ذكرُت من األفراد وخصائص األفراد  ،) إْن كانت(أراد أْن يُقسِّ
يسمي ما ُيشار هبا إىل املفهوم لغًة من حيث حتققه يف ُكّل  (liii)فـأي: منسوبة إىل معىن لفظ وضعه له واضع اللغة  (lii)لغويةً 

يًعا  كقوله تعاىل:   خصائصها )استغراق حقيقي(األفراد، أو يف    (lv)و]إْن[وحنو: زيٌد الرجُل ِعلًما  liv ِإنَّ اَّللََّ يـَْغِفُر الذُّنُوَب مجَِ
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له غري واضع اللغة سواء كان شارًعا، أو أهل اصطالح، أو أهل  ظ/lvi /9أي: منسوبة إىل معىن لفظ وضعه )عرفية( كانت
عند  lviiيٍة سواء كانت شرعيًة، أو اصطالحيًة، أو عرفيًة مبعونة املقام ال الُعرف العاّم كما هو املتبادرالُعرف فرُياد هبا ما ليست بلغو 

يسمى ما ُيشار هبا إىل املفهوم عرفًا  (lixواسطة )فـحى يتجه أنَّه يلزم كون االستغراق حبسب الشرع، أو االصطالح  lviiiاالطالق
َذِلَك  ، وكقوله تعاىل: lxi lxiiحنو: مجَع األمرُي الصَّاَغة (lxاستغراق عريف)من حيث حتققه يف كّل األفراد، أو يف خصائصها 

 .lxiii اْلِكَتاُب 
ألنَّه جيري يف العهد  ، lxivقال بعض احملققني: إنَّ ختصيصهم ذلك التقسيم إىل حقيقي وعريف ختصيص بال خمصص

 .lxviإذا أُريد به سوق من أسواق البلد ، إذا أُريد به سوق من أسواق الدنيا، وعريفّ lxvالذهين، إذا دخل السوق ]حقيقي[
ألنَّ  ،، وألنَّك رمبا تقول يف بلد: البطيُخ خرٌي من العنبlxviiألنَّ قولنا: الرجُل خرٌي من املرأة حقيقيّ  ،ويف )الـ( احلقيقة 

آخر، أقول: ال  ولذا قد يعكس يف بلدٍ  ،بطيخه خرٌي من عنبه، فاإلشارة يف كلٍّ من البطيخ والعنب إىل جنس خاص مبعونة الُعْرف
َفار األنَّ املقصود حاصل مثاًل يف قوله تعاىل:  ،فائدة يف تقسيم العهد الذهين واحلقيقة إليهما َماِر ََيإِمُل َأسإ ابإلشارة  lxviii َكَمَثِل احلِإ

العنب ابإلشارة إىل ، أو من محار الدنيا، وكذلك يف قولك: البطيخ خري من -شرَّفها هللا تعاىل-إىل محاٍر ما سواء من محار املدينة 
أفرادها ومن  lxxاخلريية ملاهية البطيخ ال يقتضي ثبوهتا لكل من lxixألنَّ ثبوت ،املاهية سواء حصلت يف بطيخ بلٍد، أو بالد الدنيا

أفراد جنس  lxxiخري من كثري من -رضي هللا تعاىل عنها-مع كوهنم قائلني أبنَّ: عائشة  ،مثة تراهم يقولون: الرجُل خرٌي من املرأةِ 
 الرجل خبالف تقسيم )الـ( االستغراقية فإنَّ األحكام اترة تتعلق لألفراد اللغوية، واترة لألفراد العرفية.

استغراق املفرد )استغراق املفرد من استغراق التثنية واجلمع، قال السَّكَّاكّي:  lxxiiقد تنازع الُفَضالء يف اشتمالية )و(
يف مثنات  جنسه، والتثنية lxxvوذلك ألنَّ املفرد شائع يف وحدان ،lxxivيصو/ من استغراقها، وتبعه صاحب التلخlxxiii/ )10أمشل

من الثاين إال الثاين، وال من الثالث إال  lxxviiحى ال يستثىن من األول إال األول، وال lxxviجنسها، واجلمع يف مجاعات جنسه
، قال جنم األئمة: وهو القياس ))الكتاب أكثر من  :(، ولذا قال ابن عباس )رضي هللا تعاىل عنهماlxxviiiالثالث كما مرَّ

َلك أعّم من املالئكة أال ترى أنَّ قولك: ما ِمْن َمَلٍك إال وهو شاهد، أعّم ِمن: َما lxxx، وصاحب الكشافlxxixالكتب((
َ
: ))امل

 .lxxxiِمْن َمالئكة((
أبنَّ أحدمها ليس أبمشل من  lxxxiv]قدس سره[ lxxxiii، وتبعه السيد الشريفlxxxiiوردَّه التفتازايّن يف غري موضع 

َرإضِ ك فيه بتفسري أئمة التفسري يف مثل قوله تعاىل: ، ومتسَّ lxxxvاآلخر َاَء    lxxxviَأعإَلُم َغيإَب السََّماَواِت َواألإ َمسإ َوَعلََّم آَدَم األإ
ِسِنيَ   lxxxvii lxxxviiiُكلََّها ُ َيُِبُّ الإُمحإ يف مثل: فالٌن يركُب اخليَل، ويلبُس الثياَب البيَض ِبكِل واحٍد  xciوأئمة اللغة lxxxix xcَواَّللَّ
، مث أقول جوااب عن xcivأتزوج النساء، وال اشرتي العبيد، وال أتكلم الناس ابحلنث بواحد xciiiال :ألصول يفوأئمة ا ،xciiواحد

و يف  ( يركُب اخليلَ  فالنٌ ): xcvيف مثل قول أئمة اللغة َأعإَلُم َغيإَب السََّماَواِت وَ مثل قوله تعاىل:  ( ) وأمَّا )الـ( يفذلك التمسك: 
جماز بطريق اطالق اسم  xcix] فـ)الـ( اجلنس[ (xcviiiوهللِا ال اشرتي العبيَد، فللجنس): xcviiأئمة األصول والفقهاءxcviمثل ]قول[

َا الصََّدقَاُت لِلإُفَقَراِء َوالإَمَساِكيِ الُكّل على البعض حى يُراد الواحد بقوله تعاىل:   ciوبقوهلم: فالٌن يركُب اخليَل، وَينث بشراء c ِإَّنَّ
 واحد ) ال االستغراق(.

ُعرَّف إذا مل يكن هناك عهد، واالستغراق جيب محله ciiiوغريه ciiال فخر االسالموالكالم فيه ق 
: قال مشاخينا: اجلمع امل

ذلك املعىن يستلزم تكرارا  civعلى تعريف اجلنس جمازًا ويُبِطل اجلمعية، فكان تفسريهم مبنيا على كون )الـ( للجنس ال بناًء على أنَّ 
فتندرج  cviاألربعة واخلمسة وما فوقهما cvثة مثال مجاعة فتندرج فيه بنفسها وجزء منظ/ ألنَّ الثال10يف مفهوم اجلمع املستغرق/

نقول: الُكلُّ من حيث هو ُكلٌّ مجاعة فيكون معتربا يف اجلمع املستغرق، وما عداه من اجلماعات مندرجة  cviiفيه أيًضا يف ضمنهما
بكلِّ واحٍد  cixيفسرون اجلمع املستغرق cviiiئمة ]األصول[فلذلك ترى األ ،فيه فلو اعترب كل واحد منها أيًضا كان تكرارا حمضا
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ألنه لو صّح هذا البناء لزم أال ُيستَعمل يف كالمهم مجٌع من  ،cxiفيكون كاملفرد يف استغراقه كما قاله السيد الشريف cx]واحد[
( وصاحب هللا تعاىل عنهماابن عباس )رضي  اجلموع املستغرقة قياًسا وحقيقًة بل على خالف القياس واجملاز وأْن ال يصح كالم

كـ)أًنعيم( يدّل على مجوع كّل منها يشتمل على أفراد من ذلك اجلنس، واجلموع  مجع اجلمع cxii]أنَّ[ الكشاف وكالم النحاة من
 فافهم. cxiiiيف مجع اجلمع مبنزلة اآلحاد

 cxivيَل ويلبُس الثياَب البيض، للجنسواي عجبا أنَُّه قال يف التلويح: أنَّ ما ذكره أئمة العرب يف مثل: ُفاَلٌن يَرَكُب اخل 
للقطع أبنَّه ليس القصد إىل عهد أو استغراق، مث قال فيه: إنَّ محل مثل هذا اجلمع على اجلنس جماز وعلى العهد أو االستغراق 

 .cxvحقيقة
املراد ابملفرد  : أنَّ cxixكما أنَّ ما قيل  ،cxviiiال دائًما ليس شيء cxviiابألمشلية ابجلملة cxviومبا قلناه ظهر أنَّ ما قيَل: املراد 

، وسواء كان مجعا صورة cxxiبطل فيه معىن اجلمعية cxxكاجلمع احمللى بـ)الـ( الذي املفرد يف املعىن سواء كان مفرًدا يف اللفظ، أو ال
زلت  cxxiiiهذا املقام من مسارح األنظار ومطارح األفكار، كم cxxiiأو مفرًدا حنو: قوٌم ورهٌط فليس بشيء، ))ولقد حّق القول يف

  cxxivضل أقدامهم، وكلَّت دون الوصول إىل احلّق أفهامهم((فيه لألفا
 cxxv احْلَْمُد َّللَِِّ الَِّذي َهَداًَن هِلَََٰذا َوَما ُكنَّا لِنَـْهَتِدَي َلْواَل أَْن َهَداًَن اَّللَّ 

تعدده ومها متنافيان  cxxviiiواستغراقه يدل على[ cxxviiوحدة معناه] و/ يدل على11افراد االسم / ورد انَّ  cxxviملا )و( 
 :صح استغراق املفرد فضاًل عن كونه أمشل، أجابفال ي

واجلمع فال يتجه أنَّ ذلك ال  اكتفى به عن التثنية املفرد() االسم ()علىأي: )الـ( االستغراقية  ،ال تدخل()أوال: بقوله: 
 على اثنني واحد ومجاعة واحدة أتمل. cxxixألنَّ رجلني ورجال يدالن ،يُراد غري خمتص ابملفرد

من ذهب  الداللة على معىن )الوحدة( سواء كانت مستفادة من اللفظ تضمنا على (cxxxه )جمردا عنكونحال   )إال( 
ذهب أنَّه موضوع  cxxxiiاسم اجلنس موضوع للماهية مع وحدة ال بعينها، أو مستفادة من تنكريه أو تنوينه التزاما على َمن cxxxiأنَّ 

 هلا فقط.
ستعَمل يف الرتاكيب لبيان النسب واألحكام، وملَّا كان أكثر أكثر ما يُ  cxxxiiiوقال السيد الشريف: ))إنَّ أمساء األجناس

األحكام املستعملة يف الُعْرف واللغة جارية على املاهيات من حيث هي ُفِهم بقرينة تلك األحكام مع أمساء األجناس يف تلك 
النفس مبالحظته مع ذلك  cxxxivالرتاكيب معىن الوحدة، وصار اسم اجلنس إذا أطلق وحده يتبادر منه الفرد إىل الذهن إلِلفِ 

 فإذا دخل عليه حرف االستغراق ُجّرَِد عن هذا العارض الذي منشأه االعرتاض أتمل. cxxxv((سم كأنَّه دالٌّ على معىن الوحدةاال
إذ  ،ال جمموع األفراد وهو املنايف ُكّل فرد()أي: ابملفرد املستغرق معىن  ،)مرادا به(حال كونه  )و(وأجاب اثنيا بقوله:  

فيه مالحظة وحدة أصاًل خبالف األول فإنَّ افراد االسم يقتضي اعتبار الفردية مع اجلنس فإذا مل يكن هناك آخر اقتصر على  ليس
واحدة، وإْن وجد ما يقتضي الزايدة كأداة االستغراق عمل مبقتضاه ومل يكن متنافيا ملقتضى  cxxxviأعين: فردية ،ما هو أقل املراتب

، وأنت خبري cxxxviii. وغريهcxxxviiار الفردية وال مينع اعتبار فردية مع أخرى هكذا قاله السيد الشريفألنَّه يقتضي اعتب ،االفراد
ا يتم كما هو الظاهر   cxliال بشرط شيء وإمَّا إذا اريد به الوحدة بشرط شيء cxlظ/ الوحدة11إذا أريد ابملفرد / cxxxixأنَّ هذا إَّنَّ

 .فال فاعرف
ا امتنع وصف هذا املفرد بنعت اجلمع فال يق  ، إال cxliiال: الرجل الطوال، للمحافظة على التشاكل اللفظي هكذا قالواوإَّنَّ

 فاعلم. cxlivحنو: جاءين الرجال الضاربة cxliiiأنَّه مناف مبا قالوا: أنَّه
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وهو املسمى الفرد املنتشر، واملراد به فرد من اآلحاد إْن كان اللفظ مفرًدا،  (فرد ما)ضمن  )يف(أْن يعترب ويقصد  )وإمَّا( 
ا يعترب فيه ومن املثنيات   cxlvيُطلب فيه اليقني ال خطابيًّا إن كان املقام استدالليًّا()إْن كان تثنية، ومن اجلماعات إْن كان مجًعا، وإَّنَّ

 فرياد به أقل ما يتحقق فيه املفهوم لكونه متيقًنا، وهو الواحد يف املفرد، واالثنان يف املثىن، والعدد الزائد على االثنني بواحد يف
وَجب يف مثل: حّصل الدراهم إال واحد، و يف: حّصل الدرمهني إال درمهان، ويف حصَّل الدراهم إال ثالثة، قال اجلمع فال ي

، مُسَيت مهملة والحتماهلا الكل cxlvi))املؤمُن ِغرٌّ كرمٌي(( :السَّكَّاكّي: ))اجلملة اليت ال تكون ُمبَـيَـَّنة احلال يف الكل وخالفه كقولنا
تعمل إال يف املتيقن وهو البعض، ولطلب اليقني يف االستدالل ال ترتك احلقيقة فيه إىل اجملاز وال وخالفه إْن استعملت مل تس

 أتمل. cxlviiالتصريح إىل الكتابة((
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 املصادر
ي، مكتبة املعارف هـ( حتقيق: مسري بن أمني الزهري 256األدب املفرد ابلتعليقات: حممد بن إمساعيل البخاري، أبو عبد هللا )ت 

 م. 1998 -هـ  1419، 1للنشر والتوزيع، الرايض،ط: 
هـ(، حتقيق: حممد 685أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ًنصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي البيضاوي )ت: 

 بريوت -عبد الرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث العريب 
 هـ 1418 ،1 :ط

 02003-هـ1422 ،مكتبة األزهرية للرتاث ،هـ(911عبدالرمحن بن ايب بكر السيوطي )ت :النحويةاأللغاز 
(، دار 1067 -1017الرومي احلنفي)  إيضاح املكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: مصطفى بن عبدهللا

 .1992 -1413 ،الكتب العلمية
والشيخ  ،هـ( حتقيق: الشيخ عادل أمحد عبد املوجود745 -هـ654األندلسي)  البحر احمليط: حممد بن يوسف الشهري أبيب حيان

-هـ 1422دار الكتب العلمية،  و د.أمحد النجويل اجلمل، ،علي حممد معوض، و د.زكراي عبد اجمليد النوقي
 م2001

هـ( حتقيق: حممد أبو 911ىف: بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتو 
 لبنان / صيدا. -الفضل إبراهيم املكتبة العصرية 

 ،حتقيق: حممد مظهر بقا ،هـ(749مشس الدين األصفهاين )ت:  ،بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب: حممود بن عبد الرمحن
 م1986هـ / 1406الطبعة: األوىل،  ،دار املدين، السعودية

 ،هـ(748ت املشاهري واألعالم: مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب )املتوىف: اتريخ اإلسالم ووفيا-
 م. 1993 -هـ  1413الطبعة: الثانية،  ،دار الكتاب العريب، بريوت ،حتقيق: عمر عبد السالم التدمري

 ،دار الكتب العلمية ،هـ( حتقيق: إلياس قبالن1341حممد بن عبدالرمحن احملالوي ) ت  :تسهيل الوصول إىل علم االصول
2015. 

تشنيف املسامع جبمع اجلوامع لتاج الدين السبكي: أبو عبد هللا بدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي الشافعي )ت: 
 -هـ  1418الطبعة: األوىل،  ،د عبد هللا ربيع، مكتبة قرطبة -هـ(، دراسة وحتقيق: د سيد عبد العزيز 794

 م 1998
 –هـ(، حتقيق: د مصطفى حسن، دار ابن اجلوزي 197اجلامع يف احلديث البن وهب: أبو حممد عبد هللا املصري القرشي )ت: 

 م 1995 -هـ  1416، 1الرايض، ط: 
دين بن مسعود التفتازايّن املتوىف هـ( على خمتصر السعد: لسعدال1230حاشية الدسوقي حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املتوىف )

هـ(، حتقيق: د. خليل ابراهيم 739هـ( شرح تلخيص املفتاح جلالل الدين حممد بن عبدالرمحن القزويين )ت792)
 م.2012، 1لبنان، ط  –خليل، دار الكتب العلمية، دار الكتب العلمية، بريوت 

دار الكتب  هـ(،1206رفان حممد بن علي الصبان الشافعي )ت: حاشية الصبان على شرح األمشوىن أللفية ابن مالك: أبو الع
 م1997-هـ  1417 ،1 :لبنان، ط-العلمية بريوت

 ،الطبعة األوىل ،احلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم: الشريف اجلرحاين حتقيق: رشيد أعرضي دار الكتب العلمية
1428 – 2007. 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

  I
ss

ue
: 1

 

598 

 دار القلم، دمشق هـ(، حتقيق: الدكتور أمحد حممد اخلراط،756السمني احلليب )ت  الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون:
دار الكتب  ،زكرايء توًنين حتقيق:’ بن عبدالقادر األهدل  الشحنة يف علم البالغة: حممد بن املساوى دفع احملنة عن قارئ منظومة

 .2013 ،1ط،لبنان –بريوت  :العلمية
حتقيق: أمحد  ،هـ(803أليب عبدهللا حممد بن أمحد مشس الدين ابن الركن الشافعي) ت :لعربيةشرح الدرة اخلفية يف األلغاز ا

 .2020 ،1:الطبعة ،لبنان -بريوت دار الكتب العلمية ،مصطفى عبداحلليم
 1 لبنان، ط:-بريوت-دار الكتب العلمية  ،هـ(905شرح التصريح على التوضيح: خالد بن عبد هللا بن أيب بكر األزهري )ت: 

 م.2000 -هـ1421
 مكتبة صبيح مبصر. ،هـ(793شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )املتوىف: 

 بنغازي.  –يوسف حسن مطر، جامعة قاريونس  شرح الرضي على الكافية: لرضي الدين االسرتاابذي، حتقيق:
ف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف، أبو حممد، مجال الدين، ابن شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب: عبد هللا بن يوس

 سوراي. –الشركة املتحدة للتوزيع  ،هـ(حتقيق: عبد الغين الدقر761هشام )املتوىف: 
شرح املفصل للزخمشري: يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي املوصلي، 

دار الكتب العلمية،  ،حتقيق: الدكتور إميل بديع يعقوب ،هـ(643يعيش واببن الصانع )املتوىف:  املعروف اببن
 م 2001 -هـ  1422الطبعة: األوىل،  ،لبنان –بريوت 

هـ/ 1395 ،لبنان -بريوت،دار الكتاب العريب ،هـ(968طاشكربي زادة )ت  :الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية
 م1975

 ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: عبد هللا حممود حممد عمر ،بدر الدين أبو حممد حممود بن أمحد العيين :القاري شرح البخاريعمدة 
1421 – 2001 

دار  ،فصول البدائع يف أصول الشرائع: حممد بن محزة بن حممد، مشس الدين الفناري، حتقيق: حممد حسني حممد حسن إمساعيل
 2006 – 1427 ،االوىلالطبعة  ،الكتب العلمية

د. علي دحروج،  هـ(، حتقيق: د. رفيق العجم، و1158كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: حممد بن علي التهانوي )ت: بعد 
 .1996، 1ط:  ،مكتبة لبنان ًنشرون

 بدالرزاق املهدي،حتقيق: ع ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري
 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب 

هـ( حتقيق: عبد هللا حممود 730عالء الدين البخاري احلنفي )ت:  ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي: عبد العزيز بن أمحد
 م.1997 -1418الطبعة األوىل  ،بريوت–دار الكتب العلمية  ،حممد عمر

هـ، حتقيق: أمحد عزو عناية، دار  893اري: أمحد بن إمساعيل بن عثمان احلنفي املتوىف الكوثر اجلاري إىل رايض أحاديث البخ
 م. 2008 -هـ  1429، 1لبنان، ط  –إحياء الرتاث العريب، بريوت 

 هـ(، حتقيق: فائز فارس392اللمع يف العربية: أبو الفتح عثمان بن جين املوصلي )املتوىف: 
 الكويت. –،دار الكتب الثقافية 

النيسابوري املعروف اببن البيع )ت  ستدرك على الصحيحني: أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويهامل
 1990 – 1411بريوت، الطبعة: األوىل،  –هـ(حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 405

السيد أبو  :هـ(، حتقيق241ل بن أسد الشيباين، )ت: مسند أمحد بن حنبل: أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هال
 م 1998هـ ـ 1419 ،1 :بريوت، الطبعة –عامل الكتب  املعاطي النوري،
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دار الكتب العلمية،  ،أ.د. يوسف عبدالرمحن املرعشلي :مصادر الدراسات االسالمية القسم الثالث )الفقه احلنفي واصوله(
 ه.1442، 1الطبعة:
 ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: د. عبداحلميد هنداوي ،ه(792مفتاح العلوم: سعدالدين التفتازاين )ت املطول شرح تلخيص 
 م.2013، 3 :لبنان، ط –بريوت 

 ،مكتبة اخلاجني، القاهرة ،هـ( حتقيق: الدكتورة هدى حممود قراعة215معاىن القرآن لألخفش: أبو احلسن األخفش األوسط )ت: 
 1990 -هـ  1411 ،1ط: 

 هـ.1409 ،مكة املكرمة–جامعة أم القرى  ،حتقيق حممد علي الصابوين ،ه( 338ين القرآن الكرمي: النحاس )ت معا
مازن املبارك / حممد علي محد هللا،  .هـ(، حتقيق: د761مغين اللبيب عن كتب األعاريب: مجال الدين ابن هشام األنصاري)ت: 

 1985دار الفكر، 
: أبو عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )املتوىف: التفسري الكبري -مفاتيح الغيب 

 الطبعة:  ،بريوت –دار إحياء الرتاث العريب  ،هـ(606
ْظِهري )ت: 

ُ
ة هـ(، حتقيق ودراسة: جلن 727املفاتيح يف شرح املصابيح: احلسني بن حممود بن احلسن لكويف الضَّريُر املشهوُر ابمل

 -هـ  1433، 1وزارة األوقاف الكويتية، الطبعة:  -دار النوادر خمتصة من احملققني إبشراف: نور الدين طالب،
 م 2012

، 2ط ،لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت  ،هـ(حتقيق: نعيم زرزور626مفتاح العلوم: يوسف بن أيب بكر السكاكي )ت 
 م 1987 -هـ  1407

 –مكتبة اهلالل  هـ(، حتقيق: د. علي بو ملحم،538الزخمشري )ت:  ،و القاسم حممود بن عمرواملفصل يف صنعة اإلعراب: أب
 1993، 1:بريوت، ط

 م 1999 -هـ  1420، 1ط: ،الرايض –مكتبة الرشد  ،عبد الكرمي بن علي النملة :املهذب يف علم أصول الفقه املقارن
 هـ(684س القرايف )ت نفائس األصول يف شرح احملصول: شهاب الدين أمحد بن إدري

 م1995 -هـ 1416، 1 :حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، علي حممد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط
النهاية يف غريب احلديث واألثر: جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن 

 -هـ1399بريوت،  -حممود حممد الطناحي، املكتبة العلمية -طاهر أمحد الزاوى هـ(، حتقيق: 606األثري )ت 
 م.1979

 -هـ(، دار إحياء الرتاث، بريوت1399هدية العارفني أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني: إمساعيل بن حممد أمني الباابين البغدادي )ت 
 م. 1951لبنان. 

 ،هـ( حتقيق: عبد احلميد هنداوي911بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع: عبد الرمحن
 مصر. –املكتبة التوفيقية 

Makhṭūṭāt al-ṭibb wa-al-ṣaydalah fī al-maktabāt al-ʻāmmah bi-Ḥalab: Salman Qataya، 
University of Aleppo، 1976 
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 اهلوامش
                                                           

i  1/509، وكشف الظنون 1/568ينظر:هدية العارفني. 
iiii / و/.1روضة احلدائق يف الالمات 

iii ظ/.19احلدائق يف الالمات / روضة 
iv  435/ 4، 3/543ينظر: ايضاح املكنون. 
v  434/ 1ينظر: كشف الظنون.  

vi  :ينظر- Makhṭ ūṭ āt al-ṭ ibb wa-al-ṣaydalah:256  
vii  655/ 1ينظر: خزانة الرتاث. 

viii / و/1روضة احلدائق. 
ix / ظ/.19روضة احلدائق 
x  3/237ينظر: شرح الرَّضي على الكافية. 

 xi مة رضي الدين االسرتاابذّي)تلق  . 3/126(. ينظر: سلَّم الوصول684ب أطلق على العامل العالَّ
 .)التاء( يف )ب( 1(

xiii 2 :سورة العصر .  
xiv  :مل يكن املستثىن [ فلو 3] سورة العصر: َءاَمُنوْا  لَِّذينَ ٱالَّ إإفادة الكثرة متأتية من جواز أن يكون املستثىن منه مجًعا فقد ورد االستثناء يف اآلية ذاهتا بقوله تعاىل

  .1/24جزًء من املستثىن منه ملا جاز االستثناء منه. ينظر: شرح الرضي 
xv )يف األصل: والت. خطأ من الناسخ.وما أثبته من )ب. 

xvi )بل( نقص يف )ج(. 
 xvii زائها من غري داللٍة على مجيع أفرادها أو بعضهم، يتوجب يف هذه احلالة أْن تكون الالم استغراقية؛ ألنَّ اللفظ داٌل على ماهية خارجيًة مشخصٌة ُوِضع اللفظ إب

  .3/237ومل يدل دليل على البعض فيتعني كوهنا لالستغراق مبعىن )كّل(. ينظر: شرح الرضي 
xviii  24-1/23ينظر: شرح الرضي. 

xix )الثانية( يف )ج (. 
xx )فرد( نقص يف )ب(. 

xxi 3، 2، 1 :سورة العصر. 
xxii .)إنَّ( يف )ب( و)ج( 
xxiii عقوفتني زايدة من )د(ما بني امل. 
xxiv .)آمنوا( نقص يف )د( 

xxv )زايدة من )ب( و)ج( و)د. 
xxvi )الذين( يف )د(. 

xxvii )يف األصل ) إال إال( وما أثبته من )ب( و)د. 
xxviii .)اجلمع( نقص يف )د( 

xxix )عندي عشرة إال واحًدا( نقص يف )د (. 
xxx )واحدا (يف )د(. 

xxxi )تنقسم( نقص يف )د(. 
xxxii  113ينظر: شرح قطر الندى. 

xxxiiixxxiii  :االستغراق قسمان 
نَساُن َضِعيًفا األول: حقيقي: وهو الذي خيلف )الـ( فيه كّل حقيقًة لشمول األفراد، ويلزم من مشول األفراد مشول اخلصائص، مثل:  ]سورة النساء:   َوُخِلَق اإْلِ

 [ أي: كل واحد من جنس االنسان ضعيف؛ فإنَّه يصح هذا القول على جهة احلقيقة.28
، 113ى اين: ابعتبار صفات األفراد: كانت )الـ( لشمول اخلصائص فقط، مثل: أنت الرجل؛ أي: اجلامع لصفات الرجال احملمودة. ينظر: شرح قطر الندالث

 .2/829ومتهيد الفوائد بشرح تسهيل القواعد 
xxxiv )اجملموع.  :يف )ب 
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xxxv به االستغراق يف العموم. ينظر: حاشية بن محدون على شرح املكودي أللفية ابن مالك ألنَّ النكرة عامٌة ومدلوهلا يقع على عامة أفراد اجلنس، فهي تشا
1/220.  

xxxvi .)اجملموع ( يف األصل و)ب(، وما أثبته من )ج( 
xxxvii  2/233ينظر: بيان املختصر 

xxxviii )السند( يف )د(. 
xxxix هـ( واقام يف شرياز وتويف 740. ولد يف اتكو قرب أسرتاابذ سنة )علي بن حممد بن علي، املعروف ابلشريف اجلرجاين: فيلسوف، من كبار العلماء ابلعربية

التعريفات، وشرح السراجية يف الفرائض، وشرح الكربى والصغرى يف املنطق، وحاشية  :هـ(، كثرت مصنفاته فقد بلغ عددها اخلمسني مصنًفا منها816فيها سنة )
 .29، والشقائق النعمانية 2/197، وبغية الوعاة 13/100على الكشاف. ينظر: اتريخ االسالم 

xl فإن مل....جمازًا( نقص يف )ب( و)ج( :من قوله (. 
xli جلميع الرجال  وقد أوضح الصبَّان ذلك بقوله: ))أي: ابالستعارة أبْن شبهت مجيع اخلصائص جبميع الرجال جبامع الشمول يف )كّل( واستعمل اللفظ املوضوع

اخلصائص،... وحينئٍذ فاحلمل إمَّا على املبالغة، أو على تقدير مضاف ؛أي: جامع ُكّل خصيصة، ولو جعل التجّوز ابستعارة  وهو )الرجل( بـ)الـ( االستغراقية يف مجيع
فهي لشمول خصائص :اللفظ املوضوع جلميع الرجال للرجل الواحد ملشاهبته مجيعهم يف استجماع اخلصائص لكان أقرب مث رأيت اللَّقَّايّن كتب على قول التوضيح

أنت اجلامع خلصائص كل رجل(( جلنس ما نصه: هذا بيان حلاصل املعىن املراد يف قولك: أنت الرجل، ال ملدلول اللفظ؛ إذ مدلوله: أنت ُكّل رجل مبالغًة، واملراد منه: ا
 .1/262حاشية الصبان 

xlii  :263/ 1حاشية الصبَّان  ))وصافتلك الصفة أي مجيع أحواهلا وأصنافها وعند اإلطالق خصائص مجيع األاملراد ابخلصائص. 
xliii  :2سورة البقرة. 
xliv )الكمال. :يف )ب 
xlv و ))معناه أّن ذلك الكتاب هو الكتاب الكامل كأنَّ ما عداه من الكتب يف مقابلته ًنقص وأنَّه الذي يستأهل أْن ُيسمى كتااب كما تقول: ه :جاء يف الكشَّاف

 .1/81. وينظر: الدّر املصون 1/74ن يف الرجال من مرضيات اخلصال(( الكشاف الرجل؛ أي: الكامل يف الرجولية اجلامع ملا يكو 
xlvi )إال وإنَّ فيه :يف )ب. 

xlvii )االرادة( يف )ج(. 
xlviii .)بشمول( نقص يف )ج( 

xlix  2/361، واحملصول 1/225ينظر: املعتمد. 
l .)ما بني املعقوفتني زايدة من )ب( و)د  

li  1/262 ، وحاشية الصبان1/181ينظر: شرح التصريح. 
lii  1/604ينظر: حاشية الدسوقي على خمتصر السعد ، 

liii .)ف( نقص يف )ج( 
livliv  2/107ف)الـ( تقوم مقام )كل( قال النحَّاس: ))فهذا معروف واملعىن أن يقال: أًن أغفر لك كل ذنب(( معاين القرآن. 

lv .)ما بني املعقوفتني زايدة من )ب( و )ج 
lvi وضع، وما أثبته من )ب( :يف األصل. 

lvii  ن تبادر( يف األصل و)ب( و)ج(، وما أثبته من )د(.إ)و 
lviii )عند االطالق( نقص يف )د(. 

lix )ف( نقص يف )ج(. 
lx  1/604ينظر: حاشية الدسوقي على خمتصر السعد. 

lxi  ا اسم موصول. ينظر: شرح التصريح ا تعريفية الستغراق اجلنس لتوفر ا1/181و من النُّحاة َمن يرى أهنَّ  لشروط الثالثة اآلتية:. والصواب أهنَّ
 تصلح )كل( مكاهنا.  -
 جواز االستثناء منه مع كونه بلفظ املفرد. -
 .1/322جواز الوصف. ينظر: شرح الكافية الشافية  -

lxii :ال  :ل الناس حى يقولوااألول: مذهب اجلمهور أنَّه يفيد العموم ودليلهم احلديث: )أمرت أْن أقات:اختلف العلماء يف داللة اجلمع املعرَّف على العموم وفق اآليت
 ها. إله إال هللا..(( وملَّا ذُكِّر به أبو بكر الصديق استعمل االستثناء فقال: إال حبقها، ولو مل يكن عامًّا ملا صح استثناء الزكاة من

تغراقية أو عهدية واالحتماالن متساواين، وهو مردود أنَّه َيتمل العموم واخلصوص؛ ألنَّ )الـ( قد تكون اس والثاين: مذهب املعتزلة: وهلم عليه دليالن مها: األول:
لكلِّ من اجلزء فيصرفه إليه. والثاين: أنَّ جبوابني: األول: أنَّ معىن )الـ( التعريف التعريف مبا يعرفه السامع فإْن كان له عهٌد به فيصرفه إليه، وإْن مل يكن فالسامع أعرف اب
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اق الذي يوحي للجمع حقيقًة وال َُيمل على العهد إال بقرينٍة. والدليل الثاين: أنَّ معىن قوهلم: مجع األمري العلماء أنَّه مل جيمع اجلمع املعرَّف بـ)الـ( يعطي معىن االستغر 
َمن دخل داري أكرمته،  :قلنا العلماء األرض كلهم، والكالم َُيمل على احلقيقة ما مل توجد قرينة صارفة عنها، وقد أجيب عنه أبنَّ هذا الكالم َُيمل على العرف فإذا

 . 4/1497فالكالم ُعرفًا ال يقتضي اكرام اللصوص. ينظر: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن 
 

lxiii 2 :سورة البقرة. 
lxiv )خمصوص( يف )ج(. 
lxv )ما بني املعقوفتني زايدة يف )ب( و)ج( )د. 

lxvi ا تدل على العموم، فكلمة) ال صاغة( سواء دلت على صاغة البلد أو صاعة بالد اململكة فكال الداللتني عامة املعىن. وهللا الذي أؤيد به أنَّ الالم لالستغراق أهنَّ
 تعاىل أعلم.

lxvii ينظر: شرح املفصل البن إذا أريد هبا جنس الرجال وجنس االًنث، فكلمة)الرجل(معناها عامٌّ يراد به مجيع الرجال، وكلمة )إمرأة( لفظ عامٌّ يُراد به كل النساء .
 .5/133، و 3/349يعيش 

lxviii 5 :سورة اجلمعة. 
lxix الدنيا...... ثبوت ( نقص يف )د( :) من قوله. 
lxx .)من( نقص يف )ج( 
lxxi )من( نقص يف )ب (. 

lxxiilxxii )أمشلية( يف )د (. 
lxxiii ية؟ ذهب السَّكَّاكّي إىل أنَّ املفرد االشكال هنا يف اسم اجلنس املفرد املعرَّف بـ)الـ( االستغراقية هل هو أمشل من املثىن واجلمع الداخل عليهما )الـ( االستغراق

نفى مجع الرجال ال الفرد، واستدل بقوله أمشل يف االستغراق من اجلمع فإذا ما قلنا: ال رجٌل يف الدار، فقد نُفَي املفرد ال املثىن، أمَّا إذا قلنا: ال رجال يف الدار، فقد 
 .1/216ل ابختصار اللفظ إىل االطناب يف معناه. ينظر: مفتاح العلوم تعاىل: )رب إين وهن العظم مين( ومل يقل: وهن العظام، فيتوص

lxxiv  1/621ينظر: حاشية الدسوقي على خمتصر السعد. 
 lxxv )حدان( يف األصل و)ب( و)ج(، وما أثبته من )د(. 

lxxvi )جنسها ( يف )ب(. 
lxxvii .)األول إال األول ( نقص يف )ج 

lxxviii  3/238ينظر: شرح الرَّضّي. 
lxxix [ فقد قرأ )وكتابه( فقد عدَّ 285ن قراءة ) وكتابه( يف قوله تعاىل: ) كل آمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله ( ]من سورة البقرة: هو جواب ابن عباس ع

 .1/330، و معاين القرآن للنحاس 1/368)الكتاب( اسم جنس قال. ينظر: معاين القران واعرابه 
مل خيرج منه شيء، فأمَّا اجلمع فال يدخل حتته إال ما فيه اجلنسية من  -نسية قائمة يف وحدان اجلنس كلهاواجل-وقال الزخمشري: )) ألنَّه إذا أريد ابلواحد اجلنس

 .1/331اجلموع(( الكشاف 
lxxx )الكشف ( يف )د(. 

lxxxi  4/605الكشاف. 
lxxxii ا يدخل عليه جمرًدا عن معىن الوحدة، وألنَّه مبعىن كلَّ فرد ال جمموع األفراد؛  جاء يف كتاب املطوَّل: )) وال تنايف بني االستغراق وافراد االسم؛ ألنَّ احلرف إَّنَّ

 .28وهلذا امتنع وصفه بنعت اجلمع(( املطول 
lxxxiii نفيني ب)ال( النافية جاء يف حاشية السيد الشريف على املطول قوله: )) ملَّا ادعى أنَّ استغراق املفرد أمشل من استغراق اجلمع أورد بيانه يف مفرٍد ومجع م

احد أو اثنان ا نص يف االستغراق، فنحو: ال رجَل ال يصح أْن خيرج منه فرد أصاًل، وحنو: ال رجال، مع نصوصيته يف االستغراق إذا جاز أن خيرج فيه و للجنس؛ ألهنَّ 
  .101جاز يف غريه من اجلموع ابلطريق األوىل(( احلاشية على املطول 

lxxxiv .)ما بني املعقوفتني زايدة من )ب 
lxxxv مني احلليب مبا أييت:وردَّه ايًضا الس 
ا من قبيل اجلمع احمللَّى بـ)الـ( اجلنسية، فقد خرجت منه داللة اجلمع لدخول )الـ( االستغراقية عليه   -  أهنَّ
 أنَّ كلمة)َمَلك( نكرة يف سياق النفي دخلت عليها )ِمن( االستغراقية فاندرج حتتها اجلمع لوجود الفرد فيه  -

)َمَلك( كلمة مفردة تدل على   [17] احلاقة    اجلمع بداللة قوله تعاىل: إنَّ

 .10/259املصون  ولو أريد به املفرد ملا حتقق املعىن املراد وهو أنَّ املالئكة على أرجائها ال َمَلك واحد ينتقل على أرجائها يف أوقات. ينظر: الدرّ  -
lxxxvi  :33سورة البقرة. 
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lxxxvii  :31سورة البقرة. 
lxxxviii 1/234، والبحر احمليط 1/153، والكشاف 1/63كل األمساء والصفات للمسميات. ينظر: معاين القرآن لألخفش   فهي مجع معرَّف بـ)الـ( أريد به. 

lxxxix 134 :سورة ال عمران . 
 xc أراد به اجلمع  :. واثنيهماأوهلما: أراد به املفرد واملعىن: فإْن عفوَت فأنت حمسٌن، واملعىن: هللا َيب كل فرد من احملسنني :فسَّر االمام الرازّي )احملسنني( بتفسريين

أبوحيان االندلسي، ورجَّح الرازي األول من القولني فاملقصود به الرسول  فاملقصود هم الفئة القليلة اليت وردت بقوله تعاىل: )إال قليٌل منهم(، و وافقه البيضاوي و
 .384/ 3، والبحر احمليط 1/129، وأنوار التنزيل 11/326)صلى هللا عليه وسلم( ؛ إذ هو املأمور ابلعفو والصفح. ينظر: مفاتح الغيب 

xci  6/281، والبحر احمليط 1/388، والكشاف 3/191ينظر: معاين القرآن للنحاس. 
xcii وب وال يركب س أكثر من ثاملعىن: ركب فرسا ولبس ثواب أبيًضا، فقد دلَّ اسم اجلنس اجلمعي املعرَّف بـ)الـ( على املفرد لقرينة عقلية فال يسع االنسان أْن يلب

 .2/388، ومعاين القرآن للنحاس 3/191أكثر من فرس. ينظر: معاين القرآن لألخفش 
xciii )ال( نقص يف )ج(. 
xciv .)بل واحد( يف االصل وما أثبته من )ب( و)ج ( 
xcv  1/260، وحاشية الصبان 1/309، ومهع اهلوامع 73ينظر: مغين اللبيب. 

xcvi )ما بني املعقوفتني زايدة من )ب. 
xcvii :و1/25هـ( 855عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين )ت ينظر ، 

xcviii ا هنا دل ت على اجلنس بداللة القرينة هنا يناقض العلماء فيما ذهبوا إليه أبنَّ اجلمع احمللَّى بـ)الـ( تكون فيه )الـ( لالستغراق، فبالرغم من التعميم إال أهنَّ
إذا دخلت عليه )الـ( يكون جمازًا عن اجلنس، فإذا قلنا: يركب اخليل فاملراد فرسا واحًدا، فال يُعقل أْن يركب كل املخصصة لبعض املذكور ال كله، فإنَّ اجلمع العاّم 

نسية ال نث.؛ ألنَّ دخول )الـ( اجلاخليل، ولو أقسم أبنَّه ال يتزوج النساء، أراد هنا اجلنس أيًضا وتزوج بعد ذلك يعّد حانثا بواحد، إال إذا نوى العموم حقيقًة فال َي
  ،1/260، وحاشية الصبان 3/25يبطل اجلمع. ينظر: عمدة القاري 

xcix  .)ما بني املعقوفتني زايدة من )د  
c 60 :سورة التوبة. 

ci )بشراء( نقص يف )ج(. 
cii  4/1829ينظر: نفائس األصول يف شرح احملصول. 

ciii  1/98، 1/97منهم التفتازاين. ينظر: شرح التلويح على التوضيح 
civ )َّنقص يف )ب( )أن. 
cv )من( نقص يف )ب(. 

cvi )من قوله: اجلماعة.....فوقهما( نقص يف )د (. 
cvii قلت: آم يف الثالثة إىل  يشري هنا إىل قول سيبويه أنَّ مجع القلة الصحيح ملا فوق الثالثة إىل العشرة فقد جاء يف الكتاب: )). ولو مسيت رجال شفًة أو أمًة مث

 .2/521، وشرح التصريح 235، واملفصل يف صنعة االعراب 171.وينظر: اللمع 3/401اء، ولقلت يف شفٍة: شفاٌه.(( الكتاب العشرة، وأمَّا يف الكثري فإم
cviii .)ما بني املعقوفتني زايدة من )د 

cix )املستغرق( نقص يف )د ( 
cx )ما بني املعقوفتني زايدة من )د. 

cxi  112ينظر: احلاشية على املطول . 
cxii دة من )ج(ما بني املعقوفتني زاي. 

cxiii كثري، قالوا: جاء يف شرح املفصل قوله: ))وهو لفظ مفرد دل على اجلمع، ال واحد له من لفظه، وجيمع يف القلة على "أنعام". فإذا مجعوا هذا اجلمع للت
لنوع؛ ألن النعم مجع من جهة املعىن، وأقل ما "أًنعيم"، فـ "أًنعيم"، على هذا مجع اجلمع، فلو قال له: "عندي أًنعيم" فأقل ما يلزم به سبعة وعشرون من ذلك ا

ابقلها تسعة، كان أقل ينطلق عليه اسم اجلمع ثالثة، فإذا مجعت، وقلت: "أنعام"، فإن أقل تضعيفها ثالث مرات، فتصري تسعة، فإذا مجعت "أنعاما"، وكان املراد 
 .1/145الكافية. وينظر: شرح الرضي على 3/303تضعيفها ثالث مرات، فتصري سبعة وعشرين(( 

cxiv )للجنس( نقص يف )ج(. 
cxv  99-1/98ينظر: شرح التلويح على التوضيح. 

cxvi )املراد( نقص يف )د(. 
cxvii .)يف اجلملة( يف )ب( 

cxviii )من قوله ) ابألمشلية... بشيء ( نقص يف )ج. 
cxix قائل ذلك العصام.يف األطول. :هامش 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

  I
ss

ue
: 1

 

604 

                                                                                                                                                                                     

cxx )نقص يف )ب(. :)الذي 
cxxi )احلقيقية( يف )ج(. 

cxxii  ب( و)د(.)إنَّ( يف( 
cxxiii .)يف األصل )مل( وما أثبته من )ب 
cxxiv  232املطول شرح تلخيص املفتاح. 
cxxv 43 :سورة األعراف. 
cxxvi )ملا( نقص يف )ب( و)ج(. 

cxxvii  شخصية ألنَّ الاملراد ابلوحدة هنا الوحدة الشخصية الذهنية فهي متعددة، وإْن أريد هبا الوحدة الشخصية اخلارجية فتكون )الـ( جنسية ال استغراقية ؛
 .الذهنية ال تتناىف مع التعدد الذي يقتضيه االستغراق

cxxviii .)ما بني املعقوفتني زايدة من )ب( و)ج 
cxxix .)يدل( يف )ب( 

cxxx )عن ( نقص يف )ب(. 
cxxxi موضوع( مثبتة يف األصل و)ب( وهي زايدة من الناسخ (. 

cxxxii ما( وما أثبته من )ب( :يف األصل(. 
cxxxiii ية من حيث هي ؛ أي: من غري اعتبار قيد معها أصاًل، وهو معىن عاّم غري معنيَّ ككلمة)أسد ( ينظر: تشنيف اسم اجلنس: هو ما ُوضع للحقيقة الذهن

 .406/ 1املسامع جبمع اجلوامع 
cxxxiv االلف(، وما أثبته من )ب( :يف االصل(. 
cxxxv  2/443كشاف اصطالحات الفنون. 

cxxxvi .)الفردية ( يف األصل و )ب(، وما أثبته من )ج( 
cxxxvii 115ية على املطول ينظر: احلاش. 
cxxxviii  1/149، وكشف االسرار 2/65ينظر: فصول البدائع. 
cxxxix .)يعم( يف )ج( 

cxl أي: الوحدة الشخصية الذهنية ال الوحدة النوعية. 
cxli .)بشرط شيء( نقص يف )د( 

cxlii لالم العاّم جيب أن يكون متناواًل للكلِّ عند علة ذلك أمران: أوهلما: مراعاة للتشاكل اللفظي بني الصفة واملوصوف، واثنيهما أنَّ اسم اجلنس املعرَّف اب
 .139، وتسهيل الوصول إىل علم االصول 2/23االطالق حمتماًل ما دونه إىل األدىن كما يف قوهلم: ال أتزوج النساء. ينظر: كشف األسرار 

cxliii )من( يف )ج(. 
cxliv   :[ فقد وصف اجلمع ابملفرد، وكذا قول الشاعر:20ر: ]القم  َكأَنَـُّهْم َأْعَجاُز ََنٍْل مُّنَقِعرٍ وقد وصف اجلمع ابملفرد وقد ورد ذلك كثريا كقوله تعاىل 

 أاَل إنَّ جرياين العشية رائٌح دعتهم دواٍع من هوًى ومنادح  
  .31فقد وصف )جريان( وهو مجع بـ)رائح( وهو مفرد، وعلة ذلك أنَّ )فاِعل( يراد به الكثرة. ينظر: األلغاز النحوية 

 cxlv 9/96تغراق. ينظر: الكوثر اجلاري كونه املقام خطابيا يكون بعّد )الـ( لالس. 
cxlvi  1/103، و املستدرك على الصحيحني 215، واألدب املفرد 358رواه أمحد والرتمذّي وأبو داود. ينظر: اجلامع البن وهب. 

: اخلدَّاع، ومعىن احلديث أنَّ املؤمن احلّق موصوف ابلسهولة والليونة مل يعهد  احليلة واملكر. ينظر: النهاية يف غريب احلديث والغّر: الذي مل جُيرب االمور، واخِلبُّ
 . 5/253، واملفاتيح يف شرح املصابيح 3/354

cxlvii  1/442مفتاح العلوم. 


