رسالة في
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
للشيخ يحيى المغربي
(من علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين)
شرح وتحقيق ودراسة
د .عبدالفتاح الحموز
أستاذ مشارك /جامعة مؤتة

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
ف الوحيد الذي يجمع في أثنائهه تلهك
لع َّل هذه الرسالةَ النفيسة ت ُعَ ُّد ال ُم صنَّ َ
التعهر ف الهى اسهم الجهنس وعلمهه
الفروقَ الدقيقة الكثيرة التي ت ُت ّخَه ذُ عمهدة ف فهي
ُّ
والتفريق بينهما لفظا ف
ومعنى والقو ُل نفسهه بالنسهبة الهى اسهم الجهنس والنكهرة
ف
وعلههم الجههنس واسههمه المقتههرن بههت (أل) ا سههتغراقيَّة الجنس هيَّة و يههر ذلههك مههن
المسائل األخرى التي ت ُطالعنا فيها.
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هن فههي َّ
ولع ه ّل أهميّتههها تكمه ُ
أن النحههاة قبههل القههرنين السههابع والثههامن الهجههريين
(القرن الثامن يمكن ْ
أن يُع َّد قرنَ مصنّفها) يكتفون في ههذه المسهةلة باتّخهاذ مها جهاء
في كتاب سيبويه منها عمدت َهم وضالّت َهم علهى الهر م مهن أنَّهه لهم يُ لش ْهر الهى بعه
الفروق ا َّ ايما فء ولع َّل السبب في ذلك يعود الى َّ
يدور في فلك
أن تلك الفروق وما
ُ
فهالمبرد وابهن السهراش والزمخشهري لهم
علم الجنس واسهمه لهم تسهت لو علهى سهوقها
ّ
هن ْ
يُزَ ّ لودونا في تآليفهم بما ي ُْم لك ُ
أن يُ َعه َّد مهن بهاب ا سهتدراك أو الزيهادة علهى مها فهي
كتاب سيبويه زيا َدة ف على َّ
أن هنالك بع َ النحويّين كابن جنّي وأبي علي الفارسي
عدْنا اليه من تآليفهم النحويَّة.
يرهما قد تناسوها فيما ُ
و ل
قصب السبق فيهما فهي ههذه المسهةلة بةيهدي نحاتهمها
ولع َّل هذين القرنين يُ َع ُّد
ُ
صه غة ُمصه لنّف
يعيش وابن الحاجهب وابهن
كابن مالك وابن
عصهفور و يهرهم وبخا ّ
غ
َ
َب من ير تر ُّد غد الهى َّ
أن قصهب السهبق
هذه الرسالة الشيخ يحيى المغربي الذي أ َ ْذه ُ
في هذه المسةلة في هذين القرنين و يرهما من القرون السابقة والالحقهة بنحويّيهها
كهةبي حيهان والمهرادي والسهيوطي وأصهحاب مظهان الحواشهي والشهروح المختلفههة
كالصبّان والشيخ خالد األزهري والشيخ يس الحمصي و يرهم – يكاد يكون بيهده
ُ
حيث ع ّدة ُ الفروق واستقصاؤها وتعليلها وتوضهي ُحها و يهر ذلهك ولسهك أن لك ُهر
من
أَنَّه قهد أهمهل استقصهاء األعهالم الجنسهيَّة التهي تطا للعُنها فهي العربيهة كمها استقصهاها
يره من السابقين والالحقين؛ ألنَّهها تهدور فهي فلهك موضهول رسهالته ههذه كمها
يبدو ب ليّنا ف من عنوانها.
ولقد رأيكُ ْ
ّ
مظهان
أن أ ُ َم ل ّه َد لهذه الرسالة بالحهديث عهن مصهنلّفها الهذي أه َملَتْهه
يمكن ْ
ُ
أن نُقَدّم به صورة ف وافيةف كاملةف عن سهيرته
تزودنا بما
التراجم المختلفة ا ْذ لم ّ ل
ُ
ير ذلك من المسائل التي ي ُْم لك ُ
هن أن
من
سرتُه و ُ
حيث شيو ُخه وتالميذهُ وتآليفه وأ ُ َ
تدور في فلك هذه السيرة ولع َّل عم َدتنا فيها تقو ُم على مها طالَعنها فهي رسهالته ههذه
َ
هن ْ
ي المش هدَّدة) مههن األعههالم التههي ي ُْم لكه ُ
أن تكههون لشههيو غ قههد تلقَّههى بع ه َ
ورسههالة (أ ّ
ي فهي
علومه منهم في بع ال َحلقاك العلميَّة وما طالعنا به اسماعيل باشا البغهداد ّ
ك قليل غة ْ
العارفين) من معلوما غ
عه َددْنا يحيهى المغربهي الهذي تهر َج َم لهه ههو
(هدية
ان َ
ل
مصنّف هذه الرسالة.
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َو أتْبَ ْع ه كُ ذلههك بمسهههاماك النحههويّين المختلفههة فههي هههذه المس هةلة األوائل ه لل
والمتة ّخ رين؛ ليبدو اسها ُم ُم صنّلفها بيّلنها ف يَسُه ُّد فرا ها ف فهي مكتبتنها النحويَّهة فيهها
ف مخطوطتها الوحيدة.
ص ل
َو َو ْ
ورأيكُ ْ
ك وعبارا غ
ض ها مصطلحا غ
ك
أن أ َ ْس لُك فيها مسلكا ف أشر ُ
ح فيه وا لم َ
ض ل فيما يتراءى لي موجزا ف ُم ت َّ لخ ذا ف عمدتي في ذلك مظا َّن النحو
و يرهما وأ ُفَ ل ّ
يجاز وتت َّم الفائدة ُ التي نَ ْن شُ ُدها .وزينَّ ْ
ك
اإل ل
واللغة و يرهما؛ لتكت لم ل في مواضع ل
آخرها بفهرسين لألعالم والموضوعاك لتس ُه َل العودة ُ الهى مسهائلها المختلفهة
وثال غ
ث للمراجع التي ات َّ َخ ْذ ت ُها عمدتي في تحقيق هذه الرسالة.
وبع ُد فالله أسة ُل ْ
أن يوفقّنها عهالمين ومتعلّمهين لخدمهة لغتنها العربيَّهة لغهة
القههرآن الكههريم وأسههةلُه ُ المغ لف ه َر ة َ ا ْن زَ لَ ْل ه كُ وجزي ه َل الثههواب ْ
ان أص هبْكُ وهههو
ناصر و ُم عين.
خير
المولى
ُ
غ
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صنّف رسالة في الفرق بين علم الجنس
ُم َ
واسم الجنس
ي
يحيى ال َم ْغ ِرب ّ
تزودنها بمها يمكهن ْ
َّ
أن نَتَّخهذه عمه َدتنا
لع َّل
مظان التراجم المختلفة و يرهها لهم ّ ل
فهي توضهيم مهها يهدور فهي فلههك سهيرة هههذه الشخصهيَّة مهن حيه ُ
هث األسهرة ُ والتههنقّالك
والتهآليف و يرههها ا ْذ أهملتههه تمامها ف ا َّ مهها طالعنها بههه اسههماعيل باشهها البغههدادي فههي
ي :يحيى بن محمد بن أحمد بن سليمان
(هديَّة العارفين) حمالف على ما َّ
مر" :ال َم ْغرب ُّ
ي نزيل الحرمين مهن تالميهذ ابهن سهبعين مهاك فهي حهدود سهنة
ي الصوف ّ
ال َم ْغ لرب ّ
خمس وثمانين وسهتمائة .صهنّف الوراثهة المح َّمديهة والفصهول الذاتيهة فهي
586هت
غ
الههرد علههى أسههتاذه ابههن سههبعين"( .)1ولقههد نقههل مهها مه َّهر عمه ُهر رضهها كحالههة فههي كتابههه
المههؤلّفين)( )2والقههو ُل نفسههه مههع أسههماء الحمصههي فههي فهرسههها (فهههرس
(معجههم
ل
مخطوطاك دار الكتب الظاهريَّة علوم العربية النحو)(.)3
ص نّلف هذه الرسالة ال َّم ا أ َ ْن يكهونَ شخصها ف َم ْغ لر بيّها ف آخهر
ي أ َ َّن م َ
ويتراءى ل ّ
ير المشار الليه وال َّم ا ْ
ان يكون هنالك خطة ٌ في تحديد سنة وفاته ولع َّل األ َ َّو ل
هر وأرجههم ويعه ل ّ
هز زه تلههك األعههالم التههي تطا لل عنهها فههي رسههالته هههذه ورسههالة
أظهه ُ
ص نّفين يمكن أ َ ْن يكون بعضهم معاصرا ف له و الب ظنّلي
(أي) وهي أ َعال ٌم لم َ
أ َنَّه كان يلتقيهم في حلقاك الدرس مريدا ف
ي
وطالب غ
َ
علم الذا استثنينا ابن التل لم سان ّ
ي المتوفى سنة 566هت
الفهر ّ
()5
()2

()6

وابن عروة خاعة الهذي لهم نُ َو فَّه ْق فهي ا هتهداء

ِإسماعيل باشا البغدادي (ت5331 :هـ) ،هدية العارفينِ ،إستانبول5311 ،هـ.121/2 :

مصنفي الكتب العربية ،بيروت – مكتبة المثنى ،ودار ِإحياء
عمر رضا كحالة ،معجم المؤلفين ،تراجم
ّ
التراث العربي.225/53 :

()3

أســماء الحمص ـي ،فهــرم موطوطــات دار الكتــب العاهريــة ،عاــوم الاغــة العربيــة ،النحــو ،مطبوعــات

()1

انعر الصفحة.551 :

مجمع الاغة العربية بدمشق5313 ،هـ5113 -م.201 :
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ّ
متصهو ف
ويعز ز ما نذهب الليه أ َيضها ف أ َ َّن ابهن سهبعين فيلسهوف أنهدلس
اليه.
ّل
ي أ َن يكههون تلميههذه يحيههى المغربههي متصههوفا ف نحوي ها ف فههي
نحههوي فمههن الب هدّه ّ
الغالب ويبدو ذلك بيّلنا ف في رسالته "الوراثة المحمدية والفصول الذاتية".
وهذه األعالم هي أبو محمد الحسن بن قاسم المرادي المتهوفي سهنة 967ههت الذ
()6
ي
طالعنهها فههي هههذه الرسههالة ورسههالة (أَي) واإلمههام الحههافظ ابههن مههرزوق والشههاطب ّ
اللذان ورد ذكرهما فهي رسهالة (أي) أيضهاف" :واست ُ ْشه لكل كهال ُم المعهد علهى ههذه الصهور
السك بةحكامها المذكورة حتى قال اإلمهام الحهافظ ابهن مهرزوق :لا َّن ههذا البيهك أشهك ُل
بي غ
ك في هذا الرجز قتضائه حصر اإلعراب فهي صهورة واحهدة مر ّكبهة مهن عهدمين
ي قهههائم فاقتضهههى بمفهومهههه البنهههاء فهههي
همههها عهههدم اإلضهههافة وعهههدم الصهههدر نحهههو :أ َ ّ
ع لل ْمكَ من َّ
أن البناء النَّما هو في صهورة
[جميع]( )5ما بقي من الصور وليس كذلك لما َ
واحدة وهي السادسة وأجاب هو عهن ذلهك بهة َ َّن األجوبهة – و لا ْن كثهرك -فالهذي أقهول
بهههَّ :
هك فههي جميههع الصههور ال ّ الذا أُضههيفَ ْ
ان (مهها لههم) بمعنههى (ال َّ ) والمعنههى :وأ ُ لعربَه ْ
ك
هدر وعليههه قههو ُل عائشهةَ – رضههي اللههه عنههها( :-مهها ُخ ليّه َهر رسههو ُل اللههه –
وانحههذف الصه ُ
صلى الله عليه وسلم -بهين أمهرين ال َّ اختهار أَيسهرهما مها لهم يكهن الثمها ف)( )9أَي :ال َّ اذا
كان لاثما ف فال تخيّر فيه و يختاره فا ستثناء منقطع ولو بقيك (مها لهم) علهى حالهها
لزم أن يُ َخيّر بهين المهةثوم بهه و يهره و يصهلم .وأجهاب يهرهُ بجهواب حسهن وههو
ي و يرهما أ َ َّن النفي منصب .)8("....
الذي عليه المرادي والشاطب ّ
ولع َّل ابنَ مرزوق الوارد في هذا النص هو محمد بن أَحمد بن محمد بن مهرزوق
صاحب (ايضاح السالك على أَلفيهة ابهن مالهك فهي
العجيسي الخطيب (917هت981-هت)
ُ
()1

انعر الصفحة.551 :

()1

أي المش ّـدد ،،تحقيـق د .عبـدالفتا
انعر في هذا القول :الشيخ عثمان النجدي (ت5500 :هــ) ،رسـالة ّ
الحموز ،عمان -دار عمار ،ودار الفيحاء ،الطبعة األولى5101 ،هـ5111 -م.11 :

()1

()1

في األصل" :بجميع".

يحي ــى المغرب ــي ،رس ــالة ألي ،وه ــذو الرس ــالة موطوط ــة ف ــي دار الكت ــب العاهرّي ــة ،ف ــي مجم ــو ر مـ ـ

 ،1111وهي تاي في رسالت (الفرق بين عام الجنم واسم الجنم) ،ور ة.11 :
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سههههر أَقههههام فههههي مصههههر فتههههرة ف
ي مف ّ
ي محههههدّث نحههههو ّ
النحههههو) وهههههو فيقهههههٌ أَصههههول ّ
ثم رجع اللى تلمسان مسقط رأَسه( )7ويظهر لي أَنَّهه المهراد؛ ألنَّهه لهم يطهالعني ابهن
ومعاصهرا ف
مرزوق آخر قد شرح أَلفيّة ابن مالك( )17ويُ َع ّزز ذلهك كونههُ فهي مصهر
ل
للشيخ المغربي مصنّف هذه الرسالة.
ي الوارد ذكهره فهي ههذا الهنص أيضها ف فيظههر لهي أَنَّهه لابهراهيم بهن
أَما الشاطب ّ
موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي أَبو السحق الشهير بالشاطبي المتوفى
صهاحب (شهرح علهى الخالصهة
سر وهو
ُ
ي مف ّ
سنة 977هت وهو فيه أصولي لغو ّ
()11
لّ
ويعزز ذلك شرحه أللفية ابن مالك السابق وكونهُ
في النحو في أسفار أربعة)
َّ
وأن الشيخ عثمان النجدي قد
وم َّمن أقام في مصر
معاصرا ف لمصنّف هذه الرسالة ل
نقل عنه في رسالته (أي) المشهددة التهي قمنها بتحقيقهها" :وههذا جهوابٌ دقيهق أفهاد
معناه أَبو لاسحق الشاطبي و يره .)12("....
ي آخهر يهر الهذي تهرجم لهه
وبعد
ُ
فيظهر لي أ َ َّن مصه لنّف ههذه الرسهالة َم ْغ لربه ُّ
مر -على الر م من أنه يمكن أَن يقال لانَّهه كهان مهن
اسماعيل باشا البغدادي – كما َّ
المع َّمههرين علهى أ َ َّن و دتههه كانههك فههي العقههد الخمسههين مههن القههرن السههابع الهجههري
وعلى ْ
أن يكون عمره وقك تلقيه العلم من ابن سبعين المتوفي سنة 57هت قريبا ف من
عشر سنواك وهو عمر يجعلنا نذهب اللى أَنَّه قد كان معاصرا ف بن مالك صاحب
األلفية المتوفّي سنة 556هت وهي مسةَلة تجعلنا نذهب لالى احتمال تلقّيه العلم عنهه
ّ
محهط
أَيضا ف وبخاصة أ َ َّن شيو َخهُ الذين ر َّجحنا تلقيه العلم منهم قد أَقاموا في مصر
أنظار العلماء وكعبتهم في هذه الفترة ويُ َع ّزز ذلك لاطهالق لقهب مهولى عليهه وههو
كحالة ،معجم المؤلفين.51/1 :
( )1انعر عمر ّ
كحالة ،معجم المؤلفين235/53 ،511/55 ،55/5 :
( )50انعر عمر ّ

كحالة ،معجم المؤلفين ،551 -551/5 :إسماعيل باشا البغدادي ،إيضا المكنون.521/2 :
( )55انعر عمر ّ

المشدد.11-11 :،
( )52الشيخ عثمان النجدي ،رسالة أي
ّ
وانع ــر ف ــيمن س ــموا بالش ــاطبي :عم ــر كحال ــة ،معج ــم المـ ــؤلفين،215 ،11/3 ،511 ،11 ،15/2 :
.152/53 ،531/50 ،521 ،521 ،501/52 ،12 ،51/55 ،511 ،1/1 ،211 ،550/1
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لقبٌ كان ي ْ
ُطلَ ُق على علماء األزهر في القرن الثامن الهجري وبعده – كما يتراءى
لي.)13(-
أ ّما وفاته فيمكن أ َ ْن تكون قبل سنة 967هت على أ َ ْن يكون قد تلقَّى العلم مهن
ُ
تكون
الشاطبي أَو نقل عنه بعد أَن قضى ردحا ف طويالف من عمره وهي مسةَلةٌ تكاد
نادرةف.
ويظهر لي أَنّهُ يم لك ُن أ َ ْن يُعَ َّد من شيوخه أَو من نَقَ َل عنهم من الذين كانوا في
مر لابراهيم الشاطبي وابن مرزوق والمهرادي وممهن نقهل
عصره حمالف على ما ّ
عنهم من يرهم ابن سبعين

()16

وابن مالك لكون رسالة (أي) المشهار اليهها تهدور

النعماني ــة ف ــي عام ــاء الدول ــة
( )53انع ــر ف ــيمن لقّ ــب ب ــالمولى :ط ــا كب ــر زادو (ت111 :هـ ــ) ،الش ــقااق
ّ
العثمانية ،بيروت – دار الكتاب العربي5311 ،هـ5111 -م.
ّ

( )51ابن سبعين هو أبو محمد عبدالحق بن إبراهيم بن محمد ِ
اإلشبياي المرسي الصوفي ،ولـد سـنة 151ه ـ
أو 153هــ ،وانتقـل إلــى سـبتة وبــرد المشـرق ،وحــي حججـقا كثيـر ،،وأ ـام بمكــة ،ويقـال إنـ جـاور بعـ

األو ــات بغــار ح ـراء يرتجــي أن ي تي ـ وحــي كمــا أتــى النبــي – صــاى الا ـ عاي ـ وســام -بنــاء عاــى مــا

يعتقدو ،و ال الغبريني (ت151 :هـ) فيـ فـي كتابـ (عنـوان الد اريـة فـيمن نع ِـرع مـن العامـاء فـي المااـة
السابعة بجاية" :)221 :ومنهم الشيخ الفقي الجايل النبي العارع ،الحاذق  ....ل عام ومعرفة ونباهة
وبراعة وبرغة وفصاحة ،رحل إلى العدو ،،وسكن بجاية مد ،،ولقي من أصـحابنا أنـام ،وأوـذوا عنـ ،
وانتفعوا ب في فنون واصة .ل مشاركة في معقول العاوم ومنقولها ،ولـ فصـاحة لسـان ،وطر ـة اـم،

وفهـم وجنــان ،وهــو أحــد الفضــرء ،ولـ أتبــا كثيـر ،مــن الفقـراء ومــن عامــة النــام  .".....ومــن ت ليفـ :

كتــاب البــدو ،كتــاب الاهــو ،اإلحاطــة ،مــا ا نبــد لاعــارع من ـ  ،رســالة العهــد ،شــر كتــاب إدريــم عاي ـ
السرم ،وغير ذلك من التصانيع األور المتعدد .،و يل إن ل أتباعقا نيعرفون بالسبعينية .وتوفّي سنة

111هـ أو 111هـ .انعر في ترجمت  :أبو العبام أحمد بـن أحمـد بـن عبدالاـ الغبرينـي (ت151 :هــ)
فيم ْن نع ِرع من العاماء فـي المااـة السـابعة بجايـة ،تحقيـق عـادل نـويه
عنوان الدراية ل
اآلفاق الجديد ،،الطبعة الثانية5111 ،م ،231-231 :محمـد بـن شـاكر الكتبـي (ت111 :هــ) ،فـوات
 ،بيـروت– دار

الوفيات والذيل عايها ،تحقيق د .إحسان عبام ،بيروت – دار صادر ،213/2 :ابن العماد الحنباـي،
شذرات الذهب في أوبار من ذهب ،330-321/1 :شهاب الدين أحمد بن عاي بن حجر العسقرني

(ت112 :ه ــ) ،لســان المي ـزان ،بيــروت -دار الفكــر لاطباعــة والنشــر والتوزيــع ،312/3 :الحــافع ابــن
كثير (ت111 :هـ) ،بيروت -دار الفكر لاطباعة والنشر والتوزيع ،215/53 :أحمد بن محمـد المقـري
التامساني ،نفح الطيب في غصن األندلم الرطيب ،تحقيق د .إحسان عبـام ،بيـروت – دار صـادر،
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في فلك قوله:
ف
ضت ْ
ي كمتا وأُع لْربَتا ما لتم ت ُ َ
أ ُّ
ف
وصههههههههههتد ُْر وص للهههههههههههتا ضميههههههههههت ٌر انحههههههههههت َذ ْ

مر أيضا ف فما يلي:
أ َ َّما ما ي ُْم لك ُن أ َ ْن يُعَ َّد من تآليفه حمالف على ما َّ
( )1رسههالة فههي الفههرق بههين علههم الجههنس واسههم الجههنس وهههي الرسههالة التههي
نحقّقها.
( )2رسالة أَي وههي تهدور فهي فلهك قهول ابهن مالهك السهابق وأولهها" :ومهن
يهدرس فهي كتهاب التسههيل علهى
المالئه – رحمه الله تعهالى -حهين كهان ّ
قول ابن مالك في ألفيته  "....وآخرها" :فتلك ستة كاملة و لان اعت َ َب ْهركَ
اإلعراب نحو :أيّهم هو
وجو َد الضمير مع تمام الصلة وهي من صور ل
اإلعراب سهتة فهالمجمول سهبع انتههى وصهلى اللهه
قام – كانك صور ل
على سيّدنا محمد على آله وصحبه وسلم".
نص طويل ُم ْقتَه َبس
( )3الوراثة المح ّمدية والفصو ُل الذاتيّة ولقد اهتديْكُ الى غ ّ
منههها طالعنهها بههه المقه ّهري فههي (نفههم الطيههب)" :ووقههع فههي رسههالة لههبع
ُّ
وأظهن اسهمه يحيهى بهن أحمهد بهن سههليمان
تالمهذة ابهن سهبعين المهذكور
وس ّماها بالوراثة المح ّمدية والفصول الذاتيّة – مها صهورته :فهم ل ْن قيهل مها
الدليل على أ َ َّن هذا الرجل الذي هو ابن سبعين هو الوارث المشهار اليهه
قلنهها :عههدم النظيههر واحتيههاش الوقههك الليههه وظهههور المشههار الليههها عليههه
ونصيحته ألهل الملّة ورحمته المطلقة للعالم المطلق ومحبّته ألعدائهه

5311هـ5111-م ،511/2 :حاجي وايفة ،كشع العنون عن أسامي الكتـب والفنـون،115 ،112 :
 ،5115البغدادي ،هدية العارفين ،103/5 :إيضا المكنون.311 311/2 ،30/5 :

-553 -

وقصده لراحتهم مع كونهم يقصدون أذاه "....
مر.
أ َ َج ْزنا كونه من تالميذ ابن سبعين كما َّ

( )51المقري ،نفح الطيب.511/2 :
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()16

وهي مسةَلةٌ تص ُّم لا ْن
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الفرق بين علم الجنس واسمه
النحويّون ومسأَلة
ِ
لع َّل هذه المسةلةَ لم تكن مشهورة ف أَو شائعةف أو لم يتنبَّه الليها النحويّهون األوائله ُل
صه لنّف ههذه
قب َل عصر الشيخ يحيهى المغربهي فهي الغالهب (القهرن الثهامن الهجهري) م َ
يرهمها مهن النحهويّين
الرسالة ولع َّل ما يُعَ ل ّهز ُز مها نهذهب الليهه أ َ َّن سهيبوي له
ّ
والمبهر َد و َ
الالحقين لم يشيروا الى بع الفهروق لا َّ لايمها فء فسهيبوي له يُ ْف لهر ُد لعلهم الجهنس واسهمه
ُ
يكهون فيهه ا سه ُم
ص ل ّر َح بهذا المصطلم فيه "ههذا بهابٌ مهن المعرفهة
ير أ َ ْن يُ َ
بابا ف من ل
واحه ٌد منههها أولههى بههه مههن
هاص شهها لئعا ف فههي األ ّمههة"( )15وجههاء فيههه مهها يلههي" :لههيس ل
الخه ُّ
نحهو قوللهكَ لألسهد :أَبهو الحهارث
يهره
اآلخر و ي َُتو َّه ُم به واح ٌد دون آخ ََر له اسه ٌم
ُ
ُ
بَ :دأ َ ُن وأَبو لجع َدة َ  .......فك ُّل
وأسا َمةُ وللثعلب :ث ُ َعالَةُ وأبو
س ٌم وللذئ ل
س ْم َ
الحصين َ
ل
هارث أَو هههذا
ههذا يجههري خبه ُهرهُ مجهرى خبه لهر عبداللههه ومعنهاه الذا قلههك :هههذا أَبهو الحه ل
الثعلب وليس معناه كمعنى زي غد و لا ْن كهانَ معرفهةف
ثُعالةُ – أنَّك تري ُد هذا األس َد وهذا
َ
س لهمعكَ باسهمه
 ....واذا قُ ْلكَ  :هذا أَبو الحار ل
ث فةَنك تُري ُد هذا األسد أَي :ههذا الهذي َ
ف بعينه قبه َل ذلهك
أو هذا الذي قد عر ْفكَ أ َشباهَه .و تري ُد أن تُشير لالى شيءغ قد ُ
ع لر َ
ْ
ص ههذا
كمعرفته زيداف .ولكنَّه أراد هذا الذي ك ُّل واحهد مهن أ ّمتهه لهه ههذا ا سه ُم
فهاخت ُ ّ
ص الههذي ذكرنهها بزيهدغ؛ َّ
ف الرجههل
المعنههى باسههم كمهها اخهت ُ َّ
ألن األسههد يتصه َّهر ُ
ف تصه ُّهر َ
ُ
ويكون نكرة ف فة َرادوا أسما فء تكون ال َّ معرفةف وتلزَ ُم ذلك المعنهى .والنَّمها منه َع األسه َد
وما أَشبهه أ َ ْن يكونَ له اس ٌم معناه معنى زي غد -أ َ َّن األ ُ ْس َد وما أشهبهها ليسهك بةَشهيا َء ثابته غة
ُمقيم غة مع الناس فيحتاجوا الى أَسماءغ يعرفون بها بعضا ف مهن بعه
أن سيبوي له قد زَ َّو َدنا لايمها فء لب َحه ل ّد علهم الجهنس وأَنَّهه يُعا َمه ُل لفظها ف معاملهةَ
النص ّ
لنا من هذا
لّ
".....

()19

ويتبهيَّن

( )51أبو بشر عمرو بن عثمان بن نبر سيبوي (ت510 :هـ) ،الكتـاب ،1 :: ،تحقيـق عبدالسـرم هـارون،
الهياة العامة لاكتاب – القاهر5111 -5111 ،،م.13/2 :

( )51سيبوي  ،الكتاب.13/2 :
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المعرفة في العربيَّة وأَنَّهُ لم يُه َد ّ لو ْن تلهك الفهروق الكثيهرة الدقيقهة التهي تطا للعُنها عنهد الشهيخ
ي و يره لم ّم ْن هم في عصره وبعده.
يحيى المغرب ّ
ي وبعهدهما
ويتراءى للنحويّين في عصري ابهن مالهك والشهيخ يحيهى المغربه ّ
النص و يره في هذا الباب – َّ
علم الجنس اليما فء قد ذكر
من هذا
ّ
أن سيبوي له في ح ّدله َ
فرقها ف بينههه وبههين اسههمه لايمهها فء أيضها ف للنَ ْسهت لَمع لالههى المههرادي" :والجميه ُع يشههتركُ فههي
ُ
صها فهو علهم الجهنس أو مهن
ض َع لها من
حيث خصو ُ
مطلق صورةل األسد فم ل ْن ُو ل
()18
ُ
عمو ُمها فهو اسم الجنس .وفي كالم سيبوي له لايمها ٌء لالهى ههذا الفهرق "....
حيث ُ
وابن الحاجب" :فال بُ َّد من التخيُّ لل في تقديرها أعالما ف قال سهيبوي له كالمها ف معنهاه َّ
أن
ل
()17
ي:
هذه األلفاظ موضوعةٌ للحقائق المعقولة المت َّ لحدة في الذهن "......
واألشمون ّ
حاصلُهُ أ َ َّن هذه األسهما َء
"وفي كالم سيبوي له اإلشارة ُ الى الفرق فم ل َّن كالمه في هذا
ل
عةٌ للحقائق المتّحدة في الذهن  )27("...وقيل لا َّن سيبوي له لم يُب ليّ ْن معنهى اسهم
موضو َ
باإلشارة(.)21
الجنس ا لت ّكا ف على
ل
ظهوره عن َدهم ولذلك طالَعنا ل
سههُ مههع أبههي العبّههاس المبههرد مههن حيه ُ
ي
والقههو ُل نف ُ
هث لا فهها ُل المصههطلم النحههو ّ
والفروق بين هذين ا سمين ال ّ اليما فء ال ْذ يكاد كالمه في هذه المسةَلة يدور في فلك
هاب
كههالم سههيبويه علههى الههر م مههن أَنَّههه قههد عقههد لههها بههابين فههي (المقتضههب)" :هههذا به ُ
الداخلَة علهى األجنهاس"
المعرفة
ل

()22

ي يكها ُد يكهون
علهى الهر م مهن أ َ َّن البهاب الثهانل َ

ألفيــة ابــن مالــك ،م،2 :
ادي (ت111 :ه ــ) ،توضــيح المقاصــد والمســالك بشــر ّ
( )51الحســن بــن اســم الم ـر ّ
الكايات األزهرية ،الطبعة الثانية.511/5 :
تحقيق د .عبدالرحمن عاي سايمان ،القاهر – ،مكتبة ّ

( )51ابو عمرو عثمـان بـن عمـر المعـروع بـابن الحاجـب (ت111 :هــ) ،اإليضـا فـي شـر المفصـل:: ،
 ،2تحقيق د .موسى بناي العاياي ،بغداد – مطبعة العاني.13/5 :

( )20الشيخ محمد عاي الصبان (ت5201 :هـ) حاشية الصبان عاى شر األشموني عاى ألفيـة ابـن مالـك،
القاهر – ،دار إحياء الكتب العر ّبية ،عيسى البابي الحابي وشركاو.531 -531/5 :
( )25انعر الصبان ،حاشية الصبان.531/5 :

( )22أبو العبام محمد بن يزيد المبرد (ت211 :هـ) ،المقتضب ،1 : ،تحقيق محمـد عبـدالوالق عضـيمة،
القاهر – ،المجام األعاى لاشؤون اإلسرمية5311 ،هـ5311 -هـ.11/1 :
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سه من ير زيا َدةغ لا َّ في بع
َ
الباب األو َل نَ ْف َ
ف
ي ُمصه لنّ ل
ويظهر لي أ َ َّن النحويّين قبل عصري ابن مالك والشيخ يحيى المغربه ّ
ك التهي تطا للعنها فهي
اإليمهاءا ل
هذه الرسالة قد تنا َ
سوا ههذه المسهةَلة تمامها ف لاذا اسهتثنينا تلهك ل
سهراش ال ْذ لهم
مر وأَبي القاسم الزمخشهري وأبهي بكهر بهن ال ّ
كالم سيبوي له والمبر لد كما َّ
األمثلة(.)23

عهدْكُ لاليههها ومههن هههؤ لء أبههو علهي الفارسهي( )26وابه ُ
هن
ذكرههها فههي مظهها لنّهم التههي ُ
َيه لهر ْد ُ
()28
()29
()25
ّ ()26
وابهن الخ ّ
ُ
ُ
ُ
شهاب( .)27أ َ َّمها
فهارس
وابهن
ي
وابهن بابشهاذ
جني
غ
والصهيمر ّ
أبو القاسم الزمخشري فيظهر لي أَنَّه أشار لالى هذه المسهةلة ايمها فء علهى الهر م مهن أنّهه
يطا للعُنهها بمصههطلم علههم الجههنس واسههمه" :وقههد س ه َّموا مهها يَتَّخذونههه ويةلفونههه مههن خههيلهم
بشهخص بعينهه
َص
و لابل له ْم و َهن لَم له ْم وكال لبههم و يهر ذلهك بهةعالم كه ُّل ل
غ
واحه غد منهها مخهت ٌ
ف فيُحتا ُش الهى التمييهز بهين
ي  ....وما يُت َّ َخذُ و يُؤْ لَ ُ
يعرفونه به كاألعالم في األتاس ّ
بةسهر له
ير ذلك فهم ل َّن العلهم فيهه للجهنس
أفراده كالطير والوحوش وأحناش األر
ل
و ل
ضهُ أولى به من بع غ فملذا قلكَ  :أَبو بَراقلش وابن َدأْيَة وأسهامة وثعالهة وابهن
وليس بع ُ
( )23المبرد ،المقتضب.351/1 :

( )21انعــر أبــو عاــي الفارســي الحســن بــن أحمــد بــن عبــدالغفّار (ت311 :ه ــ) ،اإليضــا العضــدي ،تحقيــق د .حســن
شــاذلي فرهــود ،القــاهر -،مطبعــة دار الت ـ ليع ،الطبعــة األولــى5311 ،ه ـ5111 -م ،المســاال العســكريات فــي

النحو ،تحقيق د .عاي جابر المنصوري ،بغداد -مطبعة الجامعة ،الطبعة األولى5115 -5110 :م.

( )21انعر :أبو الفتح عثمان بـن جنـي (ت 312هــ) ،المـبهي فـي تفسـير أسـماء شـعراء الحماسـة ،تحقيـق د.
حسن هنداوي ،دمشق – دار القام ،بيروت – دار المنار ،،الطبعة األولى5101 :ه ـ5111 -م ،كتـاب
الامع في العربية ،تحقيق د .فااز فارم ،الكويت -دار الكتب الثقافية.501 :

( )21انعــر طــاهر بــن أحمــد بــن بابشــاذ (ت ،)111 :شــر المقدمــة المحســبة ،تحقيــق د .والــد عبــدالكريم،
الكويت ،الطبعة األولى 5111م.511 :

( )21انعر :أبو محمد عبدالا بن عاي الصيمري (من نحا ،القرن الرابع الهجري) ،التبصر ،والتذكر ،،تحقيق

عاي الدين ،دمشق – دار الفكر ،الطبعة األولى 5102هـ5112 -م.11 :
د .فتحي مصطفى ّ
( )21انعــر :أبــو الحســين أحمــد بــن فــارم (ت311 :ه ــ) ،الصـاحبي فــي فقـ الاغــة وســنن العــرب فــي كرمهــا،
تحقيق مصطفى الشويمي ،بيروت– مؤسسة أ .بدران لاطباعة والنشر5111 ،م5313 -هـ.

( )21انعر :أبو محمد عبدالا بن أحمد بن أحمد بن الو ّشاب (ت111 :هـ) ،المرتجل ،تحقيق عاي حيـدر،
دمشق5312 ،هـ5115 -م.
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لقتههرة وبنههك َ
هرب الههذي مههن شههةَنه كيههكَ وكيههكَ ومههن هههذه
ق – فكةنههك قلههكَ  :الضه ُ
ط َب ه غ
علهم كاألسهد وأُسها َمةَ والثعلهب وثُعالَهةَ  )37("...فههو فهي
األجناس ماله اس ُم غ
جنس واس ُم غ
ل
ههههههههههههذا الهههههههههههنص يهههههههههههذكر ايمههههههههههها فء أ َ ّن علهههههههههههم الجهههههههههههنس لهههههههههههيس كهههههههههههالعلم
هيس
الشخصهي الههذي يَ ْخهت ُّ
َص شخصها ف بعينله له يُشه ل
هار ُكهُ فيهه يه ُهرهُ أ َ َّمها علههم الجهنس فله َ
َص ك َّل فر غد من أفرا لد الجنس(.)31
كذلك لاذ يخت ُّ
يدور في فلك ما في كتهاب سهيبوي له
ي في هذه المسةَلة
ُ
ويتراءى لي أ َ َّن الزمخشر ّ
سههراش الههذي َي ْكتَفَههي بنقههل بع ه ل مهها فههي الكتههاب" :قههال
س ههُ مههع ابههن ال ّ
منههها والقههو ُل نف ُ
ي :هههذا الههذي سههمعكَ
هارث فةَنههك تري هدُ :هههذا األسههد أ َ ْ
سههيبويه :ف هملذا قل هكَ  :هههذا أَبههو الحه ل
شهير لالهى شهيءغ قهد عرفهه بعينهه قبهل
ل
باسم له أَو هو الذي َ
عر ْفكَ أشبا َههُ و تري ُد أ َ ْن ت ُ َ
ذلك كمعرفته زيدا ف وعمرا ف ولكنه أراد هذا الذي ك ُّل واح غد من أمته له هذا ا س ُم وانَّمها
َمنَ َع األس َد وما أ ْش َب َههُ ْ
أن يكونَ له اس ٌم معناه معنى زي غد – أ َ َّن األُسْه َد ومها أشهبهها ليسهك
بةَشيا َء ثابت َ غة مقي َمة مع الناس .)32("...
ُ
ُ
ق بهين
حيث
قصب سبق التفصيل في هذه المسةَلة من
ويظهر لي أ َ َّن
ُ
َ
تهدوين الفهرو ل
ُ
يكون بةَيدي نُحاة القرنين السابع والثامن الهجريين (عصري ابن
علم الجنس واسمه يكا ُد
ف ههذه الرسهالة يُعَه ُّد أ َ َّول مهن أَفردهها ب ُمصهنَّف
صنّف هذه الرسالة) ولع َّل ُم َ
مالك و ُم َ
صنلّ َ
خاص جمع فيه فروقها الكثيرة َ ولسكُ مغا لليا ف ال ْن قلكُ ال ّن هذه الرسالة تُعَه ُّد أوفهى وأكمهل
ّ
لّ
مظهان
ما يطا للعُنا في هذه المسةلة في هذه الفترة ولع َّل ما يُ َع ل ّز ُز ما نذهب لاليهه أ َ َّن مها فهي
ُ
ُ
عهيش (ك563 :ههت) فهي شهرحه
باإلضافة لالى ما فيها
نحوييها يكا ُد
فهابن ي َ
يكون موجزا ف ل
ي وأ َ َّن
لكالم أبي القاسهم الزمخشهري يطا للعُنها بهالفرق بهين العلهم الشخصهي والعَلهم الجنسه ّ
ى؛ ألَنَّهه يشهم ُل جميهع أفهراد الجهنس فههو يُعا َمه ُل معا َملَهةَ
ي يُعَ ُّد معرفةف لفظا ف نكرة ف معن ف
الثانل َ
( )30انعر :موفق الدين يعي
المنيرية 31/5 :ـ ـ ـ ـ

بن يعي

(ت113 :هـ) ،شر المفصل ،عنيـت بطبعـ ونشـرو ِإدار ،الطباعـة

( )35انعر :ابن يعي  ،شر المفصل ،31/5 :ابن الحاجب ،اإليضا في شر المفصل.12/5 :

( )32أبو بكر محمد بن سهل بـن السـرا :النحـوي البغـدادي (ت351 :هــ) ،األصـول فـي النحـو ،3 :: ،تحقيـق د.
عبد الحسين الفتاي ،بيروت– مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى5111 :هـ5111 -م.511/2 :
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ُ
اإلضافة والمن ُع من الصهرف لا ْن
المعرفة من
حيث َ
ع َد ُم اقترانه بحرف التعريف وعد ُم ل
ك علَّههةٌ أخههرى زيههادة ُ علههى العلميّههة ومجههي ُء النكههرة حهها ف منههه نحه ُهو :هههذا أسهها َمةُ
تههوافَ َر ْ
مقهههههههههههههههههههههههبالف ورأَيهههههههههههههههههههههههك ثُعالَهههههههههههههههههههههههة مو لليّههههههههههههههههههههههها ف( )33والقهههههههههههههههههههههههو ُل
سهُ مع ابن الحاجب (ك565 :هت) فهي شهرحه لكهالم أبهي القاسهم الزمخشهري أيضهاف:
نف ُ
"فههال بُ ه َّد مههن التخيُّ ه لل فههي تق هدليرها أعالم ها ف قههال سههيبوي له كالمهها معنههاه أ َ َّن هههذه األلفهها َ
ظ
مخاط لبك .)36("...
ق المعقولة المت َّ لح َد لة في الذهن بينك وبين
ل
موضو َ
عةٌ للحقا لئ ل
والقههو ُل نف ُ
سهههُ أَيضهها ف مههع ابههن مالههك (ك592 :هههت)" :وقههد وضههعوا لههبع ل
األجناس أَعالما ف أَع َ
ط ْوها في اللفظ ما لألعالم الشخصيّة من ا ستغناء من تعريهفغ
ل
صه ُد باسهم الجهنس يهر العلهم لاذا قُ لهرنَ بهةل مهن
بةَداةغ أَو لاضافَ غة َوقصهدوا بهها مها يُ ْق َ
ق أَو عه غد  ....فة ُسا َمةُ صا لل ٌم للمعن َييْن لا َّ أ َ َّن األس َد يد ُّل علهى أَحهدلهما لا َّ
اس لت ْ
غرا غ
مقرونا ف بةل أو ما يقوم مقا َمها وأسا َمةُ يد ُّل عليهما بنفسه .)36("...
ُ
عصفور (ك557 :هت) يكتفي في هذه المسةَلة بهة َ َّن أسهماء األجنهاس
وابن
غ
ف ت َعريفُها من تنكيرها لا َّ با ستقراء؛ ألنَّها تقع على أَشيا َء مفردةغ ويَعُ ُّد ما
يُ ْع َر ُ
هف بهالنكرة
ص ُ
َيت َ َع َّر ُ
ف منها بهةَل ومها تجهي ُء النكهرة ُ منهه حها ف – معرفهةف أ َ َّمها مها يو َ

( )33انعر ابن يعي  ،شر المفصل 31/5 :ـ ـ ـ ـ
موجود ٍ ،وذو ٍ
ٍ
ات كثير.،
حقيقة
واسم الجنم عندو ما كان دااّق عاى
ل
انعر شر المفصل.21/5 :
( )31ابن الحاجب ،اإليضا في شر المفصل.12/5 :

ِ
ِ
ـع لاواحـد باعتبـار
وذكر ن
ابن الحاجب ألنهـم اسـتغنوا بـالعام الجنسـي عـن اسـم الجـنم لمـا لعامـوا ألنـ ن نوض ل
اسم الجنم باعتبار الوجود.
ؤدي
الحقيقة ،فهو يؤدي في المعنى ما ني ّ
ن
انعر اإليضا في شر المفصل.11/5 :

( )31انعر في ذلك :جمال الدين بن مالك (ت112 :هــ) ،شـر عمـد ،الحـافع وع ّـد ،الرفـع ،تحقيـق عـدنان

عبدالرحمن الدوري ،بغداد -مطبعة العاني5311 ،هـ5111 -م ،شر التسهيل ،تحقيق د .عبدالرحمن

الســيد ،القــاهر – ،مكتبــة اانجاــو المص ـرّية ،511/5 :ألبــو عبدالا ـ محمــد بــن عيســى الساســياي ،شــفاء
العايل في شر التسهيل ،3 :: ،تحقييق د .الشريع عبدالا عاي الحسيني البركاتي ،مكة المكرمـة –
الفيصاية ،الطبعة األولى5101 :هـ5111-م.255/5 :
ّ
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حرف التعريف فهو نَكرة ٌ(.)35
ويقبل
َ
قصهب السهبق
ف هذه الرسهالة فيظههر لهي أ َ َّن
صنَّ ُ
َ
ي ُم َ
أ َ َّما الشي ُخ يحيى المغرب ّ
مواض ُع ا تفاق وا فتراق استقصا فء وتبويبا ف وتعلهيالف
ُ
حيث
في هذه المسةَلة بيده من
ل
مستعينا ف بما تلقَّاه من بعه شهيوخه فهي حلقهاك الهدرس– كمها سهيةَتي -ولعه َّل ههذه
المسةَلة تبدو بَ ليّنَةف في تلك الفروق التي تطا للعُنا في هذه الرسالة:
ُ
ل للفهرد الواحه لد
حيث لا َّن ك َّل واح غد منهمها موضهو ٌ
فقان في المعنى من
( )1أَنَّهما ُمت ّ ل
ي ل الشمولي( )39فهال فهرق بينهمها ال َّ فهي اللفهظ الهذي يَ ْك ُم ُ
هن فهي معامله لة
البدل ّ
العرب لعلم الجهنس ُمعاملَهةَ
ُ
عه ُّدهُ مهن المعهارف ال ْذ
ي مهن
حيهث َ
ل
العلهم الشخصه ّ
ع ْو لم َل م َعا َملتها في ا بتداء به ومجيء النكرة حا ف منه وال َم ْنعل من الصرف
ُ
لاذا تههوافَ َر ْ
هف
ك فيههه علَّ ههٌ أخههرى زيههادة ف علههى العلميَّههة كالتههاء فههي أُسهها َمةَ واألله ل
ووزن الفعل
سبْحانَ علما ف للتسبيم
والنون المزيدتين في كيسانَ علما ف للغَد لْر و ُ
ل
ل
ك أ َ ْوبَر علما ف لضرب رديءغ من الكمةة(.)38
كما في بنا ل
َّ
ي في العربيَّة بُ َّد له مهن
( )2أ َ َّن هنالك فرقا ف في المعنى بينهما
ألن الحكم اللفظ َّ
ل للفههرد
سه غد موضههو ٌ
معنهى يطابلقُههُ ويصه ل
هاحبُهُ ولهذلك قيه َل ال َّن اسههم الجهنس كة َ َ
ف
ل
ي الخارجي (خارش الذهن) أ َ َّما عله ُم الجهنس كةَسها َمةَ وثُعا َلهةَ فموضهو ٌ
البدل ّ
للماهيّة المتّحدة التي

تَعَ ُّد َد فيها وعليهه فههي متع ليّنَهةٌ

عامهةٌ تشهمل أفهرا َد

الجنس كالنكرة.
ولكن علم الجنس مال َح ٌ
َّ
ظ فيه قي ُد الحضهور فهي
ل للماهيَّة
( )3أ َ َّن كليهما موضو ٌ
ذهن المخَا َ
الذهن لا َّما ُ
ب و لا َّما ذ ْه ُن الواضع – كمها سهيةَتي فيمها بعهد -علهى
ط ل
ُ
ُ
كهون
حيهث
الر م من أ َ َّن الحضور واقل ٌع في كليهما وشَهت َّانَ مها بينهمها مهن
( )31انعــر :عاــي بــن مــؤمن بــن عصــفور (ت111 :هــ) ،شــر جمــل الزجــاجي ،2 :: ،تحقيــق د .صــاحب

ألبو جنا  ،الجمهورية الع ار ّية ،و ازر ،األو ـاع والشـؤون الدينيـة – ِإحيـاء التـراث اإلسـرمي5102 ،ه ـ-
5112م.

شمولياق يشمل جميع أفراد الجنم.
( )31أي :بد ٌل من مسماو دفعةق واحد،ق ،وليم بداق
ّ
( )31انعر الصبان ،حاشية الصبان عاى شر األشموني.531/5 :
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أَحدلهما ملحوظا ف واآلخر ير ملحوظغ .
ُ
ههي
ل لها من
( )6أ َ َّن كليهما موضول للماهيَّة على أ َ َّن علم الجنس موضو ٌ
حيهث َ
سههها مقصههو َدة ٌ ألفههراد) أ َ َّمهها اسههمه فلههها مههن حيه ُ
هي (مههن حيه ُ
هث
هث هههي نَ ْف ُ
هه َ
عار
البْها ُمها في المواضع المتعدّدة َو ْفقَ ل
ل للماهيَّههة أَيضها ف علههى أ َ َّن اسههم الجههنس تبههدو فيههه فههي فههر غد
( )6أ َ َّن كليهمهها موضههو ٌ
األذهان واألزمان واألمكنة.

ي (خههارش ذهههن الواضههع أو المخاطههب وبههدلي مههن المسههمى
خههارش بَ ه َدل ّ
شمولي) أ َ َّما علمه فليس كذلك.
ي غ وعليه فهو نَ لك َهرة ٌ أَو كهالنك لرة أ َ َّمها علمهه
( )5أ َ َّن اسم الجنس موضو ٌ
ل لفر غد بدلل ّ
ي وعليه فهو كهالمحلَّى بهت(أل) ا سهتغراقية – كمها
فللعموم الشمولي البدل ّ
سيةَتي فيما بعد.-
ل للماهيَّههة بقيههد وجودههها فههي الههذهن (متعيّنههة فههي
( )9أ َ َّن اسههم الجههنس موضههو ٌ
خار لج له أ َ َّما علمه فبقيد الذهن فقط.
الذهن ومحدَّدة) أَو ل
ُ
الفهروق الكثيهرة ُ
ُ
حيهث
ي فهي ههذه المسهةَلة مهن
ولع َّل ال
سههام الشهيخ يحيهى المغربه ّ
َ
الدقيقَةُ و َي ُْرها من المسائل التي تطا للعُنا في هذه الرسالة – يبدو َب ليّنها ف بجهالءغ باإلضهافة
الههى مهها يُطا للعُنهها فههي مظه ّ
ص ه غة الحواشههي والشههرو ُح التههي تَت َّ لس ه ُم
هان النحههو المختلفههة وبخا َّ
يهر
با ستقصاء والزيادة والتعليل وشرحل كث غ
ير من المسائل النحويَّة التي تبدو مو َجزة ف َ
مستوفاةغ فةَبو حيّان النحوي (ك966 :هت) يذكر أ َ َّن شيخه أ َبا الحسن الضائع قهد ذههب
عه ّدله معرفهةف لفظها ف نكهرة ف
ضه َع لمعقوليهة األسهد الذهنيّهة زيهادة ف علهى َ
الى أ َ َّن علم الجنس ُو ل
س ُر فم ل َّن أَسا َمةَ ي ْ
ُط لل ُق على ك لّل أَسدغ :ولههذا زعهم
معنى" :وتحقُّ ُق العلميَّة في لمثْ لل هذا يع ُ
ضهم أَنَّه نكرة ٌ في المعنى وعومل معاملة المعرفة لفظا ف وال ْن كان شهائعا ف فهي جنسهه
بع ُ
وكان شي ُخنا أَبو الحسن بن الضائع – رحمه الله -يذهب الى أ َ َّن أسامة ُوض َع لمعقوليهة
تكثيره و شياعه في الذهن و لان ْ
كان فهي
معنى مفرد و يمكن
األسد الذهنيَّة وذلك
ُ
ف
الخارش ينطلق على كثيرين وأ َ َّن أَسدا ف ُوضع شائعا ف في جنسه مقصودا ف به في الخارش
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فهذا ُ
فوق ما بينهما"(.)37
ي (ك967 :هت) في شرحه لما جاء في ألفية ابن مالك مهن ههذه المسهةلة
والمراد ّ
يههذهب الههى أ َ َّن هنهاك فرقها ف بينَهمهها فههي المعنههى؛ َّ
ألن التفرقههة فههي اللفههظ تههؤذ ُلن بفههرق فههي
ض َع عنده للد لة على معنى األسديّة المعقولهة التهي توجهد ا َّ
المعنى فَعَلَ ُم الجنس ُو ل
فههي الههذهن فههي خارجههه أ َ َّمهها اس ه ُمه فللد لههة علههى الشههيال .والتحقيه ُ
هق عنههده فههي هههذه
ُ
سه ٌد
المسةَلة" :أ َ ْن تقولَ :اس ُم الجنس هو الموضول للحقيقة الذهنيّة من
هي فَة َ َ
هي َ
حيث َ
ل
هار قيه غد معههها أَصهالف وعلَه ُم الجههنس كةَسهها َمةَ موضههو ٌ
موضههو ٌ
ل للحقيقههة مههن يههر اعتبه ل
ل شخصههي لههها مههع قطههع النظههر عههن
ي الههذي هههو نههو ٌ
للحقيقههة باعتبههار حضههورها الههذهن ّ
المعرف بالالم التي للحقيقة والماهيَّة  .....والجميع يشترك في مطلق
لافرادها
َّ
ونظيرهُ
ُ
ُ
ُ
حيهث عمو ُمهها
صها فعلم الجنس أَو مهن
ض َع لها من
حيث خصو ُ
صورة األسد فملن ُو ل
فهو اس ُم الجنس"(.)67
وابن هشام األنصاري (ك951 :هت) في (شرح شذور الهذهب)( )61و(شهرح
اللمحة البدرية)( )62يهذهب الهى حه ّد علهم الجهنس فقهط مهن حيه ُ
ث كونُهه يُ َعه ليّ ُن مسه َّماه
هذكر أ َ َّن كثيههرا ف مههن الضههعفاء َي ْست َ ْشه لك ُل
تعيههينَ ذي األداة الجنسهيَّة أَو الحضههوريَّة ويه ُ
التعريف في علم الجنس وربما لط بع
"وكثير من الضعفاء يستكش ُل
تعريفَهُ:
ٌ
َ
هف بههاأل للف
النحههاة فههي ذلههك سههفها ف بغيههر علههم و َمههن استشههكل ذلههك فليستشه لك لل التعريه َ
والالم الجنسيَّة أَو الحضوريَّة فيما مث َّ ْلنَا به؛ َّ
ألن علم الجهنس يُسْهت َ ْع َمل لا َّ ههذين
ا ستعمالين"(.)63
( )31محمد بن يوسع بن عاي ألثير الدين ألبو حيان النحوي (ت111 :هــ) ،النكـت لحسـان ،تحقيـق د .عبـد
الحسين الفتاي ،بيروت -مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى5101 :هـ5111-م.13 :

( )10المرادي ،توضيح المقاصد والمسالك بشر ألفية ابن مالك.511-513/5 :

( )15محمد بن عبدالا جمال الدين بن يوسع بن هشام األنصاري (ت115:هـ) ،شر شذور الذهب ،ومع
كتاب منتهى األرب بتحقيق شر شذور الذهب ،لمحيي الدين عبدالحميد.531-531 :

( )12محمد بن عبدالا جمال الدين بن هشام األنصـاري (ت115 :هــ) ،شـر الامحـة البدريـة فـي عاـم الاغـة
العربية ،تحقيق د .هادي نهر ،بغداد -مطبعة العاني5311-5111 ،هـ.301 -301/5 :

( )13ابن هشام األنصاري ،شر الامحة البدرية.301 -301/5 :
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ي يذك ُر أَنَّهمها ُم ْلت َبسهان لصهدق كه غّل منهمها علهى كه ّل فهرد مهن أَفهراد
والسيوط ّ
الجنس وأ َ َّن بع النحاة عدَّهما من باب الترادف وأ َ َّن علم الجهنس نكهرة ٌ حقيقهةف
أَو أَنَّه معرفةٌ مجازا ف
ويدور في هذه المسةَلة في فلك ما يطا للعنا عنهد المهرادي كمها
ُ
وذكر في (األشباه والنظائر في النحهو)( )66أ َ َّن فهي تحقيهق علميهة أَسهامة –
مر(.)66
َّ
َ
نقالف عن ابن العلج في البسيط – أَربعةَ أَقوا غل:
المعرف بةَل الجنسيَّة وأَنَّهُ نكرة ٌ
ل للجنس بةَسره على أَنَّه بمنزلة
( )1أَنَّهُ موضو ٌ
َّ
ي وهو قول أَبي سعيد وابن بابشاذ وابن يعيش.
في المعنى وتعريفُه لفظ ّ
المعهرف بهةَل العهديّهة
ل للحقيقة المت َّحهدة فهي الهذهن علهى أَنَّهه بمنزلهة
( )2أَنَّه موضو ٌ
ّ
ُ
ل لكه ّل
والفرق بين أَسا َمة وأَسه غد فهي ههذا القهول أ َ َّن اسهم الجهنس موضهو ٌ
الذهنيَّة
فرد من أفراد النول على طريق البدل فالتعدُّد فيه من أَصل الوضع أ َ َّما التعهدد
في العلم الجنسي فيجيء ضمنا قصدا ف وهو قو ُل ابن الحاجب.
ض ه َع لههه والذا أ ُ ْ
( )3أَنَّههه الذا أ ُ ْ
ط للههقَ علههى الواحههد يكه ُ
ط للههقَ علههى
هون قههد أُطلههق علههى مهها ُو ل
الجميع فلكونهه منهدرجا ف تحهك الوضهع األول إلطهالق وضهع اللفهظ عليهه أَو ف ثهم
أَصههبم ي ُْطلَه ُ
هق عليههه مه ّهرة ف ثانيهةف وثالثهةف َو ْفههقَ أَشخاصههه مههن يههر تصه ّهور أ َ َّن الثههاني
ض لعه هر ٌ صهحيم ولعه َّل
والثالث هما األول أَو يره؛ وعليه فملنَّه لم يتعلَّق بو ْ
وحهش
السبب في ذلك يعود اللى أ َ َّن الواحد من جفاة العرب يشهتق اسهما ف مهن خلقهة
غ
أو فعله يُطلقه عليهه لكونهه ريبها ف أَو عجيبها ف والقهو ُل نفسهه فهي لاطهالق ههذا ا سهم
مرة ف ثانيةف أَو ثالثةف على مثل ذلهك الهوحش لاذا وقهع نَ َ
ظ ُهرهُ عليهه مهن يهر قيه لد كهون
ضه َع لهه ا سهم ال ْذ يكتفهى فهي ههذه المسهةَلة
الثاني أَو الثالث هو األول نفسه الذي ُو ل
ض َع له العلم.
بكون الثاني أَو الثالث من جنس األول الذي ُو ل
ل للد لههة علههى القهد لّر المشههترك بههين الحقيقههة الذهنيَّههة
( )6أ َ َّن علههم الجههنس موضههو ٌ
َّ
ألن لفظ أسهامة يهد ّل علهى الحيهوان المفتهرس عهري األعهالي
والوجوديَّة
( )11انعر :همع الهوامع في شر جمع الجوامع ،تحقيق د .عبدالعال سالم.211/5 :

( )11جرل الدين السيوطي (ت155 :هـ) ،األشباو والنعاار في النحو ،م ،2 :تحقيق ط عبدالرؤوع سعد،
القاهر -،مكتبة الكايات األزهرّية5311 ،هـ5111 -م 511/2 :ـ ـ ـ ـ
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وهما صفتان يشترك فيهما الذهن والوجود الذي يقتضي التعدُّد الذي يُع ُّد من
اللههوازم علههى أَنَّههه لههيس مقصههودا ف بالوضههع بخههالف اسههم الجههنس الههذي يُ َع ه ُّد
تَعَ ُّددُه مقصودا ف بالوضع.
وينتهههي السههيوطي لم ّمهها مه َّهر الههى أ َ َّن هنالههك فرقها ف فههي األحكههام اللفظيههة بينهمهها
نص أَهل اللغة عليه.
زيادة ف على الفرق في المعنى ويُ َع ل ّززهُ ُّ
سهام الشيخ يحيى المغربي مص لنّف ههذه الرسهالة يبهدو بيّنها ف بجهالءغ فهي ههذه
ولع َّل لا َ
المسةَلة باإلضافة الى ما يُطالعنا في حواشي النحو المتةَخرة التهي يهدور مها فيهها فهي فلهك
الشههرح والتعليههل والتبويههب والزيههادة واستقصههاء المسههائل المختلفههة فههي مظانلّههها لجمعههها
()65
و لاكمال ما يتراءى لهم أَنَّه بحاجة الى ذلهك ولعه َّل (شهرح التصهريم علهى التوضهيم)
صبان على شرح األشموني)( )69يُ َع ّززان ما نذهب لاليهه علهى الهر م مهن أ َ َّن
و(حاشية ال َّ
صنّفيهما لم يَ ّ
ط للعا في ههذه المسهةَلة علهى مها فهي ههذه الرسهالة؛ وعليهه فهم ل َّن ههذه المسهةَلة
م َ
ُ
ُ
الفهروق الكثيهرة ُ الدقيقهة التهي تطا للعنها فهي رسهالة
حيث
ير مستوفاةغ من
فيهما تكاد تكون َ
صهههبان يطالعنههها بهههبع الفهههروق مهههن خهههالل حههه ل ّد علمهههي الجهههنس
الشهههيخ المغربهههي فال ّ
والشخص منها:
ل للحقيقة المعيّنة ذهنا ف باعتبار حضورها فيه أ َ َّما اس ُم
( )1أ َ َّن علم الجنس موضو ٌ
ل للحقيقههة المعيّنههة ذهن ها ف مههن يههر هههذا ا عتبههار وقيههل النَّههه
الجههنس فموضههو ٌ
ل للفرد المنتشر.
كالنكرة موضو ٌ
ل للحقيقههة مههن حيه ُ
هث ت َ ْعيُّنُههها ذهن ها ف علههى أ َ َّن الصههدق
( )2أ َ َّن علههم الجههنس موضههو ٌ
ضه َع لههها مههن حيه ُ
هث
حاصههل يه ُهر مقصههو غد فههي وضههعه أ َ َّمهها اسه ُمهُ فهههو مهها ُو ل
صدقُها على أ َ َّن الصدقَ هو ال ُم ْعتَبَ ُر الملحهو ُ
ظ فهي وضهعه أ َ َّمها التعيهين ذهنها ف
فيكون للحقيقة جهتان جههةُ ت َ َعيُّنلهها ذهنها ف
ُ
ير مقصو غد في وضعه
فحاص ٌل ُ
( )11انع ــر وال ــد ب ــن عبدالاـ ـ األزه ــري (ت101 :هـ ــ) ،ش ــر التصـ ـريح عا ــى التوض ــيح ،وبهامشـ ـ حاش ــية
العرمة الشيخ يم بن زين الدين العايمي الحمصي ،القاهر -،دار إحياء الكتب العر ّبية ،عيسى البـابي
الحابي وشركاو  321/5ـ ـ ـ ـ

الصبان ،حاشية الصبان عاى شر ااشموني 531/5 :ـ ـ ـ ـ
()11
ّ
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وجهةُ صدلقها على كثيرين.
وبع ه ُد فيتّضههم لنهها لم ّمهها مه َّهر أَن رسههالة الشههيخ المغربههي ت ُ َع ه ُّد أَوفههى استقصهها فء
ّ
مظان النحو المختلفة وبخاصة تلك التي يُعَ ُّد
وجمعا ف وتبويبا ف وتعليالف لم ّما يطالعنا في
صنلّفوها حقين له ولع َّل هذه الرسالة تس ُّد فرا ا ف في مكتبتنها النحويّهة لهم يسهتطع
ُم َ
أَصحاب الحواشي المتة َ ل ّخرون لاحكام س ل ّدهَ على الر م مهن أ َ َّن شهروحهم وحواشهيهم
مهر ولعهل مها يشهفع
المختلفة تهدف الى الجمع وا ستقصاء والشرحل والتعليل كمها َّ
لهم أَنَّهم لم يطلعوا عليها.
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واسم الجنس) الفريدةُ
نس َخةُ (رسالة في الفرق بين علم الجنس
ِ
لع َّل يدي لم تصل ا َّ الى نسخة فريدةغ لهذه الرسالة النفيسة وهي نسه َخ ة ٌ
واسم مصنّفها وتكا ُد تخلو تماما ف من عوادي ال دهر المختلفة التي
تحمل عنوانها
َ
تطا لل عُنا في مخطوطا غ
لخلو هها مهن السهقط
ك أ ُ َخ َر كثيرةغ والقهو ُل نفسهه بالنسهبة
ّ
والتصحيف أو التحريف علهى الهر م مهن أ َنَّهها تخلهو مهن اسهم الناسهخ وتهاريخ
النسههخ وهههي مههن مخطوطههاك دار الكتههب الظاهريّههة تقهه ُع هههي ورسههالة ُ (أ َي
المشدّدة) للمصنّف نفسه في ثمان ي أوراق من مجمول عدد أ َوراقه تس ٌع وستون
صههه نّلفة ُ (فههههرس
ورقهههة ف ( 5859عهههام) ومهههن الغريهههب أ َ َّن أ َسهههماء الحمصهههي ُم َ
مخطوطاك دار الكتب الظاهريّة علوم العربية النحو – )276 :لهم تشهر الهى
هههذه الرسههالة علههى الههر م مههن أ َنَّههها طالعتنهها فيههه برسههالة (أ َي المشهدّدة) المشههار
الليها وهي رسالة يتلو عنوانُها عنوانَ هذه الرسالة في ورقة الغالف فهذكرك
أ َ َّن أ َوراقها ثماني أ َوراق على الر م من أ َ َّن عدد أ َوراقها أ َرب ٌع (سهبع صهفحاك
تقريبا ف) أ َ َّم ا رسالة الفرق بين علم الجنس واسم الجهنس) فة َوراقهها أ َربه ٌع أ َيضها ف
عشر سهطرا ف فهي
زيادة ف على ورقة الغالف (سبع صفحاك) في ك ّلل ورق غة أ َح َد
َ
هامش بعر (6سم).
ك ّل سطر سبع كلماك تقريبا ف وت ُ لر كَ
ٌ
وكُ تلبَ ْ
ك هذه الرسالة ورسهالة (أ َي المشهدّدة) بالسهواد .بخَه غط معجهم يخلهو
اإل شاراك ورؤوس العباراك فبالحمرة وتخلو هذه المخطوطهة
من الشكل أ َ َّم ا ل
تماما ف من الشطب أ َو التصحيف أ َو التحريف أ َو عوادي الدهر المختلفة تمامها ف
وهي مسة َلة تزيهدنا ثقهة ف فهي تحقيقهها ونشهرها .وأ َوراق ههاتين الرسهالتين تغهاير
أ َوراق المجمول ( 58-51ورقة) المشار الليه نوعا ف وخطّ ا ف.
ُ
وزيَّن ْ
ضههُ
َك هذه الرسالة ببع التعليقاك التوضيحيّة للمها يتهراءى للمالهك مو ُ
ضه ُم ورقهةُ الغهالف األولهى
ويظهر لي أ َ َّن ناسخ مخطوطتي هاتين الرسالتين واحهد .وت َ ُ
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عنواني هاتين الرسالتين وصفحةف أخرى مهن مخطوطه غة أخهرى والقهو ُل نفسهه بالنسهبة
ضه ُّم صههفحة ف أخههرى تههدور فههي فلههك حههذف الخبههر
لورقههة الغههالف األخيههرة ال ْذ ت ُ
ص ا ف صريحا ف في القسم.
وجوبا ف الذا كان المبتدأ ن ّ
وفي مكتبة األوقاف العا ّم ة ف ي بغداد نسختان مخطوطتان لرسالة في اسم
ال جنس لصهالم السهعدي الموصهلي المتهوفى سهنة 1266ههت أ َ َّو لهها" :الحمهد للهه
الوهاب جالئهل الهنعم والسهال ُم علهى المفهرد العلهم سهيدنا محمهد المبعهوث اللهى
أشرف األمم  "...وتقع النسخة األولهى فهي ورقتهين ( 6527/5مجهاميع) أ َمَّه ا
الثانية ففي ورقة واحدة ( 5156/3مجهاميع)( .)68ولهم أ ُ َو فَّه ْق فهي الوصهول الهى
ف هذه الرسهالة التهي
ص نّفَها متة َ ل ّخ ر عن مصنّل ل
هذه الرسالة على الر م من أ َ َّن م َ
نحقلّقُها.

( )11انعر عبدالا الجبوري ،فهرم الموطوطات العربية في مكتبة األو اع العامـة فـي بغـداد ،كتـاب داب
الاغة العربية وعاومها ،الجزء الثالث ،بغداد ،مطبعة العاني.201 :
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ي
ورقة الف مخطوطة رسالتي الفرق بين علم الجنس واسم الجنس وأ ّ
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الورقة األولى من هذه المخطوطة
-530 -

"الورقة الثانية"
-535 -

الورقة األخيرة من رسالة الفرق بين علم الجنس واسم الجنس
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رسالة في الفرق بين
علم الجنس واسم الجنس
بي
للشيخ يحيى ال َم ْغ ِر ّ
(من علماء القرنين الثامن والتاسع الهجريين)

-533 -
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ست َ ِع ْي ُن
بسم الله الرحمن الرحيم وب ِه نَ ْ
ههام
سههه يّلدلنا محمههه غد المه ل
الحمههه ُد للهههه ربّ ل العهههالمين والصهههالة ُ والسهههال ُم علهههى َ
ال ُم ت َّقينَ وعلى آ لل له وصحب له والتابعينَ .
واسهم
الجنس
علم
ل
ل
ي  :اعلَ ْم أ َ َّن الفرقَ بين ل
قال مو نا الشي ُخ يحيى المغرب ُّ
كثير :
اختالف
الجنس( )67فيه
ٌ
ٌ
واح غد منهمها موضهولٌ للفهرد
قان في المعنى على معنهى أ َ َّن كه َّل له
هما ُم ت َّ لف ل
الج ْن لس عا َم لتْهه ُ
العهرب
ُ
ع لَ َم ل
ي ل( )67و فَ ْر قَ بينهما ال ّ في اللفظ؛ وذلك أ َ َّن َ
الب لد لل ّ
)
62
(
)
61
(
ف
َ
َ
َ
ْ
َو َم نعْه ك صَه ْر فَه ُ ال ْن
ب حا غل
ف بلة ْن َج عَل ت ه ُ مبتدأ
ُم عاملة
ل
المعار ل
وصاح َ
ل
)
63
(
َ
ٌ
َّ
َ
والنون في (فَعْه النَ )
لف
كان مع العلميَّ لة لع ل ة أ خرى كالتاء في أسا َم ة
واأل ل
ل
ّ ()66
ف لس ت غة .
ص ل
َو ْز لن زَ ْع فَران( )66والتا لء في ثالث َ غة نل ْ
وقي َل  :ا َّن العرب ت َ ْح كُ ُم بشي غء لفظا ف ا َّ
وتالح ظُ لهه وجهها ف يُطهاب ُق ذلهكَ
له
ي في المعنهى؛ وعليهه فقيه َل  :ا َّن اسهم الجهنس َك ة َسه غد موضهولٌ للفهرد
ال ُح ْك َم اللفظ َّ
()11
()10
()15
()12

اسم نِ ،لتل لق ُّدم ِ
ذكر الجنم.
لن ين ل
األلولى أ ْ
قال :و ن
ِ
البد نل من نم لسماو دفعةق واحد،ق ،وليم بداق نشموِلّياق.
الب لدل ُّي :ل
ن
الفرد ل
ٍ
مسوغات اابتداء بالنكر.،
ا نبد من نِّي ِة
صفة لتصح هذو المسللة ،ألي :مبتدأق من غير نم لس ِّوٍغ من ِّ
ٍ
المس ـ ِّـوغات
الق ــول ف ــي ه ــذو المسـ ـ لة ك ــالقول ف ــي س ــابقتها ،ألي :ص ــاحب ح ــال م ــن غي ــر نم لس ـ ِّـوٍغ م ــن ن
ِ
المعروفة؛ ليصح و و ن النكر ،حااق من في الغالب.

معنويقا ،والقو نل نفس في ثنعال لة.
لفعيقا ا
امةن مؤن ٌ
ّ
ث تلنيثقا ّ
( )13أ ل
نس ل
لاغ ْـد ِر ،والقـول نفسـ فيمـا كـان مـن بـاب
ـان عامـاق ل
( )11و ِم ّما جـاء فـي األعـرم الجنسـية مـن هـذا البـابْ :
كيس ن
ان عاماق لاتسبيح بقيد عدم اإلضافة.
(فن ْعرن) لن ْح نو نسْب لح ل
انعــر فــي ذلــك :الشــيخ والــد األزهــري ،شــر التص ـريح عاــى التوضــيح 521/5 :ـ ـ ـ ــ ،الصــبان حاشــية

الصبان عاى شر األشموني 531/5 :ـ ـ ـ ـ.
ِ
ث تلنيثاق لفعياق ومجازّياق نحو لبر،ل عاماق لاملبر ،،بمعنى البِ ّر.
( )11لعل المراد بذلك المؤن ن
انعر في ذلك الصبان ،حاشية الصبان عاى شر األشموني.531/5 :
ولقد تناسى الشـيخ المغربـي ِممـا يملنـع مـن الصـرع ِمـن األعـرم الجنسـية مـا كـان مـن بـاب وزن ِ
الف ْعـل
ّ ّ نْ ن
ٍ
ٍ
ابن و عاماق عاى حيو ٍ
رديء من الكم  ،،و ِ
ان كري الرااحة= .
ضرب
نحو :بنات أ ْلولب لر عاماق عاى
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()65

البههدل ّ
يل
ُم ت ّ لح َد ة ٌ
=

()69

الخههارج ّ
يل
()67
ت َعَ ُّد َد فيها

هنس َك ة ُسهها َم ةَ موضههولٌ للماهيّ ه لة
ع لَ ه ُم الجه ل
و َ
فهي ُم تعيّلنَة ٌ(.)57

()68

وهههي

وع لـدم ِإضـا لفتِ ِ مـا دام لعالمـاق.
الافعيـة لع لـد لم وص ِـف ِ بـالنكر ،،وهـو ـول ال ّـد
ولقد أغفل من أحكام
ّ
ماميني ،ل
ّ
ِ
نسامات.
سامتان ،واأل
ن
و يل ِإن العام الجنسي نيثلنى ن
وي ْج لم لع ،إ ْذ نيقا نل :األن ل
الصبان ،حاشية الصبان عاى شر األشموني ،531/5 :الشـيخ والـد األزهـري ،شـر التصـريح
انعرّ :

عاى التوضيح 523/5 :ـ ـ ـ ـ.

ِ
ابن الفر كما في النكت لاسيوطي".
( )11ند ِّو لن فوق لفعة (البدلي) " :ااان ن
الفرد البدلي الوارجي :الواحد الذي جيء ب ليكون بداق مما و ِ
شمولياق يشمل كـل أفـراد
()11
ض لع ل  ،ا بداق
ن
ّ
ل
ن
ّ
الوارجي الموجود وار :ذهن الواضع أو المواطب.
الجنم ،و
ُّ
فج ِعلات الكامتان كام قة واحد،ق ،و يل نسبةن إلى (ما) عاى أن األصل
( )11ماهية الشيء :نسبة إلى (ما هو) ،ن
هاء ،لار يشتب بالمصدر الم ووذ من (ما).
المااية،
فيكون فيها ن
ن
اب الهمز ،ق
ومن أنواعها :الماهية النوعية ،وهي التي تكون في أفرادها عاى السوية .والماهيةن الجنسي ِة ،وهـي التـي
وجود لها ِإا في عقل المعتبـر مـا دام
تكون في أفرادها عاى السوية .والماهية ااعتبارية وهي التي ا
ل
معتب اقر.

انعــر فــي ذلــك :الش ـريع عاــي بــن محمــد الجرج ـاني (ت151 :ه ــ) ،كتــاب التعريفــات ،بيــروت – دار

ـق
الكتــب العاميــة ،الطبعــة األولــى5103 :ه ـ5113-م 511 :ـ ـ ـ .وجــاء فــي هــذا الكتــاب" :الماهيــة تن ْ
طالـ ن
المتل لع ّقل مثل المتعقل من اإلنسان ،وهو الحيوان الناطق مـع طـع النعـر عـن الوجـود
غالباق عاى األمر ن
ـث ثبوتنـ فـي
الوارجي ،واألمر المتعقل مـن حيـث إنـ مقـول فـي جـواب مـا هـو يسـمى ماهيـة ،ومـن حي ن
ـث ين ْسـتلْنبطن مـن الافـع مـدلواق ،ومـن حيـث ّإنـ
حيث الاوازم لـ ذاتـاق ،ومـن حي ن
الوار :يسمى حقيقة ،ومن ن
ُّ
محل الحوادث جوه اقر ،وعاى هذا .".............

ماهي ــات تا ــك األم ــور المحسوس ــة ،وطبااعه ــا ،أعن ــي
"م ـ ْـد لر ٌ
ك بالعق ــل ،وه ــي ّ
والماهيـ ـةن عن ــد الفرس ــفة :ن
ـود ،فيهـا ،بهـا صـارت تاـك األجسـام
الجواهر واألع ار  .....وأعني بالماهيـات لججسـام صـفات موج ل

موجود،ق بالفعل .".....
انعــر فــي ذلــك القاضــي أبــا الوليــد بــن رشــد (ت111 :ه ــ) ،تهافــت التهافــت ،تحقيــق د .ســايمان دنيــا،

القاهر – ،دار المعارع ،الطبعة الثالثة.113/2 :

متعينــة فيـ أيضـاق ،فيكــون
( )11المتحـد :،المتحــد ،فـي الــذهن ،أو المتوحِّـد ،فيـ  ،وعايـ فــر تل لع ُّـد لد فيهــا ،وهـي ّ
التعيُّن في عام الجنم كاانقا في أصل وضع وجوهرو ،ويتعين اسم الجنم بقرينة األلع والرم.
ـق عاــى الواحــد الوــار :لوجــود الحقيقــة ،وياــزم مــن ذلــك التعـ ُّـدد فــي
( )10ند ِّو لن فــي هــام هــذو الور ــة" :وأن ْ
طِاـ ل
ُّ
فالتعدد في ضمناق ا صداق ،نكت".
الوار،:
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وقي َل ا ّن ّ
الجنس يُالَ َح ظُ فيهه قَيْه ُد
علم
ل
كال ف منهما موضولٌ للماهيَّة .ا أ َّن َ
()51
الحضهور واقعها ف
ْ
وان كهان
الحضهور
الحضور واس ُم الجنس يُال َح ظُ فيهه
ُ
ُ
ل
)
52
(
يهر
لل مها لهم يُ ْس ت َ ْح ضَه ْر ففهر ٌق بهين وجهو لد الشهي لء
فيهما سهتحالة الوضهع
َ
ملحو غظ فيه ذلك الوجو ُد وبينَ وجودله ملحوظا ف فيه ذلكَ الوجودُ.
()53
ل للماهيَّ ه لة والما لهيَّ ه لة مههن حيه ُ
وقي هلََّ :
هث هههي هههي
ان ك ه َّل واح ه غد منهمهها موضههو ٌ
واألزمان واألمكن لة َّ
فمن هذه الماهيَّهة
ل باعتبار األذهان
ُمت َّ لحدة ٌ ويعر ُ لها ت َع ُّد ٌد وشيو ٌ
ل
آخهر
آخهر أو
آخهر أَو
زمان ومثلُها يَقَ ُع في
الشخص في
تقع لهذا
غ
ل
ْ
لشهخص َ
مكهان َ
غ
زمهان َ
غ
غ
يهر ذلهك( )56والجميه ُع يشهتركُ فهي
زمهان
كذلك أي :في
استحضهار األو لل ومكانلهه أو ل
ل
ل
ُم ْ
ُ
ْ
الصو لر الذهنيَّ لة ْ
ض َع لها مهن
الجنس
ض َع لها من
ق
حيث هي هي فَ َعلَ ُم ل
وان ُو ل
فمن ُو ل
طلَ ل
َ
ُ
والمكهان – فاسه ُم
واألزمهان
األذههان
حيث ابها ُمها في [المواضع]( )56المتعه ّد َد لة لعهار ل
ل
ل
ل
()55

ي
الجهههههههههههههههههههههههنس وههههههههههههههههههههههههذا قهههههههههههههههههههههههد جعلهههههههههههههههههههههههه المهههههههههههههههههههههههراد ُّ

ـار إلــى فـ ٍ
ـون
( )15يـ نـد الحضــور فــي عاــم الجــنم مسـ ٌ
ـور هــو ْ
ـرد حاضــر ،فتكـ ن
أن نيشـ ل
ـتفاد مــن جــوهرو ،والحضـ ن
ِ
ِ
الحاضر في الذهن ولو في ضـمن ف ٍ
ـور
اإلشار،ن في عام الجنم إلى الجنم
ـرد نمعـين أو مـبهم ،والحض ن
ِ
ـين
في اسم الجنم المعرع ب ل نم لقي ٌد
ِّن مسـماون تعي ل
بوجودها ،ولذلك يل في حـد عاـم الجـنم" :اس ٌـم ني لعـي ن
ذي األدا ،الجنسية أو الحضورية".
انعر :الشيخ والد األزهري ،شر التصريح عاى التوضيح 521/5 :ـ ـ ـ ،الصبان ،حاشية الصبان عاى
شر األشموني 533/5 :ـ ـ ـ.

الوضــعن :وضــعن العربــي ذلــك العاــم لــذلك الــوح غيــر الم ـ لوع ،وعاي ـ فــر بـ ّـد مــن حضـ ِ
ـور ذلــك الحي ـوان أو
()12
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـور ا نبـد منـ ن فـي عاـم الجـنم واسـم  ،ولكنـ فـي عاـم
غيرو ممـا ا يؤل ن
ـي ،والحض ن
ـع لوضـع ذلـك العاـم الجنس ّ
الوضعن ،ألما فـي اسـم الجـنم فاـيم كـذلك ،إ ْذ هـو حاصـ ٌل غي نـر مقص ٍ
ـود ،وشـتان
مقصود صدقا ،ليتم
الجنم
ٌ
ْ
ما بينهما.
مقصود ،ٌ،وليم ألفراد.
نفسها
حيث هي هي :من ن
( )13من ن
ل
حيث هي ن
( )11في األصل لفعة (ذلك) مكرر.،
( )11مـا بـين الحاصـرتين فـي األصـل" :المواضـي" ،وهـو لجمـع ماض ٍ
ـية أو مـا ٍ لغيـر العقـرء ،ألمـا مـا كــان
ْ ن
ِ
ـح جمع ـ عاــى فو ِ
مــن بــاب ِ
فاعـ ٍـل لاعقــرء فــر يصـ ُّ
ـع
ـ
ي
ر
تح
ـي
ـ
ض
ا
و
الم
و
ـرب.
ـ
ع
ال
ـن
ـ
ع
ع
ـم
ـ
س
ـا
ـ
م
إا
اعـ لـل
ن
ن
ن ل
بق ذكرو.
تكون صحيحة عاى أنها ما لس ل
المواضع ،ويجوز ْ
أن ل

بي الاغوي
( )11المرادي :بدر الدين الحسن بن اسم بن عبدالا بن عاي أبو محمد المرادي المصري مولداق ،المغر ُّ
ٍ
ي األندلسي (ت:
يفي ،وهو
ٌ
معروع بابن أ ّنم اسم ،أوذ العربية عن جماعة ورهم أبو حيان النحو ّ
التصر ّ
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عة عهروة ُ( )58وذلهك َّ
ٌ
التحقيق( )59وقد نقضه ُ
هب
أن ت َ َعه ُّد َد ا
هو
ُوج ُ
ستحضهار ي ل
ابن خا َ
ل
هار
ت َع ه ُّد َد الشه ل
هيء ال ُم ْستَحْ َ
هان و باألذهههان كمهها فههي استحضه ل
هان و بالمكه ل
ضه لهر بالزمه ل
متكهررا ف أو ُرؤْ يتلهه( )57ولهو صه َّم مها َذ َك َهر مهن ا خهتالف بمها ذُ لك َهر لهم يصه َّم
المحسهوس
لّ
ل
آخهر
بحكهم واحه غد للتعَهدُّد له بالزمهان و فهي
شهخص واحه غد فهي زمهانين
حكم
غ
غ
اتحا ُد ل
مكهان َ
غ
111هـ) ،ومن شيوو أبو عبدالا الطنجي ،والسرا :الدمنهوري وغيرهما ،ومن ترميذو إبراهيم بن أحمد بن
صنفات  :الجنى الداني في حروع المعاني ،وهو مطبو حقق ط محسن،
عبدالواحد بن عبدالمؤمن .ومن نم ّ
ألفية ابن
مؤسسة الكتاب لاطباعة والنشر -بغداد5311 ،هـ5111-م ،وتوضيح المقاصد والمسالك بشر ّ
مالك ،وهو مطبو لحقق الدكتور عبدالرحمن عاي سايمان ،وتفسير القرن ،ورسالة في األلع ،ورسالة في كر

وبل ،ورسالة في لو ،وشر ااستعاذ ،والبسماة ،وشر التسهيل ،وشر الجزولية وغيرها .وتوفي سنة 111هـ،

ُّ
معان التراجم الموتافة بها .انعر في ترجمت  :شمم الدين أبو الوير محمد بن
أما سنة وادت فام تنلزِّوْدنا
القراء ،عني بنشرو برجستراسر ،الطبعة األولى:
محمد بن الجزري (ت133 :هـ) ،غاية النهاية في طبقات ّ

العامية ،221/5 :جرل الدين
5315هـ5132 -م ،الطبعة الثالثة5103 :هـ5113 -م ،بيروت -دار الكتب
ّ
السيوطي (ت155 :هـ) ،بغية الوعا ،في طبقات الاغويين والنحا ،،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الطبعة

األولى5311 ،هـ5111 -م ،القاهر – ،مطبعة عيسى البابي الحابي وشركاو ،511/5 :ابن العماد الحنباي
(ت5011 :هـ) ،شذرات الذهب في أوبار من ذهب ،المكتب التجاري – بيروت ،510/1 :المرادي ،الجنى

الداني في حروع المعاني ،مقدمة المحقِّق 55 :ـ ـ ـ ـ

ـول :اسـ نـم
أن تقـ ل
( )11فــي توضــيح المقاصــد والمســالك بشــر ألفيــة ابــن مالــك" :513/5 :والتحقيـ ن
ـق فــي ذلــكْ :
لس ٌـد موضـو ٌ لاحقيقـة مـن غيـر اعتب ِ
ـار ي ٍـد
الجنم هو الموضو لاحقيقة الذهنية مـن حي ن
ـث هـي هـي ،لف ل
ـامةل موضـو ٌ لاحقيقـة باعتبـار حض ِ
هني الـذي هـو نـو ٌ شوصـي
ـورها ال ِـذ ِّ
وعام الجـنم ك س ل
معها أصرق ،ن
ـان ذلـك :أن الحقيقـة
لها مع طع النعر عن إفرادها ،ونعيرو
المعر ن
ع بالرم التي لاحقيقة و ّ
الماهيـة .وبي ن
ّ
عام ـ قة بالنســبة إلــى أفرادهــا ،فهــي باعتبــار حضــورها في ـ أو ـ ُّ مــن
الحاض ـر ،فــي الــذهن ،نوا ْن كانــت ّ

ـع لهـا تاـك الصـور ،الكاانـة فـي ذهنـ جز ّايـة
مطاق الحقيقة ،فـذذا استل ْح ل
ض لـر الواضـعن صـور،ل األسـد ،ليض ل
زمان ،ومثانها يقع في ٍ
بالنسبة إلى مطاق صور ،األسد ،فذن هذو الصور ،وا عة لهذا الشو في ٍ
زمان
فذن و ِ
وصوصـها
حيث
ض لع لها من ن
ن
ور ،أو في ذهن ور ،والجميع يشترك في مطاق صور ،األسد ْ ،ن
عمومها فهو اسم الجنم".
فهو عام الجنم ،أو من ن
حيث ن

( )11لــم أ لنوفــق فــي ااهتــداء إلــى هــذا العاــم ،وغالــب ِّ
عنــي أن ـ مــن شــيوو أو معاص ـري ؛ ألن األعــرم التــي
مر.-
تطالعنا في هذو الرسالة يتراء لي أن أكثرها
أعرم شيوو أو معاصري – كما ّ
ن
( )11ما بين الحاصرتين في األصل" :رويت " مـن غيـر الهمـز ،،ولعـل ذلـك يعـود إلـى الناسـخ؛ ألن كثيـ اقر مـن
النساخ يهماون وضع الهمز ،،إ ْذ يكتفون برسم صور ،الحرع الذي تنْر لس نم عاي .
ّ
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ق شخصين لَت َع ُّددله باألذهان و يَ ْن َع لق ُد اجمهالٌ؛ َّ
ألن الصهورة َ فهي
لتع ُّددله
ل
بالمكان و اتّفا ل
ك( )97و شهيئا ف مهن
يرها فهي
ذههن اآلخهر وههذا يُبْقهي شهيئا ف مهن المعقهو ل
ذهن ك غّل ُ
ل
ل
األسالم؛ َّ
َهر وكهذا الصهالة ُ والصهو ُم
يهرهُ فهي
ذهن
غ
شخص حينئه غذ ُ
ذههن آخ َ
ألن ل
ل
اإلله في ل
يره؛ َّ
واإل ُ
زمهان يهره فهي
ألن المعقو َد عليها في َّأول
واإلسال ُم وسائل ُر األحكام و ُ
غ
يمان ل
ل
الزمان الثاني وكذا العاقلدُ.
ُالح ُ
ل للماهيَّة ا َّ َّ
ظهها( )91فهي
أن اسم الجنس موضهو ٌ
وقيلَ :كالهما موضو ٌ
ل لهها ي ل
ل لههها
هنس فمنَّ ههُ موضههو ٌ
ي غ بخههالف عله لهم الجه ل
فههر غد خههارشغ بههدل ّ
يغ.
ي غ بدل ّ
خارج ّ

يُالحظههها( )92فههي فههر غد
ُ()93

ي غ فههو كهالنكرةل أو ههو النكهرة
الجهنس موضهو ٌ
وقيهلَ :اسه ُم
ل
ل لفهر لد بهدلل ّ

وعله ُم

ات الثانيـة ،جـاء فـي كتـاب التعريفـات لاجرجـاني:225 :
ات األولى ،والمعقـو ن
ات نوعان؛ المعقو ن
( )10المعقو ن
حمرن عاى
"المعقوات األولى :ما ن
يكون بذزاا موجود في الوار ،:كطبيعة الحيوان واإلنسان ،فذنهما ني ْ
شيء فيـ ،
يكون بذزاا
يد
الموجود
الوارجي ،كقولنا :ز ٌ
ٌ
إنسان ،والفرم حيوان .المعقوات الثانية :ما ا ن
ٌ
ّ
ٍ
شيء من الموجودات الوارجية".
كالنو والجنم والفصل ،فذنها ا تن ْح لم نل عاى

أن يكـون فــي هـذو الكامــة تصــحيع،
ـوم ،وهـو الســامع أو الشـو ن  ،ويجــوز ْ
( )15يتـراء لـي أن الفاعـل مفهـ ٌ
ألنها ن"ن ِ
ِّ
الشيخ المغربي ومريدوو من الطرب أو القراء.
رحعنها" ،عاى أن المتكام
ن

حيث الفاعل أو التصحيع.
( )12القو نل فيها كالقول في سابقتها من ن
( )13مــن حاشــية الصــبان عاــى شــر األشــموني ( )531-531/5أن عاــم الجــنم موضــو ٌ لاحقيقــة – كمــا
أمـا النكـر ،فموضـوعةٌ لافـرد المنتشـر .و يـل
مر -من غير يد الحضـور الـذي يتـوافر فـي عاـم الجـنمّ ،
وعدم
يكون معرف قة عاى تقدير أن لاحقيقة ،لكونِها نمتّ ِحد،ق أو موحد،ق في الذهن،
إن اسم الجنم يازم ْ
أن ل
ن
اعتبار يد الحضور ا ين ْورجها عن التعيُّن؛ وعاي فذن
الفرق المذكور من جهة المعنى ا ين ْجـدي نفعـاق
ل
وي لعـ ِّـزنز الــذاهب إلــى هــذا القــول مــا مــر ب ـ ن
فــي إج ـراء أحكــام المعــارع عاــى عاــم الجــنم دون اســم  ،ن
ـث هـي ،ويبـدو ذلـك
مدوول أل الجنسية معرفة عاى الرغم من كون المراد من الحقيقة المت ِحد ،مـن حي ن
ل

وير من المرأ.،
بيِّناق في ولنا :الرج نل ٌ
و يــل أيض ـاق إن اســم الجــنم كــالنكر ،موضــو ٌ لافــرد المنتشــر ،و يــل أيض ـاق إن النك ـر ،موضــوعةٌ لمعــي ٍن
ر عاى ما في ذهن و ِ
ـق تـار،ق ويـراد بهـا
ق إطر ـا
عامـقا ،إ ْذ تن ْ
اضعها ،نوان النكر ،تن ْ
حم ق
طلا ن
طلا ن
ّ
واصـقا و وـر ّ
طاق أور ويراد بها اسم الجنم ،فتو ّ  ،وهـو ـول الشـيخ يـم
فتعم اسم الجنم ،وتن ْ
ما ابل المعرفة ّ
الحمصي وغيرو من المت ّورين.
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فهو كالمحلَّى بةل ا ستغراقيَّة.

ي
الجنس موضو ٌ
ل للعموم الشمول ّ
وقيههلََّ :
ل للماهيَّههة
الجههنس موضههو ٌ
اسههم
ل
ان َ

الههذهن و فههي
بقيهه لد وجودلههها فههي
ل

الذهن فقط.
ل لها بقيد
الجنس موضو ٌ
الخارش وعل ُم
ل
ل
ُ
اإل
ي فهي الوجهوه السهابقة فمتهى قهد َّْركَ
ي والمجهاز ُّ
و يخفهى عليهك ل
طهالق الحقيقه ُّ
الوضع للماهيَّة أو لك ّل األفراد وأطلَقَك على فر غد بدلي كان مجهازا ف سهواء كهان فهي علهم
ي
ي البهههههههدل ّ
الجههههههنس أو فههههههي اسههههههمه ومتههههههى قَهههههههد َّْركَ وضههههههعَها للفههههههرد الخههههههارج ّ
هر لُ علههى كونلههها للماهيَّههة – أعنههي
فيهمهها أو فههي أحههدهما – كههان حقيق هة ف ويتفه َّ
لهه ابه ُن

تعهر
النكرة َ -اشكا ُل دخول أل الجنسيَّة عليها المفيه َد ة للماهيَّه لة وقهد َّ
()96
وحاصهههه ُل فرقلههههه أنَّهمهههها كال ُم ْه َم لههههة والجزئيَّههههة عنههههد
ي
ل
ي الفهههههر ّ
التل ْل مسههههان ّ
المناطقة(.)95
والذي استوجه الشيخ الغنيمي وتاميذو الشبراماسي أن اسم الجنم لاحقيقة بر ٍيد ،والنكر ،لامفـرد أمـر
رجل و ٍ
ّق من ٍ
ُّ
أن يكون نكر،ق واسم جنم.
أسد
ي؛ وعاي فذن كر
يصح ْ
اعتبار ّ
و يــل إن الفــرق بــين عاــم الجــنم ومــدوول أل الجنســية يكمــن فــي أن دالــة األول عاــى اعتبــار التعــيُّن

أما الثاني فبقرينة أل.
بجوهروًّ ،

جميع أفراد الجنم.
يشمل
( )11العموم
الشموليْ :
ل
أن ل
ّ
( )11هــو عبدالاـ بــن محمــد بــن عاــي الفهــري المصــري الشــافعي ،المعــروع بــابن التاســماني ،فقيـ أصــولي،
تــوفي ســنة 111هــ .ومــن تصــانيف  :شــر التنبيـ لاشــيرازي فــي فــرو الفقـ الشــافعي ،شــر المعــالم فــي
أصول الفق لعز الدين الرازي ،شر الوطب النباتية ،والمجمو في الفق .

انعر في ترجمت  :عمر رضا كحالـة ،معجـم المـؤلفين ،تـراجم مصـنفي الكتـب العربيـة ،بيـروت -مكتبـة
المثنى ودار إحياء التراث العربي ،533/1 :حاجي وايفة ،كشع العنون عن أسـامي الكتـب والفنـون،

إسـتانبول – وكالـة المعـارع5312 ،ه ـ 5113 -م ،5121 ،115 :إسـماعيل باشـا البغـدادي ،إيضــا

المكنــون فــي الــذيل عاــى كشــع العنــون ،إســتانبول5311 ،ه ــ ،130/5 :جــرل الــدين الســيوطي (ت:

155هـ) ،حسن المحاضر ،في أوبار مصر والقاهر5211 ،،هـ.223/5 : ،

ـاء كــل شـ ٍ
( )11مــن أن ـوا (أل) التــي لتعريــع الحقيقــة أو الماهيــة كقول ـ تعــالى" :وجعانــا مــن المـ ِ
ـيء ح ــي"
النحويــون فــي وجودهــا ،فمــنهم مــن ذهــب إلــى أنهــا راجعــة إلــى العهديــة،
(األنبيــاء ،)30 :ولقــد اوتاــع
ّ
وم ــنهم م ــن ذه ــب إل ــى ّأنه ــا راجع ــة لاجنس ــية ،وذه ــب و ــرون إل ــى أنه ــا س ــم و ــر .وه ــي الت ــي نيـ ـراد
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انتهى(.)99

بمصـحوبها الحقيقيــة نفســها ا مــا تصــدق عايـ مــن األفـراد .ولعــل الفــرق بــين اســم الجــنم المقتــرن بهــا
وغير المقترن يكمن في أن األول موضو ٌ لاحقيقة بقيد حضورها ،أما الثـاني فموضـو لمطاـق الحقيقـة
ا بقيد حضورها.

انعــر فــي ذلــك :ابــن هشــام األنصــاري (ت115 :ه ــ) ،مغنــي الابيــب عــن كتــب األعاريــب ،تحقيــق د.
م ــازن المب ــارك ،ومحم ــد عا ــي حم ــد الاـ ـ  ،ومراجع ــة س ــعيد األفغ ــاني ،بي ــروت – دار الفك ــر ،الطبع ــة

الوامسة5111 :م ،13 :المرادي ،الجنى الداني.251 :

ـر منهمــا يـ ُّ
ـدل عاــى الحكــم الجزاــي ،نوانهمــا
ـث إن كـ ّق
( )11لدون فــي جانــب الور ــة األوي ـر ،األيمــن" :مــن حيـ ن
يوتافـان (فــي األصــل :يوتافــا) فيـ بالمطابقــة والاــزوم ،فههنــا نكـ ُّـل (فــي األصــل :كــر) منهمــا يـ ُّ
ـدل عاــى
الماهية ،إا أن الرم تدل عايها بقيد حضورها في الذهن ،بورف  ،فاوتافت جهة الدالة ،فتدبر".
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الفهارس العا ّمة
ذكر ها في الحواشي165-161 :
( )1جريدة المراجع والمصادر الوارد ُ
( )2فهرس األعالم الوارد ذكرها في المتن والحواشي168-169 :
( )3فهرس الدراسة والرسالة المحققة167 :
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جريدة المراجع والمصادر
ق أسماء المؤ ِلّفين
مرتَّبة َو ْف َ
 أسماء الحمصي:( )1فهههرس مخطوطههاك دار الكتههب الظاهريَّههة علههوم اللغههة العربيههة
النحههههو دمشههههق – مطبوعههههاك مجمههههع اللغههههة العربيههههة بدمشههههق
1373هت1792-م.
 إِسما عيل باشا البغدادي (ت9331 :هـ):( )2اليضاح المكنون في الذيل علهى كشهف الظنهون عهن أسهامي الكتهب
والفنون الستانبول 1356هت.
( )3هدية العارفين الستانبول 1356هت.
 ابن بابشاذ طاهر بن أحمد (ت961 :هـ):( )6شهههرح المقدمهههة المحسهههبة تحقيهههق د .خالهههد عبهههدالكريم الكويهههك
الطبعة األولى 1795م.
ي الشريف علي بن محمد (ت696 :هـ):
 الجرجان ّ( )6كتههاب التعريفههاك بيههروك – دار الكتههب العلميههة الطبعههة األولههى
1673هت1783-م.
 ابن الجزري شمس الدين محمد بن محمد (ت633 :هـ):( )5ا ية النهاية في طبقاك القراء عني بنشهره برجستراسهر الطبعهة
األولى1361 :ههت 1732 -م الطبعهة الثالثهة1673 :ههت1783 -م
بيروك -دار الكتب العلمية.
 ابن جنِّي عثمان أ َبو الفتح (ت313 :هـ):( )9المبهج في تفسير أسماء شعراء الحماسة تحقيق د .حسن هنداوي
دمشههههق – دار القلههههم بيههههروك -دار المنههههارة الطبعههههة األولههههى:
1679هت1789 -م.
( )8كتههاب اللمههع فههي العربيههة تحقيههق د .فههائز فههارس الكويههك – دار
الكتب الثقافية.
 ابن الحاجب عثمان بن عمر أبو عمرو (ت696 :هـ):-511 -
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( )7اإليضهههاح فهههي شهههرح المفصهههل تحقيهههق د .موسهههى بنهههاي العليلهههي
بغداد– مطبعة العاني.
حاجي خليفة (ت9661 :هـ):
( )17كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون الستانبول 1356هت.
ابن حجر الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقالني (ت653 :هـ):
( )11لسان الميزان بيروك – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
أبو حيان محمد بن يوسف بن علي أثير الدين األندلسي (ت195 :هـ):
( )12النكك الحسان تحقيق د .عبد الحسين الفتلسي بيروك – مؤسسة
الرسالة الطبعة األولى1676 :هت1786-م.
خالد بن عبدالله األزهري (ت165 :هـ):
( )13شرح التصريم علهى التوضهيم وبهامشهه حاشهية العالمهة يهس بهن زيهن
الدين الحمصي العليمي القاهرة – دار الحياء الكتب العربيَّة.
ابن الخشَّاب عبدالله بن أحمد بن أحمد (ت561 :هـ):
( )16المرتجل تحقيق علي حيدر دمشق 1372هت1797-م.
ابن رشد القاضي أ َبو الوليد (ت515 :هـ):
( )16ت هافههك التهافههك تحقيههق د .سههليمان دنيهها القههاهرة -دار المعههارف
الطبعة الثالثة.
ابن السراج محمد بن سهل (ت396 :هـ):
( )15األصهول فهي النحهو تحقيهق د .عبهد الحسهين الفتلهي بيهروك – مؤسسههة
الرسالة الطبعة األولى1676 :هت1786 -م.
السلسيلي محمد بن عيسى السلسيلي (ت116 :هـ):
( )19ت هافههك التهافههك تحقيههق د .سههليمان دنيهها القههاهرة -دار المعههارف
الطبعة الثالثة.
سيبويه عمرو بن عثمان بن قنبر (ت966 :هـ):
( )18الكتاب تحقيق عبدالسالم هارون القاهرة -الهيئة العامهة للكتهاب
1758م1796-م.
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السيوطي جالل الدين (ت199 :هـ):
( )17األشباه والنظائر في ال نحو تحقيق طه عبد الرؤوف سعد القاهرة -
مكتبة الكلَّياك األزهرية 1376هت1796-م.
( )27بغية الوعاة في طبقاك اللغوييّن والنحاة تحقيق محمد أبو الفضهل
ابههراهيم الطبعههة األولههى 1386هههت 1756-م القههاهرة – مطبعههة
عيسى البابي الحلبي وشركاه.
( )21حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة 1277هت.
( )22همهع الهوامهع فهي شهرح جمهع الجوامهع تحقيهق د .عبهدالعال سهالم
مكههرم (الجههزء األول با شههتراك مههع األسههتاذ عبدالسههالم هههارون)
الكويك -دار البحوث العلميّة 1376هت1796-م.
ص بان محمد علي الصبان (ت9366 :هـ):
ال َّ
صههه بان علهههى شهههرح األشهههموني علهههى ألفيهههة ابهههن مالهههك
( )23حاشهههية ال َّ
القههههاهرة -دار الحيههههاء الكتههههب العربيههههة عيسههههى البههههابي الحلبههههي
وشركاه.
الصيمري عبدالله (ت :من نحاة القرن الرابع الهـجري):
ي الدين دمشق –
( )26التبصرة والتذكرة تحقيق د .فتحي مصطفى عل ّ
دار الفكر الطبعة األولى 1672هت1782-م.
طاش كبري زاده (ت166 :هـ):
( )26الشههقائق النعمانيَّههة فههي علمههاء الدولههة العثمانيههة بيههروك – دار الكتههاب
العربي 1376هت1796-م.
عبدالله الجبوري:
( )25فهرس المخطوطاك العربيّة في مكتبة األوقهاف العامهة فهي بغهداد
كتاب آداب اللغة العربية وعلومها بغداد – مطبعة العاني.
الشيخ عثمان بن أحمد النجدي الحنبلي (ت9966 :هـ):
( )29رسالة أي المشدَّدة تحقيق د .عبدالفتاح الحموز عمان -دار ع َّم ار
ودار الفيحاء الطبعة األولى 1675هت1785-م.
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ابن عصفور علي بن مؤمن (ت661 :هـ):
( )28شههرح جمههل الزجههاجي تحقيههق د .صههاحب أبههو جنههاح الجمهوريههة
العراقيههههة وزارة األوقههههاف والشههههؤون الدينيههههة – الحيههههاء التههههراث
اإلسالمي 1672هت1782 -م.
ابن العماد الحنبلي (ت9611 :هـ):
( )27شذراك الذهب في أخبار من ذهب بيروك – المكتب التجاري.
الغبريني أحمد بن أحمد بن عبدالله (ت199 :هـ):
( )37عنوان الدراية فيمن عرف مهن العلمهاء فهي المائهة السهابعة بجايهة
بيهههروك – دار اآلفهههاق الجديهههدة الطبعهههة
تحقيهههق عهههادل نهههويه
الثانية1797 :م.
ابن فارس أحمد (ت315 :هـ):
( )31الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها تحقيهق مصهطفى
الشويمي بيروك – مؤسسة أ .بدران للطباعة والنشر (1756م-
1383هت).
أبو علي الفارسي الحسن بن أحمد بن عبدالغفار (ت311 :هـ):
( )32اإليضههاح العضههدي تحقيههق د .حسههن شههاذلي فرهههود القههاهرة –
مطبعة دار التةليف الطبعة األولى1787 :م1781-م.
( )33المسائل العسكريّاك في النحو تحقيق د .علهي جهابر المنصهوري
بغداد– مطبعة الجامعة الطبعة األولى 1781-1787م.
الكتبي محمد بن شاكر (ت169 :هـ):
( )36فواك الوفياك تحقيق د .الحسان عباس بيروك -دار صادر.
ابن كثير أبو ا لفداء الحافظ (ت119 :هـ):
( )36البداية والنهاية بيروك – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
كحالة عمر رضا كحالة:
( )35معجم المؤلفين تهراجم مصهنّلفي الكتهب العربيهة بيهروك – مكتبهة
المثنَّى ودار الحياء التراث العربي.
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ابن مالك جمال الدين بن مالك (ت613 :هـ):
( )39شهههرح عمهههدة الحهههاف ظ وعهههدة الالفهههظ تحقيهههق عهههدنان عبهههدالرحمن
الدوري بغداد -مطبعة العاني 1379هت1799-م.
( )38شههرح التسهههيل تحقيههق د .عبههدالرحمن السههيد القههاهرة – مكتبههة
ا نجلو المصرية.
المبرد محمد بن يزيد أبو العباس (ت365 :هـ):
( )37المقتضب تحقيهق محمهد عبهد الخالق عضهيمة القهاهرة – المجلهس
اإل سالمية1385 :هت1388-هت.
األعلى للشؤون ل
المرادي الحسن بن قاسم المرادي (ت191 :هـ):
( )67توضيم المقاصد بشرح ألفية ابن مالك تحقيق د .عبدالرحمن علي
سليمان القاهرة – مكتبة الكلياك األزهرية الطبعة الثانية.
( )61الجنى الداني في شرح حروف المعاني تحقيق طه محسن بغداد
ساعدك جا معة بغداد على نشره 1375هت1795-م.
المقري أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت9699 :هـ):
( )62نفم الطيب من صن األندلس الرطيب تحقيق د .الحسان عبهاس
بيروك – دار صادر 1388هت1758-م.
ابن هشام محمد بن عبدالله جمال الدين بن هشام األنصاري (ت169 :هـ):
( )63شرح شذور الذهب ومعه كتاب منتهى األرب بتحقيق شرح شذور
الذهب لمحيي الدين عبدالحميد.
( )66شرح اللمحة البدرية في علم اللغة العربية تحقيهق د .ههادي نههر
بغداد – مطبعة العاني 1799م1379-هت.
( )66مغني اللبيب عن كتب األعاريب تحقيق د .مازن المبارك ومحمد
علههي حمههد اللههه مراجعههة سههعيد األفغههاني بيههروك – دار الفكههر
الطبعة الخامسة 1797م.
ابن يعيش موفق الدين (ت693 :هـ):
ع نل ْ
يك بطبعه ونشره الدارة الطباعة المنيرية.
( )65شرح المفصل ُ
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فهرس األعالم الوارد ذكرها في المتن والحواشي
البراهيم بن أحمد بن عبدالواحد.136 :
أسماء الحمصي.117 :
اسماعيل باشا البغدادي.138 111 177 175 :
األشموني.139 136 136 133 126 115 :
ابن بابشاذ.122 119 :
ابن التلل مساني الفهري.138 112 177 :
الجرجاني.135 136 :
ابن جنّي.119 175 :
ابن الحاجب.117 118 115 175 :
أبو حيّان النحوي.136 121 175 :
خالد األزهري.136 136 133 123 122 119 175 :
ابن الخشاب.119 :
الدماميني.136 :
الزمخشري.118 119 175 :
ابن سبعين.113 112 111 177 :
ابن السراش.118 119 175 :
السراش الدمنهوري.136 :
سيبويه.118 119 116 175 :
السيوطي.135 136 123 122 175 :
الشاطبي.112 111 117 :
الشبراملسي.139 :
الشيرازي.138 :
صالم السعدي الموصلي.125 :
الصبان.139 136 136 133 126 115 175 :
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الصيمري.119 :
ابن الضائع.121 :
الطنجي.136 :
عائشة (أم المؤمنين).117 :
د .عبدالرحمن سليمان.136 115 :
عثمان النجدي.111 117 :
ابن خاعة عروة.136 :
عز الدين الرازي.138 :
ابن عصفور.117 175 :
ابن العلج.122 :
الغبريني.112 :
الغنيمي.139 :
ابن فارس.119 :
أبو علي الفارسي.119 175 :
ابن فالح.136 :
ك ّح الة.177 :
ابن مالك.117 119 115 113 112 111 117 179 175 :
المبرد.119 115 116 175 :
المرادي.138 136 121 115 116 112 117 175 :
ابن مرزوق.112 111 117 :
المقر ي.113 112 :
ّ
ابن هشام األنصاري.138 122 :
يحيى ال َم ْغ لر بي121 117 119 115 116 111 117 177 175 :
.139 133 126 123
يس الحمصي.139 123 175 :
ابن يعيش .122 118 119 175
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فهرس الدراسة والرسالة المحققة
المقدّمة76-73 :
ُمص لنّف هذه الرسالة يحيى المغربي177-75 :
النحويّون ومسةَلة الفرق بين علم الجنس واسمه.117-171 :
نسخة رسالة في الفرق بين علهم الجهنس واسهم الجهنس المخطوطهةُ الفريهدةُ-111 :
112
موضوعاك رسالة في الفرق بين علم الجنس واسم الجنس113 :
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس كثير113 :
 أ َنَّهما متفقان في المعنى مختلفان في اللفظ113 : أ َنَّهما مختلفان في اللفظ والمعنى على َّأن اسم الجنس موضول للفهرد البهدلي
الخارجي أ َّما علم الجنس فللماهية116 :
 أ َ َّن كليهما موضول للماهيَّة على َّأن علهم الجهنس يُالحهظ فيهه قيه ُد الحضهور
أ َّما اسمه فال يُالحظ فيه الحضور116 :
ُ
 أ َ َّن كليهما موضول للماهيَّة على َّحيث هي
أن علم الجنس موضول لها من
ُ
حيث البهامها116 :
هي أ َّما اسمه فمن
أن اسم الجنس موضول لها يُالح ُ
 أ َ َّن كليهما موضول للماهيَّة على َّظها في فر غد
ي أ َّما علمهُ فهو موضول لها يُالحظها في فر غد خارجي بدلي.119 :
ي بدل ّ
خارج ّ
ي على أَنَّه كالنكرة أو هو النكرة أ َّما علمه
 أ َ َّن اسم الجنس موضول لفرد بدل ّفللعموم الشمولي على أَنَّه كالمحلَّى بةل ا ستغراقية.119 :
 أ َ َّن اسم الجنس موضول للماهيّة يفيد وجودها فهي الهذهن أو فهي الخهارشأ َ َّما علم الجنس فلها بقيد الذهن.119 :
ي في الوجوه السابقة.119 :
ي والمجاز ّ
ل
اإلطالق الحقيق ّ
اشكال دخول أل الجنسي التي تفيد الماهيّة على النكرة119 :
الفهارس العامة117 :
 فهرس المراجع والمصادر الوارد ذكرها في الحواشي126-127 : فهرس األعالم الوارد ذكرها في المتن والحواشي129-125 :-515 -

 -فهرس الدراسة والرسالة المحقّقة128 :
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