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 ملخص البحث:
صوؿ الفقو يف أغلب أمره على قواعد األحكاـ الناشئة عن األلفاظ العربيػة ااصػةف و ػو يقـو علم أ

كسػلم اهلل عليػو صػلى علم أدلة الفقوف كأدلة الفقو إمنا ىي الكتػا  كالسػنة كالكتػا   ػلؿ بللػة العػر ف كالنػ  
ربػػد ل للػػة العػػر ف وػػن ا دل يكػػن النػػاار وي مػػا عاؼبػػان بالللػػة كأحواؽبػػاف ؿبياػػان ب سػػرا ىا كمقاصػػدىا  عػػٌ   عليػػو 

كألهػ  ىػ ه اؼبكا ػة الػل اتل ػا علػم النظر السليم وي ماف كل ا صا   عٌلم النحو شرطان لبلػوغ   بػة االهت ػاد  
لػم العربيػة ىػو أحػد  بل ػة ممػاد  من ػا اسػتمداد أصػوؿ كلمة األصػوليني علػى أف ع  ا فقتالنحو كالللة وقد 

الفقػػػوف كىػػػيا علػػػم الكػػػبلـف كالعربيػػػةف كاألحكػػػاـ الشػػػرعية العمػػػـو بػػػا   ك أصػػػ  للػػػوم كبػػػا  مػػػن أبػػػوا  
اػباػا ف وػ ك ر النمػوص اؼبنقولػػة يف كتػب أصػوؿ الفقػػو عػن اؼبمػاد  الللويػة هػػا،  يف ىػ ا البػا ف كأك ػػر 

ف كمػػػا أف مػػػن أئمػػػة كعلمػػػا، النحػػػو كالللػػػة الػػػ  ين يستشػػػ د أػػػم أىػػػ  األصػػػوؿ ك د  كػػػرىم يف بػػػا  العمػػػـو
مسػػتقلةف كمػػا حمػ  ىػػ ا االىتمػػاـ إال ألف العمػـو هػػوىر الشػػريعة  بتػ لي األصػوليني مػػن أوػرد ىػػ ا اؼبو ػػوع 

كمقمدىاف قاؿ القرايفا )با  اػبموص كالعمـو من أعظم أبوا  الشريعة كأعظػم أصػوؽبا   أمػا ؿباكلػة صبػ   
حويني كاألصوليني كاؼبواز ػة بيػن مف كبيػاف موا ػ  اال فػاؽ كاالاػتبلؼف كاؼبقا  ػة بػني  ظػر  كػ  مػن م كبلـ الن

يف مسائ  العمـو ولم أهد من أورد ى ا بالبحث  كأله  أمهيتو أورد و بالبحثف كحاكلػت اؼبقا  ػة بػني كػبلـ 
 ة ة دبا خيدـ القواعد األصوليالللويني كاألصولينيف ك واي  النموص الللوي
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 املقدمة: عن أىمية املٌضٌع ًأسباب اختياره ًخطتو: 
 اغبمد هلل    العاؼبني كالمبل  كالسبلـ على أشرؼ األ بيا، كاؼبرسلني كبعدا

ونف علم أصوؿ الفقو يقـو يف أغلب أمره على قواعد األحكاـ الناشئة عن األلفاظ العربية ااصػة  و ػو علػم 
  صػػلي اهلل عليػػو كسػػلم)كتػػا  كالسػػنة  كالكتػػا   ػػلؿ بللػة العػػر ف كالنػػ  إمنػػا ىػي ال كأدلػػة الفقػػوف أدلػة الفقػػو

ربػػد ل للػػة العػػر   وػػن ا دل يكػػن النػػاار وي مػػا عاؼبػػان بالللػػة كأحواؽبػػا  ؿبياػػان ب سػػرا ىا كمقاصػػدىا  عػػٌ   عليػػو 
 النظر السليم وي ماف كل ا صا   عٌلم النحو شرطان لبلوغ   بة االهت اد 

وليني علػى أف علػم العربيػة ل اتل ا علم النحو كالللػة وقػد ا فقػت كلمػة األصػكأله  ى ه اؼبكا ة ال
   ُ) بل ة مماد  من ا استمداد أصوؿ الفقوف كىيا علم الكبلـ  كالعربية  كاألحكاـ الشرعية ىو أحد

كمػػػا أف الفقػػػو يسػػػتفيد مػػػن القاعػػػد  النحويػػػة يف ؿباكلػػػة الوصػػػوؿ إذل حكػػػم اؼبسػػػ لة الفق يػػػة كوقػػػان 
  النحػػػوف يف اؼبسػػائ  الػػػل ال  تضػػػا ه ػػة داللػػػة اللفػػ  وي ػػػا إال باالعتمػػػاد علػػى الت ػػػري  النحػػػوم ؼبقتضػػيا

 لنموص ا 
 يمػ  إلي ػا النحػا  كال الللويػوف  و م أشػيا، مػن كػبلـ العػر  دل ب  إف علما، األصوؿ قد دققوا يف

 ونف كبلـ العر  متس  هدانف كالنظر وي ا متشعب 
قػػةف الػػل ربتػػاظ إذل  ظػػر األصػػورل  دكف اؼبعػػاا الدقيعا ي ػػا الظػػاىر  وكتػػب الللػػة  ضػػبا األلفػػاظ كم

ف كأسػػاليب صػػيل األمػػر  كداللػػة صػػيلة "اوعػػ " علػػى  كاسػػتقرا، زائػػد علػػى اسػػتقرا، الللػػومف م ػػ ا صػػيل العمػػـو
 الوهو   كما أشبو  لك فبا لو وتشنا كتب الللة دل قبد وي ا ما يشفي 

االسػػت نا، كأف اإلاػػراظ ىػػ  ىػػو قبػػ  اغبكػػم أك بعػػده  ككبػػو  لػػك ككػػ لك كتػػب النحػػو لػػو طلبػػت وي ػػا معػػ  
مػن الػػدقائل الػػل  عػػرض ؽبػػا األصػػوليوف كأاػػ كىا باسػػتقرا، اػػاص مػػن كػػبلـ العػػر  كأدلػػة ااصػػة ال  قتضػػي ا 

   ِ)صناعة النحو

والللة من حيث ىي للة بعلوم ا كونوهنا يتوص  أا إذل اؼبع  الظاىر من القػوؿ  أمػا األصػوؿ و ػي 
    يتوص  بو إذل دالال  التشري  كمفاىيمو كإف دل يتناكؿ النص  لك من

                                                 

  ُٖٓف كالكوكب الد م /ٗ/ُظرا األحكاـ يف أصوؿ األحكاـ لآلمدم ا   ُ)
 ٖ-ٕ/ُا ظرا اإلأاظ   ِ)
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كبػا  العمػـو  ك أصػ  للػػوم كبػا  مػن أبػػوا  اػباػا ف وػ ك ر النمػػوص اؼبنقولػة يف كتػب أصػػوؿ  

الفقو عن اؼبماد  الللوية ها،  يف ى ا البا ف كأك ػر أئمػة كعلمػا، النحػو كالللػة الػ ين يستشػ د أػم أىػ  

ف وقد ك د النق  عن سيبويوف كابن هينف كأيب علي الفا سػيف كاػبليػ  بػن األصوؿ ك د  كرى م يف با  العمـو

 ف كغريىم ف كابن اركؼف كابن يعيشك فاويوعلبف  أضبدف كأيب حيافف كابن مالكف ك 

ف مػػن م أبػػو اغبسػػن  ف اؼبتػػو  الركا ػػدمكقػػد صػػن  بعػػ  أئمػػة النحػػو كالللػػة كتبػػان مسػػتقلة يف العمػػـو

   ُ)صن  كتابان بعنوافا اػباص كالعاـ ىػف حيثِٖٗسنة 

ىػػػػ ألػػػ  كتابػػػان بعنػػػوافا الفمػػػ  بػػػني الكػػػبلـ اػبػػػاص ِّٗسػػػنة  اؼبتػػػو كأبػػػو الفػػػتا ع مػػػاف بػػػن هػػػين 

   ّ)ىػ كتا ا ألفاظ العمـو كالشموؿُِْ  كينسب للمرزكقي اؼبتو  سنة  ِ)كالكبلـ العاـ

ف كػالقرايف يف كتابػوا العقػد اؼبنظػـو يف مسػتقلة بتػ لي كما أف من األصوليني من أورد ىػ ا اؼبو ػوع 

ف كمن اؼبتقدمني من  نسب لػو كتػب يف  ف كالعبلئي يف كتابوا  لقيا الف ـو يف صيل العمـو اػبموص كالعمـو

 اػباص كالعاـف كداكد بن الظاىرمف كأيب اغبسن األشعرمف كأيب إسحاؽ اؼبركزم 

قمػدىاف قػػاؿ القػرايفا )بػا  اػبمػػوص كمػا حمػ  ىػػ ا االىتمػاـ إال ألف العمػـو هػػوىر الشػريعة كم

   ْ) كالعمـو من أعظم أبوا  الشريعة كأعظم أصوؽبا 

أمػػػا ؿباكلػػػة صبػػػ  كػػػبلـ النحػػػويني كاألصػػػوليني كاؼبواز ػػػة بيػػػن مف كبيػػػاف موا ػػػ  اال فػػػاؽ كاالاػػػتبلؼف 

 كاؼبقا  ة بني  ظر  ك  من م يف مسائ  العمـو ولم أهد من أورد ى ا البحث 

 و بالبحثف كحاكلػت اؼبقا  ػة بػني كػبلـ الللػويني كاألصػولينيف ك وايػ  النمػوص كأله  أمهيتو أورد

 "  الللوية دبا خيدـ القواعد األصوليةف كهعلتو بعنوافا "القواعد اؼبشرتكة بني األصوليني كالنحويني يف العمـو

                                                 

  ُِٕا ظرا الف رست/  ُ)
  ُٖ/ُِا ظرا معجم األدبا،   ِ)
  ْٕٓ/ُٕا ظرا سري أعبلـ النببل،   ّ)
   ُُِ/ُا ظرا العقد اؼبنظـو يف اػبموص كالعمـو  )  ْ)
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 خطة البحث:
 قد ااات البحث وجعلتو يف مقدمة كسب يد ك بل ة وموؿ كااسبة 

 وكا ت لبلستفتاحف كبياف أمهية اؼبو وع كااتو كمن جو أما اؼبقدمة 
 كأما التم يد وعن حقيقة العاـف كما ك عت لو صيلتو 

 كأما الفم  األكؿ وعن صيل العمـو 
 وتحتو ثمانية مباحث:

 إواد  لفظة "ك " للعمـو  المبحث األول:
 إواد  لفظة "صبي " للعمـو  المبحث الثاني:
 كر  يف سياؽ النفي للعمـو إواد  الن المبحث الثالث:
 إواد  اؼبعرؼ باألل  كالبلـ غري الع دية للعمـو  المبحث الرابع:

 إواد  اؼبمد  للعمـو  المبحث الخامس:
 إواد  "ما" اؼبوصولة للعمـو  المبحث السادس:
 إواد  "إ ما" الشرطية للعمـو  المبحث السابع:

ًِ  المبحث الثامن:   ف" للعمـو إواد  حرؼ اعبر "ـً
 أما الفصل الثاني فعن عوارض صيغ العموم.

 وتحتو ثمانية مباحث:
 داوؿ "ك " على اؼبعرؼ باألل  كالبلـ  المبحث األول:
 اسم اعبنس ال م جيم   المبحث الثاني:
 ا ماؿ "ما" بػ "أم" الشرطية  المبحث الثالث:
 ك إذل اؼبفعوؿ الفرؽ بني ما إ ا أ يفت صيلة "أم" العمـو إذل الفاع  أ المبحث الرابع:

 النكر  بعد النفي إ ا كا ت معربة  المبحث الخامس:
 النكر  يف سياؽ النفي إ ا أ يد أا سلب اغبكم عن العمـو  المبحث السادس:
 النكرا  اػباصة يف سياؽ النفي  المبحث السابع:
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 النكر  يف سياؽ النفي إ ا كا ت صبعان  المبحث الثامن:
 مباحث متفرقة: أما الفصل الثالث فتحتو سبعة

 أق  اعبم   المبحث األول:
  ناكؿ صب  اؼب كر السادل لئل ال  المبحث الثاني:
 صب  القلة كصب  الك ر  على أم شي، جيع  ك  من ما  المبحث الثالث:
 صبوع السبلمة للك ر  أك القلة  المبحث الرابع:

 الفرؽ بني االست نا، من اعبم  اؼبعرؼ كاؼبنكر  المبحث الخامس:
 أبلل الميل يف إواد  العمـو  لمبحث السادس:ا

 داوؿ اؼب اًطب ربت اػباا   المبحث السابع:
 وأما الخاتمة فأذكر فيها أىم النتائج التي توصلت إليها.

 منيج البحث:
 ثم إن المنهج الذي سلكتو في إعداد ىذا البحث يتلخص في النقاط اآلتية:

 عن ا يف مظاهنا قد  اإلمكاف االستقما، يف صب  اؼباد  العلميةف كالبحث   ُ

اسػػتعراض أقػػواؿ أىػػ  العلػػم يف مو ػػوع البحػػثف كالتحقػػل مػػن  سػػبة األقػػواؿ ألصػػحاأاف كؿباكلػػة   ِ
  كاألصولينياؼبقا  ة بني كبلـ النحويني 

 اآليا  ك و يل األقواؿ كاؼبتب  يف األحبال العلمية  غلك  ّ

أك أحػػػدمها وػػػ كتفي بت رجيػػػو  مػػػن ممػػػاد ىاف وػػػنف كػػاف اغبػػػديث يف المػػػحيحنيزبػػري  األحاديػػػث   ْ
 من ماف كإال ار هتو من ممد ه ك قلت حكم أئمة اغبديث عليو 

  رصبت لؤلعبلـ برتصبة موهل ف إال ما كاف من م من اؼبشاىري   ٓ

 ف أكتفػي بػ كرىا يف اخلاؼبعلوما  اؼبتعلقة بػاؼبراه  )الناشػرف ك قػم الاباعػةف كمكاهنػاف ك ا خي ػا      ٔ
 قائمة اؼبراه  

 عل كه  التوويل لئلابلص يف القوؿ كالعم ف كأف ينفػ  أػ ا البحػثف كأف يتجػاكز عمػا قػد يكػوف أس ؿ اهلل
 ويو من  قص أك  قمريف كصلى اهلل كسلم على  بينا ؿبمد كآلو كصحبو 

* * * 
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 التمييد: حقيقة العام، ًما ًضعت لو صيغتو:
 ن النػػػػػاحيتني الللويػػػػػةقبػػػػػ  الػػػػػداوؿ يف مو ػػػػػوع البحػػػػػث اسػػػػػن بيػػػػػاف حقيقػػػػػة العػػػػػاـف ك عريفػػػػػو مػػػػػ

 كاالصابلحيةف كما ك عت لو ألفااو كصيلو 
عمػػػػػ الشػػػػي، يعػػػػم عمومػػػػا إ ا  ػػػػ   والعػػػاـ اسػػػػم واعػػػػ  ماد ػػػػو  ػػػػدؿ علػػػػى الك ػػػػر  كالشػػػموؿف يقػػػػاؿا

   ُ)عمًّ اؼبار الببلدا إ ا كاف ك ريان حبيث يشمل ااعبماعةف كعم م بالعاية اإ   ل مف 
بكسػػر  –ان  ػػ  اعبماعػػةف يقػػاؿ عم ػػم بالعايػػةف كىػػو معػػم قػػاؿ يف القػػاموسا )عػػم  الشػػي، عمومػػ 

  ِ) اري يعم خبريه  –العني 
كأمػػػا يف االصػػػابلح وقػػػد  كػػػر األصػػػوليوف  عريفػػػػا  متعػػػدد  للعػػػاـف كمػػػن أشػػػ رىا كأك رىػػػا عنايػػػػة  

 ا اللفػػ  اؼبسػػتلرؽ عبميػػ  مػػا يمػػلا لػػو حبسػػب ك ػػ  كاحػػد  ّ)ك ػػداكالن كشػػرحان ك عليقػػا  عريػػ  الف ػػر الػػرازم

(ْ   
 شرح التعريف: 
قولػػػوا )اؼبسػػػػتلرؽ عبميػػػ  مػػػػا يمػػػلا لػػػػو  كالرهػػػاؿف أل ػػػػو يمػػػلا للػػػػ كو  مػػػن بػػػػين آدـ دكف غػػػػريىم  
 ويشمل م 
كخيرظ بو ماال يعم من النكر  يف سياؽ اإل بػا ف ونهنػا ال  شػم  كػ  مػا  مػلا لػو ولػو قلػت هػا،ا  

  ه ف ون و شائ  يف هنسو كال يستلرؽ ك  ما يملا لو 
 الت نية كاعبم ف ألف لف ا  هبلف ك هاؿ يملحاف لك  ا نني ك بل ة  –أيضان  –كخيرظ بو  

 كال يفيداف االستلراؽ 
 كألفاظ األعداد كقولناا طبسةف أل و صاحل لك  طبسة كال يستلرقو  
كقولػػوا )اسػػب ك ػػ  كاحػػد  احػػرتاز عػػن اللفػػ  اؼبشػػرتؾف أك الػػ م لػػو حقيقػػة كؾبػػاز وػػنف عمومػػػو  

   ٓ)يتناكؿ مف وميو معان بو   كاحد ؼبعنييو ال يقتضي أف

                                                 

  ُّٓ/ِمباح اؼبنري   اؼبِْٕ/ُِا ظرا لساف العر    ُ)
  ُٔٓ/ْالقاموس احمليا   ِ)
   ٌب  رصبتو   ّ)
  ُّٓ/ِاحملموؿ   ْ)
  ُْٓ-ُّٓ/ِا ظرا احملموؿ   ٓ)
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وػن ان ألفػػاظ العمػػـو مو ػػوعة لبلسػتلراؽ كالشػػموؿ  واألصػػ  وي ػػا إ ا هػا،  مالقػػة أف ربمػػ  علػػى 

 استلراؽ ك  األوراد ال ين يملا ا د اه م ربت ا 

وػػاغبكم اؼبعلػػل بمػػيلة العمػػـو ي بػػت لكػػ  وػػرد مػػن أوػػراد  لػػك العػػاـف كال خيػػرظ وػػرد من ػػا إال بوهػػود 

  مص اؼب

* * * 
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 الفصل األًل: صيغ العمٌم:
 المبحث األول: إفادة لفظة "كل" للعموم:

"كػػ "ا اسػػم مو ػػوع لبلسػػتلراؽ كالشػػموؿف كقػػد أصبػػ  األصػػوليوف كالنحويػػوف علػػى إواد ػػا للعمػػـو 

 ف ب  إهنا موغلة يف االستلراؽ كالشموؿف حىت عػدىا بعضػ م أقػول المػيل يف الداللػة عليػوف قػاؿ ُ)كالشموؿ

   ّ) )ليس بعد ك  يف كبلـ العر  كلمة أعم من ا  – ضبو اهلل  –  ِ)القا ي عبد الوىا 

 األصوليوف كالنحويوف يف الكبلـ عن اا ػكؽبا أحكاـ كاواصف س عرض لتلك األحكاـ الل اشرتك

ف أكا مػػػا   من ػػػاا أف ؿبػػػ  إواد ػػػا للعمػػػـو إ ا دل يػػػدا  علي ػػػا  فػػػي متقػػػدـف م ػػػ ا دل يقػػػم كػػػ  القػػػـو

ف ونهنػا حينئػ و للمجمػوع كالنفػي كا د عليػوف وػبل يكػوف معناىػا ك ػإاو أكا ما  أيت كػ   ضت ك  الد اىمفقب

ف بػػ  اػبمػػوصف وػػالنفي يف األم لػػة السػػابقة مقتمػػر علػػى بعػػ  القػػـو كبعػػ  الػػد اىم كبعػػ   حينئػػ و العمػػـو

مف وقػػد قػػاـ بعػػ  األاػػو  دبناػػوؽ اللفػػ ف كيػػدؿ مػػن ه ػػة اؼبف ػػـو علػػى أف الػػبع  اآلاػػر قػػد  بػػت لػػو اغبكػػ

ف خبػػبلؼ مػػا لػػو  ف كقػػب  بعػػ  الػػد اىمف ك أل بعػػ  اإلاػػو ف كيسػػمى ىػػ ا األسػػلو ا سػػلب العمػػـو القػػـو

 ػػ ار النفػػي عن ػػاف وقلػػت يف األم لػػة السػػابقةا كػػ  القػػـو دل يقػػمف ككػػ  الػػد اىم دل أقبضػػ اف ككػػ  إاو ػػك دل 

كقػػد  قػػ    ْ)ف كيسػػمىا عمػػـو السػػلبأ ىػػمف بروػػ  "كػػ " ونهنػػا حينئػػ و للعمػػـو كالنفػػي ىنػػا مسػػتلرؽ لكػػ  وػػرد

   ٓ)الل كشي كاؼبرداكم ا فاؽ أ با  البياف على ى ه القاعد 

                                                 

  َُُف كاؼبسود /ُٕٓ  ٓٓٓ/ِف كاحملموؿ ُٕٗف كشرح  نقيا الفموؿ/ُٕٓ/ُا ظرا أصوؿ السراسي   ُ)
  ُُِ/ف كاؼبلين البن ىشاـ َْ/ّف كشرح اؼبفم  ّّْ/ٓكالكتا        

ىػػػ لػػو ِِْك ػػويف سػػنة  ِّٔالقا ػػي عبػػد الوىػػا ف ىػػوا أبػػو ؿبمػػد عبػػد الوىػػا  بػػن علػػي بػػن  مػػر التللػػ  البلػػدادم اؼبػػالكي كلػػد سػػنة   ِ)
  ِِْ/ُٕمؤلفا  من اا اؼبل ص كاإلواد  ككبلمها يف أصوؿ الفقوف  رصبتو يفا سري أعبلـ النببل، 

  ُُٖف كإ شاد الفحوؿ/ُِٓ/ّنري ف كشرح الكوكب اؼبْٔ/ّا ظرا البحر احمليا   ّ)
  ُِٕ/ّف كشرح الكوكب اؼبنري ٕٔ/ّف كالبحر احمليا ْْٓ/ُا ظرا العقد اؼبنظـو للقرايف   ْ)
ف كمفتاح العلـو َِِ  كا ظر اؼبلين  بن ىشاـ /ُِٕ/ّف كشرح الكوكب اؼبنري ِّٓ/ٓفكالتحبري شرح التحرير ٖٔ/ّا ظرا البحر احمليا   ٓ)

  ّٖالعلـو للسكاكي/
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  ُ)يف حػػػديث  م اليػػػدين )كػػػ   لػػػك دل يكػػػن  كمػػػن  لػػػك قػػػوؿ النػػػ  ؿبمػػػد صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػػلم 

و كػػن كػػ  مػػن األمػػرين  لكػػن حبسػػب انػػو صػػلى اهلل عليػػهوابػػان لقولػػوا "أ سػػيت أـ قمػػر  المػػبل  " أم دل ي

  كسلم

ف صبعػان كػافف م ػ ا أكرمػت كػ  بػ ؿأيضػانا أف لفظػة "كػ " إ ا دالػت علػى اؼبعػرؼ  -كمن أحكام ػا

ف كأ يػػد كػػ  وػردف كقػػوؿ النػػ  صػػلى اهلل عليػػو كسػػلماسػػم صب  م ػػ ا هػػا، كػػ  ا الرهػاؿف أك ا )كػػ  النػػاس لقػػـو

   ِ) ق ايمو ف أك يلدك  وبائ   فسو ومعتق ا

فيػد العمػـو علػى أصػل اف ك"كػ "   كيػد ؽبػاف أك أهنػا لبيػاف اغبقيقػة و    قوؿا إف األل  كالبلـ ىنػا  

 ك كوف "ك " للعمـو 

ألهنػا ال  كػوف   ّ)ويو احتماؿف كال م ااتا ه صب  من األصػوليني أف الػ م أوػاد العمػـو لفظػةا "كػ "

 للت كيد إال إ ا كا ت  ابعةف كىي ىنا مضاوةف أم متبوعة ال  ابعة 

" أوػػاد  عمػػـو مرا ػػب مػػا دالػػت عليػػوف ك"كػػ " أوػػاد  اسػػتلراؽ األوػػراد  كقيػػ ا إف "األلػػ  كالػػبلـ 

حػاد  كلػ ا قػاؿ ا "ك  الرهاؿ"  فيد "األلػ  كالػبلـ" عمػـو مرا ػب صبػ  الرهػاؿف ك"كػ " اسػتلراؽ اآلػوقولك

   ْ)ما )إف "كػػ " ال  ػػدا  يف اؼبفػػرد اؼبعػػرؼ بػػاألل  كالػػبلـ إ ا أ يػػد بكػػ  من ػػا العمػػـو ابػػن السػػراظ النحػػو 

 اؼبفرد ال مرا ب لو وكي   فيد األل  كالبلـ عمـو اؼبرا ب  ألف

                                                 

ىػ كلو ممنفا  منوا البحر ْٕٗك ويف سنة  ػىْٕٓشاوعي   ركي األص   كلد سنة كشيا ىو ؿبمد بن أاد  بن عبد اهللف وقيوف أصوؿف كالل  
 َٔ/ٔف كاإلعبلـ ِٕٗ/ّو يفا الد   الكامنة تاحمليا   راه   رصب

اإل ماؼ ف كالتحبري يف شرح التحرير ف  ويف كاؼبرادم ىوا علي مب سليماف الماغبي اغبنبليف وقيو ؿبدل ف أصوارل ف من  ما يفو ا 
 َُِ/ٕف كمعجم اؼبؤلفنيِِٓ/ٓىػ ف  رصبتو يف ا الضو، البلم  ٖٖٓسنة

  ٖٔكمسلم بشرح النوكم د/ ف م  الفتا ٖٗ/ّأارهوا الب ا م    ُ)
  َُِ/ُم  التحفةف كابن ماهة  ْٖٗ/ٗ كالرتم م  َِّ/ُأارهتوا مسلم    ِ)
  ُِٓ/ّ  كشرح الكوكب ِِّٓ/ ٓ  كالتحبري شرح التحريرٔٔ/ّ  ظرا البحر احمليا   ّ)
  ٕٔ/ّ  كا ظرا البحر احمليا ُِٔ/ّ  كشرح الكوكب اؼبنري ِِّٓ/ٓالتحبري شرح التحرير    ْ)

يا  ىػ   راه   رصبتو يف كؤُِ  كشرح كتا  سيبويوف  ويف سنة األصوؿكابن السراظ النحوم ىوا ؿبمد السرم بن س    لو مؤلفا  من اا 
  ِّٕ/ِال ىب    ا شف ك ِْٔ/ّ األعياف
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 ب قوؿ النحوينيا "بدؿ الك  من الك "كل ا امتن  داوؿ "أؿ" على "ك "ف كاعرتض كعيًّ  

 المبحث الثاني: إفادة لفظة "جميع" للعموم:

علػى ه ػة  ىبت اغبنفية إذل أف "صبي "  فيد العمـو علػى ه ػة االهتمػاع  خبػبلؼ "كػ " ونهنػا  عػم  

لو قاؿا ك  من دا  اغبمن أكالن لو أل  دينا   كبني قولػوا صبيػ  مػن داػ  اغبمػن  اال فرادف وفرقوا بني ما

أكالن لو أل  دينا ف ودا  ا ناف ومػاعدان أكالن دوعػة كاحػد ف وػنف لكػ  كاحػد مػن م ألػ  دينػا  مػ  األسػلو  

ألسلو  ال اا ونف ؽبم أل  دينػا   قسػم بيػن م األكؿف ألف "ك "  فيد العمـو على سبي  اال فراد  أما م  ا

   ُ)على سبي  االهتماع  قمدان ليكوف ؽبم أل  كاحد  اإلحاطيبالسويةف ألف لفظة "صبي "  فيد العمـو 

   ِ)ؽ أ ا بني "ك " ك"صبي "  ك ق  عنو ابلوةأ و ورٌ  -أيضان  -ق  عن اؼبربدك ي  

 المبحث الثالث: النكرة في سياق النفي:

"اشػػت ر  ف م ػػ ا مػػا قػػاـ أحػػدف  ّ)عنػػد األصػػوليني كالنحػػويني إطبلقػػانا "أف النكػػر  يف سػػياؽ النفػػي  فيػػد العمػػـو

ا))كقوؿ اهلل عل كه ا     ِّ)الك      ِّكال  ػىقيولىن  ًلشىٍي،و إاي وىاًع ه  ىًلكى غىدن

وليني كألسػػلو  النكػػر  يف سػػياؽ النفػػي أحكػػاـ كاػػواصف سػػ عرض لتلػػك األحكػػاـ الػػل اشػػرتؾ األصػػ 

 كالنحويني يف الكبلـ عن اا

ف كإمنػػا  فيػػد  فػػي الوحػػد    من ػػاا أف النكػػر  اؼبعربػػة بعػػد "ال" الناويػػة العاملػػة عمػػ  لػػيس ال  فيػػد العمػػـو

قاعػػان  كؽبػػ ا يقػػوؿ لتوكيػػد "ال  هػػ  يف الػػدا "ا بػػ   هػػبلف  أكا بػػ   هػػاؿ  كمػػا  أيػػت  هػػبلنا بػػ   هلػػني أك 

  هاالن 

                                                 
  كشرح الكوكب اؼبنري ِّْٓ/ٓف كالتحبري ُٕ/ّف كالبحر احمليا ِِٓ -ِِْ/ُ ف ك يسري التحريرَِٓ/ُا ظرا التقرير كالتحبري   ُ)
ّ/ُٖ  
  ُٕ/ّأ ظرا البحر احمليا    ِ)

   ويف بالكووة القرآفالعربية ببلداد  لو ممنفا  من اا الكام ف كمعاا  البمرم  أبو العباس اؼبربد  إماـ  كاؼبربد ىوا ؿبمد بن يليد االزدم
  َُٗ/ِ  كش  ا  ال ىب ُْْ/ّ األعيافىػ   راه   رصبتو يفا كويا  ِٖٓسنة 

  كملين اللبيب َُُ  كاؼبسود  /َٗ/ِ  كاؼبستمفي ُٓٗ-ُْٗكُُٖ/ُ  كشرح  نقيا الفموؿ َُٔ/ُا ظرا أصوؿ السراسي   ّ)
ُ/ِٔٓ  
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ف كإمنا أوػاد  فػي الوحػد ف ىػ ا قػوؿ النحػويني كأئمػة و  ا أسلو   كر  يف سيا  ؽ النفي كدل يفد العمـو

   ْ)كاللـبشرم  ّ)كابن السيد الباليوسي  ِ)ف كاؼبربد كاعبرهاا ُ)الللةف من م ا سيبويو

ف قػػاؿ   ف ألهنػػم اكتفػػوا بػػالتنكري مػػ  النفػػي يف إوػػاد  العمػػـو أمػػا األصػػوليوف وظػػاىر كبلم ػػم أهنػػا للعمػػـو

يف   ٕ)  كقػػػاؿ دب ػػػ  قولػػػوا القػػػرط  ٔ)ا )اػػػاىر كػػػبلـ األصػػػوليني أهنػػػم اكتفػػػوا بػػػالتنكري مػػػ  النفػػػي  ٓ)االبيػػػا م 

  ٖ)أصولو

ف كىػػػو مػػػا  سػػػبو إمػػػاـ  ُ)كااتػػػا  الل كشػػػي كالفتػػػوحي أهنػػػا اػػػاىر  يف اػػػاىر  يف الداللػػػة علػػػى العمػػػـو  ال  مػػػا

   ْ)  ك د عليو الل كشي ّ)سيبويوف ك عقبو القرايف و  كر  ق   لك عن  ِ)اغبرمني لسيبويو

                                                 
سيبويو ىوا عمرك بن ع ماف بن قنبريف إماـ البمريني يف العربية وا سيف أديب كبومف لو ممنفا ف من اا الكتا  يف النحو   ويف سنة   ُ)

  ُّّ/ّف ككويا  األعياف ُٓٗ/ُِىػ كقي  غري  لك   راه   رصبتو يفا  ا يخ بلداد َُٖ
ي الشاوعي كاف إمامان يف الفقو كاألد ف لو ممنفا   من اا التحرير كاؼبعاياه القا  ياعبرهاا ىوا أضبد بن ؿبمد بن أضبدف أبو العباس  ِ)

  ّٔف كطبقا  ابن ىداية اهلل / ْٕ/ْىػف  رصبتو يفا طبقا  الشاوعية ِْٖ ويف سنة 
ف كشرح اؼبوط    ويف بن ؿبمد بن السيد األ دلسيف من علما، الللة كاألد ف من  ما يفوا األ ماؼ   ىوا عبد اهلليابن السيد الباليوس  ّ)

  ُِّ/ْف كاألعبلـ ِّْىػ يف بلنسيو   رصبتو يفا بلية اؼبتلمس/ ُِٓسنة 
/ ُٕ/ؽ ُ  كالتحقيل كالبياف شرح الربىاف َِٔ/ُف كووا ا الرضبو  ِٓٔ/ُف كملين اللبيب ّْٖ/ٓا ظرا الكتا  لسيبويو   ْ)
  َّـ ِف كالعقد اؼبنظـو ُِٖف كشرح  نقيا الفموؿ/ُُّ/ّ  كالبحر احمليا ُٕٗٔ/ْ/   ك فائس األصوؿ ٖٕؼ/ أك أ/ْٕ/ُأ

   ٓٗ  كسو   األعراؼ  أيو  قم /ْ  سو   األ عاـف أية  قم/ٖٓ/ِا  فسري الكشاؼ -قوؿ اللـبشرم يف  -كا ظر
ىػ  ويف سنة ْٕٔسنة اللـبشرم ىو بن عمر بن ؿبمد اؼبللرل  إماـ يف الللة كالتفسري  لو ممنفا  من اا الكشاؼف كاؼبناى  يف األصوؿ  كلد 

  ُّْ/ِف كطبقا  اؼبفسرين ِْٓ/ْىػ  رصبتو يفا كويا  األعياف ّٖٓ
ىػ ك ويف ٕٓٓاألبيا م ىوا على بن إظباعي ف المن اهي اؼبالكي  أصورل وقيو لو ممنفا ا من ا شرح الربىافف كسفينة النجا ف كلد سنة   ٓ)

  ِٓ/ِيني   كطبقا  األصولَِّ/ِىػ  رصبتو يفا الفكر السلمي ُٖٔ
 /  ٖٕ/ُ  كُٕ/ؽ ُالتحقيل كالبياف   ٔ)
وقيو كؿبدلف يعرؼ بابن اؼبلين كلد بقرطبة كعم  مد سان باإلسكند ية ك ويف أا  لو مؤلفا   يالقرط  ىوا أضبد بن عمر إبراىيم اؼبالك  ٕ)

  ْٕٓ/ُ  كحسن احملا ر  ُٓٔ/ِِىػ   رصبتو يف  فا الايب ٔٓٔمن اا كش  القناع عن حكم الوهد كالسماع  ويف سنة 
  ُُّ/ّا ظرا البحر احمليا   ٖ)
 ُّٖ/ّ  كشرح الكوكب اؼبنري ُُْ-ُُّ/ّا ظرا البحر احمليا   ُ)
  ُُٗ ّّٖ/ُا ظرا الربىاف   ِ)
  َُُٖ/ْا ظرا  فائس األصوؿ عن احملموؿ   ّ)
  ُُّ-ُُّ/ّا ظرا البحر احمليا   ْ)
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ا أف النكػر  اػباصػة اؼبنفيػة الػل دالػت علي ػا "مػن" م ػ ا مػا هػا،ا مػن  هػ   فيػػد -أيضػان  -كمػن أحكام ػا

العمػػـو  كإواد ػػا للعمػػـو مػػن الوا ػػحا   لكػػن ىػػ  اسػػتفيد العمػػـو مػػن لفظػػة "مػػن" أك كػػاف مسػػتفادان مػػن 

ولػػو قلػػتا مػػا   ٓ)ف األكؿ قالػػوا اؼبػػربد كاعبرهػػاا كاللـبشػػرمالنفػػي قبػػ  داوؽبػػا  كدالػػت ىػػي للت كيػػد  قػػوالف

هػػا،ا  هػػ ف دل امػػ  العمػػـو لتقػػدير أ ػػك أ د   فػػي ؾبػػي،  هػػ  كاحػػد حيػػث يمػػا أف  قػػوؿ بعػػدها بػػ  

  هبلف أك  هاؿف أك ب  أك ر 

ريهي )كمنو قولو اهلل  عاذل") اؿا مالكم إلو غريه   قاؿ بع  اؼبفسرينا لو قٗٓااألعراؼمىا لىكيم ميٍن إلىوو غىيػٍ

ف ك لك قولو  عاذل حب مٍ (ؼ " من" دل ام  العمـو   لو قاؿا ْااأل عاـ))كمىا  ىٍ  ًيً م ميٍن آيىةو ميٍن آيىاً   ىأًي

   ٔ)ما    ي م أيو  حب ؼ "من" دل ام  العمـو

   ٖ)  وجع  من الل ىي حرؼ هر إحدل الميل الدالة على العمـو ٕ)كااتا ه القرايف

وؿ ال ػػااا أف العمػػـو مسػػتفاد مػػن النفػػيف كلفظػػو "مػػن" دالػػت لت كيػػد العمػػـو  و ػػي حػػرؼ هػػر اػػاو  القػػ

 ك د لت كيد التعميمف ال م دؿ عليو داللة ااىر  ك كد النكر  يف سياؽ النفي 

  (3)كالل كشيف كغريمها ف(2)ااتا ه إماـ اغبرمنيك  ف(1)قالوا سيبويو

                                                 
  كشرح اإليضاح ٖٗ/ُ  كاؼبقتمد للجرهاا ََُ/ّ  ك و  النقا  ُُُ/ّ  كالبحر احمليا ُِٖا ظرا شرح  نقيا الفموؿ للقرايف /  ٓ)
  ُّٕ/ْ  كشرح اؼبفم ِْٖ/ّ
  ُٖٕٗ-ُٕٕٗ/ْف ك فائس األصوؿ ََُ/ّ  ك و  النقا  ُِٖا ظراشرح  نقيا الفموؿ للقرايف/  ٔ)
ا عان يف الفقو كاألصوؿ  لو ممنفا  ك ري   من اا شرح احملموؿ  القرايف ىوا اضبد بن إد يس المن اهي اؼبمرم اؼبالكيف كاف إمامان ب  ٕ)

  َٗ/ُ  كاألعبلـ ِّّ/ٔىػ  رصبتو يفا الوايف بالوويا  ْٖٔكالفركؽ   ويف سنة 
  ُُُ/ّ  كالبحر احمليا ِّٓ/ُ  كالعقد اؼبنظـو َُُٖ/ْ فائس األصوؿ للقرايف   ٖ)

 
 .3/111، البحر المحيط 1/191انظر: البرهان  (1)
الشػػاوعي وقيػػوف أصػػورل مػػتكلمف يكػػين بػػايب اؼبعػػارلف لػػو ممػػنفا  من ػػاا الربىػػاف كهنايػػة  اعبػػوييناغبػػرمني ىػػوا عبػػد اؼبلػػك بػػن عبػػد اهلل إمااام  (2)

  ْٖٔ/ُٖالنببل،  اإلعبلـف كسري ُٕٔ/ّيفا كويا  األعياف   رصبتوىػف ْٖٕاؼبالبف  ويف سنة 
كشػػػػػػػػرح الربىػػػػػػػػاف  ََُ-ٗٗ/ّف ك وػػػػػػػػ  النقػػػػػػػػا  ُّٖ/ّف كشػػػػػػػػرح الكوكػػػػػػػػب ُُِ-ُُ/ّف كالبحػػػػػػػػر احملػػػػػػػػيا ُُٗ/ُا ظػػػػػػػػرا الربىػػػػػػػػاف (3)

  ُُٖللماز م/
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اصػػةف أمػػا النكػػرا  العامػػة اؼبنفيػػة ونهنػػا  فيػػد العمػػـو باإل فػػاؽف سػػوا، كىػػ ا اػبػػبلؼ إمنػػا جيػػرم يف النكػػرا  اػب

دالػػػت علي ػػػا أـ الف م ػػػ ا مػػػا هػػػا،ا مػػػن أحػػػدف كمػػػا عنػػػدم مػػػن شػػػي، ولػػػو حػػػ وت"ًمن" لكا ػػػت للعمػػػـو 

  (1)باال فاؽ

ف   أفا -أيضا -أحكام اكمن  النكر  يف سياؽ النفي ال  عم إ ا قمد بالنفي سلب اغبكم عن العمـو

ما ك  عدد زكهانف كما ك  حيواف إ سا انفوقد است ين ى ا األسلو  من إواد  العمـو كإف كاف كقولكا 

  كر  كا د  يف سياؽ النفيفالف اؼبقمود أاا سلب اغبكم عن العمـو 

 و باػ ف إ سػافف من قاؿا إف كػ  عػدد زكظف ككػ  حيػوا السابقةا إبااؿ قوؿ األم لةونف مقمود اؼبتكلم يف 

  (2)ه من العمـوالسام  ما ادعا

 كقد  قدـ ى ا اؼبع  يف مبحث"ك "   

 المبحث الرابع: المعرف باأللف والالم غير العهدية:

من صيل العمـو الل  ص علي ا بع  األصولينيا اؼبعرؼ ب ؿف ونف األل  كالبلـ للعمـو عند عدـ 

دلي  على ابلووف أك  الع دفكليست للعمـو عند قرينة الع دف لكن ى  األص  وي ا العمـو حىت يقـو

 أهنا مو وعة للع دف حىت يقـو دلي  على عدـ إ اد وف ى ا أص  اؼبس لة  األص 

 ف، بها على أقسام:والمـُعر  

ٍحًسًننيى ) ا اعبم  مالقانف كقوؿ اهلل  عاذلااألكؿ
ي
بُّ اؼب ك  ؿبسنف كقولوا   أم  ُّْ)اىؿ عمرافا  كالل وي اًي

ًبنيى ) يكى ي
ٍسًلًمنيى )  كقولوا ٖ)القلما  وىبل  يًاً  اؼب

ي
  وقد  ىب صب و  ِٓ)األحلا ا  كاٍلميٍسًلمىا ً إف  اؼب

كااتا ه  ف ّ)األصوليني إذل أف األل  كالبلـ  فيد العمـو كاالستلراؽف إال أف يقـو ما يدؿ على اهنا للع د

   ْ)أبو بكر بن السراظ النحوم

                                                 

  ُٖٕٗ/ْ فائس األصوؿ ا ظرا (1)
  ِّّٓ/ٓف كالتحبري شرح التحرير ُُٓ/ّف كالبحر احمليا ُٖٕٗ/ْ فائس األصوؿ ا ظرا (2)
ف كشرح ُٕٗ/ّكاألحكاـ لبلىمدم  فَُْٖ-ُِٖ/ْف ك فائس األصوؿ َِٔ/ُف كووا ا الرضبو  ُُٓ/ُا ظرا أصوؿ السراسي (3)

  ُُّ-ُِٗ/ّالكوكب 
  ُِْ/ّالبحر احمليا  ا ظرا (4)
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ف كإمنػا ىػي للع ػدف كبػو قػ ف ككاوق ػم األبيػػا م  ُ)اؿ سػيبويو كابػن مالػك مػن النحػوينيكقيػ  إهنػا ليسػت للعمػـو

ف كسػػػي ٌب  ِ) وقػػاؿا )إف التعريػػ  ال يلتقػػى منػػو زبمػػيص كال  عمػػيمف كإمنػػا ىػػو مرشػػد إذل الع ػػد اك اعبػػنس 

 مليد  فمي  للجم  يف اؼببحث ال اا من الفم  ال اا إف شا، اهلل  عاذل 

ف كاؼبػػا، كالػػرتا  كاغبيػػوافف وػػن ا دالػػت عليػػو األلػػ   ّ)فظػػوا اسػػم اعبػػنسف كىػػو مػػاال كاحػػد لػػو مػػن لالثــاني

ف كقػػوؿ اهلل  عػػاذلا  ػػا كزًينىػػةن )كالػػبلـ الػػل دل يقمػػد أػػا الع ػػد أوػػاد  العمػػـو بيوىى   كاػبٍىٍيػػ ى كاٍلًبلىػػاؿى كاغبٍىًمػػريى لًتػىرٍكى

   ِٕٓ)البقر ا  كأىحى   الل وي البػىٍي ى )  كقولوا ٖ)النح ا

ك قلو الل كشي عػن سػيبويوف قػاؿا ) ػص عليػو سػيبويوف  ف ٓ)ك ق  عن اؼبربد ف ْ)ينيى ا م ىب صب و  األصول

ف بفسػػاده لعػػدـ اإلمكػػافف كلػػوال اقتضػػاؤه العمػػـو ؼبػػا هػػا، الفسػػاد   ون ػو قػػاؿا قولػػك شػػربت مػػا، البحػػر ؿبكػػـو

(ٔ   

لػداوؽبا مػن  "أؿ"ف كالبػد كال مع ود ربم  عليػو "أؿ"ف ونف اعبنس كاف مستفادان من اسم اعبنس قب  داوؿ

   ٕ)وائد  ولم يبل إال العمـو كاالستلراؽ

ك ىب بع  األصوليني من ما و ر الدين الرازمف كبع  النحػويني مػن ما أبػو علػي الفا سػيف إذل 

علػى العمػـو كاالسػتلراؽ إال "أؿ" ال يفيػد إال  عريػ  اعبػنسف وػبل امػ   أف اسم اعبػنس الػ م دالػت عليػو

"مػػػن أكػػػره علػػػى  ـ يف أظبػػػا، األهنػػػاس  سػػػتعم  للػػػري االسػػػتلراؽ ك ػػػريانف كقػػػوؽبماف ألف األلػػػ  كالػػػبل(8)بػػػدلي 

  (1)إ ا عق  الم  الابلؽ" كأشباه ى ا فبا يراد بو مالل اعبنسف كال يف م منو االستلراؽ " ك" الابلؽ

                                                 

  ّّْ/ُالربىافف ٖٖٓ/ِف كاحملموؿ ُِْ-ٕٖ/ّكالبحر احمليا ف ُٓٗ-ُِٗ/ِالكتا  لسيبويو  ا ظرا( 1)
 /أ ٕٕ/ؽُالتحقيل كالبياف( 2)
  ُُّ/ّف كشرح الكوكب ُِِ/ِا ظرا  ك ة الناار  (3)
ف ٗٗٓ/ّف كشػرح الكوكػب اؼبنػري ُٕٗ/ِف كاإلحكػاـ لبلىمػدم ْٗٔ/ُكالعقػد اؼبنظػـو للقػرايف  فَُٔ-ُْٓ/ُوؿ السراسػي ا ظرا أص (4)

  ٖٗ/ّكالبحر احمليا 
  ٖٗ/ّف كالبحر احمليا ٗٗٓ/ّا ظرا احملموؿ ( 5)
  ٖٗ/ّالبحر احمليا  (6)
  ٖٗكَُّ-َُِ/ّا ظرا البحر احمليا  (7)
  ٗٗ/ّحر احمليا ف كالبٗٗٓ/ّا ظرا احملموؿ   ٖ)

كالرازم ىوا ؿبمد بن عمر بن اغبسني الشاوعي معركؼ بابن اػبايبف مفسر كمتكلم كأصورلف لو ممنفا  من اا التفسريف كاحملموؿف  ويف 
  ُِ/ٓىب ُف كش  ا  اؿِْٖ/ْقف  رصبتو يفا كويا  األعياف َٔٔسنة 
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 كسي ٌب مليد  فمي  السم اعبنس يف الفم  ال اا إف شا، اهلل  عاذل 

كالنحػػويني إذل أف االسػػم اؼبفػػرد اؼبعػػرؼ بػػاألل   األصػػولينيصبػػ  مػػن ال الػػثا االسػػم اؼبفػػردف  ىػػب 

ف كالسا ؽ كاللاا كاؼبؤمن كالفاسل كاغبر كالعبدف ك سبو الفتوحي ألك ػر  كالبلـ الل ليست للع د يفيد العمـو

  (3)من النحويني ػك هق  عن أيب حياف كابن مالك ف(2)العلما،

فة اعبمػػػ ف حيػػػث قػػػالوا أىلػػػك النػػػاس الػػػدينا  المػػػفر كالػػػد ىم ككػػػاف فبػػػا اسػػػتدلوا بػػػوا كصػػػ  العػػػر  لػػػو بمػػػ

 (4)البي 

ػػػػا،ً ) ف قػػػػاؿ اهلل  عػػػػاذلاالقػػػػرآفكهػػػػا، م ػػػػ   لػػػػك صػػػػراان يف  ػػػػريكا عىلىػػػػى عىػػػػٍو ىاً  النيسى   أىًك الايٍفػػػػً  ال ػػػػً ينى دلىٍ يىٍظ ى

   ُّ)النو ا

نهنػا صػيل اا[]وػاقتلوا اؼبشػركني[ وقاؿ القرايفا )كيلحل باسم اعبنس اؼبشتقا  كل اف كبو]اللا يػة كالل 

  (5) وامد عمـو ك ظبا، األهناس اعب

 إفادة المصدر العموم: المبحث الخامس:

                                                                                                                                               

ىػػ   رصبتػو يفا ّٕٕكالنحػوف أشػ ر ممػنفا وا اإليضػاح يف النحػوف  ػويف سػنة  كأبو علي الفا سي ىوا اغبسػن بػن أضبػد النحػومف إمػاـ يف العربيػة
  ٖٖ/ّ  كش  ا  ال ىب ُّٔ/ُكويا  العياف 

  ُّّ/ّا ظرا شرح الكوكب اؼبنري   ُ)
ف كاؼبستمفى ُِٖٗكُْٖٗ/ْف ك فائس األصوؿ ُِٗ/ُف ك يسري التحرير ُْ/ّف ككش  االسرا ُّّ/ّا ظرا شرح الكوكب اؼبنري   ِ)
  ُْٗف كالقواعد كالفوائد األصولية /ٖٗفّٕ/ِ

قف  رصبتو يفا كش   ِٕٗكالفتوحي ىوا ؿبمد بن أضبد اغبنبليف الش ري بابن النجا ف لو ممنفا  من اا شرح الكوكب اؼبنريف  ويف سنة 
  ِّّ/ٔف كاألعبلـ ُّٖٓ/ّالظنوف 

 أ ٖٓا ظرا سب يد القواعد األصولية كالنحوية/ (3)
ىػف ك رصبتو يف ْٕٓبن علي األ دلسي الشاوعيف كبوم كأديبف لو ممنفا  من اا البحر احمليا يف التفسريف  ويف سنة  كأبو حياف بن يوس 

  ِٖٖ/ِف البد  الاال  ِٕٔ/ٗطبقا  الشاوعية للسبكي
منفا  من اا االلفيو يف كابن مالك ىوا ؿبمد بن عبد اهلل بن مالك الااا األ دلسيف  لؿ دمشل كاف إمامان يف القرا،ا  كالعربيةف لو م

  ّْْ/ُف  فا  الايب ّّٕ/ٓق  رصبتو يفا ش  ا  ال ىب ِٕٔالنحوف  ويف سنة
 أ ٖٓا ظرا سب يد القواعد األصولية كالنحوية/ (4)
  ْٗٔ/ُالعقد اؼبنظـو  (5)
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مػن هنسػوف كلػ ا ال ي ػ  كال جيمػ ف إ   اؼبمػد  يػدؿ علػى اسػتيعا  األوػراد أفإذل  الللة ىب أئمة 

  ػيف لفظو ما يلين عن  لك

 كشػػػي عػػػن ابػػػن هػػػينف كابػػػن اػػػركؼف كزعػػػم أف سػػػيبويو ف ك قلػػػو الل (1)ألىػػػ  العربيػػػة األبيػػػا م سػػػبة 

  (2)ااتا ه

ف وػنف مًالػل اؼبمػد  إمنػا أ اد ماىيتػو  األصولينيك ىب اعبم و  من  كغػريىم إذل أ ػو ال يفيػد العمػـو

   ّاؼبدلوؿ علي ا بلفظةف وماًلل الضر  كالقياـ إمنا أطلقو باعتبا  معقوؿ ى ه اؽبيئة)

 وصولة للعموم:المبحث السادس: إفادة "ما" الم

  ف(4)دبع  "ال م" كربتاظ مػن المػلة إذل مػا ربتػاظ إليو"الػ م" كىػي مبنيػة دائمػان  موصولة"ما"  كوف 
ػره ليؤلىبٍػػرىا ) كقوؽبما عروت ما عندؾف أما ال م عندؾف كمنو قوؿ اهلل  عاذلا يػٍ  )اىؿ عمػرافا  كمىا ًعندى الل ػًو اى

 أما ال م عند اهلل   ُٖٗ

ف  ٔ)ف وػػػ ىب سػػػيبويو إذل أهنػػػا  عػػػم مػػػن يعقػػػ  كمػػػا ال يعقػػػ  ٓ)عموم ػػػاللػػػة يف كقػػػد ااتلػػػ  أىػػػ  ال
لىٍقػػػػتي ككاوقػػػػو القػػػػرايفف كاستشػػػػ د لػػػػ لك بػػػػبع  اآليػػػػا  كقػػػػوؿ اهلل  عػػػػاذلا ) ػػػػا اى مىػػػػا مىنػىعىػػػػكى أىف  ىٍسػػػػجيدى ًلمى

   ٕ)  كاؼبراد آدـ عليو السبلـٕٓ )صابًيىدىم  
اشت ر عن النجا  قوؽبما إف "مػن" ك ػعت ؼبػن يعقػ  كاؼبش و  عن أى  الللة أهنا للري العاق ف وقد 

   ُ)ك"ما" ؼبا ال يعق ف ككاوق م صب و  األصوليني

                                                 

  /إٔٔ/ؽ ُا ظر التحقيل كالبياف  (1)
 كا ظر اػبمائص  فْْٖٖٔ-ْْٕ/ِ ْ/ُف احملموؿ ُِٗكُِٖ/ّا ظرا البحر احمليا  (2)

ف ُٖ/ُِ األدبا،قف  رصبتو يفا معجم ِّٗكابن هين ىوا ع ماف بن هينف النحومف أديبف لو ممنفا  من اا اػبمائصف  ويف سنة 
  َُْ/ّكش  ا  ال ىب 

كمعجم  فُٖٔ/ْق  رصبتو يفا إ با، الركا  َٔٔق ك ويف سنة ُِٓكابن اركؼ ىوا علي بن ؿبمد بن علي األشبيلي النحومف كلد سنة 
  ُِِ/ٕاؼبؤلفني 

 /أ.76/ق1، والتحقيق البيان 129-3/128، والبحر المحيط 333-1/333انظر: البرهان (3) 

 1/153، وأوضح المسالك 3/45وشرح المفصل  ،3/69الكتاب  انظر: (4)
 /أ ْٕ/ؽ ُا ظرا التحقيل كالبياف   ٓ)
 /إْٔ/ؽ ُف كالتحقيل كالبياف َُٓ/ِالكتا    ٔ)
  ْٕٗ-ْٖٕ/ُقد اؼبنظـو ا ظرا الع  ٕ)
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ف   ِ)الاربم الكياك ق  الل كشي عن  كأصػحا  األشػعرم أف صبيػ  األظبػا، اؼبوصػولة ال  فيػد العمػـو
   ّ)ألهنا أظبا، مب مة وتجرم ؾبرل االسم اؼبالل

ف ألهنػػػػا معروػػػػة دبعػػػػ  الػػػػ مف  ك قػػػػ  أيضػػػػان عػػػػن بعػػػػ  األصػػػػوليني أف "مػػػػا" اؼبوصػػػػولة ليسػػػػت للعمػػػػـو
   ْ)كليست للجنسف كاؼبعروة  دبا  ناكلت الواحد ك دبا  ناكلت اعبم 

                                                                                                                                               

  ْٖٕ/ُ  كالعقػػػػد اؼبنظػػػػػـو ُٔٓ/ُ  كأصػػػػوؿ السراسػػػػػي َُٓ/ُ  كأك ػػػػػا اؼبسػػػػالك ٖٓ/ُ  كاؼبقػػػػر  ُْٓ/ّا ظػػػػرا شػػػػرح اؼبفمػػػػػ    ُ)
  َُِ-ُُٗ/ّ  كشرح الكوكب اؼبنري ّٖ/ّ  كالبحر اؼبتوسا ُْٕٔ/ْك فائس األصوؿ 

ىػػ  يفا َْٓسري كاألصوؿ كالفقو  لػو ممػنفا   من ػاا أحكػاـ القػرآف   ػويف سػنة الكيا الاربم  ىوا علي بن ؿبمد اؽبراسي  إماـ يف التف  ِ)
  ُِّ/ٕ  كطبقا  السبكي ْْٖ/ِكويا  األعياف 

  ّٖ/ّا ظرا البحر احمليا   ّ)
  ْٕ-ّٕ/ّا ظرا البحر احمليا   ْ)
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 إفادة "إذ ما" الشرطية العموم:المبحث السابع: 
ف ؼبػػػا وي ػػػا مػػػن اإلأػػػاـ كعػػػدـ االاتمػػػاص  ُ)أطلػػػل األصػػػوليوف القػػػوؿ بنوػػػاد  أدكا  الشػػػرط العمػػػـو

ريهف وكلمػػا كقػػ  الشػػرط حمػػ  اعبػػوا  معػػوف كلػػ ا صػػا  اعبػػوا  الشػػرط مقرت ػػان بفػػا، التعقيػػبف بوقػػت دكف غػػ
 أل و ي ٌب عقب اسم الشرط دائمانف ى ا كهو كوهنا للعمـو 

كمػن  لػػك األدكا ا "إ  مػا" حيػػث عػػدىا سػيبويو مػػن أدكا  الشػػرطف كىػي داالػػة يف إطبلق ػػم أف 
 قوؿ الشاعرا ػكمن  لكف  ِ)أظبا، الشركط من صيل العمـو

 (3)حقان عليك إ ا اطم ف اجمللس  إ ا ما دالت على الرسوؿ وق  لو 

 
  ْ)بدلي  كقوع الفا، يف اعبوا  "إ ا ما" حيث كقعت اجملازا   ا

 إفادة حرف الجر]ِمن[ للعموم:: المبحث الثامن

كقػوؿ   اػباصػة اؼبنفيػةى سياؽ النكر   يفًمن يفيد العمـو إ ا ك د  راإذل أف حرؼ اعب  ٓ) ىب بع  أئمة الللة

"ًمػن" دل امػ   حبػ ؼ مػا  ػ  ي م أيػةف  لػو قػاؿ ْ)اإل عػاـا وَما تَْأتِيِهم مِّْن آيٍَة مِّْن آيَاِت رَبِِّهـمْ اهلل  عارلا )

ف ُرهُ ) كقوؿ اهلل  عارل العمـو    ٗٓ)األعراؼا َما َلُكم مِّْن إَلٍو َغيـْ

   ٔ)ىنا من الميل الدالة على العمـو "وجع  حرؼ اعبر "ًمن ااتا ه القرايف من األصولينيف

مػػا  م ػػ ا  ٕ)ؽباال فػػا سػػياؽ النفػػي أوػػاد  العمػػـو مػػن دكف "ًمػػن" يفأمػػا النكػػرا  العامػػة إ ا ك د  

 لكا ت للعمـو أيضا  "ًمن"ت ولو ح و فشي،من احد كما عندم من  ها،ا

                                                 

  كالربىػػػػاف ُُٗ/ّلكوكػػػػب اؼبنػػػػري   كشػػػػرح اِٖ/ّ  كالبحػػػػر احملػػػػيا ِٖٓ-ُٗٓ/ُ  كالعقػػػػد اؼبنظػػػػـو ُٓٓ/ُا ظػػػػرا أصػػػػوؿ السراسػػػػي   ُ)
ُ/ّّّ  

  ِٖ/ّ  كالبحر احمليا ٕٓ/ّا ظرا الكتا  لسيبويو   ِ)
  ْٕٔ/ِالبيت للعباس بن مرداس من قميد  ميدح وي ا الرسوؿ )صلى اهلل عليو كسلم ف ا ظرا سري  ابن ىشاـ   ّ)
  ّٔٔ/ّكاػبلا ة   ٖٗ/ْ كشرح اؼبفم   ُُّ/ُ كاػبمائص  ْٕ/ِ اؼبقتضب ا ظرا  ْ)
الفموؿ  كشرح  نقيا  ُّٕ/ْكشرح اؼبفم   ِْٖ/ِكشرح اإليضاح  ٖٗ/ُا ظرااؼبقمد للجرهاا اؼبربد كاعبرهاا كاللـبشرمف من ما  ٓ)

  ََُ/ّ ك و  النقا   ُُُ/ّكالبحر احمليا   ِّٓ/ُكالعقد اؼبنظـو  ُِٖللقرايف/
  ُُُ/ّ كالبحر احمليا  ِّٓ/ُ كالعقد اؼبنظـو  َُُٖ/ْ  فائس األصوؿ للقرايف ا ظرا  ٔ)
  ُٖٕٗ/ْ  فائس األصوؿ ا ظرا  ٕ)
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م  ما  وما   "ًمن" اصةفسياؽ النكر  اؼبنفية اػب يفإمنا يفيد العمـو إ ا ك د  "ًمن" وحرؼ اعبرا

  دا  عليو م   الـ التعري  م  ما  دا  عليو 

كإمنػػا ك د    ُ)ىػػ ا السػػياؽ يفدل يفػػد العمػػـو  "ًمػػن" ك ىػػب اعبم ػػو  مػػن األصػػوليني إذل حػػرؼ اعبػػر

مبحػث  يف ػفكقػد سػبل الكػبلـ علػى  لكػ دىٍؿ عليو داللػة اػاىر  ب سػلو  النكػر  اؼبنفيػةف ال ملت كيد العمـو 

 سياؽ النفي  يف  النكر 

* * * 

 
 

                                                 

  ُُٖكشرح الربىاف للماز م/  ََُ-ٗٗ/ّ ك و  النقا  فُّٖ/ّ كشرح الكوكب  ُُُ/ّ احمليا كالبحر  ُُٗ/ُ الربىاف ا ظرا  ُ)
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 عٌارض صيغ العمٌم: الفصل الثاني:
 األول: دخول"كل"على المعرف باأللف والالم: المبحث

ف كما أف  ف كإهنا من أكد الميل يف الداللة على العمـو سبل أف ربققنا من إواد  "ك " للعمـو
 عند اهتماع ما  األل  كالبلـ  فيد عمـو ما دالت عليوف وما اؼبع  ال م  فيده ك  من ما

 ال خيلو ى ا السياؽ من حالنيا
ؿ كك  النسا، على كه  األكذلا أف  ضاؼ"ك "غلى اعبم  اؼبعرؼ بػ)أؿ ف م   قولكاك  الرها

 و اهلل إال من أٌمن
وفي ى ه اغبالة  بقى "ك " على أصل ا يف إواد  العمـو كاستلراؽ أوراد اعبم  ال م دالتوف 

   كيدانف ألهنا متبوعة حيث  قدمت على اعبم ف كاعبم  مضاؼ إلي ا  كإواد ا للعمـو   سيسان ال
للعمـو ب   ت متمحضةف ألف األل  كالبلـ ليس ُ)كاألل  كالبلـ مرشد  إذل اعبنس كبياف اغبقيقة

ف ألف العمـو قد حم  قب  ك كدىاف كال  كوف للع دف أل و ال     ى للع د كللجنسف وبل  كوف للعمـو
 وتعني كوهنا للجنس السياؽ  يفمع ود 

اغباؿ ال ا يةا أف   ٌب "ك " عقب اعبم  اؼبعرؼ ب ؿف م  اها، القـو كل مف كمنو قوؿ اهلل  عارلا 
ىبلًئكىةي كيلُّ يٍم أىصٍبىعيوفى )

   َّ)اغبجرا  وىسىجىدى اؼب
السياؽف ب  السياؽ مراد بو  يفى ه اغبالةف أل و ال مع ود  يفواعبم  اؼبعركؼ يفيد العمـو 

 مـو الع
  كيدان ال   سيساف ألهنا مسبوقة دبا يفيد العمـو كيؤسسو كىو اعبم   -أيضا- ك"ك " ىنا للعمـو

   ِ)اؼبعركؼف كلو دل  كن للعمـو ؼبا صا أف  ؤكده ونف من شرط الت كيد اؼبساكا 
قاؿا أواد و "أؿ" غري العمـو ال م أواد و "ك " و ال مهع  العمـو -ى ا السياؽ يف -كقد حاكؿ بعض م

 إف األل  كالبلـ  فيد عمـو مرا ب ما دالت عليوف كك   فيد
 
 

                                                 

  ُِْ/ّ كشرح الكوكب فٕٔ-ٔٔ/ّ كالبحر احمليا فِِْ/ُ ك يسري التحرير  ٖٗ/ ُوتا اللفا  ا ظرا (ُ)
  ٖٖٓ-ٕٖٓ/ِ كاحملموؿ فْٖٓ/ُ العقد اؼبنظـو ا ظرا (ِ)
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اسػتلراؽ األوػرادف كلػػ ا منػ  ابػػن السػراظ النحػػوم داػوؿ كػ  علػػى اؼبفػرد اؼبعػػرؼ بػاألل  كالػػبلـ إ ا أ يػد بكػػ  

 كقد سبل  ص كبلمو   ُ)من ما العمـو

 المبحث الثاني: اسم الجنس الذي يجمع:

اعبػػنس ال يفيػػد كػػ  من مػػا العمػػـو إال أ ا دالػػت عليػػو "أؿ" غػػري   بػػني ويمػػا مضػػى أف اعبمػػ  كاسػػم

 الع دية 

أما اعبم  ال م دل  دالو األل  ون و عند النحويني ينقسػم إذل قسػمنيا صبػ  قلػو كىػو للعشػر  ومػا 

 كىػػو ؼبػػا وػػوؽ العشػػر ف ككاوػػل األصػػوليوف النحػػويني يف أف اعبمػػ  منػػو صبػػ  قلػػة كصبػػ  ك ػػر ف  دكفف كصبػػ  ك ػػر ف

صبػػ  التكسػػري منػػو مػػا ىػػو للقلػػة كمنػػو مػػا ىػػو للك ػػر ف والػػ م للقلػػة ىػػو مػػا كػػاف علػػى أحػػد ىػػ ه  قػػوا علػػىكا ف

 )وتية ف كأوعاؿا كػ)أضباؿ ف كما عداىا وللك ر   غفة ف كأوعي اكػ)أحبر  كوعلة كػاأل بعة األكزافا أوعلةف كػ)أ

ويػو وػ ىب  اا ف وقػد ااتلفػو أما صب  السبلمةف كىو ما سلمت ويو  ية الواحدف كاؼبسلمني كاؼبسػلم

 إذل أ و للك ر ف ك ىب النحويني إذل أ و للقلة  األصوليوف

ف ألف العمػـو ىػو  ال مونف اعبم   ػكعلى  لك دل يعٌرؼ باألل  كالبلـ كال باإل ػاوة ال يفيػد العمػـو

اها،ا ػكػػاالسػػتلراؽ مػػن غػػري حمػػرف أمػػا اعبمػػ  ون ػػو ؿبمػػو  بعػػدد مقػػٌد ف سػػوا، كػػاف للقلػػة أك للك ػػر ف وقول

   ِٔ )صا ِ) اآليةوقَاُلوا َما لََنا ال نـََرى رَِجاالً ُكن ا نـَُعدُُّىم هاؿ ال  عم ك  الرهاؿف كمنو قوؿ اهلل  عارلا)

واعبم  اؼبنكر ليس مو وعان لبلستلراؽف ب  ىو مو وع للعشػر  ومػا دكهنػا إف كػاف للقلػةف كؼبػا يليػد 

ف كال يكػػوف اػػاىران يف الداللػػة علػػى االسػػتلراؽ ػاللػػة علػػى  لكػػعلػػى العشػػر  إف كػػاف للك ػػر ف و ػػو اػػاىر يف الد

إال أ ا عيػػٌرؼ بػػػ)أؿ  أك باإل ػػػاوةف وػػاألل  كالػػبلـ  فيػػػد االسػػتيعا ف كاعبمعيػػػة  فيػػد التعػػددف كمػػػا كػػ   عػػػدد 

   ّ)استيعابان 

                                                 

  ٕٔ/ّف كالبحر احمليا ُِٔ/ّف كشرح الكوكب اؼبنري ِّّٓ/ٓالتحبري شرح التحرير  ا ظرا (ُ)
  ِٗ/ّالبحر احمليا  (ِ)

ف كالبحر احمليا ّّٕ-ِّّ/ُف كالربىاف َُٖ-ُٖٕ/ ف كشرح  نقيا الفموؿُُٓ/ُف كأصوؿ السراسي َُِ/ُكا ظرا  يسري التحرير 
  ُّٔ-َُٔ/ِف كالعقد اؼبنظـو ُُّ-ُِٗ/ّف كشرح الكوكب اؼبنري ّٗ-ٖٔ/ّ

 ْٗ/ّ البحر احمليا ا ظرا (ّ)
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كاؼبقمػود منػو ك ػ  االسػم بػنزا، معقػوؿ اعبػنسف كدل يقمػد يف -وقػد سػبل  عريفػو-كأما اسم اعبػنس

مية الداللة على االعدادف كاعبم ف كيك ػر اسػم اعبػنس يف اؼب لوقػا  دكف اؼبمػنوعا ف ألف اللالػب يف التس

عا  ػػػةف كليسػػػت اؼبمػػػنوعا    أمػػػو  يفاؼب لوقػػػا  اسػػػتواؤىا ربػػػت مقتضػػػى التسػػػميةف كإف كقػػػ  االاػػػتبلؼ 

    ُ)ك لكف لك ر  االاتبلؼ ككهود التباين

 ا ِ)كاسم اعبنس قسماف

و مفرداناكبػواد ىمف دينػا ف كمسػػلمف ككػاورف ك هػ ف كعبػػدف وػبل يمػدؽ علػػى مػا كػاف لفظػػا أحـدىما

الك ػػري مػػن الػػد اىم أهنػػا د ىػػمف كال الػػد ا ري أهنػػا دينا   كىكػػ اف و ػػ ا ال يفيػػد العمػػـو كإف دالػػت عليػػو الـ 

 األلفػاظ ىػمف كاألصػ  يف الللػة داللػةاالتعري ف أل و مفرد يف لفظوف كيقبػ  الت نيػة كاعبمػ ف وتقوؿاد مهػاف كد  

   ّ)الت نية على اؼب  ف كاعبم  على اعبم اؼبفرد علي اؼبفرد  

ف كقػوؽبما الػدينا  أشػرؼ  ى ا األص ف إال أف  قـو قرينة  دؿ على أف اؼبتكلم قمد بو اعبنس ويكوف للعمػـو

)ال يقتػ   من الد ىمف لقرينة التسعريف كقوؽبما الره  أوض  من اؼبرأ ف كمنو قػوؿ النػ  صػلى اهلل عليػو كسػلما

   ْ)اؼبسلم بالكاور 

-كىػ ا ىػو مقمػود البحػث-اما كاف لفظو صبعاف كبوا ما،ف ك را ف كمػاؿف ك ىػبف كوضػةثانيهما

صػػػلى اهلل عليػػػو كسػػلما )الػػػ ىب بالػػػ ىب كالفضػػػة بالفضػػػة كالػػرب بػػػالرب كالشػػػعري بالشػػػعري كاؼبلػػػا  النػػػ كقػػوؿ 

   ٓ)باؼبلا كالتمر بالتمر م بلن دب   يدان بيد  اغبديث 

باإل اوةف كقد سبل بياف  لػك يف الفمػ  األكؿف  أكو و يفيد العمـو إ ا عيرؼ باألل  كالبلـ غري الع ديةف 

   ٔ)كى ا ال م ااتا ه القرايف ك سبو للللارل

                                                 

 /أّٖ/ؽُ التحقيل كالبياف ا ظرا (ُ)
 /إٔٗ/ؽُ اؼبره  السابل ا ظرا(ِ) 
  ُٓ/ُ كشرح ابن عقي  /أفّٖ/ؽُ كالتحقيل كالبياف فُُٖشرح  نقيا الفموؿ للقرايف/ ا ظرا (ّ)
  ُُِْ/كالرتم م فَْٕٓداككد/ كأبو فُٗ/ٖكالنسائي فُٓٗٔ/الب ا مأارهو  (ْ)
  ِٖٕ-ِْٕ/ٕ كالنسائي فّّْٗكأبو داككد/ فَُِْكالرتم م/ فُٖٓأارهو مسلم/ (ٓ)
  ُُٖشرح  نقيا الفموؿ/ ا ظرا (ٔ)

 ويف  كإحيا، علـو الدينف كاؼبن وؿف اؼبستمفىف من اا فلو ممنفا  قَْٓسنةكلد باوس  ؿبمد بن ؿبمد الاوسي الشاوعيف كالللارل ىوا
  َُ/ْكش  ا  ال ىب  ُُٗ/ٔ طبقا  الشاوعية  رصبة يفا فػىَٓٓسنة 
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 المبحث الثالث: اتصال "ما" بـ "أي" الشرطية:
كحػػػت  فسػػػ ا بلػػػري إ ف كلي ػػػا إ ا ا مػػػلت "مػػػا" بػػػػ "أم" الشػػػرطيةف كقػػػوؿ النػػػ  عليػػػو السػػػبلـا )أميػػػا امػػػرأ   

ف حيػػػث قػػػاؿ عػػػن إذل أ- ضبػػػو اهلل-اـ اغبػػػرمنيوقػػػد  ىػػػب إمػػػ  ُ)ونكاح ػػػا باطػػػ   ف"مػػػا" شػػػرطية  فيػػػد العمػػػـو
الشػػرط مػػن أعػػم المػػيلف كأعم ػػا "مػػا" ك  أدكا ف إ  األلفػػاظاغبػػديث السػػابلا )إ ػػو عليػػو السػػبلـ  كػػر أعػػم 

   ِ)تعميم ؿباكلة ال يف"أم" ون ا ورض اعبم  بين ما كاف باللان 
   ّ)كقاؿ دب   قولو أبو حامد الللارل حيث هع  "ما" ىنا من اؼبؤكدا  اؼبستقلة بنواد  العمـو

"مػػػا"  ىػػػي سػػػتق  بنوػػػاد  العمػػػـو  الػػػلالنحػػػو كصب ػػػو  األصػػػوليني ف ألف  آشبػػػةكليسػػػت كػػػ لك عنػػػد 
ٌر  اللفظػػػة الدالػػػة علػػػى "أم" الشػػػرطية و ػػػي زائػػػد  للتوكيػػػد اللفظػػػيف ك  ػػػو كػػػ تمػػػ  بػػػػ الػػػلاالظبيػػػةف أمػػػا "مػػػا" 

   ْ)العمـو
 أفمػػن  قػػاؿ األيبػػا لا )مػػا قالػػو اإلمػػاـ- ضبػػو اهلل-الل كشػػي إمػػاـ اغبػػرمنيك كقػػد  عقػػب كػػ  األبيػػا م 

 ىػػيقولػػو "أميػػا امػػرأ " الشػػرطية حبػػاؿف كإمنػػا  يف" مػػن أدكا  الشػػرط  ولفلة عظيمػػةف كليسػػت "مػػا" أم"مػػا" ك"
ىػػ ا اؼبكػػاف شػػرطية وباطػػ ف  يفاد ف و مػػا اؼبمػػري إذل أف "مػػا" زائػػد  دالػػت مؤكػػد ف كالتوكيػػد حاصػػ  مػػ  الليػػ

   ٓ)وكي   كوف "ما" الشرطية مضاؼ إذل اسم بعدىا  ك رك   الشرط أف يدا  على الفع  
"ما"الشػػرطيةف كىػػو  أهنػػا"أم" للعمػػـو واعتقػػد بػػػكقػاؿ الل كشػػيا )زعػػم إمػػاـ اغبػػرمني أف "مػػا" اؼبتمػلة 

   ٔ)كىم 
 
 

                                                 

  ُٖٔ/ِف كاغباكم كصححوُٖٕٗف كابن ماهو/َُُِف كالرتم م كحسنو/َِّٖداكد/ أارهو أبو (ُ)
  َِٓ-ُٗٓ/ُالربىاف (ِ)
 ٕٓ/ِاؼبستمفى (ّ)
ف كاؼبلين ْٕٔ//ّف كشرح الكوكب اؼبنريُٖ/ّ/أف كالبحر احمليإُِ/ؼُكالتحقيل كالبياف بشرح الربىاف  فُْٕ/ُا ظرا  يسري التحرير  (ْ)

  ٕٓٓ/ُف كشرح ـبتمر الرك ة للاويفِٕٗف كإيضاح احملموؿ للماز م/ّّٗ/ُكاؼبلين البن ىشاـ
 /أ ُِٕ/ؽُالتحقيل كالبياف بشرح الربىاف  (ٓ)
  ُٖ/ّبتمرؼ ا ظرا البحر احمليا (ٔ)
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 ق بين ما إذا أضيفت "أي" إلى الفاعل أو إلي المفعول:المبحث الرابع: الفر 

ف  ػاػببلؼ اعبا م إمنا حم  بسبب التفريل بني ما إ ا قاؿا "أمه عبيدم  ربك منش  و و حره

 وضربو اعبمي  عتقوا 

 فأك قاؿا "أمُّ عبيدم  ربتو و و حر"  وضر  اعبمي  عتل كاحد وقا  ونف  ر بوا عتل األكؿ 

 تا  كاحدان من م كإف  ربوا دوعة وي 

  ككاوقو على  لك اغبنفيةف  ِ)صاحب أىب حنيفة  ُ)كأكؿ من وٌرؽ بني اؼبس لتنيا ؿبمد بن اغبسن

   ٔ)ف كمن النحوينيا ابن هين كابن يعيش ٓ)ف كغريمها ْ)ف كالسراسي ّ)زيد الدبوسي من م أبو

ي  الضا بني   اؼب اؿ األكؿف ك ىب اعبم و  إذل أ و ال ورؽ بين ماف ب  إف العتل يق  على اعبمي ف صب

    ٕ)كصبي  اؼبضركبني يف اؼب اؿ ال اا

   ٖ)كااتا ه من النحوينيا صباؿ الدين بن عمركف النحوم اغبل 

                                                 

 ويف سنة  فكاآل ا  اعبام  الكبريف من حبو  العلم لو ممنفا  من اا صاحب أىب حنيفةف الكويفف فن اغبسن بن ورقد الشيبااؿبمد ب (ُ)
  ُّْ/ٗ كالسري لل ىي فُِٕ/ِ  ا يخ بلداد  رصبتو يفا فػىُٖٗ

  ُْفم  البن يعيش/كشرح اابة اؼب فَّٖ/ كالتم يد لئلسنوم فُْٖكالكوكب الد م/ فِِٕ يسري التحرير  / ا ظرا (ِ)
 األسرا    األصوؿف لو ممنفا  من اا كرل القضا،ف وقيو أصورلف اغبنفيف عبد اهلل بن عمر بن عيسي الب ا مف أبو زيد الدبوسي ىوا (ّ)

  ٔٗ/ٕ كمعجم اؼبؤلفني فُِٓ/ُٕ سري أعبلـ النببل، ايف رصبتو  فػىَِْبب ا ل سنة  ويف    اؽب لكالا ة 
الفوائد   رصبتو يفا فػىَْٗ ويف سنة  كاؼببسوطف أصوؿ الفقوف من  ما يفوا وقيو أصورلف مد بن أضبد اغبنفيفؿب السراسي ىوا (ْ)

  ُْٖ/ٓكاألعبلـ فُٖٓالب ية/
 ٕٖ/ّ كالبحر احمليا فُِٔ-ُُٔ/ُأصوؿ السراسي فُُْللدبوسي/ األدلة قومي  ا ظرا (ٓ)
  ٕٗ/ ّكالبحر احمليا فُْٖم/كالكوكب الد   فُْشرح اابة اؼبفم  البن يعيش/ا ا ظر(ٔ)
 كالتحبري شرح التحرير للمرداكم  َّٗ-َّٖكالتم يد لئلسنوم/ فَِْ-ُْٗكالكوكب الد م/ فَٖ-ٖٕ/ّ ا ظر البحر احملياا (ٕ)
 ُِِ/ّ كشرح الكوكب فِّْٗ-ِّْٖ/ٓ

  َٖ/ّ البحر احمليا ا ظرا (ٖ)
 فػىْٗٔككا ت كوا و سنة فػىٔٗٓكلد سنة  ابن يعيش النحومف من  بلمي ها ؿبمد بن أيب سعيد إماـ الللة كالنحوف كابن عمركف اغبل  ىوا

 ِْٕ/ُُكمعجم اؼبؤلفني فُِّ/ُ بلية الوعا   رصبتو يفا
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  ػربك عػاـف ألهنػم صبػ ف يفواع  الفع  يف الكبلـ األكؿ الضػمري  ككهو  فريل من وٌرؽ بين ماا أف

يوهػػب اغبكػػم كىػو العتػػلف والفاعػػ   يمػػد  مػػن أحػدىم كاغبكػم بػػالعتل منػػوط بفعػ  أم مػػن مف وكػػ   ػر 

 ف كؽب ا عتل اعبمي  اآلارغري وع   متعددف كالفع  متعددف إ  أحدىم

والفاع ا اؼب اطػبف كىػو اػاصف وػن ا حمػ  منػو -كىو قولوا أم عبيدم  ربتو-أما الكبلـ ال اا

عليػػوف كىػػو ال يمػػدؽ علػػى  الضػر  الػػ م أ ػػيا حكػػم العتػػل بػو كقػػ  العتػػلف وػػاغبكم يتعلػػل بػػ كؿ مػا يمػػدؽ

اقػػ  مػػن  ػػر  عبػػد كاحػػدوف ومػػا  العبػػد الواحػػد ىػػو منػػاط اغبكػػمف أل ػػو أقػػ  مػػا يمػػدؽ عليػػو اغبكػػمف كىػػى 

   ُ)معركوة عند األصوليني قاعد 

كأهػػا  اعبم ػػو  بػػاف ىػػ ه القاعػػد  ذبػػرم يف السػػياؽ اؼبالػػلف أمػػا إ ا هػػا، مسػػبوقان بػػ دا  الشػػرطا 

ف ونهنا  عػم كػ   ػر  يوقعػو اؼب اطػب علػى كػ  عبػد مػن عبيػد القائػ ف صيل العم أكدمن  ىي"أم" الل  ـو

 لي بت اغبكم ال م أ يا بو كىو العتل 

كقد بني ابن يعيش النحوم أف كبلـ ؿبمد بػن اغبسػن ىػ ا مبػين علػى أصػوؿ العربيػةف كال يتضػا إال 

   ِ)العربية كالنحو يفؼبن لو قدـ  اسخ 

 ا كانت معربة:المبحث الخامس: النكرة بعد النفي إذ

ال إلػػػو إال  كبػػػو النكػػػر   كػػػوف  مػػػان يف الداللػػػة علػػػي العمػػػـو يف سػػػياؽ النفػػػي إ ا بنيػػػت علػػػى الفػػػتاف

   ُٕٗ)البقر ا  َفال رََفَث وال ُفُسوَق وال ِجَداَل ِفي الَحجِّ ف كمنو قوؿ اهلل  عاذلا) ّ)اهلل

هوا  لسػؤاؿ السػائ ا ىػ  مػن  ا ال  ه ى يف الدا فػكسبب بنائ ا على الفتا قوؿ النحا ا إف قولك

إ بػا  "مػن" غػري أف العػر  حػ وت ا زبفيفػان  ه  يف الدا ف وكاف أص  أف يقاؿا ال مػن  هػ  يف الػدا ف مػ  

 كأبقت معناىاف كىو سبب البنا، أله   ضمن الكبلـ مع  اؼببين كىو "من" 

 
                                                 

  ُْشرح اابة اؼبفم / ا ظرا (ُ)
  ِِٖ-ِِٕ/ُ ك يسري التحرير َٖ-ٕٗ/ّفُِٔ-ُُٔ/ُ كأصوؿ السراسي فُْٗ-ُْٖالكوكب الد م/ ا ظرا (ِ)
 ُّٖ/ّ كشرح الكوكب اؼبنري فُُْ-ُُّ/ّ كالبحر احمليا فُْٖكشرح  نقيا الفموؿ/ فَِٔ/ُ ضبو ووا ا الر  ا ظرا (ّ)
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ن" يف أصػ  الكػبلـف كبيا ػوا أ ػو إ ا  قػر  حمػوؿ لفظػةا "مػ-أيضػا-كى ا ىػو سػبب إواد ػا للعمػـو

يف  لػك القػد  اؼبشػرتؾ أل ػو أمػر   يتػ ٌبسبب البنا،ف ك"من" ال  دا  ىاىنا إال للتبعي ف كالتبعػي  ال  كإهنا
يف األوػػرادف ويكػػػوف النػػػايف إمنػػػا  فػػي األوػػػراد عامػػػةف ويقتضػػػي عمػػـو النفػػػيف كىػػػو اؼبالػػػو ف  يتػػػ ٌبكلػػيف كإمنػػػا 

   ُ)اؼبف ـو يف الدا ف وبل يكوف وي ا  ه  وقولكا ال  ه ي يف الدا ف أما ليس من لو ى ا
ا هػػػا،  معريػػػةف م ػػػ  ال  هػػػ ي يف الػػػدا  بػػػالرو  وقػػػد قػػػاؿ النحػػػا ا إف "ال" ىنػػػا أاػػػت لػػػيسف إ  أمػػػا

"ال" الناوية للجػنسف اؼبتضػمنة ؼبعػين حػرؼ االسػتلراؽ "مػن" كىػي هػوا  لقػوؿ القائػ ا ىػ  يف  ىيكليست 
ف بػػ  ا نػػافف و ػػو سػػلب لوهػػود الرهػػ  بوصػػ  الوحػػد ف ال لػػو ال  هػػ ه يف الػػدا  الػػدا   هػػ  كاحػػد  ويقػػاؿا

مالقانف و و سلب هلئي ال كليف واؼبنفي ىو الره  اؼبقيد بقيد الوحد ف ك لػك ال يعا  ػو كهػود اال نػني أك 
 اعبم  

خببلؼ اؼبنفػي يف حالػة بنػا، النكػر  علػى الفػتاف وػنف اؼبنفػي ويػو اغبقيقػةف ك لػك يناويػو  بػو  الفػردف 
 بت وػرد  بتػت اغبقيقػة بالضػرك  ف وعمػـو النكػر  يف سػياؽ النفػي  ػاش مػن اإلأػاـف وػنف مػدلوؽبا وػرد أل و مىت 

ال علػػى التعيػػنيف كا تفػػاؤه بػػالنفي يسػػتلـل ا تفػػا، كػػ  وػػرد بعينػػوف إ ا لػػو بقػػي وػػرد كاحػػد لتحقػػل الفػػرد اؼبفػػركض 
   ِ)ا تفاؤه  أسان 

 سلب الحكم عن العموم: سياق النفي إذا أريد بها فيالمبحث السادس: النكرة 
ىػػ ه المػػو   ال ا يػػة الػػل ال  عػػم وي ػػا النكػػر  كإف كقعػػت يف سػػياؽ النفػػيف وقولػػكا "مػػا قبضػػت كػػ  

الػد اىمف كإمنػا اؼبقمػود بػوا إباػاؿ دعػول  أوػرادالد اىم" ال عمـو لػوف أل ػو لػيس ويػو  فػي قػب  كػ  وػرد مػن 
قبضػػػت كػػػ  الػػػد اىم" أم ليسػػػت الػػػدعول  مػػػن قػػػاؿا "لقػػػد قبضػػػت كػػػ  الػػػد اىم" وقػػػاؿ اؼبػػػٌدعي عليػػػوا "مػػػا

صادقة يف ك  الد اىمف ب  بع  الد اىم ليس ك لكف و و إبااؿ للدعول الػل ربكػم بقػب  كػ  الػد اىمف 
ف ك  ػو يقػوؿا لػيس ىػ ا العمػـو صػادقان يف  كسلب للحكم بقب  ك  الػد اىما أم سػلب اغبكػم عػن العمػـو

 ف كأسلو  سلب  ّ) دكف بع األورادصبي  أورادهف ب  ىو صادؽ يف بع  

                                                 

  َِِ/ّ ك يسري التحرير فُٕٓ/ّك و  النقا   فُّ/ِ كالعقد اؼبنظـو فُٕٔٗ/ْ ك فائس األصوؿ فُْٗشرح  نقيا الفموؿ/ ا ظرا (ُ)
 ّّّكُّّ-َّّ/ِكهناية السوؿ  فِِٓ/ُ ك يسري التحرير ُُّ-ُُِكُُُ/ّكالبحر احمليا  َّ/ِ العقد اؼبنظـو ا ظرا(ِ)
ك وػ   فَِّكالتم يػد/ فُُٓ/ّكالبحػر احملػيا فُِٖكشػرح  نقػيا الفمػوؿ/ فُٕٕٗ/ٓ ك فػائس االصػوؿ فُِٔ/ُ ووا ا الرضبػو  ا ظرا(ّ)

 ِّّٓ/ٓر كالتحبري شرح التحري فُٕٕ/ِ النقا 
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) قػدـ يف بػا  سػرد المػيل  -ا ضبػو اهلل-اغبكم عن العمـو مػبلـز للفظػة "كػ " إ ا ك د  منفيػة قػاؿ القػرايف

كاف اغبكػم بالسػلب حينئػ و إمنػا ىػو  أف ى ا من امائص لف "ك "كا و مىت  قدمو النفي كػاف كػبلن ال كليػةف

   ُ)على اجملموع من حيث ىو ؾبموعفال على ك  ورد ويو 

   ِ)البياف أى متفل عليو عند  األسلو كى ا 

كاف"كبلن" كػػػر  أ ػػػيفت إذل  بػػػ ف النفػػػي ىنػػػا قػػػد داػػػ  علػػػى النكػػػر ف- ضبػػػو اهلل-كقػػػد صػػػرح القػػػرايف

   ّ)كاؼبضاؼ إذل النكر   كر   كر ف

وقولكا"كػػػػ  الػػػػد اىم" معػػػػرؼ  النفػػػػي دل يػػػػدا  علػػػػى النكػػػػر  بػػػػ  علػػػػى اؼبعروػػػػةف أفكالػػػػ م يظ ػػػػر 

فوبل يك باإل اوةف  ألهنا معروة كليست  كر   وف فبا يست   من قاعد  اقتضا، النكر  يف سياؽ النفي للعمـو

ف "كػػػ " كإمنػػػا يمػػػا اسػػػت ناؤه مػػػن قاعػػػد  إوػػػاد  إ ا  أف "كػػػ " حيػػػث قػػػد  بػػػني ويمػػػا مضػػػىا للعمػػػـو

  قدم ا النفي ال  فيد العمـو 

 المبحث السابع:النكرات الخاصة في سياق النفي:

فقػػػػاؿ  شػػػػي،م  امػػػػا هػػػػا،ا أحػػػػدفكما عنػػػػدم  ف ْ)فيػػػػة  فيػػػػد العمػػػػـو باال فػػػػاؽالنكػػػػرا  العامػػػػة اؼبن

إ ا كا ػػت النكػػرا   ا)الػػ م يتحقػػل أف العمػػـو إمنػػا امػػ  مػػن النكػػرا  يف سػػياؽ النفػػيف- ضبػػو اهلل-القػػرايف

   ٓ)أك يراد أا  لك  كأحدف فشي،كبو  العاليةا لؤلهناسمن النكرا  اؼبو وعة 

االلفػػػػػاظ العامػػػػػة الػػػػػل ك ػػػػػعت للعمػػػػػـو يف النفػػػػػي بنحػػػػػو  بل ػػػػػني  - ضبػػػػػو اهلل-كقػػػػػد حمػػػػػر القػػػػػرايف

 و ي كلما  ؿبفواة عن الللوينيفربف  كال يقاس علي ا  ف ٔ)صيلةف قبل عن أى  الللة

                                                 

  ْٔٓك ْْٓ/ُ كا ظر فَّ/ِ العقد اؼبنظـو (ُ)
  ُِٔ/ُكووا ا الرضبو ُِٕ/ّكشرح اؼبنري فِّّٓ/ٓكالتحبري شرح التحرير فٖٔ/ّ البحر احمليا اا ظر (ِ)
 ِٗ/ِ كالعقد اؼبنظـو فُٕٕٗ/ٓ األصوؿ فائس  ا ظرا (ّ)
 / ٖٕ/ُفالتحقيل كالبيافُٖٕٗ/ْا ظرا  فائس االصوؿ(ْ) 
 ِّ/ِ العقد اؼبنظـو (ٓ)
 ََُٖ-ُٕٕٗ/ْفك فائس األصوؿّْ-ِّ/ِـوفكالعقد اؼبنظُّٖ-ُِٖا ظراشرح  نقيا الفموؿ/(ٔ)
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وكػػ  مػػا ىػػو أاػػص مػػن ىػػ ه االلفػػاظ و ػػي النكػػرا  اػباصػػةفكال يفيػػد العمػػـو من ػػا إال مػػا كػػاف علػػى  

 ااألسلوبنيأحد ى ين 

 عن ا  كسبل الكبلـ "ال  ه ى يف الدا " كبوا الل لنفي اعبنسف "ال" نية م النكر  اؼبب ااألول 

ال  ػادلى ًعػرضو   "ك" "ال سػائلى إبػ و لكػػ كبػوا س منمػوبةفالل لنفي اعبن النكر  اؼبعربة م  "ال" االثاني 

 " لكػ

   ُ)ى ا ىو اؼبقيس اؼبارد  

 اعبػر فيػة اػباصػة اؼبقرك ػة حبػرؼالنكػر  اؼبن اكػػإال أ ػو يضػاؼ إذل  ل - ضبػو اهلل -ى ا ما قر ه القرايف 

 دل يو دىا ىنا أل و- ضبو اهلل-يفلكن القرا ما ها،ا من  ه ف اكقولكػا "من"

  ػكقد سبل بياف  لك لنكر  اؼبنفيةفكليست ا "من" هع  اؼبفيد للعمـو حرؼ اعبر

 النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا:  المبحث الثامن: 

 د العمـو إ ا ها،  يف سياؽ النفين كوف النكر  اؼبفرد  اؼببنٌية على الفتا  فيسبل التحقل م 

 كسبب إواد ا للعمـو  م  اال  ه ى يف الدا ف

 كى  ال  هاؿى يف الدا ف م  ا كالكبلـ ىنا يتعلل دبا إ ا كا ت النكر  اؼببنية على الفتا صبعانف 

 من ورؽ بين ا كبني النكر  اؼبفرد  

 ك في ا يقتضي  في ك  أف األلفاظ اؼبفرد  مو وعة للحقيقةف ن ما ورؽ ككه وا عم بي قي ا 

 أل و مىت  بت ورد  بتت اغبقيقة بالضرك   اؼبفركض ا تفاؤىا  ورد من أورادىاف

 وكا ت صفة اعبمعية مف ومة من  صيل اعبموع ونهنا مو وعة للجماعا  من حيث ىيف أما  

 ف ونفي ا يقتضي  في صبي ي وي ا للجنس م  كص  اعبمعيةيكوف النف أف فس صيلة اعبم  و مكن 

 ف إال بنفي صبي  أورادىا الل ىيونفي اعبنس وي ا ال يكو  صيل اعبموع صبوعف كأوراد أورادىاف

 ال  هاؿ يف الدا  ب   هبلف  كل ا يماا ال م يدؿ عليو  في النكر  اؼبفرد ف اآلحادكليس  في  صبوعف

                                                 

 حيث دل ي كر ويو إال اؼببنية  فُْٖكشرح  نقيا الفموؿ/ فَُُٖ-ََُٖ/ْ األصوؿ فائس  ا ظرا (ُ)
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   ّ)ف ك هٌحو الكيا الاربم ِ)ف كماؿ إليو الللارل ُ)م اعببائيكى ا ال م ااتا ه أبو ىاش

   ٓ)ف كىو ااىر كبلـ سيبويوف كابن حـل ْ)ك ىب آاركف من م القا ي الباقبلا

ف سوا، كا ت مفرد  أـ صبعا  ٔ)كااتا ه الل كشي  ا إذل أف النكر  اؼبنفية اؼببنية على الفتا  فيد العمـو

رد ف كحيػػث إف اؼبفػػرد   فيػػد العمػػـو وكػػ ا اجملموعػػةف ألف سػػبب بنائ مػػا وػػنف النكػػر  اجملموعػػة كػػاؼبف 

ف وقولػػكا ال  هػػاؿ يف الػػدا ف هػػوا  لسػػؤاؿ السػػائ ا ىػػ  مػػن  هػػاؿ  علػػى الفػػتا ىػػو الػػ م أكسػػب ا العمػػـو

يف الػػدا ف وكػػاف األصػػ  أف يقػػاؿا ال مػػن  هػػاؿ يف الػػدا ف مػػ  إ بػػا  "مػػن" غػػري أف العػػر  حػػ وت ا زبفيفػػان 

 اف ك"من" ال  دا  إال للتبعي  كأبقت معناى

كالتبعػػي  إمنػػا يػػ ٌب يف األوػػرادف ويكػػوف النػػايف إمنػػا  فػػى األوػػراد عامػػةف ويقتضػػي عمػػـو النفػػي  كقػػد سػػبل بيػػاف 

  لك 

كال يمػػا أف يقػػاؿ عػػن اجملموعػػةا إف النفػػي وي ػػا للجػػنس مػػ  كصػػ  اعبمعيػػةف أل ػػو ميكػػن أف يقػػاؿ 

 النفي وي ا للجنس م  كص  الوحد  عن اؼبفرد ف م  ا "ال  ه  يف الدا "ا إف 

قولػػكا "ال  هػػ  يف الػػدا   –أيضػػان  –ف وػػن ا صػػا قولػػكا " ال  هػػاؿ يف الػػدا  بػ   هػػبلف" صػػا و مػا سػػوا،

       ٕ)ب   هاؿ"

* * * 

                                                 

 أبو ىاشم اعببائي ىوا عبد السبلـ بن ؿبمد بن عبد الوىا ف البمرمف اؼبعتلرلف من  ما يفوا االهت اد   ُ)
  ِٖٗ/ِ  كش  ا  ال ىب ِٓٓ/ِصبتو يفا كويا  األعياف ىػ   ر ُِّكاعبام  الكبريف  ويف سنة 

  ُْٔا ظرا اؼبن وؿ /  ِ)
  ُُٔ/ّا ظرا البحر احمليا   ّ)
ىوا ؿبمػد بػن الايػب بػن ؿبمػد اؼبػالكيف أصػورلف وقيػوف مػتحكمف مػن  مػا يفوا التقريػب كاإل شػادف كالتبمػر ف  ػويف سػنة القا ي الباقبلا   ْ)

  َُٗ/ُٕ  كسري أعبلـ النببل، ّٕٗ/ٓاد ىػ   رصبتو يفا  ا يخ بلدَّْ
ابن حـل ىوا علي بن أضبد بن سعيد األ دلسي القرط ف أصلو من وا سف من  ما يفوا اإلحكػاـ يف أصػوؿ األحكػاـف كاحمللػىا  ػويف سػنة   ٓ)

   ٕٕ/ِ  ك فا الابيب ُْٓ/ِىػ   رصبتو يفا الملة البن بشكواؿ ْٔٓ
  ُُٕ-ُُٔ/ّا ظرا البحر احمليا   ٔ)
  ُِٔ-َِٔ/ُف كووا ا الرضبو  َِِ/ُف ك يسري التحرير َّّ/ِا ظرا هناية السوؿ   ٕ)
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 الفصل الثالث: مباحث متفرقة:
 وفيو سبعة مباحث:

 المبحث األول: أقل الجمع:
ك" هػاؿ"ف كصبػوع القلػةف كػػ "أضبػاؿ" ك"أ غفػة"ف ك ػمائر  أبنية اعبم  كصػيلوف كػػا "مسػلمني" ك"مسػلما " 

الليبةف كاػباا  ؽباف ونهنػا  الػل علػى أعػداد متفاك ػةف ك  ػب متعػدد  يف للػة العػر ف كأك ػر ىػ ه الر ػب غػري 
 ؿبمو  ببل ابلؼ وتالل على العشر  كاؼبائة كاألل  كاآلالؼف كما ال يتناىىف كل ا   ب اعبم  

"  الػػػل كيػػػراد أػػػا عنػػػد أىػػػ  الللػػػةا  ػػػم شػػػي، إذل شػػػي، آاػػػرف كىػػػ ا كال اػػػبلؼ أف لفظػػػة "صبػػػ 
متحقػػػػل يف اال نػػػػني كال بل ػػػػة  كمػػػػا زاد  كال اػػػػبلؼ أف صػػػػيلة اعبمػػػػ   الػػػػل علػػػػى ال بل ػػػػة ومػػػػا وػػػػوؽ إطبلقػػػػان 

 حقيقيان 
كأف  ػػػمري اؼبػػػتكلم اؼبتمػػػ  أك اؼبنفمػػػ ف م ػػػ ا "كبػػػن" "وعلنػػػا"ف يكفػػػي ويػػػو اؼبػػػتكلم كآاػػػر معػػػو إصباعػػػانف كال 

   ُ)ط ال بل ةيشرت 
كأف صػػػػيل اعبمػػػػوع مالقػػػػانف للقلػػػػة أك للك ػػػػر ف إ ا ك د  معر وػػػػة بػػػػاألل  كالػػػػبلـ أك باإل ػػػػاوةف  فيػػػػد 

ف وي بت اغبكم أا لك  ورد حبيث ال يبقى ورد    ِ)العمـو
كإمنا حم  اػببلؼ يف أق  ى ه الر ب على سبي  اغبقيقةف كأق  األوراد الػ ين  الػل علػي م صػيلة  

 ان حقيقان على أقواؿف أش رىاااعبم  إطبلق
ا )ىػػػو قػػػوؿ  ْ)ف كقػػػاؿ بػػػن برىػػػاف ّ)إف أقػػػ  اعبمػػػ   بل ػػػةف كىػػػو منسػػػو  للجم ػػػو  القـــول األول: 

   ٔ) ف كقاؿ بن اركؼا )إ و م ىب سيبويو  ٓ) الفق ا، كأك ر األصوليني قاطبة 
  

                                                 

  ُٕٖ/ّ  ك فائس األصوؿ َُٕ/ُ  كالعقد اؼبنظـو َّٓ/ِف كالكتا  لسيبويو ُّٓ-َّٓ/ُا ظرا الربىاف   ُ)
  ُُٕٖ-َُٕٖ/ْ  ك فائس األصوؿ ُٗٔ/ِالعقد اؼبنظـو   ِ)
  ُِْا ظرا إ شاد الفحوؿ/  ّ)
ابن برىاف ىوا أضبد بن علي بن ؿبمد البلدادم الشاوعي  كوقيو أصورل ؿبدلف من  ما يفوا الوصػوؿ إذل علػم األصػوؿف كالبسػياف  ػويف   ْ)

  ُِٔ/ْ  كش  ا  ال ىب ِٗ/ُىػ   رصبتو يفا كويا  األعياف ُٖٓ ويف سنة 
  ََّ/ُالوصوؿ إذل علم األصوؿ البن برىاف   ٓ)
  ُّٕ/ّالبحر احمليا   ٔ)
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ف ك ػص عليػو  ّ)ك فاويػو  ِ)أضبػد عن اػبلي  بػن  ُ)أق  اعبم  ا نافف  قلو ابن الدىاف النحوم القول الثاني:

   ٓ)ف كااتا ه بع  األصوليني ْ) علب

ف كقػػد بػػني القػػرايف  سػػبب إيػػراد ىػػ ه  - ضبػػو اهلل -كاألصػػوليوف يبح ػػوف ىػػ ه اؼبسػػ لة يف بػػا  العمػػـو

 اؼبس لة يف العمـو من كه نيا

لػػى أقػػ  اعبمػػ   ف أك ع ٔ)ا اػبػػبلؼ يف اعبمػػ  اؼبنكػػر ىػػ  امػػ  علػػى العمػػـو كمػػا قالػػو اعببػػائياألول 

 كما قالو اعبم و   وما أق  اعبم  حينئ و 

ا إف النحػػػويني قػػػالواا صبػػػوع القلػػػة ربمػػػ  علػػػى أقػػػ  اعبمػػػ  حالػػػة التنكػػػريف وبلبػػػد مػػػن معروػػػة الثـــاني 

   ٕ) لك

 المبحث الثاني: تناول جمع المذكر السالم لإلناث: 

اللفػػ  العػػاـ اؼبشػػتم  علػػى عبلمػػة ميتػػاز أػػا كػػ  مػػن اؼبػػ كر كاؼبؤ ػػثف كجمػػ  اؼبػػ كر السػػادلف كصبػػ   

اؼبؤ ث السادلف ك مائرمهاف م  ا "اؼبؤمنوف" "اؼبؤمنا " "وعلوا" "وعلػن"ف حيػث كا ػت العػر   للػب اؼبػ كرف 

 ون ا أ ادكا اعبم  بني اؼب كر كاؼبؤ ث يف أسلو  

                                                 

ىػػ   رصبتػو ٗٔٓىػػ  مػن  مػا يفوا شػرح اإليضػاحف  ػويف سػنة ْْٗالدىاف النحػوم ىػوا سػعيد بػن اؼببػا ؾ بػن علػي النحػومف كلػد سػنة  ابن  ُ)
  ِِٗ/ْف كمعجم اؼبؤلفني ْٕ/ِيفا أ با، الركا  

ن  مػػػا يفوا كتػػػا  العػػػرب اػبليػػػ  بػػػن أضبػػػد ىػػػوا اػبليػػػ  بػػػن أضبػػػد األز م الفراىيػػػدم البمػػػرمف إمػػػاـ العربيػػػةف كمسػػػتنبا علػػػم العػػػركضف مػػػ  ِ)
  ُٓ/ِف ككويا  األعياف ِْٗ/ٕىػ   رصبتو يفا سري أعبلـ النببل، َُٕكالشواىدف  ويف سنة 

ىػػ   رصبتػو يفا  ػا يخ ِّّ فاويوا ىو إبػراىيم بػن ؿبمػد بػن عروػة األزدمف أديػب كبػوم مػن  مػا يفوا غريػب القػرآفف كاألم ػاؿف  ػويف سػنة   ّ)
  ِْٓ/ُ ف كمعجم األدبا،ُٗٓ/ٔبلداد 

  ُّٔ/ّا ظرا البحر احمليا   ْ)
 ىػ ُِٗىػ  ك ويف سنة ََِك علب ىوا أضبد بن ايف أبو العباسف إماـ الكوويني يف النحو كالللة كلد سنة 

  َِّ/ِف كمعجم اؼبؤلفني ٓٗ رصبتو يفا مرا ب النحويني /
  ِٗ  ُٗ/ِ  كاؼبستمفى للللارل ِّّ  ك نقيا الفموؿ للقرايف م  شرحو /ِْٗا ظرا أحكاـ الفموؿ للباهي /  ٓ)
ال الػػ ين قػػالواا إ ػػو امػػ  علػػى العمػػـو أ ادكا أ ػػو صػػاحل أف يػػراد بػػو كػػ  مرا ػػب العمػػـو ويالػػل كيػػراد بػػو العشػػر  كاؼبائػػة كاأللػػ  كاآلالؼ كمػػا   ٔ)

  ُّْ/ّيتناىىف وكل ا   ب للجم ف ال أ و يف م منو اؼبتلقي استلراؽ األوراد  ا ظرا البحر احمليا 
  َُٕ/ِالعقد اؼبنظـو   ٕ)
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صػػيلة صبػػ  اؼبػػ كر كىػػم يريػػدكف اعبنسػػنيف كال يفػػردكف اؼبؤ ػػث الػػ كرف كمػػا ىػػي  كاحػػد أطلقػػوا علػػي م صبيعػػان 

 عاد م يف  لليب العقبل، على غريىم 

  ُ)ون ا ك د  ى ه األلفػاظ مالقػةف و ػ  ىػي اػاىر  يف داػوؿ النسػا،ف كمػا  ػدا  عنػد التلليػب  

 اػ علي قولني مش و ينااتل  يف  لك

كو  بالو ػػػ  الللػػػوم إال بػػػدلي ف  قلػػػو الل كشػػػي كغػػػريه عػػػن ال يػػػدا  النسػػػا، وي ػػػا ىػػػو للػػػ   األول: 

   ْ)عن معظم أى  الللة  ّ)ف كابن القشريم ِ)صب و  األصوليني

ا إ ػػػػػػو يتنػػػػػػاكؿ الػػػػػػ كو  كاإل ػػػػػػالف كإليػػػػػػو  ىػػػػػػب بعػػػػػػ  األصػػػػػػولينيف مػػػػػػن ما  ػػػػػػس األئمػػػػػػة الثــــــاني 

   ٖ)ف من اؼبالكية ٕ)ف كابن اويل منداد ٔ)ف كالقا ي أبو يعلي ٓ)السراسي

 لػػك أف العػػر  إ ا حاكلػػت التعبػػري عػػن الػػ كو  كاإل ػػال بمػػيل صبػػ  السػػبلمة ومػػن مػػ ىب ا اؼباػػرد  

   ٗ) لليب الت كري

ىػػ ا مػػن ه ػػة الللػػةف كمػػن ه ػػة الشػػرع ون ػػو ؼبػػا ك ػػر يف أحكػػاـ الشػػرع أف حكػػم الػػ كو  كاإل ػػال  

قمػػػد قمػػػر األحكػػػاـ علػػػى غالبػػػان كػػػاف  قػػػدير ىػػػ ه العػػػاد  اللالبػػػة  بػػػني أف الشػػػرع ال ي ػكاحػػػدف كصػػػا   لكػػػ

ف وجػػا، التعبػػري امػػ  اؼبػػ كر ليتنػػاكؿ الػػ كو  كاإل ػػال عػػن سػػنن ىػػ ه الللػػة الػػل  ػػوؿ أػػا القػػرآفف  َُ)الػػ كو 

 كربدل أا الن  صلى اهلل عليو كسلم 

                                                 

  ُٖٕ-ُٕٔ/ّف كالبحر احمليا ّّّف ك لقيا /ّٖٔ/ّ  كاإلحكاـ لؤلمدم َِٓ/ُا ظرا اؼبعتمد   ُ)
  ُِٕف كإ شاد الفحوؿ /ُٖٕ/ّا ظرا البحر احمليا   ِ)
 لا ابن القشريم ىوا بكر بن ؿبمد بن العبل، البمرم اؼبالكيف من  ما يفوا أصوؿ الفقوف كالرد على اؼب  ّ)

  َِٕ/ٓف ك ر يب اؼبدا ؾ ّٕٓ/ُٓىػ   رصبو يفا سري أعبلـ النببل، ّْْ ويف سنة 
  ُٕٗ/ّا ظرا البحر احمليا   ْ)
  ِّْ/ُا ظرا أصوؿ السراسي   ٓ)
ىػ  ْٕٓ سنة القا ي أبو يعلى ىوا ؿبمد بن اغبسني الفرا،  اغبنبلي  من  ما يفوا اإلميافف كعيوف اؼبسائ ف كالعد  يف أصوؿ الفقو   ويف  ٔ)

   ُّٗ/ُ  كطبقا  اغبنابلة ِٔٓ/ِىػ   رصبتو يفا  ا يخ بلداد ْٕٓ
ىػػ   رصبتػو َّٗابن اويل منداد ىوا ؿبمد ابن أضبد بن عبد اهلل البمرم اؼبالكي  من  ما يفوا أحكػاـ القػرآف  كأصػوؿ الفقػو   ػويف سػنة   ٕ)

  ِِٗ/ِ  كالديباظ اؼب ىب ٕٕ/ٕيفا  ر يب اؼبدا ؾ 
  ُٕٗ/ّ  كالبحر احمليا ِْْ  كإحكاـ الفموؿ /ُّٓ/ُِللقا ي أيب يعلى  ا ظرا العد   ٖ)
  ّٖٓ/ُا ظرا الربىاف   ٗ)
  أ ٖٔ/ؽ ُا ظرا التحقيل كالبياف يف شرح الربىاف   َُ)
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 المبحث الثالث: جمع القلة وجمع الكثرة على أي شيء يحمل كل منهما؟
ف ألف العمػػػ ـو ىػػػو االسػػػتلراؽ مػػػن غػػػري حمػػػر  كاعبمػػػ  اؼبنكػػػر الػػػ م دل يعػػػٌرؼ اعبمػػػ  اؼبنكػػػر ال يفيػػػد العمػػػـو

بػاألل  كالػػبلـ كال باإل ػػاوةف ؿبمػػو  بعػدد مقػػٌد   سػػوا، كػػاف للقلػة أك للك ػػر ف وقولػػكا "هػػا،ا  هػػاؿ"ف ال 
ػػاالن كين ػػا  ػىعيػػدُّىيم ميػػنى األىٍشػػ) عػػم كػػ  الرهػػاؿف كمنػػو قػػوؿ اهلل  عػػاذلا  )صا    ِٔرىاً  )كقىػػاليوا مىػػا لىنىػػا ال  ػىػػرىل  ًهى

 ف ونف كاف صب  ك ر  و قلو أحد عشرف كإف كػاف صبػ  قلػة و قلػو  بل ػةف كقيػ  ا نػاف علػى اػبػبلؼ اعبػا م ِٔ
ف كمػػػا زاد وػػػػ كؿ حػػػػد  ُ)يف أقػػػ  اعبمػػػػ ف كأمػػػا أك ػػػػره وعشػػػػر ف والعشػػػر  ىػػػػي أك ػػػر صبػػػػ  القلػػػػة عنػػػد النحػػػػويني

   ِ)الك ر 
لعشػػر  ومػػا دكهنػػا إف كػػاف للقلػػةف كؼبػػا يليػػد علػػى وػػاعبم  لػػيس مو ػػوعان لبلسػػتلراؽف بػػ  ىػػو مو ػػوع  

العشر  إف كاف للك ر ف و و ااىر يف الداللة على  لكف كال يكػوف اػاىران يف الداللػة علػى االسػتلراؽ إال إ ا 
   ّ)عٌرؼ ب ؿ أك باإل اوة
 والجموع على قسمين:

يو بنية الواحدف كػػ  يػا  ا صبوع التكسريف كىي الل ينكسر وي ا بنا، الواحدف أما ال  سلم واألول 
ر"ف "أحب"أ غفة"ف كأوعيػػػ ف كػػػػاأوعلػػػوف كػػػػ كصبػػػوع كصػػػبيةف كىػػػي للك ػػػر  إال مػػػا كػػػاف من ػػػا علػػػى األكزاف األ بعػػػةا

 "أضباؿ" كوعلوف كػ"وتية"ف كأوعاؿف كػا
صبػػوع السػػبلمةف كىػػيا الػػل سػػلمت وي ػػا بنيػػة الواحػػدف كػػاؼبؤمنني كاؼبؤمنػػا ف كقػػد  القســم الثــاني:

 يف اؼببحث التارل  ػى  ىي للك ر  أك للقلةف كقد أورد  الكبلـ على  لكااتل  وي ا 
 المبحث الرابع: جموع السالمة للكثرة أو للقلة؟

اعبم  ينقسم عند النحويني إذل قسمنيا صب  قلةف كىو للعشر  وما دكفف كصب  ك ػر ف كىػو ؼبػا وػوؽ 
 العشر  

لػػة كصبػػ  ك ػػر   كمػػا قٌسػػم النحويػػوف اعبمػػ  إذل ككاوػػل األصػػوليوف كالنحػػويني يف أف اعبمػػ  منػػو صبػػ  ق 
 قسمنيا

                                                 

   ٕٓ/ؽ ُ  كالتحقيل كالبياف بشرح الربىاف لؤلبيا م ِْٓ/ِا ظرا شرح بن عقي    ُ)
  ِّٖا ظرا الكوكب الد م/   ِ)
  ُّٔ-َُٔ/ِف كالعقد اؼبنظـو َُٖك ُٖٕف كشرح  نقيا الفموؿ/ َُِ/ُ  ك يسري التحرير ِٗك ْٗ/ّا البحر احمليا ا ظر  ّ)
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"زيدين" "ىفػػوا " "مػػؤمنني" "مؤمنػػا "ف كمهػػا ىػػو مػػا سػػلمت ويػػو بنيػػة الواحػػدف كػػػاسػػادل ك  األول:   

 صبعا السبلمةف صب  اؼب كر السادلف كصب  اؼبؤ ث السادل 
ك"وتيػػػة"ف كقػػػد ا فػػػل  " هاؿ"سػػػريف كىػػػو مػػػا دل  سػػػلم ويػػػو بنيػػػة الواحػػػد كػػػػاصبػػػ   ك القســـم الثـــاني:

   ُ)النحويوف كاألصوليوف على أف صب  التكسري منو ما ىو للقلةف كمنو ما ىو للك ر 
ك ىب النحويػوف إذل أهنػا   ِ)أما صبوع السبلمة وقد ااتلفوا وي اف و ىب األصوليوف إذل أهنا للك ر  

   ّ)للقلةف  ص عليو سيبويو كغريه من النحويني
كغريمهػػػػا مػػػػن النحػػػػويني إذل أف صبػػػػوع السػػػػبلمة مشػػػػرتكة بػػػػني القلػػػػة  ك ىػػػػب ابػػػػن اػػػػركؼ كاللهػػػػاظ 
   ْ)كالك ر 

ك ىب بع  األصولينيف من م أبو ىاشم اعببائيف كبع  أئمػة الللػةف مػن م أبػو علػي الفا سػي إذل  
   ٓ)أهنا  فيد االستلراؽ

  كى ا اػببلؼ ها، ويما إ ا دل يكن اعبم  معروان ب ؿ أك باإل اوةف كإمنا ىو منكر 
 المبحث الخامس: الفرق بين االستثناء من الجمع المعرف والمنكر:

اعبمػػػ  اؼبعػػػٌرؼ يمػػػا االسػػػت نا، منػػػو اسػػػت نا،ى متمػػػبلنف ألف اعبمػػػ  اؼبعػػػرؼ يفيػػػد العمػػػـو كاالسػػػتلراؽ 
 كاؼبست   داا  يف اؼبست   منو هلمانف وتقوؿا أكـر الرهاؿ إال زيدان 

ك"د اىم" وبل يدالو االست نا، لعدـ الفائػد ف ألف مقمػود  أما اعبم  اؼبنكرا كػا " هاؿ" ك"أ وا "
االسػػت نا، أف خيػػرظ مػػن اغبكػػم مػػا لػػواله لػػدا ف وقولػػكا  هػػاؿ ال يوهػػب داػػوؿ زيػػد وػػي م ويمػػري االسػػت نا، 

 للوانف كيمري دبنللة قوؿ القائ ا أا   صبلة إال د مها 
   ٔ)ت   ربت اؼبست   منوكقد حكي الرازم أف اإلصباع منعقد على أ و جيب صحة داوؿ اؼبس

                                                 

  ُٖٖٔ-ُٕٖٔك  ُُّٕ-ُّٕ/ْا ظرا  فائس األصوؿ   ُ)
  ٖٗ/ّف كالبحر احمليا ّّٓ-ّّْ/ُا ظرا الربىاف   ِ)
-َُّٕ/ْف ك فػػػػائس األصػػػػوؿ ُٗ/ّف كالبحػػػػر احملػػػػيا ّّْ/ُاف   الربىػػػػّٗٓ/ِكاحملمػػػػوؿ  ُٓٗك ُِٗ/ِا ظػػػرا الكتػػػػا  لسػػػػيبويو   ّ)

  ِٕٖ-ِٖٔ  كالكوكب الد م/ ُُّٕ
  ٖٗك ُٗ/ّا ظرا البحر احمليا   ْ)
ك فػػػائس  َُِ   كإ شػػػاد الفحػػػوؿ/ ٕٔ/ُ  كالتحقيػػػل كالبيػػػاف بشػػػرح الربىػػػاف ُِٕ/ُف كالوصػػػوؿ البػػػن برىػػػاف ِِّ/ُا ظػػػرا اؼبعتمػػػد   ٓ)

  ُُّٕ/ْاألصوؿ 
  ْٔٓ/ِموؿ ا ظرا احمل  ٔ)
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   ُ)االست نا، مشتل من ال ين كىو المرؼف كإمنا اتاظ إذل المرؼ لو كاف حبيث لوال الما ؼ لدا  كألف

كاعبرهػػػاا كأبػػػو بكػػػر بػػػن السػػػراظ كغػػػريىم مػػػن النحػػػويني كأبػػػو عمػػػرك بػػػن   ِ)كقػػػد  ػػػص علػػػى  لػػػك الٍشػػػلوبني

   ٓ)ف كىو منسو  للجم و  ْ)ف من األصوليني ّ)اغباهب

ػػػدى ىا)قػػػوؿ اهلل عػػػػل كهػػػ ا  يفكلػػػ ا دل  كػػػن"إال"  ػػػػا آؽًبىػػػةه إال  الل ػػػوي لىفىسى ػػػافى ًويً مى   ِِ)األ بيػػػػا،ا  لىػػػٍو كى

"صب  منكػػػػرف  بػػػػ  ىػػػػي صػػػػفة دبعػػػػ  غػػػػريف كلػػػػ ا دل يػػػػ   الػػػػ م بعػػػػدىاا لفػػػػ  اعببللػػػػة اىلػػػػػ ة ألف" لبلسػػػػت نا، 

   ٔ)منموبانف ب  ها، مرووعان 

ف كىػو اػاىر   ٕ)إذل هواز االست نا، مػن اعبمػ  اؼبنكػر -صاحب التنقيحا  -ك ىب صب  من م الس رك دم 

   ٗ)ف كماؿ إليو القرايف ٖ)ااىر كبلـ اؼبربد

 المبحث السادس: أبلغ الصيغ في إفادة العموم:

ف  ظػػران لكػػػوف داللػػة ىػػػ ه  منػػ  بعػػ  مػػػن  كلػػم يف أصػػوؿ الفقػػػو مػػن  فػػػاك  المػػيل يف الداللػػة علػػػى العمػػـو

   َُ)كال  فاك  يف الو   ك ناكؿ األوراد ةفالميل على أورادىا ك عي

 يف أقول ى ه الميل كأبلل ا يف  اااتلفو ك ىب أئمة األصوؿ إذل أهنا متفاك ةف لكن م 

                                                 

  ّٕٔ-ّٕٓف كاالستلنا، يف أحكاـ االست نا،/ْٔٓ/ِا ظر احملموؿ  (ُ)
يف النحوف كالشلوبني بللة أى  األ دلسا األبي  األشقرف كلد سنة  (ِ) ىػ  رصبتو يفا ِٔٓالشلوبني ىوا عمر بن ؿبمد األ دمف كاف إماما ن

  ِِّ/ٓف كش  ا  ال ىبُِْ/ّكويا  األعياف
وا ع ماف بن عمر اؼبالكي من كبا  علما، العربية كاألصوؿف من  ما يفوا منت ى السوؿف كالكاوية يف النحوف  ويف سنة ابن اغباهب ى (ّ)

  ْٔٓ/ُف كحسن احملا ر ِْٔ/ِّىػ  رصبة يفا سري األعبلـ النببل، ْٔٔ
الليدم شا ح -أيضان -ك من النحوينيف كفبن  ص على  لّٕٔف ّٕٓف كاالستلنا، يف أحكاـ االست نا،/ُُٖٕ/ْا ظرا  فائس األصوؿ (ْ)

  ُُُف كا ظر ما قي  عن  رصبتو ىامش ص/ِْٕاعبلكليةف ا ظرا االستلنا،/
  ِّ/ُٕف ك كح اؼبعااُّْ/ّا ظرا البحر احمليا(ٓ) 
  ِٖ-ِّ/ُٕا ظرا  كح اؼبعاا لؤللوسي  (ٔ)
  ُُٖٕ/ْا ظرا  فائس األصوؿ(ٕ) 

ىػػف  رصبتو يف طبقا  ٕٖٓيف من  ما يفوا التنقيحا  يف أصوؿ الفقوف ما  مقتوالن سنة كالس رك دم ىوا ايػى حبش الفيلسوؼ الشاوع
  َِٕ/ُِف كسري أعبلـ النببل،ِِٔاألكليا، البن اؼبلقن/

 ّٕٕا ظرا االستلنا، يف أحكاـ االست نا،/ (ٖ)
  ُّٖ-ّٕٕا ظرا االستلنا، يف أحكاـ االست نا،/(ٗ) 

  ُُّ/ّا ظرا البحر احمليا(َُ) 
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 الداللة على العمـو  

ف - ضبػو اهلل-و ىب القا ػي عبػد الوىػا  اؼبػالكي متوغلػة  كأهنػاإذل أف"كػ "ىي أقػول صػيل العمػـو
ف ككاوقػو علػى  لػك شػ ا   ُ)س بعد ك  يف كبلـ العر  كلمة أعم من ػا يف االستلراؽ كالشموؿف قاؿا )لي

   ِ)ش ا  الدين القرايف كغريه
 كىي دالة على العمـو بنصباع النحويني كاألصوليني 

ا أظبػا، الشػرط ف كزعػم  ّ)ك ىب إماـ اغبرمني كابن القشػريم كالػرازم إذل أف أعبلىػا يف إوػاد  العمػـو
   ٓ)ك ىب ابن السمعاا إذل أف ألفاظ اعبموع أبني كهوه العمـو  ْ)  العمـوقاطعة يف إواد أهناإماـ اغبرمني 

   ٓ)العمـو
 المبحث السابع: دخول المخاِطب تحت الخطاب:

اؼب اًطب بكسر الاػا، ىػو واعػ  اػباػا ف وػن ا قػاؿ ؼبػامو ها مػن داػ  ىػ ه الػدا  و عاػو د مهػاف ولػو داػ  
  مػا يعاػي غػريه مػن الػداالني  ااتلػ  األصػوليني ى ا اؼبتكلم الدا  و ػ  يعايػو اؼبػ مو  حبكػم اقتضػا، اللفػ

 يف  لك على قولنيا
الو ػػ  صػػاغبان لػػو كللػػريهف حكػػاه  يفأ ػػو يػػدا  ربػػت قولػػو كااابػػوف إ ا كػػاف اللفػػ  القــول األول: 

   ٔ)بعض م عن األك رين كاعبم و 
ن أ ػػو ال يػػدا ف ألف كا ػػ  الللػػة قػػد هعػػ  للم اطػػب ألفااػػا ك ػػمائر زبتلػػ  عػػ القــول الثــانى:

ألفػػػاظ ك ػػػمائر اؼبػػػتكلمف كاػباػػػا  ال يػػػدا  ويػػػو اؼبػػػتكلم كال اللائػػػبف كىػػػ ا القػػػوؿ  سػػػبو األبيػػػا م ألىػػػ  
   ٖ)ك قلو ابن عقي  عن الك ري من الفق ا، كاؼبتكلمني  ٕ)الللة

                                                 

  ُِٓ/ّف كشرح الكوكب اؼبنريُُٖف كإ شاد الفحوؿ/ّٔ/ّ البحر احمليا (ُ)
  َُِ/الف ـو ف ك لقيا َِّٓ/ٓف كالتحبريّْٓ/ُا ظرا العقد اؼبنظـو (ِ)
 َُّ/ّف كالبحر احملياّّْ-ّّّ/ُا ظرا الربىاف (ّ)
  ِِْ/ُ ف شرح الربىافَُّك ِٖ/ّف كالبحر احملياّّْ-ّّّ/ُا ظرا الربىاف (ْ)
  َُّ/ّ ف كالبحر احملياُُْ/ُقواط  األدلة ا ظرا (ٓ)

ىػػ  رصبتو يفا سري أعبلـ ْٖٗكابن السمعاا ىوا منمو  بني ؿبمد التميمي اؼبركزم الشاوعيف من  ما يفوا القواط ف كالربىافف  ويف سنة 
  ّّٓ/ٓف كطبقا  السبكيُُْ/ُٗالنببل،

 أ ْٔ ف سب يد القواعد األصولية كالنحويةُّٗ-ُِٗ/ّف كالبحر احمليأّْ/ ا ظرا التم يد لئلسنوم (ٔ)
 /أ ٕٖ/ُا ظرا التحقيل كالبياف بشرح الربىاف (ٕ)
  ِِّ/ّا ظرا شرح الكوكب اؼبنري (ٖ)
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كوائد  اػببلؼ  ظ ر ويما إ ا ك د منو عليو السبلـ لف  عاـ يف إجيا  حكم أك حظػره أك إباحتػوا ىػ  

   ُ)داولو ويو أك ال يدؿ  لك على

كالػػػ م يظ ػػػر أف كػػػبلـ الللػػػويني يتعلػػػل بالو ػػػ ف كال شػػػك أف مػػػا ك ػػػ  للم اطػػػب ال يشػػػم  اؼبػػػتكلم 

  حكػم  بػت للنػاس وػنف النػ  صػلى كػ  أفبو   الللػةف ككػبلـ األصػوليني يتعلػل بػالعرؼ الشػرعيف كال شػك 

 كم أار ي ٌب ما يدؿ على أ و ـبموص حب أفاهلل عليو كسلم يشا ك م ويوف إال 

* * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  ُِٗ/ّا ظرا البحر احمليا (ُ)
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 اخلامتة:
اغبمػػد هلل الػػ م بنعمتػػو  ػػتم المػػاغبا ف كالمػػبل  كالسػػبلـ علػػى اؼببعػػول  ضبػػة للعػػاؼبني اػػاًب األ بيػػا، كسػػيد 

 اؼبرسلني كبعدا

وما مػن أمػر لػو بدايػة إال كا ػت لػو هنايػةف كىػ ه سػنة كو يػة ك ػرك   حتميػةف لػ ا كا ػت ىػ ه اػباسبػة الػل 

" كحيػػث قػػد أ يػػت  األصػػولينيبحػػث الػػ م عنوا ػػوا "القواعػػد اؼبشػػرتكة بػػني أًب أػػا ىػػ ا ال كالنحػػويني يف العمػػـو

 على هنايتو م  ما ب لتو من ه د قاصرف ونليك أىم األوكا  كالنتائ  الل أست لم ا منوا

أف علمػػػا، أصػػػوؿ الفقػػػو كعلمػػػا، العربيػػػة د سػػػوا مسػػػائ  مشػػػرتكةف وػػػالللوم يسػػػعى لضػػػبا االلفػػػاظ  -

لظاىر فكاألصػػورل يػػدقل يف و ػػم كػػبلـ العػػر  كيسػػتقرا ليضػػ  اؼبػػن   الػػ م يتوصػػ  بػػو إذل كمعا ي ػػا ا

 دالال  التشري  كمفاىيمو 

ف  - أك ػػر النمػػوص اؼبنقولػػة عػػن النحػػويني كالللػػويني   مسػػائ  أصػػوؿ الفقػػو هػػا،  يف بػػا  العمػػـو

 عمـو أئمة النحو كالللة ال ين يستش د أم أى  األصوؿ ك د  كرىم يف با  ال كأك ر

 يفاألصوليوف يد سوف ى ه الميل كاأللفاظ الل للعمـو ليد كوا من ا مراد الشا ع حني يػ ٌب اغبكػم  -

ف ى  جيرك و على سائر أوراده أك ال   النص الشرعي بميلة العمـو

من أساليب البياف الػل يسػتعمل ا العػر ف  أهناالللويوف كالنحويوف ويد سوف ى ه الميل ليد كوا  أما -

يف الداللػػة علػػى اؼبقمػػودف كيبينػػوا مػػىت  كػػوف ـبر هػػو  أكػػدبػػني  لػػك األسػػاليبف مػػىت  كػػوف  كيواز ػػوا

 على قواعد النحو كالعربية 

أف األصػػػػػػوليني يد سػػػػػػوف اغبػػػػػػركؼ الػػػػػػوا د  يف للػػػػػػة العػػػػػػر  ألهػػػػػػ  أهنػػػػػػا  ػػػػػػدؿ علػػػػػػى اؼبعػػػػػػااف لػػػػػػ ا  -

تعريفيػػػةف علػػػػى يسػػػموهنا"حركؼ اؼبعػػػاا" ود سػػػوا ىنػػػا يف صػػػيل العمػػػـو حػػػرؼ اعبػػػر"ًمن"ف ك"أؿ" ال

 اعتبا  أهنا  فيد العمـو أكال 

 االسم ال م بعدىافكىك ا   لري حركةأما النحويوف ونهنم يد سوف اغبركؼ على اعتبا  أهنا 

يف االصػػابلحف كىػػ ه اؼبباحػػث  مشػػاحةأف لكػػ  أىػػ  وػػنا ممػػالحا م ك قسػػيما م اػباصػػةف كال  -

 الل د ست ا موهود  يف كتب النحو ربت أبوا  
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كالكلمػػة إذل مفػػرد  وػػالنحويوف يقسػػموف اعبملػػة إذل اظبيػػة كوعليػػةف أصػػوؿ الفقػػوف عػػن أبػػوا زبتلػػ  

   كم   كصب ف كإذل اسم كوع  كحرؼف كىك ا كى ه التقسيما  ليست موهود  يف أصوؿ الفقو 

 أهػػػػد مػػػػن اػػػػبلؿ ىػػػػ ا البحػػػػث اف لؤلصػػػػوليني مواقػػػػ   فر ػػػػ ا طبيعػػػػة زبممػػػػ م يف مقابلػػػػة دل 

   إف األصوليني خيتلفوف يف ااتيا ا م ك رهيحا مف كك لك النحويوف النحوينيف أك العكسف ب

ىػػػ ه أىػػػم مػػػا  وصػػػلت إليػػػو مػػػن  تػػػائ  أوكػػػا ف اىمػػػ  أف يكػػػوف حب ػػػي قػػػد سػػػاىم يف ذبليػػػة مواقػػػ  األصػػػوليني 

ف ك تبػػ  بعػػ  الػػدقائل كاللاػػائ  اؼبتعلقػػة دبفػػردا  البحػػثف كاف ينفػػ  بػػو مػػن  كالنحػػويني مػػن مسػػائ  العمػػـو

ف كال ادعي العممة كالكماؿف وما كاف ويو من صوا  ومن اهلل كحدهف كلو الفض  كاؼبنةف كمػا ويػو اطل  عليو

من ال  أك قمو  و  ه سنة اهلل يف القوف أس لو عل كه  العفػو كاؼبلفر فكصػلى اهلل كسػلم علػى  بينػا ؿبمػد 

 كاىلو كصحبو أصبعني 

* * * 
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 فيرس املصادر ًاملراجع:

 ف دا  الكتػػب ُٕٕىػػػػ  ككلػػده  ػػاظ الػػدين) ٕٔٓ) السػػبكي لتقػػي الػػدين  -شــرح المنهــاجاإلبهــاج فــي  -ُ

 ىػػ َُْْبريك ف الابعة األكرلف عاـ -العلمية

د اجمليػػد  ركػػيف ىػػ ف ربقيػػل عػػْْٕلسػليماف بػػن الػػ  البػػاهي )  -إحكــام الفصــول فــي أحكــام األصــول -ِ

  ـُٖٔٗ-ىػَُْٕ دا  اللر  اإلسبلميف الابعة األكذل

  دا  الكتػػػب العلميػػػةف بػػػريك  ط ىػػػػُّٔ)  لعلػػػي بػػػن ؿبمػػػد االىمػػػدم -فـــي أصـــول األحكـــام اإلحكـــام -ّ

 ـ ُٖٓٗاألكذل

-ىػػػ  دا  اؼبعروػةَُِٓف حملمػد بػن علػي الشػوكاا) إرشاد الفحول إلى تحقيـ  الحـ  مـن علـم األصـول -ْ

 بريك  

 ىػػَُِْادف بلدادىػػ   مابعة اإل شْٖٔللقرايفا أضبد بن إد يس)  -االستغناء في أحكام االستثناء -ٓ

 ىػػُِِٗبريك -ىػػ ف طب  دا  اؼبعروةَْٗحملمد بن أضبد السراسي)  -أصول السرخسي -ٔ

 ـ ُْٖٗبريك -ىػػ ف دا  العلم للمبلينئُّٗ)  ف ػبري الدين الل كلياألعالم -ٕ

 - ف طا دا  الفكػػرىػػػُٕٔصبػاؿ الػػدين ابػن ىشػاـ األ مػػا م)  -المسـال  إلــى ألفيـة ابــن مالـ  أوضـ  -ٖ

 ـ ُٕٗٗف ىػُّٗٗاـبريك  ع

ف دا  اللػػػػر  األكذل  ف طىػػػػّْٓ)  ؿبمػػػد بػػػػن علػػػي اؼبػػػػاز م -إيضـــاح المحصــــول مـــن برىــــان األصـــول -ٗ

 ـ َُُِاإلسبلميف بريك ف عاـ

 ـ ُْٖٗبريك  - ف دا  العلم للمبلينيىػْٕٗلبد  الدين الل كشي )  -البحر المحيط -َُ
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 فالػديبقيػل الػدكتو  عبػد العظػيم ؿبمػود  ف ربىػػْٖٕ)  اعبػويين إلمػاـ اغبػرمني -البرىان في أصول الفقـو -ُُ

 ـ ُِٗٗ-ُُِْالقاىر فالابعة األكذل عاـ-دا  الووا،

  ىػُّٕٔدا  الكا ب العريب القاىر طا   ىػٗٗٓ)  للعت ف بغية الملتمس -ُِ

  ىػُّْٗطا اػباقبيف القاىر ف عاـ  ىػّْٔ)  أضبد بن علي اػبايب البلدادم -تاريخ بغداد -ُّ

ىػػػ ف الريػػاضف مكتبػػة الرشػػدف الابعػػة األكذلف ٖٖٓ)  لػػي بػػن سػػليماف اؼبػػرداكمف لعالتحبيــر شــرح التحريــر -ُْ

 ـ َََِ-ىػػُُِْعاـ

 ف ـباػوط ممػو  عػن ػىػِٔٔ)  أليب اغبسػن علػي بػن إظباعيػ  األبيػا م -التحقي  والبيان شرح البرىـان -ُٓ

  ٕٗٔمبل استنبوط  قم  النس ة اػباية دبكتبة مراد

 ىػػ َُِْالناشرا األكقاؼ اؼبلربية ػىْْٓ)  ف للقا ي عياصترتيب المدارك -ُٔ

  ػىُُّٔالابعة األكذل - ف بوالؽف ممرػىٕٖٗ)  البن أمري اغباظ -التقرير والتحبير -ُٕ

 ف ربقيػػػل اليػػػ  ؿبيػػػي الػػػدين أؼبػػػيس ط األكذلف دا  الكتػػػب ػىػػػَّْ)  أليب زيػػػد الدبوسػػػي -تقـــويم األدلـــة -ُٖ

  ػىُُِْالعلمية 

الابعػػػػة االكذل عػػػػاـ - ف مؤسسػػػػة الرسػػػػالةفبريك ػىػػػػِٕٕلعبػػػػد الػػػػرحيم بػػػػن اغبسػػػػن اإلسػػػػنوم  ) -التمهيــــد -ُٗ

  ػىََُْ

-َُٗـباػوط دا  الكتػب اؼبمػرية  قػم  ػىػُٔٗلػلين الػدين الشػ يد   والنحوية األصوليةتمهيد القواعد  -َِ

ٗٔٔ  

  ف بدكف  ا يخ ػىِٕٗ)  حملمد أمري بادشاه -تيسير التحرير -ُِ

  ػىُّٕٗالقاىر  -، الكتب العربيةطا دا  إحيا  ػىُُٗ)  عببلؿ الدين السيوطي -حسن المحاضرة -ِِ

  ف ط بوالؽ ػىُٔٓ)  ف لعبد القاد  البلدادمخزانة األدب ولب لباب لسان العرب -ِّ



 ؾبلة العلـو الشرعية                                                                                                                                           
  ىػُُّْالعدد السادس عشر  هب                                                                                     

776 

 الابعة ال ا ية  - ف ربقيل ؿبمد علي النجا ف دا  اؽبدلف بريك ػىِّٗ)  البن هين -الخصائص -ِْ

 ي ف بريك  ف دا  اعبػىِٖٓ)  البن حجرا  -الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -ِٓ

 ف دا  ػىػػٕٗٗ)  البػػن ورحػػوف إبػػراىيم بػػن علػػي -الــديباج المــذىب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذىب -ِٔ

  ػىُّْٗالرتالف القاىر ف عاـ 

 ف ط األكذلف مكتبػػة الرشػػدف الريػػاضف ػىػػٖٗٗأليب علػػي الشوشػػاكم)  -رفــع النقــاب عــن تنقــي  الشــهاب -ِٕ

 ـ ََِْ-ُِْٓعاـ

 ف ػىػَُِٕ) األلوسػي لشػ ا  الػدين ؿبمػود  -ظيم والسـبع المثـانيالع القرآنروح المعاني في تفسير  -ِٖ

 بريك ف بدكف  ا يخ -دا  إحيا، الرتال

  ػىَُُْبريك - ف طا الرسالةػىْٖٕ)  لشمس الدين ال ى  -سير أعالم النبالء -ِٗ

ــــــار مــــــن ذىــــــب -َّ ــــــذىب فــــــي أخب  ف مابعػػػػػػة القػػػػػػدس ػىػػػػػػَُٖٗ)  البػػػػػػن العمػػػػػػاد اغبنبلػػػػػػي -شــــــذرات ال

  ػىَُّٓالقاىر 

ا مابعػػة السػػاعد  ممػػر ُْ ف طػىػػٕٗٔ)  البػػن عقيػػ  اؼبمػػرم -ن عقيــل علــى ألفيــة بــن مالــ شــرح بــ -ُّ

  ػىُّْٖ

  ػىَُّْ مكة- ف ط هامعة أـ القرلػىِٕٗ)  البن النجا  الفتوحي -شرح الكوكب المنير -ِّ

 ـ َُٗٗ ف ط دا  اؼبلر ف بريك ف االكذل ػىُٕٔ)  لل وا زمي -شرح المفصل -ّّ

 ف ط ػىػػػْٖٔ)  لشػػ ا  الػػدين القػػرايف -المحصــول فــي االصــولشــرح تنقــي  الفصــول فــي اختصــار  -ّْ

 ـ ُّٕٗ -ػ ىُّّٗ طو عبد الرؤكؼ سعدف لعاـ القاىر ف ربقيل/ -األكذلف دا  الفكر

 بريك   -ط عادل الكتب  ػىّْٔ)  البن يعيش -شرح خطبة المفصل -ّٓ

 ـ ُٔٔٗطا الدا  اؼبمرية للت لي  عاـ   ػىٖٕٓ)  البن بشكواؿ -الصلة -ّٔ
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بػػػدكف - ف منشػػػو ا  مكتبػػػة اغبيػػػا ف بػػػريك ػىػػػَِٗ)  للسػػػ اكم -مـــع ألىـــل القـــرن التاســـعالضـــوء الال -ّٕ

  ا يخ 

ـــرى -ّٖ  ف طا دا  اؼبعروػػػةف بػػػريك ف ػىػػػُٕٕ)  لعبػػػد الوىػػػا   قػػػي الػػػدين السػػػبكي -طبقـــات الشـــافعية الكب

 الابعة ال ا ية 

اؼببػػا كيف الناشػػرا  ف ربقيػػل الػػدكتو  أضبػػد ػىػػْٖٔ)  للقا ػػي أيب يعلػػى اغبنبلػػي -العــدة فــي أصــول الفقــو -ّٗ

  ػىََُْمؤسسة الرسالةف بريك ف ط االكذل

 ف ربقيػػػل ؿبمػػػد علػػػي بنمػػػرف ػىػػػْٖٔ)  لشػػػ ا  الػػػدين القػػػرايف -العقـــد المنظـــوم فـــي الخصـــوم والعمـــوم -َْ

 ـ ُٕٗٗ-ػىُُْٖ

 اؼبكتبة العلميةف اؼبدينة اؼبنو    ػىُّٔٗطا االكذل   فػىُّٕٔ)  للحجوم-الفكر السامي -ُْ

 بريك  -دا  اؼبعروة  ػىِٔٓ)  ومللكن -الفوائد البهية -ِْ

 ف مابػػػوع أػػػامش ػىػػػَُُٖ)  حملمػػػد  ظػػػاـ الػػػدين األ مػػػا م -فـــوات  الرحمـــوت بشـــرح مســـلم الثبـــوت -ّْ

  ػىُِِّ األكؿ سنة اؼبستمفى عن اؼبابعة اؼبنرييةف بوالؽف ط

بػازف مكتبػة  ػلا  ال ػىػُُْٖ ط األكذل  ػىػْٖٗ)  أليب اؼبظفػر السػمعاا -في أصـول الفقـو األدلةقواطع  -ْْ

 مكة 

 ف ربقيػػػل ؿبمػػػد حامػػػد الفقػػػيف السػػػنة ػىػػػَّٖ)  لعػػػبل، الػػػدين ابػػػن اللحػػػاـ -القواعـــد والفوائـــد األصـــولية -ْٓ

  ػىُِٕٓاحملمديةف القاىر 

 - ف ربقيػػػلا عبػػػد السػػػبلـ ىػػػا كفف الناشػػػراعادل الكتػػػا ػىػػػَُٖ)  لسػػػيبويوا عمػػػر بػػػن ع مػػػاف -الكتـــاب -ْٔ

 بريك  
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 الابعػػة ف الناشػػرا دا  الفكػػرف بػػريك ف ممػػو  عػػن ػىػػّٖٓ)  لللـبشػػرم -الكشــاف عــن حقــائ  التنزيــل -ْٕ

  ػىَُّْاألكذل عاـ

 ـ ُِْٗ ف دا  الكتا  العريبف بريك  سنة ػىَّٕ)  لعبد العليل الب ا م -األسراركشف  -ْٖ

مكتبػػة  ػىػػَُُّ ف ط األكذلػىػػَُٕٔ)  غبػػاهي اليفػػة -كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون -ْٗ

 اؼب   بلداد 

  ػىَُْٓ عمافف-ف دا  عما األكذل ف ط ػىِٕٕ)  نوملئلس -الكوكب الدري -َٓ

ف منشػػو ا  العلػػواا ف ربقيػػل د/طػػو هػػابر ػىػػَٔٔ)  لف ػػر الػػدين الػػرازم -المحصــول فــي علــم األصــول -ُٓ

 ـ ُٕٗٗ-ػىُّٗٗ الرياضف الابعة األكذل-هامعة اإلماـ

 ر   ف مابعة اؼبداف القاىػىِٖٕػ كىِٖٔك ػىِٓٔ) اىؿ  يمية -المسودة في أصول الفقو -ِٓ

 ف اؼبابعػػة الكا وليكيػػةف  شػػر اؼبع ػػد العلمػػي ػىػػّْٔ)  أليب اغبسػػني البمػػرم -المعتمــد فــي أصــول الفقــو -ّٓ

 ـ ُْٔٗ-ػىُّْٖسنة  -دمشل -الفر سي

 بريك   -العريبحملمد   ا كحالةف الناشرف دا  إحيا، الرتال  -معجم المؤلفين -ْٓ

 ف طا دا  الفكػػػرف ػىػػػُٕٔ)  معبمػػػاؿ الػػػدين بػػػن ىشػػػاـ األ مػػػا   -األعاريـــبمغنـــي اللبيـــب عـــن كتـــب  -ٓٓ

 ـ ُٗٔٗ دمشلف سنة

  ػىُّْٖممر - ط التقدـ العلميػىِٔٔ)  للسكاكي -مفتاح العلوم -ٔٓ

 سػالة دكتػو اهف ربقيػل د كػاام اؼبرهػافف   ػىػُْٕ)  لعبد القاىر اعبرهػاا -المقتصد في شرح اإليضاح -ٕٓ

 ـ ُٕٓٗ هامعة القاىر 

 بريك -عفيفةف عادل الكتب اػبال بد ع ف ربقيل الشيخ ؿبمد ػىِٖٓللمربد)  -المقتضب -ٖٓ

  ػىُُّٗ األكذلبلدادف  - ف طا مكتبة العااػىٗٔٔ)  البن عمفو ا  -المقرب -ٗٓ
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 دمشػػػػل - ف ال ال ػػػػةف دا  الفكػػػػرػىػػػػَٓٓ)  حملمػػػػد بػػػػن ؿبمػػػػد اللػػػػلارل -المنخــــول مــــن تعليقــــات األصــــول -َٔ

  ػىََُْ

قيػل عػادؿ عبػد اؼبوهػودف ط  ف ربػىْٖٔ)  لش ا  الدين القرايف -في شرح المحصول األصولنفائس  -ُٔ

  ػىُُْٔ األكذلف مكتبة  لا  البازف مكة

  ػىُّٖٖ بريك  -طا دا  صاد   ػىَُُْ)  للمقرم -نف  الطيب -ِٔ

بػريك   - ف عػادل الكتػبػىػِٕٕ)  عبماؿ الػدين اإلسػنوم -األصولل في شرح مناىج :( لنهاية السو  -ّٔ

 ـ ُِٖٗعاـ 

 ـ ُِٖٗأؼبا يا -ا س شتاينر ف فا ور ػىْٕٔ)  للمفدم -الوافي بالوفيات -ْٔ

ط مكتبػػػة اؼبعػػػا ؼف الريػػػػاضف ط   ػىػػػػُٖٓ)  أضبػػػد بػػػػن علػػػي بػػػن برىػػػاف -الوصـــول إلـــى علــــم األصـــول -ٓٔ

  ػىَُّْاألكذل

ربقيػػل د/إحسػػاف عبػػاسف   ػىػػُٖٔ)  ألضبػػد بػػن ؿبمػػد بػػن الكػػاف -أبنــاء الزمــان وأنبــاءوفيــات األعيــان  -ٔٔ

 ـ ُٖٕٗ-ػىُّٖٗبريك ف عاـ  -دا  صاد 

 

* * * 

 


