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ترمجة املؤلف

* اسمه ونسبه ونسبته:
هو الشيخ العامل حممد احلسيني ابن الشيخ إبراهيم بن إبراهيم الظواهري، 

يرجع نسبه إىل قبيلة النفيعات العربية. 

وشقيقه هو الشيخ حممد األمحدي شيخ اجلامع األزهر.

* والدته ونشأته:
اشتهر  ألرسة  الرشقية،  حمافظة  يف  الظواهري  كفر  بقرية  حممد  الشيخ  ولد 
منصب  أبوه  وشغل  األزهر،  علامء  من  وجده  أبوه  كان  فقد  بالعلم،  أفرادها 

مشيخة معهد طنطا.

عىل  وتتلمذ  صغريا  العلم  فطلب  العلمية،  نشأته  يف  كبري  أثر  لذلك  وكان 
أكابر املشايخ والعلامء باجلامع األزهر الرشيف وجامع األمحدي بطنطا وغريمها، 

حتى نال شهادة العاملية سنة )1321هـ(. 

* مناصبه الرسمية:
بعد خترجه -رمحه اهلل- اشتغل يف عدد من املناصب التعليمية الدينية، ومن 

ذلك: 

)1( اشتغل مدرًسا بالقسم الثانوي باملعهد األمحدي سنة )1904م(. 

)2( ترقى يف املناصب التعليمية إىل أن عني مفتًشا باملعاهد الدينية. 

)3( عني بعد ذلك مدرًسا يف كلية أصول الدين. 
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* مؤلفاته:
كان الشيخ حممد الظواهري من املشتغلني بالعلم والتأليف، وله عدد من 

املؤلفات النافعة، ومن تلك املؤلفات:

)1( تاريخ أدب اللغة العربية من صدر اإلسالم إىل عرصنا هذا)1).

)2( التحقيق التام يف علم الكالم)2).

)3( التحقيقات الواضحة يف تفسري سورة الفاحتة وأوائل سورة البقرة وآية 
الكريس)3).

)4( التحقيقات اهلامة يف مباحث األمور العامة.

)5( القول السديد يف تفسري آيات النسخ والطالق والربا من القرآن املجيد.

)6( ملخص يف علم الوضع، وهي هذه الرسالة املنشورة.

* وفاته:
)1946م(  سنة  املوافق  )1365هـ(  سنة  الظواهري  حممد  الشيخ  تويف 

بالقاهرة، ودفن باملجاورين)4).

)1) طبع سنة )1900م( يف املطبعة األهلية يف طنطا، ويقع يف )198ص(، وظهرت طبعته 
الثانية والثالثة والرابعة من  الثانية يف السنة التي تليها، وكان وفق املقرر العلمي للسنة 

القسم الثانوي.  
املوافق سنة )1939م(  الطبعة األوىل سنة )1357هـ(  النهضة املرصية  )2) طبع يف مكتبة 

ويقع يف )180ص(.  
الطبعة األوىل سنة )1938م( ويقع يف  البايب احللبي  )3) من طبعاته طبعة مكتبة مصطفى 

)143ص(.  
الرابعة عرشة اهلجرية لزكي حممد جماهد  املائة  )4) من مصادر ترمجته: األعالم الرشقية يف 
النجار،  حسني  حممد  بقلم  األزهرية  الرتاجم  سلسلة  عىل  وأحال   )356-355/1(

وحياة جماور يف اجلامع األمحدي.  
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صورة صفحة عنوان الطبعة الثانية املعتمدة يف إخراج الكتاب)1).

)1) وقد متت مقابلتها عىل الطبعة األوىل، وأثبتنا أهم الفروق بينهام.  
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بسم اهلل الرمحن الرحيم

وبعد، فهذا ملخص يف علم الوضع، رأيت أن أضعه ملذاكرة الطالب فيام 
ْوه أثناء السنة الدراسية من مقرر هذه املادة؛ تسهياًل هلم واستبقاًء ألثر عنايتهم  تلقَّ

بتحصيلها.

مبادئ علم الوضع

املعنى،  بإزاء  اللفظ  تعيني  عىل  موقوف  اللفظ  من  املعنى  فهم  أن  شك  ال 
وعىل العلم بذلك التعيني.

ا، وأوضاعها خمتلفة، احتيج لضابط  وملا كانت جزئيات األلفاظ كثرية جدًّ
ُيعَرف منه أحكام تلك اجلزئيات، وهو املسمى بـ: علم الوضع. 

الوضع  شخصية  حيث:  من  العريب  اللفظ  أحوال  به  يعرف  علم  فهو: 
ونوعيته، وعمومه وخصوصه، وغري ذلك. 

وموضوعه: اللفظ العريب من هذه احليثية.

وقد علمت فائدته، ومنها: متييز احلقائق واملجازات.
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الوضع وأقسامه

الوضع لغة: جعل اليشء يف مكان خمصوص. 
بواسطة  أو  بنفسه،  عليه  للداللة  املعنى  بإزاء  اللفظ  تعيني  واصطالحا: 

العالقة والقرينة.
فاألول يسمى بـ: الوضع التحقيقي، وهو وضع احلقائق. 
والثاين يسمى بـ: الوضع التأوييل، وهو وضع املجازات. 

* وينقسم التحقيقي باعتبار املوضوع إىل: 
)1( شخيص. 

)2( ونوعي.
-بل  بعينه  يالَحظ  مل  وإن  فاألول،  بعينه  املوضوع  اللفظ  لوحظ  إن  ألنه 

بقانون كيل- فالثاين.

فمن األول: 
بإزاء  وشخصه  بعينه  وضع  اللفظ  فإن  وحممد؛  كزيد  األعالم،  وضُع   -

الذات املعينة خارجا، أو يف ذهن الواضع إذا وضعه البنه املقدر وجوده.
- ووضُع أسامء اإلشارات واملوصوالت واحلروف)1). 

- ووضُع »إنسان« و»رجل« ملفهوم: احليوان الناطق، والذكر البالغ من بني 
آدم.

)1) يف الطبعة األوىل )ص3( زيادة: بناء عىل ما ذهب اليه السيد من أهنا جزئيات وضًعا، كام 
هي جزئيات يف االستعامل؛ فإن الواضع وضعها بشخصها بإزاء معانيها.  
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ومنه يعلم أنه ال فرق يف الوضع الشخيص بني أن يكون املعنى املوضوع له: 
جزئيا، أو كليا صادقا عىل كثريين.

ومن الثاين: وهو الوضع النوعي، وضع املشتقات؛ فإنه لوحظ فيها املوضوع 
بقانون كيل.

ذات  عىل  للداللة  »فاعل«  وزن  عىل  لفظ  كل  عينت  الواضع:  يقول  كأن 
متصفة بصفة، فيندرج فيه لفظ »قائم« و»ضارب« و»عامل« وغريها، وكأنه قال: 
عينت لفظ »قائم« للداللة عىل ذات متصفة بالقيام، و»ضارب« للداللة عىل ذات 

متصفة بالرضب، ... وهلم جرا.

- تقسيم الوضع الشخيص:
تشخص  وباعتبار  وخصوصه،  عمومه  باعتبار  الشخيص  الوضع  ينقسم 

املعنى وعمومه إىل أربعة أقسام:

بإزاء  اخلاص  اللفظ  تعيني  وهو  خاص،  له  ملوضوع  خاص  وضع  األول: 
املعنى من حيث خصوصه، كوضع األعالم بإزاء معانيها.

جلزئيات  اللفظ  يوضع  أن  وهو  خاص،  له  ملوضوع  عام  وضع  والثاين: 
مستحرضة بقانون كيل، كأسامء اإلشارة.

باعتبار  كيل  ملفهوم  يوضع  أن  وهو  عام،  له  ملوضوع  عام  وضع  والثالث: 
عمومه، كاسم اجلنس.

والرابع: وضع خاص ملوضوع له عام، وهذا ال وجود له؛ ألنه يرجع إىل أن 
يكون العام باعتبار عمومه ملحوظا باخلاص من جهة خصوصه! واخلاص من 

هذه اجلهة ال يصلح مرآة ملشاهدة العام من جهة عمومه.
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- تقسيم الوضع النوعي:
يتعقل هبا إىل  التي  باعتبار املوضوع واملعنى واآللة  النوعي  ينقسم الوضع 

أربعة أقسام أيًضا:
األول: الوضع النوعي اخلاص ملوضوع له خاص، كوضع كل ما كان مركًبا 

من: »جه، سه، نه« للداللة عىل ذات معينة. 
اللفظ املوضوع، وأما كونه خلاص فألنه موضوع  أما نوعيته فلعدم تعيني 

ا فلمالحظة ذلك اخلصوص من حيث خصوصه. لذات معينة، وأما كونه خاصًّ
العام ملوضوع له خاص، كوضع كل ما كان عىل  النوعي  والثاين: الوضع 

وزن »َفَعَل« للداللة هبيئته عىل جزئيات الزمن املايض الالئق به.
فألن  خلاص  كونه  وأما  كلية،  قاعدة  حتت  املوضوع  فلدخول  نوعيته  أما 
املوضوع له هو اجلزئيات املخصوصة، ولكثرهتا روعي دخوهلا حتت األمر العام.
مركب  كل  هيئة  كوضع  عام،  له  ملوضوع  العام  النوعي  الوضع  والثالث: 

إسنادي للداللة عىل مطلق ثبوت يشء ليشء.
أما نوعيته فألننا الحظنا املوضوع بقانون عام، وأما كونه عاما لعام فألنه 

وضع ملطلق الثبوت ومراعًى فيه عموم ذلك املطلق.
كام  له  وجود  ال  وهذا  عام،  له  ملوضوع  اخلاص  النوعي  الوضع  والرابع: 

تقدم.
لفظا  فيه  مل يضع  الواضع  نوعي ال غري؛ ألن  فهو  التأوييل  الوضع  وأما   *
بقانون كيل، فكأنه قال: وضعت  فيه األلفاظ مستحرضة  بخصوصه، بل وضع 
كل لفظ لكل ما يكون بينه وبني معناه احلقيقي عالقة من العالقات املخصوصة، 
برشط أن يكون هناك قرينة مانعة من إرادة املعنى احلقيقي كام يف املجاز، أو غري 

مانعة كام يف الكناية.
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وضع املعارف

* الَعَلم:
جنًسا  أو  العابدين،  وزين  بكر  وأبى  كزيد  شخصيًا  كان  -سواء  العلُم 

كأسامة- موضوٌع بالوضع الشخيص اخلاص خلاص.

فلخصوصية  خلاص  كونه  وأما  املوضوع،  فلتشخص  شخصيا  كونه  أما 
املوضوع له سواء كان موجودًا يف اخلارج أو مقدر الوجود فيه، كوضع زيد ملن 
سيولد بعد، أو كان معينًا ذهنا، كوضع أسامة للحقيقة الكلية باعتبار حضورها 

ذهنا. 

وأما كونه خاصا؛ فلمالحظة املوضوع له من جهة اخلصوصية. 

واختلف يف أسامء الكتب والرتاجم والعلوم: 

خاصا  شخصيًّا  وضعها  فيكون  الشخص،  َعَلم  قبيل  من  إهنا  فقيل:   )1(
خلاص.

)2( وقيل: من قبيل َعَلم اجلنس، فيكون وضعها شخصيا كذلك. 

)3( وقيل: إهنا أسامء أجناس، فوضعها شخيص عام لعام.

فمن الحظ أهنا موضوعة ليشء واحد ال تعدد فيه، جعلها من قبيل عَلم 
الشخص.

ومن الحظ أهنا موضوعة ليشء صادق عىل متعدد، جعلها من قبيل عَلم 
اجلنس إن لوحظ بعينه يف الذهن، أو من قبيل اسم اجلنس إن مل يالحظ فيه ذلك.
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الواضع  الشخص؛ ألن  قبيل علم  والعلوم من  الكتب  أسامء  أن  واحلق)1) 
من  تعددها  إىل  نظر  غري  من  املعاين  هلذه  مؤدية  األلفاظ  هلذه  »ألفية«  وضع 
الناطقني، وال إىل تعددها باعتبار تعدد الكاتبني إلخ؛ ألن مثل هذا ال ينظر إليه 

عند أهل اللغة.

العنونة  النظر عن  بقطع  للقواعد املخصوصة  لفظة »نحو«  وكذلك وضع 
عنها بعنوان خمصوص لكونه من زيد أو غريه.

ذكر  متى  أنه  بذلك  -ونعني  منها  َعَلميته  ُعلمْت  فام  الرتاجم  أسامء  وأما 
انرصف إىل يشء خمصوص ال يتعداه كالطهارة مثال والزكاة والبيع- فإنه ال يصح 

أن يعنون هبا إال ألفاظ خمتصة بطهارة »للطهارة« وزكاة يف »زكاة« وهكذا.

وأما ما مل تعلم علميته -ونعني منه أال خيص شيئا بخصوصه كلفظ »باب« 
وال  شخصيا  علام  فليست  و»مسألة«-  و»فرع«  و»تنبيه«  و»فصل«  و»كتاب« 
جنسيا لأللفاظ اآلتية بعده، وإنام هي نكرات وضعت حلقيقة الفصل بني كالمني 

يف قفا حني)2).

يدل هلذا دخول »أل« عليها، وتنوينها مع التاء، والقابلية لـ»أل«، وكلٌّ حمقق 
التنوين  أن  إىل  داعي  وال  »مسألة«،  تنوين  عن  الغطاء  فانكشف  التنكري،  ملعنى 

للحكاية؛ فإنه نسيان للحكاية، واهلل املوفق للصواب، نسأله اهلداية واملعونة.

)1) من هنا إىل آخر املبحث عند قوله: »نسأله اهلداية واملعونة« ال يوجد يف الطبعة األوىل.  
)2) هكذا يف املطبوع )ص8).  
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* الضامئر وأسامء اإلشارات واملوصوالت:
وضع هذه األنواع الثالثة: 

)1( قيل: إنه من قبيل الوضع الشخيص العام ملوضوع له خاص؛ بناء عىل 
أهنا موضوعة للجزئيات املستحرضة بقانون كيل، كـ»أنت«، فإنه موضوع لكل 

جزئي من جزئيات املخاَطب مالَحظا بقانون كيل، وهو مفهوم مفرد خماطب.

أما كونه شخصيا فألن اللفظ املوضوع معني، وأما كونه عاما فلتعقل املعنى 
بآلة كلية، وأما كونه خلاص فألن املوضوع له اجلزئيات املخصوصة.

ومثل ذلك يقال يف: اسم اإلشارة، واملوصول.

)2( وقيل: إنه من قبيل الوضع الشخيص العام ملوضوع له عام؛ بناء عىل 
أهنا موضوعة لكل املفاهيم الكلية التي تندرج حتتها هذه اجلزئيات املخصوصة.

واستدل األول)1) بأهنا تستعمل يف اجلزئي من غري عالقة، وقرينة االستعامل 
كذلك أمارة احلقيقة، وهي الكلمة املستعملة يف ما وضعت له، فتكون موضوعة 
للجزئيات، غري أهنا ملا كثرت جدا مع اشرتاكها يف معنى حاصل عند استعامهلا يف 

اجلزئية روعي دخوهلا حتت األمر الكيل.

واستدل الثاين بأهنا حيث احتاجت يف الوضع ألمر كيل فتكون موضوعة له، 
ورد عليه بأهنا لو كانت موضوعة لألمر الكيل لكان استعامهلا يف اجلزئي جمازا!! 

وال قائل به.

فإن أجاب: بأهنا تستعمل يف اجلزئي من حيث دخوله حتت الكيل وصدقه 
عليه، قلنا له: إنه عند استعامهلا يف اجلزوي ال خيطر بالبال أهنا مستعملة يف اجلزئي 

من حيث دخوله حتت الكيل البتة، فاحلق أهنا جزئيات وضعا واستعامال.

)1) من هذه الفقرة إىل قوله: »تتمة« ال توجد يف الطبعة األوىل.  
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تتمـة
غريها،  يف  معاين  ليست  مدلوالهتا:  أن  يف  مشرتكة  الثالثة  األنواع  هذه 
ومستقلة باملفهومية، وصاحلة للحكم عليها وهبا، غري حمتاجة يف حصول معناها 

وتصوره إىل انضامم يشء. 

الضمري،  يف  كام  والغيبة  واخلطاب  كالتكلم  القرينة  إىل  احتياجها  وأما 
املعنى  لتصور  فليس  املوصول،  يف  والصلة  اإلشارة،  اسم  يف  احلسية  واإلشارة 

وحصوله، بل لتعيني املراد من اللفظ.

* املحىل بـ»أل« واملنادى واملضاف:
- أما املحىل بـ»أل« فوضعه نوعي، من قبيل الوضع العام خلاص. 

أما كونه نوعيا فألن املوضوع مل يالحظ فيه بخصوصه، وإنام لوحظ بقانون 
كيل، كأن يقال: وضعت كل مدخول لـ»أل« للداللة عىل معناه. 

فلمالحظة  وعاما  متعددا،  أو  واحدا  ملعني،  فلوضعه  خلاص  كونه  وأما 
املوضوع له بمفهوم كيل يندرج فيه ذلك املعني، وهو إما احلقيقة إن كانت »أل« 

جنسية، أو مجيع األفراد إن كانت »أل« استغراقية، وإال فعهدية.

- وأما املنادى: فوضعه من قبيل الوضع النوعي العام ملوضوع له خاص.

- وأما املضاف، ونعني به املركب اإلضايف: 

)1( فموضوع باعتبار هيئته بالوضع النوعي العام ملوضوع له عام.

أما كونه نوعيًّا فألنه لوحظ دخوله حتت قاعدة كلية، وأما كونه عاما لعام 
فألنه وضع ملطلق تقييد األول بالثاين، ولوحظ من جهة عمومه. 

)2( وباعتبار مادته موضوع ملعان جزئية.
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النكرة واسم اجلنس

)1( قيل: إهنام بمعنى واحد، وهو احلقيقة املطلقة، كـ»رجل« و»أسد«. 

)2( وقيل: النكرة موضوعة للفرد املنترش، واسم اجلنس موضوع للحقيقة. 

وعىل كال القولني فوضعهام وضع شخيص عام ملوضوع له عام.
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الفعل

أجزاء الفعل ثالثة: احلدث، والزمان، والنسبة. 

فيدل عىل احلدث بامدته، وعىل الزمان هبيئته. 

وبيان ذلك أن الواضع ملا وضع »رَضب« بإزاء وقوع حدث يف زمٍن مىض: 

للداللة عىل  اخلاصة  اهليئة  املركبة من »ض ر ب« برشط  املادة  )1( جعل 
احلدث، وهو الطبيعة الكلية من حيث هي، أو من حيث وجودها يف زيد وعمرو 

وغريمها. 

احلدث  فيه  وقع  الذي  الزمن  عىل  للداللة  املادة  برشط  اهليئة  وجعل   )2(
داللًة وضعية. 

وجرى عىل هذا املنوال يف نحو: يرضب وارضب، وقام ويقوم وقم. 

باعتبار  ووضع  املادة،  باعتبار  وضع  وضعني:  للفعل  أن  ذلك  من  فيظهر 
اهليئة. 

للحدث، وعام  الكلية  الطبيعة  إن لوحظت  لعام  وأن األول شخيص عام 
خلاص إن لوحظت من حيث وجودها من الفاعلني. 

مثال  املايض  ككون  خمصوص،  ميزان  روعي  سواء  نوعي،  الثاين  وأن 
احلالتني مستحرض  املوضوع يف  ماضيًا؛ ألن  إال جمرد كونه  ُيراَع  مل  أو  بفَتحات، 

بآلة كلية. 
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إال أنه إن روعي امليزان يكون الوضع عاما ملوضوع له خاص؛ ألن املوضوع 
له جزئيات الزمن املايض املقيد هبذه الفَتحات. 

عن  مطلقا  املايض  الزمن  له  املوضوع  ألن  لعام؛  فعام  امليزان  ُيراَع  مل  وإن 
خصوص احلركات. 

وإنام اشرتطنا اهليئة يف الوضع األول؛ ألن »ربض« مع حتقيق املادة فيها ال 
تدل عىل احلدث.

واشرتطنا املادة يف الوضع الثاين؛ ألن الزمن غري ملحوظ إال من جهة وقوع 
احلدث فيه، والذي يدل عىل احلدث إنام هو املادة.

داللًة  مادته  باعتبار  الفعل  عليه  فيدل  النسبة-  -وهو  الثالث  اجلزء  وأما 
اآلخر،  بدون  أحدمها  يعقل  وال  فاعل،  من  حدث  لكل  البد  ألنه  التزامية؛ 

فاالرتباط بينهام عقيل ال وضعي. 

وال يقال: إن ذلك جيري أيضا يف الزمان؛ ألنه كام ال يعقل حدث بال فاعل، 
ال يعقل حدث بدون زمان، فتكون داللته عليه التزامية ال وضعية! 

ألنا نقول: إن الزمان خيطر بالبال ابتداء من)1) احلدث، بخالف النسبة فإهنا 
متأخرة يف التعقل عن خطور احلدث والفاعل، فصار الزمان أقوى من النسبة، 

ومثلها املكان واملفعول والفاعل)2).

)1) يف الطبعة األوىل )ص12(: »مع« بدل »من«.  
)2) »ومثلها املكان واملفعول والفاعل« ال توجد يف الطبعة األوىل.  



ملخص يف علم الوضع 20 

املشتق واملثنى واجلمع

* املشتق -وهو: ما دل عىل ذات ومعنى- له أيضا وضعان كالفعل: 

الكلية  الطبيعة  لوحظت  إن  لعام  عام  املادة:  باعتبار  شخيص  وضع   )1(
للحدث، وعام خلاص إن لوحظت من حيث وجودها ممن تنسب إليه. 

)2( ووضع نوعي باعتبار اهليئة لذاٍت ّما ينسب إليها احلدث املستفاد من 
املادة نسبًة واقعة عىل جهة خمصوصة بصيغة ذلك املشتق، سواء كان اسم فاعل 
أو اسم مفعول أو اسم زمان أو مكان أو آلة، أو غري ذلك من سائر املشتقات، 

فوضعه من قبيل الوضع النوعي العام ملوضوع له عام.

* واملثنى واجلمع وضعهام وضع نوعي عام خلاص. 

أما نوعيتهام فألن الواضع وضع كل ما آخره ألف ونون أو واو ونون)1) يف 
حالة الرفع، أو ياء ونون يف حالتي النصب واجلر لكل جزئي من جزئيات املثنى 

رين.  واجلمع إن كانا منكَّ

فني باإلضافة أو بـ»أل« فوضعهام وضع املحىل أو املضاف،  وأما إن كانا معرَّ
وقد مر بياهنام.

)1)  »أو واو ونون« ال توجد يف الطبعة األوىل )ص13).



ملخص يف علم الوضع 21 

احلروف

احلرف: كلمة دلت عىل معنى يف غريها. 

وهو إما: حرُف معنى، أو حرُف مبنى. 

ال  املعنى  وذلك  فيه،  معنى  ويفيد  الكالم،  من  جزءا  يقع  ما  هو:  واألول 
يعقل إال بواسطة الغري، فـ»يف« التي يف التعريف سببية.

والثاين، وهو حرف املبنى: ما يقع جزءا للكلمة، وال يفيد معنى يف الكالم. 

العام  الشخيص  الوضع  قبيل  من  مطلقا  احلرف  فوضع  حال  كل  وعىل 
ملوضوع له خاص.

وبيانه يف القسم األول -وهو حروف املعاين- أن الواضع وضع لفظة »ِمن« 
النسبة اخلاصة  االبتداء اجلزئي هو  بذاهتا لالبتداء اجلزئي يف كل تركيب، وهذا 
التي ال ُتعَقل إال بني أمرين خاصني: متعلِّق -بكرس الالم- ومتعلَّق -بفتحها-، 
وملا كانت هذه اجلزئيات كثرية جدا وال تنضبط، روعي دخوهلا حتت أمر عام، 

وهو مطلق ابتداء.

الواضع  وَضع  تقول:  أن  املباين-  حروف  -وهو  الثاين  القسم  يف  وبيانه 
لفظة »به« التي تقع جزءا من الكلمة لكل جزئي من جزئيات الصوت الشفوي 
قولنا:  حتت  دخوهلا  روعي  تنضبط،  ال  اجلزئيات  هذه  كانت  وملا  املخصوص، 

شفوي خاص.
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* أنموذج يف كيفية وضع احلروف:
ففي »ِمن« مثال يالِحظ الواضع جزئيات االبتداء إمجاال، بتصور مفهوم كيل 
وهو االبتداء املطلق، ثم يتخيل لفظ »ِمن« ويضعها لكل جزئي بخصوصه من 

تلك اجلزئيات دفعة واحدة، عند السيد ومن وافقه من املتأخرين. 

الواضع االبتداَء الكيل، ويضع لفظة  وأما عند السعد واملتقدمني فيالِحظ 
»ِمن« له بالوضع العام، برشط استعامهلا يف جزئيات ذلك االبتداء. 

فمعنى »من« عىل األول: االبتداء اجلزئي، وعىل الثاين: االبتداء الكيل.

التقليل،  مع  التحقيق  وهو  مفهومها،  جزئيات  الواضع  يالحظ  »قد«  ويف 
ويتخيل لفظة »قد«، ويضعها لكل جزئي بخصوصه من جزئيات ذلك املفهوم 

الكيل عند السيد. 

وعند السعد يتصور الواضع هذا املفهوم الكيل ويضعها له بالوضع العام 
عىل الرشط املتقدم. 

فمعنى »قد« عىل األول جزئي، وعىل الثاين كيل.

« يالحظ الواضع جزئيات الرتاخي الزماين إمجاال، بتصور مفهوم  ويف »ُثمَّ
جزئي  لكل  ويضعها   » »ُثمَّ لفظة  يتخيل  ثم  املطلق،  الزماين  الرتاخي  وهو  كيل 
الكيل  للمفهوم  يضعها  أو  السيد،  عند  املفهوم  ذلك  جزئيات  من)1)  بخصوصه 

برشط االستعامل يف جزئي عند السعد.

ويف »إِْن«)2) يالحظ الواضع جزئيات مطلِق تعليِق يشٍء عىل يشء، بحيث 

)1) يف الطبعة األوىل )ص15(: »يف« بدل »من«.  
)2) يف الطبعة األوىل )ص15(: »لو« بدل »إن«.  
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جزئي  لكل  يضعها  ثم  »إِْن«)1)  لفظة  ويتخيل  الثاين،  ُوجد  األول  ُوجد  متى 
بخصوصه، أو للمفهوم الكيل، عىل الرأيني.

واحلمد هلل يف البدء واخلتام

والصالة والسالم عىل خاتم الرسل سيد األنام

)1) يف الطبعة األوىل )ص15(: »لو« بدل »إن«.  
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