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امللخص:

يقصــد البحــث إىل الكشــف عــن حقيقــة النكــرة مــن حيــث التصــور النحــوي
واألصــويل معــا ،ابعتبــار اش ـراكهما يف مباحــث عقليــة ولغويــة ،وابعتبــار أن كتــب
األصــول عنيــت أكثــر مــن غريهــا ابملصطلحــات واملفاهيــم ،مــع حاجــة النظــر النحــوي
إىل حتريــر بعــض تلــك املفاهيــم ،ورغــم احلاجــة إىل ذلــك يف البحــث النحــوي فــإن
التنظــر للنكــرة يف كتــب النحــو حمــدود جــدًّا ،وإمنــا كان االهتمــام يف غالبــه منصبًّــا
علــى أحكامهــا النحويــة ،وافرتاقهــا عــن املعرفــة مــن جهــة تلــك األحــكام.
وجــاء البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة ،ويســعى إىل حتريــر العالقــة بينهــا
ـرا يف ذلــك النظــر األصــويل،
وبــن غريهــا مــن املصطلحــات املتداخلــة معهــا ،معتـ ً
ِ
ويؤصــل لتقســيم النكــرة ثالثــة أقســام ،وبيــان داللــة كل قســم،
والنظــر النحــويّ ،
ـددا مــن النمــاذج ملســائل النحــو الــي أتثــر فيهــا احلكــم
وضابطــه ،وســياقه .ويعــرض عـ ً
تبعــا النقســام النكــرة إىل تلــك األقســام الثالثــة.
ً
الكلمــات املفتاحيــة :النكــرة -أقســام النكــرة -املطلــق -اإلطــاق -العــام،
العمــوم -اخلــاص -اخلصــوص -حنــو -أصــول.
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 اختالف أحكامها النحوية، أقسامها،الن ِكرة حقيقتها
ّ

Unspecified name: its truth, sections, and different
grammatical provisions
Abstract:
The research is intended to reveal the truth of the unknown
name in terms of both grammatical and fundamentalist
conception, because they are involved in mental and linguistic investigations, and because the works of the origins of
jurisprudence are more concerned with terms and concepts,
with the need for grammatical consideration to edit some of
these concepts, despite the need for this in grammar research
The theorizing of the unknown name in the books of grammar
is very limited, and the attention was mostly focused on its
grammatical provisions, and the difference between it and
knowledge in terms of those provisions.
The research reveals the truth of this unspecified name,
and seeks to liberate the relationship between him and other
terms overlapping with him, while combining the fundamentalist and grammatical consideration in it.
The research divides the unspecified name into three sections and explains the significance and context of each section.
The paper presents a number of examples of the grammar issues that affected the provision according to those three
sections.
Keywords: Principles of Jurisprudence, Grammar, Unknown Name, Unspecified Name, General, Special, Absolute.
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املقدمة:

الع ْمر ّي
محمد
الكعبي َ
د .حسن بن ُغرم بن ّ
ّ

مــن أهــم قضــااي العلــم حتريــر املفاهيــم ،والكشــف عــن التقاســيم ،وال ســيما ذات
التأثــر يف التصــورات ،ومــا يرتتــب علــى تلــك التصــورات مــن أحــكام ومســائل.
ومــن تلــك القضــااي املهمــة قضيــة النكــرة؛ ملــا متثّلــه مــن خطــورة يف التصـ ُّـور
العقلــي واللغــوي ملدلــوالت األلفــاظ ،فــإن أشــرف األلفــاظ االســم ،وهــو ال خيــرج
عــن كونــه نكــرة أو معرفــة ،بــل إن النكــرة هــي األصــل والغالــب فيــه ،فاحلاجــة إىل
التأصيــل هلــا رمبــا تكــون أهـ َّـم وأوىل.
وقــد عُــي علمــاء األصــول ابلــكالم علــى كثــر مــن مســائل النكــرة النظريــة،
وحــوت كتبهــم أتصيـ ًـا ملختلــف أحواهلــا ،لكــن ذلــك يف غالبــه مرتبــط مبــا يتّفــق مــع
اعــى فيــه حاجــة النظــر الفقهــي لفروعهــا ومســائلها.
التصــور األصــويل هلــا ،ومر ً

وأمــا كالم النحــاة فغالبــه متّجــه إىل املســائل التطبيقيــة للنكــرة ،ومــا هلــا مــن
مفهومــا
األحــكام النحويــة الفرعيــة ،وقـ َّـل يف كالمهــم التنظــر للنكــرة مــن حيــث كوهنــا ً
من املفاهيم ،أو التأصيل هلا من حيث حقيقتها ،ودالالهتا يف السياقات املختلفة،
ومــا يســتلزم ذلــك مــن تنــوع األحــكام النحويــة ،واختالفهــا مــن هــذه اجلهــة ،إضافــة
إىل أن هــذا الــكالم القليــل ال ـوارد عنــد النحــاة يف التنظــر للنكــرة متفـ ِّـرق يف تراثهــم
النحــوي ،وغــر كاف يف إعطــاء الصــورة الكاملــة هلــا.
وقــد رأيــت احلاجــة داعيــة إىل التأصيــل للنكــرة مبــا يناســب النظــر النحــوي،
ومســائله ،وأحكامــه ،فــكان هــذا البحــث معتمـ ًـدا علــى ت ـراث النحــاة واألصوليــن
معــا ،أمــا اعتمــاده علــى ال ـراث النحــوي فظاهــر؛ إذ اهلــدف منــه التأصيــل للنكــرة
ً
مبــا تتطلّبــه مســائل النحــو ،وفروعــه ،وأمــا اعتمــاده علــى تـراث األصوليــن فاضطـرار؛
لعنايتهــم الظاهــرة ابلنكــرة خاصــة ،وابملفاهيــم بعامــة.
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وقــد جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة ،وحيـِّـرر العالقــة بينهــا وبــن
غريهــا مــن املفاهيــم املتداخلــة معهــا ،أو امللتبســة هبــا ،أو القريبــة منهــا ،وذلــك مــن
وجهــة النظــر األصوليــة العقليــة ،ومــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة ،وكــذا التأصيــل
لتقســيم النكــرة ثالثــة أقســام ،كل قســم منهــا لــه داللتــه ،وســياقه ،وضابطــه ،مــع
احلــرص علــى أن يكــون هــذا التأصيــل هلــذه األقســام مبــا يتحقــق معــه تصـ ّـور النكــرة
علــى اختــاف داللتهــا؛ ملــا يســتتبع ذلــك مــن الــكالم علــى أحكامهــا النحويــة ،دون
التفريــع مبســائل ،أو تفصيــات ال تتصــل بقضيــة البحــث .وأخ ـرا عــرض البحــث
تبعــا الختــاف نــوع
عـ ً
ـددا مــن النمــاذج ملســائل حنويــة اختلــف احلكــم النحــوي فيهــا ً
النكــرة .ومل يكــن املقصــد مــن هــذا العــرض تتبــع مســائل النكــرة يف النحــو ،فهــذا أمــر
غرضــا للبحــث ،وإمنــا القصــد إيضــاح أثــر تقســيم النكــرة يف اختــاف
واســع ،وليــس ً
احلكــم النحــوي ،ممــا يؤكــد أمهيــة اجلانــب التأصيلــي للنكــرة ،مــن حيــث حقيقتهــا،
وأقســامها.

حقيقة النكرة:
مثــة عــدد مــن املصطلحــات تتقــارب دالالهتــا ،وتتداخــل مفاهيمهــا ،فيمــا يتصــل
مبوضــوع البحــث ،وهــي :النكــرة ،واملطلــق ،واســم اجلنــس ،وعلــم اجلنــس ،وقــد تعـ ّدد
نظــر العلمــاء يف تصـ ّـور مفاهيــم هــذه املصطلحــات ،واختلــف كالمهــم يف تصويرهــا،
مــن جهــة ّاتــاد هــذه املفاهيــم يف مدلوالهتــا أو اختالفهــا.
فــرى أكثــر األصوليــن أن هــذه املصطلحـ ِ
ـات ليســت مجيعُهــا مبعــى واحــد ،وإمنــا
(((
وفرقـوا بينهمــا وبــن النكــرة مــن جهــة(((،
جعلـوا املطلــق واســم اجلنــس شــيئًا واحـ ًـدا َّ ،
وبينهمــا وبــن علــم اجلنــس مــن جهــة أخــرى(((.
234
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ظ الـ ُّ
ـدال علــى املاهيــة مــن غــر قيد)(((،
فعندهــم يـراد ابملطلــق واسـ ِم اجلنــس (اللفـ ُ
أي (الـ ُّ
ـدال علــى املاهيــة مــن حيــث هــي هي)(((.
واملـراد ابملاهيــة حقيقـةُ الشــيء املتصــورةُ يف الذهــن ،املدركــة ابلعقــل ،مــع صــرف
النظــر عــن أف ـراد ذلــك الشــيء يف اخلــارج((( ،كداللــة لفــظ (إنســان) علــى جنــس
ـث تصـ ُّـوُر حقيقتــه يف الذهــن ،دون النظــر إىل أف ـراده يف
احلي ـوان الناطــق مــن حيـ ُ
اخلــارج ،وكداللــة لفــظ (رجــل) علــى اجلنــس املعــروف مــن البشــر ،دون النظــر إىل
أف ـراده يف اخلــارج ،وكداللــة لفــظ (عــريب) علــى اجلنــس املعــروف كذلــك(((.
ـرد داللــة اللفــظ علــى تلــك املاهيــة واحلقيقــة دون
واملـراد بكونــه (مــن غــر قيــد) جمـ ُ
اعتبــار شــيء آخــر ،كاعتبــار كونــه واحـ ًـدا مــن أفـراد هــذه املاهيــة وإن مل يكــن متعيِّنًــا،
أو كونــه متعيِّنًــا يف الذهــن أو يف اخلــارج ،فهــذه االعتبــارات كلهــا ختــرج اللفــظ عــن
كونــه مطل ًقــا واســم جنــس(((.
فــإن داللــة اللفــظ علــى واحـ ٍـد مــن أفـراده يف اخلــارج يصــرف الــكالم مــن املطلــق

واســم اجلنــس الدالــن علــى املاهيــة الذهنيــة إىل النكــرة ،وهــذا هــو حمــل الفــرق بينهمــا
وبــن النكــرة عندهــم؛ َّ
ألن النكــرة عندهــم هــي (اللفــظ الــدال علــى املاهيــة مــع قيــد
الوحــدة) ((( ،أي بكونــه دالً علــى واحــد غــر معــن مــن أفـراد جنــس مــن األجنــاس،
حبيــث يصــدق اللفــظ علــى أي فــرد مــن أف ـراد تلــك املاهيــة ،كداللــة لفــظ (رجــل)
مثـ ًـا -علــى واحــد مــن أف ـراد هــذا اجلنــس غــر متعــن ،وهــذا املعــى الــذي تــدلعليــه النكــرة -وهــو الداللــة علــى فــرد واحــد مــن أف ـراد جنــس مــا -يغايــر مقتضــى
الداللــة علــى املاهيــة مــن حيــث هــي هــي الــذي يــدل عليــه املطلــق واســم اجلنــس(.((1
كمــا أن داللــة اللفــظ علــى التعــن الذهــي للماهيــة يصــرف الــكالم مــن املطلــق
واســم اجلنــس إىل علــم اجلنــس ،فــإ ّن علــم اجلنــس عندهــم يعــي (اللفــظ املوضــوع
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موضوعــا إبزاء ماهيــة متعينــة يف
للماهيــة بقيــد التعـ ُّـن الذهــي)( ،((1أي بكــون اللفــظ
ً
الذهــن عــن ســائر املاهيــات ،دون اعتبــار ابألفـراد يف اخلــارج.
فالفــرق بــن اســم اجلنــس وعلــم اجلنــس هــو أن اســم اجلنــس –كمــا ســبق -يـراد
بــه اللفــظ الــدال علــى املاهيــة مــن حيــث هــي هــي دون اعتبــار كــون ذلــك مقيَّـ ًـدا
ابملعــى الذهــي دون اخلارجــي أو اخلارجــي دون الذهــي ،بــل هــو معــى كلِّـ ٌّـي يصــدق
معــا ،بينمــا علــم اجلنــس يـراد بــه ماهيــة الشــيء وحقيقتــه مــن
علــى الذهــي واخلارجــي ً
حيــث متيزهــا عــن غريهــا مــن املاهيــات األخــرى الكائنــة يف الذهــن ،دون النظــر إىل
أفرادهــا يف اخلــارج ،وإمنــا ابعتبــار حضورهــا يف الذهــن جمــردةً وتعيُّنهــا فيــه( ،((1ولعلــه
علمــا مــع كونــه غــر معـِّـن لفــرد مــن األفـراد بــل هــو متنــا ِوٌل للماهيــة بعامــة
إمنــا كان ً
مــن جهــة تعيينــه لتلــك املاهيــة يف الذهــن ،وفصلــه هلــا عــن غريهــا مــن املاهيــات
علمــا لتعيينــه مســماه ،وفصلــه لــه
واحلقائــق األخــرى ،كمــا يســمى العلــم الشــخصي ً
عــن غــره مــن األشــخاص(.((1
فداللــة اســم اجلنــس واملطلــق علــى حقيقــة الشــيء غــر مقيــدة ال ابلذهــن وال
ابخلــارج ،بــل هــي مطلقــة فيهمــا ،وداللــة النكــرة عليهــا مقيــدة بكوهنــا تقــع علــى
واحــد غــر متعــن مــن أفـراد تلــك املاهيــة ،وداللــة علــم اجلنــس عليهــا مقيــدة ابلتعــن
الذهــي لتلــك املاهيــة ،ومتيزهــا عــن بقيــة املاهيــات ،وســائر احلقائــق ،مــع عــدم النظــر
إىل ارتباطهــا بشــيء مــن أفرادهــا يف اخلــارج.
أمــا داللــة اللفــظ علــى احلقيقــة بقيــد التعــن اخلارجــي -أي بقيــد كــون تلــك
املاهيــة مدلـ ًـول هبــا علــى واحــد متعــن مــن أفرادهــا يف اخلــارج -فذلــك هــو املعـ َّـرف
بــ(أل)( ،((1وال اشــتباه بينهــا وبــن شــيء مــن املصطلحــات الســابقة؛ خلروجهــا مــن
التنكــر إىل التعريــف.
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وبيان مفاهيم هذه املصطلحات ابملثال على النحو اآليت:
لفــظ (أســد) حــن يكــون م ـر ًادا بــه ماهيــة األســد ،وحقيقتــه املاثلــة يف الذهــن
لذلــك احليـوان املعــروف مــع اعتبــار أن هــذه املاهيــة هلــا أفـراد يف اخلــارج كلهــم منتمــون
هلــذه املاهيــة يكــون لفــظ (أســد) هبــذا املعــى مطل ًقــا ،واســم جنــس.
وحــن يـراد هبــذا اللفــظ واحـ ٌد مــن األســود غــر متعــن مــن أفـراد هــذه املاهيــة يف
اخلــارج يكــون هــذا اللفــظ نكــرة.
وحــن يطلــق لفــظ (أســامة) مـر ًادا بــه األســد يكــون املقصــود منــه ماهيـةَ األســد،
وحقيقتَــه احليوانيــة املاثلــة يف الذهــن ،املمتــازة عــن غريهــا مــن املاهيــات األخــرى ،دون
النظــر إىل اعتبــار أن هلــذه املاهيــة أفـر ًادا يف اخلــارج ،وإمنــا الشــأن يف التصــور الذهــي
لتلــك املاهيــة ،وتعيُّنِهــا فيــه مــن بــن ســائر املاهيــات ،وهــذا هــو علَــم اجلنــس.
وحني يطلق لفظ (األســد) على أســد معني ابلعهد الذهين أو الذكري املفهوم
مــن (أل) العهديــة فإنــه يـراد بــه املعرفــة ،ال النكــرة ،ويكــون مدلولــه معينًــا يف اخلــارج
مــع مــا دل عليــه اللفــظ مــن املاهيــة ،واحلقيقــة الذهنيــة للحيـوان املعــروف.
كل مــن النكــرة ،واملطلــق ،واســم اجلنــس،
فهــذه الفــروق املتحصــل عليهــا بــن ٍّ
وعلــم اجلنــس هــي أوضــح مــا وقفــت عليــه يف كالم األصوليــن واملتكلمــن ،ومل أرد
الدخول يف تصورات غامضة ،وتقريرات بعيدة عن الغرض؛ وإال فقد ذكر بعضهم
ـاين أخــرى يف التفريــق بــن بعــض هــذه املصطلحــات تشــوهبا الصعوبــة ،ويكتنفهــا
معـ َ
الغمــوض ،كمــا قــال املــرداوي« :والفــرق بــن علــم اجلنــس واســم اجلنــس مــن أغمــض
مســائل النحــو»( ،((1وقــال الق ـرايف يف هــذا املعــى وتصوي ـ ِر غمــوض حتريــر بعــض
هــذه املصطلحــات مــن بعضهــا« :وحتريــر الفــرق بــن َعلَــم اجلنــس وعلــم الشــخص،
وعلــم اجلنــس واســم اجلنــس هــو مــن نفائــس املباحــث ،ومشــكالت املطالــب ،وكان
		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)

237

الن ِكرة حقيقتها ،أقسامها ،اختالف أحكامها النحوية
ّ

اخلسروشــاهي يقــرره ،ومل أمسعــه مــن أحــد إال منــه ،وكان يقــول :مــا يف البــاد املصريــة
(((1
غامضــا! وقــد عقــب الشــاطيب
كالمــا ً
مــن يعرفــه»  ،مث أورد يف بيــان الفــرق بينهــا ً
ـابق بقولــه:
كالم الق ـرايف السـ َ
األصــويل النحــوي علــى ذلــك الــكالم بعــد أن نقلــه و َ
«...وتصرحيــه أب ّن أهــل قُطــره ال يعرفــه منهــم أحـ ٌد سـواه شــاهد أبنــه ال يعرفــه!»(.((1
وأمــا عامــة النحويــن وبعــض األصوليــن فــرون أنــه ال فــرق بــن النكــرة واملطلــق
ـن،
واســم اجلنــس يف دالالهتــا( ،((1فجميعهــا تعــي اللفــظ الــدال علــى واحــد غــر معـ َّ
وإمنــا هــو شــائع يف جنســه(.((1
بــل صـ َّـرح اآلمــدي يف تعريفــه للمطلــق أبنــه «النكــرة يف ســياق اإلثبــات»(،((2
ـس النكــرة.
فجعــل املطلــق هــو نفـ َ

ـويل أبنــه« :مــا دل علــى شــائع يف جنســه»( ،((2وهــذا
وعرفــه ابـ ُـن احلاجــب األصـ ُّ
ّ
(((2
نفســه مــا تُعـَّـرف بــه النكــرة يف بعــض كتــب النحــاة .
يقــول عبــاس حســن يف التنبيــه علــى عــدم تفريــق النحــاة بــن داللــة هــذه
ِ
أيضــا (اســم جنــس)
املصطلحــات ،وكونــا عندهــم مبعــى واحــد« :النكــرة تســمى ً
عنــد مجهــرة كبــرة مــن النحــاة ،ال تــرى فرقًــا بينهــا وبــن اســم اجلنــس»(.((2
مجيعــا عــن معــى واحــد؛ ألن
وإمنــا مل يفـ ِّـرق النحــاة بــن هــذه الثالثــة فعـ ّـروا هبــا ً
التفريــق بينهــا ليــس مــن مقتضيــات الصنعــة النحويــة ،وال مــن متطلبــات القواعــد
تلمــس تلــك الفــروق العقليــة الغامضــة الــي ح ّقــق
اللغويــة ،فلــم يكون ـوا حباجــة إىل ُّ
فيهــا األصوليــون ،إذ ال أتثــر هلــا يف أحــكام النحــو ،لكنهــا ممــا تدعــو إليــه حاجــة
األصــويل لتصـ ّـور القضــااي العقليــة الــي تعنيــه يف علــم األصــول(.((2
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بــل إن هــذا املعــى -وهــو عــدم احلاجــة إىل التفريــق بــن النكــرة واملطلــق -قــد
دافــع بــه بعــض األصوليــن عــن ابــن احلاجــب فيمــا أُخــذ عليــه مــن عــدم تفريقــه بينهمــا
مــن وجهــة النظــر األصوليــة ،فذكــر أن الــذي محــل ابــن احلاجــب علــى عــدم التفريــق
كــو ُن منـ ِ
ـاط احلكــم الشــرعي هــو األفـر َاد يف اخلــارج ال املاهيــات يف الذهــن(.((2
لكــن أكثــر األصوليــن علــى التفريــق بــن النكــرة واملطلــق؛ ملــا تتطلّبــه حاجــة
ـروع فقهيّــة ،يقــول الزركشــي
النظــر العقلــي يف املباحــث األصوليــة ،ومــا تســتتبع مــن فـ ٍ
عنــد مناقشــته تعريــف بعــض األصوليــن للمطلــق ،وموافقتــه جلمهــور النحــاة يف
عــدم تفريقهــم بينــه وبــن النكــرة ،ومنتقـ ًـدا طريقــة ابــن احلاجــب يف موافقتــه النحــاة
يف عــدم التفريــق ،مــع تســويغ ذلــك للنحويــن؛ الختــاف طبيعــة مســائل العِْلمــن:
«وأمــا اآلمــدي وابــن احلاجــب فقــاال( :إنــه الــدال علــى املاهيــة بقيــد الوحــدة الشــائعة
اآلمدي
كالنكرة) ...وبنحو ذلك عُِّرف النكرة يف كتب النحو ،إال أن الذي دعا
َّ
ِ
ابن احلاجب فإنه ال ينكره ،بل
إىل ذلك هو أصله يف إنكار ال ُكلّ ِّي الطبيعي ،وأما ُ
هــو مــع اجلمهــور يف إثباتــه ،لكـ ّـن الداعـ َـي لــه إىل ذلــك موافقــة النحــاة يف عــدم التفرقــة
بــن املطلــق والنكــرة ...وال ينبغــي ذلــك( ،يعــي موافقــة ابــن احلاجــب للنحــاة) ،فــإن
النحــاة إمنــا دعاهــم إىل ذلــك أنــه ال غــرض هلــم يف الفــرق؛ الشـراك املطلــق والنكــرة
يف صياغــة األلفــاظ مــن حيــث قبــول (أل) ،وغــر ذلــك مــن األحــكام ،فلــم حيتاجـوا
إىل الفــرق ،أمــا األصوليــون والفقهــاء فإهنمــا عندهــم حقيقتــان خمتلفتــان»(.((2
فكالمه ظاهر يف أن ًّ
كل من النكرة واملطلق -الذي هو اسم اجلنس -حقيقةٌ
خمتلف ـةٌ عــن األخــرى فيمــا يعــي النظــر األصــويل ،واألحــكام الفقهيــة ،لكنهمــا مــن
جهــة النظــر النحــوي ال يفرتقــان؛ ألن جمــال النظــر فيــه إمنــا هــو يف الصناعــة اللفظيــة،
والنكــرة واملطلــق متّحــدان يف األحــكام اللغويــة ،وال خيتلفــان.
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أمــا علــم اجلنــس فهــو خمتلــف عندهــم عــن النكــرة مــن جهــة حكمــه اللفظــي،
اجلــاري فيــه علــى حكــم املعرفــة؛ ألنــه عومــل معاملتهــا يف عــدد مــن األحــكام ،كمنعــه
مــن الصــرف إذا كان مــع علميتــه علــة أخــرى ،وجمــيء احلــال منــه ،وامتناعــه مــن
اإلضافــة ،ومــن دخــول (أل) عليــه ،وال ينعــت ابلنكــرة ،ويصــح وقوعــه مبتــدأ ،وحنــو
ذلــك مــن األحــكام الــي ختتــص هبــا املعرفــة(.((2
أمــا مــن جهــة املعــى فقــد اختلــف كالمهــم فيــه ،فمــن النحــاة مــن عـ ّده يف املعــى
ـردا مــن اجلنــس ،فحالــه يف ذلــك حــال
نكــرة ،وإن كان لفظــه معرفــة؛ ألنــه ال يعـِّـن فـ ً
اســم اجلنس ،فـ(أســامة) مر ًادا به األسـ ُـد صاحل لكل أســد(.((2
يقــول الرضــي ر ًّادا علــى مــن رأى تعريــف العلــم اجلنســي يف املعــى -كمــا
ســيأيت -ومن ِظّـًـرا لثبــوت التعريــف اللفظــي للعلــم اجلنســي دون التعريــف املعنــوي ،وأن
هــذا ممــا ال يســتنكر...« :وأقــول :إذا كان لنــا أتنيــث لفظــي ،كـ(غرفــة ،وبشــرى،
وصحـراء) ،ونســبة لفظيــة ،حنــو (كرسـ ّـي) ،فــا أبس أن يكــون لنــا تعريــف لفظـ ّـي،
ابلعلَميــة ،كمــا يف (أســامة ،وثعالــة)»(.((2
إمــا ابلــام ،كمــا ذك ـران قبــل ،وإمــا َ
بــل إن أاب حيــان جتــاوز ذلــك إىل القــول أبن تســمية العلــم اجلنســي معرفــة إمنــا
هــو مــن قبيــل اجملــاز ،قــال وهــو يشــرح كالم ابــن مالــك عنــد حديثــه عــن املعرفــة:
«وأمــا قولــه( :كأســامة) فهــذا وحنــوه يطلــق عليــه أنــه معرفــة علــى طريــق اجملــاز ،إذ ال
خيالــف يف معنــاه داللــة (أســد) ،إمنــا خيالفــه يف أحــكام لفظيــة ،أال تــرى أنــه داخــل
حتــت حـ ِّد النكــرة ،فلمــا وجــدان فيهــا أحــكام املعــارف أطلقنــا عليهــا معــارف ...هــذه
األمســاء شــائعة شــياع النكـرات»(.((3
ـرا مــن النحــاة ع ـ ّدوا العلــم اجلنســي معرفــة يف املعــى كمــا هــو كذلــك
لكـ َّـن كثـ ً
يف اللفــظ ،مــن جهــة أن املقصــود بــه -كمــا تقــدم عنــد األصوليــن -تعيــن احلقيقــة
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الذهنيــة جلنــس مــا مــن بــن ســائر احلقائــق ،فلــم يــدل اللفــظ املوضــوع لذلــك علــى
الفــرد مــن اجلنــس إال ضمنًــا ال قصـ ًـدا؛ كداللــة لفــظ (أســامة) علــى واحــد مــن جنــس
ـس املاهيــة املتعينــة
األســد ،فــإن املقصــود مــن لفــظ (أســامة) عنــد وضعــه لألســد نفـ ُ
يف الذهــن ،املمتــازة عــن غريهــا مــن املاهيّــات ،مث لــزم مــن إطالقــه علــى تلــك املاهيــة
مــع تعــدد أفرادهــا يف اخلــارج داللتُــه علــى متعــدد(((3؛ فهــو يف تعريفــه مبنزلــة االســم
العلَــم الشــخصي يف
املعـ ّـرف بــ(أل) اجلنســية ،الدالــة علــى احلقيقــة ،فــا هــو مبنزلــة َ
تعيــن مسـ ًّـمى خــارج الذهــن ،وال مبنزلــة املعـ ّـرف بــ(أل) العهديــة الدالــة علــى واحــد
أيضــا ليــس مــن قبيــل النكــرة ،بــل مــن قبيــل املعرفــة(.((3
بعينــه يف اخلــارج ،لكنــه ً
العلَــم اجلنسـ ُّـي يـرادف
يقــول الشــاطيب يف حتريــر هــذا املعــى« :فــإن قلــت :هــل َ
اســم اجلنــس النكــرة أم ال؟ فاجل ـواب :أنــه ليــس مب ـر ٍ
ادف لــه مــن حيــث هــي واقعــة
علــى واحــد غــر معـ َّـن يف جنســه ،كمــا أن زيـ ًـدا ال يـرادف النكــرة كذلــك ،وإمنــا هــو
مـرادف الســم اجلنــس املعـ َّـرف ابلــام اجلنســية ...فــإن ذكـ َـر أحـ ٌد مــن النحويــن أنــه
ادف للنكــرة فعلــى حلــظ معــى اجلنــس فيهــا ،ال علــى حلــظ وقوعهــا علــى واحــد
م ـر ٌ
مــن أفـراد اجلنــس ال بعينــه ،ومهــا مقصــدان متباينــان ...فقــد ظهــر إ ًذا أن علــم اجلنــس
مـرادف يف املعــى الســم اجلنــس املعـ ّـرف ابلــام العهديــة يف اجلنــس»(.((3
ـح يف أن علــم اجلنــس يعـ ِّـن احلقيقــة الذهنيــة مــن بــن ســائر
فكالمــه هــذا صريـ ٌ
احلقائــق مــن جهــة ،ويفصلهــا عــن أفرادهــا اخلارجيــة الــي تــدل عليهــا النكــرة مــن جهــة
املعرف بـ(أل) اجلنســية ،فإن اســم اجلنس
أخرى ،فهو يف ذلك مســاو الســم اجلنس ّ
حــن ال تكــون فيــه (أل) يكــون معنــاه معــى النكــرة مبــا تــدل عليــه مــن واحـ ٍـد غــر
ٍ
معـ ّ ٍ
جهــا إىل احلقيقــة الذهنيــة يف
ـن مــن أفرادهــا يف اخلــارج ،وليــس معناهــا حينئــذ متّ ً
ـور احلقيقــة اجلنســية يف الذهــن،
نفســها ،فــإذا دخلــت عليــه (أل) كان مدلولــه حضـ َ
وتعيـُّنَهــا فيــه دون اعتبــار ابألفـراد(.((3
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الن ِكرة حقيقتها ،أقسامها ،اختالف أحكامها النحوية
ّ

ـن ُمسـ ّـماه بغــر قيـ ٍـد
وهلــذا عـ ّـرف بعــض النحويــن َعلَــم اجلنــس أبنــه «اســم يعـ ِّ ُ
تعيــن ذي األداة اجلنســية ،أو احلضوريــة»( ،((3فحــن يقــال( :جــاء رجــل) يكــون
لفــظ (رجــل) نكــرًة مـر ًادا منهــا الداللـةُ علــى واحـ ٍـد غــر معـ َّـن مــن أفـراد هــذا اجلنــس،
فــإذا دخلــت عليــه (أل) اجلنســية يف حنــو( :الرجــل أقــوى مــن املـرأة) مل يكــن الواحــد
ـودا ،بــل املقصــود املاهيــة املتعينــة يف الذهــن هلــذا اجلنــس
املفــرد خــارج الذهــن مقصـ ً
دون النظــر إىل أفرادهــا ،فكذلــك الفــرق بــن اســم اجلنــس مــن غــر (أل) وعلــم
اجلنــس ،كـ(أســد) و(أســامة) ،فــإن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق نفســه بــن (أســد) مـر ًادا
ـرد مــن اجلنــس ،وبــن (األســد) مـر ًادا بــه حقيقــة اجلنــس.
بــه فـ ٌ

ابب مــن املعرفــة يكــون فيــه االســم
يقــول ســيبويه يف بيــان َعلَــم اجلنــس« :هــذا ٌ
توهــم بــه واحــد
ـائعا يف َّ
اخلـ ُّ
األمــة ليــس واحـ ٌد منهــا أوىل بــه مــن اآلخــر ،وال يُ ّ
ـاص شـ ً
دون آخــر لــه اســم غــره ،حنــو قولــك لألســد( :أبــو احلــارث ،وأســامة) ،وللثعلــب:
(دأَالن ،وأبــو َج ْعــدة) ...فــكل هــذا
(ثُعالــة ،وأبــو احلصــنَ ،
وسْ َسـ ٌـم) ،وللذئــبَ :
جيــري خــره جمــرى خــر (عبــدهللا) ،ومعنــاه إذا قلــت( :هــذا أبــو احلــارث) أو (هــذا
ثُعالــة) أنــك تريــد( :هــذا األســد) و(هــذا الثعلــب) ،وليــس معنــاه كمعــى (زيــد) ،وإن
كاان معرفــة ،وكان خربمهــا نصبًــا ،مــن قِبَــل أنــك إذا قلــت( :هــذا زيـ ٌد) ،فـ(زيــد) اسـ ٌـم
أردت شــيئًا بعينــه ،قــد عرفــه املخاطَــب حب ْليتــه ،أو
ملعــى قولــك( :هــذا الرجــل) ،إذا َ
أبمــر قــد بلغــه عنــه قــد اختُــص بــه دون مــن يعــرف ...وإذا قلــت( :هــذا أبــو احلــارث)
ـت
ـت ابمســه ،أو هــذا الــذى قــد عرفـ َ
فأنــت تريــد هنــا (األســد) ،أي هــذا الــذى مسعـ َ
أشــباهه ،وال تريــد أن تشــر إىل شــيء قــد عرفــه بعينــه قبــل ذلــك ،كمعرفتــه زيـ ًـدا،
ـص هــذا املعــى ابســم
ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا االســم ،فاختُـ ّ
كمــا اختُــص الــذي ذكـران بـ(زيــد)؛ ألن (األســد) يتصــرف تصــرف (الرجــل) ويكــون
نكــرة ،فــأرادوا أمســاء ال تكــون إال معرفــة ،وتلــزم ذلــك املعــى»(.((3
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ومع أن أاب حيان استشــهد بتفريق ســيبويه يف هذا النص بني (أســامة) و(زيد)
علــى كــون العلــم اجلنســي نكــرة ،فــإن احلـ َّـق أن يف هــذا النــص لســيبويه مــا يشــر
إىل أن املقصــود َبعلَــم اجلنــس مــا ســبق بيانــه مــن كونـِـه ًّ
دال علــى احلقيقــة اجلنســية
ِ
ـاوي الســم اجلنــس املعـ َّـرف بــ(أل) اجلنســية ،فــإن
دو َن أفرادهــا ،وكونــه يف ذلــك مسـ ً
حديثــه هنــا مل يقتصــر علــى األحــكام اللفظيــة للمعرفــة ،وجرايهنــا علــى علــم اجلنــس
حــى يقــال أبن حكــم التعريــف فيــه مقتصــر علــى اجلانــب اللفظــي ،وإمنــا ذكــر
ذلــك ،وتعـ ّداه إىل الــكالم علــى احلكــم املعنــوي لعلــم اجلنــس ،ففـّـرق بينــه وبــن العلــم
ـردا بعينــه ،أمــا علــم
الشــخصي واملعـ َّـرف بــ(أل) العهديــة مــن جهــة كوهنمــا يعيِّنــان فـ ً
ـائعا شــياع
اجلنــس فهــو يعــن حقيقــة جنســية صاحلــة لــكل فــرد ينتمــي إليهــا ،وليــس شـ ً
النكــرة يف أفرادهــا ،فــإن قولــه« :وإذا قلــت( :هــذا أبــو احلــارث) فأنــت تريــد هنــا
(األســد) » قــد ســاوى فيــه بــن علــم اجلنــس وبــن اســم اجلنــس الــذي دخلــت عليــه
(أل) اجلنســية ،وهــو ال يريــد بــ(أل) يف (األســد) الــي للعهــد ،بدليــل قولــه بعــد هــذا:
«ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا االســم» ،فالــكالم ليــس عــن
واحــد غــر معــن ،كمــا هــو حــال النكــرة ،وال هــو عــن واحــد بعينــه فتكــون (أل) يف
األمــة.
قولــه (األســد) عهديــة ،وإمنــا الــكالم علــى حقيقـ ِـة هــذا اجلنــس ،وجممـ ِ
ـوع هــذه ّ
وبدليــل أنــه قابــل بــن مــا فيــه (أل) العهديــة املعيِّنــة وبــن هــذا بقولــه« :ومعنــاه
إذا قلــت( :هــذا أبــو احلــارث) أو (هــذا ثُعالــة) أنــك تريــد( :هــذا األســد) و(هــذا
الثعلــب) ،وليــس معنــاه كمعــى (زيــد) ...مــن قِبَــل أنــك إذا قلــت( :هــذا زي ـ ٌد)،
أردت شيئًا بعينه» ،فـ(أل) يف (الرجل)
اسم ملعىن قولك( :هذا الرجل) ،إذا َ
فـ(زيد) ٌ
للعهــد؛ ألنــه أريــد منهــا شــيءٌ بعينــه ،خبالفهــا يف (األســد) فــإن املقصــود منهــا هــذه
األمــة ،ويف هــذا كلــه دليــل علــى أن علــم اجلنــس ال هــو مــن قبيــل النكــرة يف املعــى،
وال هــو مبنزلــة املعـِّـن لفــرد مــن اجلنــس ،وإمنــا هــو متّجــه إىل احلقيقــة اجلنســية يف ذاهتــا.
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وللمـرادي كالم حســن يؤكــد هــذا املفهــوم مــن كالم ســيبويه ،ويــرد فيــه علــى مــن
عـ ّد العلــم اجلنســي معرفــة لفظًــا نكــرة معــى؛ حبجــة شــياعه ،ودخولــه يف حـ ّد النكــرة،
ِ
ويلخــص املقصــود ابلعلــم اجلنســي ،والفــرق بينــه وبــن النكــرة ،يقــول« :وإج ـراء
ّ
العــرب (أســامةَ) وحنـ َـوه ُمــرى املعــارف ،و(أسـ ًـدا) وحنــوه ُمـ َـرى النكـرات دليــل علــى
اف ـراق مدلوليهمــا؛ إذ لــو َّاتــدا معـ ًـى ملــا افرتقــا لفظًــا ،والقواعــد أتىب ذلــك ،فتعـ ّـن
إذ ذاك طلــب الفــرق بينهمــا ،وقــد فـّـرق بعــض أهــل املعقــول أبن (أسـ ًـدا) وضــع علــى
شــخص ال ميتنــع أن منــه أمثـ ًـال ِ
الشــياع ،و(أســامة) وضــع علــى معــى
فوضــع علــى َّ
األســدية املعقولــة الــي ال ميكــن أن توجــد خــارج الذهــن ،وال ميكــن أن يوجــد منهــا
اثنــان يف الذهــن ،مث صــار (أســامة) يقــع علــى األشــخاص لوجــود ذلــك املعــى يف
ـائعا يف
األشــخاص ...وقــال ســيبويه( :هــذا ابب مــن املعرفــة فيــه االســم اخلــاص شـ ً
أمتــه ليــس واح ـ ٌد منهــا أوىل بــه مــن اآلخــر) ،فجعلــه معرفــة خاصــة ،والظاهــر أن
خاصــا وص ُفــه ابلشــيوع إذا ُحــل علــى املعــى
ذلــك يف املعــى ،وال ينــايف وص َفــه بكونــه ًّ
املتقــدم»(.((3
وخالصــة القــول أن النكــرة واملطلــق واســم اجلنــس جيمعهــا حقيقــة واحــدة يف
التصــور النحــوي وهــي داللــة اللفــظ علــى فـ ٍ
ـرد غــر معــن يف جنســه ،وإن اختلفــت
مفاهيــم هــذه املصطلحــات يف تصــورات أخــرى.

أقسام النكرة:
مدلــول االســم النكــرة ال يدخــل حتــت أي قســم مــن أقســام املعرفــة احملصــورة
يف كتــب العربيــة؛ ألن مــن شــأن املعرفــة أن تُعـ ِّـن املقصــود منهــا ،فتحـ ِّد َده مــن بــن
ـردا ،وال حيـ ِّدد
بقيــة أفـراد جنســه ،ومــن غريهــم ،وعلــى هــذا فاالســم النكــرة ال يُعـِّـن فـ ً
جنســا ،يدخــل فيــه أفـراد متعــددون ،ليــس واحـ ٌد منهــا أبوىل
شـ ً
ـخصا ،وإمنــا يتنــاول ً
بذلــك االســم مــن غــره مــن أولئــك األفـراد الذيــن يتناوهلــم اللفــظ.
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غــر أن النكــرة يف تناوهلــا لألف ـراد املتعــددة الداخلــة حتــت لفظهــا ليســت علــى
حـ ٍّد سـواء ،وال داللتُهــا علــى اتســاع دائــرة تلــك األفـراد وضيقهــا أو انطــاق ذلــك
أي منهــم شــيئًا واحـ ًـدا ،وال أحكامهــا -س ـواء أكانــت
اللفــظ علــى جمموعهــم ،أو ٍّ
ِ
تبعــا الختــاف نــوع النكــرة
أحكامــا شــرعية أم لغويــة -متّحــدةً ،وإمنــا خيتلــف األمــر ً
ً
مــن حيــث داللتهــا يف نفســها ،أو فيمــا تعلّــق هبــا ،أو يف ســياقها الــذي وردت فيــه.
ومــن هــذه اجلهــة -وهــي داللــة النكــرة علــى أفرادهــا علــى اختــاف أحواهلــا-
ميكــن تقســيم النكــرة ثالثــة أقســام :النكــرة املطلقــة ،والنكــرة العامــة ،والنكــرة اخلاصــة،
ـرض وأتصيـ ٌـل هلــذه األن ـواع الثالثــة ،س ـواء مــن جهــة النظــر العقليــة
وفيمــا يلــي عـ ٌ
األصوليــة ،أو مــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة؛ ملــا يســتتبع ذلــك مــن أحــكام حنويــة
يكــون عرضهــا ومناقشــتها يف املبحــث التــايل.
أول /النكرة املطلقة:
ً

ســبق الــكالم يف الفصــل األول علــى أن مــا يُسـ ِّـميه األصوليــون (مطل ًقــا) يســميه
النحاة (نكرة) دون وصف زائد غالبًا ،وليس تفريق األصوليني بني املطلق والنكرة؛
ظ الــدال علــى املاهيــة مــن حيــث هــي دون قيــد ،وكـ ِ
ـون النكــرة
بكــون املطلــق هــو اللفـ َ
هــي اللفـ َظ الــدال علــى املاهيــة مــع قيــد الوحــدة الشــائعة مبشــكل علــى هــذا املعــى؛
فــإن النحــاة ال يفرقــون بينهمــا ،بــل يعــدون املطلــق والنكــرة شــيئًا واحـ ًـدا ،ووافقهــم
علــى ذلــك بعــض األصوليــن كمــا ســبق ،مث إن تفريــق مــن فـَّـرق مــن األصوليــن تفريــق
اعتبــاري نظــري ،ال مثــرة لــه فيمــا يعــي األثــر الكالمــي ،وقواعــد اللغــة؛ ألن «احلقائــق
الذهنيــة املطلقــة قــد توجــد يف اخلــارج يف ضمــن أفرادهــا ،فاألف ـراد إ ًذا تدخــل يف
املطلــق؛ لضــرورة عــدم وجــوده يف اخلــارج إال يف ضمنهــا»(.((3
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ّ

ومــن هنــا فــإن النحــاة إذا عـ ّـروا ابلنكــرة دون وصفهــا بشــيء فهــم يعنــون بذلــك
مــا تقــرر مــن كــون اللفــظ ًّ
ـائعا يف جنســه(،((3
دال علــى واحــد غــر معــن ،فيكــون شـ ً
ّ
ـودا مــن ذلــك اللفــظ ،وداخـ ًـا فيــه ،دون
ـ
ص
مق
ـا
ـ
م
ـس
ـ
ن
ج
اد
ر
ـ
ف
أ
ـن
ـ
م
ـرد
ـ
ف
أي
ـون
ويكـ ُّ
ً
تعيــن لفــرد مــن اجلنــس ،ودون تعميــم جملمــوع اجلنــس ،ودون ختصيــص فئــة مــن أفـراد
توجــه اللفــظ
اجلنــس دون ســائر فئاتــه ،وهــذا هــو حقيقــة النكــرة املطلقــة ،الــي تفيــد ُّ
أي فــرد مــن أف ـراد اجلنــس الــذي
إىل مفــرد واحـ ٍـد شــائع غــر متعـ ِّـن ،حبيــث يكــون ُّ
تــدل عليــه تلــك النكــرة قابـ ًـا لذلــك اللفــظ.
وإمنــا أطلق ـوا القــول بكــون هــذا النــوع هــو النكــرةَ لقصدهــم إىل النكــرة احملضــة
اخلالصــة مــن شــائبة التعريــف ،خبــاف العــام واخلــاص ،فهمــا مــن قبيــل النكــرة غــر
ـام
احملضــة الــي تقــرب مــن املعرفــة ،علــى مــا ســيأيت بيانــه ،وإال فــإن النكــرة مبعناهــا العـ ِّ
مجيعــا عــن أقســام املعرفــة،
املقابــل للمعرفــة يتنــاول األقســام الثالثــة املذكــورة؛ خلروجهــا ً
فعلــى هــذا تكــون «النكــرة أعـ َّـم مــن املطلــق ،ويســاويها مــا مل تُقيَّـ ْد ،أو يدخــل عليهــا
مــا يفيــد عمومهــا»(.((4
يقــول القـرايف يف أتكيــد كــون مــا يســميه األصوليــون مطل ًقــا هــو النكــرَة عينَهــا يف
ســياق اإلثبــات عنــد النحــاة ،الــي يكــون املعــى معهــا ال عمــوم فيــه وال خصــوص،
وإمنــا يتنــاول واحــدا غــر متعــن« :وكل شـ ٍ
ـيء يقــول النحــاة :إنــه نكــرة ،يقــول
ُّ
ً
ـأدى بفــرد منــه ،فــكل نكــرة يف ســياق اإلثبــات
األصوليــون :إنــه مطلــق ،وإن األمــر يتـ َّ
موضعــا وال لفظًــا مــن ألفــاظ النكـرات خيتلــف فيهــا
مطلــق عــن األصوليــن ،فمــا أعلــم ً
النحــاة واألصوليــون ،بــل أمســاء األجنــاس كلهــا يف ســياق الثبــوت هــي نكـرات عنــد
النحــاة ،ومطلقــات عنــد األصوليــن»(.((4
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ومــن هنــا فــإن النكــرة املطلقــة -املتّجه ـةَ داللتُهــا إىل فــرد واحــد غــر متعـ ِّـن-
تُعـَـرف بكوهنــا واقعــة يف ســياق اإلثبــات ،فــإذا قيــل( :أكـ ِرْم رجـ ًـا) ،أو (أعتِـ ْـق رقبــة)
ٍ
ألي رجــل أو أيـَّـة رقبــة،
كان الــكالم مثبتًــا ،وكانــت النكــرة حينئــذ مطلقــة ،صاحلــة ّ
بدليــل اخلــروج مــن عهــدة األمــر ابإلك ـرام أو العتــق حبصــول ذلــك لواحــد مــن هــذا
اجلنــس(.((4
تحصــل عليــه مــن لفظهــا املفــرد
وكذلــك فــإن داللــة النكــرة علــى مطلــق الــذات يُ َّ
دون أن ي ـزاد عليــه لفــظ آخــر ،فــإ ّن «ضابــط اإلطــاق أنـّـك تقتصــر علــى مسـ ّـمى
اللفظــة املفــردة ،حنــو (رقبــة ،أو إنســان ،أو حيـوان) ،وحنــو ذلــك مــن األلفــاظ املفــردة،
فهــذه كلهــا ُمطْلَقــات ،ومــى ِزدت علــى مدلــول اللفظــة مدلـ ًـول آخــر بلفــظ أو بغــر
لفــظ صــار مقيّـ ًـدا ،كقولــك( :رقبــة مؤمنــة ،أو إنســان صــاحل ،أو حيـوان انطــق)»(.((4
ومبــا أ ّن الــكالم يف الفصــل الســابق كان منصبًّــا يف مجلتــه علــى هــذا القســم مــن
النكـرات ،ابعتبــاره املعــى األ ََّويل للنكــرة ،فــإن مــا ورد فيــه مــن الكشــف عنهــا ،وبيــان
حقيقتهــا ٍ
كاف ،وليــس مثــة حاجــة إىل تكـرار مــا تقـّـرر.
ِ
خاصة؛ ألهنا األصل يف
وإمنا كان الكالم على حقيقة النكرة متَّج ًها للمطلقة ّ
األمســاء ،وهــي األُوىل يف التصــور ،وهــي اجملــردة عــن املؤثـرات ،اخلاليــة مــن األوصــاف
الزائــدة علــى الــذات ،وهــي احملضــة ُّ
لتوغلهــا يف اإلهبــام ،وبعدهــا عــن التعريــف،
وســامتها مــن رائحتــه.
اثنيًا /النكرة العامة:

وقــع يف كالم بعــض األصوليــن تســمية املطلــق ابلعــام ،والتعبــر ابلعمــوم عمــا
هــو مــن معــاين املطلــق ،وهــذا يتطلَّــب حتريـ ًـرا لئــا تلتبــس املصطلحــات بعضهــا
وعمومــا مشوليًّــا.
عمومــا بدليًّــا،
ً
ببعــض ،وبيــان ذلــك أهنــم يعــدون العمــوم نوعــنً :
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ـدل عــن
فيقصــد ابلعمــوم البــديل أن النكــرة «تصــدق علــى كل واحــد بـ ً
اآلخــر»( ،((4فيكــون مـر ًادا منهــا النكــرة املطلقــة ،أي حــن تقــع يف ســياق اإلثبــات،
مــن جهــة صالحيــة اللفــظ لــكل فــرد مــن أف ـراد اجلنــس علــى البــدل( ،((4وليــس
ـاول اجلميــع يف آن واحــد ،يقــول العالئــي« :العمــوم علــى قســمني :عمــوم
مقتضــاه تنـ َ
ِ
الصالحيَــة ،وإن كان يف األول أقــوى منــه يف الثــاين ،وعمــوم
الشــمول ،وعمــوم
عامــا بســبب أن مـوارده غــر منحصــرة ،ال أنــه يف
الصالحيــة هــو املطلــق ،وتســميته ًّ
نفســه عــامٌّ ...ويقــال لــه عمــوم البــدل أيضــا ...خبــاف عمـ ِ
ـوم الشــمول ،فإنــه يلزمــه
ً
(((4
تتبــع األف ـراد الداخلــة حتــت هــذا اللفــظ. »...
ـتغرق جلميــع مــا
فعمــوم الشــمول إ ًذا -وهــو املقصــود اآلن -يـراد بــه (اللفـ ُ
ظ املسـ ُ
يصلــح لــه مــن غــر حصــر) ( ،((4حبيــث يتنــاول مجيــع األفـراد ،فــا خيــرج شــيء منهــا
عنــه ،ولذلــك ألفــاظ متعــددة ،غــر أن الــذي يعنينــا هنــا «مــن صيــغ العمــوم النكــرةُ
ختصــه علــى أن ذلــك
يف ســياق النفــي ،وقــد اتّفــق مجيــع القائلــن أبن للعمــوم صيغـةً ُّ
يف اجلملــة مــن ِصيَغِــه ،بــل هــي أقــوى الصيــغ داللــة»(.((4
وليســت داللــة النكــرة علــى العمــوم بذاهتــا ،وإمنــا بتأثــر مــن غريهــا ،وهــو وقوعهــا
يف ســياق النفــي ،ومــا مل تكــن النكــرة يف ســياق يقتضــي أن تعـ ّـم فإهنــا ال تعــم؛ ألن
املتحصــل عليــه منهــا دون أتثــر مــن غريهــا هــو اإلطــاق
املعــى األصلــي هلــا واأل ََّويل
َّ
الــذي ســبق بيانــه ،يقــول القـرايف« :فإنــه لــوال النفـ ُـي مل يبــق إال مطلــق النكــرة ،وهــي
ال تفيــد العمــوم بنفســها»(.((4
وجيــدر القــول أبنــه ليــس كل نكــرة وقعــت يف ســياق النفــي تُفيــد العمــوم ،وإمنــا
ـودا منهــا العمــوم ،وكانــت النكــرة صاحلــة
تفيــده يف هــذا الســياق إذا كان مقصـ ً
للداللــة عليــه ،وضابــط صالحيتهــا لذلــك أنــه ميكــن زايدة ِ
(مــن) قبلهــا ،وميكــن
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اســتبدال لفــظ مــن ألفــاظ النك ـرات العامــة هبــا( ،((5ويُعــى أبلفــاظ النك ـرات العامــة
األلفــاظ الــي ال تســتعمل إال يف النفــي ،فتكــون داللتهــا مقصــورة علــى العمــوم،
دال علــى معــى كلمــة
كلفــظ (أحــد) إذا أريــد بــه عمــوم اجلنــس ،ال أن يكــون ً
الناصــة علــى العمــوم(.((5
ودير) وغريهــا مــن األلفــاظ ّ
(واحــد) ،ومثلــه (عريــبّ ،
فــإن قولنــا مثـ ًـا( :مــا قــام رجـ ٌـل بــل رجــان) قــد وقعــت فيــه النكــرة يف ســياق
النفــي ،وال يصــح أن تكــون عامــة حبــال؛ لثبــوت مــا نفــي عنهــا لغريهــا الــذي مــن
جنســها ،بــل النفــي هنــا للواحــد ال للجنــس ،وإذا قيــل( :مــا قــام رجـ ٌـل) كان الــكالم
ِ
حمتمـ ًـا لنفــي الواحــد ،فــا تكــون النكــرة عامــة ،وحمتمـ ًـا لنفــي اجلنــس ،فتكــون عامــة
مســتغرقة جلميــع األفـراد ،وعليــه فــا يصــح إطــاق القــول بعمــوم النكــرة ولــو كانــت
ِ
موضعها،
صح زايدة (من) ،أو وضع لفظ (أحد) ،أو حنوه َ
يف سياق النفي إال إذ ّ
حنــو (مــا قــام مــن رجــل) ،و(مــا قــام أحـ ٌد)؛ ألن فيهمــا التنصيــص علــى العمــوم(.((5
وكذلــك يف حنــو (ال رجـ ٌـل يف الــدار) ابلرفــع ،تكــون النكــرة فيــه حمتملــة للواحــد،
ولعمــوم اجلنــس ،وليــس جمــرد جمــيء النكــرة يف ســياق النفــي بقاطــع يف العمــوم ،وال
ـال) ( ،((5خبــاف
انصــا عليــه ،بدليــل جـواز أن يقــال فيــه( :ال رجـ ٌـل يف الــدار بــل رجـ ٌ
ًّ
حنــو (ال رجـ َـل يف الــدار) ابلنصــب ،فــإن النكــرة فيــه عامــة؛ ألنــه يف معــى مــا زيــدت
فيــه ِ
(مــن) املفيــدة للتنصيــص علــى العمــوم(.((5
يقــول الس ـرايف يف التصريــح هبــذا املعــى والتأكيــد عليــه(« :ال رجـ َـل يف الــدار)
اب( :هــل ِمــن رجـ ٍـل يف الــدار؟) ،وذلــك أنــه إخبــار ،وكل إخبــار يصــح أن يكــون
جـو ُ
عامــا كانــت املســألة عنــه مســألة
جـواب مســألة ،وملــا كان (ال رجـ َـل يف الــدار) نفيًــا ًّ
عامــة ،وال يتح ّقــق هلــا العمــوم إال إبدخــال ِ
(مــن) ،وذلــك أنــه لــو قــال يف مســألته:
ـائل عــن رجــل واحـ ٍـد ،كمــا تقــول( :هــل
(هــل رجـ ٌـل يف الــدار؟) ،جــاز أن يكــون سـ ً
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عبــدهللا يف الــدار؟) ،و(هــل أخــوك يف الــدار؟) ،فالــذي يوجــب عمــوم املســألة دخــول
ِ
(مــن)؛ ألهنــا ال تدخــل إال علــى واحــد منكــوٍر يف معــى اجلنــس ،وال تدخــل علــى
معــروف ،ال تقــول( :هــل ِمــن عبــدهللا يف الــدار؟) ،و(هــل ِمــن أخيــك؟) ،وســبيل
االســتفهام ســبيل اجلحــد ،تقــول( :مــا يف الــدار رجـ ٌـل) ،فيحتمــل العمــوم ،وحيتمــل
أن يكــون رجـ ًـا بعينــه؛ كقولــك( :مــا يف الــدار عبــدهللا) ،فــإذا قلــت( :مــا يف الــدار
ِ
عمومــا»(.((5
مــن رجـ ٍـل) مل يكــن إال ً
فهــذا صريــح يف أنــه ليــس كل نكــرة يف ســياق النفــي تفيــد العمــوم ،وإمنــا يفيــده
النكــرة يف ســياق النفــي إذا أريــد منهــا العمــوم( ،((5وعالمــة ذلــك جـواز زايدة ِ
(مــن)
قبلهــا ،أو كوهنــا جـواب عــن سـؤال فيــه معــى ِ
(مــن) الزائــدة ،كمــا هــو احلــال مــع اســم
ً
ال النافيــة للجنــس(.((5
يقــول ابــن الفخــار عنــد حديثــه عــن ِ
(مــن) الزائــدة ،وأهنــا ال تدخــل إال علــى
نكــرة يـراد منهــا العمــوم ،وأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت يف ســياق النفــي أفــادت العمــوم
وهم ،بــل عالمــة إفادهتــا للعمــوم صحــة دخــول ِ
(مــن) عليهــا ،مــع إشــارته
كمــا قــد يُــتَ َّ
إىل الفــرق بــن عمــوم النكـرات والنكـرات العامــة« :فأمــا الزائــدة فمعناهــا اســتغراق
مستفادا من
اجلنس أو أتكيد استغراقه ،والفرق بينهما أن استغراق اجلنس إن كان
ً
لفــظ مــا تدخــل عليــه دوهنــا كانــت لتأكيــد اســتغراقه ،كقولــك( :مــا قــام مــن أحــد)،
وإن كان ابلعكــس فهــي الســتغراقه ،حنــو (مــا قــام ِمــن رجــل) ،وليــس مبســتقيم مــا
يعتقــده كثــر مــن أهــل األصــول مــن إطــاق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي تفيــد
العمــوم ،وال بــد مــن التفصيــل كمــا ذك ـرانه ،فتأملــهِ ...
(مــن) ال ت ـزاد يف النكــرة إال
ّ
ِ
بشــرط أن ي ـراد بتلــك النكــرة اســتغراق اجلنــس قبــل دخــول (مــن) عليهــا ،ودخــول
ِ
(مــن) عالمــة علــى ذلــك املعــى»(.((5
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أيضــا( ،((5يقــول القـرايف بعــد
وهــذا املعــى أ ّكــد عليــه بعــض حمققــي األصوليــن ً
أن قـَّـرر عــدم عمــوم النكــرة يف بعــض ســياقات النفــي« :إذا تقــرر هــذا فأقــول :النكــرة
يف ســياق النفــي تقتضــي العمــوم يف أحــد قســمني :مســموع وقيــاس ،أمــا املســموع
فهــي هــذه األلفــاظ ،وأمــا القيــاس فهــو النكــرة املبيّنــة ،ومــا عــدا ذلــك فــا عمــوم فيــه،
فهــذا هــو تلخيــص ذلــك اإلطــاق فيمــا وصلــت إليــه قــدريت»(.((6
وقــد أنكــر الق ـرايف إطــاق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي تفيــد العمــوم،
وتعجــب منــه ،فقــال« :وأمــا النكــرة يف ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب يف إطــاق
َّ
العلمــاء مــن النحــاة واألصوليــن ،يقولــون :النكــرة يف ســياق النفــي تعــم ،وأكثــر هــذا
(((6
كالمــا لبعــض النحــاة مــن حنــو مــا ســبق تقريــره عــن
اإلطــاق ابطــل»  ،مث أورد ً
بعضهــم يف منــع هــذا اإلطــاق ،وأن مــن النكــرة مــا يكــون يف ســياق النفــي وال يعــم.
وقــال العالئــي تعلي ًقــا علــى بعــض كالم الق ـرايف يف هــذه املســألة« :وهــو وارد
علــى كل مــن أطلــق ذلــك مــن أئمــة األصوليــن ،ويكــون كالم مــن تقــدم ذكــره مــن
ِ
صــص القواعـ ُـد العامــة ابلصــور
صــا لــكالم األصوليــن ،كمــا ُت َّ
أئمــة العربيــة ّ
خمص ً
اخلاصــة»(.((6
وكمــا تـ ُّ
ـدل النكــرة يف ســياق النفــي علــى العمــوم ابلضابــط الــذي تقـ ّـرر -وهــو
صحــة زايدة ِ
(مــن) قبلهــا أو وضــع لفــظ مــن ألفــاظ النك ـرات العامــة كـ(أحــد)
أيضــا تــدل علــى العمــوم ابلضابــط نفســه إذا وقعــت يف
معــا -فإهنــا ً
موضعهــا أو هبمــا ً
ســياقات أخــرى ،كســياق النهــي؛ «ألن النكــرة يف ســياق النهــي كالنكــرة يف ســياق
النفــي تعــم»( ،((6والنهــي شــبيه النفــي ،كمثــل (ال تضــرب رجـ ًـا) ،إذ يصــح أن يقــال
فيــه( :ال تضــرب أحـ ًـدا أو مــن أحـ ٍـد) ،و(ال تضــرب مــن رجـ ٍـل) ( ،((6ومنــه قــول هللا
تعــاىل﴿ :واعبــدوا هللا وال تشــركوا بــه شــيئًا﴾(((6؛ فالنكــرة هنــا عامــة؛ إلمــكان زايدة
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(مــن) كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :مــا كان لنــا أن نشــرك ابهلل ِمــن شـ ٍ
ِ
ـيء﴾( ،((6وإلمــكان
ـرك بعبــادة ربِـّـه
وضــع لفــظ (أحــد) موضــع النكــرة ،كمــا يف قولــه تعــاىل﴿ :وال يشـ ْ
أحـ ًـدا﴾(.((6
وأمــا النكــرة يف ســياق االســتفهام فقــد اختلــف موقــف العلمــاء منهــا ،فالغالــب
ـاق القــول بعمــوم النكــرة يف ســياق االســتفهام،
املشــتهر عــن النحــاة واألصوليــن إطـ ُ
كمــا تعــم يف ســياق النفــي(((6؛ ألن االســتفهام شــبيهه ،بينمــا نبَّــه بعضهــم علــى أن
ـكاري ،ال أن
عمــوم النكــرة يف ســياق االســتفهام مشــروط أبن يكــون االســتفهام إنـ ًّ
ِ
ـرا إىل خفائــه،
يكــون حقيقيًّــا ،أو تقريـ ً
ـري ،يقــول العالئــي منبّ ًهــا علــى هــذا املعــى ومشـ ً
وعــدم ظهــوره يف كالم بعــض العلمــاء« :إذا وقعــت النكــرة يف حيِّــز االســتفهام الــذي
أيضــا ،كمــا هــي يف النفــي ،كقولــه تعــاىل﴿ :هــل
ســياقه لإلنــكار فإهنــا تكــون للعمــوم ً
تعلــم لــه مسيًّــا﴾ ،وقولــه تعــاىل﴿ :فهــل تــرى هلــم مــن ابقيــة﴾ ،وقولــه تعــاىل﴿ :هــل
حتــس منهــم مــن أحــد أو تســمع هلــم ركـزا﴾ ،ولذلــك وقعــت (أحـ ٌد) يف حيّــزه ،كمــا
يف النفــي ،وهــذا ممــا أغفلــه مجيــع األصوليــن ،ومل يذكــره منهــم ســوى القـرايف ،لكنــه
أطلــق ،فقــال :النكــرة يف ســياق االســتفهام ،وال بــد مــن تقييــد ذلــك ابســتفهام
اإلنــكار ،دون اســتفهام التقريــر وغــره؛ ألن هــذا حممــول علــى النفــي ،والنكــرة إمنــا
تعــم مــن أجــل وقوعهــا يف النفــي ،فــا بــد أن تكــون يف االســتفهام مبعنــاه»(.((6
وممــا يؤكــد أن االســتفهام احلقيقــي ال يقتضــي العمــوم تفريــق الشــاطيب بــن
االســتفهام والعمــوم عنــد شــرحه مســوغات االبتــداء ابلنكــرة مــن األلفيــة ،فإنــه قــال:
«واملثــال الثــاين( :هــل فــى فيكــم؟) وهــو نكــرة تق ّدمهــا أداة اســتفهام ،فحصلــت
الفائــدة بســببه ،ووجــه حصوهلــا أن االســتفهام س ـؤال عــن غــر معـ ّـن ليعـ ّـن يف
إهبامــه ،فأشــبه أداة العمــوم احلاصــرة،
اجلـواب ،فهــو ال يقتضــي فيمــا دخــل عليــه إال َ
فحصلــت الفائــدة ،ويشــمل هــذا املثــال ابملعــى كل أداة مــن أدوات االســتفهام...
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واملثــال الثالــث( :فمــا خــلٌّ لنــا) ،وهــذا نكــرة تقدمهــا أداة نفــي ،فأفــاد بســبب
ذلــك ،ووجــه حصــول الفائــدة أن النكــرة يف ســياق النفــي تعــم ،وإذا عمــت كان
مدلــول النكــرة مجيــع أف ـراد اجلنــس؛ فصــارت النكــرة عنــد ذلــك يف معــى املعرفــة،
(((7
ـوم؛ ألن النكــرة
فأفــادت»  ،فجعــل مس ـ ِّوغ االبتــداء ابلنكــرة مــع النفــي هــو العمـ َ
ـبيها مبــا يفيــد
يف ســياقه تقتضيــه ،واملسـ ِّـو َ
غ مــع االســتفهام اإلهبــام ،الــذي جيعلــه شـ ً
العمــوم ،ال أنــه يفيــد العمــوم.
وأ ّكــد الصبــان مــا ذكــره العالئــي ،واستشــكل مثــال ابــن مالــك يف االســتفهام،
ِ
ـارحا كالم األمشــوين« :قولــه( :يف ســياق
مث َّ
وجهــه مبــا يؤيـّـد هــذا املعــى ،يقــول شـ ً
اســتفهام) اعـ ُـرض أبن الــكالم يف العمــوم الشــمويل ،والنكــرة يف ســياق االســتفهام
ـكاري ،كمــا يف اآليــة الــي مثّــل هبــا الشــارح(((7؛ ألنــه
إمنــا يكــون عمومهــا إذا كان إنـ ًّ
يف معــى النفــي ،ال إذا كان غــر إنــكاري ،كمــا يف مثــال املصنِّــف ،نعــم قــد تكــون
يف غــر املنفـ ِّـي ومــا يف معنــاه والنه ـ ِي للعمــوم الشــمويل جمـ ًـازا ،فينـ ّـزل عليــه مثــال
ـكاري ،فــا يكــون
أيضــا إنـ ًّ
املصنّــف ،علــى أنـّـه ال مانــع مــن جعـ ِـل االســتفهام يف مثالــه ً
َثَّ إشــكال»(.((7
أمــا إذا قيــل( :أجــاء رجـ ٌـل؟) علــى ســبيل االســتفهام احلقيقـ ّـي فــإن النكــرة ال
تعُـ ُّـم ،بــل يكــون الس ـؤال عــن واحــد مــن هــذا اجلنــس؛ ألنــه ميكــن أن يقــال فيــه:
(أجــاء رجـ ٌـل أم رجــال؟) ،فلــم يكــن املعــى علــى العمــوم ،بــل علــى الواحــد ،وإال مل
ـح الــكالم.
يصـ َّ
وختــام القــول يف عمــوم النكــرة أن علمــاء األصــول قــد ذكــروا عالمــة دالــة علــى
عامــا ،وهــي عالمــة صاحلــة لصيــغ العمــوم عامــة ،ومنهــا النكــرة يف
كــون اللفــظ ًّ
ســياق يقتضــي عمومهــا فيــه ،وذلــك أبن يصــح االســتثناء مــن ذلــك اللفــظ ،وعـ َّـروا
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عــن هــذه العالمــة مبــا يكشــف عــن عنايتهــم بوضعهــا عالمــة عليــه ،يقــول اإلســنوي:
ـر مــرة
«...ههنــا قرينــة دالــة علــى العمــوم ،وهــي ج ـواز االســتثناء ...وقــد تق ـ ّدم غـ َ
(((7
ـح االســتثناء منــه ممــا ال حصــر فيــه
أن االســتثناء معيــار العمــوم» « ،فــكل مــا صـ ّ
ـام»(.((7
فهــو عـ َّ
ومــن إجـراء النحــاة هلــذه العالمــة واعتمادهــا أصـ ًـا يف حتليلهــم النحــوي قــول ابــن
هشــام يف تقريــر جمــيء (إال) صفــة مبعــى (غــر) يف قــول هللا تعــاىل﴿ :لــو كان فيهمــا
آهلــة إال هللا لفســدات﴾« :فــا جيــوز يف (إال) هــذه أن تكــون لالســتثناء مــن جهــة
املعــى ...وال مــن جهــة اللفــظ؛ أل ّن (آهلــة) مجــع من ّكــر يف اإلثبــات ،فــا عمــوم لــه،
فــا يصــح االســتثناء منــه»(.((7
اثلثًا /النكرة اخلاصة:
التخصيــص عنــد األصوليــن أعـ ُّـم منــه عنــد النحــاة ،وهــو أعـ ُّـم مــن املقصــود يف
هــذا البحــث؛ ألن األصوليــن يعــرون ابلتخصيــص عــن «إخـراج بعــض املســميات
مــن اللفــظ ...وإفـراد بعــض مــا يصلــح لــه اللفــظ عــن بعــض»(ِ ِ ،((7
خمصــص مــن
أبي ّ
ّ
ِ
املخصصــات اللفظيــة وغريهــا ،وليــس كالمهــم فيــه مقتصـ ًـرا علــى ختصيــص النكــرة،
ّ
بــل اخلصــوص عندهــم مقابــل للعمــوم علــى اختــاف صيغــه وألفاظــه(.((7
وإمنــا املقصــود ابلتخصيــص فيمــا يـراد الــكالم عليــه هنــا ختصيــص النكــرة خاصــة
بلفــظ آخــر زائــد علــى ذاهتــا ،فــإذا انضـ ّـم إىل لفــظ النكــرة املطلقــة لفــظ آخــر قلَّــل
ـياعها وضيّــق داللتَهــا فتناولــت بعــض أفـراد مــا كانــت تــدل عليــه اســتحالت نكــرة
شـ َ
خاصــة؛ خلــروج بعــض األفـراد الــي كانــت مــن مدلــول ذلــك اللفــظ عنــه مبــا دخــل عليه.
ومــع أن التعريــف داخــل يف التخصيــص مبعنــاه العــام ملــا حي ِّققــه مــن تعيــن
ألحــد أفـراد اجلنــس ،ورفــع الشــياع مــن داللــة اللفــظ ،بــل هــو بذلــك أدخــل يف معــى
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ـيما للتعريــف(،((7
التخصيــص ،إال أن النحــاة اصطلحـوا علــى جعــل التخصيــص قسـ ً
ومــن هنــا كان معــى التخصيــص يف اصطالحهــم «تقليــل االش ـراك احلاصــل يف
النكـرات ،وذلــك أ ّن (رجـ ٌـل) يف قولــك( :جــاءين رجـ ٌـل صــاحلٌ) كان بوضــع الواضــع
ِ
حمتمـ ًـا لــكل فــرد مــن أف ـراد هــذا النــوع ،فلمــا قلــت( :صــاحلٌ) قلّلــت االش ـراك
واالحتمــال»(.((7
ويتح ّقــق ختصيــص النكــرة وتضييــق شــياعها وتقليــل االش ـراك فيهــا وخروجهــا
األوىل -وهــي حــال النكــرة املطلقــة -إىل حــال أخــرى تتنــاول فيــه بعــض
مــن حاهلــا ْ
أفـراد اجلنــس دون بعــض أبكثــر مــن طريـ ٍـق ،أمههــا مــا أييت:
 -١التخصيص ابلوصف:
األصــل يف الوصــف أن يكــون للنكــرة؛ حلاجتهــا إليــه يف إزالــة إهبامهــا ،وتقليــل
شــياعها ،ومــع أن املعرفــة توصــف لتوضيحهــا ،إال أن النكــرة أحـ ُّـق بذلــك؛ ألن يف
املعرفــة مــا ميكــن أن تســتغين بــه عــن الوصــف ،وهــو التعريــف( ،((8فــإذا و ِصفـ ِ
ـت
ُ
َ
ـت ،وانتقلــت مــن الداللــة املطلقــة إىل املعــى اخلــاص ،فتخــرج بذلــك
النكــرة َّ
ختصصـ ْ
طائفــة مــن أف ـراد اللفــظ املطلــق الــذي ال يتّصــف بتلــك الصفــة ،ففــي مثــل( :جــاء
رجـ ٌـل) ،يكــون لفــظ النكــرة صاحلـًـا ألي رجــل؛ ألهنــا نكــرة مطلقــة ،فــإذا ُو ِصفــت
يف حنــو (جــاء رجـ ٌـل أعمــى) خــرج مــن كان مبصـ ًـرا مــن هــذا اجلنــس ،فيضيــق معــى
ـردا مــن طائفــة حمــدودة
الشــياع الــذي كانــت تــدل عليــه النكــرة؛ ليصبــح املقصــود فـ ً
جتمعهــا هــذه الصفــة؛ ألن صفــة الــذات ُتــرج مــا عداهــا(.((8
وحيصــل ختصيــص النكــرة ابلوصــف إمــا بذكــر لفظــه ،وإمــا بتقديــره ،وإمــا مبعنــاه،
ـمن من ـوان بدرهــم) ،أي
فأمــا ذكــره فظاهــر كمــا مـ ّـر ،وأمــا تقديــره فكقوهلــم( :السـ ُ
أنفســهم﴾( ،((8أي( :وطائفــة
(منـوان منــه) ،ومنــه قولــه تعــاىل﴿ :وطائفـةٌ قــد أمهَّْتهــم ُ
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مــن غريكــم) ،وأمــا معنــاه فيســتفاد مــن لفــظ النكــرة نفســها ،وذلــك كداللــة صيغــة
التصغــر علــى الوصــف(((8؛ «ألن التحقــر يف معــى الوصــف ،أال تــرى أن قولــك:
رجـ ٌـل صغِــر) »(« ،((8فاالســم املصغَّــر مبنزلــة املوصــوف
(هــذا ُر َجيـ ٌـل) معنــاه( :هــذا ُ
مــع صفتــه»( ،((8وقــد صـ َّـرح بعــض النحــاة جبـواز االبتــداء ابلنكــرة املصغّــر؛ ألنــه يف
منزلــة املخصــوص ابلصفــة(.((8
ِ
املخصصــة للنكــرة خباصــة،
وقــد تقـ َّـرر عنــد النحــاة أحــكام للصفــة بعامــة ،و ّ
ومنهــا أن يكــون لفــظ الصفــة مشــتقًّا ،وأن يكــون اشــتقاقها للفاعــل أو املفعــول ،أو
لفظًــا م ْش ـبِ ًها لذلــك املشــتق.
فأمــا املشــتق للفاعــل أو املفعــول فيدخــل فيــه اســم الفاعــل ،كـ(مــررت برجـ ٍـل
قاعـ ٍـد) ،واســم املفعــول ،كـ(مــررت برجـ ٍـل مضـ ٍ
ـروب) ،والصفــة املشــبّهة ،كـ(مــررت
ـرم مــن أخيــك) ،وال يصــح
برجـ ٍـل َح َس ـ ٍن) ،وأفعــل التفضيــل ،كـ(مــررت برجـ ٍـل أكـ َ
الوصــف بغريهــا مــن ســائر املشــتقات ،كامســي الزمــان واملــكان ،وأمســاء اآلالت
وحنوهــا.
وأما اللفظ املشبه لذلك املشتق فثالثة أشياء ،لكن الذي خيصص النكرة منها
شــيئان( :ذو) الــي مبعــى (صاحــب) ،مثــل( :مــررت برجـ ٍـل ذي مـ ٍ
ـال) ،واملنتســب،
أبنواعــه األربعــة ،وهــي مــا كان بيــاء النســب ،مثــل( :مــررت برجــل قرشـ ٍّـي) ،ومــا كان
علــى وزن (فاعــل) مثــل( :مــررت برجــل اتمـ ٍر ،أي صاحــب متــر) ،ومــا كان علــى وزن
(فعــال) ،مثــل( :مــررت برجـ ٍـل َجَّـ ٍ
ـال) ،ومــا كان علــى وزن (فَعِــل) ،مثــل( :مــررت
ّ
ِ
برجـ ٍـل َنــر ،أي أنــه هنــاري يُغـ ْـر يف النهــار).
ـات غــر مشــتقة؛ ألنــه ليــس هلــا فعــل أصـ ًـا،
وجيــري َمــرى مشــبه املشــتق صفـ ٌ
(((8
مثــل (مــررت ببعـ ٍر مشـ ٍ
(أي) إذا
ـردل ،أو صمحمـ ٍـح ،أو ُج ُ
رشـ ٍع)  ،وكذلــك لفــظ ٍّ
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أي رجــل) ،أو وصفــت النكــرة مبثلهــا مضافــة إىل
وصــف بــه ،مثــل( :مــررت برجـ ٍـل ِّ
مــا خيصصهــا ،مثــل( :مــررت برجـ ٍـل رجـ ِـل صـ ٍ
ـدق).
وقــد توصــف النكــرة ابجلملــة بنوعيهــا :االمسيــة والفعليــة ،كمــا توصــف ابملفــرد،
ِ
خمصصــة هلــا ،وال يوصــف ابجلملــة إال النكــرة ،حنــو (جــاء رجـ ٌـل أبــوه كــرميٌ)،
فتكــون ّ
و(جــاء رجـ ٌـل َكـ ُـرَم أبــوه)(.((8
ويــرى مجهــور النحــاة أن الصفــة ال تكــون أخــص مــن املوصــوف ،وهــذا املعــى
ظاهــر التصــور يف صفــة املعرفــة؛ ألن رتــب املعــارف عندهــم متفاوتــة ،فالضمــر
أعرفهــا ،يليــه العلَــم ،فاســم اإلشــارة ،فمــا عـ ِّـرف أبل ،ومعــه االســم املوصــول ،ومــا
أضيف إىل واحد منها فهو مبنزلته ،إال املضاف للضمري فهو مبنزلة العلم ،فتوصف
املعرفــة أبقــل منهــا رتبــة؛ وال إشــكال يف هــذا املعــى ،إذ يقــال مثـ ًـا( :جــاء حمم ـ ٌد
الطويـ ُـل) ،فيكــون املوصــوف أعــرف وأخــص مــن الصفــة؛ ألن رتبــة العلــم قبــل رتبــة
املعـ ّـرف أبل ،وهكــذا(.((8

وقــد أجــاز بعــض النحــاة(- ((9ومنهــم الفـراء وابــن مالــك -مــا منعــه اجلمهــور،
فذكــر ابــن مالــك أن مــا أوجبــه اجلمهــور مــن كــون املوصــوف أخــص مــن الصفــة ،هــو
أخص من املنعوت،
األوىل ،والغالب ،لكنه ليس واجبًا ،بل أجاز أن يكون النعت َّ
ـح ،وحلـّـا ٌن ،وغـ ٌ
ومثَّــل لذلــك أبمثلــة ،مــن حنــو (رجـ ٌـل فصيـ ٌ
ـام ايفـ ٌـع ،ومراهـ ٌـق ،ومــاءٌ
ـاج) ممــا يظهــر فيــه كــون النعــت أخــص مــن املنعــوت(.((9
فـر ٌ
ات وأجـ ٌ
وقــد استشــكل انظــر اجليــش إجـراء هــذا احلكــم يف نعــت النكــرة ،مــن جهــة أن
شــياع النكــرة معــى واحــد ،ال خيتلــف بــن أن تكــون النكــرة صفــة ،أو موصوفــة،
ـص مــن املنعــوت؛ أل ّن
فقــال« :وال يظهــر كــون النعــت يف األمثلــة الــي ذكرهــا أخـ َّ
شــياع (فصيــح وحلــان) يف الصفــات كشــياع (رجــل وغــام) يف األمســاء ،والكلمــة
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الشــائعة يف جنــس نكــرة بــا شــك ،فكمــا أن (رجـ ًـا) نكــرة ،هكــذا (فصيــح) نكــرة،
ِ
األخصيَّــة لنكــرة دون نكــرة؟ فــإن قيــل( :رجــل
وإذا كان كذلــك فكيــف تثبــت
ّ
ـص ابنضمــام (فصيــح) إليــه ،فمــن مث
ـص مــن (رجــل) ،وإمنــا صــار أخـ َّ
فصيــح) أخـ ُّ
نســبت األخصية إىل النعت يف املثال املذكور ،وشــبهه ،فاجلواب :أن األخصية إمنا
هــي للرجــل الفصيــح ،ال للفصيــح ،فــإ ًذا ال فــرق بــن نعــت ونعــت ،بــل كل نعــت
ـص منهــا»(.((9
لنكــرة هــو أخـ ُّ
وميكــن اجلـواب عمــا استشــكله انظــر اجليــش مــن جهــة غــر الــي نظــر منهــا إىل
معــى األخصيــة للنعــت ،وهــو مطلــق الشــياع يف النكـرات ،بــل مــن جهــة أخــرى يــزول
نص ـوا علــى أن النك ـرات دراجــات يف
هبــا اإلي ـراد الــذي أورده ،وذلــك أن العلمــاء ُّ
التنكــر كمــا املعرفــة درجــات يف التعريــف ،يقــول املــرد...« :وهــذه املعــارف بعضهــا
أعــرف مــن بعــض ...كمــا أن النكــرة بعضهــا أنكــر مــن بعــض ،فالشــيء أعـ ُّـم مــا
ـص منــه ،واحلي ـوان أخــص مــن اجلســم ،واإلنســان أخــص
تكلّمــت بــه ،واجلســم أخـ ُّ
مــن احليـوان ،والرجــل أخــص مــن اإلنســان ،ورجــل ظريــف أخــص مــن رجــل ،واعتــر
هــذا بواحــدة ،أبنــك تقــول( :كل رجــل إنســان) ،وال تقــول( :كل إنســان رجــل)،
وتقــول( :كل إنســان حي ـوان) ،وال تقــول( :كل حي ـوان إنســان)»( ،((9فلــم يكــن
اشـراك هــذه األلفــاظ يف الشــياع مبانــع مــن تفاوهتــا يف التنكــر.
وقــد أشــار إىل الضابــط الــذي يُعـَـرف بــه كــون النكــرة أخــص أو أعـ ّـم ،وهــو أن
يقــال« :كل نكــرة يدخــل غريهــا حتتهــا ،وال تدخــل هــي حتــت غريهــا فهــي أنكــر
النك ـرات ،فــإن دخلــت حتــت غريهــا ،ودخــل غريهــا حتتهــا فهــي ابإلضافــة إىل مــا
ـص»(.((9
يدخــل حتتهــا أعـ ُّـم ،وابإلضافــة إىل مــا تدخــل حتــت غريهــا أخـ ّ
ظ (فـر ٍ
ات)
وهــذا الضابــط منطبــق علــى األمثلــة الــي ذكرهــا ابــن مالــك ،فــإن لفـ َ
كل فـر ٍ
كل مــاء فـر ًات ،وكــذا الباقــي.
أخـ ُّ
ات مــاءٌ ،وليــس ُّ
ـص مــن لفــظ (مــاء)؛ ألن َّ
258

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الع ْمر ّي
محمد
الكعبي َ
د .حسن بن ُغرم بن ّ
ّ

وقــد أشــار بعــض النحــاة إىل مغــزى لطيـ ٍ
ـف ،مفــاده أن صفــة النكــرة ملــا كان
ً
ِ
ِ
ختصــص موصوفهــا ،وأن ذلــك -غالبًــا -مظنَ ـةُ الفائــدة اعتــرت
األصــل فيهــا أ ْن ّ
مسـ ِّـوغة لبعــض أحــكام النكــرة النحويــة ،اعتبـ ًـارا ابلتخصيــص الــذي حتدثــه ،مث إنــه
ِ
ـاوي ملعــى النكــرة
ـص الصفــة املوصـ َ
قــد يتّفــق ّأل ُت ّ
ـوف ،فيكــون معنــاه معهــا مسـ ً
صـ َ
خصصتــه الصفــة ،فمثـ ًـا لفــظ
املطلقــة ،ومــع ذلــك جيــري احلكــم النحــوي فيــه كمــا لــو َّ
ـح معــه مــن األحــكام النحويــة مــا ال يصــح مــع لفــظ (إنســان) مع
(حيـوان انطــق) يصـ ُّ
ـح ملــا هــو مبعنــاه
ـح لــه مــا مل يصـ َّ
أنــه مســا ٍو لــه ،مل يــزد عليــه يف املعــى شــيئًا ،وإمنــا صـ ّ
أل ّن «اعتبــار الوصــف قاعــدة حكمــت هبــا العــرب ،يظهــر أثرهــا يف بعــض املواضــع،
فأانطـوا هبــا احلكــم ،وإن مل يظهــر أثــره يف بعـ ٍ
ـردا للبــاب»(.((9
ـض آخــر؛ طـ ً
وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن ِمــن النحــاة َمــن جعــل عطــف البيــان نظــر الصفــة
ـوب جبَّ ـةً) ،إال أن الفــارق بينهمــا كــون
يف ختصيــص النكــرة ،كمثــل( :لبســت ثـ ً
الصفـ ِـة مشــت ّقةً –كمــا ســلف -وعطـ ِ
ـف البيــان جامـ ًـدا ،وإال فهــو يشــاركه يف
ـص
ختصيــص النكــرة ،كمــا يشــاركه يف توضيــح املعرفــة ،وكمــا ال تكــون الصفــة أخـ َّ
ـص مــن متبوعــه،
مــن املوصــوف –غالبًــا -كذلــك ال يلــزم أن يكــون عطــف البيــان أخـ َّ
يقــول ابــن مالــك يف تنظــر عطــف البيــان ابلنعــت يف هــذا املعــى« :عطــف البيــان
ختصــص النعــت؛ فــا يشــرط
يف اجلامــد مبنزلــة النعــت يف املشــتق ،وال يُشــرط زايدة ّ
مكمــان ،وقــد جعــل
زايدة ّ
ختصــص عطــف البيــان ،بــل األَوىل هبمــا العكــس؛ ألهنمــا ّ
ختصــص (هــذا)
ـف بيــان ،مــع أن ُّ
ســيبويه (ذا اجلمــة) مــن (اي هــذا ذا اجلمــة) عطـ َ
ختص ِ
صــه»(.((9
زائ ـ ٌد علــى ُّ
 -٢التخصيص ابإلضافة أو العمل:
اإلضافــة نــوع مــن أن ـواع العمــل ،وذلــك أل ّن املضــاف عامــل يف املضــاف إليــه
اجلـ َّـر ،علــى مذهــب مجهــور النحــاة( ،((9وإن كان قــد جــرى يف اصطــاح النحويــن
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كــون املقصـ ِ
ـود مــن العمــل عنــد التعبــر ابلعمــل عمـ َـل الرفــع أو النصــب؛ ألن األصــل
يف العمــل لألفعــال ،واألفعــال ال َتُـ ّـر ،بــل ترفــع أو تنصــب ،ومــا عمــل مــن األمســاء
الرفــع أو النصــب فلمشــاهبته هلــا.
يؤّكــد فصلهــم اإلضافــة عــن العمــل وختصيصهــم هلــا عــن عمومــه أهنــم جعل ـوا
ـيما للمضــاف ،وقبيـ ًـا لــه مــع أن كليهمــا عامـ ٌـل فيمــا بعــده،
الشــبيه ابملضــاف قسـ ً
ـاف يعمــل اجلــر يف املضــاف
غــر أن الشــبيهَ ابملضــاف يعمــل عمــل الفعــل ،واملضـ َ
ِ
ـبيها بــه.
ففرق ـوا بــن نوعــي العمــل؛ بتســمية الثــاين مضافًــا ،وتســمية األول شـ ً
إليــه؛ ّ
أيضــا اســتعمال النحــاة يف تعبرياهتــم لفــظ (العمــل) فيمــا حيدثــه العامــل
ويؤّكــده ً
مــن النصــب أو الرفــع دون اإلضافــة ،مــن ذلــك تعبريهــم عــن األثــر الــذي حيدثــه
ـاب) ابلعمــل ،ووصفهــم اســم الفاعــل
الوصــف فيمــا بعــده يف مثــل (هــذا قــار ٌ
ئ كتـ ً
ـارئ
فيــه ابلعامــل ،ومقابلتهــم ذلــك ابلتعبــر ابإلضافــة واملضــاف يف مثــل (هــذا قـ ُ
كتـ ٍ
ـاب) ،وكذلــك تعبريهــم عــن النكــرة املبتــدإ هبــا يف حنــو (رغبـةٌ يف اخلــر خــر) أبهنــا
نكــرة عاملــة ،ومقابلتهــم هلــا ابلنكــرة يف حنــو (عمــل بـ ٍّـر يزيــن) أبهنــا مضافــة ،وعــدم
اعتبارهــم مسـ ِّـوغ االبتــداء ابلنكــرة فيهمــا واحـ ًـدا ،وهــو العمــل ،بــل ابلتعبــر عــن األول
ابلعمــل ،والثــاين ابإلضافــة.
ـرده إىل شــيء ال أثــر لــه يف شــأن ختصيــص النكــرة
وملــا كان التفريــق بينهمــا مـ ُّ
ـودا بــه الرفــع والنصــب الــذي ينتــج عــن األفعــال-
وهــو كــون العمــل يف األصــل مقصـ ًولتداخل بعض صور ختصيص النكرة بني اإلضافة والعمل -كما ســيأيت -جعلت
الــكالم عنهمــا يف موضــع واحــد.
فأمــا اإلضافــة فيختلــف حكــم املضــاف فيهــا ابلنظــر إىل نــوع املضــاف إليــه ،فــإذا
كان املضــاف إليــه معرفــة اكتســت النكــرة املضافــة التعريــف منــه ،فيخــرج املضــاف
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مــن النكــرة إىل املعرفــة ،كمــا يف لفــظ (كتــاب) إذا قيــل فيــه (كتــاب زيــد) ،فإنــه بعــد
أن كانــت داللتــه مطلقــة صاحلــة ألي كتــاب أصبحــت معينــة ،دالــة علــى فــرد بعينــه؛
إلضافتهــا إىل املعرفــة.
وإذا أضيفــت النكــرة إىل مثلهــا زال عنهــا اإلطــاق الــذي كان مدلـ ًـول هلــا بتلــك
تتخصــص هبــا ،فيقـ ُّـل شــياعها ،وتضيــق
اإلضافــة ،لكنهــا ال تبلــغ درجــة التعيــن ،وإمنــا َّ
دائــرة التنكــر فيهــا ،ففــي حنــو (كتــاب فــى) تكــون النكــرة (كتــاب) قــد ختصصــت
داللتهــا إلضافتهــا إىل النكــرة ،فخرجــت طائفــة كبــرة مــن األف ـراد الداخلــة حتــت
مدلــول اللفــظ قبــل إضافتــه(.((9
وإن كان االســم املضــاف مــن األمســاء املتو ِّغلــة يف اإلهبــام كلفــظ (مثــل ،وغــر،
يتخصــص مطل ًقــا ابملضــاف إليــه ،وإن كان معرفــة ،وال
وشــبه ،ونظــر) وحنوهــا فإنــه
َّ
يتعـ َّـرف بــه؛ لشــدة إهبامــه ،ومالزمتــه للتنكــر ،يـ ُّ
ـدل لذلــك أنــه يوصــف بــه النكــرة
وهــو مضــاف إىل املعرفــة ،وال توصــف النكــرة إال بنكــرة ،فيقــال( :مــررت برجـ ٍـل
مثلِــك ،أو غ ـ ِرك ،أو نظ ـ ِرك ،أو شــب ِهك)(.((9

وإن كان االسم املضاف من األمساء املشتقة اليت تعمل عمل الفعل -واملقصود
هبا اسـ ُـم الفاعل ،واسـ ُـم املفعول ،والصفةُ املشــبّهةُ إذا كانت يف معىن الفعل املضارع
الــدال علــى احلــال أو االســتقبال( -((10فإنــه يكتســب التخصيــص مبــا يعملــه فيمــا
بعــده ،سـواء كان العمــل إضافــة أم غريهــا ،فكلمــة (قــارئ) -مثـ ًـا -نكــرةٌ مطلقــة،
ٍ
ـاب) ختصصــت ابلعمــل ،واقتصــرت داللتهــا
فــإذا عملــت يف حنــو (نظــرت إىل قــارئ كتـ ً
علــى بعــض مــن يقـرأ دون بعــض ،مث ميكــن ِمــن بعـ ُـد إضافتهــا إىل معموهلــا ،فيقــال:
(نظــرت إىل قــار ِئ كتـ ٍ
ـاب) ،فيبقــى التخصيــص احلاصــل هلــا ابلعمــل عنــد اإلضافــة،
ـتقر هلــا ابلعمــل.
وال تكتســب ابإلضافــة معــى زائـ ًـدا عمــا اسـ َّ
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ـدل علــى أ ّن ختصيصهــا ابإلضافــة اســتمرار لتخصيصهــا ابلعمــل ،وليــس شــيئًا
ويـ ّ
حــاد ًث ابإلضافــة أهنــا ال تتعـَّـرف ابملضــاف إليــه إذا كان معرفــة ،بدليــل وصــف النكــرة
ـدي ابلـ َـغ الكعبـ ِـة﴾( ((10مــع أهنــا مضافــة إىل معرفــة،
هبــا يف حنــو قــول هللا تعــاىل﴿ :هـ ً
وال توصــف النكــرة ابملعرفــة ،وبدليــل جميئهــا حـ ًـال مــع إضافتهــا إىل املعرفــة يف قــول هللا
تعــاىل﴿ :اثين ِ
عطفــه ليضــل عــن ســبيل هللا﴾( ،((10واحلــال ال تكــون إال نكــرة ،وهلــذا
َ
نــص النحويــون علــى أ ّن إضافــة هــذا النــوع مــن األمســاء إضاف ـةٌ لفظيــة ،ال يتعـ َّـرف
يتخصــص ،وإمنــا يتخ ّفــف مــن التنويــن الــذي كان فيــه َّإبن عملــه
هبــا املضــاف وال
ّ
ـب أو الرفــع(.((10
النصـ َ
وليــس مقصودهــم بكونــه ال يتخصــص هبــذه اإلضافــة ،وكـ ِ
ـون هــذا اإلضافــة
إضاف ـةً لفظيــة ال معنويــة أنــه يبقــى نكــرة مطلقــة كمــا لــو مل يضــف ،وإمنــا امل ـراد أن
التخصيــص قــد ثبــت لــه ابلعمــل ،فــا تزيــده اإلضافــة معــى فــوق ذلــك ،ال تعري ًفــا،
ختصيصــا حــاد ًث ابإلضافــة ،وإمنــا يبقــى علــى حالــه مــن التخصيــص الــذي ثبــت
وال
ً
لــه ابلعمــل ،أمــا الشــيء الزائــد الــذي َّ
حتقــق لــه ابإلضافــة فهــو أمـٌـر لفظـ ٌّـي وهــو زوال
التنويــن أو النــون الــي مبنزلتــه(.((10
يقــول الرمــاين« :اإلضافــة اللفظيــة هــي الــي يكــون اللفــظ علــى اإلضافــة واملعــى
ـارب زيـ ٍـد) ،واملعــى (ضـ ٍ
علــى االنفصــال ،حنــو (مــررت برجـ ٍـل ضـ ِ
ـارب زيـ ًـدا) ،و(رأيــت
ِ
وجهــه)»( ،((10فاإلضافــة فيــه ليســت مقصــودة
رجـ ًـا حسـ َـن الوجــه) ،مبعــى (حســنًا ُ
ملعــى؛ ألن معــى التخصيــص الــذي كان ينبغــي طــروؤه علــى النكــرة ابإلضافــة
متحقــق مــن قبلهــا ،واإلضافــة يف نيــة االنفصــال؛ ألن املضــاف إليــه يف األصــل
ـول للوصــف« ،فمعــى املضــاف مــن هــذا النــوع واملــروك اإلضافـ ِـة واحــد»(.((10
معمـ ٌ
ـتقل إبكســابه معــى ،أن
يؤّكِــد كــون إضافــة هــذا النــوع مــن األمســاء ال تسـ ُّ
النحويــن مل يعتــروا الفــرق املعنــوي بــن إضافتــه إىل املعرفــة وإضافتــه إىل النكــرة مــع
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ٍ
ـن ذلــك الشــخص الضــارب ،والتعـ ُّـن
وجــوده ،فــإ ّن حنــو( :ضــارب زيــد) يفيــد تعـ ُّ َ
هــو حقيقــة التعريــف ،خبــاف حنــو (ضــارب رجـ ٍـل) فإنــه يفيــد ختصيصــه دون تعيينــه،
وهــذا معــى ظاهــر ال إشــكال فيــه ،لكنــه ملــا مل يكــن النظــر يف حنــو هــذا إىل مــا تعطيــه
اإلضافــة مــن هــذا املعــى؛ ألهنــا علــى نيــة االنفصــال ،اعتُــر فيــه مــا يعطيــه العمــل
فحســب؛ إذ هــو األصــل فيــه ،واحلــال األوىل لــه.
وال خيتلــف احلكــم عنــد إعمالــه بــن كونــه عامـ ًـا يف معرفــة أو يف نكــرة؛ أل ّن
ـال ابنتقــال التعريــف الــذي حيدثــه
اإلعمــال ليــس طري ًقــا مــن طــرق تعريــف اللفــظ فيقـ َ
اإلعمــال إىل حــال اإلضافــة الــي هــي فــرع عنــه يف هــذا النــوع مــن األمســاء ،وإمنــا
العمــل طريــق مــن طريــق التخصيــص ،فهــذه األمســاء تتخصــص ابلعمــل فيمــا عملــت
فيــه ،مث يســتمر فيهــا مــا َّ
حتقــق هلــا ابلعمــل بعــد إضافتهــا؛ لبقــاء معموهلــا وإن كان
يف صــورة مضـ ٍ
ـاف إليــهًّ ،أي كان نوعــه مــن حيــث التعريــف والتنكــر ،وإمنــا غــرض
اإلضافــة يف هــذا ختفيــف اللفــظ مــن التنويــن ال غــر.
يـ ُّ
ـدل علــى هــذا املعــى أن هــذا الوصــف املضــاف إذا كان مبعــى املاضــي كانــت
إضافتــه حمضــة ،يتعـ َّـرف هبــا إذا أضيــف إىل املعرفــة ،ويتخصــص هبــا إذا أضيــف إىل
النكــرة كســائر األمســاء؛ ألنــه ال وجــه للعمــل فيــه حــال مضيِّــه ،وإمنــا يعمــل إذا كان
مبعــى الفعــل املضــارع الــدال علــى احلــال ،أو االســتقبال ،فـ(ضــارب) يف حنــو (مــررت
ـس) معـ َّـرف إبضافتــه إىل املعرفــة ،وهــو يف حنــو (مــررت بضـ ِ
بضـ ِ
ـارب زيـ ٍـد أمـ ِ
ـارب
خمصــص إبضافتــه إىل النكــرة ،مــع أن معــى التعيــن أو التخصيــص
رجـ ٍـل أمــس) َّ
ـارب زيـ ٍـد اآلن أو غـ ًـدا) ،و(مــررت بضـ ِ
فيــه ال خيتلــف عنــه يف حنــو (مــررت بضـ ِ
ـارب
رجـ ٍـل اآلن أو غـ ًـدا) ،إال أن الفــرق بينهمــا مــن جهــة العمــل وعدمــه ،وذلــك كونــه
يف املثالــن األولــن ال وجــه للعمــل فيــه ملضيِّــه ،فكانــت إضافتــه معنويــة؛ ألهنــا حمضــة
ليســت علــى نيــة االنفصــال ،أمــا يف املثالــن اآلخريــن فمــن ح ِّقــه أن يعمــل فيهمــا
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عمــل الفعــل؛ ألنــه يف معــى املضــارع الــدال علــى احلــال أو االســتقبال ،وكان العمــل
ِ
ـرا
هــو األصـ َـل فيــه ،فكانــت إضافتــه علــى نيــة االنفصــال ،وهلــذا مل تؤثـّـر فيــه أتثـ ً
مسـ ًّ
ـتمر فيه ما ثبت له من التخصيص ابلعمل
ـتقل بتخصيص أو تعريف ،وإمنا اسـ ّ
بصــرف النظــر عمــا أضيــف إليــه ،يـ ُّ
ـدل لذلــك مــا ســبق مــن نعــت النكــرة بــه وجميئــه
ِ
ذكرمهــا.
حـ ًـال مــع إضافتــه إىل املعرفــة يف اآليتــن الكرميتــن اآلنــف ُ

أمــا املصــدر فإنــه وإن كان عامـ ًـا عمــل الفعــل إال أن إضافتــه إىل معمولــه
فعــا أم نصبًــا -إضافــة معنويــة حمضــة ،ليســت يف
س ـواء كان موضعــه يف األصــل ر ًتقدير االنفصال ،فهو يكتسي منها التخصيص إن أضيف إىل النكرة ،والتعريف إن
أضيــف إىل املعرفــة ،بدليــل وصفــه هبــا إذا أضيــف إليهــا ،وال توصــف املعرفــة إال مبعرفــة.
ِ
صــص وتُعـ ِّـرف،
يقــول الشــاطيب...« :فــإن مل يكــن وص ًفــا فإضافتــه حمضــة ُت ّ
وذلــك املصــدر الواقــع موقــع (أ ْن) والفعــل ،فإنــه شــبيه بـ(يفعــل) ،وواقــع موقعــه،
ـام زيـ ٍـد غـ ًـدا)؛ ألن التقديــر:
واملضــاف إليــه يف موضــع رف ـ ٍع بــه ،حنــو (أعجبــي قيـ ُ
(أعجبــي أن يقــوم) ،أو يف موضــع نصــب ،حنــو (أعجبــي أكل الطعـ ِـام وشــرب املـ ِ
ـاء
َ
ُ ُ
ُ
ـرب املــاء) ،لكـ ّـن إضافتــه
ـ
ش
أ
ن
أ
و
ـام،
ـ
ع
الط
ل
ك
آ
ن
(أ
ـر:
ـ
ي
التقد
ـإن
اآلن أو غـ ًـدا) ،فـ
ْ
َ
ْ َُ
ـص ،ومعرفتُــه
ليســت يف تقديــر االنفصــال ،بــل هــي حمضــة ،تفيــد نكرتُــه التخصيـ َ
التعريــف»(.((10
ويقــول الرضــي مبيِّنًــا الفــرق بــن املصــدر والوصــف ،ومــا ترتّــب عليــه مــن
معــا يعمــان عمــل الفعــل ،غــر أن
اختــاف نــوع اإلضافــة فيهمــا مــع كوهنمــا ً
املعتــر يف الوصــف العمــل ،واملعتــر يف املصــدر اإلضافــة« :واعلــم أ ّن حــال املصــدر
خبــاف الصفــة ،فــإ ّن إضافتــه إىل معمولــه حمضــة ،وذلــك لنقصــان مشــاهبته للفعــل
لفظًــا ومعــى ،أمــا لفظًــا فلعــدم موازنتــه ،وأمــا معــى فألنــه ال يقــع موقــع الفعــل،
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الع ْمر ّي
محمد
الكعبي َ
د .حسن بن ُغرم بن ّ
ّ

ِ
ـؤدى
ـؤدي مـ َّ
وال يفيــد فائدتــه إال مــع ضميمــة ،وهــي (أ ْن) خبــاف الصفــة ،فإهنــا تـ ّ
ٍ
ب) ،وتقــول:
ـرب زيــد َع ْمـًـرا) أي (أن َ
ضـَـر َ
الفعــل بــا ضميمــة ،تقــول( :أعجبــي ضـ ُ
ـارب َع ْمـ ًـرا) أي (يضــرب َع ْمـ ًـرا) ،فلقــوة شــبه الصفــة مل يكــن هلــا بـ ٌّـد مــن
(زي ـ ٌد ضـ ٌ
مرفــوعّ ،إمــا ظاهــر أو مضمــر ،خبــاف املصــدر كقولــه تعــاىل﴿ :أو إطعــام يف يــوم
(((10
ـرب) ،فإنــه
يتيمــا﴾  ،فإنــه جمـّـرد عــن املرفــوع ،وكقولــك( :أعجبــي ضـ ٌ
ذي مســغبة ً
ـبها ابلفعــل كانــت أوىل
جمـ ّـرد عــن املرفــوع واملنصــوب ،فلمــا كانــت الصفــة أقــوى شـ ً
بعملهــا عمـ َـل الفعــل ،فــكان تقديــر االنفصــال فيهــا أظهــر ،فمــن َثّكان إضافتهــا إىل
ـص املصــدر أو يتعـ ّـرف
معموهلــا لفظيــة ،وإضافــة املصــدر إىل معمولــه حمضــة ،فيختـ ُّ
وتعرفــه
بنســبته إىل فاعلــه أو مفعولــه الشــتهاره بــه ،كاختصــاص الغــام بـ(رجــل)ّ ،
بـ(زيــد)»(.((10
ـام
وختــام القــول أ ّن النكــرة مبعناهــا العـ ِّ
ـام الــذي تقابــل بــه املعرفــة تتنــاول األقسـ َ
مجيعهــا ،ألنــه ليــس شــيء منهــا مــن قبيــل املعرفــة ،وليــس لالســم إال أحــد
الثالث ـةَ َ
هذيــن الوصفــن ،لكنهــا ابلنظــر إىل الــدالالت اخلاصــة خيتلــف كل قســم مــن هــذه
ـردا واحـ ًـدا مــن جنــس ،والعامــة تعــي اجلنــس
األقســام عــن اآلخــر ،فاملطلقــة تعــي فـ ً
ـردا منــه ،فهــذه األقســام
كلَّــه ال الفــرد ،واخلاصــة تعــي فئــة خمصوصــة مــن اجلنــس ال فـ ً
يف معانيهــا اخلاصــة متغايــرة.
حكمــا مــن األحــكام للنكــرة إبطــاق فالغالــب أهنــم ال يعنــون
فــإذا ذكــر النحــاة ً
يل الــذي ال َيتــاج فيــه اللفــظ إىل مــا ينضـ ُّـم
األو َّ
إال النكــرة املطلقــة ،ابعتبــار أ ّن املعــى ّ
إليــه للداللــة علــى ذلــك املعــى هــو هلــذا القســم ،مــن جهــة ،وابعتبــار أهنــا النكــرة
احملضــة اخلالصــة مــن شــائبة التعريــف ،مــن جهــة أخــرى ،فــإذا أثبتـوا مــن بعـ ُـد للنكــرة
حكمــا يف املســألة يُغايــر مــا أثبتــوه حــال اإلطــاق فليــس ذلــك
العامــة ،أو اخلاصــة ً
مــن تعــارض الــكالم ،بــل يكــون ذلــك احلكــم منصرفًــا إىل قســمي النكــرة اآلخريــن،
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مــن جهــة أهنمــا داالن علــى شــيئني مغايريــن ملــا تــدل عليــه املطلقــة مــن جهــة القــرب
أو البعــد مــن املعرفــة ،لكوهنمــا ميثِّــان النكــرة غــر احملضــة.

أثر انقسام النكرة يف اختالف أحكامها النحوية:

أحــكام النكــرة يف النحــو كثــرة متوافــرة ،وليــس الغــرض هنــا اســتقصاءها ،وال
تتبع أقوال النحاة ،وأدلّتِهم ،ومناقشــة
ُّ
التوسـ َـع يف عرض اخلالف النحوي فيها ،وال َ
ذلــك ،وإمنــا الغــرض مــن هــذا الفصــل التنبيــه علــى أتثــر اختــاف أقســام النكــرة علــى
احلكــم النحــوي ،وذلــك بعــرض طائفــة مــن املســائل الــي فـّـرق فيهــا النحــاة يف كتبهــم
ـتقر هلــا ،واطّــرد يف كالم العــرب ،حيــث جنــد
بــن تلــك األقســام للنكــرة حســب مــا اسـ ّ
ـوي ميتنــع عــن النكــرة املطلقــة ،ويســوغ للنكــرة العامــة ،أو اخلاصــة ،وجنــد
حكمــا حنـ ًّ
ً
آخــر اختصــت بــه النكــرة العامــة دون غريهــا ،وجنــد اثلثًــا يثبــت لألنـواع كلِّهــا لكــن
كلٌّ حبســبه ،وهكــذا.
وجيــدر القــول أبن النكــرة املطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن املعرفــة؛ وهلــذا تســمى
ـر حمضتــن؛ القرتاهبمــا مــن املعرفــة ،وقــد
حمضـةً ،وتســمى النكـراتن العامـةُ واخلاصـةُ غـ َ
ترتَّــب علــى ذلــك اش ـر ُاك هذيــن النوعــن مــع املعرفــة يف بعــض األحــكام خبــاف
املطلقــة ،كمــا ســيأيت.
يقــول الرضــي يف بيــان وجــه القــرب بــن النكــرة العامــة واملعرفــة« :وأنــت إذا
ـت
قلــت( :مــا أحـ ٌد خــر منــك) فالقصــد أن هــذا احلكــم -وهــو عــدم اخلرييــة -اثبـ ٌ
لــكل فــرد فــرد ...ألنــك عيّنــت احملكــوم عليــه ،وهــو كل فــرد فــرد ،ولــو حكمــت بعــدم
اخلرييــة علــى واحــد غــر معـ ّ ٍ
ـن مل حيصــل للمخاطــب فائــدة؛ لعــدم تعيــن احملكــوم
عليــه»(.((11
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ويف كالم آخــر لــه يتبــن منــه قــرب النكــرة اخلاصــة مــن املعرفــة ،حيــث أخــذ
ِ
كل منهمــا ملدلولــه؛ الش ـراكهما يف عمــوم
يفـ ّـرق بينهمــا مــن جهــة نــوع ختصيــص ٍّ
املخصصــة :أن ختصيــص املعرفــة
التخصيــص ،فيقــول« :والفــرق بــن املعرفــة والنكــرة
َّ
وضعـ ٌّـي ،وهــو املـراد ابلتعريــف عندهــم ،وليــس املـراد بــه مطلـ َـق التخصيــص ،أال تــرى
ِ
صــص النكــرة بوصــف ال يشــاركها فيــه شــيءٌ آخــر ،مــع أهنــا ال تسـ ِّـمى
أنـَّـك قــد ُت ّ
بذلــك معرفــة؛ لكونــه غــر وضعـ ٍّـي»(.((11
ومــن هنــا جــاء هــذا املبحــث ليكشــف عــن منــاذج مــن املســائل الــي ظهــر فيهــا
أثــر اختــاف نــوع النكــرة علــى احلكــم النحــوي مــن جهــة ،واشـراك العامــة واخلاصــة
مــع املعرفــة يف بعــض األحــكام مــن جهــة أخــرى.
حكم االبتداء ابلنكرة:
فـ َّـرق النحــاة بــن أقســام النكــرة املبيّنــة يف الفصــل الســابق يف حكــم االبتــداء
هبــا ،حيــث قـَّـرروا أن النكــرة العامــة والنكــرة اخلاصــة يصــح االبتــداء هبمــا كمــا يصــح
االبتــداء ابملعرفــة دومنــا إشــكال ،حنــو (مــا رجـ ٌـل يف الــدار) و(رجــل انئـ ٌـم يف الــدار)،
بــل رجــع بعضهــم املسـ ِـو ِ
غات الــي يصــح هبــا وقــوع املبتــدأ نكــرة إىل كوهنــا عامــة أو
ُ
َ
ّ
خاصــة ،يقــول ابــن هشــام« :وقــد ذكــر بعــض النحــاة لتســويغ االبتــداء ابلنكــرة
موضعــا ،وذكــر بعضهــم أهنــا كلَّهــا
ـورا ،وأهناهــا بعــض املتأخريــن إىل نيِّــف وثالثــن ً
صـ ً
ترجــع للخصــوص والعمــوم»(.((11
وأمــا النكــرة املطلقــة فمنع ـوا وقوعهــا مبتــدأ -غالبًــا( -((11إال إذا َّ
حتقــق أم ـران،
ـرورا) ،وأن يتقــدم
مهــا :أن يكــون خــر تلــك النكــرة شــبه مجلــة( ،ظرفًــا أو جـ ًّ
ـارا وجمـ ً
عليهــا ،حنــو (يف الــدار رجـ ٌـل) ،فــإن مل يتحقــق هــذان األم ـران فــا جتــيء النكــرة
املطلقــة مبتــدأ(.((11
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ـرد هــذا التفريــق إىل كــون النكــرة العامــة واخلاصــة قريبتــان مــن املعرفــة الــي هــي
ومـ ُّ
األصــل يف املبتــدأ؛ ألن اخلــر حكــم ال ينبغــي أن حيكــم بــه إال علــى معلــوم أو مــا يف
حكمــه ،فــا خيــر عــن جمهــول ،وملــا كانــت النكــرة العامــة تعـِّـن مجيــع أفـراد اجلنــس،
غــدت يف حكــم املعرفــة الــي تعــن الفــرد املقصــود منهــا ،وملــا كانــت النكــرة اخلاصــة
ِ
وخمصصــة لفئــة منهــم دون ســائرهم أشــبهت بذلــك
مضيِّقــة للشــياع يف األف ـرادّ ،
ـردا مــن اجلنــس غــر معـ ّـن،
املعرفـةَ واقرتبــت منهــا ،خبــاف النكــرة املطلقــة الــي تعــي فـ ً
ِ
متمحــض ،وهــي أبعــد أقســام النكــرة عــن املعرفــة(.((11
فــإن التنكــر فيهــا ّ
يقــول ابــن السـراج يف تقريــر معــى اقـراب النكرتــن العامــة واخلاصــة مــن املعرفــة،
و ِ
كونمــا بذلــك مظن ـةَ الفائــدة الــي عليهــا مــدار قبــول وقــوع املبتــدأ نكــرة ،وكـ ِ
ـون
النكــرة املطلقــة مظنَّـةَ عــدم الفائــدة يف االبتــداء هبــا« :وحـ ُّـق املبتــدأ أن يكــون معرفــة
أو مــا قــارب املعرفــة مــن النكـرات املوصوفــة خاصــة ...وإمنــا امتنــع االبتــداء ابلنكــرة
املفــردة احملضــة ألنــه ال فائــدة فيــه ،ومــا ال فائــدة فيــه فــا معــى للتكلــم بــه ...وال
يكــون املبتــدأ نكــرة مفــردة إال يف النفــي خاصــة ،فــإن االبتــداء فيــه ابلنكــرة حسـ ٌـن،
حبصــول الفائــدة هبــا»(.((11
صرح بذلك الشاطيب
وهذا هو منهج النحويني ال سيما املتقدمون منهم ،كما َّ
يف قوله...« :وإمنا يذكر متقدمو النحويني يف هذا -كسيبويه ،واألخفش ،واملربد،
وابــن الس ـراج -مــا يكثــر وجــوده ممــا يُســيغ االبتــداء ابلنكــرة؛ لوقــوع الفائــدة بذكــر
ذلــك ،كالوصــف والعمــوم»(.((11

حكم استثناء النكرة أو االستثناء منها:
ونظــر هــذه املســألة يف تقييــد ج ـواز احلكــم فيهــا ابلفائــدة ،وربــط الفائــدة
بتخصيص النكرة ،أو تعميمها؛ ابعتبار التخصيص ،والتعميم للنكرة مظنة الفائدة
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الــي هبــا تتحقــق مــا ذكــره بعــض النحويــن مــن منــع كــون املســتثىن ،أو املســتثىن منــه
أي منهمــا نكــرًة خاصــة
نكــرة مطلقــة؛ النعــدام فائــدة االســتثناء معهــا ،فــإن كان ٌّ
أو عامــة جــاز االســتثناء ،يقــول ابــن الس ـراج ِّ
مصر ًحــا بكــون ختصيــص النكــرة يف
املوجــب تتحقــق معــه الفائــدة يف هــذه املســألة« :وال جيــوز أن
االســتثناء مــن الــكالم َ
ـوم إال رجـ ًـا)؛ ألن
تســتثين النكــرة مــن النك ـرات يف املوجــب ،ال تقــول( :جــاءين قـ ٌ
هــذا ال فائــدة يف اســتثنائه ،فــإن نعتَّــه أو خصصتَــه جــاز ،وهــذا امتناعــه مــن جهــة
الفائــدة ،فمــى وقعــت الفائــدة جــاز»(.((11
ومنزعُــه كــون النكــرة
ومفهــوم كالمــه أن غــر املوجــب جيــوز فيــه اســتثناء النكــرةَ ،
ٍ
ـارحا كالم ابــن مالــك-
حينئــذ عامــة؛ جمليئهــا يف ســياق النفــي ،يقــول أبــو حيــان -شـ ً
يف تقرير أثر ختصيص النكرة ،أو تعميمها على جواز اســتثنائها ،أو االســتثناء منها
يف الــكالم املوجــب وغــره...« :نبَّــه املصنِّــف هبــذا علــى أن النكــرة ال يســتثىن منهــا
رجل)؛ لعدم الفائدة ،وإن دخلت
يف املوجب ما مل تُفد ،فال يقال( :جاء قوم إال ً
عامــا﴾ ،وقــال
فائــدة جــاز ،كقولــه تعــاىل﴿ :فلبــث فيهــم ألــف ســنة إال مخســن ً
أصحابنــا :ال يُســتثىن مــن النكــرة غــر العامــة النكــرةُ اجملهولــة عنــد الســامع ،حنــو (قــام
ختصصتــا جــاز ،حنــو
رجـ ٌ
ـال إال رجـ ًـا) ،ال علــى االتصــال وال علــى االنقطــاع ،فــإن ّ
عمــت جــاز ،حنــو (مــا جــاءين أحـ ٌد
(قــام رجـ ٌ
ـال كانـوا يف دارك إال رجـ ًـا منهــم) ،وإن َّ
ـال
إال رجـ ًـا) ،وال تُســتثىن املعرفــة مــن النكــرة الــي ال تعـ ُّـم ومل ُتَصــص ،حنــو (قــام رجـ ٌ
ـال
ختصصــت حنــو (قــام رجـ ٌ
إال زيـ ًـدا) ،فــإن َّ
عمــت حنــو (مــا قــام أحـ ٌد إال زيـ ًـدا) ،أو ّ
صــص ،حنــو (قــام
كانـوا يف دارك إال زيـ ًـدا) ،جــاز ،وال مــن املعرفــة النكــرةُ الــي مل َُت ّ
ختصصــت جــاز ،حنــو (قــام القــوم إال رجـ ًـا منهــم)»(.((11
القــوم إال رجـ ًـا) ،فــإن ّ

		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)

269

الن ِكرة حقيقتها ،أقسامها ،اختالف أحكامها النحوية
ّ

حكم جميء احلال من النكرة:
قريــب مــن القــول يف االبتــداء ابلنكــرة القــول يف حكــم صاحــب احلــال ،فــإن
األصــل أن جتــيء احلــال مــن املعرفــة ،حنــو (قــام زي ـ ٌد ضاح ـ ًكا) ،يقــول ابــن مالــك:
«للحال شــبه ابخلرب ،ولصاحبها شــبه ابملبتدأ ،فمن مث مل يكن صاحب احلال نكرة
إال مبسـ ِّـوغ ،كمــا مل يكــن املبتــدأ نكــرة إال مبسـ ِّـوغ»(.((12

مث إن النحــاة َّفرقـوا بــن أنـواع النكــرة يف حكــم جمــيء احلــال منهــا ،فأجــازوا أن
جتــيء مــن النكــرة العامــة ،حنــو (مــا قــام رجـ ٌـل ضاح ـ ًكا) ،وأجــازوا كذلــك جميئهــا
ـيخ كبــرٌ ضاحـ ًكا) ،علــى حــد جميئهــا مــن املعرفــة؛
مــن النكــرة اخلاصــة ،حنــو (قــام شـ ٌ
(((12
وضعف ـوا جميئهــا مــن النكــرة املطلقــة ،إال أن
لقرهبــا منهــا فعوملــت معاملتهــا ّ ،
ـام ضاح ـ ًكا رجـ ٌـل) ،كمــا يتقــدم اخلــر
تتقــدم احلــال علــى صاحبهــا النكــرة ،حنــو (قـ َ
علــى املبتــدأ النكــرة يف حنــو (عنــدك مــال) فيســوغ االبتــداء هبــا؛ ألن احلــال واخلــر إذا
أتخـرا عــن النكــرة املطلقــة كان وصــف النكــرة هبمــا أوىل؛ حلاجــة النكــرة املطلقــة إىل
ّ
(((12
الصفــة ،أكثــر مــن حاجتهــا إىل احلــال واخلــر  ،خبــاف النكــرة العامــة واخلاصــة،
فــإن فيهمــا مــن املعــى الزائــد علــى الــذات مــا يكفيهمــا عــن احلاجــة إىل الوصــف،
فــإذا قيــل( :يف الــدار رجـ ٌـل قائـ ٌـم) كان الوصــف هنــا أوىل ،وكان نصــب الصفــة علــى
احلــال ضعي ًفــا؛ لكــون صاحبهــا نكــرة حمضــة ،فــإذا «أرادوا أن ينصبـوا (القائــم) علــى
احلــال علــى غــر ضعــف نقلــوه إىل موضــع ال جيــري فيــه علــى موصوفــه ،فقالـوا( :هــذا
قائمــا رجـ ٌـل)؛ إذ ال يصــح يف النعــت أن جيــري علــى منعوتــه
قائمــا رجـ ٌـل) ،و(فيهــا ً
ً
(((12
ِ
وهــو متقـ ّدم عليــه؛ ألن مــن شــرط جراينــه التأخــر عــن املوصــوف» .
يقــول ســيبويه يف توجيــه ضعــف جمــيء صاحــب احلــال نكــرة مطلقــة« :إمنــا
كان النصــب بعيـ ًـدا هنــا مــن قِبَــل أن هــذا يكــون مــن صفــة األول ،فكره ـوا أن
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جيعلــوه حـ ًـال ،كمــا كرهـوا أن جيعلـوا (الطويــل واألخ) حـ ًـال حــن قالـوا( :هــذا زيــد
الطويــل ،وهــذا عمــرو أخــوك) ،وألزمـوا صفــة النكــرة النكــرة ،كمــا ألزمـوا صفــة املعرفــة
املعرفــة»(.((12
ويقــول الســهيلي فيمــا هــو كالتفســر لــكالم ســيبويه« :حــق النكــرة إذا جــاءت
بعدهــا الصفــة أن تكــون جاريــة عليهــا؛ ليتفــق اللفــظ ،وأمــا نصــب الصفــة علــى احلال
فيضعــف عندهــم؛ الختــاف اللفــظ يف غــر ضــرورة ،هــذا منتهــى قــول النحويــن...
أكثــر الــكالم علــى مــا قالــه النحويــون؛ إيثـ ًـارا التفــاق اللفــظ ،ولتقــارب مــا بــن
املعنيــن يف النكــرة ،وتباعــد مــا بينهمــا يف املعرفــة»(.((12
نوع جمرور ِ
(من) الزائدة:

ممــا صـَّـرح بــه عــدد مــن النحويــن يف شــروط زايدة ِ
(مــن) أن يكــون جمرورهــا نكــرة
ـح أن ت ـزاد ِ
(مــن) قبلــه ،فس ـواء أكانــت
مفيــدة للعمــوم ،وإذا مل يكــن كذلــك مل يصـ َّ
داللته على العموم لكونه لفظًا من ألفاظ النكرات العامة ك ٍ
وعريب)،
ـ(أحد َّ
ودير َ
وحنوهــا ممــا ســبق اإلشــارة إليــه ،حنــو (مــا يف الــدار مــن أحـ ٍـد) ،أم لكونــه نكــرة يف
ســياق النفــي ،أو شــبهه املقتضــي لعمومــه ،حنــو (مــا يف الــدار مــن رجــل) ،فــإ ّن لفــظ
دال على استغراق اجلنس ،فهو يفيد
(أحد) وحنوه ال يستعمل إال يف سياق النفي ً
النــص علــى العمــوم ،وهلــذا كانــت زايدة (مــن) عليــه للتأكيــد علــى التنصيــص علــى
العمــوم؛ ألنــه لــو قيــل فيــه( :مــا يف الــدار أحــد) القتضــى اســتغراق اجلنــس ،وإن مل
ت ــزد ِ
(مــن) ،فزايدهتــا أتكيــد للعمــوم فحســب.
َُ
وأمــا لفــظ (رجــل) وحنــوه فإنــه ليــس مــن النك ـرات العامــة ،إذ ال يلــزم كونــه يف
ســياق النفــي ،فــإذا قيــل( :مــا يف الــدار رجــل) احتمــل نفــي اجلنــس ،واحتمــل نفــي
الواحــد ،وأ ّن املقصــود (مــا يف الــدار رجـ ٌـل واحــد بــل رجــال) ،فــإذا زيــدت (مــن) عليــه
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ـح
أفــادة التنصيــص علــى العمــوم ،ورفــع االحتمــال ،ولــو أريــد بــه نفــي الواحــد مــا صـ ّ
دخــول (مــن) الزائــدة عليــه(.((12
اختصــت بــه النكــرة العامــة مــن بــن أقســام النكــرة ،يقــول
فهــذا احلكــم ممــا َّ
الشــاطيبِ :
«(مــن) ال ت ـزاد يف النكــرة إال بشــرط أن ي ـراد هبــا اســتغراق اجلنــس قبــل
(مــن) عليهــا ،ودخــول ِ
دخــول ِ
(مــن) عالم ـةٌ علــى ذلــك املعــى ،فــإن كانــت تلــك
النكــرةُ غــر م ـر ٍاد هبــا اســتغراق اجلنــس مل جيــز دخــول ِ
(مــن) عليهــا»(.((12
َ
نوع اسم (ال) العاملة عمل (إ ّن) :
ونظــر جمــرور ِ
(مــن) الزائــدة يف عمومــه واســتغراقه اسـ ُـم (ال) النافيــة للجنــس
العاملــة عمــل َّ
نصــا يف
(إن) ،فقــد نــص النحويــون علــى اش ـراط كــون النفــي ب ــها ًّ
اســتغراق جنــس معموهلــا( ،((12وهــذا مــن أظهــر الفــرق بينهــا وبــن (ال) العاملــة
عمــل (ليــس)؛ ألن العاملــة عمــل (ليــس) تفيــد نفــي الواحــد ال اســتغراق اجلنــس،
وهــي إحــدى مســألتني منــع هبمــا القـرايف إطــاق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي
تفيــد العمــوم ،فقــال« :وأمــا النكــرة يف ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب يف إطــاق
العلمــاء مــن النحــاة واألصوليــن ،يقولــون :النكــرة يف ســياق النفــي تعــم ،وأكثـ ُـر هــذا
اإلطـ ِ
ـاق ابطـ ٌـل ،قــال ســيبويه رمحــه هللا وابــن الســيد البطليوســي يف شــرح اجلمــل:
إذا قلــت (ال رجـ ٌـل يف الــدار) ابلرفــع ال تعـ ّـم ،بــل هــو نفــي للرجــل بوصــف الوحــدة،
فتقــول العــرب( :ال رجـ ٌـل يف الــدار بــل اثنــان) ،فهــذه نكــرة يف ســياق النفــي ،وهــي
إمجاعــا»(.((12
ال تعـ ُّـم ً
ـح أن تُعقــب مبــا يفيــد إثبــات بعــض أفـراد جنــس املنفــي هبــا ،وال يصــح
فلهــذا صـ ّ
ذلــك مــع النافيــة للجنــس؛ ألن ذلــك مفـ ٍ
ـض إىل التناقــض(.((13
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وقــد ربــط ســيبويه بــن النافيــة للجنــس وبــن (مــن) الزائــدة ،يف كــون معموليهمــا
نكــرة عامــة مســتغ ِرقة ،فذكــر أن حنــو (ال رجـ َـل يف الــدار) جـواب عــن سـؤال( :هــل
مــن رجـ ٍـل يف الــدار؟) ،فهــي يف معــى (ال ِمــن رجــل يف الــدار) يف كــون معموهلــا نكــرة
عامــة ،يقــول...« :فــ(ال) ال تعمــل إال يف نكــرة مــن قِبَــل أهنــا ج ـواب –فيمــا زعــم
اخلليــل رمحــه هللا -لقولــه( :هــل مــن عبـ ٍـد أو جاريــة؟) ،فصــار اجلـواب نكــرة؛ كمــا أنــه
ال يقــع يف هــذه املســألة إال نكــرة»(.((13
ـارحا كالم ســيبويه ،ومبيِّنًــا أن املســألتني مــن اببــة واحــدة،
ويقــول الس ـرايف شـ ً
فالنكــرة فيهمــا عامــة(« :ال رجـ َـل يف الــدار) ج ـواب (هــل مــن رجـ ٍـل يف الــدار؟)،
وذلــك أنــه إخبــار ،وكل إخبــار يصــح أن يكــون جـواب مســألة ،وملــا كان (ال رجـ َـل
عامــا كانــت املســألة عنــه مســألة عامــة ،وال يتح ّقــق هلــا العمــوم إال
يف الــدار) نفيًــا ًّ
إبدخــال ِ
(مــن) ...ألهنــا ال تدخــل إال علــى واحــد منكــور يف معــى اجلنــس»(.((13

حكم إبدال النكرة من املعرفة:
وقــع اخلــاف بــن النحــاة يف جـواز إبــدال النكــرة مــن املعرفــة ،فالبصريـّـون والفـراء
وبعــض النحــاة املتأخريــن يــرون ج ـوازه مطل ًقــا ،س ـواء كانــت النكــرة املبدلــة مطلقــة
أم خمتصــة( ،((13يقــول ســيبويه...« :وإن شــئت قلــت( :دخل ـوا رجـ ٌـل فرجـ ٌـل)،
ـدل ،كمــا قــال عــز وجــل﴿ :ابلناصيــة ،انصيــة كاذبــة﴾»( ،((13فجعــل النكــرة
جتعلــه بـ ً
ـدل مــن املعرفــة.
احملضــة كاملختصــة يف ج ـواز وقوعهمــا بـ ً
واحملكــي عــن الكوفيــن أهنــم يشــرطون لذلــك أحــد أمريــن :إمــا أن تكــون
النكــرة املبدلــة بلفــظ املعرفــة املبــدل منهــا ،وإمــا أن تكــون نكــرة خمصوصــة ابلوصــف
ال نكــرة مطلقــة؛ لتحصــل الفائــدة مــن اإلبــدال( ،((13ووافقهــم علــى ذلــك بعــض
املتأخريــن( ،((13يقــول الزخمشــري عنــد قــول هللا تعــاىل﴿ :لنســفعا ابلناصيــة ،انصيــة
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كاذبــة خاطئــة﴾((« :((13انصيــة) بــدل مــن (الناصيــة) ،وجــاز بدهلــا عــن املعرفــة وهــي
نكــرة ألهنــا وصفــت فاســتقلّت بفائــدة»(.((13
وابلنظــر يف كالم النحــاة يتبـ ّـن أن املعـ َّـول عليــه يف إبــدال النكــرة مــن املعرفــة
ـول الفائــدة مــن اإلبــدال ،أو انعدامهــا ،يقــول ابــن عصفــور يف تقريــر هــذا املعــى:
حصـ ُ
«وال يشــرط يف بــدل النكــرة مــن غريهــا أكثــر مــن أن يكــون يف ذلــك فائــدة»(،((13
لكنــه اختلــف منــزع النظــر إىل هــذه الفائــدة بــن النحويــن ،فمــن اشــرط ختصيــص
النكــرة املبدلــة مــن املعرفــة نظــر إىل أن النكــرة املطلقــة مبهمــة ،و«ال فائــدة مــن اإلهبــام
متحصــل عليهــا إال ابلتخصيــص.
بعــد التفســر»(((14؛ فالفائــدة عنــده غــر
ّ
ومــن مل يشــرط ذلــك مل يربــط فائــدة النكــرة ابلتخصيــص ،وإمنــا أبن تفيــد مــا
مل تفــده املعرفــة املبــدل منهــا ،وهــذا وارد وإن كانــت النكــرة مطلقــة ،فإنــه قــد يقــال:
(رأيــت هنـ ًـدا رجـ ًـا) ،فيكــون إبــدال النكــرة (رجـ ًـا) مــن املعرفــة (هنـ ًـدا) مفيـ ًـدا معــى
مل يســتفد مــن املعرفــة ،وهــو التنصيــص علــى اجلنــس؛ الحتمــال أن يكــون املرئـ ّـي
امـرأة لــوال اإلبــدال( ،((14فتكــون الفائــدة قــد َّ
حتققــت مــن النكــرة املطلقــة ،وإذا كانــت
ـح اشـراطه ،ألنــه حت ّكــم.
الفائــدة ممكنــة مــع عــدم التخصيــص مل يصـ َّ
يقــول الفارســي« :وجيــوز أال توصــف النكــرة إذا أبدلــت مــن املعرفــة ،وإن كان
قــد جــاء يف اآليــة ﴿ابلناصيــة ،انصيــة كاذبــة﴾ موصوفًــا ،ويــدل علــى ج ـواز ذلــك
قــول الشــاعر:
ِ
الضب ال ٍ
كساعد ِ
طول وال قص ِر
إ ّن وج ْدنـ ـ ـ ــا بين ِجـ ـ ـ ـ َّـلن كلَّهم
ّ

املعــى( :ال كــذي طــول وال قصــر) ،وإمنــا جــاز ذلــك ألنــه يفيــد مــا ال يفيــد
األول ،ولــو مل توصــف (انصيــة) ابلكــذب مل يعلــم بعـ َـد البـ ِ
ـدل إال مــا كان عُلــم
ابألول»(.((14
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إفادتــا مــا مل تفــده املعرفــة،
فجعــل منــاط جـواز إبــدال النكــرة احملضــة مــن املعرفــة َ
فاحتــج ببيــت الشــعر علــى اجل ـواز إلفادهتــا معــى زائـ ًـدا علــى مــا دلــت عليــه املعرفــة
املبــدل منهــا ،واحتــج ابآليــة علــى عــدم كفايــة النكــرة احملضــة يف إفــادة معــى زائــد
علــى املعرفــة ،فــكان ال بــد مــن التخصيــص ،ومل يقــل بشــرط الوصــف أو عدمــه
إبطــاق ،وأيـّـده بعــض املتأخريــن(.((14

لكــن ملــا كانــت النكــرة املختصــة مظنّـةَ الفائــدة ،والنكــرة املطلقــة مظنـةَ اإلهبــام
ـص َمــن اشــرطه ،فــكان نــوع النكــرة مؤثـًـرا يف حكــم
وعــدم الفائــدة ،اشـ َـرط التخصيـ َ
املســألة مــن وجهــة النظــر ِ
املعتمــدة عليــه ،ومل ينكــر َمــن مل يشــرط التخصيــص اعتبـ َـار
الفــرق بــن نوعــي النكــرة ،وأتثــره يف مقــام يســتدعي التفريــق مــن هــذه اجلهــة ،وإمنــا
أنكــر قصــر الفائــدة الــي تكفــي إلبــدال النكــرة مــن املعرفــة علــى املختصــة دون
احملضــة.

حكم اجلملة وشب ِهها بعد النكرة:
ايب للجملــة الواقعــة بعــد
مــن املتقـ ِّـرر يف قواعــد اإلعـراب اختـ ُ
ـاف احلكــم اإلعـر ّ
النكــرة بنــاء علــى اختــاف نــوع تلــك النكــرة ،فــإن كانــت نكــرة حمضــة -وهــي
ـت هلــا ال غــر ،وإن كانــت النكــرة غــر حمضــة -س ـواء
املطلقــة -فاجلملــة بعدهــا نعـ ٌ
كانــت عامــة أو خاصــة -جــاز جعلهــا نعتًــا للنكــرة ،وجــاز جعلهــا حـ ًـال منهــا؛ ألن
ختصيصهــا وتعميمهــا مقـ ِّـرابن هلــا مــن املعرفــة ،وهبمــا يــزول اإلهبــام عــن النكــرة(،((14
حــى إن األخفــش أجــاز وصــف النكــرة املوصوفــة ابملعرفــة؛ لقرهبــا منهــا ابلوصــف
حــى كأهنــا معرفــة( ،((14فعليــه جيــوز يف اجلملــة بعــد النكــرة اخلاصــة والعامــة مــا يكــون
اعتبارهــا نعتًــا مــن جهــة
هلــا بعــد املعرفــة وهــو اعتبارهــا يف موضــع احلــال ،وجيــوز ً
أيضــا ُ
وقوعهــا بعــد النكــرة(.((14
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فجملــة (يســعى) يف حنــو( :جــاء رجـ ٌـل يســعى) ،نعــت للنكــرة املطلقــة ،إذ هــي
ـاع) ،وهــي يف حنــو (جــاء رجــل طويـ ٌـل يســعى) ،و(مــا جــاء
يف معــى (جــاء رجـ ٌـل سـ ٍ
ـاع أو
رجــل يســعى) حتتمــل النعــت ،واحلــال ،علــى معــى (جــاء رجـ ٌـل طويـ ٌـل سـ ٍ
ـاع أو ســاعيًا).
ســاعيًا) ،و(مــا جــاء رجـ ٌـل سـ ٍ
وحكــم شــبه اجلملــة يف ذلــك كلِّــه كاجلملــة ،يقــول ابــن هشــام يف بيــان حكــم

اجلملــة بعــد النكــرة واملعرفــة احملضتــن وغــر احملضتــن(« :((14اجلمــل اخلربيــة الــي مل
يســتلزمها مــا قبلهــا إن كانــت مرتبطــة بنكــرة حمضــة فهــي صفــة هلــا ،أو مبعرفــة حمضــة
فهــي حــال منهــا ،أو بغــر احملضــة منهمــا فهــي حمتملــة هلمــا ،وكل ذلــك بشــرط وجــود
املقتضــي وانتفــاء املانــع.((14(»...
مث قــال يف شــبه اجلملــة بنوعيهــا بعــد النكــرة واملعرفــة« :حكمهمــا بعدمهــا حكــم
اجلمــل ،فهمــا صفتــان يف حنــو (رأيــت طائـ ًـرا فــوق غص ـ ٍن أو علــى غصــن)؛ ألهنمــا
بعــد نكــرة حمضــة ...وحمتمــان هلمــا ...يف حنــو (هــذا مثــر اينـ ٌـع علــى أغصانــه)؛
ألن النكــرة املوصوفــة كاملعرفــة»( ،((14ومثــل ذلــك لــو قيــل( :مــا مثـٌـر علــى أغصانــه)،
حيتمــل شــبهُ اجلملــة النعــت واحلــال؛ ألن النكــرة عامــة ،فهــذا االختــاف يف إعـراب
اجلملــة وشــبهها بعــد النكــرة أثــر مــن آاثر اختــاف نوعهــا.
وهبــذا العــرض يتبــن حاجــة النظــر النحــوي إىل تصـ ُّـور أقســام النكــرة الثالثــة
(املطلقــة ،والعامــة ،واخلاصــة) ،والوقــوف علــى أثــر هــذا التقســيم يف مســائل حنويــة
عديــدة؛ واختــاف األحــكام النحويــة فيهــا بنــاء علــى اختــاف تلــك األقســام.
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1.1أختم هذه البحث أبهم نتائجه اليت ظهرت يل ،وفيما أييت ذكرها:
2.2أكثــر النحــاة وبعــض األصوليــن ال ِّ
يفرقــون بــن النكــرة واســم اجلنــس واملطلــق ،بــل
دال علــى واحــد غــر معـ َّـن يف جنســه).
يعدوهنــا شــيئًا واحـ ًـدا ،وهــو (كــون اللفــظ ً
3.3أكثــر األصوليــن يع ـ ّدون املطلــق واســم اجلنــس شــيئًا واحـ ًـدا وهــو (مــا دل علــى
املاهيــة مــن حيــث هــي مــن غــر قيــد)ِّ ،
ويفرقــون بينهمــا وبــن النكــرة ،الــي تعــي
عندهــم (مــا َّ
دل علــى فــرد يف اخلــارج غــر معــن) ،وأمــا َعلَــم اجلنــس عندهــم فهــو
(مــا دل علــى ماهيــة متعينــة يف الذهــن ممتــازة عــن غريهــا مــن املاهيــات دون النظــر
إىل األف ـراد اخلارجيــة).
4.4النحــاة متّفقــون علــى أن َعلــم اجلنــس مــن حيــث اللفــظ معرفــة ،وخمتلفــون فيــه مــن
حيــث املعــى ،فبعضهــم يعـ ّده مــن قبيــل النكــرة ،واألقــرب أنـّـه معرفــة ،إال أنــه يف منزلــة
املعـّـرف بــ(أل) اجلنســية ،الــدال علــى احلقيقــة الذهنيــة ،وعلــى هــذا يكــون معنــاه عنــد
النحــاة كمــا هــو عنــد األصوليــن.
5.5عــدم تفريــق النحــاة بــن النكــرة واســم اجلنــس واملطلــق راجـ ٌـع إىل عــدم احلاجــة إليــه
يف مباحــث اللغــة ،ومــا تتطلبــه الصنعــة النحويــة ،أمــا األصوليــون فقــد تطلّــب منهــم
ـويل وتطبيقاتُــه الفقهيـةُ التفريـ َـق.
النظـُـر العقلـ ُّـي األصـ ُّ
6.6النكرة ثالثة أقسام :مطلقة ،وعامة ،وخاصة.
7.7ضابــط النكــرة املطلقــة :أن تكــون واقعــة يف ســياق اإلثبــات ،وأن يُقتصــر فيهــا
ظ آخــر.
علــى مسـ َّـمى اللفظــة املفــردة ،دون أن ي ـزاد عليــه لف ـ ٌ
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8.8ضابــط النكــرة العامــة :أن تقــع يف ســياق النفــي أو مــا يف معنــاه ،مــع صالحيــة
ِ
موضعهــا.
زايدة (مــن) عليهــا ،أو وضــع لفــظ (أحــد) ،أو حنــوه مــن النكـرات العامــة َ
9.9ضابــط النكــرة اخلاصــة :أن يـزاد علــى لفظهــا لفــظ آخــر ،إمــا بكونــه وص ًفــا هلــا،
وإمــا بكوهنــا مضافــة إليــه وهــو نكــرة ،وإمــا بكوهنــا عاملــة فيــه عمـ َـل الفعــل.

1010إطــاق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي ،أو مــا يف معنــاه تفيــد العمــوم غــر
صحيــح ،وإمنــا تفيــده ابلضابــط املذكــور آن ًفــا.
ـدل علــى العمــوم ابلضابــط
1111النكــرة يف ســياق النهــي كالنكــرة يف ســياق النفــي ،تـ ّ
ِ
نفســه املذكــور مــع ســياق النفــي.
1212النكــرة ال تعـ ُّـم يف ســياق االســتفهام إبطــاق ،وإمنــا تعـ ُّـم إذا كان االســتفهام
ـكاري ،ابلضابــط نفســه املذكــور مــع ســياق النفــي.
إنـ ًّ
1313عالمة عموم اللفظ صحة االستثناء منه.
ـديل ،وي ـراد منــه صحــة
1414العمــوم عنــد األصوليــن نوعــان ،األول :العمــوم البـ ّ
إطــاق اللفــظ علــى مجيــع أفـراد اجلنــس لكــن علــى البــدل ،وهــو هبــذا يســاوي النكــرة
ـمويل ،ويـراد منــه اللفــظ العــام املســتغرق ألفـراد اجلنــس ،وعــدم
املطلقــة ،والثــاين :الشـ ّ
إدراك هذيــن النوعــن يفضــي إىل اخللــل.
1515النكــرة درجــات يف التنكــر كمــا أ ّن املعرفــة درجــات يف التعريــف ،وضابــط
رجـ ٍـل
معرفــة أخصيّــة النكــرة ابلنســبة لغريهــا هــو دخوهلــا حتتهــا ،كأن يقــالُّ :
(كل ُ
كل إنسـ ٍ
ـان رجـ ًـا) ،فـ(رجــل) أخــص مــن (إنســان) لدخولــه حتتــه،
إنســان ،وليــس ُّ
و(إنســان) أخــص مــن (حي ـوان) لدخولــه حتتــه ،وهكــذا.
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1616إذا عـ َّـر النحــاة ابلعمــل فالغالــب أهنــم يريــدون عمــل األفعــال ،وهــو الرفــع،
والنصــب ،س ـواء كان العامــل فعـ ًـا ،أو امسًــا عمــل عمــل الفعــل ،أمــا َجـ ُّـر املضــاف
للمضــاف إليــه فيعـ ِّـرون عنــه ابإلضافــة ،ال العمــل.

أول ،فــإذا
1717الوصــف العامــل عمــل فعلــه -كاســم الفاعــل-
يتخصــص ابلعمــل ً
َّ
أضيــف مــن بعـ ُـد بقــي علــى حالــه مــن االختصــاص مبعمولــه الــذي أصبــح مضافًــا
إليــه ،وهــذا معــى أن املضــاف يف اإلضافــة اللفظيــة غــر احملضــة ال يكتســب مــن
اإلضافــة معــى ،أي ال يكتســب منهــا معــى زائـ ًـدا علــى مــا اكتســبه ابلعمــل ،وليــس
ِ
متخصــص ،بــل هــو متخصــص ابلعمــل وإن مل يضــف ،وإمنــا األمــر
املعــى أنــه غــر
ّ
احلــادث لــه ابإلضافــة هــو حــذف التنويــن.
1818النكــرة املطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن املعرفــة؛ وهلــذا تســمى حمض ـةً ،وتســمى
ـر حمضتــن؛ القرتاهبمــا مــن املعرفــة ،وقــد ترتَّــب علــى
النك ـراتن العام ـةُ واخلاص ـةُ غـ َ
ذلــك اش ـر ُاك هذيــن النوعــن مــع املعرفــة يف عــدد مــن األحــكام النحويــة.
1919تنـ ّـوع أقســام النكــرة إىل مطلقــة وعامــة وخاصــة مؤثــر يف مســائل حنويــة عديــدة،
ـان ممــا جيــوز يف العامــة واخلاصــة ،وقــد ختتــص العامــة أو اخلاصــة
فتمتنــع املطلقــة أحيـ ً
مبــا ال يكــون ألي قســم آخــر مــن هــذه األقســام.
2020النكــرة أحــوج إىل الصفــة منهــا إىل احلــال واخلــر ،وهــذا منــزع التأثــر يف عــدم
االبتــداء ابلنكــرة املطلقــة أو جميئهــا صاحبــة حــال؛ ألهنــا تطلــب اللفــظ املقصــود بــه
احلاليــة أو اخلربيــة صف ـةً هلــا.
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اهلوامش والتعليقات:
((( ينظر اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع للعبّادي 113/3
((( ينظــر البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي  ،414/3واألصــل اجلامــع يف إيضــاح الــدرر
املنظومة يف ســلك مجع اجلوامع للســيناوي  ،25/2ونثر الورود شــرح مراقي الســعود للشــنقيطي
266/1
((( ينظر نثر الورود 267 ،266/1
((( ينظــر مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه البــن الســبكي ص ،53والبحــر احمليــط يف أصــول الفقــه
 ،413/3ونثــر الــورود 266/1
((( ينظــر شــرح تنقيــح الفصــول يف اختصــار احملصــول يف األصــول للقـرايف ص ،209والبحــر احمليــط
يف أصــول الفقــه ،413/3
((( ينظر املستصفى للغزايل  ،42/1واآلايت البينات  ،102/3ونثر الورود 266/1
((( التمثيل هبذه األمثلة الثالثة (إنسان ،ورجل ،وعريب) يفيد أن اجلنس املذكور يف هذه التعريفات
أعــم مــن اجلنــس مبعنــاه اخلــاص عنــد املناطقــة ،فإنــه هنــا يعــم مــا يســميه املنطقيــون ابجلنــس والنــوع
والصنف ،ينظر األصل اجلامع  ،25/2ونثر الورود 266،267/1
((( ينظر نثر الورود 266/1
((( ينظر البحر احمليط يف أصول الفقه 414/3
( ((1ينظر احملصول يف علم أصول الفقه للرازي  ،314/2والبحر احمليط يف أصول الفقه 413/3
( ((1ينظر شرح تنقيح الفصول ص ،34ونثر الورود 266/1
( ((1ينظــر األشــباه والنظائــر البــن الســبكي  ،103/2ومنــع املوانــع علــى مجــع اجلوامــع لــه ص،289
و ،295ومهع اهلوامع يف شــرح مجع اجلوامع للســيوطي  ،244/1وحاشــية الصبان على شــرح
األمشوين 224/1
( ((1ينظــر منــع املوانــع علــى مجــع اجلوامــع ص ،289واملقاصــد الشــافية يف شــرح اخلالصــة الكافيــة
للشــاطيب  ،388 ،387/1وتشــنيف املســامع جبمــع اجلوامــع للزركشــي 407 ،406/1
( ((1ينظر نثر الوردود 266/2
( ((1التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه للمرداوي 347/1
( ((1شرح تنقيح الفصول ص33
( ((1املقاصد الشافية 386/1
( ((1ينظر مجع اجلوامع يف أصول الفقه ص ،53والبحر احمليط يف أصول الفقه  ،414/3وحاشية
العطــار علــى شــرح احمللــي جلمــع اجلوامــع  ،82/2ونثــر الــورود  ،268 ،267/1واألصــل=
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=اجلامــع يف إيضــاح الــدرر املنظومــة يف ســلك مجــع اجلوامــع  ،25/2حاشــية الصبــان علــى
شــرح األمشــوين  ،223-222/1والنحــو ال ـوايف لعبــاس حســن  ،288/1واملطلــق واملقيــد
وأثرمهــا يف اختــاف الفقهــاء للدكتــور محــد الصاعــدي ص129
( ((1ينظــر اجلمــل يف النحــو للزجاجــي ص ،178وروضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه البــن
قدامة ،101/2وحاشــية العطار على مجع اجلوامع 368/1
( ((2اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي 5/3
( ((2خمتصر ابن احلاجب 859/2
( ((2ينظــر اجلمــل يف النحــو ص ،178واللمحــة يف شــرح امللحــة البــن الصائــغ  ،119/1والبحــر
احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي 414/4
( ((2النحو الوايف لعباس حسن  288/1هامش ()1
( ((2ينظر نثر الورود 267/1
( ((2ينظــر اآلايت البينــات  ،102/3وحاشــية العطــار علــى مجــع اجلوامــع  ،81/2نثــر الــورود
267/1
( ((2البحر احمليط يف أصول الفقه 414/3
( ((2ينظــر شــرح التســهيل البــن مالــك  ،170 ،115/1واملقاصــد الشــافية يف شــرح اخلالصــة
الكافيــة 382 ،381/1
( ((2ينظــر اخلصائــص البــن جــي  ،299/2وشــرح املفصــل البــن يعيــش  ،35/1وشــرح التســهيل
 ،170 ،115/1وشــرح الكافيــة الشــافية البــن مالــك 252/1
( ((2شرح الرضي للكافية 505/2
( ((3التذييل والتكميل يف شرح النسهيل 109-107/2
( ((3ينظر املقاصد الشافية  ،247/1وشرح األمشوين على األلفية 226-223/1
( ((3ينظر توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي 390/1
( ((3املقاصد الشافية 384-383/1
( ((3ينظر شرح األمشوين 285 ،284/1
( ((3أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام 132/1
( ((3الكتاب لسيبويه 94-93/2
( ((3شــرح التســهيل للم ـرادي ص ،176وينظــر توضيــح املقاصــد واملســالك لــه  ،402/1والبحــر
احمليــط يف أصــول الفقــه 59 ،58/2
( ((3نثر الورود شرح مراقي السعود 267/1
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( ((3ينظــر اللمحــة يف شــرح امللحــة البــن الصائــغ ص ،119وشــرح كتــاب احلــدود يف النحــو
للفاكهــي ص133
( ((4املطلق واملقيد ص521
( ((4العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف 189-188/1
( ((4اإلحكام لآلمدي  ،5/3والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي 326-325
( ((4شرح تنقيح الفصول ص209
( ((4هناية السول يف شرح منهاج الوصول لإلسنوي 317/2
( ((4ينظر األشباه والنظائر للسبكي  ،121/2والبحر احمليط يف أصول الفقه 7/4
( ((4تلقيــح الفهــوم يف تنقيــح صيــغ العمــوم للعالئــي ص ،96-94وينظــر قواطــع األدلــة يف األصــول
للسمعاين ص381
( ((4ينظر الفروق اللغوية للعسكري  ،59/1والبحر احمليط يف أصول الفقه 5/3
( ((4تلقيح الفهوم ص442
( ((4شرح تنقيح الفصول ص ،141وينظر املقاصد الشافية 593/2
( ((5ينظر املقاصد الشافية 607-605/3
( ((5ينظر إصالح املنطق البن السكيت ص ،391وشرح تنقيح الفصول ص144
( ((5ينظــر املقتضــب للمــرد  ،183/1والربهــان يف أصــول الفقــه للجويــي ص ،339-338وشــرح
الرضــي للكافيــة 546،547/3
( ((5ينظر شرح تنقيح الفصول ص144 ،143
( ((5ينظر شرح الرضي للكافية 816/2
( ((5شرح كتاب سيبويه للسريايف (املخطوط) /82/3أ
( ((5ينظر البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع 841/2
( ((5ينظر الكتاب  ،275/2وشرح اجلمل البن الفخار 997/3
( ((5شرحه للجمل 364-363/2
( ((5ينظر الربهان يف أصول الفقه للجويين  ،338/1وتلقيح الفهوم ص444-443
( ((6شرح تنقيح الفصول ص ،145وينظر تلقيح الفهوم ص 443وما بعدها.
( ((6شرح تنقيح الفصول ص143
( ((6تلقيح الفهوم ص445
( ((6الفروق للقرايف 406/1
( ((6ينظر املقاصد الشافية 598/3
( ((6سورة النساء آية 36
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( ((6سورة يوسف آية 38
( ((6سورة الكهف آية 110
( ((6ينظــر شــرح الرضــي للكافيــة  ،342/1و ،546/3واجلــى الــداين يف حــروف املعــاين للمـرادي
ص ،317واملقاصــد الشــافية 598/3
( ((6تلقيح الفهوم ص450
( ((7املقاصد الشافية 40/2
( ((7وهي قوله تعاىل﴿ :أإله مع هللا﴾.
( ((7حاشــية الصبــان علــى شــرح األمشــوين  ،325/1ويعــي ابآليــة قولــه تعــاىل﴿ :أإلــه مــع هللا﴾،
ومبثــال املصنــف قولــه( :وهــل فــى فيكــم؟).
( ((7هناية السول 13-12/4
( ((7البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع جلالل الدين احمللي 348/1
( ((7مغين اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ص82
( ((7قواطع األدلة ص382
(((7ينظر معجم مصطلح األصول هليثم هالل ص138
( ((7ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اجليش  ،3312/7واملقاصد الشافية 15/4
( ((7شرح الرضي للكافية 972-971/2
( ((8ينظر التصريح مبضمون التوضيح خلالد األزهري 215/2
( ((8ينظر معجم مصطلح األصول ص76
( ((8سورة آل عمران ،آية 154
( ((8ينظر مغين اللبيب ص ،446 ،445و ،636واملقاصد الشــافية  ،268/7وحاشــية اخلضري
علــى شــرح ابــن عقيــل 212/1
( ((8املنصف شرح تصريف املازين البن جين 321/1
( ((8شرح شافية ابن احلاجب للرضي 237/1
( ((8ينظر أوضح املسالك ،205/1ومهع اهلوامع29/2
( ((8الشــمردل هــو السـريع مــن اإلبــل ،والصمحمــح الغليــظ الشــديد ،واجلرشــع عظيــم الصــدر ،ينظــر
الصحاح للجوهري  384/1و 1195/3و1741/5
( ((8تنظــر هــذا األن ـواع الــي يوصــف هبــا يف شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك ص،352
واملقاصــد الشــافية 631-624/4
( ((8ينظــر الكتــاب  ،7/2واألصــول يف النحــو البــن الس ـراج  ،33/2وشــرح الرضــي للكافيــة
 ،999/2ومتهيــد القواعــد 3317،3318/7
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( ((9ينظر املقاصد الشافية 631 ،630
( ((9ينظر شرح التسهيل البن مالك 308 ،307/3
( ((9متهيد القواعد 3317/7
( ((9املقتضب 280/4
( ((9شرح مجل الزجاجي البن عصفور 135/2
( ((9حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل 213/1
( ((9شرح الكافية الشافية  ،1194-1193/3وينظر املقاصد الشافية 47 ،46/5
( ((9ينظر أسرار العربية لألنباري ص ،279ومهع اهلوامع 265/4
( ((9ينظر مغين اللبيب ص ،482واملقاصد الشافية 15/4
( ((9ينظر شرح التسهيل  ،226/3وشرح الرضي للكافية 883/2
		
( ((10ينظر شرح الكافية الشافية 910/2
( ((10سورة املائدة ،آية .95
( ((10سورة احلج ،آية .9
( ((10ينظر شرح الكافية الشافية 911/2
( ((10ينظــر شــرح الرضــي للكافيــة  ،901/2وأوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك البــن
هشــام ،92/3واملقاصــد الشــافية36/4
( ((10منازل احلروف للرماين ص83
( ((10شرح الكافية الشافية 911/2
( ((10املقاصد الشافية 18-17/4
( ((10سورة البلد آية 15-14
( ((10شرح الرضي للكافية 900-899/2
( ((11شرح الرضي للكافية 263-262/1
( ((11شرح الرضي للكافية 201/3
( ((11شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى البــن هشــام ص ،119وينظــر األشــباه والنظائــر يف النحــو
للســيوطي 99-98/3
ِ
( ((11إمنــا قلــت (غالبًــا) ألنبّــه علــى أنــه قــد ُســع جمــيء النكــرة املطلقــة مبتــدأ يف بعــض الصــور دون
حتقــق األمريــن املذكوريــن ،أو ِ
أحدمهــا ،والعــرة هنــا ابملطّــرد مــن الــكالم ،وابملظنــة الــي تتحقــق
هبــا الفائــدة عنــد االبتــداء ابلنكــرة ،وهــي العمــوم ،أو اخلصــوص.
( ((11ينظر اخلصائص البن جين 317 ،299/1
( ((11ينظر املقاصد الشافية 44-40/2
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( ((11ينظر األصول يف النحو 59/1
( ((11املقاصد الشافية  ،38/2وينظر 52/2
( ((11األصول يف النحو 284/1
( ((11التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل  ،163-162/8وينظر شرح التسهيل 269/2
( ((12شرح الكافية الشافية 737/2
( ((12املقاصد الشافية 447/3
( ((12ينظر شرح ابن الناظم ص ،83واملقاصد الشافية 444/3
( ((12املقاصد الشافية 445/3
( ((12الكتاب 113-112/2
( ((12نتائج الفكر يف النحو للسهيلي ص183-182
( ((12ينظر الكتاب لسيبويه  ،316/2و ،225/4وشرح مجل الزجاجي البن عصفور ،501/1
والبسيط شرح مجل الزجاجي841/2
( ((12املقاصد الشافية 607/3
( ((12ينظر شرح الرضي للكافية  ،816/2ومغين اللبيب ص ،241ومتهيد القواعد 1403/3
( ((12شرح تنقيح الفصول ص144-143
( ((13شرح الرضي للكافية 816/2
( ((13الكتاب  ،275/2وينظر 317/2
( ((13شرح كتاب سيبويه (املخطوط) /82/أ
( ((13ينظــر معــاين القــرآن لألخفــش  ،212 ،211/1واملقتضــب للمــرد  ،164/1و،271/3
وشــرح مجــل الزجاجــي البــن عصفــور  ،259-258/1وخزانــة األدب للبغــدادي 186/5
( ((13الكتاب 398/1
( ((13ينظــر التنبيــه علــى شــرح مشــكالت احلماســة البــن جــي ص ،266 ،265وشــرح مجــل
الزجاجــي البــن عصفــور  ،257/1وشــرح التســهيل ،331/3وخزانــة األدب ،186/5
187
( ((13ينظــر املفصــل للزخمشــري ص ،123واإليضــاح يف شــرح املفصــل البــن احلاجــب ،451/1
والكافيــة البــن احلاجــب ص ،31وشــرح الكافيــة للرضــي  ،1083/2وخزانــة األدب 179/5
( ((13سورة العلق ،آيتا 16 ،15
( ((13تفسري الكشاف للزخمشري ص1213
املقرب البن عصفور ص244
(ّ ((13
( ((14شرح الرضي للكافية 1076/4
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( ((14ينظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور 259/1
( ((14احلجة يف علل القراءات السبع للفارسي 515/4
( ((14ينظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور  ،258-258/1وشرح الرضي للكافية 183/2
( ((14ينظر مغين اللبيب ص411 ،410
( ((14ينظر معاين القرآن لألخفش  ،290/1ومغين اللبيب ص411
( ((14ينظر موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب خلالد األزهري ص70
( ((14املعرفــة غــر احملضــة هــي املعـ ّـرف أبل اجلنســية ،واحملضــة مــا تعـ ّـرف بغريهــا مــن أن ـواع املعرفــة،
ومل أتعـ َّـرض لتفصيــل احلديــث عــن املعرفــة احملضــة وغــر احملضــة الختصــاص البحــث ابلنكــرة.
( ((14مغين اللبيب ص410
( ((14مغين اللبيب ص423
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املصادر واملراجع
	-األخفــش أبــو احلســن ،املتــوىف ســنة 215ه ،معــاين القــرآن ،حتقيــق الدكتــورة هــدى قراعــة،
طبعــة مكتبــة اخلاجنــي ابلقاهــرة ،الطبعــة األوىل ،عــام 1411ه1990-م.
	-األزهــري خالــد ،املتــوىف ســنة 905هــ ،التصريــح مبضمــون التوضيــح يف النحــو ،حتقيــق
حممــد ابســل عيــون الســود ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل1421 ،هــ-
2000م.
	-األزهــري خالــدِ ،
موصــل الطــاب إىل قواعــد اإلع ـراب ،حتقيــق الدكتــور عبدالكــرمي جماهــد،
مؤسســة الرســالة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام 1427ه2006-م.
	-االسـراابذي رضــي الديــن ،املتــوىف ســنة 686ه ،شــرح شــافية ابــن احلاجــب ،حتقيــق حممــد
نــور احلســن ،وحممــد الزفـزاف ،وحممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد ،طبعــة دار الكتــب العلميــة
بلبنــان.
	-االسـراابذي رضــي الديــن ،املتــوىف ســنة 686ه ،شــرح كافيــة ابــن احلاجــب ،حتقيــق الدكتــور
حســن بــن حممــد احلفظــي ،والدكتــور حيــى بشــر مصــري ،طبعــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن
ســعود اإلســامية ،الطبعــة األوىل1414 ،هــ1993-م.
	-اإلســنوي مجــال الديــن ،املتــوىف ســنة 772ه ،التمهيــد يف ختريــج الفــروع علــى األصــول،
حتقيــق الدكتــور حممــد حســن هيتــو ،طبعــة مؤسســة الرســالة ببــروت ،الطبعــة الثانيــة ،عــام
1401ه1981-م.
	-اإلســنوي مجــال الديــن ،املتــوىف ســنة 772ه ،هنايــة الســول يف شــرح منهــاج الوصــول ،طبعــة
عــامل الكتــب.
	-اإلشــبيلي ابــن عصفــور ،املتــوىف ســنة  669هــ ،شــرح مجــل الزجاجــي ،حتقيــق الدكتــور
صاحــب أبــو جنــاح ،طبعــة عــامل الكتــب ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام  1419هــ 1999-م.
	-اآلمــدي علــي بــن أمحــد ،اإلحــكام يف أصــول األحــكام ،علــق عليــه الشــيخ عبدالــرزاق
عفيفــي ،طبعــة دار الصميعــي ابل ـرايض ،الطبعــة األوىل ،عــام 1424ه2003-م.
	 -األنبــاري أبــو الــركات ،املتــوىف ســنة 577هــ ،أس ـرار العربيــة ،حتقيــق :حممــد هبجــة
البيطــار ،طبعــة اجملمــع العلمــي العــريب بدمشــق1377 ،ه ـ 1957 /م.
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	-األندلسي أبو حيان ،التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ،حتقيق الدكتور حسن هنداوي،
طبعة كنوز إشبيليا ،ودار القلم.
	-األنصــاري مجــال الديــن بــن هشــام ،املتــوىف ســنة 791ه ،أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن
مالــك ،حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد ،طبعــة املكتبــة العصريــة ببــروت.
	-األنصــاري ابــن هشــام ،املتــوىف ســنة 761ه ،شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى ،حتقيــق حممــد
حميــي الديــن عبداحلميــد ،طبعــة دار اخلــر.
	-األنصــاري ،ابــن هشــام ،املتــوىف ســنة 761ه ،مغــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،حتقيــق
الدكتــور مــازن املبــارك ،وحممــد علــي محــدهللا ،طبعــة دار الفكــر ،الطبعــة األوىل ،عــام
1419ه1998-م.
	-البغــدادي عبدالقــادر ،املتــوىف ســنة 1093ه ،خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب،
حتقيــق عبدالســام هــارون ،طبعــة مكتبــة اخلاجنــي القاهــرة.
	-ابــن جــي أبــو الفتــح ،املتــوىف ســنة 392ه ،التنبيــه علــى شــرح مشــكالت احلماســة ،حتقيــق
الدكتــور حســن حممــود هنــداوي ،طبعــة وزارة األوقــاف الكويتيــة ،الطبعــة األوىل ،عــام
1430ه2009-م.
	-ابــن جــي أبــو الفتــح ،املتــوىف ســنة  392هــ ،اخلصائــص ،حتقيــق حممــد علــي النجــار ،طبعــة
اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب ،الطبعــة الرابعــة ،عــام  1999م.
	-ابــن جــي ،املنصــف شــرح ابــن جــي لكتــاب تصريــف املــازين ،حتقيــق إبراهيــم مصطفــى ،وعبــد
هللا أمني ،طبعة دار إحياء الرتاث القدمي ،الطبعة األوىل ،عام  1373هـ 1954-م.
	-اجلوهــري إمساعيــل بــن محــاد ،الصحــاح ،اتج اللغــة وصحــاح العربيــة ،حتقيــق أمحــد عبدالغفــور
عطــار ،طبعــة دار العلــم للماليــن ببــروت ،الطبعــة الثانيــة1399 ،هـ1979-م.
	-اجلويــي إمــام احلرمــن ،املتــوىف ســنة 478ه ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،حتقيــق الدكتــور
عبدالعظيــم الديــب ،الطبعــة األوىل 1399ه.
	-ابــن احلاجــب عثمــان بــن عمــر ،املتــوىف ســنة 646هــ ،اإليضــاح يف شــرح املفصــل ،حتقيــق
وتقــدمي الدكتــور موســى بنــاي العليلــي ،طبعــة مطبعــة العــاين ببغــداد.
	-ابــن احلاجــب ،املتــوىف ســنة 646هــ ،الكافيــة يف علــم النحــو والشــافية يف علمــي التصريــف
واخلــط ،حتقيــق الدكتــور صــاحل عبدالعظيــم الشــاعر ،طبعــة مكتبــة اآلداب ابلقاهــرة.
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	-ابــن احلاجــب ،املتــوىف ســنة 646ه ،خمتصــر منتهــى الســؤل واألمــل يف علمــي األصــول
واجلــدل ،حتقيــق الدكتــور نذيــر محَــادو ،طبعــة دار ابــن حــزم ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام
1427ه2006-م.
	-اخلضــري ،حاشــية اخلضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك ،تعليــق تركــي
فرحــان ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام 1419ه1998-م.
	-ابن أيب الربيع ،املتوىف ســنة 688ه ،البســيط يف شــرح مجل الزجاجي ،حتقيق الدكتور عيّاد
الثبييت ،طبعة دار الغرب اإلسالمي ببريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1407ه1986-م.
	-ال ـرازي فخــر الديــن ،املتــوىف ســنة 606ه ،احملصــول يف علــم أصــول الفقــه ،حتقيــق الدكتــور
طــه جابــر العلـواين ،طبعــة مؤسســة الرســالة.
	-الرمــاين علــي بــن عيســى ،املتــوىف ســنة 384ه ،منــازل احلــروف ،حتقيــق إبراهيــم الســامرائي،
بعمــان.
طبعــة دار الفكــر ّ
	-الزجاجــي أبــو القاســم ،املتــوىف ســنة 340ه ،اجلمــل يف النحــو ،حتقيــق الدكتــور علــي توفيــق
احلمــد ،طبعــة مؤسســة الرســالة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام 1404ه1984-م.
	-الزركشــي بــدر الديــن ،املتــوىف ســنة 794ه ،البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه ،حتريــر عبدالقــادر
العــاين ،ومراجعــة الدكتــور عمــر األشــقر ،طبعــة وزارة األوقــاف الكويتيــة ،الطبعــة الثانيــة ،عــام
1413ه1992-م.
	-الزركشــي بــدر الديــن ،املتــوىف ســنة 794ه ،تشــنيف املســامع جبمــع اجلوامــع ،حتقيــق الدكتــور
ســيد عبدالعزيــز ،والدكتــور عبــدهللا ربيــع ،طبعــة مكتبــة قرطبــة ابلقاهــرة.
	-الزخمشــري أبــو القاســم جــار هللا ،املتــوىف ســنة  538هــ ،الكشــاف عــن حقائــق غوامــض
التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل ،عنايــة خليــل مأمــون شــيحا ،طبعــة دار املعرفــة
بلبنــان ،الطبعــة الثالثــة ،عــام  1430هــ 2009-م.
	-الزخمشــري أبــو القاســم ،املتــوىف ســنة 538هــ ،املفصــل يف علــم العربيــة ،حتقيــق الدكتــور فخــر
صــاحل قــدارة ،طبعــة دار عمــار ،الطبعــة األوىل ،عــام 1425هــ2004-م.
	-الســبكي اتج الديــن ،املتــوىف ســنة 771ه ،األشــباه والنظائــر ،حتقيــق عــادل أمحــد ،وعلــي
حممــد ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل عــام 1411ه1991-م.
	-الســبكي اتج الديــن ،املتــوىف ســنة 771ه ،مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه ،علــق عليــه
عبداملنعــم خليــل ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة الثانيــة 1424ه2003-م.
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الن ِكرة حقيقتها ،أقسامها ،اختالف أحكامها النحوية
ّ

	-الســبكي اتج الديــن ،املتــوىف ســنة 771ه ،منــع املوانــع عــن مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه،
حتقيــق الدكتــور ســعيد احلمــري ،طبعــة دار البشــائر اإلســامية.
	-ابــن الس ـراج أبــو بكــر حممــد بــن ســهل ،املتــوىف ســنة  ،316األصــول يف النحــو ،حتقيــق
الدكتــور عبــد احلســن الفتلــي ،طبعــة مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الرابعــة 1420هــ1999-م.
	-ابــن الســكيت ،املتــوىف ســنة 244ه ،إصــاح املنطــق ،حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر ،وعبــد
الســام هــارون ،طبعــة دار املعــارف مبصــر.
	-الســمعاين أبو مظ ّفر ،املتوىف ســنة 489ه ،قواطع األدلة يف األصول ،حتقيق الدكتور حممد
حسن هيتو ،طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1417ه1996-م.
	-ســيبويه ،املتــوىف ســنة  180هــ ،الكتــاب ،حتقيــق عبــد الســام حممــد هــارون ،طبعــة مكتبــة
اخلاجنــي ،الطبعــة الثالثــة ،عــام  1408هــ 1988-م.
	-السريايف أبو سعيد ،املتوىف سنة  368هـ ،شرح كتاب سيبويه (خمطوط).
	-الســيناوي ســيدي حســن ،األصل اجلامع يف إيضاح الدرر املنظومة يف ســلك مجع اجلوامع،
طبعة مطبعة النهضة بتونس ،عام 1347ه1928-م.
	-الســيوطي جــال الديــن ،املتــوىف ســنة 911ه ،األشــباه والنظائــر يف النحــو ،حتقيــق الدكتــور
عبدالعــال ســامل مكــرم ،طبعــة مؤسســة الرســالة.
	-الســيوطي جــال الديــن ،املتــوىف ســنة 911ه ،مهــع اهلوامــع يف شــرح مجــع اجلوامــع،
حتقيــق عبدالســام هــارون ،والدكتــور عبدالعــال ســامل مكــرم ،طبعــة مؤسســة الرســالة ،عــام
1413ه1992-م.
	-الشــنقيطي حممــد األمــن بــن حممــد املختــار ،املتــوىف ســنة 1393ه ،شــرح مراقــي الســعود
املســمى نثــر الــورود ،حتقيــق علــي حممــد العم ـران ،دار عــامل الفوائــد ،ال ـرايض.
	-الشــاطيب أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى ،املتــوىف ســنة  790هــ ،املقاصــد الشــافية يف شــرح
اخلالصــة الكافيــة ،حتقيــق جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــرى ،طبعــة جامعــة أم القــرى،
الطبعــة األوىل ،عــام  1428هــ 2007-م.
	-الصبان ،حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ،حتقيق طه عبدالرؤوف،
طبعة املكتبة التوفيقية.
	-ابــن الصائــغ ،املتــوىف ســنة 720ه ،اللمحــة يف شــرح امللحــة ،حتقيــق إبراهيــم الصاعــدي،
طبعــة اجلامعــة اإلســامية ،الطبعــة األوىل ،عــام 1424ه2004-م.
290

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الع ْمر ّي
محمد
الكعبي َ
د .حسن بن ُغرم بن ّ
ّ

	-الصاعــدي الدكتــور محــد ،املطلــق واملقيّــد وأثرمهــا يف اختــاف الفقهــاء طبعــة اجلامعــة
اإلســامية ،الطبعــة الثانيــة ،عــام 1428ه.
	-العبّــادي أمحــد بــن قاســم ،املتــوىف ســنة 994ه ،اآلايت البينــات علــى شــرح مجــع
ـري عم ـرات ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة الثانيــة ،عــام
اجلوامــع ،ضبطــه زكـ ّ
1433ه2012-م.
	-عباس حسن ،النحو الوايف ،طبعة دار املعارف مبصر ،الطبعة الثالثة.
	-العســكري أبــو هــال ،الفــروق اللغويــة ،حتقيــق حممــد إبراهيــم ســليم ،طبعــة دار العلــم والثقافــة
ابلقاهرة.
	-ابــن عصفــور ،املتــوىف ســنة 669هــ ،املقـ ّـرب ،حتقيــق أمحــد عبدالســتار اجل ـواري ،وعبــدهللا
اجلبــوري ،الطبعــة األوىل ،عــام 1392هــ1972-م.
	-العطــار ،حاشــية العطــار علــى شــرح احمللــي جلمــع اجلوامــع ،طبعــة دار الكتــب العلميــة
ببــروت.
	-العالئــي صــاح الديــن ،املتــوىف ســنة 761ه ،تلقيــح الفهــوم يف تنقيــح صيــغ العمــوم،
حتقيــق عــادل عبداملوجــود ،وعلــي معــوض ،طبعــة دار األرقــم ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام
1418ه1997-م.
	-الغ ـزايل أبــو حامــد ،املتــوىف ســنة 505ه ،املســتصفى مــن علــم األصــول ،حتقيــق الدكتــور
محــزة زهــر حافــظ.
	-ابن الفخار ،شــرح اجلمل ،جزء من رســالة دكتوراه بعنوان :أبو عبدهللا بن الفخار وجهوده
يف الدراســات النحوية ،مع حتقيق كتابه شــرح اجلمل ،للدكتور محاد بن حممد الثمايل.
	-الفارســي أبــو علــي ،املتــوىف ســنة 377ه ،احلجــة يف علــل الق ـراءات الســبع ،حتقيــق عــادل
عبداملوجود ،وعلي معوض ،والدكتور أمحد املعصراوي ،طبعة دار الكتب العلمية ببريوت،
الطبعــة األوىل ،عــام 1428ه2007-م.
	-الفاكهــي عبــدهللا بــن أمحــد ،املتــوىف ســنة 972ه ،شــرح كتــاب احلــدود يف النحــو ،حتقيــق
الدكتــور املتــويل رمضــان الدمــري ،عــام 1408ه1988-م.
	-ابــن قدامــة موفــق الديــن ،املتــوىف ســنة 620ه ،روضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه،
عنايــة الدكتــور شــعبان حممــد إمساعيــل ،طبعــة مؤسســة الـراين ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام
1419ه1998-م.
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الن ِكرة حقيقتها ،أقسامها ،اختالف أحكامها النحوية
ّ

	-القـرايف شــهاب الديــن ،املتــوىف ســنة 684ه ،شــرح تنقيــح الفصــول يف اختصــار احملصــول يف
األصــول ،طبعــة دار الفكــر ببــروت ،عــام 1424ه2004 ،م.
	-القـرايف شــهاب الديــن ،املتــوىف ســنة 682ه ،العقــد املنظــوم يف اخلصــوص والعمــوم ،حتقيــق
الدكتــور أمحــد اخلتــم عبــدهللا ،طبعــة املكتبــة املكيــة ودار الكتــي ،الطبعــة األوىل ،عــام
1420ه1999-م.
	-الق ـرايف شــهاب الديــن ،املتــوىف ســنة 684ه ،الفــروق ،حتقيــق عمــر حســن ِ
القيّــام ،طبعــة
مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل ،عــام 1424ه2003-م.
	-أبــو القاســم الســهيلي ،املتــوىف ســنة 581ه ،نتائــج الفكــر يف النحــو ،حتقيــق عــادل
عبداملوجــود ،وعلــي معــوض ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام
1412ه1992-م.
	-املــرد أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد ،املتــوىف ســنة 285هــ ،املقتضــب ،حتقيــق حممــد عبد اخلالــق
عضيمــة ،طبعــة وزارة األوقــاف املصريــة ابلقاهــرة ،الطبعــة الثانيــة ،عــام 1399هــ.
	-احمللــي جــال الديــن ،البــدر الطالــع يف حــل مجــع اجلوامــع ،حتقيــق مرتضــى الداغســتاين ،طبعــة
مؤسسة الرسالة ببريوت ،الطبعة األوىل ،عام 1426ه2005-م.
	-املــرداوي عــاء الديــن ،املتــوىف ســنة 885ه ،التحبــر شــرح التحريــر يف أصــول الفقــه ،حتقيــق
الدكتــور عبدالرمحــن بــن عبــدهللا اجلربيــن ،طبعــة مكتبــة الرشــد ابلـرايض.
	-امل ـرادي ابــن أم قاســم ،املتــوىف ســنة 749ه ،توضيــح املقاصــد واملســالك بشــرح الفيــة ابــن
مالــك ،حتقيــق الدكتــور عبدالرمحــن علــي ســليمان ،طبعــة دار الفكــر العــريب ،الطبعــة األوىل،
عــام 1422ه2001-م.
	-امل ـرادي احلســن بــن قاســم ،اجلــى الــداين يف حــروف املعــاين ،حتقيــق الدكتــور فخــر الديــن
قبــاوة ،وحممــد نــدمي فاضــل ،طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام
1413ه1992-م.
	-امل ـرادي ،شــرح التســهيل ،حتقيــق حممــد عبدالنــي حممــد ،طبعــة مكتبــة اإلميــان ابملنصــورة،
الطبعــة األوىل ،عــام 1427ه2006-م.
	-ابــن مالــك ،املتــوىف ســنة 672ه ،شــرح التســهيل ،حتقيــق الدكتــور عبدالرمحــن الســيد،
والدكتــور حممــد بــدوي املختــون ،طبعــة دار هجــر.
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الع ْمر ّي
محمد
الكعبي َ
د .حسن بن ُغرم بن ّ
ّ

	-ابــن مالــك مجــال الديــن حممــد ،املتــوىف ســنة 672هــ ،شــرح الكافيــة الشــافية ،حتقيــق الدكتــور
عبداملنعــم أمحــد هريــدي ،طبعــة دار املأمــون لل ـراث ،الطبعــة األوىل ،عــام 1402هــ-
1982م.
	-انظــر اجليــش حمــب الديــن حممــد بــن يوســف ،املتــوىف ســنة  778هــ ،متهيــد القواعــد بشــرح
تســهيل الفوائــد ،حتقيــق جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة األزهــر ،طبعــة دار الســام ،الطبعــة
األوىل ،عــام  1428هــ 2007 ،م.
	-ابــن الناظــم ،شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق حممــد ابســل عيــون الســود،
طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام 1420ه2000-م.
	-هيثــم هــال ،معجــم مصطلــح األصــول ،مراجعــة الدكتــور حممــد التوجنــي ،طبعــة دار اجليــل
ببــروت ،الطبعــة األوىل ،عــام 1424ه2003-م.
	-ابــن يعيــش موفَّــق الديــن ،املتــوىف ســنة  643هــ ،شــرح املفصــل ،علــق عليــه وراجعــه مشــيخة
األزهــر ،طبعــة إدارة الطباعــة املنرييــة.

		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)

293

