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امللخص:
يقصــد البحــث إىل الكشــف عــن حقيقــة النكــرة مــن حيــث التصــور النحــوي 
واألصــويل معــا، ابعتبــار اشــراكهما 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 
ا، وإمنــا كان االهتمــام يف غالبــه منصبًّــا  التنظــري للنكــرة يف كتــب النحــو حمــدود جــدًّ

علــى أحكامهــا النحويــة، وافراقهــا عــن املعرفــة مــن جهــة تلــك األحــكام.

وجــاء البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، ويســعى إىل حتريــر العالقــة بينهــا 
وبــن غريهــا مــن املصطلحــات املتداخلــة معهــا، معتــرًا يف ذلــك النظــر األصــويل، 
ــل لتقســيم النكــرة ثالثــة أقســام، وبيــان داللــة كل قســم،  والنظــر النحــوي، ويؤصِّ
وضابطــه، وســياقه. ويعــرض عــدًدا مــن النمــاذج ملســائل النحــو الــي أتثــر فيهــا احلكــم 

تبًعــا النقســام النكــرة إىل تلــك األقســام الثالثــة.

الكلمــات املفتاحيــة: النكــرة- أقســام النكــرة- املطلــق- اإلطــالق- العــام، 
العمــوم- اخلــاص- اخلصــوص- حنــو- أصــول.
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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 linguis-
tic 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 fundamen-
talist and grammatical consideration in it.

The research divides the unspecified name into three sec-
tions and explains the significance and context of each section.

The paper presents a number of examples of the gram-
mar issues that affected the provision according to those three 
sections.

Keywords: Principles of Jurisprudence, Grammar, Un-
known Name, Unspecified Name, General, Special, Absolute.
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املقدمة:
مــن أهــم قضــااي العلــم حتريــر املفاهيــم، والكشــف عــن التقاســيم، وال ســيما ذات 

التأثــري يف التصــورات، ومــا يرتــب علــى تلــك التصــورات مــن أحــكام ومســائل.

ومــن تلــك القضــااي املهمــة قضيــة النكــرة؛ ملــا متثّلــه مــن خطــورة يف التصــوُّر 
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 أهــمَّ وأوىل.

وقــد ُعــي علمــاء األصــول ابلــكالم علــى كثــري مــن مســائل النكــرة النظريــة، 
وحــوت كتبهــم أتصيــاًل ملختلــف أحواهلــا، لكــن ذلــك يف غالبــه مرتبــط مبــا يّتفــق مــع 

التصــور األصــويل هلــا، ومراًعــى فيــه حاجــة النظــر الفقهــي لفروعهــا ومســائلها.

وأمــا كالم النحــاة فغالبــه مّتجــه إىل املســائل التطبيقيــة للنكــرة، ومــا هلــا مــن 
األحــكام النحويــة الفرعيــة، وقــلَّ يف كالمهــم التنظــري للنكــرة مــن حيــث كوهنــا مفهوًمــا 
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 الــوارد عنــد النحــاة يف التنظــري للنكــرة متفــّرِق يف تراثهــم 

النحــوي، وغــري كاف يف إعطــاء الصــورة الكاملــة هلــا.

وقــد رأيــت احلاجــة داعيــة إىل التأصيــل للنكــرة مبــا يناســب النظــر النحــوي، 
ومســائله، وأحكامــه، فــكان هــذا البحــث معتمــًدا علــى تــراث النحــاة واألصوليــن 
مًعــا، أمــا اعتمــاده علــى الــراث النحــوي فظاهــر؛ إذ اهلــدف منــه التأصيــل للنكــرة 
مبــا تتطّلبــه مســائل النحــو، وفروعــه، وأمــا اعتمــاده علــى تــراث األصوليــن فاضطــرار؛ 

لعنايتهــم الظاهــرة ابلنكــرة خاصــة، وابملفاهيــم بعامــة.
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وقــد جــاء هــذا البحــث ليكشــف عــن حقيقــة النكــرة، وحيــّرِر 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 تصــّور النكــرة 
علــى اختــالف داللتهــا؛ ملــا يســتتبع ذلــك مــن الــكالم علــى أحكامهــا النحويــة، دون 
التفريــع مبســائل، أو تفصيــالت ال تتصــل بقضيــة البحــث. وأخــريا عــرض البحــث 
عــدًدا مــن النمــاذج ملســائل حنويــة اختلــف احلكــم النحــوي فيهــا تبًعــا الختــالف نــوع 
النكــرة. ومل يكــن املقصــد مــن هــذا العــرض تتبــع مســائل النكــرة يف النحــو، فهــذا أمــر 
واســع، وليــس غرًضــا للبحــث، وإمنــا القصــد إيضــاح أثــر تقســيم النكــرة يف اختــالف 
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 تعــّدد 
نظــر العلمــاء يف تصــّور مفاهيــم هــذه املصطلحــات، واختلــف كالمهــم يف تصويرهــا، 

مــن جهــة احّتــاد هــذه املفاهيــم يف مدلوالهتــا أو اختالفهــا.

فــريى أكثــر األصوليــن أن هــذه املصطلحــاِت ليســت مجيُعهــا مبعــى واحــد، وإمنــا 
جعلــوا املطلــق واســم اجلنــس شــيًئا واحــًدا)))، وفرَّقــوا بينهمــا وبــن النكــرة مــن جهــة)))، 

وبينهمــا وبــن علــم اجلنــس مــن جهــة أخــرى))).
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فعندهــم يــراد ابملطلــق واســِم اجلنــس )اللفــُظ الــدالُّ علــى املاهيــة مــن غــري قيد()))، 
أي )الــدالُّ علــى املاهيــة مــن حيــث هــي هي())). 

واملــراد ابملاهيــة حقيقــُة الشــيء املتصــورُة يف الذهــن، املدركــة ابلعقــل، مــع صــرف 
النظــر عــن أفــراد ذلــك الشــيء يف اخلــارج)))، كداللــة لفــظ )إنســان( علــى جنــس 
احليــوان الناطــق مــن حيــُث تصــوُُّر حقيقتــه يف الذهــن، دون النظــر إىل أفــراده يف 
اخلــارج، وكداللــة لفــظ )رجــل( علــى اجلنــس املعــروف مــن البشــر، دون النظــر إىل 

أفــراده يف اخلــارج، وكداللــة لفــظ )عــريب( علــى اجلنــس املعــروف كذلــك))).

واملــراد بكونــه )مــن غــري قيــد( جمــرُد داللــة اللفــظ علــى تلــك املاهيــة واحلقيقــة دون 
اعتبــار شــيء آخــر، كاعتبــار كونــه واحــًدا مــن أفــراد هــذه املاهيــة وإن مل يكــن متعيِّنًــا، 
أو كونــه متعيًِّنــا يف الذهــن أو يف اخلــارج، فهــذه االعتبــارات كلهــا ختــرج اللفــظ عــن 

كونــه مطلًقــا واســم جنــس))). 

فــإن داللــة اللفــظ علــى واحــٍد مــن أفــراده يف اخلــارج يصــرف الــكالم مــن املطلــق 
واســم اجلنــس الدالــن علــى املاهيــة الذهنيــة إىل النكــرة، وهــذا هــو حمــل الفــرق بينهمــا 
وبــن النكــرة عندهــم؛ ألنَّ النكــرة عندهــم هــي )اللفــظ الــدال علــى املاهيــة مــع قيــد 
الوحــدة( )))، أي بكونــه دااًل علــى واحــد غــري معــن مــن أفــراد جنــس مــن األجنــاس، 
حبيــث يصــدق اللفــظ علــى أي فــرد مــن أفــراد تلــك املاهيــة، كداللــة لفــظ )رجــل( 
-مثــاًل- علــى واحــد مــن أفــراد هــذا اجلنــس غــري متعــن، وهــذا املعــى الــذي تــدل 
عليــه النكــرة -وهــو الداللــة علــى فــرد واحــد مــن أفــراد 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، فــإّن علــم اجلنــس عندهــم يعــي )اللفــظ املوضــوع 
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للماهيــة بقيــد التعــنُّ الذهــي())))، أي بكــون اللفــظ موضوًعــا إبزاء ماهيــة متعينــة يف 
الذهــن عــن ســائر املاهيــات، دون اعتبــار ابألفــراد يف اخلــارج. 

فالفــرق بــن اســم اجلنــس وعلــم اجلنــس هــو أن اســم اجلنــس –كمــا ســبق- يــراد 
بــه اللفــظ الــدال علــى املاهيــة مــن حيــث هــي هــي دون اعتبــار كــون ذلــك مقيَّــًدا 
ابملعــى الذهــي دون اخلارجــي أو اخلارجــي دون الذهــي، بــل هــو معــى كلِّــيٌّ يصــدق 
علــى الذهــي واخلارجــي مًعــا، بينمــا علــم اجلنــس يــراد بــه ماهيــة الشــيء وحقيقتــه مــن 
حيــث متيزهــا عــن غريهــا مــن املاهيــات األخــرى الكائنــة يف الذهــن، دون النظــر إىل 
أفرادهــا يف اخلــارج، وإمنــا ابعتبــار حضورهــا يف الذهــن جمــردًة وتعيُّنهــا فيــه))))، ولعلــه 
إمنــا كان علًمــا مــع كونــه غــري معــنِّ لفــرد مــن األفــراد بــل هــو متنــاِوٌل للماهيــة بعامــة 
مــن جهــة تعيينــه لتلــك املاهيــة يف الذهــن، وفصلــه هلــا عــن غريهــا مــن املاهيــات 
واحلقائــق األخــرى، كمــا يســمى العلــم الشــخصي علًمــا لتعيينــه مســماه، وفصلــه لــه 

عــن غــريه مــن األشــخاص)))).

فداللــة اســم اجلنــس واملطلــق علــى حقيقــة الشــيء غــري مقيــدة ال ابلذهــن وال 
ابخلــارج، بــل هــي مطلقــة فيهمــا، وداللــة النكــرة عليهــا مقيــدة بكوهنــا تقــع علــى 
واحــد غــري متعــن مــن أفــراد 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 مدلــواًل هبــا علــى واحــد متعــن مــن أفرادهــا يف اخلــارج- فذلــك هــو املعــرَّف 
بـــ)أل())))، وال اشــتباه بينهــا وبــن شــيء مــن املصطلحــات الســابقة؛ خلروجهــا مــن 

التنكــري إىل التعريــف.



د. حسن بن ُغرم بن محّمد الكعبّي الَعْمرّي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢3٧

وبيان مفاهيم هذه املصطلحات ابملثال على النحو اآليت:

لفــظ )أســد( حــن يكــون مــراًدا بــه ماهيــة األســد، وحقيقتــه املاثلــة يف الذهــن 
لذلــك احليــوان املعــروف مــع اعتبــار أن هــذه املاهيــة هلــا أفــراد يف اخلــارج كلهــم منتمــون 

هلــذه املاهيــة يكــون لفــظ )أســد( هبــذا املعــى مطلًقــا، واســم جنــس.

وحــن يــراد هبــذا اللفــظ واحــٌد مــن األســود غــري متعــن مــن أفــراد هــذه املاهيــة يف 
اخلــارج يكــون هــذا اللفــظ نكــرة.

وحــن يطلــق لفــظ )أســامة( مــراًدا بــه األســد يكــون املقصــود منــه ماهيــَة األســد، 
وحقيقتَــه احليوانيــة املاثلــة يف الذهــن، املمتــازة عــن غريهــا مــن املاهيــات األخــرى، دون 
النظــر إىل اعتبــار أن هلــذه املاهيــة أفــراًدا يف اخلــارج، وإمنــا الشــأن يف التصــور الذهــي 

لتلــك املاهيــة، وتعيُِّنهــا فيــه مــن بــن ســائر املاهيــات، وهــذا هــو علَــم اجلنــس.

وحن يطلق لفظ )األســد( على أســد معن ابلعهد الذهي أو الذكري املفهوم 
مــن )أل( العهديــة فإنــه يــراد بــه املعرفــة، ال النكــرة، ويكــون مدلولــه معيًنــا يف اخلــارج 

مــع مــا دل عليــه اللفــظ مــن املاهيــة، واحلقيقــة الذهنيــة للحيــوان املعــروف.

فهــذه الفــروق املتحصــل عليهــا بــن كلٍّ مــن النكــرة، واملطلــق، واســم اجلنــس، 
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 
معــايَن أخــرى يف التفريــق بــن بعــض هــذه املصطلحــات تشــوهبا الصعوبــة، ويكتنفهــا 
الغمــوض، كمــا قــال املــرداوي: »والفــرق بــن علــم اجلنــس واســم اجلنــس مــن أغمــض 
مســائل النحــو«))))، وقــال القــرايف يف هــذا املعــى وتصويــِر غمــوض حتريــر بعــض 
هــذه املصطلحــات مــن بعضهــا: »وحتريــر الفــرق بــن َعَلــم اجلنــس وعلــم الشــخص، 
وعلــم اجلنــس واســم اجلنــس هــو مــن نفائــس املباحــث، ومشــكالت املطالــب، وكان 
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اخلسروشــاهي يقــرره، ومل أمسعــه مــن أحــد إال منــه، وكان يقــول: مــا يف البــالد املصريــة 
مــن يعرفــه«))))، مث أورد يف بيــان الفــرق بينهــا كالًمــا غامًضــا! وقــد عقــب الشــاطيب 
األصــويل النحــوي علــى ذلــك الــكالم بعــد أن نقلــه وكالَم القــرايف الســابَق بقولــه: 
»...وتصرحيــه أبّن أهــل ُقطــره ال يعرفــه منهــم أحــٌد ســواه شــاهد أبنــه ال يعرفــه!«)))).

وأمــا عامــة النحويــن وبعــض األصوليــن فــريون أنــه ال فــرق بــن النكــرة واملطلــق 
واســم اجلنــس يف دالالهتــا))))، فجميعهــا تعــي اللفــظ الــدال علــى واحــد غــري معــنَّ، 

وإمنــا هــو شــائع يف جنســه)))).

بــل صــرَّح اآلمــدي يف تعريفــه للمطلــق أبنــه »النكــرة يف ســياق اإلثبــات«)1))، 
فجعــل املطلــق هــو نفــَس النكــرة.

وعّرفــه ابــُن احلاجــب األصــويلُّ أبنــه: »مــا دل علــى شــائع يف جنســه«))))، وهــذا 
نفســه مــا تُعــرَّف بــه النكــرة يف بعــض كتــب النحــاة)))).

هــذه  داللــة  بــن  النحــاة  تفريــق  عــدم  علــى  التنبيــه  يف  حســن  عبــاس  يقــول 
املصطلحــات، وكوهِنــا عندهــم مبعــى واحــد: »النكــرة تســمى أيًضــا )اســم جنــس( 

عنــد مجهــرة كبــرية مــن النحــاة، ال تــرى فرقًــا بينهــا وبــن اســم اجلنــس«)))).

وإمنــا مل يفــّرِق النحــاة بــن هــذه الثالثــة فعــّروا هبــا مجيًعــا عــن معــى واحــد؛ ألن 
التفريــق بينهــا ليــس مــن مقتضيــات الصنعــة النحويــة، وال مــن متطلبــات القواعــد 
ــس تلــك الفــروق العقليــة الغامضــة الــي حّقــق  اللغويــة، فلــم يكونــوا حباجــة إىل تلمُّ
فيهــا األصوليــون، إذ ال أتثــري هلــا يف أحــكام النحــو، لكنهــا ممــا تدعــو إليــه حاجــة 

األصــويل لتصــّور القضــااي العقليــة الــي تعنيــه يف علــم األصــول)))).
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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 ُأخــذ عليــه مــن عــدم تفريقــه بينهمــا 
مــن وجهــة النظــر األصوليــة، فذكــر أن الــذي محــل ابــن احلاجــب علــى عــدم التفريــق 

كــوُن منــاِط احلكــم الشــرعي هــو األفــراَد يف اخلــارج ال املاهيــات يف الذهــن)))).

لكــن أكثــر األصوليــن علــى التفريــق بــن النكــرة واملطلــق؛ ملــا تتطّلبــه حاجــة 
النظــر العقلــي يف املباحــث األصوليــة، ومــا تســتتبع مــن فــروٍع فقهيّــة، يقــول الزركشــي 
النحــاة يف  وموافقتــه جلمهــور  للمطلــق،  األصوليــن  بعــض  تعريــف  مناقشــته  عنــد 
عــدم تفريقهــم بينــه وبــن النكــرة، ومنتقــًدا طريقــة ابــن احلاجــب يف موافقتــه النحــاة 
يف عــدم التفريــق، مــع تســويغ ذلــك للنحويــن؛ الختــالف طبيعــة مســائل الِعْلمــن: 
»وأمــا اآلمــدي وابــن احلاجــب فقــاال: )إنــه الــدال علــى املاهيــة بقيــد الوحــدة الشــائعة 
كالنكرة(... وبنحو ذلك ُعرِّف النكرة يف كتب النحو، إال أن الذي دعا اآلمديَّ 
إىل ذلك هو أصله يف إنكار الُكلِّيِّ الطبيعي، وأما ابُن احلاجب فإنه ال ينكره، بل 
هــو مــع اجلمهــور يف إثباتــه، لكــّن الداعــَي 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؛ الشــراك املطلــق والنكــرة 
يف صياغــة األلفــاظ مــن حيــث قبــول )أل(، وغــري ذلــك مــن األحــكام، فلــم حيتاجــوا 

إىل الفــرق، أمــا األصوليــون والفقهــاء فإهنمــا عندهــم حقيقتــان خمتلفتــان«)))).

فكالمه ظاهر يف أن كالًّ من النكرة واملطلق -الذي هو اسم اجلنس- حقيقٌة 
خمتلفــٌة عــن األخــرى فيمــا يعــي النظــر األصــويل، واألحــكام الفقهيــة، لكنهمــا مــن 
جهــة النظــر النحــوي ال يفرقــان؛ ألن جمــال النظــر فيــه إمنــا هــو يف الصناعــة اللفظيــة، 

والنكــرة واملطلــق مّتحــدان 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)))).

أمــا مــن جهــة املعــى فقــد اختلــف كالمهــم فيــه، فمــن النحــاة مــن عــّده يف املعــى 
نكــرة، وإن كان لفظــه معرفــة؛ ألنــه ال يعــنِّ فــرًدا مــن اجلنــس، فحالــه يف ذلــك حــال 

اســم اجلنس، فـ)أســامة( مراًدا به األســُد صاحل لكل أســد)))).

املعــى -كمــا  اجلنســي يف  العلــم  تعريــف  رأى  مــن  علــى  رادًّا  الرضــي  يقــول 
ــرًا لثبــوت التعريــف اللفظــي للعلــم اجلنســي دون التعريــف املعنــوي، وأن  ســيأيت- ومنظِّ
هــذا ممــا ال يســتنكر: »...وأقــول: إذا كان لنــا أتنيــث لفظــي، كـ)غرفــة، وبشــرى، 
وصحــراء(، ونســبة لفظيــة، حنــو )كرســّي(، فــال أبس أن يكــون لنــا تعريــف لفظــّي، 

إمــا ابلــالم، كمــا ذكــران قبــل، وإمــا ابلَعَلميــة، كمــا يف )أســامة، وثعالــة(«)))).

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 حــدِّ النكــرة، فلمــا وجــدان فيهــا أحــكام املعــارف أطلقنــا عليهــا معــارف... هــذه 

األمســاء شــائعة شــياع النكــرات«)1)).

لكــنَّ كثــريًا مــن النحــاة عــّدوا العلــم اجلنســي معرفــة يف املعــى كمــا هــو كذلــك 
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 قصــًدا؛ كداللــة لفــظ )أســامة( علــى واحــد مــن جنــس 
األســد، فــإن املقصــود مــن لفــظ )أســامة( عنــد وضعــه لألســد نفــُس املاهيــة املتعينــة 
يف الذهــن، املمتــازة عــن غريهــا مــن املاهيّــات، مث لــزم مــن إطالقــه علــى تلــك املاهيــة 
ــه علــى متعــدد))))؛ فهــو يف تعريفــه مبنزلــة االســم  مــع تعــدد أفرادهــا يف اخلــارج داللُت
املعــّرف بـــ)أل( اجلنســية، الدالــة علــى احلقيقــة، فــال هــو مبنزلــة الَعلَــم الشــخصي يف 
تعيــن مســمًّى خــارج الذهــن، وال مبنزلــة املعــّرف بـــ)أل( العهديــة الدالــة علــى واحــد 

بعينــه يف اخلــارج، لكنــه أيًضــا ليــس مــن قبيــل النكــرة، بــل مــن قبيــل املعرفــة)))).

يقــول الشــاطيب يف حتريــر هــذا املعــى: »فــإن قلــت: هــل الَعَلــم اجلنســيُّ يــرادف 
اســم اجلنــس النكــرة أم ال؟ فاجلــواب: أنــه ليــس مبــرادٍف لــه مــن حيــث هــي واقعــة 
علــى واحــد غــري معــنَّ يف جنســه، كمــا أن زيــًدا ال يــرادف النكــرة كذلــك، وإمنــا هــو 
مــرادف الســم اجلنــس املعــرَّف ابلــالم اجلنســية... فــإن ذكــَر أحــٌد مــن النحويــن أنــه 
مــرادٌف للنكــرة فعلــى حلــظ معــى اجلنــس فيهــا، ال علــى حلــظ وقوعهــا علــى واحــد 
مــن أفــراد اجلنــس ال بعينــه، ومهــا مقصــدان متباينــان... فقــد ظهــر إًذا أن علــم اجلنــس 

مــرادف يف املعــى الســم اجلنــس املعــّرف ابلــالم العهديــة يف اجلنــس«)))).

فكالمــه هــذا صريــٌح يف أن علــم اجلنــس يعــنِّ احلقيقــة الذهنيــة مــن بــن ســائر 
احلقائــق مــن جهــة، ويفصلهــا عــن أفرادهــا اخلارجيــة الــي تــدل عليهــا النكــرة مــن جهــة 
أخرى، فهو يف ذلك مســاو الســم اجلنس املعّرف بـ)أل( اجلنســية، فإن اســم اجلنس 
حــن ال تكــون فيــه )أل( يكــون معنــاه معــى النكــرة مبــا تــدل عليــه مــن واحــٍد غــري 
معــّنٍ مــن أفرادهــا يف اخلــارج، وليــس معناهــا حينئــٍذ مّتجًهــا إىل احلقيقــة الذهنيــة يف 
نفســها، فــإذا دخلــت عليــه )أل( كان مدلولــه حضــوَر احلقيقــة اجلنســية يف الذهــن، 

وتعيُـَّنهــا فيــه دون اعتبــار ابألفــراد)))).



الّنِكرة حقيقتها، أقسامها، اختالف أحكامها النحوية

٢٤٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

ُ ُمســّماه بغــري قيــٍد  ــم اجلنــس أبنــه »اســم يعــنِّ وهلــذا عــّرف بعــض النحويــن َعَل
تعيــن ذي األداة اجلنســية، أو احلضوريــة«))))، فحــن يقــال: )جــاء رجــل( يكــون 
لفــظ )رجــل( نكــرًة مــراًدا منهــا الداللــُة علــى واحــٍد غــري معــنَّ مــن أفــراد هــذا اجلنــس، 
فــإذا دخلــت عليــه )أل( اجلنســية يف حنــو: )الرجــل أقــوى مــن املــرأة( مل يكــن الواحــد 
املفــرد خــارج الذهــن مقصــوًدا، بــل املقصــود املاهيــة املتعينــة يف الذهــن هلــذا اجلنــس 
دون النظــر إىل أفرادهــا، فكذلــك الفــرق بــن اســم اجلنــس مــن غــري )أل( وعلــم 
اجلنــس، كـ)أســد( و)أســامة(، فــإن الفــرق بينهمــا هــو الفــرق نفســه بــن )أســد( مــراًدا 

بــه فــرٌد مــن اجلنــس، وبــن )األســد( مــراًدا بــه حقيقــة اجلنــس.

يقــول ســيبويه يف بيــان َعَلــم اجلنــس: »هــذا ابٌب مــن املعرفــة يكــون فيــه االســم 
اخلــاصُّ شــائًعا يف األمَّــة ليــس واحــٌد منهــا أوىل بــه مــن اآلخــر، وال يُتوّهــم بــه واحــد 
دون آخــر لــه اســم غــريه، حنــو قولــك لألســد: )أبــو احلــارث، وأســامة(، وللثعلــب: 
)ثُعالــة، وأبــو احلصــن، ومَسَْســٌم(، وللذئــب: )َدَأالن، وأبــو َجْعــدة(... فــكل هــذا 
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 خرمهــا نصبًــا، مــن ِقبَــل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــٌد(، فـ)زيــد( اســٌم 
ملعــى قولــك: )هــذا الرجــل(، إذا أردَت شــيًئا بعينــه، قــد عرفــه املخاطَــب حبْليتــه، أو 
أبمــر قــد بلغــه عنــه قــد اختُــص بــه دون مــن يعــرف... وإذا قلــت: )هــذا أبــو احلــارث( 
فأنــت تريــد هنــا )األســد(، أي هــذا الــذى مسعــَت ابمســه، أو هــذا الــذى قــد عرفــَت 
أشــباهه، وال تريــد أن تشــري إىل شــيء قــد عرفــه بعينــه قبــل ذلــك، كمعرفتــه زيــًدا، 
ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا االســم، فاختُــّص هــذا املعــى ابســم 
كمــا اختُــص الــذي ذكــران بـ)زيــد(؛ ألن )األســد( يتصــرف تصــرف )الرجــل( ويكــون 

نكــرة، فــأرادوا أمســاء ال تكــون إال معرفــة، وتلــزم ذلــك املعــى«)))).
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ومع أن أاب حيان استشــهد بتفريق ســيبويه يف هذا النص بن )أســامة( و)زيد( 
علــى كــون العلــم اجلنســي نكــرة، فــإن احلــقَّ أن يف هــذا النــص لســيبويه مــا يشــري 
إىل أن املقصــود بَعلَــم اجلنــس مــا ســبق بيانــه مــن كونِــه داالًّ علــى احلقيقــة اجلنســية 
دوَن أفرادهــا، وكونِــه يف ذلــك مســاواًي الســم اجلنــس املعــرَّف بـــ)أل( اجلنســية، فــإن 
حديثــه هنــا مل يقتصــر علــى األحــكام اللفظيــة للمعرفــة، وجرايهنــا علــى علــم اجلنــس 
اللفظــي، وإمنــا ذكــر  اجلانــب  فيــه مقتصــر علــى  التعريــف  يقــال أبن حكــم  حــى 
ذلــك، وتعــّداه إىل الــكالم علــى احلكــم املعنــوي لعلــم اجلنــس، ففــّرق بينــه وبــن العلــم 
الشــخصي واملعــرَّف بـــ)أل( العهديــة مــن جهــة كوهنمــا يعيِّنــان فــرًدا بعينــه، أمــا علــم 
اجلنــس فهــو يعــن حقيقــة جنســية صاحلــة لــكل فــرد ينتمــي إليهــا، وليــس شــائًعا شــياع 
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 بـــ)أل( يف )األســد( الــي للعهــد، بدليــل قولــه بعــد هــذا: 
»ولكنــه أراد هــذا الــذى كل واحــد مــن أمتــه لــه هــذا االســم«، فالــكالم ليــس عــن 
واحــد غــري معــن، كمــا هــو حــال النكــرة، وال هــو عــن واحــد بعينــه فتكــون )أل( يف 
قولــه )األســد( عهديــة، وإمنــا الــكالم علــى حقيقــِة هــذا اجلنــس، وجممــوِع هــذه األّمــة.

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 ِقبَــل أنــك إذا قلــت: )هــذا زيــٌد(، 
فـ)زيد( اسٌم ملعى قولك: )هذا الرجل(، إذا أردَت شيًئا بعينه«، فـ)أل( يف )الرجل( 
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 املعــنِّ لفــرد مــن اجلنــس، وإمنــا هــو مّتجــه إىل احلقيقــة اجلنســية يف ذاهتــا.
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وللمــرادي كالم حســن يؤكــد هــذا املفهــوم مــن كالم ســيبويه، ويــرد فيــه علــى مــن 
عــّد العلــم اجلنســي معرفــة لفظًــا نكــرة معــى؛ حبجــة شــياعه، ودخولــه يف حــّد النكــرة، 
يقــول: »وإجــراء  النكــرة،  بينــه وبــن  املقصــود ابلعلــم اجلنســي، والفــرق  ــص  ويلخِّ
العــرب )أســامَة( وحنــَوه جُمــرى املعــارف، و)أســًدا( وحنــوه جُمــَرى النكــرات دليــل علــى 
ــدا معــًى ملــا افرقــا لفًظــا، والقواعــد أتىب ذلــك، فتعــّن  افــراق مدلوليهمــا؛ إذ لــو احتَّ
إذ ذاك طلــب الفــرق بينهمــا، وقــد فــّرق بعــض أهــل املعقــول أبن )أســًدا( وضــع علــى 
ــياع، و)أســامة( وضــع علــى معــى  شــخص ال ميتنــع أن منــه أمثــااًل فوِضــع علــى الشَّ
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 
األشــخاص... وقــال ســيبويه: )هــذا ابب مــن املعرفــة فيــه االســم اخلــاص شــائًعا يف 
أمتــه ليــس واحــٌد منهــا أوىل بــه مــن اآلخــر(، فجعلــه معرفــة خاصــة، والظاهــر أن 
ذلــك يف املعــى، وال ينــايف وصَفــه بكونــه خاصًّــا وصُفــه ابلشــيوع إذا مُحــل علــى املعــى 

املتقــدم«)))).
وخالصــة القــول أن النكــرة واملطلــق واســم اجلنــس جيمعهــا حقيقــة واحــدة يف 
التصــور النحــوي وهــي داللــة اللفــظ علــى فــرٍد غــري 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 تُعــنِّ املقصــود منهــا، فتحــدَِّده مــن بــن 
بقيــة أفــراد جنســه، ومــن غريهــم، وعلــى هــذا فاالســم النكــرة ال يُعــنِّ فــرًدا، وال حيــدِّد 
شــخًصا، وإمنــا يتنــاول جنًســا، يدخــل فيــه أفــراد متعــددون، ليــس واحــٌد منهــا أبوىل 

بذلــك االســم مــن غــريه مــن أولئــك األفــراد الذيــن يتناوهلــم اللفــظ.
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غــري أن النكــرة يف تناوهلــا لألفــراد املتعــددة الداخلــة حتــت لفظهــا ليســت علــى 
حــدٍّ ســواء، وال داللُتهــا علــى اتســاع دائــرة تلــك األفــراد وضيقهــا أو انطــالق ذلــك 
اللفــظ علــى جمموعهــم، أو أيٍّ منهــم شــيًئا واحــًدا، وال أحكامهــا -ســواء أكانــت 
أحكاًمــا شــرعية أم لغويــة- مّتِحــدًة، وإمنــا خيتلــف األمــر تبًعــا الختــالف نــوع النكــرة 
مــن حيــث داللتهــا يف نفســها، أو فيمــا تعلّــق هبــا، أو يف ســياقها الــذي وردت فيــه.

ومــن هــذه اجلهــة -وهــي داللــة النكــرة علــى أفرادهــا علــى اختــالف أحواهلــا- 
ميكــن تقســيم النكــرة ثالثــة أقســام: النكــرة املطلقــة، والنكــرة العامــة، والنكــرة اخلاصــة، 
وفيمــا يلــي عــرٌض وأتصيــٌل هلــذه األنــواع الثالثــة، ســواء مــن جهــة النظــر العقليــة 
األصوليــة، أو مــن جهــة النظــر اللغويــة النحويــة؛ ملــا يســتتبع ذلــك مــن أحــكام حنويــة 

يكــون عرضهــا ومناقشــتها يف املبحــث التــايل.

أوًل/ النكرة املطلقة: 
يه األصوليــون )مطلًقــا( يســميه  ســبق الــكالم يف الفصــل األول علــى أن مــا ُيســمِّ
النحاة )نكرة( دون وصف زائد غالًبا، وليس تفريق األصولين بن املطلق والنكرة؛ 
بكــون املطلــق هــو اللفــَظ الــدال علــى املاهيــة مــن حيــث هــي دون قيــد، وكــوِن النكــرة 
هــي اللفــَظ الــدال علــى املاهيــة مــع قيــد الوحــدة الشــائعة مبشــكل علــى هــذا املعــى؛ 
فــإن النحــاة ال يفرقــون بينهمــا، بــل يعــدون املطلــق والنكــرة شــيًئا واحــًدا، ووافقهــم 
علــى ذلــك بعــض األصوليــن كمــا ســبق، مث إن تفريــق مــن فــرَّق 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، فاألفــراد إًذا تدخــل يف 

املطلــق؛ لضــرورة عــدم وجــوده يف اخلــارج إال يف ضمنهــا«)))).
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ومــن هنــا فــإن النحــاة إذا عــّروا ابلنكــرة دون وصفهــا بشــيء فهــم يعنــون بذلــك 
مــا تقــّرر مــن كــون اللفــظ داالًّ علــى واحــد غــري معــن، فيكــون شــائًعا يف جنســه))))، 
ويكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد جنــس مــا مقصــوًدا مــن ذلــك اللفــظ، وداخــاًل فيــه، دون 
تعيــن لفــرد مــن اجلنــس، ودون تعميــم جملمــوع اجلنــس، ودون ختصيــص فئــة مــن أفــراد 
ــه اللفــظ  اجلنــس دون ســائر فئاتــه، وهــذا هــو حقيقــة النكــرة املطلقــة، الــي تفيــد توجُّ
، حبيــث يكــون أيُّ فــرد مــن أفــراد اجلنــس الــذي  إىل مفــرد واحــٍد شــائع غــري متعــنِّ

تــدل عليــه تلــك النكــرة قابــاًل لذلــك اللفــظ.

وإمنــا أطلقــوا القــول بكــون هــذا النــوع هــو النكــرَة لقصدهــم إىل النكــرة احملضــة 
اخلالصــة مــن شــائبة التعريــف، خبــالف العــام واخلــاص، فهمــا مــن قبيــل النكــرة غــري 
احملضــة الــي تقــرب مــن املعرفــة، علــى مــا ســيأيت بيانــه، وإال فــإن النكــرة مبعناهــا العــامِّ 
املقابــل للمعرفــة يتنــاول األقســام الثالثــة املذكــورة؛ خلروجهــا مجيًعــا عــن أقســام املعرفــة، 
فعلــى هــذا تكــون »النكــرة أعــمَّ مــن املطلــق، ويســاويها مــا مل تُقيَّــْد، أو يدخــل عليهــا 

مــا يفيــد عمومهــا«)1)).

يقــول القــرايف يف أتكيــد كــون مــا يســميه األصوليــون مطلًقــا هــو النكــرَة عيَنهــا يف 
ســياق اإلثبــات عنــد النحــاة، الــي يكــون املعــى معهــا ال عمــوم فيــه وال خصــوص، 
يقــول  نكــرة،  إنــه  النحــاة:  يقــول  شــيٍء  متعــن: »وكلُّ  غــري  واحــًدا  يتنــاول  وإمنــا 
األصوليــون: إنــه مطلــق، وإن األمــر يتــأدَّى بفــرد منــه، فــكل نكــرة يف ســياق اإلثبــات 
مطلــق عــن األصوليــن، فمــا أعلــم موضًعــا وال لفظًــا مــن ألفــاظ النكــرات خيتلــف فيهــا 
النحــاة واألصوليــون، بــل أمســاء األجنــاس كلهــا يف ســياق الثبــوت هــي نكــرات عنــد 

النحــاة، ومطلقــات عنــد األصوليــن«)))).
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 - ومــن هنــا فــإن النكــرة املطلقــة -املّتجهــَة داللُتهــا إىل فــرد واحــد غــري متعــنِّ
تُعــَرف بكوهنــا واقعــة يف ســياق اإلثبــات، فــإذا قيــل: )أكــرِْم رجــاًل(، أو )أعتِــْق رقبــة( 
كان الــكالم مثبًتــا، وكانــت النكــرة حينئــٍذ مطلقــة، صاحلــة ألّي رجــل أو أيَّــة رقبــة، 
بدليــل اخلــروج مــن عهــدة األمــر ابإلكــرام أو العتــق حبصــول ذلــك لواحــد مــن هــذا 

اجلنــس)))).

وكذلــك فــإن داللــة النكــرة علــى مطلــق الــذات يُتحصَّــل عليــه مــن لفظهــا املفــرد 
دون أن يــزاد عليــه لفــظ آخــر، فــإّن »ضابــط اإلطــالق أنّــك تقتصــر علــى مســّمى 
اللفظــة املفــردة، حنــو )رقبــة، أو إنســان، أو حيــوان(، وحنــو ذلــك مــن األلفــاظ املفــردة، 
فهــذه كلهــا ُمْطَلقــات، ومــى زِدت علــى مدلــول اللفظــة مدلــواًل آخــر بلفــظ أو بغــري 
لفــظ صــار مقيّــًدا، كقولــك: )رقبــة مؤمنــة، أو إنســان صــاحل، أو حيــوان انطــق(«)))).

ومبــا أّن الــكالم يف الفصــل الســابق كان منصبًّــا يف مجلتــه علــى هــذا القســم مــن 
النكــرات، ابعتبــاره املعــى اأَلوَّيل للنكــرة، فــإن مــا ورد فيــه مــن الكشــف عنهــا، وبيــان 

حقيقتهــا كاٍف، وليــس مثــة حاجــة إىل تكــرار مــا تقــّرر.

وإمنا كان الكالم على حقيقة النكرة متَِّجًها للمطلقة خاّصة؛ ألهنا األصل يف 
األمســاء، وهــي اأُلوىل يف التصــور، وهــي اجملــردة عــن املؤثــرات، اخلاليــة مــن األوصــاف 
التعريــف،  لتوغُّلهــا يف اإلهبــام، وبعدهــا عــن  الــذات، وهــي احملضــة  الزائــدة علــى 

وســالمتها مــن رائحتــه.

اثنًيا/ النكرة العامة:
وقــع يف كالم بعــض األصوليــن تســمية املطلــق ابلعــام، والتعبــري ابلعمــوم عمــا 
تلتبــس املصطلحــات بعضهــا  لئــال  يتطلَّــب حتريــرًا  املطلــق، وهــذا  مــن معــاين  هــو 
ببعــض، وبيــان ذلــك أهنــم يعــدون العمــوم نوعــن: عموًمــا بدليًّــا، وعموًمــا مشوليًّــا.



الّنِكرة حقيقتها، أقسامها، اختالف أحكامها النحوية

٢٤٨                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

عــن  بــداًل  واحــد  علــى كل  »تصــدق  النكــرة  أن  البــديل  ابلعمــوم  فيقصــد 
اآلخــر«))))، فيكــون مــراًدا منهــا النكــرة املطلقــة، أي حــن تقــع يف ســياق اإلثبــات، 
البــدل))))، وليــس  أفــراد اجلنــس علــى  فــرد مــن  لــكل  اللفــظ  مــن جهــة صالحيــة 
مقتضــاه تنــاوَل اجلميــع يف آن واحــد، يقــول العالئــي: »العمــوم علــى قســمن: عمــوم 
الثــاين، وعمــوم  أقــوى منــه يف  الشــمول، وعمــوم الصالِحيَــة، وإن كان يف األول 
الصالحيــة هــو املطلــق، وتســميته عامًّــا بســبب أن مــوارده غــري منحصــرة، ال أنــه يف 
نفســه عــامٌّ... ويقــال لــه عمــوم البــدل أيًضــا... خبــالف عمــوِم الشــمول، فإنــه يلزمــه 

تتبــع األفــراد الداخلــة حتــت هــذا اللفــظ...«)))).

فعمــوم الشــمول إًذا -وهــو املقصــود اآلن- يــراد بــه )اللفــُظ املســتغرُق جلميــع مــا 
يصلــح لــه مــن غــري حصــر( ))))، حبيــث يتنــاول مجيــع األفــراد، فــال خيــرج شــيء منهــا 
عنــه، ولذلــك ألفــاظ متعــددة، غــري أن الــذي يعنينــا هنــا »مــن صيــغ العمــوم النكــرُة 
يف ســياق النفــي، وقــد اتّفــق مجيــع القائلــن أبن للعمــوم صيغــًة ختصُّــه علــى أن ذلــك 

يف اجلملــة مــن ِصَيغِــه، بــل هــي أقــوى الصيــغ داللــة«)))).

وليســت داللــة النكــرة علــى العمــوم بذاهتــا، وإمنــا بتأثــري مــن غريهــا، وهــو وقوعهــا 
يف ســياق النفــي، ومــا مل تكــن النكــرة يف ســياق يقتضــي أن تعــّم فإهنــا ال تعــم؛ ألن 
املعــى األصلــي هلــا واأَلوَّيل املتحصَّــل عليــه منهــا دون أتثــري مــن غريهــا هــو اإلطــالق 
الــذي ســبق بيانــه، يقــول القــرايف: »فإنــه لــوال النفــُي مل يبــق إال مطلــق النكــرة، وهــي 

ال تفيــد العمــوم بنفســها«)))).

وجيــدر القــول أبنــه ليــس كل نكــرة وقعــت يف ســياق النفــي تُفيــد العمــوم، وإمنــا 
النكــرة صاحلــة  العمــوم، وكانــت  منهــا  إذا كان مقصــوًدا  الســياق  هــذا  تفيــده يف 
للداللــة عليــه، وضابــط صالحيتهــا لذلــك أنــه ميكــن زايدة )ِمــن( قبلهــا، وميكــن 
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اســتبدال لفــظ مــن ألفــاظ النكــرات العامــة هبــا)1))، ويُعــى أبلفــاظ النكــرات العامــة 
األلفــاظ الــي ال تســتعمل إال يف النفــي، فتكــون داللتهــا مقصــورة علــى العمــوم، 
كلفــظ )أحــد( إذا أريــد بــه عمــوم اجلنــس، ال أن يكــون دااًل علــى معــى كلمــة 
)واحــد(، ومثلــه )عريــب، وداّير( وغريهــا مــن األلفــاظ الناّصــة علــى العمــوم)))).

فــإن قولنــا مثــاًل: )مــا قــام رجــٌل بــل رجــالن( 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 رجــٌل( كان الــكالم 
حمتِمــاًل لنفــي الواحــد، فــال تكــون النكــرة عامــة، وحمتمــاًل لنفــي اجلنــس، فتكــون عامــة 
مســتغرقة جلميــع األفــراد، وعليــه فــال يصــح إطــالق القــول بعمــوم النكــرة ولــو كانــت 
يف سياق النفي إال إذ صّح زايدة )ِمن(، أو وضع لفظ )أحد(، أو حنوه موضَعها، 
حنــو )مــا قــام مــن رجــل(، و)مــا قــام أحــٌد(؛ ألن فيهمــا التنصيــص علــى العمــوم)))).

وكذلــك يف حنــو )ال رجــٌل يف الــدار( ابلرفــع، تكــون النكــرة فيــه حمتملــة للواحــد، 
ولعمــوم اجلنــس، وليــس جمــرد جمــيء النكــرة يف ســياق النفــي بقاطــع يف العمــوم، وال 
انصًّــا عليــه، بدليــل جــواز أن يقــال فيــه: )ال رجــٌل يف الــدار بــل رجــاٌل( ))))، خبــالف 
حنــو )ال رجــَل يف الــدار( ابلنصــب، فــإن النكــرة فيــه عامــة؛ ألنــه يف معــى مــا زيــدت 

فيــه )ِمــن( املفيــدة للتنصيــص علــى العمــوم)))).

يقــول الســريايف يف التصريــح هبــذا املعــى والتأكيــد عليــه: »)ال رجــَل يف الــدار( 
جــواُب: )هــل ِمــن رجــٍل يف الــدار؟(، وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون 
جــواب مســألة، وملــا كان )ال رجــَل يف الــدار( نفًيــا عامًّــا كانــت املســألة عنــه مســألة 
عامــة، وال يتحّقــق هلــا العمــوم إال إبدخــال )ِمــن(، وذلــك أنــه لــو قــال يف مســألته: 
)هــل رجــٌل يف الــدار؟(، جــاز أن يكــون ســائاًل عــن رجــل واحــٍد، كمــا تقــول: )هــل 
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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 رجــٌل(، فيحتمــل العمــوم، وحيتمــل 
أن يكــون رجــاًل بعينــه؛ كقولــك: )مــا يف الــدار عبــدهللا(، فــإذا قلــت: )مــا يف الــدار 

ِمــن رجــٍل( مل يكــن إال عموًمــا«)))).

فهــذا صريــح يف أنــه ليــس كل نكــرة يف ســياق النفــي تفيــد العمــوم، وإمنــا يفيــده 
النكــرة يف ســياق النفــي إذا أريــد منهــا العمــوم))))، وعالمــة ذلــك جــواز زايدة )ِمــن( 
قبلهــا، أو كوهنــا جــوااًب عــن ســؤال فيــه معــى )ِمــن( الزائــدة، كمــا هــو احلــال مــع اســم 

ال النافيــة للجنــس)))).

يقــول ابــن الفخــار عنــد حديثــه عــن )ِمــن( الزائــدة، وأهنــا ال تدخــل إال علــى 
نكــرة يــراد منهــا العمــوم، وأنــه ليــس كل نكــرة وقعــت يف ســياق النفــي أفــادت العمــوم 
كمــا قــد يُـــَتوهَّم، بــل عالمــة إفادهتــا للعمــوم صحــة دخــول )ِمــن( عليهــا، مــع إشــارته 
إىل الفــرق بــن عمــوم النكــرات والنكــرات العامــة: »فأمــا الزائــدة فمعناهــا اســتغراق 
اجلنس أو أتكيد استغراقه، والفرق بينهما أن استغراق اجلنس إن كان مستفاًدا من 
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 كثــري مــن أهــل األصــول مــن إطــالق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي تفيــد 
العمــوم، وال بــد مــن التفصيــل كمــا ذكــرانه، فتأّملــه... )ِمــن( ال تــزاد يف النكــرة إال 
بشــرط أن يــراد بتلــك النكــرة اســتغراق اجلنــس قبــل دخــول )ِمــن( عليهــا، ودخــول 

)ِمــن( عالمــة علــى ذلــك املعــى«)))). 
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وهــذا املعــى أّكــد عليــه بعــض حمققــي األصوليــن أيًضــا))))، يقــول القــرايف بعــد 
أن قــرَّر عــدم عمــوم النكــرة يف بعــض ســياقات النفــي: »إذا تقــرر هــذا فأقــول: النكــرة 
يف ســياق النفــي تقتضــي العمــوم يف أحــد قســمن: مســموع وقيــاس، أمــا املســموع 
فهــي هــذه األلفــاظ، وأمــا القيــاس فهــو النكــرة املبّينــة، ومــا عــدا ذلــك فــال عمــوم فيــه، 

فهــذا هــو تلخيــص ذلــك اإلطــالق فيمــا وصلــت إليــه قــدريت«)1)).

وقــد أنكــر القــرايف إطــالق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي تفيــد العمــوم، 
وتعجَّــب منــه، فقــال: »وأمــا النكــرة يف ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب يف إطــالق 
العلمــاء مــن النحــاة واألصوليــن، يقولــون: النكــرة يف ســياق النفــي تعــم، وأكثــر هــذا 
اإلطــالق ابطــل«))))، مث أورد كالًمــا لبعــض النحــاة مــن حنــو مــا ســبق تقريــره عــن 
بعضهــم يف منــع هــذا اإلطــالق، وأن مــن النكــرة مــا يكــون يف ســياق النفــي وال يعــم.

وقــال العالئــي تعليًقــا علــى بعــض كالم القــرايف يف هــذه املســألة: »وهــو وارد 
علــى كل مــن أطلــق ذلــك مــن أئمــة األصوليــن، ويكــون كالم مــن تقــدم ذكــره مــن 
لــكالم األصوليــن، كمــا خُتصَّــص القواعــُد العامــة ابلصــور  ًصــا  أئمــة العربيــة خمصِّ

اخلاصــة«)))).

وكمــا تــدلُّ النكــرة يف ســياق النفــي علــى العمــوم ابلضابــط الــذي تقــّرر -وهــو 
العامــة كـ)أحــد(  النكــرات  ألفــاظ  مــن  لفــظ  أو وضــع  قبلهــا  )ِمــن(  صحــة زايدة 
موضعهــا أو هبمــا مًعــا- فإهنــا أيًضــا تــدل علــى العمــوم ابلضابــط نفســه إذا وقعــت يف 
ســياقات أخــرى، كســياق النهــي؛ »ألن النكــرة يف ســياق النهــي كالنكــرة يف ســياق 
النفــي تعــم«))))، والنهــي شــبيه النفــي، كمثــل )ال تضــرب رجــاًل(، إذ يصــح أن يقــال 
فيــه: )ال تضــرب أحــًدا أو مــن أحــٍد(، و)ال تضــرب مــن رجــٍل( ))))، ومنــه قــول هللا 
تعــاىل: ﴿واعبــدوا هللا وال تشــركوا بــه شــيًئا﴾))))؛ فالنكــرة هنــا عامــة؛ إلمــكان زايدة 
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)ِمــن( كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿مــا كان لنــا أن نشــرك ابهلل ِمــن شــيٍء﴾))))، وإلمــكان 
وضــع لفــظ )أحــد( موضــع النكــرة، كمــا يف قولــه تعــاىل: ﴿وال يشــرْك بعبــادة ربِّــه 

أحــًدا﴾)))).

وأمــا النكــرة يف ســياق االســتفهام فقــد اختلــف موقــف العلمــاء منهــا، فالغالــب 
املشــتهر عــن النحــاة واألصوليــن إطــالُق القــول بعمــوم النكــرة يف ســياق االســتفهام، 
كمــا تعــم يف ســياق النفــي))))؛ ألن االســتفهام شــبيهه، بينمــا نبَّــه بعضهــم علــى أن 
، ال أن  عمــوم النكــرة يف ســياق االســتفهام مشــروط أبن يكــون االســتفهام إنــكارايًّ
يكــون حقيقيًّــا، أو تقريــراًي، يقــول العالئــي منبًِّهــا علــى هــذا املعــى ومشــريًا إىل خفائــه، 
وعــدم ظهــوره يف كالم بعــض العلمــاء: »إذا وقعــت النكــرة يف حيِّــز االســتفهام الــذي 
ســياقه لإلنــكار فإهنــا تكــون للعمــوم أيًضــا، كمــا هــي يف النفــي، كقولــه تعــاىل: ﴿هــل 
تعلــم لــه مسيًّــا﴾، وقولــه تعــاىل: ﴿فهــل تــرى هلــم مــن ابقيــة﴾، وقولــه تعــاىل: ﴿هــل 
حتــس منهــم مــن أحــد أو تســمع هلــم ركــزا﴾، ولذلــك وقعــت )أحــٌد( يف حيّــزه، كمــا 
يف النفــي، وهــذا ممــا أغفلــه مجيــع األصوليــن، ومل يذكــره منهــم ســوى القــرايف، لكنــه 
أطلــق، فقــال: النكــرة يف ســياق االســتفهام، وال بــد مــن تقييــد ذلــك ابســتفهام 
اإلنــكار، دون اســتفهام التقريــر وغــريه؛ ألن هــذا حممــول علــى النفــي، والنكــرة إمنــا 

تعــم مــن أجــل وقوعهــا يف النفــي، فــال بــد أن تكــون يف االســتفهام مبعنــاه«)))).

بــن  الشــاطيب  تفريــق  العمــوم  وممــا يؤكــد أن االســتفهام احلقيقــي ال يقتضــي 
االســتفهام والعمــوم عنــد شــرحه مســوغات االبتــداء ابلنكــرة مــن األلفيــة، فإنــه قــال: 
»واملثــال الثــاين: )هــل فــى فيكــم؟( وهــو نكــرة تقّدمهــا أداة اســتفهام، فحصلــت 
ليعــّن يف  غــري معــّن  الفائــدة بســببه، ووجــه حصوهلــا أن االســتفهام ســؤال عــن 
اجلــواب، فهــو ال يقتضــي فيمــا دخــل عليــه إال إهباَمــه، فأشــبه أداة العمــوم احلاصــرة، 
فحصلــت الفائــدة، ويشــمل هــذا املثــال ابملعــى كل أداة مــن أدوات االســتفهام... 
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فأفــاد بســبب  نفــي،  أداة  لنــا(، وهــذا نكــرة تقدمهــا  الثالــث: )فمــا خــلٌّ  واملثــال 
ذلــك، ووجــه حصــول الفائــدة أن النكــرة يف ســياق النفــي تعــم، وإذا عمــت كان 
مدلــول النكــرة مجيــع أفــراد اجلنــس؛ فصــارت النكــرة عنــد ذلــك يف معــى املعرفــة، 
فأفــادت«)1))، فجعــل مســوِّغ االبتــداء ابلنكــرة مــع النفــي هــو العمــوَم؛ ألن النكــرة 
يف ســياقه تقتضيــه، واملســوَِّغ مــع االســتفهام اإلهبــام، الــذي جيعلــه شــبيًها مبــا يفيــد 

العمــوم، ال أنــه يفيــد العمــوم.

وأّكــد الصبــان مــا ذكــره العالئــي، واستشــكل مثــال ابــن مالــك يف االســتفهام، 
مث وجَّهــه مبــا يؤيِّــد هــذا املعــى، يقــول شــارًحا كالم األمشــوين: »قولــه: )يف ســياق 
اســتفهام( اعــُرض أبن الــكالم يف العمــوم الشــمويل، والنكــرة يف ســياق االســتفهام 
، كمــا يف اآليــة الــي مثّــل هبــا الشــارح))))؛ ألنــه  إمنــا يكــون عمومهــا إذا كان إنــكارايًّ
يف معــى النفــي، ال إذا كان غــري إنــكاري، كمــا يف مثــال املصنِّــف، نعــم قــد تكــون 
يف غــري املنفــيِّ ومــا يف معنــاه والنهــِي للعمــوم الشــمويل جمــازًا، فينــّزل عليــه مثــال 
، فــال يكــون  املصنّــف، علــى أنـّـه ال مانــع مــن جعــِل االســتفهام يف مثالــه أيًضــا إنــكارايًّ

مَثَّ إشــكال«)))).

أمــا إذا قيــل: )أجــاء رجــٌل؟( علــى ســبيل االســتفهام احلقيقــّي فــإن النكــرة ال 
تُعــمُّ، بــل يكــون الســؤال عــن واحــد مــن هــذا اجلنــس؛ ألنــه ميكــن أن يقــال فيــه: 
)أجــاء رجــٌل أم رجــال؟(، فلــم يكــن املعــى علــى العمــوم، بــل علــى الواحــد، وإال مل 

يصــحَّ الــكالم.

وختــام القــول يف عمــوم النكــرة أن علمــاء األصــول قــد ذكــروا عالمــة دالــة علــى 
كــون اللفــظ عامًّــا، وهــي عالمــة صاحلــة لصيــغ العمــوم عامــة، ومنهــا النكــرة يف 
وا  ســياق يقتضــي عمومهــا فيــه، وذلــك أبن يصــح االســتثناء مــن ذلــك اللفــظ، وعــرَّ
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عــن هــذه العالمــة مبــا يكشــف عــن عنايتهــم بوضعهــا عالمــة عليــه، يقــول اإلســنوي: 
»...ههنــا قرينــة دالــة علــى العمــوم، وهــي جــواز االســتثناء... وقــد تقــّدم غــرَي مــرة 
أن االســتثناء معيــار العمــوم«))))، »فــكل مــا صــّح االســتثناء منــه ممــا ال حصــر فيــه 

فهــو عــامَّ«)))).
ومــن إجــراء النحــاة هلــذه العالمــة واعتمادهــا أصــاًل يف حتليلهــم النحــوي قــول ابــن 
هشــام يف تقريــر جمــيء )إال( صفــة مبعــى )غــري( يف قــول هللا تعــاىل: ﴿لــو كان فيهمــا 
آهلــة إال هللا لفســدات﴾: »فــال جيــوز يف )إال( هــذه أن تكــون لالســتثناء مــن جهــة 
املعــى... وال مــن جهــة اللفــظ؛ ألّن )آهلــة( مجــع منّكــر يف اإلثبــات، فــال عمــوم لــه، 

فــال يصــح االســتثناء منــه«)))).

اثلثًا/ النكرة اخلاصة:
التخصيــص عنــد األصوليــن أعــمُّ منــه عنــد النحــاة، وهــو أعــمُّ مــن املقصــود يف 
هــذا البحــث؛ ألن األصوليــن يعــرون ابلتخصيــص عــن »إخــراج بعــض املســميات 
ــص مــن  مــن اللفــظ... وإفــراد بعــض مــا يصلــح لــه اللفــظ عــن بعــض«))))، أبيِّ خمصِّ
صــات اللفظيــة وغريهــا، وليــس كالمهــم فيــه مقتصــرًا علــى ختصيــص النكــرة،  املخصِّ

بــل اخلصــوص عندهــم مقابــل للعمــوم علــى اختــالف صيغــه وألفاظــه)))).

وإمنــا املقصــود ابلتخصيــص فيمــا يــراد الــكالم عليــه هنــا ختصيــص النكــرة خاصــة 
بلفــظ آخــر زائــد علــى ذاهتــا، فــإذا انضــّم إىل لفــظ النكــرة املطلقــة لفــظ آخــر قلَّــل 
شــياَعها وضيّــق داللَتهــا فتناولــت بعــض أفــراد مــا كانــت تــدل عليــه اســتحالت نكــرة 
خاصــة؛ خلــروج بعــض األفــراد الــي كانــت مــن مدلــول ذلــك اللفــظ عنــه مبــا دخــل عليه.

تعيــن  مــن  ملــا حيقِّقــه  العــام  التخصيــص مبعنــاه  التعريــف داخــل يف  أن  ومــع 
ألحــد أفــراد اجلنــس، ورفــع الشــياع مــن داللــة اللفــظ، بــل هــو بذلــك أدخــل يف معــى 
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التخصيــص، إال أن النحــاة اصطلحــوا علــى جعــل التخصيــص قســيًما للتعريــف))))، 
ومــن هنــا كان معــى التخصيــص يف اصطالحهــم »تقليــل االشــراك احلاصــل يف 
النكــرات، وذلــك أّن )رجــٌل( يف قولــك: )جــاءين رجــٌل صــاحلٌ( كان بوضــع الواضــع 
قّللــت االشــراك  قلــت: )صــاحلٌ(  فلمــا  النــوع،  هــذا  أفــراد  مــن  فــرد  لــكل  حمتِمــاًل 

واالحتمــال«)))).

ويتحّقــق ختصيــص النكــرة وتضييــق شــياعها وتقليــل االشــراك فيهــا وخروجهــا 
مــن حاهلــا األْوىل -وهــي حــال النكــرة املطلقــة- إىل حــال أخــرى تتنــاول فيــه بعــض 

أفــراد اجلنــس دون بعــض أبكثــر مــن طريــٍق، أمههــا مــا أييت:

١- التخصيص ابلوصف:
األصــل يف الوصــف أن يكــون للنكــرة؛ حلاجتهــا إليــه يف إزالــة إهبامهــا، وتقليــل 
شــياعها، ومــع أن املعرفــة توصــف لتوضيحهــا، إال أن النكــرة أحــقُّ بذلــك؛ ألن يف 
املعرفــة مــا ميكــن أن تســتغَي بــه عــن الوصــف، وهــو التعريــف)1))، فــإذا ُوِصفــِت 
النكــرة ختصَّصــْت، وانتقلــت مــن الداللــة املطلقــة إىل املعــى اخلــاص، فتخــرج بذلــك 
طائفــة مــن أفــراد اللفــظ املطلــق الــذي ال يّتصــف بتلــك الصفــة، ففــي مثــل: )جــاء 
رجــٌل(، يكــون لفــظ النكــرة صاحلًــا ألي رجــل؛ ألهنــا نكــرة مطلقــة، فــإذا ُوِصفــت 
يف حنــو )جــاء رجــٌل أعمــى( خــرج مــن كان مبصــرًا مــن هــذا اجلنــس، فيضيــق معــى 
الشــياع الــذي كانــت تــدل عليــه النكــرة؛ ليصبــح املقصــود فــرًدا مــن طائفــة حمــدودة 

جتمعهــا هــذه الصفــة؛ ألن صفــة الــذات خُتــرج مــا عداهــا)))).

وحيصــل ختصيــص النكــرة ابلوصــف إمــا بذكــر لفظــه، وإمــا بتقديــره، وإمــا مبعنــاه، 
فأمــا ذكــره فظاهــر كمــا مــّر، وأمــا تقديــره فكقوهلــم: )الســمُن منــوان بدرهــم(، أي 
)منــوان منــه(، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿وطائفــٌة قــد أمهَّْتهــم أنفُســهم﴾))))، أي: )وطائفــة 
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مــن غريكــم(، وأمــا معنــاه فيســتفاد مــن لفــظ النكــرة نفســها، وذلــك كداللــة صيغــة 
التصغــري علــى الوصــف))))؛ »ألن التحقــري يف معــى الوصــف، أال تــرى أن قولــك: 
)هــذا ُرَجيــٌل( معنــاه: )هــذا رُجــٌل صِغــري( «))))، »فاالســم املصغَّــر مبنزلــة املوصــوف 
مــع صفتــه«))))، وقــد صــرَّح بعــض النحــاة جبــواز االبتــداء ابلنكــرة املصّغــر؛ ألنــه يف 

منزلــة املخصــوص ابلصفــة)))).

صــة للنكــرة خباصــة،  وقــد تقــرَّر عنــد النحــاة أحــكام للصفــة بعامــة، واملخصِّ
ومنهــا أن يكــون لفــظ الصفــة مشــتقًّا، وأن يكــون اشــتقاقها للفاعــل أو املفعــول، أو 

لفظًــا مْشــِبًها لذلــك املشــتق.

فأمــا املشــتق للفاعــل أو املفعــول فيدخــل فيــه اســم الفاعــل، كـ)مــررت برجــٍل 
قاعــٍد(، واســم املفعــول، كـ)مــررت برجــٍل مضــروٍب(، والصفــة املشــّبهة، كـ)مــررت 
برجــٍل َحَســٍن(، وأفعــل التفضيــل، كـ)مــررت برجــٍل أكــرَم مــن أخيــك(، وال يصــح 
اآلالت  وأمســاء  واملــكان،  الزمــان  املشــتقات، كامســي  ســائر  مــن  بغريهــا  الوصــف 

وحنوهــا.

وأما اللفظ املشبه لذلك املشتق فثالثة أشياء، لكن الذي خيصص النكرة منها 
شــيئان: )ذو( الــي مبعــى )صاحــب(، مثــل: )مــررت برجــٍل ذي مــاٍل(، واملنتســب، 
(، ومــا كان  أبنواعــه األربعــة، وهــي مــا كان بيــاء النســب، مثــل: )مــررت برجــل قرشــيٍّ
علــى وزن )فاعــل( مثــل: )مــررت برجــل اتمــٍر، أي صاحــب متــر(، ومــا كان علــى وزن 
ــال(، مثــل: )مــررت برجــٍل مَجَـّـاٍل(، ومــا كان علــى وزن )َفِعــل(، مثــل: )مــررت  )فّع

برجــٍل هَنِــر، أي أنــه هنــاري يُغــرْي يف النهــار(.

وجيــري جَمــرى مشــبه املشــتق صفــاٌت غــري مشــتقة؛ ألنــه ليــس هلــا فعــل أصــاًل، 
( إذا  مثــل )مــررت ببعــرٍي مشــردٍل، أو صمحمــٍح، أو ُجرُشــٍع())))، وكذلــك لفــظ )أيٍّ
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وصــف بــه، مثــل: )مــررت برجــٍل أيِّ رجــل(، أو وصفــت النكــرة مبثلهــا مضافــة إىل 
مــا خيصصهــا، مثــل: )مــررت برجــٍل رجــِل صــدٍق(.

وقــد توصــف النكــرة ابجلملــة بنوعيهــا: االمسيــة والفعليــة، كمــا توصــف ابملفــرد، 
صــة هلــا، وال يوصــف ابجلملــة إال النكــرة، حنــو )جــاء رجــٌل أبــوه كــرمٌي(،  فتكــون خمصِّ

و)جــاء رجــٌل َكــُرَم أبــوه()))).

ويــرى مجهــور النحــاة أن الصفــة ال تكــون أخــص مــن املوصــوف، وهــذا املعــى 
فالضمــري  املعــارف عندهــم متفاوتــة،  املعرفــة؛ ألن رتــب  التصــور يف صفــة  ظاهــر 
أعرفهــا، يليــه العلَــم، فاســم اإلشــارة، فمــا عــرِّف 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 مثــاًل: )جــاء حممــٌد 
الطويــُل(، فيكــون املوصــوف أعــرف وأخــص مــن الصفــة؛ ألن رتبــة العلــم قبــل رتبــة 

املعــّرف أبل، وهكــذا)))).

وقــد أجــاز بعــض النحــاة)1)) -ومنهــم الفــراء وابــن مالــك- مــا منعــه اجلمهــور، 
فذكــر ابــن مالــك أن مــا أوجبــه اجلمهــور مــن كــون املوصــوف أخــص مــن الصفــة، هــو 
األوىل، والغالب، لكنه ليس واجًبا، بل أجاز أن يكون النعت أخصَّ من املنعوت، 
ومثَّــل لذلــك أبمثلــة، مــن حنــو )رجــٌل فصيــٌح، وحلّــاٌن، وغــالٌم ايفــٌع، ومراهــٌق، ومــاٌء 

فــراٌت وأجــاٌج( ممــا يظهــر فيــه كــون النعــت أخــص مــن املنعــوت)))).

وقــد استشــكل انظــر اجليــش إجــراء هــذا احلكــم يف نعــت النكــرة، مــن جهــة أن 
شــياع النكــرة معــى واحــد، ال خيتلــف بــن أن تكــون النكــرة صفــة، أو موصوفــة، 
فقــال: »وال يظهــر كــون النعــت يف األمثلــة الــي ذكرهــا أخــصَّ مــن املنعــوت؛ ألّن 
شــياع )فصيــح وحلــان( يف الصفــات كشــياع )رجــل وغــالم( يف األمســاء، والكلمــة 
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الشــائعة يف جنــس نكــرة بــال شــك، فكمــا أن )رجــاًل( نكــرة، هكــذا )فصيــح( نكــرة، 
قيــل: )رجــل  فــإن  لنكــرة دون نكــرة؟  يَّــة  تثبــت األخصِّ وإذا كان كذلــك فكيــف 
فصيــح( أخــصُّ مــن )رجــل(، وإمنــا صــار أخــصَّ ابنضمــام )فصيــح( إليــه، فمــن مث 
نســبت األخصية إىل النعت يف املثال املذكور، وشــبهه، فاجلواب: أن األخصية إمنا 
هــي للرجــل الفصيــح، ال للفصيــح، فــإًذا ال فــرق بــن نعــت ونعــت، بــل كل نعــت 

لنكــرة هــو أخــصُّ منهــا«)))).
وميكــن اجلــواب عمــا استشــكله انظــر اجليــش مــن جهــة غــري الــي نظــر منهــا إىل 
معــى األخصيــة للنعــت، وهــو مطلــق الشــياع يف النكــرات، بــل مــن جهــة أخــرى يــزول 
هبــا اإليــراد الــذي أورده، وذلــك أن العلمــاء نصُّــوا علــى أن النكــرات دراجــات يف 
التنكــري كمــا املعرفــة درجــات يف التعريــف، يقــول املــرد: »...وهــذه املعــارف بعضهــا 
أعــرف مــن بعــض... كمــا أن النكــرة بعضهــا أنكــر مــن بعــض، فالشــيء أعــمُّ مــا 
تكّلمــت بــه، واجلســم أخــصُّ منــه، واحليــوان أخــص مــن اجلســم، واإلنســان أخــص 
مــن احليــوان، 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 حيــوان(، وال تقــول: )كل حيــوان إنســان(«))))، فلــم يكــن 

اشــراك هــذه األلفــاظ يف الشــياع مبانــع مــن تفاوهتــا يف التنكــري.

وقــد أشــار إىل الضابــط الــذي يُعــَرف بــه كــون النكــرة أخــص أو أعــّم، وهــو أن 
يقــال: »كل نكــرة يدخــل غريهــا حتتهــا، وال تدخــل هــي حتــت غريهــا فهــي أنكــر 
النكــرات، فــإن دخلــت حتــت غريهــا، ودخــل غريهــا حتتهــا فهــي ابإلضافــة إىل مــا 

يدخــل حتتهــا أعــمُّ، وابإلضافــة إىل مــا تدخــل حتــت غريهــا أخــّص«)))).

وهــذا الضابــط منطبــق علــى األمثلــة الــي ذكرهــا ابــن مالــك، فــإن لفــَظ )فــراٍت( 
أخــصُّ مــن لفــظ )مــاء(؛ ألن كلَّ فــراٍت مــاٌء، وليــس كلُّ مــاء فــرااًت، وكــذا الباقــي.
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وقــد أشــار بعــض النحــاة إىل مغــًزى لطيــٍف، مفــاده أن صفــة النكــرة ملــا كان 
ــص موصوفهــا، وأن ذلــك -غالبًــا- مِظنَــُة الفائــدة اعتــرت  األصــل فيهــا أْن ختصِّ
مســوِّغة لبعــض أحــكام النكــرة النحويــة، اعتبــارًا ابلتخصيــص الــذي حتدثــه، مث إنــه 
ــَص الصفــة املوصــوَف، فيكــون معنــاه معهــا مســاواًي ملعــى النكــرة  قــد يّتفــق أاّل خُتصِّ
املطلقــة، ومــع ذلــك جيــري احلكــم النحــوي فيــه كمــا لــو خصَّصتــه الصفــة، فمثــاًل لفــظ 
)حيــوان انطــق( يصــحُّ معــه مــن األحــكام النحويــة مــا ال يصــح مــع لفــظ )إنســان( مع 
أنــه مســاٍو لــه، مل يــزد عليــه يف املعــى شــيًئا، وإمنــا صــّح لــه مــا مل يصــحَّ ملــا هــو مبعنــاه 
ألّن »اعتبــار الوصــف قاعــدة حكمــت هبــا العــرب، يظهــر أثرهــا يف بعــض املواضــع، 

فأانطــوا هبــا احلكــم، وإن مل يظهــر أثــره يف بعــٍض آخــر؛ طــرًدا للبــاب«)))).

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن ِمــن النحــاة َمــن جعــل عطــف البيــان نظــري الصفــة 
بينهمــا كــون  الفــارق  أن  إال  ثــواًب جبَّــًة(،  )لبســت  النكــرة، كمثــل:  يف ختصيــص 
يف  يشــاركه  فهــو  وإال  جامــًدا،  البيــان  وعطــِف  ســلف-  –كمــا  مشــتّقًة  الصفــِة 
ختصيــص النكــرة، كمــا يشــاركه يف توضيــح املعرفــة، وكمــا ال تكــون الصفــة أخــصَّ 
مــن املوصــوف –غالبًــا- كذلــك ال يلــزم أن يكــون عطــف البيــان أخــصَّ مــن متبوعــه، 
يقــول ابــن مالــك يف تنظــري عطــف البيــان ابلنعــت يف هــذا املعــى: »عطــف البيــان 
يف اجلامــد مبنزلــة النعــت يف املشــتق، وال ُيشــرط زايدة ختّصــص النعــت؛ فــال يشــرط 
زايدة ختّصــص عطــف البيــان، بــل اأَلوىل هبمــا العكــس؛ ألهنمــا مكّمــالن، وقــد جعــل 
ســيبويه )ذا اجلمــة( مــن )اي هــذا ذا اجلمــة( عطــَف بيــان، مــع أن ختصُّــص )هــذا( 

زائــٌد علــى ختصُِّصــه«)))).

٢- التخصيص ابإلضافة أو العمل:
اإلضافــة نــوع مــن أنــواع العمــل، وذلــك ألّن املضــاف عامــل يف املضــاف إليــه 
، علــى مذهــب مجهــور النحــاة))))، وإن كان قــد جــرى يف اصطــالح النحويــن  اجلــرَّ
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كــون املقصــوِد مــن العمــل عنــد التعبــري ابلعمــل عمــَل الرفــع أو النصــب؛ ألن األصــل 
يف العمــل لألفعــال، واألفعــال ال جَتُــّر، بــل ترفــع أو تنصــب، ومــا عمــل مــن األمســاء 

الرفــع أو النصــب فلمشــاهبته هلــا.

يؤّكــد فصلهــم اإلضافــة عــن العمــل وختصيصهــم هلــا عــن عمومــه أهنــم جعلــوا 
الشــبيه ابملضــاف قســيًما للمضــاف، وقبيــاًل لــه مــع أن كليهمــا عامــٌل فيمــا بعــده، 
غــري أن الشــبيَه ابملضــاف يعمــل عمــل الفعــل، واملضــاَف يعمــل اجلــر يف املضــاف 
ــا، وتســمية األوِل شــبيًها بــه. إليــه؛ ففّرقــوا بــن نوعــي العمــل؛ بتســمية الثــاين مضاًف

ويؤّكــده أيًضــا اســتعمال النحــاة يف تعبرياهتــم لفــظ )العمــل( فيمــا حيدثــه العامــل 
مــن النصــب أو الرفــع دون اإلضافــة، مــن ذلــك تعبريهــم عــن األثــر الــذي حيدثــه 
الوصــف فيمــا بعــده يف مثــل )هــذا قــارٌئ كتــااًب( ابلعمــل، ووصفهــم اســم الفاعــل 
فيــه ابلعامــل، ومقابلتهــم ذلــك ابلتعبــري ابإلضافــة واملضــاف يف مثــل )هــذا قــارُئ 
كتــاٍب(، وكذلــك تعبريهــم عــن النكــرة املبتــدإ هبــا يف حنــو )رغبــٌة يف اخلــري خــري( أبهنــا 
نكــرة عاملــة، ومقابلتهــم هلــا ابلنكــرة يف حنــو )عمــل بــرٍّ يزيــن( أبهنــا مضافــة، وعــدم 
اعتبارهــم مســوِّغ االبتــداء ابلنكــرة فيهمــا واحــًدا، وهــو العمــل، بــل ابلتعبــري عــن األول 

ابلعمــل، والثــاين ابإلضافــة.

وملــا كان التفريــق بينهمــا مــردُّه إىل شــيء ال أثــر لــه يف شــأن ختصيــص النكــرة 
-وهــو كــون العمــل يف األصــل مقصــوًدا بــه الرفــع والنصــب الــذي ينتــج عــن األفعــال- 
ولتداخل بعض صور ختصيص النكرة بن 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 اإلطــالق الــذي كان مدلــواًل هلــا بتلــك 
اإلضافــة، لكنهــا ال تبلــغ درجــة التعيــن، وإمنــا تتخصَّــص هبــا، فيقــلُّ شــياعها، وتضيــق 
دائــرة التنكــري فيهــا، ففــي حنــو )كتــاب فــى( تكــون النكــرة )كتــاب( قــد ختصصــت 
داللتهــا إلضافتهــا إىل النكــرة، فخرجــت طائفــة كبــرية مــن األفــراد الداخلــة حتــت 

مدلــول اللفــظ قبــل إضافتــه)))).

وإن كان االســم املضــاف مــن األمســاء املتوغِّلــة يف اإلهبــام كلفــظ )مثــل، وغــري، 
وشــبه، ونظــري( وحنوهــا فإنــه يتخصَّــص مطلًقــا ابملضــاف إليــه، وإن كان معرفــة، وال 
يتعــرَّف بــه؛ لشــدة إهبامــه، ومالزمتــه للتنكــري، يــدلُّ لذلــك أنــه يوصــف بــه النكــرة 
وهــو مضــاف إىل املعرفــة، وال توصــف النكــرة إال بنكــرة، فيقــال: )مــررت برجــٍل 

مثلِــك، أو غــرِيك، أو نظــرِيك، أو شــبِهك()))).

وإن كان االسم املضاف من األمساء املشتقة الي تعمل عمل الفعل -واملقصود 
هبا اســُم الفاعل، واســُم املفعول، والصفُة املشــّبهُة إذا كانت يف معى الفعل املضارع 
الــدال علــى احلــال أو االســتقبال)11))- فإنــه يكتســب التخصيــص مبــا يعملــه فيمــا 
بعــده، ســواء كان العمــل إضافــة أم غريهــا، فكلمــة )قــارئ( -مثــاًل- نكــرٌة مطلقــة، 
فــإذا عملــت يف حنــو )نظــرت إىل قــارٍئ كتــااًب( ختصصــت ابلعمــل، واقتصــرت داللتهــا 
علــى بعــض مــن يقــرأ دون بعــض، مث ميكــن ِمــن بعــُد إضافتهــا إىل معموهلــا، فيقــال: 
)نظــرت إىل قــارِئ كتــاٍب(، فيبقــى التخصيــص احلاصــل هلــا ابلعمــل عنــد اإلضافــة، 

وال تكتســب ابإلضافــة معــى زائــًدا عمــا اســتقرَّ هلــا ابلعمــل.
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ويــدّل علــى أّن ختصيصهــا ابإلضافــة اســتمرار لتخصيصهــا ابلعمــل، وليــس شــيًئا 
حــادًث ابإلضافــة أهنــا ال تتعــرَّف ابملضــاف إليــه إذا كان معرفــة، بدليــل وصــف النكــرة 
هبــا يف حنــو قــول هللا تعــاىل: ﴿هــداًي ابلــَغ الكعبــِة﴾))1)) مــع أهنــا مضافــة إىل معرفــة، 
وال توصــف النكــرة ابملعرفــة، وبدليــل جميئهــا حــااًل مــع إضافتهــا إىل املعرفــة يف قــول هللا 
تعــاىل: ﴿ثيَن عطِفــه ليضــل عــن ســبيل هللا﴾))1))، واحلــال ال تكــون إال نكــرة، وهلــذا 
نــص النحويــون علــى أّن إضافــة هــذا النــوع مــن األمســاء إضافــٌة لفظيــة، ال يتعــرَّف 
ن عملــه  هبــا املضــاف وال يتخّصــص، وإمنــا يتخّفــف مــن التنويــن الــذي كان فيــه إابَّ

النصــَب أو الرفــع))1)).
وليــس مقصودهــم بكونــه ال يتخصــص هبــذه اإلضافــة، وكــوِن هــذا اإلضافــة 
إضافــًة لفظيــة ال معنويــة أنــه يبقــى نكــرة مطلقــة كمــا لــو مل يضــف، وإمنــا املــراد أن 
التخصيــص قــد ثبــت لــه ابلعمــل، فــال تزيــده اإلضافــة معــى فــوق ذلــك، ال تعريًفــا، 
وال ختصيًصــا حــادًث ابإلضافــة، وإمنــا يبقــى علــى حالــه مــن التخصيــص الــذي ثبــت 
لــه ابلعمــل، أمــا الشــيء الزائــد الــذي حتقَّــق لــه ابإلضافــة فهــو أمــٌر لفظــيٌّ وهــو زوال 

التنويــن أو النــون الــي مبنزلتــه))1)).

يقــول الرمــاين: »اإلضافــة اللفظيــة هــي الــي يكــون اللفــظ علــى اإلضافــة واملعــى 
علــى االنفصــال، حنــو )مــررت برجــٍل ضــارِب زيــٍد(، واملعــى )ضــارٍب زيــًدا(، و)رأيــت 
رجــاًل حســَن الوجــِه(، مبعــى )حســًنا وجُهــه(«))1))، فاإلضافــة فيــه ليســت مقصــودة 
ابإلضافــة  النكــرة  علــى  طــروؤه  ينبغــي  الــذي كان  التخصيــص  معــى  ألن  ملعــى؛ 
إليــه يف األصــل  نيــة االنفصــال؛ ألن املضــاف  متحقــق مــن قبلهــا، واإلضافــة يف 
معمــوٌل للوصــف، »فمعــى املضــاف مــن هــذا النــوع واملــروك اإلضافــِة واحــد«))1)).

أن  معــى،  تســتقلُّ إبكســابه  األمســاء ال  مــن  النــوع  هــذا  إضافــة  يؤكِّــد كــون 
النحويــن مل يعتــروا الفــرق املعنــوي بــن إضافتــه إىل املعرفــة وإضافتــه إىل النكــرة مــع 
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َ ذلــك الشــخص الضــارب، والتعــنُّ  وجــوده، فــإّن حنــو: )ضــارب زيــٍد( يفيــد تعــنُّ
هــو حقيقــة التعريــف، خبــالف حنــو )ضــارب رجــٍل( 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 عامــاًل يف معرفــة أو يف نكــرة؛ ألّن 
اإلعمــال ليــس طريًقــا مــن طــرق تعريــف اللفــظ فيقــاَل ابنتقــال التعريــف الــذي حيدثــه 
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 حتقَّــق هلــا ابلعمــل بعــد إضافتهــا؛ لبقــاء معموهلــا وإن كان 
يف صــورة مضــاٍف إليــه، أايًّ كان نوعــه مــن حيــث التعريــف والتنكــري، وإمنــا غــرض 

اإلضافــة يف هــذا ختفيــف اللفــظ مــن التنويــن ال غــري.

يــدلُّ علــى هــذا املعــى أن هــذا الوصــف املضــاف إذا كان مبعــى املاضــي كانــت 
إضافتــه حمضــة، يتعــرَّف 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 
بضــارِب زيــٍد أمــِس( معــرَّف إبضافتــه إىل املعرفــة، وهــو يف حنــو )مــررت بضــارِب 
رجــٍل أمــس( خمصَّــص إبضافتــه إىل النكــرة، مــع أن معــى التعيــن أو التخصيــص 
فيــه ال خيتلــف عنــه يف حنــو )مــررت بضــارِب زيــٍد اآلن أو غــًدا(، و)مــررت بضــارِب 
رجــٍل اآلن أو غــًدا(، إال أن الفــرق بينهمــا مــن جهــة العمــل وعدمــه، وذلــك كونــه 
يف املثالــن األولــن ال وجــه للعمــل فيــه ملضيِّــه، فكانــت إضافتــه معنويــة؛ ألهنــا حمضــة 
ــه أن يعمــل فيهمــا  ليســت علــى نيــة االنفصــال، أمــا يف املثالــن اآلخريــن فمــن حقِّ
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عمــل الفعــل؛ ألنــه يف معــى املضــارع الــدال علــى احلــال أو االســتقبال، وكان العمــل 
هــو األصــَل فيــه، فكانــت إضافتــه علــى نيــة االنفصــال، وهلــذا مل تؤثِّــر فيــه أتثــريًا 
مســتقالًّ بتخصيص أو تعريف، وإمنا اســتمّر فيه ما ثبت له من التخصيص ابلعمل 
بصــرف النظــر عمــا أضيــف إليــه، يــدلُّ لذلــك مــا ســبق مــن نعــت النكــرة بــه وجميئــه 

حــااًل مــع إضافتــه إىل املعرفــة يف اآليتــن الكرميتــن اآلنــِف ذكُرمهــا.

أمــا املصــدر فإنــه وإن كان عامــاًل عمــل الفعــل إال أن إضافتــه إىل معمولــه 
-ســواء كان موضعــه يف األصــل رفًعــا أم نصبًــا- إضافــة معنويــة حمضــة، ليســت يف 
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.

ــص وتُعــرِّف،  يقــول الشــاطيب: »...فــإن مل يكــن وصًفــا فإضافتــه حمضــة خُتصِّ
وذلــك املصــدر الواقــع موقــع )أْن( والفعــل، فإنــه شــبيه بـ)يفعــل(، وواقــع موقعــه، 
واملضــاف إليــه يف موضــع رفــٍع بــه، حنــو )أعجبــي قيــاُم زيــٍد غــًدا(؛ ألن التقديــر: 
)أعجبــي أن يقــوَم(، أو يف موضــع نصــب، حنــو )أعجبــي أكُل الطعــاِم وُشــرُب املــاِء 
اآلن أو غــًدا(، فــإن التقديــر: )أْن آُكَل الطعــام، وأْن أشــرَب املــاء(، لكــّن إضافتــه 
ليســت يف تقديــر االنفصــال، بــل هــي حمضــة، تفيــد نكرتُــه التخصيــَص، ومعرفتُــه 

التعريــف«))1)).

مــن  عليــه  ترتّــب  ومــا  والوصــف،  املصــدر  بــن  الفــرق  مبيِّنًــا  الرضــي  ويقــول 
أن  غــري  الفعــل،  يعمــالن عمــل  مًعــا  مــع كوهنمــا  فيهمــا  اإلضافــة  نــوع  اختــالف 
املعتــر يف الوصــف العمــل، واملعتــر يف املصــدر اإلضافــة: »واعلــم أّن حــال املصــدر 
خبــالف الصفــة، فــإّن 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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وال يفيــد فائدتــه إال مــع ضميمــة، وهــي )أْن( خبــالف الصفــة، فإهنــا تــؤدِّي مــؤدَّى 
الفعــل بــال ضميمــة، تقــول: )أعجبــي ضــرُب زيــٍد َعْمــرًا( أي )أن َضــَرَب(، وتقــول: 
)زيــٌد ضــارٌب َعْمــرًا( أي )يضــرب َعْمــرًا(، فلقــوة شــبه الصفــة مل يكــن هلــا بــدٌّ مــن 
مرفــوع، إّمــا ظاهــر أو مضمــر، خبــالف املصــدر كقولــه تعــاىل: ﴿أو إطعــام يف يــوم 
ذي مســغبة يتيًمــا﴾))1))، فإنــه جمــّرد عــن املرفــوع، وكقولــك: )أعجبــي ضــرٌب(، فإنــه 
جمــّرد عــن املرفــوع واملنصــوب، فلمــا كانــت الصفــة أقــوى شــبًها ابلفعــل كانــت أوىل 
بعملهــا عمــَل الفعــل، فــكان تقديــر االنفصــال فيهــا أظهــر، فمــن مَثّ كان إضافتهــا إىل 
معموهلــا لفظيــة، وإضافــة املصــدر إىل معمولــه حمضــة، فيختــصُّ املصــدر أو يتعــّرف 
بنســبته إىل فاعلــه أو مفعولــه الشــتهاره بــه، كاختصــاص الغــالم بـ)رجــل(، وتعّرفــه 

بـ)زيــد(«))1)).

وختــام القــول أّن النكــرة مبعناهــا العــامِّ الــذي تقابــل بــه املعرفــة تتنــاول األقســاَم 
الثالثــَة مجيَعهــا، ألنــه ليــس شــيء منهــا مــن قبيــل املعرفــة، وليــس لالســم إال أحــد 
هذيــن الوصفــن، لكنهــا ابلنظــر إىل الــدالالت اخلاصــة خيتلــف كل قســم مــن هــذه 
األقســام عــن اآلخــر، فاملطلقــة تعــي فــرًدا واحــًدا مــن جنــس، والعامــة تعــي اجلنــس 
كلَّــه ال الفــرد، واخلاصــة تعــي فئــة خمصوصــة مــن اجلنــس ال فــرًدا منــه، فهــذه األقســام 

يف معانيهــا اخلاصــة متغايــرة.

فــإذا ذكــر النحــاة حكًمــا مــن األحــكام للنكــرة إبطــالق فالغالــب أهنــم ال يعنــون 
إال النكــرة املطلقــة، ابعتبــار أّن املعــى األّويلَّ الــذي ال حَيتــاج فيــه اللفــظ إىل مــا ينضــمُّ 
إليــه للداللــة علــى ذلــك املعــى هــو هلــذا القســم، مــن جهــة، وابعتبــار أهنــا النكــرة 
احملضــة اخلالصــة مــن شــائبة التعريــف، مــن جهــة أخــرى، فــإذا أثبتــوا مــن بعــُد للنكــرة 
العامــة، أو اخلاصــة حكًمــا يف املســألة يُغايــر مــا أثبتــوه حــال اإلطــالق فليــس ذلــك 
مــن تعــارض الــكالم، بــل يكــون ذلــك احلكــم منصرفًــا إىل قســمي النكــرة اآلخريــن، 
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مــن جهــة أهنمــا داالن علــى شــيئن مغايريــن ملــا تــدل عليــه املطلقــة مــن جهــة القــرب 
أو البعــد مــن املعرفــة، لكوهنمــا ميثِّــالن النكــرة غــري احملضــة.

أثر انقسام النكرة يف اختالف أحكامها النحوية:
أحــكام النكــرة يف النحــو كثــرية متوافــرة، وليــس الغــرض هنــا اســتقصاءها، وال 
التوسُّــَع يف عرض اخلالف النحوي فيها، وال تتبَع أقوال النحاة، وأدلِّتهم، ومناقشــة 
ذلــك، وإمنــا الغــرض مــن هــذا الفصــل التنبيــه علــى أتثــري اختــالف أقســام النكــرة علــى 
احلكــم النحــوي، وذلــك بعــرض طائفــة مــن املســائل الــي فــّرق فيهــا النحــاة يف كتبهــم 
بــن تلــك األقســام للنكــرة حســب مــا اســتقّر هلــا، واطّــرد يف كالم العــرب، حيــث جنــد 
حكًمــا حنــوايًّ ميتنــع عــن النكــرة املطلقــة، ويســوغ للنكــرة العامــة، أو اخلاصــة، وجنــد 
آخــر اختصــت بــه النكــرة العامــة دون غريهــا، وجنــد ثلثًــا يثبــت لألنــواع كلِّهــا لكــن 

كلٌّ حبســبه، وهكــذا.

وجيــدر القــول أبن النكــرة املطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن املعرفــة؛ وهلــذا تســمى 
حمضــًة، وتســمى النكــراتن العامــُة واخلاصــُة غــرَي حمضتــن؛ القراهبمــا مــن املعرفــة، وقــد 
ترتَـّـب علــى ذلــك اشــراُك هذيــن النوعــن مــع املعرفــة يف بعــض األحــكام خبــالف 

املطلقــة، كمــا ســيأيت.

يقــول الرضــي يف بيــان وجــه القــرب بــن النكــرة العامــة واملعرفــة: »وأنــت إذا 
قلــت: )مــا أحــٌد خــري منــك( فالقصــد أن هــذا احلكــم -وهــو عــدم اخلرييــة- ثبــٌت 
لــكل فــرد فــرد... ألنــك عّينــت احملكــوم عليــه، وهــو كل فــرد فــرد، ولــو حكمــت بعــدم 
اخلرييــة علــى واحــد غــري معــّنٍ مل حيصــل للمخاطــب فائــدة؛ لعــدم تعيــن احملكــوم 

عليــه«)1))).



د. حسن بن ُغرم بن محّمد الكعبّي الَعْمرّي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢6٧

ويف كالم آخــر لــه يتبــن منــه قــرب النكــرة اخلاصــة مــن املعرفــة، حيــث أخــذ 
يفــّرِق بينهمــا مــن جهــة نــوع ختصيــص كلٍّ منهمــا ملدلولــه؛ الشــراكهما يف عمــوم 
التخصيــص، فيقــول: »والفــرق بــن املعرفــة والنكــرة املخصَّصــة: أن ختصيــص املعرفــة 
وضعــيٌّ، وهــو املــراد ابلتعريــف عندهــم، وليــس املــراد بــه مطلــَق التخصيــص، أال تــرى 
ــص النكــرة بوصــف ال يشــاركها فيــه شــيٌء آخــر، مــع أهنــا ال تســمِّى  أنَّــك قــد خُتصِّ

.(((((» بذلــك معرفــة؛ لكونــه غــري وضعــيٍّ

ومــن هنــا جــاء هــذا املبحــث ليكشــف عــن منــاذج مــن املســائل الــي ظهــر فيهــا 
أثــر اختــالف نــوع النكــرة علــى احلكــم النحــوي مــن جهــة، واشــراك العامــة واخلاصــة 

مــع املعرفــة يف بعــض األحــكام مــن جهــة أخــرى. 

حكم البتداء ابلنكرة:
فــرَّق النحــاة بــن أقســام النكــرة املبّينــة يف الفصــل الســابق يف حكــم االبتــداء 
هبــا، حيــث قــرَّروا أن النكــرة العامــة والنكــرة اخلاصــة يصــح االبتــداء هبمــا كمــا يصــح 
االبتــداء ابملعرفــة دومنــا إشــكال، حنــو )مــا رجــٌل يف الــدار( و)رجــل انئــٌم يف الــدار(، 
بــل َرجــع بعُضهــم املســوِّغاِت الــي يصــح هبــا وقــوع املبتــدأ نكــرة إىل كوهنــا عامــة أو 
ابــن هشــام: »وقــد ذكــر بعــض النحــاة لتســويغ االبتــداء ابلنكــرة  خاصــة، يقــول 
صــورًا، وأهناهــا بعــض املتأخريــن إىل نيِّــف وثالثــن موضًعــا، وذكــر بعضهــم أهنــا كلَّهــا 

ترجــع للخصــوص والعمــوم«))))).

ــق أمــران،  ــا)))))- إال إذا حتقَّ وأمــا النكــرة املطلقــة فمنعــوا وقوعهــا مبتــدأ -غالًب
مهــا: أن يكــون خــر تلــك النكــرة شــبه مجلــة، )ظرًفــا أو جــارًّا وجمــرورًا(، وأن يتقــدم 
عليهــا، حنــو )يف الــدار رجــٌل(، فــإن مل يتحقــق هــذان األمــران فــال جتــيء النكــرة 

املطلقــة مبتــدأ))))).
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ومــردُّ هــذا التفريــق إىل كــون النكــرة العامــة واخلاصــة قريبتــان مــن املعرفــة الــي هــي 
األصــل يف املبتــدأ؛ ألن اخلــر حكــم ال ينبغــي أن حيكــم بــه إال علــى معلــوم أو مــا يف 
حكمــه، فــال خيــر عــن جمهــول، وملــا كانــت النكــرة العامــة تعــنِّ مجيــع أفــراد اجلنــس، 
غــدت يف حكــم املعرفــة الــي تعــن الفــرد املقصــود منهــا، وملــا كانــت النكــرة اخلاصــة 
صــة لفئــة منهــم دون ســائرهم أشــبهت بذلــك  مضيِّقــة للشــياع يف األفــراد، وخمصِّ
املعرفــَة واقربــت منهــا، خبــالف النكــرة املطلقــة الــي تعــي فــرًدا مــن اجلنــس غــري معــّن، 

ــض، وهــي أبعــد أقســام النكــرة عــن املعرفــة))))). فــإن التنكــري فيهــا متمحِّ

يقــول ابــن الســراج يف تقريــر معــى اقــراب النكرتــن العامــة واخلاصــة مــن املعرفــة، 
وكوهِنمــا بذلــك مظنــَة الفائــدة الــي عليهــا مــدار قبــول وقــوع املبتــدأ نكــرة، وكــوِن 
النكــرة املطلقــة مظنَّــَة عــدم الفائــدة يف االبتــداء هبــا: »وحــقُّ املبتــدأ أن يكــون معرفــة 
أو مــا قــارب املعرفــة مــن النكــرات املوصوفــة خاصــة... وإمنــا امتنــع االبتــداء ابلنكــرة 
املفــردة احملضــة ألنــه ال فائــدة فيــه، ومــا ال فائــدة فيــه فــال معــى للتكلــم بــه... وال 
يكــون املبتــدأ نكــرة مفــردة إال يف النفــي خاصــة، فــإن االبتــداء فيــه ابلنكــرة حســٌن، 

حبصــول الفائــدة هبــا«))))).

وهذا هو منهج النحوين ال سيما املتقدمون منهم، كما صرَّح بذلك الشاطيب 
يف قوله: »...وإمنا يذكر متقدمو النحوين يف هذا -كسيبويه، واألخفش، واملرد، 
وابــن الســراج- مــا يكثــر وجــوده ممــا ُيســيغ االبتــداء ابلنكــرة؛ لوقــوع الفائــدة بذكــر 

ذلــك، كالوصــف والعمــوم«))))).

حكم استثناء النكرة أو الستثناء منها: 
الفائــدة  وربــط  ابلفائــدة،  فيهــا  احلكــم  جــواز  تقييــد  املســألة يف  هــذه  ونظــري 
بتخصيص النكرة، أو تعميمها؛ ابعتبار التخصيص، والتعميم للنكرة مظنة الفائدة 



د. حسن بن ُغرم بن محّمد الكعبّي الَعْمرّي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢6٩

الــي هبــا تتحقــق مــا ذكــره بعــض النحويــن مــن منــع كــون املســتثى، أو املســتثى منــه 
نكــرة مطلقــة؛ النعــدام فائــدة االســتثناء معهــا، فــإن كان أيٌّ منهمــا نكــرًة خاصــة 
أو عامــة جــاز االســتثناء، يقــول ابــن الســراج مصّرًِحــا بكــون ختصيــص النكــرة يف 
االســتثناء مــن الــكالم املوَجــب تتحقــق معــه الفائــدة يف هــذه املســألة: »وال جيــوز أن 
تســتثي النكــرة مــن النكــرات يف املوجــب، ال تقــول: )جــاءين قــوٌم إال رجــاًل(؛ ألن 
ــه جــاز، وهــذا امتناعــه مــن جهــة  هــذا ال فائــدة يف اســتثنائه، فــإن نعتَّــه أو خصصَت

الفائــدة، فمــى وقعــت الفائــدة جــاز«))))).

ومفهــوم كالمــه أن غــري املوجــب جيــوز فيــه اســتثناء النكــرة، وَمنزُعــه كــون النكــرة 
حينئــٍذ عامــة؛ جمليئهــا يف ســياق النفــي، يقــول أبــو حيــان -شــارًحا كالم ابــن مالــك- 
يف تقرير أثر ختصيص النكرة، أو تعميمها على جواز اســتثنائها، أو االســتثناء منها 
يف الــكالم املوجــب وغــريه: »...نبَّــه املصنِّــف هبــذا علــى أن النكــرة ال يســتثى منهــا 
يف املوجب ما مل تُفد، فال يقال: )جاء قوم إال رجاًل(؛ لعدم الفائدة، وإن دخلت 
فائــدة جــاز، كقولــه تعــاىل: ﴿فلبــث فيهــم ألــف ســنة إال مخســن عاًمــا﴾، وقــال 
أصحابنــا: ال ُيســتثى مــن النكــرة غــري العامــة النكــرُة اجملهولــة عنــد الســامع، حنــو )قــام 
رجــاٌل إال رجــاًل(، ال علــى االتصــال وال علــى االنقطــاع، فــإن ختّصصتــا جــاز، حنــو 
)قــام رجــاٌل كانــوا يف دارك إال رجــاًل منهــم(، وإن عمَّــت جــاز، حنــو )مــا جــاءين أحــٌد 
إال رجــاًل(، وال ُتســتثى املعرفــة مــن النكــرة الــي ال تعــمُّ ومل خُتَصــص، حنــو )قــام رجــاٌل 
إال زيــًدا(، فــإن عمَّــت حنــو )مــا قــام أحــٌد إال زيــًدا(، أو ختّصصــت حنــو )قــام رجــاٌل 
ّصــص، حنــو )قــام  كانــوا يف دارك إال زيــًدا(، جــاز، وال مــن املعرفــة النكــرُة الــي مل ختَُ

القــوم إال رجــاًل(، فــإن ختّصصــت جــاز، حنــو )قــام القــوم إال رجــاًل منهــم(«))))).
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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 زيــٌد ضاحــًكا(، يقــول ابــن مالــك: 
»للحال شــبه ابخلر، ولصاحبها شــبه ابملبتدأ، فمن مث مل يكن صاحب احلال نكرة 

إال مبســوِّغ، كمــا مل يكــن املبتــدأ نكــرة إال مبســوِّغ«)1))).

مث إن النحــاة فرَّقــوا بــن أنــواع النكــرة يف حكــم جمــيء احلــال منهــا، فأجــازوا أن 
جتــيء مــن النكــرة العامــة، حنــو )مــا قــام رجــٌل ضاحــًكا(، وأجــازوا كذلــك جميئهــا 
مــن النكــرة اخلاصــة، حنــو )قــام شــيٌخ كبــرٌي ضاحــًكا(، علــى حــد جميئهــا مــن املعرفــة؛ 
لقرهبــا منهــا فعوملــت معاملتهــا)))))، وضّعفــوا جميئهــا مــن النكــرة املطلقــة، إال أن 
تتقــدم احلــال علــى صاحبهــا النكــرة، حنــو )قــاَم ضاحــًكا رجــٌل(، كمــا يتقــدم اخلــر 
علــى املبتــدأ النكــرة يف حنــو )عنــدك مــال( فيســوغ االبتــداء هبــا؛ ألن احلــال واخلــر إذا 
أتّخــرا عــن النكــرة املطلقــة كان وصــف النكــرة هبمــا أوىل؛ حلاجــة النكــرة املطلقــة إىل 
الصفــة، أكثــر مــن حاجتهــا إىل احلــال واخلــر)))))، خبــالف النكــرة العامــة واخلاصــة، 
فــإن فيهمــا مــن املعــى الزائــد علــى الــذات مــا يكفيهمــا عــن احلاجــة إىل الوصــف، 
فــإذا قيــل: )يف الــدار رجــٌل قائــٌم( كان الوصــف هنــا أوىل، وكان نصــب الصفــة علــى 
احلــال ضعيًفــا؛ لكــون صاحبهــا نكــرة حمضــة، فــإذا »أرادوا أن ينصبــوا )القائــم( علــى 
احلــال علــى غــري ضعــف نقلــوه إىل موضــع ال جيــري فيــه علــى موصوفــه، فقالــوا: )هــذا 
قائًمــا رجــٌل(، و)فيهــا قائًمــا رجــٌل(؛ إذ ال يصــح يف النعــت أن جيــري علــى منعوتــه 

وهــو متقــدِّم عليــه؛ ألن مــن شــرط جراينــه التأخــري عــن املوصــوف«))))).

يقــول ســيبويه يف توجيــه ضعــف جمــيء صاحــب احلــال نكــرة مطلقــة: »إمنــا 
كان النصــب بعيــًدا هنــا مــن ِقبَــل أن هــذا يكــون مــن صفــة األول، فكرهــوا أن 
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جيعلــوه حــااًل، كمــا كرهــوا أن جيعلــوا )الطويــل واألخ( حــااًل حــن قالــوا: )هــذا زيــد 
الطويــل، وهــذا عمــرو أخــوك(، وألزمــوا صفــة النكــرة النكــرة، كمــا ألزمــوا صفــة املعرفــة 

املعرفــة«))))).

ويقــول الســهيلي فيمــا هــو كالتفســري لــكالم ســيبويه: »حــق النكــرة إذا جــاءت 
بعدهــا الصفــة أن تكــون جاريــة عليهــا؛ ليتفــق اللفــظ، وأمــا نصــب الصفــة علــى احلال 
فيضعــف عندهــم؛ الختــالف اللفــظ يف غــري ضــرورة، هــذا منتهــى قــول النحويــن... 
أكثــر الــكالم علــى مــا قالــه النحويــون؛ إيثــارًا التفــاق اللفــظ، ولتقــارب مــا بــن 

املعنيــن يف النكــرة، وتباعــد مــا بينهمــا يف املعرفــة«))))).

نوع جمرور )ِمن( الزائدة:
ممــا صــرَّح بــه عــدد مــن النحويــن يف شــروط زايدة )ِمــن( أن يكــون جمرورهــا نكــرة 
مفيــدة للعمــوم، وإذا مل يكــن كذلــك مل يصــحَّ أن تــزاد )ِمــن( قبلــه، فســواء أكانــت 
ر وَعريب(،  داللته على العموم لكونه لفظًا من ألفاظ النكرات العامة كـ)أحٍد ودايَّ
وحنوهــا ممــا ســبق اإلشــارة إليــه، حنــو )مــا يف الــدار مــن أحــٍد(، أم لكونــه نكــرة يف 
ســياق النفــي، أو شــبهه املقتضــي لعمومــه، حنــو )مــا يف الــدار مــن رجــل(، فــإّن لفــظ 
)أحد( وحنوه ال يستعمل إال يف سياق النفي دااًل على استغراق اجلنس، فهو يفيد 
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 

تــُـَزد )ِمــن(، فزايدهتــا أتكيــد للعمــوم فحســب.

وأمــا لفــظ )رجــل( وحنــوه فإنــه ليــس مــن النكــرات العامــة، إذ ال يلــزم كونــه يف 
ســياق النفــي، فــإذا قيــل: )مــا يف الــدار رجــل( احتمــل نفــي اجلنــس، واحتمــل نفــي 
الواحــد، وأّن املقصــود )مــا يف الــدار رجــٌل واحــد بــل رجــال(، فــإذا زيــدت )مــن( عليــه 
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أفــادة التنصيــص علــى العمــوم، ورفــع االحتمــال، ولــو أريــد بــه نفــي الواحــد مــا صــّح 
دخــول )مــن( الزائــدة عليــه))))).

فهــذا احلكــم ممــا اختصَّــت بــه النكــرة العامــة مــن بــن أقســام النكــرة، يقــول 
الشــاطيب: »)ِمــن( ال تــزاد يف النكــرة إال بشــرط أن يــراد هبــا اســتغراق اجلنــس قبــل 
دخــول )ِمــن( عليهــا، ودخــول )ِمــن( عالمــٌة علــى ذلــك املعــى، فــإن كانــت تلــك 

النكــرُة غــرَي مــراٍد هبــا اســتغراق اجلنــس مل جيــز دخــول )ِمــن( عليهــا«))))).

نوع اسم )ل( العاملة عمل )إّن( :
ونظــري جمــرور )ِمــن( الزائــدة يف عمومــه واســتغراقه اســُم )ال( النافيــة للجنــس 
العاملــة عمــل )إنَّ(، فقــد نــص النحويــون علــى اشــراط كــون النفــي بـــها نصًّــا يف 
الفــرق بينهــا وبــن )ال( العاملــة  اســتغراق جنــس معموهلــا)))))، وهــذا مــن أظهــر 
عمــل )ليــس(؛ ألن العاملــة عمــل )ليــس( تفيــد نفــي الواحــد ال اســتغراق اجلنــس، 
وهــي إحــدى مســألتن منــع هبمــا القــرايف إطــالق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي 
تفيــد العمــوم، فقــال: »وأمــا النكــرة يف ســياق النفــي فهــي مــن العجائــب يف إطــالق 
العلمــاء مــن النحــاة واألصوليــن، يقولــون: النكــرة يف ســياق النفــي تعــم، وأكثــُر هــذا 
اإلطــالِق ابطــٌل، قــال ســيبويه رمحــه هللا وابــن الســيد البطليوســي يف شــرح اجلمــل: 
إذا قلــت )ال رجــٌل يف الــدار( ابلرفــع ال تعــّم، بــل هــو نفــي للرجــل بوصــف الوحــدة، 
فتقــول العــرب: )ال رجــٌل يف الــدار بــل اثنــان(، فهــذه نكــرة يف ســياق النفــي، وهــي 

ال تعــمُّ إمجاًعــا«))))).

فلهــذا صــّح أن تُعقــب مبــا يفيــد إثبــات بعــض أفــراد جنــس املنفــي هبــا، وال يصــح 
ذلــك مــع النافيــة للجنــس؛ ألن ذلــك مفــٍض إىل التناقــض)1))).



د. حسن بن ُغرم بن محّمد الكعبّي الَعْمرّي

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٢٧3

وقــد ربــط ســيبويه بــن النافيــة للجنــس وبــن )مــن( الزائــدة، يف كــون معموليهمــا 
نكــرة عامــة مســتغرِقة، فذكــر أن حنــو )ال رجــَل يف الــدار( جــواب عــن ســؤال: )هــل 
مــن رجــٍل يف الــدار؟(، فهــي يف معــى )ال ِمــن رجــل يف الــدار( يف كــون معموهلــا نكــرة 
عامــة، يقــول: »...فـــ)ال( ال تعمــل إال يف نكــرة مــن ِقَبــل أهنــا جــواب –فيمــا زعــم 
اخلليــل رمحــه هللا- لقولــه: )هــل مــن عبــٍد أو جاريــة؟(، فصــار اجلــواب نكــرة؛ كمــا أنــه 

ال يقــع يف هــذه املســألة إال نكــرة«))))).

ويقــول الســريايف شــارًحا كالم ســيبويه، ومبيِّنًــا أن املســألتن مــن اببــة واحــدة، 
فالنكــرة فيهمــا عامــة: »)ال رجــَل يف الــدار( جــواب )هــل مــن رجــٍل يف الــدار؟(، 
وذلــك أنــه إخبــار، وكل إخبــار يصــح أن يكــون جــواب مســألة، وملــا كان )ال رجــَل 
ــا كانــت املســألة عنــه مســألة عامــة، وال يتحّقــق هلــا العمــوم إال  ــا عامًّ يف الــدار( نفًي
إبدخــال )ِمــن(... ألهنــا ال تدخــل إال علــى واحــد منكــور يف معــى اجلنــس«))))).

حكم إبدال النكرة من املعرفة:
وقــع اخلــالف بــن النحــاة يف جــواز إبــدال النكــرة مــن املعرفــة، فالبصريـّـون والفــراء 
وبعــض النحــاة املتأخريــن يــرون جــوازه مطلًقــا، ســواء كانــت النكــرة املبدلــة مطلقــة 
فرجــٌل(،  رجــٌل  )دخلــوا  قلــت:  شــئت  »...وإن  ســيبويه:  يقــول  خمتصــة)))))،  أم 
جتعلــه بــداًل، كمــا قــال عــز وجــل: ﴿ابلناصيــة، انصيــة كاذبــة﴾«)))))، فجعــل النكــرة 

احملضــة كاملختصــة يف جــواز وقوعهمــا بــداًل مــن املعرفــة.

تكــون  أن  إمــا  أمريــن:  أحــد  لذلــك  يشــرطون  أهنــم  الكوفيــن  عــن  واحملكــي 
النكــرة املبدلــة بلفــظ املعرفــة املبــدل منهــا، وإمــا أن تكــون نكــرة خمصوصــة ابلوصــف 
ال نكــرة مطلقــة؛ لتحصــل الفائــدة مــن اإلبــدال)))))، ووافقهــم علــى ذلــك بعــض 
املتأخريــن)))))، يقــول الزخمشــري عنــد قــول هللا تعــاىل: ﴿لنســفعا ابلناصيــة، انصيــة 
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كاذبــة خاطئــة﴾))))): »)انصيــة( بــدل مــن )الناصيــة(، وجــاز بدهلــا عــن املعرفــة وهــي 
نكــرة ألهنــا وصفــت فاســتقّلت بفائــدة«))))).

وابلنظــر يف كالم النحــاة يتبــّن أن املعــوَّل عليــه يف إبــدال النكــرة مــن املعرفــة 
حصــوُل الفائــدة مــن اإلبــدال، أو انعدامهــا، يقــول ابــن عصفــور يف تقريــر هــذا املعــى: 
»وال يشــرط يف بــدل النكــرة مــن غريهــا أكثــر مــن أن يكــون يف ذلــك فائــدة«)))))، 
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 

بعــد التفســري«)1)))؛ فالفائــدة عنــده غــري متحّصــل عليهــا إال ابلتخصيــص.

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 هنــًدا رجــاًل(، فيكــون إبــدال النكــرة )رجــاًل( مــن املعرفــة )هنــًدا( مفيــًدا معــى 
مل يســتفد مــن املعرفــة، وهــو التنصيــص علــى اجلنــس؛ الحتمــال أن يكــون املرئــّي 
امــرأة لــوال اإلبــدال)))))، فتكــون الفائــدة قــد حتقَّقــت مــن النكــرة املطلقــة، وإذا كانــت 

الفائــدة ممكنــة مــع عــدم التخصيــص مل يصــحَّ اشــراطه، ألنــه حتّكــم.

يقــول الفارســي: »وجيــوز أال توصــف النكــرة إذا أبدلــت مــن املعرفــة، وإن كان 
قــد جــاء يف اآليــة ﴿ابلناصيــة، انصيــة كاذبــة﴾ موصوفًــا، ويــدل علــى جــواز ذلــك 

قــول الشــاعر:
ن كلَّهم       كساعِد الضبِّ ال طوٍل وال قصِر إاّن وجْدنــــــــا بي ِجــــــــالَّ

املعــى: )ال كــذي طــول وال قصــر(، وإمنــا جــاز ذلــك ألنــه يفيــد مــا ال يفيــد 
البــدِل إال مــا كان ُعلــم  األول، ولــو مل توصــف )انصيــة( ابلكــذب مل يعلــم بعــَد 

ابألول«))))).
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فجعــل منــاط جــواز إبــدال النكــرة احملضــة مــن املعرفــة إفادهَتــا مــا مل تفــده املعرفــة، 
فاحتــج ببيــت الشــعر علــى اجلــواز إلفادهتــا معــى زائــًدا 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 

إبطــالق، وأيّــده بعــض املتأخريــن))))).

لكــن ملــا كانــت النكــرة املختصــة مظّنــَة الفائــدة، والنكــرة املطلقــة مظنــَة اإلهبــام 
وعــدم الفائــدة، اشــَرط التخصيــَص َمــن اشــرطه، فــكان نــوع النكــرة مؤثــرًا يف حكــم 
املســألة مــن وجهــة النظــر املعتِمــدة عليــه، ومل ينكــر َمــن مل يشــرط التخصيــص اعتبــاَر 
الفــرق بــن نوعــي النكــرة، وأتثــريه يف مقــام يســتدعي التفريــق مــن هــذه اجلهــة، وإمنــا 
الــي تكفــي إلبــدال النكــرة مــن املعرفــة علــى املختصــة دون  أنكــر قصــر الفائــدة 

احملضــة.

حكم اجلملة وشبِهها بعد النكرة:
مــن املتقــّرِر يف قواعــد اإلعــراب اختــالُف احلكــم اإلعــرايّب للجملــة الواقعــة بعــد 
فــإن كانــت نكــرة حمضــة -وهــي  النكــرة،  نــوع تلــك  بنــاء علــى اختــالف  النكــرة 
املطلقــة- فاجلملــة بعدهــا نعــٌت هلــا ال غــري، وإن كانــت النكــرة غــري حمضــة -ســواء 
كانــت عامــة أو خاصــة- جــاز جعلهــا نعتًــا للنكــرة، وجــاز جعلهــا حــااًل منهــا؛ ألن 
ختصيصهــا وتعميمهــا مقــّرابن هلــا مــن املعرفــة، وهبمــا يــزول اإلهبــام عــن النكــرة)))))، 
حــى إن األخفــش أجــاز وصــف النكــرة املوصوفــة ابملعرفــة؛ لقرهبــا منهــا ابلوصــف 
حــى كأهنــا معرفــة)))))، فعليــه جيــوز يف اجلملــة بعــد النكــرة اخلاصــة والعامــة مــا يكــون 
هلــا بعــد املعرفــة وهــو اعتبارهــا يف موضــع احلــال، وجيــوز أيًضــا اعتباُرهــا نعتًــا مــن جهــة 

وقوعهــا بعــد النكــرة))))).
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فجملــة )يســعى( يف حنــو: )جــاء رجــٌل يســعى(، نعــت للنكــرة املطلقــة، إذ هــي 
يف معــى )جــاء رجــٌل ســاٍع(، وهــي يف حنــو )جــاء رجــل طويــٌل يســعى(، و)مــا جــاء 
النعــت، واحلــال، علــى معــى )جــاء رجــٌل طويــٌل ســاٍع أو  رجــل يســعى( حتتمــل 

ســاعًيا(، و)مــا جــاء رجــٌل ســاٍع أو ســاعًيا(.

وحكــم شــبه اجلملــة يف ذلــك كلِّــه كاجلملــة، يقــول ابــن هشــام يف بيــان حكــم 
اجلملــة بعــد النكــرة واملعرفــة احملضتــن وغــري احملضتــن))))): »اجلمــل اخلريــة الــي مل 
يســتلزمها مــا قبلهــا إن كانــت مرتبطــة بنكــرة حمضــة فهــي صفــة هلــا، أو مبعرفــة حمضــة 
فهــي حــال منهــا، أو بغــري احملضــة منهمــا فهــي حمتملــة هلمــا، وكل ذلــك بشــرط وجــود 

املقتضــي وانتفــاء املانــع...«))))).

مث قــال يف شــبه اجلملــة بنوعيهــا بعــد النكــرة واملعرفــة: »حكمهمــا بعدمهــا حكــم 
اجلمــل، فهمــا صفتــان يف حنــو )رأيــت طائــرًا فــوق غصــٍن أو علــى غصــن(؛ ألهنمــا 
بعــد نكــرة حمضــة... وحمتمــالن هلمــا... يف حنــو )هــذا مثــر اينــٌع علــى أغصانــه(؛ 
ألن النكــرة املوصوفــة كاملعرفــة«)))))، ومثــل ذلــك لــو قيــل: )مــا مثــٌر علــى أغصانــه(، 
حيتمــل شــبُه اجلملــة النعــت واحلــال؛ ألن النكــرة عامــة، فهــذا االختــالف يف إعــراب 

اجلملــة وشــبهها بعــد النكــرة أثــر مــن آثر اختــالف نوعهــا.

وهبــذا العــرض يتبــن حاجــة النظــر النحــوي إىل تصــوُّر أقســام النكــرة الثالثــة 
)املطلقــة، والعامــة، واخلاصــة(، والوقــوف علــى أثــر هــذا التقســيم يف مســائل حنويــة 

عديــدة؛ واختــالف األحــكام النحويــة فيهــا بنــاء علــى اختــالف تلــك األقســام.
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اخلامتة:
أختم هذه البحث أبهم نتائجه الي ظهرت يل، وفيما أييت ذكرها:. )

أكثــر النحــاة وبعــض األصوليــن ال يفّرِقــون بــن النكــرة واســم اجلنــس واملطلــق، بــل . )
يعدوهنــا شــيًئا واحــًدا، وهــو )كــون اللفــظ دااًل علــى واحــد غــري معــنَّ يف جنســه(.

أكثــر األصوليــن يعــّدون املطلــق واســم اجلنــس شــيًئا واحــًدا وهــو )مــا دل علــى . )
املاهيــة مــن حيــث هــي مــن غــري قيــد(، ويفّرِقــون بينهمــا وبــن النكــرة، الــي تعــي 
عندهــم )مــا دلَّ علــى فــرد يف اخلــارج غــري معــن(، وأمــا َعلَــم اجلنــس عندهــم فهــو 
)مــا دل علــى ماهيــة متعينــة يف الذهــن ممتــازة عــن غريهــا مــن املاهيــات دون النظــر 

إىل األفــراد اخلارجيــة(.

النحــاة مّتفقــون علــى أن َعلــم اجلنــس مــن حيــث اللفــظ معرفــة، وخمتلفــون فيــه مــن . )
حيــث املعــى، فبعضهــم يعــّده مــن قبيــل النكــرة، واألقــرب أنـّـه معرفــة، إال أنــه يف منزلــة 
املعــّرف بـــ)أل( اجلنســية، الــدال علــى احلقيقــة الذهنيــة، وعلــى هــذا يكــون معنــاه عنــد 

النحــاة كمــا هــو عنــد األصوليــن.

عــدم تفريــق النحــاة بــن النكــرة واســم اجلنــس واملطلــق راجــٌع إىل عــدم احلاجــة إليــه . )
يف مباحــث اللغــة، ومــا تتطلبــه الصنعــة النحويــة، أمــا األصوليــون فقــد تطّلــب منهــم 

النظــُر العقلــيُّ األصــويلُّ وتطبيقاتـُـه الفقهيــُة التفريــَق.

النكرة ثالثة أقسام: مطلقة، وعامة، وخاصة.. )

ضابــط النكــرة املطلقــة: أن تكــون واقعــة يف ســياق اإلثبــات، وأن يُقتصــر فيهــا . )
علــى مســمَّى اللفظــة املفــردة، دون أن يــزاد عليــه لفــٌظ آخــر.
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ضابــط النكــرة العامــة: أن تقــع يف ســياق النفــي أو مــا يف معنــاه، مــع صالحيــة . )
زايدة )ِمــن( عليهــا، أو وضــع لفــظ )أحــد(، أو حنــوه مــن النكــرات العامــة موضَعهــا.

ضابــط النكــرة اخلاصــة: أن يــزاد علــى لفظهــا لفــظ آخــر، إمــا بكونــه وصًفــا هلــا، . )
وإمــا بكوهنــا مضافــة إليــه وهــو نكــرة، وإمــا بكوهنــا عاملــة فيــه عمــَل الفعــل.

إطــالق القــول أبن النكــرة يف ســياق النفــي، أو مــا يف معنــاه تفيــد العمــوم غــري . 1)
صحيــح، وإمنــا تفيــده ابلضابــط املذكــور آنًفــا.

النكــرة يف ســياق النهــي كالنكــرة يف ســياق النفــي، تــدّل علــى العمــوم ابلضابــط . ))
نفِســه املذكــور مــع ســياق النفــي.

النكــرة ال تعــمُّ يف ســياق االســتفهام إبطــالق، وإمنــا تعــمُّ إذا كان االســتفهام . ))
، ابلضابــط نفســه املذكــور مــع ســياق النفــي. إنــكارايًّ

عالمة عموم اللفظ صحة االستثناء منه.. ))

منــه صحــة . )) ويــراد  البــديّل،  العمــوم  نوعــان، األول:  عنــد األصوليــن  العمــوم 
إطــالق اللفــظ علــى مجيــع أفــراد اجلنــس لكــن علــى البــدل، وهــو هبــذا يســاوي النكــرة 
املطلقــة، والثــاين: الشــمويّل، ويــراد منــه اللفــظ العــام املســتغرق ألفــراد اجلنــس، وعــدم 

إدراك هذيــن النوعــن يفضــي إىل اخللــل.

النكــرة درجــات يف التنكــري كمــا أّن املعرفــة درجــات يف التعريــف، وضابــط . ))
معرفــة أخصيّــة النكــرة ابلنســبة لغريهــا هــو دخوهلــا حتتهــا، كأن يقــال: )كلُّ رُجــٍل 
إنســان، وليــس كلُّ إنســاٍن رجــاًل(، فـ)رجــل( أخــص مــن )إنســان( لدخولــه حتتــه، 

و)إنســان( أخــص مــن )حيــوان( لدخولــه حتتــه، وهكــذا.
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إذا عــرَّ النحــاة ابلعمــل فالغالــب أهنــم يريــدون عمــل األفعــال، وهــو الرفــع، . ))
والنصــب، ســواء كان العامــل فعــاًل، أو امًســا عمــل عمــل الفعــل، أمــا َجــرُّ املضــاف 

ون عنــه ابإلضافــة، ال العمــل. للمضــاف إليــه فيعــرِّ

الوصــف العامــل عمــل فعلــه -كاســم الفاعــل- يتخصَّــص ابلعمــل أواًل، فــإذا . ))
أضيــف مــن بعــُد بقــي علــى حالــه مــن االختصــاص مبعمولــه الــذي أصبــح مضافًــا 
إليــه، وهــذا معــى أن املضــاف يف اإلضافــة اللفظيــة غــري احملضــة ال يكتســب مــن 
اإلضافــة معــى، أي ال يكتســب منهــا معــى زائــًدا علــى مــا اكتســبه ابلعمــل، وليــس 
ــص، بــل هــو متخصــص ابلعمــل وإن مل يضــف، وإمنــا األمــر  املعــى أنــه غــري متخصِّ

احلــادث لــه ابإلضافــة هــو حــذف التنويــن.

النكــرة املطلقــة أبعــد مــا تكــون عــن املعرفــة؛ وهلــذا تســمى حمضــًة، وتســمى . ))
النكــراتن العامــُة واخلاصــُة غــرَي حمضتــن؛ القراهبمــا مــن املعرفــة، وقــد ترتَـّـب علــى 

ذلــك اشــراُك هذيــن النوعــن مــع املعرفــة يف عــدد مــن األحــكام النحويــة.

تنــوّع أقســام النكــرة إىل مطلقــة وعامــة وخاصــة مؤثــر يف مســائل حنويــة عديــدة، . ))
فتمتنــع املطلقــة أحيــااًن ممــا جيــوز يف العامــة واخلاصــة، وقــد ختتــص العامــة أو اخلاصــة 

مبــا ال يكــون ألي قســم آخــر مــن هــذه األقســام.

النكــرة أحــوج إىل الصفــة منهــا إىل احلــال واخلــر، وهــذا منــزع التأثــري يف عــدم . 1)
االبتــداء ابلنكــرة املطلقــة أو جميئهــا صاحبــة حــال؛ ألهنــا تطلــب اللفــظ املقصــود بــه 

احلاليــة أو اخلريــة صفــًة هلــا.
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اهلوامش والتعليقات:
))) ينظر اآلايت البينات على شرح مجع اجلوامع للعّبادي )/)))

))) ينظــر البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي )/)))، واألصــل اجلامــع يف إيضــاح الــدرر 
املنظومة يف ســلك مجع اجلوامع للســيناوي )/))، ونثر الورود شــرح مراقي الســعود للشــنقيطي 

(((/(
))) ينظر نثر الورود )/)))، ))) 

))) ينظــر مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه البــن الســبكي ص))، والبحــر احمليــط يف أصــول الفقــه 
الــورود )/))) ونثــر   ،(((/(

))) ينظــر شــرح تنقيــح الفصــول يف اختصــار احملصــول يف األصــول للقــرايف ص)1)، والبحــر احمليــط 
يف أصــول الفقــه )/)))، 

))) ينظر املستصفى للغزايل )/))، واآلايت البينات )/)1)، ونثر الورود )/)))
))) 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 )/))، ونثر الورود )/)))،)))
))) ينظر نثر الورود )/)))

))) ينظر البحر احمليط يف أصول الفقه )/)))
)1)) ينظر احملصول يف علم أصول الفقه للرازي )/)))، والبحر احمليط يف أصول الفقه )/)))

)))) ينظر شرح تنقيح الفصول ص))، ونثر الورود )/)))
)))) ينظــر األشــباه والنظائــر البــن الســبكي )/)1)، ومنــع املوانــع علــى مجــع اجلوامــع لــه ص)))، 
و)))، ومهع اهلوامع يف شــرح مجع اجلوامع للســيوطي )/)))، وحاشــية الصبان على شــرح 

األمشوين )/)))
)))) ينظــر منــع املوانــع علــى مجــع اجلوامــع ص)))، واملقاصــد الشــافية يف شــرح اخلالصــة الكافيــة 

للشــاطيب )/)))، )))، وتشــنيف املســامع جبمــع اجلوامــع للزركشــي )/)1)، )1)
)))) ينظر نثر الوردود )/)))

)))) التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه للمرداوي )/)))
)))) شرح تنقيح الفصول ص))

)))) املقاصد الشافية )/)))
)))) ينظر مجع اجلوامع يف أصول الفقه ص))، والبحر احمليط يف أصول الفقه )/)))، وحاشية 
العطــار علــى شــرح احمللــي جلمــع اجلوامــع )/))، ونثــر الــورود )/)))، )))، واألصــل= 
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=اجلامــع يف إيضــاح الــدرر املنظومــة يف ســلك مجــع اجلوامــع )/))، حاشــية الصبــان علــى 
الــوايف لعبــاس حســن )/)))، واملطلــق واملقيــد  شــرح األمشــوين )/)))-)))، والنحــو 

وأثرمهــا يف اختــالف الفقهــاء للدكتــور محــد الصاعــدي ص)))
)))) ينظــر اجلمــل يف النحــو للزجاجــي ص)))، وروضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه البــن 

قدامة)/)1)، وحاشــية العطار على مجع اجلوامع )/)))
)1)) اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي )/)

)))) خمتصر ابن احلاجب )/)))
)))) ينظــر اجلمــل يف النحــو ص)))، واللمحــة يف شــرح امللحــة البــن الصائــغ )/)))، والبحــر 

احمليــط يف أصــول الفقــه للزركشــي )/)))
)))) النحو الوايف لعباس حسن )/))) هامش ))) 

)))) ينظر نثر الورود )/)))
الــورود  )))) ينظــر اآلايت البينــات )/)1)، وحاشــية العطــار علــى مجــع اجلوامــع )/))، نثــر 

(((/(
)))) البحر احمليط يف أصول الفقه )/)))

)))) ينظــر شــرح التســهيل البــن مالــك )/)))، 1))، واملقاصــد الشــافية يف شــرح اخلالصــة 
(((  ،(((/( الكافيــة 

)))) ينظــر اخلصائــص البــن جــي )/)))، وشــرح املفصــل البــن يعيــش )/))، وشــرح التســهيل 
)/)))، 1))، وشــرح الكافيــة الشــافية البــن مالــك )/)))

)))) شرح الرضي للكافية )/)1)
)1)) التذييل والتكميل يف شرح النسهيل )/)1)-)1)

)))) ينظر املقاصد الشافية )/)))، وشرح األمشوين على األلفية )/)))-)))
)))) ينظر توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي )/1))

)))) املقاصد الشافية )/)))-)))
)))) ينظر شرح األمشوين )/)))، )))

)))) أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام )/)))
)))) الكتاب لسيبويه )/))-))

)))) شــرح التســهيل للمــرادي ص)))، وينظــر توضيــح املقاصــد واملســالك لــه )/)1)، والبحــر 
احمليــط يف أصــول الفقــه )/))، ))

)))) نثر الورود شرح مراقي السعود )/)))
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النحــو  احلــدود يف  الصائــغ ص)))، وشــرح كتــاب  البــن  امللحــة  شــرح  اللمحــة يف  ينظــر   ((((
ص))) للفاكهــي 

)1)) املطلق واملقيد ص)))
)))) العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم للقرايف )/)))-)))

)))) اإلحكام لآلمدي )/)، والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول لإلسنوي )))-)))
)))) شرح تنقيح الفصول ص)1)

)))) هناية السول يف شرح منهاج الوصول لإلسنوي )/)))
)))) ينظر األشباه والنظائر للسبكي )/)))، والبحر احمليط يف أصول الفقه )/)

)))) تلقيــح الفهــوم يف تنقيــح صيــغ العمــوم للعالئــي ص))-))، وينظــر قواطــع األدلــة يف األصــول 
للسمعاين ص)))

)))) ينظر الفروق اللغوية للعسكري )/))، والبحر احمليط يف أصول الفقه )/)
)))) تلقيح الفهوم ص)))

)))) شرح تنقيح الفصول ص)))، وينظر املقاصد الشافية )/)))
)1)) ينظر املقاصد الشافية )/)1)-)1)

)))) ينظر إصالح املنطق البن السكيت ص)))، وشرح تنقيح الفصول ص)))
)))) ينظــر املقتضــب للمــرد )/)))، والرهــان يف أصــول الفقــه للجويــي ص)))-)))، وشــرح 

الرضــي للكافيــة )/)))،)))
)))) ينظر شرح تنقيح الفصول ص)))، )))

)))) ينظر شرح الرضي للكافية )/)))
)))) شرح كتاب سيبويه للسريايف )املخطوط( )/))/أ

)))) ينظر البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع )/)))
)))) ينظر الكتاب )/)))، وشرح اجلمل البن الفخار )/)))

)))) شرحه للجمل )/)))-)))
)))) ينظر الرهان يف أصول الفقه للجويي )/)))، وتلقيح الفهوم ص)))-)))

)1)) شرح تنقيح الفصول ص)))، وينظر تلقيح الفهوم ص))) وما بعدها.
)))) شرح تنقيح الفصول ص)))

)))) تلقيح الفهوم ص)))
)))) الفروق للقرايف )/)1)

)))) ينظر املقاصد الشافية )/)))
)))) سورة النساء آية ))
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)))) سورة يوسف آية ))
)))) سورة الكهف آية 1))

)))) ينظــر شــرح الرضــي للكافيــة )/)))، و)/)))، واجلــى الــداين يف حــروف املعــاين للمــرادي 
ص)))، واملقاصــد الشــافية )/)))

)))) تلقيح الفهوم ص1))
)1)) املقاصد الشافية )/1)

)))) وهي قوله تعاىل: ﴿أإله مع هللا﴾.
)))) حاشــية الصبــان علــى شــرح األمشــوين )/)))، ويعــي ابآليــة قولــه تعــاىل: ﴿أإلــه مــع هللا﴾، 

ومبثــال املصنــف قولــه: )وهــل فــى فيكــم؟(.
)))) هناية السول )/))-))

)))) البدر الطالع يف حل مجع اجلوامع جلالل الدين احمللي )/)))
)))) مغي اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام ص))

)))) قواطع األدلة ص)))
))))ينظر معجم مصطلح األصول هليثم هالل ص)))

)))) ينظر متهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر اجليش )/))))، واملقاصد الشافية )/))
)))) شرح الرضي للكافية )/)))-)))

)1)) ينظر التصريح مبضمون التوضيح خلالد األزهري )/)))
)))) ينظر معجم مصطلح األصول ص))

)))) سورة آل عمران، آية )))
)))) ينظر مغي اللبيب ص)))، )))، و)))، واملقاصد الشــافية )/)))، وحاشــية اخلضري 

علــى شــرح ابــن عقيــل )/)))
)))) املنصف شرح تصريف املازين البن جي )/)))

)))) شرح شافية ابن احلاجب للرضي )/)))
)))) ينظر أوضح املسالك)/)1)، ومهع اهلوامع)/))

)))) الشــمردل هــو الســريع مــن اإلبــل، والصمحمــح الغليــظ الشــديد، واجلرشــع عظيــم الصــدر، ينظــر 
الصحاح للجوهري )/))) و)/)))) و)/))))

)))) تنظــر هــذا األنــواع الــي يوصــف هبــا يف شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك ص)))، 
(((-(((/( الشــافية  واملقاصــد 

للكافيــة  الرضــي  الســراج )/))، وشــرح  النحــو البــن  الكتــاب )/)، واألصــول يف  ينظــر   ((((
((((،((((/( القواعــد  ومتهيــد   ،(((/(
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)1)) ينظر املقاصد الشافية 1))، )))
)))) ينظر شرح التسهيل البن مالك )/)1)، )1)

)))) متهيد القواعد )/))))
)))) املقتضب )/1))

)))) شرح مجل الزجاجي البن عصفور )/)))
)))) حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل )/)))

)))) شرح الكافية الشافية )/))))-))))، وينظر املقاصد الشافية )/))، ))
)))) ينظر أسرار العربية لألنباري ص)))، ومهع اهلوامع )/)))

)))) ينظر مغي اللبيب ص)))، واملقاصد الشافية )/))
)))) ينظر شرح التسهيل )/)))، وشرح الرضي للكافية )/)))

)11)) ينظر شرح الكافية الشافية )/1))  
))1)) سورة املائدة، آية )).

))1)) سورة احلج، آية ).
))1)) ينظر شرح الكافية الشافية )/)))

البــن  مالــك  ابــن  ألفيــة  إىل  املســالك  وأوضــح   ،(1(/( للكافيــة  الرضــي  شــرح  ينظــر   ((1((
الشــافية)/)) واملقاصــد  هشــام)/))، 

))1)) منازل احلروف للرماين ص))
))1)) شرح الكافية الشافية )/)))
))1)) املقاصد الشافية )/))-))

))1)) سورة البلد آية ))-))
))1)) شرح الرضي للكافية )/)))-11)
)1))) شرح الرضي للكافية )/)))-)))

))))) شرح الرضي للكافية )/)1)
))))) شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى البــن هشــام ص)))، وينظــر األشــباه والنظائــر يف النحــو 

للســيوطي )/))-))
ــع جمــيء النكــرة املطلقــة مبتــدأ يف بعــض الصــور دون  ))))) إمنــا قلــت )غالبًــا( ألنبّــه علــى أنــه قــد مسُِ
حتقــق األمريــن املذكوريــن، أو أحِدمهــا، والعــرة هنــا ابملطّــرد مــن الــكالم، وابملظنــة الــي تتحقــق 

هبــا الفائــدة عنــد االبتــداء ابلنكــرة، وهــي العمــوم، أو اخلصــوص.
))))) ينظر اخلصائص البن جي )/)))، )))

))))) ينظر املقاصد الشافية )/1)-))
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))))) ينظر األصول يف النحو )/))
))))) املقاصد الشافية )/))، وينظر )/))

))))) األصول يف النحو )/)))
))))) التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل )/)))-)))، وينظر شرح التسهيل )/)))

)1))) شرح الكافية الشافية )/)))
))))) املقاصد الشافية )/)))

))))) ينظر شرح ابن الناظم ص))، واملقاصد الشافية )/)))
))))) املقاصد الشافية )/)))
))))) الكتاب )/)))-)))

))))) نتائج الفكر يف النحو للسهيلي ص)))-)))
))))) ينظر الكتاب لسيبويه )/)))، و)/)))، وشرح مجل الزجاجي البن عصفور )/)1)، 

والبسيط شرح مجل الزجاجي)/)))
))))) املقاصد الشافية )/)1)

))))) ينظر شرح الرضي للكافية )/)))، ومغي اللبيب ص)))، ومتهيد القواعد )/)1))
))))) شرح تنقيح الفصول ص)))-)))

)1))) شرح الرضي للكافية )/)))
))))) الكتاب )/)))، وينظر )/)))

))))) شرح كتاب سيبويه )املخطوط( /))/أ
))))) ينظــر معــاين القــرآن لألخفــش )/)))، )))، واملقتضــب للمــرد )/)))، و)/)))، 
وشــرح مجــل الزجاجــي البــن عصفــور )/)))-)))، وخزانــة األدب للبغــدادي )/)))

))))) الكتاب )/)))
))))) ينظــر التنبيــه علــى شــرح مشــكالت احلماســة البــن جــي ص)))، )))، وشــرح مجــل 
األدب )/)))،  وخزانــة  التســهيل)/)))،  وشــرح  عصفــور )/)))،  البــن  الزجاجــي 

(((
))))) ينظــر املفصــل للزخمشــري ص)))، واإليضــاح يف شــرح املفصــل البــن احلاجــب )/)))، 
والكافيــة البــن احلاجــب ص))، وشــرح الكافيــة للرضــي )/))1)، وخزانــة األدب )/)))

))))) سورة العلق، آيتا ))، ))
))))) تفسري الكشاف للزخمشري ص))))

))))) املقّرب البن عصفور ص)))
)1))) شرح الرضي للكافية )/))1)
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))))) ينظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور )/)))
))))) احلجة يف علل القراءات السبع للفارسي )/)))

))))) ينظر شرح مجل الزجاجي البن عصفور )/)))-)))، وشرح الرضي للكافية )/)))
))))) ينظر مغي اللبيب ص1))، )))

))))) ينظر معاين القرآن لألخفش )/1))، ومغي اللبيب ص)))
))))) ينظر موصل الطالب إىل قواعد اإلعراب خلالد األزهري ص1)

))))) املعرفــة غــري احملضــة هــي املعــّرف أبل اجلنســية، واحملضــة مــا تعــّرف بغريهــا مــن أنــواع املعرفــة، 
ومل أتعــرَّض لتفصيــل احلديــث عــن املعرفــة احملضــة وغــري احملضــة الختصــاص البحــث ابلنكــرة.

))))) مغي اللبيب ص1))
))))) مغي اللبيب ص)))
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املصادر واملراجع
األخفــش أبــو احلســن، املتــوىف ســنة )))ه، معــاين القــرآن، حتقيــق الدكتــورة هــدى قراعــة، - 

طبعــة مكتبــة اخلاجنــي ابلقاهــرة، الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-1)))م.
حتقيــق -  النحــو،  يف  التوضيــح  مبضمــون  التصريــح  ســنة )1)هـــ،  املتــوىف  خالــد،  األزهــري 

حممــد ابســل عيــون الســود، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــريوت، الطبعــة األوىل، ))))هـــ-
111)م.

األزهــري خالــد، موِصــل الطــالب إىل قواعــد اإلعــراب، حتقيــق الدكتــور عبدالكــرمي جماهــد، - 
مؤسســة الرســالة ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-)11)م.

االســراابذي رضــي الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، شــرح شــافية ابــن احلاجــب، حتقيــق حممــد - 
نــور احلســن، وحممــد الزفــزاف، وحممــد حميــي الديــن عبــد احلميــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة 

بلبنــان.
االســراابذي رضــي الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، شــرح كافيــة ابــن احلاجــب، حتقيــق الدكتــور - 

حســن بــن حممــد احلفظــي، والدكتــور حيــى بشــري مصــري، طبعــة جامعــة اإلمــام حممــد بــن 
ســعود اإلســالمية، الطبعــة األوىل، ))))هـــ-))))م.

اإلســنوي مجــال الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، التمهيــد يف ختريــج الفــروع علــى األصــول، - 
حتقيــق الدكتــور حممــد حســن هيتــو، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــريوت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

)1))ه-))))م.
اإلســنوي مجــال الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، هنايــة الســول يف شــرح منهــاج الوصــول، طبعــة - 

عــامل الكتــب.
الدكتــور -  الزجاجــي، حتقيــق  هـــ، شــرح مجــل  ســنة )))  املتــوىف  ابــن عصفــور،  اإلشــبيلي 

صاحــب أبــو جنــاح، طبعــة عــامل الكتــب ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام )))) هـــ-)))) م.
بــن أمحــد، اإلحــكام يف أصــول األحــكام، علــق عليــه الشــيخ عبدالــرزاق -  اآلمــدي علــي 

))))ه-)11)م. عــام  األوىل،  الطبعــة  ابلــرايض،  الصميعــي  دار  طبعــة  عفيفــي، 
هبجــة -  حممــد  حتقيــق:  العربيــة،  أســرار  )))هـــ،  ســنة  املتــوىف  الــركات،  أبــو  األنبــاري   

))))م.  / ))))هـــ  بدمشــق،  العــريب  العلمــي  اجملمــع  طبعــة  البيطــار، 
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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 )))ه، أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن - 
مالــك، حتقيــق حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد، طبعــة املكتبــة العصريــة ببــريوت.

األنصــاري ابــن هشــام، املتــوىف ســنة )))ه، شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى، حتقيــق حممــد - 
حميــي الديــن عبداحلميــد، طبعــة دار اخلــري.

األنصــاري، ابــن هشــام، املتــوىف ســنة )))ه، مغــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب، حتقيــق - 
عــام  األوىل،  الطبعــة  الفكــر،  دار  طبعــة  محــدهللا،  علــي  وحممــد  املبــارك،  مــازن  الدكتــور 

))))ه-))))م.
البغــدادي عبدالقــادر، املتــوىف ســنة ))1)ه، خزانــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب، - 

حتقيــق عبدالســالم هــارون، طبعــة مكتبــة اخلاجنــي القاهــرة.
ابــن جــي أبــو الفتــح، املتــوىف ســنة )))ه، التنبيــه علــى شــرح مشــكالت احلماســة، حتقيــق - 

عــام  األوىل،  الطبعــة  الكويتيــة،  األوقــاف  وزارة  طبعــة  هنــداوي،  حممــود  حســن  الدكتــور 
1)))ه-)11)م.

ابــن جــي أبــو الفتــح، املتــوىف ســنة ))) هـــ، اخلصائــص، حتقيــق حممــد علــي النجــار، طبعــة - 
اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة الرابعــة، عــام )))) م.

ابــن جــي، املنصــف شــرح ابــن جــي لكتــاب تصريــف املــازين، حتقيــق إبراهيــم مصطفــى، وعبــد - 
هللا أمن، طبعة دار إحياء الراث القدمي، الطبعة األوىل، عام )))) هـ-)))) م.

اجلوهــري إمساعيــل بــن محــاد، الصحــاح، اتج اللغــة وصحــاح العربيــة، حتقيــق أمحــد عبدالغفــور - 
عطــار، طبعــة دار العلــم للماليــن ببــريوت، الطبعــة الثانيــة، ))))هـ-))))م.

الدكتــور -  الفقــه، حتقيــق  الرهــان يف أصــول  املتــوىف ســنة )))ه،  إمــام احلرمــن،  اجلويــي 
))))ه. األوىل  الطبعــة  الديــب،  عبدالعظيــم 

ابــن احلاجــب عثمــان بــن عمــر، املتــوىف ســنة )))هـــ، اإليضــاح يف شــرح املفصــل، حتقيــق - 
وتقــدمي الدكتــور موســى بنــاي العليلــي، طبعــة مطبعــة العــاين ببغــداد.

ابــن احلاجــب، املتــوىف ســنة )))هـــ، 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 )))ه، خمتصــر منتهــى الســؤل واألمــل يف علمــي األصــول - 
واجلــدل، حتقيــق الدكتــور نذيــر محَــادو، طبعــة دار ابــن حــزم ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام 

))))ه-)11)م.
اخلضــري، حاشــية اخلضــري علــى شــرح ابــن عقيــل علــى ألفيــة ابــن مالــك، تعليــق تركــي - 

عــام ))))ه-))))م. األوىل،  الطبعــة  ببــريوت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فرحــان، 
ابن أيب الربيع، املتوىف ســنة )))ه، البســيط يف شــرح مجل الزجاجي، حتقيق الدكتور عّياد - 

الثبيي، طبعة دار الغرب اإلسالمي ببريوت، الطبعة األوىل، عام )1))ه-))))م.
الــرازي فخــر الديــن، املتــوىف ســنة )1)ه، احملصــول يف علــم أصــول الفقــه، حتقيــق الدكتــور - 

طــه جابــر العلــواين، طبعــة مؤسســة الرســالة.
الرمــاين علــي بــن عيســى، املتــوىف ســنة )))ه، منــازل احلــروف، حتقيــق إبراهيــم الســامرائي، - 

طبعــة دار الفكــر بعّمــان.
الزجاجــي أبــو القاســم، املتــوىف ســنة 1))ه، اجلمــل يف النحــو، حتقيــق الدكتــور علــي توفيــق - 

احلمــد، طبعــة مؤسســة الرســالة ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام )1))ه-))))م.
الزركشــي بــدر الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، البحــر احمليــط يف أصــول الفقــه، حتريــر عبدالقــادر - 

العــاين، ومراجعــة الدكتــور عمــر األشــقر، طبعــة وزارة األوقــاف الكويتيــة، الطبعــة الثانيــة، عــام 
))))ه-))))م.

الزركشــي بــدر الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، تشــنيف املســامع جبمــع اجلوامــع، حتقيــق الدكتــور - 
ســيد عبدالعزيــز، والدكتــور عبــدهللا ربيــع، طبعــة مكتبــة قرطبــة ابلقاهــرة.

الزخمشــري أبــو القاســم جــار هللا، املتــوىف ســنة ))) هـــ، الكشــاف عــن حقائــق غوامــض - 
التنزيــل وعيــون األقاويــل يف وجــوه التأويــل، عنايــة خليــل مأمــون شــيحا، طبعــة دار املعرفــة 

بلبنــان، الطبعــة الثالثــة، عــام 1))) هـــ-)11) م.
الزخمشــري أبــو القاســم، املتــوىف ســنة )))هـــ، املفصــل يف علــم العربيــة، حتقيــق الدكتــور فخــر - 

صــاحل قــدارة، طبعــة دار عمــار، الطبعــة األوىل، عــام ))))هـــ-)11)م.
الســبكي اتج الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، األشــباه والنظائــر، حتقيــق عــادل أمحــد، وعلــي - 

حممــد، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــريوت، الطبعــة األوىل عــام ))))ه-))))م.
الســبكي اتج الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه، علــق عليــه - 

عبداملنعــم خليــل، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــريوت، الطبعــة الثانيــة ))))ه-)11)م.
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الســبكي اتج الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، منــع املوانــع عــن مجــع اجلوامــع يف أصــول الفقــه، - 
حتقيــق الدكتــور ســعيد احلمــريي، طبعــة دار البشــائر اإلســالمية.

ابــن الســراج أبــو بكــر حممــد بــن ســهل، املتــوىف ســنة )))، األصــول يف النحــو، حتقيــق - 
الدكتــور عبــد احلســن الفتلــي، طبعــة مؤسســة الرســالة، الطبعــة الرابعــة 1)))هـــ-))))م.

ابــن الســكيت، املتــوىف ســنة )))ه، إصــالح املنطــق، حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر، وعبــد - 
الســالم هــارون، طبعــة دار املعــارف مبصــر.

الســمعاين أبو مظّفر، املتوىف ســنة )))ه، قواطع األدلة يف األصول، حتقيق الدكتور حممد - 
حسن هيتو، طبعة مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، عام ))))ه-))))م.

ســيبويه، املتــوىف ســنة 1)) هـــ، الكتــاب، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، طبعــة مكتبــة - 
اخلاجنــي، الطبعــة الثالثــة، عــام )1)) هـــ-)))) م.

السريايف أبو سعيد، املتوىف سنة ))) هـ، شرح كتاب سيبويه )خمطوط(.- 
الســيناوي ســيدي حســن، األصل اجلامع يف إيضاح الدرر املنظومة يف ســلك مجع اجلوامع، - 

طبعة مطبعة النهضة بتونس، عام ))))ه-))))م.
الســيوطي جــالل الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، األشــباه والنظائــر يف النحــو، حتقيــق الدكتــور - 

عبدالعــال ســامل مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة.
اجلوامــع، -  مجــع  شــرح  يف  اهلوامــع  مهــع  )))ه،  ســنة  املتــوىف  الديــن،  جــالل  الســيوطي 

حتقيــق عبدالســالم هــارون، والدكتــور عبدالعــال ســامل مكــرم، طبعــة مؤسســة الرســالة، عــام 
))))ه-))))م.

الشــنقيطي حممــد األمــن بــن حممــد املختــار، املتــوىف ســنة ))))ه، شــرح مراقــي الســعود - 
املســمى نثــر الــورود، حتقيــق علــي حممــد العمــران، دار عــامل الفوائــد، الــرايض.

الشــاطيب أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى، املتــوىف ســنة 1)) هـــ، املقاصــد الشــافية يف شــرح - 
اخلالصــة الكافيــة، حتقيــق جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة أم القــرى، طبعــة جامعــة أم القــرى، 

الطبعــة األوىل، عــام )))) هـــ-)11) م.
الصبان، حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، حتقيق طه عبدالرؤوف، - 

طبعة املكتبة التوفيقية.
ابــن الصائــغ، املتــوىف ســنة 1))ه، اللمحــة يف شــرح امللحــة، حتقيــق إبراهيــم الصاعــدي، - 

طبعــة اجلامعــة اإلســالمية، الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-)11)م.
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اجلامعــة -  طبعــة  الفقهــاء  اختــالف  يف  وأثرمهــا  واملقيّــد  املطلــق  محــد،  الدكتــور  الصاعــدي 
))))ه. عــام  الثانيــة،  الطبعــة  اإلســالمية، 

مجــع -  شــرح  علــى  البينــات  اآلايت  )))ه،  ســنة  املتــوىف  قاســم،  بــن  أمحــد  العبّــادي 
اجلوامــع، ضبطــه زكــراّي عمــريات، طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــريوت، الطبعــة الثانيــة، عــام 

))))ه-))1)م.
عباس حسن، النحو الوايف، طبعة دار املعارف مبصر، الطبعة الثالثة.- 
العســكري أبــو هــالل، الفــروق اللغويــة، حتقيــق حممــد إبراهيــم ســليم، طبعــة دار العلــم والثقافــة - 

ابلقاهرة.
ابــن عصفــور، املتــوىف ســنة )))هـــ، املقــّرب، حتقيــق أمحــد عبدالســتار اجلــواري، وعبــدهللا - 

اجلبــوري، الطبعــة األوىل، عــام ))))هـــ-))))م.
العلميــة -  الكتــب  دار  اجلوامــع، طبعــة  احمللــي جلمــع  علــى شــرح  العطــار  العطــار، حاشــية 

ببــريوت.
العمــوم، -  تنقيــح صيــغ  الفهــوم يف  تلقيــح  املتــوىف ســنة )))ه،  الديــن،  العالئــي صــالح 

حتقيــق عــادل عبداملوجــود، وعلــي معــوض، طبعــة دار األرقــم ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام 
))))ه-))))م.

الغــزايل أبــو حامــد، املتــوىف ســنة )1)ه، املســتصفى مــن علــم األصــول، حتقيــق الدكتــور - 
محــزة زهــري 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 )))ه، احلجــة يف علــل القــراءات الســبع، حتقيــق عــادل - 
عبداملوجود، وعلي معوض، والدكتور أمحد املعصراوي، طبعة دار الكتب العلمية ببريوت، 

الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-)11)م.
الفاكهــي عبــدهللا بــن أمحــد، املتــوىف ســنة )))ه، شــرح كتــاب احلــدود يف النحــو، حتقيــق - 

الدكتــور املتــويل رمضــان الدمــريي، عــام )1))ه-))))م.
ابــن قدامــة موفــق الديــن، املتــوىف ســنة 1))ه، روضــة الناظــر وجنــة املناظــر يف أصــول الفقــه، - 

عنايــة الدكتــور شــعبان حممــد إمساعيــل، طبعــة مؤسســة الــراين ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام 
))))ه-))))م.



الّنِكرة حقيقتها، أقسامها، اختالف أحكامها النحوية

٢٩٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

القــرايف شــهاب الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، شــرح تنقيــح الفصــول يف اختصــار احملصــول يف - 
األصــول، طبعــة دار الفكــر ببــريوت، عــام ))))ه، )11)م.

القــرايف شــهاب الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، العقــد املنظــوم يف اخلصــوص والعمــوم، حتقيــق - 
عــام  األوىل،  الطبعــة  الكتــيب،  ودار  املكيــة  املكتبــة  طبعــة  عبــدهللا،  اخلتــم  أمحــد  الدكتــور 

1)))ه-))))م.
القــرايف شــهاب الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، الفــروق، حتقيــق عمــر حســن الِقيّــام، طبعــة - 

الرســالة، الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-)11)م. مؤسســة 
عــادل -  حتقيــق  النحــو،  يف  الفكــر  نتائــج  )))ه،  ســنة  املتــوىف  الســهيلي،  القاســم  أبــو 

عــام  األوىل،  الطبعــة  ببــريوت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  معــوض،  وعلــي  عبداملوجــود، 
))))ه-))))م.

املــرد أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد، املتــوىف ســنة )))هـــ، املقتضــب، حتقيــق حممــد عبد اخلالــق - 
عضيمــة، طبعــة وزارة األوقــاف املصريــة ابلقاهــرة، الطبعــة الثانيــة، عــام ))))هـــ.

احمللــي جــالل الديــن، البــدر الطالــع يف حــل مجــع اجلوامــع، حتقيــق مرتضــى الداغســتاين، طبعــة - 
مؤسسة الرسالة ببريوت، الطبعة األوىل، عام ))))ه-)11)م.

املــرداوي عــالء الديــن، املتــوىف ســنة )))ه، التحبــري شــرح التحريــر يف أصــول الفقــه، حتقيــق - 
الدكتــور عبدالرمحــن بــن عبــدهللا اجلريــن، طبعــة مكتبــة الرشــد ابلــرايض.

املــرادي ابــن أم قاســم، املتــوىف ســنة )))ه، توضيــح املقاصــد واملســالك بشــرح الفيــة ابــن - 
مالــك، حتقيــق الدكتــور عبدالرمحــن علــي ســليمان، طبعــة دار الفكــر العــريب، الطبعــة األوىل، 

عــام ))))ه-)11)م.
املــرادي احلســن بــن قاســم، اجلــى الــداين يف حــروف املعــاين، حتقيــق الدكتــور فخــر الديــن - 

عــام  األوىل،  الطبعــة  ببــريوت،  العلميــة  الكتــب  دار  طبعــة  فاضــل،  نــدمي  وحممــد  قبــاوة، 
))))ه-))))م.

املــرادي، شــرح التســهيل، حتقيــق حممــد عبدالنــيب حممــد، طبعــة مكتبــة اإلميــان ابملنصــورة، - 
))))ه-)11)م. عــام  األوىل،  الطبعــة 

الســيد، -  عبدالرمحــن  الدكتــور  التســهيل، حتقيــق  شــرح  ســنة )))ه،  املتــوىف  مالــك،  ابــن 
دار هجــر. املختــون، طبعــة  بــدوي  والدكتــور حممــد 
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ابــن مالــك مجــال الديــن حممــد، املتــوىف ســنة )))هـــ، شــرح الكافيــة الشــافية، حتقيــق الدكتــور - 
عــام )1))هـــ- األوىل،  الطبعــة  للــراث،  املأمــون  دار  طبعــة  هريــدي،  أمحــد  عبداملنعــم 

))))م.
انظــر اجليــش حمــب الديــن حممــد بــن يوســف، املتــوىف ســنة ))) هـــ، متهيــد القواعــد بشــرح - 

تســهيل الفوائــد، حتقيــق جمموعــة مــن أســاتذة جامعــة األزهــر، طبعــة دار الســالم، الطبعــة 
األوىل، عــام )))) هـــ، )11) م.

ابــن الناظــم، شــرح ابــن الناظــم علــى ألفيــة ابــن مالــك، حتقيــق حممــد ابســل عيــون الســود، - 
طبعــة دار الكتــب العلميــة ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام 1)))ه-111)م.

هيثــم هــالل، معجــم مصطلــح األصــول، مراجعــة الدكتــور حممــد التوجنــي، طبعــة دار اجليــل - 
ببــريوت، الطبعــة األوىل، عــام ))))ه-)11)م.

ابــن يعيــش موفَّــق الديــن، املتــوىف ســنة ))) هـــ، شــرح املفصــل، علــق عليــه وراجعــه مشــيخة - 
األزهــر، طبعــة إدارة الطباعــة املنرييــة.






