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  ملخص
واصطلحوا عليھا مصطلحات  ،مجموعات في اء في الروايات اللغوية وصنفوھانظر العلم

ابن وابن لبون و الحارث والذئب وذئبوأبو  أسامة وأسد( :مثل ،خاصة ألفاظت ظھرف ،مختلفة
في كتابه من حيث كونھا سيبويه درسھا  ،)وغيرھا ،مخاض وابن مطر وأبو جنادب واإلنسان

من علماء اللغة والبالغة لكن من جاء بعده ، ل ھذه القضيةودار نقاشه حو ،نكرات أومعارف 
في شرح طق منالوادخلوا  ،لجنس واسم الجنس والنكرةلم اع اتلحطاقشوھا تحت مصواألصول ن

 ويقع .والبالغية والمنطقية واألصولية ةات النحويمن خالل التطبيق دالالتھا التي توسعت بدورھا
 إنفيه  و ،داللة علم الجنس واسم الجنسل بحث األولخصصت الم) ١ :مباحث أربعةالبحث في 

واسم الجنس يدل على الماھية مع قرينة تصرفه للفرد  ،علم الجنس يدل على الماھية بالوضع
 )٢ .جنسسم للمن حيث عمومھا ا و ،جنسمن حيث خصوصھا علم لل األسدفصورة ، الخارجي

 ،حاجة العلماء لتحديد داللة كل منھمالوذلك ، الفرق بين المصطلحينالثاني المبحث ناقشت في 
، للحقيقة من حيث تعينھا ذھنا وضع ن علم الجنس ماتتلخص بأ، كر العلماء مجموعة فروقوذ
 ،الثالثالمبحث  ناقشت في) ٣ .صدقھا على كثيرينحيث سم الجنس ما وضع للحقيقة من وا

 ،بين كثيرين قة المشتركةاسم الجنس معناه الحقي أنوخالصته ، الفرق بين اسم الجنس والنكرة
ونكرة  ،فرجل مثال اسم جنس باعتبار انه يشترك بين كثيرين ،ر معينوالنكرة موضوعة لفرد غي

ء جوانب تطبيقية عند علماحث الرابع المبفي جاء و) ٤ .رد غير معينإطالقه على ف باعتبار
وقد  .رھا في المعنىوأث مع التركيز على ظاھرة العموم واالستغراق ،ةوالفقه والبالغ األصول

انه الفرق بين علم الجنس واسمه " :بقولهعن اإلشكالية التي يناقشھا البحث الدماميني  عبر
  ".من جھة التعريف إنما ،المعنى من حيث ،والنكرة
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Abstract 
I found that the research in the name of kind need for many tools, 

any access to different types of knowledge I can say: The Record Search 
the results of a thorny issue in a reasonable, can be summarized sentences 
Mojosh far from stretching and detail, including: - You can say that the 
Sibawayh as well as significant in the treatment of Arab issues in terms 
of description and interpretation, and that his death in determining this 
matter of the term. - The research focused on the differences between the 
statement and the name of kind and indefinite article, no doubt that the 
differences between them, and based on what, with or without context. - 
Despite the confusion between these terms (ie, name and kind knowledge 
and indefinite article), but the examiner finds that the beholder of these 
terms in different areas such as the most widely indefinite article and the 
least informed person. - Interested scientists Bakzia Arab public assets, 
including these terms, for the need to determine the semantics and 
meaning, and its impact in different sentences. - The Arab diversifies 
speech and expression through words and structure that makes it without 
words and similar units to the point of replacement. I am inclined to the 
view put the word for each meaning. 

 
  مقدمةال

و كان ذلك عن طريق  ،فمما ال شك فيه أنَّ الدراسة اللغوية بدأت أوال بتدوين اللغة و جمعھا
المصدر الرئيس للغة، ثمَّ انتقلت الدراسات  تروي من أشعار وأقوال وأمثال شكل الرواة، و ما

  . ودراستھا اللغوية لمرحلة جديدة تمثلت في فحص ھذه النصوص

واستنبطوا منه القواعد  ،اللغوي ودرسوه ووصفوه اإلرثلك وقف العلماء على ھذا ذعند 
الذي أودع كتابه أصول العربية  ربية سيبويه،عالم الع األوائلاللغوية، وبرز من ھؤالء  األسرارو

، ونھج في كتابه المنھج الوصفي، إدراكهوأسرارھا، و كانت له نظرة فاحصة تدل على فھمه و
ً بالتراكيب التي قال  والظواھر اللغوية وقوانينھا األساليبھا العرب، وعالج فيه تفتراه مليئا

  . لمن جاء بعده من العلماء المفاتيح الرئيسة لنصوص اللغة، ووضع هستقرائاب

ً اصطلح  ؛ما جاء في كتاب سيبويه مفردات لغوية متميزةوم م الجنس واسم لَ عَ ب عليھا الحقا
بين االثنين عالقة متداخلة، ف ،الجنس، والناظر في العالقة بين المصطلحين يجد أنھما متالزمان

مغربي ورسالة الداودي كرسالة الشيخ ال، ھذا ما حدا بالعلماء لدراسة ھذين المصطلحينو
  . النظر في كل منھما وغيرھم ممن دقق ،محمد األميرورسالة 
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 األصولعلماء النحو و بھماالمھتمين من على فئة معينة من العلماء، بل  األمرولم يقتصر 
الصواب،  أنھا أصحابھامن الزاوية التي يعتقد  إليھماوالبيان والوضع والمنطق، وكلُّ فئة نظرت 

  . فيھا مثل ھذه المصطلحات شف لھم داللة التراكيب التي وردھو ما يك إليهصلوا وأن ما تو

ت في ھذه القضية يمكن حصرھا في نَّ المصطلحاالقول إِ لعلماء يمكن من خالل فحص اقوال او
فعلم الجنس يدل على الماھية  ،م الجنس، و سجل البحث فروقا دقيقةسم الجنس والَ طلحي عَ مص

الحقيقة الذھنية المجردة، أو المعنى " :ھيحسن والماھية كما عرفھا عباس  ،المتحققة في الذھن
فراد أتحققھا ليس في  ، واسم الجنس يدل على الماھية كما ھي، مع إمكانية)١("العقلي الخالص

من علم  أوسعالمجموعة، وبذلك تكون داللته  فرادأذلك القدر المشترك بين في معينين بل 
ا  ،رة لدخول ال عليهوأقل من النك ، الجنس   .فإنَّھا موضوعة لفرد غير معينرة النكأمَّ

غوية نحوية ول :من المصادر ألوانمتفرقة في  معالجة ھذين المصطلحين جاءتنَّ إ
محمد و، بھما مثل رسالة المغربي والداودي الخاصةومنطقية مع عدد من الرسائل  أصوليةو

المتأخرين من الباحثين والدارسين قد  نحظ إالي متابعة ما كتب عنھمامن و ،غيرھمو األمير
على  آرائھمفسد على القارئ فھم نطقي، مما يت يظھر فيھا الجانب الفلسفي والمفي مناقشا أوغلوا

الذي تقع فيه  البالغي السليم األسلوبي فھم وشكلت عائقا ف ،، فجاءت غامضةالوجه األمثل
فغموض العبارة ي على تلخيص المفتاح، عند أصحاب الحواش ما جاء السيماو ،مصطلحات كھذه

، ولو كتب ة تلك الكتبعائق في سبيل تحديد دالالت ھذه المصطلحات على الرغم من ِعظم فائد
  . كتباً مستقلة لكانت الفائدة أعظم أصحابھا

لبحث ء اوجا مراميھاتوسيع وفضل كبير في رفد الحركة العلمية الء العلماء ھؤھذا فل ومع
  :حثمبا ربعةأفي ضوء ذلك في 

  .اسم الجنسعلم الجنس وداللة : األولالمبحث  -

  .الفرق بين علم الجنس واسم الجنس: المبحث الثاني -

  .رق بين اسم الجنس والنكرةالف: المبحث الثالث -

  .للمصطلحين ض جوانب تطبيقيةعر: المبحث الرابع -

  : أمرينفي  عوبة البحثوتمثلت ص

  .توزعت تحت معارف شرعية ولغويةحيث  ،تفرق المادة بين مصادر كثيرة :احدھما

فإنَّ  المستخدمة، وتغليب الطابع المنطقي والعقلي عليھا، وعليه غموض التعبيرات :اآلخرو
، وھو إيضاحھاشرحھا و إلىوفھم المصطلحات المستخدمة في ھذه المصادر،  إلىيحتاج القارئ 
ة، وإْن قصرَّت فمن نحمد و الموفقت فمن هللا وله الن شاء هللا، فإ إنفي ھذا البحث،  غايتي
  .والتمس العذر، وهللا الموفق الھادي، والحمد  رب العالمين ،نفسي

                                                            
  .١/٢٤٢: النحو الوافي ١)(
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  داللة علم الجنس و اسم الجنس: األوللمبحث ا
 إلىذلك راجع  يد داللة ھذين المصطلحين تحديدا دقيقا، و لعلاختلفت نظرة العلماء في تحد

نصبت جھود العلماء على فاا، ض في داللة كل منھمبعض الغموالتداخل الواقع بينھما، بسبب 
  .عرض الفروق القائمة بينھمامعناھما ثم شرح 

 األسس، فضال عن األھدافمختلفة بسبب اختالف الثقافة و إليھمانظرة العلماء  وقد جاءت
، واألصولنظرة النحاة غير نظرة علماء البالغة ف في تحديد مفھوميھما، التي يتخذھا العلماء

  . نظرة علماء الوضع والمنطق غير أخرىمن زاوية  امإليھء نظروا وھؤال

يجد  أقوالھموالناظر في ، في تحديد قيمة ھذين المصطلحين أسھمواونجد ھؤالء جميعا قد 
 إلىانتھى لكنَّ األمر نھج الوصفي الذي سلكه، بالم ألخذهعند سيبويه  قل تعقيدابدا أ األمر أن

جاء في بين العلماء ريق بينھما، وعليه فان االختالف التف في صعوبة التعليل والتفسير، مما أسھم
 األخذلكنَّ و، بينھم مساحة واسعة في المشتركومع ھذا فالباحث اليعدم المنھج والتعليل، 

  . صح التعبير إن، داللتھمافي تحديد  خلق صعوبة، والمبالغة فيھابالتفصيالت 

داللة كل  إلى أشار فقد ،)ـھـ ١٨٠(بويه لھذا الموضوع سي لذين عرضواا أوائلومن 
 ... لألسد أبو الحارث وأسامة: قولك ...": ل عرضه لتراكيب مختلفة، يقولمصطلح من خال

: وإذا قلت ... ليس معناه كمعنى زيد وإّن كان معرفةو ... وكل ھذا يجري خبره مجرى عبد هللا
  .)١("باسمه ، أي ھذا الذي سمعتاألسدالحارث فأنت تريد ھذا  أبوھذا 

لى االختالف بين مجموعة الباب للعلماء والدارسين حين نبه إ ، رحمه هللا، قد فتحإنَّ سيبويه
وإن كان "، وبينھما و بين زيد، األسدو أسامةقد فرق بين بة جداً في الداللة، فالمتقار األلفاظمن 

في التحليل  أساساتخذت وا. كانت مفتاحا لمن جاء بعده من العلماءھذه سيبويه فإشارة  ."معرفة
  . غيرھم إليھاوأضاف  قسم آخر طورھا فرددھا قسم منھم، ووالمناقشة، 

كرر ابن السراج و .)٢( "األجناسھذا باب المعرفة الداخلة على " )ــھ٢٨٥( قال المبردف
عند ھكذا ترديدا لما جاء  األمربقي و ،)٣(ما قاله سيبويه دون أن يضيف شيئا جديدا )ـھـ٣٦٠(

   .لكزمن ابن ما إلىيه سيبو

النحويين قبل عصر ابن مالك و الشيخ يحيى  نأويظھر لي : "عبد الفتاح الحموزقال 
التي تطالعنا في كالم  اإليماءاتقد تناسوا ھذه المسألة تماما إذا استثنينا تلك . .. المغربي
ا نجد ظھور غير أنّ  )٤("الخ ...، وأبي القاسم الزمخشري وابن السراج وابن جني...سيبويه

اسم الجنس : "تفصيال، عدا تعريفه السم الجنس بقوله المصطلحين عند الزمخشري دون أن نجد

                                                            
  .٢/٩٣ :الكتاب  )١(
 .٤/٤٤: المقتضب  )٢(
  .١/١٥٥: األصول: ينظر  )٣(
  .١١٧: رسالة الشيخ يحيى المغربي  )٤(
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، وھذا يعد تطويرا )١("سلى اسم عين و اسم جنإ، وينقسم أشبھهوھو ما ُعلق على شيء وعلى ما 
قيمة كل ء نحو أفكار جديدة لتحديد اسيبويه، وھو ما دفع بالعلم االتي ذكرھ األساسيةللفكرة 

موضوع للحقيقة الذھنية : اسم الجنس ھو: والتحقيق في ذلك أن تقول ...: "ألمراديمصطلح، قال 
 كأسامةمن حيث ھي ھي، فأسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار قيد معھا، و علُم الجنس 

موضوع للحقيقة باعتبار حضورھا الذھني الذي ھو نوع شخصي لھا مع قطع النظر عن 
  .)٢("أفرادھا

على الرغم من تكرار أنَّ اسم الجنس  وتوضيحھما المصطلحين أخذ العلماء في شرحو
ار حضورھا الذھني قال موضوع للحقيقة من حيث ھي ھي، وعلم الجنس موضوع للحقيقة باعتب

، فإنَّ ھذه الصورة واقعة األسداستحضر الواضع صورة  فإذاإنَّ الوضع فرع التصور : "القرافي
ي ھذا الزمان، ومثلھا يقع في زمان آخر في ذھن آخر، والجميع مشترك في في نفس الواضع وف

، فإْن ُوِضع لھا من حيث األسد، فھذه الصورة الجزئية من مطلق صورة األسدمطلق صورة 
نك إذا فا": األبذي، وقال )٣("خصوصھا فھو علم الجنس، أو من حيث عمومھا فھو اسم الجنس

ً عند تر فإنما، األسدذا إخرجت ف: قلت يد خرجت فإذا ھذه الحقيقة، لم ترد أسداً واحداً معلوما
وجد في الحقيقة قلَّ أو كثُر، ولو فلذلك يقع على ما يواالسم إنَّما علق على الحقيقة،  ... المخاطب

أنَّ اسم الجنس إنما  فتبين إذن ... لم يتناول بعضه أصال كان اسم الجنس معلقا على جميع الجنس
   .)٤("المتقررة في النفس علق على الحقيقة

 إضافاتفي تحديد مفھوم علم الجنس واسمه قائمة لكن مع  األساسيةوظلت الفكرة 
وعلم الجنس : "لحين بشكل واضح، قال أبو حيانوتفسيرات، وكلھا منصبة نحو تحديد المصط

: ھو الذي وضعه الواضع لكل واحد من أشخاص الماھية من ذلك الشخص، فإذا ظھر ذلك فتقول
الوضع أن يطلقه على ، لزمه من ذلك األسدوضع الواضع لفظ أسد للقدر المشترك بين أشخاص 

ال يلزمنا أن نطلقه  األسدلشخص من أشخاص  أسامةوضع  إذا، أّما األسدكل واحد من أشخاص 
فاسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الصورة الذھنية "، وعليه )٥("خراآلعلى الشخص 

للماھية غير معتبر ، وعلم الجنس ھو الموضوع ...ظا فيه الصورة الخارجيةوالخارجية، مالح
من آحاد ھذا  وضعه لواحدصل إّن أسداً موضوع في أ: "قال ابن الحاجبو. )٦("األفرادفيه 

على الواحد الوجودي فرع له  وإطالقهموضوع للحقيقة الذھنية،  وأسامة ،أفرادهالجنس باعتبار 
  . )٧("ضرورة مماثلة

                                                            
 .١/٤٠٣: شرح المرادي: ينظر، و٣٤ :المفصل  )١(
  .١/٤٠١: المسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاصد و  )٢(
  .٣٣: شرح تنقيح المحصول  )٣(
  .١/٥٧٥: شرح الجزولية لالبذي  )٤(
 .٦٩١: التذكرة  )٥(
  .١/٢٠٤: شرح الدماميني  )٦(
  .٢٩٤: االمالي النحوية  )٧(
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فالوضع إذا لحظ الحقيقة مع قطع النظر عن خصوصيات : "لى القولب ابن الجزري إوذھ
وأوصاف لھا، فإنَّ ما يضعه اسم جنس، وإْن لحظ مع الحقيقة وأوصافھا مشتركة في عروضھا 

فان علم الجنس كأسامة ): "ھـ ٧٥٦(اإليجي ، وقال عضد الدين )١("لذلك الجنس كان علم الجنس
، واسم الجنس )٢("معين، وأنَّ اسم الجنس كذئب وأسد وضع لغير معينوضع بجوھره للجنس ال

، )٤("الدال على الماھية بال قيد الوحدة: "، وھو)٣("االسم الدال على الجنس و الماھية: "ھو
ولم تتوقف جھود العلماء في النظر في ھذه القضية بل . )٥("اسم الجنس و النكرة واحد"و

وقد فرق بعض أھل المعقول بأنَّ أسدا ): "ھـ ٩١١(يوطي ال السقاستمرت جھودھم في ذلك 
اع، وأسامة وضع على معنى أن يوجد منه أمثال، فوضع على السبوضع على شخص ال يمتنع 

 اثنان ثم صار االسدية المعقولة التي ال يمكن أن توجد خارج الذھن، واليمكن أْن يوجد منھا
  . )٦("ألشخاصالوجود ذلك المعنى في  األشخاصيقع على  أسامة

منھما لم تكن واضحة بصورة جلية،  على الرغم مما تقدم فإنَّ  داللة كلٍّ إنَّه : ولويمكن الق
بير أنَّ ، وجاء في التح)٧("ھي مسألة مشكلة"و: عالقة بقولهوصف ھذه ال إلى شمونياألب حداما م

علق ، و)٨("الفرق بين المصطلحين علم الجنس واسم الجنس من أغمض مسائل النحو"أنَّ 
الفرق بين علم الجنس و اسم الجنس من المھمات وفيه اختالف : "الداودي على ذلك بقوله

اسم الجنس كأسد : "قال الزركشي، وھذا االختالف تحقق في أقوال عدد من العلماء، )٩("كبير
سبب و )١١("أنّھما مترادفان...: "، لكن السيوطي يقول)١٠("علم الجنس كأسامة ليسا مترادفينو

  . )١٢("أنَّھما ملتبسان" إلىجع ذلك را

بھذا الرأي يناقض ما  األخذألنَّ  ،أسامة بالترادف فيه مبالغةوصف أسد و  أنوأحسب 
 إلى وجود اختالف بينھما وأشار  والوضع وكّل منھم األصولأجمع عليه علماء النحو والبيان و

، فھي باعتبار حضورھا ھاأفراد إلىأنَّ الحقيقة الحاضرة في الذھن، وإن كانت عامة بالنسبة "
اسم الجنس ھو الموضوع للحقيقة، ملغًى فيه وضعاً : "قال الداودي .)١٣("أخص من مطلق الحقيقة

                                                            
 .٣٥: كشف الخصاصة عن ألفاظ الخالصة  )١(
  .١٠: رسالة الوضع  )٢(
 .١٩١: حاشية على شرح رسالة الوضع  )٣(
 .١٩١: المصدر نفسه  )٤(
  .١٩١: المصدر نفسه  )٥(
  .١/٢٣٣: ھمع الھوامع  )٦(
  .١/٦٢: شرح االشموني  )٧(
  .١/٣٤٧: التحبير شرح التحرير  )٨(
 .و ٣ق : رسالة الداودي  )٩(
  .٢/٥٣: البحر المحيط  )١٠(
 .٢٣٢/ ١: ھمع الھوامع  )١١(
 .١/٣٢: المصدر نفسه   )١٢(
  .١/٣٤٦التحبير شرح التحرير   )١٣(
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 ً ما : "وعلم الجنس ،)١("أنَّه ما وضع للحقيقة المعينة من حيث ھي ھي... اعتبار الفرديةوضعا
  ".حقيقة المعينة في الذھن الحاضروضع لل

 إن" :وقال )٢("واحد دون آخرال يختص به  أفرادشاع في  س ماوعلم الجن: "البشري:وقال 
  . )٤("واسم الجنس موضوٌع للماھية: "، وقال)٣("اسم الجنس للحقيقة بال قيد إن"
  
  الفرق بين اسم الجنس و علم الجنس: لمبحث الثانيا

قوال العلماء الذين داللة كل من المصطلحين من خالل أ تحديد األولبحث حاولت في الم
 منھا يمثله نحاة القرنين السابع والثامن األول، والتي تمثل اتجاھين أقوالھم اطلعت على

ويظھر لي أنَّ "على رسالة المغربي، الحموز  عبد الفتاحورد في تعليق  الھجريين، على نحو ما
استثنينا  إذاقد تناسوا ھذه المسالة تماما  ... قبل عصري ابن مالك والشيخ يحيى المغربي النحويين

غيره بھذه  المراديوقد سبق  ،)٥("...التي تطالعنا في كالم سيبويه والمبرد اإليماءاتتلك 
رق بين أسد وأبي حول الفالم سيبويه الحموز عند تعليقه على ك إليھا أشاري المالحظة الت
  . )٦("ھذا الفرق إلى إيماءوفي كالم سيبويه " :الحارث بقوله

نشير  أن أردنا، ولو الوضع وآخرونوالفقه  أصوليان وله علماء البثا االتجاه الثاني فيمأمَّ 
مد على الوصف وخاصة عند سيبويه، أما يعت األولأنَّ االتجاه  ناجدلوالفرق بين االتجاھين  إلى

  . في تحديد الفرق بين المصطلحين كالمنطق وغيره أخرىعلوم  إشراكلى االتجاه الثاني فذھب إ

المصطلحين، ومن يقرأ ما قاله بفيما يتعلق وتفسيرھا  قوال سيبويهأ أوال بمحاولة شرح أبدأ
   .تفكر وتأمل إلىيدرك أنَه محتاج 

ھذا الرجل الذي من حليته ومن أمره كذا وكذا : قلت ھذا زيد، قلت إذا ...: "سيبويه قال
حذف الكالم وليخرج من االسم الذي ليُ لم يلزم ھذا المعنى، وبعينه، فاختص ھذا المعنى باسم عَ 

ف من رَ عْ ذلك المعنى ويختصه ليُ  صَ لِ خْ يُ  نْ أ أرادفإذا  ... نكرةً ويكون لغير شيء بعينهيكون 
، أي ھذا الذي األسدد ھذا حارث تريھذا أبو ال" :، وقال)٧("زيد ونحوه: يعني بعينه وأمره قال

بزيد،  نهه بعيتشيء قد عرف إلىتشير  أن، وال تريد أشباھهسمعت باسمه، أو ھذا الذي عرفت 
قبل ذلك، معرفة و إالال تكون  أسماء فأرادواتصرف الرجل ويكون نكرة،  فُ رَّ صَ تَ يَ  األسد نَّ أل

كمعرفته زيداً، ولكنه أراد ھذا الذي كل واحد من أمته له ھذا االسم، فاختص ھذا المعنى باسم كما 

                                                            
  .ظ ٣ظ و ق ٢ق : رسالة الداودي  )١(
 . ٤ق : رسالة في مبحث العلمين والنكرة  )٢(
 . ٦ق : المصدر نفسه  )٣(
  .١١ق : المصدر نفسه  )٤(
 .)مقدمة المحقق عبد الفتاح الحموز( ١١٧: رسالة يحيى المغربي  )٥(
 .١/٤٠١: توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك  )٦(
 .٢/٩٤: الكتاب  )٧(



 "دراسة تحليلية- علم الجنس واسم الجنس"ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

وزيد  ،كرةجنس ن اسم) أسدا(وھذه النصوص توحي بأن  )١("تلزم ذلك المعنىاْختُّصَّ الذي ذكرنا 
  .للجنس إعالماالحارث  وأبي أسامة، وجعلوا من )خصعلم الش( معرفة

حد من الناس، ه على أَ عوقِ الناس ال تُ  أسماءإنَّ زيدا و طلحة في ): "ھـ٣٦٨(قال السيرافي 
يقع على كلِّ ما َخبَّرت عنه من  وأسامةسمى بعينه ال يتجاوزه، إنَّما توقعه على الشخص الذي يو

ه الثعالب، والفرق بينھما ببرت لك ثعالة، وسمسم، وأبو الحصين، يقع على كل مما خ، وكذاألسد
 شخصه دون سائربه الشخوص لكل واحد منھم اسم يختص على  أسماؤھمأنَّ الناس تقع 

و ماله وعليه،  وأسبابهفي معاملته  ، النَّ لكل واحد منھم حاال مع الناس ينفرد بھااألشخاص
اسم يختص شخصه، وكذلك ما يتخذه الناس ويستعملونه فيألفونه من  لىإوليست لغيره فاحتاج 

ونه  اتعرف بكل اسم منھا شخص ءبأسماالخيل والكالب والغنم، وربما خصوھا  بعينه لما يخصُّ
  .)٢("من االستعمال واالستحسان

ً بقولهونحوھا نكرات،  أسداجعل العرب علل سيبويه  وإنَّما منع : "وأسامة ونحوھا أعالما
ثابتة مقيمة  بأشياء ليس وما أشبھه األسدوما أشبھه أن يكون له اسم معناه معنى زيد، أنَّ  األسد

يعرفون بھا بعضاً عن بعض، وال تحفظ ُحالھا كحفظ ما يثبت عن  أسماء إلىمع الناس فيحتاجوا 
ثبت معھم ما و ،و الغنم و الكالب واإلبللخيل تراھم قد اختصوا ا الأالناس ويقتنونه ويتخذونه، 

  . )٣("عمروكزيد و بأسماءاتخذوه و

وما ال يألفه الناس ال يخصون كل واحد منھا بشيء : "رافي قول سيبويه بقولهيوقد فسر الس
، فيصير الجنس في بأسرهتسميته، فصارت التسمية للجنس  إلىيحتاجون من اجله  ،غيرهدون 

ما قاله ھذا ما يفھم م، و)٤("وسائر ما ذكره مجرى زيد أسامةحكم اللفظ كالشخص فيجري 
، إال اواحد معرفة، وإن كانا في الحقيقة شيئا أسامةنكرة و اأسد تابه السيرافي أنَّ شارح كسيبويه و

يتصرف ) األسد(ألنَّ ...: "سيبويه حيث يقول إليهكذلك، وھذا ما ذھب  األمرالعرب جعلت  أن
أي أنَّ " )٥("رفة وتلزم ذلك المعنىمع إالال تكون  أسماء فأرادواتصرَّف الرجل ويكون نكرة، 

أسمائھا للحيوانات التي تعيش معھم ويعاملونھا معاملة المعارف، واشتقاق  أسماءالعرب تشتق 
ما ال اسم  ... ريفعلى طائر غريب ووحشي ظ أعينھموقد تقع  "من كونھم يعيشون في البراري

 األسماءفيجري ذلك مجرى  ... من فعله أويشتقونھا من خلقته،  بأسماءله عندھم، فيكنونه 
  . )٦("األعالم

                                                            
  .٢/٩٤: در نفسهالمص  )١(
 .٢/٤٢٢: شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٢(
  .٢/٩٤: الكتاب  )٣(
  .٢/٤٢٢: شرح كتاب سيبويه  )٤(
  .٤/٩٤: الكتاب  )٥(
  .٢/٤٢٣: شرح كتاب سيبويه  )٦(
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مثل ابن عرس  واألعالم األسماءمن الحيوانات وتعامل معاملة  أخرى ألفاظاوألحق سيبويه 
 إليهن دخل في الذي أضفص وابن مطر، ويدلك على أنّھا معارف أنَّك ال تبين وسام أبرح وأم

  . )١(المو ال اإللف

بنات : والالم مثل األلفلقبولھا  األعالم األسماءلة معامتعامل  أخرى ألفاظا أيضاوذكر 
بأنَّھا ال  أعالميؤكد أنّھا و. إليه أضفنما والالم في األلفھا تقبل ، فإنون وغيرھاأوبر و ابن لب

  . )٢(تصرف

حول الفروق بين اسم الجنس وعلمه ذكر أمر  الرأي الثاني أصحابما قاله وأود قبل ذكر 
ھا وان عامل األعالمھذه  نوانات التي ذكرناھا وغيرھا، ذلك أحيلل األعالم أسماءتختص به 

فانَّ  والالم ومجيؤھا ممنوعة الصرف، األلفم قبولھا العرب معاملة المعارف من حيث عد
وقد زعموا أّن بعض : "قولعرب من يعاملھا معاملة النكرة، يال أّن من إلىيشير سيبويه وغيره 

ھذا زيد مقبل، ووجه على أنَّه : فوجه مثل: على وجھينرفعه ھذا ابن عرس مقبل، ف: يقول بالعر
السيرافي موضحاً  ، وقال)٣("نكرة، بمنزلة ھذا رجل منطلق إلىفصار مضافاً جعل ما بعده نكرة 

ھذا ابن عرس مقبل، فيكون : قلنا فإذا ...ينكر  أنقد يجوز  ... يريد أنَّ ابن عرس: "قول سيبويه
: أحدھما: ھذا ابن عرس مقبل، فيكون على وجھين: قلنا فإذا ... رينك نأ: أحدھما: على وجھين

ھذا عبد هللا : على ما ترفعه عليه لو قلت )مقبل(أن يكون ابن عرس على تعريفه، وترفع 
وھذا معناه أنَّ علم الجنس . )٤("مقبل نعت لهتجعل ابن عرس نكرة و أن اآلخرجه و الو ...،مقبل

: يشالمعارف، قال ابن يع أحكامجري عليه رفة في اللفظ فتي المعنى، وكالمعكاسم الجنس ف
نَّه ال فرق إ": ، وقال الدماميني)٥("في المعنى كالنكراتنس، وھي علم الج أي وتعريفھا لفظي،"

  .)٦("لفرق بينھما من جھة التعريف وعدما وإنمابين علم الجنس واسمه والنكرة من حيث المعنى، 
  .)٦("وعدم

 باإلشارةالفروق الرئيسة بين علم الجنس واسمه، والمتمثلة  ىإلوبھذا يكون سيبويه قد ألمح 
  . يقع حاالمن الصرف، و الالم و منعهو األلفعلم الجنس معرفة لقبوله  عدِّ  إلى

علم  ذلك أنَّ ال فرق بينھما إال في اللفظ، وو...  ھما متفقتان في المعنى: "خ المغربيقال الشي
مقبال،  أسامةحال، كھذا  )٧(جعلته مبتدأ وصاحب نْ الجنس عاملته العرب معاملة المعارف بأَ 

                                                            
  .٢/٩٦: الكتاب: ينظر  )١(
  .٩٦و ٢/٩٥ :الكتاب: ينظر  )٢(
 .٢/٩٧: الكتاب  )٣(
  .٢/٤٢٧: شرح كتاب سيبويه للسيرافي  )٤(
  .٢/٢٩٤ :ينظر البحر المحيط للزركشيو ١/١١٣:رح المفصل البن يعيشش  )٥(
  .١/١٣٨التصريح   )٦(
ملة العرب له قائم على ما أشار إليه من معا ،ما ذھب إليه المغربي من صحة وقوع اسم الجنس صاحب حال  )٧(

  .معاملة المعرفة
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بل المقبل، وغير ذلك من ھذا أسامة مقبل، : ك ال تقوللم تنعته بالنكرة، فإنَّ و ... منعت صرفهو
  . )١("اللفظية األحكام

: ألقاسميالمنطق، قال الشھاب التفصيل وفغلبت عليه لغة التحليل والثاني أّما االتجاه 
نفس صورة لتلك الماھية و: ه إذا أحضرت الماھية في الذھن يتحقق فيه أمرانحاصل الفرق أنَّ و"

ھي  التي ،وضع للموصوف وحده من غير اعتبار صفته الثاني وصف لألول، فإنحضورھا، و
 ،وضع لمجموع الموصوف والصفة، أو نقول للموصوفانفيه فھو اسم الجنس، و ،الحضور

  . )٢("علم الجنس باعتبار صفته التي ھي الحضور فيه، فھو

لفظ أسد موضوع لكل فرد من أفراد الجنس في الخارج على وجه : "قال الرضيو
على الفرد الخارجي ليس بطريق  فإطالقهالتشريك، وأسامة موضوع للحقيقة الذھنية حقيقة، 

أنَّ الفرق بين علم الجنس واسم  ...: "بقوله، وأوضح الداودي قول الرضي )٣("الحقيقة بل المجاز
لجنس على ھذا القول واضح، إذ علم الجنس كما ھو ظاھر موضوع للماھية، واسم الجنس واسم ا

  .)٤("موضوع للفرد المبھم

أحسن ما قيل فيه أنَّ اللفظ و" :التفريق بين اسم الجنس وبين علم الجنس عن وقال الزركشي
 ً في الذھن  اأفرادھيتصور الحقيقة، ويحضر فرد من  أنالحقيقة فال بد  بإزاءان كان موضوعا
قيد التشخص الخاص في ذھنه، فيكون ذلك اسم جنس ع تارة يضع للحقيقة ال بمتشخصاً، فالواض

، وتشخص في ذھنه فرد من أفراده، فوضع للحقيقة ال لذلك األسدكمن حضر في ذھنه حقيقة 
كثيرة  أفرادالفرد، وتارة يضع للتشخص الخاص في ذھنه بقيد ذلك الشخص الذي ھو حاصل في 

  . )٥("جية فھذا علم الجنسخار

ع أنَّه موضو األكثروھو : علم أنَّ في اسم الجنس مذھبين، احدھماا: "وقال السمرقندي
زمخشري، واآلخر جب والالحا ابن إليهسمى فرداً منتشراً كما ذھب للماھية مع وحدة ال يعينھا وي

اإليجي وعبارة . )٧("يمفي التقس )٦(المصنف إليهلماھية من حيث ھي ھي كما ذھب أنَّه موضوع ل
سامة وضع بجوھره أنَّ علم الجنس كأ ... الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس: "اإليجي ھي

ا ابن الحاجب فيقول)٨("الجنس كذئب وأسد وضع لغير معينأنَّ اسم للجنس المعين، و : ، أمَّ
 والفرق بين قولك أسد وأسامة، أنَّ أسداً موضوع لواحد من آحاد الجنس في أصل وضعه،"

إليه الزمخشري عبر ابن يعيش عّما ذھب ، و)٩("موضوع للحقيقة المتحدة في الذھن وأسامة
                                                            

  .١٣٤: رسالة الفرق بين علم الجنس واسم الجنس للمغربي  )١(
 .٢/٧٥: ات البيناتاآلي  )٢(
  .٢/٣٢٦: شرح الكافية للرضي  )٣(
  .و ٤ق : رسالة الداودي  )٤(
 .٢/٥٨: البحر المحيط للزركشي  )٥(
 .يعني عضد الدين اإليجي  )٦(
 .٢٨: ح الرسالة العضدية للسمرقنديشر  )٧(
 .١٠: الرسالة الوضع  )٨(
  .١/٨٤: اإليضاح في شرح المفصل  )٩(
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، وأّما علم الجنس )١("اعلم أنَّ اسم الجنس ما كان داالً على حقيقة موجودة وذوات كثيرة: "بقوله
  . )٢(الزمخشري بأنَّه للجنس بأسره هفحدد

علم : "اسم الجنس وعلمه، يقولين من رأي في الفرق ب أكثرالصبان في حاشيته  وأورد
ً باعتبار حضورھا فيه واسم الجنس موضوع للحقيقة  ... الجنس موضوع للحقيقة المعينة ذھنا

علم الجنس ھو ما وضع للحقيقة من حيث تعينھا ذھناً، : "، وقال)٣("المعينة ذھناً ال بھذا االعتبار
واسم الجنس ما وضع لھا  ... دون الصدقبمعنى أنَّ تعينھا ذھناً ھو المعتبر الملحوظ في وضعه 

من حيث صدقھا على كثيرين، بمعنى أنَّ الصدق ھو المعتبر الملحوظ في وضعه ) أي الحقيقة(
  . )٤("دون التعين
رسالة في الفرق بين علم : (سماھا حيى المغربي ھذه الفروق في رسالةل الشيخ يموأج

ين علم الجنس واسم الجنس فيه اختالف الفرق ب أناعلم : "، قال فيھا)الجنس واسم الجنس
، ومع ذلك ذكر )٦("في اللفظ إالوال فرق بينھما  ... ھما متفقان في المعنى: "أيضا، وقال )٥("كبير

  : ذكر ستة فروق اذكرھا باختصار
موضوع للماھية، وھي  ... علم الجنس، و)٧(الخارجي ألبدلياسم الجنس موضوع للفرق  .١

 . ينةمتحدة، ال تعدد فيھا، فھي متع
 ال اسم الجنسو. م الجنس يالحظ فيه قيد الحضورعل أن إالكالھما موضوع للماھية،  .٢

 . يالحظ فيه الحضور
يعرض لھا تعدد وشيوع باعتبار ع للماھية من حيث ھي ھي متحدة، وكالھما موضو .٣

 . واألمكنة واألزمان األذھان
في فرد خارجي بدلي،  كالھما موضوع للماھية إالّ أنَّ اسم الجنس موضوع لھا يالحظھا .٤

 . بخالف علم الجنس، فانَّه موضوع لھا ال يالحظھا في فرد خارجي بدلي
 . ضوع لفرد بدلي، و علم الجنس موضوع للعموم الشمولياسم الجنس مو .٥
و علم الجنس موضوع لھا بقيد ...اسم الجنس موضوع للماھية ال يقيد وجودھا في الذھن .٦

 .)٨(الذھن فقط

ً  لمرادياوطرح   األحكام تفرقة الواضع بين أسامة و أسد في"أنَّ  إلىيذھب فيه  رأيا
ھو موضوع : اسم الجنس: والتحقيق في ذلك أْن نقول...جھة المعنىفرق من تؤذن باللفظية، 

                                                            
 .١/٩١: شرح المفصل البن يعيش  )١(
  .١/١١١: المصدر نفسه : ينظر  )٢(
 .٢٢٣/ ١: حاشية الصبان  )٣(
  .١/٢٢٤: المصدر نفسه  )٤(
 .١٣٣: رسالة المغربي  )٥(
  .١١٣: المصدر نفسه  )٦(
الواحد الذي جيء به ليكون بدال مما وضع له ال بدالً شموليا يشمل كل أفراد الجنس : الفرد البدلي الخارجي  )٧(

  .١٣٤ :الواضع أو المخاطب رسالة المغربيذھن والخارجي الموجود خارج 
 .١٣٧- ١٣٤: رسالة المغربي: ينظر  )٨(
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يقة الذھنية من حيث ھي ھي، فأسد موضوع للحقيقة من غير اعتبار معھا، وعلم الجنس قللح
  . )١("الذھني الذي ھو نوع شخصي لھا كأسامة موضوع للحقيقة باعتبار حضورھا

: إنَّ الحقيقة الذھنية لھا جھتان ...: "لحين بقولهطوضح الفرق بين المصي أنوحاول البشري 
 ً وجھة صدقھا على كثيرين، فعلم الجنس ما وضع للحقيقة من حيث تعيينھا . جھة تعيينھا ذھنا

ً ھو المعتبر الملحوظ ف: ذھناً، بمعنى اسم الجنس لھذا كان معرفة، وي وضعه، وإنَّ تعيينھا ذھنا
الصدق ھو المعتبر الملحوظ في  أن:بمعنىھو ما وضع لھا من حيث صدقھا على كثيرين، 

، )٢("لھذا كان نكرةعيين حامالً غير مقصود في وضعه ووضعھا دون التعيين، فيكون الت
ً ال واسم الجنس موضوع للح" :ه إنَّ اسم الجنس نكرة، بقولهواستدرك على قول قيقة المعينة ذھنا

  .)٣("بھذا االعتبار، والنكرة موضوع للفرد المنتشر

س وعلم الجنس لھما داللة خاصة، فھما غير مترادفين، وان ن اسم الجنإ: قولفيمكن ال
فأسد فرد منتشٌر غير معين، وأسامة يمثل حلقة بين . ة مشتركة من حيث الماھيةوجدت عالق

  . ى ذلك لفظاً و معنىً المعرفة مثل زيد في داللته عل

نصب اھتمامھم امثل المبرد وابن السراج والزمخشري  آخرينسيبويه و مما سبق أنَّ  يبدوو
ا المتأخرون فكان جل اھتمامھم على الماھية أم ،والتنكير في داللة المصطلحينعلى التعريف 

  . من حيث حضورھا وعدم حضورھا
  
  رةالفرق بين اسم الجنس و النك: مبحث الثالثلا

ً  نيجاء: كقولك أمتهالنكرة ما شاع في : "قال الزمخشري ا ابن وأمَّ  ،)٤("رجل، وركبت فرسا
أنَّ : (وفي المقاصد الشافية )٥("االسم الدال على معنى في جنسه: "ابن مالك فعرف النكرة بقوله

الُمنَّكر يدل " :الغزالي أنَّ  األمام، وعند )٦("أو وقع ما يقبلھا إذا لم يقبلھا بنفسه) ال(النكرة ما قبل 
النكرة، داللة  فيالقرافي ، وفصل )٧("على جمع غير معين وال مقدر، وال يدل على االستغراق

والوضع . لمطلق نكرة، فھذا اسم جنس نكرة: العرب وضعت لفظ نكرة موضعين أحدھما: "بقوله
الذھني، معه التشخص  وأخذتلنكرة يقيد تشخصھا بزمان معين في مطلق ذلك التعين، : الثاني

ر مشترك بين سائر رت على تعيُّن النكرة الذي ھو قدلو اقتص فإنھافكان ھذا الوضع علم جنس، 
ً فيصير نكرة إلىالكلي  إضافة، ألنَّ أيضاالمعينات كان نكرة   )٨("الكلي يحصل المجموع كليا

                                                            
  .١/٤٠١ :توضيح المقاصد و المسالك بشرح ألفية ابن مالك  )١(
 . ٧ق : النكرةرسالة في مبحث العلمين و  )٢(
 . ٧ق : المصدر نفسه  )٣(
 .٢٤٢: المفصل  )٤(
 .١٣٧: عدة الالفظشرح عمدة الحافظ و  )٥(
 .١/٢٤٤: لمقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافيةا  )٦(
  .٢/١١١: المستصفى  )٧(
 .٢/٦٠٢: نفائس األصول في شرح المحصول  )٨(
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كان  أنھا، بإن دلَّ على الماھية وعلى قيد آخر زائد عليإنَّ اللفظ : "إلى القولوذھب الزركشي 
إنَّ النكرة تقوم على : لوويمكن أن أق )١("عينة فھو النكرةالكثرة الغير م أوذلك القيد ھو الوحدة 

كثيرين يعبر عنھا بالشيوع أو الفرد المنتشر غير معين  فرادأة في تحقق فكرة في الذھن متحقق
ت حبيسة كفكرة مستقرة في الكثرة، فمثال لفظة رجل تدل على ماھية معينة، فاْن بقي أوھو الوحدة 

كثيرين غير معينين يشتركون في الماھية  فرادأالذھن يطلق عليھا اسم جنس، لكن عند تحققھا في 
الجنسية عند ) ال(قبولھا : ذلك قيد آخر ھو إلىوم جديد على كثيرين، ويضاف مفھ إلىتتحول 

يكون نكرة باعتبار كونه  اإنمإنَّ االسم : "ر عنه الداودي بقولهوھذا ما عبَّ  أغلب العلماء،
ً لفرد موضو يفھم من النكرة بحسب  إنماإنَّ الفرد غير المعين : "، وقال)٢("معينغير عا
يراد منه  أنولم يعتبر الواضع في المنكر "، )٤("ھي موضوعة للفرد المنتشر، و)٣("الوضع

امرائي مفھوم ، ولخص الدكتور فاضل الس)٥("االتحاد والعينية حتى يفيد القصر بواسطة ذلك
  . )٦("الجنس إرادةإرادة الوحدة و : النكرة دلت على أمرين أطلقتإذا : "النكرة بقوله

وإن بدا  تلمس ما يتعلق بالنكرة من حيث مفھومھا وشروطھا في كتاب سيبويه ويمكن
ه إنّ : ويمكنني القول إلى كتاب سيبويه تكراراً لكني أَجد ذلك مناسباً لما أذكره أخرىالرجوع مرة 
: ويقول )٧("وليُخرج من االسم الذي يكون نكرة، ويكون لغير شيء بعينه ...: "هقولب عرض لذلك

ھذا الرجل، وأنت تريد كل َذَكر تكلم ومشى على رجلين فھو : ن أن تقولمكيو: "ويقول
النكرة، بمنزلة يدخله المعرفة و أمتهلكل منھا اسم يقع على كل واحد من  ...: "يقول، و)٨("رجل
وتركوا االسم الذي تدخله المعاني المعرفة والنكرة، ويدخله  ... ن معرفة ونكرةيكو األسد

، حيث أورد )٩("والالم نحو الرجل باأللفالمبھمة كمعرفته  األسماءالتعجب، وتوصف به 
ين وسام أبرص وابن مطر، وقال عنھا إنَّھا معارف أم ُحبرس وابن ع: مثل األلفاظمجموعة من 
وما  قبانمار وأّما ابن قترة وح"، )١٠("زيد وعمرو: الم، وھي مثلوال األلفلعدم دخول 
أّما ابن ليون و ابن مخاض "، و)١١("إليهلك على معرفتھن ترك صرف ما أضفن يدأشبھھما، ف

إنَّ سيبويه حدد مفھوم النكرة : وبھذا يمكن القول )١٢("و الالم األلففنكرة ألنّھا ال تدخلھا 
  . وأنواعھاوشروطھا 

                                                            
  .٢/٥٣: البحر المحيط  )١(
 .ظو ٤ق : رسالة الداودي  )٢(
 .ظ ٤ق : المصدر نفسه  )٣(
 .ظ ٤ق : المصدر نفسه: ينظر  )٤(
 .و١٢١ق : بيانحاشية ابن قاسم على المطول في المعاني وال  )٥(
 .١/٤١: معاني النحو  )٦(
  .١/٩٤: الكتاب  )٧(
  .١/٩٤: المصدر نفسه  )٨(
 .١/٩٦: المصدر نفسه  )٩(
 .١/٩٦: المصدر نفسه: ينظر  )١٠(
  .١/٩٦: المصدر نفسه  )١١(
  .١/٩٧: المصدر نفسه  )١٢(
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 ا سبق يمكن الموازنة بين علم الجنس الذي حاولت تحديد داللته في المبحثوفي ضوء م
من حيث ھي باعتبار وقوعھا على  ةاسم الجنس موضوع للماھي"نَّ أ: الثاني، وخالصة ما مرّ 

فيه  ة مالحظًاواسم الجنس موضوع للقدر المشترك بين الصورة الذھنية والخارجي ... األفراد
ً فيه الصورة الخارجيةجت لك أنالصورة الخارجية و ما "، وھو )١("عل اسم الجنس مشروطا

وضع للحقيقة الذھنية من حيث صدقھا على كثيرين، بمعنى أن الصدق ھو المعتبر الملحوظ في 
، س، ھذا ھو اسم الجن)٢("في وضعهمقصود ن حاصالً غير ن، فيكون التعيّ وضعه دون التعيّ 

 األلفصدق على ألفاظ ال يدخلھا ما سبق أن قلنا في المبحث الثاني، واسم الجنس ي إليهيضاف 
  .وغيرھا واألسدوالرجل  اإلنسان: يدخلھا مثل وأخرى أسامة،الالم مثل و

وألنھا " ،ودالالتھا أنواعھاوالالم من حيث  اإللفمن الضروري الحديث عن  أجدوھنا 
كي استطيع تلمس الفروق بين  .)٣("ول الفقه والنحومھمة يحتاج إليھا في علوم المعاني وأُص

  . المصطلحين

أل بجملتھا تعريف كما ھو مذھب الخليل : "والالم للتعريف، قال االشموني اإللفإنَّ 
 أنواععلى ) أل(ما جاء عن العرب، قسموا ، ھذا بشكل عام، لكنَّ العلماء، وفي ضوء "ويهوسيب

  : باختصار أجملھاكثيرة، 

 أنواعاوالم الحقيقة وجعل لھا ) الم العھد الخارجي(بالم التعريف ) ال( ايينياالسفرحصر 
ر الم العھد ويندرج تحتھا الذكري والذھني، واآلخ: وھما أيضاوجعلھا الزركشي اثنين . )٤(أخرى

 إلىيقسم وللعھد الخارجي ) ال(في جعل  والزركشي سفرايبنيووافق الدسوقي األ. الم الحقيقة
الم الجنس والعھد ( )٥(ينظوي تحتھا الم الحقيقةالم الحقيقة و واآلخريحي، صر علمي وكنائي و

ثالثة ذكري  أنواع، أما الخضري فقسمھا على )٦()الذھني واالستغراق بنوعيه العرفي والحقيقي
   .وعلمي وحضوري

م شار الدسوقي في حاشيته أّن الأوما يمكن تسجيله على ھذه التفريعات االختالف، حيث 
كل  ن حول داللةيالبيانيھناك خالف بين النحاة وآخر، و أصلوالم العھد الخارجي  أصل الحقيقة
أصل لكل معين خارجي، والمعرف بالم الحقيقة العھد الخارجي  المعرف بالم"، وأّن )٧(نوع

ال فرق بين الم العھد الخارجي ": أيضا جاء في حاشية الدسوقي، و)٨("أصل لما سوى ذلك
  . )٩("بأقسامھاقيقة الم الح، وبأقسامه

                                                            
  .١/٢٠٤: شرح الدماميني  )١(
 .١/٢٢٤: حاشية الصبان على االشموني  )٢(
  .١/٣٣١: عروس األفراح  )٣(
 .١/٣١٤: األطول: ينظر  )٤(
  .٢/٢٩٤: البحر المحيط: ينظر  )٥(
 .٣٢٠: حاشية الدسوقي على مختصر السعد: ينظر  )٦(
  ".وزاد بعضھم الم الحضور:"... و ٥قال الداودي في رسالته ق  )٧(
 .١/٣٢٨: عروس األفراح  )٨(
 .١/٣٣٠: حاشية الدسوقي  )٩(
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ما شيء واحد ھل ھتفسيرات كثيرة بين اسم الجنس والنكرة، و إلى وأدت كثرة معاني الالم
  إذا كان بينھما اشتراك، ما نوع ھذا االشتراك؟ أم بينھما اختالف؟ و

لعل الحديث عن األلف ه نكرة، وبين كونه معرفة وبين كون ختُلَِف في المعرف بالم الجنسا
وبين  ،لفروق الدقيقة القائمة بين اسم الجنس، الذي يوصف بالنكرةن القارئ على فھم ايعيالم لوا

ھذا ما دفع الجنس والنكرة بفكرة الشيوع، و ھذا الرأي اشتراك اسم أساسب أنَّ ساحو .النكرة
ھذه العبارة ، و)١("ى كالنكرةوھذا في المعن): "ادخل السوق: (ول عن الالم فيللق القزويني
و نحوه نكرة معنى معرفة  أسامةإنَّ : "لقولالقزويني حملت ابن مالك على ا أطلقھاالتي رة الشھي
 ً حقيقة السوق المعھودة  أفرادادخل فرداً من : فكأنك تقول ...: "المغربي عقوبوقال ي. )٢("لفظا

 لك، فقد استعمله المعرف بالالم الحقيقية في فرد باعتبار حقيقته الموجودة فيه الصادق لفظھا
فته باعتبار جنسه، فھو مع المنكر باعتبار القرينة  عليه، فالقرينة صيرته فرداً مطلقاً، والالم عرَّ

ً المصاحب لذلك  بعھديتھا اإلشعارمتساويان، وباعتبار ما تفيده الم الحقيقة من   اإلطالقذھنا
كل ذئب، ، فليس المراد ]١٣:يوسف[}وأخاف أن يأكله الذئب{مختلفان، ومثل ھذا قوله تعالى 

ً ال ذئبال حقيقة الذئب، وو ً معين ا وھذا في "ھذا معنى قوله حقيقة الذئب و أفرادمن  اً ، بل فردا
 ھو أن النكرة معناھا بعضلنكرة لما بينھما من تفاوت ما، ووإنما قال كا"، )٣("المعنى كالنكرة

من القرينة كالدخول ة يض، وإنما تستفاد البعا معناه نفس الحقيقةغير معين من جملة الحقيقة، وھذ
، فالمجرد وذو الالم بالنظر واألكل أنفسھما  إلىالنظر ، وبالقرينة سواء إلى، فيما مرَّ
ا النكرة فھي مساوية السم "صرح بمساواة اسم الجنس للنكرة  وھناك من، )٤("مختلفان وأمَّ

وان اعتبر  إن اعتبر للماھية كان اسم جنس،: الجنس، وقيل بينھما فرق اعتباري، فرجل مثالً 
 لبدلياوھو معنى العموم  ،تشر كان نكرة، ومعنى انتشاره صدقه على كثيرين ال دفعهللفرد المن

  . )٥("باإلطالقالمعرف عنه 

ا الفرق بين اسم الجنس وبين : "بين الداودي الفرق بين النكرة و اسم الجنس بقولهو فأمَّ
فرد غير معين، واسم جنس موضوعا ل ة باعتبار كونهأنَّ االسم إنّما يكون نكر: فھو النكرة

نَّ الفرد غير المعين صادق على كثيرين، فرجل ه موضوع لما يشترك بين كثيرين، فإنباعتبار أ
نكرة باعتبار عدم تعيين مدلوله، واسم جنس من حيث إنَّ مدلوله مشترك بين كثيرين، : مثال

اسم الجنس موضوع للحقيقة : "قوله، والصبان فرَّق بينھما ب)٦("والتغاير بين االعتبارين ظاھر
ا ابن . )٧("والنكرة موضوعة للفرد المنتشر ... المعينة ذھنا إّن اسم الجنس ھو : "فيقول سودةأمَّ

                                                            
 .٨٢: التلخيص للقزويني  )١(
 .١/٦١: االشمونيشرح   )٢(
 .١/٣٢٦: مواھب الفتاح  )٣(
 .١/٨٤: ، وحاشية الخضري١/٣١٩: األطول: ، وينظر٨٢: مختصر السعد  )٤(
 .١٣٧: رسالة الشيخ المغربي: و، وينظر٤ق : إتحاف االنس  )٥(
 .و، ظ٤ق : رسالة الداودي  )٦(
 .١/٢٢٣: على االشمونيحاشية الصبان   )٧(
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الدال على الماھية بال قيد الوحدة، وھو غير النكرة ألنھا دالة على الفرد  :أي ،المطلق
  . )١("المنتشر

ن الفرق بين اسم الجنس والنكرة، بأنَّ اسم الجنس إ": قوله الشبرمسليقال البشري نقالً عن 
  .)٢("للحقيقة بال قيد، والنكرة للفرد االعتباري

ً بين علم الجنسحالة يمثل اسم الجنس  نَّ في ذلك أخالصة الو ، ألنَّي وجدت والنكرة وسطا
يكون  رىأخن، ومرة يالتعي إلىيعامل مرة وكأنَه حالة أقرب ما تكون : أنَّه يأخذ من كليھما أيْ 

  .مفھوماً منتشراً غير محدد، ويصدق على كثيرين

ذا الجنس من جنس فانَّه بذلك يخرج ھ األسدولقد تفنن العربي في لغته فعند استخدامه لفظة 
ً من التحديد يحتاجه في مقامه، وإذا استخدم و ،)الحيوان( آخر فإنَه  أسدبذلك يعطي اللفظة نوعا

  . هللا أعلم، واألخرىوھكذا في المقامات  ،االستغراقيوع وجعل المقام ال يحتمل إال ھذا الش
  
  عرض جوانب تطبيقية للمصطلحين: لمبحث الرابعا

علم الجنس (عدداً كبيراً من الشواھد في ضوء داللة كل من المصطلحين  ناقش العلماء
يشار ، مع التأكيد على النوع الذي في المناقشات ة، ونال اسم الجنس مساحة كبير)واسم الجنس

ا أن يطلق على : "إلى االستغراق، جاء في المطولبه  والحاصل أنَّ اسم الجنس المعرف بالالم إمَّ
، وھو تعريف الجنس والحقيقة ونحوه األفرادنفس الحقيقة من غير نظر إلى ما صدقت عليه من 

 ،خارجيھو العھد الجماعة و أومنھا واحدا أو اثنين  ، وإّما على حصة معينةكأسامةعلم الجنس 
ا على كل  ً : وھو االستغراق ومثله األفرادونحوه علم الشخص كزيد، وإمَّ  إلىكل مضافا

النكرة في سياق النفي : "قال االسنوي ، واسم الجنس المنكر والنكرة يفيدان العموم)٣("النكرة
ً ، )٤("تعم ول وھذا ما سأحا )٥("التي ليست للعھد يفيد العموم بالاالسم المحلى : "وقال أيضا

 أمرالمترتب على ذلك حيث تجد تغير المعنى في حالة الشمول واالستغراق، وھو  واألثر، إبرازه
  . األصولاھتم به المفسرون وعلماء 

لجمعية، يد نفي ابه جميع مصاديق الماھية، ال بقيد الجمعية، وال بق أريدوالعام اللفظ الذي "
ً فھو أصال صادق عليھا ال ب ً من خالل  ھذا يمكن، و)٦("قيد معا  األمثلةأن يكون أكثر وضوحا

  . التطبيقية

                                                            
 .١٩١: الة الوضعحاشية ابن سوده على شرح رس  )١(
  .٩ق : النكرةرسالة في مبحث العلمين و  )٢(
ح به القزويني، يقولالالم للتعريف و، غير أنَّ السكاكي جعل األلف و٢٢٨: المطول  )٣( وقد  : "...ھذا ما صرَّ

 ثمَّ اختار بناًء على ما حكاه من بعض أئمة أصول الفقه من ... شكك السكاكي على تعريف الحقيقة واالستغراق
  ).٤٧ :اإليضاح" (كون الالم موضوعة لتعريف العھد

 .٢٨٨: الكوكب الدري  )٤(
  . ٢١٦ :المصدر نفسه  )٥(
  .٣٤: روح األصول  )٦(



 ٢٥٥١ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالم حمد

 ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

إن : يقولون األصوليينإنَّ "األمور، فكرة العموم مھمة في تفسير كثير من  إنكما قلت و
كثر حتى إذا حلف ال يتزوج النساء حنث بتزوج  أوبطل الجمعية ويبقى الجنس ومعلق الحكم قّل 

الجنسية، مع  إلىب الجمعية لالم الجنس تسحق أنَّ وال): "ھـ ٨١٩(أمير الحاج وقال . )١("واحدة
اللفظية لفھم الثبوت للحكم المعلق بالجمع المحلى في الواحد في حلف ال اشتري  اإلحكامبقاء 

في الحلف ال أتزوج النساء  ثوأُجمع على الحن: "أيضاقال و "لعبيد، فيحنث بشراء عبد واحدا
  .)٢("في الواحد وال يشتري العبيد، ألنَّ اسم الجنس حقيقة

ھو ندية لرسالة الوضع النص اآلتي، وعلى شرح السمرق سودةوفي الحاشية التي كتبھا ابن 
قد ": ةحاصل في اسم الجنس، يقول ابن سودمثال تطبيقي على اختالف الحكم بسبب العموم ال

رة، ألنَّھا علمت أّن اسم الجنس ھو المطلق، أي الدال على الماھية بال قيد الوحدة، وھو غير النك
دالة على الفرد المنتشر، أي الوحدة الشائعة، ولذلك اختلفت المالكية في طالق من قال لزوجته إن 
ولدت ذكراً فأنت طالق، فولدت ذكرين، ھل تطلق بناء على أن اللفظ مطلق أو ال تطلق بناء على 

  . )٣("أنه نكرة

د التي عالجوھا، ونج األمثلة واسھم البيانيون في الجانب التطبيقي بشكل واضح، من خالل
بين العلماء،  ذج رائعة لھذا التدقيق، وما يثار من اختالفانم األطوليني في كتابه عند االسفراي

المعرف بالم الجنس ال يستدعي بطالن و: "ول المعرف بالم الجنس، يقولمن ذلك اختالفھم حو
، )٤("من النساء  تزوج واحدةث بمن حلف ال يتزوج النساء يحن: لالجمعية لعدم الموجب، ال يقا

، فقد أُريد بالجمع المعرف بالالم ]٥٢: األحزاب[} من بعد ال يحل لك النساء{ليه قوله تعالى وع
واحدة من النساء، فھو  أتزوجال  أي ا من قبيل المعرف بالم االستغراقالواحد، ألنّا نقول ھذ إلى

ا ثبت إفادة المعرف بالم االستغراق بقوله ، لم]١٠٥: النساء[} وال تكن للخائنين خصيما{نظير 
، فالنزاع فيھا ]٣و  ٢: العصر[} لذين أمنوا وعملوا الصالحاتلفي خسر إال ا اإلنسانإن {تعالى 

، )٥("ال يفيد االستغراق للتنافي بين االستغراق و إفراد االسم: ا بالمعارضة أو النقض بأن يقالإم
جارية  األحكام أكثر، وكان األحكامل في التراكيب لبيان إنَّ اسم الجنس لما استعم: "أيضاوقال 

ث يتبادر منه الفرد وصار بحي، مع اعتبار الوحدة )لجنساسم ا( على الماھية في ضمن فرد شاع
  . )٦("لف النفس كأنّه دال على الوحدةأِل 

ً ھذا المعنى  إلى وأشار من في ض اإلنسانية إلىفقد أشير فيه : "يعقوب المغربي بقولهأيضا
ال إليھا خير من البھيمة، و اإلنسان: ولنامن حيث ھي ھي كما في ق إليھافرد من أفرادھا ولم يشر 

أغلق الباب، بل : في ضمن فرد ما كما في ادخل السوق، وال إليھا في ضمن فرد معين كما في

                                                            
 .و ٩٥ق : حاشية لطف هللا على المطول  )١(
 . ١/١٨١: التقرير والتحبير على التحرير  )٢(
  .١٩١: حاشية ابن سودة على شرح رسالة الوضع  )٣(
  .في حاشية لطف هللا اءھذا خالف ما ج  )٤(
  .٣٢٦-١/٣٢٥: األطول  )٥(
  .٢/٣٢٧: المصدر نفسه  )٦(
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 العلماء ، والواحد منّا يالحظ توكيد)١("في ضمن الجميع، بدليل االستثناء الذي ھو معيار العموم
 األحكامذلك من تغيير في  أثرھا في المعنى وما يتبعهعلى فكرة العموم في اسم الجنس و

يجعل الدماميني دخول ال ھم ال يتجاوزون ھذه الفكرة، وتجد األعمالغالب والدالالت، وفي 
 وينبغي على ھذا أن ال يدخل على اسم ...": الجنسية على اسم الجنس كي يفيد العموم حيث يقول

، والعموم قائم على االستغراق والشمول، )٢("والالم الجنسية إال إذا صحبھا العموم األلفالجنس 
، والحكم عليه غير الداللة على الجنس لم يمنعه وأّما االستغراقية فاالسم بعدھا في: "سبكيالقال 

إذا  ،صود لزومهة في أنَّ الحكم فيھا على شيء، والمق، وھو يشابه الكنايلإلفرادمقصود لذاته بل 
  . )٣("والالم أقوى من عموم الجمع لفباألتحرر ھذا، فعموم اسم الجنس المعرف 

التعريف في و: "ر بن عاشور في تفسيره، يقولوتعزيزاً لما سبق أشير لما ذكره الطاھ
يسمى تعريف الجنس، وھو ھنا مراد به غير معين من نوع الطبيعة، وتعريف للحقيقة و) الذئب(

ال من أحوال الذوات  أحوالمن  األكلجماعة منه، وليس الحكم على الجنس بقرينة أنَّ الذئب أو 
كمثل الحمار يحمل {يَّة ذات من ھذا الجنس دون تعيين، ونظيره قوله تعالى الجنس، لكن المراد أ

 إسنادالفرد دون الجنس  إرادةأي فرد من الحمير غير معين، وقرينة ] ١٠٥: النساء[} أسفاراً 
 األسواقفرداً من  أردتإذا ) ادخل السوق: (ومنه قولھم ،ألنَّ الجنس ال يحمل ,إليه ألسفاراحمل 

عند تعليقه  أيضاقال ، و)٤("ھذا التعريف شبيه النكرةوغير معين، وادخل قرينة على ما ذكر، 
في، ألنَّه يستغرق عر ھو استغراقعريف الجنس مراد به االستغراق، وت" :اإلنسانعلى لفظة 

، قبلھا وبعدھا اإلنسانبل جنس ، )٥("اآليةالموجودين في زمن نزول  اإلنسانيد النوع أفرا
  .اإلنسان إنما أريد به التحديد من غير محدداالستثناء المعرف من و

 ألسبكيمن العلماء من كتب في بيان العالقة بين النحو والحكم الشرعي، ومنھم العالمة و
) النحوية من الفروع الفقھية األصوليتخرج على  الكوكب الدري فيما(الذي خصص كتابه 

إن كان طالقة طلقة، و فأنتن حملت ذكراً إ: إذا قال: "ماله عالقة بموضوعنا، جاء فيهاقتبس منه 
 :، ويقول)٦("لكون المضاف للعموم...  ال يقع الطالق: فطلقتين، فولدت ذكراً وأنثى، قالوا أنثى

إن أراد ملوك  ... المضاف يعمو بالالجمع المحلى : إذا قلنا ومنھا التلقيب بملك الملوك ونحوه،"
 )٧("في التحريم إشكالوإن أراد العموم فال  ... وقامت قرينة للسامعين تدل عليه جاز ... الدنيا
كما {:قول هللا تعالى وھو يشرح  فالسبكيت تغير الحكم، فلو انتفالحكم مبني على فكرة العموم، و

ً أن ]١٦و  ١٥المزمل [ }الً، فعصى فرعون الرسولرعون رسوف إلى أرسلنا في  )أل(، علما

                                                            
 .١/٣٢٨: مواھب الفتاح  )١(
 .١/٢٠٤ :شرح الدماميني  )٢(
 .١/٢٢٩: المطول: ، وينظر١/٣٣٥: عروس األفراح  )٣(
 .١٣/٢٣١: التحرير والتنوير  )٤(
  .}إن اإلنسان لفي خسر{ ٣٠/٥٣١: المصدر نفسه  )٥(
 .٢٢٦ :دريالكوكب ال  )٦(
 .٢٢٦: المصدر نفسه  )٧(
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إذا حلف ال يشرب الماء فإنَّه يحمل على المعھود، وال :"ع عليھا فروعاً يقولعھد، وفرَّ الرسول لل
  . )١("نقول يحمل على العموم حتى يحنث

  : ينفحالومن المسائل التطبيقية عند النحاة قول الشاعر عميرة بن جابر 

  فمضيت ثمت قلت ال يعنيني       د أُمّر على اللئيم يسبني لقو

جملة يسبني  أعربتالعھدية ) أل(، فمن جعل اللئيم معرفة بسبب )يسبني(والشاھد فيه جملة 
في ) أي اللئيم(وھذا  ...: "لى البيتمعلقا ع لسبكيامن جعلھا جنسية تكون صفة، قال و ،حاالً 

ً للئيم ال حاالً، يعني )يسبني(قدر يالمعنى كالنكرة، ولذلك  فيه  األداةأنَّ اللئيم لما لم تكن : وصفا
ً بحسب الظاھر، فعومل معاملة النكرةلمعين يعرفه المخاطب صار شائ ولو عومل معاملة  ... عا

فيسبني نعت للئيم، والمراد : "ذلك بقوله على علق يعقوب المغربيو ... )٢("المعرفة لجعل حاالً 
حقيقته المقدرة فيه، ولم يجعل يسبني حاالً ألنَّ الغرض أنَّ اللئيم دأب على  عھديهبه فرد باعتبار 

  .)٣("القائل وأعرض عنه، ال تقييد السب بوقت المرور فقطالسب، ومع ذلك تحمله 

ف اھتماماتھم ومشاربھم من ختالجالء الھتمام العلماء على افي ھذه األمثلة  ولعل
  .جاءت آراؤھم منوعةوقد  ،بجده منھم أسھم كلٌّ و ،الموضوع

ً للمزيد من التتبع والنظر في التطبيقات التي ناقشھا العلماء،  وما يزال الموضوع محتاجا
، وألفوا األمثلةالفقه قد أسھموا بقسط وافر من  أصولأنَّ علماء  إلىوأجد من المناسب أن أشير 

دته ب الدري والذي استمد ماالكوك: نھابسبب اختالف النحاة، وم األحكامكتباً ناقشوا فيھا اختالف 
الدري لإلمام جمال الدين  كتاب الكوكب: "يرة، والذي وصفه المحقق بقولهمن مصادر كث

وبين علوم الشريعة ) النحو(ي درس عملي جاد، للتفاعل الحار المثمر بين علم العربية االسنو
  .)٤("بعامة وعلم الفقه بخاصة

الفھم بال قرينة  إلىاالستغراق يتبادر  إنَّ : "الحديث بعبارة من شرح الكافية اختمو
  .)٥("الفھم من أقوى دالئل الحقيقة إلىالخصوص مع الالم، وعدم االستغراق بال الم، والسبق 

  

                                                            
 .والمتتبع لكل ما جاء في ھذا المصدر يجد أمثلة كثيرة، ال يتسع البحث لذكرھا ٢١٥: المصدر نفسه  )١(
 . ٢/٣٩٤: وشرح االشموني ٢/٢٠٤: شرح ابن عقيل: ، وينظر١/٣٢٧: عروس األفراح  )٢(
 .  ١/٣٢٧: مواھب الفتاح  )٣(
 . ١٤٥: ققالكوكب الدري، مقدمة المح  )٤(
 .٣/٣٥٦: شرح الكافية للرضي االسترابادي  )٥(
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  الخاتمة
االطالع  جنس يحتاج ألدوات كثيرة،منھاعلم اللبحث في قضية اسم الجنس وأنَّ ا ليتبين 

في قضية شائكة، إنَّ البحث سجل بعض النتائج : لوقوأستطيع ال ،على أنواع مختلفة من المعرفة
  : منھا موجزةبجمل  إجمالھايمكن 

التفسير، يمكن القول إنَّ لسيبويه فضالً كبيراً في معالجة قضايا العربية من حيث الوصف و -
 .  تحديد للمصطلح إن فاته في ھذا المجالو

كرة، وال شك أنَّ بينھما الناسم الجنس وركز البحث على بيان الفروق بين علم الجنس وو -
ً فروق  . الماھية مع القرينة أو بدونھا إلى، وباالستناد ا

، )و النكرة أعني اسم الجنس و علمه(على الرغم من االلتباس القائم بين ھذه المصطلحات  -
حات مختلفة أوسعھا النكرة مثل مساتإال أن الناظر الفاحص يجد أن ھذه المصطلحات 

 . علم الشخص وأضيقھا
، وذلك للحاجة في تحديد اتالمصطلح هيا العربية عامة، ومنھا ھذابقض األصولتم علماء ھا -

 . األحكامأثر ذلك في اختالف قد ومعانيھا، و األلفاظدالالت 
 األلفاظدون أن يجعل من  ،والتركيب األلفاظالتعبير من خالل إنَّ العربي ينوع الخطاب و -

 . من أفراده ل بوضع لفظ لكل معنىالرأي القائ لىإأميل و. دالوحدات متشابھة لدرجة االستب
  

  المصادر
المكتبة  .مخطوط .)محمد(ر ألميل .اسم الجنساألُنس والكالم على العلمين و إتحاف -

 . مصورة .وضع ٩٦/٤١٦٠٠٩األزھرية برقم 

عبد .د :قيقتحـ .)ھـ ٣١٦بكر محمد بن السري ت  يأب( البن السراج: في النحو األصول -
  .م ١٩٨٧بيروت  .مؤسسة الرسالة .٢ط يفتلالالحسين 

عدنان صالح .د: قيقتحـ .)ھـ ٦٤٦ت عمر بن عثمان ( ابن الحاجب: االمالي النحوية -
  . م١٩٨٦ .قطر. دار الثقافة .طفىمص

 إحياءدار  .)ھـ ٧٣٩ت  محمد بن عبد الرحمن ( لقزوينيل .بالغةفي علوم ال اإليضاح -
  م ١٩٩٢- ھـ١٤١٢لبنان  .بيروت .العلوم

اإلمام المحلي على حاشية على شرح . )ھـ٩٩٤ت أحمد بن قاسم ( عباديلل: البينات ياتاآل -
  .طبعة قديمة من االنترنت .جمع الجوامع

ت  .د هللابدر الدين محمد بن بھادر بن عب( للزركشي :حر المحيط في أُصول الفقهالب -
ھـ ١٤١٣ .مصر .القاھرة. دار الصفوة .٢ط  .راألشق بن سليمانعمر . د :قيقتحـ .)ـھ٧٩٤

  .م١٩٩٢-
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 )الدين أبي الحسن علي بن سليمان عالء( المراداوي :الفقه أصولالتحبير شرح التحرير في  -
 .مكتبة الرشد .١ط  .احمد السراج. دعايض القرني و. ود الجبرينرحمن عبد ال.د :قيقتحـ

  . ھـ  ١٤٢١السعودية . الرياض

دار سحنون للنشر  )الشيخ محمد بن الطاھر اإلمام األستاذ(ابن عاشور : التحرير والتنوير -
  . تونس. والتوزيع

جالل الدين محمد بن عبد الرحمن ت (للقزويني ): للسكاكيتلخيص مفتاح العلوم (التلخيص  -
 .ط الثانية .عبد الحميد ھنداوي. د: تحقيق .منشور مع كتاب المطول للتفتازاني ).ھـ ٧٣٩

  . ٢٠٠٧ .لبنان. بيروت .يةدار الكتب العلم

عبد :قيقتح) ھـ ٧٤٩ت  بن أم قاسما(لمرادي ا: توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك -
  . ٢٠٠١- ھـ ١٤٢٢مصر  .اھرةالق .دار الفكر العربي ط األولى .الرحمن علي سليمان

 .)ھـ١٢٨٣لشيخ محمد الدمياطي ت ا( الخضري: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل -
  . ١٩٤٠ -ھـ١٣٥٩ .مصر .القاھرة .الحلبي وأوالدهمطبعة مصطفى البابي  .الطبعة األخيرة

 )ھـ ١٢٣٠ت  .محمد بن محمد بن عرفة( :للدسوقي .حاشية الدسوقي على مختصر السعد -
  .لبنان. بيروت. دار الكتب العلمية .مطبوعة على حاشية شروح التلخيص

محمد بن علي أبو ( للصبان :بن مالك ألفيةشرح االشموني على  ن علىاالصب ةحاشي -
 .لقاھرةا .مكتبة الصفا. األولىالطبعة  .ميلمحمود بن الج :قيقتحـ.)ھـ١٢٠٦فان ت العر
 . م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣ .مصر

اإلمام محمد المھدي بن محمد الطالب ت ( ةابن سود: حاشية على شرح رسالة الوضع -
  .م٢٠١٠ .لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .بعة األولىطال .)ھـ ١٢٩٤

ـ )ه٩٩٤ت  .اسمابن قأحمد ( للعبادي :على تلخيص المفتاح مختصرال حاشية على الشرح -
  . السعودية. جامعة الرياض .)٢٧٩٣ ق .ح/ ٨١٩(مخطوط برقم 

 )ھـ ١٠٣٥ت لطف هللا (محمد  :زانياحاشية لطف هللا على شرح التلخيص المختصر للتفت -
  . السعودية .جامعة الرياض .)ل .ح/٨١٩(مخطوط برقم 

بن علي  إبراھيم :تحـقيق .)حمد بن قاسمأ(للعبادي : فوائد المحرراتالنكات والالحواشي و -
 .مكة المكرمة  .أم القرىجامعة  .م١٩٩١١- ھـ ١٤١٢ رسالة ماجستير .بن بركات الجعيد

  . دار المسلم للنشر والتوزيع .)عبد هللا بن صالح(للفوزان : ألفية ابن مالك إلىدليل السالك  -

. تحقيق د .)ھـ ٧٥ت  .الشيخ يحيى( للمغربي: اسم الجنسو علم الجنسرسالة في الفرق بين  -
  . ـھ١٤٠٨) ٣٤(لعدد ا) ١٢(السنة  األردني مجلة مجمع اللغة العربية .عبد الفتاح الحموز
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محمد بن (للداودي  :)وبين اسم الجنس وعلمه .الفرق بين الجمع واسمه(رسالة الداودي  -
  .٩٦٦طات ببغداد برقم مركز المخطو. مخطوط .)ھـ ١١٦٨ت  .رجب الدمشقي

مخطوط  .)ھـ ١٣٣٥ت  .سليم بن أبي فراج(للبشري  :النكرةرسالة في مبحث العلمين و -
  .جامعة الملك سعود) ب.ر/ ٤١٥( .٢٦٨٥برقم 

عمر احمد بعناية  .)ھـ ٧٥٦ت  .عضد الدين عبد الرحمن بن احمد( لإليجي :رسالة الوضع -
حاشية على شرح : منشورة في كتاب .لبنان. بيروت .األولىط  .دار الكتب العلمية .الراوي

  . رسالة الوضع

  األردن. عمان .دار النور المبين .م٢٠١١- ھـ ١٤٣٢/  ١ط). سعيد(فوده ل :األصولروح  -

نور الدين علي بن محمد ت (لالشموني ): منھج السالك إلى ألفية ابن مالك(شرح االشموني  -
 .م١٩٥٥ - ھـ ١٣٧٥ .لبنان. روتبي .دار الكتاب العربي .الطبعة األولى) ھـ ٩٠٠

بھاء الدين عبد هللا بن عبد الرحمن (البن عقيل : شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك -
 .١٤٢٤م ــــ٢٠٠٣لبنان . بيروت .دار الجيل .تحـقيق الفاخوري .)ھـ٧٦٩المصري ت 

ا زكريتحقيق ) ٧٩٢مسعود بن عمر تسعد الدين ( للتفتازاني: شرح التلويح على التوضيح -
 .م١٩٩٦- ھـ١٤١٦. لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .عميرات

تحقيق باسل . )ـھ٩٠٢الشيخ خالد بن عبد هللا ت(لألزھري :شرح التصريح على التوضيح -
 .م٢٠٠٠ه ـــ١٤٢١.لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .الطبعة األولى  .عيون السود

احمد بن إدريس ت (لقرافي ل: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في األصول -
 . لبنان .بيروت. دار الفكر) ھـ ٦٨٤

سعد  قيقتحـ ).ـھ٨٠٠ت علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن( لالبذي: شرح الجزولية -
المملكة العربية  .مكة المكرمة. جامعة أم القرى .)رسالة دكتوراه( ألغامديحمدان محمد 

  .ھـ ١٤٠٦ .السعودية

 .)ھـ٨٢٨ت  .محمد بن أبي بكر الدماميني( للدماميني: اللبيب شرح الدماميني على مغني -
. بيروت .مؤسسة التاريخ العربي .األولىالطبعة  .احمد عزو عناية: وعلق عليهصححه 

  .م٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨ .لبنان

بعناية عمر أحمد ) ھـ ٨٦٠لخواجة علي بن يحيى ت ا( للسمرقندي: شرح رسالة الوضع -
 .دار الكتب العلمية .بعة األولىطال.ى شرح رسالة الوضعمطبوعة مع حاشية عل. الراوي
  . م٢٠١٠ .لبنان .بيروت

 تجمال الدين محمد بن عبد هللا بن محمد ( البن مالك :شرح عمدة الالفظ وعدة الحافظ -
 . م١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧ .مطبعة العاني .عدنان عبد الرحمن الدوري. د :تحـقيق .)ھـ ٦٧٢
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 :تحقيق). ھـ٦٨٦ضي الدين محمد بن الحسن ت ر( ابادياالستر: شرح كافية ابن الحاجب -
  م ٢٠٠٧ .لبنان. بيروت .دار الكتب العلمية .بعة الثانيةطال .أميل وديع يعقوب.د

 .)ھـ٣٦٨الحسن بن عبد هللا بن المرزبان ت سعيد  أبي( للسيرافي: شرح كتاب سيبويه -
. بيروت .لكتب العلميةدار ا .األولىالطبعة  .علي سيد علياحمد حسن مھدلي و: قيقتحـ
  .٢٠٠٨. لبنان

البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي ت  يفق الدين أبوم( البن يعيش:شرح المفصل -
 .دار الكتب العلمية .األولىالطبعة  .أميل وديع يعقوب.قدم له وعمل حواشيه د .)ھـ ٦٤٣
  .م٢٠٠١-ھـ١٤٢٢ .لبنان .بيروت

طبعة مصورة  .)ھـ٧٧٣ت  .بھاء الدين(كي للسب :خيص المفتاحفي شرح تل األفراحعروس  -
بيروت  .دار الكتب العلمية .الرابعة بعةطال. )شروح التلخيص(مجموعة من الشروح مع 
  . م١٩٩٢-ھـ ١٤١٢. لبنان

عبد السالم  :تحقيق .)ـھ١٨٠أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ت ( لسيبويه: الكتاب -
 .م١٩٨٨ - ـھ١٤٠٨.مصر .ةالقاھر .مكتبة الخانجي .الطبعة الثالثة .ھارون

شمس الدين أبي الخير محمد بن ل(البن الجزري  :كشف الخصاصة من ألفاظ الخالصة -
  . م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣ .مصطفى أحمد النحاس  :تحـقيق .)ھـ ٨٣٣ت  . الخطيب المعروف

. د: تحقيق . )ھـ٥٠٥أبي حامد محمد بن محمد ت ( للغزالي: األصولالمستصفى في علم  -
  .م١٩٩٧-ھـ١٤١٧ .لبنان. بيروت .مؤسسة الرسالة .األولىطبعة ال .شقرمحمد سليمان األ

 .)ھـ٥٣٨عمر ت  أبي القاسم جار هللا محمود بن(للزمخشري  :المفصل في صنعة اإلعراب -
. بيروت .دار الكتب العلمية .األولىالطبعة  .أميل وديع يعقوب. عمل حواشيه دقدم له و

  .١٩٩٩ - ـھ١٤٢٠ .لبنان

بن موسى ت  إبراھيم إسحاق أبي(للشاطبي  .ية في شرح الخالصة الكافيةالمقاصد الشاف -
  . م٢٠٠٧-ھـ ١٤٢٨ .األولىالطبعة  :عبد الرحمن سليمان العثيمين: قيقتح .)ھـ ٧٩٠

محمد عبد الخالق  :قيقتح .)ـھ٢٨٥تأبي العباس محمد بن يزيد ( لمبردل  .المقتضبـــــ  -
  .ـھ١٣٨٦ .بيروت .عالم الكتب  .القاھرة .عضيمة

منشور مع  .)ـھ ١١١٠البن يعقوب ت (المغربي  :مواھب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح -
دار الكتب  .)مصورة(الرابعة الطبعة   .)شروح التلخيص(مجموعة من الشروح للتلخيص 
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الشيخ  :قيقتحـ .)ھـ٦٨٤ت  بن أحمد إدريس ( للقرافي .في شرح المحصول األصولنفائس  -
 .مكتبة نزار الباز .األولىالطبعة  .عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض

 . م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦



 "دراسة تحليلية- علم الجنس واسم الجنس"ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٥٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )١٢( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .م٢٠٠٧ -  ـھ١٤٢٨ ١ط .الناشر مكتبة المحمدي .)عباس(حسن : ــــ  النحو الوافي -

جالل الدين بن أبي بكر (للسيوطي  .ـــــ ھمع الھوامع شرح جمع الجوامع -
  .لبنان .بيروت .دار الكتب العلمية .الطبعة الثانية .أحمد شمس الدين :تحقيق.)ـھ٩١١ت


