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  املقاالت واآلراء

  
  صفحة لغة
  :  النكرة القريبة من املعرفة-١

  ) باإلضافةت ختصَّصاليتالنكرة ، وةالنكرة املوصوف(
  

  )*(مكي احلسين. د
 ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدٌِّق ِلَما َمَعُهْم َوكَاُنوا ِمْن ِكَتاٌبَولَمَّا َجاَءُهْم  :قال تعاىل

ِذيَن كَفَُروا فَلَمَّا َجاَءُهْم َما َعَرفُوا كَفَُروا بِِه فَلَْعَنةُ اللَِّه َعلَى قَْبلُ َيْسَتفِْتُحونَ َعلَى الَّ
  ].٨٩: البقرة[ الْكَاِفرِيَن
إمالء ما َمنَّ به الرمحن من (يف كتابه ) ه٦١٦ت(قال اإلمام العكربي  •

 :٥٠/ ١) وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن
  :ويف صاحب احلال وجهان. صب على احلالشاذًّا بالن) مصدِّقًا(وقرئ «

الضمري املستقر :  والثاين)١(.ُوِصَف فَقَُرَب من املعرفةأحدمها الكتاب، ألنه قد 
  )٢(».يف الظرف

                                                           
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق )*(
 أن مذهب اإلمام هو أن صاحب احلال جيب أن يكون معرفة، أو يف األقل قريًبا منها، مع أن يبدو) ١(

جاءين صديٌق : حنو!) بال قيد (مذهب سيبويهصاحب احلال يكون معرفة ويكون نكرة، وهذا 
 !٢١٦، كما سنرى يف إعرابه اآلية عكربي انتصاب احلال عن النكرةجّوز الوقد . مستعجالً

واستتر يف الظرف ) هو(كتاٌب نزل من عند اهللا؛ فحذف الفعل وانتقل الضمري : والتقدير) ٢(
 ).عند اهللا(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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ُهَو َخْيٌر َووا َشْيئاً َوَعَسى أَنْ َتكَْرُهيف إعراب اآلية ) ٩٢/ ١(وقال العكربي 
  ]:٢١٦: البقرة[ لَكُْم

). شيئًا(موضع نصب، فيجوز أن تكون صفة لـ مجلة يف ) وهو خري لكم(
وجيوز وساغ دخول الواو ملّا كانت صورة اجلملة هنا كصورهتا إذا كانت حاالً؛ 

  .ألن املعىن يقتضيه) شيئًا (أن تكون حاالً من النكرة

* * *  
 ):١٦٤/ ١(يف الكّشاف ) ه٥٢٨ت (وقَْبله قال اإلمام الزخمشري  •

  )١(. انتصاب احلال عنه، فصحَُّوِصف النكرة ختصَّصإذا 
 الَِّذي َوْيلٌ ِلكُلِّ ُهَمَزٍة لَُمَزٍة: ومن هذا القبيل قوله تعاىل يف سورة اهلَُمَزة •

: اهلَْمُز يف األصل. [ويلٌ لكل إنساٍن مهزة ملزة: فالتقدير. …َجَمَع َماالً َوَعدََّدُه
عراض الناس، والَغضِّ منهم، الطعُن اِحلسِّيان، مث ُخّصا بالكسر من أ: الكْسُر، واللَّْمُز

 .والتاء للمبالغة يف الوصف. واغتياهبم والطعن فيهم

                                                           
يفهم من كالم اإلمام الزخمشري أنه ال يصّح انتصاب احلال عن النكرة ما مل تتخصص، ) ١(

 لََها ِكَتاٌب َمْعلُوٌمَو  أَْهلَكَْنا ِمْن قَْرَيٍة إِالََّوَمايف تفسري اآلية ولذلك قال يف الكشاف 
  ]:٤: اِحلْجر[
 لتأكيد لصوق الصفة الواو، وتوسَّطت صفة لقريةواقعة ) وهلا كتاب(مجلة «

  . إعراب هذه اآليةدوكذلك فعل العكربي عن» .باملوصوف
 »الكفاف«انظر ! قرية:  صاحبها نكرةحاالًة ولكن ُمْعرِبني آخرين أعربوا اجلملة املذكور

  .٢٠٧، ليوسف الصيداوي
حممد الطيب اإلبراهيم، دار النفائس، . د. أ: إعداد» راب القرآن الكرميعإ«وانظر 
  .٣، ط٢٠٠٦/ بريوت
:  بإضافتها إىل نكرة، حنو- يف حالة اإلضافة احملضة –تتخصص النكرة أيًضا : أقول

 !امررُت برُجلِ ِدْينٍ خطيًب
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  .]بضم الفاء وفتح العني، ملبالغة اسم الفاعل، أي املُكِثر من الفعل) فَُعلَة(واطَّرد بناء 
  ).إنسان( صفةً للنكرة – وهو معرفة -) الذي(ما يهمُّنا هنا هو جميء االسم املوصول 

فتخصَّص، وبذا ) ُهَمَزة لَُمَزة( بأنه قد ُوِصفهنا ) إنسان (وتعليل ذلك أن
  .قَُرَب من املعرفة فصحَّ جميء االسم املوصول بعده

ومن هذا القبيل أيًضا ما جاء يف احلديث الشريف، وهو أن يدُعَو املْسلُم  •
 :اَهللا تعاىل، حني يسمع نداء املؤذِّن للصالة، بقوله

ّمة والصالة القائمة، آِت حممًَّدا الوسيلةَ والفضيلة، اللهم َربَّ هذه الدعوة التا«
  .رواه اإلمام البخاري» . وعْدَتهالذي حمموًدا مقاًماواْبَعثْه 

) مقاًما(؛ ذلك أن )النكرة(لَيِصف مقاًما ) املعرفة(فقد جاء االسم املوصول 
  .لُوِصف بأنه حمموٌد، فَقَُرَب بذلك من املعرفة، وَصحَّ وصفه باالسم املوصو

  . النكرة املوصوفة يف حكم املعرَّفة:اخلالصة

  هنا، هنالك، حيث، إذ:  عن الظروف-٢

  :، يف تفسري اآلية)١٣٠/ ٤( جاء يف الكّشاف للزخمشري -
َقُلْ َيا قَْومِ اْعَملُوا َعلَى َمكَاَنِتكُْم إِنِّي َعاِملٌ فََسْوَف َتْعلَُمون ]٣٩: الزمر .[

 )هنا، وحيث(، كما يستعار )٢( للمعىن)١(عريت عن العنيفاسُت«املكانة مبعىن املكان، 
  ».للزمان ومها للمكان

] ٨٥: غافر[ َوَخِسَر ُهَناِلَك الْكَاِفُرونَ… «): ١٨٣/ ٤( وجاء فيه -
 قوله وكذلك. وخسروا وقَت رؤية البأس:  أيللزمان،مكانٌ مستعاٌر ) هنالك(

                                                           
 ).املكان(يريد ) ١(
 .اعملوا على حالكم: أي) ٢(



  )٢(اجلزء ) ٨٤( اجمللد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
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ََوَخِسَر ُهَناِلَك الُْمْبِطلُون ]بعد قوله] ٧٨: غافر : فَإِذَا َجاَء أَْمُر اللَِّه قُِضَي
  ».وخسروا وقَت جميء أمر اهللا، أو وقت القضاء باحلق: أي] ٧٨: غافر[ بِالَْحقِّ
َولَقَْد َمكَّنَّاُهْم ِفيَما إِنْ َمكَّنَّاكُْم ِفيِه َوَجَعلَْنا لَُهْم « ): ٣٠٩/ ٤( وجاء فيه -

فِْئَدةً فََما أَغَْنى َعْنُهْم َسْمُعُهْم َوال أَْبَصاُرُهْم َوال أَفِْئَدُتُهْم ِمْن َشْيٍء َسْمعاً َوأَْبَصاراً َوأَ
 كانوا إذ(َمب انتصب : فإن قلَت]. ٢٦: األحقاف[ إِذْ كَاُنوا َيْجَحُدونَ بِآياِت اللَِّه

 :ِلم جرى جمرى التعليل؟ قلُت: فإن قلت). فما أغىن(بقوله تعاىل : ؟ قلُت)جيحدون
  :يف قولكالستواء مؤّدى التعليل والظرف 

فإمنا :  أساء؛ ألنك إذا ضربته يف وقت إساءتهإذ، وضربُته إلساءتهضربُته 
 غَلََبتا دون سائر الظروف يف )إذ، وحيث(إال أن . ضربَته فيه، لوجود إساءته فيه

معىن ظرف املكان ) حيث(أي تؤديان معىن التعليل، كما تؤدي » .ذلك
  .معىن ظرف الزمان) إذ(ؤدي والزمان، وت

 : مع أنه َعرَّفها بقوله،)حيث (فيما يلي مناذج من استعمال الزخمشري لكلمة •
  ».ظرف ُمبهم يف األمكنة: حيث«) ٥٨٤/ ٢: الكشاف(
  .مسعنا وعصينا:  قالواحيثوال يكن مساعكم مثل مساع اليهود ): ١٧٥/ ١ :الكشاف(
 حيث] ١٢١: البقرة[ َخاِسُرونَفَأُولَِئَك ُهُم الْ): ١٨٣/ ١ :الكشاف(

  .اشتروا الضاللة باهلُدى
  ... خالفحيثنفسه، ) إهانة(فقد بالغ يف إذالة ): ... ١٩٠/ ١: الكشاف(
لطريق ] ١٥٧: البقرة[ َوأُولَِئَك ُهُم الُْمْهَتُدونَ): ٢٠٨/ ١: الكشاف(

  ... استرجعواحيثالصواب 
  ...ال ُيفهم منه املراد، إذ ليس حيثوهو يشبه العبث، ): ...٢٣٢/ ١: الكشاف(


