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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 سؤال جواب
 اللغة علماء عند ة()أم   كلمة

 :سؤاالن ويل "...اجلنس منه ويراد فيطلق مجاعة أي يعين جنس اسم هنا "ومجاعة: 21 املادة الدستور مقدمة يف قلنا: السؤال

 كما به اإلتيان فلزم آية لفظ لةبدال يتعّلق األمر ألنّ  "؛..."ومجاعة بدل جنس" اسم هنا "وأّمة: يقال أن األفضل من أليس -1
 هو؟

 اعتربان فلماذا. جنس اسم وليست مجع اسم (...وطائفة ورهط وقوم مجاعة )ككلمة أّمة كلمة أنّ  كثرية لغوية مصادر يف ذكر -2
 مجع؟ اسم وليست جنس اسم )ومجاعة( أّمة كلمة

 :اجلواب

 يلي كما فاجلواب األول، للسؤال ابلنسبة: 
 :ومنها عدة معان فله مشرتك، لفظ )أمة( كلمة إن -1

 :عمران آل]. يدعون مجاعة أي ،اْْل ْْي﴾ ِإل   ي ْدُعون   ﴿ُأمَّة  . [134 :البقرة] مجاعة أي خ ل ْت﴾ ق دْ  ُأمَّة   ﴿تِْلك  : مجاعة مبعىن -أ
104]. 

ة   ُأمَّة   النَّاسُ  ﴿ك ان   الضالل يف أو اإلميان يف واحد صنف مبعىن -ب . الضالل يف واحدة طريقة على دا  واح صنفا   أي ،﴾و اِحد 
 . [19 :يونس]. هللا يوحد واحدا   صنفا   أي و اِحد ة ﴾ ُأمَّة   ِإّلَّ  النَّاسُ  ك ان   ﴿و م ا - .[213 :البقرة]

 .[52 :املؤمنون]. وشريعتكم ملتكم أي ،و اِحد ة ﴾ ُأمَّة   ُأمَُّتُكمْ  ه ِذهِ  ﴿و ِإنَّ  شريعة أو ملة مبعىن -ج

 .[45 :يوسف] .الزمن من مدة بعد أي ،ُأمٍَّة﴾ ب  ْعد   ﴿و ادَّك ر   املدة أو الزمن مبعىن -د

. هللا عبادة يف مجاعة مقام قائما   أو قدوة إماما   أي ُأمَّة ﴾ ك ان   ِإبْ ر اِهيم   ﴿ِإنَّ  اخلري يف مجاعة مقام يقوم الذي الفرد مبعىن -ه
 .[120 :النحل]

 الشرح، يف املعىن استعملنا ولذلك )مجاعة(، وهو اآلية، يف معناها ُيستعمل آليةا شرح فعند مشرتك، لفظ "أمة" فإن وهكذا -2
: قلنا وهكذا ،املعىن استعمال فاألوضح اآلية نشرح دمنا وما عدة، ني معا الكلمة هلذه ألن أمة، كلمة استعمال من وضحأ وهو

 مبعىن األمة أو القدوة، أو اإلمام الفرد مبعىن األمة فهل ،معانيها الختلطت جنس(، اسم هنا )وأمة قلنا فلو جنس( اسم هنا ومجاعة)
 ِمْنُكمْ  ﴿و ْلت ُكنْ  اآلية يف املقصود املعىن ألنه أوضح يكون "اجلماعة" بلفظ فالتعبري ...اإلسالمية األمة أو الزمن، مبعىن األمة وأ اجلماعة،

 .ُأمَّة ﴾

 يلي كما فاجلواب الثاين، للسؤال ابلنسبة أما: 
 من له مفرد وال مجع على يدل الذي اللفظ وأن ...مجع واسم جنس اسم إىل االسم تقسيم اللغة كتب بعض يف رأتق أنك يبدو

 اسم تعريف وأن لالسم، الوحيد التقسيم هو التقسيم هذا أن ذلك من فهمت وكأنك ...ورهط قوم مثل مجع اسم ُيسمى فهو لفظه
 ؟...لفظه من له مفرد ال مجع على يدالن هنماأ مع جنس اسم ومجاعة أمة عن قلنا ملاذا تساءلت ولذلك فيه، خالف ال اجلمع
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 قواعد تطبيق عند خالفات بل ...التقسيمات حول وخالفات ...مستفيضة أحباث فيها اجلمع واسم اجلنس اسم مسألة أخي اي
 :ومنها االسم تقسيم يف اللغة علماء منهج حسب اجلمع واسم اجلنس اسم تعريف

 ...جنس واسم مجع اسم إل سمّلا يقسم من هناك: أوّل  

 :إل اجلمع اسم ويقسم -1 
ا لفظه من له واحد ال أنَّه غري اجلمع معىن تضمَّن ما -أ  ...وجيش ورهط، قيوم،: مثل معناه، من واحده وإَّنَّ

 مجع ريْكب: مثل عروفة،امل التكسري مجع ألوزان خمالف لكنه لفظه من مفرد له يكون أن وهو اجلمع، ألوزان خمالفا   كان ما -ب
 .راكب

: مثل إليه، النسب يف للواحد مساو   لكنه التكسري مجع لصيغ وموافق لفظه من مفرد له يكون أن وهو إليه، النسب جاز ما -ج
 .مجع اسم فهو "رِكايب"، كالواحد إليه ينسب ولكن "ركوبة" لفظه من مفرد وله التكسري، مجع صيغ من )ِفعال( وزن على رِكاب

 :إل اجلنس اسم ويقسم -2
 :عالمتني إبحدى عنه ُُميز مفرد وله اجلنس على دااّل   اجلمع معىن تضمَّن ما وهو اجلمعي اجلنس اسم -أ

ل: مثل املربوطة التاء -  .مترة: ومتر شيجيرة،: وشيجير تُفاحة،: وتُفاح كِلمة،: وكِلم َْنلة،: َني

 .زجني: وزِنج ،تركي: وتُرك عيرييب،: عيريب: مثل النَّسب، ايء -

 .إفرادي جنس اسم فهو ولنب، ماء،: مثل والكثري، للقليل صاحلا   اجلنس على دلَّ  ما وهو اإلفرادي اجلنس اسم -ب

 .رجل ذئب، أسد، مثل األحادي اجلنس اسم -ج

 :فمثال   اجلنس، واسم اجلمع اسم لتحديد أعاله املذكورة القواعد تطبيق يف اخلالف بعض فهناك البداية يف لك ذكرت وكما -3

نيهُ  يُ فيرَّقُ  الَِّذي اجْلِْنسِ  اْسمُ : )الثَّاِلثُ : 4/115( الفقه أصول يف احمليط )البحر يف جاء -أ  ويالي ا  ميْصدير  ويليْيسي  ِِبلتَّاِء، وياِحِدهِ  ويب ينْيي  ب يي ْ
تيْمر   ِمْنُه،ا  ُمْشت يقّ  ا ويشيجيرية ، كي ْونيهُ  أيْعيِن  اْلميْشُهورُ  ُهوي  ويهيذي يهِ  وياْلغيزيايلي  ،ِجْنسٍ  اْسم   كي يهِ  مياِلك   وياْبنُ  ،ا  مج ْع ُيسيمِّ هُ  فيِإنَّهُ  ،مج ْعٍ  اْسم   ُيسيمِّ  يف  عيدَّ
اِفييةِ  شيرْحِ  يف  ْسيَّاهُ  ليِكنْ  اجْلُُموعِ  أيْْسياءِ   جنس اسم أي وشجرة مترة مفردمها وشجر فتمر أعاله التقسيم يف ترى وكما (..ِجْنس   اْسمي  اْلكي

 ...مجع( )اسم مالك وابن )مجع( والغزايل جنس( )اسم فاملشهور خالف فيها هنا ولكن مجعي،
 غالب عند واملشهور. الكالم واحد الكلمة أن هنا الشيخ ])ذكر: (155: )ص األصول ملختصر الكبري الشرح يف وجاء -ب

 قال: (جنس اسم) أم (،مجعي جنس اسم) هو هل "الكلم" يف العلماء اختلف وقد ...الكالم ال الكلمة مجع الكلم أن النحاة
 أنه إىل اجلرجان منهم مجاعة فذهب الكلم يف النحاة اختلف اجليش لناظر التسهيل شرح )ويف: (55 /1) اهلوامع" "مهع يف السيوطي

 جبمع تتعلق فاملسألة ك،كذل هنا نقول )أ( يف قلنا وكما [.هلا (جنس اسم) أنه إىل احملققني من وغريه الفارسي وذهب للكلمة (مجع)
 عند وأما (،مجعي جنس اسم) يكون أعاله التقسيم فحسب خالف، فيه ذلك ومع )كلمة( ابلتاء عنه يفرتق مفرده )ك ِلم(

 ..(جنس اسم) هو الفارسي عندو  للكلمة (مجع) هوف اجلرجاين

 .سمالل األول للتقسيم ابلنسبة منهجهم حسب اللغة علماء عند اختالف فهناك ترى وكما

 :ومشتق جنس اسم إل اّلسم يقسم من وهناك: اثنيا  
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 ه (606: )املتوىف الري خطيب الرازي الدين بفخر امللقب الرازي التيمي هللا عبد أبو ملؤلفه (احملصول) كتاب يف جاء -1

 بني عالقة ألجل النقل يكون أن اجملاز شرط ألن جمازا يكون فال العلم أما جنس اسم أو مشتق أو علم إما فهو االسم وأما...)
 أنه إال له معىن ال الذي املشتق إىل يتطرق فال منه املشتق إىل اجملاز يتطرق مل فما املشتق وأما األعالم يف موجودة غري وهي والفرع األصل

 أعلم( وهللا األجناس أْساء إىل إال احلقيقة يف يتطرق ال اجملاز ذنإف منه املشتق له حصل ما أمر

 ه (794: )املتوىف الزركشي هبادر بن هللا عبد بن حممد الدين بدر هللا عبد أبو :ملؤلفه الفقه أصول يف احمليط البحر ويف -2

 ويغيرْيِِه[ ُمْشتيقّ   إىلي  ليْفِظهِ  ِِبْعِتبيارِ  اْلُكلِّيي  ]ي ين ْقيِسمُ  الثَّاِن[ ]الت َّْنِبيهُ 

اِهيَّةِ  ع ل ى ي ُدلَّ  أ نْ  إمَّا هُ أِلينَّ  ويغيرْيِهِ  ُمْشتيقّ   إىلي  ليْفِظهِ  ِِبْعِتبيارِ  حِ  يف  ويُيسيمَّى كياأْليْسويِد، اْلُمْشت ق   ف  ُهو   ِبِصف ةٍ  اْلم   ِصفية ، النَّْحِويِّنيي  اْصِطالي
، الي  أينْ  ويِإمَّا اِهيَّةِ  ن  ْفسِ  ع ل ى د لَّ  إنْ  ويِحينيِئذ   ييُدلَّ ق ِسمُ  اجْلِْنسِ  ع ل ى و الدَّال  : اأْليْصفيهياِني  قيالي  ...اجْلِْنسِ  اْسمُ  ف  ُهو   ف  ق طْ  اْلم   اْسمِ  إل   ي  ن ْ

ُأس ام ة   ِجْنسٍ  و ع ل مِ  ك أ س ٍد، ِجْنسٍ  اِهيَّةِ  ميْوُضوع   اجْلِْنسِ  اْسمي  أِلينَّ  ُمت يرياِدف ينْيِ، ويليْيسيا ،ك  اِهيَّةِ  لِِتْلكي  ميْوُضوع   اجْلِْنسِ  ويعيليمُ  اْلُكلِّيَِّة، لِْلمي  ِبقيْيدِ  اْلمي
ا  ...الذِّْهنِ  يف  تيشيخيِصهي

 )معاصر( النملة حممد بن علي بن الكرمي عبد: ملؤلفه املقارن الفقه أصول علم يف املهذب يف جاء -3

 :و"مشتق" جنس"، "اسم: إل - أيضا   - الكلي وينقسم 
 .و"اإلنسان" "الفرس"،: مثل معينة ذات على االسم يدل أن: هو اجلنس فاسم -

 متصفة ذات على يدل هذا فإن و"العامل"، "الفارس"،: مثل املاهية خصوصية دون معينة، صفة ذي على السما داللة: هو شتقوامل
 .والعلم ِبلفروسية

 إىل حيتاج ال الذي وهو "زيد"،: مثل العيليم: هو املستقل اجلزئي فاالسم .املستقل" و"غْي "املستقل"، إل ينقسم واجلزئي
 .و"هو" و"أنت" "أان"،: مثل املضمر: هو املستقل غري اجلزئي واالسم ...إضمار

 :فقلنا النحو، هذا على اّلسم قسمنا اّلسم" - وأقسامها اللغة ألفاظ" ابب الثالث اجلزء الشخصية كتاب يف حننو : اثلثا  

 فإن يصح، ال أو كثريون مهمفهو  يف يشرتك أن يصح حبيث كان إن ألنه ؛جزئيا   يكون أن وإما ،كليا   يكون أن إما ،االسم...) 
 ...اجلزئي فهو الثان كان وإن الكلي، فهو األول كان

 :ألنه وذلك ؛ومشتق جنس :نوعان أيضا   والكلي

 اسم أي اجلنس فهو ،املاهية نفس على دل مم ا ذلك وغْي والس واد واإلنس ان كالفرس ،معينة غْي ذات على دل إن -
 ...اجلنس

 ...وحنومها والفارس كاألسود ،املشتق فهو معينة صفة ذي على الكلي دل وإن -

 :ألنه وذلك ؛وضمْي علم نوعان فهو اجلزئي وأما

 ...وعلي كزيد العلم فهو ،يفسره شيء إل يفتقر ّل كان أي ،ابلدّللة اللفظ استقل إن -

 انتهى (...وهي هو مثل ،املضمر فهو ،يفسره شيء إل يفتقر كان أبن ،يستقل مل وإن -

 :قسمان فهو الكلي أي اجلمع معىن حيمل الذي اللفظ فإن ليهع وبناء  
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 الكلي دل وإن ...اجلنس اسم فهو والس واد، واإلنس ان كالفرس نفسها املاهية على دل وإمنا ،معينة غْي ذات على دل إن
 ...ِبلعلم والعامل ةِبلفروسي والفارس ِبلسواد متصف فاألسود ،والعامل والفارس كاألسود ،املشتق فهو معينة صفة ذي على

 ذات منهما أي فليست ...مجاعة وأية أمة، فأي ة معينة، غْي ذات على يدّلن املعىن( هبذا ومجاعة )أمة لفظي فإن عليه وبناء  
 لتقسيم ابلنسبة اعتمدانه الذي هو وهذا... املذكور التعريف حسب مشتقا   امسا   وليستا جنس امسا إذن فهما ...معينة صفة

و ْلت ُكن مِ نُكْم ُأمَّة  ﴿: تعاىل قوله ودليلها]: املقدمة من 21 املادة شرح يف جاء كما جنس اسم وأمة مجاعة إن قلنا مث ومن، سمّلا
ِر و ُأْول  ِئك  ُهُم اْلُمْفِلُحون   ه ْون  ع ِن اْلُمنك  ْعُروِف و ي  ن ْ ُمُرون  اِبْلم  َيْ   أحزاب إقامة على اآلية هبذه االستدالل ووجه﴾ ي ْدُعون  ِإل  اْْل ْْيِ و 

 وتقوم اإلس الم، إىل الدعوة أي اخلري، إىل ِبلدعوة تقوم مجاعة منهم تكون أبن املسلمني أمر قد وتعاىل سبحانه هللا أن هو سياسية
 وصف هلا يوجد تكتال   متكتلة مجاعة إبجياد أمر ﴾و ْلت ُكن مِ نُكْم ُأمَّة  ﴿: تعاىل فقوله... املنكر عن والنهي ِبملعروف ِبألم ر كذلك
 املسلمون يكون أن ال املسلمني، من مجاعة لتكن ﴾ِمْنُكمْ  و ْلت ُكنْ ﴿: بقوله فاملراد. ﴾مِ نُكمْ ﴿: قال إذ. املسلمني مجاعة بني من اجلماعة
 أن ضابطهاو  اجلنس، لبيان وليست للتبعيض اآلية يف «من» ألن. أمة املسلمون ليكون معناه وليس أمة املسلمني من لتكن أي مجاعة،
و ع د  اَّللَُّ الَِّذين  آم ُنوا ﴿ اآلية يف «بعض» لفظ وضع يصلح ال حني يف أمة ( بعضكم )وليكن: فنقول «بعض» لفظ مكاهنا يصلح
 الصحابة جيل على الوعد يُقصير ال أي اجلنس لبيان هنا هي ولذلك بعضكم( آمنوا الذين هللا )وعد نقول فال [55 :]النور ﴾ِمنُكمْ 

 ...الصاحلات وعملوا آمنوا الذين لكل الوعد بل عليهم هللا رضوان

 فلم واحدة، أمة تقل، مل اآلية ألن ذلك يقال ال. األحزاب تعدد عدم يعين وهذا واحدا ، حزِب   أي "أمة" تقول اآلية إن يقال وال 
 حصل واحدة مجاعة قامت فإذا فرض ةمجاع إقامة أن يعين فهو. وصف أي غري من التنكري بصيغة أمة قالت وإَّنا واحدة مجاعة تقل

 مينع ال به يقوم أن واحد فيه يكفي الذي الكفاية بفرض واحد فقيام. متعددة كتل أي متعددة مجاعات إقامة من مينع ال ولكنه الفرض،
ُكنُتْم ﴿: تع ال قال الواحد الفرد وليس اجلنس منه ويراد فيطلق مجاعة أي يع ين جنس اسم هنا ومجاعة. الفرض هبذا يقوم أن غريه

ر  أُمَّةٍ  ي ْ ْهُ ا  ُمْنك ر  ِمْنُكمْ  ر أ ى م نْ »:  الرسول قول ذلك ونظري. اجلنس منه املرادو  [110 عمران آل] ﴾خ   من مسلم أخرجه «ف  ْليُ غ ْيِ 
 وال اجلنس، فعل عن وينهى اجلنس فعل فيطلب. كثري ذلك ومثل املنكر، جنس بل واحدا   منكرا   املراد فليس اخلدري، سعيد أيب طريق

 ال ولذلك ...اجلنس ذلك من عدة أفراد على ويصدق اجلنس، من الواحد الفرد على فيصدق. اجلنس به يراد بل الواحد، الفرد به يراد
 اخلري إىل الدعوة وهو اآلية عليه نصت ما على تقوم اليت اإلسالمية األحزاب يف ذلك أن إال. سياسية عدة أحزاب إقامة من املنع جيوز

 انتهى [.وحماسبتهم املنكر عن وهنيهم ِبملعروف احلكام أمر ذلك يف مبا املنكر عن والنهي ِبملعروف واألمر

 :جنس اسم )مجاعة( مث ومن جنس اسم هي )أمة( كلمة أن على نص من اللغة علماء من هناك فإن وللعلم
 املتأولون )واختلف: ه 542: املتوىف احملاريب األندلسي ةعطي ابن ملؤلفه م"1/488 العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز "احملرر يف جاء

ُتمْ : قوله معىن يف ي ْري  ُكن ْ ي ْري  أبهنم األمة خطاب اآلية، معىن: العلم أهل من ومجاعة احلسن أيب بن احلسن وقال... لِلنَّاسِ  ُأْخرِجيتْ  أُمَّة   خي  خي
 على شهداء كوهنم التأويل هذا ويؤيد ،األمم خْي كنتم هلم قيل كأنه جنس اسم التأويل هذا على ُأمٍَّة، فلفظ لِلنَّاِس، ُأْخرِجيتْ  أُمَّة  

 .انتهى [...جنس اسم التأويل، هذا على ةف أُم  : حممد أبو القاضي قال ...الناس

 .وأحكم أعلم وهللا واضحا ، أصبح قد األمر يكون أن آمل
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