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م ــقدم ـــة:
لقد كان استقراء نحاتنا األوائل لمغة ييدف إلى وضع قواعد نحوية عامة ،حفاظا
عمى المغة العربية من المحن والخطإ ،وكان منيجيم في ذلك أن حصروا عينة االستقراء
التي بنوا عمييا أحكاميم وفق زمان ومكان محددين ،ضمانا لفصاحة النصوص المستدل
بيا ،وردوا كل ما خالف قواعدىم وقياساتيم.
وألنو ال بد كل حكم نحوي من عمة تدعو إليو وسبب يحتج القائل بو ،فقد اقترنت
استقراءات النحاة بالعمل المفسرة لورود األحكام عمى وجو معين ،ىذا عن عصر
االحتجاج ،أما بعد ىذه الفترة لم يعد ثمة استقراء بسبب جفاف مادة الدراسة ،وأصبح
النحاة بعد ىذه الفترة يدورون حول النتائج التي توصل إلييا النحاة من قبل ،أما التعميل،
وعمى الرغم من اقترانو بالوصف في مرحمة نشأة النحو ،إال أنو تطور بعد عصر
االحتجاج ،وأصبح نظرية قائمة بذاتيا.
وكتاب "شرح المفصل" :البن يعيش

– مدونة الدراسة – من الكتب النحوية التي

ألفت في زمن متأخر عن عصر االحتجاج ،سعيت إلى دراستيا لمتعرف من خالليا عمى
الجانب االستقرائي والتعميمي فييا ،وىناك أسباب أخرى دفعتني إلى اختيار ىذا الموضوع،
وىي:
 أىمية كتاب "شرح المفصل"؛ إذ يعد من أميات الكتب في التراث النحوي.
 قمة الدراسات التي تناولت كتاب "شرح المفصل" بالدراسة بإستثناء دراسات قميمة نذكر
منيا" :االيضاح في شرح المفصل" البن الحاجب وكتاب "منيج ابن يعيش في شرحو
عمى كتاب المفصل في النحو لمزمخشري" لشرف الدين عمي الراجحي
 محاولة التعرف عمى مدى اعتماد ابن يعيش عمى مصادر السمع في استدالالتو،
وكذا أدلة النحو األخرى من قياس واستصحاب.
 محاولة التعرف عمى الجانب التقويمي النقدي في "شرح المفصل".
أ

م ــقدم ـــة:
 وكذا التعرف عمى نوعيات العمل التي اعتمد عمييا "ابن يعيش" في شرحو.
وىذه األسباب دفعتني إلى طرح اإلشكال اآلتي :ما مدى اعتماد "ابن يعيش" في
استدالالتو عمى مواد االستقراء(القرآن الكريم وقراءاتو ،والحديث النبوي الشريف ،وكذا كالم
العرب(شع ار ونث ار))؟ وما مدى اعتماده عمى أدلة النحو األخرى من قياس واستصحاب
الحال؟ وعمى أي أساس قبل ابن يعيش بعض االستعماالت والقياسات ورفض أخرى؟ واذا
كان التعميل نظرية تفسر االستقراء أو الوصف ،فما نوع التعميالت التي اعتمدىا ابن
يعيش لتفسير أحكامو وتبريرىا؟
ومحاولة مني اإلجابة عن ىذه التساؤالت اتبع خطة بحث قسميا إلى فصمين:
الفصلاألول بعنوان"األحكامالنحويةبينالنقلوالعقل"  ،تناولت فيو مفيوم الحكم النحوي
وأقسامو ،كما بسطت القول فيو عن أدلة النحو العربي من سماع وقياس استصحاب حال،
كما سعيت من خاللو إلى التعرف عمى مدى اعتماد ابن يعيش عمييا في استدالالتو.
أما الفصلالثاني معنون بـ" :األحكامالنحويةبينالمعياروالتعميل"

قسمت ىذا

الرد والقبول ،والمبحث الثاني
الفصل إلى مبحثين ،المبحث األول خصص ألحكام ٌ

خصص لمتعميل .عرضت في المبحث األول ،الجانب التقويمي النقدي في كتاب شرح
المفصل وتطرقت فيو لألحكام النحوية المقبولة وكذا المردودة عند ابن يعيش ،والمبحث
الثاني خصص لمجانب التعميمي في شرح المفصل ،تناولت فيو أقسام العمل ،و

دوافع

التعميل ،كما أوردت بعض العمل الموجودة في شرح المفصل .وذيمت ىذه الخطة بخاتمة
ُج ِم َل القول فييا عن أىم النتائج المتوصل إلييا.
أْ
 أماعنالنهجالمتبع  ،فقد اعتمدت عمى المنيج الوصفي مستعينة بآلية اإلحصاء في
بعض المواضع ،وبخصوص المصادر والمراجع التي أعانتني في ىذه الرسالة ،فواجبا
عمي أن ال أغفل ذكرىا وأشيد بفضميا :كتاب "الخصائص" البن جني ،كتاب "أصول
ب

م ــقدم ـــة:
النحو(دراسة في فكر األنباري)" لمحمد سالم صالح ،كتاب "االستقراء الناقص وأثره في
النحو العربي" لمحمد بن عبد العزيز العميريني ،كتاب " األحكام التقويمية في النحو
العربي" لنزار بنيان شمكمي ،وكذا كتاب " األحكام النوعية والكمية في النحو العربي"
لصباح عالوي السامرائي ،وكتاب " التعميل النحوي في الدرس المغوي القديم والحديث"
لخالد بن سميمان بن مينا الكندي ،وأيضا مدونة الدراسة "شرح المفصل" البن يعيش.
 وقداعترضتمسيرةالبحثبعضالصعوباتمنها:
 طول المدونة موضوع الدراسة ،وكثرة القضايا المعروضة فييا والواجب عمى الباحث
استخراجيا.
 ضيق الوقت الممنوح لمباحث.
 تعدد اآلراء واختالف وجيات النظر بين النحاة في بعض المسائل النحوية مما صعب
عمى الباحث ترجيح رأي عمى آخر.
وفي األخير ال يسعني إال أن أتقدم بشكري الجزيل ،وعظيم االمتنان إلى أستاذي
المشرف "الدكتور األمين مالوي" عمى توجيياتو ونصائحو ،كما أتوجو بشكري إلى أعضاء
لجنة المناقشة الذين شرفوني بقبول مناقشة ىذه الرسالة وتقويميا وتصويب ما جاء فييا
من أخطاء.

ج

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

أوال :الحكم ال ّنحوي بين المفهوم واالصطالح
.1الحكم لغة :
جاء في أساس البالغة « حكـ الشيء فاستحكـ ...كحاكمتو إلى القاضي رافعتو »،1
«كالحكـ العمـ كالفقو كالقضاء بالعدؿ كىك مصدر حكـ يحكـ ،قاؿ اهلل تعالى:

﴿ 

3
2
الحكـ بالضـ جمع أحكاـ كحكمو في األمر تحكيما
 ﴾  أم عمما كفقيا»  «،ك ي

أمره أف يحكـ فاحتكـ » « 4،كالحكـ الصرؼ كالمنع كمنو حكمة الفرس كىي الحديدة التي
ألنو يمنع نفسو كيصرفيا عف ىكاىا ».
تمنع عف الجمكح كمنو الحكيـ ٌ

5

نالحظ مف خالؿ ىاتو التعريفات أف الحكـ مف ناحيتو المٌغكية يدكر حكؿ أربعة معاف
ىي  :القضاء كالعمـ  ،كالفقو  ،كالمنع  ،كىي معاني ال تبتعد كثي ار في داللتيا عف المعنى
االصطالحي .
.2الحكم اصطالحا :
أكرد الجرجاني في التعريفات « :الحكـ إسنادا أمر إلى آخر إيجابا أك سمبا

» 6أما

المتقدميف
محدد لو عند النحاة
ٌ
النحكم ) ال نقؼ عمى تعريؼ ٌ
المركب الكصفي ( الحكـ ٌ
ٌ
1

السكد ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف ،1998 ،مادة ( ح
 -الزمخشرم  :أساس البالغة ،تح :محمد باسؿ عيكف ٌ

2

 -مريـ .12 :

3

 -ابف منظكر لساف العرب،د تح  ،دار صادر ،بيركت ،لبناف ،ط ،1994 ، 3مادة (ح ؾ ـ) .140/12 ،

4

 -الفيركزبادم :القامكس المحيط ،تح :محمد نعيـ العرؽ سكسي ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،لبناف ،2005 ،مادة ( ح

ؾ ـ ).206/1 ،

ؾ ـ )  ،ص .1095
5

أعده لمطبع ككضع فيارسو :عدناف دركيش كمحمد المصرم ،مؤسسة
 -الكفكم :الكميات ،قابمة عمى نسخة خطية ك ٌ

الرسالة ،بيركت ،لبناف ،ط ،1988 ،2مادة (ح ؾ ـ)  ،ص .380
6

 الجرجاني  :التعريفات :تح :محمد صديؽ المنشاكم ،دار الفضيمة ،القاىرة ،مصر ،ص .816

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

محدد ليا ،باستثناء ما جاء في شرح
قدمكا األحكاـ دكف تقديـ تعريؼ ٌ
فيـ ٌ

"الكافية" لذلؾ

فإف مكاطف التعريؼ نجدىا في المعجمات االصطالحية ،حيث ذىب " الرضي" إلى
ٌ

النحكم ما تكجيو العمة >>،
تعريفو قائال  << :الحكـ ٌ

1

أما " الكفكم " في الكميات مثؿ

لمحكـ النحكم بقكلو  << :الحكـ النحكم كرفع الفاعؿ كنصب المفعكؿ >>

2

ىذا فيما

يخص تعريفات القدماء لمحكـ النحكم مف جانبو االصطالحي ،أما مف جانب المحدثيف
نكرد تعريؼ خديجة الحديثي لمحكـ النحكم تقكؿ [ << :الحكـ النحكم] ما يحكـ بو عمى
الظاىرة النحكية المكجكدة مف حيث فصاحتيا ،كشيكعيا ،أك قمٌتيا ،أك ضعفيا ،أك نحك
3
أف << الحكـ ىك ثمرة القياس كنتيجتو العممية كىك عند
ذلؾ>> كيرل محمد سالـ صالح ٌ

ألف عممية إلحاؽ المقيس بالمقيس عميو لك لـ يترتب عمييا
النحاة مف أركاف القياس؛ ٌ

إعطاء حكـ األصؿ لمفرع لبطمت العممية القياسية بأسرىا؛ ألنو ال قياس بال حكـ >>.

4

النحكم
مف ىذه التعريفات يتٌضح لنا اختالؼ نظرة العمماء حكؿ مصطمح الحكـ ٌ

و
مساك لمقاعدة النحكية ،كمنيـ مف ربطو بالحمؿ في عممية القياس،
فمنيـ مف اعتبره
كالبعض اآلخر اعتبر الحكـ عنصر تقكيمي يحكـ بو عمى القكاعد.

1

قدـ لو ككضع حكاشيو كفيارسو :إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،
 -الرضي :شرح الكافية ابف الحاجبٌ ،

بيركت ،لبناف ،ط.87/1 ،1998 ،1
2

 -الكفكم  :الكميات ،ص .381

3

 -خديجة الحديثي :المدراس النحكية ،دار األمؿ ،إربد ،األردف ،ط ،2001 ،3ص .299

4

 -محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر النبارم )  ،دار السالـ ،القاىرة  ،مصر ،ط  ، 2007 ،1ص

.370
7

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

ثانيا :أقسام الحكم ال ّنحوي:
النحك عمى شاكمة عمـ أصكؿ الفقو 1 ،حيث تكجد العديد مف
لقد كضع عمـ أصكؿ ٌ
2
لمع األدلة بالتشابو
مالمح التٌفاعؿ كالنماذج بيف العمميف ،كقد ٌ
صرح ابف األنبارم في ٌ

النحك كأصكؿ الفقو ،قاؿ في حد أصكؿ النحك << أصكؿ النحك أدلة
الكاضح بيف أصكؿ ٌ

أف أصكؿ الفقو أدلة الفقو التي تنكعت منيا
تفرعت منيا فركعو كفصكلو  ،كما ٌ
النحك التي ٌ

3
أف
جممتو كتفصيمو  ،>>...كما ذىب في مقاـ آخر إلى ٌ
عد النحك معقكؿ مف منقكؿ كما ٌ

الفقو معقكؿ مف منقكؿ.

4

5
فإف أكلى مالمح ىذا التأثر تظير في
تأثر،
مف
كنظ ار لما بيف عمـ النحك كعمـ الفقو
ٌ

6
تحدث عف
السيكطي ،حيث ٌ
األحكاـ ،ىذه األخيرة التي لـ نجد مف تعرض لتقسيماتيا قبؿ ٌ
عف تقسيمات األحكاـ النحكية في إيجاز غير ك و
اؼ  7 ،تنبو عمييا مف دراستو عممي الفقو

1

إف عمـ أصكؿ الفقو أخذ عمى عاتقو دراسة األحكاـ بشكؿ كاؼ فال نجد كتابا قديما أك حديثا في أصكؿ الفقو إال
ٌ -

الدراسات النحكية  ،فمـ تعط في
كعرض في صدر كتابو شرحا كافيا لتعريؼ الحكـ كأقسامو األصمية كالفرعية  ،أما ٌ
المكضكع حقو  ،فبقيت األحكاـ النحكية  ،مبثكثة في ثنايا كتب النحك

 .ينظر :صباح عالكم السامرائي  :األحكاـ

النكعية كالكمية في النحك العربي  ،دار مجدالكم ،عماف ،األردف ،ط ،2012 ،1ص ص .211،210
2

 -ينظر :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم )  ،ص .84

3

 -ابف األنبارم  :لمع األدلة  ،تح  :سعيد األفغاني ،دار الفكر ،بيركت ،لبناف ،ط ،1971 ، 2ص .80

4

 -ينظر  :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر النبارم ) ،ص .108

5

 -ينقسـ الحكـ الفقيي عند الماز كرم إلى  :الكاجب  :ما في فعمو ثكاب كفي تركو  ،كترؾ البدؿ إف كاف ذا بدؿ

استحقاؽ عقاب  ،الندب  :ما في فعمو ثكاب  ،كليس عنو في تركو استحقاؽ عقاب  ،الـ

حظكر :ما زجر الشرع عنو

كالـ عمى اإلقداـ عميو ،المكركه  :ما زجر الشارع عنو كلـ يمـ عمى اإلقداـ عميو ،المباح  :ما ال يستحؽ مدح بفعمو ،كال
عمار الطالبي ،دار الغرب اإلسالمي  ،د س ،
ذـ تركو .ينظر :المازرم :إيضاح المحصكؿ في برىاف األصكؿ  ،تح ٌ :

ص .246-236
6

 -ينظر  :صباح عالكم السامرائي  :األحكاـ النكعية كالكمية في النحك العربي  ،ص .210

7

 ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .2108

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

كأصكلو كتنبو عمى ما ييتـ بو الفقياء كاألصكليكف كحاكؿ تطبيقو عمى منيج التأليؼ
النحكم.
كٌ
الدرس ٌ

1

قاؿ في االقتراح « :الحكـ النحكم ينقسـ إلى:
السكاء.
كاجب كممنكع ،كحسف ،كقبيح ،كخالؼ األكلى ،كجائز عمى ٌ
الحكـ الكاجب :فالكاجب كرفع الفاعؿ كتأخيره عف الفعؿ.
الحكـ الممنكع :الممنكع كأضداد ذلؾ.
الحكـ الحسف :كالحسف كرفع المضارع الكاقع جزاء بعد شرط ماض.
الحكـ القبيح :كالقبيح كرفعو بعد شرط المضارع.
يدا".
خالؼ األكلى :كخالؼ األكلى كتقديـ الفاعؿ في نحك" :
المو ز ن
ى
ضرب يغ ي
السكاء كحذؼ المبتدأ أك الخبر كاثباتو حيث ال مانع مف
الحكـ الجائز :كالجائز عمى ٌ

الحذؼ كال مقتضى لو»

2

لع ٌؿ ما لفت انتباىي مف تقسيمات السيكطي لمحكـ النحكمٌ ،أنو خص بالذكر األحكاـ

النكعية المختصة بذات الحكـ ،ميمال بذلؾ األحكاـ الكمية.
ٌ

.Iاالستدالل بالسماع :
يعد السماع أكؿ أصؿ مف أصكؿ االستدالؿ في المٌغة ،كىك أكؿ أدلة النحك العربي،
ٌ
البد ليا مف
إف األصكؿ األخرل ٌ
إذ يمثٌؿ حجر األساس في عممية االستدالؿ ،حتى ٌ

ألف المنطمؽ األكؿ لمنحاة كاف استقراء كالـ العرب الفصيح ،
السماع ،كذلؾ ٌ
مستند مف ٌ
1

 -ينظر :خديجة الحديثي  :المدارس النحكية  ،ص .299

2

 السيكطي  :االقتراح ،تح :طو عبد الرؤكؼ سعد ،مكتبة الصفا ،القاىرة ،مصر ،1990 ،ص .449

الفصل األول:
ــ
فيذه الخطكة األكلى في االستدالؿ،

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ
1

ألنو مستند إلى ذلؾ المعيف الثر الذم ال
كذلؾ ٌ

ينقطع بكؿ أشكالو ،سكاء نصكص التنزيؿ أـ كالـ العرب كأشعارىـ 2 ،يقكؿ أحد الباحثيف:
<< مف الطبيعي أف يككف النقؿ ىك أقدـ األصكؿ كجكدا كأف يحاط باالىتماـ مف قبؿ
بد أف
أف المنقكؿ ىك القاعدة األساسية التي تنبني عمييا القكاعد فال ٌ
العمماء األكائؿ إذ ٌ
3

يسبؽ محاكالت التقعيد ،استقراء المغة كمعرفة بأحكاؿ الكالـ العربي >> ،

يطمؽ ابف

حده  <<:النقؿ ىك الكالـ العرب
السماع مصطمح النقؿ ،كيقكؿ في ٌ
األنبارم عمى ٌ

حد القمة إلى حد الكثرة ،فخرج عنو إذا ما
الفصيح ،المنقكؿ بالنقؿ الصحيح ،الخارج عف ٌ

جاء في كالـ غير العرب مف المكلٌديف ،كما ش ٌذ في كالميـ >> ،

4

ك كتحميؿ ليذا

إف ىذا التعريؼ يتضمف حديثا عف شركط المنقكؿ كىي:
التعريؼ نقكؿ ٌ :
 العروبة :اشترط ابف األنبارم العركبة في المنقكؿ ،كأخرج عنو ما جاء مف المكلٌديف
كما ش ٌذ في كالميـ.
 الفصاحة :كالمقصكد بيا الخمك مف التنافر كالغرابة كمخالفة القياس النحكم ،كالحمؿ
عمى األكثر ،كمدارىا كثرة االستعماؿ ،كما خالؼ األكثر لغات.

5

حد الكثرة :
حد القمة إلى ّ
 الخارج عن ّ
أف:
ذىب خالد بف سميماف بف مينا الكندم في تعميقو عمى تعريؼ ابف األنبارم إلى ٌ

كحد الكثرة ،يعني المطٌرد .
حد القمٌة يقصد بو ال ٌشذكذ ( ما ش ٌذ في كالميـ )ٌ ،
ٌ

6

1

 -ينظر :محمد سالـ صالح :أصكؿ الفحك ( دراسة في الفكر األنبارم )  ،ص .151

2

 -ينظر :صباح عالكم السامرائي :األحكاـ النكعية كالكمية في النحك العربي ،ص .223

3

 -محمد سالـ صالح :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم)  ،ص .45

4

 -ابف األنبارم :لمع األدلة ،ص .81

5

 -ينظر  :صالح بمعيد  :في أصكؿ النحك  ،دار ىكمة ،الجزائر ،ط ،2008 ،2ص .34

6

عماف ،
 ينظر :خالد بف سميماف بف مينا الكندم :بالتعميؿ النحكم في ٌالدرس المٌغكم القديـ كالحديث ،دار الميسرةٌ ،

األردف ،ط ،2009 ،2ص .26

10

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

أما السيكطي في االقتراح  ،فذىب إلى تعريفو قائال  << :السماع كأعني بو ما ثبت
ٌ

نبيو (صمى
في كالـ ما يكثؽ بفصاحتو فشمؿ كالـ اهلل تعالى كىك القرآف الكريـ  ،ككالـ ٌ

اهلل عميو كسمٌـ)  ،ككالـ العرب قبؿ بعثتو كفي زمنو كبعده إلى أف فسدت األلسنة بكثرة
البد في ك ٌؿ منيا مف
المكلٌديف نظما كنث ار عف مسمـ أك كافر ،فيذه ثالثة أنكاع ٌ
الثٌبكت>>.

1

السماع كىي القرآف
فالسيكطي ىنا بعد أف ذكر شرط الفصاحة أشار إلى مصادر ٌ

النبكم ككالـ العرب .
الكريـ ،كالحديث ٌ

أوال :االستقراء بين االصطالح والمفهوم :
.1االستقراء لغة :
االستقراء مف الناحية المٌغكية يحمؿ معنى التتبع  << :قركت األرض إذا تتبعت ناسا
أقرىا كالقرل مجرل الماء إلى الرياض ،كجمعو قرياف كأقراء ،كتقكؿ تقريت
بعد ناس ،فأنا ٌ
المياه إذا تتبعتيا كاستقريت فالنا  :سألتو أف يقريني >>.

2

 .2االستقراء اصطالحا :
السبكي << االستقراء
يعرفو ٌ
أكثر الميتميف بتحديد ىذا المصطمح ىـ "عمماء األصكؿ" ٌ

تتبع جزئيات كمٌي ليثبت حكميا لو >>.

3

1

 -السيكطي  :االقتراح  ،ص .51

2

 -ابف منظكر :لساف العرب ،مادة ( ؽ ر ا) .175/15

3

السبكي :جمع الجكامع في أصكؿ الفقو ،عمٌؽ عميو ككضع حكاشيو  :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،دار الكتب العممية
ٌ -

بيركت ،لبناف  ،ط ،2003 ،2ص .108

11

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

أما عمماء النحك فمـ يتناكلكا ىذا المصطمح بالتعريؼ مكتفيف بتعريؼ عمـ النحك،

1

السراج في كتابو " :األصكؿ " << النحك إنما أريد بو أف ينحك المتكمـ إذا تعمٌمو
يقكؿ ابف ٌ
المتقدمكف فيو مف استقراء كالـ العرب ،حتى كقفكا منو
كالـ العرب  ،كىك عمـ استخرجو
ٌ
عمى الغرض الذم قصده المبتدئكف فباستقراء كالـ العرب >>.

2

إف االستقراء عبارة عف المنيج أك الطريقة التي اتٌبعيا
فمف خالؿ ىذا التعريؼ نقكؿٌ :

النحاة في أخذىـ المادة المٌغكية التي تستنبط منيا القكاعد.
ٌ

ثانيا :أقسام االستقراء:
ينقسـ االستقراء إلى قسميف :استقراء ناقص كاستقراء تاـ.
.1االستقراء التام:
ثـ
كىك أف يستد ٌؿ بكؿ الجزئيات كمالحظة ٌ
الصفات التي تكجد مشتركة بينيا جميعاٌ ،

تعميـ الحكـ بعد ذلؾ.
.2االستقراء ال ّناقص:

3

4

1

النحك العربي ،دار المعرفة الجامعية
 -ينظر :محمد بف عبد العزيز العمي ريفم :االستقراء الناقص كأثره في ٌ

2

الرسالة ،بيركت ،لبناف ،ط.35/1 ،1996 ،3
السراج :األصكؿ في النحك ،تح :عبد الحسيف الؼ
تؿم ،مؤسسة ٌ
 -ابف ٌ

األ ازريطة  ،2007 ،ص .12
3

-ينظر :محمد عيد  :االستشياد كاالحتجاج بالمغة  ،عالـ الكتب  ،القاىرة ،مصر  ،1988 ،ص ص 151 150

كينظر  :محمد عبد العزيز العميريفم :االستقراء الناقص كأثره في النحك العربي  ،ص ص .13 ،12
4

كؽمت عميو األحكاـ النحكية المستندة إلى اآلراء كالمسمكعات
-االستقراء الناقص ىك الذم قاـ عميو النحك العربي ،ا

فإف احتماؿ كجكده في النحك العربي إنما ىك مف الناحية النظرية ال التطبيقية .ينظر  :محمد عبد
أما االستقراء التاـ ٌ

العزيز العميريفم :االستقراء الناقص كأثره في النحك العربي ،ص .17
12

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

بأنو مجمكعة مف األساليب كالطٌرؽ العممية كالعقمية ،التي يستخدميا الباحث
كيكصؼ ٌ

الخاصة إلى قانكف أك قضية ،يمكف التحقؽ مف
محدد مف الحاالت
في االنتقاؿ مف عدد ٌ
ٌ

صدقيا بتطبيقيا عمى عدد ال حصر لو مف الحاالت التي تشترؾ مع األكلى في خكاصيا

النكعية.
كصفاتيا ٌ

1

عــيــنــة االسـتـقـراء
ثالثاّ :
.1القرآن الكريم وقراءاته:
أ .القرآن الكريم:
يعد القرآف أصؿ أساسي كرئيسي مف أصكؿ االستشياد في المغة كالنحك ،بؿ يجمع
ٌ
نص كأكضح أثر كصؿ إلييـ  ،حيث يعتبر المرجع األكؿ في
العمماء عمى ٌأنو أكثؽ ٌ

السالمة التي لـ
النحكم كاستنباط القكاعد كاالستدالؿ ٌ
التعقيد ٌ
النحكم إذ تكفرت لو مف ٌ

نص لغكم آخر ،بما كضعت لو مف ضكابط ككسائؿ عممية لمحفاظ عميو
تتكفر ألم ٌ

2

حيث << أكثر النحاة مف االحتجاج بالقرآف الكريـ  ،ككتبيـ مممكءة بالشكاىد القرآنية التي
احتجكا بيا عمى صحة قكاعدىـ النحكية ،يستكم في ذلؾ النحاة جميعا البصرييف ك
ٌ

الككفييف>> 3،لكف ىناؾ اختالؼ بيف عمماء البصرة كعمماء الككفة في طريقة االستدالؿ
بالقرآف الكريـ في تقعيد القاعدة أك بناء الحكـ فمجأكا إلى التأكيؿ كالتخريج،

4

أما <<

الككفيكف فكانكا أكسع أنفا في مجاؿ القرآف كاالستشياد بو مف البصرييف ،فقبمكا كؿ ما
1

 -ينظر :محمد عيد  :االستشياد كاالحتجاج بالمغة  ،ص ص  .151 ،150كينظر :محمد عبد العزيز العميريفم :

االستقراء الناقص كأثره في النحك العربي  ،ص ص.13،12
2

 -ينظر  :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم ) ،ص .167

3

 -محمد عبد العزيز العميريفم  :االستقراء الناقص كأثره في الدراسات النحكية  ،ص .755

4

النحكية  ،مؤسسة عمي جراح الصباح  ،الككيت ،
 ينظر  :عبد العاؿ سالـ مكرـ  :القرآف الكريـ كأثره في ٌالدراسات ٌ

ط  ،1978 ، 2ص .112

13

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

جاء مف القرآف الكريـ مؤثريف في أحاييف كثيرة عدـ التأكيؿ كالتخريج كاألخذ بظكاىر
اآليات>>.

1

االستدالل بالقرآن الكريم في "شرح المفصل":

النحاة السابقيف استد ٌؿ بآيات القرآف الكريـ عمى إبراـ أحكامو ك
ابف يعيش شأنو شأف ٌ

2

أكثر منيا حيث بمغت اآليات القرآنية المستدؿ بيا ألفا كمائتيف ككاحد كعشريف ( )1221
آية قرآنية مف بيف ىذه اآليات التي استدؿ بيا:
جواز حذف حرف ال ّنداء :النداء
استد ٌؿ ابف يعيش عمى جكاز حذؼ حرؼ ٌ

3

بقكلو تعالى  ﴿ :

 4، ﴾  كقكلو تعالى.5﴾    ﴿:

1

النحكية ،ص .124
  ،عبد العاؿ سالـ مكرـ  :القرآف الكريـ كأثره في ٌالدراسات ٌ


السرايا بف محمد المكصمي األصؿ الحمبي المكلد كالمنشأ،
ابف يعيش  :ىك البقاء يعيش بف عمي بف يعيش بف أبي ٌ

الممقب بمرفؽ الديف النحكم كالمعركؼ بػ"ابف الصائغ"  ،نحكم لغكم كلد ابف يعيش في الثالث مف رمضاف عاـ(

553ىػ) رحؿ إلى حمب في صدر عمره قاصد بغداد ،ليحضر مجمس أبي البركات األنبارم ،كمجالس عمماء بغداد
مدة مديدة ،يدرس الحديث ثـ عاد إلى حمب كقؼ حياتو
آنذاؾ فمما كصؿ إلى المكصؿ بمغو خبر كفاتو ،فأقاـ بالمكصؿ ٌ
عمى التدريس ،تكفي ابف يعيش في حمب في الخامس كالعشريف مف جمادل األكلى( 643ىػ) .ينظر :ابف يعيش :شرح
المفصؿ  ،تح :إميؿ بديع يعقكب ،دار الكتب العممية ،بيركت  ،ط .23/1 ،1
2

قدمو إميؿ بديع يعقكب في فيرسة شرح المفصؿ البف يعيش .ينظر  :ابف يعيش :
 -اعتمد في اإلحصاء عمى ما ٌ

شرح المفصؿ .62-5/6
3

 -ينظر :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .362/1

4

-يكسؼ .29 :

5

يكسؼ .101 :14

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
-حذف المفعول به:

قد يحذؼ المفعكؿ بو كىك مراد لضرب مف التخفيؼ كىك في حكـ المنطكؽ نحك قكلو
تعالى ، ﴾       ﴿:

1

3

كقكلو 2﴾           ﴿:فكؿ ىذا أعمى إرادة الياء.
-جواز حذف جواب لو:

كالشاىد في قكلو تعالى           ﴿ :

 4﴾       فمـ يأت لػ "لك " بجكاب كالتقدير لكاف ىذا القرآف.

5

تعدد الخبر:
جواز ّتعدد الخبر،
استد ٌؿ ابف يعيش عمى جكاز ٌ

6

بقكلو سبحانو كتعالى ﴿ :
7

.﴾          

1

 -الرعد .26 :

2

 -ىكد.43 :

3

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .419/1

4

 -الرعد .31 :

5

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .118/5

6

 -ينظر  :المصدر نفسو .250/1

7

البركج .16-14 :
15

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
ب.القراءات القرآنية:

النص القرآني مف شكائب المٌحف
أىـ باعث لنشأة النحك العربي ىك صكف ٌ
لقد كاف ٌ

1

النص
النحاة مف االحتجاج بالقرآف << ال نقصد بو ذلؾ ٌ
كنحف عندما نتساءؿ عف مكقؼ ٌ
المكحد الذم نزؿ بو الكحي ألنو لك قصد بو ذلؾ النص لما كاف ألحد أف يجادؿ
الكمي
ٌ

في االحتجاج بآية كاحدة منو ،كال أف يخضعو ألقيسو ،كانما المقصكد عدد مف القراءات
التي يككف بيف إحداىا كاألخرل خالؼ في صكت ،أك لفظ ،أك تركيب نحكم ،آلية مف
آيات القرآف >>.

2

كليذه القراءة شركط تعتبر كضكابط لمقراءة الصحيحة كىي:
-1صفة السند إلى الرسكؿ( صمى اهلل عميو كسمـ).
 -2مكافقتيا رسـ المصحؼ .
 -3مكافقتيا كجيا مف كجكه العربية .

3

<< فإف اختؿ الشرط األكؿ كانت قراءة باطمة ،كاذا اختؿ الشرط الثاني كانت القراءة
شاذة ،كاذا اختؿ الشرط الثالث كانت القراءة ضعيفة ،كعمى ىذا فال تبطؿ القراءة إال
باختالؿ السند>>.

1

4

-ينظر :سعيد جاسـ الزبيدم :القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره ،دار الشركؽ ،عماف،األردف ،ط

ص .81
2

 -محمد سالـ صالح :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم ) ،ص .167

3

 -سعيد األفغاني :أصكؿ النحك ،مديرية المطبكعات الجامعية ،1994 ،ص ص .30 ،29

4

 محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم ) ،ص .16816

،1997 ،1

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

النحكييف إلى أف
كىذه الشركط التي اتفقت عمييا كممة األمة لـ تمنع عددا مف ٌ

تأخذىـ صرامة األحكاـ كالقكاعد النحكية مأخذا بعيدا في الجرأة عمى تمحيف القراء

1

عمى

2
أف ىذا لـ
الرغـ مف تصريح سيبكيو بككف القراءة << ال تخالؼ ألف القراءة ٌ
سنة >>  ،إال ٌ
ٌ

يمنع النحاة أف يقفكا مف القراءات مكقفا مخالفا ليا ،فمـ يتٌخذكىا أصال يبنكف عمييا

قكاعدىـ ،بؿ اعتمدكا طائفة ،كتأكلكا لطائفة منيا كجكىا تتفؽ كمذاىبيـ في العربية كحكمكا
النحكيكف ىالة مف
الصارمة التي أعطاىا ٌ
القياس في طائفة ثالثة ،كذلؾ بسبب القكاعد ٌ
القداسة متجاكزيف في أكثر مف مكضع لمكاقع المٌغكم المنطكؽ ،باإلضافة إلى عدـ

اإلحاطة بالمٌيجات العربية إحاطة تمكنيـ مف إرجاع القراءات إلى أصميا في ليجات
يمحنكف بعض القراءات كيتيٌمكنيا بالش ٌذكد.
العرب جعمتيـ ٌ

3

النحاة إزاء االستشياد بالقرءات القرآنية قسميف :
كيمكف تقسيـ ٌ
القسم األول:
الرد
قسـ محايد :بمعنى ٌأنو لـ يقؼ مف القراءات القرآنية مكقؼ المعارضة ك ٌ

كالتضعيؼ ،كمف ىؤالء  " :الخميؿ ابف أحمد " " ،الزجاجي "  " ،ابف السرافي "  " ،أحمد
بف فارس ".

1

4

-ينظر  :صباح عالكم السامرائي  :األحكاـ النكعية كالكمية في النحك العربي  ،ص .71

 -2سيبكيو :الكتاب ،تح :عبد السالـ محمد ىاركف ،مكتبة الخانجي ،القاىرة ،مصر ،ط.148/1988،1 ،3
3

 -ينظر سعيد جاسـ الزبيدم  :القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره  ،ص .81

4

السيد أحمد عزكز  :مكقؼ المٌغكييف مف القراءات القرآنية الشاذة  ،عالـ الكتب  ،بيركت ،لبناف  ،ط ،1
 -محمد ٌ

 ،2001ص .41
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النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
القسم الثاني:

كىـ غالبية المٌغكييف فيـ في أحياف كثيرة يتصدكف لمقراءات الشاذة كيخطٌؤكنيا حينا
يردكنيا مرة أخرل ،كمف ىؤالء سيبكيو
كيؤيدكنيا حينا ثالث ،أك ٌ
كيضعفكنيا حينا آخرٌ ،
ٌ

كالفراء ،كاألخفش كالزجاج كالمبرد ...إلخ .

1

النحاة مف القراءات نحاكؿ التعرؼ عمى مدل اعتماد ابف
بعد أف عرضنا لمكاقؼ ٌ

يعيش عمى القراءات القرآنية كمادة يستدؿ بيا عمى األحكاـ.

االستدالل بالقراءات القرآنية في كتاب"شرح المفصل":
ما الحظناه مف كتاب " شرح المفصؿ " ندرة القراءات القرآنية الشاذة المستدؿ بيا
رد ابف يعيش بعضيا ألنيا خالفت
عمى األحكاـ ،فالقراءات المكجكدة في "شرح المفصؿ" ٌ
الرد المختمفة منيا كصؼ القراءة الشا ٌذة
قياسا مف قياساتو ،لذا أطمؽ عمييا أحكاـ ٌ

4
3
2
كجيو.
بالغرابة أك تضعيؼ ىذه القراءة أك نعتيا بالقمة كالبعض اآلخر ٌ

5

نأخذ مثاال عف استدالؿ ابف يعيش بالقراءة الشاذة.

1
2

السيد أحمد عزكز  :مكقؼ المٌغكييف مف القراءات القرآنية الشاذة ،ص .41
 ينظر :محمد ٌ -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ.210-206/2 ،

3

 -ينظر :المصدر نفسو.334/1 ،

4

 -ينظر :المصدر نفسو.122/2 ،

5

-ينظر :اؿـ صدر نفسو .71/2 ،كينظر المصدر نفسو .349/1 ،كينظر المصدر نفسو .388/1 ،كينظر :المصدر

نفسو .328/1،كينظر المصدر نفسو .357/2 ،كينظر :المصدر نفسو.160/5 ،
18

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
تقدم خبر كان عميها :
-جواز ّ

استدؿ ابف يعيش عمى جكاز تقديـ خبر كاف بالقراءة القرآنية

﴿   

 1﴾ في قراءة مف نصب 2 ،ففي ىذه اآلية دليؿ عمى جكاز تقديـ خبر " كاف "
حدىا.
قدمت معمكؿ الخبر؛ ألف " ما" زائدة لمتأكيد عمى ٌ
ألنؾ ٌ
عمييا ٌ

3

.2االستدالل بالحديث النبوي الشريف :
لمسماع
السيكطي ٌ
لقد كاف تعريؼ ٌ

4

إشارة إلى مصادره الثالثة ،كىي القرآف الكريـ

يعد مصد ار لالستدالؿ النحكم
كالحديث النبكم الشريؼ ككالـ العرب ،فكؿ ىذه الثالثة ٌ
يستمدكف معظـ شكاىدىـ التي
<< [ لكف ] إذا اطمعنا عمى كتب النحاة المتقدميف ألفيناىـ
ٌ
يستنبطكف منيا أصكليـ ،القرآف الكريـ بقراءاتو ككالـ العرب ،شع ار كنثرا ،كأما شكاىدىـ
جدا إذا ما قيست بما استدلٌكا بو مف القرآف الكريـ ككالـ
مف الحديث النبكم فيي قميمة ٌ

المتقدمكف غضكا الطٌرؼ عف مكضكع مناقشة االستدالؿ بالحديث
العرب >> 5 ،فالنحاة
ٌ
متقدما في فصاحتو
النبكم الشريؼ ،ىذا األخير الذم يعتبر
أصح نص بعد القرآف الكريـ ٌ
ٌ

عمى كالـ العرب شع ار كنث ار ،

6

النحاة األكائؿ عف
<< كيكفي ٌ
الداللة عمى انصراؼ ٌ

النبكم ما فعمو سيبكيو في كتابو الذم يد ٌؿ في الكقت نفسو عف مكقؼ
االستشياد بالحديث ٌ
1

 -األعراؼ .139 :

2
جني  :المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات كاإليضاح
أبي كابف مسعكد  :ينظر  :ابف ٌ
 قراءة النصب ىي قراءة هعنيا  ،تح  :عمي النجدم ناصؼ كآخركف  ،القاىرة  ،مصر  ،1994 ،ص .320
3

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ.345/4،

4

 -ينظر :ص.10

5

 -حسف محمكد ىنداكم :إثبات األحكاـ النحكية باألحاديث النبكية  ،مجمة بحكث كدراسات كمية التربية األساسية

لدكلة الككيت ،الككيت ع ،30د س ،ص .172
6

 ينظر :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك (دراسة لفكر األنبارم )  ،ص .23519

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

النحكية مف بعده
شيكخو مف الحديث  ،كما يد ٌؿ عمى المسار الذم سارت عميو ٌ
الدراسات ٌ

النبكم في سبعة مكاضع فقط في كتابو كىك عمى ذلؾ لـ
فقد استشيد سيبكيو بالحديث ٌ

يقبميا مصد ار لالحتجاج  ،بؿ يذكر الحديث في تمؾ المكاضع غالبا لالستئناس أك تقكية
شاىد آخر كىك ال يرفع الحديث في تمؾ المكاضع إلى الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمٌـ)،

يحتج بكالميـ >>.
فيك يكرد الحديث ككأنو صادر مف العرب الذيف
ٌ
فقضية االستدالؿ بالحديث النبكم الشريؼ أثيرت فيما بعد،

2

1

حيث قاـ خالؼ كبير

بيف عمماء المٌغة كالنحك كحتى عمماء الحديث ذلؾ فيما يتعمؽ باالستشياد بو عمى إثبات
النحكية العامة لمغة العربية.
القكاعد ٌ

3

النحاة إزاء ىذه القضية إلى ثالثة مذاىب:
كانقسـ ٌ
المجوزين
المذهب األول :مذهب
ّ
النحاة ابتداءا مف كتاب
لـ تثر قضية االستدالؿ بالحديث النبكم الشريؼ في كتب ٌ

سيبكيو حتى مؤلفات ابف مالؾ اعتراضا  ،كلـ تبرز فكرة االستشياد بالحديث الشريؼ

المتأخركف في القرف
مكضكعا لممناقشة كالبحث  4 ،كظؿ األمر كذلؾ حتى أثارىا النحاة
ٌ
السابع اليجرم ،كذلؾ حيف نشأ جيؿ جديد مف النحاة يعتمد عمى الحديث النبكم كيجيز
ٌ

االحتجاج بو مطمقا  ،5عمى رأس ىؤالء "ابف مالؾ" الذم أفرط باالستدالؿ بالحديث النبكم
الشريؼ كتبعو في ذلؾ "ابف ىشاـ" ك"ابف خركؼ" ،حيث أجاز ىؤالء االحتجاج بالحديث
1

 -ينظر :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك (دراسة لفكر األنبارم ) ،ص.236

2

 -ينظر :سعيد جاسـ الزبيدم  :القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره  ،ص .98

3

 -ينظر :أبك بكر رزقي  :حجية الحديث النبكم الشريؼ في الدرس النحكم بيف القدماء كالمعاصريف  ،مجمة المخبر

 ،كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية كاالجتماعية  ،جامعة محمد خيضر ،بسكرة ،الجزائر ،ع  ،2009 ،5ص .1
4

-ينظر :سعيد جاسـ الزربيدم  :القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره  ،ص .98

5

 ينظر :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة لفكر األنبارم )  ،ص .23520

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

كعدكه أصال مف األصكؿ التي يرجع إلييا في إثبات األحكاـ 1 ،كيستند ىؤالء إلى
في المغة ٌ
اإلجماع عمى ٌأنو (صمى اهلل عميو كسمـ) أفصح العرب ليجة.

2

مذهب المانعين
كتمثؿ ىذه الجماعة الحسف عمي بف محمد اإلشبيمي المعركؼ بػ" ابف الضائع" كأثير
حياف"
ٌ
الديف محمد بف يكسؼ المعركؼ بػ" أبي ٌ

3

 ،كيعكد رفضيـ حجية الحديث النبكم

الشريؼ إلى األسباب التالية :

النبي( صمّى اهلل عميه وسمّم) وا ّنما رويت بالمعنى:
أن األحاديث لم تنقل كما سمعت من
ّ
ّ
لقد كاف تجكيز ركاية الحديث بالمعنى سببا في رفض ىؤالء االستدالؿ بالحديث
النبكم الشريؼ كجعمو مصد ار تستقى منو القكاعد كاألحكاـ ،كفي ىذا يقكؿ أبك الحسف
الضائع في شرح الجمؿ << تجكيز الركاية بالمعنى ىك السبب عندم في ترؾ األئمة
كسيبكيو ،كغيره االستشياد بو عمى إثبات المٌغة بالحديث كاعتمدكا في ذلؾ عمى القرآف
الكريـ ،كصريح النقؿ عف العرب ،كلكال تصريح العمماء بجكاز النقؿ بالمعنى في الحديث
لكاف أكلى في إثبات فصيح المٌغة كالـ النبي (صمى اهلل عميو كسمٌـ) >>.

1

4

 -ينظر  :محمد الخضر حسيف  :دراسات في العربية كتاريخيا  ،المكتب اإلسالمي  ،دمشؽ  ،سكريا  ،ط ،2

 ،1960ص .168
2

 -ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .169

3

-ينظر محمد الخضر حسيف  :دراسات في العربية كتاريخيا  ،ص .68

4

 السيكطي  :االقتراح  ،ص .5721

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

فسر أبك الحسف الضائع سبب ترؾ سيبكيو كغيره االستدالؿ بالحديث النبكم
لقد ٌ

أف الحديث ركم بالمعنى كلكال ذلؾ لكاف األكلى في إثبات القكاعد كالـ
الشريؼ  ،ذلؾ ٌ

النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) .

1

أن أئمة النحو المتقدمين من المصرين لم يحتجوا بشيء منه:
ّ
المصنؼ مف االستدالؿ بما
حياف " في شرح التسييؿ << قد أكثر ىذا
ٌ
لقد أكرد "أبك ٌ

كقع في األحاديث عمى إثبات القكاعد الكمية في لساف العرب ،كما رأيت أحدا مف
المتقدميف كالمتأخريف سمؾ ىذه الطريقة غيره >>.
وقوع المّحن كثي ار فيما روي من الحديث :

1

2

3

المجكزكف حجية الحديث النبكم الشريؼ ىذا الرأم  ،كذلؾ أف تجكيز المحدثيف كالفقياء كاألصكلييف ركاية
رد
 لقد ٌٌ

يغير المعنى أك ينؽ
مقيدا  ،كذلؾ ٌأنيـ اشترطكا لذلؾ أف يككف الراكم عمى عمـ بما ٌ
الحديث بالمعنى كاف ٌ

ضق ،أكف

دكنو رجاؿ يحتج بأقكاليـ
يككف محيطا بمكاضع األلفاظ كالذم نستفيده مف حقائؽ التاريخ أف ؽ سما كبي ار مف األحاديث ٌ
أف كثي ار مف الركاة كانكا يكتبكف األحاديث عند سماعيا ،كذلؾ ما ساعد عمى ركايتيا بألفاظيا ،فيضاؼ إلى
في العربية ك ٌ
الركاية
ىذا كذاؾ إلى ما كقع مف
ٌ
كتحرييـ في ٌ
التشدد في ركاية الحديث بالمعنى ،كما عرؼ مف احتياط أئمة الحديث ٌ

فيحصؿ الظف الكافي لرجحاف أف تككف األحاديث المدكنة في الصدر األكؿ مركية بألفاظيا ممف يحتج بكالمو ،ينظر:

محمد الخضر الحسيف :دراسات في العربية كتاريخيا  ،ص ص .171 ،170
2
أف دكاكيف الحديث لـ تكف
رد ىذا السبب أيضا مف طرؼ
 السيكطي  :االقتراح  ،ص .55كقد ٌالمجكزيف ذلؾ ٌ
ٌ
مشتيرة في ذلؾ العيد ،كلـ يتناكليا عمماء العربية كما كانكا يتناكلكف القرآف الكريـ ،كانما إشتقرت دكاكينو  ،ككصمت

إلى أيدم جميكر أىؿ العمـ مف بعد فإف سمٌمنا عدـ احتجاجيـ بالحديث فمعدـ انتشاره بينيـ ال ألنيـ يمنعكف االحتجاج
بو  .ينظر :محمد الخضر حسيف  ،دراسات في العربية كتاريخيا  ،ص .176
3

-كأجاب المج مزكف عف ىذا  :بأف كثي ار ممف يركل أنو لحف فقد ظير لو كجو مف الصحة  ،فكثي ار ما نرل ألفاظا مف

الحديث ينكرىا بعض المغكييف  ،فيأتي لغكم آخر فيذكر ليا كجيا مقبكال أك يسكؽ عمييا شاىدا صحيحا  ،ينظر محمد
الخضر حسيف  :دراسات في العربية كتاريخيا  ،ص ص .176 ،175
22

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

الركاة كانكا غير عرب بالطٌبع كال يعممكف لساف العرب بصناعة
كذلؾ ٌ
أف كثي ار مف ٌ

النحك .
ٌ

1

المذهب الثالث  :مذهب المتوسطين :
كىك اتجاه يتكسط بيف المنع كالتجكيز كيمثٌمو " أبك إسحاؽ الشاطبي " ( 790ىػ) ك "
تكسط ىؤالء بيف الفريقيف << فأكضح بتكسطو الجكانب الغائبة
السيكطي (  911ىػ) إذ ٌ

عنيما >>.

2

يذىب الشاطبي بعد أف أنكر عمى النحكييف استشيادىـ بأجالؼ العرب كسفيائيـ
أف الحديث ركم بالمعنى
كتركيـ االستدالؿ باألحاديث النبكية بحجة ٌ

3

إلى تقسيـ الحديث

يصح االستشياد بو ،كىذا ما
النبكم إلى قسميف :قسـ
ٌ
يصح االستشياد بو ،كقسـ ال ٌ

أما الحديث فعمى قسميف  :قسـ يعتني ناقمو
أكضحو في قكلو في " شرح األلفية " << ٌ

بمعناه دكف لفظو  ،فيذا ال يقع بو عند أىؿ المٌساف ،كقسـ عرؼ اعتناء ناقمو بمفظو

لمقصكد خاص كاألحاديث التي قصد بيا بياف فصاحتو (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) ككتابو
يصح االستشياد بو في العربية >>.
ليمذاف ككتابو لكائؿ بف حجر كاألمثاؿ النبكية ،فيذا
ٌ

4

ألنو ال يقكؿ بالمنع بإطالؽ
المجكزيف ٌ
ٌ
أما "السيكطي" أيضا فقد كضعنا بيف المانعيف ك ٌ

كال بالجكاز بإطالؽ،

5

أما كالمو (صمى اهلل عميو كسمـ)،
كىذا يتٌضح في قكلو <<:ك ٌ

جدا ،كاٌنما يكجد في األحاديث
فيستد ٌؿ منو بما ثبت أنو قالو عف المٌفظ
المركم ،كذلؾ ناد ار ٌ
ه

القصار عمى قمٌة أيضا فألف غالب األحاديث مركم بالمعنى كقد تداكلتيا األعاجـ
1

 -ينظر  :السيكطي  :االقتراح  ،ص .57

2

 -ينظر  :سعيد جاسـ الزبيدم  :القياس في النحك العربي نشأتو كتطكره  ،ص .98

3

 -محمد حسف عبد العزيز :القياس في المٌغة العربية ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،مصر ،ط ،1955 ،1ص .90

4

 -المرجع نفسو  ،ص .90

5

 المرجع نفسو ،ص .9123

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

أخركا كأبدلكا
أدت إليو عباراتيـ فزادكا كنقٌصكا ٌ
كالمكلدكف قبؿ تدكينيا فركرىا بما ٌ
كقدمكا ك ٌ

ألفاظا بألفاظ كليذا ترل لمحديث الكاحد في القصة الكاحدة مركيا عمى أكجو شتى بعبارات

ثـ أنكر "ابف مالؾ" إثباتو القكاعد النحكية باأللفاظ الكاردة في الحديث >>.
مختمفة كمف ٌ

1

إف البعض
بعد عرضنا لمكاقؼ ٌ
النحاة مف االستدالؿ بالحديث النبكم الشريؼ كقكلناٌ :

قبؿ االستدالؿ بو مطمقا كرفض اآلخر االستدالؿ بو مطمقا ألسباب ،كتكسط طرؼ ثالث
يصنؼ ابف يعيش مف خالؿ كتابو شرح
بيف المذىبيف ،نطرح تساؤال ىنا ،أيف يمكف أف ٌ
المفصؿ مف بيف ىؤالء ؟ كىذا ما سنحاكؿ اإلجابة عميو في اآلتي:
ٌ

االستدالل بالحديث النبوي في شرح المفصل :
بمغت األحاديث النبكية الكاردة في شرح المفصؿ خمسة كثالثيف (  2)35حديثا نبكيا
النحكية بؿ كظٌؼ الشارح
شريفا ،كلـ ترد كؿ ىذه األحاديث لالستدالؿ عمى األحكاـ ٌ

الصرفي  ،كتسعة (
خمسة عشر (  )15حديثا لالستدالؿ ٌ

 )9أحاديث استعاف بيا ابف

يعيش لشرح بعض المفردات لٌغكيا.
-جواز حذف الصفة:

إف الصفة قد تحذؼ عند قكة داللة الحاؿ عمييا>>
يذىب ابف يعيش إلى القكؿٌ << :

مستدال بقكلو (صمى اهلل عميو كسمـ) << :ال صالة لجار المسجد إال في المسجد>>
كالمراد ال صالة كاممة أك تامة.

4

1

-السيكطي  :االقتراح  ،ص .55

2

قدمو بديع يعقكب في فيرسة شرح المفصؿ البف يعيش  ،ينظر  :ابف يعيش  :شرح
 -اعتمد في اإلحصاء عمى ما ٌ

المفصؿ .65-63/6
3

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .257/2

 -4ينظر :المصدر نفسو.257/2 ،
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3

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
-إضمار المصدر:

في قكلو (صمى اهلل عميو كسمٌـ) [ :كاجعمو الكارث منا] فالياء في " اجعمو" ضمير
الجعؿ
المصدر أضمر لتقدـ ذكر الفعؿ ،كالفعؿ داؿ عمى مصدره ،كالتقرير ،كاجعؿ ى
1

منا.
الكارث ٌ

التأكيد المفظي:أكرد الشارح قكلو (صمٌى اهلل عميو كسمٌـ) [ :فيي ًخداج فيي ًخداج ] كالشاىد في
تكرير الجممة ...فيي خداج حيث أ ٌكدىا بالجممة الثانية كىنا تأكيد لفظي حيث أ ٌكد الجممة
2

بأسرىا.

جزم الفعل المضارع بالم األمر :كقد استد ٌؿ ابف يعيش عمى جزـ الفعؿ المضارع بالـ األمر بقكلو (صمى اهلل عميو
كسمـ) [ :لتأخذكا مصافكـ ].

3

.3كالم العرب (شع ار ونث ار ):
يعد كالـ العرب مادة النحاة في استنباط القكاعد كتقرير األحكاـ ،كىك
 -1الشعرٌ :

4
النحاة اىتماما خاصا
النحكييف في قياسيـ  <<،فمقد أكاله ٌ
بقسميو المنظكـ كالمنثكر حجة ٌ

الدعامة األكلى ليـ ،كذلؾ لما في الشعر مف مكانة عظيمة في نفكس العرب فقد
كاعتبركه ٌ

كسجؿ بطكالتيـ كأياميـ ،ككانكا يحفظكنو كيتدارسكنو فيما بينيـ ،كما كانكا
جعمكه ديكانيـٌ ،
1

 -ينظر :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .306،307/1

2

 -المصدر نفسو.220/2 ،

 -3ينظر :المصدر نفسو.263/4 ،
4

 ينظر :محمد حسيف عبد العزيز  :القياس في المغة العربية ،ص .10025

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

في بعض األحياف يفسركف بو ما أشكؿ عمييـ مف غريب القرآف  ،مما يد ٌؿ عمى مكانة
الشعر في نفكس العرب حتى بعد اإلسالـ >>،

1

كقد كاف اعتماد النحاة كالمٌغكييف عمى

الشعر أكثر مف اعتمادىـ عمى النثر ،فقد كجدكا حيف أرادكا أف يقعدكا العربية ،كيحفظكا
جيد
ألفاظيا قد ار كبي ار محفكظا يقكؿ ابف رشيؽ في العمدة  << :ما تكممت بو العرب مف ٌ
المنثكر أكثر ما تكممت بو مف جيد المكزكف فمـ يحفظ مف جيد المنثكر عشره كال ضاع

مف جيد المكزكف عشره >>.

2

ما يستشهد به من الشعر :
الرغـ مف المكانة العظيمة التي حظي بيا الشعر عند النحاة كجعمو منيال
عمى ٌ

ينيمكف منو أحكاميـ إال ٌأنيـ لـ يأخذكا بالشعر عمى اإلطالؽ ،حيث كانت الفصاحة ىي
الرفض لذا قسـ ال ٌشعراء إلى طبقات متفاكتة في الفصاحة ،كعميو
الفيصؿ في القبكؿ أك ٌ

تفاكت األخذ بشكاىدىا كىذه الطبقات ىي كاآلتي :
طبقتان يستشهد بشعرها مطمقا ،وهما:

أ.الطبقة األولى :الشعراء الجاىميكف ،كىـ شعراء قبؿ اإلسالـ :كامرئ القيس كاألعشى .
كحساف بف
ب.الطبقة الثانية :المخضرمكف كىـ الذيف أدرككا الجاىمية كاإلسالـ كمبيد ٌ
ثابت.

طبقة يصح االستشهاد بها وهي:المتقدميف  :كيقاؿ ليـ اإلسالميكف ،كىـ الذيف أدرككا اإلسالـ كجرير كالفرزدؽ.
طبقة
ٌ
1

-مكزة المقبالي  :أحكاـ الكجكب في كتاب سيبكيو  ،االنتشار العربي  ،بيركت  ،لبناف  ،ط ،2009 ،2ص .36

2

 -ينظر  :البغدادم  :خزانة األدب كلب لباب لساف العرب  ،تح :عبد السالـ محمد ىاركف  ،مكتبة الخانجي القاىرة

 ،مصر  ،د س  5/1 ،نقال عف ابف رشيؽ العمدة في محاسف الشعر كنقده  ،تح :محمد محي الديف عبد الحميد دار
الجيؿ ،بيركت  ،لبناف  ،ط.5/1 ،1981 ،1
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النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
-طبقة ال يستشهد بشعرها مطمقا:

1

المكلٌدكف  :كيقاؿ ليـ المحدثكف ،كىـ مف بعدىـ زمانا كبشار بف برد كأبك نكاس
،كنقؿ ثعمب عف األصمعي ٌأنو قاؿ ،ختـ الشعر بإبراىيـ بف ىرمة كىك آخر الحجج

كتكفي ابف ىرمة بعد الخمسيف كمائة  ،كىك مف مخضرمي الدكلتيف األمكية كالعباسية.

2

-2النثر:
لقد اتٌبع النحاة أثناء دراستيـ لكالـ العرب عف الدراسة الكصفية لمكاقع المٌغكم فقامكا
لخصكا ما استنبطكه مف قكاعد نحكية؛
مف خالليا بالحصر كالتٌتبع ،ثـ ٌ

3

كالنثر باعتباره

ميما لمنحاة في بناء قكاعدىـ  ،كىك ال يق ٌؿ
ٌ
الشؽ الثاني مف كالـ العرب  ،شكؿ مصد ار ٌ

أىمية عف الشعر  ،كينقسـ النثر إلى قسميف : 4
ٌ

القسـ األكؿ  :الكالـ العادم  :المستخدـ بصفة يكمية .
القسـ الثاني  :النثر األدبي المتمثؿ في الخطب كالرسائؿ كالحكـ كاألمثاؿ .
كقد اعتمد النحاة كثي ار عمى االستدالؿ بالنثر بشقيو الكالـ العادم كالنثر األدبي،

5

كالنثر شأنو شأف الشعر فقد كضع النحاة ضكابط زمانية لممادة النثرية المستشيد بيا،
حيث قبؿ النحاة االحتجاج بأقكاؿ عرب الجاىمية كفصحاء اإلسالـ حتى منتصؼ القرف
الرابع
الثاني ،سكاء سكنكا الحضر أـ البادية ،ثـ الفترة ما بيف منتصؼ القرف الثاني ك ٌ

فيفرؽ النحاة بيف المنقكؿ عف أىؿ البدك كالمنقكؿ عف أىؿ الحضر ،حيث نظر النحاة إلى
1

2

 ينظر  :البغدادم  :خزانة األدب كلب لباب لساف العرب .6/1 -مصطفى صادؽ الرافعي  :تاريخ آداب العرب ،مكتبة اإليماف ،المنصكرة  ،مصر ،د س .303/1 ،

3

 -ينظر محمد بف عبد العزيز العميريفم  ،االستقراء الناقص كأثره في النحك العربي  ،ص .24

4

 -ينظر  :مكزة المقبالي  :أحكاـ الكجكب في كتاب سيبكيو  ،ص .44

5

 ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .4427

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

المنقكؿ فما كاف عف أىؿ البادية قبمكه كجعمكه حجة ليـ في المغة ،كاف كاف عف أىؿ
1

الحضر رفضكه .

كعمة ذلؾ كما يذىب ابف جني في الخصائص « ما عرض لمغات الحاضرة ك أىؿ
المدر مف االختالؿ كالفساد كالخطؿ كلك عمـ أف أىؿ المدينة باقكف عمى فصاحتيـ كلـ
يعترض شىء مف الفساد لمغتيـ لكجب األخذ عنيـ كما يؤخذ عف أىؿ الكبر ».
قيام االستقراء عمى نصوص قبائل معينة (الضابط المكاني )

2

3

قاـ النحك العربي في مرحمة االستقراء عمى أخذ عينة لغكية متنكعة مف لساف العرب
كفؽ منيج مؤطر بزماف ك مكاف،فال يمكف أخذ العينة المغكية اعتباطا مف أم قبيمة عربية
بغض النظر عف المكاف الذم تسكف فيو مف جزيرة العرب [<< 4 ،لذا] قصر النحاة أخذىـ
المغة عمى قبائؿ معينة رأكىا سممت مف االختالط باألعاجـ كالمحف كأنيا أكثر فصاحة مف
غيرىا >>  5فشرط الفصاحة كاف سببا في تحديد النحاة لست قبائؿ أركا أنيا أقرب إلى
الفصاحة كىي  :قيس كتميـ ،كأسد ،كىذيؿ ،ككنانة ،كبعض الطائييف يقكؿ السيكطي في

1

 -محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم ) ص .252

 -2ابف جني  :الخصائص  ،تح  :عبد الحميد ىنداكم  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف  ،ط.393/1 ،2002 ،2
 -3ىذا بالنسبة لمبصرييف ،أما الككفييف فقد اعتمدكا عمى القبائؿ التي اعتمد عمييا البصريكف ف كاعتمدكا عمى لغات
أخرل أبى البصريكف االستشياد بيا ،كىي ليجات سكاف األرياؼ الذيف كثقكا بيـ كأعراب سكاد الككفة مف بني تميـ
بأنو أفسد ما كاف
كلحنكىـ كاتيمكا الكسائي ٌ
كأسد كأعراب سكاد بغداد  ،مف أعراب الحطمة الذيف غمط البصريكف لغتيـ ٌ

أخذه مف البصرة إذ كثؽ بيـ كأخذ عنيـ كأحػتج عمى سيبكيو في المناظرة التي جرت بينيما بمغاتيـ  ،خديجة الحديثي :

الشاىد كأصكؿ النحك  ،مطبكعات جامعة الككيت  ،1974 ،ص .81
 -4ينظر :حسف خميس الممخ  :التفكير العممي في النحك العربي  ،دار الشركؽ  ،عماف  ،األردف  ،ط
ص.21
 -5محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر األنبارم )  ،ص .254
28

،2002 ،1

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

"االقتراح " ،ناقال لنا نص "الفارابي" «ك الذيف نقمت عنيـ العربية كبيـ اقتدل ،كعنيـ أخذ
المساف العربي مف بيف قبائؿ العرب ىـ :قيس ،كتميـ ،كأسد ،فإف ىؤالء ىـ الذيف عندىـ
أكثر ما أخذ كمعظمو ،كعمييـ اتكؿ في الغريب ،كفي اإلعراب كالتصريؼ ،ثـ ىذيؿ،
كبعض كنانة كبعض الطائييف ،كلـ يؤخذ عف غيرىـ مف سائر قبائميـ ،كبالجممة فإنو لـ
يؤخذ عف حضرم قط ،كال مف سكاف البرارم ممف كاف يسكف أطراؼ بالدىـ التي تجاكز
سائر األمـ الذيف حكليـ »

1

كاف حديثنا فيما سبؽ يخص استقراءات النحاة في عصر االحتجاج ،فبعد تحديدنا
لمدل اعتماد النحاة األكائؿ عمى الشعر كالنثر كمادتيف تستقى منيما الشكاىد ،ىذه األخيرة
التي يؤخذ بيا لالستدالؿ عمى األحكاـ كفرض شركط صارمة ( زمانية كمكانية ) لألخذ
الركف الياـ لتحقيؽ االستقراء كىك جفاؼ مادة الدراسة
بيذه العينة ،لكف بعد ىذه الفترة فقد ٌ
فالتؼ الدارسكف إلى الكراء يبحثكف النتائج التي تكصؿ إلييا النحاة مف قبؿ

2

بالعكدة إلى

عينة االستقراء الختبار أحكاميا كنتائجيا ألنيا أكال ليست مطمقة ،كثانيا قابمة لمتطكير
كالتعديؿ.

3

مف بيف النحاة المتأخريف "ابف يعيش" في كتابو "شرح المفصؿ" ،حيث اعتمد في
استدالالتو عمى األحكاـ كالشكاىد التي تكصؿ إلييا النحاة قبمو.

1

 -السيكطي  :االقتراح  ،ص .59

2

 -ينظر  :محمد عيد :االستشياد كاالحتجاج بالمغة  ،ص .150

3

 ينظر حسف خميس الممخ  :التفكير العممي في النحك العربي  ،ص .2229

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

الشاهد الشعري في شرح المفصل:
كثرت الشكاىد الشعرية في شرح المفصؿ ،كثرة األحكاـ ،فمف خالؿ احصائنا ليذه
الشكاىد كجدنا أنيا تصؿ إلى(  1)1457بيتا شعريا ،فال نكاد نجد حكما نحكيا إال كىك
مقركف ببيت شعرم يستدؿ بو أك بيتيف ،ككأمثمة عمى ىذه الشكاىد :
تعدد الخبر
جواز ّاستدؿ ابف يعيش عمى جكاز تعدد خبر المبتدأ بقكلو:
ٌ
َم ْـن َيـكـُ ْن َذا ِبـت فـَ َهـ َذا ِب ِـتـي

شـتِّـي
ف مـُ َ
ـص ّـيـَ ُ
ُمـقَـيَّـظُ ُم َ

مصيؼ) خبر ثاني لمبتدأ
مقيظ) خبر أكؿ لمبتدأ محذكؼ تقدير ىكٌ ( ،
كالشاىد فيو( ٌ

محذكؼ "ىك"( ،مشتٌي) خبر ثالث لممبتدأ المحذكؼ.

2

قدمت تنصب عمى الحال:
الصفة النكرة إذا ّيذىب الشارح إلى القكؿ << :إف قدمت صفة النكرة نصبتيا عمى الحاؿ ،كذلؾ المتناع
3
عزة
جكاز تقديـ الصفة عمى المكصكؼ >>  ،مستشيدا ببيت لكثير ٌ

عـفــاا كــ َل أَسـحـم مـ ِ
يـم.
ََ ُ ُ ْ ََ ُْ
سـتَـد ُ

ِ
لِ ِـع َّـزةَ م ِ
يـم
ـوحـ َ
ُ
شـا طَـمَـ ُل قَـد ُ

4

كالشاىد فيو تقديـ مكحشا عمى الطمؿ كنصبو عمى الحاؿ.

1

قدمو إميؿ بديع يعقكب في فيرسة شرح المفصؿ البف يعيش  ،ينظر  :شرح المفصؿ،
 -اعتمد في اإلحصاء عمى ما ٌ

.136-71/6
2

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .249/1

3

 -ينظر  :المصدر نفسو .21/2

4

 كثير عزة  :ديكاف كثير عزة  ،جمعو كشرحو  :إحساف عباس  ،دار الثقافة ف بيركت  ،لبناف  ،1971 ،ص.53630

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
-حذف حرف ال ّنداء:

لحساف بف ثابت:
استد ٌؿ ابف يعيش عمى جكاز حذؼ حرؼ ٌ
النداء ببيت ٌ
َح ٍ
َحالَ َم تَ ْـز ُج ُرُك ْم
ار ْب ِـن َكعـْ ِب أَالَ أ ْ

وف الجم ِ
ع ِـني وأَ ْنتُم ِم َن الج ِ
اخــ ِير
ُ
َ َ ْ
ََ

كالشاىد ىنا [ ً
كرخـ المنادل.
حار] ،كاألصؿ :يا
ي
النداء ٌ
حارث ،فحذؼ حرؼ ٌ

1

2

وقوع الجممة حاال :استدؿ ابف يعيش عمى كقكع الجممة حاال ببيت شعرم المرئ القيس:
ِب ُم ْن َج ِرٍد قٌَيي ِد

َوقَ ْد أَ ْ تَِدي َوالطٌَّيي ُر ِفي َو َك َن ِات َها

األ ََوا ِب ِد َه ْي َك ِل

3

خمكىا مف عائد
فمكضع الشاىد ٌأنو جعؿ الجممة التي ىي " كالطير في ككناتيا " حاال مع ٌ
إلى صاحب الحاؿ اكتفاء بربط الكاك؛ فيذه الكاك كما بعدىا في مكضع نصب عمى الحاؿ

ما قبميا مف العكامؿ التي يجكز بيا نصب الحاؿ.

4

حذف اسم " ال " النافية لمجنس :ذىب ابف يعيش إلى القكؿ <<:اعمـ ٌأنو قد حذفك اسـ " ال " النافية كما حذفكا

الخبر ،فقالك" :ال عميؾ" ،كالمراد" :ال بأس عميؾ "،

5

بعد أف استدؿ ابف يعيش بكالـ

العرب عمى حذؼ اسـ " ال " النافية لمجنس أضاؼ بيتا شعريا يقكل بو استداللو:
1

 -حساف بف ثابت :ديكاف حساف بف ثابت ،تح  :كليد عرفات  ،دار صادر  ،بيركت  ،لبناف  ،2006،ص .101

2

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .361/1

3

-امرؤ القيس :ديكاف امرئ القيس  ،ضبطو كنقحو  :مصطفى عبد الشافي  ،دار الكتب العممية  ،بيركت  ،لبناف ،

ط ،2003 ،5ص .118
4

 -ينظر ابف يعيش  :شرح المفصؿ .25/2

5

 المصدر نفسو .117/231

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

والَ َكه َذا ِ
وب.
الذي ِفي األ َْر ِ َم ْ
طمُ ُ
َ َ

ِ
ِ
طالِ َب َة
الج ِو َ
َوَيمُ ْم َها في َه َواء َ

1

كالشاىد فيو قكلو  " :كال كيذا الذم " ...حيث حذؼ اسـ " ال" كالتقدير " :ال شيء كيذا
الذم في األرض ".

المفصل :
الشاهد النثري في شرح
ّ
كالشاىد النثرم في شرح المفصؿ كثير شأنو شأف ال ٌشعر ،حيث أكثر ابف يعيش مف
االستدالؿ بكالـ العرب العادم إضافة إلى اثنيف كتسعيف (  )92مثال ،ككأمثمة عمى بعض
استدالالتو بالشكاىد النثرية.

2

 جواز حذف جواب لو:أكرد الشارح المثؿ القائؿ " :لك ذات سكار لطمتني "  3كشاىد عمى جكاز حذؼ جكاب
لك ،ففي ىذا المثؿ لـ يؤتى بالجكاب ،إذ المراد النتصفت ،كذلؾ كمٌو لمعمـ بو.

4

حذف العاملالميـ ضبعا كذئبا "
استد ٌؿ الشارح عمى حذؼ العامؿ بالمثؿ القائؿٌ " :

1
2

5

 امرئ القيس :ديكاف امرئ القيس ،ص .41قدمو إميؿ بديع يعقكب في فيرسة شرح المفصؿ البف يعيش ،ينظر :شرح المفصؿ،
 -اعتمد في اإلحصاء عمى ما ٌ

.70-66/6
3

 -الزمخشرم :المستقصى في أمثاؿ العرب ،مراقبة  :محمد عبد المعيد خاف ،دار المعارؼ العثمانية ،حيدر باد،

اليند ،ط ،1دس.297/2 ،
4

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .118/5

5

 الزمخشرم  :المستقصى في أمثاؿ العرب .72/132

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

كنقؿ عف سيبكيو قكلو  << :كىذه حجج سمعت عف العرب ،يقكلكف الميـ ضبعا كذئبا،
كاذا سألتيـ ما تعنكف ؟ قالكا  :الميـ اجمع فييا ضبعا كذئبا فاضمر العامؿ.

1

تنكير اسم " ال" :أمية في البالد "  ،كالشاىد فيو نصبو بػ " ال" كىك عمـ
استدؿ ابف يعيش بقكليـ  " :كال ٌ

عمى إرادة " ال أمثاؿ أمية " ،كقكليـ" ال بصرة لكـ " ،فالمراد ال أمثاؿ بصرة لكـ ،كقكليـ "
قضية كال أبا الحسف ليا " أم ال فاضؿ كال قاضي مثؿ أبي الحسف.

2

زيادة الباء:ذىب ابف يعيش إلى ٌأنو قد تزاد الباء تككيدا دكف أف تضيؼ معنى جديدا ،كحجتو في

ذلؾ قكؿ العرب " :بحسبؾ أف تفعؿ الخير " كمعناه "حسبؾ فعؿ الخير" فالجار كالمجركر
ىنا في مكضع الرفع باالبتداء .

3

حذف المنادى:يذىب ابف يعيش إلى أنو قد يحذؼ المنادل لداللة حرؼ النداء عميو فمف ذلؾ
قكليـ":يا بؤس لزيد " كالمراد ":يا قكـ بؤس لزيد .فػ"بؤس"رفع باإلبتداء كالخبر ،كالمجركر
خبره ك قكليـ":يا كيؿ "لزيد "" يا كيح لزيد ".

4

1

 -سيبكيو  :الكتاب  ،255/1 ،كينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .313/1

2

 -ينظر  :المصدر نفسو .99-97/2

3

 -ينظر  :المصدر نفسو .773/4

4

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .386-385/133

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
-حذف خبر "إن":

مت إليو بقرابة "فإف ذاؾ"قاؿ الشارح <<فأما ما
يشي ه
كمنو قكؿ عمر بف عبد العزيز لقر ه
حكي عف عمر بف عبد العزيز ،فالخبر محذكؼ ،أم فإف ذاؾ مصدؽ ،كلعؿ مطمكبؾ
حاصؿ ،فإنما ساغ حذؼ الخبر ىينا كلـ يكف ظرفا لدليؿ الحاؿ عميو كما يحذؼ خبر
المبتدإ عند الداللة عميو >>.

1

.IIاالستدالل بالقياس:
أوال :القياس بين المفهوم واالصطالح
.1القياس لغة :
القياس مف الناحية المغكية بمعنى التقدير <<قاسو بغيره كعميو يقيسو قيسا كقياسا
قدره عمى مثالو فانقاس >>.
كاقتاسو ٌ

2

.2القياس اصطالحا :
كىك قياـ المتكمـ العربي أك المغكم باخضاع مثاؿ أك باب لحكـ مثاؿ آخر أك باب
آخر ،عمى أال تككف ىناؾ عالقة تماثؿ أك تشابو أك اطراد بيف المحمكؿ كالمحمكؿ عميو
كىذه العالقة أك الجامع تسمى العمة أك الجامع

3

يقكؿ "ابف اإلنبارم " في حده<< :كىك

في عرؼ العمماء عبارة عف تقدير الفرع بحكـ األصؿ >>

1

 -ابف يعيش  :شرح المفصؿ .261-259/1

2

 -الفيركزبادم  :القامكس المحيط  ،مادة ( ؽ م س )  ،ص .569

3

 -ينظر :خالد بف سميماف بف مينا الكندم  ،ص .26

4

 ابف األنبارم  :لمع األدلة  ،ص .9334

4

كيقكؿ في ثالثة حدكد أخرل

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

لو << كىك حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة كاجراء حكـ األصؿ عمى الفرع >>
إلحاؽ الفرع باألصؿ بجامع >>2 .أك <<اعتبار الشيء بالشيء بجامع>>
ىذه التعاريؼ سالفة الذكر تخص القياس الحممي

4

1

أك <<ىك

3

ىذا األخير الذم بدكره ينقسـ إلى

كجييف .
القياس اإلستعمالي :
ك القياس االستعمالي عبارة عف <<حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه
>>5ك يقصد بغير المنقكؿ كالمنا المستحدث الذم نحاكي بو كالـ العرب الفصيح .

6

القياس النحوي:
كفي ىذا الكجو يقكؿ ابف األنبارم <<القياس حمؿ فرع عمى أصؿ بعمة ك إجراء حكـ
األصؿ عمى الفرع كأف نقكؿ أعرب الفعؿ المضارع قياسا عمى االسـ لمشابيتو لو >>

1

 -ابف األنبارم  :لمع األدلة ،ص.93

2

 -المصدر نفسو ص.93 ،

3

 -المصدر نفسو ،ص.93

4

 -لقد كانت ىذه التعاريؼ تخص القياس الحممي كىناؾ معنى ثاف لمقياس كيسمى القياس القاعدم  :كيقصد بو

7

القاعدة التي كضعيا النحاة بعد أف استقركا كالـ العرب لكي تدؿ عمى حكـ ينطبؽ عمى أمثمة مطردة في باب كاحد ،
ينظر :خالد بف سميماف بف مينا الكندم  :التعميؿ النحكم في الدرس المغكم القديـ كالحديث  ،ص

 (.26كليس ىذا

النكع مف القياس ىك مكضكع ىذا البحث ألف الدراسة كميا عبارة عف قياس القاعدم أك الحكـ النحكم ).
5

 -ابف األنبارم  :لمع األدلة ،ص.45

6

 -ينظر  :محمد حسف عبد العزيز  :القياس في المغة العربية  ،ص .19

7

 ابف األنبارم  :لمع األدلة ،ص.9335

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

<< كالقياس بيذا المعنى – يبتدعو النحكم – تنبييا إلى عمة الحكـ الثابت عف العرب
بالنقؿ الصحيح >>.

1

ثانيا :أقسام القياس:
لقد قسـ ابف االنبارم القياس إلى ثالثة أقساـ  :قياس عمة كقياس شبو كقياس طرد ،
فأما قياس العمة <<أف يحمؿ الفرع عمى األصؿ بالعمة التي عمؽ عمييا الحكـ في األصؿ
نحك...حمؿ ما لـ يسـ فاعمو عمى الفاعؿ بعمة اإلسناد >> 2ك قياس الشبو <<أف يحمؿ
الفرع عمى األصؿ بضرب مف الشبو غير العمة التي عمؽ عمييا الحكـ في األصؿ
 3>>...ك قياس الطٌرد <<ىك الذم يكجد معو الحكـ ك تفقد اإلخالة في العمة >>.

4

أما عف أقساـ القياس بحسب ركنية المقيس ك المقيس عميو فينقسـ إلى أربعة أقساـ.
ضد
حمؿ الفرع عمى األصؿ ،كحمؿ األصؿ عمى الفرع ،كحمؿ نظير عمى نظير ،كحمؿ ٌ
ضد.
عمى ٌ

5

كمف حيث السماع كالقياس فيمكف أف يقسـ إلى أربعة أقساـ أيضا كىي :مطرد في
القياس كاالستعماؿ جميعا ،مطٌرد في القياس شاذ في االستعماؿ ،المطٌرد في االستعماؿ
الشاذ في القياس،الشاذ في القياس ك االستعماؿ جميعا.

1

 -محمد حساف عبد العزيز  :القياس في المغة العربية  ،ص .20

2

 -ابف األنبارم :لمع األدلة  ،ص .105

3

 -المصدر نفسو ،ص.107

4

 -المصدر نفسو ،ص .110

5

 -السيكطي  :االقتراح  ،ص .98-96

6

 ينظر :ابف جني  :الخصائص .140-138/136

6

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

االستدالل بالقياس في شرح المفصل:
المفصؿ كأغمب ما جاء مف ىذا النكع مف قبيؿ
القياس الحممي " قميؿ " في شرح
ٌ

قياس الشبو ،ككأمثمة عميو .

ذىب ابف يعيش إلى القكؿ أف ال النافية لمجنس <<إنما استحقت أف تككف عاممة
إف "الناصبة لألسماء ك كجو الشبو بينيا ٌأنيا داخمة عمى المبتدإ كالخبر كما
لشبهها ب "" ٌ
إف كذلؾ >>.
أف ٌ

1

إف كأخكاتيا فيذىب ابف يعيش إلى ٌأنيا عممت لشبييا باألفعاؿ قاؿ <<اعمـ أف
أما عف ٌإف كأخكاتيا ...مف العكامؿ الداخمة عمى المبتدأ كالخبر فتنصب ما
ىذه الحركؼ ك ىي ٌ

كاف مبتدأ ك ترفع ما كاف خب ار كانما عممت ؿ

شبهها باألفعاؿ مف الكجكه  :منيا :

اختصاصيا باألسماء كاختصاص األفعاؿ باألسماء كالثاني ٌأنيا عمى لفظ األفعاؿ إذ

كانت عمى أكثر مف حرفيف كاألفعاؿ ،الثالث ٌأنيا مبنية عمى الفتح كاألفعاؿ الماضية

الرابع ٌأنيا يتصؿ بيا المضمر المنصكب كيتعمؽ بيا لتعمقو بالفعؿ مف نحك "ضربؾ " ك

"ضربو " ك "ضربني " فمما كانت بينيا كبيف األفعاؿ ما ذكرنا مف المشابية كانت داخمة
عمى المبتدإ كالخبر ،كىي مقتضية ليما جميعا >> .

1

 -ابف يعيش :شرح المفصؿ.263/1 :

2

المصدر نفسو.254/1 ،37

2

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ
كما حمؿ " لف "الناصبة عمى "أف" ك كجو
إياىا إلى المستقبؿ كما كانت "أف" كذلؾ .

الشبه بينيما اختصاصيما باألفعاؿ كنقميا
1

كأيضا حمؿ ما الحجازية عمى ليس في العمؿ << ك كجو

الشبه بينيما أنيما

أف ليس مختصة بالمبتدإ كالخبر فإذا دخمت "ما " عمى المبتدإ
جميعا لنفي ما في الحاؿ ك ٌ

النفي كمف جية الدخكؿ عمى المبتدإ كالخبر ،ككذلؾ إذا قمت
كالخبر اشبهتها مف جية ٌ

"ما زيد إال قائـ " لـ يكف ليا عمؿ النتفاء النفي بدخكؿ إال ككذلؾ إذا تقدـ الخبر نحك" :

غير >>
ما قائـ زيد "ألف تفسير االبتداء كالخبر قد ٌ

2

كأيضا حمؿ ابف يعيش إعراب الفعؿ المضارع الذم ىك فرع عمى االسـ الذم ىك
أصؿ في اإلعراب قاؿ <<كجب لألفعاؿ المضارعة أف تككف معربة بالحمؿ عمى األسماء
ك الشبه ليا >>.

3

1

 -ابف يعيش :شرح المفصؿ.225/1 :

2

 -المصدر نفسو .263/1

3

 المصدر نفسو .217-211/438

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

.IIIاالستدالل باستصحاب الحال:
أوال :االستصحاب بين المفهوم و االصطالح
.1االستصحاب لغة :
الصحبة ك المالزمة  ،كرد في" القامكس
االستصحاب مف الناحية المغكية يحمؿ معنى ٌ

المحيط " <<:اسصتحبو دعاه إلى االمر ك الزمو >> .

1

.2االستصحاب اصطالحا:
ٌأكؿ ما كرد ىذا المصطمح عند األصكلييف فيك اصطالح فقيي بالدرجة األكلى

2

يعرفو
ٌ

"ىيثـ ىالؿ " <<االستصحاب في اصطالح أىؿ األصكؿ ىك عبارة عف الحكـ بثبكت

ثـ ط أر الشؾ في
أمر في ٌ
الزماف الثاني بناء عمى ثبكتو فيما مضى ،فكؿ أمر ثبت كجكده ٌ

3
يغيره أك استدامة
يعرفو آخر <<بقاء األمر ما لـ يكجد ما ٌ
عدمو  ،فاألصؿ بقاؤه >> ك ٌ

ما كاف ثابتا ك نفي ما كاف منفيا >>.

4

أما عند النحاة فيذا المصطمح لـ يكف مكجكدا عند المتقدميف أمثاؿ "سيبكية " تقكؿ
استدؿ بيذا الدليؿ في مكاضع كثيرة مف كتابو ك لـ
"خديجة الحديثي "<< :أما سيبكيو فقد ٌ
يسمو استصحاب الحاؿ أك استصحاب األصؿ >>
يصرح بو ك لـ ٌ
ٌ

5
صرح أحد
،ك ٌ

النظر في عدد مف الكتب منيا كتاب "سيبكيو" ككتب المتقدميف
الباحثيف أيضا أنو قمٌب ٌ
 -1الفيركز أبادم :القامكس المحيط ،مادة(ص ح ب) ،ص.104

 -2إبراىيـ محمد أبك اليزيد خفاجة :االستصحاب كدكره في تكجيو الشكاىد النحكية كالصرفية ،مجمة الدراسات المغكية
كاألدبية ،جامعة شقراء ،السعكدية ،ع ،2011 ،2ص.101
 -3ىيثـ ىالؿ  :معجـ مصطمحات األصكؿ ،دار الجيؿ ،بيركت ،لبناف ،ط ،1،2003ص.24
 -4محمد سالـ صالح :أصكؿ النحك(دراسة في فكر األنبارم) ،ص.431
 -5عاطؼ فضؿ محمد خميؿ :استصحاب الحاؿ بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ النحك ،مجمة جامعة أـ القرل لعمكـ الشريعة
كالمغة العربية كآدابيا ،جامعة االسراء ،ع1427 ،36ىػ .نقال عف :خديجة الحديثي :الشاىد كأصكؿ النحك ،ص.453
39

النـقل والعــقل
النحوية بين ـ
ـ
األحكام
ـ

الفصل األول:
ــ

السراج" ،كغيرىا فمـ يقع عمى مصطمح
ككتاب المقتضب " ٌ
لممبرد" ،ك كتاب األصكؿ "البف ٌ
الرغـ مف استدالليـ بو كدليؿ في مكاضع كثيرة مف كتبيـ.
استصحاب الحاؿ عمى ٌ
كأكؿ ذكر ليذا المصطمح في النحك ظير مع "أبي البركات األنبارم"

2

1

(ت 577ق)

في كثير مف كتبو يقكؿ في اإلغراب في جدؿ اإلعراب << أما استصحاب الحاؿ فابقاء
حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليؿ النقؿ عف األصؿ كقكلؾ في فعؿ
األمر :إنما كاف مبنيا ألف األصؿ في األفعاؿ البناء ،كاف ما يعرب منيا :لشبو االسـ ك
ال دليؿ عمى كجكد الشبو فكاف باقيا عمى األمر في البناء >>

3

ثانيا :شروط االستدالل باستصحاب الحال:
ذىب أحد الباحثيف أنو لكي يصح االستدالؿ باستصحاب الحاؿ يجب:
 أف يككف ىناؾ أصؿ ثابت يقينا لمفظ يمكف الرجكع إليو كالكقكؼ عميو أف يككف الحكـ
باستصحاب الحاؿ مستند إلى دليؿ معتبر مف سماع أك قياس أك إجماع.
 أف يككف القكؿ باستصحاب الحاؿ معتمدا عمى استقراء دقيؽ كشامؿ لمغة العرب
ألف االستقراء ىك المنيج العممي
ككالميـ
ٌ
المحتج بو في غير عصكر االستشياد ٌ

كالطريؽ األمثؿ لتكصؿ إلى معرفة األصؿ الذم ينبغي استصحابو أثناء الحكـ ككضع
4

القاعدة .

 -1عاطؼ فضؿ محمد خميؿ :استصحاب الحاؿ بيف أصكؿ الفقو كأصكؿ النحك ،ص.338
 -2ينظر :محمد اليزيد خفاجة :االستصحاب كدكره في تكجيو الشكاىد لنحكية كالصرفية ،ص.102
 -3ابف األنبارم :اإلغراب في جدؿ اإلعراب ،ص.45
 -4ينظر :محمد بف عبد العزيز العميريني :االستقراء الناقص كأثره في النحك العربي ،ص.720
40
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ــ
ثالثا :مكانة استصحاب الحال بين أدلة ال ّنحو:

جني" أكؿ كتاب في أصكؿ النحك ،إال
الرغـ مف ككف كتاب "الخصائص" "البف ٌ
عمى ٌ
1

أنو أبى أف يجعؿ االستصحاب دليال مف أدلة النحك،

فما يفيـ مف دراستو العممية

عدىا ثالثة سماع كاجماع كقياس 2 ،كأشار إلى استصحاب الحاؿ إشارة دكف
لألصكؿ ٌانو ٌ
ذكر المصطمح في باب خاص باالستصحاب جعمو بعنكاف" :باب في إقرار األلفاظ عمى

أكضاعيا األكلى ما لـ يدع داع إلى الترؾ كالتٌحكؿ" .

3

السبؽ في ككنو ٌأكؿ مف تناكؿ مصطمح االستصحاب
لذا كاف "البف األنبارم" فضؿ ٌ

السبؽ أيضا في ٌأنو أكؿ مف جعؿ استصحاب الحاؿ دليال
بالتعريؼ ككاف لو فضؿ ٌ

مستقال مف أدلة النحك يقكؿ في اإلغراب << كأدلة صناعة اإلعراب ثالثة نقؿ كقياس

كاستصحاب الحاؿ >>

4

النقؿ كالقياس
فكاف استصحاب الحاؿ ثالث أدلة النحك بعد ٌ

يعد مف األدلة المعتبرة يقكؿ في اإلغراب <<:اعمـ أف استصحاب
فاستصحاب الحاؿ ٌ

الحاؿ مف األدلة المعتبرة ،كالمراد بو استصحاب حاؿ األصؿ في األسماء كىك اإلعراب،
كاستصحاب حاؿ األصؿ في األفعاؿ كىك البناء ،حتى يكجد في األسماء ما يكجب البناء
كيكجد في األفعاؿ ما يكجب اإلعراب >>،

5

كعمى الرغـ مف ككنو مف األدلة المعتبرة إال

يعد مف أضعؼ األدلة ،كيقرر << أف استصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلة كليذا ال
ٌأنو ٌ

يجكز التمسؾ بو ما كجد ىناؾ دليؿ أال ترل أنو ال يجكز التمسؾ بو في إعراب االسـ مع

كجكد دليؿ البناء مف شبو الحرؼ أك تضمف معناه ،ككذلؾ ال يجكز التمسؾ بو في بناء

1

 -أدلة النحك عند السيكطي  :أربعة السماع كاإلجماع كالقياس كاالستصحاب  ،ينظر :السيكطي  :االقتراح ص .35

2

 -ينظر  :محمد سالـ صالح  :أصكؿ النحك ( دراسة في فكر النبارم )  ،ص .484

3

جني  :الخصائص .219/2
 -ابف ٌ

4

 -ابف األنبارم  :اإلغراب في جدؿ اإلعراب  ،ص .46

5

 ابف األنبارم  :لمع األدلة  ،ص .14141
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الفعؿ مع كجكد دليؿ اإلعراب مع مضارعتو االسـ كعمى ىذا قياس ما جاء مف ىذا النحك
>>  1،كمع ذلؾ عقد فصال يجيز فيو االعتراض عمى االستدالؿ باستصحاب الحاؿ يقكؿ
 << :كىك أف يذكر دليال يدؿ عمى زكاؿ استصحاب الحاؿ ،مثؿ أف يدؿ الككفي عمى
زكالو إذا تمسؾ البصرم بو في بناء فعؿ األمر فيبيف أف فعؿ األمر مقتطع مف الفعؿ
المضارع مأخكذ منو ،كالفعؿ المضارع قد أشبو االسـ كزاؿ عنو استصحاب حاؿ البناء
كصار معربا بالشبو فكذلؾ فعؿ األمر كالجكاب أف يبيف أف ما تكىـ دليال لـ يكجد فيبقى
التمسؾ باستصحاب الحاؿ صحيحا >>.

2

المفصل:
استصحاب الحال في شرح
ّ
رقم

استصحاب الحال

الصفحة

المنادل عند البصرييف أحد المفعكالت ،واألصل في كؿ منادل 316

رقم

المجمد
1

أف يككف منصكبا .
أصل "ىذا" أف يشير بو الكاحد إلى كاحد فمما دعكتو نزعت عنو

343

1

اإلشارة التي كانت فيو كألزمتو إشارة النداء فصارت " يا "
عكضا مف نزع اإلشارة كمف أجؿ ذلؾ ال يقاؿ ىذا أقبؿ بإسقاط
النداء .
حرؼ ٌ
ألنو كالمفعكؿ.
أصل المستثنى أف يككف منصكبا ٌ
المصادر أصل كاألفعاؿ مشتقة منيا .

46

2

273

1

األصل في الجممة الفعمية أف يستقؿ الفعؿ بفاعمو نحك "قاـ زيد"

230

1

إذا كقع االسـ بعد حرؼ االستفياـ ككاف بعده فعؿ ،فاالختيار

216

1

ألنو إذا اجتمع
أف يككف مرتفعا بفعؿ مضمر د ٌؿ عميو الظاىرٌ ،
1

 -ابف األنبارم :لمع األدلة ،ص .142

2

 المصدر نفسو  ،ص .6342
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يد
االسـ كالفعؿ كاف حممه عمى األصل أولى كذلؾ نحك قكلو :أز ه
قاـ.
204

2

األلؼ كالالـ ال يدخالف المعارؼ ىذا ىك األصل.

الجر ٌإنما 242
األصل في الجار كالمجركر أف يتعمؽ بفعؿ ٌ
ألف حرؼ ٌ
دخؿ إليصاؿ معنى الفعؿ إلى االسـ.

2

294

4

أف فعؿ األمر عمى ضربيف :مبني كمعرب فإذا كاف
اعمـ ٌ
مجردا مف الزيادة في أكلو كاف مبنيا عندنا خالفا
لمحاضر ٌ

ألف أصل األفعاؿ كميا أف تككف مبنية
لمككفييف  ،كاٌنما قمنا ذلؾ ٌ
مكقكفة اآلخر كانما أعرب الفعؿ المضارع منيا بما في أكلو مف
الزكائد األربع ككينكنتو عمى صيغة ضارع بيا االسـ  ،فإذا أمرنا
منو كنزعنا عنو صرؼ المضارعة في أكلو فقمنا " :اضرب" ك "
اذىب " فتتغير الصكرة كالبنية التي ضارع بيا االسـ فعاد إلى
أصمو مف البناء استصحابا لمحال األولى
قكلؾ " يا زيد " ك " يا رجؿ " فرجؿ نكرة في األصل كانما صار 319

1

معرفة في النداء ،كذلؾ أنؾ لما قصدت قصده كأقبمت عميو
صار معرفة باختصاصؾ إياه بالخطاب دكف غيره.
" ليس" ىي األقكل ألنيا األصل ثـ " ما" ثـ " الت "

122

2

المفرد أصل كالجممة فرع عميو كالذم يدؿ عمى ذلؾ أمراف :

222

1

أحدىما أف المفرد بسيط كالجممة مركب كالبسيط ٌأكؿ كالمركب
ثاف فإذا استقؿ المعنى باالسـ المفرد ىك األصؿ كالجممة فرع
أف المبتدأ نظير الفاعؿ في اإلخبار عنيما
عميو  ،كاألمر الثاني ٌ
كالخبر فييما ىك الجزء المستفاد ،فكما أف الفعؿ مفرد كذلؾ
خبر المبتدأ مفرد.
إف أصل األمر أف يككف بحرؼ الجر ،كىك الالـ فإذا قمت "
ٌ
اضرب " فأصمو " لتضرب " ك " قـ " أصمو لتقـ كما تقكؿ
43

293

4
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ـ
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ــ

لمغائب " لتضرب زيدا " ك " لتذىب ىند "  ...كقد جاءت عمى
أصمها شاذة فمف ذلؾ القراءة المعزكة إلى النبي (صمى اهلل عميو
كسمـ) كىي قكلو تعالى 1﴾  ﴿ :كق أر بيا أيضا
عثماف بف عفاف كأبي بف كعب كأنس بف مالؾ 2 ،كركل عنو في
بعض غزكاتو {لتأخذكا مصافكـ} أم خذكا مصافكـ ،كانما أدخؿ
الالـ مراعاة لألصؿ.

عمى الرغـ مف كثرة استدالالت ابف يعيش بالقرآف الكريـ ككذا كالـ العرب ( شع ار
كنث ار ) عمى إبراـ أحكامو كاعتبارىا كمادة تستقى منيا القكاعد ،ككثرة القياس في شرحو،
أف البف يعيش
ككف ىذا الكتاب يكاد يككف كمٌو في القياس ( القياس القاعدم ) إال ٌ

شخصية نافذة تقكيمية ،حيث رفض بعض االستعماالت كالقياسات كقبؿ أخرل  ،كقرف

كؿ ىذا بالتعميؿ كالتفسير لكي يبرر ما ذىب إليو ،كىذا ما سنتطرؽ لمحديث عنو في
الفصؿ الثاني.

1

 -يكنس .58 :

2

جني  :المحتسب في تبييف كجكه القراءات كاإليضاح عنيا .313/1
 ينظر  :ابف ٌ44

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

الرد والقبول:
.Iأحكام ّم
السماع  1في المكانة  ،وذلؾ ّأنو
ميما مف أصوؿ النحو وىو يمي ّ
يعتبر القياس أصال ّ

يمثّؿ القوانيف المستنبطة مف استقراء كالـ العرب،

2

السماع حظي
فالقياس شأنو شأف ّ

لمسماع
بعناية العمماء الفائقة في مرحمة بناء النحو فوضعوا الضوابط واألصوؿ ،فكاف ّ

مما لـ يستعممو
قبائمو وزمانو ورحالتو وتفاوتو بيف الكثرة والقمّة ومعياره النقدي لتنقية المّغة ّ

الناس ،وكاف لمقياس رجالو الّذيف ح ّكموه فيما اطّرد مف الظّواىر
العرب ،واطّرد عمى ألسنة ّ

السماع والقياس ىو الغاية التي سعى إلييا النحاة
المّغوية ،فما اطّرد مف النصوص في ّ

النصوص حتى القرآف الكريـ الذي كاف ليـ في بعض قراءاتو
وحاولوا أف يمزموا بيا ّ

ردوا بعض
اختيار بيف المسموع عمى وفؽ قواعدىـ ،بؿ ذىبوا إلى أكثر مف ذلؾ حيف ّ

ألنيا خالفتيا.
القراءات وش ّذذوىا ّ

3

والكوفيوف شأنيـ شأف البصرييف اعتمدوا القياس معيا ار نقديا أيضا مف غير اختالؼ
في المعنى واليدؼ؛ إال ّأنيـ اختمفوا عنيـ في المنطمؽ الذي ينطمقوف منو لتقويـ كالـ

4
كمية ونوعية في المقيس عميو  ،فمف حيث
أف البصرييف اشترطوا شروطا ّ
العرب  ،ذلؾ ّ

الكمية << فيـ يشترطوف أف يكوف المقيس عميو كثي ار شائعا في أعراؼ المّغة  ،ولذلؾ
أنكروا أف يقاس عمى القميؿ ويجعموف ما خالفيـ لغات ال يقاس عمييا >>،

5

أما مف
ّ

1
أف النحاة لـ يقتصروا عمى ىذا المصدر في
السماع ،والذي يقابؿ االستعماؿ المّغوي إال ّ
 عمى الرغـ مف أىمية مبدأ ّدراسة الظواىر المّغوية ،وتؽعيد المّغة بؿ سمكوا طرقا عكسية سارت بيـ إلى تقديـ القياس عمى االستعماؿ ،ـ ما أجبرىـ

وي المغايرة لذلؾ القياس "شذوذا" أو "لغة " وحيف يعيييـ أمر مف األمور اعتمدوا
عمى اعتبار كثير مف الظواىر المّغ ة

التأويؿ أو التعميؿ إلخضاعو لمقاييسيـ ومنطقيـ ،ينظر  :نورة ناىر ضيؼ اهلل لمحربي :الشذوذ في الشاىد الشعري بيف

جدة ،السعودية ،ص
الداللة واالستعماؿ (أطروحة ماجستير)  ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية ،جامعة الممؾ عبد العزيزّ ،
.80

2
النحو (دراسة في فكر األنباري)  ،ص .305
ينظر :محمد سالـ صالح  :أصوؿ ّ3
وتطوره ص . 137-135
النحو العربي نشأتو
 ينظر سعيد جاسـ الزبيدي  :القياس في ّّ
4

 -ينظر  :المرجع نفسو  ،ص .139

5
النحو العربي ،إفريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،المغرب ،2011 ،ص.93
 محمد خير الحمواني :أصوؿ ّ46

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

الناحية الكيفية فتبحث في طبيعة المقيس عميو مف حيث الفصاحة والقدـ ومف حيث
ّ

النثر ،فال يقاس إال عمى األكثر الفصيح الذي استوفى شروط
وقوعو في ال ّشعر أو في ّ
القدـ [<< 1فالبصريوف] يبنوف قواعدىـ عمى الحاالت المطّردة أو الشائعة أو الغالبة أو

مجرد حالة أو بعض حاالت بال قاعدة،
الكثيرة التي تحكميا قواعد ّ
معينة فال تقتصر عمى ّ

واّنما ترد عمى نحو مطّرد ،كما ترد عمى وفؽ قاعدة عامة ،وىي في الحقيقة نقطة انطالؽ
ثمة ظاىرة لزـ العمماء ضبط ىذه الظاىرة  ،وبياف قانونيا العاـ >>،
العمماء ،فمتى كاف ّ

2

يترددوا في وضع القاعدة حتى عمى
أما
فإنيـ لـ يسمكوا ىذا المسمؾ ذلؾ ّأنيـ لـ ّ
الكوفيوف ّ
ّ

النادر وال ّشاذ ويضعوف لو قاعدة .
الشاىد الواحد وال ّشاىديف ،فيـ يأخذوف بالقميؿ ّ

3

الرد والقبول في" شرح المفصل":
أحكام ّم
وتنوعيا فمف األحكاـ مف يكسب درجة القبوؿ
النحو العربي اختالفا ألحكامو ّ
لقد شيد ّ

4
التنوع إلى اختالؼ مصادر
ومنيا ما يكسب درجة ّ
الرفض ،وتعود أسباب ىذا االختالؼ و ّ

النحوية ،وقد
نحوي ،أو
السماع المتبعة عند كؿ
التعصب لممذىب ،أو لمشيخ ،أو لمقاعدة ّ
ّ
ّ
ّ

النحوي لكالـ سابقيو ،أو قد يصدر حكما انطالقا مف اجتياده
تعود أيضا لمدى فيـ ّ

نحوي قد يكوف جائ از عند غيره ،وما يرتقي عند أحدىـ إلى
يعد ممتنعا عند
النحوي ،فما ّ
ّ
ّ

مرتبة الوجوب والمّزوـ يستدعي عند غيره جوازه وجواز ما سواه  ،وال يقتصر األمر عند

1
النحو العربي ،ص .93
 ينظر :محمد خير الحمواني :أصوؿ ّ2
السالـ  ،القاىرة  ،مصر  ،ط،2006 ،1
 محمد عبد العزيز عبد الدايـ  :النظرية المّغوية في التّراث العربي  ،دار ّص .15
3

 -ينظر  :إبراىيـ أنيس  :مف أسرار المّغة ،مكتبة األنجمو المصرية  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،1998 ،6ص ص -21

4

-ينظر نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في النحو العربي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف ،2011 ،

.24

ص .21
47

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

نحويا يصدر
الرداءة وسائر المستويات ،فمعؿ ّ
ىذا الحد بؿ يدخؿ في صور الجودة و ّ

نحوي آخر.
الرداءة عند
ّ
حكما بالجودة الظّاىرة أو تركيب نحوي وىو نفسو بمستوى مف ّ

1

أوال :القبول:
مما يبعده عف أحكاـ
يعرفو أحد الباحثيف  " :ىو ما ارتضاه ّ
الن ّ
ّ
حوي لممتكمـ بالعربية ّ

الرد مف قبيؿ الخطإ ،والمّحف ،أو القمّة ،أو الشذوذ ،أو القبح ،أو غيرىا ،وما وافؽ قواعدىـ
ّ

2
كمية .
يعبر عنيا بألفاظ ّ
متعددة مف نوعية إلى ّ
قرروىا "  ،وليذا القبوؿ درجات ّ
التي ّ

3

ورد
وكتاب شرح
النقدية التقويمية ،حيث قبؿ أحكاما ّ
الصبغة ّ
المفصؿ تطغى عميو ّ
ّ

أخرى ،فمف العبارات التي تد ّؿ عمى قبولو بعض األحكاـ
الوجو المختار،
حسف،

1
2
3

11

4

جيدا عر ّبيا،
ّ

6
5
الجيد 7 ،القياس 8 ،أجود 9 ،ليس ممتنعا،
الصحيح،
الصواب،
ّ
ّ
ّ

12

الوجو ىو األوؿ،

 ينظر  :صباح عالوي السامرائي  :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص .206-197 ينظر المرجع نفسو  ،ص ص .21،22 -ينظر  :سعيد جاسـ الزبيدي  :القياس في النحو العربي نشأتو وتطوره  ،ص..37

4

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .208/1

6

 -ينظر :المصدر نفسو .223/1

5

7
8
9

13

أكثر،

14

مرجوحا مختار،

15

الجيد واألكثر،
و ّ

 ينظر  :المصدر نفسو .204/1 ينظر  :المصدر نفسو .261/1 ينظر :المصدر نفسو .268/1 -ينظر :المصدر نفسو .269/1

10
11
12

 ينظر :المصدر نفسو .320/1 ينظر :المصدر نفسو .29/2 -ينظر :المصدر نفسو .32/2

13

 -ينظر :المصدر نفسو .47/2

15

 -ينظر :المصدر نفسو .52/2

14

16

 ينظر :المصدر نفسو .60/2 ينظر :المصدر نفسو .168/148

10
16

الفصل الثاني
ولو وجو مف القياس،

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل
1

والمذىب األوؿ 2 ،والوجو قوؿ الخميؿ 3 ،كؿ ذلؾ جائز 4 ،ىذا ىو

ىو األصؿ والقياس 5،أقوى قياسا.

6

القياس :لمنصوص وىو مف أكثر األلفاظ دورانا عمى
يعتبر مصطمح القياس (حكما تقويميا) ّ

النحوية.
النحاة واستعماال في
مصنفاتيـ ّ
ّ
ألسنة ّ

7

ورد ىذا الحكـ في شرح المفصؿ بصيغ

متعددة منيا:

مقتضى القياس 8 ،واجعمو قياسا 9 ،األوؿ أقيس،
وقياسو ،
والقياس،

12

15

يجروف بيا عمى القياس،

وعمى ىذا فقس.

13

10

جار عمى منياج القياس،

أقيس المّغتيف،

14

16

كأمثمة عف ىذا الحكـ:

1
2
3

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .197/2 ينظر :المصدر نفسو .233/4 -ينظر :المصدر نفسو .267/4

4

 -ينظر :المصدر نفسو .298/4

6

 -ينظر :المصدر نفسو .477/4

5

7
8
9

 ينظر :المصدر نفسو .100/2 ينظر  :نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في النحو العربي ،ص .26 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .208/1-المصدر نفسو .204/1

10
11
12

 المصدر نفسو.261/1 المصدر نفسو .261/1 -المصدر نفسو .263/1

13

 -المصدر نفسو .269/1

15

 -المصدر نفسو .100/2

14

16

 -المصدر نفسو .76/2

 المصدر نفسو .364/249

11

وقياسو

وىذا ىو الوجو ىو األصؿ

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

ذكر ابف يعيش في باب كاف << القياس فيو أف يكوف اسميا معرفة والخبرة نكرة ،
وال يحسف عكس ذلؾ إال عند االضطرار >>

1

بأنيا أقيس مف
كما نعت لغة بني تميـ ّ

أما بنو تميـ ال يعممونيا ويجروف فييا عمى
المّغة الحجازية في إعماؿ "ما " قاؿ  << :و ّ

أف أىؿ
القياس ويجعمونيا بمنزلة " ىؿ" واليمزة مما ال عمؿ لو لعدـ االختصاص ...غير ّ
يشبيونيا بػ"ليس" ويرفعوف بيا االسـ وينصبوف بيا الخبر كما يفعؿ بػ " ليس"
الحجاز ّ

...فالمّغة األولى أقيس والثانية أفصح وبيا ورد الكتاب العزيز ،>>...

2

وح ّكـ القياس

لما كاف
أيضا في عدـ حذؼ الصفة أو الموصوؼ قاؿ  << :اعمـ ّ
أف الصفة والموصوؼ ّ

كالشيء الواحد مف حيث كاف البياف واإليضاح ّإنما يحصؿ بمجموعيما وكاف القياس أف

ال يحذؼ أحدىما >>.

3

الجيد :
 ّميعد ىذا الحكـ مف األحكاـ النوعية في النحو العربي يتّخذ مف الفصاحة واالبتعاد عف
ّ

4
الجيدة ما كانت شائعة في المناطؽ الفصيحة ومرافقة لمقواعد
الرداءة معيا ار << فالمّغة ّ
ّ

المستنتجة منيا كرفع المرفوع ونصب المنصوب ومف أمثاؿ ذلؾ مف الظواىر

اإلعرابية>>.

5

وقدر خب ار محذوفا إذ
فإف ذاؾ ّ
أورد ابف يعيش الشاىد في قوؿ عمر بف عبد العزيز ّ

فإنما ساغ حذؼ الخبر ىمنا واف لـ يكف ظرفا لدليؿ
فإف ذاؾ
ّ
مصدؽ قاؿ << ّ
األصؿ ّ

إف لؾ ذاؾ " ولع ّؿ ذاؾ .>>...
الجيد أف ّ
الحاؿ عميو ...و ّم
يقدر المحذوؼ ظرفا نحوّ " :
1
2

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .342/4 -المصدر نفسو .268/1

3

 -المصدر نفسو .253/2

5

 -المرجع نفسو  ،ص .99

4

6

 ينظر  :نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في النحو العربي  ،ص .99 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .261/150

6

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

أف الحاؿ قد يحذؼ عاممو إذا كاف فعال وفي الكالـ داللة
قاؿ ابف يعيش <<:اعمـ ّ

حجا
إما قرينة حاؿ أو مقاؿ ،فمف ذلؾ أف ترى رجال قد أزمع عمى سفر أو أراد ّ
عميو ّ

ميديا  ...فدلت قرينة الحاؿ عمى الفعؿ
ميديا  ،وتقديره اذىب راشدا ّ ،
فتقوؿ  :راشد ّ

1
جيدا يقوؿ:
أف
إلى
ذىب
ثـ
وأغنت عف المفظ بو >>،
الرفع بإضمار مبتدأ يكوف عربيا ّ
ّ
ّ

ميدي ...لكاف
<< ولو رفعت األشياء وقمت :راشد
ّ

اشد
جيدا عمى معنى :أنت ر ٌ
عربيا ّم

النصب بإظمار فعؿ >>.
ٌّ
فالرفع بإظمار مبتدأ ىو الظّاىر في المعنى و ّ
ميدي ّ ،

2

وذىب أيضا ...<< :فإذا كانت الصفة والموصوؼ شيئا واحدا لـ يجز إضافة
يد العاقؿ " و " ىذا عاقؿ زيد " وقد ورد عندىـ
أحدىما إلى اآلخر ،فال تقوؿ  " :ىذا ز ُ
ألفاظ ظاىرىا مف إضافة الموصوؼ إلى صفتو أو الصفة إلى موصوفيا والتأويؿ فييا

غير ذاؾ فمف ذلؾ قوليـ مسجد الجامع  ...والمسجد ىو الجامع واّنما أزيؿ عف الصفة

وأضيؼ االسـ إليو عمى تأويؿ ّأنو صفة لموصوؼ محذوؼ والتّقدير  :مسجد الوقت

الجيد واألكثر واف أضفت [ؼ]
الجامع ...فإف قمت المسجد الجامع فأجريتو وصفا لو وىو ّم

ىو قبيح إلقامتؾ فيو الصفة مقاـ الموصوؼ >>.

3

وبقوؿ << :متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيو لغات

أجودىا حذؼ الياء

واالكتفاء منيا بالكسرة  ،وذلؾ نحو  ":يا قوـ ال بأس " و " يا غالـ أقبؿ " >>.

1

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفضؿ.261/1

3

 -ينظر  :المصدر نفسو .268/2

2

4

 ينظر  :المصدر نفسو. 261/1 -المصدر نفسو .394/1
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4

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني
-الكثير:

الناحية المّغوية << نقيض القمّة ،كاألكثر بالضـ وىو معظـ الشيء
الكثير مف ّ

وأكثره.>> ...

1

كمي يعني بكثرة الكالـ ودورانو عمى
أما مف الجانب االصطالحي  << :الكثير حكـ ّ
ّ

المتكمميف بالمّغة العربية الفصيحة >> .
ألسنة
ّ

2

النحوي يطمؽ صفة الكثرة عمى ظاىرة ما ،في
إف ّ
وقد يورد حكـ الكثرة مطمقا أيّ :

أف يذكر
مختمؼ صور كالـ العرب مف غير تحديد وقد تجيء ىذه الكثرة معينة ،وذلؾ ّ

النحوي كثرة أمر ،ويخص تمؾ الكثرة في القرآف ،أو في كالـ العرب ،أو في الشعر ،ورّبما
ّ

جمع مساحتيف مف مساحات المنطوؽ فقاؿ كثير في الشعر أو كالـ العرب وما إلى
3

ذلؾ.

وذىب ابف يعيش إلى القوؿ << إف الصفة والموصوؼ لما كانا كالشيء الواحد مف
حيث كاف البياف واإليضاح إنما يحصؿ بمجموعيما كاف القياس أف ال يحذؼ واحد منيما
إال ّأنيـ قد حذفوه إذا ظير أمره وقويت الداللة عميو ،إما بحاؿ ،أو لفظ  ،وأكثر ما جاء

ألنو موضع ضرورة >>.
في الشعر ّ

4

أف المضاؼ قد يحذؼ كثي ار في الحاؿ وىو سائغ في سعة
كما ذىب ابف يعيش إلى ّ

الكالـ وحاؿ االختيار ،إذا لـ يشكؿ ،واّنما تنوع الثقة بعمـ المخاطب إذا الغرض مف المّفظ
الداللة عمى المعنى ،فإذا حصؿ المعنى بقرينة حاؿ ،أو لفظ آخر يستغني عف المفظ

1
2
3
4

يروز أبادي  :القاموس المحيط  ،ص .468
 -اؿؼ

النحو العربي  ،ص .65
 نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في ّ ينظر  :صباح عالوي السامرائي  :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص ص .146-145 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .252/252

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

الموضوع بإزائو اختصا ار  ،ولذا حذؼ المضاؼ وأقيـ المضاؼ إليو مقامو،وأعرب إعرابو،
1

الشاىد المشيور ﴿﴾  

والمراد أىؿ القرية .

ٍم
يـ ٍم
الم ُم
يال ييُمْم ِمر ِمب َم ْمق َميوام َم ِمو َمح َم
وقوؿ الشاعرَ :م
فقد الماؿ يزري وىو كثير واـع.
أي ُ

ِم
يال.
الم ُم
ـ ِّويو ُمد َم ٌيي ُمر َم
َموقيَم ْمد ُمي َم
الـ ّميد َم

3
4

النداء في المضاؼ كثير
أف حذؼ حرؼ ّ
ذىب ابف يعيش إلى ّاآليات القرآنية  ،نحو قولو تعالى :

2

مستدال ببعض

5

﴿﴾      وقاؿ ﴿ :

 6﴾     ثـ قاؿ  {:وىو كثير في الكتاب العزيز}.

7

الرد :ورد عميو الشيء لـ يقبمو
الناحية المّغوية << :رده عف وجيو ،صرفوّ ،
ّ
الرد مف ّ

وخطّأه>>.

8

الناحية االصطالحية  <<:يشمؿ ما ليس مف العربية ،لكونو مف قبيؿ المّحف،
أما مف ّ
ّ

أو الوىـ ،أو الغمط ،أو الخطأ ،أو الصنعة ،أو التحريؼ ،أو التصحيؼ ،أو عمى األقؿ لـ
تثبت عربيتو عمى وجو القطع لكونو مجيوؿ القائؿ >>.
1

 -يوسؼ .82:

2

 -حساف يف ثابت  :ديوف حساف بف ثابت ،ص.147

4

 -ينظر  :المصدر نفسو .362/1

3

5

 ينظر بف يعيش  :شرح المفصؿ .193،192/2 -يوسؼ .101

6

-المائدة .114

8

 -الكفوي  :الكميات  ،ص .476

7

9

9

 ينظر بف يعيش  :شرح المفصؿ ،192،193/2 محمد عبد العزيز عبد الدايـ  :النظرية المغوية في التراث العربي  ،ص .8153

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

وأحكاـ الرد كثيرة في شرح المفصؿ أوردىا ابف يعيش بعبارات مختمفة ،منيا :وذلؾ
محاؿ  1 ،وىو فاسد ألنو يؤدي إلى محاؿ ،
الضرورة 5 ،وىو قبيح ،
جدا،
ضعيؼ ّ
ليس بقياس ،
عميو،
.

18

6

2

قميؿ شاذ 7 ،وىو ضعيؼ،

10
14

عمى غير قياس15 ،أبعد قياسا ،فميس بصحيح،

شاذ قياسا واستعماال،

19

ال يحسف ،

20

-ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .222/1

2

 -ينظر :المصدر نفسو.222/1 ،

4

 -ينظر  :المصدر نفسو .62/2

3

5

 ينظر  :المصدر نفسو .248/1 -ينظر  :المصدر نفسو .62/2

6

 -ينظر  :المصدر نفسو .65/2

8

 -ينظر  :المصدر نفسو .47/2

7

9

 ينظر  :المصدر نفسو .67/2 -ينظر  :المصدر نفسو .190/2

10

 -ينظر  :المصدر نفسو .190/2

12

 -ينظر  :المصدر نفسو.254/2

11

13
14

 ينظر  :المصدر نفسو .197/2 ينظر  :المصدر نفسو .265/4 -ينظر  :المصدر نفسو .276/2

15

 -ينظر  :المصدر نفسو .216/2

17

 -ينظر  :المصدر نفسو .420/2

16

18

 ينظر  :المصدر نفسو .201/2 -ينظر  :المصدر نفسو .139/5

19

 -ينظر  :المصدر نفسو .36/5

21

 -ينظر  :المصدر نفسو .131/2

20

22

8

ال يقاس عمى شيء مف ذلؾ،

ضعيؼ في القياس  ،قميؿ في االستعماؿ ،

22

1

ال يجوز  ، 3فاسد  4 ،مف قبيؿ الضرورة،

 ينظر  :المصدر نفسو .254/2 ينظر  :المصدر نفسو .198/254

11

يمتنع 12ظاىر الفساد،
16

شاذ قميؿ،

امتناعو مف األطراد ،

21

17

5
9

13

ال يقاس

ػأحسف األقبحيف

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

أمثمة عن أحكام الرد في شرح المفصل:
الفاـد:الدليؿ
النص ىو ّ
يصح االحتجاج بالقياس فيما ّ
ألف ّ
يدعيو المستدؿ ّ
<< ىو أف ال ّ

الرجوع إليو كشعر العرب ،أو القرآف الكريـ ،فاالستدالؿ
القطعي وما حصؿ السالـ عمى ّ

النص ،وعمى خالؼ مؤداه ىو استدالؿ فاسد >>.
بقياس ّ

1

رده بعض أقيسة الكوفييف.
استعاف ابف يعيش بيذا الحكـ في ّ
ففي مسألة العامؿ في رفع المبتدأ والخبر قاؿ  << :وذىب الكوفيوف إلى أف المبتدأ2
ألنو يؤدي إلى
ثـ قاؿ << وىو فاـد ّ
يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ فيما يترافعاف >> ّ ،

يتقدـ عمى المعموؿ ،إذا قمنا إنيما يترافعاف ،وجب أف
أف العامؿ حقو أف ّ
إلى محاؿ وذلؾ ّ

يكوف كؿ واحد منيما قبؿ اآلخر وذلؾ محاؿ >>.

3

أف ىذه الحروؼ
أف وأخواتيا في االسـ والخبر<< ذىب الكوفييف إلى ّ
أما عف عمؿ ّ
ّ -

الرفع ،واّنما تعمؿ في االسـ النصب ال غير وانما الخبر مرفوع عمى
 ،لـ تعمؿ في الخبر ّ

حالو كما كاف المبتدأ ...وىو فاـد وذلؾ مف قبؿ أف االبتداء قد زاؿ وبو وبالمبتدأ كاف
يرتفع الخبر فمما زاؿ العمؿ بطؿ أف يكوف معموال فيو >>.

4

كما ّبيف ابف يعيش فساد ما ذىب إليو الفراء في عمؿ إال االستثنائية قاؿ<< :وذىب

إف التي تنصب
أف إالّ مركبة مف حرفيف ّ :
الفراء ..وىو المشيور مف مذىب الكوفييف إلى ّ
ّ
1

 -نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في النحو العربي  ،ص .210

3

 -المصدر نفسو.222/1 ،

 -2ابف يعيش :شرح المفصؿ.222/1 ،
4

 المصدر نفسو .255/155

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

إف "ال" فحذفت النوف وأدغمت في
األسماء وترفع األخبار و"ال " التي لمعطؼ فصار ّ

إف" وعطفوا بيا في
الالّـ فأعمموىا فيما بعدىا عمميف ،فنصبوا بيا في اإليجاب اعتبا ار بػ " ّ

النفي فقد أعمموىا عمؿ " ال " وجعموىا عاطفة  ،واذا
النفي اعتبا ار ب "ال" فإذا رفعوا في ّ
ّ

نصبوا بيا في

إف
إف " وزيدا اسميا ،وقد كفّت " ال" مف الخبر والتأويؿّ :
اإليجاب فقد أعمموىا عمؿ " ّ

يدا وليس قبمو
ألنا نقوؿ  ":ما أتاني إال زيد " ،فرفع ز ً
زيدا لـ يقـ ،وىو قوؿ فاـد أيضاّ ،
مرفوع يعطؼ عميو ،ولـ يجز فيو النصب فيبطؿ تأثير الحرفيف معا>>.

1

القبيح:أطمؽ ابف يعيش ىذا الحكـ عؿ الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو قاؿ<< :
ألنيما كالشيء الواحد فالمضاؼ إليو مف تماـ
الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو قبيح ّ
2

المضاؼ >>.
-القميل:

<< ال ّقمة خالؼ الكثرة >>

3

مصرحا بمادة ( ؽ ؿ ؿ )
استعمؿ النحاة القميؿ كثي ار
ّ

تؤدي معنى القميؿ فقد شمؿ صيغتيف ،األولى صيغة االسـ
وكنوا عنو بألفاظ أخرى ّ
ّ

4
أما إذا نفى
والثانية صيغة الفعؿ منفردا ومقترنا بأحد أحكاـ التقويـ ّ
النوعي مرة أخرىّ << ،

يؤدي إلى
فإنو ّ
النحوي حكـ الكثرة مف قبيؿ ليس بكثير أو قميؿ أو يطّرد وما شاكؿ ذلؾ ّ
ّ

بياف حكـ القميؿ >>.

5

1

المفصؿ .47/2
 ابف يعيش  :شرحّ
 -المصدر نفسو .188/2

4

النحو العربي ف ص ص .153 ،152
 ينظر  :نزار بنينا شمكمي  :األحكاـ التقويمية في ّ -ينظر  :المرجع نفسو ص .158

2
3

5

 -صباح عالّوي السامرائي  :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص .155
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الفصل الثاني
أمثمة عن حكم القميل عند ابن يعيش

أف الصفة ال يحسف حذفيا قاؿ << :وقد حذفت الصفة
بعد أف ذىب ابف يعيش إلى ّ

عمى قمة وندرة وذلؾ عند الداللة عمييا >>.

1

قاؿ ابف يعيش <<:أجاز المبرد دخوؿ ىمزة االستفياـ عمى " ىؿ " وعمى سائر
األسماء وأنشد :
بشدتنا
ـائل فوارس يربوع ّم

األكل

أىل رأونا بـفح القاع

وىو قميل ال يقاس عميو ووجو ذلؾ ّأنو جعؿ " ىؿ " بمنزلة " قد"،

2

مف قولو ﴿

3

﴾       
-أورد ابف يعيش قولو تعالى:

﴿   

حيف مناص} بالرفع والنصب
{والت ُ

﴾

4

ىاتو القراءة قرئت

فالنصب عمى ّأنو الخبر واالسـ محذوؼ
أكثرّ ،

ألف " ال "
والتقدير  :والت حيف نحف فيو حيف مناص ،وال ّ
يقدر االسـ المحذوؼ إال نكرة ّ
إذا كانت رافعة ال تعمؿ إال في نكرة كما إذا كانت ناصبة .

5

أف الصفة والموصوؼ القياس يأبى أف يحذؼ واحد منيما
-كما ذىب ابف يعيش إلى ّ

وأورد البيت اآلتي :

1

 -ابف يعيش  :شرح المفصؿ .257/2

2

 -المصدر نفسو.103/5 :

4

 -ص.3 :

3

5

 -اإلنساف .1:

المفصؿ .122/2
 ينظر  :ابف يعيش  :شرحّ
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الفصل الثاني

جاءت بكفّمي كان من أرمى البشر
بكفي
والشاىد فيو حذؼ الموصوؼ ،واقامة الصفة التي ىي الجممة مقامو ،والتقدير:
ّ
1
رجؿ كاف مف أرمى البشر...لـ يجز القياس عميو لقمّمتو وش و ه في القياس.
الضعيف :نوعي << 2،وىو ما كاف بو نظاـ يمكف أف يقاس عميو عمى نحو ضعيؼ >>،
حكـ
ّ
وقد استعمؿ النحاة حكـ ( الضعيؼ ) عمى طريقتيف األولى منيج التصريح بمادة ( ض

3

ع ؼ )  ،والثانية الكناية عف ىذا الحكـ بعبارات مثؿ :ال يقوى ،وليس يقوى في القياس ،
والوجو الواىي  ،والواىف .

4

الضعيؼ عمى قياس بعض البصرييف والكوفييف في مسألة
أطمؽ ابف يعيش حكـ ّ

أف العامؿ في
العامؿ فيرفع الفعؿ المضارع  ،قاؿ  << :ذىب جماعة مف البصرييف إلى ّ

عري
الرفع ّإنما ىو تعريتو مف العوامؿ المّفظية مطمقا وذلؾ ضعيف ّ
ألف التّ ّ
الفعؿ المضارع ّ

5
الرفع ّإنما ىو
الفراء مف الكوفييف إلى ّ
أف العامؿ فيو ّ
عدـ العامؿ >> ،وقاؿ <<:وزعـ ّ

النواصب والجوازـ ...وذلؾ ضعيف ألمريف أحدىما أف يقتضي تعميؿ بالعدـ
تجريده مف ّ
النصب والجزـ
وقد أفسدناه  ،والثاني أف حالو تقتضي بأف أوؿ أحواؿ الفعؿ المضارع ّ

واألمر بعكسو >>.

6

أف العامؿ فيو
ضعف ما ذىب إليو الكسائي قاؿ << :وذىب الكسائي منيـ إلى ّ
كما ّم
ٍم
ألف حرؼ المضارعة إذا دخؿ
الرفع ما في ّأولو مف ّ
الزوائد األربع  ...وىو قوؿ واه أيضا ّ
ّ
1

المفصؿ .256/2
 ينظر  :ابف يعيش :شرحّ
النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص .99
 -ينظر  :صباح عالوي السامرائي  :األحكاـ ّ

4

النحو العربي  ،ص ص .146 ،145
 ينظر  :نزار بنياف شمكمي  :األحكاـ التقويمية في ّالمفصؿ .219 /4
 ينظر  :ابف يعيش  :شرحّ

2
3

5
6

 -محمد عبد العزيز عبد الدايـ  :النظرية المغوية في التراث العربي  ،ص .73

 -ينظر  :المصدر نفسو .220، 219/4
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الفصل الثاني

عمى الفعؿ صار مف نفس الفعؿ كحرؼ مف حروفو وجزء الشيء ال يعمؿ في باقيو ،
ألنو يكوف عامال في نفسو  ،ووجو ٍ
أف الناصب يدخؿ عميو  ،والجازـ يجزمو  ،وحرؼ
ّ
ثاف ّ
الرفع لـ يجز أف يدخؿ عمييا عامؿ آخر
المضارعة موجود فيو  ،فمو كانت ىي العاممة ّ

كما لـ يدخؿ ناصب عمى جازـ وال جازـ عمى ناصب >>.

1

فأما قولو تعالى﴿ :
كما أطمؽ ىذا الحكـ لرد قراءة قرآنية ،قاؿ ابف يعيش ّ <<:
2

﴾    

فقد قرئ بالتنويف وبغير التنويف فمف ّنوف جعمو مبتدأ وابف اهلل

وقدر مبتدأ محذوفا
الخبر حكاية عف مقاؿ الييود  ،ومف حذؼ التنويف منو جعمو وصفا ّ
تقديره  ،ىو عزير بف اهلل فيكوف ىو مبتدأ  ،وعزير الخبر وابف اهلل صفة وىذا فيو ضعؼ،
ألنو حذؼ منو
ألف عز ًا
ير لـ ّ
فيكف عنو  ،واألشبو أف يكوف أيضا خب ار ّ
يتقدـ لو ذكر ّ
ّ
الضرورة>>.
التنويف اللتقاء الساكنيف مف قبيؿ ّ

3

الشا :
ّم
السماع
يعرفو أحد الباحثيف بقولو  <<:كؿ تركيب خالؼ القياس ولـ يكف فيو مف كثرة ّ
ّ

4
ويعرفو آخر << :ىو الخروج عف القياس
حد وضع قاعدة قياسة لو >>،
ما يوصمو إلى ّ
ّ

القياس وعدـ االتّساؽ مع المألوؼ مف القواعد العامة أو ىو مخالفة القياس مف غير نظر

5
النحوييف فيو عمى نوعيف :
أما عف استعماالت ال ّشاذ عند ّ
إلى قمّتو وجودتو وكثرتو >>ّ ،

كميا  ،فاألصؿ استعمالو فيما يرد عند
 :شا في االـتعمال  :لما كاف ال ّشذوذ حكما ّ
تعددت صور التعبير عف ىذا ال ّشذوذ في كالـ العرب عند
العرب عف كالميـ  ،وقد ّ

1

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ.220/ 4

3

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .334/1

 -2التوبة.30
4
5

النحو العربي  ،ص .170
 نزار بنياف شمكمي ضد الحميداوي  :األحكاـ التقويمية في ّالنحوية والصرفية  ،مؤسسة الرسالة  ،بيروت  ،لبناف  ،ط،1
 محمد نجيب سمير دالمبي  ،معجـ المصطمحات ّ

 ،1958ص .113

59

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

النحو اآلتي  :أ-لغة شاذة  ،ب -شاذ في
يوجو إليو الشذوذ عمى ّ
ّ
النحوييف بحسب ما ّ

عبروا
الكالـ  ،وال ّ
أف الشاذ في كالميـ مما جاء في ال ّشعر كثي ار ما ّ
بد مف اإلشارة إلى ّ

عنو بالضرورة .

فإف القياس رىيف
شا في القياس :لما كاف الشذوذ ينظر إليو مف زاوية االستعماؿ ّ

األىـ في
الركف
االستعماؿ يصيبو ما يصيبو ّ ،
فالن ّ
حويوف اعتمدوا القياس عمى الكثير ىو ّ
ّ

أف القاعدة التي خالفيا
بناء أصوليـ ّ
النحوية وكثرت عبارة ( شاذ في القياس لمداللة عمى ّ
عد شاذا في
ىذا القياس مبينة عمى أساس القياس عمى الكثير  ،فما جاء مخالفا لذلؾ ّ

القياس .

1

فأما قوليـ:
قاؿ بف يعيش <<:الفعؿ الالّزـ ال يتعدى إلى مفعوؿ بو إال بحرؼ جرّ ،

الجر نحو قولو:
دخمت البيت ،وذىبت الشاـ ،فيو شا وجوازه عمى إرادة حرؼ ّ
اللير فَمافْمع ْمل ما أ ِم
ُمم ْمر َمت ِمب ِمو
َمم ْمرتُم َمك َم َم َم َم
أ َم
والمراد :أمرتؾ بالخير >>.

فَمقَم ْمد تَمرْمكتُم َمك َم ا م ٍم
ـ ٍم
ال َموَم ا َمن َم
َم
َم

2

وقاؿ <<:وكاف الكسائي يجيز " نعـ الرجؿ يقوـ ،وقاـ عندؾ ،والمراد :رجؿ يقوـ
بأف الفعؿ يقوـ مقاـ االسـ ،
السراج ذلؾ وأباه وأحتج ّ
ورجؿ قاـ ورجؿ عندؾ  ،ومنع ابف ّ
ألنيا أسماء يدخؿ عمييا ما يدخؿ عمى األسماء
الصفات مقاـ األسماء ّ
واّنما تقوـ مقاـ ّ

واف جاء مف ذلؾ شيء فيو شا عمى القياس  ،فـبيمو أن يحفظ وال يقاس عميو >>.
كما حكـ بالشذوذ عمى مجيء الصمة محذوفة قاؿ :

1
2
3

 ينظر  :صباح عالوي السامرائي :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص ص .163 ،162 ابف يعيش  :شرح المفصؿ .427/1 المصدر نفسو .398/460

3

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

أما قمّتو في
<< وقد جاءت ّ
الصمة محذوفة كمية وذلؾ شا في االـتعمال والقياس ّ ،

فألف الصمة ىي الصفة في المعنى  ،واّنما جيء
أما في القياس ّ ،
االستعماؿ فظاىر  ،و ّ

ألف فيو تفويت المقصود  ،كما ال يجوز
ب " الذي " وصمة إلى ذلؾ  ،فال يسوغ حذفيا ّ

أي "
ألنو ىو المقصود ّ
الرجؿ " ّ
بالنداء و" ّ
حذؼ الصفة مف المبيـ في قولؾ  " :يا أييا ّ
وصمة إلى ذلؾ >>.

1

.IIالتعميل:
أوال :التعميل بين المفيوم واالصطالح:
.1التعميل لغة:
السبب ،
جاء في المعاجـ العربية ّ
أف العمّة قد تعني المرض ،أو الشربة الثانية أو ّ

ذىب الخميؿ في معجمو العيف إلى تعريؼ قائال << :العمة المرض ،وصاحبيا معتؿ،
والعمة حدث يشغؿ صاحبو عف وجيو ،والعميؿ المريض

<< >> 2والع ّؿ والعمؿ الشربة

الثانية ،وقيؿ ال ّشرب بعد الشرب تباعا ،وع ّؿ القوـ عمّت إبميـ >>
سبب).

(3وىذا عمّة ليذا أي

4

.2التعميل اصطالحا :

1

 -ابف يعيش  :شرح المفصؿ .392/2

 -2الخميؿ بف أحمد الفراىيدي  :معجـ العيف  ،تح  :عبد الحميد ىنداوي  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف  ،ط،1
.220/3 ،2003

3
فراج  ،معيد المخطوطات بجامعة الدوؿ العربي ،
 ابف ّسيدة  :المحكـ والمحيط األعظـ  ،تح  :الستّار أحمد ّ
مصر ،ط.44/1 ،1958 ،1
4

 ابف منظور  :لساف العرب .3080/61

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

إف التعميؿ بحث في خفايا الظّواىر المّغوية وتفسيرىا وعدـ االكتفاء بوصؼ الظّواىر
ّ

السطح واّنما ىو بحث في األسباب العميقة الكامنة وراء الظواىر المّغوية وتفسيرىا ،
عند ّ

1

ويراد بو أيضا تفسير الظاىرة المغوية والنفوذ إلى ما وراءىا  ،وشرح األسباب التي جعمتيا

عمى ما ىي عميو ،

2

النحو]
وذىب حسف خميس الممخ إلى القوؿ[ <<:إف التعميؿ في ّ

نحويا سواء كاف ذلؾ ظاى ار
ألف التفسير ىو الكشؼ عف المراد مف المّفظ ّ
العربي تفسير ّ

بأنيا فاعؿ
في المراد أو غير ظاىر  ،فمف الظاىر تعميؿ رفع كممة زيد في جممة جاء زيد ّ

أف األصؿ النظري
ومف غير الظاىر تعميؿ عدـ جزـ أف المخففة الناصبة لممضارع مع ّ

أف " الناصبة لالسـ فنصبت والتعميؿ عنده تفسير اقتراني ذلؾ
لعمميا الجزـ بأف شابيت " ّ

أف لعممية التعميؿ ركنيف ىما العمة والمعموؿ فالعمة دليؿ يقترف بالمعموؿ لتفسيره نحويا ،
ّ

المفسرة لحكمة المستعمؿ
ويسمييا بعض النحاة سببا أو وجيا والمعموؿ مدلوؿ عميو بالعمة
ّ
ّ

إف وأخواتيا لممبتدإ .
جر ّ
كجر االسـ أو لحكمو النظري الميمؿ كوجوب ّ
ّ

3

النحوية وبحث في األسباب
فالتعميؿ مف خالؿ ما سبؽ عبارة عف تفسير لألحكاـ ّ

معيف وعدـ االكتفاء بالجانب الوصفي االستقرائي ليا .
ّ
المؤدية إلى ورودىا عمى وجو ّ

ثانيا :أقـام التعميل عند النحاة:
الـراج:
.1التعميل عند ابن ّم

1
الصرفي  ،كمية اآلداب والعموـ اإلنسانية  ،صفاقس  ،تونس،
 ينظر  :عبد الحميد عبد الواحد  :في التعميؿ ّالنحوي و ّ
 ،2006ص .4
2

 -ينظر  :محمد خير حمواني :أصوؿ النحو العربي  ،ص .105

3
النحو العربي بيف القدماء والمحدثيف  ،دار الشروؽ  ،عماف  ،األردف ،
 حسف خميس الممخ  :نظرية التعميؿ في ّط ،2000 ،1ص ص .30 ،29
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الفصل الثاني

النحوييف عمى ضربيف :ضرب
أف اعتالالت
ّ
السراج في كتابو األصوؿ إلى ّ
ذىب ابف ّ

يسمى عمة العمّة :مثؿ
منيا
ّ
المؤدي إلى كالـ العرب كقولنا كؿ فاعؿ مرفوع ،وضرب آخر ّ
أف يقولوا لـ صار الفاعؿ مرفوعا والمفعوؿ بو منصوبا.

1

جني:
.2التعميل عند ابن ّم
سماه "باب العمّة وعمة العمّة " عقّب عمى كالـ ابف
في باب مف أبواب الخصائص ّ

فإنو
فأما في الحقيقة ّ
ّ
تجوز في المّفظّ ،
السراج قاؿ " :ىذا الذي ّ
سماه عمة العمّة ّإنما ىو ّ

شرح وتفسير وتتميـ لمعمّة " .

2

.3التعميل عند ال ّم جاجي:
الزجاجي عمى ثالثة أضرب  :عمؿ تعميمية وعمؿ قياسية وعمؿ جدلية .
العمؿ عند ّ
العمّمة التعميمية:ألنا لـ نسمع
الزجاجي قائال << :وىي ما
عرفيا ّ
يتوصؿ بيا إلى تعمّـ كالـ العرب ّ
ّ
ّ

نحف وال غيرنا كؿ كالميا لفظا واّنما سمعنا البعض فقسنا عميو غيره >> 3 .وىذه العمّة في
جوىرىا تفسير لمواقع المّغوي ،فيي تابعة لو ،وىي لذلؾ ال تنتح شيئا جديدا ،يتناقض معو،

النحوية.
وىي بيذه الخصائص أقرب ما تكوف إلى وصؼ الظواىر المّغوية والقواعد ّ

1

4

 -ينظر ابف السراج  :األصوؿ في النحو .35/1

2

جني  :الخصائص .173/1
 ينظر  :ابف ّالنحو  ،تح :مازف المبارؾ  ،دار النفائس  ،بيروت  ،لبناف  ،ط ،1979 ،3
 ّالزجاجي  :اإليضاح في عمؿ ّ

4

النحوي  ،دار عربي  ،القاىرة  ،مصر  ،ط ،2006 ،1ص.171
 ينظر  :عمي أبو المكارـ  :أصوؿ التفكير ّ63

3
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الفصل الثاني
-العمّمة القياـية:

يدا قائـ،
مثؿ ليا ّ
إف ز ً
الزجاجي << فأف يقاؿ لمف قاؿ لـ نصب ز ً
يدا بأف في قولوّ :

ألنيا وأخواتيا ضارعت الفعؿ
ولـ وجب أف تنصب االسـ ؟ فالجواب في ذلؾ أف يقوؿ ّ :
المتعدي إلى مفعوؿ فحممت عميو فأعممت إعمالو لما ضارعتو >>،
ّ

1

والواضح مف ىذه

جني عمى
السراج عمّة العمّة أو العمؿ الثواني ّ
ورد ابف ّ
سماىا ابف ّ
العمّة ّأنيا ىي التي ّ

2
تجوز في المّفظ
ىو
ما
إن
العمة
عمة
اه
سم
الذي
ىذا
إف
<<
:
السراج بقولو
ّ
ّ
تسميتو ابف ّ
ّ
ّ

فإنو شرح وتفسير وتتميـ لمعمّة >>.
فأما في الحقيقة ّ
ّ

3

النظرية :
العمّمة الجدلية ّمعما زاد عف العمّتيف السابقتيف فيو داخؿ في
فك ّؿ شيء اعت ّؿ بو المسؤوؿ جوابا ّ

الجدؿ والنظر .

4

النحو :
.4التّمعميل عند الجميس ّم
السيوطي في كتابو االقتراح تقسيمات الدينوري الجميس لمعمّة النحوية ،والتي
نقؿ لنا ّ

النحوييف صنفاف :عمّة تطّرد في كالـ
تنقسـ عنده إلى قسماف  ،قاؿ << :اعتالالت ّ

العرب وتنساؽ إلى قانوف لغتيـ ،وعمّة تظير حكمتيـ ،وتكشؼ عف صحة أغراضيـ

ومقاصدىـ في موضوعاتيـ >>.

1
2

5

الزجاجي  :اإليضاح في عمؿ النحو  ،ص .65 -ينظر  :يونس عبد مزروؾ جنابي  :أسموب التعميؿ وطرائقو في القرآف الكريـ ( دراسة نحوية )  ،دار المدار

اإلسالمي  ،بنغازي  ،ليبيا  ،ط  ،1د س  ،ص .34

3
بالرقـ :ص .62
 ّتقدـ ّ
 - 4ينظر  :يونس عبد مزوؾ جنابي  :أسموب التعميؿ وطرائقو في القرآف الكريـ ( دراسة نحوية ) ،ص .33
5

 السيوطي  :االقتراح  ،ص .10664
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الفصل الثاني

أشد تداوال ،وىي واسعة
وذىب السيوطي إلى القوؿ <<:وىـ لألولى أكثر استعماال و ّ
أف مدار المشيورة منيا عمى أربعة وعشريف نوعا ،وىي عمّة سماع ،وعمة
الشعب إال ّ

تشبيو  ،وعمة استغناء  ،وعمة استثقاؿ  ،وعمّة فرؽ ،وعمة توكيد ،وعمّة تعويض ،وعمة
نظير  ،وعمة نقيض  ،وعمّة حمؿ عمى المعنى ،وعمة مشاكمة ،وعمة معادلة ،وعمة قرب
ومجاورة  ،وعمة وجوب  ،وعمة جواز ،وعمة تغميب ،وعمة اختصار ،وعمة تخفيؼ  ،وعمى
داللة الحاؿ ،وعمة أصؿ ،وعمة تحميؿ ،وعمة إشعار ،وعمة تضاد ،وعمة ْأولى >>.

1

يتعرض لو وال ّبينو،
أما عف الضرب الثاني فذىب السيوطي إلى أف << :الجميس لـ ّ

السراج في كتابو األصوؿ >>.
وقد ّبينو ابف ّ

2

أف ما أطمؽ عميو الزجاجي العمؿ التعميمية والعمؿ القياسية والعمؿ
الحظ أحد الباحثيف ّ

الجدلية ،ما ىي إال العمؿ األوائؿ والثواني والثوالث عمى الترتيب وما العمؿ التعميمية والعمؿ
السراج" إال بالضرب المؤدي إلى كالـ العرب ،وما أطمؽ عميو الزجاجي
األوائؿ عند "ابف ّ

سماه ابف مضاء بالعمؿ الثواني والثوالث ما ىو إال ما
بالعمؿ القياسية والعمؿ الجدلية  ،وما ّ

أف
ّ
وسماه ابف ّ
جني شرح وتفسير وتتميـ لمعمة ،ولذا نجد ّ
عده ابف السراج ( عمة العمة ) ّ

يسمى بالعمة التعميمية أو العمة األولى وىي المؤدية
عمؿ ّ
النحو عمى صنفيف :أحدىما ما ّ
إلى كالـ العرب .واآلخر ما يسمى بالعمة أو شرحيا وىو الذي يكسبنا أف نتكمـ كما

تكممت العرب.

3

ثالثا :دوافع التعميل:
ربط أحد الباحثيف دوافع التعميؿ بأربعة أسباب:
1
2

 السيوطي  :االقتراح  ،ص .106 -المصدر نفسو ،ص .110

3
عماف ،األردف ،ط،2009 ، 1
 ينظر  :أسعد خمؼ العوادي :العمؿ النحوية في كتاب سيبويو ،دار الحامد ّ ،ص. 272
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الفصل الثاني
-1طبيعة العقل البشر :

مف طبيعة العقؿ البشري أف يسأؿ عف األسباب الكامنة وراء أي ظاىرة ميما كاف
نوعيا فيطمح إلى تفسيرىا  ،واخضاعيا لألحكاـ التي يرضاىا .
 -2البحث عن أـرار حكمة الواضع :
استقر النحاة األوائؿ وجوه المّغة العربية وجدوا ّأنيا تسيير وفؽ نظاـ محكـ
بعد أف
ّ

ميمة
عامتيـ ّ
أف ذلؾ لـ يكف إال لحكمة أرادىا واضع المّغة لذلؾ فإف ّ
مطّرد ...فآمف ّ

النحوي الحكيـ  ،ال ينبغي أف تقتصر عف الظواىر بغية تعقيدىا ،بؿ تمتد إلى ما في
ّ
الظواىر  ،وما بينيا مف حكمة ىدفت إلييا.
-3طبيعة النحو االجتيادية:
ثـ التفسير  ،وقد تمثّؿ
قاـ النحو العربي في شكمو عمى ركيزتيف أساسيتيف الوصؼ ّ

الوصؼ بتجريد قواعد مف استقراء نصوص االحتجاج المقبولة  ،أما التفسير  ،فيو اجتياد
يفسرىا وفؽ مؤثّرات مختمفة  ،منيا
مف ّ
النحوي في تعميؿ القاعدة المستخمصة مف الوصؼ ّ
أف
قدرتو العقمية وثقافتو ومذىبو ّ
الديني وخبرتو المّغوية  ،وقد دفع ّ
النحاة إلى التعميؿ ّ

النحوية مبنية عمى استقراء جزئي فالتعميؿ تعويض عف نقص االستقراء مف جية
القاعدة ّ

وبرىنة عمى صحة القاعدة مف جية أخرى .
النحو :
 -4تعميم ّم

صحة ما يعمّمو وفؽ المتعمّـ الذي
مف المألوؼ أف يتسمّح المعمّـ بالعمؿ التي تبرىف ّ

تقفز إلى ذىنو أسئمة التعميؿ لماذا كذا  ،ولماذا ؟

1

المفصل:
التعميل في شرح
ّم
1
النحوؿ العربي بيف القدماء والمحدثيف  ،ص .101-95
 ينظر  :حسف خميس سعيد الممخ  :نظرية التعميؿ في ّ66
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الفصل الثاني

أوال :العمة التعميمية أو ( العمة األولى ،وىي المؤدية إلى كالم العر )
-1عمة كثرة االـتعمال :
<< وىي عمّة يستدؿ بيا في الغالب لبياف بضعة أحكاـ منيا الحذؼ >>.

1

ح ف اللبر بعد لوال:فسر ابف يعيش بيذه العمّة سبب حذؼ الخبر بعد لوال فقاؿ << :فإذا أتيت بػ " لوال"
ّ

وقمت  :لوال زيد قائـ لخرج محمد ،ارتبطت الجممة الثانية بالجممة األولى ،فصارتا كالجممة
الواحدة ،إال ّأنو حذؼ خبر المبتدأ مف الجممة

لكثرة االـتعمال حتى رفض ظيوره ولـ

يجز استعمالو ،فإذا قمت ":لوال زيد لخرج محمد" كاف تقديره لوال زيد حاضر أو مانع >>.

2

إن " وألواتيا :
ح ف لبر " ّمفإنو
أف أخبار ىذه الحروؼ إذا كانت ظرفا أو ّا
جار أو مجرو ار ّ
قاؿ ابف يعيش :اعمـ ّ

السكوت عمى أسمائيا دونيا وذلؾ لكثرة اـتعماليا واالتساع فييا عمى
قد يجوز حذفيا  ،و ّ

ما ذكرنا وداللة قرائف األحواؿ عمييا.

3

جوا تقديم لبر المبتدأ :كما عمّؿ جواز تقديـ خبر المبتدأ مفردا كاف أو جممة بكثرة اـتعمالو في كالـ العرب
تميمي أنا " فػ " مف يشنؤؾ " مبتدأ وقولو مشنوء الخبر وىو
قالوا مشنوء مف يشنؤؾ  ،و "
ّ
1
الرزاؽ  :عمؿ النحو  ،تح  :محمود محمد محمود نصار  ،دار الكتب العممية  ،بيروت  ،لبناف ،
 بف عبد اهلل عبد ّط ،2002 ،1ص .84
2
3

 ينظر  :ابف يعيش  ،شرح المفصؿ .241/1 ينظر  :المصدر نفسو .259/167
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الفصل الثاني

مقدـ .
مقدـ  ،وكذلؾ تميمي أنا  ،أنا  :مبتدأ  .وتميمي  :خبر ّ
ّ

1

-2عمة طول كالم :
<< وىي عمى تؤدي إلى اختيار العرب  ،ما ىو أخؼ في الكالـ ليتناسب مع ذلؾ
الطوؿ >>.

2

ح ف المفعول بو:استد ّؿ ابف يعيش ببعض اآليات القرآنية عمى حذؼ المفعوؿ بو منيا قولو تعالى:

﴿
4

 3﴾     والمراد بعثو ،وقولو﴾     ﴿ :
بالصمة.
فك ّؿ ىذا عمى إرادة الياء وحذفيا تخفيفا لطوؿ الكالـ
ّ

5

-3عمّمة داللة الحال:
ح ف المضاف:ذىب ابف يعيش إلى القوؿ ّإنما جاز في مثؿ" المّيمة اليالؿ" عمى تقدير حذؼ

المضاؼ والتقدير "المّيمة حدوث اليالؿ" أو "طموع اليالؿ" ،فحذؼ المضاؼ ،وأقيـ
المضاؼ إليو مقامو لداللة قرينة الحاؿ عميو.

6

-تقديم المفعول عمى الفاعل :

1
2

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .235/1 -أسعد خمؼ العوادي :العمؿ النحوية في كتاب سيبويو ،ص .280

3

 -الفرقاف .41:

5

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .419/1

4

6

 -الرعد .26 :

 ينظر  :المصدر نفسو .231/168
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الفصل الثاني

عمّؿ ابف يعيش جواز تقديـ المفعوؿ عمى الفاعؿ إذا كاف عميو دليؿ نحو ":أكؿ
كمثرى موسى "و " أب أر المرضى عيسى ".

1

 -4عمة فرق:
<< وىي عمة تتصؿ بقصد اإلبانة :إذ يعطي لمحكميف المتشابييف مظيريف مختمفيف
الداللة>>
توخيا لدقة ّ
ّ

2

والتعميؿ بيا ينسب إلى العرب المّجوء إلى استعماؿ " ما " بغية التفرقة بيف أمريف لو
ألدى إلى التباس.
يفرقوا بينيما ّ
لـ ّ

3

عمّؿ ابف يعيش بياتو العمة سبب رفع الفاعؿ ونصب المفعوؿ قاؿ :الفاعؿ رفع لمفرؽ
بينو وبيف المفعوؿ الذي لوال اإلعراب لجاز أف يتوىـ أنو فاعؿ ،وكاف الغرض اختصاص
تميزه عف صاحبو.
كؿ واحد منيما بعالمة ّ

4

قاؿ ابف يعيش :ومف خواص االسـ التنويف والمراد بالتنويف ىنا تنويف التمكيف ،نحو:

عمر" ،وال يكوف ذلؾ إال في األسماء ،فيو مف خواصيا
فرس " و " ز ٌ
" رج ٌؿ " و " ٌ
يد " و" ٌ
خاصا بيا.
ألنو دخؿ لمفرؽ بيف ما ينصرؼ مف األسماء فمذلؾ كاف
ّ

5

-5عمّمة تلفيف:

<< وىي عمة تتصؿ بأحد طباع العرب في القوؿ ،فقد كانوا يميموف إلى األخؼ إذا
لـ يكف مخال بكالميـ >>.

1

6

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .248/1

2

النحو  ،ص .84
الوراؽ  :عمؿ ّ
 بف عبد اهلل ّالعوادي  :العمؿ النحوية في كتاب سيبويو  ،ص .84
 -ينظر :أسعد خمؼ ّ

5

 -ينظر :المصدر نفسو 88/1،

3
4

6

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .201 /1

النحو  ،ص .83
الوراؽ  :عمؿ ّ
 -بف عبد اهلل ّ
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ويتجنبوه اقتصادا بالجيد
خؼ في الكالـ ويستحبونو ويستثقموف الثقيؿ
يفضموف ما ّ
ّ
فيـ ّ

المبذوؿ .

1

أورد ابف يعيش العمة المركبة (عمة تخفيؼ ،عمة داللة الحاؿ) حيث عمّؿ بياتيف
العمتيف حذؼ الالـ في فعؿ األمر ،قاؿ  :أصؿ األمر أف يكوف بحرؼ األمر وىو الالّـ،
فإذا قمت  " :اضرب "  ،فأصمو " لتضرب " و" قـ " أصمو " لتقـ " كما تقوؿ لمغائي " :
ىندا " ،غير ّأنيا حذفت تخفيفا ولداللة الحاؿ عمييا .
لتضرب زيدا " و " لتذىب ً

2

الصناعة ليس كؿ اسـ مف
قاؿ ابف يعيش << :اعمـ ّ
أف الظرؼ في عرؼ أىؿ ىذه ّ

أسماء الزماف والمكاف عمى اإلطالؽ بؿ الظرؼ منيا ما كاف منتصبا عمى تقدير" في "
واعتباره بجواز ظيورىا معو ،فتقوؿ " :قمت اليوـ "و" قمت في اليوـ "  ،...وانما في
محذوفو في المفظ لضرب مف التلفيف فيي في حكـ المنطوؽ بو >>.

3

-6عمة قر ومجاورة :
القرب والمجاورة عند سيبويو والبصرييف أف تجعؿ الشيء يجري عمى شيء آخر
لمجاورتو ّإياه  ،واف كاف ذلؾ خارجا عف القياس .

4

شف بارد " فأتبعوا الوصاؼ
أورد ابف يعيش قوليـ  " :جحر
ّ
ضب خرب " أو " ما ّ

النصب ال يوصؼ
أف ّ
إعراب ما قبميا واف لـ يكف المعنى عميو ،قاؿ  << :أال ترى ّ

الشف ال يوصؼ بالبرودة  ،واّنما ىما مف صفات الحجر والماء >> 5 ،وىذا دليؿ
بالخراب و ّ
دليؿ عمى رعاية البصرييف جانب القرب والمجاورة .

1

العوادي  :العمؿ النحوية في كتاب سيبويو  ،ص .276
 ينظر  :أسعد خمؼ ّ -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .293/4

4

الوراؽ  :عمؿ النحو  ،ص .86
 بف عبد اهلل ّ -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .202/1

2
3

5

 -ينظر  :المصدر نفسو.423/1
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األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني
-7عمة ثقل أو اـتثقال:

<< وىي أف يستثقموا عبارة أو كممة أو حرفا أو حركة >>.

1

عمة الثقؿ مف العمؿ التي عمّؿ بيا ابف يعيش رفع الفاعؿ ونصب المفعوؿ ،فقاؿ :
الرفع الذي ىو
والضمة أثقل مف الفتحة ،فأعطوا الفاعؿ الذي ىو قميؿ ّ
المفعوؿ الذي ىو كثير النصب الذي ىو خفيؼ.

ثقيل وأعطوا

2

 -8عمى أمن المّمبس :
يتوخاىا العرب في كالميـ ،وكانوا بدافع الحرص عمى
<< وىي مف العمؿ التي ّ
اإلبانة والوضوح ويتحاشوف ما خمط بيف المعاني >>

 ، 3ويتصؿ التعميؿ بأمف المّبس

النحو داللة التراكيب عمى
أىـ ما يقصد إليو في أحكاـ ّ
اتصاال وثيقا بالمعنى؛ ّ
ألف مف ّ

المعنى بشكؿ واضح غير ممبس.

عمّؿ ابف يعيش بعمة أمف المّبس تقديـ الخبر عمى المبتدأ فقاؿ :المبتدأ في قولؾ " :لؾ
بالصفة.
ماؿ " و " تحتؾ بساط " إنما التزـ تقديـ الخبر ىاىنا خوفا مف التباس الخبر
ّ
 -9عمة عمم الملاط :

ألنيا معمومة لدى
تفسر لنا االستغناء عف بعض األشياء في الكالـ ّ
<< وىي عمة ّ

المخاطب >>.

5

1

الوراؽ  :عمؿ النحو  ،ص .82
 بف عبد اهلل ّ -ينظر  :صباح عالوي السامرائي  :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص .247

4

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .237/1

2
3

5

 -ابف عبد اهلل الوراؽ :عمؿ النحو ،ص.86

 ينظر :أسعد خمؼ العوادي :العمؿ النحوية في كتاب سيبويو  ،ص .28171

4

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

فسر ابف يعيش بياتو العمّة حذؼ المستثنى بعد " إال " قاؿ" :قد حذفوا المستثنى بعد
ّ

"إال " و "غير " وذلؾ مع ليس خاصة دوف غيرىا مما يتستثنى بو مف ألفاظ الجحد لعمـ

المخاطب بمراد المتكمّـ وذلؾ قولؾ " :ليس غير " و " ليس إال " والمراد " ليس إال ذاؾ أو
غير ذاؾ " .

1

 -10عمة فصل:
<< وىي أف يفصؿ بيف شيء ،وآخر بعالمة لمتمييز بينيما >>.
إف الضمير إذا كاف مخاطب
يذىب ابف يعيش إلى القوؿّ :

2

فصمت بيف لفظ مذ ّكره

ومؤنثو ومثناه ومجموعو ،فتقوؿ في المذ ّكر " ضربت " وفي المؤنث " ضر ِت
بت" فتفتح
ّ
المذ ّكر وتكسرىا مع المؤنث لمفرؽ بينيما.

3

-11عمة معادلة:
مثّؿ السيوطي لياتو العمة قاؿ :مثؿ صرفيـ ما ال ينصرؼ بالفتح حمال عمى النصب
السالـ.
الجر في جمع المؤنث ّ
ثـ عادلوا بينيا فحمموا النصب عمى ّ

4

قدمت صفة النكرة نصبتيا عمى الحاؿ وذلؾ المتناع
ذىب ابف يعيش إلى القوؿ :إف ّ
ألف الصفة تجري مجرى الصمة في اإليضاح ،فال
جواز تقديـ الصفة عمى الموصوؼّ ،
ِم
وحمؿ
يجوز تقديميا عمى الموصوؼ ...واذا لـ يجز تقديميا صفة ُمعدل إلى الحاؿ ُ

1
2
3
4

 -ينظر :ابف يعيش :شرح المفصؿ .82/2

الوراؽ  :عمؿ النحو  ،ص .87
 بف عبد اهلل ّ ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .295/2 ينظر  :السيوطي  :االقتراح  ،ص .18072

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

ويسميو
قدـ وجو الكالـ
النصب عمى جو از " جاء رجؿ ضاحكا " وصار حيف ّ
ّ
ّ

أف الحاؿ مف النكرة قبيح وتقديـ الصفة عمى الموصوؼ
ّ
النحويوف أحسف األقبحيف ،وذلؾ ّ
1

أقبح.

 -12عمة شبو:
شابو ابف يعيش بيف " ليس " و "ما " العاممة عمميا ،فقاؿ  << :ووجو الشبو بيف "
أف " ليس " مختصة بالمبتدأ والخبر فإذا
ليس " و"ما " أنيما جميعا لنفي ما في الحاؿ و ّ

النفي ومف جية الدخوؿ عمى المبتدأ
دخمت " ما " عمى المبتدأ والخبر أشبيتيا مف جية ّ

والخبر >>.

2

إف " قاؿ<< إنما استحقت
كما عمّؿ ابف يعيش عمؿ " ال" النافية لمجنس لشبييا بػ " ّ

أف تكوف عاممة لشبييا بإف الناصبة لألسماء ،ووجو الشبو بينيما داخمة عمى المبتدأ،
إف" كذلؾ >>.
أف " ّ
والخبر كما ّ

3

-13عمة ضرورة شعرية :
النثر ،سواء كاف لمشاعر عنو مندوحة
<< الضرورة ما وقع في ال ّشعر مما ال يقع في ّ

أـ ال >> << 4 ،فالضرورة ىي عيف االضطرار ومرادفو ،وقد استعمؿ المّفظاف في التعبير
عف األطواؿ التي تمجئ الشاعر إلى ارتكاب ما يخالؼ القياس ويجانبو >>.

1
2
3
4

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .20/2 ينظر :المصدر نفسو .268/1 -ينظر :المصدر نفسو .263/1

 -اآللوسي :الضرائر وما يسوغ لمشاعر دوف الناثر  ،شرح  :محمد بيجة البغدادي  ،المكتبة العربية  ،بغداد ،

العراؽ  ،د س  ،ص .6
5

5

 سمير المبدي  :معجـ المصطمحات النحوية والصرفية  ،ص .3173

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

ألنيما كالشيء
أف الفصؿ بيف المضاؼ والمضاؼ إليو قبيح ّ
ذىب ابف يعيش إلى ّ

ألنو
الواحد ،فالمضاؼ إليو مف تماـ المضاؼ ...وقد فصؿ بينيما بالظرؼ في الشعر ّ

موضع ضرورة ،1فمما جاء في الشعر قوؿ عمر بف قميئة:
اـتَم ْمع َمب ْمر َمت
ـ ِمات ْم
لَم َمما َمأر ْم
يد َمما ْم
َمت َم

الي ْموَمم َمم ْمن الَم َمم َميا.
هلل َمد ُّر َم

در"
در اليوـ مف الميا " حيث فصؿ بيف المضاؼ " ّ
الشاىد فيو قولو " :هلل ّ

والمضاؼ إليو " مف " بالظرؼ " اليوـ ".

2

لما كانا كالشيء الواحد مف حيث كاف
وذىب أيضا إلى القوؿّ " :
إف الصفة والموصوؼ ّ
البياف واإليضاح ّإنما يحصؿ مف مجموعيما ،كاف القياس أف ال يحذؼ واحد منيما

...وأكثر ما جاء في الشعر؛ ألنو موضع ضرورة ،قاؿ الشاعر :

َّع
الـ َمو ِماب ِمغ تُمب ِم
ص ْمنعُم َّ
َمد ْماو ُمد أ ْمَمو ُم

ودتَم ِم
اى َمما
ض ُم
ـ ُمر َم
ان قَم َم
َمو َمعمَم ْمي ِمي َمما َمم ْم

والشاىد فيو قولو :مسرودتاف ،والمراد ذراعاف مسرودتاف ،وكذلؾ السوابغ ،المراد:
3

الدروع السوابغ.

 -14عمة قوة:
ألف بعض الحروؼ أو
<< كثي ار ما يتناوؿ التعميؿ بالقوة مسألة الحركات والحروؼّ ،
الحركات أقوى مف بعض >>.

1
2
3
4

4

 ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .188/2 -ينظر  :المصدر نفسو.257/2 ،

 ينظر :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .253/2 صباح عالوي السامرائي  :األحكاـ النوعية والكمية في النحو العربي  ،ص .25174

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

بالرفع
عمؿ ابف يعيش رفع الفاعؿ ونصب المفعوؿ قاؿ<< :إنما اختص [ الفاعؿ ] ّ

لقوتو ،والمفعوؿ بالنصب لضعفو ،والمعنى بقوة الفاعؿ تمكف بمزوـ الفعؿ وعدـ استغناء
الفعؿ عنو >>.

1

 -15عمة نقيض:
بعد أف ذىب ابف يعيش إلى القوؿ :إف " ال " النافية لمجنس إنما عممت لشبييا بأف
ألف ال لمنفي وا ّف لإليجاب ،وحؽ النقيض أف
إف ّ
قاؿ :وىي [ ال النافية لمجنس ] نقيضة ّ

حد نقيضو.
ال يخرج عف ّ

2

-16عمة ضعف:
أف االبتداء عمؿ في المبتدإ والمبتدأ
بعد أف عرض ابف يعيش رأي بعض النحاة في ّ

أف الخبر اسـ ،وليس
ألف المبتدأ اسـ كما ّ
وحده عمؿ في الخبر قاؿ << :وىذا ضعيف ّ
ألف كؿ واحد منيما يقتضي صاحبو>>.
أحدىـ بأولى مف صاحبو في العمؿ فيو ّ

3

الزجاج،
أما عف الناصب لممستثنى قاؿ << :وذىب أبو العباس المبرد ،وأبو إسحاؽ ّ
ّ

أف الناصب لممستثنى إال نيابتيا عف " أستثنى " ،فإذا قاؿ" :
وطائفة مف الكوفييف إلى ّ

أتاني القوـ غير زيدا " فكأنو قاؿ " :أتاني القوـ استثني غير زيد " وىو ضعيف ألنؾ تقوؿ
ألنو يفسد
أتاني القوـ غير زيد فتنصب غي ار وال يجوز أف تقدر بأستثني غير زيد ّ

المعنى>>.

4

1

 -ينظر  :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .201/1

3

 -ينظر :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .224/1

2

4

 ينظر :االمصدر نفسو.263/1 ، -المصدر نفسو .47/2
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األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني
 -17عمة حـن:

وخاتـ
الجر في قوليـ " غالـ زيد
وكمثاؿ ىاتو العمة ،عمّؿ ابف يعيش حذؼ عامؿ ّ
ُ
المقدر وتقديره " :غالـ لزيد وخاتـ مف فضة " ..و حـن
الجر ّ
ّ
فض" ،فالعامؿ ىنا حرؼ ّ

حذفو لنيابة المضاؼ إليو عنو وصيرورتو عوض عنو في المّفظ.

1

ثانيا-العمل الجدلية:
باإلضافة إلى كثرة العمؿ التعميمية في شرح المفصؿ المفسرة لألحكاـ النحوية إال أف
ىناؾ ضرب ثاني وىو العمؿ الجدلية .نورد بعضيا
فإنو يبنى عمى الضـ،
إف المنادى إذا كاف مفردا معرفةّ ،
ذىب ابف يعيش إلى القوؿ ّ

النداء ،والثاني ما
ويكوف موضعو نصبا ،وذلؾ عمى ضربيف :أحدىما ما كاف معرفة قبؿ ّ

النداء ولـ يكف قبؿ كذلؾ ،وذلؾ نحو " يا زيد " و " يا رجؿ " فرجؿ نكرة
كاف متعرفا في ّ
النداء.
في األصؿ ،واّنما صار معرفة في ّ

2

وبعد أف أبرـ ابف يعيش ىذا الحكـ بدأ بطرح تساؤالت افتراضية داخال مف خالليا في
عالـ الجدؿ والنظر ،فكاف مف تساؤالتو :فإف قيؿ ىؿ التعريؼ الذي في " يا زيد " و "يا
النداء كما كاف قبؿ النداء ،أـ تعريؼ
النداء تعريؼ العممية بقي عمى حالو بعد ّ
حكـ " في ّ
يد " و يا خالد أمبني ىو أـ
حدث في غير تعريؼ العممية ؟ ،واف قيؿ إذا قمت " يا ز ُ

معرب؟ وىؿ الضمة في حركة بناء أو حركة إعراب وأنتـ يا ىذا ،وىذا معرفة باإلشارة وقد

النداء فمـ جاز ىينا ولـ يجز مع األلؼ والالـ؟ وما الفرؽ بيف
جمعتـ بينو وبيف ّ
الموضعيف ؟

1
2
3

3

 ينظر :ابف يعيش  :شرح المفصؿ .124/2 ينظر  :المصدر نفسو .319/1 ينظر  :المصدر نفسو .343-319/176

األحكام النحوية بين المعيار والتعليل

الفصل الثاني

أف" المضمرة فبعد أف
كما دخؿ في باب الجدؿ عند حديثو عف نصب المضارع بػْ " :

قدـ القاعدة وىي أف الفعؿ ينتصب بعد خمسة أحرؼ وىي " حتى " و " الالـ " و " أو" و
أف  .1قاؿ :فإف قيؿ :ولـ قمتـ إف" أف" مقدرة بعد ىذه الحروؼ ،ولـ
"واو الجمع" بإضمار ّ

مقدرة بعد إذف ولف وكي؟ ولـ كانت أولى باإلضمار مف سائر الحروؼ.
تكف ّ

2

مثاؿ آخر نأخذه مف باب الظروؼ ،حيث أورد ابف يعيش أف " أمس " ظرؼ مف ظروؼ
الزماف ولمعرب فيو خالؼ ،فأىؿ الحجاز يبنونو عمى الكسر فيقولوف :فعمت ذلؾ "أمس"،
بأنو مبيـ ،ووقع في أحوالو معرفة فمعرفتو قبؿ نكرتو
السراج ّ
واحتج أبو ّ
العباس وأبو بكر ّ

لتضمنو الـ المعرفة وبيا صار معرفة ،واالسـ إذا تضمف معنى
...والصواب ّأنو بني
ّ
الحرؼ بني وكاف حقو تسكيف اآلخر عمى ما تقتضيو البناء .

3

فبعد أف وضع ابف يعيش ىاتو القاعدة أدخؿ في الجدؿ قاؿ :فإف قيؿ :فمـ حذفت الالـ
مف "أمس " وضمف معناىا وألزمت اآلف " وىما سواء في التعريؼ والظرفية؟ ولـ وجب
التعريؼ أمس ولـ يوجب تعريؼ غد ؟.

4

 -1ينظر  :ابف يعيش :شرح المفصؿ .229/3
2
3
4

 ينظر  :المصدر نفسو .231-229/3 ينظر  :المصدر نفسو .137/ -ينظر  :المصدر نفسو .137/3
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الخـاتـمــة:
من خالل ما سبق نخمص إلى النتائج اآلتية:
 لقد كان لمقرآن الكريم وكذا كالم العرب بشعره ونثره نصيب كبير في شرح المفصل
ذلك أنو أكثر من االستدالل بشواىد ىذين المصدرين عمى العديد من األحكام.
 أما عن موقفو من القراءات القرآنية ،فقد كان موقف نحاة البصرة عموما ،فمم يعتمده
في استدالالتو عمى األحكام إال في القميل النادر.
يوسع ابن يعيش من دائرة االستقراء لتشمل الحديث النبوي الشريف ،فابن يعيش لم
 لم ٌ
يعتمد في استدالالتو عمى األحكام بشواىد الحديث النبوي الشريف إال في النادر؛ وىي
قميمة جدا إذا ما قيست لكالم العرب والقرآن الكريم ،وذلك انتحاء لسمت النحاة
المتقدمين.
 أما عن القياس فقد اعتمد ابن يعيش في شرحو عمى القياس النحوي ،وأكثر قياساتو
من قبيل قياس الشبو.
 وابن يعيش شأنو شأن النحاة البصريين أكثر من دليل استصحاب الحال واستعان بو
لبيان األصل في بعض األحكام النحوية.
 كتاب شرح المفصل تطغى عميو النزعة النقدية التقويمية ،حيث أخضع صاحبو القرآن
الكريم وقراءاتو ،وكذا كالم العرب لميزان النقد ،قبل بعضيا ،ورفض أخرى ،فشمل قبولو
الشواىد المبنية عمى أساس الكثرة واالطٌراد ،مطمقا أحكاما كمية من قبيل الكثير
ورد األحكام المبنية عمى شواىد
الجيد والحسنٌ ،
والمطٌرد ،وكذا أحكام نوعية من قبيل ٌ

الرد المختمفة عمى قياسات الكوفيين انتصا ار لمذىبو
قميمة أو شاذة ،كما أطمق عبارات ٌ

البصري.
 ومنيج ابن يعيش من خالل شرحو وصفي تعميمي ،حيث لم يكتف بالجانب االستقرائي
الوصفي في تقرير األحكام بل أعقبيا تفسي ار وشرحا ،مبر ار كل حكم ذىب إليو ،فكثرت
عنده العمل التعميمية أو العمل األوائل مثل(عمة كثرة االستعمال ،عمة تخفيف ،عمة أمن
79

الخـاتـمــة:
المٌبس )...،كما تطغى عمى شرح المفصل النزعة الجدلية ،فالعمل الجدلية موجودة بكثرة
في شرح المفصل بحث من خالليا ابن يعيش عمى أسباب أعمق لمجيء الحكم عمى
وجو معين.
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:الملخص
 ومدى اعتماده عمييا في،سعت ىذه الدراسة إلى رصد موقف "ابن يعيش" من مصادر السماع
 كما ىدفت إلى التعرف عمى الجانب التقويمي، وكذا أدلة النحو األخرى من قياس استصحاب،استدالالتو
. وكذا نوعيات العمل المعتمدة في شرحو،النقدي في شرح المفصل
 حيث استدل بشواىد ىذين،تبين من نتائج ىذه الدراسة كثرة شواىد القرآن الكريم وكذا كالم العرب
 لم يوسع ابن يعيش من دائرة االستقراء لتشمل القراءات القرآنية وكذا.المصدرين عمى العديد من األحكام
 أما عن القياس فقد استدل بالقياس.الحديث النبوي الشريف؛ حيث قمل من االستدالل بيذين األخيرين
 وأكثر قياساتو من ضرب "قياس الشبو" كما استعان "ابن يعيش" باستصحاب الحال لبيان األصل،النحوي
 وىذا الكتاب تطغى عميو النزعة التقويمية حيث قبل "ابن يعيش" األحكام.في بعض األحكام النحوية
 باإلضافة إلى. ورد األحكام المبنية عمى الشواىد الشاذة والقميمة،المبنية عمى أساس الكثرة واالطراد
الجانب الوصفي الذي اعتمده ابن يعيش في تقرير أحكامو إال أنو أعقبيا شرحا وتفسي ار مبر ار كل حكم
) وكذا... عمة أمن المبس، عمة تخفيف،ذىب إليو فكثرت عنده العمل التعميمية مثل (عمة كثرة االستعمال
.العمل الجدلية
Résumé :
Cette étude visait à surveiller le «IBN YAÏCH» sources de l'audience, et la mesure de
son adoption, ainsi que d'autres preuves de mesure d'accompagnement position visait
également à identifier l'argent de côté de calendrier dans l'explication détaillée, ainsi que les
types de maux approuvés dans son commentaire.
Les résultats de cette étude, le grand nombre de témoins le Coran ainsi que la
langue des Arabes, où ces deux sources citées preuves nombreuses de ces dispositions. N'a
pas vivre élargit fils de cercle d'induction d'inclure des lectures coraniques, ainsi que le
Hadith, où réduits en utilisant ces deux derniers. Quant à la mesure, il a déduit la grammaire
comparée, et plusieurs mesures du hit "mesure de similarité" également utilisé le cas sur la
déclaration originale dans certaines phrases grammaticales. Ce livre lui submerger avant que
la tendance civile où les peines «IBN YAICH» construit vivent sur la base de l'abondance et
de régularités, elle contient des dispositions sur la base des éléments de preuve et les quelques
anomalies. En plus du côté fils adoptif descriptive vivent dans le rapport de ses dispositions,
mais qui a été suivie par une explication et une explication justifiant chaque règle est allé à
maux éducatifs tels que (bug utilisation fréquente, alléger la confusion de sécurité bug, bogue
...) ainsi que les maux controversées.

