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﴿ :قال تعالى                    

                     ﴾ 

 [65:الكهف ]                                  

 



 
 

 الحمد هلل ذي الفضل والمّنة، عمى توفيقو لي  في إتمام ىذا البحث

عمى توّليو ميّمة اإلشراف عمى ىذا " األمين مالوي" أتقدم بشكري الخالص ألستاذي الدكتور 
رشاداتو، فجزاه اهلل كّل خير  .البحث، وتوجيياتو وا 

 التي لم تبخل عمّي بالمساعدة " زينب مزاري "وأتقّدم بشكري الخالص  لألستاذة الفاضمة 

 .كما أشكر من خالل ىذه األسطر كّل من مّد لي يد العون والمساعدة 

 . والشكر موصول كذلك لكل األساتذة األفاضل اّلذين توّلوا تعميمنا في كل مراحمنا الّتعميمية

 .ولكّل من ساىم في إتمام ىذا البحث من قريب وبعيد
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:  الل مفهومه مجاالته و أنواعه، مصطمحاته داالست: المبحث األول
:  مفهومه لغة واصطالحا/أوال

عمى معنى  (ؿ،ؿ،د )م المعاجـ الٌمغكية مف الماٌدة ػ مفيـك االستدالؿ ؼجاء:لغة/ أ
إذا تدٌلمت عمى : الٌداؿ لدالؿ المرأة: (ؿ،ؿ،د ): كاحد حيث قاؿ صاحب معجـ العيف

الداللة مصدر  ]..[ مف فكؽ يأخذىـ:  ك الٌرجؿ يىديؿ عمى أقرانو في الحرب]...[ زكجيا
.  (1 )...الٌدليؿ، بالفتح ك الكسر

ك الدليؿ في المغة ما يستدؿ بو، ك الدليؿ الٌداؿ، كقد دلو عمى الطريؽ يدلو داللة »
.  (2)«كداللة ك ديلكلة ك الفتح أعمى

.  (3)أرشد كيقاؿ دالو عمى الطريؽ كنفكه سدده إليو فيك داؿ: كٌدؿ عميو داللة
 : اصطالحا/ ب

يعتبر مف أشد المكاضيع استعصاءن عمى الضبط، كذلؾ : (Inférence)االستدالؿ 
.  لتشعبو كتكسعو في مجاالت العمـك المختمفة

 بدليؿ قصد البرىنة عمى اإلثبات»  كىك أيضا (4)«إذ االستدالؿ طمب الدليؿ» 
 المعمكؿ فيسمى أكصحة المدلكؿ كىكذا يككف بإحدل الطريقتيف إٌما انتقاؿ عمى العمة 

. (5)«لعكس فيسمى استدالال لٌمياػاستدالال إٌنيا أك با
 (6).«االستدالؿ فعؿ المستدؿ » :ركؽ المغكيةػ كجاء في معجـ الؼ

                                                           
، 2/42،43، 2003، 1لبناف، ط-تح عبد الحميد ىنداكم، الدار العممية لمكتب، بيركت معجـ العيف، ،الفراىيدم (1)

 . (د،ؿ،ؿ)مادة 
 . 382، ص 2009مصر، - الجكىرم ،معجـ الصحاح،تح محمد تامر، دار الحديث، القاىرة(2)
 . (دلؿ)، مادة 1/224اسطنبكؿ، تركيا،   إبراىيـ مصطفى كآخركف ،معجـ الكسيط ، المكتبة اإلسالمية،(3)
-، تح، رفيؽ العجـ، مكتبة لبناف ناشركف، بيركت:  محمد التيانكم ،مكسكعة كشاؼ اصطالحات الفنكف ك العمـك(4)

 . 1/151، 1996، 1لبناف، ط
 . 18مصر، ص -معجـ التعريفات، تح صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة، القاىرة  الشريؼ الجرجاني،(5)
 . 68مصر،  ص - محمد سميـ، دار العمـ كالثقافة، القاىرة:  أبك اليالؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، تح(6)
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 أف إعمـ" ، " في الجدؿ اإلعراباإلغراب"  في رسالتو (ق328)كقاؿ ابف األنبارم 
 كقيؿ االستدالؿ بمعنى الٌدليؿ  ]...[االستدالؿ طمب الدليؿ، كما أٌف االستفياـ طمب الفيـ

   قاؿ تعالىاإليقاد بمعنى كاالستيقاد ]...[             [  البقرة

 الٌنظر فيو إلى عمـ ماال يعمـ في  بصحيحأك قد، الٌدليؿ عبارة عف معمـك يتكصؿ:أم  [17
.  (1)"مستقر العادة اضطرارا

 إمعاففاالستدالؿ عنده طمب الدليؿ كمعمـك يتكصؿ بو المجيكؿ عف طريؽ  
.  النظر في ىذا المعمـك 

.  (2)فأما األكؿ فيمكف تسميتو بالتعميؿ كيمكف أف يطمؽ عمى الثاني استدالال   
، ككما ذيكر آنفا (4)، كيطمؽ عمى ذكر الدليؿ(3)كاالستدالؿ مف مادة استفعاؿ مف الدليؿ   

ف الفعؿ استفعؿ داال عمى ـآنفا أف االستدالؿ فعؿ مستدؿ مف االستفعاؿ، كاالستفعاؿ 
.  (5)الطمب

ة استفعاؿ ك التي غمصف الدليؿ عمى ـكمما سبؽ يمكف القكؿ أٌف االستدالؿ  
.   كمف ذلؾ يككف االستدالؿ طمبا لمدليؿ،ة العربغتعني الطمب في ؿ

 االستدالؿ مرتبط بالدليؿ كيعني ىذا األخير المرشد الذم يتكصؿ بو إلى أفٌ ما بك
 كاالمتداد إلى اإلرشادالمطمكب فيككف االستدالؿ عبارة عف طمب  معرفة األمر

.  (6)المطمكب

                                                           
، 1971، 2لبناف، ط-  أبي البركات األنبارم ،اإلغراب في الجدؿ اإلعراب ، تح سعيد األفغاني، دار الفكر، بيركت(1)

 . 45ص 
 . 1/210التيانكم، الكشاؼ ، : ينظر  (2)
 ..20، ص 2002، 1عبد الغني الكفكرم، االستدالؿ عند األصكلييف ، دار السالـ، القاىرة، مصر، ط: ينظر  (3)
 عبد الكافي السبكي، رفع الحاجب  عمى ابف مختصر ابف الحاجب، تح، عمي معكض كاحد عبد المكجكد، عالـ (4)

 . 3/250، بف أحمد األصفياني، كبياف المختصر ، تح محمد فظير البقا، 480/ 4الكتب، بيركت، لبناف، ،
 . 178  محمد المبدم، معجـ المصطمحات المغكية كالصرفية ، مؤسسة الرسالة، ص (5)
 . 21عبد الغني الكفكرم، االستدالؿ عند األصكلييف،  ص : ينظر  (6)
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كما يمكف إضافة مفيـك آخر لالستدالؿ كىك ما جاء معجـ المصطمحات النحكية    
 (1 )«...ىك ضرب األدلة كاإلتياف بالشكاىد كما يشمؿ االستشياد ك البرىنة» الٌصرفية ك

. كقيؿ أيضا االستدالؿ طمب الدليؿ مف قبؿ إنساف يعمـ عاقؿ لو معرفة
ككرد  .(2)أف االستدالؿ طمب الدليؿ كتكمفو مف إنساف عاقؿ لو معرفة: كقيؿ أيضا 

 مفاىيـمفيكمو عند بعض المتكمميف، مف أمثاؿ أبك الحسف األشعرم الذم عرفو بعدة 
ىك النظر كالفكرة مف المفكر ك المتأمؿ كىك االستشياد كطمب الشيادة مف » :فقاؿ انو

. (3)«الٌشاىد عمى الغائب
ف المعنى األكؿ انتزاع الداللة، كالثٌاني المطالبة يااالستدالؿ لو معف» :كقاؿ أيضا

. (4)«بالداللة
ك الذم يقـك بالعممية أفأٌما األكؿ أم انتزاع الٌداللة، فيصد بو المستخرج لمداللة 

ك أاالستداللية، شخص كاحد، كأٌما الثٌاني كىك المطالبة بالٌداللة فيقصد بيا أٌف المستدؿ 
  .(5)الذم يقـك بالعممية االستداللية شخصيف

كمف خالؿ التعريفات التي سبؽ ذكرىا، يمكف تحديد مفيـك االستدالؿ في 
أٌنو عممية عقمية يقـك بيا شخص مستدؿ ذك معرفة، كيرتبط االستدالؿ باالصطالح 

 بما لـ يعمـ، أك بيدؼ البرىنة عمى صحة لـية العغبالدليؿ أك ىك المطالبة بالدليؿ ب
. النيا كىذا بالتأمؿ ك الربط بيف الجزئيات كاالستنتاج العقمي المحضطالقضية أك ب

.  كاالستدالؿ ىك الدليؿ الذم مف خاللو يمكف الحكـ إما ظنا أك قطعا  
كفضال عف ككنو مطالبة بالدليؿ بيدؼ البرىنة كالمطالبة بعمـ ما ال يعمـ فيك أيضا 

 . استخراج لمحكـ

                                                           
  . 83محمد المبدم، معجـ المصطمحات النحكية ك الصرفية ، ص:   ينظر(1)
 . 23خالد رمضاف حسف ،معجـ أصكؿ الفقو ، دار الركضة،،ص : ينظر  (2)
 .187،ص1979لبناف ، - دانياؿ جيماريو، دار المشرؽ، بيركت: مجرد مقاالت ، تح  أبك الحسف األشعرم،(3)
 . 188 المرجع نفسو، ص(4)
 . 25عبد الغني الكفكرم، االستدالؿ عند األصكلييف، ص : ينظر  (5)
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 :مجاالت االســتدالل وأنـواعه /اثاني 
االت مختمفة عف العمـك منيا عمـ المنطؽ كعمـ الفقو كعمـ جيتكسع االستدالؿ ليشمؿ ـ 

.  النحك
:   وأنواعهي مفهومهاالستدالل المنطق/ 1
 :همفهوم: أ   

يعتبر عمـ المنطؽ مف أكثر العمـك ارتباطا باالستدالؿ، ذلؾ عمى أٌف المنطؽ  
 ككؿ عممياتو اإلجرائية، كما االستدالؿ سكل عممية عقمية استنتاجاتوالعقؿ في  لىيعتمد ع
 .عمـ المنطؽ كأىميافي  مكقع الجزء مف الكؿ، إذ ىك أبرز آلية ق ككقكعو مفمحضة

عممية ذىنية تتمثؿ في االنتقاؿ مف قضية تسمى مقدمة » :كيعٌرؼ االستدالؿ بأٌنو  
إلى قضية أخرل تسمى نتيجة، كيتـ عادة التمييز بيف االستدالؿ اإلستنتاجي كىك الذم 

 . (1)«تككف نتيجة ضركرية كاالستدالؿ االستقرائي ىك الذم تككف نتيجتو محتممة
كىك كجكد ، كمف ىذا التعريؼ يتضح لمقارئ أىـٌ ما يمٌيز االستدالؿ المنطقي 

ىذه األخيرة إٌنما ىي حاصؿ يتـ " نتيجة" كالثٌاني يسمى " مقدمة" حديف أحدىما يسمى 
التكصؿ إليو اعتمادا عمى المقدمات، فإف كانت المقدمات متعددة كانت النتيجة محتممة 
ف كانت المقدمة كاحدة كانت النتيجة حاصمة  كىك ما يسمى باالستدالؿ االستقرائي، كا 

 . االستنتاجيكضركرية كاحدة ليس ليا احتماؿ كىك ما يسمى باالستدالؿ 
.  (2)"اج قضية مجيكلة مف قضية أك عدة قضايا معمكمةتاستف: " كيعٌرؼ أيضا بأنو 
يتـ التكٌصؿ مف خالليا إلى عمـ أمر مجيكؿ، مما يدؿ أف " مقدمة" كمعنى القضية ىنا   

.   لييا جديدة، كىذا ىك اليدؼ مف العممية االستدالليةإالقضية المتكصؿ 

                                                           
، 1ركبيرت مارتف، مدخؿ لفيـ المسانيات، تر عبد القادر المييرم، لمنظمة العربية لمترجمة، بيركت، لبناف، ط  (1)

 . 203، ص 2007
 . 22االستدالؿ عند األصكليف، ص   عبد الغني الكفكرم،(2)
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الٌدايـ بأنو آلية ذىنية يتـ مف خالليا الخركج بحكـ ما عمى  كما عرفو عبد العزيز
 مف مقدماتيا كقد يككف ىذا الحكـ إما الزما انطالقا بالكذب، أكقضية معينة بالصدؽ 

ما محتمال أك كما سماه ىك باإلمكاف ك االستحالة .  (1)كا 
المنطؽ يبحث في صكر » :كلتكضيح العالقة بيف عمـ المنطؽ كاالستدالؿ فإف
ٌف الذىف ينتقؿ مف أمكر (2)«الفكر كأٌف فكرنا إٌنما يحصؿ حسب بعض القكاعد المنٌظمة ، كا 

 بدراسة عممية االنتقاؿ عف لحاصمة إلى أمكر مستحصمة، كىنا يأتي دكر المنطؽ إذ يعف
.  (3 )(نتائج )إلى األمكر المستحصمة  (مقدمات)ىذه األمكر الحاصمة 

كمف ثٌمة فإف األمكر المستحصمة أك المنتقؿ إلييا أك النتائج ىي أمكر مطمكب 
تعني الطمب كبذلؾ فاألمر المستحصؿ " استفعؿ" عمى صيغة " استحصؿ" حصكليا ك 

 مطمكب حصكلو، كالذم يطمب ىذا الحصكؿ ىك األمكر الحاصمة ك المسمـ بيا أمرىك 
  .(4) منياباالنطالؽبحيث تستكجب حصكؿ أمكر أخرل مف خالليا أك 

عمـ المنطؽ يبحث في قكانيف االنتقاالت مف األقكاؿ المسٌمـ بيا إلى األقكاؿ » كبذلؾ فإف 
 .(5)«المطمكبة

يمكف أف يجمع  (االستمزاـ ) رؤية الدكتكر طو عبد الرحماف فإٌف مصطمح كحسب
كليذا تعدد تسميات عمـ  (االستنتاج)ك  (الطمب )ك  (القكؿ )ثالثة مفاىيـ ضمنو كىي 

عمـ )ك (عمـ الدليؿ )ك  (عمـ االستمزاـ)ك  (عمـ االستنتاج)ك  (عمـ الطمب )المنطؽ بيف 
.  (االنتقاؿ

                                                           
، 2008الدايـ، االستدالؿ النحكم نحك نظرية معاصرة ألصكؿ النحك العربي، القاىرة،  عبد العزيز عبد: ينظر  (1)

 . 13ص
 . 65، ص2الجزائر، ط-  محمكد يعقكبي ،دركس المنطؽ الٌصكرم،  ديكاف المطبكعات الجامعية، بف عكنكف(2)
، (مخطكط)خديجة كالتمة،االستدالؿ في مناىج البمغاء كسراج األدباء ألبي حـز القرطجف، رسالة ماجستير :  ينظر(3)

 .13، ص2011-2010كمية اآلداب كالمغات، قسـ المغة العربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 
، 1998، 1لبناف، ط-المساف ك الميزاف أك التككثر العقمي ، المركز الثقافي العربي، بيركت ،طو عبد الرحمف:  ينظر(4)

 . 87/ 68ص 
 . 87المرجع نفسو، ص   (5)
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، كما يفيد معنى االستنتاج كيفيد معنى الدليؿ فإنو (الٌمزـك )كلٌما كاف عمـ المنطؽ يفيد    
في ككنو يفيد كؿ المعاني السابقة إضافة إلى أنو معو يكافؽ االستدالؿ ذلؾ ألنو يتقاطع 

كىي صيغة تفيد الطمب ك الذم يتضمنو عمى المنطؽ أيضا،  (استفعاؿ )عمى صيغة 
ألنو ككما ذكر آنفا يبحث في قكانيف االنتقاؿ بيف األمكر الحاصمة ك األمكر المستحصمة 

 . (1)«عمـ المنطؽ كىك عمـ االستدالؿ»  كىي أمكر مطمكبة، كمف ىذا يمكف القكؿ أف
ىك ما ( Syllogismes)االستدالؿ المنطقي مرتبط ما يسمى السيمكجسمكس » ك    

يعرؼ بالقياس، الذم ىك عبارة عف استدالؿ يستنتج فيو مف مقدـ يجمع بيف حديف بحد 
.  (2)«ثالث
:  كيمكف تمخيص ما سبؽ القكؿ فيو في نقاط ىي  
عمـ المنطؽ عمـ يعتمد عمى العقؿ كاف الستدالؿ آلية عقمية بحتو يتـ التكصؿ بيا إلى    

 معمكمة، كىذا ما يتميز االستدالؿ المنطقي إذ ينطمؽ فيو أمكرمعرفة مجيكؿ انطالقا مف 
مف مقدمات لمكصكؿ لنتائج كىكذا يككف االستدالؿ عممية اك سمسمة مف النظرات 

المتعاقبة التي يحصؿ بعضيا مف بعض، فيكشؼ المجيكؿ االستدالؿ بالمعمـك بحثا عف 
 .( 3)حقائؽ أك ثباتا لحقائؽ سابقة

ؽ منيا في صدقيا ككذبيا كفي ثبكتيا ؿج العممية االستداللية تابعة لممقدمات المنطئنتا   
.  ك انتقائيا

:  أنكاعو/ب
إذا أراد الباحث الكقكؼ عمى أنكاع االستدالؿ في مجاؿ عمـ المنطؽ فإنو يجد أف ىذه  

.  األنكاع تككف بحسب المقدمات المنطمؽ منيا

                                                           
 2008مصر،-القاىرة االستدالؿ النحكم نحك نظرية معاصرة ألصكؿ النحك العربي، عبد العزيز عبد الدايـ،:  ينظر(1)

 . 19، ص 
 . 114 محمكد يعقكبي، دركس المنطؽ الصكرم ، ص (2)
 . 65/66، ص 2004 تماـ حساف، األصكؿ دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب،عالـ الكتب،: ينظر(3)
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:  االستدالل المباشر
مقدمات كاحدة كىك استدالؿ ال يكجد فيو حٌد اؿكىذا الٌنكع مف االستدالؿ تككف فيو  
 . (1)ؿ الحد األكبر كالحد األصغرصؼمأكسط 

كىذا النكع مف االستدالؿ سمي باالستدالؿ المباشر، ألنو يتـ التكصؿ إلى النتيجة 
حؿ نتيجة  مثال عندنا المقدمة غربت الشمس  ،فيو بطريقة مباشرة اعتمادا عمى مقدمة كاحدة

كنتيجة االستدالؿ المباشر نتيجة حتمية كفيو يتـ االستدالؿ بصدؽ قضية عمى  الميؿ،
(2)قضية أخرل أك كذبياصدؽ 

  .(3) كما يعتمد فيو عمى قكانيف الفكر األساسية،
  .(4)االستدالؿ بالنقيض كاالستدالؿ بالتقابؿ: كلو أقساـ ىي

:  االستدالل غير المباشر
: ىذا االستدالؿ عمى عكس سابقو

كىك الذم يحتاج فيو الباحث إلى أكثر مف قضية كاحدة حتى يتكصؿ إلى النتيجة 
.  (5)المطمكبة

ىك ما يتكصؿ بو إلى نتيجة مف مقدمتيف أك أكثر بينيما » كفي تعريؼ آخر 
.  (6)«كاسطة تربطيما

يبدك أٌف كجكد الحد األكسط بيف الحديف األكبر ك األصغر، ىك الذم جعؿ مف   
 .ألنو ال يتكصؿ لمنتيجة مباشرة بؿ يعتمد عمى آلية القياس: االستدالؿ غير مباشر

                                                           
سكريا، - عبد الرحمف حسف الميداني، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ ك المناظرة، ، دار القمـ، دمشؽ : ينظر  (1)
 . 150، ص 1993، 4ط
 .150عبد الرحمف حسف الميداني،ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ كالمناظرة،ص: ينظر  (2)
 . 66تماـ حساف، األصكؿ ، ص : ينظر  (3)
 . 150حسف الميداني ، ضكابط المعرفة كأصكؿ االستدالؿ ، ص : ينظر  (4)
 . 150 المرجع نفسو، ص (5)
 . 227 نقال عف يعقكب الباحسيف، طرؽ االستدالؿ كمقدماتيا، ص 79 مسائؿ فمسفية، ص (6)
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يجب االلتزاـ »  إلى أٌنو في االستدالؿ المنطقي غير المباشر اإلشارة نبغيكت 
ر ك األصغر ك الحد األكسط الذم ببقكاعد التركيب كىي قكاعد تمتـز كجكد الحديف األؾ

.  (1)« المقدمتيف كال يظير في النتيجة يظيرفي
كيختمؼ االستدالؿ غير المباشر في ككنو يحكم أكثر مف مقدمة كما أنو يتـ 

، 2 ك المقدمة1 المقدمة بيفك النتيجة باالعتماد عمى آلية القياسأالتكصؿ فيو إلى الحكـ 
فالقياس عممية أساسية في االنتقاؿ مف المقدمات إلى النتائج، كالتي قد تككف الزمة لزكما 

صحيحا، إذ ال يتطرقيا شؾ في صحتيا، كقد تككف الزمة لزكما فاسدا أم أف النتيجة 
.  غير صحيحة

ضاؼ إلى القياس مف أقساـ االستدالؿ غير المباشر، عمميتي االستقراء مك  
(2)كالتمثيؿ

. 

تاـ كناقص، فأما التاـ ينظر إلى جميع جزئيات :  فينقسـ لقسميفالستقراءاأٌما 
ما االستقراء الناقص تدرس فيو بعض جزئيات الشيء كتعتبر  الشيء كىك يفيد اليقيف كا 
أساسا تمحؽ بيا باقي الجزئيات، كيككف الحكـ فييا حكما ظنيا كيقسـ االستقراء الناقص 

.  (3)إلى رياضي كعممي
األكؿ ىك القياس االقتراني كالثاني ىك القياس :  أيضا ينقسـ لقسميفالقياس

حممي كشرطي، كيتميز القياس االقتراني بأف : االستثنائي، كاالقتراني ينقسـ لقسميف
 كيمتاز القياس االستثنائي بكجكد أداة ،عناصره فييا اقتراف كنتيجة مكجكدة في مقدمتيو

.  (4 )استثناء بيف مقدمتيو

                                                           
 . 15، 14خديجة كالتمة، االستدالؿ في منياج البمغاء ك سراج األدباء ألبي حـز القرطجني، ص : ينظر  (1)
  . 66 تماـ حساف ،األصكؿ، ص (2)
 . 193، 192حسف الميداني، ضكابط المعرفة ك أصكؿ االستدالؿ ، ص : ينظر  (3)
 . 228، ص نفسوالمرجع : ينظر  (4)
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 أكاألٌكؿ ىك األصؿ كىك المقيس عميو :  مف أربعة أركافؼ فيتأؿٌ التمثيلأٌما 
الممثؿ بو، كأماـ الثاني الفرع ىك المقيس أك الممثؿ، ك الركف الثالث فيك العمة الجامعة 

  .(1)كىي سبب التمثيؿ، كالركف الرابع كىك الظاىرة أك الحكـ
:  كالمثاؿ اآلتي يكضح االستدالؿ غير المباشر

(.   1مقدمة  )كؿ إنساف عاقؿ -
(.  2مقدمة  )زيد إنساف - 

  .فعالقة القضية الثانية مع القضية األكلى أنتجت حكما كىك المسمى نتيجة

المقدمات بيف بطة المنطقية اإف بنية كؿ استدالؿ تتضمف مقدمات كنتائج ك الر»     
 .(2)«كالنتيجة

شارة إلى أف مادة االستدالؿ تتمثؿ في العناصر الثالثة التي تككف بنية اإلكينبغي     
 لزكما قد يككف صحيحا مثؿ ما كاف في المثاؿ السابؽ حيث أنو  عمييااالستدالؿ كيترتب

 :  اآلتيمثاؿاؿ ، كما فيكؿ إنساف عاقؿ كزيد عاقؿ، كقد يككف لزكما فاسدا

زيد عربي         زيد كريـ    كؿ عربي كريـ        
  (نتيجة )       (ب)مقدمة         (أ)مقدمة        

.  ىذا الٌمزـك فاسد، ألف الكـر صفة عرضية كليس بالضركرة أف يككف كٌؿ عربي كريـ
:  غير المباشر فيالمباشر يختمؼ عف أف االستدالؿ : كيخمص البحث إلى      

.  مقدماتو مختمفة كمقدمة االستدالؿ المباشر كاحدة/1
.  نتيجة ظنية احتمالية كنتيجة االستدالؿ المباشر كاحدة ضركرية كالزمة/ 2
ىـ عممية يتميز بيا االستدالؿ المنطقي عمكما إذ بو يتكصؿ إلى النتائج أالقياس ىك / 3

  . (3)انطالقا مف المقدمات

                                                           
 . 291المرجع السابؽ، ص : ينظر  (1)
 . 174، ص 1989دار التقدـ بمكسكك، مكسكك، ركسيا، :  ألكسندرا غيتمانكفا ،عمـ المنطؽ، تر(2)
  . 16خديجة كالتمة، االستدالؿ في منياج البمغاء كسراج األدباء، ص :   ينظر(3)

 عاقؿزيد
عععععععععا

نتيييييي)قعاقؿ
) 
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 : مخطط عن االستدالل المباشر
 
 

 الحد األكبر                     الحد األكسط                  الحد األصغر                       
 : مخطط بين االستدالل بنوعيه المباشر وغير المباشر وما يمحق بهما

 
 
 
 
 
 

                                            
 التمثيؿ         االستقراء           القياس                                           

 
 األصؿ    الفرع    العمة  الحكـ تاـ   ناقص اقتراني    استثنائي                                                                                                         

                                    
                                                         رياضي       عممي   

: االستدالؿ الفقيي/ 2
مف المعمـك أف الحضارة اإلسالمية قد تأثرت بما عداىا مف الحضارات، ال سيما   

 التأثر عمى تفكير العمماء اإلسالمييف كفي طريقة  ىذاالثقافة اليكنانية، حيث انعكس
 اطرحيـ ألفكارىـ كصكغيـ ليا، كتخريج أحكاميـ، فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر فقد بد

.  تأثير المنطؽ اليكناني في الفقو اإلسالمي بصكرة كاضحة
 :مفيكمو

 النتيجة  (02)مقدمة  (01)مقدمة 

 االستدالؿ المنطقي 

 غير مباشر  مباشر 

االستدالؿ 
 بالتقابؿ 

االستدالل 

 بالنقيض 
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ؿ بيا إلى استنباط األحكاـ صالقكاعد التي يتك» :يعٌرؼ عمـ أصكؿ الفقو بأنو 
 باألحكاـ الشرعية العممية مف أدلتيا ىكا لعمـ» ككذلؾ (1)«الشرعية مف األدلة

 (2)«التفصيمية
حاؿ ك ككيفية االستدالؿ بيا اإلجماؿبأنو أدلة الفقو عمى سبيؿ » كيعرفو اآلمدم 

.  (3)« ؿ بياتدٌ المس
كيبدك مف التعاريؼ السابقة أف عمـ أصكؿ الفقو بحث في أدلة األحكاـ الشرعية 

األصكؿ ىك األدلة ك الفقو ىك العمـ باألحكاـ الشرعية الفرعية عف أدلتيا التفصيمية » أك
.  (4)«باالستدالؿ

ت منيا األحكاـ الشرعية باالعتماد نبطفعمـ أصكؿ الفقو يبحث في األدلة التي است
. عمى األدلة التفصيمية بكاسطة االستدالؿ

 
كىك في اصطالح عمماء « بأنو مف طمب الدليؿ كتكٌمفو» أما االستدالؿ الفقيي فقد عٌرؼ 

(5)كال قياس... الفقو ما ليس بنص كال إجماع
. 

.  (6)«كؿ دليؿ ما ليس بنص كال اجماع كال قياس» أك ىك 
فيو إلى الحكـ الٌشرعي  رنظطمب الدليؿ الشرعي، لمتكصؿ بصحيح اؿ»  :كقيؿ أيضا 

 .(1)«سكاء أكاف الٌدليؿ مف الٌنصكص أك مف غيرىا

                                                           
 14، ص1969، 6 محمد الخضرم، أصكؿ الفقو، المكتبة التجارية الكبرل، ط(1)
، بيركت   ابف الحاجب،(2) ، 1لبناف، ط- مختصر منتيى السؤاؿ ك األمؿ في عممي األصكؿ ك الجدؿ ، دار ابف حـز

 . 201، ص 2006
  . 97 عبد الكافي السبكي ،رفع الحاجب عف مختصر ابف الحاجب، ص (3)
 نقال عف مختصر منتيى السؤاؿ ك األمؿ في عممي األصكؿ ك 5 ك 4ص / 1المستصفى في عمـ أصكؿ الفقو، ج  (4)

 . 201الجدؿ، ص 
 . 33معجـ أصكؿ الفقو، ص   خالد رمضاف حسف،(5)
، 2لبناف، ط- عبد الكىاب بف عمي السبكي ، جمع الجكامع في أصكؿ الفقو، دار الكتب العممية، بيركت: ينظر  (6)

 . 107، ص 2003
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 اك المالحظة التي يستنتجيا الباحث أف المفيـك أك التعريؼ األخير جعؿ االستدالؿ طمب  
لدليؿ دكف أف ينفي أنو قد يككف مف النصكص، عكس التعريؼ الذم قبمو الذم جعمو كؿ ؿ

ىك ىنا يقصد الدليؿ الذم يككف  )جماعا، ك إدليؿ بشرط أف ال يككف نصا كال قياسا كال 
  .(2 )(حاب حاؿ أك مصالح مرسمةتصاس

كيطمؽ في العرؼ عمى » : مفيـك االستدالؿ عند األصكلييف فيقكؿ" الكفكم"كيزيد
جماع  ك عمى نكع خاص مف الدليؿ، كقيؿ، في عرؼ أك غيرىما أإقامة الدليؿ مف نص كا 

ف األثر إلى المؤثر أك ـ المدلكؿ سكاء أكاف ذلؾ  إلثباتأىؿ العمـ تقرير الدليؿ
. (3)«العكس
ىك طمب الداللة ك النظر فييا لمكصكؿ إلى العمـ : كاالستدالؿ » "الجٌصاص"يقكؿ 

. (4)«بالمدلكؿ
ـ التأمؿ في ىذه الداللة، كربما ث ،صيغتو معنى الطمببكىك طمب لمداللة ألنو يفيد 

لكصكؿ إلى المدلكؿ كىك المطمكب ك يتمثؿ في اكاف مف األصح قكلو طمب الدليؿ، بغية 
.  الحكـ

األكؿ ىك ذكر الدليؿ دكف : كبالعمـك فإف االستدالؿ عند األصكلييف أطمؽ بمعنييف  
ف ال يككف نصا كال إجماال كال قياسا كىنا يطمبكف نكعا أ  بشرطتحديد، كالثاني ذكر الدليؿ

  .(5)خاصا مف األدلة

                                                                                                                                                                                
 . 55، ص 2000سكريا، -معجـ مصطمحات أصكؿ الفقو، دار الفكر، دمشؽ  مصطفى قطب سانك،(1)
 . 107ص : المرجع نفسو: ينظر  (2)
، ص 1998، 2لبناف، ط-الكميات في معجـ المصطمحات ك الفركؽ المغكية،  مؤسسة الرسالة، بيركت  الكفكم،(3)

114 . 
، 4، ج1994، 2عجيؿ جاسـ ،التراث اإلسالمي، ط:  الجصاص،أصكؿ الفقو المسمى بػالفصكؿ في األصكؿ،تح (4)

  . 09ص 
 .22ص : يعقكب بف عبد الكىاب الباحسيف، طرؽ االستدالؿ كمقدماتيا عند المناطقة ك األصكلييف: ينظر  (5)
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ما أمكف التكصؿ إلى معرفة الحكـ سكاء أكاف باالعتماد عمى دليؿ » كىك أيضا 
مف النصكص أك باإلجماع أك قياس أك لـ يكف كطمب الدليؿ قد يككف مف المجتيد أك مف 

.  (1)«السائؿ إلى المستدؿ
القرآف : االستدالؿ الفقيي ىك استخراج األحكاـ الشرعية بكاسطة أدلة ىي» ككذلؾ 

.  (2)«ك السنة كاإلجماع ك القياس كاالستحساف ك المصالح المرسمة
ف ىناؾ مف عٌرؼ االستدالؿ عمى أنو إقامة الدليؿ كمنيـ مف أكمف التعريفات السابقة نجد 

. عٌرفو بأنو طمب الدليؿ كمنيـ مف جعمو ذكرا لمدليؿ
لـ ترد  (كذكر الدليؿ/ إقامة الدليؿ/ الطمب ) كفي الحقيقة ذكر ىذه األلفاظ الثالثة 

مترادفة فالطمب يعني الكقكؼ عمى الدليؿ كحقيقتو، كداللتو عمى الحكـ سكاء ذكر الدليؿ 
بعده أـ لـ يذكر، أماـ ذكر الدليؿ قد يككف عالمة عمى الحكـ كقد يككف أما إقامة الدليؿ 

فال تتعدل ككنيا عالمة عمى الحكـ الشرعي، فالطمب أعـ مف الٌذكر كالٌذكر أعـٌ مف 
.  (3 )خصي بينيمااألاإلقامة كىي 

كمما سبؽ يتبيف أف االستدالؿ الفقيي عمى اختالؼ مكارده كاختالؼ تعريفاتو ال يخرج  
جماع كقياس كمصالح مرسمة، كىذا مف إعف ككنو مرتبط بالدليؿ الشرعي مف قرآف كسنة ك

يستدؿ عمييا كىي ،جؿ استنباط األحكاـ الشرعية لممكمفيف، كىذه األحكاـ المستنبطة أ
.  أكلك العمـ اجتيادات 

 
 
 
 

                                                           
 . 23، ص 2003، 1لبناف، ط-ىيثـ ىالؿ ،معجـ مصطمح األصكؿ، دار الجيؿ،بيركت: ينظر  (1)
 . 66تماـ حساف، األصكؿ، ص   (2)
 . 40ينظر، عبد الغني الكفكرم، االستدالؿ عند األصكلييف، ص   (3)
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:   كأنكاعو ،مفيكمواالستدالؿ النحكم/3
  :قمفيـك/ أ  

االستدالؿ النحكم لـ يرد لو تعريؼ محدد عند جميكر النحاة، بؿ تـ في الحقيقة أٌف 
 مف التكصؿ إليو مف مجمكع المفاىيـ ك التي ارتبطت أغمبيا بإيراد دليؿ مف األدلة النحكية

  .أجؿ إثبات القاعدة النحكية
 لـ الفقو قد تأثر بعض الشيء بالفكر اليكناني، فإنو قد أثٌر النحك العربيعإذا كاف 

ىما في بيئة كاحدة، ثـ شىغىؼه المسمميف في تمؾ الحقبة بالتفقو كفي دينيـ خصكصا كأنيما 
عمـ الفقو ك أصكلو، قد انعكس انعكاسا كاضحا في تفكير العمماء ؿلبيئة الفقياء كميميـ ك 

. ك بخاصة في مجاؿ النحك ك أصكلو
 ىك معالجة األدلة مإذ االستدالؿ النحك» :كيعرفو عبد العزيز عبد الدايـ فيقكؿ

جؿ إخراج قكاعد التركيب مف نصكص أالنحكية التي تسمى أيضا مصادر النحك، مف 
 .(1)«الٌمغة

جراء يقـك عميو أصكؿ النحك حتى أننا يمكف أف نسمي، إكيمكف اعتبار االستدالؿ 
.  (2)أصكؿ النحك بنظرية االستدالؿ النحكم، كىذا ألنو الجزء األىـ كاألبرز فيو

كىذا القكؿ كاؼ كدليؿ عمى ارتباط النحك بعممية االستدالؿ ارتباطا كثيقا بؿ غف 
النحك كمو استدالؿ، ألنو العممية المعتمد عمييا في عممية التقعيد كلما كاف االستدالؿ 

 العالمات التي تظير أكاعتمادا عمى اآلثار المغكية - كما سبؽ في تعريفو– تقريرا لمدليؿ
نص عمييا المغة كال نص تعمى آخر الكممات، ىذا النظاـ عبارة عف قكاعد تجريدية لـ 
نما تكممكا كفقيا، إنما استدؿ عمييا النحاة (3)عمييا العرب، كا 

. 

                                                           
 . 03االستدالؿ النحكم ، ص   عبد العزيز عبد الدايـ،(1)
 . 11المرجع نفسو، ص : ينظر  (2)
 . 19، ص نفسوالمرجع : ينظر  (3)
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كمنو فإف االستدالؿ آلية عقمية تتناسب مع النحك، كىك أقرب أف يتصؼ النحك لو، 
كىك عممية مركبة غير بسيطة إذ يحكم عددا مف اإلجراءات كالكصؼ كالمقارنة 

. (1)كالتصنيؼ ك القياس ك التقييـ
كىناؾ حقيقة يجب ذكرىا كىي أف االستدالؿ العربي مبني عمى حمؿ الشيء عمى 
شيء آخر ك إجرائو عميو لكجكد جامع بينيما، يستدؿ عميو الباحث، كىذا ىك األساس في 

.  (2)العممية االستداللية
 ، بؿ مجرد ذكر الدليؿندكبما أٌف االستدالؿ يرتبط باإلقرار بالدليؿ فإنو ال يقؼ ع

.   (3)يتطمب النظر في طريقة االستدالؿ ككيفية الكصكؿ إلى المطمكب جممة ك تفصيال
 أنكاعحمؿ الشيء عمى آخر يدخؿ في نكع مف بكمف الظاىر أف المقصكد 

".  االستدالؿ بالقياس: "  جزء مف العممية االستداللية كىكأكاالستدالؿ 
كيضاؼ إلى ما سبؽ أف االستدالؿ النحكم يبني عمى السماع ك القياس  

 ما يسمى عدـ النظير أككاالستصحاب كما يعتد االستدالؿ النحكم باألصؿ ك استحساف 
(4)لي ذكرىا في أنكاع االستدالؿمكس

. 

كخالصة لما سبؽ فإف االستدالؿ مصطمح يستعمؿ في فركع مختمفة مف العمـ، ك  
ا ج، أٌف األكؿ نتا(الفقيي، النحكم/ المنطقي )الفرؽ بيف االستدالؿ في الفركع الثالثة 

 أف إسالمي خالص مع أنيما تأثر بسابقيما، كما جلمفكر اليكناني ك الثاني كالثالث نتا
 إذ يعتمد فيو بالمقدمات كالنتائج، استنتاجيالفرؽ اآلخر يكمف في أف االستدالؿ المنطقي 

 فيك عبارة عف استنباط ألحكاـ شرعية مكجكدة أصال في مصادر لفقييكاالستدالؿ ا
جماع كمصالح مرسمة  )الشريعة  .  (5 )(...القرآف كسنة كا 

                                                           
 . 20المرجع السابؽ، ص : ينظر  (1)
 . 219، ص 2008التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ النحك، دار الكعي، الجزائر، د ط، : ينظر  (2)
 . 220المرجع نفسو، ص : ينظر  (3)
 . 67، 66تماـ حساف األصكؿ ، ص :  ينظر  (4)
 .65،66المرجع، نفسو، ص : ينظر  (5)
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اج القكاعد ك األنظمة التي تحكـ المغة خرأٌما االستدالؿ النحكم فييدؼ منو إلى است
.  ثبات ىذه القكاعد عف طريؽ تقرير الدليؿإ بلكذلؾ بالنظر في أدلة النحك، كما يعف

:  أنواعه/ ب
اعمـ أف أنكاع االستدالؿ كثيرة تصرخ » :يكرد ابف األنبارم أنكاع االستدالؿ فيقكؿ 

 االستدالؿ قد يككف بالتقسيـ أفعف حد الحصر، كأنا أذكر ما يكثر التمسؾ بو، كجممتو 
 . (1)«كقد يككف باألكلى كقد يككف ببياف العمة كقد يككف باألصكؿ

أنكاع االستدالؿ النحكم تخرج عف الحصر كقد ذكر ابف األنبارم أٌف جد الباحث م
 .ما شاع منيا ككثر استعمالو

 (2)ىذه األنكاع في باب سماه في أدلة شتى ( ىػ911ت  )كقد ذكر السيكطي  
في " بالتقسيـ" كذكر االستدالؿ " االستدالؿ ببياف العمة ك االستدالؿ بٌاألصكؿ" كذكر فيو 

(3)مسالؾ العمة
. 

يذكر » كلإلشارة فإف التقسيـ ذكر في كتب األصكؿ مقركنا بالسبر كيعني بأف 
جميع الكجكه المحتممة ثـ يسبرىا أم يختبرىا فيبقي ما يسطح ك ينفي ما عاداه 

  .(4)«بطريقة
كاالستدالؿ بالتقسيـ عمى الضربيف األكؿ أف يذكر األقساـ التي يجكز أف يتعمؽ 

الـ تككيد ألنيا تدخؿ « لكف» ف يبطؿ ككف الالـ الداخمة في خبرأالحكـ بيا فيبطميا، ؾ
( 5 )(لكف )كالتي تدخؿ في جكاب القسـ، كمف ذلؾ بطؿ دخكليا في خبر   (إفٌ )مع 

                                                           
  . 128 ابف األنبارم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب، ص (1)
، ص 2008، 3مصر، ط - االقتراح في عمـ أصكؿ النحك، تح مصطفى خميؿ مكتبة اآلداب، القاىرة  السيكطي،(2)

 . 228 ك 226
 . 197المصدر نفسو، ص   (3)
 . 197االقتراح في عمـ أصكؿ النحك، ص   السيكطي،(4)
  . 199، كاالقتراح في عمـ النحك، ص 220التكاتي بف تكاتي، محاضرات في أصكؿ النحك، ص :  ينظر(5)
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كالثاني أف يذكر األقساـ التي يجكز أف يتعمؽ الحكـ بيا فيبطميا إال الذم يتعمؽ بو الحكـ 
فتصيب زيدا إما أف يككف باإلضافة مستثنى  (زيدناإال قاـ القـك  )مف جية فيصبح مثؿ 

ما بالتقدير  (استثنى )بمعنى  ما  (إال)كغما بالفعؿ المتقدـ بتقكية  (إال أف زيدا لـ يقـ )كا  كا 
 . (1 )(ال)ألنيا مركبة مف إف المخففة ك 

ىذه الكجكه األربع التي يمكف أف يتعمؽ بيا الحكـ، ثـ يأتي لكؿ كجو فيبطمو كيبرىف عمى 
  .*بطالنو

كىك أف يبني في الفرع المعنى الذم تقمؽ بو الحكـ في » :أما االستدالل باألولى 
.  (2 )«...األصؿ كزيادة 

يبيف : األكؿ أف:  فقاؿ ابف األنبارم أنيا عمى كجييفأما االستدالل ببيان العمة
، كىنا لو أف يستدؿ عمى (3)العمة كيستدؿ بكجكدىا في مكضع الخالؼ ليكجد الحكـ بيا

 . (4 )الفاعؿ لجريانو عمى حركة الفعؿ كسككنو عمؿ اسـ
في مكضع الخالؼ ليعدـ  (عدـ كجكدىا)الثاني أف يبيف العمة ثـ يستدؿ بعدميا  

الخفيفة ال تعمؿ، كىذا ألنيا مخففة مف الثقيمة  (إفٌ  )الحكـ كمثالو أف يستدؿ مف قاؿ أف 
 لتشبييا بالفعؿ كلما خففت ذىب شبييا بالفعؿ ك بالتالي ؛الثقيمة عاممة (إف )كلما كانت 
  .(5)عيدـ عمميا

 

 

 

                                                           
 . 128ابف األنبارم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب، ص : ينظر  (1)
  كذكرىا عنو السيكطي في االقتراح 128،131 فصميا إبف األنبارم في اإلغراب في جدؿ اإلعراب ص *
 . 131اإلعراب، ص  اإلغراب في جدؿ: ابف األنبارم (2)
 . 132لمع األدلة ، ص  ابف األنبارم،(3)
 . 226،227السيكطي ،االقتراح ، ص : ينظر  (4)
 . 227السيكطي ص :  ك االقتراح132لمع األدلة، ابف األنبارم ص : ينظر  (5)
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:  االستدالل باألصول
مف تمسؾ باألصؿ استغنى عف إقامة الدليؿ » : اإلنصاؼيقكؿ ابف األنبارم في 

 .(1)«كمف عدؿ عف األصؿ بقي مرتينا بإقامة الدليؿ
كمثاؿ يكضح معنى االستدالؿ باألصكؿ ما أكرده ابف األنبارم كالذم يستدؿ عمى  

 فيستدؿ بأف ، النكاصب ك الجكاـزق مفبطالف الرأم القائؿ بأف الفعؿ المضارع يرتفع لتعرم
 الرفع قبؿ النصب ك الجـز ألف الرفع صفة أفٌح ألٌف األصكؿ تدؿ عمى صالقكؿ ىذا ال م

الفاعؿ ك النصب صفة المفعكؿ، ك الفاعؿ قبؿ المفعكؿ كأما الجـز فيك صفة في األفعاؿ 
ك الرفع في األصؿ صفة األسماء كلما كانت األسماء رتبيا قبؿ األفعاؿ كاف الرفع أكؿ 

. (2)كقبؿ الجـز
:  ؟قواعد التوجيهأم قواعد االستدالل / ج

كىك مصطمح جاء بو تماـ " قكاعد التكجيو" شاع عند النحاة المتأخريف مصطمح 
تمؾ المنيجية التي كصفيا النحاة ليمتزمكا بيا عند النظر في المادة " حساف كعٌرفو بأنو 

كحسب "  (3 )(سماعا كانت أـ استصحاب أـ قياسا التي تستعمؿ الستنباط الحكـ )المغكية 
الدكتكر تماـ حساف فإف الناحية حيف فقدكا المغة ألزمكا أنفسيـ بيذه القكاعد، كأكرد عمة 

إنما آثرت تسميتيا بقكاعد التكجيو الرتباطيا بالتعميؿ » :إذ يقكؿ" بقكاعد التكجيو" تسميتيا 
 .(4 )«....كبتكجيو األحكاـ 

.  (5)كأطمؽ عمى قكاعد التكجيو ىذه مصطمح القكاعد الكمية 

                                                           
 . ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ(1)
 . 132،133ابف األنبارم، لمع األدلة ، ص : ينظر  (2)
 . 190 تماـ حساف ،األصكؿ، ص (3)
 . 190المرجع نفسو، ص   (4)
جدؿ النص كالقاعدة قراءة في نظرية النحك العربي بيف النمكذج كاالستعماؿ، رسالة دكتكراه   األميف مالكم،(5)
 . 270، ص 2009الجزائر،-، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية، قسـ المغة العربية،جامعة باتنة(مخطكط)،
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القكاعد االستداللية كالقكاعد : كقد قسـ تماـ قكاعد التكجيو الثالثة أقساـ ىي
.  (1)المعنكية كالقكاعد المبنكية

يد تقعفإنو قد أدخميا في إجراءات اؿ" الضكابط المينجية"نو أطمؽ عمييا اسـ أكبما  
جراء اؿ يد ىذا يقابمو االستدالؿ، أما لفظة التكجيو التي آثر تسمية القكاعد بيا ىك تقعكا 

.  (2)إجراء تاؿ لعممية االستدالؿ النحكم كىي بذلؾ مف االستدالؿ
كحقيقة أف الدكتكر تماـ حساف بتقسيمو ىذا كقع في مطٌبة الخمط بيف قكاعد األبكاب  

. (3)كالقكاعد النحكية
مصطمح التكجيو يجعؿ مف تمؾ القكاعد مقتصرة عمى كظيفة كاحدة مف بيف كظائؼ "ك  

.  (4)"عدة كليذا كاف مف األرجح تسميتيا بقكاعد االستدالؿ
كىذا ألف التكجيو إجراء جزئي مف عممية االستدالؿ كىك عممية تالية لو كبذلؾ كاف  

.  أرجح مف قكاعد التكجيو" قكاعد االستدالؿ" مصطمح
:   أخرىمصطمحاتاالستدالل مع :ثالثا
:  الفرق بين االستدالل و االحتجاج /1

النحك يصادؼ حتما مصطمحات متعددة تميز المنيج، أصكؿ مف ينظر إلى عمـ  
ا متعاكسا، كاآلخر يشكبو قذلؾ كقد يبدك بعضؾ كىك ليسقد يبدك بعضيا مترادفا 

 كمعرفة الفركؽ الجذرية ت بيف ىذه المصطمحافريؽالغمكض، ليذا يحتاج الباحثكف إلى الت
إذ " اججاالحت" ك الطفيفة بينيا، كلعؿ أكثر مصطمحات أصكؿ النحك ترددا مصطمح 

يرتبط بتمؾ الفترة التي دٌكنت فييا المغة كقعدت فييا القكاعد فكثيرا ما يصادؼ الباحث في 
 ... بكذا كاحتجمصطمح كاف يحتج بيذا كعصر االحتجاج " كتب أصكؿ النحك"

                                                           
 . 191 تماـ حساف، األصكؿ، ص (1)
 . 217 األميف مالكم، جدؿ النص كالقاعدة ، ص (2)
 . 30عبد العزيز عبد الدايـ، االستدالؿ النحكم ، ص : ينظر  (3)
 . 270جدؿ النص ك القاعدة، ص   األميف مالكم،(4)
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 .(1)كيراد باالحتجاج إيراد دليؿ نقمي صحيح الٌسند بغية إثبات صحة القاعدة النحكية
كحسب فيـ الباحث فإف الدليؿ بالنظر ليذا المفيـك البرىنة عمى صحة القكاعد 

نو يجب أف أ كبما أنو خٌص الدليؿ بأف يككف نقمي يعني ؛قميفالنحكية كذلؾ بتقرير دليؿ 
القرآف الكريـ كقراءتو ك الحديث النبكم ككالـ العرب  ):يككف مف مصادر الٌمغة الثالث 

.  (شعره كنثره كيتشرط فييا الٌتكاتر حتى يصحُّ االحتجاج بيا
أٌف االحتجاج ىك االستدالؿ بأقكاؿ مف يحتج بيـ في مجاؿ المغة » كفي مفيـك آخر

. (2)«كالنحك كىك يرادؼ في ىذا االستشياد
 بالكالـ العربي المنقكؿ، استدالؿكفي ىذا التعريؼ يجعؿ االحتجاج عبارة عف 
 مف االستدالؿ إذ يخصو باالستدالؿ اكيبدك أف صاحب التعريؼ قد جعؿ االحتجاج جزء

.  بالمنقكؿ، كىك مساكيا لمصطمح االستشياد
: كيكرد أبك ىالؿ العسكرم الفرؽ بيف مصطمحي االستدالؿ ك االحتجاج إذ يقكؿ

االستدالؿ طمب الشيء مف جية غيره، كاالحتجاج ىك االستقامة في النظر سكاء أكاف »
.  *«مف جية ما يطمب معرفتو أك مف جية غيره

فقكلو طمب الشيء مف جية غيره يعني أنو يستدؿ عمى نظاـ المغة مثال مف خارج 
نو طمب في النظر سكاء مف جيتو أك مف غيره، يعني أف يحتج أالمغة، كعف االحتجاج 

لنظاـ عف المغة ذاتيا أم االحتجاج بالنقؿ، أك مف غير المغة بمعنى يحتج لمغة بغير 
المغة كىذا معنى االستدالؿ، كمف ىذا فيبدك أف صاحب التصريؼ قد جعؿ االستدالؿ 

                                                           
، ك صالح بمعيد ،في 06، ص 1957، 2سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك ، مطبعة الجامعة السكرية، ط: ينظر  (1)

 . 91، ص 2008، 2أصكؿ النحك، دار ىكمة، الجزائر، ط
 . 70 محمد سمير المبدم، معجـ المصطمحات النحكية ك الصرفية، ص (2)
الحجة ىي االستقامة في النظر، كالمضي فيو، :70المفيـك مرادؼ لمحجة إذ يقكؿ العسكرم في الفركؽ المغكية،ص*

كىي مأخكذة مف المحجة، كىي الطريؽ المستقيـ، كىذا ىك فعؿ المستدؿ، ثـ يجيء بعدىا كيعرؼ االستدالؿ بأنو فعؿ 
 .المستدؿ
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األقكاؿ فيرادؼ  جزء مف االحتجاج، فقد يككف ىذا األخير إيراد دليؿ مف النصكص أك
.  بيذا مفيـك االستشياد

.  كقد يككف إيراد الدليؿ مف قبؿ معارؼ العقؿ كيرادؼ بيذا مفيـك االستدالؿ
ٌف الفرؽ ‘كمنو حسب ىذا المفيـك يككف االحتجاج أعـٌ مف االستدالؿ كبالعمـك ؼ

ة أما االحتجاج تبيف االستدالؿ كاالحتجاج، يكمف في أف االستدالؿ عممية عقمية بح
.  (1)فيستند فيو إلى النصكص المسمكعة أك المنقكلة

كاالحتجاج في النحك ىك » كما يؤيد ىذا الطرح تعريؼ لدكتكر محمد عيد إذ يقكؿ  
 .(2)«االعتماد عمى إقامة البراىيف مف نصكص المغة شعرا كنثر

.   يدؿ أف االحتجاج ىك إيراد دليؿ نقمي في عممية البرىنة لقكاعد الٌمغةامـٌ 
 :  االستنباط والفرق بين االستدالل/2

 في المغة استخراج الماء مف البئر كقكليـ نبط الماء إذ  (:Deriation )االستنباط
.  (3)خرج مف منبعو

 (4 ).ككذلؾ ىك يعرؼ بأنو فعؿ المجتيد في األدلة لالستفادة، منيا في استخراج الحكـ
ىـٌ بفرط الذىف كقكة القريحة، م المعاني مف النصكص فيما يفضؿ كاستخراج» كىك كذلؾ 

الظركؼ االجتماعية ك الفكرية كالسياسية بكىي عممية ال تخمك مف تأثر في أغمب أمرىا 
 .(5 )«...كاالقتصادية

                                                           
 مصر، -   أبك ىالؿ العسكرم، الفركؽ المغكية، تح محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة، القاىرة(1)

 . 70ص 
 . 1989مصر، د ط، -  محمد عيد ،أصكؿ النحك، عالـ الكتب، القاىرة(2)
 . 22 ، الجرجاني ،كمعجـ التعريفات، ص 27معجـ مصطمح األصكؿ، ص   ىيثـ ىالؿ،(3)
 . 36 خالد رمضاف، حسف ، معجـ أصكؿ الفقو، ص (4)
 . 62معجـ مصطمحات أصكؿ الفقو، ص   مصطفى سانك،(5)
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 عبارة عف االستنباطكما يمكف مالحظتو أٌف جميع التعريفات تجمع عمى أف  
كىذا باالعتماد عمى "  المعانياستخراج" استخراج األحكاـ كىك ما عٌبركا عنو بقكليـ 

. التفكير العقمي
كيتجمى مفيكمي االستنباط كاالستدالؿ بصكرة الترادؼ في كتب االصطالح كعند عمماء 

  .(1)الفقو
 .االستدالؿإذ يبدك لمكثيريف أف مصطمح االستنباط ىك ذاتو مصطمح 

 أحكاـ الشريعة باستنباط بالفقو كيرتبط الثاني بالنحك، إذ الفقيي يقـك  يرتبطاألكؿ ؼ
 اكىي مكجكدة في النص كىك يقـك باستخراجيا، أٌما االستدالؿ فيك إثباتا لمداؿ اعتماد

آلثار أك العالمات المغكية التي تككف ا إنما يقؼ عمى معمى المدلكؿ، مما يعني أف النحك
.  (2)في آخر الكممات، كباالعتماد عمييا يتكصؿ إلى استدالؿ النظاـ الذم يحكـ الٌمغة

كمنو يككف الفرؽ بيف االستنباط ك االستدالؿ في مجاؿ كؿ منيما، حيث يرتبط االستنباط 
مف ككنو مجرد استخراج لألحكاـ بالفقو، كىذه األحكاـ تككف مكجكدة أصال في النصكص 
الشرعية كدكر الفقيو يكمف في استخراجيا، أٌما النحكم فإنو ال يستخرج القكاعد التي تحكـ 

.  (3)نظاـ المغة بؿ يستدؿ عمييا
.  (4)«فإف التمايز بينيما يعكد إلى الفرؽ بيف أحكاـ الفقو كقكاعد النحك» كىكذا  
كمما سبؽ ذكره فإف االستنباط مع إنما يختص بذكر األحكاـ المكجكد في نصكص  

الشريعة، كاالستدالؿ يختص بعمـ النحك إذ يعني بالتكصؿ ال لقكاعد مجرد غير منصكص 
ثباتياعمييا البرىنة عمييا  . كا 

  :  التعميلل والفرق بين االستدال/3

                                                           
 . 22عبد العزيز عبد الدايـ، االستدالؿ النحكم، ص : ينظر  (1)
 . 19المرجع نفسو، ص : ينظر  (2)
 . 22المرجع نفسو، ص : ينظر  (3)
 . 99جدؿ النص ك القاعدة، ص   األميف مالكم،(4)
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كثرة المصطمحات في عمـ أصكؿ النحك جعمتيا تبدك شائكة بعضيا ببعض  
كبخاصة المصطمحات األكثر شيكعا كتداكال، كمصطمح التعميؿ، إذ قد يتبادر إلى األذىاف 

 سؤاؿ مفادىا ما الفرؽ بيف االستدالؿ ك التعميؿ؟ 
ر إلثبات األثر، كىك انتقاؿ الذىف ثتقرير ثبكت المؤ:  (Reasoning)  التعميؿم فيعف 

.  (1)ر، كقيؿ التعميؿ ىك إظيار عمة الشيء كيفما كانت تامة أك ناقصةؤثمف األثر إلى الـ
 إلى ما دتفسير الظاىرة المغكية ك النفك» كيرتبط التعميؿ حتما بالعمة ك التي يراد بيا  

»  كالتعميؿ * إال أنيا أكسع منو(2)«كراءىا كشرح األسباب التي جعمتيا عمى ما ىي عميو
ما يستدؿ بو مف العمة تخفيا عمى المعمكؿ، كىك البحث عف األسباب  التي جعمت 

.  (3)«الظاىرة الٌمغكية تأتي عمى الحاؿ الذم أتت عميو
ليؿ إنما ىك بحث في أسباب الظكاىر المغكية عكمف التعريفات السابقة فإف الت 

ىا عمى ما ىي عميو ىذا في مفيكمو العاـ، كبخصكصية طريقة التعميؿ فإنو ينقؿ يئكمج
فيو مف األثر إلى المؤثر ككأنما ىك انتقاؿ مف نتائج الشيء إلى أسبابو ألنو يتمخص في 

.  البحث عف األسباب التي أدت ليذه النتائج
كالتعميؿ ىك بياف ابتداع العرب ظاىرة لغكية ك يشمؿ سبب تسمية العرب بعض  

  .(4)الظكاىر ك القضايا المغكية بمصطمحات معينة
:  كبالعمـك فالتعميؿ يشتمؿ عمى المعاني االصطالحية التالية

.  رينة المغكية المقامية أك المعنكية التي تؤدم لمعرفة الحكـ النحكمؽ اؿإيجاد /1
.   بياف السبب الذم دفع العرب لكضع ظاىر معينة/2

                                                           
 . 55 الشريؼ الجرجاني ،معجـ التعريفات ، ص (1)
 . 108، د ت، ص 2أصكؿ النحك العربي، الناشر األطمسي، ط  محمد خير الحمكاني،(2)
، التعميؿ في الدرس المغكم (أ، ك، م )ىي أكسع منو ألنيا تشمؿ ذكر السبب كقد يككف المقصكد منيا حركؼ العمة *

 . 130، ص 2009، 2سميماف بف مينا الكندم، دار المسيرة، ط: القديـ كالحديث
 . 56، ص 2008، 2 صالح بمعيد ،كأصكؿ النحك، دار ىكمة، الجزائر، ط(3)
  .131سميماف بف مينا الكندم ، التعميؿ النحكم في الدرس القديـ ك الحديث،ص:  ينظر(4)



 االستدالل النحوي بين النظرية والممارسة :                               الفصل األول

 

- 28 - 
 

.   بياف إطالؽ بعض المصطمحات النحكية/3
ىك العممية الذىنية التي تؤدم إلى استخراج كىك تقرير لمدليؿ بغية : كبما أف االستدالؿ

إثبات المدلكؿ، فإف الفرؽ بيف االستدالؿ ك التعميؿ يككف أكال في اليدؼ مف كؿ منيما 
ثبات بالدليؿ قصد إثبات األحكاـ ك القكاعد النحكية اإلحيث ييدؼ مف العممية االستداللية 

 بينما ييدؼ التعميؿ إلى بياف عمة ، مف مقدمات معمكمةانطالقاأك الخركج بأحكاـ جديدة 
أك بسبب مجيء الظاىرة المغكية عمى الحاؿ الذم جاءت عميو كما قد يككف ذكر العٌمة 

ليؿ تعحيث ينطمؽ في اؿ:  كؿ منيماطمؽ ك األمر الثاني في مف،التي تمحؽ الفرع باألصؿ
 بينما االستدالؿ ىك ،المؤثر إلثبات األثرينطمؽ مف ر إلى األثر كقيؿ التعميؿ ثمف المؤ

.  (1)االنطالؽ مف األثر لمكصكؿ إلى المؤثر كىك تقرير ثبكت األثر إلثبات المؤثر
االستدالؿ تقرير المؤثر كالتعميؿ في أٌف كمما سبؽ يمكف التمييز بيف االستدالؿ   

الدخاف بالستدالؿ، ؿفيمثؿ ) األثر إثباتجؿ أإلثبات األثر ك التعميؿ ىك تقرير المؤثر مف 
.    (2)تقرير أف النار سبب الدخاف- ليؿعالت- دليال عمى النار ك لمثاني

:  الفرق بين االستقراء واالستدالل/4
 ككغيره مف المصطمحات سابقة الٌذكر، يعتبر مف أكثر (:Induction) ءاالستقرا

المصطمحات الشائعة ك المتداكلة بيف عمماء أصكؿ النحك ك في كتب األصكؿ القديمة 
ة، كاالستقراء عممية مالزمة لمتعقيد، كمنذ الخطكات األكلى كبعد جمع المغة ثمنيا ك الحدم

.  يد لياعكتدكينيا اتخذه النحكيكف نيجا كمنيجا أثناء كصفيـ لنظاـ الٌمغة ك التؽ
ىك الحكـ عمى كمٌي لكجكده » :يكرد صاحب معجـ التعريفات مفيـك االستقراء إذ يقكؿ 

 .(3)«أكثر جزئياتوفي 

                                                           
 . 131سميماف بف مينا الكندم، التعميؿ النحكم في الدرس المغكم القديـ ك الحديث، ص : ينظر  (1)
 . 55الشريؼ الجرجاني ،معجـ التعريفات، ص : ينظر  (2)
 . 18المصدر نفسو، ص :  ينظر(3)
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ف المعمـك حيث ينتقؿ فيو الذىف مف حكـ ـاستدالؿ عمى المجيكؿ :  أيضاكاالستقراء
  .(1)خاص معركؼ إلى حكـ كمي غير منصكص عميو

 كؿ عناصرىا كجد النحاة فكرة تيستقرىأكلما كانت الظاىرة المغكية أكبر مف أف   
س كىي اتساعدىـ في محاكلة اإلحاطة بالظاىرة المغكية مف خالؿ إيمانيـ بفكرة القي

.  (2)ؿ بأف جزء الشيء يحمؿ صفات الشيء في جكىرهئتطبيؽ لممبدأ أك القا
حيث أخذ النحاة ؛نبنى في أكلى مراحمو عمى االستقراء اكىكذا فإف النحك العربي قد   

.  (3) زماني كمكانيإطاريفعينة مف الٌمغة كفؽ 
كاالستقراء ميما تعددت أشكالو فيك يدكر في فمؾ الكصؼ، كيؤدم التحميؿ إلى التقنيف ك  

  .(4)يدقعالت
ت ئيد أك إف شقع فإٌف االستقراء ىك أحد اإلجراءات العممية، السابقة لمرحمة التمنوك

 إذ يقدـ االستقراء كصفا، ثـ تميو مرحمة التحميؿ ؛يدقعقؿ ىك المرحمة األكلى مف مراحؿ الت
.  ك التفسير ليذا الكصؼ كمنو يتـ استخراج القكاعد

ككما ىك معركؼ فاالستقراء يتناسب مع العمـك الطبيعية التي تقـك أساسا عمى المالحظة  
.  ثـ التجربة ثـ النتيجة

 بمكضكع البحث إذ االستقراء استدالؿ نحكم عمى كارتباطاضاؼ مفيكما أكثر دقة مك 
.  (5)النظاـ الٌمغكم مف خالؿ كجكده في الكالـ العربي

أم ىك كصؼ لمنظاـ المغكم اعتمادا عمى الجزئيات المكجكدة في بعض العينات 
ذ الٌمغكم يقـك باستقراء بعض جزيئات أك عينات المغة المجمكعة ثـ يالحظ إمف الٌمغة 

. ظاىرة ما كيعمميا عمى النظاـ المغة ككؿ
                                                           

  . 101 األميف مالكم، جدؿ النص كالقاعدة، ص (1)
 . 21، ص2002، 1األردف، ط-حسف خميس الممخ، التفكير العممي في النحك العربي، دار الشركؽ، عماف:  ينظر(2)
 . 21المرجع نفسو، ص   (3)
 . 20المرجع نفسو، ص   (4)
 .103 األميف مالكم، جدؿ النص ك القاعدة، ص (5)
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 ناقصا ألنو حكـ نحكم لكؿ نظاـ المغة مف خالؿ مالحظة استقراءن كيبقى استقراء الٌنحاة 
بعض الظكاىر الٌمغكية كىناؾ نكعاف مف االستقراء األٌكؿ الذم استخدمو النحاة كمنيج 

صدار حكـ مف خالؿ كجكدىا في بعض إكىك استقراء ناقص ألنو تعميـ لظاىرة ك
ثبات القضايا كاألحكاـ إالجزيئات، كالثاني االستقراء كدليؿ كىك الذم يستعمؿ في 

.  (1)النحكية
 أفكمف خالؿ المفيـك الذم تـ إيراده لالستدالؿ كمفيـك االستقراء مما سبؽ ذكره يمكف  

:  يكمف الفرؽ بينيما في النقاط أك األكجو اآلتية
االستقراء ييدؼ إلى كصؼ الظاىرة المغكية، مف خالؿ مالحظة بعض جزئياتيا / 1

كاالستدالؿ ييدؼ إلثبات القكاعد المتكصؿ إلييا، كبيذا يككف االستقراء عممية سابقة 
يد كيجيء تقعبيا النحاة بعد جمع المغة كبعدىا تـٌ اؿقاـ  عممية ؿكأألنو : لالستدالؿ

.  يراد األدلةإاالستدالؿ ليثبت ىذه القكاعد مف خالؿ 
مادة االستقراء كمالحظة الظاىرة المغكية أم أف مادتو مممكسة ممثمة في المغة / 2

.  ـ في العقؿ مف خالؿ الربط ك االستنتاجتالمدكنة، أما االستدالؿ فعممية عقمية مجردة ت
يككف مكقع االستدالؿ في آخر مرحمة مف االستقراء كىي مرحمة إثبات النتائج / 3

.  المتكصؿ إلييا كترجيعيا باألدلة
االستقراء انطالؽ مف الجزئي كصكال إلى الكمي، كاالستدالؿ انطالؽ مف المعمـك / 4

.  كصكال إلى المجيكؿ
.  االستقراء غايتو الكصؼ ك االستدالؿ غايتو البرىنة/ 5
قد يككف ناقصا مف خالؿ تعميـ – كما ذكره – االستقراء أعـ مف االستدالؿ ألنو / 6

  .الظاىرة، كيككف كدليؿ عندما يستعمؿ إلثبات القضايا كىنا يتفؽ مع االستدالؿ
 :أدلة النحو عند ابن جني :المبحث الثاني

                                                           
  . 103المرجع السابؽ، ص :   ينظر(1)
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 :كتاب الخصاص:أوال
 كقد تنٌبو ابف جني إلى حاجة الٌنحك  ،( ىػ393ت  )*"ابف جٌني" ٌلفوكتاب أ: الخصائص

.  (1)ك الٌنحاة إلى كتاب في األصكؿ كما كاف لمفقو أصكؿ
 عف العناية الفائقة التي أكالىا ليذا الكتاب حيث "ابف جني"كفي مقدمة كتابو يتحدث 

ذا أطاؿ ا بقاء مكالنا الممؾ الٌسيد المنصكر المؤيد بياء الٌدكلة كضياء المٌمة ق»: يقكؿ
اؿ، ح كتاب لـ أزؿ عمى فارط اؿ ]...[داـ ممكو كنصره، كسمطانو، كمجده أ األٌمةثكغيا

 مع  ]...[ الفكر عميو، منجذب الرأم ك الٌركية إليوؼكتقادـ الكقت، مالحظا لو، عاؾ
عصامي باألسباب المنتاطة بو، كاعتقادم فيو أٌنو مف أشرؼ صٌنؼ في  إعظامي لو كا 

  .(2 )«...عمـ العرب
 يىستشٌؼ القارئ األىمية البالغة ك العناية الكبيرة التي ،كمف خالؿ ما ذكره ابف جني

أكالىا ابف جني لكتاب الخصائص، حيث صٌب كٌؿ تفكيره ك تركيزه فيو، فكاف مف نتائج 
ذلؾ أف أخرج كتابا سٌماه الخصائص كىك كتاب مف أشرؼ ما صنفت العرب حسب رأم 

 كال ، ألٌنو ذك قيمة كشرؼ عممي أفاد بو؛صاحبو، كفعال فيك لـ يخطئ في تقدير كتابو
.  يزاؿ يستفاد منو إلى يكمنا ىذا

 اكيعتبر كتاب الخصائص أٌكؿ كتاب أٌلؼ في عمـ أصكؿ الٌنحك، حيث جاء زاخر  
.  (3)بالقكاعد األصكلية متأٌثرا فيو بعمماء أصكؿ الفقو اٌلذيف سبقكه

                                                           
كيعني في العربية فاضؿ، كلد ابف جني " كني"إلى "ىك أبك الفتح عثماف، أبكه ابف جني مممكؾ ركمي، عٌرب اسـ كالده *

ىػ نشأ بالمكصؿ، كتعمـ فييا، الـز أستاذه أبا عمي الفارسي، تتممذ عمى يد مجمكعة مف عمماء . 33،بالمكصؿ قبؿ 
العربية منيـ أبي الفرج األصفياني كأبا عمي الفارسي الذم كاف أكثر تعمقا بو كانتفاعا بعممو، كتقبال لرأيو، كمف أبرز 

الشريؼ الرضي كعمى ابف زيد القشايو، خمؼ آثار ميمة منيا كتابة الخصائص ككتاب اٌلممع في عمـ : تالميذ ابف جني
المذكر ك  ).  ىػ393العربية ك المحتسب ك الخاطريات كسر صناعة االعراب ك الدمشقييات، تكفي ليمة الجمعة 

  . 1986، 1السعكدية، ط- ، جدة(ابف جني، تح طارؽ نجـ، دار البياف العربي: المؤنث
 . 37محاضرات في أصكؿ النحك، ص   تكاتي بف تكاتي،(1 )
 . 16/ 1 ابف جني ،الخصائص، تح عبد الحكيـ بف محمد، المكتبة الكقفية، (2)
 . 37بف تكاتي تكاتي، محاضرات في أصكؿ النحك، ص : ينظر  (3)
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 لعمؿ أصكؿ غ مف عمماء البمديف تفرٌ اأحدنرى كذلؾ أٌنا لـ » : "ٌنيجابف "كفي ىذا يقكؿ  
.  (1)«النحك، عمى مذىب أصكؿ الكالـ ك الفقو

 ىك أكائؿ طالئع عمـ أصكؿ الفقو كركاده مثؿ "أبا عمي الفارسي" أفٌ كىناؾ مف قاؿ 
 مف الخصب ل قدرعؿ"أبي عمي الفارسي"ككاف عقؿ  » : اٌلذم قاؿ"ؼشكقي ضي"الٌدكتكر 

كقد استضاء بو في كثير مف األصكؿ الكمٌية التي ]...[  تمميذه "بحيث مأل نفس ابف جني
.  (2 )«...حٌررىا في كتابو الخصائص كغيره

 قد يككف استخدـ بعض "الفارسي" كذلؾ ألٌف ،إاٌل أفٌ ىذا مجرد إٌدعاء يحتاج لتحقيؽ 
(3) إاٌل أٌنو لـ يخٌمؼ مؤلفا في عمـ أصكؿ النحك،ؾؿاألصكؿ ككاف بارعا في ذ

. 

ـٌ بيذا العمـ كفيمو عمى نحك دقيؽ كترؾ كراءه مصنؼ  " قكبيذا يككف ابف جني أٌكؿ عالـ أل
 ىذا العمـ منتحيا في ىذا  فيألٌنو أٌكؿ مصٌنؼ: ليككف أمارة عمى ذلؾ" الخصائص 

.  كمتأثرا ببيئة عمماء أصكؿ الفقو
 ىك أٌكؿ مف تفٌطف إلى الٌصمة بيف عمؿ النحكييف كعمؿ "ابف جني"ك 

.  (4)األصكلييف
كيقصد بيـ أصحاب المدرسة ؛ (أصحابنا) في كتابو الخصائص لفظ "ابف جني"يردد   

 (.5)البصرية
جاءت غالب أبكاب كتاب الخصائص عبارة عف قكاعد عاٌمة تعالج الكثير مف المسائؿ   

ابف "كيظير عمـ أصكؿ الٌنحك في ىذا الكتاب في األبكاب اٌلتي تحٌدث فييا ،الٌنحكية 

                                                           
 . 17/ 1 ابف جني، الخصائص، (1)
 . 267، ص 7 شكقي ضيؼ، المدارس النحكية ، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط (2)
 . 36، ص : تكاتي بف تكاتي ، محاضرات في عمـ أصكؿ النحك: ينظر  (3)
 .37 المرجع نفسو، ص(4)
 . 268شكقي ضيؼ، المدارس النحكية، ص : ينظر  (5)
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كحمؿ الشيء عمى ،ك االستحساف كاإلجماع ك تدريج المغة  ، عف الٌسماع ك القياس"جني
.  (1 )...الشيء كتعارض السماع ك القياس

:  ة بأصكؿ النحك في كتاب الخصائصٌص اخ كسيتـ ذكر بعض األبكاب اؿ 
  :في تعارض السماع و القياس/ 1

إف تعارضا نطقت بالمسمكع عمى ما جاء عميو كلـ تقسو في غيره كذلؾ نحك قكلو 

 ﴿ :تعالى        ﴾[ 19المجادلة](2)  .

 
:  كىنا نجده يقٌدـ المسمكع مف كالـ العرب حيث يقكؿ في مكضع آخر مف الكتاب 
ـٌ سمعت العرب قد نطقت فيو بشيء آخر ث ،كاعمـ أٌنؾ إذا أٌداؾ القياس إلى شيء ما»

 .(3)«...عمى قياس غيره فدع ما أنت عميو إلى ماليـ عميو
:  باب في االستحسان/ 2

ٌف عٌمتو ضعيفة غير مستحكمة، إاٌل أٌف فيو ضربا مف االتساع أ ةكجماع 
الفتكل كالبقكل، : كالٌتصرؼ مف ذلؾ تركؾ األخؼ إلى األثقؿ مف غير ضركرة نحك قكليـ

لى ،ال ترل أٌنيـ قمبكا الياء كاكاأ كالشركل، كغير ذلؾ،  كالتقكل  مف غير استحكاـ عٌمة كا 
. غيرىا مف مسائؿ كأبكاب أصكلية

 
 

 في عمـ أصكؿ الٌنحك "ابف جٌني" ببراعة "مرائيافضؿ صالح الٌس "كقد أقىٌر الٌدكتكر 
 في أصكؿ الٌنحك باع طكيؿ كبيذا كبير كىك أكؿ مف ألؼ "البف جٌني"كاف » :حيث يقكؿ

 .(1 )«...فيو بيذه السعة كىذا الشمكؿ
                                                           

 .37نقال عف محاضرات في أصكؿ النحك ص . 200عدناف محمد سمماف، السيكطي النحكم، ص : ينظر  (1)
 . 177/ 1الخصائص،   ابف جني،(2)
 . 124/ 1المصدر نفسو،   (3)



 االستدالل النحوي بين النظرية والممارسة :                               الفصل األول

 

- 34 - 
 

ؿ بأٌف عمـ أصكؿ الٌنحك ئكما قالو الٌدكتكر الٌسامرائي أعاله، يثبت كيدٌعـ الٌرأم القا 
.   مف خالؿ خصائصو"البف جٌني"رجع أكلى براعتو ت

عمـ أصكؿ "  في ا مف مكانة عممية جعمتو رائد"ابف جٌني" بو لكرغـ ما مض 
 ،إاٌل أٌف ىناؾ مف الباحثيف مف كقع عمى بعض الٌثغرات، عالـ العربيةأكعمماء مف " الٌنحك

جعؿ مف ت يزعـ أٌف ىذه الثغرات إذطف الٌتقصير في كتاب الخصائص،اأك كما سٌماىا مك
:  الٌسيؿ أف ينسب عمـ أصكؿ الٌنحك لغيره كىذه الثغرات بحسبو ىي

 يحتكم عمى مسائؿ ، شامؿ كعاـباألصكؿ؛ ألٌنوٌف كتاب الخصائص ليس خاٌصا أ 
..  .االشتقاؽفي الٌمغة ك الٌنحك ك الٌتصريؼ ك 

 مف نقؿ كقياس كاستصحاب ، لـ يستكًؼ الحديث عف أركاف أصكؿ الٌنحك"ابف جٌني"ٌف أ
.  حاؿ كلـ ييحط بتفصيالت كٌؿ ركف منيا

  كىك يكغؿ في [..].الٌسالفيفأٌنو يعتمد عمى تحميمو الٌشخصي كلـ يرجع إلى آراء 
 كقد يجره خيالو الكاسع ،ىو المختمفةكالستنباط كتقميب المعنى عمى كجاالقياس ك

.   الكاقعيةالعمـ كإلى مخالفة 
   أٌف كتاب الخصائص ليس كتابا منيجيا يصمح ألف يقدَّـ لمطمبة في حمقات العمـ

 اٌلتي تتعرض ليذا المكضكع ق لقصكره مف ناحية الٌترتيب ك التٌبكيب كمسائؿ؛ك الٌدراسة
  .(2)مكزعة مشتتة في الكتاب

لـ » : حيث قاؿ، " إبراىيـ رفيدة" ما قالو الٌدكتكر"عمكش"نتقاد الٌدكتكر اكيضاؼ إلى   
كال تناكؿ األصكؿ اٌلتي يقصدىا ، كاضحا ا تحديد ىذا العمـ تحديد"ابف جنيٌ "يتناكؿ 
 .بالحصر

                                                                                                                                                                                
 . 147، ص 1969دار تقدير، :  فضؿ صالح السامرائي، ابف جني النحكم(1)
، معيد اآلداب، جامعة القديس يكسؼ، (مخطكط) جميؿ عمكش، ابف األنبارم كجيكده في النحك، رسالة دكتكراه (2)

 . 148، 147، ص 1988لبناف، - بيركت
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 القٌيـ ق في مكاضع كثيرة في كتابق أبكابا منو كنثر مسائؿ ذكرٌنماإ ك الٌتعريؼ ك
 كما تناكلو مف صميـ أصكؿ الٌنحك مع احتساب ما ينجر إليو مف استطراد ،"الخصائص"

.  (1)«كما يذكره خاللو مف أحكاـ متفرقة
 مجرد آراء ككجيات نظر ل تبؽلكفالنتقادات اٌلتي تـٌ عرضيا،اىذه جممة 

، "الخصائص" إاٌل أنيا ال تنتقص مف قيمة ،ف كاف فييا ضرب مف الٌصحة إألصحابيا ك
ـٌ إف لـ يكف ابف جٌني قد أكغؿ ث ك أىميتو بالغة أٌقر بيا مف جاء بعده، ت،فيك ذك صي

م أصكؿ زالحديث في أصكؿ الٌنحك فيذا أمر طبيعي لككنو أٌكؿ الخائضيف فيو كعمـ يكا
" أصكؿ النحك"  أٌنو لـ يقتصر في خصائصو عمى مفالفقو، ككذلؾ أٌف االنتقاد اٌلذم كٌجو 

كأٌنو تحٌدث عف مسائؿ أخرل فيك لـ ينفرد بيذا األسمكب فأغمب العمماء اٌلذيف كانكا في 
عصره كحٌتى اٌلذيف سبقكه قد كانكا مكسكعييف في بسطيـ ألفكارىـ، كلـ يقتصركا عمى 

.  مجاؿ كاحد مف العمـك في مؤلفاتيـ
 عرض األقكاؿ اإلنصاؼكاف مف " لمخصائص" كلما تـٌ عرض اآلراء المنتقدة  

كقد » :"أحمد أميف " كمنيا ما قالو،ٌكليتو في عمـ أصكؿ الٌنحكأك، التي تؤيده كتقٌر بقيمتو
الفقياء قد كضعكا لمفقو أصكال ك المتكٌمميف كضعكا لمعقائد أصكال فأراد أف "ابف جٌني "رأل 

.  (2)«يضع لٌمغةك الٌنحك كذلؾ أصكال فكاف بذلؾ كاضع عمـ جديد
. كىذا القكؿ تأكيد عمى أف أٌكؿ كاضعي عمـ أصكؿ النحك كاف ابف جني 

كاعمـ أٌني قد » :القتراح حيث قاؿ؛ا في مقدمة كتابو"الٌسيكطي"كيضيؼ الباحث قكؿ 
، فإٌنو كضعو في ىذا "ابف جني"  في ىذا الكتاب كثيرا مف كتاب الخصائص لػ تاستمدم

، ثٌ ، لكف أكثره خارج عف ىذا المعنى ك ليس مرتبا كفيو الغ"أصكؿ النحك" المعنى كسماه 

                                                           
 . 1/80، 1990، 3النحك ككتب التفسير، الدار جماىرية، ط  إبراىيـ عبد ا رفيدة،(1)
نقال عف، تكاتي بف تكاتي ،محاضرات . 354/ 9.  مدرسة القياس في المغة، مقاؿ نشر بمجمة مجمع المغة العربية(2)

 .47في أصكؿ النحك، ص 



 االستدالل النحوي بين النظرية والممارسة :                               الفصل األول

 

- 36 - 
 

.  (1)«ميف ك االستطراداتث ك اؿ
 عمى أٌنو قد نيؿ مف كتاب الخصائص الكثير "الٌسيكطي"كفي القكؿ اعتراؼ مف   

 في كتابو " ابف جٌني"فو في عمـ أصكؿ النحك، كاستفاد فيو مف أؿٌ  االقتراح اٌلذمقفي كتاب
.  الخصائص، عمى الٌرغـ مف عدـ ترتيبو ك االستطراد فيو

كأبك الفتح إذ يؤكد عمى » :في مكضع آخر مف كتابو" ة  إبراىيـ رفيد"كيقكؿ 
ٌنما استحصمو مف أقكاؿ أصحابو مف إفإٌنو ال يدعي أٌنو أكجده مف عدـ ك،ابتكاره ليذا العمـ

.  (2)«عمماء الٌنحك السابقيف عميو
أٌف اإلماـ أبا الفتح – بعد ما تقدـ - نستطيع أف نؤكد :  كفي مكضع آخر يقكؿ

ٌف أ ك،«عمـ أصكؿ الٌنحك عمى غرار أصكؿ الكالـ ك الفقو» ىك أٌكؿ مف فٌكر في إنشاء 
ما فعمو يأخذ طابع المحاكلة األكلى اٌلتي تأخذ كؿ محاكلة مثميا مف عدـ نضج كاالستكاء 

 امما ىٌيأ ألبي البركات أف يخطك الخطكة األخيرة فتحدد عمى يديو ىذا العمـ تحديد [...]
(3 )...كامال

. 

" أصكؿ النحك" ىك المبتكر لعمـ"مفٌ ابف ج" يتأكد لمباحث أف ٌ ،كمف القكليف الٌسابقيف 
" ٌف الجيكد التي سبقتو لـ تكف عمما قائما فيككف ىك الٌسباؽ مف خالؿ كتابو أك، 

ف لـ يس" الخصائص  كىذا ؛ك العمـ عمى سكقو في الخصائصتفي كضع ىذا العمـ حٌتى كا 
، فقد انطمؽ منو "ابف جٌني" ىك تكممة لعمؿ "ابف األنبارم"شأف كٌؿ محاكلة أكلى، كعمؿ 

.  ليكممو كلـ يكف الٌسباؽ في عمـ أصكؿ النحك
ينزع إلى البصرييف، إذ كاف ىك " الخصائص"  في كتابو "ابف جٌني" كقد كاف 

 ينتخباف مف المذىبيف البصرٌم ك الككفٌي مع الٌنزكع الٌشديد "أبا عمي الفارسي"كأستاذه 

                                                           
 . 68 السيكطي، مقدمة االقتراح ، ص (1)
 1/82النحك ككتب التفسير،  إبراىيـ رفيدة،(2)
 .81،82المرجع نفسو، ص   (3)
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 .كيكافقيـ في مسائؿ عدة ككاف يأخذ بعض الٌشيء عف الككفييف، لممذىب البصرم كثيرا

(1)  .
 إلى أٌف صاحبو قد تحٌدث  ىذافرٌبما يرجع" بالخصائص" أما عف تسمية الكتاب 

كأجمعو لألدٌلة عمى ما أكدعتو ىذه الٌمغة الٌشريفة .. ».:فيو عف خصائص العربية إذ يقكؿ
.  (2)«مف خصائص الحكمة، كنيطت بو مف عالئؽ اإلتقاف كالصنعة

 ىك أٌكؿ مف فٌكر في كضع أصكؿ الٌنحك عمى غرار ما فعمو "ابف جني"ٌف إكأخيرا ؼ  
 (3 ).عمماء أصكؿ الفقو

ككتاب الخصائص أٌكؿ ما أٌلؼ في عمـ أصكؿ الٌنحك، إضافة إلى أٌنو مزج  
كضٌمنو أبكابا مختمفة في الٌمغة كتنبغي اإلشارة ،القكاعد األصكلية بقكاعد الٌنحك كالٌصرؼ

 كعيٌد بو صاحبو أٌكؿ مف جاء بو أال كىك االشتقاؽ ،إلى باب ميـ كرد في الخصائص
يو ىذا مكضع لـ يسمو أحد مف أصحابنا غير أٌف أبا عمي كاف يستعيف يقكؿ ؼ كاألكبر

 األصكؿ الٌثالثية، فتعقد عميو كعمى تقاليبو أف تأتي بأصؿ مف»بو، كاالشتقاؽ األكبر
  (4 )«...، تجتمع الٌتراكيب السٌتة كما يتٌصرؼ، كٌؿ كاحد منيا عميواالسٌتة معنى كاحد

 ،إذ يشتؽ مف الفعؿ الٌثالثي سٌتة تقاليب تدكر عمى معنى كاحد: كاالشتقاؽ األكبر  
فكتاب الخصائص ذك أىمية كبيرة ال يمكف إنكارىا عمى الٌرغـ مف عدـ كجكد الٌترتيب 

.  ككثرة االستطراد
 

:  أدّلة النحو عند ابن جني/ثانيا
جماع:كأدلة النحك عند ابف جني ثالثة .  (5) نقؿ كقياس كا 

                                                           
 . 26،269ص : شكقي ضيؼ، المدارس النحكية: ينظر  (1)
 . 16/ 1 ابف جني، الخصائص،(2)
 . 47، ص : محاضرات في أصكؿ النحك  تكاتي بف تكاتي،(3)
 . 88 / 2 ابف جني، الخصائص، (4)
 . 11، ص 1996، 1المكتبة األكاديمية، ط:  عفاؼ حسانيف، في أدلة النحك(5)
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:  الّسماع عند ابن جني/ 1
:  مفهوم اّلسماع   
كىذا ألٌنو المنيج اٌلذم اعتمد عميو ؛ألٌكؿ مف األدٌلة الٌنحكية ايعتبر الٌسماع الٌدليؿ    
 حٌددكا الٌرقعة المكانية كحٌددكا المعيار ث حي، عندما دأبكا في جمع الٌمغة كتدكينيااةالٌنح

عكف سـالٌزماني، اٌلذم يأخذكف عف أىمو الٌمغة العربية الفصيحة الصافية، حيث كانكا م
ـٌ يدٌكنكنو،الكالـ العربي  .   ث

 ـ االستقراء، فاستخراج القكاعدثكىكذا انتقؿ الٌمغكيكف مف سماع الٌمغة إلى الٌتأمؿ فالٌتقسيـ  

(1)   .
ابف "السيكطي ك الثٌاني جاء بو "كمصطمح الٌسماع ىك ذاتو الٌنقؿ، فاألٌكؿ جاء بو   

.  (2) المعقكلةر ليفٌرؽ بيف المصادر المنقكلة ك المصاد؛ الٌنقؿ: كقاؿ"األنبارم
 فاٌلتي نقمت مف القرآف الكريـ ك الحديث الشريؼ ككالـ ؛ أٌما المصادر المنقكلة

.  ك المصادر المعقكلة فيي اٌلتي يدخؿ فييا العقؿ مف قياس كاستصحاب الحاؿ العرب،
ىك الكالـ العربٌي الفصيح، المنقكؿ الٌنقؿ الٌصحيح » :"ابف األنبارم"كالٌسماع كما عٌرفو  

.  (3)«الخارج عف حٌد القٌمة إلى حٌد الكثرة
 كثانييما الحديث الٌشريؼ ،القرآف الكريـ كقراءتو:ىك باألكؿ: فالكالـ العربي الفصيح  

.  م مف شعر كنثر، كيشترط فيو الٌتكاتر أك الكثرةبكثالثيما كالـ العر
 :أقسام المسموع عند إبن جني 

 في باب ،الكالـ العربي إلى مطرد كشاذ، في كتابو الخصائص "ابف جني"قٌسـ 
في كالميـ  (ط، ر، د )أصؿ مكاضع :  قاؿ(4) "باب القكؿ عمى اإلطراد ك الشذكذ"  سٌماه

                                                           
 .16خير الديف حمكاني، أصكؿ النحك، ص : ينظر  (1)
 . 31، ص 1987، 1لبناف، ط-محمكد أحمد نحمة، أصكؿ النحك العربي، دار العمـك العربية، بيركت:  ينظر(2)
 . 80، ص 1971، 2سعيد األفغاني، دار الفكر، ط:  ابف األنبارم، لمع األدلة في أصكؿ النحك، ، تح(3)
 . 97/ 1الخصائص،  ابف جني،(4)
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أصؿ مكضع   مف ذلؾ طردت الطريدة إذا اتبعتيا كاستمرت بيف يديؾ، كاالستمرار عباتتاؿ
.  (1)في كالميـ فيك الٌتفرؽ ك الٌتفرد (شذذ )
.  اع ككثر ك الٌشاذ ىك ما قٌؿ كندرشكمنو فالمٌطرد ىك ما  

كىك الكالـ المنقكؿ عف العرب مستفيضا في استعماليـ في االعراب » : كالمٌطرد
.  (2)«في صناعة الٌنحك ك الٌصرؼ بحيث يطمئف إلى أٌنو كثير حتى يصٌح أف يقاس عميو

 لو لـ تذكر،ىك كؿ كالـ عربي أصيؿ فارؽ كخالؼ القياس الصناعي» : الشاذ
.  (3)« بالٌشيكع عند العربحظقاعدة كٌمية كلـ م

 لمكالـ صار مٌطردا كبنيت عميو القكاعد، أٌما إف قٌؿ  العربفإذا كثر استعماؿ 
.  استعماليـ لو لـ يعٌكؿ عميو في تقعيد القكاعد كلك كاف مف كالميـ في األصؿ

باب القكؿ عمى "  كالشاذ عمى أربعة كجكه، كردت ىذه الكجكه في كتاب الخصائص في  
ثـٌ اعمـ مف بعد ىذا أٌف الكالـ في االطراد كالٌشذكذ » :"ابف جني"فقاؿ " االٌطراد ك الٌشذكذ
.  (4)«عمى أربعة أضرب

  ك المثابة المنكبة،كىذا ىك الغاية المطمكبة: مطرد في القياس و االستعمال معا: األول
.  كقاـ زيدنا،كذلؾ نحك ضربت عمرنا 

:  مطرد في القياس وشاذ في االستعمال: الثاني
فإف كاف شيء في االستعماؿ مٌطرد في القياس تحاميت ما تحامت العرب مف » :يقكؿ  

.  (5)«ذلؾ كجريت في نظيره عمى الكاجب في أمثالو

                                                           
 . 92المصدر نفسو، ص   (1)
 حسيف الفتمٌي ،أصكؿ التفكير النحكم عند ابف جني في كتابو الخصائص ، مجمة كمية التربية األساسية، جامعة (2)

 . 536، ص 2003، كانكف األكؿ 14بابؿ، العراؽ ع
 . 536المرجع نفسو، ص   (3)
 . 1/99الخصائص، ص   ابف جني،(4)
 . 101/ 1 المصدر السابؽ، (5)
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    فتجده مف خالؿ ىذا الطرح، يقدـ المطرد في القياس كىك األكلى في االستعماؿ  
فإف شٌذ الٌشيء في االستعماؿ كقكم في القياس كاف استعماؿ ما كثر استعمالو أكلى » 

ف لـ ينتو قياسو ما انتيى إليو استعمالو ىي أقكل ، "ما" كمف ذلؾ الٌمغة الٌتميمية في ،كا 
.  (1)«ف كانت الحجازية أيسر استعماالإقياسا ك

.  كىذا يؤكد أف المطرد في القياس أكلى االستعماؿ  
 الرمث، كاستصكبت خكصنحك أ: المطرد في القياس الشاذ في االستعمال: الثالث
.  (2)األمر

طرد في االستعماؿ كشٌذ عف اكاعمـ أٌف الٌشيء إذا » :يقكؿ ابف جني عف ىذا
القياس، فال بد مف اتباع الٌسمع الكارد بو فيو نفسو، لكٌنو ال يتخذ أصال يقاس عميو 

.  (3 )«...غيره
.  كىنا يقٌدـ المٌطرد في االستعماؿ أك المسمكع كلكف مف غير أف يقاس عميو  

  كىك الكالـ الخارج عف القكاعد العاٌمة المبنية:الشاذ في القياس واالستعمال جميعا:الرابع
كال يحسف أيضا » : عف ىذا الٌضرب "ابف جٌني" كيقكؿ (4 )...األشمؿ عمى األعـ ك

إذ ال يصح استعماؿ ىذا الٌضرب  . (5)«استعمالو فييا استعممتو فيو إاٌل عمى كجو الحكاية
.  في الكالـ" الشاذ" الٌضرب مف 

 
   :موقف ابن جني من مصادر السماع

:  القرآف الكريـ كقراءاتو/ أ

                                                           
 . 536 حسيف الفتمي ،أصكؿ التفكير النحكم عند ابف جني في كتابو الخصائص ، ص (1)
 . 100 / 1الخصائص،  ابف جني،(2)
 . 101/ 1 المصدر نفسو، (3)
 .. 536 حسيف الفتمي ،أصكؿ التفكير النحكم عند ابف جني في كتاب الخصائص، ص (4)
 . 101/ 1الخصائص،  ابف جني،(5)
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 قد كضعكا شركطا منيجية يسيركف عمييا كمف أبرزىا ٌنحاةكمف المتعارؼ أٌف اؿ
 اترة كرٌد القراءتعتٌد البصريكف األخذ بالقراءات المتكااحيث ،تمؾ المتعمقة بالقرآف الكريـ

. الٌشاذة
ءة الٌشاذة ككاف مف نتيجة ا كاىتـ بالقر، فقد خرج عف ىذه الضكابط"ابف جني" أٌما 

يضاحيا القراءات الشاذة تبييف كجكهالمحتسب في"اىتمامو أف ألؼ فييا كتابا أسماه  ".   كا 
 ق كىي عند (1)ٌف القراءة الٌشاذة ليا كجو في االستعماؿ الٌمغكمبأ "ابف جٌني" إذ يرل أٌف  

ضرب شٌذ عف القراءة عاريا مف الصنعة كال كجو لمتشاغؿ بو، ككجو : ف عمى ضربا
. (2 )غمض عف الٌصنعة كىك المعتمد المعٌكؿ عميو المكلى جية االنشغاؿ بو

ٌنو مف خالؿ دفاعو عف القراءة أ إلى البصرييف إاٌل "ابف جني"كعمى الٌرغـ مف ميؿ   
.  الٌشاذة قد ماؿ إلى المنيج الككفي

 بالقرآف الكريـ تو سمؾ أسمكبا مغايرا، تمٌيز فيو بعنام"مابف جف"ٌف أحد الٌدارسيف بأكقد عٌد   
. عناية جعمتو ييتـ بتكجيو ما شٌذ مف قراءاتو

ككاف في حمب مدرسة نحكية عظيمة أساسيا أبك عبد ا ابف » :حيث يقكؿ 
 في البحث يتميز ا كليذه المدرسة أسمكب"كأبك الفتح عثماف ابف جني"( 370ت )خالكيو 

عبد الفتاح " منو ما يقكؿ كقريبا« بعنايتيا بالقرآف كجمع ركايتو كتكجيو ما سمٌي منو شاذا
 ،"المبرد" كمف "الفارسي" شيخوكاف أسمـ مكقفا مف  »مف أٌنو ، "ابف جني" عف "شمبي

.  (3)«بتأليؼ كتابو المحتسب 
 ككنو انتيج ،"أبا عمي الفارسي" كحٌتى عف أستاذه ، عف سابقيو"ابف جني"تميز  

 الٌتقعيد الٌمغكم،  فيىـ فيو إذا اعتبر القراءة الٌشاذة مصدرا يؤخذ بعيف االعتبارؼنيجا خاؿ
                                                           

 عبد الرحماف الحجكج ،األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص البف جني اصطالحا كاستكماال ، دار جميس الزماف، (1)
 . 67، ص 2012، 1ط
عمي النجدم ناصؼ كعبد : ابف جني، المحتسب في تبييف كجكه شكاذ القراءات ك اإليضاح عنيا ، تح:  ينظر(2)

 . 35، ص 1986، 2النجار، دار سركيف، ط
 . 30، ص 1988، 6مصر، ط- أحمد مختار عمر، البحث المغكم عند العرب، عالـ الكتب، القاىرة(3)
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كفي مكطف مف كتابو الخصائص كمثاؿ ،حتى أنو كاف يدافع عنيا في كتابيو المحتسب 

   الخصائص ما ذكره في قراءة حمزة كتابه  ما ذكره فيعمى ذلؾ       

           [ 01النساء]ليست ىذه القراءة عندنا مف اإلبعاد » : يقكؿ

كذىب إليو أبك العٌباس بؿ األمر فييا ، كالٌضعؼ عمى ما رآه فييا  الفحش ك الٌشناعةك
حمؿ أإٌنني لـ : خؼ ك ألطؼ كذلؾ أٌف لحمزة أف يقكؿ ألبي العباسأدكف ذلؾ كأقرب ك

 المجركر المضمر، بؿ اعتقدت أف تككف فيو باء ثانية حٌتى  عمىاألرحاـ عمى العطؼ
  (.1)« ...ثـ حذفت الباء، لتقدـ ذكرىا  (كباألرحاـ )كأٌني قمت 

 كاف كثيرا ما يستشيد بالقراءة الٌشاذة كيحتج بيا، حٌتى أٌنو قد "ابف جني"كبيذا فإف 
بمغ عدد اآليات اٌلتي استشيد بيا في الخصائص ما يبمغ المئتيف كخمسيف في 

.  الخصائص
 لمقراءات الٌشاذة ك الٌتعكيؿ "ابف جني"ٌنما يدٌؿ عمى انتصار فإكىذا إف دٌؿ عمى شيء 

.  عمييا في عممية االستشياد
:  الحديث النبكم الشريؼ/ ب

خالؼ كاسع دار بيف جميكر  كاف االحتجاج بالحديث النبكم الشريؼ، محؿٌ 
ٌنما كاف ىذا لخكفيـ مف نسبتو لمٌنبي ؛الٌنحاة، حيث تحاشى الكثير منيـ االستشياد بو  كا 

لفظ فتجد الحديث الكاحد مركٌم بألفاظ باؿٌ م بالمعنى ال رككألٌنو ؛صٌمى ا عميو كسٌمـ 
مختمفة، بينما آثر البعض اآلخر عمى االستشياد بالحديث كعٌدكه مصدرا مف مصادر 

مكقؼ ىك  فما ، كمنيـ مف كقؼ كسطا بيف ىذا كذاؾ، ال سيما في بيئة األندلس،الٌتعقيد
.   مف االستشياد بالحديث؟"ابف جني"

                                                           
 . 247/ 1 ابف جني ،الخصائص،(1)
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 في كتابو الخصائص عمى مكاضع استشيد فييا  البحث فقد كقؼ"ابف جني"أٌما  
ال آكؿ  )، كمنيا استشياده بقكلو صٌمى ا عميو كسٌمـ (1)بالحديث بمغت العشريف حديثا

في  (ؽ، ك، ؿ ) كىذا في أثناء حديثو تقاليب الفعؿ الثالثي ،( إاٌل ما لٌكؽ ليـمف الطعا
.  (2)ع حركتيااسرإ الٌمكقة لمزبدة كذلؾ لخفتيا كت، فقاؿ كمنو سميٌ (ؿ، ك،ؽ )الجذر 

حيث ذكر مجمكعة مف النحاة اجتبكا بمغة الحديث منيـ : كقد قاؿ أبك الطٌيب الفاسي   
.  (3)"ابف جني" ك"ابف خركؼ" ك ]...["ابف ىشاـ" ك"ابف مالؾ"

 قد استشيد "ابف جني"دة عمى أٌف ؤؾكىذا الكالـ يضـٌ إلى األقكاؿ اٌلتي تأتي ـ 
بالحديث ككاف ينسبو لمٌرسكؿ عميو الٌصالة ك الٌسالـ، كىذا بخالؼ سيبكيو اٌلذم أكرد 

.  ٌنو حديثو عميو الٌصالة كالساٌلـأالحديث دكف اإلشارة إلى 
 لـ ييفض كلـ يكثر في االستشياد بالحديث إاٌل أٌنو "ابف جٌني"كعمى الٌرغـ مف أٌف 

 لٌنو قد تربٌ أالحتجاج بو، كجعمو مصدرا لمٌدرس الٌمغكم كخصكصا كمعارضا عمى الـ يكف 
ا تركو عتبرفي مجالس أىؿ الحديث كقد كاف جسرا لمٌنحاة مف بعده لالستشياد بالحديث، ـ

.   (4)خسارة لٌمغة العربية
 
 
 
 

:  كالم العرب/ ج

                                                           
 . 69األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص ، ص   عبد الرحماف الحجكج،(1)
 . 24/ 1الخصائص  ابف جني،(2)
 ،2010أصكؿ النحك عند ابف جني، دراسة لسانية كتابية الخصائص كالمحتسب، دار قرطبة د ط،   رشيد حميـ،(3)

 . 45 ص
  . 46المرجع نفسو، ص  (4)
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، كقد كاف لمكالـ العربي ك االستشياد بو ا كنثراينقسـ الكالـ العربي لقسميف، شعر
، كفحضكرا كافرا كقكم، خاٌصة الجانب الٌشعرم منو، ككما ىك متعارؼ فقد كضع الٌمغكم

 مف كٌؿ "ابف جٌني"شركطا زمانية كأخرل مكانية أثناء عممية تدكيف الٌمغة، فما كاف مكقؼ 
 .ىذا؟ 

قد اعتبر ابف جني الٌمغة العربية مف كٌميات الٌديف ك رأل بأٌف الٌمحف أمر خطير  
. (1)مف شأنو أٌف يفسد الممكة اٌلمغكية

ٌف المادة المنقكلة مايز بيا االختيار الفردم حيث فيٌضمت أ "ابف جني"كالحظ 
ليجات دكف أخرل فاستيجف ىذه الطريقة كرفضيا، ألٌنو اعتقد أٌف األصؿ في اٌلمغة كاحد 

.  (2)كاالختالؼ الٌميجي بيف القبائؿ أمر بسيط
ؾ در مكقؼ كاضح منيما إذ أٌنو أ"البف جني"أٌما عامؿ الٌزماف ك المكاف فقد كاف  

كاالحتجاج بأىؿ المدف كما يؤخذ عف  ألخذ ا فجكز،محدكدية كتضييؽ العامؿ الٌزماني
. (3)كادمبأىؿ اؿ

 عمى الٌرغـ مف أٌف الٌنحاة اٌلذيف رفضكا ،كما أٌنو استشيد بأشعار المكلديف
ٌنو استشيد أ غير ،(شاعرنا)االستشياد بشعرىـ، ككاف معجبا بشعر المتنبي كيسميو 

المكٌلديف كما ىي عند بأشعارىـ في مجاؿ المعنى كقد رأل أف المعاني مشتركة مكجكدة 
.  (5)«فإٌف المعاني ينتابيا المكٌلدكف كما ينتابيا المتقٌدمكف» : حيث يقكؿ(4)عند المتقٌدميف

، فكاف يأخذ عند "ابف جني"حٌتى الحدكد المكانية التي كضعيا الٌنحاة فقد تجاكزىا   
العرب الفصحاء مف بني عقيؿ، فكاف كثيرا ما يستشيد بكالـ عبد ا الٌشجرم، كقد 

                                                           
 . 25، ص : رشيد حميـ، أصكؿ النحك عند ابف جني: ينظر  (1)
 . 29/ 28المرجع نفسو، ص   (2)
 . 33المرجع نفسو، ص : ينظر  (3)
 . 70، ص : عبد الرحمف الحجكج ،األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص: ينظر  (4)
 . 37/ 1الخصائص ،  ابف جني،(5)
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 "أبا عبد ا"سألت مٌرة الٌشجرم » : يقكؿ في الخصائص(1)براعتوبأعجب بفصاحتو ك
حمراء، )، فقمت ليما كيؼ تحقراف "غصنا"كمعو ابف عـ لو دكنو في فصاحتو ككاف اسمو 

ما يجيئاف ق، ككاليت مف ذلؾ أحرفا ك(سكيداء )لت فسكداء؟ قاال ؽؼ (حميراء)فقاال 
ىـ بفتح  كتبعو الٌشجرم (عميباء )، فقاؿ غصف (عمباء) ثـٌ دسست في ذلؾ ،بالٌصكاب

.  (2 )«...الباء تراجع كالمذعكر آه عميبيٌ 
.   حاذقا فطنا في أخذ اٌلمغة"كىكذا كاف ابف جني 
كما أٌف تجكيزه لألخذ عف أىؿ المدر ال يعني تساىمو في األخذ فقد اشترط الفصاحة  

.  (3)فيمف تؤخذ عنو اٌلمغة
كفي تحديد جنس مف تؤخذ الٌمغة عنو، كتشٌدد األٌكلكف عمى أف يككف عربيا كظٌمكا   

 مكقؼ مغاير مف ىذا حيث رأل أٌف ىذا الٌشرط "البف جني"ممتزميف بيذا الٌشرط، ككاف 
.  (4)جحاؼ، ذلؾ لٌما كاف لممستعربيف دكر في تأصيؿ اٌلمغةإ

رج عف الٌشركط اٌلتي كٌظفيا خ كثيرا ما "ابف جٌني" فإٌف ؛كخالصة لما سبؽ 
 الٌشركط تضييؽ عمى الٌمغة ك قٌف ىذأاألٌكلكف قبمو ألٌنو كاف لو رؤية خاصة بو، إذ رأل 

 إاٌل أٌنو مع تكسعتو في األخذ بالٌمغة إاٌل أٌنو تشٌدد في ىذا األخذ كاشترط مجحؼالبعض 
.   فيو شركطا ككاف حريصا كؿ الحرص في ذلؾ

 
 
 
 

                                                           
 . 73ص : البف جني: األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص: ينظر  (1)
 . 18/ 2ابف جني، الخصائص، ج  (2)
 . 73/ 72عبد الرحمف الحجكج، األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص، :  ينظر(3)
 .39رشيد حميـ، ص : أصكؿ النحك عند ابف جني: ينظر  (4)
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:  "ابن جني" القياس عند /2
:  مفهوم القياس    

ظاىرة القياس ميزت النحك العربي بؿ إٌنو ارتكز عمييا، إذ اعتٌد بو الٌنحاة أثناء  
 . تعقيدىـ لمغة

يراد بو جممة العمميات الٌذىنية اٌلتي تؤدم إلى  : األٌكؿ: أٌما مفيـك القياس فمو مفيكميف  
.  (1)االستنباط كىك الذم يطمؽ عميو االستدالؿ الٌذىني

الفرع كقيؿ عمى  تقتضي إجراء حكـ األصؿ ،بعٌمةحمؿ فرع عمى أصؿ: كالثاني 
  .(2)ىك ربط الفرع باألصؿ الجامع

.  كىذا األخير الذم عٌكؿ عميو اٌلنحاة كارتكزكا عميو أثناء تعقيدىـ لمغة  
:  أركان القياس

:  (3)لمقياس أربعة أركاف 
 س عميومكىك المؽ: األصؿ  .
 س، الممحؽ باألصؿ لعٌمة جامعة بينيمامكىك المؽ: الفرع  .
 كبسببيا يكجد الحكـ اٌلذم يمحؽ الفرع ،كىي الجامعة بيف األصؿ ك الفرع : العٌمة

.  باألصؿ
 بسبب كجكد ،كىك نتيجة العممية القياسية كفيو يتـ إلحاؽ الفرع باألصؿ: الحكـ 

 . العٌمة
  اٌل ما اعتبر في القياس عميو (األصؿ )كمف شرط الٌركف األٌكؿ .  االطراد كا 

                                                           
 . 91محمد خير حمكاني ،أصكؿ النحك العربي، ص : ينظر  (1)
 . 143في أدلة النحك، ص   عفاؼ حسانيف،(2)
 . 227، ص : التكاتي بف التكاتي ،محاضرات في أصكؿ النحك: ينظر  (3)
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أخطئ في خمسيف مسألة » :أٌما ابف جني فقد اىتـ بالقياس اىتماما كبيرا حٌتى أٌنو قاؿ
إٌف مسألة كاحدة مف القياس أنبو » :كما يقكؿ« في الٌمغة كال أخطئ في كاحدة مف القياس

.  (1)«كأنبؿ مف كتاب لغة عند عيكف الناس
لـ يتخذ ابف جني القياس منيجا لنفسو » ٍف قاؿ فيو أحد الٌدارسيف  أكبمغ اىتمامو بو

.  (2)«فحسب بؿ كاف يغرم بو كيدعك إليو كيحض عميو كيتيح فيو االرتجاؿ
 يتقٌدـ ىذا ،ٌنو حينما يتعارض مع الٌسماعأكعمى الرغـ مف أىمية القياس عنده إاٌل 

إذا »:باب تعارض الٌسماع ك القياس كفيو يقكؿ" األخير عميو حٌتى أٌنو أفرد لو بابا سماه 
 .(3 )"«...تعارضا نطقت بالمسمكع عمى ما جاء عميو كلـ تقسو في غيره

 في مكاضع كثيرة بالقياس حٌتى أفرد لو "الخصائص"  في كتابو "ابف جني"كقد استعاف 
أبك  "كقاؿ فيو" س عمى كالـ العرب فيك مف كالـ العربمما ؽ: "  سٌماهاأبكابا منيا باب

أال ترل أٌنؾ لـ تسمع أنت كال ،س عمى كالـ العرب فيك مف كالـ العرب م ما ؽ"عثماف
.  (4)"ما سمعت البعض فقست عميو غيرهإفٌ  كؿ فاعؿ كال مفعكؿ، كاسـغيرؾ 

ٌنما يسمع بعضو ثـ يقيس إٌف العربي ال يسمع كٌؿ الكالـ كأكيعني مف كالمو ىذا 
.  عميو
 كىذا كبخاٌصة في ، منيج القياس كسار بو  ضركبا بعيدة"ابف جني"كقد استخدـ   

.  (5)تكجييو لمقراءات الٌشاذة
 كظير ىذا االىتماـ ، اىتـ بالقياس اىتماما بالغا"ابف جني"كخالصة األمر أٌف  

في الٌتعكيؿ عمى القياس إلثبات مسائؿ كثيرة كنفي أخرل كىذا كاف مف خالؿ كتابيو 
.  المحتسب ك الخصائص

                                                           
 . 111 عبد الرحماف الحجكج ،األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص، ص (1)
 . 92أصكؿ النحك، ص   سعيد األفغاني،(2)
 . 117/ 1  ابف جني ،الخصائص ،(3)
 . 303/ 1المصدر نفسو،   (4)
 . 120رشيد حميـ ،أصكؿ النحك ، ص : ينظر  (5)
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:   عند ابن جنياإلجماع /3
ىك إجماع البمديف البصرة كالككفة فإذا اتفؽ الخصماف عمى  :اإلجماعمفهوم   

                (1) حجةكفف لـ يتفقا لـ مإالمنصكص ك المقيس عمى المنصكص كاف اإلجماع حجة ك
.  (2)" ابف األنبارم"كاإلجماع دليؿ معتبر عند ابف جني كمردكد عند

 فقد اعتبر اإلجماع مف األدلة النحكية كفرؽ بيف إجماع النحاة "ابف جني"أٌما 
جماع الفقياء  جماع النحاة آتو مف استقراء   كا  حيث أف إجماع الفقياء يعتبر حجة، كا 
باب القكؿ عمى إجماع  ) لإلجماع بابا في الخصائص سٌماه "ابف جني"الٌمغة، كقد عقد 

 أف إجماع أىؿ البمديف يككف حٌجة اعمـ » : يقكؿ فيو(3 )(؟أىؿ العربية متى يككف حجة
إذا أعطاؾ خصمؾ يده أالٌ يخالؼ المنصكص ك المقتبس عمى المنصكص فأٌما إف لـ 

.  «يعًط يده بذلؾ فال يككف حجة عميو
ٌنما استخمصت مف كالمو في ، اٌلتي لـ ينص عمييا"ابف جني"كمف شركط اإلجماع عند   كا 

:  الباب السابؽ
جماع غيرىـ-1 .   أف يككف اإلجماع مف النحاة فال يعتد بإجماع العامة كا 
.   أف يككف النحاة المجمعكف مف أىؿ البمديف البصرة كالككفة فال يعتد بإجماع غيرىـ-2
.  أف ال يخاؼ اإلجماع المسمكع كال المقتبس عمى المجمكع-3
 أف يككف مف النحاة جميعيـ مف غير مخالفة ألحدىـ إال لحٌذاؽ النحاة فقد قاؿ أبك -4

.  (4)الفتح أىؿ البمديف داللة عمى العمـك ال عف أكثرىـ

                                                           
 . 213في أدلة النحك، ص   عفاؼ حسانيف،(1)
 . 231عبد الرحمف الحجكج، األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص، ص:ينظر  (2)
 . 171/ 1الخصائص،    ابف جني،(3)
 . 545، 544أصكؿ التفكير النحكم عند ابف جني في كتابو الخصائص، ص ،   حسيف الفتمى(4)
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ٌنو ال يبرز ألحدىـ خرؽ اإلجماع كال يجكز إاٌل لحذاؽ الٌنحاة فقد قاؿ أكأٌما عف قكلو 
عة اال نسمح لو باالقداـ عمى مخالفة الجـ إاٌل أٌننا مع ىذا اٌلذم رأيناه كسكغنا مرتكبو...»

.  (1)«إاٌل بعد أف يناىضو إتقانا... اٌلتي قد طاؿ بحثيا كتقٌدـ نظرىا
فال يعتبر خركج أحد النحاة عف اإلجماع الذم اتفؽ عميو منيـ مف اىؿ البمديف إال 

.  أف يككف حاذقا في النحك أم عالما كبيرا في النحك كعمما مف أعالمو كمف مؤسسيو
خربو ) خالؼ النحاة في إجماعيـ عمى أف لفظة " أف ابف جني"كقد رأت إحدل الباحثات

  .(2 )(ىذا جحر ضبو خربو  ) بالتجاكر في قكليـ ةمجركر
 ءيما جاز خالؼ اإلجماع الكاقع فيو منذ بدؼ»  في ىذا المضرب محيث يقكؿ ابف جف

لى أكاخر الكقت، ما رأيتو أف في قكليـ ىذا جحر   ىذا يتناكلو ،بو خربو ضىذا العمـ كا 
نو مف الشاذ أ ك[...]نو غمط مف العرب، ال يختمفكف فيو أأكؿ عف ثاني عف ماضي عمى 

، فيجرم : كتمخيص ىذا أف أصمو [...]الذم ال يحمؿ عميو   (خىربو  )جيٍحر ضب خربو
ف كاف في الحقيقة لمجحر" ضبو " كصفا عمى  .  (3 )«...كا 

فإبف جني يخالؼ العرب في إجماعيـ عمى أف خرب مجركر بالتجاكر، كيرل أنو مجركر 
 .جحرمع أنو في الحقيقة لؿ (لخربو  )ألنو صفة 

 

                                                           
 . 172/ 1 ابف جني، الخصائص ، (1)
 . 219عفاؼ حسانيف، في أدلة النحك، ص :ينظر  (2)
 . 172،173/ 1الخصائص،  ابف جني،: (3)
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 (االستدالل بالمغة عمى المغة)االستدالل بالمنطوق : المبحث األول

 :االستدالل بالقرآن الكريم: أوال

ال شؾ في أٌف القرآف الكريـ عٌد أٌكؿ مصادر التقعيد، بؿ كاف في مقدمة األدلة،  
. كيؼ ال ك ىك الكالـ المنٌزه عف كؿ خطأ أك تحريؼ، ك المحفكظ مف عند ا تعالى

ك في الحقيقة أف ىناؾ فرقا بيف االستدالؿ لمغة القرآف الكريـ، ك االستدالؿ بمغة 
القرآف الكريـ، فاألكؿ يعني سعي النحك إلثبات أٌف قراءة ما قراءة صحيحة مكافقة ألصكؿ 

المغة، ك ىذا بالمجكء لكالـ العرب إلثبات صحة ىذه القكاعد النحكية، ك أما الثاني 
فيك اعتماد النحكييف عمى القرآف في البرىنة عمى صحة القكاعد، ك  (استدالؿ بمغة القرآف)

 .(1)معيارا دقيقا في ذلؾ

ا عمى تبايف إذ تأما بخصكص رأم المدرستيف في األخذ بالقراءة القرآنية، فقد كاف
آثر أصحاب المدرسة البصرية األخذ بالقراءات المتكاترة ك العدكؿ عف الشاذة، ك ىذا 
منبعث مف نظرتيـ إلييا بأنيا كسيمة لمتقعيد، ك مصدر تشريع، بينما غاؿ أصحاب 

المدرسة الككفية في األخذ بالقراءات إذ اعتدكا بالقراءة الشاذة، ك ىذا متأت مف نظرتيـ 
لمقراءة عمى أنيا أحد المصادر المغكية، بؿ إنيا أصح الشكاىد النحكية التي ال يمكف 

. (2)إغفاليا، ك البخؿ عمى المغة في األخذ منيا ك بيا

مدافعا عف القراءات الشاذة آخذا منيا ك ميتما  (المحتسب)ألؼ كتابو " ابف جني " ك  
بيا، ك قد اتبع بيذا النيج الذم انتيجو الككفييكف، بؿ إنو في كتابو ىذا كاف حريصا كؿ 

                                                           
، (مخطكط )رسالة دكتكراه ، أماف الديف حتحات، االستدالؿ النحكم في كتاب سيبكيو ك أثره في تاريخ النحك:ينظر  ( 1)

. 123ص – سكرية – كمية اآلداب ك العمـك اإلنسانية، جامعة حمب 

. 20،21 أحمد مختار عمر، البحث المغكم عند العرب، ص :ينظر  ( 2)
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الحرص في أخذه بالقراءة الشاذة، حتى إنو ساكل بينيا ك بيف القراءات المتكاترة، حتى إنو 
إنو نازع بالثقة إلى قرائو، محفكفا بالركاية مف أمامو ك كرائو، أك كثير منيـ مساك » قاؿ 

. (1)«في الفصاحة لممجتمع عمييـ 

عمى مكاطف استدؿ فييا بالقراءات القرآنية " الخصائص"في كتابو " ابف جني"كقؼ 
. عمى عدة مسائؿ نحكية، سيحاكؿ البحث ذكر بعضيا

:  إتصال المبتدأ بالخبر/1

﴿ :قراءة عاصـ في قكلو تعالى" ابف جني " أنكر        ﴾  

فأما قراءة عاصـ﴿» : حيث يقكؿ    ﴾ [ 27 القيامة](مف)، ببياف نكف  

فمعيب في اإلعراب معيؼ في اإلسماع، ك ذلؾ أف النكف الساكنة ال تكقؼ في كجكب 
 لينٌبو بو مف انفصاؿ المبتدأ عف خبره فغير مرضي ]...[إدغاميا في الراء نحك مف رأيت 

 .(2)«أيضا 

  (راؽ)ك فصمكىا عف  (مف) عف اكيبدك أٌف عاصما ك تبعو حفص ك غيرىما سكتك

. ، ك ليس مقصكد منيا فصؿ المبتدأ ك الخبر(3)ك ىذا ال يتكىـ أنيا كممة كاحدة

                                                           
. 21 السابؽ، ص المرجع:ر ينظ ( 1)
 أبك حياف األندلسي، تفسير البحر المحيط، ، ت ح، عادؿ أحمد عبد المكجكد ك عمي معكض، دار الكتب العممية،  ( 2)

. 8/381، 1993، 1لبناف ، ط– بيركت 
، كمية (مخطكط) رسالة الماجستير، إبراىيـ المساعيد، االستدالؿ بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص: ينظر ( 3)

، قسـ المغة العربية، جامعة آؿ البيت . 38 ص عماف،-اآلداب ك العمـك
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﴿ةعمى تالـز المبتدأ ك الخبر باآلية الكريـ" ابف جني"ك يستدؿ          

   ﴾ [ 117األعراؼ .] 

 ك غيره ( مف راؽ)ك يكفي مف ىذا إجماع الجماعة عمى إدغاـ» "ابف جني"قاؿ 
مف ذلؾ سبيمو، ك عاصـ في ىذا مناقض لمف قرأ فإذا ىي تمقؼ بإدغاـ تاء تمقؼ، كىذا 

. (1)«... ل صارا معا ىنا كالجزء الكاحد ،دة تساكم المبتدأ بخبره حتػدؿ عمى شػعندم م

. عمى لزـك اتصاؿ المبتدأ بخبره مف خالؿ استداللو مف القرآف الكريـ" مابف جف"ك قد أكد 

:   تقديم خبر كان/2

ك نحف نعتقد رفع زيد بكاف،  (كاف يقـك زيد): ك مف ذلؾ قكلنا" ابف جني " قاؿ 
إنما تدخؿ عمى الكالـ الذم  (فكا)خبرا مقدـ عميو، فاف قيؿ أال تعمـ أف  (يقـك)كيككف 

فإنما الكالـ مف فعؿ ك فاعؿ، فكيؼ  (يقـك زيد): كاف قبميا مبتدأ ك خبر، ك أنت إذا قمت
 .ذلؾ؟

أف زيد مرتفع بكاف كأف  (كاف يقـك زيد)أنو ال يمتنع أف يعتقد مع كاف في قكلنا : فالجكاب
زاؿ اإلتساع ك تأخر الخبر الذم ىك  (كاف)مقدـ عمى مكضعو، فإذا حذفت  (يقـك  )
. (2)(زيد(فصار بعد   (يقـك)

 ﴿: بقكلو تعالى(3)عمى ما ذىب إليو" ابف جني"ك قد استدؿ            

     ﴾ [ 117التكبة] . 

                                                           
. 1/96 ابف جني، الخصائص،  ( 1)
. 1/239، نفسو المرجع  ( 2)
. 40 إبراىيـ المساعيد، االستدالؿ بالقراءات القرآنية في كتاب الخصائص، ص  ( 3)
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. (1)بالتاء (تزيغ)، ك قرأىا أبك بكر (يزيغ)فقرأىا حمزة ك حفص عف عاصـ 

 (تزيغ)اسـ كاد، ك الجممة  (قمكب)بالتاء عمى أف  (تزيغ)بقراءة " ابف جٌني " ك قد أخذ 
. (2) ك بالتالي تٌقدـ خبر كاد عمى اسميا،خبر

. ك ىذا دليؿ عمى ما ذىب إليو مف تقدـ خبر كاف عمى اسميا

:   تأخير الفاعل/3

في نقض المراتب إذا عرض ىناؾ "ىذا ضمف باب سماه " أبك الفتح" ك قد ذكر 
ضرب غالميو )مف ذلؾ امتناعو مف تقديـ الفاعؿ في نحك » : ، حيث يقكؿ فيو"عارض 

فيذا لـ يمتنع مف حيث كاف الفاعؿ ليس رتبتو التقديـ، ك إنما امتنع لقرينة انضمت  (زيدا
 .«إليو 

ك ىي إضافة الفعؿ إلى ضمير مفعكؿ، ك فساد تقدـ المضمر عمى مظيره لفظا ك 
( اضرب زيد غالـ): معنى، فميذا كجب إذا أردت تصحيح المسألة أف تؤخر الفاعؿ فتقكؿ

»(3) .

ممتنع مف أف  (اضرب غالمو زيد)أف الفاعؿ في قكليـ " ابف جني " فحسب رأم 
، ك مف ذلؾ كجب أف يككف الفاعؿ مؤخرا، فتصبح (الياء)يتقدـ لعمة كجكد قرينة ك ىي 
. (ضرب زيد غالما): الجممة صحيحة عمى نحك قكلو

                                                           

. 319ص ،مصر- شكقي ضيؼ، دار المعارؼح، السبع في القراءات، ابف مجاىد، ت ( 1)
. 1/254 ابف جني، خصائص،  ( 2)
. 1/254نفسو،   المصدر ( 3)
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﴿: عمى صحة ما ذىب إليو بقكلو تعالى" ابف جني " ك قد استدؿ      

   ﴾[  124البقرة ] ك أجمعكا عمى أٌنو ليس بجائز ضرب غالمو زيدا، لتقدـ ،

. (1)المضمر عمى مظيره لفظا ك معنى

ـى إ)بنصب : ك قد قرأىا الجميكر ك قراءة الجميكر عمى أف الفاعؿ ىك ( ربُّو)ك رفع  (براىي

ـى  )ك المفعكؿ بو ىك (ربُّو) . (2)(إبراىي

عميو  (إبراىيـ)ك قد تقٌدـ المفعكؿ بو لالىتماـ بمف كقع االبتالء عميو، ك ىك 
الٌسالـ، ك مف المعمـك أف ا تعالى ىك الميبتمي، ك لٌما اتصؿ ضمير المفعكؿ بالفاعؿ 

. (3)كجب تأخيره ك تقديـ المفعكؿ

في كالمو الٌسابؽ، إذ أٌف اتصاؿ الفاعؿ بضمير " ابف جني " ك ىذا ما ذىب إليو 
يعكد عمى المفعكؿ قد أفقده رتبتو مف الٌتقديـ إلى كجكب الٌتأخير، ك تقديـ المفعكؿ بو، 

. كىذا مقصكده بالقرينة، ىك اقتراف الٌضمير العائد عمى المفعكؿ بالفعؿ

الٌنحاة البصريكف، إذ  (غيرىـ)إذ يرل عكس ما رآه البصريكف ،ك يقصد مف كالمو 
، ألف رتبتو التأخير، (قكليـ ضرب غالمو زيدا)يذىبكف إلى أنو امتنع تقدـ الفاعؿ في 

بأف امتناع التقدـ ليس لعمة أف الفاعؿ رتبتو التأخير، بؿ كجكد : فيقكؿ" ابف جني"فيرد 
. القرينة ك ىي ضمير متصؿ بالفاعؿ ىك ما منع تقدمو، مع أف رتبتو التقديـ

فميس لؾ أف ... »: مبينا أف رتبة الفاعؿ الٌتقديـ في األصؿ" ابف جني"ك يقكؿ 
تعتقد في الفاعؿ ك قد كقع مقٌدما أف مكضعو الٌتأخير، ك إٌنما المأخكذ بو في ذلؾ أف 

                                                           
. 1/254،  السابؽ المصدر ( 1)
. 1/545، تفسير البحر المحيط، األندلسي أبك حياف : ينظر ( 2)
. 1/545 المرجع نفسو، : ينظر ( 3)
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يعتقد في الفاعؿ إذا كقع مؤخرا أف مكضعو التقديـ، فإذا كقع مقدما فقد أخذ مأخذه، 
كرست قدمو، ك إذا كاف كذلؾ فقد كقع عمى المضمر قبؿ مظيره لفظا ك معنى، ك ىذا ما 

. (1)ال يجكزه القياس

مف خالؿ كالمو ىذا، يبيف أف مجيء الفاعؿ مؤخرا في المكاضع ال " ابف جني"ك 
يعني أبدا أف رتبتو التأخير، إذ رتبتو أف يأتي متقدما عمى المفعكؿ، إال أف اقترانو 

. مومبالمضمر أكجب تأخيره، إذ القياس في ىذه الحاؿ ال يجكز تقد

كاضح في ىذه المسألة، حيث " أبي عمي الفارسي"بأستاذه " ابف جني"ك يبدك تأثر 
ك ذلؾ أف المفعكؿ قد شاع عنو ك اطرد مف مذىبيـ لكثرة تقدمو عمى الفاعؿ، »: يقكؿ

أف تقدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ قسـ قائـ : حتى دعا ذلؾ أبا عمي الفارسي إلى أف قاؿ
بذاتو، كما أف تقدـ الفاعؿ قسـ قائـ برأسو، ك إف كاف تقديـ الفاعؿ أكثر، ك قد جاء بو 

 ﴿: نحك قكلو تعالى(2)االستعماؿ مجيئا كاسعا                 

[. 28فاطر ]﴾

فيما ذىب إليو " أبا عمي"مف خالؿ قكلو السابؽ يكافؽ أستاذه " ابف جني" إذ أٌف 
مف كثرة ظاىرة تقدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ، ك ىك قسـ قائـ بذاتو، مع كثرة تقدـ الفاعؿ 

عمى المفعكؿ أيضا، ك قد شاع في االستعماؿ ك اتسع أكثر مف األكؿ، فكاف بذلؾ األكلى 
تقديـ الفاعؿ عمى أنو األصؿ لكثرة تقدمو عمى المفعكؿ في االستعماؿ، غير أف ىذا ال 

. ينفي شيكع تقدـ المفعكؿ ك إف كاف شيكعو أقؿ مف شيكع تقدـ الفاعؿ

                                                           
. 1/254المصدر السابؽ،  ( 1)
. 1/254،255،  نفسو المصدر ( 2)
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﴿: ك استدٌؿ عمى ىذا الٌشيكع بقكلو تعالى            

 ﴾[ 28فاطر] ،بذلؾ عمى كثرة تقديـ المفعكؿ، إذ تقٌدـ المفعكؿ، كىك لفظ ؿليد 

. ، إذ أٌف العمماء ىـ مف يخشكف اى رٌبيـ(العمماء)كىك ؛ عمى الفاعؿ (اى ) ةالجالؿ

ك قد قدـ المفعكؿ عمى الفاعؿ، لحصر الخشية بالعمماء، إذ الذيف يخشكف ا مف 
بيف عباده ىـ العمماء، بيد أنو لك قدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ لتغير المعنى إلى أف العمماء 

ال يخشكف إال ا، ألف الخشية معرفة المخشٌي منو، فكمما زادت ىذه المعرفة زادت 
. (1)الخشية

:  حذف المبتدأ/4

". في شجاعة العربية"مسألة الحذؼ في باب " ابف جني"ذكر 

األصؿ في المبتدأ أف يككف مذككرا؛ ألجؿ أف يككف الحكـ مفيدا؛ ألنو قد يحذؼ كجكبا أك 
. (2)جكازا

ىؿ لؾ في كذا ك كذا؛ أم ىؿ لؾ فيو : ك قد حذؼ المبتدأ نحك» ": ابف جني":ك قاؿ
. (3)«حاجة أك إرب

﴿ :ك استدؿ بقكلو تعالى                       

  ﴾[35األحقاؼ] ك بالغي ىي خبر لمبتدأ محذكؼ، أم ىذا الذم كعظتـ بو بالغ، ك ،

. (1)(ىذا القرآف )قيؿ تقديره

                                                           
. 8/150،151، سكرية-  محي الديف دركيش، إعراب القرآف الكريـ ك بيانو، دار اإلرشاد، حمص: ينظر ( 1)
. 95، ص 2007، 1ط- لبناف-  أحمد الياشمي، القكاعد األساسية لمغة العربية، مؤسسة الرسالة، بيركت ( 2)
. 2/245 ابف جني، الخصائص،  ( 3)
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:   حذف الخبر/5

، ك األصؿ (غير كصؼ ليتمـ فائدتو)ىك االسـ المرفكع المسند إلى مبتدأ : الخبر
. (2)...في الخبر أف يككف نكرة ألنو كصؼ لممبتدأ 

. ك الخبر كالمبتدإ أصمو أف يذكر، غير أنو قد يحذؼ كجكبا ك جكازا

ك قد حذؼ الخبر نحك قكليـ في جكاب مف عندؾ؟ زيد، أم زيد عندم »": ابف جني"قاؿ 
»(3).  

: عمى حذؼ الخبر بقكلو تعالى" أبك الفتح"ك استدؿ  ﴿      

              ﴾ [  21محمد ]ك يقدر الخبر فيقكؿ ، :

طاعة ك قكؿ معركؼ، أمثؿ مف غيرىما، ك إف شئت كاف : إف شئت كاف عمى... » 
. (4)«... عمى أمرنا طاعة ك قكؿ معركؼ 

يف، إٌما الخبر ك تقديره أمثؿ، كىذا أكالـ مستقؿ محذكؼ منو أحد الجز (طاعة ك قكؿ)ك 
...  ، ك إما مبتدأ (5)"سيبكيو " ك " الخميؿ " مذىب 

:  حذف المفعول بو/6

                                                                                                                                                                                
. 9/194 محي الديف دركيش، إعراب القرآف ك بيانو،  ( 1)
. 97-96 أحمد الياشمي، القكاعد األساسية لمغة العربية، ص  ( 2)
. 2/245 ابف جني، الخصائص،  ( 3)
. 2/245نفسو، المصدر  ( 4)
. 9/219 محي الديف الدركيش، إعراب القرآف ك بيانو،  ( 5)
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﴿: ك قد حذؼ المفعكؿ بو في نحك قكلو تعالى» ": ابف جني"قاؿ      

               ﴾ [ 23النمؿ] ،أم أكتيت منو شيئا ،

﴿: كعميو قكؿ ا تعالى     ﴾ [ 54النجـ] أم غشاىا إياه، فحذؼ ،

 .(1)«المفعكليف جميعا 

فيككف إعرابو  فأٌما استداللو باآلية المذككرة مف سكرة النمؿ عمى حذؼ المفعكؿ،
، معطكفة عمى جممة (أكتيت)ك أكتيت الكاك عاطفة أك حالية ك جممة : عمى النحك اآلتي

ك  (قد أكتيت)المقدرة؛ أم ك  (قد)، ك تممكو صيغة مضارع بمعنى الماضي، ك (تممكيـ) 
أكتيت : ػ، ك مف كؿ شيء متعمقاف بمفعكؿ محذكؼ يقدر ب(تممكيـ)إما الحالية مف فاعؿ 

. (2)فعؿ ثاف أكتيت، أك أكتيت منو شيئا

:   حذف الحال/7

. (3)الحاؿ كصؼ ىيئة الفاعؿ، أك المفعكؿ بو، ك تأتي نكرة بعد معرفة

أف حذؼ الحاؿ غير جائز؛ ككنيا يؤتى بيا لمٌتككيد، " ابف جني " ك قد رأل 
، ك ذلؾ في قكلو (4)كأجازىا في كجو كاحد كاف الغرض فيو مف حذفيا ىك التخفيؼ

 ﴿ :تعالى        ﴾ [  185البقرة ] ك قٌدر الحاؿ المحذكفة ،

ا)مف شيده : ، أم(صحيحا) . (5)(صحيحن

                                                           
. 2/252 ابف جني، الخصائص،  ( 1)
. 7/191 محي الديف الدركيش، إعراب القرآف ك بيانو، : ينظر ( 2)
. 61، ص 2009، 1 ابف جني، الممع في العربية، دار المستقبؿ، ط ( 3)
. 2/257 ابف جني، الخصائص،  ( 4)
. 1/262 محي الديف الدركيش، إعراب القرآف ك بيانو، : ينظر ( 5)
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ك كاف أبك عمي رحمو ا ... »: في حذؼ الحاؿ في ىذه اآلية" ابف جني"ك يقكؿ 
ىنا إنما ىك عمى الظرؼ، ك يذىب إلى أف المفعكؿ محذكؼ؛ أم  (شير)يرل أف نصب 

. (1)«فمف شيد منكـ الشير فميصـ، ك كيؼ تصرفت الحاؿ فالبد مف حذؼ 

في خصائصو، " ابف جني"ىذه بعض النماذج عف حذؼ المفرد التي ذكرىا 
مثؿ حذؼ الفعؿ، : كاستدؿ عمييا مف القرآف، ك تكجد حاالت أخرل لحذؼ المفرد ذكرىا

...  حذؼ المضاؼ، حذؼ التمييز 

:  تذكير المؤنث/8

االسـ باعتبار جنسو في العربية ينقسـ إلى قسميف، إما مذكر ك ىك ما تستطيع أف 
، ك ينقسماف لمذكر (بيذه)، ك مؤنث ك ىك ما يصح أف تشير إليو (بيذا)تشير إليو 

. (2)حقيقي ك مؤنث حقيقي، ك مذكر مجازم ك مؤنث مجازم

 

لفظي، ك ىك ما لحقتو عالمة التأنيث ك ىي التاء، سكاء : ك المؤنث ينقسـ لقسميف
زىرة ك عقبة، ك اآلخر معنكم ال تمحقو عالمة كلكف يدؿ : أدؿ عمى تأنيث أك لـ يدؿ مثؿ

. (3)دار ك ىند: عمى المؤنث مثؿ

ك تذكير  عف تأنيث المذكر" الحمؿ عمى المعنى"في فصؿ " ابف جني"ك قد تحٌدث 
إعمـ أف ىذا الشرج غكر مف العربية بعيد ك مذىب نازح فسيح، كقد » : المؤنث، إذ يقكؿ

                                                           
. 2/253 ابف جني، الخصائص،  ( 1)
. 251 أحمد الياشمي، القكاعد األساسي لمغة العربية، ص : ينظر ( 2)
. 252، ص  السابؽ المرجع: ينظر ( 3)
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كرد بو القرآف ك فصيح الكالـ منثكرا ك منظكما، كتأنيث المذكر ك تذكير المؤنث ك 
. (1)«... تصكر المعنى الكاحد في الجماعة، ك الجماعة في الكاحد 

فيك يتحدث عف الحمؿ عمى المعنى، ك ذكر لو كجكىا منيا تذكير المؤنث ك تأنيث 

 ﴿:المذكر، ك استدؿ عمى ذلؾ بقكلو عز ك جؿ            

  ﴾ [ 78األنعاـ]ق تعالىػ، ك كذلؾ قكؿ: ﴿           

 [. 56األعراؼ ] ﴾

، فذيٌكرت الشمس كىي (ىذا  )حيث إٌف الٌشمس مؤنث، ك أشار إلييا بما يشار لممذكر 
. مؤنث في حقيقتيا

فقد ذٌكرت الٌشمس ك ىي مؤنث؛ ألٌنو أم إبراىيـ عميو الٌسالـ ظٌف أٌنيا رٌبو، فمصيانة 
. (2)الٌرب عف شبية التأنيث ذيٌكر المؤنث

:  الجر بحرف الجر المحذوف لتقّدم ذكره/9

﴿:عمى ىذا بقراءة حمزة" ابف جني"كقد استدٌؿ            

    ﴾ [  01النساء] ليست ىذه » ": ابف جني"،حيث قاؿ ( األرحاـ)، بخفض

القراءة عندنا مف اإلبعاد ك الفحش ك الشناعة ك الضعؼ عمى ما رآه فييا أبك العباس، بؿ 
إنني : األمر فييا دكف ذلؾ ك أقرب ك أخؼ ك ألطؼ، ك ذلؾ أف حمزة يقكؿ ألبي العباس

لـ أحمؿ األرحاـ عمى العطؼ عمى المجركر المضمر، بؿ اعتقدت أف تككف فيو باء ثانية 

                                                           
. 2/281 ابف جني، الخصائص،  ( 1)
. 3/156 محي الديف الدركيش، إعراب القرآف ك بيانو، : ينظر ( 2)
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بمف : ثـ حذفت الباء لتقدـ ذكرىا، كما حذفت في نحك قكلؾ (باألرحاـ)حتى كأني قمت 
. (1)«... تمرر أمرر 

الذم أضمر  (الباء)في ككف األرحاـ مجركرة بحرؼ الجر " حمزة" "ابف جني"حيث كافؽ 
. لتقدـ ذكره

فيذا ألف  (لـ أحمؿ األرحاـ عمى العطؼ عمى المجركر المضمر): ك أما قكلو
تكجيو ىذه اآلية كانت محؿ خالؼ بيف البصرييف ك الككفييف، حيث أجاز الككفيكف أف 

، ك استدلكا بقكلو تعالى﴿(بو)معطكفة عمى الضمير المجركر  (األرحاـ)تككف     

           ﴾[217البقرة ]  كالمسجًد )حيث عطفت

 .(بو ) عمى الضمير  (الحراـً 

مجركرة بالعطؼ عمى الضمير المجركر،  (األرحاـ)فيما رفض البصريكف أف تككف 
ألف الجار ك المجركر بمنزلة الشيء الكاحد، فإذا عطؼ عمى الضمير المجركر؛ ك 

الضمير المجركر يتصؿ بالجار، فإذا عطؼ عمى الضمير المجركر فكأنما عطؼ اسـ 
. عمى حرؼ جر ك ىذا ما ال يجكز

نما " ابف جني"ك أٌما  فذىب إلى أنيا مجركرة لكف ليس بالعطؼ عمى الضمير المجركر، كا 
. مجركرة بحرؼ جر حذؼ لتقدـ ذكره

:  تقدم الحال عمى عامميا/ 10

الحاؿ ىك كصؼ ىيئة الفاعؿ أك المفعكؿ بو ك لفظيا نكرة تأتي بعد معرفة، كتمؾ 
. (2)النكرة ىي المعرفة في المعنى، ك األصؿ في الحاؿ أف تككف صفة منتقمة نكرة مشتقة

                                                           
. 2/247 ابف جني، الخصائص،  ( 1)
. 158أحمد الياشمي، القكاعد األساسية لمغة العربية، ص  (  1 )
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ىك العامؿ في صاحبيا الذم جاءت لتبييف ىيئتو، ك المقصكد : العامؿ في الحاؿ
طمعت : بصاحب الحاؿ ىك ما كانت الحاؿ كصؼ لو في المعنى، فعمى سبيؿ المثاؿ

ىك  (حارقة)ك العامؿ في الحاؿ  (طمع)الشمس حارقة، فالعامؿ في الشمس ىك الفعؿ 
 .(1 )(طمع)أيضا الفعؿ 

ك األصؿ في الحاؿ أف تأتي متأخرة عمى صاحبيا، غير أنيا قد تتقدـ عميو إما 
كجكبا ك إما جكازا، ك ىذا تبعا لمعامؿ في الحاؿ؛ فإف كاف العامؿ متصرفا جاز التقديـ ك 

. (2ا)اإف لـ يكف متصرفا لـ يجز تقديـ الحاؿ عميو

ىك التنقؿ في األزمنة، ك كما أف التصرؼ في المعمكؿ عمى حسب التصرؼ : ك التصرؼ
... جاء يجيء مجيئا : ، ك ذلؾ مثؿ(3)...في العامؿ 

ك قد تقدـ الحاؿ عمى العامؿ فييا ك إف كانت » : في خصائصو" ابف جني"ك قاؿ 
عمى تقدـ الحاؿ عمى " ابف جني " ، ك استدؿ (4)«الحاؿ ىي صاحبة الحاؿ في المعنى

 ﴿ :عامميا بقكلو تعالى  ﴾  [  07القمر .] 

 .(يخرجكف)ىك الفعؿ  (خشعن )فالعامؿ في الحاؿ المقدمة 

 

:  (قد)بمعنى  (ىل) /11

                                                           

. 160-159، ص السابؽ المرجع  (1) 
. 62 ابف جني، الممع في العربية، ص : ينظر (2  )
 – لبناف –  أبك الحسف األصبياني، شرح الممع في النحك، تحقيؽ محمد خميؿ الحربي، دار الكتب العممية، بيركت (3) 

. 206، ص 2007، 1،ط
. 2/262 ابف جني، الخصائص، (4 )
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معركؼ أٌف الحركؼ في العربية تأتي لمعنى رئيس، ك أٌنو قد يخرج عف معناه إلى 
. (ىؿ) االستفياـمعاف أخرل، مثؿ حرؼ 

ىي حرؼ استفياـ تدخؿ عمى األسماء ك عمى األفعاؿ، لطمب التصديؽ المكجب ال : ىؿ
: (1)مف االستفيامية لمعاف ثانية (ىؿ) ك تخرج ر ،غي

قد تككف لمنفي  – 1

﴿: أف تككف بمعنى إف، ك ذلؾ نحك قكلو تعالى – 2         

 ﴾(05:الفجر )

. أف تككف لمتقرير ك اإلثبات – 3

: أف تككف لألمر نحك قكلو تعالى – 4  ﴿      ﴾[91المائدة ]

. (قد  )أف تككف بمعنى  – 5

عف معناىا الحقيقي إلى  (ىؿ  )عف خركج " ابف جني " ك في الخصائص تحدث 

﴿: ، ك ذلؾ نحك قكلو تعالى(قد  )معنى               

       ﴾ [01االنساف  ] فيك عندم أف تككف (قد أتى عميو ذلؾ  )معناه ،

مبقاة في ىذا المكضع عمى بابيا مف االستفياـ، فكأنو قاؿ ىؿ أتى عمى اإلنساف ىذا؟، 
أم فكما أف ذلؾ كذلؾ، فينبغي لإلنساف : ممفكظا بيا أك مقدرة (نعـ)فال بد في جكابو مف 

                                                           
 الداني في حركؼ المعاني، تحقيؽ فخر الديف قباكة ك محمد نديـ فاضؿ، دار الكتب العممية، ل، الجفمالمراد(  1)

. 341، ص1992، 1، ط-لبناف– بيركت 
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با ىؿ سألتني : أف يحتقر نفسو ك ال يأبى بما فتح لو، ك ىذا قكلؾ لمف تريد عميو
فكما أف ذلؾ كذلؾ، يجب أف تعرؼ حقي عميؾ ك : فأعطيتؾ، أـ ىؿ زرتني فأكرمتؾ، أم

. (1)إحساني إليؾ

ك ىذا ألنيا دخمت  (قد)بمعنى  (ىؿ)إٌف : ك في اآلية الكريمة المذككرة آنفا، قالكا
عميو، ك لك كانت دخمت عمى جممة  (قد)عمى جممة فعمية، ك مف خكاص الفعؿ دخكؿ 

؛ (قد)ىؿ ىنا بمعنى » ": قتادة " ك " ابف العباس " ، ك قاؿ (قد)اسمية لـ يكف تأكيميا ب 
أقد )فكأف اليمزة حذفت ك اجتزئ بيا في االستفياـ، فيككف المعنى  (أىؿ)ألف األصؿ 

. (2)، عمى التقدير ك التقريب(أتى

عنده في ىذه اآلية باقية عمى أصميا،  (فيؿ)فقد خالؼ ىذا المذىب " ابف جني " أما 
. (نعـ)كىي االستفيامية المتطمبة لجكاب يككف 

فكأنما يريد أف يقر اإلنساف ىنا بفضؿ ا عميو، مف " ابف جني"ك عمى حسب 
كراء ىذا االستفياـ، ك أف يحتقر نفسو ك ال يفتخر ألنو قد خمؽ مف قبؿ ك لـ يكف شيئا، 

 فقاؿ ا لو كف فكاف، ك ىذا المراد مف ﴿            

      ﴾ [ 01اإلنساف]،  (نعـ)فالجكاب ال محالة سيككف .

في ىذه اآلية  (ىؿ)عمى صحة ما ذىب إليو مف أف " ابف جني"ك قد استدؿ 
 اإلنساف، إنما ىي استفيامية ك المراد مف الجكاب عمييا إقرار (قد)الكريمة ليست بمعنى 

                                                           
. 2/318 ابف جني، الخصائص، (1)
. 8/385 أبك حياف، تفسير البحر المحيط، :ينظر( 2)
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﴿: بفضؿ ا عميو بقكؿ ا تعالى              

         ﴾ . 

 : حذف الجممة/12

كما شمؿ الحذؼ في العربية الحرؼ ك المفرد، فإنو في مقابؿ ىذا قد مس الجممة،   
. إذ كاف العرب يمجؤكف لحذؼ جمؿ مف كالميـ، ك ىذا ربما لميميـ إلى الخفة

ك ا : فأما الجممة في نحك قكليـ في القسـ» : في ىذه المسألة" أبك الفتح " يقكؿ 
ألفعمٌف، ك تا لقد فعمت ك أصمو أقسـ با فحذؼ الفعؿ ك الفاعؿ، ك بقيت الحاؿ دليال 

: عمى الجممة المحذكفة، ك كذلؾ األفعاؿ في األمر ك النيي ك التحضيض، نحك قكلؾ
 نفسؾ ك ال احفظأم : زيدا، إذا أردت اضرب زيدا أك نحكه ك منو، إياؾ إذا حذرتو

القرطاس ك ا، أم أصاب : ك قد حذفت الجممة مف الخبر نحك قكلؾ... تضعيـ 
الناس : القرطاس، ك خبر مقدـ أم قدمت خير مقدـ، ك كذلؾ الشرط في نحك قكلو

. (1)«... أم إف فعؿ المرء خيرا جزء خيرا ... مجزيكف بأفعاليـ إف خيرا فخيرا 

مف خالؿ قكلو السابؽ أف الحذؼ في الجمؿ قد يتسع ليشمؿ كؿ " ابف جني"فقد ذكر  
. أنكاع الجممة الفعمية ك االسمية

﴿ عمى حذؼ الجممة في قكلو عز ك جؿ" ابف جني"ك استدؿ       

                       ﴾[  60البقرة ]أم ، :

. (فضرب)فضرب فانفجرت، فحذفت الجممة الفعمية 

                                                           
. 2/243 ابف جني، الخصائص،  (1)
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" ابف جني " ىذه بعض النماذج النحكية في كتاب الخصائص ك التي كقؼ عندىا  
 .كاستدؿ عمييا مف القرآف

 :االستدالل بالحديث الشريف: اثاني

بات معركفا، أف االستدالؿ بالحديث الشريؼ كاف محؿ جدؿ كاسع بيف النحكييف،  
ك قد اعتد بعضيـ في االستدالؿ بو ك اعتباره مصدرا ميما، فيما عدؿ البعض اآلخر عف 

. األخذ بو، ك كقؼ آخركف مكقفا كسطا بيف ىؤالء ك ىؤالء

ك في حقيقة األمر كاف يجب أف يتقدـ الحديث النبكم بعد القرآف عمى سائر ما  
يمكف االستدالؿ بو، كيؼ ال ك قائمو رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ ك ىك أفصح العرب 
قاطبة، إضافة إلى حرمتو ككنو المصدر الثاني لمتشريع االسالمي، ليككف بيذا المصدر 

. (1)األىـ بعد القرآف مف بيف األدلة االجمالية لمنحك

فيك ما أضيؼ إلى النبي صمى ا عميو ك سمـ مف قكؿ أك فعؿ أك : أٌما مفيـك الحديث  
مقية مقية أك خى . (2)تقرير أك صفة خي

 كمانعكف  مكجزكف)نيـ قد انقسمكا كما ذكر سابقا إلى ثالثة أقساـ إأما مكقؼ النحاة منو ؼ
. (ك محافظكف

 827ت" ) الديماني"ك  ( ق672ت  )" ابف مالؾ األندلسي" ك أشيرىـ : الموجزون – 1
ك حجتيـ في ىذا أف الحديث النبكم ركم عمى نحك ما سمع " ابف سعيد التكنسي"، ك ( ػق

                                                           

. 72 عفاؼ حسنيف، في أدلة النحك، ص : ينظر(1) 
، 2010، 1، نقال عف، النحاة ك الحديث النبكم، حسف مكسى الشاعر، دار عمار، ط22 السنة قبؿ التدكيف، ص  (2)

. 33ص 
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مف في رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ، إضافة إلى حرص أىؿ العمـ في ضبط ألفاظو 
. (1)ك التحرم في نقمو، ك ىذا كاؼ عندىـ لالستدالؿ بو

ت " )أبك حياف األندلسي " ك  (ػ ق680ت  )" ابف ضائع " أشيرىـ و : المانعون – 2
. (2)(ػ ق911ت " )السيكطي " ك  (ػ ق745

ك كانت حجتيـ أٌف الحديث النبكم ركم بالمعنى، فنجد القصة الكاحدة قد جرت في 
عصر النبي صمى ا عميو ك سمـ، فنقمت بألفاظ مختمفة، ك أيضا أنو قد كقع المحف كثيرا 

. (3)في ركاية الحديث ألف الركاة كانكا غير عرب

ىؤالء كقفكا كسطا بيف المانعيف ك المكجزيف، فأجازكا اعتماد األحاديث : المتحفظون – 3
ت  )" أبك اسحاؽ الشاطبي " التي اعتني بنقؿ ألفاظيا، ك أشير أصحاب ىذا المذىب 

. (4)( ق 790

قد أنكر بعض الٌدارسكف مف أف يككف في كتبو أحاديث يعتمد " ابف جٌني " أما 
ك أٌما ابف جٌني فكاد ييمؿ الحديث تماما في » : عمييا في الٌتقعيد لٌمغة العربية، حيث قاؿ

. (5)«تئناس بياػاديث لالسػتقرير القكاعد أك اثبات الٌنصكص الٌمغكية، ك قد أكرد بعض األح

عمى " ابف جني"ك يبدك أف ىذا الباحث مف خالؿ كالمو السابؽ، قد أنكر استناد 
الحديث الشريؼ في االستدالؿ بو عمى مختمؼ القضايا الٌنحكية، ك عمى حسب اعتقاده 

. !أٌنو إٌنما أكردىا لالستئناس بيا ك حسب 

                                                           
. 67،68، ص السابؽ المرجع :ينظر (1)
. 68، ص  نفسو المرجع(2)
. 74 عفاؼ حسنيف، في أدلة النحك، ص : ينظر (3)
. 74ص  نفسو، المرجع: ينظر(4)
، ص 1993مصر،  –اإلسكندريةعبد ا ابف حمد الخرثاف، مراحؿ تطكر الدرس النحكم، دار المعرفة الجامعية،  (5)

188 .
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لـ يذكر عميو أٌنو مانع مف االستدالؿ بالحديث " ابف جٌني"لكف في حقيقة األمر أف   
البٌتة، بؿ قد كرد في خصائصو ما يدٌؿ عمى أٌنو استدٌؿ بالحديث الٌشريؼ ك ذلؾ حيف 

ك عمى ذلؾ عامة، ما جاء في القرآف في حديث النبي صمى ا عميو ك سمـ، » : قاؿ
. (1)«كمف بعده رضكاف ا عمييـ، ك ما كردت بو األشعار ك فصيح الكالـ 

الٌسابؽ يدٌؿ عمى أٌنو لـ يمانع في االستدالؿ بالحديث، بؿ اٌنو " ابف جٌني"ك قكؿ  
لجأ إليو عمى الٌرغـ مف أٌنو لـ يتكٌسع في االستشياد بو، فكانت أغمب األحاديث التي 

. عمى قمتيا (الخصائص)ر في كتابو ث، ك بعضيا متنا(المحتسب)استدؿ بيا في كتابو 

ىذا ك أٌف األحاديث التي ذكرىا لـ تكف كٌميا في مسائؿ نحكية، بؿ منيا ما أثبت 
عمى قٌمة .. .بالغيةبيا مسائؿ فقيية ك أخرل استدٌؿ بيا عمى مسائؿ صرفية، ك أخرل 

: في خصائصو" ابف جني" الٌنحكية منيا، ك مف األحاديث التي استدؿ بيا 

:   ميل أىل الحجاز إلى تخفيف اليمزة/ 1

   كانكا ييمزكف النبيءفإنيـحيث كاف أىؿ الحجاز ال ييمزكف إال أىؿ مكة، 
. (2)كالخابيئة

عمى أٌف العربي كاف ال ييمز ك يميؿ لتخفيؼ اليمز، " ابف جٌني " ك قد استدٌؿ 
ك قد قيؿ يا نبيء ا، فقاؿ .. » : لحديث رسكؿ ا صمى ا عميو ك سٌمـ حيف قاؿ

لست بنبيء ا ك لكٌني نبي ا، ك ذلؾ أٌنو عميو الٌصالة ك الٌسالـ أنكر اليمزة في اسمو، 
. (3)«... فرٌده عمى قائمو؛ ألنو لـ يدًر بما سماه 

                                                           
. 3/118 ابف جني، الخصائص، (1)
. 225، ص 1986، دط، -لبناف-السيكطي، المزىر في عمـك المغة ك أنكاعيا، المكتبة العصرية، صيدا( 2)
. 1/325 ابف جني، الخصائص، (1)



 تجميات االستدالل في كتاب الخصائص:                                  الفصل الثاني

 

- 70 - 
 

 218ت )" أبك عبيدة " رسكؿ ا عميو الصالة ك السالـ مف بيئة الحجاز ك قد أثبت 
، قد تركت اليمز في أربع أشياء لكثرة االستعماؿ، في الخابية ك ىي ما خبأت،  (ق

ك البرية ك ىي ما برأ ا تعالى الخمؽ، ك النبي ك ىك مف النبأ، ك الذرية ك ىي مف ذرأ 
. (1)ا الخمؽ

تعميال عمى رد النبي صمى ا عميو ك سمـ اليمز في اسمو " ابف جني " ك أكرد 
فأشفؽ أف يمسؾ عمى ذلؾ ك فيو شيء يتعمؽ بالشرع، فيككف باإلمساؾ عنو » : حيث قاؿ

. (2)«مبيح محظكر، أك محظكر مباح 

ك لكثرة تداكؿ لفظة النبي في ذلؾ الكقت؛ فإف الرسكؿ صمى ا عميو ك سمـ قد أشفؽ 
عمى الناس مف نطؽ اليمزة، فسيؿ لفظ اسمو عمييـ ألف في اليمزة ثقؿ 

:  زيادة األلف و النون في بعض األسماء/3

ك مف ذلؾ ما يركل عف النبي عميو الصالة ك السالـ أف قكما » ": ابف جني"يقكؿ 
. (3)«بؿ أنتـ بنكا رشداف : نحف بنكا غٌياف، فقاؿ: مف العرب أتكه فقاؿ ليـ مف أنتـ، فقالكا

. األلؼ ك النكف زائدتاف، إذ غٌياف مف الغٌي ك رشداف مف الٌرشد

ك قد استشيد النحاة بيذا الحديث عمى أنو إيماء مف رسكؿ ا عميو الصالة ك 
. (4)السالـ عمى زيادة األلؼ ك النكف في األسماء، ك ىذا مسمؾ مف مسالؾ العمة

فيؿ ىذا إال كقكؿ أىؿ الصناعة، إف األلؼ ك .. » : متابعا" ابف جني " ك قد قاؿ 
النكف زائدتاف، ك إف كاف صمى ا عميو ك سمـ لـ يتفكه بذلؾ، غير أف اشتقاقو إياه مف 

                                                           
. 225السيكطي، المزىر في عمـك المغة، ص (2)
. 1/325 ابف جني، الخصائص، (3)
. 1/221المصدر نفسو، (4)
. 69ينظر، عبد الرحمف الحجكج، األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص، ص ( 1)
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إنما : إف األلؼ ك النكف زائدتاف، ك ىذا كاضح، ك كذلؾ قكليـ: الغي بمنزلة قكلنا نحف
. (1)«إف األلؼ في ىانئ زائدة : سميت ىانئا لتينأ، ك قد عرفنا منيـ كأنيـ قد قالكا

ك رسكؿ ا صمى ا عميو ك سمـ عمى دراية بالعربية ك أغكارىا، لذلؾ فإنو قد نطؽ 
. بالمفظة ليشير إلى أف األلؼ ك النكف تزاداف في االسـ

 : حذف الصفة/4

ك قد حذفت » : أثناء حديثو عف حذؼ الصفة إذ قاؿ" ابف جني " ك ىذا ما جاء بو 
. (2)«الصفة ك دلت الحاؿ عمييا 

ليؿ طكيؿ، ك : سير عميو ليؿ ك ىـ يريدكف: ك ذلؾ فيما حكاه صاحب الكتاب مف قكليـ 
. (3)كأف ىذا إنما حذفت فيو الصفة لما دؿ عمييا مف الحاؿ عمى مكضعيا

عمى حذؼ الصفة مف قكؿ رسكؿ ا عميو الٌصالة كالٌسالـ " ابف جني " ك استدؿ 
. (4)ال صالة كاممةن أك فاضمةن : أم (ال صالة لجاًر المسجًد إال في المسجدً )

لـ يكثر مف االستدالؿ بالحديث، غير أٌنو لـ يمانع مف االحتجاج " ابف جني"ك الحقيقة أٌف 
بو، ك كيؼ يككف ذلؾ ك ىك مف بيئة الحديث، حيث ترٌبى في مجالس الحديث، ك يعٌد 

. (5)مف أكائؿ اٌلذيف فتحكا لمٌنحاة مف بعده باب االستشياد بالحديث

ك ما تـٌ ذكره مف األحاديث ىي مجمؿ ما ذكره مف مسائؿ نحكية استدؿ عمييا  
الرد عمى مف " في باب سماه " ابف جني " بالحديث، فما دؿ عمى معنى مثال ك ذكره 

": ابف جني " ك الذم قاؿ فيو " ادعى عمى العرب عنايتيا باأللفاظ ك إغفاليا المعاني 
                                                           

. 1/221 ابف جني، الخصائص، (2)
. 2/252المصدر نفسو،  (3)
. 2/252،  نفسو المصدر(4)
. 2/252 نفسو، المصدر( 5)
. 46 رشيد حميـ، أصكؿ النحك عند ابف جني، ص  (1)
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اعمـ أف ىذا الباب مف أشرؼ الفصكؿ العربية ك أكرميا ك أعالىا ك أنزىيا، ك إذا »
تأممتو عرفت بو ك منو ما ينكقؾ، ك يذىب في االستحساف لو كؿ مذىب بؾ، ك ذلؾ أف 
العرب كما تعنى بألفاظيا فتصمحيا ك تيذبيا ك تراعييا ك تالحظ أحكاميا بالشعر تارة ك 
بالخطب تارة أخرل ك باألسجاع التي تمتزميا، ك تتكمؼ استمرارىا، فإف المعاني عندىا 

. (1)«أقكل، ك أكـر عمييا، ك أفخـ قدرا في نفكسيا 

إٌف مف ): ك قد استدؿ ابف جني عمى صحة ما ذىب إليو بقكلو صمى ا عميو ك سمـ 
. (الشعر لحكما، ك إف مف البياف لسحرا

فإف كاف رسكؿ ا صمى » : عمى استداللو بيذا الحديث بقكلو" ابف جني"ك يعقب 
، التي جعمت مصايدا ك أشراكا لمقمكب ك  ا عميو ك سمـ يعتقد ىذا في ألفاظ ىؤالء القـك

ال – سببا ك سمما إلى تحصيؿ المطمكب، عرؼ بذلؾ أف األلفاظ خدـ المعاني، كالمخدـك 
. (2)«أشرؼ مف الخادـ  - شؾ

بالحديث ليثبت أف العرب اىتمت باأللفاظ ألجؿ المعنى " ابف جني " كىكذا استدؿ   
. كجالؿ المفظ يتبعو ضركرة جالؿ في المعنى

ف أنو لـ يكثر، بؿ ك " ابف جني " كما يمكف قكلو في استدالؿ   االستدالؿ كا 
، غير أف ىذا ال يثبت ما "الخصائص " بالحديث نادرا في كتبو ك ال سيما في كتابو 

                                                           
. 1/190ابف جني، الخصائص، (2)
. 1/195،  نفسو المصدر  (3)
: (ني النحكم ػابف ج )الذم قاؿ في كتابو " إبراىيـ السامرائي " المقصكد ىنا الباحث المغكم  مف ىؤالء المحدثيف كىك*

أنا لـ أجد في كتبو التي بيف يدٌم ما يؤيد ذلؾ، فمـ أره مرة جعؿ حديثا أصال يرجع إليو في تقرير قاعدة أك إثبات نص 
ك عمى أم =: لغكم، إنما يكرد في النادر حديثا لالستئناس بو، ك ذكر بعض األحاديث الكاردة عف ابف جني ثـ قاؿ

حاؿ لـ أر ما رآه آخركف مف أنو كاف يستشيد بالحديث أك يحتج بو ك في المكاطف التي ذكرناىا ال يمكف أف يسمى 
. 135ص  (ابف جني النحكم  )... إتيانو بالحديث استشيادا أك احتجاجا يثبت بو قاعدة أك أصال 
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لـ يذكر الحديث في كتبو إال " ابف جني " ، مف أف *ذىب إليو بعض المغكييف المحدثيف
. لالستئناس، ك دعـ ما شذ مف القراءات ككنو يعتد بالقراءة الشاذة

لـ يسيب في االستدالؿ بالحديث في مقابؿ استداللو بالقراءات " فابف جني " إذا 
، لكنو لـ يكف أبدا مف المعارضيف لالستدالؿ بو، فقد "الخصائص " القرآنية في كتابو 

ذكر بعض األحاديث في مكاضع مختمفة عمى ندرة استداللو بو في مسائؿ نحكية، 

.  ك ىذا األمر الذم يخص البحث

: االستدالل بكالم العرب: اثالث

 لٌما فٌكر الٌنحاة في الٌتقعيد لمُّغة كضعكا شركطنا منيجيةن يسيركف عمييا، ك قد 
استقكا ماٌدتيـ في ذلؾ مف مصادر ثالثة، أكلُّيا القرآف الكريـ ك ثانييا الحديث الٌشريؼ ك 

. ثالثيا كالـ العرب بشقيو، شعرم ك نثرم

. ك قد كاف لكالـ العرب كجكد كبير مف حيث االستدالؿ ك االستشياد بو

: ك اختاركا عمى مف يأخذكف اٌلمغة، فحٌددكىـ في قبائؿ سٌتة ضاربيف في عمؽ الجزيرة
  .(1)كأسد ك قيس ك تميـ ك ىذيؿ ك بعض كنانة ك بعض الطائييف

 

 

 

 

 
                                                           

. 54ينظر، سعيد األفغاني، في أصكؿ النحك، ص ( 1)
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: االستدالل بالشعر/1

: وقوع المبتدأ بعد إذا الزمانية 

أف االسـ إذا كقع بعد إذا الزمانية جاز أف يرتفع باالبتداء، كىذا " ابف جني " يرل 

 في إجازتو الرفع بعد إذا الزمانية نحك قكلو تعالى﴿" أبك الحسف " ما ذىب إليو   

   ﴾ [  01االنشقاؽ ]﴿     ﴾ [  01التككير .] 

الذم  " لضيغـ األسدم " ببيت " أبك الحسف " عمى صحة ما قالو " ابف جني " ك استدؿ 
:  قاؿ فيو

ـٍ ييًخٍفًني ًفي اٍبًف عىٌمي ـٍ أىًلقىوي الرَّجيؿي الظَّميكـي ****ًإذىا ىيكى لى  كى ًإٍف لى

» : مف قكلو (ىك  )عمى جكاز ارتفاع االسـ بعد إذا الزمانية باالبتداء، أال ترل أف 
ضمير الشأف ك الحديث، ك أنو مرفكع ال محالة، فال يخمك رفعو مف  (إذا ىك لـ يخفني  )

أف يككف باالبتداء كما قمنا أك بفعؿ مضمر، فيفسد أف يككف مرفكعا بفعؿ مضمر؛ ألف 
. (1)«ير لو، ك ما كانت ىذه سبيمو لـ يجز إضماره ػليو ك ال تفسػذلؾ المضمر ال دليؿ ع

:  االشتقاق من الحرف

عمى الرغـ مف أف الحرؼ قسـ متأخر مف أقساـ الكمـ، إال أنو قد يشتؽ منو االسـ كما قد 
. يشتؽ منو الفعؿ

الاٌلة : ك اشتقكا أيضا المصدر، ك ىك اسـ مف الحرؼ، فقالكا» ": ابف جني " قاؿ 
، (االسـ ك الفعؿ  )ك الٌمكاة، ك إف كاف الحرؼ متأخرا في الرتبة عف األصميف قبمو 

                                                           
. 1/106ابف جني، الخصائص، (1)
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قمت لو سكؼ، ك ىذا فعؿ كما ترل مأخكذ مف : كفت الرجؿ أمػس:  ك كذلؾ قالكا
. (1)«الحرؼ 

: ك استدٌؿ عمى صٌحة ما ذىب إليو ببيت مف الكتاب 

فىٍتنىا ًبسىكؼو مىٍف تىًحٌيًتيىا   سىٍكؼى العيييكؼي لىرىاحى الٌرٍكبي قىٍد قىًنعى ****لىٍك سىاكى

. عمى المصدر المحذكؼ مساكفة العيكؼ (سكؼ العيكؼي )ك عٌمؿ انتصاب 

. (سكؼ)مشتؽ مف الحرؼ  (مساكفة)ك المالحظ أف المصدر مقدر 

: الفصل بين المضاف و المضاف إليو

كاف ىناؾ اختالؼ بيف المدرستيف في ىذه المسألة حيث أجاز الككفيكف الفصؿ 
بيف المضاؼ ك المضاؼ إليو بغير الظرؼ، ك حرؼ الخفض لضركرة الشعر، كاحتجكا 

أف العرب قد استعممت ىذا كثيرا في أشعارىا، فيما رفض البصريكف الفصؿ بيف المضاؼ 
ك المضاؼ إليو إال بكجكد الظرؼ ك حرؼ الجر، ك كانت حجتيـ أف المضاؼ ك 
. (2)المضاؼ إليو بمنزلة الشيء الكاحد، فال يجكز الفضؿ بينيما إال بجار أك بظرؼ

فقد قبح الفصؿ بيف المضاؼ ك المضاؼ إليو حتى بكجكد كاسطة " ابف جني"أٌما 
فمف قبيحيا الفرؽ بيف المضاؼ ك المضاؼ إليو ك الفصؿ بيف » : الظرؼ، حيث قاؿ

. (3)«، ك قبح الفصؿ بيف المضاؼ ك المضاؼ إليو بالظرؼ ]...[الفعؿ ك الفاعؿ بأجنبي 

: ك استدؿ بقكلو عمى قكؿ الفرزدؽ 

ا المينىاًدم  ًة دىعى كًر ****فىمىمَّا ًلمصَّالى  نىيىٍضتي كى كيٍنتي ًمٍنيىا ًفي غيري

                                                           
. 2/23 المصدر السابؽ،(1)
. 2/427 ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ، : ينظر(2)
. 2/266 ابف جني، خصائص، (3)
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:  ك استدؿ أيضا بقكؿ الشاعر

ًتيىا  ٌط بىٍيجى ًت بىٍعدى خى  كىأىٌف قىٍفرنا ريسيكمىيىا قىمَّمىا ****فىأىٍصبىحى

ك بالفعؿ الذم  (بيجتيا)، كالمضاؼ إليو الذم ىك (بعد)ففصؿ بيف المضاؼ الذم ىك 
 (1)، ك أراد فأصبحت بعد بيجتيا كأف قمما خٌط رسكميا(خٌط  )ىك 

لـ يذىب مذىب البصرييف، ك ال مذىب الككفييف، في مسألة الفصؿ بيف " فابف جني " 
. المضاؼ ك المضاؼ إليو، فرآه قبيحا ك لك كاف الفصؿ بظرؼ

: الفصل بين قد و الفعل

: ك ذلؾ في قكؿ الشاعر (الفعؿ)ك  (قد)الفصؿ بيف " ابف جٌني " استقبح 

دي يىًصيحي ****فىقىٍد كى الشَّؾي بىيَّفى ًلي عىنىاءي  رى  ييكًشؾي ًفرىاقيييـ صى

، ففيو مف (فقد بيف لي صرد يصيح يكشؾ فراقيـ)أراد » ": ابف جني"قاؿ  
، ك ىذا قبيح لقكة اتصاؿ (بيف)الفصكؿ ما أذكره، ك ىك الفصؿ بيف قد ك الفعؿ الذم ىك 

 )بما تدخمو عميو مف األفعاؿ، أال تراىا تعتد مع الفعؿ كالجزء منو؛ ك لذلؾ دخمت  (قد)
. (2)«( قد)المراد بيا تككيد الفعؿ عمى  (الالـ 

ك ذلؾ لشٌدة  (الفعؿ)ك   (قد)عمى عدـ جكاز الفصؿ بيف " ابف جٌني " ك استدٌؿ   
. (قد)بالفعؿ حٌتى أٌنؾ إذا أردت تككيد الفعؿ أدخمت  الـ التككيد عمى  (قد) ؿاتصا

: حذف خبر كان 

عف ظاىرة الحذؼ في المغة العربية ك اعتبرىا مف شجاعة " ابف جني"تحدث  
. المغة العربية، ك مف بيف ما ذكر مف كجكه الحذؼ، حذؼ خبر كاف

                                                           
. 2/268المصدر السابؽ،  (1)
. 2/266،  نفسو المصدر(2)
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 :عمى حذؼ خبر كاف ببيت مف الشعر " ابف جني"ك استدؿ 

ا ًة ًإٍذ ىىجى ا ًببىٍطًف الشًَّأـً ميتىسىاًكًر ***أىسىٍكرىافي كىاىف اٍبفى المىرىاغى  تىًميمن

أكاف سكراف ابف : ك تقديره (أسكراف كاف ابف المراغة): كالٌدليؿ في ىذا البيت قكلو 
. المراغة

كاف )فمما حذؼ الفعؿ الرافع فسره بالثاني، فقاؿ » : في ذلؾ" ابف جني " ك يقكؿ  
، ك ابف المراغة ىذا الظاىر ىك خبر كاف ػك خبر كاف المضمرة محذكؼ (ابف المراغة

معو ألف كاف الثانية دلت عمى األكلى، ك كذلؾ خبر الثاني الظاىر دؿ عمى الخبر األكؿ 
. (1)المحذكؼ

  .عف حذؼ الخبر يدؿ عمى جكاز حذؼ العمدة مف الجممة" ابف جني " ك كالـ 

:  حذف خبر إّن مع النكرة

النكرة خاصة، ك استدؿ بقكؿ  (إفٌ )عف حذؼ خبر " ابف جني " كما تحد ث 
 : "األعشى"

الى  الن ك إفَّ ميٍرتىحى كا مىيىالى ****إٌف مىحى  ك إٌف ًفي الٌسفىًر إذا مىضى

. إف لنا حال ك إف لنا مرتحال: أم

ك أنصحابنا يجيدكف حذؼ خبر إف مع المعرفة، كيحككف » ": ابف جني"حيث قاؿ  
إف لنا : إف زيدا، ك إف عمرا أم: عنيـ أنيـ إذا قيؿ إف الناس ألب إليكـ فمف لكـ؟ قالكا

(. 2)«... زيدا ك إف لنا عمرا، ك الككفيكف يأبكف حذؼ خبرىا إال مع النكرة 

                                                           

. 2/255 ، السابؽ المصدر (1) 
. 2/254لمصدرنفسو، ا ( 2) 
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فيريد بو البصرييف، الذيف يجيزكف حذؼ الخبر مع إف مع  (أصحابنا  )ك أٌما قكلو   
. المعرفة فيما اشترط الككفيكف حذؼ خبر إف مع النكرة

: عدم جواز تقديم التمييز

": المخبؿ " عف عدـ جكاز تقديـ االسـ المميز ك استدؿ بقكؿ الشاعر " ابف جني" تحدث 

ٍبيبييا أ ا كىافى نىفسنا ًبالفرىاًؽ يىًطيبي ****تىٍيجيري لىيمىى ًلمًفراًؽ حى  كى مى

أتطيب نفسا )إذ أصؿ الكالـ  (نفسا)تقديـ التمييز " ابف جني " فقد استقبح 
أف ىذا االسـ المميز ىك الفاعؿ مف حيث المعنى، أال ترل " ابف جني " ، إذ يرل (بالفراؽ

ثـ نقؿ الفعؿ فصار في المفظ لي، فخرج  (مـتصبب عرقي ك تفقأ شح)أف أصؿ الكالـ 
الفاعؿ في األصؿ مميزا، فكما ال يجكز تقديـ الفاعؿ عمى الفعؿ، فكذلؾ ال يجكز تقديـ 

. (1)المميز إف كاف ىك الفاعؿ في المعنى

منع تقديـ التمييز عمى عاممو، فمما كاف التمييز مف حيث المعنى " فابف جني " 
ىك الفاعؿ، ك األصؿ في الفاعؿ أال يتقدـ عمى الفعؿ، كاف بيذا التمييز ممنكعا مف أف 
يتقدـ؛ لككنو فعال في المعنى ك صار في المفظ تمييزا ك صار الفعؿ لفظا لمفاعؿ، بينما 

. الفاعؿ عمى حقيقتو ىك التمييز

بيذا قد ذىب مذىب البصرييف، الذيف قالكا بعدـ جكاز تقدـ " ابف جني"ك يككف 
 ك قد كانت حجتيـ في ذلؾ؛ أف التمييز ىك الفاعؿ مف حيث المعنى، في قكؿ، (2)التمييز

، فيما أجاز الككفيكف ذلؾ إذا كاف العامؿ فيو فعال (تصبب زيد عرقا ك تفقأ الكبش شحما
. (3)(تصبب زيد عرقا ك تفٌقأ الكبش شحما ): متصرفا، نحك قكليـ

                                                           
. 2/254، السابؽ المصدر (2) 
. 2/730 ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ،  ( 2)
. 2/728 ينظر، المصدر نفسو،  ( 3)
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: البدل

": أبك عمي " ك قاؿ آخر أنشدنا 

كدىهي لأب مىتى ًبو الى  جى  ًبفـو ًمفى الفىتىى الى يىٍمنىعي الجيكدى قىاًئموي ****البيٍخؿى ك اٍستىعجى

عمى نصب البخؿ عمى أنيا بدؿ مف  (أبى جكده ال البخؿى )بالشاىد " ابف جني " ك استدؿ 
: ك جره، فمف نصبو عمى ضربيف (البخؿى )، ك يركل بنصب (ال)

، : مكضكعة لمبخؿ؛ فكأنو قاؿ (ال)ألف  (ال)أحدىما أف يككف بدال مف   أبى جكده البخؿى
، ال عمى البدؿ لكف عمى : زائدة حتى كأنو قاؿ (ال)ك اآلخر أف تككف  أبى جكده البخؿى

ال تزاد، فكذلؾ ينبغي أف  (نعـ)ك  (نعـ)ك الكجو ىك األكؿ ألنو قد ذكر بعدىا  (ال)زيادة 
. ىنا غير زائدة (ال)تككف 

. ك الكجو اآلخر عمى الزيادة صحيح

. (1)ك إذا لجاز أف تعمؿ ك ىي زائدة (نعـ)في مقابمة  (ال)أيضا لجرل ذكر 

كما تككف لمبخؿ قد تككف  (ال)إليو ألف  (ال)فإضافة  (ال البخؿً )ك مف جٌره قاؿ 
ال تقٌر ضيفا ك ال ) ك (ال تطعـ الناس): لمجكد أيضا، أال ترل أنو لك قاؿ لؾ اإلنساف

. ، لكانت ىذه المفظة ىنا لمجكد ال لمبخؿ(ال)، فقمت أنت (تتحمؿ المكاـر

قد تصمح لألمريف جميعا أضيفت إلى البخؿ بما في ذلؾ مف التخصيص  (ال)فمما كانت 
. (2).الفاصؿ بيف المعنييف الضديف

ىذا المبنى غامض  ( ق538ت )" الزمخشرم " ك قاؿ ": السيكطي " ك ذكر 
 (البخؿ)أنو جر " عمر ابف العالء " عف " يكنس " المعنى ك ما رأيت أحدا فسره، ك حكى 
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ىذا البيت أكرده أبك عمي بنصب البخؿ ك زعـ أنو مفعكؿ " السخاكم " باإلضافة، ك قاؿ 
، أك (ال  )زائدة، فالمتفؽ عميو إجماال أف البخؿ منصكبة عمى أنيا بدؿ مف  (ال  )ك أف 

ىؿ ىي زائدة أـ ال؟  (ال)، ك اختمؼ في (أبى)عمى أنيا مفعكؿ 

: رفع الفاعل بفعل مضمر 

": ذك الرٌمة " قاؿ 

اًزري ***ًإذ اٍبفي أًبي ميكسىى ًبالىؿي بىمٍَّغتوي  ٍصمىيؾى جى ـى ًبفىأسو بىيفى كى  فىقىا

، عمى رفع الفاعؿ بفعؿ  (إذ ابف أبي مكسى بالؿ بمغتو)بقكلو " ابف جني " حيث استدؿ 
. (بٌمغى ابف أبي مكسى)أم  (بىٌمغى )مضمر تقديره 

ك عبرة ىذا أف الفعؿ المضمر إذا كاف بعد اسـ منصكب بو » ": ابف جني " حيث قاؿ 
، ك إف كاف بعده المرفكع بو فيك مضمر مجردا مف الفاعؿ   (1)«ففيو فاعمو مضـر

:  نـــثرا/ 2

" الخصائص "بالنثر في كتابو " ابف جني " في مقابؿ االستدالؿ بالشعر، فقد استدؿ
: ك سيقؼ البحث عند بعضيا

تصال الفعل بفاعمو إ

 ذكر ،(باب في تقاود السماع و تقارع االنتزاع  )باب سماه " ابف جني " ذكر 
. (أكرمتو  )ك  (ضربتؾ  )فيو شدة اتصاؿ الفعؿ بفاعمو، ك استدؿ بقكليـ 

ك منيا أف ييسمع الشيء فيستدؿ بو مف كجو عمى تصحيح شيء أك » : حيث قاؿ
 (ضربتؾ ): إفساد غيره، ك يستدؿ بو مف كجو آخر عمى شيء غير األكؿ، ك ذلؾ كقكلؾ

                                                           
. 2/259،  السابؽ المصدر ( 1)
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، ك نحك ذلؾ مما يتصؿ فيو الضمير المنصكب بالضمير قبمو المرفكع، ك (أكرمتو  )ك 
. (1)«ىذا مكضع يمكف أف يستدؿ بو عمى شدة اتصاؿ الفعؿ بفاعمو 

ك كجو الداللة منو عمى ذلؾ أنيـ قد أجمعكا عمى أف الكاؼ في نحك ضربتؾ » : ك منيا
مف الضمير المتصؿ، كما أف الكاؼ في نحك ضرب زيد كذلؾ، ك نحف نرل الكاؼ في 
ضربتؾ لـ تباشر نفس الفعؿ كما باشرتو في نحك ضربؾ زيد، إنما باشرت الفاعؿ الذم 
ىك التاء، فمكال أف الفاعؿ قد مزج بالفعؿ ك صيغ معو حتى صار جزءا مف جممتو، لٌما 
كانت الكاؼ مف الضمير المتصؿ ك إال اعتدت لذلؾ ال متصمة ك ال منفصمة، ك إنما 

مجرل نكف التككيد التي يبنى الفعؿ  (ضربتؾ)أجركا التاء التي ىي ضمير الفاعؿ في نحك
. (2)«عمييا ك يضـ إلييا 

. ك مف ىنا كاف الفاعؿ شديد االتصاؿ بفعمو حتى صار منو جزءا

: حذف الفـــاعل

ذؼ الفعؿ عمى ضربيف أحدىما أف تحذفو ك الفاعؿ فيو، » ": ابف جني " قاؿ   حى
زيدا ضربتو، ألنؾ أردت ضربتي زيدا، فمما : فإذا كقع ذلؾ في حذؼ الجممة ك ذلؾ نحك

المرء : أزيدا مررتى بو، ك قكليـ: أضمرت ضربتي فسرتو بقكلؾ ضربتيوي، ك كذلؾ قكلؾ
إف سيفا فسيفا ك إف خنجرا فخنجرا، أم إف كاف الذم قتؿ بو سيفا : مقتكؿ بما قتؿ بو

. (3)«ـ تكف مستقمة فإنيا تعتد اعتداد الجممة ػميا ك إف ؿػفالذم ييقتىؿ بو سيفا، فكاف ك اس

أقاـ زيد، فمما أضمر الفعؿ : عمى حذؼ الفعؿ كحده مف النثر بقكلو" ابف جني" استدؿ  
. فٌسر بقكؿ قاـ

                                                           
. 1/103 السابؽ،  المصدر ( 1)
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، (لئف كنت منطمقا انطمقتي معؾ)أما أنت منطمقا انطمقتي معؾ تقديره : ك كذلؾ قكلو
. (لئف كنت منطمقا)فحذؼ الفعؿ ك قدر ب 

: العطف عمى الضمير المرفوع المتصل

يذىب البصريكف إلى أنو ال يجكز العطؼ عمى ضمير المرفكع المتصؿ، إال عمى 
قبح في ضركرة الشعر، فيما ذىب الككفيكف إلى جكاز العطؼ عمى الضمير المرفكع 

. (1)المتصؿ في اختيار الكالـ

باب إقالل الحذف بما يمطف )عف ىذه المسألة في باب سماه " ابف جني"ك تحدث 
ك مف ذلؾ جمعيـ عمى االستقباح بيف العطؼ عمى الضمير » : ، حيث قاؿ(حكم من

قمت ك زيد في : المرفكع المتصؿ الذم ال لفظ لو، ك بينو ك إذا كاف لو لفظ فقكلؾ
االستقباح كقكلؾ قاـ ك زيدا، ك إف لـ يكف في قاـ لفظ بالضمير، ك كذلؾ أيضا سككا في 
االستقباح بيف قمتي ك زيدا ك بيف قكلنا قمتما ك زيد، ك قمتـ ك محمد، مف حيث كانت 

الزيادة التي لحقت التاء ال تخرج الضمير مف أف يككف مرفكعا متصال يغير لو الفعؿ، ك 
ـى ك زيد، إال أنيا غير  مع ىذا فمست أدفع أف يككنكا قد أحسكا فرقا بيف قمتي ك زيده ك قا

. (2)«معتدة 

مررتي بحماًر قاسـ، ك نزلتي سفاًر فيستدؿ : بقكؿ العرب" ابف جني " ك استدؿ 
عارضة ك في  (حمارً )بأف كسر الراء في المكضعيف عمى األثر كاحد، ك إف كانت في 

. الزمة (أسفار)
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: رافع المبتدأ

في زيادة العمة )حديثو عف مسألة رافع المبتدأ في باب سماه " ابف جني " أكرد 
(. لضرب من االحتياط

ك قد ذىب الككفيكف إلى أف المبتدأ يرتفع بالخبر، فيما قاؿ البصريكف أف رافع المبتدأ ىك 
. (1)االبتداء

ك مف ذلؾ قكؿ البغدادييف إف االسـ يرتفع » ": الخصائص"في " ابف جني " يقكؿ 
بما يعكد عميو مف ذكره، نحك زيدي مررتي بو، ك أخكؾى أكرمتوي، فارتفاعو عندىـ إنما ىك 

. (2)«... ألف عائدا عاد عميو ك ارتفع بيذا العائد 

رأم البغدادييف ىذا يكافؽ ما ذىب إليو الككفيكف، مف أف المبتدأ يرتفع بما يعكد عميو مف 
. ذكر

ك إسقاط ىذا الدليؿ أف يقاؿ  »: فقد رفض ىذا المذىب حيث قاؿ" ابف جني"أما 
زيده ىؿ ضربتوي، ك أخكؾى متى كممتوي؟، ك معمـك أف ما بعد حرؼ : ليـ فنحف نقكؿ

أف كؿ صفة فينبغي أف تككف " أبك عثماف " االستفياـ ال يعمؿ فيما قبمو، فكما اعتبر 
مفيدة، فأكجد مف الصفات ما ال يفيد ك كاف ذلؾ كسرا لقكلو كذلؾ قكؿ ىؤالء، إف كؿ 

عائد عمى اسـ عامؿ مف العكامؿ يرفع، يفسده كجكد عائد عمى اسـ عاًر مف العكامؿ كىك 
. (3)«غير رافع لو، فيذا طريؽ ىذا 

يسقط دليؿ البغدادييف ك الككفييف في قكليـ إف رافع المبتدأ ىك ما " فابف جني " 
زيده ىؿ : يعكد عميو مف ذكره، ك يستدؿ عمى دحض ىذه الفكرة بقكؿ مف المغة ك ىك

                                                           
. 1/44 ينظر، ابف األنبارم، اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ،  ( 1)
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. 1/187 نفسو، المصدر ( 3)



 تجميات االستدالل في كتاب الخصائص:                                  الفصل الثاني

 

- 84 - 
 

ضربتىوي ك أخكؾى متى كممتوي، ك ىذا دليؿ عمى عدـ ارتفاع المبتدأ بما ذىبكا إليو، ألف 
تمنع أف يعمؿ ما بعدىا فيما قبميا، فكيؼ يككف زيد مرفكع في ىذه الحالة ك لعؿ  (ىؿ)
. بيذا قد كافؽ رأم البصرييف في اعتقادىـ أف رافع المبتدأ ىك االبتداء" ابف جني"

  :(االستدالل بالعقل عمى المغة)االستدالل العقمي : المبحث الثاني

:  االستدالل بالقياس/أوال

قد غاص في القياس ك ذىب بو " ابف جني " مف المتعارؼ عميو بيف المغكييف أف 
أشكاطا بعيدة، ك ارتكز عميو في إثبات القكاعد النحكية، بؿ ك كاف لمسألة القياس عنده 

ك ذلؾ أف مسألة كاحدة مف القياس أنبو .. »: أىمية بالغة حتى أنو قاؿ في خصائصو
أخطئ – رحمو ا – " أبك عمي " كأنبؿ عندم مف كتاب المغة عند عيكف الناس، قاؿ لي 

. (1)«في خمسيف مسألة في المغة، ك ال أخطئ في كاحدة مف القياس 

، حيث (في مقاييس العربية)ضركب القياس في باب سماه " ابف جني " ك قد ذكر 
ك ىي ضرباف أحدىما معنكم كاآلخر لفظي، ك ىذاف الضرباف ك إف عٌما ك » : يقكؿ

ك مثمو اعتبار كباب  [...]فشكا في ىذه المغة فإف أقكاىما ك أكسعيما ىك القياس المعنكم 
رفعتي ىذا ألنو فاعؿ ك نصبتي ىذا ألنو مفعكؿ، فيذا : الفاعؿ ك المفعكؿ بو بأف تقكؿ

اعتبار معنكم ال لفظي، ك الذم يبيف سبب قكة القياس المعنكم ىك أف العكامؿ المفظية 
ضربى سعيده جعفران، فإف : راجعة في حقيقتيا إلى أنيا معنكية، أال ترل أنؾ إذا قمت

، ك  (ضربى ) لـ تعمؿ في الحقيقة شيئا، ك أنؾ تحصؿ مف صكت ضرب عمى صكرة فيًعؿى
 .(2)«الصكت مما ال يجكز أف يككف منسكبا إليو الفعؿ 

:  حمل الفرع عمى األصل/1

                                                           
. 1/58،  السابؽ المصدر ( 1)
. 1/110 ،  نفسو المصدر ( 2)
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: نية و الجمع حمال عمى الجرِّر ثالنصب بالياء في الت

أعربكا بالحركؼ في التثنية ك الجمع الذم عمى حده، فأعطكا » ": ابف جني"قاؿ 
الرفع في التثنية األلؼ ك الرفع في الجمع الكاك، ك الجر فييما الياء، ك بقي النصب ال 
حرؼ لو يماز بو، فجذبكه إلى الجر ك حممكه عميو دكف الرفع، ك فعمكا ذلؾ ضركرة لٌما 

كما )ضربتي اليندات : صاركا إلى جمع التأنيث، حممكا النصب أيضا عمى الجر فقالكا
، فمما كاف الجر جمعا (1)«، فدؿ ىذا عمى حمؿ الفرع عمى األصؿ (قالكا مررت باليندات

بيف الجمع ك التثنية، حممكا عميو النصب، ك ألف الجر بالياء فقد أجركا النصب عميو في 
. الجمع ك التثنية فكاف بالياء

: حمل الحروف المضارعة بعضيا عمى بعض

ك ىذا نحك حذفيـ اليمزة في الفعؿ المضارع، نكرـي ك تكرـي ك يكرـي، لحذفيـ إياىا 
، لما كاف يككف ىناؾ مف االستثقاؿ؛ الجتماع اليمزتيف في نحك  ـى ، فإذا (أؤكرـي )في أىكرى

جاز أف يحممكا حركؼ المضارعة بعضيا عمى بعض ك مراتبيا متساكية ك ليس بعضيا 
أصال لبعض، كاف حمؿ المؤنث عمى المذكر؛ ألف المذكر أسبؽ رتبة مف المؤنث أكلى ك 

. (2)أجدر

فحذفت  (أؤكرـي )أصؿ في الفعؿ المضارع ك أصمو  (أكرـي )ك عمى ىذا األساس فإف 
ك حممت عمييا بقية أحرؼ المضارعة  (أكـر)اليمزة الستثقاؿ اجتماع اليمزتيف، فصارت 

. في حذؼ اليمزة

 

 
                                                           

. 1/212،  المصدر السابؽ( 1)
. 1/112  نفسو ، المصدر ( 2)
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:  حمل األصل عمى الفرع/2

ك مف ذلؾ إعالؿ المصدر إلعالؿ فعمو، ك يصححكنو لصحتو، ك ذلؾ نحك 
قيمتى قيامان ك قاكمتى قكامان، فإذا حممكا األصؿ الذم ىك المصدر عمى الفرع الذم : قكلؾ

أيكرـي، يكرـي، فمما : ىك الفعؿ، ك عمى ىذا عكضكا في المصدر ما حذفكه في الفعؿ فقالكا
ـي  . (1)حذفكا اليمزة في المضارع أثبتكىا في المصدر فقالكا اإًلكرا

:  ما قيس عن كالم العرب فيو من كالميم/3

: قاؿ فيو (ما قيس عن كالم العرب فيو من كالميم)خٌصص أبك الفتح بابا سماه 
أف ما قيس عف كالـ العرب فيك مف كالميـ، أال ترل أنؾ لـ تسمع أنت كال غيرؾ اسـ » 

، (قاـ زيد)كؿ فاعؿ ك ال مفعكؿ، ك إنما سمعت البعض فقست عميو غيره، فإذا سمعت 
ـى خالدي  أجزت ظريؼى ًبٍشره ك كىري

(2) .

العربي ال يسمع كؿ ألفاظ المغة؛ ك إنما يسمع بعضيا ك يجرم عمييا البعض اآلخر، كمف 
ىذا نجد العرب قد قاسكا ألفاظا أعجمية عمى كالميـ فصارت مف كالميـ، ك ىذا الذم 

. عقد عميو ىذا الباب

ك يؤكد ىذا أف العرب اشتقت مف األعجمية النكرة كما تشتؽ مف أصكؿ كالميا، 
":  رؤبة " قاؿ 

 أٍك ًفضةو أك ذىىبي ًكبريًت ****ىىٍؿ يينًجيني ًحمؼي سيٍختيًت 

. (3)ك كزحيؿ مف الزحؿ (مف السيٍختً )قاؿ فسختيت 
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. 1/303،  نفسو المصدر ( 2)
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:  عدم جواز تقديم المفعول معو/4

. (1)ليدؿ عمى ما كقع الفعؿ بمصاحبتو (مع)المفعكؿ معو اسـ يقع بعد كاك بمعنى 

، ك أنو ال يجكز أف (2)ك العامؿ األصمي الذم يعمؿ بالنصب في المفعكؿ معو ىك الفعؿ
. (3)يتقدـ المفعكؿ معو عمى عاممو

أيضا إلى عدـ جكاز تقديـ المفعكؿ معو عمى الفعؿ، نحك » ": ابف جني"ك ذىب 
ك الطيالسةى جاء البرد، مف حيث كانت سكرة ىذه الكاك سكرة العاطفة، أال تراؾ ال : قكلؾ

جاء البردي : تستعمميا إال في المكضع الذم لك شئت الستعممت فيو العاطفة، نحك
. (4)«كالطياًلسةي، ك لك شئت لرفعت الطيالسة 

 ، ك كجو االستدالؿ بالقياس في ىذه المسألة أف قاؿ ك لك تركتى ك األسدى ألكمؾى
ـى )، فمما ساكقت العطؼ قبح كما قبح ]...[يجكز أف ترفع األسدي عطفا عمى التاء  ك زيده قا

ك . (5)(ضربتي ك زيدا عمرا)، كما تقكؿ ( جاءى ك الطيالسةى البردي )، ك لكنو يجكز (عمري

فتراه ىنا قبح أف تقكؿ لك تركت ك األسدي ألكمؾ عطفا عمى التاء في تيًركتى قياسا عمى قبح 
. (ك زيده قاـ عمرك)القكؿ فيو 

فتراه قبح تقديـ المفعكؿ معو عمى الفعؿ، كما قبح أف تيحمؿ كاك المعية عمى 
، بتقديـ الفعؿ قياسا عمى جكاز القكؿ (جاء ك الطيالسةي البردي ): العطؼ، ك أجاز أف تقكؿ

:  في

.  الطيالسةي البردي، ك ضربتي مع زيدا عمرع، أم جاء ـ(ضربتي ك زيدنا عمر)
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. 151 أحمد الياشمي، القكاعد األساسية لمغة العربية، ص  ( 3)
.  2/261 ابف جني، الخصائص،  ( 4)
. 2/261، نفسو  المصدر ( 5)
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 :استصحاب الحال: اثاني

ك استصحاب الحاؿ ىك إبقاء حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ 
. (1)دليؿ النقؿ عمى األصؿ

ك استصحاب الحاؿ مف » : مف أضعؼ األدلة حيث يقكؿ" ابف األنبارم " ك عٌده 
. (2)«... أضعؼ األدلة، ك ليذا ال يجكز التمسؾ بو إف كجد ىناؾ دليؿي 

استصحاب الحاؿ مف األدلة المعتبرة التي ىي عنده نقؿ كقياس " ابف األنبارم " ك قد عٌد 
. ك استصحاب حاؿ

بو " الخصائص" فإنو لـ يصرح في كتابو "ابف جني"ك استصحاب الحاؿ عند 
. كمصطمح، ك لعؿ ىذا ما أكىـ الغالبية أنو لـ يستعممو ك لـ يتعرض لو

، ك ربما كاف تعميؿ عدـ (3)يستعممو ك إف لـ يذكره بصريح لفظو" ابف جني " ك 
كاف يعرؼ استصحاب الحاؿ، ك كاف عمى دراية بأنو أصؿ " ابف جني " ذكره لو ىك أف 

ضعيؼ؛ فصرؼ نظره إلى التركيز في دراستو عمى تناكؿ المسائؿ الجكىرية ك لـ يشأ أف 
يفرد لو بابا بؿ ضمنو في باب آخر، ك إف لـ يكف بصريح المفظ فيستشؼ مف المعنى، 

. (4)أف استصحاب الحاؿ دليؿ ضعيؼ" ابف جني " مٌما يكضح رأم 

                                                           
. 1/45 ابف األنبارم، اإلغراب في جدؿ اإلعراب،  ( 1)
. 146 ابف األنبارم، لمع األدلة، ص  ( 2)
. 156 فاضؿ صالح السامرائي، ابف جني النحكم، ص  ( 3)
. 157، ص 1980، 1 أحمد سميماف ياقكت، دراسات نحكية في خصائص ابف جني، ط: ينظر ( 4)
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يدؿ عنكاف ، (باب في أن الحكم لمطارئ  )في باب سٌماه " ابف جني " استعمؿ 
ىذا الكتاب أف األحكاـ األصمية لمظكاىر النحكية ىي السارية ك ىي المعتبرة، إال أنيا طرأ 

. (1)عمييا ما غيرىا

اعمـ أف التضاد في ىذه المغة جارو مجرل التضاد » :  استيؿ ىذا الباب بقكلو ك
عند ذكم الكالـ، فإذا ترادؼ الضداف في شيء منيا كاف الحكـ منيما لمطارئ، فأزاؿ 
األكؿ ك ذلؾ كالـ التعريؼ إذا دخمت عمى المنٌكف حذؼ ليا تنكينو، كرجؿو ك الرجؿي، 

كغالـه ك الغالـي، ك ذلؾ أف الـ لمتعريؼ ك التنكيف لمتنكير؛ فمما ترادفا عمى الكممة تضادا 
. (2)«فكاف الحكـ لطارئيما ك ىك الالـ 

كاف عمى عمـ بما " ابف جني " ك لعؿ ىذا الكالـ دليؿ كاضح عمى أف  
، فالتنكيف باؽو في األسماء ك ىك دليؿ عمى التنكيؿ، فمما تدخؿ (استصحاب الحاؿ)سمي

الـ التعريؼ عمى االسـ المنكف يزاؿ التنكيف، ك تأخذ الالـ الحكـ في االسـ ك يصبح 
معٌرفا بعد أف كاف نكرة، ىذه الفكرة ىي ذاتيا معنى استصحاب الحاؿ في أنو بقاء حاؿ 
المفظة حتى يرد عمييا دليؿ، ك ىنا بقي التنكير في االسـ ك ىك أصؿ فيو حتى كرد دليؿ 

. عميو، أك كرد طارئ بعرِّؼ

فإف ىذا الطارئ ك لغمبة حكمو قد » كما حذؼ التنكيف بمجيء حكـ الطارئ  ك 
، ك ذلؾ ألنيا ضداف  ، ك صاحب عمرو . (3)«حذؼ تنكيف اإلضافة نحك غالـي زيدو

  :(في نقض األوضاع إذا ضاميا طارئ عمييا  ) ك في باب

                                                           
. 157، ص السابؽ المرجع  ( 1)
. 3/44 ابف جني، الخصائص،  ( 2)
. 3/46،  المصدر نفسو( 3)
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مف ذلؾ لفظ االستفياـ إذا ضامو معنى » : ىذا الباب بقكلو" ابف جني " استيؿ  
، فأنت اآلف مخبره بتناىي (مررتي برجؿو أمى رجؿو  )التعجب استحاؿ خبران، ك ذلؾ كقكلؾ 
، ك إنما كاف كذلؾ ألف أصؿ االستفياـ الخبر [...]الرجؿ في الفرض، ك لست مستفيما 

ك التعجب ضرب مف الخبر، فكأف التعجب لٌما طرأ عميو االستفياـ إنما أعاده إلى 
. (1)أصمو

أم أصميا لالستفياـ، ك أصؿ االستفياـ االستخبار ال االستعالـ،   (رجؿو  أمٌ )فقكلو 

. ك حينما يدخؿ عمييا التعجب فإنو يغيرىا مف حاؿ االستفياـ ك ألصؿ اإلخبار

 : باب إقرار األلفاظ عمى أوضاعيا األول ما لم يدع داٍع إلى الترك و التحول .

إنما أصؿ كضعيا أف تككف ألحد الشيئيف، أيف  (أك)ك مف ذلؾ " ابف جني " قاؿ   
كانت ك كيؼ تصرفت، ك ىي عندنا عمى ذلؾ ك إف كاف بعضيـ قد خفي عميو ىذا مف 

: قاؿ" الٌفراء " حاليا في بعض األحكاؿ، حتى دعاه إلى نقميا عف أصؿ بابيا، ك ذلؾ أف 
": ذم الرٌمة " ك أنشد بيت  (بؿ)إنيا قد تككف بمعنى 

ى كنًؽ الضُّحى تييا أىك أنتى في العىيًف أىٍممىحي ****بىدىٍت مثؿى الشَّمًس ًفي رى  ك صيكرى

. (2)كرتيا بؿ أنت في العيف أممحي صك : أم

: قد تككف بمعنى الكاك ك أنشد بيت النابغة (أك)إلى أف  (قطرب)ك ذىب : ك قاؿ أيضا

ـي لناى  ا مى ًتناى أك ًنٍصفىوي فىقىد ****قىالىٍت أالى لىيتى ما ىىذا الحى مامى  إلى حى

لعمرم إف كذا معناه، ك كيؼ ال يككف " ابف جني " ك نصفو ك قاؿ : فقاؿ معناه 
لكف ىناؾ مذىب يمكف  (كنصفو)كذلؾ ك البد منو ك قد كثرت فيو أيضا الركاية بالكاك 

                                                           
. 3/314  السابؽ، المصدر ( 1)
. 2/314،  نفسو المصدر ( 2)
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ليت : معو أف يبقى الحرؼ عمى أصؿ كضعو، مف ككف الشؾ فيو ك ىك أف يككف تقديره
. (1)ما ىذا الحماـ لنا إلى حمامتنا أك ىك نصفو، فحذؼ المعطكؼ عميو ك حرؼ العطؼ

يجد الباحث أف استصحاب الحاؿ مفيـك " ابف جني"ك بعرضنا األبكاب التي ذكرىا 
ٌنما فيـ " ابف جني"لـ يغفمو  بؿ أكرده ضمف أبكاب مختمفة، ك لـ يذكره بصريح المفظ، كا 

مف معنى كالمو عف عدة مسائؿ بقيت عمى حاليا حتى يرد عمييا ما يغيرىا، ك ىذا ذاتو 
. استصحاب الحاؿ

ربما راجع نظرتو " األنبارم"الستصحاب الحاؿ كما فعؿ " ابف جني"ك عدـ ذكر 
إلى أنو ال يصمح أف يككف أصال مف األصكؿ التي يحتج بيا، ألف التمٌسؾ باألصؿ ال 

يحتاج إلى دليؿ، فما كرد عف أصمو ال يسأؿ عف عمتو، ك بالتالي فيك أمر يقتضيو 
ك يعني بو أف استعماؿ " ابف جني"القياس، ك استصحاب الحاؿ يشبو مصطمح الكؼ عند 

االسـ يدؿ عمى الفعؿ بمعنى أنو إذا استعمؿ االسـ فالفعؿ في الكؼ أم تحصيؿ 
. (2)حاصؿ

كاف عمى دراية باستصحاب الحاؿ، ك ىذا ما " ابف جني " إف : ك منو نخمص إلى
دؿ عميو الحديث عف مكضكعو في األبكاب التي ذكرت، غير أنو يأخذ بو كدليؿ معتبر، 

. ك ىذا لضعفو أكال ك ألنو ال يعد ك أف يككف أمر عقمي تابع لمقياس

 

 

                                                           
. 2/316،  السابؽ المصدر ( 1)
. 247عبد الرحمف الحجكج، األصكؿ المغكية في كتاب الخصائص، ص :  ينظر ( 2)
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 :ويخمص البحث لمنتـــائج اآلتية

  االستدالل آلية تستخدم في مجاالت العموم المختمفة، حيث اعُتمد عميو في
 .استخراج األحكام، أو في البرىنة عمى صّحتيا، أو إثبات عدم صّحتيا

  ،ارتبط االستدالل بعمم النحو ارتباطا وثيقا، حيث الزم عممية التقعيد منذ البداية
فتميز التقعيد بو حتى إنو يمكن تسمية التقعيد باالستدالل، والتقعيد عممية 

جوىرية وأساسية في النحو، ولّما كان كذلك اعتبر االستدالل أساسا في عمم 
 .النحو

  ،ارتبط االستدالل من حيث عالقتو بالنحو باألدلة النحوية أو مصادر التقعيد
فاستعممت ىذه المصادر في البرىنة عمى صحة القواعد المستخرجة، وىذا ىو 

 .طريق االستدالل
  اعتمد ابن جني عمى ىذه اآللية العقمية إلثبات المسائل النحوية الوادة في كتابو

 .، وىذا من خالل استعمالو لألدلة النحوية، عقمية و نقمية " الخصائص" 
  تحّدث ابن جني في كتابو الخصائص عن ظاىرة الحذف وذكر وجوىيا، كحذف

 .االسم والفعل والحرف والجممة ، معتبرا إياىا من شجاعة العربية 
  لم ينتصر العالم الفذ ابن جّني ألي مذىب نحوي ال بصري وال كوفي ،فكان

يوافق ىؤالء تارة ويوافق اآلخرين تارة أخرى ، ويخرج أحيانا عن كمييما ،مع ميمو 
 .لممذىب البصري 

  تمّيز ابن جّني بتحميالتو العقمية ،وتمحيصو لممسائل ومعالجتيا معالجة منطقية
 .،فمم يكن يقبل اآلراء إال إذا أخضعيا لمعقل

  ابن جّني لم ينكر استصحاب الحال كما ىو شائع ، بل اعتبره دليال ضعيفا ال
يحتاج لمتوسع ،وبسط اآلراء فيو ، وما يثبت ىذا أنو ذكر في خصائصو أبوابا 

 .جاءت بمعنى استصحاب الحال 
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  كان ابن جّني يخالف أصحاب المدرستين أحيانا ؛ كمخالفتيم في قوليم بجواز
 .حذف المضاف إليو ، الذي رفضو ىو

  اعتمد ابن جّني كثيرا عمى القياس ، حتى عّد عمما من أعالمو، مثل عدم
تجويزه لتقديم التمييز ، لّما كان في المعنى ىو الفاعل ،وألّن الفاعل ال يجوز 

 .تقديمو، قاس ابن جّني عميو عدم جواز تقديم التمييز
  انتصر ابن جّني لمقراءة الّشاذة ، واستدّل بيا معتبرا إياىا مصدرا لغويا ميما ال

 .يمكن البخل عمى المغة في األخذ منو
  لم يقف ابن جّني من االستدالل بالحديث موقف الرفض ، غير إّنو في

 .خصائصو لم يستدل بو إاّل نادرا
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 الصفحة المـــــوضوع
  شكر وعرفان

 ج-ب-أ مقدمة
 05 االستدالل النحوي بين النظرية والممارسة :الفصل األول

 05 (مفهومه، مجاالته، أنواعه، مصطمحاته)االستدالل النحوي :المبحث األول 

 05 مفهومه :  أوال

 05 لغـــــة   / أ

 05 اصطالحا/ ب

 08 مجاالت االستدالل وأنواعه: ثانيا 

 08 وأنواعه: مفهوم االستدالل المنطقي / 1  

 08 مفهومه/    أ

 10 أنواعه/    ب

 15 االستدالل الفقهي/ 2

 15 مفهومه/   أ

 18 مفهوم االستدالل النحوي وأنواعه/ 3

 18 مفهومه/    أ

 20 أنواعه/    ب

 22 قواعد االستدالل أم قواعد التوجيه/    ج

 23 :االستدالل مع مصطمحات أخرى: ثالثا

 23 الفرق بين االستدالل واالحتجاج/1  

 25 الفرق بين االستدالل واالستنباط/2  

 27 الفرق بين االستدالل والتعميل /3   

 29 الفرق بين االستدالل واالستقراء/4    

 31 أدلة النحو عند ابن جني: المبحث الثاني

 31 كتاب الخصائص: أوال
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 38 أدلة النحو عند ابن جني:ثانيا

 38 السماع عند ابن جني/ 1 

 38 مفهوم السماع
 39    أقسام المسموع عند ابن جني

 41   موقف ابن جني من مصادر السماع
 46 القياس عند ابن جني:2  

 46     مفهوم القياس
 46     أركان القياس

 48 اإلجماع عند ابن جني/ 3  
 51 تجميات االستدالل في كتاب الخصائص: الفصل الثاني 
 51 االستدالل بالمنطوق:المبحث األول

 51 القرآن الكريم/  أوال 
 68 الحديث الشريف/  ثانيا
 74 كالم العرب/  ثالثا
 75 شعرا/    أ
 85 نثرا/   ب

 85 االستدالل العقمي :المبحث الثاني 
 85 االستدالل بالقياس/   أوال
 89 االستدالل باستصحاب الحال/ثانيا

 94 خاتمة
 97 قائمة المصادر والمراجع

 104 الفهرس
 

 

 
  



 :الملخص

   مدار ىذه الدراسة ، االستدالل النحوي وتجميو في كتاب الخصائص البن جني،من حيث 
استعمالو إلثبات القواعد النحوية في عالقتو بأدلة النحو النقمية والعقمية، وقد بسط الموضوع 

في فصمين تّم الوقوف فييما عمى مفاىيم نظرية لالستدالل وأنواعو حسب كل مجال، ثّم 
تعّرضت الدراسة الستعمال ابن جني االستدالل في كتابو الخصائص ، إلثبات المسائل 

 النحوية ،وكان االستدالل اآللية التي ارتكز عمييا الّنحاة أثناء تقعيدىم لمغة ، حتى استخرجوا

 .القواعد التركيبية 

   This study was devoted to talk about grammatical inférence and its 
focus the book of characteristics by ibn djenni,inter of its use as 
anedvidonce to proof of grammatical rules,and interne of its 
comnection to the mental and transforama, tinal grammaire 
evidence,this research   was takceled through too chapters,in which 
thoriticalconcepts of inférencean its types according to each Domain 
were duscussed,then the analysis of  inférence in the book of 
characteristics were  displayed, inférencewas  mechanisn through 
which grammarids focus an to construct the Rules compositional 
language . 

 


	??????? .pdf
	

	?????.pdf
	?????.pdf
	??? ??????.pdf
	????? ?????.pdf
	????? .pdf
	

	?????????? ?????.pdf
	????? ?????.pdf
	????? ????? ?????? .pdf
	????? ??????.pdf
	????? ???????.pdf
	??????? .pdf
	????? ????? ??????? ? ???????.pdf
	?????-???????-????????-.pdf
	????? ??????.pdf
	???? ?????????.pdf
	??????.pdf

