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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
 : حتية طيبة وأرجو أن تكونوا خبري ويف صحة وعافية، وبعد!أيها الطلبة والطالبات

 مــن بعــض الكتــب  خمتــارة نــصوصبنيناهــا علــى مــادة أصــول النحــو مجلــة مــن الــدروس يففهــذه 
املقـــرر علـــيكم يف وإمنـــا اخرتنـــا هـــذه الطريقـــة لـــسببني؛ أحـــدمها أن هـــذا العلـــم، يف  املتخصـــصةالرتاثيـــة 

، والسبب اآلخر أن هـذه الكتـب الرتاثيـة حصة األعمال املوجهة قراءة يف كتب تراثية وحتليل نصوص
تشتمل على علم جم  ت مالحمـه األوىل عنـد أيب علـي الذي بـدأ العلم  هذاوفوائد غزيرة، والسيما يفَ

ات يـــد أيب الربكـــواســـتوى علـــى ســـوقه علـــى ) ه392ت( وتلميـــذه ابـــن جـــين )ه377ت (الفارســـي
 ).ه577ت(األنباري 

 معـىن  املعـىنذلـك كالمـا لألسـتاذ عبـده الراجحـي يف  يف قاعـة الـدرس أمسعـتكمُهذا، وقد كنت
قيمــة كتــب أســالفنا وتنتفعــوا ــا كــأمت مــا وأنــا أنقلــه ههنــا عــسى أن تتنبهــوا علــى ، أمهيــة كتــب الــرتاث

 ):دروس يف املذاهب النحوية(يف مقدمة كتابه املوسوم األستاذ املذكور ؛ فيقول يكون االنتفاع
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مث .  منـه يف الفقـرة الثانيـةٌ موجـودُ مـن أجلـه هـذا الكـالمَوقُسَمـ إليه الَاملعىن املشارخيفى أن وال 
 :قال يف إثر هذا الكالم

 
 .، وباهللا التوفيقفوائد كثريةو  حوافزهذا الكالمولكم يف 

* * * 
ْنـــصني؛   علـــى هـــذا اإلرســـال األول دروس يفواعتمـــدنا  ، )ه577ت(أحـــدمها البـــن األنبـــاري َ

وهكـــذا جـــاءت دروس هـــذا التحليلـــي،  املـــنهج شـــرحهما يف واتبعنـــا، )ه911ت(والثـــاين للـــسيوطي 
 :اإلرسال يف موضوعني مها

 ). طبيعته- فائدته -موضوعه ( أصول النحو علم: املوضوع األول
 ). مباحثه-تعريفه (علم أصول النحو : املوضوع الثاين

آخـــر كـــل موضـــوع نـــصا اخرتنـــا يف ونقلنـــا يف الـــشرح والتحليـــل نـــصوصا مـــساعدة أخـــرى، ورمبـــا 
 . والفهم والتحليلبالقراءة  عليه الطلبة والطالبات يتدرببللتدرينقلناه 

* * * 
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        )))) طبيعته طبيعته طبيعته طبيعته---- فائدته  فائدته  فائدته  فائدته ----موضوعه موضوعه موضوعه موضوعه ((((علم أصول النحو علم أصول النحو علم أصول النحو علم أصول النحو     ::::ولولولولالموضوع األالموضوع األالموضوع األالموضوع األ
ملــع (يف كتــاب ) ه577ت(عبــد الــرمحن كمــال الــدين بــن حممــد األنبــاري يقــول أبــو الربكــات 

 ):األدلة يف أصول النحو

 
ٌيستفاد من هذا القول مجلة من   :األمورُ

هــــو الكــــالم فموضــــوع النحــــو أمــــا ، وَُِ وأدلتــــهُ منهــــا أن موضــــوع أصــــول النحــــو هــــو النحــــو-1
وقــــد مت تفــــصيل هــــذا األمــــر يف قاعــــة الــــدرس يف هــــذا الــــسداسي الــــسادس ويف الــــسداسي ... العــــريب

 .الثالث من قبله
 ٌولكنــه يبحــث فيهــا مــن حيــث هــي أدلــةالنحــو يبحــث يف أدلــة النحــو، ومنهــا أن أصــول  -2
 :)21علم أصول النحو، صاالقرتاح يف  ( كتاب يف)ه911ت (؛ فيقول السيوطيٌإمجالية

 
حث يف أدلة النحو التفصيلية، ولكن اإلمجاليـة، والفـرق واضـح؛  أصول النحو ال يبأي إن علم

املـــضاف (، كـــدليل جـــواز الفـــصل بـــني املتـــضايفني  اجلزئيـــةفأدلـــة النحـــو التفـــصيلية هـــي أدلـــة املـــسائل
وهـو - ّي قـراءة عبـد اهللا بـن عـامر الـشاميف  قولـه تعـاىل-الـدليل: أي- ، وهـوباملفعول) ف إليهاملضاو

 ْمُهــَدَالَْو أُلْتــَ قـَنيِكِرْشُمــْـ الَنِ مــٍريِثــَكِ لَنيــُ زَكِلَذَكــَو�: -أحــد القــراء الــسبعة أصــحاب القــراءات املتــواترة
ُقـتـــل(فــــ، 137: نعـــاماأل �ْمِِهائَكَرُشـــ ٍنائـــب فاعـــل  )َْ َزيـــن(لــــُ ُ(،  َمـــصدر عامـــل عمـــل فعلـــهوهـــو ٌ  وهـــو ،ٌ



 5

ْشـــركائهم( إىل فاعلـــه مـــضاف ِِ ََ ْوالدهـــمَأ(و، )ُ ُ َ ْشـــركائهم(، و القتـــلُ مفعـــول)َْ ِِ ََ  وهـــو ، إليـــهُ القتـــلٌ مـــضاف)ُ
ِزيـن لكثـري مـن :  والتقـدير بني املـضاف واملـضاف إليـه مبفعـول املـضاف،َلِصُفف فاعل القتل يف املعىن، َ ُ

ِالـمــشركني قـتــل شـــركائهم ُ ُزيــن لكثـــري مــن الـمـــشركني القتــل الواقــع مـــن شــرك :َأوالدهــم، أي َْ ُ َْ ِ َ ُِائهم علـــى 
 :الشاعر قول كذلك  املسألة هذهمن أدلةو أوالدهم،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتـْجَجَزَفـ  ٍةجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزِِا مبَه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ القجَز    ْهَادَزَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِيبَ أَوصُل

   
َنـغز ناقة أو حنوها بآلة حادة عود أو حنوه لتسرِع السيـر أو : ْأي ْ  َ ُْ ُ ِ ٍ ٍ ّ ٍ َ ً ََ َغري ذلك نـلَ  َةَزادَأيب مـا كنغـز ًزْغـِ

زج(فـ، )وهي الناقة الشابة (َوصُلَالق)  من الناسٌوهو رجل(  مبـني للنـوع، وهـو مـصدر ٌ مطلـقٌمفعول) َ
َعامــل عمــل فعلــه، وهــو مــضاف إىل فاعلــه  َالقلــوص(، و)َةَادَزَ مــِيبَأ(ٌ ُ زج(مفعــول املــصدر ) َ ) ِيبَأ(، و)َ

مــضاف الــزج إليــه، وهــو فاعــل الــزج ٌ ،ففــصل بــني املــضاف واملــضاف إليــه مب يف املعــىن ِ فعــول املــضاف، ُ
 زجــا ٍةجــَزِِا مبَهــُتـْجَجَزَفـ: والتقــدير زجــا : ، أيَوصُلــَ القَةَادَزَ مــِيبَأ جَزكــَ علــى  َةَادَزَ مــِيبَأ  مــنِ الواقــعجَزكــالَ

 .وصُلَالق
مـــن األدلـــة التفـــصيلية؛ ألمـــا يـــستدل مـــا علـــى مـــسألة جزئيـــة مـــن مـــسائل فهـــذان الـــدليالن  َ َ ُ

 يف هــذه املــسألة أو غريهــا، ومــن شــأن األدلــة التفــصيلية أن يــستدل ــا يف وكــذلك كــل دليــلالنحــو،  َ َ ُ
وأمـا أصـول النحـو ، اخل...  ووجـه االسـتدالل ـاً إذا يبحـث يف أدلـة النحـو التفـصيليةفـالنحوالنحو، 

 ُ وأركانـــهُ تعريفـــهُأصـــول النحـــو يبحـــث يف القيـــاس مـــثال مـــن حيـــثف؛ ُ اإلمجاليـــةِ النحـــوُفموضـــوعه أدلـــة
 بـــسائر أدلـــة النحـــو مث النحـــوي القيـــاس ُ وعالقـــة حجيتـــه فيـــهُوتعليـــل  االســـتدالل بـــه يف النحـــوُفيـــةوكي

 ،ليـةإمجاحبـوث   يف القيـاسالبحـوث، وواضح أن هـذه اخل...  بالقياس يف املنطق وأصول الفقهُعالقته
ائل ل القيـــاس يف االســـتدالل علـــى مـــسألة جزئيـــة مـــن مـــسِعمُ اســـتإذافـــ يف أصـــول النحـــو،حبــوث : أي

 طريقـة البحـث ، فهذا فرق ما بني حنوياستدالالكان ا: جزئيا أيضا، أيالنحو كان ذلك االستدالل 
يف القيــاس مــن حيــث اإلمجــال وطريقــة البحــث فيــه مــن حيــث التفــصيل، أو فــرق مــا بــني البحــث يف 
أصــول النحــو والبحــث يف النحــو، أو فــرق مــا بــني أصــول النحــو والنحــو، وكــذلك األمــر يف الــسماع 

 . النحويةواالستصحاب واإلمجاع وسائر األدلة
فائدتـه  املتقـدم يتعلـق بفائـدة أصـول النحـو، وواألمر الثالث املستفاد من نص ابن األنباري -3

ٌوهـل يتـصور علـم مـن غـري دليـل؟  ذلـك العلـم،بالنـسبة إىل أدلة كل علم فائدةهي   َ كـان والسـيما إذا  ُ



 6

َومـن مث فالـذي لـيس لـه علـم  ،1 النحـو علـمصناعات كـشأنعلما من العلـوم الكليـة أو صـناعة مـن الـ
ك َشرتُف أو مـِرتادُ مـن مـ ألفـاظ اللغـةفمثله كمثل مـن حيفـظ شـيئا مـن) أو أصول النحو(بأدلة النحو 

فإذا كان احلافظ شـيئا مـن ذلـك ال يـستطيع أن يـضيف  و حنو ذلك؛ب أو غريب أعرُ أو مّتضادُمأو 
 ألدلتـــه ال يـــستطيع أن ُ مبـــسائل النحـــو الفاقـــدُاحلفـــظ فكـــذلك العـــاملإىل حفظـــه شـــيئا إال باســـتئناف 

وفائدتـه التعويـل «: الـنص املتقـدموهلـذا قـال ابـن األنبـاري يف يضيف إليه شيئا وال أن جيتهد فيه رأيـا، 
، واالرتفـــاع عـــن حــــضيض التقليـــد إىل يفـــاع االطـــالع علــــى يف إثبـــات احلكـــم علـــى احلجــــة والتعليـــل

 إىل التقليـــد ال يعـــرف وجـــه اخلطــإ مـــن الـــصواب، وال ينفـــك يف أكثـــر األمـــر عـــن ن املخلـــد؛ فـــإالــدليل
 .»عوارض الشك واالرتياب

  بينهما من املناسبةّإنف«لنحو كأصول الفقه؛ أن أصول ا الرابع املستفاد واألمر -4

 
 .)يإبراهيم السامرائ: ، حتقيق76نزهة األلباء يف طبقات األدباء، ص(كما يقول ابن األنباري يف 

وذلـــك «، املناســـبة بـــني علـــم أصـــول النحـــو وعلـــم أصـــول الفقـــه ليـــست مناســـبة تامـــةعلـــى أن 
،  ســـعيد األفغـــايناألســتاذ كمـــا يقـــول »للفــارق العظـــيم بــني طبيعـــة علـــوم الــشريعة وطبيعـــة علـــوم اللغــة

َفــإن جعــل أصــول النحــو كأصــول الفقــه قــد يــضر النحــو وأصــوله مجيعــا، وهــذه مالحظــة مهمــة جــدا؛  ْ َ
 يف لـك الفـارق العظـيم بـني العلمـني هـو الـذي محـل بعـض العلمـاء علـى عـدم األخـذ باإلمجـاعولعل ذ

 .ابن األنباريك اللغة والنحو
* * * 

بـــاب  ( هنـــا والطالبـــاتأحببنـــا أن ننقـــل للطلبـــةلة اإلمجـــاع يف اللغـــة والنحـــو  مـــسأومبناســـبة ذكـــر
 تــدريبا هلــم علــى ئص البــن جــينمــن كتــاب اخلــصا )ةجــُة مــىت يكــون حّالقــول علــى إمجــاع أهــل العربيــ

ُ وكــشف الفــرق هُ وحتليلــهُمــهَفَوتـه ُ قراءتــهم مــنبَطلــُيو .وترغيبــا هلــم فيهــا القدميــة العربيــةصادر املــقــراءة 
العالقـة بـني أصـول  علـى حقيقـة َمثن ِ مـُوالوقـوفالشرع  وبني اإلمجاع يف بني اإلمجاع يف اللغة والنحو

 : النص املشار إليه التاليةةاخلمسويف الصفحات  .النحو وأصول الفقه

                                                 
 علم اللغة من حيث كونه أشياء جزئية أو  وبني من الصناعاتا كليا أو صناعةلنحو من حيث كونه علما علم الفرق بني قد مت شرح 1

 .يف قاعة الدرس  من املعارفمعرفة
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        ))))مباحثهمباحثهمباحثهمباحثه    ----    تعريفهتعريفهتعريفهتعريفه((((علم أصول النحو علم أصول النحو علم أصول النحو علم أصول النحو     ::::الموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثانيالموضوع الثاني
وكــل تكلمنـا يف املوضـوع األول علــى علـم أصـول النحــو مـن حيـث موضــوعه وفائدتـه وطبيعتـه، 

 1قي، ونأيت يف هذا املوضوع الثاين بتعريف منطتلك اجلهات أو احليثيات مما يتعرف به أصول النحو
؛ فيقــول )ه911ت(جــالل الــدين الــسيوطي  لإلمــام  هــو، وذلــك التعريــفل النحــو مث نــشرحهألصــو

 ):21، صاالقرتاح يف علم أصول النحو(يف كتاب 

 
 :ذاك التعريف شرحا مناسبال ةرحا ش تعليقاتيليوفيما 
ُإن موضـــوع علـــم احلـــساب العمليـــات  كمـــا نقـــول أدلـــة النحـــو هـــي موضـــوع أصـــول النحـــو -1

. اخل...  اإلنـسانُاحلسابية من مجع وطرح وحنومها، وكما نقول إن موضوع علم الطب البـشري جـسم
و أدلة النحـو أو النحـو، وقـد نعـود إىل هـذه الفكـرة ه إن موضوع أصول النحو أن نقولوال فرق بني 

 .مناسبةفنشرحها إذا ساعدت عليها 
يف املوضـــوع األول املتقـــدم، فحـــصل أن موضـــوع علـــم ) اإلمجاليـــة (تكلمنـــا علـــى صـــفةقـــد  -2

ف بـه ذلـك العلـم، موضـوع كـل علـم ممـا يتعـر، وقلنـا قريبـا إن )أدلة النحو اإلمجالية(أصول النحو هو 
 :لنأخذ األمثلة التالية... غري أن ذلك ال يكفي

 . الكرميُموضوع علم التفسري القرآن
 .لكرمي اُموضوع علم القراءات القرآن

 . الكرميُ القرآنالتجويدموضوع علم 
علمــا واحــدا، وم لعلــ تلــك اللــزم أن تكــونلــم وتعيينــه يــف العتعركــان موضــوع العلــم يكفــي لفلــو 

ُ؛ فموضوع علم التفسري القرآن الكرمي مـن حيـث ولكنها علوم خمتلفة، وإمنا اختلفت يف جهة البحث
ُقـراءات القـرآن الكـرمي مـن حيـث بيـان األوجـه الـيت وموضوع علم الاخل، ... بيان معانيه وشرح ألفاظه

                                                 
مــساويا للمعــرف ال أعــم وال أخــص،  يكــون املنطقــي شــروط؛ منهــا أنيــف رللتع 1  وقــد تكلمنــا علــى هــذا يف قاعــة جامعــا مانعــا،: أي 

ُعرف دور، والدور كما يف حنو قولنـا ومنها أال يكون بينه وبني املالدرس، ْ ْ ٌ َ  :مـادةالبيـاض لـون األبـيض، وقـد تكلمنـا علـى هـذا يف دروس  
 .، ونكتفي بذكر هذين الشرطني، ومن أراد التوسع فعليه بكتب علم املنطقاملعجمية
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ُوموضـــوع علـــم التجويـــد القـــرآن الكـــرمي مـــن حيـــث كيفيـــة اخل، ... قـــرئ ـــا مـــع نـــسبتها إىل أصـــحاا
اخل، واحلاصــل مــن هــذا الكــالم أن بيــان جهــة البحــث ... تالوتــه وإعطــاء كــل حــرف حقــه ومــستحقه

كمــا تبــني خمتلفــة لكــان التعريــف عامــا يــشمل أمــورا لــك مهــم جــدا يف التعريــف، ولــوال ذ) 1أو احليثيــة(
 ذلـك العمـوم  أو ختـصصهـي قيـود تقيـد: ى تلـك اجلهـات قيـودا، أيّسمُمن األمثلة الـسابقة، ولـذا تـ

يلي شرح تلك القيـود شـرحا مناسـبا مـع  وفيما . متاما حىت يصري التعريف مساويا للمعرفاملشار إليه
 .بيان شيء من مباحث علم أصول النحو

 أي إن أصــول النحــو يبحــث يف أدلــة النحــو اإلمجاليــة مــن حيــث :)مــن حيــث هــي أدلتــه( -3
 ألن يبحــث فيهــا مــن حيــث هــذه اجلهــة أو هــذا االعتبــار؛:  أيهــي أدلــة النحــو ال أدلــة علــم آخــر،

وهـو (م أخـرى، كـالقرآن الكـرمي  لعلـوٌث فيهـا مـن حيـث هـي أدلـةَبحـُتلك األدلـة اإلمجاليـة ميكـن أن ي
َيبحـث فيـه مـن حيـث هـو دليـل يف العقيـدة أو الفقـه ) يت بيان ذلكالنحو اإلمجالية كما سيأمن أدلة  ُ

 .اخل... التاريخأو 
. اخل...  والقيــاس، واستــصحاب احلــال واإلمجــاع،الــسماع،:  منهــا،وأدلــة النحــو اإلمجاليــة كثــرية

َونقلنا مث كالماإلمجاع يف املوضوع األول وقد كنا أشرنا إىل  َ لينـا هنـا أن نـتكلم وبقـي عفيـه،  ابن جين
 .األخرى كالما خمتصرا ونذكر بعض مباحثهايف األدلة الثالثة 

منـــه نقــال كثـــريا املنقــول : مـــن الكــالم العـــريب، أي فأمــا الـــسماع فاملقــصود بـــه املــسموع -3-1
دلــــيال : ، أي يف النحـــو واللغـــةًةجــــُح) الكثـــرة والـــصحة: أعـــين(ـــذين الــــشرطني وصـــحيحا، فيكـــون 

َتدل بــــه فيهمــــا ويــــستخرج منــــه القواعــــد النحويـــة،ُيـــس ث  الكــــرمي واحلــــديُ ويــــدخل يف املــــسموع القــــرآنُ
 : ومن مباحث أصول النحو اليت تدخل يف السماع ما يلي.الشريف وكالم العرب شعرا ونثرا

ت  القـراءاَ بعض النحويني بعضدَ رُقضية َويتبع هذا املبحث القرآن الكرمي يف النحو، ُةيجُح -
 .اخل... ٍالقرآنية الصحيحة وما أثارت من جدل وما تتطلبه من تفسري أو تأويل

ُ حجية-   . يف النحو القراءات القرآنية الشاذةُ
ُ حجيــة احلــديث النبــوي الــشريف يف النحــو، ومـــذاهب النحــاة يف ذلــك، ومناقــشة أدلــة كـــل -  ُ
 . علميا وتارخيياتعليال يف املسألة وتعليل كل رأي، مذهب

                                                 
كمـــا يف تعريـــف .. .كـــذا كـــذا وحيـــثمـــن ...:  وحنوهـــا قـــوهلم يف التعريفـــاتيف )حيـــث( مـــن لفـــظ مـــصدر صـــناعي مـــأخوذ) احليثيـــة( 1

 . النحوالسيوطي ألصول
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 ومـــا يتبـــع ذلـــك مـــن الكـــالم يف ر ولغـــة النثـــر يف االحتجـــاج النحـــوي، الفـــرق بـــني لغـــة الـــشع-
 .الضرورة الشعرية وأحكامها

مــن حيــث فــرق بينهمــا والوخصائــصهما   ونــسبتهما إىل القبائــل العربيــة الفــصحى واللهجــات-
 .اخل... يةالصوتية واللفظية والرتكيبمات السكذا من حيث  و ما يف العربيةاججاالحت

يف  مـــــن جهـــــة الزمـــــان واملكـــــان أو مـــــا يـــــسمى باملعياريـــــة  بـــــهشـــــروط الكـــــالم العـــــريب احملـــــتج -
 .االستقراء
يف ُالكـالم  و والوضـعُا، ويـدخل يف هـذا الكـالم يف االنتحـالالرواية وشـروطها ومـدى صـحته -

 . أو غري املنسوبة وأحكامهاالنصوص اهولة
تجاج النحوي، وما يتبع ذلك مـن كيفيـة التعامـل مـع القليـل  القلة والكثرة وأثر ذلك يف االح-

 .أو النادر أو الشاذ
 . النحوياالستدالل كمال االستقراء ونقصه وأثر ذلك يف -
 بينــه وبــني ُه والفــرقُه وشــروطُه يف النحــو وأركانــُتــيجُه وحُتعريفــ: ث يف القيــاسَبحــُوممــا ي -3-2

  يف املطــرد مــن الكــالم والــشاذ منــه، ولعــل أهــم مبحــث يفُ والكــالمأصــول الفقــهالقيــاس يف املنطــق و
الـيت يتعلـق ـا هـي : ه، أيُناطـَوهي م أركان القياس منالقياس على اإلطالق مبحث العلة؛ إذ العلة 

االســتحواذ موضــع جــدل قــدميا وحــديثا، وهلــذا كــان هلــا مــن  فلوالهــا مــا كــان قيــاس، مث هــي ،القيــاس
 . ما كانعلى باب القياس

ُتعريفـــه وحجيتـــه يف النحـــو : ث يف استـــصحاب احلـــالَبحـــُا يوممـــ -3-3 ُ   أدلـــة النحـــويف ُورتبتـــهُ
 األصـــل  االستـــصحاب هــو مبحــث يف مبحــثلعــل أهــم يف أصــول الفقـــه، وه باالستــصحابُوعالقتــ

 .فرعك األصل والِنْيَبىن على ذُالستصحاب يإذ اوالفرع يف احلرف والكلمة واجلملة؛ 
االســـتدالل ُيف هـــذا كيفيـــة يـــدخل ): ُوكيفيـــة االســـتدالل ـــا: (ريـــف قـــول الـــسيوطي يف التع-4

ـــة النحـــو مـــن مســـاع وإمجـــاع وقيـــاس واستـــصحاب حـــال ها ِاخل، والســـيما عنـــد معارضـــة بعـــض... بأدل
مـن مـادة احلـاء ) َلَعْفَاسـتـ( ومثـال ذلـك بنـاء بأيهما نأخـذ؟: ُالسماعو ُعارض القياستبعضا، كما لو 
ـــــــذال  ـــــــضينا أن نقـــــــول فا؛ )ذوح(والـــــــواو وال ) ذوح(مـــــــن ) اســـــــتفعل( ألن ؛)َحاذَاســـــــت(لقيـــــــاس يقت

ُ وكــان مــا قبلهــا ســاكنا نقلــت فتحــةً مفتوحــةُ، فلمــا كانــت الــواو)َذَوْحَاســت(  الــواو إىل احلــاء الــساكنة ُِ
اإلعـالل  (ى هـذا يف علـم الـصرفّسمُ ويـ،)دوق(مـن ) َقادَاسـت(وذلـك مثـل  ، ألفاُت الواوَبُِلقبلها وق
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 َاسَيــِق إن  الــصرفيونقــول، وهلــذا يُالقيــاس) بــهّيتطل: أي (يقتــضيه  ممــاوهــذا اإلعــالل ،)القلــببالنقــل و
َاســتـفعل( َ ْ َ َتحاذاســـ() ذوح(مــن ) ْ ِإن القيــاس يوجـــب أن نقــول :  أي،)َ ُ َتحاذاســـ(ّ َتحاذاســـ(ـ فــ،)َ ًإذا ) َ

ٌمقيس ِ  من قرآن أو حـديث أو  عريبع يف كالمَسمُمل ي: ، أيُ به السماعْدَِر مل يَيسِقَمـ هذا الّولكن، َ
 كمـا ،)َذَوْحَاسـت(ع هـو أصـل البنـاء قبـل اإلعـالل بالنقـل والقلـب، وهـو ُِ الـذي مسـّولكنشعر أو نثر، 
، القيـاسالـسماع وعـارض تفقـد ، ]19 :اادلـة [�Ï������Î��Í�����Ì��Ë��Ê z}�: يف قوله تعاىل

 يقــول يف )أصــول النحــو: أي( هــو أصــول النحــو، ووظيفــة مــن اجلــواب عــن هــذافمــا العمــل حينئــذ؟ 
قــــال ُوال ي) َذَوْحَاســــت(قــــال ُقيــــاس، في الــــسماع علــــى ال) تغليــــبأو (جيــــب تقــــدمي: مثــــل هــــذه املــــسألة

َتحاذاس( َ.( 
َأيـــضا كيفيـــة العمـــل حـــال تعـــارض اللغـــات أو اللهجـــات، ) كيفيـــة االســـتدالل ـــا(ويـــدخل يف  ُ

 .ا القيد أيضا غري ذلككتعارض اللغة احلجازية واللغة التميمية، ويدخل يف هذ
 يف شــرح هــذا نكتفــي هنــا بقــول الــسيوطي):  املــستدلُوحــال(:  قــول الــسيوطي يف التعريــف-5

صــــفاته : أياملـــستنبط للمـــسائل مـــن األدلـــة املـــذكورة، : ُوحـــال املـــستدل، أي«:  التعريـــف مـــنالقيـــد
طي بعلم و بتأثر السيهُ وشرحُقيدا الشعركم هذُوي، »وشروطه، وما يتبع ذلك من صفة املقلد والسائل

 يف املوضــوع ًة إشــارةلأ، وقــد أشــرنا إىل هــذه املــس ومباحثــه علــم أصــول النحــويــف تعرأصــول الفقــه يف
 .املتقدماألول 

* * * 
َ صــدر يف الــصفحة التاليــةهــذا، ونــضع بــني أيــدي الطلبــة والطالبــات ْ مقدمــة الطبعــة األوىل مــن  َ

لألســتاذ ) ابــن مــضاء وضــوء علــم اللغــة احلــديثأصــول النحــو العــريب يف نظــر النحــاة ورأي (كتــاب 
ونطلــب ، يف العــصور احلديثـة واملعاصــرة  مــن الكتـب األوىل املؤلفــة يف أصــول النحـوهحممـد عيــد، ولعلـ

 : خصوصا على األسئلة التاليةَاإلجابةو  عموماهَ حتليلمنهم
  يتكلم هذا النص؟َمَالَع -
 ؟فعلا َاذَم علم أصول النحو أُفف املؤلّ هل عر-
  ما موضوع كل فقرة من فقراته األربعة؟-
 هــذا الــسؤال تقتــضيكم واإلجابــة علــى عــن آراء ســائر النحــاة؟ ختتلــف آراء ابــن مــضاء َيمِ فــ-
 .البن مضاء القرطيب، وذلك من مقرراتكم الدراسية) الرد على النحاة( على كتاب َاالطالع
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