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 المقدمة:

سسه أيتناول هذا البحث قضية من قضايا النحو العربي اعتمد عليها النحاة في بناء قواعد النحو، ووضع 

وقوانينه الكلية التي شيدت أركانه ورسمت معالمه وحددت حدوده وفصلت مناهجه، وهي قضية في أصول النحو 

أخذ بها النحويون في مسائل كثيرة في وضع قواعد النحو العربي، وهي أيضا قضية وثيقة الصلة بالفقه وأصوله، 

 أال وهي استصحاب الحال.

النحو، وإن كان له مساس بأصول الفقه، فِصلة علم النحو  وموضوع البحث في جوهره يتعلق بأصول 

وأصوله بعلم الفقه وأصوله صلة قوية ومتجذرة عبر التاريخ ال يمكن تجاهلها، فالدرس النحوي منذ بداياته األولى 

 ظهرت عليه مالمح التوجه األصولي المستمد من الفقه اإلسالمي.

ي على أن اإللمام باللغة العربية وعلومها شرط أساس ي من وقد نص أغلب علماء األصول في الفقه اإلسالم

شروط االجتهاد البد منه ألي عالم مجتهد، ألنه يقوم على األدلة األساسية األربعة: القرآن الكريم، والسنة النبوية، 

ها أدلة يواإلجماع، والقياس، وفهم هذه األدلة فهما صحيحا مرتبط ارتباطا وثيقا بفهم اللغة العربية، ويضاف إل

أخرى مختلف فيها، ومنها استصحاب الحال، وهذه األدلة أخذ بها النحاة وبنوا عليها قواعد النحو العربي، وقد 

 قسمت موضوع هذا البحث إلى ستة مباحث:

 المبحث األول: تعريف استصحاب الحال لغة واصطالحا وحجيته.

 المبحث الثاني: استصحاب الحال عند علماء الفقه.

 ثالث: نقل المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو.المبحث ال

 المبحث الرابع: استصحاب الحال عند النحاة.

 المبحث الخامس: مسائل من استصحاب الحال في كتب النحاة قبل ابن األنباري.

 المبحث السادس: مسائل من استصحاب الحال عند ابن األنباري.

 

 

 واصطالحا وحجيتهالمبحـث األول: تعريف استصحاب الحال لغة 

 لاـــــــــاب احلـــاستصح

 وريد. بناصر حممد الفيت

 سالتهاآلداب والعلوم مب كلية-جامعة املرقب 

bennaser.elfetori@ gmail.com  
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 االستصحاب لغة:

حبة مصدر لقولك: صحب يصحب، وقالوا في النساء: هن صواحب يوسف، واستصحبه دعاه إلى  الصُّ

 الصحبة والزمه، وكل ما الزم شيئا فقد استصحبه، وأنشد بيت الشاعر:

 إن لك الفضل على صحبتي     والمسك قد يصحب الرامكا

استصحبه الكتاب، واستصحب كتابا. فمادة صحب تدل على المالزمة وعدم  والرامك نوع من العطر رديء، وكذا

 .1المفارقة، وزيادة األلف والسين والتاء على الفعل الثالثي تدل على طلب الصحبة والدعوة إليها

 االستصحاب اصطالحا:

ال بقاء حالستصحاب الحال عدة تعريفات، لعل من أقدمها وأشهرها تعريف ابن األنباري له بقوله: "هو 

وله تعريفات أخرى تختلف في ألفاظها، ولكنها ، 2اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عدم دليل النقل عن األصل"

ترجع في مضمونها إلى المعنى نفسه، وهو أن ما ثبت في الزمان الماض ي وجودا أو عدما فاألصل بقاؤه في الزمان 

د ر علم بوجوده في الزمان الماض ي فإنه يحكم ببقائه لذلك الوجو المستقبل ما لم يوجد دليل يثبت تغييره، فكل أم

حتى يوجد ما يثبت تغييره، وكل أمر علم عدمه فإنه يحكم بعدمه بطريق االستصحاب لذلك العدم حتى يوجد ما 

 يثبت زوال ذلك العدم.

نى منها وإنما يب ومثال التمسك باستصحاب الحال في االسم المتمكن أن يقال: األصل في األسماء اإلعراب،

ما أشبه الحرف أو تضمن معناه، وهذا االسم لم يشبه الحرف ولم يتضمن معناه فكان باقيا على أصله في اإلعراب. 

وكذلك التمسك باستصحاب الحال في فعل األمر أن يقال: األصل في األفعال البناء، وإنما يعرب منها ما أشبه 

 .    3باقيا على أصله في البناءاالسم، وهذا الفعل لم يشبه االسم، فكان 

ه:
ُ
ت  حّجيَّ

استصحاب الحال آخر األدلة التي يمكن أن يلجأ إليها في وضع األحكام، ألنه ال يجوز استعماله إال عند 

فقدان األدلة األخرى، وعدم وجود دليل يثبت تغيير الحالة التي كان عليها في الماض ي، فالحكم الثابت في الزمان 

لزمان المستقبل، وال يلغى إال بوجود دليل يثبت تغيره وزوال حكمه، وهو في هذه الحالة دليل الماض ي باق في ا

يمكن االستدالل به، قال ابن األنباري: "اعلم أن استصحاب الحال من األدلة المعتبرة، والمراد به استصحاب 

حتى يوجد في األفعال ما يوجب  األصل في األسماء وهو اإلعراب، واستصحاب حال األصل في األفعال وهو البناء،

 . 4اإلعراب، وما يوجب البناء في األسماء"

                                                           
 .3/681تاج العروس للزبيدي، مادة صحب، تحقيق مجموعة من املحقيقين، طبع دار الهداية  - 1
 .61م، ص6591ب في جدل اإلعراب البن األنباري، تحقيق: سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية اإلغرا - 2
 .666م، ص6591لمع األدلة في أصول النحو البن األنباري، تحقيق: سعيد األفغاني، مطبعة الجامعة السورية  - 3
 .61اإلغراب في جدل اإلعراب ص - 4
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فابن األنباري عّده من األدلة المعتبرة والذي يستدل به ال يتوجب عليه إبراز الدليل، ومن عدل عن األصل 

إلى  محتاجاحتاج إلى إقامة الدليل، فقد ذكر  أن من استمسك به فال يطالب بالدليل، ومن عدل عن األصل فهو 

 . 1إقامة الدليل لخروجه عن األصل، واستصحاب الحال من األدلة المعتبرة

وقال في مسألة )إن( المكسورة هل تقع بمعنى )إذ(؟، فقد أجمع النحاة على أن األصل في )إن( أن تكون 

ي وضع له ف شرطا، واألصل في )إذ( أن تكون ظرفا، واألصل في كل حرف من الحروف أن يكون معناه يدل على ما

أصل اللغة، فمن استمسك باألصل فقد تمسك باستصحاب الحال، ومن عدل عن األصل ظل مرتهنا بإقامة 

 .2البرهان والدليل على دعواه

وقد كرر ذلك في مواضع كثيرة من كتابه اإلنصاف عند عرضه آلراء البصريين والكوفيين وسرد براهينهم 

 .3كامهم التي يطلقونهاعلى القواعد النحوية التي يضعونها، وأح

ولكنه دليل ليس بالقوي، بل اعتبره النحاة من أضعف األدلة، ودليل من ال دليل له، ولذلك ال يلجأ إليه 

إال في حالة عدم وجود دليل آخر يناقضه، فقد ابن األنباري في مسألة )نعم وبئس، أفعالن هما أم اسمان( أن 

الفتح، ولو كانا اسمين لما كان لبنائهما وجه في العربية؛ فال علة توجب  الدليل على أنهما فعالن ماضيان ُبنيا على

 .4بناءهما هنا، وهذا تمسك باستصحاب األصل، وهو من األدلة الضعيفة التي ال يعتد بها عند وجود غيرها

ويذكر ذلك بأكثر وضوح عند استدالله على بناء فعل األمر مؤيدا رأي البصريين فيقول: "وهو أن يذكر 

دليال يدل على زوال استصحاب الحال مثل أن يدل الكوفي على زواله إذا تمسك به البصري في بناء فعل األمر، 

فيبين أن فعل األمر مقتطع من الفعل المضارع، والفعل المضارع قد أشبه االسم، وزال عنه استصحاب حال 

صحاب ه دليال لم يوجد، فيبقى التمسك باستالبناء، وصار معربا بالشبه، فكذلك فعل األمر. فيبين له أن ما توهم

 .    5الحال صحيحا"

 المبحث الثـاني: استصحاب الحال عند علماء الفقه

استصحاب الحال مصطلح فقهي أصولي لنوع من األدلة التي تبنى عليها األحكام، وهو دليل عقلي من األدلة املختلف 

 في االحتجاج بها.

األحكام الفقهية عشرة أدلة، أربعة منها متفق عليها، وهي: القرآن الكريم،  واألدلة الشرعية التي تستفاد منها

والسنة النبوية، واإلجماع، والقياس، فهذه األدلة األربعة اتفق جمهور المسلمين على االستدالل بها، واستنباط 

 من خن حن جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جكٹٱٹٱُّٱ األحكام منها، وقد جاءت مرتبة بهذا الترتيب في كتاب الله، 

                                                           
 -هـ 6641بيروت  –بن األنباري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا ينظر: اإلنصاف في مسائل الخالف ال  - 1

 .6/344، 64م،مسألة 6581
 .2/136، 88ينظر: اإلنصاف مسألة  - 2
 .165، 643، مسألة 136، 88، مسألة 2/684،686، 11، مسألة 351/ 6، 91اإلنصاف مسألة  - 3
 .6/666،662، 66ينظر: اإلنصاف مسألة  - 4
 .61اإلغراب في جدل اإلعراب ص - 5
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، فطاعة الله بالعمل بكتابه، وطاعة رسوله بإتباع سنته، وأولي األمر في اإلجماع، وعند عدم ذلك يعمل بالقياس 1َّ هن

 عليها. 

وأما األدلة التي اختلف جمهور علماء الفقه على االستدالل بها واستنباط األحكام منها فهي:االستحسان، 

 .2، والعرف، ومذهب الصحابي، وشرع من قبلناوالمصالح المرسلة، واالستصحاب

فاالستصحاب في اصطالح الفقهاء هو استدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، بمعنى إن ثبت في 

الزمن الماض ي فاألصل بقاؤه في المستقبل، وما كان معدوما في الزمن الماض ي يبقى معدوما في المستقبل حتى 

 اب عدة أنواع هي: يوجد ما يغيره، واالستصح

استصحاب حكم اإلباحة األصلية عند عدم الدليل على أمر يراد معرفة حكمه، فكل األطعمة  النوع األول:

واألشربة التي لم يوجد دليل على حكمها من القرآن أو السنة أو أي دليل آخر تكون مباحة باستصحاب حكم 

مذاهب: مذهب القائلين بأن األصل في األشياء اإلباحة، وإليه اإلباحة األصلية. وهذا النوع اختلف فيه الفقهاء على 

ذهب جمهور المعتزلة، وبعض من الحنفية والشافعية والظاهرية. ومذهب القائلين بأن األصل في األشياء الحظر 

حتى يرد في الشرع ما يفيد التقرير أو التغيير، وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث، وهو مذهب ضعيف، وقيل 

 .3بفساده

استصحاب حكم العقل بالبراءة األصلية أو العدم األصلي، فقد جاء اإلسالم وأوجب خمس النوع الثاني: 

صلوات، فتبقى الصالة السادسة غير واجبة استصحابا للنفي األصلي أو البراءة األصلية؛ ألن السمع لم يرد بها، 

لمدعى عليه بريئا من هذا الدين استصحابا وكذلك إذا ادعى شخص على آخر دينا مستحقا، ولم يقم ببينة، بقي ا

 للبراءة األصلية أو العدم األصلي.

وهذا النوع من االستصحاب يمكن أن يندرج تحته استصحاب العموم عند من يقول به إلى أن يرد 

 .4مخصص له، وكذلك استصحاب العمل بالنص إلى أن يثبت ناسخ له. وهذا النوع ال خالف فيه بين العلماء

استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك بعد جريان العقد الذي يقتض ي لثالث:النوع ا

دل الشرع على ثبوته ودوامه، ولوال داللة الشرع   -وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم شرعي –التمليك، فهذا النوع 

                                                           
 .95سورة النساء، من اآلية  - 1
، دار 31 -33م. وأصول الفقه لعباس متولي ص6589هـ، 6641علم أصول الفقه لعبدالوهاب خالف، دار القلم بالكويت، الطبعة السادسة عشر  - 2

 .22، 26م، ص6518هـ، 6388النهضة العربية بمصر، الطبعة الثانية 
 .298 -299أصول الفقه لعباس متولي ص  - 3
 .295أصول الفقه لعباس متولي ص  - 4
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ويعبر عنه ببقاء ما كان على ما على دوامه إلى حصول براءة الذمة لما جاز استصحابه، وهذا النوع ال خالف فيه، 

 .1كان حتى يثبت خالفه

استصحاب حكم الشرع السابق الذي يظن املجتهد بقاءه، وهو من أكثر أنواع االستصحاب  النوع الرابع:

تحريرا واهتماما لدى العلماء في كتب األصول، ومثاله: إذا توضأ إنسان ثم شك بعد ذلك في بقاء وضوئه من عدمه 

 ة، ولو شك في وجود الوضوء نفسه من عدمه ال تجوز له الصالة.جازت له الصال 

وقد اختلف العلماء في حكمه، ومدار الخالف فيه مبني على سبق الوجود مع بقاء الظن، هل هو دليل على 

 البقاء أو ال؟. وقد اختلف الفقهاء فيه على مذاهب: 

، أنه حجة مطلقا في حالتي النفي واإلثباتاألول: مذهب الشافعية واملختار عند الحنابلة وبعض الحنفية 

 أي أن الحكم باالستصحاب ليس حكما بال دليل، وإنما هو حكم بالدليل السابق، ألنه مستمر باالستصحاب.

الثاني: مذهب كثير من الحنفية وبعض الشافعية والمتكلمين أنه ليس بحجة مطلقا، ال في حالة النفي وال 

 في حالة اإلثبات.

 .2ب جماعة من الحنفية أنه حجة للدفع والنفي ال لإلثباتالثالث: مذه

ومهما قيل في استصحاب الحال فهو آخر أمر يلجأ إليه املجتهد؛ إذالم يجد دليال آخر، ولهذا قال فيه 

األصوليون: إنه آخر مدار الفتوى، فاالستصحاب ال يثبت حكما جديدا، بل يظهر به حكم اإلباحة أو البراءة 

حكم السابق للشارع، فهو ليس دليال مستقال، ولكنه حكم الدليل األصلي الذي لم يثبت عند املجتهد األصلية أو ال

ما يدل على وجود غيره أو وجود ما غّيره، وبهذا ال يعتبر االستصحاب دليال مستقال، فلو عارضه دليل آخر قدم 

 .3عليه

 المبحث الثالث: نقل المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو

د تعلم العربية من الفروض الدينية الواجبة التي ال يجوز التقصير في حقها أو التفريط فيها، وتعلمها يع

واإللمام بها من الشروط التي يجب توافرها في أي شخص أراد أن يصبح مجتهدا يقوم باستنباط األحكام الشرعية 

ا بن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة باب من مصادرها، أو أراد أن يتصدى لإلفتاء أو القضاء، وقد أفرد أحمد

 .4بّين فيه حاجة أهل الفقه والفتيا إلى معرفة اللغة العربية

                                                           
 .214المصدر السابق ص - 1
 .219 -214المصدر السابق ص  - 2
 .219المصدر السابق ص  - 3
 .16 -99م، ص2449 -هـ 6629الصاحبي في فقه اللغة، تحقيق: أحمد صقر، مؤسسة املختار بالقاهرة  - 4
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وذهب ابن حزم األندلس ي إلى أنه ال يجوز لمن ال يتقن العربية أن يفتي في مسائل الفقه فيقول: "البد للفقيه 

 .1أن يكون نحويا لغويا، وإال فهو ناقص ال يحل له أن يفتي"

وعند البحث والنظر في كتب علماء األصول فإنك تجدهم يكثرون من التعرض والبحث في حروف المعاني؛ 

وذلك ألنه ال يمكن فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا إال عند فهم معاني تلك الحروف، قال أبو المعالي 

لم أرى ذكرها، ولكن أذكر منها ما تك الجويني الملقب بإمام الحرمين:" ثم تكلموا في أمور هي محض العربية، ولست

 .2فيه أهل النظر من الفقهاء واألصوليين، ثم ال أجد بدا من ذكر معاني حروف كثيرة الدوران في الكتاب والسنة"

 .3ويقول السبكي: "هذا مبحث من الحروف التي يحتاج الفقيه لمعرفة معانيها لكثرة وقوعها في األدلة"

ه أبوابا وفصوال لمعاني الحروف، قال الشيرازي: "واعلم أن الكالم في هذا فقد عقد علماء الفقه وأصول

 .4الباب كالم في باب من أبواب النحو، غير أنه لما كثر احتياج الفقهاء إليه ذكرها األصوليون 

ويقول ابن خلدون: "البد من معرفة العلوم المتعلقة باللسان لمن أراد علم الشريعة وتتفاوت في التأكيد 

اوت مراتبها بالتوفية بمقصود الكالم حسبما يتبين في الكالم عليها فنا فنا، والذي يتحصل أن األهم المقدم منها بتف

 .5هو النحو؛ إذ به تتبين أصول المقاصد"

 .6وقال الشيخ الزمخشري: "ويرون الكالم في معظم أبواب أصول الفقه ومسائله مبنيا على علم اإلعراب"

أن النحو قد حظي بعناية فائقة من الفقهاء، فقد خصصوا له فصوال وأبوابا في كتبهم، وبهذا يظهر لنا جليا 

بل صنف فيه بعضهم كتبا مستقلة، ومنها كتاب الكوكب الذري فيما يتخرج على األصول النحوية من الفروع 

 هـ.6649الفقهية لجمال الدين األسنوي، وقد طبع في دار عمار باألردن سنة 

و في الفقه وأصوله وعلوم الشريعة فقد تأثر بها في أصوله ومناهجه ووضع أسسه وقواعده ومثلما أثر النح

الكلية والجزئية، فعلم النحو وأصوله له ارتباط وثيق بأصول الفقه، فالدرس النحوي منذ بداياته األولى نكاد 

لعربية ندعي أن علل أهل ا نلحظ عليه التوجه األصولي، ونلمس فيه بصمات الفقه وأصوله، قال ابن جني: " لسنا

. ويقول في موضع آخر بعبارة أكثر 7في سمت العلل الكالمية البتة، بل ندعي أنها أقرب إليها من العلل الفقيه"

إنما ينتزع أصحابنا منها العلل، ألنهم يجدونها  منثورة في أثناء  -رحمه الله -وضوحا: "وكذلك كتب محمد بن الحسن

                                                           
 .6/92م، 6552 -هـ6663م في أصول األحكام، تحقيق لجنة بإشراف دار الحديث بالقاهرة ، الطبعة الثانية األحكا - 1
 .6/65م، 6551 -هـ 6668البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صالح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة األولى  - 2
 .6/631تب العلمية ببيروت، حاشية العطار على جمع الجوامع ، دار الك - 3
 .16م، ص2443 -هـ 6626اللمع في أصول الفقه، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الثانية  - 4
 .969م، ص6582 -هـ 6642المقدمة، مراجعة لجنة من العلماء، دار الرائد العربي ببيروت، الطبعة الخامسة  - 5
 .68م، ص6553: د. علي بو ملحم، مكتبة دار الهالل ببيروت، الطبعة األولى المفصل في صناعة اإلعراب للزمخشري، تحقبق - 6
 .6/93م،  6592الخصائص البن جني، تحقيق: محمد علي النجار، دار الكتب المصرية بالقاهرة  - 7
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. ومحمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة، وأحد أعالم 1بعض بالرفق والمالينة"كالمه، فيجمع بعضها إلى 

 .2هـ685الفقه الحنفي، توفي سنة 

ولعل هذه العالقة بينهما والتي يظهر فيها أثر أصول الفقه في النحو العربي بصورة ال لبس فيها ما نجده 

لنحو، واللغة، والتصريف، والعروض، والقوافي، وصناعة عند ابن األنباري الذي يقول: "فإن علوم األدب ثمانية: ا

الشعر، وأخبار العرب، وأنسابهم. وألحقنا بالعلوم الثمانية علمين وضعناهما، وهما علم الجدل في النحو، وعلم 

أصول النحو، فيعرف بها القياس وتركيبه وأقسامه من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد، إلى غير ذلك، 

د أصول الفقه، فإن بينهما من المناسبة ما ال يخفى؛ ألن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول على ح

 .3من منقول، ويعرف هذا أرباب المعرفة بهما"

فابن األنباري علم موسوعي له إلمام بعلوم اللغة املختلفة كما أن له دراية بعلوم الشريعة وخصوصا الفقه 

اع بذكائه أن ينقل ذلك ويستفيد منه في وضع مجموعة من الكتب يسير فيها على نهج والخالف واألصول، فاستط

 الفقهاء مقتديا بهم ومقتبسا أصولهم ومصطلحاتهم، وهذه الكتب:

 اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين. -6

 اإلغراب في جدل اإلعراب. -2

 لمع األدلة في أصول النحو. -3

 .أسرار العربية -6

ويقول في مقدمة اإلنصاف: "فإن جماعة من الفقهاء المتأدبين واألدباء المتفقهين المشتغلين علّي بعلم 

العربية بالمدرسة النظامية ... سألوني أن ألخص لهم كتابا لطيفا يشتمل على مشاهير المسائل الخالفية بين 

علم  أبي حنيفة؛ ليكون أول كتاب صنف فينحوي البصرة والكوفة على ترتيب المسائل الخالفية بين الشافعي و 

 .4العربية على هذا الترتيب؛ ألنه ترتيب لم يصنف عليه أحد من السلف، وال ألف عليه أحد من الخلف"

ويؤكد السيوطي على مدى تأثر أصول النحو بأصول الفقه والعالقة العضوية التي تربط بينهما فيقول: 

 .5مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك""وكل من اإلجماع والقياس ال بد له من 

                                                           
 .6/613الخصائص  - 1
 .1/48م، 2442األعالم لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، الطبعة الخامسة عشر  - 2
 .86م، ص6558 -هـ 6668نزهة األلباء في طبقات األدباء البن األنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي بالقاهرة  - 3
 .6/9اإلنصاف  - 4
 .63م، ص8655 -هـ 6668االقتراح في علم أصول النحو، تحقيق: محمد حسن الشافعي، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة األولى  - 5
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وبهذا تظهر لنا العالقة العضوية التي تربط بين كل من علم الفقه وأصوله بعلم النحو وأصوله، وهي عالقة 

قديمة زرعت بذورها مع ظهور اإلسالم وانتشاره في أصقاع المعمورة، وترعرعت جذورها مع بدايات ظهور هذه 

بينها؛ العتماد كل منهما على اآلخر، وقد عبر عن ذلك األستاذ سعيد األفغاني مبينا أثر  العلوم، وال يمكن الفصل

مناهج العلوم الدينية على النحو وأصوله بقوله: "إن علماء العربية احتذوا طريق املحّدثين من حيث العناية 

 للغوية، كما كان ألولئكبالسند ورجاالته وتجريحهم وتعديلهم، وطرق تحمل اللغة ... فكانت لهم نصوصهم ا

نصوصهم الدينية، ثم احتذوا حذو المتكلمين في تطعيم نحوهم بالفلسفة والتعليم، ثم حاكوا الفقهاء أخيرا في 

وضعهم للنحو أصوال تشبه أصول الفقه، وتكلموا عن االجتهاد كما تكلم الفقهاء، وكان لهم طرازهم في بناء القواعد 

 .1وذلك واضح من آثار العلوم الدينية في علوم اللغة" على السماع والقياس واإلجماع،

 المبحث الرابع: استصحاب الحال عند النحاة

استصحاب الحال في األصل مصطلح أصولي فقهي أخذ به علماء الفقه في استنباط األحكام الشرعية وبناء 

اني فقهاء منذ أواخر القرن الثمنظومة الفقه، فهو من األدلة الشرعية التي تستفاد منها األحكام، فقد "سبق ال

الهجري إلى تدوين أصول للفقه تستخرج منها األحكام الشرعية  ... وتتقرر على أساس منها مناهج االستنباط 

وضوابط االجتهاد ... على أن تدوين هذه األصول ال يعني أنها لم تكن موجودة من قبل، بل لقد كانت قائمة في صدور 

 .2"املجتهدين من الصدر األول 

وأما عند النحاة فإننا ال نجد لفظة هذا المصطلح في كتب النحويين منذ ظهور أول مصنف في النحو 

العربي وصل إلينا، وهو كتاب سيبويه في القرن الثاني الهجري إلى عصر أبي البركات كمال الدين ابن األنباري في 

 نحو.القرن السادس الهجري، فهو أول من أدخل هذا المصطلح في أصول ال

ولكن من حيث استعماله واالستدالل به في األحكام النحوية فقد أخذ به النحاة وبنوا عليه الكثير من 

األحكام النحوية منذ البدايات األولى لوضع قواعد النحو العربي، تقول الدكتورة خديجة الحديثي: "أما سيبويه 

 رح به، ولم يسمه استصحاب الحال أو استصحابفقد استدل بهذا الدليل في مواضع كثيرة من كتابه، وإن لم يص

 .3األصل"

ومعظم علماء النحو البارزين الذين جاؤوا بعد سيبويه استدلوا باستصحاب الحال في وضع قواعد 

النحو، وسطروه في مصنفاتهم، وإن لم يذكروا هذا المصطلح بلفظه، ولعل من أبرز هؤالء العلماء أبا الفتح عثمان 

الذي تكلم كثيرا عن أصول النحو في مصنفاته، وعلى وجه الخصوص في كتابه الخصائص الذي هـ(  352بن جني )ت

                                                           
 .646م، ص6556 -هـ 6666في أصول النحو لسعيد األفغاني، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية بدمشق  - 1
 .5م، ص2446أصول النحو العربي ملحمود أحمد نحلة، دار المعرفة الجامعية بمصر  - 2
 .693ص م،6516الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه لخديجة الحديثي، جامعة الكويت  - 3
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أفرد فيه فصوال كثيرة تحدث فيها عن أصول النحو، فتكلم عن السماع وضوابطه، والقياس وأركانه وشرطه، 

 يحة.  والتعليل واإلجماع، ولكنه لم يذكر مصطلح استصحاب الحال، ولم يتحدث عنه بصفة ظاهرة وصر 

ولعل أول إشارة صريحة وردت في كتب النحو بلفظ استصحاب الحال قد جاءت في كتاب اإلغراب في جدل 

،كما خصص له 1اإلعراب البن األنباري الذي يقول فيه: "وأدلة صناعة اإلعراب نقل وقياس واستصحاب حال"

 .2الفصل التاسع والعشرين من كتابه لمع األدلة في أصول النحو

نباري هو الناقل األول لهذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو، فقد عاش ابن األنباري فابن األ 

في عصر ازدهرت فيه العلوم واآلداب والفنون، وانتشرت فيه المدارس ومراكز التعليم، وكثر التأليف والتصنيف، 

ذا العصر، وتزود من علومه في وتقدمت فيه العلوم، فهو عصر إبداع وعبقرية وتفوق، عاش ابن األنباري في ه

فروع شتى، والسيما في الفقه والنحو، فقد كان ابن األنباري من نوابغ طالب المدرسة النظامية المشهورة ببغداد، 

، قال عنه الذهبي:" 3وتلقى علومه على أبرز علمائها، وقد حصل طرفا من الخالف الفقهي بين الشافعية والحنفية

 .4منصور الرزاز وغيره، وبرع في مذهب الشافعي، وقرأ الخالف، وأعاد بالنظاميةتفقه بالنظامية على أبي 

ثم أصبح من أبرز شيوخها، واستطاع بعلمه وذكائه أن ينقل األصول والخالف من ميدان الفقه إلى ميدان 

الفهم خالنحو، فقد قرأ  كتب األصوليين وبرع فيها، بل دّرس وألف في أصول الفقه، وعلق في عقله أصولهم و 

 ومصطلحاتهم ، ومنها استصحاب الحال.   

وقد صنف لنا كتبا في أصول النحو على غرار أصول الفقه، وهي اإلغراب في جدل اإلعراب، ولمع األدلة في 

أصول النحو، واإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين، قال سعيد األفغاني محقق كتاب اإلغراب 

دمته: "ولم يكن لنا إال محاوالت جزئية قام بها نوابغ أقوياء كالفارس ي وابن جني، لكن أحدا في جدل اإلعراب في مق

. وقال أيضا: "هذه 5لم يحاول وضع تصميم إلحداث فن أصولي في اللغة كما فعل أهل الشرع حتى جاء ابن األنباري 

لمه مدة زع، بل لم ينسج على منواله أحد نعأولية تاريخية في فنون ثالثة في العربية ال ينازع فيها ابن األنباري منا

 .6أربعمائة سنة، حتى  جاء السيوطي فألف كتابه االقتراح في علم أصول النحو"

وقد ادعى السيوطي في مقدمة كتابه االقتراح أنه غير مسبوق في هذا الفن فقال: "لم تسمح قريحة بمثاله، 

تقدم إلى تهذيبه، وهو أصول النحو الذي هو بالنسبولم ينسج أحد على منواله، في علم لم أسبق إلى ترتي
ُ
ة به، ولم أ

                                                           
 .69اإلغراب في جدل اإلعراب ص - 1
 .666لمع األدلة في أصول النحو ص - 2
 .6/298شذرات الذهب البن العماد الحنيلي، دار الكتب العلمية ببيروت،   - 3
 .69/383م،  6551 -هـ 6668سير أعالم النبالء للذهبي، تحقيق: عمر بن غرامة العمري، دار الفكر ببيروت، الطبعة األولى  - 4
 .65اإلغراب في جدل اإلعراب ص - 5
 .26اإلغراب في جدل اإلعراب ص - 6



 

 

06 
 

. ثم استدرك بعد ذلك عندما اطلع على كتب ابن األنباري، بل ونقل عنها 1للنحو كأصول الفقه بالنسبة للفقه"

 كثيرا، ومنها في باب استصحاب الحال.   

 ألنباري المبحث الخامس: مسائل من استصحاب الحال في كتب النحاة قبل ابن ا

استصحاب الحال دليل من أدلة أصول النحو، أخذ بها النحاة القدماء واستفادوا منها، وطبقوها في تأصيل مسائل 

النحو والصرف، وذكروها في مصنفاتهم بصور مختلفة، ولكن أحدا منهم لم يضع معالمه النظرية بصورة كاملة 

 حتى جاء ابن األنباري الذي أرس ى قواعده.

نحويون على هذا األصل في استنباط القواعد واألحكام النحوية والصرفية التي جاؤوا بها في وقد اعتمد ال

 –رغم اعتمادهم على هذا األصل واالستدالل به في أثناء عرضهم لمسائل النحو والصرف  –مصنفاتهم، إال أنهم 

وافرت اعد النحو والصرف، فإذا تيعدونه دليال ضعيفا ال يعتمد عليه، بل هو من أضعف األدلة التي تبنى عليها قو 

أصول أخرى من سماع أو قياس فال يعتد به، وأما إذا لم يتوفر هناك أصل آخر يمكن االستدالل به فيكون 

استصحاب الحال هو الملجأ والمالذ ودليل يمكن التمسك به، وهذا ما فعله النحاة، وهذه نماذج من استصحاب 

 وية قبل ابن األنباري، وهي:الحال كما وردت في أهم المصنفات النح

 كتاب سيبويه. -6

 المقتضب للمبرد. -2

 األصول في النحو البن السراج. -3

 أوال: كتاب سيبويه: 

استدل سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه باستصحاب الحال أو استصحاب األصل، وإن لم يذكر هذا 

ي جاء من األحكام والقواعد النحوية والصرفية الت المصطلح بهذا اللفظ، ولكنه استعمله دليال وبنى عليه الكثير

 بها في كتابه، ومنها:

استدل به في معرفة أبنية الكلم للتمييز بين الحروف األصلية منها والزائدة، وذلك إلثبات أن الواو حرف  -6

 فالواو من نفسأصلي في نحو: )الوكواك، وورنتل(، فاستدل بأن الواو ال تزاد أوال أبدا، فقال:" فأما )ورنتل( 

 .    2الحرف، ألن الواو ال تزاد أوال أبدا، والوكواك كذلك، وال تجعل الواو زائدة؛ ألنها بمنزلة القلقال"

استدل بأصلين معا على أن الميم في )منجنيق( ليست بزائدة، وهما: ال تكون الميم زائدة أوال إال في  -2

ا سماء وال في الصفات التي ليست بجارية على أفعالها المزيدة في أولهاألسماء الجارية على أفعالها، وال يلتقي في األ 

حرفان زائدان متواليان، فقال بناء على ذلك:" وأما )منجنيق( فالميم منه من نفس الحرف؛ ألنك إن جعلت النون 

ون زائدة كانت الن فيه من نفس الحرف فالزيادة ال تلحق بنات األربعة أوال إال األسماء من أفعالها نحو: مدحرج، وإن

                                                           
 .64االقتراح في علم أصول النحو ص - 1
. والشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه 6/369م،  6556هـ، 6666الكتاب، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل ببيروت، الطبعة األولى  - 2
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فال تزاد الميم معها، ألنه ال يلتقي في األسماء وال في الصفات التي ليست على األفعال المزيدة في أولها حرفان زائدان 

 . 1متواليان"

استدل باستصحاب األصل على عدم جواز تصغير األفعال فقال: "وسألت الخليل عن قول العرب: )ما  -3

لم يكن ينبغي أن يكون في القياس؛ ألن الفعل ال يحقر، وإنما تحقر األسماء؛ ألنها  أميلحه( في القياس، فقال:

توصف بما يعظم ويهون، واألفعال ال توصف، فكرهوا أن تكون األفعال كاألسماء، ملخالفتها في أشياء كثيرة، ولكنهم 

تعني  ش يء الذي تلفظ به وأنتحقروا هذا اللفظ، وإنما يعنون الذي تصفه بالملح، كأنك قلت: ملّيح، شبهوه بال

شيئا آخر، نحو قولك: يطؤهم الطريق، وصيد عليه يومان، ونحو هذا كثير في كالمهم، وليس ش يء من الفعل وال 

 .  2ش يء مما ُسمي به الفعل يحقر إال هذا وحده"

ال معرفة إ استدل باالستصحاب على أن ضمير الفصل ال يقع إال بعد معرفة أو ما يقاربها، وال يقع بعده -6

 .3أو ما يقاربها في نحو قولهم:" ما أظن أحدا هو خيرا منك، فالضمير ليس فصال، وإنما هو بمنزلة مبتدأ"

 مح جح مج حج  مث هت مت ختُّٱواستدل به على عدم جواز وقوع ضمير الفصل صفة لالسم الظاهر في قوله تعالى:

)هو( هاهنا صفة، فكيف يكون صفة، وليس ، ورد قول من أجاز هذا اإلعراب فقال: "وقد زعم ناس أن 4َّجس مخ جخ

من عربي يجعلها هاهنا صفة للمظهر، ولو كان كذلك لجاز: مررت بعبدالله هو نفِسه، فـ)هو( هاهنا مستكرهة ال 

 .5يتكلم العرب بها؛ ألنه ليس من مواضعها عندهم"

 واستدل به في مواضع أخرى كثيرة من كتابه نذكر منها:

 .6اء، ألن األسماء هي األولى، وهي أشد تمكنااألفعال أثقل من األسم -6

 .7المذكر أخف عليهم من المؤنث؛ ألن المذكر أول  -2

 .8الواحد أشد تمكنا من الجمع؛ ألن الواحد أول  -3

 .9ال يكون فعل بغير فاعل -6

 .10العلم الخاص من األسماء ال يكون صفة -9

                                                           
 .696، والشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه ص 6/345الكتاب  - 1
 .699، والشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه ص 618، 3/611الكتاب  - 2
 .695، والشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه ص 2/359الكتاب  - 3
 .1سورة سبأ، من اآلية  - 4
 .695بويه ص ، والشاهد في أصول النحو في كتاب سي2/354الكتاب  - 5
6 - 6/24. 
7 - 6/22. 
8 - 6/22. 
9 - 6/15. 

10 - 2/62. 
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 .1سماء ال تعمل في األفعالحروف األفعال ال تعمل في األسماء، كما أن حروف األ   -1

 .2ال يكون الجزم إال في األفعال، كما أن الجر ال يكون إال في األسماء -1

 . 3إْن هي أمُّ حروف الجزاء -8

األشياء كلها أصلها التذكير ثم تختص بعد، فكل مؤنث ش يء، والش يء يذكر، فالتذكير أول، وهو أشد تمكنا،  -5

المعرفة، ألن األصل في األشياء إن تكون نكرة ثم بعد ذلك تتعرف، فالتذكير كما أن النكرة هي أشد تمكنا من 

 . 4هو السابق، وهو أشد تمكنا عند النحاة

، وعند االنتهاء من ذلك قالت: "ويظهر من هذا أن 5وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي الكثير منها

كبيرا، ونستطيع أن نستنتج منه أنه أحد األدلة سيبويه قد استفاد من هذا األصل كثيرا، واعتمد عليه اعتمادا 

المعتبرة في نظره كالسماع والقياس، وإن كان أضعف منها ... ومع ضعف هذا األصل فنحن نراه يبني عليه الكثير 

من األحكام، ويضع الكثير من القواعد عليه، كما يرد بعض آراء النحاة أو يضعفها أو يمنعها مستندا في ذلك كله 

 .6إليه"

 ثانيا: المقتضب للمبرد:

 اقتفى المبرد أثر سيبويه في االستدالل باستصحاب الحال في مواضع كثيرة من كتابه المقتضب نذكر منها:

استدل به على أن األصل في االسم أن ال يقل في عدد حروفه عن ثالثة أحرف، وعند التصغير والجمع  -6

اسم على حرفين إال وقد سقط منه حرف ثالث، ويبين لك ذلك يرد إليه ذلك املحذوف فقال:" واعلم أنه ال يكون 

، وقال أيضا:" ال يكون اسم غير محذوف أقل من ذلك، وذلك ألنه ال بد لك من تحريك األول، 7الجمع والتصغير

 . 8ألنك ال تبتدئ بساكن، ويتحرك اآلخر، ألنه حرف اإلعراب"

ن إال وأصله الثالثة، فإذا صغر فال بد من رد ما وقال في موضع آخر: "واعلم أنه ال يكون اسم على حرفي

. وقال أيضا: "واعلم أنه ما كان من األسماء على حرفين 9ذهب منه، ألن التصغير ال يكون في أقل من ثالثة أحرف"

 ىفإْن ُرّد الحرف الثالث إليه في الجمع بالتاء أو التثنية فالنسبة ترده، ال يكون إال ذلك، وذلك قولك في النسب إل

 . 10أخت: أخوّي، لقولك: أخوات، ولسنة: سنوّي، فيمن قال: سنوات"

                                                           
1 - 3/9. 
2 - 3/5. 
3 - 3/13. 
4 - 3/266. 
 .616-696الشاهد في أصول النحو في كتاب سيبويه ص  - 5
 .616المصدر  السابق ص  - 6
 .6/62م،  6513المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب ببيروت  - 7
8 - 6/93. 
9- 2/231. 

10-  3/692. 
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استدل به على أن األصل في األسماء اإلعراب، واألصل في األفعال البناء فقال: "اعلم أن األفعال إنما  -2

. 1دخلها اإلعراب لمضارعتها لألسماء، ولوال ذلك لم يجب أن يعرب ش يء منها، وذلك ألن األسماء هي المعربة"

واستدل بهذا األصل مع أصل آخر وهو أن عوامل األسماء ال تعمل في األفعال، وكذلك عوامل األفعال ال تعمل في 

األسماء فقال:" اعلم أن هذه األفعال المضارعة ترتفع بوقوعها موقع األسماء، مرفوعة كانت األسماء أو منصوبة 

 تنتصب إذا كانت األسماء في موضع نصب، وال تنخفض أو مخفوضة، فوقوعها موقع األسماء هو الذي يرفعها، وال

على كل حال وإن كانت األسماء في موضع خفض. فلها الرفع؛ ألن ما يعمل في االسم ال يعمل في الفعل، فهي مرفوعة 

لما ذكرت لك حتى يدخل عليها ما ينصبها أو يجزمها، وتلك عوامل خاصة، وال تدخل على األسماء، كما ال تدخل 

 .     2األسماء عليها، فكل على حياله"عوامل 

استدل به على أن الملحق كاألصلي في الرد على سيبويه في تصغير )مقعنسس( فقال: "وكان سيبويه  -3

يقول في تصغير )مقعنسس(: مقيعسومقيعيس، وليس القياس عندي ما قال؛ ألن السين في مقعنسس ملحقة، 

 .   3ياس: قعيسسوقعيسيس، حتى يكون مثل: حريجموحريجيم"والملحق كاألصلي، والميم غير ملحقة، فالق

استدل به على أن ما يلحق األفعال أضعف مما يلحق األسماء بجواز حذف نون التوكيد من األفعال،  -6

إن أردت النون  –وعدم حذف التنوين من األسماء، فقال: "ويجوز حذفه في الشعر وفي ضعف الكالم ، فتقول 

رجل، فحذفت النون اللتقاء الساكنين، فهذا أمرها، وإنما حذفت وخالفت التنوين ألن ما : اضرَب ال-الخفيفة

يلحق األفعال أضعف مما يلحق األسماء؛ ألن األفعال أنت مخير، إال ما وقع منها في المستقبل في القسم، واألسماء 

 .   4واألفعال فروع ودواخل عليها" كل ما ينصرف منها فالنون التي تسمى التنوين الزمة فيه، واألسماء هي األول،

استدل به على اسمية )مذ( بأن الحذف ال يكون في الحروف، فقال: "فأما )مذ( فدل على أنها اسم أنها  -9

 .5محذوفة من )منذ( التي هي اسم؛ ألن الحذف ال يكون في الحرف، إنما يكون في األسماء واألفعال"

 صورة  موجزة ومختصرة:ونذكر بعض المواضع األخرى من المقتضب ب

 . 6إْن هي أّم حروف املجازاة -6

 .7ال يقع فعل على فعل -2

 . 8ال يكون فعل إال وله فاعل -3

                                                           
1- 2/6. 
2-  2/9. 
3 - 2/293 ،296. 
 .3/68المقتضب  - 4
5- 3/36. 
6 - 2/61. 
7 -  3/64. 
8 - 3/18. 
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 .1أصل األسماء النكرة -6

 . 2المعارف ال توصف إال بالمعارف -9

 . 3حق األسماء أن تعرب  وتجمع -1

 ثالثا: األصول في النحو البن السراج:

ثيرا في االستدالل على أحكامه وآرائه النحوية والصرفية التي جاء بها مقتفيا في استعان ابن السراج به ك

 ذلك خطا سيبويه والمبرد، ومنها:

استدل به على أن األصل في اإلعراب لألسماء، واألصل في البناء لألفعال فقال: "اعلم أن اإلعراب عندهم  -6

كون والبناء حقهما أن يكونا لكل فعل أو حرف، وأن البناء إنما حقه أن يكون لألسماء دون األفعال والحروف، والس

الذي وقع في األسماء عارض فيها لعلة، وأن اإلعراب الذي دخل على األفعال المستقبلة إنما دخل فيها لعلة، فالعلة 

ذكرنا أنه  قدالتي بنيت لها األسماء هي وقوعها موقع الحروف ومضارعتها لها ... وأما اإلعراب الذي وقع في األفعال ف

 .  4وقع في المضارع منها لألسماء، وما عدا ذلك فهو مبني"

استدل به في عدم إجازة إضافة األفعال فقال: "اعلم أن حق األسماء أن تضاف إلى األسماء، وأن األصل  -2

ان موالقياس أن ال يضاف اسم إلى فعل، وال فعل إلى اسم، ولكن العرب اتسعت في بعض ذلك، فخصت أسماء الز 

باإلضافة إلى األفعال؛ ألن الزمان مضارع للفعل، ألن الفعل له بني، فصارت إضافة الزمان إليه كإضافته إلى 

 . 5مصدره؛ لما فيه من الدليل عليها، وذلك قولهم: أتيتك يوم قام زيد، وأتيتك يوم يقعد عمرو"

فعال فقال: "اعلم أن قولهم: استدل به على أن الجر والتنوين يختص باألسماء، والجزم يختص باأل  -3

اسم منصرف أنه يراد بذلك إعرابه بالحركات الثالث والتنوين، والذي ال ينصرف ال يدخله جّر وال تنوين؛ ألنه 

مضارع عندهم للفعل، والفعل ال جر فيه وال تنوين، وجر ما ال ينصرف كنصبه، كما أن نصب الفعل كجزمه، 

فعال، ألن الجر يخص األسماء، والجزم يخص الفعل، وإنما منع ما ال ينصرف والجر في األسماء نظير الجزم في األ 

 .  6الصرف لشبهه بالفعل، كما أعرب من األفعال ما أشبه االسم"

استدل به في رده على من قال: إن اسم الموصول الذي أصله حرف واحد وهو )ذ(، وذلك بأن االسم ال  -6

قال: وقال غير البصريين: إن أصل )الذي( هذا، وهذا عندهم أصله يبنى على حرف واحد وال يدخله التصغير ف

الذال وحده، وما قالوه بعيد جدا؛ ألنه ال يجوز أن يكون اسم على حرف في كالم العرب إال المضمر المتصل، ولو 

كان أيضا حرفا واحدا ما جاز أن يصغر، والتصغير ال يدخل إال على اسم ثالثي، وقد صغرت العرب )ذا(، 

                                                           
1 - 6/211 . 
2 - 6/258. 
3 - 3/616. 
 .6/94م،  6588هـ، 6648األصول في النحو، تحقيق: الدكتور عبدالحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الثالثة  - 4
5 - 2/66. 
6 - 2/15. 
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لمسموع مع ردنا له إلى األصول من )الذي( ثالثة أحرف: الم وذال وياء، وليس لنا أن ندفع الموجود إال بالدليل وا

 .    1والواضح والحجة البينة"

 ونذكر له مجموعة أخرى من تلك األصول التي استدل بها على قواعده التي جاء بها بصورة موجزة ومنها:

 . 2حرف، بل هو المعرض للعوامل من األفعال والحروفاالسم ال عمل له في الفعل وال -6

 .3أصل اإلعمال لألفعال وأصل اإلعراب لألسماء -2

 .4األصل للمفرد والجملة فرع، وال ينبغي أن يتقدم الفرع على األصل -3

 .5األصل في البناء السكون  -6

 .6المفرد أصل والتركيب فرع -9

 .7أصل األسماء كلها الصرف -1

 .8صل بناء كالمهم بناء لكلمة على خمسة أحرف متحركةليس في أ -1

 المبحث السادس: مسائل من استصحاب الحال عند ابن األنباري.

ابن األنباري هو المنظر لهذا المصطلح في أصول النحو كما سبق ذكره، وقد استطاع أيضا أن يستدل به في 

لتي دار الخالف حولها بين النحاة، فقد استدل مواضع كثيرة من كتابه اإلنصاف في مناقشة األحكام النحوية ا

النحاة به عندما لم يجدوا دليال آخر من سماع أو قياس يستندون إليه في إثبات أحكامهم التي جاؤوا بها، وقد ذكر 

بعض منها في كتابه اإلنصاف عند عرضه آلراء البصريين والكوفيين في المسائل التي اختلفوا فيها، وهذا عرض 

 المسائل:لبعض تلك 

استدل به البصريون على أن الناصب للمفعول هو الفعل ال الفاعل، ألن األسماء ال تعمل فقد ذكر أن  -6

البصريين قد احتجوا بأن قالوا: قلنا إن الناصب للمفعول الفعل دون الفاعل؛ وذلك ألنا أجمعنا على أن الفعل له 

ألصل في األسماء عدم عمل، وهو باق على أصله في االسمية، تأثير في العمل، والفاعل ال تأثير له؛ ألنه اسم، وا

 .9فوجب عدم التأثير له في العمل، وإضافة ماال تأثير له في العمل إلى ماله تأثير ينبغي أن يكون ال تأثيرله

استدل به البصريون كذلك في ذهابهم إلى أن )أو( ال تكون بمعنى )الواو( وال بمعنى )بل( فذكر أن  -2

ن قد احتجوا بأن قالوا األصل في)أو( أن تكون ألحد الشيئين على اإلبهام بخالف )الواو وبل( فحرف الواو البصريي
                                                           

1 - 2/213. 
2 - 6/96. 
3 - 6/623. 
4 - 2/12. 
5 - 2/632 
6 - 2/666. 
7 - 6/631. 
8 - 3/664. 
 .84/ 6، 66اإلنصاف في مسائل الخالف المسالة ينظر:  - 9
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معناه الجمع بين الشيئين، وبل تفيد اإلضراب، وكالهما يختلف عن معنى )أو(، واألصل في كل حرف أن يدل على 

سك باألصل ال يحتاج إلقامة الدليل، ومن ما وضع له، وال يدل على معنى غيره، فنحن تمسكنا باألصل، ومن تم

 .1حاد عن األصل بقي مرتهنا بإقامة الدليل، وال دليل له يدل على صحة ما جاء به

استدل به البصريون أيضا على أن ألفاظ اإلشارة ال تكون موصولة فقالوا: "وأما البصريون فاحتجوا  -3

من أسماء اإلشارة أن يكون داال على اإلشارة والذي وسائر  بأن قالوا إنما قلنا ذلك ألن األصل في هذا وما أشبهه

األسماء الموصولة ليست في معناها فينبغي أن ال يحمل عليها وهذا تمسك باألصل واستصحاب الحال وهو من 

 . 2جملة األدلة المذكورة فمن أدعى أمرا وراء ذلك بقي مرتهنا بإقامة الدليل وال دليل لهم يدل على ما ادعوه"

استدل به البصريون على أن االسم المقصور أصل والممدود فرع، فقالوا: وأما البصريون فاحتجوا  -6

على ذلك بقولهم: ال يجوز مد المقصور؛ ألنا لمقصور أصل، والذي يدل على أن المقصور أصل أن حرف األلف 

 يضا أنه لو لم يعلم االسم هل هوفيه تأتي أصلية وزائدة، وألف الممدود ال تكون إال زائدة، والذي يدل على ذلك أ

مقصور أو ممدود؟، لوجب إلحاقه بالمقصور دون الممدود، وهذا يدل على أنه هو األصل، وإذا ثبت أن المقصور 

أصل، فلو جاز لنا مد المقصور ألدى األمر إلى رده إلى غير أصل، وهذا  ال يجوز، وعلى ذلك يخرج قصر الممدود 

 .3أصل، بخالف مد المقصور، ألنه رد إلى غير أصلفإنه إنما جاز ألنه رد إلى 

استدل به الكوفيون على إعراب )أيهم( إذا جاءت بمعنى الذي، وحذف الرابط بين  الصلة والموصول،  -9

نحو قولهم: ألضربن أيهم أفضل، فقالوا: والذي يدل على عدم صحة قول من ذهب إلى أنه مبنى على الضم أنا 

أضيف أعرب، نحو: قبل وبعد، فصارت اإلضافة تتطلب إعراب االسم، و)أي( إذا أفردت المفرد من المبنيات إذا 

 .4صارت معربة، فلو قلنا إنها إذا أضيفت بنيت لكان هذا األمر نقضا لألصول، وهو محال

استدل به الكوفيون على أن االسم المبهم نحو: )هذا وذاك( أعرف من االسم العلم، نحو: زيد وعمرو،  -1

في ردهم على البصريين: "أما قولهم: إن األصل في االسم العلم أن يوضع لش يء بعينه ال يقع على غيره، قلنا: فقالوا 

وكذلك األصل في جميع المعارف، ولهذا يقال: حد المعرفة ما خص الواحد من الجنس، وهذا يشتمل على جميع 

ل فيه حص االسم العلم ماذكرتموه، إال أنه قد المعارف ال على االسم العلم دون غيره، على أنا نسلم أن األصل في

االشتراك وزال عن أصل وضعه، ولهذا افتقر إلى الوصف، ولو كان باقيا على األصل لما افتقر إلى الوصف؛ 

ألناألصل فيا لمعارف أن ال توصف؛ ألن األصل فيها أن يقع لش يء بعينه، فلما جاز فيه الوصف دل على زوال 

 .5مل على المضمر الذي اليزول عن األصل وال يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من المبهم"األصل، فال يجوز أن يح

استدل به الكوفيون على أن حرف الالم األولى في )لعل( حرف أصلي فقالوا: "إنما قلنا إن الالم أصلية؛  -1

ء الياء والواو والميم والتاألن لعل حرف، وحروف الحروف كلها أصلية؛ ألن حروف الزيادة التي هي الهمزة واأللف و 
                                                           

 .686، 684/ 2، 11اإلنصاف، المسألة ينظر:  - 1
 .165/ 2،643المسألة  - 2
 .194،  165/ 2،564ينظر: المسألة  - 3
 .162/ 2،642ينظر: المسألة  - 4
 .145/ 2، 646المسألة  - 5
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والنون والسين والهاء والالم، والتي يجمعها قولك:اليوم تنساه وال أنسيتموه وسألتمونيها، األسماء واألفعال تختص 

بها، فأما الحروف فال يدخلها ش يء من  الحروف الزيادة، بل يحكم على حروفها جميعا بأنها أصلية في كل موضع 

ى معي أن األلف ال تقع في األسماء واألفعال إال زائدة أو مبدلة، وال يجوز أن يحكم عليها وعلى كل أي صفة، أال تر 

في )ما وال ويا( بأنها زائدة أو مبدلة، بل يحكم عليها بأنها أصلية؛ ألن الحروف ال يدخلها القلب والزيادة فدل على أن 

 .1الالم أصلية"

ل في الترجيح بين اآلراء المتعارضة والمذهب املختلفة لكل وقد أكثر ابن األنباري من االستدالل بهذا األص

 من البصريين والكوفيين، ويضيق املجال هنا لحصرها، ولكن نذكر بعضا منها بصورة موجزة ومختصرة:

 .2الجمع فرع على الواحد -6

 .3األصل في الجزاء أن يكون بالحرف -2

 .4أول أصول الكلمة التنكير -3

 .5لفعلالفعل ال يعمل في ا -6

 . 6االسم أصل للفعل، والفعل فرع عليه -9

 .7الصحيح هو األصل والمعتل فرع عليه -1

 .8األصل في األسماء الصرف -1

 .9الحروف في األصل وضعت لمعنى -8

 .10المظهر هو األصل والمضمر فرع عليه -5

 .11األصل في البناء السكون  -64

 .12الفروع تنحط عن درجة األصول  -66

 .13سماء ال تعمل في األفعال وعوامل األفعال ال تعمل في األسماء عوامل األ  -62
                                                           

 .265/ 6، 21المسألة  - 1
 .2/841، 661المسألة  - 2
 .2/166، 56المسألة  - 3
 .2/139، 641المسألة  - 4
 .2/148، 86المسألة  - 5
 .2/145، 56المسألة  - 6
 .2/963، 12المسألة  - 7
 .2/966، 14، والمسألة 2/685، 15المسألة  - 8
 .2/695، 16المسألة  - 9

 .2/668، 12المسألة  - 10
 .6/356، 91المسألة  - 11
 .6/225، 21المسألة  - 12
 .6/651، 26المسألة  - 13
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 . 1الحرف إنما يكون عامال إذا كان مختصا -63

 .2األصل في الحروف أن ال تدخلها اإلمالة -66

 .3األصل في تضمن الضمير أن يكون للفعل -69

 الخــاتمة:

ستصحاب الحال أصل مهم من األصول التي وفي خاتمة هذا البحث يظهر لنا بما ال يدع مجاال للشك بأن ا

اعتمد عليها النحويون وأخذوا به في كثير من المسائل النحوية التي بنيت عليها قواعد النحو العربي، وهو في األصل 

مصطلح فقهي نقله ابن األنباري من علم أصول الفقه إلى علم أصول النحو، لما بينهما من التشابه واالرتباط 

العربي نشأ وترعرع في أحضان العلوم اإلسالمية، ومنها الفقه اإلسالمي وأصوله، فالدرس النحوي  الوثيق، فالنحو

منذ بداياته األولى ظهر عليه مالمح التوجه األصولي مقتديا في ذلك بعلم أصول الفقه، وإن لم يستعمل النحاة 

 منه، ومن خالل ذلك يظهر لنا مصطلح )استصحاب الحال( بهذا الفظ، فقد استعمل النحاة لفظ )األصل( بدال

جليا عبقرية علماء العربية في طرائقهم التي ابتدعوها للنظر في مسائل النحو العربي، وما امتازوا به من براعة في 

 األداء ودقة في التعبير جعلتهم يشيدون لنا هذا الصرح العظيم للنحو العربي.  

 والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

  

                                                           
 .619، 65المسألة  - 1
 .6/12، 64المسألة  - 2
 .6/91، 8المسألة  - 3
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 المقدمة 

 الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين  نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد: 

المــح مــفالتعليل النحوي توأم النحو في نشأته ولد معه مسانًدا للقاعدة النحوية، فجاء هذا البحث ليستجمع 

نظرية التعليل ، من حيث نشـــــــــــــوؤها وتطورها ، ومن حيث ماهيتها ، ومن حيث موقف القدماء واملحدثين منها باالســـــــــــــتعانة 

 بمناهج النظر اللغوي الحديث.

 فالتعليل النحوي يكشف حكمة الله في الصيغ ، وأوضاع الكالم.  

 أّما ما سعى إليه البحث من أهداف فمنها: 

 .والحديث لقديما بين الربط محاولة -

 .أخرى  جهة من الحديث اللغوي  الدرس ومعطيات ، جهة من والشكل المنهج بين علمي حوار إجراء -

 .النحوي  التعليل قبول  في املحدثين آلراء عرض -

وبناًء على ذلك شملت الدراسة مفهوم التعليل، ومفهوم التعليل في النحو العربي، والنحويون القدامى 

الدراسات النحوية الحديثة، وموقف املحدثين من التعليل، وموقف املحدثين من التعليل  والتعليل، والتعليل في

 النحوي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث.

أّما المنهج المتبع في هذا البحث فهو المنهج الوصفي، الذي ُيعد من أفضل المناهج لهذا النوع من الدراسة، لما 

ند النحاة، ويساعده في هذا األمر استخدام المنهج التاريخي؛ ألنها تقتض ي يقدمه من توصيف لظاهرة التعليل ع

 زمنًيا، وبذلك يمكن أن يحقق البحث أهدافه المرجّوة.
ً
 تسلسال
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، وليعلم أنني  
ً
 ال أزعم لعملي هــذا الكمــال، فــالكمــال للــه وحــده، وليعــذرني القــارئ إن وجــد نقصـــــــــــــا

ً
وختــامــا

َصاَرى َجْهِدي .
ُ
 بذلت ق

ي أ  لوجهه الكريم ، وأن ينفع به رّواد  –ســــبحانه و تعالى  –رجو من الله و لكّنِ
ً
أن يتقبل هذا العمل خالصــــا

له الفضـــل والحمد، وإن تعثرت 
ّ
قت وحققت المراد فل ِ

ّ
لغة القرآن الكريم الشـــريفة والباحثين فيها ، فإن أكن قد ُوف

 فهذا من طبيعة البشر وحسبي صدق نيتي ورغبتي إلنجاح هذا العمل. 

 تمهيد: مفهوم التعليل: 

ة في اللغة 
ّ
ل(، ومعناه السقي بعد سقي، وجني الثمرة مرة بعد أخرى، والِعل

ّ
: التعليل )تفعيل( من الفعل )عل

ة صارت شغال ثانيا منعه عن شغله  -بالكسر -
ّ
المرض، والحدث يشغل صاحبه عن حاجته، كأّن تلك العل

 .1األول 

ة الش يء، وتقرير ثبوت المؤثر إلثبات األثر، ويطلق على ما يستدل: التعليل في عمومه بيافي االصطالح 
ّ
 ن عل

 .2فيه من العلة على المعلول 

والتعليل في النحو: تفسير اقتراني يبين علة اإلعراب أو البناء على اإلطالق، وعلى الخصوص وفق أصوله  

 .3العامة

 من اللفظ )نحّوًيا( سواء كان ذلك ظاهًرافالتعليل النحوي )تفسير(، ألن التفسير هو "الكشف عن المراد  

 .4في المراد، أو غير ظاهر"

فمن الظاهر تعليل رفع كلمة "زيد" في جملة : "جاء زيٌد" بأنها فاعل، ومن غير الظاهر تعليل عدم جزم "أن"  

 نصبت.فاملخففة الناصبة للمضارع، مع أن األصل النظري لعملها الجزم، بأنها شابهت "أّن" الناصبة لالسم، 

                                                           
 ة " علل "  .انظر : الصحاح ، للجوهري ، واللسان ، البن منظور ، ماد (1
يات ، للكفوي :  2

ّ
 .  664 – 635انظر : الكل

 . 25نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء واملحدثين لحسن خميس سعيد الملخ، ( 3

 . 6/5ينظر : شرح المفصل ، البن يعيش :  (4
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قال المرادي: في تفسير عدول "أن" عن أصلها النظري: "لّما شابهت نواصب االسم نصبت، ولوال ذلك لكان   

 .1حقها أن تجزم، وقد حكى بعض العرب الجزم بـ"أن"

ه "اقتراني" يشير إلى أن لعملية  التعليل ركنين: العلة، والمعلول، فالعلة: دليل 
ّ
يقترن  2وتقييد "التفسير" بأن

ا، ويسميها بعض النحاة سبًبا  . 4، أو وجًها3بالمعلول لتفسيره نحويًّ

والمعلول: مدلول عليه بالعلة المفسرة لحكمه المستعمل، كجر االسم بحرف الجر، أو لحكمه النظري  

 .5المهمل، كوجوب جر "إّن وأخواتها" للمبتدأ 

ة حو العربي كله؛ إذ ال يخرج اللفظ في العربيوحيث إن التعليل "بّين علة اإلعراب أو البناء" فهو شامل للن 

ا، ولهذا فكتاب العكبري   "اللباب في علل البناء واإلعراب" يتضمن أبواب النحو كلها.   عن أن يكون معرًبا، أو مبنيًّ

 : نظرية التعليل في النحو العربي

كان نوُعها، فيطمح إلى  العقل البشري من طبيعته أْن يسأل عن األسباب الكامنة وراء أّي ظاهرة، مهما

 .6تفسيرها، وإخضاعها لألحكام التي يرتضيها

ه  
ّ
وال سبيل إلى الفهم إال عن طريق العقل، واإلنسان قد ال يؤدي به عقله إلى المطلق الذي يريده، المهم أن

 .7مدفوع سليقًيا إلى الفهم

وس عنه العكبري بقوله: "النف والنفس البشرية كالعقل البشري تأنس بثبوت الحكم لعلة، وهذا ما عّبر 

 .8تأنـس بثبوت الحكـم لعلة، فال ينبغي أن يــزول ذلك األنس"

                                                           
 .  21الجنى الداني ، للمرادي :  (1
 .  126انظر: الكليات ، للكفوي:  (2
 . 13، 6/12، وتوضيح المقاصد، للمرادي: 213،284،352، 291/ 3، 248 – 2/241رح التسهيل، البن مالك: انظر: ش (3
 .612، 695، 691، 692،  665، 668/ 6انظر : اللباب ، للعكبري:  4
 .21الجنى الداني، للمرادي  5
 .681كيش: ، و أثر القرآن، لعبد الله ال695انظر: تجديد النحو العربي، لعفيف دمشقية:  (6
 .232-236فلسفة اللغة، لكمال يوسف:  (7
 . 685التبيين، للعكبري:  (8
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فالعلة النحوية هي تفسير الظاهرة اللغوية، والنفوذ إلى ما وراءها، وشرح األسباب التي جعلتها على ما   

 . 1الِصرف عليه، وكثيًرا ما يتجاوز األمر الحقائق اللغوية، ويصل إلى املحاكمة الذهنية

  
ً
والعلل النحوية ليست سواء عند النحويين، وإنما كانت عندهم ثالثة أصناف، فنجد الزجاجي مثال

 . 2يقسمها إلى تعليمية، وقياسية، وجدلية

والعلل النحوية ليست سواء أيًضا في وجوب الحكم، ولذلك رأى بعض النحويين أن هناك نوعين من  

 علة املجوزة، وأطلق على الثاني العلة الموجبة.العلل، األول أطلق عليه اسم: ال

ة االستثقال من غير موجب  
ّ
ولو أردنا التمثيل على هذا المبدأ نقول: إنهم يقلبون الحروف الصحيحة لعل

ة، كما يقلبون الحروف المعتلة لقرب مخارجها، وال يكون لهم موجب لهذا القلب، كما في مسألة قلب 
ّ
لهذه العل

وة( واألصل)َجَباَية(، أال ترى إلى )َجَبْيَت( وليس في قلب الياء واًوا ذهاب عن الياء واًوا في ك
َ
لمة )جباوة(: قالوا: )َجَبا

َصيالل( في )أصيالن( وإْن لم يكن 
ُ
الحكمة؛ ألنه إذا جاز أن ُيْبّدل الحروف الصحيحة بعضها من بعض، نحو: )أ

 . 3هناك استثقال

منها: إيثار الخفة، وكثرة االستعمال، والقياس، والمعنى، والعوض، ومرتكزات العلة النحوية كثيرة جدا،  

 وطول الكالم، والعدل، وااللتباس، واالستغناء، والتوهم.

 :4وقد مرَّ التعليل النحوي بأربع مراحل، وهذه المراحل هي 

 المرحلة األولى: مرحلة النشوء والتكوين.

 المرحلة الثانية: مرحلة النمو واالرتقاء.

 ة الثالثة: مرحلة النضج واالزدهار.المرحل

                                                           
 .648أصول النحو العربي، للحلواني: (1
 .16ينظر: االيضاح في علل النحو، للزجاجي:  (2
 .6،6،2441/311المقتصد في شرح التكملة، لعبد القاهر الجرجاني، تح: أحمد الدويش، جامعة محمد بن سعود، الرياض، ط (3
 .  641ينظر: التعليل النحوي في الدرس اللغوي العربي القديم والحديث، لخالد بن سليمان بن مهنا الكندي،  (4
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 المرحلة الرابعة: مرحلة المراجعة واالستقرار.

تبدأ المرحلة بإرهاصات التعليل في روايات نشأة النحو العربي، حتى ظهور الخليل بن أحمد الفراهيدي  

كلها ازدهاًرا ونضوًجا وحيوية، من ابن السراج
ُ
هـ( الذي حاول 361)ت مفتتًحا مرحلة النمو واالرتقاء التي آتت أ

هـ( الذي صاغ النحو العربي وفق العلل، لتبدأ بعده 161التنظير العتالالت النحاة حتى أبي البقاء العكبري )ت

 .1مرحلة رابعة، فيها مراجعة للعلل والترجيح بينها

حكم على ال واالنتقال من مرحلة إلى مرحلة انتقال متداخل، فهناك مّدة انتقالية بين كل مرحلتين، كما أن 

المراحل على سبيل اإلجمال ال التفصيل، فقد يكون بين نحاة مرحلة المراجعة واالستقرار َمن تحاكي أعماله 

 النحوية أعمال نحاة مرحلة النضوج واالزدهار.

 النحويون القدامى والتعليل: 

البدايات  قدامى، فيهي حقبة قصيرة من زمن التأليف لكنها كافية لفهم التفكير النحوي عند علمائنا ال 

األولى لم تكن مصطلحات النحو العربي سوى مجموعة مضطربة، تفتقد إلى تعريفات واضحة فيه، ولم يكن في 

وسع الباحثين عنها إال الرجوع زمنًيا إلى نشأة النحو وعالقته بعلوم الفلسفة والمنطق، والتي طرحت زمرة واسعة 

ق بأصول
ّ
ق بمقوالت ترتبط به من مفاهيمه ومصطلحاته، بعضها تعل

ّ
ه، كالقياس، واالستقراء، وبعضها اآلخر تعل

 وتتأسس عليه، كالتعليل، واالقتضاء، والعامل، واالتساع، والجواز، واالستتار، والتنازع، وغيرها.

وبالعودة إلى المصادر ثبت ِقَدم التعليل في التفكير النحوي، تعليل يقوم على الفطرة العربية والسليقة  

هـ( في تصويب 11، ويستند إلى مقاصد المتكلمين من كالمهم، وهذا ما يفسر رغبة أبي األسود الدؤلي )ت:اللغوية

لسان من أخطأ في لغته، وطبيعي أْن يكون التعليل سنًدا له ودعامة ظنية تؤيده فهو "أول من أسس العربية، 

                                                           
 .323م.6518ينظر: : الظواهر اللغوية في التراث النحوي، لعلي أبو المكارم، الطبعة األولى، القاهرة الحديثة للطباعة،  (1
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ظاهرة التعليل قد ُوِلدت مع البذور األولى  ، األمر الذي يرشح أن تكون 1وفتح بابها، وأنهج سبيلها، ووضع قياسها"

 .2التي وضعها للحّد من ظاهرة اللحن التي أخذت باالنتشار

ويرى آخرون أّن القرب إلى الواقع هو ربط التعليل في النحو العربي بعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي  

خذ تلقًيا من دون تعليل661)ت:
ُ
ويستند هؤالء الباحثون إلى ما ورد على لسان  ،3هـ(، ألن النحو في عهد أبي األسود أ

هـ(، من أّن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، هو أول من َبَعَج النحو، ومّد القياس، 236ابن سالم الجمحي )ت:

،  ومن بعده أخذ التعليل النحوي صبغته االصطالحية، لكن حتى تلك الفترة لم يتعد التعليل حدود 4وشرح العلل

 .5العربمعرفة كالم 

فأوجه التالقي بين الباحثين تتلخص في أّن مفهوم التعليل ارتبط بالنشأة األولى للنحو، ولكنه لم يتعّد  

ع الفاعل، ونصب المفعول به، وجر المضاف إليه، إذ كانت 
ْ
غرضه التعليمي، وهو معرفة كالم العرب في رف

 .   6ة األعاجمالحاجة ماسة لذلك حين اضطرب كالمهم، وتغيرت ألسنتهم بمخالط

ثم أخذ التعليل يتطور حتى استقر على يدي الخليل بن أحمد الفراهيدي، حيث بسط الخليل بحّسه  

ا على تشكيل معالم النحو، ومصطلحاته،  اللغوي النادر مادته اللغوية في كتاب تلميذه سيبويه، وكان شاهًدا حيًّ

 .7بمستقبل متين للغتهم األم خّبأه لهم الكتابوعلله، وأقيسته، في جو فكري َوَعّد النحويين من بعده 

هـ(، فقد ألف كتاب: )معاني 241وفي بدايات القرن الثالث الهجري يظهر الشغف بالتعليل عند الفراء )ت: 

 .8 هـ(، حين ألف كتاب: )علل النحو(268القرآن( وقّواه بالحجة والتعليل، وتاله المازني )ت:

                                                           
 .6/62الجمحي،طبقات فحول الشعراء، البن سالم  (1
 .16تطور الدرس النحوي ، لحسن عون:  (2
 .628موقف النحويين العرب من التعليل النحوي حتى القرن السادس الهجري، لسامي العوض، 3
 .12تطور الدرس النحوي، لحسن عون: 4
 .559العلل التعليمية وأهميتها في النحو العربي ، لسعد الكردي:  5
 .98-96الل الدين السيوطي، سبب وضع علم العربية ، لج (6
 .323ينظر: الظواهر اللغوية، لعلي أبو المكارم، (7
 .321السابق:  (8
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كتشف 
ُ
هـ(، وقد صّرح ابن السراج 361أصالة التعليل على يدي ابن السراج )ت: وفي بدايات القرن الرابع ت

بهذا بقوله: "علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كالم العرب، حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده 

ل فاعل كالمبتدئون بهذه اللغة، واعتالالت النحويين على ضربين: ضرب منها هو المؤدي إلى كالم العرب، كقولنا: 

ة، مثل أن يقولوا: ِلَم صار الفاعل مرفوًعا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما 
ّ
ة العل

ّ
مرفوع، وضرب آخر يسمى عل

تكلمت العرب وإنما تستخرج منها حكمتها في الصول التي وضعتها، وتبّين فيها فضل هذه اللغة على غيرها من 

 .1اللغات"

ُبع السيرورة التاريخية لمصطل 
َ
ت
َ
ح التعليل النحوي يتبين لنا أن النحويين العرب انطلقوا من روح ومن ت

لغتهم وإخالصهم لها عندما رصدوا العلل واألسباب في قواعد نحوهم، ولم يكن في تصورهم أن يدور النحو العربي 

 األصيل في دوائر الجدل الذهني التي يمكن أن تبعده عن أهدافه في حفظ اللغة وتقويم اللسان العربي.

 تعليل في الدراسات النحوية الحديثة وموقف املحدثين منه:ال

حظي التعليل في النحو العربي بدراسات متنوعة من الباحثين؛ ألنه قضية مفصلية أساسية في النحو  

العربي، فتناولوا بالعرض والتحليل، والنقد في دراسات مستقلة، أو في دراستهم لقضية من قضايا أصول 

م من أعالم النحو، أو في تحقيقهم لكتاب من النحو كالقياس، واال 
َ
ستدالل، والعامل، أو في دراستهم لجهود َعل

 كتب النحو، أو في تأريخ بعض الباحثين للنحو العربي، أو بعض مراحله.

ة النحوية في نشأتها وتطورها  
ّ
ومن الدراسات واالهتمامات ما قام به الدكتور مازن المبارك فقد أّرخ للعل

في كتابه: "النحو العربي: العلة النحوية نشأتها وتطورها" ورأى أن تاريخ العلة  2العاشر للهجرةحتى القرن 

 .3النحوية مالزم لتاريخ النحو والتأليف فيه، وأن تطور النحو مرتبط بتطّورها

                                                           
 .6/39األصول في النحو ، البن السراج : 1
 .9النحو العربي، لمازن المبارك:  (2
 .9النحو العربي، لمازن المبارك:  3
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لى إوحيث إن الدكتور مازن المبارك التزم بالتأريخ للعلة النحوية حتى القرن العاشر الهجري، فقد اضطر  

إغفال جانبين أساسين في دراسة العلة النحوية أولهما: طبيعة العلة النحوية وأصولها، وثانيهما: موقف 

 . 1املحدثين منها إال ما جاء في سياق العرض التاريخي

 2ومن هذه الدراسات تلك المقالة التي نشرها الدكتور عبد القادر المهيري  بعنوان: "التعليل ونظام اللغة" 

تي: "الخفة، أشار ف
ّ
 بدراسة عاّمة مقتضبة لعل

ً
ال
ّ
يها إلى أّن التعليل اتخذ أداة لتفسير النظام اللغوي، مدل

 . 3والثقل"

، 4ومنها المقالة التي كتبتها نهاد فليح حسن، في العلة النحوية بعنوان: "العلة النحوية النظرية والتطبيق" 

، وأن العلل القياسية، والجدلية، 5ل من علَمي الكالم، واألصول ذهبت فيها إلى أن التعليل بدأ في النحو سابًقا لك

وهو قول غير  6والموجبة، واملجّوزة ظهرت بعد القرن الثالث عندما انتشرت الفلسفة والمنطق األرسطي

، والعلل 8، وصّرحت أّن العلل األولى تقبلها اللغة7دقيق؛ لبروز هذه العلل في كتاب سيبويه في القرن الثاني

ْرِض اللغةالثو 
ُ
رض ي العقل، وإن لم ت

ُ
 .9اني والثوالث ت

ه اشتغل 10ولم يستطع هذا البحث تحقيق هدفه في الوصول إلى "تصّور جدي ألصول مبدأ العلة" 
ّ
؛ ألن

َول، والثواني، والثوالث
ُ
 .11بنشأة مبدأ العلة ومناقشة فائدة العلل األ

                                                           
 .26سن الملخ: نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء واملحدثين ، لح 1
نظرات في التراث اللغوي العربي:   –، ثم أعاد نشرها في كتابه 685 – 619م، ص 6583، سنة 22نشرها في مجلة حوليات الجامعة التونسية، العدد 2

661 – 625. 
 . 625 – 665نظرات في التراث، لعبد القادر المهيري:   3
 م. 1658، 66نشرتها في مجلة آداب المستنصرية، العدد  4
 . 615انظر: العلة النحوية بين النظرية والتطبيق، لنهاد فليح:  (5
 .  619المرجع نفسه:  (6
 انظر : الكتاب لسيبويه مبحث التعليل النحوي . (7
 .689العلة النحوية بين النظرية والتطبيق، لنهاد فليح:  (8
 . 612المرجع نفسه :  (9

ة النحوية بين النظرية والتطبيق، (10
ّ
 .689لنهاد فليح:  العل

 . 612المرجع نفسه:  (11
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 لتعليل اللغوي عند الكوفيين مع مقارنته بنظيرهكذلك قام الدكتور: جالل شمس الدين بدراسة عنوانها: "ا 

عند البصريين، "دراسة ابستمولوجية" في مستويات اللغة: الصوت، والصرف، والنحو، والداللة، فأحسن 

ة وتطورها، إال بإشارة مقتضبة1توضيح العالقة بين نظرية العامل والتعليل
ّ
 2، لكّنه أهمل البحث في نشأة العل

ه مسبوق بعبد الله 614لخليل بن أحمد الفراهيدي )ت:ذهب فيها إلى أّن ا
ّ
ل في النحو، والحق أن

ّ
هـ( أّول من عل

هـ(، هو الذي قّسم علل النحو 285هـ(، وأن الدينوري أحمد بن جعفر)ت: 661بن أبي اسحاق الحضرمي )ت:

رد في اللسان، وأخرى تظهر حكمة المتكلمين، والحق أّن الدينوري هو الحسين
ّ
: بن موس ى )ت إلى علل تط

 هـ(، صاحب كتاب "ثمار الصناعة في علم العربية".654

ذهب فيها  3ومنها ما كتبه الدكتور محمد هاشم عبد الدايم من مقالة بعنوان: "التعليل عند النحاة العرب"

فت بعض الكتب في التعل4إلى أن النحاة استفادوا من الفقه، والمنطق في تعليل مسائل النحو
ّ
ه قد أل

ّ
يل، ، وأن

للزجاجي، وقد أجمل الحديث عن هدف الدكتور مازن المبارك من بحثه: "العلة  5منها: "اإليضاح في علل النحو"

النحوية"، في كتابه "النحو العربي"، وبّين أن منهجه طولي اقتض ى منه االختصار في آراء كل نحوي وفي علله 

في نهاية دراسته إلى اإلبقاء على هذه الثروة العلمية ، ودعا 7، ولم يوافقه على قسوته في النقد للنحاة6أحياًنا

 .8من العلل، والعوامل، واألقيسة، والتأويالت، والتقديرات، وغيرها

                                                           
 .626،  51انظر : التعليل اللغوي ، لجالل شمس الدين :  (1
 .62المرجع نفسه:  (2
هـ، مكة  6644نشرها في مجلة البحث العلمي والتراث اإلسالمي، جامعة الملك عبد العزيز، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، العدد الثالث  سنة  (3

 .  691،  639رمة : المك
 . 664انظر : التعليل عند النحاة العرب ،  ملحمد هاشم عبد الدايم :   4
 .663المرجع نفسه :   5
 .  669المرجع نفسه :   6
 .  693المرجع السابق :  7
 664ينظر : التعليل عند النحاة العرب ،  ملحمد هاشم عبد الدايم :    8
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ودراسة هاشم تفتقر إلى المصادر النحوية، ألنه بناها على ما كتبه الزجاجي ، وابن جني، والسيوطي، ومازن  

 . 1ليل في أعمالهمالمبارك، ولم يتبين تطبيق النحاة لنظرية التع

ومن تلك الدراسات دراسة الدكتور علي أبو المكارم الذي أفرد في كتابه "أصول التفكير النحوي" باًبا  

 .3، بّين فيه ارتباط نشأة التعليل ببواعث عربية إسالمية2لدراسة التعليل

حتى  عليه تغيير من النشأةوقد صرف الدكتور علي أبو المكارم هّمته إلى دراسة التعليل بعّده منهًجا طرأ  

ة، ولم يرتِض 
ّ
عصر السيوطي، نتج عنه نقل منهج التعليل في الفقه إلى أصول النحو، ولهذا درس مسالك العل

 .4لدراسة النحو منـها إال "الطرد"، و "الّسبر والتقسيم"

راسة وي أنها دولعل أقرب وصف يمكن أن يوسم به دراسة الدكتور علي أبي المكارم لظاهرة التعليل النح 

نقدية لنظرية التعليل النحوي في كتاب "االقتراح" للسيوطي؛ لهذا لم تهتم بدراسة أصول التعليل وموقف 

 املحدثين منها.

وعّد الدكتور محمد خير الحلواني، العلة النحوية من ضروب االستدالل، فدرسها من غير إضافة جديدة  

 .5تذكر على ما ذكره األسيوطي في أصوله

رس الدكتور سعيد جاسم الزبيدي، العلة "الجامع" في القياس النحوي موافًقا ما ذكره األنباري في ود 

 . 6"اللمع" و "اإلغراب"

                                                           
 . 664المصدر نفسه :  1
 .  231 -695تفكير النحوي ، لعلي أبي المكارم : أصول ال 2
 . 616 – 612المرجع نفسه :  3
 . 228المرجع نفسه :  4
 . 665 – 648المفصل في تاريخ النحو العربي ، ملحمد خير الحلواني :  (5
 .  12،  96، وينظر : اإلغراب ،البن األنباري :  36 – 21القياس في النحو العربي، لسعيد جاسم الزبيدي :  6
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وهدفت بعض الدراسات إلى إبراز علة من علل النحو، واستقصاء مسائلها، وتبويبها، وترتيبها منها دراسات  

، و"ظاهرة كثرة االستعمال ومسائلها في 1في العربية"الدكتور: عبد الفتاح الحموز مثل "ظاهرة التعويض 

، ودراسة الدكتور: فؤاد السيد "قضية الشبه في النحو 3، و"مواضع اللبس في العربية وأمن لبسها"2العربية"

 .4العربي"

وهذه الدراسات ال تعدو كونها الخطوة األولى في دراسة العلل النحوية وهي تعين على رسم معالمها  

 مسائلها. واستيضاح

 موقف املحدثين من التعليل النحوي:

موقف املحدثين من التعليل النحوي إطاره كلمات ثالث "التيسير، واإلصالح، والتحديث"، وهو في جوهره        

 موقف من التراث النحوي يقوم على أسئلة ثالثة:

ماه أحد بش يء من السوء : هل نقبل النحو العربي كما وصل إلينا، ونعده مبرأ من كل عيب وإن ر األول 

 دافعنا عنه؟

: هل نقبل النحو العربي بمجمله، كما وصل إلينا، ونحدد مواطن الخلل فيه، لنصلحها، ونجعل الثاني

كتب النحو في مستويات متفاوتة، كل مستوى يقدم لما يناسبه من طالب النحو، فال نساوي بين كتاب ميسر 

شية الصبان على شرح األشموني لأللفية ابن مالك، وال نساوي بين كجمل الزجاجي، وموسوعة كثيرة التشعب كحا

 شرح ميسر بسيط أللفية ابن مالك، كشرح المكودي، وشرح مبسوط لها كشرح المرادي؟. 

: هل نعيد وصف العربية وفق مناهج النظر اللغوي الحديث، فما وافق من أنظار القدامى أنظار الثالث

 لناه من تاريخ النحو؟املحدثين قبلناه، وما خالفه جع

                                                           
 م عن دار عّمار.  6581نشرها في عّمان سنة  1
 .6581سنة  1،املجلد  29نشرها في املجلة العربية للعلوم اإلنسانية العدد  2
 م.6581، سنة 6، املجلد  6نشرها في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، العدد  (3
 ينظر: قضية الشبه في النحو العربي، لفؤاد السيد . (4
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 موقف املحدثين من التعليل النحوي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث:

تتباين مناهج النظر اللغوي الحديث في دراسة النحو تبايًنا كبيًرا، منها: مناهج وصفية تقريرية تتكئ على  

ياق، أو التفاعل بين المثير، وصف األداء اللغوي في التحليل النحوي من زاوية اللفظ، أو المعنى، أو الس

والمستجيب، أو التطور التاريخي، ومنها مناهج تسعى إلى تفسير األداء الكالمي باالتكاء على رد الكالم إلى ُبنى عميقة، 

عبر سلسلة من التحويالت، أو باالتكاء على الوظيفة النحوية للكلمة، أو اإلطار المعجمي لها، أو غيرها من 

 .1المناهج

نهج من هذه المناهج أطياف تتقارب فيه، وتتباعد؛ ألنها مناهج تجريبية تعد األداء اللغوي عينه، ولكل م 

ويمكن وصفها وصفا شكلًيا خارجًيا في خانات، وأنساق، أو وصفا تجريدًيا رياضًيا في معادالت وقوانين، وهو ما 

يجة الفراغات التي يدركها أطراف يجعل هذه المناهج في تطور مستمر، إذ يعاني الوصف الخارجي من ضعف نت

األداء الكالمي، ولكنها ال تتمثل في الوصف البراني له، ويعاني التجريد الرياض ي من ضعف نتيجة خرق المتكلم 

للمعادلة التجريدية بدوافع نفسية، أو سياقية، أو انحراف في المعادلة عن التمثيل التجريدي الصحيح لألداء 

 اللغوي .

ض ي عن الصفات الخاصة لبعض الباحثين يمكن سلك الباحثين العرب المتأثرين بمناهج وبش يء من التغا 

 .2النظر اللغوي الحديث في اتجاهات ثالثة

: االستعانة بمناهج النظر اللغوي الحديث في دراسة النحو العربي بالكشف عن وجوه االتجاه األول  

اء للغة املحدثين، في المنهج، والتفكير، والتطبيق؛ سعًيا ور االتفاق واالفتراق بين نحاة العربية القدامى، وعلماء ا

 ، ويمكن تسمية هذا االتجاه بـ"االتجاه التأصيلي". 3تأصيل هذا التراث وفق نظريات علم اللغة الحديث

                                                           
، وكتاب نظرية النحو 213،366، وكتاب اللغة واللغويات، لجون ليونز، 316، 361هذه المناهج: موجز تاريخ علم اللغة العام، لروبنز:  انظر في (1

 . 51، 23العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث، لنهاد موس ى، 
 . 223خ: ينظر : نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء واملحدثين، لحسن المل (2
 . 652العربية وعلم اللغة البنيوي، لحلمي خليل،  (3
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وينتهج أصحاب هذا االتجاه في سعيهم لتأصيل جوانب من نظرية النحو العربي منهًجا تقابلًيا يتسع عند  

ابلة بين جوانب من نظرية النحو العربي، وجوانب من مناهج النظر اللغوي الحديث كما في بعض بعضهم للمق

أعمال الدكتور نهاد الموس ى، حيث بحث عن نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النظر اللغوي الحديث؛ إذ قام 

ه البد لن
ّ
 ا في هذه المرحلة من استئناففي نفسه "أّن درس العربية من الجانب العربي وحده يظل منقوًصا، وأن

؛ ألنه "يسعف في تجديد إحساسنا بالنحو العربي في 1النظر نتبّصر فيما بلغه الدرس اللغوي الحديث من آفاق"

 .2ي لغته الخاصة، ومصطلحه الخاص، ومنهجه الداخلي"4مفهوماته، ومنطلقاته، وأبعاده بعد طول إلف به ف

ه منهج المرايا المتقابلة، فالخطوط العامة للصورة في "أ"لعل أدق ما يوصف به منهج الدكتور نه 
ّ
ي ه اد أن

الخطوط العامة لصورة أخرى في المرآة "ب"، من غير تدخل في تشكيل أي من الصورتين للحفاظ على االستقالل 

 .3الخارجي لكل منهما

 : االنطالق من المنهج البنيوي الوصفي التقريري في دراسة النحو داالتجاه الثاني
ُ
ستبعد راسة شكلية ت

، وهذا االتجاه يمكن تسميته بـ "االتجاه الوصفي التقريري"، وأبرز ممثلي هذا االتجاه 4منه نظرية العامل والتقدير

الدكتور إبراهيم أنيس، في كتابه "من أسرار اللغة"، حيث ذهب فيه إلى أن حركات اإلعراب ال تحدد المعاني، وإنما 

 .5الساكنينجيء بها تخلًصا من التقاء 

وكذا الدكتور عبد الرحمن أيوب، في كتابه: "دراسات نقدية في النحو العربي" فقد رفض نظرية العلل على  

، فلم يرتض علل البناء واإلعراب، واقترح "تسجيل ظاهرة اإلعراب 6الوضع المنطقي الذي يصّر النحاة على اتباعه"

وال شك ـ أمر غير واقعي، فحين يقول النحاة  -ير، فقال: "والتقدير ، ثم هاجم نظرية التقد7والبناء دون التعليل لها"

                                                           
 . 66نظرية النحو العربي ، لنهاد الموس ى ،  (1
 .  23المرجع نفسه ،  (2
 .  261ينظر : نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء واملحدثين، لحسن الملخ :  (3
 .  63ألفاق ، لعبد القادر الفاس ي ، ينظر: اللسانيات العربية نماذج للحصيلة ونماذج ل 4
 .   325،  221،  229انظر : أسرار اللغة ، إلبراهيم أنيس ،  5
 . 6/25انظر : دراسات نقدية في النحو العربي ، لعبد الرحمن أيوب :  (6
 . 66،  34دراسات نقدية في النحو العربي ، لعبد الرحمن أيوب:  (7
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بأن المصدر المؤول مفعول منصوب بفتحة مقدرة كما في "أريد أن أقوم"، فإنهم يفترضون وجود كلمة غير 

 .2، وعارض تقدير الضمائر المستترة1موجودة، ونحن حين نرفض نظرية التقدير نرفضها لعدم واقعيتها هذه"

كتور: تمام حسان في كتابه " اللغة بين المعيارية والوصفية "، والدكتور إبراهيم السامرائي في كتابيه و الد

"الفعل: زمانه وبنيته" و"النحو العربي: نقد وبناء"، والدكتور محمد عيد، الذي نادى بدراسة اللغة وفق منهج 

النحاة ورأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة  المدرسة الوصفية البنيوية في كتابه "أصول النحو العربي في نظر

 .3الحديث"

ومن ممثلي هذا االتجاه الدكتور: فؤاد حنا في كتابه: "في أصول اللغة والنحو"، والدكتور: أنيس فريحة في 

كتابه: "نظريات في اللغة"، وكتابه: "تبسيط قواعد اللغة العربية"، والدكتور: محمد صالح الدين مصطفى، في 

 نحو الوصفي"، والدكتور: إميل بديع يعقوب في كتابه: "الممنوع من الصرف". كتابه: "ال

: االنطالق من المنهج التحويلي التوليدي في دراسة النحو دراسة تفسيرية نحوية، ومعجمية، االتجاه الثالث

 وصرفية، وصوتية للكلمة، أو الجملة، وهذا االتجاه يمكن تسميته بـ "االتجاه التفسيري".

برز ممثلي هذا االتجاه الدكتور: محمد علي الخولي في كتابه: " قواعد تحويلية للغة العربية" إذ حاول ومن أ 

فيه استخراج قوانين تحويلية تستطيع أن تفسر عديد  جمل اللغة العربية من غير أن يقترحها بديال عن القواعد 

 . 4التقليدية

                                                           
 .  461،  6/29انظر : المرجع نفسه ،  (1
 .  6/11انظر  المرجع نفسه ،  (2
 .15: 11أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحديث، ملحمد عيد،  (3
 .  268،  611 – 666،  61 -69انظر: قواعد تحويلية للغة العربية ، ملحمد علي الخولي ،  (4
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أعالم هذا االتجاه، حيث يرى أّن توظيف التراث  ولعل الدكتور عبد القادر الفاس ي الفهري، من أبرز  

النحوي غير ضروري في إعادة وصف اللغة العربية، " فال ضرورة منهجية وال منطقية تفرض الرجوع إلى فكر 

 .1الماض ي، وتصنيفاته، ومفاهيمه؛ لمعالجة مادة معينة"

 لكنه لم يخرج عن اإلطار العام فقد استبدل الدكتور: الفهري أسماء التعليالت القديمة بأسماء جديدة، 

للتعليل بالعمل، وما ينتج عنه من حذف، أو تقدير، أو تأويل باستثناء إدراٍك محموٍد له ألهمية المعجم في 

تحديث النحو، فالمعجم العربي إلى اآلن ُيعَنى بإعطاء اللفظ معناه اللغوي، وال يكاد ُيعنى بإعطائه معناه الصرفي 

 والصوتي والنحوي.

اوية التفريق بين االتجاهات الثالثة أن التفسيريين يدرسون النحو العربي وكأنهم خارجه، فيرون وز  

 عيوبه لكنهم ال يرون عيوب منهجهم التفسيري؛ ألنهم جزء منه. 

وكذلك البنيويون الوصفيون التقريريون ال يرون عيوب منهجهم، في حين يرون عيوب مناهج النحو 

 العربي.

ج التأصيلي فهم الذين يقفون بتوازن بين القديم والحديث قادرين على عقد حوار أما أصحاب المنه

 مثمر بينهما. 

ومن الممكن أْن نقول أّن االتجاهين التأصيلي والتفسيري يقبالن التعليل على العموم، أما االتجاه 

 .. إلخ .  الوصفي التقريري فينفر من التعليل العقلي غير الوصفي كالعامل، والتقدير، والحذف.

 الخاتمة

تبين من خالل هذه الدراسة أن التعليل تفسير اقتراني يفسر أحكام النحو وظواهره وفق ثنائية العلة 

 والمعلول.

 لقد حاول البحث أن يعرض لبعض آراء اللغوين املحدثين من التعليل ثم توصل إلى أمور أهمها:  

                                                           
 .  92،  36األول ، لعبد القادر الفاس ي الفهري ،  انظر: اللسانيات واللغة العربية ،الكتاب (1
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 تعليلال وكان العرب، كالم على أصولها وبنوا م،لغته قواعد وضع في مضنية جهوًدا النحويون  بذل لقدر -

 .التعليمية غاياته عّززت التي العقلية وأساليبه المنهجية، معالمه أبرز  أحد النحو في

 كان مهما ظاهرة أي وراء الكامنة األسباب عن يسأل الذي البشري  العقل طبيعة كانت التعليل دوافع أن -

 .نوعها

 :فريقان وهم النحوي  التعليل من حدثينامل الباحثين موقف الدراسة بينت  -

 أْن  يجب مام أّن  رأوا الذين النحوي  للتعليل المعارضون  فيه فكان النحوي، الموروث إطارات في موقفه بنى فريق

 فيه وكان الكالم، ظاهر عن محمود غير خروج فيه وتأويل اللغة، من ليس منطقي تعليل النحو من يحذف

 . وفلسفته علله علم لكل أّن  رأوا ذينال النحوي  للتعليل المؤيدون 

: لتقريري ا الوصفي االتجاه: هي ثالثة، اتجاهاته في الحديث اللغوي  النظر مناهج إطار في موقفه بنى وفريق

 يمثله لية،العق والمقايسة والتقدير، التأويل، على القائم التعليل ترفض شكلية دراسة اللغة يدرس اتجاه وهو

 .عيد محمد والدكتور  فريحة، أنيس: والدكتور  أيوب، الرحمن عبد: والدكتور  ،أنيس إبراهيم: الدكتور 

 أنظارو  القدامى، العربية نحاة أنظار بين واالفتراق االتفاق، أوجه يستثمر الذي وهو: التأصيلي واالتجاه 

 لنظرية ملختلفةا الجوانب عن للكشف ممثليه سعي في الحديثة العالمية اللسانية المناهج في املحدثين الباحثين

 .  صالح الحاج الرحمن عبد: والدكتور  موس ى، نهاد: الدكتور  وأبرزهم العربي، النحو

 تعليل تجاوز ي التوليدية التحويلية النظرية في التفسير بمفهوم متأثر اتجاه وهو: التفسيري  واالتجاه

ا، نحًوا، العربية تفسير إلى ويسعى النحو
ً
، وصوًتا، وصرف

ً
 ري،الفه القادر عبد: لدكتور ا ويمثله وداللة

 .الخولي علي محمد: والدكتور 

 بعط أسباب من التطبيقية وأحكامه العربي للنحو النظري  التصور  بين االتساق أّن  إلى الدراسة ذهبت -

 .وأحكامهم البصريين بآراء أكثره في العربي النحو
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 ار،واالختص بالبساطة تتصف النحو، دراسة في منهجية وسيلة النحوية العلة أن إلى الدراسة وخلصت

 .وغيرها المعنى وعلة الشبه، وعلة الحال، داللة كعلة جديدة مستقلة بدراسة علة كل تفرد أن وتستأهل

 عن لنحوا يبعد أن ويمكن اللغة، جماليات سيستهلك التعليل وتعليل التعليل في الغلو أّن  تبين وأخيًرا،

 .دراسته ومقاصد أهدافه

 ليه،ع هي ما على النحوية الظاهرة واقع فهم نحو بالتعليل الباحثين عناية توجهت أن البحث يأمل لذلك

 . تعقيده ال النحو يرتيس بغية ومناهجنا حياتنا بمواضيع المباشر وارتباطها الحقيقية، اللغوية بيئتها في وتشكلها

 اهذ يتكامل أنو  الكريم، القرآن لغة في خاصة النحو، في التعليل منهج يوظف أن البحث يقترح كما

 .  كبيًرا علمًيا توسًعا تشهد التي األخرى  القرآنية الدراسات مع التوظيف

 لرياض يا البناء ونظرية االختصاص، كنظرية العربي النحو في النظرية الجوانب بدراسة البحث يوص ي كما

 بعتت تاريخية دراسة وغيرها النحوي، العمل في اإلهمال ونظرية واإلعراب، البناء ونظرية النحوية، للقاعدة

 .آثارها وتوضح معالمها ترسم ثم وتطورها نشأتها
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 قائمة المصادر والمراجع

 .  م6552 ليبيا، طرابلس، اإلسالمية، الدعوة كلية ،6ط ،أثر القرآن في أصول مدرسة البصرة، عبد الله الكيش -

 .  م6519 رة،القاه المصرية، األنجلو مكتبة ،9ط أنيس، إبراهيم اللغة، أسرار -

 . م6513الليبية، الجامعة منشورات المكارم، أبو علي النحوي، التفكير أصول  -

 .  م 6583 الرباط، الحلواني، خير محمد العربي، النحو أصول  -

 القاهرة، الكتب، عالم ،2ط عيد، محمد الحديث، اللغة علم ضوء في مضاء ابن ورأي النحاة نظر في العربي النحو أصول  -

 . م6518

 . م 6511 بيروت ،6ط دمشقية، عفيف العربي، النحو يدتجد -

 .  م6511 العربي، الكاتب دار بركات، كامل محمد: تحقيق مالك، ابن المقاصد، وتكميل الفوائد تسهيل -

 .م6514تطور الدرس النحوي، لحسن عون، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة،  -

 مؤسسة ،الدين شمس جالل ابستمولوجية، دراسة البصريين عند بنظيره مقارنته مع الكوفيين عند اللغوي  التعليل -

 . م6554 اإلسكندرية، الجامعية، الثقافة

. ستيرماج رسالة الكندي، مهنا بن سليمان بن خالد إعداد والحديث، القديم العربي اللغوي  الدرس في النحوي  التعليل -

 .م2446عمان سلطنة قابوس، السلطان جامعة

 الكليات مكتبة سليمان، علي الرحمن عبد تحقيق ،3ط المرادي، مالك، ابن ألفية بشرح والمسالك المقاصد توضيح -

 .م6515 القاهرة، الزهرية،

 العلمية، الكتب دار فاضل، نديم وحمد قباوة، الدين فخر تحقيق ،6ط المرادي، المعاني، حروف في الداني الجنى -

 .  م 6552 بيروت،

 .م6584 الكويت، الصباح مؤسسة أيوب، الرحمن عبد ربي،الع النحو في نقدية دراسات  -

 .م6655ط دمشق، الهجرة، دار العطية، مروان: تح السيوطي، الدين لجالل العربية، علم وضع سبب -

 .  م6512 بيروت، ، الكتب دار يعيش، ابن المفصل، شرح -

 . بيروت الحضارة دار  الجوهري، الصحاح، -
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 م.6516جمحي، تح: مجمود شاكر، دار المدني، جدة، طبقات فحول الشعراء، البن سالم ال -

 .م6518 للطباعة، الحديثة القاهرة األولى، الطبعة المكارم، أبو لعلي النحوي، التراث في اللغوية الظواهر -

 .م6559 ، االسكندرية الجامعية، المعرفة دار خليل، حلمي البنيوي، اللغة وعلم العربية -

 العدد ،13املجلد بدمشق، العربية اللغة مجمع مجلة الكردي، لسعد العربي، نحوال في وأهميتها التعليمية العلل -

 .م6،6558

 .  م 6551 عمان، الشروق دار الزبيدي، جاسم سعيد النحو، في القياس -

 .م6586 الرياض، المريخ، دار ،6ط الخولي، علي محمد العربية، للغة تحويلية قواعد -

 .م 6553 بيروت، الرسالة مؤسسة ،2ط المصري، وحمد درويش دنانع فهارسه ووضع قابله الكفوي، الكليات، -

 .  م6559 سوريا، الفكر دار ،6ط نبهان، اإلله عبد: تحقيق العكبري، واإلعراب، البناء علل في اللباب -

 .بيروت صادر دار منظور، ابن العرب، لسان -

 .  م6589 البيضاء، الدار توبقال، دار الفهري، الفاس ي القادر عبد وداللية، تركيبية نماذج  العربية واللغة اللسانيات -

 .6،2441ط الرياض، سعود، بن محمد جامعة الدويش، أحمد: تح الجرجاني، القاهر لعبد  التكملة، شرح في المقتصد -

 لثقافةل الوطني املجلس المعرفة، عالم سلسلة ضمن ، عوض أحمد ترجمة ، لروبنز الغرب، في اللغة علم تاريخ في موجز -

 .  م6551 الكويت، واآلداب نون والف

 جامعة مجلة عبود، ويوسف عوض لسامي الهجري، السادس القرن  حتى النحوي  التعليل من العرب النحويين موقف -

 .  م2466 ،9 العدد ،31 املجلد اإلنسانية، والعلوم اآلداب سلسلة العلمية، والدراسات للبحوث تشرين

 بيروت، الشروق دار عمان، ،6ط ، الملخ سعيد خميس حسن واملحدثين، ماءالقد بين العربي النحو في التعليل نظرية -

 . م 2444

 . م6516 بيروت، الفكر دار ،6ط المبارك، مازن  وتطورها، نشأتها النحوية العلة العربي، النحو -

 


