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ملخص البحث :
تقدم هذه الدراسة موازنة في قضية لها أهمية كبرى  ،هي :
اإلجماع عند النحاة ت كونه مصدرا تشريعيا إسالميا ارتبط
كثيرا بالثقافة اإلسالمية  ،قديما وحاضرا  ،و شغل العلماء
والدارسين  ،خاصة في حجيته المطلقة  ،فهو أصل من أصول
االجتهاد في الفقه  ،و التقعيد في النحو  ،و لكن حجيته في الفقه
تختلف اختالفا بينا عن حجيته في النحو .
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من هنا جاءت هذه الدراسة لتجيب عن كثير من اإلشكاالت التي رافقت هذه القضية ت
 و حاول إسقاط حجيته المطلقة في الفقه على، إذ عده الشاطبي حجة مطلقة في الفقه
النحو أيضا ت و ذلك في أثناء التقعيد النحويت إذ عبر عن ذلك بشكل واض في سفره
 المقاصد الشافية في شرح خالصة الكافية ت و هو شرح: الماتع الجامع المانع
. مستفيض أللفية ابن مالك في النحو و الصرف و علوم اللغة العربية جميعها
 ما العالقة بين:  مؤداها، حاول الباحث في هذه الدراسة إذًا اإلجابة عن إشكالية مهمة
 جمع بين، اإلجماع عند الفقهاء و النحاة ؟ و حاول تقديم أنموذج منفت و مستنير
،  و نحويا متضلعا،  أبو إسحاق الشاطبي ت فقد كان فقيها متبحرا: المنزلتين ت هو
 و رفعة،  نضحت كتبه التي وصلتنا بسمو فكره، وعالما نحريرا في الغرب اإلسالمي
.  وبهاء مخرجاته في العلوم اإلسالمية كلها، فنه
. أبو إسحاق الشاطبي،  التقعيد النحوي،  الحجية المطلقة،  اإلجماع: الكلمات المفتاحية
Abstract :
This study presents a budget in an issue of great
importance: the consensus between grammarians and
jurists; being an Islamic concept that has been closely
linked to Islamic culture, past and present, and the work of
scholars and scholars, especially in its absolute argument, it
is one of the origins of ijtihad in jurisprudence, and taqdeed
in Grammar, but his argument in jurisprudence is
significantly different from his argument in grammar.
this study came to answer many of the problems that
accompanied this issue, as Al-Shatby considered him an
absolute argument in jurisprudence, and tried to drop his
absolute argument in the jurisprudence as well; and that
during the grammatical sacking, as he expressed it clearly
in his travel Al-Jamea Al-Manea: The healing intents in
explaining the summary of the adequate, and it is a
thorough explanation of the alfia of Ibn Malik in grammar,
morphology and all Arabic sciences.
In this study, the researcher tried to answer an important
problem, whose effect is: What is the relationship between
consensus among jurists and grammarians? And he tried to
present an open and arrogant model, which combined the
two places: Abu Ishaq Al-Shatby; his jurist was a brothel, a
grammatical grammatical, and a liberal world in the Islamic
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West. .
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المقدمة :

اإلجماع مصدر من مصادر التشريع  ،في جميع ضروب الثقافة اإلسالمية  ،ال سيما
في الفقه الذي يعد عصب حياة المسلم في عباداته و تعامالته و سلوكاته  ،باإلضافة
إلى النحو الذي يحصن اللسان  ،و يساعد اإلنسان المسلم على قراءة الذكر الحكيم
قراءة صحيحة خالية من اللحن و شوائبه .
تناسلت كثير من اآلراء حول هذا المصدر التشريعي  ،قديما و حديثا  ،خاصة في
مسائل حجيته المطلقة ت فهناك من قال بحجيته المطلقة في جميع الثقافة اإلسالمية ،
وهناك من قال بحجيته المطلقة في الفقه دون غيره  ،و هناك من ذهب مذاهب شتى ،
واتخذ طرائق قِددا .
من هنا ظهرت أهمية الدراسة حيث تحاول اإلجابة عن سؤال في غاية األهمية ت هو :
ما حجية اإلجماع في النحو ؟ و بالضبط في التقعيد النحوي  ،ال سيما عند األنموذج
الذي قدمناه  ،و هو أبو إسحاق الشاطبي .
تحاول الدراسة إذًا تقديم أنموذج ناقش هذا المصدر  ،و جمع بين المنزلتين  ،فهو فقيه
نحرير  ،و نحوي متضلع ت هو اإلمام أبو إسحاق الشاطبي ت إذ ستنطلق معظم
تحليالت الدراسة في اإلجماع  ،خاصة اإلجماع النحوي  ،انطالقا من سفره  :المقاصد
الشافية في شرح خالصة الكافية .
شكَاالتُ البَحْ ُ
إ ْ
ث:
ضع البَ ُ
َرض بع َد اإلجاَب ِة ع ْنها ْ
رضيَّا ٍ
إلى
ورةِ أسْئلَ ٍة يُفت ُ
ت فِي ُ
أن ِ
حث فَ ِ
و َ
ص َ
يص َل َ
َ
نت َي َجتِه ،و َهذِه األسْئلة ُهِي:
َّ
 .1ه ِل اسْتعَانَ ال َّ
سة النح ِو؟
ي باإلجماع فِي دِرا َ
شاطب ُّ
شرعيَّة فِي ت َفكير ال َّ
قاصد ال َّ
 .2هل أثَّر اإلجماع ال ِفقهي ونَظريَّةُ ال َم ِ
شاطبي ِ النَّحوي ِ
فِي بُحوثِ ِه ،ونَظريَّاتِه في اإلجماع؟
هل َّ
َّ
ف ال َّ
ْ .3
ي اإلجماع فِي ِخد َمة ِع ِلم النح ِو؟
وظ َ
شاطب ُّ
ث:
غايَة البَحْ ِ
َّ
ْ
َّ
ْ
يف الشاطبي ِ لإلجماع للنح ِوي فِي ن َماذ ِِجه
َوظ ِ
ف عن م َدى ت ِ
غاية ه َذه الد َراس ِة ال َكش ُ
ْ
َاريخه النَّحوي ِ َوفَلسْفتِه النَّحويَّة ه َذا ْ
ومن جهة
من جهة ،
ضايَاهُ التي اسْتش َكلها فِي ت ِ
وق َ
َ
ْ
أخ َرى ت َهدِف إلى كيفية فهمه لهذا المصدر في التشريع النحوي و مقارنته بثقافته
الفقهية في اإلجماع الفقهي .
سنبدأ هذه الدراسة  ،دأبًا على الدراسات السابقة التي تخوض في مثل هذه المواضيع ،
بتقديم تعريف لغوي و اصطالحي لإلجماع .
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االجْ ماع لغة

جمع
اإلجماعُ
عا ،فهو ُم ِ
ُجم ُع ِإجما ً
الرباعي (أجم َع) ،يُقال :أَج َم َع ي ِ
مصدر لل ِفعل ُّ
ٌ
و ُمج َم ٌع عليه ،ويُطلق على معنييْن :
والميم والعَين أص ٌل واحدٌ ،يد ُّل على
الجيم
َ معنى االتِفاق ،قا َل اب ُْن
ِ
ٍ
فارسِ :
1
تضام ال َّ
جمعًا .
شيء ،يُقال :جمعتُ الشيء ْ
ِ
 ال َعز ُم علَى ال َّ
أمره وأجم َعه وأجم َع علَيه ،أي
ش ِ
يء والتَّصمي ُم علَيه .يُقال :جم َع َ
عزَ م عليه.2
األم ِر. 3
وقا َل َّ
الفراء :اإلجْ ماعُ  :اإلعدا ُد وال َعزيمةُ على ْ
صطال ًحا
االجْ ماع ا ْ
صو ِليِين :
ت
َعريف اإلجْ َماع فِي ا ْ
صطالحِ األ ُ
ُ
ب ْ
اختالَفِهم في أ ُمور
ع
صول اإلجْ ما َ
ع َّرف علما ُء األ ُ
بتعاريف كثيرةٍ ،ت َختلف بِحس ِ
َ
َ
ُ
ْ
ُمتعلق ٍة بِه ،كاختالفِهم في ال ُّ
كان والقيود ونَح ِوها .
شروط
ْ
واألر ِ
ْتخلص منه
عن اإلجْ ماع واس
صرها جميعًا الد ُ
َ
وقد ح َ
كتور يَعقوب البَاحسين في كتابِه ِ
ْ
َّ
عاريف فقا َل :هو (اتفاق ال ُمجتهدِين من أ َّمة ُمح َّمد
مختلف الت
رأيًا جامعًا ِل َما احْ ت َوته
ِ
ُ
4
َ
صار ،على ُحكم شَرعيٍ) .
ع ْ
صلَّى هللا علَيه وسلَّم ،بعد َوفاته ،فِي َ
ص ٍر منَ األع َ
شرو ُ
ُ 
ي الباحث فِي ذلك :
ط اإلجْ ماعِ ال ُمست َفا َدة من الت َّ ِ
عريف و رأ ُ
يُمكن اسْتنبا ُ
شروط اإلجْ َماع في َما َيلي:
أهم
ِ
ط ِ
َّ 
ع هو االتِ ُ
أمر َكان ،فيدخ ُل فيه ك ُّل اتِفاق ،في االعْت َقاد،
أن اإلجما َ
فاق ع َلى أي ِ ٍ
5
أ ِو القَول ،أ ِو ال ِفعل .
َّ 
أن أه َل اإلجْ ماعِ ه ُم ال ُمجتهدونَ في ال ِعلم ذاتِه ،فإجْ ماعُ الفُقهاء ال ب َّد فيه من
ع النُّحاة
مجتهدِي الفُقهاء ،وإجماعُ المحدثين ال ب َّد فيه من مجتهدِي المحدثين ،وإجما ُ
غير
الب َّد فيه من إِج َماع النُّحاة ،وهك َذا ،فكلمةُ المجتهدِين  :قي ٌد يخر ُج به اتِفاق
ِ
6
بعض ال ُمجتهدِين ،
وحرف (ال) السْتغراق العُموم ،فيخر ُج به اتِفاق
المجتهدِين،
ِ
ُ
ليس من أه ِل اإلجْ ماعِ.
وكذلك يَخرج به (اتِفاق
ِ
المقلدين) فال ُم ِقلد َ
َّ
 واشتر َ
ط الفقها ُء في اإلجْ ماع أن يكونَ أه ُل اإلجْ ماع من أ َّمة مح َّمد صلى هللا
عليه وسلمت فيخر ُج ْ
سابقة ،كاتِفاق
من أه ِل اإلجْ ماع عن َدهم اتِفاق مجتهدِي األ َمم ال َّ
7
ْ
كانت
المستشرقون فالَ يُرج ُع إليهم ولو
وغيرهم  ،وكذلك يخر ُج
اليَهود والنَّصارى
ِ
ِ
ْ
علوم ال َّ
شريعةت إذ َّ
لدي ِهم درايةٌ في
إن من ِشروط االجْ تهاد عن َد األصولييِن أن يكونَ
ِ
المجته ُد مسل ًما.8
َّ 
بل من ُ
صر النَّبي (صلَّى هللا عليه وسلم)ْ ،
شروط
غير معت َبر في ع ْ
أن اإلجما َ
ع ُ
9
َّ
ضى بع َد وفاتِه – صلى هللا عليه وسلم.
ص َّحته أن يكونَ في أي ع ْ
ص ٍر م َ
ع عن َد الفُقهاء مرتب ٌ
ط باأل ُمور ال َّ
ضا َّ
شرعيَّة ،فقولُهم في التَّعريف:
ويُفهم أي ً
أن اإلجما َ
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ليس حك ًما شرعيًا ،فالَ يدخ ُل فيه االتِفاق
علَى ح ْك ٍم شرعي ٍ قي ٌد أخر َج اإلجما َ
ع ع َّما َ
االت ُ
فاق في القَضايَا العقليَّة ،أو الدنيويَّة ،أو العرفيَّة ونح ِوها،
علَى األحْ َكام اللَّغوية ،وال ِ
10
ُ
حيث َّ
الكالم إنَّما هو في اإلجْ ماع ال ُمعتبر ح َّجةٌ شرعيَّة ،الذي يَأثم تارك اتِبا ِعه .
إن
َ
اإلجْ َما ُ
ع عن َد الشَّاطبِي ِ
ب اإل َجماع بطابَع فقهي ٍ بحتٍ ،فق ِد اعتبَر
اتَّسم ِ
ت ال َمالم ُ الفكريَّة للشاطبي ِ في با ِ
ال َّ
نكري
ي أن اإلجما َ
ي له أحكا ُم اإلجماعِ الفقهيِت ومن ث َّم أخ َذ ير ُّد على ُم ِ
ع النحو َّ
شاطب ُّ
نكري اإلجْ ماعِ ال ِفق ِهيٍ.
اإلجماعِ النَّحوي ِ وكأنَّه ير ُّد على ُم ِ
وسوى ال َّ
نزلة
ي بينَ إجْ ماع ال َعرب
ُّ
والرواة ،وإجماعِ النُّحاة ،وو َ
َّ
ضعُهما في َم ِ
شاطب ُّ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
ُفرق
ي
ا
م
ا
كثير
ي
اطب
ش
ال
بل
ما،
ه
ن
َ
ْي
ب
رق
ف
ال
عن
ه
ت
ل
َف
غ
عن
ا
ع
ناب
ا
ذ
ه
وليس
ٍ،
ة
د
اح
كانَ
ِ
َو ِ
َ
ً
ً
ُ
َ ِ
َ
ِ
ُّ
سخها ال َّ
وقف ناب ٌع ْ
كثيرا في ُكت ِبه ،وهي أرجحيَّة
ي
عقي َدةٍ ر َّ
ً
بينَهما ،وهَذا ال َم ُ
عن َ
شاطب ُّ
ْ
ومن ث َّم فإ َذا أجْ م َع القُدما ُء على ف ْه ٍم َمات فَال َّ
شك أنَّه ْأولَى
تأخرين،
دماء على ال ُم ِ
ف ْهم القُ ِ
تأخرين ،سوا ٌء أكانَ ه َذا في العُلوم ال َّ
شرعيَّة ،أم العُلوم ال َعقليَّة
من غي ِْره من فُهوم ال ُم ِ
َّ
كالم ال َعرب ،وأنَّهم ل ْم َيجدُوا
ْتقراء
ِ
ألن ال ُمتقد ِِمين ل ْم َيأتُوا بال َمنع القيَّاسي ِ إالَّ بع َد اس َ
عر ال يجع ُل وح َده مأخ َذ قيَّاس ،أو فِي اآليَة ال َكريمة مع احْ ت َمالها،
قديم إالَّ في ِش ٍ
الت َّ َ
نظير لها في َ
ْتقراء للقيَّاس في هذه ال َمسألةت ول َذا َمنعُوا
ظاهِرها ،ومعارضةُ االس
عدم
ِ
و َ
ٍ
نظيرا ،ولم يَثْ ْ
بت عن َدهم
ال َمسألةَ ،وأ َ َّولوا اآليةَ الكريمةَ حينَ ل ْم يجدُوا ل َها في ْال َكالم
ً
التَّقدي ُم ِفي لُغ ٍة من الُّلغَات.11
على اب ِْن
ث النَّبوي ِ في ال َحديثِ ،اع
و ِفي قضيَّة كثرةِ احْ ت َجاج اب ِْن َمالك بال َحدي ِ
ْترض َ
َ
ض له أرجحيَّة
َمالك بأنَّه لم يفه ْم طريقةَ ال ُمتقدِمين في االسْتش َهاد بال َحديثِ ،وو َّ
نهجهم ِفي االحْ ت َجاج.
َم ِ
ْ
فارا ْ
الشعريَّة جنَ ال َّ
من
و ِفي َمسأَلة الضَّرورة ِ
مهور ال ُمتقدِمينًّ ،
ي إلَى رأي ُج ِ
شاطب ُّ
الفهم أح ٌد من ال ُمتقدمينَ .
سبب أنَّه ل ْم يسب ْقه إلَى ه َذا
َرأي اب ِْن َمالك وال َّ
ِ
عارضه ب ُمخَالَفته لَمن َهل
بالشعر وح َده علَى النَّثر
وفِي َمسْأَلة احْ تِجاجِ اب ِْن َمالكٍ
ِ
َ
ال ُمتقدِمين.
َ
َّ
ُ
تأخرين فيقول إن :إثباتَ
سع في أرجحيَّة ف ْه ِم ال ُمتقدمينَ على ال ُم ِ
آخر يت َو َّ
وفِي َم ِ
وضعٍ َ
ُ
َّ
َّ
ْ
ٌ
ٌ
حسوس
أمر َم
يسيرت ألنه نقل
ع أو نفيُه سهل
سماع ،من حيث إنه َمسمو ٌ
ال َّ
ٍ
ٌ
ٌ
وإخبار عن ٍ
َ
ُ
َ
سهل
ُقاست
فليس بال َّ
ال يَ ُ
نكره عاقلٌ ،وأ َّما إثبَاته أو نفيُه من ِج َهة َما يُقاس عليه أو ال ي ُ
َ
َ
َ
َّ
صلب كالم العَرب و َما ال يُع ُّد
وال باليَ ِسير ،فالذِين ا ْعت َنوا بالقيَّاس والنظر في َما يع ُّد من ُ
ُّ
َّ
َ
ْتقراء التام ،وذلك كله م َع
ْتقراء التَّام ،وال نَفوه إالَّ بع َد االس َ
لم يُثبتُوا شيئًا إالَّ بع َد االس َ
ضم إلَى َذلك منَ
ُمزَ اولَة كالَ ِم العَرب ،و ُمداخَلة َك ِ
قاصدها ،إلَى َما ي ْن َ
المها ،وف ْه ِم َم ِ
كله سا َ
غ ل ُهم ْ
أن
ضيات ال َحال التي الَ يقُوم غي ُْرها مقَا َمها ،فبع َد هذا ِ
القَرائن و ُمقت َ
َ
َ
َ
َ
ُفضي
ُقاس ،وهذا ال
ُ
يَقولُوا :ه َذا ي ُ
غير ذلك من األحْ َكام العا َّمة التي ال ي ِ
ينقاس...،إلى ِ
من َّ
ع به عن َد
أمر م ْقطو ٌ
اصدها ،وه َذا ٌ
عرف مآل مقَ ِ
اطلع علَى مآخذ العَرب ،و َ
بها إالَّ ِ
12
باب ال َّ
أن
أر ُ
ْ
ش ِ
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تأخرين فِي ن َ
ْأو ُجه أرجحيَّة فه ِْم ال ُم ِ
تقدمينَ علَى ال ُم ِ
ظر الشَّاطبي ِ
يرى ال َّ
ي َّ
واختيارهم ْأو ُ
أرج ُ ،
فق ،حتَّى لو كانَ
أن ال ُمتقدِمينَ منَ النُّحاة – فَه ُمهم ْ
ُ
َ
شاطب ُّ
َ
َ
َّ
ليس ألنَّهم قدما ُء ،والَ أنَّه َما ترك
لك
ذ
في
بب
س
وال
فقط،
ة
ي
رع
ش
ال
ال
َّة،
ي
قل
ع
ال
لوم
ع
ال
ي
ِف
َّ
َّ
ُ
َ
َ
لآلخر شيئًا ،وال هي ع َبادة ٌ للتُّراث والتُّراثيين ،وإنَّما ه َذا ناب ٌع عن ِع ٍلم وبَصيرةٍ،
األو ِل ِ
تأخرين سبَبُه ك َما قال ال َّ
صا:
ض ِليَّتهم علَى ال ُم ِ
ي ن ًّ
فوجْ ه أ ْف َ
شاطب ُّ
َ
َّ
صلب َكالم ال َعرب و َما ال يُعدُّت ل ْم
أن الذين ا ْعتَنُوا بال ِقيَّاس والنَّظر في َما يُع ُّد من ُ
قراء التَّام ،وهؤالَء ه ُم
ْتقراء التَّام ،وال نفَوه إالَّ بع َد اال ْستِ َ
يُثبتُوا شيئًا إالَّ ب َعد االس َ
ً
أن َيخر َج ْ
حرص اب ُْن َمالك علَى ْ
سبيال.
عن قَو ِلهم َما و َجد إلى َذلك
ال ُمتقدٍمون الذِين لو ِ
َّ
المها ،وفَ ْهم
ُالء ال ُمتقدِمينَ لهم م َع ُمزاول ِة َكالم ال َعرب ،و ُمداخَلة َك ِ
أن هؤ ِ
غيرها
ضيات ال َحال التي ال يَقُوم ُ
ضم إلَى َذلك منَ القَرائِن َو ُمقت َ
قاصدها ،إلَى َما َين َ
َم ِ
ليس إالَّ،
صل عن َد ال ُم ِ
مقَامها ،ف َحالُهم ل ْم ت ُكن لت َتح َّ
تأخرين ب ِفعل ال َعامل التَّاريخي ِ َ
س َّ
صعب ْ
طر
صرة وال ُمزَ َاولة،
أخرى منَ ال َّ
أن ت ُ َ
ٍ
فال َمسألةُ عن َده مبْنيَّةٌ علَى ال ُمعا َ
وأمور َ
ب ،لكنَّها غ ُ
كمه علَى َمسألَة نحويَّة بال َم ْنع
ي حا َل ُح ِ
سيةٌ يَست ِ
في ال ُكت ِ
َرائز نَف َ
َجمعُها النَّحو ُّ
بأن تُحف َ
صعب ْ
واز ،وبالقيَّاس ْأو ْ
أن
ُقاس علَي َها ،وهذِه ال َملكةُ منَ ال َّ
ظ والَ ي ُ
أ ِو بال َج ِ
صرة والقُ ْرب ْ
سان.
من أ ْهل ِ
يمتل َكها ال ُم ِ
تأخرون ِلفُق َدان ْ
ْ
الل َ
شر ِط ال ُمعا َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ف حقَّهم ِفي ال ِعلم فيقُول :فَال ُمت َقدِم
عر
ي
ال
من
يه
ل
ع
م
ج
َه
ت
ي
ا
َّم
ب
ر
الم
ك
ال
ا
ذ
ه
أن
د
يؤك
ثم
َّ
ِ
َ ُ
َ ِ ُ
َ
َ
نرى ال ُحذَّاقَ َي ْعتَنُونَ بقَواع ِد ال ُمتقَدِمينَ ،
لك
ذ
ول
ت
تأخ
م
ال
الم
ك
ال
َذا
ه
ذ
آخ
م
ب
ف
منَ ُ ِ رينَ
أع َْر ُ َ ِ
َ
ْتراض علَيهمْ ،
عوات
ويَت َحا َمون االع
بل يُقلدون نقلَهم وقيَّاسهم ،ويَحْ ت َ ُّجون ل ُهم َما ا ْست َطا ُ
َ
ُ
َ
َّ
َّ
ْ
َّ
َّ
ُّ
صب.
مراعاة ً ل َهذه القَا ِعدة ،فيَظن الشادي فِي النحو أن ذلك من بَاب التع ُّ
ظهرت ِوج َهةُ نَظر ال َّ
ْ
ْ
الرواةْ ،أو
فمن هنَا
شاطبي ِ في َمسأَلة إجْ َماع النُّحاةِ ،أ َّما إجْ َماع ُّ
ب ْأولَى ْ
فكيف به؟،
أن تَكونَ ح َّجةً عن َدهت ألنَّها ح َّجةٌ عن َد ال َجميع،
إجْ َماع العَرب فَمن با ٍ
ً
أن فِي َكالم ال َّ
غم ٍز فِي اب ِْن َمالك مث َل قو ِله َّ
م َع َّ
حرص
ُ
بعض ْ
أن ابْنَ َمالك كانَ يَ
َ
شاطبي ِ
للواقِع .
علَى ُمخالف ِة ال ُجم ُهور ،وهَو َما نَراه ُمخَالفًا َ
من اب ِْن َمضَاء فِي إجْ َماع أ ْهل البَلديْن
ْ
مو ُ
قف الشَّاطبي ِ ِ
َ
ْ
اس ْ
ف ْ
من َمذهبِه
ضاء
س ٍ
موقف ُمخت ِل ٌ
ٌ
كانَ الب ِْن َم َ
من إجْ ماعِ أه ِل البَل َديْن ،بنَاه على أ َ
قهى َّ
َ
ع النُّحاة َ ليس بِح َّجة على ْ
يرى َّ
من خَالفَهم ،وه َذا ق ْد
أن إجْ ما َ
اهريِ ،فهو َ
الظ ِ
ال ِف ِ
َ
َ
ضحه بِقَولهْ :
كرة أبيهم – على القَول
أو َ
فإن قِيل :فق ْد أجم َع النَّحويُّون  -على بِ َ
وإن ْ
ضهم يقولُ :العَامل
ضهم يَقولُ :العَام ُل فِي َكذا وك َذا ،وبع ُ
اختلفوا ،فَبَع ُ
بالعَ ِ
واملِ ،
ليس بح َّجة على ْ
من خَالفهم  ،ث َّم
ليس ك َذا ،إنَّما هو َكذا  .. ..قيلَ :إجما ُ
ع النَّحويين َ
فيه َ
13
ابن جني ٍ على َجواز ال ُخروجِ عليه
اسْتد َّل برأي ِ ِ
ْ
وامل ،وه َذا الرأي ِ يت َّ ُ
فق م َع ال َمذهب
ع النُّحاة علَى القَول بال َع ِ
فاب ُْن َمضاءٍ يرفُض إجْ ما َ
ْ
ث علَى االجْ تِ َهاد فِي ال ِفقه والنَّحو
تر ِك التَّقليدِ ،واالتِباع وال َح ِ
الظاهري ِ الدَّا ِعي إلَى ْ
َّ
ي .. ..:والتَّقليُد حرا ٌم وال يَح ُّل ألح ٍد ْ
سواء ك َما قا َل اب ُْن
أن يأخ َذ
علَى ِ
ٍ
حد َ
حزم الظاهر ُّ
14
ُرهان . ..
بقو ِل أح ٍد بالَ ب
ٍ
40
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أنكر ال َّ
وقوله َّ
أن ال َعاملَ
ل َذلك َ
ي ع َلى اب ِْن مضاءٍ قولَه ِفي ُمخالَفة اإلجْ ماعِ مطلقًاَ ،
شاطب ُّ
ب ،والقَو ِل علَى هللا بغ ِير ْ
ت األلفا ُ
تكلم ،وليس ِ
عل ٍم ،فقالَ
ظِ ،
هو ال ُم ِ
واتهامه النَّحاة َ بال َكذ ِ
ال َّ
ي َّ :
وغيرها م َّما
إن ابْنَ َمضاء شنَّع علَى النَّحويِين فِي القَول فِي قَضيَّة العَوامل
ِ
شاطب ُّ
أن َكره ،أخذًا ب َ
ق ُمرادِهم ،فنَسبَهم إلى التَّقول علَى العَرب،
ظاهر اللَّفظ من غيِر ت َحقي ِ
وإلى الكذِب فِي نِسبَة العَمل إلى ْ
األلفاَظْ ،
بل ونَسبهم إلَى َم ْذهب اال ْعتِزال ،وال ُخروجِ
15
ع النُّحاة علَى
علَى السنة،
صبَاح :إجما ُ
ِ
وظلمهم  ،ونَخلُص من ه َذا ب َما جا َء فِي اإل ْ
16
ع .
َبر ،خالفًا ل َمن تردَّد فيه ،وخرقُه ممنو ٌ
األ ُمور اللُّغويَّة معت ٌ
عدم حجيَّة اإلجْ َماع
فق ِد احْ ت َّل ابْن َمضاء علَى ُمخالفَة اإلجْ َماع ب ُمخالفَة اب ِْن جني ٍ فِي َ
ب خرب).17
ض ٍ
النَّحوي ِ فِي َمسأَلة ( ه َذا ُجحر َ
على إِج َماع النَّحويِين الذِين َ
والحق أنَّه الَ يَ ُ
ُّ
نظرهم فِي
طال بَحثُهم وتقدَّم ُ
جوز ال ُخرو ُج َ
َّاس .
وإتقان ودلي ٍل
عان
سماع يَع ُ
قوى منَ ال َّ
ضدُه القي ُ
ٍ
ٍ
هَذا الفن ،إالَّ بع َد ْإم ٍ
صول النَّح ِو
أثَر َمرجعيَّة الشَّاطبي ِ الفقهيَّة فِي فَ ِ
همه أل ُ
ي َّ
َرجي َحاته
أن
جمهور ال ُمتقدِمين ْأولَى باالتِباع ،وهذِه أي ً
ضا رؤيتُه في ت ِ
َ
اِع َ
ْتبر الشاطب ُّ
ُّ
َّ
بأن ال َّ
صوليَّة ،ومن هنَا نَستطي ُع القو َل َّ
سة
ال ِفقهيَّة واأل ُ
ي تأثر تأث ًرا َواض ًحا ب َمدر َ
شاطب َّ
َّ
ْ
نهجه
الرأي،
أ ْه ِل ال َحدِي ِ
ومن ث َّم تأثر ب َها أي ً
سة أ ْه ِل َّ
ضا في َم ِ
ث فِي ال ِفقه فِي ُمقابِل َمدر َ
شيو ِ ال ِعلم إالَّ
آراء ال ُمتقدِمين ْ
النَّحويْ ،
من ُ
سة عد ُم ُمخالفَة ِ
أهم أ ُ
ومن ِ
صول هذِه ال َمدر َ
ُ
َرحه ُردُودُه علَى ْ
ْ
ومن هنَا كث ْ
َالف ال ُمتقدمينَ فِي
بِد ِليل واض ٍ قويٍ،
رت فِي ش ِ
من خ َ
َ
ْ
فاق ال ُمتقدِمينْ ،أو أكثَرهِم ،وأ َّما ْ
اختيَاراتِهم ،هذا َ في َما كانَ عليه اتِ ُ
ت ال َمسألة
إن كانَ ِ
ً
الف بينَ ال ُمتقدِمين فيَرى َّ
الف
ضا ِ
سعهم أي ً
أن ال ُم ِ
بالخ ِ
حافلة ِ
الخ ُ
تأخرينَ منَ النُّحاةِ يَ َ
َّ
ُ
ضا ،ولعلك تج ُد فِي ه َذا ال َمنهلِ ت َضييقًا علَى ُحريَّة
في َها ،ف َما و ِسعهم يَسعُنا
نحن أي ً
ٌ
ُ
جري في َها األخذُ
والرد،
اس
َّ
ِ
فكير ،الَ سيما أنَّها علو ٌم إنسانيَّة يَ ِ
ق الت َّ ِ
ْتخدام ال َعقل ،وا ْنطال ِ
غير َّ
ب
الخالَف،
ائرة ِ
وليس غلق با ِ
أن من َمحا ِسن َمنهلِ هذه ال َمدرس ِة ت َقلي َل َد َ
َ
َ
االجْ ت َهادِ.
ج ْ
يف الشَّاطبي ِ لإلج َماع فِي الرد علَى النُّحا ِة
نَما ِذ ُ
من ت َ ِ
وظ ِ
َّ
وظف ال َّ
فمن َذلك:
ع اإلجْ ماعِ ال ُمخت َلفة في ُردودِه على اب ِْن َمالكِ ،
ي أنوا َ
شاطب ُّ
ذف
ع في الردُود عن َد ردِه علَى اب ِْن َمالك فِي إطالَقه القو َل بَمنعِ َح ِ
ت َوظيفُه اإلجْ ما َ
أن ه َذا القو َل لم يُنقل ْ
الرد َّ
عن أح ٍد منَ
ق ال ُم ِ
ؤكد ل َعاملهَ ،و وجْ ه َّ
َ
عامل ال َمفعو ِل ال ُمطل ِ
18
ُ
النَّحوييِن قبلَهَّ ،
جواز ال َحذف إذا َ د َّل عليه دلي ٌل .
عن النُّحاة
وأن ال َمنقو َل ِ
ْ
الرجل
إعرابه ال َم
ع
ابن ُ
خصوص بال َمدح ْفي قولك( :نعم َّ
ٍ
َ
صفور فِي َ
ومنهُ رده علَى ِ
19
بب أنَّه لم يسب ْقه إلَيه أح ٌد منَ ال ُمتقدِمينَ .
س ُ
زيدً) مبتدأ خبره محذوف ،وال َّ
ضه علَى اب ِْن َمالكٍ فِي ْ
ياره مساواة َ ِكلَمة (سوى) ل ِكل َمة (غير) فِي
وم ْنه اعْترا ُ
اختِ ِ
ْتراض ُمخالفتُه ل َما نُقل ْ
مهور ال َبصرييِن
وسبب االع
َجميع أَح َكام اال ْستِثَناء،
ُ
ِ
عن ُج ِ
وألن ابْنَ َمالك لم َيست َند فِي ْ
َّ
اخت َياره إلَى دلي ٍل ثاَبتْ ،
بل أدلَّته قليلةٌ ال ت َقوى
وال ُكوفيِين،
20
أ َمام أدلَّة ال ُجم ُهور  ،وال َمع ُهود عن َده ْ
وغيره فِي اعْت َماده
ُخالف ابْنَ َمالك دائ ًما
أن ي
َ
َ
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مهور ،وهو
سماع ال َكثير ،أو فِي ُموا َجهة قو ِل ال ُج
سماع ال َقليل فِي ُموا َجهة ال َّ
علَى ال َّ
ِ
رفض ابتدا َء هذه النَّظريَّةت َّ
الف ْأولَى منَ
الخ ِ
مهور ،و َدفع ِ
ُ
يَ
ألن من نظريَّته موافقةُ ال ُج ِ
ضعيفٍ  ،أو َمر ُجوحٍ.
ُّ
إلى َدليل َ
الركون َ
ْ
ً
ومن ت َطبيقات َذلك :فِي َمسألة ُحكم ال ُمست َثنَى إ َذا كانَ اال ْستِثنَاء متَّصالَ ،ذكر ابْن َمالك
أنَّه يَ ُ
كبير
عن ال ُمست َثنى م ْنه بفَاصل ٍ
جوز فيه النَّصب ،واإلتِباع ،وإ َذا تباع َد ال ُمست َثنَى ِ
ْ
َر َج النَّصب ،قا َل اب ُْن َمالك:
عدا بينا َر ِج النَّصب ،كقولكَ :ما ثبتَ
عدا تبا ُ
فإن تبا َ
َّ
تميم ْ
ْ
إن وافيتهم
الناس إال زيدًا ،وال
أح ٌد فِي ال َحرب ثباتًا نفع
تنزل علَى أح ٍد من بنِي ٍ
َ
َّ
إال قيْسات َّ
عد .وكان ر ُّد
ألن
سبب ت َرجي اإلتِباع طلَب التَّشاكل وق ْد ضعف داعيه بالتبا ُ
َ
َّ
ال َّ
ضعيفَة ،فيسقط
شاطبي ِ عليه قويًّا ،وهو :هذا قو ٌل
خالف فيه قو َل ال ُجمهور بعلة َ
َ
21
ابتدا ًء .
سانه،
ُّ
عليه في الضَّرورة ،نَجد كلمةَ (أجْ معُوا) و(اتَّفقوا) ال ت ُ ُ
وبالرجوع إلَى ردِه َ
غادر ل َ
فيقُول عن َد قَضيَّة االحْ تجاجِ بال َحديث عنَد اب ِْن َمالكَّ :
إن النُّحاة ق ْد أجْ معُوا علَى ع َدم
عتبرا لنبَّهوا
ْتبار ه َذا ال َمنزع ،وعلَى إ ْه َماله في النَّظر القيَّاسي ِ ُجملة ،ولو كانَ ٌم ً
اع ِ
عليه.
ويقو ُل عن َد ردِه في َمسألة الضَّرورة َّ :
إن الضَّرورة َ الَ ت َعني عن َد النَّحويين أنَّه ال
ي ُ
األمر هكذَا أدَّى إلَى ا ْنتفَاء الض َُّرورة فِي
وضع غير ما ذكر .....وإ َذا كانَ
ُ
ُمكن فِي ال َم ِ
22
الشعر ،و َذلك ِخالف اإلج َماع .
ِ
تَصحي ُح اإلجْ َماع
وأحيَانًا ْ
يعترض ال َّ
من ْ
أخ َرى ب َدالً ْ
ي علَى النُّحاة ُمستخد ًما َدليل اإلج َماعت ير ُّد
أن
َ
شاطب ُّ
علَى ُمدَّعي اإلج َماع أنَّه لم يُوجد أصالً ،وهذِه ال َمسألةُ ْ
بار وهِي
من م َ
سائل ال ِعلم ال ِك ِ
يبني علَيه أحكا ًما ،والتًّثبت ْ
من ُ
روط ص َّحة
ث اإلجْ ماعِ قب َل أن
التَّحقُّ ُق من ُحدو ِ
ش ِ
َ
اإلج َماع قبَل نق ِله ،وهي:
ْ
أن يكونَ لإلج َماع مستندٌ ،ومستن ُد اإلج َماع هو الدَّليل الذي َيعتم ُد عليه ال ُمجتهدونَ في
23
ْ
تقرير ال ُحكم الذِي أجْ معُوا علَيه ،
وأن ينقلَه الثِقة ولو كانَ واحدًا ،وأن يكونَ
ِ
24
َّ
َ
َ
ْ
َّ
ٌ
كون ال ُمجت َهد ال ُمعتبر عد ًْال،
ى
ل
ع
تنص
م
ل
وإن
اإلجماع
ة
أدل
ألن
لك
ذ
و
،
ل
ُو
د
ع
عون
جم
ال ُم ِ
َّ
ْ
ِ
ِ
إالَّ أنَّها متضمنةٌ لع َدالة ال ُمجتهدِينت و َذلك َّ
ألن حجيَّة اإلجماعِ إنَّما تثبت بأه ِليَّة ال َكرامة.
25
وأن يكونَ اإلجماعُ وق َع من َجميع ُمجتهدِي العَصر  ،و ْ
أن ال يكونَ اإلجماعُ مسْبوقًا
بِخالفٍ ُمستقر.
صار ح َّجةً يَنبغي ال َمصير إلَيها ،وإذاَ
ُّ
إ َذا تحققَّت هذه الشروط في ُحصول اإلج َماع
َ
اخت َّل منها شر ٌ
شروط لم ْ
ط من ال َّ
ضاضةٌ في ُمخالفَتهت ألنَّه ِحينئ ٍذ ال يُس َّمى
يكن ث َّم غ َ
عا ،بل يُس َّمى ًج
ع إلَى َمسأل ٍة منَ
إج َما ً
مهورات ل َذلك لَّما كانَ اب ُْن َمالكٍ ينَسب اإلجما َ
ً
َ
ً
ُ
َ
َّ
ابن
ي في َها فيج ُد في َها خالفا م َّمن يعت ُّد ِ
بخالفه ،فيَعت َرض على ِ
ال َمسائل ،ويَبحث الشاطب ُّ
َمالك َّ
ع لم ينعق ْد بعدُ.
بأن اإلجما َ
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ابن النَّاظم ِفي َدعواه اإلجماع َع َلى ع َدم نياَّبة ال َمفعول
ومن أمثلَة ذلكَ  :ردُّه علَى ِ
وأرى) مقام الفَاعلَّ ،
بعض
ع مردو ٌد ب َما ثبتَ عن
بأن هذا اإلجما َ
ِ
الثَّالث في با ِ
ب (أعل ُم َ
ِ
ف ال َمعهود
األول ،وي َجري فيه
الخال ُ
ال ُمتأخرين من القَول بال َجواز إ َذا ُحذف ال َمفعو ُل َّ
26
األول فِي ال َكالم .
عن َد النُّحاة فِي نيابة ال َمفعول الثَّاني م َع وجو ِد ال َمفعول َّ
عه عن َد ال َّ
شاطبي ِ زاع ًما
ع الذي
ومن َذلك أنَّه عن َدما
ُ
ي اإلجما َ
يجب اتِبا َ
َ
خالف ال َجزول ُّ
أن في ال َمسألَة خالفًات ردَّه ال َّ
َّ
جر ال َمفعُول له
صواب
ي إلى َ
األمر ،ف ِفي مسأَل ِة ِ
ِ
شاطب ُّ
ال ُمستوفي لل ُّ
ذهب ال ُجمهور إلى أنَّه يَجوز َذلك م َع ال َمعرفة والنَّكرة،
شروط بال َحرف،
َ
ي :إنَّه ال
ويَجوز أن تقَولِ :جئت َّ
للرغبة فِيكِ ،
وجئت َ
لرغب ٍة فيكَ  ،بين َما قا َل ال َجزول ُّ
شروط إالَّ إ َذا كانَ معرفةً ،ور َّد عليه ال َّ
يَجوز دُخول ال َحرف علَى ال ُمستوفي لل ُّ
ي
شاطب ُّ
استقرأَ
مهور ،ال سيَّما أنَّه
الرجوعُ إلَى َرأي ال ُج
مخالف ل ُجمهور النُّحاةِ،
بأنَّه
ُ
والواجب ُّ
ٌ
َ
ِ
آرا َء النُّحاة فل ْم يج ْد ْ
من يسن ُد له هذا القولَ.
ي ْ
ث َّم أفا َدنا ال َّ
ي َّ
ْتقراءٍ منه ،أْو م َّمن أخ َذ عنه
إن كانَ يز ُ
عن اس َ
عم ذلك ِ
بأن الجزول َّ
شاطب ُّ
27
َ
قوة قو ِلهْ ،
بخالَف ذلك فال يلت َفتُ إليه .
وإن كانَ ِ
فالَ إشكا َل في َّ
َّ
َ
جوز ذلك إال فِي َ
ضاف إليه ،قا َل اب ُْن َمالك :ال يَ ُ
ثالث ِة
وفِي مسأَلة َم ِ
جيء ال َحال منَ ال ُم َ
َمواض َع:
ْ
ً
عامال فِي ال َحالَ ( ،كا ْعتِ َكافِي صائ ًما).

ضاف ِ
َّ
األو ُل :إ َذا كانَ ال ُم َ
َّ
 والثههانيْ :
دداف جددز َء ال ُمضدداف إليدده ،ن ُحددوَ :ونَزَ ْعنَددا َمددا فِددي
ض ُ
أن يَكددونَ ال ُم َ
28
َ
َّ
فإن كلمدة (إخوانًدا) حدا ٌل مدن الضَّدمير ال َمخفدوض
ُور ِه ْم ِم ْن ِغ ٍل إِ ْخ َوانًا}
ُ
صد ِ
ضافة.
باإل َ
 الثَّالثْ :
نحدو قو ِلده
أن يكونَ مث َل
ِ
جزء ال ُمضاف إلَيه في ص َّحة االسْدتغَناء عنده ُ
29
فلدو لد ْم ْ
يكدن أحد ُد هدذه
ِيم َحنِيفًا}  ،ث َّم قا َل اب ُْن َمالكٍ ْ :
ت َعالى :فَاتَّبِعُوا ِملَّةَ ِإب َْراه َ
30
الثَّالث ِة ل ْم ْ
غير من َعقدٍت ألنَّده لد ْم يتَّفدق
يجز بالَ ِخالَفٍ  ،ول َّما كانَ ه َذا اإلجما ُ
ع َ
علَيدده جميدد ُع أهدد ِل ال َعصددرت ر َّده ال َّ
بعددض
غيددره عددن
ي ،وقددالَ :وح َكددى
ِ
ُ
شدداطب ُّ
ْدن ال َّ
ي ،ونقلَده ْ
شدجري ِ فدي
سدعادا ِ
عدن أبِدي ال َّ
ت اب ِ
البَصريِين إجازَ ته وه ُم الفَارس ُّ
والخالف في َها قدي ٌم.31
أماَليهِ ،
الربيع علَى ا ْب ِن مالكٍ عن َدما ْ
ْ
تار أنَّه ال
ضا َما اع
ومن ه َذا النَّوع أي ً
ْترض به اب ُْن أ ِبي َّ
َ
اخ َ
َّ
خبرا ْ
ُ
الربيع أنَّه
وسبب اع
َرط اإلفَا َدة،
اسم
ُ
عن جث ٍة إالَّ بش ِ
ابن أ ِبي َّ
ِ
زمان ً
ٍ
ْتراض ِ
يكون َ
ً
يقف ال َّ
الربيع ،محت َ ًّجا علَيه
حويين ،و ُهنَا
ابن أبِي َّ
خالف إجْ ما َ
ُ
ع النَّ ِ
َ
ي ِوقفة َمع ِ
شاطب ُّ
ب َدليل إجْ َماع ال َعرب ،ال إجماعِ النُّحاة ،فقَال:
ع النُّحاة ح َّجةٌْ ،
لكن فِي هذِه المسأَلة ك َيف يثبتُ اإلجماعُ ،مع َوجو ِد هذه األمثل ِة
إجما ُ
ب.
كالم العر ِ
في ِ
ُ
ث َّم َّ
يجوز
ابن مالكٍ قبلَه  ،لو سلم اإلجماعُ ،فإنَّه
إن ابنَ الطراوةِ والشلوبينَ ق ْد قاالَ بقو ِل ِ
ُ
صو ِل.
غير َما أجم َع علَيه عن َد أه ِل األ ُ
آخر ِ
إحداث قو ٍل َ
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ي مرة ً أب َ
أن ال َّ
فنج ُد هنَا َّ
َ
ومرة
عن العَرب،
طل
َّ
حدوث اإلجماعِ أصالً ب َما ور َد ِ
شاطب َّ
حدث ْ
َ
َ
واز
من ِخالف بينَ النُّحاةِ،
حدوث اإلجْ ماعِ ب َما
أبط َل
ومرة ًأبط َل اإلجما َ
َّ
ع ب َج ِ
ُ
َرط ْ
أن يخالفَه إجماعٌ مثله من مجتهدِي العَصر.
ُمخالف ِة اإلجماعِت بش ِ
يكون ال َّ
ُ
الربيع بأنَّه فاق ٌد
وبه َذا
ِ
ي ر َّد علَى إجماعِ اب ِْن أبِي َّ
شاطب ُّ
لشروط ا ْنعقا ِد اإلجماعِ
ذكرها فِي البَحث.
كاملةً التي سبَق ُ
قواعد االجماع عند الشاطبي
عايير اإلج َماع عنَد ال َّ
ُ
شاطبي ِ فِي القَواعد اآلتيَة :
سبق
وفِي َ
ضوء َما َ
يمكن أن نُوجز َم َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
محدِثين،
نحويين ُكمخالفة إجماعِ الفقَهاء ،وال ِ
 القا َ
األولىَ :مخالفة إجماِع ال ِ
عدة َ
شاطبيِ :وك ُّل ْ
وتتَّض هذه القَاعدة ُ من قو ِل ال َّ
عهم
عل ٍم أجم َع أربابُه علَى مسألَة ،فإجْ ما ُ
ح َّجة ،ومخالفَتهم خطأ ٌ ،32م َع ُ
خالف قو َل اب ِْن جنِي ِ ِفي َجواز ُمخالفَة
مال َحظة أنَّه به َذا
َ
إجْ ماعِ النَّحويِين.33
على الُّنحاة :
عدة ُ الَّثانية  :إجماعُ الفقَهاء َّحجة َ
 الَقا َ
سابِقة ،فق ْد نق َل ال َّ
عن الماوردي قولهَ :الدَّلي ُل ع َلى
وهذِه نتيجةٌ طبيَّعةٌ للقَاع َدة ال َّ
ي ِ
شاطب ُّ
ع الفُقَهاء ِعلَى أنَّه الَ
يجوز ْ
ُ
َّ
أن يقالَ:
أن
طف ( ث َّم) ال ت َكون ب َمعنى الوا ِو إجما ُ
حرف ال َع ِ
َ
ازوا ْ
ولكن أ َج ُ
ْ
ُ
بيمن هللا ث َّم يمنك .قالَ :ولو
أن يُقالَ :ه َذا
بالواو،
ه َذا بيمن هللا ويمنكَ ،
فروا إلَيها .قالَ :وفِي ال َحديث َّ
ْ
بعض اليَهو ِد قا َل ألص َحاب
أن
الواو َما ُّ
َ
كانت بمعنَى َ
َّ
َّ
النَّبي ِ صلى هللا علَيه وسلم :تَزعمونَ أنَّكم ال ت ُ ِ
شر َكون باهلل وأنت ُم تقُولونَ َ :ما شا َء هللاُ
ى هللا عل َيه وسلَّم فقالَ :ال ت َقولُوها ،وقولُواَ :ما شا َء هللا ثم
وشئِت .فذُكر ذلك للنَّبي صل َّ
34
ِشئْت .حدَّث به قاس ُم ُ
بن أصبغ .
ع النُّحاة له أحكا ُم إجماعِ الُفقهاءَّ ،
فه َذا تصري ٌ واض ٌ منه َّ
ألن الك َّل ناب ٌع من
أن إجما َ
ِمشكاةٍ واحدةٍ ،فيتَّحدا فِي ال ُّ
ت
الوق ِ
شروط واألنواعِ ،واألح َكام ،والحجيَّة ،وفِي َذات َ
عهم ح َّجة الَ
ُ
تجوز مخالفُته .
إجما ُ
اعتراض ال َّ
صفور فِي إعرابِه
ع
ضا يأتِي
ابن ُ
وعلَى هذه القَا ِعدة أي ً
ُ
ٍ
شاطبي ِ علَى ِ
ٌ
ْ
يسبق إَليه
الرج ُل زيدٌ) مبتدأ خبره محذُوف ،أنَّه لم
خصوص بال َمدح فِي قولك
ال َم
(نعم َّ
ِ
َ
ً 35
أح ٌد منَ ال ُمتقدِمينَ  ،ور َد علَى ْ
كالم سيبويه خطأ .
من ف ِهم
َ
وص بال َمدح والذَّم:
آخر عن َد قو ِل اب ِْن َمالك في تقدُّم ال َمخ ُ
ص ِ
و ِفي موضعٍ َ
36
َو ِإ ْن يُقَ َّد ْم ُم ْ
كَا ْل ِعل ُم ِن ْع َم ال ُم ْقتَنَى َوال ُم ْقتَفَى
ش ِع ٌر ِب ِه َكفَى
ْتبر َّ
وفيه َّ
خصوص بال َمدح
ُعرب ال َم
الرجلُ) ي ُ
ُ
نعم َّ
أن ابنَ مالكٍ اع َ
أن قو َلك( :زي ٌد َ
الرج ُل هو ،قالَ :وه َذا مردودٌت ل ُمخالفَة
نعم َّ
محذوفا ً د َّل علَيه َما قبلَه ،والت َّ ُ
قدير :زي ٌد َ
اإلج َماعِ.37
ْ
صيَغ ال ُمبالغة صيغةَ (فِ ِعيل) ككلم ِة
ومن ذلكَ أنَّه ل َّما زا َد
ُ
بعض النَّحويِين في ِ
ْترض ال َّ
مخالف لل َجماعةت فالَ يُعت ُّد به.
ي أنَ هذا
صديق) ،فاع
ٌ
َ
( َ
شاطب ُّ
كفى
44
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عصفُور ِفي َباب التَّع ُّجب ْ
ْترض ال َّ
من َوزن
ضا اع
ي ع َلى اب ِْن ُ
ولهذِه ال َقاعدة أي ً
َ
شاطب ُّ
فرق فيه
عرض فيها قوليْن للقد َماء ،ثم ذ َكر قوالً ثالثًا نس َبه الب ِْن ُ
عصفُور َّ
(أ ْف َعلَ) ،فإنَّه َ
بيْن ما كانَت همزتُه للتَّعديَّة كأع َ
اعترض
طى ،وبينَ ما همزتُه لغَير التَّعديَّة كأغفَى ،ثم
َ
ال َّ
صفور َّ
أن قولَه لم ْ
يقل به
ع
ي علَى هذا القو ِل الثَّال ِ
ير ُّد علَى اب ِْن ُ
ث ،فقالَ :والذي ُ
ٍ
شاطب ُّ
ي ،ويك ِفيه في الرد مخالفتُه لإلج َماع ،بنا ًء على َّ
َ
إحداث
أن
أحدٌ ،وال
َ
ذهب إليه نحو ٌّ
َ
ٌ
َ
َ
ُ
قو ٍل ثال ٍ
ث خرق لإلج َماع ،وهنَا نخر ُج من هذا الكالم بفائدتيْن:
َ
َّ
ُ
َّ
ع النحاة.
األُولَى :أن ُمخالفة اإلجماعِ ال ت َجوز حتى لو كانَ إجما َ
الثَّانيَّةَّ :
َ
إحداث قو ٍل ثال ٍ
عصر ال ُمتقدِمين وهي في َها على قوليْن
ضى
أن
ُ
ث في َمسأل ٍة ا ْنق َ
أجمعت علَى َّ
خر ٌق لإل َجماع ،ب َمعنى َّ
ْ
أن في ال َمسألة
عصور اإلجماع ِاألولَى
أن
فقطت ْ
َ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
قوليْن فقط ،معنَاه مخالفة إج َما ِعهم المنعق ِد قب َل ذلك ،وهذا يُدخلنا إلى القاعدة التالية،
وهي:
َ
َ
َّ
بعض النحويِين ْ
من صيَغ ال ُمبالغة صيغة (فِ ِعيل) ككلمة (صديق)،
كذلك عن َدما زا َد
ُ
فاعترض ال َّ
ي َّ
مخالف لل َجماعةت فال يُعت ُّد به.
أن هذا
ٌ
َ
شاطب ُّ
شرحه على األلفيَّة جوازَ ْ
تقول( :ما قائ ًما
ذكر اب ُْن النَّاظم في
ِ
السياق أي ً
وفِي ه َذا ِ
ضا َ
أن َ
38
ث فوهللاِ ما
كانَ زيدٌ) ،واستد َّل على َذلك بحدي ِ
الفقر أخشَى علي ُكم  ،ث َّم قالَ
َ
ال َّ
وبرح،
غير ال ُمقيَّد بالنَّفي ،أ َّما المقيَّ ُد بالنَّفي مث َل (ما زَ الِ ،
ي :ه َذا صحي ٌ فِي ِ
شاطب ُّ
َّ
ُ
َّ
صفار أنَّهم اتفقوا على ال َمنع.
وانفك ،وفتِئ)ت فإنَّه ال
عن ال َّ
يجوزت ل َما نُقل ِ
َ
قاس علَيه أ ْم الَ فِي ِمث ِل قو ِله تعالى :ث َّم
صدر حاال ه ْل يُ ُ
ك َذلكَ فِي َمسأل ِة ُوقوعِ ال َم ِ
َّ
ادعهن يأتينَّك سعيًا.39
َّ
العرب والَ
أجم َع البَصريُون وال ُكوفيُون علَى أنَّه الَ يُستعَمل من َذلك إال َما اسْتعملتْه
ُ
ضحك زي ٌد اتِكا ًء.
ُقاس علَيه ُ
ي ُ
غيره فالَ يُقا ُل جا َء زي ٌد بكا ًء وال َ
وشذَّ
يجوز القيَّاسْ ،
ُ
المبرد فقالَ:
تلف النَّقل عنهت فنَقل عنه قو ٌم أنَّه أجازَ ذلك
ِ
واخ َ
نحو (أتيتُه سرعةً) ،وق ْد ر َّج
مطلقًا ،ونَقل عنه ُ
آخرون أنَّه أ َجازه في َما هو نوعُ ال ِفعلُ ،
ال َّ
الرغم من كثرتِهت لسببيْن:
ي القو َل ب َعدم القيَّاس عليه علَى َّ
شاطب ُّ
ْ
يرى َّ
أن يد َهللا م َع

َّ
األول :عد ُم ُمخالف ِة ُجمهو ِر البَصرييِن وال ُكوفيِين ،إذ إنَّه َ
ال َجماعة ،والوحدة ُ ْأولَى من الفُرقة ،هذا ردُّه.
أن نسبةَ ما ور َد به ْ
 الثَّانيَّ :
من سماعٍ إ َذا
شتقت ال
َ
قيس ب َما ور َد بال َحال ال ُم ِ
ُ
إن ال َمسألةَ
ذكرت م َّما يجعلك تقو ُل َّ
ْ
ليست فِي ُمطلق ال َكثرة ،ب ِل ا ِلعبرة ُ فِي
ت َكاد ت ُ ُ
َّ
كثرة القو ِل الثانِي.
نِس َبة ال َكثرة فِي مقَابل َ
َّ
الحكم َّ
أوال علَى ُموافقَة
يبن حك َمه علَى هذ ِه العلة ،بل بنَى
والَ ب َّد أن أؤكد أنَّه لم ِ
َ
ألن ال َّ
سات َّ
ي ال يقي ُم حك ًما علَى
الجمه ِور ،ث َّم نسبة ال َّ
سماع ،ث َّم جا َء بالقيَّاس استئنا ً
شاطب َّ
نفر ٍد.40
ت َعلي ٍل ُم ِ
ْترض ال َّ
ي ِبدلي ِل اإلج َماع علَى اب ِْن معطٍ حينَ قالَ :توكي ُد ال ُمثنى بالنَّفس
وأيضا اع
َ
شاطب ُّ
41
سا ُهما وعينَا ُهما) ،فردَّه ال َّ
خالف فيه النَّحاة وال َعرب .
ي بأنَّه
وال َعين يُقال فِيه (نف َ
َ
شاطب ُّ
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ويرى َّ
م َّما سبقَ يتبيَّن َّ
أن فِي ال ُخروج علَيه
ي يقي ُم وزنًا إلجْ ماعِ النَّحويِينَ ،
أن الشاطب َّ
ظاهره صوابًا ،فيقولُ :الذِي يُقطعَ
َ
مزلَّة ق َدم ،وأنَّه يؤدِي إلى الخَطأ ،حتَّى وإن كانَ
ُ
فن ح َّجةت َّ
ُشك فيهَّ ،
به ،وال ي ُّ
ع معصو ٌم علَى ال ُجملَة،
ألن اإلجما َ
أن اإلجما َ
ع فِي ِ
كل ٍ
آخر الَئ ًما علَى اب ِْن َمالك خرو َجه علَى اإلجْ ماعِ :وهذه إحْ َدى
وضع
وقا َل في َم ِ
َ
غيره ،وقا َل َما لم يقلهْ
ُ
حيث خر َج فِي هذه ال َمسألة ْ
ابن مالكٍ ،
الغرائ ِ
عن ُحكم ِ
َ
من ِ
ب ِ
ُ
ترى ما فِي ُمخَالفَة اإلجْ َماع ْ
فخر ُق
من لزوم الخَط ِأ لل ُمخا ِلف ،وقا َل أي ً
ضاْ :
أحدٌ ،وأنتَ َ
42
ئ طبعًات َّ
عة
اإلج َماع ممتنِ ٌع ،و ُمخالفُه
مخط ٌ
ِ
ألن ي َد هللا مع ِال َجما َ
ع و القَلي ُل من
 القَاع َدة الثَّالثَة  :إ َذا
ع و القيَّاس  ،أ ِو اإلجما ُ
تعارض اإلج َما ُ
َ
سماع قُدِم اإلجماعُ :
ال َّ
رأي اب ِْن النَّاظم فِي شَرحه علَى األلفيَّة القائ ِل ب َجواز ْ
ذكرها ال َّ
أن
َ
شاطب ُّ
ي عن َدما نقَل َ 43
َ
َّ
الفقر أخشَى
ث فوهللا ما
تقولَ( :ما قائ ًما كانَ زيدٌ)  ،واستدل على ذلكَ ب َحدي ِ
َ
44
َّ
غير المقيَّد بالنفي ،أ َّما ال ُمقيد بالنفي مثلََ ( :ما
ي :ه َذا صحي ٌ فِي ِ
عليكم  ،قا َل الشَّاطب ُّ
َّ
صفار أنَّهم اتَّفقوا علَى
زالَ ،وبرح،
عن ال َّ
وانفك ،وفتئ) فإنَّه ال يَجوز ،ل َما ُنقل ِ
َ
َّ
َ
الَم ْنع ،45وذلك َّ
مهورْ ،أولى منَ التفرد بقو ٍل َجدي ٍد .
ألن االنحيازَ إلى قول ال ُج ِ
واز ْ
اسم (ال)
عرض
ع
ي اإلجما َ
أن ِ
َ
لرأي اب ِْن َمالكٍ ْفي َج ِ
ْ
ك َما قدَّم الشَّاطب ُّ
تنصب صفةٌ َ
46
َّ
َ
َ
صفور فِي ذلك ،وذكر
ع
عدمه  ،و ُمخالفَة اب ِْن ُ
أو رفعهما مطلقًا ،أي :في التركيب و َ
ٍ
ْترض ال َّ
أنَّه الَ يَ ُ
عصفور قائالً َّ
مذهب
إن
جوز إالَّ الفَت فقط ،فاع
ابن ُ
َ
َ
ي علَى ِ
شاطب ُّ
وابن خروف ،وال َّ
شلوبينَ وتالمذتِهت وه ُم ُ
حققين
ابن أبي
كالسيرافي،
سيبويه ،وال ُم ِ
ِ
ِ
ً
َ
ُ
ُ
حمال على ال َموضع،
وابن الضائع ،وسوا ُهما خالَ ابن عصفورت
الربيع،
جواز َّ
َّ
الرفع ْ
غيرهم ،ث َّم قا َل ال َّ
بالسماع ،وهو
س
ي ع ِقب ردِه عليه ِ
فالوجْ َهان َ
ائغان عنَدهم وعن َد ِ
ِ
شاطب ُّ
47
بالرد َح ٌ
قيق ،وي ُد هللا م َع ال َجماعة .
َ
ذكر أ َّن حك َمها م َع ما وليَها حكمها معه
وفِي َمسألة دُخو ِل هَمزة االسْتفهاَم على ال
َ
ُ
َ
عارية من الهمزةْ ،
عطفت علَى َما وليَها جازَ فِي ال َمعطوف وال َمعطوف عليه م َع
وإن ُ
َّ
العرض ،ثم قا َل ال َّ
ي :هذا َ ال ُحكم
الهمزة ما جازَ مع التَّجرد .ه َذا إ َذا ل ْم يقَصد
َ
شاطب ُّ
َ
وخالف فيه المازني ،وهو مردودٌت َّ
مت َّ ٌ
ألن موافقة ال َجماعة ْأولَى
فق علَيه بينَ األئ َّمة،
َ
48
ْ
من ُمخَالفت َهم .
الهوامش
 -1ابن مضاء :الرد على النحاة 74
 -2ابن حزم :النبذ في أصول الظاهري 54
-3

الشاطبي :المقاصد الشافية 619/1

 -4محمود فجال :اإلصباح في شرح االقتراح 163
 -5ابن جني :الخصائص192/1
 -6الشاطبي :المقاصد الشافية 234/3
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 -7الشاطبي :المقاصد الشافية 540/4
 -8الشاطبي :المقاصد الشافية 397/3
 -9الشاطبي :المقاصد الشافية 355/3
 -10المقاصد  ،60/3وراجع ابن الناظم :شرح األلفية 91
 -11المقاصد 279/3
 -12الحجر.47 :

-13

آل عمران.95 :

 -14المرادي :توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك () 707 /2
 -15السيوطي :الهمع 240/1

 -16الشاطبي :المقاصد الشافية 71/2
 -17ابن جني :الخصائص189/1

 -18الشاطبي :المقاصد الشافية  ،89/5مع مالحظة أن هذا اإلجماع أيضا ذكره البغدادي في خزانة
األدب لكن نسبه للمازري ،راجع البغدادي :الخزانة  ،40/11والذي في المقاصد هو الماردي
وهو الصحيح كما قال محقق النسخة.
 -19المقاصد 540/4
 -20ابن مالك :األلفية 43
 -21المقاصد 543/4
 -22كالم ابن الناظم في شرحه على األلفية  ،134والحديث ذكره البخاري في كتاب المغازي
 ،108/5ومسلم كتاب الزهد  ،2274وكالم الشاطبي في المقاصد  ،165/2وانظر المرادي:
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ()961 /2
 -23البقرة.260 :
 -24كالم ابن الناظم في شرحه على األلفية  ،134والحديث ذكره البخاري في كتاب المغازي
 ،108/5ومسلم كتاب الزهد  ،2274وكالم الشاطبي في المقاصد  ،165/2وانظر المرادي:
توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ()961 /2
 -25البقرة.260 :
 -26الشاطبي :المقاصد الشافية  ،441/3وهنا تنبيهان :األول :أن المبرد لم يشذ عن الجمهور بل ما
ثبت عنه أن المصدر إن كان من معنى الفعل جاز القياس عليه ،وإن لم يكن منه فال يقاس ،فال
يجوز أن يقال عنده جئته إعطاء (المقتضب  ،)234/3الثاني :مجيء الجملة حاال ،والمصدر
جزء منه ا فيجوز أن يقع حاال أيضا ،بهذا المنزع مال كثير من المحدثين إلى جواز قياس
استعمال المصدر حاال موفقا ،ومنهم الدكتور عبد هللا صالح الفوزان قال« :والصحيح أن ذلك
مقيس ،لكثرة ما ورد منه ،وال داعي للتأويالت التي وردت في كتب النحو ،وقولهم :إن ذلك ال
يقاس عليه ،لمجيئه على خالف األصل ،غير مقبول ،فكن كثرتها تبيح القياس ،وما الذي يقاس
عليه إذا لم تكن هذه الشواهد داعية للقياس عليها»(دليل السالك ،)253 :1 ،والصواب في
قبوله القياس ،لكن الباحث يرى أن يد هللا مع الجماعة ،وأن هذا االستعمال ينبغي التوقف فيه
على ما أقره إجماع البلدين.راجع ابن الضائع في اللمحة شرح الملحة  ،9-8والرضي في شرح
الكافية  ،38/2والسيوطي في الهمع 298/2
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 -27الشاطبي :المقاصد الشافية 7/5
 -28راجع المقاصد المواضع التالية على الترتيب 526/5-193 -193/9
 -29ابن الناظم :شرح األلفية 134
 -30البخاري  :الجامع الصحيح ،كتاب المغازي  ،108/5ومسلم كتاب الزهد 2274
 -31الشاطبي :المقاصد الشافية 165/2
 -32ابن مالك :شرح التسهيل  ،68/2وشرح الكافية الشافية 532/1والمرادي :توضيح المقاصد
والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ()548 /1
 -33الشاطبي :المقاصد الشافية  ،436/2وسيبويه بالكتاب 292/2

 -34الشاطبي :المقاصد الشافية  ،447/2وانظر شرح الكافية الشافية 532/1

مصادر و مراجع البحث :
األفغاني

سعيد
في أصول النحو ،دار الفكر  -دمشق – ط .ثالثة (1964م)

إلياس

منى
القياس في النحو ،دار الفكر – دمشق – ط أولى (1405هـ – 1985م).

أمين

أحمد محمد
ضحى اإلسالم ،القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر .1946-1935

األنباري

عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري ،أبو البركات ،كمال الدين األنباري ت 577هـ
اإلغراب في جدل اإلعراب .تحقيق األستاذ /سعيد األفغاني  .مطبعة الجامعة السورية (1377هـ ـ
1957م).
اإلنصاف في مسائل الخالف ،تحقيق الشيل /محمد محيى الدين  -المكتبة العصرية  .بيروت
(1407هـ ـ 1987م).
لمع األدلة– تحقيق أ /.سعيد األفغاني (1377هـ – 1957م) – مطبعة الجامعة السورية.
نزهة األلباء في طبقات األدباء ،تحقيق إبراهيم السامرائي مكتبة المنار ،الزرقاء – األردن الطبعة
الثالثة 1405 ،هـ  1985 -م

أنيس

إبراهيم
في اللهجات العربية،:مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،ط .الرابعة 1973م.
من أسرار اللغة ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة ،ط  1978 ،6م.

الباحسين

يعقوب عبد الوهاب
اإلجماع حقيقته وأركانه وشروطه ،مكتبة الرشد بالمملكة العربية السعودية الطبعة األولى
2008م
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أيمن عبد الحميد
نظرية التقعيد األصولي ،دار ابن حزم للطباعه والنشر والتوزيع2006 ،،

بشر

كمال
دراسات في علم اللغة ،الناشر :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع

ابن جني

أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ت392هـ
الخصائص بتحقيق األستاذ محمد علي النجار دار الكتب المصرية بالقاهرة 1952مـ.
المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،تحقيق علي النجدي ناصف
وعبد الفتاح شلبي ،نشر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية القاهرة.

حسان

تمام
األصول ،دراسة إيبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي ،دار الثقافة ،الدار البيضاء 1401هـ
اللغة العربية معناها ومبناها ،الناشر :عالم الكتب ،الطبعة :الخامسة 1427هـ2006-م
مناهج البحث في اللغة ،مكتبة األنجلو المصرية ،ط2001 2م.

حسن

عباس
اللغة والنحو بين القديم والحديث ،دار المعارف .ط ثانية
النحو الوافي  -دار المعارف  -الطبعة الخامسة عشرة

حسين

محمد الخضر
القياس في اللغة العربية ،المطبعة السلفية –القاهرة (1353هـ).

الخثران

عبد هللا
مراحل التطور النحوي  ،دار المعرفة للطبع و النشر .

أبو داوود

ستاني
الس ِج ْ
أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي ِ
(المتوفى275 :هـ)
المراسيل ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،الطبعة :األولى،
.1408

الراجحي

عبده
النحو العربي والدرس الحديث ،دار النهضة العربية ،بيروت1997 ،م.

الرازي

أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين
الرازي خطيب الري (المتوفى606 :هـ)
المحصول في علم األصول ،دراسة وتحقيق :الدكتور طه جابر فيا
مؤسسة الرسالة -الطبعة :الثالثة 1418 ،هـ  1997 -م.

العلواني  -الناشر:
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الدراسات الدينية وعلوم القرآن
ابن
الربيع

Impact factor ISI 1.273

أبي عبيد هللا بن أحمد بن عبيد هللا ،ابن أبي الربيع القرشي األموي العثماني اإلشبيلي
(المتوفى688 :هـ)
البسيط في شرح جمل الزجاجي ،تحقيق الدكتور عياد بن عيد الثبيتي ،دار الغرب
اإلسالمي ،بيروت لبنان ،الطبعة األولى1407 ،هـ1986/م.

ابن رشيق

أبو على الحسن بن رشيق القيرواني األزدي (المتوفى 463 :هـ)
العمدة في محاسن الشعر،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد -الناشر :دار الجيل-
الطبعة :الخامسة 1401 ،هـ  1981 -م.

الريسوني

أحمد
نظرية المقاصد عند الشاطبي ،الدار العالمية للكتاب اإلسالمي ،الطبعة :الثانية 1412 -
هـ 1992 -م

الزجاجي

عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي الزجاجي ،أبو القاسم (المتوفى337 :هـ)،
اإليضاح في علل النحو ،تحقيق مازن المبارك ،دار النفائس ،ط.1979 ،3
الجمل :تحقيق الدكتورة سلوى محمد عرب -طبعة معهد البحوث وإحياء التراث
اإلسالمي -جامعة أم القرى (1419هـ(

السيوطي

(عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي ت911هـ)
األشباه والنظائر في النحو ،تحقيق د .عبد اإلله نبهان وآخرين ،مطبوعات مجمع اللغة
العربية بدمشق ،دمشق1407 ،هـ= 1987م،
االقتراح في علم أصول النحو ،حققه وشرحه :د .محمود فجال ،طبعة :دار القلم ،دمشق،
ط األولى1989 – 1409 ،
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ،الناشر :المكتبة
العصرية  -لبنان  /صيدا،
المزهر.:تحقيق فؤاد علي منصور ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،الطبعة :األولى،
1418هـ 1998م
همع الهوامع :تحقيق :عبد الحميد هنداوي ،المكتبة التوفيقية – مصر.
إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي (المتوفى790 :هـ)

الشاطبي

اإلفادات واإلنشادات ،تحقيق محمد أبو األجفان ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األولى .1983
الموافقات :المحقق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ،الناشر :دار ابن عفان،
الطبعة األولى 1417هـ1997 /م
المقاصد الشافية شرح الخالصة الكافية ،تحقيق عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،
ومجموعة معه ،مركز إحياء التراث اإلسالمي بجامعة أم القرى ،ط1428 ،1هــ.
فتاوى اإلمام الشاطبي  ،حققها و قدم لها محمد أبو اإلجفان حقوق الطبع محفوظة
للمحقق  ،الطبعة الثانية . 1985
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