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 :مقدمة
إٌف البحث يف أصوؿ االستدالؿ عند ضلوم من النحاة ادلتقدمُت ىو حبث يف اخللفية الفكرية اليت كانت توجهو يف 
اختياراتو النحوية، إذ إف النحو قائم يف أساسو على الدليل، كالدليل ػلتاج يف إيراده إىل دراية بو كبكيفية االستدالؿ بو، كإىل 

 منذ أف بدأ التأليف يف أصوؿ االستدالؿ النحوم. 1و األصوليوفىذا تنبو علماء النح

فإذا كاف حبث النحاة األكائل يدكر حوؿ األدلة التفصيلية لعلم النحو، باعتبارىا أدلة يصح أف تبٌت عليها القاعدة النحوية 
ا أك جواز رليء التمييز معرفةن...، احملٌكمة يف توجيو الكالـ العريب، صحةن كفسادنا، كاالستدالؿ مثال جلواز رليء احلاؿ خب 

فإف األصوليُت الذين جاؤكا من بعدىم نظركا إىل األدلة التفصيلية بغَت العُت اليت ينظر هبا أكلئك، إذ كاف األصوليوف يسعوف 
رج الباحث من حضيض التقليد إىل يفاع على الدليل ، كذلك  2بناء على عمل النحاة إىل استخالص أدلة إمجالية، زبي

بحث يف حجية القرآف كالقراءات، كأنواع القياس النحوم، كالزمن الذم يصح فيو االحتجاج بالشعر كالنثر كغَت ىذا من كال
 األصوؿ.

على  البحث يف أدلة النحو اإلمجالية، من حيث ىي أدلتو،  -كما قاؿ السيوطي   -كاف عمل األصوليُت إذا مبنيا 
كعلى ىذا السمت جاءت تصانيف العلماء األكائل كابن جٍت يف "اخلصائص"،  ،3ككيفية االستدالؿ هبا، كحاؿ ادلستدؿ هبا

كابن األنبارم يف رسالتيو "دلع األدلة" ك"اإلغراب يف جدؿ اإلعراب"، كتبعهم السيوطي يف "االقًتاح" ، فكاف عملهم يتجلى 
صياغتها كترتيبها كشرحها، كسبييز صحيحها يف الرجوع إىل ادلدكنات النحوية القدؽلة، كاستنباط أصوؿ االستدالؿ منها كإعادة 

 من سقيمها.

لكن ىناؾ نوع من البحوث فرض كجوده أيضا يف الدراسات النحوية احلديثة، كاف عٌلو الرجوع إىل ادلصدر األكؿ الذم 
اء األصوليُت كاف هنل منو العلماء األصوليوف، بغية إعادة النظر يف تعامل النحاة األكائل مع األدلة النحوية، كذلك ألف العلم

مبٌت عملهم على االجتهاد يف استنباط األصوؿ، فهم إف كانوا قد أصابوا يف أشياء كثَتة فمن ادلمكن أف غلانبوا الصواب يف 
أشياء أخرل، كقد يكوف فاهتم من الكتب النحوية ما ىو أىل الستخالص أصوؿ االستدالؿ منو، فكاف من ادلفيد أف نرجع 

ية استنطاقو، كزلاكلة الوقوؼ على بعض ما ينطوم ربتو شلا يتصل دبوضوع حبثنا، يقوؿ سباـ حساف: إىل تراثنا النحوم بغ
"كلست أهتم ادلؤلفُت يف أصوؿ النحو بأف التفاصيل النظرية مل تكن كاضحة يف أذىاهنم، إذ لو كاف األمر كذلك دلا استطاعوا 

من ادلعلومات دكف إثبات، ألهنم اتكلوا على شيوعها يف زماهنم، أك  أف ػلسنوا التطبيق، ككل ما أكجهو ذلم أهنم تركوا الكثَت
 .4ألهنم مل غلدكا من الضركرم إثباهتا"

لذا كاف البحث يف مدكنة ضلوية قدؽلة عن أصوؿ االستدالؿ النحوم أمرا مشركعا لكل باحث، ككاف ىذا ىو ادلبدأ الذم 
ديثي يف كتاهبا "الشاىد كأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو"، ككذلك سار عليو كثَت من الباحثُت ادلعاصرين، شأف خدغلة احل

زلمد إبراىيم خليفة يف "أصوؿ النحو يف اخلصائص البن جٍت"، كغَتعلا من الباحثُت، ككذلك سرنا على ىذا النهج يف حبثنا 
اط أصوؿ االستدالؿ النحوم ادلوسـو بػ"االنتصار لسيبويو على ادلبد" مصدرا يف استنب 5ىذا، إذ ازبذنا من كتاب ابن كالد

 منو، فكانت الغاية اليت من أجلها عقدنا ىذا البحث تتجلى يف أمرين اثنُت:
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الوقوؼ على تصور ابن كالد ألدلة النحو اإلمجالية، سواء من حيث مفاىيمها كأنواعها أـ من حيث شركطها  أوال: -
 كضوابطها، كاقتصرنا منها على دليلي اإلمجاع كاستصحاب احلاؿ.

معرفة الكيفية اليت كٌظف هبا ابن كالد ىذه األصوؿ النظرية يف رده على ادلبد، كذلك بعقد ادلقارنة بينها كبُت ما  ثانيا: - 
 جاء بو غَته من العلماء الذين أسهموا يف العناية بأصوؿ االستدالؿ النحوية.

إلمجالية اليت قاـ عليها النحو العريب، كاليت إف الكالـ عن االستدالؿ النحوم ىو كالـ عن األصوؿ كاألحكاـ النحوية ا
،  كىي مل تكن 6ربكمت ككجهت التفكَت النحوم عند النحاة، "ككانت دلؤلفاهتم كالشرايُت اليت سبد اجلسم بالدـ كاحليوية"

كاف حاضرا يف يف زماف ىؤالء النحاة رلردة كاضحة ادلعامل كما نعهدىا اليـو يف كتب األصوؿ، إاٌل أف كعيهم هبا كبضركرهتا  
أذىاهنم، فبواسطتها تعامل النحاة األكائل مع ما كجدكه من كالـ العرب، إف من حيث الركاية للشواىد النحوية كضوابطها، 
أك من حيث الدراية باألحكاـ اليت ؽلكن استخالصها منها، كبواسطتها استطاع النحاة أف غلعلوا من القياس النحوم جهازا 

بكالمها، كأف غلعل منو كالما عربيا  -شلا مل يكن للنحاة بو عهد يف النقل-جٌد من أساليب العرب قادرا على أف ييلحق ما 
 مقبوال.

ككانت احملاكالت األكىل الستنباط أصوؿ االستدالؿ النحوم من كالـ النحاة األكائل ىي زلاكلة أيب بكر بن السرٌاج يف 
على التتبع كادلالحظة مث الوصف كالتحليل، كأخَتا االستنباط  "األصوؿ" كابن جٍت يف "اخلصائص" ، ككاف عملهم يرتكز

كالتأصيل، مث جاءت بعد ذلك زلاكلة األنبارم كالسيوطي بعده، فكاف أف مجعوا ما تفٌرؽ من كالـ النحاة األصوليُت، 
ا، كىو شلا ؽلكن كراجعوه كحذفوا منو كأضافوا، مث تتالت التصانيف يف أصوؿ االستدالؿ منذ عصر السيوطي إىل عهدنا ىذ

 أف يوزعو الناظر فيو من حيث اجلملة على صنفُت:

صنف من ادلؤلفات ارتبط بكتاب "االقًتاح" للسيوطي، شرحا كربشية، كاختصارا كتعليقا، كمنو كتاب "داعي الفالح  -
طي االقًتاح" البن دلخبآت االقًتاح" البن عالف، ك"ارتقاء السيادة" أليب زكريا الشاكم، ك"فيض نشر االنشراح من ركض 

 الطيب الفاسي.

صنف من ادلؤلفات ظهر يف العصر احلديث، أعاد النظر يف كالـ العلماء األصوليُت األكائل يف أصوؿ االستدالؿ  -
النحوم، فجاءت التآليف فيو على ظلط من التجديد يف ادلادة كالتصنيف كالتبويب، كأضافت إىل أصوؿ النحو بعض ادلباحث 

 إليها األصوليوف القدامى، كمبحث العامل كالتأكيل كغَتىا.اليت مل يتطرؽ 

 حول كتاب "االنتصار لسيبويه على المبرد" البن والد

كتاب "االنتصار" يف أصلو كتاباف، األكؿ كتاب ادلبد "مسائل الغلط"، كالثاين انتصار ابن كالد لسيبويو على ادلبد، أما  
د ردا على بعض ادلسائل اليت رأل أف سيبويو  غًلط فيها، فتتٌبع كالـ سيبويو يف كتاب "مسائل الغلط"، فهو كتاب ألفو ادلب 

الكتاب بالبحث كالتنقيب، فجاءت مسائل الغلط اليت استخرجها منو موزعة على مجيع أبواب الكتاب، من أكؿ باب"رلارم 
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من ادلكتبة العربية، كمل يبق منو إال ما  أكاخر الكلم" إىل أبواب مسائل الصرؼ يف آخر الكتاب، كىو يعد من الكتب ادلفقودة
 نقل ابن كالد يف "االنتصار" منو.

ألفو صاحبو انتصارا لسيبويو على ادلبد، إال أنو سار فيو متبعا  -كما يبدك من عنوانو   -أما كتاب "االنتصار" فهو كتاب 
مل معادلو يف أنو: أكال قاـ التقد م بُت يدم منهجا علميا زٍلكما، غلمع فيو بُت حسن الًتتيب كسهولة العبارة، كؽلكن أف صل

رده على ادلبد دبقدمة قصَتة ذكر فيها قصده من تأليف كتابو "االنتصار"، قاؿ فيها: "ىذ كتاب نذكر فيو ادلسائل اليت زعم 
أنو يذكر مجيع ما ، كىو ال يريد هبذا 7أبو العباس زلمد بن يزيد أف سيبويو غلط فيها كنبينها، كنرد الشبو اليت حلقت فيها"

-يف غَت ادلقدمة  -اختلف فيو ادلبد مع سيبويو، بل عٌت ما مجعو ادلبد من مسائل يف كتاب "مسائل الغلط"، قاؿ ابن كالد 
 .8: "إال أننا نقتصر على ادلسائل اليت مجعها زلمد بن يزيد كألفها يف كتابو"

، يقصد 9د رد على سيبويو "برأم نفسو كرأم من دكف سيبويو"مث ذكر ابن كالد ما دفعو إىل ىذا التأليف، كىو أف ادلب 
بذلك أف ادلبد اعتمد يف الرد على رأيو دكف استدالؿ قائم على أصوؿ معتبة، أك أنو جنح إىل آراء من ىو دكف سيبويو يف 

باع احلق، كإف كاف ىذا شلا العلم كالتمٌكن، مث بعد ذلك أكرد ابن كالد أنو التـز يف ردكده منهج احلياد كالعدؿ يف الرد كات
، كبعد ىذه ادلقدمة ادلوجزة انتقل إىل ذكر ادلسائل اليت خطٌأ 11كأمحد سلتار عمر 10شكك فيو بعض الدارسُت كشوقي ضيف

فيها ادلبد سيبويو، فيبدأ بذكر كالـ سيبويو بنصو كما نقلو ادلبد، مث يثٌٍت بنص اعًتاض ادلبد، كؼلتم بذكر أكجو رده على 
 .ادلبد

بتتبع مسائل كتاب "االنتصار" صلد ابن كالد يسلك سبيال كاحدا يف الرد ال يكاد يتخلف عنو إال قليال، كىو أنو يعمد 
إىل كالـ سيبويو كما نقلو عنو ادلبد فيوثٌقو، مث يبُت ما بٍت عليو كالـ سيبويو من أصوؿ ضلوية، كيعضدىا كؽلثل ذلا، مث بعد 

فيقٌسمها حبسب قوهتا، كيشرع يف الرد عليها كاحدا كاحدا مفتتحا بقولو "أما قولو كذا  ذلك يأيت إىل اعًتاضات ادلبد
 فاجلواب عنو كذا"، كقد يقدـ اعًتاضو على ادلبد على انتصاره لسيبويو.

 توِقف دراسة كتاب "االنتصار لسيبويه على المبرد" على حقيقتين اثنتين هما:

د يف كثَت من األحياف على القواعد النحوية اليت سطرىا النحاة قبلو، كغلعلها كوف ابن كالد يعتمد يف رده على ادلب   -
حجة قائمة بنفسها يف دحض اآلراء اليت خالف فيها ادلبد سيبويو، فهو ال ينكر ىذه القواعد كال صحة االحتجاج هبا، 

بياهنا كتوضيحها كبتصحيح إسقاطها على لذلك نراه يف كثَت من األحياف يقتصر يف الرد على ادلبد عليها، فال يكتفي إال ب
 ادلسألة ادلختلف فيها.

أف ابن كالد يف جانب آخر غلعل من بُت أدكاتو يف االستدالؿ ما ييعرؼ يف زمنو تال زمنو بأصوؿ االستدالؿ النحوم،  -
ند علماء األصوؿ ادلتأخرين كقد سبثلو يف كتاب "االنتصار" أحسن سبٌثل، فال غرك أف نراه يف كثَت من ادلواضع يوافق ما جاء ع

 عنو.
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 اإلجماع -1

 حجيته ومنزلته بين األدلة -1-1

مع علماء أصوؿ النحو على اعتبار أصلُت أساسيُت من أصوؿ النحو، كعلا النقل كالقياس، كاختلفوا فيما دكف ذلك،  غلي
احلاؿ كاألنبارم يف "دلع  فمن العلماء من اكتفى هبما كابن جٍت يف "اخلصائص"، كمنهم من أضاؼ إليهما استصحاب

 األدلة"، كمنهم من أضاؼ استصحاب احلاؿ كاإلمجاع، كصنيع السيوطي يف "االقًتاح".

، إال أف ىذه 12كأكرد السيوطي يف قوؿو نسبو البن جٍت يف "اخلصائص": "أدلة النحو ثالثة: السماع كاإلمجاع كالقياس"
العمرم: "فإف ىذا افتئات من السيوطي على ابن جٍت، فهو مل يقل النسبة من السيوطي ال تصح عند التحقيق، يقوؿ زلمد 

ذلك، كىذه العبارة مل ترد يف "اخلصائص" إطالقا، كلكنو دلا رأل ابن جٍت قد عقد بابا يف اخلصائص مساه "باب القوؿ على 
 .13الث، كرٌكب ىذه العبارة"إمجاع أىل العربية مىت يكوف حجة" أخذ بظاىر ىذا العنواف، فنسب إليو القوؿ هبذه األدلة الث

أصل "اإلمجاع" من أصوؿ النحو اإلمجالية، ىو أنو  -كاألنبارم من بعده  -كلعل العلة اليت من أجلها ال يعتب ابن جٍت 
يعتبه أصال غلوز أف ييعًتىض عليو بدليل أقول منو، كىذا الرأم يضعف إذا ما علمنا أف القياس أيضا من أصوؿ االستدالؿ 

 ى صحة االستدالؿ بو، كمع ذلك يػيرىٌد إذا ما عارضو دليل نقلي.اجملمع عل

فبقيت علة أخرل لعلها تسوٌغ مذىب ابن جٍت، كىي أنو إظلا مل يعتب اإلمجاع أصال يستدؿ بو ألنو دليله ال يقـو أصال 
لسيوطي: "ككل من إال بدليل آخر من أدلة النحو، سواء كاف دليل نقلو أـ دليل عقل، كىذا الرأم أيضا يضعف بقوؿ ا

 ، فالقياس أيضا يدخل يف ىذا احلكم.14اإلمجاع كالقياس ال بد لو من مستند من السماع"

لكن الذم يظهر يف ادلسألة أف افتقار اإلمجاع لدليل النقل أك العقل ؼلتلف عن افتقار القياس لدليل النقل، فاإلمجاع إظلا 
من باب التقوية، يقوؿ فخر الدين الرازم: "فائدة اإلمجاع أنو يكشف عن ييذكر بعد أف ربٌرر أدلة النحو األخرل، فيؤتى بو 

، أم أنو إظلا يذكر "ليزيد احلكم تأكيدا كثبوتا"، أما القياس 15كجود دليل يف ادلسألة من غَت حاجة إىل معرفة ذلك الدليل"
لكنو ال يلبث أف يثبت استقاللو  فهو دليل قائم بنفسو يف االستدالؿ، كإف كاف قد خرج يف األصل من رحم دليل النقل،

 عنو، ككفايتو يف االستدالؿ النحوم.

غاب ىذا األصل أيضا عند بعض من حبث يف علم أصوؿ النحو من ادلعاصرين، كتماـ حساف كزلمد سامل صاحل كزلمد 
هنما ؽلثالف بداية عيد، يقوؿ سباـ حساف يف ذلك :"كىكذا يبدك لنا أف أىم األدلة على اإلطالؽ علا السماع كالقياس، أل

 . 16النحو كهنايتو"

أشرنا إىل أنو قد يعارىض دليل اإلمجاع عند بعض العلماء، كمنهم ابن جٍت نفسو، يقوؿ: "اعلم أف إمجاع أىل البلدين إظلا 
يكوف حجةن إذا أعطاؾ خصميك يده أال ؼلالف ادلنصوص، كادلقيس على ادلنصوص، فأما إف مل يعط يده بذلك فال يكوف 

هم حجة عليو، كذلك أنو مل يرد شلن يطاع أمره يف قرآف كال سنة أهنم ال غلتمعوف على اخلطأ كما جاء النص عن رسوؿ إمجاع
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لىة"، كإظلا ىو علم منتزع من استقراء ىذه اللغة، فكل من فرؽ لو  اهلل صلى اهلل عليو كسلم، من قولو"أٌميًت ال ذبىٍتىًمعي عىلىى ضىالى
 .17اف خليل نفسو، كأبا عمرك فكره"علة صحيحة كطريق هٍنجة، ك

طلليص من كالـ ابن جٍت ىذا إىل أف حجية اإلمجاع ال تثبيت إال إذا مل يعاًرض نصا أك مقيسا على نص، فيجوز آنذاؾ 
معارضتو، كىذا ما يؤكِّد على أف اعتبار اإلمجاع دليال قائما من أدلة االستدالؿ اعتبار ضعيف، كىو ما يفسر خركج كثَت من 

 ماء النحاة عن ىذا األصل، كال سيما ابن مالك.العل

أبو البقاء العكبم: "لكن  -مثال  –لكن مع ذلك بقي بعض العلماء على اعتبار ىذا األصل أصال ال غلوز رده، يقوؿ 
: "فإف التـز ىذا خالف مجيع -كىو يعيب على ضلوم خالف اإلمجاع  -، كيقوؿ الرماين 18سلالفة األقدمُت ال ذبوز"

يُت، ككفى بذلك عيبا سلالفتو مجيع أىل الصناعة، كما لو خالف سلالف يف مسألة من اذلندسة مجيع أىل الصناعة النحو 
لكاف ذلك عيبا، ككذلك لو خالفهم يف مسألة قد أمجعوا عليها يف اجلب كادلقابلة، كمنزلتو كمنزلة من خالف مجيع العقالء يف 

 .19قوؿ، ككفى هبذا عيبا كخزيا"أمر من األمور كادعى أف عقلو فوؽ مجيع الع

، 20من خالؿ نص ابن جٍت السابق كمن خالؿ كالـ السيوطي ييعٌرؼ اإلمجاع بأنو "إمجاع ضلاة البلدين، البصرة كالكوفة"
كمن العلماء من يوٌسع دائرة اإلمجاع ليشمل كل علماء النحو، يقوؿ الشوكاين: "اإلمجاع ادلعتب يف فنوف العلم ىو إمجاع أىل 

الفن، العارفُت بو دكف من عداىم، فادلعتب يف اإلمجاع يف ادلسائل الفقهية قوؿ مجيع الفقهاء، كيف ادلسائل األصولية قوؿ ذلك 
، كلعل ىذا القوؿ يىبعيد أماـ الواقع النحوم، إذ قٌلما 21مجيع األصوليُت، كيف ادلسائل النحوية قوؿ مجيع النحويُت، كضلو ذلك"

بة على رأم دكف أف ذبد بينهم من ؼلالفو، فتعريف الشوكاين أقرب إىل الداللة اللغوية للفظ غلتمع العلماء النحاة قاط
 اإلمجاع، كتعريف ابن جٍت كالسيوطي أقرب إىل ادلنطق العقلي.

 دليل اإلمجاع عند ابن كالد -1-2

يف كتاب "االنتصار" أكثر من يعتب ابن كالد النقل كالقياس أقول أصوؿ االستدالؿ اإلمجالية، لذلك جاء استداللو هبما 
غَتعلا من األصوؿ، كأكؿ ما يذكر يف ىذا الباب من كجوه االستدالؿ اليت تأيت عنده يف الرتبة تابعة لألصلُت السابقُت أصل 

 اإلمجاع.

وده فقد استدؿ ابن كالد هبذا األصل يف عدة مواطن من "االنتصار"، كابن كالد يف كلٍّ منها مل يأت بكالـ يٌبُت بو مقص
من اإلمجاع، كمٍن ًمنى النحاة يصح أف يقاؿ عن إمجاعهم إمجاع، كلكننا مع ذلك كقفنا على كلمة لو تفيد بشكل صريح أف 

 -أم ادلبد  -اإلمجاع ال يصح انعقاده كال االحتجاج بو إذا كاف سيبويو خارجا من دائرة النحاة اجملمعُت، قاؿ: "أما ادعاؤه 
، كىذا 23 22سيبويو، فمخالفتو تبطل اإلمجاع الذم ذكره لو كاف كل من سواه يوافق زلمدا" اإلمجاع يف مسألة خالف فيها

 إظلا يدؿ على تعلق ابن كالد بسيبويو، كمنزلتو عنده. 

إف ادلتتبع للمواضع اليت استدؿ فيها ابن كالد بدليل اإلمجاع ليالحظ بشكل جلي أف ابن كالد ال غلعل ىذا الدليل أصال 
ل غالبا ما غلعلو مشفَّعا بأصل غَته، إذ "ال مانع أف يكوف للحكم الواحد أدلة متعددة من ضمنها قائما بنفسو، ب
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، فيأيت باإلمجاع تأكيدا لصحة ادلسألة ادلستدؿ عليها، كقد يكوف ىذا الدليل نقال أك قياسا، كضلن نسوؽ ما ظلٌثل 24اإلمجاع"
 بو لذلك من خالؿ مسألتُت:

علق بتكرير )أما( يف أكؿ الكالـ أيلـز أـ ال؟ فاستدؿ ابن كالد جبواز ذلك قياسا على )ال( ذكر ابن كالد يف مسألة تت -
اليت للنفي، قاؿ: "تقوؿ )ما قاـ ال زيد كال عمرك(، كإف شئت قلت )ما قاـ زيد كال عمرك(، فإف شئت أكدت النفي كزدت 

ادلتقدمُت ؽلتنع من إجازة حذفها يف قولك )خذ  ، مث قاؿ: "كال أعلم أحدا من النحويُت25)ال( أكال، كإف شئت حذفتها"
الدراىم كإٌما الدينار("، فبدأ ابن كالد يف ادلسألة بذكر جواز عدـ تكرير )إما( يف أكؿ الكالـ قياسا على )ال(، مث أتى بعده 

 بدليل اإلمجاع،  فذكر دليل اإلمجاع بعد ذكر دليل القياس. 

ذه ادلسألة مل ينسبو يف ادلسألة اليت أجازىا إىل نقض الباب، كقد أجاز كقاؿ يف مسألة أخرل: "كلو تأمل زلمد ى -
النحويوف ىذه الكلمة كزلمد معهم )أين تظن زيدا؟(، ال اختالؼ بينهم يف ذلك، إذ جاء عن العرب يف قوؿ 

 الشاعر:]البسيط[

"  26"أباألراجيز يا ابن اللـؤ توعدين          كيف األراجيز خلتي الٌلؤـي كاخلوري

 هذا إمجاع بعد نقل، إذ ذكر ابن كالد دليل النقل مستشهدا بالبيت مث أردفو استداللو باإلمجاع.ف

 فاإلمجاع إذف دليله معتب من أدلة االستدالؿ النحوم، لكن كيفية االستدالؿ بو عند ابن كالد تشي بأمرين اثنُت:

 وة النقل كالقياس يف االستدالؿ.أف اإلمجاع عند ابن كالد ال يقول ق -

 أف اإلمجاع إظلا يذكر ليزيد احلكم تأكيدا كثبوتا. -

 استصحاب الحال -2

 تعريفه ومنزلته بين األدلة -2-1

"االستصحاب يف أصل الوضع االستفعاؿ من الصحبة، كىي ادلالزمة كاستمرار الصحبة، كىي نظرية يف أصوؿ النحو 
، كىو 27تطبيق يف مصنفاهتم، لكن أحدا منهم مل يضع معامل ىذه النظرية مكتملة غَت األنبارم"طٌبقها النحاة القدماء أؽٌلا 

، كيف دراستنا ألصوؿ 28الذم يعرٌفو بقولو: "إبقاء حاؿ اللفظ على ما يستحقو يف األصل عند عدـ دليل النقل عن األصل"
من ادلباحث األصولية، ال بد قبل اخلوض يف الدراسة  االستدالؿ النحوية الحظنا أف درسة األصوؿ كالفركع تتنازعها رلموعة

 أف ظليز بينها، كىي كالتايل: 

 األصل كالفرع يف مبحث القياس النحوم. -

 األصل كالفرع يف استصحاب احلاؿ. -

 األصل كالفرع يف احلديث عن دليل شهادة األصوؿ.  -
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حاب احلاؿ، فالقياس النحوم ىو محل فرع على أصل لكن الذم يعنينا ىنا ىو األصل كالفرع بُت القياس النحوم كاستص
، أم من  جلامع بينهما مع إحلاؽ حكم األصل بالفرع، كاألصالة يف ىذا التعريف ليست أصالة حقيقية من حيث ادلفهـو
حيث سبق الوجود، لكنو حكم أيطلق اصطالحا على العنصر ادلقيس عليو، سبييزا لو عن مقابلو كىو ادلقيس، كالدليل على 
ذلك أنو يف قياس الشبو ال ػلضر معٌت األصالة احلقيقية، فقد ػلمل فيو نظَت على نظَته، كيكوف قياسا صحيحا، كػ"محل 

، شلا يدؿ على أف األصالة 30، بل قد ػلمل األصل على الفرع29)غَت قائم الزيداف( على )ما قائم الزيداف(، ألنو يف معناه"
 يقي. كالفرعية ىنا ليست دبعناىا اللغوم احلق

أما األصل يف استصحاب احلاؿ فهو "احلكم الذم يستحقو بذاتو، كىو حكم تقتضيو طبيعتو"، فاألصالة فيو حقيقية، 
، كذلك مثل أصالة 31"كادلتأمل ذلذه األصوؿ يدرؾ أف ىناؾ عالقة أصالة حقيقية بُت األصل كالفرع يف باب االستصحاب"

 .32باألفعاؿ يف البناء كأصالة األمساء يف اإلعرا

 .33مث إف احلديث عن الفرع يف استصحاب احلاؿ ال معٌت لو، خبالؼ الفرع يف القياس النحوم الذم ىو من عناصره

ككنا نوٌد بعد ىذا أف نعرج على كالـ سباـ حساف  يف "األصوؿ" كمن تبعو من الباحثُت كمحمد سامل صاحل، من جهة 
وا عن سنن العلماء القدامى فيو، لكن ادلقاـ ال يسع لذلك ىنا، أهنم أدخلوا يف أصل استصحاب احلاؿ ما ليس منو، كخرج

لكن حسبنا أف نعطي مثاال على نتيجة عدـ التفريق بُت كجوه أدلة االستدالؿ من كالـ زلمد سامل صاحل، يقوؿ: "كأما 
ال باألصل، كىو فيمكن أف يعد من األدلة ادللحقة بالقياس باعتباره استدال -أم شهادة األصوؿ  -االستدالؿ باألصوؿ 

ادلقيس عليو، كإف كاف األكىل بو أف يلحق باستصحاب احلاؿ ال بالقياس، كلكن ؽلكن التماس العذر لألنبارم على أساس 
، فجمع بُت ثالثة أدلة يف كالـ كاحد دكظلا سبييز بينها، ككانت النتيجة 34أف األصل كالفرع يدخالف يف باب القياس من كجو"

 ر لألنبارم، كالباحث أحق أف ييلتمس لو.أف يلتمس الباحث العذ
استصحاب احلاؿ ىو األصل الرابع الذم يذكر العلماء عندما يعٌددكف أدلة النحو اإلمجالية، كأسلفنا يف أكؿ الفصل أف 

من ال غلعل أصل االستصحاب أصال معتبا من أصوؿ االستدالؿ، كقد  -نقصد زلمد العمرم  -من الباحثُت ادلعاصرين 
 الباحث من األدلة ما يلي: ساؽ ىذا

"أف استصحاب احلاؿ حكمه كليس دليال كما قالوا، فأنت حُت تقوؿ: )استمسكت باالستصحاب يف ىذه ادلسألة(  -
 فإنك إظلا قلت )أحكمي يف ادلوضع ادلختلف فيو باحلكم األصلي(.

 أف الدليل على حكم االستصحاب ىو عدـ الدليل. -
 " كبُت ما مساه أبو البكات األنبارم "االستدالؿ بعدـ الدليل(. أنو ال فرؽ بُت  "االستصحاب -

 أنو ال فرؽ بُت "االستصحاب" كبُت ما مساه السيوطي "الدليل ادلسمى بالباقي".  -

أف ادلستصحب حلكم األصل ال ػلكم هبذا احلكم حىت ينظر يف ادلسألة ادلختلف فيها، مث يربط بينها كبُت ادلسائل اليت  -
ذلك األصل، مث غلد أف العلل اليت أخرجت تلك ادلسائل ال كجود ذلا يف ادلسألة ادلنظورة، فيبقيها على خرجت عن 

 .35األصل"
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كإىل مثل ىذا خليص زلمد إبراىيم صادؽ خليفة يف دراستو لالستصحاب عند ابن جٍت، حيث انتهى إىل القوؿ إف 
قياس يعٍت التمسك بو ما عدـ دليل اإلخراج كالتحوؿ، استصحاب احلاؿ من مستلزمات القوؿ بالقياس، ألف القوؿ بال

 .36فاالستصحاب شيء عقلي يستلزمو القياس
كرغم أف األنبارم يعد استصحاب احلاؿ أصال من أصوؿ االستدالؿ النحوم إال أنو يعده من األدلة الضعيفة، كذلك 

احلاؿ من أضعف األدلة، كذلذا ال غلوز  ألنو ال يثبت إذا ما عورض بدليل نقل أك عقل، يقوؿ  األنبارم: "كاستصحاب
 .37التمسك بو ما كجد ىناؾ دليل"

 استصحاب الحال عند ابن والد-2-2

كقد استدؿ ابن كالد هبذا األصل سَتا على هنج القدماء من النحاة كسيبويو كادلبد كابن السرٌاج، لكن ادلواضع اليت أكرد 
ة كثرة األدلة السابقة، لذلك مل صلد منها إال ما يقرب من ثالث مواضع فيها ابن كالد ىذا النوع من االستدالؿ ليست كثَت 

 من كتاب "االنتصار"، نذكرعلا فيما يلي:
 رد ابن كالد على ادلبد يف قولو إف )دـ( على )فعىل(، بدليل قوؿ الشاعر: -

 "فلو أنا على حجرو ذحبنا           جرل الٌدمىياف باخلب اليقًُت"
لى ىذا االعًتاض بأف ")دمىياف( التعويض فيها من حركة اإلعراب اليت كانت يف ادليم إذا قلت فأجاب ابن كالد ع

)دـه("
 .39، مث قاؿ: "فػ)دـه( على السكوف كػ)يد( إال بثبت يدؿ على أنو زلرؾ ادلبٌت يف األصل"38

 رده عليو حُت زعم أف النوف يف )عشوزف( زائدة لقوؿ الشاعر: -
ٍؤًيدات العشاكًز"" حذاىا من الصىٍيداء نع

ي
 ال ًطراقيها          حوامي الكيراع ادل

قاؿ ابن كالد رادا على ادلبد: "فالنوف على األصل إال أف غليء أمره قاطع يبُت أهنا زائدة، فأما ىذا ادلوضع فهو موضع 
 .40غلوز فيو حذؼ األصل كليس بقاطع، ألنو موضع ضركرة"

ف )ذىبت الشاـ( ك)دخلت البيت( من األفعاؿ اليت تتعدل تارة حبرؼ كتارة أخرل قوؿ ابن كالد رادا على ادلبد قولو إ -
بغَت حرؼ، فأجاب ابن كالد بػ"أف األصل يف ىذه األفعاؿ أال تتعدل إال حبرؼ، كيدؿ على ذلك أف مصدره مصدر ما ال 

اؿ: "كال غلب أف يتوىم ، مث ق41يتعدل إال حبرؼ، كىو فعوؿ، تقوؿ دخل دخوال كما تقوؿ قعد قعودا، كجلس جلوسا"
أحد أف ما استعمل فيو احلذؼ أكثر أصلو التعدم، كليس األمر كذلك، كإظلا يكوف كثرة احلذؼ على قدر كثرة 

 .42االستعماؿ"
إذ مل يقرنو  أف ابن كالد يعتب األخذ باستصحاب احلاؿ أصال من أصوؿ االستدالؿ أمر صحيح كمقبوؿ،بعد ىذا  بُته 

من شاىد  لكنو يقوؿ إنو ال يقـو إذا ما عورض بدليل آخر يعارضو، تدالؿ يف كل األمثلة اليت أكردناسبدليل آخر من أدلة اال
"،  أهنا زائدة "إال أف غليء أمره قاطع يبٌُت يف ادلثاؿ األخَت  حُت قاؿخفي  من طرؼو  كالد ابن أشار إليو ما قياس، كىو أك

و أنو ال يقـو أماـ دليل نقلي أك سببي  استصحاب احلاؿ أصل وف إىلسبو العلماء األصوليفإذا اعتبنا أف الضعف الذم ن
 ذه األمثلة يذىب ىذا ادلذىب أيضا، لكن مل يصرح بو.من خالؿ ىقياسي، فابن كالد 
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 :خاتمة

من خالؿ ادلراحل اليت قطعنا يف ىذا البحث كجدنا ابن كالد على درجة كبَتة من الوعي بأصوؿ االستدالؿ النحوم، ال 
مفاىيمها كأقسامها كتفريعاهتا، كال من حيث الكيفية اليت توظف هبا، ألف حسن التطبيق إظلا يكوف على حسب  من حيث

 كضوح تصور الشيء يف الذىن، فإذا فسد األكؿ فسد الثاين ضركرة. 
لدراسة عند تناكلنا بالدراسة دليلي اإلمجاع كاستصحاب احلاؿ، كعلا من األدلة اليت مل توؼ حظها من اففي ىذا البحث 

 موضعو، ككاف أف العلماء، لذلك كجدنا كثَتا منهم ييدخل يف دليل استصحاب احلاؿ ما ليس منو، كأشرنا إىل بعض ىذا يف
من األدلة اليت ال تقول قوة دليلي النقل كالقياس، بل علا من األصوؿ يشًتكاف يف كوهنما كاحد ألهنما  حبثمجعناعلا يف 

م، أما اإلمجاع فألنو ال يقـو أصال إال اعتمادا على أصل غَته، كأما استصحاب احلاؿ فألنو ال الضعيفة يف االستدالؿ النحو 
يقـو إذا ما عارضو دليل آخر من األدلة النقلية أك العقلية، كىذا عُت ما ذىب إليو ابن كالد من خالؿ األمثلة اليت أكردنا من 

 "االنتصار".
ي عايَت اليت كضعها العلماء األصوليوف من النحاة، أصبح معها األخذ بأصلتقدـ يف ىذا البحث مجلة من الضوابط كادل

، ككل ىذا إظلا كيضع حفاظا على اللغة العربية من أف يدخل فيها ما اإلمجاع كاستصحاب احلاؿ أمرا ال بد من أف تراعى فيو
رأم ابن كالد باعتباره ضلويا مشاركا يف  ليس منها فيفسدىا، كيعٌرض قواعدىا كأبواهبا لالضطراب كالنقض، كقد رأينا فيما مرٌ 

التأسيس لنظرية النحو العريب، كباعتباره شلن حٌكم رلموعة من األصوؿ االستداللية يف رده على أيب العباس ادلبد، فيما غٌلط 
العلة  أك القياسفيو سيبويو من ادلسائل، كال شك أف الكشف عن أصوؿ أخرل يف كتابو "االنتصار"، مثل أصل النقل أك 

 كغَتىا، سيكشف عن نظرة متكاملة لنظرية أصوؿ النحو العريب يف فكر أيب العباس ابن كالد.
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