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 ٣٣١              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

  
אאאא 

א 
  عاطف فضل حممد خليل. د

  رئيس قسم اللغة العربية   - أستاذ مساعد 
  جامعة اإلسراء 

   البحثملخص
قضايا النحو العريب، هي قضية يف أصول النحو، اعتمدها النحويون وأخذوا ا            يعاجل البحث قضية من     

" يف مسائل كثرية من مسائلهم النحوية، وهي من مثّ قضية وثيقة الـصلة بأصـول الفقـه تـسمى                    
  ."أصول الفقه" علماً بأن البحث ليس قضية فقهية خالصة وإن كان له مساس بـ "استصحاب احلال 

 بعلم الفقه قوية وواضحة كل الوضوح، وإنّ الدارس اللغوي العريب منذ عـصوره              إنّ صلة علم النحو   
وقد نص غري واحد من األصوليني علـى أن معرفـة اللغـة     . األوىل يكاد يلمس فيه التوجيه األصويل     

القرآن الكـرمي، والـسنة،   : العربية إفراداً وتركيباً من شروط االجتهاد؛ ألنه يقوم على األدلة األربعة         
  .مجاع، والقياس، وفهمها مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم اللغة العربيةواإل

يعد االستصحاب من املوضوعات الرئيسة يف النحو العريب وأصوله، فيه تظهر عبقرية حنـاة               -
  .العربية يف طرائقهم يف النظر إىل مسائل النحو، وما امتازوا به من دقة

 واصطالحاً، وحجته، وأقسامه، وأثره عند      تعريفه لغةً :  النظر يف استصحاب احلال من حيث      -
 .الفقهاء

 النظر يف استصحاب احلال يف علم أصول النحو، والذي يبدو أن املصطلح مل يظهر منـذ                  -
 .سيبويه إىل ابن األنباري، لكنه استدل عليه يف مواضع كثرية من كتابه
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نحو، بل ويعد ابن     دور أيب الربكات األنباري يف نقل املصطلح من أصول الفقه إىل أصول ال             -
 .األنباري واضعاً معامل هذه النظرية يف النحو العريب دون منازع

يعرض البحث عدداً من مسائل االستصحاب كما جاءت عند النحـويني مـن بـصريني                -
 .وكوفيني

 جدولة إحصائية هامة جداً ملسائل االستصحاب يف بعض كتب األصول النحوية، لتكـون              -
  .ى مسائل هذا املوضوعإضاءة ملن أراد أن يطلع عل

* *  *   
قبل أنْ نعرض قضية االستصحاب عند علماء العربية، ال بد أنْ نتعرف صلة الفقـه               

  . بعلم النحو

لقد كان تعلم العربية عند املسلمني من الواجبات الدينية اليت ال جيوز التفريط فيهـا،               
يصبح جمتهداً يقوم باسـتنباط     وكان تعلمها شرطاً من الشروط اليت جيب توافرها فيمن أراد أنْ            

الكتاب والسنة، أو أراد أنْ يتصدى لإلفتاء أو القضاء كمـا           : األحكام الشرعية من مصدريها   
وقد عقد ابن فارس فصالً يف حاجة أهل الفقه والفتيا إىل           . نص على ذلك علماء الفقه وأصوله     

  .)١(معرفة العربية

لغة العربية إفراداً وتركيباً من شروط      ونص غري واحد من األصوليني على أنّ معرفة ال        
القرآن الكرمي، والسنة، واإلمجاع، والقياس وفهمهـا       : ألنه يقوم على األدلة األربعة     االجتهاد؛

  .)٢(مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفهم اللغة العربية

وقد حصر ابن رشد القرطيب األسباب املؤدية إىل االختالف بـني الفقهـاء يف سـتة                
  .)٣(االختالف يف اإلعراب؛ ألنه هو الفارق بني املعاينأسباب ثالثها 

وعند تقليب النظر يف كتب األصوليني ومباحثهم فإنك جتدهم كثريي التعرض ملباحث        
حروف املعاين؛ وذلك ألنه ال ميكن فهم النصوص الشرعية فهماً صحيحاً إال إذا فهمت معـاين                

املعاين ومباحث اللغة عامة كاملدخل إىل      تلك احلروف، وقد عد األصوليون احلديث عن حروف         



 ٣٣٣              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

واعلم أنّ الكالم يف    " :يقول الشريازي . أصول الفقه؛ ألنّ أصول الفقه متوقفة على معرفة اللغة        
هذا الباب كالم يف باب من أبواب النحو غري أنه ملا كثـر احتيـاج الفقهـاء إليـه ذكرهـا              

مور هي حمض العربية، ولست أرى ذكرها       مث تكلموا يف أ   " :ويقول إمام احلرمني  . )٤("األصوليون
هنا ولكن أذكر منها ما تكلم فيه أهل النظر من الفقهاء واألصوليني، مث ال أجد بداً من ذكـر                   

هذا حبث احلروف   " :وقال السبكي   . )٥(كثرية الدوران يف الكتاب والسنة     وهي معاين احلروف، 
  .)٦(" األدلةاليت حيتاج الفقيه إىل معرفة معانيها لكثرة وقوعها يف

 أصول الفقه وأدلتـه، فمـن ال        افالقرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف مها أساس      
يعرف اللغة ال ميكنه استنباط األحكام من الكتاب والسنة، وكذلك مها مـصدرا االحتجـاج               

وال " :اللغوي على املستوى النظري، أما املستوى العملي التطبيقي فلم يقم، قال ابـن حـزم              
ممن وجد المرئ القيس أو لزهري أو جلرير أو احلطيئة أو الطرماح أو للشماخ أو               عجب أعجب   

ألعرايب أسدي أو سلمي أو متيمي أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظاًَ يف شعر أو نثر                   
.... جعله يف اللغة وقطع به مث إذا وجد هللا تعاىل خالق اللغات مل يلتفت إليه وال جعله حجـة                    

  . )٧(" كالماً فعل به مثل ذلك– صلى اهللا عليه وسلم –جد لرسول اهللا وإذا و

إذن فصلة علم النحو بعلم الفقه واضحة كل الوضوح، وإنّ الدارس اللغوي العـريب              
  . منذ عصوره األوىل يكاد يلمس فيه التوجيه األصويل

    بتـة بـل    لسنا ندعي أن علل أهل العربية يف مست العلل الكالمية أل          " :قال ابن جين
وكذلك كتب حممد بن    " :ويقول يف موضع آخر   . )٨ (."ندعي أا أقرب إليها من العلل الفقهية      

 إنما يرتع أصحابنا منها العلل؛ ألم جيدوا منثورة يف كالمـه، فيجتمـع              –احلسن رمحه اهللا    
  .)٩("بعضها إىل بعض باملالطفة واملالينة

النحـو، واللغـة، والفقـه،       :ب مثانيـة  فإنّ علـوم األد   "... وجاء يف نزهة األلباء     
وأحلقنا بـالعلوم   . والتصريف، والعروض، والقوايف، وصنعة الشعر، وأخبار العرب، وأنسام       

علم اجلدل يف النحو، وعلم أصول النحو، فيعرف به القيـاس           : الثمانية علمني ووضعنامها ومها   
إىل غري ذلك على حد أصـول       وتركيبه وأقسامه، من قياس العلة، وقياس الشبه، وقياس الطرد          
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النحو معقول من منقول، كما أنّ الفقه معقـول          الفقه؛ فإنّ بينهما من املناسبة ما ال خيفى؛ ألنّ        
وكل مـن اإلمجـاع   " :ويقول السيوطي. )١٠("من منقول، ويعلم حقيقة هذا أرباب املعرفة ما      

  .  )١١("كذلكوالقياس ال بد له من مستند من السماع كما هو احلال يف الفقه 

 نرى أنه يقيم بناء النحو العريب على        – الرد على النحاة     –ونظرة يف كتاب ابن مضاء      
أساس من الفقه على املذهب الظاهري، فقد دعا إىل إلغاء العوامل والعلل، وإلغـاء القيـاس                

  .  والتأويل

، ويضع كتبه   ويأيت أبو الربكات األنباري ليتد هذه العالقة؛ عالقة ارتباط الفقه بالنحو          
وبعد فإنّ مجاعة مـن الفقهـاء       . . . . " :اليت يسري ا على ج الفقهاء ومصطلحام، يقول       

      سألوين أنْ أخلص هلم كتاباً لطيفا يشتمل على         . . . .املتأدبني، واألدباء املتفقهني املشتغلني علي 
ائل اخلالفية بني الـشافعي  مشاهري املسائل اخلالفية بني حنويي البصرة والكوفة، على ترتيب املس  

وأيب حنيفة؛ ليكون أول كتاب صنف يف علم العربية على هذا الترتيب، وألـف علـى هـذا                  
. )١٢("األسلوب؛ ألنه ترتيب مل يصنف عليه أحد من السلف، وال ألف عليه أحد من اخللـف               

  .)١٣(وبذلك حتققت للنحو أمنية طاملا تطلع إليها الكثريون منذ املائة الثانية

ذا نرى العالقة العضوية بني أصول الفقه وأصول النحو، وهي عالقة تارخيية قدمية،             
من هنا رأيت أنْ يايت هذا البحث يف قـضية          . وال ميكن أن تنفصل العتماد أحدمها على اآلخر       

من قضايا األصول اليت دارت يف حبوث الفقهاء ومناقـشام وحبـوث النحـويني أال وهـى                 
  .استصحاب احلال

אאW 
حظيت أصول النحو العريب ومصادره بعدد غري قليل من الدراسـات والبحـوث،             
تناولت قضاياه وتعرضت ملسائله، لكن أحداً من الدارسني اللغويني والنحويني مل يفرد موضوع             

املستويني النظري والتطبيقي،    استصحاب احلال ببحث مستقل ومل يعطه العناية واالهتمام على        
إال ما جاء عند أيب الربكات عبد الرمحن كمال الدين ابن حممد األنباري يف القـرن الـسادس                  

  .  اهلجري
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فيـه  . ويعد موضوع االستصحاب من املوضوعات الرئيسة يف النحو العريب وأصوله         
  .تظهر عبقرية حناة العربية يف طرائقهم يف النظر إىل مسائل النحو، وما امتازوا به من دقة

االستصحاب االستفعال من الصحبة، وهي املالزمة واستمرار       : )١٤(اب لغة االستصح
وكل ما الزم شيئاً فقد     . محلته بصحبيت : استصحبت الكتاب وغريه  : يقال. الصحبة واستدامتها 

  .استصحبت احلال إذا متسكت مبا كان ثابتاً: ومن هنا قيل. استصحبه

 أصول الفقه بتعريفات    ورد االستصحاب عند أصحاب   : االستصحاب يف االصطالح  
كثرية ختتلف يف اللفظ لكنها ترتد إىل معىن واحد وهو أنّ ما ثبت يف الزمن املاضـي فاألصـل                   

األصل بقاء ما كان حىت يقوم الدليل علـى تغـيري            :بقاؤه يف الزمن املستقبل؛ وهو معىن قوهلم      
  .    )١٥(حاله

بة حكم كان ثابتاً يف      هو مصاح  - من املعنيني اللغوي واالصطالحي    –فاالستصحاب  
املاضي باقياً يف احلاضر حىت يأيت دليل على تغيريه مع بذل اجلهد يف البحث والطلب، مبعىن أن                 
اتهد إذا سئل عن حكم تصرف ما ومل جيد نصاً من القرآن الكرمي أو السنة وال دليالً شرعياً                  

وكذلك إذا سئل عـن حكـم       . حكم بإباحة التصرف بناًء على أنّ األصل يف األشياء اإلباحة         
حيوان أو مجاد أو نبات أو أي طعام أو شراب، أو عمل من األعمال ومل جيد دليالً شرعياً على                   

  .)١٦(حكمه، حكم بإباحته؛ ألنّ اإلباحة هي األصل، ومل يقم دليل على تغيريه

אאW 
يت تستفاد منها االحكام، وقـد اتفـق        هذا ويعد االستصحاب من األدلة الشرعية ال      

. القرآن الكرمي، والسنة، واإلمجاع، والقيـاس     : مجهور العلماء على أنّ األدلة املتفق عليها هي       
االستحسان، واملصاحل املرسلة، واالستصحاب، والعرف، ومذهب      : وهناك أدلة خمتلف فيها هي    
  .  )١٧(الصحايب، وشرع من قبلنا

الكتـاب،  : صحاب يعد األصل الرابع من األصول وهـي       ويرى ابن قدامة أنّ االست    
يف حني يرى اجلويين أنّ االستصحاب آخر متمـسك         . )١٨(والسنة، واإلمجاع، واالستصحاب  

  .)١٩(للناظر
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واعلم أنّ القول باستصحاب احلال أمر ال بد منه يف الـدين            " :وجاء يف احملصول قوله   
وهو آخر مدار الفتوى، فـإنّ املفـيت إذا         " :وقال اخلوارزمي يف الكايف   . )٢٠("والشرع والعرف 

سئل عن حادثة يطلب حكمها يف الكتاب، مث يف السنة، مث يف اإلمجاع مث يف القياس فإنْ مل جيده                   
  .)٢١("يأخذ حكمها من استصحاب احلال يف النفي واإلثبات

وذهب آخـرون إىل أنّ  االستـصحاب ال   . فاالستصحاب الزم لكل أمر؛ ألنه أصل    
  .)٢٢( دليالً، ولكن يسوغ الترجيح بهيستعمل

استـصحاب الـرباءة األصـلية،      : واالستصحاب عند األصـوليني أنـواع منـها       
واالستصحاب ما دل العقل والشرع على ثبوته، واستصحاب الوصف املثبت للحكم الشرعي            

وقـد جـرى   . إخل. . .حىت يثبت خالفه كاستصحاب الطهارة، واستصحاب احلكم العقلـي          
   .)٢٣(الفقهاء يف تطبيق أنواع االستصحاب، وبينهم مناقشات طويلة ال جمال لعرضهاخالف بني 

אאW 
قال : اختلف األصوليون يف حجية االستصحاب، وقامت بينهم مناقشات وردود منها         

 وجـاء يف املستـصفى    . )٢٤("نّ الصحيح من مذهبنا إنكار االستصحاب مجلة      إ" :ابن السمعاين 
أمـا الزركـشي فقـد ذكـر أنّ         . )٢٥(مشروطاً فيما دل الدليل على ثبوته بشرط عدم املغري        

فالن خرج  : وأخذ به الرازي عرفاً، ومثل له على حنو       . )٢٦(االستصحاب حجة يفزع إليه اتهد    
من داره، وترك أوالده فيها على حالة خمصوصة، وكان اعتقاده لبقائهم على تلك احلالة الـيت                

بل لـو   " :ونراه يذهب أبعد من هذا بقوله     . ليها راجحاً على اعتقاده لتغري تلك احلالة      تركهم ع 
  .  )٢٧("أناّ تأولنا لقطعنا بأنّ أكثر مصاحل العامل، ومعامالت اخللق مبين على القبول باالستصحاب

  : وقد احتج القائلون باالستصحاب بـ

اً على طاعم يطعمة إال أنْ يكون     قل ال أجد فيما أوحي إيلّ حمرم       { :الكتاب، قال تعاىل  -
هـذا  : قـالوا . )٢٨(}ميتةًَ أو دماً مسفوحاً أوحلم خرتير فإنه رجس أو فسقاً أهل لغري اهللا بـه              

  . احتجاج بعدم الدليل
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أحدثت أحدثت، فـال    : إنّ الشيطان يأيت أحدكم فيقول    " :السنة، قال عليه السالم    -
 باستدامة الوضوء عند االشتباه، وهو عـني        فقد حكم " ينصرفن حىت يسمع صوتاً أو جيد رحياً      

 .االستصحاب

اإلمجاع، إنّ اإلمجاع منعقد على أنّ اإلنسان لو شك يف وجود الطهارة ابتداًء ال جيوز                -
له الصالة، ولو شك يف بقائها جازت له الصالة، ولو مل يكن األصل يف كل متحققاً دوامه للزم                  

 . الصورة الثانيةاجلواز يف الصورة األوىل، وعدم اجلواز يف

ستصحبت احلالة املوجودة قبل الشك، والثانية قد استصحبت        اففي احلالة األوىل قد     
  . )٢٩(فيها احلالة املوجودة قبل الشك أيضاً

من هنا نرى أنّ األئمة قد أخذوا باالستصحاب على خالف بينهم يف مدى األخذ به،               
لى األخذ به، لكنهم اختلفوا يف مقـدار        وهو أصل فقهي قد أمجع األئمة األربعة ومن تبعهم ع         

  .)٣٠(وأكثرهم أخذاً به احلنابلة مث الشافعية وبني الفريقني املالكية األخذ، فأقلهم أخذاً به احلنفية،

אW 
ظهر أثر االستصحاب عند الفقهاء واضحاً جلياً، فقد اعتمد غري إمام علـى القـول               

بيل املثال  ـع خالف بينهم، منها على س     ـ هي موض  ائل كثرية، ومن مثّ   ـباالستصحاب يف مس  
  )٣١ (:ال احلصر

 الوضوء مما خيرج من البدن من غري السبيلني مثل القيء والرعـاف، فقـد أخـذ                 -
  . الشافعي باالستصحاب، وذلك ألنّ األصل عدم النقض فيستصحب األصل حىت يتبني خالفه

  . صحيحة استصحاباً للحال حكم املتيمم إذا وجد املاء أثناء الصالة فصالته-

قال الشافعي باالستصحاب، وذلك أنّ األصل براءة الذمـة         :  الصلح على اإلنكار   -
  . عن احلقوق؛ ألنها خلقت فارغة

 إرث املفقود الذي ال تعلم حياته أو موته، حيث إنّ األصل حياتـه، فيستـصحب       -
  . األصل حىت يظهر خالفه
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  .هلبة وقعت يف الصحة أو املرضاختالف الوارث واملوهوب له يف أنّ ا-

  . اختالف املتبايعني يف وقت الفسخ-

  .  وقوع الرضاع املؤثر يف التحرمي يف مدة احلولني أو بعدمها-

אאW 
أما االستصحاب عند علماء العربية فإننا مل جند لفظ استـصحاب احلـال يف كتـب                

أما سيبويه فقد اسـتدل ـذا       " :اري، تقول خدجية احلديثي   النحويني منذ سيبويه إىل ابن األنب     
الدليل يف مواضع كثرية من كتابه وإن مل يصرح به ومل يسمه استصحاب احلال أو استـصحاب    

وقد قلبت النظر يف عدد من الكتب منها كتاب سيبويه، وكتاب املقتضب للمربد،             . )٣٢("أصل
  . م أقع على مصطلح استصحاب احلالوكتاب األصول يف النحو البن السراج وغريها فل

لكننا لو ذهبنا نتتبع املواضع اليت استدل عليها النحويون باستـصحاب احلـال أو               
ولست أم املؤلفني يف أصول النحـو       " :يقول متام حسان  . األصل منذ سيبويه لوجدناها كثرية    

مـر كـذلك ملـا      بأنّ تفاصيل نظرية االستصحاب مل تكن واضحة يف أذهام؛ إذ لو كان األ            
استطاعوا أنْ حيسنوا التطبيق، وكل ما أوجهه إليهم أنهم تركوا الكثري مـن املعلومـات دون                
إثبات؛ ألنهم اتكلوا على شيوعها يف زمام، أو ألنهم مل جيدوا مـن الـضروري إثباـا؛ ألنّ            

  .)٣٣("االستصحاب كان عندهم من أضعف األدلة

كانت عند أيب الربكات عبد الـرمحن       " الاستصحاب احل "وأول إشارة وردت بلفظ     
كمال الدين بن حممد األنباري يف القرن السادس اهلجري، مث تناقلها النحويون من بعده، يقول               

  .)٣٤("نقل وقياس واستصحاب حال: وأدلة صناعة اإلعراب ثالثة" :أبو الربكات األنباري

باري وشيء من حياته لنقـف  ومن اجلدير ذكره أننا البد أنْ نتعرف إىل عصر ابن األن  
  . على كيفية انتقال املصطلح من أصول الفقه إىل أصول النحو

يعد عصر ابن األنباري الذروة يف ازدهار العلوم واألدب والتدريس والتأليف، فهـو             
عاش ابن األنباري يف هذا العصر وأفاد من علومه يف جماالت شـتى وال              . عصر إبداع وعبقرية  
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العلم يف املدرسة النظاميـة      أنّ أبا الربكات األنباري طلب    ب، وحتدثنا املصادر    سيما الفقه واللغة  
املشهورة حىت برع يف فنون خمتلفة، فقد أخذ الفقه عن اإلمام أيب املنصور سـعيد بـن حممـد                   
املعروف بابن الرزاز أستاذ الفقه الشافعي باملدرسة النظامية، فقد حصل أبو الربكـات طرفـاً               

  .)٣٥(الف الفقهي بني الشافعية واحلنفيةصاحلاً من اخل

أبا الربكات عبد الرمحن بن حممد بن عبد اهللا الشافعي          " :وذكر ابن العماد احلنبلي أنّ    
 وله مائة وثالثون مصنفاً يف اللغة واألصول وأكثرهـا يف            . . . .تفقه بالنظامية على ابن الرزاز    

  .)٣٦(فنون العربية

 الربكات نسب إىل الشافعي الذي أخذ باالستصحاب        ومن اجلدير ذكره أيضاً أن أبا     
وتفقـه علـى املـذهب      " :بقوة، إضافةً إىل مصنفاته يف علم األصول، فقد جاء يف إنباه الرواة           

وتردنا إشارة أخـرى إىل أنّ أبـا الربكـات          . )٣٧("الشافعي على ابن الرزاز باملدرسة النظامية     
  . مدة، وكذلك مادة الفقه الشافعياألنباري قد درس يف املدرسة النظامية النحو 

هذه اإلشارات مجيعها تدل بوضوح على أنّ أبا الربكات األنباري قـد قـرأ كتـب                
ومن خالل ذلك علق    . )٣٨(األصوليني يف وقته حىت برع فيها، بل ودرس وألّف يف أصول الفقه           

  . ةيف ذهنه مصطلحام وأصوهلم ومنها استصحاب احلال الذي أخذ به األصوليون بقو

اإلنـصاف،  : وقد سجل لنا كتباً يف أصول النحو على غرار أصـول الفقـه وهـي              
وهي كتب يف فن األصول النحوية واللغوية كما فعل أهل الـشرع،            . واإلغراب، وملع األدلة  

ومل يكن لنا إال حماوالت جزئية يف مسائل قام ا نوابغ أقوياء كالفارسي،             " :يقول سعيد األفغاين  
  لكن ،أحداً مل حياول وضع تصميم إلحداث فن أصويل يف اللغة كما فعل أهل الشرع               وابن جين 

 وسجل لنا يف تاريخ العربية أوليات ثالثاً حسب أسس الفنـون            . . . .حىت جاء ابن األنباري     
  : التالية ألول مرة

  .فن جدل اإلعراب، وضع له كتاب اإلغراب يف جدل اإلعراب -

 . يف مسائل اخلالففن اخلالف، وضع له كتاب اإلنصاف -
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 .    )٣٩("فن أصول النحو على نسق فن أصول الفقه ووضع له كتاب ملع األدلة -
مثّ جاء بعده السيوطي مبدة طويلة فألف كتاب االقتراح يف علم أصول النحو، وادعى              

  . أنه كتاب مل تسمح قرحية مبثله يف علم مل يسبق يف ترتيبه كأصول الفقه بالنسبة للفقه
تصحاب احلال نظرية يف أصول النحو طبقها النحاة القدماء أيما تطبيـق يف             إذن فاس 

  . مصنفام، لكن أحداً منهم مل يضع معامل هذه النظرية مكتملة غري ابن األنباري
وأما استصحاب احلال فإبقاء اللفـظ      " :ويعرف ابن األنباري استصحاب احلال بقوله     

إنما كـان    :لنقل عن األصل، كقولك يف فعل األمر      على ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل ا        
لشبه االسم وال دليل على وجود الشبه        وإنّ ما يعرب منها    ألنّ األصل يف األفعال البناء،     مبنياً؛

 اعلم أنّ استصحاب احلال من األدلـة املعتـربة،        " : وقال )٤٠(فكان باقياً على األصل يف البناء     
واستصحاب حـال األصـل يف       مساء وهو اإلعراب،  واملراد به استصحاب حال األصل يف األ      

حىت يوجد يف األمساء ما يوجب البناء ويوجـد يف األفعـال مـا يوجـب       األفعال وهو البناء،  
وما يوجب البناء يف األمساء هو شبه احلرف أو تضمن معىن احلرف، فشبه احلرف يف               . اإلعراب

اإلعراب مـن األفعـال هـو       وما يوجب   ). كيف(وتضمن معىن احلرف يف حنو      ). الذي(حنو  
ومثال التمسك باستصحاب    .وما أشبه ذلك  ) ويركب ويكتب، اذهب،(مضارعة االسم يف حنو     

وإنما يبىن منها ما أشبه احلرف       األصل يف األمساء اإلعراب،   " :احلال يف االسم املتمكن أن تقول     
 علـى أصـله يف      فكان باقيـاً   أو تضمن معناه، وهذا االسم مل يشبه احلرف وال تضمن معناه،          

  .)٤١(اإلعراب
األصـل يف    :ومثال التمسك باستصحاب احلال يف الفعل أنْ تقول يف فعـل األمـر            

فكان باقياً علـى     وهذا الفعل مل يشابه االسم،     وإنما يعرب منها ما شابه االسم،      األفعال البناء، 
   .)٤٢(أصله يف البناء

 األدلة املعتربة إالّ أنه من       دليل من  - كما ظهر عند األصوليني    -  فاستصحاب احلال 
مبعىن أنّ العامل إذا سئل عن حادثة        ؛)٤٣("إنه آخر مدار الفتوى   " :أضعف األدلة، قال اخلوارزمي   

طلبها يف كتاب اهللا، مثّ يف السنة مثّ يف اإلمجاع مثّ يف القياس  فإذا مل جيده يأخـذ حكمـه مـن                       
  .استصحاب احلال
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من متسك  " :يقول ابن األنباري    من األدلة املعتربه،   أما النحويون فقد ثبت أنه عندهم     
به خرج عن عهدة املطالبة بالدليل ومن عدل عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل لعدولـه عـن                  

  . )٤٤(واستصحاب احلال أحد األدلة املعتربة األصل،

ومع هذا فقد عد استصحاب احلال من أضعف األدلة وال جيوز التمسك به ما وجـد              
على خالفه؛ أال ترى أنه ال جيوز التمسك به يف إعراب االسم مع وجود دليل البناء مـن                  دليل  

شبه احلرف أو تضمن معناه، وكذلك ال جيوز التمسك يف بناء الفعل مع وجود دليل اإلعراب                
  . )٤٥(من مضارعته االسم

ومع ذلك فإنّ ابن األنباري قد عقد فصالً جييز فيه االعتـراض علـى االسـتدالل                
وهو أن يذكر دليالً على زوال استصحاب احلال، مثـل أنْ يـدل          " :ستصحاب احلال، يقول  با

الكويف على زواله إذا متسك البصري به يف بناء فعل األمر، فيبني أن فعل األمر مقتطـع مـن                   
الفعل املضارع مأخوذ منه، والفعل املضارع قد أشبه االسم وزال عنه استصحاب حال البنـاء               

واجلواب أنْ يبني دليالً مل يوجد، فيبقـى التمـسك          . شبه، فكذلك فعل األمر   وصار معرباً بال  
  .)٤٦(باستصحاب احلال صحيحاً

 باستصحاب احلال يف مواضع كـثرية       - بصريون وكوفيون  –هذا وقد استدل النحاة     
ذكرها أبو الربكات يف كتابه اإلنصاف، نذكرها مث نذكر ما جاء يف كتاب سيبويه وغريه مـن                 

 .ن مسائل االستصحاب وإن مل يصرحوا بذكرهالنحويني م

אאאאW 
   القول يف نعم وبئس، أفعالن مها أم امسان؟-

فقد ذهب الكوفيـون إىل أنّ نعـم         .وقع اخلالف يف نعم وبئس أفعالن مها أم امسان         
 يتصرفان،  وإليـه ذهـب       وذهب البصريون إىل أنهما فعالن ماضيان ال      . وبئس امسان مبتدآن  
  .الكسائي من الكوفيني

 :وبعد أن عرض أبو الربكات املسألة وبسط حجج كل فريق والردود عليهـا قـال              
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الدليل على أنهما فعالن ماضيان أنهما مبنيان على الفتح، ولو كانا           : ومنهم من متسك بأنْ قال    "
، وهذا متسك باستصحاب احلـال،      إذ ال علة هاهنا توجب بناءمها      امسني ملا كان لبنائهما وجه؛    

  .    )٤٧("وهو من أضعف األدلة
االستفهامية مفـردة؛ ألنّ األصـل هـو        ) كم(وكذلك استدالل البصريني على أنّ      

اإلفراد، وإنما التركيب فرع، ومن متسك باألصل خرج عن عهدة املطالبة بالدليل، ومن عدل              
واستـصحاب احلـال أحـد األدلـة         ل،لعدوله عن األص   عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل؛     

  . )٤٧(املعتربة
فقد ذهـب   . وأيضاً استصحب البصريون احلال يف ردهم على الكوفيني يف فعل األمر          

 معرب جمـزوم؛    - حنو افعل  –الكوفيون إىل أنّ فعل األمر للمواجه املعرى عن حرف املضارعة           
ني ذهب البصريون إىل أنه مبين      يف ح . ألنه مقتطع من املضارع واملضارع معرب ملضارعته االسم       

على السكون؛ ألنه أصل قائم يف األفعال أنّ تكون مبنية، وأنْ يكون البناء على السكون، وإنما                
وال مشاة بوجه ما بني      األفعال أو بين منها على فتحة ملشاة ما باألمساء،         أعرب ما أعرب من   

  .   )٤٨(فعل األمر واألمساء، فكان باقياً على أصله يف البناء
فقـد ذهـب    . واستدلوا باألصل يف مسألة عمل حرف القسم حمذوفاً بغري عـوض          

أما البصريون  . الكوفيون إىل أنه ال جيوز اخلفض يف القسم بإضمار حرف اخلفض من غري عوض             
أو هـاء   " آهللا ما فعلت كذا   " :و ألف االستفهام يف قولك للرجل     حن. فلم جييزوا ذلك إال بعوض    

تعمـل   أمجعنا على أنّ األصل يف حروف اجلر أنْ ال        " :واحتجوا بأنْ قالوا  ". ها اهللاِ " :التنبيه حنو 
فبقينا . مع احلذف، وإنما تعمل مع احلذف يف بعض املواضع إذا كان هلا عوض ومل يوجد هاهنا               

والتمسك باألصل متسك باستصحاب احلـال، وهـو مـن األدلـة            فيما عداه على األصل،     
  .)٤٩(املعتربة

حيث ذهب الكوفيون إىل أنّ خرب      . ومنه استدالهلم يف حتمل اخلرب اجلامد ضمري املبتدأ       
" زيد أخوك، وعمرو غالمـك    " :املبتدأ إذا كان امساً حمضاً يتضمن ضمرياً يرجع إىل املبتدأ، حنو          

  .بصرينيوإليه ذهب الرماين من ال
وذهب البصريون إىل أنه ال يتضمن ضمرياً، وذلك ألنه اسم حمض غري صـفة، وإذا               



 ٣٤٣              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

كان عارياًً عن الوصفية فينبغي له أنْ يكون خالياً عن الضمري؛ ألنّ األصل يف تضمن الضمري أنْ                 
عل وإنما يتضمن الضمري من األمساء ما كان مشااً له ومتضمناً معناه كاسم الفا            . يكون للفعل 

  .)٥٠(والصفة املشبهة

אFEאא؟ 
واستصحب البصريون احلال   . تأيت مبعىن الواو ومبعىن بل    ) أو(ذهب الكوفيون إىل أنّ     

أنّ تكـون  ) أو(األصل يف " :فقالوا) بل(وال مبعىن ) الواو(ال تكون مبعىن    ) أو(يف ذهام إىل أنّ     
ألنّ الواو معناها اجلمع بني الشيئني، وبل معناها          الشيئني على األام، خبالف الواو وبل؛      ألحد

واألصل يف كل حرف أنْ ال يدل إال على ما وضع له، وال              اإلضراب وكالمها خمالف ملعىن أو،    
متسكنا باألصل، ومن متسك باألصل استغىن عـن إقامـة           يدل على معىن حرف آخر؛ فنحن     

عدل عن األصل بقي مرناً بإقامة الدليل، وال دليل هلم يدل علـى صـحة مـا                 الدليل، ومن   
  .   )٥١(ادعوه

فقد ذهب الكوفيون إىل    . واستدالهلم باألصل أيضاً يف مسألة عامل النصب يف املفعول        
أنّ العامل يف املفعول النصب الفعل والفاعل مجيعاً، وذهب بعضهم إىل أنّ العامل هو الفاعـل،                

. ألمحر إىل أنّ العامل يف املفعول معىن املفعولية واملعىن يف الفاعل معىن الفاعليـة             وذهب خلف ا  
إنا امجعنـا   " :وقد استدل البصريون على أنّ العامل يف املفعول الفعل وحده واحتجوا بأنْ قالوا            

 األمساء  على أنّ الفعل له تأثري يف العمل، أما الفاعل فال تأثري له يف العمل؛ ألنه اسم، واألصل يف                 
أنّ ال تعمل، وهو باٍق على أصله يف االمسية؛  فوجب أنْ ال يكون له تأثري يف العمل، وإضافة ما                    

  .)٥٢(ال تأثري له يف العمل إىل ما له تأثري ينبغي أن يكون ال تأثري له

) إنْ(ذهـب الكوفيـون إىل أنّ       . إذ ؟  وكذلك القول يف إنْ الشرطية هل تقع مبعىن       
 :وذهب البصريون إىل أنها ال تقع مبعىن إذ استصحاباً للحـال بقـوهلم            . ىن إذ الشرطية تقع مبع  

أن تكون ظرفاً، واألصـل يف     ) إذ(أنْ تكون شرطاً، واألصل يف      ) إنْ(أمجعنا على أنّ األصل يف      "
كل حرف أن يكون داالً على ما وضع له يف األصل، فمن متـسك باألصـل فقـد متـسك                    

ألصل بقي مرناً بإقامة الدليل، وال دليل هلم يدل على ما           ومن عدل عن ا   . باستصحاب احلال 
  .)٥٣(ذهبوا إليه
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حيـث  . وكذلك رد البصريني والكوفيني يف السني مقتطعة من سوف أو أصل برأسه           
ذهب البصريون  إىل أنها أصل بنفسها، ألنّ األصل يف كل حرف يدل على معـىن ال يدخلـه                   

سني حرف يدل على معىن؛ فينبغي أن يكـون أصـالً           احلذف، وأن يكون أصالً يف نفسه، وال      
  .)٥٤(بنفسه ال مأخوذاً من غريه

وقد يستدل البصريون بأحكام متعددة مثل النقل والقياس واستصحاب احلال كما يف            
مبىت وغريها من    ، فقد ذهب الكوفيون إىل أنه جيازى ا كما جيازى         )كيف هل جيازى ا   (مسالة  

بصريون إىل أنه ال جيوز أنْ جيازى ا واستدل الكوفيون باستصحاب           وذهب ال . كلمات اازاة 
  .)٥٥(احلال يف ردهم على البصريني

ومن استدالل الكوفيني واستصحام احلال يف معرض ردهم على البصريني مـسألة            
مبنيـة علـى    ) أيهم(فقد ذهب البصريون إىل أنّ      ). أي املوصولة معربة دائماً أو مبنية أحياناً      (
إمنا قلنا إا مبنية هاهنا على الضم، وذلك ألنّ القياس يقتضي أن تكون مبنية يف               " :فقالو. لضما

" مـن، ومـا   "لوقوعها موقع حرف اجلزاء واالستفهام واالسم املوصول كما بنيت           كل حال، 
والذي يدل على فساد قول من ذهب إىل أنه مبين          " :ورد الكوفيون بقوهلم  . لذلك يف كل حال   

لضم أن املفرد من املبنيات إذا أضيف أعرب حنو قبلُ وبعد، فصارت اإلضـافة توجـب                على ا 
إا إذا أضيفت بنيت لكـان هـذا نقـداً          " :فلو قلنا  إعراب االسم، وأي إذا أفردت أعربت،     

  .)٥٦("لألصول، وذلك حمال

). يةعامل الرفع يف االسم املرفوع بعد إنْ الشرط       (ومن استدالل الكوفيني أيضاً مسألة      
فإنـه  " إنْ زيد أتاين آته   " :فقد ذهبوا إىل أنه إذا تقدم االسم املرفوع بعد إنْ الشرطية حنو قولك            

وذهب البصريون إىل أنه يرتفع بتقدير فعـل،        . يرتفع مبا عاد إليه من الفعل من غري تقدير فعل         
ي عن أيب احلـسن     وحك. إنْ أتاين زيد، والفعل املظهر تفسري لذلك الفعل املقدر        : والتقدير فيه 

  . األخفش أنه يرتفع باالبتداء

إنما جوز تقدمي املرفوع مع إنْ خاصة وعملها يف فعل الشرط          " :وحجة الكوفيني قوهلم  
مع الفصل؛ ألا األصل يف باب اجلزاء دون غريها من األمساء والظروف الـيت جيـازى ـا،                  
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  .)٥٧(واألصل يتصرف ما ال يتصرف الفرع

ال ) كـان وأخواـا  ( احلال ابن مالك يف رده على من قال بأن     واستدل باستصحاب 
ال تدل على احلدث فهـو مـردود ألن         ) كان وأخواا (من قال إنّ    " :تدل على احلدث فقال   

  .    )٥٨("األصل يف كل فعل الداللة على املعنيني فال يقبل إخراجهما عن األصل إال بدليل

يف ثنايا كتبهم، وفيمـا     ) تصحاب احلال األصل، واس (هذا وقد حدد النحاة وذكروا      
يلي طائفة من هذه القواعد على سبيل املثال ال احلصر؛ ألننا لو أردنا أن نضع كل الـشواهد                  
اليت مجعناها لتضخم البحث وخلرج عن مساره ولكن نضع املادة على صورة جداول، علماً بأنّ               

نها وردت يف سياق مسألة ختتلـف       بعض هذه املسائل متشاة، لكننا آثرنا إفراد كل مسألة؛ أل         
  .  عن األخرى

   :من كتاب اإلنصاف أليب الربكات األنباري* 

 الصفحة املسألة استصحاب احلال أو األصلالرقم
 ٨٠ ، ٤٦ ١١ ، ٥ .األصل يف األمساء أنْ ال تعمل ١
األصل يف الظرف أنْ ال يعمل وإنما يعمل لقيامه          ٢

  .  مقام الفعل
٥٢ ٦ 

 ٥٦ ٧ .األصل يف تضمن اخلرب أنْ يكون للفعل ٣
 ٧٢ ١٠ .األصل يف احلروف أنْ ال تدخلها اإلمالة ٤
بناء نعم وبئس على الفتح على اعتبار فعليهمـا          ٥

 .وهذا متسك باستصحاب احلال
١١٢ ١٤ 

البياض والسواد أصل األلوان ومنـها يتركـب         ٦
 .سائرها

١٥٠ ١٦ 

 ١٦٢ ١٨ .لألفعالاألصل يف العمل  ٧
 ١٦٥ ١٩ .الصفات منتصبات األنفس ٨
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 الصفحة املسألة استصحاب احلال أو األصلالرقم
 ١٦٧ ٢٢ .الفرع أضعف من األصل ٩

عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء وعوامل األمساء         ١٠
 .ال تعمل يف األفعال

١٩٦ ٢٤ 

 ، ٤٠٢٠٩ ، ٢٥ .األصل يف احلروف اإلفراد والتركيب فرع ١١
٣٠٠ 

 ٢١٩ ٢٦ .حروف احلروف كلها أصلية ١٢

 ٢٢٩ ٢٧ .الفروع تنحطّ عن درجة األصول ١٣

االسم أصل والفعل فرع عليه، وتقدير األصـل         ١٤
 .أوىل من تقدير الفرع

٩٤٢٤٧ ، ٢٩ ، 
٦٥٩ 

األصل يف مذ البناء على السكون؛ ألنه األصـل          ١٥
 .يف البناء

٣٩١ ٥٦ 

 ٤٠٧ ٥٩ .األصل يف اهلمزة أنْ تكون مهزة قطع ١٦

 ٤٤٨ ٦٢ .ضمر فرع عليهاملظهر هو األصل وامل ١٧

 ٤٥٩ ٦٤ .احلروف يف األصل وضعت ملعىن ١٨

 ، ٧٠٤٨٩ ، ٦٩ .األصل يف األمساء كلها الصرف ١٩
٥١٤ 

 ٥٤٣ ٧٢ .الصحيح هو األصل واملعتل فرع عليه ٢٠

 ٦٠٨ ٨٤ .األصل يف الفعل أنْ ال يعمل يف الفعل ٢١
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 الصفحة املسألة استصحاب احلال أو األصلالرقم
 ٦٢٣ ٨٧ .األصل يف اجلزاء أنْ يكون مقدماً على احلرف ٢٢

 ٦٤٤ ٩١ .األصل يف اجلزاء أنْ يكون باحلرف ٢٣

 ٦٧٣ ٩٥ .التصغري يرد األشياء إىل أصوهلا ٢٤

 ٧٠٩ ١٠١ .األصل يف املعارف أنْ ال توصف ٢٥

األصل يف األمساء التـنكري؛ ألنـه أول أصـول           ٢٦
 .الكلمة

٧٣٥ ١٠٦ 

 ٧٤٩ ١٠٩ .املقصور أصل واملمدود فرع ٢٧

 ٨٠٧ ١١٦ .اجلمع فرع على الواحد ٢٨

انعـم   :يتحدث عن أصول كلمات كثرية منـها       ٢٩
  . . . .صباحاً  ويلمه، إيس، وهكذا

٢٤٧ ، 
١١٨ 

٣٤١ ، 
٨١٢ 

  

  من كتاب ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة لعبد اللطيف الزبيدي* 

 الصفحة املسألة استصحاب احلال أو األصلالرقم

 ٣٢ ٧ . ألصولالفروع أبداً تنحطّ عن درجات ا ١

 ٦٤ ٥١ .األصل يف األمساء الصرف ٢

 ٨١ ٨١ .التخفيف هو األصل، والتشديد كالعوض ٣

 ١٠٨ ١٢٩ . األصل هو الوصل ٤

 ١٠٩ ١٣٢ . األصل يف األمساء القصر، واملد طارئ عليها ٥
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األصل يف األفعال البناء، واألصـل يف البنـاء أنْ         ٦
 . يكون على السكون

١٢٦ ١٨ 

بب اجلزاء، واجلزاء مسببه، وحمـال أنْ       الشرط س  ٧
 .يتقدم املسبب على السبب

١٣١ ٧ 

اخلفض يف األصل إنما يكون باحلرف، فالتمسك        ٨
باألصل متسك باستصحاب احلال، وهـو داللـة        

 .معتربة

١٤٧ ٢١٠ 

األصل يف كـل حرف أال يدل إال على ما وضع           ٩
له، وال يـدل على معىن حرف آخـر متـسكاً          

ل، ومن متسك باألصل، اسـتغىن عـن        ـباألص
 . واستصحاب احلال حجة . . .الدليل

١٩١٤٩ ، ١٠ ، 
١٥٤ 

األصل يف كل حرف يدل على معىن يف غـريه ال            ١٠
 .أنْ يكون أصالً بنفسه، وأنْ ال يدخله احلذف

١٥٦ ٢٣ 

    

  من كتاب مسائل خالفية يف النحو أليب البقاء العكربي *   
 الصفحة املسألة  األصلاستصحاب احلال أوالرقم

 واجلزء

األصل يف التوكيد إعادة اجلملة بعينها، لكنـهم         ١
آثروا أنْ ال يعيدوا اجلملة بعينها، فجازوا املفرد يف      

 .  معناها

٣٢ ١ 

 ٤٤ ٢ .احلرف ال يدل على معىن يف نفسه ٢
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األمساء هي األصل، وإذا أبطلت الفروع حكـم         ٣
 .باألصل

٥٣ ٣ 

 ٦٦ ٥ .ها التمامكان الناقصة أصل ٤

األصل عدم اإلعراب؛ واألصل داللة الكلمة على        ٥
 .املعىن الالزم هلا

٨٣ ٨ 

 ١٠٣ ١٢ .األصل يف اإلعراب احلركة ٦

حركات البناء أصل، ألنّ اإلعراب متنقل والالزم        ٧
 .أصل للمتنقل وسابق عليه

١٠٨ ١٣ 

  

   الشاويمن كتاب ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو للشيخ حيىي*   

 الصفحة استصحاب احلال أو األصلالرقم

 ٩٧ .ال تعمل حروف اجلر حمذوفة دون عوض ١

 ٩٧ .األصل يف الفعل الداللة على احلدث والزمان ٢

 ٩٧ .األصل يف البناء السكون ٣

 ٩٧ .األصل يف األمساء التصرف ٤

  ٩٧  والتمسك باألصل هو متسك باستصحاب احلال  ٥
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  صول يف النحو البن السراجمن كتاب األ*   

 الصفحة واجلزء استصحاب احلال أو األصل الرقم

األصل يف اإلعراب أنْ يكـون لألمسـاء دون األفعـال            ١
 .واحلروف

١/٥٠ 

البناء على السكون حقه البناء وأصله والسكون أصـل          ٢
 .كل مبين

١/٥١ 

 ١/٥٤ . االسم ال يعمل يف الفعل وال يف احلرف ٣

 ١/١٢٣ . لألفعال وأصل اإلعراب لألمساءأصل األعمال ٤

األصل للمفرد، واجلملة فرع، وال ينبغي أنْ تقدم الفرع          ٥
 .على األصل

٢/٦٢ 

 ٢/٧٩ .وأصول األمساء كلها الصرف ٦

األصل يف كل مـبين أنْ يكـون املرفـوع واملنـصوب             ٧
 .واملخفوض على صيغة واحدة

٢/١٦٩ 

 ٢/١٤٥ .أصل األفعال السكون والبناء ٨

 ٢/١٤٦ .واإلعراب يف األصل يف األمساء ٩

 ٢/٣٦٨ .أصل كل حرف السكون ١٠
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  من كتاب املقتضب للمربد*   

 الصفحة واجلزء استصحاب احلال أو األصل الرقم

 ١/٤٢ . التصغري يرد األمساء إىل أصوهلا ١

 ٨٠ ، ١/٥٣ . ال نبتدئ بساكن ٢

 ١/١٤٢ .األصل يف األشياء أنْ تتصرف  ٣

 ١/٢٤١ .ل األصول ثالثةأق ٤

 ٢/٢ .اإلعراب لألمساء واألفعال البناء ٥

 ٢/٥ .عوامل األمساء غري عوامل األفعال ٦

 ٢/٤٦ .إنّ أصل حروف اجلزاء إنْ ٧

ال يكون اسم على حرفني إال وأصله لثالثة، فإذا صغر فال            ٨
بد من رد ما ذهب منه؛ ألنّ التصغري ال يكون يف أقل من             

 . ثالثة أحرف

٢/٢٣٧ 

 ٢/٢٥٤ امللحق كاألصل  ٩

 ٣/١٠ .ال يقع فعل على فعل ١٠

 ٣/١٨ .ما يلحق األفعال أضعف ما يلحق األمساء ١١

 ٣/١٨ .األمساء هي األصل واألفعال فروع ودواخل عليها ١٢

 ٣/٣١ .احلذف ال يكون يف احلروف ١٣

 ٣/٦٠ .اخلافض ال يضمر ١٤
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 الصفحة واجلزء استصحاب احلال أو األصل الرقم

 ٣/٦٨ .ال يكون فعل إال وله فاعل ١٥

 ٣/١٥٢ . النسب يرد األشياء ١٦

 ٣/١٧١ .حق األمساء أنْ تعرب ١٧

 ٤/١٦ .أصل األلقاب أنْ جتري على أصل التسمية ١٨

 ٤/٨٠ .اإلعراب ال يكون إال بعامل ١٩

 ٤/٢٧٦ .أصل األمساء النكرة ٢٠

 ٤/٢٩٨ .املعارف توصف باملعارف ٢١

 ٤/٢٩٩ .املوصوف مفعول أو مشبه باملفعول يف لفظ أو معىن  ٢٢

  

   )٥٩(من كتاب سيبوية*   

 الصفحة واجلزء استصحاب احلال أواألصل الرقم

 ١/٢٠ .األفعال أثقل من األمساء؛ ألنّ األمساء هي األوىل ١

 ١/٢٢ .النكرة أخف من املعرفة؛ ألنّ النكرة أول ٢

 ١/٢٢ .الواحد أشد متكناً من اجلمع؛ ألنّ الواحد أول ٣

 ١/٧٩ .اعلال يكون الفعل بغري ف ٤

 ١/٤١٠ .إنما األصل يف الظروف املوضع واملستقر ٥

 ٢/٦/١٢١.املعرفة ال توصف إال مبعرفة، والنكرة ال توصف إال بنكرة ٦



 ٣٥٣              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

 الصفحة واجلزء استصحاب احلال أواألصل الرقم

 ٢/١٢ .العلم اخلاص من األمساء ال يقع صفة ٧

عوامل األفعال ال تعمل يف األمساء، كما أنّ عوامل األمساء           ٨
 .ال تعمل يف األفعال

٣/٥ 

 ٣/٩ .زم يف األفعال نظري اجلر يف األمساءاجل ٩

 ٣/٦٣ .إنْ أم حروف اجلزاء ١٠

 ٣/٢٤١ .األشياء كلها أصلها التذكري مث ختتص ١١

 ٣/٢٤١ .النكرة أشد متكناً من املعرفة ١٢

قالوا يف أشياء قرب بعضها من بعض فجاءوا على مقـال            ١٣
 .هو األصل

٤/١١ 
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אאא 

  .٥١الصاحيب،   -١

  .٥٤الكوكب الدري يف ختريج الفروع الفقهية على املسائل النحوية، ص  -٢

 .١٠-٩، ص_____________________________________  -٣

  .٣٥اللمع يف أصول الفقه، ص  -٤

  .١/١٧٩الربهان يف أصول الفقه   -٥

  .١/٤٣٦حاشية العطار على مجع اجلوامع   -٦

  .٢/٢١٢الفصل، ابن حزم األندلسي   -٧

  .١/٥٣اخلصائص،   -٨

١/١٦٣، ______  -٩.  

  .٧٦نزهة األلباء يف طبقات األدباء، ص  -١٠

  .٢١االقتراح، ص  -١١

  .٣اإلنصاف يف مسائل اخلالف، ص  -١٢

  .٢٠اإلغراب يف جدل اإلعراب، ص  -١٣

  .لسان العرب، ابن منظور مادة صحب  -١٤

أصول الشاشي،  / ٤٤٧صشرح تنقيح الفصول،    / ٢٣٧إرشاد الفحول، ص  : انظر  -١٥
التمهيـد،  / ٨٠روضة الناظر، ص  / ٦/١٧البحر احمليط يف أصول الفقه،      / ٣٩١ص
حاشية البنـاين علـى مجـع       / ١/٣٣٩أعالم املوقعني   / ٥/٢األحكام،  / ٤٨٩ص

  .٢٢٣املستصفى من علم أصول الفقه، ص/ ٢/٣٤٧اجلوامع، 



 ٣٥٥              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

  .٩١علم أصول الفقه، ص: انظر  -١٦

  . وما بعدها٢٠علم أصول الفقه، ص  -١٧

  .٧٩روضة الناظر، ص: انظر  -١٨

  . ٤٤٢شرح تنقيح الفصول، ص: انظر  -١٩

  .١١٣٥الربهان يف أصول الفقه، ص  -٢٠

البحر احملـيط يف أصـول الفقـه        : وانظر. ٢/١٦٣احملصول يف علم أصول الفقه ،       -٢١
  .٥٧١ص  املسودة،.٢٣٨ ص، إرشاد الفحول.٦/١٧

  .١١٣٥قه، الربهان يف أصول الف: انظر  -٢٢

روضة النـاظر،   / ٢٥٩نشر البنود على مراقي السعود، ص     :ملزيد من التفصيل انظر     -٢٣
  .٣٣٩ إرشاد الفحول، ص.١/٣٣٩  أعالم املوقعني،.٨٠ص

/  وما بعدها    ٤/١٧٦تيسري التحرير يف أصول الفقه،      : وانظر. ٤/٣٥٩اية السول     -٢٤
 خمتصر صفوة البيان يف     .٢/٢٨٤أعالم املوقعني   / ٢٣٨ -٢٣٧ص إرشاد الفحول، 

  .شرح منهاج الوصول إىل علم األصول

  .١/٢٢٢املستصفى   -٢٥

  .١٦٤ص ،٣ قسم٢ج احملصول،  -٢٦

  .٦/١٧البحر احمليط   -٢٧

  .١٤٧اآلية األنعام   -٢٨

 ومـا   ١٩١، ص اإلسـالمي األدلة املختلف فيها يف الفقه      : ملزيد من التفصيل، انظر     -٢٩
  .بعدها

  .٢٨٩ل حملمد أبو زهرة، صابن حنب: انظر  -٣٠
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 املـسودة، .  ومـا بعـدها    ٤٨٧التمهيد يف ختريج الفروع على األصول ص      : انظر  -٣١
وما ٦/١٧يف أصول الفقه     البحر احمليط   /  وما بعدها    ١٨١األحكام، ص / ٤٨٥ص

روضـة    / ٤٦٠، ص ٤ اية الـسول، ج    . وما بعدها  ٢١٧ املستصفى، ص  .بعدها
  .٨٠الناظر، ص 

  .٤٥٣أصول النحو يف كتاب سيبويه، صالشاهد يف   -٣٢

  .١١٤األصول، ص  -٣٣

  .٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب، ص  -٣٤

  .٥نزهة األلباء، ص  -٣٥

  .٤/٢٥٨شذرات الذهب،   -٣٦

  .٢/١٩٦إنباه الرواة،   -٣٧

  .٢١/١١٤ وانظر سري أعالم النبالء .٧نزهة األلباء، ص  -٣٨

   .وما بعدها١٩اإلغراب يف جدل اإلعراب، ص  -٣٩

  .٤٥ص، ________________  -٤٠

  .١٤١ ص،ملع األدلة  -٤١

  .١٤٧، ص______  -٤٢

  .٢٣٧ ص،إرشاد الفحول  -٤٣

  .١/٣٠٠، اإلنصاف  -٤٤

  . وما بعدها٥٧ إرتقاء السيادة يف علم أصول النحو، ص.١٤٢ملع األدلة ص :انظر  -٤٥

  .٦٣اإلغراب يف جدل اإلعراب، ص  -٤٦



 ٣٥٧              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

  .١٤اإلنصاف، مسألة   -٤٧

  .٤٠مسألة  ،_____  -٤٨

  .٧٢، مسألة _____  -٤٩

  .٥٧، مسألة _____  -٥٠

   .٧، مسألة _____  -٥١

  .٦٧، مسألة _____  -٥٢

  .١١، مسألة _____  -٥٣

   .٨٨، مسألة _____  -٥٤

   .٩٢، مسألة _____  -٥٥

  .٩١، مسألة _____  -٥٦

  .١٠٢، مسألة _____  -٥٧

  .٨٥، مسألة _____  -٥٨

  .١١٣، صاالقتراح  -٥٩
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אאא 
  القرآن الكرمي* 

اإلحكام يف أصول األحكام، دار الفكـر،       سيف الدين علي بن أيب علي بن حممد،          اآلمدي،   -

١٩٨١.  

مجال الدين بن عبد الرمحن، التمهيد يف ختريج الفروع على األصول، تح حممـد              األسنوي،   -

  .١٩٨١، ٢ مؤسسة الرسالة، ط،وتحسن هي

الكوكب الدري يف ختريج الفروع الفقهية على        ،______________________ -

املسائل النحوية، تح عبد الرزاق سعدي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  الكويـت،             

  . ١٩٥٤، ١ط

  . ١٩٧١، ٢اإلغراب يف جدل اإلعراب، دار الفكر، طاألفغاين، سعيد،  -

  . ١٩٦٣فكر، ، يف أصول النحو، دار ال_________ -

  . ١٩٨٣حممد أمني، تيسري التحرير يف أصول الفقه، دار الكتب، أمري شاه،  -

أبو الربكات، اإلنصاف يف مسائل اخلالف، تح حممد حمىي الدين عبد احلميد، دار             األنباري،   -

  . إحياء التراث العريب

، ٢١ ص ، اإلغراب يف جدل اإلعراب، تح سعيد األفغاين، دار الفكر،          ___________-

١٩٧١ .  

  .١٩٧١، ٢تح سعيد األفغاين، دار الفكر، ط ، ملع األدلة،____________ -

، نزهة األلباء يف طبقات األدباء، تح إبراهيم السامرائي، نشر مكتبة           ____________ -

  .١٩٨٥، ٣املنار الزرقاء، ط



 ٣٥٩              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

  .ري، دمشقاألدلة املختلف فيها يف الفقه اإلسالمي، دار اإلمام البخامصطفى،  البغا، -

 اية السول يف شرح منهاج الوصول إىل علم األصـول،           ،القاضي ناصر الدين  البيضاوي،   -

  .١٩٨١عامل الكتب، 

تقي الدين أمحد، املسودة، تح حممد حمىي الدين عبد احلميد، القـاهرة، مطبعـة              ابن تيمية،    -

  .١٩٦٤املدين، 

لنجار، دار اهلدى للنـشر بـريوت،       أبو الفتح عثمان، اخلصائص، تح حممد علي ا       ابن جين،    -

  .٢ط

تح عبد العظـيم الـدين، دار        عبد امللك بن عبد اهللا، الربهان فـي أصول الفقه،        اجلويين،   -

  .هـ١٤٠٠، ٢األنصار القاهرة، ط

الشاهد يف أصول النحو يف كتاب سيبويه، مطبوعات جامعـة الكويـت،            خدجية،   احلديثي،   -

١٩٧٤.  

اإلحكام يف أصول األحكام، قوبلت     أبو علي،   د علي بن حزم،     أبو حمم ابن حزم األندلسي،     -

   .١٩٨٠، ١على نسخة أمحد شاكر، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط

الفصل يف امللل واألهواء والنحل، منشورات حممد بيضون، دار         ،  ______________ -

  .١٩٩٩، ٢الكتب العلمية، بريوت، ط

  .  ١٩٨٨فية العامة بغداد، واهليئة املصرية العـامة، األصول، دار الشؤون الثقامتام،  حسان، -

  .ابن العماد، شذرات الذهب، طبعة جديدةاحلنبلي،  -

  .١٩٨٨عبد الوهاب، علم أصول الفقه، دار القلم الكويت، خالف،  -

مشس الدين بن عثمان، سري أعالم النبالء، تح بشار معروف وحمىي سرحان مؤسسة             الذهيب،   -
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  .١٩٨٤، ١الرسالة، ط

احملصول يف علم أصول الفقه، تح طه جابر العلـواين،          حممد بن عمر،    فخر الدين،   الرازي،   -

  .١جامعة اإلمام حممد بن سعود، ط

عبد اللطيف ابن أيب بكر، ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة، تـح              الزبيدي،   -

  .١٩٨٧، ١طارق اجلنايب، عامل الكتب، ط

حممد بن عبد اهللا، البحر احمليط يف أصول الفقه، تح عبد الستار أبـو              بدر الدين   الزركشي،   -

  .١٩٩٠، ١غدة، نشر وزارة األوقاف الكويت، ط

، الربهان يف علوم القرآن، تح حممد أبو الفـضل          ______________________ -

  . ١٩٥٧، ٢إبراهيم، دار إحياء التراث العريب، ط

  . ، دار الفكر العريبابن حنبل حياته وعصرهحممد،  أبو زهرة، -

 الفتلي، مؤسسة   نيأبـو بكر حممد بن سهل، األصول يف النحو، تح عبد احلس          ابن السراج،    -

  .١٩٨٥، ١الرسالة، بريوت، ط

أبو بشر عمرو بن قنرب، كتاب سيبويه، تح عبد السالم هارون، عامل الكتب بريوت،              سيبويه،   -

  .١٩٨٣، ٣ط

، ١ح أمحد سليم، حممد قاسـم، مطبعـة جـرجس، ط          جالل الدين، االقتراح، ت   السيوطي،   -

١٩٨٨ .  

  .١٩٨٢أبو علي، أصول الشاشي، دار الكتاب العريب، بريوت، الشاشي،  -

 تح عبد الرزاق الـسعد، دار األنبـار         ،حيىي، ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو      الشاوي،   -

  . ١٩٩٠، ١بغداد، ط



 ٣٦١              عاطف فضل حممد خليل.  د-  استصحاب احلال بني أصول الفقه وأصول النحو            

البنود على مراقي السعود، طبع حتت إشراف       عبد اهللا بن إبراهيم العلوي، نشر       الشنقيطي،   -

  .  ٢اللجنة املشتركة لنشر التراث بدولة اإلمارات، ط

  .حممد بن علي، إرشاد الفحول، دار الفكر، بريوتالشوكاين،  -

  .١٩٥٧، ٣اللمع يف أصول الفقه، ط أبو إسحاق،الشريازي،  -

  . لكتب العلمية، بريوتالشيخ حسن، حاشية العطار على مجع اجلوامع، دار االعطار،  -

  .، مسائل خالفية، تح حممد خري احللواينعبد اهللا بن احلسنيأبو البقاء العكربي،  -

  .أبو حامد، املستصفى من علم األصول، دار إحياء التراثالغزايل،  -

  .الصاحيب، تح أمحد صقر، مطبعة عيسى البايب احلليب القاهرة أبو احلسني أمحد،ابن فارس،  -

 أبو اسحاق، التبصرة يف أصول الفقه، تح حممد حسن هيتـو، دار الفكـر،               ،زآبادي الفريو -

١٩٨٠.  

  . ١٩٧٣، ١شرح تنقيح الفصول، دار  الفكر، ط شهاب الدين أمحد بن إدريس،القرايف،  -

الوزير مجال الدين أبو احلسن على بن يوسف، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تـح               القفطي،   -

، ١براهيم، دار الفكر العريب القاهرة، ومؤسسة الرسـالة بـريوت، ط          حممد أبو الفضل إ   

١٩٨٦.  

 ابن القيم، أعالم املوقعني عن رب العاملني، تح طه عبد الرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات                  -

  .١٩٦٨األزهرية، 

أبو العباس حممد بن يزيد، املقتضب، تح حممد عبد اخلالق عظيمـة، عـامل الكتـب                املربد،   -

  .بريوت
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  . ، حاشية البناين على مجع اجلوامع، دار الفكرحممد بن أمحد بن إبراهيمجالل الدين لي، احمل -

روضة الناظر، املطبعة الـسلفية     موفق الدين عبد اهللا بن حممد بن أمحد،         ابن قدامة،   املقدسي،   -

  .هـ١٣٩٧، ٤بالقاهرة، ط

دار ي، لسان العرب،    أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم األنصاري البيضاو         ابن منظور،    -

  . صادر بريوت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


