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جامعة كركوؾ  /كمية التربية

الممخص :

ييػدؼ ىػػذا البحػػث إلػػى دراسػة نفػػي الػػدليؿ فػػي النحػػو العربػي لِمػػا لػػو مػػف أوػر كبيػػر فػػي تصػػفية ا ار والمسػػا ؿ

الح َكػـ فػي كويػر مػف المسػا ؿ
واالعتراضات التي ترد إلى ميزاف االستدالؿ ؛ فإذا كاف الدليؿ ىػو ُح ْكػـ يكػوف ىػو الفيصػؿ و َ

التي تكوف قيد التحميؿ  ،ويؤتى بو لتمييز المعتمد مف الميمؿ والصػحي مػف الفاسػد  ،ومالػو دليػؿ ممػا لػيس لػو دليػؿ ،

أف المسألة التي يوردىا أحدىـ قد افتقد إلى وجو االحتجػاج
فإف نفي الدليؿ ىو ُح ْكـ كذلؾ  ،يمجأ إليو النحوي حينما يرى ّ
ّ
إف ما ذىب إليو ىذا النحوي ال دليؿ لو.
الصحي  ،فيستند إلى ما يمتمؾ في فكره مف أدلة ليقوؿ ّ :
إف االلتزاـ بالدليؿ العممي الذي اتخػذه النحويػوف المحققػوف منيجػا فػي الجانػب التنظيػري والتطبيقػي فػي عػرض
ّ
المسا ؿ النحوية فت ليـ أبواب الرؤية التحقيقية التي يجب أف تتوفر في موؿ ىذه الدراسات نظػ ار  ،لتعػدد اجوجػو وا ار

والنصوص  ،واوبات الدليؿ النحوي أو نفيو ىو منطؽ التزـ بو جميع النحوييف  ،ج ّنو ال توجد مسألة في النحو العربي ال

أف المساحة التي يممكيا النحوي تجعمو يتوقؼ عند الدليؿ ليعرؼ مدى أصالتو وقوتػو مػف ضػعفو  ،وليػذا
دليؿ ليا  ،بيد ّ
أف ىناؾ تباينا في ا ار النحوية  ،فيناؾ الرأي الػذي يسػمو ويرتقػي بالػدليؿ القطعػي الػذي يصػاحبو  ،وىنالػؾ الػرأي
نجد ّ
الظنػػي الػػذي ال يحظػػى بإجمػػاع مػػف لػػدف النحػػوييف  ،وومػػة رأي يبتعػػد يػػي ا فيػػي ا فتضػػعؼ قيمتػػو العمميػػة أمػػاـ ا ار

الصحيحة  ،لكونو فقد إمكانية اعتماده عمى دليؿ يؤيد وجوده  ،مما يؤدي بو إلى أف يكػوف عرضػة لمػرفض فتتقػدـ عميػو
مسألة أخرى جا ت مالزمة لدليؿ أرج منو.

فعػاال
ّ
إف طمب الدليؿ ىو نوع مف االحتكاـ لموصػوؿ إلػى الحقيقػة  ،وتيسػير السػبؿ ل قنػاع  ،وقػد يكػوف عنصػ ار ّ
لمتحدي إذا لزـ اجمر  ،مما جعمو عامال ميما كور استعمالو عند النحوييف الذيف قصدوا المسا ؿ الخالفية  ،وال سيما أ ّنػو

جف
أمػا نفػي الػدليؿ فيػو عمػى خػالؼ اجصػػؿ ّ ،
أسػموب عػاؿ يمكػف بوسػاطتو إبطػاؿ أحكػاـ الطػرؼ الػذي ال يممػػؾ دلػيال ّ .
إف " الموبت مقدـ عمى النفي "  ،وداللػة
اجصؿ أف يكوف لكؿ مسألة دليؿ  ،ومف ىنا وضع عمما النحو العربي قاعدة ّ :
النفي لمدليؿ دليؿ عمى صورة مف صور التحقيؽ لممسا ؿ التي اتصفت بالضػعؼ فػي مقػاييس القبػوؿ والػرفض  ،والسػبب

أف النافي ينفي لجيؿ أو نسياف أو غيرىما.
في تقديـ الموبت عمى النفي ّ ،
وأما خطة البحث فقد قسمتو عمى مبحوػيف  ،تنػاوؿ المبحػث اجوؿ  :نفػي الػدليؿ لمخالفتػو أدلػة أصػوؿ النحػو ،
في حيف تناوؿ المبحث الواني  :نفي الدليؿ لمخالفتو أدلة القواعد النحوية.
المقدمة:
الحمد هلل الذي أحاطنػا بكرمػو  ،وفػت عمينػا أبػواب عممػو وفضػمو وىديػو  ،والصػالة والسػالـ عمػى سػيدنا محمػد

أيرؼ أنبيا و ورسمو  ،وعمى آلو الطيبيف الطاىريف وأصحابو الغر المحجميف .

وبعد:
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فإف الدليؿ في النحو العربي لو مكانة كبيرة في تحقيػؽ المسػا ؿ النحويػة  ،فيػو الكػالـ النػافع والبرىػاف السػاطع
ّ
والسػػمطاف القػػاطع الػػذي يحػػدد مجػػاؿ التحميػػؿ  ،ويوض ػ مسػػار اجفكػػار  ،ويرسػػـ معػػالـ ا ار  ،ويكيػػؼ صػػحة اجق ػواؿ

والمذاىب  ،وقد احتج النحويوف باجدلة التي تتوزع في فروع عديدة  :كالسماع والقيػاس واإلجمػاع واستصػحاب الحػاؿ...

فػػي جميػػع الموضػػوعات النحويػػة واعتمػػدوا عمييػػا اعتمػػادا كبي ػ ار ؛ ج ّنيػػا القمعػػة التػػي تحصػػف مسػػا ميـ  ،والسػػبيؿ التػػي
توصميـ إلى النتا ج الصحيحة .

الح ْكـ باإلجماع عميو عنػد العممػا كػػ
وليست جميع اجدلة عمى درجة واحدة  ،فيناؾ الدليؿ القطعي الذي يرتقي ُ

رفػػع الفاعػػؿ ونصػػب المفعػػوؿ  ،وىنػػاؾ الػػدليؿ الػػذي ال يقبمػػو الجميػػور ويػػذىب إليػػو بعػػض النحػػوييف  ،فتتعػػارض الػ ُػرؤى
إف مػف عممػا النحػو
وتتعدد االجتيادات لينتيي إلى تفاوت في القبوؿ والرفض  ،وقسـ آخػر غيػر مقبػوؿ عنػد الجميػع ّ .
أف طا فػة
مف ال يوافؽ عمى آ ار بعض النحاة  ،لكوف اجدلة التػي اسػتند عمييػا ىػذه ا ار ليسػت مسػمّـ بيػا  ،أو نمحػظ ّ

أف مػا يقولونػو لػو دليػؿ يمكػف االعتمػاد عميػو  ،ولكػف زوايػا النظػر اختمفػت
مف النحوييف يعارضوف كالـ نحاة آخريف مػع ّ
فحكموا عمى أقواليـ بانتفا الدليؿ .
إف النحوييف قد اتجيوا في االستدالؿ باتجاىيف :
ومف ىنا يمكف أف نقوؿ ّ :
ػ اتجاه إوبات الدليؿ  ،لترجي مسألة عمػى مسػالة أو توجيػو عمػى توجيػو أو رأي عمػى رأي  ،ويػرد فػي ىػذا االتجػاه تػدرج
درجػػات اجدلػػة  ،إذ قػػد تتعػػدد اجدلػػة  ،فيحػػدث فييػػا اختيػػار أو تػػرجي بعضػػيا عمػػى بعػػض بحسػػب قػػوة اجدلػػة وضػػعفيا ،

ويقينيا مف ظنيا.

أف اجمػر الػذي ال
ػ واالتجاه الواني  ،لنفي الدليؿ  ،وىو رفػض المػذىب أو الػرأي أو التوجيػو النتفػا الػدليؿ  ،ويػرد عميػو ّ
ولكػف مػا ييػار إليػو فػي ىػذا
دليؿ لو ال يختمؼ المنطؽ النحوي فػي رفضػو واىمالػو  ،لمخالفتػو أصػوؿ النحػو وقواعػده ،
ّ
ربمػا يممػؾ صػػاحبيا دلػيال عمييػا  ،فيحصػػؿ نػوع مػف التػداخؿ الػػذي قػد تتطػور إلػػى
المقػاـ ّ
أف مػف يػرفض بعػػض المسػا ؿ ّ
وز ْعِـ ٍّ
كؿ طرؼ بصحة مذىبو  ،وقد صار ىذاف االتجاىاف محور الدراسة في ىذا البحث.
التعقيد نظ ار لتعدد اجدلة َ ،
وعنػػدما ارتيػػؼ النحويػػوف مػػف لغػػة القػرآف الكػػريـ واسػػتمدوا منػػو أدلػػتيـ واسػػتنبطوا منػػو قواعػػدىـ  ،وجػػدوا أ ّنػػو

ظػؼ مكانػة الػدليؿ انطالقػا مػف
الطريؽ المحقػؽ جي مسػألة يخوضػوف فييػا  ،ليػذا ذىبنػا بمػذىبيـ  ،واتبعنػا مػنيجيـ لنو ّ

القرآف الكريـ.

اليػمس عمَ ِ
يػو َدلِػيالً
ّ
إف الدليؿ لفظ ورد في القرآف الكػريـ فػي موضػع واحػد فقػط  ،فػي قولػو تعػالى :ج وُ َّػـ َج َعم َنػا َّ َ َ
إف (( معنى داللتيػا عميػو أ ّنػو لػو لػـ تكػف اليػمس لمػا عػرؼ الظػؿ  ،ولػوال النػور لمػا عرفػت
}الفرقاف ٘ٗ قاؿ العمما ّ :
الظممة ،واجييا تعرؼ بضدىا ))(ٔ) .ويعني ىذا الكالـ أ ّنو " لوال الدليؿ لما عرؼ المدلوؿ ".

أما طمب الدليؿ فيػو نػوع مػف االحتكػاـ  ،لموصػوؿ إلػى الحقيقػة  ،وتيسػير السػبؿ ل قنػاع  ،وقػد يكػوف عنصػ ار
وّ
فعاال لمتحدي إذا لزـ اجمػر  ،ممػا جعمػو عػامال ميمػا كوػر اسػتعمالو عنػد النحػوييف الػذيف قصػدوا المسػا ؿ الخالفيػة  ،وال
ّ
سػيما أ ّنػػو أسػموب عػػاؿ يمكػف بوسػػاطتو إبطػاؿ أحكػػاـ الطػػرؼ الػذي ال يممػػؾ دلػيال  ،وقػػد اسػتعمؿ القػرآف الكػريـ موػػؿ ىػػذا
ّ
اجسموب في قولو تعالى ُق ْؿ َىاتُواْ ُب ْرَىا َن ُك ْـ  ،قػاؿ بعػض المفسػريف  (( :ج ..ومػا ىػو البرىػاف ب ..البرىػاف ىػو الػدليؿ ..وال
تطمب البرىػاف إال مػف إنسػاف وقعػت معػو فػي جػداؿ واختمفػت وجيػات النظػر بينػؾ وبينػو ..وال تطمػب البرىػاف إال إذا كنػت
أف محدوؾ كػاذب ..وأ ّنػو لػف يجػد الػدليؿ عمػى مػا يدعيػو  ...إذف فقولػو الحػؽ سػبحانو :ج َىػاتُواْ ُب ْرَىػا َن ُك ْـ } سػورة
متأكداً ّ
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النمؿ ٗ ] ٙكالـ مف اهلل يؤكد أنيـ كاذبوف ..وأنيـ لو أرادوا أف يأتوا بالدليؿ ..فمف يجدوا في كتب اهلل وال في كالـ رسمو
أف ىذا ليس مف كالـ اهلل ولك ّنػو
ما يؤكد ما يدعونو ،واف أضافوه يكف ىذا افت ار عمى اهلل ويكف ىناؾ الدليؿ الدامغ عمى ّ
مف افت ار اتيـ  .إذف فميس ىناؾ برىاف عمى ما يقولونو ..ولو كػاف ىنػاؾ برىػاف ولػو كػاف فػي ىػذا الكػالـ ولػو جػز ا مػف

الحقيق ة ..ما كاف اهلل سبحانو وتعالى يطالبيـ بالدليؿ .إذف ال تقؿ  :ىاتوا برىانكـ إال إذا كنت واوقا أنو ال برىاف عمػى مػا

يقولوف))(ٕ).

فالتفسير الذي يرح توظيؼ البرىػاف جػا دقيقػا فػي مسػألة االسػتدالؿ إذ أف مػف فقػد العمػـ ال يقػدر عمػى إتيػاف

الدليؿ ؛ ج ّنو سيفتقر إلى ربط اجمور لضبابية الرؤية عنده  ،وىذه ا يات القرآنية الكريمة قد بينت أىمية الدليؿ والحجػة

تحاجوف فيمػا
في بياف الحؽ وازىاؽ الباطؿ  ،ومومو كذلؾ ذلؾ قولو تعالى :ج ىا أنتـ ىؤال حاججتـ فيما لكـ بو عمـ فمـ
ّ
ليس لكـ بو عمـ } آؿ عمراف.)ٖ( ]ٙٙ :

وتظير مكانة الدليؿ تماما في الخطاب العممي الذي يكوف مطمبا لمتحاور والمناقية ومعالجة اجمور التي تخمؽ

رده والتجػاوز عميػو  ،وىػو مػا يحػدث مػع مػف ال
توىما  ،وتجعؿ نتا ج اجفكار الظنية المرسػمة مقيػدة بإوبػات مػا ال يمكػف ّ

دليؿ لو.

وأما تعريؼ الدليؿ في المغة فيو المريد ((ما يستدؿ بو  ،والدليؿ الداؿ))  .ويقاؿ َ ((:د َّؿ عميو واليو داللػة أريػد ويقػاؿ
 :دلَّو عمى الطريؽ ونحوه  :سدده إليو فيو دا ّؿ والمفعوؿ مدلوؿ عميو ( ...استدؿ ) عميػو طمػب أف يػدؿ عميػو وباليػي
(ٗ)

(٘)
أمػا واصػطالحا فػػ(( ىػو الػذي يمػزـ مػف العمػـ بػو العمػـ بوجػود المػدلوؿ))( .)ٙتأكػد
عمى اليي اتخذه دليال عميػو))  .و ّ
وقالوا في تعريفو كذلؾ (( :ىو الذي يمزـ مف العمـ أو الظف بو العمـ أو الظف بتحقؽ يي آخر))(.)ٚ

فالكالـ في الدليؿ اتّباع لموسيمة لموصوؿ إلى الغاية والمطموب وىما إدراؾ اليي عمى ما ىػو عميػو  :كسمسػمة
متصمة فحيوما تػذكر مسػألة عمميػة وجػب اقترانيػا بػدليؿ بمعنػى ىنػاؾ تػالزـ والتػزاـ بػيف المعمػوـ والمجيػوؿ فػالمجيوؿ ال

أف نفي الػدليؿ ىػو بموابػة إوبػات الػدليؿ بوصػفو حكمػا يفيػد عممػا بغػض
يمكف الوصوؿ إليو إال بمعرفة الدليؿ  ،وقد تقدـ ّ
النظر عف قبولو أو رفضو.

وليذا ذىب النحويوف المحققوف مف أصحاب أصوؿ النحو إلى الوقوؼ عند االسػتدالؿ بنفػي الػدليؿ إذ قػاؿ ابػف
أف ىػػذا ممػػا يكػػوف فيمػػا إذا وبػػت لػػـ يخػػؼ دليمػػو ،
اجنبػػاري  (( :االسػػتدالؿ بعػػدـ الػػدليؿ فػػي اليػػي عمػػى نفيػػو ِ :اعمػػـ ّ
فيستدؿ بعدـ الدليؿ عمى نفيو  ،وذلؾ موؿ أف يسػتدؿ عمػى نفػي ( أف أقسػاـ الكممػة أربعػة ) أو نفػي ( أف أنػواع اإلعػراب
خمسة) فيقوؿ  :لو كػاف أقسػاـ الكممػة أربعػة  ،أو أنػواع اإلعػراب خمسػة لكػاف عمػى ذلػؾ دليػؿ ولػو كػاف عمػى ذلػؾ دليػؿ

لعرؼ ذلؾ مع كور البحث ويدة الفحص  ،فمما لـ يعرؼ ذلؾ دؿ عمى أنو ال دليؿ  ،فوجب أال يكػوف أقسػاـ الكممػة أربعػة

 ،وال أنواع اإلعراب خمسة ))(.)ٛ

أف الدليؿ مطمب في العموـ المختمفة فقد وقؼ عنده العمما كايفيف تفاصيمو ومبيف أحكامػو وأنواعػو وىػو
وبما ّ
يوافؽ توافقا تاما لألحكاـ التي ذكرىا ابف اجنباري التي أوردناه قبؿ قميؿ فقالوا  (( :انتفا الدليؿ قد يعمـ ،وقػد يظػف؛ فإنػا

يخػؼ عمػى جميػع اجمػة ،وىػذا
نعمـ أنو ال دليؿ عمى وجوب صوـ يواؿ ،وال صالة سادسة؛ إذ لو كاف لنقؿ وانتيػر ،ولػـ
َ
عمـ بعدـ الدليؿ ،ال عدـ عمـ بالدليؿ ،فإف عدـ العمـ بالدليؿ ليس حجة ،والعمـ بعدـ الدليؿ حجة.
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فإف المجتيد إذا بحث عف مدارؾ اجدلة  ،فمـ يظير لو دليؿ مع أىميتو .واطالعو عمى مدارؾ اجدلة
وأما الظفّ :
 ،وقدرتو عمى االستقصا  ،ويدة بحوػو  ،وعنايتػو  ،غمػب عمػى ظنػو انتفػا الػدليؿ  ،فنػزؿ ذلػؾ منزلػة العمػـ فػي وجػوب

ظف استند إلى بحػث واجتياد  ،وىذا غاية الواجب عمى المجتيد ))(.)ٜ
العمؿ ؛ ج ّنو ٌّ

فكما أ ّنو ال توجد صالة سادسة وال وجوب لصوـ يير يواؿ لعدـ الدليؿ كذلؾ ال توجد فػي العربيػة أربعػة أقسػاـ

لمكػػالـ وال خمسػػة أنػواع لألع ػراب  ،ومػػف يػػزعـ موػػؿ ىػػذا الكػػالـ فعميػػو أف يػػأتي بالػػدليؿ وال دليػػؿ لػػو فػػي وجيػػة نظػػر ابػػف
اجنباري.

وأما ِخطّة البحث فقد قسمتو عمى مبحويف تنػاوؿ المبحػث اجوؿ نفػي الػدليؿ لمخالفتػو أدلػة أصػوؿ النحػو  ،فػي

حيف تناوؿ المبحث الواني نفي الدليؿ لمخالفتو أدلة القواعد النحوية.
المبحث اجوؿ  :نفي الدليؿ لمخالفتو أدلة أصوؿ النحو

تػدرج وتطػور واسػتقر قػد أُسػس عمػى صػرح مػف اجدلػة التػي تػـ
ال خالؼ بيف الدارسيف ّ
أف النحػو العربػي الػذي ّ
الحصػػوؿ عمييػػا عػػف طريػػؽ السػػماع والقيػػاس واإلجم ػاع واستصػػحاب الحػػاؿ واالسػػتق ار  ...كانػػت ليػػذه اجدلػػة المرجعيػػة
المصػح لمسػار المسػا ؿ الػذي يممكػو
اجولى في االسػتناد إلييػا إذا تعارضػت المسػا ؿ واختمفػت ا ار  ،فػالفكر المحػدٍّد و
ٍّ

عمما النحو جعموه منيجا في درسيـ  ،وفت عمييـ حرية إطػالؽ اجحكػاـ إذا اقتضػت الضػرورة  ،فاتجيػت تمػؾ اجصػوؿ
إلى تقنيف القواعد وتحديد معالميا في مساحة واضحة نضج فييا ذلؾ الفكر  ،وخمت منيا ا ار الضعيفة  ،أو باتت تمػؾ

ا ار مجرد أفكار تطرح لكي يعمو عمييا الصحي  ،ويميز منيا المرفوض والضعيؼ.

أف ىنػاؾ اسػما محػذوفا فػي تركيػب فعػؿ المػدح
فمف أمومة ذلؾ ما ّ
رد النحويوف عمى ابف كيساف في ذىابػو إلػى ّ
جف اإليارة فيو أبػدا إلػى مػذكر محػذوؼ  ،والتقػدير فػي حبػذا ىنػد:
حبذا إذ قالوا  (( :وقاؿ ابف كيساف :إ ّنما لـ يختمؼ ؛ ّ

سف ىند  ،وكذا باقي اجمومة)) (ٓٔ) .فمـ يوافؽ النحاة عمى ىذا التقدير ؛ ج ّنو لـ يسمع بػو فػي كػالـ العػرب  ،قػاؿ
حبذا ُح ُ
(ٔٔ)
الػرفض يعػود إلػى عػدـ وبػوت ذلػؾ
ورّد بأ ّنو دعوى ال دليػؿ عمييػا ))  .وعمػؿ بعػض النحػوييف ّ
أف سػبب ّ
المرادي ُ (( :
فقاؿ  (( :لو كاف كما ذكػره لظير ىػذا المبتدأ المػقدر في بعض التػػراكيب العربيػة  ،ولػـ يوػػبت إطالقػا ،فيػػو قػوؿ ال دلػػيؿ

عميو )) (ٕٔ) .والسبب الذي جعؿ ابف كيساف يقوؿ بيذا المذىب ىو وجوب التفريؽ بيف المذكر والمؤنث  ،فمما جػا لفػظ
حبذا بنفس الصيغة لمجنسيف حاوؿ أف يعمؿ السبب في ذلؾ  ،واال فإف المفترض يجب أف يوافؽ ىذا المفػظ الجػنس الػذي
يرد معو كػ حبذي أو حبذه مع المؤنث.

أف النحاة القدما مجمعوف عمى نفي ىذا الدليؿ فقد وافؽ الصباف عمى ما ذىب إليو القدما مػف النحػاة
ويبدو ّ
ىند "  " ،حبػذا
إذ قاؿ  (( :قاؿ ابف كيساف  :إ ّنما لـ يختمؼ ذا ؛ ج ّنو إيارة أبدا إلى مذكر محذوؼ والتقدير في  " :حبذا ٌ
سف ٍ
ىند"  ،وكذا باقي اجمومة  ،ورد بأ ّنو دعوى بال بينة ))(ٖٔ).
ُح ُ
ومف المحدويف مف أيار إلى مذىب ابف كيساف  ،وذكر توجييا بدليؿ مغاير يختمػؼ عػف الػدليؿ الػذي ذكػره ابػف
حسف ٍ
ِ
وحسف الينديف  ،فػي قػوؿ حكػوه
ىند ،
الينداف  ،والتقدير  :حبذا
كيساف فقاؿ  (( :وفي أسموب  :حبذا ىند وحبذا
ُ
ُ
عف ابف كيسػاف ( ت ٕٖٓ ىػػ ) وا ّنمػا قػدَّر مضػافاً لتوجيػو عػدـ تغيػر اسػـ اإليػارة ( ذا ) عػف اإلفػراد والتػذكير مػع تغيػر
ورَّد
المخصوص ( المبتدأ ) فيكوف الميار إليو بػ ( ذا ) ىو المصدر المضػاؼ الػذي حػذؼ وقػاـ المضػاؼ إليػو مقامػو ُ .
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التوجيو بأنو دعوى بال بينة لعدـ ظيور ىذا المقدر فػي يػي مػف كالميػـ  .ووجَّػو اجكوػروف التػزاـ اإلفػراد والتػذكير
ىذا
ُ
(ٗٔ)
في ( ذا ) بأف ىذا اجسموب أيبو اجمواؿ  ،واجمواؿ ال تُغيَّر )) .
رد النحوييف مذىب ابػف كيسػاف جػا نتيجػة النعػداـ الػدليؿ الػذي اسػتند
أف ّ
ومف خالؿ ىذه النصوص نصؿ إلى ّ
أف قػوؿ النحػاة  :إ ّنػو ال دليػؿ لػو  ،ىػو حكػـ جػا عمػى
إليو مف سماع أو قياس أو إجماع ...الخ  ،ومػا ييػار إليػو ىنػا ّ
يعينػوا الػػدليؿ الفرعػػي الػػذي ينتمػػي إليػػو كػػأف يقػػاؿ  :ال دليػػؿ لػػو مػػف السػػماع أو مػػف القيػػاس  ،ومػػا
وجػػو اإلجمػػاؿ إذ لػػـ ّ

ينصرؼ الذىف إليو اعتمادا عمى النصوص أ ّنو ال دليؿ لو مف السماع بدليؿ قوليـ  :ولـ يوبت إطالقا.

واذا نظرنا إلى توجيو ابف كيساف نرى أنو لـ يخرج عف سمت النحوييف حيف ذكر ىذا الرأي ؛ جف التركيب الذي

وظفو يوافؽ القياس النحوي  ،ولو لـ يكف كذلؾ لما ذكره  ،فيو اجتيد برأي يوافؽ لغة العػرب إال أ ّنػو لػـ يسػمع مومػو فػي

كالميـ.

(٘ٔ)

: .

ويؤيد ما ذكرناه ما أورده السيوطي إذ قاؿ عمى (( قوؿ الياعر
ض بيا ِى ْند
ند و ْأر ٌ
أال َحبَّذا ِى ٌ
ِ
ضػيعت المػبف " بكسػر التػا واف كػاف
الصػيؼ
وانما التزـ ذلؾ ؛ جنػو كالموػؿ  ،واجموػاؿ ال تغيػر كمػا يقػاؿ " :
َ

الخطاب لغير مؤنث أو ؛ جنو عمى حذؼ  ،والتقدير في " حبذا ىند " موال " حبذا حسف ىند" و "حبذا زيد" "حبذا أمره
ويأنو"  ،فالمقدر الميار إليو مذكر مفرد حذؼ وأقيـ المضاؼ إليو مقامو أو جنو عمى إرادة جنس يا ع فمـ يختمؼ كما

لـ يختمؼ فاعؿ نعـ إذا كاف ضمي ار ىذه أقواؿ  ،اجكور عمى اجوؿ  ،ونسب لمخميؿ وسيبويو  ،وابف كيساف عمى الوػاني ،

والفارسي عمى الوالث)) (.)ٔٙ

عد الػرأي اجوؿ اجكوػر  ،ومػع ذلػؾ فقػد اعتمػد رأي ابػف كيسػاف وقدمػو عمػى رأي أبػي عمػي الفارسػي  ،وىػذا
إذ ّ
يؤكد أف االجتياد إذا لـ يكف مخالفا نصا  ،ولـ يخرج عف أقيسة المغة يمكف االعتداد واجخذ بو واف ذكر بعػض النحػوييف

أنو ال دليؿ لو.

والقوؿ بنفي الدليؿ أو إوباتو الذي ِ
يرد عند بعض النحوييف ىو باب متيعب متداخؿ فيو ابتدا ينقسـ إلػى رأي

موبػػت لمػػدليؿ أو رأي ينفػػي الػػدليؿ  ،وكػػذلؾ إلػػى مػػا ىػػو مس ػمّـ عنػػد النحػػاة ومػػا ىػػو مرفػػوض عنػػدىـ  ،ليػػذا ظيػػر عنػػد

أف أحدىـ ما يراه دليال قد ال يراه ا خر دليال وينتيي الكالـ إلى نفي الدليؿ .
النحوييف ّ
ويرجع الدكتور محمد سالـ ذلؾ إلى كماؿ االستق ار واإلحاطة بجميع النصوص وا ار حتػى يقػدر النحػوي عمػى
ُ

جف القوؿ بعدـ الدليؿ ال يعنػي انعدامػو فػي نفػس اجمػر الحتمػاؿ أف يكػوف ىنػاؾ دليػؿ لػـ يطمػع
إعطا الحكـ الصحي ؛ ّ
عميو (.)ٔٚ
إف اليمزة حذفت في " خير وير " في باب اسـ التفضيؿ لكوػرة
وكػذلؾ نفى بعض النحوييف استدالؿ مف يقوؿ ّ :
االستعماؿ  ،فػقد ع از ابف السراج السػبب فػي الحػذؼ إلػى دليػؿ اجصػؿ فقػاؿ  ...(( :ومومػو مػررت برجػؿ خيػر منػو أبػوه ،

جف أصػؿ " خير" و " ير" أخير وأيرر ))(.)ٔٛ
وير منو غالمو ؛ ّ
أف مسػوغ الحػذؼ ىػو كوػرة االسػتعماؿ فقػاؿ  ...(( :فيػدخؿ فيػو :خيػر ،ويػر ،لكونيمػا فػي
وذىب الرضي إلى ّ
اجصؿ :أخير وأير ،فخففا بالحذؼ لكورة االستعماؿ ))(.)ٜٔ
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إف كوػرة االسػتعماؿ كػاف سػبب
أف ىػذه ا ار التػي تقػوؿ ّ :
وقد أورد عباس حسف ىػذه المسػألة مفصػال إذ بػيف ّ
الحذؼ ال دليؿ لو  ،فقاؿ  (( :وموميما فػي حػذؼ اليمػزة يػذوًذا " :حػب" فػي قػوؿ القا ػؿ" :وحػب يػي إلػى اإلنسػاف مػا

منعا" ،أي :أحب يي  .وجا في صٓ ٙمف مجمة المجمع المغوي القاىري" :عدد البحػوث والمحاضػرات التػي ألقيػت فػي

مؤتمر الدورة الوالويف ،لسنة ٖ "ٜٔٙٗ-ٜٔٙما نصو عمى لساف أحد اجعضا :

إف اليمزة حػذفت فػي التفضػيؿ مػف كممتػي" :خيػر ويػر" لكوػرة االسػتعماؿ  ،وذلػؾ ادعػا ال دليػؿ عميػو  ،وال
" قالوا ّ :
يتناسب مع معاني لفظَي" :خيػر ويػر" جنيمػا يفيػداف التفضػيؿ أو الزيػادة بمادتيمػا ،كمػا تفيػد ذلػؾ ألفػاظ كويػرة بوضػعيا

المغػػوي :موػػؿ از ػػد ،ونػػاقص ،وعػ ٍ
ػاؿ ،وسػػافؿ ....واف اسػػتعماؿ ىػػاتيف الكممتػػيف فػػي معنػػى "أفعػػؿ" إنمػػا كػػاف عمػػى معنػػى

االستغنا بيما عف بنا وزف " أفعؿ " مف مادتيمػا ؛ جف قصػد المفاضػمة الػذي يصػاغ لػو " أفعػؿ " قػد حصػؿ مػف أصػؿ

تفضػيال عمى تفضيؿ  ،وىذا ىو ظاىر كالـ ابف مالػؾ
تحصيال لمػحاصؿ  ،أو
المادة حيث لو بنى منيا وزف " أفعؿ" لػكاف
ً
ً

في الكافية )) (ٕٓ).

أف ىذه الكممات سمعت عف العرب مع اليمزة وبدونيا فال حاجة إلػى القػوؿ بتمػؾ العمػؿ واجحسػف أف
والذي نراه ّ
إف ىذه الكممات يجوز فييا إوبات اليمزة وحذفيا والحذؼ أكور بدليؿ ما ذكره بعػض المحػدويف إذ قػاؿ  (( :قػد ورد
يقاؿ ّ :

حذؼ اليمزة في ىػذا البػاب مػف كممتػي (خيػر ويػر) نحػو  :الصػالةُ خيػر مػف النػوـ  .ونحػو  :البطالػ ُة يػر مػف المػرض.
(ٕٔ)
إف مف أير الناس عند اهلل منزلة يوـ القيامة
وعمموا لذلؾ بكورة االستعماؿ  .وقد ورد إوباتيا في الحديث الصحي
ّ " .
الرجؿ يفضي إلى امرأتو وتفضي إليو وـ ينير سرىا" )) (ٕٕ).

وكػػذلؾ نفػػى ابػػف ىيػػاـ أف يكػػوف البػػف مالػػؾ دليػػؿ عمػػى وقػػوع " حيػػث " اسػػما لػػػ إِ ّف إذ قػػاؿ  (( :وقػػد تقػػع حيػػث
سػالَتَ ُو} اجنعاـ ٖ٘ٔ] إذ المعنػى أ ّنػو تعػالى يعمػـ نفػس
َعمَ ُػـ َح ْي ُ
مفعوال بو وفاقػا لمفارسػي  ،وحمػؿ عميػو جالمَّ ُ
ػو أ ْ
ػث َي ْج َعػ ُؿ ِر َ
المكاف المستحؽ لوضع الرسالة فيو ال يي ا في المكاف وناصبيا يعمـ محذوفا مدلوال عميو بأعمـ ال بأعمـ نفسو جف أفعؿ

إف خالفا البف مالػؾ  ،وال
التفضيؿ ال ينصب المفعوؿ بو فإف أولتو بعالـ جاز أف ينصبو في رأي بعضيـ ولـ تقع اسما لػ ّ
دليؿ لو في قولو (ٖٕ):.
ِ
ِ
ِ
اف
حيث
َّ
إف ُ
ْ
استقر َمف أ َ
أم ُ
نت َراعيو  ...ح ًمى فيو ع َزةٌ و َ
فإف قيؿ  :يؤدي إلى جعػؿ المكػاف حػاال فػي المكػاف قمنػا :ىػو نظيػر قولػؾ :
لجواز تقدير حيث خب ار وحمى اسما ّ

إف في يوـ الجمعة ساعة اإلجابة))(ٕٗ).
إف في مكة دار زيد ونظيره في الزماف ّ :
ّ
أف ابػف مالػؾ يممػؾ دلػيال مػف السػماع وىػو ىػذا البيػت فقػاؿ  (( :ابػف مالػؾ ىػو]
ويذىب بعض النحوييف إلى ّ
إف حيث  ...إلخ فػ حيث اسميا وحمى خبر أي  :إف مكاف استقرار مف أنت راعيػو
القا ؿ إ ّنيا تقع اسما استدالال بقولو ّ :
مكاف حماية الذي فيو عزة وأماف كا ف في مكاف واستقرار مف أنت راعيو )) (ٕ٘).
أما وصؼ ابف ىياـ لمذىب ابف مالؾ بأ ّنو ال دليؿ لو  ،فقد يتسا ؿ أحدىـ فيقوؿ كيؼ يقوؿ ال دليؿ لو  ،وقػد

احتج ببيت يعر  ،وىو مف أدلة السماع كمػا ىػو معػروؼ  ،فضػال عػف كونػو أحػد أركػاف النحػو العربػي  ،فيػو الػذي لػـ
فإف موؿ ىذا الحكػـ فػي موػؿ ىػذه النصػوص
أف ابف مالؾ ىو الدليؿ نفسو  ،وليذا ّ
إف الصحي ّ
يترؾ لمنحو حرمة !  ،بؿ ّ
جف مػا يقػاؿ عمػى إعػراب االسػـ "حيػث " ال يتػرؾ مجػاال لمػرد عمػى قا مػو بالتخط ػة ،
ال يحقؽ أور االختالؼ في التقدير ؛ ّ

ولكف ما دعا ابف ىياـ إلى ىذا النفي ىو أف ىذا االسـ لـ يأت بموؿ ما جا في البيػت الػذي تقػدـ  ،فػالخالؼ واقػع فػي
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توجيو حيث  ،فمف ذىب إلى أف ىذا االسـ ال يقع خب ار نفى ورفض ما ذىب إليو ابف مالػؾ  ،ومػف وافػؽ ابػف مالػؾ أجػاز
مجي و وذىب إلى ما ذىب إليو ابف مالؾ.

وقد أورد ا لوسػي رأي ابػف مالػؾ فقػاؿ  (( :وقػاؿ ابػف مالػؾ  :تصػرفيا نػادر ومػف وقوعيػا مجػردة عػف الظرفيػة

قولو  :وأنيد البيت السابؽ]

إف فرع عف كونيا تكوف مبتدأ ولـ يسمع فػي ذلػؾ
جف كونيا اسـ ّ
إف  ،وقاؿ أبو حياف  :إ ّنو غمط ؛ ّ
فحيث اسـ ّ
إف في البيت حمى و حيث الخبر ؛ ج ّنو ظرؼ والصحي أ ّنيا ال تتصرؼ فػال تكػوف فػاعال وال مفعػوال بػو وال
البتة بؿ اسـ ّ
مبتدأ )) (.)ٕٙ
أف أبا حياف قد سبؽ ابف ىياـ في معارضتو لتوجيػو ابػف مالػؾ وتحاممػو عميػو ووصػؼ مذىبػو بأ ّنػو
فقد ظير ّ
أف فيو مسامحة عمى وقوعو عمدة  ،وىو أمر لـ يوبت في كالـ العرب  ،ولـ يقؿ بو جميور النحوييف .
غمط ؛ ج ّنو يرى ّ
"إف"
وممف وافؽ ابف مالؾ في ىذا التوجيو أيضا السميف الحمبي إذ قاؿ في إعراب موطف الياىد (( فحيث اسـ ّ

مكاف ُيحمى فيو العز واجماف)) (.)ٕٚ
و "حمى" خبرىا أي :إف مكاناً
َّ
استقر َم ْف أنت راعيو ٌ
وكذلؾ لـ يوافؽ النحويوف لمرأي الذي نسب إلى أبي عمي الفارسي مف تغييره لِما سمع عف العرب مجي " لعػؿ

" حرؼ جر  ،إذ لـ يكف نفي الدليؿ بعيدا عف مسألة جر االسـ بػػ لعػ ّؿ إذ ذىػب أبػو عمػي الفارسػي إلػى أ ّنػو ال دليػؿ عمػى

كػػوف لعػػؿ جػػارة لالسػػـ  ،ممػػا اتجػػو إلػػى تأويػػؿ البيػػت اليػػعري الػػذي جػػا صػػريحا عمػػى ىػػذا اإلعمػػاؿ  ،وذلػػؾ فػػي قػػوؿ

الياعر(: .)ٕٛ

ِ
ريب
ُخرى وارفَ ِع َّ
الص ْو َت َج ْي َرةً
فَ ُق ْم ُ
لَ َع َّؿ أَبي الم ْغو ِار م ْن َؾ قَ ُ
ت ْادعُ أ َ
أف اجصؿ  " :لَ َعمَ ُو جبي المغوار منػؾ " ،
قاؿ ابف ىياـ  (( :وزعـ الفارسي أ ّنو ال دليؿ في ذلؾ ؛ ج ّنو يحتمؿ ّ

جواب قريب فحذؼ موصػوؼ قريػب وضػمير اليػأف والـ لعػؿ الوانيػة تخفيفػا وأدغػـ اجولػى فػي الـ الجػر  ،ومػف وػـ كانػت

مكسورة  ،ومف فت فيو عمى لغة مف يقوؿ  :الماؿ لزيد  ،بػالفت وىػذا تكمػؼ كويػر  ،ولػـ يوبػت تخفيػؼ " لعػؿ " وػـ ىػو

أف الجر بػ لعؿ لغة قوـ بأعيانيـ )) (.)ٕٜ
محجوج بنقؿ اج مة ّ
وقولػو  :وىػو محجػوج فيػو اسػتدالؿ وايػارة عمػى القاعػدة النحويػة التػي اعتمػد عمييػا النحػاة وىػي " َمػف حفػػظ
حجة عمى مف لـ يحفظ "(ٖٓ).

أما قولو  :وزعـ الفارسي ففيو استدالؿ عمػى أف قولػو  :ال دليػؿ  ،لػـ ينػؿ قبػوال مػف النحػوييف  ،جف الػزعـ إذا
وّ
أطمؽ أفاد أنو قوؿ ال دليؿ لو ؛ جف تعريؼ (( الزعـ ىو القوؿ بال دليؿ )) (ٖٔ) .وما يجعؿ المخالفيف لمفارسي أحؽ منو

أف الجر بمع ّؿ لغة عقيؿ  ،ونكراف ىذه المغة إبطاؿ ليا  ،وىو ما يخالؼ أصال مػف أصػوؿ النحػو  ،ومػع
وأص مذىبا ىو ّ
ربما يكوف لو مسوغ في ىذه المسألة.
ذلؾ ّ
عد الرضي ىذه المغة ميكمة إذ قاؿ  (( :وعقيؿ  :يجروف بمعؿ ،مفتوحػة الػالـ اجخيػرة ومكسػورتيا ،وكػذا،
فقد ّ
بعؿ ،مكسورة الالـ ومفتوحتيا ،قاؿ(ٕٖ) :.وأنيد البيت السابؽ]

جف جرىػػا ،عمػػؿ مخػػتص بػػالحروؼ  ،ورفعيػػا  ،لميػػابية اجفعػػاؿ  ،وكػػوف حػػرؼ عػػامال عمػػؿ
وىػػي ميػػكمة ّ ،
الحروؼ واجفعاؿ في حالة واحدة مما لـ يوبت  ،وأيضا ،الجار البد لو مف متعمؽ  ،وال متعمؽ ليا ىنا ،ال ظػاى ار وال مقػد ار

)) (ٖٖ).
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إف التػي تخػتص
أف جػر ىػذا الحػرؼ يعػد ميػكمة نظػ ار لتػداخؿ الوظيفػة  ،فمػف جيػة ىػي مػف أخػوات ّ
فقد الحػظ ّ
بالدخوؿ عمى الجممة االسمية لميابيتيا اجفعاؿ  ،وليا عمؿ معيف مييور  ،ومف جية أخرى تعمؿ عمؿ حرؼ الجر.

وكذلؾ أيار السيوطي إلى مذىب الفارسي فقاؿ  (( :وقد أنكرىا قوـ منيـ الفارسي وتأوؿ البيت عمى أف اجصؿ

 :لعمو جبي المغوار )) (ٖٗ).

أف بعػض النحػوييف يتبعػوف جميػع السػبؿ إلوبػات المغػة الصػحيحة والسػميمة  ،واف كػاف
وموؿ ىذا التوجيو يؤكد ّ
ذلؾ عمى حساب بعض المغات  ،ولػـ يػذىب إليػو جميػور النحػاة ؛ جف النحػوييف سػمّموا أف ىػذا الحػرؼ يقػوـ بػوظفتيف ،

ولكف اجصؿ كونيا مف المختصات بالمبتدأ والى ىذا أيار اجزىري فقاؿ  (( :فجر بيا أبي المغوار تنبييا عمى أف اجصػؿ
في الحروؼ المختصة باالسـ أف تعمؿ العمؿ الخاص بو وىو الجر وانما قيؿ بعدـ التعمؽ فييا جنيا بمنزلة الحرؼ ال از ػد
الداخؿ عمى المبتدأ )) (ٖ٘).

وأصػػػؿ ىػػػذا االخػػػتالؼ أف النحػػػوييف قسػػػموا الحػػػروؼ عمػػػى قسػػػميف حػػػروؼ مختصػػػة وحػػػروؼ غيػػػر مختصػػػة

والمختصػة تنقسػـ عمػى حػروؼ عاممػػة باجسػما وحػروؼ عاممػة باجفعػاؿ  ،واختصػػاص لعػؿ بنصػب المبتػدأ ورفػع الخبػػر
يخالؼ القوؿ  :إف ىذا الحػرؼ يجػر االسػـ فيكػوف فػي ذلػؾ تنػاقض لمقاعػدة اجصػؿ التػي تقػدمت  ،ليػذا ذىػب أبػي عمػي

الفارسي إلى تأويؿ البيت وتغيير مساره لما يوافؽ المذىب الذي وضعوه عمى اجصؿ.
المبحث الواني نفي الدليؿ لمخالفتو أدلة القواعد النحوية

يتناوؿ ىذا المبحث دراسة المسا ؿ التي ردىا النحاة النتفا الدليؿ فييػا  ،ولعػدـ توافقيػا لمقواعػد النحويػة التػي

وضعوىا  ،وىذا الجانب ييمؿ جز يات كويرة تـ الوقوؼ عند أبرز المظاىر التي تحقؽ وجية ىذه الدراسة.

لقد انطمؽ النحويوف لتحقيؽ تصحي مسار اجدلة اعتمادا عمى قواعد كويرة كاف مف أييرىا قوليـ :

ػ الدليؿ إذا قاـ عمى يي كاف في حكـ الممفوظ بو واف لـ يجر عمى ألسنتيـ استعمالُو(.)ٖٙ

ػ الدليؿ متى ص تركيبو وصدقت جممتاه لزمو الحؽ (.)ٖٚ

ػ الدليؿ متى تطرؽ إليو االحتماؿ لـ يصم لالستدالؿ (.)ٖٛ
وقد ظير مف خالؿ المسا ؿ التي تـ جمعيا أنيا يمكف وضعيا في مجالي التقػدير والحػذؼ  :وىاتػاف المسػألتاف

ترداف في آ ار كويرة  ،إذ وضع النحويوف قواعد تحدد مقتضى الحاؿ الذي يجب أف يتوافؽ مع التقدير والحػذؼ فقػالوا " :

عدـ التقدير أولى مف التقدير "( .)ٖٜوقالوا في الحذؼ  " :ال يجوز حذؼ ما ال دليؿ عميو "(ٓٗ).

فمف التقدير في اجسما " الفاعؿ " إذ نفػى بعػض النحػاة أف يكػوف فيػو دليػؿ اسػتتار الفاعػؿ فػي نحػو قػوليـ :

زيد قاـ  ،إذ وقع خالؼ بيف البصرييف والكوفييف في ىذه المسألة  ،وقد ذىب بعػض المحػدويف إلػى مػذىب الكػوفييف  ،و
(( استدؿ الكوفيوف عمى جواز تقديـ الفاعؿ عمى رافعو ،بوروده عف العرب في نحو قوؿ الزبا (ٔٗ):.
ما لِ ْم ِجم ِ
َج ْن َدالً َي ْح ِم ْم َف أ َْـ َح ِديدا
ي ُييا َوِيداً
اؿ َم ْ
أَ
َ
َ
في رواية مف روى " ميييا " مرفوعا ،قالوا :ما :اسـ استفياـ مبتدأ ،ولمجمػاؿ :جػار ومجػرور متعمػؽ بمحػذوؼ
خبر المبتدأ ،ميى :فاعؿ تقدـ عمػى عاممػو وىػو و يػدا ا تػي وميػى مضػاؼ والضػمير العا ػد إلػى الجمػاؿ مضػاؼ إليػو،

وو يدا :حاؿ مف الجماؿ منصوب بالفتحة الظاىرة ،وتقدير الكالـ :أي يي وابت لمجماؿ حاؿ كونيا و يدا ميييا.
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أف الفعؿ وفاعمو كجزأيف لكممة
واستدؿ البصريوف عمى أ ّنو ال يجوز تقديـ الفاعؿ عمى فعمو بوجييف  ،أحدىماّ :
واحدة متقدـ أحدىما عمى ا خر وضعا ،فكما ال يجوز تقديـ عجز الكممة عمى صدرىا ال يجػوز تقػديـ الفاعػؿ عمػى فعمػو،
ووانييما :أف تقديـ الفاعؿ يوقع في المبس بينو وبيف المبتدأ ،وذلؾ أنؾ إذا قمت " زيد قاـ " وكػاف تقػديـ الفاعػؿ جػا از لػـ
يدر السامع أأردت االبتدا بزيد واإلخبار عنو بجممة قاـ وفاعمو المستتر ،أـ أردت إسناد قػاـ المػذكور إلػى زيػد عمػى أنػو

فاعؿ ،وقاـ حين ذ خاؿ مف الضمير)) (ٕٗ).

وقد وافؽ الدكتور ميدي المخزومي مذىب الكوفييف إذ قاؿ  (( :وليس ىذا ممػا يفتػرض افتراضػا أيضػا  ،ولكنػو

رأي قديـ مستحسػف قػاؿ بػو جماعػة مػف النحػاة ال غبػار عمػى منحػاىـ فػي دراسػة النحػو أعنػي الكػوفييف الػذيف كػانوا فػي

دراساتيـ المغوية والنحوية أبعد ما يكونوف عف التنطع بمصطمحات الفالسفة والػمناطقة  ،وكػاف مػنيجيـ أقػرب مػػا يكػوف
إلى طبيعة ىذا الػدرس  ،فيما نػرى))(ٖٗ).

أف اجصػ أنػو مبتػدأ اعتمػادا عمػى أقػواؿ الكػوفييف
وعالج ىذه المسػالة الػدكتور فاضػؿ السػام ار ي وتوصػؿ إلػى ّ
(ٗٗ)
أنفسيـ فقاؿ  (( :إعراب االسـ المرفوع المتقدـ مبتدأ عند الكوفييف ىو اجصؿ والغالب وقمما يعربونو غير ذلؾ )) .

وكذلؾ وافؽ مف المحػدويف الػدكتور محمػد حماسػة عبػد المطيػؼ مػذىب البصػرييف إذ قػاؿ  (( :وميمػا يكػف مػف

تكمؼ البصرييف في التقدير  ،أو فزعيـ إلى ميجب الضرورة اليعرية  ،فإ ّننا نرى رأييـ مخالفيف مػف يػذىب إلػى التوسػع

جف فػػي ذلػػؾ لبسػػا بػػيف الجممػػة االسػػمية والجممػػة الفعميػػة  ،والمغػػة
فػػي ذلػػؾ فيػػرى أف موػػؿ " محمػػد قػػاـ " جممػػة فعميػػة ؛ ّ
إف زيػدا قػاـ
بطبيعتيا تنزع إلى عدـ المبس  ،وتضع في سبيؿ ذلؾ ما يكفؿ إقامة التعبير عمى سنف الوضوح  ،أال تػرى ّ :

فتنصبو واف كاف الفعؿ مسندا إليو)) (٘ٗ).

نفػرؽ ىنػا بػيف
فالراج عنػد الجميػور ّ
أف االسػـ فػي نحػو  :زيػد سػافر مبتػدأ وال يعػرب فػاعال  ،ولكػف يجػب أف ّ
المقصديف اجوؿ  :المقصد اإلعرابي فالقواعد التي وضعيا النحاة تحتـ أف يكوف الفعؿ المتأخر جممػة خبريػة عػف الفاعػؿ

والواني  :المقصد الوصفي لمجممة وىو الظاىر مف الجممة إذ ال فاعؿ غير االسـ المتقدـ.

إف الفاعػؿ يسػتتر فػي موقػع
ونروـ مف كؿ ما تقدـ الوصوؿ إلى أف بعػض المحػدويف نفػوا أف يكػوف لمػف قػاؿ ّ :
أمػػا
الخبػػر ووصػػفوا رأييػػـ بأ ّنػػو ال دليػػؿ ليػػـ  ،وقػػد نظػػروا إلػػى ىػػذه الصػػورة  ،ومػػنيـ الػػدكتور يػػوقي ضػػيؼ إذ قػػاؿ ّ (( :

إضمار المعموالت فنقصد بيا الفاعؿ المضمر الذي يقدره النحاة مستت ار جوا از أو وجوبا ،وىو استتار وىمي ال دليػؿ عميػو
أف مف التكمػؼ اعتبػار (قػاـ) بيػا فاعػؿ مسػتتر يعػود عمػى (زيػد) وزيػد معنػا فػي الجممػة ،فػال
 ،ففي جممة (زيد قاـ) نجد ّ
داعي لتقديره مع وجوده ،فالفعؿ يػدؿ بمادتػو عمػى الفاعػؿ كمػا يػدؿ عمػى الحػدث والػزمف ،ويتضػ ىػذا فػي الصػيغ (أعمػـ
ونعمـ وتعمـ) ،فمماذا نقدر فاعال مستت ار وجوبا في الصيغ الوالث ىو (أنا ،نحف ،أنت)ب بؿ ينبغي أال نتحدث عنو ماداـ ال

إف (أعمـ) فعؿ مضارع لممتكمـ ،ونسكت ،وليس مف الضروري أف يكػوف لكػؿ فعػؿ
يمكف ظيوره ،وخير مف ذلؾ أف نقوؿّ :
جف الفعؿ يدؿ عميو بنفسو )) (.)ٗٙ
فاعؿ ،فقد يوجد الفاعؿ مع فعمو وقد يحذؼ؛ ّ
جف اجدلػػة التػػي يقػػدميا كػػؿ طػػرؼ فييػػا تفرعػػات ال يمكػػف
وىػػذا توجيػػو يقػػوـ أساسػػو عمػػى المعنػػى ال التركيػػب ؛ ّ
بقػدر مػا نريػد
تجاىميا  ،والتسميـ لرأي الميسريف ال يخمو مف تعقيب ربمػا يخػالؼ مػذىبيـ  ،ولسػنا بصػدد الػرد والتحقيػؽ ْ

أف ىؤال قد نفوا وجود دليؿ يؤيد تقدير الجممة الخبرية.
أف نوبت ّ
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أف الفعػؿ المضػارع ينصػب بػأف
ومف مواؿ التقدير في اجفعاؿ " الفعؿ المضػارع إذ ذىػب جميػور البصػرييف إلػى ّ
السيما المحدويف.
مضمرة إذا سبؽ بطمب  ،وىو أمر لـ يوافؽ عميو بعض النحوييف و ّ
فمف القدما ابف مضا الذي كػاف مػف المنػاديف إلػى أخػذ المسػا ؿ عمػى ظاىرىػا وىػو متػأور فػي ذلػؾ بالمػذىب

الظاىري الذي انتير في عصره (( فقد كاف يقرف النحػو بالفقػو فػي عػدـ العمػؿ  ،وىػذا مػذىب الظاىريػة الػذي كػاف يجمّػو

ابف مضا  ،كما كاف يجمو مواله يعقوب بف يوسػؼ الػذي أمػر بحػرؽ كتػب المػذاىب التػي تعتمػد عمػى العمػؿ  ،وال تعتمػد
عمى اجصوؿ مف القرآف والحديث  ،وقد تبعو قاضي قضاتو ابف مضا )) (.)ٗٚ

إذ قاؿ ابف مضا في ىذه  (( :وممػا قػالوا فيػو مػا لػـ يفيػـ  ،وأضػمروا فيػو مػا يخػالؼ مقصػد القا ػؿ  ،أبػواب

نصب الفعؿ  ،وقد تكممت منو عمى "الفا و "الواو" ليستدؿ بيما عمى غيرىما  ،ويعمـ أف مػا أضمروه ال يحػػتاج إليػو فػي
إعطا القوانيػف التي يحفظ بيا كالـ العرب ))(.)ٗٛ

أف ابف ىياـ قد نسب ىػذا الػرأي إلػى الكػوفييف فقػاؿ  (( :الفػا المفػردة أي  :ال المسػتعممة جػز ا مػف
وـ رأينا ّ
ّ
()ٜٗ
الكممة كػ في ] حرؼ ميمؿ خالفا لبعض الكوفييف في قوليـ  :إ ّنيا ناصبة في نحو ما تأتينا فتحدونا )) .
وقػػػد بػ ّػػيف الدسػػػوقي قػػػوؿ الكػػػوفييف  :إ ّنيػػػا ناصػػػبة إذ قػػػاؿ  (( :قولػػػو  " :إ ّنيػػػا ناصػػػبة " أي  :بنفسػػػيا لمفعػػػؿ

المضارع)) (ٓ٘).

أف ىذا الحرؼ ىو الناصب لمفعؿ المضارع مبايرة.
إذ خالؼ رأي الكوفييف الذي أوبت فيو أ ّنيـ يروف ّ
أما المحدووف فقد ذىبوا مذىب الكوفييف منطمقيف مف مبػدأ التيسػير وايجػاز القواعػد واختصػار اجلفػاظ

فقاؿ بعضيـ (( :في نواصب المضارع في نحو (ما تأتينا فتحدونا) إذ يرى النحاة أف الفعؿ الواني منصوب بػػ(أف) مضػمرة

وجوبا ،وىو تقدير ال دليؿ عميو )) (ٔ٘).

وقد فت الدكتور ياسيف أبو الييجػا البػاب عمػى مصػراعيو وفسػر اجمػور بوضػوح إذ قػاؿ  ... (( :وأمػا الوػاني

فيو باب نصب الفعػؿ المضػارع بػأف مضػمرة  ،فقػد ذىػب البصػريوف إلػى أف المضػارع ينصػب جػوا از بػأف مضػمرة بعػد الـ

التعميؿ  ،كما ينصػب بعػدىا وجوبػا فػي سػتة مواضػع وىػي الـ الجحػود وكػي وحتػى وأو وفػا السػببية وواو المعيػة  .وقػد
خػػالؼ الكوفيػػوف ىػػذا المػػذىب فجعمػوا المضػػارع منصػػوبا بعػػد الـ التعميػػؿ وكػػي وحتػػى أمػػا أو وفػػا السػػببية و واو المعيػػة

فنصبيا عمى الخالؼ  ،بينما حمػؿ ابػف مضػا حممػة عنيفػة عمػى القػوؿ بػأف المضػارع منصػوب بعػد فػا السػببية و واو

بػأف المضػارع منصػوب بعػد ىػذه
المعية بأف مضمرة وجوبا  ،وذكر أ ّنو تقدير ال دليؿ عميو وال برىاف  ،وينتيي إلى القوؿ ّ
اجدوات جميعا تخفيفا عمى الناي ة)) (ٕ٘).

وأما مواؿ الحرؼ فيي " لف " إذ ترؾ ىذا الحرؼ مجاال لمتقدير والتحميؿ انطالقػا مػف السػياؽ الػذي ورد فيػو فػي

معناه لدى العمما إذ يرى الزمخيري أنيا تفيد التأبيد  ،وىو حكـ لـ يوافؽ عميو النحاة مف بعده ومنيـ المرادي إذ قػاؿ :

(( فأما "لف" فحرؼ نفػي ينصػب المضػارع ويخمصػو لالسػتقباؿ وال يمػزـ أف يكػوف مؤبػدا ،خالفػا لمزمخيػري ،ذكػر ذلػؾ فػي

إف "لف" لتأكيد ما تعطيو "ال" مػف نفػي المسػتقبؿ  ،قػاؿ ابػف عصػفور :ومػا ذىػب إليػو دعػوى ال
أنموذجو ،وقاؿ في غيرهّ :
جف النفي بػ ال قد يكوف جوابا لمقسـ ،والنفي بػ لف ال يكػوف جوابػا
دليؿ عمييا ،بؿ قد يكوف النفي بال آكد مف النفي بمف؛ ّ
لو ،ونفي الفعؿ إذا أقسـ عميو آكد))(ٖ٘).
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وقػػد توسػػع الصػػباف فػػي رده عمػػى الزمخيػػري إذ قػػاؿ  (( :قولػػو" :خالفًػػا لمزمخيػػري إلػػخ" وافقػػو عمػػى التأكيػػد

كويػػروف ،ورد ادعػػاؤه التأبيػػد بأ ّنػػو ال دليػػؿ عميػػو وبأ ّنيػػا لػػو كانػػت لمتأبيػػد لمػػزـ التنػػاقض بػػذكر اليػػوـ فػػي ج َفمَػ ْػف أُ َكمٍّػ َػـ ا ْل َيػ ْػوَـ
ذبابػا فألمػر خػارجي ال مػف
أبدا في ولف يتمنونػو ً
إِ ْن ِسيًّا} سورة مريـ  ]ٕٙوالتكرار بذكر ً
أبػدا ،وأمػا التأبيػد فػي لػف يخمقػوا ً
مقتضيات لف ،ويجاب عف التناقض بأف القا ؿ بالتأبيد إ ّنما يقوؿ بو عند إطالؽ منفييػا وخمػوه عػف مقيداتػو وعػف التكػرار

أبدا وجػز معنػى
بأف ىذا ليس ًا
تكرر بالمفظ وىو ظاىر وال بالمرادؼ؛ جف االسـ ال يرادؼ الحرؼ؛ وجف التأبيد نفس معنى ً
ار وانما ىو تصري وداللة بالمطابقة عمى ما فيـ بالتضمف كذا في اليػمني ،وحاصػمو أنػو لػيس التكػرار
لف فال يكوف تكرًا
بػؿ مػػف توكيػد معنػػى تضػمني لكممػػة سػابقة بمفػػظ دؿ عمػى ىػػذا المعنػى مطابقػػة .قولػو" :خالفًػػا لمفػ ار " جف المعيػػود إبػػداؿ

النوف ألفًا كػ نسفعا ال العكس)) (ٗ٘).

أف التأبيػد لػـ يػأت مػف ذات ىػذا الحػرؼ وا ّنمػا قرينػة خارجيػة ُيمحػظ وجودىػا
وىذا الكالـ كمو مرده إلى ّ
قولو تعالى لَ ْف َيخمُقوا ُذبابػاً،
تفيد
تأيبدهُ وأما ُ
تأكيد النفي ال َ
َ
استنادا عمى السياؽ كما وضحو أحد المحدويف فقاؿ (( :وىي ُ
(٘٘)
ِ
وحدهُ )) .
جف
خارجيةَّ ،
التأبيد ليس مف "لف" ،وا ّنما ىو مف داللة
فمفيوـ
الخمؽ خاص باهلل َ
َ
ّ
أما مسا ؿ الحذؼ التي وضعيا النحويوف فيي قواعد تدلّؿ عمى عدـ جواز الحذؼ إذا لـ يكػف ىنػاؾ دليػؿ عميػو

 ،وىي مسا ؿ تعتمد الجانبيف الفكري والمغوي التطبيقي إذ المتكمـ يعرؼ تمامػا أنػو إذا لػـ يػأت بالمحػذوؼ ربمػا لػف يصػؿ
المخاطػػب إلػػى المعنػػى المػراد مػػف المفػػظ الػػذي أطمقػػو المػػتكمـ فينػػاؾ عالقػػة بػػيف التحميػػؿ الفكػػري والكػػالـ الممفػػوظ الكتمػػاؿ

الفيـ.

أف الدليؿ عمى المحذوؼ أىـ يروط الحذؼ( ، .)٘ٙفػال حػذؼ إال بػدليؿ  ،وىػو يػرط معتػد بػو
إذ يرى النحويوف ّ
في جميع الحذوؼ  ،يقوؿ ابف السراج  " :اعمـ أف جميع ما يحذؼ فإنيـ ال يحذفوف يي اً إال وفي ما أبقوا دلي ٌؿ عمى مػا
()٘ٚ

ألقوا "

ويقوؿ الرضي  " :اعمـ انو َّ
البد في الواجب الحذؼ والجا ز مف القرينة "(.)٘ٛ

فمػػف الكػػالـ الػػذي يحقػػؽ مػػا تقػػدـ مػػا ورد فػػي بػػاب ال النافيػػة لمجػػنس إذ أيػػار النحػػاة إلػػى ىػػذه المسػػألة عنػػدما

يرحوا قوؿ ابف مالؾ(:.)ٜ٘

وياع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطو ظير

ِ
سػمَّ َـ ال
صػمَّى المَّ ُ
ػو َعمَ ْيػو َو َ
قاؿ ابف عقيؿ  (( :فإف لـ يدؿ عمى الخبر دليؿ لـ يجز حذفو عند الجميع نحػو قولػو َ
أغير مف اهلل وقوؿ الياعر (ٓ:.)ٙ
َ
أحد ُ
(ٔ)ٙ
إِ َذا المَّقَاح َغ َد ْت م ْمقًى أ ِ
َصَّرتُ َيا] َوالَ َك ِريـ ِم َف ِ
الوْل َد ِ
وح )) .
ص ُب ُ
ُ
اف َم ْ
ُ
َ
قاؿ الخضػري (( والمقػاح جمػع لقػوح وىػي الناقػة الحمػوب ،واجصػرة جمػع صػرار خػيط ييػد بػو ضػرع الناقػة لػ ال
يرضػػعيا ولػػدىا ،وانمػػا تمقػػى وتتػػرؾ عنػػد عػػدـ المػػبف ،والولػػداف جمػػع وليػػد مػػف صػػبي وعبػػد ،والمصػػبوح اسػػـ مفعػػوؿ مػػف
صبحتو سقيتو الصبوح )) (ٕ.)ٙ

ػو فقػاؿ:
ووجو االستيياد  :ذكر الياعر خبر ال  ،وىو قولو (
مصبوح ) جنو ال ُيعمَ ُػـ إذا ُح ِػذ َ
ؼ  .ولػو أ ّنػو َح َذفَ ُ
ُ
ِ
وال كريـ مف الو ِ
الولػداف موجػود ؛ جف الػذي ُيحػذؼ عنػد عػػدـ قيػاـ قرينػة ىػو الكػوف
كػريـ مػف
أف المػراد :وال
الػداف لَفُ ِي َػـ ّ
َ
العاـ ( موجود )  .وال َّ
أف ىػذا المعنى غير مقصود (ٖ.)ٙ
يؾ َّ
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إذ ذىبوا إلى الجمع بيف التركيب النحوي والجانب الداللي الذي ال بػد مػف حضػوره فػي موػؿ ىػذه المواضػع حتػى
تكوف ىناؾ مقدرة عمى الحػذؼ وعدمػو  ،فالنحػاة يجيػزوف حػذؼ الخبػر إذا كػاف ىنػاؾ دليػؿ عميػو  ،ويمنعػوف الحػذؼ إذا
سقط الدليؿ وىو المراد في ىذا البيت.

جف التركيػػب
فالػػدليؿ ىنػػا ىػػو االسػػتدالؿ بوجػػوب اكتمػػاؿ المعنػػى المقصػػود  ،ولػػيس اكتمػػاؿ التركيػػب النحػػوي ؛ ّ
النحوي إذا تـ الوقوؼ عمى " مف الولداف " ص ّ  ،ويكوف الخبر حين ذ محذوؼ متعمؽ  ،ولكف ليس ىذا ىو المطموب بػؿ
المطموب ىو كممة مصبوح التي ليا صفة أخرى غير يبو الجممة مف الجار والمجرور.

:

(ٗ)ٙ

وكذلؾ لـ يجز النحاة حذؼ مفعوؿ بو واحد أو المفعوليف في باب ظف وأخواتيا واليو أيػار ابػف مالػؾ بقولػو

ِ
سقوطَ َمف ِ
مفعوؿ
عوليف أو
وال تُجز ُىنا ِبال َدليؿ ُ ...
قاؿ اليارح  (( :ال يجوز في ىذا الباب سقوط المفعوليف وال سقوط أحدىما إال إذا دؿ دليػؿ عمػى ذلػؾ

 ،فموػػاؿ حػػذؼ المفعػػوليف لمداللػػة أف يقػػاؿ  :ىػػؿ ظننػػت زيػػدا قا مػػا فتقػػوؿ  :ظننػػت التقػػدير ظننػػت زيػػدا قا مػػا  ،فحػػذفت

المفعوليف لداللة ما قبميما عمييما ومنو قولو (٘:)ٙ
ِ
ِ
بأي ِكتَ ٍ
ب
س َّن ٍة
ٍّ
َّي ْـ َعا ارً َعمَ َّي َوتَ ْحس ُ
تََرى ُحب ُ
اب أ َْـ ِب ّأية ُ
()ٙٙ
أي وتحسب حبيـ عا ار عمي فحذؼ المفعوليف وىما حبيـ وعا ار عمي لداللة ما قبميما عمييما)) .

وقد ذكر بعض النحوييف تفصيؿ ىذه المسألة بقوليـ  (( :قولو( :سقوط مفعوليف أو مفعوؿ) أما الوػاني فاتفػاؽ

جف المفعوؿ في الحقيقة مضموف المفعوليف كقياـ زيد ،فحذؼ أحدىما فقط بال دليؿ كحذؼ جػز الكممػة  ،وىػو ممتنػع
؛ ّ
بخالؼ حذفيما معاً فمختمؼ فيو ؛ ج ّنو كحذؼ الكممة بتماميا وىو سا غ  ،وجوزه اجكوروف مطمقاً))(.)ٙٚ

وىذا التيبيو الذي قدمو أساسو القاعدة المنطقية التي ترد في تعريؼ المفرد والمركػب إذ إف عممػا المنطػؽ إذ

يعرفوف المفرد بأنو (( ما ال يدؿ جزؤه عمى جز معناه )) ( .)ٙٛوىذا يعنػي أف الحػذؼ الػذي يقػوـ عمػى تمػاـ المعنػى بعػد
الحذؼ لوجود الدليؿ ىو محؿ اتفػاؽ كمػا قػاؿ  ،بخػالؼ الحػذؼ الػذي يكػوف كحػذؼ جػز الكممػة  ،فإنػو ال يجػوز النعػداـ

الدليؿ عميو.

وأوجب السجاعي في ىذه المسألة وجد قرينة عمى المحػذوؼ إذ قػاؿ  (( :والحاصػؿ أنػو يجػوز حػذفيما لمقرينػة

باإلجمػاع  ،ولغيػػر القرينػة بخػػالؼ ...الحػذؼ ىنػػا مػف غيػػر دليػؿ] تنعػػدـ معػو الفا ػػدة إذ ال يخمػو أحػػد مػف ظػػف أو عمػػـ

أف الحذؼ ال بد لو مطمقا مف دليؿ )) (.)ٜٙ
وقولو " بال دليؿ " أي بحسب الظاىر فال ينافي ّ
وتوقؼ النحويوف عند ىذه المسألة بالتػأكيد عمى وجوب وجػود يػرط الفا ػدة  ،وىػو كمػاؿ اكتمػاؿ المعنػى  ،قػاؿ
محقؽ البيجة المرضية  (( :قولو  :وأجازه بعضيـ  ،أي  :الحذؼ بغير دليؿ بيرط وجود فا دة لمسامع ))(ٓ.)ٚ

وىذا الكالـ يعود إلى فمسفة الفا دة في الكالـ الذي كوي ار ما يستدؿ بيا النحويوف  ،وكػاف مػف أيػيرىا

في باب المبتدأ والخبر نحو قوؿ ابف مالؾ(ٔ:)ٚ

ند ٍ
ما لَـ تُفد ِ
َّ
زيد َن ِمره
بالنكره
جوز االبتدا
وال َي ُ
كع َ
فايػػتراط الفا ػػدة فػػي أي بػػاب ورد فػػي النحػػو العربػػي ىػػو نػػوع مػػف االسػػتدالؿ حتػػى يسػػتطيع الكػػالـ الممفػػوظ مػػف

العبور عمى سبيؿ القواعد النحوية ليصؿ إلى المخاطب بالمعنى الذي قصده المتكمـ.
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العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

الخاتمة

وفيما يأتي إيجاز جبرز النتا ج التي تـ التوصؿ إلييا :



إف نفي الدليؿ ىو نوع مف االستدالؿ يمجأ إليو النحوي لكي ينفي توجييا أو مذىبا أو رأيا أو اجتيادا.
ّ
جف النحوييف يروف أف الموبت مقدـ عمػى النفػي  ،إذ
أف وجود النفي في مسألة فييا داللة عمى ضعفيا ؛ ّ
تبيف ّ

النفػي ال يػأتي إال مػف نسػياف أو جيػؿ أو مػف عػدـ الوصػوؿ إلػى الػدليؿ بخػالؼ اإلوبػات الػذي ال يكػوف إال مػف

يقيف.


أف نفي الدليؿ عند النحاة جا في ا ار الضعيفة أو تمؾ ا ار التي لػـ يتفػؽ عمييػا الجميػور أو المحققػوف ؛
ّ
جف ا ار إذا جا اإلجماع عمى صوابيا فقد امتمكت دليال وعميو ال يمكف نفييا.



فإف ىذا ال يعني عدـ وجوده إذ قد يممؾ الطرؼ ا خر دليال ولكف ما ذىب إليػو مػف
معينا ّ
إذا نفى النحوي دليال ّ
الدليؿ ال يعتد بو عند الطرؼ الذي نفى دليمو  ،ومف ىنا صار مف الواض أف اجدلة عمى أنواع  ،فيناؾ الػدليؿ



جف وجػود االخػتالؼ فػي يػي عنػد العممػا يػدؿ
إف الدليؿ إذا ورد منفيا ففيو داللػة فػي اجصػؿ عمػى ضػعفو ؛ ّ
ّ
عمى تيتت ا ار وعدـ وضوحو.

المسمّـ وىناؾ الدليؿ الظني وىناؾ الدليؿ الضعيؼ أو المرفوض.



لقد توزع نفي الدليؿ عمى جانبيف كبيريف في النحو العربي ىما الجانػب التنظيػري ونعنػي بػو أصػوؿ النحػو مػف

إجمػػاع أو سػػماع أو قيػػاس أو استصػػحاب حػػاؿ والجانػػب التطبيقػػي الػػذي يقػػوـ عمػػى القواعػػد النحويػػة التػػي تػػـ

التوصؿ إلييا في الدرس النحوي.


إف نفي الدليؿ قد بػرز فػي بعػض المسػا ؿ التػي اعتمػد النحػاة فييػا عمػى التقػدير أو الحػذؼ وقػد وضػعوا بعػض
ّ
الضػوابط التػػي يمكػػف مػػف خالليػػا تقويػػة أركػػاف المسػػألة فقػػالوا  " :عػػدـ التقػػدير أولػػى مػػف التقػػدير " وقػػالوا فػػي



إف ا جسس التي ينطمؽ منيا نفي الدليؿ أو إوباتو ىي أسس فكريػة توافػؽ المنطػؽ العقمػي الػذي يػرى أف جميػع
ّ
اجمور التي تأتي كأحكاـ يمكف وضػعو فػي اتجػاىيف اتجػاه اإلوبػات أو اتجػاه النفػي  ،ولكػف مػف الميػـ فػي ىػذا

الحذؼ  " :ال يجوز حذؼ ما ال دليؿ عميو ".

أف الموبت ال ُيعترض عميو فيبقى النفي سبيال أيسر منو
المقاـ ىو كيفية المعالجة والتوجيو  ،ومما ال يؾ فيو ّ
 ،ولذلؾ ظير عند بعض النحوييف نفي الدليؿ.

اليوامش

(ٔ) تفسير الخازف المسمى لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ ٖٔٓ/٘ :
(ٕ) تفسير اليعراوي ٕٜٗٛ :

(ٖ) ينظر  :الحجج البينات في تفسير بعض ا يات  :مقدمة الكتاب
(ٗ) لساف العرب  :مادة (دلؿ) ٕٗٛ/ٔٔ:
(٘) المعجـ الوسيط  :مادة (دؿ) ٕٜٗ/ٔ:
( )ٙالكميات ٙٛٛ:
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المجمدٚ :

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة
( )ٚالمصدر نفسو ٙٛٛ :
( )ٛلمع اجدلة ٕٔٗ :

( )ٜروضة الناظر وجنة المناظرٔ٘ٙ/ٔ :
(ٓٔ) توضي المقاصد والمسالؾ ٜٖٓ/ٕ :
(ٔٔ) المصدر نفسو ٜٖٓ/ٕ :

(ٕٔ) أوض المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ ٕٖٗ/ٕ :
(ٖٔ) حايية الصباف ٜ٘/ٖ :
(ٗٔ) نزع الخافض ٗٗٓ:
(٘ٔ) ديواف الحطي ةٖٜ:

( )ٔٙىمع اليوامع ٖٜ/ٖ :
( )ٔٚينظر :أصوؿ النحو دراسة في فكر ابف اجنباري ٜٗٔ:ػ ٕٓٗ
( )ٔٛاجصوؿ في النحو ٗٗٚ/ٔ :
( )ٜٔيرح الرضي ٗٗٚ/ٖ :
(ٕٓ) النحو الوافي ٖٜٚ/ٖ:
(ٕٔ) صحي مسمـٔ٘ٚ/ٗ:

(ٕٕ) تعجيؿ الندى بيرح قطر الندى ٕٗٔ :
(ٖٕ) مغني المبيب ٖٕٔ/ٔ :
(ٕٗ) المصدر نفسو ٖٕٔ/ٔ :

(ٕ٘) حايية الدسوقي عمى مغني المبيب ٖٜ٘/ٔ :
( )ٕٙروح المعاني ٚٓ/ٔٗ:

( )ٕٚالدر المصوف في عمـ الكتاب المكنوف ٕ٘ٚٙ/ٔ:
( )ٕٛمف قصيدة لكعب بف سعد الغنوي ،ينظر  :يرح الرضي عمى الكافية ٖٖٚ/ٗ:
( )ٕٜمغني المبيب ٖٚٚ/ٔ :
(ٖٓ) يرح ابف عقيؿ ٜٗ/ٔ:
(ٖٔ) التعريفات ٙٚ :

(ٕٖ) يرح الرضي عمى الكافية ٖٖٚ/ٗ :
(ٖٖ) المصدر نفسو ٖٖٚ/ٗ :
(ٖٗ) ىمع اليوامع ٗ٘ٚ/ٕ :
(ٖ٘) موصؿ الطالب ٚٛ :

( )ٖٙالخصا ص ٖٖٗ/ٔ :
( )ٖٚمفتاح العموـ ٕٔٙ:

( )ٖٛيرح التصري ٕٗ٘/ٔ :
( )ٖٜنزع الخافض ٖٗ٘:

(ٓٗ) مأ ة قاعدة تعيف عمى ضبط النحو ومعرفة اإلعراب ٖ :
(ٔٗ) حايية الصباف ٕٙ/ٔ :
(ٕٗ) منحة الجميؿ ٚٚ/ٕ :
(ٖٗ) النحو العربي نقد وتوجيو ٕٖٙ:
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العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

المجمدٚ :

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة

العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

(ٗٗ) تحقيقات نحوية ٔٓ٘:
(٘ٗ) العالمة اإلعرابية ٛٗ:

( )ٗٙموقؼ يوقي ضيؼ ٕ٘ :
( )ٗٚعمـ المغة بيف القديـ والحديث ٖٙٚ :
( )ٗٛالرد عمى النحاة ٘ٛ:

( )ٜٗمغني المبيب ٕٖٔ/ٔ :
(ٓ٘) حايية الدسوقي عمى مغني المبيب ٖٜٗ/ٔ :
(ٔ٘) موقؼ يوقي ضيؼ ٖٖ:
(ٕ٘) مظاىر التجديد ٕٙٚ :

(ٖ٘) توضي المقاصد ٕٕٜٔ/ٖ:
(ٗ٘) حايية الصباف ٗٓ٘/ٔ:

(٘٘) جامع الدروس العربية ٖٓ٘ :
( )٘ٙينظر  :نزع الخافض ٕٙ/ٔ :
( )٘ٚاجصوؿ في النحو ٕٗ٘/ٕ:
( )٘ٛيرح الرضي ٕٚٔ/ٔ:
( )ٜ٘ألفية ابف مالؾ ٔٙ:

(ٓ )ٙالبيت لحاتـ الطا ي ،ينظر  :اجغاني ٖٕٛ/ٔٚ:
(ٔ )ٙيرح ابف عقيؿ ٕ٘/ٕ:

(ٕ )ٙحايية الخضري ٖٖٕ/ٔ:
(ٖ )ٙيرح ألفية ابف مالؾ ٕٔ/ٕ:
(ٗ )ٙألفية ابف مالؾ ٔٙ :

(٘ )ٙالبيت لمكميت بف زيد اجسدي :ينظر  :ىمع اليوامع ٕٔ٘/ٔ:
( )ٙٙيرح ابف عقيؿ ٘٘/ٕ:

( )ٙٚحايية الخضري ٖٗٛ/ٔ :
( )ٙٛخالصة المنطؽ ٕٓ:

( )ٜٙحايية السجاعي ٜٓ:
(ٓ )ٚالبيجة المرضية ٖٔٗ :

(ٔ )ٚمتف ألفية ابف مالؾ ٔٔ:

وبت المصادر والمراجع

ٔػ اجغاني  :أبو الفرج اجصبياني (ٖ٘ٙىػ)  .ت عمي مينا و سمير جابر  ،دار الفكر  ،بيروت .
اجفغانى .مطبعة الجامعة السورية ٜٔ٘ٚـ.
ٕػ اإلغراب فى جدؿ اإلعراب  :أبو البركات اجنباري (٘ٚٚىػ) .تحقيؽ  :سعيد
ّ
ٖػػ اجصػػوؿ فػػي النحػػو  :أبػػو بكػػر محمػػد ابػػف السػراج (ت ٖٔٙىػػػ)  ،تحقيػػؽ  :الػػدكتور عبػػد الحسػػيف الفتمػػي  ،الطبعػػة الرابعػػة  ،مؤسسػػة الرسػػالة
لمطباعة والنير والتوزيع  ،بيروت ػ لبناف ٕٔٗٓ ،ىػ ػ ٜٜٜٔـٓ
ٗػػ أصػػوؿ النحػػو دراسػػة فػػي فكػػر اجنبػػاري  :الػػدكتور محمػػد سػػالـ صػػال  ،الطبعػػة اجولػػى  ،دار السػػالـ لمطباعػػة والنيػػر  ،القػػاىرة ٕٔٗٚ ،ىػػػ ػ
ٕٓٓٙـ.

٘ػ ألفية ابف مالؾ  ،محمد بف عبد اهلل بف مالؾ (تٕ ٙٚىػ)  ،بخط  :يحيى سموـ العباسي  ،مكتبة النيضة  ،بغداد ٜٔٛٗ،ـٓ
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العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

ٙػ أوض المسالؾ إلى ألفية ابػف مالػؾ  :جمػاؿ الػديف عبػد اهلل اجنصػاري ٔ ٚٙىػػ دراسػة وتحقيػؽ :يوسػؼ اليػيخ محمػد البقػاعي  ،النايػر :دار
الفكر لمطباعة والنير والتوزيع (.دػ ت)

 ٚػ البيجة المرضية عمى ألفية ابف مالؾ  :جالؿ الديف السيوطي  ،الطبعة العايرة  ،مؤسسة إسماعيمياف ٔٗٔٚ،ىػ .
ٛػ تحقيقات نحوية  :الدكتور فاضؿ صال السام ار ي  ،الطبعة الوانية ( د .ت)

ٜػ تعجيؿ الندى بيرح قطر الندى :عبد اهلل بف صال الفوزاف ٕٓٗٔىػ(.دػ ط)
ٓٔػ التعريفات  :أبو الحسف عمي بف محمػد السػيد اليػريؼ الجرجػاني(تٛٔٙىػػ)  ،تحقيؽ:الػدكتور أحمػد مطمػوب  ،دار اليػؤوف الوقافيػة ،بغػداد
ٔٗٓٙ،ى ػ ٜٔٙٛـٓ
ٔٔ ػ تفسير الخازف المسمى لباب التأويؿ في معاني التنزيؿ  :عال الديف عمي بف محمػد بػف إبػراىيـ البغػدادي اليػيير بالخػازف دار النيػر  :دار
الفكر  ،بيروت  ،لبناف  ٖٜٜٔىػ ػ  ٜٜٔٚـ

ٕٔػ تفسير اليعراوي  :محمد متولي اليعراوي  ،دار أخبار اليوـ  ،مصرٜٜٔٔ،ـ.
عمػي المػرادي المصػري المػالكي (ت
ٖٔػ توضي المقاصد والمسالؾ بيرح ألفية ابف مالؾ  :أبو محمد بدر الديف حسػف بػف قاسػـ بػف عبػد اهلل بػف ّ
 ٜٚٗىػ) يرح وتحقيؽ  :عبد الرحمف عمي سميماف الطبعة  :اجولى الناير  :دار الفكر العربي ٕٔٗٛىػ ٕٓٓٛ -ـ
ٗٔػ جامع الدروس العربية  :مصطفى الغالييني  ،دار الحديث  ،القاىرة ٕ٘ٓٓـ.

٘ٔػػ حايػػية الخضػػري (تٕٔٛٛىػػػ)عمى يػػرح ابػػف عقيػػؿ  :محمػػد الخضػػري  ،تحقيػػؽ  :تركػػي فرحػػاف المصػػطفى  ،الطبعػػة الوالوػػة  ، ،دار الكتػػب
العممية  ،بيروت ػ لبناف ٕٜٓٓ،ـٓ

ٔٙػ حايية الدسوقي مصطفى محمد عرفة الدسوقي(تٖٕٓٔىػ) عمى مغني المبيب  ،ضبطو وصححو ووضع حواييو  :عبػد السػالـ محمػد أمػيف
 ،الطبعة الوانية  ،دار الكتب العممية  ،بيروت ػ لبناف ٕٔٗٛ ،ىػ ػ ٕٓٓٚـٓ
ٔٚػ حايية السجاعي المسماة فت الجميؿ عمى يرح ابف عقيؿ  ،المطبعة العامرة العومانية ٖٜٔٔ ،ىػ.

ٔٛػ حايية الصباف (تٕٔٓٙىػ)عمى يرح اجيموني (تٜٕٜىػػ) ومعػو اليػواىد لمعينػي  :محمػود ابػف الجميػؿ  ،الطبعػة اجولػى  ،مكتبػة الصػفا
،القاىرة ٕٖٔٗ،ى ػ ٕٕٓٓـ

عماف
 ٜٔػ الحجج البينات في تفسير بعض ا يات  :الدكتور فريد مصطفى السمماف اجستاذ الميارؾ في كمية اليريعة  -الجامعة اجردنية – ّ
ٕٓػ الخصا ص :أبو الفت عوماف ابف جني ،تحقيؽ :محمد عمي النجار  ،عالـ الكتب – بيروت.

ٕٔػ خالصة المنطؽ  :الدكتور عبد اليادي الفضمي  ،الطبعة اجولى  ،منيورات مؤسسة مسمـ بػف عقيػؿ  ،النجػؼ اجيػرؼ  ،العػراؽ ٕٔٗٛ /ىػػ
ػ ٕٓٓٚـ.

ٕٕػػ الػػدر المصػػوف فػػي عمػػوـ الكتػػاب المكنػػوف يػػياب الػػديف السػػميف الحمبػػي (ٚ٘ٙىػػػ)  ،تحقيػػؽ محمػػد عمػػي معػػوض  ،الطبعػػة اجولػػى  ، ،دار

الكتب العممية  ،بيروت ػ لبناف ٔٗٔٗ ،ىػ ػ ٜٜٗٔـٓ
ٖٕػ ديواف الحطي ة  .برواية ويرح ابف السكيت دراسة وتبويب د .مفيد قميحػة  ،الطبعػة اجولػى  ،دار الكتػب العمميػة  ،بيػروت ٖٔٗٔ ،ػػ ٖٜٜٔ

.

ٕٗػ الرد عمى النحاة .ػ ابف مضا القرطبي  :د.يوقي ضيؼ .الطبعة الوانية  ،القاىرة ٜٕٔٛ ،ـ.

ٕ٘ػ روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المواني  :أبو الفضؿ محمود اجلوسي  ،ت ٓ ٕٔٚىػ  ،دار إحيا التراث العربي  ،بيروت .
ٕٙػػ روضػة النػاظر وجنػة المنػػاظر  :عبػد اهلل بػف أحمػد بػف قدامػػة المقدسػي أبػو محمػد  ،تحقيػؽ  :د .عبػػد العزيػز عبػد الػرحمف السػعيد  ،الطبعػػة
الوانية  ،الناير  :جامعة اإلماـ محمد بف سعود – الرياض ٖٜٜٔ ،ىػ .

ٕٚػ يرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ :أبو عبد اهلل ابف عقيؿ(تٜٚٙىػ) ،تحقيؽ :محمد محيي الػديف عبػد الحميػد ،الطبعػة الرابعػة عيػر ،دار
الفكر ،المكتبة التجارية الكبرى مطبعة السعادة ،مصر ٖٔٛٗ،ىٜٔٙٗ-ـٓ

ٕٛػ يرح ألفية ابف مالؾ  :حسيف بف أحمد بف عبد اهلل آؿ عمي  ،الجامعة اإلسالمية  ،السعودية.
ٕٜػ يرح التصري عمى التوضي  .اجزىري  :خالد بف عبد اهلل  (،ت ٜٓ٘ :ىػ ) ،بيروت  ،دار الفكر.
ٖٓ ػ يرح الرضي عمى كافية ابف الحاجب ،تصحي وتعميؽ يوسؼ حسف عمر ،مؤسسة الصادؽ ،ليبيأٜٕٛ. ،
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العددٖ:

المجمدٚ :

لسنة ٕٕٔٓ

ٖٔ ػ صحي مسمـ  :مسمـ بف الحجاج أبو الحسيف القييري النيسابوري  ،تحقيؽ  :محمد فؤاد عبد الباقي  ،النايػر  :دار إحيػا التػراث العربػي –
بيروت.

ٕٖػ العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ والحديث  :الدكتور محمد حماة عبد المطيؼ  ،دار الفكر العربي .
ٖٖ ػ عمـ المغة بيف القديـ والحديث  :الدكتور عبد الغفار حامد ىالؿ  ،الطبعة الوالوة  ،مطبعة الجبالوي ٜٔٗٓ،ىػ ػ ٜٜٔٛـ.
ٖٗػ في النحو العربي نقد وتوجيو  :الدكتور ميدي المخزومي  ،الطبعة الوانية  ،بغداد ػ العراؽ ٕٓٓ٘ :ـٓ

ٖ٘ػ الكميات  :أبو البقا الكفوي  ،تحقيؽ  :عدناف درويش  -محمد المصري  -ط  :مؤسسة الرسالة ٖٔٗٔ ىػ ػ ٖٜٜٔـ .
ٖٙػ لساف العرب  ،أبو الفضؿ جماؿ الػديف محمػد بػف منظػور (تٔٔٚىػػ)  ،طبعػة مصػورة عػف طبعػة بػوالؽ  ،المؤسسػة العامػة لمتػأليؼ واجنبػا
والنير  ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة  ،مطابع كوستا توماس ويركاه  ،القاىرة (،د.ت)ٓ
 ٖٚػ ما ة قاعدة تعيف عمى ضبط النحو ومعرفة اإلعراب اليرح الميسر عمى ألفية ابف مالؾ  :الدكتور عبدالعزيز الحربي  ،السعودية ٜٜٔٛ -
عماف ٕٓٓٛ ،ـ.
ٖٛػ مظاىر التجديد النحوي الدكتور ياسيف أبو الييجا  ،الطبعة اجولى ،عالـ الكتب الحديث ّ ،
ٖٜػ المعجـ الوسيط (مجمع المغة العربية بالقاىرة)  ،الطبعة الوانية  ،دار المعارؼ بمصر ٖٜٕٔ ،ىػ ػ ٕٜٔٚـ

ٓٗ ػ مغني المبيب عف كتب اجعاريب  :ابف ىياـ ،تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد الحميد مطبعة المدني  ،القاىرة (،د -ت )ٓ
ٔٗػ مفتاح العموـ  :أبو يعقوب يوسؼ السكاكي (ٕٙٙىػ)  .ضبط ويرح اجستاذ  /نعيـ زرزور  .دار الكتب العممية طٔ ٖٜٔٛـ .

ٕٗػػ منحػػة الجميػػؿ بتحقيػػؽ يػػرح ابػػف عقيػػؿ  :محمػػد محيػػي الػػديف عبػػد الحميػػد  ،الطبعػػة الرابعػػة عيػػر  ،مطبعػػة السػػعادة  ،مصػػر ٖٔٛ٘ ،ىػػػ ػ
ٜ٘ٔٙـٓ

ٖٗػ موصؿ الطالب إلى قواعد اإلعراب  .اجزىري  :خالد بف عبد اهلل  ( ،ت ٜٓ٘ :ىػ ) تحقيؽ :محمػد إبػراىيـ سػميـ  ،القػاىرة  ،مكتبػة ابػف سػينا

.
ٗٗػػ موقػػؼ يػػوقي ضػػيؼ مػػف الػػدرس النحػػوي  :دراسػػة فػػي المػػنيج و التطبيػػؽ  :دكتػػور عػػال إسػػماعيؿ الحمػزاوي كميػػة ا داب ػ جامعػػة المنيػػا

القاىرة ٜٔٛٚـ.

٘ٗػ النحو الوافي  :عباس حسف  ،الطبعة اجولى  ،الناير مكتبة المحمدي  ،بيروت -لبناف.

ٗٙػ ىمع اليوامع في يرح جمع الجوامع  :جالؿ الديف السيوطي ( ت ٔٔ ) ٜتحقيؽ:عبد الحميد ىنداوي المكتبة التوفيقية ( د .ت ) .

Abstract
This research aims to study the exile directory in Arabic grammar as it has a

significant impact on the liquidation of the views, issues and objections received by
the balance of reasoning; If the directory is the rule be the al-Faisal and governance
in many of the issues that are under analysis, and brought him to distinguish
authorized from the neglected the correct corrupt, and his evidence that there is no

evidence, the denial directory is the rule as well, to turn to grammar when they see
that the issue was mentioned by one of them had missed at the face of protest, right,
is based on what has in the idea of evidence to say that the view of the present

it.

for

no

evidence
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ٖ:العدد

ٚ :المجمد
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The research plan was divided by two sections, first section dealt with: a Guide to
deny the evidence of his violation as assets, while addressing the second topic: the
directory to deny the evidence of his violation of grammatical rules.
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