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 .المحاضرة األولى: النحو وأصول النحو، المصطلح والمفهوم

 

 تفرَّعت التي النحو أدلة وهقال أبو البركات األنباري في كتابه: )لمع االدلة(: 
 جملته عنها تنوَّعت التي الفقه أدلَّة الفقه أصول أن كما وفصوله، فروعه منها

 أدلة عن فيه ُيبحث علم النحو أصول ال السيوطي في كتابه )االقتراح(:وق وتفصيله.
 .المستدل وحال بها، االستدالل وكيفية أدلته، هي حيث من اإلجمالية النحو

 :أمور ثالثة النحو أصول علم موضوع أن السيوطي أوضح وهكذا

 .أدلته هي حيث من اإلجمالية النحو أدلة عن البحث: أولها    

 .األدلة بهذه االستدالل كيفية عن البحث: وثانيها    

 .بها المستدل حال عن البحث: وثالثها    

 عليها اعتمد التي النحو أدلة إن: نقول النحو، أصول علماء ذكره ما ضوء وفي    
 لكن الحصر، حد   عن تخرج جدًّا كثيرة القواعد تقعيد في النحوية الصناعة علماء
 الحال. واستصحاب واإلجماع، والقياس، السماع، وهي أنواع، أربعة منها الغالب

 واالستدالل النحو، أصول علماء عند االستدالل بين دقيًقا فرًقا هناككما أّن 
 يبحثون النحو أصول علماء وهم فاألولون وتخصص؛ وظيفة فلكل النحو، علماء عند
 يبحثون فهم النحو علماء أما حجة، الكريم القرآن ككون: أي اإلجمالية، األدلة عن
 .التفصيلية األدلة عن

 البحث لجهة بيان "أدلته هي حيث من النحو أصول حد في: "السيوطي وقول    
 بأنه الكريم القرآن عن البحث في: أي- النحو علم في حجية له بما األدلة هذه عن

 وعن آحاًدا، أم متواتًرا أكان سواء الكالم؛ أفصح ألنه -سبق كما النحو في حجة
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 الكالم وعن بالتفصيل، عنها الكالم مبحث في اآلتي بشرطها الشريفة النبوية السنة
 إجماع وعن بكالمه، وُيحتج بعربيته، ُيوثق عمن الصادر الشعري أو النثري العربي

 .يجوز ال وما فيه، العلل من يجوز وما القياس، وعن والكوفة، البصرة البلدين أهل
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 المحاضرة الثانية: أصول النحو: النشأة والمرجعيات.

 

وبينته السنة النبوية بلغة العرب أيضا، وكان  نزل القرآن الكريم بلغة العرب،
على تمام العلم بتلك اللغة، يعرفون معاني ألفاظها  –عنهم   رضي اهلل  –الصحابة 

وما تقتضي أساليبها، فلم يكونوا بحاجة إلى استحداث قواعد اإلعراب واالشتقاق وما 
 .د ذلكشابه ذلك من العلوم المستحدثة بع

)القرآن( أوَّالا  كتابكانوا إذا نزلت بهم حادثة وأرادوا معرفة حكمها فزعوا إلى الف
ا اجتهدوا وألحقوا األشباه باألشباه والنظائر  ثم إلى السنَّة ثانيا، فإن لم يجدوا حكما
بالنظائر واألمثال باألمثال مراعين المصالح العامة، وجعلوا ما لم ينص عليه بمنزلة 
المنصوص عليه متى ُوجدت في ذلك علَّة؛ أنَّهم اعتبروها مناط الحكم، فنشأ أصل 

 .القياس ثالث هو

إذا اتفقت  أجتهدين من األمة معصومون من الخطثم ثبت عندهم أن الم
أو سنة أو قياس فثبت لهم أصل رابع  كتاب كلمتهم عند حكم مستفاد من

والسنة، وقد اقتفى  كتاب، وهي ترجع عند التحليل إلى أصلين هما الاإلجماع هو
رحمه اهلل  –وا هذه المسائل إلى أن جاء اإلمام الشافعي بحثالعلماء آثار الصحابة و 

ل البحوث فكتاب هـ( الذي ألف402)ت  –  ي أصول الفقه.ة )الرسالة( وهي أوَّ

هـ(. 96وكذلك علم أصول النحو، فقد وضعه أبو األسود الدؤلي )ت 
النحاة المسائل النحوية في الفروع التفصيلية زمناا طويًلا فالنحو بدأ فكرة ثم  بحثو 

ا بذاته، له مدرستان واحدة في البصرة انتهى في القرن ال ا قائما ثاني الهجري علما
وأخرى في الكوفة، وقد تناول النحاة بعض مسائل علم أصول النحو ولكن كانت 

 متفرقة متناثرة في ثنايا كتبهم.

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/data/view.php?id=12455
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=14164
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/data/view.php?id=12455
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/book/view.php?id=14158
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/data/view.php?id=12455
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/wiki/view.php?id=12409
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/data/view.php?id=12455
https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/wiki/view.php?id=12409
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 المحاضرة الثالثة: السماع: مفهومه وشروطه وشواهده.

 

 مفهومه: -/1

السماع هو تلقي اللغة من أفواه فصحاء العرب، وتدوين شعرهم ونثرهم، 
 والبقاء معهم أطول وقت ممكن لمراقبتهم في تعاملهم اللغوي.

ويعّد السماع المصدر األول من مصادر أصول النحو، واألساس الذي قامت 
الدراسات النحوية في بواكيرها األولى. والسماع هو الرواية، وذلك بأن يكون عليه 

الراوي سمع بنفسه الرواية، فإن كان بينه وبين الرواية راٍو أو أكثر، فيسمى ذلك رواية 
ال سماعا. فالسماع هو األخذ المباشر للمادة اللغوية عن الناطقين بها، والرواية هي 

 اللغوية. األخذ غير المباشر للمادة

وقال ابن األنباري في تعريفه للسماع: "السماع هو الكالم العربي الفصيح 
المنقول النقل الصحيح الخارج عن حّد القّلة إلى حّد الكثرة" وقال السيوطي: "هو ما 

صلى اهلل عليه –ثبت بكالِم من ُيوثق بفصاحته، فشمل كالم اهلل تعالى، وكالم نبيه 
بعثته، وفي زمنه، وبعده، إلى أْن فسدت األلسنة بكثرة وكالم العرب قبل  -وسلم

الموّلدين، نظًما ونثرا، عن مسلٍم أو كافٍر، فهذه ثالثة أنواٍع، ال بّد في كلٍّ منها من 
 ".الثّبوت

 شروطه: -/2

يتبّين أن العلماء اشترطوا شروطا جعلوها أساًسا لألخذ  من خالل ما سبق،
 بموارد السماع من كالم اهلل عز وجّل، والحديث النبوي، وكالم العرب. وهي كاآلتي:

 شرُط التواتر الذي ُعدَّ دليال قطعيا من أدلة النحو. -
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 ليه.شرط االستعمال اللغوي الذي ُيعّد كّل ما خالفه شاذًّا مردوًدا ال ُيقاُس ع -

األخذ عن أفواه الهرب الُخلَّص الفصحاء األعراب، من سكان البادية  -
 خاصة.

 / مصادره:3

 القرآن العظيم: -1

المنقول إلينا بالتواتر. وهو أرقى هو أول المصادر، وهو كالم اهلل المعِجز، 
ا مراتب الفصاحة، وهو حجة بقراءاته المتواترة واآلحاد والشاذة. وقف منه العلماء موقف

موحدا في االستشهاد به، ولم يثبت نقده أو تخطئته، والعماء مجمعون على االحتجاج 
 به.

 الحديث النبوي الشريف: -2

الحديث النبوي مقّدم على كالم العرب عند الفقهاء، لكنه عند النحاة بعد كالم 
 العرب، ألن األحاديث النبوية رويت بالمعنى، وغالب رواتها كانوا أعاجم، والعلماء
اختلفوا في االحتجاج بالحديث النبوي، فبعضهم لم يجز االحتجاج به، ألن غالب 

 الروايات رويت بالمعنى دون اللفظ، وكثير من الرواة هم ممن ال ُيحتّج بلغتهم.

وبعض العلماء دافع عن االحتجاج بالحديث، وقال بأن اختالف الروايات 
حتجاج به، فقد يكون الحديث قد للفظ الواحد في الحديث الواحد ال يكون مانعا لال
 قيل في مناسبات مختلفة، فنقل كّل راو ما سمعه.

ن كان الكثير منهم لم يصّرح  وجمهور النحاة ال يحتج بالحديث النبوي، وا 
بذلك، إال أنهم ال يستدلون به في كتبهم. ومذهب أخر جوز االستشهاد بالحديث، 

 ومذهب آخر توسط بينهما.
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 كالم العرب: -3

 الشعر: -أ

هو كالم العرب الموزون المقفى، ُيستشَهد به وُيحتّج به، وهو محدد زمانا 
ومكانا، فأما زمانا فيبدأ من أقدم نص في العصر الجاهلي إلى غاية منتصف القرن 

، وامتد الزمن إلى ه(671الثاني للهجرة، وذكروا أن آخرهم هو إبراهيم بن هرمة )ت
 لقرن الرابع في البادية.منتصف ا

ن اهليو أربعة: الطبقة األولى هم الشعراء الج في االحتجاجوطبقات الشعراء 
 كانواقة الثانية هم المخضرمون، أي الذين قبل اإلسالم؛ كامرئ القيس. والطب

. والطبقة الثالثة هم بيعة، كحسان بن ثابت ولبيد بن ر اإلسالمأدركوا الجاهلية و 
المتقدمون، ويقال لهم اإلسالميون، وهم الذين كانوا في صدر اإلسالم، كجرير 
والفرزدق. وأما الطبقة الرابعة فتضم الموّلدين، ويقال لهم الُمحَدثون، كبشار بن برد 

ُيحتّج بشعرهما إطالقا باإلجماع، وأبي نواس وما بعدهما. فالطبقة األولى والثانية 
عند غالبية اللغويين، وأما الطبقة الثالثة فال ُيحتّج  ج بشعرهاحتوالطبقة الثالثة يُ 

 بشعرها.

هذا التحديد الزمني، أما التحديد المكاني، فهو ما يتعّلق بالبداوة والحضر، 
نت أبعد عن االختالط فُقدِّمت البادية على الحضر، ألنها موطن الفصاحة، وكا

وطّيء، ثم ُهذيل. وهي قبائل كانت تتوسط الجزيرة أسد و باألعاجم، وهم قيٌس وتميم 
 العربية.

 :النثر -ب

هو كالم العرب المنثور كالخطب وغيرها، مما ال يخض للوزن أو القافية، 
 وكّل ما قيل عن الشعر ينطبق على النثر، من حيث زمن االحتجاج ومكانه.
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 المحاضرة الرابعة: القياس النحوي وأركانه.

 

 مفهوم القياس: -1

هو المصدر الثاني من مصادر النحو العربي، بعد السماع، قال الرماني في 
األول صحة الثاني، ة لجمُع بين أول وثاٍن يقتضيه في صحا"هو تعريف للقياس: 

اس في وضع اللسان بمعنى وفي فساد الثاني فساد األول" وقال ابن األنباري: "القي
الّتقدير: وهو مصدُر قايسُت الشيء بالشيء، مقايسًة وقياسا: قّدرُته. ومنه: القياس؛ 

، وقيل: أي: المقدار... وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم األصل
جراء و  إلحاُق فرٍع على أصله، بعّلةهو  بّد لكل قياس  على الفرع... وال األصلحكم  ا 

 اء: أصٌل وفرع وعّلة وحكم".من أربعة أشي

 أركان القياس: -2

 األصل وهو المقيس عليه: -أ

وهو المسموع من الكالم العربي الفصيح، ويشترط أن يرد بكثرة عن العرب، 
فال يكون نادرا أو شاذا. والقياس عليه على أربعة أقسام: حْمُل فرٍع على أصل، 

 ضّد على ضد.وحمل أصٍل على فرع، وحمل نظير على نظير، وحمل 

 الفرع وهو المقيس: -ب

هو الطرف الثاني من أركان القياس، وبهما يستقيم، وال يصح اإلخالل 
بأحدهما. واختلف العرب هل يعد ما ُيقاس على كالم العرب من كالم العرب. قال 
المازني: "ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب". فهو فرع من كالم العرب 

 س، حكما وعمال. والمقيس يأتي في الدرجة الثانية مع المقيس عليه.وتبع له بالقيا
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 العّلة: -ت

من أركان القياس. وهي ي الركن الثالث هي الجامع بين األصل والفرع. وه
 أسس متينة. وهي ثالثة أنواع:عّلة محكمة، مبنية على 

 تتوصل بها إلى تعّلم وتعليم كالم العرب.تعليمية: العلة ال -

 : تجيب عن بعض األسئلة؛ مثل: لماذا، وِلَم؟العلة القياسية -

 العلة الجدلية: هل ما تعمق فيها صاحبها وتسلسل في األسئلة. -

 الُحكم: -ث

إيجابا أو سلبا، وينقسم إلى واجب وممنوع وحسن  هو إسناد أمر إلى آخر
وقبيح، وخالف األولى، وجائز على السواء. فالواجب كرفع الفاعل، والممنوع كتقديم 

شرٍط ماٍض، والقبيح بعد الواقع جزاًء الفاعل على فعله، والحسن كرفع المضارع 
زيًدا.  كتقديم فاعل في: ضرَب غالُمهكرفعه بعد شرٍط مضارع. وخالف األولى 
 والجائز على السواء كحذف المبتدأ أو الخبر.



 المحاضرة الخامسة: اإلجماع وأنواعه.

 

 مفهومه: -1

هو الدليل الثالث من أدلة النحو العربي، واإلجماع في اللغة هو االتفاق، وهو 
ُن حّجة : البصرة والكوفة. واإلجماع يكو بلدينلفي عرف النحاة إجماع واتفاق أهل ا

 وع، والمقيس على المسموع.إذا لم يوجد هناك مخاِلف، أو يخالف المسم

كما أنه ال يوجد دليل قاطع على يقول بأّن إجماع النحاة حجة، بخالف 
مفتوٌح لكّل من ظهرت له عّلٌة المسموع الذي ورد فيه دليل. كما أّن باب االجتهاد 

 .جديدة

ك ابن جني ولم يفتح الباب على مصراعيه لمخالفة اإلجماع، ومنع وقد استدر 
 الذين لهم َقَدم راسخة في النحو.مخالفة كبار العلماء، 

جماع العرب حّجٌة، ولكن من يستطيع أن ينقله، النتشار العرب في رقعة  وا 
 قال اسيوطي: "أجماع العرب حّجة، لكن أّنى لنا بالوقوف عليه". جغرافية واسعة،

بي عن شيء، ويبلغهم ويسكتون عليه، إذا اشتهر ومن صوره أن يتكّلم العر 
ن الناس ولم يخالف يعّد حجة. وهذا يسمى اإلجماع السكوتي. فاإلجماع األمر بي

ع ألّن لسكوت، وذلك أّنهم لم يصرحوا بالمنع، وهناك من منع هذا اإلجمامستفاد من ا
 الساكت ال رأي له.

ذا اختلف أهل البلدين، جاز لمن جاء خلفهم إنشاء رأي ثالث، ألن الخالف  وا 
ذا اّتفق أهل على قوٍل، ال يجوز لمن بعدهم أن يحدث قوال ثانيا لعدم واقع ابتداًء،  وا 

 وجود االختالف.


