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ABSTRACT

The research examines the old morphological model as
well as the shift in the morphological lesson in East and
West. The concept of measurement in the early stages of
its inception is an indicative concept. Early grammarians
did not have a logic condition of measuring morphology.
The purpose of measurement during the first and second
centuries was to establish general provision. In the fourth
century it was intended to create a new meaning that Arab
have not heard about before.
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القياس وتطوره وخصائصه من خالل كتابي المنصف شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني وكتاب

الممتع البن عصفور

عادل فرمان امه خان

 عدنان عبد الرحمن حمودي الدوري.د.أ
الخالصة

 والصورة التي,يبحث في النموذج الصرفي القديم
يكتسب هذا البحث أهميته بالدرجة األولى من كونه
ُ
َّ  و, الدرس الصرفي في المشرق والمغرب
يعد
آلت إليه
ّ أن مفهوم القياس في المراحل األولى من نشأته
ُ
 فلم يكن عند النحاة والصرفيين األوائل قياساً منطقياً بشروطه,مفهوماً استقرائياً قائماً على المسموع المروى
 فكان الغرض من القياس عند العلماء القرنين األول والثاني يراد به وضع األحكام,ومقدماته وقضاياه

أما في القرن الرابع فكان يراد به هذا ومعنى جديد هو إمكان استنباط شيء جديد في اللغة لم
ّ , العامة
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يسمع من العرب قياساً على ما تكلمت به العرب.
ِإ ّن تاريخ نشأة القياس ُّ
يعد مقروناً بتاريخ نشأة القواعد العربية نفسهها ولههذا يعهاو الهبعض نشهأة القيهاس
الى أبي األسود الدؤلي ( ت 96هه ) على الرغم من أن تلك الدعوى تفتقر الى األدلة .أمها البدايهة الحقيقيهة
للقياس فظهرت على يد عبدهللا بن أبي اسهحاق الحضهرمي ( ت  111ه ه ) وههو أقهدم مها ينسهب اليهه الولهع

أن النحههاة قبلههه
أن النحههو قههد عههر القيههاس قبههل الحضههرمي ,و ّ
بالقيههاس  ,بههل ويسههر فيههه ,وهههذا يسههلمنا الههى ّ
كانوا يأخذون به منهجاً قبل أن يسر فيه(.)1
فلههم يعههد النحههو عنههد الحضههرمي مجههرد ملحوظههات عههابرة بههل اخههذت معالمههه تتحههدد فظهههر القيهاس علههى

يديه حتى قيهل انهه (( أول مهن بعهن النحهو ومهد القيهاس وشهر) العلهل))

()2

وهكهذا تركها دوره فهي ثههث مههام

شق النحهو وبنهى ههيكهً تكتمهل بهه القواعهد ااصهلية الكبهرى ,كمها حهول القيهاس مهن الجانهب ااسهتعمالي
فقد ّ
الذي هو محاكاة الجمل العربية فهي ااسهتعمال ليشهمل القيهاس النظهري النحهوي وههو قيهاس حكهم علهى حكهم
()4

وتوضيح العلل بطريقة مبسطة( .)3فقد (( كان اذعانه للقياس يتطلب تفريعاً لمسائل النحو وبعجهاً لهه ))
ولهذا يقول ابو الطيب اللغوي ( ت 351هه)  (( :كان يقهال عبهدهللا أعلهم اههل البصهرة وأعقلههم فف ّهرع النحهو

وقاسه))

()5

وقد كان هذا ااهتمام بالقياس ههو سهبب مقارنهة الخليهل بهين الحضهرمي وأبهي عمهرو بهن العههء

حيث يقول  (( :كان عبدهللا ُي َّ
قدم على أبي عمرو في النحو وأبو عمهرو ُيق َّهدم عليهه فهي اللغهة ))( .)9ويقهول
أبههو البركههات اانبههاري ( ت  511هه ه ) مقارن هاً بينهمهها  (( :وكههان ه ه أي الحضههرمي ه ه شههديد التجريههد للقيههاس,

ويقههال  :انههه كههان أشههد تجريههداً للقيههاس مههن أبههي عمههرو بههن العهههء ,وكههان أبههو عمههرو بههن العهههء أوسههع علمهاً

بكهم العرب ولغاتها وغريبها )) (.)1

لقههد كههان الحضههرمي يمثههل انعطافهاً كبيه اًر فههي الههدرس النحههوي  ,ألن القههوم قبلههه كههانوا يعنههون باللغههة مههن

اطراد أصولها ,
ٍ
جمع لها وفه ٍم لغريبها  ,واحاطة بلهجاتها  ,أما هو فقد أخذ ينفذ الى دقيق تعبيرها ,ويلمح ّ
طههرد وتنقههاس(.)8
ورا) يوجههه طلبتههه الههى هههذا اللههون مههن النظههر فههي د ارسههته العربيههة وتعمههق ااصههول التههي ت ّ
ففضل الحضرمي يتضح في التنبيه الى هذا المبدأ األساسي من مبادئ التفكير العلمي وهو اطراد الظواهر

والقياس عليها ,وانصب اهتمامه على هذه األسس العامة التي تَ ْنبني عليها قواعده(.)6
وكان احتكام الحضرمي للقياس سبباً في معارض ٍ
هات مهن فحهول الشهعراء( )10يقهول ابهن سههم  ((:ك ههان
ابههن أبههي اسحق وعيسى بهن عمهر يطعنهان علهى العهرب ))

()11

فقهد دفعهه حرصهه علهى القيهاس واطهراده الهى

الطعههن فههي الفصههحاء ومههنهم الفههرادق ومعارضههاته لههه كثي هرة ومشهههورة  ,ويتضههح مههن هههذه المعارضههات أن
المقيس عند الحضرمي هو ما ننشئه من نصوص لغوية  ,والمقيس عليه ليس كههم العهرب  ,بهل مها اطهرد

ههذا الكهههم وانقهاس حتههى اصهبح قاعههدة  ,وفهي هههذا الموقهر ذكههاء فهي تصههور الفهرق بههين كههم العههرب وبههين

قواعد النحو ,فهو يقيس على ما يطرد وينقاس وهو القاعدة النحويهة التهي استخلصهت مهن المسهتوى الموحهد
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الذي يضرب عن اللهجات صهفحاً( . )12وك َّ
هأن ابهن أبهي اسهحق يشهرع مهذهباً سهيكثر مهن بعهده  ,وههو تأويهل
الشواهد وتوجيه السماع توجيهاً يرتضيه العقل النحوي الجديد ,ويوافق ااصول الموضوعة(.)13
وتأتي أهمية دور عيسى بن عمر (ت  146ههه) بوصهفه امتهداداً لهدور الحضهرمي وتحكهيم القيهاس فهي

مسههائل النحههو

()14

وان كههان ابههن عمههر يختلههر قلههيهً عههن الحضههرمي حيههث تههأثر بههأبي عمههرو بههن العهههء (

طردة  ,حتى إنه يختهار مهن النصهوص
ت154هه ) في ااهتمام بالغريب  ,اذ نجده يهتم بمراعاة القواعد الم ّ
مها يوافهق القيهاس ,ولكنهه فهي الوقهت نفسهه يههتم بالغريهب ولهجهات العهرب حتهى إنهه ليحهاول القيهاس عليهها ,

فههاذا وجههد تضههارباً بينهمهها فههاع الههى النصههب  ,معتمههداً علههى التأويههل( .)15وقههد كههان تحكيمههه للقيههاس سههبباً فههي

الطعهن علههى العههرب الفصههحاء اذا خههالفوا القيههاس  ,وكههان يصهعد فههي هههذا الطعههن مههن العصههر الجههاهلي(,)19
ومن ذلك تخطئته المشهورة للنابغة في قوله

()11

:

الس ُّم ِ
الرْق ِ
ناق ُع
فِب ُت كأني ساورتني ضئيل ٌة
من ُّ
ش في أنياِبها ُّ
ّ
ِ
إذ قال  :أساء النابغة  ,ووجهها أن يكون ُّ
الس ُّم ناقعاً  ,وكان عيسى يناعُ إلهى النصهب مها وجهد لهذلك سهبيهً

 .كم هها ّأدى بههه كأسههتاذه إل ههى معارضههة القه ّهراء ومخالفههة جمهههورهم  .وهكههذا تههأتي اهميههة الشههيخين الحضههرمي
وعداه اساساً مهماً أقاما عليه صر) النحو أصواً وفروعاً ,
وابن عمر إذ عنيا بالقياس وحكماه في المسموع ّ
وبذلك مهدا للنحاة من بعدهما ترسيخ القياس بوصفه اصهً مهماً تنبني على أساسه القواعد.

أما أبو عمرو بن العهء ( ت154هه ) فقد كان يمثل مرحلة االتهاام باللغهة أكثهر مهن االتهاام بالقيهاس
َّ

المجرد عن ااستخدام العملي لها( ,)18فهو في قياسه يمثل مرحلة االتاام  ,ألنه ا يهدر لغة من اللغات ,

وهههذا أمههر طبيعههي بالنسههبة لمرحلههة الجمههع المبكهرة ,فهههو وان كههان ميههااً إلههى تغليههب األكثههر األعههم مههن كهههم

العرب ,فهو في الوقت نفسه لم يكن ليهمل الشاذ وا النادر وانما يضع له قاعدة  ,وهو أنه يحفظ وا يقاس

عليههه ,فهههو يقههول ردأ علههى سهؤال  (( :كيههر تصههنع فيمهها خالفتههك فيههه العههرب وهههم ُح َّجههة قههال :أعمههل علههى
األكثر ,وأسمي ما خالفني لغات ))( ,)16وهكذا كان منهجه مختلفهاً عهن الحضهرمي وابهن عمهر فهي َّأنهه كهان

يسلم للعرب وا يطعن عليهم(.)20

وسار يونس بن حبيب ( ت182هه ) على نهن أبي عمهرو بهن العههء ,فكهان همهه الرحلهة الهى الباديهة

والسهماع عههن العهرب فههي مهواطنهم  ,واشهتغل كههذلك بالقيهاس  ,وكانههت لههه مهذاهب وأقيسههة تف َّهرد بههها  ,وحكههى
عنه سيبويه آراءه التي تحكي قيهاس العهرب فهي كهمههم  .قهال ابهو عثمهان المهااني ( ت 146ه ه )  :وكهان

))  ,وفههي تحقيههر ( قبائههل ) اسههم شههيء ُ ( :قبِّيههل ) فه ههه يهمه هها,
(حطههائ) ُحط هّيِ ٌ
يههونس يقههول فههي تصههغيرُ :
والخليههل وسههيبويه يهم هاان( .)21قههال ابههو عثمان (( :واثبهات الهمهاة وحهذ االهر أق َهي ُس َّ ,
ألن الهمهاة حهر ٌ
))(.)22

ك ,واالر ساكنة فهي أولى بالحذ
حي
ٌّ
متحر ٌ
ّ
قال ابههن جنههي ( ت 362هه )  (( :ق ههول ي ههونس ف ههي ( قبائهل ) وقول ههه ف ههي (حطهائ)) واح ٌهد َّ ,
ألن مهن
األو ِل َّ ,
لمهها حههذ الهمهاة مههن (
مذهبههه حههذ امخههر مههن ال اائههدين ,وا ينظههر إلههى قوتههه  ,وض ههعر ّ
فكأنههه ّ
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ٍ
ٍ
ٍ
َّ
ن
التحقيهر
هاء لوقهوع يهاء ّ
قبائل ) صار الحر ُ إلى ( قبال ) بوا ( غاال ) ّ ,
فلما حقر قلهب ألهر ( فعهال ) ي ً
قبلها ,فقال ُ( :قبِّي ٌل) كمهها تقههول ُ ( :ع َاّيِل )  .وانمهها ذهب يونس الى حذ هماة ( ُحطائ) ) في التحقيهر,
الطهر ِ
ألنهها أقههرب الههى َّ
فقويههت عنههده بالتَّقه ُّهدم
َ
أسه َهب َق منهها َ
فضه ُهعَف ْت فحههذفها ,واأللههر وان كانهت سههاكنة فهههي ْ
بالسكون .وهو قول الخليل وسيبويه ))(.)23
َّ
فأقرها .والقول ما رآه أبو عثمان من حذ األلر لضعفها ُّ
ونخلص من هذه المحاوات المبكرة في القياس بنتيجة بالغة األهمية وههي أصهالة القيهاس النحهوي فهي

نشأته  ,بمعنى أن ااشباه والنظهائر نبعهت مهن صهميم اللغهة وأن القاعهدة النحويهة إن ههي إا قيهاس ُيحتهذى

وينسههحب علههى مواضههع أخههرى  ,ومههن ثههم جمههع النحههاة األوائههل ااشههباه والنظههائر حفظهاً لّلغههة وأبلهوا فههي ذلههك
بهء حسناً فكانت المرحلة األولى تمثل مرحلة بناء قاعدة القياس بوصفه قائماً على المسموع المروى حتهى
ً

يقفهوا علههى القاعههدة( .)24ولههم يكههن أربههاب القيههاس علههى بههدع مههن األمههر ,فأصههحاب اللغههة انفسهههم اتسههعوا فههي
طردها وتعريفها واشتقاقها بما سبقوا به أرباب القياس أنفسهم(.)25

أما الخليل فيعد الغايهة فهي تصهحيح القيهاس  ,اذ بلهي القيهاس علهى يديهه وتلميهذه سهيبويه مهن بعهده إلهى
َّ

مستوى النظرية المتكاملة فقد استطاع من خهل عنايته بالقياس أن يوجد النحو علماً لهه اصهوله وقواعهده ,
أصل القياس وأظهر معالمه وأركانه  ,وأرشده حسه اللغوي واستقراءه للغة إلى معرفة األصول والفروع.
فقد ّ
طردة من كهم العرب ,مع نصه الدائم على مها يخالف ُهه,
وهذه هي عماد القياس ,فبنى قياسه على الكثرة الم ّ

ومحاولته في اكثر األحيان أن يجد له تأويهً(.)29

ولقههد اتخههذ القيههاس عنههد الخليههل صههو اًر وأشههكااً مختلفههة تظهههر مهها وصههل إليههه القيههاس عله ههى يديه ههه مه ههن

نض ههن  ,منه هها م هها يمك ههن ان يسههمي قي ههاس الش ههبه ( المنالههة )( ,)21وقيههاس التمثيههل ( الفههرض)( ,)28والقيههاس

المفارق( .)26وحسبنا أن نطلع على باب النداء أو التصغير أو التحقيهر( ,)30فهي كتهاب تلميهذه سهيبويه لهنعلم
مدى امتهء هذه اابواب بقياس الشبه الذي هو القياس األعم واألغلب في أقيسة الخليل.

وهكذا تبلور القياس النحوي بشكله التنظيهري مهن أصهل وفهرع وعلهة وحكهم علهى يهد الخليهل ,ولهم يكتهر

الخليل بااعتماد على القياس في وضع أصول النحو فحسب ,بهل حكهم مقاييسهه أيضهاً فهي أبنيهة الصهر .
ومن الطبيعي ان يكثر سيبويه (ت  180هه ) من ااعتماد على القياس كما كان الحال عند اسهتاذه  ,وأن

ينبنههي قياسههه علههى اسههاس صههحيح مههن السههماع  ,س هواء أ كههان ذلههك عههن العههرب الفصههحاء أم عههن شههيوخه
َ
الثقات أمثال يونس بن حبيب ( ت 182هه ) وعيسى بن عمر ( ت146ه ه ) والخليهل (ت 115ه ه ) الهذي
يعد المنبع الخصب لعلم سيبويه  ,ويصههور لنها ظهاهرة المرونهة فهي اللغهة وطواعيتهها فهي القيهاس بقولهه (( :

ضطرون إليه ّإا وهم يحاولون به وجهاً ))(.)31
وليس شيء ُي ّ
ويبدو أن سيبويه (( كان متشدداً فهي قياسهه  ,وظهاهر كتابهه يشههد بكثيهر مهن مظهاهر ههذا التشهدد فهي

القياس))( ,)32فهو يكرر كثي اًر عبارات مثل (( :ا ينبغي لك أن تقيس على الشاذ المنكر في القياس))(,)33
ويق ههول(( :نقههيس علههى ااكثههر))( ,)34ويقههول ايض هاً(( :ف نمهها هههذا األقههل ن هوادر تحفههظ عههن العههرب ,وا يقههاس
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()35
أما عهن صهور القيهاس عنهد سهيبويه فههي امتهداد لصهور القيهاس عنهد
عليها ,ولكن األكثر يقاس عليه)) َّ .

أصل تلك الصور ,فهاذا كهان الخليهل قهد فهتح بهاب التمهارين علهى
أستاذه ,وتأتي أهمية قياس سيبويه في َّأنه َّ

توسههع فههي فتحههه بكلتهها يديههه سههعة شههديدة وبخاصههة فههي
ق هوانين النحههو والصههر وقواعههدهما ,ف ه َّن سههيبويه قههد َّ
الصر (.)39

وتههأتي أهميههة الكسههائي فههي أنههه جمههع بههين علمههين مههن علههوم الثقافههة العربيههة وهمهها القهراءة والنحههو ,واهههتم

بالقياس اهتماماً شديداً ,فالنحو عنده إنما هو قياس ُيتََّبع وكما اتسهعت وتعهددت مصهادر سهماعه  ,تعهددت
ص ههور القي ههاس أيضه هاً ,واس ههتطاع بفض ههل حرص ههه عل ههى ك ههل م هها يس ههمع أن يحف ههظ ف ههي قياس ههه بشه هواذ اللغ ههات

واللهجات حماية لها من الضياع ,وأن يجعل لها مكاناً في قراءاته التي تشذ منها حرو
البصري(.)31

على قواعد النحو

أمهها ااخفههش ( ت  215هه ه ) فهههو يمثههل تطههو اًر جديههداً فههي القيههاس وطريقههة اسههتخدامه  ,حيههث تميهها

بمنهجههه الخههاص المخههالر لمههنهن أشههياخه  ,ف ه ذا كههان الخليههل لههم يقههس علههى الشههاذ والنههادر وحفظهمهها أو

ّأولهما ,ف ن ااخفش كان يقهيس علهى الشهاذ والنهادر ,واذا كهان شهيور البصهريين قاسهوا علهى مها سهمعوه عهن
العرب وما نقلوه عنهم من لغات  ,ف ن ااخفش لم يكن يقيس في كل قياسه على السماع واَّنمها كهان يقهيس
أحياناً دون سماع  .واذا كان شيور البصريين لم يفسحوا للقراءات الشاذة ف نه أفسح لها ,مهن أجهل ههذا كلهه
يعد خارجاً على ما اتفقت عليه مقاييس البصريين( ,)38كما افسح المجال أيضاً للقياس علهى ااشهعار التهي

طرد مع القواعد( .)36حتى اصبح إمام الخه
اتّ
هث ثهثه ٍهة ه ه مههع األخفههش ااوسهه) والكسههائي ه ه أقههاموا صههر) قيههاس جديههد اتسههم بالمرونههة
وكههان الفه ّهراء ثاله ُ
في النحو والصر .

والتوسع مما أدى الى تباين امراء بين هؤاء الثهثهة واعههم البصهريين( ,)40وبنهى قياسهه علهى قاعهدة صهر)

بها وهي أن القرآن أعرب وأقوى في الحجة من الشعر ,ولكنه على الرغم مهن ذلهك انالهق الهى رفهض بعهض

القراء( ,)41وقد كان ذلك انعكاساً لمنهجهه فهي القيهاس وفهرض سهلطان العقهل علهى سهلطان
القراءات ومخالفة َّ

النقل(.)42

تطور القياس في القرن الثالث والرابع الهجريين

1ـ مذهب المازني القياسي في مسائل الصرف

اقتفههى المههااني (ت  246ه هه) آثههار شههيخه األخفههش فيمهها ذهههب إليههه فههي توسههيع دائ هرة القيههاس وبسهه)

()44
()43
جنههي قولههه :
قواعههده  .قههال المههااني  (( :مهها قههيس علههى كهههم العههرب فهههو مههن كهمهههم)) وعلههل ابههن ّ
ِ
كل فاع ٍهل ومفعهول  ,وانمها سهمعت بعضهاً فجعلتهه اصههً
اسم ّ
((هذا إنك لم تسمع من العرب أنت وا غيرك َ
هيس .فههاذا سههمعت ( قههام ايهٌهد ) أجه ْها َت أنههت ( َق َعه َهد ِب ْشهٌهر ) وان لههم
هت عليههه مهها لههم تسههمع  .وهههذا اثبه ُ
وِق ْسه َ
هت وأقه ُ
تسههمعهم يقولههون (َق َعه َهد ِب ْشه ٌهر) ولكنههك سههمعتهم يقولههون مهها هههو نظيه ُهره وفههي معنههاه  ,فجههرى ذلههك مجههرى رْفه ِهع
ِ
ينك ِس ُر))(.)45
الفاعل الذي ا َ
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()49

فهذا من كهم العرب  ,ألنك

الخشكنان )
قال ابو علي الفارسي ( ت 311هه ) اذا قلت  ( :طاب
ُ
ِ
هيس
كهم العرب  ,فترفعه وان كان أعجمياً  ,ألن كهل فاع ٍهل عرب ٍ
هي مرفهوعٌ  ,ف نمها تق ُ
ب عرابك إيَّاه قد أدخلته َ
ّ
وصح(.)41
على ما جاء
َّ
فمنهن المااني  ,إنك اذا أردت البناء على ما َب َن ِت العرب من األسهماء واألفعهال فيجهب ان تنظهر الهى
كهم العرب فاذا وجدت مثاله عندهم ِ
هت لهك
فابن على ما َب ْ
نت وذلك هو القياس  ,فهو يقول  (( :وانمها كتب ُ

هذهب العههرب فيمهها َب َنه ْهت مههن ااسههماء
فههي صههدر هههذا الكتههاب ه ه اي التص هرير ه ه هههذه اامثلههة  ,لههتعلم كيههر مه ُ
واألفعال  ,فاذا سئلت عن مسألة فانظر :هل بنت العرب مثالها فه ن كانهت َب َن ْهت  ,ف ِ
هابن مثهل مها َب َن ْهت ,
ُ
()48
ِ
وان كان الذي سئلت عنه ليس من أبنية العرب فه تَ ْبِنهَّ ,
تقيس)) .
ألنك َّإنما تر ُيد أمثلتَهم وعليها ُ
ُ
وهذا منهن واضح وسبيل للتوسع مفتو) والعرب منذ جهاهليتهم حتهى اسههمهم يميلهون الهى التوسهع فهي
اللغة  ,وينهجون مثل ههذا المهنهن فيرتجلهون الفاظهاً لهم يسهبقهم أحهد إليهها  .وكهذلك مهنهن األع اربهي كهان اذا
()46

وأبيهه انهمها

تصر وارتجل ما لم يسبقه أحد قبله  ,فقد حكهى عهن رؤبهة
وس َم ْت طبيعته ّ
قويت فصاحته َ
كانا يرتجهن ألفاظاً لم يسمعاها وا سبقا إليها ,وكان الفرادق ُيْل ِغا باألبيات  ,ويأمر بألقائها على ابن أبي
اسههحق  ,وعلههى هههذا قههال أبههو عثمههان المههااني  (( :مهها قههيس علههى كهههم العههرب فهههو مههن كهههم العههرب))(,)50
على ان القياس ا يجري على مسائل الصر واللغة واحداً فقد يكهون بهاب أقهيس مهن بهاب وههذا يعنهي اننها
ا نستطيع أن نجري قياساً واحداً على اللغة؛ ألن في ذلك تحديداً لحريتها وتضهييقاً علهى التوسهع لهها فيهها,
فقد يجيء باب في اللغة كثير ااستعمال عندهم فنقهيس عليهه ونكثهر القيهاس  ,بينمها يقهل البهاب امخهر فهي

(ش ه ْهمَلْل ُت
كهمه ههم فنتح ههرج ف ههي القي ههاس علي ههه ونقلل ههه ولنض ههرب مث ههااً عل ههى ذل ههك َّأن ههك تق ههول ف ههي ا لح ههاق َ :
وج ْه َهوْر ُت)  .ان موضهع الههم
وب ْي َ
وص ْع َرْر ُت و َجْل َب ْب ُت ه بتكريهر الههم ه ه وههو أقهيس مهن بهاب َحوَقْل ُ
هت َ
ط ْهر ُت َ
َ
َّ
ِ
وسلم ما سهمع
مطرد ا ينكسر ,و َّ
أما ما لم ّ
مكر اًر لإللحاق  ,فهو ّ
من الثهثة ّ
يطرد ولم يكثر كثرته فلم يق ْس ُه َ
منه ,وهه ههذا ه ه ههو القياس( )51لذا قال الماانيَّ :
((إن أ ْق َي َس ُه ان يكون بتكرير الهم ))( .)52ومن ذلك أيضا انهه
لم يجعل المصدر( ِفيعال) من الفعهل ( فاعهل ) قياسهاً  ,قهال(( :مصهدر( فاعلهت ) أصهله ِ
(الفيعهال)  ,وقهد
َ
ْ
ََ
)
53
(
جنههي مهراده  ,فقههال  (( :إن ِف ْيعههااً لههيس
جههاء ( قاتلتههه ِق ْيتههااً ) فه ن هههذا لههيس بالقيههاس))  ,وأوضههح ابههن ّ
هت))( )54وان ك ههان األص ههل ,ألن هن ههاك اص ههواً كثيه هرة مختال ههة غي ههر مس ههتعملة إا عن ههد
يكث ههر مص ههد اًر لفاعل ه ُ
الحيحهاء و ِ
الشذوذ وهذا المصهدر مثلهها فهي الشهذوذ فينبغهي أن ا يحمهل ( ِ
الع ْيعهاء ) ( )55عليهه لقلتهه ..واَّنم هها
ِ
لت) (.)59
(فاع ُ
لههم يكههن عنده بقياس لقلة ( ف ْيعال) في مصادر َ
()51
الح َكهم
فالقياس يكون على ما كثر استعماله (( فحمله على ااكثر هو القياس))  ,وهذه الكثرة ههي َ

اذا ورد عن العرب سماعان مختلفان ,مع تصحيح ما ورد عن العرب وكان أقل من غيهره  .وذلهك َّ
أن ( مهأ
وروطاً ) أفشى في اللغة من ( َم ْر ِطي ) وكههما جائا ,واألول ااختيار(.)58
ّ
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والمسألة تحتاج الى توضيح اكثر ,لذا قال ابن جني  (( :وليس يريد بقوله  ( :ف ن هذا ليس بالقيهاس
فاعْلت ) ليس في القياس أن يجئ على ( فيعال ) ألن هذا هو ااصهل والقيهاس ه ه وان كهان
) أن مص ههدر( َ
هت ) فمهن
(فاعلهت) فهي العهدة والحركهة والسهكون  ,مثهل ( أ ْف َعل ُ
اصهً مرفوضاً ه وانما كان هو القياس  ,ألن َ
حيث قلت  ( :أكرمت إكراماً ) كان القياس أن تقول ِ ( :
قاتلت ِقِتااً )  ,ليكهون علهى وان ( أكرمهت إك ارمهاً
هاي أن أحمهل (
)  ,ولكنهم اسهتخّفوا طهر) اليهاء واكتفهوا بالكسهرة منهها ,فيقهول أبهو عثمهان المهاانيَ :س ْهو ُمك ّاي َ
ِ
ط ِرد في بابه ليس بقياس منك فافهمه ))(.)56
الحيحاء والعيعاء ) على ما هو غير م ّ
وهذا المذهب قريب مهن مهذهب الخليهل وسهيبويه فهمها يهذهبان الهى انهه يجهوا لهك ان تبنهي مهن العربهي

عربياً ورد مثله في كههم العهرب ,فهمها يقهوان  (( :مها قهيس علهى ك هههم الع ههرب فههو مهن كهمه ههم  ,ومها لهم

يكن في كهم العرب  ,فليس له معنى في كهمهم  ,فكير تجعهل مثهااً مهن كههم قهوم لهيس لهه فهي أمثلهتهم
ً
معنى ))( ,)90وههو خهه مهذهب ااخفهش الهذي يجيها لهك أن تبنهي فهي العربهي عربيهاً ورد مثلهه فهي كههم
العرب أو لم يرد من أعجمي أعجمياً وعربياً فهو يقول ُ (( :يجيا لك أن تبني على ما بنت العرب ....وان
لم يكن من أمثلة العرب.)91()) ...
ومعنههى ذلههك ه ه عنههد ااخفههش ه ه انههه ا يلتفههت الههى سههماع فيمهها يبنههي قياس هاً  ,فههاذا قسههت علههى بنههاء مههن

األبنية وعارضه ما هو مسموع في العرب أخهذت بالقيهاس مهع وجهود المسهموع  ,ولهيس كهذلك المهااني ومهن
ّ
جني وابن فارس  .يقول ابن فارس  (( :وليس لنا اليوم أن نخترع  ,وا
حذا حذوه كأبي علي الفارسي وابن ّ

أن نقول غير ما قالوه  ,وا أن نقيس قياساً لم يقيسوه َّ ,
ان في ذلك فساد اللغة وبطهن لحقائقها ))(.)92

ويههدلك علههى ان القيههاس يجههب أن يعضههده السههماع عنههد المههااني قولههه فههي االحههاق (( :وهههذا االحههاق

()93
جنهي
بالواو والياء واالهر ا يقهدم عليهه اا أن يسهمع  ,فهاذا سهمع قيهل الحهق ذا بكهذا ))  ,وقهد سهأل ابهن ً

ض َر َب)
أستاذه أبا على الفارسي عن هذا الموضع فقال  (( :لو اض ُ
ط َّر شاعر امن  ,لجاا ْ
أن يبني من ( َ
ضه ْهرَب ٍب ) و (
ضه ْهرَب َب عمههرو ايههداً ) و( مههررت برجه ٍهل َ
اسههماً وفع ههً وصههفة ومهها شههاء مههن ذلههك  ,فيقههولَ ( :
َّ
ضه َهرنبى ) َّ ,
ألن هه ههذا
ضه ْهرَب ٌب افضههل مههن َخه ْهر َج ٍن ) ألنههه إلحههاق مطههرد مههن ا لحههاق  ,نحههو هههذا ( رجه ٌهل َ
َ
ً
َّ
ط ِهرَد فهي ا لحهاق.
ض ْهوَر ٌب ) ألن ههذا لهم ي ّ
رب وا َ
ا لحههاق ُمط ِرٌد  ,وليس لهك أن تقهول  ( :ههذا رج ٌهل َ
ض ْهي ٌ
طراد رفع الفاعل أا تهرى
فقلت له  :أتُ ْرتَ َج ُل اللغة ارتجااً فقال  :نعم َّ
طرد صار كا ّ
ألن هذا ا لحاق لما ا ّ
نان ,فترفعه وان لم تكن العرب لفظت بهذه الكلمة ))(.)94
الخ ُ
 ,انك تقول  :طاب ُ
شك ُ
طههرد بنههاء فههي اللغههة مهها لههم يسههمع مثلههه ,فههاذا َّ
اطههرد جههاا ,يقههول المههااني (( :
وعلههى هههذا فهبه ّهد أن ي ّ
ُ
ِ
َّ
لت في جوابهك اائهداً به ااء
إن ُسئْل َت عن مثاله َج ْع َ
والملحق بالواو والياء ليس بمطرد اا أن ُي ْس َمع  ,ولكنك ْ
الاائد  ,وجعلت البناء كالبناء الذي سئلت عنه))( .)95واذا تعهارض القيهاس والسهماع يجهب النطهق بالمسهموع
على ما جاء من غير قياس (( ألن السماع يبطل القياس ))(.)99
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()91
اغيَل ه ِ
ق ههال اب ههو عثم ههان الم ههااني  (( :وذله هك نح ههو قول ههه تع ههالى   :اس ههتَ ْحوَذ َعَل ه ْهي ِهم َّ
هت
الش ه ْهي َ
طُ
ان , و ْ َ
ْ َ
ُ
()98
ط َي َب ) فهذا ليس بقياس( )96لكنه َّ
ابد من قبوله ,وقياسه ( :اسهتحاذ ,وأغالهت  ,وأجهاد ,
أج َوَد وأ ْ
المرأةُ  ,و ْ

وأطاب) ولكن السماع أبطل فيها القياس ,ألنك ِإَّنمها تنطهق بلغهتهم وتحتهذي فهي جميهع ذلهك أمثلهتهم ثهم انهك

استقوم وا في استباع :استَ ْب َي َع ,ف ن هذا خهارج عهن
اك ا تقول في استقام :
َب ْعُد ا تقيس عليه غيره ,اا تر َ
َ
القياس وااستعمال جميعاً ))(.)10
(استصه َهوْب ُت الشههيء,
أخبههر ابه ههن ِمْق َس ه ٍم ( ت  354هه ه ) عه ههن ثعله ههب ( ت 261هه ه ) ق ههال  (( :يق ههال
و َ
ْ
تتاس ْت  ,ألن ذلك ليس بأثق َهل
استَ ْت َي َس ِت الشاةُ ) ,ولههم يقول هوا
ْ
استَ َنو َق َ
:استصب ُت وا استناق وا ْ
الج َم ُل ,و ْ
وْ
اس َ
من ( استحوذ ) وكأنه اسهل منه ))( .)11هذا هو مذهب المااني – واليه ذهب ابهن جنهي – ان قهوة الروايهة
المسموعة وضعفها يؤثران على َّ
اطراد البناء وشذوذه ,كما أن الكثرة والقلهة فهي المسهموع يهؤثران كهذلك علهى

ثمة باب ينفذ الى اضعا
القياس ,ولما لم يكن َّ

صيغة" استحوذ" لكونها قرآنا فصيحا لم يجا تركها.

جن ههي ل ههم يجع ههل القي ههاس المخ ههالر للمس ههموع ع ههديم الفائ ههدة ,إنم هها جعل ههه ذخيه هرة
وج ههدير بال ههذكر ان اب ههن ّ
للمحدثين إذا احتاج إليه أحدهم فهي شهعر ,أو سهجع ,اذ ههو مهن كههم العهرب مها دام علهى قيهاس كهمههم ,

وصى ابو الحسن ااخفش ( ت 215هه )(.)12
وبذلك ّ
هذا هو مذهب المااني في القياس جملة في كتابه التصرير ,أكمل بهه جههود مهن سهبقه مهن العلمهاء,
وفصل بين النحو والصر وفتح باب التمارين غير العملية في الصر لمن بعده ,وكانهت مناظ ارتهه كثيهرة

تدل على حذقه علم الكهم واستيعابه له أصواً وفروعا(.)13
2ـ القياس الصرفي بعد المازني :

ثم جاء تلميذ المااني – المب ِّهرد( ت 285ه ه )  ,وكهان دائهم ااحتكهام الهى القيهاس ,ولكنهه يقهيم دعائمهه
علههى السههماع ويههرد مهها يخههالر الكثهرة الغالبههة مههن كهههم العههرب ,ويفسههح المجههال للقيههاس عنههد عههدم ورود هههذه

الكثهرة ,فهههو يقههدم السههماع علههى القيههاس  .ول ههذلك ا يق ههيس المبههرد علههى الشههاذ والنادر ه هادفهاً مههن ذلههك طههرد

القياس ه ويعدهما سهبيهً الهى الالهل  ,حيهث يقهول  (( :اذا جعلهت النهوادر والشهواذ غرضهك واعتم ههدت عليه هها
()14

وي ههادحم كتابههه ( المقتضههب) بالقيههاس ,وبخاصههة القيههاس القههائم علههى عّلههة

هك))
فه ههي مقاييس ههك َكثُه َهر ْت َااتُه َ
المشابهة  ,كما يادحم الجاء الرابع من كتابه بالقياس التمثيلي الذي يتخذ شكهً تدريبياً نظرياً(.)15

ومعنهى ذلههك انههه حههدث تطهور للقيههاس  ,فقههد رأينهها القيهاس ,يبههدأ باسههتقراء اللغههة ,وجمهع شههتاتها ,ثههم اخههذ

الجمع يتاايد وظهرت مشكلة الشاذ والنادر فقاس النحاة على األعم األغلب ,واذا كان أبو عمرو بن العهء

( ت 154هه ) في بداية الجمهع للغهة يطهر) اللغهات الشهاذة ويعهدها لغهات ,فهان الخليهل وتلميهذه سهيبويه كهان
يؤوان الشاذ والنادر أو ما خالر قياسهما ويخضعانه للقياس  ,وجاء المبرد فعد اللغات الشاذة عائقاً يحول

بين القياس وااطراد ,ومن هنا اصبح القياس هو الحكم وصار السماع خاضعاً للقيهاس ولهيس العكهس(,)19
وهكذا وصل القياس في نهاية القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري الى مفهوم شكلي.
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وكذلك كان ابن السراج ( ت 319هه ) معنياً باطراد القاعدة اذعاناً للقياس ومن ثم فهو ا يأبه بالشاذ

والنادر وا يعول عليهما ,وقد ذهب الى انه لو اعترض بالشاذ على القياس المطرد لبطهل اكثهر الصهناعات
والعلوم( ,)11وفي هذا ما يدل على ادراكه ان ااسهاس فهي كهل قاعهدة علميهة ان َّ
تطهرد  ,أن يحكهم علهى كهل
مها يخالفهها بالشههذوذ ا أن يتخهذ قاعهدة مسههتقلة لكهل مها يشههذ ممها يعطهل القواعههد ويصهيبها بالشهلل( .)18ولعههل

ااضافة التي قدمها الاجاجي ( ت 311هه ) للقياس هي عنايته بالعلة أساسهاً مهن أُسهس القيهاس( ,)16وحهذا
حذو سهالفيه فهي قيهاس التمثيهل أُسهلوباً مهن أَسهاليب التهدريب  ,يضهير مهن عنهده وجوههاً مهن العلهل واألَقيسهة

المناطقة والمتكلمين(.)80
وهي جميعاً تغمس في اصطهحات ُ
أمهها أبه ههو عل ه ههي الفارسههي فقههد بلههي اعتههداده بالقيههاس مبلغ هاً عظيم هاً جعلههه يقههول (( :أخ ِطههئ فههي خمسههين
َّ
()81
ِ
جني من مهاراته في القياس اذ يقول
مسألة في اللغة وا أخطئ في واحدة في القياس ))  ,ويتعجب ابن ّ
قياس ُه و َّ
أشد بهذا العلم اللطير الشرير أ ُْن َس ُه  ,فكأنه َّإنما كان مخلوقاً له ))(.)82
 (( :فما كان اقوى َ
وكان يتوسع في قياسه  ,كما أجاا القياس على الضرورة في الضرورة

()83

وهو يحذو فهي قياسهه حهذو

البصريين في القياس على األكثر ,أما القليل والنادر فيحفظ وا يقههاس عليه ونسهتطيع أن نقهر علهى قيهاس

الفارسي من خهل كتابه ( الحجة في القراءات السبع ) وكما نستطيع ذلك من خهل الخصائص الذي يعد

()84
جنهي
الفارسي مفتاحاً لألصهول التهي َّ
جنهي خصائصهه  .وحتهى قضهايا القيهاس عنهد ابهن ّ
أصهل عليهها ابهن ّ
كانت من وحي أستاذه وتوجيهه(.)85

جنههي – وقههد اعتنههى بالقيههاس عنايههة شههديدة حتههى قههال (( :إن مسه ههألة واحههدة
جههاء تلميههذ الفارسههي – ابههن ّ
من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس )) ( ,)89ولقههد بلغههت أقيسته م ههن الكثهرة بحيهث يمك ههن

إن كتههاب ( الخصههائص ) ِإّنمهها هههو مجموعههة كبيهرة مههن األقيسههة السههديدة( .)81وسههعة القيههاس عنههده
أن تقههول ّ
ترد لغهة مهن اللغهات واِّنمها قصهارى مها لهك
وعدها جميعاً حجة فليس لك ان ّ
نابعة من احترامه لّلغات العرب ّ

أن تختار منها ما يروقك(.)88

أن القيهاس عنهد علمهاء القهرنيين األول
وهذا القصد من القياس يؤيد ما ذهب اليه د .ابهراهيم انهيس مهن ّ
أما في القرن الرابع فكان ُيراد به هذا مع معنى جديد هو إمكان
والثاني كان ُيراد به وضع األحكام العامةَّ ,

استنباط شيء جديد في اللغة لم ُيسمع من العرب قياساً على ما تكلمت به العرب(.)86
القياس عند ابن عصفور

القياس هو أساس ركين في اللغهة العربيهة ُ ,يلجهأ إليهه إذا تعهذر السهماع  ,وربمها أسهتُعين بهه مهع وجهود
جنهي أا يكهون
َّ
السماع  ,كالذي نراه في مسألة ايادة النون في ااسم آخ اًر بعد ألر اائدة  .فقهد اشهترط ابهن ّ

رمههان ) و (
مهها قبههل األلههر مضههاعفاً ,للحكههم بايههادة األلههر والنههون  ,إذ ربمه هها كه ههان أحه ههد المضه َّهعفين فه ههي ( ّ
()60
جنهي ق ههائهً  (( :والصهحيح َّأنهه ينبغهي أن
ُم ّران ) اائداً والنون أصلية  .ولك َّهن ابهن عصههفور خ ههالر ابهن ّ
السماع والقياس(.)61
تجعل األلر والنون اائدتين بدليل من ّ
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أمهها القيههاس ف ه َّن النههون
اختصههت ايادتههها فههي هههذا الموضههع  ,أو ثالث ه ًة سههاكنة  ,وأحههد المضه ّهعفين اائههد
َّ
ّ
هتص  ,أا تهرى َّ
أن الهمهاة
حيث كان  ,وما
اختصهت ايادتُهه بموضهع كهان أولهى بهأن ُيجعهل اائهداً ممها لهم يخ ّ
ّ
في  :أفعى  ,قضينا عليها بالايادة  ,وعلى األلر باألصالة َّ ,
ألن األلر كثرت ايادتهها فهي أمهاكن كثيهرة ,
ً
هتص َيش ه َهرك غي ههر المخ ههتص بكثه هرة ايادت ههه ف ههي ذل ههك
والهمه هاة له هم تكث ههر ايادته هها إاّ ّأواً خاص ههة  .فك ههان المخ ه ُّ
بقوة ااختصاص(.)62
الموضع  ,ويايد عليه ّ
غيههان )) .فقههال لهههم ,
أمهها السههماع فقولههه عليههه الصهههة والسهههم للقههوم الههذين قههالوا لههه  (( :نحههن َبنه ُهو َّ
و َّ
عليه الصهة والسهم  :بل أنتم ُبنو َرْشهدان .)63(أا تهراه  ,عليهه الصههة و السههم  ,كيهر تك ّهره لههم ههذا

ااسم َّ ,
فدل ذلهك علهى ّأنهه إذا جهاء مضهاعر
ألنه جعله من
الغي ,ولم يأخذه من الغين  ,وهو السحاب ّ .
ّ
رمان ,أََّنه ينبغي أن يقضى عليه بايادة األلر والنون ))(.)64
في آخره ألر ونون  ,مثل ّ
()65

في ااحتجاج  ,ف َّن ابن عصفور إذا اختلر لديهه فهي مسهألة

مقدماً على القياس
السماع ّ
ولما كان ّ
ّ
()69
مذهبان  ,أحدهما قياسي واألخر سماعي َّ ,
قدم الثاني منهما مع استحسهانه لهألول  .فاسهم الفاعهل مهن (
ّ
ّ
جههاء ) فيههه مههذهبان( :)61أحههدهما لسههيبويه  ,ويقههوم علههى ابههدال الهم هاة الثانيههة مههن ( جههائئ ) يههاء انكسههار

الهماة قبلها  .والثهاني للخليهل  ,ويقهوم علهى القلهب المكهاني بجعهل الههم مهن ( جهايئ ) فهي موضهع العهين ,
ّ
()68
ٍ
رجههح عليههه مههذهب
فيكههون ( جههاء ) وا تلتقههي هماتههان  .وقههد احه ّ
هتن ابههن عصههفور لمههذهب الخليههل  ,ثههم ّ
سيبويه بالسماع  ,كما يلي  :ف ن قيل  :وما الذي حمل الخليل على ّادعاء القلب فالجواب َّ
أن الذي حملهه
ِ
على ذلك كثرةُ العمل الذي في مذهب سيبويه  ,أا ترى َّ
ىء )
أن (جائياً ) فهي مهذهب سهيبويه أصهله ( جهاي ٌ
جاء ) ,وفي مذهب الخليل أصله ( جاِيئ ) فقلب فصار ( ِ
ثم ( ِ
ثم ( ٍ
جائي ) ثم
جائي )
ثم( ( )66جائئُ )
َّ
َّ
َّ
ٌ
ٌ
ٌ
( جه ٍ
هاء ) فمههذهب سههيبويه فيههه ايههادة علههى مههذهب الخليههل  .فلههذلك َّ
تكلههر القلههب  ,إذ كههانوا يقلبههون فيمهها ا
شاك و ٍ
يؤدي فيه عدم القلب إلى اجتماع هماتين ٍ :
ائث.
اث واألصل فيهما:
شائك و ٌ
ّ
ٌ
()100
ورجح أبو علي الفارسي ( ت  311هه ) مذهب الخليل على مذهب سهيبويه  ,ألن مهذهب األخيهر
ّ

هاء .
يلام توالي اعهلين على الكلمة من جهة واحدة  ,وهما قلب العين هماة  ,وقلهب الهمهاة التهي ههي ام ي ً
وتوالي إعهلين على الكلمة  ,من جهة واحدة  ,ا يوجد في كهم العهرب إا نهاد اًر فهي ضهرورة الشهعر(.)101

أن السماع يشهد لمهذهب سهيبويه  .وذلهك َّ
وهذا الترجيح حسن  ,إا َّ
اث ,
هاك و ٌ
أن مهن العهرب مهن يقهول :ش ٌ
شاك و ٍ
فيحذ العين من شائك وائث  .ومنهم من يقول ٍ :
اث  ,كما تقدم فيقلب  .والذي من لغته القلب
ٌ
()102
كلها تقول ٍ :
ائث  ,فلما وجدنا العرب َّ
,
جاء ,وا تحهذ
ليس من لغته الحذ  ,وكّلهم يقول :
شائك و ٌ
ٌ
ّ
علمنا أنه في لغة الحاذفين على أصله  .إذ ليس من لغتهم القلب ,ومن لغتهم البقاء على األصل(. )103
شاك و ٍ
أما في لغة القالبين في ٍ :
اث فيحتمل أن يكون مقلوباً  ,ويحتمهل أن يكهون باقيهاً علهى أصهله .
َّ
َ
فقد حصل إذاً ما ذهب إليه سيبويه سماعاً  ,ومها ذههب إليهه الخليهل لهيس لهه مهن السهماع مها يقطهع بهه فههو
()104
هرجيح ابهن عصهفور لمهذهب َّ
الاجهاج ( ت  311ه ه ) علهى مهذهب سهيبويه  ,فهي
ٌ
محتمل  .ومنها أيضاً ت ُ
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ِ
جمع (مصيبة)  ,فكان القياس فيها
(مصاوب )  ,ثم أبدلوا الهواو المكسهورة همهاة تشهبيها لهها  ,حشهواً
بها في أول الكهم ,فتكون مثل أقهائيم فهي جمهع أقهوام ه وههو مهذهب الاجهاج ه وا َّمها أن يكونهوا َغلِطهوا فشهبَّهوا
()105

,

ياء مصيبة وا ْن كانهت عينهاً ,باليهاء ال اائهدة فهي نحهو  :صهحيفة  ,فقهالوا  :مصهائب  ,كمها قهالوا  :صهحائر.
األو ُل أقههيس عنههدي َّ ,
ألنههه قههد ثبههت لههه نظيههر  .وهههو أقههائيم
وهههو مههذهب سههيبويه  .قههال ابههن عصههفور (( :و َّ

))(. )109

أما المسألة التي لم يرد فيها سهماع فه َّن القيهاس ههو الحكهم المعتمهد فيهها  .مثهال ذلهك َّ
أن الهواو الواقعهة
َّ

بعههد ألههر اائههدة  ,فههي اسههم مفههرد يوافههق منتهههى الجمههوع ,إذا تقه َّهدم األلههر يههاء أو واواً  ,ف ه َّن فههي ال هواو الثانيههة
()101
الاجههاج
خهفهاً
 :فمههذهب سههيبويه إجهراء ذلههك ُمجههرى الجمههع  ,لقربههه منههه  ,فتبههدل الهواو همهاة  .ومههذهب ّ
(ت  311هه) أنه ا يجوا إبدالها  ,ألن ااسم مفرد  ,وانما ثبت إبدالها في الجمع  .فتقهول فهي ( فو ِ
اعهل )
ٍ
الاجاج َ ( :قو ٍاو ) .
القوة على مذهب سيبويه َ ( :قواء ) ,وعلى مذهب ّ
من ّ
وقد احتكم ابن عصفور في هذه المسهألة إلهى القيهاس  ,فقهال  (( :وههذا النهوع لهم َي ِهرد بهه سهماع  ,لك َّهن
القيههاس يقتضههي مهها ذهههب إليههه سههيبويه  ,أعنههي أنههه إذا قههوي الشههبه بههين شههيئين حكههم لكههل واحههد منهمهها بحكههم

امخر)) ( .)108واذا اختلر لديه في المسألة الواحدة قياسان ,غّلب ما كان منهما نظير المسهموع علهى مهالم

()106
ههن أرضهاً )  .فيهرى أن فهي توجيههه مهذهبين :
يدعمه السهماع
اسهتَ َخ َذ ف ٌ
 .فههو يعهرض لقهول العهربْ ( :
أحههدهما أن يكههون األصههل (اتَّ َخ ه َذ) ,ثههم أبههدلوا السههين مههن التههاء األولههى  .كمهها أبههدلوا التههاء مههن السههين فههي
()110
ِ
اسههتَ ْت َخذ )  ,فحههذفت التههاء الثانيههة التههي هههي فههاء الفعههل ,اسههتثقااً
(سه ّ
هت)  ,وامخههر أن يكههون أصههله ( ْ
للمثلين  ,كما حذفوا التاء األولى من ( اتََّقى ) كراهية اجتماع المثلين أيضاً  ,فقالوا ( :تََقى َي ْتقي)(. )111
ِّ
ويعقب ابن عصفور على هذين المذهبين بقوله (( :والصحيح من هذين القهولين عنهدي الثهاني  ,ألنهه

طراد إذا كانهت المحذوفهة اائهدة فهي مثهل :
قد ثبت حذ إحدى التهاءين  ,اجتمهاع المثلهين فهي  :تقهى  ,وبها ّ
َّ
ت َّ
وتتفكهر  .ولهم يثبهت ابهدال السههين مهن تهاء  ,بهل ثبهت عكسهه  .والبهدل فهي هههذا
هذكر
هذك ُر وتََف َّك ُهر  ,تريهد  :تت ّ
هال بههه حيهث لههم يسههمع  .فلههذلك كهان الوجههه الثههاني أحسههن الهوجهين عنههديَّ ,
ألن فيههه الحمههل
لهيس بقيههاس ,فيقه َ
على ما سمع مثله))(.)112

ف ذا كان فهي المسهألة م ِ
هذهبان  :أحهدهما مقهيس علهى األكثهر  ,وفيهه حمهل علهى شهذوذ واحهد  ,وامخهر

األقل  ,وفيه حمهل علهى شهذوذين أو أكثهر  .فه ن األول ههو الهراجح  ,ألنهه أقهل شهذوذاً  ,وأكثهر
مقيس على
ّ
نظائر  .والمثال في ههذا خهه العلمهاء فهي األصهل الهذي انقلبهت عنهه األلهر مهن (واو) .فمهنهم مهن ذههب

إلههى أنههها منقلبههة عههن الهواو َّ ,
ألن مهها عههر أصههله مههن المعته ّهل العههين اكثههر مهها تكههون األلههر فيههه منقلبههة عههن
ال هواو  .ومههنهم مههن ذهههب إلههى َإنههها منقلبههة عههن يههاء( )113ألنههه ا ينبغههي أن تكههون حههرو الكلمههة كّلههها مههن
موضع واحد  ,إذ ذلك مفقود في الصحيح(.)114
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األول .وذلههك
وق ههد بس هه) ابه ههن عصه ههفور ه ههذين المههذهبين ث ههم عّق ههب عليهمهها بقولههه(( :والصههحيح عنههدي َّ
أنه إذا جعلت فيه األلر منقلبة عن ياء اجتمع فيه حمل األلر على ِ
األقل فيها ه من كونها منقلبة عن ياء
ّ
وع ْو ُت ,أعني  :مما امه وفاؤه واو  ,وذلك معدوم فهي كهمههم  ,ومهع حمهل
ه مع حمل الكلمة على باب َ :

الكلمهة علهى بهاب َ :ح َيه ْو ُت  ,أعنهي  :أن يكهون عينهها يهاء وامهها واو  ,وذلهك أيضهاً لهم يجهئ فهي كهمههم .
واذا جعلههت األلههر منقلبههة عههن الهواو كههان حمههً علههى األكثههر فيههها  ,ويكههون فههي ذلههك دخههول فههي به ٍ
هاب واحه ٍهد
معدومٍ ,وهو كون اصول الكلمة كلها واوات))(.)115

الكثه هرة  ,وامخ ههر يعتم ههد الل ههاوم  ,ك ههان
واذا تع ههارض ف ههي المس ههألة م ههذهبان قياس ه ّهيان  ,أح ههدهما يعتم ههد َ
الترجيح لدى ابن عصفور للثاني َّ ,
جني يرى َّ
(خ َاْن َاَن ) تحتمل نونهة األولهى األصهالة
ألنه أقوى  .فابن ّ
أن َ

صه َهم ْح َمح )( ,)119وا ْن كانههت اائههدة كههان مههن بههاب
والايههادة  ,ألنههك إذا جعلههت النههون أصههلية كههان مههن بههاب ( َ
(عَق ْنَق ٍل)( . )111وباب ( صمحمح) أكثر و أوسع  .فبه ااء كهون النهون سهاكنة ثالثهة كهون بهاب ( صهمحمح )
َ
أوسع من باب (عقنقل)(َّ .)118
ولكن ابن عصفور ينفي جواا كونها أصلية فيقول  (( :وهذا الذي ذهب إليه
عندي فاسد ))( .)116بل ينبغي أن ُيقضهى عليهها بالايهادة َّ ,
ألن ايهادة النهون ثالثهة سهاكنة اامهة فيمها ُعهر

له اشتقاق  ,فه ينبغي أن يجعل ب اائه كو ُن باب صمحمح أوسع من بهاب عقنقهل َّ ,
ألن دليهل اللهاوم أقهوى
من دليل الكثرة .
أرى أن َّ
جنهي أن
رد ابن عصهفور فاسهد  ,ألن بهاب ( صهمحمح ) ا يخهالر اللهاوم الهذي ذكهر ,وابهن ّ
يجعل هذا مما يحتمل وروده على أوسع البابين لعدم وجود دليل قاطع من اشتقاق أو تصرير.
والمعههرو

المعتمههد لههدى البص هريين وأكثههر البغههداديين واألندلسههيين أن القيههاس يجههب أن يسههتند إلههى مهها

هي
اّ
طرد وكثُر وشاع  ,والشهواذ تحفهظ كمها ُسهمعت  ,وا تُجعهل أصههً يقهاس عليهه  .والكلمهة إذا حكاهها أع ارب ٌّ
()120
هاذة مخالف ه ًة للجميههع  ,ولههم يجهها أن تجعههل أص ههً أو حجههة  ,ألنههها يجههوا أن تكههون كههذباً ,
واحه ٌهد
 ,شه ً
(الف ِّخيهراء)( )122ممهدود مهن ( ِ
هأن ِ
ويجوا أن تكون غلطاً( .)121لهذا ترى ابن عصهفور مهع اقه ارره ب َّ
الف ِّخ ْي َهرى )
ْ
,يجعله شاذاً  ,ا يقاس عليه في الضرائر وا في غيرها(.)123
ولهذا السبب نفسه  ,ترى ابن عصفور يدفع مذهب الف ّهراء واألخفهش فهي (أشهياء) محتجهاً بهأن مها قاسها
عليههه قليههل  ,ا يقههاس عليههه  .فقههد ذهبهها إلههى أن أصههلها ْ ِ
اء) حههذفت الهم هاة التههي هههي ام منههها  ,كمهها
(أش هي َئ ُ
ِ
(به َهرآء) فقههالوا َ :سهو َاية  ,و ُبهراء .ولكه ّهن صههاحب الممتههع يههدفع مههذهبهما هههذا  ,ألن
حههذفت مههن ( سهوائيِ َة ) و ُ
المقيس عليه فيه هو من القّلة بحيث ا يقاس عليه(. )124
ومن ثَم تراه يجمع ما َّ
شذ أو انفرد  ,ويعقد له باباً خاصاً هو (( :باب القلب والحذ في غير حرو
ّ
()125
العّلههة  ,أو فههي حههرو العّلههة  ,ممهها يحفههظ وا يقههاس عليههه ))  .ولكنههه ا يسههتطيع أن يحههي) بكاّفههة تلههك
لسههعته  .فه ن قيههل  :إذا كههان مههن
الشهوا ّذ فيعتههذر لههذلك قهائهً  (( :وا يمكننهها اسههتيعاب مها جههاء مههن ذلهك هنهها َ
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السعة والكثرة بحيث يتع ّذر ضبطه  ,فينبغي أن يكون مقيساً ! فالجواب أنه ه مع كثرته ه من أبواب مختلفهة
َّ
 ,لم يجئ منه في باب ما شيء يصلح أن يقاس عليه ,بل لفظ أو لفظان أو نحو ذلك ))

()129

.

ف ذا كثرت النظائر  ,وشاعت  ,حملت ابن عصفور على إدخالها فهي حهدود القيهاس ,وان كهان فهيمن

تقدمههه علمههاء أنكروههها  ,أو حملوههها علههى الشههذوذ  .ومههن ذلههك أن إبههدال الهمهاة مههن األلههر  ,إذا كههان بعههدها
ّ
()121
ساكن  ,اتسع عند العرب وكثر كثرة ظاهرية  ,نحو ما ُحكهي عهن ّايهوب السهختياني  ,مهن أنهه قه أر ( وا
ّ
()128
وحركه هها به ههالفتح  ,ألن الفه ههتح أخ ههر الحركه ههات  ,ونحه ههو م هها َحكه ههى أبه ههو ايه ههد
الضه هأَّلِين )
َ
فهمه هها األله ههر ّ
وجهأ ٌّ
َض  ,و ْادههأ ََّم  .وقههد
َل  ,و ْابيهأ َّ
اشههعأ َّ
األنصههاري مههن قههولهم  :شهأَبة ,و دأَّبههة  ,ونحههو قههولهم  :أا َّ
َن ,و ْ
َمههها َ ,
سههأل المبه ّهرد المههااني  :أ تقههيس هههذا النحههو فأجابههه ا وا أقبلههه ! ومههع هههذا فه ن ابههن عصههفور يعقههب علههى
ّ
()126
جنهي
جواب الماا
ني قائهً  (( :بل ينقاس ذلك عندي في ضرورة الشعر))  .و ِمن ههذا القبيهل جعهل ابهن ّ
ّ

قول الراجا(:)130

ِ
ِ
ِ ِ
يوم ُقِد ْر
م ْن أ ّ
وم َل ْم ُيْق َد َر أ َْم َ
َي َي ْو َم َّي م َن الموت أَف ّر ... :أ ََي َ
هذا في حين َّ
أن ابن عصفور يمنع القياس على ما جاء منه نظائر قليلة جداً  ,ك بدال الهماة من األلهر ,
ِ
در ,إذا جعلت فيها التّ َاب َل  ,فه َّن ههذا ا بهدال ,
ليس بعدها ساكن  ,في مثل  :العأَلم  ,والخأتم  ,وتأَْب ُ
لت الق َ
كما يقول  ,قليل جداً ا يقاس عليه في الكهم  ,وا في الضرورة  ,لقّلته(.)131

ط هراد و القيههاس  ,ف ه ن ابههن
يوجه هوا ش هوا ّذ األلفههاو  ,ليههدخلوها فههي حههدود اا ّ
واذا حههاول بعههض العلمههاء أن ّ
عصفور يقر من هذه البادرة موقر الحذر  ,فه يخرج بها عن أنهها تخهرج للشهذوذ  ,لهيس غيهر  .فقهد قيهل
ِ
هحت فهي المفهرد( . )132فهذهب
في جمع ثور ( :ث َي َهرةٌ) ,فاعتّلهت عينهه شهذوذاً  ,وكهان حّقهها أن تص ّ
هح كمها ص ّ
أن األصهل ِ
ياء َّ
ابن السراج ( ت  319هه ) إلى َّ
(ثهوارةٌ) فقلبهت الهواو يهاء  ,ألجهل
أن الذي أوجب َ
َ
قلب الواو ً
األلههر بقيههت تنبيههاً علههى أنههه

األلههر التههي بعههدها .كمهها قلبههت فههي (سههياط) جمههع سههوط  ,فّلمهها ُقصههر بحههذ
هور)( .)133وذههب المب ّهرد ( ت  285ه ه ) إلهى أَنههم
مقصور من ثيهارة  ,كمها ص َّ
هح ( َع ِهوَر ) حمههً علهى (اع َّ
ِ
ِ
ِ
هورة) ,
أرادوا أن ّ
يفرق هوا بههين جمههع ثَههور للحي هوان ( :ث َيه َهرة)  ,وفههي جمههع ثَههور لألقهه) (نههوع مههن الطعههام )  ( :ثه َ
للخ َبههر ( الههذي يتخبههر الخبههر أول وروده )) ,فرق هاً بينههه وبههين َنشههوان
للتفريههق بينهمهها ,كمهها قههالواْ (( :
هيان َ
نشه ُ
أن األصههل ِ
بمعنههى سههكران( .)134ومههنهم( )135مههن ذهههب إلههى َّ
(ثه ْهورة) علههى وان ( ِف ْعلههة ) با سههكان  ,فقلبههت

الواو ياء لوقوعها ساكنة بعد كسهرة  ,ث ّهم ح ّهرك بهالفتح  ,و ُأبقهي اليهاء ألن األصهل ا سهكان .ومهنهم مهن عّلهل
ذلك بأنهم لما قالوا ِثيرة و ِثيران  .أحبوا أن يخرجوا جمعه على الياء  ,فقالواِ :ثيرة  ,كما حملوا ِ :
أع ُهد وتَ ِع ُهد
ْ
ّ
َ
ّ
()139
ِ
ِ
ونعُد على ( َيعُد )  .وكل ذلك توجيه شذوذ .
أمها إذا كههان القيهاس صههحيحاً  ,مسهتوفياً لشههروطه  ,ف نهه إذ ذاك يبلههي مرتبهة  ,مههن القهوة بحيههث يصههبح
َّ

حجة في ترجيح امراء  ,ولهذا نجد ابن عصفور يغّلب مذهب سيبويه في مسألة ( َف ُعهن ) من الق ّهوة علهى
ّ
)
131
(
مذهب المبرد .فسيبويه يرى أن يكون ذلك (َقووان)  .ولكن المبرد َّ
أن الصواب ههو
يتعقب سيبويه ويرى َ
ّ
ّ
َُ
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لئه يجتمع في الكلمة واوان إحداهما مضهمومة واألخهرى متحركهة  .ويهدعم ذلهك بقولهه  (( :ههذا
( َق ِويان )ّ ,

مههذهب أبههي ُع َمههر الجرمههي ( ت  225هه ه ) وجميههع أهههل العلههم ))( .)138إاّ َّ
هرجح مههذهب
أن ابههن عصههفور يه ّ
محتج هاً بالقيههاس  ,فيقههول  (( :والصههحيح مهها ذهههب إليههه سههيبويه  .ألن مثههل ( َقه ُهووان) لههم يجههئ فههي
سههيبويه
ّ
هححاً وا معّل ههً  .ف ه ذا َبنيتههه فالقيههاس أن تحملههه علههى أشههبه األشههياء بههه  ,وأشههبه األشههياء بههه (
كهمهههم مصه ّ
()136
ِ
أما ما ذهب إليهه المب ّهرد
ص َو ًى )
بعد التسمية به  ,وا خه في ذلك  .و َّ
ص َوو ّي ) في النسب إلى ( ُ
ُ
متحركة وقبهل األولهى ضهمة  ,والحركه ُة بعهد
فباطل  ,ألنه ُوجد في كهمهم نظيره  ,وقد اجتمع واوان الثانية
ّ
الحر في التقدير فكأنها في الواو))(.)140
وقد يتسلسل القياس لدى ابن عصفور  ,فيقيس فرع الفرع على مثلهه  .فتهاء القسهم فهي ( تهاي ) ليسهت

أصهً  ,واَّنما هي مبدلة  ,ف ّما أن تقول إنها بدل من الباء  ,واِ ّما أن تقول بدل من الواو التي هي بدل من
هحة المههذهب
البههاء  .وهههي فههي التوجيههه األول فههرع  ,وفههي التوجيههه الثههاني فههرعُ فههرٍع  .ولهسههتدال علههى صه ّ

الثاني يلجأ ابن عصفور ,في القياس ,إلى خصائص العربية  ,فقهد تبهيَّن أن العهرب يجعلهون اللفهظ
مختصهاً
ّ

()141
لمها كانهت التهاء فيهه بهداً مهن اليهاء
أس َن َت
بشيء بعينه  ,إذا كان فيه بدل من بدل (( ,فقولهمْ :
الرجهلّ ,
أسنى ) قبل ذلك عاماً  ,فيقال :
المبدلة من الواو ,جعلوه مختصاً بالدخول في السنة المجدبة  .وقد كان ( ْ
()142
((آل ف نههه ا يضهها
أسههنى الرجههل  ,إذا دخههل فههي السههنة مجدبههة أو غيههر مجدبههة ))
 ,وكههذلك ٌ
ْ
()143
 .وذلههك
الشهرير  ,نحههو :آل هللا  ,وآل السههلطان  ,بخههه (أهههل ) ف َّنههه يضهها إلههى الشهرير وغيهره))

إاّ إلههى

َّ
لمها لهم
ألن األلر في ( آل ) بدل من الهماة المبدلة من الهاء  .وكذلك الحال في تاء القسم (( ف َّن العرب ّ
دل ذلك على َأنها بهدل مهن بهدل َّ ,
هص البهدل مهن البهدل بشهيء
ألن العهرب تخ ُّ
ّ
تجر بها إاّ اسم هللا تعالى ّ ,

بعينه ))(.)144

جنهي لشهر)
وفيما يلي سنأتي على تطبيق القياس على أبنية األفعال من خهل كتهابي المنصهر ابهن ّ
كتاب التصرير للمااني والممتع الكبير ابن عصفور:
أبنية األفعال

(( األبنية  :جمع بنهاء  ,المهراد مهن بنهاء الكلمهة ووانهها وصهيغتها هيئتهها التهي يمكهن أن يشهاركها فيهها
غي ُرها  ,وهي عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعينة وسكونها مع اعتبار الحرو
موضعه ))(.)145

الاائدة واألصلية ك ٌّهل فهي

َّ
إن أبنيههة األفعههال قليلههة بالنسههبة إلههى أبنيههة ااسههماء  ,وقههد جمعههها النحههاة وصههنفوها  ,فكانههت قسههمين :

ثهثية  ,ورباعية ( .)149ولكل منهما مجرد ومايد.
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المجرد
الثالثي
ّ

المجرد من ثهثة أحر أُصول ُ ,يرما إلى أولها بالفهاء  ,والهى ثانيهمها
يتكون الفعل الماضي الثهثي
ّ
بالعين  ,والى ثالثهما بالهم  :فعل  .وهي تحتمل اثني عشر واناً  ,إاَّ أن ثقل الفعل حال دون التصهر
أض ُر ٍب ( َف َع َل و َف ِع َل وَف ُع َل )(.)141
الكثير في أواانه هذه ,فلههم يهأت منههها إا ثهثههة ْ
ٍ
ض َهر َب وَقتَ َهل
متعديا وغير ّ
ومثال ( َف َع َل ) ه وهو أكثر األبنية استعمااً ه يكون ّ
متعد  ,فالمتعهدي نحهو َ :
ض(.)148
 ,وغير المتعدي نحو َ :جَل َس َ
ون َه َ
و ( َف ِعههل ) ه وهههو كثيههر ااسههتعمال ه يكههون متعه ّهدياً وغيههر متعه ٍّهد  ,فالمتعههدي نحههوَ :شه ِهرب ِ
هب وغيههر
وركه َ
َ َ
َ
ِ ()146
.
المتعدي نحو َ :سلِ َم وَقد َم
و( َف ُعه َهل ) وهههو أقههل هههذه األبنيههة اسههتعمااً ه ويههرد فيمهها يههدل علههى الطبههائع والغ ارئهها( ,)150وا يكههون إا
ٍ
صداً لغيره نحو ( :
غير ّ
َ
متعد  ,ألنه إنما جاء في كهمهم للهيئة التي يكون عليها الفاعل ا لشيء يفعله َق ْ
عين الفعل فيها إا متحركة .
َش ُر َ و َ
ظ ُر َ ) ,فجميع األفعال الثهثية الماضية ا تكون ُ
وأما ما جاء في كهمهم ساكنة فلِ ِعَّلة دخلتها وأصلها الحركة  ,نحو قول الشاعر(:)151

ض ْج َر ِ
صفحتاهُ وغارُب ْه
بااٌل
أه ُجه َي ْ
ض َج ْر ,كما َ
وا ْن ْ
من األُد ِم َد ْب َر ْت َ
ود ْبه َهر فههي األفعههال اسههتثقااً للكسهرة كمهها يخفههر َف ْخههذ فههي األسههماء
ضه ْهج َر َ
قههال ابههن جنههي  (( :قههد خفههر َ
()152
ض َهو
الرُج ُهل ))  ,يريهدون َك ُهرم  ,وقهالوا َ(( :لَق ْ
الرُج ُهل )) ,يريهدون َلَق ُ
ض َهو ّ
))  ,وعلى هذا قالوا (( :قهد َك ْهرَم ّ
لخفهة الفتحهة  ,إاَّ
الرجل  ,فأسكنوا المضهموم كمها أسهكنوا المكسهور  ,ولهم يجهئ مهن ههذا شهيء فهي المفتهو) َّ
ُُّ
()153
أنهم قد أنشدوا لألخطل :
بر ِ
اجع ما قد فاتَه ِ
داد
صْفُق ُه
بر ِ
كل ُم ْب ٍ
وما ُّ
تاع ولو َسْل َ
ر َ
ر َّ
ط َّر فخّفر المفتو) ))( , )154وهذا عندهم من الشهاذ .
اض ُ
ولكنه ْ
قال ابن جني  (( :قالوا  :أراد َسَل َ
فعّلههق فقههال  (( :فهههذا مهها قههال أصههحابنا فيههه  ,ويحتمههل عنههدي وجه هاً آخههر ,وهههو أن يكههون َّ
مخفف هاً مههن َف ِعه َهل
مكسور العين َّ ,
ولكنه ِف ْع ٌل غير مستعمل إاّ َّأنه فههي تقههدير ااستهعمال وا ْن لههم ُينطههق بههه  ,كم هها َّ
أن ق ههولهم
عباديد شماطي))( )155كأنهم قد نطقوا فيه بالواحهد مهن ههذين الجمعهين وا ْن لهم يكهن مسهتعمهً فهي
تفرقوا
َ
ّ (:
ر هههذا المفتههو َ) عههن ذلههك المكسههور أن ينطقهوا بههه غيه َهر ُمسه َّهكن .فااسههتغناء به ه
بسهَل َ
اللفههظ  ,فكههأنهم اسههتغنوا َ
(َفعههل) عههن ( َف ِعههل ) مههن لفظههه ومعنههاه أجههدر مههن جمههوٍع لههم ينطق هوا لههها بتحه ٍ
هاد  ,واسههتغنائهم بههالمفتو) عههن
ْ َُ
َ
ََ
ِ
المكسور َّ
وجدت لها
تحمل الكلمة على الشذوذ ما
لخفة الفتحة  ,فهذا ما يحتمله
َ
القياس وهو أحسن من ْ
أن ْ
ُ
ض ْرباً من القياس))(. )159
َ
ر ) بفتح الهم ,مما يهدل ههذا
ويستمر ابن ّ
جني في الذود عن مذهبه لمن يقول  (( :لم يسمع ( َي ْسَل ُ
ِ
ر  ,كما أن من
ر ) على وجه  ,إذ لو كان مراداً عندهم لقالوا في مضارعه َي ْسَل ُ
على أنهم ا يريدون ( َسل َ
ِ
لمها لهم ينطقهوا بالمكسهور
يقول قهد َعْل َهم ْ
فيسهك ُن عهين الفعهل ,ا يقهول فهي مضهارعه إا َي ْعَل ُهم  ,فهالجواب أنههم ّ
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علههى وجههه واسههتغنوا عنههه بههالمفتو)  ,صههار عنههدهم كههالمرفوض الههذي ا أصههل لههه واجتمع هوا علههى مضههارع
المفتو)))

()151

.

للرد على من يقول َّ (( :
إن المتنااع فيه ا يكون ُح َّجة على الخص ِم ,
ويفرغ ابن ّ
جني ما في جعبته ّ
ّ
ذهبت إليه ما ذهب إليه أبو علهي الفارسهي فهي
فيجيب  :نظير ما
َّإنما يكون ُح َّج ُة ما قد ثبت به خه ,
ُ
ُ
ّ
ّ
قول الكميت(: )158
ِ
ونبع ا َف ِ
ص في كبينا
ض ٌار
وبالع َذ َوات َم ْنِبتُنا ُن َ
َْ ٌ
صاف ُ
َ
َ
()156
يريههد جمههع ( ُكبهها )وهههو ُكسههاحة البيههت مثههل ُّ
الابالههة))  .قههال أبههو علههي َّ (( :إنمهها يجمههع مههن هههذا المعته ّهل
ظُبو ٍن  .وكباً  :ليس بمحذو الههم  ,ف َّمها
ظ َب ٍة و ُ
وب ُرو ٍن  ,و ُ
بالواو والنون ما كان محذو الهم نحو ُ :ب ٍرة ُ
أن يكون حذ الهم للضرورة ثم جمع بالواو والنون بعد الحذ  ,وا َّما أن يكون جمع و ٍ
احد محهذو الههم
ََْ
()190
قال وخا َ  ,وطال ) ف َّن أصل العين منها الحرك ُة ,
لم ينطقوا به واستغنوا عنه بهذا التَّام))  .و َّ
أما َ ( :
ط ُول  .ثم انقلبت الهواو ألفهاً لتحركهها وانفتها) مها
فأصل قال َ :ق َول  ,وأصل خا َ َ :خ ِو  ,وأصل طال َ :
لصحت الواو ولم تنقلب(.)191
قبلها  ,وليس أصل العين السكون  ,ولو كان األمر كذلك
َّ
()192

:

عات فالمقيس منها
َّ
أما المضار ُ
1ه ه أن يجههئ مضههارع ( َف ُعه َهل ) علههى ( َيْف ُعه ُهل ) بضه ّهم العههين كالماضههي  ,نحههو  :ظه ُهر يظه ُهر  ,وشه ُهر
يشر (َّ .)193
تكاد .
وشذ منه فعل جاء على ( َيْف َع ُل ) وهو ُك ْد َت ُ
ُ
)
194
(
 2ه ومضههارع َف ِع َهل علههى ( َيْف َع ُهل ) بفههتح العهين  ,نحههو َ :ش ِهر َب يشه َهر ُب وح ِهذ َر يحه َذ ُر  ,وش َّهذ منههه شههيء ,
حسهب و و ِم ِ
ِ
يفعل ) بكسر العين  ,نحو  :ن ِعم ي ْن ِعم ِ
ِ
هق و َوِر َث ي ِهر ُث و
هق َيم ُ
وحس َب َي ُ َ َ
َ َ َ ُ َ
فجاء مضارعه على ( ُ
ِ ()198
ِ
ِ
هق
صدره َيغ ُر
ع َي ِرعُ و َو ِع َم َي ِع ُم( )195و َو ِغ َم َي ِغ ُم( )199و َو ِح َر َي ِح ُر( )191و َو ِغ َر
َولِي يلي و َوِر َ
و َوِث َق َيث ُ
ُ
و وِف َق َي ِف ُق و وِر َي َّ
طأُ و َوِس َع َي َس ُع(.)196
الاند َي ِري و َو ِطئ ي َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َّ
ضه ُهل و َحضه َهر
وشهذ منههه أيضهاً شههيء  ,فجهاء علههى ( َيْف ُع ُهل ) بضههم العهين  ,وهههو َنع َهم يه ْهن ُع ُم وَفض َهل َيْف ُ
هت تمههوت أقههيس ِ ,
ومه َّ
ضه ُهر  ,و ِمه َّ
هت ته ُهدوم .والصهواب َّ
إن هههذه
ود ْمه َ
َي ْح ُ
تمههوت  ,فههي لغههة مههن يكسههر المههيم ُ ,
هت ُ
األفعال من تداخل اللغات(.)110
3ه وَف َع َل ا يخلو أن يكون للمغالبة( )111أ َْو ا يكون :
()112
أض ُهرُب ُه ,
ض َهربتُه ْ
هارَبني َف َ
أ  ..ف ن كان للمغالبة ف َّن مضهارعه أبهداً ( َيْف ُع ُهل ) بضهم العهين  ,نحهوَ :
ضَ
إن لهم يكهن معت َّهل العهين أو الههم باليهاء  ,أو معتهل
أكب ُهره ,
وكاب َرني َ
أفضهُل ُه .ههذا ْ
وفاضهَلني ففضهلتُ ُه ُ
َ
فك َبرتُ ُه ُ
َ
ِ
فرَم ْيتُه ُهه أرِميه ِهه,
الفههاء بههالواو .ف ه ن كههان كههذلك لههام المضههارع ( يفعه ُهل ) بكسههر العههين  ,نحههو :قولههك  :رمههاني َ
السير  ,و واعدني فوعدتُه أ ِ
وسايرني ِ
َعُدهُ .
فسرتُ ُه ِأسُيرهُ أي  :غلبتُه في َّ
ََ
ََ ُ
ََ
أفعه ُهل ) بفههتح العههين أيضهاً مهها عينههه أو امههه أحههد
واعههم الكسههائي ( ت  186ه ه ) أنههه يجههيء علههى ( َ

الحرو

أش َهع ُرهُ .والحهق مها ذههب إليهه غيهره  ,ألن
هاعرتُ ُه فش َهعرتُ ُه ْ
الحلقية  ,و قال  :يلامه الفتح  ,نحو  :ش َ
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ما فيه حر الحلق ا يلام طريقههة واحههدة كالمثال الواوي واألجو
ِ
هاع ْرتُ ُه َف َشه ه َهع ْرتُ ُه
علههى األصههل نح ههوَ :به َأ
وه َنهأَ َي ْهنههئُ .وقههد حكههى أب ههو ايههد األنصههاري (ت  215ه هه) :ش ه َ
هر ْيبه ُهرُؤ َ
أفخرهُ ه بالضم ه( .)113فليس باب المغالبة قياسهاً بحيهث يجهوا لهك نقهل كهل لغ ٍهة
ْ
أش ُع ُرهُ ه بالضم ه وكهذا َ
فاخرتُ ُه ُ
اسهتُ ْغِني عنهه ب ه
إليه .قال سيبويه(( :وليس في كل شيء يكون ههذا ,ف نهك ا تقهول :نهااعني فناعتهه أناعهه,
ُُ ُ ُ ْ َ
(غَل ْبتُ ُه) ,وكذا غيره ,بل تقول :هذا الباب مسموع كثير))(.)114
َ
ب  ..ف ن لم يكن للمغالبة فه يخلو أن يكون
معتل الفاء بالواو  ,أو معتل العين أو الهم بالواو أو الياء
َّ
والناقص اليائيين  ,بهل كثيهر منهه يأت ههي

مضعفاً أو غير ذلك .
أو
َّ

ه ف ن كان معتل الفاء بالواو ف َّن مضارَعه أبهداً علهى ( َيْف ِع ُهل ) بكسهر العهين( ,)115وتحهذ
ِن  ,و َوثَ َب َيِث ُب  ,وكان األصل فيه َ :ي ْو ِعُد
فاء لوقوعها بين ياء وكسرة  ,نحو َ :و َع َد َي ِعُد  ,و َوَاَن ياُ
هي ٌ
وي ْوِر ُث(.)119
وي ْواُ
ِن َ
َ
()111
,
وشه َّهذت منههه لفظههة واحههدة  ,فجههاء مضههارعها علههى ( َيْف ُعه ُهل ) بضههم العههين  ,وهههي َ :و َجه َهد َي ُجه ُهد
فح ههذفت ال هواو كم هها ُحههذفت م ههع
وأصههله ( َي ْو ُجه ُهد ) فح ههذفت ال هواو لك ههون الضه ّهم هن هها شههاذاَ واألص ههل الكسههر ُ ,
منهه الهواو التهي

الكسرة( .)118وعلى ذلك قول جرير(:)116

الف َؤ ُاد ِب َش ْرَب ٍة
تََدعُ اْل َّ
ص َو ِاد َي اَ َي ُج ْد َن َغلِ ْيهَ
َل ْو ِش ْئ ِت َق ْد َنَق َع ُ
ِ ِ
ِ
َح ًهدا
يهها أ َ
وااستعمال الغالب في هذه الكلمهة الكسهر ,قهال تعهالى سهورة نهور اميهة َ  :28فه ْن َل ْهم تَج ُهدوا ف َ
ِ ِ
َف َه تَ ْد ُخُل َ َّ
ام ثَ َهثَ ِة أَيَّا ٍم ,
وها َحتى ُي ْؤَذ َن َل ُك ْم  ,وقال تعالى في سورة البقرة امية َ  169ف َم ْن َل ْم َيج ْد َفص َي ُ
فيكون الضم شاذاً قياساً واستعمااً .
قال أبو علي الفارسي ( ت  311هه )  (( :اقتصارهم على ( يْف ِعل ) ضرب من ا عهل َل ِحقه َّ ,
ألن
ّ
()181
()180
ِ
ِ
ِ
فحذفت الهواو فهي ( َيل ُهد
َم ْن َع ُه ما يجوا في غيره  ,عّل ُة َلحَق ْت ُه ))  .قال تعالى َ :ل ْم َيل ْد َوَل ْم ُيوَل ْد 
) ألنها وقعت بين ياء وكسرة  ,ولم يحذفها في ( ُيوَلد) ,ألنها وقعت بين ياء وفتحة ,ومثل ذلك قولههه تعالى
َ  :قاُلوا َا تَ ْو َج ْل ِإَّنا ُن َب ِّش ُر َك ِب ُغ َه ٍم َعِلي ٍم .)182(
فأما ( َي َه ُب ) و ( َي َدعُ ) فأصلهما َ :ي ْوِه ُب  ,و َي ْوِدعُ بكسهر الههاء والهدال  ,ومهن قهال أصهلهما بهالفتح
ّ

فقد أخطأ  ,ألنه لو كان كما قال لم تحذ الواو  ,كما لم تحذ في ُ :ي ْوَلد و تَ ْو َجل  ,واَّنمها حهذفت منهمها
لوقوعهما بين ياء وكسرة  ,ث ههم فتحها بع ههد حه هذفها ألن فيه هها ح ههر م ههن حهرو الحلهق( .)183و اعهم الف ّهراء (
ٍ
ت  201هه ) َّ
متعد ,ولم تحذ من َي ْو َج ُل
متعدية  ,وكذلك الحال في كل ّ
إن الواو َّإنما حذفت ألن األفعال ّ
متعديين(.)184
وحل ,ألنهما غير ّ
َ ,
وي َ
الفراء واسهتطرَفه  .وقهال  (( :إن التع ّهدي وغيهر التع ِّهدي ا وجهه
المبرد ( ت  285هه ) من قول ّ
وتعجب ّ
ِ
هار تَِقه ُهد  ,و َوَبه َهل
ووضه َهع فههي َّ
السههير َي َ
لههذكره فههي هههذا الموضههع  ,ألنهههم قههالوا َ :وَقه َهع َيَقه ُهع َ ,
ضه ُهع  ,و َوقه َهدت النه ُ
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المطه ُهر َيِبه ُهل  ,و َوأل ممهها كههان َي ْحه َذ ُرهُ ه أي نجهها ه َيِئه ُهل  .ونحههو ذلههك  ,فحههذفوا الهواو وا ْن لههم يكههن فههي ه هذه
ٍ
متعد )) (. )185
األفعال ّ

يفعهل ) بضهم العهين  ,نحهو  :قهال يُقهول
ه وا ْن كان ُم َّ
عتل العين أو الهّم بالواو كان المضهارع أبهداً علهى ( ُ
يغ ُاو(.)189
وغ اا ْ
أن باب ( َفعل يفعل ) من باب ( َفعل ِ
جني ( ت  362هه ) إلى َّ
يفع ُل ) و داخل عليه ,
و ذهب ابن ّ
ََ
ََ َ ُُ
َّ
َّ
يفع ُل ) ( )181جهاا (
لما كانت حركة عين المضارع أبداً تخالر حركة عين الماضي  ,إا باب ( َف ُع َل ُ
ألنه ّ
ِ
يفعه ُهل ) َّ
يفعه ُهل )
ألن الخههه فههي حركههة العههين قههد وقههع  ,ولكههن بههاب ( َف َعه َهل ) َّإنمهها هههو ( يفعه ُهل ) ,و( ُ
َف َعه َهل ُ
داخل عليه (.)188
وشيء آخر يدل على َّ
أن الباب للكسر دون الضم  ,وهو أن الض ّهم قهد َل ِهام بهاب مها ماضهيه ( َف ُع َهل )
ِ
اسهتََبَّد ( َف ِع َهل ) ب ه ( َيْف َع ُهل )  ,فمههن
نحهو َ :
هرم ْ
ظ ُهر َيظه ُهر ُ َ ,
يك ُهرُم  ,فالضه ّهم قهد َي ْسههتَبُّد بهه ( َف ُعهل ) كمهها ْ
وك َ
أن ِ
ِ
ض ِر ُب) ,وكما َّ
وي ْسهَلى,
(ي ْ
(يقَلىَ ,
أن َ
(ي ْحس ُب) داخل على َ
يفع ُل ) داخ ههً علههى ( يفع ُل ) كما َّ َ
هنا كهان ( ُ
(ي ْرَك ُب)(.)186
ويأبى)
داخل على َ
َ
ُ
يفعل )  ,وكان ( يفعل ) إنما هو داخل على ( ِ
ِ
يفعل )
ّ
ُ
فّلما كان باب ( َف َع َل ) حكمه أن يأتي على ( ُ
 ,وأُريد حذ الواو في مضارع ( َف َع َل ) مما فاؤه و ٌاو اقتصروا به على الكسر الذي يجب معه الحهذ ولهم
يضموهَّ ,
الضم ليس بأصل فيه واّنما بابه الكسر(.)160
ألن
ُّ
َّ
ه وان كههان معتههل العههين أو الهههم باليههاء فه َّن المضههارع منههه أبههداً علههى ( َيْف ِعه ُهل ) بكسههر العههين  ,نحههو بههاع
()165
يبيع ( )161ورمى يرِمي (َّ , )162
هأبى,
وشذ منه َقَلى َيقَلى ( )163وعثى يعثى( )164و جبى يجبهى
و َأبهى ي َ
َ ُ
ََ

يفع ُل )(.)169
فجاء مضارعه على ( َ
()161
فهه يخلهو أن يكهون متع ِّهدياً أو غيهر متع ّهد  ,فه ن كهان متع ِّهدياً فه ن مضهارعه أبهداً
ه وا ْن كان مض ّهعفاً
()168
فع ُل ) بضم العين نحو َّ :
يشُّده(. )166
رده َي ُرُّده
 ,و شَّدهُ ُ
يجئ على ( َي ُ
ِ
يفعل ) بكسر العين  ,وهو  :ه َّهر الكهأس ي ِه ُّرهها(َّ , )200
َّ
وعلهه
َ َ
وشذ منه شيء  ,فجاء مضارعه على ( ُ
()202
ِ ()201
يحبُّه ِ َّ ,
وحب الشيء ِ
حيان األندلسي إلهى وجهوب الكسهر
يعُّله َّ ,
وب َّت َيِبتُّه  .وذهب أبو ّ
وشد يشُّده َ ,
َ
()203
ِ
َّ
هض( . )204وا ْن كهان غي َهر
هت تَ َع ُّ
في مضارع ( ح َّ
ضَ
هتح قهالواَ :عض ْ
هب ) وجهوااه فهي البهاقي  .وشهذ فيهه الف ُ
ٍ
وش َّذ ِ
متعد فِ َّن مضارعه أبداً يجئ على (ي ِ
يش ُّذ (.)205
فع ُل) بكسر العين  ,نحو َّ :
فر َي ِف ُّر َ ,
ّ
َ
َّ
فع ُهل ) بضهم العهين وجوبهاً  :وههي ثمانيهة وعشهرون ِف ْعههً  (( :م َّهر بهه
وشذ منه أفعال جهاءت علهى ( َي ُ
أجه ِ
هت
أي طلعههت  ,و َّ
يح َّ ,
يحه ُّهل بمعنههى َر َحه َهل عنهههَ ,
وهَّبههت الهر ُ
َي ُمه ُّهر  ,وحه َّهل الرجههل عههن منالههه ُ
وذرت الشههمس ّ
واَّم بأنفههه َيه ُهاُّم ,
هار تَهأ ُّ
صه َّهوتَ ْت  ,وكه َّهر ُ
يعه ُّهم طههال َ ,
ُج ّ
صه َهده يهمههه  ,وعه َّهم النبههات ُ
النه ُ
يكه ُّهر  ,وهه َّم بههه َي ُهه ُّهم َق َ
أجهاً َ
َل اللههو ُن يه ُهؤ ُّل َبه َهرق  ,وشه َّ
ُب إذا تهيههأ
هح المطه ُهر والههدمع َي ُسه ُّ
وسه َّ
أب يهأ ُّ
هك فههي األمههر َي ُشههكُّ ,و َّ
هح نههال بكثهرة  ,و أ َّ
َّ
َّ
هوم إذا َح ُسه َهن ْت
هق عليههه األمههر َي ُشه ُّ
للههذهاب  ,وشه َّهذ َي ُشه ُّهذ وشه َّ
هق  ,وخههش الشههيء َد َخه َهل  ,وعه َّهل كههذلك  ,وقههش القه ُ
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وثل الحيوان ثهً ,و و َّ
َّ
ور َّ
حالهمَّ ,
هب الفهرس,
ش المان,
أث  ,وط َّهل َد َم ُهه ,وح َّ
ط َرَّ ,
أم َ
وجن عليه الليلَ ,
وطش ْ
وعشت الناق ُة رعت وحدها َّ
كم البخيل َكموماًَّ ,
وقشت تَُق ُّ
ش))(.)209
و َو َّ

ضه َّهم ج هوا اًا م هع الكسههر هههي  :صه َّهد  ,وجه َّهد  ,وته َّهر
ومهها ُ
()211
هح( ,)210وشه َّ
ودب  ,و َّ
وجه َّهم( ,)212واذا كههان الفعههل الواحههد
هح  ,وفه َّ
أث( ,)206وشه َّ
ه)  ,ونه َّ
هبَّ ,
وشه َّ
هس  ,وعه َّهنَ ,
دق ِ
ااماً ومتعدياً جاء مضهارعه  ,فهي الههام علهى (يْف ِعهل) ,وفهي المتعهدي علهى وان ( يْفعهل )  .تقهول َّ :
هت
َُُ
َ ُ
()213
جد الطالب ِ
يجُّد َّ .
الرجل العظم َيُدُّقه  .وتقول َّ :
.
يجُّده
وجد التاجر
ودق
المسأل ُة تَِد ُّق َّ ,
َ
القماش ُ
ُ
ُ
َ
()201

()208
ودر ,جه َّهر,
 ,وثَه َّهر  ,وخه َّهر  ,وطه َّهر َّ ,

ه وا ْن كههان غيههر ذلههك فههه يخلههو أن تكههون امههه أو عينههه حههر حلههق ,أو ا تكههون .فه ن كههان كههذلك فه َّن
()214
)
يفغ ُهر واَأر يه أاَُر
) يق َهن ُ
 .وش َّهذ منهه َق َهن َ
ع يق َهرعُ و َف َغ َهر َ
(يفع ُل) بفتح العهين ,نحهوَ :ق َهر َ
مضارعه أبداً على َ
ِ
التداخل(.)215
يرك َن من
ورك َن َ
ك في أحدى لغتيه َ ,
وهَلك َي ْهَل ُ
َ
وا ْن لههم يكههن كههذلك ف ه َّن مضههارعه أبههداً يجههيء علههى ( َيْف ِعه ُهل و َيْف ُعه ُهل ) بكسههر العههين وضه ّهمها  ,نحههو
()219
ِ
هق
ضه َهر َب َي ْ
َ
وي ْعُله ُ
هر َي ْعكه ُ
ضه ِهر ُب و َقتَه َهل َيْقتُه ُهل  .وقههد يجتمعههان فههي الفعههل الواحههد  ,نحههو َ :ع َكه َ
هر َ
هر  ,وَف َسه َ
()211
ِ
جنهي (( :
ويفس ُق  ,فه ن أشهكل فقيهل يتوق ههر حتهى يسهمع .وقهال الف َّهراء  (( :يكسهر))  .وقهال ابهن ّ
يفس ُق ُ
هههو الوجههه ))( .)218وقه ههال ابه ههن عصه ههفور(( :وهمه هها جه ههائاان َسه ِهمعا للكلمههة أو لههم ُيسههمع إاَّ أحههدهما ))(.)216
إن سهمع وقهر مهع السهماع ,وا ْن لهم يسهمع فأشهكل جهاا َيْف ُع ُهل و
وقال أبو حيان األندلسي (( :والذي نختهاره ْ
َيْف ِعه ُهل))( ,)220وتعه ّهدى أبههو ايههد األنصههاري ( ت  215هه ه ) هههذا ,وقههال  (( :كههمهها قيههاس  ,ولههيس أحههدهما

ْأولى من امخر))(.)221

أبنية الفعل الثالثي المزيد

أما المايد على ذلك ف نك إذا أردت المضارع فه يخلو أن تكون في أوّله همهاةُ وصهل  ,أو تهاء اائهدة
و َّ
أو ا يكون كذلك .
ه ف ن كان كذلك ف َّن المضارع منهه بمنالهة الماضهي  .إاَّ أنهك تايهد حهر المضهارعة مفتوحهاً ِ
وتكس ُهر مها
ّ
قبهل امخهر  ,فيمها أوّلهه همهاةُ وص ٍهل  ,وتايهد حهر المضهارعة مفتوحهاً ا غي ُهر  ,فيمها ّأولهه التهاء  ,فتقهول :
يتشج ُهع(.)222
وتشج َهع
انطلق ينطلِ ُق واستخهرج يستخ ِهرُج وتَغهافل يتغهاَف ُل
َّ
َّ
هت فيمها فهي ّأولهه همهاةُ وص ٍهل  ,إا ّأنهك تضهم حهر المضهارعة ,
هت فيهه مها فعل َ
وان كان غير ذلهك فعل َ
ِ
وض َّر َب ِّ
وجْل َب َب ُي َجْلِب ُب وأكرم ُي ِ
ضارب(.)223
وضارب ُي
يضر ُب
كرُم َ
ُ
َ
فتقول َ :سلَقى ُي َسلقي َ

الفعل الرباعي
ّ
افعْنَل َهل )
أما الرباعي غير المايد
و َّ
فيجيء  :علهى ( َف ْعَل َهل ) نحهو َ :ق ْهر َ
ط َس  .والمايهد يجهيء  :علهى ( َ
ُ
ّ
()224
َّ
اطمأن( .)225وعلى (تََف ْعَل َل) نحو :تََد ْح َرَج  .ومضارع (َف ْعَل َهل)
افعَل َّل ) نحو :
نحو ْ :
اح َر ْن َج َم  .وعلى ( َ
ُ :يَف ْعلِ ه ُهل  ,بضه ه ِّم ح ههر المض ههارعة وكس ههر م هها قب ههل امخ ههر .ومض ههارع (ا ْف َعْنَل ه َهل) َ :يْف َعْنلِ ه ُهل  ,بف ههتح ح ههر
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(افعَل َّل) مضارعه َ :يْف َعلِ ُّل  ,بفتح حر المضارعة وكسر ما قبل
المضارعة وكسر ما قبل امخر  ,وكذلك َ
(يتََف ْعَل ُل) بفتح حر المضارعة وما قبل امخر(.)229
امخر .و (تََف ْعَل َل) مضارعه َ :

الهوامش
) ) 1ينظر اصول التفكير النحوي  11 :ـ 11
) ) 1طبقات الشعراء البن سالم  , 11 :و طبقات النحاة واللغويين  , 12 :و إنباه الرواة 102 : 1
) ) 3ينظر األصول  21 :ـ  23د .تمام حسان
) ) 1القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي 12 :
) ) 2مراتب النحويين 11 :
) ) 6المصدر نفسه 11 :
) ) 7نزهة األلباء  , 16 :و ينظر أخبار النحويين البصريين للسيرافي 13 :
) ) 8الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب االنصاف  . 12 :محمد خير حلواني
) ) 2ينظر القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ في المسائل العسكريات ألبي علي الفارسي  , 11 :د .منى إلياس
) ) 10ينظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي  , 17 :د .صابر بكر
) ) 11أخبار النحويين البصريين للسيرافي 12 :
) ) 11ينظر تاريخ النحو العربي 23 :
) ) 13ينظر الخالف النحوي بين البصريين والكوفيين وكتاب االنصاف 16 :
) ) 11ينظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي 32 :
) ) 12ينظر تاريخ النحو العربي  22 :ـ 26
) ) 16ينظر المدارس النحوية 12 :
) ) 17ديوانه  , 21 :والبيت من شواهد سيبويه 82 : 1
) ) 18ينظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي 327 :
) ) 12طبقات النحويين اللغويين  , 31 :و ينظر مناهج القدماء في التأصيل الصرفي في ضوء المنهج التاريخي 1 :
) ) 10ينظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي 37 :
) ) 11ينظر الكتاب 132 : 3
) ) 11المنصف 82 : 1
) ) 13المصدر نفسه 83 : 1ـ 82
) ) 11ينظر القياس في النحو العربي من الخليل إلى ابن جنّي  12 :ـ 16
) ) 12ينظر في أصول النحو  71 :لسعيد األفغاني
) ) 16ينظر المدارس النحوية  23 :شوقي ضيف
م
) ) 17وهو القياس األعم األغلب في قياسه  ,بل واألغلبية في قياس النحااة جميعاا ممان أتاوا بعاده  ,ألناه قاائم علاى مالحظاة
ى أحدهما أو كليهما وتتسع أوجاه المشاابهة بينهماا وت ايق  .ينظار
أوجه التشابه القريبة بين المقيس والمقيس عليه لفظا م ومعن م
القياس في النحو العربي 28 :
) ) 18وهو ضرب من القياس يقوم علاى الفارو والتقادير وال يم ال اساتعماالم حقيقياا م فاي اللغاة وكأناه ناول مان الرياضايات
تساتهدف عقال المتلقاي  .ينظار القيااس فاي النحاو العرباي  61 :ـ  . 63ويزخار كتااب سايبويه فاي بااب جماع اساماء الرجاال
والنساء ـ والذي نقله عن الخليل ـ بهذا النول من ال رب من القياس ينظر الكتاب  322 : 3ـ 106
) ) 12وهو ما يخرج من أصل القياس العام الذي وضع الخليل اصوله وال يتفق معه وإن كان يدخل مع هذا األصل العام في
بعض أوجه الشبه  ,فهو من ثم تعليل للنادر  .ينظر القياس في النحو العربي . 67 :
) ) 30ينظر الكتاب  , 118 : 3و  , 132و  , 122و  171ـ  , 178و  181ـ  , 181و  120ـ . 121
) ) 31المصدر نفسه 31 : 1
) ) 31سيبويه جامع النحو العربي  , 21 :للدكتور فوزي مسعود .
) ) 33الكتاب 101 : 1
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) ) 31المصدر نفسه 101 : 3
) ) 32المصدر نفسه 8 : 1
) ) 36ينظر المدارس النحوية  21 :شوقي ضيف
) ) 37ينظر المدارس النحوية  173 :شوقي ضيف
) ) 38ينظر القياس في النحو العربي 111 :
) ) 32ينظر المدارس النحوية  22 :ـ  106شوقي ضيف
) ) 10ينظر القياس في النحو  123 :شوقي ضيف
للفراء  62 :ـ 81
) ) 11ينظر اصول النحو في معاني القرآن ّ
) ) 11ينظر القياس في النحو العربي 363 :
) ) 13ينظر المصدر نفسه 12 :
) ) 11المنصف  , 181 : 1و الخصائص 327 : 1
) ) 12المنصف  , 181 : 1و الخصائص 327 : 1
ّ
ُ
َّ
ُ
سكر واللوز أو الفستق وماء الورد  ,ثم خبز  .من هاذا
ِيرج وبُسِط وملئ بال ُّ
) ) 16من الفارسية ال ُم َكفَّن  :دقيق حنطة ع ُِجنَ بِش َ
النول من المعجنات الفطيار والابقالوة  .ينظار شافاء الغليال فيماا فاي كاالم العارب مان الادخيل  , 87 :والمعجام المفصال مان
المعرب والدخيل 121 :
َّ
) ) 17ينظر المنصف  , 181 : 1وينظر الخصائص 327 : 1
) ) 18المنصف  22 : 1ـ 26
) ) 12رؤبااة باان العَ َّجاااج  ,واساامه عبااد الطوياال  ,ويكنااى أبااا الجحاااف  ,ماان فحااول ُر َّجاااز االسااالم  ,أدر األمااويين
والعباسيين ومدحهما  ,وكـــان وجـوه أهل اللغة يأخذون عنه ويحتجون بشعره  ,مات سنة 112هـ في أيام المنصور ( 136
ـ  . ) 128وأبوه العجاج عبد بن رؤبة التميمي السعدي توفى سنة  20هـ  .ينظر األعالم للزركلي .
) ) 20المنصف  , 181 : 1وينظر الخصائص  326 : 1ـ 367
) ) 21ينظر المنصف  11 : 1ـ 11
) ) 21المصدر نفسه 112 : 1
) ) 23المصدر نفسه 171 : 1
) ) 21المنصف 171 : 1
) )22ينظر الممتع 373
) ) 26ينظر المنصف  , 171 : 1وينظر الممتع 102 :
) ) 27المصدر نفسه 22 : 1
) ) 28المصدر نفسه  38 : 1وفياه :وإنماا كاان الوجاه األول أقايس ألنات تجعال الهمازة فياه فااء وذلات أقايس ألن مأروطاا
أفشى في اللغة من مرطي ,وكالهما جائز واألول االختيار.
) ) 22المصدر نفسه 173 : 1
) ) 60المصدر نفسه 180 : 1
) ) 61المصدر نفسه 180 : 1
) ) 61الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كالمها  , 67 :البن فارس ( ت  322هـ )
) ) 63المنصف 11 : 1
) ) 61المصدر نفسه  13 : 1ـ 11
) ) 62المصدر نفسه 12 : 1
) ) 66المصدر نفسه 172 : 1
) ) 67سورة المجادلة اآلية 12
) ) 68اغيلت المرأة ولدها إذا ارضعته وهي حامل
) ) 62م َّ
طرد في االستعمال شاذ في القياس
) ) 70المنصف 176 : 1
) ) 71المنصف  176 : 1ـ  , 172و الخصائص 126 : 1
) ) 71ينظر الخصائص 161 :
) ) 73ينظار معجام األدبااء ليااقوت الحماوي ( ت  616هاـ )  118 : 7ـ  112ـ مناظراتاه ماع بعاض الكاوفيين ـ  ,وينظار
مجالس العلماء  ,للزجاجي ـ مناظراته مع ابن السكيت المجلس 130 : ) 137 ( :
) ) 71االشباه والنظائر في النحو للسيوطي ( ت  211هـ ) . 12 : 3
) ) 72ينظر المدارس النحوية  , 131 :وينظر القياس في النحو العربي  116 :ـ 118
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) ) 76ينظر القياس في النحو العربي  111 :ـ 113
) ) 77ينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها نقالم عن ابن السراج في األصول .131 : 1
) ) 78ينظر المدارس النحوية 113 :
) ) 72ينظر القياس في النحو العربي 361 :
) ) 80المصدر نفسه  123 :ـ 121
) ) 81الخصائص 188 : 1
) ) 81ينظر المصدر نفسه 186 : 1
) ) 83ينظر المصدر نفسه 316 : 1
) ) 81ينظر ابن جنّي النحوي  12 :ـ 16
) ) 82ينظر القياس في النحو العربي 316 :
) ) 86ينظر الخصائص 88 : 1
) ) 87المدارس النحوية 176 :
) ) 88ينظر الخصائص باب اختالف اللغات وكلها حجة  328 : 1ـ 100
) ) 82ينظر طرق تنمية األلفاظ في اللغة  .د  .ابراهيم أنيس  12 :ـ 16
) ) 20ينظر المنصف 131 : 1
) ) 21ينظر االقتراح 111 :
) ) 21الممتع 171 :
) ) 23المنصف  , 131 : 1والخصائص  120 : 1والممتع 171 :
) ) 21الممتع 171
) ) 22ينظر االقتراح 111 :
) ) 26ينظر الممتع  316 :ـ 317
) ) 27ينظر المنصف  302 : 1ـ , 311وينظر شرح الشافية 117 : 3
) ) 28ينظر الكتاب  377 : 1ـ 378
) ) 22قد أغفل ( جاا ٌء )
) ) 100ينظر المنصف  , 23 : 1وينظر الممتع 317 :
رف ْ ,
أن أتَنَ َّكرا .
ى
) ) 101نحو قوله  :وإنَّي ألَستَحْ يِي وفي
إذا جاء با ِغي العُ ِ
ِّ
الحق ُمست َح م
فتحركت اليااء األخيارة وماا قبلهاا مفتاوح  ,فقلبات ألفاا م فصاار (
ي)
ّ
ى  ( :مستَحْ يَ ٌ
ى  .وأصل ُمست َح م
أي في تر الحق ُمست َح م
ُمستَحْ يا م )  .ثم أَعلُّوا الياء التي هي عين  ,بنقل حركتها إلى الساكن قبلها وقَ ْل ِبها ألفا م  ,فالتقى ساكنان فحذف أحدهما  .والبااغي
 :الطالب  .والعرف  :المعروف  .ينظر التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري البن جنّي  .تحقيق  :أحماد
ي وآخرين  .ط 1بغداد . 1261 ,
ناجي القيس ّ
) ) 101يريد  :وال تقول ( جا ٌء ) فتحذف عين فاعل .
) ) 103الممتع  , 317 :وينظر المنصف 21 : 1
) ) 101ينظر الممتع 318 :
) ) 102غير ّأو ٍل شذوذا م
) ) 106الممتع 112 :
) ) 107إذا لم تقع الواو بعد ألف الجمع الذي ال نظير له في اآلحاد  ,أو وقعات بعادها فاي غيار األمااكن الماذكورة  ,لام تهماز
أصالم بال خالف في شيء من ذلت .
) ) 108الممتع 116 :
) ) 102ينظر االقتراح 111 :
ْس ) بااادليل قاااولهم ( أساااداس ) فاااي الجماااع  ,فأبااادلوا الساااين األخيااارة ( تااااء ) وهاااو حااارف يقااارب
) ) 110أصااالها ( ِساااد ٌ
مااان الساااين ومااان الااادال إذ التااااء تقاااارب الااادال فاااي المخااارج وتقاااارب الساااين فاااي الهماااس ,فقاااالوا ( ِسااادْتٌ ) ,ثااام كرهاااوا
اجتمااال الاادال ساااكنة مااع التاااء لمااا بيتهمااا ماان تقااارب حتااى كأنهمااا م ا الن فااأدغموا الاادال فااي التاااء ليخااف اللف ا  .ينظاار
الكتاب  180: 1ـ  , 181وينظر الممتع . 123 :
) ) 111الممتع  121 :ـ 121
) ) 111المصدر نفسه 121 :
) ) 113وإلى هذا القول كان يذهبُ أبو علي الفارسي
) ) 111فأ َّما ( ببَّة ) فقليل جدا م  ,وهو أي ا م مما يجري مجرى حكاية الصوت  .وكذلت ( دَدَدٌ ) ألناه مساتعمل فاي ضارب مان
اللّعب  ,فهو حكاية صوت عندهم .

111

) ) 112الممتع 327 :
) ) 116على وزن فَعَ ْلعَ َل وهو الغليط
) ) 117على وزن فَ َع ْن َع َل وهو الك يب العظيم المتداخل الرمل
) ) 118ينظر المنصف  , 137 : 1وينظر المبدل في التصريف ألبي حيان األندلسي 131 :
) ) 112الممتع . 172 :
صاصاء ( في اللسان ب م القاف وفتحها ) فاي معناى ال ِقصاا
) ) 110ذكر ابن دريد (ت  311هـ) انه قد جاء الفعاالء  :الق َ
صالَ َحت أ أي ُخاذ لاي بالقصاا  ,وهاو
 .وقال  :زعموا أن أعرابيا م وقف على بعض أمراء العراق  ,فقال  :القُصاصااء أ ْ
نادر شاذ  ,وقد قال سيبويه  :إنَّه ليس في كالمهم فُعاالء  ...ولذلت لم يودِل في أباواب الكتااب إال المشاهور الاذي ال يُشَاتّ فاي
ص َّحته .
) ) 111ينظر المزهر 121 : 1
والم ِ ّكي اء  ,يمدان ويقصران .
صيصاء  :الخصوصية ِ ,
) ) 111الفخيراء  :الفخر  ,وكذلت ِ
الخ َّ
) ) 113ينظر الممتع  , 23 :وينظر المسألة  102من كتاب االنصاف .
) ) 111ينظر الممتع  312 :ـ . 330
) ) 112المصدر نفسه . 321 :
) ) 116الممتع321 :
) ) 117تابعي من البصرة  ,سيِّد فقهاء عصره  ,ثقةٌ من حفاظ الحديث  .ينظر تهذيب التهذيب  327 : 1ـ . 322
) ) 118اآلية  7من سورة الفاتحة  ,وينظر القراءة في اإلبدال  ,211 : 1وينظر فاي المحتساب البان جناي  ,16 : 1وينظار
في شرح الشافية  ,118 : 1وينظر في شرح شواهدها  168 : 1ـ  ,162وينظر في البحر المحيط 1:30
) ) 112الممتع . 112 :
) ) 130الرجز ينسب لعلي بن أبي طالاب  ,وقيال تم ال باه  .ينظار الناوادر فاي اللغاة  , 13 :وينظار العقاد الفرياد ,102 : 1
وينظر الخصائص  , 111 , 21 : 3وينظر سر صناعة االعراب  , 82 : 1وينظار المحتساب  , 366 : 1والبان جنِّاي فاي
توجيه البيت كالم طويل ذكره في سر صناعة االعراب وأعاد ذكره في الخصائص .
) ) 131الممتع  ,116 :وينظر سر صناعة اإلعراب  ,101 : 1وينظر شرح الشافية  ,101 : 3وينظر شرح شواهده
وز َوجة و عُود و ِع َودة  .ينظر المنصف  312 : 1ـ 312
) ) 131نحو زَ وج ِ
) ) 133ينظر المصدر نفسه  , 317 : 1والممتع 306 :
) ) 131ينظر المنصف  316 : 1ـ  , 317وينظر شرح المفصل  , 88 : 10وينظر الممتع 306 :
) ) 132نسب ابن جنّي هذا المذهب إلى المبرد أي ا م  .ينظر المنصف 316 : 1
) ) 136ينظر الممتع 306 :
م
واو األولاى:
ي وأضااف :وإن شامت ادغ ْماتَ وأساكنت الا َ
) ) 137ينظار المنصاف  181 :1ـ  .181وهاو أي اا ماذهب الماازن ّ
قوان  .قال  :ابن جنّي الوجه عندي ادغامه ليسالم مان ظهاور الاواوين  ,إحاداهما م امومة  ,ألناه إذا قاال ( :قَ ِو َياان ) التابس
ّ
فَعُالن بِف ِعالن  ,فمن هنا قوي اإلدغام  .ث َّم اعترو نفسه بأن قال  :فإن قيل  :إذا أُدغم لم يُعلام  :أ (فَعُاالن ) هاو أم ( فَ ِعاالن )
مكسور العين ؟ قيل  :هذا محال  ,إلنت لو أردتَ بناء ( فَ ِعالن ) لقلبت الواو األخيرة (الالم) يااء النكساار ماا قبلهاا  ,فيختلاف
الحرفان  ,فتقاول ( ق ِويَاان ) فاال تُاد ِغم  .ينظار المنصاف  , 181 : 1وينظار الممتاع  180 :ـ  .181وردّ علياه ابان عصافور
قائالم َّ :
تمال لاوزنين ك يارام ,ك ُم ْختاار فإنَّاه متاردّد باين ( ُم ْفتَ ِعال) و
إن اإللباس غير محفول به ,ألنه جاء في كالمهام البنااء ال ُمحْ ِ
م
ُ
َّ
( ُم ْفتَعَل) ,وكدِيت على مذهبنا فإنه متردّد بين ( فِ ْعل ) و (ف ْعل) إلى غير ذلت مما ال يحصى ك رة ؟ وأي ا فإناه إذا ادغام لام يُادْر:

الن) في األصل ,أو (فَ ْع ٌ
هل البناء (فَعُ ٌ
الن) بسكون العين ؟ الممتع181 :

) ) 138المصدر نفسه  , 181 : 1وينظر الممتع 180 :
صوة
) ) 132الصوى  :جمع ّ
) ) 110الممتع 181 :
َ
ُ
) ) 111أسنت من لف السَّنة والم سنة واو  ,وقيل تاء  .وفي التهذيب  : 80/6أ ْسنَت القو ُم :إِذا دخلوا فِي المجاعة.
) ) 111الممتع 131 :
) ) 113المصدر نفسه 131 :
) ) 111الممتع 131 :
) ) 112شرح الشافية 1 : 1
) ) 116ذكروا ( َجحْ لَ ْن َج َع ) واختلفوا فيه  ,فمنهم من قال  :إنَّه خماسي مزيد فيه حرف بين الالمين األولى وال انياة  .فوزناه :
ي مجرد  .فوزنه  :فَ ْعلَلَّ َل  .وقيل ِإنًّه اسم  .وان كان فعالم فم ارعه  :يجحلنج ُع  .واالمر مناه
فَ ْعلَنلَ َل  .ومنهم من قال  :إنَّه سداس ّ
نج ْع  .ينظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها  , 11 : 1وينظر تهذيب اللغة واللسان والتاج ( َجحلنجع )
َ :جحْ لُ ِ

) ) 117ينظر المنصف  10 : 1ـ  , 11وينظر الممتع 111 :

111

) ) 118ينظر الممتع 111 :
) ) 112ينظر المصدر نفسه 111
صارتُ زيادا م  ,وطلُاع زياد الايمنَ  ,فهاو محاول علاى
) ) 120ما جاء علاى غيار هاذه المعااني  :رحباتكم الادار أو الطاعاة  ,وبَ ُ
ت مين هذه األفعال معاني األفعال  :وسع  ,ورأى  ,وبلغ  .وحكاى أباو علاي الفارساي ان قبيلاة هاذيل تعادّي (فَعُا َل) مان دون
ت مين  ,إذا كان معناه قابالم للتعدية لقوله :
نُ
ص ِر العَ ْي فيها ِكالبا
ولم ت ْب ُ
ينظر شمس العلوم واللسان والتاج ( رحب ).
ي  ,أحد فحول شعراء االسالم ال الثة  ,واآلخران جرير
النصران
التغلبي
غوث
) ) 121القائل هو األخطل أبو مالت غياث بن
ّ
و الفرزدق ,كان شاعر البالط األموي توفى سنة  82هـ  .روى اللسان والتاج هذا البيت فاي ماادتي ( ضاجر و أدم ) منساوبا م
لألخطل في كعب بن ُج َعيْل .وهو بالفاء بدل الواو في قوله ( فإن اهجه)  .غير ان هذا البيت لم يارد فاي دياوان األخطال وهاو
على وزن  ,وروى قصيدة له عدتها  33بيتا م  .ومطلعها :
و القَطا صحراؤ ْه فنصائبُ ْه
عفا واسط من أ ْهله فمذانبُ ْه
رو ُ
فَ ْ
ويرجح ناشر ديوانه ( مهدي محمد ناصر الدين ) دار الكتب العلمية  ,بيروت  ,لبنان  ,ط 1221 , 1م  .أن هذا
البيت في جرير ال في كعب بن ُج َعيْل  ,وأن موضعه بعد قوله :
فقد أهلَكتَه في الجزاء م ا ِلبُهْ
ي بالعلى
فإن أ قد فتُّ الكليب َّ
) ) 121المنصف  , 11 : 1وينظر شرح المفصل . 112 : 7
) ) 123ديوانه 81 :
) ) 121المنصف 10 : 1
ي  .وقااال الفا ّاراء :
اماطيط
ا
ش
:
اال
ا
ق
اه
ا
إلي
اب
ا
نس
إذا
اذلت
ا
ول
,
اماطيط
ا
للش
اد
ا
واح
ال
:
ايبويه
ا
س
اال
ا
ق
.
اات
) ) 122أي قطع اا م وجماعا
ُّ
والشعارير واألبابي ُل كل هذا ال يُفرد له واحد  .ينظر اللسان ( شمطل )
الشماطيط والعباديد
ُ
) ) 126المنصف 11 : 1
) ) 127المصدر نفسه 11 : 1
) ) 128هو الكميت بن زيد األخنس األسدي الكوفي  .من شعراء العصر األموي المجيدين  ,ومن اعلم النااس بلغاات العارب
وأيامها وأنسابها ومناقبها وم البها  .توفى سنة  116هـ  .والبيات رواه اللساان فاي ماادة ( ب و ) .والعاداوات جماع َعاداة :
األرو الطيباة التربااة الكريمااة المنبات التااي ليساات بسابخة  .والن ااار  :اساام للاذهب والف ااة  .والنبا ُع  :شاجر يطااول ويعلااو
ُ
ّ
القاتُ
 .أراد  :أناا عاربٌ نشاأنا
وينبت في قمم الجبال  .والفصافص جمع فصفصة  ,وهي الرطبة من علف الادواب  ,ويسا ّمى
من أصل طيب جيد كالذهب في القدر  ,وكالنبع في الس ّمو  ,ولم ننشأ كغيرنا نشأة حقيرة كعلف الماشية الملقى في الكناسة.
) ) 122المنصف 13 : 1
) ) 160المصدر نفسه 13 : 1
) ) 161المصدر نفسه 13 : 1
) ) 161ينظر ِمالح األلواح في شرح َمراح األرواح  38 :ـ 11
) ) 163ينظر المنصف  , 188 : 1والممتع 112 :
) ) 161ينظر المنصف  , 186 : 1والممتع 112 :
)َ ) 162و ِع َم  :قال أنعم
) ) 166وغم  :حقد
) ) 167وحر صدره  :حقد ووغر
) ) 168غر صدره  :امتأل غيظا م
) ) 162ينظر الممتع  . 111 :ما كان من هاذه األفعاال م ااالم فاوزن م اارعه ( يَ ِعا ُل ) َّ
ألن فاا َءه محذوفاة  ,والادليل علاى أن
( َي َ
اذف الاواو منهماا ,ولام
ح
,
ق
حلا
حارف
ئ و َي ْو ِس ُع )  ,ث َّم ف ِتحت العين لكون الالّم
س ُع ) في األصل إنَّما هو ( َي ْو ِط ُ
ٍ َ ُ
طأُ) و ( َي َ
َ
م
م
حذف الواو  ,كما لم تُحذف ِمن  :يَ ْو َج ُل و يَ ْو َح َل ـ يقع في الوح ِل ـ وبعض
يُعتدَّ بالفتحة لكونها عارضة  .ولو كانت أصلية لم ت ُ ِ
س.
م
ي
و
ه
ل
و
و
م
ع
ن
و
ِب
س
ِ
َ
ِ
ِ
ما شذَّ من هذه األفعال جاء أي ا م على القياس  ,نحوَ :ح َ
َ َ
َ َ
) ) 170ينظر الكتاب  ,10 : 1وينظر الممتع  ,111 :وينظر شرح الشافية  ,21 : 1وينظر المزهر 32 : 1
) ) 171نعني بها أن يغلب أحد األمرين اآلخر في معنى المصدر  ,فال يكون إذا م إال متعديا م  ,وهاو بااب مطارد فاي كال ثالثاي
متصرف تام خال من ملزم الكسر أي كونه م االم واويا م أو أجوف أو ناقصا م يائيين .
)َّ ) 171
إن اختالف الحركة بين الماضي والم ارل أقيس من اتفاقهما ,وأن فَ َعل يف َعل قياسه اللزوم م ل  :فعُل يفعُل.
) ) 173ينظر شرح الشافية 71 : 1
) ) 171الكتاب  , 68 : 1وينظر شرح الشافية . 71 : 1
) ) 172قبل حذف الفاء وإالّ هو ( َي ِع ُل )

112

) ) 176ينظر الكتاب  21 : 1ـ  ,23وينظر المنصاف  ,181 : 1وينظار الممتاع  ,110 :وينظار شارح الشاافية  112 : 1و
110و 112
) ) 177ي ُجد من الموجدة والوجدان ( ب م الجيم ) شاذ  :وقيال لغاة عامرياة فاي هاذا الحارف خاصاة  .وذهاب ابان مالات فاي
التسهيل أن لغة بني عامر ليست مقصورة على ( ي ُجد ُ ) بل هي عامة في كل ما فاؤه واو مان الم اال  .وهاذا القاول الاذي قالاه
ابن مالت مخالف لما ذهب إليه فحول النحويين  .قال السيرافي :ان بني عامر يقولون ذلت في ( يجد ) من الموجدة والوجادان
 ,وهم في غير ( يجد ) كغيرهم ,وكذا قال صاحب الصحاح والرازي فاي المختاار وغيارهم ك يار  .ينظار شارح الشاافية : 1
133
) ) 178ينظر الكتاب  , 21 : 1وينظر المنصف  , 187 : 1وينظر الممتع  , 111 :وينظر شرح الشافية  131 : 1و 133
و  , 131وينظاار االرتشاااف  , 22 : 1وينظاار المزهاار فااي علااوم اللغااة وأنواعهااا . 32 : 1وظاااهر مااذهب اباان جنااي واباان
عصفور َّ
أن الشذوذ في ( َي ُجد ُ ) من جهاة ضام العاين ال مان جهاة حاذف الفااء ألن العاين علاى كالمهماا مكساورة فاي األصال
م
فيتحقق مقت ى الحذف ,فيكون قياسا .ويجوز ـ كما ذهب إليه ابن الحاجب ـ أن تكون ال امة أصالية ال عارضاة  ,فيكاون الشاذوذ فاي
حذف الفاء.

ي  ,أحد فحاول شاعراء العصار اإلساالمي .ماات سانة فاي
) ) 172هو جرير بن عطيَّة بن الخطفَى اليربوعي التميمي الم ر ّ
 361من ديوانه .ورواه اللسان فاي ماادة (وجاد) .ونَقَا َع
 110هـ .هذا البيت من قصيدة له في هجاء الفرزدق وردت في
المرة الواحدة من الشرب .والصوادي :جماع صاادية وهاي العطاش .
ى  .ونق َع الما ُء
العطش  :أذهبه  .والشَربةَ ّ :
َ
الفؤاد ُ َ :ر ِو َ
م
م
حر
يجده وجودا  :ادركه .وي ُجد ُه أي ا بال م لغة عامرية  .والغليل ّ :
وروي ( الحوائم ) بدل من (الصوادي) و و َجدَ الشي َء ِ
العطش .
) ) 180المنصف 182 : 1
) ) 181سورة االخال اآلية 3
) ) 181سورة الحجر اآلية 23
) ) 183ينظااااار الكتااااااب  ,23 :1وينظااااار الممتاااااع  111 :و  ,111وينظااااار شااااارح الشاااااافية  ,117 : 1وينظااااار شااااامس
العلوم 71 : 1
) ) 181المنصف 188 : 1
) ) 182المنصف 188 : 1
) ) 186ينظر الممتع 110 :
) ) 187ألنه باب على حياله  ,ال يكون متعديا م أبدام ,إنَما يكون للهيمة التاي يكاون الشاي ُء عليهاا  ,نحاو  (:ماا كاان ظريفاا م ولقاد
َ
ظ ُرف ,وما كان شريفا م ولقد ش َُرف  ) ,فتباعد هذا الفعل من باب ( فَ ِع َل و فَعَ َل ) اللَّذين قد يكون ك ّل واحد منهما متعدّيا م وغيار
متع ٍدّ  ,وأي ا م فلم يدخل في م ارل ( فَعُ َل ) كسر وال فتح كما جاء ( قَت َ َل يَ ْقت ُ ُل ) و( فَ ِ َل يف ُ ُل ) ـ من تداخل اللغات ) ألن
فَعُل ال يتعدّى  ,فلم يَ ْق َو قُ ّوة ( فَعَ َل و فَ ِع َل ) المتعدّيين  ,فدخال عليه ولم يد ُخل عليهما وإنَّما ُجعلت ال امة فاي هاذا البااب دون
الفتحة والكسرة َّ
صاوا المتعادّي
ألن ما يتعدى من األفعال أك ر مما ال يتعدَّى  .فجعلت ال َّمة في عين ما ال يتعدّى لقلَّتاه  ,وخ ُّ
بالفتح والكسر ل َك ْ َرت ِه وخفَّة الفتحة والكسرة ه ََربا م من أن َي ْك ُر من كالمهم ما يست قلونه  .وهذا نحو قول أبي إساحاق الزجااج
( ت  310هـ ) في رفع الفاعل ونصب المفعول ,لقلة الفاعل وك رة المفعول به للفعلِ ,ليَ ِقا َّل فاي كالمهام ماا يسات قلون ويك ار
في كالمهم ما يستخفون  .ينظر المنصف  188 : 1ـ  120و الخصائص . 12 : 1
) ) 188ينظر المنصف 186 : 1
) ) 182ينظر المصدر نفسه 186 : 1
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Almasadir
1. abn jiniy alnahwiu lilduktur fadil salih alsamrayy, saeadat jamieat baghdad ealaa
nashrihi, dar alnadhir liltabaeat walnashr waltawzie 1970 m

2. 'abaniat al'asma' wal'afeal walmasadiru, abn alqitae (abu alqasim eali bin jaefar bin
eali alsuedi t 515 h) tahqiq d. 'ahmad muhamad eabd alddaym, mutbaeat dar
alkutub almisriati, lqahrt 1999 m.
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3. 'akhbar alnahwiin albsryiyn lilsiyrafi, tahqiq alduktur muhamad 'iibrahim albana, dar
alaietisam, t 1 sanat 1985 m
4. airtishaf aldurub min lisan alearab, li'abi hian al'undilsi (t 745 h) tahqiq alduktur. rajab
euthman muhamad walduktur ramadan eabd altawab, maktabat alkhanijii bialqahrt, t
1 1988 m

5. 'asul altafkir alnahwia , lilduktur eali 'abu almakarim , manshurat aljamieat alliybiat ,
kuliyat altarbiat, 1613
6. al'iibdal liaibn alsikit, tahqiq hsin muhamad muhamad sharaf aldyn, nashr alhayyat
aleamat lishuuwn almatabie alamyryt, 1398 h

7. al'ashbah walnazayir fi alnahw: lilsayutii, rajieah alduktur fayiz nizjini, dar alkitab
alearabi, t 1 sanat 1984 m
8. alaswl, lilduktur tamam hassan, alhayyat almisriat aleamat lilkitab, t 1982 m.
9. al'usul fi alnahwi, li'abi bikr bin alsiraj (t 316 h) tahqiq alduktur eabd alhusayn alftly,
muasasat alrisalat bibayrut, t 3 sanat 1988 m.

10. al'afealu, abn alqitaeu, tahqiq 'iibrahim shams aldiyni, maktabat ealam alkutub bayrut,
t 1, 1983
11. alaiqtirah fi eilm aswl alnahwi, lijalal aldiyn alsayuti, tahqiq 'ahmad salim alhamsi
walduktur muhamad 'ahmad qasim, jurus brs, 1 t 1988 m.

12. al'iinsaf fi masayil alkhilaf bayn alnahwiin albsryiyn walkufiiyn, lil'anbari, wamaeah
kitab alaintisaf min alainsaf, limuhamad muhyi aldiyn eabd alhamyd, mutbaeat
alsaeadat balqahirt, t 4 sanat 1961 m.

13. ailtimam fi tafsir 'ashear hdhyl mimaa 'aghfilah 'abu saeid alsukri, li'abi alfath
euthman abn jini, haqaqah waqadam lah d. 'ahmad naji alqysy w d. khdyjt alhadithii,
wd. 'ahmad matlub, mutabaeat aleani bibaghdad, 1 t 1962 m
14. alkhasayis liaibn aljnny , tahqiq muhamad eali alnijar , dar alkutub almisriat , t 2 ,
1952 m

15. alkhilaf alnahwayu bayn albasariiyn walkufiiyn wakitab al'iinsaf , muhamad khayr
hulwani
16. alssahibiu fi faqih allughat wasanan alearab fi kalamiha , li'abi alhusayn 'ahmad bin
faris (t 395 h) , thqyq: mustafaa alshwymy , muasasat a. badran liltibaeat walnashri,
bayrut, lubnan 1964 m

17. alqias fi alnahw alearabii min alkhalil 'iilaa abn jiniy , lilduktur sabir bikr 'abu alsueud ,
maktabat altalieat bi'usyut , sanat 1987 m
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18. alqias fi alnahw mae alshshadhi min almasayil alhalyiat , li'abi eali alfarisi , lildukturat
munaa 'iilyas , dar alfikr bidimashq , t 1 , 1985 m
19. alkitab , li'abi bashar eamrw bin euthman bin qambir (sybwyh) , thqyq: al'ustadh
eabd alsalam muhamad harun , maktabat alkhanijii bialqahirat , t 3 , 1988 m

20. almubdie fi altasrif , li'abi hyan al'undilsi (t 745 h) , tahqiq alduktur eabd alhamid
alsyid talab , maktabat dar aleurubat , t 1 , 1982 m
21. almuhtasib fi tabyin wujuh shiwadh alqarra'at walaiidah eanha, li'abi alfath euthman
abn jini, thqyq: al'ustadh eali alnajdi nasf walduktur eabd alhalim alnijar walduktur
eabd alfattah 'iismaeil shalibi, tabae almajlis al'aelaa lilshuwuwn al'iislamiat
bialqahirati, 1389 h
22. almadaris alnahwiat , lilduktur shawqi dayf , dar almaearif bialqahirat , t 7 , 1968 min
23. almuzhar fi eulum allughat wa'anwaeiha , lilsayutii , sharahuh wadabtuh , muhamad
'ahmad jadin almawlaa wakharun , manshurat almaktabat aleasriat , bayrut , 1986 m

24. almumtie fi altasrif , liaibn esfwr (669 h) , thqyq: alduktur fakhara aldiyn qibawat ,
bayrut , lubnan , t 1 , 1996 m
25. almansif

sharah abn jniy likitab altasrif lilmazinii , thqyq: 'iibrahim mustafaa

waeabdallah 'amin , wizarat almaearif aleumumiat , 'iidarat 'iihya' alturath alqadim , t
1 , 1954 m

26. ' .iinbah alrawat ealaa 'anbah alnahat , lilqaftii , tahqiq muhamad 'abu alfadl 'iibrahim
, mutbaeatan dar alkutub almisriat bialqahirat , sanat 1981 m.
27. tarikh alealam alearabii hataa nihayat alqarn alththani alhajarii , lilduktur eali 'abu
almakarim , alqahrt alhadithat liltabaeat , t 1 sanat 1971 m.

28. siru sinaeat al'iierab , liaibn jiniyin , j 1 , thqyq: mustafaa alsiqa wakharin t 1 ,
mutbaeat mustafaa albabi , misr , 1954 m. wj 2 , tahqiq: 'ahmad rashid saeid , 1975
m.
29. sybwih jamie alnahw alearabii , lilduktur fawzi almaseud , alhayyat almisriat aleamat
lilkitab , 1986 min.

30. sharah almufsali, liaibn yaeish (t 643 h) 'iidarat altabaeat almuniriat bimasri, rawje
wasahh bimaerifat mushiakhat al'azhar (bdun tarikh.)
31. sharah shafiat abn alhajibi, liradii aldiyn alaistirabadhii (t 686 h) mae sharah
shawahidih lilbaghdadii (t h 1093) tahqiq: muhamad nur alhasan wakharin, dar
alkutub aleilmiata, bayrut 1979 m.
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32. shifa' alealil fi aydah altashili, limuhamad bin eisaa alsalsilii (t 770 h) tahqiq: d.
alsharif eabd allah eali alhusayni albrkati, dar alfadilat, makat almukramat, t 1986 m
33. shams aleulum wadiwa' kalam alearab min alklum, linashwan bin saeid alhamiri (t
573 h) tahqiq: a. d .hasin eabd allah aleumri wakharina, t 1 dar alfikr bidimashq
1999 m

34. tabaqat alnahwiin wallaghuiin, li'abi bikr alzubaydi (t 379 h) tahqiq al'ustadh
muhamad 'abu alfadl abrahym, tabae dar almaearif bimasr, t 2 sanat 1984 m
35. tabaqat fuhul alshueara'i, limuhamad bin salam aljamhi (t 231 h) tahqiq: mahmud
muhamad shakir, mutbaeat almadani bimisra, sanat 1980 m

36. turuq tanmiat al'alfaz fi allght, lilduktur 'iibrahim 'unys, tabeat alqahrt 1967 m
37. lamae al'adilat fi aswl alnahw, liaibn al'anbari, tahqiq saeid al'afghanii, dimashq 1957
m
38. majalis aleulama'i, li'abii alqasim alzajajy, thqyq: eabd alsalam harun, maktabat
alkhaniji, 2 t 1983 m

39. maratib alnahwiin, li'abi altayib allaghawii (t 351 h) tahqiq al'ustadh muhamad 'abu
alfadl abrahym, maktabatan nahdatan misr bialfijalat alqahrt 1955 m
40. muejam al'adbba' liaqut alhamwi, nashr dar alfkr, t 3, 1400 h

41. mlah al'alwah fi sharah marah al'arwahi, lileaynii (bduri aldiyn mahmud 'ahmad
aleayni t 855 h) haqaqah: eabd alsitar jawari, mutabaeat alrashid 1990 m
42. manahij alqudama' fi altaasil alsarfii fi daw' almunahaj alttarikhii, muhamad salih
yunis ghdyt, risalat majstyr, aljamieat al'urduniyat 1996 m

43. nuzhat al'alba' fi tabaqat al'adba'i, li'abi albarakat abn al'anbari, thqyq: 'iibrahim
alsamrayy, nashr maktabat almanar bal'urdini, t 3, 1405 h.
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