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 ملخص البحث

سع املجال مرتامي  سع عيل اإلملام به لغتنا العربية ، وهو وا القياس هو األساس الذي تت

صلة، ويكاد ذكره جيرى عند حتقيق  سألة ل كاألطراف يمت إيل كل باب من أبواب العربية ب م

إمام النحاة مل يغفل القياس حيث عده مصدرًا من مصادر النحو، وحتدث عنه كثريًا  "سيبويه"و

، الذي جاء جامعًا لعلم النحو وأصوووله ممووتميًل عيل أبوابه وهصوووله، وجاء العل ء "كتابه"يف 

صة  ساروا عيل هنجه من حيث االهت م باألصول النحوية، وخا سيبويه ه نجد ه "القياس"بعد 

حه ابن ، والترصيف امللوكي الذي رش"اخلصائص"يتحدث عنه كثريًا يف كتبه مثل  "ابن جنى"

 ومعليًل ألسبابه .  شارحاً  "القياس" يعيش، وذكر هيه كثرياً 

والقياس أنواع قياس عيل األصول الذي تتفاو  اللغا  هيه جودة وهصواحة وعيع ا  ا 

صح القياس عليه، وهلذا نرى بعض العل ء صح القياس  ي يرصحون بأن كل ما كان لغة لقبيله 

 عليه، وإذا نظرنا إيل النحاة نجد أهنم عندما استقرءوا كيلم العرب وجدوه عيل قسمني  : 

 قسم اشت ر استع له وكثر  نظائره هجعلوه قياسًا مطرداً  -

 لقلته، وكثرة ما خيالفه هوصفوه بالمذوذ، ووقفوه عيلقسم مل يظ ر هيه وجه القياس و -

 الس ع ألنه غري هصيح. 

وهناك قياس التمثيل ، واملراد به احلاق نوع من الكلم بنوع آخر يف حكم، وهو ما ينكره بعض 

 النحاة ويعنونه بقوهلم إن اللغة ال تثبت بالقياس . 

ي أو إذا انعقد بين   شبه من ج ة املعن أما قياس المبه: ه و قياس بعض أنواع الكلم عيل بعض ،

 من ج ة اللفظ .

 أما قياس العلة: هيقصد به وجود علة بني األصل والفرع، وهو أنواع حتدثت عن ا بالتفصيل. 

أما قياس التمثيل: هقد ذكر  هيه أن قياس التمثيل يكون صووحيحًا ويتم االسووتدالل به عيل 

المووبه بني األصوول والفرع وا،ووحًا، وقد بينت يف تقرير حكم من أحكام اللفظ متى كان وجه 

يف القياس، ومن أسووباب اختيله م يف صووحة القياس أن يتوهر  االختيلفهذا البحث أسووباب 

لدي العامل من اسووتقراء كيلم العرب ما يكفي لرتكيا القاعدة هيجيا القياس علي ا، وال يبل  
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س ع اآلخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكم كيل، هيقرص األم ستوي الفر عيل ال ريقان أو ، وقد ي

ستقله اآلخر هيل  مواهد ، ويكتفي به أحدمها يف هتح باب القياس وي يتقاربان هي  عرهوه من ال

 به حد الس ع.  يتخطى

مواهد التي تذكر  ماهد أو ال سباب اختيله م يف القياس اختيلف نظائرهم يف ال  اسق يقق  ل  ومن أ

ته أو يف صحة عربية قائل ا هإذا هقد  الثقة يف ناقل ا أو يف هصاحقل ا علي ا واختيله م يف أمانه نا

 ال يكون لكيلمه وزنا، وال يعتمد عليه يف يشء من أحكام اللسان. 

 وقد توصلت لعدة نتائج من أمه ا: 

صري قويًا وأن ما جعله العرب قلييًل حيفظ  - ال يقاس عليه، قد يرد به القرآن الكريم هي

 املصدرية.  "أ ن  "ك  ورد يف حذف يصح القياس عليه 

 أن لغا  العرب تتفاو  يف اجلودة والفصاحة وعيع ا  ا يصح القياس عليه  -

س عا يف لغة واحدة وجّوز القياس عليه  - سيبويه اكتفي باللفظ الواحد الذي ورد  أن 

 .  "ةوء  نق ش  "مثل النسا إيل كلمة 

األكثر يف الس ع هو األرجح يف االستع ل ألنه مألوف عند املخاطبني أكثر من الوجه  -

 الذي قّل يف الس ع وإن كان أرجح من ج ة القياس. 

 اس التمثيلقي - القياس الماذ - صيلالقياس األ -نواع القياس أ -القياس  :الكل   املفتاحية

 االختيلف يف القياس - الس ح بقياس التمثيل - قياس العلة - قياس المبه  -
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Research Summary 
        Measurement is the basis upon which our Arabic language can be 

understood, and it is broad in scope and sprawling, which pertains to every 

chapter of the Arabic link, and it is almost mentioned that it is carried out 

upon the investigation of every issue. Much has been found in his “book”, 

which came to be a synthesis of grammar and its origins, including its 

chapters and chapters, and scholars came after Sibueh, so they followed his 

approach in terms of interest in grammatical origins, especially “analogy” 

so we find “Ibn Jana” he talks about a lot in his books such as 

“characteristics” and conjugation The king, who was explained by Ibn 

Yaish, and mentioned in it a lot of "measurement", explaining and 

explaining his reasons. 

       And the measurement is types of measurement on the original, in 

which the languages differ in quality and eloquence, and all of them are 

valid for the analogy, and this is why we see some scholars say that 

everything that was a language for the tribe is true to the analogy, and if we 

look at grammarians we find that when they read the words of the Arabs 

they found it in two parts: 

- A department famous for its use and its many counterparts, making it a 

steady measurement 

- And a section in which the analogy of his lack of appearance did not 

appear, and there was a lot of contradiction to it, and they described it as an 

anomaly, and they stood on it because it was not eloquent. 

      There is a measurement of representation, and it is intended to attach 

one type of speech to another type of judgment, which is what some 

grammarians deny and mean by saying that language is not proven by 

analogy. 

       As for the measurement of similarities: it is the measurement of some 

types of speaking to each other, if a similar contract was held between them 

on the one hand or the word. 

As for the measurement of illness: it means the existence of a problem 

between the origin and the branch, which are the types that I talked about in 

detail. 

      As for the measurement of representation: I mentioned in it that the 

measurement of representation is correct and it is inferred to determine a 

ruling from the provisions of the word when the similarity between the 

original and the branch is clear, and I have indicated in this research the 

reasons for the difference in measurement, and among the reasons for their 

difference in the validity of the measurement that the world has Whoever 

extrapolates the words of the Arabs is enough to install the rule, and it is 

permissible to measure it, and not inform the other by following the amount 

of what is taken from a total judgment, so the matter is limited to hearing, 

and the two sides may equal or converge with what they knew from the 
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evidence, and one of them suffices to open the door of the measurement 

and the other is independent, so it does not exceed it Hearing limit. 

Among the reasons for their difference in analogy is the difference of their 

counterparts in the witness or evidence that are mentioned to be measured, 

and their difference in the safety of its carrier or in the health of an Arab 

who said that if you lose confidence in its vector or in its eloquence, its 

words do not have weight, and it does not depend on it in any of the 

provisions of the tongue. 

- What made the Arabs a little preserved and not measured by it, the Holy 

Qur’an might return it, and it will become strong and it is correct to 

measure it, as stated in the omission of “An”. 

- The languages of the Arabs vary in quality and eloquence, all of which is 

correct to measure 

- Sibuyeh was satisfied with the one word that was heard in one language, 

and it is permissible to measure it, such as the lineage to the word 

“shanwa”. 

        The most common in hearing is more likely to be used because it is 

more familiar to the two addressees than to the face that is less heard, even 

if it is more likely in terms of measurement. 
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 مقدمة 

احلمد هلل الذي جعل العربية أرشف لسووان، وأنال كتابه املحكم يف أسوواليب ا احلسووان، 

 إيل احلق حمجة، وعيل آلهوالصيلة والسيلم عيل أهصح العرب هلجة وأبلغ م حجة وأقوم الدعاة 

رشوا لغة صحبه الذين هتحوا البيلد ون التنايل يف األغوار واألنجاد وحببوها إيل األعجميني  و

 ت ألسنت م عيل النطق بالضاد ....حتى استقام

                                                                          :  وبعدق

رصها  يس أمام أحكام ختتلف هي ا آراء العل ء هيق هإنني حين  أقرأ يف كتا العربية أجد نف

بعضوو م عيل السوو ع ويراها آخرون من مواطن القياس، وقد حيكي الكاتبون املذهبني دون أن 

هأرد  النظر إيل األصووول العالية التي يراعوهنا يف  االختيلفيذكروا األصووول التي قام علي ا 

ساس الذي  أحكام رص  بحثي هذا عيل ))القياس(( ألنه األ س ع والقياس، وق سع عتال يل ت

، وال أدعي أنني أخذ  بمجامع هذا األسوولوب االسوومي، وبلغت يف اإلملام به لغتنا العربية 

، هإنه واسع املجال مرتامي األطراف يمت إيل كل باب من أبواب العربية األقصىى بحثه األمد 

 .  مسألةبصلة ويكاد ذكره جيري عند حتقيق كل 

طريق يسوو ل به القيام عيل اللغة ووسوويلة اكن اإلنسووان من النطق ب الف من  هالقياس

طالعة يل مالكلم واجلمل دون أن تقرع سوومعه من قبل أو حيتايف يف الوثوق من صووحة عربيت ا إ

ة ر عيل بال القارئ أن يف اللغمعة ملنثور العرب ونظم ا، وقد خيطكتا اللغة أو الدواوين اجلا

 (.1)بالغا  يف الكثرة قد يصل املعني الواحد عرشا  أو مئا  من األس ء  مرتادها ألفاظًا 

ه مصوودر د  هذا و من مصووادر النحو، اً آمن اً وسوويبويه يف )كتابه( مل يغفل القياس، حيث ع 

صوله،  متميًل عيل أبوابه وه صوله م صل إلينا جامعًا لعلم النحو وأ ّد أول مؤلف و ع  الكتاب يق

صاحبه يتميا بملكة نادرة وعلم جّم غاير، وقدرة عجيبة ستن و باط، يف التحليل والتعليل واال

                                                 
 عن ألف اسم  فينيف مادة )سيف( أن للسيف أس ء ت ( ذكر صاحا القاموس1
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شاهدًا عيل هكر نحوي  م اد بالقياس، ومن هنا جاء مصنفة  سط  القول، مع الرشح واالست وب 

نادر، وجاء العل ء بعده وسوواروا عيل هنجه من حيث االهت م باألصووول النحوية وخاصووة 

)القياس( هنجد )ابن جنى( هيتم باألصووول النحوية، ويفرد هلا بابًا يف كتابه )اخلصووائص( ألن 

ساليب ا ويتحدث عنه كذلك يف كتابه ) سع يف مفرداهتا وأ امللوكي( ،  ريفالتصىىاللغة العربية تت

( "هيقول:  مق ر  ( و )يقك  مق ر 
ته يف املضوووارع هتقول )أقك  هت مها حذ ل(  ع  ملايض عيل )أه  كان ا إذا 

 ح  و)أق 
 ؤ  ( واألصل )أق نق س  ( و)حيق  نق س 

 ح  ؤ  ( و )أق مق ر  ك 
 ( هحذهت اهلماة الثانية الجت ع اهلماتني.نق س 

يقول ه "امللوكي التصىىىىىىريف "هذه املسووألة عند رشحه لكتاب "ابن يعيش"وقد تناول 

قال )أق  هذه اهلماة أن تقلا واوًا هي ر  )كان القياس  يف ختفيف  ك  ( و)أق و  ( ... إال إهنم و  مق نق
سوو  ح 

كرهوا قلا اهلماة واوًا، ألن حرف املضووارعة قبله بعر،ووية الاوال يف األمر هتقع الواو أوالً 

 تسووببوا يف قلب ا إيل غريها نحو ال يايدوهنا أوالً، وإذا وقعت أوالً وذلك  ا يكرهونه، أال ترى  

شوواح وإشوواح"و "وعاء وإعاء"و "أجوه"و "أقتت"و "تراث" ...كل ذلك كراهية لوقوع  "و 

ل ، أال يف الثقالواو أوالً مع أهنا بعر،ية أن يدخل علي ا واو العطف هيجتمع واوان وذلك أبل  

هقلبوا الواو األويل مهاة هرارًا من  "أواق  "و "صوولأو ا"قالوا يف عع واصوولة وواقية  ترى أهنم

لباب ااجلمع بني واوين، هل  كان اتباع القياس يؤدي إيل ما ذكر ألاموها احلذف، ثم محلوا سائر 

 ".  (1عليه ليجري عيل من ايف واحد يف التخفيف و ال خيتلف)

  

                                                 
 ، ط:املكتبة العربية بحلا. 243، ص( رشح امللوكي يف الترصيف، البن يعيش ، حتقيق: د: هخر الدين قاوة 1
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 أنواع القياس

 :   عيل أربعة وجوه جتري كلمة القياس عند البحث عن معاين األلفاظ العربية وأحكام ا

مع عطاؤها حكم ا لوجه جيأنفسوو م لبعض الكل   عأ أخرى وإمحل العرب  أحدها:   

 بين   ك  يقال: 

  ماهبته له يف احت له ملعان ال يتبني املراد من ا سم مل سًا عيل اال ضارع قيا رهع الفعل امل

 إال باإلعراب . 

 :سًا  "من يأتيني هله درهم "وك  يقال: دخلت الفاء خرب املوصول يف قول العرب قيا

 عيل الرشط ملماهبته إّياه يف إهادة العموم. للموصول 

  إنّ "الناهية للجنس االسووم، ورهعت اخلرب قياسووًا عأ  "ال"وك  يقال: نصووبت" 

 لتوكيد اإلثبا . "إنّ "ك  تأيت في تأيت لتأكيد الن "ال  "ملماهبت ا إّياها يف التوكيد هإن 

لة احلكم  يذكره النحوي تنبي ًا عيل ع هبذا املعني واقع من العرب أنفسوو م و ياس  والق

 الثابت عن م بالنقل الصحيح. 

أن نعمد إيل اسووم و،ووع ملعني يمووتمل عأ وصووف يدور معه االسووم وجودًا  ثانيهما:

هذا االسووم إيل ي  دِّ ع  نق مًا ه  هذا املعني من  وعد لك الوصووف ونجعل  يه ذ معني آخر حتقق ه

رص من العنا  ،وعًا للمعت سم اخلمر عند من يراه مو سم لغة، ومثال هذا ا مدلوال  ذلك اال

، وما و،ع للمعترص من العنا إال لوصف هو خمامرته للعقل وسرته، هإذا وجد عصري خاصة

هبة للعقل هإن من يقول بصحة هذا من العنا يف المدة الذا يشارك المعتصرمن غري العنا 

 القياس جي ل هذا العصري من أهراد اخلمر ويسميه مخرًا تسمية حقيقية لغوية. 

نه إحلاق اللفظ بأمثاله يف حكم ثبت له باسووتقراء كيلم العرب حتى انتظمت م ثاااهاهااا: 

صل هذا أن الكل   الواردة يف كيلم ال سا واجلمع وأ صغري والن صي  الت ب عرقاعدة عامة ك
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لك  قاعدة ختول املتكلم احلق أن يقتبس عيل ت ية  لة خاصوووة، يسووتنبط من ا عل ء العرب حا عيل 

 (.1الكل   الواردة ما ينطق به من أمثاهلا)

 ا ولكن توجد نوع لغريها من الكلم املخالفة هلا يف إعطاء الكلم حكم ما ثبت رابعهاااا:

ك  أجاز اجلم ور ترخيم املركا املاجي قياسووًا عيل األسوو ء  بين   مموواهبة من بعض الوجوه ،

دي ) "معد يكرب"هيقال هيمن سّمي  املنت ية بتاء التأنيث ع  يا م 
م  "( ك  يقال يف هاطمة 3

   "يا هاط 

صول متي تعني حرف  صلة إيل املو ضمري املجرور العائد من ال وك  أجاز طائفة حذف ال

ضيت الليلة التي "اجلر هنقول: د  ق يف رسور ق
ل  ساً  "وق  عيل أي ولد  هي ا، ك  جيوز أن يقال قيا

 أي الورقة منه بدرهم.  "هذا الكتاب الورقة تساوي درمهاً "هذا: 

له  لذي قب ياس والنوع ا مها مو،ووع النظر ولال البحث واخرت  وهذا النوع من الق

 ."بقياس التمثيل"وعن الثاين  "يل بالقياس األص"للفرق بين   التعبري عن األول 

 القياس األصلي الذي يقاس عليه: 

جيمع اللسان العريب حتت اسمه لغا  شتي ولكن ا ختتلف هي  بين ا اختيلهًا يسريًا ووجوه 

هذا االختيلف مفصوولة يف كتا هقه اللغة وآداهبا وال تكاد ختريف عن اختيلف الكل   ببعض 

سكونحروه ا أو حال من أحواهلا:  ، أو اإلعراب والبناء، أو الفك واإلدغام، أو مثل احلركة وال

تذكري أو  اام والنقص، أو اإلع ل واإلمهال، أو ال ملد والقرصوو، أو اإل يا احلروف، أو ا ترت

ع  ا ملعني   ، و  ،ع ا يف لغة ملعني و  التأنيث، وقد يكون االختيلف يف بعض األلفاظ من حيث و

كة، وقد يأيت االختيلف من حيث اسووتع ل آخر يف لغة آخري، ومن هنا كثر  األلفاظ املموورت

 لفظ يف لغة ملعني واستع ل لفظ آخر يف لغة غريها لذلك املعني. 

                                                 
 هو. 1231اإلمام األكرب حممد اخلرض حسني، طبعة دار الفتح، دممق، طبعة ( ينظر دراسا  يف العربية وتارخي ا لفضيلة  1

 ، بتحقيق : حممد حمي الدين عبداحلميد 3/391( ينظر رشح ابن عقيل  3
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 ع  حتى صار للمعني امل   "الرتادف"ومن هنا اتسع باب 
 ّي مئا  من األس ء، وقد ختتلفن 

 يقدم الاخلربية علي ا هإنه يقدم يف لغة و "كم"هذه اللغا  يف بعض وجوه النظم كتقديم عامل 

 يف أخري . 

ومن هنا تتفاو  اللغا  يف اجلودة والفصوواحة وعيع ا  ا يصووح القياس عليه وهذا ما 

 احلجازية والتميمية هقال:  "ما"يف اخلصائص عندما حتدث عن  "ابن جنى"رآه 

ضًا " صول وما عليه العامة واجلم ور هيل خيلف هيه وال مذها للطاعن به، وأي هأما األ

هإن أهل كل واحدة من اللغتني عدد كثري وخلق من اهلل العظيم وكل واحد من م حماهظ عيل لغته 

اد   ع  ئًا من ا وال يوجد عنده ت  اطق ال خيالف شووي ت   ويقتاسووون وال ون  هي ا ه ل ذلك إال ألهنم حي  

يهي هذا هليس يشء  ا خيتلفون ه ته  -فرطون وال خيلطون ومع  ته وخف له من إ –عيل قل ال 

  (.1) "القياس وجه يؤخذ به

 لغة لقبيلة صح القياس عليه . كان ما وهلذا نرى بعض العل ء يرصحون بأن كل 

يب مبني بلسووان عرنال هإنه  "القرآن الكريم "وأهضوول ما حيتج به يف تقرير أصووول اللغة 

ي هتأخذ بعدها مرتقال يمرتى أحد يف أنه بال  يف الفصوواحة وحسوون البيان الذروة التي ليس و

ه وآياته من أحكام لفظية، وال هرق بني ما واهق االسووتع ل  مق
ل  بالقياس عأ ما ورد  عليه ك 

شعر العرب ومنثورهم، وما جاء  اجلاري صل إلينا من  رد به، وال نتبع عأ هي  و يبل سوجه ا ن ف 

 من حييدون عن ظاهره ويذهبون به مذها التأويل ليواهق آراءهم النحوية. 

بالقرآن  "قال الرازي يف تفسووريه: باهتا  با  اللغة بمووعر ل ول هجواز إث إذا جّوزنا إث

هإذا  فاظ الواردة يف القرآن  ما نرى النحويني متحريين يف تقرير األل العظيم أويل وكثريًا 

وا ورود ذلك إذا جعليت ل ول هرحوا به وأنا شديد التعجا من م هإهنم استم دوا يف تقريره بب

                                                 
 . 1/344( ينظر: اخلصائص  1
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جيعلوا ورود القرآن دلييًل عأ صووحته كان البيت املج ول عأ وهقه دلييًل عأ صووحته ه ن 

 (.1)"أويل

واحلق أن مكانة القرآن الكريم املتناهية يف الفصوواحة والبيلغة تقتبوو باالحتجايف به يف 

حا حال، ومن الن يًا كل  يه من كيلم العرب حكً  لفظ لذي يقف عل قدار ا ة من ينتاع من امل

ن مويتخذه مذهبًا ثم تعرض له آية عأ خيلف ذلك احلكم هيأخذ يف رصف اآلية عن وج  ا و

تسوومع  باملعيدّى خري من أن "املصوودرية ال جيوز حذه ا وأن نحو  "أن  "أمثلة هذا أهنم قرروا أّن 

يه "تراه قاس عل عايل:حيفظ وال ي له ت ثل يف قو هذا امل جاء عأ نحو                                                 . ولكن القرآن الكريم 

(، ومقتب ارتفاع منالة القرآن يف الفصاحة، 3) چۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  چ 

املصوودرية ك  ورد يف اآلية لرى الصووحيح  "أ ن  "وأخذه بأحسوون طرق البيان أن جيري حذف 

 يقاس عليه.  ىالذ

مام) ، ر 2ويرى ابن ه ل األمر ومع ذلك هيل ينقاس  "أن"(أنه إذا رهع الفعل بعد إ س ق

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  چ (،4) چہ  ہ  ہ  ھ  ھچ ومنه قوله تعايل:

 .  (5)چې  

يقاس عليه مع أن القرآن الكريم به  كيف  اله وأنا ال أوافق ابن هشااااااااااااال   ه ا اه   

عدهم  با  قوا يه يف إث مدوا عل غة وأن العل ء اعت حة والبيل تا الفصوووا نال وهو أعيل مرا

 النحوية. 

                                                 
 . 21( ينظر: دراسا  يف العربية وتارخي ا، ص1

 34( سورة الروم:  3

 . 141( ينظر: املغني ص  2

 14( سورة الامر:  4

 .34سورة الروم: (  5
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ال جيوز الفصوول بني املضوواف واملضوواف إليه بمعمول  هوقد قرّر عاعة من النحويني أن

بق عمرًا زيد  ، "اف من نحو املضوو هذا املَض   ثال قوله تعايل يف قراءة ابن وقد ورد عأ نحو 

 (.  3(بنصا أوالدهم وجر رشكائ م)1) چۇ  ۇ     ۆ چ عامر:

هو اسم هاعل يف  ىبمعمول املضاف الذ هيهًا اهفصل بني املضاف واملضاف إ     وورد أيض 

د"(بنصوووا 2)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ :قراءة بعض السوولف ع  وجر  "و 

ل" سق  (.4)"رق

 وذها هبا آخرون مذها التأويل.وقد أنكر بعض العل ء هذه القراءة 

القراءة املتواترة بالقبول وال نحمل ا ما ال تطيقه بيلغت ا من التعسووف يف  نتلقىواحلق أن 

ا عأ ظاهرها وال نسلم أن الفصل يف مثل هذا خمالف للفصاحة.  ي  
ب ق   التقدير، بل نق

 عأ قسمني:عندما استقرءوا كيلم العرب وجدوه وإذا نظرنا إىل النحاة نجد أهنم 

 قسم اشت ر استع له وكثر  نظائره هجعلوه قياسًا مطردًا .  -

قسووم مل يظ ر هيه وجه القياس لقلته وكثرة ما خيالفه هوصووفوه بالمووذوذ ووقفوه عيل  -

صيح بل ألهنم علموا أن العرب مل تقصد بذلك القليل أن يقاس  س ع ال ألنه غري ه ال

 عليه . 

  

                                                 
 . 121( سورة األنعام :  1

 . 3/41( ينظر: اخلصائص 3

 .41( سورة إبراهيم:  2

 .3/32( ينظر: رشح ابن عقيل 4
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 الشاذ علىالقياس 

،وع نظرة  س ع النادر الذى ورد عن نظر العل ء إىل هذا املو اعن وتعمق هوجدوا أن ال

 العرب ال خيريف عن أربعة أنواع : 

ان أن يرد لفظ معنّي عأ وجه مل يرد به السوو ع بخيلهه ال يف اللفظ عينه وال هي  ك أحدها:

رصيني يكتفي هبذا اللفظ الواح "سيبوية"من نوعه و صيًل يقيسوهو إمام الب عليه  د ويتخذه أ

 كل ما كان من نوعه ومثال هذا : 

ّ "هقد اكتفي هبذا الماهد وجعل وزن  "شنوءة"يف النسبة إيل  "شنئي" يل  قياسًا يف كل  "ه ع 

ولة"ما كان عأ صوويغة   من شووواهده إال هذهمع أنه مل يقع عليه بفتح الفاء و،ووم العني،  "ه عق

 .  الكلمة املفردة

مذها الموواذ الذي ال يقوم عليه قياس  "ئّي ن  شوو  "قد ذها إيل كلمة ه "األخفش"أما 

ق"وأخذ باألصوول األول للنسووا وهو إبقاء الكلمة عيل حاهلا هيقال يف النسووا إيل   "ةه رو 

وقّي "  ."ه رق

ولة"وإذا نظرنا إىل رأي سوويبوية نجد أنه اعتمد عيل قياس  ي"بووووو "ه عق  فاءح البفت "ةله ع 

سبة إيل  رس العني، هإن قياس الن ي"وك ّ  "ةله ع  يل  سبة إلي   يفة هيقال يفنحو: حنيفة وصح "ه ع   الن

ن    ح 
ّي.ف  ف  ح   ّي وص 

ألنه اعتمد عيل القياس وأن ورود   الوأرى أن ما قاهه ساااااااي  يه ه  ايقال إه  اهصااااااا 

 قوا به. حة ما نطكلمة واحدة عيل لسان العريب الفصيح يصح القياس علي ا اعت دا  عيل هصا

وله"أن سوويبويه قاس (  1)"ويري ابن جنى  ملموواهبت ا إياها من عدة  "ةليه ع  "عيل  "ه عق

 :  أوجه

 ة ثالث  . لاحدها : أن كل واحدة من فع هة وفعي -

                                                 
 .1/115( ينظر: اخلصائص  1
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 ثاني ا: ان ثالث كل واحدة من   حرف لني جيري لري صاحبه .  -

ولة وه ع يله تاء التأنيث. ثالث ا : -  أن يف كل واحدة من ه عق

حد نحو : أث يم وأثوم ورحيم  - يل عيل املو،ووع الوا ول وه ع  رابع ا: اصووطحاب ه عق

هن    حوم و  ر  قّو .  و   ّي عن اليشء وهن 

، وهذا الوجه املخالف ه ياس واهسااااما ثانيها : أن ياد هفظ معني عل  وجه خياهف ا

ال يقام له يف نظر اجلم ور وزن، وال جيوز ألحد النسووج عأ منواله، وقد حاد  للقياس والسوو ع

ي"بيل حني سوومع قوهلم : سووالاألخفش عيل هذا  او  د  ايا"، و"هدّية"يف عع  "ه  ط  يف عع  "ع 

 .  "عطّية"

ومن هذا القبيل أن القياس يف اسم املفعول املأخوذ من الفعل الثيلثي املعتل العني بالواو 

قال يف اسووم املفعول من  حد الواوين هي ق  رق م   "ام  ر  "حذف أ ول، ولكن ورد يف قق ال م  وم ومن 

 ألفاظ معدودة النطق بالواوين كلي   . 

مدووف) قال بعض العرب : ثوب مصوووون ومسوووك  هذه ( وهرس مقو1ه ثل  ود وم

 "ملربدا"الكل   الموواذة حتفظ عند اجلم ور وال يصووح ألحد أن يقيس علي ا، وخالف م يف هذا 

 وأحلق ا بقبيل ما يقاس عليه. 

سوغ القياس عليه  "ابن جنى"أما  ستع ل هيل ي شاذًا يف القياس واال هقد جعل ذلك كله 

ال  رد غريه إليه)  (.  3و 

لوجه ويكثر اسووتع هلا عيل ا ،جه خماهف هل ياس  وثاهاها: كلمات معدودة تأت  عل

ستع هلا عيل وجه القياس مثل استحوذ واستصوب، هقد ورد عيل املخالف حتى يقل أو ي فقد ا

                                                 
  "داف"( أي خملوط أو مبلول ، ينظر اللسان  1

، 3/19، ورشح الترصيح بحاشية يسن 255، ورشح امللوكي يف الترصيف البن يعيش صو 1/99( ينظر: اخلصائص  3

 . 52، 53ص يف ترصيف األس ء للميخ أمحد كحيل
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ي ي د تصغري  خيلف القاعدة القا،ية بقلا واومها ألفًا ك  يقال استقام واستعاذ واستنار ومثل عق

يد ألنه مثل عاد  و  يد ومقتب القياس عق  يعود، والتصغري يرد األس ء إيل أصوهلا. ع 

ضًا  صوب، هقد ومن هذا النوع ما يرد عيل الوجه املواهق للقياس أي ست ستحوذ وا نحو ا

صاب ، هيجوز لك العمل هيه عيل الوج ني، بيد أن  ست ستحاذ وا ثبت عن العرب أهنم قالوا : ا

لوجه اند املخاطبني أكثر من الوجه األكثر يف السوو ع هو األرجح يف االسووتع ل ألنه مألوف ع

 القياس. ج ة كان أرجح من  ن  الذي قّل يف الس ع وإ

اهف عينة عل  ما ي افق اه ياس وخيرابعها: من ه ا اهن   أيضاااااااااااااااااًا أن تاد أهفا  م

يس  "ومثل هذا، أن املعروق يف خرب اهسما    ا، وورد أن يأيت مضارعًا مقرونًا بأن  أو لردًا من "ع 

رق أ ب ؤسا"أسً  رصحيًا يف أمثلة معدودة ، هقالوا يف املثل  ي  و  ى الغق س   (.  1) "ع 

 ومنه قول الماعر 

ح  
ل   مق
ل  ذ  ث ر   يف الع   (3صائً  )سيت إين ع   ن  ل  دائً               ال تعذق  اأك 

مذوذ من االعتداد به يف القياس ويف  صة أن النحاة خيتلفون يف الوراد عيل وجه ال واخليل

سواها وأبو زيد  صح اللغا  ويلغي ما  صيح البن خالويه ))كان األصمعي يقول أه رشح الف

 (.2جيعل الماذ والفصيح واحدًا(()

  
ماذ  ن  و   ماذ عيل القياس  "هقال:  "راجالسىىىى  ابن "أنكر القياس عيل ال ولو اعرتض بال

املطرد لبطل أكثر الصناعا  والعلوم همتي سمعت حرهًا خمالفًا ال شك يف خيلهه هلذه األصول 

                                                 
عدو هقتلوهم هيه هصار مثيلً لكل يشء خياف أن يأيت منه  ( قال األصمعي: وأصله أنه كان غار هيه ناس هاهنار علي م أو أتاه هيه 1

 . "غور"رش، ينظر لسان العرب 

، واألشباه 3/194، والدرر 1/93، واخلصائص 211، 9/211، وخاانة األدب 135( الرجا لرؤبة يف ملحقا  ديوانه ص 33

، 1/14، ورشح املفصل 114، ورشح ابن عقيل ص1/133، ورشح األشموين 412، واجلنى الداين ص3/115والنظائر 

 1/121، ومهع اهلوامع 1/111، واملقّرب 1/153ومغني اللبيا 

 هو .1252، تأليف حممد اخلرض حسني، طبعة القاهرة، ظر القياس يف اللغة العربية ( ين 2
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ّن تريض عربيته هيل بد أن يكون قد حاول به مذهبًا أو نحا نحوًا  هاعلم أنه شذ هإن كان سمع   

   "من الوجوه أو است واه أمر غلطه

تدون ب  ورد من الكل   المووواذة ويعملون واملعروف يف  علم النحو أن الكوهيني يع

ه نحا به الماذ ويذهبون يف مثله إىل أن قائلعيل بالقياس علي ا والبرصيون يمتنعون من القياس 

تأويل ،  نه ويردونه إيل األصووول املعروف عندهم عيل طريق من ال به م ما يظ ر  نحوًا خيلف 

ال يكلف نفسه تأويل الماذ وال يذها هيه مذها الكوهيني من  "ابن مالك "وبعض النحاة كو

مذوذ أو جيعله من قبيل ما دهعت إليه  صفه بال ومن أمثلة  ،الضىىىر ر إباحة القياس عليه بل ب

لأه  "اال يكون الوصووف منه عيل وزن  "أ ه عل التفضوويل"ذلك أهنم ذكروا يف رشوط صوويغة   "ع 

و   جاءهم قول  ل  ود و   الماعر نحو أبيض وأس 

 ر  جارية يف د        
 (1ي أباض)ن   ا الفضفاض         أبيض من أخت ب  ع 

إذا  "يلناً باض  ه" وأوله البرصيون عيل أهنم من قوهلم:عليه له الكوهيون منالة املقيس اأن

 غلبه وهاقه يف البياض ، وأبقاه ابن مالك عيل ظاهره وطرحه إيل املسموعا  الماذة.

ماذة  ساغًا، ومن أمثلته أن البرصيني يمنعون أن ومن األقوال ال ما ال نجد للتأويل هيه م

سامل نحو صجتمع ال سود"فة التي ال تقبل تاء التأنيث عع مذكر  لكوهيون وأجازه ا "أمحر"و "أ

 اسكًا بقول الماعر: 

ين ) ي ن وأمح  ر 
د  و  د    نساء بني ايم          حيلئل أ س  ج  ه    و 

3 ) 

 علوا هذا من قبيل النادر الذي ال يقوم عليه قياس .ولكن البرصيني ج

                                                 
، 1/92، ورشح املفصل1/151، وبيل نسبة يف اإلنصاف 3/321، خاانة األدب 111( الرجا لرؤبة يف ملحق ديوانه ص 1

 .  "بيض"ولسان العرب 

بن عياش الكلبي يف خاانة  ر، وللحكيم األعو3/51واملقرب ، 3/111( البيت من الواهر وهو للكميت بن زيد يف ديوانه  3

 .1/45، ومهع اهلوامع 5/11، ورشح املفصل 1/25، ورشح األشموين 1/123، والدرر 1/113األدب 

ي ن، عع  ر  ين وأمح 
د  و  د"والماهد هيه: قوله أس  و  ود"عع تصحيح شذوذاً ، والقياس  "أ مح  ر"و "أس   "محق ر"، و"سق
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  واخلالصة أن ما جيئ عل  غري اه ياس قسمان:

 : مع الكلمة   أحدهما تقس  أن يكون كيلم العرب سائرًا عيل سنة معروهة وو،ع عام ه 

الفصوواحة وهي ختالف املعروف يف لاري الكيلم ، ه ذه بأو نحوها  ن ال يعرف 

بل الكلمة أو الكلمتان ال تقومان يف وجه  التصوولح أن تكون مو،ووعًا للقياس، 

القاعدة التي جيري علي ا الفصووحاء يف عامة خماطباهتم ، ولو نقلت عن هصوويح عريب 

إذ جيوز أن تكون قد صووار  منه عيل وجه الغلط أو القصوود إىل حتريف اللغة هإن 

 ألسنة الفصحاء قد تقع يف زلة اخلطأ. 

النحاة أن يصووفوا خرويف العريب الفصوويح عن المووذوذ، وال يبالون أن  وقد جر  عادة

يسووموا خرويف املولد عن ا باخلطأ واللحن، وقد يصووفون خرويف العريب عن األصووول 

بالغلط، بناء عيل أن العريب يسووتطيع ان يلحن إذا تعّمد اللحن، ك  انه يسووتطيع أن يتكلم 

 بغري لغته إذا تعّمد ذلك. 

يف لغة أهل احلجاز مراعاة الرتتيا  "ليس"عمل  "ما"ويذكر النحاة يف رشوط عمل 

 بحيث ال يتقدم خربها عيل إسم ا ، هورد قول الفرزدق: 

د   إذ  "  "هم قريش إذ  ما مثل  م أ ح 

سم ا "مثل  "حيثق قدم خرب ما وهو  شاذ أو ههقالوا: قول الفرزدق  "أحد"وهو  عيل ا ذا 

يدر أن من  نفرزدق ايمي وأراد أغلط أي حلن : ألن ال جاز ، ومل  هل احل غة أ يتكلم بل

 رشوط نصب ا للخرب الرتتيا بني أسم ا وخربها. 

أن ينطق بغري لغته حممول عيل تكلمه وهو حال سووليقه،  روقول العل ء : إن العريب ال يقد

 وأما  عند تعمده النطق باخلطأ أو بغري لغته هذلك ميسور له من غري شب ة. 

 ما يرد يف الكيلم الفصوويح ونتحقق أنه مل يصوودر عن خطأ أو تيلعا يف انيهمااا :ثاا 

أو،ووواع اللغة مثل آيا  الكتاب احلكيم واألحاديث التي قامت القرائن عيل أهنا 

مروية بألفاظ ا العربية الصحيحة، وهذا إن كان كلمة خرجت ع  نسميه قياسًا نحو 

ستحوذ  باهلما يف إحدي "معائش" صح لنا أن نعطي ا  حكم ا صحيحة،  القراءا  ال
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مثاهلا إىل ة يف هصاحت ا، ولكننا نرجع بأ هتتكلم هبا ثقة بأهنا كلمة ال شبواستصوب، 

 ف  م  "حكم القياس وهو أن 
ال تقلا الياء هيه مهاة متي كانت الياء عينًا يف بناء  "لاع 

ي خروجه عن القياس ، وصح لنا مفرده، هإن كان راجعًا إىل النظم خالفناهم يف دعو

سج عيل منواله وأن نعده هي رصيون والكوهيون، هيل نبإ  يقاس عليه ونن ايل ن أباه الب

أن نقدم معمول املصوودر عيل املصوودر متى كان املعمول ظرهًا أو جارًا ولرورًا وإن 

ق هيلن عيل خصمه الفوز، أو قال : يعمنعه عاعة من النحاة، هلو قال  ز   جبنيأحد: رق

ك باحلق، لقضينا لقوله بالفصاحة إذ له أسوة بقوله تعايل: ىئ    چ أمام السلطان تكل مق

(، وال نبايل يف 3)چٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ چ  قوله تعايل:و(، 1)چىئ  ىئ  ی

متي كان املعمول ظرهًا أو جارًا أو لرورًا ( 2)"أل"عيل  "أل"صوولة تقديم معمول 

القبول لتلقينا قوله ب "إين لايد من املحبني"وإن منعه كثري من النحاة ، هلو قال أحد 

 (.  4)چھ  ھ  ے  ےچإذ مل ياد عيل أن اقتدي بقوله تعايل: 

ويتضح لنا  ا سبق أنه لو جاء  لغة خمالفة للقياس ولكن جاء يف القرآن الكريم ما يتفق 

 مع هذه اللغة وجا القبول هبا ألن القرآن الكريم أعيل مراتا البيلغة والفصاحة . 

  

                                                 
 113:  ( الصاها  1

 3( النور:  3

 1/49( تكون أل أسً  موصوالً بمعني الذي وهروعه وهي الداخلة عيل أس ء الفاعلني واملفعولني، ينظر: مغني اللبيا  2

 حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد. 

 . 31( يوسف :  4
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 قياس التمثيل

ما ينكره بعض إحلاق نوع من الكلم بنوع آخر يف ح املااد ب ياااااااس اه ماياااااال كم وهو 

 عنونه بقوهلم: إن اللغة ال تثبت بالقياس . النحاة وي

يد  تأي يه يف  ما يرجعون إل با  أصووول احلكم، وكثريًا  يل إلث حاة بقياس التمث ويأخذ الن

شد النحاة وقوهًا  س ع ، وهذا أبو حيان الذي هو من أ س ع املذها بعد بنائه عيل ال عند حد ال

هذا  بة من يعّول عيل  حمار يه يف بعض  الضىىىىىىر ومن أرسع م إيل  ياس، وقد ينظر إل من الق

 األحيان، ك  قال : إن الناصا إلذا هعل رشط ا، قياسًا عيل سائر أدوا  الرشط. 

شار إليه  مام"وما قاله أبو حيان أ صا  "ابن ه سألة يف نا  يف"وقال:  "إذا"عندما ذكر م

 ناصا إذا مذهبان : 

 : وقول   وأّيان، متي وحيث أنه رشط ا وهو قول املحققني ، هتكون بمنالة أحااادهماااا

عند  "إذا"أيب البقاء إنه مردود بان املضوواف إليه ال يعمل يف املضوواف غري وارد ألن 

 هؤالء غري مضاهة . 

 : (.1)"وهو قول األكثرين هأنه ما يف وجوهبا من هعل أو شب  اهاان 

العرب  من كيلموقال ابن حيان أيضووًا إن اجلملة املنفية تقع حاالً، واملنفية بإن  ال أحفظه 

والقياس يقتبوو جوزاه، هنقول جاء زيد إن يدري كيف الطريق قياسووًا عأ وقوع ا خربًا يف 

صيل"حديث  رشط يف جعل العامل هي ا هعل  "هظّل إن يدري كم  هقياس إذا عيل بقية أدوا  ال

صديرها بإن الناهية عيل علة اخلرب ، وكيلمها  صحة ت رشط، وقياس اجلملة احلالية يف  ن قبيل مال

 قياس التمثيل. 

  

                                                 
 ، حتقيق: حممد حمي الدين عبداحلميد.1/91( ينظر: املغني  1
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 قياس اهش ه

شبه من ج ة املعني أو من ج ة  يقيس النحاة بعض أنواع الكلم عيل بعض إذا انعقد بين   

 .  "قياس اهش ه"اللفظ ، ويسمي هذا القياس 

س ء األهعال نحو  مبه من ج ة املعني أن أ ماهبة يف "عليك ومكانك وأمامك "ومثال ال  م

م، وهلذا المووبه أجاز  املعني ل هعال التي قامت هذه األسوو ء مقام ا وهي الام واثبت وتقد 

الكوهيون تقديم معمول أسوو ء األهعال علي ا قياسووًا عيل جواز تقديمه عيل األهعال التي قامت 

س ء األهعال م ا، هي مقا مبه أجاز الكوهيون تقديم معمول أ وهي الام واثبت وتقّدم، وهلذا ال

قامت هي مقام ا،  وهلذا جعل الكسوووائي علي ا قياسوووًا عأ جواز تقديمه عيل األهعال التي 

ت اب"
 : هي اسم هعل أمر بمعني الاموا يف قوله تعايل يتال "عليكم"مفعول تقدم عيل عامله  "ك 

 "كتاب"، وإن كان البرصوويون ال يؤيدون الكسووائي يف هذا وجيعلون (1)چڀ  ڀ  ڀچ 

 اهلل عليكم ذلك كتابًا .  ا  مصدر منصوب بفعل حمذوف والتقدير كت  

ومثال المبه من ج ة اللفظ أن املركا املاجي يمابه املختوم بتاء التأنيث يف أحوال لفظية 

ه ك  أنيث، ومن ا أن التصغري جيري يف صدرمن ا حذف جائه الثاين عند النسا ك  حتذف تاء الت

اجلاء الثاين  ترجيحه بحذف جيري هي  قبل تاء التأنيث، وللمبه يف هذه األحوال اللفظية، أجازوا

 قياسًا عيل ترخيم املؤنث بحرف التاء. 

وقد يبني القياس عيل اشوورتاك املقيس واملقيس عليه يف العلة التي يقع يف ظن م أن احلكم 

 .   "قياس العلة"ي ا ويسمي هذا الرضي قائم عل

  

                                                 
 34( النساء:  1
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 قياس العلة

   ة :أقسال م عددجود علة بني األصل والفرع، وله وقياس العلة يقصد به 

 صاحا الكاهية  أحدها صل، مثال هذا أن  أن تكون العلة يف الفرع أقوي من ا يف األ

ضق "أجاز يف نحو  نأقغ  ن  "ان يقال  "ض  ض  ر  "قياسًا عيل قول العرب يف نحو  "عق ر   "ن  اق 

ن بحذف أحد املثلني ، وعلة هذا القياس طلا التخفيف ولكن هك املضووموم يف  ر 
ق 

ن  "نحو  ض  ضق سور يف نحو  "اغ  سور  "رنر  ق  ا  "أثقل  من هك املك وإذا هّر من هك املك

 ق باجلواز . احلذف ابتغاء التخفيف هفعل ذلك باملضموم أح إيل

اعلم أن  "( هقال:1ال بن جني) التصىىىىىريفيف رشح امللوكي يف  "ابن يعيش"وقد حتدث 

ستع ل عيل ثيلثة مراتا منه ،  صري أغلا مما احلذف لكثرة اال ستع له حتى ي ن يكثر ا

عن مرتبة األصل ، هالذي يغلا  صصري موازيًا ل صل، ومنه ما ينقاألصل، ومنه ما ي

و "نحو : رهضل معه بل هيجر األصل هيه وياألصل هو الذي ال جيوز استع ل األص ذ  خق

ل  ويدودم ي   "كق د  ل وال ي  كق ذ أو  خق غلا احلذف عيل األصوول هلم جيا اإلاام هيل يقال : أو 

، وإن كان هو األصل.   و  م   وال د 

  ساوي: وهي أن تكو :ثانيهما سقياس امل صل عيل  واء ومثاله ن العلة يف الفرع واأل

ن  منع تقديم خرب ليس علي ا ال جيوز تقديم خربها علي ا قياسووًا عيل عيسوو  أن يقول م 

ستوي تصىىىر هإنه ال جيوز تقديم خربها علي ا وعلة املنع عدم   الفعل وهذه العلة ي

 (.  3هي ا الفعيلن ليس وعيس )

 :وهي أن تكون العلة يف الفرع أ،ووعف من ا يف األصوول ، نحو األدنىقياس  ثاهاها 

 (  2قوله)

                                                 
 . 211( رشح امللوكي يف الترصيف ، ص 1

هو ، عنيت بنرشه املطبعة السلفية ، ورشح امللوكي 1252( القياس يف اللغة العربية ، تأليف حممد اخلرض حسني ، ط. القاهرة،  3

 يف الترصيف البن يعيش 

 211، ص112( ينظر: رشح امللوكي يف الترصيف االبن يعيش ، ص 2
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ن ي، " ق   اس 
ل   ن  إوال ك  ا  ه ض  ك ذ   "كان ما ؤق

هحذهت النون لكثرة االسووتع ل إال أنه نقص يف كثرة اسووتع له عن  "ولكن"يريد 

 مقاومة األصل، هلم يعادله هلذلك ال يأيت إال يف َضورة شاعر. 
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 التمثيلمتي يصح قياس 

يكون قياس التمثيل صحيحًا، ويتم االستدالل به عيل تقرير حكم من أحكام اللفظ متى 

،حًا ، مبه بني األصل والفرع وا ستدل عيل وجه التعليل هو  كان وجه ال أو ظ ر أن ما ذكره امل

صل والفرع هارق يؤثر  ضاف إىل هذا أال يوجد بني األ صل ، وي العلة التي يرتبط هبا حكم األ

يل الفرع، ويايد بعضوو م عيل هذا أال يكون حكم األصوول خمالفًا يف عدم تعدية حكم األصوول إ

 ل صول خارجًا عن حد القياس . 

في بلن، قائيًل : إّن ك  أجاز بعض النحاة تقديم معمول الفعل املن قفاااه ياااس مف اهفااار

، نفي لقولك سووأَضب، هك  جاز قولك : زيدًا سووأَضب، جيوز قولك: زيدًا لن  ل ن  أَضب 

ارة يف بان حرف النفي يقتب الصد "لن"و  "السني"أَضب واملنكرون هلذا القياس هرقوا بني 

  يقتضيه حرف التنفيس. اجلملة التي يدخل ا وذلك معني ال

ن الكسووائي يقول: ال يقترصوو يف الظروف أ وماااا  اه ياااس عل  مااا لاااهف اه ياااس  

عيل ما ورد يف الرواية بل جيوز أن يقاس علي ا غريها  "عليك وأمامك"الواردة أسوو ء هعل نحو 

 ء سوو ا مل يرد به سوو ع، وطعن البرصوويون يف هذا املذها بأن تلك الظروف إن  وقعت موقع أ

 األهعال عأ خيلف أصل ا ، وما جاء عأ خيلف األصل ال يصح القياس عليه بحال. 

كون حكم األصل مو،ع خيلف، ومثال أال ي وي كا بعضهم   شاط صحة اه ياس

سواد،  ضيل يف جواز بنائه من لوين البياض وال هذا أن الكوهيني أحلقوا هعل التعجا بأهعل التف

ألصوول، حكم اأنه قياس عأ خمتلف هيه، ألهنم ال يواهقون عيل ورد البرصوويون هذا القياس ب

 وهو صوغ اسم التفضيل من أس ء األلوان . 

ويتضووح أن القياس عأ املختلف هيه ال يكون حجة عأ املخالف يف حكم األصوول، أما 

 من تقرر عنده حكم األصل بدليل راجح هله أن يتعلق بمثل هذا القياس يف تعديته إىل الفرع. 
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 سبب االختالف في القياس

ياس يف يشء  مل الق من أحوال الكلم أو نظم من الوا،ووح أن العرب مل يرصووحوا بع

هإذا وجدوا يف الكلم  له  الكيلم، ولكن عل ء اللسوووان يتتبعون موارد كيلم م ويتعرهون أحوا

ن ا منفس ا أو يف تأليف ا حاالً جرى علي ا العرب بحيث يصح أن تكون مو،ع قدوة، استنبطوا 

 قاعدة ليقاس عيل تلك األلفاظ املسموعة أشباه ا ونظائرها. 

ن يتوهر لدى العامل من استقراء كيلم العرب أ فمن أساا ال ال الفهم   صااحة اه ياس 

ما يكفي لرتكيا القاعدة هيجيا القياس ، وال يبل  اآلخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكم كيل 

 هيقرص األمر عيل الس ع . 

وقد يسووتوى الفريقان أو يتقاربان هي  عرهوه من المووواهد ويكتفي به، احدمها : يف هتح 

 به حد الس ع.  يتخطىباب القياس ويستقله، اآلخر: هيل 

قف هلم من األحوال التي تعارض السوو ع، إىل ما يوقاااد خي لف ن   اه يااااس ن اًا  

الغة: هدين قالوا: عن صووي  املبهالكوهيون الذين يكتفون يف بعض األقيسووة بالموواهد والمووا

عال وه عقول" ف 
ال تعمل عمل اسووم الفاعل، وأخذوا يؤولون المووواهد التي رسدها  "هّعال وم 

البرصوويون واعتذروا عن عدم قبوهلا والتمسووك بظاهرها بان اسووم الفاعل إن  عمل لمووب ه 

صي  املذكورة مل جتئ عأ الوزن الذي قّرب ا ضارع يف وزنه وال صله  سم الفاعل منبالفعل امل أ

 ضارع. املالذي هو 

وأعطي البرصوويون هلذه الصووي  حكم اسووم الفاعل يف العمل أخذًا بتلك المووواهد التي 

اب"( من قول بعض العرب: 1)"سيبويه"ذكرها النحاة ومن ا ما سمعه  ّ ل  هأنا رش  س  هو  "أما الع 

 منصوب برشاب وقد تقدم عيل عامله.  "العسل"

                                                 
 ا بعدها .، وم1/111( ينظر الكتاب  1



26 

 

 (1الصي  قول الماعر:)ومن إع ل هذه 

يل  اساً ب  أخا احلرب ل    إلي ا جيلهلا          وليس بواليّف اخلوالف أعق 

 (3ومن ا ما أنمده سيبويه:)

ر أموورًا ال تضيور وآموووووووووووووووووون            ما ليس منجيه من األقدار   ذ   ح 

هقد رأينا يف هذه المواهد أن صي  املبالغة عملت عمل اسم الفاعل ونصبت مفعوالً به 

 .  "أموراً "و "جيلهلا "وهو 

وهبذه المواهد أبطل البرصيون ما اعتذر به الكوهيون هقالوا : يف جواهبم إن املبالغة التي 

مبه يف اللفظ هنقاقوي هبا املعني يف تلك األبنية  ص ا من ال مجرب  ما نق سم الفاعل بل م ابه ا

ساوي يف  صت به أبنية املبالغة هتحصل املوازنة والت ضارع يف اللفظ بايادة املعني الذي اخت للم

 طلا العمل من غري تفا،ل. 

يمنعون ويؤولون المواهد عيل  يني اه ينأن رأي اه صاااايني أق ي من رأي اه  ف  وأري

 يل  ا هيه تأويل تقدير هعل حمذوف ، والعريب جيعل ما ال تأويل هيه أو

 يضاف إيل هذا أن عدم احلذف أوىل  ا هيه حذف.

سباب اختيله م  مواهد التي تذكر  يفالقياس اختيلف أنظارهم  يفو من أ ماهد أو ال ال

ذا صحة عربية قائل ا أو يف وجوه ه م ا و إعراهبا و إ يفأمانة ناقل ا أو  يفليقاس علي ا ، خيتلفون 

صاحته ال يكون لكيلمه وزناق و  يف الثقةهقد   من  يشءيف  عليه ال يعتمدالناقل للكيلم أو يف ه

 أحكام اللسان .

                                                 
، ورشح 3/13، ورشح الترصيح 5/111، والدرر 3/151( البيت من الطويل وهو للقيلح بن حان يف خاانة األدب  1

، ورشح ابن عقيل 1/243، ورشح األشموين 2/331، وبيل نسبة يف أو،ح املسالك 1/111، والكتاب 1/19املفصل 

 . 432ص

، وبيل 2/542، وأليب حييي اليلحقي يف املقاصد النحوية 3/119يف خاانة األدب  ( البيت من الكامل وهوة ألبان اليلحلقي 3

 . 1/112، والكتاب 1/11، ورشح املفصل 3/243نسبة يف رشح األشموين 
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سامع وجه        ستنبط حك  و إذا تبادر إيل ذهن ال سبيل ألن ي اعدة هقد و يقيم منه ق يفتح له ال

صول العربية هيخالفه  صيل من أ ه خارجاق اذلك احلكم و ير يفيتبادر ايل ذهن غريه وجه يطابق أ

 عن القياس أو مبنيًا عأ غري أساس.
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 نــــــــتــــائـــــــج الـــبحــــــث 

: من نتائج هذا البحث أن ما جعله العرب قلييل حيفظ و ال يقاس عليه قد يرد به أوالّ 

 املصدرية. "أن"هيصري قويًا يصح القياس عليه ك  ورد ىف حذف  القرآن الكريم

 اجلودة و الفصاحة و عيع ا  ا يصح القياس عليه. يف: تتفاو  اللغا   ثانياّ 

س عًا ثالثاً  سيبويه اكتفي باللفظ الواحد الذي ورد  عليه  لغة واحدة و جوز القياس يف: 

 اما األخفش هيجعل اللفظة الواحدة من باب القياس عأ الماذ. "شنوءة"مثل النسا إىل 

س ع هو يف: األكثر  رابعاً  ستع ل ألنه مألوف عند املخاطبني أكثر من  يفاألرجح  ال اال

 الس ع و إن كان أرجح من ج ة القياس. يفالوجه الذي قل 

لارى  يفال يعرف بالفصوواحة وهي ختالف املعروف   ن"الكلمة ": سوو ع خامسوواً 

 الكيلم ال تصلح أن تكون مو،عاق للقياس.

ته إذا لحن ك  أنه يستطيع أن يتكلم بغري لغ: العريب يستطيع أن يلحن اذا تعمد السادساً 

 تعّمد ذلك. 

عاً  قل للغة من حيث  يفالقياس نتج عن اختيلف العل ء  يف االختيلف: سووواب نا أمر ال

 النقل و من حيث صحة عربيته و ه مه لوجوه اإلعراب. يفأمانته 

 وبووووووعوووووووووووووود:  

 يف علهجيه ذا بحث أقدمه للمكتبة العربية داعيًا اهلل سبحانه و تعاىل أن ينفع به القارئ و أن  

 مياان حسناتنا إنه نعم املوىل و نعم النصري.

 أ.د/ عبد اهلل عأ حممد إبراهيم

 أستاذ النحو و الرصف                                                                                                      
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 أهم المصادر والمراجع

 .الكريم القرآن -

 املعني امللوحي ، ط دممق.عبدعلم احلروف لل روي، حتقيق  يف هيةزاأل -

 حتقيق حممد هبجة البيطار . ط دممق. أرسار العربية أليب الربكا  األنباري، -

 الفتأ . األصول ىف النحو ، البن الرسايف ، حتقيق عبد احلسني -

 إعراب القرآن ألبى جعفر النحاس ، تعليق عبد املنعم خليل.ط بريو . -

 أصول النحو للسيوطي، حتقيق حممود الفجال.يف االقرتاح  -

 مسائل اخليلف ل نباري ، ط . مرص. يفاألنصاف  -

 علل النحو للاجاجي ، حتقيق مازن مبارك ، ط . بريو . يفاإليضاح  -

 ربي ، حتقيق عأ حممد البجاوي ، ط . القاهرة.علوم القرآن للعك يفالتبيان  -

 التحليل النحوي ، أصوله و أدلته ، لفخر الدين قباوة، ط . بريو . -

 الترصيح بمضمون التو،يح ل زهري ، حتقيق عبد الفتاح بحريي. -

 التطور النحوي للغة العربية، ترعة رمضان عبد التواب ، ط. القاهرة. -

 لعرب للبغدادي ، حتقيق عبد السيلم هارون.خاانة األدب و لا لباب لسان ا -

 اخلصائص البن جني ، حتقيق حممد عأ النجار. -

 العربية و تارخي ا ، ملحمد اخلرض حسني. يفدراسا   -

 ط.القاهرة. دراسا  ألسلوب القرآن الكريم ، ملحمد عبد اخلالق عضيمة، -

 رشح ألفية بن مالك ل شموين ، حتقيق عبد احلميد السيد. -

 رشح ابن عقيل عأ ألفية ابن مالك ، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد. -

 رشح الترصيف امللوكي البن يعيش ، حتقيق هخر الدين قباوة.  -

 رشح املفصل البن يعيش ،ط. مرص. -
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 ىف أصول النحو لسعيد األهغاين ،ط. دار الفكر. -

 لسان العرب البن منظور ،ط.القاهرة. -

 ، دار املعارف ، القاهرة. املدارس النحوية لموقي ،يف -

 مدرسة الكوهة و من ج ا ىف دراسة اللغة والنحو امل دي املخاومي ،ط. احللبي بمرص. -

 معجم شواهد العربية لعبد السيلم هارون ، مكتبة اخلانجي. -

 املعجم املف رس أللفاظ القرآن الكريم، ملحمد هؤاد عبد الباقي . -

 ،ط .بريو .مغني اللبيا عن كتا األعاريا البن همام  -

 

  

 


