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ادلة االحكام الصرفية
م.م رعد سرحان ذياب

ا.م.د .صباح عالوي خلف

جامعة سامراء  /كلية التربية _ قسم اللغة العربية
ملخص البحث
رب العالمين ،حمداً طيباً كثي اًر مباركاً ملء السموات واألرض ،كما يحب
الحمد هلل ّ
ويرضى ،وأصلّي وأسلّم على خير من ُخلِق محمد صلى اهلل عليه وسلم ،وعلى آله وأصحابه ومن
اقتفى على دينه إلى يوم الدين.
وبعد:
ُ

أما الدرس
ّ
فإن الدارسين قد تناولوا الدرس النحوي بالبحث والتأليف في جوانبه جميعاًّ ،

الصرفي ،فلم يعطَ حقّه من البحث واالهتمام بتفرعاته وجزئياته ،وقد أردت بهذا الدراسة استيفاء
سد جزٍء من الفراغ الحاصل في المكتبة الصرفية.
شيء من حقّها طمعا في ّ

والمطلع لألحكام في علوم العربية يجد لها تنوعا وتعددا يلفت النظر فكان ان حظيت
االحكام النحوية ومختلف تفصيالتها بالبحث والدراسة والتأمل من لدن الباحثين في حين بقيت
االحكام الصرفية تحتاج الى سبر غورها والوقوف عند تفاصيلها.
ولما كانت االحكام مبنية على ادلة تستند اليها فقد تعددت هذه األدلة وتنوعت بشكل يبعث
على التأمل فمن األدلة ما كان نقليا بحتا ومنها ما هو استدالل عقلي يتصل بفلسفة الظاهرة
والمسألة.
من كل ما سبق ارتأيت ان نقف عند ادلة االحكام الصرفية وقفة الباحث متوكال على
الباري في عونه فجاء البحث على مبحثين اثنين تناول األول منهما األدلة النقلية ليقف الثاني
على األدلة العقلية ،ثم خاتمة ومصادر البحث مع أمل يحدونا ان يكون عملنا خالصا لوجهه
الكريم وما كان من خطأ فمن انفسنا وهفواتها وما كان من صواب فبتوفيق اهلل الذي يسر لنا سبل
البحث عسى ان يتقبل عملنا ومن اعاننا ومنه نستمد العون والرضا.
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أدلة األحكام الصرفية
توطئة
()1

األدلة :جمع دليل :والدليل في اللغة ،ما يستد ّل به

()2
أما
 ،وهو اإلمارة في الشيء ّ ،

تعريفه عند األصوليين من أهل الشريعة ،فهو :الطرق التي توصل إلى األحكام الشرعية ،أو
األصول التي تستقى منها تلك األحكام(. )3
وقد جاء تعريف الدليل عند أهل العربية في اصطالحاتهم ،بقولهم(( :و(الدليل) عبارة عن
معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ماال يعلم في مستقر العادة اضط ار اًر))(. )4

أن موضوع األدلة واألحكام نالت اهتمام العلماء قديماً وحديثا ،ولكن مع
ومما ال ش ّ
ك فيه ّ

فإن األدلة ال تخرج في إطارها العام عن دليلين رئيسين هما :دليل
هذا االهتمام الكبيرّ ،

ثم ينفرد كل دليل مع ما ينتمي إليه.
المنطوق ،ودليل العقلّ ،

إن دراسة األدلة يأتي لبيان األحكام النوعية ،وبيان العلّة في إطالق أهل الصنعة هذه
أما األحكام الكمية فال تحتاج إلى علّة أو دليل في
األحكام وعلى أي شيء اعتمدوا في أحكامهمّ ،

ألنها دليل وحكم بحد ذاتها.
إطالقها؛ ّ

البد من اإلشارة في هذا الموضوع إلى نوعية األدلة المستعملة عند العلماء وبعض
وّ

أن األدلة عند ابن السراج(ت313هـ) على
الخالفات فيها ،فعلى سبيل المثال يجد الدارس ّ
()5

ضربين ،األول :كالم العرب ،واآلخر :العلّة
()3

سماع ،وقياس ،واجماع
()5

واستصحاب حال

أما عند ابن جني فهي على ثالثة أضرب:
ّ ،

لكنها :نقل ،وقياس،
 ،وعند ابن اآلنباري (ت 555هـ) ثالثة أيضاً ّ

أن األدلة على أربعة أضرب :السماع ،والقياس،
 ،ويتحصل من ذلك ّ

ألن النقل واإلجماع من ضمن دليل السماع ،ويمكن أن يوضع اإلجماع
واالستصحاب ،والعلّة؛ ّ
في نطاق األدلة العقلية إذا أُريد به إجماع النحويين من البلدين البصرة والكوفة.

أن هذه االدلة تتجاذبها الزيادة على ما ُذكر ،فالسيوطي مثالً ذكر ادلةً
وتجدر اإلشارة إلى ّ

كثيرة وضعها ضمن ما يمكن االستدالل به في علم العربية(. )8
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وعلى الرغم من أن هذه التعريفات جاءت في األصول النحوية إالّ ّأنها تنطبق مع المادة

ألن كال العلمين نهل أدلته
الصرفية ،لذا فهي أدلة في الدرس الصرفي كما في الدرس النحوي؛ ّ

من المصادر ذاتها.

المبحث األول
االستدالل بالمسموع
َّ
السمعُ
سمع اهلل به ،أي:
لغة :األُ ُذن ،و ّ
سمع بعبد ّ
السماع ما سمعت به فشاع ،وفي الحديث :من ّ
()9

من أذاع في الناس عيباً على أخيه المسلم أظهر اهلل عيوبه

 ،ويقال :سمعت بالشيء ،إذا

أشعته ليتكلم به(. )10
أما في
ويتّضح من التعريف المعجمي ّ
أن داللة السماع هو ما ذاع وشاع بين الناسّ ،

االصطالح فقد ّعرفه ابن األنباري بقوله(( :الكالم العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح

الخارج عن حد القلّة إلى حد الكثرة))( ، )11فيجد الدارس أن تعريف ابن األنباري قد أخرج الكالم
يعده دليالً ،وهذا خالف ما يجده الدارس عند غيره من
العربي الفصيح القليل من حجيته ولم ّ
النحويين والصرفيين ،فقد احتج أهل التصريف بالقليل والنادر والشاذ وغيرها من األحكام التي
تد ّل على القلّة ،فهذا التعريف ال ينطبق مع المادة الصرفية مطلقاً ،وما يجده الباحث أكثر دقة
في تعريف المسموع ما ورد عند السيوطي ،بقوله :هو((ما ثبت في كالم من يوثق بفصاحته،
فشمل كالم اهلل تعالى وهو القرآن ،وكالم نبيه ،وكالم العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن
فسدت األلسنة بكثرة المولدين ،نظماً ونث اًر عن مسلم أو كافر))(. )12
ألنه ال
وهذا تعريف جامع مانع ،ويعبر عن مفهوم السماع أكثر من كالم ابن األنباري؛ ّ

عالقة للسماع بحد الكثرة أو القلّة.

ألن دليل السماع
يعد هذا المصدر من أهم ما استند إليه الصرفيون دليالً في مادتهم؛ ّ
(،)13

يبطل القياس

البد من ذكر كل جزء من أجزاء هذا الدليل ليتبين كيف استد ّل الصرفيون به،
و ّ

وسيأتي تفصيل ذلك في هذا المبحث إن شاء اهلل.
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االستدالل بالقرآن الكريم

ألنه كالم
الش ّ
أن القرآن هو الحجة الخالدة والدليل القاطع ،فهو يعلو وال يعلى عليه؛ ّ
ك ّ

المنزه عن جميع األخطاء والعيوب ،فقد اعتمده أهل التصريف في استنباط أحكامهم
اهلل تعالى ّ
الفراء:
ألنه أعلى في الفصاحة والبيان ،وهو الدليل الذي ال يرد وال يجادل فيه ٌ
وأدلتهم؛ ّ
أحد ،قال ّ

((والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر))( ، )14وقال ابن خالويه (ت350هـ) (( :قد أجمع

أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن ،ال خالف في
الناس جميعاً ّ

ذلك))( ، )15ولهذا لم تشهد العربية ولن تشهد ما يدنو من القرآن فصاحةً وبالغةً((( ، )13فألفاظ
القرآن هي لب كالم العرب وزبدته وواسطته وكرائمه وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم
()15

وحكمهم ،واليها مفزع ح ّذاق الشعراء والبلغاء في نظمهم ونثرهم))

 ،واساليب القرآن أصح

االساليب وأبلغها لذا كانت أصح مصدر لعلماء اللغة( ، )18وهو في الوقت نفسه أصدق مرجع
وأصح مصدر يرجع إليه النحاة في تقنين قوانينهم واستخراج األصول(. )19
استد ّل الصرفيون بالقرآن الكريم في تقعيد قواعدهم ،من ذلك :ما جاء في إلحاق هاء
استعتنهُ استعانة)  ،فقد أجاز سيبويه عدم
التأنيث عوضاً لما ذهب ،كقولك( :أقمتُهُ إقامة ،و ُ
التعويض مستدالً بقوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ
()20
ِ
فإن موضع الفعل
((أما ما كان من (فَ َعل َي ْفع ُل) ّ
[النور:اآلية ، ]43كما قال في موضع آخرّ :
ِ
ِ
(م ْف َع ٍل) وذلك
وم ْ
ض ِرُبنا...فإذا أردت المصدر بنيته على َ
(م ْفع ٌل)  ،وذلك قولك( :هذا َم ْحسُبناَ ،
َ
قولك( :إن في ِ
ألف در ٍ
لض ْرباً ،قال اهلل عز وجل :ﭽ ﯛ ﯜ ﭼ[ القيامة:
هم لَ َم ْ
ّ
ض َرباً)  ،أي َ

اآلية ،]41يريد :أين الفرار))( ، )21واالستدالل بالقرآن الكريم كثير في كتاب سيبويه(. )22

ورّبما ُذ ِكر هذان المثاالن من كتاب سيبويه؛ للداللة على مدى االهتمام الذي أعاره أهل

أما كتب
اللغة للقرآن الكريم فهو منذ بداية التأليف في علوم العربية وعلماؤها يستدلون بهّ ،
الصرف فقد حملت بين طياتها الكثير من الشواهد القرآنية في استدالالتها ،وهذه الشواهد أكثر

من أن تحصى لذا سأكتفي بذكر بعضها ،فمن ذلك ما ذكره المؤدب في صياغة المضارع من
اج ُل) وهم بنو عامر ،ومنهم يقول( :يِْي َج ُل)
(ي َ
(و َج َل) ففيه ثالث لغات ،فمنهم من يقولَ :
الفعل َ
(ي ْو َج ُل) ؛ لقوله عز وجل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ
وهم بنو تميم ،واألفصح في ذلكَ :

[الحجر:اآلية . )44( ]٣4

11

المجلد  / 11العدد  / 24السنة الحادية عشر – ايلول– 4112
واستدلوا أيضاً على جواز قلب الواو المضمومة همزة كما في قولهم( :أ ُِزَر الرج ُل) أصلها

(وِزَر)  ،كقوله تعالى :ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ [المرسالت :اآلية . )24(]44
واو بمعنى ُ

ِ
بقوله تعالى :ﭽ ﯸ
أن زيادة الحروف قد يأتي لبيان الحركة( ، )25واستد ّل
وذكر أبو حيان ّ

(سْلطَانَِيه).
ﯹﯺ ﭼ [الحاقة :اآلية  ،]4٢والحرف الزائد هو (الياء) جاء لبيان كسرة النون في ُ
أن الصرفيين قد قدموا الشاهد القرآني واالستدالل به على القياس من ذلك ما
ويجد الدارس ّ
عز وج ّل :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ [ المجادلة :اآلية  ،] 4٢فإن القياس في
ورد في قوله ّ
(استحوذ) (استحاذ)  ،كقولهم( :استقام) ولكن مجيء الفعل على األصل من دون إعالل في
السماع أبطل فيه القياس(. )23
يتضح للدارس مدى اهتمام العلماء بهذا المصدر السماعي ،وذلك من خالل
ومما سبق ّ

االستدالل به فالشواهد القرآنية أكثر من أن تحصى في كتب الصرف.

وقد أشار الدكتور محمد سمير اللّبدي إلى أهمية القرآن الكريم في اللغة بقوله(( :فقد ثبت
عجز العرب عن محاكاته واإلتيان بمثله على الرغم من حرصهم على هذه المحاكاة وبالرغم مما
ٍ
ٍ
بالغة واعر ٍ
وفصاحة))(. )25
اب
كانوا يتصفون به من
أن اللغويين عامة لم يقصروا في استدالالتهم على الشواهد القرآنية،
و ّ
البد من اإلشارة إلى ّ

القراء ،لذا يتفرع االستدالل بهذا المصدر على فرعين هما :القراءات،
بل أخذوا بالقراءات واجماع ّ

القراء.
واجماع ّ
أ-

االستدالل بالقراءات:

القراءات(( :هي تلك الوجوه اللغوية والصوتية التي أباح اهلل بها قراءة القرآن تيسي اًر وتخفيفاً
على العباد))(. )28
ٍ
لقد كان للقراءات أثر كبير في استدالالت أهل العربية في شتى علومها من ٍ
وصرف
نحو
ٍ
وصوت ،فهي تعد من المصادر المهمة التي أخذ عنها علماء اللغة تقعيدهم واستداللهم ،وعلى
يردون القراءات ،إالّ أن حقيقة األمر ّأنهم
الرغم مما يقال في أهل اللغة والنحو من ّأنهم كانوا ّ
البد من اإلشارة إلى
كانوا يأخذون بها ويجعلوها في مقدمة األدلة ولكن كان األخذ على َحذر ،و ّ
أقوال العلماء في دليل القراءات؛ ليتبين للقارئ حجم االهتمام الذي أواله أهل الصنعة للقراءات

ألنها سنة( ، )29وعن ابن الجزري
القرآنية ،وقد أكد سيبويه أمام النحاة على عدم مخالفة القراءة؛ ّ
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ألن القراءة سنة
(ت833هـ) أيضاً(( :والرواية إذا ثبتت عنهم لم ّ
يردها قياس عربية وال فشو لغة؛ ّ
()30
ألن
أما السيوطي فقد أجاز االستدالل بجميع القراءات؛ ّ
متبعة يلزم قبولها والمصير إليها)) ّ ،
ألن كل ما ورود أ ّنه قُ ِرئ به جاز االحتجاج به في العربية سواء
حجة؛ ّ
القرآن ّ
ألنه أفصح الكالم؛ ّ

كان متوات اًر ،أم آحاداً أم شاذاً ،وقد ذكر صاحب النشر شروط قبول القراءة ،بقوله(( :كل قراءة
وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماالً وصح سندها فهي القراءة

ردها وال يحل إنكارها بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن
الصحيحة التي ال يجوز ّ
ووجب على الناس قبولها ...ومتى اختل ركن من هذه األركان الثالثة أطلق عليها ضعيفة أو
شاذة أو باطلة ، )31())...ولقد اشتهر من هذه القراءات السبع المعروفة.
وقد ورد االستدالل بالقراءات القرآنية عند الصرفيين ،ومن ذلك قول سيبويه في( :المأثُرة،
المأدبة) بضم عين الكلمة ،واألصل الفتح
المكرمة ،و ُ
و ُ

()32

،واستد ّل بقراءة من قرأ(:فَنظرةٌ إلى

بضم السين([ )44البقرة :اآلية .]4٨1
َم ُ
يس َرة) ّ

أما في دقائق التصريف فقد استد ّل بجملة من القراءات ،من ذلك :مجيء الجمع بالواو من
ّ
ِ
ِ
َّم) ،
ذوات الثالثة ،كقولك( :قُ َّوٌمُ ،
َّم ،وصي ٌ
وص َّوٌم)  ،فقد أجازوا فيه قلب الواو ياء فتقول( :قي ٌ

واستدلوا بقراءة عبداهلل بن مسعود((: )34ما كان لهم أن يدخلوها إالّ ُخّيفاً) واالصل ُخ ّوفاً [البقرة:
اآلية .]441

كذلك وأجازوا قلب الواو المكسورة في ّأول الكلمة إلى همزة كقولكِ :
اء) فتقول:
(و َس َ
ادةٌَ ،وِو َع ٌ
ادة ،وِاعاء) مستدلين بقراءة سعيد بن جبير(( : )35فاستخرجها من إِ ِ
عاء أخيه)
(إِ َس َ
َ

[يوسف:اآلية.]34

أما القراءات الشاذة التي استدل بها اللغويون فهي كثيرة في كتب القراءات(.)33
ّ

أن الصرفيين أخذوا بجميع القراءات في استدالالتهم ولكن ليس على
و ّ
البد من اإلشارة إلى ّ

أن القراءات المتواترة هي أعلى دليالً من اآلحاد والقراءة الشاذة ،وهذا
السواء ،فمما الش ّ
ك فيه ّ

يردون القراءات ،فلو أراد باحث أن يستقصي جميع
أن أهل الصنعة ّ
يبطل دعوة من يدعي ّ

القراءات التي وردت عند أهل العربية لم يسعه ذلك إالّ في عشرات البحوث.
ب-

القراء:
إجماع ّ

أن القراءات دليل معتمد عند أهل التصريف ،ولكن إجماع
مما ال يخفى على الدارسين ّ

يعد أقوى في االستدالل عند الصرفيين؛ وهذه القوة تأتي من جهة شهرة االستعمال ال أصل
القراء ّ
ّ
14
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لما
االستدالل فالقراءة إذا كانت متواترة ال تق ّل دليالً من حيث الماهية عن إجماع ّ
القراء إذ ّإنها ّ
صحت عن اهلل عز وجل وليس في كالم اهلل موضع أق ّل قوة من موضع آخر ،هذا من
تواترت ّ

القراء على قراءة ما يشير إلى اتفاق وشهرة االستعمال؛
جهة وثوق الدليل وصحته ،ولكن إجماع ّ
ألن معنى اإلجماع هنا ،هو االتفاق ،يقال :هذا أمر مجمع عليه ،أي :متفق عليه ،وقد اجتمعت
ّ

آراؤهم عليه(. )35

القراء أو مجمع عليها لهي أشد قوة
والش ّ
ك ّ
أن القراءة سواء كانت منفردة أم مشتركة بين ّ

وتمكينا وشهرة من القراءة الشاذة أو المجهولة.

ألنه أعلى مستويات األدلة ،ويقسم اإلجماع
ولإلجماع أهمية كبيرة في استنباط األحكام؛ ّ

على قسمين:

 اإلجماع السكوتي.
 اإلجماع التصريحي.
ألن ك ّل آية قُ ِرئت بوجه واحد من دون مخالفة
إن اإلجماع السكوتي ،يمكن حصره؛ وذلك ّ

القراء على قراءة معينة مع
ُ
أما التصريحي فهو إجماع ّ
وسكت عنها فهي من اإلجماع السكوتيّ ،

القراء ،ومن ذلك :ما جاء في قوله تعالى :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ
وجود قراءة مخالفة لجمهور ّ

القراء على قراءته بثالث ياءات ،إالّ ما رواه اليزيدي عن أبيه
[األعراف :االية  ] 4٢4فقد أجمع ّ
عن أبي عمرو بياء مشددة مفتوحة(.)38

وم ْرِسها) بفتح الميم وجعله اسم مكان ،وقد ق أر الجميع:
(مجريها َ
واستدلوا بقراءة من قرأَ :

ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﭼ [هود :اآلية  ] 14بضم الميم وجعله اسم مفعول(.)39

ِ
وقالواِ :
القراء( ، )40نحو:
(يئ َس َييئ ُس) بالكسر َ
َ
و(ي ُ
يأس) بالفتح وهو أفصح ،وعليه أجمع ّ

ﭽﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ[ يوسف :اآلية .]٨3

(خ َّر) الحجر ،أي :سقط ،وكذا َخ َّر اإلنسان على وجهه ،والكسر أفصح،
ومنه كقولهمَ :
القراء( )41في قوله تعالى :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[ اإلسراء :اآلية .]413
وعليه أجمع ّ

القراء) و(أجمع
القراء فرّبما قالوا( :إجماع ّ
وتتعدد الصيغ المستعملة للداللة على إجماع ّ

القراء) ( ،)42و(أجمعوا على
مر ذكر بعض األمثلة ،ومنها أيضاً قولهم( :جميع ّ
القراء) وقد ّ
ّ

قراءة)(.)43
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االستدالل بالحديث النبوي الشريف:
()44

الحديث :نقيض القديم ،والحديث :الخبر

أما في االصطالح :هو ما جاء عن
ّ ،

ينضم إليه من عبارات توضح أقواله وأفعاله
النبي ،)45(أو هو(( :كالم رسول اهلل  وما
ّ
وأخباره))(. )43

البد من ادراجه في هذا
يعد كالم النبي  أفصح الكالم وأبلغه بعد القرآن العظيم وكان ّ
ّ
ألنه أفصح العرب( )45كما قال .
المبحث بعد االستدالل بالقرآن الكريم؛ ّ
()48
أن اهلل ج ّل ثناؤه وصفه بقوله :ﭽ ﭛ
وفي رواية أخرى :أنا أعرب العرب وحسبه ّ 

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ [النجم :اآلية  ،]1 – 4ويقول الرافعي(( :وما من بليغ
أحدث في العربية منه ما أحدثه النبي ...فلم ُيعرف ألحد من بلغائهم وضع بعينه يكون هو

انفرد به وأحدثه في اللغة))(. )49

أن النحويين والصرفيين كانوا مقلّين في االستدالل بأحاديث النبي
وعلى الرغم مما ورد إالّ ّ

أما كالمه 
عليه الصالة والسالم ،ولع ّل السبب في ذلك يعود لما أورده السيوطي بقوله(( :و ّ

فيستدل منه بما ثبت ّأنه قاله على اللفظ المروي؛ وذلك نادر جداً ،إنما يوجد في األحاديث

مروي بالمعنى. )50())...
فإن غالب األحاديث
القصار على قلّة أيضاًّ ،
ّ

واذا ما أمعن الدارس النظر في كتب أهل التصريف وجد عدداً من األحاديث ال بأس بها،

ٍ
تفاوت فيما بينها في االستدالل ،فعلى سبيل
فال يكاد يخلو منها كتاب من كتب العربية ،مع
أن سيبويه أورد في كتابه جملة من األحاديث النبوية منها :ما جاء في جواز
المثال يجد الدارس ّ
(ن ِع َم ،و َبئِ َس)  ،مستدالً بقوله ( :فيها
كسر فاء الفعل وتسكين عينه في الفعل الجامد َ
ت)(. )51
ونِ ْع َم ْ
ِ
يستغن عن الحديث الشريف حتى من يميل إلى منع االستدالل به ،ومنهم أبو حيان
ولم

(حي) و(أقبل)
االندلسي (ت545هـ) فقد استد ّل على مجيء (حيَّهل) متعدياً ،وهو مركب من
ّ
و(هل)  ،مستدالً بقوله ( :حيَّهل الصالة) ( ،)52وأبرز من أكثر االستدالل بالحديث الشريف
ابن مالك ( ،)53وابن خروف (ت 909هـ) (. )54
أن أهل العربية أخذوا بالحديث النبوي الشريف مع تفاوت فيما بينهم في
ومما سبق يتّضح ّ

االستدالل ،وقد استوفت الحديث عن هذا الموضوع الدكتورة خديجة الحديثي في كتابها (موقف

1٨
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النحاة من االحتجاج بالحديث النبوي الشريف)  ،وكذلك الدكتور محمد ضاري حمادي في كتابه
(الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية).
أورد الصرفيون في كتبهم جملة من األحاديث النبوية الشريفة ،مستدلين بها في مادتهم
ِ
اسة) وقد
الصرفية ،من ذلك ما ذكره المؤدب(( :ومن المصادر التي ال أفعال لها ،قولهم( :فر َ
ِ
فإنه ينظر بنور اهلل عز
اسة المؤمن ّ
وردت هذه اللفظة في حديث الرسول  بقوله( :اتقوا فر َ

(غالم
وجل))( ،)55ومن ذلك أيضاً :ما استدلوا به على جواز التأنيث والموصوف مذكر ،كقولهم:
ٌ
نفس ُمسلِمة) ( ، )53وكذلك ما ورد في قلب الم
ورج ٌل َرَب َعةٌ ،كقوله ( :ال يدخل الجنة إالّ ٌ
َ
يفعةَ ،

امسفَر) (. )55
امبر
َ
امصيام في َ
التعريف ميماً ،مستدلين بقوله( :ليس من ّ

فحيهالً
وأجازوا مجيء اسم الفعل منوناً ،واستدلوا بقول النبي ( :إذا ذكر الصالحون ّ

بعمر) ،أي :أسرع بعمر(. )58

أن المتأخرين من أهل التصريف كانوا أكثر استدالالً بحديث رسول اهلل 
ويجد الباحث ّ

من المتقدمين من أهل الصنعة ،وهذا واضح من خالل كثرة األمثلة الواردة في المادة الصرفية

عند المتأخرين ،كما نلحظ ان االستدالل بالحديث الشريف عند أهل التصريف أكثر من وروده
عند النحويين؛ ألن الحديث كثي اًر ما يبنى على كلمة واحدة ،فتكون العناية بنقلها كما هي فعليها
قد يبنى الحديث.
-3

كالم العرب:

يعد كالم العرب من أهم المصادر السماعية بعد كالم اهلل وكالم نبيه  ،وفضالً عن
ّ
أهميته فهو من أوسع المصادر السماعية ،لذا نهل الصرفيون مادتهم من بعد أن جالوا في أحياء
العرب الذين يؤخذ عنهم فصيح اللغة والسيما القبائل المعروفة بنقاء لغتها وصفائها آنذاك.
وقد حدد أهل العربية القبائل التي تؤخذ عنها اللغة وهم الموثوق بفصاحتهم ومنهم:
انتقاء للغة ،و(قيس ،وتميم ،وأسد) وهؤالء هم الذين أُخذ عنهم األكثر،
(قريش) وهم أجود العرب
ً
وعليهم أُتكل في الغريب ،واإلعراب ،والتصريف ثم هذيل ،وبعض كنانة ،وبعض الطائيين (، )59

يحتج إالّ بكالم العرب الفصحاء الموثوق بعربيتهم( .)30ويقسم االستدالل بكالم العرب على
وال
ّ

قسمين:

األول :الشعر ،والثاني :النثر.
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 االستدالل بالشعر:
نال الشعر اهتمام العلماء ،وكان له األثر الكبير في االستدالل وتقعيد القواعد الصرفية؛
مقدم في
ألن الشعر قد حوى جميع ما هو مطرد ومشهور وجيد ورديء وشاذ وغيره ،والشعر ّ
تالعب به مطلقاً ،وأمثلة الشعر في الكتب
كالم العرب على النثر؛ ّ
ألنه محكوم بوزن وقافية فال ُي َ

أن (فَ ُع َل) ،
الصرفية كثيرة جداً وهي أكثر من أن تحصى ،ومن ذلك ما ذكره ابن جني :من ّ

ف)  ،فقد أجازوا فيه تسكين العين ،وعلى هذا قالوا( :قد َك ْرَم الرج ُل) يريدون
ف ،وظَ ُر َ
نحوَ ( :ش ُر َ
( َك ُرَم) مستدلين بقول الشاعر( [ )31من الطويل ]:
ض ْج َر ِ
بازل
وا ْن ْ
أه ُجه َي ْ
ض َجر كما َ
ودبِ َر) (. )32
(ض ِج َرَ ،
ّ
فإنما أراد الشاعرَ :

وغاربه
من األ ُْدم َد ْب َرت صفحتاهُ
ُ

(،)33

وأجازوا أيضاً :بناء الفعل المبني للمجهول على (فَ ْعل) واستدلوا بقول الشاعر

[ من

الرجز]:

لو عصر منه ُ ِ
ص ْر
ألبان والم ْ
س ُك ا ْن َع َ
ُ َْ

فإنما أريد به( :ع ِ
ص َر) (. )34
ّ
ُ

وذكر ابن مالك األصل في قلب (الواو ،والياء) ألفاً ،إذا تحركتا وانفتح ما قبلهما ،ولو

وخو ٍ
ٍ
ف)  ،وأجاز ابن مالك قبلهما بعد فتحة ،وان
سكنتا في األصل
ّ
لصحتا ،كما فيَ :
(س ْيفْ َ ،
امة) مستدالً بقول القائل( [ )35من الرجز ]:
سكنتا ،كقولهمُ :
(ص ْو َمةَ ،
(د َوْيبَّةُ ،د َوابَّة) وفيَ :
صَ
فتقبل صامتي(. )66
فتقبل تابتي
وص ُ
تُ ُ
ربي ّ
مت ّ
بت إليك ّ
ُ

أن األشعار في كتب أهل التصريف يعجز عن إحصائها لذا ذكرت
وكما ذكرت سالفاً ّ

بعض األمثلة؛ لبيان سعة االستدالل بهذا المصدر السماعي ،ومن أراد اإلكثار فليرجع إلى كتب
الصرف سيجد ماال يمكن إحصاؤهُ.
 االستدالل بالنثر:

يأتي النثر في المرتبة بعد الشعر في كالم العرب ،ويشمل النثر عند العرب أقساماً هي:
الحكم  ،واألمثال ،واألقوال المأثورة.
أن االستدالل به جاء على قلّة عند أهل التصريف،
وعلى الرغم من تعدد أقسام النثر إالّ ّ

أن
لذا سأكتفي بذكر األمثلة من دون اإلشارة إلى نوعية النص النثري ،من ذلك :استدالالهم على ّ
يق) زائدة؛ لقول األعرابي عن حروب كانت بينهم ،فقال( :كانت بيننا حروب
نجنِ ٌ
(م َ
الميم في َ
٣1
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ومرة نرشق)؛ إذا لو كانت الميم أصلية لقال( :نمجنق) (، )35
ٌ
مرة نجنقّ ،
عون ،تفقأ فيها العيون ّ

الفراء( :جنقوهم بالمجانيق) (.)38
وحكى ّ

ف،
زدلِ ٌ
(م َ
ومنه أيضاً ما جاء في الممتع(( :وكذلك تبدل فيما ّ
تصرف من (افتَ َع َل) ،فتقولُ :
وم َ ِ
ازد َي ٌار ،و ِ
ان ،و ِ
ازد َج ٌار ،و ِ
زدار ،و ِ
الف) ( )39واستدلوا على جواز قلب
ازد ٌ
ازد َي ٌ
وم ٌ
وم ٌ
زدانُ ،
زدجٌرُ ،
ُ
()50
اء في هذه الصيغة؛ وذلك لقول ذي الرمة( :هل عندك من ناقة فتزدار عليها َمياًّ) )) .
الدال ر ً
واستدل ابن مالك على امتناع إدغام الممدود ،بقولهم( :التقت حلقتا البِطان) (.)51
بأن مصادر السماع قد أخذ بها الصرفيون في استداللهم وتقعيداتهم وكان
وخالصة القول ّ

المقدم على القياس وغيره عند أهل التصريف.
المصدر ّ

ألن إجماع
و ّ
البد من اإلشارة إلى ركن آخر من أركان كالم العرب ،أال وهو إجماعهم؛ ّ

حجة ،ولكن ّأنى لنا بالوقوف عليه؟ ومن صوره :أن يتكلم العربي بشيء ،ويبلغهم،
العرب ّ
()52

ويسكتون عليه

إن جميع العرب تهمز هذا فتقول:
 ،ومن ذلك ما جاء في الهمز ،كقولهمّ :

(ب َأَر اهللُ الخلق) (. )53
ّ
(تنبأ مسيلمة)  ،وقد قالواَ :

ومن ذلك أيضاً :ما استدلوا به على أن (م ِعي َشة) أقوى من (معو َشة) حمالً على ِ
(ع ْي َسة) ؛
َُ
ّ َ
ألن جميع العرب يقولونِ :
(ع ْي َسة) (. )54
ّ
ومن ذلك أيضاً(( :وقد صغروا إنساناً على (أ َُن ْي ِس ٍ
يان)  ،وقد أجمع العرب على تصغيره
()55
ألن إجماع العرب ليس
على ذلك))  ،وهذا الركن ّ
يعد من أهم األركان التي يستدل بها؛ ّ

باألمر اليسير؛ وأيضاً لقول النبي ( :أمتي ال تجتمع على ضاللة) (. )53

()55

ولم ُيقتصر على إجماع العرب ،فقد استدل ابن جني بإجماع الحجازيين

التميميين(.)58

٣4
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المبحث الثاني
االستدالل العقلي
يعد االستدالل العقلي من أهم األدلة التي اعتمدها أهل الصنعة في تقعيد أقيستهم وترسيخ
ّ
القواعد في المادة الصرفية.
وتعتمد هذه االستدالالت العقلية على التحليل والتقنين ،لكن مع هذا اإلطار العقلي الذي
فإن الغالب فيها ّأنها تعتمد على ما ورد عن العرب ،ولكن بصورة غير
يحيط بهذا االستداللّ ،
واضحة للمسموع فيها ،وفيما يلي تفصيل لهذه األدلة.
أوال  :القياس:
لغة يقالِ :قس هذا بذاك ِقياساً وقَيساً ،والمقياس :المقدار
وطلبهُ(. )80
الشيء ُ

(،)59

تتبع
وقال العلماءَّ ،
القسّ :

وهو عند األصوليين من أهل الفقه ،فقد عرفوه بقولهم(( :بيان حكم أمر غير منصوص
على حكمه بإلحاقه بأمر معلوم حكمه بالنص عليه في الكتاب والسنة))

(،)81

وقالوا أيضاً:

((إلحاق أمر غير منصوص على حكم بأمر آخر منصوص على حكم االشتراك بينهما في علّة

الحكم))(. )82

عرفه ابن األنباري بقوله(( :تقدير الفرع بحكم
أما عند األصوليين من أهل العربية ،فقد ّ
ّ
()83
األصل ،وقيل :هو حمل فرع على أصل بعلّة ،واجراء حكم األصل على الفرع)) .
وقال السيوطي(( :هو حمل غير المنقول على المنقول ،إذا كان في معناه))(. )84
المعول عليه في أغلب مسائله ،فك ّل علم ،مأخوذ
ّ
إن القياس معظم ادلة أهل العربية ،و ّ
بعضه بالسماع والنصوص ،وبعضه باالستنباط والقياس(. )85
إن القياس قديم ومعروف عند العرب من قبل أن ينشأ علم العربية وعلم أصول الفقه ،فهذا
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  يبعث كتاباً إلى أبي موسى األشعري  يوصيه بقوله:

((اعرف األشباه واألمثال وقس األمور))(. )83

وللقياس أربعة أركان :أصل ،وهو المقيس عليه ،وفرعٌ  ،وهو المقيس ،وحكم وعلّة

جامعة( ،)85ومن شروط المقيس عليه :أن ال يكون شاذاً خارج عن سنن القياس ،فما كان كذلك
ق)
نو َ
صو َ
ب ،واستَ َ
حوَذ ،واستّ َ
ال يجوز القياس عليه ،كتصحيح( :استَ َ
٣4
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وأقسام القياس أربعة:
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حمل الفرع على األصل و حمل األصل على الفرع ،وحمل نظير على نظير ،وحمل ضد على
ضد.
 حمل الفرع على األصل :وهذا هو األصل في القياس ،ويسمى أيضاً بـ(القياس

المساوي)

()89

؛ أي للمساواة بين المحمول والمحمول عليه ،ومن ذلك :ما ذهبوا فيه إلى زيادة

األلف والنون في نحو( :سكران ،وغضبان) ألنهما وصف ،والوصف مشابه للفعل ،لذا حمل

الفرع على األصل ،والفعل بالزيادة أقعد(. )90

واستدلوا على زيادة همزة (أحمر) برده إلى األصل فهو مأخوذ من (الحم ِرة) (فالحمرة) هي

األصل(. )91

إن هذا النوع من القياس ليس مما هو معتاد ،ولكن قد
 حمل األصل على الفرع:
ّ
ُو ِج َد عند أهل التصريف ،ويسمى هذا النوع من القياس أيضاً بـ(األولى) ( )92؛ أي بمعنى :إذا
وم ْن ،وا ْذ)
ثبت الحكم للفرع ،فاألصل أولى به ،من ذلك :ما جاء في األسماء
ّ
المبنية ،نحوَ ( :ك ْمَ ،

وبل ،وقَد) ،واّنما كان ذلك فيها لمضارعتها الحروف( ،)93فهي اشبهت
سواكن األواخر( ،كهَلَ ،
الحروف من جانبين األول ّإنها على حرفين ،والثاني ساكنة اآلخر.

مت
ومن أمثلة هذا القياس ،ما ذكره السيوطي بأن المصدر يع ّل إلعالل فعله نحو( :قُ ُ
ت ِق َواماً) ( ،)94وقد عقد ابن جني في خصائصه باباً في
ِق َياماً)،
(قاو ْم ُ
ّ
ويصح لصحة فعله ،نحوَ :
غلبة الفروع على األصول(. )95

 حمل النظير على النظير :يرد هذا النوع من األقيسة كثي اًر في كتب التصريف ،ويطلق
()93
ِ
جرعاً،
عليه( :المساوي)
ايضاً ،أو الشبه ،مثال ذلك ما استدل به ابن جني من ّ
أن( :ه َ
وِهبلَعاً ،وِهرَك ْولَةً) الهاء فيها غير زائدة ،وان جاءت بمعنى( :الجرع ،والبلع ،والركل) ،حمالً على
ث) ،وقالواِ :
(د َمثر) أيضاً ،وللطول المنبسط:
(د ِم ٌ
اللينَ :
نظائرها في كالم العرب ،كقولهم للمكان ّ
أن يكون الراء من حروف الزيادة(. )95
ْ
ألنه نظير ِ
فع َل في الثالثي(.)98
ويختص بناء(فُ ْعلِل) من الرباعي بالرباعي باألفعال؛ ّ
ّ
 حمل الضد على الضد :ورد هذا القياس عند أهل التصريف على قلّة ،ويطلق عليه

()99
ألنه نقيض وشأن النقيض المباينة في الحكم ال الموافقة ،ومن ذلك
أيضاً بـ( :قياس األدون) ؛ ّ
أن
ما جاء في أداة التعريف على ّأنها حرف واحد ،قال ابن جني(( :ويد ّل أيضاً عندي على ّ

أن التنوين يد ّل على
حرف التعريف قياسه أن يكون على حرف واحد؛ ّ
ألنه نقيض التنوين ،وذلك ّ
التنكير ،والالم تد ّل على التعريف ،فلّما كان التنوين حرفاً واحداً ،كان قياس حرف التعريف أن
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يكون حرفاً واحداً))( ،)100وغالباً ما يستعمل هذا النوع من االقيسة في التضاد من جانب المعنى

سواء كان المثال صرفياً أم نحوياً.

وقد تحدث ابن جني عن حمل الضد على الضد ،وهم يجرون الشيء مجرى نقيضه ،كما

يجرون مجرى نظيره ،فقالوا( :طويل) على وزن(قصير) ،وكذلك( :قائم وقاعد ،ونهض وجلس،

وخفيف وثقيل) (. )101

ألنه يحمل الضد
أن هذا القياس مستعمل بكثرة عند النحويين في أقيستهم؛ ّ
ويجد الدارس ّ
غالباً على المعنى ،نحو( :تعريف ،وتنكير) و(قلّة ،وكثرة) و(نفي ،واثبات) وغيرها من المعاني
ِ
أن النحو أغزر من التصريف بهذا القياس.
المتناقضة ،وكما ُذكر سالفاً ّ
ثانيا  :العلّة:
(،)102

وقيل أيضاً:

العلّة :المرض ،وصاحبها معت ّل ،ويقال :رج ٌل ُعلَلَةٌ؛ أي :كثير العلل
العلّة :هي حدث يشغل صاحبه عن حاجته ،كأن تلك العلة صارت شغالً ثانياً منعه عن شغله

األول(. )103

أما في اصطالح أهل الشريعة فهو(( :األمر الجامع بين األصل والفرع ،الذي من أجله
ّ
()104
.
شرع الحكم منصوصاً عليه أو غير منصوص))
عما ورد ،في اصطالحاتهم فهو :فرع يحمل على
وال يبتعد تعريف العلّة عند أهل العربية ّ
األصل بالعلّة التي ُعلّق عليها الحكم في األصل( ،)105وقد أستوفى الكالم عن العلّة في كتب
األصول بما استوفى الغاية ،ومنهم :ابن جني ،وابن األنباري ،والسيوطي(. )103

وتتعدد العلل عند أهل التصريف بحسب تعليالتهم للمسألة الصرفية ،وسيأتي ذكر كل علّة

في موضعها ،بتوفيق اهلل.

ألن علم
أ-
إن مراعاة المعنى يرد كثي اًر في استداللهم؛ ّ
علّة مراعاة المعنىّ :
ألن فساد المعنى وصالحه يحدد مستوى قبول المسألة
العربية
مبني على المعنى ومعتمد عليه؛ ّ
ّ
عندهم ،وتأتي علّة المعنى عند أهل التصريف لبيان الحرف الزائد من األصلي ،من ذلك ما
ِ
وم ْعٌز) فتذهب
(م َعٌزَ ،
استد ّل به ابن جني على زيادة األلف في(م ْع َزى) ّأنهم يقولون في معناهَ :
األلف في االشتقاق(. )105
ٍ
(دالمص) الميم فيها
وتفيد علّة المعنى في معرفة األوزان ،من ذلك ما قاله الخليل في

زائد؛ ألنه بمعنى (دالص) (. )108
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س) (ِ ،)109
واستدلوا على أن وزن ِ
(ه ْرَما ٍ
ألنه من معنى الهرس(. )110
(ف ْع َمال) ؛ ّ
ّ
إن هذه العلل النوعية هي ما ورد من أحكام ولكن ليست أوصافاً؛
ب -العلل
ّ
النوعيةّ :
واّنما علل لبيان السبب في الحكم ،وقد تعددت العلل النوعية عندهم ،ومنها:
أن األسماء تأتي على خمسة أحرف ال زيادة
قوة :من ذلك :ما جاء في ّ
 علّة ّفيها؛ لقوتها ،وال يكون ذلك في األفعال(. )111

أن الثالثي أكثر أبنيةً من غيره:
 علّة عـدل :ومن أمثلة ذلك :ما استدلوا به على ّألنها أعدل االصول))(. )112
تصرف ذوات الثالثة في كالمهم؛ ّ
ّ
((إنما كثر ّ
ألن
 علّة ضعف :من ذلك :حذف الهمزة من(سواية) واألصل( :سوائية) ؛ وذلك ّالالم أضعف من العين(. )113

اهية :من ذلك ما اورده ابن جني :ومنعوا االبتداء بالزائد في ذوات األربعة؛
 علّة الكر ّأيضاً( ،)114ومنع ابن جني في المكرر أن
لكراهية االبتداء بالزوائد فيها ،وكذلك ذوات الخمسة ً
فاء أو الماً؛ لكراهية االبتداء بالهمزة مع تكريرها(. )115
تكون الهمزة ً
الكمية :تعد األحكام الكمية من أهم المصطلحات التي تستعمل في المادة
ت -العلل
ّ

إما وصفاً لمسألة معينة ،أو علّة لوصف آخر ،وغالباً ما
الصرفية ،فهي ال تخلو من أن تكون ّ
الكمية عند أهل التصريف ،ولكن ال تعدو من أن
تأتي علّة لوصف نوعي ،وقد تعددت العلل
ّ
إما علّة كثرة ،أو علّة قلّة وان تعددت أسماؤها ،وفيما يأتي ذكر ألشهرها.
تكون على أحد ضربين ّ
(ض ْيفَناً) على وزن (فَ ْي َع ٍل) ،ال على وزن
 علّة كثرة :من ذلك :ما ذهبوا إلى ّأن َ

ألن (فَ ْي َعالً) أكثر في الكالم(. )113
(فَ ْعلَن) ؛ ّ
ألنها أق ّل ما يكون عليه الكالم
 علّة قلّة :من ذلك :كثرة أبنية الثالثي؛ ّالمتمكن(.)115

ث -علّة استثقال :استعمل الصرفيون هذه العلّة في تعليل بعض المسائل الصرفية ،وال

يكاد الدارس أن يجد كتاباً صرفياً إالّ وقد احتوى على هذه العلّة ،ومن ذلك :ما جاء في جمع
اص ٌل) ،وأصل هذا الجمع( :وو ِ
اصل) ،قولهم( :أو ِ
(و ِ
اصل) قلبت الواو همزة ؛ لثقل اجتماع واوين
َ
َ
()118
.
في كلمة واحدة

وو َل) ،وعند أبي الحسن
وصاغوا من (القول) على وزن (ا ْف َع ْو َع َل) ،فقال سيبويه( :ا ْق َّ
األخفش( :ا ْق َوّيل) ،واألصل ما قاله سيبويه ،ولكن األخفش استثقل ثالث واوات فقلبت الواو
ياء(. )119
المدغمة ً
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ألن
ج -علّة تخفيف :تعد علّة التخفيف أو االستخفاف في مقابل علّة االستثقال؛ وذلك ّ
ألن العربي في غالب
الهروب من الثقل هو لتحقيق الخفة ،وعلّة التخفيف موجودة عند العرب؛ ّ
أن همزة الوصل في الم التعريف تحذف في الوصل؛ وذلك
األمر يميل إلى الخفة ،من ذلكّ :

لضرب من التخفيف(. )120

ح -علّة استغناء :علّة االستغناء واردة عند أهل الصنعة ،ومفادها هو :االستغناء عن

استغناء
ع)
(وَذ َر ،وال َوَد َ
(ي َذ ُرَ ،
شيء واالكتفاء بشيء أخر ،من ذلك :قولهمَ :
ً
وي َدعُ) ،ولم يقولواَ :
عنهما بـ(تََر َك) (. )121
خ -علّة شبه :تكون هذه العلّة بين مسألتين قد تشابها في شييئن أو أكثر ،وهذه العلّة

أن الشبه ال ُيشترط فيه المجانسة في
قريبة جداً من علّة الحمل على النظير؛ لكن الفرق بينهما ّ
أما النظير فهو :ما يقابل نظيره في جنس أفعاله وهو متمكن
كل شيء بين المشبه والمشبه بهّ ،
منها ،كالنحوي نظير النحوي( ،)122لذا حمل الفعل على الفعل ،واالسم على االسم ،وقالوا :نظيره،
أما ما ورد من أمثلة الشبه ،فهو :ما جاء من األسماء مبنياً لعلّة
وقد ّ
مر ذكر أمثلة النظيرّ ،
ألنها على حرفين ،وساكنة االواخر ،مثل:
وم ْن ،واذ) فقد أشبهت الحروف؛ ّ
الشبه ،مثلَ ( :ك ْمَ ،

وب ْل ،وقَ ْد)(.)123
َ
(ه ْلَ ،

إن علّة الجوار أو األتباع تأتي في المسائل الصرفية غالباً
د -علّة جوار أو أتباعّ :
(ي ْس ُروعٌ) ،فمنهم من يضم الياء
فع ٍل) ،كقولهمَ :
في الحركات ،من ذلك :ما جاء على وزن َ
(ي ُ
(،)124
ألن األتباع في كالم
(ي ْس ُروعٌ)
وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى؛ ّ
إتباعاً لضمة الراء ،فيقول ُ
ط ِر( :قُطٌُر) فضموا الطاء لضمة القاف(.)125
العرب شائع مستفيض أال ترى أنهم قالوا للقُ ْ
ألنها تقع على الحركات ،لكن
ذ -علّة صوتية :وهذه العلّة مشابهة لعلّة األتباع؛ ّ

األتباع فيها يأتي ألجل الصوت من ذلك قولهم:
(فَ ِع ٍل) ؛ ولكنهم كسروا فاء الفعل إتباعاً من أجل
(ج ِر ٍ
يب ،وقَِف ٍ
يز)
ومما يؤيد ذلك ّأنه ال يجوز فيَ :
من حروف الحلق(. )125

ِ
ك ،ونِ ِغٌر) وأصل بنائه على
(رُج ٌل ِجئٌِز،
ورمح ٌ
َ
(،)123
حرف الحلق ،كما قالواِ :
(ش ِع ٌير ،وبِ ِع ٌير)
ألنه ليس ثاني حروفهما حرفاً
كسر فاء الفعل؛ ّ

ر -علّة إلزام :علّة اإللزام من األدلة القوية ،ومن ذلك :ما استد ّل به ابن عصفور،
(ص َم ْح َم ٍح) كما قال ابن جني ،وان كان هذا الباب
على ّ
(ح َزْن َزٍنَ ،
أن َ
ص ٍن) ،ليس من باب َ
ص ْن َ
وع َ

ألن زيادة النون ثالثة ساكنة الزمة فيما
أوسع من غيره ،لذا قضى بزيادة النون في هذا البناء؛ ّ
()129
عرف له اشتقاق( ،)128ثم يؤكد على قوة اللزوم ،بقوله(( :ودليل اللزوم أقوى من دليل الكثرة))

.
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ز-

علّة إلحاق  :وهو إلحاق بناء ببناء آخر من خالل زيادة في الحروف ،من ذلك

وص ْي َرف) فالواو والياء فيهما زائدتان؛
قول ابن جني(( :فما ِزيد فيه لإللحاق كثير ،منه( َك ْوثَرَ ،
(س َم ْي َدع) الياء فيه
ألنهما من الكثرة والصرف ،وهما ُملحقتان َ
وسْلهَب)  ...ومن ذلكَ :
(بج ْعفَرَ ،
(،)130

زائدة ملحقة بفَ َرْزَدق ،ومثاله( :فَ َعْيلَل) ))...
الملحق به؛ لضرب من التوسع في اللغة(.)131

واإللحاق ّإنما هو زيادة في الكلمة تبلغ بها زنة

باعي
س -علّة التباس :من ذلك(( :علّة ّ
ضم أول مضارع الرباعي ،وترك الفتح في الر ّ
َفع ّل) بمضارع الثالثي المكسور العين ،ولئال يلتبس ذو التاء من
لئال يلتبس مضارع (أ َ

(،)132
ض ّم أول مضارع
و(فاع َل) ،و(فَ ّعل) المعتلة الالمات بالمصدر))...
مضارع(فَ ْعلَل)،
واّنما ُ
َ
الرباعي لئال يلتبس مع مضارع الثالثي المفتوح األول ،ولكي ال يلتبس مضارع الرباعي المعتل

الالم مع المصدر ايضاً.

(م ْرَم ِريِت)
ش -علّة عدم النظير :من ذلك :ما جاء في أوزان بعض الكلمات ،كقولهمَ :
فمثاله من الفعل (فَ ْعفَ ِعيل) فتكررت الفاء والعين ،وال نظير لهذا الكلمة( ،)133وفي هذا ال يستطيع
أحد االعتراض على الوزن؛ وذلك للعلّة المذكورة.
ٌ
(م ْرَم ِريس) فهو حرف شاذ ،ال نظير له(. )134
ومن ذلك أيضاًَ :
ص -علّة اجتماع أو التقاء :وتأتي هذه العلّة غالباً في التقاء الساكنين ،من ذلك ما

أورده ابن عصفورّ :أنهم أبدلوا األلف همزةً على غير قياس ،ف ار اًر من اجتماع الساكنين ،كقولهم
(دأَبَّة ،و َشأَبَّة)(. )135
(دابَّة ،و َشابَّة) ،فيقولونَ :
فيَ :
ض -علّة وزن :ترد هذه العلّة عند أهل التصريف في تعليالتهم على بعض المسائل،
ِ
وزن(ع ْزِو ٍ
ِ
ألنه إن جعل
يت)
أن
هو(ف ْعلِ ٌ
يت) ؛ ّ
من ذلك :ما استدل به أبو عثمان المازني على ّ
نه(فع ِويالً) وليس شيء من األسماء على ِ
ِ
(ف ْع ِو ٍ
يل) ( ،)133ومعرفة الوزن ينفع
التاء أصالً ،كان وز ْ

في معرفة الحروف الزائدة من األصل ،وهذه العلّة مختصة باألصول الصرفية ،ويمكن االستفادة
منها في معرفة األسماء المصروفة والممنوعة.

ب) ألمرين :أحدهما ّأنها
ـ(ض َر َ
ط -علّة أصل وفرع :من ذلك قول العيني(( :ومثّل ب َ
من ذوات الثالثة ،وأقل ما يكون الفعل عليه ثالثة حروف ،والقليل أصل ،والكثير فرع عليه ولذا

ابتدأ باألصل))(. )135
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فع ُل) بفتح العين في الماضي
ومن ذلك أيضاً :ما جاء في سبب تقديم باب(فَ َع َل َي َ
ألن الفتح أصل
والمضارع على باب( :فَ ِرَح َي ْف َرُح) بكسر عين ماضيه وفتح عين مضارعه؛ ّ
والكسر فرع ،واألصل مقدم على الفرع(. )138
أن علل النحو
أن العلل أكثرها تشترك بين النحو والصرف ،مع ّ
وال بد من االشارة إلى ّ
تفوق قليالً العلل الصرفية(. )139

ثالثا  :إجماع أهل العربية:
إن المراد في قولهم إجماع أهل العربية ،هو(( :إجماع نحاة البلدين :البصرة و
ّ
()140
ويعد هذا الدليل من أقوى األدلة التي أعتمدها أهل الصنعة ،قال ابن جني:
،
الكوفة))
ّ

أن إجماع أهل البلدين ّإنما يكون حجة أذا أعطاك خصمك يده أال يخالف المنصوص،
((اعلم ّ
()141
والمقيس على المنصوص ،فأما إن لم ِ
ألن
يعط يده بذلك فال يكون إجماعهم حجة عليه))
؛ ّ
ّ
()142
 ،واجماع أهل العربية لهُ األثر الجلي في االستدالل واالستنباط
مخالفة المتقدمين ال تجوز
وتقعيد القواعد الصرفية.

تقدم التأليف في الدرس الصرفي ،ويشترط في
أن هذا الدليل بدا واضحاً كلما ّ
ويجد الدارس ّ
االستدالل بهذا الدليل من أهل التصريف أم اًر ،وهو :االستقراء آلراء أهل الصنعة؛ ليتحقق

صل القول في هذه المسألة بما ال يدع مجاالً للزيادة(. )143
إجماعهم في مسالة ما ،وقد فُ ّ

أن إجماع أهل العربية لم يكن صاد اًر عن أهواء وأباطيل ،بل
وال ّ
بد من اإلشارة إلى ّ
ِ
بشروطه(. )144
حجة ودليل قاطع
صادر عن أساس واستدالل ،وهو بذلك ّ
أن األسماء الرباعية التي ال زيادة فيها تجيء على ستة
من ذلك قول ابن جني(( :اعلم ّ
تجاذبه الخالف ،وهي( :فَ ْعلَ ٌلِ ،ف ْعلِ ٌل ،وفُ ْعلُ ٌل،
أمثلة ،خمسة وقع عليها أجماع أهل العربية ،وواحد
َ
(،)145
ب) ( ،)143ومنهم
وِف ْعلَ ٌّل ،وفُعلَ ٌل))).
(ج َ
خد ٌ
أما ما تجاذبه الخالف ،فهو( :فُ ْعلَ ٌل) ،كقولكُ :
ّ
من يطلق على اإلجماع ،األطباق (. )145
رابعا :استصحاب الحال0 :
االستصحاب لغة :مالزمة الشيء ،ومن هنا قيل(( :استصحبت الحال إذا تمسكت بما

كأنك جعلت تلك الحالة مصاحبة غير مفارقة))( . )148وفي اصطالح األصوليين من
كان ثابتاً ّ
بناء على ثبوته في الزمان األول ،حتى يقوم
أهل الفقه(( :هو حكم لثبوت أمر في الزمان الثانيً ،
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(،)149

الدليل على التغيير))

العلماء.

حجة معتمدة عند أكثر
أن االستصحاب ّ
ومن هذا التعريف يتّضح ّ

يقر
ولم يبتعد األصوليون من أهل العربية عن تعريف األصوليين من أهل الفقه فكالهما ّ
باستصحاب األصل ،حتى يقوم دليل آخر يغيره ،ومن تعريفات أهل العربية فيه ،قال ابن

األنباري(( :إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في األصل عند عدم دليل النقل عن األصل))(.)150

تحدث عن استصحاب الحال من أهل العربية ابن جني ،فقد أفرد له باباً
إن ّأول من ّ
ّ
خاصاً اسماه(( :باب في إقرار األلفاظ على أوضاعها األول ،ما لم يدع دا ٍع إلى الترك
والتحول))(. )151

واالستصحاب على أربعة أنواع(. )124
أ-

استصحاب حال الفعل.

ب-

استصحاب حال العموم إلى ورود مخصص.

ث-

استصحاب أمر د ّل الشرع على ثبوته ودوامه.

ت-

استصحاب حكم اإلجماع.

وهذه األقسام األربعة تستعمل في األحكام الشرعية.
وقد اختلف العلماء في قوة االحتجاج واالستدالل بهذا األصل ،فمن العلماء من لم يع ّده من
أن استصحاب الحال دليل معتبر عنده.
األدلة ،كابن جني ،إالّ ّأنه أفرد باباً له ،وهذا يد ّل على ّ
عده ثالث أصل من األصول ،بعد( :النقل ،والقياس) ،وقال فيه:
أما عند ابن األنباري ،فقد ّ
ّ
()153
.
((واستصحاب الحال أحد األدلة المعتبرة))
أن :استصحاب الحال من األدلة المعتبرة ،والمراد به استصحاب
وفي موضع آخر يذكر ّ
حال األصل في األفعال وهو البناء ،حتى يوجد ما يوجب األعراب(. )154
ومع ما ُذ ِكر من آراء في اعتبارية االستصحاب واالعتداد به عند ابن األنباري ،إالّ ّأنه

يقول في موضع آخر :واستصحاب الحال من أضعف األدلة ،لذا ال يجوز التمسك به إن كان

(،)155
أن استصحاب الحال دليل معتبر
هناك دلي ٌل
((وهذا ما يد ّل عن طريق مفهوم المخالفة ّ
ألن ما كان فيه سماع أو قياس
وحجة نحوية على ما هو أضعف منه ،فإن لم يكن كذلك فال ؛ ّ
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(،)153

وهذا ما ينطبق تماماً

أن
أن استصحاب الحال ثاني األدلة؛ ّ
وحجته في ذلكّ ،
تمام حسان إلى ّ
وقد أشار الدكتور ّ
ويعرف منه المطرد والشاذ ،ويجري عليه
القياس ال يكون إالّ بعد أن
ّ
يتضح األصل والفرع ُ
االستقراء ثم يخضعها للتصنيف(. )155

حجته تنطبق على جميع األدلة العقلية من( :قياس،
ألن ّ
وهذا الذي ذهب إليه فيه نظر؛ ّ
ألن جميعها تخضع وتستند إلى السماع ،ولهذا الموضوع ادلته
واستصحاب حال ،واستحسان) ؛ ّ

وتفصيالته وليس هذا محل بيانها(. )158

أن االستصحاب دليل معتبر بعد القياس والعلل ،ويمكن
مما سبق يستشف الباحثّ ،
رد المبدل منه ،و(اإلعالل)
االستدالل به في المادة الصرفية ،بأبسط األمثلة ،مثل( :االبدل) بعد ّ
رد المحذوف ،ومن ذلك :عند صياغة فعل
رد الحرف
ّ
المعل إلى أصله ،و(الحذف) بعد ّ
بعد ّ
وم) فعند
مضارع من الفعل األجوف ،نحو( :قَ َ
وب َ
ويبِيعَُ ،
(يقُو ُلَ ،
ام) فتقولَ :
الَ ،
وي ُ
اعَ ،
ص ُ
وص َ

الصياغة قد ُرّدت األلف إلى أصلها ،هذا مفهومه من خالل اإلطار العام لالستصحاب ،فهو:
استصحاب حال األصل.
أن االستصحاب واالستدالل به يتحقق جلياً من خالل اإلطار الخاص له،
ويرى الباحث ّ
وهو أن يرد استعما ٌل ،استصحب فيه القائل حال األصل ،مع وجود استعمال آخر أكثر شيوعاً،

من ذلك قول الشاعر( [ )159من الطويل ]:

ص َد ْد ِت فأطو ِ
لما
لت ُّ
الص ُد َ
َ
َ
ود وَق ّ

صا ٌل على طُ ِ
ول ُ ِ
وم
ِو َ
الص ُدود َي ُد ُ

لكنه استصحب حال أصل األلف وهو الواو؛
أن يقول( :فأطلت) وهو الشائعّ ،
فالقياس فيه ْ
اف،
أصل(استَقَام ،استَ ْق َوَم)
أن
ألنه من(طَ َ
و(أخ َ
َ
ّ
الَ ،يطُو ُل) ؛ واستدلوا بهذا البيت على ّ
ْ
()130
ف) .
ْ
أخ َو َ
ٍ
ي) فردوا المحذوف وهو الم
ومن ذلك أيضاً :ما جاء في النسب إلى (يد) ،فقالوا َ
(ي َد ِو ّ
الكلمة(.)131
(حْبلَى) ،قال ابن
ومن ذلك أيضاً :ما جاء في جمع المقصور باأللف والتاء ،كقولهمُ :
يات) ( ،)132فقد استصحب حال األلف فهي منقلبة عن ٍ
ياء.
(حْبلَ ٌ
ُب ّري صوابهُ :
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خامسا :االستحسان:
(،)133

عدة حسناً
االستحسان :من الحسن ،وهو ضد القبيح ،ويقال :استحسن الشيء إذا ّ
وقالوا فيه :هو استخراج المسائل الحسان ،وهو أشبه ما قيل فيه هنا وان أكثروا فيه(. )134

عرفوه بالكثير من التعريفات ،ولع ّل
أما في اصطالحات أهل الفقه من األصوليين ،فقد ّ
ّ
أن الحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى
أبينها هوْ :
((أن يدل المجتهد عن ّ
يقتضي العدول عن األول))(. )135

وعند أهل العربية هو(( :ترك قياس األصول لدليل ،ومنهم من قال :هو تخصيص

العلّة))(.)133

ِ
((وجماعه أن علته ضعيفة غير
أما عن األخذ واالحتجاج به ،فقد ذهب ابن جني فيه:
ّ
()135
.
أن فيه ضرباً من األتساع والتصرف))
مستمسكة إال ّ
وحجة بالغة شرط استناده ،أو تخصيص علّة فإن
وعلى هذا يكون االستحسان دليالً قائماً ّ
(،)138
أما ما ُح ِكي عن
لم يكن كذلك فال يعتد به
وهذا ما ذهب إليه ابن األنباري بقوله(( :و ّ
ويتضح
أن االستحسان هو ما يستحسنه اإلنسان من غير دليل فليس عليه تعويل))(،)139
ّ
بعضهم ّ

من هذا ّأنه ليس كل ما يرد فيه قولهم( :أحسن ،أو مستحسن) ،وغيرها من األلفاظ الدالة على
أن يكون االستحسان هو
يعتد به إالّ إن
االستحسانّ ،
حجة ودليل ،والعلّة فيهْ ،
صاحب المثال ّ
َ
العلّة ،من ذلك قول السيوطي(( :تركك األخف إلى األثقل من غير ضرورة ،نحو( :الفَتْ َوى،
()150
عده السيوطي من االستحسان.
فإنهم قلبوا الياء هنا واواً من غير علّة قوية))  ،وقد ّ
والتقوى)ّ ،
ومن ذلك قول الشاعر( [ )151من الطويل ]:
ِحمى ال ُي ُّ
هر إالّ بإذننا
حل ّ
الد ُ
ً

المياث ِ
ق
ام َع َ
قد َ
وال َنسأ ُل األقو َ

((فإن الشائع في جمع ميثاق (مواثق) ،برد الواو إلى أصلها؛ لزوال العلّة الموجبة لقلبها
ّ
إن
ياء ،وهي الكسرة ،لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب ،وان زالت العلّة من حيث ّ

الجمع تابعٌ لمفرده إعالالً وتصحيحاً))(. )152

ورّبما ورد االستحسان في الكتب الصرفية وان لم يشيروا إليه تصريحاً ،من ذلك قول
الشاعر( [ )153من الطويل ]:
القماءةَ ِذلّ ٌة
أن
تََب ّين لي ّ
َ
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(طويل) على ِ
ِ
(طو ٍ
ٍ
ألن الواو قوية في المفرد بالحركة
ألن جمع
ال) ؛ ّ
واالصل( :طوالها) ؛ ّ
()154
ألن الواو في المفرد لم تقلب
فتثبت
ياء من غير علّة؛ ّ
 ،فقد استحسن الشاعر قلب الواو ً
فاألولى أن ال تقلب في الجمع.
(ص َّوٌم،
ومن ذلك قولهم :في (فُ َّع ٌل) إذا كان جمعاً ،ولم يكن معتل الالم ،كقولكُ :

()155
ياء استحساناً لغير علّة.
وجيَّعٌ)
(ج ّوعٌُ ،
َّم) و ُ
فجاز لك أن تقلب الواو ً
ُ
وصي ٌ

وأيضاً قول الشاعر ( [ )153من البسيط ]:
َهالّ ُن ِهيتُم ُع َويجاً عن ُمقَا َذ َع ِتي

ِ
صي ِ
َّاب
ير ُ
المقَ ّذ َدع ّياً َغ َ
َع ْب َد َ

ولكنهم
(ص َّواباً)ّ ،
ص ُ
(ص َ
وب) ،فقياسه أن يكون ُ
اب َي ُ
(صَّياب) من َ
((فيحتمل أن يكون ُ
آثروا الياء استحساناً ال وجوباً. )155())...
وأمثلة االستحسان في الخصائص كثيرة( ،)158وهو دليل مأخوذ به في علم العربية ،وا ّن
جلّة العلماء قد استدلوا به ،وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصى في كتبهم.

الخاتمة
بعد هذا االستقصاء وتتبع األدلة التي استند اليها الصرفيون في احكامهم يتبين للقارئ ان

األدلة قد تنوعت وتعددت اشكالها وتتلخص نتائج البحث باآلتي:

 كان كثير من األدلة مستمد من جوهر الفكر النحوي في االستدالل الن الصرف لم يكن
منفصال تماما في بدايات نشأة علوم العربية

 كانت األدلة منقسمة على نقلية وعقلية وكل فرع منها على اشكال فالنقلية منها القرآن
الكريم والقراءات والحديث النبوي واالشعار واالمثال واالقوال ومختلف النثر عند العرب،

والعقلية بين قياس وعلل واجماع لنحويين واستصحاب الحال واالستحسان

 اهتم الصرفيون كثي ار باألخذ بالقراءات القرآنية وكانت كثير من االلفاظ محط دراستهم
ألن كثي ار من القراءات يتصل بنطق اللفظة وما يؤثر ذلك على جذر اللفظة واصولها

واحرف الزيادة فيها

 االستدالل بالحديث النبوي اكثر عند الصرفيين منه عند النحويين وذلك الن اللفظة
أحيانا تجد الحديث النبوي مبني عليها فيهتم الرواي بنقلها كما هي فيطمئن الصرفي بانه

من لفظ النبي االكرم.
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 وجد البحث اتساعا في االخذ في العلل بمختلف اشكالها فكثرت ولكن ليس بكثرة تنوعها
عند النحويين.

 يجد البحث ان دراسة األدلة الصرفية ومن قبلها االحكام الصرفية عامة تحتاج لدراسات

تفصيلية تقف على تعدد االحكام وادلتها واصولها ومدى تأثرها وتأثيرها بالعلوم األخرى

كالفقه واصوله ناهيك عن النحو ونشأته.

 يقترح الباحث دراسة االحكام وادلتها عند المحدثين لما احدثوه من تفريعات وتأصيالت

ونظريات َحرّية بالوقوف عندها لمعرفة مدى امتداد األصول الصرفية القديمة عند
المحدثين من اهل الصرف.

الهوامش
()1

ينظر :الصحاح  1398/4مادة (دلل) .

()2

ينظر :مقاييس اللغة  259/2مادة (د ّل) .
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االقتراح .45
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()14

معاني القرآن للفراء .14/1
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المزهر .213/1

()13

ينظر :الحديث النبوي الشريف وأثره الدراسات اللغوية والنحوية ،للدكتور محمد ضاري .484
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المزهر .201/1
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مدرسة الكوفة للدكتور مهدي المخزومي .51
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ينظر :الكتاب .83/4

()21

الكتاب .85/4

()22

ينظر :المصدر نفسه 453،455،439،395،193،195،154،153/4وغيرها.
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()25
()28
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النشر في القراءات العشر البن الجزري .13/1

()31

النشر في القراءات  ،15/1واالتقان في علوم القرآن للسيوطي .258/1

()32

ينظر :الكتاب  ،91/4وينظر لمثل هذا االستدالل في الكتاب153، 459،338،192/4:وغيرها.

()33

قراءة نافع ،ينظر :الحجة في علل القراءات السبع ألبي علي الفارسي .213/2

()34

ينظر :دقائق التصريف ،303وينظر :والبحر المحيط ،358/1 :والدر المصون.59/2 :

()35

ينظر :الممتع الكبير ،221والبحر المحيط .332/5

()33

ينظر :المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات البن جني  59،35 /2/،95،51،44،40/1وغيرها.

()35

ينظر :تاج العروس  ،433/20مادة (جمع) .

()38

ينظر :الحجة في القراءات السبع البن خالويه،138وينظر لمثل هذا االستدالل ص331،321،250/

وغيرها.
()39

ينظر :دقائق التصريف .133

()40

ينظر :فتح المتعال على قصيدة المية األفعال لمحمد الصعيدي  ،189وفتح األقفال وضرب األمثال .145

()41

ينظر :فتح المتعال .213

()42

ينظر :تفسير الطبري .453/3

()43

ينظر :شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم .3005/5

()44

ينظر :الصحاح .258/1

()45

ينظر :تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للسيوطي .29/1

()43

موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف للدكتورة خديجة الحديثي .5

()45

البدر المنير .283/8

()48

المعجم الكبير للطبراني .35/3

()49

تاريخ آداب العرب للرافعي .245-243/2

()50

االقتراح .89

()51

ينظر :الكتاب  ،113/4واألصول في النحو  ،159/3أخرجه عبد بن حميد في المنتخب من مسنده 323

رقم الحديث  ،1055والدراية في تخريج احاديث الهداية البن حجر  51/1رقم الحديث .38
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ونسب هذا القول لبعض
ينظر :ارتشاف الضرب ألبي حيان األندلسي  ،328لم أجده في كتب الحديث ُ
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()54

ينظر :االقتراح .95

()55
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()35
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ينظر :الممتع الكبير  233،231والمثل ورد في ديوان المعاني ألبي هالل العسكري233/1

()51

ينظر :إيجاز التعريف  ،154األمثال البن سالّم  ،343ومجمع األمثال للميداني .183/2
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المنصف .94
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ينظر :المنصف .94
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ينظر :المنصف  ،44وينظر أيضاً :المصدر نفسه .55 ،50
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()135
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الخصائص .190 / 1
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43

أدلة األحكام الصرفية
()145

ا.م.د .صباح عالوي خلف

م.م رعد سرحان ذياب

المنصف  ،53وينظر لمثل هذا األجماع :المصدر نفسه  ،342وسر صناعة االعراب البن جني ،58

والمبدع .295 ،293
()143

ينظر :المنصف .55

()145

ينظر :الخصائص  ،301 /1وسر صناعة االعراب  ،384 /1وردت في مسائل نحوية.

()148

المصباح المنير  ،333 / 1معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية .139

()149

أصول األحكام .152

()150

األغراب في جدل األعراب .43

()151

الخصائص  ،459 /2ولمع األدلة .141

()152

ينظر :التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي  ،48ومعجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية .139

()153

األنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين البن االنباري 258 / 1

()154

ينظر :لمع األدلة  ،141واالقتراح .354

()155

ينظر :لمع األدلة .142

()153

االجتهاد النحوي في ضوء علم األصول .205

()155

ينظر :االصول للدكتور تمام حسان .114

()158

ينظر :االجتهاد النحوي .205

()159

هية .91
عمر بن أبي ربيعة ،ديوانه  ،358ونسب للمرار الفقعسي ،ديوانه  ،480واالز ّ
ينظر :المنصف .183

()131

ينظر :المنصف  ،85وينظر أيضاً :المصدر نفسه  ،242والمبدع  241ما جاء في مضارع (رأى) على

()132

فراج بن ناصر .553 /1
ينظر :آراء ابن بري التصريفية جمعاً ودراسة للدكتور ّ
ينظر :شمس العلوم  ،1449 / 3ومعجم اللغة العربية المعاصرة .495 /1

()134

ينظر :طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية للنسفي .89

()135

اصول الفقه لألمام محمد أبو زهرة  ،232وينظر :أصول األحكام .138

()133

لمع األدلة .134 – 123

()130

األصل (يرأى) .
()133

()135

الخصائص .134 /1

()138

ينظر  :االجتهاد النحوي في ضوء علم األصول .209

()139

لمع األدلة .134

()150

االقتراح .390

()151
()152

ُنسب إلى عياض بن أم درة الطائي ،الخصائص  ،130 / 3ونوادر أبي زيد .135
االقتراح .392

( )153أنيف بن زبان النبهاني ،الحماسة البصرية لعلي بن الحسن البصري  ،35/1وفي الخزانة ألثال بن عبدة
بن الطيب  ،488/9بروايةِ :
(طوالها) .
()154
()155
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ينظر :الممتع الكبير .320
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()153
()155
()158

تمام للمرزوقي .1035/4
حريث بن ّ
عناب ،شرح ديوان حماسة أبي ّ
اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر  ،150ومن أمثلة االستحسان ينظر :شرح الشافية للرضي .215/1
ينظر :الخصائص .235 ،232 /2 ،144 ،138 ،135 /1

ثبت المصادر والمراجع
فراج بن ناصر بن محمد الحمد -سلسلة
 -آراء ابن ّبري التصريفية جمعاً ودراسة -إعداد :الدكتور ّ

الرسائل الجامعية -المملكة العربية السعودية -الطبعة األولى 1425هـ2003 -م.

 اإلتقان في علوم القرآن -عبدالرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين السيوطي (ت911هـ) -تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم -الهيئة المصرية العامة للكتاب1394 -هـ1954 -م.
-

أثر القرآن والقراءات في النحو العربي -الدكتور :محمد سمير نجيب الّلبدي -دار الكتب

الثقافية -الكويت -الطبعة األولى 1398هـ1958 -م.
الدينوري(253هـ) -حققه وشرح أبياته محمد
 -أدب الكتاب -أبو محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة ّ

محيي الدين عبدالحميد -مطبعة السعادة -بمصر -الطبعة الرابعة 1382هـ1933 -م.
-

حيان محمد بن يوسف األندلسي (ت545هـ) -تحقيق
ارتشاف الضرب من لسان العرب -أبو ّ

وتعليق :الدكتور مصطفى النماس -مطبعة النسر الذهبي -القاهرة -الطبعة األولى 1404هـ-
1984م.
هية في علم الحروف -علي بن محمد الهروي -تحقيق :عبدالمعين الملّوحي -مجمع اللغة
 -األز ّ

العربية بدمشق -الطبعة األولى 1981م.

 إصالح المنطق -ابن الس ّكيت(يعقوب بن إسحاق) -شرح وتحقيق :أحمد محمد شاكر-وعبدالسالم محمد هارون -دار المعارف -بمصر -الطبعة األولى 1985م.
-

أصول األحكام وطرق االستنباط في التشريع اإلسالمي -األستاذ الدكتور :حمد عبيد الكبيسي-

دار السالم دمشق -بغداد الطبعة األولى 1430هـ2009-م.
 أصول الفقه -اإلمام محمد أبو زهرة -دار الفكر العربي1415 -هـ1995 -م.حسان -دار الثقافة-
 -األصول دراسة ابستمولوجية ألصول الفكر اللغوي العربي -الدكتور تمام ّ

المغرب -الطبعة األولى1401 -هـ1981-م.

 األصول في النحو -أبو بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي (ت313هـ) -تحقيق:الدكتور عبد الحسين الفتلي-مؤسسة الرسالة -بيروت -لبنان -الطبعة الثالثة 1408هـ1988 -م.

4٢

أدلة األحكام الصرفية

ا.م.د .صباح عالوي خلف

م.م رعد سرحان ذياب

رب العالمين -محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن القيم الجوزية(ت551هـ)-
 -إعالم الموقعين عن ّ

تحقيق :طه عبدالرؤوف سعد -مكتبة الكليات األزهرية -القاهرة -مصر1388 -هـ1983 -م.

قدم له وحققه :سعيد
 األغراب في جدل اإلعراب -أبو البركات كمال الدين االنباري(ت555هـ)ّ -األفغاني -مطبعة الجامعة السورية1355 -هـ1955 -م.
-

االقتراح في علم أصول النحو(ت 911هـ) -قرأه وعلق عليه :الدكتور محمود سليمان ياقوت-

دار المعرفة الجامعية1423 -هـ2003 -م.
 األمثال -أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي البغدادي(ت 224هـ) -تحقيق :الدكتور عبدالمجيدقطامش -دار المأمون للتراث -الطبعة األولى 1400هـ1980 -م.
-

اإلنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين -أبو البركات األنباري (ت555هـ)-

تحقيق :الدكتور جودة مبروك محمد مبروك -راجعه :الدكتور رمضان عبدالتواب -مكتبة الخانجي-
بالقاهرة -الطبعة األولى -د.ت.
-

إيجاز التعريف في علم التصريف -ابن مالك(ت 352هـ) -تحقيق :الدكتور حسن أحمد

العثمان -مؤسسة الريان -مكة المكرمة -السعودية -الطبعة األولى 1425هـ2004-م.
حيان أثير الدين
حيان محمد بن يوسف بن علي بن ّ
 -البحر المحيط في التفسير -أبو ّ

األندلسي(ت545هـ) -تحقيق :صديق محمد جميل -دار الفكر -بيروت1420 -هـ.
-

البدر المنير في تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في الشرح الكبير -ابن الملقن سراج الدين أبو

حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري(ت804هـ) -تحقيق :مصطفى أبو الغيط -وعبداهلل بن
سليمان -وياسر بن كمال -دار الهجرة للنشر والتوزيع -الرياض -السعودية -الطبعة األولى 1425هـ-
2004م.
-

تاج العروس من جواهر القاموس -محمد بن محمد الملقب بمرتضى الزبيدي (ت1205هـ)-

تحقيق :مجموعة من المحققين -دار الهداية -د.ت.
 تاريخ آداب العرب -مصطفى صادق الرافعي -دار ابن الجوزي -القاهرة2010 -م. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي -جالل الدين عبدالرحمن السيوطي (ت911هـ) -حققه:أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي -دار طيبة-د.ت.
حيان محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي(ت545هـ) -تحقيق :الدكتور
 -تذكرة النحاة -أبو ّ

عفيف عبدالرحمن -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -الطبعة األولى 1403هـ-
1983م.
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 تهذيب اللغة -أبو منصور محمد بن أحمد األزهري(ت350هـ) -تحقيق :محمد عوض مرعب– دار إحياء التراث العربي -الطبعة األولى 2001م.
-

التوقيف على مهمات التعاريف -زين الدين محمد المناوي القاهري (ت1031هـ)  -عالم

الكتب -القاهرة -الطبعة األولى 1410هـ1990 -م.
-

جامع البيان في تأويل القرآن(تفسير الطبري) -محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ،أبو جعفر

الطبري(ت310هـ) -تحقيق :أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة -الطبعة األولى 1420هـ2000 -م.
 جامع الدروس العربية -مصطفى بن محمد سليم الغالييني(ت1334هـ) -المكتبة العصرية-بيروت -الطبعة الثامنة والعشرون 1414هـ1993 -م.
-

الحجة في علل القراءات السبع -أبو علي الحسن بن الغفار الفارسي النحوي (ت355هـ)-
ّ

معوض -شارك في تحقيقه :الدكتور أحمد
تحقيق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود -الشيخ علي محمد ّ

عيسى حسن المعصراوي -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الطبعة األولى 1428هـ2005 -م.

 الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية -الدكتور محمد ضاري حمادي-مؤسسة المطبوعات العربية -الطبعة األولى 1402هـ1982 -م.
 الحماسة البصرية -علي بن الحسن البصري -تحقيق مختار الدين أحمد -عالم الكتب-بيروت -الطبعة الثالثة 1983م.
ولب لسان العرب -عبدالقادر بن عمر البغدادي -تحقيق وشرح :عبدالسالم محمد
 -خزانة األدب ّ

هارون -مكتبة الخانجي -القاهرة -الطبعة الثالثة 1989م.

 الخصائص -صنعة أبي الفتح عثمان بن جني(ت392هـ) -تحقيق :محمد علي النجار -دارالشؤون الثقافية العامة -بغداد -العراق -الطبعة الرابعة 1990م.
-

الدراية في تخريج أحاديث الهداية -أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن حجر

العسقالني(ت852هـ) -تحقيق :السيد عبداهلل هاشم اليماني المدني -دار المعرفة -بيروت -د.ت.
 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -أبو العباس شهاب الدين أحمد بن يوسف المعروفبالسمين الحلبي(ت553هـ) -تحقيق :أحمد محمد الخراط -دار القلم -دمشق -د.ت.
 دقائق التصريف -أبو القاسم بن محمد بن سعيد المؤدب(ت بعد 338هـ) -تحقيق :د.حاتمصالح الضامن -دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع -دمشق -سوريا -الطبعة األولى 1425هـ-
2004م.
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ديوان عمر بن أبي ربيعة -قدم له ووضع هوامشه وفهارسه :الدكتور فايز محمد -دار الكتاب

العربي -بيروت -الطبعة الثانية 1413هـ1993 -م.
-

ديوان المرار بن سعيد الفقعسي( -ضمن شعراء أمويون) -تحقيق :نوري حمودي القيسي-

عالم الكتب -بيروت -ومكتبة النهضة العربية -بغداد -الطبعة األولى 1985م.
-

ديوان المعاني-أبو هالل الحسن بن عبداهلل العسكري(ت 395هـ)-دار الجيل/بيروت-د.ط-

د.ت.
 سر صناعة اإلعراب -أبو الفتح عثمان بن جني(ت392هـ) -تحقيق :الدكتور حسن هنداوي-دار القلم -دمشق -الطبعة األولى 1985م.
 شرح الشافية ابن الحاجب -الخضر اليزدي (ت :بعد 520هـ) دراسة وتحقيق -حسن أحمدالحمدو العثمان -أطروحة دكتوراه -كلية اللغة العربية -جامعة أم القرى -المملكة العربية السعودية-
1413هـ1993 -م.
 شرح ديوان حماسة أبي تمام -أبو علي أحمد بن الحسن المرزوقي (ت421هـ) -علق عليهوكتب حواشيه :غريد الشيخ -وضع فهارسه العامة -إبراهيم شمس الدين -دار الكتب العلمية -بيروت-
لبنان -الطبعة األولى 1424هـ2003 -م.
 شرح شافية ابن الحاجب -محمد بن الحسن الرضي االسترآباذي (ت383هـ) -تحقيق وشرح:محمد نور الحسن -محمد الزفزاف-محمد محيي الدين عبدالحميد-دار الكتب العلمية -بيروت 1955م.
العزي في فن التصريف -مسعود بن عمر سعدالدين التفتازاني -شرح
 شرح مختصر التصريف ّوتحقيق :الدكتور عبدالعال سالم مكرم -المكتبة األزهرية للتراث -الطبعة األولى 1421هـ2001 -م.
 شرح المراح في التصريف -بدرالدين محمود بن أحمد العيني (ت855هـ) -تحقيق :الدكتورعبدالستار جواد -مطبعة الرشيد -بغداد -د.ت.
-

شرح الملوكي في التصريف -صنعة ابن يعيش (ت343هـ) -تحقيق :فخرالدين قباوة -مطابع

المكتبة العربية -حلب -الطبعة األولى 1393هـ1953-م.
-

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم -نشوان بن سعيد الحميدي اليمني (ت553هـ)-

تحقيق :الدكتور حسين بن عبداهلل العمري -مطهر بن علي اإلرياني -الدكتور يوسف محمد عبداهلل-
دار الفكر المعاصر -بيروت -لبنان -الطبعة األولى 1420هـ1999-م.
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-

حماد الجوهري الفارابي
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -أبو نصر إسماعيل بن ّ

(ت393هـ) -تحقيق :أحمد عبدالغفور عطاء -دار العلم للماليين -بيروت -ط1405 /4هـ.1985-

 صحيح البخاري -محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي -تحقيق :محمد زهير بنناصر الناصر -دار طوق النجاة -الطبعة األولى1422هـ.
 صحيح مسلم -مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري(ت231هـ) -تحقيق :محمدفؤاد عبدالباقي -دار إحياء التراث العربي -بيروت -د.ت.
 ضحى اإلسالم -أحمد أمين -مكتبة النهضة المصرية -الطبعة السابعة -د.ت. طلبة الطلبة -عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل ،أبو حفصة نجم الدينالنسفي(ت535هـ) -المطبعة العامرة -مكتبة المثنى -بغداد1311 -هـ.
الوراق(ت381هـ) -تحقيق :محمود محمد محمود
 -علل النحو -أبو الحسن محمد بن عبداهلل ّ

نصار -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الطبعة الثانية 1429هـ2008 -م.
ّ
-

عنقود الزواهر في الصرف -عالء الدين علي بن محمد القوشجي -دراسة وتحقيق :األستاذ

الدكتور أحمد عفيفي -مطبعة دار الكتب المصرية -القاهرة -الطبعة األولى 1421هـ2001 -م.
 العين – أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي(ت155هـ) – تحقيق :الدكتور مهديالمخزومي -الدكتور إبراهيم السامرائي – دار ومكتبة الهالل– د.ت.
-

بالمية األفعال -حمد بن محمد الرائقي الصعيدي
فتح المتعال على القصيدة المسماة
ّ

المالكي(ت:نحو1250هـ) -تحقيق :إبراهيم بن سليمان البعيمي -مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة
المنورة -سنة الطبع 1415هـ1418 -هـ.
 الفروق اللغوية -أبو هالل الحسن بن سهل بن سعيد بن مهران العسكري (ت نحو395 :هـ) –تحقيق :محمد إبراهيم سليم -دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع -القاهرة -مصر -د.ت.
 القاموس المحيط -مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت815هـ) -تحقيق:مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة -مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع -بيروت -لبنان-
الطبعة الثامنة 1423هـ2005 -م.
-

قواطع األدلة في األصول -أبو مظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني

الحنفي(ت489هـ) -تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي -دار الكتب العلمية -بيروت
لبنان -الطبعة األولى 1418هـ1999 -م.
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 كتاب سيبويه -أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت180هـ) -تحقيق وشرح :عبدالسالم محمدهارون -مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع -القاهرة -الطبعة الثانية 1402هـ1982 -م.
 لسان العرب -محمد بن مكرم أبو الفضل جمال الدين ابن منظور األنصاري (511هـ) -دارصادر -بيروت -الطبعة الثالثة 1414هـ.
قدم له وحققه :سعيد االفغاني-
 لمع األدلة -كمال الدين أبو البركات األنباري(ت555هـ)ّ -مطبعة الجامعة السورية1355 -هـ1955-م.
 المبدع في التصريف -أبو حيان النحوي األندلسي(ت545هـ) -تحقيق :وشرح وتعليق :الدكتورعبدالحميد السيد طلب -مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع -الكويت -الطبعة األولى 1402هـ-
1982م.
-

مجالس العلماء -أبو القاسم عبدالرحمن بن اسحاق الزجاجي(ت340هـ) -تحقيق :عبدالسالم

محمد هارون -مكتبة الخانجي -بالقاهرة -الطبعة الثالثة 1420هـ1990 -م.
-

مجمع األمثال -أبو الفضل أحمد بن ابراهيم الميداني النيسابوري (ت518هـ) -تحقيق :محمد

محيي الدين عبدالحميد -دار المعرفة -بيروت -لبنان -د.ت.
-

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وااليضاح عنها -أبو الفتح عثمان ابن

جني(ت392هـ) -تحقيق :علي النجدي -الدكتور عبدالفتاح اسماعيل شلبي -أعده للطبعة الثانية:
محمد بشير األدلبي -الطبعة الثانية 1383هـ1933 -م.
-

مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو -د.مهدي المخزومي-بغداد1354 -هـ-

1955م.
-

المزهر في علوم اللغة وأنواعها-جالل الدين السيوطي(ت911هـ)-شرح وتعليق :محمد جاد

المولى بك -محمد أبو الفضل إبراهيم -علي محمد البجاوي -المكتبة العصرية -بيروت1408-هـ-
1985م.
-

مسند اإلمام أحمد بن حنبل -أحمد بن حنبل الشيباني -تحقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون-

مؤسسة الرسالة -الطبعة الثانية 1420هـ1999 -م.
-

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير -أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت :نحو550هـ)-

المكتبة العلمية -بيروت -د.ت.
-

المطلوب بشرح المقصود في التصريف -المؤلف مجهول -مطبعة دار إحياء الكتب العربية-

عيسى البابي الحلبي وشركاه -بمصر -د.ت.
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-

الفراء(ت205هـ) -تحقيق :أحمد يوسف النجاتي-
معاني القرآن -أبو زكريا يحيى بن زياد ّ

محمد علي النجار -عبدالفتاح إسماعيل شلبي -دار المصرية للتأليف والترجمة -مصر-الطبعة
األولى -د.ت.
 -معاني القرآن واعرابهُ -ابراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج (ت311هـ) -شرح

وتحقيق :الدكتور عبدالجليل عبدة شلبي -عالم الكتب -بيروت -الطبعة األولى 1408هـ1988 -م.

 المعجم الكبير -أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني(ت330هـ) -تحقيق :حمدي بنعبدالمجيد السلفي -دار إحياء التراث العربي -الطبعة الثانية 1983م.
 معجم اللغة العربية المعاصرة -د.أحمد مختار عمر-عالم الكتب-ط1429 /1هـ2008 -م-

معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية -الدكتور محمود عبدالرحمن عبد المنعم-دار الفضيلة-

د.ت.
-

معجم مقاييس اللغة -أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ،أبو الحسين (ت395هـ)-

تحقيق :عبدالسالم محمد هارون -دارالفكر1399-هـ1959-م.
-

وخرج
مغني اللبيب عن كتب االعاريب -جمال الدين ابن هشام األنصاري (ت531هـ) -حققه ّ

شواهده :د.مازن المبارك -محمد علي حمد اهلل -راجعه :سعيد األفغاني -دار الفكر -ط1939/2م.
 المقتصد في شرح التكملة -عبد القاهر الجرجاني(ت451هـ) -تحقيق :الدكتور أحمد بن عبداهللبن إبراهيم الدرويش -المملكة العربية السعودية1428 -هـ2005-م.
المقرب -علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور(ت339هـ) -تحقيق :أحمد عبدالستار
ّ

الجواري -وعبداهلل الجبوري -مطبعة العاني -بغداد -الطبعة األولى 1392هـ1952 -م.

 الممتع الكبير في التصريف -ابن عصفور االشبيلي(339هـ) -تحقيق :الدكتور فخرالدين قباوة-مكتبة لبنان ناشرون -بيروت -لبنان -الطبعة األولى 1993م.
 المنصف شرح كتاب التصريف -أبو الفتح عثمان بن جني (392هـ) -تحقيق وتعليق :محمدعبدالقادر أحمد عطا -دار الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الطبعة األولى1419هـ1999-م.
-

موقف النحاة من االحتجاج بالحديث الشريف -د.خديجة الحديثي -دار الرشيد للنشر-

1981م.
القرءات العشر -اإلمام الحافظ أبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن
ا
 النشر فيخرج آياته :الشيخ زكريا عميرات -دار
قدم له :األستاذ علي محمد الضباعّ -
الجزري(ت833هـ)ّ -
الكتب العلمية -بيروت -لبنان -الطبعة الثالثة 1425هـ2003 -م.

3٣

أدلة األحكام الصرفية

ا.م.د .صباح عالوي خلف

م.م رعد سرحان ذياب

 النوادر في اللغة -أبو زيد سعيد بن أوس -دار الكتاب العربي -الطبعة الثانية 1935م.الرسائل واألطاريح الجامعية:
 االجتهاد النحوي في ضوء علم األصول -رائد عبداهلل حمد السامرائي -أطروحة دكتوراه -كلية
اآلداب -جامعة بغداد1425 -هـ2003 -م.
 اقتطاف األزاهر والتقاط الجواهر -أبو جعفر الرعيني(ت559هـ) -دراسة وتحقيق -عبداهلل
النمري -رسالة ماجستير -كلية الشريعة -جامعة أم القرى -السعودية1401 -هـ1981 -م.
حامد ّ

 فتح األقفال وضرب األمثال (الشرح الكبير) -لمحمد بن عمر الحضرمي الشهير

ببحرق(ت930هـ) -دراسة وتحقيق -يعقوب أحمد السامرائي -أطروحة دكتوراه-كلية التربية -جامعة
تكريت1432-هـ2011 -م.
المجالت و البحوث:
 العلّة النحوية ومدى ظهورها في كتاب سيبويه -د.خديجة الحديثي -مجلة كلية اآلداب
والتربية -جامعة الكويت -العدد الثالث والرابع 1953م.
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