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 ـ  المبحث األول ـ
  ـ السماع : 1 

 .(1)السماع لغًة : )) ما سمعَت بِه فشاَع وتكلم به (( 

. أو هقو )) الكقالم العي قي (2)صقاحهه ((واصطالحًا : )) ما ثبت في كالم من يوثق  ب  
 . (3)ال صيح المنقول النقل الصحيح الخارج عن حّد القلة إلى حّد الكثية ((

لقد عّوَل علماء اللغة الققدماء علقى السقماِع باعههقارِل المنلقل القنض   ينجقع فقي  مق   
، فقال ممكقن أي يذ قن اللغة وتقعيد قواعدها . وقد شكَل السماع والقياس ثنائية في إغنقاء اللغقة 

بالقياس ما لم مكْن لُه سنٌد من السماع . وققد أولقى الهصقي وي السقماَع اههمامقًا بالغقًا أ ثقي مقن 
القيقققاس ،  اقققه الطي ققققة المثلقققى فقققي فقققهأ اللغقققة والكشققق  عقققن أسقققيارها ، فققق  ا  قققاَء السقققماُع 

بشقققيء أ قققنوا بقققه وتيكقققوا بمسقققٍلةا مقققاتيكوا القيقققاَس فيلقققا لقققنلال قيقققل )) وويد ا سقققهعماَل إ ا ورَ  
أما الكوفيوي فقد توسعوا في السماع واقَل السيوطي  (4)القياَس ،  يد السماَع يهطل القياَس ((

من ا ادلسي شارح الم صل قوله : )) الكوفيوي لو سمعوا بيهَا واحدًا فيه  واز شيء مخقال  
 . (5)لألصول  علول أصاًل و و وا عليه ((

  لة الهي تعهمد عليلا الدراسات الصيفية وهي : القيآي الكي م ، وقد اعهد الشارحاي با 
 والقياءات ، والحديث الشي ف وكالُم الصحابة ، وأشعار العيب وكالملم .

 ـ القرآن الكريم :1

وهو الكالم الوحيد الموثوق بصحهه ، قال تعالى : ))  مٍتيِه الهاطقُل مقن بقين يدمقِه و   
كققالما وأبلققم اعققما عيفققُه العققيُب ، و ه لققى  لققال فققي   الققة ال ا ققه ، فلققو افصققح (6)مققن  ل ققِه((

                                         
 لسان العرب ) سمع ( .  (1)
 . 14األقتراح   (2)
 . 81، وينظر ولمع االدلة  45االغراب في جدل االعراب  ( 3)
 . 3/559خزانة األدب   (4)
 . 84األقتراح   (5)
 . 42سورة فصلت   (6)
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وعنو هلا وام از ال ا ه ووع از معاايه لنلال معدُّ القيآي الكي م قمًة في ال صاحة إ  اق َل بلغقةا 
وققال تعقالى : )) بلسقايا  (1)عي يقةا  تشقو لا شقائهًة ، ققال تعقالى : )) إاقا أا لنقاُل قيآاقًا عي يقًا ((

 . (2)ين((عي يّا مب

وقد اسهشلد الشارحاي بالقيآي الكي م في تو يه المسائل الصقيفية ومقن أمثلقة اسهشقلا   
ابن ح ي على ا بدال في ) افهعل( ما اء في باب ) مايذكل من لحوم ا فاحي وما يهق و  

( : )) من فحى منكم فال مصهحند بعد ثالثةا و ققي فقي بيهقه منقه شقيٌء منُه(( ، قال النبي )
فلمققا كققاي العقققام المقبققل ققققالوا : مارسققول ع ، ا عقققل كمققا فعلنقققا العققام المافقققي   قققال: كلقققوا . 

قال ابن ح ي في قوله ) وا  يوا( )) بالململة وأصقله مقن )   قَي( (3)… ((واطعموا وا  يوا 
بالمع مة   لْت عليلا تقاء ا فهعقال ، ثقم أ غمقت ، ومنقه قولقه تعقالى          )) وا كقي بعقد 

ومققن  لققال أمجققًا مققا أور ل فققي اسهشققلا ل علققى الهعققدض واللقق وم فققي شققيِح سققورِة ) (4)((  ((أمققةا 
(    : )) اشقهكى الجحى( فقي بقاب ) مقا وّ َعقاَل ر ُّقاَل ومقا قلقى ( . ققال  نقدب بقن سق ياي )

( فلققم مقققم ليلهققين أو ثالثققًا ف ققاءت امققيأة فقالققْت : مامحمققد إاققي  ر ققو أْي مكققوي رسققول ع )
قققال ابققن ح ققي فققي قولققه : )  (5)… ((تيكققال ، لققم أرل قي ققال منققن ليلهققين أو ثالثققًا  شققيطااال قققد

قي ال( )) بكسي الياء ، مقال : قي ه مقي ه ب هح الياء مهعدمًا ، ومنه    ))   تقي قوا الصقالة (( 
 .(6). وأما قيَب بالجم فلو  زٌم . تقول قيَب الشيُء أض  اا (( 

                                         

 . 2سورة يوسف   (1)
 . 192سورة الشعراء   (2)
 .10/29فتح الباري   (3)
 . 10/31المصدر نفسه   (4)
 . 8/920المصدر نفسه   (5)
 . 8/921المصدر نفسه   (6)
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.   (1)ب ) الققدعاء للصققبياي بالبيكققة ومسققح ر وسققلم (ومققن أمثلققة العينققي ما ققاء فققي بققا 
)) عن ابي عقيل أاُه كاي مخيج به  دل عبد ع بن هشام من السوق أو إلقى السقوق فيشقهيض 
الطعام فيلقال ابن ال  يي وابن عمي فيقو ي اشقيكنا فق ي النبقي ققد  عقا لقاَل             بالبيكقة 

ا( مقققن ا شقققيام وهقققو مققن الثالثقققي الم  قققد فيقققِه أض ، قققال العينقققي : فقققي قولقققه ) أشققيكن(2)… ((
ا علنققا مققن شققيكائال ومنققه قولققه تعققالى )) واشققيكُه فققي أمققيض ( وفققهَأ فققي بعققِ  الكهققع مققن 
الثالثي وا ول هو الصحيح ،  اُه إاما مقال شيكهه في الميقيا  والبيق  إ ا ثبهقت الشقيكة وأمقا 

 .(3)لم  د فيِه (إ ا سٍلهه الشيكة ف اما مقال اشيكني من الثالثي ا

، فققي بققاب ) اسققهعمال   ومققن  لققال أمجققًا مققا أورُ  فققي اسهشققلا ل علققى بققاب ال عققِل معقق ُّ
… ( أّي ااسققًا مققن عي نققة ا هققووا المدينققَة إبققِل الصققدقة وألهاالققا  بنققاء السققبيل ( ، عققن أاقق  )

. قققققال العينققققي فققققي قولققققه )معجققققوَي( ب ققققهح العققققين مققققن (4)وتققققيكلم بققققالحية معجققققوي الح ققققارة (
فعل ق م َعقُل بكسقي العقين فقي المافقي وفهحلقا فقي المجقارع وقيقل هقو مقن بقاب اَصقَي ق ب ََ اِب

 ينُصُي ولغة القيآي مثل ا وِل )) و وم مَع ُّ العالُم على يدمه (( .

 و الحُظ من اسهشلا  الشارحين بالقيآي الكي م أموٌر هي : 

كمقا مقيد فقي ا مثلقة المقنكورة ا ه ى الشقارحاي بقنكي موفقِ  الشقاهِد فقي المقة القيآايقة  ق1
 آا ًا .

اقهصي الشقارحاي علقى ا سهشقلا  ب مقة قيآايقة واحقدة فقي المسقائل الصقيفية الهقي بحثقا  ق2
 عنلا .

 لم ينكي الشارحاي أسماء السور الهي كاات آماتلا موف  ا سهشلا  . ق3

                                         

 .22/306عمدة القاري   (1)
 . 22/306المصدر نفسه   (2)
 . 22/307عمدة القاري   (3)
 . 9/105المصدر نفسه   (4)
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 لم مكير الشارحاي المات الهي اسهشلدا بلا في موف  آ ي . ق4

 ات القرآنية :ـ القراء2

القياءات هي : )) ا هالف ال اظ القوحي المقنكور فقي كههقة الحقيوف أو كي يهلقا ، مقن  
 .(1)تخ يف وتثقيل وغييهما ((

والقققققياءات القيآايققققة رافققققد ثققققي مققققن روافققققد اللغققققة ، و  يققققية لغو ققققة ، واتخا هققققا مصققققدرًا  
 لألسهشلا  في اللغة والنحو والصيف من شٍاه أي ي  د اللغة ثياًء .

وكاي لهعد  اللل ات العي ية أثٌي بارٌز في  لور القياءات القيآاية فقد روض عقن النبقي  
())وهققنا الهققي ي  (2)( : )) إيد هققنا القققيآي أاقق َل علققى سققهعة أحققيفا فققاقيأوا ماتيسققي منققه .

 ( معقدُّ تخ ي قًا وتيسقييًا لح قظ الققيآي وقياءتقه . و لقال  يد الققيآيَ النض ور  فقي حقديث النبقي )
الكي َم ا َل على أمةا ا هل ت لل اتلا وتهاينت السنهلا وكما ققال ابقن ال ق رض : )) اق َل الققيآُي 
على قوما لغاتلم مخهل ة والسنهلم شهى ، و عسُي على أحدهم ا اهققال مقن لغهقه إلقى غييهقا أو 

كلق  فلقو كل قوا العقدول عقن لغقهلم وا اهققال عقن السقنهلم لكقاَي مقن اله… من حيفا إلى آ يا 
. وقد وف  العلماء شيوطًا لصحة القياءة  كيها ابن ال  رض إ  قال : ))  (3)بما  مسهطاع((

وكل قياءة وافقت العي ية ولو                  بو ها ، ووافقت أحقد المصقاح  العثماايقة ولقو 
ي احهماً  وصح سندها ، فلي القياءة الصحيحة الهي   م وز ر ها و  محقل إاكارهقا ، بقل هق

من ا حيف السهعة الهي ا ل بلا القيآي ، وو ع على الناس قبوللا ، سواء كااْت من ا ئمقة 
. ولقنلال كقاي علقى علمقاء (4)السهعة ، أم عن العشقية ، أم عقن غيقيهم مقن ا ئمقة المقبقولين ((

 العي ية أي يولوا عنامة  اصًة بالقياءات القيآاية بوص لا مصدرًا ملمًا من مصا ر ا سهشلا ِ 

                                         
 . 1/318علوم القرآن  البرهان في  (1)
 . 6/227صحيح البخاري   (2)
 .1/22النشر في القراءات العشر   (3)
 . 1/9المصدر نفسه   (4)
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على اليغم من أيد النحاة اسهشلدوا بالقياءات القيآاية في مواف  مهعد ة اعي اليلقا كقل مقنلم 
بحسقققع من هقققه النحقققوض ، فالهصقققي وي ا جقققعوا الققققياءات القيآايقققة  صقققوللم وا يسقققهلم ، فلقققم 
مقبلوي بلا مهى  اءت موافققة للقيقاس،أو إ ا اسقهندت علقى السقماع مقن كقالم العقيب المنعقوم 

. أمققا الكوفيقوي ، فقققد توسقعوا فققي ا سهشقلا  بققالقياءات و ي ق  هققنا إلقى مققنل لم  (1)والمنثقور 
القققائم علققى ا تسققاع فققي السققماع ، و يد عققد ًا مققن ر ققال المدرسققة الكوفيققة اشققهغلوا بققالقياءات 
وكااوا من ا ئمة السهعة و يي مثال على  لال الكسائي مذس  المدرسة الكوفية فقد كاي أحد 

عة ، أو ر ما يي   السبع إلقى أالقم لقم يهقٍثيوا بٍسقاليع ال لسق ة والمنطق  كمقا فعقل القياء السه
 . (2)الهصي وي 

والحقق  مققا  هققع اليققه عققدٌ  مققن علمققاء اللغققة القققدماء والمحققدثين مققن أي القققياءة الثابهققة  
أقققوف فقققي ا سهشقققلا  مقققن الشققعي وغيقققيل و لقققال  القققا تمثققل الواقققق  اللغقققوض  تصقققاللا بلل قققات 

، فجققاًل عققن تققواتي سققندها وصققحة روايهلققا و لققال مققالم يهققوافي فققي الشققعي و  فققي أض (3)العققيب
اقق ا اثققيض غيققي القققيآي  ي )) اللغققة إ ا ور ت فققي القققيآي الكققي م فلققي أفصققح ممققا فققي غيققي 

 .(4)القيآي ((

( والهققابعين  . و عققد فققالقياءات القيآايققة ح ققة فققي العي يققة ،  الققا أ ققنت عققن النبققي ) 
 وا أثي كل قياءة فكاي اقللم معهمد على صحة السند وتواتي اليوامة . والقياء تههع

قققال السققيوطي : )) أمققا القققيآي فكلمققا ور  أاققه قققيا بققه  ققاز ا حه ققاج بققه فققي العي يققة 
سقواء كقاي مهقواتيًا أم احقا ًا أم شقا ًا ، وققد أطبقق  النقاس علقى ا حه قاج بقالقياءات الشقا ة فققي 

                                         

 . 237ينظر الشواهد واالستشهاد في النحو   (1)
 . 279ينظر المصدر نفسه  (2)
 . 279ينظر الشواهد واالستشهاد في النحو   (3)
 . 1/213المزهر   (4)
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معيوفًا ، بل لو  ال هه محهج بلا فقي مثقل  لقال الحقيف بعينقِه ووي العي ية إ ا لم تخال   ياسًا 
 .(1)…. (( لم م   القياس عليه 

والمققنلج السققليم . كمققا يققيف عققد  مققن المحققدثين ق أي ممعققن النحققاة النعققي فققي القققياءات  
الصققحيحة السققنِد ، فمققا  ال ققت قواعققدهم وأ يسققهلم ر عققوا إليلققا وصققححوا تلققال القواعققد ، ووي 

ن يذ قن علقى النحقاة عقدم اسقهيعابلم للققياءات القيآايقة وافقاعهلم ملقات مقن الشقواهد أ بي مٍ ق
 (2)المحهج بلا . ولو اعهدوا بلا لكاات قواعدهم وأحكاملم أشد إحكامًا .

واعقققو  إلقققى الشقققارحين اقققهلم  أثقققي هقققنا ا صقققل فقققي شقققيحيلما ، فققققد اعهقققد الشقققارحاي  
لققنض سققار عليققه النحققاة الققنين سققهقوهما ، فققي قبققول بققالقياءاِت القيآايققة إ  اتهعققا المققنلج ا سققه ا

القياءة إ ا وافقت أ يسهلم وعد القياءة شا ة إ ا لم توافقلا . وسنعيض عد ًا من ا مثلة لنهبين 
 من  الللا موق  الشارحين من القياءات . 

عقل ق ما  اء فقي ت سقيي سقورة النسقاء مقن قولقه تعقالى : )) و  تذتقوا السق لاء امقوالكم الهقي  1
قال ابن ح ي في قوله )  يامقا ( )) الققياءة المشقلورة بالهحهاايقة بقدل القواو  (3)ع لكم  يامًا ((

لكنلما بمعنى ، قال أبو عبيدة : مقال :  يام أميكم وقوام أميكم ، وا صل بالواو فٍبقدلوها مقاًء 
ة لقنلال  اقه لكسية القاف ، قال بع  الشياِح : فٍور ل المصن  على ا صل : قلت و  حا 

ااقل للا عن أبن عهاس ، وقد ور  عنه كاًل ا مي ن و قيل : إالا امجًا قياءة أبن عمي أعني 
بالواو ، وقد قيا في المشلور عن أهل المدينة أمجًا )  يمًا ( بال أل  ، وفي الشقوا  ققياءات 

 .(4)أ يف (( 

                                         

 . 15ـ  14األقتراح   (1)
ــدي القــديث والحــدي   29ينظــر فــي  صــول النحــو   (2) ــة والنحــو ا ــي  105ـ  104، و اللغ ، و الحــدي  الشــري  ف

 . 289ـ  288الدراسات 
 .8/300، و فتح الباري  5سورة النساء   (3)
 . 301/  8فتح الباري   (4)
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ابققي قاتققل كعققه ر يققوي  ققق و ققاء فققي ت سققيي سققورة آل عمققياي مققن قولققه تعققالى : )) وكققٍين مققن2
قال أبن ح ي في قوله ) ر يوي( )) ال مي  واحدها ر ي ، وهو ت سيي أبي عبيقدة   (1) ثيي ((

، ققال : الي يققوي ال ماعقة الكثيققية واحققدها ر قي ، وهققو بكسقي الققياء فققي الواحقد ، وال مقق  قققياءة 
كااقت النسقهة  ال ملور وعن علي و ماعة بجم الياء وهو من تغييي النسقع فقي الققياءتين إي

إلى اليب وعليلا ققياءة ابقن عهقاس ، ر يقوي ب قهح القياء وقيقل : بقل هقو منسقوب إلقى الي قة أض 
 .(2)ال ماعة ، وهو بجم الياء و كسيها ف ي كاي كنلال فال تغيي وع أعلم ((

ققق و ققاء فققي ت سققيي سققورة الهقققية فققي قولققه تعققالى : )) وو  قققال إبققيا يم رب أراققي كيققف تحيققي 3
ال أو لم تذمن قال بلى ولكن ليطملن قلبي ققال فخقن أر عقة مقن الطيقي فصقيهن إليقال الموتى ق
قققال أبققن ح ققي فققي قولققه ) فصققيهن ( ) وقققد أ هلقق  اقلققة القققياءات فققي فققهأ هققنل  (3)… ((

الل عة عن أبن عهاس فقيل : بكسي أوله كقياءة حم ة ، وقيل : بجمة كقياءة ال ملقور وقيقل 
وكسيل من صيل مصيل إ ا  معه واقل أبو الهققاء تثليقث القياء فقي : بهشديد الياء م  فم أوله 

 .(4)… ((هنل القياءة ، وهي شا ة 

ق ما  اء في باب ) الهل د بالليل ( ، وفي حديث ) عن طاوس ، سقم  أبقن عهقاس       ) 4
( إ ا قققام مقققن الليققل يهل ققد قققال : الللقققم لققال الحمققد أاققت  قققيم رض ( قققال : )) كققاي النبققي )

، قققال العينققي فققي قولققه )  ققيم ( )) القققيم والقيققام والقيققوم بمعنققى (5)…. ((ت وا رض السققماوا
وققال ال مخشققيض وقققيفء القيقام والقققيم ، وقيققل قققيأ … واحقد ، وهققو الققدائم القيقام بهققدبيي الخلقق  

وقيأ علقمه ) الحي القيم ( وأصله قيوم على وزي فيعل …. بلما عمي بن الخطاب ) رض ( 

                                         
 . 146سورة آل عمران   (1)
 . 263/  8فتح الباري   (2)
 . 8/253. وينظر فتح الباري  260ة سورة البقر   (3)
 . 254/  8فتح الباري   (4)
 . 165/  7عمدة القاري   (5)
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وب ، ا همعقت القواو واليقاء وسقهقت إحقداهما بالسقكوي فقبلقت القواو مقاًء مثل صيع أصقله صقي
 . (1)… ((وأ غمت الياء في الياء 

ق و اء في باب ) قول ع تعالى : )) ووي اميأة  افت من بعللا اشوزًا أو إعيافًا فال  نقاح 5
أي مصقالحا  ققال العينقي فقي قولقه ) (2)عليلما أي مصالحا بينلما صلحًا والصقلح  يقي (( . ( 

( )أصقققله أي يهصقققالحا فٍبقققدلت الهقققاء صققققا ا وأ غمقققت الصقققا  فصقققار مصقققالحا ، وقققققيفء أي 
مصلحا أض أي مصطلحا وأصله مصهلحا فٍبدلت الهقاء صقا ا وأ غمقت فقي ا  قيف وققيفء أي 

  (3)مصلحا((

ق و ققققققاء فققققققي بققققققاب )ما ققققققاء فققققققي بيققققققوت أزواج النبققققققي ) ( ومققققققا اسققققققع مققققققن البيققققققوت                   6
يلن ، وققققول ع تعقققالى ))وققققيي فقققي بيقققوتكن((. ققققال العينقققي فقققي قولقققه )ققققيي( . ))ققققيأ اقققاف  ألققق

وعاصم قيي ب هح القاف ، والهاقوي بالكسية ، فال هح أصله قيري فحنفت القياء ا ولقى وألقيقت 
فهحهلا على ما قبللا فصار قيي على وزي )فلن( ، وقيل من قار ق مققار إ ا ا همق  فعلقى هقنا 

ي قلبققت الققواو أل ققا لهحيكلققا واا هققاح مققا قبللققا فصققار قققاري فققالهقى سققا ناي فحققنفت اصققله قققور 
وأصقله اوققيي فحقنفت … ا ل  فصار )قيي( . وو ه كسي القاف هو أاه من وققي مققي وققارا

الققواو لوقوعلققا بققين الكسققيتين واسققهغني عققن اللمقق ة فحققنفت فصققار )قققيي( علققى وزي )علققن( . 
ا اقيري اقلت حيكة الياء إلى القاف ثم حنفت واسهغني عن وقيل من قيق مقي وأصله على هن

 . (4)اللم ة فحنفت فصار قيي((

 و الحظ من اسهشلا  الشارحين بالقياءات أمورا هي: 

 ق ينسع الشارحاي القياءة إلى قائللا كما  اء في ا مثلة السابقة. 1
                                         

 . 166/  7عمدة القاري   (1)
 . 13/170. وينظر عمدة القاري  128سورة النساء   (2)
 13/171عمدة القاري   (3)
 15/28المصدر نفسه   (4)
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 هارة )وقيفء(. ق   ينسع الشارحاي القياءة إلى قائللا أحيااا و كه ياي بنكي ع2
 ق يور  الشارحاي قياءات مهعد ة للمسٍلة الصيفية الواحدة. 3
قققق ينهقققه الشقققارحاي علقققى الققققياءات المشقققلورة . وكقققنلال علقققى الققققياءات الشقققا ة . وكثقققيت هقققنل 4

 المسالة عند ابن ح ي. 
 ـ الحديث النبوي الشريف وكالم الصحابة3

الصققحابة الهققي تققيوض أفعالققه أو الحققديث الشققي ف هققو: ))أقققوال النبققي ) ( ، وأقققوال 
 (1)احواله أو ما وق  في زمنه((

والحقققققديث الشقققققي ف منهققققق  ثقققققي مقققققن منقققققاب  اللغقققققة ، ورافقققققد مقققققن روافقققققدها الهقققققي تغنقققققى               
بلقققا ، وأصقققل مقققن أصقققوللا ، إ  أاقققه لقققم مققققدر للقققنا ا صقققل أي محعقققى باههمقققام النحقققاة فقققي 

   ا سهشلا  به ، وااصيفوا عنه.    

سققبع ااصققيافلم عققن الحققديث إلققى أمققي ن )): أوللمققا: أي الققيواة  ققوزوا النقققل و ي قق  
بقققالمعنى ، فالحقققديث الواحقققد يقققيوف بٍل قققاظ مخهل قققة وعهقققارات مهعقققد ة ، فقققال ممكقققن ال ققق م بقققٍي 

اليسققققققول ) ( قققققققد قققققققال  لققققققال بنصققققققه. وثاايلمققققققا: أاققققققه وققققققق  اللحققققققن كثيققققققيا فيمققققققا روض فققققققي               
واة كققااوا غيققي عققيب بققالطه  و  معلمققوي لسققاي العققيب بصققناعة الحققديث ،  ي كثيققيا مققن الققي 

. وققد أاقسققم علمقاء اللغققة (2)النحقو ، فوقق  اللحققن فقي كالملقم وشققمل  لقال اصققو  الحقديث((
      (3)في مسٍلة ا حه اج بالحديث على فلات ثال  هي:

ة ابقققن             : وهقققي ال لقققة الهقققي منعقققت ا سهشقققلا  بالحقققديث مطلققققا و مثقققل هقققنل ال لقققالفئةةةة األولةةة 
الجقققائ  ، وأبقققو حيقققاي ، و لقققال  ي علمقققاء الحقققديث أ قققازوا اليوامقققة بقققالمعنى ، وأي كثيقققيا مقققن 

 اليواة كااوا من ا عا م لنلال كثي اللحن في كالملم. 

                                         
 41في  صول النحو   (1)
 110واالستشهاد واالحتجاج باللغة  6ـ  1/5خزانة األدب   (2)
ــــي  صــــر الشــــام   (3) ــــة ف ــــي النحــــو  335ينظــــر المدرســــة النحوي ــــدها ، و الشــــواهد واالستشــــهاد ف             301و ابع

 و ابعدها .
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: فلققي ال لققة الهققي  ققوزت ا سهشققلا  بالحققديث مطلقققا ، وعدتققه مصققدرا مققن أمةةا الفئةةة الثانيةةة
 لققة السققليلي ، وابققن  ققيوف ، وابققن مالققال ، وابققن هشققام وقققد مصققا ر النحققو ، و مثققل هققنل ال

اسهدل هذ ء بالحديث الشي ف  اه كالم النبي ) ( وهو افصقح العقيب لسقااا وأبلغلقم مققا  
إ  روض عنققه أاققه قققال ))أاققا أفصققح العققيب بيققد أاققي مققن قققي  ((. وقققد تشققد  الققيواة فققي اقققل 

فقي سقبيل فقهأ الحقديث ومعيفقة ر القه ،  الحديث وقبول اليوامة فققد تحملقوا مشقاق القيحالت
لقنلال كقاي م ققع علقى النحقاة أي معققدوا الحقديث المصققدر الثقااي مقن مصققا ر اسهشقلا هم بعققد 

  الم ع ع  و ل والقياءات القيآاية. 

: وهقققي ال لقققة الهقققي توسقققطت بقققين ال لهقققين فقبلقققت بعققق  ا حا يقققث ، ورفجقققت الفئةةةة الثالثةةةة
ال لققة الشققاطبي ، السققيوطي. وهققنل ال لققة اشققهيطت فققي  ا حه ققاج بهعجققلا ال ققي و مثققل هققنل

قبققول ا سهشققلا  بالحققديث مهققى مققا اهققهم ااقلققه بل عققه. وتيكققوا ا سهشققلا  بالحققديث إ ا اعهنققى 
 ااقله بمعنال  وي ل عه. 

و عد هقنا العقيض المقهجقع  صقل مقن أصقول النحقو اعقو  لنقهلم  أثقي هقنا ا صقل 
ين بالحديث ، ولعل السبع معو  إلقى طبيعقة الشقيحين في الشيحين . فقد قل اسهشلا  الشارح

 ، إ  كاي موفوع الشيحين الحديث ا سه.

وسققققنور  عققققد ا مققققن ا مثلققققة للشققققارحين لنهعققققيف مققققن  الللققققا موققققق  الشققققارحين مققققن 
ا سهشلا  بالحديث النبوض الشي ف. ومثاله عند ابن ح ي ما اء في )ت سيي سقورة هقو ( فقي 

لنين كنبوا على ر لم أ  لعنة ع على العقالمين( ققال ابقن ح قي باب )و قول ا شلا  هذ ء ا
. ))بجقققم (1)فقققي قولقققه )أرا لنقققا( مقققن قولقققه تعقققالى ))ومقققا اقققيام اتهعقققال ا  القققنين هقققم أرا لنقققا..((

الململقة وتشقديد القققاف ، وا را ل  مق  أر ل ، إمقا علققى بابقه كمقا  ققاء )أحاسقنكم أ القققا( أو 
  (2)(…..( يف م يف ا سماء كا بطح
                                         

 .  8/450، وينظر فتح االباري  27سورة هود   (1)
 8/451فتح الباري   (2)
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ومثالققه عنققد العينققي ما قققاء فققي بققاب )مهاشقققية الحققائ ( فققي حقققديث عققن عائشققة )رفقققي ع 
عنلققققا( قالققققت: ) نققققت اغهسققققل ااققققا والنبققققي ) ( مققققن إاققققاء واحققققد كالاققققا  نققققع وكققققاي مققققٍمياي 

 . (1)….(فٍت ر

قال العيني في قوله )فٍت ر( ))ب هح اللم ة وتشقديد الهقاء المثنقاة مقن فقوق وأصقله إتق ر 
أو هما م هوحة والثااية سا نة  ي أصله من أزر فنقل إلى باب أفهعل فصقار اتق ر  باللم تين

يهقق ر وكققنا اسققهعمل مققن غيققي إ غققام فققي حققديث أ ققي وهققو ) ققاي النبققي ) ( يهاشققي بعقق  
 . (2)…….((اسائه وهي مذت رة في حالة الحي 

اء في بقاب أما كالم الصحابة فقد كاي اسهشلا  الشارحين به قليال ومثاله عندهما ما 
)ال نققة تحققت بارقققة السققيوف(. قققال ابققن ح ققي فققي قولققه )ا بارقققة( . )وا ققيج الطبيااققي ب سققنا  
صققحيح عققن عمققار بققن ماسققي أاققه قققال يققوم صقق ين )ال نققة تحققت ا بارقققة( ، والصققواب الهارقققة 

و مكققن تخي  ققه علققى مققا قالققه الخطققابي ا بارقققة  مقق  إبي قق  ……. وهققي السققيوف الالمعققة 
بي قا فلقو إفعيقل مقن البي ق  ، و ققال أبقيق الي قل بسقي ه إ ا لمق            بقه وسمي السيف إ

)…(3) . 

 ـ الشعر 4

هو  يواي العيب الحامل بم ثيها وم ا يهقا ووقائعلقا و سقبع هقنا كقاي للشقعي وقق  فقي  
ا ققوس العققيب ومن لققة كبيققية . وهققو مصققدر ثققي مققن مصققا ر النحققو العي ققي اعهققد بققه النحو ققوي 

تقعيد قواعدهم م وقد اههم النحو وي بلنا ا صقل أممقا اههمقام فقٍولول عنامقة كبيقية واللغو وي في 
فاقققت ا صققول ا  ققيف كققالقيآي الكققي م والقققياءات والحققديث الشققي ف سققواء كققااوا بصققي ين أم 

                                         

 3/265عمدة القاري   (1)
 3/265عمدة القاري   (2)
 14/114وينظر عمدة القاري  6/41فتح الباري   (3)
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 ااوا كوفيين . وقد كاات عنامقة الهصقي ين والكقوفيين كقل حسقع من هقه النحقوض ، فالهصقي وي 
 شعي وتوثيقه ، وزمااه،ومكاي وافعه .يهشد وي في روامة ال

أمقا الكوفيقوي فلققم يهشقد وا تشققد  الهصقي ين وقبلققوا كقل مقا وصققل القيلم مققن العقيب فلققم  
. )) فهلقققوا الشققعي مققن كققل  (1)يهقيققدوا فققي ا ققن اللغققة مققن مكققاي رفقق  الهصققي وي ا  ققن منققه 

يه ، وت د فقي شقواهدهم قبيلة ، وأ نوا من كل لل ة ، وتعلقوا بالشا  واعهبيول أصاًل مقاس عل
 .(2)من الشعي ما   معيف قائلة بل ر ما اسهشلدوا بشطي بيت   معيف شطيل ال ي ((

وعلققى الققيغم مققن ولقق  علمققاء العي يققة بالشققواهد الشققعي ة وعققدها مققن أهققم ا صققول الهققي  
ء اسققهندوا إليلققا فققي تقعيققد النحققو العي ققي لققم مسهشققلدوا بالشققعي العي ققي كلققه ، فقققد قسققم العلمققا

 (3)الشعياء النين محهج بشعيهم على طهقات أر   هي : ق 

: الشقققعياء ال قققاهليوي ، وهقققم القققنين عاشقققوا قبقققل ا،سقققالم كقققاميفء الققققي  ،  الطبقةةةة األولةةة 
 وا عشى .

 : ق المخجيموي ، وهم النين أ ركوا ال اهلية وا،سالم كلبيد وحساي . الطبقة الثانية

 النين كااوا في صدر ا،سالم ك ي ي ، وال يز ق . : ا،سالميوي ، وهم الطبقة الثالثة

: المولدوي ، و ققال للقم المحقدثوي ، وهقم مقن بعقدهم إلقى زماانقا ، كهشقار ابقن  الطبقة الرابعة
 بي  ، وأبي اواس .

وقققد أ مقق  علمققاء اللغققة علققى أي أشققعار العققيب فققي الطهقهققين ) ا ولققى والثققااي ( هققي  
ياء الطهقة الثالثة فقد أ هل  النحاة في ا سهشقلا  بشقعيهم ، الهي محهج بلا بال ا اع ، أما شع

                                         

 . 180، والمدارس النحوية لخديجة الحديثي  159ينظر المدرسة النحوية لشوقي ضي    (1)
 . 250المدرسة النحوية في  صر والشام   (2)
 . 1/3، وخزانة االدب 2/489، والمزهر  94ـ1/93ينظر العمدة في  حاسي الشعر وآدابه   (3)
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. أمققققا المولققققدوي (1)فقققققد  هققققع صققققاحع الخ ااققققة إلققققى  ققققواز ا حه ققققاج بشققققعي الطهقققققة الثالثققققة
والمحققدثوي وهققم شققعياء الطهقققة اليابعققة )) فقققد أ معققوا علققى إاققه   محققهج بكالملققم فققي اللغققة 

 (2)العي ية (( .

هقق ( 150ق  70محهج بشعيل با  ماع إبيا يم بن هيمة )  وعلى هنا مكوي )) آ ي من 
 (3)النض  هم به ا صمعي الشعي((  .

و عد هنا العيض المو ي اٍتي إلى الشقيحين اقهلم  فيلمقا أثقي هقنا ا صقل فققد عنقي 
الشقارحاي بالشقواهد الشقعي ة بوصق لا مققن أهقم ا صقول الهقي اسققهند إليلقا علمقاء العي يقة الققنين 

ات اعيتلما للمساحة ال مااية الهي غطهلقا الشقواهد الشقعي ة ته ق  مق  سقنة مقن سهقوهما ، وكا
إ قاز ا سهشقلا  بالشقعياء ا،سقالميين فقال غقيو أي ا قد فقي الشقيحين شق اهد مهعقد ة مققٍ و ة 

 الخ .……. من شعياء إسالميين مثل ال يز ق ، ور  ة بن الع اج ، وكثيي 

لا موق  الشارحين مقن الشقواهد الشقعي ة وسنعيض عد ًا من ا مثلة لنهعيف من  الل 
. ومثاللا عند أبن ح يا ما  اء في باب )) وأ كي في الكهاب موسى إاقه كقاي مخلصقًا وكقاي 
رسوً  ابيًا واا ينال من  ااع الطور ا ممن وقي نال ا يقًا (( . ققال أبقن ح قي فقي قولقه ) ا يقًا 

أض أعه لقوا ا يقًا يهنقا وي ، والن قي مقق   ( ) قال أبو عبيدة في قوله تعالى ))  لصوا ا يقًا ((
 ل عه على الواحد وال م  أمجًا وقد م م  فيقال ا ي وأا يه قال لبيد 

 وشقققققققققققققققلدت أا يقققققققققققققققه ا،فاققققققققققققققققة عاليقققققققققققققققًا 
 

 (4) عبقققققققققققي ، وأر اف الملقققققققققققوم شقققققققققققلو  
 

و اء في ت سيي سورة ) ( من قوله تعالى )) أ عل الللة إللًا واحدًا إي هقنا لشقيء  
ل ابن ح ي في قوله ) ع اب : ع يع ( هقو ققول أبقي عبيقدة ققال : والعقيب قا (1)ع اب ((

 تحول فعياًل إلى فعال بالجم وهو مثل طو ل وطوال قال الشاعي :
                                         

 . 3/  1خزانة األدب   (1)
 . 27ـ  26ينظر األقتراح   (2)
 . 19 ي تاريخ النحو   (3)
 . 521/  6فتح الباري   (4)
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 تعققققققققققققققققققدو بققققققققققققققققققه سققققققققققققققققققللهة سققققققققققققققققققياعة 
 

 . (2)أض سي عة 

ومثاللا عند العيني ما  اء في باب ) العلم والععة بالليل ( في حديث ) عن أم سلمة 
(  ات ليلة فقال : )) سهحاي ع ما ا أا ل الليلة من ال هن وما ا فهح بي )قالت : اسهيقظ الن

 من الخ ائن امقعوا صواحع الح ي فيب كاسية في الدايا عار ة في ال ية ((.

قال العيني في قوله ) كاسية ( . ) على وزي فاعلة من كسا ولكنه بمعنقى مكسقوة كمقا  
 (3)في قول الحطيلة .

 لطقققققاعم الكاسقققققي واقعقققققد ف اقققققال أاقققققت ا
 

و اء في باب )  يوج النساء لحوائ لن ( قال العيني في قولقه ) حقوائ لن (      ))  

وهو  م  حا ة ، وقال القداو ض  مق  الحا قة حا قات و مق  ال مق  حقاج و  مققال حقوائج ، 

وقققال أبققن الهققين والققنض  كققي أهققل اللغققة أي  مقق  حا ققة حققوائج ، وقققال الققداو ض غيققي صققحيح 

 قاتق اء وحائ ة ف م  السالمة حا هلى الحا ة فيلا لغات حا ة وهو ،وفي المن

                                                                                                                               

 . 5)ص( سورة   (1)
 . 8/699فتح الباري  ( 2)

 . 157/  2عمدة القاري   (3)
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و م  الهكسيي حاج مثل راحة وراح و م  حو اء حواج مثل صحياء وصحار و  م  علقى  

ا صقمعي حوج أمجًا احو عو اء ، وعوج و م  الحا ة حوائج مثل حائ ة وحوائج ، وكاي 

لقيقاس فققي  مقق  حا قة وو  فلققو كثيققي ينكقيل و قققول هقو مولققد ووامققا أاكقيل لخيو ققه عققن ا

 (1)الكالم قال الشاعي (

 

 الققققققققققار المققققققققققيء أمثققققققققققل حققققققققققين مقجققققققققققي 
 

 حوائ قققققققققققققققه مقققققققققققققققن الليقققققققققققققققل الطو قققققققققققققققل  
 

 

 و الحظ من اسهشلا  الشارحين بالشواهد الشعي ة أمورًا هي :  

 ق ينسع الشارحاي أحيااًا ا بيات الشعي ة لقائليلا .1

 البيت الشعيض لقائله .ق مغ ل الشارحاي أحيااًا أ يف اسهة 2

ققق مسهشققلد الشققارحاي أحيااققًا فققي تقي ققي حكققم صققيفي بشققطي مققن بيققت شققعيض و عققد أي 3

عيفنا   لة السقماع عيفقًا وافيقًا .  بقد لنقا بعقد هقنا أي احصقي ا صقول الهقي أسقهند 

 إليلا الشارحاي في شيحيلما فعليت هنل ا رقام .

                                         

 . 217/  20عمدة القاري   (1)
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 الشواهد الشعي ة ث النبوض وكالم الصحابةالحدي القياءات  القيآي الكي م  الشارحاي

 ابن ح ي
 العيني

35 
61 

61 
45 

3 
4 

37 
30 

 و عد أي أحصينا ا صول وا  لة الهي اسهند إليلا الشارحاي اخل  إلى أمور منلا :     
ق كاي للقيآي الكي م والقياءات اليد الطولى فقي ا صقول الهقي اسقهند إليلقا الشقارحاي كالهمقا  1

 حكم صيفي .في تقي ي 
 ق كاي اسهشلا  الشارحين بالحديث النبوض وكالم الصحابة فلياًل إ ا وزي بهقية ا صول .2
ققق كااققت الشققواهد الشققعي ة ا صققل الثققااي مققن حيققث العققد  ق الققنض اسققهند إليققه الشققارحاي فققي 3

  عملما الحكم الصيفي .
 ل .ق لم مسهشلد الشارحاي في الشيحين بكالم العيب ال صحاء وا مثا4
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 المبحث الثاني 

  القياس

القيققاس مققور  مققن مققوار  اللغققة و نبققوع صققاف ارتشقق  منققه علمققاء العي يققة فققي وفقق   
ا حكققام العامققة للغققة ، وقبققل أي اققد ل فققي  جققم موفققوع القيققاس و  بققد لنققا أي اققق  علققى 
 المعنى اللغوض وا صطالحي للقياس . فالقياس لغقة : )) الهققديي ، مقن ققوللم : ققاس الشقيء

. وأما اصطالحًا فلو )) حمل غيي المنقول علقى المنققول إ ا  (1)مقيسه إ ا قدرل على مثاله ((
أو هقو )) حمقل فقيع علقى أصقل بعلقة ، وأ قياء حكقم ا صقل علقى ال قيع  (2) اي في معنقال ((

. وعلققى هققنا الهعي ققف مكققوي للقيققاس أركققاي أر عققة ، هققي أصققل وهققو المقققي     عليققه ، (3)((
 .(4)ي  ، وحكم ، وعلة  امعة وفيع وهو المق

و شهيط في المقي  عليه أ  مكوي شا ًا  ار ًا عن سقنن القيقاس ، فمقا كقاي كقنلال    
. وكقنلال   مققاس  (5)م قوز القيقاس عليقه كهصقحيح مثقل : اسقهحو  ، واسهصقوب ، واسقهنوق 

لكثققية علقى الشققا  احقو ) و ر ، وو ع ( مقق   وازهمقا  ياسققًا . ولققي  مقن شققيط المققي  عليققه ا
فقد مقاس على القليل لموافقهه للقياس ، و مهن  على الكثيقي لمخال هقه لقه . فمثقال ا ول ققوللم 
: شققنلي اسققهة إلققى شققنوءة ، ومثققال الثققااي قققوللم : ثق ققي ، وقيشققي ، وسققلمي فققي النسققهة إلققى 

 (6)تثقيف ، وقي   ، وسليم .

                                         

 لسان العرب  ادة ) قيس ( .  (1)
 . 38، و األقتراح  45األغراب في جدل اإلعراب   (2)
 . 93لمع األدلة   (3)
 . 97، و في  صول النحو  47ـ  46ينظر األقتراح   (4)
 . 170، واألصول دراسة اايستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب  97في اصول النحو   (5)
 . 99ـ  98في اصول النحو   (6)
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  والشقنو  علقى أر عققة وققد كقاي موقق  علمقاء اللغققة مقن هقنل القجقية أي قسققموا ا طقيا 
 (1)أفيب هي :

 ـ المطرد في القياس والسماع معاً .1

 وهو أ ثي اللغة ، و   دال في ا  ن به . 

 ـ المطرد في السماع الشاذ في القياس .2

 وهو بح  ممثل  ااهًا كبييًا من ا ساليع الميو ة عن فصحاء العيب . 

 ـ المطرد في القياس الشاذ في السماع .3

 يققية المولققدين فققي اشققهقاق أل ققاظ  ديققدة لققم تسققم  مققن ا سققاليع الميو ققة عققن وهققو   
 (2)العيب ال صحاء .

 ـ الشاذ في القياس والسماع معاً .4

 وهو النض   مقام له عند ال ملور وزي ، والنض أ معوا على رفجه . 

وثيقققًا ، و عققد ، فقق ي القيققاس فققي اللغققة اشققٍ منققن اشققٍة النحققو العي ققي وارتققهأ بققه ارتهاطققًا  
ولعل ما يذ د  لال ما  اء عن أبن سالم إ  قال : )) كاي أول من أس  العي ية ، وفهح بابلا 

. وققد القج علمقاء العي يقة القج (3)…. ((، وأالج سبيللا ، ووفق   ياسقلا أبقو ا سقو  القد لي 
أبقي ا سقو  الققد لي فقي اههمققاملم بالقيقاس احقو ابققن أبقي أسققح  القنض ققال عنققه ابقن سققالم )) 

. وققد تهعقه فقي منل قه هقنا علمقاء (4) اي أول من بعج النحو ، ومد القياس ، وشيح العلقل ((
آ يوي أمثال عيسى بن عمي وأبقي عمقيو بقن العقالء ، و قوا  بقن        حبيقع ، وققد كقاي 
للخليقققل وتلميقققنل سقققيبو ه بقققاع طو قققل فقققي القيقققاس إ  ز قققي كهقققاب سقققيبو ه با  يسقققة . والمهههققق  

                                         

 . 57، و في  صول النحو  13، و  ي  سرار اللغة  102ـ  101/  1ينظر الخصائص   (1)
 . 13ينظر  ي  سرار اللغة   (2)
 . 1/12طبقات فحول الشعراء   (3)
 . 14المصدر نفسه   (4)
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ا ول والثققااي الل ققي ين م ققد أي اللقدف منققه وفقق  ا حكققام العامققة ، أمققا  للقيقاس فققي القققياين
فققي القققيي اليابقق  الل ققيض فقققد تغيققي معنققى القيققاس فلققو فجققاًل عققن معنققال السققاب  اتخققن معنققى 

 (1)ثاايًا ، وهو اسهنهاط شيء  ديد في اللغة لم مسم  عن العيب .

سقي وأبققن  نقي اللققناي كقاي للمققا و يقي مقا ممثققل الققيي اليابقق  الل قيض ، أبققو علقي ال ار  
بققاع طو ققل فققي القيققاس . حهققى قققال أبققو علققي : )) أ طققي فققي  مسققين مسققٍلة فققي اللغققة و  

، أمققا أبققن  نققي فقققد ولقق  بالقيققاس أممققا ولقق  ، وهققو كثيققي (2)أ طققي فققي واحققدة مققن القيققاس ((
 .(3)ا  ن به إ  قال )) و  تسيع إلى إعطاء اليد بااهقاض بابه والقياس القياس ((

و عد القياس لدف علماء العي ية ا ساس النض بنوا عليه ا حكام الصيفية ، فلم مكه   
 علقيلمعلماء العي ية بالسماع في أ ن اللغة ،  اه   مك ي وحدل اسهيعاب اللغة كللا ، وكاي 
مسقم   ا عهما  على القياس بوص ه مور ًا ثاايًا من موار  اللغة ، وحمقل مقا سقم  علقى مقا لقم

، ولكققل مققن الهصققي ين والكققوفيين شققيوطلم فققي القيققاس ، فالهصققي وي يهشققد وي فققي القيققاس ، 
واقهصيوا على  واز القياس على المشلور والشائ  ، ولم مقيسوا على القليل والشا  واشهيطوا 
في المقي  عليه ا طيا  ، وأي مكوي  ار ًا على السنة ال صقحاء ، أمقا الكوفيقوي فققد توسقعوا 

القيققاس حهققى أالققم أ ققازوا القيققاس علققى الشققاهد الواحققد أو الشققاهدين ، ولققم مشققهيطوا أي  فققي
مكوي المقي  عليه مطي ًا بل قاسوا على النا ر والشا  وكنلال لم يهشد وا في فصاحة العي قي 

 (4)النض تذ ن منه اللغة .

يفية الهي ولبياي موق  الشارحين من القياس ، أ كي فيما مٍتي عد ًا من المسائل الص 
  كيها الشارحاي معهمدين على القياس .

                                         

 . 19ينظر  ي  سرار اللغة   (1)
 . 88،  2الخصائص   (2)
 . 233/  2المصدر نفسه   (3)
 . 49ـ  48اللغة العربية ،والقياس في  9و ا بعدها ،و ي  سرار اللغة  160ينظر المدارس النحوية   (4)
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 ـ التنبيه عل  ماهو جار عل  القياس :1

لقد كقاي الشقارحاي شقديدض الحقي  علقى الهنبيقه علقى مقاهو  قار علقى القيقاس . وققد  
عول ابن ح قي علقى القيقاس فقي تثبيقت ا حكقام الصقيفية ، و مكقن أي اسقهدل علقى هقنا مقن 

  الل المثالين التيين :

ما قققاء فقققي بقققاب ) إ قققيام الجقققيف و دمهقققه إمقققال بن سقققه ( ، )) حقققدثنا إسقققماعيل ققققال :  ق1
حققققققدثنا مالققققققال مثلققققققُه وزا  : مققققققن كققققققاي يققققققذمن بققققققا  واليققققققوم ال ققققققي فليقققققققل  يققققققيًا أو              

، قال ابن ح ي في قوله ) ليصمت( فهطه النووض بجم الميم ، وققال  (1)ليصمْت ((
 . (2)القياس كجيَب ق مجيبُ  الطوفي سمعنال بكسيها ، وهو

،/ قققال ابققن ح ققي فققي قولققه            (3)مققا  ققاء فققي سققورة ) كلققيع ( ، ) بكيققا (  ماعققة بققاما  ق2
) بكيققًا( ، بكيققًا  ماعققة بققاما وهققو قققوُل أبققي عبيققدة ، وتعقققع بققٍيد  يققاَس  مقق  بققاما بكققاة 

 . (4)مثل قاضا وقجاة

 نور  مثالين وهي كما مٍتي :وقد اعهد العيني بالقياس شٍاه شٍي ابن ح ي وس

مققا  ققاء فققي بققاب ) شققلو  الحققائ  العيققدين و عققوة المسققلمين فققي حققديث عققن ح صققة  ق1
( قالققت : كنققا امنقق  عواتقنققا اي مخققي ن فققي العيققدين فقققدمت امققيأة فن لققت قصققي بنققي )

( ثنهي عشية وكااقت أ هقي  ل  فحدثت عن أ هلا وكاي زوج أ هلا غ ا م  النبي )

                                         

 . 10/651فتنح الباري   (1)
 . 10/652المصدر نفسه   (2)
 . 8/545المصدر نفسيه   (3)
 . 8/546المصدر نفسه   (4)
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قققال ابققن ح ققي  (1)… قالققت كنقا اققداوض الكلمققى واقققوم علقى الميفققى معقه فققي سققتا ، 
 . (2)في قوللا ) كلمى(  م  كليم وهو على القياس  اه فعيل بمعنى م عول

ما اء في باب ) إ ا أسقلم الصقبي فمقات هقل مصقلى عليقه وهقل معقيض علقى الصقبي  ق2
لققه فيلققا ( وهققو مجققط   معنققي فققي قطي ققة فققيآل النبققي )… ا سققالم ( فققي حققديث ) 

قققال العينققي فققي قولقه ) فققي قطي ققة( هققي كسقاء لققه  مققل وال مقق  قطققائ   (3)… (رمق ة 
 .(4)هنا هو القياس 

 ـ التنبيه عل  ماهو مخالف للقياس :2

 أَب الشارحاي في شيحيلما على بياي ما  يج على القياس ومن أمثلقة  لقال عنقد ابقن  
( ققال : ) لمقا ققدم ن ابقن عهقاس )ح ي ما اء في باب ) الثالثة علقى الدابقة( فقي حقديث عق

( مكققققققة اسققققققهقبله أغيلمققققققة بنقققققي عبققققققد المطلققققققع ، فحمققققققل واحقققققدًا بققققققين يدمققققققه وآ ققققققي            النبقققققي )
. ققال ابققن ح قي فققي قولقه ) أغيلمققة( تصقغيي غلمقة ، وهققو  مق  غققالم ، علقى غيققي (5) ل قه (

 سقي  لقنم ( ، فقي . وفي مثال ثايا له ما قاء فقي بقاب ) الصقياط (6)القياس والقياس غليمة 
حققديث أبققي سققعيد ) فيلقققوي فققي الققيا بققافوال ال نققة مقققال لققه مققاء الحيققاة ( . قققال ابققن ح ققي فققي 

. ومقن أمثلهقه عنقد العينقي مقا  قاء فقي (7)قوله ) أفوال( ، وا فقوال  مق  فوهقة علقى غيقي  يقاس 
 منلقا كمثقل الغيقث الكثيقي أصقاَب أرفقًا فكقايَ … باب ) فجل من عِلقَم وعّلقَم ( فقي حقديث ) 

ققال … ( . اقيٌة قبلت الماء فٍابهت الكأل والعشع الكثيقي وكااقت منلقا أ قا ب أمسقكت المقاء 

                                         

  3/302عمدة القاري   (1)
 . 3/303المصدر نفسه   (2)
 . 8/174المصدر نفسه   (3)
 . 8/174المصدر نفسه   (4)
 . 10/484فتح الباري   (5)
 . 10/485المصدر نفسه   (6)
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العيني في قوله ) أ ا ب( بال يم و الدال الململقة  مق   قدب علقى غيقي  يقاس كمقا ققالوا فقي 
ومثاله أمجقًا مقا  قاء فقي    (1)حسن  معه محاسن والقياس أاه  م  محسن أو  م   ديع 

مياء من قي  ( في حديث محمد بن  بيي بن مطعم أاه بلم معاو قة وهقو عنقدل فقي باب ) ا 
ققال العينقي … ( قاَل أما بعد ف اقه بلغنقي أيد ر قاً  مقنكم محقدثوي أحا يقث … وفدا من قي   

في قوله ) أحا يث(  م  حديث على غيي  ياس قال الع   ض إّي واحقد ا حا يقث أحدوثقة ثقم 
 .(2) علول  معًا للحديث

 ـ التنبيه عل  ماهو شاذٌ في القياس :3

لم مخل الشيحاي من ا شارة ق بين ال ينة وا  يف ق إلى ما شن عن القياس ، وقد  أب  
الشارحاي في الهنبيه على ما شن عن القواعد الصيفية و كي القياس في الل عة الشا ة . ومقن 

ببيق  ارفقيلم حقين أ الهقم( ققال أمثلهه عنقد ابقن ح قي مقا  قاء فقي بقاب ) أمقي النبقي اليلقو  
ابن ح ي في قوله ) ارفيلم( كنا في روامة أبي  ر ب هح القياء وكسقي الجقا  المع مقة  مق  
أرض وهققو  مقق  شققاٌ   اققُه  مقق   مقق  السققالمة ولققم يبقق  م ققي ل سققالمًا ،  ي الققياء فققي الم ققي  

)) رفوا بٍْي مكواوا . ومثاله أمجًا ما اء في باب سورة بياءة( (3)سا نة ، وفي ال م  محيكة
. قال ابن ح ي فقي قولقه ) (5)…الخوال  الخال  النض  ل ني فقعد بعدض  (4)مَ  الخوالِ  ((

الخوالقق ( قققال ابققو عبيققدة م ققوز أْي مكققوَي هقققلنا ا اسققاء ، و  مكققا وي م معققوي الي ققاَل علققى 
بقن مالقال شقاه  فواعَل ، غيي أالم قالوا فقارس وفقوارس ، وهالقال وهوالقال، وققد اسقهدرم عليقه ا
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وشواه  ، واا   واوا   ، و ا ن و وا ن وهنل الثالثة مق  ا ثنقين  مق  فاعقل وهقو شقا  ، 
 . (1)والمشلور في فواعل  م  فاعلة

ومقن أمثلققة العينققي ما ققاء فققي بققاب )  مشققلد علققى شققلا ة  ققور إ ا أشققلد( فققي حققديث  
فنمقت وكقاي صق واي بقن  فبينقا أاقا  السقة غلبهنقي عينقاض… عن عائشة ) رفقي ع عنلقا( ) 

قال العيني في قوللقا ) السقلمي( بجقم   (2)… (المعطل السلمي ثم النكوااي من وراء ال ي  
السقين الململققة وفققهح القالم اسققهة إلققى سققليم المقنكور فققي اسققهه ، وهقو مققن شققوا  النسققع ،  يد 

حقديث عقن أبقي  . ومثاله أمجًا ما اء في باب ) إثقم مقاا  ال كقاة( فقي(3)القياس فيه السليمي 
( تقٍتي ا،بقل علقى صقاحبلا علقى  يقي مقا كااقت إ ا هقو لقم معقِأ هي ية ققال : ) ققال النبقي )

ققال العينقي فقي قولقه ) فهطقذل ( سققطت القواو مقن تطقذ عنقد بعق  … ( حقلا تطذل بٍ  افلا 
علقى  النحو ين لشنو  هنا ال عل من بين اعائيل في الهعدض  يد ال عل إ ا كاي فقا ل واوًا وكقاي

) فعل( بكسي العين كاي غيي مهعد غيي هنا الحيف وآ ي وهو وس  فلما شنا  وي اعائيهما 
 . (4)أعطيا هنا الحكم

 ـ التنبيه عل  ماهو نادر :4

اهقه الشققارحاي فققي شققيحيلما علقى مققاهو علققى القيققاس ، ومققا  قيج عنققه ومققا شققن ، ولققم  
مققن شققيحيلما إلققى ا ل ققاظ الهققي  يلمققال النققا ر فققي القيققاس ، فقققد أشققار الشققارحاي فققي موافقق 

تنطب  عليلا ص ة الندرة . وقبل أي انكي أمثلة الشارحين يهو ع علينا أي القي الجوء علقى 
معنققى النقققا ر مققن ا ل قققاظ فقققد ققققال ال قققار ي ض فيققه : )) والنقققا ر مققا ققققل و ققو ل ووي لقققم مكقققن 

و مقا كقاي    قلقياًل ، و هجح من  الل هنا الحقد أيد النقا ر هق  (5)بخالف القياس كخ عال ((
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ولي  شيطًا أي مكوي مخال ًا للقياس ، ف ْي كاَي قلياًل ومخال ًا للقياس فعنلنا مكوي شا ًا واقا رًا 
. 

ومن أمثلة النا ر عند ابن ح ي ما  اء في باب ) إ ا قال ا  نقي مذواقة النخقل وغيقيل  
( اقسقم اصقار للنبقي )( قال : )) قالت ا وتشيكني في الثمي ( في حديث عن أبي هي ية )

بيننا و ين إ واانا النخيل ( ققال ابقن ح قي فقي قولقه ) النخيقل ( والنخيقل  مق  اخقلا ، كالعبيقد 
( الليققل ( فققي ومثالققه أمجققًا مققا  ققاء فققي بققاب )  يققام النبققي )(1) مقق  عبققدا ، وهققو  مقق  اققا ٌر 

تيم ققدمال أو سقاقال ( ليقوم أو ليصلي حهى ( قال : )) إْي كاي النبي )حديث عن المغيية )
. قققال ابققن ح ققي فققي قولققه      ) تققيم( ))  (2)فيقققال لققه ، فيقققول أفققال أ ققوي عبققدًا  شققكورًا   ((

ب قققهح المثنقققاة وكسقققي القققياء وتخ يققققف المقققيم بل قققظ المجقققارع مققققن القققورم ، هكقققنا سقققم  ، وهققققو 
ابجقلا ( فقي . ومثاله عند العيني ما  اء فقي بقاب ) أبقوال ا بقل والقدواب والغقنم ومي (3)اا ر((

( واسقهاقوا القنعم ف قاء الخبقي فقي فلمقا صقحوا قهلقوا راعقي النبقي )( ) … حديث عقن أاق  )
أول النلار فهعث في آثارهم فلما ارت   النلار  قيء بلقم فقٍمي فقطق  أيقديلم وأر للقم وسقميت 

لحقاء ققال العينقي فقي قولقه ) الحقية( )) ب قهح ا(4)أعينلم وألقوا في الحية مسهسقوي فقال مسققوي (
الململقققققة وتشقققققديد القققققياء وهقققققي ا رض  ات الح قققققارة السقققققو  و  مققققق  علقققققى حقققققيا ، وحقققققيار ، 

. ومثالقه (5)وحيات،وحي ن وأحي ن،وهي من ال موع النا رة كثبين وقلين في  مق  وثهقة وقلقة(( 
أمجًا ما اء في باب ) الد ول علقى الميقت بعقد المقوت إ ا أ رج فقي أ  ااقه( فقي حقديث عقن 

( وهقو مسق ى ببقي  فهقيمم النبقي )… ( أ بيتقه قالقت (زوج النبقي )شقة )أبقي سقلمة أي عائ
(  (6)… (حبية فكش  عن و له ثقم أ قعد عليقه فقبلقه ثقم بكقى  ، ققال العينقي فقي قوللقا ) أ قعد

)) هقنا الل ققظ مققن النققوا ر حيققث هققو  زم وثالثيققة كققعد مهعققدا عكقق  مققاهو مشققلور فققي القواعققد 
 . (7)الهصي  ية((
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 لثالمبحث الثا

 ـ التعليل : 3
 .(1)الهعليل )) هو تقي ي ثبوت الموثي ،ثهات ا ثي(( 

أهقهم علمقاُء العي يقة منقن اشققٍة النحقو العي قي أممقا اههمققاما بالهعليقل ، وكقاي للقم صققو ت  
و و ت في ميداي الهعليل و  مخ ى أيد الخليل بن أحمد بسَأ القول في الهعليل بسطًا أثار به 

ى قيل له : )) عقن العقيب ا قنتلا أم أ هيعهلقا مقن ا سقال   فققال :  إيد أع اب معاصي ه حه
العققققققيَب اطقققققققت علققققققى سقققققق يهلا وطهاعلققققققا ، وعيفققققققت مواققققققق  كالملققققققا ، وقققققققام فققققققي عقوللققققققا           

عللققه ، ووْي لققم ينقققل  لققال عنلققا ، واعهللققت أاققا بمققا عنققدض أاققه علققة لمققا عللهققه منققه ، فقق ْي أ ققْن 
فق ي سقنح لغيقيض علقة لمقا … ت ، ووْي مكن هنام علة لُه فمثلي أصبُت العلة فلو النض الهمس

 . (2)عللهه من النحو هي ألي  مما  كيته بالمعلول فليٍت بلا ((

وققققد شقققغ  علمقققاء العي يقققة المهققققدموي والمهقققٍ يوي بالهعليقققل حهقققى فقققاَق بلقققا القققدرس  
ب سقيبو ه إ  ققال النحوض إ  امهألت كهع النحقو بقالهعليالت الكثيقية و علقي  لقال  ليقًا فقي كهقا

. و  (3)شوقي فيف عنلا : )) تكثي كثية م يطة سواء للقواعد المطي ة ، أم لألمثلقة الشقا ة((
ينطبقققق  هققققنا القققققول علققققى كهققققاب سققققيبو ه فحسققققع بققققل تعققققدال إلققققى بقيققققة الكهققققع الهققققي  ققققاءت          

 بعدل .

 وله اوت العلل صن لا ال  ا ي على ثالثة أفيب : ق 

 ياسية ، وعلقل  دليقة . )) فٍمقا الهعليميقة فلقي الهقي يهوصقل بلقا  علل تعليمية ، وعلل 
إلى تعلم كالم العيب ، فمن هنا النوع من العلل قولنا : إيد ز دًا قائم ، إي قيل بَم اصبهم ز دًا 

                                         

 . 1/489كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  65، التعريفات  2/71ليات الك  (1)
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(  الققا تنصققع ا سققم وتيفقق  الخبققي  فلققنا ومققا أشققبله مققن اققوع الهعلققيم و ققه …   قيققل بققق ) إيد
ا العلققققة القياسققققية ف اققققه مقققققال لمققققن قققققال : ولققققم و ققققع أْي تنصققققع                فققققهأ كققققالم العققققيب . فٍمقققق

) إّي( ا سققم   فققال واب فققي  لققال أيْ مقققال :  الققا وأ واتلققا فققارعت ال عققل ، فققالم عول بلققا 
مشقققهه بقققالم عول ل عقققًا ، والميفقققوع بلقققا مشقققهه بال اعقققل ل عقققًا ، فلقققي تشقققهه مقققن ا فعقققال ماققققدم 

 يَب أ ال محمٌد وما اشهه  لال .م عوله على فاعله احو ف

وأما العلة ال دلية النعي ة فكل مقا معهقل بقه فقي بقاب ) إّي( بعقد هقنا ، مثقل أي مققال :  
من أضِّ  لةا شابلْت هنل الحقيوف ا فعقال  و قٍض ا فعقال شقبلهموها   أبا فعقال المافقية أم 

شقيء عقدلهم بلقا إلقى مقا ققدم المسهقبلية أم الحا ثة في الحال   وحين شبلهموها با فعال  ض 
م عولقققه علقققى فاعلقققه   وهقققاّل شقققبلهموها بمقققا ققققدم فاعلقققه علقققى م عولقققه   وكقققل شقققيء أعهقققَل بقققه 

 .(1)المسذول  وابًا عن هنل المسائل فلو  ا ٌل في ال واب والنعي ((

وقد اققل السقيوطي عقن أبقي عبقدع الحسقين بقن موسقى القدينورض صقاحع كهقاب ثمقار  
ت النحققو ين صققن اي : علققة تطققي  علققى كققالم العققيب وتنسققاق إلققى قققااوي الصققناعة )) اعققهال 

لغققققققققهلم ، وعلققققققققة تعلققققققققي حكمققققققققهلم وتكشقققققققق  عققققققققن صققققققققحة أغيافققققققققلم ومقاصققققققققدهم فققققققققي                 
موفققوعاتلم ، وهقققم لألولققى أ ثقققي اسقققهعماً  وأشققد تقققداوً  ، وهقققي واسققعة الشقققعع إ  أيد مقققداَر 

هققققققي علققققققة سققققققماع وعلققققققة تشققققققبيه ، وعلققققققة               المشققققققلورة منلققققققا علققققققى أر عققققققة وعشققققققي ن اوعققققققًا و 
اسققهغناء ، وعلققة اسققهثقال ، وعلققة فققيقا ، وعلققة توكيققد ، وعلققة تعققو   ، وعلققة اعيققي ، وعلققة 

اقققققققي  ، وعلققققققة حمقققققققل علققققققى المعنققققققى ، وعلقققققققة مشققققققا لة ، وعلققققققة معا لقققققققة ، وعلققققققة ققققققققيبا                
، وعلقُة ا هصققارا ، وعلقُة تخ يقفا وعلققُة وم قاورةا ، وعلقُة و ققوبا ، وعلقة  قوازا ، وعلققُة تغليقع 

  لِة حالا ، وعلة أصلا ، وعلُة تحليلا ، وعلة إشعارا ، وعلُة تجا ا ، وعلُة             أولى 
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. أما العلة الثااية فلم يهعيض للا ال  ا ي وقد سقماها ابقو بكقي بقن السقياج بعلقة العلقة   (1)((
فيب منلا هو المذ ض إلى كالِم العيِب كقولنا : عندما قال : )) اعهال ت النحو ين في اي 

 ل فاعلا ميفوٌع ، وكلُّ م عولا منصوٌب ، وفقيٌب مسقمى علقُة العلقة مثقل أْي مقولقوا لقَم صقاَر 
ال اعققُل ميفوعققًا والم عققول منصققو ًا   وهققنا لققي  مكسققبنا أْي اققهكلم كمققا تكلمققت العققيب ، واامققا 

 (2)و هبين به فجل هقنل اللغقة علقى غييهقا ((مسهخيج منه حكمهلا في ا صول الهي وفعهلا 
و عهمد مثل هقنا النقوع مقن العلقل علقى ال قيض ، و  ممقت بصقلة إلقى الواقق  اللغقوض ، فلقو )) 

إلقى تٍييقدل عقن  يمقين ال قيض ، ولقي  مقن الواقق  ، و يبدأ بالهعليل لكلد هقنل العلقل منطلققًا مق
 . (3)طي   الهبي ي العقلي والمنطقي ((

للمنطقق  ا رسققطي ا ثققي الوافققح  فققي  لققور مثققل هققناا النققوع مققن العلققل . ولقققد كققاَي  
ولقد مال النحو وي منن القيي الثالث إلى ااحيقة هقنا المنطق  ، حهقى ققال ابقن  نقي : )) اعلقم 
أيد  لد علل النحو ين ، وأعنقي حقناقلم المهقنقين .. أققيب إلقى علقل المهكلمقين منلقا إلقى علقل 

 .   (4)المه قلين ((

عقققد هقققنا العقققيض المقققو   للهعليقققل ، اعقققو  إلقققى الشقققارحين لنقققهلم  أثقققي الهعليقققل فقققي و  
شققيحيلما . فقققد عققار الشققارحاي فققي زمققن مهققٍ ي سققهقهه قققيوي  ققاَض فيققه النحققاة فققي أصققول 

الهعليققققققققققققل ومسققققققققققققائله و  غققققققققققققيو أي ا ققققققققققققد فققققققققققققي الشققققققققققققيحين أفققققققققققققيب العلققققققققققققل  ميعلققققققققققققا                                 
اسققية ، وال دليققة ( ، و  اعققدم أي ا ققد الهعليققل مقق  كققل حكققم صققيفي  كققيل ) الهعليميققة ، والقي

هقنا إتساع الشيحين ، وعيفقلما عيفقًا مسه يجقًا و  معنقي  إلى الشارحاي و ي   سبع  لال

مققن   سققهقوهما أي الشققارحين قققد  ققاءا بشققيء  ديققد أغنققى الققدرس الصققيفي إامققا كااققا صققدًف للققنين 

                                         

 . 48األقتراح   (1)
 . 1/173ائص ، الخص 49األقتراح   (2)
 . 190اصول التفكدر النحوي   (3)
 . 1/48الخصائص   (4)
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 مقققن ا مثلقققة للعلقققل عنقققد الشقققارحين اقققهلم  مقققن النحققاة فقققي ميقققداي الهعليقققل . وسقققنعيض عقققد اً 
  الللا موق لم منلا .

 ـ علةُ استثقال :1

ومثاللا عند ابن ح ي ما  اء في باب ) صقالة الكسقوف  ماعقة ( فقي حقديث رسقول  
( إيد الشققمَ  والقمققَي آيهققاي مققن آمققات ع   مخسقق اي لمققوت أحققد و  فقققال )( . ) … ع )

ال فا كيوا ع قالوا : مارسول ع رأينام تناولقت شقيلًا فقي مقامقال ثقمد رأينقام لحياته ف  ا رأيهم  ل
ومعنقال تقٍ يت مققال كق د الي قُل إ ا … ثال ابقن ح قي فقي قولقه ) كعكعقت()  (1)… ( عكعت 

اكق  علقى عقبيقه . ققال الخطقابي أصقله تكععققت فاسقهثقلوا ا همقاع ثقال  عينقات فابقدلوا مققن 
 . (2)احداها حيفًا مكيرًا (

ومثاللققا عنققد العينققي مققا  ققاء فققي بققاب ) القصققا  يققوم القيامققة( فققي حققديث عققن أبققي  
( : مخلق  المذمنقوي مقن النقار فيحهسقوي علقى ( قال : )) قاَل رسول ع )سعيد الخدرض )

قنطققية بققين ال نققة والنققار فققيق  لهعجققلم مققن بعقق  معققالم كااققْت بيققنلم فققي الققدايا حهققى إ ا 
قققال العينقققي فققي قولقققه )) ) واقققوا( . ))علقققى … (( . ي   ققول ال نقققة هققنبوا واققققوا أ َي للققم فققق

صيغة الم لول من الهنقية وأصله اقيقوا اسقهثقلت الجقمة علقى اليقاء فنقلقْت إلقى مقا قبللقا بعقد 
 .(3)حنف حيكهلا ((

 ـ علة تخفيف :2

ومثال علة الهخ يف عند ابن ح ي ما  اء في باب ) غق وة  يبقي( . فقي حقديث عقن  
( أرسققلت إلققى أبققي بكققي تسققٍله قالققت : ) إّي فاطمققة عليلققا السققالم بنققت النبققي ) (عائشققة )

                                         

 .2/686فتح الباري   (1)
 . 2/688المصدر نفسه   (2)
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فهشقلد علقيُّ فققال : إاقا ققد عيفنقا فجقلال ومقا اعطقام ع ولقم اقن   … ميياثلا من رسول ع 
 . (1)… (عليال  ييًا ساقه ع اليال ولكنال اسهبد ت علينا با مي 

روامققة غيققي أبققي  را ) واسققهبدت( بقققدال قققال ابققن ح ققيا فققي قولققه ) اسقققهبد ت( )) فققي  
واحققدة وهققو بمعنققال واسقققطت الثاايققة تخ ي ققًا كقولققه ))  )فعلققهم ت كلققوي( أصققله  للققهم أض لققم 

. ومثاللقا عنقد العينقي مقا  قاء فقي بقاب ) ا مقي باتهقاع ال نقائ ( فقي حقديث عقن (2)تشاوراا ((
أمياقققا باتهقققاع ال نقققائ  وعيقققا ة ( بسقققه ا والااقققا عقققن سقققه ا ( ققققال : )) أمياقققا النبقققي )البقققياء )

ققققال العينقققي فقققي قولقققه ) وعيقققا ة المقققي  (          … (( المقققي   وو ابقققة القققداعي واصقققي المعلقققوم 
)) مققن عققدت المققي َ  أعققو ل عيققا ًة إ ا زرتققه وسققٍلت عققن حالققه وعققا  إلققى فققالي معققو  عققو ة 

 .(3)لهًا للخ ة(( واصل عيا ة عوا ة قلبت الواو ماًء لكسية ما قبللا ط… وعو ًا إ ا ر   

 ـ علة عوض :3

ققال ابقن  (4)ومثال هنل العلة عند ابقن ح قي مقا  قاء فقي بقاب ) المققة مقن ع تعقالى ( 
ح ي في قوله ) المقة( . )) بكسي الميم وتخ يف القاف هي المحهقة وققد ومق  ممق  وا صقل 

 , (5)الوم  ، واللاء فيه عوض عن الواو كعدة ووعد ، وزاة ووزي ((

لا عند العيني ما  اء في باب ) هل مخيج الميت مقن القبقي واللحقد لعلقه ( . فقي ومثال 
( قال : ))  فن مق  أبقي ر قل فلقم تطقع ا سقي حهقى أ ي هقه ف علهقه فقي حديث عن  ابي )
ققال العينقي فقي قولقه ) علقى حقدة( )) بكسقي الحقاء الململقة وتخ يقف … (( . قبقي علقى حقدة 

                                         

 . 628ـ  7/627فتح الباري   (1)
 . 7/630المصدر نفسه   (2)
 .8/6عمدة القاري   (3)
 . 10/565فتح الباري   (4)
 . 10/565المصدر نفسه   (5)
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ة ، أصققله وحققد ، حققنفت الققواو وعققوض عنلققا الهققاء كمققا إّي الققدال الململققة الم هوحققة احققو العققد
 .(1)… ((أصل عدة وعد 

 ـ علة التشبيه :4

ومثال هنل العلة عند ابن ح ي مقا  قاء فقي بقاب ) مقا مقهقل المحقيم مقن القدواب ( فقي  
(  مقٌ  مقن القدواب   حقيج علقى مقن ققهللن حديث عقن ح صقة قالقت : ) ققال رسقول ع )

قال ابن ح ي في قوله ) الكلقع العققور (   (2) ٍرة والعقيب والكلع العقور( الغياب والحدأة وال
)) الكلققع معققيوف وا اثققى كلهققة ، وال مقق  أ لققع ، وكققالب ، وكليققع بققال هح كٍعبققد وعهققا  ، 

 .(3)وعبيد ((

ومثاللا عنقد العينقي مقا  قاء فقي بقاب ) وو  بذأاقا  بقيا يم مكقاِي البيقِت أْي  ُتشقِيْم ِبقي  
ْي في الناِس بالحجِّ مٍُتوَم ِر اً  وعلقى شيلًا وط ْي بيهي للطائ يَن والقائمين واليكِ  الس وِ  وأ ِّ لِّ

قققال العينققي فققي قولققه ) ر ققاً  ( . أض مشققاة علققى … ( ُ ققلِّ فققاِميا مققٍتيَن مققن كققلِّ فققجّا عميقق ا 
 .(4)أر للم  م  را ل مثل قائم و يام ، وصائم وصيام(( 

 ـ علة مشاكلة :5

ا عند ابقن ح قيا والعينقي مقا  قاء فقي بقاب ) ما قاء فقي المهقٍولين (فقي الحقديث ومثالل 
وققا  فقي قولقه )  (5)… ((ثمد حلَ  عليُّ والنض محلُ  به لهخي ند الكهاَب أو   ي اال )) … 

أو   ي اققال( )) أض أاقق ع ثيابققال وتكققواي عي ااققه . وفققي روامققة عبققد ع بققن ابققي رافقق  بل ققظ ) 
لهلقين الثياب(( قال ابقن الهقين كقنا وقق  بكسقي الققاف وفقهح اليقاء الهحهاايقة  لهخي ن الكهاب أو

وتشققديد النققوي ، قققال : واليققاء زائققدة ، وقققال الكيمققااي هققو بكسققي اليققاء و  هحلققا كققنا  ققاء فققي 
                                         

 . 8/167عمدة القاري   (1)
 . 4/42فتح الباري   (2)
 . 4/48المصدر نفسه   (3)
 . 10/55عمدة القاري   (4)
 . 24/94وينظر عمدة القاري  6/376فتح الباري   (5)
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اليوامة باثهات الياء والقواعد الهصي  ية تقهجي حنفلا ، لكن إ ا صقحت اليوامقة فهحمقل علقى 
المشققا لة لهخققي ن ، وهققنا تو يققه الكسققية ، وأمققا ال هحققة فهحمققل علققى  أالققا وقعققت علققى طي قق 

 . (1) طاب المذاث الغائع على طي   ا له ات من الخطاب إلى الغيهة

 ـ علة أمن اللبس :6

ومثاللا عند ابن ح ي ما  قاء فقي ) ت سقيي سقورة بقياءة( اققل ابقن ح قي عقن الهخقارض  
د بعققدض ، ومنققه اخل ققه فققي الغققابي ن و  ققوز أي قولققه )) الخوالقق  ، الخققال  الققنض  ل نققي فقعقق

تكوي النساء من الخال ة ، ووْي كاَي  م  النكور ف اه لم يو د على تقديي  معقه إ  حيفقاي : 
… ( . قال ابن ح ي في قوله ) و  وز أي تكوي النساء (2)فارس وفوارس ، وهالال وهوالال ((

وال ( م وز أْي مكقوي هققلنا النسقاء ، و  )) قال ابو عبيدة في قوله ) رفوا أي مكواوا م  الخ
مكا وي م معوي الي ال على فواعل ، غيي أالم قالوا  فقارس وفقوارس وهالقال وهوالقال ااهلقى . 
وقد اسهدرَم عليه ابن مالال شاه  وشواه  ، واا   واوا   ، و ا قن و وا قن وهقنل الثالثقة 

فاعلققة ، فقق ْي كققاَي مققن صقق ة  مقق  ا ثنققين  مقق  فاعققل وهققو  شققا   ، والمشققلور فققي فواعققل  مقق 
النسقاء فوافققح ، وققد تحققنف اللقاء فققي صق ة الم ققي  مقن النسققاء ، ووي كقاي مققن صق ة فاللققاء 

و ت مق  النحقاة مقا كقاي مقن … للمهالغة مقال ر ٌل  ال ٌة   يَي فيه . وا صل  معقه بقالنوي 
س وفقوارس ، وهالقال فاعل اعهًا على فواعل للال يلهه  بالمذاث ولم مٍت  ا إ  في حيفين فقار 

وهوالال ، اما ا ول ف اه   مسهعمل في ال ي  فٍمن فيه الله  ، واما الثااي فألاه  يف م يف 
 .(3)… ((المثل 

ومثاللا عند العيني ما  اء في باب ) رف  العلم و لور ال لقل( فقي حقديث عقن أاق ا  
( مقققول : مققْن أشقققياِط قققال : ))  حققدثنكم حققديثًا  محققدثكم أحققٌد بعققدض ، سققمعُت رسققول ع)

                                         

 .24/94وينظر عمدة القاري  6/338فتح الباري   (1)
 . 8/399فتح الباري   (2)
 . 8/401فتح الباري   (3)
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السققاعِة أْي مقققلد العلققُم و علقققي ال لققُل و علققي ال اقققا وتكثققي النسققاء و ققققُل الي ققاُل حهققى مكقققوي 
قال العينقي فقي قولقه ) الققيم الواحقد( . )) ب قهح الققاف وكسقي  (1)لخمسين اميأة القيم الواحد ((

زي فيعقل ا همعقت القواو وأصقل  قيم قيقوم علقى و … الياء المشد ة ، وهو الققائم بقامور النسقاء 
والياء وسهقْت احداها بالسكوي فٍبدلت من الواو ماء وا غمت الياء في اليقاء ولقم معكق  ا مقي 

 .(2)هقلنا بٍمن الله  بقوما النض هو ماضا من الهقو م (

وقد و داا علاًل مه يقة في فهح الهارض ت يَ  بلا ابن ح ي عقن العينقي ومقن هقنل العلقِل  
: 

: ومثاللا ما  اء في ت سيي سورة اقهي ت الساعة في باب ) أع از اخقلا  علة مجاورة ق1
منقعيا فكيف كاَي عنابي وُاُنر( ، في حديث عن )) أبي اسحاق أاقُه سقمَ  ر قاًل سقٍَل 
ا سوَ  ، فلل مْن مدكي أو ُمنكيا فققال : سقمعت عبقد ع مقي هقا فلقْل مقن مقدكي  اً  

. قال ابن ح ي في قوله  (3)لل من مدكي  اً  ((( مقي ها ف، قال : وسمعت النبي )
) مدكي( )) أصله منتكي بمثناة بعد  الا مع مة ، فٍبدلت الهاء  اً  ململقة ثقّم أهملقت 

 . (4)المع مة لمقار هلا ثم ا غمت ((

: ومثاللقا مقا  قاء فقي بقاب قولقه : ) إيد الصق ا والمقيوة مقن شقعائي ع فمقن علة فةر   ق2
اعهمقي فقال  نقاح عليقه أي مطقوف بلمقا ومقن تطقوع  يقيًا فق ي ع شققا ي حقجد البيقت أو 

عليٌم ( واقل ابن ح يا عقن الهخقارض قولقه ) الصق واي الح قي ، و ققال للح قارة الملق  
الهي   تنبت شيلًا والواحدة ص وااة بمعنى الص ا ، والص ا لل مي  ( . قال ابن ح قي 

 ا أسققم  ققن  م ققيق بينققه و ققين م ققي ِل وقيققل الصقق… : )) هققو كققالم أبققي عبيققدة امجققًا 

                                         

 . 2/83دة القاري عم  (1)
 . 2/84المصدر نفسه   (2)
 . 8/795فتح الباري   (3)
 . 8/796المصدر نفسه   (4)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 75 

بالهقققققققاء ، وقيقققققققل م قققققققي  م مققققققق  علقققققققى فعقققققققول وأفعقققققققال كق قققققققا وأق قققققققا ، فيققققققققال صققققققق ا               
 . (1)… ((واص اء 

: ومثاللا ما  اء في باب ) الحيب  دعة ( ، قال ابن ح ي في قوله    )  علة داللة ق3
ا و جقم أولقه وفقهح ثاايقه .  دعة( ))  ب هح المع مة و جملا م  سكوي الململة فيلمق

ومعنققى الخدعققة با سققكاي أالققا تخققدع … قققال النققووض ات قققوا علققى أي ا ولققى أفصققح 
وقيقل الحكمقة فقي …أهللا مقن وصق  ال اعقل باسقم المصقدر أو أالقا وصق  الم عقول 

 . (2)…(( ا تياي بالهاء للد لة على الوحدة 

سققبع تو لققه الصققيفي االحققظ فققي أمققا العينققي فقققد ت ققي  امجققًا بققااواع أ ققيف للعلققل ، و 
توفقيح العلقل فقي كقل حكقما صقيفٌي ومقن هقنل  فقي شيحه كثية م يطة للعلقل فققد  أب العينيقي

 العلل هي :

 ـ علة إشعار : 1

ومثاللا ما  اء في باب ) بياي كيف بدء الوحي( في حديث عن ابن عهاس ققال : ))  
ع مقن ققي   ، وكقااوا ت قارًا بالشقٍِم إيد أبا س ياي بن حيب أ بيل أيد هيققل أرسقَل إليقه فقي ركق

فققال أبقو سق ياي : أاقا أققي لم اسقهًا … ( مقا د فيلقا ابقا سق ياي في المدة الهي كاي رسول ع )
قققال العينققي فققي قولققه ) أ اققول( )) ب ققهح اللمقق ة مققن ا  اققاء وأصققله  (3)… ((فقققال أ اققول منققي 

وهمقا اليقاء والقواو فحقنفت اليقاء  يد  أ ايو اتسهثقلت الجمة على الياء فحنفت فقالهقى سقا ناي
الواو عالمة ال م  ثم أبدلت كسية النوي فمة لهقدل علقى القواو المحنوفقة فصقار  أ اقو علقى 

 .(4)وزي أفعوا ((

                                         

 . 8/222فتح الباري   (1)
 . 195ـ  6/194المصدر نفسه   (2)
 . 1/77عمدة القاري   (3)
 . 1/89عمدة القاري    (4)
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 ـ علة حمل :2

ومثاللا ما  اء في باب ) بيقاي كيقف بقدء القوحي ( فقي حقديث عقن ابقن عهقاسا ققال :  
ققال فلقل ييتقد … هيققَل أرسقَل إليقه فقي ركقعا مقن ققي  ا  )) أيد أبا س ياي بن حيب أ بقيل أيد 

أحققٌد مققنلم سققخطًة لدينققه بعققَد أْي يققد َل فيققِه قلققت   ، قققال فلققْل كنققهُم تهلمواققه بالكققنب قبققَل أْي 
فقلت لو كاي أحٌد قاَل هنا القول قبله لقلقت ر قٌل مٍتسقي بققولا ، قيقل … مقوَل ما قال قلت   

قققال العينقي فقي قولققه    )  (1)… ((ليققنر الكقنَب علقى النقاِس  فققد أعقيُف أاققُه لقم مكقن… قبلقُه 
ليقنَر الكقنَب(  )) أض ليقدَع الكققنَب وققد أمقاتوا مافقي هققنا ال عقل . وفقي الههقاب تقققول  رل أض 
 عه وهو ينرل أض يدعه وأصله و رُل ينرُل مثال وسعه مسعه وقد أميت صدرُل و  مقال و رل و  

أي مجقطي إليقه شقاعٌي ، وقيقل هقو مقن بقاب منق  ممنق  محمقوً   ا رل ولكْن تيكه وهو تقارم إ 
علققى و ع يققدع  اققُه بمعنققال . قققالوا ولققو كققاي مققن بققاب وحققل يوحققل لقيققل فققي مسققهقبله يققو ر 

 .(2) يوحل ولو لم مكْن محموً  لم تخل عينه أو  مه من حيوف الحل  وهنا القول أصح((

 ـ علة استغناء :3

ورة ) ( فقي بقاب قولقه تعقالى ) َهقْع ِلقي ُمْلكقًا   َيْنَهِغقي ومثاللا ما  اء في ت سقيي سق 
 َحدا ِمْن َبْعقِدض إادقاَل أْاقَت الَوهدقاُب( . ققال العينقي فقي قولقه عق د و قلد ) َهقْع( )) أصقله أوهقْع 
 اُه من وهع يلًع حنفت الواُو منُه تهعًا ل علقِه واسقهغنى عقن اللمق ة فحقنفت فهققي هقع علقى 

 .(3)وزي عْل ((

 ـ علة أصل :4

ومثاللا ما  اء في باب )  هة الي ل  ميأته والميأة ل و لا ( اقل العيني عن ال هقيض  
ققال : )) قققاَل ال هققيض فققيمن قققاَل  ميأتققِه َهبققي لقي بعقق  صققداقاِل(( . قققال العينققي فققي قولققه ) 
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 أصققَل َهبققي( )) أمققي للمذاققِث مققن وهققَع يلققُع وأصققله اوهبققي حققنفت الققواو منققُه تهعققًا ل علققِه  يد 
 .(1)يلع يوهُع فلما حنفت الواُو اسهغنى عن اللم ة فحنفت فصاَر َهبي على وزي َعلي ((
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