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 قياس الشبو عند النحاة
 هللا علي جوان د. عبد                                                                 

 األمسرية اإلسالميةاجلامعة                                                                
يدان دمحم وعلى احلمد  رب العادلُت والصالة والسالم على خامت األنبياء وادلرسلُت س ادلقدمة

فإن ىذه الدراسة كما يظهر من العنوان زلاولة إللقاء الضوء على قياس بعــد  أمـا آلو وصبحو أمجعُت
قات الواسعة يف مؤلفاهتم، وترجع أعلية ىذه الشبو عند النحاة، وذلك من خالل ادلباحث النظرية والتطبي

الدراسة إىل ما كان ذلذا القياس من دور كبَت يف أتصيل القواعد النحوية واعتماد النحاة عليو يف 
تعليالهتم ويف ترجيح بعض اآلراء على بعض إذ أولوه عناية خاصة فأحلوا على توضيحو وإظهاره 

 ضعف الشبو أو لعدم مناسبتو أو لبعده أو لقصوره.وتناسبو، وعليو ردوا آراء وأقيسة عديدة ل
ولقد دفعٍت إىل ىذا البحث ما الحظتو من غياب دراسة كاملة متكاملة تبُت بدقة ىذا 

 القياس ومكانتو من أصول النحو والوقوف على مزاايه ودوره الوظيفي يف النحو العريب.
ما وضعو األصوليون من لقد جاءت ىذه الدراسة معتمدة على مفهوم قياس الشبو على 

النحاة كابن جٍت واألنباري والسيوطي من مباحث نظرية ذلذا القياس وارتكزت على استخراج 
التطبيقات العملية ذلذا القياس من مؤلفات النحاة، ورأيت بعد ىذا أن ربقيق اذلدف من ىذه الدراسة 

 إظلا يتم من خالل:
 وبُت قياس العلة.تعريف القياس، تعريف قياس الشبو، الفرق بينو 

أقسام قياس الشبو، حجيتو، قياس الشبو عند النحاة، الشبو اللفظي وادلعنوي، مزااي قياس 
 الشبو، وظائف قياس الشبو، اخلاسبة.

وقد حاولت أن أبذل قصارى جهدي يف أن يظهر ىذا البحث على النحو الذي ينبغي أن 
قدمو من العلم النافع الذي ينفع صاحبو إنو يكون عليو أي عمل علمي جاد وهللا أسأل أن يكون ما أ

 قريب مسيع رليب الدعاء.
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 تعريف القياس لغًة واصطالحاً: -
يقول األنباري: "اعلم أن القياس يف وضع اللسان دبعٌت التقدير وىو مصدر قايست  لغًة: -

 .(1)الشيء ابلشيء مقايسة وقياساً، ومنو ادلقياس أي ادلقدار، وقيس رمح أي قدر رمح"
 .(2)ىو: "محل فرع على أصل بعلتو وإجراء حكم األصل على الفرع" اصطالحاً: -
 .(3)أصل، فرع، علة، حكم أركانو: -
ع على ينقسم القياس ابعتبار ادلقيس وادلقيس عليو إىل أربعة أقسام وىي محل فر  أقسامو: -

 ومحل الضد على الضد. –ومحل النظَت على النظَت  ومحل أصل على فرع  –أصل 
 .(4)وينقسم ابعتبار العلة )اجلامع( إىل ثالثة أقسام، قياس الشبو، قياس العلة، قياس الطرد

 وسوف نتحدث يف ىذا البحث عن قياس الشبو.
لعل أقرب نص وصل إلينا ىو حد ابن جٍت لو حيث نص على أن  تعريف قياس الشبو: -

قياس الشبو ىو: "محل الشيء على الشيء بوجو من الشبو غلمع بينهما فينتقل احلكم من ادلشبو بو إىل 
 .(5)ادلشبو استناداً إىل الوجو الشبهي"

 .(6)وىذا الوجو الشبهي ىو غَت العلة اليت ثبت هبا احلكم يف ادلشبو بو
 .(7)موضحاً أيضاً يف كتاب ادلنصف: "محل ما ال علة فيو على ما فيو علة"ويقول 

وػلده األنباري يف كتابو دلع األدلة دبا يقارب كالم ابن جٍت يقول: "أن ػلمل الفرع على 
 .(8)األصل بضرب من الشبو غَت العلة اليت علق عليها احلكم يف األصل"

                                                 

م، 1957دلع األدلة مطبوع مع اإلغراب يف جدل اإلعراب، قدم ذلما وعٌت بتحقيقهما سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة السورية،  (1)
 م، مادة ق.ي.س.1955، 1وانظر لسان العرب البن منظور، دار صادر، بَتوت، ط ،93
بطو وصححو د. أمحد سليـم احلمصـي، د. دمحم أمحد وانظر االقًتاح يف علم أصول النحو للسيوطي، قدم لو وض 93دلع األدلة  (2)

 .70م، 1988، 1قاسم، جروس برس، ط
 .45، واإلغراب يف جدل اإلعراب 93انظر دلع األدلة  (3)
 .107 ،101، واالقًتاح 105انظر دلع األدلة  (4)
 .1/111م، 1983، 3اخلصائص البن جٍت ربقيق دمحم علي النجار، عامل الكتب، بَتوت، ط (5)
 .107، ودلع األدلة 1/111انظر اخلصائص  (6)
 .1/191م، 1954ادلنصف يف شرح كتاب التصريف للمازين، البن جٍت، حققو إبراىيم مصطفى وعبد هللا أمُت، القاىرة،  (7)
 .107دلع األدلة  (8)
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 :(1)الفرق بينو وبُت قياس العلة -

قياس الشبو كما ذكر ىو محل ما ال علة فيو على ما فيو علة بوجو من الشبو، وىو هبذا إن 
قائم على نقض إغلاد العلة إذ إن احلكم ينتقل إىل ادلشبو مع عدم وجود علة ادلشبو بو فيو يقول ابن 

 .(2)السراج: "من شأهنم إذا أعلوا أحد الفعلُت أعلوا اآلخر وإن مل تكن فيو تلك العلة"
ُت ىذا الفرق بوضوح األنباري عند حديثو عن قياس الفعل ادلضارع على االسم حيث إن وب

العلل اليت أوجبت إعراب ادلضارع ليست ىي العلل اليت أوجبت احلكم يف األصل وىو االسم، ومن ىنا 
ل فإذا يشَت األنباري إىل الفرق بُت العلة يف قياس العلة والشبو يقول: ")يقوم( يصلح للحال واالستقبا

أدخلت عليو السُت اختص ابالستقبال كما أنك تقول )رجل( فيصلح جلميع الرجال فإذا أدخلت عليو 
األلف والالم فقلت )الرجل( اختص برجل بعينو فلما اختص الفعل بعد شياعو كما كان االسم ؼلتص 

 .(3)بعد شياعو فقد شابو االسم، واالسم معرب فكذلك ما شاهبو"
ى ىذا ادلثال بقولو: "وليس شيء من ىذه العلل يف ىذه األقيسة العلة اليت مث يقول معلقًا عل

وجب ذلا اإلعراب يف األصل ألن العلة اليت وجب ذلا اإلعراب يف األصل الذي ىو االسم إظلا ىي إزالة 
ف، اللبس، ألن االسم يكون فاعاًل ومفعواًل ومضافاً إليو، فلو مل يعرب اللتبس الفاعل ابدلفعول وابدلضا

وكذلك أيضًا كان اللبس يقع يف ضلو )ما أحسن زيداً( إذا كنت متعجباً، و)ما أحسن زيٍد( إذا كنت 
مستفهماً و)ما أحسن زيٌد( إذا كنت انفياً ... فأعربوا إلزالة اللبس، وليس ىذا ادلعٌت موجوداً يف الفعل 

 .(4)ادلضارع، وىذا ىو الفرق بُت قياس العلة وقياس الشبو"
بو قائم على إغلاد وجو من الشبو بُت ادلقيس وادلقيس عليو أي انعدام اشًتاط وجود فقياس الش

العلة اليت أوجبت احلكم يف األصل يف الفرع، وقد يدخل فيما يسمى بزوال العكس، وىو بقاء احلكم 

                                                 

د معو احلكم وتفقد اإلخالة يف ىو محل الفرع على األصل ابلعلة اليت علق عليها احلكم يف األصل، وقياس الطرد ىو الذي يوج (1)
 .110 ،105احلكم، انظر دلع األدلة 

 .1/52م، 1985، 1األصول يف النحو البن السراج، ربقيق عبد احلسُت الفتلي، مؤسسة بَتوت، ط (2)
 .108، 107دلع األدلة  (3)
 .109دلع األدلة  (4)
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مع زوال علتو، والعكس شرط من شروط إغلاب العلة للحكم، وىو على ذلك سلالف لقياس العلة ألنو 
 .(1)م على مراعاة إغلاب العلةقائ

كما يالحظ أن ىناك خلط بُت العلة والشبو، فقد يذكر وجو الشبو يف قياس العلة وال تذكر 
العلة اليت ألجلها كان احلكم، وفسر ذلك على أنو ضرب من التسامح الذي ال ؼللو من إرادة اإليضاح 

 والتقريب.
اس العلة وتسمية وجو الشبو يف قياس فقد أدى تعارف النحاة على ذكر وجو الشبو يف قي

وصعوبة وضع الفواصل الدقيقة بينهما من ذلك أن قياس  (2)الشبو ابلعلة إىل التداخل بُت القياسُت
الفعل ادلضارع على االسم يف اإلعراب بوجو من أوجو الشبو كالشبو اللفظي أو االختصاص بعد الشياع 

، ولذلك (3)راب بعلة احتواء ادلعاين عليو يعد قياس علةقياس شبو يف حُت أن محلو على االسم يف اإلع
خطأ ابن مالك البصريُت يف قوذلم إن علة إعراب الفعل ادلضارع مشاهبتو لالسم يف حركاتو وسكناتو 

، فإن ىذه األمور ليست ادلوجبة إلعراب االسم، وإظلا ادلوجب لو قبولو لصفة (4)وإهبامو وزبصيصو
يزىا إال اإلعراب، تقول: )ما أحسن زيد( ػلتمل النفي والتعجب واالستفهام واحدة ومعاين سلتلفة وال ؽل

فإن أردت األول رفعت )زيداً( والثاين نصبتو والثالث جررتو، فالبد أن تكون ىذه العلة ىي ادلوجبة 
إلعراب ادلضارع فإنك تقول: )ال أتكل السمك وتشرب اللنب( فتحمل النهي عن كل منهما على 

اجلمع بينهما وعن األول فقط والثاين مستأنف وال يبُت ذلك إال اإلعراب أبن صلزم الثاين انفراده وعن 
 .(5)أيضاً إن أردت األول وتنصبو إن أردت الثاين وترفعو إن أردت الثالث

                                                 

م، 1992انظر أصول النحو يف اخلصائص البن جٍت دمحم إبراىيم خليفة، رسالة ماجستَت، كلية دار العلوم، جامعة القاىرة،  (1)
281. 
 .109 ،108انظر دلع األدلة   (2)
 .144انظر االقًتاح  (3)
، 1والنشر والتوزيع واإلعالن، طانظر شرح التسهيل البن مالك ربقيق عبد الرمحن السيد ودمحم بدوي ادلختون، ىجر للطباعة  (4)

 .4/5 ،35 ،1/34م، 1990
 .125 ،124انظر االقًتاح   (5)
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ومن ذلك أيضًا تعليل بناء االسم ادلضمر أبنو مبٍت ألنو أشبو احلرف ألنو جعل دلياًل على 
ة على غَت أشبو اتء التأنيث فقد أشبو احلرف، وإذا أشبو احلرف فيجب أن ادلظهر، فإذا جعل عالم

 .(1)يكون مبنياً 
فهذان ادلثاالن خَت شاىد على التداخل بُت قياس العلة وقياس الشبو فإذا جعل وجو الشبو 
 معتربًا أصبح القياس قياس شبو يف حُت أن ىذه األمثلة نفسها تعد من قبيل قياس العلة لوجود العلة
اليت تعلق هبا احلكم يف األصل، وىي عدم اعتوار ادلعاين ادلختلفة يقول د. علي أبو ادلكارم عن ىذا 
التداخل: "ويرى بعض العلماء أن اصطالح العلة يتضمن الشبو أيضًا ألن التشابو ادلوجود بُت ادلقيس 

ر يف الشبو، ومن مث فإن وادلقيس عليو كان علة يف احلكم وىذا غَت صحيح إذ إن للعلة شروطًا ال تتوف
، مث يقول: "وحرصنا على ربقيق ىذه التفرقة (2)العلة دبعناىا االصطالحي نوع من الشبو وليس العكس"

بُت العلة والشبو مرده إىل ما الحظناه من خلط بُت االصطالحُت مع أن بينهما فرقًا يف درجة الشبو 
 .(3)علة وإن مل يكن كذلك كان شبهاً" ادلوجودة بُت الطرفُت لسبب واحد ويف درجة واحدة كان

وقد وضح األنباري الفرق بينهما عند حديثو عن قياس الشبو وسبثيلو لو حبمل ادلضارع على 
بقولو : "ألن العلة اليت وجب ذلا اإلعراب يف األصل الذي ىو االسم إظلا  –كما ذكران آنفًا   –االسم 

 الفعل ادلضارع، وىذا ىو الفرق بُت قياس العلة وقياس ىي إزالة اللبس ... وليس ىذا ادلعٌت موجوداً يف
 .(4)الشبو"

 أقسام قياس الشبو: -
 ينقسم قياس الشبو من حيث ادلستخدمُت لو إىل قسمُت:
يقول سيبويو: "ومن كالمهم أن  (5)أواًل: ما نسبو النحاة إىل العرب: )قياس الشبو العريب(

، ويقول ابن جٍت: "وىذا مذىب مطرد (6)يع األشياء"يشبهوا الشيء ابلشيء وإن مل يكن مثلو يف مج

                                                 

م، 1957انظر أسرار العربية لألنباري ربقيق دمحم هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق، مطبعة الًتقي،  (1)
246. 
 .114 ،113م،  1973الليبية،  أصول التفكَت النحوي علي أبو ادلكارم، منشورات اجلامعة (2)
 .114أصول التفكَت النحوي  (3)
 .109دلع األدلة  (4)
 .272انظر أصول النحو يف اخلصائص البن جٍت  (5)
 .314 ،3/302، وانظر أيضاً 3/278، 1الكتاب لسيبويو ربقيق عبد السالم دمحم ىارون، دار اجليل، بَتوت، ط (6)
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يف كالمهم ولغاهتم فاٍش يف زلاوراهتم وسلاطباهتم أن ػلملوا الشيء على حكم نظَته لقرب ما بينهما وإن 
، ويقول اخلوارزمي شارح ادلفصل: "قياس الشبو (1)ما يف اآلخر شلا أوجب لو احلكم" مل يكن يف أحدعلا

احلكم مثل ىذا وىذا ألن )ما( ينزل منزلة )ليس( يف ادلعٌت وال يفوتو شيء من  الذي يوجب يف ادلشبو
 .(2)أشياء ليس إال الصورة"

 وقد برر النحاة صحة ىذه النسبة أبشياء منها:
إن القول بقياس الشبو اقتضاء لدراسة الكالم العريب وفلسفتو، وىذا القول أمر يقبلو العقل 

العريب، وال يغَت من كالم العرب شيئًا ألنو اجتهاد يف تعليل أو تشخيص وىو مطرد ومناسب للكالم 
 .(3)احلكمة العربية يف الكالم العريب

إن القول هبذا القياس أدل على احلكمة ادلنسوبة إىل العرب وأمجل هبا، فهو نظام وليس 
 .(4)عبثاً 

 .(5)وضوح األغراض أو احلكم العربية لدى النحاة وإمكانية تشخيصها
 اثنياً: ما استخدمو النحاة أنفسهم أسوة ابلعرب:

وىي األحكام اليت أصدرىا النحاة استناداً إىل قياس الشبو قال ابن جٍت بعد أن تقصى محل 
الفروع على األصول وابلعكس يف معاين العرب: "وىذا ادلعٌت عينو قد استعملو النحويون يف صناعتهم 

 .(6)فشبهوا األصل ابلفرع"
س واو ادلعية على واو العطف للشبو اللفظي، ومل غليزوا تقدًن ادلفعول معو على ومن ذلك قيا

 .(7)الفعل فكما ال تقول: وزيد قام عمرو فكذلك ال تقول: والطيالسة جاء الربد
 

                                                 

 .1/191ادلنصف البن جٍت   (1)
م، 1990، 1التخمَت يف شرح ادلفصل لصدر األفاضل اخلوارزمي، ربقيق: د. عبد الرمحن العثيمُت، دار الغرب اإلسالمي، ط (2)

1/294. 
 .66 ،65م، 1959انظر اإليضاح يف علل النحو للزجاجي ربقيق مازن ادلبارك، مطبعة ادلدين، القاىرة،  (3)
 .238 ،1/237انظر اخلصائص   (4)
 .49 ،1/48ق نفسو  انظر الساب (5)
 .1/303انظر اخلصائص   (6)
 .2/48انظر شرح ادلفصل البن يعيش، عامل الكتب، بَتوت، مكتبة ادلتنيب، القاىرة،  (7)
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 حجية قياس الشبو: -
إن معٌت كون قياس الشبو العريب حجة ىو جواز القياس عليو وإتباعو واالستدالل بو، وإذا مت 

 علمنا أن القياس العريب حجة لسببُت:ذلك 
األول: ىو أن النحاة قالوا بو ونسبوا استخدامو إىل العرب وارتضوه حكمة عربية، ومل يتم ذلك 

 طبعاً إال بعد االجتهاد واالستنباط.
 الثاين: ىو أن النحاة اعتمدوه يف بعض األحكام واستدلوا بو كذلك.

لبة الظن اليت اعتمدىا النحاة يف استنباطو كان ذلك وإذا أضفنا إىل ىذين السببُت إغلابو لغ
 انفلة تدعم االستدالل على حجيتو.

أما قياس الشبو النحوي فهو حجة أيضًا ألنو يوجب غلبة الظن، وألن اإلمجاع النحوي قائم 
على التمسك بو وعدم إنكاره، ونص األنباري اآليت صريح يف ذلك وىو أي النص يشمل احلديث فيو 

النوعُت يقول: "وقياس الشبو قياس صحيح غلوز التمثل بو ... ألنو يوجب غلبة الظن ...  حجة كال
وألن مشاهبة الفرع لألصل تقتضي أن يكون حكمُو مثل حكمو، ولو مل يدل على جواز التمسك بو إال 

 .(1)فياً"أن الصحابة سبسكوا بو يف ادلسائل الظنية ومل ينكر ذلك منهم منكر وال غَته مغَت لكان ذلك كا
وأود اإلشارة ىنا إىل أن ظن النحاة يكون يقينًا يف كثَت من األحيان، وذلك كأن ػلكم العامل 

 بشيء مث أييت السماع بذلك احلكم نصاً ومن ذلك:
قال سيبويو: "وكذلك من أمام ومن قدام ومن وراء ومن قبل وزعم اخلليل أهنن نكرات ... إذا 

 .(2)ن وأمشل نكرة وسألن العرب فوجدانىم يوافقونو"مل يضفن إىل معرفة كما يكون أؽل
أجاز ادلازين نصب عامل ادلنادي للحال قياسًا على نصبو للمصدر فكما تقول: اي زيد دعاء 
حقاً فتنصب ادلصدر بعامل ادلنادى فكذلك تقول اي زيد راكباً فتنصب احلال بو قال ادلربد: وجدت أان 

  تصديقاً ذلذا قول النابغة:
 "(3)ألقوام راراي بؤس للجهل ض    : خالوا بٍت أسـدٍ قال بنو عامر                

                                                 

 .109دلع األدلة   (1)
 .3/290الكتاب   (2)
 .82م، 1977انظر الديوان ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارف، مصر،  (3)

. وانظر اإلنصاف يف 1/132م، 1987على الكافية تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر، جامعة قاريونس، انظر شرح الرضي  -
 .1/330م، 1964، 4مسائل اخلالف بُت النحويُت البصريُت والكوفيُت، مطبعة السعادة، القاىرة، ط
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 مناذج من قياس الشبو عند النحاة: -
استخدم النحاة قياس الشبو يف بناء قواعدىم وتثبيت رأيهم أو اختياراهتم أو اعًتاضاهتم، وال 

اجلامع، وذلذا أولوه عنايتهم فوضحوه يف  ؼلطئنا الصواب إذا قلنا إن أغلب أقيسة النحاة قائمة على ىذا
 أكثر األقيسة، وأحلوا على إظهاره وتناسبو ومن ذلك:

 استدالذلم بو يف ادلسائل النحوية: -
 بناء الفعل ادلضارع إذا اتصلت بو نون اإلانث: -

، وذىب (1)ذلك السهيلي وطائفة من النحويُت ذىب ابن درستويو إىل أنو معرب وتبعو يف
، واحتج سيبويو على ذلك أبنو دلا حلقتو (2)تقدمُت وادلتأخرين إىل أنو مبٍتوأكثر النحويُت ادلسيبويو 

النون أشبو ادلاضي ادلتصل هبا إذ أصلهما البناء على السكون يقول: "وإذا أردت مجع ادلؤنث يف الفعل 
ْلن فأسكن ىذا ىهنا ادلضارع أحلقت للعالمة نوانً...  كما فعلت ذلك يف فعل حُت قلت فـََعْلت وفـَعَ 

عل ما وبٍت على ىذه العالمة كما أسكن فعل ... فالنون ىهنا يف يفعلن دبنزلتها يف فعلن وفعل بالم يف
، أي ليس محلها على ادلاضي (4)مث يقول: "فليس ىذا أببعد فيها" ،(3)فعل بالم فعل دلا ذكرت لك"

ل اإلعراب فيو أبعد من وجو رجوع فتبٌت أببعد من يفعل حُت محل على االسم فأعرب بل وجو دخو 
البناء إليو ألنو شبو ادلضارع ابدلاضي شبو قوي حىت إنو ىو وشبهو ابالسم ليس كذلك إذا الفعل ليس 

ووجو الشبو ىنا من  (5)ابسم، والشك أن استحكام حكم ادلشبو بو يف ادلشبو يكون على قدر قوة الشبو
أحدعلا: أن يفعلن فعل كما أن فعلن فعل، واآلخر: أن وجهُت يقول الرازي: "ومشاهبتو لو من وجهُت، 

 .(6)الم الفعل سكن يف يفعلن لدخول ضمَت ادلؤنث كما سكن يف فعلن وفعلت"

                                                 

، 1مع اللغة العربية بدمشق، طانظر رصف ادلباين يف شرح حروف ادلعاين للمالقي، ربقيق أمحد دمحم اخلراط، مطبوعات رل (1)
 ، ونسب ىذا القول أيضاً لألخفش.2/229وانظر شرح الرضي على الكافية  ،398م، 1975

 .2/229انظر شرح الرضي على الكافية  (2)
 .1/320الكتاب  (3)
 السابق نفسو. (4)
، 2دار الكتب العلمية، بَتوت، ط انظر شرح كتاب سيبويو أليب سعيد السَتايف ربقيق أمحد حسن مهديل، علي سيد علي، (5)

1/157. 
االذباىات النحوية للرازي من خالل كتابو عرائس اصل من نفائس ادلفصل مع ربقيق قسم األفعال حلميد عبد اجلواد صلدي،  (6)

 .20م، 1983رسالة دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاىرة، 
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 تشبيو )لكن( عند ختفيفها بـ)بل(: -
شبو الفراء )لكن( عند زبفيفها بـ)بل( وذلك أن )لكن( إذا مل أتت معها الواو فإن العرب تؤثر 

هبا ألهنا يف ىذه احلالة تكون قد أشبهت )بل( يقول: "فإذا ألقيت من لكن الواو  زبفيفها وال ينصبون
يف أوذلا آثرت العرب زبفيف نوهنا، وإذا أدخلوا الواو آثروا تشديدىا، وإظلا فعلوا ذلك ألهنا رجوع دلا 

وك مث أصاب أول الكالم فشبهت بـ)بل( إذ كان رجوعها مثلها، أال ترى أنك تقول مل يقم أخوك بل أب
تقول مل يقم أخوك لكن أبوك فًتاعلا دبعٌت واحد، والواو ال تصلح يف )بل( فإذا قالوا: ولكن فأدخلوا 
الواو تباعدت من بل إذ مل تصلح الواو يف )بل( فآثروا فيها تشديد النون وجعلوا الواو كأهنا واو دخلت 

 .(1)لعطف ال دلعٌت بل"
 تشبيو النون حبروف ادلد واللني: -

وذلك حذفها يف )مل يك( يقول السَتايف: "أما قولك مل يك فأصلو مل يكن؛ ألن األصل فيو 
قبل دخول )مل( أن يقال يكون فدخلت عليها )مل( فسكنت لدخول اجلزم والتقى ساكنان الواو والنون 

لنون فسقطت الواو اللتقاء الساكنُت وكثر يف كالمهم ىذا احلرف ألنو عبارة عن كل ما كان ويكون وا
حروف ادلد واللُت ألهنا غنو يف اخليشوم ... فشبهوىا يف ىذا ادلوضع وقد  –إذا كانت ساكنة  –تشبو 

 .(2)دخل عليها اجلازم بقوذلم: مل يغز ومل يرم"
 تشبيو نون )لدن( بنون عشرين: -

يقول السَتايف عند حديثو عن لفظة )لدن(: "غَت أن من العرب من ينصب هبا غدوة فيقول: 
دن غدوًة ... وإظلا يفعل ذلك ألنو ينزع النون عنها فيقول: لد ويدخلها فيقول: لدن فشبهت بنون من ل

عشرين حُت قالوا عشرو زيد وعشرون درعلاً إال أن نون عشرين زائدة ونون لدن أصلية فشبهت األصلية 
 .(3)ابلزائدة حيث ثبتت يف حال وسقطت يف حال كما ثبتت الزائدة يف حال وسقطت يف حال

 قياس )ما( على )ليس( يف العمل: -
يقول األنباري: "ألن )ما( أشبهت )ليس( ووجو الشبو بينهما من وجهُت أحدعلا: أن )ما( 

 تنفي احلال كما أن )ليس( تنفي احلال.

                                                 

 .1/465ار، دار السرور، بَتوت،  معاين القرآن للفراء، ربقيق دمحم علي النج (1)
 .1/180شرح كتاب سيبويو للسَتايف   (2)
 128 ،1/127شرح كتاب سيبويو للسَتايف   (3)
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والوجو الثاين: أن )ما( تدخل على ادلبتدأ واخلرب كما أن )ليس( تدخل على ادلبتدأ واخلرب 
، مث ؼللص إىل أنو: "إذا (1)يف خربىا كما تدخل يف خرب )ليس( نهما دخول الباءويقوي ىذه ادلشاهبة بي

 .(2)ثبت أهنا أشبهت )ليس( فوجب أن تعمل عملها فًتفع االسم وتنصب اخلرب"
 قياس )إن( وأخواهتا يف العمل على الفعل: -

ادلعاين إال قال ابن اخلشاب: "وإظلا عملت ىذه احلروف ىذا العمل دون غَتىا من حروف 
 .(3)األقل؛ ألهنا أشبهت األفعال شبهاً قوايً؛ ألن معانيها معاين األفعال، وألفاظها مقاربة أللفاظها"

ويقول األنباري: "وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا: إظلا قلنا إن ىذه األحرف تعمل يف اخلرب 
 .(4)وذلك ألهنا قويت مشاهبتها للفعل؛ ألهنا أشبهتو لفظاً ومعًٌت"

 تشبيو نون )لدن( ابلتنوين: -
ىاىنا ألهنم شبهوا نون )لدن( ابلتنوين يف ضارب  –لدن  –يقول ابن يعيش: "وإظلا نصبوا هبا 

فنصبوا هبا )غدوة( تشبيهًا ابدلميز يف ضلو: عندي راقود خاًل، وجبة صوفًا وادلفعول يف ضلو ىذا ضارب 
، مث يذكر ابن يعيش وجو الشبو فيقول: "ووجو الشبو بينهما اختالف حركة الدال (5)زيدًا وقاتل بكراً" 

قبل النون يقال: لُدن ولَدن بضم الدال وفتحها على ما سبق فلما اختلفت احلركتان قبل النون وكانوا 
ن ػلذفون النون فيقولون: لدغدوة شاهبت احلركات قبلها ابختالفها حركات اإلعراب وشاهبت نون التنوي

بكوهنا ربذف اترة وتثبت أخرى كما يكون التنوين كذلك فنصبوا هبا )غدوة( كما نصبوا 
 .(6)بـ)ضارب("
 قياس فعال اليت مبعىن ادلصدر على فعال اليت يف معىن األمر: -

من ضروب فعال أن تكون امسًا دلصدر علمًا عليو كـ)فجار( و)بداد(، وال تبٌت إال أن غلتمع 
زال( واببو من التعريف والتأنيث والعدل فهي زلمولة على )نزال( يف البناء يقول فيها ما اجتمع يف )ن

 الفخر الرازي: "إن ادلوجب لكون فجار مبنية مشاهبتها لفعال اليت تقع يف األمر من أوجو ثالثة:
                                                 

 .138م، 1957أسرار العربية لألنباري ربقيق دمحم هبجة البيطار، مطبوعات اجملمع العلمي العريب بدمشق، مطبعة الًتقي،  (1)
 .139السابق نفسو  (2)
 .169م، 1972ادلرذبل البن اخلشاب ربقيق علي حيدر، دمشق،  (3)
 .1/177اإلنصاف  (4)
 .4/102شرح ادلفصل البن يعيش   (5)
 .4/102السابق نفسو   (6)
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 األول: أهنما وقعا موقع غَتعلا وعدلتا عنو.
 واحداً.الثاين: أن لفظهما واحد تقول نزال وفجار فتجد الوزن 

 .(1)الثالث: أن كل واحد منهما معرفة ومؤنث كما ترى"
إىل أن ادلوجب لبنائها أهنا لو كانت  (3)فقد ذىب ادلربد (2)وما ذكره الرازي ىو مذىب سيبويو

مؤنثة معرفة غَت معدولة لكان حكمها منع الصرف، فلما عدلت زادىا العدل ثقاًل فلم يبق بعد منع 
 الصرف إال البناء، أي أن ادلوجب لبنائها ىو اجتماع ثالث علل.

ه اجتماع وقد ضعف قول ادلربد أبن االسم إذا اجتمع فيو علتان امتنع من الصرف وال يزيد
العلل على منع الصرف فيكون اجتماع العلل ادلانع من الصرف وأدىن ذلك علتان والذي يدل على 

 .(4)ذلك أن صحراء ال تصرف وإذا مسي هبا زاد علة ومل ؼلرجو ذلك إىل البناء وكذلك محراء
 قياس ادلضمر على التنوين: -

عادة اجلار ضعيف يف القياس ألن ذىب اخلوارزمي إىل أن العطف على الضمَت اجملرور بدون إ
الضمَت ادلتصل يف غالمو وغالمك وغالمي قد صار عوضًا دلا كان فيو من التنوين فقبح أن يعطف 
عليو كما ال يعطف على التنوين مث يطرح اخلوارزمي بعد ىذا سؤااًل فيقول: "فإن سألت: كيف مل يقبح 

اخلوارزمي آخذًا بقياس الشبو يف ىذه ادلسألة:  ، غليب(5)عطف الظاىر اجملرور على الظاىر اجملرور؟"
"أبن ادلضمر أذىب يف مشاهبة التنوين من ادلظهر أال ترى أن ىذا ادلضمر على حرف كما أن التنوين  
كذلك وأهنما رلتمعان يف السكون خبالف ادلظهر، وألن ادلضمر ال يفصل من االسم يف الوقف كما ال 

 .(6)صل بُت ادلضاف وادلضاف إليو إال إذا كان ادلضاف إليو ظاىراً"يفصل التنوين يف الوصل ألنو ال يف
 

                                                 

عرائس اصل من نفائس ادلفصل دراسة وربقيق دمحم سعيد زريقات، اجمللد الثاين، رسالة دكتوراه، كلية اللغة العربية، جامعة  (1)
 .15م، 1989ر، األزى
 .3/275انظر الكتاب   (2)
 .3/374ىـ، 1386انظر ادلقتضب للمربد ربقيق دمحم عبد اخلالق عضيمة، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، القاىرة،  (3)
، وانظر اخلصائص 2/115م، 1992، 1انظر أمايل ابن الشجري ربقيق ودراسة زلمود دمحم الطناحي، مكتبة اخلاصلي، ط (4)

1/179. 
 .2/131التخمَت  (5)
 .2/131التخمَت  (6)
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 قياس ألف كال وكلتا على األلف يف لدى وعلى يف قلبها ايء مع ادلضمر: -
ألهنا أشبهتها وألهنا لزمت اإلضافة وجر االسم بعدىا فكما أن لدى وعلى ال تقلب ألفها ايء 

ادلضمر ضلو لديك وعليك فكذلك كال ال تقلب ألفها مع ادلظهر ضلو لدى زيد وعلى عمر تقلب مع 
ايء مع ادلظهر وتقلب مع ادلضمر يقول ابن احلاجب: "وقلبت ألفو كال يف النصب واجلر تشبيهًا ذلا 
أبلف لدى وعلى يف لفظها ولزومها اإلضافة، ومل تقلب يف الرفع ألن لدى وعلى ال تقعان يف الرفع 

 .(1)فتثبت على حاذلا"
 الوصف على الفعل عند اجلمع:قياس  -

قاس الرضي الوصف على الفعل عند اجلمع وأوضح وجو الشبو بينهما يقول: "فألنو دلا وضع 
مشاهبًا للفعل مؤداًي معناه معالًّ إبعاللو مصححًا بتصحيحو كما تبُت يف التصريف أريد أن تكون 

مة الفعل وىي يف الفعل واو ضلو العالمة الدالة على صاحبو الذي غلري الوصف عليو يف اجلمع كعال
 .(2)الرجال فعلوا ويفعلون فجعلت يف الوصف واواً وإن كان واو الفعل امساً واو االسم حرفاً"

 قياس اخلرب على الفاعل يف الرفع: -
قاس عبد القاىر اجلرجاين اخلرب على الفاعل يف الرفع قال: "وأما موجب كون عالمة خرب 

ن مشاهبتو الفاعل ... خرب ادلبتدأ جزء من اجلملة مفتقر إليو فشابو الفاعل ادلبتدأ الرفع فما ذكران م
وقوي ذلك أبنو اجلزء الثاين من اجلملة كما أن الفاعل كذلك أال ترى أن مرتبة منطلق بعد زيد يف 
قولك: زيد منطلق كما أن مرتبة الفاعل بعد الفعل فزيد يف قولك: قام زيد بعد قام ال قبلو فالذي 

لو أن يكون مرفوعًا غَت الذي عمل الرفع فيو، وذلك أن مشاهبتو للفاعل أوجب أن تكون أوجب 
عالمة الرفع بعامل مث كان ذلك العامل ما وصفنا من االبتداء أو ادلبتدأ كما أن مشاهبة يفعل وأخواتو 

 .(3)لالسم أوجب أن يكون لو اختالف آخر ابختالف العوامل"
فقول اجلرجاين يف: "فالذي أوجب لو أن يكون مرفوعًا غَت الذي عمل فيو الرفع" يراد بو أن 

 العلة اليت أوجبت الرفع يف الفاعل منتفية يف خرب ادلبتدأ والذي أوجب الرفع يف اخلرب ىو ادلشاهبة فقط.
 

                                                 

 .1/122اإليضاح يف شرح ادلفصل ربقيق وتقدًن موسى بناي العليلي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية، العراق،  (1)
 .375 ،3/374شرح الرضي على الكافية   (2)
 .1/257م، 1982ادلقتصد يف شرح اإليضاح لعبد القاىر اجلرجاين ربقيق كاظم رلر ادلرجان،  (3)
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 قياس ادلاضي على ادلضارع يف بنائو على احلركة: -
ٍت ادلاضي على احلركة لشبهو ابدلضارع يف وقوعو صفة وصلة قال أبو حيان األندلسي: "وب

 .(1)وحااًل وشرطاً ومسنداً بعد النواسخ خبالف األمر"
 قياس النصب يف التثنية واجلمع على اجلر ابلياء يف التثنية واجلمع: -

يقول ابن جٍت: "اعلم أن العرب تؤثر من التجانس والتشابو ومحل الفرع على األصل ما إذا 
لتو عرفت منو قوة عنايتها هبذا الشأن وأنو منها على أقوى ابل أال ترى أهنم دلا أعربوا ابحلروف يف أتم

التثنية واجلمع الذي على حده فأعطوا الرفع يف التثنية األلف والرفع يف اجلمع الواو واجلر فيهما الياء 
 .(2)رفع"وبقي النصب ال حرف لو فيماز بو، حذبوه إىل اجلر فحملوه عليو دون ال

فاألصل ىنا ىو اجلر ابلياء يف التثنية واجلمع والفرع ىو النصب يف التثنية واجلمع ووجو الشبو 
 اجلامع بينهما ىو أن كال منهما فضلة.

 استدالذلم بو يف ادلسائل الصرفية: -
 ومن ذلك:

 قياس نون التوكيد اخلفيفة على التنوين يف الوقف عليها ابأللف: -
"واحلزم يف ىذه ادلسألة أن النون اخلفيفة شبيهة ابلتنوين والفتحة شبيهة يقول اخلوارزمي: 

 .(3)ابلنصب وأنت إذا وقفت على ادلنصوب ادلنون وقفت عليو ابأللف كذلك ىذا"
 قياس ايء النسب على اتء التأنيث: -

جار وذلك أن ايء النسبة زائدة دلعٌت وىي مضمومة إىل االسم ادلنسوب وواقعة طرفاً واإلعراب 
عليها، وأنو ليس ذلا زلل من اإلعراب كما أن اتء التأنيث كذلك يقول الفخر الرازي ذاكراً أوجو الشبو 
بينهما: "إن ايء النسب أتيت على وجهُت حقيقي وغَت حقيقي كما أن اتء التأنيث كذلك مثال األول: 

... وأن ايء النسب قد ىامشي وبصري ومثال الثاين كرسي وبردي فإنو ليس فيو نسبة إىل كرس وبرد 
تكون فارقة بُت اجلنس وواحده كما جاءت التاء فارقة بينهما تقول روم إذا أردت اجلمع وإذا أردت 

                                                 

 .1/128م، 2008، 1التذييل والتكميل يف شرح التسهيل أليب حيان األندلسي، ربقيق حسن ىنداوي، كنوز اشبيليا، ط (1)
 .1/111اخلصائص البن جٍت  (2)
 .4/246التخمَت  (3)
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واحده أدخلت ايء النسب وقلت رومي ... كما أن التاء ىي الفارقة بُت اجلنس وواحدة يف ضلو سبر 
 .(1)وسبرة وطلل وطللة"

 قياس مهز حائض على قائم: -
استدل ابن جٍت بقياس علز حائض على قائم للوجو الشبهي اجلامع وىو صورة فاعل على أن 
التاء يف راضية وآشرة ىي للمبالغة كداىية وفروقة وليست للتأنيث فكما أن حائض إظلا علز قياساً على 

الفعل قال  قائم جمليئو على صورتو فكذلك اتء راضية ىي للمبالغة كتاء داىية ألهنما بلفظ اجلاري على
ابن جٍت: "التاء يف راضية وآشرة ليست التاء اليت ؼلرج هبا اسم الفاعل على التأنيث لتأنيث الفعل من 
لفظو ... وإذا مل تكن إايىا وجب أن تكون اليت للمبالغة كفروقة وحرورة وداىية شلا حلقتو التاء للمبالغة 

مؤنث وىي بلفظ اجلاري على الفعل ... والغاية وحسن ذلك أيضاً شيء آخر وىو جرايهنا صفة على 
أال ترى أن علزة حائض وإن مل غلر على الفعل إظلا سببو أنو شابو يف اللفظ ما اطرد علزه من اجلاري 

 .(2)على الفعل ضلو قائم وصائم وأشباه ذلك"
 قياس األلف والنون على ىاء التأنيث: -

دبنزلة ىاء التأنيث يف دارة وقارة فكما يقول ابن جٍت: "جعلوا األلف والنون يف داران وماىان 
، مث يذكر (3)أنيث كذلك قلبت يف داران وضلوىا"أعلت ىذه األمساء وضلوىا ومل ؽلنع من القلب ىاء الت

ابن جٍّت أوجو الشبو فيقول: "فإن قيل ومن أين أشبهت األلف والنون ىاء التأنيث؟ قيل من وجوه منها 
زائداتن حلذفتهما مجيعًا كما ربذف ىاء التأنيث أال ترى أنك أنك لو رمخت ما يف آخره ألف ونون 

تقول يف عثمان: اي عثم أقبل ... كما تقول يف طلحة: اي طلح أقبل، وأنك تقول يف ربقَت زعفران 
 زعيفران فتحقر الصدر".

بعد ىذا العرض لقياس الشبو عند النحاة نشَت إىل أن الشبو يف ىذا القياس قد يكون لفظياً 
 نوايً أو شبهاً لفظياً ومعنوايً وضلاول أن نوضح ذلك:أو مع

 
 

                                                 

 ، ربقيق دمحم سعيد زريقات.902نفائس ادلفصل اجمللد الثاين عرائس اصل من  (1)
 .154 ،1/153اخلصائص البن جٍت   (2)
 .2/8ادلنصف البن جٍّت   (3)
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 الشبو اللفظي: -
، وأشار إليو ابن السراج بقولو: "كثَتاً (1)اللون من القياس ابلقياس اللفظي مسى ابن جٍّت ىذا

 ، ومن أمثلة ذلك:(2)ما يعملون الشيء عمل الشيء إذا أشبهو يف اللفظ وإن مل يكن مثلو يف ادلعٌت"
قياس )ليس( على الفعل يف جواز أن تعمل يف الظرف وإن عريت عن احلدث، ووجو الشبو 
يف ىذا القياس الشبهي النحوي ىو كون )ليس( على وزن الفعل ألن فعل سلفف فـََعل وىذا شبو 
لفظي، وىذا أحد القياسُت الذين استدل هبما ابن جٍت يف جواز عمل )ليس( يف الظرف، وأما القياس 

هو أنو قاس ىذا احلكم الذي ىو جواز عملها يف الظرف على ما جاء عن العرب من اطراد الثاين ف
ٌت احلدث كذلك أيضاً عملها من الرفع والنصب بقولو: "فكما عملت الرفع والنصب وإن عريت من مع

 .(4)رفع وتنصب وكانت على مثال الفعل، فكما جاز ذلك فيها من حيث جاز أن ت(3)تنصب الظرف"
كذلك استناد النحاة إىل القياس اللفظي يف إحلاقهم مشلت وصعررت وبيطرت بباب 
دحرجت، وذلك أهنم وجدوىا على مستها وعدد حروفها "أال تراك تقول: مشللو وحوقلو وبيطره كما 

، (5)حوقل ػلوقل كما تقول دحرج يدحرج"تقول دحرجتو، وكذلك يف ادلضارع تقول: مشلل يشملل و 
 مشللت وضلوىا نظائر دحرجت اعتماداً على وجو الشبو اجلامع بينهما. وىذا إظلا صارت

ومن ذلك أيضًا محلهم )علباء( على )محراء( فكما قالوا يف )محراء( محراوي قالوا يف )علباء( 
علباوي مث محلوا )كساء( على )علباء( فقالوا كساوي يقول ابن يعيش: "مث قالوا يف اإلضافة إىل 

لباوي وحرابوي فأبدلوا ىذه اذلمزة وإن مل تكن للتأنيث لكنها شاهبت )محراء( )علباء( و)حرابء( ع
و)صحراء( ابلزايدة فحملوىا عليها ... مث ذباوزوا ذلك إىل أن قالوا يف )كساء( كساوي ... محال ذلا 
على )علباء( ... فكل واحدة من ىذه األمساء زلمول يف القلب على ما قبلو وإن مل يشركو يف العلة 

 .(6)كن لشبو لفظي"ل

                                                 

 .1/110انظر اخلصائص البن جٍت   (1)
 .1/93األصول يف النحو البن السراج   (2)
 .2/400اخلصائص البن جٍت   (3)
 .2/400انظر السابق نفسو   (4)
 .7/155وانظر شرح ادلفصل البن يعيش   ،3/331س اصل للفخر الرازي عرائ (5)
 .5/155شرح ادلفصل البن يعيش  (6)
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ومن ذلك محلهم )حائض( وقياسو على ما اطرد من اجلاري على الفعل ضلو قائم وصائم وإن 
 مل غلر )حائض( على الفعل ووجو الشبو ىنا لفظي فحائض على صورة قائم.

ومن ذلك تشبيو السَتايف نون )لدن( بنون عشرين يقول: "فشبهت بنون عشرين حُت قالوا 
أن نون عشرين زائدة ونون )لدن( أصلية فشبهت األصلية ابلزائدة حيث ثبت يف  عشرو زيد ... إال

 .(1)حال وسقطت يف حال كما ثبتت الزائدة وسقطت يف حال"
وكذلك تشبيههم ألف )كال( أبلف )لدى( و )على( يف قلب ألفو ايء يف النصب واجلر 

بت ألف )كال( يف النصب واجلر فتقول: كليهما كما تقول عليهما ولديهما يقول ابن احلاجب: "وقل
 .(2)ايء تشبيهاً ذلا أبلف )لدى( و)على( يف لفظها"

 الشبو ادلعنوي: -
 .(3)يقول ادلربد: "فأما ادلعٌت فتشبيهك )ما( بـ )ليس( و)ليس( فعل و)ما( حرف وادلعٌت واحد"

 اآلتيُت:ومن ذلك ما ذكر يف تفسَت عدم إعمال )أن( يف ادلضارع بعدىا يف البيتُت  -
 (4)ـالحـــــــــــــــــــون مـن الطـــــــــــــم يرتع  ـوــــــــــــــــــــــــقـ ـُت بـالدــــــــــــــــأن هتبطـ 

 (5)مٍت السالم وأال تعلما أحدا  أن تقرآن على أمساء وػلكما
الثقيلة؛ إال أن حيث ذىب البصريون إىل أن )أن( ىنا ىي الناصبة لالسم وىي ادلخففة من 

الشاعر أوالىا الفعل بال فصل فكأنو قال: أنكما تقرآن إال أنو خفف من غَت تعويض، ىذا ابلنسبة 
 .(6)للبيت الثاين أما البيت األول ففي )أن( ضمَت الشأن وادلراد أنو هتبطُت

هما ىو  أما الكوفيون وىنا وجو االستدالل فإهنم قاسوا )أن( على )ما( ووجو الشبو اجلامع بين
 كوهنما مصدرين وعليو مل تعمل )أن( قياساً على )ما( للشبو ادلعنوي.

                                                 

 .1/127شرح الكتاب للسَتايف  (1)
 .1/122اإليضاح يف شرح ادلفصل البن احلاجب  (2)
 .1/57وانظر الكتاب   ،3/33ادلقتضب للمربد   (3)
 .1/36انظر معاين القرآن للفراء  (4)
 .1/322م،  1969انظر رلالس ثعلب ربقيق عبد السالم دمحم ىارون، دار ادلعارف دبصر،  (5)
 ،8/420م، 1979، 3انظر خزانة األدب للبغدادي ربقيق عبد السالم دمحم ىارون، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب، القاىرة، ط (6)

8/420، 421. 
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ومن ذلك أيضًا محل )حىت( على الواو يقول ابن يعيش:"فإن قيل من أين أشبهت )حىت( 
الواو حىت محلت عليها؟ قيل ألن أصل )حىت( إذا كانت غاية أن يكون ما بعدىا داخاًل يف حكم ما 

م حىت زيداً فـ)زيد( مضروب مع القوم كما يكون ذلك يف قولك ضربت القوم قبلها كقولك ضربت القو 
 .(1)وزيداً فلما اشًتكا فيما ذكران محلت على الواو"

 ومن ذلك زبريج ابن جٍت لقول الشاعر:
 .(2)يوم السليفاء مل يوفون ابجلار                                  

الشًتاك اجلميع  حروف النفي بعضها ببعض، وذلكحيث إنو قاس )مل( على )ال( "فقد يشبو 
 ، مث يشَت إىل قول الشاعر مستدالً على ىذا الكالم:(3)يف داللتو عليو"

 .(4)دىا رقادىاـــــــفًتق     أجدك مل تغتمض ليلة                      
 .(5)حيث استعمل )مل( يف موضع احلال، وإظلا ذلك من مواضع )ما( النافية للحال

 وكذلك قول الشاعر :
 .(6)وال بيد أن انجية ذموال    أجدك لن ترى بثعيلبات                    

 :(7)استعمل أيضاً )لن( يف موضع )ما( -
واضح جدًا أن قياس الشبو ىنا قد أعان النحاة على توجيو ىذه األبيات وعلى تعليل 

الشبو مل يكن ىناك طريق علمي لتعليل استخدام الشيء يف غَت موضعو ادلتعارف عليو، ولوال قياس 
ىذه الظواىر اجلمة فـ)مل( يف قول الشاعر )مل يوفون( أخذت حكم )ال( وذىب عنها اجلزم على أن ابن 

، وىذا ىو األثر العلمي لقياس (8)الفعل ادلضارع قد يرفع بعد )مل( ىشام قد استدل هبذا البيت على أن

                                                 

 .8/18شرح ادلفصل البن يعيش  (1)
وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها البن جٍّت، ربقيق علي النجدي انصف وعبد الفتاح إمساعيل  انظر اتسب يف تبيُت (2)

 .2/42م، 1969شليب، دار التحرير للطبع والنشر، مصر، 
 .1/388اخلصائص  (3)
 .7/8، وشرح ادلفصل البن يعيش 2/42انظر الشاىد يف اتسب  (4)
 .1/388اخلصائص  (5)
 .1/131، ورلالس ثعلب 2/79زانة انظر البيت يف اخل (6)
 .1/388اخلصائص  (7)
 .1/277انظر مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب البن ىشام، ربقيق دمحم ػلِت الدين عبد احلميد، مطبعة ادلدين، القاىرة  (8)
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الرفع بـ)مل( مسموع والقياس قابل لو، واجتماع القياس والسماع الشبو؛ ألن القياس قد وافق السماع إذ 
على شيء يدل على قوتو، ويدفع إىل القول إبجازتو، وإذا امتنع القول إبجازتو فإن القول أبن رفع 

سديد جداً؛ ألن مجيع اللغات موافقة للقياس، وىذا أوىل من القول بشذوذه مع  (1)ادلضارع بعدىا لغة
و، كما أن األمشوين رجح محل )مل( على )ما( دون )ال(؛ ألن وجو الشبو بُت )مل( و موافقة القياس ل

، وأن )مل( سلتصة (2))ما( يف البيت أقوى منو بينها وبُت )ال(؛ ألن )ما( تنفي ادلاضي كثَتاً خبالف )ال(
 .(3)بنفي ادلضارع وقلبو ماضياً 

 الشبو ادلعنوي واللفظي: -
أقوى من النوعُت السابقُت؛ ألن القياس فيهما يعتمد على وجو وىذا النوع من قياس الشبو 

شبهي واحد ىو إما لفظي أو معنوي، والقياس ىنا يعتمد على كال ىذين الوجهُت ألن "احلمل على 
، والظاىر أن أضعف الثالثة ىو احلمل (4)اللفظ وادلعٌت أوىل من احلمل على ادلعٌت دون اللفظ"

 ، ومن أمثلة ذلك: (5)اللفظي
تعليل نصب احلال دبا يف )ليت( من معٌت الفعل وىو ىنا التمٍت ضلو: ليت زيداً أخوك قائماً، 

 ودبا يف )كأن( من معٌت التشبيو وىو معٌت فعلي ضلو قول النابغة:
 .(6)سفود شرب نسوه عند سفاد     كأنو خارجاً من جنب صفحتو                    

ادلتعدي، ووجو الشبو اجلامع بينهما وبُت الفعل لفظي حيث علل ذلك بقياسهما على الفعل 
ومعنوي، واللفظي يتمثل يف عملهما الرفع والنصب ويف كوهنما على أكثر من حرفُت كما أن الفعل  

، واعتمادًا على ىذا القياس جاز أن يكون احلال (7)شبو ادلعنوي فهو التمٍت والتشبيوكذلك، أما ال
يف كل من ليت وكأن، فلو مل يكن للشبو اللفظي ىنا أثر لكان معٌت التشبيو معمواًل دلعٌت الفعل ادلوجود 

ادلستفاد من الكالم يكفي ألن يكون ىو العامل يف احلال ادلتقدمة عليو يف قولو )كأنو خارجاً(، ويف 

                                                 

 .2/42انظر اتسب  (1)
 .4/5انظر شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب   (2)
 .1/277انظر ادلغٍت البن ىشام   (3)
 .2/510اإلنصاف يف مسائل اخلالف  (4)
 .224 ،1/223انظر اخلصائص  (5)
 .19م، 1977انظر الديوان ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار ادلعارف، مصر،  (6)
 .2/275انظر اخلصائص  (7)
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دليل على أن معٌت الفعل يف )كأن( ىو العامل، ومعلوم أن  (1)امتناع عمل ادلعاين فيما تقدم عليها
 .(2) الفعل مل يثبت يف )كأن( إال ابجتماع الشبهُت فيها اللفظي وادلعنويمعٌت

فقد أشبهو يف  (3)ومن ذلك أيضًا قياس أفعل التعجب على أفعل التفضيل يف دخولو التصغَت
 لفظو وأشبهو يف ادلعٌت حيث أفاد التفضيل وادلبالغة ولذا دخلو التصغَت أيضاً.

ل يف العمل إظلا عملت ألهنا أشبهت الفعل لفظًا ومعٌت وكذلك قياس إن وأخواهتا على الفع
، يقول األنباري: "ال نسلم أهنا عملت لشبو الفعل يف لفظو فقط وإظلا عملت (4)وذلك من عدة أوجو

 .(5)ألهنا أشبهتو يف اللفظ وادلعٌت"
 وأيضًا قياس اسم الفاعل والصفة ادلشبهة بو على الفعل يف ربمل الضمَت، ألهنما يشبهانو

 .(6)لفظاً ويتضمنانو معٌت وىو األصل يف ربمل الضمَت
 مزااي قياس الشبو: -

من خالل ما سبق يتضح لنا كثرة ىذا القياس عند النحاة واعتمادىم عليو يف االستدالل، وقد 
اتضح لنا من خالل وقوفنا على ىذا القياس عندىم مزااي كثَتة، وىذه ادلزااي حسب ما نرى مًتتبة على 

نو وبُت قياس العلة، أي أن عدم اشًتاط وجود علة حكم األصل يف الفرع يف قياس الشبو قد الفرق بي
منحتو ىذه ادلزااي اليت منها ما يشَت إىل أن قياس الشبو أضعف من قياس العلة، ومنها ما يشَت إىل 

موعها االتساع الذي أحدثو قياس الشبو وسهولة انتقال احلكم من شيء إىل شيء، وىذه ادلزااي دبج
 تشَت إىل أصالة قياس الشبو يف النحو، وأىم تلك ادلزااي:

. إن قياس الشبو دلا كان قائمًا على إغلاد أوجو الشبو بُت ادلقيس وادلقيس عليو اضلط فيو 1
 الفرع عن درجة األصل:

إذ مل أيخذ كل ما لألصل من أحكام وخصوصيات ألن العلة ادلوجبة للحكم يف األصل غَت 
لفرع، فقياس الشبو ال يشًتط فيو أن يكون ادلقيس مساوايً للمقيس عليو يف مجيع أحكامو موجودة يف ا

                                                 

 .3/186انظر اخلزانة   (1)
 .2/276انظر اخلصائص   (2)
 .1/142، واإلنصاف 117انظر أسرار العربية  (3)
 .1/102انظر ابن يعيش  (4)
 .1/226اإلنصاف  (5)
 .198انظر أسرار العربية  (6)
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بل البد أن يكون بينهما مغايرة يف بعض األحكام، وإظلا ينحط الفرع عن درجة األصل فيما كان من 
عمل األصل، وىذا يدل على ضعف قياس الشبو عن قياس العلة ولذلك صرح النحاة ابضلطاط درجة 

 ، ومن أمثلة ذلك:(1)روع عن درجة األصول يف ىذا القياسالف
ما قالو األنباري يف قياس )الت( على )ليس(، حيث قال: " )الت( حرف دبعٌت )ليس( ولو 
اسم وخرب كـ)ليس( ...، وال يكون امسو وخربه إال احلُت، وال غلوز إظهار امسو ألنو أوغل يف الفرعية، 

 (2)ى )ليس( فألزم طريقة واحدة"ألنو فرع على )ما( و)ما( فرع عل
يقول الفخر الرازي عن امتناع تنوين اسم )ال( النافية للجنس: "وإظلا امتنع تنوينو ألن )ال( دلا  
كانت فرعًا على )إن( ادلشددة يف العمل واستعمل األصل ابلنصب والتنوين وجب اضلطاط الفرع عن 

 (3)أصلو لقصوره عن قبول التنوين"
ًواْلُمْحَصَناُت ِمَن اَْلنَِّساء  ﴿وعماًل هبذه القاعدة رد ابن يعيش قول الكسائي يف قولو تعاىل: 

تَـُغوْا أِبَْمَوا َر ِإالَّ َما َمَلَكْت أؽَْلَاُنُكْم ِكَتاَب َاِ َعَلْيُكْم َوَأَحلَّ َلُكْم مَّا َورَاَء َذاِلُكْم َأن تـَبـْ ِلُكم زُلِْصِنَُت َغيـْ
؛ ألن يف ذلك تسوية بُت األصل والفرع إذ (5)، على أن )كتاب( منصوب بـ)عليكم((4)﴾ ...ُمَساِفِحُتَ 

إذ )عليكم( اسم فعل وىو زلمول على الفعل يف العمل يقول ابن يعيش: "ألن ىذه الظروف ليست 
عن أفعااًل وإظلا ىي انئبة عن الفعل ويف معناة فهي فروع يف العمل على األفعال، والفروع أبدًا منحطة 

 .(6)درجة األصول فإعماذلا فيما تقدم عليها تسوية بُت األصل والفرع وذلك ال غلوز"

                                                 

 .617 ،229 ،176، 1/60انظر اإلنصاف  (1)
 .2/312م، 1980البيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري ربقيق عبد احلميد طو، اذليئة ادلصرية العامة للكتاب،  (2)
الرازي ومنهجو يف النحو مع ربقيق اجمللد األول من عرائس اصل من نفائس ادلفصل لطارق صلم عبد هللا، رسالة دكتوراه، كلية  (3)

 .222م، 1983اللغة العربية، جامعة األزىر، 
 .24سورة النساء اآلية  (4)
انظر مشكل إعراب القرآن أليب دمحم مكي القيسي، ربقيق مجال الدين ايسُت، دمحم السواس، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع،  (5)

 .1/228، وانظر اإلنصاف 175م، 2000، 2دمشق، ط
 .1/117شرح ادلفصل البن يعيش  (6)
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ومن ذلك ما ذكره اخلوارزمي يف قياس الصفة ادلشبهة على اسم الفاعل يقول: "الصفة ادلشبهة 
وإن كانت تعمل كاسم الفاعل عمل الفعل إال أهنا تنحط عن اسم الفاعل بشيء وىي أهنا ال تعمل 

 .(1)االستقبال فال يقال : ىذا رجل حسن وجهو غداً كما تقول: ىذا رجل ضارب أبوه غداً" دبعٌت
 . إذا عرض على ادلشبو عارض أزال وجو الشبو بطل قياس الشبو:2

 وسلب ادلشبو احلكم بعد أن كان اثبتاً فيو، وال يتصور ذلك يف قياس العلة ومن أمثلة ذلك: 
جواز إعمال أمساء الفاعلُت وادلصادر إذا بنيا مع )ال( على ذىب أبو علي الفارسي إىل عدم 

الفتح كما كان جائزًا إعماذلا قبل ذلك؛ ألن: "ذلك ابلبناء مع )ال( على الفتح قد فارق شبو الفعل  
كما أن اسم الفاعل وادلصادر ابلتصغَت والوصف قد فارقا ذلك، فكما ال يعمل اسم الفاعل وادلصدر 

؛ (2)كذلك اسم الفاعل وادلصدر إذا بٍت كل واحد منهما مع )ال( على الفتح"مصغرين وال موصوفُت  
 ألن الصفة زبرجو عن شبو الفعل وكذلك التصغَت.

بزوال شبهها اللفظي ابدلاضي  (3)ذىب الكوفيون إىل عدم إعمال )إن( ادلخففة من الثقيلة
فع فيما بعدىا ألن إن إظلا أشبهت ألهنا أصبحت على حرفُت، وىذا ما اختاره ادلربد قال: "واألقيس الر 

 .(4)الفعل ابللفظ ال ابدلعٌت فإذا نقص اللفظ ذىب الشبو"
يقول األنباري عند حديثو عن )إذن( إهنا ال تعمل إذا دخلت على فعل احلال ضلو قولك: 
إذن أظنك كاذاًب إذا أردت أنك يف حال الظن وذلك "ألن إذن إظلا عملت ألهنا أشبهت أن وأن ال 

 .(5)على فعل احلال، وال يكون بعدىا إال ادلستقبل، فإذا زال الشبو بطل العمل" تدخل
ذىب الرضي إىل أن أمر الفاعل ادلخاطب اضرب مبٍت لزوال مشاهبة االسم بزوال حروف 
ادلضارعة يقول: "لكن حذفت الالم مع حرف ادلضارعة لكثرة االستعمال، فزالت علة اإلعراب أي 

                                                 

 .3/116التخمَت  (1)
ة يف علل القراءات السبعة أليب علي الفارسي، ربقيق علي النجدي انصف وآخرين، دار الكتاب العريب، القاىرة، احلج (2)

 .1/146م، 1965
 .1/195انظر اإلنصاف  (3)
 .2/361ادلقتضب  (4)
 .331أسرار العربية  (5)
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؛ ألن أصلو لتضرب أي رجع إىل أصلو من البناء حُت زال وجو (2)أصلو من البناء"  فرجع إىل (1)ادلوازنة
 الشبو ادلقتضي لإلعراب.

يقول السَتايف عند حديثو عن عدم حذف نون مل يكن إذا لقيها ساكن: "وإظلا مل ػلذفوىا إذا 
اللُت ويكون سلرجها لقيها ساكن من قبل أهنا إذا ربركت اللتقاء الساكنُت زال عنها شبو حروف ادلد و 

 .(3)من الفم ال من األنف فأقرت على ما ينبغي ذلا"
ومن ذلك ما ذكره ابن يعيش من أن الفعل ادلضارع إذا دخلت عليو نون التوكيد اخلفيفة 
والثقيلة بٍت لبعده عن االسم ألنو إظلا أعرب لشبهو ابالسم فإذا دخلت عليو نون التوكيد أكدت فيو 

عن االسم يقول: "وذلك من قبيل أن األصل يف األفعال أن تكون مبنية وإظلا أعرب معٌت الفعلية وبعد 
لشبهو ابالسم فإذا دخلت عليو نون التأكيد أكدت معٌت الفعلية ومكنتو فغلب جانب الفعل وبعد من 

 .(4)االسم فعاد إىل أصلو"
 و:. ال يشًتط يف قياس الشبو أن يكون التشابو اتماً بُت ادلشبو وادلشبو ب3

 فكما توجد أوجو للشبو توجد أوجو للخالف ومن ذلك:
ما ذكره ابن جٍت عند حديثو عن ألف آدم: "فإن قيل: إنك زعمت أن ألف آدم قد أجريت 

... قيل ىي وإن أشبهتها فليست ذبري رلراىا يف كل حال أال ترى أنو ال ؽلكننا أن  رلرى ألف خالد
خالد وال ؽلكننا أن نقضي ابنقالب ألف خالد كما نقضي بزايدة ألف آدم كما نقضي بذلك يف 

 .(5)نقضي ابنقالب ألف آدم، فقد يشبو الشيء ابلشيء وؼلالفو من آخر"
ومن ذلك أيضاً ما ذكره ابن يعيش من قياسو الضارب الرجل على احلسن الوجو يقول: "فأما 

وال خفة أما التعريف فألن  قوذلم الضارب الرجل فإظلا ساغت إضافتو وإن مل تستفد ابإلضافة تعريفاً 
إضافتو لفظية ال تكسب ادلضاف تعريفاً، وأما اخلفة مل يكن فيو تنوين وال نون فيسقطا ابإلضافة فقضية 
الدليل أال تصح إضافتو كما ال تقول الضارب زيد وذلك من قبل أنو زلمول على احلسن الوجو وشبو 

ا بعده يكون رلرورًا أو منصواًب فتقول ىذا بو من جهة أن )الضارب( صفة كما أن )احلسن( صفة وم
                                                 

 أي موازنة ادلضارع السم الفاعل يف الصورة اللفظية. (1)
 .4/125شرح الرضي على الكافية  (2)
 .1/180شرح كتاب سيبويو للسَتايف  (3)
 .7/10شرح ادلفصل البن يعيش  (4)
 .2/317ادلنصف البن جٍت  (5)
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ضارب زيدًا وضارب زيد كما تقول: مررت برجل حسن وجهًا وحسن الوجو فلما أشبهو جاز إدخال 
 .(1)األلف والالم عليو مع أنو مضاف إذا أريد تعريفاً كان كان كذلك يف احلسن الوجو"

و من كل وجو أال ترى أن ادلضاف إليو ىذا وجو ادلشاهبة أما ادلخالفة فيقول: "وإن مل يكن مثل
 .(2)يف الضارب زيد مفعول منصوب يف ادلعٌت وادلضاف إليو يف احلسن الوجو فاعل مرفوع"

صرح األنباري بذلك فقال: "ليس من شرط القياس أن يكون ادلقيس مساوايً للمقيس عليو يف 
 .(3)مجيع أحكامو بل البد أن يكون بينهما مغايرة يف بعض أحكامو"

كذلك ال يبطل احلمل أو قياس الشبو زوال أحد جوانب الشبو بُت ادلقيس وادلقيس عليو ألن 
قياس الشبو دلا مل يقم على علة األصل جاز أن ػلمل ادلشبو على ادلشبو بو لعدة أوجو شبيهة كما يف 

الثقيلة محل ادلضارع على االسم، ومن ذلك ما ذكره ابن يعيش من عدم إبطال عمل )إن( ادلخففة من 
وذلك ال يبطل عملها  ،(4)ألهنا أشبهت الفعل لفظًا ومعٌت وىي دبنزلة فعل حذف منو بعض حروفو

يقول: "وأما إعماذلا مع التخفيف فنحو إْن زيداً منطلق ... غلروهنا على أصلها ويشبهوهنا بفعل حذف 
 .(5)بعض حروفو وبقي عملو ضلو مل يك زيد منطلقاً"

ي من أن )لعل( ال يبطل عملها عمل الفعل أال تكون على وزن من ومن ذلك ما رآه األنبار 
أوزان الفعل؛ ألهنا أشبهت الفعل من وجهُت، اللفظ وادلعٌت، وذكر ذلا ثالثة أوجو للشبو ابلفعل، مث 
قال: "وىذه الوجوه من ادلشاهبة بُت )لعل( والفعل ال تبطل أبن ال تكون على وزن من أوزانو، وىي  

 .(6)عملها حبكم ادلشاهبة"كافية يف إثبات 
 
 
 
 

                                                 

 .2/123شرح ادلفصل البن يعيش  (1)
 .2/123السابق نفسو  (2)
 .1/164اإلنصاف  (3)
 .1/208، واإلنصاف 2/29انظر البيان يف غريب القرآن  (4)
 .8/72شرح ادلفصل البن يعيش  (5)
 .1/226اإلنصاف  (6)
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 . قد ػلدث أحياانً أن يشبو ادلشبو بشيئُت من وجهُت سلتلفُت يف آن واحد:4
 وتنقسم ىذه احلالة إىل قسمُت:

أ. أن يكون ادلشبو متمتعًا دبا ؼلولو إايه كال القياسُت وذلك ضلو )أن( اليت تشبو الفعل يف 
موقعو يف الرفع والنصب واجلر ضلو: بلغٍت أنك منطلق، وعرفت أنك  (1)عملها وتشبو االسم يف مرفوعها

 قادم، جئت ألنك كرًن.
وضلو أمساء األفعال اليت تشبو األفعال يف أمور وتشبو األمساء يف أمور شبهها ابألفعال يتمثل يف 

 ضلو قولو: (2)أوجو منها: كون جواهبا رلزوماً 
 (3)مكانك ربمدي أو تسًتػلي     وقويل كما جشأت وجاشت                 

يعًا مُثَّ نـَُقوُل لِلِذيَن  ﴿ومنها توكيد الضمَت ادلوجود فيها ضلو قولو تعاىل:  َويـَْوَم ضَلُْشُرُىْم مجَِ
اَن  ُتْم ِإايَّ نَـُهْم َوقَاَل ُشرََكاُؤُىْم مَّا ُكنـْ ، فـ)أنتم( توكيد (4)﴾ تـَْعُبُدونَ َأْشرَُكوْا َمَكاَنُكْم أَنـُْتْم َوُشرََكاؤُُكْم فـََزيَـّْلَنا بـَيـْ

للضمَت يف )مكانكم( مث العطف على ذلك الضمَت بعد توكيده، ومنها حلاق النون كما تلحق الفعل 
 ضلو قوذلم: مكانكٍت وىذا مثل أكرمٍت يف حلق النون.

حقَت ويتمثل شبهها ابألمساء يف األوجو التالية: التنوين، التثنية، اجلمع، التأنيث، اإلضافة، الت
 .(5)ضلو رويدك

 ب. ردبا أخذ الشيء شبهاً بشيئُت سلتلفُت فيأخذ يف حكمو منزلة بُت ادلنزلتُت ومن ذلك:
ما اعتل بو ابن جٍت لتقدًن ادلستثٌت على ادلستثٌت منو أبنو قد ذباذبو شبهان: أحدعلا كونو 

منو وآخر البتة عن الفعل مفعواًل واآلخر كونو بداًل لذلك خليت لو منزلة وسيطة فقدم على ادلستثٌت 
 .(6)الناصبة

                                                 

 .4/109انظر ادلقتضب  (1)
 .3/35انظر اخلصائص  (2)
اليت لعمرو بن اإلطنانو يف إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ربقيق دمحم أبو الفضل إبراىيم، دار الفكر العريب القاىرة،  (3)

 .3/35، وانظر اخلصائص 3/281م، 1986، 1ومؤسسة الكتاب الثقافية، بَتوت، ط
 .28سورة يونس اآلية  (4)
 .45 ،3/44انظر اخلصائص  (5)
 .2/382انظر اخلصائص   (6)
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استدل األنباري للكوفيُت ابدلنزلة الوسيطة على عدم جواز تقدم خرب )ليس( عليها وجواز 
تقدمو على امسها فقط؛ ألن ليس أخذت شبهاً من )كان( وشبهاً من )ما( فأخذت شبهاً من )كان( 

احلال كما أهنا تنفي احلال، و)كان( غلوز تقدًن "ألهنا فعل كما أهنا فعل وشبهًا من )ما( ألهنا تنفي 
خربىا عليها و)ما( ال غلوز تقدًن خربىا على امسها فلما أخذت شبهاً من )كان( وشبهاً من )ما( صار 

، مث يقول موضحاً: "ألهنا أقوى من )ما( ألهنا (1)ذلا منزلة بُت ادلنزلتُت فجاز تقدًن خربىا على امسها"
أقوى من احلرف ومل غلز تقدًن خربىا عليها ألهنا أضعف من )كان( ألهنا ال فعل و)ما( حرف والفعل 

 .(2)تتصرف و)كان( تتصرف وىذا غاية يف الوضوح والتحقيق"
. أحيااًن ػلمل ادلشبو على ادلشبو بو بوجو شبهي جامع بينهما مث ػلمل على ىذا ادلشبو 5

 ين مشبو اثلث بوجو شبهي اثلث:مشبو آخر بوجو شبهي غَت األول مث ػلمل على ادلشبو الثا
وىكذا تًتاكم أقيسة الشبو وأكثر ما يكون ذلك يف الشبو اللفظي، وذلك ضلو قوذلم: 
)محراوي( و)صفراوي( فقلبوا اذلمزة لئال تقع عالمة التأنيث حشواً، مث إهنم محلوا علزة )علباء( على علزة 

لى علزة )علباء( فقلبوىا وقالوا: )كساوى( )محراء( فقالوا: )علباوي( مث إهنم محلوا علزة )كساء( ع
و)قضاوي( وىكذا قالوا من بعد يف )قراء( )قراوي( فشبهوا علزة )قراء( هبمزة )كساء( يقول ابن يعيش: 
"فإن نسبت إىل ما ال ينصرف ضلو )محراء( و)صحراء( فالباب أن تقلب اذلمزة واوًا فيو فتقول: 

فيو واواً ومل تقر حباذلا لئال تقع عالمة التأنيث حشواً ومل تكن )محراوي( و)صحراوي( وإظلا قلبت اذلمزة 
لتحذف ألهنا الزمة تتحرك حبركات اإلعراب ... مث قالوا يف اإلضافة إىل )علباء( و)حرابء( )علباوي( 
و)حرابوي( فأبدلوا ىذه اذلمزة وإن مل تكن للتأنيث ألهنا شاهبت )محراء( و)صحراء( ابلزايدة فحملوىا 

إن مل تكن علزة )محراء( فقلبت يف )محراوي( لكوهنا زائدة مث ذباوزوا ذلك إىل أن قالوا يف عليها و 
)كساء( )كساوي( ويف )رداء( )رداوي( فأبدلوا اذلمزة واواً محاًل ذلا على علزة )علباء( من حيث كانت 

كو يف العلة لكن أصاًل غَت زائدة فكل واحد من ىذه األمساء زلمول يف القلب على ما قبلو وإن مل يشر 
 .(3)لشبو لفظي"

                                                 

 .1/164 اإلنصاف (1)
 .1/164السابق نفسو  (2)
 .156 ،5/155شرح ادلفصل البن يعيش  (3)
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وعلى ىذا فوجو الشبو بُت علزة )علباء( وعلزة )محراء( ىو أهنما زائداتن يف حُت أن قلب علزة 
)محراء( كان لئال تقع حشوًا وىي للتأنيث، أما وجو الشبو بُت علزة )كساء( و)علباء( ىو كون علزة 

غَت زائدة كما أن علزة )كساء( غَت زائدة، وضلن مل )علباء( وعلزة )كساء( أن علزة )قراء( كانت أصاًل 
نكن أبدلنا علزة )كساء( يف )كساوي( من حيث كانت غَت زائدة لكن ىذه أشباه لفظية ػلمل أحدىا 

 على ما قبلو تشبهاً بو وتصوراً لو.
وقد برز ابن جٍت تراكم ىذه األقيسة بقولو: "وسبب ىذه احلمول واإلضافات واإلحلاقات كثرة 

اللغة وسعتها وغلبة حاجة أىلها إىل التصرف فيها ولقوة إحساسهم يف كل شيء شيئاً وزبيلهم ما  ىذه
 .(1)ال يكاد يشعر بو من مل أيلف مذىبهم"

 . إن الشيء إذا أشبو الشيء من وجو مل ؼلرج بتلك ادلشاهبة عن أصلو:6
قلنا التصحيح ومن ذلك دخول التصغَت أفعل يف التعجب ألنو: "يصح كما يصح االسم 

حصل من حيث حصل التصغَت وذلك حلملو على ابب أفعل الذي للمفاضلة وألنو أشبو األمساء ألنو 
لزم طريقة واحدة فلما أشبو االسم من ىذين الوجهُت وجب أن يصح كما يصح االسم، وشبهو االسم 

من وجهُت ومل  من ىذين الوجهُت ال ؼلرجو ذلك عن كونو فعاًل كما أن ما ال ينصرف أشبو الفعل
 .(2)ؼلرجو عن كونو امساً فكذلك ىهنا ىذا الفعل وإن أشبو االسم من وجهُت ال ؼلرجو عن كونو فعاًل"

ومن ذلك اسم الفاعل ادلشبو ابلفعل يف العمل يقول ابن احلاجب: "كذلك إذا قلنا ضارب 
م: مررت برجل ضارب فإنو يدل على معٌت يف نفسو من غَت زمان وقد يستعمل دااًل على الزمان كقوذل
 .(3)زيداً ومع ذلك فلم ؼلرجو عن االمسية ألن أصل وضعو ال داللة فيو على الزمان"

 . قد غلتمع يف قياس شبو نوعان من أنواع قياس الشبو:7
وذلك ضلو إحلاقهم )مشللت( و)صعررت( بباب )دحرجت(، وذلك أهنم وجدوىا على مستها 

وىذا شبو لفظي، والقياس ىنا من نوع محل النظَت على  (4)عدد حروف وموافقة ابحلركة والسكون

                                                 

 .1/215اخلصائص  (1)
 .119 ،118أسرار العربية لألنباري   (2)
 .1/65اإليضاح يف شرح ادلفصل البن احلاجب  (3)
 .1/221انظر اخلصائص البن جٍت  (4)
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النظَت يقول الفخر الرازي: "ومعٌت اإلحلاق أن تدخل الزايدة على بناء من أبنية األصول امسًا كان أو 
 .(1)فعالً فيوافق لفظو ابلزايدة لفظ البناء من أبنية األصول يف حركاتو وسكونو"

محل الفرع على األصل يؤدي إىل نفس ما أدى إليو  وقد قوي ىذا القياس قياس آخر من نوع
القياس اللفظي وىو احلكم إبحلاق )مشللت( وضلوىا بباب )دحرجت(، واألصل يف ىذا القياس ىو 
مصادر ما أحلق بباب )دحرجت( اليت جاءت على مصادر الرابعية ضلو الشمللة والبيطرة واحلوقلة 

حلكم ىو أنو دلا جاءت مصادرىا على مصادر الرابعية والفرع ىو أفعال ما أحلق بباب )دحرجت(، وا
يقول  (2)وادلصادر أصول لألفعال حكم إبحلاقها هبا ولذلك استمرت يف تصريفها استمرار ذوات األربعة

ابن جٍت: "فكانت ىذه صناعة لفظية، ليس فيها أكثر من إحلاقها ببنائها، واتساع العرب هبا يف 
لك )بيطر( يبيطر بيطرة كدحرج يدحرج دحرجة ومبيطر كمدحرج زلاوراهتا وطرق كالمها ... فقو 

، ويقول الفخر (3)وكذلك )مشلل( ... فظهور تضعيفو على ىذا الوجو أوضح دليل على إرادة إحلاقو"
الرازي: "فهذه األبنية الستة ادللحقة بدحرج ودخلت عليها ىذه الزايدات إلحلاق مصدرىا دبصدر 

: مشللو وحوقلو، وبيطره وقلنسو ... وكذلك يف ادلضارع تقول: مشلل )دحرج( واببو أال تراك تقولو
يشملل وحوقل ػلوقل كما تقول: دحرج يدحرج وتقول: مشللتو فتشملل كما تقول: دحرجتو فتدحرج 

 .(4)فهذه األمثلة الستة على وزن بنات األربعة وملحقة هبا كما كانت مصادرىا كمصدر بنات األربعة"
 لشبو أن يكون الشيء يشبو الشيء ال يفوتو إال الصورة:. الذي يعترب من ا8

نص على ذلك اخلوارزمي يف كتابو التخمَت ومثل لو بـ)ما( النافية واسم الفاعل قال: "الذي 
يعترب بو من الشبو أن يكون الشيء يشبو الشيء ال يفوتو إال الصورة ومن ذلك )ما( النافية فإنو دلا  

أعملت يف ادلذىب احلجازي عملها ... وقيل اسم الفاعل فإنو دلا   كانت دبعٌت ليس وىو نفي احلال
كان دبعٌت ادلضارع أعمل عملو فحاصل ادلسألة أن ادلشبو بو يف ىذه الصورة واحد ال يفوتو إال 

 .(5)الصورة"

                                                 

 .3/328عرائس اصل من نفائس ادلفصل  مج  (1)
 .1/221انظر اخلصائص   (2)
 .222 ،1/221السابق نفسو   (3)
 .3/331عرائس اصل   (4)
 .1/218التخمَت  (5)
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. الشيء إظلا يعطي حكمًا ابلشبو إذا أشبهو يف معناه وأما إذا أشبهو يف معٌت ىو لو أو 9
 :يساويو فيو فال

يقول ابن يعيش عند حديثو عن تشبيو )عسى( بـ)لعل( يف عدم التصرف: "أهنا ترج فشاهبت 
)لعل( وقد استضعف بعضهم ىذا الوجو يف التعليل قال: وذلك أن شبو احلرف معٌت مضعف لالسم ال 

إذا أشبو للفعل أال ترى أن أكثر األمساء ادلبنية ضلو )كم( و)من( إظلا كان يشبو احلرف فأما الفعل فإنو 
دبعناه احلرف فإنو ال ؽلنع التصرف، وذلك ألن معاين ىذه احلروف مستفادة ومكتسبة من األفعال أال 
ترى أن )إال( يف االستثناء انئبة عن استثٍت ... والشيء إظلا يعطي حكمًا ابلشبو إذا أشبهو يف معناه 

نع التصرف )عسى( ألهنا يف معٌت وأما إذا أشبهو يف معٌت ىو لو أو مساويو فيو فال، ولو جاز أن ؽل
 .(1))لعل( جلاز أن ؽلنع استثٍت التصرف دلشاركة )إال("

 . قد يشبو الشيء الشيء من وجو وال يشبهو من وجوه:10
نص على ذلك ابن جٍت يقول: "وأما إمالتهم لـ)لكن( فألجل الكسرة فأشبو ذلك إمالة عابد 
وحامت وإن كان ليس مثلو يف كل موضع، فقد يشبو الشيء الشيء من وجو وال يشبهو من وجوه فإن 

 .(2)أعطي بعض أحكامو فللشبو الذي بينهما، وإن منعو فلما فاتو من تكامل الشبو"
ن بُت ادلشبو وادلشبو بو فصل، وىذا: "ىو القياس ليكون بُت ادلشبو وادلشبو . البد أن يكو 11

 .(3)بو فصل؛ ألنو ليس بو، ولو كان إايه دلا كان مشبهاً بو"
. الشيء مىت استوجب ابدلشاهبة حكم شيء فالبد أن يكون حكم ذلك الشيء مقدماً 12

 ذكر ذلك اخلوارزمي يف شرحو للمفصل. (4)على حكم ادلستوجب
 وظائف قياس الشبو: -

لقد تفنن النحاة يف استخدام قياس الشبو إذ استخدموه يف أداء بعض الوظائف ادلهمة غَت 
وظيفتو األصلية، وىذا يعد يف حد ذاتو تطوراً يف استخدام القياس، وال زبرج ىذه الوظائف اجلديدة عن  

                                                 

 .7/116شرح ادلفصل   (1)
 .1/124ادلنصف   (2)
 .124السابق نفسو  (3)
 .1/202التخمَت   (4)
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فيها محل وال انتقال حكم من كوهنا موضوعية علمية، فقياس الشبو ىنا يؤدي وظيفة جديدة ليس 
 ومن ىذه الوظائف: (1)مقيس عليو إىل مقيس، وىو هبذا يؤدي وظيفتُت يف آن واحد

 الوظيفة التعليمية: -
لقد سهلت ىذه العملية القياسية فلسفة كالم العريب، وبيان عللو فسهل بذلك تعليمو، 

سؤال جواب علمي، دبعٌت أنو مل تكن وتوفرت اإلجاابت العلمية جلميع األسئلة اتملة فأصبح لكل 
اإلجاابت عقيمة من ضلو: ىكذا قالت العرب، وبذلك ربصل وتتحقق عملية اإلقناع اليت تلعب دوراً 
ىامًا يف تسهيل تلقي العلوم وفهمها، فمثاًل إذا سأل سائل وقال: دلاذا كانت )ما( احلجازية عاملة 

عده العلماء ىو أن احلجازيُت شبهوىا بـ)ليس( فحملوىا و)ما( التميمية غَت عاملة؟ كان اجلواب الذي أ
عليها ألنو يف معناىا فعملت )ما( استنادًا لوجو الشبو ادلعنوي قياسًا على )ليس(، وإن التميميُت 
شبهوىا بـ)ىل( ألهنما حرفان وأهنما غَت سلتصُت فلم تعمل )ما( قياسًا على )ىل( وقياس التميميُت 

 .(2)محلوا حرفاً على حرف يف حُت محل احلجازيون حرفاً على فعلأقوى عند سيبويو ألهنم 
 استدالذلم بقياس الشبو لبناء مذاىبهم عليو: -

ومن ذلك ما استدل بو ابن جٍت من قياس علزة )حائض( على )قائم( ألنو على وزنو ومشابو 
ض وعُت لو مع أن )حائض( ليس اسم فاعل يعٍت ليس صفة بل ىو اسم دبعٌت النسب أي ذات حي

)حائض( علزة وليست ايء خالصة، فاستدل هبذا القياس على التاء يف )راضية( للمبالغة وليست 
للتأنيث قياساً ذلا على )داىية( وإن كانت )داىية( جارية على الفعل يف حُت أن )راضية( ليست جارية 

تقول: رضيت  على الفعل، يعٍت ليست اسم فاعل وإظلا ىي اسم دبعٌت ذات رضا؛ ألنو ال يصح أن
العيشة، وخالصة القول إن ابن جٍت استدل بقياس الشبو أبن قاس )حائض( على )قائم( على صحة 

، ومن ذلك أيضًا ما استدل بو سيبويو على بناء الفعل ادلضارع إذا (3)قياسو )راضية( على )داىية(
 (4)اتصلت بو نون اإلانث

                                                 

انظر أعلية الدور الوظيفي لقياس الشبو يف الدرس النحوي، د. دمحم إبراىيم خليفة الشوشًتي، رللة دراسات يف اللغة العربية  (1)
 .2م، ص2010ىـ، 1389وآداهبا،  العدد األول، ربيع 

 .1/167، واخلصائص 1/57انظر الكتاب  (2)
 .154، 1/153انظر اخلصائص  (3)
 .1/320انظر الكتاب  (4)



   قياس الشبو عند النحاة                            العدد الثامن                            -رللة البحوث األكادميية 

 

- 147 - 

 

 التنسيق بني األقيسة ادلتعارضة يف السماع: -
أبن يرد عن العرب الفصحاء ما ؼلالف القواعد فتجد فيو قياسُت متعارضُت، وعليو  وذلك

استخدم النحاة قياس الشبو للتوفيق بُت ادلتعارضُت خدمة للسماع ودفعًا للغبار عن القواعد، وابلتايل 
اليت يتم فإن قياس الشبو ىنا يؤدي وظيفتُت األوىل وظيفة التنسيق والثانية وظيفتو القياسية األصلية 

دبوجبها انتقال احلكم من ادلقيس عليو إىل ادلقيس، ومن ذلك ما ذكره ابن السراج يف تعليل تصغَت ما 
ورد من األفعال ضلو: )ما أميلحو( و)ما أحيسنو( أبهنا مقيسة على األمساء اليت ال تتصرف، ومعلوم أن 

توصف دبا يعظم ويهون كما توصف التصغَت يف األفعال سلالف لقياس الكالم العريب ألن األفعال ال 
 .(1)األمساء بذلك

ووجو الشبو اجلامع بُت ىذين الفعلُت وبُت ما قيست عليو من األمساء ىو عدم التصرف، 
فالقياس ىنا دفع التعارض بُت السماع والقياس، فالسماع تصغَت ىذين الفعلُت والقياس عدم جواز 

نوع من التنسيق والتوفيق يقول ابن السراج: "فإن قال تصغَت األفعال، وعليو حصل بواسطة قياس الشبو 
قائل: فما ابل ىذه األفعال تصغر ضلو: )ما أميلحو( و)أحيسنو( والفعل ال يصغر؟ فاجلواب يف ذلك: 

غَته من أن ىذه األفعال دلا لزمت موضعاً واحداً ومل تتصرف ضارعت األمساء اليت ال تزول إىل )يفعل( و 
، على أن يف ىذا القياس ربطًا بُت األفعال واألمساء ومل يكتف ابن (2)كما تصغر"  األمثلة فضغرت

السراج بذلك بل أراد أن يوضح ىذا القياس ويثبتو يف االعتقاد فذكر قياسًا محلت فيو األمساء على 
ة: األفعال وىو بذلك أيضًا قد ثبت العالقة بُت األمساء واألفعال، قال بعدما تقدم من كالمو مباشر 

"ونظَت ذلك دخول ألفات الوصل يف األمساء ضلو: ابن واسم وامرئ وما أشبهو دلا دخلها النقص الذي 
ال يوجد إال يف األفعال واألفعال سلصوصة بو فدخلت عليها ألفات الوصل ذلذا السبب فأسكنت 

 .(3)أوائلها للنقص"
 الربط بني ادلواضيع النحوية: -

جازية أهنا مقيسة على )ليس( للشبو ادلعنوي ادلوجود بينهما ذكر سيبويو أن علة عمل )ما( احل
مث أراد أن يبُت ىذا القياس وؽلكنو يف الذىن فذكر قياساً آخر محلت فيو )الت( على )ليس( يف العمل 

                                                 

 .3/478انظر الكتاب  (1)
 .1/100انظر األصول يف النحو  (2)
 .1/100السابق نفسو  (3)
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أيضاً، وىو هبذه النقلة كان قد ربط بُت موضوع )ما( وموضوع )الت( وأوضحو بذكر نظَته ومل يكن 
ما( على )ليس( مقيسًا أو متوقفًا على محل )الت( على )ليس( يقول: "وأما يف الوقت نفسو محل )

 .(1)أىل احلجاز فيشبهوهنا بـ)ليس( إذ كان معناىا كمعناىا كما شبهوا هبا )الت("
 الربط بني ادلواضيع الصرفية: -

تفعل( ومن ذلك ما نقلو األنباري يف ادلثال اآليت عن الكوفيُت استدالذلم أبن كثرة استعمال )ل
على ألسنة العرب ىي علة حذف الالم منو طلباً للخفة، مث أراد الكوفيون أن يوضحوا ذلك فذكر قول 
العرب )أيٍش( و)عم صباحاً( وأصلهما )أي شيء( و)أنعم صباحاً( فعلة احلذف ىنا ىي علة حذف 

اخلفة ابحلذف، كثرة الًتدد على ألسنتهم اليت دعت إىل طلب   –أعٍت علة احلذف  –الالم ىناك، وىي 
قال أبو الربكات: "...فثبت أن األصل يف األمر للمواجو يف ضلو افعل أن يكون ابلالم ... إال أنو دلا  
كثر استعمال األمر للمواجو يف كالمهم وجرى على ألسنتهم أكثر من الغائب استثقلوا رليء الالم فيو 

كما قالوا )أيٍش( واألصل أي شيء   مع كثرة االستعمال فحذفوىا مع حرف ادلضارعة طلبًا للتخفيف
 .(2)وكقوذلم )عم صباحاً( واألصل فيو )انعم صباحاً("

 الربط بني ادلواضيع النحوية والصرفية: -
ومن ذلك ما ذكره ابن جٍت عندما أراد أن يوضح أن )يقوم( من قولك: كان يقوم زيد خرب 

علقاة( اليت ىي لإلحلاق، فعند مقدم، فإذا حذفت )كان( أخر اخلرب، فذكر إيضاحًا لذلك ألف )
حذف اذلاء تكون للتأنيث، وىو بذلك كان قد ربط بُت موضوعُت األول ضلوي واآلخر صريف، يقول 
ابن جٍت: "... ومن ذلك قولنا: كان يقوم زيد، وضلن نعتقد رفع )زيد( بـ)كان( ويكون )يقوم( خرباً 

لى الكالم الذي كان قبلها مبتدأ وخربًا وأنت مقدمًا عليو، فإن قيل: أال تعلم أن )كان( إظلا تدخل ع
إذا قلت: يقوم زيد فإظلا الكالم من فعل وفاعل فكيف ذلك؟ فاجلواب أنو ال ؽلتنع أن يعتقد مع )كان( 
يف قولنا: كان يقوم زيد أن )زيداً( مرتفع بـ)كان( وأن )يقوم( مقدم عن موضعو، فإذا حذفت)كان( زال 

)يقوم( فصار بعد )زيد( كما أن ألف )علقاة( لإلحلاق فإذا حذفت  االتساع وأتخر اخلرب الذي ىو
 .(3)اذلاء استحال التقدير فصارت للتأنيث"

                                                 

 .1/57الكتاب  (1)
 .2/528اإلنصاف يف مسائل اخلالف  (2)
 .1/273اخلصائص البن جٍت  (3)
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 اخلامتـة
لقد حاول ىذا البحث من خالل مراحلو ادلختلفة دراسة قياس الشبو عند النحاة دراسة 

 اآلتية: ربليلية، وقد سبكن من البحث عن طريق ذلك من الوصول إىل النتائج اإلمجالية
 قياس الشبو أحد أقسام القياس ابعتبار اجلامع )العلة(. -
 قياس الشبو ىو محل ما ال علة فيو على ما فيو علة. -
قياس الشبو قائم على إغلاد وجو الشبو بُت ادلقيس وادلقيس عليو مع انعدام اشًتاط وجود  -

 العلة، وىذا ىو الفرق بينو وبُت قياس العلة.
اة ونسبوا استخدامو إىل العرب واعتمدوا عليو يف بعض األحكام قياس الشبو قال بو النح -

 واستدلوا بو وىو حجة ألنو يوجب غلبة الظن، واإلمجاع النحوي قائم على التمسك بو وعدم إنكاره.
قياس الشبو استخدمو النحاة يف بناء قواعدىم وتثبيت آرائهم واختياراهتم واعًتاضاهتم  -

األمثلة اليت أوردانىا واليت توضح استدالذلم بو يف ادلسائل النحوية  وتعليالهتم، وىذا اتضح من خالل
 والصرفية.

يعد الشبو اللفظي وادلعنوي من أقوى أنواع قياس الشبو ألنو يعتمد على ىذين الوجهُت  -
 ويعد الشبو اللفظي أضعف ىذه األنواع.

ا أنو يبطل إذا لقياس الشبو مزااي أعلها اضلطاط الفرع فيو دائمًا عن درجة األصل، كم -
عرض على ادلشبو عارض أزال وجو الشبو، وال يشًتط فيو أن يكون الشبو اتماً بُت ادلشبو وادلشبو بو إذ 

 قد يشبو الشيء الشيء من وجو وال يشبهو من وجوه.
لقياس الشبو وظائف تعليمية كما أنو يقوم ابلتنسيق بُت األقيسة ادلتعارضة يف السماع،  -

 النحوية وادلواضيع الصرفية.ويربط بُت ادلواضيع 
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