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 المستخلص 

كتابه    يهـ( وموقفه من القياس ف 702عمر بن عيسى بن إسماعيل )ت   لى التعريف بالهرمي   إيهدف هذا البحث  
ليه  إ ساساً وأصالً مهماً ارتكز عليه  في عرض مادته العلمية ولجأ  أالهرمي    عليه  . إذ اعتمد (ر في النحو المحر  )

 راء النحوية والصرفية واللغوية. في تثبيت القواعد وال 
عربية قديماً وحديثاً بعد أن أدركوا أهميته فهو ركن ركين في النحو  إذ نال القياس مكانة متميزة عند علماء ال

رة، والهرمي أحد  صول المقر  واللغة، لذا نرى العلماء قد حفظوا للقياس مكانته وفضله في تقرير القواعد واأل
ها.  و رد   أ الصرفية  حكام النحوية وراء واألليه  في قبول الإ صالً يستند  أأولئك النحاة الذين اعتنوا بالقياس واتخذه  

راء وتقريرها وتوضيحها  ثبات الإثره في  أصل وهـ( من هذا األ702)ت   ن لنا موقف الهرمي   فجاء هذا البحث ليبي   
 .اها وتوجيههو رفضها ورد   أوتعليلها 

 الكلمات المفتاحية: القياس, الهرمي, المحرر. 
 

 

Abstract 

This research aims to introduce the hierarchical Omar bin Issa bin Ismail (d. 702 AH) 

and his position on analogy in his book (Al-Muharrar fi Al-Nahw). It was adopted by 

the hierarchy as an important basis and basis on which he relied on presenting his 

scientific material and resorted to it in establishing the grammatical, morphological 

and linguistic rules and opinions. 

As analogy gained a distinguished position among Arab scholars, ancient and modern, 

after they realized its importance, as it is a pillar of grammar and language. 

grammatical and morphological or its response. This research came to show us the 

position of the hierarchy (d. 702 AH) from this origin and its impact on proving 

opinions, deciding, clarifying, justifying, rejecting, refuting and directing them. 

Keywords: Measurement, AL-Harami and AL-Muharrir 
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 المقّدمة:     
فصح من  أالتسليم على سيدنا محمد    تم  أالصالة و   فضل  أالعالمين، و   الحمد هلل رب   

برار طهار وصحابته األنطق بالضاد، فكان للبشرية خير معلٍم وهاٍد، وعلى آل بيته األ
 لى يوم الحشر والمعاد. إومن تبعهم 

وال تحصى،   العالمين ذي الفضل والمنة على نعمه التي ال تعد    الحمد هلل رب   
العربية و أ  جعلنا مسلمين وجعلنا من    ن  أالحمد هلل   بلسان عربي أمة  نزل قرآنه وكتابه 
لى يوم الدين  إد العربية بالحفظ مين، وتعه  ه العربي الصادق الوعد األفنا بنبي   مبين، وشر  

عز   قائل    فقال  كتابه     1  چڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ چ من  العربية بحفظ  فحفظ 

 وكالمه  وقرآنه . 
ر في النحو للهرمي   ت   هـ( إسهامًا جديدًا في علم النحو    702ي عد  كتاب )المحر 

التناول، ق ريبة المآخذ،  وصورة جديدة من التراث، بعيدة عن الغموض واإليهام سهلة 
دت المنهج التعليمي الذي حرص عليه  الهرمي  بأسلوب علمي واضح ال لبس فيه   جس 

وفق المنهج الذي أرتأه صاحبه وخط ط على  وال التواء عبارته واضحة وأفكاره واضحة  
 له دون تكل ف أو إغراب.

جاء هذا البحث ليتناول موقف الهرمي   من أصل من أصول الصناعة النحوية  
( وكيف أن  الهرمي  أفاد منه ووظ فه في تثبيت اآلراء النحوية والصرفية القياسأال وهو )

ها ورفضها.  وتقريرها أو رد  
مًا على تمهيد ومبحثين وخاتمة بي نت   وقد اقتضت طبيعة البحث أن  يكون مقس 

لت إليه من نتائج ثم   يد فتناولت فيه المصادر والمراجع. أم ا التمه  مسرد فيها أهم ما توص 
هـ( حياته وجهوده العلمية. وجاء المبحث   702عمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي  )ت  

 . القياسفي اللغة واالصطالح، وموقف النحاة من  القياساألول ليتناول 
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وتنو عت مصادر البحث   القياسأم ا المبحث الثاني فذكرت فيه موقف الهرمي   من  
فيه،   التي عرضتها  العلمية  المادة  اللغةبتنوع  النحو  ك  ومنها كتب  اإليضاح في علل 

المعجمات اللغوية مثل ه( ، و 392والخصائص البن جني )ت   ه(337)ت   للزجاجي
 ، ولسان العرب البن منظور ه(395)ت   الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( للجوهري 

اجم خاصة التي ترجمت لعلماء اليمن وتاريخ اليمن كـ )مصادر ، وكتب التر ه(711)ت  
طبقات  في  و)السلوك  اليمن(  في  اإلسالمية  و)المدارس  اليمن(  في  اإلسالمي  الفكر 
العلماء والملوك( و)نزهة األلباء في طبقات األدباء( و)وفيات األعيان( و)بغية الوعاة( 

 البحث.و)األعالم( وغيرها من المصادر التي ضم ها هذا 
القارئ الكريم فإن  أصبت فمن هللا وحده فله   وبعد  فهذا الجهد أضعه بين يدي 
الفضل والمن ة، وإن  أخطأت فحسبي أن  ي اجتهدت ولم أد خر وسعًا في سبيل ما أصبو  

 إليه.
 
 
 

 الباحثة 
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 التمهيد 

 ( *عمر بن عيسى الهرميُّ حياتُه وجهوَده العلمية) 

ن  اسمه هو عمر بن  أأجمعت المصادر التي ترجمت للهرمي   على    اسمه ونسبه: -
إسماعيل بن  والهرمي  (2) عيسى  الهرمة (3)،  إلى  نسبة  النسب (4)،  السدوسي   ،(5) ،

بالهروي (6) األشعري  فوسمه  السيوطي  على  نسبه  اختلط  وقد  أثبته  (7)،  ما  والصواب   ،
ر في النح  . )ن ه الهرمي  أ و من أصحاب التراجم ومحق  ق كتابه )المحر 

وكنيته: - بالسراج  لقبه  الهرمي   بالنحوي (8) ل ق  ب  واشتهر  أبو  (9)،  فهي  كنيته  ام ا   ،
 .(12)، وأبو الخطاب (11) ، وأبو العتيق(10) بكر

هـ ثالث    633ذكرت المصادر التي ترجمت للهرمي   ان ه ولد سنة    مولده وأسرته: -
 وثالثين  

و (13) وستمائة  - أ نها  أ،  غير  أسرته   عن  بالكثير  المصادر  تسعفنا  فلم  أسرته   عن  م ا 
(، وذكر عنه  أذكرت   بـ )الصفي   ن ه كان فقيهًا غلب أ ن  له أخًا اسمه )محمدًا( ويلق ب 

، ولم يؤكد (14) ه(703عليه  األدب، وله شعر، وكان يشتغل بالزراعة وقد توفي سنة )
محق  ق الكتاب األستاذ الدكتور منصور علي محمد أي هما توفي قبل اآلخر فقال: ))وال  

. (15)أخيه  أم بعده((أدري أتوفي قبل   ويقصد بذلك الهرمي 
كما أشارت المصادر إلى ان  ألخيه ولدًا اسمه  )يوسف( وكان من األعيان ،  

 .(16) ه(723ن  يلد الفقهاء مَثله في الخير والمروءة، ت وفي   سنة )أخي  رًا، قل  
ان ه  ن  له زوجة أو ولدًا، ولم يعرف عأم ا عن زواجه  فلم تشر المصادر  أ نه 

عزف عن الزواج، وكل ما ذكره عن أسرت ه  هو أن ها أ سرة اشتهرت بالعلم والتعل م وح ب   
 .(17) العلماء ومجالستهم
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م ا صفاته فقد ذكر لنا بعضًا منها تلميذه الجندي في كتاب ه  )السلوك في طبقات  أ
اوة،....، وكان قائاًل ن ه كان: ))سليم الصدر، تغلب عليه البد إ  :العلماء والملوك( فقال

كبيرًا(( وال  صغيرًا  ذلك  في  يحاشم  ال  بالمعروف،  أمرًا  ذلك (18)بالحق،  عنه  ونقل   ،
الخزرجي قائاًل: ))وكان صالحًا سليم الصدر تغلب عليه  البداوة،..،وكان قائاًل بالحق، 

وفي هذا    .(19) أمرًا بالمعروف، ناهيًا عن المنكر، ال يحاشم في ذلك صغيرًا، وال كبيرًا((
ر في  النص يت ضح لنا جانبًا من صفات ه  واخالق ه ، وفي ذلك يقول محق  ق كتابه  )المحر 

ن ه يعطي لمحة أال   إالنحو( األستاذ الدكتور منصور علي محمد: ))وعلى قلة ما ورد  
عن أخالق الرجل من سالمة الطوية وصفاء النفس، ثم غلبة طبع البداوة عليه، يجعله 

واضح المنهج، ال تأخذه في قوله  الحق لومة الئم، ويعضد ذلك ما ذكره من    صريحًا،
ن ه ال يحاشم في ذلك صغيرًا وال كبيرًا، وصلته القوية برب  ه، وتمكسه بدين ه ، وسير ه  على أ

من   صورة  وتلك  المنكر،  عن  ناهيًا  بالمعروف  أمرًا  بالحق  قائاًل  تجعله  الحق  خطى 
 .(20) استمسك بالعروة الوثقى((

أسرة محب ة للعلم والعلماء، لذا حرص الهرمي  على تلق  ي ى  لإالهرمي  ينتمي    شيوخه: -
 العلم عن علماء عصره  وأشهرهم:

 .(21)ه(664ابن حنكاس: الفقيه أبو بكر بن عيسى بن عثمان اليقرم ي )ت  أواًل/
النحوي   ثانيًا/ هللا  فتح  بن  السعود  في (22)أبو  ر  )المحر  كتاب ه   في  الهرمي   ذكره  وقد   .

 .(23) النحو(
. وقد تول ى الهرمي  التدريس بعَده  في (24) الصمعي: أبو عبد هللا محمد بن الحسن  ثالثا/

 .(25)المدرسة المنصورية بزبيد 
تتلمذ على يد الهرمي   مجموعة من طلبة العلم فأفادوا منه ومن علم ه  ونهلوا   تالميذه: -

 منه  وأشهرهم: 
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أبو عبد هللا بهاء الدين محمد بن يوسف بن يعقوب الجندي صاحب كتاب )السلوك   أواًل/ 
سماعيل إفي طبقات العلماء والملوك( قال فيه : ))ومنهم شيخي عمر بن عيسى بن  

(( المشهور بالنحوي وا  .(26)لهرمي  
ه( قال عنه أبو عبد   730ابن جابر أبو بكر بن عمر بن عبد هللا بن جابر )ت    ثانيًا/

هللا الجندي: ))ومنهم فقيههم اآلن أبو بكر بن عمر بن عبد هللا بن جابر،... ثم دخل 
. (27) خذ عن المكي والسراج، وابن مطري((أزبيد، و   ويقصد بالسراج هنا الهرمي 
 .(28)محمد الناصر بن الملك األشرف ثالثًا/
 .(29)أبو بكر العادل بن الملك األشرف رابعًا/

ترك الهرمي  جملة من المصن فات في فنون اللغة كل  ها ذكر ذلك    كتبه ومؤلَّفاته: -
ة مصن فات فأأصحاب التراجم الذين ترجموا له، فذكروا   د  ن ه  أ ، غير  (30) ي النحو(ن  له )ع 

الدراسة، وقد أرجع إلم يصل   النحو( وهو موضوع هذه   ر في  )المحر  لينا سوى كتابه  
األستاذ الدكتور )منصور علي محمد( محق  ق الكتاب أسباب اختفاء كت ب ه  إلى أسباب 

 أربعة فقال: ))وربما يرجع السبب في اختفاء كتب ه  إلى أن ه:
 وأبنائهم خاصة، فظلت حبيسة خزائنهم، لم تخرج إلى النور.صن فها للملوك   -1
 كثرة القالقل والحروب في اليمن، عملت على ضياع كثير من كنوزها العلمية. -2
صل العلمي مع بقية أرجاء الوطن العربي  اعن التو   -شيئًا ما    -ن  اليمن ظل  بعيدًا  أ   -3

 اإلسالمي. 
 غداد في أيدي التتار.اهتزاز العالم اإلسالمي إثر سقوط ب  -4

ة مصن فات في أولم يذكر العلماء له كتبًا بأسمائها، إن ما كانت إشارتهم العجلى   د  ن  له ع 
 .(31) النحو((
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علت منزلة الهرمي   ومكان ته  بين أقران ه  من علماء عصره  وحفظ    ثناء العلماء عليه: −
ثناء الحسن ووصفوه بأوصاف إذكر له العلماء وطلبة العلم هذه  المنزلة فأثنوا عليه  ال 

، (32)منها ما قاله فيه  تلميذه أبو عبد هللا بهاء الدين الجندي: ))كان فقيهًا كبير القدر((
والحساب  األدب  بعلوم  عارفًا  محق  قًا،  فاضاًل  بارعًا  فقيهًا  ))كان  الخزرجي:  فيه   وقال 

السيوطي: ))الفقيه اإلمام الحنفي ، وقال فيه   (33)والفرائض والدور والتصريف والعروض((
النحو(( ام ام أهل عصره  في  الزركلي صاحب (34)النحوي،...  الدين  فيه  خير  ، وقال 

، ام ا عمر بن رضا كحالة فقال فيه : ))فقيه (35)األعالم: ))نحوي أديب من الحنفية((
هل  أ ، ووصفه بعضهم بأن ه ))انتهت إليه  الرئاسة في  (36)أديب نحوي من أهل اليمن((

 .(37) مذهبه((
ذكرت أغلب المصادر التي ترجمت لعمر بن عيسى بن إسماعيل الهرمي     وفاته: -
. فقد ذكر لنا تلميذ ه  أبو عبد هللا (38) لهجرةمن اه ثالث وسبعمائة  703ن ه توفي سنة  أ

ه أن ه: ))توفي بزبيد في شه ، (39)ر جمادى اآلخرة وسنة ثالث وسبعمائة((الجندي ما نص 
ه  علي بن الحسن بن أبي بكر الخزرجي فكان أكثر تحديدًا في تثبيت  ثم جاء من بعد 
يوم الوفاة فقال: ))وكانت وفاته في زبيد يوم السابع من شهر جمادى اآلخرة من السنة 

تأخرين من أصحاب ن  بعض المأويعني بها سنة ثالث وسبعمائة. بيد    (40)المذكورة((
 .(41) من الهجرة ه( سبعمائة واثنين702التراجم ذكروا ان  سنة وفات ه  كانت )

د سنة وفات ه  واكتفى بالقول: ))ومات بعد السبعمائة((  .(42) ام ا السيوطي فلم ي حد 
التاريخ  ه( ثالث وسبعمائة وهو  703وترى الباحثة ان  الراجح في وفات ه  أن ها كانت سنة ) 

ه  بثالثين  االذي ذكره تلميذه  ومعاصره  أبو عبد هللا الجندي الذي توفي بعد أست ذه  وشيخ 
  سنة. 
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 المبحث األول  

 في اللغة واالصطالح وموقف النحاة من القياس  القياس 

 توطئة : 

عملها  ركان األصول النحوية التي استأالقياس من األدلة المعتمدة وركن كبير من  
 يستندون إليه  في قبول اآلراء أصالً النحاة في النحو واللغة، وقد اعتمدوا عليه  وجعلوه  

زنة اها، وترجيح بعضها على بعض، كما استعانوا به  في مقابلة الكلمات ومو النحوية ورد  
الكلمات عمال  حكامهم واقيستهم، لذا كثر عندهم استأترتيب الصيغ على وفق  و األبنية  

 لخ(. إرد، شاذ، نادر،... رد، غير مط  قيس، غير مقيس، مط  األ)قياس، مقيس، 
وتزامنت نشأة القياس عند العرب مع مرحلة وضع الدراسات اللغوية وتكوينها، 

 م:ال هـ(، قال ابن س  69فكانت مصاحبة لنشأة النحو على يد أبي األسود الدؤلي )ت  
من  أ)) ووضعس  أول  سبيلها،  وانهج  بابها  وفتح  العربية،  األسود    س  أبو  قياسها 

ول أهـ( فكان    117سحاق الخضرمي )ت  إ، ثم جاء بعده عبد هللا بن أبي  (43) الدؤلي(
 ر بعده  القياس والعلل، وكان معه أبو عمرو بن العالء الذي استم    من بعج النحو ومد  

للقياس    شد  أسحاق  إة طويلة، وكان ابن أبي  مد   بن  اكان أبو عمرو    في حينتجريدًا 
واضحًا ناضجًا   صلصبح هذا األأ، و (44) علمًا بكالم العرب ولغاتها وغريبها  وسعَ أالعالء  

م هؤالء العمالقة من رواد م اإ، و (45) م العربية سيبويه م اإ ه  حمد وتلميذ  أعلى يد الخليل بن 
خرى في الفقه، وهي مدرسة أالمدرسة النحوية، كانت إلى  جانب هذه  المدرسة مدرسة  

 .(46)التي رفع بنيانها ولواءها أبو حنيفة النعمان رضي هللا عنه وتالميذه الرأي
بعد   وحديثًا  قديمًا  العربية  علماء  عند  متميزة  مكانة  القياس  نال  دركوا  أن   أوقد 

واللغةن  أو   هميته  أ  بالقياس في (47) ه ركن ركين في النحو  النحو  نراهم يربطون  ، ولذلك 
ي   الزجاجي  فهذا  للنحو،  المختلفة  بأن  صر   حدودهم  قياسي))  ح  ونقل  (48)((النحو علم   ،

الكسائي:   قول  يتبعن  إ))السيوطي  قياس  النحو  النحو  (49) ((ما  بين  الوثيقة  وللعالقة   ،
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عر   فقد  بوالقياس  النحو  السيوطي  استقراء كالم )علم  )ه:  ن  أ ف  بمقاييس مستنبطة من 
ر القياس بشكل ملحوظ عند سيبويه تلميذ الخليل حتى غدا كتابه  ، وتطو  (50) ((العرب 

. (51) ه  دة المختلفة المنثورة في صفحات وأبواب شتى من كتاب  قيسة المتعد   سفرًا حافاًل باأل
المئة الرابعة   ت إلىر القياس على الطريق التي نهجها الخليل وسيبويه حتى وصلواستم  
ابن جني   ه  هـ( وتلميذ    377بي علي الفارسي )ت  أ ب  ه  وة مجد  ر لهجرة فبلغ القياس ذ من ا
هـ(  ونهض به  هذان العالمان الجليالن  نهضة لم يحظ بمثلها قبلها وال بعدها    392)ت  

اليوم والتعل  (52) حتى  العناية  الفارسي شديد  أبو علي  إذ كان  له  ،  بالقياس واالحترام  ق 
واالحتكام إليه  في تأييد اآلراء وتثبيت القواعد واألصول وقد نقل عنه تلميذه ابن جني 

خطئ في أ  خطئ في خمسين مسألة في اللغة وال  أ  -رحمه هللا-)قال لي أبو علي)ه:  قول
في العناية بالقياس والشغف به    ه  ذ  استأ، وقد حذا ابن جني حذو  (53)((واحدة من القياس

نبه من كتاب لغة عند عيون  أنبل و أمسألة واحدة من القياس    ن  إ: )ه  قول  بحًا بذلك  مصر  
 .(54)((الناس

بالنحو، لذا   ه  ة صلت  الرفيعة هذه  عند معظم النحويين لشد    ه  ر القياس بمنزلت  واستم  
ه ن  النحو كل  أل  ؛قنكار القياس في النحو ال يتحق  إن   أ)اعلم  )األنباري:  البركات    وبأقال  

فقد  أ،... ومن  قياس   القياس  نعلم  أنكر  النحو، وال  العلماء  أ نكر  لأحدًا من  بوته ث نكره 
  ن  أ ونقاًل وجب    )إذا بطل ان  يكون النحو روايةً )، وقال أيضًا:  (55) ((بالدالئل القاطعة

 .(56)(يكون قياسًا وعقاًل(
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 القياس في اللغة واالصطالح: 
ره على مثال له، د  ق إذا    ،القياس في اللغة هو مصدر قاس الشيء قيسًا وقياساً 

 ه  سه تقييسًا، وقايست بين الشيئين على مثال  اقتياسًا، وقي  ويقال فيه  أيضًا: اقتاس الشيء  
رته على )قست الشيء بالشيء قد  ).وقال الجوهري: (57)مقايسة وكل ذلك بمعنى التقدير

، وقال الزمخشري:  (58)(،، ويقال: بينهما قيس رمح وقاس رمح، أي: قدر رمح(ه  مثال  
 .(59)((ر غورها به  ة بالمقياس بالمحراف: قد  ج  )قاس الطبيب الش  )

كث  م اأ حدود  فله  االصطالح  رد   يفي  فهو  اللغوي،  معناه  عن  تخرج  تكاد  ال    رة 
وٍل وثاٍن يقتضيه   أ)الجمع بين  )ه:  ن  أ هـ( ب  384ي )ت  نالرما  ه  ، ولذا حد  ه  الشيء إلى نظير  

أبو البركات فه  ، كما عر  (60)((في صحة األول صحة الثاني، وفي فساد الثاني فساد األول
)حمل  )، أو هو  (61) (صل(عن تقدير الفرع بحكم األ  )عبارة) ه:  ن  أهـ( ب577األنباري )ت  

المنقول إذا كان في معناه المنقول على  الجرجاني )ت  ، وعر  (62)((غير  هـ(    816فه 
فه ، وعر  (63) (()ما يمكن ان  يذكر فيه  ضابطة عند وجود تلك الضابطة يوجد فيها)قائاًل:  

)حمل مجهول على معلوم، وحمل ):  ومن المحدثين الدكتور مهدي المخزومي فقال ه
ما لم يسمع على ما يسمع، وحمل ما يجد من تعبير على ما اختزنته ذاكرته ووعته من  

 .(64) ((كانت قد عرفت أو سمعت  أساليب تعبيرات و 
القياس،  في  أساسو  أصلن  السماع أوقد اتضح لنا من تعريفات العلماء والنحاة 

استطاعوا حمل ما لم يسمع   ا ه  طت  االن  النحاة بوس  ؛للقياس فائدة كبيرة في النحو  ن  أو 
 ها بالسماع.ن  اللغة لم تؤخذ كل  أل  ؛على ما سمع

( وهو المقيس عليه ، و)فرع(  أصلركان أربعة: )أن  القياس له أواتضح لنا أيضًا 
ة جامعة( وهي ل  المقيس عليه  إلى المقيس، و)ع  وهو المقيس، و)حكم( وهو ما ينقل من  

 .(65) المقيس حكم المقيس عليه   جلها استحق  أالتي من 
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 موقف النحاة من القياس:
ال   إموقف النحاة من القياس واضح جلي فنحاة البصرة والكوفة عملوا بالقياس،  

العربية قدرًا كبيرًا، سبق في دراسة اللغة والنحو وجمعوا من أساليب أن  البصريين كانوا أ
رد ال  )والقياس المط  ):  المب ِّرد فقاسوا على الكثير الشائع ولم يأخذوا بالقليل النادر، قال  

هم في قياسهم ال يلتفتون ن  أ. ومما يتميز به  البصريون  (66)(تعترض عليه  رواية ضعيفة( 
كالمهم خطأ ال يجري وا  إلى كل مسموع، بل ان  كل من يحاول الخروج عن قواعدهم عد  

 . (67)ةعلى سنن العربية ووصفوه بالشذوذ أو القل  
وعليه  يكون ))االتجاه الغالب عن البصريين إن ما هو القياس على الكثير، وإن   

ن فقد احترموا كل ما جاء عن العرب حتى و م ا الكوفيأ.  (68)كانوا يقيسون على القليل((
، وقد بالغ بعضهم حين وضع أقيسة (69)علوه أساساً إن هم وضعوا قاعدة عامة للشاذ إذ ج

 .(70) نظرية عند عدم وجود مسموع يؤي  دهم
صف بأن ه يعتمد على النادر والشاذ    ،لذا لقي مذهب الكوفيين اتهام ات شتى وو 

القياس على  ألنفسهم  وأباحوا  والمثالين  المثال  القياس على  أجازوا  إذ  والقياس عليه ، 
ل ابن درستويه: ))أول من در سهم هذه  الطريقة شيخهم الكسائي فقد كان  القليل النادر، قا

، وهكذا  (71)يسمع الشاذ الذي ال يجوز اال  في الضرورة فيجلعه أصاًل ويقيس عليه ((
كان ))غالب الكوفيين يقيسون على القليل، إلى  جانب القياس على الكثير، الذي هو  

 .(72) سمة مشتركة بين الجميع((
زاء القياس فكانوا على فريقين: ))فريق حاول قصر  إنقسم علماء العربية  وقد ا

البقاء، لمخالفت ه  طبائع  الناس على السماع والتزامه والجمود عليه ، فلم يكتب لمذهب ه  
عن   واردًا  وتراكيب ه   بمفردات ه   كل ه  كالمنا  يكون  ان   المعقول  غير  من  وألن   األشياء؛ 

وأصحاب  (73) العرب(( القياس ،  أصحاب  هم  ثاٍن  وفريق  الكوفيون،  هم  المذهب  هذا 
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وأصحاب هذا   (74) أصحاب مذهب ))ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب(( 
ثون مذهب البصريين وأشادوا به  ووصفوه بأن ه  حدَ المذهب هم البصريون، وقد امتدح الم  

عًا وضيقاً صاحب فضٍل في إعادة الحياة إلى اللغة مع تفاوتهم في    .(75) القياس توس 
ولذلك ))فإذا أطلق القياس في اللغة والنحو، فهو ينصرف مباشرة إلى المذهب  

ه  وأقوى دعائم ه (( ، وألجل ذلك كل ه فقد أطلق على (76) البصري؛ ألن ه من أهم خصائص 
  ن  الكوفيين مدرسة البصرة مدرسة )القياس(، وعلى مدرسة الكوفة مدرسة )السماع(؛ أل

مين عليه  النص إذا تعارضا، ثم يجعلون النص أساسًا لقياٍس  ))توسعوا في القياس مقد  
 .(77)جديد((

 المبحث الثاني  

 موقف الهرمي من القياس 

لم يغفل الهرمي أهمية القياس وأصالته في الدرس النحوي، فاحتفى بالقياس وأواله 
اًل يستند إليه  في قبول اآلراء واألحكام  عناية فائقة إذ اعتمد عليه  أي ما اعتماد، واتخذه أص

ها، وموقفه موقف البصريين إذ سلك مسلكهم في قياسهم على  النحوية والصرفية أو رد  
النادر وكثيرًا ما صر ح في كتابه  والقليل  الشاذ  القياس على  يقبل  الكثير، ولم  الشائع 

واضح دليل  هذا  وفي  يقاس.  ال  الشاذ  ان   النحو(  في  ر  الهرمي   )المحر  نزعة  على 
البصرية، ومن أمثلة ما ذكره الهرمي  من عدم جواز القياس على الشاذ قوله في باب 
كان   ))ومتى  فقال:  فاعل  وزن  على  كان  لما  التكسير  عن جمع  يتحد ث  وهو  الجمع 

ن ه أ، كما  (78) ال  شاذًا ال يقاس عليه ((إ)فاعل( صفة لمذك ر، فال يجمع على )فواعل(  
ه  في هذا االتجاه صرح بمو  قف سيبويه من الشاذ وأن ه ال يقاس عليه  وسار على نهج 

فقال في باب التعجب وهو يتحد ث عن عدم جواز الفصل بين التعج ب والمتعج ب منه: 
))وال يجوز الفصل بين التعج ب وبين المتعج ب منه، لو قلت: )ما أحسن عندك زيدًا( 
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يجز عند سيبويه، وقد أجازه  األخفش مع الظرف وحرف أو )ما أقبح اليوم عمرًا( لم  
الجر، واستدل  بقولهم: )ما أقبح بالرجل ان  يفعل كذا( ففصل بحرف الجر بين )أقبح( 

( وهي المتعج ب منها، وهذه  الرواية شاذة عند سيبويه ال يقاس عليها((  .(79)وبين )أن 
النحاة في   الهرمي  باب  أوتابع  قائاًل في  بذلك  وقد صر ح  به   يؤخذ  ال  الشاذ  ن  

ن  ظننت  وأخواتها أ)ظننت وأخواتها( وهو يتحد ث عن مراتبها الثالثة في العمل: ))واعلم  
يكون أواًل، كقولك: )ظننت زيدًا قائمًا(   ن  أفي العمل على ثالث مراتب. ال يخلو من  

ناصبة للمفعولين، ألن ها مقدمة في أول مراتبها، ال   إو)خلت  عمرًا شاخصًا( فهذه  ال تكون  
فاستقرت على معموليها ونصبيهما، الن  المرتبة األولى هي أقوى المراتب، وقد جاء في 

 .(80) لغاؤها وهي مقدمة، وهو شاذ ال يؤخذ به ((إالشعر 
ه بقوله  في باب )ما الحجازية(  أكما   وهو ن  الشاذ عنده ال ي عمل به ، وهذا ما أكد 

: )فإن  قيل: ما   يتحد ث عن وجوه االختالف بين )ما الحجازية( و )ليس( قال الهرمي 
 تقول في قول الشاعر: 

ه    وماااااا الااااادجنر االَّ منجِنوناااااًا ب جلااااا 
 

 (81)وماااا صااااحِب الحاَّلااااع  االَّ ِمعاااذَّبا 
 

(، فما وجه ذلك؟ قيل:   ن  هذه  لغة لبعض إفنصب )منجن ونًا( و )م عذبًا( مع دخول )إال 
( وهو شاذ، ال يعمل به ((  .(82)العرب، يعملون )ما( مع دخول )إال 

ومن مالمح موقف الهرمي من الشاذ هو تصريحه وإشارته إلى الشاذ في المفردات  
وية والصرفية، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب واأللفاظ واألوجه اإلعرابية واآلراء النح

بالغائب،  اإلغراء فقال: ))وقد حكي عن بعض العرب: )عليه  رجاًل ليسنى(، فأغرى 
ه  بالشاذ من اآلراء(83) وهذا شاذ(( بل ذهب أبعد من ذلك  ، ولم يكتف  الهرمي  بتصريح 

أمثلة ذلك ما ذكره في   فأشار إلى الشاذ ثم ذكر القياس الصحيح لما َشذ  من ذلك، ومن
)حال حواًل( فإن ه جاء شاذًا، وقياسه: )حال حياًل(؛   :م ا قولهمأباب )التغير( فقال: ))و 
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ن ه لم يغفل  تصريح العلماء بالشاذ فنقله ومن أمثلة  أ. كما  (84) حماًل على اعتالل فعله (( 
)اإل باب  في  ذكره  ما  بشذوذ ذلك  ه   وتصريح  الزمخشري  قول  من  فقال   م الة(  االم الة، 

: ))قال الزمخشري: ام الة مثل هذا شاذة، والذي نجوزه ان  الهاء خف ية، فلم يعتد  الهرمي 
 .(85) بها لخفائها((

وموقف الهرمي   من النادر والقليل كموقف ه  من الشاذ فهو ال ي جو  ز القياس عليهما  
ه    شأنه  في ذلك شأن أعالم المدرسة البصرية، بل ال يعتمد اال  الكثير الشائع في قياس 

لذا نراه ي صر  ح بأن  القليل ال يقاس عليه  فيقول في باب )البدل( وهو يتحد ث عن بدل 
بـ )بل( فتقول: )مررت بزيد بل عمر( فال يكون   تأتي  الغلط: ))واألجود في ذلك ان  

ول، وأثبت  الثاني، وكذلك: غلطًا، ألن ك لما جئت بـ )بل( علم أن ك قد أضربت عن األ
)مررت  ببكر ثور( أردت ان  تقول: )مررت  بثور( فغلطت على )بكر(، فجئت به  ثم  
أتيت بثور بعده، واألحسن ان  تقول: )مررت  ببكر بل ثور( وهذا قليل في الكالم ال  

ح به  في  ، كما ان  القليل ال ي ستعمل عند الهرمي وهذا ما أك ده وصر  (86) يقاس عليه ((
باب )التأريخ( فقال: ))وقد أجازوا في الفصل ان  يقال: إلحدى عشرة ليلة خلون، ولخمس 
إلى تسع  العدد من إحدى عشرة  لفظ  ليلة خلون، فجمعت )خلون( حماًل على  عشرة 

. وأيضًا كثيرًا ما كان ي صر  ح  (87)عشرة؛ الن  معناه معنى الجمع، وهو قليل ال يستعمل((
األحكام ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب )في بناء ما أضيف إلى المبني( بالقليل من  

فقال: ))ومن شرطه ان  يكون مبنيًا على الفتح، وهو قليل، منه ان  ظروف الزمان متى  
، بنيت، تقول: )قمت يوَم قام زيد (( ٍٍ ، وكذلك تصريحه بالقليل  (88)أضيفت إلى فعٍل ماٍض

الخارج عن القياس المط رد، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب )أبنية األفعال( وهو يتحد ث 
عن أبنية الفعل على وزن )َفع ل( بفتح الفاء وكسر العين فقال: ))فإن  هذا النوع ال يكون  

َعل( بفتح العين قياسًا مط ردًا، كقولك: شَ  َرب،... فإن  كان  مستقلبه اال  على )يف  ر ب َيش 
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ع ل( بكسر العين نحو: )َور م َير َم، وَوث ق  معتل الفاء بالواو، فإن  مستقلبه  يجيء على )يف 
، فإن ه جاء على  َحل  َل َيو  ، وَوح  َل َيَوَجل  َيث َق،...، وال يكاد يخرج منه ان  القليل نحو: )َوج 

َعل( بفتح العين((  .(89) )َيف 
من النادر عن موقف ه  من الشاذ والقليل فنراه ي صر  ح بالنادر وأن ه    ولم يختلف موقفه

ه في باب )النداء( وهو يتحد ث عن الترخيم فقال: ))وال  إ ال يكون   ال  ضرورة، وهذا ما أكد 
 يكون الترخيم اال  في النداء، وقد رخ مت الشعراء في غير النداء، قال الشاعر: 

لأال مااااا لاااااذا الاااادجر ماااان متع  لااااّ 
 

 علااااى الناااااس  مامااااا شاااااء بالناااااس   فعاااال   
 

 وجااااااذا رداهااااااي عنااااااده  سااااااتعِيرهِ 
 

ا    اااااان  حن اااااال     (90)ليساااااالسني نفسااااااي امااااااَّ
 

م )حنظلة( في غير النداء، وهو نادر ال يكون اال  في الشعر للضرورة(( ، (91)فرخ 
كما ان  النادر عند الهرمي   ال ي رى اليه ، وهذا ما ذكره  في باب )عطف النسق( وهو  
يتحد ث عن )ثم( فقال: ))...، اال  ترى ان  )ث م ( ههنا لتعديد األلفاظ وليس فيها معنى 

ن  الجد سابق األب، ثم االب ثم الولد نعدهما، وهذا  أتعقيب؛ وال ترتيب، إذ من المعلوم 
 .(92)ر ال ي رى إليه ((ناد 

وكثيرًا ما كان الهرمي  يشير إلى النادر وي صر  ح به ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في  
باب )الخفض على المجاورة( وهو يتحد ث عن الفصل بين المضاف والمضاف إليه ، 
فقال: ))وال يكون هذا الفصل بين المضاف والمضاف إليه  اال  بالجار أو الظرف،... 

فصل بينهما بالمفعول، وذلك ال يجوز، ولم يجيء عن العرب اال  الفصل بالجار وقد  
. وهكذا فإن  (93) والظرف، وإن  كان قد جاء شيء يسير نادر في غير الجار والظرف((

الشاذ  على  القياس  رفض  في  البصرية  المدرسة  نظرة  هي  القياس  إلى  الهرمي    نظرة 
 والنادر والقليل. 
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الهرم  لدى  و وتبلورت  والمستعمل  المسموع  من  لكل  خاصة  نظرة  خضاعهما  إي   
ر في النحو( تمثل ت في   ن  القياس أن ه يرى  أللقياس انتشرت في صفحات كتاب ه  )المحر 

يط رد على أمثال كالم العرب، فكل شيء سمع عن العرب مخالفًا للقياس والعقل فإن ه  
باب   المسموع، وهذا ما صر ح به  في  النسب ي ضبط على  يتحد ث عن  )النسب( وهو 

ن  النسب على ضربين: سماعي وقياسي، فالسماعي يحفظ أالسماعي فقال: ))واعلم  
حفظَا كما نطقت به  العرب، ال يغي ر مما لفظوا به  شيء، وإن  كان خارجًا عن القياس؛ 

فًا للقياس ن  العربية مبني ة على شيئين: السماع والقياس، فكل شيء سمعناه عنهم مخالأل
، ثم نراه  ي صر  ح بأن  السماع أقوى من القياس، لذا (94) والعقل، ضبطناه على ما سمعناه((

فإن  القياس ال يبطل السماع، فقال في باب )النسب( أيضًا: ))والقياس يط رد على أمثال 
  ن  كالمهم، فإذا خالفه شيء من السماع، تركناه  على ما سمع، وال يبطله القياس؛ أل 

السماع عندهم أقوى من القياس، وإن  كان القياس أكثر في كالمهم، ألن ه حمل األشياء 
وقواعد  كالمهم  أمثال  على  األشياء  طرد  وهو  الشبه،  من  لضرب  نظائرها  على 

 . (95) أركانهم((
ونرى الهرمي  يعتد  بالسماع وي صر  ح به  ويشير إلى ان ه غير مقيس وإن ما هو ي حفظ  

س عليه ، قال وهو يتحد ث عن باب )فيما يذك ر ويؤن ث من أعضاء الحيوان(: وال ي قا
هذه   فجميع  والضرس.  والقفا،  والعاتق،  والمتن،  والذراع،  واإلبط،  واللسان،  ))العنق، 

األعضاء يجوز تذكيرها وتأنيثها، فمن أن ث حمل على الجارحة، ومن ذك ر حمل على  
وح ان  االعضو،...  الباب  هذا  يقاس صل  وال  حفظَا،  يحفظ  مقيس،  غير  مسموع  ه 

صل هذا الباب أن ها ألفاظ محفوظة غير مقيس ا، وقال في موضع آخر: ))وح(96) عليه ((
 .(97) عليها((
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وتتجل ى عناية الهرمي   بالسماع واالعتداد به  بدعوته إلى القياس على المسموع  
)وكذلك )شت ان( كلمة معناها االفتراق مبني ة  عن العرب فقال في باب )أسماء األفعال(:  

و( و، فهذه  مسموعة عنهم كما   ،على الفتح، تقول: )شتان زيد  وعمر  أي: افترق زيد  وعمر 
 .(98) (( شاء هللا تعالىن  إترى، فقس عليها ما ورد 

للقياس مسلم به  متبع ال يجوز    ورد وأشار أيضًا إلى ان  ما   القرآن مخالفًا  في 
ل ة اال  السماع، وهذا ما صر ح به  في مقالة )الخط وأحكام ه ( في  العدول عنه وليس له ع 

ن  ما جاء في القرآن مخالفًا  أإشارة منه إلى تقديم السماع على القياس فقال: ))واعلم  
ل ته  للقياس، مسلم متبع، ال يجوز العدول عنه، بل يبقى على حال ه  كما ورد، وليس ع 

، ونراه يغل  ب السماع على القياس وي صر  ح بأن  القياس قليل، فقال في  (99)(اال  السماع(
باب )المصادر(: ))وعلى الجملة ان  مصادر الثالثي كثيرة صعبة، القياس فيها قليل، 

مناه(  .(100)والغالب عليها السماع، وقد ضبطت العلماء منها ما يط رد قياسه ، وهو ما قد 
مي   بالقياس واالحتفاء به  هو إشارته إلى ما كان قياسًا،  ومن مظاهر عناية الهر 

لكن ورد على خالف ه ، ومن أمثلة ذلك ما ذكره الهرمي في باب )النسب( فقال: ))وقالوا  
في النسب إلى  )أمس(: إمسي بكسر الهمزة، والقياس فتحها، وقالوا في النسب إلى 

و)بهراء(: )صنعاني( و)روحاني(  غير   )صنعاء( و)روحاء(،  بالنون على  و)بهراوي( 
ه : )صنعاوي( و)روحاوي( و)بهراوي( بالواو، كـ )حمراوي( و)صفراوي(  القياس، وقياس 

، وفي عالمة التأنيث التي هي الهمزة((  . (101) و)خضراوي(؛ ألن هما يشتركان في المد  
والقياس عليه ، ومن   المط رد  إلى األصل  ي صر  ح ويشير  الهرمي كثيرًا ما  ونرى 
يقاس عليه  جميع   فقال: ))وهذا أصل مط رد،  )التاءات(  باب  ذكره في  ذلك ما  أمثلة 
المؤن ث من األسماء الممدودة التي آخرها الهمزة، فإن  أحببت جمعتها جمع السالمة، 

 .(102)وإن  أحببت جمعتها جمع التكسير((
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الهرمي     اعتمد  األح  اً أساسي  اً مرتكز بوصفه  القياس  على  كما  واآلراء  لتثبيت  كام 
النحوية والصرفية وتقريرها، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب )المبتدأ والخبر( وتقرير 
( و)على  آراء النحاة اعتمادًا على القياس فقال: ))فإن  قيل: فأنت تقول: )في الدار  رجل 
( فقولك: )رجل( و)قميص( مبتدأان، وليسا في أول الكالم، قيل: هما مؤخ ران   زيد قميص 
في اللفظ، مقد مان في المعنى، والتقدير: )قميص  على زيد(، و )رجل  في الدار( هذا  
على قول سيبويه. وقال األخفش: قوله: )قميص(، و )رجل( مرتفعان بالجار والمجرور 

( متعل  ق بفعل محذوف تقديره )استقر  في ارتفاع الفاعل؛ أل  ن  قولك : )في الدار رجل 
(،... وتقي م على المبتدأ، فإن  األخفش يقول: الدار رجل  س عليه  كل جار ومجرور تقد 

(... فكل هذا مرتفع  هو مرتفع بالجار والمجرور، كما تقول: )بزيد داء (، و)لعمر مال 
بالجار  مرتفع  األخفش  قول  وعلى  سيبويه،...  قول  على  خبره  قبله  وما  باالبتداء 

 .(103) والمجرور((
وكما اعتمد الهرمي  القياس أصاًل ومرتكزًا في تثبيت اآلراء وتقريرها اعتمده كذلك  
في رد   اآلراء التي خالفت هذا األصل، ومن أمثلة ذلك ما ذكره في باب )االستثناء( وهو  
يتحد ث عن )ما خال وما عدا( فقال: ))واعلم ان  )ما( من قولك )ما خال( مصدرية، 

فاعله مضمر فيه ،... ومثلها )ما عدا(، و)ما( فيها كل ها بمعنى  و)خال( فعل ماٍض، و 
م ما خال زيٍد(، و)ما  المصدر الواقع موقع الحال،... وقد أجاز ابن الخباز: )قام القو 
عدا عمرٍو( بخفض )زيد( و)عمرو( وبجعل )ما( زائدة، كأن ه قال: )قام القوم خال زيٍد(، 

لها. و)خال وعدًا( يخفضان ما بعدهما إذا لم يكن  و)عدا عمرٍو( و)ما( زائدة ال حكم  
قبلهما )ما(. وقد أجاز أبو السعود صاحب شرح مختصر الحسن: )قام القوم ليس زيد( 

ن  )ليس( حرف عطف بمعنى )ال( كأن ه قال: )قام القوم ال زيد ( فـ  أبرفع )زيد( على  
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ول أبي السعود شاذ،  )ال( حرف عطف،... وهذا الذي ذكرناه من قول ابن الخباز، وق
 .(104) ال يقاس عليه ((

وبلغ من عناية الهرمي   بالقياس واالعتماد عليه  كأصل من األصول المعتمدة في  
ها ان  أفرد له الهرمي  فصاًل مستقاًل أسماه )فيما  تقرير اآلراء وتثبيتها وتأييدها أو رد  

 .(105) يقاس عليه (
ي تعليل األحكام النحوية والصرفية، ومن  ولجأ الهرمي إلى القياس واستعان به  ف

أمثلة ذلك ما ذكره في باب )المضمرات( وهو يتحد ث عن ضم   )التاء( من )أنتما( في 
م ت أالتثنية فقال: ))و  م ت؛ الن  التثنية جمع في المعنى، َفض  م ا التاء من )أنتما(، فإن ما ض 

 .(106)الجمع حأصاًل باأللف((قياسًا على الجمع، وقد صار الفرق بين التثنية و 
واعتمد  القياس  إلى  الهرمي  لجأ  فقد علي  ومثلما  النحوية،  األحكام  تعليل  في  ه 

استعان به  في تقرير العمل النحوي لألدوات قياسًا بعضها على بعض، ومن أمثلة ذلك 
ما ذكره في باب )الحروف( وهو يتحد ث عن عمل )ما( و)ال( النافيتين عمل )ليس( 

بـ )ليس(، وقال الهرمي: ))فام ا )ما( و)ال( فإن ما عملتا، لشبههما  بـ )ليس(؛   لشبههما 
قياسهما   فكان  األفعال،  وعلى  األسماء  على  يعمال،  أألن هما يدخالن  لم ا إال   أن هما  ال  

شابها )ليس( في النفي، عملت )ما( عند أهل الحجاز في المعرفة والنكرة، وعملت )ال( 
 .(107)في النكرة دون المعرفة. وقد ذكرتا في بابهما((
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 ميّ  في تناول ه  القياس: وأجم المالمح في مناجية الار  
األصول أبعد   من  أصاًل  بوصف ه   القياس  من  الهرمي    موقف  حنا  ووض  بي نا  ن  

 ن  نبي  ن أهم المالمح في منهجيت ه  وتناول ه  لهذا األصل ومنها: أالنحوية المعتمدة نود  
 .(108) دعوته إلى القياس-
 .(109) إشارته إلى ما يقاس عليه  -
 .(110) بالقياستصريحه -
 .(111) إشارته إلى القياس-
 .(112) إشارته إلى ما كان مخالفًا للقياس وكان جائزاً -
 .(113) دعوته إلى القياس على الجائز وإن  كان ضعيفاً -
 .(114) إشارته إلى المقيس-
 .(115) إشارته إلى ما كان قياسًا غير ان ه لم ينطق به  -
 .(116) إشارته إلى ما ليس بقياس-
 .(117) دعوته إلى القياس على ما ذكره وقرره من احكام-
 . (118) تصريحه بأن  العربية مقيسة بعضها على بعض -
 .(119)إشارته إلى ما جاء على  غير القياس مع ذكر ه  القياس -
 .(120) إشارته إلى ما جاء على خالف القياس وهو مسموع-
 .(121) توجيهه القياس-
 .(122) استدراكه القياس-
 .(123) تصريحه بباب القياس-
 .(124)إشارته إلى  قياس المشابهة-
م من القياس وإشارت ه  إلى الباب -  . (125) تصريحه بما تقد 
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 .(126) تصريحه بقياس النحويين-
 .(127) دعوته إلى  القياس على الكتابة العروضية-
 .(128) تصريحه بما يقاس عليه  )األصل المقيس عليه (-
 .(129)خالف القياس وقد ورد عن العرب تأصيله  لما جاء -
 .(130)إشارته  إلى ما جاز شذوذاً -
 .(131)تصريحه  بما مصح ح قياساً -
 .(132) إشارته إلى ما جاء خالف األصل-
 . (133) ذكره المصادر الخارجة عن القياس، وإشارته  إلى القياس الصحيح -
 .(134) القياس(تصريحه بما كان خارجًا عن القياس )هذا خارج عن -
 .(135) إشارته  إلى ما شذ  قياساً -
 .(136)إشارته  إلى  القياس المستعمل-
 .(137) إشارته  إلى  ما جاء على القياس-
 .(138)اعتماده القياس في ترجيح أحد الوجوه اإلعرابية المحتملة-
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 الخاتمة 

هذا البحث الذي تناولت فيه موقَف الهرمي   من القياس،  أنجزتالحمد هلل الذي بفضله وكرمه 
 وأهم ما توصلت إليه من نتائج يمكن إيجازها باآلتي: 

ر في النحو( للهرمي   )ت   هـ( إسهامًا جديدًا في علم النحو وصورة جديدة   702أواًل/ شك ل كتاب )المحر 
 المآخذ.من التراث بعيدة عن الغموض واإليهام، سهلة التناول، قريبة 

ر في النحو( المنهج التعليمي الذي حرص عليه الهرمي  بأسلوب واضح ال  د كتاب )المحر  ثانيًا/ جس 
وفق المنهج الذي ارتأه صاحبه وخط ط له  على  لبس فيه وال التواء عباراته واضحة وأفكاره واضحة  

 دون تكلف أو إغراب. 
الهرمي  في تثبيت اآلراء النحوية    عليه  وية إذ اعتمدثالثًا/ مث ل القياس مصدرًا من مصادر الصناعة النح

ها ، وجاء القياس بالمرتبة الثانية بعد السماع إذ احتكم الهرمي   والقواعد واألصول المقررة أو رفضها ورد  
 إلى هذين األصلين بالدرجة األساس .

اذ والنادر فلم رابعًا/ انتهج الهرمي  نهج البصريين في األخذ بالكثير الشائع ورفضه للش
 يجوز القياس عليهما وعلى القليل بأن ه مخالف للقواعد المبنية وأصول األحكام.

م الهرمي  السماع على القياس إذ تبلورت لديه نظرة خاصة لكل من المسموع   خامسًا/ قد 
والمستعمل وإخضاعهما للقياس إذ يرى أن  القياس يطرد على أمثال كالم العرب، فكل 

سمع عن العرب وهو مخالف للقياس والعقل فإن ه يضبطه على المسموع؛ ألن   شيء  
 السماع عنده أقوى من القياس.

بالقياس واالحتفاء به هو إشارته    سادسًا/ كشف البحث أن  من مظاهر عناية الهرمي   
 إلى ما كان قياسًا لكن ورد ما يخالفه.

ماد عليه كأصل من األصول المعتمدة في بالقياس واالعت  سابعًا/ بلغ من عناية الهرمي   
 فصاًل مستقاًل أسماه )فيما ي قاس عليه(.   أفرد له الهرمي    تقرير اآلراء وتثبيتها وتأييدها أن  

اعتمد  كما  والصرفية،  النحوية  األحكام  تعليل  في  القياس  على  الهرمي   اعتمد  ثامنًا/ 
ضها على بعض في العمل كما  به في تقرير العمل النحوي لألدوات قياسًا بع   نواستعا

 )ليس(. ـفي قياس عمل )ما وال( النافيتين عمل )ليس(، لشبهها ب
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 في تناوله القياس ومنها:  تاسعًا/ سج ل البحث جملة من المالمح المنهجية للهرمي   
 دعوته إلى القياس. -
 إشارته إلى ما يقاس عليه. -
 إشارته إلى ما ليس بقياس. -
 العربية مقيسة بعضها على بعض.تصريحه بأن   -
 إشارته إلى المقيس.  -
 توجيهه القياس.  -
 استدراكه القياس.  -
 تصريحه بقياس النحويين. -
 إشارته إلى ما جاز شذوذًا. -
 ح قياسًا.تصريحه بما مصح   -

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
 

 الاوامش 
 

 (. 9سورة الحجر: آية ) 1
الدكتور منصور علي محمد عبد  اقول لقد أفادت الباحثة كثيرًا مما كتبه محق  ق الكتاب األستاذ    )*(

 السميع عن حياة الهرمي وسيرته  العلمية فجزاه هللا عن  ي وعن الهرمي   خير الجزاء. 
والملوك:    (2) العلماء  طبقات  في  السلوك  الدولة 382،  2/54ينظر:  تاريخ  في  اللؤلؤية  ، والعقود 

الدهر:  1/295الرسولية:   أعيان  وفيات  في  النحر  وقالدة  وبغي6/16،  الوعاة:  ،  ،  222/ 2ة 
والموسوعة الميسرة في تراجم أئمة التفسير واإلقراء    303/ 7، ومعجم المؤل  فين:  5/58واألعالم:  

 . 2/1762والنحو واللغة:  
 . 417، ومصادر الفكر اإلسالمي في اليمن:  7/303، ومعجم المؤل  فين:  5/58ينظر: األعالم:    (3)
السلوك في طبقات   الهرمة هي قرية في سفل وادي زبيد، وهي  (4) آخر قرية في الوادي، ينظر: 

الدهر:  2/283العلماء والملوك:   أعيان  في وفيات  النحو  النحو:  6/16، وقالدة  في  ر  ، والمحر 
 )الهامش(.  1/15
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 . 54ينظر: المدارس اإلسالمية في اليمن:  (5)
رة ف303/ 7، ومعجم المؤل  فين:  5/58ينظر: األعالم:    (6) ي تراجم أئمة التفسير ، والموسوعة الميس 

 .1762/ 2واإلقراء والنحو واللغة: 
 . 2/222ينظر: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:   (7)
العلماء والملوك:    (8) اللؤلؤية في تاريخ الدولة  382،  54/  2ينظر: السلوك في طبقات  ، والعقود 

 . 1/295الرسولية: 
العلماء والملوك:  (9) السلوك في طبقات  الدهر: 2/382  ينظر:  النحر في وفيات أعيان  ، وقالدة 

6/16 . 
، والمدارس اإلسالمية في اليمن:  382،  54/  2ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:    (10)

54 . 
 . 54، والمدارس اإلسالمية في اليمن: 295/ 1ينظر: العقود اللؤلؤية:  (11)
 . 303/ 7ومعجم المؤل  فين: ، 5/58، واألعالم:  2/222ينظر: بغية الوعاة:   (12)
، والعقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية:  2/54ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (13)

ر في النحو: 54، والمدارس اإلسالمية في اليمن: 1/295  . 1/16، والمحر 
يخ الدولة الرسولية:  ، والعقود اللؤلؤية في تار 2/382ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:    (14)

ر في النحو: 1/296  . 16/ 1، والمحر 
ر في النحو:  (15)  . 1/16المحر 
ر في النحو :  382/ 2ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (16)  . 17/ 1، والمحر 
ر في النحو:  (17)  . 17/ 1ينظر: المحر 
ر في النحو: ، وينظر: 2/54السلوك في طبقات العلماء والسلوك:  (18)  . 18/ 1المحر 
ر في النحو: 1/295ينظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية:  (19)  . 19-18/ 1، والمحر 
ر في النحو:  (20)  . 1/19المحر 
ر في النحو: 55ينظر: المدارس اإلسالمية في اليمن:  (21)  . 1/17، والمحر 
ر في النحو: 415اليمن: ينظر: مصادر الفكر اإلسالمي  في   (22)  . 17/ 1، والمحر 
ر في النحو:  (23)  . 884/ 2ينظر: المحر 
اللؤلؤية:    (24) العقود  اليمن:  1/295ينظر:  في  الفكر اإلسالمي  ر في  416، ومصادر  ، والمحر 

 . 1/17النحو: 
ر في النحو:  (25)  . 17/ 1ينظر: المحر 
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ر في النحو:  ، وينظر:2/383السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (26)  . 1/18المحر 
 . 55، وينظر: المدارس اإلسالمية في اليمن: 2/280السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (27)
 . 299،  283، 253، 1/250ينظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية:  (28)
ر في النحو: 353، 342،  250، 1/243ينظر: المصدر نفسه:   (29)  . 1/18، والمحر 
، وقالدة النحر في وفيات أعيان الدهر:  2/383ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:    (30)

 . 417، ومصادر الفكر اإلسالمي في اليمن: 6/16
ر في النحو:  (31)  . 1/25المحر 
ر في النحو: 2/54السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (32)  . 20/ 1، وينظر: المحر 
 . 2/222طبقات اللغويين والنحاة:  بغية الوعاة في (33)
 . 2/222بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:  (34)
 . 5/58األعالم:   (35)
 . 303/ 7معجم المؤل  فين:  (36)
 . 55المدارس اإلسالمية في اليمن:  (37)
الرسولية:  ، والعقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة 2/54ينظر: السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (38)

 . 55، والمدارس اإلسالمية في اليمن: 1/295
ر في النحو: 2/54السلوك في طبقات العلماء والملوك:  (39)  . 16/ 1، وينظر: المحر 
،  55، وينظر: المدارس اإلسالمية في اليمن:  1/295العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية:    (40)

ر في النحو:   . 1/16والمحر 
العارفين:  ينظر: هدي  (41) ، ومصادر الفكر 7/303، ومعجم المؤل  فين:  58/ 5، واألعالم:  788ة 

اليمن:   في  واللغة: 417اإلسالمي  التفسير واإلقراء والنحو  أئمة  تراجم  في  رة  الميس  ، والموسوعة 
2/1762 . 

 . 2/222بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة:  (42)
 . 12طبقات فحول الشعراء:   (43)
 . 105/ 1، وإنباه الرواة على أنباه النحاة:  14ينظر: المصدر نفسه:   (44)
 . 252ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه:   (45)

 .84ينظر: في أصول النحو:  (46) 
واالقتراح في علم  ،  112-93، ولمع األدلة في أصول النحو:  116-109ينظر: الخصائص:     (47)

، وفي أصول  107-91وما بعدها، وأصول النحو العربي )محمد خير الحلواني(:   59أصول النحو:  
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، وأصول 18، ومن أسرار اللغة:  3، والقياس في اللغة العربية:  119-68النحو )سعيد األفغاني(:  
 . 23-11، والسماع والقياس: 71- 11التفكير النحوي: 

 . 41نحو: اإليضاح في علل ال (48) 
 . 59االقتراح في علم أصول النحو:   (49)
 المصدر نفسه: الموضع نفسه.   (50)
 .85ينظر: في أصول النحو:   (51)
 . 86- 85ينظر: المصدر نفسه:   (52)
 . 88/ 2الخصائص:   (53)
 المصدر نفسه : الموضع نفسه.   (54)
 . 95لمع األدلة في أصول النحو:   (55)
 . 99المصدر نفسه:   (56)
 . 7/560، ولسان العرب )مادة قيس(: 7/217ينظر: تهذيب اللغة )مادة قياس(:   (57)
 . 3/145الصحاح )تاج اللغة وصحاح العربية( مادة )قيس(:   (58)
 . 343، وينظر: الدراسات اللغوية عند العرب حتى القرن الثالث: 533أساس البالغة:   (59)
 . 38الحدود في النحو:   (60)
 . 93لمع األدلة في أصول النحو:   (61)
 . 45اإلغراب في جدول اإلعراب:   (62)
 . 149التعريفات:   (63)
 . 17ربي نشأته وتطوره: ، وينظر: القياس في النحو الع20في النحو العربي نقد وتوجيه:   (64)
 . 60، واالقتراح في علم أصول النحو:  93ينظر: لمع األدلة في أصول النحو:   (65)
 . 34/ 1الكامل في اللغة واألدب:   (66)
 .42ينظر: القياس في النحو العربي نشأته وتطورًه:   (67)
 . 270القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة:   (68)
 . 2/295ينظر: ضحى اإلسالم:    (69)
 . 455ينظر: المدارس النحوية )د. خديجة الحديثي(:    (70)
 . 371/ 1تاريخ أدب العرب )مصطفى صادق الرافعي(:   (71)
 . 270القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة:   (72)
 . 95النحو:   االقتراح في علم أصول  (73)
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 . 357/ 1الخصائص:   (74)
 .70ينظر: في أصول النحو:   (75)
 . 120هـ(:  347ابن درستويه )عبد هللا بن جعفر بن المرزبان الفارسي ت   (76)
، وينظر: المدارس  103موقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهآية القرن الرابع الهجري:     (77)

 . 180النحوية )د. خديجة الحديثي(: 
ر في النحو:   (78)  . 295/ 1المحر 
، وللمزيد على سبيل التمثيل ال الحصر تنظر المواضع التي  781-2/780المصدر نفسه :     (79)

 . 3/1095،  956، 948،  765/ 2، 300/ 1صرح فيها الهرمي  بالشاذ وأن ه ال يقاس عليه : 
 . 746/ 2، وينظر أيضًا: 2/703المصدر نفسه:   (80)
، وشرح شواهد المغني:  102، ومغني اللبيب:  75قائله. ينظر ضرائر الشعر:  البيت لم يعرف     (81)
 .1/448، وهمع الهوامع:  1/219
ر في النحو:   (82)  . 2/704، وينظر ايضًا: 649- 648/ 2المحر 
، وللمزيد على سبيل التمثيل ال الحصر تنظر المواضع التي صر ح  2/730المصدر نفسه:     (83)

 . 1357،  1005،  976، 955، 954، 930،  764، 733،  654، 2/604فيها الهرمي  بالشاذ: 
 . 3/1357المصدر نفسه :    (84)
ل في صنعة اإلعراب: 3/1406المصدر نفسه:   (85)  . 336، وينظر: المفص 
ر في النحو:   (86)  . 992/ 2المحر 
ر في النحو:   (87)  . 359/ 1المحر 
 . 2/630، وينظر ايضًا: 3/1189المصدر نفسه:   (88)
 . 1385-3/1384المصدر نفسه:   (89)
 . 56البيتان لألسود بن يعفر، ينظر: ديوانه:   (90)
ر في النحو:   (91)  . 765/ 2المحر 
 . 2/998المصدر نفسه:   (92)
ر في النحو:   (93)  . 1398،  3/1306، ينظرأايضًا: 955/ 2المحر 
 . 1/424المصدر نفسه:   (94)
 الموضع نفسه .  المصدر نفسه:  (95)
ر في النحو:   (96)  . 384- 383/ 1المحر 
 . 1/385المصدر نفسه:   (97)
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 . 1/512المصدر نفسه:   (98)
 . 3/1194المصدر نفسه:   (99)
 . 3/1390المصدر نفسه:   (100)
،  1115/ 3،  278/ 1، وينظر أيضًا على سبيل التمثيل ال الحصر:  1/427المصدر نفسه:     (101)

1193 ،1217 ،1225 ،1231 ،1229 ،1230 ،1241 ،1355 ،1356 ،1362 ،1365 . 
ر في النحو:     (102) ،  364،  1/297، وينظر أيضَا على سبيل التمثيل ال الحصر: 1/309المحر 

367 ،373  ،374 ،2 /945 ،3/1202  ،1203  ،1281  ،1282 ،1284 . 
 . 517، 418/ 1،  1/394، وينظر أيضَا:  529- 2/528المصدر نفسه :    (103)
ر في النحو:   (104)  . 884- 883/ 2المحر 
 . 1/428المصدر نفسه:   (105)
 . 3/1163المصدر نفسه:   (106)
 . 3/1115: المصدر نفسه  (107)
ر في النحو:     (108) ،  572،  546،  535/ 2،  546،  364،  228،  223،  1/218ينظر: المحر 

657  ،713  ،807  ،821  ،857  ،870  ،3/1055  ،1090  ،1107  ،1152  ،1180  ،1224  ،
1248 ،1279 ،1291 ،1299 ،1328 ،1351 . 

 . 1410/ 3، 1/251ينظر: المصدر نفسه:   (109)
 . 3/1220،  405، 397، 396،  380، 1/251ينظر: المصدر نفسه:   (110)
 . 315،  1056/ 3، 687، 649، 617/ 2، 322،  304، 1/290ينظر: المصدر نفسه:   (111)
 . 1413/ 3، 1/290ينظر: المصدر نفسه:   (112)
 . 3/1058ينظر: المصدر نفسه:   (113)
 . 1172،  1022،  1107،  1086/ 3، 1/296ينظر: المصدر نفسه:   (114)
 . 1/298 ينظر: المصدر نفسه:   (115)
 . 1/300ينظر: المصدر نفسه:   (116)
 . 1/373ينظر: المصدر نفسه:   (117)
 . 1/396ينظر: المصدر نفسه:   (118)
ر في النحو:    (119)  . 1365/ 3، 1/410ينظر: المحر 
 . 1/426ينظر: المصدر نفسه:   (120)
 . 1/427ينظر: المصدر نفسه:   (121)
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 . 427، 1/410ينظر: المصدر نفسه:   (122)
 . 1/430ينظر: المصدر نفسه:   (123)
 . 3/1097ينظر: المصدر نفسه:   (124)
 . 3/1131ينظر: المصدر نفسه:   (125)
 . 3/1193ينظر: المصدر نفسه:   (126)
 . 3/1220ينظر: المصدر نفسه:   (127)
 . 1231/ 3  ينظر: المصدر نفسه:   (128)
 . 3/1242ينظر: المصدر نفسه:   (129)
 . 3/1248ينظر: المصدر نفسه:   (130)
 . 3/1358ينظر: المصدر نفسه:   (131)
ر في النحو:    (132)  . 1389،  1387،  3/1386ينظر: المحر 
 . 3/1390ينظر: المصدر نفسه:   (133)
 . 3/1393ينظر: المصدر نفسه:   (134)
 . 1412،  3/1199ينظر: المصدر نفسه:   (135)
 . 1387،  3/1096ينظر: المصدر نفسه:   (136)
 . 3/1200ينظر: المصدر نفسه:   (137)
 . 579-2/578ينظر: المصدر نفسه:   (138)

 مسرد المصادر والمراجع  
 القرآن الكريم

 الكتب المطسوعة 
هـ(، تأليف عبد هللا الجبوري، 347جعفر بن المرزبان الفارسي )تابن دستوريه )عبد هللا بن   .1

 م. 1974، مطبعة العاني، بغداد، 1ط
هـ(، تحقيق 538أساس البالغة، تأليف جار هللا أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري )ت .2

 م. 1998هـ/1419لبنان، -، دار الكتب العلمية، بيروت1محمد باسل عيون السود، ط 
 م. 1973التفكير النحوي، تأليف علي أبو المكارم، د. ط، منشورات الجامعة الليبية،  أصول   .3
)ت  .4 الدمشقي  الزركلي  فارس  بن  علي  بن  محمد  محمود  بن  الدين  خير  تأليف  األعالم، 

 م. 2002لبنان، -، دار العلم للماليين، بيروت15هـ(، ط 1396
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کمال الدين بن محمد األنباري   اإلغراب في جدل اإلعراب، تأليف أبي البركات عبدالرحمن .5
 م.  1971لبنان،  -، دار الفكر، بيروت2هـ(، تقديم وتحقيق سعيد األفغاني، ط577)ت 

االقتراح في علم أصول النحو، تأليف اإلمام الحافظ جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  .6
ية،  ، دار الكتب العلم2(، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل، طھ9115السيوطي )ت

 م. 2016هـ/ 1427لبنان، -بيروت
إنباه الرواة على أنباه النحاة، تأليف أبي الحسن جمال الدين علي بن يوسف القفطي )ت   .7

 هـ.   1424لبنان، -، المكتبة العصرية، بيروت1هـ(، ط646
الزجاجي )ت .8 القاسم  أبي  تأليف  النحو،  الدكتور مازن  337اإليضاح في علل  هـ(، تحقيق 

 م. 1974هـ/1394لبنان، -النفائس، بيروت ، دار 1المبارك، ط
الدين   .9 جالل  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  تأليف  والنحاة،  اللغويين  طبقات  في  الوعاة  بغية 

 لبنان، د. ت.-ه(، د. ط، المكتبة العصرية، صيدا911السيوطي )ت 
 تاريخ اداب العرب، تأليف األستاذ مصطفى صادق الرافعي، د. ط، مطبعة االستقامة، د.ت.  .10
الجرحاني )تال .11 الشريف علي بن محمد  السيد  تأليف  ، دار إحياء  1هـ(، ط816تعريفات، 

 م.  2003ه/1424لبنان، -التراث العربي، بيروت
)ت .12 الهروي  األزهري  األزهر  أحمد  بن  محمد  منصور  أبي  تأليف  اللغة،    هـ(، 370تهذيب 

ط مخير،  الرحمن  عبد  أحمد  الدكتور  العلمية،  1تحقيق  الكتب  دار  لبنان،  -بيروت، 
 م. 2004هـ/1425

تأليف علي بن عيسى الرماني )ت .13 النحو،  الدكتور مصطفى 384الحدود في  هـ(، تحقيق 
 . 1969العراق، - جواد، ويوسف يعقوب مسكوني، د. ط، دار الجماهير، بغداد

الكتاب  .14 دار  النجار،  علي  محمد  تحقيق  جني،  بن  عثمان  الفتح  أبي  تأليف  الخصائص، 
 ان، د.ت. لبن-العربي، بيروت

، دار الرائد  2الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه، تأليف الدكتور مهدي المخزومي، ط .15
 م. 1986لبنان، -العربي، بيروت
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الثالث، تأليف الدكتور محمد حسين ال ياسين،  .16 اللغوية عند العرب حتى القرن  الدراسات 
 م.  1980لبنان، -، دار مكتبة الحياة، بيروت1ط

د بن يعفر، اعتنى به  نوري حمودي القيسي، وزارة الثقافة واألعالم، مديرية الثقافة  ديوان األسو  .17
 العامة، العراق، د. ت.

السلوك في طبقات العلماء والملوك، تأليف أبي عبد هللا بهاء الدين محمد بن يوسف بن  .18
األكوع، ط الحسين  الجندي، تحقيق محمد بن علي بن  والثقافة 1يعقوب  ،  ، وزارة األعالم 

 م. 1989الجمهورية العربية اليمنية، 
 م. 1955، طابع دار الكتاب العربي، القاهرة،  1السماع والقياس، تأليف أحمد تيمور باشا، ط .19
هـ(، د.  911شرح شواهد المغني، تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين السيوطي )ت .20

 لبنان، د. ت.  -ط، نشر دار مكتبة الحياة، بيروت
ال .21 )تاج  الجوهري الصحاح  حماد  بن  إسماعيل  نصر  أبي  تأليف  العربية(  وصحاح  لغة 

الطريفي، ط  هـ(393)ت نبيل  يعقوب، والدكتور محمد  بديع  أميل  الدكتور  دار 1تحقيق   ،
 م.  1999هـ/ 1420لبنان، -الكتب العلمية، بيروت

 ، مكتبة النهضة المصرية، د.ت. 5ضحى اإلسالم، تأليف أحمد أمين، ط .22
هـ( تحقيق السيد إبراهيم  669علي بن مؤمن بن عصفور اإلشبيلي )تضرائر الشعر، تأليف   .23

 م. 1980لبنان، -، دار األندلس، بيروت1محمد، ط
م الجمحي )ت .24 هـ(، تحقيق محمود محمد  232طبقات فحول الشعراء، تأليف محمد بن سال 

 المملكة العربية السعودية، د. ت. - شاكر، د. ط، دار المدني، جدة
تاريخ الدولة الرسولية، تأليف أبي الحسن علي  بن الحسن بن أبي بكر العقود اللؤلؤية من   .25

، مركز الدراسات 2تصحيح محمد علي األكوع الحوالي، ط(،  هـ812بن وهاس الخزرجي )ت
 م.  1983اليمن، -والبحوث اليمني، صنعاء

 لبنان، د. ت.  -، دار الفكر، بيروت3في أصول النحو، تأليف سعيد األفغاني، ط .26
،، دار الرائد العربي،  2في النحو العربي نقد وتوجيه، تأليف الدكتور مهدي المخزومي، ط .27

 م.  1986لبنان، -بيروت



 
 

 1255   | مجلة مداد اآلداب 

 ر في النحو المحر   ههـ( في كتاب   702)ت  القياس عند الهرمي   

 

 

 
 

ط  .28 السويح،  عاشور  محمد  تأليف  والكوفة،  البصرة  مدرستي  بين  النحوي  الدار  1القياس   ،
 م. 1986هـ/1395ليبيا، -الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن، مصراته

، دار الحداثة للطباعة والنشر  2ة العربية، تأليف محمد الخضر حسين، ط القياس في اللغ .29
 م. 1983لبنان، -والتوزيع، بيروت

القياس في النحو العربي نشأته وتطوره، تأليف الدكتور سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق   .30
 م. 1997األردن، -للنشر والتوزيع، عمان 

هـ(، تحقيق محمد 285العباس محمد بن يزيد المب  رد )تالكامل في اللغة واالدب، تأليف أبي   .31
 م. 1997هـ/1417مصر، -، دار الفكر العربي، القاهرة3أبو الفضل ابراهيم/ ط

لسان العرب، تأليف اإلمام العالمة ابن منظور، طبعة مراجعة ومصححة، دار الحديث،  .32
 م.2003هـ/ 1423مصر، -القاهرة

ليف أبي البركات عبد الرحمن كمال الدين بن محمد  لمع األدلة في أصول النحو العربي، تأ .33
 م. 1971لبنان، -، بيروت2ه( تقديم وتحقيق سعيد االفغاني، ط577األنباري )ت

ر في النحو، تأليف عمر بن عيسى بن اسماعيل الهرمي )ت .34 (، تحقيق الدكتور 702المحر 
مصر،  -ع، القاهرة، دار السالم للطباعة والنشر والتوزي2منصور علي محمد عبد السميع، ط

 م. 2008ه/1429
ط .35 األكوع،  علي  بن  إسماعيل  تأليف  اليمن،  في  اإلسالمية  الرسالة  2المدارس  مؤسسة   ،

 م.  1986بيروت، مكتبة الجيل الجديد صنعاء،
ط  .36 الحديثي،  خديجة  الدكتورة  تأليف  النحوية،  بغداد،  2المدارس  جامعة  مطبعة   ،

 م.  1990هـ/1410
يمن، تأليف عبد هللا محمد الحبشي، د. ط، المكتبة العصرية،  مصادر الفكر اإلسالمي في ال .37

 م. 1988بيروت، -صيدا
بيروت، و دار إحياء التراث -معجم المؤلفين، تأليف عمر رضا كحالة، د. ط، مكتبة المثنى .38

 بيروت، د. ت.-العربي



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1256

 سالي سعد محيي الدين الباحثة &   أ.د مثنى فاضل ديب

 

 مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تأليف أبي محمد عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  .39
هـ(، تحقيق الدكتور مازن مبارك،  محمد علي  761بن يوسف  جمال الدين بن هشام )ت

 م. 1985سوريا، -، دار الفكر، دمشق6حمد هللا، ط
الزمخشري  .40 أحمد  بن  عمر  بن  محمود  القاسم  أبي  تأليف  اإلعراب،  صنعة  في  المفصل 

 م. 1993، لبنان-، مكتبة الهالل، بيروت1هـ(، تحقيق الدكتور علي بو ملحم، ط538)ت
 م. 1975، الناشر مكتبة االنجلو المصرية،  5من أسرار اللغة، تأليف الدكتور ابراهيم انيس، ط .41
الموسوعة الميسرة في تراجم ائمة التفسير واالقراء والنحو واللغة، جمع واعداد وليد بن احمد   .42

 م. 2003هـ/ 1424، بريطانيا، 15، سلسلة اصدارات الحكمة 1الحسين الزبيدي وآخرين، ط 
موقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، تأليف الدكتور شعبان  .43

 م. 2005صالح، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم   .44

م(، أعادت  1951المعارف الجلية، استانبول )  (، د. ط، وكالة هـ1399تالباباني البغدادي )
 لبنان، د. ت.-طبعه باألوفسيت دار احياء التراث العربي، بيروت

همع الهوامع شرح جمع الجوامع، تأليف اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد جالل   .45
ديث،  الدين السيوطي، اعتنى به  وشرح أبياته وخرج أحاديثه الشربيني شريدة، د. ط، دار الح

 م. 2013هـ/ 1434مصر، -القاهرة
 لكتب المخطوطة ا

قالدة النحر في وفيات أعيان الدهر، تأليف أبي محمد عبد هللا بن عبد هللا بن أحمد   .1
 . 4410هـ(، دار الكتب المصرية، تاريخ/برقم 947الطيب بامخرمة )ت

 


