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ABSTRACT:

Study of the Creative Method of ‘All┐ mah ‘In┐ yat A╒ mad
in Arabic Morphology
Improvement in the syllabus and system of Mad┐ ris in Pakistan, from various
angles, is under continuous consideration, currently. For bringing reforms in
teaching methodology in Mad┐ ris, it is pertinent to introduce deductive
methodology as this method of teaching is considered to be more effective in
transferring the knowledge. In connection with promoting the deductive
method of teaching, the renowned scholar Muft┘ ‘In┐ yat A╒ mad (Died
1299 H), changed the traditional method of authoring through introducing the
functional grammar concept for the very first time in India. Accordingly, he
followed the combination of inductive and deductive method in the field of
Arabic grammar. Therefore,Mad┐ ris belonging to different schools of
thought, inclined to teach the book Ilm al-╗ ┘ ghah by the said scholar. In this
paper, notable features of this book have been compared with other books of
the same field in order to improve deductive methodology in Pakistani
Mad┐ ris.
Key words: ‘All┐ mah ‘In┐ yat A╒ mad, Arabic Morphology, syllabus
and system of Mad┐ ris in Pakistan, Ilm al-╗ ┘ ghah.

يفكر اليوـ إصالحا كترقية يف نظاـ كمقررات التعليم يف ادلدارس الباكستانية من نواحي سلتلفة ،ككما
ّ
ىي من مقتضيات العصر احلاضر أف تُرقّى طريقة استقرائية كمنهج تطبيقي -ال سيما يف العلوـ العربية من النحو
ينكب يف اجلامعات الرمسية على طريقة تعليمية تطبيقية  .كباجلانب
كالصرؼ كالبالغة -يف املدارس الدينية كما ّ
اآلخر نرل أعماؿ العالمة ادلفيت عنايت أمحد (ـ 1299ىػ) يف كتابو "علم الصيغة " خَت قدكة إىل طريقة
تطبيقية يف العلوـ العربية ،إذ أف الشيخ ادلذكور قد خطا اخلطوة األكىل إىل طريقة استقرائية يف تعليم التصريف
ككضح القواعد الصرفية يف كتابو ادلذكور بالطراز ادلبتكر الذم سقى ىياـ القواعد
السائد يف مدارس اذلندّ ،
الصرفية ادلًتككة قبلها .كدلزايا تصنيفو قد ّقررت دراستها منظمات مدارس الباكستاف ادلختلفة يف مقرراهتا الدراسية
رغم انقسامهم يف فرؽ تباين إحدائها من األخرل ،ففي مقالتنا ىذه نذكر عرضا بسيطا دلزايا طرازه التصنيفي يف
لتساعد منها يف تنمية طريقة استقرائية يف الكتب
كتابو ادلذكور مقارنا لو بالكتب الصرفية ادلتداكلة األخرلَ ،
السائدة يف ادلدارس الدينية الباكستانية.
* مدير مركز الدراسات الدينية ،جامعة كوىات للعلوـ كالتكنولوجيا ،كوىات

** عميد كلية الدراسات القانونية كالدينية ،جامعة إسالمية كاجل ،بشاكر
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التعارف بالموضوع:
إف الشيخ عنايت أمحد  ,صاحب علم الصيغة  ,كلد يف قرية "ديوه" من مضافات "باره بنكي" يف اذلند سنة
2
1863ـ 1،كدرس العلوـ النقلية كالعقلية على مشاىَت عصره؛ مثل  :زلمد بن أيب الليث الربيلوم (ـ1257ىػ)
كحيدر علي الطوكي (ـ 1273ىػ) 3كنور اإلسالـ الدىلوم 4 ،كشاه زلمد إسحاؽ الدىلوم (ـ 1262ىػ) .5ككاف
صاحبنا جييد العربية كالفارسية كاألردية معا ،لذا توجد مصنفاتو يف اللغات الثالث ،كمنحو اهلل تعاىل موىبة اجتهادية يف
العلوـ كالفنوف كما تشاىد يف مصنفاتو كلها ،ككتابو علم الصيغة خَت شاىد عليها.
إف "علم الصيغة " كتاب دراسي يف علم الصرؼ ،ككانت ىن اؾ قبل ىذا كتب صرفية غَت ىا متداكلةن يف
اذلند الغَت ادلق ّسـ ،مثل  :الشافية البن حاجب (ـ 1249ـ) ،دستور ادلبتدم لصفي بن نصَت (ـ819ىػ) ،كزبدة
كزرادم لسراج الدين أكدىي (ـ1347ىػ) ،كزصلاين لعبد الوىاب بن إبراىيم الزصلاين
الصرؼ حملمد بن مسعودّ ،
(ـ1257ىػ) ،كصرؼ هبائي لبهاء الدين العاملي (ـ1622ـ) ،كصرؼ مَت للسيد شريف اجلرجاين (ـ1413ـ)
كغَتىا ،كلكن صاحب علم الصيغة اختار من بينهم طرازا مبتكرا مل يسبقو أحد قبلو كما سنذكره .
البحث والنقد :نذكر حبثنا حتت عناكين سلتلفة مرقّم كل منها برقم.

 -1الجامعية والعموم في ذكر القواعد :

إف صاحب علم الصيغة يذكر القاعدة حبيث تكوف ألفاظها جامعة جلزئياهتا كلها كمانعة عن دخوؿ
جزئية غَتىا ،األمر الذم يشَت إليو صاحب الكتاب قائال  :ال بد يف بياف القاعدة من أف تكوف كلية حىت
6
تشمل مجيع أفراده.
كىذه ىي حقيقة نافذىا صاحبنا يف كتابو عندما يذكر القواعد ،فنرل قواعده أمجع شلا نراىا يف
الكتب ادلتداكلة األخرل للصرؼ ،نذكر ادلثالُت لتوضيح مقالنا:
أ -قاعدة حذف الواو من باب "وعد يعد":
كعد يعِد أنو  :حيذؼ الواك الواقعة بُت ماء مفتوحة ككسرة
ذكر الصرفيوف يف حذؼ الواك يف باب َ
ِ 7
الزمة :مثال :يعد ،أصلو يَوعد.
ىذه القاعدة ليست جامعة جلزئياهتا ،ألف ىناؾ صورا ال حتذؼ الواك فيها بل حتذؼ الياء فيها،
كعبارة القاعدة ال حيصرىا يف داخلها مثل  :يسع كيهب فإف الواك قد سقطت عنها لنفس القاعدة ،لكن عبارة
القاعدة حتصر الواك اليت تكوف بعدىا كسرة الزمة ،كيسع كيهب كأمثالوا ليست بعد كاكىا كسرة الزمة بل إمنا
ىناؾ فتحة  .ككذلك ال تشمل القاعدة مثل  :هتب كأىب كهنب كتسع كأسع كنسع ،ألف الواك قد سقطت لنفس
القاعدة ،كعلى ذلك تع ّد خارجة من عبارة القاعدة ،ألهنا تقوؿ  :أف الواك ال بد من أف تكوف بُت الياء كالكسرة،
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كالصيغ ادلذكورة يف ادلثاؿ أتت الواك فيها بعد التاء كاذلمزة كالنوف على الًتتيب ،فكيف؟
مث جياب عن مثل اإلشكالُت بتوجيهات كتعليالت كما جياب عن اإلشكاؿ األكؿ أف حذؼ الواك يف مثل
9
حذؼ على اعتبار األصل 8 ،أم كانت كسرة موضع الفتحة يف األصل .
ما إذا كاف بعدىا الفتحة غَت الكسرة ه
حذؼ يف
كأما اإلشكاؿ الثاين فالتوجيو فيو أف حذؼ الواك يف ما إذا كانت الواك كاقعة بعد غَت الياء ه
متابعة الياء .ىذه التوجيهات كىذه اإلشكاالت البعيدة ال حاجة إليها إذا كانت القاعدة حتصر اجلزئيات كلها،
تعاؿ نقرأ القاعدة نفسو ا لدل علم الصيغة " :تسقط الواك الواقعة بُت عالمة ادلضارع ادلفتوحة كبُت الكسرة
مطلقا ،أك الفتحة الواقعة يف فعل تكوف عينو أك المو من احلركؼ احللقية مثل َِ :جيد يَعِد يَػ َهب يَ َسع" 10.يف ىذه
القاعدة ال يشكل على القارئ األمر ،كتضمن القاعدة مجيع الصيغ ادلذكورة بدكف إشكاؿ أك توجيو أك تعليل.
كمرتبتِو بُت علماء الصرؼ كطريقتِو
ىذا ما يدؿ على عبقريتو كملكتِو ادلوىوبة من اهلل تعاىل
االجتهادية يف علم الصرؼ.
ب -القاعدة في باب فتح يفتح :
إف الصرفيُت يذكركف قاعدة الزمة يف باب "فتح يفتح " أف يكوف عينو أك المو حرؼ حلق  ،11كدلا
ُسئلوا عن "أىب يأىب كسجى يسجى كقلى يقلى كعض يعض كركن يركن " أهنا على الرغم من كوهنا من "فتح
يفتح" خايلة عن حرؼ حلق ،أجابوا أهنا شاذ  12،كعلى كل حاؿ فإف التأكيل بالشذكذ ليس سندا لكوف
القاعدة جامعة جلزئياهتا حينما نرل صاحب علم الصيغة يذكر القاعدة نفسها كحيصر ما يع ّده اآلخركف شاذا،
تعاؿ نشاىد ما يقوؿ الصاحب يف القاعدة ادلذكورة  ":ال بد من أف يكوف عُت أك الـ باب "فتح يفتح " حرفا
13
من حركؼ احللق إذا كاف الفعل من الصحيح".
فاحًتز بقيد "الصحيح" ما إذا كاف باب "فتح يفتح" من ادلعتل أك من ادلضاعف ،فال يشًتط أف يكوف عينو أك
المو حرؼ حلق ،فأخرجت ألفاظ القاعدة لدل علم الصيغة ما يعده اآلخركف شاذّا ،كأما "ركن يركن " فهو ليس من باب
14
فتح يفتح ،بل إمنا ىو من باب التداخل كما ذكره ابن احلاجب كصاحب مراح األركاح كفصوؿ أكربم .
كادلثاؿ السابق كذلك أقول دليل على عبقريتو ،كموىبتو اإلبداعية يف بياف القواعد كاألصوؿ.
 -2دفع الشذوذ:
ىناؾ دأب للصرفيُت ،كىو أهنم كلما أعيتهم جزئية عن حصرىا بقاعدة تتعلق بو ،فينسلّوف إىل أنو
شا ّذ ،زعما منهم أف الشا ّذ كالنادر ،كالنادر كادلعدكـ ،كادلعدكـ ليس بشيء .
نرل عند صاحب علم الصيغة أنو ال يكتفي بإحصاء اجلزئية شاذا ،بل إمنا حياكؿ الغور يف أعماؽ
األصوؿ كالقواعد كادلسموعات من العرب ،كخيرج حال معقوال لإلشكاؿ ،ككثَتا ما نراه ظافرا يف تلك احملاكلة .
ىذا إىل ناحية ،كعلى ذلك ما صلده مكتفيا هبذا القدر من السعي ،بل إمنا كضع بابا مستقال  -كىو الباب
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صرف من باب فتح "
أ -شذوذ "قلى يقلى وعض يعض وبقي يبقى وركن يركن إذا ّ
فصلت شذكذ ىؤالء الكلمات لدل اآلخرين من الصرفيُت ،كذكرت معاجلة علم الصيغة
قد سبق أف ّ
ملحقا بذكرىم.
17

ب -شذوذ " ُكل وُمر و ُخذ":
ىناؾ قاعدة كلية عند الصرفيُت أنو إذا اجتمعت مهزتاف يف كلمة حبيث تكوف أكالمها متحركة كالثانية
ساكنة ،تبدؿ الساكنة حبرؼ علة كفق حركة اذلمزة السابقة 18 ،فإف كانت احلركة ضمة أبدلت اذلمزة كاكا ،كإف
كانت فتحة أبدلت ألفا ،كإف كانت كسرة أبدلت ياء  .مث إف أصل ُكل كُمر ك ُخذ كاف اؤكل كاؤخذ كاؤمر،
فاجتهت القاعدة ضلوىا ،فادلتوقع أف تبدؿ اذلمزة الثانية كاكا يف الصيغ الثالث كلها ،ألف احلركة اليت تسبق اذلمزة
ُكمر ،كلكنها صارت "كل
الثانية ىي الضمة ،كاحلرؼ ادلوافق ذلا ىو الواك ،فلتكن ىيئة الصيغ  :أُكُكل كأ ُ
ُكخذ كأ ُ
19
كخذ كمر" موضعها ،فحكم الصرفيوف فيو ا بالشذكذ .
كلكن صاحب علم الصيغة مل حي ُذ حذكىم ،بل أبدع ،كقاؿ  :إف قلب ادلكاف قد كقع يف الصيغ
ُمؤر ،مث جرت قاعدة "يسل"،
خؤذ كأ ُ
كؤؿ كاُ ُ
ادلذكورة ،حيث أبدلت الفاء عينا كالعُت فاء حىت صارت الصيغ اُ ُ
كىي أف اذلمزة إذا كانت متحركة كما قبلها حرؼ صحيح ساكن تنقل حرؾ هتا إىل ما قبلها كسقطت اذلمزة،
فصارت اذليئة اُ ُكل كاُ ُخذ كاُُمر ،كاذلمزة إ ْذ كانت كصلية أضيفت لتعذر البدأ بالساكن كلبدأ حتوؿ بادلتحرؾ
فسقطت لعدـ احلاجة إليها ،فصار ُ :كل ك ُخذ كُمر 20.كإىل نفس األمر نشَت تفريدا لصاحب علم الصيغة من
حل مشكلة مل يصل إىل عمقها اآلخركف فًتكوىا كما
اآلخرين من بُت الصرفيُت  .فإنو دفع الشذكذ إىل جانب ،ك ّ
كانت ،كحكموا عليها بالشذكذ ،كقاعدة علم الصيغة معقولة ،ألف القلب مصطلح عليو عند الصرفيُت ،كما
22
يعرفو صاحب علم الصيغة 21،كصلده مذكورا عند ابن احلاجب يف الشافية .
ّ
ج -دفع شذوذ "اَتّ َخذ":

عند الصرفيُت قواعد إبداؿ كقلب ،منها ما يتعلق بباب االفتعاؿ إذا كانت فاؤه كاكا أك ياء تبدؿ تاء
مث تدغم يف التاء ادلبدلة من الواك أك الياء ،كيقولوف إف الياء إف كانت مبدلة من اذلمزة فهي تثبت كما كانت؛
مثل:ايتكل كايتمر ،مث يشكل عليهم األمر يف "اختذ" الذم ىو من "أخذ" ،فعندما جتعل منو االفتعاؿ يصَت
ائتخذ ،فتتجو إليو قاعدة اذلمزة الساكنة أهنا تنقلب حرؼ علة حسب حركة احلرؼ السابق ،فجعلتها القاعدة
ايتخذ ،كادلسألة يف ىذه اذليئة اآلف ،ألف الياء مبدلة من اذلمزة ،كقد قالوا يف القاعدة أف الياء ادلبدلة من اذلمزة ال
تبدؿ تا ء ،كنرل يف "اختذ" أهنا قد حتولت تاء بالفعل ،فكيف؟ كالنتيجة أهنم حكموا عليها بالشذكذ غَت
23
غائصُت يف أغوار القاعدة كادلسموع.
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كىا ىو صاحب علم الصيغة الذم دفع شذكذ اجلزئية كقاؿ  :إف أصل ّاختذ ىو "ختذ" ،كىو غَت
24
مأخوذ من أخذ ،فال موضع لإلشكاؿ كال للشذكذ .كلَتاجع للتفصيل الباب الرابع من علم الصيغة.
 -3نقده على الصرفيين :

أ -قاعدة الظرف:
يقوؿ الصرفيوف يف قاعدة الظرؼ إنو يف قاعدة الظرؼ يكوف من اجملرد الثالثي مفتوح العُت إذا كاف
ادلضارع مفتوح العُت أك مضمومها ،كيكوف الظرؼ ـ كسور العُت إف كاف ادلضارع مكسور ا ككذلك إذا ؾ اف
ادلضارع معتال ،مث يقولوف يف ادلضاعف  -كىو الذم يهمنا يف ادلبحث  -إف الظرؼ من ادلضاعف يكوف مفتوح
ؼ﴾ ، 25فإف مضارعو مكسور العُت ،كالقاعدة يف مكسور العُت أف
اؿـ َّر
العُت مطلقا ،كما يف قولو تعاىل أَ َْ
مف َْ
يكوف ظرفو مكسور العُت كذلك ،لكن القرآف يفتح عُت ظرفو.
ادلفر يف قولو تعاىل ادلذكور مصدر ميمي ،كال قاعدة توجب
يذىب صاحبنا  -كقولو يسَت  -إىل أف ّ
َّ 26
علينا فتح مصدر ادليم أك كسرىا ،أما الظرؼ فمثالو يف قولو تعاىل َح تَّى َم ُْبؿ َغ الْوَْد ُم َم ِحؿق﴾  ،فهو من
ادلضاعف ،كىو ليس بظرؼ بل مصدر ميمي قد أفاد معٌت الظرؼ 27 ،كادلصدر ادليمي يأيت من مضارع مكسور
كسر عينو ألف العُت يف مضارعو مكسورة.
العُت ن
مفتوحا ،كالقرآف ّ

ب -في قاعدة المهموز :
قاؿ الصرفيوف يف قواعد ادلهموز  :إذا اجتمعت مهزتاف متحركتاف حبيث كانت إحدامها مكسورة تبدؿ
28
كرد على قوذلم على الوجوب صاحبُنا مشَتا إىل قراءات متواترة مبقية اذلمزة الثانية
الثانية ياء على الوجوب ّ .
ؼ﴾ ،29إال أف تقوؿ جبواز اإلبداؿ
على الرغم من اجتماع مهزتُت حبيث إحدامها مكسورة ،كذلك يف أَ َّـِئةَ ْاؿُؾ ِْر
فيها 30فتقوؿ :جيوز فيو أدية الكفر.
ج -في باب "تَ َم ْفعُل":

قد اشتبو على الصرفيُت أمرىم يف باب "دتفعل" ،حىت أف صاحب ادلنشعب قا ؿ إنو شاذ ،بل من
قبيل الغلط ،كذ لك تومها منو أف ادليم حرؼ أصلي زيد لإل حلاؽ ،31كما ع ّده صاحب فصوؿ أكربم شاذا .32
كالدليل عندىم أف زيادة حرؼ لإلحلاؽ  -غَت التاء  -ال جتوز قبل كلمة الفاء ،33أما دتسكن/دتفعل فازداد فيها
ميم قبل السُت ،كلذلك عدكا الباب من الشاذ كحىت من الغلط.
يقوؿ حولو صاحب علم الصيغة حاكما عليو بكونو من ادللحقات رافضا قوذلم أف زيادة اإلحلاؽ ال
جتوز قبل الفاء إال إذا كانت تاء ،كأتى مبثاؿ لذلك ىو "نرجس" 34،كقاؿ إف لإلحلاؽ شرطُت ،مهما توفرا توفر
35
 -2التشابو بينهما يف اخلاصيات
اإلحلاؽ ،كمها -1 :التشابو يف الوزف بُت ادللحق كادللحق بو
صلد الشرطُت يف "دتفعل/دتسكن" فال حاجة إذا إىل إخراجو من ادللحقات ،كإىل ع ّده شاذا أك غلطا .
كإ ْذ ُ
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د -في تعليل "كينونة":
صلد عند الصرفيُت البحث طويال يف لفظ "كينونة" ،فقالوا فيو  :إف أصلو كاف "كيونونة" ،فاجتهت إليو
قاعدة أف الياء كالواك إذا اجتمعا يف موضع كاحد يف كلمة كاحدة أكذلما ساكن غَت مبدؿ أبدلت الواك ياء ،كأدغمت
كينونة" .كالبحث كما نرل قد طاؿ يف لفظ كينونة ،كلكن
الياء يف الياء ،فصار "كيِّنونة" ،مث خففت الياء فصار " ْ
صاحب علم الصيغة مل يطل الكالـ فيو ،بل قاؿ  :إف أصلو كونونة ،مث أتى بقاعدة يف مصدر على كزف فعلولة ىي :
كلما كانت عُت فعلولة كاكا أبدلت ياء ،فصار كونونة كينونة 37،كىذا أيسر كأقرب إىل العقل.
36

ج :الرد على الشافية البن الحاجب :
ع ّد ابن احلاجب بايب التفعل كالتفاعل من ملحقُت بالرباعي ،ظنا منو أف كزنو يتحد مع التفعلل
الرباعي 38،كلكن صاحب علم الصيغة ّرد عليو بقولو أف اإلحلاؽ يشًتط فيو أمراف:
39
 -1التشابو يف الوزف بُت ادللحق كادللحق بو  -2التشابو بينهما يف اخلاصيات.
كإف كاف الشرط األكؿ متوفرا يف البابُت ادلذكورين ،كلكنهما يفقداف الشرط الثاين لإلحلاؽ ،ألف
البابُت ادلذكورين ذلما خاصيات كثَتة غَت اليت للملحق بالرباعي ،إذ للتفعيل عشرة خواص كللتفاعل مخسة
خواص 40كال توجد تلك اخلواص يف تفعلل ،ففي تلك البابُت خواص زائدة من التفعلل فال يوجد شرطا اإلحلاؽ
بتمامها فثبت أف قوؿ ابن حاجب بأف التفعل كالتفاعل ملحقُت بالرباعي غَت مستقيم.

 -4ابتكاره في عدد الصيغ :

قد ذكر ادلصنف إحدل عشرة صيغة يف تصاريف ادلاضي كثالث عشرة صيغة يف ادلضارع 41 ،ككثَت
من الصرفيُت غَته ذكركا أربع عشرة صيغة لكليهما 42 ،كاختار ادلصنف ىذا الطراز ألف الصيغة ال ختتلف يف
ادلواضع ادلكررة ،كما يف "فعلتما" تثنية من احلاضر مشًتكة بُت ادلذكر كادلؤنث ،كىكذا يف ادلضارع "تفعل"
تشًتؾ بُت الفاعل الواحد من ادلؤنث الغائبة كادلذكر احلاضر  .ك"تفعالف" يف ثالثة مواقع أم يف تثنية ادلؤنثة
الغائبة كاحلاضرة كتثنية ادلذكر احلاضر  .اختار ادلصنف طرازه االجتهادم ىذا يف تصاريف األفعاؿ كلها يف ذكر
43
صيغة متكررة مهما كانت كاألمر كالنهي كما إىل ذلك.
كطراز ادلصنف أقرب للمعقوؿ ألننا لو تكررنا الصيغ يف تلك األماكن حسب االختالؼ ،فكاف
علينا أف نأيت ست صيغ للمتك مل مكاف صيغتُت  .ألف الفاعل ادلتكلم لو ست ىيئات؛ الواحد من ادلؤنث
كادلذكر ،كتثنيتهما مجعهما ىكذا ثالثة يف اثنُت ينتج ستة ،كلكن ال يذكر أحد من الصرفيُت صيغة ادلتكلم ست
مرات ،كذلك الحتاد الصيغة يف تلك اذليئات.

 -5أمور مهمة ال نجدىا في الكتب المتداولة غير علم الصيغة:
ىناؾ باقة من الشعر لصاحب علم الصيغة ،كىي حتفة نادرة كناعمة ،مجع فيها أكزاف ادلصادر الثالثية
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اجملردة ،ىذه اجملموعة من األشعار حصيلة إبداعو الشعرم كمطالعتو الوسيعة للغة العربية ،ال توجد يف أم كتاب
صريف آخر مثيلها ،فإف صاحب "فصوؿ أكربم " ذكر أكزانا كمل يأت بأمثلة من ادلفردات 44 ،كصاحب مراح
46
األركاح ذكر أمثلة كترؾ األكزاف 45أما صاحب علم الصيغة فقد مجع األكزاف كأمثلتها من ادلفردات العربية معان.
مث إف نظمو يوسر للمبتدم احلفظ بيد أنو طريقة مر ّغبة فيها كزلبوبة.

 -6تأليفو لصيغ قرآنية :
من إبداعو أنو مجع من القرآف صيغا قد ارتأت مشكلة ،تيقنا منو أف ادلقصود من تعلم الصرؼ ىو
حصوؿ ملكة يُدرؾ هبا فهم القرآف الكرمي 47 ،فجمعها ليتدرب بو ادلبتدم مع ادخار ادلفردات القرآنية الصعبة معناىا
لغَت الناطقُت باللغة العربية ،كىذا ىوفعلو األكيد البليغ كال نرل كتابا من الكتب ادلتداكلة ؽ د اختار ىذا الطريق يعٍت
ما ذكركا صيغا صعبة من القرآف الكرمي يف باب استقل ذلا ،أما الكتاب ادلسمى بػ"زبدة جوانا موئي " يف آخر كتاب
48
"بنج كنج " فإنو كإف مجع صيغا صعبة كلكنها سلًتعة ال نرل فيها صيغ القرآف غَت الصيغتُت كمها َ :لًتُك َّف﴾
تر َِّمف﴾ 49كأكثر تلك الصيغ من قبيل األغلوطات غَت مستعملة ،كأما صاحب علم الصيغة فذكر الصيغ
ك إََِّـ
ؼا َ
50
كل كاحد منهن من جهة اإلعالؿ كاإلبداؿ كاحلذؼ كغَتىا.
القرآنية الصعبة ،كتكلم ّ

 -7مسألة فقهية مبنية على اختالف الصرفيين للتشحيذ الذىني :
للصرفيُت اختالؼ يف حذؼ أحد الواكين من "مقوكؿ"  -يف الواك األصلي الذم كيف كاك ادلفعوؿ الذم
فأم كاك منهما زلذكؼ كأيهما مقركء؟ فذىب الفراء إىل أف احملذكؼ ىو الواك األكؿ مستدال بأف الثاين
ىو زائد عُتّ ،
عالمة كالعالمة ال حتذؼ ،بينما دييل سيبويو إىل أف احملذكؼ ىو الواك الثاين ،ألف األكؿ حرؼ أصلي ،كاحلرؼ كالزائد
أكىل باحلذؼ بألفاظ أخرل أف الوزف احلاصل بعد حذؼ الواك عند الفراء  :مفوؿ ،كالوزف عند سيبويو َم ُف ْع هل ،كقد ركل
ىذا اخلالؼ مجيع الكتب الصرفية ادلتدكالة  51كمل حيكم أحد منهم باجلانب األكىل.
أما صاحب علم الصيغة ؼقاؿ  :إف أكثر الصرفيُت رجحوا حذؼ الواك الثاين ألنو زائد ،كلكن األرجح
عندم حذؼ األكؿ  .كأتى بدليل غَت دليلي الفراء كسيبويو ،حيث قاؿ  :إف األكىل باحلذؼ ليس الزائد كال
ْ ِ :يف
األصلي ،بل إف موضع احلذؼ على الرأم العاـ ىو األكؿ ،كيأيت لذلك مثالُت من القرآف ،األكؿ
اْألَْر ِ ﴾ 52,اجتمع فيو الساكناف؛ ياء "يف" كالـ التعريف يف "األر " فإف الياء أصلية كالـ التعريف زائدة،
اللَال َة﴾ :53اجتمع الساكناف؛
كحتذؼ الياء األصلية ألهنا يف ادلوضع األكؿ  .كادلثاؿ الثاين قولو تعاىل  :أَ ِؽُْـم ْكا َّ
الواك كىي عالمة مجع ادلذكر ،فيحذؼ الواك الزائدة اليت ىي عالمة ألهنا يف ادلوضع األكؿ ،كبقيت الصاد اليت ىي
أصلية .فعلم من كالمو أنو ال فرؽ يف احلذؼ بُت األصلي كالزائد كما ىو عالمة ،بل إف األكىل باحلذؼ على كل
حاؿ ىو الواقع يف ادلوضع األكؿ ،كلذلك حذفت الواك األكىل يف مقوؿ ،كاألرجح ىو قوؿ سيبويو.
مث ذكر ضمن قضيتُت فقهيتُت مبنامها على ىذا اخلالؼ ادلذكور ،كأحدمها كىي أنو لو حلف رجل
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أنو ال يتكلم اليوـ بواك زائد ة ،كتكلم بلفظ مقوؿ ،حينث عند من قاؿ حبذؼ األكؿ ،ألف الواك ادلوجود ة يف
األصلي،
ة
مقوؿ قم زائدة عندىم ،كال حينث عند من قاؿ حبذؼ الثاين ،ألف الواك ادلوجود يف مقوؿ عندىم قم
فال يكوف متكلما بواك زائد ،كال حينث.
كىكذا لو قاؿ رجل لزكجتو  :لو تكلمت اليوـ بواك زائدة فأنت طالق ،فورد على لساهنا لفظ مقوؿ
54
أك مثلو تطلق عند من قاؿ حبذؼ األكؿ كال تطلق عند من قاؿ حبذؼ الثاين.
فملخل كالمنا أف أسلوب العالمة عنايت أمحد ىو أبدع األساليب من بُت الصرفيُت كلهم كأنو قد
خطا اخلطوة األكىل إىل طريقة استقرائية يف تعليم التصريف السائد يف مدارس اذلند ،كأعمالو ىي خَتمثيل يف
تنمية طريقة استقرائية يف الكتب السائدة يف ادلدارس الدينية الباكستانية.
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