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شكر وعرفان
الشكر هلل أولّا على ما أنعم وهدى ووفّق.
من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل ،ال يفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدني
ووقف جبانيب أثناء إعداد هذا العمل وأخصّ بالذكر أستاذي املشرف :األستاذ الدكتور خلضر
بلخري حفظه اهلل ورعاه.
وأشكر كذلك األستاذ الدكتور إبراهيم رمحاني مدير معهد العلوم اإلسالمية جبامعة الشهيد محه خلضر
الوادي فكلما طرقت بابه مستفسرا إال وقدّم يل اجلواب الكايف ،وكثريا ما كان
يشجّعين ويرفع مهيت فجزاه اهلل كل خري.
وأرفع شكري ملن كان هلم سهم يف مساعدتي واالستفادة من علمهم وخربهتم
،وأذكر منهم الدكتور عبد الكريم حاقة،والدكتور طييب عبد الرمحان ،واألستاذ العيد محادي،
واألستاذ يوسف مدّب ،واألستاذ أمحد حويذق جزاهم اهلل خريا اجلزاء.
وال يفوتين شكر أعزاء أخذهم همُّ السؤال عن مسرية حبثي وهم كثر ،أذكر منهم األستاذ
الدكتور حممد رشيد بو غزالة والصديق احلميم عز الدين حويذق
وأشكر الطالب النجيب الوقور واحملرتم سعداني حممد وكل القائمني على مكتبة بن
عيشة للطباعة والرقن وأخص بالذكر احلاج حممد عرفانا مبا قدموه يل من نصائح تتعلق
بالطباعة والرقن.
فجزى اهلل اجلميع خريا

االهداء:

أىدي ىذا امعمل اىل:
 اموادلين امكرميني برا وحناان وعطفا واحرتاما وأخص ابذلكروادليت طيب هللا ثراىا وجعل روهحا امطاىرة يف
عليني.............،
 أوالدي لك ابمسو معاذ ،وكناهة امرش يد ،وهور امبيت
وضياؤه خدجية امصغرى ،معتذرا هلم عن ثقصريي يف حقيم
طيةل زمن اعداد الطروحة.
 زوجيت امعزيزة اخمللصة اميت ساهدثين وساعدثين عىلامبحث فليا من هللا حسن امثواب ومين جزيل امشكر
والامتنان.

ادريس رميي

مـ ــق ّدمـ ـ ـ ـ ــة

إن القررن ن الميررنع ا بلرره ومعنر

ب ر الر ال ي تيه ر ال نررني رره وررم تختر ي رره معر ت ر

و ق ر م ر ررن البص ر  ،ش ر عخ م ر المي ر م العص ر ى ال م ر م ر ررن الررخع  ،لقررخ أ لررل البم ر
ر ر  ،ف ر ر ب ا وبر ررخ ت مجب ر ر هنه ر ر هنه م ر ر  ،شر ررن هعس ر ر ع  ،ا ر ررب
وقنا اه ر ر حبث ر ر
ن  ،أ ل ا ت م اجب ا ر ا م رل شر ع ب اهنعر  ،ممي ر بار ا  ،إ ناار
هج .
ا ب
لقررخ لررهل الررن ح األ ررم مر قم ر ر خ ا ن ررمم ار الق رنا ات ،أ ر ع الص رح و ر غض ر
ننتر ر ألهلر  ،فحعن عر طر ع مر تررخ  ،مث ررم الصررح و إا البر وب م الر ته و تمي لر ا
عظ أ ل خع .
أقني م مح يف ا القن ن لان قنا اه ط
ج م البنو ه وبخعم ،فمي ل ا أ ف لمقن ن المينع ،نتصم م مح تب ص لب ره
المحه البحنتف ،ن ه مت م نصر م مر القرن ن قنا اهر هي سر م لمبمر م الما تر المسر ل الر
ررخ البررنب يف القررن ن األ ا وررخافل العر ظ مر الر ص القررن ب وقنا اهر ا ببررخ ة ،ر ا هبمرق
شر
لر ومي ع ر ل ررق األص ر ات الما ت ر البنو ر  ،أ جب ررل الميم ر ت األلع ر ظ القن ل ر يف ا ب ر جم البنو ر
ر ن رره أوررنو ج ر ال ح ر ة البررنب يف الخ ا ر ت ال ح ت ر ايعب ر م و لي ر البررند عختررخ ب ر ت
اخل ي الص اب لقنا ة القن ن المينع ،عم ني الن اعن اإل ناو لمقنا ات القن ل  ،ا ا اجمل ال حر ال
همير ن ل ر يف هناث ر المار ال البررند صر حن تر هبر وررر ناب م ر ت القررن ن الميررنع ه ج ر القرنا ات
القن ل ا ب اهنة الا ة ،ع ا ىت تسبب ن ا األ ت هم الب ج ت ال ح ت يف هعس بر ب
اهلل رره ال ر الما ت ر الخيل ر  ،هع ررم ب ر ب الق رنا ات ف ر صررح ح ي ر ج ف ر ي اط ر ناب
اهلل لم ان يف القن ن و ق يش ف ي ا ه ب.
همي ن األ مي م ال
الق ر ئ ص ر ه ر تل ال ح ر الب ررند ت ررنأ أن وخات ر هي ر و الق ا ررخ ال ح ت ر اإل ناو ر ال ر
هت ررخ إا إ رناب الق ررن ن المي ررنع لر ر وخاتر ر نو ر لصر ر رره ررمل ا طر ر ع ا ر ر  ،ف ر ر
ا بمع الن ات ت ا ببخ ة ال هن ال ل الس األ س يف إجي مم ال حر  ،طرل الق ا رخ ا ب تر
األ ل ر لضر ل المسر ن البررند عنر رره هر عنيت المحرره البحنتررف ،فرهنر همير جت ررل و جر أ ررن
مر أن السر الن سر يف إجير ال حر مررم البنو ر عر اخل رري الر ال قررل أ ل ررنة يف قرنا ة القررن ن
المينع.
ه لاية مم ال ح إجير ق ا رخ اإل رناب عر القرن ن
ا الن ات ت لنأ أن الا ت األ
الر ال ا ربميم إل ر ال حر ة أ ل رنة يف ف رم
لنأ أتض أن القن ن المينع ن ع ا صخ األ

أ

األلع ظ اليا

البنو  ،ه مل ج هت صع لاب  ،أ ه مل ع ال ق ا م

ت افق

.
ه البنب يف
قخ ا ب رخ ال حر ة األ ا رني يف وخاتر هيصر م م لمق ا رخ اإل ناو ر مر الرخل ني السر  ،ا قر ل
م ،قخ ثني القن ن الميرنع يف عر ا ن مر أقر أ األ لر السر
ه البنب ا ن ال ه العصح
يف ه ج ر أال ر م ررند ،عم ررني أال ه ر عنة إ ناو ر م ر ر ت افررق ر م البررنب العص ر ى الصررح ى
ع ا أقن مم أص ل ال ح البند.
رل ررن الرره ه ا رب ط الثق فر البنو ر وا عر رره الثق فر ت اإللسر ل األ ررنأ ،اهسر ع قبر
هار ق البررنب ل نر ع مر مر م غر عم ،ا بار الثق فر ت الع ر ال ل ل ر
الخ لر اإل ر
خع جخت ق ل ن البيث البيثن ه نت ب يف المس ن البند ل ق  ،ه رن رخ م ر ال حر
البند فمينا ،مل ني ا ق إا ال ح  ،و غ ال ح ة البنب ج ب ه الا ت المس ل إا الا تر
ا ب ت البقم فيص ى ال ح ص لعن قص ة ل اهت .
وبررخ ع ل ر ص ر غ ال ننت ر ال ح ت ر ره ن وب ر ال قم ر الص رنتى إا ال ر ول البقم ر احمل ر
ه الن ات الس ع إا خا ك البقني الببم ني ،أص ى الخل ني البقم ره األ لر الضرن ت الر ي جير و
يف م البقب خ البيص ني أ يف إ ناب القن ن ه ج قنا اه ا ب اهنة الا ة.
اخلن ج
ال ررمل يف إ رناب القررن ن الميررنع ،تررنأ أ ج ر ببررخ ة لمق رنا ات القن ل ر  ،ر تررنأ ه ج ر
حن ت إ ناو خمبمع خ ا عسنته ا بنوم لآلت ال ا خة فض ه القنا ات ا خبمعر  ،تقرف ال رمل
يف ثر ر رره األ ر ر ن م ر ر هبمر ر ت حن ت ر ر ن ع ر ر إا األ ر ر و ل ررخل ني البقم ر ر  ،الب س ر ر و ر ر ق
ا ا ثرنت اخل فر ت ال ح تر الب ج ر ت اإل ناو ر ا ببمقر ور لقنا ات القن ل ر  ،لبرني أونوعر
األ
و ررم ال حر ر تم ال صر رنتم المير ر ف م
ر ر ق ررن او رره األل ر ر ال يف ب و ر ر  :اإللصر ر يف سر ر ني اخلر ر
ال ر ر ن يف غنتر ر إ ر رناب الق ررن ن ،ررمل و ررم الميبر ر ب األ ل ر ر ال حر ر ة ال صر رنتم المير ر ف م يف
هب ر م م ررل الق رنا ات القن ل ر  ،ص ر الث ر ب ننتق ر او رره األل ر ال يف إ ناو ر الق رنا ات القن ل ر لق ررخا
هج .
وبخ القنا ة ا بيل ر لميبر ب ال ر ن جرخت إشرمي ل متحر ت يف أ رةم ثر ة ه ر ت إا عري
رره شرريهن أن هقعرره إا أ ع ر ن ال ر ثم ع رم تررن ن ال ح ر ة تررن ن تر قررخ ن وررني خي ة ر ن الميث ر رره
القنا ات القن ل ا ب اهنة الصح ح الث وبر  ،الر قرنأ ار أفصرى البرنب ،تره ا األ رن هبقرخا رخ ه رن
ال حر ال رره
القرنا ات ا بر اهنة رره ر م ر أصر ل ال حر البررند ،أ ر نم مررم امررخل اخلر

ب

البر فم ل جر القرنا ات الضر و م إل ناار رريد الا ر ت اورره األل ر ال ،ررخع تقررف ال ررمل أ ر م
م

إشمي ل

هب ثني يف:

 -إ ا ن ال ح البند أ س ق ا خ

طب أص ل ط او

ر عر العر ظ

ه أجني غ ت أ

م ر ع ر ا ال ر ص القررن ب ال ر ال صررني إل ر وق رنا ات ببررخ ة اشرريط ر الق رنا ق ا ررخ لصررحب أونوع ر
افقر ال حر البنو ر  ،فم ر ا ترن ال حر ة ر اورره األل ر ال صر قرنا ات صررح ح ث وبر بر اهنة
رره الررخل ني البقم ر أم لمق رنا ة القن ل ر الث وب ر
عررني األصررني اي بمي ر م إا الق ررخة ال ح ت ر ا سررب
ه البس ؤيت العن ع :
و لب اهن الس ع تبعنع ه ع اإلشمي ل الب جم
 يف أال نه ر ت ررخ ج الررخل ني البقمر طر ه أصر ل العميررن ال حر ال ررخ البررنب عررني ه ت ر ر عال حر ة يف اي رربخيل و ر ررخ هقب ررخعم لؤلص ر ل عم ر م م لم ر ج ال ح تر ر ع ر ن ر عن الررخل ني
البقم يف أص ل ال ح البند
 -ف أثنت األ ل البقم ال

م إ ناو القنا ات القن ل ه ج

 ع-

ع

طب اوره األل ر ال يف رل األ لر

ثمر

مرم أصر ل ال حر البرند

يف ب ب ال ن

اقف اوه األل ال ه القنا ات القن ل ا بب ط ل الخل ني البقم
اوه األل ال يف الب ج ال ح ال لمقرنا ات القن ل ر عرني تبب رخ مر الرخل ني السر

ا ق ل أم هيثن و لخل ني البقم ا ق يف الب ج ال ح ال لمقنا ات
 -ر ع ر ا س ر ني ال ح ت ر الر ا بمررف ف ر ال ح ر ة وس ر

القرنا ات القن ل ر

ررف ديميرره شررن

 ،فمين اوه األل ال ص
قاب م ط أص ل ال ننت ال ح ت البنو
عم م
أت اوه األل ال مجل األ ل ال ح ت ال ننت لبمم أص ل ال ح البند يف ب ور رل األ لر
ل قش ا األ ل ه لع ره ال حر ة يف بر ب اإللصر  ،ن ق ر م ر يف بر ب ال ر ن ،رمل
ر ن ع ر ا الميب ر ب ص ررخ ا رره ا ص ر األ ر لم ح ررمل يف ال ج ر اإل ناو ر لمق ررن ن و ر ن أ ج ر
ور:
القنا ات ا خبمع إ ناو  ،قل ا ب ال األنن ا

أثر الدليل العقلي في التوجيه النحوي للقراءات القرآنية
من خالل البيان في غريب إعراب القرآن البن األنباري

مم ر وا أ رخ متس رمي ا ر ا ا ط ر ع اي بص ر م ر ل فمينه ر  ،قا ر أفمي ر
البس ؤيت ا ن يف إشمي ل ب  ،افل م أ نأ شخص ديميه إوناوع يف اآليت:

ج

اإلج و ر رره

 -غ يف اإل

م مبل

م

خيخم الما البنو القنا ات القن ل ا ب اهنة ال قنأ ا

 قنأ ا صح وب ه وبخ  ،م ل ال ق
ني الا ت ال أث ت ل إ ناا .

م ج ع مث و ن فص ب

ل اهلل

افقب لمبنو مث

 -إورناو أمه ر بر ب" :ال ر ن يف غنتر إ رناب القررن ن يورره األل ر ال" ،عختررخ ق بر طر ه ا صر

ال ح ت ر القن ل ر  ،ررمل و هر ح رمل س ر ني إ رناب الق رنا ات يف ع ر ا الميب ر ب ،ر و ه رخ س األ ل ر
ال ح ت ال ا بخخ اوه األل ال يف ه ج .
-ورن

ق ر اإل رناب القررن ب و ر لبم م البنو ر اإل ر

األ ررنأ

ر مررم امررخل أص ر ل ال ح ر

البند ،العمسع مم المي م ،ا البعسر القرنا ات مرم أصر ل العقر  ،مث اينر ع مر صر
عر البمر م اإلفر ة ر  ،الب مرل مر ننتقر ال حر ة ا بقرخ م رره م ر البنو ر يف قار األ لر
ال ح ت ال تربن ار فقر ا سر ني ال ح تر ع ر ا رب ن ره الق رخة الميم ر مث و ر ن رف أثرنت
ع البم م يف ه ج القنا ات القن ل إ ناا خ اوه األل ال.
 -ا رربث

ر قنأهر أث ر إ ررخا ال لن ر ل ا جسررب

رره ا ممير المسر ل ر عررخث

رره ال حر البررند

وم خ ا ممي المس ل ص امخل ،ف نط الب ق وم ا ق الق س اإل ناب فرعبح
عر ا سر ني أ ر و ور أ ثررن اهسر أوبررخ غر ا ،عر ررف أثررنت عر األ لر البقم ر يف الق رنا ات
القن ل ه مل إ ناا ه ج ال ح ال.
 -اش رربا يل ررخة ن تم ر وب ررخ تو البعس ر  ،الخ ا ر ت ال ل ر يف الق ررن ن المي ررنع،

ررخع ر أق رنأ

ر ال حررن احملر ل ألد ر ن األلخلسر  ،احملررن ال ر ج ه يورره ر البحنتررن
البع ر الما ت ر  ،الر
الب ر تن حمل ررخ ال ر عن اورره شر  ،ر أجررخ ا ب فر يف ه ج ر القرنا ات القن ل ر ا بحررخة يف الن ر
اإل ناو ر ا خبمع ر ر ر  ،فمي ررني ا ررخ ت جر ر الق رنا ة تبب ررخ أ ل ر يف ه ج ر  ،تن ررن ب ر ن حن تر ر
جختررخة ،ت ر قش غر  ،ررخع فميررنت يف طر ع جي ررل وررم ال حر القرنا ات ،قررخ البقر ررني عر
األ ب فمي ن ق ب ا ب ع ا ا ط ع.
جي ررخ ال ررمل ر ر ا ا طر ر ع ق ررخ ا ببر راا ممر ر ب ر ر ال حر ر ة الب ررنب ،ممر ر أ ر ر ا عس ررن ن يف
هع ر عم ممر ب بر أقر م ا ب صرنته يف ر م م حبر ث م البم ر األ دي ر  ،ر ل ه ج ر القرنا ات
القن ل ر  ،أ و ر ن هرريثن ال حر البررند ور لبم م األ ررنأ ،أ المير م ر ل اورره األل ر ال ج ر ال ح تر
ق ر و ر رره وا ت ر ب ر  ،أ ه ل ر ش ر ة
أغم ر ع ر الميب و ر ت اهصررم و ط ر ع ل ر م ر
خمبصنا  ،و أجخ يف  -خ م ان  -ه أفن ا ج ب ر خمصصر إل رناب القرنا ات

د

ه ج ر يف ب ر ب ال ر ن ،ررف ه رريثن ه ج ر الق رنا ات و أل ل ر البقم ر يف الميب ر ب ا ر

 ،رره

تييت:
ق ا ا ا ط ع ال أفخت
الخ ا ت البم ام ة ال ح ث ا ب صنة ال
 -1األثن البقخال يف هبخ الب ج اإل ناد آلت ت القن ن المينع مجب ا  ،لمخ ب م رخ وره رخ
اهلل ورره محررخ الس ر ف ،ر ل ب ر ا قررخ ال ررمل إا م ر الما ر البنو ر  ،ج ب ر اإل ر م م ررخ ورره
1
و لنت ض ،قخ ل قا وب تل1421 /11/10 :ع رر.
ب اإل
الخ ا جب ل اآلتر ت ا رب ره ر ل بر البق رخة اإل ر
ا بس ال ول الب م
بر البعسر إ رناب القررن ن ،الخ ا ر ع ررخة يف و ار  ،ق ر يف طر  ،اجب ررخ ف ر ال ررمل-
يف إ رناب اآلت ر ت القن ل ر  ،لمي ر و
ج رها اهلل ررني ر  -إا ال ص ر ل و ر ن أثررن البق ررخ اإل ر
ت ح ررمل ه ج ر الق رنا ات ،و تمي رره اعب ر و ر ر ن ق ر األصر ر ل ال ح ت ر البقم ر ر و ررر ناب الق رنا ات
هج .
 -2أص ل ال حر ا ر يف فميرن اوره األل ر ال لمرخ ب م رخ ر و صر ح ،قرخ ه لر عر الخ ا ر
أص ل ال ح البند ال قن ع اوه األل ال يف ل األ ل  ،ا بخل ا يف ب أ نا البنو اإللص
ال ن ،الميب ب ع خ يف ط  ،إي أل ا ب خ مر ام لر ال نرنال لبمرم أصر ل ال حر  ،و تميره
ع ررخ ال ررمل إي مج ررل األصر ر ل ال ح تر ر ال ر ر ر ن تس رربخل ار ر او رره األل ر ر ال يف ف ررن ع ال حر ر  ،و
البقم ر عر ر أث بر يف ر ان ا رب  ،و
خيصص األ ل البقم ورني مجرل األ لر األصر ل السر
تن ر ره مر ر إ ر رناب القر رنا ات ه ج ر ر  ،و تع ررن بر ر ب ال ر ر ن و لخ ا ر ر  ،ر ر ه ر ر ل إ ر رناب وبر ر
القنا ات أ ع ه مج ل ص ع ت اوه األل ال ن ا بث ه و ب الب ث ني فحس .
 -3س ر ر ني ا نف ر ر ت يف ب ر ر ب ال ر ر ن يف غنت ر ر إ ر رناب القر ررن ن ألد الا ر ر ت األل ر ر ال ،ر ر ل
جسررب  ،لم ررمل ررخ الميررنع وار لر ج ورشرنا الررخ ب الررا ت ررف لر الررخا م ،قررخ قررخ
لقسم الما البنو وميم اآل اب ،ج ب اخلنن م و لس ان ،2001 ،جر ت الن ر ل يف قخ ر
ث ثر فصر ل ،متر ر ت ر ث ثر ن صررعح  ،جبرني العصررني األ ل ر لمببنتررف ور وه األل ر ال
ا برخأ اخلرا ا صر ل ر ن
ب و ال ن ،العصني الث ب يف ا نف ت ا ببمق و م م ايمس ،
أ اهت  ...العصني الث لمل س ني الع ني ل الصع ا ا .
لقخ اهس الخ ا و ل صع اوببخت ه البحم رني ا قار  ،ر ن عرخ ال رمل ت حصرن
يف إ ناج ا نف ت ه ب ب ال ر ن فقرل ،مث و ر ن ر رن اوره األل ر ال ر رن ال حر ة يف إ رناب
 - 1الن ر ل
8002م.

ر يف ث ثر أجرها قررخ لارنهت ا البخ نتر و لنتر ض و يشرياك ررل ا اورره ررهم يف ور ت ،ال بر األ ا ر

ه

ا نف ع ،و تببنض ل قخ القنا ات القن ل  ،ي إل ناا  ،و ت حرمل يف أصر ل ال حر البقم ر الر قن عر
ن

أثنع ال اطى يف الب ج اإل ناب ،و حيمني األ ج ال ا ب عر و ت طرى

اوه األل ال ال
اي ب .
رره العر ا ق األ ر وررم ا ر عر الخ ا ر ت السر وق ر  ،أن ا ر ا بصر ونصررخ
مجل القنا ات القن ل ه ب ب ال ن يوه األل ال ،طح ف ننتق اوه األل ر ال لر يف
إ ناا ر ه ج ر  ،مم ر األ ت ر الب ج ر ت ال ح ت ر ا برريثنة و أل ل ر البقم ر و ر ن ر عن ررني
يف الخ ا ت الس وق  ،و م ر هقرخم
ل يف ب ب ال ن ،ع األ ن ال ال و ت ني ن
فرل ت خ يل أن ط ع أثرن األ لر البقم ر يف ه ج ر القرنا ات القن ل ر رخ اوره األل ر ال و ت رني نر
ه الخ ا المي م ال حمل ا سبع .
لبحق ق ا رنا ره عر ا ال حرمل ال صر ل إا أعخافر  ،عق رق ال بر ا نجر ة ر اجب رخت يف
هقس ر م طر ر ه وت ررل ه ر البم ر ر إا قخ ر ر ررخ ني أ وبر ر فصر ر ل تا ررب ني ررني فص ررني مر ر
رمل أ ر لم ر ة ا بنف ر سر ر تب م ر الر  ،يف األ ر لر اخل متر الر ر ت لبر
ال حمل ه ص ه .
قبر ور ل ح البرند ،و ر ف ر هرريثن
في ر ا رخ ني فبحرخث ف ر رره الرخل ني البقمر لاريه
الخ ا ر ال ح ت ر و لخ ا ر ت المي ر  ،ر م ررم المي ر م أص ر ل العق ر  ،مث و ر ب ر الق رنا ات
قب ر و لم ل ر ت البنو ر  ،ب ب ر و لررختمل رره اورره األل ر ال ب و ر ال ر ن ،يف العصررني
القن ل ر
األ ل ه ل ر الق رنا ات القن ل ر وررم ق ا ررخ الق رنا اقررف ال ح ر ة يف الب ج ر اإل رناب ،ف ر و ر
ق ا رخ القرنا ة الصرح ح رخ القررنا عر الن رم السر خ البنو ر  ،مث نطر ه ر ته اقرف ال حر ة رره
مل.
القنا ات أث الب ج اإل ناب ني ل يف ث ث
يف العصني الث ب طح األ ل البقم ا محق و لق س و صر اي ربخيل ار رخ اوره
ررمل جبم ر األ ل ل ر ن األ ل ر البقم ر ا ث ب ر ا قررن ة لؤل مي ر م ال ح ت ر
األل ر ال ،قس ر ب ث ث ر
الث ر ب لؤل ل ر البقم ر ر ال ف ر ر ا م ر لؤل مي ر م ال ح ت ر  ،الث ل ررمل لؤل لر ر البقم ر ر ا س رربخخ لم عر ر
اإلث ت ب  ،ني ل فق ؤت اوه األل ال.
يف العصرني الث لرمل عررخث ره ر اوره األل ر ال قعر رره القرنا ات لقررخا ه ج ر طر ه
اوه األل ال يف نض ه ج القرنا ات ،الثر ب يف قعر
مل ،جبم األ ل يف و ن
ث ث
ه القنا ات ،الث لمل يف لقخ لمقنا ات ،جبم العصني الناول خمصصر لمحرختمل ره نر عن الرخل ني
رمل ،جبمر األ ل ل ر ن
البقم يف ا اوه األل ر ال ال ح تر ا ب اهر اإل ناو ر  ،قسر ب ث ثر
و

نر ر عن ال ررخل ني البقمر ر يف ا ب ر ر ا صر ر و ت ،الثر ر ب نر ر عن ال ررخل ني البقمر ر يف ا ب ر ر ا نف ر ر ت
أر

الث لمل ن عن الخل ني البقم يف ا ب إ ناو اجملن ات ،قا مم اي ب ر ات األ تر
ه صم إل يف ع ا ال حمل ه لب .
اخل مت فقخ نط ف
قررخ وررخا يل أن ب م ر ط ر ع ر ا يوررخ ل ر رره ر اي رربقنا الب ر م ،ل ر ألجررني هب رل
ا رربخناج اآل ا ال ح ت ر الب ج ر ت اإل ناو ر رره ب ر ب ال ر ن غ ع ر رره ب ر ال ح ر  ،مث ا ب ر
ا ر ر ا ق ر ن ررخ ق ل ر إ ر رناب او رره األل ر ال وي ت ر ال حر ر ة رره أج ررني و ر ر ن العر ر ا ق اإل ناو ر ر
سرربخخ ررل ا لررم الس ر وقم ل ر ه خي ر ل ر ررخ هب رل ا نا ررني الب خي ر ل ر ن هرريثن ال ح ر
البند و أل ل ا ق البقم  ،ا بب و يف ن نا ني اقف ال ح ة ره القرنا ات ،هعر
البحم م أث شنح ا ن عن اإل ناو الب ج ت ال ح ت لمقرنا ات القن ل ر أتره أ ت ال صر ل
ا
لبحختخ ا ن عن البقم يف إ ناب اوه األل ال لمقنا ات مل يوخ ه الانح البحم ني ا قا .
رمل عر الخ ا ر ره صر ع
لقخ نص ني النص لب ث ق ا ة البم الر لر
 ،لس القرنا ات القن ل ر إا أصرح ا بب ر وضر ل الر ص
األصم ا ب ب إا ل
القررن ب ر يف ا صر ف البث ل ر  ،عنقر وررم القرنا ات القن ل ر رره ننتررق الض ر ل اإلش ر ة إا
وررم القرنا  ،لر مر فررق ر أقررن أث بر م ر القرنا ات الن ررم القررن ب ،ر ألرري
اطررل اخلر
خم ن و ل ت ال ان ا ببمق و لميب ب يف ا ش ىت ي أثقم  ،مل ا بع و ن
ا يت
الميب ب ل ا م ؤلع  ،هن هعص ني وق ال ل ت إا ق ا ص ا ناجل ،ا يت ع ا ا
ف ل ن اآل ا ال ح ت الببق ت ا ببمق و لقنا ات.
جت لمبمينا  ،ىت أهنك س
ت يف ا ر وبه عر إا بر
ر ن رره لر أث ر البحنتررن يرنت األ تررمل ال تر الر
السر صر الرختمل ال ر ال ،يرنت القرنا ات ه ج ر رره صر ع  ،حلر أد مر الع ر
المياررف رره جر القرنا ات مير ورره أد ن لر الق سر  ،ال اررن يف القرنا ات الباررن يورره امرره ال
ر لر مجررل أ لر إ رناب اورره األل ر ال لمقرنا ات القن ل ر البعنتررق و ر ورم ر أ نور غر رره
ال ح ر ة ا ب رنوم ،ل ر أن أ وررل وررم إ ناو ر ا ب ر الررخييل لآلت ر  ،ل ر رره ر ل الب ر ة إا
ص البعس ب ب القن ن.
قررخ اقبض ر ن ب ر ال حررمل ال ننت ر يف األ ل ر البقم ر الب ر ة إا ص ر أص ر ل ال ح ر البررند
يقياح لمس ن  ،اخلصر ص ألد العربى ث ر ن اوره جري ،رل األ لر يوره األل ر ال ،أ ر ب ر
م الما ا ب صن ن يف أص ل ال ح  ،يص ل ال ح حمل خ خ ،أص ل ال ح لسرب خ األفار ب يف
س لم ...ني ل ن حبث ه ن عن الخل ني البقم يف ال ح البند.
أ ل ال ح لبع
ز

ال ر ال اهضررى يل أث ر إ ررخا ع ر الخ ا ر أن صررب و ال حررمل يف ط ر ع الق رنا ات إ ناا ر
ه ج ي همي ه يف قم ا ص ا ناجل ،ي يف لخ ة ا بم ت قمب  ،وني م البميرو البر م ره
لر فرررن ا ناجررل ببررخ ة ،ا صر بر فنة ب ر  ،اآل ا ال ح تر ا ببمقر ور لقنا ات ثر ة باررب
ررف
عر الميثررنة عر الر جتبررني ال ررمل يف ر ة رره أترره تي ر الرنأال ال حر ال رره أترره ت ثقر
ر أن ال حررمل يف مررم الق رنا ات تب م ر اإل ن ر الب ر مبص ر مح ت ع ر ا
تق ر ن وررم ع ر اآل ا
ه ا و وم م م البنو ب الخ ا ت القن ل .
العه ،ص
ث ر ر ل مر م
لبني ه أونو الصب و ت ال اج بري أث ر عنترن عر األنن ر هارب
قم ر ق قر  ،عر أصر ل ال حر ا ررق أصر ل العقر العمسررع مررم المير م امررخل ،ممر جبمرري يف
هت مث
ثر ره األ ر ن أ رني غ ر حبررن مر لمار ص يف صر عر البمر م ،الرب به يف اصر
ال حررمل رره ا ع ر ه ى ا بنف ر لا ررنح ا ر ل ق عن اهت ر  ،ررني ل ر يو ررخ ل ر رره أ اه ر الميم ر بنف ر
ا ص ر األ ر رره الث ل ت ر  ،لمحص ر ل م ر الخ ات ر المي ف ر ل ررنق ال حررمل بنف ر ض ر م ع ر
ا ص ألجني عق ق ال ص ل إا ا بم ا با ة ،هي خ ال ب ل المي ف ا نط ة.
قررخ ه سررنت ع ر الصررب و ت و هميرره لبلبمرري أه قررف رره ع ر ا ا ط ر ع ،إن ن ل ر ررخة
ال حررمل ف ر ررني ل ر وب ف ررق اهلل رره جررني ر ن ر م ر  ،وعضررني س ر لخة أ ررب ال ا اررن :
نض
هال ب ا ث ن ا سب ن
األ ب الخ ب خلضن ومخ  ،ف ص ح الق ه ج ه ال
ال حمل م فمينة إا أن نج يف ص ه ال  ،فلها اهلل ي ه لا القرن ن الميرنع قنا اهر ر
ام الصح الب ف .
بم
أ يل اهلل ل م ل أ ه يت ش
امها
ع ا ي أ ألي ف ر ا طر ع قر سربحق ره ال حرمل المير يف ،ي أه ر ف ر و مخترخ
ا نط ال ال و أ ق إل يف جم ل ا بنف القن ل ال ح ت  ،إ و تميره يل يف عر ا ال حرمل إي اجب ر
ررخ طررب ف هس ر يف مج ررل عن اه ر لس رق و ررم ث ر  ،ررل أل ري و أ ررن ج ررخا يف ال ص ر ل إا
الق ق ر ا س ر نة الب رهام أ سرره الق ر ل أص ر و  ،فرررن فق ر ف ر صررم إل ر ف ر ل رره ه ف ررق اهلل
ررخ  ،سرره لر يل ،إن أ رريت ف رره لعسر األ ر ة و لسر  ،فرررن المي ر ل هلل ررخ البصر
م أنم ه اهلل أن تاعن ول أن ت خب ا بمف ف ه الق ور لر  ،فرلر ت رخال ره
ألل
تا إا صناط سبق م.

ح

مدخ ــل :اإلطار المعرفي والمفاهيمي
أوال :الدليل العقلي.
ثانيا :القراءات القرآنية.
ثالثا :ابن األنباري وكتابه البيان.

مدخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل :اإلطار المعرفي والمفاىيمي
رأيت من األنسب معرفيا أن أمهد هبذا ادلدخل للبحث ،وأن أزيل ماا داد يعامف ماارداو نه اناى
مان موا ض م معانيهاا ،ونليااى ب اد مان ديااد اإلطاار ادلعارم للو اناب الهيرياايت الاه ػل يهاا ادل ا ع
وذلك نن طريق و ع التعاريف وكشف ابصطالحاو ،وسرد كل ما من شأنى أن يسايم م ت اي
م ااا يتعل ااق ال اادليل الع ل ا  ،وأوج ااى ال ارا او ال رةني اايت ،ألن دي ااد ادلا اااييم يس ااايم م ا اراز اش ا الييت
البح ااث ،وػل اادد أ ع ااادو ،ويها ا معادل ااى األساس ااييت ،ول ااذا س ااي ن كالما ا م ي ااذا ادل اادخل يهح اار م
التأصيل ادلعرم للدليل الع ل و يان تأثرو اجل انب ال المييت والع ليايت والالسااييت وادلهط يايت ،كواا أو ا
معا ال ارا او ال رةنياايت وتبااين وج يهااا ،وأختوااى ااالتعريف ااا ن األنبااارف و يااان أعلياايت كتااا البيااان م
الدراساو الهح ييت وال رةنييت.
أوال -الدليل العقلي:

 -1تعريف الدليل:
الدليل م اللغيت صايت مشابهيت ،مان الاعال د ي ياد ي واسام الاانال مهاى (دا ي ) ويا مان :د ياد
نلى الش فه دا ي  .واسم ادل در مهى (دبليت) ،ويطلق م العر ييت ،نلى نالمايت الشا وأمارتاى ،داا
الدبلاايت و ة
الدبلاايتد 1وهب اذا ادلع ا جااا م د لااى تعااا :
ا اان فااارس دوالاادليل األمااارء م الش ا وي ا ا ّاِ ل
ِ
ت َما َدلَّ ُه ْم َعلَى َم ْوتِِو إَِّال َدابَّةُ ْاْل َْر ِ
سـأَتَوُ ﴾ ،ومعا دذلام :أف
ض ْيـنَا َعلَْي ِو ال َْم ْو َ
﴿فَـلَ َّما قَ َ
ض تَأْ ُك ُل م ْن َ
اتضا م تااى عالماايت وأمااارء دا اايت األرض الااه أكلاات ن اااو ف اناات دبلاايت نلااى م تااى ،2ويطلااق الاادليل
أيضااا نلااى معا اإل اناايت والت ااي والتعريااف ،ومهااى دللاات فالنااا نلااى الطريااق ،أف ييهتااى وو ااحتى لااى،
ت ةهبل لذا الط ةريق لدبليت ،ألف نرفتُىد .3كوا يطلق ويراد ى الربيان واحلويت ،ت
ومهى د األزيرف :ل
ددل ْل ُ
ليل:
ما ي دليلك نلى يذا ال أو احل م أف :ماي حوتك وما ي ريانك ،دا اجلا يرف :دال لاد ُ
4
ـف َمـ َّـد الشيـ َّ
ـَ َك ْيـ َ
ماا يُ ْسااتل لد ااىد ونلاى يااذا ادلعا  ،جاا د لااى تعااا  ﴿ :أَلَـ ْـم تَ ـ َـر إِلَــى َربيـ َ
ـل َولَـ ْـو َ ــا َ
لَ َج َعلَوُ َساكِنًا ثُ َّم َج َعلْنَا َّ
َ َعلَْي ِـو َدلِـي ً ﴾ 5داا ال ارطي :دفالشاو دليال أف :حوايت و رياان،
الش ْـم َ

 - 1يهير :دد ي د م :معوم م ايي اللغيت ،ا ن فارس.259/2 ،
 - 2يهير :ا﵀رر ال جيز ،ا ن نطييت.411/4 ،
 - 3هتذيب اللغيت ،األزيرف48/14 ،
 - 4تاج اللغيت وصحاح العر ييت ،اجل يرف ،مادء ددللد.1698/4 ،
 - 5الاردان ،اآلييت.45 :
01

وي الذف ي شف ادلش ل وي حىد .1ومن يهاا تب ياِ يل أن مان معااه ياذا اجلاذر اللغا ف ماا ي ا ن

نالماايت وأمااارء ،كوااا أ ين ماان معانيااى مااا ينخااذ لي ا ن حواايت نلااى معا أو ح اام أو وجهاايت نياار معيهاايت،
ويبدو يل أ ين يذا ادلع أدر ادلعاه اللغ ييت للوع ابصطالح .

ف ااد أوردو م ااادر ابصااطالحاو والتعاااريف أن دالــدليلد ي ااد ااى اار األدلاايت واإلتيااان

الش ا ايد والرباي ااِ وادام اايت العالم اااو إلثب اااو ح اام أو ت ري اار نل ااى مع ا مع ااِ ،أو ي ا م ااا يت ص اال
حي الهير فيى ا العلم مبطل خربف وي يه سم ا ن ل ون ل .2
ودااد اس ااتادا ي ااذا ادل ااطل ادلت لو ا ن وادلهاط اايت كو ااا اس ااتادمى الا هااا والهح اااء 3م اان أج اال
الربيهاايت وابحتواااج ،نلااى ال ضااايا الع دياايت الع لياايت ،كاألدلاايت ادلتبتاايت ل حدانياايت ا﵁ ،واسااتادمى الا هااا
إلثباو األح اا الشرنييت ،واستادمى الهحاء العر إلثباو ما غل ز وما ب غل ز م كالا العر .
ات أن الهحاااء العاار -ومااههم ا اان األنبااارف -يطل ا ن لا ا األصاال مبع ا ي اراد
ودااد بحيا ُ
الاادليل م ابصااطالح فإنهااا صلااديم -أف الهحاااء -أثهااا ابسااتدب وابحتواااج نلااى ال ضااايا الهح ياايت
وت جيااى األناريااب م اله ا ص اللغ ياايت ،يطل ا ن األصاال ويرياادون ااى الاادليل ،فاألصاال يا مااا يعتواادو
الهحا ف أساساا لبهااا دانادء ضل ياايت ت ا ن مبادأ كلياا تتاارع نهااى رلو نايت مان ال ضااايا الهح يايت ،مث ي ا ن
يذا األصل دليال يستد ى نلى يذو الاروع ،وم يذا ي ا ا ان األنباارف دأصا الهحا أدلايت الهحا
الااه تارناات مههااا فرونااى وف ا لى ،كوااا أن أص ا الا اى الااه ته ناات نههااا تلتااى وتا اايلىد ،4فه ا
يستادا الدليل مبع األصل وأدليت الهح يا أصا الهحا  ،5وابساتدب نهادو مبعا الادليل ويعار
الدليل لى دالدليل نبارء نن معل ا يت صل حي الهير فياى ا نلام ماا ب يعلام م مسات ر العاادء
ا طراراد.6
ونيرا بختال ياذو األدلايت مان حياث طبيعايت ووردياا م الادرس الهحا ف ،أو مان حياث دب ذلاا
م ابستشهاد هبا ،ف د دسوها الهحاء ونلوا األص ا ن لييت ون لييت.
 - 1ال رطي ،اجلامع ألح اا ال رةن.37/13 ،
 - 2م تعريا ااف الا اادليل ما اان الهاحيا اايت ابصا ااطالحييت نها ااد الهحا اااء وادلت لوا ااِ يهيا اار :التعرياا اااو ،اجلرجا اااه ،ص  ،108وكشا ااا
اصطالحاو الاه ن التهان ف .793/1 ،ومعوم ادل طلحاو الهح ييت وال رفييت ،زلود مس صليب اللبدف ،ص ،83واإلمرا م
جد اإلنرا ا ن األنبارف ،ص  .45ومعوم ادل طلحاو ال المييت ،مالا نل يع يب وةخرون.346/1 ،
 - 3يهير :األص  ،متاا حسان ،ص .68
 - 4دلع األدليت م أص الهح  ،ا ن األنبارف ،ص .80
 - 5يهير أص الهح دراسيت م ف ر ا ن األنبارف ،زلود سامل صاحل ،ص .148
 - 6اإلمرا م جد اإلنرا  ،ا ن األنبارف ص .45
00

 -2الدليل العقلي والنقلي في أصول النحو العربي:
نهد تتبع دل ادر الهح العريب وأص لى وجدو الهحاء العر دسو ا أدلتهم ا دسوِ :األو
ي دليل السواع أو اله ل ،والتااه ماا كاان زلال اس ت
اتهباط واجتهااد للع ال ومسا الادليل الع لا  ،وؽل ان
1
ت ي يذين ال سوِ كوا يل :
-اْلدلــة النقليــة :ي ا مااا ثبتاات ناان طريااق اله اال ا﵀ااى ودبلتهااا نلااى احل اام وا ااحيت دون اجتهاااد

الع اال ،ولااي للووتهااد فيهااا سا ك فهاام احل اام عااد ثب تااى هبااا ،وي ااد هبااا األصا السااوانييت ويا
تشول كل :دما ثبت م كالا مان ي ثاق ا ااحتى ،فشاول كاالا ا﵁ تعاا  ،وكاالا نبياى صالى ا﵁ نلياى
وسلم ،وكالا العر  ،دبل عتتى ،وم زمهى ،و عدو ،ا أن فسدو األلسهيت تارء ادل لادين ،نيواا ونتارا
2
نن مسلم أو كافر.د
-اْلدلة العقلية :ي ما ي ن الع ل وابجتهاد والهير أساسا لبياان احل ام فيهاا ،ويأخاذ ياذا الادليل

ص را متعددء وأظلاطا سلتلايت أساسها ال ياس م الهح  ،3وماا أحلاق اى مان وجا و ابساتدب وداد ناديا
ا ا اان األنب ا ااارف و يهه ا ا اا فها ا ا تش ا ااول :ابس ا ااتدب الت س ا اايم ،و ا اااأللْو  ،و بي ا ااان العل ا اايت ،واألص ا ا ا ،
4
و ابستحسان و عدا الدليل م الش نلى نايى.

 - 1يهير م ت سيم األدليت ا ن لييت ون لييت :ادل اف ااو م أصا الشاريعيت أليب اساحاش الشااطي  ،41/3والع ال نهاد األصا ليِ
نبد العييم الاديب ،باث مهشا ر م رللايت ح ليايت كليايت الشاريعيت والدراسااو اإلساالمييت ،جامعايت دطار ،العادد اخلاام 1407 ،ي ا -
1987ا ،وانماض الهح يِ للدليل الع ل زلود ن الرمحان السبيهِ ص ،31ومعوم ادل طلحاو ال المييت ،مالا نل يع يب
وةخرون.347/1 ،
 - 2ابدماح م أص الهح  ،السي ط  ،ص 40
 - 3حا ماها ا ال يااس وحويتاى ،وأح اماى وأركانااى وأعليتاى الهح يايت ،ونشاأتى وتطا رو وتااأثرو علام ال االا ،كتاب العلواا منلااااو
خاصاايت ااى ،وألعليتااى انتااربو ا اان األنبااارف الهح ا كلااى ،كوااا و ااحت الدراساااو الهح ياايت ادلعاصاارء أثاار العلاال الع لياايت وال المياايت م
ال ياس ،ودد ةثرو ندا احلديث نهى ل ترء الدراساو اله تهاولتى م تاياا اإلحالايت للو اادر وادلراجاع الاه ف الت فياى .يهيار :دلاع
األدلاايت م أص ا الهح ا  ،ا اان األنبااارف ،ص  ،93وابد اماح ،السااي ط  ،ص ،80وال ياااس م اللغاايت العر ياايت ،زلوااد اخلضاار حسااِ
ص ،25وال ياااس م الهح ا العااريب ،نشااأتى وتط ا رو ،سااعيد جاساام الز ياادف ،ص ،17وأثاار الع ياادء ونلاام ال ااالا م الهح ا العااريب
م ااطاى أمحااد نبااد العلاايم ،ص  ،169والتا ا الهح ا ف نهااد العاار أص ا لى ومهايوااى ،نل ا مزياار الياساارف ،ص .206واللغاايت
والهحا ااِ ال اادي واحلااديث نباااس حساان ،ص ،13وأص ا الهح ا دراساايت م ف اار ا اان األنبااارف ،زلوااد سااامل صاااحل ،ص 306
وأص الهح  ،زلود نيد ص ،67واألص  ،متاا حسان ،ص  ،164م أص الهح  ،سعيد األفغاه ،ص  ،78وأص الهحا
نهد ا ن مالك ،خالد سعد شعبان ص .151
 - 4يهير :دلع األدليت م أص الهح  ،ص .127
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ونالح ا أن يااذو األص ا اجتهادياايت زلضاايت ،دائواايت نلااى الع اال م ت ساايوها ماان حيااث أن انهااا
و يااان ح ي تهااا ،وكياياايت ابسااتدب هبااا ولااذلك اختلااات ناان األدلاايت اله لياايت السااوانييت الااه كاناات ثا تاايت
1
نهد اجلويع ،ويذو األدليت الع لييت وان كانت مستودء م حويتها من السوانييت ،اب أهنا م زل ا رء
م أن انها وأدسامها ،ويعد ا ن األنبارف ادلهير األو ذلذو األدليت عد ابستاادء شلا و عى ا ن جا م
اخل ائص ،الذف يع د اليى فضال السابق م الطارح األويل لبعضاها ،2لي ا ن ا ان األنباارف رائاد التهيايم
والتب يااب والتهساايق 3وادلهادشاايت ،ويااذا عااد دراسااتى ال اسااعيت لعلاام اجلااد ومعرفتااى لطري اايت ادلت لوااِ م
ابسااتدب  ،ف ااد اسااتعار ماان نلاام ال ااالا 4م ا ع ابسااتدب الع ل ا  ،والطري اايت ال المياايت دلهادشاايت
ابنماض نلى األدليت م ادلهاظرء الهح ييت .وي ما سأو حى م اجلزئييت ادل الييت.
 -3أثر الفرق الك مية في نشأة االستدالل العقلي عند النحاة العرب:

نش اأ نل اام ال ااالا نه ااد ادلس االوِ م اان أج اال اثب اااو احل ااائق الع دي اايت والغيبي اايت ال ااه ج ااا و هب ااا
الشاريعيت اإلسااالمييت الع اال والهياار كاإلؽلااان الغيااب ،والتاادليل نلااى وج ا د ا﵁ ومااا غلااب م ح ااى ومااا
يستحيل م أمسائى وصااتى ،وم ذلك من مسائل الع يدء اله أطلق نليها الا ى األكرب ،ومسيت نلام

الت حيد ونلم الهير وابستدب  ،ونلم أص الدين .5
ل د سار نلم ال الا م تط ر مباحتى وفرونى ادل ازاء مع نلم الا ى اإلسالم  ،الذف باث م
6
األح اا ادلتعل يت أفعا ادل لاِ من الهاحييت العولييت الارنييت ،ليهت ل عد ذلك وينثر م الهحا العاريب

 - 1دا ا ن األنبارف :د انلم أ ين أن اع ابستدب كت ء ب ر .د دلع األدليت ،ص .127
 - 2يد نلى ذلك ما صلدو م اخل ائص م أ ا العليت وابستحسان يهير :اخل ائص ،ا ن ج .145 ،134 ،41/1 ،
 - 3ن د فا ل السامرائ م ارنيت ِ نول ا ن ج ونول ا ن األنبارف م أص الهح  ،خلص فيهاا ا أ ين ا ان األنباارف نولاى
خالص ألص الهح  ،يهوا كان كتا اخل ائص ب ن ج كتا ا ناما م نل ا اللغيت يضا ا ذلك أن نول ا ن األنبارف متييز
المتيب والتب يب .يهير :األنبارف ودراساتى الهح ييت ،ص .200
 - 4يهير :أثر الع يدء ونلم ال الا م الهح العريب ،م طاى أمحد نبد العليم ،ص .45
 - 5حا نلاام ال ااالا ماان حيااث ادلاها ا وادل ا ع والتساوييت ،يهياار :كشااا اصااطالحاو الاها ن ،التهااان ف ،29/1 ،وادلاادخل
لعلم ال الا ،حسن زلو د الشافع  ،ص .22 ،21وادل دميت ،ا ن خلدون ،ص  ،580ونشأء الا ار الالساا م اإلساالا ،نلا
سام الهشار ،54/1 ،ومعوم ادل طلحاو ال المييت ،مالا نل يع يب وةخرون.340 ،106/2 ،
 - 6كتب الدكت ر م طاى أمحد نبد العليم ،رسالتى للواجست عه ان :أثر الع يدء ونلم ال الا م الهح العريب ،د ودد طبعت
عد ذلك ،وفيها تهاو الباحث أثر اجل انب ال المييت والالساييت اله نتوت اأثر البحاث نان ادل ا ايع الع ديايت ،فباِ أثار اجل اناب
ال المييت والع دييت م األص الهح ييت ،وم التعليل ادلهط ال الما الهحا ف ،مث أ ارز أثار الع يادء ونلام ال االا م صاياميت الا ار
الهح ف من حيث ادل طلحاو واألساليب ،و ِ أثر الع يدء م الت جيى الهح ف حلرو ادلعاه يهير :أثر الع يدء ونلم ال الا م
الهح العريب ،م طاى أمحد نبد العليم ص .307 ،217 ،167 ،65
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أصا ب وصااياميت واسااتدبب وم ااطلحا ،فوااا و ال تا ماان ادل ااطلحاو الهح ياايت ذاو صاابغيت فلساااييت
ن دييت كالمييت.
ود ااد ارت اابا نل اام ال ااالا ارتباط ااا وثي ااا ااالارش ال المي اايت كادلعتزل اايت واألش ااانرء ،وما ا يم ال ااذين
استادم ا الدليل الع ل واساتادم ا ادلهطاق األرساط كاأداء أساساييت نان طرياق الهيار والتأمال م الارد
1
نلااى أياال الزي ا واألي ا ا م اان أياال ادللاال األخاارك ،وي اانب ب ساابيل ا احلااديث معهاام اب الع اال
ويااذو خاصااييت اجتوانياايت فر اات اتساااع الدولاايت وتعاادد أجهاسااها واخااتال ن ائااد أفراديااا ،وماان مث
وجدنا ا ان خلادون يتحاد نان نلام ال االا داائال :ديا نلام يتض ياون احلوااج 2نان الع ائاد اإلؽلانييايت
الريد نلى ادلبتدنيت ادلهحرفِ م ابنت اداود.3
األدلييت الع ليييت و ي
وم يذو األجا ا تعااي الهحااء واألد اا والشاعرا ماع ادلت لواِ حاه ظهارو فردايت مان األد اا
والهحاء طغى نلاى تا ياا اجلاناب الع لا ال الما م ادل اطلحاو وادلاههأل واألسال  ،ول ا ناربز
أعلياايت الاادليل الع ل ا نهااد ادلت لوااِ وناارك أثاارو م الهح ا نااذكر أياام الااارش ال المياايت الااه ظهاارو م
الدوليت اإلسالمييت ،وكان ذلا األثر ال اسع م البحث الهح ف ،ويتعلق األمر اردتِ علا:
4
ادليل الع لا ل انتواادا كبا ا م ت ريار د اناديم الع ديايت
ل
ا
ليت
ز
ادلعت
انتود
:
أ -فرقة المتكلمين المعتزلة
ل
وداادم و نلااى السااواع واله اال ،و ريها ا نلااى أ ين الع اال يا الااذف اناام اله اال ا تاادا  ،وأ ين اله اال فاارع

 - 1دا أمحد أمِ :د فأيل الدياناو األخرك اظلا يدن ن ا ديههم الع ل وادلهطق ،ويرد نليهم الع ل وادلهطق ف ان طبيعيا أن
ياعل ادلسلو ن ذلك حيهوا يدن هنم ا اإلسالا . . .فتح لت الدن ء الديهييت ا نلم ال الا وتأثر تاس ال رةن وتاس احلديث
والتشريع هبذا األثر الالسا  ،ورأيها العلوا غلتهدون م شرح كل ما يعارض ذلام مان ذلاك علال ن ليايت ونبااراو مهط يايت د .يهيار:
حى اإلسالا.9/2 ،
 2ة
وحاجى أف طلب مهى احلويت نهد ادلهااظرء ،ويا زلوااج أف سلاصام ورلااد
 احل لواج تع حويت ،واحلويت ي الدليل والربيان ،يبوتى ،انير :دحوألد م :لسان العر  ،ا ن مهي ر.228/2 ،
 - 3ادل دميت ،ا ن خلدون ،ص .580
 - 4ادلعتزلاايت م اصااطالح ادلت لوااِ اساام يطلااق نلااى طائااايت وفرداايت كالمياايت ،ظهاارو الب اارء م أوائاال ال اارن التاااه للهواارءد 105ا ا
110يااد ،سل ت مههواا ن لياا بتاا م ابساتدب نلاى أصا الع ائاد اإلساالمييت ،أسساها واصال ا ان نطاا الغازا الاذف انتاز
رلل احلسن الب رف دلا أظهر م التى :دادلهزليت ِ ادلهزلتِد ،واختلات كتب الارش م سبب تسويتهم ادلعتزليت فذكرو أدا اب شاه
من أ رزيا :أن واصل ا ن نطا انتز مع تانتى م ادلسود ،وك نا ا حل ايت خاصايت ،أو أهنام انتزلا ا م ف اريم نان أيال الساهيت ،أو
أهنم ياضل ن ابنتزا نان الهااس ،وت ا ا ن يادهتم نلاى أصا وسايت ويا  :الت حياد ،العاد  ،ال ناد وال نياد ،وادلهزلايت اِ ادلهازلتِ
األمر ادلعرو والهه نن ادله ر ومن أ رز د انديم م ابستدب ت دي الع ل نلى اله ل واطالش العهان للع ل م التا جلويع
األم ر الغيبييت ودضايا ال ن حه ف ي ا الياى األمار كلاى .مان أيام شاي خهم :ال ا ا نباد اجلباار ،ا اراييم الهيااا ،اجلااح  ،حا
ادلعتزلاايت ون ياادهتم وأعلياايت الع اال نهااديم يهياار :ادللاال والهحاال ،الشهرسااتاه ،43/1 ،وال لااار ُش ااِ ة
الاا لارةش ،نبااد ال اااير البغاادادف=
ْ
03

نن الع ل ،وتيهر ياذو ادلعااه جلييايت وا احيت م كاالا مهيّاريهم ونلواائهم وماههم ال ا ا نباد اجلباار
الااذف يشاارح لهااا أنا اع الدبلاايت وكياياايت معرفاايت ا﵁ تعااا في ا  :د فااانلم أن الدبلاايت أر عاايت ،حواايت الع اال
1
وال تا  ،والسهيت ،واإلتاع ومعرفيت ا﵁ تعا ب تها اب الع ل د
نالحا ماان خااال يااذا الااهص أنااى داادا الع اال نلااى ال تااا والسااهيت وعلااا أياام م ااادر السااواع
واله اال وكااذا اإلتاااع الااذف يعتاارب ن ااال اجتهاديااا ،مث ي اارر أن معرفاايت ا﵁ ب ساابيل اليهااا ما ابسااتدب
الع ل.
ودد تاأثرو فةايت مان األد اا والهحااء هباذا التا ا  ،وهباذا ادلاههأل الع لا الع ادف م دراسايت اللغايت
واألد والهحا لعاال ماان أ اارزيم أ ا اسااحاش الهياااا وتلويااذو اجلاااح  ،2الااذف تشاابع ادلبااادل الع لياايت
وال المييت لذا صلدو ي رر م م هااتى األد ييت حويت الع ل وسلطان الا ر نلاى اله ال في ا  :دولألما ر
احلويت د .3
ح وان :ح م ظاير للح اس ،وح م اطن للع  .والع ل ي
ي
ويعد اجلاح من أ رز ظلاذج نلوا اللغيت والبيان ،الذين تأثروا الالسايت وادلهايأل الع لييت وأظهار
لها رء وا حيت م كتا دالبيان والتبيِد مههأل مدرسيت الع ل م دراسيت اللغيت واألد .
كوا أثر نلم ال الا م الهص الشعرف العريب فاصطب الشعر ابغيت كالميايت ن ليايت بتايت ،وظهار
جياال ماان الشااعرا اصااطب شااعريم الهزناايت الع لياايت البحتاايت ،4ويااذا عااد أن مت اان الشااعرا ماان سلالطاايت

=ص .99وشاارح األص ا اخلوساايت لل ا ا نبااد اجلبااار ،ص .88وفضاال ابنت ازا  ،وطب اااو ادلعتزلاايت ،ال ا ا نبااد اجلبااار ،ص
 .139وث رء الع ل دراسيت م ف ر معتزليت غداد ،نز الدين الزاوف ،ص .28
 - 1شرح األص اخلوسيت ،ال ا نبد اجلبار ،ص.88
 - 2تذكر ادل ادر أن اجلاح تتلوذ نلى ا اراييم ان ساييار ادلعارو الهيااا ادلتا ن ساهيت221يا ا وأخاذ نهاى نلام ال االا و ارع فياى
ودد نسبت ا الهياا فرديت من ادلعتزليت تسوى الهيامييت ،خالات م يا من فرش ادلعتزليت م ندد من أصا ذلم ال الميايت ،ويعاد الهيااا
أحد كبار ادلعتزليت م الب رء ،كان ذا ث افيت ن لييت واسعيت ،لى نيرييت كالميايت م اإلنوااز ونلام البياان تعار ال ارفيت ،حا اجلااح
والهياا ومههوهوا الع ل وفرديت الهيامييت ،يهير :ادللل والهحل ،الشهرساتاه ،53/1 ،وم اابو اإلساالميِ لألشاعرف.247/1 ،
والااارش ااِ الااارش ،البغاادادف ،ص  ،113وا اراييم اان ساايار الهياااا وةرايو ال المياايت ،زلوااد نبااد اذلااادف أ ا رياادء ،ص .30 ،1
ومعوم األد ا  ،ياد و احلو ف ،2101/5 ،واألنالا خ الدين الزركل  .43/1 ،وتاريخ غداد ،اخلطيب البغدادف.623/6 ،
ووفياو األنيان ،ا ن خل ان.471/3 ،
 - 3احلي ان ،اجلاح .136/1 .
 - 4مان الشاعرا ادلتاأثرين الهزنايت الع لياايت :شاار ان ارد وأ ا نا اس ،وأ ا متااا ،وداد ذكارو ذلاام كتاب األد أشاعارا ؽلادح ن فيهااا
الع ل ،وذكرو تأثر ألااظهم ود ائديم ادل طلحاو ال المييت .يهير :تاريخ ةدا العر ييت جرج زيدان ،43/2 ،وتاريخ األد
م الع ر العباس األو  ،ش د يف ،ص .152
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نلوااا ال ااالا ،ودلااا شااايدوو ماان مهاااظراو كالمياايت ااِ زنوااا ادلعتزلاايت ك اصاال اان نطااا وم ا و ماان
أصحا ادللل األخرك.
ودد تط رو الدراسيت ال المييت فيوا عد لي ب الع ل يا السايد واألسااس م تاسا اله ا ص
اله لييت ومن أعلها الهص ال رةه من حياث ت جياى معانياى الدبليايت واإلنرا يايت ،ف جاى نلواا اللغايت والهحا
ماان ادلعتزلاايت ناان طريااق الاادليل الع لا وادلهط ا كتا ا ماان اله ا ص ال رةنياايت حااه تتواشااى مااع مااهط هم
الع ل ا  ،ومااذيبهم الع اادف وماان أ اارزيم الزسلشاارف 1الااذف اسااتادا الاادليل الع ل ا واحلواايت ادلهط ياايت
ال المياايت م ت جيااى اآلياااو ال رةنياايت ،وفساار كت ا ماان ال ضااايا الهح ياايت تاس ا ا ن ليااا ،فااإن اصااطدمت
اله ا ا ص ال رةني اايت م ااع أصا ا ن ي اادء ادلعتزل اايت ،ن اااي اآلي اايت معاجل اايت كالمي اايت ن لي اايت ،مس ااتادما ث افت ااى
ادلهط ياايت ،وريا ااتى الا رياايت ،حااه يط ا ع معهايااا ويليههااا لل ارأف ابنت ازايل ،مبهطااق اللغاايت وحواايت البالماايت
ونلم البيان.2
وحااه ي ا ن كالمهااا ناان الزسلشاارف وتعاملااى مااع الااهص ال اارةه أدلايت ب مبواارد دنا ك تات اار ا
كشافى ونهير كيف أثبت لها تاس و الع لا البحات لل ارةن ال اري ،وان
دليل كان ب د من الع دء ا ي
ت ادا الع ل مع صري ادلسو ع واله ل ،ف د ناى صايت ثا تيت ﵁ نز وجل وي رييتى ي ا ال يامايت ،دلان
ةمن ى م الدنيا وأطاع واتبع أوامرو.

 - 1خ ت الزسلشرف الذكر نن م و من ادلعتزليت ،مع أن يهاك ضلااء ونلواا م اللغايت كتار كاان ا نلاى ماههأل ادلعتزلايت م الع يادء
مههم :الارا  ،وأ نل الاارس  ،ا ن ج  ،،وكانت ذلنب منلااو ،اب أن الزسلشرف متيز نن م و من ادلعتزلايت مبوايرتاى لالنتازا
كوا كان تاس و ال شا أ رز ادلنلااو اله وظيات اجلانب الع دف م تاس الهص ال رةه ،وطبق األدليت الع لييت وال المييت لبيان
الا ر ادلعتزيل ،واستادا نلم الهح واللغيت والبيان لتأويل اله ص الع دييت وت جيهها وجهيت انتزالييت ،نن طريق البالميت تارء والهح
تاارء أخارك ،وياذا لتو هااى مان مساك ناصااييت اللغايت والبياان .يهياار :أثار الع يادء ونلاام ال االا م الهحا العااريب ،م اطاى أمحاد نبااد
العليم ،ص  .41 ،40 ،39واألثار الع ادف م تعادد الت جياى اإلنارايب آليااو ال ارةن ال اري ،زلواد ان نباد ا﵁ ان محاد السايف،
.1339/3
 - 2ح ا الزسلشاارف وتاس ا و وخدمتااى للوعتزلاايت ناان طريااق اللغاايت ونلاام ال ااالا ،يهياار :وفياااو األنيااان ،ا اان خل ااان.170/5 ،
والتاس وادلاسرون ،زلود حسِ الذيي ،304/1 ،ومههأل الزسلشرف م تاس ال رةن و يان انواازو ،م اطاى ال ااوف اجلا ي
ما ورد م كتا ابنت ا ب ن ادله  ،صاحل ان مارا ا﵁ الغامادف ص
ص ،140وادلسائل ابنتزالييت م تاس ال شا م
 ،47وأثار ابنتازا م ت جيهاااو الزسلشاارف اللغ ياايت والهح ياايت م ال شااا  ،رسااليت ماجساات  ،انااداد الطالااب :مههااد حساان اجلبااايل
واشرا الدكت ر :سلوان زلود ال ضاء ،جامعيت ال م ك ،كلييت اآلدا  ،دسم اللغيت .2001 ،ص .7 ،3وتعريف الدارسِ مبهايأل
ادلاسرين ،صالح نبد الاتاح اخلالدف ،ص .554
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ل د أكدو لها اله ص اله لييت 1ال ارػليت والاه ب ت بال التأويال الع لا  ،أن الرييايت ثا تايت ﵁ ناز
وجاال يا ا ال ياماايت ،ومااه وجااد اله اال ال اري ال ااحي غلااب أن ؽلتهااع التأوياال الع لا  .فحواال ال ااالا
نلى ظايرو وح ي تاى أو مان صارفى وتأويلاى ،أو تعطيلاى ،فاألصال ت ادي الدبلايت ال اعييت نلاى الدبلايت
الع لييت ،وت ادي احل ي ايت نلاى ا ااز ،وت ادي أصال الاذكر نلاى معا احلاذ  ،وب ي ار معا ال االا
ا تدا اب نلى ما و ع لى م اصطالح ادلااطبِ .ومع يذو ادل رراو اللغ ييت التا تيت نهاد الهحااء 2صلاد
ـَ
وسـى لِ ِمي َقاتِنَـا َوَكلَّ َمـوُ َربَـوُ قَ َ
ـال َر ي
ب أَ ِرنِـي أَنْشُ ْـر إِلَْي َ
الزسلشرف م تاس د لى تعا َ ﴿ :ولَ َّمـا َجـا َ ُم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْجَِـ ِـل
قَ َ
ْجَِ ِـل فَـِر ِن ْ
سـ ْـو َ تَـ َرانــي فَـلَ َّمـا تَ َجلَّــى َربَــوُ لل َ
ـال لَـ ْـن تَـ َرانــي َولَكـ ِن انْشُـ ْـر إِلَــى ال َ
اسـتَـ َق َّر َم َكانَـوُ فَ َ
3
ِِ
ين﴾.
ص ِع ًقا فَـلَ َّما أَفَا َق قَ َ
ت إِلَْي َ
ال ُس ِْ َحانَ َ
َ تُـ ِْ ُ
وسى َ
َج َعلَوُ َد ًّكا َو َخ َّر ُم َ
َ َوأَنَا أ ََّو ُل ال ُْم ْؤمن َ
5
ل اد فساار الزسلشارف اآلياايت 4وفااق ماا ت ااررو األدلاايت الع ليايت م الع ااد ادلعتاازيل ،ومان أعلهااا الت حيااد
الذف ي جب التاريق ِ صايت ا﵁ نز وجل وصايت ادلال دِ ،وأكسب األداء دلن" مع ن اديا ن لياا

م العر ياايت ،في ا  :د فااإن دلاات :مااا معا لا ْان دلاات :تأكيااد الهاا الااذف تعطيااى دالد وذلااك أن دالد
تهاااى ادلساات بل .ت ا  :ب أفعاال ماادا ،فااإذا أكاادو نايهااا دلاات :لاان أفعاال ماادا .وادلعا  :أ ين فعلااى يهااام
6
ـار ﴾ 7نااى للريياايت
حاايل ك لاى﴿ :لَ ْـن يَ ْْلُ ُقـوا بُبابـاً َولَـ ِو ْ
اجتَ َمعُــوا لَـوُ ﴾ ف لاى ﴿ :ال تُ ْد ِرُكـوُ ْاْلَبْا ُ
فيوا يست بل .ولن تراه تأكيد و يان ،أل ين ادلها مها ل ااتى.د

8

1
رديا التأويال ماا راوو البااارف نان جريار
 من األدليت اله لييت ال حيحيت اله تتبت ريييت ا﵁ نز وجل ي ا ال ياميت ،واله ب ؽل ن ين نباد ا﵁ :دداا  :كهاا نهاد الهاي صالى ا﵁ نلياى وسالم ،فهيار ا ال وار ليلايت  -يعا البادر  -ف اا  :دان ام سامون ر ام ،كواا
تاارون يااذا ال واار ،ب تضااام ن م رييتااى ،فااإن اسااتطعتم أن ب تغلب ا ا نلااى صااالء دباال طل ا ع الشااو ودباال مروهبااا فااافعل اد مث د ارأ:
دوسب بود ر ك دبل طل ع الشو ودبل الغرو د [ش]39 :ديهير :صحي الباارف ،ا فضل صالء الع ر.115/1 ،
 - 2ح انتواد الهحاء أصل ال ع ،وأصل احل ي يت ،وأصل الذكر د احلذ  ،يهير :األص متاا حسان ،ص .129 ،116
 - 3األنرا  ،اآلييت.143 :
 - 4يهير :ال شا  ،الزسلشرف.154/2 ،
 - 5األص اخلوسيت للوعتزليت ي الت حيد ،العد ال ند وال نيد ،ادلهزليت ِ ادلهزلتِ ،األمر ادلعرو والهه نن ادله ر ،فالت حيد
نهديم ي ا نلى نا صااو ا﵁ تعا وتأويل كل ما ورد م الهص ال رةه مان دبلايت صارػليت نلاى صاااتى ناز وجال .يهيار :شارح
األص اخلوسيت ،ال ا نبد اجلبار ،ص .123
 - 6احلأل ،اآلييت73 :
 - 7األنعاا ،اآلييت.103 :
 - 8ال شا  ،الزسلشرف.154/2 ،
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وي هبذا الت جيى ؼلالف ته ر الهحاء ،1الذين ي ل ن أن :د لن د تايد م العر ييت تأكيد الهاا

ب م  ،كوا ي م رر نهد الهحاء م مع يذا احلر .2

والذف محلى نلى ذلك كوا ييهر ي انت ارو للوعتزليت 3واب ف د وردو "لـند م ةيااو 4كتا ء

تتهان مع يذا ادلع .
و هااا نلااى تتبعا دل ااادر اإلنارا ال اارةه وجاادو يااذا ادلااههأل دااد انت اال ا الهحاااء ادلت لوااِ
لي ااب مههو ااا معتو اادا م التعام اال م ااع ال ا ارا او ال رةني اايت ،ودض ااييت مهو اايت م األصا ا الهح ي اايت ،ال ااه
ت اادمت فيهااا األدلاايت الع لياايت م ان ارا اآلياااو وت جيههااا ضل يااا ،وييهاار لهااا ذلااك جليااا م رد الهحاااء
 - 1نص نلى سلالاتى للهحاء ا ن يشاا م مغ اللبيب ،ص  .374وم شرح دطر الهدك ،ص  58وادلرادف م اجل الداه ،ص
 .270األمش ه م شرح األلاييت .179/3 ،وا ن مالك م شرحى نلى ال افييت الشافييت.1531/3 ،
 - 2لن م العر ييت من خ اصها أهنا تها  ،وتايد تأكيد الها  ،ولي معهايا الها نلى التأ يد مطل ا ،وان كاان ياذا زلال خاال
ااِ نلوااا العر ياايت ،والااذف نليااى أملااب الهحاااء أهنااا ب تايااد تأ يااد الهاا  ،ألنااى مل يساالم ال ا التأ يااد ماان األثاار الع اادف م الهحا
وال رةن ال ري استعولها مرء للها ادلطلق نلى التأ يد ،ومرء للها للدبليت نلى ط ادلدء ،مرانيا سهن العر م كالمها ،ومن مث
ؽل اان أن تهاا فعااال ا ا :دلااند ترياد تااارء التأ يااد ،وتااارء الهاا للاازمن الط ياال ،ف اال حااد ميها ن ناتااى العاار ا ا :دلااند ،ومااا كااان
مش كا ناتى ا :دبد ،وادلعتزليت ي ل ن ا ين لن تايد التأ يد م الها مطل ا وي ني ء دبد م تأكيد الها  ،ومههم الزسلشرف صرح
هبذا م أظل ذجى ،ونليى ت ن الريييت نن البشر شلتهعيت م الدنيا واآلخارء ،أماا أيال الساهيت في لا ن عادا رييايت ا﵁ ناز وجال م الادنيا
ف ا ،ومحل ا مع لن نلى الها للزمن الط يل ،ويذا يستااد من د لى تعا  :ددا لن تراهد أما ي ا ال ياميت فيو ن رييتى فيوواع
ااذلك ااِ اآلياايت ،و ااِ اله ا ص الهب ياايت ادلتبتاايت للريياايت ،ودااد صاارح عااى نلوااا العر ياايت كااا ن اخلشااا أن التأ يااد ي ااد ااى الاازمن
ادو أنااى كلواا وجادو ال ريهايت إلفاادءد لاند معا الهاا نلاى التأ ياد محال نلاى ذلاك ادلعا
الط يال .ونهاد ي ا م معااه لان وج ُ
ك لى تعا " :فلةإ ْن لملْ تلا ْا لعلُ ا لول ْن تلا ْا لعلُ اد [الب رء ]24 :فهذا الها نلى التأ يد ،ألن اإلنواز ي تض ندا اتيان مبتل ال رةن نلى
التأ يد ،ف ان داإلنوازد دريهيت ن لييت إلفادء التأ يد ،أما اذا وجدو ال ريهيت اللغ ييت والهح ييت نلى ندا التأ يد ،فاألصل الهاا ف اا
ك لى تعا  :دفلال ْن أُ لكلّ لم الْيلا ْ لا اةنْ ةسياد [مري ،اآلييت ] 26 :فه ليسات للتأ ياد ل جا د ال ريهايت الدالايت نلاى ذلاك وادلتوتلايت م كلوايت:
دالي اد .ح دلند ومعانيها م العر ييت وال رةن ال ري م ارنيت ا ر ادلعتزليت .يهير :معوم األدواو م ال ارةن ال اري ،راجا األمسار
ص  ،239ومعوم حرو ادلعاه م ال رةن ال ري ،زلود حسن الشريف ،ص  .944واجل الداه م حرو ادلعاه ،در الدين
ادلا ارادف ،ص  ،270ومغا ا اللبي ااب ،ا اان يش اااا ،ص  ،374واألظلا ا ذج م الهحا ا  ،الزسلش اارف ،ص  .32ومتهي ااد ال ان ااد ش اارح
تسهيل الا ائد ،لهااظر اجلاي  .4138/8 ،وشارح ال افيايت الشاافييت ،ا ان مالاك ،1531/3 ،وأثار الع يادء ونلام ال االا م الهحا
العااريب ،م ااطاى أمحااد نب ااد العلاايم ،ص  ،479ولبااا التأوي اال ،م معاااه التهزياال ،اخل ااازن ،245/2 ،وشاارح األص ا اخلوس اايت
ال ا نبد اجلبار ،ص .264
 - 3يهير :الربيان م نل ا ال رةن ،در الدين الزركش  ،420/2 ،وشرح ال افييت الشافييت ،ا ن مالك.1531/3 ،
ة
ة
 - 4ومههااا د لااى تعااا ﴿ :فلاتوه ا ا الْوا و اة ْن ُكْهااتم ة ة
ةة
ة
ِ ﴾[ .الب اارء
ِ لولا ْان يالتل لوه ا ْوُ أل الادا مبالاا دلااد لم ْ
ت أليْاادي ةه ْم لواللااىُ لنلاايم ةاليااالو ل
صااادد ل
لل ُ ل ْ ل
ُْ ل
اآلييت .]95 :فإنى دد ح ل من ال اار مت ادل و وذلك نهدما يرون العذا ي ا ال ياميت في ل ن :د يا ليتلاها لكانل ة
ت الْ ل ا ة يليتلد أف
ل ْل
ادل و .يهير :تاس ا ن كت .115/8 ،
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ادلتأثرين الدليل الع ل لل ت من ال را او ال رةنييت ادلت اترء ،وم ادلت اترء ،واله كان سابب ردياا ،يا
ندا م اف تها لل ياس الع ل وادلبدأ الهح ف ال الم  .كوا س

نرك فيوا يأيت من البحث.

ب -فرقة المتكلمين اْل اعرة :1اختلف األشانرء مع ادلعتزليت م تليت من ال ضايا الع دييت ادلهوايت

2

فهاام أداار ط ائااف ادلت لوااِ ألياال احلااديث الااذين ؽلتل ا ن أياال السااهيت واجلواناايت ،ومااع ذلااك جعاال
األشااانرء ماان أص ا ذلم ال المياايت ابنتواااد نلااى الع اال وابنتااداد ااى ااون ادل اادماو ادلهط ياايت والع لياايت
لت رير ادلااييم الع دييت ،وفهم دبليت الهص ال رةه نلى م تضى دبليت التأويل الع ل .3
ودد تأثر الهحاء األشانرء م ب ثهم الهح ييت واللغ ييت مباهط هم الع لا  ،وماذيبهم الع ادف ومان
ياانب  ،أمحااد اان فااارس ،ونبااد ال اااير اجلرجاااه ،وأ ا يااال العس ا رف ،والرماااه ،حااه ت ناات م
الاادرس اللغا ف الهحا ف نيرياااو ضل ياايت و يانياايت ذاو صاابغيت أشااعرييت ولعاال ماان أ رزيااا نيرياايت الااهيم نهااد
اجلرجاه اله انتودو م ها الماكيب الهح ييت نلى م تضى الع يدء األشعرييت.4
ل د أداا اجلرجاه العالداو اإلساهادييت الاه ت ا ا نليهاا معااه الهحا نلاى د اناد مهط يايت ن ليايت
فالع اال ي ا الااذف ي ا ا تاس ا ادلضااور ،وػلاادد معانيااى ،أو ي ا ا تأويلااى س ا ا م اجلواال ابمسياايت الااه
تت ا ن ماان رك ا اإلسااهاد د مبتاادأ خااربد أا م اجلولاايت الاعلياايت ادلت ناايت ماان د فعاال فاناال د مث داااا
5
تاس العالداو اإلسهادييت نلى م تضى الع ل وصرح ذلك م م ا اع متعاددء مان دبئال اإلنوااز
 - 1األشانرء :فرديت كالمييت ،من أيل السهيت واجلوانيت ظهرو م ال رن الرا ع ،وي تهسب ا أيب احلسن نل ن امسانيال ان أيب
أصاال ا للع ااد األشااعرف ،ومااههم
شاار األشااعرف ادلت ا ن سااهيت 324ي ا .تط ا ر ادلااذيب األشااعرف نلااى يااد كبااار ماان ادلت لوااِ ال اذين ي
ال ا ا أ ا اار الباااداله ،واماااا احلاارمِ اجلا ي  ،وأ ا حامااد الغازايل وفااار الاادين الارازف ،وماان أص ا األشااانرء م ابسااتدب
األخااذ الاادليل الع ل ا  ،وابنتااداد ادل اادماو الع لياايت وادلهط ياايت لتحديااد ادل ا يارراو الع دياايت ،وابنتواااد نلااى التأوياال م فهاام عااى
صااااو ا﵁ .ح ا األشااانرء وأنالمهاام وط اري تهم م ابسااتدب انياار :ادللاال والهحاال ،الشهرسااتاه .94/1 ،م دماايت ا اان خلاادون
ص .588وظه اار اإلس ااالا أمح ااد أم ااِ ،768/4 ،وطب اااو الش ااافعييت ،ت اااج ال اادين الس ااب  ،347/ 3 ،ووفي اااو األني ااان ب اان
خل ان.284/3 ،
 - 2ومن أ رزيا :اختالفهم م ح ي يت ال ااو ،فهم يتبت ن ﵁ ال ااو ادلعه ييت كالعلم وال درء واإلرادء ،والسوع والب ر وال الا.
ومرجااع التحسااِ والت بااي ي ا ن للشاارع وب نالداايت لااى الع اال ،وأن ال اارةن كااالا ا﵁ ولااي سلل ا ش ،ويتبتا ن ريياايت ا﵁ نااز وجاال م
اآلخاارء خالفااا للوعتزلاايت م كاال ذلااك .يهياار :الااارش ااِ الااارش ،البغاادادف ،ص  ،301وادللاال والهحاال الشهرسااتاه  ،40/1وظهاار
اإلسالا أمحد أمِ  ،773/4وم دميت ا ن خلدون ،ص .588
 - 3يهير :مااتي الغيب ،الرازف.344/17 ،
 - 4ح نبد ال اير ونيرييت الهيم ونالدتها الع د األشعرف يهير :م دميت م األص الا رييت للبالميت وانواز ال رةن ،أمحد أ
زيد ،ص  ،95والماكيب الهح ييت وسياداهتا ادلاتلايت نهد اإلماا نبد ال اير اجلرجاه ،صاحل العيد ،ص ،13 ،ونيرييت نبد ال اير
م الهيم ،دروي اجلهدف ،ص.47
 - 5يهير :دبئل اإلنواز :ص .559 ،345 ،344
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حااِ كااان ياساار معاااه ال ااالا ودبلتااى ال ائواايت م الااها  .و عواال نبااد ال اااير دخاال التا ا الع ل ا
للتحليل اللغ ف ،وايتم الهحاء األشانرء مبراناء د اند ومهايأل ابستدب ادلعروفيت م نلام ال االا ،مان
أجاال اسااتهباط ادل اارراو الع دياايت .1خاصاايت م ت جيااى ال ارا او ال رةنياايت ،وتاس ا الااهص ال اارةه ،ول ا
أو يذا ادلع أذكر ظل ذجا انرا يا من ال رةن ال ري أ رز من خاللاى تاأثر الت جياى الهحا ف واإلنارايب
األثر الع دف ،وادلهحى ال الم .
ماان ادل اارر م نلاام العر ياايت أن اجلااار وا اارور علااا ونااا احلااد م انااا أو زمانااا حيااث يتعل ااان ااى
لايا ومع دا ن يعي م شرح ادلا ل :د لي م ال الا حر جر ابي وي متعلاق اعال أو ماا
يا مبعا الاعاال م اللاا أو الت اادير أمااا اللاا ف لااك :ان ارفت ناان زيااد وذيباات ا اار فاااحلر
ال ااذف يا ا  :دا د متعل ااق اااحلر ال ااذف دبل ااى ،وأم ااا تعل ااى الاع اال م ادلعا ا فهحا ا د ل ااك ادل ااا لزي ااد
2
ت ديرو :ادلا حاصل لزيد ،وكذلك :زياد م الادار ،ت اديرو :زياد مسات ر م الادار أو يسات ر م الادارد
وينخااذ ماان كالمااى أن مع ا حاار اجلاار دمد يااد نلااى اليرفياايت ،فهاال احاات م ادلاساارون للو ااايي
اللغ يايت أا ذيبا ا ا التأوياال ادلهبتااق ناان الا اار الع اادف م تاسا اآلياااو ك لااى تعااا َ ﴿ :و ُىـ َـو اللَّــوُ
ِ
السماو ِ
ات َوفِي ْاْل َْر ِ
ض يَـ ْعلَ ُم ِس َّرُك ْم َو َج ْه َرُك ْم َويَـ ْعلَ ُم َما تَ ْك ِسُِو َن﴾ 3ل اد يأو ادلاسارون اآليايت مباا
في َّ َ َ
ؼلدا الا ر الع دف حه لغت اث نشر د ب  4أعلها :أن اجلار وا رور متعل ان ايت زلذوفيت للاا
اجلالليت والت دير :د يا ا﵁ ادلعبا د م الساو او وم األرض د 5واظلاا فضال ا ياذا التأويال والت ادير حاه

 - 1يهير :التحليل الهح ف الع دف ،أمحد شايخ نباد الساالا ،باث مهشا ر م رللايت اساالمييت ادلعرفايت ،رللايت ف الييت زل وايت ،ت ادر
نن ادلعهد العادل للا ر اإلسالم  ،السهيت التالتيت ،العدد التاه نشر1419 ،ي ا 1998/ا .ص 157
 - 2شرح ادلا ل ،ا ن يعي .56/4 ،
 - 3األنعاا ،اآلييت03 :
 - 4يهير :األثر الع دف م تعدد الت جيى اإلنرايب آلياو ال رةن ال ري ،زلود ن نبد ا﵁ ن محد السيف799/2 ،
 - 5يذكر الرازف م تاس و أن التأويل والت دير م يذو اآليايت مان دبيال ال جا  ،وب ؽل ان محال ال االا نلاى ظاايرو ،انطالداا مان
ن ياادء ناادا ج ا از ال ا ادل ااان واجلهاايت لذاتااى نااز وجاال ،فوعاال م دماايت ن لياايت مااديااا اغلااا محاال ال ااالا نلااى خااال ظااايرو
ابستحاليت الع لييت ،مث دلل نلى خروج ال الا نن ظايرو ،أدليت ن لييت أنى ل كان م ج دا م الساو او ل اان زلادودا متهايياا وكال
ما كان كذلك كان دب لاى للزياادء واله اان شل هاا ،وكال ماا كاان كاذلك كاان اخت اصاى ادل ادار ادلعاِ لتا ايص سل اص وت ادير
م در وكل ما كان كذلك فه زلد  ،وا﵁ نلى خال يذو ال ااو .ولذا ددر اآلييت ت ديراو نديدء مهها:

ا اْلول :أن د لى وي ا﵁ م السواواو وم األرض يع وي ا﵁ م تد السو او واألرض

ا الثاني :أن د لى وي ا﵁ ،كالا تاا ،مث ا تدأ ودا  :م السواواو وم األرض يعلم سركم وجهركم وادلع  :الى سبحانى وتعا يعلم
م السو او سرائر ادلالئ يت ،وم األرض يعلم سرائر اإلن واجلن=
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يتواشااى مااع الا اار الع اادف نهااد األشااانرء والااذف ؽلهااع اسااهاد اليرفياايت ﵁ تعااا  ،ور ااا وجا دو مب ااان
وج ناان ظلا ة
ااي ةر (ةم السااواو ة
معااِ دااا أ ا حيااان :دواةظلالاا لذيااب ألياال الْعةْلا ةم اة ل يا ةاذوة التاأْ ةو ليال ة
او
و لو ْ
ل
اخلاُ ُار ة ل ْ
ل ل ل ُْ
ة ة
وةم ْاأللر ة ة
ة
اسااتة لحالةيت ُحلُ ا ة الل ا ةاى تلا لعااا ل ةم ْاأل للماااكة ةن لوشلُلاسا ةايت ْة
اإل ْج ا لارةاا
ااا لنلْيااى لدليا ُال الْ لع ْ ا ةال م ا ةن ْ
ض) ل لوااا دلا ل
ل ْ
ةة ة ت 1
لوُزللا لذاتةةى لذللا لوللي ةزو م ج لهيتد .
وذلااذو األساابا الع دياايت وال المياايت انت اال ابسااتدب الع ل ا ا الا اار اللغ ا ف العااريب وساااند
نلى ذلك انتشار العل ا ادلتعددء ،كادلهطق ونلم ال الا ونل ا الشريعيت ونل ا اللغيت ،الاه تعايشات ماع
عضها وأثر عضاها نلاى عاى ،ويهاا تاأثر الهحا علام أصا الا اى م طبيعايت ابساتدب وادتاب مهاى
م طلحاو ،وانت ل ادلهطق ا الهح العريب الذف يعد أساس ها الدليل الع ل .
 -4أثر العلوم العقلية في النحو العربي وصياغة أدلتو:

ل د تأثرو العل ا اللغ ييت العر ييت م أص ذلا وفرونها االعل ا اإلساالمييت ،ومان ذلاك ماا صلادو مان
تااأثر ابسااتدب م الهح ا العااريب طري اايت ابسااتدب نهااد ادلهاط اايت ونلوااا ال ااالا ،وماان أ اارز العل ا ا
اإلسالمييت ادلتأثرء علم ال الا ي نلم أص الا ى ،،يذا األخ الذف ترك أثرا وا حا وجليا م نلام

2

أصا الهح ا العااريب ،ويااذا مرجعااى ا مااا ااِ العلوااِ ماان ا اااد كبا م ادلااههأل وطري اايت ابسااتدب
نلى فروع كل مههوا من حيث تشايص األدليت أو يان أوجى دبلتها نلى األح اا ،يد نلاى ذلاك
مااا دااررو ا اان جا ويا ي ااف كتا ااى اخل ااائص دااائال :ديا كتااا يتسااايم ذوو الهياار :ماان ادلت لوااِ
والا ها وادلتالساِ والهحاء وال تا د .3ف د ساعلت يذو العل ا التالثيت وي :
ادلهطق ،4ونلم ال الا ،وأص الا ى ،م ل رء مههأل ابستدب الع ل ألص الهح العريب.
=ا الثالث :أن ي ن ال الا نلى الت دي والتأخ والت دير :وي ا﵁ يعلم م السو او وم األرض سركم وجهركم .يهير :مااتي
الغيب ،الرازف .482/12 ،ويهيار :تاأويالو ادلاسارين لةيايت م :البحار ا﵀ايا .423/4 ،وا﵀ارر الا جيز ،ا ان نطيايت.267/2 ،
وأن ار التهزيل ،وأسرار التأويل ،البيضاوف .154/2 ،وزاد ادلس من نلم التاس  ،ا ن اجل زف.9/2 ،
 - 1البحر ا﵀يا ،أ حيان .435/4
 - 2يهير :الهح العريب ،مازن ادلبارك ،ص .82
 - 3اخل ائص ،ا ن ج .68/1 ،
 - 4تهاو م ع أثر ادلهطق م الهح العريب ال ت من الدارسِ العر وكانت ذلم ةرا نديدء يهيار :نلام اللغايت م دمايت لل اارل
العريب ،زلو د السعران ،ص ،326 :ومهايأل البحث م اللغيت ،متاا حسان ،ص  ،17واألص  ،متاا حسان ،ص  ،54واللغيت ِ
ادلعيارياايت وال صاااييت ،متاااا حسااان ،ص ،27والبحااث اللغ ا ف نهااد العاار  ،أمحااد سلتااار نواار ،ص  ،351 ،350وماان أس ارار اللغاايت
ا اراييم أن ااي  ،ص  ،133والهح ا الع ااريب ،م ااازن ادلب ااارك ،ص  ،72والا اار الهح ا ف نه ااد الع اار أص ا لى ومهايو ااى ،نل ا مزي اار
الياسارف ،ص  ،105وأصا الهحا دراساايت م ف ار ا اان األنبااارف ،زلواد سااامل صااحل ،ص  ،127ومهطااق أرساط والهحا العااريب،
ا راييم ي م مدك ر ،بث مهش ر م رلليت رلوع اللغيت العر ييت ،ال ايرء ،سهيت 1953ا.338/7 ،
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ل د أخذ الهح من ادلهطق صبغيت من ناحييت ش ل ابستدب م ادل دماو والهتائأل ،وأخذ مان

الا ااى وأص ا لى 1اجلانااب التطبي ا م كياياايت التعاماال مااع اله ا ص ادله لاايت وادلسااو نيت مث صاايامتها م
شا ل د انااد ناماايت وأدلاايت كلياايت نلااى مارار مااا يا م جا د نهااد الا هااا ماان د انااد ف هياايت وأصا لييت .كوااا
اسااتادمت م الهح ا م ااطلحاو أخااذيا الهحاااء ماان الا هااا ونلوااا األص ا و ه ا ا أح امااا ضل ياايت
نلااى طري اايت األح اااا الا هياايت ادلسااتهبطيت ماان األدلاايت وال انااد األص ا لييت ويااذا مااا سأو ااحى م اجلزئياايت
ادل الييت.
 -5أثر المنهج اْلصولي والفقهي في أدلة النحو العربي ومنهجو وماطلحو:
من أيم العل ا اإلسالمييت اله ارتبطات العر يايت ونل مهاا ارتباطاا وثي اا نلام أصا الا اى ،الاذف
يعتاارب د ا انِ نلوياايت يسااتهبا هبااا الا يااى أح اااا الش اريعيت ،2وي اال ا م اصااديا ،ويعاار وج ا و دبلاايت
ن صاها وألااظهااا نلاى أح امهااا ،3ومان شاادء صااليت الهحا الا ااى ،اختاذ الا هااا ونلواا اللغاايت كتااب
اللغيت والهح م ادرا للاتا ك واساتهباط األح ااا الا هيايت 4يادلها نلاى ذلاك ماا ن لاى يااد و نان اجلرما
الهح ف د لى :دأنا مهذ ثالثِ سهيت أفه الهاس م الا ى من كتا سيب يى ،ف يل لى :وكيف ذاك دا :

أنااا رجاال م تاار ماان احلااديث ،وكتااا ساايب يى يعلو ا ال ياااس ،وأنااا أدااي احلااديث ،وأفااه ااىد 5ويااذا
ال الا يدلها نلى ح ي تِ علا:
 ال اليت ال طيادء ااِ الا اى والهحا م ياذو ادلرحلاايت ،اذ العلا ا مل يساات ل عضاها ناان عاى ،حااه انياذا التاداخل اِ الا اى والهحا مل ي اف نهاد حاد معاِ وب م مباحاث معيهايت ،وب م فامء معيهايت ،ال
الا ها يستدل ن نلى أح اا ف هييت انتوادا نلى ال ضايا الهح ييت واللغ ييت.
 التشااا ى ال ب ا م مااههأل ابسااتدب نلااى ال ضااايا الهح ياايت والا هياايت ،اذ ال ضااييت الهح ياايت تاااج اح م ودليل ،كوا أن ال ضييت الا هيايت تااج ا ح ام ودليال ومان مث ي تاب الهحا ف الا اى مان كتاب
 - 1ح نالديت الهح أص الا ى يهير :الا ر الهح ف نهد العر أص لى ومهايوى ،نل مزير الياسرف ،ص  ،161وأصا
الهح  ،سعيد األفغاه ،ص ،100البحث الهح ف نهد األص ليِ ،م طاى تا الدين ،ص.50
 - 2يعاار نلاام أص ا الا ااى أنااى :دمعرفاايت أدلاايت الا ااى اتاااب ،وكياياايت ابسااتاادء مههااا ،وحااا ادلسااتايد .دفه ا ادراك ال انااد الااه
يت ص اال هب ااا ا اس ااتهباط األح اااا الشا اارنييت الارني اايت م ا ان أدلته ااا التا اايلييت .ديهيا اار :ا﵀ ا ا م أص ا ا الا ااى ال ا ارازف80/1 ،
والتعريااو اجلرجاه ،ص ،32وارشاد الاح  ،الش كاه.18/1 ،
 - 3يهير :ف ات الرمح و شرح مسلم التب و م أص الا ى ،نبد العايل زلود ن نياا الدين األن ارف.11/1 ،
- 4يهير :الهح العريب ،مازن ادلبارك ،ص .81
 - 5يهير :معوم األد ا  ،ياد و احلو ف.1443/4 ،
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الهح كوا فعل اجلرم حيث أخذ مههأل سيب يى وطب ى نلاى الاهص الشارن ادلتوتال م احلاديث ،وداد
تارنات مههاا
صرح ا ن األنبارف هبذا التداخل ادلعرم ونص نليى دائال :د أص الهح أدليت الهح اله ي
1
فرونى وف لى ،كوا أن أص الا ى أدليت الا ى اله ته نت نهها تلتى وتا يلىد.
وا اان األنبااارف هبااذا الااهص يبا ياِ لهااا التااداخل ااِ أص ا الهح ا وأص ا الا ااى ماان حيااث أل ْخ ا ُذ
نرب نهها األص فها م الا اى أح ااا الشاريعيت
الاروع وي األح اا اجلزئييت من ال اند ال لييت اله ي
اخلوسيت كاحلال وي اجلائز واحلراا وي م اجلائز وادلهدو وادل روو ،واستادمت يذو ادل اطلحاو
م الهحا ا ومهه ااا اجلا ا از ،ون اادا اجلا ا از ،وال ااذف ي ااتوعن م نب اااراو الهح اااء ونب اااراو الا ه ااا غل ااديا
متداخل اايت ا ح ااد عي ااد ،وي ااذا م ااا أك اادو له ااا ال اادكت ر نل ا أ ا ادل ااارا ،ال ااذف ذك اار ت ااأثر الهح اااء م
مااههوهم ابسااتدبيل والتهي ا ف علاام أص ا الا ااى ف ااا  :د لعاال أني ام ادلاانثراو م البحااث الهح ا ف
حااه ال اارن الرا ااع اذلواارف يا نلاام أصا الا ااى ،ول ااد اسااتور تااأث يااذا العلاام عااد ذلااك م رلااابو
معيهيت م أص التا الهح ف حه اينى ليو ن ال  :أنى ما من نلم من العل ا اإلسالمييت ترك مان
األثر م الما الهح ف ما تركى يذا العلم وي أثر -أو م ح ي تها رلو نيت مان اآلثاار -تتضاافر نلاى
أن جتعاال ماان نلاام أص ا الا ااى ادل ا رد الااذف اساات ى مهااى الهح ي ا ن أص ا ذلم ال لياايت ط ا ا داارون ثالثاايت
والااذف ظاال ...ياانثر م ج انااب ندياادء ماان التا ا الهحا ف ،ونلااى رأس يااذو اجل انااب زلاولاايت الهحاااء
ت هِ أص ذلم العاميت ت احلاح نلم األص تلك ا﵀اوليت اله كانت مثرهتا نلم أص الهح د.2
ونليى و ها نلى ما ت دا ذكرو أود أن أدف م احا أثار أصا الا اى م الهحا العاريب مههواا ودلايال
وم طلحا من خال ادل ارنيت اآلتييت:
أ -التأثير في المنهج:

وأد ااد ااى ناارض ادلااادء الهح ياايت وابسااتدب ذلااا نلااى طري اايت ادلااادء الا هياايت ،ف اناات أص ا
الهحااء ادلعتوادء م ابسااتدب شلاثلايت ا حا يد كبا ألصا الا هااا  ،فاالهص الشارن الااذف يساتد ااى
الا ياى نلااى احل اام وي دمااى نلااى ابجتهاااد ،يتوتاال م ال تااا أو السااهيت أو األثاار ادلااروف ناان ال ااحا يت
ر ا﵁ نههم اذ ب غل ز ابجتهاد مع وج دو لبيان احل م ويذا ي معا دا الا هاا  :دب اجتهااد
م م ع الهصد .3فوههأل الا ها دائم نلى ت دي اله ص م ابستدب نلى ابجتهاد.
 - 1دلع األدليت م أص الهح  ،ا ن األنبارف ،ص .80
 - 2ت ي الا ر الهح ف ،نل أ ادل ارا ،ص .249
 - 3يهير :م س نيت ال اند الا هييت ،زلود صدد ة رن .369/2 .39/1 ،
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ومتاال يااذا ادلااههأل انتواادو الهحاااء متامااا فإنهااا صلااديم دا يدم ا السااواع ،وبتا ا م التأصاايل لل انااد

الهح ياايت نلااى اله ا ص ادلسااو نيت وادله لاايت ناان العاار  ،1ورتبا ا حوياايت اله ا ص ادلسااو نيت ماان حيااث
ابستدب هبا نلى الهح اآليت :الهص ال ارةه ،احلاديث الهبا ف 2وكاالا العار شاعرا ونتارا ،وكال كاالا
ف ي ن ل نان العار زمان ابحتوااج انتاربو الهحااء ن اا ب غلا ز ابجتهااد معاى ،وهباذا ي ا ن ادلاههأل
ُم يحدا ِ العلوِ.

ب -التأثير في االستدالل:

صلااد م يااذا اله ا ع ماان التااأث كااال ماان الهحاااء والا هااا اسااتعول ا أدلاايت مشاامكيت ف ااد اسااتادا
الا ها أدليت شرنييت مسو نيت ومه لايت ومههاا ال ارةن والساهيت الهب يايت ،مث اساتادم ا اإلتااع لالجتهااد م
دضااييت معيهاايت ماان طاار الا هااا والعلوااا مث ال ياااس دلااا ياارد فيااى نلاص شاارن  ،وتااارع ناان ال ياااس أدلاايت
ن لي اايت أخ اارك كاست ااحا احل ااا وابستحس ااان ،والس اارب والت س اايم ،وماها ا ا اخلط ااا وابس ااتدب
األو وضل ذلك من األدلايت ادل اررء م أصا الا اى ،وداد تاا ع الهحااء الا هاا م أخاذيم ذلاذو األدلايت
الع لياايت كوااا التاازا الهحاااء هبااا م ابسااتدب  3نلااى الاااروع الهح ياايت وال انااد ال لياايت م الهح ا العااريب
متوس ِ أدليت نلوا أص الا ى ،فهم الذين سب ا الهحاء م و ع يذو األدلايت و يها ا نولياا ماههأل
وطري اايت ابس ااتدب هبااا نل ااى األح اااا ،وهباام ادت اادك الهحاااء ف ااانته ا م ااذيبهم ،وساااروا نل ااى طري اايت
أدلتهم.
ول د كان من الطبيع أن ؼلتلف الهحاء م األخذ هبذو األص واألدلايت الع ليايت وي اع التاااوو
ياههم م ابسااتدب كوااا تااااوو الا هااا داابلهم فيهشااأ اخلاال  ،4فهاارك مااههأل ضلاااء الب اارء ي ا ا نلااى
 - 1يهير :األص متاا حساان ،ص  ،98 ،97والا ار الهحا ف نهاد العار أصا لى ومهايواى ،نلا مزيار الياسارف ،ص .176
وشرح ادلا ل ،ا ن يعي .455/5 .193/4 .85/3 ،
 - 2سأنرض فيوا يأيت من البحث م دف الهحاء من احلديث الهب ف.
 - 3فيواا يتعلاق تاأثر ماههأل الهحااء مبااههأل نلواا أصا الا اى م ابساتدب  .يهيار :الا اار الهحا ف نهاد العار أصا لى ومهايوااى
مزير الياسرف ،ص  ،155 ،154وأثر الا ى وأص لى م الدرس الهح ف العريب ،الشار لطاروش ،باث مهشا ر م رللايت ح ليااو
الما  ،جامعيت مستغامن ،ندد ،5سهيت ،2006ص  ،64واألص متاا حسان ،ص  ،71ومههأل الهحاء العار مان خاال كتاا
ابدماح للسي ط دراسيت م أص الهح العريب وأص الا ى اإلسالم من جهيت ابستدب  ،نبد احلويد محاد زلواد الازاوف ،ص
 ،11والهح العريب ،مازن ادلبارك ،ص .85
 - 4األدليت الشرنييت مهها ما ي متاق نليى ومهها ما ي سلتلف فيى ،ولذا اختلف الا ها م األح اا الشرنييت تبعاا بخاتالفهم م
العول األدليت وال اند ،ح األدليت ادلتاق نليها واألدلايت ادلاتلاف فيهاا ،يهيار :أصا الا اى ادل اارن ،نباد ال اري الهولايت.31/1 ،
.959/3 .473/2
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يم ادل ايي واألدليت الع لييت ،وابنتداد الع ل م الي اير اللغ ييت ،ودد أدك هبم ابستدب الع ال
ا كتاارء التأوياال والت اادير ،يهوااا صلااد ضلاااء ال فاايت يعتواادون م أدلااتهم نلااى السااواع ويت سااع ن فيااى
وي للا ن ماان ال ياااس ،ومااههوهم ابسااتدبيل عيااد ناان التأوياال والت اادير ،ودااد نااتأل نان ابخااتال م
ماادك العواال األدلاايت خااال م األح اااا الهح ياايت ااِ ادلااذيبِ ادلشااه رين م الهح ا العااريب 1،وعلااا
مذيب الب ريِ ومذيب ال فيِ ،مث احتيأل ا تع ياذو ادلساائل اخلالفيايت م م اهااو ضل يايت تباِ
ادلسااائل وت ا مااههأل ابسااتدب كوااا يا معاارو نهااد الا هااا  2ودااد صاارح ا اان األنبااارف م م دماايت
كتا اإلن ا مبييها أثر العول ابستدب الا ه نلى فروع الهح دائال :د و عاد ،فاإن تانايت مان
الا هااا ادلتااأد ِ ،واألد ااا ادلتا هااِ ادلشااتغلِ نلا ي علاام العر ياايت ..سااأل ه أن أُخلااص ذلاام كتا ااا لطياااا
يشااتول نلااى مشاااي ادلسااائل اخلالفياايت ااِ ضلا ي الب اارء وال فاايت ،نلااى ترتيااب ادلسااائل اخلالفياايت ااِ
الشافع وأيب حهيايت؛ لي ن أو كتا صهف م نلم العر ييت نلى يذا المتيب".3

وي ااذا احاات م الهحاااء دلهااايأل الا هااا ونلوااا أصا الا ااى م اتباااع مااههوهم وأدلااتهم أصا ب
وفرونااا كوااا ييهااا ،وكااان الهحاااء يلتوسا ن مااههأل ابسااتدب الع لا ماان يةاايت الا هااا  ،ومل يت دااف األماار
نهد أخذ ادلههأل والدليل ،ل تط ر عد ذلك ليأخذ الهحاء م طلحاو الا ها .

ج -التأثير في الماطلح:

استعول الهحاء م طلحاو الا ها وخاصيت ادل طلحاو اله تد نلى ابستدب واألح ااا
ف ااد اسااتعول ا م ااطل العلاايت ،وم ااطل احل اام وم ااطل اجلا از ،وم ااطل الهسااخ ،وضلا ذلااك ماان
ادل طلحاو اله نرايا مشمكيت الي ا ِ نلم الهح ونلام الا اى وأصا لى ،وحاه يتضا لهاا التاأثر نع اد
م ارنيت ِ عى ادل طلحاو ادلشمكيت م العلوِ وي كوا يل :
 -الماطلح اْلول:

التعليق :4جعل الش م لعلي ا ة
ش
ل
ْ ُ
ْ
متزوجيت وبي ادلطل يت ،وهبذا ادلع

ةخر .لوةمْهى تلا ْعلةيق الط لالش نهاد الا هاا  ،وامارأء معل ايت أف ليسات
ورد ادل طل م ال رةن ال ري نهد د لى تعا َ ﴿ :ولَ ْن تَ ْستَ ِطيعُوا

 - 1يهير خ ائص ادلذيب الب رف وادلذيب ال م وابختال يههوا م األص وادل طلحاو م :حى اإلسالا أمحد أمِ
 .294/2ومدرسيت ال فيت ومههوها م دراسيت اللغيت والهح  ،مهدف ادلازوم  ،ص . 236
 - 2من أيم كتب اخلال الا ه اله تأثر هبا ا ن األنباارف :اإلن اا فيواا اِ العلواا مان ابخاتال للا ياى ي ساف ان نباد
ا﵁ ،ا ن نبد الرب ،وابنت ا م مسائل اخلال أليب سعيد زلود ن ػل الهيسا رف ،يهير :كشف اليه ن نن أسام ال تب
والاه ن ،حاج خليايت182/1 ،
 - 3يهير :اإلن ا  ،ا ن األنبارف.7/1 ،
 - 4يهير مع يذا ادل طل م :جامع العل ا م اصطالحاو الاه ن ،ال ا األمحد ن رف.223/1 ،
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أَ ْن تَـع ِدلُوا بـين الن ِ
اـلِ ُحوا َوتَـتَّـ ُقـوا
صتُ ْم فَ َ تَ ِميلُـوا ُك َّ
وىا َكال ُْم َعلَّ َق ِـة َوإِ ْن تُ ْ
ـل ال َْم ْي ِـل فَـتَـ َر ُر َ
يسا َولَ ْو َح َر ْ
ْ َْ َ َ
فَـِر َّن اللَّــو َكــا َن غَ ُفـ ِ
يمــا ﴾ 1دااا ادلاساارون 2م يااان مع ا التعلااق :أف ب ي ا مطل اايت وب ذاو
َ
ً
ـورا َرح ً

زوج ،وي د مروف نن احلسان .وياذا تشابيى الشا ادلعلاق مان شا  ،ألناى ب نلاى األرض اسات ر
وب نلاى مااا نلياق نلياى اضلواال فيت سااا ااِ األمارين ،واسااتعول الا هااا م اطل التعليااق أيضااا م ر اا
مضو ن تليت أخرك ،وذلك ك لى ان دخلت الدار فأنت طالق ،ومساو
ح ة مضو ةن تُْليت ب

الا ها الطالش ادلعلق نلى شرط 3واستعول و م ا اليوِ أيضا ويسوى اليوِ ادلعل يت.4

و يأمااا نهااد الهحاااء" 5فــالتعليق" بااث يتعلااق ياان وأخ اهتااا وي ا تاارك نولهااا أف ناادا مباش ارهتا

للواع ا لِ لايااا ومع ا  ،وذلااك اذا ودااع أحااد يااذو األفعااا دباال ش ا لااى ال اادارء كااأن ي ااع دباال ب
الهافييت ،أو دبل ال سم س ا كاان ال سام ملا ظاا ،أا م ادرا ،أو دبال با اب تادا أو با جا ا ال سام
ومسا نهااد الهحاااء تعلي ااا تشاابيها للاعاال ااادلرأء ادلعل اايت الااه ليسات متزوجاايت وب مطل اايت دااا األمشا ه :د
فسو معل ا أخذا من ادلرأء ادلعل يت اله ب مزوجيت وب مطل يت؛ وذلذا دا ا ن اخلشاا  :ل اد أجااد أيال
6
يذو ال هانيت م يذا الل ب ذلذا ادلع .د
وماان خااال كااالا الا هااا والهحاااء ناارك شاادء التااداخل والت افااق م اطااالش يااذا ادل ااطل ماان
حيث دبلتى واستادامى نهد كل من الاري ِ.

الماطلح الثاني:

النسخ :يا نهاد نلواا أصا الا اى يعا دا طاا العوال ااحل م الشارن ادليل متاأخر نهاى ،أو يا

رفع الشارع ح وا خبطا متأخر نهىد ،7ومعهااو زوا احل ام األو ادليل جدياد اساتود عاد العوال
احل م األو  .ونهد ن دتها للو ادر الهح ييت صلد يذا ادل اطل م كتاب الهحا يطلاق وياراد اى معا

 - 1الهسا  ،اآلييت.129 :
 - 2يهياار تاس ا اآلياايت م :اجلااامع ألح اااا ال اارةن ،ال اارطي ،167/7 ،وا﵀اارر ال ا جيز ،ا اان نطياايت ،121/2 ،والتسااهيل لعل ا ا
التهزيل ب ن جزف الغرناط  ،212/1 ،وتاس ا ن كت 430/2 ،
 - 3يهير م تعليق الطالش :داييت ا تهد وهناييت ادل ت د ،ا ن رشد.99/3 ،
 - 4يهير :م ايب اجلليل شرح سلت ر خليل ،مش الدين احلطا الرني ادلال .349/4 ،
 - 5م مع التعلق نهد الهحاء يهير :معوم ادل طلحاو الهح ييت وال رفييت ،زلواد مسا صلياب اللبادف ،ص  ،155وعلاع اذل اماع
م شرح تع اجل امع ،السي ط .115/ 3 ،
 - 6يهير :شرح األمش ه نلى األلاييت ،نل ن زلود األمش ه.371/1 ،
 - 7يهياار مع ا ادل ااطل م :معواام ادل ااطلحاو واأللااااظ الا هياايت ،زلو ا د نبااد الرمحااان نبااد ادلااهعم ،412/1 ،واألح اااا م
م نلم أص الا ى ،الاار الرازف.282/3 ،
أص األح اا اآلمدف ،104/3 ،وا﵀
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مت ااار ا حااد كب ا ماان ادلع ا الااذف أطل ااى الا هااا ماان حيااث ا طااا احل اام وزوالااى ،فا ا ااا
اله اسااخ الداخلاايت نلااى اجلولاايت ابمسياايت ادلت ناايت ماان ادلبتاادأ واخلاارب كاجلولاايت ابمسياايت م متاال د لهااا :دا﵁
واحدد  -تت ن مان امساِ مرفا نِ ،يساوى األو  :مبتادأ ،ويساوى التااه :خاربا كواا يا معارو م
الهح  ،فإذا دخل الهاسخ طل يذا احل م انرا ا وتركيبا م اجلوليت .ي نباس حسن :د...ول ن دد
يدخل نليهوا 1ألااظ معيهيت تغ امسهوا ،وحركيت انراهبواا ،وم اان ادلبتادأ مان ال ادارء م تلتاى ،ومان
يااذو األلااااظ :كااا لن ،ان ...ظاان ...ول ا يال واحاادء أخا او متاال :كااان العاماال ألميهااا... ،في ا ادلبتاادأ
اساام دكاااند مرف نااا ولااي لااى ال اادارء اآلن ،وي ا خاارب ادلبتاادأ خاارب كااان مه ا ا .ويسااوى :خربياااد
 ...ومتاال؛ ا ين العاما لال أمااِ؛ في ا ادلبتاادأ اساام دا يند مه ا ا ،ولااي لااى ال اادارء ،وي ا خااربو خاارب
داند مرف نااا .ون ا  :ظههاات العاماال أميهااا في ا ادلبتاادأ واخلاارب ماع ا لِ مه ا ِ للاعاال :دظههااتد
ول ااي للوبت اادأ ال اادارء .وتس ااوى ال لو اااو ال ااه ت اادخل نل ااى ادلبت اادأ واخل اارب فتغ ا ا امسهو ااا وحرك اايت

انراهبواوم ااان ادلبتاادأ :دالنواســخد ،أو :نواســخ االبتــدا ؛ ألهنااا ااد نساااا ،أك :تغي ا اد ،2ويااذو
العولياايت الهح ياايت ايظلااا يا نسااخ للح اام الهحا ف األو التا اات م اجلولاايت ابمسياايت دباال دخا الهاسااخ.

فدبليت يذا ادل طل متشاهبيت جدا نهد كل من الا ها والهحاء.
وماان خااال مااا ساابق ذكاارو يتبااِ لهااا ا ح ماادك التااداخل ااِ الا ااى والهح ا م اسااتعوا
ادل طلحاو وتداوذلا ِ الا ها والهحاء ،و ها نلى الذف ذكرناو اتض لها مع الادليل الع لا كواا
اتض لها ادلنثراو اله كانت سبب وج دو م الهح العريب.
ثانيا -القرا ات القرآنية:

 -1تعريف القرا ات:
أ -لغة :يرجع لا ال را او م العر ييت من حيث اشت ادى ا الاعل التالثا (دارأ) ن ا دارأ ي ارأ دارا ء
ومهى اجلوع درا او ،واسم الاانل مهى دارل ،ويطلق نلى معان مهها 3اجلوع والضم ،ونلى يذا ادلعا
جا د الشانر :ةذران نيطل تل ألدما ة تر * ةيو ة
ان الل ةن لمل تل لرأ لجهيها.4
لْ ل
ل
ل

 - 1أف ادلبتدأ واخلرب.
 - 2الهحا الا ام ،نباااس حساان .543/1 ،ويهياار :مع ا الهاسااخ نهااد الهحاااء م :معواام اإلنارا واإلمااال امياال ااديع يع ا
ص ،425وحاشييت ال بان نلى شرح األمش ه أللاييت ا ن مالك ،331/1 ،وعلع اذل امع شرح تع اجل امع ،السي ط .408/1
 - 3يهياار مااادء دد ارأد م :لسااان العاار  ،ا اان مهي ا ر ،128/1 ،وتاااج العااروس ،الز ياادف ،371/1 ،ومااارداو ال اارةن ،الرامااب
األصاهاه ص .668
 - 4البيت ثا ت لعورو ن كلت ا وي من معل تى ،يهير :دي ان نورو ا ن كلت ا ،تع اميل ديع يع  ،ص .68
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ف لى مل ت رأ جهيها أف مل تضم م رمحها ولدا .1وديال مسا كتاا ا﵁ درةناا ألنياى غلواع األخباار
3
2
ا الْ ُق ـ ْـرآ ُن
وال ااص واألح اااا والس ا ر ويض ااوها  .ويطل ااق نل ااى ال ااتالوء ك ل ااى تع ااا َ ﴿ :وإِبا قُـ ـ ِر َ
استَ ِمعوا لَوُ وأَنْ ِ
اتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُـ ْر َح ُمو َن﴾  .4ويطلق نلاى التبليا والتل اِ وادلدارسايت والتاهايم 5وال اارل
فَ ْ ُ
َ
ماان ياات ن د ارا ء ال اارةن نلااى ال جااى الااذف أنزلااى ا﵁ نليااى ومهااى د لااى  :د أرحاام أمااه ااأمه أ ا اار

6
أيب هبااذا ألنااى كااان أحا ا ال ااحا يت وأت ااههم
 .....وأداارييم ل تااا ا﵁ أيب اان كعااب"  .ودااد ُخ اص ي

ل ارا ء ال اارةن.7مث تط ا ر ي ااذا اللا ا م اان حيااث دبلت ااى ،كوااا تتط ا ر ال ت ا م اان األلااااظ م دببهت ااا
ومعانيها تبعا للع امل ابجتوانييت اله تتح م م طبيعيت الهااط ِ اأف لغايت ،فأصاب لاا ال ارا ء لنلواا
يطلق نلى ما ياُْهسب لل ارل من حيث اختيارو لطري يت معيهيت م أدائها وتالوهتا.

ب-اصط حا :ايتم نلوا ال را او ايتواما كب ا من حيث ال ص ا تعرياها تعرياا جامعاا مانعاا

بيث اذا أطلق ب ؽل ن أن يدخل تاى معا ةخار ،وياذا ي داف الباحاث نان دبلايت اللاا مان حياث
ابصطالح أماا تعاريف كت ء ومتعددء 8ف ان للوت دمِ تعارياهم ،وللوعاصرين وادلتاأخرين تعاارياهم
وي كلها تشمك م يذا التعريف:9
ال ارا او نلاام يعا دراساايت كلواااو ال اارةن ماان حيااث كياياايت درا هتااا وح اار وجا و اختالفهااا مااع
ذكر من درأ ال جى ونسبيت ال را ء اليى.

 - 1يهير :شرح ادلعل او السبع ،الزوزه ،ص .218
 - 2يهير :م ايي اللغيت ،ا ن فارس ،79/5 ،ومااتي الغيب ،الرازف.254/5 ،
 - 3يهير يذا ادلع لةييت م :ال شا  ،الزسلشرف.192/2 ،
 - 4األنرا  ،اآلييت.204 :
- 5يهير :مارداو ال رةن ،األصاهاه ،ص  ،669وهتذيب اللغيت ،األزيرف .211/9 ،ولسان العر  ،ا ن مهي ر.13/1 ،
- 6احلديث رواو الممذف م سههى نن أن ا ن مالك ر ا﵁ نهى ،كتا ادلهادب ،ودا حديث حسن صحي .665/5 .
 - 7يهير :ماييت الههاييت م طب او ال را  ،ا ن اجلزرف31/1 ،
 - 8ودااد أوصاالها الباحااث نبااد احللاايم دا ااى م بتااى ال ارا او ال رةنياايت ا سااتيت تعاااريف شلاان سااب ى ،يهياار :ال ارا او ال رةنياايت ،نبااد
احلليم دا يت ،ص .25
 - 9ح تعريف ال را او يهير :الربيان م نل ا ال ارةن ،الزركشا  ،318/1 ،وكشاا اصاطالحاو الاها ن ،التهاان ف33/1 ،
 ،628ومهايل العرفان ،الزردااه412/1 ،وال ارا او ال رةنيايت ،تااريخ وتعرياف ،نباد اذلاادف الاضال  ،ص  ،67وال ارا او ال رةنيايت
نبد احلليم دا يت ،ص .25
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ودد بحيت أن تعريف ال را او شهد تط را ملح ظا م معانيى ف ل تعريف يستايد شلن سب ى
ويسااتدرك نليااى ويزيااد في ا ن ذلااك ماان ااا فضاال السااا ق نلااى الالحااق ،كوااا ؽل اان أن نسااتايد مهااى
مع أن ال را او م طل يتواشى مع تط ر الع ر تارؼليا 1وما جد فيى من أم ر تتعلق هبذا الان.

 -2نشأة القرا ات ومراحل تطورىا عِر التاريخ:

نهد درا يت للو ادر وادلراجع اله دونت لعلم ال را او وتتبعت مراحال تطا رو تارؼلياا ،وجادو
أن يااذا العلاام اادأ مهااذ نهااد ناازو ال اارةن نلااى الهااي ،مث اادأ يتط ا ر كغ ا و ماان العل ا ا ناارب مراحاال
تارؼلياايت 2كااان لااى م كاال مرحلاايت شا ماان الزيااادء م مههوااى ومضااو نى وروايتااى ،ا ماياايت أن اتضااحت
د اندو وأشرش امسى نهد ا ن رلايد م مطلع ال رن الرا ع للهوارء م كتا اى السابعيت ،حياث نُاد أو ْ مان
تااع ال ارا او الساابع ،لت تواال مباحااث ومسااائل يااذا الااان مااع مطلااع ال اارن التاسااع نلااى يااد العالماايت
ا﵀ ق ا ن اجلزرف م كتا ى الهشر م ال را او العشر ،أين اكتول يذا العلم رتى العلويايت وأصابحت
م هااو ا ن اجلزرف ادلرجع الذف ب يستغ نهى احث م نلم ال را او.

 -3تِاين اللهجات العربية وأثره في اخت

وجوه القرا ات:

يتبااادر ا أذيااان ال تا ماان الباااحتِ والدارسااِ سانا ماااادو البحااث ناان الساابب الااذف كااان
ورا تع اادد ال ج ا و ادلاتلا اايت لل ارا او ال رةني اايت ،خاص اايت وأن أخب ااارا ندي اادء ت ااروف نزول اى اللغ اايت العر ي اايت
ال رشااييت ادل ااطااء وادل تولاايت ،3ومااع ذلااك صلااد فيااى أوجااى ال ارا او ادلتعااددء ،ومااا ي ا اب تعب ا ناان
 - 1أد د ذلك أن يذا العلم شهد تط را مهذ ن ر الهب ء ا ن ر التا عِ .ون ر ال را  ،ف ل ن ر يايد لل را او مع نلى
حسب ما وصل اليى العلم ،فواه ا ال ارل م نهد ال را لي ي م ن ر الهب ء متال وب م ن ر ال حا يت ،حيث يعترب ال ارل
ي الذف ي رأ ال رةن وػلايى إح ااا ،دون مهاايأل واى في اياى الساواع ،وألن ادلعلام األو لل ارةن م جا د ويا الهاي صالى ا﵁
نليى وسلم ي ير أو ي ي وم ن ر ال را أصب ال ارل ي الذف غلوع ال را او ويعر نللها من حيث نلم العر ييت ويعر كل
د ارا ء رواياهتااا وطردهااا ومااا يت اال ااال رةن ماان نل ا ا كالتاس ا ونل ا ا ال اارةن ،وطاارش األدا ورساام ادل ااحف وم يااا .يهياار تط ا ر
م طل ال را او نرب الع ر التارؼلييت م :ال را او تعريف وتاريخ ،نبد اذلادف الاضل  ،ص  ،25وال را او ِ ح ائق التاريخ
ودناوك ادلبطلِ ،بث لغامن ددورف احلود ،م كتا ى أبا م نل ا ال رةن وال را او ورسم ادل حف ،ص .7
 - 2وجاادو أنااى ب فائاادء ماان ابسااتطراد حا تتبااع ادلراحاال التارؼلياايت لتطا ر يااذا العلاام ،ف ااد ُكتةباات م تاااريخ ال ارا او م ااهااو
ودراساو جامعييت حديتيت استال ت مادهتا من م اادر ياذا العلام ،وتتبعات ادلراحال التارؼليايت لتطا رو ،وحساي م ياذا البحاث أن
أش اليها وي  :ال را او تاريخ وتعريف نباد اذلاادف الاضال  ،ص  .25وتااريخ ال ارا او م ادلشارش وادلغار  ،زلواد ادلاتاار ولاد
أ اااو ص  ،09ونلاام ال ارا او نشااأتى وأطا ارو ،وأثاارو م العلا ا الشاارنييت ،نبياال اان زلوااد ة امسانياال ،ص  ،57وال ارا او ال رةنياايت
تارؼلها وثب هتا وحويتها وأح امها ،نبد احلليم دا يت ص  .47وال را او ال رةنييت ِ ح ائق التاريخ ودناوك ادلبطلِ ون كتا
أبا م نل ا ال رةن وال را او ورسم ادل حف ،مامن ددور احلود ،ص .7
 - 3يهير :ف ى اللغيت ،نل نبد ال احد وام ،ص .89
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ال رء احل ي ييت للهواو العر ييت اله ت لم هبا العر دبال اإلساالا ،والاه مل تيهار أو مارء نهاد نازو
ال رةن م م يت وظهرو دلا اتسعت دن ء الهي وأدبل الهاس مباتلف ذلواهتم يرتل ن ال رةن.
ل د نبى الدكت ر نبادو الراجحا أ ين أمار تعادد ال ارا او ال رةنيايت ظهار ا رء وا احيت عاد يوارء
الرس  من م يت ا ادلديهيت ،دلا دخل الهاس ا اإلسالا مان دبائال نر يايت متعاددء ،ػلولا ن ذلوااو
متبايهاايت 1م ال ا و والدبلاايت واإلن ارا  ،فا ا م اايت مل تيهاار ف ا ارش اللهواااو م د ارا ء ال اارةن ال ااري
نلى انتبار أن أملاب مان أسالم كاان ا ناددا دلايال مان ما أيلهاا ،أو كاان مان أسالم م ياا درشايا ي ارأ
نلى ما ي افق ذلويت دري  ،2أما م ادلديهيت ف د ته ع الهاس م أنواريم وأجهاسهم ومست ياهتم ،فاايهم
ال ااي الااذف مل يساات م لس ااانى واخلااادا وادل ارأء والعو ا ز ،وكاال واحااد ماان ي اانب ب ااد أن ي ارأ ال اارةن
فيهارو ابختالفااو م أدا كلوااو ال تاا العزياز ،وأداار اإلساالا دارا اهتم رفعاا للوشا يت وتيسا ا ذلاام
ُيب ْ ةن لك ْع ت
ب  -ر ا﵁ نهاى  -دلاا ل  :د لة ا ل لر ُسا ُ ا﵁ة  ةج ْةربي لال فلا ل اا ل :
يد نلى ذلك ما ورد لن ْن أ لّ
ة
ة
ة
ة
اِ ،ةماْها ُه ْم الْ لع ُوا ُز لوالش ْاي ُخ الْ ل بةا ُ ،لوالْغُ لاال ُا ،لو ْ
ات اة ل أُمايت أُّميّ ل
يلا ج ْةربي ُال اة ّه ُعتْ ُ
اجللا ةريلايتُ ،لوالر ُج ُال الاذف لملْ
ة
ة
لح ُر ت د.3
يلا ْ لرأ كتلا ا دلا ،دلا ل  :فل ُو ْرُي ْم فلا ْليلا ْ لرُوا الْ ُ ْرة لن لنلى لسْبا لعيت أ ْ
ة
يااذا وان كااان ال اارةن نااز أملبااى نلااى مااا وافااق ذلواايت د اري  ،نلااى انتبااار أهنااا ذلواايت ْ
اص اطُا ل
اختة ل أملب ما فيها نلى وفق الذف ت لوت ى أملب ال بائل العر ييت ،ف انت اللهوايت ال رشاييت وناا
وْ
ات
لغ يا ف يحا است نب تياع ماا ت لام اى العاريب م أف دبيلايت و اأف ذلوايت ،ي ا ا ان فاارس :د لولكانل ْ
اتهم ال ُف ا د ماان العاار خت ا ي وا ماان كالمهاام
وحساان لغاهتااا وةرداايت ألسااهتها ،اة لذا أتا ُ
د اري  ،مااع ف اااحتها ُ
4
اك اللغ ا اااو اة ل لضل ا ااائزيم
وأش ا ااعاريم أحس ا ا لان لغ ا اااهتم وأص ا اااى كالمه ا اام .ف ا اااجتوع لم ا ااا خت ا ا ي وا م ا اان تةْل ا ا ل
وسالئ هم 5ال ةه طُبع ا لنلْيا لها .ف اروا ذلك أف العر د.6
ل
 - 1اللهواو العر ييت م ال را او ال رةنييت ،نبدو الراجح  ،ص .69
 - 2وؽل ن أن ي ن أيضا أن من يدخل م يت من العر يضطر ألن يهسأل كالمى نلى ما ي افق ذلويت دري  ،ويتع د نلى اللسان
ال رش انتباريا ناصويت ال بائل العر ييت ،و انتبار ذلوتها ي الغالبيت ادلسيطرء ديهيا وسياسيا واجتوانيا ،كوا فعل كت من الشعرا
واألد ا نسو ا أشعاريم وأدهبم نلى ما وافق ذلويت دري  .يهير :ف ى اللغيت ،نل نبد ال احد وام ،ص .87
 - 3احلديث رواو الممذف م سههى ،ا ما جا أنز ال رةن نلى سبعيت أحر  ،ودا حديث حسن صحي .194/5 ،
 -4تع ضليزء وي الطبيعيت ،وضلائزيم طبائعهم .يهير مادء دضلزد م :لسان العر  ،ا ن مهي ر.415/5 ،
 - 5تع سلي يت ومعهايا م العر ييت أن يت لم الشاص ويسمسل م كالمى فيأيت الا ي من ال الا معتودا نلى سويتى وفطرتاى
ف يلُ ك لةسانلى * ،لول ة ْن لسلةي ألد ُ فأ ُْن ةر .
دون انتواد نلى د اند تضبا كالمى وت يى اخلطأ ومهى د الشانر:
ولست هح ٍّ
ُ
البياات رله ا ال ائاال ول هااى ماان ش ا ايد الهحاااء العاار  .يهياار :مااادء دس القد م لسااان العاار  ،ا اان مهي ا ر ،161/10 ،وشاارح
الش ايد ال رب ،العي .2059/4 ،
 - 6يهير :ال احي م ف ى اللغيت العر ييت ،ا ن فارس ،ص  ،28وادلزير م نل ا اللغيت وأن انها ،السي ط .175/1 ،
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ودلا كانت اللهويت ال رشييت أمزر اللهواو مادء ،وأردايا أسل ا ،وأ يهها الميت ،سبب ماا أتاي
ذل ااا م اان ف اارص ابحت اااك اللهو اااو األخ اارك ،ولةو ااا فر ااى ال ااان ن ابجتو ااان م اان س اايطرء اللهو اايت

ال رشااييت نلااى م يااا نااز معياام مااا م ال اارةن هبااذو اللهواايت ،1ويااذا ب يها ا وج ا د اللهواااو العر ياايت
األخرك م ال رةن ال ري 2واب كيف ؽل ن تاس عى الي اير ال تييت م ال لواو العر يايت كاإلمالايت
والااات و يااق اذلواازء وا ااداذلا وتسااهيلها والتاااايم والمديااق واإلدماااا ،وا اادا عااى احلاارو م ااان
عااى ،...وم ا ذلااك ماان الي ا اير ال ا تييت ادل ج ا دء م ال ارا او ال رةنياايت والااه تعبيا ا ُر با ٍّاق ناان ته ا ع
3
نرب نهى أوجى ال را او ال رةنييت.
اللهواو العر ييت م ال رةن ال ري وي ما ي
ول أن دين اإلسالا مل يب للهاس درا ء ال رةن اب لهويت واحدء من ذلواو العر  ،أو أناى مل
يهااز نلااى رسا لها اب وجهااا واحاادا ماان أوجااى ال ارا ء لعساار ذلااك نلااى الهاااس ودلااا اسااتطان ا دارا ء يااذا
ال ارةن ،ي ا ا ان دتيبايت :دولا أن كال فرياق مان يانب أُةمالر أن يازو نان لغتاى ،وماا جارك نلياى انتياادو
طاااال وناشااةا وكهااال ،بشااتد ذلااك نليااى ،ونيواات ا﵀هاايت فيااى ،ومل ؽل هااى اب عااد ريا اايت للااها ط يلاايت
وتذليل للسان ،ودطع للعادء فأراد ا﵁ رمحتى ولطاى أن غلعل ذلم متسعا م اللغاود.4
ما ت دا ذكرو ؽل ن أن طللص مبا يل :
ونلى
 تعاادد وجا و دارا او ال اارةن ال ااري كااان ساابب اللهواااو العر ياايت ادلتعااددء والااه مل ت اان نلااى طري اايتواحدء م نسأل اجلول وتركيب ال لواو ،كوا أهنا مل ت ن نلى طري يت واحدء م نطق أص او العر يايت
ودد وجد ما م ال رةن نلى ما ي افق ذلواهتم ي ا لشو نر ييتى.

 - 1يد نلى ذلك ما ورد م صحي الباارف نن أن ر ا﵁ نهى د نتوان للريا ال رشِ ويم :زيد ن ثا ت ،ونبد ا﵁
ن الز  ،وسعيد ن العاص ،ونبد الرمحن ن احلار ن يشاا ودد كلاهم تا ايت ادل احف ،نهاد تاع ال ارةن وتدويهاى م نهادو
حيث دا ذلم :داذا اختلاتم أنتم وزيد ن ثا ت م ش من ال رةن ،فاكتب و لسان دري  ،فإظلا نز لساهنم فاعل ا ذلكد يهير:
صحي الباارف ،ا نز ال رةن لسان دري 180/4 ،
 - 2ينكد الذف دلتى ما ذكرو ا ن الهدي م الاهرست حيث ذكر رلو نيت من العلواا الاذين صاها ا م لغااو ال ارةن ،ومههاا كتاا
لغاو ال رةن للاارا  ،كتاا لغااو ال ارةن أليب زياد ،كتاا لغااو ال ارةن لألصاوع  ،كتاا لغااو ال ارةن للهياتم ان نادف ،كتاا
لغا اااو ال ا اارةن ﵀وا ااد ا اان ػل ا ا ال طيع ا ا  .يهيا اار :الاهرسا اات ،ا ا اان الها اادي ،ص  ،54واإلت ا ااان ،السا ااي ط 106/2 .169/1 ،
ودراساو م ف ى اللغيت ،صبح ال احل ،ص  ،111وال را او الشاذء وت جيهها الهح ف ،زلو د أمحد ال غ  ،ص.21
 - 3دلعرفيت أثر اللهواو العر ييت م ا راز الي اير ال تييت لل را او ال رةنييت .يهيار :ال ارا او واللهوااو مان مهيا ر نلام األصا او
احلديث ،نبد الغاار حامد يال  ،ص  ،89وال را او وأثريا م نل ا العر ييت ،زلود سامل زليسن.88/1 ،
 - 4تأويل مش ل ال رةن ،ا ن دتيبيت ،ص.40 ،39
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 -ته ع وج و ال را او نرفها ال ت من اللهواو العر ييت ف انت ال ارا او ال رةنيايت ج يهاا ادلاتلاايت

أصاادش مدوناايت نر ياايت 1ؽل اان انتواديااا لدراساايت اللهواااو العر ياايت ال دؽلاايت وادلهاادثرء والااه مل ت االها ناان
طريق اله ص األد ييت األخرك.
نربو يذو ال را او نن تيس ا﵁ نز وجل للعر الذين دخل ا م اإلسالا من دبائل نر ييت سلتلايت
 ياهص ادلش يارع
ويم يت لو ن لهوااو متبايهايت ،فحاه يتعاامل ا ماع ال ارةن طري ايت سلسايت يسا ء انتباارو ال ي
كوا أنى الاهص ادلتعباد تالوتاى ودرا تاى ،ناز ال ارةن لهوااو العار ادلاتلاايت ،فاأُتي اذلك ذلام تالوتاى
ة
ة
ين نال لازل الْ ُ ْارة ُن ةلُغلاتة ُه ْم لُغلااتاُ ُه ْم سلُْتللة لاايت لوأللْ ةساهلتُا ُه ْم لشاه
وم يذا ي ا ن اجلازرف :د د لولكانلات الْ لع لار ُ الاذ ل
ت
ة
وياعساار نلااى أ ة ة ة ة ة ة ة
ضا ُاه ْم لب
ةخا لار ،لا ْال دلا ْد يل ُ ا ُن لا ْع ُ
لحاادي ُم ابنْت ل ااا ُ ما ْان لُغلتااى اة ل لم ْة ليااا ،أ ْلو ما ْان لحا ْار اة ل ل
لل ْ ُ ُ ل ل
ة
ة
ك ولب ةالتاعلةي ةم والْعة لال ةج ،لب ةسيوا الشيخ والْورألءُ ،ومن لمل يا ْ رأْ كةتلا ا لكوا أ ل ة
صالى
لش لار اةلْيى ل
ل
ْ ل
يلا ْ د ُر لنلى لذل ل ل
ل ْ ُ ل لْ لل ْ ْ ل ل
اللااىُ لنلْي ا ةاى وس االم .فلال ا ُكلّ ُا ا ا الْع ا ُادول لناان لُغلااتة ةهم و ةابنْتة ل ااا ل لناان أللْ ةس ااهلتة ةهم ل ل ااا لن ةماان الت ْلةي ا ة
اف ةمبلااا لب
ُ
ْ
ْ
لل ل ْ
ْ
ْل
ل
2
يُ ْستلطلاعُ ،د
وي ااذا يتبااِ يل أن ال اارةن ال ااري متا لل أوجااى درا اتااى ذلواااو نر ياايت ت لاام هبااا العاار  ،وكاناات
ون نر ييت ال رةن اله يشولها د لى تعا ﴿ :قُـ ْرآنًا َع َربِيًّا غَْيـ َر ِبي ِع َو ٍج لَ َعلَّ ُه ْم يَـتَّـ ُقو َن ﴾.3
تعتاارب يااذو ال ارا او رواياهتااا ادلاتلااايت وذلواهتااا ادلتعااددء ن ااا واحاادا ماان حيااث تش اريعى أو انوااازوفرمم تعدد ال جا و اب أن م اصاديا التشاريعييت واحادء ،وأيادافها الع ديايت واحادء ،وياذا الاذف مل يتا فر
لهص ةخر من اله ص اللغ ييت العر ييت م يذا ال تا اخلالد.
ثالثا -ابن اْلنِاري وكتابو الِيان:

ا ن األنبارف شا ييت من الشا اياو الباارزء ،وناامل مان كباار نلواا اللغايت والهحا  ،ودراسااتى
4
الهح ياايت مااألو ادل تباايت اللغ ياايت والعر ياايت ،وني ارا لشااهرتى وكتاارء منلااتااى تهاولاات ال ت ا ماان الدراساااو

 - 1يذكر الادكت ر نلا نباد ال احاد وام م كتا اى ف اى اللغايت أن ال ارا او ال رةنيايت يا ادلرجاع األو للتعار نان اللهوااو العر يايت
وال د ملى هيتها اللغ ييت ص تيا وصرفيا ودبليا وتركيبيا .يهير :ف ى اللغيت ،ص .98 .97
 - 2الهشر ،ا ن اجلزرف.22/1 ،
 - 3الزمر ،اآلييت.28 :
 - 4ت لوت الدراساو السا يت وترتت ب ن األنبارف ،وكان مهها ما اختص احلديث نن حياتى ومنلااتى ،ومن يذو الدراساو:
 أ الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييت ،فا ل صاحل السامرائ  ،حيث أطا احلديث نن األنبارف وخ ص أكتار مان 40=
صاحيت م احلديث نن ترتتى .يهير :الدراسيت ادلذك رء ،ص .19
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العلوياايت احلديتايت حياتااى ون اارو ،ومنلااتااى ،وشااي خى وتالميااذو وح اات م نساابتى وتاااريخ وفاتااى وكاال مااا
يتعلق متتى.
ومع ذلك ف د دنت رورء است اميت ادلههأل م يذو الدراسيت أن أتهاو شيةا سلت را نان ترتتاى
والتعريف تا ى البيان ،ت ن كوا يل :
-1التعريف بابن اْلنِاري:

1

-اس ــمو ونس ــِو وكنيت ــو ولقِ ــو :ي ا نب ااد الاارمحن اان زلو ااد اان نبيااد ا﵁ اان أيب سااعيد ،ي ا ااأيب

الربكاو ،ويل ب ال وا أو كوا الدين ،ويهسب ا األنبار 2في ا  :داْلنِاريد.

-مولــده ونشــأتو :ولااد ا اان األنبااارف مبديهاايت األنبااار نلااى أشااهر األدا ا  3م شااهر ر يااع التاااه ماان سااهيت

513ي ا ا .ناااش داياايت حياتااى م األنبااار مث مادريااا ويا صااي ليتوااى ضلا غااداد ،مديهاايت العلاام والعلوااا
حيااث كااان ي ااديا العلوااا واألد ااا  ،فرحاال اليهااا ا اان األنبااارف وسا ن هبااا .ودخاال ادلدرساايت الهيامياايت
وتا ى نلى مذيب الشافعييت حه أصب أحد شي خها ،ودد متيزو الاامء الاه نااش فيهاا ا ان األنباارف
م غااداد ازديااار نلوا ومعاارم ،واشااتهر ناادد ماان العلوااا متلا ا نبااادرء اللغاايت والهحا واألد والا ااى
وادلهطق والالسايت ونلم ال الا ،ومن ينب  :ا ن الشورف ،وأ مه ر اجل الي .
نشأ ا ن األنبارف ورنا زايدا مل ي ان ثرياا ال كاان ف ا ا ،مل يت ار مان األمارا واخللااا مشاتغال
ااالعلم والعبااادء والتاادري والتااأليف .كوااا نشااأ نلااى أخااالش ال اارب والزيااد وال ااالح والت ا ك 4األماار
= ا ن األنبارف وجه دو م الهح حيث خ ص الباحث ،ا ا أكولى للحديث نن ا ن األنبارف ون رو ،يهير :البا األو من
ا اان األنبااارف وجه ا دو م الهحا  ،رساااليت دكت ا راو ،انااداد الطالااب :ا اراييم نلا ش ،واشارا الاادكت ر :ميشاايل أبر ،معهااد اآلدا
الشردييت ،جامعيت ال دي ي سف ،وو ،سهيت 1977ا .ص.120 -1
 أص الهح دراسيت م ف ر ا ن األنبارف ،زلود سامل صاحل ،وداد أطاا يا أيضاا م احلاديث نان المتايت وو اع متهيادا ي اار 30صاحيت للحديث نن شا يتى ون رو ومنلااتى .يهير :أص الهح م ف ر ا ن األنبارف ،زلود سامل صاحل ،ص .11
ودد كات يذو الدراساو احلديث نهى ،دلا ف يلت م ترتتى .مبا ي ا مننيت احلديث نهى ،ولتوهب اإلنادء والت رار.
 - 1ح ا التح يااق م امس ااى ومعرفاايت تااص اايل ترتاايت ا اان األنب ااارف يهياار ادل ااادر اآلتياايت :انباااو ال اارواء نلااى أنب اااو الهحاااء ،ال اط ا
 .169/2و غي اايت ال ن اااء م طب اااو اللغا ا يِ والهح اااء ،الس ااي ط  .86/2 ،ووفي اااو األني ااان ا اان خل ااان ،139/3 ،وطب اااو
الشافعييت ب ن دا شهبيت .10/2 ،ويدييت العارفِ .519/1 ،وال ام ال فياو ،ال ادف.147/18 ،
 - 2األنبار مديهيت العراش ت ع نلى اا الاراو مر غداد ،مسيت األنبار ألن كسرك كان يتاذ فيهاا أناا احلهطايت والشاع
نسب اليها نلوا وف ها كتر مههم كوا الدين األنبارف وال اسم ن زلود ن شار األنبارف ،فتحت م نهد أيب ر ر ا﵁
نهى .يهير :معوم البلدان ،ياد و احلو ف.257/1 ،
 - 3يهير م تاريخ وبدتى :انباو الرواء ،ال اط  ،171/2 ،ووفياو األنيان ،ا ن خل ان.139/3 ،
 - 4يهير م وصف حالتى :طب او الشافعييت ال ربك ،تاج الدين السب  ،156/7 ،وال ام ال افياو ،ال ادف.148/18 ،
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الذف م هى من أن يات نليى ويتبحر م العل ا والاه ن وصدش ر ها اذ ي
اللَّوُ ﴾.1

َ ﴿ :واتَّـ ُقوا اللَّوَ َويُـ َعلي ُم ُك ُم

 -يوخو :ختربنا كتب الماجم 2أنى تتلوذ نلاى ياد كباار نلواا ن ارو ،فتا اى نلاى ادلاذيب الشاافع

حااه اارع فيااى ،وأخااذ نلاام اللغاايت واألد والهحا ونلا ا العر ياايت ناان كبااار شااي خ ادلدرساايت الهيامياايت ،ف ااد
درس الا ى الشافع نن ا ن الرزاز ،3وأخذ اللغيت واألد نن أيب مه ا ر اجلا الي  ،4حاه ارع وصاار
اماااا أياال العاراش م اللغاايت واألد  ،أمااا الهحا ف ااد أخااذو ناان أيب السااعاداو ا اان الشااورف 5دااا ا اان
األنبااارف :دونهااى أخااذو نلاام العر ياايتد 6و ااذلك صااار ماان أكاارب األنااالا ،وشلاان يشااار الاايهم البهااان م
نلم الهح واجلد  ،ومبالزمتى ذلنب الشي خ اتسعت ث افتى ف تب م نل ا شه ديهييت ولغ ييت وتارؼلييت.
-ت ميره :أخذ نن ا ن األنباارف نادد كبا مان طلبايت العلام الاذين اشاتغل ا دراسايت اللغايت والهحا نلاى

يديااى وماان أشااهر تالميااذو شلاان ودااات نلاايهم م م ااادر ال اماجم ياام :نل ا اان مه ا ر اان نبيااد ا﵁
األجل اللغ ف ،7وادلبارك ن ادلبارك ن سعيد الديان الهح ف الضرير ،8وم ا يدش ان شابيب
ادلعرو
ي
9
العبلا ْاريت ،10وما يانب ُكتُار ألناى اشاتغل
أ اخلا الهحا ف  ،وأساعد ان ن ار ان اساعد ادلعارو اا ن ل
م مدرسيت كان ي ديا األنداد اذلائليت من طلبيت العلم.

-مؤلفاتو :ب ن األنبارف منلااو 11كت ء زادو نن ادلائيت ف د كتب م :الا ى وأص لى ،ونلم ال الا

 - 1الب رء ،اآلييت.282 :
 - 2يهير :طب او الشافعييت ،ا ن دا شهبيت ،10/2 ،وطب او الشافعييت ال اربك ،تااج الادين الساب  ،155/7 ،وانبااو الارواء
ال اط .169/2 ،
 - 3يهير ترتتى م :طب او الشافعييت ،ا ن دا شهبيت.304/1 ،
- 4يهير ترتتى م :نزييت األلبا  ،ا ن األنبارف ،ص  ،342وانباو الرواء ،ال اط  ،335/3 ،و غييت ال ناء ،السي ط .308/2 ،
 - 5يهير ترتيت ا ن الشورف م :نزييت األلبا  ،ا ن األنبارف ،ص  ،348وانباو الرواء ،ال اط .356/3 ،
 - 6نزييت األلبا  ،ا ن األنبارف ،ص .349
 -7يهير :ترتتى م :معوم األد ا  ،ياد و احلو ف ،1973/5 ،و غييت ال ناء ،السي ط .207/2 ،
 - 8يهير :معوم األد ا  ،ياد و احلو ف ،2263/5 ،وانباو الرواء ،ال اط  ،254/3 ،و غييت ال ناء ،السي ط .273/2 ،
- 9يهير :معوم األد ا  ،ياد و احلو ف ،2699/6 ،وانباو الرواء ،ال اط  ،274/3 ،و غييت ال ناء ،السي ط .287/2 ،
 -10ترتتى م :غييت ال ناء ،السي ط  ،441/1 ،وال ام ال فياو ،ال ادف.11/9 ،
11
و كتب الماجم وكتب الاهرسيت منلااتى ،كوا نددو الدراساو اله كتبت نن ا ن األنباارف منلااتاى ون ادهتا وصاهاتها
 ن يد لد ْا مطب ا ع وسلطا ا ط .يهي اار :يدي اايت الع ااارفِ أمس ااا ادل اانلاِ وأث ااار ادل ااهاِ ،البغ اادادف ،519/1 ،وال ا ام ال افي اااو ،ال ااادف
 ،148/18ويهير :أ الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييت ،فا ل صاحل السامرائ  ،ص .47
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والت

والهح واللغيت واألد والماجم والس والتاريخ.1

-وفاتو وثنا العلما عليو :مل ختتلف ادل ادر م ديد تاريخ وفاتاى 2ال صلاد كلوتهاا تتحاد نلاى أن

وفاتى كانات ليلايت اجلوعايت م التاساع مان شاعبان ساهيت 577يا ا .وأثا العلواا نلياى ونلاى منلااتاى :ف اد
صاااحب الت ااانيف ادلاياادء لولااى الْا لرع ادلتااِ لوال ا لاالح
دااا تاااج الاادين السااب م طب اااو الشااافعييت :د ل
والزيد.د 3ودا ا ن خل ان :د كان من األئويت ادلشار اليهم م نلم الهح د.4
ودد تبِ يل من خال ثها العلوا نليى انواهبم أسل ى وطري تى م الت هيف وحسان نارض
مسائل العلم الذف ينلف فيى ،وياذا ربكايت زيادو وورناى 5داا ال اطا  :دوأدارأ الهااس العلام نلاى طري ايت
سااديدء ،وس ا ء تيلاايت ،ماان ال ا رع وا اياادء والت لاال والهسااك وتاارك الاادنيا وزلاسااهيت أيلهااا ،واشااتهرو
ت انياى ،وظهرو منلااتىد.6
وأدا ا العلوااا كتا ء م مهادبااى وتعااداد صااااتى احلسااهيت الااه ورثهااا ا تالميااذو 7ماان عاادو ،الااذين
درس ا نليى الهح واللغيت والا ى ونلم اجلد فربن ا ومتيزوا كوا متيز أستاذيم دبلهم.
 -2التعريف بكتاب الِيان:

-اسم الكتاب ومحتواه:

ال تااا يااذكر م ادل ااادر العر ياايت 8اساام :ان ارا ال اارةن أو مريااب ان ارا ال اارةن ،ودااد طبااع
ال ت ااا تح ي ااِ 9اس اام :البي ااان م مري ااب انا ارا ال اارةن ،وال ااذف يتضا ا يل أن ابس اام احل ي ا ا
 - 1يهير :طب او الشافعييت ،ا ن دا شهبيت.10/2 ،
 - 2ح ا اتااااش العلوااا م تاااريخ وفاتااى يهياار مااتال :وفياااو األنيااان ا اان خل ااان ،139/3 ،و غياايت ال ناااء ،السااي ط 88/2 ،
وطب او الشافعييت ،ا ن دا شهبيت .11/2 ،وطب او الشافعييت ال ربك ،تاج الدين السب .156/7 ،
 - 3يهير :طب او الشافعييت ال ربك ،تاج الدين السب .155/7 ،
 - 4يهير :وفياو األنيان ،ا ن خل ان.139/3 ،
 - 5ي هير انوا العلوا مب هااتى وطري يت تألياى ور ا ذلك رنى وت او م :ال امل م التاريخ ،ا ن األثا  .457/9 ،ووفيااو
األنيان ،ا ن خل ان.139/3 ،
 - 6انباو الرواء ،ال اط .170/2 ،
 - 7يهير صااو عى تالميذو متال م :غييت ال ناء  .207/2 .273/2ومعوم األد ا  ،ياد و احلو ف.1973/5 ،
 - 8ذُكاار م غياايت ال ناااء اساام دمريااب انارا ال اارةند وم يدياايت العااارفِ اساام :د البيااان م انارا ال اارةند .يهياار :غياايت ال ناااء
السي ط  ،87/2 ،ويدييت العارفِ أمسا ادلنلاِ وأثار ادل هاِ ،البا اه البغدادف.519/1 ،
 - 9ال تااا زل ااق م ارتِ :التح يااق األو للاادكت ر طااى نبااد احلويااد طااى ،حيااث أخرجااى م ج ازأين وطبعتااى اذليةاايت ادل ارييت العاماايت
لل تا سهيت1400 :ي ا 1980ا والتح يق التاه للدكت ر ج دء مربوك زلود ،وطبع م م تبيت اآلدا ال ايرء ،سهيت 1428يا ا-
2007ا .ودد استااد ا﵀ ق التاه من األو وبح تليت اله ائص واستدركها م طبعتى.
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لل تا ي ما ثبت م الهسخ ا﵀ يت ،ألنى ب يهتم إنرا ال رةن ال اري كلاى ةيايت ةيايت أو كلوايت كلوايت
واظلا يعاي ما استش ل انرا اى وخايات فياى ادلعااه الهح يايت آليااو ال ارةن ال اري .ولاذلك يساعى لبياان
يذو األنارياب وادلعااه فساواو :البياان م مرياب انارا ال ارةن .ومتتال ال ارا او م ياذا ال تاا نلاى
حد وصف زل ى ج دء مربوك زلود دنيوى ودمىد 1وي اله متيلت الهسبيت العالييت من زلت او.
-أسلوب المؤلف في كتابو:

يع ااد كت ااا البي ااان ب اان األنب ااارف كتا اا ملا ااا لل ض ااايا الهح ي اايت واإلنرا ي اايت لةي اااو ال رةني اايت
أسل جديل وطري يت ليلييت لل ضايا اله جتااد فيهاا الهحااء حا فهام اآليااو وت جيههاا الهحا ف،
كوا أنى كان ميدانا نوليا لإلنرا وتطبيق د اند الهح الب ارف نلاى الاهص ال ارةه .أسال ما جز
وسلت ار ي ا الاادكت ر طاى نبااد احلوياد طااى :د البياان يا ال ا رء األخا ء الاه أودع فيهااا ا اان األنبااارف
خربتاى الهح يايت ،كواا كااان ساوال لل تاب والرسااائل الهح يايت الاه ألاهاا ،وذلااك حاِ أحاا اإلفا اايت م
ادلسائل نلى يذو ال تب اله أثبت مها أر عيت نشرء كتا اد.2
ونليى فأسل ى متيز ابخت ار وا تعد فيى نن اإلطها اب م عى احلابو حاِ يسمسال م
اجلد وي ن م

ع اآلييت زلل ن اش يهى و ِ الهحاء ادلاالاِ لى م ال جهيت والرأف.

-منزلة الكتاب وقيمتو النحوية:

كتااا البيااان م اادر ماان م ااادر الهحا ال اارةه ،3كوااا يتويااز ال تااا أيضااا أنياى صا رء لبيااان
م د ااف الهح اااء الب اريِ م اان ال ارا او ال رةني اايت ادلاتل ااف م ت جيهه ااا وانراهب ااا ،طري اايت ش ااي يت حل اار
األوجااى ،ب ؽل اان أن تتا فر اب دلاان رزش م يباايت التااأليف وحساان الت ااهيف واسااتادا الع اال وادلهطااق م
العرض والت ثيق وم يذا ي الدكت ر ج دء مربوك زلود :دفال تا دليل احلوم كت الاائدء ،مت ان
ادلنلااف طااالع خربتااى م الت صاال ا يدفااى ماان ادل ا ع ،فلاام يااأو ارا ء اب وفيهااا غياايت لااى ،ونهاادما
يااذكر شااعرا فلااي ماان دبياال ابسااتطراد واظلااا لعليايت ادتضااايا الااهص والسااياشد ،4وادلتتبااع لل تااا ياادرك
ديوتى من حياث ذكار عاى ال اناد واألصا العامايت للتعامال ماع الاهص ال ارةه انرا اا وت جيهاا ،5الاه
داال مااا تااذكر م كتااب الهح ا ادلات اارء ويااذا لعالدتهااا ادلباشاارء اآلياااو ال رةنياايت ،أو اااألحرك نهاادما
 - 1م دميت ج دء مربوك زلود نلى البيان.31/1 ،
 - 2يهير :م دميت طى نبد احلويد طى اله و عها نلى كتا البيان.20/1 ،
 - 3يهير :ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييت ،فا ل صاحل السامرائ  ،ص .94
 - 4يهير :م دميت الدكت ر ج دء مربوك زلود اله و عها نلى كتا البيان.8/1 ،
 - 5يهير :م دميت الدكت ر نبد احلويد طى ل تا البيان.21/1 ،
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ي ا ن شااايد ال اناادء فيهااا دارا ء درةنياايت وذلااك كاحلااديث ناان معاااه عااى احلاارو  ،أو احلااديث ناان
حااذ ادلضااا  ،كوااا تيهاار ديواايت ال تااب م ك نااى يعاار ال ااارل مبااذايب عااى الهح ا يِ م ت جيااى
ال را ء وانرا عاى اآليااو وؼللاص ا رأيهام م اآليايت وت جيههاا خاصايت وأن يهااك ةرا مل تاذكر م
م ااهااهتم كا را اخللياال أو ساايب يى أو عااى الهحاااء اآلخارين شلاان ف اادو م ااهااهتم الهح ياايت فااال ؽل اان
معرفتها اب نن طريق ادل اادر األخارك .وت وان أعليايت ال تاا أيضاا م دراسايت عاى ادلساائل ال ا تييت
وال اارفييت م ال اارةن ال ااري ،اذ أناياى ػل ا ف داادر ب اأس ااى ماان الش ا ايد العر ياايت الشااعرييت والهترياايت للهح ا
ال رةه.
 -ماادر الكتاب ومراجعو:

من ادل ادر وادلراجع األساسييت ل تا البيان ا افيت دلا أودنى ا ن األنبارف من أد ا للواسرين
والا هااا ونلوااا اللغ ايت والهح ا والااه تااد نلااى أنااى انتوااد م ااهااهتم ورجااع اليهااا ،صلاادو يعتوااد كتبااى
الدرجا اايت األو ومهها ااا :1اإلن ا ااا  ،وأس ا ارار العر يا اايت ،وال ا ا جيز م نلا اام الت ا اريف ،وشا اااا السا ااائل
وادلسائل الباارييت ،وشرح م رء ا ن دريد .ف د كان يذكريا م م ا ع سلتلايت من ال تا .
هبااذا أك ا ن دااد نرفاات ااا ن األنبااارف وكتا ااى البيااان ول ا نلااى وجااى ابخت ااار وهبااذا ؽل ه ا أن
ادخاال باار نلاام اجلااد والت جيااى الهح ا ف لل ارا او ال رةنياايت م كتااا البيااان ،وؽل ها أيضااا أن ادخاال
مطوةها لدراسيت األدليت الع لييت اله استادمها ا ن األنبارف م ت جيى ال را او وانرا اآلياو.

 - 1يهير :أ الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييت ،فا ل صاحل السامرائ  ،ص .94
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الفصل األول
القراءات بين قواعد القراء ومواقف النحاة في التوجيه واإلعراب
املبحث األول :القراءات وقواعد الصحة والقبول عند القراء.
املبحث الثاين :أنواع القراءات حسب سندها وعربيّتها ورمسها.
املبحث الثالث :مواقف النحاة من القراءات القرآنية توجيها وإعرابا.

المبحث األول :القراءات وقواعد الصحة والقبول عند القراء
توطئة:

القراء ابتداء من مطلع القرف الثالث 1مقاييس وضوابط جعلوا منها قواعد أساسية يف قبوؿ
اشرتط ّ
القراءة واعتبارها من الصحيح ادلتواتر أو من الشاذ ادلرفوض ،عربت عنها كتب القراءات بأركػاف القػراءة
ربرى الصحابة الكراـ الضبط والدقة يف إثبات القراءة وكتابتها يف ادلصػح سػواء
الصحيحة ،فبعد أف ّ
يف عهػػد أب بكػػر أثنػػاء اجلمػػع الوؿ حيػػث كػػاف االعتمػػاد علػػة اػػحة اللػػند والتػواتر واضػػحاً يف عمػ
زيد رضي ا﵁ عنه ،2كما أثبت مجع عثماف شرط العربية ،إذ جعػ لةػة قػريع معيػارا أساسػيا يف تػدوين
القراءة ،ويعد مجػع ادلصػح برسػت سلتلػ يف عهػد " 3،وموافقػة الصػحابة علػة فعلتػه تلػ كػاف دبثابػة
سن مبدأ آخر جيب أف تلتزـ به مجاعة القراء وهو موافقة ادلصح العثماين".4
كمػػا أ ّف ه ػ ادلوافقػػة عػػدت مػػن قبي ػ ا مجػػاع ال ػ ي ال جيػػوز خرقػػه ،وعليػػه قػػرر الق ػراء أ ّف أركػػاف
القراءة ال ميكن أف زبرج عن ثالثة وهي :التواتر واحة اللند ،وموافقػة رسػت ادلصػاح العثما يػة الػ
دوهنا عثماف ،ولو عن طريػ االحتمػاؿ ،وموافقػة العربيػة ولػو بوجػه مػن وجوههػا ادللػتعملة عنػد الع ػرب
ِ ٍ
ػت الْعربِيػةَ ولَػو بِوج ٍػه ،ووافَػ َقػت أَح َػد الْمص ِ
ِ
ػاح ِ الْعُثْ َما ِي ِػة
ويف ه ا يقػػوؿ ابن اجلػزريُ " :كػ ق َػراءَة َوافَػ َق ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ولَػ ِو ِ
ػوز َرد َهػػا َوَال َِِػ إِْ َك ُارَهػػا ،بَػ ْ ِهػ َػي ِمػ َػن
يحةُ ال ػ ِ َال َجيُػ ُ
َ ْ
احت َمػ ًػاال َو َ
اػػح َسػػنَ ُد َها فَ ِهػ َػي الْقػ َػراءَةُ الصػػح َ
ْال ِ
ِ
ِ
ب َعلَة الن ِ
اس قَػبُوُذلَا".5
ْ
َح ُرؼ اللْبػ َعة ال ِ َػَزَؿ ِبَا الْ ُق ْرآ ُف َوَو َج َ
وقػػد سػػار علمػػاء الق ػراءات علػػة ه ػ الض ػوابط والاػػوؿ لج ػ اػػحة الق ػراءة القرآ يػػة ،وحفاظػػا
علػػة سػػالمة قدسػػية صػػها مػػن أي قػػدح أو قػػد أو ا ػػاـ ،وعليػػه سػػأبا يف ه ػ ا ادلبحػػث مػػا يتعل ػ
بشروط احة القػراءة القرآ يػة ،سػندا وعربيػة ور ػا ،وأبػرز كيػ ػاقع القػراء قواعػد قبػوؿ القػراءة وسبييػز
الصحيح ادلقبوؿ ،من الشاذ وادلرفوض.

 - 1ينظر :النشر ،ابن اجلزري.34 /1 ،
 - 2ينظر :تاريخ ادلصح  ،عبد الفتاح القاضي ،ص  ،15وتاريخ القرآف ،زلمد سامل زليلن ،ص .137
 - 3ينظر :مناه العرفاف ،الزرقاين.258/1 ،
- 4ينظر :مواق النحاة من القراءات القرآ ية ،شعباف االح ،ص .20
 - 5النشر ،ابن اجلزري.9/1 ،
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أوال -القراءة القرآنية وقاعدة صحة السند والرواية:
يقصػػد بصػػحة اللػػند والروايػػة اتصػػاؿ سػػند الق ػراءة مػػن القػػارئ إ رسػػوؿ ا﵁  ،حبيػػث يرويػػه
العدؿ الضابط عن مثلػه ،حػ ينتهػي اللػند إ ادلعلػت الوؿ للقػراءة وهػو بينػا عليػه الصػالة واللػالـ.
ِِ
ِ
ط َع ْن ِمثْلِ ِػه َكػ َ ا َحػ
ي تِْل َ الْ ِقَراءَةَ الْ َع ْد ُؿ الضابِ ُ
قاؿ ابن اجلزريَ ":و َ
اح َسنَ ُد َها ،فَإ ا ػَ ْع ِِن به أَ ْف يَػ ْرِو َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ودةٍ ِعْن َػد ُه ْت ِم َػن الْةَلَ ِػط
ا لَػهُ َْْيػ َػر َم ْع ُػد َ
تَػْنتَ ِه َيَ ،وتَ ُكو َف َم َع َذلػ َ َم ْش ُػه َورًة عْن َػد أََّمػة َهػ َ ا الشػأْ َف الضػابِط َ
ِ
ِ
ض ُػه ْت1" .واحلقيقػة أف اللػند قاعػدة ومبػدأ عػاـ يف تلقػي علػوـ الػوحي خااػة كػالقرآف
أ َْو شلا َش ِبَػا بَػ ْع ُ
واللنة ،والعلوـ ا سالمية عامة 2ومن أبرزها القراءات القرآ ية ،حيث اعترب فيها احة اللند من أهػت
أركاهنا 3يأخ ها ك ُمتل ٍ وتلمي ٍ عن شيخه بلند متص ْري منقطػع ،بالصػورة اللفظيػة والصػوتية الػ
أقرأها جربي للنيب .
وقػػد كػػاف علمػػاء المػػة ا سػػالمية يعػػربوف عػػن اللػػند بعبػػارات كثػػرية ،4كلهػػا تدكػػد اهتمػػامهت باللػػند
وتوحي لنا اشرتاطه يف القػراءة القرآ يػة ،فقػد روى ابػن رلاهػد يف كتابػه اللػبعة أقػواؿ الصػحابة والتػابعا
ال ين أواوا باتباع اللند يف قراءة القرآف ومنها:5
قوؿ زيد بن ثابػت :القػراءة سػنة ،فػاقرءو كمػا ذبدو ػه .وقػاؿ عػروة بػن الػزبري :إف قػراءة القػرآف سػنة مػن
اللنن ،فاقرءوا كما أقرأسبو  ،ػ وروي عن الشعيب أ ه قاؿ" :القراءة سنة ،فاقرءوا كمػا قػرأ ّأولػوكت" ،وورد

عن زلمد بن ادلنكدر قوله :القراءة سنة يأخ ها اآلخر عن الوؿ.

كمػػا أ كػػر علمػػاء المػػة ا سػػالمية علػػة مػػن أر ػ اللػػند يف الق ػراءة ومل يعبػػأ بػػه ،ومػػن ذل ػ وقػػوؼ
العلم ػػاء ض ػػد أب بك ػػر زلم ػػد ب ػػن احلل ػػن ب ػػن مقل ػػت البة ػػدادي الػ ػ ي ك ػػاف عادل ػػا ب ػػالنحو والقػ ػراءات
والتفلري ،ولكنه اشرتط للقراءة موافقة رست ادلصح واحتها يف العربية ،ومل يعتمػد اللػند شػرطا يف
اػػحتها ،وخػال َ دب هبػػه مػػا أمجػػع عليػػه علمػػاء أمػػة ا سػػالـ ،فرفعػوا أمػػر إ اللػػلطاف ،حػ يػػرد إ
جػػادة الص ػواب ،ويتػػوب مػػن ضػػاللته ،قػػاؿ اخلطيػػب البةػػدادي يف ترمجتػػه.. .":شلػػا طعػػن عليػػه بػػه ،أ ػػه
عمد إ حروؼ من القرآف فخال ا مجاع فيها ،وقرأها ،وأقرأها علة وجػو  ،ذكػر أهنػا ذبػوز يف اللةػة
 - 1ينظر :النشر ،ابن اجلزري.13/1 ،
 - 2ودلي ذل ما روا مللت عن عبداف بن عثماف قاؿ :عت عبد ا﵁ بن ادلبارؾ ،يقوؿ" :ا سناد من الدين ،ولوال ا سناد
لقاؿ من شاء ما شاء".ينظر :احيح مللت ،باب ا سناد من الدين.15/1 ،
 - 3ينظر :مناه العرفاف ،الزرقاين.422/1.
 - 4ينظر :زلاضرات يف علوـ القرآفْ ،امن قدوري ،ص 135
 - 5ينظر ه القواؿ يف :اللبعة البن رلاهد ص  .51 ،50وزلاضرات يف علوـ القرآف ْامن قدوري.136 ،
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والعربيػػة ،وشػػاع ذل ػ عنػػه أه ػ العلػػت فػػأ كرو عليػػه ،وارتفػػع المػػر إ اللػػلطاف ،فأحضػػر  ،واسػػتتابه
حبضرة القراء والفقهاء ،فأذعن بالتوبػة ،وُكتِػب زلضػر بتوبتػه ،،وأورط فلػه يف مزلػة عظمػت ِبػا جنايتػه

علػة ا سػالـ وأهلػه ،وحػاوؿ إحلػاؽ كتػاب ا﵁ مػن الباطػ مػا ال يأتيػه مػن بػا يديػه وال مػن خلفػػه ،إذ
جع ػ له ػ ا حلػػاد يف ديػػن ا﵁ بلػػيق رأيػػه طريقػػا إ مةالطػػة أه ػ احل ػ  ،بتخػػري الق ػراءات مػػن جهػػة
1
البحث ،واالستخراج باآلراء دوف االعتصاـ والتمل بالثر ادلفرتض".
فهػ ا يػػدؿ علػػة احػرتاـ اللػػند واعتبػػار مبػػدأ مػػن ادلبػػادئ الػ ال جيػػوز التخلػػي عنهػػا يف قبػػوؿ الػػوحي
و ػ القػرآف شلػا يزيػد قػوة ويكلػبه منعػة ،وال يكػوف أمػر سػهال متنػاوال ،يف تبػدي أو ربريػ للكيفيػة
ال أ زله ا﵁ ِبا.
ومل يكت ػ العلمػػاء بصػػحة اللػػند ب ػ اشػػرتطوا مػػع اػػحته ت ػواتر وكثرتػػه ،وإ ه ػ ا ذهػػب مجهػػور
العلمػػاء 2مػػن ادلفل ػرين وعلمػػاء الق ػراءات والفقهػػاء وعلمػػاء أاػػوؿ الفقػػه ،ورجحػػه علمػػاء الق ػراءات يف
4
العصر احلديث ،3فقد اشرتطه الَّمة الربعة ،ومن جاء بعدهت كابن تيمية وابن عبد الػرب وابػن عطيػة
والزركشي ،5وارح به الةزايل يف ادللتصفة ،6وبه قاؿ الليوطي.7
وكا ػػت ح ػػة هػػدالء مقبولػػة عقػػال وواقعػػا ،ذل ػ لف القػػرآف كتػػاب مع ػػز بلفظػػه ومعنػػا  ،متعبػػد
بتالوته ،تعهد ا﵁ سبحا ه حبفظه ،فالعادة قاضية دلث ه ا الن أف ينق تواترا ،لف ا﵁ أ زلػه للعػادلا
عامة وأمر رسوله بتبليةه للناس كافة ،وعليه فهو كتاب يتلو اجلميع ويتعبد به اجلميػع في ػب أف ينقلػه
ِ
ِ ِ
ػب أَ ْف يَ ُكػو َف
عرب عن ه ا الزركشي بقولهَ ":ال ِخ َال َ
اجلمع ادلتواتر وقد ّ
ؼ أَف ُك َما ُه َػو م َػن الْ ُق ْػرآف َجي ُ
ِ
ِ ِ
ضعِ ِه وتَػرتِيبِ ِه فَعِْن َػد الْمحق ِِّق ِ
ِ
متَػواتِرا ِيف أَالِ ِه وأ ِِ
َي
َُ َ
ْ َ ْ
ػا م ْػن عُلَ َمػاء أ َْهػ ِ اللػنة َكػ َ ل َ أ ْ
َجَزاَّه َوأَما ِيف َزلَلِّه َوَو ْ َ ْ
ًَُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
اضيةٌ بِأَف ِمثْ َه َ ا الْ ِكتَ ِ
ِ
اب الْ َع ِزيػ ِز الػ ِي َال
ب أَ ْف يَ ُكو َف ُمتَػ َواتًرا فَإف الْع ْل َت الْيَق ِيِن َحاا ٌ أَف الْ َع َادةَ قَ َ
َجي ُ
َ
ِ ِ
احلػ ِّ الْمع ِ ػػز الْبػػاقِي علَػػة اػ َفح ِ
ِِ
اطػ ِمػػن ب ػ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ات
يَأْتيػػه الْبَ ُ ْ َ ْ
ػا يَ َديْػػه َوَال مػ ْػن َخ ْلفػػه َوأَ ػػهُ ا ْذلػَػادي ل ْل َخ ْلػ ِ إ َ َْ ُ ْ ُ َ َ َ َ
ِ
ط الْ ُم ْلػػتَ ِقي ِت فَ ُم ْلػػتَ ِحي ٌ أَال يَ ُكػػو َف ُمتَ ػ َػواتًِرا ِيف َذلِػ َ ُكلِّػ ِػه إِ ِذ
الصػ َػرا ُ
َا ػ ُ الػػدِّي ِن الْ َق ػ ِو ِط َو ِّ
الػػد ْه ِر ال ػ ي ُهػ َػو أ ْ
 - 1ينظر :تاريخ بةداد ،اخلطيب البةدادي ،610/2 ،والنشر ،ابن اجلزري ،17/1 ،وْاية النهاية ،ابن اجلزري.124/2 ،
 - 2اختل العلماء يف اشرتاط التواتر ،وميكن تقليمهت إ م هبا .ينظر :القراءات القرآ ية ،عبد احلليت قابة ،ص .161
 - 3ومنهت عبد احلليت قابة ،حيث فص ملألة التواتر يف حبثه القراءات القرآ ية ،ورجحه و ق عن سعيد الفةاين ه ا الرأي.
ينظر :القراءات القرآ ية ،عبد احلليت قابة ،ص .169 ،168
 - 4ينظر :شرح طيبة النشر ،النويري.120 ،119/1 ،
 - 5ينظر :الربهاف ،الزركشي.125/2 ،
 - 6ينظر :ادللتصفة ،الةزايل101/1 ،
 - 7ينظر :ا تقاف ،الليوطي.266/1 ،
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الدو ِ
اعي تَػتَػ َوافَػ ُر َعلَة َػ ْقلِ ِه َعلَة َو ْج ِػه التػ َػواتُِر َوَكْيػ َ َال َوقَػ ْد قَ َ
ػاؿ تَػ َعػا َ ﴿:إِنَّاا نَ نحا ُ نَا َّزلننَاا الا ْك نر َر َوإِنَّاا لَاوُ
َ
1
اَ
الر ُس ُ
لَ َحافِظُو َن ﴾ واحلفظ إمنا يتحق بالتواتر وقاؿ تعا ﴿ :يَاأَيُّا َها َّ
اَ ِاا ن َبْ َ
اول َاِّْا ن َااا أُنا ِز َل إِلَني َ
ال ِبسااالَ و ﴾  2والْػػب َالغُ الْعػػاـ إِمنػَػا هػػو بِػػالتػواتُِر فَمػػا َمل يػت ػػواتَػر ِشلػػا ُِ
ػادا
ػ
ق
َوإِ نن لَا ن تَا نع َلا ناَ فَ َمااا َاَِّّ نِا َ َ َ ُ
آحػ ً
َ
َ َ
َ َ
ُ َ َ َ ْ ََ َ ْ
َػ ْقطَع بِأَ ه لَيس ِمن الْ ُقر ِ
آف".3
ُ ُ ْ َ َ ْ
ومػػن هنػػا أسػػتنتن أف اػػحة اللػػند وت ػواتر شػػرط للق ػراءة عنػػد عامػػة علمػػاء المػػة ا سػػالمية ،كمػػا
أستنتن أ ػه مػن أهػت أركاهنػا الساسػية .فكػ قػراءة فقػدت هػ ا الشػرط ال ينظػر بعػد ذلػ لصػحتها يف
العربية ،وال يف موافقتها رست ادلصاح العثما ية.
ويتبا يل أيضا أف شرط احة اللند وتواتر من القيود ال أكلػبت الػن القػرآين بقراءاتػه ادلتػواترة
ادلختلفة دقة وأعطته مهابة عند القراء ،فبه يعرؼ الناقػ وبػه أيضػا تعػرؼ حالتػه ،وضػبطه وثقتػه وعدلػه
وأما ت ػػه فػ ػال ميك ػػن عن ػػدهت أف يك ػػوف ػ ػ القػ ػراءة ينل ػػب ه ػػوؿ أو ْ ػػري مع ػػروؼ ب ػػأي ح ػػاؿ م ػػن
القراءة سيكوف زلال للعبادة يتعبد بتالوته ،كما سػيأخ ويكػوف دلػيال علػة أحكػاـ
الحواؿ ،لف
الشارع يف مجيع شدوف ادلللما.
ومػػن بػػاب زيػػادة الدقػػة والضػػبط والتحػػري يف قػ القػراءة وإثبا ػػا زاد علمػػاء القػراءات شػػرطا آخػػر
لقبوذلا واعتمادها ،ويتمث يف موافقتها اللةة ال زؿ ِبا القرآف ،وهو الللاف العرب ادلبا.
ثانيا -القراءة وقاعدة اوافقة اللر ية:

تعػػد موافقػػة القػراءات للعربيػػة مػػن القواعػػد الساسػػية لقبوذلػػا عنػػد القػراء ،وادلقصػػود بقاعػػدة موافقػػة
العربيػػة ،هػػو أف يتواف ػ مػػا جػػاء يف الق ػراءة القرآ يػػة مػػن خص ػاَّ لةويػػة يف ادللػػتوى الصػػو والصػػريف
والنحوي مع ما تكلمت به العرب وما وجد يف كالمها ،ولو بوجه من الوجو  ،سواء أكػاف فصػيحا أو
أفصح ،لفّ القراءات القرآ ية هػي ادلػرآة الصػادقة الػ تعكػس الواقػع اللةػوي الػ ي كػاف سػاَّدا يف شػبه
اجلزيرة العربية قب ا سالـ ،4كما ميكن اعتبارها أا ادلصادر يف معرفة الله ات العربيػة ،فقػد ورد يف
يف القػػرآف ظ ػواهر اػػوتية وإعرابيػػة تعػػرب عػػن اخػػتالؼ القباَّ ػ العربيػػة يف ط ػ الكلمػػات ،وذل ػ مث ػ :

 - 1احل ر ،اآلية.9 :
 - 2ادلاَّدة ،اآلية.67 :
 - 3ينظر :الربهاف ،الزركشي.125/2 ،
 - 4ينظر :الله ات العربية يف القراءات القرآ ية ،عبد الراجحي ،ص .84
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التفخيت والرتقي والفتح وا مالة ،وربقي اذلمز وإبداله وتلػهيله ،وْػري ذلػ مػن الظػواهر الصػوتية الػ
سببت أوجه سلتلفة لقراءة اآلية الواحدة من القرآف الكرط وال مردها لله ات العربية.1

كما أف هناؾ آيات كثرية يف القرآف الكرط تدكد زوؿ القرآف بالللاف العرب ،ومنها قوله تعا  ﴿ :إِنَّاا
ِ 2
ِ
ل آيَاتُوُ قُا نرآنًا َع َرِيِّا لَِق نوٍم يَا نلَِّ ُمو َن ﴾ 3وقولو:
اب فُ ْ
صَِّ ن
أَنا َزلننَاهُ قُا نرآنًا َع َرِيِّا لَ َلَِّّ ُك ن تَا نلقُِّو َن ﴾ ﴿رَ ٌ
ِ
ِ
سااانًا َع َرِيِّااا ﴾ .4فه ػ اآليػػات وْريهػػا أكػػدت بصػػورة واضػػحة ػػزوؿ القػػرآف
﴿ َى ا َكا رَا ٌ
ااب ُا َ
ص ا ْد ٌَ ل َ
بالللاف العرب ،وعلة سنن العرب يف لةتها وطريقة كالمها.
وبناء علة ه ا التأكيد اشرتط القراء موافقة القراءة القرآ ية للةػة العػرب ولػو بوجػه ،سػواء أكػاف هػ ا
الوجه رلمعا عليه بػا النحػاة أـ سلتلفػا فيػه ،وسػواء أكػاف مشػهورا شػاَّعا أـ ْػري شػاَّع يف كػالـ العػرب
وه ا ح ال زبرج القػراءة عػن عػادة العػرب يف كالمهػا ،وِفػظ للقػراءة طبيعتهػا الكالميػة ادلعروفػة عنػد
العػػرب ،وال يقصػػد بوج ػ ػه العػ ػ ػربية القواعػػد النحويػػة ادلعياريػػة العقليػػة ال ػ وضػػعها النحػػاة العػػرب فيم ػػا
بعػػد ،ل ػػه يوجػػد يف قواعػػد النحػػو مػػا ال يوجػػد يف القػراءات الثابتػػة الصػػحيحة اللػػند ،والػواردة علػػة مػػا
تكلمت به العرب يف بعػ لةا ػا ،وعليػه لػيس مػا جيػوز عنػد النحػاة جيػوز يف القػراءات فكػت مػن قػراءة
شاذة ْري احيحة وافقت قواعػد النحػاة العػرب وقبلوهػا 5ومل يتػوفر فيهػا شػرط النقػ الصػحيح واػحة
6
ػب"
اللند ،ومن ه ا النػوع مػا أوردتػه كتػب التفلػري مػن أف احل ػاج بػن يوسػ كػاف يقػرأ بػالرفع "أح ُ
ِ
ايرتُ ُك ن َوأ نَاا ا َاو ٌ
ال
م ػػن قول ػػه تع ػػا  ﴿ :قُا ا نَ إِ نن َرا ااا َن آ َا ااا ُؤُر ن َوأَنانَا ااا ُؤُر ن َوإِ نوا ا َاوانُ ُك ن َوأَ نشَو ُ
ات ُك ا ا ن َو َعاا ا َ
ب إِلَي ُك ِا الَِّّ ِاو وبساولِ ِو و ِته ٍ
اقناَارفنا ُم َ ِ
ااد فِا
ابةٌ تَ نخ َ
سارِ ُ تَا نر َ
سَ
ََ ُ َ َ
ض نونَا َها أ َ
وىا َوت َج َ
َح َّ ن ن َ
َ ُ
اد َىا َوَا َ
ا نو َن َر َ
سابِيِِّ ِو فَاَارَّصااوا حَّاات يالنتِ الَِّّااوُ ِالَا ِرهِ والَِّّااوُ َال يا نها ِادَ الن َقااوم الن َع ِ
اسا ِاقي َ ﴾ 7وقػػد حلّنَػػهُ ِػة بػػن يعمػػر
نَ
َ
َ
ن َ
َ ُ َ َ َ
القػػارئ ،واعتػػرب الرفػػع ْػػري جػاَّز يف اآليػػة ل ػػه مل يثبػػت بػػه قػ اػػحيح وقػػد اتفقػػت كلمػػة القػراء علػػة

 - 1يعترب إبراهيت أ يس ظهور ا مالة يف قراءة محزة والكلاَّي وخل ادلنتشرة يف العراؽ ،كاف بلبب البيئة العراقية ال سكنتها
قباَّ عربية فصيحة عرفت ذل تها با مالة .ينظر :يف الله ات العربية ،إبراهيت أ يس ،ص .54
- 2يوس  ،اآلية.3 :
 - 3فصلت ،اآلية.4 :
 - 4الحقاؼ ،اآلية.23 :
 - 5ينظر أمثلة ه القراءات يف :القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ،زلمود أمحد الصةري ،ص .111
 - 6ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.18/3 ،
 - 7التوبة ،اآلية.24 :
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صب كلمة أحب ،مع العلت أ ه جيوز رفعهػا علػة مقتضػة قواعػد العربيػة علػة االبتػداء واخلػرب 1فيكػوف
أحب مبتػدأ خػرب مػا بعػد  ،وتكػوف اجلملػة اال يػة ادلتكو ػة مػن ادلبتػدأ واخلػرب يف زلػ صػب خػرب كػاف
وضػح أبػو حيػاف هػ ادللػألة
و ّأما ا ها علة ه ا ا عراب هػو ضػمري الشػأف ادلضػمر يف" كػاف" ،وقػد ّ
صِ
َحب ِلَ هُ َخبَػ ُر َكا َفَ .وَكػا َف ْ
فقاؿَ ":والْ ُقراءُ َعلَة َ ْ
َحػب بِػالرفْ ِعَ ،و َحلنَػهُ
وسػ َ يَػ ْق َػرأُ :أ َ
بأَ
ػاج بْ ُػن يُ ُ
احلَ ُ
ِ ِ
ػاع الْ ُقػػر ِاء النػ َقلَ ِػةَ ،وإِال فَػ ُهػ َػو
س ِمػ ْػن ِج َه ِػة الْ َعَربِي ِػةَ ،وإِمنػَػا ُه َػو لِ ُم َخالََفػ ِػة إِ ْمجَ ِ
َِْ َػى بْ ُػن يَػ ْع ُمػَػرَ ،وتَػ ْلحينُػهُ إيػػا ُ لَ ْػي َ
اخلَ َِػربَ ،وتَ ُكػػو ُف
ضػ ِػمريُ الشػأْ ِفَ ،ويػُْل َػزَـ َمػػا بَػ ْع َػد َها بِ ِاالبْتِػ َػد ِاء َو ْ
َجػاٌَِّز ِيف ِع ْلػ ِت الْ َعَربِيػ ِػة َعلَػة أَ ْف يُ ْ
ضػ َػمَر ِيف َكػا َف َ
ِ
صٍ
ب َعلَة أَ ػ َها َخبَػ ُر َكا َف.2".
ْ
اجلُ ْملَةُ ِيف َم ْوض ِع َ ْ
وهنػػاؾ قػراءات كثػػرية مػػن القػػرآف الكػػرط ثبتػػت عنػػد القػراء واػػح سػػندها وتػواترت القػراءة ِبػػا و قلػػت
عن رسػوؿ ا﵁  وهػو العػرب ،وقػرأ ِبػا العػرب اخللػ مػن اػحابته ،ولكػن النحػاة أ كروهػا وأبطلوهػا
وضػػعفوها 3وا م ػوا قارَّهػػا بػػاللحن والش ػ وذ ولع ػ مػػن أبػػرز المثلػػة الدالػػة علػػة ذل ػ تضػػعي النحػػاة
ِ
َّ َّ ِ
اام إِ َّن
ااءلُو َن ِاو َو ناأل نَب َح َ
س َ
قراءة محزة عندما خف لفظ الرحاـ من قوله تعػا َ ﴿ :واتَّا ُقوا الِّاوَ الاكَ تَ َ
الَِّّوَ َرا َن َعَِّني ُك ن بقِيبًا ﴾ .4قرأ محزة و ِ
الرحاـ بكلر ادليت وهو أمر ال جيوز يف العربية علة رأي النحاة
َ
النحاة البصريا 5 ،فمن القواعد الكلية عندهت والاوؿ النحوية الػ ال جيػوز اخلػروج عنهػا" :ال جيػوز
العط علة الضمري ا رور إال بإعادة اجلار ا ا كاف أو حرفا".6

 - 1ي كر علماء التفلري ومعربو القرآف أ ه جيوز يف أحب الرفع يف ْري القرآف ،أي إذا ورد مث ه ا الرتكيب يف
قاَّله احيحا وال يلَحن ،ويلتشهدوف علة ذل دبا أورد سيبويه يف الكتاب قوؿ الشاعر العرب:
ِ
إِ َذا مت َكا َف الن ِ ِ ِ
َانَ ُع.
اس اْنػ َفاف َشام ٌ
تأ ْ
وآخُر ُمثْ ٍن بِال ي ُكْن ُ
ت* َ
ُ
ُ
ينظر ه ادللألة يف :إعراب القرآف ،النحاس ،208/2 ،واجلامع لحكاـ القرآف ،القرطيب .95/8 ،وينظر استخداـ الشاهد
جلواز الرتكيب اللةوي ادل كور يف :الكتاب ،سيبويه ،71/1 ،وشرح ادلفص  ،ابن يعيع ،338/2 ،وشرح المشوين علة اللفية،
 .241/1والنحو الوايف ،عباس حلن.254/1 ،
 -2البحر ا﵀يط ،أبو حياف.392/5 ،
 - 3ينظر أمثلة ه القراءات يف :النشر ،ابن اجلزري ،10/1 ،ومواق النحاة من القراءات القرآ ية ،االح شعباف ،ص .24
4
 النلاء ،اآلية.1 : - 5خالفا البن مال وهو بصري وأبو حياف أيضا ،فقد رجحا م هب ضلاة الكوفة ،واعتربا ذل جاَّزا يف كالـ العرب و ظت
ابن مال القوؿ باجلواز يف ألفيته فقاؿ :وعود خاف لدى عط علة ضمري خف الزما قد جعال
لةوي يعترب

وليس عندي الزما إذ قد أتة يف النثر والنظت الصحيح مثبتا.

وقد احتن لقاعدته بأدلة ملموعة منها :فاليوـ قربت و ا وتشتمنا * فاذهب فما ب والياـ من ع ب .ينظر :شرح ابن عقي
علة اللفية ،240/3 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.499/3 ،
 - 6ينظر ه القاعدة يف :الاوؿ ،ابن اللراج .128/1 ،واللمع ،ابن جِن ،ص .97وا صاؼ ،ابن ال باري.379/2 .
00

ومل ينظػػر النحػػاة يف سػػند الق ػراءة وال فػػيمن ق ػرأ ِبػػا مػػن العػػرب الفصػػحاء ،وعلػػة رأسػػهت ادلعلػػت الوؿ
للقػػرآف الكػػرط وهػػو س ػيد ا زلمػػد ،فن ػراهت ينكػػروف الق ػراءة ال لشػػيء إال أهنػػا تعارضػػت ومل تتف ػ مػػع
قواعدهت.
اجلر ،وا موا محزة بػاللحن 1قػاؿ ابػن
و ظرا للقاعدة ادلنطقية العقلية ادلتقدمة ضع النحاة قراءة ّ
ضػػع َ هػ القػراءة َظَػًػرا إ َ العطػ علػػة ادلضػػمر
يعػػيع يف شػػرح ادلفصػ  " :فػػإف أكثػَػر النحػػويا قػػد َ
ادلخفػػوض" .2وقػػاؿ ابػػن عطيػػة " :ق ػرأ محػػزة ومجاعػػة مػػن العلمػػاء" -والرحػ ِػاـ" بػػاخلف عطفػػا علػػة
الضػػمري ،وادلعػػن عنػػدهت :أهنػػا يتلػػاءؿ ِبػػا كمػػا يقػػوؿ الرج ػ  :أسػػأل بػػا﵁ وبػػالرحت ،هك ػ ا فلػػرها
احللن وإبراهيت النخعي ورلاهد ،وه القراءة عند رؤساء ضلويي البصرة ال ذبوز ،ل ه ال جيػوز عنػدهت
أف يعطػ ػ ظ ػػاهر عل ػػة مض ػػمر سلف ػػوض ،ق ػػاؿ الزج ػػاج ع ػػن ادل ػػازين :لف ادلعط ػػوؼ وادلعط ػػوؼ علي ػػه
شريكاف ِ ك واحػد منهمػا زلػ اػاحبه ،فكمػا ال جيػوز :مػررت بزيػد وؾ ،فكػ ل ال جيػوز مػررت
ب وزيد ،وأما سيبويه فهي عند قبيحة".3
الحظ مػن خػالؿ كػالـ النحػاة أهنػت وضػعوا القاعػدة النحويػة حكمػا ،واعتنػوا بالتزامهػا والتقيػد ِبػا
وعارضػوا كػ مػػا خالفهػا مػػن كػػالـ عػرب فصػػيح ،ولػػو كػاف تنزيػ العزيػػز احلميػد ،الكػػالـ الػ ي ال يأتيػػه
الباط ػ مػػن بػػا يديػػه وال مػػن خلفػػه ،كمعارضػػتهت الصػػرِة للق ػراءة ادلتقدمػػة ،وهػػي ق ػراءة ق ػرأ ِبػػا كبػػار
التػػابعا أمثػػاؿ احللػػن البصػػري وقتػػادة ورلاهػػد الػ ين تلقوهػػا مػػن كبػػار قػراء الصػػحابة وهػػت ابػػن ملػػعود
واب ػػن عبػ ػػاس ،وهػ ػػدالء أخ ػ ػ وها مػ ػػن الرسػ ػػوؿ  ،فػ ػػال رلػ ػػاؿ لردهػ ػػا بلػ ػػبب قاعػ ػػدة متػ ػػأخرة وضػ ػػعها
رد
النحػػاة ،ولعػ هػ ا الػ ي يريػػد ابػػن يعػػيع عنػػدما أ كػػر عػػن زلمػػد بػػن يزيػػد ادلػػربد رد القػراءة " وقػػد ّ
زلمػ ُػد بػػن يزيػػد 4هػ القػراءة ،وقػػاؿ :ال َِربػ القػراءةُ ِبػػا .وهػ ا القػػوؿ ْػػريُ َم ْرضػ ّػي مػػن أب
أبػػو العبّػػاس ّ
ػاـ ثَِقػةٌ ،وال سػبي َ إ َرِّد َػ ْقػ ِ الثقػة مػع أ ّػه قػد قرأ ْ ػا مجاعػةٌ مػن ْػ ِري الل ْػبعة
العباس ،ل ّػه قػد رواهػا إم ٌ
كػ ػػابن ملػ ػػعود ،وابػ ػػن عبّػ ػ ٍ
ػاد َة
اهيت النخعػ ػػي ،وال َْع َمػ ػػع ،واحللػ ػػن البصػ ػػري ،وقَتػ ػ َ
ػاس ،والقاسػ ػػت ،وإب ػ ػر َ
5
ُ ٍِ
احت الروايةُ ،مل يكن سبي ٌ إ َرّدها".
ورلاهد .وإذا ّ
1
"و ْال َْرحاـ يقرأ بالنصب واخلف  .فاحل ة دلن صب :أ ه عطفه علة (ا﵁) تعا  .وأراد :واتقوا الرحاـ :ال
 قاؿ ابن خالويهَ :تقطعوها ،فه ا وجه القراءة عند البصريا ،لهنت أ كروا اخلف  ،وحلّنوا القارئ به .وأبطلو " .احل ة ،ابن خالويه ،ص .118
 - 2ينظر :شرح ادلفص  ،ابن يعيع.283/2 ،
 - 3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.5/2 ،
 - 4أبا العباس ادلراد به ادلربد ،وحيث أطلقه الكوفيوف فادلراد به ثعلب .ينظر :إ با الرواة ،علة أ با النحاة ،القفطي.242/3 ،
وادلزهر ،الليوطي.388/2 ،
 - 5ينظر :شرح ادلفص  ،ابن يعيع.282/2 ،
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و لتنتن من ك ما قلنا أف وجه العربية ادلقصود به عند علماء القراءات ،هو ا طار العػاـ للةػة
العرب وال ي ال جيوز سلالفته ،حبيث إذا خالفته القراءة ال صلػد ذلػا أي زبػرين مػن كػالـ العػرب ،أمػا إذا
اسػػتطعنا مح ػ اآليػػة علػػة معػػن معػػا ج ػاَّز يف العربيػػة ف ػ اؾ هػػو ادلقصػػود ،كتقػػدير اخلف ػ يف اآليػػة
اللابقة ال قرأ ِبا محزة :وبالرحاـ ،أو كوف الرحاـ رلرورا بالقلت أو ضلو ذل شلا يصػح فيػه التقػدير
ويلتقيت ادلعن يف الكالـ العرب ،1فأي تفلري ضلػوي يصػح بػه معػن الكػالـ علػة طريقػة العػرب فػ اؾ
هو الوجه ادلقصود من قوذلت" :موافقة العربية" .وليس ادلقصود ضابط النحو وقياسه ادلنطقي العقلي.
فلػروا القػراءة اللػابقة بتقػديرات جػاَّزة كمػا كػا وا
وقػد تأكػد عنػدي هػ ا ادلعػن دلػا وجػدت النحػاة ّ
يفلػروف الشػواهد الشػعرية ادلنقولػة عػن العػرب ،والػ مل يعػرؼ قاَّلهػا يف كثػري مػن الحيػاف ،ومػع ذلػ
وج ػػدت النح ػػاة يلتش ػػهدوف ويدول ػػوف ويق ػػدروف وال يعقب ػػوف عل ػػة الش ػػعر 2كم ػػا يعقب ػػوف عل ػػة الق ػراءة
ادلعروفػػة اللػػند ،وال ػ مل تقب ػ يف س ػ الق ػراءات القرآ يػػة إال بعػػد مػػا درس الق ػراء عربيتهػػا وفصػػاحة
لةتها.
ودلػػا كػػاف الضػػابط الوؿ لصػػحة القػراءة يتمثػ يف إثبػػات الػػن ومعرفػػة مػػن قػرأ بػػه ،ل نػػا إذا عرفنػػا
ذل ػ تأكػػد ا مػػن عربيّتػػه وفصػػاحته ،فػػال ميكػػن أف يُق ػرأ أو يَػ ْقػ َػرأَ الق ػراءة القرآ يػػة مػػن ال ِلػػن العربيػػة
فاللند سينتهي بنا إ قراء الصحابة وهت عرب خل وقد أخػ وا القػراءة عػن أبلػع العػرب وأفصػحهت
وهو الرسوؿ ، ،وه ا ادلنهن يف التلقي اعتمد عامة القراء ،والقاعدة عندهت إذا ثبػت اللػند واػح
النقػ  ،اعتمػػد وإف خالفػػت القػراءة قيػػاس العربيػػة ،قػػاؿ ا مػػاـ الػػداين ":وأَّمػػة القػراء ال تعتمػػد يف شػػيء
مػػن حػػروؼ القػػرآف علػػة الفشػػة يف اللةػػة والقػػيس يف العربيػػة ب ػ علػػة الثبػػت يف الثػػر والاػػح يف
النقػ  .والروايػػة إذا ثبتػػت عنػػدهت ال يردهػػا قيػػاس عربيػػة وال فشػػو لةػػة لف القػراءة سػػنة متبعػػة يلػػزـ قبوذلػػا
3
وادلصري إليها "
وكػالـ الػداين هػو الصػواب ،لف احلكػػت علػة الكػالـ العػرب مػن حيػػث اػحته ،البػد لػه مػن دليػ
من الكالـ الفصيح ال ي تكلت به العرب الفصحاء ومن هو أفصح من سيد ا زلمػد  الػ ي قَػ َػرأَ أو
 - 1ينظر التقديرات وادلعاين النحوية ال تتناسب مع وجه اخلف
 ،241/1والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.499/3 ،
 - 2حوؿ االستدالؿ بالشعر ا هوؿ القاَّ عند النحاة ،وتأوي الن الشعري لكي يتواف مع القاعدة .ينظر :الشاهد وأاوؿ
النحو يف كتاب سيبويه ،خدجية احلديثي ،ص  ،221وجدؿ الن والقاعدة قراءة يف ظرية النحو العرب ،با النموذج
واالستعماؿ ،رسالة دكتورا يف اللةة ،إعداد الطالب ،الما مالوي ،وإشراؼ أ.د سعيد هادؼ ،كلية اآلداب ،جامعة باتنة،
ص.45
 - 3ينظر :جامع البياف يف القراءات اللبع ،الداين ،51/1 ،وا تقاف ،الليوطي.259/1 ،
يف :ا صاؼ ،ابن ال باري ،379/2 ،والبياف ،ابن ال باري
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أَقَػر من قرأ ِب القراءة وْريها وهو ادلعصوـ ،ول نا إذا سػلمنا بالقواعػد النحويػة َح َك ًمػا علػة القػراءات

لردد ا الكثري من القراءات الثابتة لعدـ توافقها مع القاعدة ادلنطقية ال كا ت مػن وضػع البشػر ،فكثػري
من القواعػد وقػع حوذلػا النػزاع ومل يلػلت ِبػا النحػاة أ فلػهت ،ظػرا لعػدـ توافقهػا مػع ادلنقػوؿ عػن العػرب
ومػػن هنػػا جيػػب أف تكػػوف القػراءة الثابتػػة دلػػيال علػػة القاعػػدة النحويػػة ال العكػػس ،قػػاؿ الزرقػػاين " :فػػإف
علمػػاء النحػػو إمنػػا اسػػتمدوا قواعػػد مػػن كتػػاب ا﵁ تعػػا وكػػالـ رسػوله وكػػالـ العػػرب ،فػػإذا ثبتػػت قرآ يػػة
القػػرآف بالروايػػة ادلقبولػػة كػػاف القػػرآف هػػو احلكػػت علػػة علمػػاء النحػػو ومػػا قعػػدوا مػػن قواعػػد ،ووجػػب أف
يرجعوا هت بقواعدهت إليه ،ال أف رجع ضلن بالقرآف إ قواعدهت ادلخالفػة ضل ّكمهػا فيػه وإال كػاف ذلػ
عكلا لآلية وإراال لألا يف وجوب الرعاية".

1

ويدكػد لنػػا اشػرتاط موافقػة العربيػػة عنػػد القػراء سػن مبػػدأ احػرتاـ اللةػػة العربيػة ،وأ ػػه ال جيػػوز سلالفػػة
وجو العربية يف قراءة القرآف الكرط ،وينبئنػا هػ ا الشػرط علػة أف القػراءات ال ميكػن أف يتػداوذلا إال مػن
كا ت له دراية واسعة بالللاف العرب ال ي احتوى معظمه يف ه القراءات.
وبع ػد أف فصػػلت القػػوؿ يف الػػركن الثػػاين مػػن أركػػاف الق ػراءة الصػػحيحة مػػن حيػػث موافقػػة الللػػاف
العرب كما بينّت ،وقػد تعلػ بكلمػات القػرآف لفظػا ،آ لبيػاف الػركن الخػري مػن أركاهنػا ويتعلػ بضػبط
الكلمػػات القرآ يػػة كتابػػة وخطػػا وهػػو ادلقصػػود مػػن الرسػػت ،وهػ ا حػ تكتمػ رعايػػة القػّػراء يف قػ ػ
القراءة علة الوجه الصحيح الثابت ،ومن مث يأ اعتمادها وقبوؿ عربيّة لفظها ور ها.
ثالثا -القراءات وقواعد اوافقة الرس اللثمان :
 -1تلريف الرس اللثمان :
عنػػدما تتبعػػت اجل ػ ر الثالثػػي للفع ػ "بسا ا " يف ادلعػػاجت العربي ػػة وجدتػػه يطل ػ يف اللةػػة وي ػراد ب ػػه
2
اللػا والْ ِمػيت أ ِ
َح ُػد ُرَا
به
اد
ر
ي
كما
،
الثر
ضرب من اللري و وع منه ،قاؿ ابن فارس ":الػراءُ َو ِّ ُ َ ُ ْ
َا َػالف :أ َ
ْ
ب ِمػ َػن الل ػ ِْػري فَػ ْػالَو ُؿ الر ْسػ ُػت :أَثَ ػ ُػر الش ػ ْػي ِءَ .ويػُ َقػ ُ
ت إِ َ
ْالَثَػ ُػرَ ،و ْاآل َخ ػ ُػر َ
َي َظَػ ْػر ُ
ػاؿ تَػَر ْػ ُ
ض ػ ْػر ٌ
ػت ال ػػد َار ،أ ْ
رس ِ
وم َها".3كما يطل الرست علة ما تبقة من الثر قاؿ ابن منظورَ " :ور ْس ُت الدا ِرَ :ما َكا َف ِم ْن آثَا ِرَها
ُُ
4
َال ِا ػ ًقا بػػالَرض" ومنػػه أخ ػ أف معػػن اجل ػ ر الثالثػػي يف اللةػػة يعػػِن الثػػر البػػاقي ،ولع ػ الكتابػػة مػػن
الشياء ال تبقة أثرا داال علة ك شيء.
 - 1ينظر :مناه العرفاف ،الزرقاين ،422/1 ،ومواق النحاة من القراءات القرآ ية ،االح شعباف ،ص .26
 - 2ينظر :للاف العرب ،ابن منظور ،241/12 ،و يب اللةة ،الزهري ،293/12 ،واحاح العربية ،اجلوهري.1932/5 ،
 - 3ينظر :مع ت مقاييس اللةة ،ابن فارس.393/2 ،
 - 4ينظر :للاف العرب ،ابن منظور.241/12 ،
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أمػا الداللػة االاػطالحية ذلػ ا ادلركػب فقػد أطلقتػه الدراسػات القرآ يػة علػة " :الرسػت ادلخصػوص
ال ي كتبػت بػه حػروؼ القػرآف وكلماتػه ،أثنػاء كتابػة القػرآف الكػرط يف مجيػع مراحلػه الكتابيػة ،الػ كػاف
آخرها كتابته يف عهد عثماف رضي ا﵁ عنه".1
ويبدو أف الرست من خالؿ تعريفػه وإطالقػه يتكػوف مػن لفظػا ،فػإذا كػاف الرسػت يقصػد بػه اخلػط
والكتابة عامة ،فإف العثماين لبة إ عثماف رضػي ا﵁ عنػه ،2فعػادة إذ أطلػ الرسػت يف علػت القػراءات
يراد به "الوضع ال ي ارتضا عثماف رضي ا﵁ عنه يف كتابة كلمات القرآف وحروفه".3
وعليه فالرست العثمػاين هػو طريقػة كتابػة الكلمػات القرآ يػة يف ادلصػح الشػري والػ ال زبضػع
للرست ا مالَّي ،ب يعتمد فيها علة التلقي بالنظر يف ادلصاح ال لخها عثماف رضي ا﵁ عنه.
 -2نالة الرس اللثمان وشرطو ف القراءة القرآنية:

ظهرت بدايات الرست القرآين عندما تعددت أوجػه الكتابػة يف ادلصػاح القرآ يػة يف عهػد عثمػاف
رض ػ ػػي ا﵁ عن ػ ػػه دل ػ ػػا كت ػ ػػب ادلص ػ ػػاح بط ػ ػػرؽ متع ػ ػػددة يف الرس ػ ػػت ،فت ػ ػػوزع رس ػ ػػت الكلم ػ ػػات حل ػ ػػب
الق ػراءات ،فكػػاف تعػػدد الرسػػت إشػػارة منػػه إ تعػػدد الق ػراءات ال ػ أرسػػلها إ المصػػار ،4وبعػػد ذل ػ
الت الناس علة مدارسة الرسػت وكتابػة ادلصػاح القرآ يػة علػة الطريقػة الػ كتػب ِبػا الصػحابة رضػي
ا﵁ عػػنهت ،فكػػاف اهتمػػامهت برسػػت القػػرآف يػوازي اهتمػػامهت حبفظػػه وتفلػػري وتعليمػػه ،فقػػد سػػارع القػراء
من ػ وا ػػوؿ ادلص ػػاح إ المص ػػار وه ػػي الػ ػ ُكتِب ػػت يف ادلدين ػػة برعاي ػػة عثم ػػاف رض ػػي ا﵁ عن ػه ،إ
استنلػػاخها والتقيػػد دبػػا جػػاء فيهػػا حرفػػا حبػػرؼ وكلمػػة كلمػػة ،5وشلػػا سػػاعد علػػة ا تشػػار الرسػػت العثمػػاين
والتقيد به يف القراءة عامالف أساسياف را:
األول -ان ااب القراء ف األاصاب:

لقد كاف ا تشار القراء يف مكػة وادلدينػة والبصػرة والكوفػة والشػاـ مػن أجػ ا قػراء ،وتعلػيت النػاس
القػراءة القرآ يػػة ،مقيّػدا بػػالقراءة القرآ يػػة ادلدو ػػة يف ادلصػػح ادلبعػػوث مػػن طػػرؼ عثمػػاف ،فػػالقراء الػ ين
 - 1ينظر :رست ادلصح و قطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص .166
 - 2يقاؿ الرست العثماين أطل لبة إ عثماف بن عفاف رضي ا﵁ عنه ،ويلتعم يف الداللة علة رست القرآف بالطريقة ال كتب
ِبا يف عهد رضي ا﵁ عنه ،ينظر :رست ادلصح وضبطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص  .166ورست ادلصح با التوقي
واالاطالحات احلديثة ،شعباف زلمد إ اعي  ،ص 07
 - 3ينظر :الضبط ادلصحفي شأته وتطور  ،عبد التواب مرسي حلن الكرت ،ص .58
 - 4ينظر تعدد لخ عثماف واختالؼ رست الكلمات القرآ ية حلب القراءات يف :ادلقنع ،الداين ،ص  272وما بعدها .رست
ادلصح وضبطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص  ،128و ري الطالبا ،زلمد علي الضباع ،ص .101
 - 5ينظر رست ادلصح ْ ،امن قدور ،ص .163
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أرسػػلهت عثمػػاف كػػا وا يَػ ْػرُوو َف القػراءة القرآ يػػة ر ػػا ولفظػػا ،أي يعلّموهنػػا مشػػافهة ولفظػػا حػ تػػددى أداء

اوتيا احيحا ،كما يعلّموهنا كتابة وخطا ور ا ،فكاف قارئ ادلدينة يروي ما يف مصحفه لفظا ور ػا،
وق ػػارئ الش ػػاـ ي ػػروي م ػػا يف مص ػػحفه لفظ ػػا ور ػػا ،...فتع ػػدد الرس ػػت بتع ػػدد القػ ػراءة ،وشل ػػن اش ػػتهر يف
المصار ا سالمية بالرست افع بن عبد الرمحاف ابن أب عيت يف ادلدينة ،كما اشتهر بالرسػت يف البصػرة
قارَّها أبو عمرو بن العالء وكاف يف الكوفة محزة بن حبيب الزيات ،1حيث الحظ أف هدالء هت أَّمة
القراء يف ه المصار ،فربعوا يف أداء القػراءة مػن وجههػا الصػو والنحػوي كمػا برعػوا يف حفػظ اػور
كلما ا ر ا وخطا علة الطريقة العربية يف كتابة اللفظ العرب.
الثان  -تمسَ العقهاء لدم تواش اخالعة وط عثمان:

من المور ال ساعدت علة تثبيت واحرتاـ ما كتب يف ادلصح من قػراءات بالطريقػة العثما يػة
ادلميػزة عػػن الرسػػت القياسػػي ،2هػو مػػا قػػاـ بػػه فقهػاء المػػة ا سػػالمية مػػن ربػرط كتابػػة القػػرآف بةػػري الرسػػت
العثمػػاين علػػة اعتبػػار أف الرسػػت العثمػػاين رسػػت تػػوقيفي 3ال رلػػاؿ للعقػ فيػػه ،ولػػيس للصػػحابة دخػ يف
تكوين ر ه ،فكما أ ّف القرآف جاء مع زة بلفظه و ظمه فهو مع زة خبطه ور ه وطريقة كتابته.
 - 1ينظر :رست ادلصح ْامن قدور ،ص  ،165 .164ورست ادلصح وضبطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص .141
 - 2الرست القياسي هو تصوير الكلمة حبروؼ ه اَّها علة تقدير االبتداء ِبا ،والوق عليها ،وذل ا أثبتوا اورة رزة الوا
وح فوا اورة التنوين ،فإذا كتبت الكلمة كما ينط ِبا وف القواعد ا مالَّية للكتابة العربية ي الرست ر ا قياسيا ،وه ا الرست
كتب به النصوص العربية ْري القرآف ،حيث خيضع رست كلماته للقواعد ا مالَّية ،وقد وضعت فيه كتب خااة با مالء العرب،
منها :قواعد ا مالء ،لعبد اللالـ هاروف ،والواضح يف القواعد ا مالَّية أمحد الليد أبو ا د،...
وخيتل الرست العثماين مع الرست القياسي ،يف رست الكلمة فال تكتب كما ينط ِبا يف كثري من الحياف ،،كلفظ "الصالة"
تكتب "الصلوة" بالواو مع أهنا تنط بالل  ،وك ل لفظ "الزكاة" تكتب "الزكوة" .ومثلها منواة ومشكواة وكتابة سنت و عمت
ومعصيت ،بالتاء بدؿ اذلاء ،سنة و عمة ومعصية ،وزيادة حرؼ الل يف لذحبنه ،حيث تكتب لا ذحبنه ،وضلو ذل شلا ال خيضع
لقاعدة إمالَّية ،وإمنا رلاله علت الرست القرآين ال ي يعتمد التوقي يف كتابة الكلمة ،واالعتماد يف ر ها علة النق ال القاعدة.
ينظر :دلي احلرياف ،ص .64و ري الطالبا ،يف رست وضبط الكتاب ادلبا ،زلمد علي الضباع ،ص .27ورست ادلصح  ،عبد
احلي حلا الفرماوي ،ص .164
 - 3ذهب مجهور العلماء إ أف رست القرآف توقي وليس اجتهادا من الصحابة ،ب هو وحي من عند ا﵁ أمر به بيه وبلّةه
للصحابة فكتبو كما أمرهت الرسوؿ أف يكتبوا ،ول ا جيب عدـ سلالفته يف كتابة القرآف الكرط ،وذهب فري آخر إ أف كتابة
ادلصح ليلت توقيفاً ،في وز سلالفتها ،باعتماد القواعد ا مالَّية ،وم هب آخر توسط با ادل هبا يف رأيه فأوجب كتابة
ادلصح اآلف لعامة الناس علة االاطالحات ادلعروفة الشاَّعة عندهت ،وال ذبوز كتابته ذلت بالرست العثماين الوؿ ،لئال يوقع يف
اجلهاؿ ،ولكن جيب يف الوقت فله ا﵀افظة علة الرست العثماين كأثر من اآلثار النفيلة ادلوروثة عن سلفنا الصاحل.
تةيري من ّ
ينظر :الربهاف ،الزركشي ،379/1 ،ومناه العرفاف ،الزرقاين ،380/1 ،و ري الطالبا ،الضباع ،ص ،18ورست ادلصح
وضبطه عبد احلي حلا الفرماوي ،ص ،377ومقدمة تفلري ادلراْي.13/1 ،
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وقػػد اػػور لنػػا ه ػ ا ادل ػ هب أحلػػن تصػػوير ،أمحػػد بػػن ادلبػػارؾ الل لماسػػي ،عن ػدما ق ػ عػػن شػػيخه
العارؼ با﵁ سيدي عبػد العزيػز الػدباغ أ ػه قػاؿ" :رسػت القػرآف سػر مػن أسػرار ادلشػاهدة وكمػاؿ الرفعػة،
وهػػو اػػادر مػػن النػػيب ،ولػػيس للصػػحابة وال لةػػريهت يف رسػػت القػػرآف ،وال شػػعرة واحػػدة ،وإمنػػا هػػو
توقي من النيب الة ا﵁ عليه وسلت ،وهو الػ ي أمػرهت أف يكتبػو علػة اذليئػة ادلعروفػة بزيػادة اللػ ،
و قصاهنا وضلو ذل لسرار ال تدي إليها العقوؿ إال بالفتح الربػاين ،وهػو سػر مػن السػرار خػ ا﵁
به كتابه العزيز دوف ساَّر الكتب اللماوية ،فكما أف ظت القرآف مع ز فر ه مع ز أيضا".1
3
والقػػوؿ بوقفيػػة الرسػػت العثمػػاين م ػ هب مجهػػور فقهػػاء المػػة ا سػػالمية ،2وقػػد تقيػػد علمػػاء الق ػراف
عليه الفقهاء فأوجبوا اتباع رست ادلصح  ،وح روا من سلالفته يف حرؼ أو كلمة.
دبا
كما عد علماء الرست ،كتابة ادلصح بةري الرست العثماين ،خروجا عن إمجاع المة 4قػاؿ ادلػارِْن
يف دلي ػ احل ػرياف ":في ػػب علػػة ك ػ مػػن أراد كتابػػة مصػػح أف يكتبػػه علػػة مقتضػػة الرسػػت العثمػػاين
فػػإف كتبػػه علػػة مقتضػػة الرسػػت القياسػػي ،فقػػد خػػال الحاديػػث الػواردة يف طلػػب االقتػػداء بالصػػحابة
وخال ما أمجع عليه الصحابة ،وخرؽ إمجاع من بعدهت من علماء المة".5
و ظػرا ذلػ القػواؿ ادلتقدمػػة الػ ربػ ر النػػاس مػػن اخلػػروج عػػن الرسػػت التػػزـ النػػاس بػػه وجعلػػو يف ك ػ
مص ػػح مكت ػػوب ،واس ػػتمرت ادلص ػػاح ال تع ػػرؼ إال بر ه ػػا العثم ػػاين ،فلم ػػا ج ػػاء عص ػػر ت ػػدوين
الق ػراءات وسبييػػز ادلت ػواتر الصػػحيح منهػػا علػػة الشػػاذ والضػػعي جعل ػوا موافقػػة الرسػػت شػػرطا يف الق ػراءة
الصحيحة و صوا علة ذل بقوذلت " :أف تواف القراءة أحد ادلصاح العثما ية ولو احتماال".6

 - 1ينظر :ا بريز من كالـ سيدي عبد العزيز ،أمحد بن مبارؾ الل لماسي ،ص ،87ودلي احلرياف ،ادلارِْن ،ص .64
 - 2ينظر أقواؿ الفقهاء يف :ادلوسوعة الفقهية الكويتية.12/38 ،
 - 3ينظر مثال :الربهاف ،الزركشي ،379/1 ،وا تقاف ،الليوطي  ،،168/4ودلي احلرياف ،ادلارِْن ،ص .64
.- 4ينظر :دلي احلرياف ،ادلارِْن ص  ،64ورست ادلصح و قطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص .352
 - 5ينظر :دلي احلرياف ،ادلارِْن ،ص .64
 - 6ينظر :النشر ،ابن اجلزري.9/1 ،
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 -3اوافقة الرس وصوبىا ف المصاحف اللثمانية:

تكوف موافقة القراءة ادلروية مشافهة للمرسوـ وادلكتوب يف ادلصاح العثما ية من جهتا را:1

أ-الموافقااة ال حقيقيااة :وأطلػ عليهػػا ابػػن اجلػػزري ادلوافقػػة الصػػرِة ،وهػػي الػ يتوافػ فيهػػا اللفػػظ مػػع
الرست يف ك ادلصاح ادلكتوبة ،وميكن أف تكوف ه ادلوافقة يف اور ثالث:2

الصوبة األولت :أف تكوف الكلمة القرآ ية ،ليس ذلا يف اللفظ إال وجها واحدا ،ومل يرد من القراءة فيها
إال وجها واحدا أيضا ،ور ت بكيفية واحدة يف مجيع ادلصاح .
ومثاذلا:مجيع الكلمات القرآ ية ال مل يرد من القراءة ِبا إال وجها واحدا عند مجيع القراء وهو أكثر ما
يف القرآف.
الصاوبة الثانيااة :أف تكػوف الكلمػة ذلػػا يف اللفػظ أكثػر مػػن وجػه ،وقػػد ورد مػن القػراءات فيهػػا أكثػر مػػن

قراءة ،حلب ه اجلهات ادللفوظ ِبا ،وقد ر ت بطريقة سلتلفة يف ادلصح  ،حبيث صلد لك قػراءة
ما يوافقها ر ا ،فك قراءة زبتل عن الخرى ذلا ظري يف اللفظ وآخر يف الرست وميكن أف منث ذلػ
الصػػورة دبػػا اختلفػػت فيػػه مصػػاح المصػػار بالزيػػادة والنقصػػاف 3وتتضػػح لنػػا هػ الصػػورة يف الشػواهد
القرآ ية التالية:

ات و ناألَبض أ ُِع َّد ن ِ
نم َِّقاي َ ﴾
ض َها َّ
 قاؿ تعا َ ﴿:سا ِبعُوا إِلَت َا نِ ِع َرةٍ ِا ن َبْ ُك ن َو َتن ٍَّة َع نر ُالس َم َاو ُ َ ن ُ
ت لِّ ُ
﴾ 4حيث وردت يف مصاح أه ادلدينة والشاـ بةري واو قب اللا ،ويف ساَّر ادلصػاح الخػرى
الخػػرى بػػالواو قب ػ اللػػاَ ﴿ 5و َسااا ِبعُوا ﴾وك ػ مػػن الصػػورتا ادلرسػػومتا يف ادلصػػاح وردت ِبمػػا

4

القراءات ادلتواترة فقد قرأ افع ،وابن عامر بدوف واو ،وباقي القراء بػالواو 6فالػ ي أثبػت الػواو يف قراءتػه
قراءته وجد ا له اورة شلاثلة يف الرست للاَّر ادلصاح وال ي ح ؼ الواو يف قراءته وجد ا لػه اػورة
يف رست يف مصاح ادلدينة والشاـ ،ومن هنا قوؿ وافقت القراءة ما كتب يف ادلصح ربقيقا.

 - 1ينظر :أقلاـ موافقة القراءة للرست ِب ا التقليت يف :النشر ،ابن اجلزري ،11/1 ،ومناه العرفاف ،الزرقاين.419/1 ،
 - 2ينظر :رست ادلصح وضبطه ،عبد احلي حلا الفرماوي ،ص .151
 - 3قاؿ الداين " :باب ذكر ما اختلفت فيه مصاح أه احل از والعراؽ ،والشاـ ،ادلنتلخة من ا ماـ بالزيادة والنقصاف
ِ
وذ ْكر ك ما ورد يف القرآف من ه ا الباب من احلمد للناس" .ينظر :ادلقنع يف معرفة مرسوـ مصاح أه المصار ،ص .272
 - 4آؿ عمراف ،اآلية.133 :
 - 5ينظر :ادلقنع ،الداين ،ص .272
 - 6ينظر :النشر ،ابن اجلزري  ،242/2والبدور الزاهرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص .86
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ِ
َّ ِ
وى ِِإ نح ٍ
ان ب ِ
ِ
 قوله تعا َ ﴿ :و َّض َ الَِّّوُ
الساِ ُقو َن ناأل ََّولُو َن ا َ ال ُنم َهات ِري َ َو ناألَن َ
س َ
صا ِب َوالكي َ اتَّابَالُ ُ ن َ
ٍ
اَ الن َع ا ناوُش
ااب َوالِا ِادي َ فِ َيه ااا أََا ا ًدا َلِا َ
َعا انا ُه ن َوَب ُ
ض ااوا َعن ااوُ َوأ َ
َع ا َّاد لَ ُها ا ن َتنَّااات تَ نجا ا ِرَ تَ نحَا َه ااا ناألَنا َه ا ُ
2
ال َنل ِظي ُ﴾.1حيث صلد مصاح أه مكة بزيادة " ِمن" قبػ ربتهػا ،ويف سػاَّر ادلصػاح بةػري "مػن "
ول ل كا ت قراءة ابن كثري ادلكي ﴿ :تَ نج ِرَ ِا تَ نحَا َها ﴾ وباقي القراء بةري "من" 3ومث ه ا يقػاؿ
يف ك قراء اختلفت عن الخرى بزيادة أو قصاف كما بيّنت حيث إذ عرضت القراءة علػة ادلصػح
وجد ا اورة ا ثبات كما صلد اورة احل ؼ.
الصاوبة الثالثاة :أف تكػػوف الكلمػة القرآ يػة ذلػا أكثػر مػن وجػػه لفظػا ،وورد فيهػا مػػن القػراءات أكثػر مػػن

قراءة ،ولكن ر ت بوجه واحد ِتم ك القراءات ،ومثاله :نشرها بالبقرة عند قوله تعا َ ﴿ :وانظُنر
اف نُان ِا ا ُرَىا ﴾ .4فكلمػػة نشػػرها بر هػػا وتركيػػب حروفهػػا يصػػح لق ػراءة نشػػرها بػػالراء
إِلَاات ال ِنلظَا ِاام َر نيا َ

5

ادلهملة كما هي عند أْلب القراء ،كما تصح نشزها بالزاي ادلع مة كما هي عند عاات وابن عامر
عامر 5حيث الحظ يف ه ا ادلثػاؿ أف اػورة الكلمػة خبطهػا اػاحل لكػ مػن القػراءتا علػة حػد سػواء
ول ا كا ت ادلوافقة ارِة تامة.
ب-الموافقااة االح ماليااة :ويلػػميها بعضػػهت التقديريػػة ،وهػػي ال ػ ال يتواف ػ اللفػػظ ِبػػا مػػع الرسػػت

ادلوجود يف ك ادلصاح  ،ومثاذلا :قراءة من قرأ "مال يوـ الدين" بالل فقراءة هدالء موافقة للرسػت
ِ
احتمػػاال ،حيػػث أف الل ػ ح ػ فت مػػن ه ػ الكلمػػة اختصػػارا قػػاؿ ابػػن اجلػػزريَ ":وقَػ ْد تُػ َواف ػ ُ بَػ ْع ػ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ضػها تَػ ْق ِػديراَْ ،ضلػو (ملَػ َ يػػوـ الػدِّي ِن) فَِإ ػه ُكتِػب بِةَ ِػري أَلْػ ٍ ِيف َِ
مجيػ ِع
ُ َ ْ
ً َ َ ََْ
الْقَراءَات الر ْس َت َْربقي ًقػاَ ،ويػُ َواف ُقػهُ بَػ ْع ُ َ
ػاح ِ  ،فَِقػػراءةُ ْ ِ ِ ِ
ِ
الْمصػ ِ
ػب َملِػ ِ النػ ِ
ػاسَ ،وقِػ َػراءَةُ ْالَلِػ ِ ُْزلتَ َملَػةٌ تَػ ْقػ ِػد ًيرا َك َمػػا
َ َ
احلَػ ْ ؼ َْربتَملُػػهُ َزبْفي ًفػػا َك َمػػا ُكتػ َ
ََ
6
ِ
ُكتِ ِ
ت ِ
ِ ِ
ص ًارا" .
ب َمال َ الْ ُم ْل ِ  ،فَػتَ ُكو ُف ْالَل ُ ُح فَ ْ
اخت َ
َ
وعليػػه فك ػ مػػا وج ػد العلمػػاء احتمػػاال للق ػراءة ِويػػه الرسػػت وميكػػن توجيهػػه دلعػػن تصػػح بػػه اآليػػة إال
اعتػػربت القػراءة اػػحيحة وهػ ا معػػن قػػوؿ القػراء ػ وافقػػت الرسػػت ولػػو احتماال ػ أي :التقػػدير احلااػ
الػ ي ال خيتلػ مػػع روايػػة الكلمػػة ،وهػ ا كلػػه يػػدؿ علػػة فهػػت الصػػحابة اجلػػت عنػػد التػػدوين والكتابػػة يف
 - 1التوبة ،اآلية100 :
 - 2ادلقنع ،الداين ص .276
 3ينظر :النشر ،ابن اجلزري ،280/2 ،والبدور الزاهرة عبد الفتاح القاضي ،ص .171
 - 4البقرة ،اآلية.259 :
 - 5ينظر :النشر ،ابن اجلزري ،231/2 .50/1 ،والبدور الزاهرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص .66
- 6ينظر :النشر ،ابن اجلزري.11/1 ،
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عهػػد عثمػػاف رضػػي ا﵁ عنػػه عنػػدما جػػردوا الكلمػػات مػػن الػػنقط والشػػك  ،ليقبػ الرسػػت مجيػػع القػراءات
ِ
ِ ِ
ال قرأ ِبا ينا  قاؿ ابن اجلزري " :وقَ ْد تُػوافِ ِ
ػار الل ِػه
َ َ ُ ْ
اخت َالفَ ُ
ػات الْق َػراءَات الر ْس َػت َْربقي ًقػا َْضل َػو أ ْ َ
صُ
ِ
ِ
ػت لَػ َ َوَْضلػ َػو ذَلِػ َ ِشلػػا يَػ ُػدؿ َذبَػػرُد ُ َع ػ ِن ال ػنػ َق ِط َوالش ػ ْك ِ
َوَ َادتْػػهُ الْ َم َالَّ َك ػةَُ ،ويَػ ْةفػ ْػر لَ ُكػ ْػت َويَػ ْع َملُػػو َف َوَهْيػ َ
وح ْ فُه وإِثْػباتُه علَة فَض ٍ ع ِظي ٍت لِلصحاب ِة  -ر ِضي اللػه عػْنػهت ِ -يف ِع ْلػ ِت ا ْذلِ ِ
ػاء َخااػةً ،وفَػ ْهػ ٍت ثَاقِ ٍ
ػب
ْ َ
ََ َُ َ ُ َ
َ
َ َ َ َ ُ َ ُْ
َ
ِ 1
ِ
ِ
اه ْت َوفَضلَ ُه ْت َعلَة َساَِِّر َه ِ ِ ْالُمة".
ِيف َْربقي ِ ُك ِّ ع ْل ٍت ،فَ ُلْب َحا َف َم ْن أ َْعطَ ُ
و لػػتنتن مػػن كػ الػ ي سػػب عرضػػه مػػن أقػػواؿ العلمػػاء وتفصػػيلهت لشػػرط الرسػػت ،وجعلػػه ركنػػا ال
جيوز التخلي عنه يف قبوؿ القراءة واعتمادها ما يلي:
أف اش ػرتاطهت للرسػػت يعتػػرب مػػن القواعػػد ال ػ تػػدؿ علػػة التحػػري والدقػػة يف قبػػوؿ الػػنّ القػػرآين مثّاعتمادها وروايتها.
 يدكد اعتماد الق ّػراء علػة الرسػت عربيػة القػراءة ،إذ كػاف الصػحابة الػ ين كتبػوا أوؿ مػرة كتبػوا علػة مػايوافػ الللػػاف العػػرب ،بعػػدما جعل ػوا أفصػػح الله ػػات وهػػي ذل ػػة ق ػريع ادلعيػػار الساسػػي ال ػ ي جيػػب
العودة إليه عنػد االخػتالؼ يف توثيػ الػن وكتابتػه .وذلػ بػأمر مػن اخلليفػة عثمػاف الػ ي ينلػب إليػه
الرست.
 الحظ ترابطػا بػا شػرط العربيػة وشػرط الرسػت شلػا يػوحي لنػا بقػوة احلفػاظ علػة اػيةة الػن القػرآينادلنقوؿ إلينا لفظا ور ا ،حيث كا ت الكلمة يف ر ه ربمػ عػدة أوجػه يف قراء ػا يتطػاب فيهػا ادلرسػوـ
مع ادللفوظ ادلنقوؿ باللند الصحيح.
وهكػ ا كػػاف اللػػند والعربيػػة والرسػػت أركا ػا ثالثػػة للقػراءة ادلقبولػػة الصػػحيحة ،وحيثمػػا اختػ شػػرط
كا ت القراءة شاذة ،ال ميكن َعدها من القراءات الثابتة ادلتواترة سبعا أو عشرا ،وإمنا اعتن ِبػا العلمػاء
يف جا ب آخر ،ف معوها  ،2واسػتخدموها دلعػاف ضلويػة يف إعػراب القػرآف أو معػاف تفلػريية عنػد شػرح
اآلي ػػات القرآ ي ػػة وربليػ ػ مواض ػػيعها كم ػػا اس ػػتعاف ِب ػػا بعػ ػ الفقه ػػاء يف بي ػػاف بعػ ػ ادللػ ػاَّ الفقهي ػػة
 - 1النشر ،ابن اجلزري.11/1 ،
 - 2استنت ت ه ا من خالؿ مطالع لكتب التفلري علة اختالفها وتنوعها مث تفلري الطربي ،تفلري ابن عطية ،والبحر ا﵀يط
لب حياف وك ا كتب أحكاـ القرآف ال تُعن باستخراج احلكت الفقهي من اآليات ومنها أحكاـ القرآف البن العرب ،واجلامع
لحكاـ القرآف للقرطيب ،ومل يكن معربو القرآف وعلماء النحو أق اهتماما جبمع القراءات الشاذة وبياف أثرها علة ا عراب ،حيث
صلد قراءات ابن عباس ورلاهد بصورة جلية واضحة يف إعراب النحاس ،ول ا كاف لبع ادلعاارين اهتماـ بتوجيه القراءات الشاذة
وتوجيهها النحوي ،دلعرفة ادلزيد عن أحكاـ القراءات الشاذة ،ينظر :القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي زلمود أمحد الصةري
ص.77
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ولػ ل صلػد الكثػػري مػن القػراءات الشػػاذة يف كتػب معػػاين القػرآف ،أو مصػادر التفلػػري القػرآين ،أو كتػػب

الحكاـ الفقهية ادللتنبطة من القرآف كا ت دليال علة أحكاـ شرعية.1
كما كاف للعم ِب الركاف دور يف تقليت القراءات وبياف أ واعها سواء علة اعتبار اللػند أو
اعتبار وجه العربية والرست شلا أتيح لعلماء القرآف أف ي كروا أ واعا سلتلفة للقراءات .وهػو مػا سػنعرفه يف
ادلبحث ادلوايل.

 - 1من المثلة علة ذل استدالؿ العلماء يف باب ادلرياث علة أف ادلراد من الخ والخت را الخوة لـ ،وذل يف قوله
اعتماد علة قراءة شاذة "وله أخ أو
ت " [النلاء ،اآلية ،]12 :وه ا
تعا َ " :وإِ ْف َكا َف َر ُج ٌ يُ َور ُ
ٌ
ث َك َاللَةً أَ ِو ْامَرأَةٌ َولَهُ أ ٌ
ُخ ٌ
َخ أ َْو أ ْ
أخت من أمه" فكا ت زلددة لنوع الخوة خااة وأف ادلرياث يف الشريعة ا سالمية جع أ واع ا خوة كلهت من الورثة .ينظر:
اجلامع لحكاـ القرآف ،القرطيب.78/5 ،
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المبحث الثاني :أنواع القراءات حسب سندىا وعربيّتها ورسمها

إذا تتبعنا األركاف اليت فصلنا القوؿ فيها يف ادلبحث السابق ،صلد بعض القراءات تتوفر على ٚتيع
األركاف والشروط من صحة السند وموافقة العربية ومطابقة الرسم ،وقراءات كثَتة ال تتوفر على ىذه
الشروط ،وبعض آخر توفر فيو وجو العربية والرسم ومل يتوفر لو صحة السند أو تواتره ،فقد نقلت
قراءات مل يقبلها القراء ،بسبب ضعف سندىا أو عدـ تواتره ،أو ألهنا مل توافق العربية أو الرسم ،وبناء
يبُت لنا
على ىذه الشروط واألركاف تنوعت القراءات وتعددت ،ومن مثّ فإ ّف معرفة أنواع القراءات ّ
سأفصل القوؿ يف أنواع القراءات
الصحيح من الشاذ والضعيف بالصور ادلوجودة عمليا ،ولذلك
ّ
حسب األركاف والشروط ادلتقدمة.
أوال -أنواع القراءات حسب سندىا:

السند إما أف يكوف سندا متواترا ،أو آحادا ،أو منقطعا ،أو منعدما ،وقد تتبع العلماء القراءة
1
بالنظر إىل سندىا ،وأثبتوا لنا ستة أنواع وىي:

 -1القراءة المتواترة:

وىي القراءة اليت رواىا ٚتع عن ٚتع ال ؽلكن تواطؤىم على الكذب عن مثلهم ،وؽلكن أف ؽلثل
ذلذا النوع ٔتا اتققت الطرؽ يف نقلو عن القراء السبعة ،وىذا ىو الغالب يف القراءات القرآنية.

 -2القراءة المشهورة:

وىي اليت صح سندىا بأف رواىا العدؿ الضابط عن مثلو واعتمد يف ضبطها ونقلها ،ووافقت
العربية ،ووافقت أحد ادلصاحف العثمانية يف رمسها ،ونقلت عن األئمة السبعة أو العشرة أـ غَتىم من
األئمة ادلقبولُت ،واشتهرت عند القراء فلم يعدوىا من الغلط وال من الشذوذ ،إال أهنا مل تبلغ درجة
ادلتواتر ،ومثاذلا القراءة اليت اختلقت الطرؽ يف نقلها عن السبعة فرواىا بعض الرواة عنهم دوف بعض.
مثل :ما انقرد بو ورش من طريق األزرؽ عن نافع ادلدين.
 -3القراءة الصحيحة السند والمخالفة للرسم أو العربية:
ؼ عنها بسبب وجو غَت معروؼ عربية
وىي اليت مل تبلغ درجة عالية يف الشهرة ،عند القراء ،وعُ ِز َ
ورمسا ،وحكمها أنّو ال يقرأ هبا ،وال يعتقد أهنا قراءة ،وال أ ّهنا من القرآف ،وتسميتها قراءة من باب
نقلها ومساعها عن الثقات.

 - 1ينظر :اإلتقاف ،السيوطي ،264 ،258/1 ،ومناىل العرفاف ،الزرقاين.429/1 ،
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ومن أمثلة ىذا النوع ،قراءة" :متكئُت على رفارؼ خضر وعباقري حساف" 1يف قولو تعاىل:
َّكئِين َعلَى رفْ ر ٍ
ِ
ي ِحس ٍ
ان ﴾ ،2ومن أمثلتو أيضا ما ورد يف سورة التوبة ،من
ف ُخ ْ
﴿ ُمت َ
ض ٍر َو َع ْب َق ِر ٍّ َ
ََ
ول ِمن أَنْ ُف ِس ُكم َع ِز ٌيز َعلَْي ِو م َ ِ
ُّم
اء ُك ْم َر ُس ٌ ْ
َ
اعنت ْ
ْ
وصف للرسوؿ مع أتباعو .يف قولو تعاىل ﴿ :لََق ْد َج َ
ح ِريص علَي ُكم بِالْم ْؤِمنِين رء ٌ ِ
يم﴾ ،3حيث قرئت" من أن َقسكم" 4بقتح القاء.
وف َرح ٌ
َ ٌ َ ْ ْ ُ َ َُ
 -4القراءة الشاذة:
وىي القراءة اليت مل يصح سندىا ومل تثبت ،وشذت يف النقل ومثاذلا " :فاليوـ ننحيك ببدنك

ك آية" 5باحلاء ادلهملة وفتح الالـ من كلمة خلقك وذلك يف قولو تعاىل ﴿ :فَالْيَ ْوَم
لتكوف دلن خلَ َق َ
ك آيَةً﴾.6
ك لِتَ ُكو َن لِ َم ْن َخ ْل َف َ
يك بِبَ َدنِ َ
نُنَ ِّج َ
 -5القراءة الموضوعة:

وتتمثل فيما ينقلو غَت الثقة ،شلا ال حصر لو يف كتب الشواذ ،ومن أمثلة ىذا النوع تلك القراءات
اليت وضعها وٚتعها زلمد بن جعقر اخلزاعي ونسبها إىل أيب حنيقة ،مث نػَ َقلَها عْنو أَبو لْ َق ِ
ِل
اس ِم ا ْذلَُذِ ُّ
ّ َ َُ ُ
شى اللَّوَ ِم ْن
اء "يف قولو تعاىل﴿ :إِنَّ َما يَ ْخ َ
كما يف قراءتو لقظ اجلاللة " اللَّوُ "بالرفع َونَ ْ
صبِو " الْعُلَ َم َ
ِ ِِ
ور ﴾ ،7فيالحظ ابتداء أ ّف القراءة هبذه الصيغة اإلعرابية تتعارض مع
عبَاده الْعُلَ َماءُ إِ َّن اللَّوَ َع ِز ٌيز غَ ُف ٌ
قاعدة احلصر يف العربية ،كما أ ّف معٌت القراءة هبذه الصيغة ال يتماشى مع ادلقصد الكلي للنص
القرآين اعتقادا فادلعٌت العقدي الذي غلعل اخلشية من ا﵁ وحده واخلوؼ منو عز وجل يكوف دلن آمن
وتبصروا بنور اإلؽلاف وصقاء العقيدة ،يدؿ على ىذا التوجيو
بو ،ويزداد خوفا منو العلماء الذين تعلّموا ّ
ِ َّ ِ
ت قُلُوبُ ُه ْم ﴾ ،8وعليو فرفع لقظ اجلاللة يوحي
ين إِ َذا ذُكِ َر اللَّوُ َو ِجلَ ْ
قولو تعاىل﴿ :إنَّ َما ال ُْم ْؤمنُو َن الذ َ
 - 1ىذه قراءة نسبت إىل عثماف رضي ا﵁ عنو ،ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف ،72/10 ،وا﵀رر الوجيز ،ابػن عطيػة.236/5 ،
واعترب الزسلشري عباقري ال وجو لصحتو ،ينظر :الكشاؼ.454/4 ،
 - 2الرٛتاف ،اآلية .76
 - 3التوبة ،اآلية.128 :
 - 4وىي قراءة عبد ا﵁ بن قسيط ادلكي من أن َقسكم بقتح القاء من النَػ َقاسة ،ورويت عن النيب وعن فاطمة وابن عبػاس رضػي
ا﵁ عنها ،ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية  ،100/3وزاد ادلسَت ،ابن اجلوزي ،313/2 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.533/5 ،
5
ي :نػن ِّحيػػك بِ ْ ِ
ػاء الْمهملَػ ِػة ِمػػن التَػْن ِحيػ ِػة .ورِويػػت عػ ِن ابػ ِن مسػػع ٍ
ود أيضػػا .ينظػػر:
 وىػػي قػراءة أ َيُيبَ ،وابْػ ُػن ال َسػ َػمْيػ َق ِعَ ،ويَِزيػ ُػد الْبَػ ْربَػ ِر ُّ َُ َ
َ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
احلَػ ُ ْ َ َ
البحر ا﵀يط ،أبو حياف  .103/6وزاد ادلسَت ،ابن اجلوزي.348/2 ،
 - 6يونس ،اآلية.92 :
 - 7فاطر ،اآلية.28 :
- 8األنقاؿ ،اآلية. 2 :
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بوضع القراءة 1وىذا النوع الذي وضع ال يعتد بو وال يعترب واألصل عدـ قرآنيتو ،وعدـ ثبوتو إذ
األصل السند والتواتر وال وجود لكليهما.
 -6القراءة المدرجة:

وىو نوع أضافو السيوطي ومساه الشبيو بادلدرج 2على طريقة ا﵀دثُت يف رواية احلديث 3وىو ما
يدرج يف القراءة ويدخلها على وجو من التقسَت ،وبياف معناىا ،مث تروى على أهنا قراءة ،وىذا النوع
كثَت جدا سببو التوىم يف النقل ،وعدـ التمييز بُت الذي يعطى قراءة وما يلقن تقسَتا وبيانا للمعٌت
مث إف بعضا من الصحابة كتب التقسَت مع النص القرآين ،على اعتبار أنو ُؽليّز القرآف من التقسَت فلما
لََقنَو إىل غَته اعتربه قراءة ،وقد ذكر ابن اجلزري أهنم كانوا يكتبوف التقسَت ،أو يذكروف التقسَت عقب
القراءة فهم بالنسبة إليهم ػ ػ أي الصحابة ػ ؽلُيزوف بُت القرآف وغَته من كالـ البشر فقاؿُ " :رَٔتَا
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َيب - قُػ ْرآنًا فَػ ُه ْم ِآمنُو َف
يُ ْدخلُو َف التَػ ْقس ََت ِيف الْقَراءَة إِ َ
َه ْم ُزلَ ِّق ُقو َف ل َما تَػلَق َْوهُ َع ِن النِ ِّ
احا َوبَػيَانًا ألَنػ ُ
يض ً
ِم َن ِااللْتِبَ ِ
ض ُه ْم يَكْتُبُوُ َم َعوُ" 4ومن أمثلة ىذا النوع ما صلده يف آية البقرة ،اليت تقصل
اس َوُرَٔتَا َكا َف بَػ ْع ُ
أحكاـ احلج ،حيث بُت ا﵁ تبارؾ وتعاىل ما غلب أف يتحلى بو احلاج من سلوؾ خاصة عند الوقوؼ
ض ًًل ِم ْن َربِّ ُك ْم ﴾ 5بزيادة
اح أَ ْن تَ ْبتَ غُوا فَ ْ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
بعرفة كأىم ركن من أركانو ،فيقوؿ ﴿ :لَْي َ
 - 1ىذه القراءة موضوعة وال سند ذلا على وجو رفع لقظ اجلاللة ،ونصب العلماء ،وإف كاف أصل تركيب اجلملة يف العربيػة يتقػدـ
فيو القاعل عن مقعولو ،وقد يتػأخر القاعػل وجوبػا عػن مقعولػو إذا كػاف زلصػورا ب ػػ" :إ ظلػا" أو بػػ" :إالّ" لغػرض بالغػي يقيػده احلصػر
وىو شلا جعل الزسلشري ال يعقب على سند القراءة وإظلا نسبها لعمر بن عبد العزيز وتعامل معها معاملة القراءة الصحيحة ،فقػاؿ:
"فإف قلت :فما وجو قراءة من قرأ إَِظلا َؼلْشى اللَو ِمن ِع ِ
بادهِ الْ ُعلَماءَ وىو عمر بن عبد العزيز وػلكى عن أىب حنيقة؟ قلػت :اخلشػية
َ ُ ْ
يف ىذه القراءة استعارة ،وادلعٌت :إظلا غللهم ويعظمهم ،كما غلل ادلهيب ادلخشى من الرجاؿ بُت الناس" .وقد تعقبو علماء القراءات
والتقسَت ،وبيّنوا أنو ال وجو ذلذه القراءة ،وىي موضوعة ال أصل ذلا حىت يف الشواذ ،وإف تكلػف الزسلشػري يف توجيههػا ،وقػد بػرؤوا
أيب حنيقة وعمر بن عبد العزيز من ىػذه القػراءة .ينظػر :البحػر ا﵀ػيط ،أبػو حيػاف ،31/9 ،واإلتقػاف السػيوطي ،263/1 ،والنشػر
ابن اجلزري ،16/1 ،والكشاؼ ،لزسلشري.311/3 ،
2
ِ
يث الْمػ ْدرِج وىػػو مػػا ِزيػ َػد ِيف الْ ِقػػراء ِ
ِ ِ
احلػ ِػد ِ
ات َعلَػػى َو ْجػ ِػو التَػ ْق ِسػػَت" .ينظػػر:
ُ َ َُ َ َ
س يُ ْشػب ُهوُ مػ ْػن أَنْػ َػو ِاع َْ
"وظَ َهػ َػر ِِل َسػػاد ٌ
 يقػػوؿ السػػيوطيَ :ََ
اإلتقاف ،السيوطي.265/1 ،
 - 3اإلدراج لغػػة اإلدخػػاؿ ،وأدرجػػو أدخلػػو ،وادلػػدرج يف اصػػطالح ا﵀ػػدثُت ،ىػػو احلػػديث الػػذي أُدرج وأُدخػػل يف سػػنده أو متنػػو مػػا
ليس فيو ،وىو قسم من أقساـ احلديث الضعيف ،ويكوف اإلدراج يف السند كمػا يكػوف يف ادلػن ،وصػورتو يف الغالػب أف يػ ْد ِخ َل يف
صل ،فيتوىم من مسع النص أنو من كالـ رسوؿ ا﵁ ،فَتوى على أنو حديث .ينظر :علوـ احلديث
متنو أو سنده ما ليس منو بال فَ ْ
ومصػػطلحاتو .صػػبحي الصػػاح ،ص  ،244وفػػتح البػػاقي يف شػػرح ألقيػػة العراق ػي ،زكريػػاء األنصػػاري .275/1 ،ومػػادة "درج" يف:
لساف العرب ،ابن منظور.269/2 ،
 - 4ينظر :النشر ،ابن اجلزري.32/1 ،
 - 5البقرة ،اآلية.198 :
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1

قاؿ أبو حياف " :و ْاألَوَىل جعل ى َذا تَػ ْق ِسَتاِ ،ألَنَو ُسلَالِ ِ ِ
صح ِ
ف
ٌ
َ ْ َْ ُ َ
ً ُ
ف ل َس َواد الْ ُم ْ َ

لقظ "يف مواسم احلج
ت َعلَْي ِو ْاألَُمةُ 2 ".وىذا صحيح خاصة يف القراءات الواردة عن ابن عباس وابن مسعود
الَ ِذي أ ْ
َٚتَ َع ْ
وغَتىم شلن اشتغل بالتقسَت من علماء الصحابة ،ومن أمثلتو أيضا قراءة الزبَت :ولتكن منكم أمة
يدعوف إىل اخلَت ويأمروف بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر ويستعينوف با﵁ على ما أصاهبم 3وذلك يف قولو
ِ
ْخي ِر ويأْمرو َن بِالْمعر ِ
ِ
ك ُى ُم
وف َويَ ْن َه ْو َن َع ِن ال ُْم ْن َك ِر َوأُولَئِ َ
َ ُْ
تعاىلَ ﴿ :ولْتَ ُك ْن م ْن ُك ْم أ َُّمةٌ يَ ْدعُو َن إلَى ال َ ْ َ َ ُ ُ
ال ُْم ْفلِ ُحو َن ﴾4بزيادة لقظ" :ويستعينوف با﵁ على ما أصاهبم" ،فهذه الزيادة ال ٖتمل إال على
التقسَت.
وعند تأملي ذلذه القراءات وجدت أف ادلقصود هبذا النوع بياف ادلعاين ،وىذا لعدـ ثبوهتا رواية
ورمسا ،وأل ّف ما فيها من زيادة لو عالقة بادلعاين الواردة يف اآلية ،حىت أف ادلقسرين يستعينوف هبذا النوع
ٖتمل ادلؤمن
يف تقسَت اآلية وشرح معناىا ،قاؿ ابن عطية يف تقسَته ذلذه اآلية وىو يتحدث عن ّ
لؤلذى ادلنجر لو بسبب تغيَت ادلنكر احلاصل لو بسبب النهي عنو " :وػلسن لكل مؤمن أف ػلتمل يف
تغيَت ادلنكر ،وإف نالو بعض األذى ،ويؤيد ىذا ادلنزع 5أف يف قراءة عثماف بن عقاف وابن مسعود وابن
الزبَت "يأمروف بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر ،ويستعينوف با﵁ على ما أصاهبم" ،فهذا وإف كاف مل يثبت
يف ادلصحف ،فقيو إشارة إىل التعرض دلا يصيب عقب األمر والنهي" 6وحسب ما تشَت بعض مصادر
علوـ القرآف 7أف ىذا النوع من القراءات ال يسمى مدرجا وإظلا يسمى شبيهاً بادلدرج أل َف يف روايتو
خالفا ،فمنهم من يرى الزيادة إدراجا يف النص من الراوي بقصد التقسَت ومنهم من يعتربىا قراءة
فسر".8
قاؿ عمر رضي ا﵁ عنو معقبا عن القراءة السابقة" :فما أدري أكانت قراءاتو يعٍت الزبَت أـ ّ
"

- 1وقد نسبت البن عباس وابن الزبَت وابن مسعود ،ينظر :جػامع البيػاف الطػربي ،165/4 ،وا﵀ػرر الػوجيز البػن عطيػة274/1 ،
والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.293/2 ،
 - 2ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف. 293/2 ،
 - 3وىػػي قػراءة ة عثمػػاف بػػن عقػػاف وابػػن مسػػعود وابػػن الػزبَت ،ينظػػر :ا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة ،486/1 ،وجػػامع البيػػاف ،الطػػربي
.91/7
- 4آؿ عمراف ،اآلية104 :
- 5ادلنزع ادلقصود بو الوجهة التقسَتية لآلية.
 - 6ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.486/1 ،
 - 7ينظر مناىل العرفاف الزرقاين.429/1 ،
 - 8ينظر :مناىل العرفاف ،الزرقاين.431/1 ،
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ذكري األنواع السابقة من القراءات ادلختلقة يف سندىا ألقوؿ إ ّف أنواع القراءات
وأخلص بعد
َ
غَت نوعها ،فقد تنتقل من ادلقبولة
ْتسب السند الحظت فيو أ ّف كل اختالؼ يسَت يف سند القراءة ،يُ ّ
ادلتواترة إىل الشاذة أو ادلوضوعة ،كما الحظت عناية علماء القرآف بضبط السند واىتمامهم بو ،فقد
أبطلوا قراءات قرأ هبا كبار الصحابة كابن مسعود وابن عباس ،واليت أوردهتا كتب التقسَت ذات القيمة
العلمية العالية كتقسَت ابن جرير الطربي وتقسَت ابن عطية وتقسَت البحر ا﵀يط أليب حياف ،ومع ذلك
ُرّدت بسبب الطعن يف سندىا وعدـ بلوغو درجة التواتر الذي اشًتطو ٚتهور القراء ،وىذا ليس عيبا
القراء ،وإظلا يُنبئ عن دقّتهم وحرصهم لنقل الثابت الصحيح السند من القراءات ،فقيو ما
يف صنع ّ
يغٍت عن ادلنقطع أو الضعيف يف الرواية.
ثانيا -أنواع القراءات بحسب الرسم ووجو العربية:

ذكرت فيما سبق أف بعضا من القراءات يصح تالوتو على وجو العربية ويعترب صحيحا من
حيث القاعدة النحوية اليت وضعها النحاة ،ولكن يعترب حلنا عند القراء بسبب ضعف الرواية وعدـ
ترد القراءة وال تقبل ،أما من حيث الرسم فيجب أف ٖتتمل القراءة وجها من الرسم
النقل ،فبذلك ُّ
وىذا مربوط بصحة السند أيضا فادلعيار األوؿ واألساس الذي البد منو يف ٚتيع احلاالت ،ىو صحة
السند ولذا قد توافق الرسم والعربية وتبطل لعدـ صحة النقل وؽلكن أف أحصر أوجو القراءة ْتسب
1
الرسم والعربية يف األنواع التالية:

 - 1النوع األول:

وىي القراءة اليت توفر فيها شرط رسم ادلصحف ،ووافقت وجو العربية وذلا يف كالـ العرب مثاؿ
وكاف سندىا صحيحا ثابتا إىل النيب ،فهذا النوع ىو الذي توفرت فيو ٚتيع الشروط ىو أكثر أنواع
القراءات ،وفيو قاؿ ابن اجلزري:2
احتِ َماالً َْػل ِوي
فَ ُك ُّل َما َوافَ َق َو ْجوَ َْضل ِو * َوَكا َفِ للَر ْس ِم ْ
إسناداً ُى َو الْ ُقرآ ُف * فَػ َه ِذهِ الثَالثَةُ األ َْرَكا ُف
ص َح ْ
َو َ
وىذا النوع يف حقيقتو ىو القراءة ادلتواترة ،وإظلا ذكرناه ىنا كنوع من األنواع اليت البد ذلا من
الرسم والعربية وؽلكن أف ؽلثَل ذلذا النوع من القراءات القرآنية بكل قراءة احتوت الشروط الثالثة
ادلذكورة آنقا ،وىذا النوع نَػ ْقَرأُ بو ويَلزمنا التصديق بو ،قاؿ مكي بن أيب طالب القيسي" :فَِإ َذا
 - 1ينظر ىذه األنواع يف :اإلبانة ،مكي ابن أيب طالب القيسي ،ص ،51ورسم ادلصحف ونقطو ،حسُت القرماوي ،ص .142
 - 2ينظر :طيبة النشر ،ابن اجلزري ،ص .32
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1
ئ بِِو وقُ ِطع علَى مغَيَبِ ِو و ِص َحتِ ِو و ِص ْدقِ ِو ; ِألَنَو أ ِ
ِ
ُخ َذ َع ْن إِ ْٚتَا ٍع
ر
ق
ث
ت فِ ِيو َى ِذهِ ْ
ُ
َ
اخلَِال ُؿ الث ََال ُ
اجتَ َم َع ْ
َ
ْ
ُ
َ َ
َ
ُ َ
صح ِ
ِم ْن ِج َه ِة ُم َوافَػ َق ِة َخ ِّ
فَ ،وَك َقَر َم ْن َج َح َدهُ ،2".فكل قراءة متواترة توفرت فيها الشروط الثالثة
ط الْ ُم ْ َ
كانت ذلا حرمة النّص ادلق ّدس ،ووجب على ٚتهور ادلسلمُت تصديقها ألهنا كالـ ا﵁.

 -2النوع الثاني:

وىي القراءة اليت ػلتملها الرسم ،وتصح يف العربية ،ولكن مل تنقل إلينا ومل تثبت روايتها ،وؽلكن
َّاس َعلَى م ْك ٍ
التمثيل ذلا بقولو تعاىلَ ﴿ :وقُ ْرآنًا فَ َرقْنَاهُ لِتَ ْق َرأَهُ َعلَى الن ِ
ث َونَ َّزلْنَاهُ تَ ْن ِز ًيًل ﴾ 3فكلمة
ُ
م ْك ٍ
ث نقلها ٚتيع القراء بضم ادليم ،4مع أف الرسم ػلتمل يف ادليم احلركات الثالثة الضم والقتح
ُ
والكسر ،والعربية ُٕتَ ِّوُز فيها احلركات الثالث أيضا ،فأما الضم فقد ورد بو القرآف ،وأما القتح والكسر
ث بقتح ادليم ِ
وم ْك ٍ
فذكر أىل اللغة 5وعلماء التقسَت 6جوازه يف العربية فيقاؿ :م ْك ٍ
ث بكسرىا وكلو
َ
جائز عربية.
ومع أف العربية َج ّوزت القراءة ومل ؽلنعها الرسم كما بَػيّنا ،ومع ذلك ال غلوز لنا أف نقرأ هبذا
الوجو ،ألجل س ّد باب االحتماؿ الوارد ،وحىت ال غلُعل من ىذه األركاف والشروط معيارا يف أيدي كل
واحد فيقرأ معتمدا على الرسم والعربية ،ويُهمل السند قاؿ أبو شامة " :والقراءة نقل فما وافق منها
ظاىر اخلط كاف أقوى ،وليس اتباع اخلط ٔتجرده واجبا ما مل يعضده نقل ،فإف وافق فبها ونعمت
ذلك نور على نور " ،7وىذا النوع من القراءات ال وجود لو من الناحية العملية وغَت منصوص عليو
يف مصادر القراءة والتقسَت ،وجعلو نوعا من القراءات من باب التقسيم ،8الذي فرضتو القسمة
ادلنطقية يف تقريع ادلشًتؾ 9وحىت تتضح ٚتيع األنواع ا﵀تملة رمسا وعربية وسندا.

 - 1وىي :الرسم ،وصحة السند ،والعربية.
 - 2ينظر :اإلبانة ،مكي بن أيب طالب القيسي ،ص  ،51والنشر ،ابن اجلزري.14/1 ،
 - 3اإلسراء ،اآلية.106 :
4
َٚتع الْ ُقَراء علَى ض ِّم الْ ِمي ِم ِمن مك ٍ
ْث" .ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية .491/3
 قاؿ ابن عطيةَ " :وأ ْ َ َ ُ َ َْ ُ
 - 5ينظر مادة "مكث" يف :لساف العرب.191/2 ،
- 6ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،491/3 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.124/7 ،
 - 7ينظر :إبراز ادلعاين من حرز األماين ،أبو شامة ،ص .604
- 8ينظر :رسم ادلصحف وضبطو ،عبد احلي حسُت القرماوي ،ص .143
 - 9أقصػػد بػػذلك أف الق ػراءة القرآنيػػة اشػػًتكت يف أركػػاف ثالثػػة ىػػي :الرسػػم والسػػند والعربيػػة ،فاالحتمػػاالت العقليػػة الحت ػواء ىػػذه
األركاف كلها أو بعضها ىي اليت فرضت التقسيم .وىي اليت حددت أنواع القراءات.
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 -3النوع الثالث:

ىي القراءة اليت ػلتملها1ادلصحف من حيث رسم حروفها ،ومل تصح يف العربية ،ومل تنقل إلينا
2
ب للحروؼ ادلتشاهبة
وؽلكن أف ؽلثل ذلذا النوع ،بالقراءات اليت ظهرت نتيجة التصحيف الذي تَ َسَر َ
كالزاي مع الراء والعُت مع الغُت خاصة عند من ال ػلسن العربية كاألعاجم ،أو اليت بدرت من
العرب يف األماكن اليت كثر فيها اختالط العرب بغَت العرب كالعراؽ ،حيث كانت جامعة للوفود
العربية مع غَتىا ،كالقرس والنبط3فعند االختالط وفساد ادللكة اللسانية القصيحة ،غاب الذوؽ
القصيح للعربية وصاحبو تَػ َعطُّش الناس لقراءة القرآف ،عندىا ُِمسعت من البعض قراءات ػلتملها
الرسم ،وتنكرىا العربية ومن ذلك ما رواه ابن اجلوزي عن أيب احلسُت أٛتد بن ػلي " :قاؿ :مررت
بشيخ يف حجره مصحف وىو يقرأ ( :و﵁ ميزاب السموات واألرض) فقلت :يا شيخ ما معٌت و﵁
ميزاب السموات واألرض؟ قاؿ :ىذا ادلطر الذي نراه ،فقلت :ما يكوف التصحيف إال إذا كاف
بتقسَت ،يا ىذا إظلا ىو( :مَتاث السماوات واألرض) 4فقاؿ :اللهم اغقر ِل ،أنا منذ أربعُت سنة
5
أقرؤىا وىي يف مصحقي ىكذا".
فادلتأمل يرى يف ىذا التغيَت الذي وقع يف كلمة (مَتاث) ػلتملو الرسم ،ألف اإلعجاـ غَت موجود
وتقسَته ٔتاء ادلطر داللة على عدـ جوازه عربية ،أل ّف القارئ استغرب ميزاب السماوات واألرض
فسأؿ عن داللتو ومعناه.

 - 1غلب أف نعلم أف االحتماالت ادلعرب عنها بالرسم يف ادلصحف إّظلا كانت يف فًتة تارؼليػة وىػي القػًتة الػيت ٚتعػت ودونػت فيهػا
القراءات القرآنية قبل وضع نقاط اإلعجاـ ،ولكن دلا استقر األمر يف عهػد عبػد ادللػك بػن مػرواف ،وقػاـ احلجػاج بػن يوسػف الثققػي
بأمر نقط ادلصحف وإعجامو ،ليزيل اللبس عن احلروؼ ادلتشاهبة رمسا كالباء مع أختيها التاء والثاء ،والراء مع أختها الزاي ،والداؿ
مع الذاؿ وىكذا ،فقاـ نصر بن عاصم مع ػلي بن يعمر هبذه ادلهمة ،وعندىا زاؿ التصحيف والتحريف ورفع اإلهباـ عػن احلػروؼ
ادلشتبهة .ينظر :الضبط ادلصحقي نشأتو وتطوره ،عبد التواب مرسي حسن األكرت ،ص.83 ،82 ،81
2
ص ِحقُت ،العسكري ،ص .73 ،72 ،71
 ينظر األمثلة القرآنية للتصحيف يف :أخبار ادل َ - 3ينظػػر :العربيػػة ،يوىػػاف فػػك ،ص  ،25 ،24ومػػا بعػػدىا ،والعربيػػة يف العصػػر األمػػوي ضػػمن كتػػاب علػػم اللغػػة العربيػػة مػػدخل
تارؼلي مقارف يف ضوء الًتاث واللغات السامية ،زلمود فهمي حجازي ،242 ،وما بعدىا.
4
اث ال َسػماو ِ
َِ ِ ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض ﴾ وقػػد ورد الػنص هبػػذه الصػػيغة يف موضػعُت مػػن القػرآف الكػػرًن علػػا:
ػَت ُ َ َ
 وادلقصػود نػػص اآليػةَ ﴿ :وللػػو مػ َ[اآلية 180 :من سورة آؿ عمراف واآلية 10 :مػن سػورة احلديػد] .ينظػر :ادلعجػم ادلقهػرس أللقػاظ القػرآف الكػرًن ،زلمػد فػؤاد عبػد
الباقي ،ص .749
 - 5ينظػر :أخبػار احلمقػػى وادلغقلػُت ،ابػػن اجلػوزي ،ص  ،77والضػػبط ادلصػحقي نشػأتو وتطػػوره ،عبػد التػواب حسػن األكػػرت ،ص
.78
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صنَ ُع فِ ْر َع ْو ُن َوقَ ْوُموُ َوَما َكانُوا يَ ْع ِر ُشو َن﴾
وعند قولو تعاىلَ ﴿ :و َد َّم ْرنَا َما َكا َن يَ ْ
بعضهم وما (يغرسوف)ي حيث أبدؿ العُت غينا ،فاحتمل الرسم القراءة ودلا غاب التلقي عن الشيخ
الذي ؽلثل السند ومل يكن للقارئ فهم للنص على مقتضى قواعد النظم وما يتطلبو السياؽ من معٌت
يف علم العربية 2قاؿ الزسلشري" :وبلغٍت أنو قرأ بعض الناس .يغرسوف ،من غرس األشجار .وما
1

قرأىا

أحسبو إال تصحيقا منو".3فقد جعل القراءة تصحيقا ،للقرؽ يف السياؽ بُت (يعرشوف) و(يغرسوف).

ولقد تتبّعت أقواؿ العسكري يف كتابو أخبار ادلصحقُت ،فوجدتو يروي أمثلة تصلح ألف تكوف
ظلاذج وأمثلة يستدؿ هبا يف باب ما ػلتملو رسم الكلمة ،من أوجو سلتلقة للقراءة ،فقد ذكر أف ٛتاد
صحف الكثَت من
الراوية الذي نقل أغلب أشعار العرب ،ولكنو يلحن يف قراءة القرآف الكرًن ،حيث ّ
اآليات القرآنية4 ،وقد مسعو زلمد بن ػلي يقرأ والعاديات "صبحا" ،فشكى بو بشار إىل عقبة بن
سلم فامتحنو فقرأ الكثَت من اآليات غَت صحيحة نقال ،ولكنها شلّا ػلتملها الرسم ،وىذه اآليات
5
مثبتة يف اجلدوؿ اآليت:
القراءة ادلنقولة الصحيحة
ِ
َج ِر َوِشلَا يَػ ْع ِر ُشو َف
َوم َن الش َ
وما َكا َف ِ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيو إَِال
ْ
ََ
است ْغ َق ُار إبْػَراى َ
ٍ
ِ
َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َىا إِيَاهُ
آؿ فِْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف َذلُ ْم َع ُد ًّوا
فَالْتَػ َقطَوُ ُ
َو َحَزنًا
وَما َْغل َح ُد بِآيَاتِنَا إَِال ُك ُّل َختَا ٍر َك ُقوٍر

القراءة ا﵀تملة غَت صحيحة
وِمن الش ِ
غرسو َف
َ َ َ
َج ِر َوشلَا يَ ُ
وما َكا َف ِ ِ ِ
يم ِألَبِ ِيو إَِال
ْ
ََ
است ْغ َق ُار إبْػَراى َ
ٍ
ِ
َع ْن َم ْوع َدة َو َع َد َىا أباهُ
آؿ فِْر َع ْو َف لِيَ ُكو َف َذلُ ْم َع ُد ًّوا
فَالْتَػ َقطَوُ ُ
حرباً
َو ْ
وَما َْغل َح ُد بِآيَاتِنَا إَِال ُك ُّل جبّا ٍر َك ُقوٍر

السورة ورقم اآلية
النحل ،اآلية.68 :
التوبة ،اآلية.114 :
القصص ،اآلية.8 :
لقماف ،اآلية.32 ،

 - 1األعراؼ ،اآلية.137 :
 - 2عندما نتأمل جيدا يف سياؽ اآلية صلده يناسب ٘تاما "يعرشوف" ،وألف التدمَت للعروش وادلباين وادلساكن ،فا﵁ يريد بياف عقوبة
آؿ فرعوف ،ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.447/2 ،
3
ِ
َج ِر َوِشلَا
 الكشاؼ ،الزسلشري .149/2 ،وينظر :أخبار ّادلصحقُت ،حيث أورد العسكري أف ٛتّاد الراوية أيضا قرأ" :وم َن الش َ
ِ
َج ِر َوِشلَا يػَ ْع ِر ُشو َف ﴾ [ اآلية] .68 :
يػَ ْغ ِر ُسو َف وىي آية سورة النحل ،حيث قاؿ تعاىل ﴿ :وم َن الش َ
 - 4وىذا شلا يؤكد لنا سنة التلقي يف القراءة القرآنية ،وغلعل من اشًتاط السند أمرا حتميا على غاية كربى من الصواب ،وإالّ فإ ّف
ٛتػػاد الراويػػة عػػرؼ الكثػػَت مػػن شػػعر العػػرب ورواه ،ولكػػن مل يسػػتطع ق ػراءة القػػرآف ق ػراءة صػػحيحة كمػػا نقلػػت ،ألنػػو اعتمػػد علػػى
ادلصػػحف دوف شػػيخ يف التلقػػي ،قػػاؿ يػػاقوت كػػاف ال علػػم لػػو بالعربيػػة ،وغػػَت ثقػػة انتحػػل الشػػعر ،ولػػو درايػػة بقنونػػو .ينظػػر :طبقػػات
فحوؿ الشعراء ،ابن سالـ اجلمحي ،48/1 ،ومعجم األدباء ياقوت احلموي .799/2 ،وتاريخ االسالـ ،الذىيب.39/4 ،
 - 5ينظر :أخبار ادلصحقُت للعسكري ،ص .73 ،72 ،71
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ب ِل الَ ِذين َك َقروا ِيف ِعَزةٍ و ِش َق ٍ
اؽ
َ
َ
َ ُ
َح َس ُن أَثَاثًا َوِرئْػيًا
ُى ْم أ ْ
ِ
قَ َ
يب بِِو َم ْن أ َ
َشاءُ
اؿ َع َذ ِايب أُص ُ
ِ ِ
َم
يَػ ْوَـ ُْػل َمى َعلَْيػ َها يف نَار َج َهن َ
فَػنَادوا وَال ِ
ُت َمنَ ٍ
اص
تح َ
َْ َ َ
َخبَ َارُك ْم
َونَػْبػلَُو أ ْ
ِ
ِ
َح َس ُن ِم َن اللَ ِو
صْبػغَةَ اللَو َوَم ْن أ ْ
ِصْبػغَةً
استَػغَاثَوُ الَ ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو
فَ ْ
ِِ
ُت
َس َال ٌـ َعلَْي ُك ْم َال نَػْبتَ ِغ ا ْجلَاىل َ
م ْن أ َْو َس ِط َما تُطْعِ ُمو َف أ َْىلِي ُك ْم أ َْو
كِ ْس َوتُػ ُه ْم
ِِ
ين
فَأَنَا أََو ُؿ الْ َعابد َ

ب ِل الَ ِذين َك َقروا ِيف ِغَرة و ِس َق ٍ
اؽ
َ
َ
َ ُ

َح َس ُن أَثَاثًا َوزيًا
ُى ْم أ ْ
ُص ِِ
ِ
قَ َ
يب بو َم ْن أَساءَ
اؿ َع َذ ِايب أ ُ
ِ ِ
َم
يَػ ْوَـ ُْػل َمى غُْليُػ َها يف نَار َج َهن َ
وبادوا وَال ِ
ُت َمنَ ٍ
اص
تح َ
َ َْ َ َ
َونَػْبػلَُو ِخيَ َارُك ْم
ِ
ِ
َح َس ُن ِم َن اللَ ِو
صيغَةَ اللَو َوَم ْن أ ْ
ِصيغَةً
استَعانوُ الَ ِذي ِم ْن ِش َيعتِ ِو
فَ ْ
ِِ
ُت
َس َال ٌـ َعلَْي ُك ْم َال نتبع ا ْجلَاىل َ
م ْن أ َْو َس ِط َما تُطْعِ ُمو َف أ َْىلِي ُك ْم أ َْو
كِإ ْس َوِهتُ ْم
ِِ
ين
فَأَنَا أََو ُؿ الْ َعاند َ

ص ،اآلية.2 :
مرًن ،اآلية .74
األعراؼ ،اآلية.156 :
التوبة ،اآلية.35 ،
ص ،اآلية.3 :
زلمد.31 ،
البقرة ،اآلية.138 :
القصص ،اآلية.15 :
القصص.55 ،
ادلائدة ،اآلية.89 :
الزخرؼ ،اآلية.81 :

فهذا النوع من القراءات وإف احتملو الرسم ومع ذلك فهو غَت صحيح وال يقبل ،1وال ٕتوز القراءة
القراء.
زلرفا للقرآف ،رلانبا للصواب الذي قاؿ بو ّ
بو ،ومن قرأ بو متعمدا يعد ّ

-4النوع الرابع:

القراء من التابعُت
وىي القراءات اليت ػلتملها الرسم ومل تصح يف العربية ،ونقلت عن بعض ّ
كاحلسن البصري وغَته من الثقات ،إال أف القراءة مل تتواتر يف سندىا وصاحب ذلك عدـ موافقتها
للعربية ومن أمثلتها:

شآ ًء يَ ْب ُكو َن ﴾ 2فقد قرأىا احلسن
اى ْمِ ع َ
المثال األول :ويتمثل يف قولو تعاىلَ ﴿ :و َجآءُوا أَبَ ُالبصري وادلطوعي بضم العُت ،3مع ادلد ،عُ َشاءًٔ ،تعٌت العشوة وىي اإلظالـ 4وىي هبذا الوجو ال
تتوافق مع العربية وإف نقلت وصح رمسها ،يقوؿ عبد احلي حسُت القرماوي" :وال وجود ذلذا اللقظ
5
وم ّده ال يتوافق مع ما تكلمت بو
كتو
ْتر
اللقظ
ىذا
أف
الحظ
ي
حيث
هبذا الضبط يف معاجم اللغة"
َ

 - 1ينظر :اإلبانة ،مكي بن أيب طالب القيسي ،ص .52
 - 2يوسف ،اآلية.16 :
- 3ينظر :إٖتاؼ فضالء البشر ،الدمياطي ،330 ،والدر ادلصوف ،السمُت احلليب.455/6 ،
 - 4ينظر "مادة عشا" يف :لساف العرب ،ابن منظور.60/15 ،
 - 5رسم ادلصحف وضبطو ،عبد احلي حسُت القرماوي ،ص .144
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العرب من حيث الصيغة الصوتية للكلمة ،ألف األصل فيو "عُشاة" وىو ما نص عليو السمُت احلليب
ِ
ت اذلاءُ وِزيْدت األلف عوضاً منها
بقولو " :يُقرأ بضم العُت واألصل :عُشاة مثل غا ٍز وغُزاة ،فَ ُحذفَ ْ
مث قُلبت األلف علزةً ...وغلوز أف يكوف ٚتع ِ
فاعل على فُعاؿ ،كما ُٚتع فعيل على فُعاؿ ل ُق ْرب ما
ُ
َ
1
ورباب وىو شاذي"  .فالنحاة مل يقبلوا الصيغة الصوتية
بُت الكسر والضم ،وغلوز أف يكوف كنُؤاـ ُ
والصرفية لكلمة "عشاة" ،وإال فمعناىا على خالؼ األصل وارد من قبيل الشذوذ يف كالـ العرب
كما ذكر السمُت احلليب.
3
ول إَِّال بِلِس ِ
 المثال الثاني :وصلده يف قولو تعاىل ﴿ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍان قَ ْوِم ِو ﴾ 2قرأ ادلطوعي
َ
َ
َ
بقتح الالـ وإسكاف السُت ،من غَت ألف أي :بلَ ْس ِن ،حيث مل يرد يف العربية ىذا الوجو وإظلا وردت
أوجو أخرى ذكرىا أىل ادلعاجم من علماء اللغة ،4وعلماء التقسَت ،5وخالصة ما ذكروه ينحصر
فيما يأيت:
بِلِس ِن بِِإس َك ِالس ِ
الريَ ِ
الر ِ
اش.
يش َو ِّ
ُت ،قَالُواُ :ى َو َك ِّ
اف ِّ
ْ ْ
ض ِوَ ،و َعلَى الْ َك َالِـ
 لِ ْس ٌن َولِ َسا ٌف .فاللِّ ْس ُن َخا يص بِاللُّغَ ِةَ ،واللِّ َسا ُف قَ ْد يَػ َق ُع َعلَى الْعُ ْ
الس ِ
ض ِّم َ
ُتَ ،وُى َو ٚتَْ ُع لساف كعماد وعمد
الالِـ َو ِّ
 لػُ ُس ِن بِ َالالِـ وس ُك ِ
الس ِ
َف َك ُر ُس ٍل َوُر ْس ٍل .
وف ِّ
ُت ُسلَق ٌ
 وغلوز فيو لُ ْس ٍن ،بِ َض ِّم َ َ ُ

وعليو فال وجو دلا اختاره ادلطوعي حسب الوجوه ادلذكورة عند علماء العربية ،وكذا مقسري القرآف
الكرًن.
تبُت ِل حسب ما استقرأتو أ ّف ىذا النوع ورد بصورة قليلة جدا ورٔتا كاف من قبيل
والذي ّ
السهو وعدـ التثبت يف النقل ،وال يدركو إال أىل التحقيق من علماء العربية والقراءات ،خاصة عندما
ِ
ِ
ص ُد ُر ِمثْ ُل َى َذا إَِال َعلَى َو ْج ِو
وجدت ابن اجلزري يقوؿَ " :ما نَػ َقلَوُ ث َقةٌ َوَال َو ْجوَ لَوُ ِيف الْ َعَربِيَة َوَال يَ ْ
ظ الضَابِطُو َف وىو قَلِ ِ
اد
ال َس ْه ِو َوالْغَلَ ِط َو َع َدِـ الضَْب ِط َويَػ ْع ِرفُوُ ْاألَئِ َمةُ الْ ُم َح ِّق ُقو َف َو ْ
احلُقَا ُ
يل جدًّا ،بَ ْل َال يَ َك ُ
ََُ ٌ
وج ُد6" ،ومن مثّ فإف ىذا النوع ال ؼلرج يف مضمونو عن أحد السبيلُت علا:
يُ َ

 - 1ينظر :الدر ادلصوف ،السمُت احلليب.455/6 ،
 - 2إبراىيم ،اآلية4 :
 - 3ينظر :إٖتاؼ فضالء البشر ،الدمياطي.341 ،
 - 4ينظر مادة "لسن" يف :لساف العرب ،ابن منظور.385/13 ،
- 5ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف ،408/6 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،323/3 ،والكشاؼ ،الزسلشري.539/2 ،
 - 6النشر ،ابن اجلزري.16/1 ،
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فرده أوىل من قبولو لعدـ توفر شرط من
 -أف يكوف منقوال عن ثقة وال وجو لو يف كالـ العربُّ ،

شروط القراءة مهم وىو وجو العربية.
 أف يكوف الناقل غَت ثقة ويف ىذه احلالة منعو أحرى ،ورده أوىل.1وخالصة حكم ىذا النوع أنو غَت مقبوؿ عند ا﵀ققُت من علماء القراءات ،ال عند أىل السبعة
كابن رلاىد ،وال يف العشرة كابن اجلزري ،وإّظلا ؽلكن تصنيقو من القراءات الشاذة اليت فقدت أحد
األركاف األساسية يف القراءة.
-5النوع الخامس:
يتمثل ىذا النوع يف القراءات اليت ال ػلتملها الرسم وتصح يف العربية ،ونقلت عن طريق اآلحاد
تقسر على أهنا ذلجة من
أي مل تثبت بالتواتر ،وؽلكن التمثيل ذلذا النوع بالقراءات القرآنية اليت ّ
اللهجات العربية القدؽلة اليت ؽلكن أف يقاؿ عنها أهنا اندثرت عند نزوؿ القرآف ،كما يف قراءة( :إنا

2
اك الْ َك ْوثَر ﴾ ،3وقد قرأ هبا كل من احلسن وطلحة وابن
أنطيناؾ الكوثر)
بدال من ﴿ أَ ْعطَْي نَ َ
ً
زليصن وأـ سلمة ،وإبداؿ العُت نوناً لغة العرب العاربة ،4وىي طريقة يف التصويت كانت موجودة يف
اللهجات العربية القدؽلة ،ومن ىذه اللهجات ما يعرؼ بلهجة العرب العاربة من أوىل قريش 5وقيل
لغة بٍت ٘تيم وأىل اليمن 6وقد تلقظ هبا النيب فقاؿ" :اليد العليا ىي ادلنطية وإف اليد السقلى ىي
ادلنطاة ".7

 - 1ينظر :اإلبانة ،مكي ابن أيب طالب القيسي ،ص .52
 - 2ينظػػر ىػػذه الق ػراءة يف :الكامػػل يف الق ػراءات العشػػر واألربعػػُت الزائػػدة عليهػػا ،أبػػو القاسػػم اذلػػذِل ،ص  ،663والبحػػر ا﵀ػػيط
أبو حياف  ،555/10والدر ادلصوف ،السمُت احلليب ،125/11 ،وروح ادلعاين ،األلوسي.478/15 ،
 - 3الكوثر ،اآلية1 :
 - 4ويعرؼ باالستنطاء ،وصيغتو صوتا إبداؿ حرؼ العُت الساكن نوف عند رلاورة الطاء يف النطق عند بعض القبائل العربية منها:
ىذيل وقيس وأزد وسعد بٍت بكر ،وقبائل األنصار ،وبعض فقهاء اللغة من يعتربه لغة يف أعطى ينظر :ادلزىر ،السيوطي.176/1 ،
- 5نقلت ادلصادر القرآنية ومنها كتب التقسَت أهنا لغة العرب العاربة ،ينظر :البحر ا﵀يط ،أبػو حيػاف ،556/10 ،والػدر ادلصػوف
السمُت احلليب.125/11 ،
 - 6ينظر :روح ادلعاين ،األلوسي.478/15 ،
 - 7احلديث أخرجو احلاكم من حديث عروة بن زلمد بن عطية ،عن أبيو ،عن جده ،وفيو يقوؿ " :قدمت على رسوؿ ا﵁ يف
أناس من بٍت سعد بن بكر وكنت أصغر القػوـ فخلقػوين يف رحػاذلم مث أتػوا رسػوؿ ا﵁ فقضػى مػن حػوائجهم مث قػاؿ« :ىػل بقػي
منكم من أحػد؟» قػالوا :نعػم غػالـ معنػا خلقنػاه يف رحالنػا ،فػأمرىم أف يبعثػوا إِل ،فػأتوين فقػالوا :أجػب رسػوؿ ا﵁ فأتيتػو ،فلمػا
رآين قػػاؿ« :مػػا أغنػػاؾ ا﵁ فػػال تسػػأؿ النػػاس شػػيئا ،فػػإف اليػػد العليػػا ىػػي ادلنطيػػة وإف اليػػد السػػقلى ىػػي ادلنطػػاة ،وإف مػػاؿ ا﵁ تعػػاىل
دلسئوؿ ومنطى» قاؿ :فكلمٍت رسوؿ ا﵁ بلغتنا ،ينظر :ادلستدرؾ على الصحيحُت احلاكم ،كتاب الرقاؽ.363/4 ،
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وقاؿ األعشى:1

ِجيادؾ خَت ِ
الؿ وتُػْن ِطي الشَعَتا
جياد ادللُوؾ * تُصاف اجلِ َ
ُ ُ
وعليو فمن حيث اللغة فالقراءة ذلا شواىد من الكالـ القصيح ،وىي عند علماء العربية مقبولة
ووجهت ىي وما ؽلاثلها من القراءات من باب العادة الكالمية ،والظواىر الصوتية اليت انقردت هبا
بعض القبائل العربية يقوؿ الدكتور أٛتد سلتار عمر" :واألمثلة كثَتة على القراءات اليت تدخل يف
باب العادة الكالمية أو اخلاصة اللهجية -شلا يقبلو اللغوي دوف تردد -ويستبعده القارئ دلخالقتو
رسم ادلصحف".2
والذي يتضح ِل من خالؿ تتبعي أ ّف ىذ النوع من القراءات يرد بكثرة يف كتب التقسَت
ومصادر القراءات وكتب اإلعراب القرآين ،وقد قرأ بو الصحابة رضي ا﵁ عنهم قبل ٚتع ادلصحف
يف عهد عثماف ،مث بقيت روايتو ومساعو وتلقيو ،خاصة يف القروف األوىل ،ولعل كثرة ىذه القراءات
ىي اليت أدت إىل اخلالؼ بُت قراء األمصار قبل اجلمع إذ مل يكن ىناؾ ضابط للقراءة فكل يقرأ ٔتا
مسع ودلا أحرؽ عثماف رضي ا﵁ عنو الصحف بقي تداوؿ ىذه القراءات ،فجمعها أىل التقسَت
واستعانوا هبا لتحديد ادلعٌت ،إذ أغلب ىذه القراءات ٛتلت على وجو التقسَت كما سبق وأف بيّنت
كما أنو يوجد ذلذه القراءات ذكر عند علماء الرسم ،للمقابلة والتقريق بُت ادلقبوؿ رمسا وادلردود.
ثالثا -أنواع القراءات حسب أوجو العربية:

من ادلعلوـ أف لغة العرب ٛتالة أوجو ،وقد نزؿ القرآف هبذا اللساف ،الذي يُ ُّ
عد ْترا ال ساحل لو
من حيث تعدد ادلعٌت الواحد للكلمة ،أو تعدد حركة إعراهبا ،شلا يغَت بناء الكلمة صوتيا وػلقظ لآلية
3
عرب عنو علماء العربية
معناىا العاـ بناء على تعدد ادلعٌت ،باختالؼ اللقظ أو إلعراب  ،وىذا الذي ّ
1
ذكرت ،وىو موجود يف
 أثبت ادلقسروف وعلماء اللغة ىذا البيت لؤلعشى ،على أنو شاىد يف لغة "أعطى" ادلبدلة "أنطى" كما ُديوانو ،بصيغة أخرى توافق القصيح يقوؿ :جيادؾ يف الصيف يف نعمة * تصاف اجلالؿ وتعطي الشعَتا.
ينظ ػػر :ا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة ،529/5 ،والبح ػػر ا﵀ ػػيط ،أب ػػو حي ػػاف ،556/10 ،واإلب ػػداؿ ،أب ػػو الطي ػػب اللغ ػػوي318/2 ،
وديواف األعشى الكبَت ،قصيدة رقم ،12 :البيت  ،49ص .99
 - 2ينظر :البحث اللغوي عند العرب ،أٛتد سلتار عمر ،ص .23 ،22
 - 3أحيانػا تتغػَت احلركػة اإلعرابيػة للكلمػة ،ويبقػػى ادلعػٌت العػاـ لآليػة ال يتغ ّػَت ،وإظلػا كػػاف تغ ُّػَت احلركػة اإلعرابيػة لتغ ّػَت العامػل النحػػوي
حيث غلوز يف بعض األدوات واحلروؼ أف ٖتمل على معاف ضلوية متعددة ،ومن األمثلػة القرآنيػة الػيت تعػددت فيهػا احلركػة اإلعرابيػة
ث وَال فُسو َق وَال ِج َد َ ِ
ْح ِّج﴾
ال في ال َ
ومل يتغَت معٌت اآلية ،ما ورد يف [ :سورة البقرة يف اآلية  ] .198عند قولو تعاىل ﴿ :فَ ًَل َرفَ َ َ ُ َ
ػوؽ
ػث َوال فُ ُس َ
حيث صلد من نصب الرفث والقسوؽ واجلداؿ ،وصلد من رفع اجلميػع ،وصلػد مػن رفػع ونصػب فقػد قػرأ :نػافع «فَػال َرفَ َ
ػوؽ وال=
َوال ِج َ
ػث وال فس ُ
داؿ» بنصب اجلميع ،وىي قراءة ابن عامر وعاصم وٛتزة والكسائي ،وقرأ :ابػن كثػَت وأبػو عمػرو «فػال رف ُ
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وفسره بعضهم على أنو ادلقصود من السبعة األحرؼ ادلذكورة يف
بتعدد األوجو اإلعرابية للقراءاتّ ،
احلديث النبوي ،وىو قولو" :إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ ،فاقرءوا ما تيسر منو" 1وىذا
الذي ذىب إليو ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآف ،وقد اعتربه الدكتور زلمود أٛتد الصغَت وفّ َق يف
الربط بُت مضموف احلديث وبُت الواقع اللغوي للعرب.2
وإ ّف ادلتأمل لكالـ ابن قتيبة وىو يتحدث عن اختالؼ القراءات من حيث الوجوه اإلعرابية
يتضح لو أنو يقصد أنواع القراءات ْتسب سنن العرب يف الكالـ ،أو ْتسب أوجو العربية اليت نزؿ هبا
3
أبُت
القرآف يقوؿ ابن قتيبة " :وقد تدبرت وجوه االختالؼ يف القراءات فوجدهتا سبعة أوجو"  :وأنا ّ
األوجو اعتمادا على ما ذكره ابن قتيبة كما يلي:4

غَت
 -1االختالؼ يف إعراب الكلمة أو يف حركة بنائها ٔتا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب وال يُ ّ
5
ازى إَِّال
ور ﴾ مع قولو تعاىلَ ﴿ :و َى ْل يُ َج َ
معناىا ،ومن أمثلتو قولو تعاىلَ ﴿ :و َى ْل نُ َجا ِزي إَِّال الْ َك ُف َ
الْ َك ُفوُر ﴾ حيث وردت بإعراب سلتلف يف كل من الكلمتُت الكقور ،مع اختالؼ صيغة القعل
ادلضارع صلازي وغلازى.6

 -2أف يكوف االختالؼ يف إعراب الكلمة وحركة بنائهأ ،تا يغَت معناىا وال يزيلها عن صورهتا يف
ِ
َس َفا ِرنَا﴾ 7حيث تعددت احلركة اإلعرابية بُت
الكتاب ،ومن ىذا النوع قولو تعاىلَ ﴿ :ربَّنَا بَاع ْد بَ ْي َن أ ْ

جداؿ» بالرفع يف االثنُت ونصب اجلػداؿ ،وقػرأ أبػو جعقػر بػن القعقػاع بػالرفع يف الثالثػة" وىػذا االخػتالؼ نػاتج عػن عمػل "ال"
= َ

من عدمو ،إذ أهنػا تعمػل عمػل لػيس فيكػوف ذلػا اسػم وخػرب ،كمػا أنػو نػاتج علػى أف بعػض العػرب غلعػل النكػرة مبػٍت مػع" :ال" وىػو
جائز عند العرب ،وعليو يكوف كلو يف موضع مبتدأ ويف احلج خربه ،ومع ىذا التعدد اإلعرايب لآلية الواحدة بقي ادلعػٌت العػاـ لآليػة
يتضمن النهي عن الرفث وعن القسوؽ وعن اجلداؿ يف احلج قػاؿ القػرطيب "ألف ادلقصػود النقػي العػاـ مػن الرفػث والقسػوؽ واجلػداؿ
وليكوف الكالـ على نظاـ واحد يف عموـ ادلنقي كلو " .ينظر :الدر ادلصوف ،السػمُت احللػيب ،322/2 ،والبحػر ا﵀ػيط ،أبػو حيػاف
 ،281/2والبياف ،ابن األنباري ،147/1 ،وروح ادلعاين ،األلوسي ،482/1 ،واجلامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب.408/2 ،
 - 1احلديث رواه البخاري ،عن عمر ابن اخلطاب ،باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ ،ينظر :صحيح البخاري.184/6 ،
 - 2ينظر :القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي ،زلمود أٛتد الصغَت ،ص .18
 - 3ينظر :تأويل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص .36
 - 4ذكرت ىذه األوجو اليت ذكرىا ابن قتيبػة مػع شػيء مػن االختصػار يف األمثلػة ،والتّصػرؼ يف العبػارة ،وذلػك مػن أجػل التبسػيط
وىذه األوجو ادلذكورة ٘تثل أنواع القراءات ،حسب ما يقتضو الوضع العاـ للكالـ العريب.
 - 5سبأ ،اآلية17 :
6
ِ
َص ِ
بَ ،،وقَػَرأَ الْبَاقُو َف بِالْيَ ِاء َوفَػْت ِح الَزا ِي َوَرفْ ِع
 فقد قَػَرأَ ٛتََْزةُ َوالْ ِك َسائِ ُّي َو َخلَ ٌص بِالنُّوف َم َع َك ْس ِر الَزا ِي الْ َك ُق َور بِالن ْ
وب َو َح ْق ٌ
ف َويػَ ْع ُق ُ
ور) .ينظر :النشر ،ابن اجلزري.350/2 ،
(الْ َك ُق ُ
 -7سبأ ،اآلية.19 :
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الكلمات" :ربنا ،باعد ،بُت"1وورد ذلك يف قراءات متواترة وغَت متواترة ،شلا أدى إىل احتماؿ عدة
معاين ذلذه اآلية.

يغَت معناىا وال يزيل صورهتا ،وذلك مثل
 -3أف يكوف االختالؼ يف حروؼ الكلمة دوف إعراهبأ ،تا ّ
ِ
ف نػُْن ِش ُزَىا ﴾ و﴿ نػُْن ِش ُرَىا ﴾.2
قولو تعاىلَ ﴿ :وانْظُْر إِ َىل الْعظَ ِاـ َكْي َ
فالقرؽ بُت الكلمتُت ىو( :ننشرىا)من النشر ،و(ننشزىا)من النشز ،ولكل معناه اخلاص بو يف
3
العربية.
ومن مثّ فهما قراءتاف 4سلتلقتاف لقظا ،ال إعرابا.
 -4أف يكوف االختالؼ يف الكلمةٔ ،تا يغَت صورهتا يف الكتاب وال يغَت معناىا ،وذلك مثل كلمة:
5
ت إَِّال صيحةً و ِ
ِ
اح َد ًة فَِإ َذا ُى ْم
ن
ا
ك
ن
إ
﴿
:
وجل
عز
لو
و
ق
من
احدة
و
صيحة
موضع
يف
" زقية واحدة"
ْ
َ
َ
ْ
َْ َ َ
َخ ِام ُدو َن﴾.6

 -1ورد يف ىذه اآلية ستة أوجو ،سلتلقة للحركة اإلعرابية ،فنػافع وعاصػم وٛتػزة والكسػائي قػرؤوا «باعػد بػُت أسػقارنا» بكسػر العػُت
علػػى معػٌت الطلػػب ،وقػرأ :ابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو واحلسػػن ورلاىػػد « ِّبعػد بػػُت أسػػقارنا» بشػػد العػػُت وكسػػرىا علػػى معػػٌت الطلػػب أيضػػا
فهاتاف قراءتاف معناعلا األشر بأهنم ملوا النعمة بالقرب وطلبوا استبداؿ الذي ىو أدىن بالذي ىو خَت ،ويف كتاب الرماين أهنم قالوا
لو كاف جٍت ٙتارنا أبعد لكاف أشهى وأكثر قيمة ،وقرأ :ابن السػميقع وسػقياف بػن حسػُت وسػعيد بػن أيب احلسػن أخػو احلسػن وابػن
بُت أسقارنا» بقتح الباء وضم العُت ونصب «بُت» أيضا ،وقرأ سعيد بن أيب احلسن من ىذه القرقػة
احلنقية «ربَنا» بالنصب «بػَ ُعد َ
باع َد» بقتح العُت
بُت» بالرفع وإضافتو إىل األسقار وقرأ :ابن عباس وأبو رجاء واحلسن البصري وابن احلنقية أيضا «ربّنا» بالرفع « َ
« ُ
والداؿ ،وقرأ ابن عباس وابن احلنقية أيضا وعمرو بن فائد وػلِت بن يعمػر «ربُّنػا» بػالرفع « ّبعػد» واخػتالؼ ىػذه القػراءات وتعػددىا
صاحبو اختالؼ يف ادلعٌت ،فقد ذكر ادلقسروف معاين سلتلقة ذلػذه القػراءات ،وىػذا نظػرا للمعػاين النحويػة الػيت ذكرىػا النحػاة ومعربػوا
القػػرآف .ينظػػر :الػػدر ادلصػػوف ،السػػمُت احللػػيب ،175/9 ،والتبيػػاف يف إع ػراب القػػرآف ،العبكػػري ،1067/2 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن
عطية ،416/4 ،والكشاؼ ،الزسلشري ،577/3 ،ومعاين القرآف ،القراء ،359/2 ،وإعراب القرآف ،النحاس.341/3 ،
 - 2البقرة ،آلية.259 :
3
ػاؿ :نَشػر ادليػت يػْنشػر نُشػوراً إِذا عػاش بػع َػد الْمػو ِ
ت وأَنْ َشػره اللَػوُ أَي أَحيػاه
ُ َ ُ ُ
 ننشرىا ٔتعػٌت ضلييهػا بعػد موهتػا ألهنػا مػن النشػر ،يػُ َق ُ ََ َ َْ َ ْ
ِِ
ِ
ُّشور ،وىو يوـ القيامة ،أما ننشزىا فهي من نشزٔ ،تعٌت الرفع ،فإنْ ُ ِ ِ
ِ
ض َها
َوِمْنوُ يػَ ْوُـ الن ُ
كيب بػَ ْع ُ
شاز عظَاـ الْ َميِّت َرفْػ ُعها إىل َم َواضع َها وتر ُ
َعلَػػى بػَ ْعػ ٍ
ػض .ينظػػر" :نشػػر ،نشػػز" يف :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور .418/5 ،206/5 ،ومعػػاين القػػرآف الق ػراء .174/1 .وإب ػراز
ادلعاين من حرز األماين ،أيب شامة ،ص .365
 - 4فقد قرأ :ابن كثَت ونافع وأبو عمرو «نػُْنشرىا» بضم النوف األوىل وبالراء ،وىي مروية عن ابن عباس من الصحابة وقرأ :عاصم
وابن عامر وٛتزة والكسائي« .نُنشزىا» بالزاي ،وىي مروية عن زيد ابن ثابت .ينظر :معاين القرآف ،القػراء 174/1 ،والنشػر ،ابػن
اجلػػزري ،231/2 ،والبح ػػر ا﵀ػػيط ،أب ػػو حيػػاف ،637/2 ،وا﵀ ػػرر الػػوجيز ،اب ػػن عطيػػة ،350/1 ،وإب ػراز ادلعػػاين ،أيب ش ػػامة ،ص
.365
 - 5وىي قراءة ابن مسعود رضي ا﵁ عنو ،ينظر :جامع البياف ،الطربي ،54/1 ،وفتح القدير ،الشوكاين.421/4 ،
 - 6يس ،اآلية.29 :
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والصيحة والزقية ذلما نقس ادلعٌت من حيث اللغة.1
 -5أف يكوف االختالؼ يف الكلمة ٔتا يزيل صورهتا ومعناىا ،ضلو قولو "طلع منضود " يف موضع
قولو تعاىل ﴿ :وطَْل ٍح مْنض ٍ
ود﴾ 2فنالحظ أف صورة اللقظ ومعناه سلتلف بُت كل من القراءة الثابتة
َ ُ
َ
3
عند اجلمهور " ،طلح" والقراءة اليت انقرد هبا البعض " طلع" ألف الطلح ادلوز والطلع ىو بداية نشأة
ِِ
عرجوف التمر من النخلة ،4وأ ََو ُؿ ما َؼلْرج ِمن الن ِ
ِ
َخلَةُ
َخلَة ِيف أَ ْك َمامو يسمى طلعا فنقوؿ أَطْلَ َعت الن ْ
َ ُُ َ ْ
ت طَْل َع َها ،فادلعنياف 5سلتلقاف ٘تاما.
َخَر َج ْ
وأ ْ

 -6أف يكوف االختالؼ بالتقدًن والتأخَت ،وذلك مثل قراءة" :وجاءت سكرة احلق بادلوت" 6يف
ِ
ْح ِّق ﴾ 7وىذا من قبيل ٖتقيق األغراض البيانية
اء ْ
ت َس ْك َرةُ ال َْم ْوت بِال َ
موضع قولو تعاىلَ ﴿ :و َج َ
والبالغية للتقدًن والتأخَت يف العربية ،فادلوت ال يكوف إال بعد سكرة ،واحلق ىو ادلوت كما ىو وارد
قاؿ الزسلشري موضحا وموجها القراءة " :وقرأ أبو بكر وابن مسعود رضي ا﵁ عنهما :سكرة احلق
بادلوت على إضافة السكرة إىل احلق والداللة على أهنا السكرة اليت كتبت على اإلنساف وأوجبت لو
وأهنا حكمة ،والباء للتعدية ،ألهنا سبب زىوؽ الروح لشدهتا ،أو أل ّف ادلوت يعقبها ،فكأهنا جاءت
بو".8
 -7أف يكوف االختالؼ بالزيادة والنقصاف وذلك مثل" :وما عملت أيديهم"َ ﴿ ،9وَما َع ِملَْتوُ أَيْ ِدي ِه ْم
أَفَ ًَل يَ ْش ُك ُرو َن ﴾ 10وكل ىذه احلروؼ من كالـ ا﵁ تعاىل نزؿ بو الروح األمُت ،على رسولو

 - 1ألف زقا يزقوا ٔتعٌت صاح ،والزقية الصيحة ،ينظر "زقا" يف :لساف العرب ،ابن منظور.357/14 ،
 - 2الواقعة ،اآلية.29 :
 - 3وىي قراءة علي بن أيب طالب رضي ا﵁ عنو ،وقد قرأىا على ادلنرب أماـ الصحابة .ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطيػة.244/5 ،
والبحر ا﵀يط ،أبو حياف ،81/10 ،والكشاؼ ،الزسلشري.461/4 ،
4
ِ ٍ
ات َذلا طَْلع نَ ِ
ضي ٌد"[ ؽ]10 :
 ومنو قولو تعاىلَ " :والن َْخ َل بَاس َق َ ٌ
 - 5ينظر ىذه ادلعاين يف :البحر ا﵀يط ،أبو حياف .590/4 ،81/10 ،ولساف العرب ،طلع.238/8 ،
 - 6وقػػد ق ػرأ هبػػا أبػػو بكػػر وابػػن مسػػعود رضػػي ا﵁ عنهمػػا .ينظػػر :جػػامع البيػػاف ،الطػػربي ،346/22 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة
.161/5
 - 7ؽ ،اآلية.19 :
 - 8الكشاؼ ،الزسلشري.386/4 ،
 - 9كتبت يف بعض ادلصاحف بالتاء من غَت ىاء ،أي" :عملت" ،وأثبتت بعض ادلصاحف اذلاء بعد التاء أي" :عملتو" ،فهي يف
مصاحف أىل الكوفة بغَت ىاء ولذلك قرأىا ٛتزة والكسائي ،وعاصم وىم من قراء الكوفة بغَت ىاء ،وقرأىا الباقوف باذلػاء .ينظػر:
ادلقنع يف معرفة مرسوـ مصاحف أىل األمصار ،الداين ،ص  ،263والنشر ،ابن اجلزري .253/2
 - 10يس ،اآلية.25 :
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من تيسَته أف أمره أف يقرئ كل قوـ بلغتهم وما جرت عليو عاداهتم فاذلذِل يقرأ عىت حُت وىو يريد:
2
﴿ َح َىت ِح ٍ
ُت ﴾... 1والتميمي يهمز والقرشي ال يهمز"
معربة عن أنواع وصور التلقظ بالكالـ العريب ،من جهة تركيب
ومن مث كانت ىذه الوجوه ادلختلقة ّ
الكلمات العربية ،أومن جهة تعدد إعراهبا ،وكذا صور أدائها من الناحية الصوتية ،فمثلت لنا أنواع
القراءات باعتبار وجوه العربية ادلتعددة.
واتضحت ِل بعد عرض أنواع القراءات القرآنية من حيث الرسم أو السند أو العربية ،مالحظتاف
كانتا حصيلة ما استنتجتو بعد قراءيت لكالـ العلماء أثناء حديثهم عن أنواع القراءات ،وىا أنا أثبتهما
يف اآليت:
القراء ،عند ٚتع ىذه الوجوه ادلختلقة وادلتعددة للقراءات ،مادة لغوية
لقد أوجد حرص واىتماـ ّاعتربت نصوصاً عربية استقاد منها أىل التقسَت وعلماء العربية يف اإلعراب والتوجيو النحوي لعدد من
استُشكل معناىا وغمض إعراهبا ،ومع ىذا التعدد والتشعب لنصوص
اآليات ،خاصة تلك اليت ْ
القراءات واختالفها فقد استطاعوا ٚتعها وترتيبها من حيث صحتها وفصاحتها ومدى موافقتها
لقواعد القراءة القرآنية الصحيحة.
 أالحظ أ ّف صورة رسم الكلمة -أي صورهتا الكتابية -وصورة النطق هبا يف العربية ،إذ اختلف أواٖتد يعطي ادلعاين ادلتقاربة لداللة النص حسب سياقو ،وىذا ػلقظ للنص القرآين قدسيتو وإعجازه
كما ىو يف( :ننشزىا) و(ننشرىا) ،فالنطق سلتلف ،والرسم متحد وادلعٌت واحد وىو بعث ادليت
وكذلك يف( :زقية) و(صيحة) فقد اختلقتا رمسا ونطقا ومع ذلك مل يتغَت ادلعٌت ،وىذا من بديع
إعجاز كتاب ا﵁ الذي تعجز ادلخلوقات عن أف تأيت ولو بأقصر آية منو.
وبعد معرفتنا لشروط القراء وقواعدىم يف قبوؿ القراءات واعتمادىا أو رفضها ،وبعدما رأينا
حرصهم الكبَت يف رعاية ىذه القراءات من حيث نقلها أو تدوينها وروايتها ،كاف البد أف نعرؼ
مواقف النحاة العرب يف توجيههم ذلا أو االعتماد عليها يف تقسَت الظواىر اإلعرابية وتأصيل القواعد
النحوية ،وىو ما سنعرفو يف ادلبحث ادلواِل.

 - 1وردت يف ستة مواضع من القرآف الكرًن ىي :يوسف ،35 :ادلؤمنوف .54 ،25 :الصافات .178 ،174 :الذاريات.43 :
.43
 - 2ينظر :تأويل مشكل القرآف ،ابن قتيبة ،ص  36وما بعدىا.
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المبحث الثالث :مواقف النحاة من القراءات القرآنية توجيها وإعرابا
نظرا ألعلية ادلعٌت النحوي لنصوص القرآف بقراءاتو ادلختلقة ،حرص علماءُ النحو ومعربو القرآف
على تَػتَبّع الوجوه ادلختلقة اليت وردت هبا القراءات القرآنية ،وذلك من أجل إعراهبا واستنباط دالالهتا
ضلويا وصرفيا ودالليا ،مث تباينت مواققهم أثناء اإلعراب والتوجيو ،فنجد منهم ادلؤيد للقراءة وادلدافع
عنها وادلدلل على وجهها النحوي باحلجج والرباىُت النحوية الثابتة عن العرب ،كما صلد منهم
لنصها وادلنتقد لغتها وادلع ّقب عن فصاحتها ،ولذلك سأتناوؿ يف ىذا ادلبحث معٌت التوجيو
ادلعارض ّ
أوضح كيف تباينت مواقف
النحوي للقراءات وأذكر الدوافع اليت أسهمت يف نشأة علم التوجيو ،مثّ ّ
النحاة وتعددت آرائهم حوؿ القراءات القرآنية إعرابا وتوجيها.
أوال -التوجيو النحوي وتوجيو القراءات الدالالت والمفاىيم:

1

التوجيو يف العربية مصدر مأخوذ من القعل الثالثي ادلضاعف العُت "و َجو" ويطلق يف العربية
نت لو الطريق عندما جهلو ،قاؿ ابن
هت فالنا ،أي :أرشدتو وبيّ ُ
على معٌت البياف واإلرشاد ،تقوؿ و َج ُ
َاس الطر ِ ِ ِ
اؿَ :خَر َج الْ َق ْوُـ َفو َج ُهوا لِلن ِ
استَبَا َف أَثَػ ُر الطَِر ِيق
منظور" :يػُ َق ُ
وسلَكوه َح َىت ْ
َ
يق تَػ ْوج ًيها إ َذا َوطئُوه َ
لِ َم ْن يَ ْسلُ ُكوُ".2ويأيت ٔتعٌت جهة الكالـ يف ادلعٌت ،الذي ػلمل عليو ،فيقاؿ ػلمل الكالـ على ىذا
الوجو ،وتوجيهو كذا أي :معناه ،قاؿ القيومي" :وِذل َذا الْ َقوِؿ وجو أَي مأْخ ٌذ وِجهةٌ أ ِ
ُخ َذ ِمْنػ َها" .3ولعل
َ َ ْ َ ٌْ ْ َ َ َ َ
ىذا ادلعٌت األخَت أقرب ادلعاين اللغوية للداللة االصطالحية ،وذلك ألف ادلعاين النحوية كثَتة ومتعددة
وقد غلتمع يف القوؿ الواحد أو النص أكثر من معٌت ،فيلجأ ادلقسر للكالـ إىل معرفة الوجو ادلقصود
الذي أراده صاحب النص عن طريق ادلعاين الداللية4ادلختلقة ،واليت تعرؼ عن طريق دراسة ادلستويات
اللغوية.
1
وجػػو" يف :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،333/31 ،ومعجػػم مقػػاييس اللغػػة ،ابػػن فػػارس ،66/4 ،وتػػاج اللغػػة
 ينظػػر :مػػادة " ّوصحاح العربية ،اجلوىري ،2232/4 ،وادلصباح ادلنَت ،القيومي ،427/2 ،والقاموس ا﵀يط ،القَتوزآبادي.3233/3 ،
 - 2لساف العرب ،ابن منظور.36/31 ،
 - 3ادلصباح ادلنَت ،القيومي.427/2 ،
 - 4وىذا ألف داللة الكلم يف اللغة العربية تأيت على أربعة أنواع حسب ادلستويات اللغوية األربعة وىي:

 -الداللػة الصػوتية :ويقصػد هبػا ادلناسػبة بػػُت الصػوت ومعنػاه ،أو طريقػة أدائػو صػوتيا عػػن طريػق النػرب ،أو التنغػيم فػإف االسػتقهاـ لػػو

طريقتو الصوتية والتقرير لو طريقتو ،والتعجب لو طريقتو.
 الداللػػة الصػػرفية :ويقصػػد هبػػا تغػػَت ادلعػػٌت بتغػػَت الصػػيغة الصػػرفية للقػػظ ،فمػػا ىػػو علػػى وزف فعػػل لػػو معػػٌت مثػػل كتػػب ،فػػإف داللتػػوٗتتلف إذا جئنا بو على وزف فاعل "كاتب" ،أو على وزف افعل "اكتب" ،فاألوؿ يدؿ على ادلاضي ،والثاين اسػم للقاعػل ،والثالػث
=
فعاؿ دلت على ادلبالغة يف فعل الشيء مثل :علز ،علّاز ،ضلر ،ضلّار. . . ،
يدؿ على الطلب واألمر ،وإذا كانت على وزف ّ
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ّأما إذا أردنا معرفة ادلعٌت والداللة االصطالحية لػػ" :التوجيو" ،فإ َف ذلك يػُْل ِزمنا الوقوؼ أماـ
مركبُت اثنُت ذلذا ادلصطلح علا" :التوجيو النحوي" ،و"توجيو القراءات" ،فأما األوؿ" :التوجيو
النحوي" فادلقصود بو مركب إضايف يطلق على العملية اليت يقوـ هبا النحاة من أجل بياف حالة
اإلعراب ،أو احلكم النحوي ،أو احلكم الصريف ،وما يتعلق هبذا احلكم ،وما يؤثّر فيو من أوجو ،وما
يلزـ ذلك من تقرير وتقسَت أو تعليل أو استدالؿ أو احتجاج.1
معُت ،مث علَ َل ذلذا ادلعٌت عن طريق
فإذا قاـ النحوي بصرؼ الكالـ وٛتلو على معٌت ضلوي ّ
التأويل أو االستدالؿ ،2وناقش أدلة ادلخالف لو يف الرأي ،أو حاوؿ إبطاؿ رأيو أو نقيو كليّة مسينا
ذلك توجيها ضلويا.
وجو اآلية القرآنية على ما
وؽلكن أف ؽلثل ذلذا التوجيو ٔتا ذكره ابن األنباري يف اإلنصاؼ ،عندما ّ
اختاره النحاة البصريوف من جواز تقدًن خرب ليس عليها ،فقاؿ " :وأما البصريوف فاحتجوا بأف قالوا:

=  -الداللة النحوية :ويقصد هبا داللة اللقظ داخل الًتكيب اللغوي ،شلا يستدعيو نظػاـ اجلملػة يف العربيػة ،فقػد يتغػَت معػٌت اللقػظ
لتغَت ظلػط الًتكيػب اللغػوي ،فداللػة االسػم يف اجلملػة االمسيػة ٗتتلػف عػن داللتػو يف اجلملػة القعليػة فقولنػا" :زيػد قػائم" ،فزيػد دؿ يف
ىذه اجلملة على معٌت االبتداء ،ألف اجلملة امسية وبو بدأنا الكالـ ،بينما يدؿ على القاعلية يف قولنا " :كتب زي ٌد" ،وعلى ادلقعولية
يف قولنا" :وجدت زيدا ينتظر يف اجلامعة".
 الداللػة ادلعجميػػة واالجتماعيػػة :ىػػي داللػػة اللقػػظ يف االسػػتعماؿ االجتمػػاعي ،ولػػذلك نػػرى لػػو عػػدة معػػاين يف االسػػتعماؿ اليػػوميوىذا ما يقوـ بو ادلعجم حيث يتتبع معاين األلقاظ ويرصد تطورىا عرب ادلراحل التارؼلية ادلتعاقبة ألي لغة ،فيعرفنا بادلًتادؼ والتضاد
وادلشػًتؾ اللقظػػي وغػَت ذلػػك مػػن العالقػات الدالليػػة لؤللقػػاظ الػيت ال نعػػرؼ معناىػا يف الغالػػب دوف العػػودة إىل ادلعجػم ،فقػػد يكػػوف
اللقػػظ يسػػتعمل يف بيئػػة معينػػة ومكػػاف معػػُت ويػػدؿ علػػى معػػٌت ،بينمػػا ؼلتلػػف األمػػر إذا تغػػَتت البيئػػة والزمػػاف ،وؽلكػػن أف ؽلثػػل ذلػػذا
باأللقاظ ادلًتادفة يف العربية واليت كاف سببها ىو اختالؼ ذلجات العرب يف إطػالؽ الكلمػات مثػل" :السػكُت وادلديػة" ،كمػا ؽلكػن
التمثيل ذلذا النوع مػن الداللػة أيضػا باأللقػاظ العربيػة الػيت أكسػبها اإلسػالـ معػٌت جديػدا مثػل :لقػظ الصػالة ٔتعػٌت الػدعاء ،مث بتغػَت
األحػواؿ أطلػػق علػػى العبػػادة ادلعروفػػة وىكػػذا .ينظػػر أنػواع الداللػػة يف :داللػػة األلقػػاظ إبػراىيم أنػػيس ،ص  ،24وعلػػم الداللػػة ،أٛتػػد
سلتار عمر ،ص .31
 - 1ينظر يف معٌت التوجيو النحوي :األصػوؿ ٘تػاـ حسػاف ،ص  ،213ومعجػم ادلصػطلحات النحويػة والصػرفية ،زلمػد مسػَت صليػب
اللبػػدي ،ص ،217وقواعػػد التوجيػػو عنػػد ابػػن األنبػػاري ،رسػػالة ماجسػػتَت يف النحػػو العػػريب ،كليػػة دار العلػػوـ ّتامعػػة القػػاىرة ،إعػػداد
الطالب :أٛتد نزاؿ غازي الشمري ،إشراؼ الدكتور :زلمد عبد العزيز عبد الداًن ،السنة اجلامعية2007 ،ـ ،ص .22
2
يقس ػم ٘تػػاـ حسػػاف التوجيػػو النحػػوي ،إىل قسػػمُت :توجيػػو اسػػتدالِل ،وذلػػك بتوجيػػو الػػنص ضلويػػا ،إىل دليلػػو ادلعتمػػد ،ويسػػميو
 ّػوي وجهػا للكػالـ
قياسي وىػو كػل مالػو قاعػدة تضػبطو ،وتوجيػو تػأويلي ،وذلػك عنػدما يكػوف للػنص أكثػر مػن معػٌت ،فػإذا رَد النح ُّ
وخرج ادلعٌت النحوي على مقتضاه قيل توجيو ضلوي تػأويلي .ينظػر :األصػوؿ٘ ،تػاـ حسػاف
دلل عليو عقالّ ،
وقبل وجها سلالقا لو ،و ّ
ص .212
56

ِِ
ص ُروفًا َع ْن ُه ْم ﴾َ 1و ْج ُو
س َم ْ
الدليل على جواز تقدًن خربىا عليها قولو تعاىل ﴿ :أَال يَ ْوَم يَأْتيه ْم لَْي َ
الدليل من ىذه اآلية أنو قدَـ معموؿ خرب ليس على ليس ،فإف قولو ﴿ :يَػ ْوَـ يَأْتِي ِه ْم ﴾ يتعلق
ٔتصروؼ ،وقد ق ّدمو على ليس ،ولو مل غلز تقدًن خرب ليس على ليس وإال دلا جاز تقدًن معموؿ
خربىا عليها; ألف ادلعموؿ ال يقع إال حيث يقع العامل2".فنالحظ أنّو ذكر احلكم النحوي ،مث أخذ
يوجهو ِ
ومثْ ُل ىذا التوجيو يف كالمو كثَت ،كما أنّو أتى يف مواضع متعددة 3من حيث التقدير.
وأما الثاين :وىو "توجيو القراءات" فعلى الرغم من تداوؿ ىذا ادلركب يف مصادر القراءات ،إال

أهنا مل تعطنا تعريقا جامعا مانعا ذلذا ادلركب اللغوي ،ولعل ذلك يعود ،إىل أهنم استغنوا عن تعريقو ٔتا
ورد يف عناوين مصنقاهتم 4اليت تكشف عن مادتو وغايتو ،واليت منها" :الكشف عن وجوه القراءات
السبع وعللها ،دلكي بن أيب طالب القيسي" ،وا﵀تسب يف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها
البن جٍت ،وىذه الكتب توحي بداللة معٌت التوجيو ،ولذلك عُّرؼ يف الدراسات احلديثة أنَو" :فن
وح َج ِجها وبياهنا واإليضاح عنها".5
يعٌت بالكشف عن وجوه القراءات وعللها ُ
وعليو فتوجيو القراءات يرادؼ يف معناه وداللتو ومقهومو ما اصطلح عليو القدامى ،وذلك عندما
أطلقوا مصطلحات عرفنا أهنم ال يقصدوف هبا إال معٌت التوجيو ،وىذا بعد التأمل يف إطالقاهتا ومنها:
االحتجاج للقراءات ،ومعاين القراءات ،ووجوه القراءات ،وإيضاح القراءات ،وٗتريج القراءات
واالنتصار للقراءات ،وكلها اصطالحات ذلا نقس ادلعٌت وتعد مًتادفة يف باهبا ،6حيث يقصد هبا
الكشف عن ادلعاين النحوية والصرفية للقراءات القرآنية.
وأخلص من خالؿ عرضي للمقاىيم ادلتعلقة بالتوجيو النحوي للقراءات ألبرز مالحظتُت اثنتُت
علا:
 - 1ىود ،اآلية.6 :
 - 2ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.313/3 ،
 - 3ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري230 ،313 ،326 ،333/3 ،
 - 4ينظر :التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ،أٛتد سعد زلمد ،ص .22
 - 5وىذا التعريف ذكره أٛتد سعد زلمد يف دراستو التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ،ص .21
 - 6ينظر :منهج االحتجاج للقراءات القرآنية ،عند أيب علي القارسي ،من خػالؿ كتابػو احلجػة للقػراء السػبعة ،أطروحػة دكتػواره يف
علم القراءات ،إعػداد الطالػب عبػد الرٛتػاف معاشػي ،إشػراؼ األسػتاذ الػدكتور :منصػور كػايف ،كليػة العلػوـ اإلسػالمية ،جامعػة باتنػة
2032ـ ص  ،361ومنهج اإلماـ ابن عطية األندلسي يف عػرض القػراءات وأثػر ذلػك يف تقسػَته ،رسػالة دكتػوراه ،إعػداد :فيصػل
بن ٚتيل بن حسن عزاوي ،إشراؼ الدكتور ،زلمد ولد سيدي ولد حبيب ،جامعة أـ القرى ،ادلملكة العربية السعودية3221 ،ىػ.
ص .66
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أف التوجيو النحوي للقراءات ىو زلاولة إغلاد معٌت ضلوي تصرؼ إليو القراءة يتناسب مع حركةإعراهبا.
 أف النصوص العربية وحدىا ىي اليت ٘تُ ّكننا من معرفة وجو القراءة الصحيح أو الشاذ ،وكأ ّف عمليةالتوجيو النحوي للقراءات ىي بياف تاـ دلطابقة القراءة القرآنية للكالـ العريب القصيح من خالؿ
مقابلتها للنصوص العربية ادلقبولة احتجاجا شعرا أو نثرا.
ثانيا -أىمية توجيو القراءات وعًلقتو بالنحو العربي:

اىتم علماء العربية بتوجيو القراءات ،وانشغلوا بذلك انشغاال كبَتا ،وظهر لنا ىذا يف مصنقاهتم
وكتبهم ،فراحوا يبحثوف عن معٌت كل وجو للقراءات القرآنية ،حىت يسًتشدو بو يف االستدالؿ على
معاين كتاب ا﵁ عز وجل ،فعند مطالعيت لكتب القراءات وجدت أقواؿ العلماء تصف توجيو
القراءات أنو علم جليل القدر ،وكثَت القائدة فبو يُعرؼ وجو القراءة وبو تدفع الشبو عن القراءات
عما غلب أف يعرفو القارئ:1
وقد تواترت أقواذلم يف ىذا ادلعٌت ،ومنها ما قالو ابن اجلزري متحدثا ّ
"ويعلم من األصوؿ قدر ما يدفع بو شبهة من يطعن يف بعض القراءات ،وأف ػلصل جانبا من النحو
وجو ما يقع لو من القراءات ،وىذا من أىم ما ػلتاج إليو".2
والصرؼ ْتيث إنو يُ ّ
ويشَت اإلماـ أبو احلسن احلصري إىل التزود بعلم النحو من أجل ٖتصيل علم التوجيو ،ويعرؼ عن
طريق العربية وجوه القراءات ادلنقولة إلينا بقولو:3
لقد يدعي علم القراءات معشر * وباعهم يف النحو أقصر من شرب
فإف قيل ما إعراب ىذا ووجهو؟ * رأيت طويل الباع يقصر عن فًت
ِ
ؼ
يل َوبِِو تُػ ْعَر ُ
ويعتربه الزركشي من القنوف اجلليلة اليت هبا تعرؼ جزالة األلقاظ فقاؿَ " :وُى َو فَ ين َجل ٌ
َج َاللَةُ الْ َم َع ِاين َو َجَزالَتُػ َها َوقَ ِد ْاعتَػ ٌَت ْاألَئِ َمةُ بِِو َوأَفْػَرُدوا فِ ِيو ُكتُبًا".4
وتتضح لنا أعلية توجيو القراءات عندما صلد علماء النحو العريب يستدلوف على قواعدىم النحويو ٔتا
يرد يف أوجو القراءات القرآنية ادلتغايرة يف الًتكيب أو اإلعراب .5واىتمامهم بالتأليف يف توجيو

 - 1ادلقود بالقارئ ىنا ىو العامل بالقراءات الضابط لقواعدىا وأصوذلا ،ال الذي يقػرأ القػرآف قػراءة حسػنة ،حلقظػو أو حسػن صػوتو
أو أدائو كما ىو شائع اليوـ من إطالؽ لقظ القارئ.
 - 2منجد ادلقرئُت ،ابن اجلزري ،ص.7
 - 3ينظر :األبيات يف :منجد ادلقرئُت ابن اجلزري ،ص .7وإبراز ادلعاين ،أبو شامة.552 ،551 ،
 - 4ينظر :الربىاف ،الزركشي.177/3 ،
5
 ومنهػػا اسػػتدالؿ ضلػػاة الكوفػػة والبصػػرة بأوجػػو الق ػراءات القرآنيػػة ادلتعػػددة ،وقػػد أوردىػػا ابػػن األنبػػاري يف اإلنصػػاؼ ،ومنهػػا ن ْقلػػوُاحتجػػاج ضلػػاة البصػػرة ،مػػن إعمػػاؿ إف ادلخقق ػة فقػػاؿ" :أمػػا البص ػريوف فػػاحتجوا بػػأف قػػالوا :الػػدليل علػػى صػػحة اإلعمػػاؿ قولػػو =
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القراءات فوضعوا فيو مصنقات وموسوعات بيّنوا لنا من خالذلا أوجو العربية ادلتعددة يف قراءات القرآف

الكرًن ،كما عُ ّدت ىذه ادلصادر 1موسوعات للشواىد النحوية واإلعرابية.
ومن مث كانت القراءات ميدانا عمليا ونصا لغويا بذؿ فيو النحاة جهدا معتربا ألجل خدمة
2
ووضحوا وبيّنوا ما غلب توضيحو ،معتمدين على
القراءات القرآنية وتوجيهها  ،فعلّلوا ما غلب تعليلوّ ،
فردوا بذلك كل طعن ألي
قواعد علم اللغة والنحو ،والشواىد الكالمية من الشعر العريب القصيحّ ،
قراءة من أي كاف ،وحىت نؤكد ىذا ادلعٌت نرى ما يقولو أبو حياف دفاعا عن ٛتزة القارئ ،وعن وجو
األرحاـ بالكسر ،ر ًّادا بذلك عن ابن عطية فقاؿ " :وأََما قَػو ُؿ اب ِن ع ِطيَةَ :ويػرُّد ِعْن ِدي ى ِذهِ
ِ
قراءتو
َ ْ ْ َ
َ
َ َُ
ِ
اف ،فَجسارةٌ قَبِ ِ
الْ ِقراء َة ِمن الْمعٌت وجه ِ
يق ِْتَالِِو َوَال بِطَ َه َارةِ لِ َسانِِو .إِ ْذ َع َم َد إِ َىل قَِراءَ ٍة
يحةٌ مْنوُ َال تَل ُ
َ َ َ َ َْ َ ْ َ
َََ َ
وؿ اللَ ِو صلَى اللَو علَي ِو وسلَم قَػرأَ ِهبا سلَف ْاألَُم ِة ،واتَصلَت بِأَ َكابِ ِر قُػَر ِاء ال َ ِ َ ِ
متَػواتِرةٍ َعن رس ِ
ين
َ َ ْ
ُ َْ ََ َ َ َ َ ُ
َ
ُ َ َ ْ َُ
ص َحابَة الذ َ
ود وزيد بن ثابت ،وأَقْػرأِ
وؿ اللَ ِو بِغَ َِت و ِاسطٍَة عثْما ُف وعلِي وابن مسع ٍ
تَػلَقَوا الْ ُقرآ َف ِمن ِيف رس ِ
ُ َ ََ ي َُْ َ ُْ
ْ َُ
ُ ْ
ْ َ
َ َ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
ب َع َم َد إِ َىل َرِّد َىا بِ َش ْي ٍء َخطََر لَوُ ِيف ِذ ْىنِ ِوَ ،و َج َس َارتُوُ َى ِذهِ َال تليق إال بادلعتزلة
ال َ
ص َحابَِة أ َِّ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
َخ َذ الْ ُق ْرآ َف َع ْن
كالزسلشري ،فَِإنَوُ َكث ًَتا َما يَطْ َع ُن ِيف نَػ ْق ِل الْ ُقَراء َوقَراءَهت ْم ،وٛتزة َرض َي اللَوُ َعْنوُ :أ َ
ُسلَْي َما َف بْ ِن مهراف األعمش ،وٛتداف بن أعُت ،وزلمد بن عبد الرٛتن بن أيب ليلى ،وجعقر بْ ِن ُزلَ َم ٍد
ص ِاد ِؽ ،وَمل يػ ْقرأْ ٛتَْزةُ حرفًا ِمن كِتَ ِ
اب اللَ ِو إَِال بِأَثٍَر".3
ال َ
َ ْ َ َ َ َْ ْ
الرد من أيب حياف مل يكن من فراغ أو ٖتمس أو عاطقة ،وإظلا كاف بعد بياف شاؼ لتوجيو
وىذا ّ
قراءة ٛتزة وأهنّا موافقة للساف العريب ،يقوؿ الدكتور عبد الرٛتاف معاشي" :وقد اجًتأ بعض النحاة
وادلقسرين على تضعيف طائقة من القراءات ادلتواترة ،اليت خالقت أصوذلم ادلقررة يف اللغة أو النحو
والصرؼ ،كما اجًتؤوا على رميها بالتخطئة ،أو اخلروج عن سنن العربية ،شلا جعل فريق من النحاة
ُيرُّدوف عليهم ،ويثبتوف خطأ ىذا ادلنهج يف التسرع إىل تضعيف قراءات تشتمل على شروط القراءة
ادلتواترة ،ويف ىذا اإلثبات والرد على ادلتسرعُت زلمدة َحقظَت ذلذه القراءات ىيبتها ،واستنادىا إىل
وجو صحيح ،فاحلكم على رفض ما تواتر ْتجة واىية ليس باألمر السهل ،وبذلك أصبح علم توجيو

ك أ َْع َما َذلُ ْم"[ .ىود :اآلية ]333 :يف قراءة من قرأ بالتخقيف ،وىي قراءة نافع وابن كثَت ،وروى
َه ْم َربُّ َ
"وإِ ْف ُك ًّال لَ َما لَ َيوفِّينػ ُ
=تعاىلَ :
أبو بكر عن عاصم بتخقيف "إف" وتشديد "دلا" .ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.337/3 ،
 - 1دلعرفة ادلصنقات ادلؤلقة يف توجيو القػراءات ،ينظػر :أبػو علػي القارسػي ،حياتػو ،ومكانتػو ،بػُت أئمػة التقسػَت والعربيػة ،وآثػاره يف
القراءات والنحو ،ص  336وما بعػدىا ،ومػنهج االحتجػاج للقػراءات القرآنيػة ،عنػد أيب علػي القارسػي ،عبػد الرٛتػاف معاشػي ،ص
 .370ودراسة حازـ سعيد حيدر على شرح اذلداية للمهدوي26/3 ،
 - 2ينظر :منهج االحتجاج للقراءات القرآنية ،عند أيب علي القارسي ،عبد الرٛتاف معاشي ،ص .363
 - 3ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف.300/1 ،
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يرد على الطاعنُت ،وغليب عن تعليلها ،الذي يبُت وجهها يف ادلعٌت أو
القراءات علما أصيال ُّ
الصناعة".1
وعليو فاألعلية الكربى لعلم التوجيو تَػتَج َسد يف الدفاع عن القراءات ،وتوضيح معانيها ومعرفة
مذاىب النحويُت يف إعراهبا ،وخاصة الوجوه اإلعرابية اليت مل تذكرىا كتب النحو ،كما تتجسد لنا
أعلية التوجيو النحوي يف توضيح منهج النحاة وخاصة البصريُت يف االستدالؿ العقلي على القضايا
النحوية من خالؿ إعراب وتوجيو القراءات القرآنية ومن أبرز ىؤالء القارسي يف احلجة ،وابن األنباري
يف البياف.
ثالثا-دوافع وأسباب توجيو القراءات:

تضافرت عدة عوامل وأسباب اجتمعت وكانت دوافع رئيسية يف نشأة علم التوجيو ؽلكن ذكرىا
فيما يأيت:2
 -1الدفاع عن القراءات:

حرص القراء وعلماء العربية على الدفاع عن الوحي ادلنزؿ ،3ادلتمثل يف وجوه القراءات القرآنية
طعن بعض
وذلك ببياف صحتها وموافقتها للساف العريب ،وشلا زاد ىؤالء حرصا لتوجيو القراءات ،ىو ُ
النحاة يف قراءات متواترة ثابتة مقطوع بصحتها4وادعاء بعض أىل الزندقة واإلحلاد إىل ٗتطئة آيات
من جهة النَحو ،وينسبوف لعثماف رضي ا﵁ عنو حديثاً موضوعاً مل يصح عنو وىو" :إف يف القرآف
حلناً ستقيمو العرب بألسنتها ،5".ذلذا السبب فقد عمد كثَت من القراء وعلماء العربية إىل االعتناء
بالتوجيو وصرفوا كل ما يف وسعهم ألجل الدفاع عن القراءات وبياف صحتها ولعل من أبرز ىؤالء ما
صنعو ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآف حيث صرح يف مقدمة كتابو أنو وضعو بسبب الدفاع عنو
ِ ِ
فيقوؿ " :وقد اعًتض كتاب ا﵁ بالطعن ملحدوف ،ولغوا فيو وىجروا ،واتبعواَ " :ما تَ َشابَوَ مْنوُ ابْتغَاءَ
الْ ِقْتػنَ ِة َوابْتِغَاءَ تَأْ ِويلِ ِو " بأفهاـ كليلة ،وأبصار عليلة ،ونظر مدخوؿ; فحرفوا الكالـ عن مواضعو
وعدلوه عن سبلو مث قضوا عليو بالتناقض ،واالستحالة يف اللحن ،وفساد النظم ،واالختالؼ .وأدلوا
 - 1ينظر :منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند أيب علي القارسي ،عبد الرٛتاف معاشي ،ص .364
 - 2ىذه الدوافع منها ما خلصتو من بعض الدراسات الػيت سػبقتٍت يف علػم التوجيػو ،ومنهػا مػا اسػتنتجتو مػن خػالؿ دراسػيت لكػالـ
النحاة وادلعربُت للقرآف الكرًن ،فحاولت ٚتعها وترتيبها هبػذه الصػورة .ومػن الدراسػات الػيت أشػارت إىل الػدوافع دراسػة عبػد الرٛتػاف
معاشي ،ودراسة ،أٛتد سعد زلمد .وقد سبقت اإلشارة إليهما.
 - 3ينظر :منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند أيب علي القارسي ،عبد الرٛتاف معاشي ،ص .365
 - 4ينظر :مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت هناية القرف الرابع اذلجري ،شعباف صالح ،ص .203 .374 .346
 - 5ينظر :مناىل العرفاف ،الزرقاين .164/3 ،ومقدمة تقسَت األلوسي.13 ،27/3 ،
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ث الغَِر ،واعًتضت بالشبو يف القلوب ،وقدحت
يف ذلك بعلل رٔتا أمالت الضعيف الغمرة و َ
احلد َ
النَتة ،والرباىُت
بالشكوؾ يف الصدور ...فأحببت أف انصح عن كتاب ا﵁ ،وأرمي من ورائو باحلجج ّ
جامعا لتأويل مشكل القرآف".1
البينة ،وأكشف للناس ما يلبسوف،
ُ
فألقت ىذا الكتاب ً
ويبدوا ِل من خالؿ كالـ ابن قتيبة ادلتقدـ أ َف الطعن يف القرآف ظهر نتيجة امتزاج الثقافات
واختالط العرب بغَتىم ،فتأثّر البعض بالعلوـ العقلية اليت ُٕتّرد اإلنساف من تقديس ادلعنوي ،كالقرآف
فهو بالنسبة إليهم نص ػلتكم للقواعد العقلية كغَته من النصوص األخرى ،إضافة إىل ظهور حركة
الزندقة 2اليت كاف من أبرز أىدفها وغايتها تشكيك ادلسلمُت يف كتاهبم ادلقدس ويف إعجازه وبيانو
ولغتو وإعرابو ،كما يُظهر لنا كالمو أف الطعن يف القرآف ويف وجوه قراءتو ادلتعددة كاف من الدوافع
الرئيسة لتأليف كتاب تأويل مشكل القرآف الذي يعد من أىم ادلصادر القرآنية للكشف عن الوجوه
اإلعرابية للقرآف الكرًن.
 -2بيان اإلعجاز القرآني:

كاف احلرص على بياف وجوه إعجاز القرآف ادلختلقة ،3من أىم دوافع التوجيو ،فعندما نقرأ النص

القرآين بوجوه سلتلقة ،لآلية الواحدة باللغة الواحدة ،ومع ذلك ال صلد تعارضا بُت ادلعاين يف اختالؼ
األوجو ،فكلها تؤدي غرضا دالليا أو بيانيا واحدا ،وىذا من وجوه إعجاز القرآف الكرًن ،والبحث عن
مواطن اإلعجاز من األىداؼ اليت سطّرىا علماء العربية يف دراستهم للقرآف الكرًن ،خاصة دلا رأوا يف
وجوه قراءاتو من تنوع يف األسلوب والنظم وبديع اللقظ ،وذلك مثل تغاير القراءات يف التعريف
والتنكَت ،والتقدًن والتأخَت ،واإلخبار واالستقهاـ  4،..وغَتىا من األساليب العربية اليت حلّلها علماء
البالغة ،واستنبطوا منها صورا تدؿ على اإلعجاز البياين يف القرآف الكرًن.
 -3تسبيع ابن مجاىد للقراءات:

يعد ٚتع القراءات على يد أيب بكر بن رلاىد وحصرىا يف سبع قراءات متواترة ،مثّ ٚتع ما شذ
من القراءات يف مؤلف مستقل من أىم الدوافع اليت فتحت الباب أماـ النحاة وعلماء القراءات ألف
 - 1ينظر :تأويل مشكل القرآف ابن قتيبة ،ص .22
 - 2حػوؿ حركػة الزندقػة وأثرىػػا يف البحػث القػرآين :ينظػر ادلباحػػث البالغيػة يف ضػوء قضػية اإلعجػػاز القػرآين ،نشػأهتا وتطورىػا حػػىت
القرف السابع اذلجري ،أٛتد ٚتاؿ العمري ،ص .23
 - 3ينظر :التوجيو البالغي ،للقراءات القرآنية ،أٛتد سعد زلمد ،ص .23
4
صػل يف ىػػذه ادلواضػػيع كػػل مػػن الػػدكتور بسػػيوين عبػػد القتػػاح فيػػود يف كتابػػو :مػػن بالغػػة الػػنظم القػػرآين ،ص 67 ،44 ،12
ف َ ،362والدكتور أٛتد سعد زلمد يف كتابو :التوجيو البالغي للقراءات القرآنية ،ص .216 ،223 ،202 ،316
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يوجهوا ىذه القراءات إعرابيا وضلويا ،وأف يلتمسوا ذلا الشواىد من الكالـ القصيح ،ومنو ظهرت كتب
االحتجاج للقراءات السبعة ،كاحلجة للقراء السبعة أليب علي القارسي ،وقاـ تلميذه ابن جٍت ٔتشروع
موازي وىو توجيو القراءات الشاذة اليت ذكرىا ابن رلاىد يف كتابو ا﵀تسب ،وصلد ابن خالويو يضع
كتاب احلجة يف القراءات السبع ،وىكذا فحصر السبعة على يد ابن رلاىد يعد ٔتثابة حصر القراءات
القرآنية يف مدونة لتصبح بعد ذلك زلل دراسة ونقاش عند النحاة.

 -4اقتداء النحاة بكتاب سيبويو:

كاف منهج االقتداء وإمامة االىتداء يف التأليف األوؿ عند النحاة العرب ىو كتاب سيبويو ،1إذ
يعد ّأوؿ "وأقدـ ما وصل إلينا من كتب النحو ،وقد ٚتع فيو مؤلقو أكثر علوـ العربية كاألصوات
2
عربا عن
اللغوية والنحو والصرؼ والقراءات " ،ونظرا ألعلية كتاب سيبويو اٗتذه النحاة العرب رمزا ُم ّ
ادلنهج اللغوي يف دراسة ادلسائل النحوية ،3وجعلوا طريقتو يف االستشهاد وتوجيو الشواىد النحوية
مثاال يقتدى بو ،فسار على هنجو الكثَت من النحاة ،وقد وجو سيبويو العديد من القراءات القرآنية
كما كاف يستشهد لؤلساليب العربية بالقراءات القرآنية فيورد القراءة شاىدا ؽلنح التعبَت السالمة

ويشهد لو بالصحة ،4أو يستشهد على قاعدة ضلوية بقراءة قرآنية ،5أو يقوـ بتوجيو القراءة القرآنية
وضحت منهجو يف توجيو القراءات.
بقراءة أخرى وكل ىذه أساليب وطرؽ موجودة يف كتاب سيبويو ّ
ومن األمثلة اليت وققت عليها يف كتابو وىو يوجو القراءات قولو" :ومسعنا بعض العرب يقوؿ:
رب العادلُت" ،فسألت عنها يونس فزعم أهنا عربية .ومثل ذلك قوؿ ا﵁ عز وجل﴿ :لَ ِك ِن
"احلمد ﵁ َ
الر ِ
ِِ
ين
َّ
ك َوَما أُنْ ِز َل ِم ْن قَ ْبلِ َ
اس ُخو َن فِي ال ِْعل ِْم ِم ْن ُه ْم َوال ُْم ْؤِمنُو َن يُ ْؤِمنُو َن بِ َما أُنْ ِز َل إِلَْي َ
ك َوال ُْمقيم َ

- 1حوؿ اقتداء النحاة بكتاب سيبويو ينظر :الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو ،خدغلة احلديثي ،ص  .27ومواقػف النحػاة
من القراءات القرآنية ،شعباف صالح ،ص  ،320وأبو علي القارسي ،حياتو ومكانتو بػُت أئمػة التقسػَت العربيػة وآثػاره يف القػراءات
والنحو ،عبد القتاح إمساعيل شليب ،ص .343
 - 2الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو ،خدغلة احلديثي ،ص .27
 - 3فقد كانوا يسمونو قرآف النحو ،وكانوا يتلونو وؼلتمونو كل فًتة كما ؼلتموف القرآف ،ومنهم من ػلقظو على ظهر قلب ،فسيبويو
عند النحاة الرمز ادلعرب عن القدوة يف النحػو ،وقولػو معػربا عػن احلجػة النحويػة ،وكتابػو القػانوف األوؿ للنحػو وعلػم العربيػة ومرجعهػا
األساس ،وعلى ىذا فضلّوه عن غَته ،واىتمػوا بػو فشػرحوه ودرسػوه .ينظػر :مراتػب النحػويُت ،أبػو الطيػب اللغػوي ،ص  .51وبغيػة
الوعاة ،السيوطي ،37/2 .52 ،34/3 ،ومعجم األدباء ،ياقوت احلموي.2325/3 .70/3 ،
 - 4ينظر :الكتاب سيبويو.120 ،137/3 ،
 - 5ينظر :الكتاب ،سيبويو.30/3 ،
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الص ًَل َة َوال ُْم ْؤتُو َن َّ
فمحموؿ على االبتداء.
الزَكاةَ ﴾ 1فلو كاف كلو رفعاً كاف جيداً .فأما ادلؤمنوف
ٌ
َّ
اهلل والْي وِم ِ
كة وال ِ
اآلخ ِر والمًلئِ ِ
ِ
تاب والنَّبِ
ِ
المال
ي
ْك
ين َوآتَى َ
ِّ
وقاؿ جل ثناؤهَ ﴿ :ولَ ِك َّن َّ
آم َن بِ َ َ ْ
البر َمن َ
َ َ
َ
َ َ
يل و َّ ِِ
َعلَى ُحبّو ذَ ِوى ال ُقربى والْيَتَامى والْمساكِين وابن َّ ِ
الرقَ ِ
الصًلَ َة
اب َوأَقاَ َم َّ
ين َوف ِى ِّ
السائل َ
السب ِ َ
َ ََ َ َ
َ
2
ِ
البأساء وال ّ ِ ِ
وآتى الزكاةَ والموفو َن بِ َع ْه ِد ِى ْم إذَا عاَ َى ُدوا و َّ ِ
ين ِ
البأس﴾ " .ولو
ين فِى
ض َّراء َوح َ
الصاب ِر َ
َ
َ
أوؿ الكالـ كاف جيدا ،ولو ابتدأتَو فرفعتو على االبتداء كاف جيدا كما ابتدأت يف
رفع الصابرين على ّ
قولوَ ﴿ :وال ُْم ْؤتُو َن َّ
الزَكاةَ ﴾".3

ومن خالؿ التوجيهات السابقة أالحظ تعليلو للقراءات ،كما أالحظ أنو يوجو معاين القراءات
كقولو ادلؤمنوف زلموؿ على االبتداء ،ىذا الطريقة النحوية يف التعامل مع النص القرآين فتحت الباب
دلن بعده من النحاة ،حيث "مل يكن النحاة ليقوهتم ىذا اجلانب من كتاب سيبويو ،وىم الذين اٗتذوه
قرآنا ،أكبوا عليو ودرسوا ما فيو" .4فكاف منهجو واضح األثر يف الذين جاءوا من بعده.
 -5قيمة الحجة القرآنية على القاعدة النحوية:

دلا كاف القرآف الكرًن نصا معجزا بألقاظو ومعانيو ،وكاف ىو ادلصدر األوؿ يف االحتجاج على
الكالـ العريب ،5نشطت حركة علمية لدراسة ىذا النص من حيث إعراب كلماتو وتوجيو آياتو يف
قراءاتو ادلختلقة على غرار دراسة معانيو وتقسَته ،فجاء االحتجاج للقراءات القرآنية عمال ضلويا
وإعرابيا للقراءات القرآنية ،قاـ بو النحاة على وجو مستقل ،من أجل ٚتع وبياف الوجوه النحوية
للقراءة القرآنية ،يف كتب مستقلة مسيت كتب االحتجاج ،ىذه الكتب اليت كانت مادهتا مبثوثة يف
كتب النحو مقرقة على األبواب النحوية ،يدؿ على ىذا ما يذكره ابن خالويو يف مقدمة كتابو احلجة
السبعة من أىل األمصار اخلمسة ادلعروفُت بصحة
حيث يقوؿ" :وبعد ،فإين تدبّرت قراءة ّ
األئمة ّ
كالً منهم قد ذىب يف إعراب ما
النقل ،وإتقاف احلقظ ،ادلأمونُت على تأدية الرواية ،واللقظ ،فرأيت ّ
انقرد بو من حرفو مذىبا من مذاىب العربية ال يدفع ،وقصد من القياس وجها ال ؽلنع ،فوافق باللقظ
واحلكاية طريق النقل والرواية غَت مؤثر لالختيار على واجب اآلثار .وأنا بعوف ا﵁ ذاكر يف كتايب ىذا
ما احتج بو أىل صناعة النحو ذلم يف معاين اختالفهم ،وتارؾ ذكر اجتماعهم وائتالفهم ،معتمد فيو
 - 1النساء ،اآلية.342 :
 - 2البقرة ،اآلية.355 :
 - 3ينظر :الكتاب ،سيبويو.42/2 ،
 - 4ينظر :دراسة حازـ سعيد حيدر على شرح اذلداية للمهدوي22/3 ،
 - 5ينظر :القرآف وأثره يف الدراسات النحوية ،عبد العاؿ سامل مكرـ ،ص .127
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على ذكر القراءة ادلشهورة" ،1وعليو فاالحتجاج بالقرآف وقيمتو النحوية عند اللغويُت والنحاة العرب
يوجهوف القراءات القرآنية ادلختلقة يف اإلعراب ،وىذا من أجل إثبات العديد من القواعد
جعل منهم ّ
ادلقررة يف مصنقاهتم ،فكاف تعدد القراءات القرآنية ٔتثابة تعدد النصوص واألوجو للدليل الواحد وىو
القرآف الكرًن ،حيث يعترب الوجو النحوي لكل قراءة شاىد ودليل يف بابو النحوي.

 -6نشأة الخًلف بين النحاة:

يعد اخلالؼ بُت النحاة من العوامل األساسية لنشأة التوجيو النحوي للقراءات القرآنية ،حيث
نالحظ يف كتب اخلالؼ االحتجاج بالقراءات القرآنية ،وتوجيهها ومناقشة إعراهبا ،فمثل توجيو
القراءات عنصرا مهما يف اخلالفات النحوية اليت بدأت مع نشأة ادلدارس النحوية خاصة البصرية
والكوفية ،2وقد ُٚتعت ىذه اخلالفات بعد ذلك يف مصنقات عرفت بكتب اخلالؼ النحوي لعل
أشهرىا كتاب اإلنصاؼ البن األنباري الذي يعد مصدرا أساسيا لدراسة اخلالؼ النحوي ،لقد عرفنا
ابن األنباري من خاللو على طريقة مناقشة أىل ادلدرستُت للقراءات القرآنية ،وبُت لنا كيقية توجيهها
وإعراهبا ،فقيو نرى استشهاد ضلاة الكوفة بالعديد من القراءات القرآنية 3اعتمادا على توجيو معٌت
معُت ،مث ػلملها ضلاة البصرة على توجيو معٌت آخر ،فبهذا اخلالؼ يف اإلعراب والتوجيو ،كثرت
األوجو اإلعرابية للقراءات القرآنية ،فكاف لكل قراءة توجيو ،اعتمادا على األصوؿ النحوية عند
ادلذىبُت ،والشواىد على ىذه التوجيهات كثَتة جدا .نذكر منها اختالفهم يف عامل اجلزـ يف جواب
الشرط قاؿ ابن األنباري " :ذىب الكوفيوف إىل أف جواب الشرط رلزوـ على اجلَِوا ِر ،واختلف
البصريوف; فذىب األكثروف إىل أف العامل فيهما حرؼ الشرط ،وذىب آخروف إىل أف حرؼ الشرط
وفعل الشرط يعمالف فيو ،وذىب آخروف إىل أف حرؼ الشرط يعمل يف فعل الشرط ،وفعل الشرط
يعمل يف جواب الشرط ،وذىب أبو عثماف ادلازين إىل أنو مبٍت على الوقْ ِ
ف ،أما الكوفيوف فاحتجوا
َ
ّ
بأف قالوا :إظلا قلنا إنو رلزوـ على اجلوار ألف جواب الشرط رلاور لقعل الشرط ،الزـ لو ،ال يكاد
ينقك عنو ،فلما كاف منو هبذه ادلنزلة يف اجلوار ٛتل عليو يف اجلزـ ،فكاف رلزوما على اجلوار ،واحلمل
ُّ
 - 1ينظر :احلجة يف القراءات السبع ،ابن خالويو ،ص .42
2
ت للنحػػو العػػريب أف اخلػػالؼ بػػُت النحػػاة بػػدأ يف مرحلػػة مبكػػرة ،فقػػد كػػاف ّأوؿ خػػالؼ ضلػػوي بػػُت
 تنسػػب الكتػػب الػػيت أ َر َخ ػ ْالبصػ ػريُت والك ػػوفيُت ،وق ػػع ب ػػُت الرواس ػػي ،واخللي ػػل ب ػػن أٛت ػػد القراىي ػػدي مث اخلالف ػػات ال ػػيت كان ػػت يف من ػػاظرة الكس ػػائي ،الك ػػويف
لؤلصمعي البصري .ينظر :من تاريخ النحو ،سعيد األفغاين ،25 ،23 ،ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،زلمد الطنطاوي ،ص
.22
 - 3ينظر :األنصاؼ ،ابن األنباري.225 ،157/2 .203/3 ،
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ِ
الذين َك َفروا ِمن أ َْى ِل ِ
ِ
الكتَ ِ
ين ﴾ 1وجو
على اجلوار كثَت ،قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :لَ ْم يَ ُك ِن َ ُ ْ
اب وال ُْم ْش ِرك َ
َّ ِ
ِ
ين" فهو مرف ػوع ألنو
ين" باخلقض على اجلوار ،وإف كاف معطوفا على "الذ َ
الدليل أنو قاؿَ " :وال ُْم ْش ِرك َ
اسػم "يكن" ،وق ػاؿ تع ػاىل ﴿ :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم وأ َْر ُجلَ ُك ْم إلى ال َك ْعبَ ْي ِن ﴾ 2باخلقض على
ََُْ ُ

اجلوار ،وىي قراءة أيب عمرو ،وابن كثَت ،وٛتزة ،وػلِت عن عاصم ،وأيب جعقر ،وخلف ،وكاف ينبغي
ِ
وى ُك ْم وأَيْ ِديَ ُكم ﴾ كما يف القراءة
وج َ
أف يكوف منصوبًا; ألنو معطوؼ على قولو ﴿ :فَا ْغسلُوا ُ
األخرى ،وىي قراءة نافع ،وابن عامر ،والكسائي ،وحقص عن عاصم ،ويعقوب ،ولو كاف معطوفًا
على قولو" :بِرُؤ ِ
وس ُك ْم" لكاف ينبغي أف تكوف األرجل شلسوحة ال مغسولة ،وىو سلالف إلٚتاع أئمة
ُ
3
األمة من السلف واخللف"  .وبعد ما يذكر أدلة كل فريق كعادتو شرع يف مناقشة أدلة الكوفيُت
ِ
ين
وتوجيهها فيقوؿ" :أما اجلواب عن كلمات الكوفيُت :أما احتجاجهم بقولو تعاىل ﴿ :لَ ْم يَ ُك ِن الذ َ
ِ
ِ
َك َفروا ِمن أ َْى ِل ِ
الكتَ ِ
ُت" ليس معطوفًا على
ين ﴾ فال حجة ذلم فيو; ألف قولوَ " :والْ ُم ْش ِرك َ
ُ ْ
اب َوال ُْم ْش ِرك َ
"الَ ِذين َك َقروا" وإظلا ىو معطوؼ على قولوِ ﴿ :من أ َْى ِل ِ
الكتَ ِ
اب ﴾ فدخلو اجلر ألنو معطوؼ على
ْ
َ ُ
رلرور ،ال على اجلوار .وأما قولو تعاىل ﴿ :وامسحوا بِرُؤ ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إلى ال َك ْعبَ ْي ِن ﴾ فال حجة
ََُْ ُ
وى ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم﴾
أيضا; ألنو على قراءة من قرأ باجلر ليس معطوفا على قولو﴿ :فَا ْغ ِسلُوا ُو ُج َ
ذلم فيو ً
وإظلا ىو معطوؼ على قولو﴿ :بِرُؤ ِ
وس ُك ْم ﴾ على أف ادلراد بادلسح يف األرجل الغسل".4
ُ

ومثل ىذا التوجيو ومناقشة القراءات كثَت جدا يف كتاب اإلنصاؼْ 5تيث يعتقد الباحث أحيانا
أف الكتاب قد ٖت َوؿ من مصنّف للخالؼ النحوي إىل مصنف يف توجيو القراءات ،وىذا ينبئك عن
قوة ابن األنباري يف علم اجلدؿ ،ويعطيك عالمة على تشبع الرجل بعلم القراءات وتعمقو يف معانيها
وإعراهبا.
وبعد الذي قدمتو من بسط القوؿ يف سبب نشأة التوجيو ،أقوؿ ىذه ىي أىم الدوافع اليت
اتضحت ِل من خالؿ االستقراء والتتبع يف مصادر النحو العريب ،واليت ؽلكن اعتبارىا دوافع أساسية
يف توجيو القراءات عند النحاة العرب ،كما ؽلكن أف أستنتج من خالؿ ما عرضتو للدوافع أف منها ما
يعود إىل عوامل تارؼلية تتعلق بنشأة النحو وأثر القرآف يف طبيعة ىذه النشأة ،إذ كاف ىو األساس
 - 1البيّنة ،اآلية.3 :
 - 2ادلائدة ،اآلية.4 :
 - 3اإلنصاؼ ،ابن األنباري271/2 ،
- 4اإلنصاؼ ،ابن األنباري.276/2 ،
 - 5ينظر على سبيل ادلثاؿ اإلنصاؼ.240 .234 .225 .176/2 .157/2 . ،274 ،214 ،213/3 :
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األوؿ يف نشأة النحو وظهوره ،ومنها ما يعود إىل منهجية عرض ادلادة النحوية يف ادلصنقات اللغوية
وىذا ألف القرآف يعد مصدرا أوال يف التوجيو ،ومنها ما يعود إىل قدسية ىذا النص ادلعجز بأوجو
قراءاتو ومن مث تضافرت اجلهود يف البحث عن وجوه إعجازه ،ولعل تعدد قراءاتو كاف واحدا منها
وألي وجهة كانت طبيعة ىذه الدوافع فإهنا اجتمعت مع بعضها وأخرجت لنا مولودا يف النحو القرآين
مسي علم التوجيو .أو توجيو القراءات.
رابعا -القراءات عند النحاة ومواقفهم في توجيهها وإعرابها:

 -1منزلة القراءات عند النحاة:
عندما نقرأ يف مصادر ومراجع أصوؿ النحو العريب ،نرى أ ّف النحاة العرب قد جعلوا القرآف
الكرًن بقراءاتو ادلتعددة األصل األوؿ من األصوؿ النحوية يف االحتجاج على الكالـ العريب ،1ونظرا
لقدسية كالـ ا﵁ ،وفصاحة لغتو اليت نزؿ هبا ،واليت ٖتدى هبا اإلنس واجلن على السواء ،فكاف القرآف
معجزا بلقظو ونظمو ومعناه ،2إذ مل تسمع ادلخلوقات كالما أفصح من القرآف ولن يسمعوا أبدا
فجوىر إعجازه القصاحة والبياف .
ونظرا ذلذه القصاحة الباىرة ،والقوة البيانية واللغوية العالية ،جلأ النحاة إىل القرآف الكرًن بقراءتو
فضلُوا أف يكوف
ادلتعددة يلتمسوف أساليبو ويبحثوف يف تراكيبو ،وداللتو ومعانيو ،وبعد ذلك ّ
االستشهاد بالقرآف بقراءاتو ادلختلقة يف ادلرتبة األوىل على قواعدىم وقوانينهم النحوية ،وقد دلت على
ذلك أقواذلم يف مصنقاهتم وكتبهم اللغوية ،أعرض بعضها لتكوف ِل حجة فيما قدمتو ،حيث أثبتها يف
اآليت:
 بَػ ُّت القراء أف القرآف يقدـ على الشعر يف االستدالؿ ،ألنو أعرب وأقوى حجة فقاؿ" :الكتابأعرب وأقوى يف احلجة من الشعر".3
وصلد ابن خالويو ينقل لنا إٚتاع أىل زمانو على أف اللغة القرآنية أفصح اللغات فيقوؿ" :أٚتع الناسٚتعيًا أف اللغة ،إذا وردت يف القرآف فهي أفصح شلا يف غَت القرآف ال خالؼ يف ذلك".4
 - 1ينظر :االقًتاح يف أصوؿ النحو ،السيوطي ،ص  ،17وأصوؿ النحو ،سعيد األفغاين ،ص  ،24وأصوؿ النحو العريب ،زلمػود
ضللػػة ص  ،11والشػػاىد وأصػػوؿ النحػػو يف كتػػاب سػػيبويو ،خدغلػػة احلػديثي ،ص  ،27وإٖتػػاؼ األرلػػاد فيمػػا يصػػح بػػو االستشػػهاد
زلمود شكري األلوسي ،ص  ،54والقكر النحوي عند العرب أصولو ومناىجو ،مزىر الياسري ،ص .354
 - 2ينظر :دالئل اإلعجاز ،اجلرجاين ،ص .14
 - 3معاين القرآف ،القراء.32/3 ،
 - 4ينظر :ادلزىر يف علوـ اللغة وأنواعها ،السيوطي ،346/3 ،وشرح الكافية الشافية ،ابن مالك.65/3 ،
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 وينكر أبو حياف على بعض ادلقسرين والنحاة ترجيح بعض القراءات على بعض ،حيث يراىا كلهاصحيحة ثابتة ،فال فرؽ بينها يف الصحة وال يف القصاحة إذ كلها مروية عن أفصح العرب نبينا زلمد
 ،وىذا ما يؤكده لنا قولو " :وى َذا التػَرِج ِ
ُت الْ ِقراءتَػ ْ ِ
ُت َال
ََ
يح الَذي يَ ْذ ُك ُرهُ الْ ُم َق ِّس ُرو َف َوالن ْ
ْ ُ
َح ِويُّو َف بَػ ْ َ َ َ
وؿ اللَ ِو  ،ولِ ُكل ِمْنػها وجو ظَ ِ
يػْنبغِيِ ،ألَ َف ى ِذهِ الْ ِقراء ِ
ات ُكلَها ص ِحيحةٌ ومرِويَةٌ ثَابِتَةٌ َعن رس ِ
اىٌر
َ َ ٌْ
َ
ََ
ْ َُ
َ َ َ َ َْ
َ
ََ
ِ ٍ 1
ِ
ِ ِ
ِ
يح قَِراءَةٍ َعلَى قَراءَة" .
َح َس ٌن ِيف الْ َعَربِيَة ،فَ َال ؽلُْك ُن ف َيها تَػ ْرج ُ
 وذكر البغدادي يف خزانة األدب "أف كالمو ػ عز امسو ػ أفصح الكالـ وأبلغو".2 وغلعل السيوطي يف كتابو االقًتاح القرآف بقراءاتو ادلتواترة والشاذة يف مقدمة األدلة السماعية ويؤكدعلى صحة االحتجاج بالقراءة الشاذة يف العربية فيقوؿ " :أما القرآف فكل ما ورد أنو قرئ بو جاز
االحتجاج بو يف العربية ،سواء كاف متواترا ،أو آحادا أـ شاذا ،وقد أطبق الناس على االحتجاج
بالقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ٗتالف قياسا معلوما ،بل ولو خالقتو ػلتج هبا يف مثل ذلك احلرؼ
بعينو ،وإف مل غلز القياس عليو ،كما ػلتج باجملمع على وروده وسلالقتو القياس يف ذلك الوارد بعينو
وال يقاس عليو ،ضلو :استحوذ ،ويأىب ،وما ذكرتو من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيو خالفا
بُت النحاة".3
كل ىذه ادلعاين واألقواؿ بعض النحاة ادلتأخرين وىو زلمود شكري اآللوسي يف إٖتاؼ األرلاد
ويؤكد ّ
فيقوؿ" :وأما قوؿ ربنا تبارؾ وتعاىل فهو أفصح كالـ وأبلغو ،فال خالؼ يف جواز االستشهاد ٔتتواتره
وشاذه".4
والذي يقرأ ىذه النصوص ،دوف أف ينظر يف التطبيق العملي والواقعي للنحاة أثناء مناقشتهم
للمسائل النحوية يف كتب النحو ،يتبُت لو أف النحاة العرب قد وضعوا القراءات القرآنية يف ادلنزلة اليت
غلب أف توضع فيها ،من حيث قداستها وفصاحتها وقوة حجيتها.
كما تظهر النصوص ادلذكورة إٚتاع النحاة واتقاقهم على قبوؿ القراءة واالستشهاد هبا يف العربية
لكن ىذا اإلٚتاع بقي على مستواه النظري من حيث صياغة األصوؿ ومصادر االحتجاج من الناحية

 - 1ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف.366/3 ،
 - 2ينظر :خزانة األدب ،البغدادي.7/3 ،
 - 3ينظر :االقًتاح يف أصوؿ النحو ،السيوطي ،ص .17
 - 4إٖتاؼ األرلاد يف ما يصح بو االستشهاد ،زلمود شكري األلوسي ،ص .54
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النظرية ،أما الناحية التطبيقية 1العملية .فاألمر ؼلتلف ٘تاما على ادلذكور يف اجلانب النظري ،ألننا صلد
مواقف النحاة متباينة يف احلكم على القراءة وتوجيهها ،خاصة النحاة البصريُت الذين جعلوا من
نقرؽ بُت مواقف النحاة
القاعدة العقلية ادلنطقية ًّ
نصا ال غلوز اخلروج عنو ،ومن ىنا كاف من الالزـ أف ّ
يف توجيهم للقراءات ،وأف ظليّز بُت من ػلتج بالقراءة عمليا ،كما وضعها يف ادلرتبة األوىل نظريا
ويسلم ذلا عند سلالقتها قياس العربية ،وبُت من يعمل بالقياس ،ويًتؾ القراءة ،أو يؤخرىا يف
االستدالؿ ،أو غلتهد يف توجيهها عن طريق التأويل لتتماشى مع أصولو العقلية ،وكل ىذا ال يُعرؼ
إال بتتبع واستقراء مواقف النحاة من القراءات ،من خالؿ مصادرىم النحوية واإلعرابية أثناء إعراهبم
وتوجيههم.

-2مواقف النحاة من القراءات إعرابا وتوجيها:

يتبُت للباحث عند مطالعتو لكتب اإلعراب القرآين ،وكتب التقسَت اللغوي ،وادلصادر النحوية
اليت تكثر فيها األمثلة القرآنية بقراءات سلتلقة ،ودراسات الباحثُت والنحاة ادلعاصرين الذين ناقشوا
تعامل النحاة العرب مع القراءات القرآنية ،أف للنحاة موققُت سلتلقُت ،فتارة ٕتد النحوي يستدؿ
بالقراءة ويربر هبا قاعدتو النحوية ،ويف موضع آخر ي ِ
همل االستدالؿ هبا ،ألهنا ال توافق قاعدتو أو
ُ
ّ
مذىبو 2وتارة يصقها بالشذوذ والضعف أو يتهم القارئ باللحن أو ضلو ذلك ،وعلى ىذا ومن باب
 - 1أقصد بالناحية النظرية ،التنظَت النحوي ادلتمثػل يف وضػع األصػوؿ الػيت تبػٌت عليهػا القواعػد ،وأقػواؿ النحػاة ادلؤيػدة لالحتجػاج
بػػالقراءات ،وقػػد صػػرحوا هبػػا يف مواضػػع متعػػددة مػػن ادلصػػنقات النحويػػة األصػػولية خاصػػة ،وكتػػب فقػػو العربيةػ ػ كلهػػا تؤكػػد قدسػػية
الق ػراءات ،ورلػػاؿ البحػػث النظػػري ،كتػػب أصػػوؿ النحػػو ،مثػػل االق ػًتاح للسػػيوطي ،أمػػا الناحيػػة التطبيقيػػة فيقصػػد هبػػا اجملػػاؿ العملػػي
لتطبيق القاعػدة النحويػة ،ويظهػر ىػذا يف كتػب النحػو الػيت تػدرس الكػالـ العػريب بقروعػو وأبوابػو ادلختلقػة ،ككتػاب سػيبويو ،وشػرح
ادلقصل البن يعيش ،أو شروح األلقية  ، .أو كتب إعػراب القػراف ،أو مصػادر اخلػالؼ النحػوي ،ككتػاب اإلنصػاؼ البػن األنبػاري
وكل ادلصادر النحوية اليت هتتم بتحليل الشواىد ومناقشها على مقتضى القواعد النحوية اليت قررىا النحاة ،وكيقية االستدالؿ هبا يف
القروع وادلسائل النحوية ،عند ذلك يظهر االخػتالؼ يف التعامػل مػع القػراءات ،ومػن أمثلػة التطبيقػات النحويػة مسػألة منػع النحػاة
القصػػل بػػُت ادلضػػاؼ وادلضػػاؼ إليػػو ،ومػػنعهم العطػػف علػػى الضػػمَت دوف إعػػادة اجلػػار ،وغَتىػػا مػػن ادلسػػائل العمليػػة التطبيقيػػة ،فػػإذا
تعارضت القراءة مع مذىب النحوي أو قاعدتو فإنو يقوـ بتأويلها إف مل يضعقها أو يتهم القارئ باللحن أو ضلو ذلك ،فهذا موقف
عملػػي تطبيقػػي .حػػوؿ النظػػر يف مواقػػف النحػػاة مػػن القػراءات نظريػػا وتطبيقيػػا ،ينظػػر :مواقػػف النحػػاة مػػن القػراءات القرآنيػػة ،شػػعباف
صالح ص ،56والبحث اللغوي عند العرب ،أٛتد سلتار عمر ،ص  ،22وأصوؿ النحو عند ابن مالك ،خالػد سػعد شػعباف ،ص
 ،23وينظر التعامل مع القراءات تطبيقيا يف :اإلنصاؼ ،ابن األنباري .240 ،157/2 ،وشرح ادلقصل ،ابن يعػيش.370/2 ،
وشرح كتاب سيبويو السَتايف ،222/3 ،وشرح ابن الناظم على األلقية.267/3 ،
 - 2حػػوؿ اخػػتالؼ النحػػاة يف التعامػػل مػػع الق ػراءات القرآنيػػة بػػُت االسػػتدالؿ والػػرفض ،يعطينػػا ابػػن األنبػػاري صػػورة عمليػػة تطبيقيػػة
واضحة يف كتاب اإلنصاؼ ،حُت يعرض أدلة ضلاة الكوفة وأدلة ضلاة البصػرة ،فتػارة ٕتػد النحػاة البصػريُت يعتمػدوف علػى القػراءة يف
تأصيل قاعدهتم ،وتارة أخرى صلدىم يضعقوف القراءة من أجل اطراد القاعدة ،ويف كتاب البياف تارة يضعف القراءة ومرة يعتمدىا=
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اإلنصاؼ لعدد كبَت من النحاة ؽلكن تقسيم مواقف النحاة يف توجيههم للقراءات القرآنية إىل
قسمُت فريق وقف من توجيو القراءات موقف التسليم ذلا كنص مقدس ،فلم يتعرض ذلا بالنقد أو
التجريح ،وفريق القياسُت العقليُت وىم الذين تعاملوا مع القراءة القرآنية كتعاملهم مع النصوص العربية
األخرى ،ال فرؽ فجاءت توجيهاهتم النحوية للقراءات القرآنية زلتوية النقد الصريح والالذع للقراءة
تارة وللقارئ تارة أخرى .وحىت يكوف كالمنا أكثر دقة وضبطا البد من تقسيم النحاة إىل فريقُت:1
 -الفريق األول :يسموف باألثريُت ،ويتمثل أغلبو يف ضلاة الطبقة األوىل أو شلن جاء بعدىم واتبع

منهجهم ،ومنهم :اخلليل بن أٛتد القراىيدي ،وعبد ا﵁ بن أيب إسحاؽ احلضرمي ،ويونس بن
حبيب ،والزجاجي ،وابن فارس " ،....وغَت ىؤالء كثَت شلن كاف يستسلم للقراءة بأي وجو وردت
وموققو منها ولساف حالو قائال :ال تبديل وال تغيَت لكلمات ا﵁.
ومن أبرز مسات ىذا القريق يف تعاملو مع القراءات التسليم ادلطلق للقراءات القرآنية ،ومناصرهتا
على أي رواية وردت ،دوظلا توقف يثَت الشك ،أو نقد يؤدي إىل اىتزاز الثقة ،كما نلمس الدفاع عن
القراءات أثناء شرحهم للشواىد وتقريرىم للقواعد ،وىذا دلا اتصقوا بو من بعد النظر اللغوي والوعي

التاـ لنص القراءة 2وعلى قلة مواقف ىؤالء النحاة ،وقلة ما وصل إلينا من كالمهم يف توجيو القراءات
وإعراهبا ،ومع ذلك نستطيع أف نثبت ذلم موققا إغلابيا يف تعاملهم مع القراءات من خالؿ ما وصل
إلينا من توجيهات نقرأىا يف مصادر معاين القرآف وإعرابو أو كتب النحو العريب.
لقد أوردت مصادر النحو وكتب التقسَت القرآين ،أ ّف ابن أيب إسحاؽ احلضرمي قرأ بقراءات
قرآنية كثَتة ال ٕتوز عند النحاة كقراءتو قولو تعاىل﴿ :قَ َ ِ
صا ْي ﴾ 3بتسكُت الياء ،4وىو
ال ى َي َع َ
الساكن
ٚتع بُت الساكنُت ال غلوز عند النحاة إال يف حالتُت ،كالوقف على الكلمة ،أو أف يكوف
ُ

=ويػػدافع عنهػػا .ويستشػػهد ذلػػا مػػن كػػالـ العػػرب .ينظػػر :اإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػاري .133/2 ،337/3 ،وينظػػر :البيػػاف يف غريػػب
إعراب القرآف ،ابن األنباري ،121/3 ،و .203 ،35/2
 - 1وىػػذا الػػذي نػػص عليػػو الػػدكتور شػػعباف صػػالح يف دراسػػتو مواقػػف النحػػاة مػػن القػػراءات القرآنيػػة ،حيػػث مل غلعػػل النحػػاة علػػى
موقف واحد كما عربت الكثَت من الدراسات بصيغة اجلمع دوف التقريق ،وإظلػا قسػمهم إىل قياسػُت وأثػريُت زلايػدين ينظػر :مواقػف
النحاة ،من القراءات ،ص .333
- 2ينظر :مواقف النحاة من القراءات القرآنية ،شعباف صالح ،ص .332
 - 3طو اآلية.36 :
 - 4ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف.123/5 ،
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ِ
و"شابّو" دابة وضالة .وما عدا ذلك ال غلوز ،كما
األ َوؿ َ
حرؼ م ّد ولُت ،والثاين ُمد َغ ًما ،كػ "ال ّدابّة" َ

ىو مقرر يف كتب النحو.1
وينقل لنا إماـ النحاة سيبويو يف الكتاب مواقف يونس بن حبيب يف توجيهو للقراءات القرآنية
هتجما وال طعنا يف القراءة ومن
وىي توجيهات تتسم بتقديسو القراءة واحًتامو ذلا ،حيث ال ٕتد ُّ

وأس ّروا النجوى الذين ظلموا ﴾ 2فإظلا
األمثلة ادلنقولة عنو ،قوؿ سيبويو " :أما قولو جل ثناؤهَ ﴿ :
أسّروا
غليء على البدؿ ،وكأنو قاؿ :انطلقوا فقيل لوَ :من؟ فقاؿ :بنو فالف ،فقولو جل وعز" :و َ
النجوى الذين ظلموا " على ىذا فيما زعم يونس".3
وبعد ىذه التوجيهات النحوية للنحاة القدامى ،نرى الدكتور شعباف صالح معلقا على التوجيو
السابق قائال " :فادلذىب الشائع عند البصريُت ومنهم يونس أف ال تلحق القعل عالمة تثنية وال ٚتع
إذا كاف القاعل مثٌت أو ٚتعا ،وحُت قرأ يونس ،ىذه اآلية ووجد أف ظاىرىا يتعارض مع ىذا ادلبدأ
أسر" ،4وىذا
وجهها ضلويا على أف الذين ظلموا خرب دلبتدأ زلذوؼ على حُت تكوف الواو ىي فاعل ّ
أوجها عديدة يف إعراب اآلية ،5شلا يوحي
اإلعراب لآلية الكرؽلة أثبتتو مصادر إعراب القرآف ،وذكرت ً
كثرة توجيهها ٘تاشيا مع القاعدة ادلقررة عند النحاة.
وطلتم ىذه الزمرة من النحاة ٔتواقف اخلليل بن أٛتد القراىيدي ،اليت ال تقل مواققو حسنا ولينا
يف التعامل مع القراءات عن من تقدمو من النحاة ،ومن األمثلة الدالة على رفقو بالقراءة وحسن
َص َّد َق وأَ ُكن ِمن َّ ِ ِ
ين﴾ 6باجلزـ يف" :أكن" وىي قراءة ٚتهور السبعة
الصالح َ
توجيهها قراءة ﴿ فَأ َّ َ ْ َ

خالفا أليب عمر 7على أنو عطف على التوىم :قاؿ سيبويو" :سألت اخلليل عن قولو عز وجل:
صدؽ وأكن من الصاحلُت" فقاؿ :ىذا كقوؿ زىَت:
"فأ َ

 - 1ينظر :شرح ادلقصل ،ابن يعيش.230/2 ،
 - 2األنبياء ،اآلية.1 :
 - 3ينظر :الكتاب ،سيبويو.23/2 ،
 - 4ينظر :مواقف النحاة من القراءات القرآنية ،شعباف صالح.337 ،
 - 5ينظر :إعراب اآلية يف :البياف ،ابن األنباري  .336/2وإعراب النحاس.42/1 ،
 - 6ادلنافقوف ،اآلية.30 :
 - 7ينظر :النشر ،ابن اجلزري.166/2 ،
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لست ُم ْد ِرَؾ ما مضى * وال سابق شيئا إذا كاف جائيا
ِل ّ
أين ُ
بَدا َ
َ
األوؿ قد يدخلو الباء ،فجاءوا بالثاين وكأ َهنم قد أثبتوا يف األ َوؿ الباء ،فكذلك
جروا ىذا ،أل َف َ
فإظلا ّ
ىذا دلا كاف القعل الذي قبلو قد يكوف جزماً وال فاء فيو تكلّموا بالثاين ،وكأهنم قد جزموا قبلو ،فعلى
ىذا توعلوا ىذا" ،2وقد تع ّقب النحاة من بعده ىذا التوجيو ،واعتربوه يف غَت موضعو قاؿ ابن عطية:
"فأما ما حكاه سيبويو عن اخلليل فهو غَت ىذا وىو جزـ (أكن) على توىم الشرط الذي يدؿ عليو
التمٍت ،وال موضع ىنا ،ألف الشرط ليس بظاىر".3
وادلتصقح لكتاب سيبويو غلد فيو توجيهات عديدة لقراءات متعددة 4نسبها ألستاذه اخلليل بن
أٛتد حيث يلمس فيها الباحث حسن تعامل اخلليل مع القراءات وتوجيهها دوف تكلف بعيد للمعٌت
أو غلو يف تأويلها ،أو تضعيف أو قدح يف القارئ ،أو ضلو ذلك من األساليب اليت عرفت عند الذين
جاءوا من بعده ،وعليو فهذه الطائقة األوىل قد سلمت من نقد أفصح النصوص العربية وأقواىا
حجة ،وبرئت من كل قدح أو ٕتريح للقراءة أو القارئ ،وؽلكن أف أخلص منهج ىذا القريق يف كيقية
5
تعاملو مع القراءات ٔتا يأيت:
 إذا تأملنا ضلاة ىذا القريق صلد الواحد منهم إما أف يكوف من القراء كعبد ا﵁ بن أيب إسحاؽاحلضرمي ،وعيسى بن عمر ،ويونس بن حبيب ،وىؤالء اشتغلوا بالقراءة ،وعرفوا سندىا وثبتت
عندىم فال ؽلكن أف يردىا بقياس ضلوي أو اجتهاد عقلي ،وإما أف يكوف شلن أعطى للقراءة حقها
بتعرفو على سنن العرب يف كالمها وفنوهنا يف التعبَت ،وىذا كاخلليل بن أٛتد
وعرؼ أعليتها ،وذلك ّ
القراىيدي الذي ينسب إليو أوؿ معجم عريب وىو العُت ،وابن فارس الققيو اللغوي صاحب ادلقاييس.
1

 - 1البيت سلتلف يف نسبتو ،فقيل لزىَت بػن أيب سػلمى ،وقيػل لصػرمة بػن أنػس األنصػاري ،وقػد تكلػم النقػاد يف القصػيدة الػيت ورد
فيها ويف البيت ،ومع ذلك فهو موجود يف ديواف زىَت ضمن قصيدة يقوؿ يف مطلعها:
أال ليت شعري ىل يرى الناس ما أرى* من األمر أو يبدو ذلم ما بداليا .
حوؿ التحقيق يف الشاىد ينظر :ديواف زىػَت ابػن أيب سػلمى ص  ،320 ،317ومصػادر الشػعر اجلػاىلي وقيمتهػا التارؼليػة ،ناصػر
الدين األسد ،ص  ،322وادلعجم ادلقصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.124/6 ،
 - 2ينظر :الكتاب ،سيبويو.303/1 ،
 - 3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.133/3 ،
 - 4ينظر :مثال :الكتاب ،سيبويو.325 ،321/1 .337/2 ،
 - 5ىػػذا التلخػػيص للمواقػػف اعتمػػدت فيػػو بالدرجػػة األوىل علػػى مػػا قػػرره شػػعباف صػػالح يف دراسػػتو :مواقػػف النحػػاة مػػن القػراءات
القرآنية ،ينظر :ص .312
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 أف ضلاة ىذا القريق ٚتيعا ال يقرقوف بُت القراءات ادلتواترة والشاذة يف االحتجاج واالستشهاد ،وىذاألف أغلب ىؤالء النحاة وجدوا يف عصر مل توجد فيو التقرقة احلادة بُت ادلتواتر والشاذ ،باستثناء
الزجاجي وابن فارس فقد أتوا بعد التسبيع الذي صنعو ابن رلاىد.
 ٘تيز الطابع العاـ ذلؤالء النحاة يف توجيههم للقراءات القرآنية باحًتامها واالعًتاؼ هبا نصا معجزامقدسا ،والتسليم ٔتا ورد فيها لغويا وضلويا ،وإذا ورد منهم توجيو أو تقسَت دلعانيها على ضوء قواعد
العربية يكوف بأدب مطلق ،واحًتاـ كبَت للقراءة وصاحبها دوف طعن أو ٕتريح أو اهتاـ.
ف ىؤالء النحاة باألثريُت واحلياد إظلا ىو يف رلاؿ القراءة ال غَت ،حيث نظروا إليها نظرة أثر
وص ُ
 ْالذي البد أف يتبع ويؤخذ ٔتا جاء فيو شكال ومعٌت ،فابتعدوا عن االجتهاد والزموا احلياد ،وإال
فأقيسة عبد ا﵁ بن أيب إسحاؽ احلضرمي أشهر من أف تذكر ،وفلسقتو اللغوية ال تنسى ،وٗتطئتو
لكثَت من الروايات الشعرية العربية بيّنة واضحة ،1فهو ّأوؿ من قاؿ بالعلل ومد القياس وبعج النحو
كما أثبتت ادلصادر ،2وما يقاؿ عن ابن إسحاؽ احلضرمي يقاؿ عن عيسى بن عمر ،وغَته من
األثريُت.
وعليو فهذه القئة من النحاة ىي اليت أدركت حقا أف النص القرآين ليس كغَته من النصوص
العربية فتعاملت مع القراءات القرآنية تعامل الباحث ٕتاه النص ادلقدس الذي ال تبديل فيو وال تغيَت
وىذه القئة علمت حقا أف القراءة القرآنية سنة متبعة ووحي منزؿ ال ؼلضع يف دراستو أو توجيهو
لعقل بشري قاصر ،وال يف إعرابو لقياس عقلي منطقي ،فكانت مواققهم زلمودة ،وتوجيهاهتم مقبولة
وهبذا كانوا من السابقُت األولُت الذين أبلوا بالء حسنا مع القراءات القرآنية دراسة واستشهادا
وتوجيها وإعرابا.
1
رده على القرزدؽ وتلحينو عندما أنشد يف مدح بٍت أمية قائال:
 ومن األمثلة على ذلك ّف.
وعض زماف يابن مرواف مل يدع * من ادلاؿ إال مسحتا أو رلل ُ
اعًتض عبد ا﵁ ابن أيب إسحاؽ; لرفعو قافية البيت وكاف حقهػا النصػب ألهنػا معطوفػة علػى كلمػة "مسػحتا" ادلنصػوبة ،وألف قيػاس
النحو ػلتم ذلك ويوجبو ،ولكن القرزدؽ أراد االستئناؼ فهو شاعر عريب فحل ،أخذا العروبة طبعا وملكة ،ولقصاحة شعره وضعو
ابن سالـ يف الطبقة األوىل من الشعراء اإلسالميُت ،ويروى أف القرزدؽ أنشد ىذه القصيدة لعبد ا﵁ بن إسػحاؽ ،فلمػا بلػغ البيػت
ػف" ،فقػػاؿ القػػرزدؽ :علػػى مػػا يسػػوءؾ وينػػوءؾأ علينػػا أف نقػػوؿ :وعلػػيكم أف
ادلستشػػهد بػػو قػػاؿ لػػو عبػػد ا﵁ :عػػالـ رفعػػت "أو رللػ ُ
تتأولوا  .فيما يتعلق بقصة عبػد ا﵁ بػن أيب إسػحاؽ احلضػرمي واحتكامػو للقيػاس ،ومناقشػتو للقػرزدؽ ينظػر :طبقػات فحػوؿ الشػعراء
ابن سالـ اجلمحي ،146/2 ،وشرح ادلقصل ،ابن يعػيش ،302/3 ،وخزانػة األدب ،البغػدادي ،323/3 ،216/3 ،وادلػدارس
النحوية شوقي ضيف ،ص  ،21والبحث اللغوي عند العرب ،أٛتد سلتار عمر ،ص .73
 - 2ينظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة ،الققطي ،105/2 ،وطبقات فحوؿ الشعراء ،ابن سالـ.14/1 ،
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سموف بالقياسيُت ألهنم اعتمدوا على القياس ،وجعلوه ادلعيار األوؿ يف قبوؿ أي
الفريق الثاني :يُ ّكالـ عريب مهما كاف نوعو ،وبأي صيغة ورد ،فالنحو يعٍت عندىم القوانُت وادلقاييس اليت وضعها
النحاة ،ألجل ٘تحيص الكالـ العريب ،قاؿ ابن عصقور" :النحو علم مستخرج بادلقاييس ادلستنبطة
من استقراء كالـ العرب ادلوصلة إىل معرفة أحكاـ أجزائو اليت ائتلف منها".1
وػلصػػر ابػػن األنبػػاري النحػػو كلّػػو يف القيػػاس ،وال ؽلكػػن إنكػػاره ،كمػػا ال ؽلكػػن العمػػل ٓتالفػػو عنػػد
دراسة الكالـ العريب فيقوؿ" :اعلم أف إنكار القياس يف النحو ال يتحقق; أل ّف النحو كلو قياس ،وذلػذا
قيل يف ح ّده :النحو علػم بادلقػاييس ادلسػتنبطة مػن اسػتقراء كػالـ العػرب ،فمػن أنكػر القيػاس فقػد أنكػر
النحو" 2فكوف النحو قياساً ،أي قواعد منطقية وأدلة عقلية بشػرية مػن وضػع النحػاة ،فيكػوف فيهػا مػا
يكوف يف صنع البشر من خصائص عدـ الدقة والكماؿ.
لقد أنشأت ىذه النصوص والقواعد وادلقاييس النحوية ابتداء للمحافظة على النص القرآين من
ظاىريت اللحن والتحريف اللذيْن انتشرا بُت قُػّراء القرآف الكرًن ،وذلك بعد اختالط العرب بغَتىم من
ْ
3
األعاجم ،إ ّف ىذا ىو السبب الذي أٚتعت عليو ادلصادر العربية يف حديثها عن نشأة النحو  ،ولكن
تغَتت وجهة النحاة من الدراسة اللغوية إىل الدراسة ادلعيارية العقلية ،فبعد أف وضعوا النحو
بعد ذلك َ
من أجل احلقاظ عن القرآف أصبحت الوجهة بعد ذلك ا﵀افظة على القاعدة وادلقياس ،ولو على
حساب القراءة القرآنية الصحيحة الثابتة اليت ُّ
تعد قرآنا بال منازع.
إ ّف ىذه الطائقة من النحاة القياسيُت ،أخضعت القراءة القرآنية للقياس شأهنا يف ذلك شأف أي
كالـ آخر ،وبذلك كثرت االجتهادات يف توجيو القراءات عندىم ،فأصبحنا نقرأ يف توجيهاهتم
النحوية وجها صحيحا مقبوال ،وآخر ضعيقا مردودا ،ووجها راجحا ووجها مرجوحا ،وقارئا تقبل
قراءتو ،وآخر يتهم باللحن أو العجمة أو الوىم ،أو عدـ الدراية بالعربية.
وقد صار ىذا ىو ادلنهج الذي اٗتذه أغلب النحاة يف توجيو القراءات بعد الطبقة األوىل ،شلن
جاءوا بعد الكسائي الذي يُع ّد أ َوؿ من بدأ َٗت ِطئَة ال ُقَراء ،4حيث فتح باب االجتهاد والنظر يف صحة
القراءة ومدى موافقتها لقياس العربية وقواعد النحاة ،ومنو احلكم على القراءة صحة أو ضعقا ،وقد

 - 1ينظر :االقًتاح يف أصوؿ النحو ،السيوطي ،ص  ،22وشرح األمشوين على األلقية.37/3 ،
 - 2دلع األدلة يف أصوؿ النحو ،ابن األنباري ،ص .73
- 3ينظػػر :إنبػػاه الػػرواة علػػى أنبػػاه النحػػاة ،الققطػػي ،20/3 ،ونزىػػة األلبػػاء ،ابػػن األنبػػاري ،ص  ،37ونشػػأة النحػػو وتػػاريخ أشػػهر
النحاة ،زلمد الطنطاوي ،ص  ،23وتاريخ النحو ،سعيد األفغاين ،ص .7
 - 4ينظر :ادلدارس النحوية ،شوقي ضيف ،ص .335
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القراءة
خلف من بعده ٌ
خلف من النحاة القياسيُت الذين مل يتحَرجوا يف تلحُت القارئ أو اهتاـ ّ
بالضعف والشذوذ كلّما خالقت قياسهم العقلي أو قاعدهتم النحوية.
وال أستطيع أف أذكر ىنا ٚتيع النحاة ،وإظلا أكتقي ٔتن كاف يصرح بتضعيف القراءة أو يقوـ
كلما خالقت قياس النحو ،ومن ىؤالء :1الكسائي ،سيبويو ،أبو احلسن األخقش ،القراء ،أبو
بتأويلها ّ
عثماف ادلازين ،أبو العباس ادلربد ،أبو إسحاؽ الزجاج ،أبو جعقر النحاس ،أبو علي القارسي ،أبو
القتح عثماف بن جٍت ،الزسلشري ،أبو الربكات بن األنباري ،أبو البقاء العكربي.
ولعل من العوامل الرئيسية اليت أدت إىل تنوع التوجيهات للقراءة القرآنية عند ىؤالء النحاة ،ىو
اعتمادىم على االجتهاد العقلي يف تقسَت الظواىر النحوية ادلتعلقة بالقراءة ،وعدـ تنزيل النص القرآين
منزلتو الرئيسية من حيث قطعية ثبوتو ،2وعدـ التقريق بينو وبُت النصوص األخرى يف وجهة داللتو
وىذا االجتهاد ىو الذي سبَب تضعيف الكثَت من القراءات ،وعمدة ىذا االجتهاد وأصولو تتمثل يف
األسس اآلتية:3
األساس األول -االحتكام للقوانين والقواعد العقلية:
احتكم النحاة يف اجتهاداهتم النحوية ادلتعلقة بتوجيو القراءات القرآنية ،إىل ما وضعوه من قواعد
وما اصطلحوا عليو من قوانُت عقلية ،وما سنوه من أصوؿ منطقية ،وكانت كلها من صنع البشر ومن
وضع اإلنساف ،ولذلك كاف القصور وعدـ الشموؿ إحدى خصائصها ادلميزة ،فمن ادلعلوـ أف
القاعدة النحوية لن تستطيع أف تتماشى مع كل ما تكلمت بو العرب خاصة وأف النحاة قد قيّدوا
شواىد قواعدىم زمانا ومكانا 4األمر الذي جعل القاعدة ال تستوعب ٚتيع الظواىر النحوية
 - 1اعتمدت يف سرد ىػذه القائمػة االمسيػة مػن النحػاة العػرب الػذين كػاف ذلػم نصػيب يف تلحػُت القػراءات ،وتأويلهػا علػى مػا ذكػره
الدكتور زلمد عبد اخلػالق عظيمػة ،يف موسػوعتو :دراسػات ألسػلوب القػرآف الكػرًن .24/3 ،ومػا بعػدىا .وعلػى مػا وضػعو الػدكتور
صالح شعباف يف دراستو مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت هناية القرف الرابع ،ص  313ومػا بعػدىا ،وعلػى مػا ذكػره خالػد
سعد شعباف يف دراستو أصوؿ النحو عند ابن مالك ،ص  21وما بعدىا .والدكتور أٛتد سلتار عمر يف كتابو البحث اللغػوي عنػد
العرب ،ص  24وما بعدىا
 - 2أقصػد بػػذلك أف الػنص القػػرآين ثابػت بػػالتواتر ،صػحيح يف سػػنده ،قػرأ بػػو أفصػح البشػػر وىػو سػػيدنا زلمػد  ،فكػػاف الواجػػب
على النحاة أف يبحثوا عن وجهة ومعٌت النص ضلويا انطالقا من ادلدونة العربية ادلتمثلة يف اللهجات العربية اليت وردت يف القرآف.
 - 3ىػػذه األسػػس اجتهػػدت يف ٚتعهػػا وتلخيصػػها مػػن حػػديث زلمػػد عبػػد اخلػػالق عضػػيمة عػػن القػراءات ضػػمن موسػػوعتو دراسػػات
ألسػػلوب القػػرآف الكػػرًن ،مثّ أصػػلت ذلػػا مػػن كتػػب النحػػو العػػريب ،وكتػػب علػػم اللغػػة الػػيت أبػػرزت تعامػػل النحػػاة مػػع القػراءات .ينظػػر:
دراسات ألسلوب القرآف ،عبداخلالق عضيمة .22/3 ،والبحث اللغوي عند العرب ،أٛتد سلتار عمر ،ص.24 ،23
 - 4فأمػػا الزمػػاف فػػإهنم احتج ػوا بػػأقواؿ عػػرب اجلاىليػػة ،وفصػػحاء العصػػر اإلسػػالمي إىل غايػػة هنايػػة القػػرف الثػػاين ،شلػػن كػػاف يقطػػن
احلاضرة وبقي االحتجاج بكالـ أىل البادية إىل هناية القرف الرابع ،أما ادلكاف فيكمن يف ٖتديد قبائل عربية ػلتج بكالمهم ،دوف=
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واإلعرابية ادلوجودة يف كالـ العرب ،ولذلك دلا منعوا يف النثر القصل بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو 1ورد
ِ ِ ِ
ِ
ين قَ ْت َل
ذكره يف القرآف الكرًن يف قراءة ابن عامر عند قولو تعاىلَ ﴿ :وَك َذلِ َ
ك َزيَّ َن ل َكثي ٍر م َن ال ُْم ْش ِرك َ
أ َْوال َد ِى ْم ُش َرَكائِ ُه ْم ﴾2بنصب "أوالدىم" وجر "شركائهم" .وقد اضطر النحاة الذين تقيّدوا بقواعدىم
ادلنطقية والعقلية أف يققوا أماـ ىذه القراءة وأماـ ىذا النص الصحيح ادلتواتر موققُت كالعلا ال ؼلدـ
النص القرآين ،وذلك إما التأويل ويظهر فيو التكلف يف اإلعراب عادة ،وإخراج اللغة عن طبيعتها
الكالمية واللسانية ،أو التضعيف ورمي القارئ بالسهو أو اللحن أو بوصف ال يليق بالقارئ.
وعند ْتثي يف مصادر القراءات الحظت فرقا بُت توجيو ىذه القراءات من طرؼ القراء ،وبُت
توجيهها من طرؼ النحاة ،فتوجيو القراء كاف ؽليل إىل السهولة ،وقبوؿ القراءة دوف تأويل وقد مثلو
ِ ِ
ِ
(زيِّ َن) َوَرفْ ِع َالِـ
ض ِّم الَزا ِي َوَك ْس ِر الْيَاء م ْن ُ
ابن اجلزري أحسن ٘تثيل عندما قاؿ " :فَػ َقَرأَ ابْ ُن َعام ٍر بِ َ
(شرَكائِ ِهم) بِِإضافَِة (قَػْتل) إِلَي ِو ،وىو فَ ِ
صِ
ب َد ِاؿ (أ َْوَال َد ُى ْم) َو َخ ْق ِ
اع ٌل ِيف الْ َم ْع ٌَت َوقَ ْد
ض َعلَْزةِ ُ َ ْ َ
(قَػْت ُل)َ ،ونَ ْ
ُ ْ ََُ
فَصل بػُت الْمض ِ
اؼ ،وىو (قَػْتل) وبػُت ُ ِ
اؼ إِلَي ِو بِالْم ْقع ِ
وؿَ ،وُى َو (أ َْوَال َد ُى ْم)
(شَرَكائ ِه ْم)َ ،وُى َو الْ ُم َ
َ َ َْ َ ُ َ
َ ُ َ ُ ََْ َ
ض ُ ْ َ ُ
ِ
ِّع ِر ،وتُ ُكلِّم ِيف َى ِذهِ الْ ِقراءةِ بِسبَ ِ
وز إَِال ِيف َ ِ
ب
ُت َعلَى أَ َف َى َذا َال َغلُ ُ
ص ِريِّ َ
ور ُضلَاة الْبَ ْ
َوٚتُْ ُه ُ
ض ُر َورة الش ْ َ َ
ََ َ
ِ
ك".3
َذل َ
ّأما عند النحاة فإين أالحظ تكلقا واضحا يف توجيو القراءة عند بعضهم ،4فإما تأويلها كما فعل
السَتايف بعدما ذكر أهنا خاطئة على مقاييس النحو فقاؿ " :ووجو اآلية أف ؼلقض " شركائهم " بدال
5
من األوالد وغلعل األوالد ىم الشركاء; ألف أوالد الناس شركاء آبائهم يف أحواذلم وأمالكهم".
أو تضعيقها كما صلده عند أغلبهم كابن عطية والنحاس وأيب البقاء العكربي وغَتىم من النحاة
بضم الزاي﴿ قتل ﴾
ومعريب القرآف الكرًن ،فقد قاؿ ابن عطية " :وقرأ ابن عامر﴿ وكذلك ُزين ﴾ ّ

=غَتىم وىم مرتبوف يف درجة القصاحة ،ومنهم قيس و٘تيم ،وأسد وىذيل وبعض كنانة وبعػض أىػل طػي .حػوؿ ٖتديػد االحتجػاج
بادلكاف والزماف ينظر :ادلزىر ،السيوطي ،345/3 ،وخزانة األدب ،البغدادي ،3/3 ،وأصوؿ النحو ،سعيد األفغاين ،ص .37
 - 1ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري  ،132/2وشرح ادلقصل ،ابن يعيش ،370/2 ،وشرح ابن الناظم على األلقية267/3 ،
 - 2األنعاـ ،اآلية.315 :
 - 3النشر ،ابن اجلزري.241/2 ،
 - 4أقوؿ بعض ليس الكل ألف بعض من ٕترد من قيود القاعدة وح ّكم النص أجاز ىذا االستعماؿ ومن ىؤالء النحاة ابن مالك.
والسمُت احلليب و أبو حياف حيث اعتربوا القراءة عربية فصيحة منقولة بالتواتر من ابن عامر عن عريب فصيح وىو عثماف رضي ا﵁
عنو وقد عرضها عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم ،فيجوز االستشهاد هبا وغلوز القياس عليها يف القصل بػُت ادلضػاؼ وادلضػاؼ
إليو ينظر :شرح التسهيل .255/1 ،والدر ادلصوف ،342/3 ،البحر ا﵀يط.435/2 ،
 - 5شرح كتاب سيبويو ،السَتايف.222/3 ،
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أوالدىم ﴾ بنصب الداؿ﴿ شركائهم ﴾ ٓتقض لشركاء ،وىذه قراءة ضعيقة يف استعماؿ
بالرفع﴿ َ
العرب ،وذلك أنو أضاؼ القتل إىل القاعل وىو الشركاء ،مث فصل بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو بادلقعوؿ
ورؤساء العربية ال غليزوف القصل بالظروؼ يف مثل ىذا إال يف الشعر" ،1وقاؿ النحاس يف إعراهبا
وتوجيهها " :وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأىل الشاـ ،فال غلوز يف كالـ وال شعر ،وإظلا
أجاز النحويوف التقريق بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو يف الشعر بالظرؼ ألنو ال يقصل ،أما باألمساء غَت
الظرؼ فلحن".2
فالقارئ لكالمهم يالحظ أهنم ٘تسكوا بقوانُت رؤساء العربية وىم النحاة وفيو إشارة إىل ما
ضعقوا القراءة واعتربوىا غَت صحيحة ،ال بالنظر إىل سندىا أو
وضعوه من قواعد وأصوؿ .وعلى ىذا ّ
رمسها أو من قرأ هبا من العرب القصحاء واكتقوا باعتماد القاعدة العقلية فقط ،ومن ىنا صلزـ أ ّف
ادلعتمد عند النحاة يف التوجيو واإلعراب للقراءات القرآنية ىي تلك األصوؿ ادلوضوعة والقوانُت
ادلسطرة اليت ال غلوز اخلروج عنها يف التوجيو ،ولو تقابلت مع القراءات القرآنية الصحيحة وادلتواترة
واليت ٘تّكن القراء من تصنيقها ضمن القراءات القرآنية الصحيحة إال بعد موافقتها لوجو العربية.

األساس الثاني -االعتماد على حيز ضيق من الشواىد العربية في التوجيو:
إف اختقاء بعض من التوجيهات النحوية لبعض القراءات على بعض النحويُت األمر الذي غلعلو
ردىا وتلحينها أثناء التوجيو واإلعراب ،فقد ؼلتقي معٌت معُت أو وجو لغوي يقل استعمالو
يتسرع يف ّ
أو ذلجة فصيحة قليلة الشواىد ،تَ ِرد مظاىرىا النحوية يف القراءة القرآنية وال يظهر للنحوي معناىا ،ومل
يسمع مثلها ،فيحكم على القراءة باخلطأ وعلى القارئ بالوىم ومثاؿ ذلك ما ورد يف قراءة ٛتزة عند
4
قولو تعاىل ﴿ :ما أَنَا بِم ِ
بمصرخي"
ص ِرِخ َّي﴾ ،3حيث قرأىا بكسر الياء "
ِّ
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنْ تُ ْم بِ ُم ْ
ُ ْ
َ
اعترب القراء ىذه القراءة ادلتواترة ،غَت صحيحة وىي من َوْىم القارئ فقاؿ" :ولعلها ِم ْن َوْىم القَراء
ِ
فإنو قَ َل من سلِم منهم ِمن الوى ِم ،ولعلو ظ َن أف الباء يف "ٔتُ ِ
َ َْ
ْ
ص ِرخ َي" خافضةٌ للقظ كلِّو ،والياءُ
َ
َْ َ َ
5
للمتكلم خارجةٌ من ذلك" .
 - 1ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية130/2/
 - 2إعراب القرآف ،النحاس76/2 ،
 - 3إبراىيم ،اآلية22 :
4
ٍ
ػشَ ،وٛتَْػ َػزةُ وكلهػم بأسػػانيد متصػػلة .ينظػػر :النشػر ،ابػػن اجلػػزري ،276/2 ،وإٖتػػاؼ
 وىػي قػراءة نقلػػت َْػلػ َػِت بْ ُػن َوثػَػابَ ،و ْاأل َْع َمػ ُفضػالء البشػر ،الػػدمياطي ،ص  .122والبحػر ا﵀ػيط ،أبػػو حيػاف .226/4 ،وينظػػر توجيههػا يف :احلجػة يف القػراءات السػبع ،ابػػن
خالويو ص  .201والبياف ،ابن األنباري35/2 ،
 - 5معاين القرآف ،القراء .53/2
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وحكم الزسلشري بتضعيقها ،1وقَ َاؿ الَز َجاج" :ى ِذهِ الْ ِقراءةُ ِعْن َد َِ
ِ
ُت َرِديئَةٌ َم ْرذُولَةٌَ ،وَال َو ْج َو
ي
و
َح
ن
ال
ع
ي
ٚت
ِ
ِّ
ْ َ
ُ َ
َ
ََ
يف".2
ضعِ ٌ
َذلَا إَِال َو ْجوٌ َ
بينما صلد من النحاة من يعترب ىذه القراءة صحيحة ،ويعتربىا جارية على سنن العرب يف
كالمها ،إذ ىي لغة بٍت يربوع ،واستدؿ ذلا بشعر العرب القصيح ،كما فعل ابن مالك حيث اعتربىا
جائزة قليلة االستعماؿ ،ونص على جوازىا قاؿ يف شرح التسهيل" :قوِل" :ورٔتا كسرت مدغما فيها

بمصرخي ﴾ بالكسر ،وإىل قوؿ بعض العرب يف:
أو بعد ألف" أشرت بو إىل قراءة ٛتزة ﴿ :وما أنتم
ِّ
عصاي :عصا ِي ...وىي لغة قليلة" ،3أالحظ يف كالمو أنو التمس ذلا وجها ،وحكم عليو بقلة
َ

االستعماؿ ،وىو الذي غاب عن الذي ضعَف القراءة ابتداء ،وىذا األمر صلده عند أيب حياف أيضا
ِ
ِ ِ
اعةٌ ِم ْن أ َْى ِل اللُّغَة
عندما قاؿ " :فَ َال َغلُ ُ
يحةٌ ،أ َْو َرديئَةٌَ ،وقَ ْد نَػ َق َل َٚتَ َ
وز أَ ْف يػُ َق َاؿ ف َيها :إنػ ََها َخطَأٌ ،أ َْو قَبِ َ
ِ
وع" 4.ومن أدلة اجمليزين لصحة
ب َعلَى أَنػ ََها لُغَةٌ ِيف بٍَِت يَػ ْربُ ٍ
استِ ْع َما ُذلَاَ .ونَ َ
ص قُطُْر ٌ
أَنػ ََها لُغَةٌ ،لَكنَوُ قَ َل ْ
وجو القراءة يف العربية قوؿ النابغة:5
علَي لِعم ٍرو نِعمةٌ بػع َد نِعم ٍة * لِوالِ ِدهِ لَيس ِ ِ
ب.
َ ِّ َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
ت ب َذات َع َقا ِر َ
ضعقوا قراءة الكسر ،غابت عنهم اللهجة العربية ،اليت مساىا
وأستنتج من ما أوردتو أف الذين ّ
النحاة لغة بٍت يربوع ،فحكموا بضعقها وكاف األوىل التسليم والتوقف وعدـ التضعيف للنص القرآين
فذلك أسلم وأفضل وأقوـ وأحسن يف النحو سبيال.

األساس الثالث -عدم االستقراء التام والتتبع الكافي لألوزان الواردة في اللهجات العربية:

لقد أدى عدـ اإلحاطة باللهجات العربية ،وعدـ تتبع النحاة للنماذج ادلختلقة الواردة عن العرب
واعتمادىم يف التقعيد النحوي على اللهجة الكثَتة االستعماؿ ،إىل عدـ معرفة بعض األوزاف العربية
"م ْقعُل" بضم العُت ،ومعروؼ أف كالـ العرب ،بصيغو
القصيحة عند بعض النحاة ،وذلك كوزف َ
وأوزانو وتراكيبو كثَت جدا علمنا منو الكثَت وغاب عناّ األكثر واألغلب ،يؤكد لنا ىذا أبو عمرو بن
علم وشعر
العالء عندما قاؿ" :ما انتهى إليكم شلا قالت
ُ
العرب إال قُػلُّو ولو جاءكم وافرا جلاءكم ٌ
 - 1الكشاؼ ،الزسلشري.333/2 ،
 - 2معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.337/1 ،
 - 3ينظر :شرح التسهيل ،ابن مالك.262/1 ،
 - 4البحر ا﵀يط ،أبو حياف.227/4 ،
 - 5البيػػت للنابغػػة :ينظػػر :ديػواف النابغػػة ،ص  ،23ولسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،مػػادة "عقػػرب" .422/3 ،وشػػرح التسػػهيل ابػػن
مالك .262/1 ،وادلعجم ادلقصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.203/3 ،
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كثَت 1".وقاؿ الشافعي" :ال ػليط باللغة إال نيب" ،2وعليو عندما تغيب بعض األوزاف العربية القصيحة
عن بعض النحاة غلب أف يكوف ىذا ىو مربرىا ال غَت ،وىو اتساع اللغة وكثرة مقرداهتا وتراكيبها ،شلا
شبيها بادلستحيل الذي ال يدركو إال األنبياء ،فهم الذين يتلقوف الوحي من عند ا﵁
غلعل اإلحاطة هبا ً
عز وجل .
لقد ردت قراءات بأوزاف عربية غَت مشهورة ،ضعقها بعض النحاة ْتجة أنو ال يوجد يف العربية
ٍ 3
ٍ ِ ِ
ِ
ميسرة بضم
نافع
أ
ر
ق
فقد
س َرة ﴾
مثل وزهنا كقولو تعاىلَ ﴿ :وإ ْن َكا َن ذُو عُ ْس َرة فَ نَظ َرةٌ إلَى َم ْي ُ
ُ
السُت 4وخالف بذلك ٚتهور القراء ،فأنكر األخقش ىذه القراءة ،وقاؿ" :وليست ّتائزة ألنو ليس
"م ْقعُ ٌل" .5يقصد ضم العُت ،بينما صلد القارسي يف احلجة غليز ىذا الوزف ويعتربه وارد دوف
يف الكالـ َ
ِ
ٍ
السُت فؤل ّف مقعلة قد جاء أيضا يف كالمهم".6
تقصيل فيقوؿ " :و ّأما من قرأ إىل َمْي ُسَرة ّ
بضم ّ
ويأيت أبو حياف فيمثل ذلذه القراءة ويوجهها على أهنا لغة أىل احلجاز وىي قليلة ،فيقوؿ" :قَػَرأَ
ِ
ِ
الس ِ
َم لُغَةُ أ َْى ِل ِْ ِ
يل َك َم ْقبُػَرةٍَ ،وَم ْش ُرفٍَةَ ،وَم ْس ُربٍَة.
ُتَ ،والض ُّ
ض ِّم ِّ
نَاف ٌع َو ْح َدهَُ :مْي ُسَرةٍ ،بِ َ
احل َجازَ ،وُى َو قَل ٌ
ِ 7
َوالْ َكثَِتُ َم ْق َعلَ ٍة بَِقْت ِح الْ َع ُْت".
وىكذا كانت ىذه أىم األسباب اليت أوقعت النحاة يف ٗتطئة القراءات القرآنية عند إعراهبا
أو عند التعرض لتقسَتىا وٖتليلها لغويا وضلويا ،كما أستنتج من كل ما عرضتو أف النحاة ادلتشبعُت
بقكرة أعلية النص كانوا أكثر رأفة يف توجيو القراءات نلمس ىذا عند ابن مالك وعند أيب حياف أثناء
ػلرفوا وجهة النحو عن قبلتو األوىل اليت وضع ذلا ،فكانت
توجيهم للقراءات القرآنية ،وىذا ألهنم مل ّ
القراءة عندىم ىي األساس وىذا ما عربوا عنو يف مصنقاهتم ،8فاستطاعوا هبذا ادلنهج أف ػلقظوا
ويوجهوا القراءة توجيها سليما دوف قدح أو ٕتريح أو طعن ألعظم النصوص العربية.
القاعدةّ ،

 - 1ادلزىر يف علوـ اللغة وأنواعها ،السيوطي.374/3 ،
 - 2ينظر :الصاحيب يف فقو العربية ومسائلها وسنن العرب يف كالمها ،ابن فارس ،ص  ،22وادلزىر ،السيوطي.32/3 ،
 - 3البقرة ،اآلية.260 :
 - 4ينظر :احلجة للقراء السبعة ،أبو علي القارسي ،32/2 ،النشر ،ابن اجلزري.214/2 ،
 - 5معاين القرآف ،أبو احلسن األخقش األوسط.202/3 ،
 - 6احلجة للقراء السبعة ،أبو علي القارسي.233/2 ،
 - 7البحر ا﵀يط.535/2 ،
-8ينظر مثال :شرح التسهيل ،ابن مالك ،154 ،255/1 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.502/2 ،277/1 ،
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أما النحاة الذين جعلوا نصب أعينهم القياس والقاعدة وٖت َمسوا لتطبيقها على الكالـ العريب
أس ِر
أسرعوا لتخطئة القراءة ،واهتموىا باللحن والشذوذ والضعف ،ومرد كل ذلك عدـ التخلص من ْ

القاعدة النحوية والقياس العقلي ولو على حساب النص القرآين.
يضاؼ إىل ذلك ٖتديد اإلطار ادلكاين للقصاحة ،وحصرىا يف قبائل معينة دوف غَتىاٖ ،تقيقاً
لقصاحة الكالـ ،ما ضيق ادلدونة اللغوية وحصرىا يف بيئة معينة ،وىذا جعل دائرة ادلمكن من الكالـ
العريب القصيح ال يتجاوز ظلاذج لقبائل معينة يف عصر معُت عُرؼ بعصر االستشهاد.
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الفصل الثاني
صور االستدالل بالدليل العقلي عند ابن األنباري
المبحث األول :األدلة العقلية المثبتة والمقررة لألحكام النحوية.
المبحث الثاني :األدلة العقلية النافية والمبطلة لألحكام النحوية.
المبحث الثالث :األدلة العقلية المستخدمة للنفي واإلثبات.

المبحث األول :األدلة العقلية المثبتة والمقررة لألحكام النحوية
سأعرض يف ىذا املبحث األدلة العقلية اليت وضعها ابن األنباري من أجل تقرير وإثبات
األحكاـ النحوية أثناء اإلعراب وتوجيو القراءات والشواىد النحوية يف كبلـ العرب ،وسأبُت ما يتعلق
بأحكامها ،وتتمثل يف ثبلث أدلة ىي :االستحساف ،واالستدالؿ باألوىل ،واالستصحاب.

أوال -االستحسان:
 -1تعريفو:

"ح َس ٌن" ،وىو نقيض القبح ،1قاؿ األزىري:
أ-لغة :االستحساف يف العربية مأخوذ من اجلذر الثبلثي َ
ت لِ َما َح ُس َن" 2ومنو استحسن الشيء إذا عده حسنا ،وجيمع اللفظ على حماسن على
ْ
"اْلُ ْس ُن نَػ ْع ٌ
فمما يستحسنو اْلس قوهلم" :امرأة
غَت قياس ،واْلسن يطلق على كل مرغوب فيو حسا أو عقبلّ ،
حسناء" أي :مجيلة املنظر ،ويطلق على ما يستحسنو العقل من الفعل اْلسن ولذلك مسي العمل
سنَ ِة فَ لَوُ َع ْش ُر أ َْمثَالِ َها ﴾3واْلسنة ىنا ٔتعٌت اإلدياف
اء بِال َ
الطيب حسنات ،قاؿ تعاىلَ :
﴿م ْن َج َ
ْح َ
والعمل الصاحل ،وقوؿ ال إلو إال ا﵁ أفضل األعماؿ ،وأحسنها 4قاؿ تعاىلِ ﴿ :
ين يَ ْستَ ِمعُو َن
الذ
َ
سنَوُ﴾ 5ذكر املفسروف 6أف القوؿ اْلسن يف اآلية ىو القرآف ألنو أفضل الكبلـ
الْ َق ْو َل فَ يَتَّبِعُو َن أ ْ
َح َ
وأحسنو على اإلطبلؽ ،وعلى ىذا يكوف معٌت االستحساف ،كل ما يفضل ويع ّد حسنا قوال أو فعبل.
اسم لدليل من األدلة األربعة يعارض القياس اجللي ،ويعمل بو إذا كاف أقوى
ب-اصطالحا :ىو " ٌ
قياسا مستحسنًا" ،7فعدوؿ
منو؛ مسوه بذلك ألنو يف األغلب يكوف أقوى من القياس اجللي ،فيكوف ً
اجملتهد عن العمل ٔتقتضى القياس اجللي وترجيح العمل بالقياس اخلفي يعد استحسانا ،8وعليو ديكن
القوؿ :يقصد باالستحساف عند النحاة وعلماء األصوؿ العدوؿ عن القياس اجللي إىل العمل بالقياس
اخلفي ،واملقصود بالقياس اخلفي ما يكوف فيو املعٌت غَت واضح ابتداء ،بل حيتاج إىل فكر وإعماؿ
عقل من أجل إْلاؽ اْلكم الظاىر باخلفي ،على خبلؼ القياس اجللي الذي ال حيتاج إىل جهد
- 1ينظر :لساف العرب ،ابن منظور.114/13 ،
 - 2هتذيب اللغة ،األزىري.182/4 ،
 - 3األنعاـ ،اآلية.160 :
 - 4ينظر :اجلامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب ،151/7 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي.189/14 ،
 - 5الزمر ،اآلية.18 :
 -6ينظر تفسَت اآلية يف :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،525/4 ،والكشاؼ ،الزخمشري.121/4 ،
 - 7ينظر :التعريفات ،اجلرجاين ،ص ،18وكشاؼ اصطبلحات الفنوف ،التهانوي.147/1 ،
 - 8التوقيف على مهمات التعريف ،عبد الرؤوؼ بن تاج العارفُت ،ص.47
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عقلي ولذلك قاؿ اجلرجاين" :اعلم أف القياس إما جلي ،وىو ما تسبق إليو األفهاـ ،وإما خفي ،وىو
ما يكوف ٓتبلفو ،ويسمى :االستحساف؛ لكنو أعم من القياس اخلفي؛ فإف كل قياس خفي استحساف
قياسا خفيًا؛ ألف االستحساف قد يطلق على ما ثبت بالنص وباإلمجاع والضرورة
وليس كل استحساف ً
لكن يف األغلب إذا ذكر االستحساف يراد بو القياس اخلفي".1

 -2أقسامو:

تبُت يل من خبلؿ كبلـ العلماء يف تعريفهم لبلستحساف أنو قياس عقلي ملعٌت خفي
الذي ّ
2
وديكن أف يظهر يف قسمُت:
القسم األول :ما يستحسنو اجملتهد ودييل إليو اعتمادا على عقلو ،ويكوف االستحساف يف ىذهاْلالة قياسا إذا وافق رأي اجملتهد دليبل قاطعا ،أما إذا مل يكن ىناؾ دليل كاف عبارة عن رأي
3
شخصي ،وعليو فكل استحساف البد لو من دليل وإال فبل ينبغي الركوف إليو وال يصح االحتجاج بو
والدليل املعتمد يف االستحساف ىو ما يسمى بالقياس اخلفي ،ومثل هلذا القسم ابن جٍت فقاؿ" :ومن
االستحساف قوهلم :صبية وقِنية ِ
ذي وبِ
لي سفر ،وناقة علياف ،ودابّة مهيار .فهذا كلو استحساف ال
وع
ُ
ُ
عن استحكاـ علة ،وذلك أهنم مل يعتدوا الساكن حائبل بُت الكسرة والواو لضعفو وكلّو من الواو.
وذلك أف " قنية" من قنوت ومل يثبت أصحابنا قنيت وإف كاف البغداديوف قد حكوىا و"صبية" من
صبوت و" علية" من علوت و" عذي " من قوهلم أرضوف عذوات و" بلي " سفر من قوهلم يف معناه:
4
أيضا ومنو البلوى ،وإف مل يكن فيها دليل ،إال أف الواو ُمطردة يف ىذا األصل".
بِ ٌلو ً
فاملعٌت الذي ذىب إليو ابن جٍت ىو أف موجب اإلعبلؿ يف ىذه الكلمات يتعلق بكسر ما قبل
الواو وقد زاؿ بوجود الساكن ،ومع ذلك بقيت معلّة بالياء ،وذلك لعدـ اعتدادىم بالساكن مانعا
للقلب لضعفو فلم يؤثر على موجب اإلعبلؿ ،فكاف عدـ االعتداد بالساكن ىو املعٌت اخلفي الذي
اعترب حمل االستحساف يف ىذه الكلمات.
-القسم الثاني :القوؿ ٔتا يستحسنو اإلنساف من غَت دليل ،ملا ىو ظاىر حسب لفظ االستحساف

وىذا النوع ال يعترب دليبل يستند إليو ال يف األحكاـ الشرعية عند الفقهاء ،وال يف األحكاـ النحوية
 - 1التعريفات ،اجلرجاين ،ص.181
 - 2ينظر ىذا التقسيم يف :األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية بُت ابن جٍت و ابن األنباري ،رسالة ماجسػتَت ،إعػداد الطالػب :حممػد
فبلح حممد الغزاؿ ،إشراؼ :أ.د مسَت استيتية ،جامعة آؿ البيت ،كلية اآلداب قسم اللغة العربية2011 ،ـ ،ص.14
 - 3اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.110
 - 4اخلصائص ،ابن جٍت.138/1 ،
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عند النحاة ،وىذا ما حكم بو ابن األنباري فقاؿ" :وأما ما حكي عن بعضهم أف االستحساف ىو ما
يستحسنو اإلنساف من غَت دليل فليس عليو تعويل".

1

 -3حجيتو:

اختلف النحاة العرب يف حجية االستحساف والعمل بو كأصل من األصوؿ اللغوية ،ودليل
يعمل بو يف االستدالؿ على القواعد النحوية ،فقد رفضو ابن جٍت فقاؿ" :ومجاعو أف علتو ضعيفة غَت
مستحكمة إال أف فيو ضربًا من االتساع والتصرؼ" ،2ويبدو أف ابن األنباري مل جيعلو دليبل من مجلة
االستدالالت اليت يعتمد عليها يف اجلدؿ النحوي ،3مع أنو أفرد لو فصبل يف ملع األدلة ذكر فيو
اختبلؼ العلماء يف األخذ بو ،فقاؿ" :فذىب بعضهم إىل أنو غَت مأخوذ بو ملا فيو من التحكم وترؾ
4
القياس ،وذىب بعضهم إىل أنو مأخوذ بو".
واملتأمل لكبلـ النحاة من الناحية النظرية يرى أغلبهم يقوؿ بعدـ األخذ باالستحساف ومع ذلك
يستخدمونو دليبل عمليا يف املسائل النحوية التطبيقية ،فيما خالف أصوهلم دما روي عن العرب ومل
5
يبُت
وىو
األنباري
ابن
عند
ذمده
ما
ذلك
فمن
،
تكن ىناؾ علة قوية تربر العدوؿ بو عن األصل
ّ

إعماؿ ظن وأخواهتا حاؿ تأخرىا أو توسطها بُت ركٍت اجلملة وجزأيها معتمدا على االستحساف
فيقوؿ" :اإلعماؿ مع التوسط أحسن من اإلعماؿ مع التأخر وذلك ألهنا إذا توسطت كانت متقدمة
من وجو ومتأخرة من وجو ،ألهنا متأخرة عن أحد اجلزأين متقدمة عن اآلخر ،وال يتم أحد اجلزأين إال
بصاحبو ،فكانت متقدمة من وجو ومتأخرة من وجو ،فحسن إعماهلا كما حسن إلغاؤىا ،وإذا
تأخرت عن اجلزأين مجيعا كانت متأخرة من كل وجو ،فكاف إلغاؤىا أحسن من إعماهلا لتأخرىا
6
وضعف عملها" .
أالحظ أنو يعتمد على االستحساف يف تعليلو لعمل ظن وأخواهتا حاؿ توسطها ،وىو عمل
رموي تدعو إليو طبيعة االجتهاد النحوي أثناء النظر يف واقع الًتاكيب النحوية وغياب املسموع من

 - 1ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص .134
 - 2اخلصائص ،ابن جٍت.134/1 ،
 - 3أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص .418
 - 4ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص .133
 - 5ينظر ىذه املسألة يف :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص.205
 - 6أسرار العربية ،ابن األنباري ،ص .162 ،161
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كبلـ العرب ،األمر الذي جيعل النحوي يستخدـ العقل والتفكَت فيستحسن الكثَت من الصي كما
فعل ابن األنباري ىنا ويف مواضع أخرى عند معاجلتو للمسائل النحوية.

1

 -4وجوه االستدالل باالستحسان:
استُ ْخ ِد َـ االستحساف عند النحاة بصور خمتلفة وأمناط متعددة شكلت اجلانب التطبيقي للتقعيد
2
النحوي ،ومن وجوه االستحساف وأمهها ما يأيت:
أ -االستحسان بترك األخف إلى األثقل من غير ضرورة :وذلك كقوهلم (تقوى) و(فتوى) وسبيل

ىذه العلة الفرؽ بُت االسم والصفة ،وقد ع ّقب ابن جٍت عن ىذه العلة قائبل" :أال ترى أهنم قلبوا
الياء ىنا و ًاوا من غَت استحكاـ علّة أكثر من أهنم أرادوا الفرؽ بُت االسم والصفة" ،3فيتضح أهنم
عدلوا عن استخداـ ىذه األلفاظ بالياء استحسانا بًتؾ األخف إىل األثقل.
تنبيها
ب -استخدام االستحسان تنبيها على أصل الباب :وفيو قاؿ ابن جٍت" :من ذلك ما خيرج ً
4
على أصل بابو رمو استحوذ وأَ ْغيػلَ ِ
ت الصدود ،قالوا :ىذا شراب مبولة
ت املرأة،
َ
أطولْ َ
َ
وصددت ف َ
وىو مطيبة للنفس ،وقالوا :فإنو أىل ألف يؤكرما ،ونظائره كثَتة غَت أف ذلك خيرج ليعلم بو أف أصل
استقاـ استقوـ وأصل مقامة مقومة وأصل حيسن يؤحسن .وال يقاس ىذا وال ما قبلو ألنو مل تستحكم
ساعا".5فهو يؤكد على أف استخداـ االستحساف يف ىذا النوع من
تنبيها وتصرفًا وات ً
علتو وإمنا خرج ً
الكلمات مفاده التنبيو على أصل الباب ،أو أصل الكلمة ومادهتا دوف الرجوع فيو إىل قياس ،فكاف
االستحساف ىو الدليل.

ج  -بقاء الحكم مع زوال العلة :ويف ىذا النوع قاؿ ابن جٍت" :ىذا موضع رٔتا أوىم فساد العلة.
وىو مع التأمل بضد ذلك؛ رمو قوهلم فيما أنشده أبو زيد:6

 - 1ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،89/1 ،و ،680/2والبياف ،ابن األنباري.528/2 ،
 -2ينظػػر :اعػًتاض النحػػويُت للػػدليل العقلػػي ،عبػػد ا﵁ السػػبيهُت ،ص ،106واألدلػػة امللحقػػة باألصػػوؿ النحويػػة بػػُت ابػػن جػػٍت وابػػن
األنبػاري ،حممػد فػػبلح حممػد غػزاؿ ،ص ،18وأصػػوؿ النحػو دراسػة يف فكػػر ابػن األنبػاري ،حممػػد سػامل صػاحل ،ص ،417واألصػوؿ
٘تاـ حساف ،ص.205
 - 3اخلصائص ،ابن جٍت.134/1 ،
- 4أي يكثر شربو البوؿ  ،ينظر مادة "بوؿ" يف :لساف العرب ،ابن منظور.74/11 ،
 -5اخلصائص ،ابن جٍت145 ،144/1 ،
 - 6البيػت مػن الطويػل ونسػبتو مصػادر العربيػة إىل عيػاض بػػن درة الطػائي ،ويف بعػض مصػادرىا دوف نسػبة ،ينظػر :إصػبلح املنطػػق
اب ػػن الس ػػكيت ،ص ،106وش ػػرح املفص ػػل ،اب ػػن يع ػػي  ،408/3 ،وينظ ػػر" :وث ػػق" يف :لس ػػاف الع ػػرب ،اب ػػن منظ ػػور371/10 ،
واملعجم املفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.214/5 ،
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محى ال حيل الدىر إال بإذننا * وال نسأؿ األقواـ عقد املياثق
أال ترى أف فاء ميثاؽ -اليت ىي واو وثقت -انقلبت للكسرة قبلها ياء؛ كما انقلبت يف ميزاف وميعاد
فكاف جيب على ىذا ملا زالت الكسرة يف التكسَت أف تعاود الواو فتقوؿ على قوؿ اجلماعة :املواثيق
كما تقوؿ :املوازين ،واملواعيد .فًتكهم الياء ْتاهلا رٔتا أوىم أف انقبلب ىذه الواو ياء ليس للكسرة
قبلها ،بل ىو ألمر آخر غَتىا؛ إذ لو كاف هلا لوجب زوالو مع زواهلا .ومثل ذلك "ما أنشده" خلف
األمحر من قوؿ الشاعر:
1
عداين أف أزورؾ أـ عمرو * دياوين تشقق باملداد
أيضا أف يقوؿ :لو أف ياء ديواف إمنا قلبت عن واو دواف للكسرة قبلها لعادت عند زواهلا".2
فللقائل ً
يؤكد ابن جٍت من خبلؿ ما تقدـ أف موجب اإلعبلؿ يف كلمة "ميثاؽ" كسرة امليم قبل فاء
الكلمة الساكنة (الواو) فتتحوؿ بناء على ذلك من ِم ْوثاؽ يف األصل إىل ميثاؽ ،وىكذا كاف موجب
اإلعبلؿ زائل وإف كاف القياس فيها مواثق وليس ميثاؽ وىو كلو من باب بقاء اْلكم مع زواؿ العلة.
ت هبا
وىكذا كاف االستحساف من األدلة العقلية املعتد هبا واليت استثمرت يف فروع النحو ،وأُثبِت ْ
ووجو على مقتضى ىذا الدليل العقلي الكثَت من الشواىد العربية
أحكاـ رموية وصرفية خمتلفةّ ،
الفصيحة.

 - 1البيػػت بػػبل نسػػبة ينظػػر :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،مػػادة "دوف" ،166/13 ،وسػػر صػػناعة اإلع ػراب ،ابػػن جػػٍت366/2 ،
ومجهرة اللغة ،ابن دريد.264/1 ،
 - 2اخلصائص ،ابن جٍت.160/3 ،
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ثانيا  -االستدالل باألولى:
ترد النصوص واألقْيِسة النحوية ُمبينة لؤلحكاـ ،وقد تسكت ىذه النصوص وىذه األقيسة على

مجلة وعدد واف ٍر من األحكاـ تكوف يف الغالب أحق وأوىل باْلكم من الذي دلت عليو النصوص أو
حكمت بو ،وقد أطلق علماء أصوؿ الفقو وأصوؿ النحو على طريقة ىذا النوع من االستدالؿ:
"االستدالؿ باألوىل" وفيما يلي مفهومو ،وحجيتو ،وموقف ابن األنباري منو.
 -1تعريفو:

أ  -لغة :ذكرت املعاجم العربية 1أف األوىل لفظ مأخوذ من اجلذر الثبلثي "ويل" قاؿ ابن فارس:

"وىو أصل صحيح يدؿ على القرب" ،2تقوؿ فبلف أوىل بكذا أي أحرى بو وأجدر وأحق ،3ويقاؿ
الولْيا ،وعلى ىذا املعٌت ورد اللفظ يف النصوص الفصيحة من القرآف
يف الرجل ىو أوىل ويف املرأة ىي ُ
والسنة وكبلـ العرب ،ففي القرآف ورد يف سبع مواضع 4منها قولو تعاىل﴿ :النَّبِ ُّي أَولَى بِالْم ْؤِمنِ
ين ِم ْن
ْ
ُ َ
ِ
اجوُ أ َُّم َهاتُ ُه ْم ﴾ 5أي ىو أحق هبم يف كل أمور الدين والدنيا ،أو ىو أحق فيما يأمرىم
أَنْ ُفس ِه ْم َوأَ ْزَو ُ
بو ويطلبو منهم ويقدـ على أنفسهم ،6ويف قولو" :أْلقوا الفرائض بأىلها ،فما بقي فهو ألوىل
رجل ذكر 7".أي أحق الناس باألرث ،بعد أخذ الفرائض املقدرة يف كتاب ا﵁ من كاف أقرب من
اح املو ِ
الرجاؿ الذكور وىم العصبة ،8وأورد امليداين يف أمثالو قوؿ العرب" :أوَىل األُموِر بِ
اظبَ ِة
ج
الن
ِ
ْ
ُْ
َ َُ
اح 9".أي أحق الناس وأوالىم بالنجاح من داوـ وواظب يف ِج ّده وعملو.
اإلْلَ ِ
َو ْ
وعليو فاجلذر الثبلثي أوىل معناه أحق وأقرب ،وأجدر ،وكلها معاف هلا عبلقة وطيدة باملعٌت
االصطبلحي.
 - 1ينظر مادة "ويل" يف :تاج اللغة وصػحاح العربيػة ،اجلػوىري ،253/6 ،ومعجػم مقػاييس اللغػة ،ابػن فػارس ،141/6 ،ولسػاف
العرب ،ابن منظور.408 ،407/15 ،
 - 2ينظر :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.141/6 ،
 - 3تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوىري ،2530/6 ،ولساف العرب ،ابن منظور.408 ،407/15 ،
 -4املعجم املفهرس أللفاظ القرآف الكرمي ،حممد فؤاد عبد الباقي ،ص.767
 -5األحزاب ،اآلية.6 :
 - 6ينظر :جامع البياف ،الطربي ،208/20 ،وفتح القدير ،الشوكاين.301/4 ،
 - 7اْلػػديث رواه البخػػاري ،عػػن ابػػن عبػػاس رضػػي ا﵁ عنهمػػا ،بػػاب مػَتاث الولػػد مػػن أبيػػو وأمػػو ،150/8 ،ومسػػلم ،بػػاب أْلقػوا
الفرائض بأىلها.1223/3 ،
 - 8ينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر العسقبلين.11/12 ،
 - 9جممع األمثاؿ ،امليداين.374/2 ،
011

ب -اصطالحا :يعرفو ابن األنباري بقولو" :أف يبُت يف الفرع املعٌت الذي تعلق بو اْلكم يف األصل

وزيادة 1".ومعناه عند األصوليُت أف حيمل الفرع على األصل ملعٌت يوجب اجلمع بينهما ،مث يتضح
للمجتهد أف يف الفرع زيادة توجب تأكيد ذلك اْلكم ،وأنو أحق بو من األصل ،وقد مساه علماء
أصوؿ الفقو ٔتفهوـ املوافقة ،أو مفهوـ أولوي ،وىو ما كاف املسكوت عنو أوىل باْلكم من املنطوؽ
2
وىو يف حقيقتو نوع من القياس.
 -2مثالو:

مثّل لو ابن األنباري بقولو" :أف يدؿ على بناء أمساء اإلشارة و"ما" التعجبية فيقوؿ :أمجعنا على
أف االسم يبٌت إذا تضمن حرؼ منطوؽ بو ،وإذا بٍت االسم لتضمن حرؼ منطوؽ بو فؤلف تبٌت أمساء
اإلشارة و"ما" التعجبية لتضمن حرؼ غَت منطوؽ بو كاف ذلك من طريق األوىل .وبياف ذلك ىو أف
اْلرؼ إذا كاف منطوقا بو أمكن أف يستغٌت بو عن االسم ،أال ترى أف مهزة االستفهاـ اليت بنيت أين
وكيف ومىت وما أشبهها لتضمنها معناه قد كاف ديكن أف يستغٌت هبا عنها وإف أفضى إىل تكرار
االستفهاـ ،وأما إذا مل يكن اْلرؼ منطوقا بو فإنو ال ديكن أف يستغٌت بو عن االسم ْتاؿ من
األحواؿ ،وإذا بٍت االسم لتضمنو معٌت اْلرؼ وقيامو مقامو على طريق اجلواز ،فؤلف يبٌت لذلك على
3
طريق الوجوب كاف ذلك من طريق األوىل".
 -3حجيتو:
االستدالؿ باألوىل دليل يؤخذ بو مىت أثبت املستدؿ أف الفرع أوىل باْلكم من األصل
واالستدالؿ باألوىل يف حقيقتو يستمد حجيتو من القياس ،ألنو أحد أنواعو ،4وقد اعتربه ابن األنباري
حجة وأكثر من االستدالؿ بو ،متأثرا باستدالالت الفقهاء 5وأقيستهم ،يف تغليب الفروع على
األصوؿ فمىت كانت العلل أبُت يف الفروع كاف االستدالؿ عنده باألوىل.

 - 1ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.131
- 2ينظر :حاشية العطار على شرح اجلبلؿ ا﵀لي ،العطار ،243/2 ،وأصوؿ الفقو ،وىبة الزحيلي ،362/1 ،واعًتاض النحويُت
للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.75
 - 3ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.132 ،131
 - 4ينظر :إرشاد الفحوؿ ،الشوكاين ،37/2 ،واملنهاج يف ترتيب اْلجاج ،الباجي ،ص ،27واملهذب يف علم أصوؿ الفقو املقارف
عبد الكرمي النملة.1860/4 ،
 - 5ينظر :األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية بُت ابن جٍت وابن األنباري ،ص.73
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 -4االستدالل باألولى عند ابن األنباري بين التقعيد النظري والتطبيق النحوي:
اعتمد ابن األنباري على االستدالؿ باألوىل يف مصادره النحوية النظرية أو التطبيقية ،وعليو
ديكن تقسيم االستدالؿ باألوىل عند ابن األنباري إىل قسمُت:
-القسم األول :وىو االستدالؿ باألوىل على القواعد النظرية وذلك يف مصادره النحوية النظرية

فنجده يف أسرار العربية مثبل قد استدؿ باألوىل يف أغلب أبوابو ،1لقد كانت صياغة القاعدة النحوية
يف ىذا الكتاب معتمدة على بياف األوىل سواء من حيث تصورىا عقليا وذلك بوضع ما يدخل ٖتتها
وضح ما ذكرتو أنظر
من فروع ،أو برد ما ديكن أف يُعًتض عنها من وجوه التشابو أو التداخل ،وحىت أ ّ
يف عمل ابن األنباري واستِ ْخدامو لدليل األوىل من خبلؿ عرض بعض املسائل النحوية اليت عاجلها يف
أسرار العربية ،واستخدـ فيها دليل األوىل وىي كما يأيت:
 المسألة األولى :تعرض ابن األنباري ملسألة األصل يف اإلعراب والبناء ،وىل حركات اإلعرابأصل ْلركات البناء ،أـ حركات البناء أصل ْلركات اإلعراب؟ فهو يستدؿ باألوىل ملن ّقرر األصل
حركة البناء فيقوؿ" :فإف قيل :ىل حركات اإلعراب أصل ْلركات البناء ،أو حركات البناء أصل
ْلركات اإلعراب؟ قيل :اختلف النحويوف يف ذلك؟ فذىب بعض النحويُت إىل أف حركات اإلعراب
ىي األصل ،وأف حركات البناء فرع عليها؛ ألف األصل يف حركات اإلعراب أف تكوف لؤلمساء ،وىي
األصل؛ فكانت أصبلً؛ واألصل يف حركات البناء أف تكوف لؤلفعاؿ ،واْلروؼ ،وىي الفرع؛ فكانت
رعا ،وذىب آخروف إىل أف حركات البناء ىي األصل ،وأ ّف حركات اإلعراب فرع عليها؛ ألف حركات
فً
البناء ال تزوؿ وال تتغَت عن حاهلا ،وحركات اإلعراب تزوؿ وتتغَت ،وما ال يتغَت أوىل بأف يكوف أصبلً
2
دما يتغَت".
فرأي ابن األنباري غَت واضح يف الذي ذىب إليو واختاره ،ألنو مل يؤيد ومل يعارض ،إال أنّو ملا
أقَػر االستدالؿ باألوىل ملن جعل حركة البناء ىي األصل ومل يرد عليو ،فُ ِهم منو جواز االستدالؿ
باألوىل يف ىذه املسألة.
يقرر أف الكبلـ إذا كاف مستغنيا بنفسو ،ال يفتقر إىل
 -المسألة الثانية :أجده يف باب التعجب ّ

تقدير كاف أوىل من الذي يفتقر يف معناه إىل تقدير ،وذلك عندما اعتمد مذىب سيبويو وأكثر
البصريُت الذين قالوا أف "ما" التعجبية تأيت ٔتعٌت شيء فقاؿ..." :إف قيل :فما معناىا؟ قيل :اختلف
 - 1ينظ ػػر أس ػرار العربي ػػة األب ػواب اآلتي ػػة :ب ػػاب اإلع ػراب والبن ػػاء ،ص ،20 ،وب ػػاب إع ػراب االس ػػم املف ػػرد ،ص ،35وب ػػاب التثني ػػة
واجلمع ،ص ،49وباب خرب املبتدأ ،ص ،75وباب حبذا ،ص ،108وباب التعجب ،ص  113 ،112وغَتىا.
 - 2أسرار العربية ،ابن األنباري ،ص.20
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النحويوف يف ذلك؛ فذىب سيبويو وأكثر البصريُت إىل أهنا ٔتعٌت شيء ،وىو يف موضع رفع باالبتداء
يدا؛ وذىب بعض النحويُت من البصريُت إىل أهنا ٔتعٌت الذي
"وأحسن" خربه؛ تقديره :شيء أحسن ز ً
يدا شيء؛ وما
وىو موضع رفع باالبتداء ،و"أحسن" صلتو ،وخربه حمذوؼ؛ وتقديره :الذي أحسن ز ً
مستقل بنفسو ،ال يفتقر إىل تقدير شيء
ذىب إليو سيبويو واألكثروف أَوىل؛ أل ّف الكبلـ على قوهلم
ّ
وعلى القوؿ اآلخر ،يفتقر إىل تقدير شيء ،وإذا كاف الكبلـ مستقبلً بنفسو ،مستغينًا عن تقدير
1
كاف أوىل دما يفتقر إىل تقدير".
صرحا بالدليل يف صيغة قاعدة
فأراه يف ىذه املسألة ّ
يرجح مذىب سيبويو معتمدا على األوىلُ ،م ّ
رموية نظرية تضبط لنا صفة وكيفية التأويل والتقدير يف كبلـ العرب ،فهذه بعض اجلوانب النحوية
النظرية اليت اعتمد فيها ابن األنباري على األوىل ،من حيث مناقشة املسائل النحوية مناقشة نظرية.
-القسم الثاني :وىو االستدالؿ باألوىل يف اجلوانب النحوية التطبيقية ،وىنا ذمد ابن األنباري يطبق

الرد على من خالف مذىبو يف
عمليا ىذا الدليل يف إعراب النصوص ،أويف توجيو األدلة والشواىد ،و ّ
كتابيو "اإلنصاؼ" ،و"البياف يف
املسائل النحوية ،وتربز ىذه الصورة من االستدالؿ بوضوح وجبلء يف ْ

غريب إعراب القرآف" ،ففي اإلنصاؼ عندما ناق مسائل اخلبلؼ النحوي ،أراه يعتمد على األوىل
يف مسائل متعددة ،2وذلك إما يف تأييد مذىب ونصرتو ،أورده وعدـ اعتباره أو ترجيحو عن مذىب
آخر ،ويف ما يأيت أعرض بعض املسائل اليت اعتمد فيها دليل األوىل من خبلؿ كتابو اإلنصاؼ:
 -المسألة األولى :ناق

ابن األنباري مسألة اشتقاؽ االسم ىل ىو من السمو أو من الوسم

وبعدما عرض اخلبلؼ ،قرر اعتماد مذىب البصريُت وأيده ،على أف االسم مشتق من السمو ورد
مذىب الكوفيُت الذي يقوؿ أف االسم مشتق من الوسم ،معتمد يف ذلك على األوىل من خبلؿ
3
تطبيق قاعدة " اْلمل على ما لو نظَت أوىل من اْلمل على ما ليس لو نظَت".
 المسألة الثانية :اعتمد ابن األنباري املصَت إىل ما لو نظَت يف كبلـ العرب أوىل من املصَت إىل ماليس لو نظَت يف كبلمهم ،وذلك عندما ناق مسألة إعراب األمساء الستة ،وىل ىي معربة من مكاف
واحد أو من مكانُت؟ حيث ذىب رماة الكوفة إىل أهنّا معربة من مكاف واحد ،وذىب رماة البصرة
إىل أهنا معربة من مكانُت ،أراه يعتمد مذىب البصريُت كعادتو يف األغلب ،مركزا على القاعدة
يدؿ على صحة ما ذىبنا إليو وفساد ما ذىبوا إليو أف ما ذىبنا إليو لو نظَت يف
املتقدمة فيقوؿ" :الذي ّ
 - 1أسرار العربية ،ابن األنباري ،ص.101
 - 2ينظر :على سبيل املثاؿ :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.458 ،449 ،440/2 ،183 ،176 ،125 ،107 ،68 ،28/1 ،
 - 3ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.10 ،9 ،8/1 ،
014

كل معرب يف كبلمهم ليس لو إال إعراب واحد وما ذىبوا إليو ال نظَت لو يف
كبلـ العرب؛ فإف ّ
كبلمهم فإنو ليس يف كبلمهم معرب لو إعراباف ،فَػبَا َف أف ما ذىبنا إليو لو نظَت يف كبلمهم ،وما
1
املصَت إىل ما لو ِ
ِ
نظَتُ أوىل من املصَت إىل ما ليس لو نظَت".
ذىبوا إليو ال نظَت لو يف كبلمهم ،و ُ

خربا ،حيث ذمده اعتمد على
 -المسألة الثالثة :تتمثل يف مناقشتو لعامل النصب يف الظرؼ الواقع ً

دليل األوىل ،وجعل الظرؼ ينتصب بتقدير الفعل ألنو األصل ،ورد قوؿ من قاؿ من البصريُت أنو
ينتصب باسم الفاعل ،ألف اسم الفاعل فرع عن الفعل الذي ىو األصل ،وأف تقدير األصل يف
العمل أوىل من تقدير ما ىو فرع عنو فيقوؿ" :والصحيح عندي ىو األوؿ ،وذلك ألف اسم الفاعل
فرع على الفعل يف العمل وإف كاف ىو األصل يف غَت العمل؛ فلما وجب ىهنا تقدير عامل كاف
2
تقدير ما ىو األصل يف العمل -وىو الفعل -أوىل من تقدير ما ىو الفرعُ فيو وىو اسم الفاعل".

 المسألة الرابعة  :جعل ابن األنباري األصل أوىل باألصل والفرع أوىل بالفرع يف مسألة" :كبل"معٌت فقط؟ مث ّقرر أف فيهما إفر ًادا لفظيا وتثنية معنوية وىو
ومعٌت ،أو ً
و"كلتا" وىل مها مثنياف لفظًا ً
مذىب البصريُت ،3فقاؿ" :ملا كاف فيهما إفراد لفظي وتثنية معنوية ،وكانا تارة يضافاف إىل املظهر
وتارة يضافاف إىل املضمر ،جعلوا هلما حظا من حالة اإلفراد وحظا من حالة التثنية ،فجعلومها مع
اإلضافة إىل املظهر ٔتنزلة املفرد على صورة واحدة يف حالة الرفع والنصب واجلر ،وجعلومها مع اإلضافة
اعتبارا بكبل
إىل املضمر ٔتنزلة التثنية يف قلب األلف من كل واحد منهما ياء يف حالة النصب واجلر؛ ً
الشبهُت .وإمنا جعلومها مع اإلضافة إىل املظهر ٔتنزلة املفرد ألف املظهر ىو األصل واملفرد ىو األصل
فكاف األصل أوىل باألصل ،وجعلومها مع اإلضافة إىل املضمر ٔتنزلة التثنية ألف املضمر فرع والتثنية فرع
4
فكاف الفرع أوىل بالفرع ،وىذا الوجو ذكره بعض املتأخرين".
وىكذا يكثر ابن األنباري يف االستدالؿ باألوىل ،يستخدمو يف إثبات اْلكم كما يستخدمو يف
خربا
ترجيح إحدى القولُت يف املذىب الواحد كما بينا يف مسألة عامل النصب يف الظرؼ الواقع ً
كما كاف االستدالؿ باألوىل منط عقلي يعتمد على مقابلة القواعد وترتيبها ومناقشة األدلة وبياف
مدى قرهبا واتصاهلا بالظاىرة النحوية ما أمكن ،فكلما رأى دليل األوىل يف املسألة قاؿ بو.

 - 1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.20 ،19/1 ،
 - 2اإلنصاؼ ،ابن األنباري.198/1 ،
 - 3اإلنصاؼ ،ابن األنباري.367 ،361/2 ،
 - 4اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،367/2 ،وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.411
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وأرى مظهر آخر من مظاىر االعتماد على دليل األوىل عند ابن األنباري يف صورتو العملية
التطبيقية ،وذلك عند تعاملو مع اآليات القرآنية يف إعراهبا وتوجيهها يف كتاب البياف حيث طبق ىذا
الدليل عمليا يف مواضع شىت ،1وحىت أبرز تعاملو مع النص القرآين هبذا الدليل أورد النماذج اآلتية:2
ك أَ ْع َمالَ ُه ْم إِنَّوُ بِ َما
َّه ْم َربُّ َ
 النموذج األول :ويتمثل يف توجيو قولو تعاىلَ ﴿ :وإِ َّن ُك ِّال لَ َّما لَيُ َوفّْ يَ ن ُيَ ْع َملُو َن َخبِ ٌير ﴾ ،3اختلف القراء يف قراءة ىذه اآلية حيث قرأت بأوجو متعددة ىي:

4

كبلً ملا) بتشديد النوف ،وٗتفيف امليم من لَما.
 قرأ الكسائي ،وأبو عمرو( :وإ ّف ّكبلً ملا).
 قرأ ابن كثَت ونافع بتخفيفهما( .وإف ّ قرأ محزة بتشديدمها ،وكذلك حفص عن عاصم وقرأ عاصم -يف رواية أيب بكر -بتخفيف "إف"وتشديد امليم من "ملػّا".
كبل مل ػ ػا) بتشديد امليم وتنوينها.
 قرأ الزىري وسليماف بن أرقم( :وإف ّكل) وشد (مل ػّػا).
كل ملا) بتخفيف (إف) ورفع ( ّ
 قرأ اْلسن ٓتبلؼ عنو( ،وإف ّفهذه اآلية ثبتت من حيث السماع بأوجو متعددة ،وقرئت بصي إعرابية خمتلفة ،حيث ظهرت يف
ىذه اآلية أوجو صوتية وأخرى إعرابية ،كلها مسموعة عن العرب ،وكلها ثابتة عند القراء فما ىي
مواقف النحاة يف إعراهبا؟ وكيف استخدـ ابن األنباري الدليل العقلي يف توجيها؟
فعند عوديت للمصادر اإلعرابية القرآنية وجدت األوجو تعددت يف إعراهبا ،5كما تعددت
الناس فيها قددياً وحديثاً،
واختلفت يف قراءهتا ،قاؿ السمُت اْلليب" :ىذه اآليةُ الكردية دما تَ َكلم ُ
اجح
وع ُسر على أكث ِرىم
َ
فذكر ُ
ُ
تلخيصها قراء ًة وٗترجياً ،وقد َسهل اللو تعاىلْ ،
ت أقاويلهم وما ىو الر ُ

 - 1ينظر :البياف ،ابن األنباري.529 ،528 ،38 ،17 ،16/2 ،273 ،158 ،47/1 ،
 - 2أشػػار الػػدكتور حممػػد سػػامل صػػاحل إىل بعػػض النمػػاذج النحويػػة األخػػرى مػػن كتػػاب البيػػاف ،ينظػػر :أصػػوؿ النحػػو يف فكػػر ابػػن
األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.412
 - 3ىود ،اآلية.111 :
 - 4حوؿ أوجو ىذه اآلية ينظر :السبعة ،ابن جماىد ،ص ،339والنشر يف القراءات العشر ،ابن اجلزري ،290/2 ،واْلجة للقراء
السبعة ،أبو علي الفارسي ،385/4 ،والكنز يف القراءات العشر ،تاج الدين الواسطي ،76/1 ،واْلجة يف القػراءات السػبعة ،ابػن
خالوي ػػو ،ص ،385والب ػػدور الزاى ػػرة يف الق ػ ػراءات العش ػػر املت ػ ػواترة ،عب ػػد الفت ػػاح القاض ػػي ،ص ،385وا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة
 ،210/3والبحر ا﵀يط ،أبو حياف ،216/6 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي.405/8 ،
-5ينظػػر :إعػراب القػػرآف ،النحػػاس ،306/2 ،والػػدر املصػػوف ،السػػمُت اْللػػيب ،398/6 ،والتبيػػاف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي716/2 ،
وإعراب القرآف وبيانو ،حمي الدين الدروي .489/3 ،
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1
الناس فيو اضطراباً كثَتاً" ،2ومدار
اضطرب
فقد
.
يُ
منها ...أما ما يتعلق هبا من حيث التخر ُ
ُ
اخلبلؼ يف اآلية على حسب ما استقرأتو يف املصادر النحوية ،يتمثل يف تشديد إ ّف وإعماهلا أو
إمهاهلا ،3وابن األنباري بعدما يعرض لآلية توجيها وإعرابا ،خيلص بتخريُ رموي حيتكم فيو لدليل
األوىل فيقوؿ" :وال جيوز إعماؿ إف يف لغة من أعملها ،إذا كانت ٔتعٌت "ما" لدخوؿ االستثناء" بلما"
ألف االستثناء يبطل عمل "ما" وىي األصل املشبو يف العمل وإذا بطل عمل األصل يف االستثناء
4
فئلف يَػْبطُ َل َع َم ُل الفرِع أوىل".
والحظ بعض الدارسُت أف ابن األنباري عند استداللو باألوىل يف توجيو القراءات وإعراهبا جينح
إىل اختيار األخف واأليسر 5كما خيتار األقرب يف التقدير ويبتعد عما فيو تكلف وىذا يدؿ على
احتكامو للواقع اللغوي يف كثَت من األحياف سواء ما تعلق باجلوانب النحوية اإلعرابية أو الصرفية
والصوتية حيث نقرأ يف عبارتو أثناء التوجيو ،قولو" :املصَت إىل مالو نظَت أوىل من املصَت إىل ما ليس
لو نظَت"" ،وما ال حيتاج إىل إضمار أوىل دما حيتاج إىل إضمار" وقلب األثقل إىل األخف أوىل من
قلب األخف إىل األثقل واملصَت إىل ما يؤدي إىل تغَت واحد أوىل دما يؤدي إىل تغيَتين" ،... .6ورمو
ذلك دما يشعرنا ٔتيلو إىل التيسَت النحوي ،ودما ديكن إدراجو ضمن االستدالؿ باألوىل ويكتسي صبغة
التيسَت ،ما نراه يف النموذج املوايل.

 - 1يقصد ٗتريُ األوجو اإلعرابية للقراءات الواردة يف اآلية.
 - 2ينظر :الدر املصوف يف علوـ الكتاب املكنوف ،السمُت اْلليب.396/6 ،
 - 3ينظر :الكتاب ،سيبويو ،140/2وشرح التسهيل ،ابن مالك ،33/2 ،والنحو الوايف ،عباس حسن.676/1 ،
 - 4البياف ،ابن األنباري.30/2 ،
 - 5اختلفت عبارات الدارسُت حوؿ تعامل ابن األنباري مع النص القرآين ،فقد حكم البعض أنو إذا استشهد بالنص القرآين أخذ
ورد القػراءة ،ولعػل ىػذا يعػود إىل طبيعػة الدراسػة ،فدراسػة ابػن األنبػاري للقػراءة يف
على نفسو تأويل كل ما خالف مذىبو البصػريّ ،
كتػػاب البيػػاف ٗتتلػػف عػػن دراسػػة القػراءة يف كتػػاب اإلنصػػاؼ ،فإنػػو يف كتػػاب البيػػاف يسػػعى إىل توجيػػو الػػنص وإعرابػػو علػػى حسػػب
أصولو املعتربة عنده ،ولذلك نبلحظ مبادئ التيسَت النحوي اليت ذكرناىاّ ،أما يف كتاب اإلنصاؼ فقد تأيت القراءة دلػيبل للكػوفيُت
ردىا وعدـ اعتبارىا بالطرؽ العقلية والقياسات املنطقية على عادة البصريُت يف رد القراءات والتقليل مػن االحتجػاج هبػا
فيسعى إىل ّ
ينظر :الشاىد القرآين معيارا يف خبلفات النحويُت من خبلؿ كتاب اإلنصاؼ ابن األنباري ،رسالة دكتوراه يف النحو العريب ،إعداد
الطال ػػب باس ػػم حس ػػُت ال ػػذنيبات ،إشػ ػراؼ :ال ػػدكتور ،عل ػػي اهل ػػروط ،جامع ػػة مؤت ػػة ،عم ػػادة الدراس ػػات العلي ػػا ،قس ػػم اللغ ػػة العربي ػػة
 ،2008ص ،10والق ػراءات القرآنيػػة وأثرىػػا يف الدراسػػات النحويػػة ،عبػػد العػػاؿ سػػامل مكػػرـ ،ص ،57وابػػن األنبػػاري وجهػػوده يف
النحػو ،مجيػل العلػػوش ،ص ،269وأصػوؿ النحػو يف فكػػر ابػن األنبػاري ،حممػػد سػامل صػاحل ،ص ،413و مقدمػػة الػدكتور طػو عبػػد
اْلميد طو اليت وضعها لكتاب البياف ،ص 20وما بعدىا.
 - 6أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.413 ،412
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 -النموذج الثاني :قاؿ تعاىل ﴿ :لَ ُه ْم فِيها فاكِ َهةٌ َولَ ُه ْم ما يَ َّدعُو َن ﴾ 1اختلف املفسروف يف معٌت

يدعوف بناء على اختبلفهم يف ٖتديد أصل الكلمة ،2فيجوز أف يكوف يَدعُو َف من االفتعاؿ ٔتعٌت
التفاعل كار٘توه ٔتعٌت تراموه ،أي هلم ما يتداعوف ،أي كل ما يطلبوه حاصل هلم ،وقيل يتمنوف وىو
وفسرىا ابن األنباري ٔتعٌت يشتهوف ويتمنوف
مأخوذ من الدعاء أي كل ما يدعونو أىل اجلنة يأتيهمّ ،
على اعتبار أ ّف أصل يدعوف يدتعيِ ُوف ،فقاؿ" :وأصل ي ّدعوف ي ْدتعِيُوف على وزف يفتعلوف من دعا
يدعو فاجتمعت تاء االفتعاؿ مع الداؿ فأبدؿ من التاء داال ،وكاف إبداؿ التاء داال ،أوىل من إبداؿ
الداؿ تاء ألف التاء حرؼ مهموس والداؿ حرؼ جمهور واجملهور أقوى من املهموس فلما وجب إبداؿ
أحدمها من اآلخر كاف إبداؿ األقوى من األضعف أوىل من إبداؿ األضعف من األقوى ألف يف ذلك
إجحافا بو وإبطاؿ مالو من الفضل على مقاربة ونقلت حركة الياء إىل ما قبلها فسكنت الياء والواو
بعدىا ساكنة ،فاجتمع ساكناف فحذفت الياء اللتقاء الساكنُت وكاف حذفها أوىل ،ألف الواو دخلت
3
ملعٌت وىو اجلمع ،والياء مل تدخل ملعٌت فكاف حذؼ مامل يدخل ملعٌت أوىل".
أالحظ من خبلؿ توجيهو لآلية أنو اعتمد املعٌت ،فجعل من األصوات ما لو عبلقة باملعٌت أوىل
من الذي ال معٌت لو داخل الكلمة ،وقد احتكم للقواعد الصوتية الدالة على التيسَت يف النطق ،واليت
من بينها اإلبداؿ؛ فإبداؿ املهموس أوىل من اجملهور ،أل ّف اجملهور قوي واملهموس ضعيف ،وألف
الضعيف فرع عن القوي فوجب حذفو ،4وكل ىذا لو عبلقة باخل ّفة والتّيسَت اليت يذكرىا النحاة
5
وضحت أف
فصلتو النظرية الصوتية املعاصرة  ،واليت ّ
معتمدين على مبدأ اخل ّفة يف التصويت ،وىو ما ّ
اإلنساف يف نطقو بأي لغة دييل إىل استبداؿ السهل من أصوات لغتو بالصعب الشاؽ الذي حيتاج إىل
جمهود عضلي.

 - 1يس ،اآلية.57 :
 - 2ينظ ػػر :الكش ػػاؼ ،الزخمش ػػري ،22/4 ،وا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة ،459/4 ،وروح املع ػػاين ،األلوس ػػي ،36/12 ،وإعػ ػراب
القرآف ،النحاس ،40/3 ،والدر املصوف ،السمُت اْلليب.279/9 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.300/2 ،
 - 4ينظر :اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات ،عبد البديع النَتباين ،ص ،266وشرح اهلداية ،املهدوي.17/1 ،
5
فصل الدكتور إبراىيم أنيس يف كتابو األصوات اللغوية نظرية السهولة ،ومثّل هلا يف اللغة العربية وذكر أسباهبا ،ينظر :األصوات
 ّاللغوية ،إبراىيم أنيس ،ص ،235واجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات ،عبد البديع النَتباين ،ص.265
018

1
 النموذج الثالث :قاؿ تعاىل ﴿ :فَ َال تَسأَلْ ِن ما لَيس لَ َ ِ ِ ِالقراء يف رواية "فبل
ختلف
ا
ْم ﴾
ك بو عل ٌ
ّ
ْ َ ْ َ

تسألٍت" ،فنقلت يف اآلية قراءات وأوجو متعددة ،2فقد قرئت بإثبات الياء وحذفها مع التخفيف
وبتشديد النوف مع حذؼ الياء ،وبكسر النوف وبتشديد النوف مع فتحها.
لقد كاف الختبلؼ اآلية وتعدد وجوىا من حيث القراءة أثر يف تعدد أراء املفسرين يف بياف معٌت
السؤاؿ ،3ويف تعليل فتح النوف أو كسرىا مع حذؼ الياء وإثباهتا وأثر ذلك على املعٌت ،ورجح
"ٗتفيف النوف وكسرىا ،ألف ذلك ىو الفصيح من كبلـ العرب املستعمل بينهم".
الطربي
ُ

4

وملاّ رجعت إىل كتاب البياف وجدت ابن األنباري اعتمد يف توجيهها وتعليلها على مبدأ اخلفة
مستخدما دليل األوىل فقاؿ" :فمن قرأ بإثبات الياء أتى هبا على األصل ،ومن قرأىا بغَت ياء حذفها
للتخفيف ،واجتزأ بالكسرة عنها ،وكذلك من قرأ بالتشديد مع حذؼ الياء ،وكاف األصل فيو أف تأيت
بثبلث نونات ،ونوين التأكيد ،ونوف الوقاية ،فاجتمعت ثبلث نونات فاستثقلوا اجتماعها فحذفوا
5
الوسطى ،وكاف أوىل من األوىل".
أالحظ ابن األنباري يف توجيهو لآلية يعتمد على دليل األوىل ،من أجل إثبات األخف
واأليسر يف القراءة القرآنية ،ولتجنب الثقل الذي نبذتو العرب ،وقد راعى مثل ىذه املسألة أثناء
توجيهو يف مواضع متعددة من كتابو البياف 6وىذا التيسَت أخذ طابعا رمويا تارة وصوتيا تارة أخرى
ودالليا يف مواضع متعددة دما ينبئنا أف ابن األنباري اعتمد يف بياف األوىل من أجل اْلفاظ على كل
املستويات اللغوية ،مراعيا يف ذلك املعتمد واملشهور من كبلـ العرب ،خاصة يف تقدمي مالو نظَت أوىل
دما ال نظَت لو.
وهبذا أعطى ابن األنباري صورة واضحة لبلستدالؿ باألوىل عنده يف مصادره النحوية
كاإلنصاؼ وأسرار العربية والبياف ،وكاف ىذا الدليل مظهرا من املظاىر العقلية اليت صورت لنا الفكر
النحوي عنده سواء فيما اعتمده من أراء ،أو يف الرد على من خالفو.
 - 1ىود ،اآلية.46 :
 - 2ينظر أوجو قراءة اآلية يف :النشر ،ابن اجلػزري ،289/2 ،واْلجػة يف القػراءات السػبع ،ابػن خالويػو ،ص ،187والػدر املصػوف
السمُت اْلليب ،337/6 ،وغيث النفع ،الصفاقصي ،ص.308
 -3ينظ ػػر :الكش ػػاؼ ،الزخمش ػػري ،399/2 ،وج ػػامع البي ػػاف ،الط ػػربي ،350/15 ،وروح املع ػػاين ،األلوس ػػي ،269/6 ،ومف ػػاتيح
الغيب ،الرازي ،358/18 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،177/3 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.162/6 ،
 - 4ينظر :جامع البياف ،الطربي.352/15 ،
 - 5البياف ،ابن األنباري.16/2 ،
 - 6ينظر :البياف ،ابن األنباري ،47/1 ،و .473 ،269/2
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ثالثا -االستصحاب:
 -1تعريفو:

أ -لغة :االستصحاب يف اللغة1مأخوذ من اجلذر الثبلثي "ص ِ
ب" ويأيت ٔتعٌت طلب الصحبة
ح
َ َ
والدعوة إليها ،وكل شيء الءـ شيئا فقد صحبو ،والصحبة املعاشرة وا﵀بة ،واستصحب الكتاب إذا
محلو معو والزمو وجعلو ٔتثابة صاحبو وعليك ٔتصاحبتو أي مبلزمتو ،ومنو جعل اسم الصحايب ملن
الزـ الرسوؿ بعد إسبلمو واتبعو.
ب -اصطالحا :يسمى يف االصطبلح استصحاب األصل أو استصحاب اْلاؿ ،وىو مصطلح

2
يغَته أو استدامة ما كاف ثابتا ونفي ما كاف
فقهي يف األساس يقصد بو بقاء األمر ما مل يوجد ما ّ
منفياً ،فإذا كاف األصل يف شيء اإلباحة كاألطعمة فاألصل اإلباحة حىت يقوـ دليل التحرمي ،وإذا
كاف األصل يف أمر معُت التحرمي كاإلبضاع ،3فاألصل ثبات التحرمي حىت يكوف الدليل املبيح ونفي
اْلرمة وىو عقد الزواج مثبل.
واالستصحاب يف أصوؿ النحو ىو امتداد ملفهومو يف الفقو باملعٌت السابق ،فهو كغَته من

األدلة األخرى اليت أخذىا النحاة من الفقهاء ،قاؿ ابن األنباري يف تعريفو" :إبقاء حاؿ اللفظ على
ما يستحقو يف األصل عند عدـ دليل النقل عن األصل ،كقولك يف فعل األمر إمنا كاف مبنيا؛ ألف
األصل يف األفعاؿ البناء ،وإمنا ما يعرب منها لشبو االسم ،وال دليل يدؿ على وجود الشبو فكاف باقيا

 - 1ينظر "صحب" يف :لساف العرب ،ابن منظور.519/1 ،
 - 2ينظػػر تعريػػف االستصػػحاب عنػػد الفقهػػاء واسػػتخدامو كػػدليل يف :اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ ،اآلمػػدي ،127/4 ،ومي ػزاف
األصوؿ يف نتائُ العقوؿ ،أبو بكر السمرقندي ،ص ،658وإرشاد الفحوؿ ،الشوكاين ،174/2 ،ومعجػم املصػطلحات واأللفػاظ
الفقهية حممد عبد الرمحاف عبد املنعم ،140/1 ،وعلم أصوؿ الفقو وخبلصة تاريخ التشريع ،عبد الوىاب خبلؼ ،ص .87
 - 3يق ػػاؿ :األبض ػػاع ب ػػالفتح أو ِاإلبض ػػاع بكس ػػر اهلم ػػزة ،وى ػػو :مج ػػع بُض ػػع ،وى ػػو مص ػػطلح اس ػػتعملو الفقه ػػاء كناي ػػة ع ػػن النك ػػاح
واستحبلؿ االستمتاع بفروج النساء ،نقوؿ :باضع زوجتو إذا جامعها ،وقد ورد ىذا املعٌت يف اْلديث الذي رواه مسلم عن أيب ذر
قولو "ويف بضع أحدكم صدقة ،قالوا :يا رسوؿ ا﵁ ،أيأيت أحػدنا شػهوتو ويكػوف لػو فيهػا أجػر؟ قػاؿ :أرأيػتم لػو وضػعها يف حػراـ
أكاف عليو فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف اْلبلؿ كاف لو أجر ".ينظر :صحيح مسلم ،باب بياف أف اسم الصدقة يقع على كل
نوع من املعروؼ ،697/2 ،وحوؿ معٌت اإلبضاع ،ينظر :لساف العرب ،مادة "بضع" ،14/8 ،والقاموس الفقهي لغة واصطبلحا
سعدي أبو حبيب ،ص ،38 ،37وفتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر.88/1 ،
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على األصل يف البناء ،1".وقاؿ اجلرجاين" :االستصحاب :وىو اْلكم الذي يثبت يف الزماف الثاين
2

بناءً على الزماف األوؿ".
ومن خبلؿ رصد التعاريف املتقدمة نستنتُ أف االستصحاب دليل من األدلة العقلية اليت
يستخدمها اجملتهد فقيها كاف أو رمويا عند غياب النص والسماع ،معتمدا على حكم األصل الثابت
عقبل غَت املنفي مساعا ،من أجل التقرير التاـ إلثبات حكم األصل.
 -2حجيتو:

اعتمد النحاة على االستصحاب ،واستخدموه دليبل من األدلة العقلية إلثبات األحكاـ النحوية
وتقريرىا قاؿ ابن مالك" :من قاؿ أف كاف وأخواهتا ال تدؿ على اْلدث فهو مردود ،بأف األصل يف

كل فعل الداللة على املعنيُت 3فبل يقبل إخراجها عن األصل إال بدليل4".أي أف حكم األصل ثابت

فبل جيوز نفيو إال بدليل يثبت تغيَت اْلكم وينفيو ،قاؿ السيوطي" :واملسائل اليت استدؿ فيها النحاة
باألصل كثَتة جدا ال ٖتصى كقوهلم :األصل يف البناء السكوف إال ملوجب ٖتريك واألصل يف
اْلروؼ عدـ الزيادة حىت يقوـ الدليل عليها من االشتقاؽ ورموه واألصل يف األمساء الصرؼ والتنكَت
5
والتذكَت وقبوؿ اإلضافة واإلسناد".
ومن خبلؿ ما ذكره ابن مالك والسيوطي أالحظ أف كبل منهما اعتمد االستصحاب يف تقرير
األحكاـ النحوية املختلفة ،سواء يف عبلمات اإلعراب وىو الذي أشار إليو بالبناء والسكوف ،أو يف
الداللة النحوية كالداللة على اْلدث والزمن والتنكَت واإلضافة واإلسناد وغَتىا.

 -1اإلغراب يف جدؿ اإلعراب ،ابن االنباري ،ص.46
 - 2التعريفػ ػػات ،اجلرجػ ػػاين ،ص ،22وينظػ ػػر :يف تعريػ ػػف االستصػ ػػحاب هبػ ػػذا املفهػ ػػوـ ،كشػ ػػاؼ اصػ ػػطبلحات الفنػ ػػوف ،التهػ ػػانوي
 ،153/1والكليات ،أبو البقاء الكفوي ،ص.106
 - 3املقصود باملعنيُت اْلدث والزماف ،وىو مذىب ابن مالك خبلؼ البن جٍت وابن برىاف واجلرجاين الػذين قػالوا بداللػة األفعػاؿ
الناقصة إال على زمن وقوع اْلَ َدث ،ينظر :شرح التسهيل ،ابن مالك.338/1 ،
4
وقفت عليو يف شرح التسهيل ىو" :األصل يف كل فعل
 ىذا نص كبلـ ابن مالك ،كما نقلو السيوطي يف االقًتاح ،ونَصوُ كما ُالداللة على املعنيُت ،فحكمو على العوامل املذكورة ٔتا زعم إخراج هلا عن األصل ،فبل يقبل إال بدليل" ينظر :شػرح التسػهيل ،ابػن
مالك ،338/1 ،وينظر :االقًتاح السيوطي ص.137
 - 5االقًتاح ،السيوطي .137
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 -3ابن األنباري وتطبيقاتو لالستصحاب في البيان:

اعترب ابن األنباري االستصحاب من األدلة املعتربة وعقد لو فصبل يف كتابو ملع األدلة ،1ومثّل لو
باستصحاب حاؿ األصل يف األمساء وىو اإلعراب حىت يوجد دليل البناء ،وحاؿ األصل يف األفعاؿ
وىو البناء حىت يوجد دليل اإلعراب ،2وىذا كلو من باب التأصيل والتنظَت النحوي هلذا الدليل ،أما
من حيث التطبيق النحوي فقد استخدمو كدليل يف مصادره النحوية ،3سواء من حيث االحتجاج بو
كدليل لتأييد مذىب البصريُت يف كتاب اإلنصاؼ ،4أو االستدالؿ بو كحجة عقلية لتقرير القواعد
املثبتة يف كتابو أسرار العربية ،5وذلك أثناء تعليل األحكاـ النحوية واإلعرابية يف ىذا الكتاب ،حيث
ذمده يف مواطن كثَتة منو متمسكا باالستصحاب مستعينا بو يف حاؿ غياب الدليل املسموع ،وعدـ
وجود دليل العدوؿ عن األصل فاألصل عنده إبقاء ما كاف على ما كاف.
ومل يشذ كتاب البياف عن كتبو ومصادره األخرى ،حيث استخدـ فيو دليل استصحاب األصل
بصورة تطبيقية واسعة أثناء اإلعراب ،فقد حرص ابن األنباري كغَته من النحاة ومعريب القرآف الكرمي
على توجيو القراءات القرآنية توجيها رمويا سليما يتماشى مع أصوؿ العربية وقواعدىا العامة ،دوف
شذوذ أو خروج عن القواعد الكلية اليت رمسها النحاة العرب ،ولذا ذمده متمسكا معتدا باستصحاب
األصل يف توجيو أي قراءة غاب عنها الدليل املسموع املؤكد هلا فالبقاء على األصل ال حيتاج إىل دليل
أو تعليل ،فمن ٘تسك باألصل خرج عن املطالبة بالدليل على ما قرره يف أصولو وأدلتو ،وحىت نؤكد
استصحاب اْلاؿ عنده يف البياف ،نعرض لتوجيهو وإعرابو لبعض القراءات القرآنية ،من خبلؿ دراسيت
للنماذج اآلتية:6

 - 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.141
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.141
- 3أش ػػار الكث ػػَت لع ػػرض بع ػػض املس ػػائل النحوي ػػة ال ػػيت اس ػػتخدـ فيه ػػا اب ػػن االنب ػػاري الستص ػػحاب اْل ػػاؿ ،م ػػدللُت عل ػػى حجي ػػة
االستصحاب بعملو ،ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص ،136واعًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي ،السػبيهُت ،ص ،66وأصػوؿ النحػو
يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.440
 - 4ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.327 ،245/1 ،
 - 5ينظر :أسرار العربية ،ابن األنباري ،ص .271 ،230 ،226 ،117 ،32
- 6ينظر اإلشارة إىل بعض النماذج القرآنية يف :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص .444 ،443
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النموذج األول :يتمثل يف توجيهو وإعرابو لقولو تعاىل ﴿ :قُل إِ َّن ص َالتِي ونُ ِاي
َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
َ ُ
1
ِ
اي" بالفتح ،وقرأ نافع إماـ أىل املدينة
ي
"حم
لفظ
اجلمهور
أ
ر
ق
،
ين ﴾
َوَم َماتِي لِلَّ ِو َر ّْ
َ
ْ
ب ال َْعالَم َ
َ َ
"حمياي" 2وقد ضعف رماة البصرة وجو اإلسكاف ملخالفتو القياس واالستعماؿ قاؿ أبو علي
بالسكوف
ْ
حمياي شاذّ عن القياس واالستعماؿ ،فشذوذه عن القياس أف فيو التقاء
الفارسي " :إسكاف الياء يف ْ
ساكنُت ،ال يلتقياف على ىذا اْلد يف حمياي ،وأما شذوذه عن االستعماؿ ،فإنك ال تكاد ٕتده يف
نثر وال نظم ،3".اعتمد ابن األنباري على مبدأ البصريُت يف توجيو ىذه القراءة ،عند غياب السماع
اي"
حيث جيب االحتكاـ إىل األصل ،فأيد قراءة الفتح قائبل " :وقراءة من قرأ بفتح الياء من َْ
"حميَ َ
فقد أتى هبا على األصل ألف من حق الياء أف تكوف متحركة مفتوحة كالكاؼ يف أكرمتك ،وإمنا كاف
األصل يف الكاؼ أف تكوف متحركة ألنو اسم مضمر على حرؼ واحد ،ينبغي أف يبٌت على حركة
تقوية لو ،وكانت الفتحة أوىل ألهنا أخف اْلركات" ،4كما اتبع ابن األنباري مجهور البصريُت الذين
اي" باإلسكاف ،ملخالفتو األصل ومحل السكوف على نية الوقف ،وإال فبل وجو
ضعفوا قراءة نافع َْ
"حميَ ْ
5
يصوبو حاؿ الوصل.
يظهر يل من خبلؿ ما تقدـ أف ابن األنباري متمسك ٔتذىبو البصري ،معتدا بأصولو العقلية
واليت من بينها ٘تسكو باستصحاب األصل يف توجيو ىذه اآلية القرآنية اليت قرأ هبا إماـ أىل املدينة
نافع ،وتقبّلها القراء ومل ينكروا عليها ومل يعيبوا صحتها يف العربية ،ومل يتّهموا شيئا من فصاحتها ،مع
العلم أف القراء ال يتساىلوف يف شرط العربية لقبوؿ القراءة وصحتها واعتمادىا.
النموذج الثاني :يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل ﴿ :أُولَئِ َ َّ َِّاللَةَ بِال ُْه َدى فَ َما
ين ا ْشتَ َرُوا الض َ
ك الذ َ
ِ
ربِح ْ ِ
ين ﴾ ،6اختُلف يف قراءة ىذه اآلية على أوجو ،فقد قرأ اجلمهور
َ َ
ت ت َج َ
ارتُ ُه ْم َوَما َكانُوا ُم ْهتَد َ

 - 1األنعاـ ،اآلية.162 :
 - 2ينظر توجيو ىذه القراءة يف :السبعة ،ابن جماىد ،ص  ،275واْلجة للقراء السبعة ،أبػو علػي الفارسػي ،440/3 ،والنشػر يف
القراءات العشر ،ابن اجلزري ،17/2 ،وغيث النفع ،الصفاقصي ،ص ،232وإٖتاؼ فضبلء البشر ،الدمياطي ،ص.278
 - 3اْلجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي.441 ،440/3 ،
 -1البياف ،ابن األنباري.352/1 ،
 - 5ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،548/2 ،والبياف ،ابن األنباري.352/1 ،
 - 6البقرة ،اآلية.16 :
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"اِ ْشتَػَرُوا" وقرأىا حيِت ابن يعمر "اِ ْشتَػَرِو" بكسر الواو خمالفا اجلمهور 1يف قراءتو معتمدا على السماع
الذي ىو أصل القراءة إال أف ابن األنباري يعتمد يف توجيو كل من القراءتُت على أصل
االستصحاب ،ففي توجيو قراءة الضم قاؿ" :أصل "اِ ْشتَػَروا" اِ ْشتَػَريُوا ،فتحركت الياء وانفتح ما قبلها
فقلبت ألفا ،وحذفت األلف لسكوهنا وسكوف واو اجلمع بعدىا ،وكاف حذفها أوىل ألف الواو دخلت
ملعٌت ،واأللف ما دخلت ملعٌت ،فكاف حذفها أوىل ،وقيل :استثقلت الضمة على الياء فحذفت
ٗتفيفا ،فاجتمع ساكناف الياء والواو ،فحذفت الياء اللتقاء الساكنُت ،وكانت أوىل باْلذؼ ملا قد بينا
يف الوجو األوؿ وىو أقيس القولُت ،وحركت الواو اللتقاء الساكنُت ،ومل ٖترؾ بالكسر على األصل يف
التحريك اللتقاء الساكنُت ،فرقا بُت واو اجلمع ،والواو األصلية ،رمو لو استطعنا ،وكانت الضمة أوىل
لثبلثة أوجو:
األول :أهنا واو مجع ،فضمت كما ضمت النوف يف "رمن".

الثاني :أهنا حركت ٔتثل حركة الياء ا﵀ذوفة قبلها.
الثالث :ألف الضمة يف الواو أخف من الكسرة اليت ىي األصل ،ألهنا من جنسها".

2

يضعف قراءة الكسر
يرجح قراءة اجلمهور جلرياهنا على مبدأ التخفيف ،ويف الوقت ذاتو ال ّ
فهو ّ
بل يعتربىا جارية على األصل أيضا فيقوؿ" :وقد قرئ بالكسر على األصل" ،3فهو مل يطنب يف
ٖترير وبياف قراءة الكسر ،كما فعل يف قراءة الضم وذلك جلرياهنا على أصل كبلـ العرب عند التقاء
الساكنُت ،واعتمد ىذا التوجيو يف مواضع أخرى مشًتكة مع ىذا النوع يف املعٌت النحوي والعلة
4
الصوتية.
ض َع ُفونِي﴾ ،5قرأ
النموذج الثالث :يتمثل يف توجيو قولو تعاىل﴿ :قَ َاستَ ْ
ال ابْ َن أ َُّم إِ َّن الْ َق ْوَم ْ
"ابن أـ" ،بينما قرأ ابن عامر ومحزة والكسائي وخلف ،ورواية عن عاصم بالكسر
اجلمهور بالفتح َ

6

 - 1ينظ ػػر توجي ػػو ى ػػذه الق ػ ػراءة يف :ا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة ،98/1 ،والبح ػػر ا﵀ ػػيط ،أيب حي ػػاف ،117/1 ،وإع ػ ػراب الق ػػرآف
النحػػاس ،192/1 ،والتبيػػاف يف إعػراب القػػرآف ،عبػػد ا﵁ العكػػربي ،32/1 ،وذكػػر ابػػن جماىػػد أف القػراء السػػبعة اتفقػوا علػػى الضػػم
ينظر :السبعة ،ابن جماىد ،ص.143
 - 2البياف ،ابن األنباري.58/1 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.59/1 ،
 - 4ينظر :البياف ،ابن األنباري.314 ،137/1 ،
 - 5األعراؼ ،اآلية.151 :
 - 6ينظػػر أوجػػو الق ػراءة يف :النشػػر يف الق ػراءات العشػػر ،ابػػن اجلػػزري ،272/2 ،واْلجػػة ،ابػػن خالويػػو ،ص ،164واْلجػػة للق ػراء
السبعة ،أبو علي الفارسي ،89/4 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،475/2 ،والبحر ا﵀يط ،أيب حياف.182/5 ،
004

وق ّدـ ابن األنباري يف ىذه اآلية توجيو قراءة الكسر جلرياهنا على األصل النحوي املعتاد والذي ال
حيتاج إىل تعليل ،فقاؿ" :يقرأ بكسر امليم وفتحها من أـ فمن كسر امليم فعلى األصل ،ألف األصل
1
يضعف قراءة اجلمهور كما فعل يف
فيو أمي فاجتزأ بالكسرة على الياء وىو كثَت يف كبلمهم"  ،ومل ّ
وجهها على اعتبار أف الفتح كاف ٔتنزلة االسم الواحد يف الكلمة ،فجعل "ابن َّأم"
املثاؿ السابق ،وإمنا ّ

ابن" وكسر
كخمسة عشر والفتحة فيهما فتحة بناء وليست فتحة إعراب ،مث أنكر على من فتح " َ
2
امليم يف أـ حيث جعل فتحة "ابن" فتحة إعراب ألنو منادى مضاؼ.
والذي الحظتو على ابن األنباري يف توجيو القراءات أنو يعتمد على االستصحاب ،إذا فُِق َد
الدليل واستحاؿ التّوجيو ،ومل يكن لو بُد يف االستدالؿ إال االعتماد على األصل ،حيث ذمد مثل ىذا
التوجيو يف مواضع متعددة 3من البياف ،كما أف النحاة اعتمدوا على رأيو يف استصحاب اْلاؿ،
وجعلوا كبلمو دليبل يف مسائل رموية خمتلفة4كاألصل يف البناء السكوف ،واألصل يف األمساء الصرؼ
والتنكَت والتذكَت واإلضافة واإلسناد ،ورمو ذلك دما رجع فيو النحاة إىل كبلـ ابن األنباري.
 -4شروط االستصحاب:

اشًتط النحاة على اجملتهد يف القضية النحوية أف ال يعمل باالستصحاب إال وفق شروط ،وابن
األنباري على كثرة اعتماده وأخذه باستصحاب اْلاؿ ،إال أنو يعتربه من أضعف األدلة إذا وجد
الدليل األقوى منو ،كالسماع أو الدليل العقلي املباشر ،5قاؿ ابن األنباري " :واستصحاب اْلاؿ من
أضعف األدلة وهلذا ال جيوز التمسك بو ما وجد ىناؾ دليل أال ترى أنو ال جيوز التمسك بو يف
إعراب االسم مع وجود دليل البناء يف شبو اْلرؼ أو تضمُت معناه وكذلك ال جيوز التمسك بو يف
6
بناء الفعل مع وجود دليل اإلعراب من مضارعتو لبلسم وعلى ىذا قياس ما جاء من ىذا النحو".
 - 1البياف ،ابن األنباري.375/1 ،
 - 2ينظر :البياف ،ابن األنباري.375/1 ،
 - 3ينظػػر :البيػػاف ،ابػػن األنبػػاري .301 ،270 ،269 ،246 ،224 ،198 ،176 ،88 ،69/1 ،وينظػػر :أصػػوؿ النحػػو يف
فكر ابن االنباري ،حممد سامل صاحل ،ص .444
 - 4ينظػػر :االق ػًتاح يف أصػػوؿ النحػػو ،السػػيوطي ،ص ،137وأصػػوؿ النحػػو يف فكػػر ابػػن األنبػػاري ،حممػػد سػػامل صػػاحل ،ص445
واعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.65
 - 5أقصد بالدليل العقلػي املباشػر ىاىنػا مػا يسػتدؿ بػو علػى القضػية النحويػة ،دوف احتمػاؿ أو تأويػل ،وديكػن أف يعػ ّد القيػاس مػن
األدلة العقلية املباشػرة الشػًتاؾ اْلكػم املنصػوص عليػو مػع غػَت املنصػوص عليػو يف العلػة منػاط اْلكػم فػإذا اسػتدؿ بػو النحػوي اعتػرب
دليبل عقليا ،فالعلة ليست خفية تتطلب اجتهادا كما يف االستحساف.
 - 6ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.142
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وانطبلقا دما تقدـ ديكن يل أف أستنتُ الضوابط والشروط األساسية اليت اشًتطها للعمل باستصحاب
اْلاؿ وىي كما يأيت:

أ -أف يتيقن مع االستصحاب عدـ وجود الدليل املغَت عن األصل ،وإال بطل العمل بو.

التأمل واالجتهاد يف طلب الدليل الذي
ب -ال يصح العمل باالستصحاب والعودة إىل األصل قبل ّ
إذا وجد غَت لنا حكم األصل.

ج -إذا تعارض أي دليل مع االستصحاب قدـ الدليل املعارض ألف االستصحاب موصوؼ عنده
بأضعف األدلة.
ودما يؤكد ىذه الشروط ىو النظر التاـ يف التطبيقات النحوية اليت عاجلها يف مصادره النحوية
حيث طبقها عمليا ،ألننا وجدناه يلغي العمل باستصحاب اْلاؿ مع وجود الدليل املؤكد للعدوؿ عن
األصل ،أو يصف العمل باالستصحاب بالشاذ الذي ال يعتد بو ،وذلك عند النظر التاـ يف علة
اْلكم املقرر ،وإمكانية القياس وديكن التدليل على ىذا من خبلؿ تطبيقُت اثنُت :
أولهما :من املسائل النحوية اليت ناقشها ابن األنباري يف كتابو اإلنصاؼ ،اختبلؼ النحاة يف فعلية

أو امسية "نعم" و"بئس" ،فقد ذىب رماة الكوفة إىل أف "نعم" و"بئس" امساف ،وذىب رماة البصرة
إىل أهنما فعبلف ،وقد كاف للبصريُت مجلة من األدلة ذكرىا ابن األنباري يف قولو متحدثا عن ىذه
املسألة ،واليت منها ..." :ومنهم من ٘تسك بأف قاؿ :الدليل على أهنما فعبلف ماضياف أهنما مبنياف
ك
٘تس ٌ
على الفتح ،ولو كانا امسُت ملا كاف لبنائهما وجو؛ إذ ال علة ىاىنا توجب بناءمها .وىذا ّ
ِ
ص َحاب اْلاؿ ،وىو من أضعف األدلة ،واملعتمد عليو ما قدمناه" 1فهو يرد استصحاب اْلاؿ،
باست ْ
ْ
على بعض البصريُت لكونو ال عربة بو يف ىذا املثاؿ لوجود ما ىو أقوى منو من األدلة عندىم ومنها:

اتصاؿ الضمَت املرفوع هبما على حد اتصالو بالفعل املتصرؼ؛ فإنو قد جاء عن العرب أهنم قالوا
"
ُ
الرجل،
"نِ ْع َما رجلُت ،ونِ ْع ُموا ً
رجاال" وحكى ذلك الكسائي ،وقد رفعا مع ذلك املُظْ َهَر يف رمو "نعم ُ
فدؿ على أهنما فعبلف"،2
وبئس
رجبل زي ٌد ،وبئس غبل ًما عمرو" ّ
الغبلـ" واملضمر يف رمو "نعم ً
ُ
"ومنهم من ٘تسك بأف قاؿ" :الدليل على أهنما فعبلف اتصاهلما بتاء التأنيث الساكنة اليت ال يقلبها
ِ
"نعمت املرأةُ،
أح ٌد من العرب يف الوقف ىاء كما قلبوىا يف رمو رمحة وسنة وشجرة ،ولك قوهلم

 -1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.92/1 ،
 - 2اإلنصاؼ ،ابن األنباري.86/1 ،
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خيتص هبا الفعل املاضي ال تَػتَػ َعداه ،فبل جيوز اْلكم بامسية ما اتصلت
وبئست اجلاريةُ "ألف ىذه التاء ّ

بو".

1

أالحظ عند مناقشتو هلذه املسألة أنو رد العمل باستصحاب اْلاؿ على الذين استدلوا بو من
البصريُت ،وىذا ألهنم مل يستقرئوا ما تكلّمت بو العرب ،ومل يبحثوا يف األدلة املسموعة ْتثا كافيا
فقد وجد يف السماع ما يكفي االستدالؿ بو على فعلية كل من "نعم وبئس" ،ومن ذلك اتصاؿ
الضمَت املرفوع هبما ،واتصاهلما بتاء التأنيث الساكنة.
ثانيهما :يظهر عند إعرابو لقولو تعاىل ﴿ :ما فَ علُوه إَِّال قَلِ ِ
وعظُو َن بِ ِو
يل م ْن ُه ْم َولَ ْو أَنَّ ُه ْم فَ َعلُوا َما يُ َ
َ َ ُ
ٌ
لَ َكا َن َخ ْي ًرا لَ ُه ْم َوأَ َش َّد تَثْبِيتًا﴾ ،2قاؿ ابن األنباري يف توجيهها" :قرئ قليل بالرفع والنصب فالرفع
على البدؿ من الواو يف فعلوه ،وتقديره ما فعلو إال قليل منهم ،والنصب على األصل يف االستثناء
واألصل يف االستثناء النصب ،والرفع على البدؿ أوجو الوجهُت ،3".فهو يقدـ قراءة الرفع على قراءة
النصب كغَته من النحاة 4الذين تعرضوا لتوجيو ىذه اآلية 5عند ٖتليلها وإعراهبا ،وىذا لوجود دليل
العدوؿ عن أصل النصب وىو االستثناء املنقطع ،فقد ّفرؽ النحاة أثناء دراستهم لبلستثناء بُت حالتُت
للمستثٌت مها" 6:املستثٌت بعد الكبلـ التاـ املوجب" ،و"املستثٌت بعد الكبلـ التاـ املنفي" ،فيوجبوف
ت
وجد ُ
لؤلوؿ النصب وجييزوف يف الثاين النصب ،واإلتباع على البدؿ ،ويقدموف اإلتباع ،ولذلك َ
معريب ىذه اآلية ومنهم ابن األنباري يقدـ قراءة الرفع ،والذي أالحظو يف تعاملو مع النص القرآين أنو
أخذ بالسماع املستفيض عن العرب ومل جيز التمسك باستصحاب حاؿ األصل ،وإال ذمده يقدـ قراءة
النصب على قراءة الرفع.

 - 1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.87/1 ،
 - 2النساء ،اآلية.66 :
 - 3البياف ،ابن األنباري.258/1 ،
4
قليل وقرأ ابن عامر وعيسى ابن عمر قلػيبل بالنصػب وقػد َـ النحػاة قػراءة الرفػع علػى النصػب باعتبارىػا أقػوى
 قرأ اجلمهور بالرفع ٌقاؿ النحاس" :والرفع أجود عند مجيع النحويُت" وقاؿ أبو شػامة" :والرفػع ىػو الوجػو األقػوى عنػد النحػويُت" ،ينظػر :إعػراب القػرآف
النحاس ،468/1 ،وإبراز املعاين من حرز األماين ،أبو شامة املقدسي ،ص.418
 -5ينظػر توجيػػو ىػػذه اآليػػة يف :اْلجػػة يف القػراءات السػػبع ،ابػػن خالويػػو ،ص ،124واْلجػػة للقػراء السػػبع ،أبػػو علػػي الفارسػػي ،ص
 168والبحر ا﵀يط ،أبو حياف ،696/3 ،والتبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.370/1 ،
 - 6ينظ ػػر :ش ػػرح املفص ػػل ،اب ػػن يع ػػي  ،58/2 ،ومغ ػػٍت اللبي ػػب ،اب ػػن ىش ػػاـ ،ص ،98وحاش ػػية الص ػػباف عل ػػى ش ػػرح األ ػػوين
 .216/2والنحو الوايف ،عباس حسن.320/2 ،
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 -5ما يلحق باالستصحاب:
يلحق باستصحاب األصل من وجوه االستدالؿ ما يأيت:

 االستدالل بشهادة األصول1 :ديثل لو النحاة أف يستدؿ اجملتهد على إبطاؿ مذىب من ذىبإىل أف رفع املضارع لسبلمتو من الناصب واجلازـ ،وأف ىذا يؤدي إىل خبلؼ العمل باألصوؿ اليت
دلت أف يكوف الرفع قبل النصب وىذا ألف الرفع صفة الفاعل والنصب صفة املفعوؿ ،كما دلت
األصوؿ على أف الرفع قبل اجلزـ ،فالرفع يف أصلو من صفات األمساء واجلزـ من خصائص األفعاؿ
2
ودميزاهتا ،ومن املعلوـ أف رتبة األمساء مقدمة عن رتبة األفعاؿ.
 -الدليل المسمى بالباقي :مثل لو السيوطي يف االقًتاح بقولو" :كقولنا الدليل يقتضي أف ال يدخل

الفعل شيء من اإلعراب لكوف األصل فيو البناء لعدـ العلة املقتضية لئلعراب ،وقد خولف ىذا
الدليل يف دخوؿ الرفع والنصب على املضارع لعلة اقتضت ذلك فبقي اجلر على األصل الذي اقتضاه
3
الدليل من االمتناع".
وىكذا كانت ىذه الوجوه تابعة الستصحاب حاؿ األصل ،واليت كاف استخدامها عند النحاة
دائما من أجل الوصوؿ إىل وضع الضوابط العقلية املساعدة لبياف ماىية األحكاـ النحوية املوضحة
لؤلصل ومبينة للعلل اليت يضن التباسها عند االشًتاؾ.
كما يتضح يل من خبلؿ ما قدمتو حوؿ االستصحاب أف النظر يف حكم األصل البد منو ،مث
النظر يف األدلة ومقابلتها ،وىذا ما فعلو ابن األنباري فقد جعلو من األدلة املعتربة عند غياب الدليل
وحكم عليو أنو من أضعف األدلة عند اجتماعها وتقابلها ،إذ ال ديكن القوؿ باستصحاب حاؿ
األصل عند دليل العدوؿ.

 - 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص  ،133 ،132واالقًتاح ،السيوطي ،ص.140
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،133واالقًتاح ،السيوطي ،ص.368
 - 3االقًتاح ،السيوطي ،ص.143
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المبحث الثاني :األدلة العقلية النافية والمبطلة لألحكام النحوية
سأعرض يف ىذا املبحث األدلة العقلية اليت وضعها ابن األنباري من أجل نفي األحكاـ النحوية
وإبطاهلا أثناء اإلعراب وتوجيو الشواىد النحوية يف كبلـ العرب ،وتتمثل يف أدلة ثبلث ىي:
االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء على نفيو ،االستدالؿ بعدـ النظَت ،االستدالؿ باألصوؿ.
أوال -االستدالل بعدم الدليل في الشيء على نفيو:

كثَتا يف استدالهلم وإف كثر
االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء على نفيو دما استعملو النحويوف ً
أف يكوف استعماؿ ىذا الدليل يف مواضع اجلدؿ والرد على املخالفُت ،كما أنو من األدلة اليت
استخدمها علما أصوؿ الفقو ،1مث اقتفى النحاة أثرىم يف أخذ ىذا الدليل ،ليكوف أصبل من أصوهلم
النحوية ،2املأخوذة من حقل االستدالؿ الفقهي .وىنا أبُت أحكامو وتطبيقاتو النحوية.
-1تعريفو:
يتعلق معرفة ىذا النوع من االستدالؿ ٔتعنيُت اثنُت البد من معرفتهما ،إذ هبما يتوقف العمل
ٔتعٌت ىذا الدليل ومها" :النفي" و"اإلثبات" ،أل ّف اْلكم إما أف يكوف منفيا مبعدا عن القضية وال
عبلقة لو هبا ،وإما أف يكوف ثابتا قائما صحيحا يف االستدالؿ عليها ،وعليو سأعرؼ كل منهما لغة
ألصل من خبلهلما إىل املفهوـ االصطبلحي.
أ-النفي لغة :يطلق ويراد بو معاف أمهها3 :التنحي ،والتساقط ،والطرد واإلبعاد ،قاؿ ابن منظور:
ِ
ط4".ونُفي فبلف من ببلده إذا
شعر ا ِإلنساف ونَػ َفى إِذا تَ َساقَ َ
"ن َفى الشيءُ يَػْنفي نَػ ْفياً :تنَحى ..انْػتَػ َفى ُ
َّ ِ
ين
أبعد وطرد منها وعلى ىذا املعٌت جاء قولو تعاىل يف بياف عقوبة ا﵀ارب ﴿ :إِنَّما َجزاءُ الذ َ
يُحا ِربُو َن اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَ ْس َع ْو َن فِي ْاأل َْر ِ
صلَّبُوا أ َْو تُ َقطَّ َع أَيْ ِدي ِه ْم َوأ َْر ُجلُ ُه ْم
ض فَساداً أَ ْن يُ َقتَّ لُوا أ َْو يُ َ

 - 1ينظر االسػتدالؿ هبػذا الػدليل عنػد علمػاء أصػوؿ الفقػو يف :إحكػاـ الفصػوؿ ،البػاجي ،618/2 ،وإرشػاد الفحػوؿ ،الشػوكاين،
 ،191/2واملنهػػاج يف ترتيػػب اْلجػػاج ،البػػاجي ،ص  ،32والبحػػر ا﵀ػػيط يف أصػػوؿ الفقػػو ،الزركشػػي ،32/6 ،والتبصػػرة يف أصػػوؿ
الفقو ،أيب إسحاؽ الشَتازي ،ص ،530و املستصفى ،الغزايل ،232/1 ،واإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ ،اآلمدي.219/4 ،
 - 2ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،142واالقًتاح ،السػيوطي ،ص ،139وفػيض االنشػراح ،حممػد بػن الطيػب الفاسػي ،ص
 ،1072واألصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص ،205ويف أدلة النحو ،عفػاؼ حسػنُت ،ص ،159واعػًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي ،عبػد
ا﵁ السبيهُت ،ص ،95وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.419
 - 3ينظػػر مػػادة "نفػػي" :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،336/15 ،ومقػػاييس اللغػػة ،ابػػن فػػارس ،456/5 ،وتػػاج العػػروس ،الزبيػػدي
 ،118/40وتاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوىري.2513/6 ،
 - 4لساف العرب ،ابن منظور.456/15 ،
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ِمن ِخ ٍ
الف أ َْو يُ ْن َف ْوا ِم َن ْاأل َْر ِ
ض﴾ ،1ومعٌت ينفوا من األرض أي :يبعد ا﵀ارب 2من أرضو ووطنو
ْ
4
3
وخيرج منها إىل بلد آخر دما ىو قاص بعيد  ،وكل ما ىو مبعد عقبل أو واقعا غَت مثبت فهو منفي.
وعليو النفي يف العربية يستفاد منو معٌت اإلبعاد ،وعدـ اإلثبات فالنفي واإلثبات متقاببلف بالضد
يف العربية ،وىذا املعٌت على عبلقة باملفهوـ االصطبلحي.

ب -اإلثبات لغة :لفظ اإلثبات يف اللغة مأخوذ من اجلذر الثبلثي "ثبت" وىو يطلق يف العربية ويراد
بو معاف أمهها:

5

 االستقرار والرسوخ يف الشيء تقوؿ :ثبت الشيء إذا رسخ وداـ واستقر ،ومنو قولو تعاىل ﴿ :أَلَ ْمالس ِ
ضرب اللَّو مثَالً َكلِمةً طَيّْبةً َك َ ٍ
ماء ﴾ 6أي:
ت َوفَ ْرعُها فِي َّ
تَ َر َك ْي َ
َصلُها ثابِ ٌ
ش َج َرة طَيّْبَ ٍة أ ْ
َ َ
ف ََ َ ُ َ
7
أصلها مستقر يف األرض ضارب بعروقو فيها.
الرِويِّة والتّمعن؛ كقولنا :رجل ثابت راجح يف عقلو ُم ًَتو يف
 يطلق على ّالصحة يف القوؿ ،والتأكد و ّ

كبلمو؛ لثبات عقلو ورجحانو ،وقوؿ ثابت؛ أي صحيح ،ورجل من األثبات إذا كاف حجة فيما ينقلو
8
من الرواية الصحيحة.

 -اإلثبات الدليل والربىاف واْلجة ومنو قولنا ،اإلثباتات الدالة على الرباءة ،أي اْلجُ والرباىُت

الدالة على براءة املتهم ،وىذا معٌت قوؿ علماء اللغة" :أثبت حجتو أقامها وأوضحها"" 9وقوهلم ال
10
أحكم بكذا إال بثبت أيْ :تجة".

 - 1املائدة ،اآلية.33 :
 - 2لفظ مشتق من اْلَِرابة ،واْلِرابة جناية من اجلنايات ،وا﵀ارب الغاصب الناىب ،ويعد حماربا كل من أشهر السػبلح يف وجػوه
النػػاس قصػػد ٗتػػويفهم وبػػث الرعػػب يف نفوسػػهم واالعتػػداء عليهػػا يف الػػببلد أو خارجهػػا ،أو مبلحقػػتهم واالسػػتيبلء علػػى أمػواهلم يف
السػفر كمػػا يفعػل قطػػاع الطػػرؽ .ينظػر :معجػم املصػػطلحات الفقهيػة ،حممػػود عبػد الرمحػػاف عبػػد املػنعم ،223/3 ،واجلػػامع إلحكػػاـ
القرآف ،القرطيب.151/6 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀يط ،أبو حياف ،241/4 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،185/2 ،والتسهيل لعلوـ التنزيل ،ابن جزي .230/1
 - 4كشاؼ اصطبلحات الفنوف ،التهانوي.1722/2 ،
 - 5ينظػػر مػػادة "ثبػػت" يف :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،19/2 ،وتػػاج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة ،اجلػػوىري ،245/1 ،وتػػاج العػػروس
الزبيدي ،472/4 ،وا﵀كم وا﵀يط األعظم ،ابن سيده ،474/9واملصباح املنَت ،الفيومي.80/1 ،
 - 6إبراىيم ،اآلية.24 :
 - 7ينظر :الكشاؼ ،الزخمشري ،552/2 ،وروح املعاين ،األلوسي.201/7 ،
 - 8تاج العروس ،الزبيدي.472/4 ،
 - 9ا﵀كم وا﵀يط األعظم ،ابن سيده ،474/9 ،ولساف العرب ،ابن منظور.20/2 ،
 - 10تاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوىري.245/1 ،
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 التقوية والتعزيز ومنو ثبت قولو قواه وعززه بالربىاف واْلجة والدليل ،ومنو قولو تعاىل ﴿ :يُثَبّْ ُت اللَّوُ
ِ ِ
َّ ِ
ْحيَاةِ ُّ
الدنْ يَا َوفِي ْاْل ِخ َرةِ ﴾ 1أي :يقويهم بقوة االعتقاد يف الدنيا
آمنُوا بِالْ َق ْوِل الثَّابِت في ال َ
ين َ
الذ َ

فيقوى إدياهنم ويرسخ يف قلوهبم ،ويقويهم باْلجة فيتمكنوا من اجلواب عند السؤاؿ يف القرب يف
2
اآلخرة.
وعلى ضوء ىذه املعاين اللغوية ديكنٍت أف أستنتُ أف اإلثبات يعٍت الدليل والربىاف والقوة وىذه
كلها على عبلقة باملعٌت االصطبلحي ألف اإلثبات عند املناطقة يف ىذا الباب يعٍت" :اْلكم بِثُبُوت
َش ْيء آلخرَ ،ويُطلق على اإلجياد ،3".كما ديكن القوؿ أ ّف من نفى شيئا أزالو وأبعده وأسقطو فكاف
معدوما وغَت موجود ومن أثبت شيئا أقامو ورسخو وقواه باْلجة والدليل.

4
حكما عن طريق االستقراء السليب5املثبت عدـ
املستدؿ
ينفي
أف
ىو
ج -المفهوم االصطالحي:
ً
إجياد الدليل ،ليؤكد باستقرائِو عدـ وجود اْلكم من غَت دليل النفي.

-2مثالو:
ديثل ابن األنباري هلذا النوع من االستدالؿ بأقساـ الكلم وأنواع اإلعراب ،فإذا أردنا استعماؿ
دليل النفي أمكن أف نقوؿ :إف الدليل على أقساـ الكلمة ثبلثة كوهنا ارمصرت يف ىذه األقساـ

 - 1إبراىيم ،اآلية.27 :
 - 2ينظر :مفردات القرآف ،األصبهاين ،ص ،171والكشاؼ ،الزخمشري.554/2 ،
 - 3الكليات ،أبو البقاء الكفوي.39/1 ،
 - 4مل أجد تعريفا متكامبل لبلستدالؿ بعدـ الدليل يف كتب التعريفات واالصػطبلحات ،وال يف مصػادر النحػو ،كمػا ىػو معػروؼ
يف اْلدود النحوية عند النحاة القدامى ،وإمنا اكتفت املصادر بالتمثيل واستغنت عن التعريػف ،فحاولػت صػياغة التعريػف دمػا ذكػره
النحاة املعاصروف ومػن أمههػم :الػدكتور ٘تػاـ حسػاف يف األصػوؿ ،والػدكتور عبػد ا﵁ السػبيهُت يف دراسػتو :اعػًتاض النحػويُت للػدليل
العقلي .ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص  ،205واعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.94
5
وقسػمو املناطقػة
 يقصد باالستقراء يف اللغة عمػوـ التتبػع ،ويف االصػطبلح اْلكػم علػى األمػر الكلػي بوجػوده يف أكثػر جزئياتػوّ ،إىل تػػاـ ونػػاقص ،وىػػذا األخػػَت ىػػو املعتمػػد يف البحػػث النّحػػوي ،ويقصػػد بػػو تتبػع مصػػادر الظػػاىرة اللغويػػة ،واسػػتقراء مػػا تكلمػػت بػػو
العرب ،ليكػوف شػاىدا ودلػيبل بعػد صػياغتو يف قواعػد مل ِزَمػة ،وىػذا ديكػن عػن طريػق االسػتنتاج تقسػيمو إىل قسػمُت :اسػتقراء إجيػايب
وىو الذي يُنتُِ أصبل أو دليبل على ظاىرة رموية من أجل اإلثبات ،واستقراء سليب ،وىو الذي ال ينتُ دليبل ،وإمنػا يكػوف حاصػلو
نتيجػػة حتميػػة ملػػا توصػػل إليػػو اإلجيػػايب ،فيكػػوف مقصػػوده النفػػي واإلبطػػاؿ ،وعليػػو فعػػدـ الػػدليل دليػػل مػػن أجػػل النفػػي التػػاـ للحكػػم.
ينظػػر :األص ػػوؿ٘ ،ت ػػاـ حس ػػاف ،ص ،205 ،203وأص ػػوؿ التفك ػػَت النح ػػوي ،عل ػػي أب ػػو املك ػػارـ ،ص ،32والتعريف ػػات ،اجلرج ػػاين،
ص ،18ومناىُ البحث عند مفكري اإلسبلـ ،علي سامي النشار ،ص ،71وجدؿ النص والقاعدة قراءة يف نظرية النحو العػريب،
بُت النموذج واالستعماؿ ،األمُت مبلوي ،ص.104
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لعدـ وجود غَتىا فلو مل تكن كذلك لقاـ الدليل على الزيادة؛ فلما مل يقم دليل يعارض أف أقساـ
1

الكلم ثبلثة؛ ثبت أهنا ثبلثة ليس غَت.
وكلّمػػا قػػاؿ النحػػوي وىػػو يف مقػػاـ اجلػػدؿ ال يصػػح ىػػذا اْلكػػم؛ ألنػػو مل يػػرد دليػػل علػػى صػػحتو
مكتفيا بذلك ،وال يذكر دليل لئلبطاؿ والنفي كاف عملو اسػتدالال بعػدـ الػدليل ،ويف ىػدا املقػاـ تػذكر
مص ػػادر النح ػػو الع ػػريب اس ػػتدالؿ ي ػػونس من ػػع مج ػػع اس ػػم العل ػػم امل ػػذكر املنته ػػي بالت ػػاء ،كعقب ػػة ومح ػػزة
وطلحػػة...مجع مػػذكر سػػامل ،ودليلػػو أنػػو مل يسػػمع مػػن العػػرب مجػػع ىػػذا االسػػم ورمػػوه إال بزيػػادة األلػػف
والتاء ،فجمعوا طلحة على طلحات ومل جيمعو على طلحوف ،2وأكد ابن األنباري عػدـ الػدليل بقولػو:
"ومل يس ػػمع ع ػػن أح ػػد الع ػػرب أهن ػػم ق ػػالوا الطلح ػػوف وال اهلبَػػَتوف ،وال يف ش ػػيء م ػػن ى ػػذا النح ػػو ب ػػالواو
3
معدوما من جهة النقل فوجب أف ال جيوز".
مدفوعا من جهة القياس
والنوف ،فإذا كاف ىذا اجلمع
ً
ً
 -3حجية االستدالل بعدم الدليل:

ىذا الدليل من األصوؿ املختلف يف األخذ هبا والعمل ٔتقتضاىا بُت علماء أصوؿ الفقو وعلماء
أصوؿ النحو العريب ،ومنشأ ىذا اخلبلؼ يعود سببو إىل كوف النايف للحكم يلزمو دليل على نفيو أـ ال
؟ فإهنم  -أي علماء األصوؿ  -ملا اتفقوا على كل من أثبت حكما من األحكاـ النحوية والشرعية
يلزمو دليل اإلثبات ،فإهنم اختلفوا بعد ذلك يف حكم النايف ،ىل يكفيو ٘تسكو باألصل؟ وىو عدـ
وجود اْلكم وبالتايل ال يطالب بالدليل ،وديكنٍت تقسيم مذاىب العلماء يف ىذه املسألة4إىل مذىبُت:
-المذىب األول :وىو القائل بإثبات الدليل على النايف ،وقد اختاره مجهور علماء األصوؿ من

املتكلمُت الشافعية خاصة ،فهو مذىب الغزايل ،واآلمدي ،والشَتازي والباجي ،5ومن النحاة األخف
وأبو حياف ،وابن األنباري ،وابن عقيل والسيوطي حيث أوجبوا الدليل على النايف كما جيب املثبت
سواء ،6ويبدو أف ابن األنباري من النحاة الذين اقتفوا أثر األصوليُت يف ىذه القضية متأثرا كعادتو

 - 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.142
 - 2ينظر :الكتاب ،سيبويو ،394/3 ،والتبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص.220
 - 3اإلنصاؼ ،ابن األنباري.35/1 ،
 - 4أوصل الشوكاين مذاىب العلماء يف ىذه املسألة إىل تسع مػذاىب ،إال أهنػا بعػد التأمػل أجػد أهنػا تنحصػر يف مػذىبُت رئيسػُت
وىو ما ذكرتو ،ألف املذاىب األخرى متفرعة عنها ،ينظر :إرشاد الفحوؿ ،الشوكاين.191/1 ،
 - 5ينظر :التبصرة يف أصوؿ الفقو ،الشَتازي ،ص ،530وإرشاد الفحوؿ ،الشوكاين ،191/2 ،وإحكاـ الفصوؿ ،الباجي .6/2
6
لس ِم َع" حيث أوجبوا الدليل على النايف ملا قالوا بػو يف
 وع ّربوا عن مذىبهم بقوهلم" :مل يُسمع من َالعرب ذلك ،ولو كا َف جائزاً ُ
مسػػائل كثػػَتة ينظػػر :ارتشػػاؼ الضػػرب ،أبػػو حيػػاف ،2210/4 ،والتبيػػُت عػػن مػػذاىب النحػػويُت ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،ص،220
وشرح شافية ابن اْلاجب ،الرضي االسًتاباذي ،411/4 ،وشرح املفصل ،ابن يعي  ،485/5 ،وشرح ابن عقيل.298/1 ،
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بعلماء األصوؿ وخاصة وأف كبار الشافعية قد ذىبوا إليو فقاؿ" :وقد زعم بعضهم أف النايف ال دليل
عليو؛ وإمنا الدليل على املثبت وىذا ليس بصحيح؛ ألف اْلكم بالنفي ال يكوف إال عن دليل ،وكما
جيب الدليل على املثبت؛ فكذلك جيب الدليل على النايف ،1".وقد استدؿ أصحاب ىذا املذىب
ْك أ ََمانِيُّ ُه ْم قُ ْل َىاتُوا
ارى تِل َ
ْجنَّةَ إَِّال َم ْن َكا َن ُى ً
ودا أ َْو نَ َ
بقولو تعاىلَ ﴿ :وقَالُوا لَ ْن يَ ْد ُخ َل ال َ
صَ
ب رَىانَ ُكم إِ ْن ُك ْنتُم ِ ِ
ين ﴾ ،2ووجو داللة ىذه اآلية على مذىبهم ىو أف ا﵁ تعاىل طلب الربىاف
ْ َ
ُْ ْ
صادق َ
والدليل من اليهود والنصارى ،ملا نفوا دخوؿ اجلنة عن غَتىم ،إف كاف األمر ليس ْتقيقة ومع ذلك
ّ
طالبهم ا﵁ تعاىل بالربىاف على النفي ،قاؿ الطربي" :وىذا أمر من ا﵁ جل ثناؤه لنبيو  بدعاء
الذين قالوا( :لن يدخل الجنة إال من كان ىودا أو نصارى) إىل أمر عدؿ بُت مجيع الفرؽ :مسلمها

ويهودىا ونصاراىا ،وىو إقامة اْلجة على دعواىم اليت ادعوا :من أف اجلنة ال يدخلها إال من كاف
ىودا أو نصارى ،يقوؿ ا﵁ لنبيو حممد  :يا حممد ،قل للزاعمُت أف اجلنة ال يدخلها إال من كاف
ىودا أو نصارى ،دوف غَتىم من سائر البشر (ىاتوا برىانكم) ،على ما تزعموف من ذلك ،فنسلم
3
لكم دعواكم إف كنتم يف دعواكم حمقُت".
لقد أخذ مجهور األصوليُت4ىذا املعٌت الوارد يف تفسَت اآلية ،وعم ُموا طلب الدليل والربىاف على
النايف لكل حقيقة أو حكمْ ،تجة ما ورد يف القرآف الكرمي ،قاؿ السمرقندي يف ميزاف األصوؿ:
"أخرب ا﵁ تعاىل عن اليهود أهنم نفوا دخوؿ املسلمُت اجلنة ،وأثبتوا دخوؿ اليهود والنصارى اجلنة ،مث
أمر النيب  بطلب اْلجة منهم والربىاف على النفي واإلثبات مجيعاً ،5".والذي ذىب إليو اجلمهور
تدعمو مجلة النصوص السماعية مع األدلة العقلية6اليت ال ٗتتلف عادة مع النص املسموع ،وىذا ألف
اإلثبات والنفي كبلمها دعوى والدعوى البد هلا من دليل ،فإذا مل نطالب النايف بالدليل أدى إىل
سقوط الدليل عن اجلميع وىو باطل مل يقل بو أحد.

 - 1ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.142
 - 2البقرة ،اآلية.111 :
 - 3ينظر :جامع البياف ،الطربي ،510/2 ،واجلامع ألحكاـ القرآف ،القرطيب.75/2 ،
 - 4ينظر :استدالؿ األصوليُت هبذه اآليو ،وأخذىم ٔتعناىا للمطالبة بالػدليل علػى النػايف يف :إحكػاـ الفصػوؿ ،البػاجي619/2 ،
واملنهػػاج يف ترتيػػب اْلجػػاج ،البػػاجي ،ص ،33 ،32وإرشػػاد الفحػػوؿ ،الشػػوكاين ،191/2 ،وتقػػومي األدلػػة ،الدبوسػػي ،ص323
واملهذب يف أصوؿ الفقو املقارف ،عبد الكرمي النملة.967/3 ،
 - 5ينظر :ميزاف األصوؿ يف نتائُ العقوؿ ،حممد بن أمحد السمرقندي ،ص.969
 - 6املهذب يف أصوؿ الفقو املقارف ،عبد الكرمي النملة.967/3 ،
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-المذىب الثاني :وىو مذىب الظاىرية من األصولُت 1وبعض النحاة دمن أشار إليهم ابن األنباري

2

بقولو" :وقد زعم بعضهم أف النايف ال دليل عليو؛ وإمنا الدليل على املثبت وىذا ليس بصحيح".
وابن األنباري مل يذكر أمساء النحاة دمن خالفو يف املذىب ،وقد تتبعت َم ْن كتب يف موضوع األدلة
النحوية علٍّت أجد ٖتديدا فكاف كبلمهم يف املسألة ال خيلوا من أمرين:

 -األول :إعادة كبلـ ابن األنباري بنفسو كما فعل السيوطي يف االقًتاح ،3وكما فعلت الدكتورة

عفاؼ حسنُت يف كتاهبا أدلة النحو.

4

 -الثاني :التعبَت بصيغة العموـ دوف تفصيل وىذا ما ذمده عند السبيهُت يف اعًتاض النحويُت للدليل

العقلي ،كقولو كثَت من النحويُت ،5واستدؿ أصحاب ىذا املذىب بقولو" :البينة على من ادَّعى

واليمين على من أنكر" ،6وجو الداللة :أنو  جعل على املدعي البينة والدليل ،ومل جيعل على

املدعى عليو بينة ،والسبب يف ذلك :أف املدعي مثبت للحكم ،واملدعي عليو ناؼ لذلك اْلكم فألزـ
7
البينة على من أثبت ومل يلزـ النايف.
والذي أطمئن إليو يف املسألة أف النفي حكم من األحكاـ فبل بد لو من دليل كما ذىب مجهور
النحاة والفقهاء ،سواء كاف الدليل مسموعا أو دليبل عقليا يصدقو املنطق العقلي وال يرفضو الفكر
السوي.

 - 1التبصرة يف أصوؿ الفقو ،الشَتازي ،ص ،530وإرشاد الفحوؿ ،الشػوكاين ،191/2 ،واملهػذب يف أصػوؿ الفقػو املقػارف ،عبػد
الكرمي النملة.967/3 ،
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.142
 - 3ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص.139
- 4ينظر يف :أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص.160
 - 5ينظر :اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.95
 - 6ىػػذا اْلػػديث ورد بصػػي وألفػػاظ خمتلفػػة يف كتػػب السػػنة النبويػػة ،فقػػد أخرجػػو البيهقػػي هبػػذا اللفػػظ يف السػػنن الكػػربى عػػن ابػػن
ِ
ػُت َعلَػػى الْ ُمػػد َعى َعلَْيػ ِػو .427/10 ،وأخرجػػو الػػدارقطٍت يف السػػنن ،كتػػاب
عبػػاس رضػػي ا﵁ عنػػو ،بػػاب البينػػة علػػى املػػدعيَ ،والْيَمػ ُ
اْلػدود والػديات ،عػػن أيب ىريػرة رضػي ا﵁ عنػػو  ،114/4وقػد ورد يف بعػػض كتػب السػنة بلفػػظ" :البينػة علػى املػػدعي واليمػُت علػػى
املػػدعى عليػػو" .وحكػػم الًتم ػذي بصػػحة اْلػػديث ومعنػػاه ،وقػػاؿ حػػديث حسػػن صػػحيح ،والعمػػل علػػى ىػػذا عنػػد أىػػل العلػػم مػػن
أصحاب رسوؿ ا﵁ .ينظر :سنن الًتمذي باب ما جاء يف البينة على املدعي ،618/3 ،وىو يف صحيح مسػلم بلفػظ آخػر
يقوي معناه ،جاء فيو" :ولكن اليمُت على املدعى عليو" ،ينظر :صحيح مسلم باب اليمُت على املدعى عليو.1336/3 ،
 - 7أصوؿ الفقو املقارف ،عبد الكرمي النملة.968/3 ،
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-4التطبيقات النحوية لهذا الدليل عند ابن األنباري:
االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء على نفيو دما استعملو ابن األنباري كثَتا يف استداللو على
األحكاـ النحوية ،وكثر عنده استعماؿ ىذا الدليل يف مواضع اجلدؿ والرد على املخالفُت لو يف
املذىب ،1ويتضح يل استخداـ ىذا الدليل يف املسائل اليت عرضها يف اإلنصاؼ ،حيث أراه يعًتض
على املخالفُت بعدـ الدليل كقولو :دعوى تفتقر إىل دليل ،أو قولو دعوى ال يقوـ عليها دليل ،أو ما
ذىب إليو يفتقر إىل دليل ،أو رمو ذلك من العبارات اليت يرد وينفي هبا رأي املخالف وتثبت يل
استخدامو االستدالؿ بعدـ الدليل من أجل نفي اْلكم وحىت أُأَكد ذلك البد من التوضيح ببعض
األمثلة النحوية اليت طبق عليها ابن األنباري ىذا االستدالؿ يف املسائل النحوية.
لكن"
 -المسألة األولى :اختلف النحاة العرب يف تركيب بعض األدوات النحوية العاملة مثل "إال" " ّ

و"كم" وغَتىا ،ففي "لكن" قاؿ رماة الكوفة" :أف األصل يف "لكن" إف ،زيدت عليها ال والكاؼ
احدا ،كما زيدت عليها البلـ واهلاء يف قوؿ الشاعر:
مجيعا حرفًا و ً
فصارتا ً
2
ك من عبسية لو ِسيمةٌ * على ىنَػو ِ
هلِن ِ
ات ٍ
كاذب من يَػ ُقوُهلَا
َْ َ َ
ََ
فزاد البلـ واهلاء على إ ّف ،فكذلك ىهنا :زاد عليها ال والكاؼ" ،3وقد اختلف النحاة يف فهم عبارات
البيت وتوجيها على ثبلث ٗترجيات ذكرىا بعض ا﵀ققُت من النحاة العرب املعاصرين ،وىي كما
4
يأيت:
 -األول :أف األصل يف هلنك ألنك وىو مذىب سيبويو.

 الثاني :أف األصل فيها اله إنك أي وا﵁ إنك وىو مذىب الكسائي وأبو علي الفارسي. الثالث :أف أصلها وا﵁ إنك وىو رأي الفراء.وملا اختلف النحاة يف فهم الشاىد وتأويل معناه ،اعتربه ابن األنباري دما ال يصح االستشهاد بو
يف ىذه املسألة ،وال يسلم هبذا القوؿ إطبلقا وكأهنم ال دليل هلم فقاؿ" :وأما قوهلم" إف األصل يف
 - 1ينظر :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.410
 - 2أوردت مصػادر اللغػة واألدب ىػذا البيػػت جمهػوؿ القائػل ،بػبل نسػػبة ينظػر مػادة "ىنػا" :لسػػاف العػرب ،ابػن منظػػور367/15 ،
واملزى ػػر يف عل ػػوـ اللغ ػػة وأنواعه ػػا ،الس ػػيوطي ،10/1والص ػػاحيب يف فق ػػو العربي ػػة ،اب ػػن ف ػػارس ،ص ،12وخزان ػػة األدب ،البغ ػػدادي
 ،340/10وىو يف املصادر النحوية ببل نسبة يذكره النحاة العرب يف باب دخوؿ البلـ يف خرب لكن ،وذلك من مسائل اخلػبلؼ
ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،170/1 ،والتبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص ،355والتذيل والتكميػل شػرح
كتاب التسهيل ،أبو حياف.122/5 ،
 - 3ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،170/1 ،والتبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص.357
 - 4ينظر :حاشية االنتصاؼ من اإلنصاؼ ،حمي الدين عبد اْلميد.170/1 ،
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احدا" قلنا :ال نسلم؛ فإف ىذا جمرد دعوى من غَت
"لكن" إف زيدت عليها ال والكاؼ فصارتا حرفًا و ً

دليل وال معٌت ،1".فأالحظ الرد ْتجة عدـ الدليل.

 -المسألة الثانية :تتمثل يف رد ابن األنباري على الفراء عندما اعترب أ ّف "إال" مركبة من" :إ ّف" و"ال"

ألهنا إذا كانت كذلك ال تعمل فقاؿ" :وأما قوؿ ال َفراء" إف األصل فيها إف وال ،مث خففت إف وركبت
مع ال" فمجرد دعوى يفتقر إىل دليل ،وال ديكن الوقوؼ عليو إال بوحي وتنزيل ،وليس إىل ذلك
خصوصا
سبيل ،مث لو كاف كما زعم لوجب أف ال تعمل؛ ألف إف الثقيلة إذا خففت بطل عملها،
ً
على مذىبكم ،وأما تشبيهو هلا بلَ ْوَال فحجة عليو؛ ألف لو ملا رّكبت مع ال بطل حكم كل واحد
ث هلما بالًتكيب حكم آخر ،2".فهو يرد على الفراء
وح َد َ
منهما عما كاف عليو يف حالة اإلفرادَ ،
وينفي دعواه يف تركيب إالّ ،حيث ال وجود للدليل ويستحيل الوقوؼ عليو.
 -المسألة الثالثة :اختلف النحاة يف إفراد (كم)وتركيبها ،3فقد نفى ابن األنباري تركيب "كم" ،ورد

قوؿ الكوفيُت الذين اعتربوا أف "كم" مركبة من الكاؼ و"ما" االستفهامية ،مث حذفت ألفها لدخوؿ
اجلار ،وسكنت امليم للتخفيف لثقل الكلمة بالًتكيب وكثرة االستعماؿ ،وألف كم أصلها ما زيدت
عليها الكاؼ ،فاألصل يف كم مالك كما ملك ،مث حذفت األلف من آخرىا وسكنت ميمها ،كما
فعلوا يف ِ
"ملْ" فصار "كم مالك" ،وىذا التعليل يرفضو ابن األنباري اعتمادا على دليلُت عقليُت مها:
األول :اعتماده االستصحاب والتمسك باألصل ،وذلك من األدلة املعتربة يعرب عن ذلك بقولو:

وم ْن
وم ْن ٘تسك باألصل خرج عن عُ ْه َدة املطالبة بالدليلَ ،
"األصل ىو اإلفراد ،وإمنا الًتكيب فرعَ ،
استصحاب اْلاؿ أحد األدلة
َع َد َؿ عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل؛ لعدولو عن األصل ،و
ُ
4
املعتربة".

 - 1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.173/1 ،
 - 2اإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػاري ،215/1 ،وينظػػر :أس ػرار العربيػػة ،ابػػن األنبػػاري ،ص ،204وأصػػوؿ النحػػو يف فكػػر ابػػن األنبػػاري
حممد سامل صاحل ،ص.420
 - 3ملراجعة اخلبلؼ الوارد يف املسألة ومعرفة معاين كم يف العربية ،ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.245/1 ،والتبيػُت عػن مػذاىب
النحويُت ،العكربي ،ص  ،423واجلٍت الداين ،املرادي ،ص ،261ومعجم األدوات يف القرآف الكرمي ،راجي األمسر ،ص .193
 - 4ينظر املسألة يف :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.245/1 ،
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الثاني :اعتبار خروجهم عن األصل ،جمرد إدعاء البد لو من دليل ،وال وجود للدليل ومن مث نفي
اْلكم ،فقاؿ" :أما قوهلم "إف األصل يف كم ما زيدت عليها الكاؼ" قلنا :ال نسلم؛ فإف ىذا جمرد
دعوى من غَت دليل وال معٌت".

1

 المسألة الرابعة :تتمثل يف مساواة النداء بالندبة ،وفيها ُيرد ابن األنباري على الفراء ويستخدـعدـ الدليل كحجة يف الرد ،وإبطاؿ حكم الفراء ونفيو فيقوؿ" :وأما قوؿ الفراء "إف األصل يف النداء
أف يقاؿ يا زيداه كالندبة" فمجرد دعوى يفتقر إىل دليل".

2

وىكذا أجد ابن األنباري يستخدـ عدـ الدليل حجة يف النفي التاـ لكل حكم رأى أنو ال دليل
عليو من كبلـ العرب ،وال ديكن قبولو حسب األصوؿ العقلية املقررة عنده ،كما استخدمو يف املعارضة
واجلدؿ ّفرد بو أراء كثَتة من أراء النحاة وخاصة الفراء واجلرمي3حيث قابلهم هبذه اْلجة واستدؿ
بعدـ الدليل.
ثانيا -االستدالل بعدم النظير:

وىو من األدلة اليت يستخدمها النحاة يف النفي التاـ لؤلحكاـ ،وقد نقلت كتب العربية أحكاـ
االستدالؿ هبذا النوع من األدلة ،كوجو من وجوه استخداـ الدليل العقلي يف التوجيو اإلعرايب وتقرير
األحكاـ النحوية ،فتحدث عنو ابن جٍت يف اخلصائص ،والسيوطي يف االقًتاح ،ومل يذكره ابن
األنباري4يف ملع األدلة ،وإمنا استخدمو يف كتابو أسرار العربية ،والبياف واإلنصاؼ كتطبيق عملي هلذا
الدليل.
وعليو سأعرؼ بو لغة واصطبلحا ،وأذكر مدى حجيتو يف النحو العريب متعرضا لبعض أحكامو
النحوية ،وتطبيقاتو عند ابن األنباري.
 -1تعريفو:

أ-لغة :تذكر املعاجم العربية5أف لفظ النظَت يقصد ويراد بو يف كبلـ العرب ،الشبيو ،واملثيل يف كل
شيء ،والند والكفء املساوي ،وجيمع على نظائر ونظراء ،ومنو األشباه والنظائر يف األشياء واملعاين

 - 1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.245/1 ،
 - 2اإلنصاؼ ،ابن األنباري.267/1 ،
 - 3ينظر :أسرار العربية ،ابن األنباري ،ص ،158 ،149 ،148واإلنصاؼ ،ابن األنباري.303 ،214/1 ،
 - 4وىذا حمل اتفاؽ بُت القدامى واملعاصرين ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص ،140ويف أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص.163
 - 5ينظػػر مػػادة "نظػػر" يف :العػػُت ،اخلليػػل بػػن أمحػػد ،156/8 ،ولسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،219/5 ،وتػػاج العػػروس ،الزبيػػدي
 ،249/14ومفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص.814
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ِ
كتشابو األحكاـ واألحواؿ واألفعاؿ املتماثلة" :ونظَت كل شيء مثلو ألنّو إذا نُظَر إليهما كأ ّهنما سواءٌ
وؿ الل ِو  يػ ُقوـ ِهبا ِ
يف املْنظر1".ويف حديث ابن مسعود" :ل َق ْد عرفت النظائِ
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ت نَظَائَر ال ْشتبَاه بَػ ْعض َها ببَػ ْعض يف الطوؿ" وعليو
ُس َورةً م َن امل َفصل " ،يَػ ْعٍت ُس َوَر الْ ُم َفصلُ ،مسيَ ْ
ُ
النظَت ىو املثيل والشبيو ،وىذا املعٌت لو عبلقة باملعٌت االصطبلحي.

ب-اصطالحا :عدـ النظَت مصطلح يطلقو النحاة يف باب االستدالؿ على القواعد النحوية 4ويراد

بو عدـ وورد املثيل والشبيو املسموع عن العرب يف املسألة النحوية ،5فقولنا ال يوجد هلذا االستعماؿ
اللغوي أو النحوي نظَت ،أي :ال يوجد لو شبيو ومثيل يف كبلـ فصيح ثابت عن العرب حيتُ بو ،فإذا
انعدـ الدليل للحكم النحوي بنوعيو العقلي والسماعي ،ومل يوجد لو نظَت يف االستعماؿ العريب
الفصيح ،وىذا ال يكوف إال بعد التقصي التاـ واالستقراء املعمق ،عندىا يستطيع النحوي أف ينفي
6
اْلكم ويبطلو ويقوؿ :الدليل على اإلبطاؿ ىو عدـ النظَت.
-2حجيتو:

احتُ النحاة العرب هبذا الدليل وجعلوا النظَت املوجود يف كبلـ العرب دليبل وحجة يف ما قعدوه
وأصلوه ،فعند قراءيت ملصادر النحو العريب أجد التعبَت عن ىذا الدليل بعبارات متعددة وخمتلفة ،إال أ ّف
مفادىا ىو استمساكهم باالستدالؿ بعدـ النظَت ،ومن ذلك قوؿ ابن جٍت " :إذا أدى القوؿ إىل ما
ال نظَت لو وجب رفضو7".وقوؿ ابن األنباري" :املصَت إىل ما ال نظَت لو يف كبلمهم مردود 8".وقوؿ

 - 1العُت ،اخلليل ابن أمحد ،156/8 ،ولساف العرب ،ابن منظور.219/5 ،
2
املفصل ىػي السػور األخػَتة مػن القػرآف الكػرمي آخرىػا سػورة النػاس بػبل خػبلؼ ،واختلػف يف بػدايتها فقيػل سػورة ؽ وقيػل
 سور ّسػورة اْلجػرات ،وقيػل سػػبح  ،..ومسيػت باملفصػل ،للتشػابو والتماثػػل الواقػع بينهػا مػػن حيػث كوهنػا كلهػا سػػور حمكمػة ال نسػخ فيهػػا
وك ػػذلك كث ػػرة الفص ػػل بينه ػػا بالبس ػػملة لتماثله ػػا يف الط ػػوؿ ،ينظ ػػر :اإلتق ػػاف يف عل ػػوـ الق ػػرآف ،الس ػػيوطي ،120/1ومناى ػػل العرف ػاف
الزرقاين.197/1 ،
 - 3ينظر :النهاية يف غريب اْلديث واألثر ،ابن األثَت.78/5 ،
 - 4ينظػر :اخلصػائص ،ابػن جػٍت ،198/1 ،واالقػًتاح ،السػيوطي ،ص ،140واألصػوؿ٘ ،تػاـ حسػاف ،ص ،206ويف أدلػة النحػو
عفاؼ حسانُت ،ص.163
 - 5ينظر :اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.100
 - 6فهػػو دليػػل يقػػوـ بػػو النحػػوي مػػن أجػػل النفػػي التػػاـ للحكػػم وىػػذا لعػػدـ وجػػود دليػػل اإلثبػػات ،ينظػػر :االق ػًتاح ،السػػيوطي ،ص
.140
 - 7اخلصائص ،ابن جٍت.106/1 ،
 - 8اإلنصاؼ ،ابن األنباري.533/2 ،
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ابن مالك يف شرح التسهيل" :وال يقبل ما استلزـ عدـ النظَت1".وقوؿ الشاطيب يف الكافية" :اْلمل

قل ،وخرج عن القياس -أوىل من اْلمل على ما ال نظَت لو 2".وىذا كلو يؤكد
على مالو نظَت -وإف ّ
يل قوة وحجية ىذا الدليل عندىم.
وقد الحظ بعض الدارسُت أف االستدالؿ بعدـ النظَت ىو نوع من أنواع األدلة املنبثقة عن
القياس ،3وىو الذي م ّكن النحاة من استنباط قواعد وأدلة عن طريق إْلاؽ النظائر ببعضها ،كما كاف
نتيجة فكرية ومنطقية ْلمل النظَت على النظَت يف صيغتو ومعناه ،وىذا إذا غاب الدليل السماعي
والقياسي عندىا يكوف الرجوع إىل النظَت كبديل يف االستدالؿ ،كما رجعوا إىل األصل املقيس عليو
عند االشًتاؾ يف العلة ،ومن مث فإف النظَت وعدـ النظَت نوع من القياس الذي يستدؿ بو.
ودما الحظتو أف النحاة أكثروا من استخداـ ىذا الدليل يف ٖتليلهم للعديد من النماذج النحوية
يف أبواب رموية متعددة من الناحية التطبيقية العملية4دما يثبت شدة ٘تسكهم هبذا الدليل ومل يسهبوا
يف اْلديث عن التأصيل لو من الناحية النظرية كما فعلوا مع األصوؿ األخرى ،إال ما أجده عند ابن
جٍت يف اخلصائص ،فحىت ابن األنباري أغفل التأصيل هلذا النوع من االستدالؿ مع أنو استدؿ بو
7
كثَتا يف أسرار العربية5واإلنصاؼ6والبياف.
-3مثالو:

األمثلة يف ىذا الباب كثَتة جدا ،ىي أكثر من أف ٖتصى يف باب رموي ،كما سبق وأف بينّت
وأوضح ىنا ٔتثاؿ على سبيل االختصار دمّا ذكره ابن األنباري يف كتابو اإلنصاؼ يف حكم إدخاؿ
نوف التوكيد اخلفيفة على فعل االثنُت وفعل مجاعة النسوة ،8فقد ذىب الكوفيوف إىل جواز إدخاؿ نوف
 - 1شرح التسهيل ،ابن مالك.283/1 ،
 - 2املقاصد الشافية يف شرح اخلبلصة الكافية ،إبراىيم بن موسى الشاطيب.67/3 ،
 - 3األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية ،حممد فبلح حممد غزاؿ ،ص.43
-4ينظ ػػر :ش ػػرح املفص ػػل ،اب ػػن يع ػػي  ،108 ،102/1 ،و ،428 ،398/5ومه ػػع اهلوام ػػع ،الس ػػيوطي137 ،126 ،40/1 ،
و ،455/2وشرح التسهيل ،ابن مالك 277/2 ،و.285/3
 - 5استدؿ بو يف أسرار العربية يف مواضع متعددة ينظر :أسرار العربية ،ص.285 ،284 ،232 ،225 ،188 ،186
 -6ذكػر ابػن األنبػاري ىػذا الػدليل يف اإلنصػاؼ ،تػارة حجػة للكػوفيُت وأخػرى للبصػريُت ،ينظػر :اإلنصػاؼ ،ابػن األنبػاري10/1 ،
 267 ،249 ،199 ،28 ،19و.533 ،527 ،505/2
 - 7ينظر :البياف ،ابن األنباري.415 ،246/2 ،
 - 8ي نظر أقواؿ النحاة حوؿ ىذه املسألة وتفصيل القوؿ يف أحكاـ نوف التوكيد اخلفيفة يف :الكتاب ،سيبويو ،527/3 ،وشػرح
التصريح على التوضيح ،خالد األزىري ،310/2 ،واللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي ،68/2 ،وأوضح املسالك إىل ألفية
ابن مالك ،ابن ىشاـ ،107/4 ،والنحو الوايف ،عباس حسن.179/4 ،
021

التوكيد اخلفيفة على فعل االثنُت ومجاعة النسوة فيجوز عندىم رمو :أفعبلف ،وافعلناف بالنوف اخلفيفة
بينما رفض البصريوف ذلك وقالوا بعدـ جوازه ،ووافقهم ابن األنباري واحتُ بعدـ النظَت فقاؿ" :أما
كل ٍ
فعل؛ فكذلك فيما
قوهلم :إف ىذه النوف دخلت لتأكيد الفعل املستقبل؛ فكما جاز إدخاهلا يف ّ
وقع فيو اخلبلؼ ،قلنا :إمنا جاز ىناؾ جمليئو يف النقل ،وصحتو يف القياس ،وأما ما وقع فيو اخلبلؼ
1
فلم ِ
يأت يف النقل عن أحد من العرب ،وال يصح يف القياس؛ ألنو ال نظَت لو يف كبلمهم".
وذكر دليل البصريُت يف إبطاؿ ونفي دخوهلا على مجاعة النسوة قائبل" :ألنو مل ينقل ذلك عن
أحد من العرب ،وال نظَت لو يف كبلمهم ،وذلك ال جيوز؛ فإذا ثبت ىذا فلسنا ٔتضطرين إىل إدخاهلا
2
على صورة مل تنقل عن أحد من العرب وٗترج هبا عن منهاج كبلمهم".
-4أحكامو وشروطو:

أ-أحكامو :عقد العبلمة ابن جٍت يف اخلصائص بابا لعدـ النظَت ،ومل يعرض فيو تعريفا وال مفهوما
وإمنا وضح العبلقة بُت الدليل العقلي ونظَته السماعي ،حاؿ فقداهنما أو اجتماعهما معا ،أو حاؿ
وجود العقلي وغياب السماعي ،أو وجود السماعي وغياب العقلي ،وىذه اْلاالت ال ديكن أف ٗترج
عن احتماالت أربع يف عبلقة النظَت مع الدليل ،وديكن تفصيل أحكامها كما يأيت:

 -الحالة األولى :إذا عرضت املسألة ودؿ الدليل العقلي على ثبوت حكمها ،فالعمل فيها إثبات

اْلكم على ما دؿ عليو الدليل والعمل ٔتقتضاه ،وال نلزـ من استدؿ بالدليل العقلي يف ىذه اْلالة أف
يوجد لنا نظَت من كبلـ العرب ،على ما حكم بو أو اختاره من وجو رموي ،وإذا جاء بالنظَت يعترب
من قبيل االستئناس ال من باب الوجوب ،وىذا مذىب سيبويو ذكره يف كتابو وحكاه فيما جاء على
3
فعِ ٍل" إببلً" فقاؿ" :ويكوف فعبلً يف االسم رموٍ :
إبل وىو قليل ،ال نعلم يف األمساء والصفات غَته"
ويف ىذا يتفق سيبويو مع ابن جٍت ألنو أقر مذىبو ونقلو يف اخلصائص ومثل بكبلـ سيبويو 4مث اختاره
الدليل ،فبل ِعْبػَرةَ بعدـ النظَتّ ،أما إذا وجد فبل َشك
ابن يعي يف شرح املفصل ،حيث قاؿ" :إذا قاـ
ُ
5
ِ
يضر مع
:
وقاؿ
ثبوت اْلكم على وجوده فبل".
"عدـ النظَت ال ُ
أنّو يكوف ُم ْؤن ًسا ،وأما أف يتوقّف ُ
ُ

 - 1اإلنصاؼ ،ابن األنباري.547/2 ،
 - 2اإلنصاؼ ،ابن األنباري.538/2 ،
 - 3الكتاب ،سيبويو ،244/4 ،وينظر :اخلصائص ،ابن جٍت ،198/1 ،واألشباه والنظائر يف النحو ،السيوطي.86/2 ،
 - 4ينظر :اخلصائص ،ابن جٍت.198/1 ،
 - 5شرح املفصل ،ابن يعي .103/2 ،
020

ِ
ثبوت اْلكم مع قياـ دليلو على وجوده
وإما أف يتوقف ُ
قياـ الدليل؛ أ ّما إذا ُوجد ،كاف ُمؤن ًسا؛ ّ
1
فبل".
ومل أجد معارضا هلذه اْلالة ،فكاف ىذا اختيار اجلمهور من النحاة العرب ،ألف الدليل العقلي
عند البصريُت إذا صح وثبت عقبل أصبح أصبل وقاعدة أساسية يف بناء األحكاـ ،وىذا يدؿ على
شدة ٘تسكهم باألصوؿ العقلية ،فيما أصلوه من قواعد وما اشًتطوه من ضوابط جعلت النظَت
املسموع دما يستأنس بو ويزيد اْلكم املستند يف ثبوتو على العقل قوة وثباتا.
 الحالة الثانية :وىي اليت مل يقم فيها دليل عقلي على ثبوت اْلكم يف ىذه اْلالة حيتاج املستدؿإىل البحث عن النظَت ويطالب بإثباتو ،فإف وجد محل عليو اْلكم ،وإف مل يوجد النظَت استدؿ بعدـ
رد وأبطل قوؿ من ادعى أف
وجوده على إبطاؿ اْلكم ،وىذا الذي فعلو أبو عثماف املازين عندما ّ
"السُت" و"سوؼ" مها من رفعا الفعل املضارع ،أي كوف كل منهما عامل يف الرفع فقاؿ" :مل نر

ف تَ ْعلَ ُمو َن ﴾ 2فجعل عدـ النظَت ردا
س ْو َ
ً
عامبل يف الفعل تدخل عليو البلـ وقد قاؿ سبحانو ﴿ :فَ َ
على من أنكر قولو".

3

وأراىم أيضا منعوا محل ِعزويت4على فِ ْعويبل لكونو بناءٌ غَتُ معروؼ يف العربية ،فبل ُحيمل عليو
وعلة املنع ىو عدـ النظَت فيما كاف واوه وتاءه أصبلف ،5وىذا أدى هبم إىل محلو على "فِعليت"

 - 1شرح املفصل ،ابن يعي .378/5 ،
 - 2ىذه اآلية وردت ىكذا يف اخلصائص ،يف الطبعة اليت أشرفت على إخراجها اهليئة املصػرية العامػة للكتػاب ،وىػي النسػخة الػيت

ؼ تَػ ْعلَ ُمػو َف" [اخلصػػائص
ولس ْػو َ
أشػرؼ عليهػا وحققهػا حممػػد علػي النجػار والػػيت تعتػرب النسػخة املعتمػدة عنػػد أكثػر البػاحثُت بػػالواو " َ
 ،]197/1فػػنص اآليػػة غػػَت صػػحيح هبػػذا اللفػػظ إذ ال يوجػػد يف القػػرآف ولسػػوؼ تعلمػػوف بػػالواو وإمنػػا الصػواب "فلسػػوؼ تعلمػػوف"
بالفػاء [اآليػة رقػم  49مػن سػػورة الشػعراء] ،ينظػر :املصػحف سػػورة الشػعراء اآليػة املػذكورة ،وينظػر تعقيػػب الػدكتور عبػد العػاؿ سػػامل
مكرـ يف اهلام رقم 1من كتاب األشباه والنظائر يف النحو ،السيوطي ،87/2 ،وينظر اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁
السبيهُت ،ص.101
 - 3ينظ ػ ػػر :اخلص ػ ػػائص ،اب ػ ػػن ج ػ ػػٍت ،198/1 ،واألش ػ ػػباه والنظ ػ ػػائر يف النح ػ ػػو ،الس ػ ػػيوطي ،87 ،86/2 ،واالقػ ػ ػًتاح ،الس ػ ػػيوطي
ص.140
 - 4تذكر املصادر أف عزويت ىػو اسػم موضػع ،وقيػل اسػم بلػد ،وقيػل لفػظ يطلػق ويػراد بػو القصػَت الداىيػة ،ينظػر :معجػم البلػداف
ياقوت اْلموي ،119/4 ،ومعجم ما اسػتعجم مػن أمسػاء الػببلد واملواضػع ،عبػد ا﵁ البكػري األندلسػي ،942/3 ،واملخصػص يف
اللغػػة ،ابػػن سػػيده ،497/4 ،وقػػاؿ ابػػن خالويػػو :ال يعػػرؼ معنػػاه يف اللغػػة ،ينظػػر :لػػيس يف كػػبلـ العػػرب ،ابػػن خالويػػو ،ص207
والػػذي اتفقػػت عليػػو أغلػػب املصػػادر العربيػػة أنػػو يطلػػق علػػى املوضػػع ،فيكػػوف اسػػم بلػػد ،أو اسػػم موضػػع ،ينظػػر :شػػرح األ ػػوين علػػى
األلفية ،61/4 ،واألصوؿ يف النحو ،ابن السراج ،242/3 ،وشرح املفصل ،ابن يعي .328/5 ،
 - 5ينظػر :الكتػػاب ،سػػيبويو ،316/4 ،اخلصػػائص ،ابػػن جػٍت ،198/1 ،واألشػػباه والنظػػائر ،السػػيوطي ،86/2 ،وشػػرح املفصػػل
ابن يعي  ،328/5 ،وشرح كتاب سيبويو ،السَتايف.210/5 ،
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لوجود النظَت املسموع يف فعليت وىو كثَت يف كبلـ العرب الفصيح ومنو" ،عفريت" كقولو تعاىل:
ك وإِنّْي علَي ِو لََق ِو ّّ ِ
ِ
يك بِ ِو قَ بل أَ ْن تَ ُق ِ
﴿قَ َ ِ
يت ِمن ال ِ
ين ﴾1ووجود
ْج ّْن أَنَا آتِ َ
وم م ْن َم َقام َ َ َ ْ
َ
ي أَم ٌ
ال ع ْف ِر ٌ َ
َْ
نفريت أيضا يف كبلمهم ،وىو من األلفاظ املتبعة لغَتىا يكوف مثل ما قبلو يف الوزف وضبط اآلخر
2
ضبطا ال يوصف بإعراب وال بناء ،يقاؿ رجل عفريت نفريت إذا كاف خبيثا ماردا.
وىكذا كلما غاب النظَت واستحاؿ الدليل ألغي اْلكم واعترب باطبل ،أو حكم بإعادة اللفظ أو
اْلكم إىل أصل آخر يكوف لو نظَت يف العربية ،كما رأينا يف عزويت الستحالة بقاءه على أصلو
األوؿ ،فلما وجد لو نظَت مشابو محل عليو واعترب نظَتا لو.

 الحالة الثالثة :وىي اليت ينعدـ فيها قياـ الدليل ،كما ينعدـ فيها إجياد النظَت من كبلـ العربصرح
فيكوف الدليل على املسألة ىو عدـ النظَت أي أف تبطل اْلكم بناء على عدـ النظَت وىذا الذي ّ
بو ابن جٍت يف اخلصائص ،وىو ما اعتمده السيوطي يف األشباه والنظائر ،ونقلو يف االقًتاح عن ابن
جٍت ،ومثّلوا هلذا النوع بزيادة اهلمزة والنوف يف(أندلس)فهي على وزف أنفعل وىو دما ليس لو نظَت يف
االستعماؿ العريب الفصيح ،كما أف القياس يقضي بزيادة النوف ،كما ال يقبل الدليل العقلي فَػ ْعلَلُػػل
وأف النوف ال تكوف أصبل واهلمزة زائدة ،وقد بُت ذلك بقولو" :وذلك كقولك يف اهلمزة والنوف من
أندلس إهنما زائدتاف ،وإف وزف الكلمة هبما "أنفعُل" وإف كاف مثاال ال نظَت لو وذلك أف النوف ال
حمالة زائدة؛ ألنو ليس يف ذوات اخلمسة شيء على "فعلَلُل" فتكوف النوف فيو أصبل لوقوعها موقع
العُت ،وإذا ثبت أف النوف زائدة فقد برد يف يدؾ ثبلثة أحرؼ أصوؿ وىي الداؿ والبلـ والسُت ،ويف
أوؿ الكلمة مهزة ،ومىت وقع ذلك حكمت بكوف اهلمزة زائدة ،وال تكوف النوف أصبل واهلمزة زائدة؛
ألف ذوات األربعة ال تلحقها الزوائد من أوائلها إال يف األمساء اجلارية على أفعاهلا؛ رمو مدحرج وبابو،
3
فقد وجب إذًا أف اهلمزة والنوف زائدتاف وأف الكلمة هبما على أنفعل وإف كاف ىذا مثاال ال نظَت لو".
والذي أراه مناسبا كما أك ّد ذلك بعض املعاصرين أف تلغى املسألة إطبلقا ،4وال ديكن إدراجها
ضمن املسائل املدروسة يف العربية ،ألف األصل اللغوي العريب القائم على الدليل العقلي والثابت
باالستقراء دينع الظاىرة ،كما أف النظَت املسموع منفي ،فبأي طريق ذميز استعماهلا وبأي دليل رمكم
على صحتها؟
 -1النمل ،اآلية.39 :
 - 2ينظر مادة "نفر" يف :لساف العرب ،ابن منظور ،227/5 ،ومجهرة اللغة ،ابن دريد.1244/3 ،
 - 3ينظر :اخلصائص ،ابن جٍت ،199/1 ،واالقًتاح ،السيوطي ،ص ،141واألشباه والنظائر يف النحو ،السيوطي.87/2 ،
 - 4وىذا الذي اخًتتو ذىب إليو السبيهُت قبلي يف كتابو اعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،ص.102
022

وعلى ذلك أقوؿ كل حكم رموي يف أي مسألة ال نظَت لو يف كبلـ العرب ،وال ديكن ٗترجيو
على أي نوع من أنواع األدلة العقلية السابقة جيب إبطالو ونفيو وعدـ إثباتو ،لعدـ تطابقو مع القواعد
املقررة عند النحاة ،واْلكم ىو االمتناع واإللغاء النعداـ النظَت ،أل ّف إذا قلنا عدـ النظَت يف ىذه
اْلالة بدأ اجملتهد يبحث عن ٗتريُ اْلكم من األدلة العقلية األخرى وذلك غَت دمكن.
-الحالة الرابعة :وىي اليت يكوف فيها الدليل قائم والنظَت املسموع موجود ،ويف ىذه اْلالة يكوف

اْلكم املقرر من باب القوؿ الفصل ،الذي ال خيتلف فيو اثناف وديثل لو بنوف "عنًت" فقد نص عليها
املثاؿ الثابت بالدليل ،بكوهنا أصبل ألهنا ٘تاثل عُت جعفر ،والوزف القياسي الذي يقبلو الدليل العقلي
موجود وىو فعلل ويف ىذه اْلالة يقوؿ ابن جٍت" :فإف ضاـ الدليل النظَت فبل مذىب بك عن ذلك؛
أيضا معك وىو
وىذا كنوف عنًت ،فالدليل يقضي بكوهنا أصبل ،ألهنا مقابلة لعُت جعفر ،واملثاؿ ً
1
"فعلَل".

ب-شروطو :بعد عرضي األحكاـ النحوية املتعلقة بعدـ الدليل ،ديكن يل تلخيص الشروط اليت جيب
أف تتوفر يف االستدالؿ بعدـ النظَت وىي كما يأيت:

2

 أف يكوف النظَت الذي يرجع إليو من باب ما اتفق على صحتو وثبوتو يف كبلـ العرب الفصيح حىتنضبط االستدالؿ بعدـ النظَت وال يكوف جمرد ادعاء.

 -أف حيرص اجملتهد يف البحث عن النظَت املسموع حىت وإف صح الدليل العقلي يف املسألة وىذا من

أجل تثبيت األحكاـ والتمثيل هلا من الكبلـ العريب املسموع الفصيح كالقرآف الكرمي ،والشعر
اجلاىلي ،وأمثاؿ العرب وأقواهلم.
 إذا تعارض حكماف ،أحدمها دؿ عليو الدليل فقط والثاين دؿ عليو الدليل ووجد لو نظَت مسموعفيجب اْلكم ٔتا أيده الدليل ووجد لو النظَت ،وىذا عند اخلبلؼ كما كاف يفعل ابن األنباري يف
3
املصَت إىل ما لو ِ
ِ
نظَتُ أوىل من املصَت إىل ما ليس لو نظَت".
اإلنصاؼ ويعلل ذلك بقولو" :و ُ

 -أف ترد كل األحكاـ اليت ال نظَت هلا وال دليل يؤيدىا من األدلة العقلية عند النحاة ،حفاظا على

النص اللغوي وىذا الذي كاف يفعلو النحاة أثناء دراستهم للنماذج النحوية فإهنم يرفضوف اْلكم
ْتجة عدـ قياـ الدليل عليو ،وعدـ وجود النظَت4فأرى النحوي يعلل عدـ موافقة املسألة للدليل مث
 - 1اخلصائص ،ابن جٍت ،198/1 ،وينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص.141
 - 2ذكر بعض ىذه الشروط السبيهُت ،يف الدليل العقلي ومساىا قانوف ،ص.103
 - 3ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.527/2 ،20/1 ،
 - 4ينظر مثبل :شرح املفصل ،ابن يعي  ،184/3 ،207/1 ،واإلنصاؼ ،ابن األنباري.116 .33 ،32 ،30/1 ،
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يعرضها على النظَت ،حيكم ببطبلهنا ونفيها وىذا يستنتجو كل باحث يف املسائل النحوية اليت وقع
فيها اخلبلؼ وردت فيها األحكاـ بعدـ النظَت.

ثالثا -االستدالل باألصول:

1

يعد االستدالؿ باألصوؿ من األدلة النحوية املبنية على التتبع واالستقراء التاـ للجزئيات املوجودة
يف الكبلـ العريب ،وىذا من أجل إجياد أمر كلي يستند عليو يف قاعدة من القواعد ،يعرب عنو بعد
أبُت حجيتو عند النحاة
ذلك باألصل ،وعليو سأعرؼ هبذا النوع من االستدالؿ ،لغة واصطبلحا ،و ّ
العرب ،موضحا ذلك بأمثلة وبعض من تطبيقاتو النحوية عند ابن األنباري.
-1تعريفو:
أ-لغة:

2

دلّت املعاجم العربية على أ ّف األصوؿ مجع أصل ،واألصل يف اللغة يطلق ويراد بو معاف أمهها:
ٍ
ُصوؿ".3
 أسفل الشيء ،قاؿ ابن منظور" :األ َْص ُل :أَسفل ُكل َش ْيء َومجَْعُوُ أ ُ
 يطلق على األساس الذي يػُْبػ ٌَت عليو غَته ،وما يتفرع عليو الغَت ،كتفرع الغصن من الشجرة واالبنمػ ػن أبػ ػيو قاؿ الفيومي" :أَص ػ ػل ُك ػ ػل شػ ػي ٍء مػ ػ ػا يسػ ػتنِ ُد وج ِ
ِ ِ
َص ػ ػ ٌل
ود َذل َ
َ ْ َ َ َْ ُ ُ ُ
َب أ ْ
ك الش ػ ػ ْيء إلَػ ػْي ػ ػو فَػ ػ ْاأل ُ
ْ ُ
4
ِ ِ
ُص ٌ
َص ٌلِ ل ْل َج ْد َوِؿَ ْ
اد َوال ػ ػبل ُـ ،ثَػ ػ َبلثَػ ػةُ
وؿ"  ،وق ػ ػاؿ اب ػ ػن ف ػ ػارس" :ا ْهلػَػ ػ ْم ػ ػَزةُ َوالص ػ ػ ُ
ل ْلػ ػ َولَػ ػد َوالنػ ْه ُر أ ْ
اجلَ ْم ُع :أ ُ
ٍِ
أُص ػ ػ ٍ
ض َها ِم ْن بَػ ْع ٍ
اس الش ْي ِء ،5".وعلى ىذا املعٌت يأيت :قولنا كبلـ ال
وؿ ُمتَبَاعد بَػ ْع ُ
ُ
ض ،أ َ
َح ُد َىا :أ َ
َس ُ
أصل لو أي :ال يستند إىل أس ػ ػ ػ ػاس واستأصلو قطعو مػ ػن أسػ ػ ػاسػ ػ ػو ،ويف ح ػ ػديػ ػ ػث األض ػ ػحػ ػ ػي ػ ػة الػ ػذي
ِ7
ِ6
ول ِ
ْصلَ ِة َوالْبَ ْخ َقاء
أ
ت
س
ْم
ل
ا
و
،
رواه عُ ػ ػْتػ ػبَػ ػةَ بْػ َن َعبػ ػْ ػ ٍد ال ػسػ ػلَمػِي قػ ػاؿ" :نَ َهى َر ُس ُ
َ
الل َ ع ِن :ال ُْم ْ
ص َف َّرة َ ُ ْ َ
- 1ينظر :ىذا الدليل يف :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،132واالقًتاح ،السػيوطي ،ص ،140واألصػوؿ٘ ،تػاـ حسػاف ،ص203
ويف أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص ،162وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.415
 - 2ينظر مادة "أصل" يف :لساف العرب ،ابن منظور ،16/11 ،وا﵀كم وا﵀يط األعظم ،ابن سيده ،352/8 ،ومعجم مقاييس
اللغة ،ابن فارس ،109/1 ،واملصباح املنَت ،الفيومي.16/1 ،
 - 3لساف العرب ،ابن منظور.16/11 ،
 - 4املصباح املنَت ،الفيومي.16/1 ،
 - 5معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.109/1 ،
6
ِ
ِ
ك ِألَف ِصماخيػها ِ ِ
ص ِفَر اإلناءُ إِ َذا َخبلَ .النهاية يف
أصلَة ْاألُذُ ِفُ ،مسَيّت بِ َذل َ
َي َخلَ َوا .يػُ َقاؿ َ
َ َْ َ َ
 املصفرة :ى َي املُ ْستَ َصفَرا م َن األذُف :أ ْ
غريب اْلديث ،ابن األثَت.36 /3 ،
7
ُت قَائِ َمةً ُمْنػ َفتِ َحة ،ينظر  :النهاية
صُر وتَػْبقى الْ َع ْ ُ
ب الْبَ َ
 البخقاء :يقصد هبا العمياء ،ألف اللفظ مأخوذ من البػَ َخ َق ،وىو أَ ْف يَ ْذ َى َيف غريب اْلديث واألثر .103 /1 ،ولساف العرب ،ابن منظور.13/10 ،
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ِ3 2

شيَّ َع ِة 1والْ َك ْس َراء ".
َوال ُْم َ
ومعٌت املستأصلة يف اْلديث ىي الشاة اليت قطع قرهنا من جذوره وأصلو وأساسو فلم يبق منو
4
شيء.
ومن خبلؿ ما تقدـ ديكن أف أقوؿ أف املعٌت اللغوي على عبلقة وطيدة باملعٌت االصطبلحي
تفرع عنو غَته فهو أصل ،سواء كاف البناء أو التفريع حسيا ماديا كاألساس
فكل ما بٍت عليو غَته أو ّ
الذي يرفع عليو البناء ماديا فهو أصل لو ،أو معنويا كبناء األحكاـ والفروع اجلزئية على األصوؿ
الكلية.

5

عرؼ األصل تعاريف كثَتة ،منها" :ما يثبت حكمو بنفسو ويبٌت عليو غَته".
ب-اصطالحاّ :
ومنها" :ما جييء قضية كلية من حيث اشتماهلا على جزئيات موضوعها ،6".وقيل األصل القاعدة
والدليل ،وعليو يعترب أصل"كل ما ثبت دليبل يف إجياب حكم من األحكاـ7".فهو أصل لو ،سواء
8

كاف اْلكم عقليا أـ شرعيا.
وديكن يل بعد اطبلعي على تعاريف األصل يف كتب االصطبلح ،وما ذكرتو املصادر األصولية
أبُت املقصود باألصوؿ يف اصطبلح النحاة9فأقوؿ :األصل ىو ما يثبت حكمو بنفسو عن طريق
أف ّ
االستقراء الذي جيريو النحاة على الكبلـ العريب الفصيح ،ليكوف نتيجة االستقراء يف مسألة من
املسائل قاعدة كلية أو أصبل مطردا ترد إليو جزئيات موضوعها ويكوف دليبل عليها.
 - 1املشػػيعة :بفػػتح اليػػاء وتشػػديدىا وتعػػٍت اهلزيلػػة الضػػعيفة العجفػػاء ،أي الػػيت ٖتتػػاج إىل مػػن يشػػيّعها أي يتبعهػػا الغػػم لضػػعفها،
وبالكسر وىي اليت تشيع الغنم أي تتبعها لعجفها .ينظر :النهاية يف غريب اْلديث واألثر  .520 /2ولساف العرب .189 /8
 - 2الكسراء :ىي اليت كسرت رجلها وال تقدر على املشي ،وقيل ىي العرجاء  ،وقيل ىي اليت ال تنقي لضعفها ينظر :النهايػة يف
غريب اْلديث واألثر ،ابن األثَت.172 /4 ،
 -3اْلػػديث أخرجػػو أمحػػد يف مسػػنده مػػن حػػديث عتبػػة بػػن عبػػد السػػلمي ،199/29 ،وأبػػو داوود يف السػػنن ،بػػاب مػػا يكػػره مػػن
الضحايا ،97/3 ،وأخرجو اْلاكم يف كتاب املناسك وصححو ،ينظر :املستدرؾ على الصحيحُت.641/1 ،
 - 4ينظر :النهاية يف غريب اْلديث واألثر ،ابن األثَت ،52/1 ،وسبل السبلـ شرح بلوغ املراـ ،الصنعاين.536/2 ،
 - 5التعريفات ،اجلرجاين ،ص.28
 - 6كشاؼ اصطبلحات الفنوف ،التهانوي.213/1 ،
 - 7ينظر :قواطع األدلة ،السمعاين ،13/1 ،والبحر ا﵀يط ،الزركشي.16/1 ،
 - 8املعتصر من شرح خمتصر األصوؿ من علم األصوؿ ،عبد اللطيف املناوي ،ص.5
 - 9ىذا املفهوـ ىو استنتاج دما ذكره ٘تاـ حساف يف األصوؿ ،ومػا ذكرتػو كتػب األصػوؿ والتعريفػات السػابقة فإهنػا ذكػرت تعػاريف
متباينة يف معانيها ،فمنهم من يعترب األصل الدليل ،ومنهم من يعترب األصل القاعدة املتوصل إليها ،ومنهم من يذكر األصل كل ما
يتفرع عليو حكم ،ومنهم من يعتربه الوضع ،ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص.115 ،114
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-2حجيتو:

يعد االستدالؿ باألصوؿ من مجلة األدلة اليت يلجأ إليها النحوي 1عند ا﵀اجاة واجلدؿ إذ إف
املراد بو :إبطاؿ مذىب أو رأي بالرجوع إىل األصل2الذي أصلو النحويوف ،فكلما خالفو يرد عليو
ٔتخالفة األصل ،وهبذا يكوف األصل حجة للمجتهد ،فإذا "نص أصل القاعدة على أف رتبة الفاعل
قبل رتبة املفعوؿ فبل ينبغي أف يستدؿ النحوي على غَت ذلك بوجوب تقدـ املفعوؿ يف رمو :حياؾ
ا﵁" ،وال جيوز خمالفة كل ما ثبت كونو أصبل عند النحاة ،وهبذا يصبح األصل حجة ،يستدؿ هبا
3
ويكوف من مجلة األدلة اليت يربىن هبا النحوي على صحة كبلمو عند ا﵀اجة واجلدؿ".
-3مثالو:
تداولت أغلب املصادر النحوية 4املثاؿ الذي ذكره ابن األنباري عندما مثّل لبلستدالؿ باألصوؿ

بقولو" :وأما االستدالؿ باألصوؿ فمثل أف يستدؿ على إبطاؿ مذىب من ذىب إىل أف رفع املضارع

إمنا كاف لسبلمتو من العوامل الناصبة واجلازمة؛ 5أل ّف ما ذىب إليو يؤدي إىل خبلؼ األصوؿ؛ ألنو
يؤدي إىل أف يكوف الرفع بعد النصب واجلزـ؛ وىذا خبلؼ األصوؿ؛ ألف األصوؿ تدؿ على أف الرفع
قبل النصب؛ ألف الرفع صفة للفاعل والنصب صفة للمفعوؿ ،وكما أف الفاعل قبل املفعوؿ فكذلك
 - 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،132واالقًتاح ،السيوطي ،ص ،140واإلنصاؼ ،ابن األنباري.449/2 ،
 - 2ينظر :املنهاج يف ترتيب اْلجاج ،الباجي ،ص.217
 - 3ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص.203
 - 4ينظػػر :االقػًتاح ،السػػيوطي ،ص ،140وفػػيض االنشػراح ،حممػػد بػػن الطيػػب الفاسػػي ،1074/2 ،واإلصػػباح يف شػػرح االقػًتاح
حممد فجاؿ ،ص ،367ويف أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص.162
 - 5من املسائل اليت طاؿ فيها اجلدؿ بُت النحاة العػرب ،مسػألة العامػل يف رفػع املضػارع ،فقػد ذىػب سػيبويو ومجهػور البصػريُت أف
سػػبب الرفػػع وقػػوع املضػػارع موقػػع االسػػم ،وبعػػض البص ػريُت أف عامػػل الرفػػع ىػػو التجػػرد مػػن العوامػػل اللفظيػػة مطلقػػا ،وذىػػب الف ػراء
والكوفي ػوف أف العامػػل يف رفعػػو ٕتػػرده مػػن الناصػػب واجلػػازـ ،واختػػاره ابػػن مالػػك ،وقػػاؿ ىػػو مػػذىب حػػذاؽ الكػػوفيُت ،واْلقيقػػة أ ّف
املسألة جدلية ،وفيها آراء كثَتة ،ولكل دليلو وحجتو العقلية اليت ال تسلم من اعػًتاض ،وقػد عرضػها عبػاس حسػن يف النح ػو الػوايف
مث نبّو على أهنا من أثار نظرية العامل والفلسفة النحوية اليت ال طائل من ورائها ألف اخلبلؼ فيها ال يفضػي إىل نتيجػة مثمػرة ،أل ّف
العريب رفع املضارع الػذي مل يسػبقو ناصػب وال جػازـ ،ونصػبو أو جزمػو إذا سػبقتو األداة اخلاصػة بػاجلزـ أو النصػب ،مث رويػت اللغػة
هبذه الطريقة دوف تعليل من العريب املتكلم هبذه اللغة.
والبحػػث يف أدلػػة ىػػذه املسػػألة ومػػا يشػػاهبها دليػػل مػػن أبػػرز األدلػػة علػػى تػػأثَت املػػذاىب الكبلميػػة يف النحػػو العػػريب ،كمػػا يؤكػػد
اسػػتخداـ العقػػل كػػأداة أساسػػية يف تفسػػَت الظػػاىرة النحويػػة ،عػػن طريػػق العمػػل بنظريػػة العامػػل ،وىػػي مػػن أىػػم النظريػػات العقليػػة الػػيت
تسربت للنحو العريب مػن الفلسػفة اليونانيػة ،ينظػر :الكتػاب ،سػيبويو ،10/3 ،وشػرح التسػهيل ،ابػن مالػك ،6/4 ،وشػرح املفصػل
ابن يعي  ،217/4 ،ومهع اهلوامع شرح مجع اجلوامػع ،السػيوطي ،591/1 ،واللبػاب يف علػل البنػاء واإلعػراب ،العكػربي26/2 ،
والنحو الوايف ،عباس حسن.277/4 ،
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الرفع قبل النصب ،وكذلك تدؿ األصوؿ على أف الرفع قبل اجلزـ؛ ألف الرفع يف األصل من صفات
األمساء ،واجلزـ من صفات األفعاؿ ،وكما أف رتبة األمساء قبل رتبة األفعاؿ ،فكذلك الرفع قبل
1
اجلزـ".
رد مذىبًا من املذاىب النحوية املعتمدة يف مسألة
ففي املثاؿ السابق أالحظ أف ابن األنباري قد ّ
رفع الفعل املضارع ،وذلك من خبلؿ ما ىو معترب أصل عند النحويُت وىو أف الرفع مقدـ على غَته
من أنواع اإلعراب ،ومنها تقدديو على النصب واجلزـ ،ويعلل ىذا أف الرفع من عبلمة الفاعل وىو
أصل والنصب عبلمة للمفعوؿ وىو فضلة ،فرتبة الفاعل مقدمة على رتبة املفعوؿ فكذلك عبلمتو
اإلعرابية تكوف مقدمة على النصب منزلة واعتبارا ،كما أف الرفع من عبلمات األمساء واجلزـ من
عبلمات األفعاؿ وعبلمات األمساء مقدمة عن عبلمات األفعاؿ يف اإلعراب ،واألصوؿ النحوية كلها
شاىدة هبذا اْلكم ،وعليو من قاؿ :إف املضارع مرفوع بتجرده من الناصب واجلازـ فقد قدـ النصب
ويرد عليو ٔتخالفة
واجلزـ على الرفع ،وبذلك يكوف قد خالف ً
أصبل من أصوؿ النحاة فبل يُقبل قولو ّ
األصوؿ.
ومل يتلق النحاة ىذا اإلعراب وىذا اإلبطاؿ بالقبوؿ2كالعادة يف تلقيهم أقواؿ رماة البصريُت يف
القواعد األخرى ،3فقد تعقبوه بالقوؿ على أ ّف فيو نوعا من التكلف ،كما ديكن االعًتاض عليو من
أوال؛ وملا كاف الرفع ىو
عدة أوجو" فمن املمكن أف نقوؿ :إف التعري أسبق من التقييد؛ فالتعري ً
مبلزما للتعري؛ كما ديكن أف يقاؿ :إف الفعل املضارع رفع ألنو مل يدخل عليو ناصب
األوؿ كاف ً
فينصبو وال جازـ فيجزمو ،دوف أف منس أسبقية الرفع للنصب واجلزـ ،يضاؼ إىل ذلك أف عوامل
 - 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،132واإلنصاؼ ،ابن األنباري ،449/2 ،واالقًتاح ،السيوطي ،ص.140
 - 2ألف املعتمػػد عنػػد النحػػاة القػػدامى واملعاص ػرين يف إع ػراهبم للمضػػارع ق ػوهلم عنػػد رفعػػو ٕتػػرده مػػن الناصػػب واجلػػازـ ،وكػػاف ىػػذا
َصػح ْاألَقْػ َػواؿ األوؿ َوُى َػو ال ِػذي ْجيػ ِري علػى أَلْ ِسػنَة املعػربُت يػَ ُقولُػو َف
"وأ َ
اإلعراب ىو املشهور على ألسنة املعربُت كما قػاؿ ابػن ىشػاـَ :
َم ْرفُوع لتجرده من الناصب واجلازـ ".ينظر :شرح قطر الندى ،ابن ىشاـ ،ص ،57والنحو الوايف ،عباس حسن.277/4 ،
 - 3وىذا أل ّف النحو البصػري أدؽ يف وضػع القواعػد النحويػة مػن النحػو الكػويف ،مػن حيػث التحػري يف اسػتعماؿ الشػاىد ،أو مػن
حيث اعتمادىم على املنهُ العقلي يف ضبط القاعدة ،ىذا الذي أكسب القاعدة البصرية اطراد مع الفصػحى ،علػى خػبلؼ رمػاة
الكوفػة الػػذين يتسػػاىلوف يف قبػػوؿ الشػػاىد والتقعيػػد عليػو ،فػػإهنم لػػو مسعػوا بيتػػا واحػػدا فيػو جػواز شػػيء خمالفػػا لؤلصػػوؿ جعلػػوه أصػػبل
وبوبُوا عليو دما أكثػر الشػاذ وفػرع النحػو وغيػب األصػوؿ ،ودمػا يؤكػد اىتمػاـ النحػاة بػالنحو البصػري اعتمػادىم القيػاس البصػري عنػد
تعارضو مع القياس الكويف ،فكػاف ذلػك شػبو إمجػاع عنػدىم علػى تقػدمي القيػاس البصػري ،ينظػر :مػن تػاريخ النحػو العػريب ،جمػدي
حممد حسُت ،ص ،60واملدارس النحوية ،شوقي ضيف ،162 ،واألصوؿ٘ ،تاـ حسػاف ،ص ،201ومدرسػة الكوفػة ومنهجهػا يف
دراسة اللغة والنحو ،مهدي املخزومي ،ص.376
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النصب واجلزـ يف املضارع عارضة ،وعندما ال تأيت ىذه العوارض فإف املضارع يأخذ اْلكم األوؿ؛ وملا
كاف الرفع األوؿ أخذ املضارع الرفع".

1

-4التطبيقات النحوية لالستدالل باألصول عند ابن األنباري:
احتكم ابن األنباري إىل دليل العودة إىل األصوؿ واستدؿ بو ،وحاوؿ إبطاؿ كل رأي رموي
خالف األصل ،وطبقو يف اجلدؿ النحوي ،ويف عرضو ملسائل اخلبلؼ يف كتاب اإلنصاؼ ،فكلما
رأى رماة الكوفة خالفوا األصل يف عرض حجتهم إال كاف استعماؿ األصل عنده دليبل قويا يف
اإلبطاؿ والنفي ،كما استخدـ ىذا الدليل أثناء إعراب اآليات وتوجيو القراءات يف كتاب البياف
وحىت أُأَكد ما ذكرتو نظريا ال بد من عرض مناذج من تطبيقاتو يف كتايب اإلنصاؼ والبياف كما يأيت:

أ – التطبيق النحوي في اإلنصاف :اختلف النحاة يف رافع اخلرب بعد (إ ّف) املؤكدة ،فذىب
الكوفيوف2إىل إف وأخواهتا ال ترفع اخلرب يف رمو" :إ ّف زيدا قائم" ،فاالسم الواقع خربا يف اجلملة االمسية
ىو مرفوع قبل دخوؿ الناسخ ،فلم يتأثر بدخوؿ إف وعليو ال نقوؿ أف إ ّف عملت الرفع يف اخلرب بل
ىو باؽ على أصلو ،وذىب البصريوف إىل أهنا تعمل يف ركٍت اجلملة االمسية فكما عملت النصب يف
االسم الواقع مبتدأ ،قبل دخوهلا تعمل الرفع يف اخلرب بعد دخوهلا ،وأبطلوا دليل الكوفيُت ٔتخالفة
األصوؿ قاؿ ابن األنباري " :والذي يدؿ على فساد ما ذىبوا إليو أنو ليس يف كبلـ العرب عامل
يعمل يف األمساء النصب إال ويعمل الرفع؛ فما ذىبوا إليو يؤدي إىل ترؾ القياس وخمالفة األصوؿ لغَت
3
فائدة ،وذلك ال جيوز فوجب أف تعمل يف اخلرب الرفع كما عملت يف االسم النصب".
أالحظ أف ابن األنباري استخدـ العودة إىل األصوؿ يف التأثَت بعد النظر واستقراء كبلـ العرب
الذي أكد يل أف ما من عامل إذا عمل النصب يف األمساء إال ويعمل الرفع أيضا ومنها إف وأخواهتا
وىو كبلـ منطقي يؤيده مذىب مجهور النحاة ،4فإهنم يقولوف يف باب إ ّف وأخواهتا على اعتبار أهنا
نواسخ تدخل على اجلملة االمسية املتكونة من املبتدأ واخلرب فتنصب األوؿ ويسمى امسها وترفع الثاين
ويسمى خربىا ،مث إف رماة الكوفة قالوا بكوف ىذه النواسخ مشبهة بالفعل واتفقوا مع رماة البصرة يف

 - 1ينظر :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.416
 - 2ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،144/1 ،ينظر :التبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص .333
 - 3اإلنصاؼ ،ابن األنباري.150/1 ،
 - 4ينظػػر :شػػرح املفصػػل ،ابػػن يعػػي  ،254/1 ،ومهػػع اهلوامػػع شػػرح مجػػع اجلوامػػع ،السػػيوطي ،490/1 ،وحاشػػية الصػػباف علػػى
األ وين ،396/1 ،والنحو الوايف ،عباس حسن.631/1 ،
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ىذا األصل ،1والفعل يعمل الرفع يف الفاعل ويعمل النصب يف املفعوؿ ،قاؿ ابن اخلباز" :وإمنا عملت
الرفع والنصب ،ألهنا أشبهت الفعل وىو يعمل الرفع والنصب ،وإذا ثبت أهنا مشبهة بالفعل فامسها
مشبو باملفعوؿ ،ألنو نصبو عامل مشبو بالفعل وخربىا مشبو بالفاعل ،ألنو رفعو عامل مشبو بالفعل
ويسمى املنصوب اسم إف واملرفوع خرب إف ،ألهنما معموالىا فأضيفا إليها للمبلبسة"2.

ب -التطبيق النحوي من كتاب البيان :اعتمد ابن األنباري دليل األصل يف التوجيو اإلعرايب آليات
ْح ّْق
ص َد َق اللَّوُ َر ُسولَوُ ُّ
القرآف الكرمي ومن ذلك ما وجدتو يف إعرابو لقولو تعاىل ﴿ :لََق ْد َ
الرْؤيَا بِال َ
ِِ
ِ
ين﴾ ،3يرى ابن األنباري أف النوف يف الفعل (لتدخلن)
لَتَ ْد ُخلُ َّن ال َْم ْسج َد ال َ
اء اللَّوُ آمن َ
ْح َر َام إِ ْن َش َ
حمذوفة للبناء وعليو فالفعل مبٍت عنده.
وىو هبذا التوجيو اإلعرايب خيالف مجهور املعربُت الذين اعتربوا الفعل معرب والنوف حمذوفة لتوايل
األمثاؿ4ويعلل ذلك بقولو" :ولتدخلن أصلو لتدخلوف ،إال أنو ملا دخلت نوف التوكيد حذفت النوف
اليت ىي نوف اإلعراب ،وعبلمة الرفع للبناء لدخوهلا على الفعل ،ألهنا ملا دخلت عليو ،أكدت فيو
5
الفعلية فردتو إىل أصلو وىو البناء وحذفت الواو لسكوهنا وسكوف النوف األوىل من النوف املشددة".
وديكن يل بعد عرض ىذا الدليل عند النحاة العرب وكيف نظّر لو ابن األنباري ومثّل لو
واستخدمو كدليل من أجل إبطاؿ اآلراء النحوية اليت خالفتو أف أسجل بعض املبلحظات تكوف
كنتيجة عملية ترسبت عندي أثناء طرح ىذا الدليل ومناقشة ما تعلق بو عند ابن األنباري وىي:
 األصل عند ابن األنباري ال يعلل ،ولذلك إذا استدؿ بو يذكر أف اْلكم خمالف لؤلصوؿ ،مكتفيايبُت ألف األصل نتيجة استقراء
بذلك ،أو دلت األصوؿ على خبلفو ،مع العلم أف األصل البد أف ّ
وتتبع ملا ورد عن العرب يف كبلمها فقد يكوف املخالف أكثر استقراء وتتبعا ،وىذا جعلٍت يف كثَت من

 - 1ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.144/1 ،
 - 2توجيو اللمع ،ابن اخلباز ،ص.147
 - 3الفتح ،اآلية.27 :
لتدخلن  :البلـ للقسم ،وتدخلن فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعػو ثبػوت النػوف ا﵀ذوفػة لتػوايل األمثػاؿ ،ألنػو
 - 4وعليو فقد أعربوا
ّ
من األفعاؿ اخلمسة ،والواو ا﵀ذوفة لبللتقاء الساكنُت يف حمل رفع فاعل ،والنوف نوف التوكيد الثقيلػة ،وقػد أمجعػت مصػادر ومراجػع
إعراب القرآف على ىذا التوجيو اإلعرايب ،ينظر :إعراب القرآف ،أمحد عبيد الدعاس وآخروف ،248/3 ،وإعراب القرآف وبيانو ،حمي
الدين الدروي  ،238/7 ،واجلدوؿ يف إعراب القرآف ،الكرمي عبد الرحيم الصايف ،268/26 ،واجملتىب مػن مشػكل إعػراب القػرآف
أمحد بن حممد اخلراط ،1215/4 ،وإعراب القرآف الكرمي ،حممود سليماف ياقوت.4395/9 ،
 - 5ينظر :البياف ،ابن األنباري.379/2 ،
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علٍت أعثر على رموي يعلل األصل أو يثبت االستقراء ببعض
األحياف أتتبع مصادر النحو العريب ّ
األمثلة.

 -األصوؿ اليت قصدىا ابن األنباري ىي األصوؿ النحوية الثابتة عند النحاة العرب للمذىبُت

املعتمدين واألكثر رواجا يف النحو العريب ومها أصوؿ املذىب البصري واألصوؿ الثابتة عند الكوفيُت
يرد أحيانا على الكوفيُت ويبطل
إال أف الغالب يف معٌت األصوؿ عنده ىي أصوؿ البصريُت ،وقد ّ
قوهلم على مقتضى ما تقرر عندىم من أصوؿ ،وىنا أثبت ابن األنباري كثرة اطبلعو على أراء النحاة
ومناىجهم وأدلتهم ومعرفة األصوؿ النحوية.
 أدى ٘تسكو باألصوؿ يف بعض املسائل النحوية ،إىل خمالفة أراء رموية تكوف مشهورة ومعتمدة عندالنحويُت ،وحىت بعض البصريُت ،1ومن أبرزىا العامل يف رفع املضارع اليت بينّتها واليت كانت حمور
استشهاده على األصوؿ.

 - 1ومنهم ابن مالك وابن ىشاـ وغَتىم من البصريُت ،ينظر :شرح التسهيل ،ابن مالك ،6/4 ،وشػرح قطػر النػدى ،ابػن ىشػاـ،
ص.57
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المبحث الثالث :األدلة العقلية المستخدمة للنفي واإلثبات
سأعرض يف ىذا املبحث األدلة اليت استخدمها ابن األنباري من أجل النفي واإلثبات ،وتتمثل
يف األدلة اليت تصلح لنفي اْلكم كما تصلح إلثباتو ،ويكمن يف عرض ىذا النوع من األدلة وكيف

استخدمها النحاة ،وكيف نظّر هلا ابن األنباري من خبلؿ :بياف تعريفها ،وحجيتها ،وأحكامها.

أوال -االستدالل ببيان العلة:

1

ىذا الدليل مركب من لفظُت ومها البياف والعلة ،ولذا سأعرؼ كل واحد منهما لغة ،مث أعرج
على تعريف املركب اللفظي باعتباره دليبل عند علماء العربية.

 -1تعريفو:

أ-لغة :البياف يأيت يف العربية ٔتعٌت الوضوح والظهور والكشف عن حقيقة الشيء ،2نقوؿ باف الشيء
إذا ُك ِشف واتضح وظهر ،ومنو بانت املرأة عن زوجها إذا اتضح فراقها عنو بالطبلؽ ،قاؿ ابن
ِ
ِ
منظور " :والبيا ُف :ما بػ ِ
اجلَ ْم ُع
ُتَ ،و ْ
ضح ،فَػ ُه َو بَػ ٌ
ُت بِو الشيءُ م َن الدَاللَة وغ َِتىا ،وبا َف الشيءُ بَياناً :ات َ
َ َ َُ
4
أَبيِناء" 3وقاؿ ابن فارس " :الباء والْياء والنو ُف أَصل و ِ
اح ٌدَ ،وُى َو بػُ ْع ُد الش ْي ِء َوانْ ِك َشافُوُ "  ،وعلى ىذا
ٌَْ
ََََُُ
ْ ُ
ِ
َّاس و ُىدى ومو ِعظَةٌ لِل ِ
ين ﴾ 5أي ىذا قرآف فيو كشف
املعٌت جاء يف قولو تعاىل ﴿ :ىذا بَيا ٌن للن ِ َ ً َ َ ْ
ْمتَّق َ
ُ
ألخبار األمم املكذبة وتوضيح ألحواهلا ،وإظهار ألحكاـ اإلسبلـ للناس عامة ،وتسمية القرآف بالبياف
ملا فيو من أخبار وأحكاـ واضحة للناس عامة.
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- 1ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،132واملنهاج يف ترتيػب اْلجػاج ،البػاجي ،ص ،214واألصػوؿ٘ ،تػاـ حسػاف ،ص204
ويف أدلػػة النحػػو ،عفػػاؼ حس ػانُت ،ص ،159وأصػػوؿ النحػػو دراسػػة يف فكػػر ابػػن األنبػػاري ،حممػػد سػػامل صػػاحل ،414 ،واع ػًتاض
النحويُت للدليل العقلي ،السبيهُت ،ص.93
 - 2ينظر :مادة"بُت" يف :لساف العرب ،ابن منظور ،67/13 ،والقاموس ا﵀يط ،الفَتوزآبادي ،1182/1 ،وتاج اللغػة وصػحاح
العربية ،اجلوىري.2083/5 ،
3
ُت" يف :لساف العرب ،ابن منظور.67/13 ،
ينظر مادة" بػَ ََ - 4معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس.327/1 ،
 - 5آؿ عمراف ،اآلية.138 :
 - 6ينظر :جامع البياف ،الطربي ،232/7 ،وزاد املسَت ،ابن اجلوزي ،328/1 ،ا﵀رر الػوجيز ،ابػن عطيػة ،512/1 ،والكشػاؼ
الزخمشري.418/1 ،
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وأما "العلة" فتطلق يف اللغة على معاف كثَتة ،منها السبب ،واْلدث ،واملرض ،1واألمر املغَت
للشيء ومنو مسي املرض علة ،ألنو يغَت حالة اجلسم من الصحة ،والقوة والنشاط إىل الضعف
والسقم ،وعلى ىذا املعٌت جاء قوؿ الشاعر:
2
عليل
الناس بالتقى * ٌ
طبيب يداوي َ
وغَتُ تقي يأمر َ
الناس وىو ُ

ب -اصطالحا :يقصد ببياف العلة إبراز علة اْلكم عند اخلبلؼ ،ألف األحكاـ النحوية مرتبطة

بعللها ،فيجعلوف وجود العلة دليبل على وجود اْلكم وثباتو ،وىو ما يسمى "الطرد" وجيعلوف غياب
العلة وعدـ بياهنا كوصف منضبط يف املسألة أو القضية دليبل على عدـ وجود اْلكم وىو ما يسمى
"العكس" ،3ومن ىنا قرر النحاة على غرار ما سار عليو الفقهاء قبلهم أف" :اْلكم يدور مدار علتو
وجودا وعدما" ،4أي أف أساس األحكاـ وجود العلل يف النفي أو اإلثبات.

-2حجيتو:
جعل ابن األنباري االستدالؿ ببياف العلة أحد أدلة النحو اليت ذكرىا يف باب ما يلحق بالقياس
5
دليبل
من وجوه االستدالؿ  ،وجعلو دما يكثر التمسك بو ،كما ذكر فيو " :أف بياف العلة قد يكوف ً
ستدؿ بو ويعتمد عليو عند اخلبلؼ يف إثبات أي حكم من األحكاـ النحوية أو نفيو؛ فيكوف وجود
يُ َ
دليبل على نفي اْلكم وعدـ وجوده.
العلة دلي ًبل على وجود اْلكم ،ويكوف عدمها ً

-3أقسامو:

قسمو علماء األصوؿ إىل قسمُت ،6وقد سار النحاة 7على طريقة الفقهاء فجعلو ابن األنباري
قسمُت ،فهو يأيت على وجهُت يف االستدالؿ.
يبُت علة اْلكم ويستدؿ بوجودىا يف موضع اخلبلؼ؛ ليوجد هبا اْلكم.
-الوجو األول :أف ّ

 - 1ينظر مادة "علل" يف :لساف العرب ،ابن منظور.471/11 ،
 - 2البيت منسوب لسعيد الواعظ ،ينظر :الدر الفريد وبيت القصيد ،حممد بن أيدمر املستعصمي.270/10 ،
 - 3ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص ،204وكشاؼ اصطبلحات الفنوف ،التهانوي.221/1 ،
 - 4ىذه قاعدة أصولية ،طبقها الفقهاء على الفروع الفقهية للمسائل الشرعية وطبقهػا النحػاة كقاعػدة أصػولية يف االسػتدالؿ عنػد
اخلبلؼ ،ينظر :إعبلـ املوقعُت ،ابن القػيم ،80/4 ،298 ،90/1 ،وموسػوعة القواعػد الفقهيػة ،حممػد صػدقي آؿ بورنػو56/2 ،
وملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،132واالقػًتاح ،السػيوطي ،ص ،139واألصػوؿ٘ ،تػاـ حسػاف ،ص ،204وأصػوؿ النحػو عنػد ابػن
مالك ،خالد سعد شعباف ،ص.261
 - 5ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.132
 - 6ينظر :املنهاج يف ترتيب اْلجاج ،أبو الوليد الباجي ،ص.214
 - 7ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص ،139واألصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص ،204ويف أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص.159
032

1

يبُت علة اْلكم مث يستدؿ بعدمها يف موضع اخلبلؼ؛ ليعدـ اْلكم".
-الوجو الثاني :أف ّ

وأراه ديثل لكل من الوجهُت السابقُت كما يلي:
فأما االستدالؿ بوجود العلة على وجود اْلكم ديثل لو بقولو " :أف يستدؿ من أعمل اسم
الفاعل إذا كاف ٔتعٌت املاضي فيقوؿ " :إمنا عمل اسم الفاعل يف حمل اإلمجاع جلريانو على حركة الفعل
2
عامبل".
وسكونو ،وىذا جا ٍر على حركة الفعل وسكونو فوجب أف يكوف ً
3
يعرض ابن األنباري يف املثاؿ السابق مسألة إعماؿ اسم الفاعل ،وقد ناق النحاة ىذه املسألة
فجوزوا إعماؿ اسم الفاعل إذا كاف للحاؿ أو لبلستقباؿ؛ وجعلوا علة ىذا اجلواز الشبو ،فاسم
الفاعل يوافق الفعل املضارع ويشتبو معو لفظا ومعٌت ،فأما اللفظ فهو يشًتؾ معو يف ِعدة اْلروؼ
باعي اْلروؼ ،ثانيهما
ضاىي (يَ ْ
السكوف ،فػ (ضارب) يُ َ
ض ِر ْ
وىيئة اْلركة و ّ
ب) يف كوف كل منهما ُر ّ
متحرؾ4؛ و ّأما مشاهبتو لو يف املعٌت فاملقصود هبا الداللة الزمنية ،فكل منهما داؿ
ساكن ،وما عداه ّ
على اْلاؿ أو االستقباؿ ،فلما اشتبها من ىذين الوجهُت ،عمل ىذا االسم عملو يف اْلاؿ
واالستقباؿ.
أماّ إذا كاف اسم الفاعل ٔتعٌت ماضي فقد ذىب مجهور النحويُت من البصريُت والكوفيُت 5إىل
أمس"؛ بل جيب أف يقاؿ" :ىذا ضارب ز ٍ
يد ِ
يدا ِ
أمس"
أنو ال جيوز إعمالو؛ فبل جيوز" :ىذا
ضارب ز ً
ٌ
ُ
باإلضافة على سبيل الوجوب؛ ألنو فقد الشبو بالفعل املضارع يف املعٌت .قاؿ ابن يعي يف شرح
ِ
وبُت املاضي ،أال ترى أف
املفصلّ " :أما إذا كاف ٔتعٌت املاضي ،فإنك ال تُػ ْعملو ،إذ ال مضارعةَ بينو ّ

 - 1ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.132
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.132
 - 3ينظر ىذه املسألة يف :شرح املفصل ،ابن يعي  ،100/4 ،واملرٕتل ،ابن اخلشاب ،239 ،237/1 ،واألصوؿ ،ابػن السػراج
 ،125/1وحاشية الصباف على شرح األ وين ،444/2 ،ومهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع ،السيوطي ،70/3و٘تهيد القواعد بشرح
تسهيل الفوائد ،ناظر اجلي .2739/6 ،
 - 4ينظر تفسػَت ىػذه العلػل يف :شػرح ابػن عقيػل علػى األلفيػة ،106/3 ،وشػرح املفصػل ،ابػن يعػي  ،99/4 ،واللمحػة يف شػرح
امللحة ،حممد ابن حسن ابن الصائ .341/1 ،
ضارب
 - 5خالف الكسائي مجهور النحاة يف ىذه املسألة وقاؿ ّتواز إعماؿ اسم الفاعل إذا كاف ٔتعٌت املاضي ،وأف يُقاؿ" :ىذا
ٌ
ط ِذراعي ِو بِالْو ِص ِ
ِ
يد"[ ،الكهف اآلية ]18 :ووجو اجلمهور معٌت ىػذه اآليػة علػى أهنػا
زً
يدا أمس" ،و ّ
"وَك ْلبُػ ُه ْم بَاس ٌ َ َْ َ
احتُ بقولو تعاىلَ :
حكايػػة حػاؿ ماضػػية وأبطلػوا مػػذىب الكسػػائي ،ينظػػر :البحػػر ا﵀ػػيط ،أبػػو حيػػاف ،154/7 ،والكشػػاؼ ،الزخمشػػري.709/2 ،
وشرح املفصل ،ابن يعي  ،100/4 ،والدر املصوف ،السمُت اْلليب.460/7 ،427/3 ،435/1 ،
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ِ
عمرا
ب" ،وال مثلَو يف حركاتو وسكناتو ،فلذلك ال تقوؿ" :زي ٌد
"ضاربًا" ليس على عدد َ
ٌ
"ضَر َ
ضارب ً
أمس" ،وال ِ
ُح ٍد".1
ْ
"وحشى قاتل محََْزَة يَػ ْوَـ أ ُ
أالحظ أنو ملا انتفت علة املشاهبة انتفى معها اْلكم ،وبطل العمل يف املاضي الذي كاف جائزا
عدـ اْلكم.
يف املضارع ،وىذا معٌت قولو :أف يستدؿ َبع َد ِمها ليُ َ
وبعد تفصيل القوؿ يف املثاؿ األوؿٕ ،تدر اإلشارة إىل توضيح املثاؿ املتعلق بالوجو الثاين :وىو
االستدالؿ بنفي العلة على نفي اْلكم؛ فمثالو" :أف يستدؿ من أبطل عمل "إ ْف" املخففة من الثقيلة؛
فيقوؿ :إمنا عملت "إف" الثقيلة لشبهها بالفعل ،وقد عدـ ىذا الشبو بالتخفيف؛ فوجب أال تعمل".2
يناق ابن األنباري يف ىذا املثاؿ مسألة عمل إف املخففة من الثقيلة ،فإف كاف األصل يف عملها
وىي ثقيلة ،فتنصب املبتدأ ويسمى امسا هلا وترفع اخلرب ويكوف خربا هلا ،فهذا ما ال خبلؼ فيو بُت
النحاة العرب ،أل ّف ىذا العمل مربوط بعلة مشاهبة إف بالفعل من جهيت اللفظ واملعٌت وأىم أوجو
3
الشبو تتمثل فيما يلي:
 كوهنا موضوعة على ثبلثة أحرؼ كما أف أغلب األفعاؿ موضوعة على ثبلث أحرؼ. -أهنا مبنية على الفتح كما أف الفعل املاضي مبٍت على الفتح.

 أهنا ٗتتص بالدخوؿ على األمساء كما أف األفعاؿ ٗتتص بالدخوؿ. أهنا تدخل عليها نوف الوقاية مثل :إنٍت ،وكأنٍت ،ولكنٍت والفعل كذلك ،تقوؿ :أفهمٍت ،وعلمٍت. يتصل هبا املضمر املنصوب ،ويتعلق هبا كتعلقو بالفعل؛ تقوؿ :إنو ،وإهنا ،وإنك ،وإنٍت ،كما تقوؿ:أكرمتو ،وأكرمتها ،وأكرمتك ،وأكرمتٍت.
كوهنا تشتمل معاين األفعاؿ؛ فمعٌت "إف" و"أف" :حققت ،ومعٌت "كأف" :شبهت ،ومعٌت:"لكن" :استدركت ،ومعٌت "ليت"٘ :تنيت ،ومعٌت "لعل" :ترجيت.
وىذا كلو حمل اتفاؽ بُت النحاة أف عملها ثابت كوهنا ثقيلة ،أما إذا خففت فمحل خبلؼ يف
إعماهلا ْتيث ذمد من يعملها ومن يهملها ،والوجهاف مذكوراف يف كتب النحو مها:

 - 1ينظر :شرح املفصل ،ابن يعي .99/4 ،
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.132
 - 3ينظر أوجو الشبو يف :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،159/1 ،وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ابن ىشاـ.313/1 ،
034

األول :إبقاؤىا على ما كانت عليو من اإلعماؿ ،وىو قليل يف لساف العرب.

1

الثاني :إمهاهلا ،وىو األكثر.
وسبب اخلبلؼ بُت النحاة كما بدا يل يدور حوؿ علة الشبو ،ىل ىي باقية بعد التخفيف فيبقى
عملها؟ أـ أ ّف علة الشبو عدمت بالتخفيف وعليو ال تعمل إذا كانت خمففة؟ وعليو ديكن حصر
اخلبلؼ يف مذىبُت كما يأيت:

صرح بو يف
 ذىب جمهور البصريين أف التخفيف ال يبطل عملها ،وىو مذىب ابن األنباري ّاإلنصاؼ ،وأسرار العربية ،والبياف2ودليلهم يف ذلك :ىو أهنا عملت ألهنا أشبهت الفعل ،وٗتفيفها ال
يزيل شبهها بالفعل؛ ألف التخفيف حذؼ ،واْلذؼ عارض ،واألصل ىو اإلثبات؛ فا﵀ذوؼ يف
ؼ منو بعض
مثل ىذا كأنو مل حيذؼ إذ حذفو ال يضر ،وألهنا إذا "خففت صارت ٔتنزلة فعل ُح ِذ َ
ِ
"ع الكبلـِ ،
األمَر" وما أشبو
حروفو وذلك ال يبطل عملو ،أال ترى أنك تقوؿِ :
وش الثوبَ ،وؿ ْ
ذلك"3وعليو فعلة الشبو ال تزاؿ باقية على مذىب البصريُت وماداـ الشبو باقيا فاْلكم باقيا أيضا.
 -وذىب نحاة الكوفة إىل اختيار وجو اإلمهاؿ؛ ألف العلة اليت من أجلها عملت "إف" ىو شبهها

يبق مبناىا كمبٌت الفعل
بالفعل يف املبٌت واملعٌت -كما سبق -وقد عدـ الشبو بالتخفيف؛ إذ مل َ
دليبل ينتفي بو حكم من األحكاـ :وىو
فوجب انتفاء إعماهلا النتفاء العلة ،وبذلك يكوف بياف العلة ً
إعماؿ "إ ْف" املخففة عمل "إف" املثقلة ،وىذا ىو الذي قصده ابن األنباري ،والذي أراه مناسبا يف
ىذه املسألة ىو العمل ٔتقتضى مذىب البصريُت وذلك ألمرين اثنُت:
-األول :أ ّف الدليل العقلي الذي أورده ابن األنباري من حيث بقاء العلة بعد اْلذؼ ال خيل باملعٌت

وال يبطل العمل قياسا على األفعاؿ اليت مثل هبا عاملة بعد اْلذؼ ،وعليو فالعلة باقية ،وىي تتمثل
يف تأثَت ىذه الكلمات وإف خففت.

الثاني :قد ورد يف كبلـ ا﵁ تعاىل ،ويف كبلـ العرب الفصيح ما يقوي مذىب البصريُت من عمل إفك أَ ْع َمالَ ُه ْم ﴾ 4وذلك يف قراءة من قرأ
َّه ْم َربُّ َ
املخففة فمن القرآف قولو تعاىلَ ﴿ :وإِ ْن ُك ِّال لَ َّما لَ َيوفّْين ُ

1
فقل العمل * وتلزـ البلـ إذا ما ٘تهػل .قػاؿ ابػن عقيػل" :إذا خففػت إف
 ّعرب ابن مالك عن ذلك بقولو يف ألفيتو :وخ ّففت إ ّف ّ
فػػاألكثر يف لسػػاف العػػرب إمهاهلػػا" ،ينظػػر :شػػرح ابػػن عقيػػل علػػى األلفيػػة ،377/1 ،والتػػذيل والتكميػػل شػػرح كتػػاب التسػػهيل ،أبػػو
حياف.142/5 ،
 - 2ينظر :اإلنصاؼ ،166/1 ،وأسرار العربية ،ابن األنباري ،ص ،328والبياف ،ابن األنباري.29/2 ،
 - 3اإلنصاؼ ،ابن األنباري.168/1 ،
 - 4ىود ،اآلية.111 :
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بالتخفيف ،وىي قراءة نافع وابن كثَت ،وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف "إف" وتشديد "ملا" 1فهذه
القراءة املتواترة الصحيحة تدؿ على قوة كبلـ البصريُت ألهنا عملت مع التخفيف.
3
ّأما الفصيح من كبلـ العرب فقد ورد قوؿ الشاعر:
إين َز ِعيم يا نػُويػ ...ػ َقةُ إِ ْف ِأمْن ِ
ت ِم َن الْرَز ِاح
ّ ٌ َ َْ
وَذمو ِ
ت ِم ْن َعَر ِ
اح
ض املنُوِ ...ف ِم َن الْ َع ِش ّي َإىل الْصبَ ِ
َ َْ
َ
طُت بِبلَ َد قَػ ْوٍ ...ـ يَػ ْرتَػعُو َف ِم َن الْطبلَ ِح
أف تَػ ْهبِ َ

2

ففي قولو" :أف هتبطُت" حيث أعمل "أف" املخففة عمل "أف" الثقيلة فرفعت امسا هلا وىو كاؼ
اخلطاب ا﵀ذوؼ ،أو ضمَت الشأف ،ونصبت مجلة "هتبطُت" ،ومل يفصل بُت "أف" وخربىا أي
فاصل.4
ثانيا -االستدالل بالعكس:

يعد االستدالؿ بالعكس من أبرز األدلة النحوية اليت استخدمها النحاة يف اجلدؿ النحوي ،وقد
عرب عنو الفقهاء بقياس العكس ،5ولذا فإف أغلبهم عده ضمن أنواع القياس ومل يفرده استقبلال ،6دما
جعل كبلمهم يف اجلانب النظري هلذا الدليل قليبل جدا يكاد يكوف غائبا ،7ومع ذلك فإين أجد كبل
 - 1ينظػػر :اْلجػػة يف الق ػراءات السػػبع ،ابػػن خالويػػو ،ص ،190واْلجػػة للق ػراء السػػبعة ،أبػػو علػػي الفارسػػي ،380/4 ،والنشػػر يف
القراءات العشر ،ابن اجلزري.290/2 ،
 - 2تعرض عباس حسن هلذه اآلية يف موسوعتو النحوية" ،النحو الوايف" وأعرب اآليػة بكػل روايتهػا بتخفيػف إف وتثقيلهػا وتشػديد
امليم من ملا وٗتفيفها مث قاؿ" :واألحسن اعتبار "ملا" حرؼ جزـ ،واجملػزوـ حمػذوؼ ،والتقػدير" :وإ ّف كػبل ملػا يػُ َوفػ ْػوا أعمػاهلم" ،ينظػر:
النحو الوايف ،عباس حسن.677/1 ،
 - 3األبيػػات نسػػبها الف ػراء يف معػػاين القػػرآف لقاسػػم ابػػن معػػن قاضػػي الكوفػػة ،ينظػػر :معػػاين القػػرآف ،الف ػراء ،136/1 ،ووردت يف
أغلب مصادر اللغة والنحو ببل نسبة ،ينظر :شرح األ وين على األلفية ،323/1 ،واملقاصد النحوية يف شرح شواىد األلفية ،بدر
الدين العيٍت ،76/2 ،وشرح املفصل ،ابن يعي  ،214/4 ،ولساف العرب ،ابن منظور مادة"طلح" ،532/2 ،وٗتليص الشواىد
وتلخيص الفوائد ،ابن ىشاـ.389/1 ،
 - 4ينظر ىذا التوجيو اإلعرايب يف :شػرح األ ػوين علػى األلفيػة ،324/1 ،وشػرح املفصػل ،ابػن يعػي  ،214/4 ،و٘تهيػد القواعػد
بشرح تسهيل الفوائد ،ناظر اجلي .1379/3 ،
 - 5ينظر :فيض نشر االنشراح من روض طي االقًتاح ،حممد ابن الطيب الفاسي.1068/2 ،
 - 6ومن ىؤالء ابن األنباري مل يذكره مستقبل كما فعل مع التقسيم ،واألوىل ،ولوال ما ذكره السيوطي يف االقًتاح ملا وجدنا حديثا
مستقبل لو عن ىذا الدليل .
 - 7ينظر :قياس العكس حقيقتو وحكمػو ،سػعد بػن ناصػر الشػًتيْ ،تػث منشػور يف جملػة جامعػة أـ القػرى ،لعلػوـ الشػريعة واللغػة
العربية وآداهبا ،عدد  ،28اجمللد  ،16شواؿ 1424ىػ .ص.434
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من النحاة والفقهاء قد استخدموا االستدالؿ بالعكس كثَتا يف اجلدؿ النحوي والفقهي األصويل
كجانب عملي تطبيقي هلذا الدليل ،ومنهم ابن األنباري ،يف دراستو النحوية ،دما جعل بعض
1
املعاصرين يهتم هبذا النوع من الدليل عند ابن األنباري ويفرد لو ْتثا مستقبل.
وعليو سأختصر الكبلـ يف ىذا املوضوع نظرا ملا استوعبو البحث املتقدـ من قضايا رموية تتعلق
بقياس العكس عند ابن األنباري.
-1تعريفو:

أ-لغة :العكس ىو نقيض املثل ،تقوؿ ىذا عكس ىذا أي نقيضو وضده ،والعكس ردؾ الشيء إىل
أولو ،ومنو قوهلم عكس الدابة إذا جذب رأسها إليو لًتجع إىل ورائها القهقرى ،وانعكس الش ْيء ْارتَد
2
ِ
آخره على أَولو وانقلب.
ب-اصطالحا :عرفو علماء األصوؿ "أنو انعداـ اْلكم النعداـ العلة ،ويذكر على أنو خبلؼ

الطرد" 3وقد اختلفت عبارات األصوليُت يف حده وتعريفو ،4فمنها قوهلم " :إثبات نقيض اْلكم يف
6
غَته الفًتاقهما يف علة اْلكم" ،5وقوهلم" :إثبات عكس الشيء ملثلو لتعاكسهما يف العلة".

 - 1كتػػب يف ىػػذا املوضػػوع الباحػػث حممػػد بػػن علػػي العمػػري رسػػالتو للػػدكتوراه بعنػواف :قيػػاس العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي عنػػد أيب
الربكات األنباري ،وقد قدـ الباحث يف رسالتو دراسة وصفية نظرية لبلستدالؿ بالعكس عند ابػن األنبػاري ،مث أتبػع دراسػتو النظريػة
بدراسػػة تطبيقيػػة يف بػػاب مسػػتقل مػػن أب ػواب الرسػػالة ،حيػػث أشػػبع املوضػػوع بػػذكر األمثلػػة والش ػواىد فجمػػع يف عملػػو بػػُت اجلانػػب
النظري واجلانب التطبيقي ،فاستطاع أف يوضح أمهية ىذا الدليل العقلي يف اجلدؿ النحػوي عنػد ابػن األنبػاري ،فػأورد مػا اسػتدؿ بػو
رماة الكوفة ورماة البصرة هبذا الدليل مث ناقشها وحللها ،ينظر :قيػاس العكػس يف اجلػدؿ النحػوي عنػد ابػن األنبػاري رسػالة دكتػوراه
يف النحو والصرؼ ،إعداد الطالب :حممد بن علي العمري ،إشراؼ الدكتور :سلماف بن إبراىيم العايد ،كلية اللغػة العربيػة ،جامعػة
أـ القرى مكة املكرمة ،اململكة العربية السعودية1429 ،ىػ ،ينظر :الرسالة املذكورة ص.643 ،375 ،189
 -2ينظػػر مػػادة "عكػػس" يف :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،146/6 ،ومعجػػم مقػػاييس اللغػػة ،ابػػن فػػارس ،107/4 ،وهتػػذيب اللغػػة
األزىري  ،194/1وتاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوىري.951/3 ،
 - 3ينظ ػػر ى ػػذا التعري ػػف يف :اإلحك ػػاـ يف أص ػػوؿ األحك ػػاـ ،اآلم ػػدي ،235/3 ،واملستص ػػفى ،الغ ػ ػزايل ،316/2 ،والتعريف ػػات
اجلرجاين ص ،153واْلدود يف األصوؿ ،الباجي ،ص ،124واعًتاض النحويُت للدليل العقلي ،عبد ا﵁ السبيهُت ،ص.87
 - 4نقػػل الػػدكتور حممػػد بػػن علػػي العمػػري ،تعريفػػات عديػػدة زادت عػػن إحػػدى عشػػرة تعريفػػا أخػػذىا مػػن مصػػادر أصػػوؿ الفقػػو مث
نقدىا ،لَتكب يف األخَت تعريفا اختاره لنفسو ،ينظر :قيػاس العكػس يف اجلػدؿ النحػوي عنػد ابػن األنبػاري ،حممػد بػن علػي العمػري
ص 192وما بعدىا
 - 5البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو ،بدر الدين الزركشي.46/5 ،
 - 6نشر البنود على مراقي السعود ،عبد ا﵁ بن إبراىيم الشنقيطي.256/2 ،
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وآخر ما وصلنا من التعاريف اجلامعة 1هلذا االستدالؿ ىو تعريف الدكتور حممد مجيل العمري يف
رسالتو قياس العكس ،فقد عرفو بقولو" :أف يثبت املستدؿ يف الفرع عكس حكم األصل ،لوجود
فارؽ بينهما يف الزـ من لوازمو ،أو لثبوت فساد اْلكم ْتكم ذلك األصل يف الفرع" 2فهذا التعريف
وإف وصفتو بالتعريف اجلامع من حيث املعٌت ،إال أنو ال يسلم ىو من النقد أيضا ،لكونو جاء مسهبا
يف العبارة طويبل يف أجزائو ،على خبلؼ ما ىو موجود ومتعارؼ عليو يف مصادر التعاريف واْلدود
3
اليت تُعرؼ عند صياغة تعاريفها بالدقة واالختصار.
 -2حجيتو:

جعل النحاة قياس العكس حجة فيما يستدؿ بو من األدلة العقلية ،اليت يكوف حكمها مأخوذ
بالنظر واالستنباط واالجتهاد العقلي ،4وعليو فقد أمجعوا على االستدالؿ بو يف العقليات 5مث اختلفوا
يف كونو شرطا لصحة العلة ،ألهنم اختلفوا يف جواز تعليل اْلكم الواحد بأكثر من علة 6قاؿ ابن
األنباري" :اعلم أف العلماء اختلفوا يف ذلك فذىب األكثروف إىل أنو شرط يف العلة" ،7مث صرح
ٔتذىبو يف املسألة قائبل " :وإمنا وجب أف يكوف العكس شرطًا يف العلة؛ ألف ىذه العلة مشبهة بالعلة
مشبها هبا".8
العقلية ،والعكس شرط يف العلة العقلية ،فكذلك ما كاف ً
واملبلحظ أف ابن األنباري قاؿ ْتجية قياس العكس ،متبعا يف ذلك اجلمهور من علماء
األصوؿ وخاصة الشافعية فقد نقل عن علماء األصوؿ الشافعية القوؿ بالعكس واإلنكار على من
أبطلو قاؿ الغزايل" :واختلفوا يف اشًتاط العكس يف العلل الشرعية ،وىذا اخلبلؼ ال معٌت لو .. .لكنّا
نقوؿ إف مل يكن للحكم إال علّة واحدة فالعكس الزـ ،9".وقاؿ الزركشي" :اختلف أصحابنا يف

 - 1وصػفت ىػػذا التعريػػف بكونػو جػػامع ألمػػور منهػا ،أنػػو متػػأخر عنهػا بكثػػَت فلػػذلك قرأىػا واسػػتفاد مػػن نقػد السػػابقُت هلػػا وأعطػػى
ِ
ت ،فيكوف من باب فضل السابق على البلحق.
مفهوما جامعا على حسب ما نُق َد ْ
 - 2قياس العكس يف اجلدؿ النحوي ،حممد بن علي العمري ،ص.351
 - 3ينظر مثبل :التعريفات ،اجلرجاين ،ص ،153واْلدود األنيقة والتعريفػات الدقيقػة ،زكريػاء األنصػاري ،ص ،83واملعجػم اجلػامع
للتعريفات األصولية ،زياد حممد محيداف ،ص.54
 - 4ينظر :اإلصباح شرح االقًتاح ،ص ،363وفيض االنشراح ،1068/2 ،واألصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص.206
 - 5ينظ ػػر :إحك ػػاـ الفص ػػوؿ يف أحك ػػاـ األص ػػوؿ ،الب ػػاجي ،ص ،605واعػ ػًتاض النح ػػويُت لل ػػدليل العقل ػػي ،عب ػػد ا﵁ الس ػػبيهُت،
ص.88
 - 6ينظر :املستصفى من علم األصوؿ ،الغزايل.342/2
 - 7ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.115
 - 8ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.116
 - 9املستصفى من علم األصوؿ ،الغزايل.344/2 ،
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االستدالؿ بو على وجهُت :أحدمها أنو ال يصح" ،وأصحهما" وىو املذىب أنو يصح .وقد استدؿ
بو الشافعي يف عدة مواضع ،والدليل عليو أف االستدالؿ بالعكس استدالؿ بقياس مدلوؿ على
صحتو بالعكس ،وإذا صح القياس يف الطرد وىو غَت مدلوؿ على صحتو فؤلف يصح االستدالؿ
بالعكس وىو قياس مدلوؿ على صحتو أوىل ،1".وعلى ىذا استخدمو ابن األنباري وحكم ْتجيتو
وخاصة إذا كانت العلة متحدة فإف دليل العكس يصبح ملزما ومن أمثلة األصوؿ النحوية ذات العلة
املتحدة جر املضاؼ إليو ،فإف العامل يف جره حرؼ مقدر ،إذ عدـ تقدير اْلرؼ ينتُ عنو عدـ اجلر
ِ
باإلضافة ،2وقد وضح ذلك العكربي بقولو" :وأما جر الث ِاين باألوؿ فؤلف ِْ
اجلر
اإل َ
ضافَة تقدر ْترؼ ّ
ولكنو حذؼ ليحصل التخ ِ
اْلَْرؼ فَعمل عملو َك َما ْيعمل ِاال ْسم
صيص أَو التػ ْع ِريف فناب االسم َعن ْ
ْ
اإلضافَة تَػ ْق ِدير حرؼ على ِ
ِ
ِ ِ
جهة التضمن إ ْذ لَو كاف َك َذلِك ألوجب
س ِيف ِْ َ
عمل الْف ْعل يف َم َواضع َولَْي َ
3
الْبناء".
وىكذا نبلحظ أف النحاة العرب قد استخدموه دليبل على كثَت من األحكاـ النحوية ،4دما يؤكد
قوة حجيتو عندىم ،بل إ ّف بعضهم يرى أف ال يعتمد من العلل النحوية إال ما كاف كالعلل العقلية
5
عند املناطقة مطردا منعكسا وىو ما ذىب إليو السهيلي يف أماليو.
-3مثالو:

من األمثلة اليت يعرضها النحاة كمثاؿ يستدؿ بو على حجية العكس ،اجلدؿ الذي وقع بُت
البصريُت والكوفيُت يف العامل الذي ينصب الظرؼ الواقع يف اجلملة االمسية من قولنا :زيد أمامك
فإف أمامك منصوب باخلبلؼ عند الكوفيُت وحجتهم كوف اخلرب يكوف ىو عُت املبتدأ يف قولك :زيد
 - 1البحر ا﵀يط يف أصوؿ الفقو ،بدر الدين الزركشي.46/5 ،
 - 2ينظر :األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية ،حممد فبلح حممد الغزاؿ ،ص.39
 - 3ينظر :اللباب يف علل البناء واإلعراب ،العكربي.388/1 ،
 -4ومنهػػا علػػى سػػبيل املثػػاؿ :اسػػتدالؿ البصػريُت علػػى أف الػواو واأللػػف واليػػاء يف األمسػػاء السػػتة ومجػػع املػػذكر السػػامل دالئػػل إعػراب
وأبطلوا بقياس العكس كوهنا حػرؼ إعػراب ،ومنهػا اسػتدالهلم أف االسػم الواقػع بعػد لػوال يرتفػع باالبتػداء وأبطلػوا كػوف لػوال رافعػة لػو
وىػػي مسػػائل كثػػَتة تتبعهػػا حممػػد بػػن علػػي العمػػري يف ْتثػػو الػػذي ذكرت ػو سػػابقا ،يف البػػاب الثػػاين حيػػث جعػػل فصػػل اسػػتدالالت
الكػػوفيُت بقيػػاس العكػػس دراسػػة وتقوديػػا ،وفصػػبل ثانيػػا عػػرض فيػػو اسػػتدالالت البصػريُت ،مػػع املناقشػػة وتتبػػع اآلراء ،ولتبػػع األحكػػاـ
النحويػػة املبنيػػة علػػى العكػػس ،ينظػػر :قيػػاس العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي ،حممػػد بػػن علػػي العمػػري ،ص ،639وأمػػايل السػػهيلي ،عبػػد
الرمحاف بن عبد ا﵁ األندلسي ،املعروؼ بالسهيلي ،ص ،20واالقًتاح ،السيوطي ،ص ،138وملػع األدلػة ،ابػن األنبػاري ،ص115
واإلنصاؼ ،ابن األنباري.198/1 ،
 - 5ينظر :أمايل السهيلي ،عبد الرمحاف بن عبد ا﵁ األندلسي ،املعروؼ بالسهيلي ،ص.20
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قائم ،فإ ّف زيد ىو القائم ،ولذلك استحق الرفع ،بينما إذا قلنا زيد أمامك أو زيد عندك ذمد اخلرب يف

اجلملتُت ال يدؿ على ما دؿ عليو املبتدأ إذ بُت الركنُت خبلؼ ألف الظرؼ يف اجلملتُت ال يدؿ على
املبتدأ ،وملا كاف كذلك نصب على اخلبلؼ ،1وقد أبطل ابن األنباري ىذه اْلجة العقلية مستدال
على فسادىا بالعكس؛ ألنو لو كاف عامل النصب يف الظرؼ ىو اخلبلؼ لكاف من الواجب أف
يكوف املبتدأ منصوبًا؛ وال أحد قائل بو ،وألف اخلبلؼ ال يتصور من واحد ،فقاؿ" :أما قوهلم "إف
خرب املبتدأ يف املعٌت ىو املبتدأ ،وإذا قلت "زيد أمامك ،وعمرو وراءؾ" فأمامك ليس ىو زيد ،ووراءؾ
ليس ىو عمرو ،فلما كاف خمال ًفا لو وجب أف يكوف منصوبًا على اخلبلؼ" قلنا :ىذا فاسد؛ وذلك
أيضا جيب أف يكوف منصوبًا
ألنو لو كاف املوجب لنصب الظرؼ كونَوُ خمال ًفا للمبتدأ لكاف "املبتدأ" ً
ألف املبتدأ خمالف للظرؼ كما أف الظرؼ خمالف للمبتدأ؛ ألف اخلبلؼ ال يتصور أف يكوف من واحد
وعمرا وراءؾ" وما أشبو ذلك
وإمنا يكوف من اثنُت
فصاعدا؛ فكاف ينبغي أف يقاؿ "ز ً
ً
يدا أمامك" ً
دؿ على فساد ما ذىبوا إليو".2
فلما مل جيز ذلك ّ
والذي الحظتو يف استخداـ العكس عند ابن األنباري ،ما يأيت:
 جعلو حجة عقلية حمضة على خبلؼ األدلة األخرى ،فقد يكوف أساسها االختبلؼ يف الدليلاملسموع من حيث قبولو أورده أو تأويلو أما العكس فهو إبطاؿ حكم عن طريق العقل كليّة.
 تأثّر يف ىذا التدليل ٔتذىبو الفقهي ،فاحتذى حذو أئمة الشافعية يف أصوؿ الفقو ،إذ ال تكاد ٕتدفرقا بُت ما استدلوا بو يف املسائل الفقهية بدليل العكس ،3وبُت ما استدؿ بو ابن األنباري يف مسائل
النحو ،وتأكد يل ىذا بعدما وقفت على كبلـ بعض الدارسُت ألصولو ،4حيث أبرز أنو يف عدد كبَت
 - 1املقصود باخلبلؼ ىو :اخلبلؼ يف الداللة واملعٌت ويقصد بو املخالفة بُت اخلرب واملبتدأ يف املعٌت ،فإف معٌت الظرؼ ال ديكن أف
حيمل معٌت االسػم ،فهنػاؾ فػرؽ بػُت اخلػرب يف قػائم ،وجػالس ،صػافية ،يف قولنػا :زيػد قػائم وعمػر جػالس والسػماء صػافية ورمػو ذلػك
فكلها أمثلة تؤكد معٌت أف املبتدأ ىو اخلرب ،وىذا املعٌت غَت موجود يف الظرؼ عندؾ أمامك  ،...فلما خالف املبتدأ اخلرب يف املعٌت
كاف عامل النصب معنوي مساه الكوفيُت اخلبلؼ ،ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص.206
 - 2ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.198/1 ،
 - 3ينظػػر األمثلػػة الفقهيػػة املسػػتدؿ عليهػػا هبػػذا الػػدليل عنػػد الشػػافعية يف :املستصػػفى ،الغػزايل ،344/2 ،والبحػػر ا﵀ػػيط يف أصػػوؿ
الفقو ،الزركشي ،46/5 ،وقياس العكس حقيقتو وحكمو ،سعد بن ناصر الشًتي ،ص.446
 - 4ينظػػر :قيػػاس العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي ،حممػػد بػػن علػػي العمػػري ،ص ،1210ويقػػوؿ الػػدكتور سػػامل صػػاحل يف كتابػػو أصػػوؿ
النحو يف فكر ابن األنباري "ولعل دراسة ابن األنباري للفقو وأصولو وتفقهو على املذىب الشافعي وتعمقو فيػو إىل درجػة أف يضػع
فيػػو بعػػض املصػػنفات ،كػػاف هلػػا األثػػر األكػػرب يف إتاىػػو إىل التػػأليف يف علػػم أصػػوؿ النحػػو واإلبػػداع فيػػو ،إذ أ ّف الشػػافعية يتميػػزوف
بالبحث املبكر يف علم أصوؿ الفقو "....أصوؿ النحو يف فكر ابن االنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.20
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من املسائل والختيارات النحوية كاف ابن األنباري يأخذىا من كتب أيب إسحاؽ الشَتازي إماـ
الشافعية األوؿ يف عصره ومن أمهها اللمع يف أصوؿ الفقو ،وامللخص يف اجلدؿ ،مث نسُ على منواهلا
مسائل النحو.
ثالثا  -االستدالل بالسبر والتقسيم:

يعػد السػرب والتقسػػيم مػن أىػم وجػػوه االسػتدالؿ العقلػي يف النحػػو العػريب عامػة وعنػػد ابػن األنبػػاري
خاصػػة ،حيػػث اعتػػربه مػػن األدلػػة امللحقػػة بالقيػػاس ،واسػػتخدمو يف توجيػػو الق ػراءات القرآنيػػة يف البيػػاف
واعتمػد عليػو يف مسػائل اخلػبلؼ يف كتابػػو اإلنصػاؼ ،ويعػد مػن األدلػػة املثبتػة لؤلحكػاـ النحويػة بطريػػق
السلب ،فهو يقوـ على اإللغاء وإبعاد األوصاؼ الغَت حمتملة أف تكوف علػة للحكػم ،مػن أجػل إثبػات
األوصاؼ اْلقيقة اْلكم ،وعليو سػأعرض ىػذا الػدليل وأبػُت مفهومػو حجيتػو وأقسػامو ،وشػروطو وىػذا
الدليل مركب من لفظُت ومها :السرب ،التقسيم ولكل منهما معٌت لغوي خاص.
 -1تعريفو :

أ  -السبر لغة :لفظ مأخوذ من اجلذر الثبلثي "سرب" وىو يف اللغة يطلق على معاف متعددة 1منها
التجربة ،نقوؿ سرب ما عنده أي جربو ،ألف السرب التجربة والسربِ :
اج ُكْن ِو األَمر 2وسرب اجلرح
ْ ْ
است ْخر ُ
نظر مقداره وقاسو ،وسرب الشيء سربا َحَزَرهُ وخربه ،كما يطلق على اهليئة واملنظر واجلماؿ ،واألصل
اؿ ،واهلَْيئَةُ اْلَ َسنَةُ" ،3ويطلق ويراد االختبار كما
َص ُل ،والل ْو ُف ،واجلَ َم ُ
واللوف قاؿ الزبيدي" :السْبػ ُر :األ ْ

4
َسبُػَرهُ قَػْبػلَك ،أي
يف قوؿ أيب بكر للرسوؿيف حديث الغار " ،قَ َاؿ لَوُ أَبو بكرَ" :ال تَ ُ
دخ ْلو َحىت أ ْ
أختربه ،5".وعليو فمعاين لفظ السرب يف العربية تدور حوؿ اْلرز والتجربة واملقياس ومعرفة املقدار
واالختبار.

 - 1ينظػػر مػػادة "سػػرب" يف :العػػُت ،اخلليػػل ابػػن أمحػػد الفراىيػػدي ،251/7 ،لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،340/4 ،وهتػػذيب اللغػػة
األزىري  ،284/12وتاج اللغة وصحاح العربية ،اجلوىري ،675/2 ،وتاج العروس ،الزبيدي.488/11 ،
 - 2لساف العرب ،ابن منظور.340/4 ،
 - 3تاج العروس ،الزبيدي.488/11 ،
 - 4ىػذا اْلػػديث مل أعثػػر لػػو علػػى ٗتػريُ هبػػذا اللفػػظ يف مصػػادر اْلػػديث النبػػوي ،وأورده ا﵀ػدث ابػػن كثػػَت بلفػػظ" :والػػذي بعثػػك
بػػاْلق ال تدخلػػو حػػىت أسػػتربئو" .ينظػػر :مسػػند الفػػاروؽ ،ابػػن كثػػَت .673/2 ،وأغلػػب املعػػاجم تػػذكره بلفػػظ" :أسػػربه" ،ينظػػر مػػادة
"سرب" يف :النهاية يف غريب اْلديث ،واألثر ،ابن األثَت ،333/2 ،ولساف العرب ،ابن منظور.340/4 ،
 - 5ينظر :النهاية يف غريب اْلديث واألثر ،ابن األثَت.333/2 ،
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ب  -التقسيم لغة :نصت املعاجم العربية 1على أف التقسيم مأخوذ من القسم مصدر من قسم
اؼ والسُت والْ ِميم أَص َبل ِف ص ِح ِ
َح ُد ُمهَا
الشيء يقسمو قسما ،جزأه ،قاؿ ابن فارس" :الْ َق ُ َ ُ َ ُ ْ
يحاف ،يَ ُدؿ أ َ
َ َ
ٍ 2
ِ
ٍ
وفرقو ،ومنو قولو
وتفرؽ ،وقسمو جزأه ّ
َعلَى َمجَاؿ َو ُح ْس ٍن َو ْاآل َخ ُر َعلَى َْٕت ِزئَة َش ْيء"  ،وانقسم أي ٕتزأ ّ
اء قِ ْس َمةٌ بَ ْي نَ ُه ْم ُك ُّل ِش ْر ٍ
تعاىلَ ﴿ :ونَبّْْئ ُه ْم أ َّ
ض ٌر﴾ 3أي مقسوـ على جزأين يوـ هلم
ب ُم ْحتَ َ
َن ال َْم َ
ويوـ لثمود ،4وقسمت الشيء بُت الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمو ،أي فرقت األنصبة بينهم
5
وأعطيت كل واحد نصيبو وحضو وجزأه ،وعليو "فالتقسيم التفريق".
ج  -اصطالحا :ىو مركب لفظي ،6مأخوذ من كبلـ علماء أصوؿ الفقو ،ويقصد بو يف باب
االستدالؿ عندىم" :حصر األوصاؼ اليت توجد يف األصل واليت تصلح للعلية ،يف بادئ األمر مث
7
إبطاؿ ما ال يصلح منها وتعيُت ما بقي للعلية"
وقد استخدـ النحاة نفس املصطلح حيث يعد ابن جٍت ّأوؿ من تكلم عن التقسيم يف
اخلصائص ،8مث جاء ابن األنباري وذكره فيما يكثر التمسك بو من أنواع االستدالؿ فقاؿ:
"االستدالؿ بالتقسيم قسماف :أحدىا أف تذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق اْلكم هبا فيبطلها مجيعا
فيبطل بذلك قوهلم ،والثاين :أف تذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق اْلكم هبا فيبطلها إال الذي يتعلق
باْلكم بو من جهتو فيصحح قوهلم" ،9وبعده جاء السيوطي واستخدـ املصطلح على أنو وجو من
وجوه االستدالؿ كمسلك من مسالك العلة فقاؿ" :أف يذكر مجيع الوجوه ا﵀تملة مث يسربىا أي

 - 1ينظر :مادة "قسم" يف :لساف العرب ،ابن منظور ،478/12 ،وا﵀كم وا﵀يط األعظم ،ابن سيده.246/6 ،
 - 2معجم مقايس اللغة ،ابن فارس.86/5 ،
 - 3القمر ،اآلية .28 :
 - 4البحر ا﵀يط ،أبو حياف.44/10 ،
 - 5ينظر :مفردات القرآف ،األصبهاين ،ص ،670والصحاح ،اجلوىري.2011/5 ،
 - 6أغلب من تعرض لتعريف ىذا املصطلح عرفػو مركبػا ّتزأيػو السػرب والتقسػيم ،والػبعض أطلػق اجلػزء" السػرب" وحػده أو "التقسػيم"
وحده ،ويريد الكل" فقد استعمل ابن اجٍت التقسيم ،وأغلب علماء األصوؿ يػَُركبُونَوُ ،ينظػر :نشػر البنػود علػى مراقػي السػعود ،عبػد
ا﵁ الشنقيطي.165/2 ،
 - 7ينظػػر :التعريفػػات ،اجلرجػػاين ،ص ،16وإرشػػاد الفحػػوؿ ،الشػػوكاين ،124/2 ،واملهػػذب يف علػػم أصػػوؿ الفقػػو املقػػارف ،عبػػد
الكرمي النملة ،2067/5 ،وحاشية العطار على شرح اجلبلؿ ا﵀لي على مجع اجلوامػع ،العطػار الشػافعي ،313/2 ،وأصػوؿ الفقػو
ابن مفلح ،1268/3 ،وهناية الوصوؿ يف دراية األصوؿ ،صفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي.3361/8 ،
 - 8ينظر :اخلصائص ،ابن جٍت.70/3 ،
 - 9ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.128 ،127
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خيتربىا فيبقى ما يصلح وينفي ما عداه بطريقو" ،1وبقي مصطلح ومعٌت السرب والتقسيم مستخدما

عند النحاة املعاصرين 2من علماء العربية باعتباره مسلكا من مسالك العلة ،أو نوعا من أنواع
االستدالؿ.
 -2حجيتو:

يعترب االستدالؿ بالسرب والتقسيم ،طريق ومسلك من مسالك استخداـ العلة يف اختبار صحة
األحكاـ ،وعليو فهو مرتبط بالقياس ،وىذا دمّا بوأه مكانة عند النحاة وعلماء األصوؿ خاصة
جعلت بعضهم يفرد لو بابا مستقبل كابن جٍت يف اخلصائص والبعض اآلخر يستدؿ بو يف باب
التعليل والقياس ،وابن األنباري جعلو من مجلة االستدالالت امللحقة بباب القياس ،3وهبذا كاف النحاة
النحاة تبعا لعلماء أصوؿ الفقو يف استمداد معاين السرب وتعليل األحكاـ ،حيث جعلوا أصل حجية
السرب والتقسيم يستمد من معٌت عقلي وىو أنو البد لكل معلوؿ من علة فإذا بطلت العلل مجيعها
إال واحدة وجبت أف تكوف صاْلة للسرب والتقسيم ،وهبذا كاف االستدالؿ بالسرب والتقسيم مستخدما
4
كثَتا عند النحاة يف استدالالهتم على األحكاـ من أجل إثباهتا.
 -3مثالو:
مثل لو النحاة ٔتا أورده ابن جٍت يف اخلصائص ذلك كأف تقسم لفظَ ( :م ْرواف) إىل ما حيُتمل
حالو من التمثيل لو فتقوؿ :5ال خيلو من أف يكوف( :فَػ ْعبلَف) أو ( َم ْف َعاالً) أو (فَػ ْع َو ًاال) فهذا ما
يبيحك التمثيل يف بابو ،مثّ يفسد كونو ( َم ْف َع ًاال) أو (فَػ ْع َو ًاال) أهنما مثاالف مل جييئا ،وليس لك أف
(م ْف َو ًاال) أو (فَػ ْع َواف) أو ( َم ْف َواف) أو رمو ذلك ،ألف
تقوؿ يف ٘تثيلو :ال خيلو أف يكوف (فَػ ْع َبلف) أو َ
ىذه ورموىا إّمنا ىي أمثلة ليست موجودة أصبل وال قريبة من املوجودة كقرب (فَػ ْع َواؿ) و( َم ْف َعاؿ) من
 - 1االقًتاح ،السيوطي ،ص.114
 - 2ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص ،195والشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سػيبويو ،خدجيػة اْلػديثي ،ص 343وأصػوؿ النحػو
يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص ،400وأصػوؿ النحػو العػريب ،حممػود أمحػد رملػة ،ص ،132وأصػوؿ التفكػَت النحػوي
علػػي أبػػو املكػػارـ ،ص ،196واع ػًتاض النحػػويُت للػػدليل العقلػػي ،عبػػد ا﵁ السػػبيهُت ،ص ،78ويف أدلػػة النحػػو ،عفػػاؼ حس ػانُت
ص.163
 -3ينظر :ملع األدلة ،بن األنباري ،ص.127
 - 4ينظر :ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،127واالقًتاح ،السيوطي ،ص ،117والتبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء عبد ا﵁
ا﵁ ابن اْلسُت العكربي ،ص ،131واخلصائص ،ابن جٍت.70/3 ،
 - 5ينظػػر أمثلتػػو يف :اخلصػػائص ،ابػػن جػػٍت ،70/3 ،واالق ػًتاح ،السػػيوطي ،ص ،115والش ػاىد وأصػػوؿ النحػػو يف كتػػاب سػػيبويو
خدجية اْلديثي ،ص ،343وأصوؿ النحو العريب ،حممود أمحد رملة ،ص.132
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ِ
ِ
ص َواد) وأف
األمثلة املوجودة ،أل ّف (فَػ ْع َواؿ) أخت( :ف ْعواؿ) مثل( :قرواش) .وأخت (فُػ ْعواؿ) مثل( :عُ ْ
ِ
ِ
وم ْفواف ،وفَػ ْعواف) ال يقرب منو
( َم ْف َعاال) أخت (م ْف َعاؿ) مثلْ ( :حمَراب) ،وأف كل واحد من ( َم ْفبلفَ ،
شيء من أمثلة كبلمهم.
وذمد أبا البقاء يف التبيُت عن مذاىب النحويُت يعرض مسألة اخلبلؼ يف امسية "كيف" مث يدلل
ب
الس ِْرب والتقسيم َ
أوج َ
دليل ّ
على أهنا اسم بالسرب والتقسيم ٓتمسة من األدلة فيقوؿ" :واخلامس :أ ّف َ
باطل
كوهنا امسًا ،وذلك أف يقاؿ :ال ٗتلو (كيف) من أف تكوف امسًا أو فعبلً أو حرفًا ،فكوهنا حرفًا ُ
ِ
اْلرؼ ال ينعقد بو مع االسم مجلة
يد) و ُ
كيف ز ُ
ألهنا تفيد مع االس ِم الواحد فائدةً تامة كقولكَ ( :
أيضا لوجهُت:
باطل ً
مفيدة ،فأما (يا) يف النّداء ففيها ُ
كبلـ يذكر يف موضعو ،وكوهنا فعبلً ُ
أح ُدىما :أهنا ال تدؿ على ٍ
وحده.
حدث وزماف وال على الزماف َ
ِ
األفعاؿ إالّ أف يكو َف يف
عت ،وال يكوف ذلك يف
الفعل يليها ببل فَصل كقولكَ :
صنَ َ
كيف َ
الثاني :أف َ
ِ ِ
يد أو َر ُج ُل ،وإِذا بَطَ َل القسماف ثَبت كوهنا امسًا
أقبل ز ُ
أقبل يسرعُ :أي َ
الفعل األوؿ ضمَتُ كقولكَ :
ِ
باألصل" ،1كما ذكره من مجلة ما استدؿ بو
األصوؿ ،وإذا بطلت ال ُفروعُ ُح ِك َم
ألف األمساءَ ىي
ُ
2

البصريُت على فعلية "نعم" و"بئس" ،بعدما ذكر الشواىد واألمثلة وناقشها.
وأالحظ من خبلؿ أمثلة النحاة املتقدمة؛ أهنم عند ٘تثيلهم يعتمدوف على األصوؿ املسموعة
والقواعد املوضوعة املتفق عليها عند اجلميع ،مث حيذفوف عن طريق املنطق العقلي كل ما يستبعد أف
يدخل يف اْلكم ،ليثبتوا عن طريق السرب حكم وصحة ما ذىبوا إليو.

 -4شروطو وضوابطو:

املتأمل لكتب النحو واألصوؿ يرى أف النحاة وعلماء أصوؿ الفقو ،مل يًتكوا القوؿ باالستدالؿ
عن طريق السرب والتقسيم مطلقا ،أو ٔتجرد حصر العلل مث تقسيمها وإبطاؿ ما ال يصلح للتعليل ،بل
اشًتطوا للسرب والتقسيم قواعد تضبطو أمهها:3

 -1التبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص.131
 - 2التبيُت عن مذاىب النحويُت ،أبو البقاء العكربي ،ص.276 ،275
 - 3ينظر :اخلصائص ،ابن جٍت ،70/3 ،واألدلة امللحقة باألصوؿ النحوية بُت ابن جٍت وابن األنباري ،حممد فػبلح حممػد الغػزاؿ
ص  ،27واعًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي ،عبػد ا﵁ السػبيهُت ،ص ،82والسػرب والتقسػيم عنػد النحػاة والصػرفيُت ،دراسػة وصػفية
ٖتليليػػة ،رسػػالة ماجسػػتَت يف اللغػػة والنحػػو ،قسػػم اللغػػة العربيػػة جامعػػة مؤتػػو ،اململكػػة األردنيػػة ،إعػػداد الطالبػػة :نسػػيبة عبػػد اْلميػػد
املواجدة إشراؼ الدكتور جزاء املصاورة ،2010 ،ص.29
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أ  -أف يكوف اْلكم دما حيتمل أكثر من علة ليصح التقسيم ،فلو مل حيتمل إال علة واحدة وجب
محلو عليها.
ب -أف يكوف سرب اجملتهد حاصرا كل ما ديكن أف يكوف علة ،فلو مل حيصر كل ما يعلل بو احتمل
أف تكوف علة اْلكم دما ترؾ.

ج -أف يقتصر يف التقسيم على االحتماالت القريبة دوف البعيدة ،كما اشًتطو ابن جٍت وذكر يف
٘تثيل أدين" :ال خيلو أف يكوف أفعبل أو فعلنا أو أيفبل أو فيعبل .فيجوز ىذا كلو ،ألف بعضو لو نظَت
"وبعضو قريب دما لو نظَت" ،.. .،ولكن ال جيوز يف قسمتو أف تقوؿ :ال خيلو أديُن أف يكوف أَي ُف َعا وال
ْفع ُمبلَ وال أَيفما وال رمو ذلك ،ألف ىذه ورموىا أمثلة ال تقرب من أمثلتهم فيجتاز هبا يف مجلة تقسيم
املثُل هلا" ،1ويضرب أمثلة متعددة ويستشهد هلا من كبلـ العرب ،مثلِ :
ِ
ي وغَتىا من
و
وإ
ي
عص
ّ ّ
ُ
األمثلة غَت املوجودة وال قريبة من املوجودة مث يقوؿ" :لبعد ىذه األمثلة دما جاء عنهم ،فإذا تناءت
عن ُمثُلهم إىل ىهنا مل ٘ترر هبا يف التقسيم؛ ألف مثلها ليس دما يعرض الشك فيو ،وال يسلم الفكر بو
2
وال توىم الصنعة كوف مثلو".
د -يكفي اجملتهد يف حصر العلل ا﵀تملة االستقراء والتتبع واالجتهادْ ،تيث يوجو منتهى قدرتو يف
السرب واالختبار حىت ال يعًتض عليو.

 -5أقسامو:

سار أغلب النحاة 3يف ذكر أقساـ السرب والتقسيم ،على ما نص عليو ابن األنباري من كونو
ينقسم إىل قسمُت أوهلما يف نفي اْلكم وإبطالو وثانيهما يف إثباتو وتصحيحو ،ويف ذلك يقوؿ ابن
األنباري" :فأما االستدالؿ بالتقسيم فيكوف على ضربُت :أحدىا أف تذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق
اْلكم هبا فيبطلها مجيعا فيبطل بذلك قوهلم.. .والثاين أف يذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق اْلكم هبا
4
فيبطلها إال الذي يتعلق باْلكم بو من جهتو فيصحح قوهلم".
 - 1اخلصائص ،ابن جٍت.70/3 ،
 - 2اخلصائص ،ابن اجلٍت.71/3 ،
 - 3فقػد اعتمػد السػيوطي ونقػل عنػو ىػذا التقسػيم ،ينظػر :االقػًتاح ،السػيوطي ،ص ،115كمػا اعتمػد أغلػب النحػاة ا﵀ػدثُت ىػذا
التقسيم ،ينظر :أصػوؿ التفكػَت النحػوي ،علػي أبػو املكػارـ ،ص ،199والشػاىد وأصػوؿ النحػو يف كتػاب سػيبويو ،خدجيػة اْلػديثي
ص  ،343وأص ػػوؿ النح ػػو يف فك ػػر اب ػػن األنب ػػاري ،حمم ػػد س ػػامل ص ػػاحل ،ص ،400واع ػًتاض النح ػػويُت لل ػػدليل العقل ػػي ،الس ػػبيهُت
ص ،82والسرب والتقسيم عند النحاة والصرفيُت ،نسيبة عبد اْلميد املواجدة ،ص.23
 - 4ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص.127
045

وكما نقل النحاة أنواع التقسيم نقلوا لنا أيضا األمثلة اليت ذكرىا ابن األنباري ،يف ملع األدلة فيذكروف

أمثلة القسمُت كما يلي:1

-القسم األول :وىو ذكر األقساـ اليت يتعلق هبا اْلكم فيسعى اجملتهد إىل نفيها وإبطاهلا ،وديثلوف

هلذا النوع بقوهلم" :وذلك من أف يقوؿ :لو جاز دخوؿ البلـ يف خرب (لكن) مل خيل إما أف تكوف الـ
التوكيد أو الـ القسم ،بطل أف تكوف الـ التوكيد ،أل ّف الـ التوكيد إمنا حسنت مع (إ ّف) التفاقهما يف
لكن) فمخالفة هلا يف املعٌت ،وبطل أف تكوف الـ القسم أل ّف
املعٌت أل ّف كل واحد منهما للتوكيد و ّأما ( ّ
الـ القسم إمنا حسنت مع (إف) ألف (إ ّف) تقع يف جواب القسم كما أف البلـ تقع يف جواب
القسم ،وأما (لكن) فمخالفة هلا يف ذلك ،وإذا بطلت أف تكوف الـ التوكيد ،وبطل أف تكوف الـ
2
القسم ،بطل أف جيوز دخوؿ البلـ يف خربىا".
أالحظ أ ّف ابن األنباري يف ىذا املثاؿ حيكم ببطبلف دخوؿ البلـ يف خرب لكن وىي من املسائل
اخلبلفية بُت النحاة البصريُت والكوفيُت ،3حيث انتصر ملذىبو البصري عن طريق بطبلف مذىب
خمالفة بواسطة تقسيمو البلـ لقسمُت ومها التوكيد والقسم ،مث عن طريق االختبار ،حيث أبطل بو
كوف البلـ واقعة للتوكيد مث أبطل بو كوهنا للقسم ،ومن ىنا يصبح ال معٌت لدخوهلا يف خرب لكن.

-القسم الثاني :وىو ما يتعلق بتصحيح النظر يف اْلكم ،فقد تتشابو األحكاـ النحوية ،وتتداخل يف

نفس اْلكم لتشابو العلل ،فيلجأ اجملتهد عن طريق التقسيم إىل فرز العلل مث إلغاءىا إّال ما كاف لو
عبلقة مع اْلكم مباشرة فيصوبو ،وحيكم بصحتو ،وديثلوف هلذا القسم بنصب املستثٌت ،يقوؿ ابن
األنباري" :وذلك مثل أف يقوؿ ال خيلو نصب املستثٌت يف الواجب رمو( :قاـ القوـ إال زيد) إما أف
 - 1ينظػػر األمثلػػة يف :ملػػع األدلػػة ،ابػػن األنبػػاري ،ص ،127واالق ػًتاح ،السػػيوطي ،ص ،115وأصػػوؿ التفكػػَت النحػػوي ،علػػي أبػػو
املكارـ ،ص.199
 - 2ملع األدلة ،ابن األنباري ،ص ،127واالقًتاح ،السيوطي ،ص.116
 - 3نػاق النحػاة ىػػذه املسػألة ،واختلفػوا يف جػواز دخػػوؿ الػبلـ يف خػػرب لكػن ،فقػػد ذىػب الكوفيػػوف إىل أنػو جيػػوز دخػوؿ الػػبلـ يف
خػػرب "لكػػن" كمػػا جيػػوز يف خػػرب إ ّف ،رمػػو" :مػػا قػػاـ زيػ ًػدا لَ ِكػػن عمػ ًػرا لقػػائم" ،وذىػػب البصػريوف إىل أنػػو ال جيػػوز دخػػوؿ الػػبلـ يف خػػرب
لكن ،وكانت أدلة الكوفيُت مساعية عقلية ،فمن السماع قوؿ :الشاعر :يلومونٍت يف حب ليلى عواذيل * ولكنٍت مػن حبهػا لعميػد.
احدا.
مجيعا حرفًا و ً
ومن القياس فؤلف األصل يف "لكن" "إف" ،زيدت عليها ال والكاؼ؛ فصارتا ً
تتمػة ،وال راو
وأبطل رماة البصػرة ىػذه األدلػة ،فأمػا السػماع فػأبطلوه بالشػذوذ والضػعف ،ألف الشػاىد ال يُعلػم لػو قائػل وال ّ
عدؿ ،فكاف االستدالؿ بو يف غاية من الضعف ،و ّأما الدليل العقلي فأبطلوه عن طريق التقسيم .ينظر ىذه املسألة يف :اإلنصاؼ،
ابن األنباري ،169/1 ،وشرح التسهيل ،ابن مالك  ،29/2وشرح املفصل ،ابن يعي  ،534/4 ،وشرح ابن عقيل على األلفية،
 ،363/1وشرح األ وين على األلفية 306/1 ،ومغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ،ابن ىشاـ ،ص.385
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يكوف بالفعل املتقدـ بتقوية (إال) وإما أف يكوف بػ ػ( :إال) ألنو ٔتعٌت استثٍت ،وإما أف يكوف ألهنا مركبة
من (أف) املخففة و(ال) ،وإما أف يكوف ألف التقدير فيو( :إالّ أ ّف زيداً مل يقم) ،بطل أف يكوف العامل
1
ىو(إال)ٔتعٌت استثٍت ،وذلك من أربعة أوجو:
الوجو األول :رمو :قاـ القوـ غَت زيد ،فلو كاف النصب بػ" :إِال" اليت ٔتعػٌت أسػتثٍت؛ لكػاف التقػدير:إال غَت زيد ،وىذا يؤدي إىل فساد املعٌت.

-الوجو الثاني :لو كاف عامل النصب "إال" ٔتعٌت أستثٍت؛ لوجب النصب يف النفي كما جيب يف

يدا" ،وملا كاف املستثٌت
أيضا معٌت أستثٍت ،وذلك رمو" :ما قاـ القوـ إال زيد أو إال ز ً
اإلجياب ،ألف فيو ً
يف النفي جيوز فيو النصب على االستثناء ،وجيوز فيو اإلتباع على البدلية؛ دؿ ذلك على أف إال ليست
ىي عامل النصب.
الوجو الثالث :أنو لو كاف عامل النصب "إال" اليت ٔتعٌت أستثٍت؛ ألدى ذلك إىل إعماؿ معٌتاْلرؼ وذلك ال جيوز.

-الوجو الرابع :أنو لو كاف عامل النصب "إال" ألهنا ٔتعٌت أستثٍت؛ جلاز الرفع بتقدير "امتنع" أي:

يدا ،لو قدر فيو امتنع؛ لوجب
بصيغة املاضي ،فيحتاج لفاعل ىو ذلك املستثٌت ،فنحو :قاـ القوـ إال ز ً
رفع زيد ،ألف الفعل ماض حيتاج إىل فاعل ،وقد استوى أستثٍت وامتنع الستقامة املعٌت مع كل منهما،
فبل جيوز ترجيح أحدمها على اآلخر؛ إذ ترجيح أحدمها على اآلخر مع كوف املعٌت لكل منهما
ظاىرا ضرب من ضروب التحكم.
مست ً
قيما ً
لقد أوردت كتب اللغة والنحو وتراجم النحاة 2أف عضد الدولة ،وىو أحد األمراء زمن أيب
يوما يف امليداف ،فسأؿ عضد الدولة الفارسيِ"ِ :بَ ينتصب املستثٌت؟ فقاؿ لو
علي الفارسي ،وكاف معو ً
الفارسي :بتقدير أستثٍت ،فقاؿ لو :مل قدرت :أستثٍت فنصبت ،ىبل قدرت امتنع زيد فرفعت؟

 - 1ذكر ابن األنباري ىذه األوجو يف :ملع األدلة ،ص ،128وأسرار العربية ،ص ،202واإلنصاؼ ،213/1 ،وقد نقلهػا النحػاة
ينظػػر :االق ػًتاح ،السػػيوطي ،116 ،وأصػػوؿ التفكػػَت النحػػوي ،علػػي أبػػو املكػػارـ ،ص ،200 ،199وأصػػوؿ النحػػو يف فكػػر ابػػن
األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.401
 - 2ىذه القصة أوردىا ابن األنباري تعضيدا لقولو ،ؤتا ذىب إليو كبار رماة البصرة وىػو أبػو علػي الفارسػي ،وقػد أوردىػا يف كتابػو
اإلنصاؼ ،كما أوردت مصػادر الػًتاجم ىػذه القصػة مػن أجػل بيػاف عبلقػة الفارسػي بعضػد الدولػة ،الػذي كػاف يقػوؿ أنػا غػبلـ أليب
علي يف النحو ،ينظر :بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحػاة ،السػيوطي ،496/1 ،ومعجػم األدبػاء ،يػاقوت اْلمػوي813/2 ،
ونزىػػة األلبػػاء يف طبقػػات األدبػػاء ،ابػػن األنبػػاري ،ص ،214ووفيػػات األعيػػاف ،ابػػن خلكػػاف ،80/2 ،واإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػاري
.214/1
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معتذرا :ىذا جواب ميداين ػ ػ أي :ذكرتو يف عجالة دوف تركيزػ فإذا رجعت قلت
فقاؿ الفارسي ً

اجلواب الصحيح" ،فهذه أربع أوجو تبطل القوؿ بأف عامل النصب ىو" :إال" ألهنا ٔتعٌت أستثٍت ،كما

أيضا القوؿ الثالث وىو أف عامل النصب "إال"؛ ألهنا مركبة من إف املخففة وال ،والذي يبطل
بطل ً

ىذا القوؿ أف فيو إعماؿ إف املخففة ،وإف إذا خففت ق ّل عملها جدا ،وكاف األكثر إمهاهلا ،كما
يبطلو أف اْلرؼ إذا ُركب مع حرؼ آخر خرج كل منهما عن حكمو ،وثبت للمركب بوجو الًتكيب
حكماً آخر غَت اْلكم الذي كاف ألجزائو اليت ُركب منها ،والقوؿ الرابع :وىو أف عامل النصب ىو
أف املقدرة قوؿ مردود كذلك؛ إذ يبطلو أ ّف "أ ّف" ال تعمل مقدرة ،وإمنا تعمل ظاىرة ،وإذا بطلت ىذه

اآلراء الثبلثة تعُت القوؿ األوؿ ،وىو أ ّف عامل النصب يف املستثٌت ىو الفعل املتقدـ بتقوية "إال".
فابن األنباري يناق

ويقرب املعٌت النحوي عن طريق السرب والتقسيم ،ويضرب مثاال لقسمو

الثاين فيما يتعلق بإبطاؿ العوامل النحوية املتعلقة بنصب االسم الواقع بعد "إال" وىو املستثٌت
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باألقساـ اليت حددىا ليبطلها مجيعا ،ويبقي لنا عامبل واحدا وىو الفعل املتقدـ بتقوية "إال".

 -6التطبيقات النحوية للسبر والتقسيم عند ابن األنباري:2

استعاف ابن األنباري بدليل السرب والتقسيم بنوعيو ،واستخدمو كثَتا يف مصادره النحوية ،فقد
استخدمو كحجة ودليل عقلي لرد قوؿ اخلصم وإبطالو ونفي حكمو النحوي الذي قرره واعتمده وىذا
باستخداـ النوع األوؿ من دليل التقسيم ،الذي يتم فيو إبطاؿ مجيع األقساـ اليت يعرضها النحوي
 - 1اختلفت مذاىب النحاة يف عامل النصب الذي يؤثر يف املستثٌت ،رمو" :قػاـ القػوـ إال زي ًػدا" فػذىب بعضػهم ،أف الناصػب لػو
ىو الفعل الواقع يف الكبلـ السابق على "إال" بواسطتها ،فيكوف عمل "إال" ىو تعدية ما قبلهػا إىل مػا بعػدىا ،ومػنهم مػن يػرى أف

الناصب لو ىو نفس "إال" ومنهم من يقوؿ أف الناصب لو ىو الفعل الواقع قبل "إال" باستقبللو ،ال بواسطتها ،ومػنهم مػن يقػوؿ:
أف الناصب لو فعل حمذوؼ تدؿ عليو "إال" والتقدير :أستثٌت زيدا مثبل .والذي ذىب إليو ابن األنباري ىو مذىب البصريُت ،وقد
رد مجيع األقواؿ املخالفة وأبطلها بطريػق التقسػيم ،ينظػر أقػواؿ النحػاة ومػذاىبهم وٖتقيػق ىػذه املسػألة يف :اإلنصػاؼ ،ابػن األنبػاري
 ،212/1وأسػرار العربيػػة ،ابػن األنبػػاري ،ص ،201وشػرح املفصػػل ،ابػػن يعػي  ،47/2 ،وشػػرح كتػاب سػػيبويو ،السػَتايف60/3 ،
وشػػرح ابػػن عقي ػػل علػػى األلفي ػػة ،211/2 ،وشػػرح التس ػػهيل ،ابػػن مال ػػك ،271/2 ،والتبيػػُت ع ػػن مػػذاىب النح ػػويُت ،أبػػو البق ػػاء
العك ػػربي ،ص ،399وحاش ػػية الص ػػباف عل ػػى ش ػػرح األ ػػوين ،210/2 ،والت ػػذييل والتكمي ػػل ش ػػرح كت ػػاب التس ػػهيل ،أب ػػو حي ػػاف،
.189/8
 - 2قامت الباحثػة نسػيبة عبػد اجلػواد يف دراسػتها السػرب والتقسػيم عنػد النحػاة والصػرفيُت ،بتتبػع وجػرد مجيػع األمثلػة النحويػة الػيت
ػدت اعتمػادا كليػا علػى كتػاب
كاف دليلها السرب والتقسيم ،حيػث جعلػت فصػبل للمسػائل النحويػة وآخػر للمسػائل الصػرفية ،فاعتم ْ
اإلنصػػاؼ يف املسػػائل النحويػػة البػػن األنبػػاري ،وعلػػى كتػػايب اإليضػػاح يف شػػرح املفصػػل البػػن اْلاجػػب ،وشػػرح امللػػوكي يف التصػريف
البن يعي  .ينظر :السرب والتقسيم عند النحاة والصرفيُت ،نسيبة عبػد اجلػواد ،الفصػل الثػاين ،ص 37ومػا بعػدىا ،والفصػل الثالػث
ص  62وما بعدىا.
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للمناقشة ،كما اعتمده أيضا أثناء تقوديو لآلراء النحوية ليصحح الرأي الذي خيتاره ويذىب إليو ،وىذا
عن طريق استخداـ القسم الثاين من أقساـ ىذا الدليل الذي يرمي بإبطاؿ مجيع األقساـ املعروضة
وإبقاء على قسم و ٍ
احد منها يصلح للقوؿ بو ،ويثبت اْلكم ويقرره ،وعلى ىذا ديكن تقسيم
التطبيقات النحوية اليت استخدـ فيها ابن األنباري دليل السرب والتقسيم إىل نوعُت:

أ – النوع األول :وىي التطبيقات النحوية اليت استخدـ فيها السرب والتقسيم ألجل النفي ،واليت
ديكن عرضها من خبلؿ دراستنا لنماذج إعرابية 1من كتابو البياف تكوف وفق ما يلي:

س ُك ْم ﴾ 2استدؿ رماة الكوفة هبذه اآلية
-النموذج األول :قاؿ تعاىل ﴿ :ثُ َّم أَنْ تُ ْم َى ُؤالء تَ ْقتُ لُو َن أَنْ ُف َ

على أنو جيوز يف كبلـ العرب أف تأيت ألفاظ اإلشارة أمساء موصولة ،وقد تأيت ٔتعٌت الذي فيجوز
عندىم :رمو "ىذا قاؿ ذاؾ زيد" أي :الذي قاؿ ذاؾ زيد ،وذىب البصريوف إىل أف أمساء اإلشارة ال
تكوف ٔتعٌت الذي ،فكانت مسألة خبلفية بُت البصريُت والكوفيُت ،3وعليو قدر رماة الكوفة معٌت
اآلية :مث أنتم الذين تقتلوف أنفسكم ،وعلى مذىب الكوفيُت يكوف اإلعراب :4أنتم :مبتدأ ،وىؤالء:
خربه ،وتقتلوف :صلة ىؤالء ،وقد كثر يف اآلية التقدير والتأويل ،5واملختار عند البصريُت ما عرب عنو
ف الْم ْع ِربو َف ِيف إِ ْعر ِ
اجلُ ْملَ ِة ،فَالْ ُم ْختَ ُار أَف أَنْػتُ ْم ُمْبتَ َدأٌ
اب َى ِذهِ ْ
أبو حياف يف البحر ا﵀يط بقولوَ " :و ْ
اختَػلَ َ ُ ُ
َ
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ِ
ورد إعراهبم وتأويلهم لآلية
َوَى ُؤَالء َخبَػٌرَ ،وتَػ ْقتُػلُو َف َحا ٌؿ"  ،وقد ناق ابن األنباري مجهور رماة الكوفة ّ
س ُك ْم ﴾ فبل حجة لكم
معتمدا على التقسيم فقاؿ" :أما قولو تعاىل ﴿ :ثُ َّم أَنْ تُ ْم َى ُؤالء تَ ْقتُ لُو َن أَنْ ُف َ
فيو من ثبلثة أوجو:

الوجو األول :أف يكوف "ىؤالء" باقيًا على أصلو من كونو اسم إشارة ،وليس ٔتعٌت الذي كما زعمتم

ويكوف يف موضع نصب على االختصاص ،والتقدير فيو "أعٍت ىؤالء" كما قاؿ عليو السبلـ:

 - 1أشار الدكتور حممد سامل صاحل يف كتابو أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري إىل بعض النماذج اليت ذكرهتا ولكن بصفة خمتصرة
جدا ،من باب التمثيل دوف ٖتليل ومناقشة .ينظر :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،ص .405 ،402
 - 2البقرة ،اآلية.85 :
 - 3ينظػػر كػػبلـ النحػػاة حػػوؿ ىػػذه املسػػألة :اإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػاري ،589/2 ،وشػػرح املفصػػل ،ابػػن يعػػي  ،429/2 ،وشػػرح
األ وين على األلفية ،146/1 ،وشرح التصريح علػى التوضػيح ،خالػد بػن عبػد ا﵁ اجلرجػاوي األزىػري ،165/1 ،وتعليػق الفرائػد
على تسهيل الفوائد ،أبو بكر الدماميٍت.203/2 ،
 - 4ينظ ػػر إع ػ ػراب اآلي ػػة يف :البي ػػاف ،اب ػػن األنب ػػاري ،103/1وإع ػ ػراب الق ػػرآف ،النح ػػاس ،243/1 ،وا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة
 ،174/1والبحر ا﵀يط ،أيب حياف ،466/1 ،والدر املصوف يف علوـ الكتاب املكنوف ،السمُت اْلليب.474/1 ،
 - 5ذكر السمُت اْلليب يف الدرر املصوف أف اآلية تعرب بسبعة أوجو ،ينظر :الدر املصوف ،السمُت اْلليب.474/1 ،
 - 6البحر ا﵀يط ،أبو حياف.466/1 ،
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"سلماف منّا أىل البيت" ،1فنصب "أىل" على االختصاص ،والتقدير فيو "أعٍت أىل البيت" وخرب
أنتم :ىؤالء تقتلوف.

الوجو الثاني :أف يكوف "ىؤالء" تأكيدا ألنتم ،واخلرب "تقتلوف" ،مث ىذا ال يستقيم على أصلكم ،فإف

"تقتلوف" عندكم يف موضع نصب؛ ألنو خرب التقريب ،وخرب التقريب عندكم منصوب ،كقوهلم" :ىذا
زيد القائم" بالنصب ،و"ىذا زيد قائما" ولو كاف صلة ملا كاف لو موضع من اإلعراب ،وعندنا أنو
حيتمل أف يكوف يف موضع نصب على اْلاؿ.

الوجو الثالث :أف يكوف "ىؤالء" منادى مفردا ،والتقدير فيو "مث أنتم يا ىؤالء تقتلوف "و"تقتلوف" ىو
ض َع ْن َى َذا ﴾ ،2وكما قاؿ تعاىل:
وس ُ
ف أَ ْع ِر ْ
اخلرب ،مث حذؼ حرؼ النداء كما قاؿ تعاىل ﴿ :يُ ُ
ّْيق ﴾ 3وحذؼ حرؼ النداء كثَت يف كبلمهم".
ف أَيُّ َها ّْ
وس ُ
الصد ُ
﴿ يُ ُ
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فمن خبلؿ تعاملو مع النص وتوجيهو وإعرابو أالحظ أنو أبطل حجُ الكوفيُت معتمدا على
دليل التقسيم ،فقد استدؿ رماة الكوفة باآلية الكردية على أف اسم اإلشارة ىؤالء جاء ٔتعٌت الذي
رده تارة على ما تقتضيو أصوهلم ،وتارة ٔتا ورد يف الدليل املسموع
فأبطلو ،ويظهر لنا ىذا من خبلؿ ّ
الذي ال حيتمل التأويل.

 -النموذج الثاني :قاؿ تعاىلَ ﴿ :كانُوا قَلِ ًيال ِم َن اللَّْي ِل َما يَ ْه َجعُو َن﴾ 5اختلف املفسروف هلذه اآلية

إعرابا ومعٌت ،6وسبب اختبلؼ املفسرين ملعٌت اآلية يعود لبلحتماالت اليت أوردىا النحاة يف معٌت
"ما" ويف إعراهبا ،7فقد ذىب بعضهم أهنا نافية ،وذىب آخروف أهنا زائدة ،وقاؿ بعض النحاة أهنا

- 1اْل ػػديث رواه الطػ ػرباين يف املعج ػػم الكب ػػَت ،ع ػػن كث ػػَت اب ػػن عب ػػد ا﵁ امل ػػزين ،212/6 ،واْل ػػاكم يف املس ػػتدرؾ عل ػػى الص ػػحيحُت
.691/3
 -2يوسف ،اآلية.29 :
 -3يوسف ،اآلية.46 :
 -4ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،591/2 ،وينظر :البياف ،ابن األنباري.103/1 ،
 - 5الذاريات ،اآلية.17 :
 - 6ينظػػر :جػػامع البيػػاف ،الطػػربي ،406/22 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة ،174/5 ،والكشػػاؼ ،الزخمشػػري ،398/4 ،وروح
املعاين ،األلوسي.9/14 ،
 - 7ينظ ػػر إع ػ ػراب اآلي ػػة يف :ال ػػدر املصػ ػػوف ،يف عل ػػوـ الكت ػػاب املكن ػػوف ،السػ ػػمُت اْلل ػػيب ،45/10 ،وإع ػ ػراب الق ػػرآف ،النحػ ػػاس
 ،239/4والبيػػاف ،ابػػن األنبػػاري ،390/2 ،وإع ػراب القػػرآف وبيانػػو ،حمػػي الػػدين الػػدروي  ،287/7 ،البح ػر ا﵀ػػيط ،أبػػو حيػػاف
.552 ،551/9
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مصدرية ،والذي يتماشى مع سياؽ اآلية أهنا ال تدؿ على النفي ،فاآلية واردة يف بياف صفات املتقُت
واليت من أبرزىا صفة قيامهم لليل ،املوافق ملا كاف عليو ىدي الرسوؿ .
فقد ثبت أنو كاف يهجع ويناـ بعض الليل ويقوـ بعضو اآلخر ،1ونفي ىجوعهم على الكلية ال
يتصور عقبل وعادة ،كما أ ّف الصناعة النحوية تقتضي أ ّف ما يف حيز النفي ال يتقدـ عليو عند مجهور
البصريُت ،2ولذلك استبعد ابن األنباري ،أف تكوف ما للنفي معتمدا على االستدالؿ بالتقسيم ومبطبل
من قاؿ أف ما نافية فيقوؿ" :ويبعد أف تكوف (ما) يف اآلية نافية ،ألنو ال خيلو إما أف يكوف من الليل،
صفة ؿ قليبل ،أو متعلقا بو (يهجعوف) بعد حرؼ النفي ،بطل أف يكوف صفة لػ (قليل) ألنو يكوف
ظرؼ زماف ،وظروؼ الزماف ال تكوف أخبار عن اجلثث ،وإف جعلتو متعلقا بػ (يهجعوف) بعد حريف
3
النفي قدمت ما يف حيز النفي عليو ،وذلك ال جيوز".
أالحظ أ ّف ابن األنباري استخدـ دليل التقسيم يف استبعاد داللة "ما" على النفي ،ألف قاعدة
البصريُت تنص على عدـ تقدمي ما يف حيز النفي عليو ،كما أهنم ال جييزوف أف ُخيِربوا بالظرؼ عن
ص َد ِريةً ِيف َم ْو ِض ِع
اجلثة ،ومن ىنا مل يبق إال اإلعراب الذي استحسنو البصريوف وىو" :أَ ْف تَ ُكو َف َما َم ْ
ِ
ِ
اب َس ْه ٌل َح َس ٌن" ،4فاستبعاده للنفي يُبقي ما كاف
َي َكانُوا قَل ًيبل ُى ُجوعُ ُه ْمَ ،وُى َو إِ ْعَر ٌ
َرفْ ٍع بػ ػ :قَل ًيبل أ ْ
حمتمبل للوجو الصحيح ،الذي يقتضيو سياؽ اآلية ،ويتماشى مع معاين النحو وفق قواعد البصريُت،
وهبذا الدليل استطاع ابن األنباري أف يبُعد عن اآلية ما ال يدخل يف معناىا ُم ِبقياً على املعٌت الصحيح
الذي قاؿ بو أغلب املفسرين والنحاة العرب.
النموذج الثالث :ويتمثل يف قولو تعاىل﴿ :ذَلِ َ ِب فِ ِيو ﴾ 5يف ىذه اآلية أراه
ك الْكتَ ُ
اب َال َريْ َ
يستخدـ دليل التقسيم من أجل نفي وإبطاؿ حكم رموي ذىب إليو بعض النحاة ،أثناء مناقشتهم
معاين حروؼ اسم اإلشارة ،ففي إعرابو للفظ "ذلك" الواقعة يف ىذه اآلية ،جعل اسم اإلشارة دمثبل
يف حرؼ الذاؿ ،وجعل البلـ لبعد املشار إليو ،أما الكاؼ فهي للخطاب ،وال موضع هلا من اإلعراب
 - 1روت كتػػب السػػنة أف النػػيب أنكػػر علػػى مػػن أراد صػػياـ الػػدىر ،وقيػػاـ كػػل الليػػل وعػػدـ النػػوـ فمػػن ذلػػك مػػا رواه مسػػلم "عػػن
أنس . ،فقاؿ...." :ما باؿ أقواـ قالوا كذا وكذا؟ لكػٍت أصػلي وأنػاـ ،وأصػوـ وأفطػر ،وأتػزوج النسػاء ،فمػن رغػب عػن سػنيت فلػيس
مٍت" ،ينظر :صحيح مسلم ،باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسو إليو.1020/2 ،
 -2ينظر :الدر املصوف ،السمُت اْلليب ،45/10 ،والبحر ا﵀يط ،أبو حياف.551/9 ،
 - 3ينظر :البياف ،ابن األنباري.390/2 ،
 -4البحر ا﵀يط ،أبو حياف.552/9 ،
 - 5البقرة ،اآلية.2 :
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على الصحيح عند النحاة ،1وىو ما ذىب إليو ابن األنباري ،حيث لو كاف هلا موضع من اإلعراب
لكانت يف موضع جر باإلضافة ،وىذا باطل باتفاؽ ،ألف اسم اإلشارة ال يضاؼ إىل ما بعده ،لكونو
معرفة ،وما كاف معرفة بنفسو استغٌت عن التعريف بغَته ،كما أهنا معدومة الرفع والنصب لعدـ وجود
عاملو ،وإذا نفينا عنها اجلر بانتفاء عاملو ،وعُ ِدـ املوجب للرفع والنصب ،تعُت كوهنا للخطاب وتكوف
حرفا ال موضع لو من اإلعراب ،2فعندما أراد إبطاؿ من ذىب من النحاة أف الكاؼ هلا حمل من
اإلعراب ،أبطل داللتها كوهنا دالة على اجلر ،مث أبطل داللتها على الرفع والنصب لعدـ وجود معٌت ما
يكوف مرفوعا ،النتفاء العامل فلم يبق هلا صورة معٌت اإلعراب ،وذمده يف مواضع أخرى من كتاب
البياف يبطل أقواؿ بعض النحاة عن طريق التقسيم ويعلل تعليبل عقليا كالذي رأيناه منتهيا إىل إبطاؿ
3
اْلكم الذي قاؿ بو غَته.

ب -النوع الثاني :ويتمثل يف التطبيقات النحوية اليت استخدـ فيها السرب والتقسيم ألجل اإلثبات
وتقرير األحكاـ النحوية ،وتكوف صورتو بإبطاؿ مجيع األقساـ إال الذي يتعلق اْلكم بو ،من أجل
تصحيح القوؿ وإثباتو ،وديكن عرض التطبيقات النحوية اخلاصة هبذا النوع من خبلؿ دراسيت لنماذج
إعرابية من كتابو البياف تكوف وفق ما يلي:

النموذج األول :يتمثل يف استداللو من أجل إثبات أف العامل يف "إذ" ىو -ظرؼ زماف -مقدرابفعل ،وذلك عند إعرابو لقولو تعاىل ﴿ :لَم ْق ُ َّ ِ
ِ ِ
س ُك ْم إِ ْذ تُ ْد َع ْو َن إِلَى
َ
ت اللو أَ ْكبَ ُر م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْ ُف َ
اإليم ِ
ان فَ تَ ْك ُف ُرو َن ﴾ حيث أالحظو يستخدـ التقسيم بصورة واضحة 4فيقوؿ" :إذ ظرؼ زماف
ِْ َ
والعامل فيو ال خيلو إما أف يكوف( ،مقت ا﵁) أو (مقتكم) أو (تدعوف) أو فعل مقدر ،بطل أف يقاؿ
يعمل فيو (مقت ا﵁) ،ألف خرب املبتدأ قد تقدـ على (إذ) وليس بداخل يف صلتو ،فلو أعملتو يف
 - 1يقسم النحاة الكاؼ إىل قسمُت عاملة وغَت عاملة ،فالعاملة مثل كاؼ اجلر ،وغَت العاملة مثل الكاؼ املتصلة باسم اإلشارة
فالكاؼ يف اسم اإلشارة" :ذلك" حرؼ خطاب ،ال موضع لو من اإلعراب ،ىذا مذىب سيبويو وىػو الصػحيح وذىػب الفػراء إىل
أف الكاؼ يف ذلك اسم يف موضع رفػع بالفاعليػة ،والتػاء حػرؼ خطػاب ،وىػو الػذي جعػل ابػن األنبػاري ،يبطػل ىػذا الػرأي ،حػوؿ
داللة الكاؼ ومعانيها عند النحاة العرب ،ينظر :اجلٍت الداين يف حروؼ املعاين ،بدر الدين حسن املرادي ،ص ،92 ،78وحروؼ
املعاين ،أبو القاسم الزجاج ،ص ،39ومغٍت اللبيب عػن كتػب األعاريػب ،ابػن ىشػاـ ،ص ،240ومعجػم اإلعػراب واإلمػبلء ،إميػل
بديع يعقوب ،ص ،324ومعجم األدوات يف القرآف الكرمي ،راجي األمسر ،ص.175
 - 2ينظر :البياف ،ابن األنباري.44/1 ،
3
ػب َرب ُكػ ْػم َعلَػػى نػَ ْف ِسػ ِػو الر ْمحَػةَ أَنػػوُ َمػ ْن َع ِمػ َػل
 ومػػن ذلػػك إبطالػػو تكػرار أف الثانيػػة أف تكػػوف يف موضػػع البػػدؿ يف قولػػو تعػػاىلَ " :كتَػ َِمْن ُكم سوءا ِّتهالَ ٍة ُمث تَاب ِمن بػع ِدهِ وأَصلَح فَأَنو َغ ُف ِ
يم" [االنعاـ ،اآلية ،]54 :ينظر :البياف ،ابن األنباري.322/1 ،
ْ ُ ً ََ
َ ْ َْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
 - 4ينظر :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري ،حممد سامل صاحل ،ص.405
052

(إذ) لفصلت بُت الصلة واملوصوؿ ٓترب املبتدأ ،وىو أجنيب ،والفصل بُت الصلة واملوصوؿ بأجنيب ال
جيوز ،وألف اإلخبار عنو يؤذف بتمامو ،وما يتعلق بو يؤذف بنقصانو ،وقد قدمت نظائره ،وبطل أف
يعمل فيو (مقتكم) ،ألهنم مقتوا أنفسهم يف النار ،وقد دعوا إىل اإلدياف يف الدين ،وبطل أف يعمل فيو
(يدعوف) ألف (إذ) قد أضيفت إليو واملضاؼ إليو ال يعمل يف املضاؼ ،وإذا بطلت ىذه األقساـ
تعُت أف يعمل فيو فعل مقدر ،وتقديره ،مقتكم إذ تدعوف ،أي حُت دعيتم إىل اإلدياف فكفرمت ،وقيل
1
تقديره ،اذكروا إذ تدعوف".
النموذج الثاني  :ويتمثل يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿ :وَك َّفلَ َها َزَك ِريَّا ُكلَّ َما َد َخ َل َعلَْي َها َزَك ِريَّا﴾ 2أجدهيناق مسألة اهلمز يف لفظ زكرياء ،3ليثبت عن طريق السرب أهنا دالة على التأنيث ،كما يبطل القوؿ
بكوهنا أصلية أو لئلْلاؽ فيقوؿ" :ألهنا ال ٗتلو إما أف تكوف أصلية ،أـ منقلبة عن حرؼ أصلي ،أو
لئلْلاؽ ،أو للتأنيث وبطل أف تكوف أصلية ألنو ليس يف أبنيتهم ما ىو على ىذا البناء ،وبطل أف
تكوف منقلبة عن حرؼ أصلي ،ألف الواو والياء ال يكوناف أصبل فيما كاف على أربعة أحرؼ ،وبطل
أف تكوف لئلْلاؽ ،ألنو ليس يف أصوؿ أبنيتهم ما ىو على ىذا البناء فيكوف ىذا ملحقا بو ،وإذا
4

بطلت ىذه األقساـ تعُت أف تكوف اهلمزة فيو للتأنيث وهلذا مل ينصرؼ".
وأود أف أختم الكبلـ حوؿ ىذا الدليل ٔتا الحظتو والحظو بعض الدارسُت قبلي أف ابن األنباري
عند استخدامو لدليل السرب والتقسيم اتصف ٔتا يلي:5

 - 1البياف ،ابن األنباري.329 ،328/2 ،
 - 2آؿ عمراف ،اآلية.37 :
 - 3إسقاط اهلمز وإثباتو يف لفظ زكرياء مها لغتاف فاشيتاف عند أىل اْلجػاز ،وقػد اعتمػد ابػن األنبػاري يف ىػذه املسػألة علػى رأي
أيب علي الفارسي يف اْلجة ،حيث طبّق نفس الدليل العقلي وىو التقسػيم ،ليثبػت داللػة اهلمػز علػى التأنيػث ،ينظػر :اْلجػة للقػراء
السبعة ،أبو علي الفارسي ،34/3 ،وشرح اهلدايػة ،املهػدوي ،218/1 ،والػدر املصػوف ،السػمُت اْللػيب ،142/3 ،وا﵀ػرر الػوجيز
ابن عطية ،446/1وإعراب القرآف ،النحاس ،372/1ومعاين القرآف ،الفراء.208/1 ،
 - 4البياف ،ابن االنباري.201/1 ،
 - 5أردت أف أختم الكبلـ عن السرب والتقسيم ببعض املبلحظػات الػيت أوردىػا بعػض مػن تتبػع ابػن األنبػاري وىػو يسػتدؿ بالسػرب
والتقسػػيم ،وىػػي مبلحظػػات تعطػػي أمهيػػة لصػػنع ابػػن األنبػػاري النحػػوي وتنبػ عػػن مػػدى قػػوة ملكتػػو يف املنػػاظرة وبراعػػة االسػػتدالؿ.
ينظر :االستدالؿ بالسرب والتقسيم عند النحاة والصرفيُت ،نسيبة عبد اْلميد ،ص ،25وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنبػاري ،حممػد
سامل صاحل ،ص ،406وأصوؿ النحو ،حممد خَت اْللواين ،ص.121
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 -استخدـ دليل السرب والتقسيم ،يف املسألة الواحدة مرة بنوعو األوؿ ،ومرة بنوعو الثاين بسيطا ،ومرة

مركبا من النوعُت يف املسألة الواحدة ،1حيث تتداخل يف االستدالؿ الواحد عمليتاف أو أكثر من
االستدالؿ بالسرب والتقسيم.
 أضفى ابن األنباري على الكثَت من املسائل النحوية اليت اختار هلا ىذا النوع من الدليل العقليأسلوبا فقهيا منطقيا ،فكاف رموه معياريا بالدرجة األوىل ،واستداللو عقليا منطقيا ،وىذا نَظراً لتشبعو
بالفكر األصويل الفقهي ،و٘تكنو من قواعده العربية ،وحسن االطّبلع على شواىدىا ،ألف ىذا الدليل
ال ديكن أف يستدؿ بو إال ماىراً مطلعاً على مجيع األدلة ،ووجو داللتها على القواعد النحوية ،وليس
2
ىذا ببعيد عن النحاة البصريُت الذين توغلوا يف الدليل العقلي.
 استطاع ابن األنباري بعرضو لدليل السرب والتقسيم أف ينفث روح التطور يف املنهُ عن ىذا الدليلالذي اعتربه النحاة من مسالك العلة ،وأف يضفي عليو مجالية يف التقعيد تش ّد ال ّدارس للنحو
مبسط.
و ّ
املستدؿ على القواعد إىل االىتماـ بو ،وأف يتناولو بأسلوب ّ
 يعد ابن األنباري أكثر النحاة استدالال هبذا النوع من الدليل العقلي ،وخاصة يف كتاب اإلنصاؼاملستدؿ هبا بالتقسيم رمو العشرين مسألة.
حيث قاربت املسائل
ّ

 - 1طبق ابن األنباري ىذا النوع من االستدالؿ يف كتابو اإلنصاؼ كثَتا ،ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.40/1 ،
 - 2ينظر :يف أدلة النحو ،عفاؼ حسانُت ،ص.164
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الفصل الثالث
منهج ابن األنباري في عرض القراءات وموقفه منها نقدا وتوجيها
المبحث األول :منهج ابن األنباري في عرض القراءات.
المبحث الثاني :مواقف ابن األنباري من القراءات القرآنية.
المبحث الثالث :نقد ابن األنباري للقراءات القرآنية.

المبحث األوؿ :منهج ابن األنباري في عرض القراءات
لقد اعتمد ابن األنباري ُب كتابو البياف منهجا ُب عرض القراءات متشبعا با١تظاىر العقلية ُب
عرض القراءات وتوجيهها ٨تويا ،معتمدا القياس وأدلة العقل ُب التوجيو ،كما عرض أدلة ٥تالفيو
بأسلوب جدٕب ،ووظف ا١تعٌت الكلي لآلية عن طريق االستعانة بآراء ا١تفسرين ،وكاف من ركائز
منهجو ُب التوجيو واإلعراب االعتماد على الشواىد العربية اليت ساقها النحاة العرب من أجل بياف
معٌت اآلية وتوضيح إعراهبا ،دوف التقيد بنسبة القراءة إٔب صاحبها.
مفصلة.
وعليو سأعرض منهجو ُب إعراب اآليات وتوجيو القراءات من خبلؿ ما ذكرتو بصورة ّ
أوال -عدـ التقيد بنسبة القراءة إلى صاحبها عند عرضها:

 -1نسبة القراءة عند ابن األنباري بين موافقتو لمنهج النحاة ومخالفتو القراء:
اىتم ابن األنباري ُب كتابو البياف اىتماما كبَتا بعرض القراءات القرآنية ومناقشتها وإعراهبا
ولكنو مع ذلك غفل عند عرضها بنسبتها ١تن قرأ هبا ،فتحديد نسبة القراءة إٔب صاحبها يفيد ُب
القراء ،فقد يكوف من
توجيهها فائدة عظيمة ،وىذا حىت يعرؼ الذي يقرأ القراءة منزلة من قرأ هبا من ّ
كبار النّحاة لو رأيو النحوي ا١تعتمد عند ا٠تبلؼ ،وعليو فمعرفتنا بنسبة القراءة يزيل عنّا كثَتا من
القراء ٥تتلفة ُب القراءات ،فقد كاف لكل واحد منهم منهجا
الغموض ا١تتعلق بتوجيهها ،فمذاىب ّ
القراء بأصوؿ
مستقبل َ
عّب بو عن قراءتو ،من حيث الظواىر الصوتية والنحوية ،وىو ما عرؼ عند ّ
1
معّبة ُب حقيقتها عن ٢تجات عربية نزؿ هبا القرآف الكرًن ،وتناقلها القراء بعد
القراءة  ،تلك األصوؿ ّ
ذلك ،فمعرفة القارئ يفيد ُب كل ىذه ا١تعاين.
وىذا ا١تنهج ىو ا١تعتمد عند القراء إذ ال يوجد ُب مصادر القراءات القرآنية قراءة دوف نسبة إٔب
من قرأ هبا ،وىو منهج اعتمده النحاة من مفسري القرآف الكرًن عند عرضهم للقراءات القرآنية
استدالال وتوجيها أثناء تفاسَتىم ،وإعراهبم للقراءات القرآنية.2
 - 1وىػي تعػٍت القواعػد ا١تةػردة الػيت تنةبػػق علػى كػل جزئيػات القاعػدة ،والػيت يكثػػر دورانػا ،وتةّػرد حيػث يػدخل ُب حكػم الواحػػد
منهػا ٚتيػع أجزائػو ،فػإذا ذكػر حػرؼ مػػن حػروؼ القػرآف الكػرًن دخػػل ٖتتػو ك ّػل مػػا كػاف مثلػو ،فػالتفييم لليػػاء ا١تفتوحػة مػثبل يكػػوف
مةػػردا ُب كػػل كلمػػة تػػرد ُب القػػرآف فيهػػا خػػاء مفتوحػػة ،والػراء ا١تكسػػورة تكػػوف مرقّقػػة أصػػبل واحػػدا بػػبل خػػبلؼ عنػػد ٚتيػػع القػراءٍ ،ب
يكػػوف أصػػل لكػػل قػػارئ يعتمػػده فتتميػػز بػػو قراءتػػو وينقلػػو عنػػو الػػرواة ،وإمنػػا ٝتيػػص األصػػوؿ أصػػوال ألنػػا تكثػػر ويةػػرد حكمهػػا علػػى
جزئياهتػا ،واألصػػوؿ الػدائرة علػػى اخػػتبلؼ القػراءات سػػبعة وثبلثػػوف أصػبل ومنهػػا اإلخفػاء واإلدغػػاـ واإلقػػبلب ،وا١تػد والقصػػر والفػػتح
واإلمالة والفتح ،ينظر :اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة٤ ،تمد علي الضباع ،ص .11
 - 2ينظػػر مػػثبل :البحػػر ا﵀ػػيو أبػػو حيػػاف .497/3 .510 ،219 ،62 ،36/1 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة128 ،89/1 ،
 .328 .115 ،29/2 . 153ومعاين القرآف للفراء121/2 .255 .166 .156/1 .
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يعرفنا ٔتنزلتها بُت القراءات القرآنية فإف قراءة اٟتسن
كما أف نسبة القراءة إٔب من قرأ هبا ّ
البصري ،أو ابن ٤تيصن ،أو حيى اليزيدي ،أو األعمش سليماف بن مهراف ،أو غَتىم ٦تن وصفص
قراءاهتم بالشاذة ،ىي ليسص ُب مرتبتها عند القراء ،كقراءة نافع ا١تدين أو ابن كثَت ا١تكي ،أو ابن
عامر الشامي أو ٛتزة وعاصم الكوفياف أو غَتىم من أصحاب السبع الذين ثبتص قراءهتم بالتواتر
واستوعبص أركاف القراءة الصحيحة ،السيما وجو العربية ،وموافقة الرسم.
وعند قراءٌب ١تصادر النحو العريب رأيص النحاة يَغفلوف ُب كثَت من األحياف عن نسبة القراءة إٔب
عرض لكث ٍَت من القراءات ومناقشتها أو
صاحبها بدءاً بإماـ النحاة سيبويو ،فإنَنا نقرأ لو ُب الكتاب ٌ
االستشهاد هبا دوف نسبة 1ويكتفي حُت يعرض القراءة بقولو :كقراءة بعض القراء ،ومثالو ما أورده
صارت ت َقع
جاءت حاجتَك إذ
ومثل قو٢تم ما
ْ
ْ
شاىدا لتأنيث الفعل (تكن) لتأنيث ا٠تّب ،فيقوؿُ " :
القراء ﴿ :ثُ َّم لَ ْم تَ ُك ْن فِ ْتػنَتُػ ُه ْم إَِّال أَ ْف قَالُوا ﴾".2
على مؤنَث ،قراءةُ بعض ّ
وقد ينسب القراءة إٔب مكاف فيقوؿّ :قراء أىل الكوفة ،3أو قراءة أىل ا١تدينة ،4أو قراءة أىل
اٟتجاز 5أو قراءة أىل مكة ،6أو ٨تو ذلك من األماكن بصيغة العموـ ،دوف نسبة لقارئ معُت على
عودتنا بو كتب القراءات حيث يقولوف قراءة نافع أو قراءة ابن كثَت أو عاصم أو ابن عباس
خبلؼ ما ّ
أو اٟتسن البصري أو أيب ابن كعب أو ٨تو ذلك ٦تا عهدناه.
 - 1وىذا جعل بعض الباحثُت يفػرد ٢تػذا الغػرض مؤلفػا خاصػا يتمثػل ُب كتػاب الشػواىد القرآنيػة ُب كتػاب سػيبويو عػرض وتوجيػو
وتوثيق ،للباحث ٤تمد إبراىيم عبادة ،إذ كاف من أىم فوائد ىذا الكتاب توثيق القػراءة إٔب مػن قػرأ هبػا مػن القػراء السػبعة أو غػَتىم
من أصحاب القراءات الواردة قراءاهتم ُب الكتاب ،ينظر مثبل :ص .30
 - 2األنعاـ ،اآلية .23 :ينظر :الكتاب  51/1والقػراءة الػيت ذكرىػا " تكػن فتنػتهم" ذكػرت فيهػا عػدة أوجػو وٓب يشػر إال إٔب وجػو
واحد دوف نسبة ،فقد قرئص بأوجو كما يلي:
ٓب تكن فتنتَهم بالتاء والنصب قراءة أيب عمر ونافع وعاصم ُب رواية أيب بكر ،وابن كثَت.ػ ٓب يكن فتنتَهم ،بالياء والنصب قراءة ٛتزة والكسائي.
ػ ٓب تكن فتنتُهم ،بالتاء والرفع ،عند ابن عامر وحفص عن عاصم ،وابن كثَت ُب رواية قنبل عن القواس.
ػ ما كاف فتنتهم ،قراءة أيب وابن مسعود واألعمش .
وكػػاف لكػػل قػراءة معػػٌت إعرابيػػا ،ودالليػػا ذكػػر ُب كتػػب التوجيػػو ،ينظػػر :السػػبعة ُب القػراءات ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص  ،255 .254وشػػرح
ا٢تدايػػة ،ا١تهػػدوي ،275 ،274/2 ،والش ػواىد القرآنيػػة ُب كتػػاب سػػيبويو ،عػػرض وتوجيػػو وتوثيػػق٤ ،تمػػد إب ػراىيم عبػػادة ،ص 31
.32
 - 3ينظر :الكتاب.477/4 ،
- 4ينظر :الكتاب.520/3 ،
 - 5ينظر :الكتاب.26 ،25/3 ،
 - 6ينظر :الكتاب.444/4 ،
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ِ
القراء ،أثناء
ومن النحاة من ٓب يقتد بسيبويوُ ،ب عرض القراءات فنجده ينسب القراءة إٔب ّ
اإلعراب والتوجيو كما يفعل النحاس ُب إعراب القرآف ،1وابن مالك ُب شرح التسهيل ،2وابن يعيش
ُب شرح ا١تفصل ،3وأبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد األصبهاين ُب إعرابو للقرآف ،4وفيهم من يغفل عن
النسبة ُب كثَت من األحياف وينتهج منهج سيبويو ُب عرض القراءة دوف نسبة ومن أبرزىم ابن األنباري
ُب البياف.5
 -2أسباب عدـ نسبة القراءة في كتاب البياف:

6
يّبر عدـ نسبة القراءة إٔب من قرأ هبا للنحاة الذين ٓب يتقيدوا هبذا
حاوؿ بعض الباحثُت أف ّ
الضابو القرائي ،ومنهم ابن األنباري وأرجع ذلك ألسباب منها:
 اٞتهل بالقارئ وعدـ معرفتو والتيقن منو ،خاصة إذا كانص القراءة غَت مشهورة كالقراءات الشاذة. عدـ معرفة شيصية القارئ ،وعدـ شهرتو بُت القراء. عدـ اىتمامو بنسبة القراءة يعود إٔب انشغالو بالنص ػ أي القراءةػ وتوجيهها وإعراهبا أو االحتجاجهبا كقراءة قرآنية ،مذكورة ُب مصادر النحو أو القراءات.

وإف كانص ىذه األسباب ُب ظاىرىا مقنعة إال أنا ال تتناسب مع شيصية ابن األنباري ،وال ُب
كتابو البياف ،وعليو ديكن أف يُعًتض عن بعضها ٔتا يأٌب:
 أما السبب األوؿ فهو اٞتهل بالقارئ وعدـ معرفتو والتيقن منو ،إذ كانص القراءة من الشواذ فإنويُرد عليو بتأخر عصر ابن األنباري وكونو جاء ُب عصر ٚتعص فيو القراءات ا١تتواترة والشاذةُ ،ب
مصنفات خاصة ،كالسبعة البن ٣تاىد ،أو ا﵀تسب ُب توجيو القراءات الشاذة البن جٍتٍ ،ب إف
7
صنِف ُب عصر متقدـ بكثَت عن ابن األنباري
مصادر التفسَت القرآين كجامع البياف للةّبي الذي ُ
 - 1ينظر مثبل :إعراب القرآف ،النحاس66 ،61 .60/2 .294/1 ،
 - 2ينظر :شرح التسهيل ،ابن مالك.132 ،106 ،58 ،52 ،51/1 ،
 - 3ينظر :شرح ا١تفصل ،ابن يعيش.68 ،30/2 ،214 ،158/1 ،
 - 4ينظر :إعراب القرآف ،أبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد األصبهاين ،ص .313 .261 .218 .148 .125
 - 5يذكر جودة مّبوؾ ٤تمد ُب ٖتقيقو لكتاب البياف ،أ ّف ٦تا ٘تيّز بو ُب إعرابو ذكر القراءة دوف اإلشارة إٔب أصحاهبا ،ينظر :البياف
ُب غريب إعراب القرآف ،قسم الدراسة للمحقق جودة مّبوؾ ٤تمد.27/1 ،وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب
ص .232
 - 6وىو رأي الدكتور ٤تمد سآب صاّبُ ،ب كتابو أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري ،ص .232
 - 7بُت الةّبي وابن األنباري ما يزيد عن قرنُت فقد توُب الةّبي سنة 310ىػ ػ أي ُب مةلع القرف الرابع ،وتوُب ابن األنباري كما
ق ّدمنا سنة 577ى ػ ُب نايات القرف السادس ،ينظر :وفيات األعياف ،ابن خلكاف.192/4 ،
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إذ يعد أوؿ تفسَت فسر القرآف بأكملو ،1ومع ذلك كاف ينسب القراءة ١تن قرأ هباٍ ،ب يقوـ بتوجيهها

وينسبها وىو منهج عرؼ بو ُب تفسَته ،2فكاف على ابن األنباري االستفادة من ىذه ا١تصادر اليت
نسبص القراءة إٔب أصحاهبا ،خاصة وأ ّف كتابو "البياف ُب غريب إعراب القرآف" يرتبو بالنص القرآين
مباشرة فهو نوع من التفسَت اللغوي للقرآف إذا أخذنا أف اإلعراب يعٍت البياف.
 أما عدـ معرفة القارئ وعدـ شهرتو بُت القراء ،فهذا ال ديكن أف يقاؿ ،إذا علمنا أف علماءكل صغَتة وكبَتة فيما يتعلق بالقراءة القرآنية ،فقد تتّبعوا دقائق ُب علم األصوات
القراءات قد تتبّعوا ّ
اٞتر ،ونسبوا
كالتسهيل واإلبداؿ واإلمالة واالختبلس ،ومظاىر إعرابية و٨توية كثَتة كالرفع والنصب و ّ
3
كل قراءة فحصروا أٝتاء رجا٢تا وحفظوىا كما ٖتفظ
ب
كل وجو ١تن قرأ بو وتتبّعوا األسانيد ا٠تاصة
َ
ّ
السورة من القرآف ،وما ىذا على ابن األنباري ببعيد ،خاصة إذا علمنا أف مصادر الًتاجم قد ذكرت
عنو أنو صاحب علم وٖتقيق ُب النحو ،وقد فاقص مؤلفاتو ا١تائة ،4وإذا علمنا أنو ُب النحو ينسب كل
رأي لصاحبو بتحقيق فائق ،وبسند متصل ،فيذكر قوؿ األخفش ،وقوؿ الفراء وقوؿ ا١تّبد ،وقوؿ
السَتاُب كما فعل ُب اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ.5
القراء بقولنا :ىذا ليس
كما ديكن أف يعًتض أيضا على عدـ معرفة القارئ وعدـ شهرتو بُت ّ
عسَتاً على ابن األنباري وقد تبَُت ٕب من خبلؿ مؤلفاتو أنو متتبّع لفن الًتاجم خبَت ٔتعرفة سَت
األعبلـ ،دلّنا على ذلك كتابو القيم" ،نزىة األلباء ُب طبقات األدباء" ،فقد ذكر أٝتاء تعلّقوا بالنحو
القراء ،كما أ ّف شهرهتم ٓب تكن بالقدر العإب عند النحاة أمثاؿ :6ابن شيةي" ،و"شيزوف"
وىم من ّ
"وابن بابشاذ" فهذه ٚتلة من األٝتاء غَت ا١تشهورة ،وٓب تعرؼ ٢تم أقواؿ ٨توية خاصة ،ومع ذلك تتبّع
القراء أيسر وأسهل بكثَت من النحاة ألف أٝتاءىم
أٝتاءىم وعرؼ شيئا من سَتهتم ٍبّ نقلو لنا ،فأٝتاء ّ
متعلقة بالقرآف الكرًن ،تذكر أٝتاؤىم كلما ذكرت اآلية ُب التفسَت أو النحو أو القراءات.

 - 1ينظر :تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين ،صبلح عبد الفتاح ا٠تالدي ،ص .40
 - 2ينظر :التفسػَت وا١تفسػروف٤ ،تمػد حسػُت الػذىي ،154/1 ،وغايػة النهايػة ُب طبقػات القػراء ،ابػن اٞتػزري ،107/2 ،وجػامع
البياف ،الةّبي131/19 . 84 .67/18 .268/6 ،
 - 3الزاؿ علماء القراءات يهتموف بالسند إٔب يوـ الناس ىذا ،وجييزوف ح ّفاظ القراءات بسند متصل من ا١تعلم إٔب الني  .وقد
ّبُت ابن اٞتزري أسانيد القراء ا١تذكورين ُب كتابو النشر ُب القراءات العشر ،ينظر :النشر.99/1 ،
 - 4ينظر :طبقات الشافعية ،ابن قاضي شهبة10/2 ،
- 5ينظر :اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ ،ابن األنباري.581 ،426/2 ،310 ،212 ،151 ،126 ،82/1 ،
 - 6ينظر :نزىة األلباء ،ابن األنباري ،ص .312 ،307
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والذي أميل إليو وأختاره ُب ىذه ا١تسألة أف ابن األنباري ٓب يذكر القراءة نسبة إٔب قارئها ُب
البياف ٞتملة من األسباب أمهها:

 -أف كتاب البياف ىو كتاب ُب غريب إعراب لقرآف ،وكثَت من اآليات اليت استشكل إعراهبا ٖتدث

عنها ُب كتاب اإلنصاؼ فكاف حييل إليها بقولو" :وقد بينا ذلك مستوَب ُب كتاب اإلنصاؼ ُب
مسائل ا٠تبلؼ" 1وعند عودٌب إٔب اإلنصاؼ وجدتو ينسب القراءة إٔب صاحبها.2

 -أنو جعل من االختصار والتلييص منهجا أساسياً ُب كتاب البياف ،وقد نبّو على ذلك ُب مقدمة

الكتاب فقاؿ" :فقد ٠تّصص ُب ىذا ا١تيتصر غريب إعراب القرآف ،على غاية من البياف ،توخيا
للتفهم" 3فهو يشَت إشارة إٔب القراءة ،خاصة اليت ذكرىا ونسبها ُب كتبو األخرى كاإلنصاؼ ،فتكوف
إعادة نسبتها بأٝتاء رجا٢تا ضرب من التةويل وإعادة ا١تذكور ،وىذا ال يتماشى مع قواعد التلييص
وفن االختصار كما ىو معروؼ ُب ا١تيتصرات وطرؽ تدوينها عند القدامى.
 -أف ابن األنباري ينتمي إٔب ا١تدرسة العقلية ُب توجيو القراءات ،وىي اليت تعتمد ُب تفسَت اآلية

القرآنية دالليا أو ٨تويا على مقتضى الدليل العقلي والقياس ا١تنةقي ،ومعروؼ عن أصحاب ىذا
ا١تنهج ُب التعامل مع النص القرآين ٖتكيم العقل والقاعدة القياسية ،واالبتعاد عن منهج تتبع األسانيد
وذكر أٝتاء الرجاؿ ،فذاؾ منهج ا١تدرسة األثرية ،4فهي اليت تعتٍت بتفسَت النص القرآين على ما ورد
فيو من أثار بأسانيد ٥تتلفة ومن أمهها القراءات القرآنية ا١تنسوبة إٔب أصحاهبا بسند متعدد ،حيث
كاف لكل منهج مؤلفاتو فالتفسَت با١تأثور مثلتو كتب كثَتة منها كتاب الكشف والبياف عن تفسَت
القرآف ألىب إسحاؽ الثعلي ،ومعآب التنزيل ألىب ٤تمد اٟتسُت البغوي ،والدر ا١تنثور ُب التفسَت ا١تأثور
ٞتبلؿ الدين السيوطي ،أماّ مؤلفات التفسَت العقلي أو التفسَت بالرأي فعلى نجها ُكتب مفاتيح
الغيب للفير الرازي ومدارؾ التنزيل وحقائق التأويل ،لعبد ا﵁ حافظ الدين النسفي ،وىذا ا١تنهج ىو
الذي اختاره ابن األنباري ُب البياف ،والتزمو ُب ترتيب مادة كتابو من حيث توجيو القراءات وإعراب
اآليات.
 - 1ينظػػر عبارتػػو ُب اإلحالػػة علػػى كتػػاب اإلنصػػاؼُ ،ب :البيػػاف ُب غريػػب إعػراب القػػرآف ،ابػػن األنبػػاري،241 ،227 .75/1 .
.169.173/2 .249
 - 2ينظ ػ ػػر م ػ ػػثبل :اإلنص ػ ػػاؼ ُب مس ػ ػػائل ا٠ت ػ ػػبلؼ493 ،456 ،427 ،379/2 .296 ،236 ،235 ،205 ،159/1 ،
.612 ،607 ،584 ،548 ،536
 - 3ينظر :البياف ،ابن األنباري.28/1 ،
- 4ينظػػر مػػا ٘تيّػ زت بػػو مدرسػػة التفسػػَت بػػالرأي ومدرسػػة التفسػػَت بػػاألثر عنػػد مفسػػري القػػرآف الكػػرًن ُب :التفسػػَت وا١تفسػػروف٤ ،تمػػد
حسُت الذىي183 .112/1.
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 -3طريقتو في التعبير عن القراءة عند عرضها:
تتميز طريقتو ُب التعبَت عن القراءة غالبا بصيغة ا١تبٍت للمجهوؿ ،فيقوؿ قُرئ ،أو قُرئص ،أوفيو
1
يوجهها على معٌت اٟتركات اإلعرابية الواردة فيها،
كذا قراءة أو يأٌب بأوجو القراءة دوف نسبةٍ ،ب ّ
ْح ْم ُد لِلَّ ِو ﴾ ،2مبتدأ وخّب ،جيوز نصبو على
ومن ىذا النوع إعرابو أوؿ آية من القرآف وىي ﴿ :ال َ

ا١تصدر وكسرت البلـ ُب( :﵁) ،كما كسرت الباء ُب "(بسم ا﵁)" ،وقيل األصل ُب البلـ الفتح
بدليل أنا تفتح مع ا١تضمر ،وإمنا كسرت مع ا١تظهر للفرؽ بينها وبُت الـ التوكيد ،وقراءة من قرأ
بكسر الداؿ ،من ( ِ
اٟتمد) إتباعا لكسرة البلـ من ا﵁ كقو٢تم ُبُ ( :مْنِتِ ،مْنِت) فكسرت ا١تيم إتباعا
لكسرة التاء ،وقراءة من قرأ بضم البلـ إتباعا لضمة الداؿ كقو٢تمُ ( :مْن ُت) بضم التاء اتباعا لضمة
ا١تيم".3
نبلحظو ُب ىذا النص يشرع ُب التوجيو واإلعراب معتمدا القراءة نصا دوف نسبة ١تن قرأ هبا
ومثل ىذا كثَت ُب البياف ،4ومع ىذا كلّو فقد وردت إشارات قليلة 5إٔب بعض القراء السبعة كأيب
عمرو ابن العبلء ،6وابن عامر ،7وابن كثَت ،8ونافع ،9أو بعض القراءات الشاذة كقراءة اٟتسن
البصري.10
كما الحظص أنو عند نقد القراءة واٟتكم عليها يذكر القارئ وذلك كتوجيهو لقراءة ابن كثَت
َح ٌد ِمثْ َل َما أُوتِيتُ ْم ﴾ ،11فقد قرأ ابن كثَت أأف يؤتى على االستفهاـ ،12فيكوف موضع
﴿أَ ْف يُػ ْؤتَى أ َ
يبُت أ ّف ىذا الوجو أوجو من الوجو األوؿ.
(أف يؤتى ) وجهاف :الرفع والنصب ،وبعد التوجيو ّ
 - 1ينظر مثبل :البياف.120 .104 .103 ،69 .60 .59 ،56 ،54/1 ،
 - 2الفاٖتة ،اآلية1 :
 - 3ينظر :البياف ،ابن األنباري.35 .34/1 ،
 - 4ينظر :البياف ،ابن األنباري.119 .117 .116 ،55 ،53 ،45 ،35/1 ،
 - 5ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص .233
 - 6ينظر :البياف ،ابن األنباري.533 .451 .133/2 .224 ،166 ،83 ،35/1 ،
 - 7ينظر :البياف ،ابن األنباري.415 ،348 ،343/1 ،
 - 8ينظر :البياف ،ابن األنباري.208/1 ،
 - 9ينظر :البياف ،ابن األنباري.401/2 .352/1 ،
 - 10ينظر :البياف.160/2 .206 .193/1 ،
 - 11آؿ عمراف ،اآلية.73 :
 - 12ينظ ػػر :النش ػػر ،اب ػػن اٞت ػػزري ،240/2 .366/1 ،والكش ػػاؼ ،الز٥تش ػػري.374/1والبح ػػر ا﵀ ػػيو ،أب ػػو حي ػػاف .212/3
واٟتجة ،أبو علي الفارسي.55/3 ،
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كما أف ذكر القارئ يأٌب بو غالبا من أجل إبراز األوجو اٞتائزة وا١تمنوعة ُب القياس ،مثل ما فعل مع
ْح ْسنَى ﴾ 1فقد قرأ ابن عامر برفع كل ،2فقاؿ ابن األنباري":
قراءة ابن عامرَ ﴿ ،وُك ًِّّل َو َع َد اللَّوُ ال ُ

كل وعد ا﵁ اٟتسٌت" بالرفع فإمنا قواىا أنو قد انضم إٔب حذؼ ا٢تاء
فأما قراءة ابن عامر بالرفع " و ٌ
ضم الكاؼ ُب "كل" فاجتمع فيو سبباف اٟتذؼ وطلب ا١تشاكلة ،فقوي الرفع ،وجيوز أف يقوى
3
الشيء بسببُت ،ويضعف بسبب واحد".
فهذه طريقة ابن األنباري فيما يتعلق بعرض القراءة دوف ذكر القارئ ،وىي ميزة طبعص إعرابو
للقرآف الكرًن ،وخالف هبذه الةريقة القراء وكثَت من النحاة العرب ،ومعريب القرآف الكرًن.

ثانيا -اإلسهاب في عرض اآلراء النحوية واألوجو اإلعرابية:
مثَل كتاب البياف ُب غريب إعراب القرآف موسوعة للوجوه اإلعرابية ا١تتعلقة بالقراءات القرآنية
فكاف يذكر الوجوه اإلعرابية ا١تتعلقة باآلية ،اٞتائز وا١تمنوع منها وحىت الضعيفة ٍب يقوـ بتيرجيها على
وفق القوانُت النحوية وا١تقاييس العقلية ،واختبلؼ القراءات القرآنية ا١تتعددة٦ ،تا جيعل القارئ للبياف
يشعر أنو أماـ عآب مدقق للمذاىب النحوية ،خبَت بعلل أوجو اإلعراب ،فما من وجو يذكره إال ويبُت
جهة صحتو ُب العربية مستدال لو بالقرآف أو الكبلـ العريب ،وما من وجو يضعفو إال ويذكر علّة
حيرر األوجو
ضعفو ونقف ىنا عند بعض األمثلة والشواىد العملية التةبيقية ُب إعرابو ،لنبلحظ كيف ّ
اإلعرابية للقراءات القرآنية وذلك من خبلؿ عرض النماذج اآلتية:
أ -النموذج األوؿ :ويتمثل ُب قولو تعأب﴿:واتَّػبػعوا ما تَػ ْتػلُو َّ ِ
اطين َعلَى مل ِ
ْك ُسلَْي َما َف َوَما َك َف َر
ُ
َ َُ َ
الشيَ ُ
سلَيما ُف ولَ ِك َّن َّ ِ
ِ ِ
وت
َّاس ّْ
ار َ
الس ْح َر َوَما أُنْ ِز َؿ َعلَى ال َْملَ َك ْي ِن ببَاب َل َى ُ
الشيَاط َ
ُ َْ َ
ين َك َف ُروا يُػ َعلّْ ُمو َف الن َ
4
ِِ
وال إِنَّ َما نَ ْح ُن فِ ْتػنَةٌ فَ ًَّل تَ ْك ُف ْر فَػيَتَػ َعلَّ ُمو َف ﴾ .
َح ٍد َحتَّى يَػ ُق َ
ار َ
وت َوَما يُػ َعلّْ َماف م ْن أ َ
َوَم ُ
مبسةا ،وينقل األوجو اإلعرابية ا١تتعلقة بقراءهتا ،ويعاٞتها
حيلل ابن األنباري ىذه اآلية ٖتليبل ٨تويا ّ
بأسلوب ُب منتهى الروعة من حيث الدقة واالختصار دوف أي إخبلؿ با١تعٌت ،فقد كثرت األقواؿ
5
النحوية ،عند ا١تفسرين ومعريب القرآف الكرًن ُب توجيو اآلية السابقة من أجل الفصل ُب إعراهبا ٍبّ
 - 1اٟتديد ،اآلية.10 :
 - 2ينظر :النشر ،ابن اٞتزري.384/2 ،
 - 3ينظر :البياف.348/1 ،
 - 4البقرة ،اآلية.102 :
 - 5ينظر :جامع البياف ،الةّبي ،405/2 ،وا﵀ػرر الػوجيز ،ابػن عةيػة .185/1والبحػر ا﵀ػيو ،أبػو حيػاف ،522/1 ،الكشػاؼ
الز٥تشري ،172/1 ،وروح ا١تعاين ،اآللوسي.337/1 ،
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1
لكن ابن األنباري ذكر
و
،
معينة
وجهة
٤تل ا١تفردات واٞتمل من اإلعراب ،وكل ذىب ُب إعرابو
ّ
بياف ّ

ٚتيع األوجو ا١تتعلقة با١تفردات واٞتمل واألفعاؿ واٟتروؼ بةريقة دقيقة تعتمد اٟتساب ،فقاؿ:
الس ْحَر" ،فيو أربعة أوجو:
َاس ِّ
"يػُ َعلِّ ُمو َف الن َ
األوؿ :أف يكوف ُب موضع نصب على اٟتاؿ من ا١تضمر ُب كفروا ،أي كفروا معلمُت.
الثاين :أف يكوف حاال من الشياطُت.
والثالث :أف يكوف بدال من كفروا ألف تعليم السحر كفر ُب ا١تعٌت.
للكن ُب قراءة من قرأ بتشديد النوف".2
والرابع :أف يكوف خّبا ثانيا ّ
كما يذكر األوجو اإلعرابية ا١تتعلقة باٞتزء الذي يأٌب بعد اٞتملة ا١تذكورة سابقا فيقوؿَ ":وَما أُنْ ِزَؿ َعلَى
الْملَ َك ْ ِ
ُت" فيو أربعة أوجو:
َ
األوؿ :أف تكوف (ما) ٔتعٌت الذيُ ،ب موضع نصب بالعةف على السحر.
ِ
ُت ﴾
الثاين:أف يكوف ُب موضع نصب بالعةف على (ما) ُب قولو تعأبَ ﴿ :واتَػبَػعُوا َما تَػْتػلُو الشَيَاط ُ
الثالث :أف يكوف ُب موضع جر بالعةف على (م ْل ِ
ك ُسلَْي َما َف) .
ُ
والرابع :أف تكوف " ما" حرؼ نفي ،أي ٓب ينزؿ على ا١تلكُت ،وىو عةف على قولو تعأبَ ﴿ :وَما
َك َفَر ُسلَْي َما ُف ﴾ وىذا الوجو ضعيف جدا ألنو خبلؼ الظاىر وا١تعٌت ،فكاف غَته أؤب.
قولو تعأب ﴿ :فَػيَتَػ َعلَّ ُمو َف﴾ يقوؿ ابن األنباري " :فيو أربعة أوجو:
أحدىا ،أف يكوف معةوفا على (يعلِّ ِ
ماف) .
ُ
والثاين :أف يكوف معةوفا على فعل مقدر ،وتقديره يأتوف فيتعلموف.
َّاس ) أي يعلمونم فيتعلموف.
والثالث :أف يكوف معةوفا على (يُػ َعلّْ ُمو َف الن َ
وٓب جيزه الزجاج ،3وال جيوز أف يكوف جوابا لقولو( :فَ ًَّل تَ ْك ُف ْر) ألنو كاف ينبغي أف يكوف منصوبا.

 - 1كثػػرت أعاريػػب اآليػػة وتعػػددت وجوىه ػا ،ولكػػن ٓب تػػذكر كتػػب اإلع ػراب القػػرآين كػػل الوجػػوه حػػىت قػػاؿ النحػػاس" :ىػػذه آيػػة
تقصػينا مػػا فيهػػا مػػن ا١تعػػاين ُب الكتػػاب الػػذي قبػػل ىػػذا" يقصػػد كتابػػو معػػاين القػػرآف ،فقػػد ذكػػر بعضػػا منهػػا ُب إعرابػػو
مشػػكلة ،وقػػد ّ
باختصار ،وٓب يذكر ٚتيع ما يتعلق هبا ،وىنا تكمن براعة ابن األنباري ُب إعرابػو؛ حيػث اسػتةاع أف يػذكر األوجػو ا﵀تملػة ُب اآليػة
بدقة وإجياز .حوؿ مبلحظة الفروؽ ُب إعراب اآلية ،ينظر :إعراب النحاس ،202/1 ،ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج،185/1 ،
وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.149/1 ،
 - 2ينظر :البياف.114/1 ،
 - 3يقػوؿ الزجػاج" :لػػيس (يػَتَػ َعلَ ُمػو َف) ّتػواب لقولػو( :فػػبل تكفػر) وقػػد قػاؿ أصػػحاب النحػو ُب ىػػذا قػولُت :قػػاؿ بعضػهم :إِف قولػػو
يتعلموف عةف على قولو (يُعلِّمو َف) وىذا خةأ ،أل ّف قولو منهما دليل ىاىنا على أف التعلم من ا١تلكُت خاصة ،وقيل( :فَػيَتَػ َعلَ ُمو َف)
عةف علػى مػا يوجبػو معػٌت الكػبلـ ،ا١تعػٌت :إمنػا ٨تػن فتنػة فػبل تكفػر :فػبل تػتعلم وال تعمػل بالسػحر فيػأبوف فيتعلمػوف ،وىػذا قػوؿ=
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والرابع :أف يكوف مستأنفا وىو ْأو َجوُ األ َْو ُج ِو" .1فهو ُب إعرابو لآلية توقف عند كل وجو ٤تتمل
لئلعراب فذكره بوجو من الدقة ،مشَتا إٔب من قاؿ بو ،وهبذا كثرت األوجو اإلعرابية.
وال﴾ 2يقوؿ ابن األنباري ُب
ب -النموذج الثاني :ويتمثل ُب قولو تعأبَ ﴿ :ك َما أ َْر َسلْنَا فِي ُك ْم َر ُس ً
توجيهها" :الكاؼ ُب "كما" وفيما يتعلق بو ثبلثة أوجو:
أحدىا :أف تكوف متعلقة بقولوَ ﴿ :وِألُتِ َّم نِ ْع َمتِي َعلَْي ُك ْم ﴾ 3أي :أل٘تم نعميت عليكم ُب ٖتويل القبلة
كما أرسلنا فيكم رسوال منكم.

والثاين :أف تكوف متعلقة بقولو تعأب﴿ :فَاذْ ُك ُرونِي أَذْ ُك ْرُك ْم ﴾ 4أي اذكروين كما أرسلنا فيكم رسوال

منكم.
ديتنع
والثالث :أف تكوف وصفا ١تصدر ٤تذوؼ وتقديره ،اىتداء كما أرسلنا ،ألف قبلو يهتدوف ،وال ُ
ىذا التقدير ُب الوجهُت األولُت فيكوف فيهما وصفا ١تصدر "ألًب واذكروين" فيكوف التقدير ،إ٘تاما
5
كما أرسلنا وذكرا كما أرسلنا".
وبعد سردي لكل من النموذجُت ديكنٍت رصد بعض النتائج اليت سجلتها أثناء قراءٌب لكتاب البياف
وتتبعي ١تا يذكره من أوجو إعرابية للقراءات القرآنية وىي كما يلي:
يرجح غالبا ما ذكره النحاة ُب إعراهبم لآلية وفق ما يتماشى مع قواعد ا١تذىب البصري.6
 -أنو ّ

 أنو يذكر ٚتيع األوجو ابتداءٍ ،ب حيكم على بعضها بالقوة ،وذلك من خبلؿ عبارة " ْأو َجوُِ
األوؿ ْأولى" ،أو "أوجو الوجهين" 7فهو يكررىا دائما ليدؿ هبا على تقدًن أحد
األ َْو ُجو" أو "الوجو ّ
األوجو اإلعرابية.
أنو يذكر األوجو ا١تيتلف ُب إعراهبا بُت البصريُت والكوفيُت أو حىت عند البصريُت أنفسهم وذلكبذكر الوجو النحويٍ ،ب ذكر من قاؿ ومن ٓب يقل بو من النحاة ،كا٠تليل ،وسيبويو ،والزجاج

=حسن .واألجود ُب ىذا أف يكوف عةفاً على يعلماف فيتعلموف واستغٌت عن ذكر يعلماف ٔتا ُب الكبلـ من الدليل عليػو ".ينظػر:
معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.185/1 ،
 - 1ينظر :البياف ،ابن األنباري.114 ،113/1 ،
 - 2البقرة ،اآلية.151 :
 - 3البقرة ،اآلية.150 :
 - 4البقرة ،اآلية.152 :
 - 5البياف.129/1 ،
 - 6ينظر :البياف ،104 ،101/1 ،واإلنصاؼ.534/2 ،
 - 7ينظر :البياف242 ،.237/1 ،
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واألخفش ،والكسائي ،وا١تّبد ،وأبو علي الفارسي ،ويبُت سبب التأييد وىو القياس غالبا أو الرفض

لفساد ا١تعٌت أو تعارضو مع ظاىر النص أو عدـ ٘تاشيو مع القياس.1
 ٘تّيزت عبارتو ُب ذكر األوجو اإلعرابية باالختصار وعدـ التعقيد ،وذلك مبلحظ ُب ٗتريج أوجوملك يوـ الدين بالفاٖتة.2
إذا تعلقص األوجو اإلعرابية ُب اآلية ٔتسألة من مسائل ا٠تبلؼ النحوي ،أحاؿ إٔب كتابو اإلنصاؼدوف تفصيل ُب ذكر األدلة ومنا قشتها ،وىذا مبلحظ ُب مواضع عديدة من كتاب البياف ،ألنو ناقش
صرح بذلك فيقوؿ" :وقد بيّنا ذلك مستوَب ُب كتابنا
ذلك ُب كتاب اإلنصاؼ بصورة ّ
مفصلة وي ّ
ا١توسوـ باإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ" 3فيكوف كتاب البياف ٥تصص لذكر األوجو دوف إطالة ُب
ٖتليلها.
 الظاىر عند ترتيبو لؤلوجو باألوؿ والثاين والثالث والرابع ،...غَت مقصود بو التقدًن والًتتيب عندهوال عند غَته من النحاة ،وإمنا قصد بو ع ّد األوجو وحصرىا ،فأحيانا خيتار األوؿ كما فعل ُب إعراب
4
ِ
ك َحتَّى نَػ َرى اللَّوَ َج ْه َرًة ﴾ 5وأحينا حيكم
م
ا
ي
م
ْت
ل
ػ
ق
ذ
إ
و
﴿
تعأب:
لو
و
ق
من
جهرة
ْ
ُ
وسى لَ ْن نُػ ْؤِم َن لَ َ
ُ
َْ ُ َ
َ
على الوجو ا١تتأخر ُب ترتيبو بأنو أوجو الوجهُت وأنو ا١تقدـ وا١تيتار عنده ،كما فعل ُب مواضع متعددة
7
6
ِ
َحيَا ُك ْم﴾
منها ما أورده ُب بياف اٝتية كيف  ،عند قولو تعأبَ ﴿ :ك ْي َ
ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّو َوُك ْنتُ ْم أ َْم َواتًا فَأ ْ
وعليو فًتتيبو لؤلوجو والتعبَت باألوؿ والثاين ال يعٍت الرتبة كما ال يعٍت عنده تقدًن وجو على آخر،
وإمنا جاء بو من قبيل اٟتصر ال التفضيل واألمهية ُب الرتبة.

 - 1ينظر مثبل :البياف .263 ،71 ،46/1 ،و.261 ،223 ،216/2
 - 2ينظر :البياف.35/1 ،
 - 3ينظر :البياف.169 .141/2 .37 ،36/1 ،
 - 4ينظر :البياف.73/1 ،
 - 5البقرة ،اآلية.55 :
 -6ينظر :البياف.68 /1 ،
 - 7البقرة ،اآلية.28 :
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ثالثا -االعتماد على المعنى واالستعانة بآراء المفسرين في التوجيو واإلعراب:
لعلم النّحو و ِ
سر القرآف ِ
فقو اإلعراب:
 -1حاجةُ ُم َف ّْ

يعد البحث عن ا١تعٌت غاية منشودة عند معريب القرآف الكرًن ،إذ إ َف الغاية األساسية من
اإلعراب تتمثل ُب الوصوؿ إٔب ا١تعٌت الصحيح وا١تراد من النص القرآين ،ولذلك ما انفكص كتب
ذكر األعاريب ا﵀تملة لآلية القرآنية ،وىم إذ يفعلوف ذلك يعتقدوف أف
التفسَت القرآين منذ نشأهتا ت ُ
اإلعراب جزء من تفسَت اآلية وبياف معناىا ألف التفسَت واإلعراب ٔتعٌت واحد.
لقد دلص مصادر اللغة العربية على أف معٌت اإلعراب ىو البياف أو اإلبانة عن ا١تعاين باأللفاظ
ِ 2
1
الوراؽَ " :و ِْ
معاين"
اإل ْعَراب إَِمنَا ي ْدخل ُِب الْ َك َبلـ لئلبانة َعن الْ َ
عند اشتباه الًتاكيب النحوية قاؿ ابن ّ
وإذا عدنا إٔب ا١تصادر القرآنية أيضا وجدنا علماء القرآف يذكروف التفسَت ٔتعٌت بياف معاين اآليات
القرآنية والكشف عن أحكامها وغاياهتا 3وىذا ال يكوف إال ٔتعرفة اللغة واللساف الذي نزؿ بو القرآف،
ِ ٍ
ِ ِ ِ
قاؿ الزركشي ُب الّبىاف ":التَػ ْف ِسَت ِع ْلم يػعر ُ ِ
ِ
صلَى اللَوُ
ؼ بِو فَػ ْه ُم كتَاب اللَو الْ ُمنَػَزؿ َعلَى نَبِيِّو ُ٤تَ َمد َ
ُ ٌ ُ َْ
ِ
علَي ِو وسلَم وبػيا ُف معانِ ِيو واستِيراج أَح َك ِام ِو و ِح َك ِم ِو واستِم َداد َذلِ َ ِ ِ
َص ِر ِ
يف
َْ ْ ُ
َح ِو َوالت ْ
ك م ْن ع ْل ِم اللغَة َوالن ْ
َ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ ْ َ ُ ْ
َ
و ِع ْل ِم الْبػي ِ
اف" ،4ومن خبلؿ تعريف الزركشي ا١تتقدـ للتفسَت ،نرى أنو ربو بُت علوـ اللساف العريب
ََ
َ
ومن أبرزىا وأجلها علم النحو ،وبُت تفسَت القرآف الكرًن ،لعبلقتهما الوطيدة منذ نشأة علم التفسَت.
ونظرا ٢تذه العبلقة ا١تتماسكة بُت العربية والتفسَت كاف ا١تفسروف للقرآف الكرًن يذكروف أقواؿ
النحاة وما ذىب إليو أئمة العربية ُب فقو ىذه اللغة الكردية ُب تفاسَتىم ،ويستشهدوف هبا إٔب ح ّد
كبَت من أجل بياف ا١تعٌت قاؿ الز٥تشري" :والتفاسَت مشحونة بالروايات عن سيبوبو واألخفش
والكسائي والفراء وغَتىم من النحويُت البصريُت والكوفيُت واالستظهار ُب مآخذ النصوص بأقاويلهم
والتشبث بأىداب فسرىم وتأويلهم" ،5وىكذا كانص العبلقة بُت التفسَت والنحو وطيدة جدا
متماسكة ال انفصاـ ٢تا ،ىدفها بياف ا١تعٌت ا١تراد من اآليات القرآنية على وفق علم اللساف العريب ،إذ
ىو اللساف الذي نزؿ بو ،وبةريقتو قرأه العرب األوائل من الرسوؿ  والصحب الكراـ وصدؽ ربنا

 - 1ينظر :ا٠تصائص ،ابن جٍت ،36/1 ،وارتشاؼ الضرب ،أبو حياف.833/2 ،
 - 2علل النحو ،ابن الوراؽ ،ص .142
 - 3ينظر :تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين ،صبلح عبد الفتاح ا٠تالدي ،ص .24
 - 4ينظر :الّبىاف ُب علوـ القرآف ،الزركشي.173/2 ،
 - 5ينظر :ا١تفصل ُب صنعة اإلعراب ،الز٥تشري ،ص .18
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ِ
الروح ْاأل َِمين َعلَى قَػ ْلبِ َ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ين
يل َر ّْ
ين نَػ َز َؿ بو ُّ ُ
ك لتَ ُكو َف م َن ال ُْم ْنذ ِر َ
ُ
ب ال َْعالَم َ
إذ يقوؿَ ﴿:وإنَّوُ لَتَػ ْن ِز ُ
1
بِلِس ٍ
اف َع َربِ ٍّي ُمبِي ٍن ﴾
َ
 -2حاجة المعرب للقرآف لتفسيره ومعناه:

١تا كاف النص القرآين ال يفهم إال بقرائن موجودة ُب نظمو وتركيبو كالتقدًن والتأخَت واٟتذؼ
والذكر ،2وأخرى خارجة عن النظم وعن الًتكيب اللغوي لآلية كالناسخ وا١تنسوخ وأسباب النزوؿ
ومناسبة اآليات لبعضها ،وغَتىا من ا١تباحث اليت ال وجود ٢تا إال عند ا١تفسرين ،بات من البلزـ ألي
ُمعرب آليات الكتاب العزيز أف يبحث عن ا١تعٌت الدالٕب لآلية ليصل من خبللو إٔب ا١تعٌت النحوي
الصحيح ،و٢تذا كاف أكثر ا١تهتمُت بالتوجيو اإلعرايب لآليات القرآنية يستعينوف بآراء ا١تفسرين ُب
إعراهبم وتوجيهاهتم النحوية 3آليات القرآف الكرًن ،فقد استعاف سيبويو ُب الكتاب بأقواؿ ا١تفسرين
عند إعراب اآليات وتوجيهها ،4وكذلك فعل ا١تّبد ُب ا١تقتضب ،5وابن السراج ُب كتابو األصوؿ ُب
النحو ،6ويأٌب بعد ىؤالء ابن ىشاـ ُب كتابو مغٍت اللبيب عن كتب األعاريب ليكوف منهجو ُب
اإلعراب قائما على أقواؿ ا١تفسرين ،فقد نقل عن الةّبي ،والواحدي ،وفير الدين الرازي ،وابن
عةية والز٥تشري ،وأبو حياف.7
فعند عودٌب إٔب كتب اإلعراب القرآين وكتب التوجيو النحوي للقراءات القرآنية وذلك ككتاب
اٟتجة أليب علي الفارسي 8أو كتاب إعراب القرآف للنحاس ،وجدهتا تدعم اإلعراب والتوجيو النحوي
بأقواؿ ا١تفسرين وآرائهم ُب اآلية من حيث اٟتديث عن معناىا أو سبب نزو٢تا ،أو ٨تو ذلك ٦تا يذكر
ُب التفسَت عادة.
٤تل دراسيت بدعا ُب التوجيو النحوي ،فقد كاف
وٓب يكن كتاب البياف البن األنباري الذي ىو ّ
يدعم رأيو ُب التوجيو اإلعرايب بأقواؿ ا١تفسرين وآراءىم ،مستعيناً هبا من أجل الوصوؿ إٔب ا١تعٌت
 - 1الشعراء ،اآليات.194 ،193 ،192 :
 - 2ينظر :دالئل اإلعجاز اٞترجاين ،ص  ،100 ،76والةراز إلسرار الببلغة وحقائق اإلعجاز ،حيي العلوي.33/2 ،
 - 3ينظر :النحو وكتب التفسَت ،إبراىيم عبد ا﵁ رفيده ،1179/2 ،وأبو علي الفارسي حياتو ومكانتو بُت أئمة التفسَت والعربيػة
عبد الفتاح إٝتاعيل شلي ،ص .194
 - 4ينظر :الكتاب سيبويو.242 ،138/3 .154/2 ،
 - 5ينظر :ا١تقتضب ،ا١تّبد.199 ،185 ،125 ،119/4 .37/2 ،
 -6ينظر :األصوؿ ُب النحو ،ابن السراج.401/1 ،
 - 7ينظر :النحو وكتب التفسَت ،إبراىيم عبد ا﵁ رفيده ،1207 ،1200/2 ،ومغٍت اللبيب ،ابن ىشاـ ،ص .853
 - 8ينظر :التوجيو النحوي والصرُب للقراءات القرآنية عند أيب علي الفارسي ،سحر سويلم راضي ،ص .84
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النحوي الصائب ،واالحًتاز ٦تا ال جيوز من تقديرات وأعاريب 1اليت قد ال تتماشى مع ا١تعٌت العاـ
لآلية الكردية ،فقد عمد ابن األنباري ُب البياف إٔب تعليق الوجو النحوي الذي يراه مناسبا لآلية
بتفسَت أو إيضاح ١تعناه ،كما ورد ُب كتُب التفسَت ،وىو ُب ذلك بُت مسًتسل وبُت موجز وىو
الغالب ،والذي يبدوا ٕب أ َف االعتماد على ا١تعٌت ٝتة بارزة عند ابن األنباري ُب دراستو النحوية 2عامة
وُب كتاب البياف خاصة ،حيث اعتمد على ا١تعٌت من حيث اختياره لؤلوجو اإلعرابية ،أو ترجيح رأي
4
3
يضعف أو يرد أراء ٨توية أو
٨توي على آخر  ،أو تفضيل قراءة على أخرى  ،وُب كثَت من األحياف ِّ
إعرابية ١تيالفتها للمعٌت وأقواؿ ا١تفسرين.5
 -3التطبيقات اإلعرابية في اعتماده على المعنى والتفسير:

حىت نؤكد اعتماد ابن األنباري على ا١تعٌت والتفسَت أثناء توجيو القراءات وإعراهبا ُب البياف أعرض
بعضا من النماذج التةبيقية واليت استعاف فيها ببياف ا١تعٌت والتفسَت وىي كما يأٌب:
َّ ِ
ِ
آمنُوا َوَما يَ ْخ َدعُو َف إَِّال
ين َ
أ -النموذج األوؿ :ويتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿ :يُ َخادعُو َف اللَّوَ َوالذ َ
س ُه ْم َوَما يَ ْشعُ ُرو َف﴾ 6يتعرض ابن األنباري ٢تذه اآلية الكردية حُت إعراهبا فيذكر ما ورد من
أَنْػ ُف َ
قراءات تتعلق بلفظ خيدعوف أو خيادعوف ،فيقوؿ " :فمن قرأ خيادعوف باأللف 7أراد بو ازدواج الكبلـ
وا١تةابقة ،ألف قبلو خيادعوف ا﵁ ،ليةابق لفظ ا١تنفي لفظ ا١تثبص ،ألنو نفى بقولو﴿ :وما ي َخ ِ
ادعُو َف﴾
ُ
ما أثبص ٢تم بقولو ﴿ :ي َخ ِ
ادعُو َف اللَّوَ ﴾ ومعٌت خيادعوف ا﵁ أي يفعلوف فعل ا١تيادع ،وإف كاف اٟتق
ُ
تعأب ال خيفى عليو شيء ُب األرض وال ُب السماء ،وقيل خيادعوف ا﵁ أي خيادعوف ني ا﵁ فحذؼ
ا١تضاؼ وأقيم ا١تضاؼ إليو مقامو ،كقولو تعأبَ ﴿ :وأُ ْش ِربُوا فِي قُػلُوبِ ِه ُم ال ِْع ْج َل﴾ 8أي حب

 - 1ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص .234
 - 2ينظر :ابن األنباري ودراساتو النحوية ،فاضل صاّب السامرائي ،ص .162
 - 3ينظر مثبل :البياف.201/2 ،
 - 4ينظر مثبل :البياف.104 ،106/1 ،
 - 5ينظر مثبل :البياف.221/2 ،
 - 6البقرة ،اآلية.9 :
 - 7قرأ نافع وابن كثَت ،وأبو عمرو باأللف" ،خيادعوف" وقرأ الباقوف بغَت ألف "خيْ َدعوف" .ينظر :النشر ،ابن اٞتزري.207/2 ،
 - 8البقرة ،اآلية.93 :
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اسأ َِؿ الْ َق ْريَةَ الَّتِي ُكنَّا فِ َيها َوال ِْع َير الَّتِي أَقْػبَػلْنَا فِ َيها﴾ 1أي أىل القرية
العجل ،وكقولو تعأبَ ﴿ :و ْ
2
وأىل العَت ،وىذا كثَت ُب كبلمهم".
ُب ىذه اآلية يعتمد ابن األنباري على ا١تعٌت ألجل التوجيو واإلعراب ،وينقل أقواؿ ا١تفسرين
لآلية فقولو خيادعوف ا﵁ أي :خيادعوف ني ا﵁ فيو إشارة إٔب ما تذكره مصادر التفسَت وىو قوؿ ابن
أيب اٟتسن قاؿ ابن عةية ُب تفسَته" :واختلف ا١تتأولوف ُب قولو تعأبُ :خي ِادعُو َف اللَوَ .فقاؿ اٟتسن
بن أيب اٟتسن :ا١تعٌت خيادعوف رسوؿ ا﵁ فأضاؼ األمر إٔب ا﵁ ٕتوزا لتعلق رسولو بو ،و٥تادعتهم ىي
ٖتيلهم ُب أف يفشي رسوؿ ا﵁ وا١تؤمنوف ٢تم أسرارىم فيتحفظوف ٦تا يكرىونو ويتنبهوف من ضرر
ا١تؤمنُت على ما حيبونو"  ،3فقولو :يفعلوف فعل ا١تيادع كإظهار اإلدياف وإبةاف الكفر ىو قوؿ
الواحدي 4ونُقل عن غَت واحد من ا١تفسرين 5فهو مع اإلعراب أعةى شيئا من تفسَت اآلية فجمع
بُت ا١تعٌت النحوي وا١تعٌت التفسَتي لفعل ا٠تداع الصادر من فئة ا١تنافقُت.
ضِ
اج ِع﴾ 6نرى ابن األنباري ُب
وى َّن فِي ال َْم َ
ب -النموذج الثاني :يتعلق بقولو تعأبَ ﴿ :و ْاى ُج ُر ُ
إعرابو ٢تذه اآلية يتحدث عن معٌت الظرفية اليت يفيدىا حرؼ اٞتر (ُب) الواقع ُب النص ،كقولك زيد
ُب الدار ،فهو يبعد ىذا ا١تعٌت النحوي ا١تتمثل ُب الظرفية ليحافظ على ا١تعٌت العاـ لآلية خاصة وأنا
متعلقة ببياف بعض األحكاـ الشرعية اليت ٗتص تأديب الزوجة الناشز ،ونظرا الىتمامو با١تعٌت بدأ بو
قبل اإلعراب ،فقاؿ" :قيل :معناه :من أجل ٗتلفهن عن ا١تضاجعة معكم ،كما تقوؿ :ىجرتو ُب ا﵁.
أي :من أجل ا﵁ ،7فبل يكوف "ُب ا١تضاجع" ظرفا 8للهجراف ،ألنن يردف ذلك ،وال ديتنع أف يكوف
ظرفا ،ألف النشوز يكوف بًتؾ ا١تضاجعة وغَتىا.
 - 1يوسف ،اآلية.82 :
 - 2ينظر :البياف55/1 ،
- 3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية90/1 ،
 - 4ينظر :الوجيز ،الواحدي ،ص .92
 - 5ينظر :زاد ا١تسَت ،ابن اٞتوزي ،31/1 ،ومعآب التنزيل ،البغوي ،65/1 ،وتفسَت ابن كثَت.178/1 ،
 - 6النساء ،اآلية.34 :
 - 7وىػػو مػػن ا٢تج ػرافٔ ،تعػػٌت البعػػد ،يقػػاؿ :ىجػػره أي تباعػػد ونػػأى عنػػو ،وعليػػو يكػػوف ا١تعػػٌت االبتعػػاد عنهػػا عنػػد النشػػوز ،وعػػدـ
االقػًتاب مػػن مضػػجعها ،فػػذاؾ ىجرانػػا ،وىػػو قػػوؿ اٟتسػػن البصػػري وقتػػادة ،واإلمػػاـ مالػػك ،إب ػراىيم النيعػػي والشػػعي وابػػن العػػريب
وقاؿ القرطي :قوؿ حسن .ينظر :أحكاـ القرآف ،ابن العريب ،533/1 ،واٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرطي ،171/5 ،وينظر مػادة
" َى َجَر" ُب :لساف العرب.252/5 ،
8
وى َن بِسػبَ ِ
ب َٗتَل ِف ِهػ َن َعػ ِن
 فقد جعل أبو حياف أ ّف "ُب" الواردة ُب اآلية ليسػص ظرفيػة وإمنػا ىػي ١تعػٌت السػبب فقػاؿ" :أَ ِي ْاى ُج ُػر ُ َالْ َف ْر ِش" ينظر :البحر ا﵀يو.627/3 ،
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وقيل :معٌت "واىجروىن" أي :اربةوىن با٢تِ َجار ،وىو اٟتبل ،واختاره بعض العلماء[ .1وقاؿ] :2وال

يصح أف يكوف ٔتعٌت "ا٢تُ ْجر" وىو ا٢تََذياف وإكثار الكبلـ ،ألف الفعل من ذلك الزـ غَت متعد
واىجروىن متعد إٔب ضمَت النساء ،وال يصلح –أيضا -أف يكوف من ا٢تُجر ٔتعٌت الفحش ،ألنو يقاؿ
إىجارا ،فتأويلو على ىذا :فعظوىن فإف رجعن وإال فشدوىن با٢تجار ،وىو أشبو ٔتعٌت
أىجر
ً
منوَ :
الضرب ،وال يكوف ٔتعٌت القةيعة ،ألنو قد نى عنها ُب الشرع فوؽ ثبلث ،وعندي أف ىذا ال ديتنع
أف يكوف ٔتعٌت القةيعة ،ألنو قد جيوز أف يكوف ا١تأمور بو ا٢تجر ُب الثبلث فما دونا ،3فبل يكوف
4
منهيا عنو ُب الشرع".
لقد الحظتو ُب إعراب ىذه اآلية اعتمد على التفسَت وا١تعٌت الدالٕب أكثر من اعتماده على
ا١تعاين اإلعرابية والنحوية ،فقد ساؽ أقواؿ ا١تفسرين والفقهاء ،وٓب يذكر أقواؿ النحاة ومعريب اآلية
ولعل ذلك يعود إٔب أنم أيضا اعتمدوا ا١تعٌت والتفسَت وابتعدوا عن اإلعراب وىو مبلحظ على
الزجاج والنحاس ُب إعراهبما 5إذ ٓب يشر كل واحد منهما إال إٔب أقواؿ الفقهاء ُب معٌت ا٢تجر وٓب
يذكروا ا١تعٌت النحوي وال إعراب اآلية .فسار ابن األنباري على طريقة من قبلو ُب اإلعراب ٢تذا
ا١توضع.
كما الحظتو ُب إعرابو ٢تذه اآلية أنو ٓب يذكر قراءة ابن مسعود والنيعي فقد قرأ "واىجرىن ُب
ا١تض َجع" 6باإلفراد على خبلؼ طريقتو ُب اإلعراب إذ أنو يهتم بذكر القراءات ا١تيتلفة.
ْ

1
ػحتو بعػد ذكػره ألقػواؿ كثػَتة للعلمػاء ُب تفسػَت "واىجػرىن" ،وقػد حكػم بعػدـ
 وىو قوؿ اختاره الةّبي ُب تفسَته ،وحكػم بص ّصػػحتها ١تيالفتهػػا ا١تعػػٌت الػػدالٕب للفػػظ "ىجػػر" ُب كػػبلـ العػػرب ،قػػاؿ الةػػّبي" :فػػإذ كػػاف ُب كػ ّػل ىػػذه ا١تعػػاين مػػا ذكرنػػا مػػن ا٠تلػػل
البلحق ،فأؤب األقواؿ بالصواب ُب ذلك أف يكوف قولو" :واىجروىن" ،مو َج ًها معناه إٔب معػٌت ال ّػربو با٢تجػار ،علػى مػا ذكرنػا مػن
ىجػ ًػرا" .ينظػػر :جػػامع البيػػاف الةػػّبي.309/8 ،
قػػوؿ العػػرب للبعػػَت إذا ربةػػو صػػاحبو ْتبػػل علػػى مػػا وصػػفناَ :
"ى َجػػره فهػػو يهجػػره ْ
وضعف ابن العريب قولو واعتّبىا زلة عآب كبَت بالقرآف والسنة .ينظر :أحكاـ القرآف ابن العريب ،533/1 ،واٞتامع ألحكاـ القرآف
ّ
القرطي.172/5 ،
 - 2األصل قاؿ وأضفص الواو من أجل العةف.
 - 3يشَت هبذا إٔب معػٌت اٟتػديث ويتمثػل ُب قولػو " :ال حيػل ١تسػلم أف يػهجػر أخػاه فػوؽ ث ٍ
ػبلث ليػاؿ" .اٟتػديث رواه البيػاري
َْ ُ
عن عائشة رضي ا﵁ عنها باب ا٢تجرة ،ينظر :صحيح البياري.20/8 ،
 - 4البياف.253 ،252/1 ،
 - 5ينظر :معاين القرآف وإعرابو للزجاج  ،47/2وإعراب القرآف ،النحاس.453/1 ،
 - 6ينظر :قراءة ابن مسعود والنيعي ُب :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،627/3 ،والكشاؼ ،الز٥تشري ،207/1 ،واٞتامع ألحكاـ
القرآف ،القرطي.171/5 ،
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أسجل ىنا ما استنتجتو أثناء قراءٌب لكتاب البياف ،حوؿ استعانة ابن األنباري بالتفسَت
وأود أف ِّ
وا١تعٌت من أجل اإلعراب والتوجيو النحوي للقراءات ،وىي مبيّنة ُب اآلٌب:

 -أف ابن األنباري يستعُت بالتفسَت وا١تعٌت كثَتا ُب كتابو البياف ،وقد ورد ذلك ُب مواضع متعددة من

كتابو.1

 -أثبص لنا ابن األنباري من خبلؿ إعرابو أنو مةّلع على أقواؿ ا١تفسرين الكثَتة لآلية الواحدة ،ولكنو

خيتار منها الصحيح الذي يتناسب مع ا١تعٌت اإلعرايب ٦تا جعل اإلعراب خاؿ من الصنعة والتكلف
قريب من ا١تعٌت ا١تراد ُب اآلية.
 أنو يذكر أقواؿ ا١تفسرين دوف نسبة إال ُب القليل النادرٓ ،تبلؼ أقواؿ النحاة فإنو ينسبها لقائليها. كلّما استعاف بالتفسَت ووظّف ا١تعٌت إال َدؿ بو على وجود نزاع ُب التوجيو اإلعرايب لآلية ،وىذا

حجة ودليبل على إعرابو ،ولذا فهو يؤكد ُب كثَت من األحياف على دعم
معناه أنو جعل من التفسَت ّ
رأيو بالتفسَت بقولو :وُب التفسَت ما يدؿ على ىذا أو قيل معناه ،أو بعبارة "على قوؿ من قاؿ".2
اجملردة ،كمعٌت الظرفية
 االعتماد على ا١تعٌت ُب التوجيو ب َسو الكثَت من ا١تعاين اإلعرابية العقلية ّىن ُب ا١تضاجع" يدؿ على أنو يقدـ ا١تعٌت العاـ ا١تستنبو من
ا١تمنوع عند إعرابو لقولو" :واىجرو ّ
تفسَت اآلية أو سياقها ،على ا١تعٌت النحوي ا١تعياري ا١تستفاد من قواعد النحو واستقراء النحاة.

رابعا -استخداـ الشواىد العربية والبناء على معانيها في التوجيو:
-1أىمية الشواىد في اإلعراب والتوجيو عند النحاة:

يع ّد الشاىد عند النحاة العرب من األمور األساسية اليت تتوقف عليها الدراسة اللغوية ُب ٚتيع
مستوياهتا النحوية والصرفية والداللية ،فالشاىد يعٍت عند النحاة الدليل واٟتجة والّبىاف على صحة
الرأي أو القاعدة النحوية ،فكل كبلـ نقل ُب عصر االحتجاج٦ ،تن يوثق بفصاحتو يعد شاىدا وىو
ا١تعّب عنو بالسماع ُب أصوؿ النحو ،3ويشمل القرآف الكرًن ،واٟتديث النبوي وكبلـ العرب شعرا
ّ
ونثرا.

 - 1ينظر :البياف.206 ،95 ،72 ،63/2 .255 .122 ،118 ،106 ،92 ،82 ،80 ،74 ،64/1 ،
 - 2ومثالػػو أنػػو جعػػل إبلػػيس منصػػوب علػػى االسػػتثناء ا١تنقةػػع علػػى قػػوؿ مػػن قػػاؿ مػػن ا١تفس ػرين أنػػو لػػيس مػػن ا١تبلئكػػة أو علػػى
َِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ػيس"
االستثناء ا١توجب على قوؿ من قاؿ إنو من ا١تبلئكة ،وذلك ُب قولو تعأب " َوإِ ْذ قُػ ْلنَا ل ْل َم َبلئ َكة ْ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َس َ
ػج ُدوا إال إبْل َ
[البقرة ،اآلية ]34 :ينظر :البياف.4/1 ،
- 3ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص .39
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وا١تقصود بالشاىد 1أو االستشهاد ىو االحتجاج بالكبلـ الفصيح فبل فرؽ بينها ُب االستعماؿ عند
النحاة إذ أف معنامها واحد ،وا١تبلحظ أف النحاة استيدموا مصةلح االحتجاج واٟتجة وٓب يّبز
مصةلح الشاىد أو االستشهاد ُب الدراسات العربية إال بعد القرف التاسع ا٢تجري ُب كتب النحاة
منها كتاب "خزانة األدب" للبغدادي.2
لقد اىتم النحاة العرب بنقد ما نُِق َل عن العرب من شواىد عربية ،فكاف فيها ا١تقبوؿ وكاف منها
ا١ترفوض الذي ال جيوز االحتجاج بوّ ،إما ٠تروجو عن شرط االحتجاج واالستشهاد بو زمانا ومكانا
وإما لداللة الشاىد على معٌت آخر ال عبلقة لو بالقاعدة ُب ا١تسألة ا١تةروحة للدراسة ،ولذلك وجدنا
ويوضحوف ا١تقصود من
ويفصلوف شرحها
العلماء يهتموف ّتمع ىذه الشواىد ،ويتتبّعوف قائلها
ّ
ّ
صياغتها ُب كتب النحو ،ومن ا١تصادر النحوية اليت نالص اٟتظ األوفر من حيث العناية بشرح
شواى ػػدىا كتاب سيبويو ،وكتُب ابن ىشاـ ،وشروح ألفية ابن مالك ،وشرح الرضي على الكافية
وتعد الشواىد الكّبى للعيٍت وخزانة األدب للبغدادي 3من أضيم كتب الشواىد النحوية العربية
وعليو فكل معرب للقرآف أو شارح ألي كتاب ُب النحو البد لو من العودة إٔب ىذه ا١تصادر
ي مسألة ٨توية.
ليستيرج منها الشاىد على إعرابو وتوجيهو النحوي ُب أ ّ

 -2الشواىد العربية في كتاب البياف:
إ َف كتاب البياف ُب غريب إعراب القرآف من ا١تصادر النحوية اليت تزخر بذكر الشواىد العربية
ا١تيتلفة من القرآف الكرًن والقراءات القرآنية ا١تتواترة والشاذة ،وبعض من األحاديث النبوية ،وشواىد
من كبلـ العرب شعرا ونثرا ،وكاف للشواىد الشعرية نصيب األسد ُب إيرادىا والبناء على معانيها ،إذا
مثّلص حسب ما أحصيتو ُب كتاب البياف القسم األكّب من أنواع االستشهاد ساقها بأساليب
متنوعة ،وتوجيهات ٥تتلفة.
لقد ٘تيز ذكر الشواىد ُب كتاب البياف بعدـ التفصيل بوجو االستشهاد ،كما كاف إعرابو يبٌت
على ما يذكره من شواىد ُب ا١تعٌت وحىت نوضح بناؤه ا١تعٌت اإلعرايب على الشواىد العربية نقف عند
نبُت أثر الشاىد ُب ا١تعٌت النحوي عنده.
استشهاداتو بالنصوص ٍبّ ّ
 - 1ومن الناحية العملية ،يقصد بالشاىد البيص الشػعري ا﵀ػتج بػو علػى الػرأي النحػوي ،فيقػاؿ شػواىد الكتػاب ،وىػو مػن شػواىد
الز٥تشري أو ابن عقيل  ،....فغلب استعماؿ الشاىد على البيص الشعري ُب الدراسات النحوية.
 - 2ينظر الشاىد القرآين وأثره ُب التقعيد للقواعد اللغويػة والنحويػة ،صػاّب علػي ٤تمػد النهػاريْ ،تػث مرقػوف بصػيغة وورد ،منشػور
على شبكة األنًتنص تاريخ التصفح .210/11/29 ،على الساعة.10 :21 :ص .3
 - 3ينظر :الشاىد القرآين وأثره ُب التقعيد للقواعد اللغوية والنحوية .صاّب علي ٤تمد النهاري ،ص .6
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أ  -الشاىد القرآني :مثَل الشاىد القرآين على األحكاـ النحوية واألوجو اإلعرابية ُب كتاب البياف

مساحة واسعة ،حيث بلغص نسبة الشواىد القرآنية ثبلث مائة واثناف وثبلثوف شاىدا قرآنيا ،1وقد
تنوعص طرؽ االستشهاد بالنص القرآين ،فاستشهد بالقراءة القرآنية ا١تتواترة وىذا ىو الغالب
ا١تستفيض ُب استشهاده ،كما أنو استشهد بالقراءات القرآنية الشاذة ،على بعض التوجيهات اإلعرابية
والقضايا النحوية والصوتية والداللية.
يلجأ ابن األنباري إٔب ذكر القراءة القرآنية عندما تتعدد األوجو اإلعرابية لآلية الواحدة ،فًتاه
يذكر الوجو اإلعرايب ويبُت دليلو عند التأويل والتقدير ٔتا يوافقو من القراءات القرآنية ،كما يورد
الشاىد القرآين من أجل بياف أحكاـ ٨توية وقواعد إعرابية بصيغ ٥تتلفة أبرزىا ما يأٌب:
 -ما يورده من الشواىد القرآنية دليًّل على حكم نحوي:

ديكن أف ديثّل ٢تذا النوع ْتكم ٨توي أورده ابن األنبا ري ،وىو جواز عود الضمَت على من ٓب جير لو
ِِ
ك
يل فَِإنَّوُ نَػ َّزلَوُ َعلَى قَػلْبِ َ
ذكر ُب الكبلـ وذلك عند إعرابو لقولو تعأب﴿ :ق ْل َم ْن َكا َف َع ُد ِّوا لج ْب ِر َ
ِ ِ
ص ّْدقًا لِ َما بَػ ْي َن يَ َديْ ِو ﴾ 2حيث يورد ٚتلة من اآليات القرآنية كشاىد على ما حكم بو
بِِإ ْذف اللَّو ُم َ
من جواز عود الضمَت على من ٓب يذكر .فيقوؿ" :من شرطية ُب موضع رفع ،ألنو مبتدأ ،وكاف واٝتها
وخّبىا ٚتلة ،ىي خّب ا١تبتدأ ،والعائد إٔب ا١تبتدأ ا١تضمر ُب كاف ،وىو اٝتها ،وعدوا ا٠تّب ،وجّبيل فيو
لغتاف ،وال ينصرؼ للعجمة والتعريف ،وجواب من الشرطية ،قولو :فإنو ،وا٢تاء فيو تعود إٔب جّبيل
ونزلو ا٢تاء يراد هبا القرآف ،وإمنا جاز ذلك وٓب جير لو ذكر ،لداللة اٟتاؿ عليو ،ألنو قد علم أنو يعنيو
ّ
كقولو تعأب ﴿ :إِنَّا أَنْػ َزلْنَاهُ فِي لَْيػلَ ِة الْ َق ْد ِر﴾ 3فا٢تاء يراد هبا القرآف وإف ٓب جير لو ذكر ،وكقولو:
ٍ 4
ت بِال ِ
ْح َج ِ
اب﴾ 5أراد بو
﴿ ُك ُّل َم ْن َعلَْيػ َها فَ
اف﴾ أراد بو األرض ،وكقولو تعأبَ ﴿:حتَّى تَػ َو َار ْ
الشمس ،وإف ٓب جير ٢تا ذكر ،وإمنا جاز ذلك ُب ىذه ا١تواضع كلها لداللة اٟتاؿ عليو 6".نبلحظ أنو
أورد شواىد قرآنية من أجل بياف حكم ٨توي مفاده :جواز عود الضمَت على ما ٓب يكن لو ذكر
لداللة اٟتاؿ عليو.
 - 1وذلك حسب إحصائي ٢تا من خبلؿ فهرسص الدكتور جودة مّبوؾ ٤تمد على كتاب البياف ،ينظر :البياف.825/2 ،
 - 2البقرة ،اآلية.97 :
 - 3القدر ،اآلية.1 :
 - 4الرٛتاف ،اآلية.26 :
 - 5ص ،اآلية.32 :
 - 6ينظر :البياف.111/1 ،
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 ما يورده من الشواىد القرآنية ألجل بياف األوجو اإلعرابية الجائزة في اآلية:1
ِ
اس ُموُ ﴾
وديكن أف ديثّل ٢تذه الصيغة من إيراده للشواىد القرآنية ،بقولو ﴿ :أَ ْف يُ ْذ َك َر ف َيها ْ
جيعل ابن األنباري جزء اآلية ا١تذكور ُب موضع نصب ٞتواز وجهُت من اإلعراب ،مها:
اب
أحدمها :أف يكوف بدال من مساجد ،وىذا البدؿ بدؿ االشتماؿ كقولو تعأب﴿ :قُتِ َل أ ْ
َص َح ُ
ات الْوقُ ِ
ْاألُ ْخ ُد ِ
ود ،النَّا ِر ذَ ِ
ود ﴾.2
َ
الثاين :أف يكوف مفعوال لو ،أي لئبل يذكر فيها اٝتو ،وكراىة أف يذكر فيها اٝتو ،كقولو تعأب:
ض رو ِ
ِ
اس َي أَ ْف تَ ِمي َد بِ ِه ْم﴾ 3أي :لئبل ٘تيد هبم ،وكقولو تعأب﴿ :يُػبَػيّْ ُن اللَّوُ لَ ُك ْم
﴿ َو َج َعلْنَا في ْاأل َْر ِ َ َ
أَ ْف تَ ِ
ضلُّوا ﴾ 4أي لئبل تضلوا ،وكراىة أف تضلوا" .5حيث أورد الشواىد القرآنية من أجل بياف موضع
النصب ُب جزء اآلية كونو بدؿ اشتماؿ فهو تابع ١تنصوب ورد قبلو وىو مساجد ،أو مفعوؿ معو
وىو منصوب أيضا وكل من الوجهُت جائزين عنده بدليل الشواىد القرآنية اليت ذكرىا.

 ما يورده من الشواىد القرآنية لبياف معنى يتعلق بشرح مفردة أثناء اإلعراب :وديكن أف ديثّلِ
َحسن ِمن اللَّ ِو ِ
ِ
ص ْبػغَةً ﴾ 6أراد
٢تذا النوعٔ ،تا تعرض لو أثناء إعرابو لقولو تعأب﴿ :ص ْبػغَةَ اللَّو َوَم ْن أ ْ َ ُ َ
ابن األنباري أف يوضح معٌت صبغة ا﵁ بأنا دين ا﵁ ولذلك نصبص فقاؿ" :صبغة ا﵁ ،أي دين ا﵁
وىو منصوب من ثبلثة أوجو:
األوؿ :أف يكوف منصوب بتقدير فعل ،وتقديره :اتبعوا صبغة ا﵁.
والثاين :أف يكوف منصوبا على اإلغراء ،أي :عليكم صبغة ا﵁.
7
ِ َّ ِ ِ
يم ﴾
والثالث :أف يكوف منصوبا بدال من قولو ﴿ :ملةَ إبْػ َراى َ
َحسن ِمن اللَّ ِو ِ
س ُن ِدينًا
ص ْبػغَةً ﴾ أي دينا ،كما قاؿ تعأب ُب اآلية األخرىَ ﴿ :وَم ْن أ ْ
﴿ َوَم ْن أ ْ َ ُ َ
َح َ
ِ
َسلَ َم َو ْج َهوُ لِلَّ ِو﴾ 8وصبغة منصوب على التمييز " 9نبلحظ أنو ١تا كاف إعراب صبغة يتوقف
م َّم ْن أ ْ
 - 1البقرة ،اآلية.114 :
 - 2الّبوج ،اآليات.5 ،4 :
 - 3األنبياء ،اآلية.31 :
 - 4النساء ،اآلية.176 :
 - 5البياف.118/1 ،
 - 6البقرة ،اآلية.138 :
 - 7البقرة ،اآلية.135 :
 - 8النساء ،اآلية.125 :
 - 9البياف.125/1 ،
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على داللة الكلمة معجميا فهو جيعل صبغة ٔتعٌت دينا ويشرح ا١تفردة ٔتا ورد ُب معناىا إعرابيا ودالليا
ُب الشواىد القرآنية األخرى ومنها ما أورده واستشهد بو من آية النساء.

 ما يورده من الشواىد القرآنية ألجل بياف وجو إعراب في آية لها أكثر من قراءة :عندمايكوف لآلية ٤تل اإلعراب أكثر من قراءة ،فإنو يعرهبا على وفق القواعد النحوية اليت تتناسب مع كل
يبُت وجو الرفع
يبُت وجو النصب ،ومن رفع ّ
قراءة ٤تلبل وموضحا اٟتاالت اإلعرابية ،فمن نصب ّ
1
يبُت وجو الرفع ُب آية مثبل ،ويكوف ىناؾ ٤تبل للنصب ،يعرؼ من خبلؿ
وىذا كثَت عنده  ،فإذا كاف ّ
قراءة أخرى يبينو وينص عليو ،ويورد لو شواىد من القرآف الكرًن .وديكن أف ديثل ٢تذا النوع بإعرابو
ِ َّ ِ
استَح َّق َعلَْي ِهم ْاألَولَي ِ
اف يػ ُق ِ
لقولو تعأب﴿ :فَ َ ِ
اف ﴾ 2قاؿ ابن األنباري:
ُ َْ
ين ْ َ
آخ َر َ َ
وماف َم َق َام ُه َما م َن الذ َ
"فآخراف مرفوع من ثبلثة أوجو:
األوؿ :أف يكوف خّب مبتدأ مقدر وىو األولياف ،وتقديره :فاألولياف آخراف يقوماف مقامهما ،فآخراف
خّب مقدـ .ويقوماف صفة آخراف.

والثاني :أف يكوف مرفوعا ألنو خّب مبتدأ ٤تذوؼ وتقديره :فالشاىداف آخراف .واألولياف ،بدؿ من
الضمَت ُب (يقوماف) ،ومعٌت األولياف ،األقرباف إٔب ا١تيص.

والثالث :أف يكوف مرفوعا ألنو مبتدأ ،ويقوماف ،صفة لو ،واألولياف خّبه".

3

فهو ُب ىذه األوجو اإلعرابية ّبُت حالة الرفع ،ا١تتعلقة بكلمة "آخراف" من حيث أنا ترفع على أوجو
ُب قراءة استَ َح َق بنصب التاء واٟتاء.
أما إذا تغَتت القراءة ،فقرأنا "استُ ِح َق" برفع التاء وكسر اٟتاء فيتغَت اٟتكم اإلعرايب من ا١ترفوع
إٔب ا١تنصوب وعندىا يورد ٢تذه القراءة القرآنية أمثلة وشواىد من القرآف الكرًن.
يقوؿ ابن األنباري" :وقيل ىو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو الستُ ِح َق ،على قراءة من قرأ بضم التاء 4على
تقدير مضاؼ .وتقديره من الذين استحق عليهم إٍب األوليَػ ُْت ،ويكوف (عليهم) ٔتعٌت فيهم ،وقاـ
5
وع النَّ ْخ ِل﴾
ُصلّْبَػنَّ ُك ْم فِي ُج ُذ ِ
(على) مقاـ (ُب) كما قامص (ُب) مقاـ (على) ُب قولو تعأبَ ﴿ :وَأل َ
 - 1ينظر مثبل :البياف.702 ،517 /2 .256 ،180 ،138/1 ،
 - 2ا١تائدة ،اآلية.107 :
 - 3البياف309/1 ،
4
اٟتػ ِ
ِ
ػاء "اسػػتُ ِحق .ينظػػر :النشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،256/2 ،وقػراءات أخػػرى
 قػرأ حفػػص :اسػػتَ َحقَ ،وقَػ َػرأَ الْبَػػاقُو َف بِ َضػ ِّػم التَػػاء َوَك ْسػ ِر َْ
للصحابة والتابعُت للفظ "استحق" ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.397/4 ،
 - 5طو ،اآلية.71 :
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أي على جذوع النيل ،وجيوز أف تكوف (عليهم) ٔتعٌت منهم كقولو تعأب ﴿ :إِ َذا ا ْكتَالُوا َعلَى الن ِ
َّاس

يَ ْستَػ ْوفُو َف ﴾ 1أي من الناس " ،2فعند قراءتنا ٢تذا النص اإلعرايب ،نرى أنو استعمل الشاىد القرآين
من أجل بياف الوجو اإلعرايب ُب قراءة أخرى لآلية ٤تل اإلعراب عنده.
 ما يورده من الشواىد القرآنية ترجيحا لألوجو اإلعرابية بعضها عن بعض:عندما يتعلق باآلية ا١تعربة أوجو ٨توية وإعرابية متعددة يكوف بعضها راجحا مقبوال ،وبعضها مرجوحا
خبلفا ١تا عهدتو العرب ،فإنو يذكر ٚتيع األوجو اإلعرابية ابتداءٍ ،ب يقوي بعض األوجو عن بعضها
اآلخر فيحتج للوجو القوي بشواىد من القرآف الكرًن ،وذلك مثل ٖتقيقو ُب مهز او٘تن من قولو تعأب:
﴿ فَػ ْليُػ َؤ ّْد الَّ ِذي ْاؤتُ ِم َن أ ََمانَػتَوُ ﴾ ،3يقوؿ ابن األنباري" :أو٘تن ،أصلو :أو ٘تن على وزف افتُعل ،إال
أنو أبدلص ا٢تمزة الثانية واوا لسكونا وانضماـ ما قبلها فصار( :أُو٘تن) ،فإف وصلتها ٔتا قبلها حذفص
ا٢تمزة ا١تضمومة ألنا مهزة وصل فيقرأ ،الذي اؤ٘تن بذاؿ مكسورة بعدىا مهزة ساكنة خالصة كا٢تمزة
ُب بئر وذئب وقد قرئ ":الذي ايتُمن" 4بياء وىي بدؿ من ا٢تمزة الساكنة اليت ىي فاء الفعل من
اؤ٘تن وإمنا أبدلص ا٢تمزة ياء لسكونا وانكسار ما قبلها كما قالوا ُب( :بئر) بَت ،وُب( :ذئب) ذيب
وقد قرئ هبما 5قاؿ تعأبَ ﴿ :وبِي ٍر ُم َعطَّلَ ٍة ﴾.6وقاؿ ﴿ :فأكلو الذيب ﴾ 7بغَت مهز ،وىذا قياس

مةرد ُب كل مهزة ساكنة مكسور ما قبلها أف تقلب ياء فالياء اليت ُب اللفظ ُب "الذي" ىي فاء الفعل
من "او٘تن" ،وياء الذي حذفص اللتقاء الساكنُت ،وال جيوز أف تشم ا٢تمزة ُب "اؤ٘تن" شيئا من الضمة
اعتبارا بضمة مهزة الوصل ُب األصل ،ألف أصلو أؤ٘تن لوجهُت:
أحدمها :أف مهزة الوصل تسقو ُب ال ّد ْرج فنقل اٟتركة عنها ٤تاؿ.
والثاين :أف ىذا على خبلؼ كبلـ العرب ألنم إمنا ينقلوف حركة اٟترؼ إٔب ما قبلو ال إٔب ما بعده
وىذا نقل إٔب ما بعده ال إٔب ما قبلو ،فكاف على خبلؼ كبلمهم ،فبل وجو إلمشاـ ا٢تمزة من "اؤ٘تن"
 - 1ا١تةففُت ،اآلية.2 :
 - 2البياف.309/1 ،
 - 3البقرة ،اآلية.283 :
4
ِ
ص ُِب بِْئػ ٍر وِذئْ ٍ
ػب .ينظػر :البحػر ا﵀ػيو ،745/2 ،والبػدور
 وىي قراءة ابن ٤تيصن وورش عن نافع إِبْ َد ِاؿ ا ْ٢تَْم َػزةِ يَػاءًَ ،ك َمػا أُبْػدلَ َْ
الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص  ،70والنشر ،ابن اٞتزري.237/2 .430 ،351/1 ،
 - 5قرأ ورش عن نافع ،والسوسي وأبو جعفر ،والكسائي بإبداؿ ا٢تمز ياء ُب الذئب فتقرأ الذيب كما نص ابن األنباري وقرأ ورش
بَت ،بإبدا٢تا ياء ووافقو أبو جعفر والسوسي .ينظر :البدور الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص .268 ،198
 -6اٟتج ،اآلية45 :
 - 7يوسف ،اآلية.17 :
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ألنا ال حركة ٢تا أصبل ،وليس ىذا كما حكى من أنو قرئُ" :ب القتلى اٟتر" 1بإمشاـ الفتحة على
البلـ الكسرة مع حذؼ األلف بعدىا كما كاف دييل ،واأللف ثانية ألف األلف ا﵀ذوفة ُب القتلى ُب
حكم الثبات ألنا حذفص اللتقاء الساكنُت ،وما حذؼ اللتقاء الساكنُت ُب حكم الثابص ا١توجود،
َّها َر﴾ 3فنصب النهار مع حذؼ التنوين كما ينصب
أال ترى أنو قرأ بعضهمَ ﴿ :2وَال اللَّْي ُل َسابِ ُق الن َػ
مع إثباتو".4
وىكذا ٧تده يستعمل الدليل من القرآف الكرًن ،كشاىد يبٍت عليو أحكامو اإلعرابية ُب التوجيو
النحويْ ،تيث يكوف القرآف عنده مصدرا أوال ُب التوجيو يدؿ على ذلك أنو قدمو على الشعر العريب
ُب مواضع عديدة من كتاب البياف 5خاصة إذا كاف السبب ُب التوجيو موجودا ُب القرآف والشعر
العريب ،كما أنو استشهد بالقراءات الشاذة عند التوجيو ،وكاف يشَت إٔب القراءة الشاذة بقولو " وُب
الشواذ أو قرئ ُب الشواذ"٦ 6تا يدؿ على أنو ٓب يهمل االحتجاج واالستشهاد بالقراءة الشاذة ويبٌت
على معناىا إعرابو وتوجيو ومن ٍبّ كاف االستشهاد باآلية القرآنية منهجا اعتمده ابن األنباري ُب
إعرابو وتوجيهو.
ب-الحديث النبوي الشريف :يعد اٟتديث النبوي الشريف من أىم النصوص وأوثقها ُب
وصح نقلو عن رسوؿ ا﵁  ،فاألصل
االستدالؿ على القضايا اللغوية والنحوية ،فكل ما ثبص ّ
صحة االستشهاد بو ألنو عليو الصبلة والسبلـ أفصح من تكلم العربية ،7ومع ذلك فقد كاف للنحاة
العرب مواقف متباينة من االستشهاد باٟتديث النبوي الشريف بُت ا١تنع تارة واٞتواز تارة أخرى
والتوسو بُت ذلك ،8فأغلب النحاة القدامى امتنعوا عن االستشهاد باٟتديث النبوي الشريف إ ْذ ال
1
ِ
ِ
اٟتُِّر﴾ [البقرة ،اآلية].178 :
اٟتُر بِ ْ
اص ُِب الْ َقْتػلَى ْ
ب َعلَْي ُك ُم الْق َ
ص ُ
 إشارة إٔب قولو تعأبُ ﴿ :كت َ - 2وىي قراءة :شاذة لعمر ابن عقيل .ينظر :البحر ،ا﵀يو أبو حياف  ،69/9وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.454/4 ،
 -3يس ،اآلية.40 :
 - 4البياف.185/1 ،
 - 5ينظر مثبل :البياف.341 ،340 ،186/1 ،
 - 6ينظر :البياف. 290 ،30/2 .417 ،382 ،359/1 :
 - 7ومػػن ذلػػك قولػػو " :أنػػا أفصػػح العػػرب ميػػدا أين مػػن قػريش" .يقػػاؿ بيػػدا وميػػدا ،مهػػا لغتػػاف فاشػػيتاف ٔتعػػٌت غػػَت ينظػػر :عمػػدة
القارئ شرح صحيح البياري ،بدر الدين العيٍت ،65/16 ،والنهايػة ُب غريػب اٟتػديث واألثػر ،171/1 ،وشػرح السػنة ،البغػوي،
202/4
- 8ينظر :االقًتاح السيوطي ،ص ،43وخزانة األدب ،البغدادي ،12/1 ،وُب أصػوؿ النحػو ،سػعيد األفغػاين ،ص ،46ودراسػات
ُب العربية وتارخيها٤ ،تمد ا٠تضر حسُت ،ص ،166والشاىد وأصوؿ النحػو ُب كتػاب سػيبويو ،اٟتػديثي ،ص ،61وأصػوؿ النحػو،
٤تمود ٨تلة ص  ،46وُب أدلة النحو ،عفاؼ حسنُت ،72 ،وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.235
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يوجد ُب مصنفاهتم النحوية استشهاد بالكبلـ النبوي ،وإذا وجدناه ُب موضع االستشهاد يكوف من

قبيل االستئناس بو أو تقوية ما استشهد بو على القضية النحوية من قرآف أو كبلـ عريب فصيح ،1وقد
صرح أبو حياف النحوي هبذا ُب شرحو على التسهيل قائبل" :على أف الواضعُت األولُت لعلم النحو
ّ
ا١تستقرئُت لؤلحكاـ من لساف العرب كأيب عمر بن العبلء ،وعيسى بن عمر ،وا٠تليل ،وسيبويو من
أئمة البصريُت ،والكسائي والفراء ،وعلي بن ا١تبارؾ األٛتر ،وىشاـ الضرير من أئمة الكوفيُت ٓب يفعلوا
ذلك ،2وتبعهم على ىذا ا١تسلك ا١تتأخروف من الفريقُت وغَتىم من ٨تاة األقاليم كنحاة بغداد وأىل
3
األندلس".
إال إ ّف ا١تتأخرين من النحاة وا١تتحررين من قيود ا١تذىبية النحوية استشهدوا باٟتديث النبوي
الشريف على األحكاـ النحوية والقواعد الكلية ُب اللساف العريب ،لعل أبرزىم ابن مالك وابن ىشاـ
وغَتىم من النحاة اجمليزين لبلستشهاد باٟتديث النبوي ،والظاىر أ ّف ابن األنباري التزـ ٔتا سار عليو
السلف من النحاة ،فلم يستشهد باٟتديث إال ُب نةاؽ ضيق ،فهي على وجو الدقة والضبو ٜتسة
أحاديث فقو ُب كتاب البياف كلّو ،4وىذا الرقم ال ديثل شيئا أماـ الشواىد العربية األخرى ،بل إنّو
يعةنا إشارة واضحة على أف ابن األنباري دييل إٔب القوؿ با١تنع وعدـ جواز االستشهاد باٟتديث
النبوي ُب القضايا اإلعرابية والنحوية ،وما ٛتلو على االستشهاد كاف من قبيل تةعيم الكتاب ببعض
ليوضح موقفو النظري الذي نص عليو ُب ١تع األدلة ،من حيث أف ما تواتر من السنة
األحاديث ،أو ّ
الصحيحة يكوف دليبل قةعيا ويعتّب من أدلة النحو 5أما موقفو العملي من اٟتديث ىو عدـ قبولو
حجة ُب اإلعراب والنحو ،فهو إذف على طريقة ٚتهور النحاة العرب ُب االستدالؿ باٟتديث ،وىذا
ما ذىب إليو ٚتيل علوش ،6و٤تمد سآب صاّبُ 7ب دراستهما ألصوؿ ابن األنباري النحوية.
لقد تتبعص القضايا النحوية واإلعرابية اليت استشهد ٢تا ابن األنباري باٟتديث النبوي وبٌت
عليها إعرابو وتوجيهو النحوي للقراءات ُب كتابو البياف ،فكانص ٦تثلة ُب ا١تسائل اآلتية:
 - 1ينظر :أصوؿ النحو٤ ،تمود ٨تلة ،ص.47
 - 2أي ٓب يستدلوا باٟتديث النبوي
 - 3ىذا النص تتبعتو ُب شرح التسهيل فلم أعثر عليو ،ولكن أثبتو اعتمادا على ما نقلو السيوطي عن أيب حياف ُب االقػًتاح ،وىػو
ما فعلو كثَت من النحاة ا١تعاصرين .ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص  ،44وأصوؿ النحو٤ ،تمود ٨تلة ،ص.47
 - 4ىذا اإلحصاء ذكره جودة مّبوؾ ٤تمد ُب فهرستو لؤلحاديث ،ينظر :فهرس األحاديث النبوية ُب كتاب البياف .848/2
 - 5ينظر١ :تع األدلة ،ابن ألنباري ،ص .83
 - 6ينظر :ابن األنباري وجهوده ُب النحوٚ ،تيل علوش ،ص 295
- 7ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص .251
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المسألة األولى :ا٢تمز وداللتو ُب لفظ الني ،وقد تعرض ٢تذه ا١تسألة الصوتية ذات األثر الدالٕبِ
ْح ّْق ﴾ 1فلفظ النبيُت قرئ هبمز وبغَت مهز ،2وقد
ين بِغَْي ِر ال َ
عند إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ويَػ ْقتُػلُو َف النَّبيّْ َ

أثر ىذا اٞتانب الصوٌب ُب ٖتقيق ا٢تمزة وإبدا٢تا على معٌت الكلمة وداللتها ،فالذي قرأه با٢تمزة كاف
اللفظ عنده مأخوذ من النبإ ٔتعٌت ا٠تّب ،3والذي قرأ بغَت مهز جعل اللفظ مأخوذ من النباوة ٔتعٌت
االرتفاع ،4وقد ذكر ابن األنباري كل من ا١تعنيُت ا﵀تملُت لآليةٍ ،5ب أراد أف يبُت معٌت النبأ الذي ىو
ا٠تّب ُب قراءة من قرأ بغَت مهز ،ألف من العرب من يبدؿ ا٢تمزة ومنهم من حيققها وىنا كاف للحديث
النبوي مكانو ُب االستدالؿ فقاؿ " :وحيتمل أف يكوف من النبإ ،وىو ا٠تّب ،فأبدؿ من مهزتو ياء،
وأدغم الياء ُب الياء ،وجاء ُب اٟتديث أف رجبل جاء إٔب الني صلى ا﵁ عليو وسلم ،فقاؿ( :يا نيء
ا﵁) ،با٢تمز ،فقاؿ عليو السبلـ( :إمنا أنا ني ا﵁) 6بغَت مهز ،وإمنا قالو عليو السبلـ بغَت مهز ،ألف
ا٢تمز ٓب يكن من لغتو ،فلذلك ترؾ مهزه".7
نبلحظ أ ّف ابن األنباري ُب ىذه ا١تسألة يستدؿ باٟتديث النبويُ ،ب جانب صوٌب من اآلية ،حيث
أنو ٓب يتعرض إلعراب اللفظ وإمنا تعرض لةبيعتو الصوتية وكيفية نةقو ُب اللهجات العربية الفصيحة
و١تا أراد أف يثبص معٌت النبأ الذي ىو اإلخبار لقراءة من أبدؿ ا٢تمزة ياء وىي قراءة اٞتمهورٓ ،ب يكن
أمامو ُب ىذه ا١تسألة إالَ
حديث الني ا١تتقدـ ،ألنو يناسب االستدالؿ لآلية لفظا ومعٌت.
َ

المسألة الثانية :وُب ىذه ا١تسألة يسوؽ ابن األنباري أثرا يروى ُب مناقب اإلماـ علي رضي ا﵁عنو ،ولكنو ال يشعر القارئ بأنو حديث نبوي ،وذلك عند إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ال إِلَوَ إَِّال ُى َو
الرحمن َّ ِ
يم﴾ 8أراد ابن األنباري ُب إعراب ىذه اآلية أف يبُت أف قولو تعأبَ ﴿ :ال إِلَوَ ﴾ واقع
َّ ْ َ ُ
الرح ُ
ُب ٤تل رفع على االبتداء ،وا٠تّب ٤تذوؼ و﴿ ىو ﴾ تابعة للمرفوع قبلها ،فهي بدؿ من ﴿ َال إِلَوَ ﴾
 - 1البقرة ،اآلية.61 :
 - 2قرأ نافع با٢تمز ،وقرأ باقي القراء بغػَت مهػز أي :بيػاء مشػددة ،النبيّػُت .ينظػر :النشػر ،ابػن اٞتػزري ،266/2 ،وإٖتػاؼ فضػبلء
البشر ،الدمياطي ،ص  ،180والبدور الزاىرة ُب القراءات العشر ا١تتواترة ،ص .41
 - 3ينظر مادة "نبأ" ُب :لساف العرب ،ابن منظور.162/1 ،
 - 4ينظر "نبا" ُب :لساف العرب ،ابن منظور.302/15 ،
 - 5ينظر :البياف.87/1 ،
6
باٝتي ،إَمنا أَنَا نَي اللَ ِو" .ينظر "نبأ" ُب :النهاية
اؿ لَوُ :يَا نَِِبءَ اللَ ِو ،فَػ َق َ
رجبل قَ َ
اؿَ :ال تَػْنِ ّْب ْ
 اٟتديث ذكره ابن األثَت بلفظ" أَ َف ُُب غريب اٟتديث واألثر ،ابن األثَت.3/5 ،
 - 7ينظر :البياف.88/1 ،
 - 8البقرة ،اآلية.163 :
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ف إَِال ذُو الْ َف َقا ِرَ ،1وَال فَػ ًىت إَِال
ٍب مثل ٢تذا اإلعراب قائبل " :كقولك :ال رجل إال ُ
عبد ا﵁ ،و" َال َسْي َ
َعلِي".2
فهو يستدؿ على الوجو النحوي الذي ذىب إليو باألثر ا١تروي ُب كتب السنة ،ويبلحظ القارئ أنو ٓب
يذكر وٓب يشر أنو حديث ،وإمنا ساقو من قبيل األمثلة واألقواؿ الواردة وا١تسموعة عن العرب٦ ،تا
جيعلنا ٨تكم أف ابن األنباري ٖت ّفظ ُب نسبة ىذا اٟتديث لرسوؿ ا﵁  ،وإمنا أخذ القوؿ وبٌت عليو
أسجل بعض ا١تبلحظات على ىذا االستدالؿ وىي:
علي أف ِّ
ُب اإلعراب ،وكاف ّ
 إ َف استداللو هبذا األثر جاء بعد التمثيل للًتكيب اللغوي ا١تصنوع من قولو وا١تتمثل ُب الًتكيبعبد ا﵁" ٦تا يوحي أف اٟتديث عنده يأٌب من قبيل االستئناس ال
الذي نص عليو بقولو " :ال رجل إال ُ
من قبيل األصل ُب االستشهاد.
 إذا كاف االستدالؿ بو كونو حديث فاألؤب تقدديو وبياف أنو من اآلثار الواردة ُب السنة النبوية وإذآب يكن جاء بو من قبيل كونو حديثاً فهذا يدؿ على أنو أورده قوالً للعرب وال بياف لذلك.
وعليو فاالستدالؿ هبذا النص ٤تتمل عدة أوجو وإمنا ذكرناه لورود ىذا القوؿ ُب كتب السنة.
ولكونو أقرب إٔب اٟتديث على غَته من الشواىد.
المسألة الثالثة :عندما اختار ابن األنباري وجها إعرابيا من األوجو ا﵀تملة ُب إعراب قوؿ ا﵁ِ ِ
ت ﴾ 3قاؿ ابن األنباري ﴿ ":أ َْىل الْبػ ْي ِ
الر ْجس أ َْىل الْبػ ْي ِ
ت﴾
َ َ
ب َع ْن ُك ُم ّْ َ َ َ
تعأب﴿:إِنَّ َما يُ ِري ُد اللَّوُ ليُ ْذى َ
منصوب من وجهُت ،أحدمها :أنو منصوب على االختصاص وا١تدح كقولو عليو السبلـَ " :س ْل َما ُف ِمنَا
أَىل الْبػي ِ
ص" 4وتقديره أعٍت وأمدح أىل البيص ،والثاين أف يكوف منصوبا على النداء ،كأف قاؿ :يا
ْ َ َْ
أىل البيص واألوؿ أوجو الوجهُت".5
ليقرب ا١تعٌت مع اللفظ ،ألف شواىد النصب على
نبلحظ عليو ُب عرض اٟتديث أنو استدؿ بو ّ
الر ِ
اس ُخو َف فِي ال ِْعل ِْم ِم ْنػ ُه ْم
االختصاص وا١تدح كثَتة ُب القرآف الكرًن منها قولو تعأب ﴿ :لَ ِك ِن َّ
1
َي يُ َس َمى َذا الْق َفا ِر" ينظر :شرح السنة للبغوي.223/8 ،
 وىو اسم سيف الرسوؿ ،قاؿ البغوي" :وَكا َف َسْي ُف النِ ِّ
2
ف إَِال ذُو
 ىػػذا حػػديث اختلػػف فػػيمن قالػػو :ىػػل ا١تبلئكػػة يػػوـ بػػدر ،عنػػدما نػػادى ملػػك مػػن السػػماء يقػػاؿ لػػو رضػواف"َ ،ال َسػ ْػي َالْ َف َقا ِرَ ،وَال فَػ ًىت إَِال َعلِػي"؟ أـ قالػو النػي ،وقػد أشػارت بعػض كتػب السػنة علػى أنػو واه وأنػو موضػوع ،وذكػر ُب بعضػها علػى أنػو
قوؿ دوف نسبتو لرسوؿ ا﵁ .ينظر :مناقب علػي رضػي ا﵁ عنػو ،ابػن ا١تغػازٕب ،170/1 ،مرقػاة ا١تفػاتيح ،شػرح مشػكاة ا١تصػابيح
ا٢تروي القاري ،587/7 ،والفوائد اجملموعة ُب األحاديث ا١توضوعة ،الشوكاين ،ص .372
 - 3األحزاب ،اآلية.33 :
 - 4اٟتديث سبق ٗترجيو ،ص  161من ىذا البحث.
 - 5ينظر :البياف.269/2 ،
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َوال ُْم ْؤِمنُو َف
َوال ُْم ْؤِمنُو َف

ِِ
الص ًَّل َة َوال ُْم ْؤتُو َف َّ
ين َّ
الزَكاةَ
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ِم ْن قَػ ْبلِ َ
يُػ ْؤِمنُو َف بِ َما أُنْ ِز َؿ إِلَْي َ
ك َوال ُْمقيم َ
بِاللَّ ِو َوالْيَػ ْوِـ ْاآل ِخ ِر﴾ 1فا١تقيمُت الصبلة منصوب على ا١تدح أو االختصاص وقد ذكره

ابن األنباري ُب اإلعراب ،2إال أف االستدالؿ باٟتديث ُب ىذا ا١توضع أقرب ُب داللتو وأوضح ُب
معناه الشتماؿ اآلية مع اٟتديث على نفس الًتكيب بنفس األلفاظ.
3
ِ ِ
ين َس ًَّل ِس َل َوأَ ْغ ًَّل ًال َو َس ِع ًيرا﴾
المسألة الرابعة :وتتعلق بإعراب قولو تعأب ﴿ :إِنَّا أَ ْعتَ ْدنَا ل ْل َكاف ِر َيتحدث ابن األنباري عند إعرابو ٢تذه اآلية عن أثر حركة اجملاورةُ 4ب كلمة سبلسل فنبلحظو يذكر

القراءات ويثبص أف "سًّلسل" قرئص بتنوين أي" :سًّلسًّلً" ،وبغَت تنوين" ،سًّلسل"ٍ ،5ب يوجو قراءة

التنوين اعتمادا على:6
 أف تنوينها جاء ألثر حركة اجملاورة فلما كانص أغبلال جيوز فيها التنوين والصرؼ عند اٞتميع أماص بسبب
سبلسل فهي ُب األصل دينع تنوينها ،لكونا واردة على صيغة منتهى اٞتموع ولكنها نػُ ِّونَ ْ
٣تاورهتا أغبلال ،وُب ىذا السياؽ يستشهد ابن األنباري باٟتديث النبوي.
أف تنوينها جاء على لغة من يصرؼ ما ال ينصرؼ وىي لغة الشعراء ٍب أصبحص لغة كثَت منا١تتكلمُت العرب ،7فنرى ابن األنباري يعتمد ُب توجيهو قراءة سبلسبلً على شاىد من األحاديث
النبوية فيقوؿ ":قرئ سبلسل بتنوين وغَت تنوين ،فمن نوف فؤلنو جاور أغبلال ،كقولوْ " :ارِج ْع َن

 - 1النسػػاء ،اآليػػة ،162 :وقػػد مثّػل هبػػذه اآليػػة سػػيبويو ُب الكتػػاب ،علػػى ا١تنصػػوب علػػى ا١تػػدح أو االختصػػاص ،ينظػػر :الكتػػاب
سيبويو  ،63/2وإعراب النحاس.504/1 ،
 - 2ينظر :البياف.275/1 ،
 - 3اإلنساف ،اآلية.4 :
 - 4حركة اجملاورة ُب النحو العريب ليسص حركة بناء وال إعراب ،وال عبلقة للعامل النحوي ُب جلبها أو اإلتياف هبا ،وإمنا يؤتى هبذه
جرا أو رفعا حىت تتناسب األلفاظ ُب اٟتركة عنػدما تتجػاور ُب الًتكيػب ،فيكػوف النةػق هبػا أسػهل ،والنغمػة الصػوتية
اٟتركة نصبا أو ّ
ػب خ ٍ
فيهػا أحسػن ،مثػػل :سبلسػبل وأغػبلال ،وكقػػوؿ العػرب" :ىػ َذا ُج ْحػػر ض ٍ
ػرب" ،فاألصػػل ُب خػرب أف تكػوف مرفوعػػة ألنػا صػػفة
ُ
ضػب ،والقػوؿ باجملػػاورة ىػو مػذىب سػيبويو ،وابػػن آجػروـ وابػن مالػك ،بينمػػا يػرى ابػن جػػٍت
جحػر ،ولكنهػا كسػرت بسػػبب ٣تاورهتػا َ
والسػَتاُب منػػع ىػػذه الظػػاىرة النحويػػة .ينظػػر :ظػػاىرة اجملػػاورة ُب الدراسػػات النحويػػة ومواقعهػػا ُب القػػرآف الكػػرًن ،فهمػػي حسػػن النمػػر
ص ،12 ،11 ،8ومعجم ا١تصةلحات النحوية والصرفيةٝ ،تَت ٧تيب اللبدي ،ص .59 ،58
ِ
 - 5فقد قرأ :ابن َكثِ ٍَت وأَبو عم ٍرو وٛتزةُ :س َبل ِسل ٦تَْنوع ال َ ِ
ص ًػبل وبِ ْػاألَلِ ِ
ِ ِ
ف الْ ُمْب َدلَ ِػة
َ ُ َ ْ َ ََْ َ َ ُ َ
ص ْرؼ َوقْػ ًفا َوَو ْ
ص ًبلَ ،وقَػَرأَ بَاقي ال َسْبػ َعة :بػالتَػْن ِوي ِن َو ْ َ
ُْ
ِمْنػو وقْػ ًفػػا ،وقػػد كتبػػص ُب بعػػض ا١تصػػاحف بػػاأللف وحػػذفص مػن بعػػض ا١تصػػاحف األخػػرى ،ففػػي مصػػاحف ا١تدينػػة ومكػػة والْ ُكوفَػػةِ
َ
َُ
صػ َػرةِ بػػاأللف وكػػذا ُب مصػػحف عبػػد ا﵁ ابػػن أيب .ينظػػر :ا١تقنػػع ُب مرسػػوـ مصػػاحف أىػػل األمصػػار ،الػػداين ،ص ،169والنشػػر
َوالْبَ ْ
ابن اٞتزري ،394/2 ،ومعاين القرآف ،الفراء.214/3 ،
 - 6ينظر :البياف.481 ،480/2 ،
 - 7ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.360/10 ،
711

ات َغيػر مأْجور ٍ
ٍ
ات" 1ففي ىذه ا١تسألة يريد أف ينتصر ١تذىب من قاؿ ْتركة اجملاورة ،خاصة وىو
َمأْ ُز َور ْ َ َ ُ َ
مذىب سيبويو ،وقد استشهد النحاة هبذا اٟتديث ُب ىذه ا١تسألة وغَتىا ٦تا يُ ْشبِ ُهها 2وذلك عندما
3
ٍ
"م ْوزورات" ،ف ُقلبص الواو أل ًفا ألجل التيفيف ،واجملاورة وألنو من الوزر
ذكروا أف أصل َمأْ ُز َورات ىو َ
وعليو ديكن أف نقرر أف ابن األنباري ٦تن يقوؿ باجملاورة على اعتبار ما يأٌب:
 ٓب يؤوؿ النص وإف كاف على خبلؼ القياس ،ألف القياس يقتضي أف سبلسل ال تُن َوف لكونا٦تنوعة من الصرؼ.
اجملوزين كأيب
 االستشهاد باٟتديث ُب ىذه ا١تسألة جار عند أغلب النحاة ،وخاصة ا١تعارضُت وغَت ّحياف ُب ارتشاؼ الضرب ،وعليو ٓب ير مانعا أف يذكر اٟتديث الذي ذكره النحاة.
 أف إعرابو لآلية مبٍت على ما ورد ُب اٟتديث النبوي.المسألة الخامسة :وىي متعلقة ْتذؼ أحد ركٍت اإلسناد ُب اٞتملة االٝتية ُب قولو تعأبَ ﴿ :وَماأَ ْدر َ ِ
ِ
اب ﴾ 4يتعرض ابن األنباري ُب إعرابو ٢تذه اآلية ١توضوع حذؼ أحد ركٍت
اؾ َما علّْيُّو َف كتَ ٌ
َ

يّبره لفظا أو معٌت ،وإال
اٞتملة االٝتية وىو ا١تبتدأ ،وىذا جائز ُب كبلـ العرب إذ كاف ا﵀ذوؼ لو ما ّ
فبل جيوز اٟتذؼ ألف األصل ُب الكبلـ الذكر ،5قاؿ ابن مالك:6
جائز كما * تقوؿ زيدّ بعد من عندكما.
وحذؼ ما يعلم ّ

فإذا قرر النحوي أف أحد ركٍت اٞتملة حذؼ ُب العبارةْ ،تث لو عن دليل حىت يستقيم ا١تعٌت
واإلعراب ،وىو ما فعلو ابن األنباري عندما جعل كتاب ُب اآلية خّب ١تبتدأ ٤تذوؼ و"تقديره ىو
كتاب مرقوـ ،أي ىو ُب موضع كتاب ،وعلل ٢تذا التقدير بقولو" :وإمنا وجب ىذا التقدير لقياـ
الدليل على أف عليُت مكا ٌف قاؿ الني ":إنكم لًتوف أىل عليُت ،كما يرى الكوكب الذي ُب أفق

 - 1اٟتديث أخرجو ابن ماجة ُب سننو ،باب ما جاء ُب اتباع النساء اٞتنائز .516/2 ،والبيهقي ُب السنن الكّبى ،باب ما ورد
ُب ني النساء عن اتباع اٞتنائز.129/4 ،
 - 2ينظر :األشباه والنظائر ُب النحو ،السيوطي ،12/2 ،و٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائػد ،نػاظر اٞتػيش.3323/7 ،ومغػٍت
اللبيب ،ابن ىشاـ ،ص ،897وشرح ا١تفصل ،ابن يعيش.365/5 ،
 - 3ينظ ػ ػػر :األش ػ ػػباه والنظ ػ ػػائر ،الس ػ ػػيوطي ،12/2 ،وش ػ ػػرح ا١تفص ػ ػػل ،اب ػ ػػن يع ػ ػػيش ،365/5 ،وارتش ػ ػػاؼ الض ػ ػػرب ،أب ػ ػػو حي ػ ػػاف
.2377/5
 - 4ا١تةففُت ،اآلية.20 ،19 :
 - 5ينظر :األصوؿ٘ ،تاـ حساف ،ص .130
 -6ينظر :ألفية ابن مالك ،باب ا١تبتدأ وا٠تّب ،ص .18
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السماء َوإِ َف أَبَا بَ ْك ٍر َوعُ َمَر ِمْنػ ُه ْم1" ،فهو يريد أف يثبص أف عليُت ىو اسم ١تكاف ،ومن ٍب جيوز
حذؼ ا١تبتدأ ،ويكوف ا٠تّب داال عليو ألف ا١توضع معروؼ وىو منزؿ أىل اٞتنة يسمى عليُت والذي
َ
دؿ عليو وف َسره ىو نص اٟتديث ،وىنا أقف أل٠تص موقف ابن األنباري حوؿ استشهاده باٟتديث
النبوي كاآلٌب:
 أف ابن األنباري استشهد باٟتديث ُب نةاؽ ضيق. أف استشهاده باٟتديث النبوي يأٌب ُب مواضع تكوف األحاديث النبوية واآليات القرآنية قداشًتكص مع بعضها ُب اللفظ وا١تعٌت.
 أنو عند استداللو باٟتديث ينبّو عليو تارة فيعلم القارئ لكبلمو أنو استدؿ باٟتديث ،وتارة أخرىيورده من قبيل القوؿ أو األثر الذي يشمل قوؿ الني وقوؿ الصحابة أو التابعُت.

ج -كًّلـ العرب :يعد كبلـ العرب شعرا ونثرا ا١تصدر الثالث من مصادر االحتجاج على القواعد
العربية والنحوية ُب اللساف العريب ،فمن الناحية النظرية جعلو النحاة ُب ا١ترتبة الثالثة ،ومن الناحية
العملية التةبيقية كاف ىو األوؿ ُب الًتتيب ،يدؿ على ذلك ما ٧تده ُب ا١تصنفات النحوية واللغوية

فعدد األبيات الشعرية ُب كتاب سيبويو تقدر بألف وستة وٜتسُت شاىداً ،2وىو عدد يفوؽ الشواىد
القرآنية بكثَت حيث قلنا أنا أربعمائة وستُت شاىدا قرآنيا ،وىذا يعود إٔب اىتماـ النحاة العرب
بالشواىد الشعرية أكثر من غَتىا ،وىذا مبلحظ ُب ٚتيع ا١تصادر النحوية دوف استثناء 3حىت أف
كلمة الشاىد أصبحص إذا أطلقص عندىم تصرؼ مباشرة إٔب البيص الشعري ،مع العلم أنا عامة
تشمل ٚتيع الكبلـ العريب الفصيح الذي يستشهد بو ُب توجيو القاعدة النحوية والقضية اإلعرابية
ولذلك ٓب يكن ابن األنباري شاذا ُب االستشهاد واالستدالؿ على قضاياه النحوية واإلعرابية ُب كتابو

1
ِ
ُت لَيَػَر ُاى ْم
 اٟتديث صحيح ،وىو مروي ُب كتب السنة بصيغ وألفاظ متعددة ،وُب فضائل الصحابة لئلماـ أٛتد" :إِ َف أ َْى َل علِّيِّ َمن أ ِ
ي ُِب أُفُ ِق ال َس َم ِاءَ ،وإِ َف أَبَا بَ ْك ٍر َو ُع َمَر ِمْنػ ُه ْم َوأَنْػ َع َما" ينظر :فضائل الصحابة ،اإلماـ أٛتد
ب الد ِّر َ
َْ ْ
َس َف ُل مْنػ ُه ْمَ ،ك َما تَػَرْو َف الْ َك ْوَك َ
بن حنبل.149/1 ،وينظػر صػيغ أخػرى للحػديث ُب :سػنن أيب داوود ،كتػاب اٟتػروؼ والقػراءات ،34/4 ،وشػرح السػنة للبغػوي،
باب فضائل أيب بكر وعمر رضي ا﵁ عنهما.100/14 .
 - 2ينظر :شواىد الشعر ُب كتاب سيبويو ،خالد عبد الكرًن ٚتعة ،ص .503
 - 3قلػػص ىػػذا وحكمػػص بػػو علػػى وجػػو القةػػع دوف اسػػتثناء ،وذلػػك بعػػد تصػ ّفحي لعػػدد مػػن أمهػػات النحػػو العػػريب ومصػػادر اللغػػة
العربية وقراءٌب لفهارس كبار ا﵀ققُت ،كفهارس ٤تي الدين عبد اٟتميد على كتاب اإلنصاؼ البن األنباري وكتاب شرح ابن عقيػل
وفهارس عبد السبلـ ىاروف ،على كتاب سيبويو ،وعلى البياف والتبيُت للجاحظ وغَتىا ومراجعة كتب الشواىد مثل شرح الشواىد
الكّبى ،للعيٍت ،وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية وغَتىا .فتوقفص عند حقيقة وىي أف نسبة الشواىد الشعرية أكثر من غَتىا.
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البياف فقد اعتمد ىو على الشعر أكثر من غَته ،1عند اإلعراب والتوجيو .وىذا ال يعٍت عدـ
استشهاده با١تنثور فقد استيدـ الشواىد النثرية ُب نةاؽ ضيق جدا ،وىذا أمر معقوؿ وظاىرة
موجودة ُب أغلب كتب النحو أيضا ٢تا ما يّبرىها ،أل ّف الكبلـ ا١تنظوـ عند العرب أكثر من ا١تنثور،
وألف رواية الشعر أسهل من رواية النثر ،خاصة إذا علمنا أف العرب أمة أمية اعتمدت على مبدأ
التلقي وا١تشافهة ُب نقل النصوص العربية ،وٓب تعرؼ التدوين بصورتو ا١تنظمة إال بعد ظهور اإلسبلـ.
وتأمل ُب
لقد استفاد ابن األنباري من كتب اللغة واألدب والنحو ،ودرس الشواىد العربيةّ ،
دالالهتا ومعانيها النحوية وكاف كثَتا ما يستشهد على القاعدة ٔتا تكلمص 2بو العرب ُب كبلمها،
ومن ىنا ديكن تقسيم استشهاداتو إٔب قسمُت كما يأٌب:

القسم األوؿ :استشهاده بالشعر

استشهد ابن األنباري بالشعر العريب على القضايا الصوتية ،والصرفية والنحويةُ ،ب مسائل
متعددة من كتاب البياف ،وقاـ منهجو ُب االستدالؿ بالشعر على عدـ نسبة البيص لقائلو ُب الكثَت
الغالب ،3كما كاف يستدؿ بأطراؼ األبيات أو أجزائها غَت مكتملة وال ديكن أف يستوعب ىذا ا١تقاـ
كل ما استشهد لو ابن األنباري بالشعر العريب وإمنا يكفي أف منثل لبعضها ،فقد استشهد ابن
األنباري بقوؿ أيب األسود :
فألفيتو غَت مستعتب * وال ذاكر ا﵁ إال قليبلً.4

 - 1ينظر :ابن األنباري وجهوده ُب النحوٚ ،تيل علوش ،ص  ،296وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص
.274
 - 2أقصد بالكبلـ ىنا الكبلـ األديب ،وليس الكبلـ العادي ا١تستيدـ ُب التعبػَت عػن اٟتيػاة اليوميػة ،فػاألديب ىػو الػذي ديثػل أدب
قم ػة األدب بكبلمػػو ،ولغػػة شػػعره ىػػي اللغػػة
العػػرب ،فػػإ ّف الشػػعر كػػاف دي ػواف العػػرب والشػػاعر لػػو مكانػػة عنػػدىم فهػػو الػػذي ديثػػل ّ
الشعر من بُت الكبلـ كاف شريفا عند العرب .ولذلك
فن ّ
الفصيحة ا١تعتمدة ُب التياطب الرٝتي وفيو قاؿ ابن خلدوف" :واعلم أ ّف ّ
جعلوه ديواف علومهم وأخبارىم وشاىد صواهبم وخةئهم وأصبل يرجعوف إليو ُب الكثَت من علومهم وحكمهم" .ينظر :ا١تقدمة ابن
خلدوف ص .785
 - 3يذكر ٤تمد سآب صاّب أف ابن األنباري خالف أصولو النظريػة الػيت تػنص علػى عػدـ جػواز االستشػهاد بػالكبلـ اجملهػوؿ القائػل
ومع ذلك ٓب جيد لو ُب كتابو البياف على ضيامتو وكثرة شواىده إال أربػع مواضػع نسػب فيػو الشػعر لقائلػو .ينظػر :أصػوؿ النحػو ُب
فكر ابن األنباري ،ص .142
 - 4البيػ ػػص أليب األسػ ػػود الػ ػػدؤٕب :ينظػ ػػر :دي ػ ػواف أيب األسػ ػػود ،صػ ػػنعة أيب سػ ػػعيد اٟتسػ ػػن السػ ػػكري ،ص  .41ا١تقتضػ ػػب للمػ ػػّبد
.323/1
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استيدـ البيص واستدؿ بو على حذؼ التنوين عند التقاء الساكنُت ،مع بقاء نصب االسم بعده

وأف ما حذؼ عند التقاء الساكنُت فهو ُب حكم الثابص ،1كما استدؿ على ذىاب اٟتركة للتيفيف
بشاىد شعري يتمثل ُب قوؿ جرير:
2
سَتوا بٍت العم فاألىواز منزلكم * ونر تَتى فبل تعرفْكم العرب
3
فقد أراد الشاعر ال تعرفُكم فجاء بالفاء ساكنة من أجل التيفيف لكثرة اٟتركات
ويستشهد على التناسب الصوٌبُ 4ب ٕتاور الكلمات العربية بقوؿ جرير أيضا:
5
 ..................... .س ِقي ِ
ث أَيػَتُػ َها ا٠تِيَ َام ْن
ص الغَْي َ
ُْ
كما استشهد بكبلـ الشعراء العرب وبٌت بعض األحكاـ الصرفية ُب كتابو البياف على شعرىم ،ومن
ذلك استشهاده بقوؿ القةامي على جواز أف جيري ا١تصدر على غَت فعلو هبذا البيص:
6
وخَتُ األم ِر ما استقبَػلَص منوُ * وليس بأف تَػتَبّعوُ اتِّباعاً
َ
فقد أجرى (اتباعا) مصدرا على (تتبعو) والقياس أف تقوؿ ُب مصدره (تتبعا) .7
أما ا١تسائل النحوية واإلعرابية اليت بناىا على أقواؿ الشعراء ،فهي أكثر من أف ٖتصى ،وعليو سأمثل
لبعضها وأحيل إٔب بعض آخر ومنها ما جاء بو لبياف معٌت كاف التامة اليت ُب قولو تعأبَ ﴿ :وإِ ْف َكا َف
ذُو عُسرةٍ فَػنَ ِظرةٌ إِلَى مي ٍ
ص َّدقُوا َخ ْيػ ٌر لَ ُك ْم إِ ْف ُك ْنتُ ْم تَػ ْعلَ ُمو َف ﴾ 8تعتّب كاف ُب ىذه اآلية
س َرة َوأَ ْف تَ َ
َْ َ
َ
َْ
تامة ،فهي ٗتتلف عن الناقصة ُب أحكامها ،فالتامة تأٌب ٔتعٌت فَػ َعل ،ال ٔتعٌت كاف الناسية اليت
تدخل على اٞتملة االٝتية ،قاؿ ابن األنباري" :كاف ىنا تامة ٔتعٌت حدث وقع وال تفتقر إٔب خّب،
9
كقوؿ الشاعر:
 - 1ينظر ،البياف.286/2 ،
 - 2البيص ٞترير وىو ُب ديوانو ،ص  ،14وُب ا٠تصائص ،ابن جٍت ،44/2 ،ولساف العرب ،مادة "شئث".242/1 ،
 - 3ينظر :البياف113 ،133/1 ،
 - 4ينظر :البياف.182/1 ،
 - 5ىكذا أورده ابن األنباري ،والبيص يروى بقافية ٥تتلفة وىو ُب ديوانو يقوؿ فيو:
مىت كاف ا٠تياـ بذي طلوح * سقيص الغيث أيتها ا٠تياـ.
ينظر ديواف جرير ،ص ،126وُب رواية سيبويو ا٠تيامو ،الكتاب  ،106/1وعند البغدادي ا٠تياـ ،ينظر :خزانة األدب ،البغدادي،
.212/2
 - 6البيص للقةامي ،ينظر :الكتاب سيبويو ،81/1 ،وخزانة األدب البغدادي.362/1 ،
 - 7ينظر :البياف.140/1 ،
 - 8البقرة ،اآلية.180 :
 - 9البيص للربيع بن ضبع الفزاري :وىو ُب :خزانة األدب للبغدادي.382/4 ،وشرح الشواىد الكّبى للعيٍت.2284/1 ،
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إِذا َكا َف الشتَاء فأدفئوين * فَِإف الشَْيخ يهدمو الشتَاء"

1

كما يستشهد بالشعر على جواز حذؼ ا١تضاؼ إليو ،وإقامة اٞتملة الفعلية مقامو ،وتأنيث ا١تضاؼ
ات يػتػربَّصن بِأَنْػ ُف ِس ِه َّن ثًََّلثَةَ قُػر ٍ
وء ﴾.2
لتأنيث ا١تضاؼ إليو ،عند إعرابو لقولو تعأبَ ﴿:وال ُْمطَلَّ َق ُ َ َ َ ْ َ
ُ
يقوؿ ابن األنباري ":وثبلثة قروء تقديره ثبلثة أقراء ،من قرء ،فحذؼ ا١تضاؼ إليو كقوؿ الشاعر:3
مالَ َ ِ
الو ْتر
غَت َس ْه ٍم َ
وح ْ
ك عندي َ
جر * و َغ ََت َكبداء َشديدةُ َ
ِ
ِ
َرمى البَ َش ْر
تَرمي ب َكفَي كا َف م ْن أ َ
4
أي بكف رجل كاف من أرمى البشر ،فقد حذؼ ا١تضاؼ إليو وأقاـ اٞتملة الفعلية مقامو"
لقد رأيص ا١تسائل النحوية اليت استشهد ٢تا ابن األنباري بالشعر العريب ُب كتاب البياف كثَتة
5
يعدد
٨توي
توجيو
كل
ُب
كاف
فلقد
جدا
ألي قراءة يكوف ٢تا شاىد من الشعر إال ذكره وأحيانا ِّ
ّ
أقواؿ الشعراء ُب اإلعراب الواحد للوجو النحوي ُب القراءة أو اآلية ،6وىكذا مثّل كتاب البياف
موسوعة للشواىد الشعرية ُب أبواب ٨توية متفرقة.
القسم الثاني :استشهاده بالنثر

استشهد ابن األنباري بالنثر الفصيح من كبلـ العرب ،وجعلو حجة ،وأقاـ عليو إعرابو وتوجيهو
النحوي ،وقد مشل االستشهاد بالنثر على ا١تسائل الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ا١تعجمية ،وىو
ُب كل مرة يستعُت ٔتا ورد من النثر ُب اللهجات ا١تيتلفة عند العرب  7وعليو سأمثل للمواضع اليت
استشهد فيها ابن األنباري بكبلـ العرب نثرا أثناء إعرابو لآليات القرآنية ُب كتاب البياف من خبلؿ
عرض األمثلة حسب ا١تستويات اللغوية ا١تذكورة.
 استشهد ابن األنباري بالنثر ُب توجيو بعض القضايا الصوتية ا١تتعلقة بإعراب اآليات وتوجيو بعضمحياي" من قولو
القراءات ُب كتاب البياف ،ومن ذلك توجيهو قراءة نافع وا١تتمثلة ُب إسكاف ياء "
ْ

 -1ينظر :البياف.282/2 ،
 - 2البقرة ،اآلية.118 :
 - 3ىػػذا رجػػز غػػَت معػػروؼ قائلػػو فهػػو يػػذكر بغػػَت نسػػبة ُب مصػػادر اللغػػة واألدب .وٚتيػػع مػػن أورده ُب مصػػنفو يػػذكر عبػػارة " قػػوؿ
الراجز" ينظر :شرح األمشوين على األلفية ،330/1 ،وا١تقتضب للمّبد.232/1 ،ا٠تصائص ،ابػن جػٍت .362/1 ،وشػرح ديػواف
ا١تتني ،العكّبي ،124/2 ،وخزانة األدب ،البغدادي.64/4 ،وضرائر الشعر ،ابن عصفور ،ص .240
 - 4البياف.246/2 ،
 - 5ينظر مثبل :البياف.116 ،122 ،13/1 .311 ،224 ،84/2 ،
 -6ينظر مثبل،112 ،118 ،220 .21 ،23/2 :
 - 7ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب.186 ،
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1
تعأب ﴿:قُل إِ َّف ص ًَّلتِي ونُ ِ
ِ
٤تياي باإلسكاف
نافع
أ
ر
ق
ين﴾
اي َوَم َماتِي لِلَّ ِو َر ّْ
َ
ب ال َْعالَم َ
سكي َوَم ْحيَ َ
ْ
ْ
َ ُ
2
٥تالفا بذلك ٚتيع القراء  .وقراءتو هبذا الوجو تؤدي إٔب التقاء الساكنُت وىو ٥تالف ١تا قرره النحاة
العرب 3من عدـ جواز التقاء السا كينُت ،وعليو فقد وجو ابن األنباري ىذه القراءة معتمدا على ما
ٝتع عن العرب من أمثاؿ عربية ُب تعليل ىذه الظاىرة الصوتية اليت انفردت هبا قراءة نافع ا١تيالفة
للمعهود وا١تسموع ا١تشهور عن العرب ،فيقوؿ" :ومن قرأ بسكوف الياء ،فؤلف حرؼ العلة يستثقل
عليو حركة البناء ،وٚتع بُت ساكنُت ،ألف األلف فيها فرط م ّد ،و٢تذا اختصص بالتأسيس والردؼ
التقص حلقتا البةاف) ،4و(لو ثػُلُثَا
فنزؿ ا١تد الذي فيها ٔتنزلة اٟتركة ،وقد حكي عنهم أنم قالواْ ( :
ِ
ا١تاؿ)  5و٢تذا أجاز الكوفيوف 6إٟتاؽ نوف التوكيد ا٠تفيفة ُب فعل االثنُت٨ ،تو( :يفعبلف) وفعل ٚتاعة

النسوة ُب ٨تو( :إفْػ َع ْلنَا ْف) وإف كاف يؤدي إٔب اجتماع الساكنُت ١تا ُب األلف من فرط ا١تد".7فهو ُب

التوجيو السابق يوظف أمثلة عربية فصيحة منقولة عن العرب الفصحاء ٘تثل كبلمهم ا١تنثور ،وفيها
ظاىرة التقاء الساكنُت.
صرا َ َّ ِ
ِ
ين
ط الذ َ
كما نبلحظو أثناء توجيهو لآلية األخَتة من سورة الفاٖتة وىي قولو تعأبَ ﴿ :
8
ض ِ
ين ﴾ جيعل
ت َعلَْي ِه ْم غَْي ِر ال َْمغْ ُ
أَنْػ َع ْم َ
ين ﴾ ففي إعرابة لػ ػ َ ﴿:وَال الضَّالّْ َ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال الضَّالّْ َ
(ال) زائدة للتوكيد عند البصريُت ؤتعٌت (غَت) عند الكوفيُتٍ ،ب حيكم على اٞتواز بُت حرؼ العلة
الساكن مع اٟترؼ ا١تشدد بعده ،أل ّف ا١تشدد وما بعده عند النةق هبما يكوناف كاٟترؼ الواحد
فاللساف ينبو عنهما نبوة واحدةٍ ،ب يقوؿ" :على أف بعض العرب يبدؿ من األلف مع تشديد مهزة
 - 1األنعاـ ،اآلية.261 :
 - 2ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص  ،141واٟتجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي ،110/3 ،والنشر ُب القػراءات العشػر ،ابػن
اٞتػزري ،246/1 ،والبحػر ا﵀ػيو ،أبػو حيػاف .401/1 ،وينقػل البنػا الػػدمياطي أف أبػا جعفػر قػرأ باإلسػكاف أيضػا .ينظػر :إٖتػػاؼ
فضبلء البشر ،الدمياطي ،ص .148
3
يضعفوف ىذه القراءة ،ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،418/1 ،والبياف.341/2
 خاصة ٨تاة البصرة ولذلك ّ - 4وىػػو مثػػل تضػربو العػػرب ُب اٟتادثػػة إذا بلغػػص ُب شػػدهتا ووصػػلص النهايػةَ .ينظػػر٣ :تمػػع األمثػػاؿ ،ا١تيػػداين ،286/1 ،وٚتهػػرة
األمثاؿ ،أبو ىبلؿ العسكري ،288/2 ،وشرح ا١تفصل ،ابن يعيش.120/4 ،
 - 5الذي تبُت ٕب أنو تركيب يرد ُب كبلـ بعضهم وٓب يصػل إٔب حػد االستفاضػة والشػهرة ،وٓب يػورد علػى أنػو مثػل دلػص علػى ذلػك
عبػػارات النحػػاة ،و٢تػػذا ال وجػػود ٢تػػذا القػػوؿ ُب كتػػب األمثػػاؿ ا١تعروفػػة ،ينظػػر :اإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػا ري ،436/1 ،والبحػػر ا﵀ػػيو
أبو حياف.401/1 ،
 - 6ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.346/1 ،
 -7ينظر :البياف.341/2 ،
 - 8الفاٖتة ،اآلية.4 :
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فقد قالواَ ( :
وؿ حأَّرىا من تؤب قأ َّرىا) ،1ألنو راـ أف حيرؾ األلف اللتقاء الساكنُت ،فلم ديكن
ٖتريكها ،فأبدؿ منها ا٢تمزة ،لقرهبا ُب ا١تيرج" .2نبلحظو كيف استعاف با١تثل العريب ُب توجيو اآلية
برر التقاء األصوات الساكنة ١تا ُوِجد لو مثيل ُب كبلـ العرب ا١تنثور .ىذا
من الناحية الصوتية وكيف ّ
وا١تتتبع إلعرابو جيده قد استيدـ األمثلة النثرية ا١تسموعة عن العرب كثَتاُ 3ب اٞتانب الصوٌبْ ،تيث
ال ديكن ذكرىا أو ٖتليلها كلها.
وُب القضايا الصرفية ٧تده يستشهد ولكن مع قلّة بالنثر العريب الفصيح ،ويبٍت عليو إعرابو
ِ
ب َم َعنَا َوَال تَ ُك ْن َم َع
وتوجيهو ففي إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ونَ َ
ادى نُ ٌ
وح ابْػنَوُ َوَكا َف في َم ْع ِزٍؿ يَا بُػنَ َّي ْارَك ْ
4
ِ
معزؿ) وكسرىا( ،مع ِزؿ)ٍ ،5ب ّقرر قاعدة صرفية
ين﴾ فقد ّبُت أف معزؿ جيوز فيها فتح الزايَ ( ،
الْ َكاف ِر َ
يفعل) بفتح العُت من ا١تاضي وكسرىا ُب ا١تضارع ،على ىذا
فعل َ
مفادىا أف كل ما كاف على وزف ( َ
النحو ا١تركب من ثبلثة أحرؼ مثل ضرب يضرب ،فإف اسم الزماف وا١تكاف منو يأٌب بالكسر
ض ِرِهبا) 6أي على الوقص الذي ضرهبا الفحل
ويستدؿ على ذلك بقوؿ العرب(" :أتص النَاقةُ على َم ْ

 - 1ىذا مثل عريب ،نسب ُب بعض ا١تصادر إٔب عمر بن ا٠تةاب ،وُب بعضها اآلخر إٔب ٟتسن بن علي ابن أيب طالب رضي ا﵁
عنػػو ،وىػػو األكثػػر ،وقػػد قالػػو عنػػدما أمػػر عثمػػاف رضػػي ا﵁ عنػػو اإلمػػاـ علػػي أف جيلػػد الوليػػد بػػن عقبػػة لشػربو ا٠تمػػر وصػػبلتو بالنػػاس
سكراف ،ويروى ُب كتب األمثاؿ بغَت مهزةُ ،ب (قأرىا) ٥تالف ١تا أورده ابن األنباري ويتمثل ُب قو٢تمِّ " :
وؿ حارىا مػن تػؤب قارىػا"
ويضرب ١تن أسند إليو القياـ باألمر ا١تكروه ،بعدما أسندت إليو مهمة األمر ا﵀مود ،فمن تؤب مهمة التكرًن ،عليو أف يتؤب مهمػة
العقػػاب ،كمػػا فعػػل اٟتسػػن عنػػدما امتنػػع عػػن مهمػػة اٞتلػػد ألنػػو ٓب يتػػوؿ مهمػػة التكػػرًن .ينظػػر٣ :تمػػع األمثػػاؿ ،ا١تيػػداين،369/2 ،
وٚتهػ ػػرة األمثػ ػػاؿ ،أبػ ػػو ىػ ػػبلؿ العسػ ػػكري ،334/2 ،واألمثػ ػػاؿ للهػ ػػامشي ،ص  ،263وا١تستقصػ ػػى ُب أمثػ ػػاؿ العػ ػػرب ،الز٥تشػ ػػري،
.381/2
 - 2البياف.41/1 ،
 - 3ينظر :على سبيل ا١تثاؿ :البياف.481 ،180/2 .71/1 ،
 - 4ىود ،اآلية.42 :
 - 5عبارة ابن األنباري توحي أف كبل من الصورتُت قراءة خاصة ،وألنو غَت معروؼ بنسبة القراءة إٔب أصحاهبا ،وعنػد عػودٌب إٔب
كتب القراءاتٓ ،ب أعثر على وجو آخر إال إشارة ابػن عةيػة ُب تفسػَته وا١تتمثلػة ُب قولػو" :وقولػوُِ :ب َم ْعػ ِزٍؿ أي ُب ناحيػة ،فػيمكن
أف يريػػد ُب معػػزؿ ُب الػػدين ،وديكػػن أف يريػػد ُب معػػزؿ ُب بعػػده عػػن السػػفينة ،واللفػػظ يعمهمػػا :وقػػاؿ مكػػي ُب ا١تشػػكل :ومػػن قػػاؿ:
«معزؿ»  -بكسر الزاي -أراد ا١توضع ،ومن قاؿ« :معزؿ»  -بفتحها -أراد ا١تصدر :فلػم يصػرح بأنػا قػراءة ،ولكػن يقتضػي ذلػك
لفظو ".ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية .241/3 ،والبياف ،ابن األنباري.21/1 ،
ٓ - 6ب أعثر عليو ُب كتب األمثاؿ العربية ،ولكنو متداوؿ ُب مصادر النحو واللغة على أنو قوؿ من أقواؿ العرب .ينظػر :الكتػاب،
سػيبويو .131/2 ،وعلػل النحػو ،ابػن الػوراؽ ،ص  ،210وارتشػاؼ الضػػرب ،أبػو حيػاف .240/2 ،وشػرح ا١تفصػل ،ابػن يعػػيش،
 .312/4وشرح كتاب سيبويو ،السَتاُب .233/1 ،واألزمنة واألمكنة ،اٟتسػن ا١ترزوقػي ،ص  .382وأصػوؿ النحػو ُب فكػر ابػن
األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص .184
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ضربا) 1أي ضربا" 2وعليو فهو يبنٍت
فيو ،وا١تصدر منو بالفتح كقو٢تم أيضا (إف ُب أَلْف درىم لَ َم َ
حكما صرفيا متعلقا بآية قرآنية على ما ورد من نثر عريب فصيح ،إال أف ا١تسائل الصرفية عموما ُب
كتاب البياف قليلة جدا ،فهو يتعرض لعبلقات األسانيد ُب اٞتملة وأحواؿ الًتكيب وأثره ُب اإلعراب
أكثر من تعرضو للجوانب الصرفية اليت تعًتي الكلمة العربية.
وُب اٞتوانب النحوية نرى استشهادا واسعا بالنثر على ا١تسائل اإلعرابية اليت عرضص لو أثناء
ف تَ ْك ُف ُرو َف بِاللَّ ِو َوُك ْنتُ ْم
إعرابو لآليات القرآنية ،ومن ذلك ما تعرض لو أثناء إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ك ْي َ
َحيَا ُك ْم ﴾ 3فقد ذىب إٔب أف كيف اسم ،والداللة على اٝتيّتها دخوؿ حرؼ اٞتر عليها ُب
أ َْم َواتًا فَأ ْ
الًتاكيب النثرية ا١تسموعة عن العرب ومن ذلك قوؿ العرب ":على كيف تبيع األَ ْٛتََريْن" 4قاؿ ابن
األنباري  ":إذ أدخلوا عليها حرؼ اٞتر ،فدؿ على أنا اسم" 5فهو يستشهد على اٝتية كيف ّتواز
دخوؿ حرؼ اٞتر ،ويستدؿ عليو با١تسموع من النثر العريب.
ِ ِ 6
كما يستشهد ٟتذؼ ا١تضاؼ أثناء إعرابو لقولو تعأب ﴿ :أَنْػب ْتػنَا بِ ِو جن ٍ
ْحصيد﴾
َّات َو َح َّ
ب ال َ
َ
َ
يناقش ابن األنباري حذؼ ا١تضاؼ ُب اآلية الكردية ،ويعتمد ا١تعٌت ،وأف الوصف يكوف لؤلصل ال
للفرع ومن ٍب فحذؼ ا١تضاؼ متوقف على تقدير ا﵀ذوؼ ومعناه ،وىو ُب ىذا السياؽ يذكر أمثلة
صِ
اٟت ِ
يد ﴾ تقديره وحب الزرع اٟتصيد ،فحذؼ ا١تضاؼ وأقيم
منثورة للعرب ،فيقوؿَ ﴿":و َح َ
ب َْ
ا١تضاؼ إليو مقامو ،وذىب الكوفيوف إٔب أنو من إضافة الشيء إٔب نفسو ،كقو٢تم :بقلة اٟتمقاء
واألوؿ ىو الوجو ،ألف وصف الزرع باٟتصيد ،أؤب من وصف اٟتب بو ،ألف وصف الزرع باٟتصيد
ىو التحقيق ،واٟتب اسم ١تا ينبص ُب الزرع ،وال نقوؿ حصدت اٟتب ،وكذلك التقدير ُب قو٢تم بقلة
اٟتمقاء :بقلة اٟتبة اٟتمقاء ،ألف اٟتمقاء اسم ١تا ينبص من تللك اٟتبة ،ووصف اٟتبة باٟتمق ،ىو
 - 1قوؿ وارد عن العربُ ،ب بياف فضل العمل واٞتد والكسب ينظر :أدب الكاتب ابن قتيبة ،ص  ،441واألصوؿ ،ابن السراج
 ،212/3والكتػػاب ،سػػيبويو ،133/2 ،وشػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش ،312/4 ،و٧تعػػة الرائػػد وشػػرعة الػوارد ُب ا١ت ػًتادؼ وا١تت ػوارد
إبراىيم بن ناصف اليازجي.213/1 ،
 - 2البياف.21/1 ،
 - 3البقرة ،اآلية.12 :
 - 4ىو قوؿ مسموع عن العرب استشهد بو النحاة العرب على اٝتيػة كيػف .ينظػر :شػرح ا١تفصػل ،ابػن يعػيش ،212/3 ،ومغػٍت
اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػػب ،ابػػن ىشػػاـ ،ص ،140مهػػع ا٢توامػػع شػػرح ٚتػػع اٞتوامػػع ،السػػيوطي ،128/1 ،والنحػػو الػواُب ،عبػػاس
حسن .402/2
 - 5ينظر :البياف ،64/2وأسرار العربية ،ابن األنباري ،ص.12
 - 6ؽ ،اآلية.2 :
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التحقيق ألنا األصل ،وما ينبص منها فرع عليها ،فكاف وصف األصل باٟتمق أؤب من وصف الفرع،
ِ ِ ٍ 3 2
1
أٛتق م ْن ر ْجلة) "
وإمنا وصفص بذلك ألنا تنبص ُب ٣تاري السيوؿ فتقلعها  ،ومنو قو٢تم ُب ا١تثلُ ( :
جيوز إضافة
نبلحظ كيف وظّف األمثاؿ واألقواؿ العربية واستدؿ هبا على مذىبو البصري الذي ال ّ
4
ووضح عن طريق األمثلة
الشيء إٔب نفسو إذا اختلف اللفظاف  ،وناقش ا١تسألة بأسلوب جدٕبّ ،
فوصف الزرع باٟتصيد أؤب من وصف اٟتب
النثرية العربية أف حذؼ ا١تضاؼ يكوف عند الوصفْ ،
ألف اٟتب تابع للزرع وفرع منو ،كما أنو ال ديكن حصد اٟتب وترؾ الزرع ،فكاف تقديره على حذؼ
ا١تضاؼ مبٍت على ىذا ا١تعٌت ،وبو قدر حذؼ ا١تضاؼ ُب األمثلة اليت احتج هبا ٨تاة الكوفة ومنها
قو٢تم" :بقلة اٟتمقاء" "وأٛتق من رجلة" وقد شرح ا١تسألة ُب اإلنصاؼ ،وأبةل عن طريق التأويل
٤تموال على حذؼ ا١تضاؼ إليو وإقامة صفتو
حجج الكوفيُت فقاؿ ":فإذا كاف ٚتيع ما احتجوا بو ً
حجة" .5ففي األمثلة السابقة نبلحظ بكل وضوح توظيف
مقامو على ما بيَػنَا ٓب يكن ٢تم فيو ّ
الشواىد النثرية واالستدالؿ هبا على القضايا النحوية ُب كتاب البياف.
كما تعرض لبعض ا١تسائل الداللية وا١تعجمية ُب كتاب البياف ،وشرح بعض األلفاظ العربية اعتماد
على ا١تسموع من النثر العريب ،فقد بيّنا أف من عادتو شرح اللفظ وبناء اإلعراب على ا١تعٌت والتفسَت
َّ ِ
َّ ِ
ادوا والنَّصارى و َّ ِِ
ين َم ْن
ين َ
الصابئ َ
ين َى ُ َ َ َ َ
آمنُوا َوالذ َ
ومن ذلك ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿ :إِ َّف الذ َ
آمن بِاللَّ ِو والْيػوِـ ْاآل ِخ ِر﴾ 6فلفظ ال َ ِ
ُت قرئ هبزة وبغَت مهزة 7وعليو فابن األنباري يبُت ا١تعٌت
صابِئ َ
َ َْ
ََ
الدالٕب لكل من القراءتُت معتمدا على األقواؿ العربية ا١تنثورة ٢تذه الكلمة فيقوؿ ":قرئ با٢تمز وتركو
فمن قرأ با٢تمز أتى بو على األصل ،ألنو مأخوذ من قو٢تم( :صبأ ناب البعَت) ،8إذا خرج والصابئوف
 - 1ىذه عبارة ا١تيداين ُب ٣تمع األمثاؿ ،ينظر٣ :تمع األمثاؿ.116/2 ،
 - 2ىذا مثل عريب يضرب ١تن كثر ٛتقو فيقاؿ أٛتق من رجلة ،قاؿ ا١تيداين ُب شرح ىذا ا١تثل " :وىي البَػ ْقلة اليت تسميها العامة
ص ُب َ٣تَاري السيوؿ فيمر السيل هبػا فيقتلعهػا ".ينظػر٣ :تمػع األمثػاؿ ،ا١تيػداين  .116/2وأخبػار
"اٟتمقاء" ،وإمنا َٛتَُقوىا ألنا تنبُ ُ
اٟتمقى وا١تغفلُت ،ابن اٞتوزي ،ص  ،116األمثاؿ ،ا٢تامشي ،21/2 ،وأدب الكاتب ،ابن قتيبة ،ص.22
 - 3البياف.384/1 ،
 - 4ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.346/1 ،
 - 5ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.348/1 ،
 - 6البقرة ،اآلية.61 :
 - 7قرأ با٢تمزة ٚتهور القراء ،وقرأ نافع بًتؾ ا٢تمزة وأبد٢تا ياء فكانص الصابُت .ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص .244والنشر ابن
اٞتزري 324/ ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.244/2 ،
 - 8ينظر :إصبلح ا١تنةق ،ابن السكيص ،ص .210
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ٚتع صابئ وىو ا٠تارج من دين إٔب دين ،ومن ترؾ ا٢تمز حذفو الستثقالو ،طلبا للتيفيف ،وىذا
1

اٟتذؼ على خبلؼ القياس".
نبلحظو ُب ىذا النص اإلعرايب يستعمل بعض األقواؿ الواردة ُب كبلـ العرب ،ويوظّفها ُب شرح
ا١تفردة القرآنية٤ ،تل دراستو أثناء اإلعراب ،وعموما فهذه األمثلة ا١تقتبسة من كتاب البياف تؤكد
استشهاده بالنثر العريب ،وتوضح طريقتو ُب استيداـ الشواىد النثرية أثناء اإلعراب والتوجيو النحوي
ُب كتاب البياف ،وقد استنتجص من توظيفو للشواىد النثرية ما يأٌب:
 أف توظيفو للنثر كاف عبارة عن أمثاؿ مروية عند العرب ،أو أقواؿ وتراكيب مسموعة ُب التداوؿالعريب ،2نقلها عن النحاة األوائل ،فلم يستشهد بأنواع النثر األخرى ا١تعروفة ُب األدب العريب القدًن
كا٠تةب ،واٟتكم ،والوصايا.
 أف ذكره للمثل ُب غالب األحياف يرويو بصيغة ٥تتلفة عما ورد ُب مصادر اللغة واألدب وكتباألمثاؿ ومنها على سبيل ا١تثاؿِّ :
وؿ حارىا من تؤب قارىا ،فقد ذكره با٢تمز وىو غَت مهموز ،وىذا
الحظتو ُب ٚتيع استشهاداتو النثرية خاصة فهو يعتمد صيغ نادرة وغَت مشهورة.
 أنو ٓب يستشهد باألقواؿ النثرية ا١تسموعة من اللهجات ا١تشهورة كلهجة قريش ،وإمنا استعاف ّتميع3
ووجو إعرابو على وفقها وبٌت أحكامو النحوية على قياسها.
اللهجات العربية ا١تسموعة عن العربّ ،
وبناء على الذي تقدـ نستةيع القوؿ أ ّف ابن األنباري استيدـ الشواىد العربية وبٌت عليها األحكاـ
النحوية ،واألوجو اإلعرابية للقراءات القرآنية ،فكاف التوجيو النحوي للقراءات ُب كتاب البياف يدعمو
شاىد من القرآف الكرًن بقراءاتو ا١تتواترة أو الشاذة ،كما يدعمو النص النبوي من قبيل االستئناس
تارة ،ومن قبيل شرح ا١تفردة أو تساوي الًتكيب تارة أخرى ،كما كاف لكبلـ الشعراء العرب أثر ُب
التوجيو النحوي للقراءات القرآنية ُب كتاب البياف من حيث داللة ألفاظها أو بياف أوجو إعراهبا ،ومن
ٍبّ زخر الكتاب بعدد ىائل من الشواىد الشعريةْ ،تيث ديكن دراستها على وجو مستقل كغَتىا من
الشواىد النحوية ُب مصنفات اللغة والنحو.

 - 1البياف.88/2 ،
 - 2ا١تقصود باألقواؿ الكبلـ ا١تستعمل ُب اٟتياة اليومية للعربية الفصيحة ُب عصور االستشهاد ،فهو ليس باٟتكم وال ا٠تةب ،وال
ا١تثل ،و١تا ٝتعو النحاة ُب عصور االستشهاد جعلوه دليبل على قواعدىم .ويعّب عنو ُب االستشهاد بعبارة :ومن ذلك قو٢تم ،كقػوؿ
العرب ،ومنو قوؿ بعضهم.....اْب .
 - 3ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص .182
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خامسا -اعتماد أسلوب الجدؿ النحوي في توجيو القراءات وإعرابها:
-1الجدؿ النحوي عند ابن األنباري بين التقعيد النظري والتطبيق القرآني:
مثّلص الدراسات النحوية عند ابن األنباري ذروة التأثر بعلم الكبلـ ُب الدرس النحوي" ،وذلك
ٔتا أضافو من تعميق لعلم أصوؿ النحو ،ؤتا أرساه من قواعد اٞتدؿ وا٠تبلفات النحوية "ُ 1ب كتبو
ودراساتو ا١تيتلفة ُب النحو.
أصل لعلم اٞتدؿ
يعد ابن األنباري من النحاة الذين مارسوا اٞتدؿ النحوي نظريا وتةبيقيا ،فقد ّ
النحوي ُب رسالتيو ١تع األدلة واإلغراب ُب جدؿ اإلعراب ،حيث نظّر ُب ىذين الرسالتُت ،ألصوؿ
اٞتدؿ النحوي ،فكاف اٟتديث فيهما عن موضوعات أساسية مقتبسة من علم الكبلـ ومنها حديثو
عن العلة وقياس الشبو والةرد وحكم العمل با١تتواتر واآلحاد ،وكيفية االعًتاض على الدليل ،ووصف
حاؿ السائل وتصوير ا١تسألة وطريقة الًتجيح بُت األدلة ،وىذه كلها موضوعات أساس البحث فيها
ىو علم الكبلـ القائم على اٞتدؿ وا١تناظرة ،2يقوؿ السامرائي متحدثا عن ابن األنباري ":وأما علم
اٞتدؿ ُب النحو ،فبل نعلم أحدا سبقو إليو ،وعلى كل فإف ذلك يدؿ على عقليتو ا١تبتكرة ،ا١تنظمة
ا١تنسقة".3
لقد كاف كتاب البياف البن األنباري ميدانا عمليا طبَق فيو أصوؿ اٞتدؿ وا١تناظرة النحوية ومبادئ
علم الكبلـ على إعراب اآليات القرآنية وتوجيهها النحوي ،فعند قراءتنا لكثَت من ا١تواضع اإلعرابية
نشعر أننا نقرأ كتاباً ُب اٞتدؿ أو علم الكبلـ ،لكثرة ا١تناقشة وطو٢تا وتعدد األدلة واالعًتاض عليها
أو تأييدىا باٟتجج العقلية والّباىُت ا١تنةقية اليت ترد على ألسنة النحاة البصريُت ،وىذا األسلوب يعد
٣تددا ومبدعا
من األساليب اليت ابتكرىا ابن األنباري ،فهو حلة جديدة ألبسها للنحو العريب ،فكاف ِّ
ُب النحو من حيث وضع أصولو ،أومن حيث طريقة مناقشة مسائلو على مبادئ اٞتدؿ وا١تناظرة.4
وعلى الرغم أ ّف ابن األنباري قد خصص كتابو اإلنصاؼ لةرح مسائل ا٠تبلؼ ومناقشتها على
طريقة الفقهاء ا١تتكلمُت وىم اٟتنفية الذين مثَلوا مدرسة الرأي ُب الفقو اإلسبلمي ،وقد أشار ابن
 - 1أثر العقيدة وعلم الكبلـ ُب النحو العريب ،مصةفى أٛتد عبد العليم ،ص.14
 - 2يػذكر الػػدكتور مصػةفى أٛتػػد عبػد العلػػيم ُب رسػالتو ا١توسػػومة أثػر العقيػػدة وعلػم الكػػبلـ ُب النحػو العػػريب أ ّف ابػن األنبػػاري ىػػو
النحوي الذي مثّل بكتبو ودراساتو علم اٞتدؿ النحوي نظريا وعمليا .ينظر :ا١ترجع ا١تذكور ص .14
 - 3ابن األنباري ودراساتو النحوية ،ص.166
 - 4ينظػػر :كػػبلـ الػػدكتور طػػو عبػػد اٟتميػػد طػػوُ ،ب دراسػػتو الػػيت وضػػعها علػػى كتػػاب البيػػاف ،20/2 ،وابػػن األنبػػاري ،ودراسػػاتو
النحوية ،فاضل السامرائي ،ص .166 ،164
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األنباري إٔب ىذا ُب مقدمة اإلنصاؼ ،1وهبذا كاف الكتاب ا١تذكور مصدرا أساسيا ُب النحو العريب
مثَل اٞتانب التةبيقي لعلم اٞتدؿ النحوي ،إال أ َف ىناؾ مسائل وخبلفات ُب إعراب الكثَت من
اآليات ا١تشكلة كاف ٤تل مناقشتها كتاب البياف ُب غريب إعراب القرآف ،يقوؿ الدكتور جودة مّبوؾ
٤تمد" ابن األنباري من أئمة ا١تتحدثُت ُب ا٠تبلفات النحوية ،وىو ا١تبدع ٢تذا العلم وُب ىذا الكتاب
2
يورد ٣تموعة منها"
ويبلحظ أ ّف ابن األنباري ُب "البياف" يةيل ُب ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ٓب يتعرض لبحثها ومنا قشتها
أوردىا ،كما يعًتض على الكثَت منها بأسلوب
ُب كتاب "اإلنصاؼ" ْتيث يُورد األدلة ويناقش قبو٢تا ّ
جدٕب فيو من روح ا١تناظرة والفلسفة الكبلمية بةابع عقلي ٨توي ،أما ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ناقشها ُب
مستوَب ُب كتاب اإلنصاؼ" وفعل ىذا
كتاب اإلنصاؼ فإنَو حيُيل القارئ إليها بعبارة "وقد بيّنا ذلك
ً
3
كثَتا ُب كتاب البياف
 -2التطبيقات اإلعرابية في اعتماده على الجدؿ عرض وتحليل:

علي أف
حىت ّ
أوضح استعانة ابن األنباري ٔتنهج اٞتدؿ ُب إعراب اآليات وتوجيو القراءات ٨توياَ ،

أقف وقفة مع إعرابو لبعض النماذج اليت ورد فيها أسلوب اٞتدؿ بصورة واضحةٕ ،تعل القارئ ٢تا

يتصور قراءة كتاب ُب اٞتدؿ النحوي ويتضح ذلك من خبلؿ عرض النماذج اآلتية:
ّ
4
أ-النموذج األوؿ :يتمثل ُب قولو تعأب ﴿ :لَ ْم تَ ُكونُوا بَالِ ِغ ِيو إَِّال بِ ِش ّْق ْاألَنْػ ُف ِ
س﴾ يعرض ابن
األنباري إعراب ىذه اآلية بأسلوب جدٕب بينو وبُت أيب اٟتسن األخفش ،حوؿ نزاع بينهما ُب ا﵀ل
اإلعرايب للهاء الواقعة ُب قولو ﴿ :بالغيو ﴾ فيجعلها ابن األنباري ُب موضع جر باإلضافة بينما يرى

األخفش أنا ُب موضع نصب ،ونظرا ٢تذا ا٠تبلؼ ُب التقدير ،ناقش ابن األنباري إعراهبا بأسلوب
اٞتدؿ الذي يعتمد على طرح القضية النحوية ٍب ذكر دليل ا١تيالف واالعًتاض عليو ٔتا توجبو
األصوؿ النحوية وطرؽ االستدالؿ ٍب بياف الفرؽ بينما ذىب إليو ا١تيالف وبُت موضوع اآلية
والتقدير النحوي وقد عرض ٢تذا كلو فقاؿ " :ا٢تاء ُب( :بالغيو) ُب موضع جر باإلضافة ،وزعم أبو
ك ﴾.5
اٟتسن األخفش ،أنا ُب موضع نصب ،واستدؿ على ذلك بقولو تعأب﴿ :إِنَّا ُمنَ ُّج َ
وؾ َوأ َْىلَ َ
 - 1ينظر :اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ.4/2 ،
 - 2ينظر :دراسة جودة مّبوؾ ٤تمد ،على كتاب البياف.14/2 ،
 - 3ينظر مثبل :البياف.80/1 .38 ،34/2 ،
 - 4النحل ،اآلية.4 :
 - 5العنكبوت ،اآلية.13 :
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فنصب أىلك بالعةف على الكاؼ ،ولو ٓب تكن الكاؼ ُب موضع نصب ،وإال ١تا كاف ا١تعةوؼ
عليها منصوبا ،وال حجة لو ُب اآلية ،ألنو ديكن أف يكوف منصوبا بالعةف على موضع ا١تضاؼ إليو
ألنو وإف استحق أف يكوف ٣ترورا باإلضافة فإف موضعو النصب ،ألف اسم الفاعل إمنا يضاؼ إٔب
ا١تفعوؿ ،والذي يدؿ على أنو ُب نية اإلضافة ،حذؼ النوف منو ،وليس ىذا اٟتذؼ على حد اٟتذؼ
ُب قولو( :اٟتافظُو عورةِ العشَتة)  1ألف الكبلـ طاؿ باأللف والبلـ ،ألنما ٔتعٌت الذي ،فوقع اسم
الفاعل صلة ،واٟتذؼ للتيفيف ُب الصلة كثَت ُب كبلمهمٓ ،تبلؼ ىهنا فباف الفرؽ".2
الرد على مذىب األخفش ،واالعًتاض على الدليل الذي جاء بو من
نبلحظ أسلوب اٞتدؿ ُب ّ
القرآف الكرًن ،فقد استعمل ابن األنباري ىذا األسلوب اٞتدٕب ُب مناقشة ا١تسائل ا١تيتلف فيها
سواء مع بعض النحاة كالفراء أو األخفش 3أو مع ٚتهور الكوفيُت ،4عامة.
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَػ ُه َما َج َزاءً بِ َما
السا ِر ُؽ َو َّ
ب-النموذج الثاني :يتمثل ُب إعراب قولو تعأبَ ﴿ :و َّ
ِ
ِ
ِ
يم ﴾ 5يعرض ابن األنباري ا٠تبلؼ بُت النحاة ُب خّب ا١تبتدأ
سبَا نَ َك ًاال م َن اللَّو َواللَّوُ َع ِز ٌيز َحك ٌ
َك َ
الواقع ُب اآلية الكردية ا١تتمثل ُب لفظ "السارؽ" ويبُت أف ُب خّبه وجهاف فيقوؿ" :السارؽ مبتدأ وُب
خّبه وجهاف:
أحدمها :أف يكوف خّبه مقدرا ،أي وتقديره وُب ما يتلى عليكم السارؽ والسارقةٍ ،ب عةف عليو
7
كما تقوؿ :فيما أمرتك بو فعل ا٠تَت فبادر إليو .وىذا مذىب سيبويو ،6وذىب أبو اٟتسن األخفش
وأبو العباس ا١تّبد ،8والكوفيوف 9إٔب أف خّب ا١تبتدأ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَػ ُه َما ﴾ .ودخلص الفاء ُب ا٠تّب
ألنّو ٓب يرد سارقا بعينو ،وإمنا أراد :كل من سرؽ فاقةعوا فينزؿ السارؽ منزلة الذي سرؽ ،وىو
 - 1ىو صدر بيص لعمرو بن قيس ،ورواية البيص بكاملو كما يلي:
اٟتافظو عورةَ العشَتة ال * يأتيهم من ورائهم وكف .ينظر :خزانػة األدب ،البغػدادي ،141/1 ،وأدب الكاتػب ،ابػن قتيبػة ،ص
 .311وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.18/4 ،
 - 2البياف.44/1 ،
 - 3ينظر مثبل :البياف.312/2 ،
 - 4ينظر :البياف 230/1
 - 5ا١تائدة ،اآلية.38 :
 - 6ينظر :الكتاب ،سيبويو ،213 ،211/2 ،والتوجيو النحوي للقراءات الشاذة٤ ،تمود أٛتد الصغَت ،ص .141
 - 7ينظر :معاين القرآف ،األخفش.81/2 ،
 - 8ينظر :معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.241/1 ،
 - 9ناقش أبو حياف ُب البحر ا﵀يو مذاىب النحػويُت ُب ىػذه ا١تسػألة ،وعػرض كػبلـ سػيبويو ،وب ّػُت اعػًتاض النحػاة عليػو .ينظػر:
البحر ا﵀يو ،أبو حياف.114 ،116/1 ،
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يتضمن معٌت الشرط واٞتزاء ،وا١تبتدأ إذ تضمن معٌت الشرط واٞتزاء دخلص ُب خّبه الفاء ،وإمنا قاؿ:

أيديهما باٞتمع ألنو يريد أديانما وىي قراءة شاذة ،1فإ ّف ما كاف ُب البدف منو عضو واحد فإف تثنيتو
بلفظ اٞتمع ،وما كاف ُب البدف منو عضواف فإف تثنيتو على لفظ التثنية ،فلما كاف معٌت أيديهما
أديانم ،واإلنساف ليس لو إال ديُت واحدة ،فنزؿ منزلة ما ليس ُب البدف منو إال عضو واحد ،فأتى
ت قُػلُوبُ ُك َما ﴾2و كأنم فعلو ذلك لعدـ االلتباس،
صغَ ْ
بتثنيتهما بلفظ اٞتمع كقولو تعأب ﴿ :فَػ َق ْد َ

وأف أصل التثنية ال يعرى 3عن معٌت اٞتمع ،إذ أصل التثنية ضم واحد إٔب واحد ،وقد جيوز أف يؤتى
ُب تثنية ما ُب البدف منو عضو واحد بلفظ التثنية ،كقولك رأيص وجهيهما ،وجيوز أيضا أف يؤتى ُب
تثنيتو بلفظ ا١تفرد ،كقولك :رأيص وجههما ،كقوؿ الشاعر:
َكأَنَوُ و ْجوُ تركيَػ ْ ِ
ُت.4"....................... .*... .
َ
وكأنو أجاز ذلك لعدـ االلتباس ،ألف الوىم ال يسبق إٔب أف ٢تما وجها واحدا ،كما ال يسبق أف ٢تما
وجوىا".5
نبلحظ ابن األنباري ُب ىذه اآلية أثناء إعراهبا يستةرد ُب اٞتدؿ وا١تناقشة ،والتعمق ُب االستدالؿ
على تثنية األعضاء والتعبَت عنها بصيغة اٞتمع ،ويبعد قراءة أديانم ،ويذكر أنا شاذة ،ويستدؿ على
أنو جيوز تثنية ما ُب البدف من عضو واحد ،وىو وارد ُب كبلـ العرب كما نبلحظ أيضا عندما نقرأ
إعراب اآلية أنو أكثر من اٟتديث عن الدليل وشرح القضية اٞتدلية أكثر من تفصيلو ُب اٞتانب
أقره.
النحوي واإلعرايب ،وىو يفعل ذلك من أجل إثبات اٟتكم النحوي الذي ّ
وبعد عرضي النماذج السابقة يتضح ٕب أف ابن األنباري عآب خبَت بفن اٞتدؿ وا١تناظرة النحوية ،وىو
على دراية واسعة ٔتذاىب النحاة واختبلفهم ،كما أنو على دراية بأدلتهم.
 - 1وىي إشارة إٔب قراءة عبد ا﵁ ابن مسعود ،فقد ذكرت ا١تصادر القرآنية أنو قرأ باٞتمع "والسارقوف والسارقات فػاقةعوا أديػانم"
ينظر :معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،241/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،141/1 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،288/1 ،ومعاين
القرآف الفراء.304/2 ،
 - 2التحرًن ،اآلية.1 :
 - 3ال يعرى معناه أي ال يبتعد .ينظر :لساف العرب ،عرا.11/24 ،
 - 4ىذا جزء من بيص الفرزدؽ الذي يقوؿ فيو:
ٍ
لةعاف غَت منجحر.
مستهدؼ
َكأَنَوُ َوجو تركيُت قد َغضبا *
ٌ
ينظر :خزانة األدب ،البغدادي ،410/4 ،التذكرة اٟتمدونية ،ابن ٛتدوف هباء الدين البغدادي ،110/4 ،وىو بدوف نسػبة ُب:
شرح ا١تفصل ابن يعيش 121/3 ،وُب لساف العرب "طعن".166/3 ،
 - 5البياف.122 ،120/2 ،
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وتتمثل عبقريتو ُب طريقة عرض الدليل ٍب كيفية االعًتاض عليو بةريقة ا١تتكلمُت ،أمثاؿ الرازي
تفرؽ ُب قراءتك ٢تذه النماذج من
والباقبلين ،والغزإب ،وغَتىم من علماء الكبلـ ،فأنص ال تكاد ّ
حيث طريقة عرض أدلتها أو مناقشة ا١تيالف ألحكامها ،فيما يتكلم عليو ابن األنباري ُب النحو
وفيما يعرضو الغزإب من مسائل جدلية ُب علم أصوؿ الفقو أو العقيدة وعلم الكبلـ أين يكوف الدليل
العقلي ىو األساس ُب ا١تسألة.
وقد استةاع ابن األنباري هبذا ا١تنهج أف يقنع القارئ فيما يذىب إليو من إعراب ،أو ما يقوـ بو من
تأويل ،أو ما يق ّدره من توجيو للقراءات القرآنية ا١تيتلفة ُب اإلعراب.
كما يستفاد من ىذه الةريقة اٞتدلية أثناء إعرابو لآليات معرفة ا١تذاىب النحوية ا١تيتلفة ،واآلراء
الشيصية للمسألة النحوية اليت استوجب ذكرىا عند اٞتدؿ ،فلوال ىذا اٞتدؿ ١تا عرؼ القارئ
إلعرابو مذاىب بعض النحاة وأقوا٢تم لبعض اٞتزئيات النحوية ا١تتعلقة بالقراءات القرآنية.
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المبحث الثاني :مواقف ابن األنباري من القراءات القرآنية
ذكرت فيما سبق أف النحاة العرب انقسموا ُب مواقفهم من القراءات القرآنية إٔب فريقُت ،فريق
القياسُت وفريق األثريُت ،فمنهم من نظر إٔب النص واعتّبه حجة وسلّم إليو ،ومنهم من أخضع
النصوص للقياس ،ولو كاف النص قراءة قرآنية.
وابن األنباري من القياسُت ،وىو من اعتّب النحو كلو قياس ،ومع ذلك فإف القارئ لكتاب البياف
ُب غريب إعراب القرآف ،والذي يتأمل كبلـ ابن األنباري جيدا أثناء عرض القراءات القرآنية وتوجيهها
يدرؾ أف ابن األنباري كانص لو مواقف٥1تتلفة من القراءات القرآنية ،فهو ُب كثَت من األحياف يقوـ
بتأويلها وىو ا١توقف الغالب ،ويكوف ىذا موقفو إذا عارضص القراءة القرآنية القياس العقلي وا١تنةقي
الذي ضبةص على أساسو القاعدة النحوية ،فهو من حُت إٔب آخر يقوـ بتأويلها عند التوجيو
فيكوف ُب إعرابو التقدير ويكثر ُب كبلمو اٟتمل على ا١تعٌت ويرد ُب إعرابو حذؼ ا١تضاؼ ا١تقدر
وغَتىا من األساليب النحوية اليت يلجأ إليها ا١تعرب من أجل استيداـ النص القرآين والعمل بالقياس
ُب آف واحد.
كما ديكن أف يبلحظ القارئ إلعرابو لآليات وتوجيهو للقراءات القرآنية موقفا آخر ،وىو قبوؿ
واعتماد القراءات القرآنية ،وأنا كبلـ رب العا١تُت أفصح الكبلـ وأقواه ،وأف القراءة سنة متبعة جيب
الرجوع إليها واالحتكاـ ٢تا ،فيتمسك بالقراءة القرآنية ويوضح أوجو إعراهبا على ما يوافق سنن العرب
ُب كبلمها ،ومن مواقفو الواضحة من القراءات القرآنية أيضا ا١تفاضلة بينها ،وتفضيل بعض القراءات
على بعضها اآلخر ،فهو أثناء اإلعراب يعرض ما ُب اآلية من قراءات متواترة ُب الغالب فيذكر قراءات
من السبع وقراءات من العشر ،كما يشَت إٔب قراءات وردت عن الصحابة والتابعُت ،وقرأ هبا قراء
الصحابة كابن مسعود ،وأيب ابن كعب وغَتىم ،ومع ذلك فهو يضع ىذه القراءات ُب ميزاف ومعيار
وجها إعرابياً لقراءة معينة فيستحسنو ودييل إليو ٦تا
النحو واللغة والقياس ليفاضل بينها ،فًتاه يذكر ً
جيعلو يفضلو على وجو إعرايب لقراءة أخرى ،فيعّب بصيغ الًتجيح وا١تفاضلة ،كقولو :ووجو القراءة
األؤب أقيس ،أو أوجو ،أو أبلغ أو أقوى ،و٨تو ذلك ٦تا جيعلنا نعرؼ موقفو من القراءات وأنو ميَز
وفاضل 2بينها ،فتكوف القراءة عنده أقساـ عند تعددىا ُب التوجيو ،فيكوف منها الراجح وا١ترجوح
 - 1ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.288
 - 2ينظر :ابن األنباري وجهوده ُب النحوٚ ،تيل علوش ،ص ،302وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمػد سػآب صػاّب ،ص
.104
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وا١تقبولة ُب القياس وا١ترفوضة ،كما يكوف بعض القراءات أقيس من بعض ،وقراءة أؤب من قراءة أو
وعّب عن معٌت ا١تفاضلة بُت القراءات ،وىو موقف عرؼ عند من قبلو
أبلغ .. .وكلها صيغ أوحى هبا ّ
1
من النحاة.
وعليو سأذكر ىذه ا١تواقف الثبلثة البن األنباري ،مستيرجا النماذج من كتاب البياف ،ليكوف
اٟتكم عن موقفو من خبلؿ كبلمو أثناء إعرابو لآليات ،وتوجيهو النحوي للقراءات ،وقد رتبص ىذه
ا١تواقف حسب كثرهتا ُب كتاب البياف وىي :التأويل ،ا١تفاضلة ،القبوؿ واالعتماد.
أوال -تأويل القراءات القرآنية وفق المستويات العربية ولهجاتها:
-1تعريف التأويل:

أ-لغة :ا١تقصود بالتأويل ُب اللغة2الرجوع ،ألنو مأخوذ من الفعل آؿ ٔتعٌت رجع وتأويل الكبلـ عاقبتو

وما يؤوؿ وينتهي إليو ،واألوؿ ىو الرجوع بالكبلـ إٔب أصلو ،فقد يكوف للكبلـ معٌت ظاىر وآخر
خفي ال يعلمو إال من أعمل العقل واستيدـ آلة العلم3ومنو قولو تعأب ﴿:فَأ ََّما الَّ ِ
ين فِي قُػلُوبِ ِه ْم
ذ
َ
4
الر ِ
شابوَ ِم ْنوُ ابْتِغَ ِ ِ ِ
اس ُخو َف ﴾
اء تَأْ ِويلِ ِو َوَما يَػ ْعلَ ُم تَأْ ِويلَوُ إَِّال اللَّوُ َو َّ
َزيْ ٌغ فَػيَتَّبِعُو َف َما تَ َ َ
اء الْف ْتػنَة َوابْتغَ َ
َ
أي :ال يعلم تفسَت ا١تتشابو من القرآف إال ا﵁ ،أو الراسيوف ُب العلم ،5ألف التأويل ُب اللغة يأٌب
6
ٔتعٌت التفسَت وهبذا يكوف تأويلو ٔتعٌت تفسَته.

ب -اصطًّلحا :التأويل ُب اصةبلح النحاة7يقصد بو ٛتل الظواىر اللغوية على غَت الظاىر للتوفيق
بُت أساليب اللغة وقواعد النحو ،ويكوف بصرؼ الكبلـ عن ظاىره إٔب ما حيتاج إٔب تدبّر وتقدير

 - 1ينظر :مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت ناية القرف الرابع ا٢تجري ،شعباف صبلح ،ص .121 ،246
 - 2ينظر مادة "أوؿ" ُب :معجم مقاييس اللغة ،ابن فارس ،248/2 ،ومفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص.22
 - 3ينظر :مفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص.22
 - 4آؿ عمراف اآلية.4 :
 - 5وىذا ٚتع بُت ا١تذىبُت ُب معٌت اآلية ،فهناؾ من يعتّب أف ا١تتشابو من القػرآف ال يعلػم تفسػَته إال ا﵁ ومػنهم مػن يقػوؿ يعػرؼ
تفسَته الراسيوف ُب العلم أيضا ،خبلؼ ُب أصل الواو ىل للعةف أـ االستئناؼ ،ينظر البحر :ا﵀يو ،أبو حياف.18/3 ،
 - 6ينظر :التفسَت الكبَت ،فير الدين الرازي ،214/4 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،14/3 ،وتفسَت الثعلي.21/3 ،
 - 7حوؿ مفهوـ التأويل عند النحاة العرب ،ينظر :أصوؿ النحػو العػريب٤ ،تمػد عيػد ،ص ،244والتأويػل النحػوي وأثػره ُب توجيػو
ا١تعػػٌت ُب تفسػػَت الفيػػر الػرازي ،رسػػالة دكتػػوراه ُب اللغػة العربيػػةٗ ،تصػػص النحػػو والصػػرؼ ،إعػػداد الةالػػب علػػي بػػن ٤تمػػد الشػػهري
إشراؼ الػدكتور سػعد بػن ٛتػداف الغامػدي ،كليػة اللغػة العربيػة ،قسػم الدراسػات العليػا ،جامعػة أـ القػرى ،ا١تملكػة العربيػة السػعودية
ص  ،23ومعجم ا١تصةلحات النحوية والصرفيةٝ ،تَت اللبدي ،ص.24
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وذلك يتم عن طريق القوؿ باٟتذؼ ،أو الزيادة أو اإلضمار أو التقدًن والتأخَت فكل تفسَت للظاىرة
النحوية خبلفا لؤلصل يعد تأويبل.

 -2أىداؼ التأويل ومقاصده في النحو العربي:
١تا كانص القواعد النحوية اليت وضعها النحاة ٤تدودة متناىية ،والنصوص العربية كثَتة ال ديكن
حصرىاٞ ،تأ النحاة العرب إٔب التأويل حىت تستقيم ىذه األصوؿ والقواعد ا١تستقرأة من كبلـ العرب
فإما أف يتوافق ا١تسموع مع القاعدة وُب ىذه اٟتالة يتوافق الدليل العقلي مع الدليل النقلي ،وإما أف
خيتلف الدليل النقلي ا١تسموع عن العرب مع ظاىر القاعدة فيلجأ النحوي إٔب تفسَت النص مع
مقتضى القاعدة عن طريق التأويل ،وقد نقل السيوطي عن أيب حياف ىذا ا١تعٌت فقاؿ" :التأويل إمنا
1
يسوغ إذا كانص اٞتادة على شيء ٍب جاء شيء خيالف اٞتادة فيتأوؿ".
لقد اشًتؾ النحاة عامة ُب ظاىرة تأويل النصوص والشواىد النحوية ،إال أف التأويل كاف عمدة
البصريُت ُب الدراسة النحوية ،حىت جعلو بعض الدارسُت من خصائص مذىبهم ،2ألنّم يستيدموف
العقل ُب تفسَت الظواىر اللغوية ،والتأويل عمل عقلي ْتص ،فكاف التأويل والتقدير من أبرز ما ٘تيز بو
عّبُوا عنو ُب مصادرىم النحوية بأساليب ٨توية متعددة من أمهها :اٟتذؼ
النحو البصري ،وقد ّ
والتقدير واإلضمار...إْب.
إ ّف ابن األنباري ٓب يشذ عن أصوؿ مذىبو لذلك كثر ُب إعرابو للقرآف تأويل الكثَت من اآليات
القرآنيةُ ،3ب قراءات متعددة ،وجاء ىذا التأويل مرة على ا١تستوى الصوٌب للغة ،ومرة على ا١تستوى
الصرُب ومرة على ا١تستوى النحوي واإلعرايب ،وتارة يكوف تأويل القراءة على ما يوافق إحدى
اللهجات العربية ،فهو يقوـ بتػأويل القراءة على حسب ما ٝتع من ٢تجات عربية فصيحة.

 - 1االقًتاح ُب أصوؿ النحو ،السيوطي ،ص.61
 - 2ينظر :ضحى اإلسبلـ ،أٛتد أمُت.124/1 ،
 - 3تعرضص الدراسات النحوية اليت كتبص عن ابن األنباري بعرض بعض األمثلة القرآنية من مصادره النحويػة ،والػيت ٞتػأ فيهػا إٔب
تأويل اآلية أو القراءة ،وىذا ألف األصوؿ النحوية قائمة على تأويل النص القرآين حىت يتماشى مع القاعدة النحويػة ا١تقػررة عنػدىم
ينظػػر :أبػػو الّبكػػات ابػػن األنبػػاري ودراسػػاتو النحويػػة ،فاضػػل صػػاّب الس ػامرائي ،ص ،111وابػػن األنبػػاري وجهػػوده النحويػػةٚ ،تيػػل
علوش ،ص ،301وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.288
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 -3تأويل القراءات وفق المستويات اللغوية1عند ابن األنباري في كتاب البياف:
أ -التأويل الصوتي للقراءات القرآنية وتطبيقاتو في البياف :يكثر ابن األنباري ُب إعرابو وتوجيهو
من التأويل ،فتأويلو القراءة القرآنية لكي تتناسب مع القاعدة الصوتية العربية ورد ُب مواضع متعددة
ضطَُّر غَيػر ب ٍاغ وَال َع ٍ
اد﴾ 2فقد قرأ 3نافع وابن كثَت وابن
كتأويلو ضم النوف ُب قولو تعأب ﴿:ف َم ِن ا ْ
َْ َ َ
فمن" وقرأ عاصم وٛتزة بكسرىا ،فأما توجيو قراءة الكسر ،فمحموؿ
عامر والكسائي بضم النوفُ " ،

وجهص قراءة الضم على اإلتباع ،قاؿ
على التّيلص من التقاء الساكنُت  -كما ىو معروؼ  -بينما ّ
ِ ِ
أبو حياف" :وتَػ ْوِجيوُ الْ َكس ِر أَنَوُ َحرَكةُ الْتِ َق ِاء ال َساكِنَػ ْ ِ
ُت َوالضَم أنو اتباعَ .وَٓبْ يػَ ْعتَدوا بِال َساك ِن ،ألَنَوُ
ْ
َ
َ
4
صٍ ِ
ِ
ِ
اجز َغيػر ح ِ
ض َمةً ".وعلى ىذا ا١تنهج
ص ِل الْ َم ْح ُذوفَة َكانَ ْ
ص َ
ُت ،أ َْو ليَ ُدلوا َعلَى أَ َف َحَرَكةَ َمهَْزةِ الْ َو ْ
َح ٌ ْ ُ َ
ضمها فلئلتباع استثقاال وكراىية ا٠تروج من
سار ابن األنباري ُب تأويل القراءة صوتيا فيقوؿ" :فمن ّ
كسر إٔب ضم ،و٢تذا ليس ُب كبلمهم ما ىو على وزف (فِعُل) بكسر الفاء وضم العُت" 5فهو يؤوؿ
قراءة الضم تأويبل صوتيا على ما يعرؼ باإلتباع 6عند النحاة ،حىت تتناسب األصوات ُب الكلمات
ا١تتجاورة ويكوف ٢تا أداء صوٌب ٦تيز عند النةق هبا ،وىذا التأويل الذي قاـ بو ٤تمود ،ألف تناسب
النةق باألصوات ٦تا ىو مةلوب ُب العربية و٦تا أكدت عليو الببلغة العربية ،فالتناسب مةلوب
والتنافر ٦تنوع ُب الكبلـ العريب.
ومن الظواىر الصوتية ا١توجودة ُب العربية ظاىرة اإلدغاـ ،فقد ورد اإلدغاـ ُب القراءات القرآنية
بصور ٥تتلفة ،فمن األصوات العربية ما تدغم كلية ،ومنها ما يبقى ٢تا أثر ُب التصويص ،وىو ما تعّب
عنو الغنّة بعد إدخاؿ األصوات واندماجها ُب بعضها ،وابن األنباري يعتمد على اإلدغاـ كظاىرة
 - 1ذكر الدكتور ٤تمد سآب صاّب ُب كتابو أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري ،تأويل القراءات عند ابن األنبػاري وتتبعهػا حسػب
مستويات العربية أيضا ،ونظرا ألف دراستو شاملة غَت متيصصة ُب كتاب البيػاف فكػاف يأخػذ القػراءات مػن ٚتيػع مصػادره النحويػة
من اإلنصاؼ ،وأسرار العربية ،والبياف ،ويبُت كيفية التأويل بصفة ٥تتصرة جدا تفتقر إٔب توسع ومقارنة ،وقد أفػدت منػو بعضػا مػن
النمػػاذج واقتصػػرت علػػى تأويػػل الق ػراءات ُب كتػػاب البيػػاف فقػػو وحاولػػص التعليػػل لتأويػػل ابػػن األنبػػاري والتوسػػع ُب الشػػرح مػػدعما
التأويل النحوي ٦تا ذكره النحاة وبعض ا١تفسرين ،ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.282 ،288
 - 2البقرة ،اآلية.243 :
 - 3ينظر :النشر ،ابن اٞتزري ،114/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،224/1 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.110/2 ،
 - 4البحر ا﵀يو ،أبو حياف.228/1 ،
 - 5ينظر :البياف.234/2 ،
 - 6يقصد باإلتباع عند النحاة ُب ىذا ا١توضع ،اتباع حرؼ آلخر ُب كلمة متصلة اٟتروؼ مثل قتَلوا أو ُب كلمتُت متجاورتُت ٨تو
كسػػر الػػداؿ ُب اٟتمػػد ﵁ فكسػػرت الػػداؿ اتباعػػا لكسػػرة الػػبلـ بعػػدىا ،ينظػػر :معجػػم ا١تصػػةلحات النحويػػة والصػػرفيةٝ ،تػػَت اللبػػدي
ص .11 ،13
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ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
يل﴾
صوتية ُب تأويل الكثَت من القراءات القرآنية ،ومنها قولو تعأبَ ﴿:و َشه َد َشاى ٌد م ْن بَني إ ْس َرائ َ
فقد ج َوز بعض القراء اإلدغاـ الكبَت ،أي إدغاـ الداؿ ُب الشُتُ 2ب قولو ﴿:و َش ِه َد َش ِ
اى ٌد ﴾ويّبر
َ

1

ابن األنباري ىذا اٞتواز بقولو" :وإمنا جاز إدغاـ الداؿ من ( شهد ) ُب الشُت من (شاىد) لقرب

الداؿ من الشُت" ،3لقد ّأوؿ هبذه الظاىرة الصوتية؛ أي "اإلدغاـ" قراءات كثَتة ُب مواضع ٥تتلفة من
كتاب البياف ،فكاف يعلّل بأ َف اإلدغاـ يكوف عند تناسب األصوات ،4وأ َف األنقص صوتا يدغم ُب
5
يّبر بو تأويلو للقراءة القرآنية.
الذي
الصوٌب
التعليل
من
ذلك
وغَت
األزيد صوتا
ّ
ومن أىم الظواىر الصوتية اليت وجدت ُب اللهجات العربية ،وكاف ٢تا أثر بارز ُب النص القرآين
ُب قراءاتو ا١تيتلفة ظاىرة اإلمالة ،6وىي ظاىرة صوتية معروفة ُب اللهجات العربية نزؿ هبا القرآف
الكرًن فظهرت ُب بعض القراءات ،ومن أبرز القراءات القرآنية اليت كثرت فيها اإلمالة قراءة ٛتزة
والكسائي وخلف ،وورش عن نافع ،7وحىت يزيل الغموض عن بعض األصوات اليت يظن أنا ال
٘تاؿ8نظرا لقوهتا 9كاالستعبلء وحروؼ اإلطباؽ ،فهذه اٟتروؼ قوية ُب النةق ،فقد يتوىم أنا ال
ك آيَةً لِلن ِ
َّاس ﴾ 10فقد
٘تاؿ ،وذلك واضح عند توجيهو لقولو تعأبَ ﴿:وانْظُْر إِلَى ِح َما ِر َؾ َولِنَ ْج َعلَ َ
 - 1األحقاؼ ،اآلية20 :
 - 2ينظر :شرح طيبة النشر ،ابن اٞتزري ،42/2 ،وجامع البياف ُب القراءات السبع ،أبو عمر الداين.111/2 ،
 - 3البياف.368/1 ،
 - 4ينظر :البياف.401/1 ،
 - 5ينظر :البياف.101/1 ،

 - 6اإلمالػػة ىػػي :ظػػاىرة صػػوتية ُب النةػػق بالكلمػػات العربيػػة ،ويقصػػد هبػػا ُب اصػػةبلح ال ُقػّراء وعلمػػاء األصػوات أف ينحػػو ا١تػػتكلم
العريب عند النةق بالفتحة ٨تو الكسرة ،وبػاأللف ٨تػو اليػاء ،وىػي تقابػل مصػةلح الفػت  ،وقػد ظهػرت اإلمالػة ُب اللهجػات العربيػة

قبل اإلسبلـ بزمن بعيد ،وكانص ظاىرة اإلمالة متفشية ُب القبائل العربية اليت تعيش وسو اٞتزيرة وشرقيها وىم :قيس ،و٘تيم ،وأسد
وطػػي ،وبكػػر بػػن وائػػل ،وعامػػة أىػػل ٧تػػد ،كمػػا أف الفػػتح كػػاف عنػػد ق ػريش وكنانػػة ،وىػػوزاف وثقيػػف ،وىػػي تنقسػػم إٔب :إمالػػة كػػّبى
وتسمى اإلضجاع ،وصغرى وتسمى التقليل ،أو بُت بُت .حوؿ الفتح واإلمالة ،ينظر :اإلمالة ُب القراءات واللهجات العربية ،عبػد
الفتاح إٝتاعيل شلي ،ص ،222 ،33وا١تقتبس من اللهجات العربية والقرآنية٤ ،تمد سآب ٤تيسن ،ص ،23وُب اللهجات العربية
إبراىيم أنيس ،ص ،60وأسرار العربية ،ابن األنباري ،ص.142
 - 7ينظر :اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة٤ ،تمد علي الضباع ،ص.32
 - 8ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.220
 - 9ومنها :حروؼ االستعبلء جيمعها قولك" :خص ضػغو قػظ" وحػروؼ األطبػاؽ ىػي :الصػاد والضػاد ،والةػاء ،والظػاء ،والغػُت
وا٠تاء والقاؼ.
 - 10البقرة ،اآلية.142 :
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أماؿ لفظ ﴿ ِح َما ِر َؾ ﴾ بعض القراء 1منهم أبو عمر البصري وابن ذكواف ،وورش عن نافع ،وقد
2
وضح أسباب اإلمالة
اعتمد ابن األنباري ُب توجيهو إمالة ىذه القراءات على التأويل الصوٌب ،حيث ّ
القراء.
وموانعها ُب القراءة القرآنية ،وىو إذ يفعل ذلك إمنا يريد تأويبل صوتيا ١تن أماؿ من ّ
ونقف على تأويبلت صوتية عديدة بَرَر هبا قراءات قرآنية متواترة ،ومن ىذه الظواىر الصوتية
6
إشباع حركة ىاء الضمَت ،3وذىاب اٟتركة للتيفيف ،4و َأوؿ ما ظاىره التقاء الساكنُت 5والتناسب
وما يتعلق با٢تمزة من إبداؿ أو تسهيل ،أو اختبلس ،وغَتىا 7من الظواىر الصوتية ا١ترتبةة با٢تمزة
واليت كاف للقراء فيها مذاىب وروايات ٥تتلفة ُب كيفية قراءهتا وأداءىا من الناحية الصوتية.
وىكػذا كػػاف تأويػل القػراءات القرآنيػة علػػى حسػػب ا١تسػتوى الصػػوٌب للغػة عنػػد ابػن األنبػػاري يأخػػذ
مساحة ال بػأس هبػا مػن كتابػو البيػاف٦ ،تػا أنبأنػا أف ابػن األنبػاري علػى درايػة بعلػم األصػوات العربيػة مػن
حيث كيفية أدائها أو من حيث ورودىا ُب اللساف العريب.

ب -التأوي ػػل الص ػػرفي للقػ ػراءات القرآني ػػة :اعتم ػػد اب ػػن األنب ػػاري ى ػػذا ا١تس ػػتوى اللغ ػػوي ُب توجي ػػو
الق ػراءات القرآنيػػة ،ومنػػو توجيػػو بعػػض الق ػراءات علػػى مػػا يقتضػػيو ٕتريػػد الفعػػل وزيادتػػو ،وبنػػاء الفع ػػل
للمجهػػوؿ ،وأبنيػػة ا١تصػػادر ،وُب مػػا يػػأٌب أورد بعضػػا مػػن األمثلػػة للتوجيهػػات القرآنيػػة مػػن كتػػاب البيػػاف،
أوضح من خبل٢تا كيف ّأوؿ ابػن األنبػاري القػراءة القرآنيػة صػرفيا وفػق منػاذج 8تع ّػّب عػن حػاالت صػرفية
ّ
٥تتلفة.

 - 1ينظر :النشر ،ابن اٞتزري ،44 ،41/1 ،والبدور الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص.64
 - 2ينظر :البياف.241 ،242/2 ،

 - 3ينظر :البياف.62 ،11/2 ،
 - 4البياف.114 ،228/1 ،241 ،34/2 ،
 - 5البياف.324 ،326 ،341/2 ،
 - 6البياف.420 ،180/1 ،
ّ - 7أوؿ ابػػن األنبػػاري ق ػراءات ا٢تمػػزة ُب مواضػػع كثػػَتة ،وىػػذا يرجػػع لتعػػدد ٢تجػػات العػػرب ُب النةػػق بػػا٢تمز ،و١تػػا ظهػػر ذلػػك ُب
القػ ػراءات القرآني ػػة وق ػػف النح ػػاة بع ػػد ذل ػػك يعلّل ػػوف ويوجه ػػوف ،ينظ ػػر :البي ػػاف182 ،181/1 ،112 ،110 ،83 ،42/2 ،
.413 ،411
 - 8أكثر ٤تمد سآب صاّب ُب دراسػتو مػن ذكػر األمثلػة ،وٓب حيلػل التأويػل الصػرُب وكػاف يػذكره بصػفة عػابرة ،وقػد اسػتفدت منػو ُب
استيراج مناذج التأويل الصرُب ،وبيّنص تأويل ابن األنباري ٢تا وحاولص أف أشرح ما سكص عنو أو ذكره بصفة عابرة ينظر :أصػوؿ
النحو ُب فكر ابن األنباري ،ص.221
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ك
النموذج األوؿُ :ب سورة آؿ عمراف ٧تده يعرض قراءتُت ٥تتلفتُت لقولو تعأبَ ﴿:وَال يَ ْح ُزنْ ََّ ِ
ض ُّروا اللَّوَ﴾1نقل القراء ُب حيزنك أنا قرئص بفتح الياء َحيزنك
سا ِرعُو َف فِي الْ ُك ْف ِر إِنَّػ ُه ْم لَ ْن يَ ُ
الذ َ
ين يُ َ

وضمها ُحيزنك ،2والفرؽ بُت القراءتُت ،يعود إٔب أصل الفعل أىو "حزف" أـ "أحزف" ،3وعليو فابن
األنباري ،يقوـ بتوجيو كل من القراءتُت ،معتمدا على ٕتريد الفعل وزيادتو ،فيقوؿ" :قرئ بفتح الياء
وضمها ،فمن قرأ بالفتح جعلو من حزنو وىو فعل ثبلثي وحرؼ ا١تضارع من الفعل الثبلثي مفتوح
للفرؽ بينو وبُت الرباعي ،ومن قرأ بالضم جعلو من أحزنو وىو فعل رباعي ،وحرؼ ا١تضارع من الفعل
الرباعي مضموـ وإمنا فعلو ذلك للفرؽ بينهما 4".وفيما يتعلق بزيادة الفعل وٕترده من الناحية الصرفية
يعتمده ُب توجيو آيات كثَتة من القرآف الكرًن 5وجيعل من حرؼ الزيادة سببا ُب تعدية الفعل عند
إرجاع الفعل إٔب أصلو فيفرؽ بُت الثبلثي اجملرد ،والرباعي ا١تزيد.
النموذج الثاني :فيما يتعلق ببناء الفعل للمجهوؿ أو ا١تعلوـ نراه يعتمد صيغة بناء الفعل ُب تأويلالقراءات من الناحية الصرفية ،ومن األمثلة على ذلك ما ٧تده ُب حديثو عن القراءات الواردة ُب قولو
تعأب﴿:وأ ََّما الَّ ِذين س ِع ُدوا فَِفي الْجن َِّة َخالِ ِدين فِ َيها ما َدام ِ
اء
ت َّ
الس َم َاو ُ
ات َو ْاأل َْر ُ
َ
َ َ
َ ُ
َ
َ
ض إَِّال َما َش َ
ك﴾ 6فقد قرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصمُ -ب رواية أيب بكرَ " -سعدوا" بفتح
َربُّ َ
السُت ،وعلى ذلك فهو فعل ال يتعدى ،وقرأ ٛتزة والكسائي وحفص عن عاصم " ُسعدوا" بضم
السُت ،وىي منقولة عن ابن مسعود وطلحة بن مصرؼ وابن وثاب واألعمش وعليو كل من القراءتُت
متواترتُت ثابتتُت ،7فأما قراءة الفتح فهي جارية على قياس العربية وال إشكاؿ ُب توجيهها ،وأما قراءة

 - 1آؿ عمراف ،اآلية.246 :
 - 2قرأ نافع بضم الياء حيثما وقع حيزف ُب القرآف باسػتثناء ال "حيػزنم الفػزع" باألنبيػاء ،وقػرأ بػاقي القػراء بفػتح اليػاء ،ينظػر :النشػر
ابن اٞتزري ،111/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،111/3 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.411/2 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.111/3 ،
 - 4البياف.131 ،132/2 ،
5
اٞت ِ
َ
يم"[ التكاثر ،اآليةُ ]6 :ب :البياف.432/1 ،
ح
ف
و
ر
ػ
ت
ل
"
:
تعأب
لقولو
توجيهو
مثبل
نظر
ي
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
 - 6ىود ،اآلية.208 :
 - 7ينظػػر ىػػاتُت الق ػراءتُت وتوجيهمػػا النحػػوي ُب :ا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة ،102/3 ،والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري 120/1 ،والبحػػر
ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،123/6 ،واٟتجػػة ،أبػػو علػػي الفارسػػي ،348/1 ،واٟتجػػة ،ابػػن خالويػػو ،ص ،220والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت
اٟتلي.382/6 ،
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الضم فقد ٛتلها الكسائي على مسعود ،من ُسعدوا وأنكر بعض النحاة ىذا الوجو واعتّبوه ٟتنا ،أو
1
َس َع َدهُ اللَوُ.
اؿ َس َع َدهُ اللَوُ ،إَِمنَا يػُ َق ُ
شاذا وال دليل عليو وال حجة ٢تم فيو ِ ،ألَنَوُ َال يػُ َق ُ
اؿ :أ ْ
وعموما فالنحاة ٓب يقبلوا توجيو قراءة الضم وٓب يسلّموا ٢تا ،بينما ٧تد ابن األنباري ُب البياف ،يؤوؿ
القراءة ويقوـ بتوجيهها فيقوؿ" :قرئ سعدوا بضم السُتٛ ،تبل على قو٢تم مسعود ،إمنا جاء مسعود
أسعده ،كما قالوا أجنو ا﵁ فهو ٣تنوف" ،2أالحظ من خبلؿ كبلمو أ ّف القياس
على حذؼ الزائد من َ
النحوي يقتضي عدـ بناء الفعل للمفعوؿ ،ألنو الزـ ومع ذلك قبل تأويلو على مسعود3وٓب يعًتض
على ىذا التأويل ٦تا يدؿ على أف ابن األنباري متشبع بفكر تأويل القراءات القرآنية.
-النموذج الثالثّ :أوؿ ابن األنباري بعض القراءات القرآنية على ما يعرؼ بالقلب ا١تكاين ،وىذا ُب

قراءات قرآنية ورد فيها تغيَت ُب وزف الكلمة أو ُب حروفها وديكن أف منثل تأويلو القراءة القرآنية على
ِ
س ُن أَثَاثًا َوِرئْػيًا﴾ 4فقد وردت
القلب ا١تكاين ،بقولو تعأبَ ﴿:وَك ْم أ َْىلَ ْكنَا قَػ ْبػلَ ُه ْم م ْن قَػ ْر ٍف ُى ْم أ ْ
َح َ
أوجو ٥تتلفة لقراءة ﴿ ِرئْػيًا﴾ نثبتها كما يأٌب:

5

6

 ريا بياء مشددة ُب رواية عن نافع. ريًا بياء ٥تففة ،وقرأ هبا ابن عباس ُب رواية عنو وطلحة.7
 ِرْءيا هبمزة بعدىا ياء على وزف رعيا ،وىي مروية عن نافع ُب رواية أخرى. ريئا بياء ساكنة بعدىا مهزة وىو على القلب وزنو فلعا ،وقرأ هبا أبو بكر عن عاصم. زيا بالزاي ا١تعجمة ،وىي من الزي ٔتعٌت ا١تلبس وا٢تيئة ،وىذه القراءة تنسب لسعيد بن جبَت ويزيدالّببري وىي مروية عن ابن عباس أيضا.
وأالحظ الفرؽ بُت ىذه القراءات ا١تتواترة بُت إثبات ا٢تمز وتركو فهذا جوىر ا٠تبلؼ بُت القراء.
 - 1ينظػػر :ا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة ،302/3 ،والبحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،121/6 ،واٟتجػػة ،أبػػو علػػي الفارسػػي348/1 ،
وإعراب القرآف ،النحاس ،303/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.382/6 ،
 - 2البياف.18/1 ،
 - 3ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.224
- 4مرًن ،اآلية.41 :
 - 5ينظػػر ىػػذه القػراءات ُب :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،122واٟتجػػة ،أبػػو علػػي الفارسػػي ،102/4 ،والبحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف
 ،122/4وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،12/1 ،وإٖتاؼ فضبلء البشر ،الدمياطي ،ص.342
 - 6وقد رواىا عنو قالوف ،ينظر :النشر ،ابن اٞتزري ،321/2 ،والبدور الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص.112
 - 7رواه ورش عن نافع من طريق األزرؽ ،ينظر البدور الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص ،112وشرح ا٢تداية ،ا١تهدوي121/1 ،
ىامش رقم .4
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وُب التوجيو والتفسَت أجد قراءة من أثبص ا٢تمزة مأخوذة من رؤية العُت وىو :الرئي ،فعل ٔتعٌت

مفعوؿ كالةحن والسقي ،وعليو رءيا اسم الشيء ا١ترئي والظاىر ،1ومن ترؾ ا٢تمزة كاف أصل "ريا"
الري وىو سقي ا١تاء ،وىي مصدر" روي " إذا امتؤل من ا١تاءٔ ،2تا يأٌب نقيض العةش قاؿ
مأخوذ من ّ
ي ِض ِّد الْ َعةَ ِ
َض َارةِ َما
ش ِألَ َف الَريَا َف ِم َن الْ َم ِاء لَوُ ِم َن ْ
احتَ َم َل أَ ْف يَ ُكو َف ِم َن الَر ِّ
اٟتُ ْس ِن َوالن َ
أبو حيافَ ":و ْ
3
يُ ْستَ َحب ويستحن".
وبعد ٖتقيقي ُب ىذه القراءة القرآنية بوجوىها ا١تيتلفة وجدت أ َف النحاة قد تكلموا ُب بعض
4
يضعف قراءة ابن عباس وىي" :ريا" ٥تففة الياء ،ويذكر أنا ٟتن
ىذه القراءات ،فنجد ابن عةية ّ
ويوجو بعض القراءات ،أما ابن األنباري فإنو عرض القراءات واألوجو ا١تروية ُب قراءة اآليةٍ ،ب قاـ
ّ
بتوجيهها ونبلحظ أنو اعتمد القلب ا١تكاين بتقدًن الياء عن ا٢تمزةُ ،ب "ريئا" فيقوؿ ":ومن قرأ:
(وريئا) على وزف (وريعا) فإنو قلب البلـ إٔب موضع العُت ،والبلـ ياء والعُت مهزة ،كقو٢تم قسي ،فإذا
جاز أف يقدموا البلـ على الفاءُ ،ب (أشياء) ،وأصلها (شيئاء) ،فؤلف جيوز أف يقدموا البلـ على العُت
5
أؤب".
يظهر التأويل الصرُب ٢تذه القراءة بالقلب ا١تكاين الذي أصبح ٔتوجبو تقدًن الياء على ا٢تمزة
قائما عنده ٓتبلؼ غَته ،ويعتمد ُب تأويلو على علّة األؤب اليت كاف يأخذ هبا ُب تعليل األحكاـ
وعلى ىذه الظاىرة الصرفية ّأوؿ ابن األنباري قراءات كثَتةُ 6ب كتاب البياف٦ ،تّا ديكنٍت أف أقوؿ إنو
اعتمد على اٞتانب الصرُب ُب تأويل القراءات القرآنية ا١تيتلفة ُب الصيغ الصرفية.
ج -تأويل القراءة اعتمادا على المستوى النحوي :اعتمد ابن األنباري على اٞتانب النحوي
اعتمادا فاؽ ا١تستويات األخرى ُب تأويل القراءات القرآنية ،حيث نقف ُب كتاب البياف على أضرب
التأويل ا١تيتلفة ،واٟتقيقة أف النحو عند ابن األنباري أساسو ُب االستدالؿ واإلعراب قائم على
التأويل ،7أل ّف علم اٞتدؿ النحوي البد لو من التأويل ،وىذا حىت يتم ّكن من ٗتريج الشواىد العربية
يرد دليل ا١تيالف ،ويتضح
على القواعد العقلية ا١تنةقية اليت وضعص ُب النحو ،وبالتأويل يستةيع أف ّ
 - 1ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.12/1 ،
 - 2ينظر :اٖتاؼ فضبلء البشر ،الدمياطي ،ص ،342وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.12/1 ،
 - 3البحر ا﵀يو ،أبو حياف.122/4 ،
 - 4ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.29/4 ،
 - 5البياف.231/1 ،
 - 6ينظر مثبل :البياف.108/2 ،
 - 7ينظر :أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية ،فاضل السامرائي ،ص .111 ،82
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حسن التأويل ُب النحو ،إذا استةاع النحوي أف يقوـ بتأويل اآلية أو القراءة على أف يبقى ا١تعٌت

1

مستقيما حيتملو السياؽ وال يتعارض مع قواعد النحو.
وُب كتاب البياف البن األنباري ٧تده ّأوؿ القراءات القرآنية ُب معظم أبواب النحو العريب ،2وىذا
يدؿ على ش ّدة ٘تسكو
يدؿ على دقة تفكَته و٘تكنو من مسك ناصية القاعدة النحوية العربية ،كما ّ
ّ
كل ىذه ا١تعاين البد من التةبيقات والشواىد
بالدليل العقلي القائم على القياس وا١تنةق ،وحىت نؤّكد ّ
العملية ا١تستيرجة من البياف ،نعرضها كنماذج ٨توية وإعرابية لنرى إبداع أيب الّبكات ُب صناعة
3
التأويل النحوي عند توجيهو للقراءات وىي كما يأٌب:

النموذج األوؿُ :ب ما يتعلق باٞتملة االٝتية واألحكاـ النحوية ا١تتعلقة هبا ٧تده َأوؿ الكثَت منالقراءات القرآنية على تقدير حذؼ ركن اإلسناد األوؿ وىو ا١تبتدأ ،ففي قولو تعأبَ ﴿:وقُولُوا ِحطَّةٌ

 - 1أقػػوؿ ىػػذا ألنػػٍت رأيػػص ابػػن األنبػػاري أحيانػػا جيػ ّػره التأويػػل بعيػػدا حػػىت يكػػاد يفسػػد ا١تعػػٌت ،ويػػذىب ا١تقصػػود مػػن الػػنص ٤تػػل
االستشهاد ،وقد جعل السامرائي البعد ُب التأويل ٝتة بارزة ُب اسػتدالالتو وإعرابػو للشػواىد ،ومػن ذلػك مػا يػذكره ابػن األنبػاري ُب
مسألة ُب إبراز الضمَت إذا جرى الوصف على غَت صاحبو ،كاف من ٚتلة شواىده ُب ىذه ا١تسألة قوؿ الشاعر:
ِ
ور
قليل عيبوُ ،والعيب جم * ولك َن الغ ٌَت رب َغ ُف ٌ
ٌ
يقوؿ ابن األنباري مؤوال البيص " :أي :ولكن الغٌت غٌت رب غفور ،فحذؼ ا١تضاؼ وأقاـ ا١تضاؼ إليو مقامو" ،وىػذا التأويػل رآه
٤تقق اإلنصاؼ أنو مفسد للمعٌت فقاؿ" :وقد زعم ا١تؤلف أف قوؿ الشاعر "ولكن الغٌت رب" على تقدير مضاؼ ،وأصل الكبلـ:
ولكن الغٌت غػٌت رب ،وىػذا كػبلـ فاسػد مػن وجهػُت :األوؿ أف كلمػة "رب" ىهنػا معناىػا ا١تصػلح ،فإنػك تقػوؿ "رب فػبلف الشػيء
يربو" تعٍت أنو أصلحو ،من ذلك قوؿ الشاعر:
يرب الذي يأٌب من العرؼ أنو  ...إذا سئل ا١تعروؼ زاد و٘تما
ومعػػٌت قػػوؿ الشػػاعر "ولكػػن الغػػٌت رب غفػػور" ولكػػن الغػػٌت مصػػلح لفسػػاد أمػػوره سػػاتر ١تسػػاويو ،وىػػذا معػػٌت مسػػتقيم مػػن غػػَت تقػػدير
جدال أف كلمة الرب على ا١تعٌت الذي تبادر إٔب ذىن ا١تؤلف ،لكن ال نسلم مع ذلك أف الكبلـ حيتاج إٔب
والوجو الثاين :أنا نسلم ً
تقػدير ا١تضػاؼ ،بػػل تقػدير ا١تضػػاؼ يفسػد ا١تعػػٌت ،وذلػك ألف الشػػاعر يريػد تشػبيو الغػػٌت بػالرب الغفػػور ،وا١تعػٌت علػػى ىػذا أف النػػاس
جيدا ،وال تكػن
يروف عيوب الرجل الغٍت قليلة ولو كانص أكثر من زبد البحر ،وذلك ألف غناه يغةي عليها ويسًتىا ،وتأمل ذلك ً
أسَت التقليد" ،ينظر :أبو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة ،فاضػل السػامرائي ،ص ،82واإلنصػاؼ ،ابػن األنبػاري41/2 ،
 44وحاشية ٤تي الدين عبد اٟتميد ا١تسماة االنتصاؼ من اإلنصاؼ نفس الصفحة واٞتزء.
 - 2ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب.224 ،
 - 3تناولص الدراسات السابقة اليت تعرضػص لبيػاف تأويػل القػراءات عنػد ابػن األنبػاري بعضػا مػن ىػذه النمػاذج بصػفة ٥تتصػرة جػدا
ألنا كانص تُذ َكر من باب التمثيل للتأويل فقو ،كما كانص تُؤخذ من ٚتيع كتب ابن األنباري النحوية ،وأكثرىا اإلنصاؼ وأسرار
العربية ومنثور الفوائد ،وقد أخرجتها من كتاب البياف وقمص ٔتناقشتها وٖتليلها .ينظر :أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية،
فاضػػل صػػاّب الس ػامرائي ،ص ،111وأصػػوؿ النحػػو دراسػػة ُب فكػػر ابػػن األنبػػاري٤ ،تمػػد سػػآب صػػاّب ،ص ،224وابػػن األنبػػاري
وجهوده ُب النحوٚ ،تيل علوش ،ص.181
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ِ
ِِ
ين﴾1فكلمة ﴿ ِحطَّة ﴾ قرئص بوجهُت بالرفع 2كما أثبتها ُب
نَػ ْغف ْر لَ ُك ْم َخطَايَا ُك ْم َو َسنَ ِزي ُد ال ُْم ْحسن َ
ِ ِ
يم بْ ِن أَِيب َعْبػلَةَ ،ابن السميفع حةةً بالنصب3وقد اختلف
اآلية ،وبالنصب﴿ حةةً ﴾فقد قرأ هبا إبْػَراى َ
4

ا١تفسروف ُب معٌت حةة ،فكانص أشهر األقواؿ ىي:
و عنّا ذنوبنا وخةايانا.
كلمة ٔتعٌت االستغفار ،فهي من حةةص ،أي اغفر لنا وح ّ وقيل :قولوا ىذا األمر حق كما قيل لكم. وقيل حةة تعٍت" :ال إلو إال ا﵁" وىي :كلمة التوحيد فإذا قالوىا غفرت خةاياىم.5
وىذه ا١تعاين واألقواؿ مروية ومأثورة بسند صحيح عن كبار ا١تفسرين من الصحابة والتابعُت
ونظرا الختبلؼ ا١تعاين والقراءات اختلف أىل اإلعراب من ا١تفسرين وا١تعربُت للقرآف الكرًن ُب تقدير

ما يوجب رفع "حطة" ،ألف "حطة" مفرد و٤تكي القوؿ البد أف يكوف ٚتلة فقدره ابن األنباري نقبل
عن بعض ا١تفسرين " َم ْسأَلَتُػنَا ِحطَّةٌ" ،6فتقدير ابن األنباري موافق ١تا ق ّدره ٚتهور ا١تفسرين من كوف
ا١تبتدأ ىو ا﵀ذوؼ.
ْح ْسنَى َواللَّوُ بِ َما
كما يعمد إٔب تقدير حذؼ ا١تبتدأ ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :وُك ًِّّل َو َع َد اللَّوُ ال ُ
7
كبل) وجهُت النصب ،والرفع" 8كبل" ،بالنصب وىي قراءة
تَػ ْع َملُو َف َخبِ ٌير﴾ فقد نقل القراء ُبّ ( :
اٞتمهور ،وتوجيو النصب أنو مفعوؿ وعد مقدـ ،فهي ٔتنزلة قولنا( :زيدا وعدت خَتا )9وقد حذفص

 - 1البقرة ،اآلية.48 :
 - 2وىي القراءة ا١تتواترة اليت عليها اٞتمهور ،ينظر :اٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرطي.120/2 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀يو ،342/2 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،240/2 ،وزاد ا١تسَت ،ابن اٞتوزي.62/2 ،
 - 4ينظر معٌت حةة ُب :جامع البياف ،الةّبي ،204/1 ،واٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرطي ،122 ،120/2 ،وزاد ا١تسَت ،ابن
اٞتوزي ،62/2 ،وتفسَت ابن كثَت.141/2 ،
 - 5وقػد رويػػص عػن ابػػن عبػاس ،واٟتسػػن البصػري ،وعةػػاء وعكرمػة وقتػػادة ،والثػوري واألعمػػش ،وسػعيد بػػن جبػَت ،وغػػَتىم ينظػػر:
تفسَت ابن كثَت ،141/2 ،وجامع البياف ،الةّبي.204/1 ،
 - 6البياف ،83/2 ،وينظر تقديرات ا١تفسرين ُب :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،342/2 ،ويذىب الز٥تشري إٔب أف األصل ُب حةة
النصػػب ويقػػدر ِٔتَْعػ َػٌت ُحػ َ
و َعنَػػا ذُنُوبػَنَػػا ِحةَػةً ورفعػػص لتعةػػي معػػٌت الثبػػات ،ينظػػر :الكشػػاؼ ،الز٥تشػػري ،211/2 ،والػػدر ا١تصػػوف
السػػمُت اٟتلػػي ،343/2 ،ويػػذىب النحػػاس أف ق ػراءة الرفػػع أقػػوى ُب اللغػػة ،ويعتمػػد ُب إع ػراب حةػػة علػػى أق ػواؿ ا١تفس ػرين مػػن
الصحابة ،ينظر :إعراب القرآف ،النحاس.118/2 ،
 - 7اٟتديد ،اآلية.20 :
 - 8ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،114والنشر ،ابن اٞتزري ،381/1 ،واٟتجة ،أبو علي الفارسي.166/6 ،
 - 9اٟتجة ،أبو علي الفارسي ،166/6 ،واٟتجة ،ابن خالويو ،ص ،311والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.138/20 ،
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1
فأوؿ ابن األنباري ىذا الرفع على
،
)
(كل
برفع
الشامي
عامر
ابن
أ
ر
فق
األلف من مصاحف الشاـ
ّ
2
وجهُت:

الوجو األوؿ :جعل (كل) مبتدأ وخّبه ٚتلة وعد ا﵁ اٟتسٌت ،وقدر ُب وعد "ىاء"والتقدير وعده

ا﵁.

وعد ا﵁.
الوجو الثاني :أف يكوف (كل) خّب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره أولئك كل َ

3
تعرض ٢تا باإلعراب والتوجيو ُب
وق ّدر ابن األنباري حذؼ ا١تبتدأ و ّأوؿ معناه ُب قراءات كثَتة ّ
كتاب البياف ،فكلما وجد وجو الرفع ُب قراءة واستقاـ لو تقدير ا١تبتدأ ،ليكوف ا١تذكور خّبا استند ُب
إعرابو وتوجيهو للقراءة على حذؼ ا١تبتدأ.

النموذج الثاني :تنحصر أمثلتو فيما يتعلق ٔترفوعات اٞتملة الفعلية حيث نراه يتعرض إلعرابالفعل ا١تضارع ا١ترفوع ُب بعض القراءات القرآنية منها قولو تعأب﴿ :يا لَْيتَػنَا نُػر ُّد وَال نُ َك ّْذب بِآي ِ
ات
َ َ
َ
َ َ
ِ
ِِ
ين﴾ 4فقد قرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمرو والكسائي وعاصم ُب رواية أيب بكر:
َربّْػنَا َونَ ُكو َف م َن ال ُْم ْؤمن َ

نكذب
ب" و"نكو ُف" بالرفع ُب كليهما ،وقرأ ابن عامر وٛتزة وعاصم ُب رواية حفص "وال
َ
"وال نك ّذ ُ
5
تعرض ابن األنباري لتوجيو قراءة رفع ا١تضارع الواقع ُب جواب التمٍت
وقد
،
ونكو َف" بنصب الفعلُت
ّ
على تقديرين:
نرد الذي ىو مرفوع عند اٞتميع.
األوؿ :جعلو معةوفا على الفعل ُ

الثػ ػػاني :القةػ ػػع واالسػ ػػتئناؼ ،وبػ ػ ّػرر لػ ػػو بقولػ ػػو" :فإنػ ػػو جيػ ػػوز ُب ج ػ ػواب التمػ ػػٍت الرفػ ػػع علػ ػػى العةػ ػػف
ب و٨تػ ػػن نكػ ػػوف مػ ػػن
واالسػ ػػتئناؼ فػ ػػبل يػ ػػدخبلف ُب التمػ ػػٍت ،وتقػ ػػديره( :يػ ػػا ليتنػ ػػا نػ ػػرد و٨تػ ػػن ال نُ َكػ ػ ِّػذ ُ

ا١تؤمنُت)".

6

 - 1ينظر :ا١تقنع ُب مرسوـ مصاحف أىل األمصار ،الداين ،ص .181
 - 2ينظر :البياف.110/1 ،
 - 3ينظر مثبل :البياف.340 ،142 ،66/2 ،
 - 4األنعاـ ،اآلية.14 :
 - 5ينظر :أوجو ىذه القراءات ُب :النشر ،ابن اٞتػزري ،144/1 ،والسػبعة ،ابػن ٣تاىػد ،ص ،144واٟتجػة ،أبػو علػي الفارسػي،
.121/1
 - 6البياف.328/2 ،
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أالحظ أف التقدير الذي ذكره ،فيو نوع من التكلّف ألف األصل ُب العبارة العربية أف تكوف
خالية من التعقيد ،قريبة من االختصار بعيدة عن اإلطناب سهلة ا١تناؿ ،وىذا كلو ٓب يتوفر ُب تقديره
وإمنا الذي جعلو يتكلف التأويل ىو عدـ ٖترره من قيود العقل والقياس.

يتأوؿ النصب فيما يتعلق
النموذج الثالث :وىو ُب األحكاـ النحوية ا١تتعلقة با١تنصوبات نراه ّبأحكاـ ٨توية ٥تتلفة منها النصب على حذؼ النداء ،كتأويلو قراءة النصب ُب ربِّنا من قولو تعأب:
ِ
ِ
ِ
ين﴾ 1فقد فقرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمرو
﴿ثُ َّم لَ ْم تَ ُك ْن ف ْتػنَتُػ ُه ْم إَِّال أَ ْف قَالُوا َواللَّو َربّْػنَا َما ُكنَّا ُم ْش ِرك َ
وعاصم وابن عامر بالكسر ُب ا﵁ وربنا ،وقرأ ٛتزة والكسائي :وا﵁َ ربَنا بالنصب .2فهو يؤوؿ قراءة
النصب على النداء ا﵀ذوؼ ا١تقدر عنده( :يا ربَنا) فيقوؿ" :ومن قرأ بالنصب فعلى النداء ا١تضاؼ
وتقديره :يا ربَنا" ،3وفيما يتعلق با١تنصوبات نراه يؤوؿ بعض القراءات على داللة اٟتاؿ كما فعل ُب
ت َد ْعوتُ ُكما فَاستَ ِقيما وَال تَػتَّبِعآ ّْف سبِ َّ ِ
ِ
ين َال يَػ ْعلَ ُمو َف﴾ 4فقد قرأ
يل الذ َ
توجيو قولو تعأب ﴿:قَ ْد أُجيبَ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ َ
أغلب القراء بتشديد النوف ُب( :تتبعآ ّف) 5أما ابن عامر فنُقل عنو ا٠تبلؼ ،قاؿ ابن اٞتزري":
و ِ
َصحابِِو َعن ِى َش ٍاـ بِتَ ْي ِف ِ
ف َع ِن ابْ ِن َع ِام ٍر ُِب َوَال تَػتَبِ َع ِّ
يف
َ ْ
اختُل َ
ْ
َاج ِوين َع ْن أ ْ َ
اف َوَرَوى ابْ ُن ذَ ْك َوا َف َوالد ُ
7
ِ 6
وجو علماء القراءات والعربية قراءة التيفيف فجعلوا ٢تا دالالت ثبلث ىي:
النوف" وقد ّ
 أف النوف ُب (تتبعاف) األصل فيها أف تكوف ثقيلة وقد خففص لعلة التضعيف ،كما خ ّففص ُب ربوإ ّف و٨تومها.
كوف (وال تتبعا ّف) ٚتلة واردة ُب سياؽ ا٠تّب وا١تراد النهي وال نافية ٔتعٌت النهي ،أي ال ينبغي إتباعسبيل الذين ال يعلموف.
 أف تكوف (وال تتبعاف) ُب موضع النصب على اٟتاؿ ،أي استقيما غَت متبعُت ،فتكوف ال نافيةوليسص ناىية كما ىو اٟتاؿ ُب قراءة التشديد.
 - 1األنعاـ ،اآلية.13 :
 - 2ينظػػر أوجػػو ىػػذه القػراءات ُب :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،144والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،144/1 ،واٟتجػػة ،أبػػو علػػي الفارسػػي
.122/3
 - 3ينظر :البياف.324/2 ،
 - 4يونس ،اآلية.82 :
 - 5ينظر :النشر ،ابن اٞتزري.286/2 ،
 - 6ينظر :النشر ،ابن اٞتزري.186/1 ،
 - 7ينظر :توجيو قراءة التيفيف ومعانيها النحوية ُب :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،202/6 ،واٟتجة ،أبو علي الفارسي121/1 ،
والنشر ،ابن اٞتزري ،186/1 ،والقراءات وأثرىا ُب علوـ العربية٤ ،تمد سآب ٤تيسن.142/1 ،
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ومن ىذه األوجو خيتار ابن األنباري الوجو األخَت ،فيقوؿ" :ومن قرأ بتيفيفها كاف قولو" :وال

تتبعاف" ُب موضع نصب على اٟتاؿ" ،1ويؤوؿ ُب موضع النصب لداللة اٟتاؿ قراءات أخرى2.وفيما
يتعلق بعمل أ ْف النّاصبة ا١تيففة من الثقيلة يأٌب تأويلو ٞتملة من القراءات ،من ذلك تأويلو لقراءٌب
الرفع والنصب ُب (تكوف) ُب قولو تعأبَ ﴿ :و َح ِسبُوا أ ََّال تَ ُكو َف فِ ْتػنَةٌ ﴾ ،3فقد قرأ أبو عمرو وٛتزة

والكسائي وخلف "تكوف" بالرفع ،وقرأ باقي القراء بالنصب ،4فمن رفع جعل (أف) ٥تففة من الثقيلة،
وجعلص (ال) عوضا عن تشديدىا" قاؿ ابن
وتقديره وحسبوا أنا ال تكوف فتنة ،فيففص أف ُ
األنباري" :والنصب على أف ٕتعل (أ ْف) ا٠تفيفة الناصبة للفعل ا١تستقبل 5".وُب قولو تعأب ﴿:يَا لَْيتَنِي
ِ
يما﴾ 6نقلص مصادر القراءات ُب( :فأفوز) قراءتاف متواترتاف ،فقد قرأ
ت َم َع ُه ْم فَأَفُ َ
ُك ْن ُ
وز فَػ ْوًزا َعظ ً
7
فوجهص
فع
ر
ال
اءة
ر
ق
فأما
،
(فأفوز)
َح ِوي برفع الزاي
فأفوز) ،وقرأ اٟتسن ويَِز ُ
ُ
اٞتمهور بالنصب ( َ
يد الن ْ
ّ
أفوز) معةوؼ على كنص وعلى ىذا اإلعراب تَ ُكو ُف الْ َكْيػنُونَةُ َم َع ُه ْم َوالْ َف ْوُز بِالْ ِق ْس َم ِة
على أف الفعل ( ُ
9
8
ِ ِِ
فوجهص عند
َم ٍِّت  ،وقيل على القةع واالستئناؼ ،أي( :أنا ُ
أفوز) وأما قراءة النصب ّ
َداخلَ ُْت ُب الت َ
البصريُت أف الفعل ا١تضارع منصوب بأف مضمرة وجوبا بعد فاء السببية ،الواقعة ُب جواب التمٍت،
وعند الكوفيُت أف ا١تضارع منصوب با٠تبلؼّ ،10أما ابن األنباري فقد ّأوَؿ قراءة النصب على جواب
11
التمٍت بالفاء بتقدير (أف) وتقديره( ،فأف أفوز) .

 - 1البياف.110/2 ،
 - 2ينظر :البياف.162/1 ،220/2 ،
 - 3ا١تائدة ،اآلية.42 :
 - 4ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،114والنشر ،ابن اٞتزري.144/1 ،
 - 5ينظر :البياف.302/2 ،
 - 6النساء ،اآلية.43 :
 - 7ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،404/3 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،48/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.34/1 ،
 - 8ىذا الوجو اإلعرايب ذكره أبو حياف ُب :البحر ا﵀يو ،404/3 ،والسمُت اٟتلي ُب :الدر ا١تصوف.34/1 ،
 - 9وىذا الوجو ذكره أغلب ا١تعربُت ،ينظر :البحر ا﵀يو3 ،أبو حياف ،404/ ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي ،34/1 ،والتبيػاف
ُب إعراب القرآف ،أبو البقاء العكّبي ،341/2 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي.42/3 ،
 - 10ينظر مذىب البصريُت والكوفيُت ُب سبب نصب ا١تضارع بعد الفاء ُب :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.141/1 ،
 - 11ينظر :البياف.142/2 ،
117

وىذا التأويل ٘تاشيا مع ما ق ّدره ٨تاة البصرة ُب إعراب اآلية وتوجيهها ،1وعليو فهو يؤوؿ النصب بعد

تقرر ُب ا١تذىب البصري ،فكاف إعرابو مبنيًا على قواعد البصريُت ُب إضمار أف.
أف ا١تضمرة ،وفق ما ّ
وقد يكوف ا١تنصوب عنده تابعا لتأويل فعل مق ّدر ٤تذوؼ لغرضي ا١تدح والذـ ،كما ُب إعرابو لقولو
الر ِ
ك
تعأب﴿:لَ ِك ِن َّ
ك َوَما أُنْ ِز َؿ ِم ْن قَػ ْبلِ َ
اس ُخو َف فِي ال ِْعل ِْم ِم ْنػ ُه ْم َوال ُْم ْؤِمنُو َف يُػ ْؤِمنُو َف بِ َما أُنْ ِز َؿ إِلَْي َ
ِِ
الص ًَّلةَ َوال ُْم ْؤتُو َف الزكاةَ ﴾2تذكر كتب التفسَت ومصادر إعراب القرآف أف قراءة اٞتمهور
ين َّ
َوال ُْمقيم َ
ِ
ِ
ِ
وا١تقيمُت ،وقَػرأَ ابن جبػ ٍَت ،وعمرو بن عبػي ٍد ،و ْ ِ ِ
ص َمةُ
يسى بْ ُن عُ َمَرَ ،وَمال ُ
ك بْ ُن دينَا ٍرَ ،وع ْ
َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َُ ْ َ
اٞتَ ْح َدريَ ،وع َ
ِ
ِ
ِ
يمو َف بِالَرفْ ِع نَ َس ًقا َعلَى ْاأل ََوِؿ 3.ىذه أوجو
س َوَى ُارو َف َع ْن أَِيب َع ْم ٍروَ :والْ ُمق ُ
َعن ْاأل َْع َمش َويُونُ ُ
القراءاتّ ،أما التوجيو واإلعراب فإنّنا ٧تد قراءة الرفع جارية على القياس وال ٖتتاج إٔب تعليل أو تأويل
ِإذ ا١تعةوؼ يأخذ حكم ا١تعةوؼ عليو ،فاألصل الرفع ُب مثل ىذا الًتكيب اللغوي وىو ا١تستفيض
ا١تشهور ُب كبلـ العرب ،أما قراءة النصب وىي قراءة اٞتمهور فقد ّأو٢تا النحاة ومعريب القرآف4ومنهم
ابن األنباريُ5ب البياف ،على تقدير فعل ٤تذوؼ تقديره( :أعٍت) أو (أمدح) وعرؼ ىذا اإلعراب عند
6
النحاة بالنصب على ا١تدح أو التعظيم.
خص الصبلة دوف غَتىا بالنصب فكاف ا٠تروج عن
واٞتدير بالذكر ُب ىذا التوجيو اإلعرايب أنو ّ
ا١تألوؼ ُب الًتكيب من حيث البناء الصوٌب 7للكلمات الواردة ُب اآلية ،من أجل بياف أمهيتها ُب
شريعة اإلسبلـ ،وبياف فضلها عن سائر أركاف الدين اإلسبلمي كيف ال وىي عمود اإلسبلـ ،وىذا
الذي ذىب إليو أكثر ا١تفسرين8ألف ا١تدح ال يكوف إال لفضل ا١تمدوح وأمهيتو.

 - 1ينظػر :شػرح ا١تفصػل ،ابػن يعػػيش ،110/1 ،وحاشػية الصػباف علػى شػرح األمشػػوين ،111/3 ،وارتشػاؼ الضػرب ،أبػو حيػػاف
.2643/1
 - 2النساء ،اآلية.261 :
 - 3ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،231/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي ،243/1 ،وإعراب القرآف ،النحاس.404/2 ،
4
ػحها النصػػب علػػى ا١تػػدح واالختصػػاص ،ينظػػر :إع ػراب القػػرآف
 يػػذكر النحػػاس ُب نصػػب ا١تقيمػػُت سػػتة أوجػػو ٍب يبػػُت أ ّف أصػ ّالنحػاس ،404/2 ،وإعػراب ا١تقيمػػُت ونصػػبو علػى ا١تػػدح ُب :البحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػاف ،231/1 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػي
.243/1
 - 5البياف ،144/2 ،وإعراب القرآف ومعانيو ،الزجاج.232/1 ،
 - 6عقد سيبويو بابا ٝتاه :باب ما ينتصب على التعظيم وا١تدح ،ينظر :الكتاب ،سيبويو.63/1 ،
 - 7ألف بعض ا١تفسرين من يرى أف الْ ُم ْؤتُو َف ٥تصوصة با١تدح أيضا ،والرفع ال على العةف وإمنا علػى القةػع لبيػاف ا١تػدح قػاؿ أبػو
ض َما ٍر َوُى ْم َعلَى َسبِ ِيل الْ َقةْ ِع إِ َٔب الَرفْ ِع" البحر ا﵀يو.231/1 ،
ضا َعلَى إِ ْ
حيافَ " :والْ ُم ْؤتُو َف أَيْ ً
 - 8ينظر :التفسَت الكبَت ،الرازي ،164/22 ،والكشاؼ ،الز٥تشري ،420/2 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.231/1 ،
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النموذج الرابع:وىو يتعلق بالتوجيهات اإلعرابية ا١تبنية على اٟتذؼ ،ومنها التوجيو واإلعراب علىص ّّم بُ ْك ٌم
الفعل ا﵀ذوؼ تقديره أعٍت ،وىو ما ٧تده ُب توجيو قراءة من قرأ بالنصب ُب قولو تعأبُ ﴿ :
عُمي فَػهم َال يػرِجعو َف ﴾1ىذه قراءة ٚتهور القراء ،وقَػرأَ عب ُد اللَ ِو بن مسع ٍ
ِِ
ُت
ف
ح
و
،
ود
ْ
ْ ٌ ُ ْ َْ ُ
صةُ أُـ الْ ُم ْؤمن َ
َ َْ
ُْ َ ُْ َ َ َ
رضي ا﵁ عنهما ﴿صماِّ بكماً عميًا ﴾ 2أما قراءة الضم فقد وجهها ابن األنباري على تأويل أنا
أخبار متتالية ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىم صم وىم بكم وىم عمي ،وأما قراءة النصب ،فلوجهُت
3
أحدمها على اٟتاؿ ،وثانيهما على تقدير أعٍت.
ومن التأويبلت النحوية اليت أكثر منها ابن األنباري ُب إعرابو للقرآف ،التوجيو اإلعرايب للقراءة
القرآنية القائم على حذؼ ا١تضاؼ ،ومن أمثلتو إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ولَ َّ
لد ُار ْاآل ِخ َرةُ َخ ْيػ ٌر﴾ 4ىذه
قراءة اٞتمهور وىي ببلمُت ورفع اآلخرة مع خَت ،وتشديد الداؿ ُب الدار ،وقَػَرأَ ابْ ُن َع ِام ٍر ( َولَ َد ُار)
ض الت ِ
بِ َبلٍـ و ِ
يف الد ِ
اح َدةٍ وَٗتْ ِف ِ
َاؿ و( ْاآل ِخَرةِ) ِٓتَْف ِ
َاء5فإعراب قراءة اٞتمهور ،على ح ّد ما ذكره ابن
َ
َ
6
ووجو ابن األنباري قراءة ابن عامر ،فقاؿ:
األنباري الدار مبتدأ واآلخرة صفة للدار ،وخَت خّبهّ ،
"فمن قرأ :ولدار اآلخرة خَت ،كاف تقديره ،ولدار الساعة اآلخرة ،والبد من ىذا التقدير أل ّف الشيء
ال يضاؼ إٔب صفتو ،فوجب تقدير موصوؼ ٤تذوؼ ،وىذه اإلضافة ُب نيّة االنفصاؿ ،وال يكتسب
7
ا١تضاؼ من ا١تضاؼ إليو التعريف".
فهذا التأويل الذي ذكره إمنا ىو على أصوؿ ا١تذىب البصري ،ألنم ال جييزوف إضافة الشيء
إٔب نفسو ،وكل ما ورد من أدلة توحي ٔتعناه ذىبوا إٔب تأويلو وتقديره ومن بُت ذلك قراءة ابن عامر ُب
اآلية السابقة ،8أما ٨تاة الكوفة فهم جييزوف ذلك ،و٧تد ُب إعرابو للقراءات يستند كثَتا على حذؼ
9
ا١تضاؼ ،وىذا لكوف تأويلو مستساغ ،ولذلك ّأوؿ بو قراءات متعددة.
 - 1البقرة ،آلية.28 :
 - 2ينظر قراءات اآلية ُب :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.233/2 ،
 - 3ينظر :البياف.60/2 ،
 - 4األنعاـ ،اآلية.31 :
 - 5ينظر أوجو قراءات اآلية ُب :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،146والنشر ،ابن اٞتزري.144/1 ،
 - 6وافق ابن األنباري ُب إعرابو لقراءة اٞتمهور أقواؿ ا١تعربُت ،ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي ،600/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبػو
حياف.184/1 ،
 - 7البياف.322/2 ،
 - 8احتج ٨تاة الكوفة بقراءة ابن عامر ،و ّأو٢تا ٨تاة البصرة ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.344/1 ،
 - 9ينظر :البياف.342 ،340 ،301 ،203 ،46/2 ،
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النموذج الخامس :وىو خاص بالقراءات القرآنية اليت أخذت حكم اجملرور ُب العربية٧ ،تده يعتمدظ ِم ْن
حذؼ ا١توصوؼ ُب بعض القراءات منها ما ورد ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿:يُػ ْر َس ُل َعلَْي ُك َما ُش َوا ٌ
صر ِ
ِ
اف﴾ 1يعرض ابن األنباري القراءات الواردة ُب اآلية فيبُت أف كلمة "٨تاس"
نَا ٍر َونُ َح ٌ
اس فَ ًَّل تَػ ْنتَ َ
اٞتر ،قيقوؿ" :يقرأ بالرفع واٞتر ،2فمن قرأ بالرفع جعلو مرفوعا بالعةف على (شواظ)
قرئص بالرفع و ّ
ومن قرأ باٞتر ٓب جيز أف يعةف على (نار) ،ألف الشواظ ال يكوف من النحاس ،ألف النحاس ىا ىنا
ٔتعٌت الدخاف ،وإمنا ىو ٤تموؿ على تقديره ،شواظ من نار وشيء من ٨تاس فحذؼ ا١توصوؼ لداللة
3
ما قبلو عليو".
استعاف ابن األنباري با١تعٌت والتفسَت من أجل توضيح أحكاـ تتعلق بالعةف ،ألف من معاين
العةف ُب العربية أف يتحد ا١تعةوؼ ُب أحكامو وإعرابو وداللتو ومعانيو مع ا١تعةوؼ عليو ،فقد ذكر
ا١تفسروف4أف الشواظ ىو اللهب ا١تنبثق عن شدة اشتعاؿ النار ،وأف النحاس ىو الدخاف ،فهناؾ فرؽ
بُت ٢تيب النار ،وبُت دخانا .وقد أثر ىذا ا١تعٌت ُب إعراب قراءة اٞتر وُب توجيهها النحوي عند
معريب القرآف5فجعلوا استقامة ا١تعٌت ُب ىذه القراءة البد لو من تأويل على ٤تذوؼ تقديره من نار أو
من ٨تاس حىت يستقيم ا١تعٌت ،وعليو فتأويل ابن األنباري للقراءة عند إعراهبا جاء موافقا ١تا ذكر ُب
مصادر التفسَت وتوجيو القراءات.
يصور لنا ابن األنباري التأويل
-النموذج السادس :من خبلؿ عرض أمثلة ىذا النموذج نرى كيف ّ

ُب األحكاـ النحوية ا١تتعلقة بالتوابع ،حيث ٧تده يستيدـ معاين البدؿ والعةفُ ،ب التابع ٟتكم
اٞتر ١تا قبلو ،ومن ذلك تأويلو العةف على ا١توضع أو العةف على اٞتوار ُب
الرفع أو النصب أو ّ
َّ ِ
ار
ين َك َف ُروا َوَماتُوا َو ُى ْم ُك َّف ٌ
بعض القراءات القرآنية ،فقد ّأوؿ قراءة اٟتسن لقولو تعأب﴿ :إِ َّف الذ َ
َّ ِ
ِ
َج َم َعو َف﴾ 6برفع ا١تبلئكة والناس ،وقد قرأ ٚتهور القراء
أُولَئِ َ
سأْ
ك َعلَْي ِه ْم لَ ْعنَةُ اللو َوال َْم ًَّلئ َكةُ َوالنَّا ُ
ِ
َّاس أ ِ
ين﴾ 7بالكسر كما ىو مثبص ،فأما قراءة اٞتمهور فبل إشكاؿ ُب إعراهبا
﴿ َوال َْم ًَّلئِ َكة َوالن ِ ْ
َج َمع َ
 - 1الرٛتن ،اآلية.34 :
2
باٞتر ابن كثَت ،وأيب عمرو ،وباقي القراء بالرفع ،ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،612والنشر ،ابن اٞتزري.382/1 ،
 قرأ ّ - 3البياف.120/1 ،
 - 4ينظر :روح ا١تعاين ،األلوسي ،221/21 ،وتفسَت ابن كثَت ،324/4 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.112/1 ،
 - 5ينظر :إعراب القرآف ،النحاس ،322/1 ،واٟتجة ،أبو علي الفارسي.140/6 ،
 - 6البقرة ،اآلية.262 :
 - 7ينظر قراءة اٟتسن وقػراءة اٞتمهػور ُب :البحػر ا﵀ػيو ،أبػو حيػاف ،41/1 ،وروح ا١تعػاين ،األلوسػي ،114/2 ،وا﵀ػرر الػوجيز،
ابن عةية ،131/2 ،والكشاؼ ،الز٥تشري  ،102/2والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.221/1 ،
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فوجهص توجيهات كثَتة عند
نظرا ١توافقتها القياس والقاعدة الكلية ُب العةف ،وأما قراءة اٟتسن ّ
1
النحاة ومعريب القراءات فقد خرج الرفع على وجوه ُب العربية أمهها:
 أف يكوف ا١ترفوع ُب اآلية معةوؼ على لعنة بتقدير لعنة ا﵁ ،ولعنة ا١تبلئكة ولعنة الناسٍ ،ب حذؼا١تضاؼ وأقيم ا١تضاؼ إليو مقامو.
 أف يكوف ا١ترفوع ُب اآلية ىو مبتدأ ٠تّب ٤تذوؼ تقديره :وا١تبلئكة والناس يلعنونم. أف يكوف ا١ترفوع ُب اآلية فاعل لفعل ٤تذوؼ تقديره :يلعنهم ا﵁ ،وتلعنهم ا١تبلئكة ،ويلعنهمالناس.
 أف ا١ترفوع ُب اآلية ىو "لعنةُ" وىو مصدر مضاؼ إٔب فاعلو وا١ترفوع معةوؼ على ٤تلّو ،وقد3
أتبعص العرب فاعل ا١تصدر على ٤تلو 2كقوؿ ا١تنتيل ا٢تذٕب:
ِ
الفض ُل
ُ
السالك الثغرةَ اليقظاف سالكها * مشى ا٢تَلُوؾ عليها ا٠تَْيػ َع ُل ُ
فوعا ١تنعوتو "ا٢تلوؾ" باعتبار ٤تلو ألنو فاعل با١تصدر ،و٧تد ابن األنباري
وقد رفع "الفضل" وجعلو مر ً
ِ
َِ
َٚتَ َعو َف برفع ا١تبلئكة والناس
س أْ
خيتار العةف على ا١توضع فيقوؿ" :وقرئ لَ ْعنَةُ اللو َوالْ َم َبلئ َكةُ َوالنَا ُ
بالعةف على موضع اسم ا﵁ تعأب وىو ُب موضع رفع ألف تقديره :أولئك يلعنهم ا﵁ ،كقولك
رفع ألف التقدير:
يعجبٍت قياـ زيد
وبشرا بالعةف على موضع زيد ،وموضعو ٌ
ٌ
وعمرو ٌ
عمرا ً
وبشر ،ترفع ً
4
يعجبٍت أف يقوـ زي ٌد ،واٟتمل على ا١توضع ُب العةف والوصف كثَت ُب كبلمهم".
ث ِمائَ ٍة
كما ّأوؿ ابن األنباري على البدؿ قراءة التنوين ُب قولو تعأبَ ﴿:ولَبِثُوا فِي َك ْه ِف ِه ْم ثًََّل َ
ادوا تِسعا ﴾ 5فقد قرأ ثََبل َ ِ ٍ ِ ِ
ِِ
ف بِغَ َِْت تَػْن ِوي ٍن َعلَى ِْ
ضافَِة
ُت ٛتََْزةُ والْ ِك َسائِي َو َخلَ ٌ
اإل َ
ين َوا ْز َد ُ ْ ً
ث مائَة سن َ
سن َ
َوقَػَرأَ الْبَاقُو َف بِالتَػْن ِوي ِن ،يقوؿ ابن األنباري" :فمن ن َوف كاف لك (سنُت) النصب واٞتر ،فالنصب من
وجهُت أحدمها :أف يكوف (سنُت) منصوب على البدؿ من (ثبلث) ،والثاين أف يكوف منصوبا على
اٞتر على البدؿ من (مائة) ألف ا١تائة ُب معٌت سنُت" ،6نبلحظ
أنو عةف بياف على (ثبلث) ،و ّ

 - 1ينظر :روح ا١تعاين ،األلوسي ،118/2 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.224/1 ،
 - 2ينظر أحكاـ العةف على ا١تصدر ا١تضاؼ إٔب فاعلو ُب :شػرح التسػهيل ،ابػن مالػك ،210/3 ،وشػرح األمشػوين،122/1 ،
ومهع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع ،السيوطي.22/1 ،
 - 3البيػػص للمنتيػػل ا٢تػػذٕب وىػػو ُب :ا٠تصػػائص ،اب ػػن جػػٍت ،262/1 ،وشػػرح أشػػعار ا٢تػػذليُت ،السػػكري ،2182/3 ،وش ػػرح
الشواىد الكّبى ،العيٍت ،311/1 ،والشعر والشعراء ،ابن قتيبة.618/1 ،
4
ضعفو أبو حياف ،ينظر البحر ا﵀يو ،أبو حياف.41/1 ،
 البياف ،232 ،230/2 ،والذي اختاره ابن األنباري ّ - 5الكهف ،اآلية.14 :
 - 6البياف.206 ،204/1 ،
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توجيهو مبنياً على البدؿ ُب وجهي النصب واٞتر ،ولقد حكم بتوجيو القراءة وإعراهبا على البدؿ ُب

مواضع متعددة من كتاب البياف سواء كاف البدؿ موافق للهجة قريش أو إحدى اللهجات األخرى
يمانُػ َها إَِّال قَػ ْوَـ
آمنَ ْ
كتأويلو الرفع ُب قراءة الكسائي عند قولو تعأب﴿:فَػلَ ْوَال َكانَ ْ
ت قَػ ْريَةٌ َ
ت فَػنَػ َف َع َها إِ َ

2
1
قوـ" بالرفع خبلفا ١تا قرأ بو اٞتمهور ،فرفعو ٤تموؿ على البدلية
س ﴾ فقد قرأ الكسائي واٞترمي" ُ
يُونُ َ

على لغة بٍت ٘تيم 3وىو ما انفرد بو ابن األنباري ُب توجيو اآلية إذ جيوز عندىم أف يكوف البدؿ على
وجو ابن األنباري قراءة الرفع ،كما ّأوؿ قراءات ُب أبواب
غَت اٞتنس ،فكاف "قوـ" بدؿ من القرية وبو ّ
٨توية أخرى منها تأويلو القراءة على أحكاـ ٨توية تتعلق با١تمنوع من الصرؼ4وقراءات على أحكاـ
٨توية تتعلق بإعماؿ اسم الفاعل5ووجو قراءات ٟتمزة وابن عامر ،بأحكاـ ٨توية تتعلق ٔتفعوٕب ظن
6
وأخواهتا.
وعليو فعند االستقراء التاـ والتَتبع إلعرابو وتوجيهو ٧تد أنو قد ّأوؿ القراءات القرآنية على معظم
أبواب النحو وفروعو ،وىذا أل ّف القرآف مصدر ٚتيع الظواىر النحوية ا١توجودة عند العرب ،خاصة وأف
ابن األنباري استعاف باللهجات العربية حيث ٓب يهمل النظر ُب خصائص اللهجات العربية وما حوتو
من مظاىر ٨توية ٥تتلفة.
د-تأويل القراءات القرآنية على ما يوافق اللهجات العربية:

علم ابن األنباري أثناء توجيهو للقراءات القرآنية وإعرابو لآليات ،أنو ال ديكن أف يغفل ا١تعرب
للقراءات القرآنية عن النظر ُب اللهجات العربية ا١تتعددة ،فقد نزؿ القرآف هبا ووافق العديد من
اللهجات ،فعندما يستحيل ٛتل الوجو النحوي أو اإلعرايب على اللغة الغالبة اليت نزؿ هبا القرآف وىي
لغة قريش تراه يبحث عن وجو إعراب ٔتا يوافق اللهجات العربية األخرى.
فعند تأملنا ُب إعراب اآليات اليت كاف ظاىرىا خيالف الشائع والكثَت ا١تةرد ُب كبلـ العرب ،ترى ابن
عرؼ بو
األنباري يلتمس ٗتريج وجو لآليات على بعض اللهجات العربية ،وىذا اجتهاد حسن منوّ ،
 - 1يونس ،اآلية.28 :
 - 2ينظر ُب رفع "قوـ" عند الكسائي واٞترمي :الكشاؼ ،الز٥تشري ،342/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.208/6 ،
 - 3البيػػاف ،112/2 ،وقػػد ذكػػر النحػػاة أيضػػا حكػػم البػػدؿ دوف إشػػارة إٔب لغػػة معينػػة ،ينظػػر :الكشػػاؼ ،الز٥تشػػري342/1 ،
والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،208/6 ،ومن ا١تعربُت من ٓب يشر إٔب البدؿ ،ينظر :إعراب القرآف ،النحاس ،162/1 ،ومعاين القرآف
وإعرابو ،الزجاج ،33/3 ،والتبياف ُب إعراب القرآف ،العكّبي.886/1 ،
 - 4ينظر :البياف.126/1 ،
 - 5ينظر :البياف.331/2 ،
 - 6ينظر :البياف ،222 ،228/1 ،322 ،320 ،333/2 ،والبحر ا﵀يو.66/8 ،
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القارئ لكتابو على اللهجات العربية أثناء اإلعراب ،وجنّبو ُب كثَت من األحياف رد القراءة أو تضعيفها

أثناء اإلعراب.1
وحىت يتضح لنا كل ما قررناه ُب مسألة تأويل القراءة على ما يوافق اللهجات العربية البد من
الوقوؼ على بعض األمثلة والنماذج اإلعرابية ،اليت كاف التوجيو اإلعرايب ُب البياف مبٍت على اللهجات
العربية وذلك وفق ما يأٌب:
ِ
النموذج األوؿ :يقوؿ تعأب ﴿:إِ ْذ أَنْػتُ ْم بِالْعُ ْد َوةِ ُّص َوى﴾ُ 2ب ىذه اآلية
الدنْػيَا َو ُى ْم بِالْعُ ْد َوة الْ ُق ْ
٧تد لفظ "العدوة "قرئ بضم العُت ،كما ىو مثبص ُب اآلية وبكسرىا أي "العِ ْدوةِ :فالضم ىي قراءة
اٞتمهور ،وقَػرأَ ابْن َكثِ ٍَت ،وأبو عمر بِ َكس ِر الْ َع ْ ِ
ُت فِي ِه َما ،3وقرأ اٟتسن بن أيب اٟتسن وقتادة وعمرو
ْ
َ
ََ ُ
4
"بالعدوة" بفتح العُت وقد أنكر األخفش وأبو عمر قراءة الضم ،حيث قاؿ األخفش " َٓبْ يُ ْس َم ْع ِم َن
الْعر ِ
ب إَِال الْ َك ْسر" ،5والذي عليو أكثر أىل العربية من ا١تفسرين وعلماء اللغة والنحو أف العدوة مثل
ََ
رغوة جيوز فيها الضم والفتح والكسر6ومها ثبلث لغات ،نقوؿَ :ر ْغوة ُرغوة ِر ْغوة ،كما نقوؿَ :عدوة
عُدوة ِعدوة وا١تتأمل ُب كبلـ ابن منظور ُب لساف العرب جيد أف ا١تشهور ُب العربية ُب "العدة لغتاف
7
الكسر والضم ،وأف الفتح شاذ قليل.
8
لقد أشار ابن األنباري إٔب ىاتُت اللغتُت فقاؿ" :والعدوة قرئ بضم العُت وكسرىا ومها لغتاف".
فهو بعد ذكره للقراءات أشار إٔب اختبلؼ اللغات اليت سببص الضم والكسرُ ،ب القراءتُت ،إال أنو ٦تا

 - 1اعتػػّب الػػدكتور ٤تمػػد سػػآب صػػاّب ُب دراسػػتو اعتمػػاد ابػػن األنبػػاري علػػى اللهجػػات العربيػػة ُب توجيػػو القػراءات وتأويلهػػا نػػوع مػػن
أنواع القياس ،ألف الظاىرة اللغوية اليت جاءت على لغة قوـ تعد قياسا عند أصحاب تلك اللغة ،واٟتقيقة خبلؼ ما ذىب إليو –
٤تمد سآب صاّب -ألف ابن األنباري ضعف كثَتاً من القراءات ا١تتواترة ،واليت وردت على مقتضػى بعػض اللهجػات العربيػة ،واحػتج
على تضعيفها ٔتيالفة القياس ،فهذا يدؿ على أف ابن األنباري ٓب يقصد بتأويلو القػراءات علػى مػا يوافػق اللهجػات العربيػة القيػاس
وإمنا قصد السماع ،لبلطبلع على كبلـ الدكتور ٤تمد سآب صاّب ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري ،ص.104
 - 2األنفاؿ ،اآلية.11 :
 - 3ينظر كل من القراءتُت ُب :النشر ،ابن اٞتزري ،146/1 ،والسبعة ،ابن ٣تاىد ،ص.306
 - 4ينظر قراءة الفتح ُب :ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.431/1 ،
 - 5ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.314/4 ،
 - 6ينظػػر :ا﵀ ػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة ،431/1 ،وا٠تصػػائص ،ابػػن جػػٍت ،بػػاب ُب الفصػػيح جيتمػػع فيػػو لغتػػاف فصػػاعدا341/2 ،
وا١تقصور وا١تدود ،أبو علي القإب ،ص  ،123ولساف العرب ،ابن منظور ،مادة "عدا".12 ،10/24 ،
 - 7لساف العرب ،ابن منظور ،مادة "عدا".10/24 ،
 - 8البياف.388/2 ،
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جيب التنبيو عليو أ ّف أبا حياف نقل عن اليزيدي أف الكسر لغة أىل اٟتجاز ،كما ذكر اختبلؼ علماء
1

العربية ُب اللغة الفاشية استعماالً.
اف ي ِري َد ِ
اف لَ ِ ِ
النموذج الثاني :يتمثل ُب قولو تعأب ﴿:قَالُوا إِ ْف َى َذ ِاف أَ ْف يُ ْخ ِر َجا ُك ْم ِم ْن
ساح َر ُ
َ
أَر ِ
ض ُك ْم بِ ِس ْح ِرِى َما ﴾ 2وردت ُب ىذه اآلية قراءات كثَتة منها:3
ْ
احر ِاف" بِت ْش ِد ِ
وف خ ِفي َف ٍة لَ ِ
ىذاف بِأَلِ ٍ ٍ
وفِ ،
يد الن ِ
ساحر ِاف ،وىي قراءة :نافع وابن
 "إِ ّف َى َذ ِاف لَ َس ِ َ َف َونُ َ
ف ُِب
عامر وٛتزة والكسائي ،وهبا قَػَرأَ أَبُو َج ْع َف ٍر َو ْ
وب َو َخلَ ٌ
اٟتَ َس ُن َو َشْيبَةُ َو ْاأل َْع َم ُ
ش َوطَْل َحةُ َو ُٛتَْي ٌد َوأَي ُ
اختِيا ِرهِ وأَبو عبػي ٍد وأَبو ح ِ
اًب وابن ِ
ٍ
َصبَػ َه ِاين َوابْ ُن َج ِري ٍر َوابْ ُن ُجبَػ ٍَْت ْاألَنْةَاكِي.
ع
يسى ْاأل ْ
ْ
ْ َ َ ُ َُ ْ َ ُ َ َ ُ َ
 "إ ْف ىذا ّف" بتيفيف نوف إف وتشديد نوف ىذا ّف قرأ هبا ابن كثَت.َت َعائِ َشةُ أـ ا١تؤمنُت
 "إ َف ىذين" بتشديد نوف إف والياء ُب ىذين ،وىي قراءة أيب عمرو .وهبا قَػَرأ ْش َوابْ ُن ُجبَػ ٍَْت َوابْ ُن عُبَػْي ٍد.
َيعِي َو ْ
َو ْ
اٟتَ َس ُن َوالن َ
اٞتَ ْح َد ِري َو ْاأل َْع َم ُ
وقد كثرت أراء النحاة ُب توجيو وإعراب قراءة إِ ّف ى َذ ِاف لَس ِ
احَر ِاف ،فأعربوا و ّأولوا إف على أوجو
َ
َ
4
أمهها:
 أ ّف "إ ّف" ىنا ٔتعٌت نعم ،أو ٔتعٌت أجلَ ،وَما بَػ ْع َد َىا ُمْبتَ َدأٌ َو َخبَػٌر.ِ
ضا.
ض ِمَتُ ال َشأْ ِف َْ٤ت ُذوفًاَ ،وَما بَػ ْع َد َىا ُمْبتَ َدأٌ َو َخبَػٌر أَيْ ً
 إِ َف ف َيها َوضعف النحاة العرب كل من الوجهُت السابقُت على اعتبار أف َ
ا٠تََِّب؛ يأٌب هبا ُِب
البلِـ الَِيت ُِب ْ
ّ

ِّع ِر.
َ
ض ُر َورةِ الش ْ
 الوجو الذي ذىب إليو أكثر ا١تعربُت للقراف أف القراءة القرآنية جاءت على لغة بٍت اٟتارث ،وقيللبٌت كنانة ،وىي لغة ُب ا١تثٌت ألنم جيعلوف التثنية باأللف ُب كل وجو ،ال يقلبونا لنصب وال خفض
ومنو قوؿ الشاعر:

 - 1ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.314/4 ،
 - 2طو ،اآلية.63 :
 - 3ينظػػر ىػػذه الق ػراءات ُب :السػػبعة ،اب ػػن ٣تاىػػد ،ص ،122وج ػػامع البيػػاف ،الة ػػّبي ،318/28 ،والبحػػر ا﵀ ػػيو ،أبػػو حي ػػاف
 ،312/4وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،40/1 ،والكشاؼ ،الز٥تشري ،41/3 ،واٟتجة ،أبو علي الفارسي.112/4 ،
 - 4ينظػػر أوجػػو إعػراب اآليػػة ُب :إعػراب القػػرآف ،النحػػاس ،13/3 ،ومعػػاين القػػرآف ،الفػراء ،281/1 ،والتبيػػاف ُب إعػراب القػػرآف
أبػػو البقػػاء العكػػّبي ،824/1 ،والبح ػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حي ػػاف ،312/4 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةي ػػة ،40/1 ،واٟتجػػة ،أبػػو عل ػػي
الفارسي ،130/4 ،واٟتجة ،ابن خالويو ،ص.111
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إف أباىا وأبا أباىا * قد بلغا ُب اجملد غايتاىا

1

يذكر ابن األنباري األوجو النحوية اليت ذكرىا النحاة ُب إعراب قراءة (إِ ّف ى َذ ِاف لَس ِ
احَر ِاف) ولكنو
َ
َ
يضعف ٚتيع األوجو ويؤوؿ اآلية أنا وردت على بعض اللهجات العربية فيقوؿ" :ومن قرأ باأللف
أتى بو على لغة بٍت اٟتارث بن كعب ،فإنم يقولوف مررت برجبلف ،وقبض منو درمهاف ،وقاؿ
2
الشاعر:
3
ض ْربَة * َد َعْتوُ إٔب ىايب التػَراب عقي ِم"
تزَود منّا بَُت أُ ْذناه َ
فهو يؤوؿ القراءة على لغة بٍت اٟتارث ،وٓب يقبل تأويبلت النحاة األخرى.
النموذج الثالث :يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿:فَاتَّ َخ ْذتُم ُ ِس ْوُك ْم ِذ ْك ِري َوُك ْنتُ ْم
ُ
وى ْم س ْخ ِريِّا َحتَّى أَنْ َ
ض َح ُكو َف﴾4ورد ُب لفظ (سيريا) قراءتافِ ( :سيرياً) بالكسر كما أثبتها ،وقد قرأ هبا ابن كثَت
ِم ْنػ ُه ْم تَ ْ
الس ِ
ُت
ض ِّم ِّ
وعاصم ،وابن عامر ،وقرأ نافع ،وأبو جعفر ،وأبو عمروَ ،وٛتََْزةُ والْ ِك َسائِي َو َخلَ ٌ
ف بِ َ
5
ا١تفسروف 6كبلً من القراءتُت ٔتعٌت خيتلف عن اآلخر ،فمعٌت قراءة الضم العبودية ،أي
و
ووج
(س ْيرياً)
ّ
ُ
ّ
تسيرونم ٠تدمتكم فاللفظ مأخوذ من الس ْيَرةِ ٔتعٌت ِاال ْستِ ْي َد ِاـ ،وأ ّف ا١تكسورة من ا٢تُزء واالستهزاء
فاللفظ مأخوذ من ال َس ْي ِر َوُى َو ِاال ْستِ ْهَزاءُ ،تقوؿ :اٗتذت فبلنا سيريا وسيرة :إذا ىزئص منو ،وقد
سيرت بو وبو أسير سيريا وسيرا.7

 - 1اختلػف ُب نسػبة ىػذا البيػص فقيػل لرؤبػة بػن العجػاج ،وقيػل لشػاعر مػن بػٍت اٟتػارث ،وسػكتص الكثػَت مػن ا١تصػادر عػن نسػػبتو
ِ
ض الْعر ِ
ب ِم ْن إِ ْجَر ِاء
والبيص من الشواىد العربية ا١تتداولة ُب كتب النحو ومصادر العربية ،وىو من الشواىد اليت تذكر ،لبياف لُغَة بػَ ْع ِ َ َ
الْمثَػ ٌَت بِ ْاألَلِ ِ
ف َدائِ ًما ،أو من يلزـ األلف ُب األٝتاء الستة دائما مع األحػواؿ الثبلثػة رفعػا ونصػبا وجػرا ،ينظػر :سػر صػناعة اإلعػراب
ُ
ابػػن جػػٍت ،312/1 ،وأس ػرار العربيػػة ،ابػػن األنبػػاري ،60/2 ،واإلنصػػاؼ ،ابػػن األنبػػاري ،28/2 ،وشػػرح األمشػػوين علػػى األلفيػػة
 ،42/2وش ػػرح الش ػواىد الك ػػّبى ،العي ػػٍت ،220/2 ،وش ػػرح ا١تفص ػػل ،اب ػػن يع ػػيش ،244/2 ،واٟتج ػػة ُب الق ػراءات الس ػػبع ،اب ػػن
خالوية ،ص.111
 - 2البيص منسوب ٢توبر اٟتارثي ُب :لسػاف العػرب" ،ىبػا" ،340/24 ،وروايػة ابػن منظػور علػى اللغػة العاديػة ،وعليػو فػبل موضػع
ِ
ىايب الًت ِ
ُت أُ ْذنػَْيو طَ ْعنةً * َد َعْتو إِٔب ِ
اب َع ِقي ِم
للشاىد فيو يقوؿ:
تَػَزَوَد منّا بػَ ْ َ
وأغلػػب ا١تصػػادر النحويػػة ترويػو :تػػزود منػػا بػػُت أُ ْذنػػاه طعنػةً وىػػو بػػبل نسػػبة ُب أغلبهػػا ،ينظػػر :شػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش344/1 ،
وشرح التسهيل ،ابن مالك ،63/2 ،والصاحي ،ابن فارس ،ص ،16وسر صناعة اإلعػراب ،ابػن جػٍت ،332/1 ،وهتػذيب اللغػة
األزىري ،132/6 ،وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.11/4 ،
 - 3البياف.214/1 ،
 - 4ا١تؤمنوف ،اآلية.220 :
 - 5ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،118والنشر ،ابن اٞتزري.312/1 ،
 - 6ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري ،104/3 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي ،168/2 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.484/4 ،
 - 7ينظر :اٟتجة ،أبو علي الفارسي.303/4 ،
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وعليو فأغلب أراء ا١تفسرين وكذا مصادر توجيو القراءات 1أك ّدت أ ّف القراءتُت ٥تتلفتُت ُب
ا١تعٌت ،فكل قراءة ٤تمولة على معٌت ٥تالف لآلخر.
و ّأما توجيو ابن األنباري فإنّو جيعلهما ٔتعٌت واحد ،فقراءة الكسر وقراءة الضم لغتاف ٥تتلفتاف ُب
النةق فقو ،وإال فإف ا١تعٌت لكليهما مشًتؾ ،يقوؿ ابن األنباري" :قرئ بضم السُت وكسرىا ومها
2
نص عليو
ما
ىو
ي
األنبار
ابن
ومذىب
لغتاف ٔتعٌت واحد ومها من سير يسير من ا٢تزء واللعب".
ّ
ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي وتلميذه سيبويو ،والكسائي 3وذكره بعض ا١تفسرين 4وبعض علماء
القراءات.5
والذي الحظتو ُب توجيو ىذه اآلية أف من اعتّب الضم والكسر لغتاف ٔتعٌت واحد ٓب يذكر لنا َم ْن
ِم َن القبائل العربية الذي كسر ،ومن كاف يضم ىذه الكلمة ،فلم أعثر ُب كتب التفسَت وال ُب كتب
القراءات عن أٝتاء قبائل عربية مثلص اللغات ا١تيتلفة ُب النةق هبذه الكلمةٍ ،ب إنّو يتبُت ٕب أ ّف
(سيريا) بكسر السُت تكوف لغة أىل اٟتجاز فقد ثبص عندىم الكسر ُب كثَت من الكلمات ،ومن
ذلك قولو تعأب ﴿:وآتُوا ح َّقوُ يػوـ ِحص ِ
ادهِ ﴾ّ 6أما قراءة الضم فهي لتميم ،فقد ذكرت مصادر فقو
َ َْ َ َ
َ
اللغة7أ ّف أىل ٘تيم غالبا ما يبدؤوف با١تضموـ فيقولوف ُمرية ،بالضم وأىل اٟتجاز يقولوف ِمرية بالكسر،
وأىل اٟتجاز يقولوفِ :ح َج بالكسر ،و٘تيمَ :ح َج بالفتح ،وأىل اٟتجاز يقولوفِ :رضواف بالكسر وأىل
٘تيم يقولوفُ :رضواف بالضم وأىل اٟتجاز :يقولوف إسوة وقِدوة بالكسر ،وأىل ٘تيم يقولوف :أُسوة
وقُدوة بالضم ،ومن ٍبّ وعلى ضوء ىذه الكلمات وكيفية النةق هبا عند اٟتجازيُت مقارنة بعرب بٍت
٘تيم يتبُت ٕب أف قراءة الضم على لغة بٍت ٘تيم وقراءة الكسر أتص على لغة أىل اٟتجاز ،واألمثلة
القرآنية اليت ّأوؿ فيها ابن األنباري القراءات القرآنية حسب عادات القبائل العربية ُب النةق كثَتة
 - 1ينظػر :اٟتجػػة ،ابػػن خالويػػو ،ص ،148واٟتجػػة ،أبػػو علػػي الفارسػي ،303/4 ،والكشػػف عػػن وجػػوه القػراءات السػػبع وعللهػػا
وحججها ،مكي ابن أيب طالب القيسي.232/1 ،
 - 2البياف.282/1 ،
 -3ينظر :معاين القرآف ،الفراء ،113/1 ،ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.11/1 ،
 - 4مػػن ا١تفس ػرين مػػن أشػػار إٔب أف الكسػػر والضػػم لغتػػاف ٔتعػػٌت واحػػد ،ومػػنهم الةػػّبي ُب جػػامع البيػػاف ،80/22 ،والقػػرطي ُب
اٞتامع ألحكاـ القرآف ،241/21 ،والسمُت اٟتلي ُب الدر ا١تصوف.342/6 ،
 -5ينظر :شرح ا٢تداية ،ا١تهدوي.134/1 ،
 - 6األنعاـ ،اآلية.212 :
 - 7جعػل السػيوطي ُب كتابػو ا١تزىػر ،بػاب ألفػاظ اختلػف فيهػا لغػة اٟتجػاز ولغػة ٘تػيم ،وأغلػب ىػذه األلفػاظ الضػم لتمػيم والكسػر
للحجازيُت ،ينظر :ا١تزىر ُب علوـ اللغة وأنواعها ،السيوطي ،132/1 ،ودراسات ُب فقو اللغة ،صبحي الصاّب ،ص.81
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ومتنوعة ،فقد وقف مع اللغات العربية ُب مواطن عديدة ضمن كتاب البياف1يؤوؿ على معاين ىذه
اللغات قراءات قرآنية اختلفص ُب حركات إعراهبا.
وعموما فقد ّأوؿ القراءات القرآنية على ا١تستوى الصوٌب والصرُب والنحوي ،وأرجع قراءات للتنوع
اللهجي ُب العربية ،وديكن أف أالحظ على تأويبلتو وفق ا١تستويات اللغوية السابقة ما يأٌب:
 أف تأويلو للقراءة ُب وجهو العاـ إجياد ٗتريج للقراءة القرآنية ولو على وجو غَت مشهور ُب العربية. أف بعض تأويبلتو اصةبغص بأثر العقل وىذا ليس بغريب عنو إذ ىو مؤسس علم اٞتدؿ. أنو عند تأويلو للقراءة يذكر األوجو النحوية اليت ذكرىا معربو القرآف قبلو دوف اإلشارة إٔب مصادرالتوجيو ،أو ١تن كاف لو رأي ٥تالف ُب التوجيو الذي ذىب إليو واختاره ٦تا جيعلٍت أعرؼ أنو اطلع
على أقواؿ النحاة واستعاف هبا عند التوجيو ،ولكن ىذا يكلف الباحث مشقة ُب نسبة األقواؿ إٔب
أصحاهبا وذلك بالعودة إٔب ا١تصادر القرآنية دوف ٖتديد لكي يعرؼ اآلراء النحوية ٔتصادرىا.
 ٘تيّز تأويلو النحوي للقراءات القرآنية ،باٞتمع بُت العقل والنقل فهو يؤوؿ القراءة على ا١تسموعا١تنقوؿ من أقواؿ ا١تفسرين للقرآف الكرًن ،أو على ما يقتضيو العقل والقياس والتقيد بأصوؿ ا١تذىب
والقاعدة كتوجيو قراءة الرفع ُب نكذب ونكوف باألنعاـ اليت تقدـ ذكرىا.
 يعد تأويلو لآليات على وفق ما تكلمص بو العرب واشتهر ُب اللهجات العربية كلهجة بٍت اٟتارثو٢تجة ٘تيم و٢تجة أىل اٟتجاز من أىم األسباب اليت أبعدتو عن القوؿ بلحن القارئ أو تضعيف
2
ويوجهها ابن األنباري على لغة معينة لبعض
القراءة ،ويظهر ىذا خاصة عندما ّ
يضعف البعض قراءة ّ ،
العرب ،وجيد ٢تا وجها إعرابيا.

 - 1ينظر :البياف.144 ،63/1 ،118 ،228 ،266 ،12/2 ،
 - 2ومػن ىػذا النػوع مػػا نقػرأه ُب مصػادر التفسػَت تلحػػُت الػبعض لقػراءات منهػا" :إ َف ىػ َذ ِاف لسػاحراف" ،وقػراءة "وا١تقيمػُت الصػػبلة"
ويعتّبونػػو غلةػػا مػػن الكاتػػب ،ويسػػتدلوف ْتػػديث موضػػوع عػػن عثمػػاف رضػػي ا﵁ عنػػو ،وىػػو" :إف ُب ا١تصػػحف ٟتنػػا سػػتقيمو العػػرب
حيل حرامػا وال حيػرـ حػبلال" ،وىػذا اٟتػديث مكػذوب وموضػوع عػن عثمػاف رضػي
بألسنتهم فقيل لو أفبل تغَته؟ فقاؿ دعوه فإنو ال ّ
ا﵁ عنو ،وبعض ينسبو لعائشة رضي ا﵁ عنها ،وىو خيالف ما أٚتع عليو الصحابة مػن أف مػا بػُت اللػوحُت صػحيح العػوج فيػو مػن
حيػػث لغتػػو وبيانػػو ،ينظػػر :جػػامع البيػػاف ،الةػػّبي ،324/2 ،ومعػػاين القػػرآف وإعرابػػو ،الزجػػاج ،361/3 ،وروح ا١تعػػاين ،األلوسػػي
220/3وتفسَت البغوي ،320 ،302/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف ،234/1 ،والنشر ،ابن اٞتزري.148/2 ،
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ثانيا -المفاضلة بين القراءات:

1

-1مفهوـ المفاضلة:
أ-لغة :ا١تفاضلة مفاعلة مأخوذة من فاضلٔ ،تعٌت َج ْعل شيء أفضل من شيء وأحسن منو ،قاؿ ابن
ِ
َفضل ِم ْن بَػ ْع ٍ
ضلَو على
ض2".وقاؿ الزبيدي" :وفَ َ
ض ُه ْم أ َ
ُت الْ َق ْوـ :أَف يَ ُكو َف بَػ ْع ُ
منظور" :والت ُ
َفاضل بَػ ْ َ
3
ٍ
ِ
ضلَوَ :ح َك َم لَوُ بالتَػ ْفضيل"
صلَة ُ٘تَيِّػ ُزه َعن غ َِته ،أَو فَ َ
أثبص لَوُ َم ِزيّة ،أَي َخ ْ
غ َِته تَػ ْفضيبلًَ :مّزاهُ أَي َ
ومفضوؿ مًتوؾ ،أو أقل
وعليو فالتفاضل ىو التمايز بأف يكوف ُب اٟتكم على األشياء فاضل مقدَـ
ُ
منو ُب التقدًن واٟتسن.

ب-اصطًّلحا :يقصد با١تفاضلة ُب اصةبلح علماء العربية ،وعلماء القراءات 4التمييز بُت القراءات
من حيث أفضليتها ُب علم العربية ،أو الرسم أو شهرهتا وقبو٢تا عند القراء.

 -2مراتب اللهجات وأثرىا في مفاضلة القراءات:
ال خبلؼ ُب أ َف لغة القرآف الكرًن عربية خالصة ،وأ ّف القراءات القرآنية الصحيحة ا١تتواترة كلّها
كبلـ رب العا١تُت ،فإذا كاف ىذا ىو األصل ،فلماذا ميَز النحاة وعلماء العربية بعض القراءات على
بعضها اآلخر؟ إ ّف ا١تفاضلة يقصد هبا ىنا أف القرآف أنزلو ا﵁ بلساف عريب مبُت ،ونزؿ على وفق
اللهجات العربية ا١تيتلفة ،وُب ىذه اللهجات من الكبلـ ما ىو فصيح ،وما ىو أفصح منو ،وُب
اللهجات العربية ما ىو مذموـ مًتوؾ أيضا ،والقرآف الكرًن فيو من اللهجات العربية الفصيحة
واألفصح ،وأغلبو من األفصح ،وليس فيو من ا١تذموـ 5وىذا ألف القرآف الكرًن ٘تيز با٠تصائص اآلتية:
 - 1ا١تفاضلة بُت القراءات من ا١تواقف البارزة عند النحاة عامة ،و٨تاة البصػرة علػى وجػو ا٠تصػوص ،ألنػم جعلػوا ا١تعيػار ُب دراسػة
أي كبلـ عريب ىو العقل والقياس ،وكل من العقل والقياس وظيفتو التمييز والتفضيل بُت األشياء ا١تادية وا١تعنوية ،وابن األنبػاري ُب
دراسػتو النحويػػة فاضػػل بػػُت القػراءات ،وقػػد أشػػارت بعػػض الدراسػػات إٔب مفاضػػلة ابػػن األنبػػاري بػػُت القػراءات القرآنيػػة معتمػػدا علػػى
القياس والعقل ،ينظر :مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت ناية القرف الرابع ا٢تجري ،شعباف صبلح ،ص ،122ابن األنباري
وجهوده ُب النحػوٚ ،تيػل علػوش ،ص ،182وأبػو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة ،فاضػل السػامرائي ،ص ،111وأصػوؿ
النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.104
 - 2ينظر مادة "فضل" ُب :لساف العرب ،ابن منظور.411/22 ،
 - 3ينظر مادة "فضل" ُب :تاج العروس ،الزبيدي.243/30 ،
 - 4ينظر معٌت ا١تفاضلة ُب٥ :تتصر العبارات ١تعجم مصةلحات القراءات ،إبراىيم الدوسري ،ص.14
 - 5اللغة الفصيحة ىي اليت نزؿ هبا القرآف ،وىي مصةفاة ٥تتارة ال عيوب فيها ،وا١تذمومة ديثل ٢تا ُب فقو اللغة بعنعنة قيس و٘تيم
يبػدلوف ا٢تمػػز عينػػا عنػػد االبتػػداء ،فيقولػػوف ُب أسػػلم عسػػلم ،وشنشػػنة عػرب الػػيمن يبػػدلوف الكػػاؼ شػػينا مةلقػػا فيقولػػوف لبػػيش بػػدؿ
لبيػػك حػػوؿ الفصػػيح مػػن اللغػػات وا١تػػذموـ ،ينظػػر :الصػػاحي ُب فقػػو العربيػػة ،ابػػن فػػارس ،ص ،29وا١تزىػػر ،السػػيوطي165/1 ،
.175 ،166
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 -أف لغتو جاءت على غاية من الفصاحة والبياف ،قصد اإلعجاز والتحدي.

 أف القرآف صادؼ عند نزولو ٢تجة عربية مثالية مكتملة ،1فقد ىيّأ ا﵁ نضج العربية واكتما٢تا لنزوؿالقرآف هبذه الفصاحة ليكوف أفصح وأبلغ ُب التح ّدي.
 أف أغلب ما ورد ُب القرآف وافق اللهجة القرشية ،وىي أفصح اللغات كما قدمنا.ونظرا الختبلؼ ٢تجة قريش مع اللهجات العربية األخرى ُب درجة الفصاحة ،كاف ُب القرآف
فصيح وأفصح ،ومن ىذه اللهجات العربية األقل فصاحة ما ىو نادر قليل االستعماؿٓ ،ب يشتهر
كغَته من اللغة الفاشية ،ولذلك نرى تعليل النحاة لبعض القراءات أنا واردة على لغة قليلة
االستعماؿ ،2أو أنا لغة لبعض العرب ،3وىكذا ينشأ التفاضل بُت اللهجات العربية ابتداءٍ ،ب ينتقل
بعد ذلك للقراءة القرآنية على اعتبار موافقتها ونزو٢تا بتلك اللهجة.
 -3مفاضلة ابن األنباري بين القراءات:

أغلب النحاة العرب نقل عنهم ا١تفاضلة بُت القراءات القرآنية ،فسيبويو فاضل بُت القراءات ُب
مواضع متعددة من كتابو ،4وكذلك فعل النحاة من بعده ،ومن أبرزىم الزجاج ُب إعرابو للقرآفٍ ،5ب
سار معربو القرآف على طريقة تفضيل القراءات و٘تايزىا ،واٟتكم على قراءة ّأنا أقوى من قراءة أو
أجود منها ،وىو ما فعلو النحاس ُب إعرابو للقرآف ،6وقد فاضل أبو البقاء العكّبيُ 7ب إعرابو بُت
القراءات ،فكاف منهج ا١تقارنة بُت القراءات القرآنية عند معريب القرآف ظاىرة واضحة ُب مصنفاهتم
حيث أ ّنم يعرضوف القراءات أوال ٍب ينظروف أي القراءتُت أكثر استعماال ،أو أيهما أقرب إٔب قياس
النحو ،وعلى ذلك يأٌب التمييز بُت القراءات.
وٓب يشذ ابن األنباري ُب إعرابو ،حيث فاضل بُت القراءات من حيث األوجو اإلعرابية والنحوية
فقد كاف يعرض القراءة القرآنية على الدليل العقلي ا١تتمثل ُب القياس ،8أو إحدى صوره بناء على
 - 1ينظر :فقو اللغة ،علي عبد الواحد واُب ،ص.82
 - 2ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.41/20 ،141/1 ،
 - 3البحر ا﵀يو ،أبو حياف.233/6 ،
 - 4ينظر :الكتاب ،سيبويو ،282/1 ،وموقف النحاة من القراءات القرآنية ،شعباف صبلح ،ص.248
 - 5ينظر :معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.226/2 ،
 - 6ينظر :إعراب القرآف ،النحاس.281/2 ،
 -7ينظر :التبياف ُب إعراب القرآف ،أبو البقاء العكّبي.2226/1 ،111 ،340 ،141 ،262/2 ،
 -8ينظػػر :أبػػو الّبكػػات ابػػن األنبػػاري ودراسػػاتو النحويػػة ،السػػامرئي ،ص ،111وأصػػوؿ النحػػو ُب فكػػر ابػػن األنبػػاري٤ ،تمػػد سػػآب
صاّب ،ص.102
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نتيجتو يرتب القراءات القرآنية من حيث القبوؿ والرفض ،أو من حيث كوف بعضها أؤب أو أقوى أو
أقيس وغَت ذلك من عبارتو ا١تبينة لصيغة التفضيل ،وعلى الرغم من أف القراء اشًتطوا لصحة القراءة
مس القراءات السبع والعشر٦ ،تّا يدؿ على ٘تسكو
موافقة العربية إال أف التمييز عند ابن األنباري َ
بدليل العقل ولو كاف النص قراءة قرآنية.
 -4التطبيقات اإلعرابية للمفاضلة بين القراءات في كتاب البياف:

سأعرض تةبيقات إعرابية لقراءات قرآنية1اتضح ٕب فيها أف ابن األنباري ميّز وفاضل بُت
القراءات القرآنية وجعل ا١تفاضلة بُت القراءاتٖ ،تص سيةرة القياس النحوي ،وا١تنةق العقلي وديكن
بياف ىذه ا١تفاضلة من خبلؿ دراستنا للنماذج النحوية والتوجيهات اإلعرابية ا١تقتبسة من كتابو البياف
وىي كما يأٌب:

بأنا أوجو من قراءة أخرى ومن أمثلتو
يعّب فيو ابن األنباري عن القراءة ّ
أ -النموذج األوؿ :وىو ما ّ
ِ
س ُك ْم أَ ِو ا ْخ ُر ُجوا ِم ْن ِديَا ِرُك ْم َما
ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿:ولَ ْو أَنَّا َكتَْبػنَا َعلَْي ِه ْم أَف اقْػتُػلُوا أَنْػ ُف َ
فَػعلُوه إَِّال قَلِيل ِم ْنػهم ﴾ 2فقد قرئ قولو (إَِال قَلِ
يل) بالرفع كم أثبتها وبالنصب أيضا (إال قَلِيبلً) فقد
َ ُ
ٌ ُْ
ٌ
قرأ ابن عامر بالنصب وقرأ اٞتمهور بالرفع3.وقد حذفص األلف ُب مصاحف سائر األمصار وثبتص ُب
مصاحف الشاـ ،4وعليو قرأ ابن عامر قليبلً ،ألنو قارئ أىل الشاـ ،وكل من قراءة النصب والرفع
جارية على سنن العرب ُب كبلمها ،إذ جيوز ُب االستثناء التاـ ا١تنفي النصب واإلتباع على البدؿ،
وير ّجح النحاة اإلتباع5وترجيحهم اإلتباع ُب التاـ ا١تنفي ىو الذي جعل معريب القرآف من النحاة
 - 1تعػػرض كػػل مػػن فاضػػل السػامرائي ،و٤تمػػد سػػآب صػػاّب ُب دراسػػتهما عػػن ابػػن األنبػػاري ،إٔب ذكػػر منػػاذج ٨تويػػة فاضػػل فيهػػا ابػػن
األنباري بُت القراءات ،إال أين رأيص ٖتليلهم للنماذج النحوية كاف ٥تتصرا جدا ،وىذا راجع لةبيعة دراستهم إذ ٓب تكن منصبة عن
القراءات القرآنية وال لتحليلها وإعراهبا ،وىذا جعلٍت أفصل فيما أٚتلوه لةبيعة ْتثي فهو يعاِب نظرة ابن األنباري للقػراءات القرآنيػة
من حيث التوجيو واإلعراب ،ينظر :أصوؿ النحو ُب فكػر ابػن األنبػاري ،ص ،104وأبػو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة،
السامرائي ،ص.111
 - 2النساء ،اآلية.66 :
 - 3ينظر :النشر ،ابن اٞتزري ،140/1 ،والسبعة ،ابن ٣تاىد ،ص.134
 - 4ينظر :ا١تقنع ُب معرفة مرسوـ مصاحف أىل األمصار ،الداين ،ص.141
 - 5ينظر ُب ىذه ا١تسألة :شرح ابن الناظم على األلفية ،126/2 ،وشرح ا١تفصل ،ابن يعػيش ،48/1 ،ويرجػع عبػاس حسػن ُب
النحو الواُب ،وفاضل السا مرائي ُب معاين النحو أف ا١تسألة متعلقة ٔتا تكلمص بو القبائل العربية فيما بعد "إال" نصبا أو رفعا ال إٔب
التقسيم الذي وضعو النحاة من كوف االستثناء التاـ ا١توجب جيب نصبو ،أو كونو تاماً منفياً جيوز فيو النصب واإلتبػاع علػى البدليػة
ألف األمثلػة ا١تسػموعة وقػػع فيهػا ا١تسػػتثٌت غػَت منصػػوب ،مػع أف الكػػبلـ تػاـ موجػب ،ومػػن ذلػك قولػػو تعػأب" :فشػربوا منػو إال قليػ ٌػل"
ش ،ويػرى أف النحػاة كلّفػوا أنفسػهم ُب تأويػل ىػذه األمثلػة ليجعلػوا الكػبلـ تامػاً=
[البقرة ]112 :بالرفع َ
عند أ َُيب ابن كعب َو ْاأل َْع َم ُ
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1
مرجحا قراءة
األنباري
ابن
قاؿ
،
يفضلوف قراءة الرفع ويصفونا باألقوى واألجود
البصريُت خاصة ّ
ّ
الرفع" :قرئ قليل بالرفع والنصب ،فالرفع على البدؿ من الواو ُب( :فعلوه) وتقديره ما فعلو إال قليل
منهم ،والنصب على األصل ُب االستثناء ،واألصل ُب االستثناء النصب ،والرفع على البدؿ أوجو
2
تقرر ُب قواعد النحو
ما
على
اعتمادا
النصب
على
الرفع
اءة
ر
ق
ل
يفض
األنباري
فابن
الوجهُت"
ّ
ّ
البصري ،وىي اليت قررت أف كل استثناء تاـ منفي جيوز فيو النصب ،على االستثناء ،أو اإلتباع على
3
البدؿ وىو األفضل عند ٚتهور النحاة.

ب-النموذج الثاني :نرى ُب ىذا النموذج من التةبيقات واألمثلة القرآنية اليت يصف فيها القراءة أنا
يرجحها أو خيتار وجهها اإلعرايب ،ومن أمثلة ىذا النوع ما ٧تده ُب
أبلغ من قراءة أخرى ،وعليو فهو ّ
إعرابو لقولو تعأب ﴿:ولَهم َع َذ ِ
يم بِ َما َكانُوا يَ ْك ِذبُو َف﴾ 4فقد قرأ ٛتزة وعاصم والكسائي بفتح
ٌ
َ ُْ
اب أَل ٌ
الياء وٗتفيف الذاؿ ُب (يكذبوف) ،وىي قراءة أىل الكوفة ،وقرأ نافع وابن كثَت ،وأيب عمرو ،وابن
عامر بضم الياء وتشديد الذاؿ (يُ ِّ
كذبوف) ،5وُب توجيو كل من القراءتُت يقوؿ ابن األنباري" :وك ّذب
ب أيضا6".فهو جيعل من صيغة ا١تبالغة ُب التكذيب
أبلغ من كذب ،ألف من ك ّذب الرسل فقد ك َذ َ
فعل دالّة على سلوؾ اتصف بو ا١تك ّذب ،فكما أنّو كثَت التكذيب لغَته فهو يكذب
الواردة على وزف ّ
على غَته ،وىذا ألنو يعتقد ما ُب صفاتو وأخبلقو موجود عند غَته ،ويصدؽ على ىذا التيريج قوؿ
ا١تتني:
7
إذا ساَء فعل ِ
ا١ترء ساءت ظنونُوُ * وصدَؽ ما يعتادهُ من تَػ َوىم
ُ
= موجبػاً ،ويثبػص أ ّف كػػل قػراءة صػػحيحة جيػب القيػػاس عليهػا وال معػٌت للتأويػل الػػذي ٓب يعرفػو العػػرب ،ينظػر :النحػػو الػواُب ،عبػػاس
حسن 330/1 ،وما بعدىا ،ومعاين النحو ،فاضل السامرائي.144/1 ،
 - 1ينظر مثبل :إعراب القرآف ،النحاس ،168/2 ،التبياف ،أبو البقاء ،العكّبي.340/2 ،
 - 2البياف.148/2 ،
 - 3دلػػص عبػػارات النحػػاة البص ػريُت ُب مصػػنفاهتم النحويػػة علػػى أف اإلتبػػاع علػػى البػػدؿ مق ػ ّدـ علػػى النصػػب وأفضػػل منػػو فيعػػّبوف
باالختيػار ،كقػو٢تم :وا١تيتػار ،أو وخيتػار منهػا اإلتبػاع ،أو الػراجح اإلتبػػاع ،أو األصػل اإلتبػاع وجػواز النصػب علػى االسػتثناء أو ٨تػػو
ذلػػك ٦تػّا يػػدؿ اختيػػارىم لوجػػو اإلتبػػاع ،ينظػػر :ا١تفصػػل ُب صػػنعة اإلعػراب ،الز٥تشػػري ،ص ،28وشػػرح شػػذور الػػذىب ،ابػػن ىشػػاـ
ص ،313وشػ ػػرح ا١تفصػ ػػل ،ابػ ػػن يعػ ػػيش ،60/1 ،وارتشػ ػػاؼ الضػ ػػرب ،أبػ ػػو حيػ ػػاف ،2408/3 ،وشػ ػػرح األمشػ ػػوين علػ ػػى األلفيػ ػػة
.401/2
 - 4البقرة ،اآلية.20 :
 - 5ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،212والنشر ،ابن اٞتزري.104/1 ،
 - 6البياف.44/2 ،
 - 7البيص للمتني ،وىو موجود ُب ديوانو ،ص. 142
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ج-النموذج الثالث :وفيو يصف القراءة أنا أقيس من قراءة أخرى عند اإلعراب والتوجيو فهو جيري
مقارنة بينهما ليوضح أيهما أقرب للقياس وىذا ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :وقُػلْنَا لَ ُه ْم َال تَػ ْع ُدوا
2
الس ْب ِ
َخ ْذنَا ِم ْنػ ُه ْم ِميثَاقًا غَلِيظًا﴾ 1فقولو تعأب" :التعدوا" قرئ بصيغ ٥تتلفة منها:
فِي َّ
ت َوأ َ
ُت وتَ ْش ِد ِ
يد الد ِ
ِ
ِ
َاؿ٥ ،تالفا ما قرأ بو اٞتمهور "َال تَػ ْع ُدوا"
ما قَػَرأَ بو َوْر ٌ
ش عن نافع َال تَػ َعدوا ب َفْت ِح الْ َع ْ َ
ِ
ُت وَٗتْ ِف ِ
ِِ ِ ِ
ص َحَرَكةُ
يف الداؿ "فورش بقراءتو جعل أصل الفعل "تعتدوا" أي :ال تَػ ْعتَ ُدوا ،فَأُلْقيَ ْ
بإ ْس َكاف الْ َع ْ َ
ِ
ُت ،وأ ُْد ِغم ِ
ص التَاء ُِب الد ِ
ِ
َاؿ ،وقراءة اٞتمهور من عدى يَػ ْع ُدو ،3وابن األنباري ُب البياف
التَاء َعلَى الْ َع ْ َ َ
ُ
يعرض القراءات الواردة ُب اآليةٍ4ب يقوـ بتوجيهها كعادتو وأثناء التوجيو فاضل بُت القراءات اليت
عرضها فجعل وجو رواية ورش عن نافع بأنا األقيس ،5وىذا يعٍت أف قراءة اٞتمهور موافقة للعربية
لكونا على وزف ت ْفعُوا ،ولكن الوجو الذي قرأ بو ورش أقيس ٔتعٌت جا ٍر ب ُكلِّيَتِو على مقاييس النحاة
ولعلو يقصد أيضا أنّو أكثر اطّرادا ُب كبلـ العرب ،ومن أمثلة ىذا النوع أيضا ما ورد ُب إعرابو لقولو
الرحمةَ أَنَّو من َع ِمل ِم ْن ُكم سوءا بِجهالَ ٍة ثُ َّم تَاب ِمن بػع ِدهِ
ِِ
َ ْ َْ
ْ ُ ً ََ
ب َربُّ ُك ْم َعلَى نَػ ْفسو َّ ْ َ ُ َ ْ
تعأبَ ﴿:كتَ َ
َ
وأَصلَ فَأَنَّو غَ ُف ِ
يم ﴾6نقل لنا القراء ُب كسر (إ ّف) وفتحها األؤب والثانية ُب اآلية الكردية
َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ
7
أوجهاً كما يأٌب:
ِ
ِ
وب بَِفْت ِح ا ْ٢تَْمَزةِ ُِب االثنُت" أنو من عمل ......فأنو غفور رحيم".
 قَػَرأَ ابْ ُن َعام ٍر َو َعاص ٌم َويَػ ْع ُق ُ قرأ نافع وأبو جعفر بفتح األؤب "أنو من عمل "...والكسر ُب ":فإنو غفور رحيم". قرأ باقي القراء بالكسر ُب االثنُت" إنو من عمل" ،"...فإنو غفور رحيم". - 1النساء ،اآلية.241 :
 - 2ينظر :السبعة ُب القراءات ،ابن ٣تاىد ،ص ،110والنشر ،ابن اٞتزري.143/1 ،
 - 3ينظ ػػر توجي ػػو ك ػػل م ػػن القػ ػراءتُت ُب :البح ػػر ا﵀ ػػيو ،أب ػػو حي ػػاف ،211/1 ،وش ػػرح ا٢تداي ػػة ،ا١ته ػػدوي ،160/1 ،واٟتج ػػة ُب
القراءات السبع ،ابن خالويو ،ص ،218واٟتجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي.220/3 ،
 - 4أشار إٔب ثبلث قراءات ىي:
 ْتع ُدوا بسكوف العُت مع ٗتفيف الداؿ وىي قراءة اٞتمهور. ْتعدوا بسكوف العُت ،مع تشديد الداؿ وىذه قراءة قالوف عن نافع ،برواية العراقيُت وهبا قرأ أبو جعفر وقد ضعفها ابن األنباريبسبب التقاء الساكنُت.
 ت َع ّدوا فتح العُت مع تشديد الداؿ وىو ما قرأ بو ورش ،ينظر :البياف ،141/2 ،وإٖتاؼ فضبلء البشر ،ص.114 - 5البياف.143/2 ،
 - 6األنعاـ ،اآلية.41 :
 - 7ينظػر ىػػذه القػراءات ُب :النشػر ،ابػػن اٞتػػزري ،148/1 ،والسػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،148وإٖتػاؼ فضػػبلء البشػػر ،الػػدمياطي
ص .161
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وابن األنباري ُب عرضو للقراءات الواردة ُب اآلية٧ ،تده يرجح قراءة الكسر ،ويصفها باألقيس
كما يبُت لنا مواضع استحساف الفتح ومواضع أفضلية الكسر ،فيقوؿ" :والكسر بعد الفاء أقيس،
ألف ما بعد الفاء جيوز أف يقع فيو االسم والفعل وكل موضع يصلح أف يقع فيو االسم والفعل فإف
(إف) تكوف فيو مكسورة وكل موضع اختص بالفعل أو االسم ،ك ػػ :لَو ولوال فإف (إف) تكوف فيو
1
مفتوحة وما بعد الفاء يصلح ٢تما فكانص مكسورة".
أالحظ أنو ناقش إعراب ىذه القراءات ،2وكاف الفتح ُب (إف) أو كسرىا على عبلقة ٔتعٌت اآلية
من الناحية النحوية ،فقد و َجو قراءة الفتح ُب األؤب والثانية على أف :األؤب بدؿ وجعل الثانية خّبا
وجو أف الثانية تكرير ُب موضع
١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره( :فأمره أنو غفور رحيم) ٍب أبةل قوؿ بعض من ّ
وجو قراءة الكسر ،على اعتبار أف كتب تؤوؿ إٔب قاؿ ومن ٍب فالتقدير( :قاؿ إنو غفور
نصبٍ ،ب ّ
وفضلو
رحيم) والوجو الثاين للكسر ،أنو على االستئناؼ ،وبعد عرض اإلعراب استحسن الكسر ّ
كما رأينا ُب تعليلو.
د-النموذج الرابعُ :ب ىذا النموذج من ا١تفاضلة النحوية نرى بعضا من التةبيقات اإلعرابية البن
األنباري ،حُت ٧تده ُب البياف يصف القراءة أنا أحسن من غَتىا عند عرضها ومقارنتها وتوجيهها،
ِِ ِ
اب ُّ
اب
الدنْػيَا نُػ ْؤتو م ْنػ َها َوَم ْن يُ ِر ْد ثَػ َو َ
ومن ىذا النوع ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿:وَم ْن يُ ِر ْد ثَػ َو َ
ْاآل ِخرةِ نُػ ْؤتِِو ِم ْنػها وسنَج ِزي َّ ِ
ين ﴾ 3ذكرت مصادر القراءات القرآنية أف ىاء نؤتو للقراء فيها
َ ََ ْ
الشاك ِر َ
َ
4
ثبلث أوجو وىي كما يأٌب:
 نؤتو باإلشباع أي با١تد بعد ىاء الصلة ،وىي قراءة ابن كثَت ،والكسائي.نؤتو باختبلس الكسر ُب ا٢تاء ،وبو قرأ قالوف وىشاـ ،وابن ذكواف ويعقوب وابن ٚتاز وابن ورداف. نؤتو باإلسكاف ،وبو قرأ عاصم ُب رواية أيب بكر ،والسوسي.-نوتو بالكسر مع ا١تد دوف إشباع ،وبو قرأ ورش عن نافع ا١تدين.

 - 1البياف.313/2 ،
 - 2البياف.313 ،311/2 ،
 - 3آؿ عمراف ،اآلية.214 :
 -4ينظػػر :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،121 ،122 ،120 ،102والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،304/2 ،والبػػدور الزاىػػرة ،عبػػد الفتػػاح
القاضي ،ص  ،86وإٖتاؼ فضبلء البشر ،الدمياطي ،ص.40
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يعرض ابن األنباري ىذه القراءات فيقوؿ ":قرئ نػُ ْؤتِِو باإلشباع ،وقرئ باالختبلس ،وقرئ
باإلسكاف ،وأحسنها اإلشباع ألنو األصلٍ ،ب االختبلسٍ ،ب اإلسكاف وىو أضعفها1".فهو يرتب
القراءات ويصف بعضها باٟتسن وبعضها بالضعف وىذا ترجيح بُت القراءات عن طريق ترتيب
أقل منو ُحسنا إٔب أف يصل إٔب الضعيف.
األحسن وما ّ
أجد أ ّف الًتتيب مبٍت على القياس بدليل أنو قاس ىاء نؤتو هباء ضاربو وذاىبو فقاؿ" :ألف ا٢تاء إمنا
تسكن تشبيها ٢تا بتاء التأنيثُ ،ب حالة الوقف٨ ،تو ضاربة وذاىبة ،وىذا إمنا يكوف ُب الشعر ال ُب
الكبلـ ،2".وقد يكوف ىذا الًتتيب عن طريق ا١تقارنة اليت يبُت لنا من خبل٢تا (موافقة قراءة للقياس
رجح القراءة القياسية ،وذلك ما ٧تده ُب إعرابو لقولو
النحو و٥تالفة األخرى لو) ٦تّا يشعر أنو ّ
4
تعأب﴿:لََق ْد َكا َف لِسبٍإ فِي مس َكنِ ِهم آيةٌ جنَّتَ ِ
اف ﴾ 3ففي" َم ْس َكنِ ِه ْم " ثبلث قراءات ىي:
ََ َ ْ ْ َ َ
 ( َم ْس َكنِ ِه ْم) بسكوف السُت دوف ألف بعدىا وفتح الكاؼ كما ىو مثبص ،وهبذا الوجو قَػَرأَ ٛتََْزةُص.
َو َح ْف ٌ
ف.
(م ْس ِكنهم) بسكوف السُت وكسر الكاؼ دوف ألف ،وىي قراءة الْ ِك َسائِي َو َخلَ ٌ
 َ(م َساكِنهم) بفتح السُت وإثبات األلف ،على صيغة اٞتمع ،وىي لباقي القراء.
 َإ ّف ىذه القراءات كلها متواترة ثابتة صحيحة سندا ورٝتا وعربية ،ولقد عرض ابن األنباري ٢تذه
ورجح بعضها عن بعض ،اعتمادا على موافقة القياس النحوي فيقوؿ" :وقرئ
القراءات وميّز بينها ّ
(مساكنهم) باٞتمع واإلفراد ،فمن قرأ باٞتمع جعل ٚتع مسكن ،ومن قرأ باإلفراد ففيو لغتاف
ِ
ومسكن) بفتح الكاؼ وكسرىا فمن قرأ بالفتح أتى بو على القياس ،ألف مضارعو (يسكن)
(مس َكن
ومن قرأ بالكسر أتى بو على خبلؼ القياس ٨تو :مةلع ومغرب ومسجد ومسقو ومنبص و٣تزر
والقياس فيها الفتح"... .أل ّف ما كاف مضارعو بضم العُت ،فقياسو الفتح ُب ا١تكاف والزماف وا١تصدر
وما كاف مضارعو على يفعِل بالكسر فقياسو ُب ا١تكاف والزماف على م ّفعِل بكسر العُت ،وا١تصدر
5
مفعل بفتح العُت".
على َ

 - 1البياف.113/2 ،
 - 2البياف.113/2 ،
 - 3سبأ ،اآلية.24 :
 - 4ينظر :النشر ،ابن اٞتزري ،340/1 ،والسبعة ،ابن ٣تاىد.418 ،
 - 5البياف.148/1 ،
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فهو هبذا التوجيو والتعليل يفاضل بُت القراءات ،فيذكر ما وافقص القياس فيجعلها غالبة مةردة
ُب كبلـ العرب وىي القراءة اليت فيها فتح الكاؼ ،وقراءة الكسر خالفص القياس فكانص مرجوحة
عنده ألف ا١تعيار ُب التقدًن موافقة القياس ،وىكذا نبلحظو جعل ا١تعيار ُب تفضيل القراءات ىو
مدى استجابة القراءة وطواعيتها ١تسايرة قياس النحاة ،وعلى ىذا ا١تنهج سار ُب ترتيب القراءات
وترجيحها وىو منهج قائم على الدليل العقلي والعلل النحوية ا١تنةقية.
وأخلػ ػػص ُب ختػ ػػاـ حػ ػػديثي عػ ػػن مفاضػ ػػلة ابػ ػػن األنبػ ػػاري للق ػ ػراءات القرآنيػ ػػة ،ألذكػ ػػر ٚتلػ ػػة مػ ػػن
االستنتاجات اليت الحظتها وأنا أدرس ىذه التةبيقات اإلعرابية من كتاب البياف وىي:
رجح ابن األنباري وفاضل بُت القراءات القرآنية اليت عرضها وتؤب توجيهها النحوي ُب كتاب
 ّالبياف ،وٓب يفرؽ ُب الًتجيح بُت القراءات القرآنية فيما ىو متواتر منها ،وما ىو غَت متواتر ،وقد فعل
ذلك كما فعل النحاة العرب قبلو خاصة ا١تعربُت للقرآف الكرًن.
 مقياس التفاضل والتمايز بُت القراءات عنده ىو مدى موافقة القراءة للقياس العقلي ،فكلما اقًتبصوضحنا ُب األمثلة
القراءة من القياس كانص راجحة ؤتقدار بعدىا تكوف أقل اعتبارا عنده كما ّ
والنماذج.
ٓ-ب يلتزـ ابن األنباري ُب الًتجيح بُت القراءات القرآنية ،بصيغة موحدة ،بل عّب عن مفاضلة

القراءات بألفاظ ٥تتلفة ،األؤب واألحسن واألقوى ،كما أشار ُب كثَت من األحياف إشارة نستنتجها
رجح قراءة على أخرى كقولو ُب قراءة "يؤيدىا القياس"
من خبلؿ عرضو للقراءات استنتاجا على أنو ّ
يوضح موقفو خاصة وىو من
ويعرض األخرى ٍب يذكر ٥تالفتها للقياس مع ذكر وجوه ا١تيالفة٦ ،تا ّ
ا١تولعُت بالقياس النحوي.
 -أك ّد لنا التفاضل بُت القراءات وترجيح بعضها على بعض عند النحاة عامة ،وابن األنباري بصفة

خاصة عن حقيقة رؤية ضيقة ُب دراسة الظاىرة النحوية ووضع قواعدىا على مستوى بعض اللهجات
العربية وليسص كلها ،ألف القراءات القرآنية ُب واقعها ما ىي إال صورة ثانية ونص لغوي للهجات
العربية ،فلو اعتّب النحاة معيار الفصاحة ٔتا ورد ُب القراءات القرآنية ا١تتواترة ،ألف القراء اشًتطوا
موافقتها للغة ولو بوجو ،وألف ا﵁ تعأب أنبأنا عن قرآنو أنو عريب مبُت١ ،تا كاف التمايز بُت القراءات
وىذا يسلمنا إٔب نتيجة عملية ُب دراسة القاعدة النحوية النظرية وفروعها التةبيقية ،حيث يقل التأويل
يقل أيضا الشذوذ عن القاعدة ،ألف ا١تسموع من القراءة القرآنية معموؿ بو ومنصوص على
وبو ّ
فصاحتو.
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 تع ّد أصوؿ النحو البصري وقواعده العقلية ىي العمدة وا١تعتمد ُب الًتجيح بُت القراءات القرآنيةرد الكثَت من القراءات القرآنية ا١تتواترة وأبعدىا
ا١تتغايرة إعرابا عند ابن األنباري ،ولذلك نبلحظ أنو ّ
عن األفضلية لكونا تتعارض مع مذىب البصريُت ،1كما رأينا ُب إعرابو لقولو تعأبَّ ﴿ :ما فَػ َعلُوهُ إالَّ
ِ
رجح الرفع ُب (قليل) على النصب مع العلم أف النصب قراءة متواترة ،وىي قراءة
يل ّْم ْنػ ُه ْم﴾ حيث ّ
قَل ٌ
ابن عامر ،وكل ذلك من أجل التقيّد بأصوؿ ا١تذىب البصري كما قدمنا.
ثالثا -قبوؿ القراءة واعتمادىا واعتبارىا سنة متبعة:
-1قبوؿ ابن األنباري القراءات والدفاع عنها:
من ا١تواقف ا١تعتّبة عند ابن األنباري ُب تعاملو مع القراءات القرآنية إعرابا وتوجيها اعتماده على
القراءة القرآنية ،واعتبارىا سنة متبعة ،2وينص على أف الواجب اتباع ما ورد ُب القراءات ،ويرفض
3
موقف من ٓب يعمل بالقراءة القرآنية أو يقوؿ بعدـ جواز القراءة هبا أو عدـ االحتجاج هبا.
واٟتقيقة أف ىذا ا١توقف من القراءات موقف مشرؼ لو ،إذ يعد اعتبار القراءة سنة متبعة ىو
منهج النحاة األثريُت األوائل أمثاؿ ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي ،ويونس بن حبيب ،وابن فارس ،وعبد
ا﵁ بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي ،وعيسى ابن عمر الثقفي ،ونظرا للقوة العقلية اليت ٘تيّز هبا ىؤالء
النحاة ،من حيث وضعهم للقواعد ،ودقة استقراءىم لكبلـ العرب ،واعتمادىم القياس ُب ٗتريج
الفروع عن األصوؿ ،ومع ذلك اٗتذوا القراءة معلما أساسيا ُب ٖتديد وجهة القاعدة النحوية العربية.
واعتبار ابن األنباري القراءة سنة متبعة ،موقف شجاع حاوؿ من خبللو أف يعود بالنحو العريب
إٔب األصل األوؿ الذي كاف سببا ُب وجوده ونشأتو ،وىو وضع قاعدة تضبو اللساف عند التعامل مع
النص القرآين معاملة صحيحة ،وتبلوتو على الوجو الذي أنزلو ا﵁ بو وقراءتو وفق ما قرأه الرسوؿ
الكرًن  والصحب الكراـ رضي ا﵁ عنهم ،وفهمو على وفق سنن العرب ُب الكبلـ دوف صنعة
عقلية ،وال أدلة منةقية ،وال أقيسة جدلية تبعد النحو من ىدفو اللساين وىو خدمة القرآف إٔب خدمة
الفلسفة وعلم الكبلـ.

 - 1وىذا نبلحظو كثَتا ُب كتاب اإلنصاؼ عندما يكوف دليل ٨تاة الكوفة قراءة قرآنية ،فَتَدىا وال يقبلها ٍب يؤو٢تا ،وىو ُب كتاب
يرجحها ،ينظػر مػثبل :البيػاف ،31/2 ،واإلنصػاؼ
البياف أثناء إعراب القراءة يشَت لقواعد البصريُت ،ومذىبهم ُب ا١تسألة وغالبا ما ّ
.418/1
 - 2البياف.268/2 ،
 - 3ينظر :اإلنصاؼ.622/1 ،
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وكم وددت أف يَكْثر مثل ىذا ا١توقف عند ابن األنباري ،وينزع رداء التفكَت ا١تنةقي العقلي
ونص
والتقيد ا١تذىي البصري ،ليكوف ٣تتهدا مةلقا ُب النحو ،ويقبل القراءة ويعتّبىا سنة متبعةّ ،
جيب االنقياد إليو لغة كما ينقاد إليو داللة ومعٌت وحكما ،فإذ كاف الفقهاء أخذوا منو حكما
شرعيا1وعلماء اللغة وا١تعاجم أخذوا منو داللة معجمية ،2فلِم ٓب يأخذ ابن األنباري من القراءة
اٞتر.
القرآنية حكما ٨تويا يكوف دليلو ما ورد فيها من معٌت إعرايب للرفع أو النصب أو ّ
3
ٕترد من التّقيّد ا١تذىي واستسلم للقراءة ١تا خالفص قواعد
وقد رأيص بعض النحاة البصريُت ٦تن ّ
البصريُت فكانص أحكامو النحوية قويّة ال تعارض بينها وأدلتو قرآنية ال شبهة فيها وال شذوذ ،وىذا
أل ّف النحوي إذا كاف دليلو من القرآف فإنو يكسب قاعدتو قوة ،ويكوف رأيو وتوجيهو النحوي أكثر
نص لغوي ال يأتيو الباطل ُب حكمو
قبوال واعتمادا ،ألف تأسيسو ُب التقعيد والتأصيل بٍُت على ّ
وأصلو ولفظو ومعناه.
 -2قبوؿ القراءات والدفاع عنها في كتاب البياف:

حىت نبلحظ ىذا ا١توقف عمليا عند ابن األنباري ،وىو اعتباره القراءة سنة ،وذلك أثناء اإلعراب

أود أف أقف مع ٚتلة من النماذج اإلعرابية4من كتاب البياف تكوف من باب التأكيد ١تا أثبتو
والتوجيوّ ،
لو حوؿ ىذا ا١توقف.

 - 1نقرأ ُب كتب الفقو اإلسبلمي ،والتفسَت الفقهي أحكاما شرعية كاف دليلها ما وجد ُب القراءات القرآنية ا١تيتلفة إعرابػا ،وبػٍت
على معاين القراءات أحكاـ شػرعية ُب بػاب العبػادات ،وا١تعػامبلت ،واألحػواؿ الشيصػية ،ينظػر :اٞتػامع ألحكػاـ القػرآف ،القػرطي
 ،88/3وأثر القراءات ا١تتواترة ُب الرسم واألحكاـ الشرعية٤ ،تمد حبش ،ص.306
 - 2أ َسس علماء ا١تعاجم الكثَت من ا١تعاين اللغويػة والدالليػة بنػاء علػى مػا ورد ُب القػراءات القرآنيػة ،ينظػر مػادة "طهػر" ُب :لسػاف
العرب ،ابن منظور" ،404/1 ،ومادة"ضيف" ،102/2وهتذيب اللغة ،األزىري ،مادة "ٚتل".41/22 ،
 - 3ومن أمثاؿ ىؤالء أبو حيافُ ،ب إعرابو للقراءات القرآنية ا١تتواترة خاصة ،فكثَتا ما يستسلم ١تعٌت القراءة بل ويرد على البصريُت
ُب تضعيفهم القراءة ،أو تلحُت القػارئ ،ومواقػف ابػن مالػك أيضػا دالػة علػى عػدـ التقيػد بقواعػد البصػريُت ا١تيالفػة للقػراءة القرآنيػة
فقواعػػده ُب األلفيػػة والتسػػهيل ال تعػػارض بينهػػا ،وقلػػة الشػػذوذ ُب قواعػػده تعػػود لضػػبةو القاعػػدة وفػػق مػػا ورد مػػن قػراءات ٥تتلفػػة ُب
اإلعراب ،فالشواىد القرآنية كلّها دليل على القاعدة عنػد ابػن مالػك ،ينظػر :البحػر ا﵀ػيو ،644/1 ،وشػرح التسػهيل ،ابػن مالػك
 ،144/3وأصوؿ النحو عند ابن مالك ،خالد سعد شعباف ،ص.34
 - 4أشػػار الػػدكتور ٚتيػػل علػػوش ،والػػدكتور ٤تمػػد سػػآب صػػاّب فيمػػا كتبػػوه عػػن ابػػن األنبػػاري إٔب بعػػض ىػػذه اآليػػات دوف تفصػػيل
كعادهتما ،وكما أسلفنا ُب ذكر ا١تواقف السابقة ،وىذا جعلٍت أتوقف مع الشاىد وأدرسو دراسة وافيػة ليتضػح موقػف ابػن األنبػاري
وىو يدافع عن القراءات القرآنية ُب كتاب البياف دوف غَته من مصادره النحوية ،وقد رأيص أف أفصػل ُب بيػاف موقفػو اعتمػادا علػى
ما يُذ َكر ُب كتب اإلعراب ومعاين القرآف والتوجيو ،ينظر :ابن األنباري وجهوده ُب النحوٚ ،تيل علوش ،ص ،121وأصوؿ النحو
ُب فكر ابن األنباري ،ص.122
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ث َال تَػ َرْونَػ ُه ْم ﴾
أ -النموذج األوؿ :يتمثل ُب توجيهو لقولو تعأب ﴿:إِنَّوُ يَػ َرا ُك ْم ُى َو َوقَبِيلُوُ ِم ْن َح ْي ُ

ويبُت أنا مبنية ،وليسص معربة لسببُت مها:
ففي ىذه اآلية يتعرض إلعراب كلمة( :حيث) ّ

1

2

-األوؿ :كونا اقتةعص عن اإلضافة للمفرد فبل جيوز إضافتها إال للجمل.

الثاني :كونا أشبهص اٟترؼ واٟتروؼ مبنية.ٍب يبُت أ ّف بناءىا كاف على اٟتركة وليس على السكوف ،وأ ّف ُب بناءىا على اٟتركة سص لغات
ُب العربية ىي :الياء مع الضم والفتح والكسر ،والواو مع الفتح والضم والكسر.
حوثِ ،
حيثِ ،
حوث ،لييلص أف أفصح ىذه اللغات
حوثُ ،
حيثَ ،
حيثَ ،
فتكوف صور الكلمةُ ،
الضم فيقوؿ" :وبناؤىا على الضم أفصح اللغات ،وىي اللغة اليت نزؿ
ىي اليت كاف فيها البناء على ّ
هبا القرآف" ،3أالحظ ُب ىذا التوجيو أنو اعتمد لغة القراءة القرآنيةُ ،ب البناء على الضم إذ ٓب يرد
لفظ (حيث) ُب القرآف إال هبذه الصورة ،و٢تذا جعلو ابن األنباري مقياس الفصاحة ُب ىذه الكلمة.
ب-النموذج الثانيُ :ب التةبيقات النحوية ٢تذا النموذج ٧تد ابن األنباري يعتّب الوجو الصحيح ُب
إعراب اآلية إذا وجد ُب قراءة قرآنية ،ومن ٍب فهو يرفض بعض األوجو اإلعرابية اليت يقوؿ هبا بعض
القراء ،فلو كاف جائزا لثبص ووجد من قرأ بو ،ومن ىذا النوع ما
النحاة ،ويعلل رفضو بعدـ ٝتاعو من ّ
5
اؿ أَتَ ْستَْب ِدلُو َف الَّ ِذي ُى َو أَ ْدنَى بِالَّ ِذي ُى َو َخ ْيػ ٌر ﴾ُ 4ب ىذه اآلية
٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب﴿ :قَ َ
يقف ابن األنباري وقفة إعرابية مع لفظ (أدىن) ويبُت ما جيوز ُب معناه وما ال جيوز فهو يوجو اآلية
على معنيُت 6لػ ػػ( :أدىن) مها:
-األوؿ :أف يكوف (أدىن) ٔتعٌت أقرب ،فهي أفعل من الدنو وىو القرب.

الثاني :أف يكوف (أدىن) مأخوذ من الدوف ٔتعٌت أقل تقوؿ ىذا دوف ذاؾ أي أقل منو ،فهذا ماجيوز ُب أدىن من حيث ا١تعٌت.

 - 1األعراؼ ،اآلية.14 :
 - 2البياف.342 ،348/2 ،
 - 3البياف.342/2 ،
 - 4البقرة ،اآلية.62 :
 - 5حوؿ توجيو ىذه اآلية ومعرفة موقف النحاة مقارنة ٔتوقف ابن األنباري ُب إعراهبػا وتوجيههػا ،ينظػر :ا﵀ػرر الػوجيز ،ابػن عةيػة
 ،243/2ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،213/2 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.344/2 ،
 - 6البياف.84 ،86/2 ،
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جيوزه اعتمادا على عدـ
أما أف يكوف أدىن من الدناءة فهذا مستبعد عند ابن األنباري وىو ال ّ
وضح ذلك بقولو" :وال جيوز أف يكوف أدىن أفعل من الدناءة ،ألف
وجوده ُب القراءات القرآنية وقد ّ
القراء ،وقلب ا٢تمزة ألفا إمنا جيوز إذا سكنص
ذلك يوجب أف يكوف مهموزا ،وٓب يهمزه أحد من ّ
1
وانفتح ما قبلها ،وٓب يوجد ىا ىنا".
و٦تّا يدخل ُب اعتماد القراءات ُب التوجيو ،واعتبار ما ورد فيها فصيحا وما ورد ُب غَتىا رديئا
يوجو اآلية على ما ورد ُب القراءة اعتبارا
خاصة إذا ٓب يكن مسموعا عن العرب أوٓب يكن مشهورا فإنو ّ
وى ْم
أنا قرآف ،وأف القرآف أفصح الكبلـ ،ويتّضح لنا ىذا ا١توقف ُب توجيهو لقولو تعأبَ ﴿:وإِ ْذ يُ ِري ُك ُم ُ
إِ ِذ الْتَػ َق ْيتُم فِي أَ ْعينِ ُكم قَلِ ًيًّل ويػ َقلّْلُ ُكم فِي أَ ْعينِ ِهم لِيػ ْق ِ
وال َوإِلَى اللَّ ِو تُػ ْر َج ُع
ض َي اللَّوُ أ َْم ًرا َكا َف َم ْف ُع ً
ُ ْ َ
َُ ْ
ُ ْ
ْ
3
ور﴾ 2ففي ىذه اآلية يتناوؿ ابن األنباري ٣تيء الواو ُب اآلية مع ميم اٞتمعُ ،ب كلمة:
ْاأل ُُم ُ
وى ْم) ففي إيرادىا لغتاف إحدامها فصيحة واألخرى رديئة ،فيجعل ما ثبص ُب القراءة القرآنية
(يُِري ُك ُم ُ
فصيحا وىي اللغة اليت أرجعص الضمَت إٔب أصلو ،بعد أف كاف ٤تذوفا فيقوؿ" :وردت الواو مع ميم
اٞتمع مع ا١تضمر ،ألف الضمائر ترد ا﵀ذوفات إٔب أصو٢تا ،وقد جاء عن بعض العرب حذفها مع
4
الضمَت وىي لُغَيَة رديئة ،واللغة الفصيحة إثباهتا ،وىي لغة القرآف".
نبلحظو ُب ٗترجيو لغة اٟتذؼ ومع اعتبارىا واردة ُب كبلـ العرب ،فإنّو يقلل من شأف ىذه اللغة
عن طريق تصغَتىا ووصفها بالرداءة ،ويعلي من شأف لغة اإلثبات ويعتّبىا فصيحة ألف القرآف أنزؿ
موافقا ٢تا فوجد ُب كل القراءات القرآنية.

وجها من األوجو اٞتائزة ُب الكبلـ العريب ،عن طريق
ج-النموذج الثالث :فيو يُشعرنا أنو اختار ً
تزكيتو ٔتا ورد ُب القرآف الكرًن ،ويسكص عن الوجو اآلخر وال يذكر لو أي دليل أو شاىد ،ومن أمثلة
ِ
ص ُ ِ
ىذا النوع ما ٧تده أثناء إعرابو لقولو تعأب﴿:وَال تَػ ُقولُوا لِما تَ ِ
ب َى َذا َح ًَّل ٌؿ
ف أَلْسنَتُ ُك ُم الْ َكذ َ
َ
َو َى َذا َح َر ٌاـ﴾5حيث أف لفظ اللساف عند العرب جيوز تذكَته وتأنيثو ،فإذا ذُ ّكر ٚتع على ألسنة ،وإذا

 - 1البياف.84/2 ،
 - 2األنفاؿ ،اآلية.11 :
 - 3ينظػػر كػػبلـ ا١تفسػرين مػػن النحػػاة وا١تعػربُت حػػوؿ توجيػػو ىػػذه اآليػػة ُب :البحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،330/4 ،والتحريػػر والتنػػوير
الةاىر بن عاشور.14/20 ،
 - 4البياف.382/2 ،
 - 5النحل ،اآلية.226 :
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أُنّث ٚتُع على ألسن ،1وكل ما ورد ُب القرآف الكرًن بالتذكَت ،وىو ما يعلل بو ابن األنباري مذىبو
قائبل" :والقرآف أتى بالتذكَت" ،2فقد ذكر كبل من الوجهُت الواردين ُب اللساف ،ومع ذلك ّبُت لغة
القرآف وىي التذكَت ،وٓب يستشهد على لغة التأنيث ،وقد قاؿ الشاعر:
3
أو تلحج األلسن فينا ملحجا *"................... .
ينص صراحة على ذلك.
فدؿ ذلك أنو اعتمد لغة التذكَت وإف ٓب ّ
ُت أوجهاً إعرابية متعددة ُب اآلية الواحدة ،بناء على جوازىا ُب العربية ،أو يذكر قراءات
وقد يػُبَػ ِّ ُ
٥تتلفة ٍب يقوـ بإعراهبا وتوجيهها على مقتضى القواعد العربية وٕتده يلتمس لكل قراءة معٌت وىي
كلها أساليب ٥تتلفة العتماد القراءة واعتبارىا سنة متبعة.
واٟتقيقة أف ابن األنباري اعتٌت بالقراءات القرآنية اعتناء ال بأس بو من حيث اإلعراب ،فقد
اعتمد قراءات كثَتة ،واشتهر بتقليب الكبلـ على األوجو النحوية ا﵀تملة ،4خاصة إذا ورد ُب بعض
األوجو قراءة قرآنية ،5وعلى ىذا نثبص أف ابن األنباري ُب البياف كاف من أىم مواقفو من القراءات
القرآنية اعتمادىا ،واعتبارىا سنة متبعة ،وتوجيهها على أنا لغة فصيحة وردت ُب كتاب ا﵁ وىو
أفصح كبلـ.
تبُت ٕب أيضا أف ابن األنباري عندما ٓب ٗتالف القراءة القرآنية أدلة العقل وسلةاف الرأي
والذي ّ
نصا فصيحاً ،أما إذا خالفص القراءة القرآنية صريح القاعدة والقياس فهنا تكوف القراءة
أثبتها واعتّبىا ً
القرآنية ٤تل نقد و٘تحيص ومناقشة ،وىو ُب ىذا النقد يػُ ِّْبُز لنا مواقف أخرى ٥تتلفة ٘تاما على الذي
ذكرناه فيما تقدـ ،وىو الذي سنعرفو ُب ا١تبحث ا١توإب.

 - 1ينظر مادة "لسن" ُب :لساف العرب ،ابن منظور ،184/23 ،وتاج العروس ،الزبيدي.223/36 ،
 - 2البياف.82/1 ،
 - 3البيص للعجاج وىو بشةره ا١تذكور ُب :ديوانو ،12/1 ،وُب لساف العرب مادة "لسن" ،386/23 ،والعُت ،ا٠تليل بن أٛتد
الفراىيدي ،مادة "ٟتج" ،80/3 ،وورد بكاملو ُب كتاب األفعاؿ ،ونصو:
فالرجا
اٟتى نباكا ّ
أو تلحج األلسن فينا ملحجا * أو ينتحى ّ
والبيص على حسب ما تتبعص ٥تتلف ُب روايتو ونسبتو ،وأغلب علماء اللغة أثبتوا شةره ا١تذكور للعجػاج وبػو احتجػوا ُب معػاٚتهم
ينظر :كتاب األفعاؿ ،ابن اٟتداد ،168/1 ،وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.131/2 ،
- 4ينظر :أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية ،فاضل صاّب السامرائي ،ص.168
 - 5ينظر :البياف.332/2 ،
111

المبحث الثالث :نقد ابن األنباري للقراءات القرآنية
عرض ابن األنباري كغَته من النحاة وعلماء العربية ،وكذا مفسري القرآف ومعربيو لنقد القراءات
تّ
استَ ْي َدـ طرقا ومصةلحات ٥تتلفة وعليو سأبُت ُب ىذا ا١تبحث
القرآنية ،وتباين نقده للقراءات ،و ْ
ا١تقصود بنقد القراءات القرآنية ،وأوضح كيف استيدـ معربو القرآف الكرًن النقد ،موضحا أقسامو
وصوره عند ابن األنباري وكيف انتقد القراءات القرآنية أثناء إعرابو للقرآف ،وتوجيهو للقراءات ُب
كتاب البياف مع التحليل آلرائو النقدية ا١تستيلصة من النماذج اإلعرابية.
أوال -النقد مفهومو وصور استخدامو عند النحاة ومعربي القرآف:

 -1مفهوـ نقد القراءات:
أ-لغة :النقد يةلق ويراد بو ُب اللغة العربية معاف كثَتة أمهها:

1

 القبض وعدـ التأخَت ُب تقدًن النقود وىو خبلؼ النسيئة ،تقوؿ اشًتيص السلعة ونقدت بائعهاأي أعةيص لو ٙتنها نقدا ،فانتقدىا أي قبض واستلم نقودىا ،وعلى ىذا ا١تعٌت ورد حديث جابر ابن
عبد ا﵁ ١تا باع إٔب رسوؿ ا﵁ ٚ تلو ُب السفر واشًتط عليو ركوبو حىت يصل قاؿ. .":فلما قدمنا
2

أتيتو باٞتمل ونقدين ٙتنو".
3
ت فَُبلنًا إِذا نَاقَ َشْتوُ ُِب األَمر".
 النقد ا١تناقشة تقوؿ ناقدتو أي ناقشتو ،قاؿ ابن منظور" :وناق ْد ُ يأٌب النقد ُب اللغة ٔتعٌت النظر ُب الشيء والتدقيق والتمييز بُت ا﵀اسن وا١تساوئ ُب رؤية األشياءمن أجل بياف حقيقتها بعد التأمل والتقليب ،تقوؿ نقدين فبلف وانتقدين ،أي أبدى رأيو ُب موقفي أو
َاس ال َش ْو َؾ فِ ِيوَ ،وُى ُم
ُب كبلمي ،وعلى ىذا ا١تعٌت ورد قوؿ أيب الدرداء رضي ا﵁ عنوَ :
"وَرقًا َكا َف الن ُ
وؾ4".ومعٌت "نقدهتم نقدوؾ" أي:
الْيَػ ْوَـ َش ْو ٌؾ ال َوَر َؽ فِ ِيو ،إِ ْف تَػَرْكتَػ ُه ْم َٓبْ يَػْتػ ُرُكو َؾَ ،وإِ ْف نَػ َق ْدتَػ ُه ْم نَػ َق ُد َ

 -1ينظػػر مػػادة "نقػػد" ُب :لسػػاف العػػرب ،ابػػن منظػػور ،116/3 ،وتػػاج العػػروس ،الزبيػػدي ،130/2 ،وتػػاج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة
اٞتوىري.414/1 ،
 - 2اٟتديث أخرجو البياري ُب صحيحو ،باب إذا اشًتط البائع ظهر الدابة إٔب مكاف مسمى جاز ،282/3 ،ومسلم باب بيع
البعَت واستثناء ركوبو.2112/3 ،
 - 3لساف العرب" ،نقد".116/3 ،
 - 4ىذا اٟتديث أورده مالك ُب ا١توطأ موقوفا أليب الدرداء ،فهو من باب قوؿ الصحايب ،باب النوادر ،ص ،312وأورده الةّباين
ػوؾ" ينظػػر :ا١تعجػػم الكبػػَت
وؾَ ،وإِ ْف تَػ َػرْكتَػ ُه ْم َٓبْ يػَْتػُرُكػ َ
ُب ا١تعجػػم الكبػػَت حػػديثا عػػن أيب أمامػػة البػػاىلي ،بلفػػظ " ...إِ ْف نَاقَػ ْدتَػ ُه ْم نَاقَػ ُػد َ
الةّباين.216/8 ،
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تكلَمص ُب حقهم ما ىو حق ،وتعرضص بأحوا٢تم وميَزت بُت حقهم وباطلهم فعِْبتَهم قابلوؾ ٔتثل
1
ذلك.
2
اح ًدا و ِ
ِ
ِ
اح ًدا ٔتنقاره
الةائر اٟتَ َ
ب يَػْنػ ُق ُده ،إذا َكا َف يَػ ْل ُقةُو َو َ
 نقد ٔتعٌت انتقى واختار ،ومنو قو٢تم نػَ َق َد ُأجود العرب انتقادا
يش َ
كأنو خيتار اٟتب ويأخذه ،وعلى ىذا ا١تعٌت جاء ُب قوؿ الفارايب" :كانص قر ٌ
لؤلفصح من األلفاظ وأسهلها على اللساف عند النةْق وأحسنها مسموعا 3".وانتقاد األلفاظ ىو
اختيارىا ألف قريشا كانص ٗتتار من كبلـ قبائل العرب4الفصيح من كبلمهم وتًتؾ ا١تذموـ وا١تستقبح.
وعليو فالنقد ىو التمييز بُت األشياء وا١تناقشة من أجل الوصوؿ إٔب حقيقة أو حكم والنظر
والتمحيص ُب األشياء بغية الوصوؿ إٔب حقيقتها ،واختيار ما كاف متماثبل أو متجانسا ْتيث يفضل
بعضو على بعض كاختيار اٟتب عند الةائر ،واختيار قريش ألفصح ألفاظ العرب.

5
يعرؼ عند القراء ،وٓب
ٓب
اءات
ر
الق
نقد
مصةلح
أف
ب-اصطًّلحا :تشَت الدراسات القرآنية ا١تعاصرة
ّ

يبُت معناه ُب كتب القراءات القرآنية ،ولكن مفهومو يستنتج
يوضع ٢تذا ا١تصةلح مفهوـ جامع أوح ّد ّ
من خبلؿ كبلمهم ا١تتعلق باٟتكم على القراءات القرآنية فيعرؼ نقد القراءات بأنو" :فحص القراءات
والنظر ُب وجوىها من حيث اإلسناد والرسم واللغة واختيار ما ىو أفصح وأوضح واٟتكم عليها
للتمييز بُت ما ىو متواتر ُب النقل وما ىو شاذ ُب الرواية ،وبياف ما ىو أقرب ُب اإلعراب وا١تعٌت
6
وأفشى ُب اللغة ،وما ىو ضعيف ُب اللغة الشاذة القليلة".
وعليو فنقد القراءات حسب ىذا التعريف من معانيو اٟتكم على القراءات والتميز بينها من
حيث تقويتها ،وذلك باختيارىا والدفاع عن وجوىها ا﵀تملة إعرابا ،أو تضعيفها وردىا وعدـ قبو٢تا.
 -2استخداـ النقد عند النحاة ومعربي القرآف:

استيدـ علماء العربية وعلماء القراءات القرآنية ومعربو القرآف مصةلحات وتعبَتات للداللة
على نقد القراءة ،وذلك من حيث اختيارىا والدفاع عنها أو من حيث إنكارىا وردىا وتضعيفها
 - 1ينظر :النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر ،ابن األثَت.201/4 ،
 - 2النهاية ُب غريب اٟتديث واألثر ،ابن األثَت ،201/4 ،وتاج العروس ،الزبيدي.130/2 ،
 - 3ينظر :ا١تزىر ُب علوـ اللغة وأنواعها ،السيوطي.264/2 ،
 - 4ينظر :الصاحي ُب فقو اللغة العربية ،ابن فارس ،ص.13
 -5ينظ ػػر :قواع ػػد نق ػػد الق ػراءات القرآني ػػة دراس ػػة نظري ػػة تةبيقي ػػة ،عب ػػد الب ػػاقي ب ػػن عب ػػد الرٛت ػػاف سيس ػػي ،ص ،12وينظ ػػر :م ػػنهج
االحتجاج للقراءات القرآنية عند أيب علي الفارسي ،عبد الرٛتاف معاشي ،ص.341
 -6قواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تةبيقية ،عبد الباقي بن عبد الرٛتاف سيسي ،ص.12
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وأىم ىذه ا١تصةلحات ىي:

1

أ -مصطلحات الرد:
 غلو وىم ٟتن ال جيوز.ٟ -تن ال ٖتل القراءة بو.

ب -مصطلحات التضعيف والرد:
 لفظ الضعف ،كقو٢تم قراءة ضعيفة أو وجو ضعيف أو لغة ضعيفة... خةأ ُب العربية. شاذة خارج عن القياس. -التعبَت بالنكراف ،كقو٢تم وأنكر بعض النحاة قراءة النصب أو الرفع...

ج -مصطلحات اعتماد القراءة واختيارىا:

 لفظ االختيار ،كقو٢تم واالختيار عندي أو خيتار من القراءات. وجو القراءة عندنا. وىذا الوجو أكثر القراء عليو. وىي قراءة العامة أو قراءة الناس. أفضل الوجهُت. ىذا الوجو ىو اٞتيد.وقد وردت ىذه ا١تصةلحات ُب كتب التفسَت اللغوي للقرآف الكرًن اليت فسرت اآليات القرآنية
اعتمادا على إعراهبا وتوجيو قراءهتا ،2كما وردت ُب كتب معاين القرآف3ووردت أيضا ُب مصادر
إعراب القرآف.4
 - 1ينظر مصةلحات العلماء لنقد القراءات ُب :قواعد نقػد القػراءات القرآنيػة دراسػة نظريػة تةبيقيػة ،عبػد البػاقي بػن عبػد الرٛتػاف
سيسي ،ص 414وما بعدىا ،والقراءات القرآنية وإشكالية النقد قراءة ُب كتاب السبعة البن ٣تاىد٤ ،تمد اٟتسن ميلةػافْ ،تػث
منشور ُب ٣تلة الساتل٣ ،تلة علمية ٤ت ّكمة تصدر بصورة فصلية عن جامعة مصراتة – ليبيا -ص.42
 -2ينظػػر مػػثبل :جػػامع البيػػاف ،الةػػّبي ،166/1 ،411/2 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة ،242 ،80/1 ،116/2 ،والكشػػاؼ
الز٥تشري.330 ،18/2 ،
 - 3ينظر مثبل :معاين القرآف ،الفراء ،164 ،100 ،213/2 ،ومعاين القرآف ،األخفش.344 ،86/2 ،
 - 4ينظر مثبل :إعراب النحاس.224/1 .313 ،31/2 ،
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 -3استخداـ نقد القراءات عند ابن األنباري:
انتقد ابن األنباري القراءات القرآنية إجيابا وسلبا وحيادا ،أثناء إعرابو وتوجيهو ُب كتاب البياف
فأحيانا ينتقد القراءة بتضعيفها أو تضعيف الوجو النحوي للغة اليت جاءت هبا القراءة ،وأحيانا
يضعف القراءة ويةعن ُب القارئ ،فيصفو باللحن أو الوىم أو الغلو أو قلة الدراسة1و٨تو ذلك من
األوصاؼ الدالة على التضعيف ،وأحيانا يقف ُب صف القراءة مدافعا عنها مّبزا وجوه صحتها
منتقدا للنحاة ا١تنكرين لبعض القراءات ،ومرة أخرى يعرب القراءة ويوجهها ويستدؿ ٢تا من كبلـ
العرب ،فيكوف نقده للقراءة دوف تضعيف وال تقوية ،فينقل ما يذكره النحاة من إعراب وكفى ويلتزـ
اٟتياد التاـ أثناء التوجيو.
ثانيا -أقساـ النقد وأنواعو عند ابن األنباري في كتاب البياف:

بعد تأملي ودراسيت للمواضع اإلعرابية اليت كانص ٤تل توجيو للقراءات القرآنية ُب كتاب البياف
تبُت ٕب أف أقساـ النقد عند ابن األنباري ُب كتاب البياف ال ديكن أف ٗترج عن األقساـ واألنواع
ّ
2
الثبلثة اآلتية:

 -1النقد اإليجابي للقراءات القرآنية في كتاب البياف:

يقصد بو التمييز بُت القراءات وٗتريج األوجو اإلعرابية ٍب نقدىا واٟتكم عليها من الناحية
اإلجيابية ،وذلك باعتبار وجو القراءة صحيحا متماشيا مع اللغة العربية ومقاييس النحو ،أو ٗتريج
القراءة على أنا وافقص اللهجات العربية غَت ا١تشهورة أو الدفاع عن القراءة ،واإلنكار على من
وح َكم بعدـ صحتها ُب العربية ،وحىت نثبص النقد اإلجيايب البن األنباري البد من الوقوؼ
ضعفها َ
على مناذج إعرابية تؤكد لنا ذلك وىي كما يأٌب:

 - 1ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ص.111
 - 2أذكر ىنا أف الدكتور ٤تمد سآب صاّب تعرض إٔب اٟتديث عن نقد القراءة عند ابن األنباري ولكنػو ذكػر قسػمُت مهػا :النقػد
اإلجيايب والنقد السلي ،واعتّبمها لوحدمها دوف غَتمها ُب النقد عنده ،ولعل الذي جره إٔب ذلك ىو عدـ ٗتصصو ُب دراسة كتػاب
البياف ،بل كاف يعتمد على مواقف من كتابات ابن األنباري مػن مصػادره النحويػة ا١تيتلفػة ،واٟتقيقػة الػيت وصػلص إليهػا ُب دراسػيت
واليت تعّب عن مواقفو الرئيسية من القراءات القرآنية ُب النقد ،ىي ا١تواقف الثبلثة اليت ذكرهتا ،ومن أبرزىا النقد اٟتيادي ،وقد اتضح
ُب كت ػاب البيػػاف وضػػوحا جليػػا ألنػػو الكتػػاب الوحيػػد الػػذي يعػػّب عػػن الوجهػػة اٟتقيقػػة للق ػراءات القرآنيػػة عنػػد اب ػن األنبػػاري باعتبػػاره
يتعامل مع النص القرآين بقراءاتو ا١تيتلفة بصفة مباشرة١ .تعرفة ما ذكره ٤تمد سآب صاّب ينظر :أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري
ص.124
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أ-النموذج األوؿ :من األمثلة اليت نقف عليها ُب كتاب البياف عند ابن األنباري وىو يدافع عن
ادا ْاألُولَى ﴾1فقد قرأ نافع َوأَبُو
القراءات القرآنية ما تعرض لو ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿:وأَنَّوُ أ َْىلَ َ
ك َع ً
وم ِة
وب ُِبَ ( :ع ًادا ْاأل َ
ُؤب) بَِإ ْد َغ ِاـ التَػْن ِوي ِن ُب البلـ ونَػ ْق ِل َحَرَك ِة ا ْ٢تَْمَزةِ الْ َم ْ
َع ْم ٍرو َوأَبُو َج ْع َف ٍرَ ،ويَػ ْع ُق ُ
ض ُم َ
بَػ ْع َد حذفها إٔب َ
ؤب) 2وُب توجيو ىذه اآلية أنكر بعض النحاة العرب 3قراءة
البلِـ قَػْبػلَ َها ْتيث تقرأ( :لُ ُ

اإلدغاـ ا١تروية عن نافع وأيب عمر ،4ومها من القراء السبعة ،حيث ٟتن بعضهم ىذا الوجو ،واعتّبه
غَت جائز ُب العربية ألنو ال جيوز إدغاـ ساكنُت ،فيما أصلو السكوف ،ألف البلـ أصلها السكوف
والتنوين ساكن واٞتمع بُت الساكنُت ٦تتنع ُب العربية ،وقد شدد ٤تمد بن اليزيد إنكاره على أيب
عمرو ،ووصفو باللحن قائبل" :ما علمص أف أبا عمرو بن العبلء ٟتن ُب صميم العربية ُب شيء من
5
ِ
ك عاداً ْاألُؤب6".إال أف أغلب النحاة خرجوا ىذه القراءة على
ك" وُب َوأَنَوُ أ َْىلَ َ
القرآف ّإال ُب "يػُ َؤِّده إِلَْي َ
أنا لغة قليلة غَت شائعة ،فإف األؤب مثل األٛتر ،فإذا خففص حركة ا٢تمزة وذلك بإلقاء حركتها على
7
الساكن ،الذي ىو البلـ جاز وجهاف ُب العربية مها:
حرؾ البلـ
الوجو األوؿ :وىو األكثر استعماال وعليو القياس ،أف تُػ ْل ِق َي حركة األلف على البلـ فتُ ِّ
وتُػْب ِقي ألف الوصل وال ٖتذفها فتقوؿ" :اَٟتَ ْم ُر" لكوف حركة البلـ عارضة.
ألف الوصل ،لتحريك ما بعدىا.
الوجو الثاني :أف تقوؿَٟ " :تْ َم ُر" ،فتحذؼ َ

 - 1النجم ،اآلية.40 :
ُ - 2ب عادا األؤب أوجو كثَتة للقػراءة عنػد نػافع بروايػة ورش وقػالوف ،حيػث ورد عػن قػالوف عػن نػافع َمهْػ ِز الْ َػوا ِو الَ ِػيت بػَ ْع َػد ال َػبلِـُ ،ب
إحػدى طرقػو بروايػة ا١تغاربػة ،حػوؿ أوجػو قػراءة عػػادا األؤب ،واخػتبلؼ القػراء ،ينظػر :النشػر ،ابػن اٞتػزري ،120/2 ،والسػبعة ،ابػػن
٣تاىد ،ص ،624وشرح ا٢تداية ،ا١تهدوي ،40 ،32/2 ،والبدور الزاىرة ،عبد الفتاح القاضي ،ص.386
 - 3ومن النحاة ا١تنكرين ٢تذه القراءة ،أبو عثمػاف ا١تػازين ،وأبػو العبػاس ا١تػّبد ،ينظػر :حجػة القػراءات ،ابػن ز٧تلػة ،ص ،684وروح
ا١تعاين الػألوسي.62/21 ،
 - 4ينظر إنكار النحاة لقراءة نافع وأيب عمر ُب :إعراب القرآف ،النحاس ،142/1 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية ،108/4 ،والدر
ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.223/20 ،
ِ
ِ
ِ
ِ
 - 5يشَت إٔب قراءتػو قولػو تعػأب" :وِمػن أ َْى ِػل الْ ِكتَ ِ
ػك"
ػك َوِمػْنػ ُه ْم َم ْػن إِ ْف تَأْ َمْنػوُ بِػدينَا ٍر َال يُػ َؤِّده إِلَْي َ
ػاب َم ْػن إِ ْف تَأْ َمْنػوُ بِقْنةَػا ٍر يػُ َػؤِّده إِلَْي َ
َ ْ
[آؿ عمػراف ،اآليػػة]244 :حيػػث قػرأ يػػؤده بإسػػكاف ا٢تػػاء ،ينظػػر :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،122والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري304/2 ،
وسراج القارئ ا١تبتدئ وتذكار ا١تقرئ ا١تنتهي ،ابن القاصح ،ص ،16اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة٤ ،تمد علي الضباع ،ص.20
 - 6إعراب القرآف ،النحاس.142/1 ،
 - 7ينظػػر :ا٠تصػػائص ،ابػػن جػػٍت ،23/3 ،وشػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش ،144/4 ،و٘تهيػػد القواعػػد بشػػرح تسػػهيل الفوائػػد ،نػػاظر
اٞتيش.4044/20 ،
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وعليو يصح قولنا على ا١تشهور والغالب ،من ٟتمر بفتح النوف اللتقاء الساكنُت ،وفلحمر ْتذؼ
البلـ ُب حكم السكوف فالتقى ساكناف فحذفص الياء اللتقاء الساكنُت ،كما يصح على
الياء؛ ألف ّ
اللغة القليلة ،غَت ا١تشهورة أف يقاؿ :من ٟتمر بإسكاف النوف فيدغم ُب البلـ وُب ٟتمر بإثبات الياء
وعلى الوجو الثاين من كبلـ العرب وردت قراءة أيب عمرو ونافع وأيب جعفر ويعقوب قاؿ ابن جٍت
ُؤب" على ىذه اللغة،
ك َع ًادا ْاأل َ
"وأَنَوُ أ َْىلَ َ
موجها ىذه القراءة" :وينبغي أف تكوف قراءة أيب عمروَ :
وىي قولك مبتدئًا :لؤب ،ألف اٟتركة على ىذا ُب البلـ أثبص منها على قوؿ من قاؿ" :اٟتمر" وإف
أيضا ُب
جائزا ،ألف اإلدغاـ وإف كاف بابو أف يكوف ُب ا١تتحرؾ فقد أدغم ً
كاف ٛتلها ً
أيضا على ىذا ً
1
وفر يا رجل وعض و٨تو ذلك ومثلو ما أنشده أبو زيد:
الساكن فحرؾ ُب شد ومد ّ
2
أرث الف وصلك أـ جديد"
أال يا ىند ىند بٍت عم ٍَت * ٌ
و٧تد االسًتاباذي ُب شرح شافية ابن اٟتاجب يستدؿ على الوجو الثاين ،بأنو جائز ولكنو قليل
اؿ :ا َٟتمر و َٟتمر ،وعلَى األَ ْكث ِر قِ
يلِ :م ْن
اب األ ْ
"وإِذَا ُخف َ
َٛتَ ِر فَػبَػ َقاءُ َمهَْزةِ البلَِـ أَ ْكثَػ ُر ،فَػيُػ َق ُ ْ َ َ ْ َ َ َ
ِّف بَ ُ
فيقوؿَ :
َ َ
وف وفِلَحم ِرِْ ،ت ْذ ِ
ِ
ؤب 3".وقاؿ الز٥تشري ُب ا١تفصل:
ؼ الْيَاءَ ،و َعلَى األَقَ ِّل َجاء َع َادل َ
َٟتْ َم ِر ،بَِفْت ِح الن َ ْ َ َ
4

"فقالوا ٟتمر وأٟتمر ومثل ٟتمر عاد لؤب ُب قراءة أيب عمرو".
وعليو فالنحاة العرب ٛتلوا ىذه القراءة على أنا لغة غَت فاشية عند العرب ،وأف ىذا الوجو جائز
عندىم ،ولكنو قليل االستعماؿ وديكن القوؿ أف علماء العربية وقفوا من ىذه القراءة ُب نقدىا موقفُت
فلحن القارئ ،واعتّب القراءة ٥تالفة للعربية كما فعل أبو العباس ا١تّبد ،وأبو
٥تتلفُت ،فريق نقدىا سلبا ّ
عثماف ا١تازين ،وفريق آخر أجازىا واعتّبىا واردة على غَت ا١تشهور من كبلـ العرب ،وىو مذىب
7
ٚت ػهور الن ػحاة الػ ػعرب ك ػابن جٍت ،والز٥ت ػشري ،وابن عةية ،5والس ػمُت اٟت ػلي ،6وأبو علي الفارسي

 - 1البيص من الشواىد العربية على حذؼ مهزة الوصل وا٢تمزة اليت بعد البلـ ،وقد نسبو ابن جٍت إٔب أيب زيػد ،وكػذلك السػيوطي
ُب األشباه والنظائر ،42/2 ،وىو ببل نسبةُ ،ب حاشية شرح ابن عقيل على األلفية ،﵀ي الدين عبد اٟتميد ،ينظر :منحة اٞتليػل
على شرح ابن عقيل٤ ،تي الدين عبد اٟتميد ،241/2 ،وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.122/1 ،
 - 2ا٠تصائص ،ابن جٍت.23/3 ،
 - 3شرح شافية ابن اٟتاجب ،الرضي االسًتاباذي.42/3 ،
 - 4ا١تفصل ُب صنعة اإلعراب ،الز٥تشري ،ص.122
 - 5ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.108/4 ،
 -6ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.223/20 ،
 -7ينظر :اٟتجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي.138/6 ،
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2

وأبو البقاء العكّبي1وأجازه من النحاة ا١تتأخرين السيوطي.
وعلى رأي اٞتمهور سار ابن األنباري ُب إعراب القراءة وتوجيهها ،معتّبا صحتها ُب العربية
ومستشهدا ٢تا ٔتا استشهد بو اٞتمهور من قياس األؤب على األٛتر فقاؿ" :ووجو ىذه القراءة ،أنو قد
صح عن العرب ،أنم قالوا ُب األٛتر ( َٟتْ َمر) فاعتدوا ْتركة البلـ ،فحذفوا مهزة الوصل ،ولو كانص ُب
تقدير السكوف لكاف جيب أال ٖتذؼ ا٢تمزة ،فلما ابتدأوا هبا واستغنوا هبا عن مهزة الوصل ،دؿ على أف
حركة البلـ معتد هبا وإذا كانص معتدا هبا جاز إدغاـ التنوين فيها ألنو إدغاـ ساكن ُب متحرؾ3".فهو ُب
توجيهو للقراءة ٓب يلجأ إٔب تضعيفها أو ردىا أو إنكارىا ،وإمنا وجهها ٔتا ورد عن العرب وصح ُب
كبلمهم ،وا١تبلحظ عن ابن األنباري ُب ىذا التوجيو أنو اعتمد أسلوب اٞتدؿ ،فذكر مذىب ا١تنكرين
وبُت علة إنكارىم واليت تتمثل ُب عدـ جواز إدغاـ ساكنُت فيما أصلو السكوف وكانص حركتو عارضة ال
يعتد هبا.
ب-النموذج الثاني :من األمثلة اليت ديكن إدراجها ضمن دفاعو عن القراءات القرآنية وتقوية وجهها ُب
اح ل ََواقِ َ ﴾ 4فقد قرأ اٞتمهور (الرياح) باٞتمع وقرأ
العربية ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿:وأ َْر َسلْنَا ّْ
الريَ َ
ٛتزة وخلف وطلحة بن مصرؼ واألعمش وحيِت بن وثاب (الريح) باإلفراد ،5وأنكرىا بعض النحاة قراءة
(الريح) ،ألنا واحد وال تنعص ّتمع واعتّب من أفرد الريح ُب القراءة ٟتن 6والصواب جوازه ألف الريح ىنا
يح
الر َ
وإف كانص مفردة ُب اللفظ فهي ٔتعٌت اٞتمع قاؿ الةّبي" :وقرأه بعض ّقراء أىل الكوفة (و ْأر َس ْلنا ّ
لََواقِ َح) فو َحد الريح وىي موصوفة باٞتمع :أعٍت بقولو :لواقح وينبغي أف يكوف معٌت ذلك :أف الريح وإف
كل وجو ،وىبَص من كل مكاف ،فقيل:
كاف لفظها واحدا ،فمعناىا اٞتمع ،ألنو يقاؿ :جاءت الريح من ّ
لواقح لذلك فيكوف معٌت ٚتعهم نعتها ،وىي ُب اللفظ واحدة معٌت قو٢تم :أرض سباسب ،وأرض
7
أغفاؿ ،وثوب أخبلؽ وقاؿ الشاعر:
 - 1ينظر :التبياف ،العكّبي ،2222/1 ،واللباب ُب علل البناء واإلعراب ،العكّبي.142/1 ،
 - 2ينظر :األشباه والنظائر ،السيوطي.48/2 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.102/1 ،
 - 4اٟتجر ،اآلية.11 :
 - 5ينظػػر :النشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،302/1 ،واٖتػػاؼ فضػػبلء البشػػر ،الػػدمياطي ،ص ،316وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة344/3 ،
وجامع البياف ،الةّبي.81/24 ،
 - 6وىذا قوؿ أيب حاًب ،حيث اعتّب قراءة اإلفراد ٟتن وغلو ينظر :إعراب القرآف ،النحاس.342/1 ،
 - 7البيص ٣تهوؿ القائل وىو من شواىد علماء العربية على جواز وصف الواحد باٞتمع ،واٞتمع بالواحد ،ينظر :الصاحي ُب فقو
العربية ،ابن فارس ،ص ،261وا١تزىر ،السيوطي ،163/2 ،وشرح كتاب سيبويو ،السَتاُب ،124/3 ،وخزانػة األدب ،البغػدادي
 ،131/2وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.234/22 ،
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ِ
اؽ"1
ك ِمْنوُ التَػ َو ْ
أخ ْ
بلؽ * َشَر ِاذ ٌـ ْ
يض َح ُ
جاءَ الشِّتاءُ وقَميصي ْ

وقد سار أغلب ا١تعربُت 2للقرآف الكرًن على جواز نعص الواحد باٞتمع وعليو فبل معٌت ١تن أنكر
ضعف ىذه القراءة
القراءة وابن األنباري ُب إعرابو وتوجيهو ٢تذه القراءة  -قراءة اإلفراد -يرد على من ّ
أو أنكرىا ،واعتّب إنكارىم ال وجو لو فيقوؿ" :وقرئ وأرسلنا الريح لواقح" وأنكره بعضهم وال وجو
إلنكارىم ،ألف االسم إذا كانص فيو األلف والبلـ جاز أف يرد وا١تراد بو اٞتنس واٞتمع ،وال مانع دينع
َّ ِ
ِ
ص ِر إِ َّف ِْ
ين
وأف يكوف ا١تراد بالريح اٞتنس واٞتمع كقولو تعأبَ ﴿ :وال َْع ْ
سا َف لَفي ُخ ْس ٍر إَِّال الذ َ
اإلنْ َ
5
3
ك َعلَى أ َْر َجائِ َها﴾ 4أي ا١تبلئكة ،إٔب غَت ذلك من الشواىد اليت ال ٖتصى كثرة".
آمنُوا﴾ ﴿ َوال َْملَ ُ
َ
فابن األنباري ُب توجيهو ٢تذه القراءة اعتمدىا واعتّبىا واردة على ما وافق سنن العرب ُب
وبُت سبب اٞتواز وىو أف االسم إذا ٖتلى باأللف والبلـ جاز أف يكوف داال على
الكبلـٍ ،ب علّل ّ
اٞتنس وعليو فبل مانع أف يكوف اٞتنس واحدا ويراد بو اٞتمع أو اٞتمع ويراد بو الواحد ،كما ىو
معروؼ ُب ألفاظ األجناس ،مثل اإلنساف وا١تلك ،وقد مثل ابن األنباري من القرآف ونبّو على أف
الشواىد ُب ىذا الباب ال تعد لكثرهتا٦ ،تا يدلنا على أنو دافع عن القراءة بةريقة علمية دقيقة ،وبروح
إديانية انبثقص عن التمسك بالقراءة واحًتامها وعدـ جواز الةعن فيها أو ُب من قرأ هبا.
ج-النموذج الثالث :من القراءات القرآنية اليت دافع عنها ابن األنباري ،ووقف ضد النحاة ُب
توجيهها ،ما نقرأه ُب البياف وىو يوجو قولو تعأب﴿ :ما أَنَا بِم ِ
ص ِرِخ َّي﴾ 6فقد
ص ِرخ ُك ْم َوَما أَنْػتُ ْم بِ ُم ْ
ُ ْ
َ
قرأ اٞتمهور بفتح الياء الثانية كما ىو مثبص ،وقرأ ٛتزة ،واألعمش وحيي بن وثّاب وٚتاعة من التابعُت
ِ
ص ِرِخ ِّي) 7بكسر الياء ،وىذه القراءة ضعفها النحاة ووصفوىا بألفاظ ال تليق 8بقراءة متواترة
(ٔتُ ْ

 - 1ينظر :جامع البياف ،الةّبي ،81/24 ،ومعاين القرآف ،الفراء.84/1 ،
 - 2ينظر :إعراب القرآف ،النحاس ،342/1 ،والتبياف ،العكّبي.480/1 ،
 - 3العصر ،اآليات.3 ،1 ،2 :
 - 4اٟتاقة ،اآلية.24 :
 - 5البياف ،ابن األنباري.68 ،64/1 ،
 - 6إبراىيم ،اآلية.11 :
 - 7ينظػػر أوجػػو قػراءة ٔتصػػرخي وكػػبلـ القػراء حو٢تػػا ُب :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،361والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،128/1 ،واٖتػػاؼ
فض ػػبلء البش ػػر ،ال ػػدمياطي ،ص ،311واٟتج ػػة للق ػراء الس ػػبعة ،أب ػػو عل ػػي الفارس ػػي ،18/4 ،وج ػػامع البي ػػاف ،ال ػػداين2144/3 ،
واٟتجة ،ابن خالويو ،ص.103
 -8سبقص اإلشارة إٔب ذكر أقواؿ النحاة ونقدىم اٞتارح للقراءة ووصفها باللحن والضعف و٥تالفػة اإلٚتػاع ،وقػد وجػدت الػدكتور
عبد ا٠تالق عضيمة ،تعرض لنقدىم وعّب عن استيائو من سوء نقد النحاة للقراءة بألفاظ ال تليق ،وقد وجو القراءة وأحسن ٗترجيها
على الوجو الفصيح من كبلـ العرب ،ينظر :دراسات ألسلوب القرآف الكرًن ،عبد ا٠تالق عضيمة.310/20 ،
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مسموعة عن التابعُت ،الذين تلقوىا من الصحابة الكراـ ،وىؤالء أخذوىا من الرسوؿ  فهذا القدح
الذي وجهو علماء العربية ُب إعراهبم للقرآف يؤكد ىجومهم على قراءة متواترة ،ويعةي صورة للنقد
البلذع للقراءات القرآنية من طرفهم إنم ٓب يلتمسوا ٢تذه القراءة وجها وٓب يقدروا سندىا حق قدره
وٓب يتأملوا ُب أصلها ،ولو أنم دققوا النظر ُب أمرىا ،وْتثوا ُب أصلها لكاف خَتا ٢تم من الةعن ُب
القراءة وأقوـ لقواعدىم وأفضل لنقدىم وأحكامهم النحوية العقلية ا١تنةقية.
ومع ٘تسك ابن األنباري بالقياس وأحكاـ العقل ُب دراسة الظاىرة النحوية ،إال أين أجده ُب نقد
ىذه القراءة ٓب تأخذه موجة النقد البلذع اليت أرسلها النحاة معربو القرآف الكرًن ،بل وقف موقفا
معتدال ،واستيدـ الدليل العقلي ُب نقدىا وتوجيهها أحسن استيداـ٦ ،تا أنبأنا أف لو قدما راسية
ُب النحو ودراسة الكبلـ العريب م ّكنتو من أف يستيدـ األصوؿ القياسية العقلية ،وينقد القراءة القرآنية
نقدا إجيابيا حيسب لو ُب تاريخ إعراب القرآف الكرًن ،فلم يفرط ُب أصولو النحوية النظرية اليت
استيدمها النحاة ،وٓب يعب القراءة وٓب يلحنها وىو لعمري موقف حسن ونقد ٚتيل.
وقد رأيتو ُب البياف بعد توجيهو لقراءة اٞتمهور ،وىي (قراءة الفتح) ّبُت أ ّف ُب ياء اإلضافة لغتُت
هتجم على ىذه القراءة من النحاة واصفا إياىم
فتحا وإسكانا ٍب يأٌب لتوجيو قراءة الكسر معاتبا من ّ
ئ ُب القياس
بالوىم ،الذي نتج عن التسرع ُب النقد فيقوؿ" :وأما الكسر فقد قاؿ النحويوف :إنو رد ٌ
وليس كذلك ألف األصل ُب التقاء الساكنُت الكسر ،وإمنا ٓب يكسر الستثقاؿ الكسرة على الياء
ِ
ت
فعدلوا إٔب الفتح ،إالّ أنو عُدؿ ىاىنا إٔب األصل ،وىو الكسر ليكوف مةابقا لكسرة مهزة (إِ ِّين َك َف ْر ُ
ِٔتا أَ ْشرْكتُم ِ
أدؿ على ىذا من
وف) ألنو أراد الوصل دوف الوقف ،فلما أراد ىذا ا١تعٌت ،كاف كسر الياء ّ
َ ُ
فتحها ،وإمنا عاب من عاب ىذه القراءة ،ألنو توىم كسرة الياء بالباء ،على أ ّف كسرةَ ياء ا١تتكلم لغة
1
لبعض العرب حكاه أبو علي قةرب".
ونقده وتّبيره للقراءة القرآنية قراءة الكسر الثابتة عن األعمش وٛتزة وحيي ابن وثاب ،نقد مبٍت
2
على تأمل وحسن نظر وافقو عليو كثَت من النحاة القدامى وا١تعاصرين ،فمن القدامى ابن مالك
وأبو حياف 3والسيوطي ،4ومن ا١تعاصرين عبد ا٠تالق عضيمة 5وأٛتد ٥تتار عمر الذي اعتّب نقد ىذه
 - 1البياف ،ابن األنباري.44/1 ،
 - 2ينظر :شرح التسهيل ،ابن مالك ،183/3 ،وشرح األمشوين على األلفية.224/1 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀يو ،112/6 ،وارتشاؼ الضرب.2818/1 ،
 -4ينظر :مهع ا٢توامع ،السيوطي.430/1 ،
 - 5ينظر :دراسات ألسلوب القرآف الكرًن ،عبد ا٠تالق عضيمة.310/20 ،
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ٚتيعا كانوا ينقدوف القراءة ويقيسونا ٔتقاييسهم النحوية
القراءة وغَتىا طعنا وعدـ تورع فقاؿ" :فهم ً

ٚتيعا كانوا ال يتورعوف عن ٗتةئة القراءة سواء كانص سبعيو أو عشرية أو شاذة أو غَتىا ،وىم
وىم ً
نظَتا ،ال يتحرجوف عن ٗتةئة القراءة
ً
ٚتيعا كانوا ال يقبلوف القراءة إال إذا وجدوا ٢تا من كبلـ العرب ً
أو تلحينها إذا عجزوا عن فهمها أو توجيهها ،ال فرؽ ُب ذلك بُت من اشتغل بالقراءة إٔب جانب
1
النحو أو ٗتصص للدرس النحوي".
ومن خبلؿ عرض األمثلة السابقة يتضح ٕب أف ابن األنباري كاف إجيابيا ُب نقده للقراءات
القرآنية ،كما أف نقده اتصف بالعقبلنية والتأمل وابتعد عن التسرع ُب النقد ٦تا م ّكنو من الوصوؿ إٔب
ضعفها أو ٟتّنها غَته من النحاة.
السليم للقراءات اليت ّ
التوجيو ّ
وعليو أستنتج أنّو كلما كاف النحوي أكثر تأمبل للقراءة ،إال وجد سبيبل لتيرجيها وفق قاعدة
قياسية أو لغة من لغات العرب ،وىذا ألف األصل فيها القبوؿ والصحة إذ أف التواتر شرطو موافقة
العربية ،فكيف توافق العربية عند ابن ٣تاىد أو غَته ٦تن حكم بتواترىا وينتفي وجو العربية عند النحاة
2
فتوصف بأنا ضعيفة أو مرذولة أو ٥تالفة لئلٚتاع أو القياس أو ٨تو ذلك من األوصاؼ.
وابن األنباري ٓب يثبص على ىذا ا١توقف كثَتا ،وىو نقد القراءات إجيابيا ُب ٚتيع نقد القراءات اليت
ّبز لنا عند حكمو على
تعرض ٢تا ُب كتاب البياف ،وإمنا كاف لو نقد سلي ُب كثَت من األحياف يَ ُ
القراءة أو عند تعليقو عليها شأنو ُب ذلك شأف ٚتيع النحاة القياسُت العرب.
 –2النقد السلبي للقراءات القرآنية في كتاب البياف:

ٓب يكن النقد السلي للقراءة القرآنية ُب كتاب البياف بدعا أو خروجا عن ا١تألوؼ ُب النقد
النحوي ،وذلك بتضعيفها أو اٟتكم بشذوذىا ،أو ٥تالفتها لقياس النحاة ،وإمنا كاف عادة متبعة
وطريقة مألوفة ُب النقد عند النحاة العرب ،فأغلب النحاة ا١تتقدمُت ينقدوف القراءة سلبا ويعيبونا
قاؿ السيوطي" :كاف قوـ من النحاة ا١تتقدمُت يعيبوف على عاصم وٛتزة وابن عامر قراءات بعيدة ُب
العربية وينسبونم إٔب اللحن وىم ٥تةئوف ُب ذلك ،فإف قراءاهتم ثابتة باألسانيد ا١تتواترة الصحيحة اليت
ال مةعن فيها وثبوت ذلك دليل على جوازه ُب العربية 3".واٟتقيقة اليت البد من ذكرىا أف النحاة
ينقسموف ُب نقدىم للقراءات القرآنية من الناحية السلبية إٔب قسمُت:
 - 1البحث اللغوي عند العرب ،أٛتد ٥تتار عمر ،ص .32 ،30
 - 2ينظر :النقد السلي للقراءات القرآنية عند النحاة ُب :البحر ا﵀يو ،أبو حياف ،118/6 ،وإعراب القرآف ،النحاس368/1 ،
والتبياف ،العكّبي ،464/1 ،ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،242/3 ،والبحث اللغوي عند العرب ،أٛتد ٥تتار عمر ،ص.31
 - 3ينظر :االقًتاح ،السيوطي ،ص ،62وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.122
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 -القسم األوؿ :وىم من نقدوا القراءات سلبا ،وٓب يكن ىذا النقد بصورة واضحة ،ديكن وصفها

بالكثرة أو الصفة الغالبة ،وىذا القسم ديكن أف ندرج ٖتتو أغلب النحاة العرب ،1إذا استثنينا من ٓب
يعرؼ عنهم إال ا١تواقف اإلجيابية ُب التعامل مع القراءة القرآنية كأيب حياف أو ابن مالك.

 -القسم الثاني :وىو الذي يغلب عليو ُب نقده للقراءات التضعيف والرد عليها ،ووصفها باللحن

أو الشذوذ ،ومنهم الز٥تشري وابن األنباري ،2فأما الز٥تشري فهو معتزٕب 3حي ّكم أصوؿ ا١تعتزلة ُب نقد
النص بالعقل إذ العقل عندىم ىو السلةاف واٟتاكم ُب التمييز بُت األشياء 4فالذي حيسن ويقبح عند
ا١تعتزلة ىو العقل قاؿ الشهرستاين موضحا ما اتفقوا عليو من أصوؿ عقيدهتم  ...":واتفقوا على أف
أصوؿ ا١تعرفة ،وشكر النعمة واجبة قبل ورود السمع واٟتسن والقبح جيب معرفتهما بالعقل 5".وبالتإب
نقد القراءة القرآنية عند النحاة ا١تعتزلة ومنهم الز٥تشري ٤تكوـ بالعقل فإذا حكم العقل بصحتها
وحسنها القياس العقلي كاف نقدىا إجيابيا فتوصف بالصحة وتنقد باإلجياب وإذا خالفص العقل
ّ
والقياس ،فهي ضعيفة مردودة فتنقد سلبا.
وأما ابن األنباري فيمكن تّبير تصنيفو ضمن قائمة النحاة ا١تكثرين للتضعيف وذلك يعود إٔب
6
ما يأٌب:
 شدة إديانو بالقياس وولوعو بو وإنكار كل ما خالفو ألنو ديثل عنده عمدة النحو فقد قاؿ" :اعلم7
أف إنكار القياس ُب النحو ال يتحقق؛ ألف النحو كلو قياس".

 - 1أقوؿ أغلب ألنو ٓب يسلم من النقد السلي للقراءات إال القليل النادر ٦تن أشرت إليهم ،فقد نظػر النحػاة إٔب القػراء علػى أنػم
٨تاة مثلهم ،أو علماء اللغة وا١تتصفح ١تصادر النحو العريب وكتب التفسَت اللغوي يدرؾ ىذا ال ٤تالة.
 - 2ينقل ٤تمد سػآب صػاّب عػن أٛتػد ٤تمػد عبػد الرضػي ُب دراسػتو ا١توسػومة :مواقػف النحػاة مػن القػراءات القرآنيػة أنػو توصػل إٔب
نتيجة ُب ْتثو تتمثل ُب تصنيف ابػن األنبػاري والز٥تشػري مػن النحػاة ا١تكثػرين لتضػعيف القػراءات القرآنيػة ،ينظػر :أصػوؿ النحػو ُب
فكر ابن األنباري ،ص.122
 - 3يدؿ على ذلك ما ذكره أبو حياف عندما ناقش ابن عةية ُب تضعيفو قػراءة ٛتػزة ،وقػاؿ بػأف رد ىػذه القػراءة ال تليػق ْتالػو وال
ِِ
ِ ِ
ػَتا َمػا
بةهارة لسانو ،وإمنا ىي من أوصاؼ ا١تعتزلة كالز٥تشري فيقوؿَ ..." :و َج َس َارتُوُ َىذه َال تليػق إال با١تعتزلػة كالز٥تشػري ،فَإنَػوُ َكث ً
يَةْ َع ُن ُِب نػَ ْق ِل الْ ُقَرا ِء َوقَِراءَهتِِ ْم" ينظر :البحر ا﵀يو.400/3 ،
 - 4ينظر :العقل وفهم القرآف ،اٟتارث ا﵀اسي ،ص.231
 - 5ينظر :ا١تلل والنحل ،الشهرستاين.14/2 ،
 - 6ىذه األدلة مبنية على االستنتاج من خبلؿ دراسة كبلـ ابن األنباري ُب ١تع األدلة ،وما وظّفو من تةبيقات وأعاريب ُب كتابيو
اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ والبياف ُب غريب إعراب القرآف.
 - 7ينظر١ :تع األدلة ُب أصوؿ النحو ،ابن االنباري ،ص.95
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 تأثره بعلم اٞتدؿ إذ كاف اٞتدؿ عنده حيتم عليو مناقشة كل نص وكل ظاىرة بالعقل ،سواء كافالنص ٤تل النقاش من كبلـ ا﵁ كالقراءة القرآنية ،أو من كبلـ البشر ككبلـ العرب شعرا ونثرا والنقد
لكليهما جائز ُب علم اٞتدؿ.
 أف نقده بالتضعيف كاف نتيجة ا١تؤثرات الكبلمية ،1فقد أثر علم الكبلـ ُب لغة التأليف النحويوالعبارة النحوية لديو ،ومن ٍب كاف النقد النحوي والبحث اللغوي عنده قائم على األصوؿ الكبلمية
والعقلية ال على األصوؿ النقلية والسماعية ألف مبدأ األثر والسماع والنقل يقتضي التسليم واالتباع
ومبدأ اٞتدؿ وعلم الكبلـ؛ يقتضي مناقشة الكليات بالنقد والتحليل.
وبعد قراءٌب ا١تتأنية لكتاب البياف ودراسيت لكثَت من التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية ديكنٍت
أف أذكر مناذج إعرابية وتوجيهات ٨توية نقد فيها ابن األنباري القراءات سلبا ،وكاف بعضها قراءات
2
قرآنية متواترة ،توفرت على شرط العربية وصحة السند والرواية وذلك كما يأٌب:
ِ
السماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ضى أ َْم ًرا فَِإنَّ َما
ض َوإِذَا قَ َ
أ-النموذج األوؿ٧ :تده عند إعرابو لقولو تعأب﴿:بَد ُ
يع َّ َ َ
وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف ﴾ 3فقد قرأ (يكو ُف) بالرفع ٚتهور القراء كما ىو مثبص ،وقرأ ابن عامر وحده
يَػ ُق ُ
بالنصب ،4ف ػ (يكو َف) قاؿ ابن األنباري ُب توجيو ىذه اآلية رفعا ونصبا" :قرئ فيكوف بالرفع والنصب
وؿ ﴾ وقيل تقديره فهو يكوف ومن قرأ بالنصب
فمن قرأ بالرفع جعلو عةفا على قولو تعأب ﴿:يَػ ُق ُ
اعتّب لفظ األمر وجواب األمر بالفاء منصوب والنصب ضعيف 5".فهو ُب ىذا النقد يضعف وجو
يوجو بعد ذلك نقده السلي إٔب
القراءة الثابتة وىو النصب ،وىذا الوجو للقراءة منقوؿ بالتواترٍ ،ب ّ
القراءة ذاهتا ،وذلك أثناء تعليلو تضعيف وجو النصب فيقوؿ" :ألف كن ليس بأمر ُب اٟتقيقة ،ألنو ال
خيلوا قولو :كن إما أف تكوف أمرا ١توجود أو معدوـ ،فإف كاف موجودا فا١توجود ال يؤمر بكن ،وإف
كاف معدوما فا١تعدوـ ال خياطب ،فثبص أنو ليس بأمر على اٟتقيقة ،وإمنا معٌت كن فيكوف أي يكونو

 - 1ينظر :أثر العقيدة وعلم الكبلـ ُب النحو العريب ،مصةفى أٛتد عبد العليم ،ص.343 ،204
 - 2ينظر حوؿ بعض ىذه النماذج والتعليػق عليهػا ُب :أبػو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة ،فاضػل السػامرائي ،ص110
وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.111
 - 3البقرة ،اآلية.224 :
 - 4ينظر قراءة ابن عامر بالنصب الػيت خػالف فيهػا اٞتمهػور ُب :النشػر ،ابػن اٞتػزري ،110/1 ،والسػبعة ،ابػن ٣تاىػد ،ص268
واٟتجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي.103/1 ،
 - 5البياف.210/2 ،
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وؿ لَوُ ُك ْن فَػيَ ُكو ُف ،وبُت أف يقوؿ لو كن
ضى أ َْمًرا فَِإَمنَا يَػ ُق ُ
فيكوف ،فإنو ال فرؽ بُت أف يقوؿَ :وإِ َذا قَ َ
1
فيكوف ،فلهذا كانص ىذه القراءة ضعيفة".
فقد نقد القراءة نقدا سلبيا وذلك من خبلؿ وصفو ٢تا بالضعف ،بعدما ناقش أمر ا١توجود
وا١تعدوـ على طريقة ا١تتكلمُت ُب عرض ا١تسائل الكبلمية.

وؿ ﴾ 2فقد قرئ لفظ
ْح َّق أَقُ ُ
ب -النموذج الثاني :ويتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب﴿ :قَ َ
ْح َّق َوال َ
اؿ فَال َ
3

اٟتق األوؿ والثاين ُب اآلية الكردية بأوجو إعرابية ٥تتلفة كما يأٌب:
 قرأ ابن كثَت وأبو عمرو ،ونافع وابن عامر والكسائي :فاٟت َق واٟت َق بالفتح فيهما كما ىو مثبص ُبالنص وىي قراءة اٞتمهور.
 قرأ عاصم وٛتزة وخلف بالرفع ُب األوؿ والنصب ُب الثاين أي" :فاٟتق واٟت َق أقوؿ"ِ
 قَػَرأَ ابْ ُن َعبَ ٍش :بِالَرفْ ِع فِي ِه َما ،أي" :فاٟتق واٟتق أقوؿ"
اسَ ،وُ٣تَاى ٌدَ ،و ْاأل َْع َم ُ
اٟتق"
 قَػَرأَ اٟتسن ،وعيسىَ ،و َعْب ُد الَر ْٛتَ ِن بْ ُن أَِيب َٛتَ ٍاد َع ْن أَِيب بَ ْك ٍرِّ :تَِّرِى ْم ،أي:"فاٟتق و ِّ
ِّ
لقد وجو ابن األنباري وأعرب كل من قراءٌب الرفع والنصب ُب كلميت" :الحق" واستساغها ،وٓب

يعب أي قراءة منها وٓب يضعف أي وجو ،ولكنو ُب توجيهو لقراءة الكسر ،وىي مبنية على معٌت
القسم وإعماؿ حرؼ اٞتر ُب القسم مع اٟتذؼ كقولك :وا﵁ِ وا﵁ِ ألقومن ،وقولك ،وا﵁ِ ألفعلن و ِ
ا﵁
ّ
ألذىب ،وخيرج األوؿ على أنو ٣ترور بواو القسم والثاين معةوؼ عليو ،4ولكنو ٓب يقبل قراءة الكسر
ّ
وضعفها وحكم عليها بالشذوذ ُب االستعماؿ ،والضعف ُب القياس قائبل" :وىي قراءة شاذة ضعيفة
جدا ،قياسا واستعماال 5".وقد حكم بضعفها ُب القياس واالستعماؿ مع العلم أف سيبويو إماـ النحاة
6
خرجوا ىذه القراءة على معٌت حذؼ حرؼ اٞتر
بُت
ر
ا١تع
أغلب
و
،
عليو
يعًتض
ٓب
و
أجاز ىذا الوجو
ّ
 - 1البياف.212/2 ،
 - 2ص ،اآلية.81 :
 - 3ينظػػر أوجػػو قػراءة اآليػػة ُب :النشػػر ،ابػػن اٞتػػزري ،360/1 ،واٖتػػاؼ فضػػبلء البشػػر ،الػػدمياطي ،ص ،142واٟتجػػة ،أبػػو علػػي
الفارس ػػي ،88/6 ،واٟتج ػػة ُب الق ػراءات الس ػػبع ،اب ػػن خالوي ػػو ،ص ،304والبح ػػر ا﵀ ػػيو ،أب ػػو حي ػػاف ،244 ،246/2 ،وا﵀ ػػرر
الوجيز ،ابن عةية ،426/1 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.208/1 ،
 - 4ىكذا وجو أبو حياف قراءة من كسر اٟتق األوؿ والثاين دوف نقد سلي أو تضعيف ،فكل األوجو الواردة فيها ٦تا حيتملػو كػبلـ
العرب ،وقد وضح ذلك بقولو" :وملَ َيصو أَنَو أَعمل الْ َقو َؿ ُِب لَ ْف ِظ الْم ْقس ِم بِ ِػو علَػى سػبِ ِيل ِْ ِ
صػبًا أ َْو َرفْػ ًعػا أ َْو َجػرا" ،ينظػر:
اٟت َكايَػة نَ ْ
َ َ
َُ ُُ ُ ْ َ َ ْ
ُ َ
البحر ا﵀يو.244/2 ،
 - 5البياف.310/1 ،
 - 6ينظر :إعراب القرآف ،النحاس.141/3 ،
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مع القسم ،كما أنم ٓب يعًتضوا على أي وجو من القراءات الثبلثةْ ،تيث وجدوا للرفع والنصب واٞتر

سبيبل ُب كبلـ العرب ،1فلم يكن عندىم وجو ضعيف أو شاذ أو ٥تالف للقياس واالستعماؿ.
ج -النموذج الثالث :و٧تده ُب نقد ابن األنباري 2للقراءة الواردة ُب قولو تعأب﴿:إِ ْذ قُػلْنَا لِل َْم ًَّلئِ َك ِة
ِ
س َج ُدوا ﴾ 3فقد قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ا١تدين شيخ اإلماـ نافع ،وىو من
ْ
اس ُج ُدوا آل َد َـ فَ َ
القراء العشرة ،وقراءتو متواترة متوفرة على شرط العربية بنقل حركة ا٢تمزة وىي الضم ُب اسجدوا إٔب
التاء قبلها ،4فتصبح ا١تبلئكةُ ،وىذه القراءة سندىا متصل صحيح ثابص ،ووجهها ُب العربية وارد على
5
لغة أزد شنوءة.
ضعف أغلب النّحاة ىذه القراءة ،ونقدوىا بعبارات جارحة ووصفوا قارئها بالوىم والغلو
لقد ّ
وا٠تةأ ،ومنهم ابن جٍت ،وأبو علي الفارسي6والزجاج7والز٥تشري8وأبو البقاء العكّبي ،9وأنكر أبو
حياف وصف ىذه القراءة بالضعف أو ا٠تةأ أو الغلوٍ ،ب قاـ بتوجيهها على ما يقتضيو علم العربية
ِ
ِ ِ َِ
و ،والْ َقا ِر ُ ِ
فقاؿ" :فَ َبل يػْنبغِي أَ ْف ُخيَةَأَ الْ َقا ِر ُ ِ
ين
ئ هبَا أَبُو َج ْع َف ٍر ،أ َ
ََ
ئ هبَا َوَال يػُغَلَ َ َ
َح ُد الْ ُقَراء الْ َم َشاىَت الذ َ
ِ
اس و َغ َِتهِ ِمن ال َ ِ
ِ ِ
َح ِد
َخ ُذوا الْ ُق ْرآ َف َع ْر ً
أَ
ص َحابَةَ ،وُى َو َشْي ُخ نَاف ِع بْ ِن أَِيب نػُ َعْي ٍم ،أ َ
ضا َع ْن َعْبد اللَو بْ ِن َعبَ ٍ َ ْ َ
الْ ُقَر ِاء ال َسبػع ِة ،وقَ ْد علَل ض َم الت ِ
َاء لِ ِشْب ِهها بِأَلِ ِ
َرِج
ص ِلَ ،وَو ْجوُ الشَبَ ِو أَ َف ا ْ٢تَْمَزَة تَ ْس ُق ُ
َْ َ َ َ َ
ف الْ َو ْ
َ
و ُِب الد َ
ِ ِ
و أَي ِ
ِ ِ
ك؟
َص ٍل ،أََال تَػَر ُاى ْم قَالُوا :الْ َم َبلئِ ُ
ضا ألَنػ ََها لَْي َس ْ
َص ٍلَ ،والتَاءُ ُِب الْ َم َبلئ َكة تَ ْس ُق ُ ْ ً
ل َك ْونَا لَْي َس ْ
ص بِأ ْ
ص بِأ ْ
وقِيل :ض َم ِ
ض َمةَ بَػ ْع َد الْ َك ْسَرةِ لِثِ َقلِ َها10".كما ٧تد السمُت اٟتلي يناقش أراء
ب تَكَْرهُ ال َ
َ َ ُ ْ
ص ألَ َف الْ َعَر َ
 - 1ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي ،101/2 ،ومعاين القرآف ،الفراء ،123/1 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.208/1 ،
 - 2أطػػاؿ ابػػن األنبػػاري مناقشػػة اآليػػة بق ػراءة أيب جعفػػر ُب كتابػػو اإلنصػػاؼ ألف البص ػريُت ٓب جيػػوزوا نقػػل حركػػة مهػػزة الوصػػل إٔب
الساكن قبلها ،واعتّب النحاة الكوفيوف ذلك جائزا ،وكاف من أدلتهم ىذه القراءة فتوسع ُب ٖتليلها ونقدىا وقد ردىػا وٓب يقبلهػا وٓب
يشر إٔب ىذه القراءة ُب كتاب البياف كعادتو إذا تناوؿ مسألة ُب اإلنصاؼ أحاؿ عليها ،ينظر :اإلنصاؼ.620/1 ،
 - 3البقرة ،اآلية.31 :
 - 4ينظر قراءة أيب جعفر يزيد ابن القعقاع ُب :النشر ،ابن اٞتزري ،120/1 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.116/2 ،
 - 5ىذه اللغة ذكرىا أبو حياف ُب البحر ا﵀يو.216/2 ،
 - 6توجيو ابن جٍت ٢تذه القراءة ُب ا﵀تسب ،42/2 ،وكبلـ شييو أيب علي الفارسي عن ىذه القراءة ذكػره أبػو حيػاف ُب البحػر
ا﵀يو ،116/2 ،وابػن عةيػة ُب ا﵀ػرر الػوجيز ،211/2 ،الةػاىر بػن عاشػور ُب التحريػر والتنػوير ،108/2 ،والسػمُت اٟتلػي ُب
الدر ا١تصوف ،141/2 ،وعبد ا٠تالق عضيمة ُب كتابو دراسات ألسلوب القرآف.44/2 ،
 - 7ينظر :معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.221/2 ،
 - 8ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.214/2 ،
 - 9ينظر :التبياف ،العكّبي.42/2 ،
 - 10البحر ا﵀يو ،أبو حياف.116/2 ،
111

ا١تضعفُت 1ويوجو القراءة على االتباع ،ويشَت أف القارئ جليل القدر ويذكر أنو أستاذ أحد القراء
السبعة ،وىو نافع ا١تدين ،ومن ٍب ال سبيل للجرح ُب قراءة ىذا القارئ اٞتليل.
ومن خبلؿ عرضي آلراء النحاة ُب نقد ىذه القراءة يتبُت ٕب أف النحاة العرب وقفوا من ىذه
القراءة موقف الراضي والساخو وكاف على ابن األنباري أف خيتار سبيل من أحسن صنعا ُب نقد ىذه
القراءة ،ولكنو ضعفها ،واعتّب القراء على خبلفها فقاؿ" :وأما قراءة أيب جعفر ﴿ َوإِ ْذ قُػلْنَا لِل َْمًّلئِ َكةُ
اس ُج ُدوا ﴾ فضعيفة ُب القياس جدا وال ُقَراء على خبلفها 2".ويقوؿ عنها أيضا" وعلى كل حاؿ فهذه
ْ

القراءة ضعيفة ُب القياس ،قليلة ُب االستعماؿ 3".والذي يتضح ٕب أف ابن األنباري ٘تسك ٔتذىبو ،وٓب
يتيلص من أسر قيود ا١تذىبية النحوية ،فشيوخ البصريُت حكموا على القراءة بالغلو وا٠تةأ،
وعارضص أصو٢تم العقلية وأدلتهم ا١تنةقية والقياسية ،وىذا ألف أدلة البصريُت ُب مسألة نقل حركة
ا٢تمزة على حسب ما أورده ابن األنباري4قائمة على القياس وال وجود للمسموع على خبلؼ ما
ذكره ٨تاة الكوفة ،فقد كانص أدلتهم عقلية قياسية ُب ا١تسألة إٔب جانب النقل ا١تتمثل ُب قراءة أيب
جعفر ،فليس البن األنباري إال أف يستيدـ دليل العقل ُب رد القراءة وعدـ قبو٢تا ،وىذا ال يكوف إال
قعدوه من
بوصفها بالشذوذ أو الضعف كعادة ٨تاة البصرة ُب رد األدلة ا١تسموعة عند تعارضها مع ما ّ
أصوؿ ،وما وضعوه من ضوابو ُب النحو.
د -النموذج الرابع٧ :تده ُب إعرابو لقولو تعأبَ ﴿ :ولََق ْد َم َّكنَّا ُك ْم فِي ْاأل َْر ِ
ض َو َج َعلْنَا لَ ُك ْم فِ َيها
ش قَلِ ًيًّل َما تَ ْش ُك ُرو َف﴾ 5يناقش ابن األنباري عند إعرابو ٢تذه اآلية قراءة من مهز (معايش)
َم َعايِ َ
فيضعفها نظرا ١تيالفتها القياس ،ألف (معايش) ٚتع معيشة فياء الكلمة أصلية ،فهي على وزف مفعلة
من العيش ،فلما كانص الياء أصلية امتنع مهزىا ،ويّبر جواز ا٢تمز عندما تكوف زائدة ككتيبة على وزف
فعيلة ،فؤلنا ٕتمع على كتائب فيجوز ا٢تمز.
وعليو فهو ينكر قراءة ا٢تمز اليت قرأ هبا نافع ا١تدين وقراءتو ىذه سبعية متواترة فقد مهز كلمة
معائش 6.وقد نقد األنباري ىذه القراءة سلبا واصفا إياىا بالضعف فقاؿ" :وقد قرئ معائش با٢تمز
 - 1ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتلي.141/2 ،
 - 2ينظر :اإلنصاؼ.620/1 ،
 - 3ينظر :اإلنصاؼ.621/1 ،
 - 4ينظر :االنصاؼ.622 ،620/1 ،
 - 5األعراؼ ،اآلية.20 :
 - 6ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،148واٟتجة ،أبو علي الفارسي ،4/1 ،والنشر ،ابن اٞتزري.26/2 ،
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على تشبيو األصلية بالزائدة وىي قراءة ضعيفة ُب القياس1".وابن األنباري ُب تضعيفو ٢تذه القراءة
يعتمد على القياس العقلي اعتمادا كليا ،ويتبع ُب نقده السلي ٢تذه القراءة أغلب النحاة الذين
ح ّكموا ا١تنةق والعقل ،فوصفوا القراءة بالضعف واهتموا القارئ بعدـ الدراية باللغة العربية قاؿ ابن
2
يعيش" :فأما قراءة أىل ا١تدينة ِ
ش" با٢تمز ،فهي ضعيفة ،وإّمنا أُخذت عن نافع ،وٓب يكن قَػبا
ّ
"معائ ُ
َ
3
ُب العربيّة".
4
َخ ِذ َى ِذهِ الْ ِقَراءَةِ َع ْن نَافِ ٍع َوَٓبْ يَ ُك ْن يَ ْد ِري َما الْ َعَربِيَةُ".
َص ُل أ ْ
وقاؿ ا١تازين" :أ ْ
وقد دافع أبو حياف كعادتو عن ىذه القراءة ،وب ُّت أف األصل ىو السند ُب قبوؿ القراءة وليس
قياس العقل ،وناقش النحاة وبُت أف القارئ أخذ القراءة عن التابعُت قبل ظهور اللحن ويذكر أف
"وقَ َاؿ الْ َما ِزِين:
األصل ُب مثل ىذه ا١تسألة اتباع القراءة ألننا لسنا متعبدين بأقواؿ ٨تاة البصرة فيقوؿَ :
َخ ِذ َى ِذهِ الْ ِقَراءَةِ َع ْن نَافِ ٍع َوَٓبْ يَ ُك ْن يَ ْد ِري َما الْ َعَربِيَةُ َوَك َبل ُـ العرب التصحيح ُِب َْ٨ت ِو َى َذاَ .ولَ ْسنَا
َص ُل أ ْ
أْ
ِ
ِ
صَرةَِ ،... ..وأََما قَػ ْولُوُ إِ َف نَافِ ًعا َٓبْ يَ ُك ْن يَ ْد ِري َما الْ َعَربِيَةُ فَ َش َه َادةٌ َعلَى النَػ ْف ِي
ين بِأَقْػ َو ِاؿ ُ٨تَاة الْبَ ْ
ُمتَػ َعبِّد َ
ِ ِِ ِ
اف الْعر ِ
اعةُ الَِيت يػتَػو َ ِ ِ
ب فَػ ُه َو َال
ضنَا أَنَوُ َال يَ ْد ِري َما الْ َعَربِيَةُ َوِى َي َى ِذهِ ِّ
َولَ ْو فَػَر ْ
الصنَ َ
َُ
ص ُل هبَا إ َٔب التَ َكلم بل َس ََ
ب الْ ُفصح ِاء وَكثَِت من ىؤالء النحاةِ
ِ
صيح متَ َكلِّم بِالْعربِيَ ِة نَاقِل لِْل ِقراءةِ َع ِن الْعر ِ
يػ ْلَزموُ َذلِ َ ِ
َ
َ ُ
ََ َ ٌ
ٌ ََ
ََ
ك إ ْذ ُى َو فَ ٌ ُ ٌ ََ
5
يُ ِسيئُو َف الظَ َن بِالْ ُقَر ِاء وال جيوز ٢تم".
وقد نقد ابن األنباري ىذه القراءة سلبا معتمدا على العقل والقياس ،وأقواؿ النحاة وكاف األؤب
أف حيمل القراءة على وجو النقل الصحيح ،فينقدىا إجيابا ،كما أثبتها أبو حياف ونقل أنا قراءة
عثماف ،وىو الذي أخذ قراءتو عن أفصح العرب وىو سيدنا ٤تمد  ولو بقينا نسرد النماذج
اإلعرابية من كتاب البياف لوجدنا أمثلة كثَتة 6نقدت القراءة عنده نقدا سلبيا فوصفص بالضعف،
ووصفص بالشذوذ كما نقد القارئ وناقل القراءة وراويها ،فحكم عليو عند نقده بالوىم وعدـ الضبو

 - 1البياف.344/2 ،
2
ٍ
ئيسػهم ،وا١تقصػود القػوة والػتمكن مػن الشػيء ،وعليػو
 ٓب يكن قب ػا أي رئيسا أو قويا ،فهي من قولك فبل ٌف قَب بَػٍت فػبلف أَي ر ُفيحمل معٌت قولوٓ :ب يكن قبآ ،ب يكن رئيسا قويا ُب علم العربية ،ينظر مادة "قبب" ُب :لساف العرب ،ابن منظور.648/2 ،
 - 3ينظر :شرح ا١تفصل ،ابن يعيش.141/4 ،
 - 4البحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،24/4 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػي ،148/4 ،وإع ػراب القػػرآف وبيانػػو٤ ،تػػي الػػدين الػػدرويش
.302/3
 - 5ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.24/4 ،
 - 6ينظر مثبل :البياف .311 ،143 ،88 ،42 ،11 ،34/2 ،و.181 ، .301 ،14/1
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أثناء السماع 1وشكك ُب نقل القارئ وأوحى أنم يقرؤوف بالرأي ُب مواضع متعددة من كتاب

البياف 2فكاف نقده للقراءة يوحي أف القراء يقرؤوف بالرأي ال بالسماع والنقل.
وديكن ٕب أف أخرج ٓتبلصة علمية تتعلق بالنقد السلي للقراءات القرآنية عند ابن األنباري
استيلصتها بعد عرض ىذه النماذج ومناقشتها وٖتليلها ،ومقارنتها بآراء النحاة وىي كما يأٌب:
 يعد ابن األنباري من النحاة ا١تكثرين لنقد القراءة سلبا ،وقد سار على نج النحاة ا١تعاتبُت للقراءالناقدين ٢تم سلبا ،بل كاف أش ّد قسوة منهم ُب كثَت من األحياف لتمسكو بالقياس ،ودليل العقل
الذي ىو من نتاج الصناعة النحوية.
يضعف القراءة ويشتد نقده ٢تا بالعبارة النابية ،واأللفاظ القاسية عندما تكوف القراءة
 الحظص أنو ّحجة للكوفيُت ُب قاعدة أو رأي ٨توي ،فهنا ٕتد ابن األنباري يصف القراءة بالضعف والشذوذ
و٥تالفة القياس ،3من أجل إثبات رأي البصريُت واعتماده ،ويبلحظ عليو أيضا التمسك با١تذىب
البصري أيضا ووقوعو ُب بعض ا١تآخذ التعبَتية والعلمية4وإنكاره اٟتجة ا١تلزمة 5كالقراءة ا١تتواترة.
 نقده للقراءة القرآنية سلبا ديكن أف يوصف بالنقد العقلي ا﵀ض ا١تدعم بالدليل واٟتجة والّبىاففهو الذي أبدع أدلة عقلية ُب أصوؿ النحو ٓب تعرؼ عند من سبقو من النحاة الذين تكلموا ُب
القراءات نقدا.
وىذا ىو الذي يقودنا إٔب نوع آخر من النقد وىو أنو إذ ٓب جيد الدليل على النقد اإلجيايب ،وٓب
تكن القراءة عنده معارضو لدليل العقل ،امتنع عن النقد بالسلب ،ووقف ُب نقدىا وتوجيهها موقف
اٟتياد ال تستةيع أف تعرؼ رأيو النقدي أمعارض للنقد السلي أـ مدافع عن القراءة باإلجياب؟ وىو
الذي اصةلحص عليو ُب ىذه الدراسة بالنقد اٟتيادي.

 - 1ينظر مثبل :البياف.261/1 .244/2 ،
 - 2أشار إٔب ىػذا النقػد كػل مػن السػا مرائي ُب ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة ونقػل ٤تمػد سػآب صػاّب ىػذا الػرأي ومثػل لػو بأمثلػة
عديدة ُب دراستو أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري ،ينظر :ابن األنباري ودراساتو النحوية ،فاضل السػامرائي ،ص ،111وأصػوؿ
النحو ُب فكر ابن األنباري٤ ،تمد سآب صاّب ،ص.130
 - 3وىنا ٕتده حييلك ُب البياف إٔب كتاب اإلنصاؼ لتقف على ما ذكره وما قاـ بو من توجيو األدلػة النحويػة ونقػدىا فتقػف علػى
نقد موسع للقراءة أكثر من البياف ،ينظر :اإلنصاؼ.621 ،486 ،160/1 ،
 - 4ينظر :أبو الّبكات ابن األنبا ري ودراساتو النحوية ،السامرائي ،ص.218
 - 5أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية ،السامرائي ،ص.86
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 -3النقد الحيادي للقراءات القرآنية:
ُب ىذا النوع من النقد ٕتد ابن األنباري ُب كتاب البياف ٤تايدا متوقفا ُب النقد عن اإلجياب
والسلب ،فهو ال حيكم وال يقرر ُب نقده ،وال يصف القراءة بأي وصف نابع من شيصيتو ،وصادر
عن رأيو ،وكل ما ُب األمر أنك ٕتده ينقل وحيكي اآلراء النحوية ا١تتعلقة بالقراءة ،من حيث أوجو
اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا ،وما كاف من نقد عنده ُب ىذه اٟتالة فهو منصب على الرأي ُب
التوجيو ال على القراءة ُب حد ذاهتا ،أو أنك ٕتده ينقل نقد النحاة للقراءة بالسلب دوف أف يبدي
يص ىذا النوع نقدا من باب ذكره
ىو نقدا نعرؼ من خبللو معارضتو للنقد السلي أو تأييده ،وقد َٝتّ ُ
ونقلو ُب كتاب البياف ،ومناقشة نقد القراءات القرآنية أثناء اإلعراب والتوجيو ،وإال فهو ُب حقيقة أمره
توقف وحياد تاـ ،ولكنٍت ١تا وجدت ىذا النوع يتوفر على أمثلة كثَتة ُب كتاب البياف أوردتو قسما
ثالثا ،وقد كاف نتيجة االحتماؿ ا١تنةقي ُب اٟتكم على األشياء ونقدىا ،فهي ال ٗترج عن القسمة
الثبلثية ،فالناقد إما مع ا١تسألة والقضية ا١تةروحة أو ضدىا ،أو ٤تايد متوقف بعيد عن كل طرؼ.
ومن خبلؿ عرض األمثلة والنماذج اإلعرابية ديكننا أف نتعرؼ على ىذا النوع من النقد القرائي
عند ابن األنباري كما يأٌب:

اؿ يَاقَػ ْوِـ َى ُؤَال ِء بَػنَاتِي ُى َّن أَط َْه ُر لَ ُك ْم ﴾
أ -النموذج األوؿ :نبلحظو ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿:قَ َ
اٟتسن ،وزي ُد بن علِي ،و ِ
يسى بْ ُن عُ َمَر
ع
قرأ اٞتمهور من القراء (أ ُ
طهر) بالرفع كما ىو مثبص َوقَػَرأَ َْ َ ُ َ َْ ْ ُ َ َ َ
صِ
ب 2وقد نقلص كتب النحو ومصادر
َو َسعِ ُ
يد بْ ُن ُجبَػ ٍَْتَ ،وُ٤تَ َم ُد بْ ُن َم ْرَوا َف والسدِّي (أَطْ َهَر) بِالنَ ْ
اإلعراب والتفسَت اللغوي للقرآف نقدا سلبيا لقراءة النصب من طرؼ سيبويو وأيب عمرو بن العبلء،3
احتَ َِب فِ ِيو ابْ ُن َم ْرَوا َف ُِب َٟتْنِ ِو يَػ ْع ٍِت :تَػَربَ َع وىي كناية منو
فقد قاؿ سيبويو أنا ٟتن ،وقاؿ ابن العبلءْ ،
عن شدة اللحن.

1

 - 1ىود ،اآلية.42 :
 -2ينظػػر ق ػراءة النصػػب ُب :البحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،284/6 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عةيػػة ،221/3 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت
اٟتلي ،361/6 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.121/1 ،
 - 3ينظ ػػر تلح ػػُت س ػػيبويو وعم ػػرو اب ػػن الع ػػبلء لقػ ػراءة النص ػػب ُب :مع ػػاين الق ػػرآف وإعراب ػػو ،الزج ػػاج ،64/3 ،والكت ػػاب ،س ػػيبويو
 ،324/1شػػرح كتػػاب سػػيبويو ،السػَتاُب ،261/3 ،وا﵀تسػػب ،ابػػن جػػٍت ،314/2 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػي361/6 ،
والبحػػر ا﵀ػػيو ،أبػػو حيػػاف ،284/6 ،والكشػػاؼ ،الز٥تشػػري ،121/1 ،ودراسػػات ألسػػلوب القػػرآف الكػػرًن ،عبػػد ا٠تػػالق عضػػيمة
.236/8 ،44/2
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ِ
ِ
ِ ِ
أطهر لَ ُك ْم ﴾"فَػ ُه َو ٟتن فَاحش َوإَِمنَا ِى َي
وقاؿ ا١تّبد" :أما قَراءَة أىل الْ َمدينَة ﴿ َى ُؤَالء بَػنَاتي ىن َ
ِ ِِ 1
قَِراءَة ابْن َم ْرَواف َوٓب يكن لَوُ علم بالْ َعَربيَة".
أالحظ أف النحاة العرب نقدوا ىذه القراءة نقدا سلبيا ،واهتموا بعض من اشتهر هبا وىو ابْن
َم ْرَواف بالًتبع ُب اللحن ،وعدـ ا١تعرفة بالعربية ،وىو وصف ال يليق بزمرة شهد ٢تا ا١تصةفى با٠تَتية
فأغلبهم من التابعُت تبلميذ الصحابة فقد قاؿ":خير أمتي القرف الذين يلوني ،ثم الذين يلونهم

ثم الذين يلونهم2".وا٠تَتية ُب اٟتديث لفظ عاـ تشمل خَتية حا٢تم من الورع والتقوى ،كما تشمل
فصاحة لسانم وإتقانم لقراءة قرآنم ،ألنم ٓب يتلفظوا باآلية إال وفق ما تلقوىا من ّقراء الصحابة
غضة طرية صحيحة فصيحة كما أنزلص على نبينا ٤تمد .
وابن األنباري ىنا ُب إعرابو ٢تذه القراءة يلتزـ اٟتياد ُب النقد فلم يعارض التلحُت وٗتةئة النحاة
٢تذه القراءة ا١تنقولة عن اٞتيل األوؿ من التابعُت ،كما ٓب نره مدافعا عن القراءة كما رأيناه ُب مواضع
النقد اإلجيايب وإمنا اكتفى بالنقل قائبل" :وأطهر مرفوع ألنو خّب ا١تبتدأ وقرأ عيسى بن عمر و٤تمد بن
أطهر
أطهر) بالنصب ،وأنكره أبو عمرو ،وقاؿ األصمعي قلص أليب عمرو :إف ابن مرواف قرأ ( َ
مرواف ( َ
ل ُك ْم) بالنصب ،فقاؿ أبو عمرو :لقد اجتِب ابن مرواف ُب ٟتنو ،3قاؿ ابن جٍت" :وللنصب وجو وىو
ىن" خّبه ،وا١تبتدأ الثاين وخّبه خّبُ ا١تبتدأ األوؿ
أف يكوف (ىؤالء) مبتدأ ،وبَػنَ ِاٌب ابتداء ،ثانيا ،و" ّ
4
منصوب على اٟتاؿ ،والعامل فيها معٌت اإلشارة كقولك :ىذا زيد ىو ذاىبا".
أطهر
ٌ
و َ
أالحظ ابن األنباري ُب إعراب وتوجيو قراءة النصب ،يلتزـ اٟتياد فهو ٣ترد ناقل آلراء ا١تانعُت
كأيب عمر ابن العبلء ،وأراء اجمليزين ،5كابن جٍت وىو مع ىذا النقل ٓب يعلل لرأي اجمليزين وٓب يعارض

 - 1ينظر :ا١تقتضب.204/1 ،
 - 2اٟتػػديث أخرجػػو مسػػلم ُب صػػحيحو ،بػػاب فضػػل الصػػحابة ٍب الػػذين يلػػونم ٍب الػػذين يلػػونم ،2261/1 ،واٟتػػديث يػػروى
بألفاظ كثَتة ُب كتب السنة النبوية كلها تتضمن خَتية الصحابة والتابعُت ،ينظر :شرح السنة ،البغوي ،باب خَت القروف،66/1 ،
ِِ
َه َادةِ لِ َم ْن َٓبْ يَ ْستَ ْش ِه ْد عن ابن مسعود رضي ا﵁ عنو.118/3 ،
اب َكَراىة الش َ
وسنن ابن ماجة ،بَ ُ
 - 3أسلوب فيو نوع من التهكم بابن مرواف ومعناه ٟتن وأخةأ حىت تربع ُب اللحن ،قاؿ الةيي ُب حاشيتو على الكشاؼ" :أي:
تربع و٘تكن ،فهي استعارة مكنية ،حيث جعل اللحن كمكاف الوطء ،وجعػل ٘تكينػو فيػو كاالجتبػاء والًتبػع ُب ذلػك ا١تكػاف" ينظػر:
حاشية الةيي على الكشاؼ.213/8 ،
 - 4البياف.14/1 ،
 - 5ذكػػر ابػػن األنبػػاري رأي ابػػن جػػٍت مػػن اجملي ػزين للنصػػب واٟتقيقػػة أف مػػن أجػػاز النصػػب كثػػَت مػػنهم :الكسػػائي وا١تػػّبد ،والف ػراء
=
واألخفش ،ومن ا١تتأخرين ابن مالك وابن ىشاـ ،ينظر :ا﵀تسب ُب تبيُت وجوه شواذ القراءات ،ابػن جػٍت316/2 ،
161

رأي ا١تانعُت ،فيفهم منو أنو اكتفى بنقد غَته للقراءة وٓب يتدخل برأ ٍي ،وٓب يبد لنا نقدا شيصيا وإمنا
التزـ اٟتياد ،حيث يستفيد القارئ إلعرابو ُب ىذه اآلية من نقد غَته للقراءة دوف أف جيد لو رأيا ُب
النقد فلو أراد ابن األنباري أف يدافع عن القراءة الستةاع كيف ال وىو ا١تنظّر لؤلصوؿ النحوية والعلل
القياسية ،خاصة وقد سبقو ابن جٍت بتيريج وجو اٞتواز وىو النصب على اٟتاؿ ،وقاؿ هبذا الرأي
طائفة من النحاة ،كما أنو لو أراد أف يسلك نج ٨تاة البصرة ا١تانعُت وعلى رأسهم سيبويو ،خاصة
وىو الذي انتصر لنحاة البصرة ُب كتابو األنصاؼ ُب أكثر من مائة واثنيت عشرة مسألة ،وٓب يؤيد
الكوفيُت إال ُب سبع مسائل1ولكنو اختار سبيل اٟتياد ،فلم يؤيّد وٓب يعارض.

ب -النموذج الثاني :يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب﴿:أ ِ
آمنَّا َو ُى ْم
َّاس أَ ْف يُػ ْتػ َرُكوا أَ ْف يَػ ُقولُوا َ
َ
َحس َ
ب الن ُ
َال يُػ ْفتَػنُو َف ﴾ 2يشَت ابن األنباري ُب ىذه اآلية إٔب اختبلؼ النحاة ُب إعراب أف ا١تصدرية وما بعدىا
فقد ذىب أغلبهم أنا ُب موضع نصب ،بنزع ا٠تافض حاؿ تقديره" :بأف يقولوا" وجيوز تقديره على
حذؼ البلـ أي" لقو٢تم" ومعناه ألجل قو٢تم ،وذىب البعض أنو بدؿ من األؤب وىو الذي أجازه
أبو البقاء العكّبيُ 3ب إعرابو ،ونقل أبو حياف عنو وعن اٟتوُب جواز اإلتباع على البدؿ من أف
يًتكوا.

4

وقد أنكر أبو علي الفارسي توجيو اآلية على اإلتباع والبدؿ ،ولو على الغلو ١تن أعرب اآلية
على البدؿ على حد ما ذكرتو مصادر إعراب القرآف ،5فقد نقل ابن األنباري ُب إعرابو إنكاره ىذا
اإلعراب بقولو" :أف وصلتهاُ ،ب موضع نصب بػ (حسب) ،وقد سدت بصلتها مسد مفعوٕب حسب
وأف يقولوا ُب موضع نصب بتقدير حذؼ حرؼ اٞتر ،وتقديره :بأف يقولوا وقيل :إنو بدؿ من األؤب
وأنكره أبو علي الفارسي وقاؿ :ىذا غلو ألنو ال يدخل ُب قسم من أقساـ البدؿ ،فإنو ليس ببدؿ
كل وال بعض وال اشتماؿ 6".فابن األنباري ُب إعراب ىذه اآلية نراه يلتزـ اٟتياد ٓب يعلق وٓب ينقد
= وشػػرح التسػػهيل ،ابػػن مالػػك ،268/2 ،ومهػػع ا٢توامػػع ،السػػيوطي ،146/2 ،وارتشػػاؼ الضػػرب ،أبػو حيػػاف ،241/1 ،ومغػػٍت
اللبيب ابن ىشاـ ،ص  ،612وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.221/3 ،
 - 1ينظر :أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية ،السامرائي ،ص.61 ،48
 - 2العنكبوت ،اآلية.1 :
 - 3ينظر :التبياف ،العكّبي.2012/1 ،
 - 4ينظر :البحر ا﵀يو ،أبو حياف.338/8 ،
 - 5ينظر :إعراب القرآف ،علي بن اٟتسُت الباقوٕب.486/1 ،
 - 6البياف.112/1 ،
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رأي أيب علي الفارسي الذي رد إعراب البدؿُ ،ب اآلية مع العلم أنو منقوؿ عن كبار معريب القرآف
كأيب البقاء ألنو من عادتو أف يستحسن بعض اآلراء وإف كانص ليس من اختياره فيزكيها ويتقبلها
بالنقد اٟتسن 1أو يعًتض عليها منتقدا إياىا بالتضعيف والفساد 2وٓب يكن لو ُب ىذا ا١توضع إال
النقد باٟتياد كما ىو واضح ُب إعرابو.
ج -النموذج الثالث :يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب ﴿:و َشجرةً تَ ْخر ِ
ت بِ ُّ
الد ْى ِن
اء تَػنْبُ ُ
َ ََ ُ ُ
ج م ْن طُوِر َس ْيػنَ َ
ِ ِ ِِ
ين﴾3يتعرض ابن األنباري ُب إعرابو ٢تذه اآلية وتوجيهها لنقل اآلراء النحوية والقراءات
َوص ْب ٍغ ل ْْلكل َ
ا١تتعلقة هبا ،دوف نقد سلي أو إجيايب للقراءات الواردة فيها ،وإف نقد بعض التعليبلت النحوية ا١تتعلقة
باإلعراب إال أف ا١توقف األساس من القراءة ونقدىا ىو اٟتياد التاـ واالكتفاء بالنقل واالمتناع عن
"وسيناء بفتح السُت وكسرىا ،4فمن قرأ بفتحها جعلو ٔتنزلة "ٛتَْراء" ،وٓب يصرؼ
النقد فيقوؿَ :
5
"سيناء" فعبل ،ألنو ٓب
للتأنيث ولزومو ،وقيل للوصف والتأنيث واألوؿ أصح ،وال يصح أف يكوف َ
يأت على ىذا الوزف ُب غَت ا١تضاعف إال ُب قو٢تم :ناقة هبا خرعاؿ أي :ظلع وقيل إف األلف فيو
نشأت عن إشباع الفتحة ،وعلى كل حاؿ فهو من الشاذ الذي ال ُخيَْرج عليو ،ومن قرأ بكسر السُت
جعلو ملحقاً برداح كعلياء ،وكاف حقو أف يصرؼ كما يصرؼ علياء ،إال أنو ٓب يصرؼ ألنو اسم
بقعة ،6فلم ينصرؼ للتعريف والتأنيث ،وقيل للتعريف والعجمة ،و(تنبص بالدىن) يقرأ بفتح التاء
وضمها ،7فمن قرأ بالفتح جعل الباء للتعدية ،ومن قرأ بالضم جعلو من أنبص وىو رباعي ،فػ ػفي الباء

 - 1ينظر :البياف.310/2 ،
 - 2ينظر مثبل :البياف.312/2 ،
 - 3ا١تؤمنوف ،اآلية.10 :
 - 4قػرأ ابػػن كثػػَت ونػػافع وأبػػو عمػػرو سػػيناء مكسػػورة السػػُت ٦تػػدود ،وقػرأ عاصػػم وابػػن عػػامر وٛتػػزة والكسػػائي سػػيناء مفتوحػػة السػػُت
٦تدودة ،ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،114والنشر ،ابن اٞتزري ،318/1 ،واٟتجة ،أبو علي الفارسي.182/4 ،
 - 5ي نظر مناقشة ا١تعربُت لوزف سيناء وتوجيهها وعلػة منعهػا مػن الصػرؼ ُب :اٟتجػة ،أبػو علػي الفارسػي ،182/4 ،واٟتجػة ،ابػن
خالوي ػػو ،ص ،146والتبي ػػاف ،العك ػػّبي ،241/1 ،وال ػػدر ا١تص ػػوف ،الس ػػمُت اٟتل ػػي ،316/8 ،ومع ػػاين الق ػػرآف وإعراب ػػو ،الزج ػػاج
 ،20/1وإعراب القرآف ،النحاس ،221/3 ،والبحر ا﵀يو ،أبو حياف.411/4 ،
 - 6سيناء علم على مكاف قاؿ ياقوت" :اسم موضع بالشاـ يضاؼ إليو الةور فيقاؿ طور سيناء ،وىو اٞتبل الذي كلّم ا﵁ تعأب
عليو موسى بن عمراف عليو السبلـ ،نودي فيو وىو كثَت الشجر ،ينظر :معجم البلداف ،ياقوت اٟتموي.300/3 ،
7
ِ
ِ
ص" بَِف ْػتح التَػاء
 فَػ َقَرأَ ابْن كثَت َوأَبُػو َع ْمػرو "تُػْنبِػص" بِ َضػم التَػاء َوكسػر الْبَػاءَ ،وقَػ َػرأَ نَػافع َو َعاصػم َوابْػن َعػامر َوٛتَْ َػزة والكسػائى "تَػْنبُػ ُ
َوضم الْبَاء ،ينظر :السبعة ،ابن ٣تاىد ،ص ،114والنشر ،ابن اٞتزري.318/1 ،
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ثبلثة أوجو:

1

األوؿ :أف تكوف الباء للتعدية ،وتكوف "أنبص" ٔتعٌت "نبص" ومها لغتاف.
الثاني :أف تكوف الباء زائدة ،ألف الفعل متعد با٢تمزة ،وتقديره :تُنبص الدىن ،كقولو تعأبَ ﴿ :وَال
3
َّهلُ َك ِة ﴾ 2أي :ال تلقوا أيديكم.
تُػ ْل ُقوا بِأَيْ ِدي ُك ْم إِلَى التػ ْ
الثالث :أف تكوف للحاؿ ،ومفعوؿ "تنبص" ٤تذوؼ وتقديره :تنبص ما تنبص ومعو الد ْىن".

4

أالحظ ابن األنباري ُب ىذا اإلعراب والتوجيو النحوي للقراءات القرآنية يبتعد عن النقد ويعتمد

نقل ورواية أقواؿ ا١تعربُت وا١توجهُت ،فهو وإف نقد وقدـ رأي القوؿ أف "سيناء" على قراءة من فتح

السُت ٦تنوعة من الصرؼ كونا دالة على التأنيث ولزومو ،واستبعد أف يكوف "سيناء" فعبلال لكونو
غَت مسموع عن العرب ،وُب "تنبت" نراه ينقل أقواؿ ا١تعربُت دوف نقدىا أو التدخل برأي ُب توجيو
ونص عليهما ال ُقّراء ،وىذا النوع من النقد الوارد ُب اآلية نقد حيادي
كل من القراءتُت اللتُت أوردمها ّ
بالنسبة للقراءة القرآنية ،فهو ٓب يتعرض ٢تا بالتصحيح أو االعتماد أو اٟتكم بالتضعيف أو الشذوذ
و٥تالفة القياس ،ولكن نراه حيكم على بعض اآلراء بالشذوذ ُب توجيو سيناء١ ،تا نص أف البعض جعل
أصل األلف فيها منشأىا إشباع الفتحة ومع ذلك ٓب يتعرض للقراءة بالنقد.
د-النموذج الرابع :و٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب﴿ :ما يأْتِي ِهم ِمن ِذ ْك ٍر ِمن ربّْ ِهم م ْح َد ٍ
ث إَِّال
َ َ ْ ْ
ْ َ ْ ُ

استَ َمعُوهُ َو ُى ْم يَػل َْعبُو َف ﴾ٕ 5تد ابن األنباري ُب ىذا ا١تثاؿ أيضا ينقل أقواؿ ا١تعربُت ويذكر بعض
ْ
"٤ت َد ٍ
ث٣ ،ترور
القراءات دوف نقدىا أو اٟتكم عليها وإمنا يكوف موقفو معّبا عن اٟتياد التاـ ،فيقوؿُْ :
ألنو صفة ( ِذ ْك ِر) وأجاز الفراء 6رفعو على النعص لػ ( ِذ ْك ِر) ٛتبل على ا١توضع ألف ِ
(م ْن) زائدة و( ِذ ْكر)
 - 1ينظر أوجو إعراب اآلية ُب :اٟتجة للقراء السبعة ،أبو علي الفارسي ،122/4 ،والتبياف ،العكّبي ،241/1 ،والبحر ا﵀يو،
أبو حياف ،444/4 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عةية.210/1 ،
 - 2البقرة ،اآلية.224 :
 - 3ىذا التقدير مع زيادة الباء ذكره ا١تفسروف ومعربو القرآف وىو وجو وجيو وقيل ىذا مثل عريب وسياؽ معروؼ عند العرب تقوؿ
ألقى فبلف بيده ُب أمر كذا إذا استسلم ،ألف ا١تستسلم ُب القتاؿ يلقي سبلحو بيده ،فكذلك فعل كل عاجز ألي فعل كاف ،ومنو
قػػوؿ عبػػد ا١تةلػػب« :وا﵁ إف إلقاءنػػا بأيػػدينا إٔب ا١تػػوت لعجػػز» ،واسػػتبعد أبػػو حيػػاف زيػػادة البػاء مػػع ا١تفعػػوؿ واستسػػاغو الز٥تشػػري،
ينظر :البحػر ا﵀ػيو ،أبػو حيػاف ،141/1 ،والكشػاؼ ،الز٥تشػري ،134/2 ،والتبيػاف ،العكػّبي ،248/2 ،وا﵀ػرر الػوجيز ،ابػن
عةية.161/2 ،
 - 4البياف.281/1 ،
 - 5األنبياء ،اآلية.3 ،1 :
 - 6ينظر :معاين القرآف ،الفراء.224/1 ،
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فاعل ،فحمل نعتو على ا١توضع ،ومثالو ما ورد ُب قولو تعأبَ ﴿ :ما لَ ُك ْم ِم ْن إِلَ ٍو غَْيػ ُرهُ ﴾ُ 1ب قراءة

2

من قرأ بالرفع 3".فهو ُب إعرابو ٢تذه اآلية يذكر األوجو اإلعرابية ويسوؽ شاىد من القراءات القرآنية
أثناء اإلعراب والتوجيو ،فيذكر قوؿ الفراء ُب احتماؿ الرفع للنعص على ا١توضع ،وٓب يعب عليو وٓب
ينكر ،كما أنو ٓب يعب قراءة الرفع اليت أوردىا وٓب يتعرض ٢تا بالنقد السلي أو اإلجيايب.
وعليو ديكن أف أٚتل القوؿ ا١تتعلق بنقد القراءات عند ابن األنباري إجيابا وسلبا وحيادا تكوف
كيبلصة ٢تذا ا١تبحث وىي مثبتة كما يأٌب:
 إف دليل العقل ا١تتمثل ُب القياس أو إحدى صوره ىو األساس ،ونتيجتو فصل ا٠تةاب ُب نقدالقراءة وتوجيهها عند ابن األنباري إجيابا باعتمادىا وتقويتها والدفاع عنها أو سلبا بتضعيفها أو
إنكارىا أو اهتاـ القارئ باللحن أو الضعف وعدـ الدراية بالنحو والعربية ،ووصف القراءة بالشذوذ
فمعيار النقد ُب كل ىذا ىو العقل وا١تنةق ا١تعتمد عند النحاة ا١تعّب عنو بالقياس.
 يعد ابن األنباري من النحاة البصريُت ا١تكثرين من النقد السلي للقراءة القرآنية ،حيث كثر النقدعنده بالتضعيف ،والشذوذ و٥تالفة القياس ،وأحيانا ٧تده يشَت إٔب نقد القارئ أو الراوي ووصفو
بالوىم والغلو ،وعدـ التثبص ٦تا ٝتع.
 ٓب يتيلص ابن األنباري من قيود التمسك با١تذىب ،فنقده للقراءة متوقف على أصوؿ ا١تذىبالبصري ونظرياتو النحوية ،فكاف توجيو القراءة ونقدىا خدمة للمذىب البصري إجيابا وسلبا ،فإذا
وافقص القراءة رأي ا١تذىب اعتمدىا وقواىا ودافع عنها وىذا ُب الكثَت الغالب ،ويتضح لنا ىذا
عندما حييلنا ُب البياف إٔب كتاب اإلنصاؼ ،أو ُب كتاب البياف 4على أساس أنو توسع ُب نقد القراءة
وٖتليلها مةوال وىنا ٧تد ابن األنباري يعتمد لنفس القارئ قراءة كدليل ١تا يذىب إليو ،ومرة أخرى

 - 1اآلية اليت ذكرىا واردة ُب األعراؼ ،84 ،43 ،64 ،42 :وُب ىود ،81 ،62 ،40 :وُب ا١تؤمنوف.31 ،13 :
ػاء بػعػػدىا ،وقَػػرأَ الْبػػاقُو َف بِرفْ ػ ِع ال ػَر ِاء وضػػم ا ْ٢تػ ِ
ِ
 - 2قَػػرأَ أَبػػو جعف ػ ٍر والْ ِكسػػائِي ِٓت ْفػ ِ ِ
ػاء ،ينظػػر :النشػػر ،ابػػن اٞتػػزري،
َ
َ َ ِّ َ
ػض ال ػَراء َوَك ْس ػ ِر ا ْ٢تػَ َ ْ َ َ َ َ َ
َ
َ ُ َ َْ َ َ
 ،140/1والسبعة ،ابن ٣تاىد ،ص .181
 - 3البياف.244/1 ،
4
ِ
ب ُب االسمُ ،ب قولو تعأبَ " :وإِ ْف ُكبل
 ينظر مثبل اعتماده لقراءة نافع كدليل للبصريُت وحجة ٢تم ُب عمل "إف" ا١تيففة الن َْص َ
ػك أ َْع َمػػا َ٢تُ ْم" [ىػود ]222 :واعتمػاده نفػػس القػراءة كػدليل ُب الػرد علػػى الكػوفيُتُ ،ب مسػألة ىػػل جيػوز بنػاء "غػػَت"
َه ْم َرب َ
لَ َمػا لَي َػوفِّينػ ُ
مةل ًقػػا ذىػػب البصػريوف إٔب أنػػا جيػػوز بناؤىػػا إذا أضػػيفص إٔب غػػَت مػػتمكن ،وجعػػل مػػن أدلػػتهم قػراءة نػػافع" إِنػَػوُ َٟتَػػق ِمثْػ َػل َمػػا أَنَ ُكػ ْػم
تَػْن ِة ُقو َف" [الذاريات ]13 :بفتح مثلُ ،ب حُت يضعف قراءتو ُب مواضع كثَتة أشهرىا تضعيف قراءة اإلسكاف ُب ٤تياي عند نافع
ينظر :البياف ،341/2واإلنصاؼ.123/1 ،136 ،242/2 ،
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يضعف وجو قراءتو ويصفها بأف ال وجو ٢تا أو ٨تو ذلك من صيغ النقد الدالة على التضعيف وعدـ
القبوؿ.
 مثل النقد اٟتيادي للقراءات القرآنية عند ابن األنباري نسبة قليلة إذا ما قارنا بالنقد السلي أواالجيايب ،وىذا يعود إٔب قوة شيصية ابن األنباري العلمية والنحوية ،فشيصيتو العلمية شغوفة
بالنقاش العلمي ،مةبوعة على حب النقد وىذا ال يكوف إال باٟتكم االجيايب أو السلي ا١تدعم
باألدلة العقلية أو النقلية.
نفسر النّقد اٟتيادي للقراءات القرآنية عند ابن األنباري ،عندما كاف يكتفي بنقد اآلخرين
 ديكن أف ّللقراءات القرآنية ،أو يكتفي بنقل إعراهبم وتوجيههم دوف تدخل منو بتفسَتات منها:
 أف يكوف كل من الرأيُت مقبوؿ عنده ،وال وجود لكفة الًتجيح من حيث دليل العقل ومنةق اللغةعلى أصولو النظرية والعقلية ،فيكتفي بالنقل دوف تأييد أو معارضة.
 أف يكوف كل من الرأيُت ا١تنقولُت ُب نقد القراءة أو إعراهبا ال يتعارضاف مع أصوؿ مذىبو أو أنماخيدمانو بصورة من الصور وىنا نراه يكثر من نقل األوجو اإلعرابية ا١تيتلفة دوف نقدىا أو االعًتاض
عنها.
 قد يكوف اٟتياد مقصودا بو االختصار ،خاصة إذا علمنا أف كتاب البياف ىو آخر كتب ابناألنباري من حيث التصنيف ،وىنا ٧تد حقيقة تتمثل ُب إشباع ا١تسائل النحوية اليت دار حو٢تا
ا٠تبلؼ وىي ا١تسائل اليت تستوجب النقد االجيايب أو السلي بالتأييد أو ا١تعارضة ،وىذا النوع ناقشو
ُب كتابو اإلنصاؼ أو أسرار العربية ،ومنثور الفوائد ،و١تا جاء إٔب كتاب البياف اكتفى بالنقل وأحاؿ
إٔب ىذه ا١تصادر خاصة اإلنصاؼ.
 ديكن أف يستيلص القارئ لنقده وإعرابو للقراءات رأيو الشيصي من حيث االختيار والتوجيوجراً ،وىو ما سنعرفو ُب الفصل ا١توإب.
واإلعراب رفعاً أو نصباً أو ّ
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الفص ـ ـل الرابع
مظاىر الدليل العقلي في أراء ابن األنباري النحوية
واختياراتو اإلعرابية

المبحث األول :مظاىر الدليل العقلي في اختياره المنصوبات.
المبحث الثاني :مظاىر الدليل العقلي في اختياره المرفوعات.

المبحث الثالث :مظاىر الدليل العقلي في اختياره المجرورات.

المبحث األول :مظاىر الدليل العقلي في اختياره المنصوبات
أبُت أثر االستدالؿ
سأبرز يف ىذا ا١تبحث أثر القوؿ بالدليل العقلي يف اختياره للمنصوبات ،و ّ
العقلي يف اختيار وجو النصب أو تقدٯتو على األوجو اإلعرابية األخرى٤ ،ت ّددا مفهوـ ا١تنصوب
وصوره يف النحو العريب.
أوال -المنصوبات في النحو العربي مفهومها وصورىا:

 -1تعريف المنصوبات:

1

كل كلمة من اسم أو فعل جلبت ٢تا العوامل اللفظية
يقصد با١تنصوب عند النحاة العربّ ،
٤تل النصب سواء أكاف اإلعراب ظاىرا باٟتركة ال ّدالة على النّصب أـ باٟترؼ نيابة عنها،
النصب أو ّ
أو ما كاف يف ٤تل النصب كاٞتمل الفعلية أو االٝتية الواقعة يف ٤تل نصب.
 -2صور المنصوبات في النحو العربي:

2
ؼ
صدر ،وظَْر ُ
ا١تنصوبات يف النحو العريب تصل إىل ٜتسة عشر منصوبا ىي :ا١تفعوؿ بو ،وا١ت َ
َ
ِ
ا١تفعوؿ من أجلِ ِو ،وا١تفعوؿ
الزماف،
نادى ،و ُ
وظرؼ ا١تكاف ،و ُ
ُ
التمييز ،وا١تُستَ َثٌت ،واسم ال ،وا١تُ َ
اٟتاؿ ،و ُ
وخبَػ ُر كاف وأخواهتا ،واِسم َّ
إف وأخواهتا ،والتابع للمنصوب ،وىو أربعة أشياء :النعت ،والعطف،
َم َعوَُ ،

والتوكيد ،والبدؿ.

ثانيا -أسس وأقسام اختياره للمنصوبات:
تبُت  ي أ ّف ابن األنباري أثناء إعرابو وتوجيهو
بعد دراسيت للمنصوبات الواردة يف كتاب البيافّ ،
للقراءات القرآنية ،وافق النّحاة يف توجيو كثَت من القراءات على حكم النّصب أو معٌت النّصب ،إال
أنو اختلف معهم يف عامل النّصب وعلتو وسببو ،كما أنّو اختلف مع ا١تعربُت وموجهي القراءات يف
عدد ال بأس بو من القراءات اليت جعلها يف موضع النّصب وجعلها غَته يف موضع الرفع أو اٞتر
وعليو ٯتكنٍت أف أدرس اختياره للمنصوبات وفق اآليت:

 -1اتّفاق ابن األنباري مع المعربين في اختيار المنصوب مع االختالف في العامل:

ىو ما يكوف فيو النصب اختياراً عند اٞتميع ،ال خبلؼ يف أنّو منصوب بأثر العامل ،وإ٪تا
لكن
ا٠تبلؼ يف عامل النّصب ،أو يف ٤تل النّصب ،فقد ينصب اللفظ أو يكوف يف ٤تل نصب و ّ

 - 1ينظػػر :معجػػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية٤ ،تمػػد ٝتػػَت ٧تيػػب اللبػػدي ،ص ،225ومعجػػم اإلعػراب واإلمػػبلء ،إميػػل بػػديع
يعقوب ،ص.427
 - 2ينظر ا١تنصوبات وعددىا يف :ارتشػاؼ الرػرب ،أبػو حيػاف ،1351/3 ،وشػذور الػذىب ،ابػن ىشػاـ ،ص ،14واألصػوؿ يف
النحو ،ابن السراج ،159/1 ،ومعجم اإلعراب واإلمبلء ،إميل بديع يعقوب ،ص.427
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توجيو معٌت النصب ٮتتلف من معرب إىل آخر ،فقد يكوف منصوباً عند ابن األنباري لداللتو على
اٟتاؿ ،ويكوف عند غَته منصوباً لداللتو على ا١تصدر ،ومن أمثلة ىذا النوع قولو تعاىلَ ﴿:وإِ ْذ قُلْتُ ْم يَا
ك َحتَّى نَ َرى اللَّوَ َج ْه َرةً ﴾٧ ،1تد أف لفظ "جهرة" يف اآلية منصوب عند ٚتيع
وسى لَ ْن نُ ْؤِم َن لَ َ
ُم َ
القراء ،ال خبلؼ يف نصبها ،ولكن ا٠تبلؼ وقع بُت ا١تعربُت 2يف توجيو النصب أىو منصوب على
ا١تصدر يف موضع اٟتاؿ ،أـ منصوب كونو صفة ١تصدر ٤تذوؼ؟ عندىا نرى ابن األنباري ينقل
ا٠تبلؼ مث ٮتتار وجها ،ففي إعرابو ٢تذه اآلية قاؿ" :جهرة منصوب على ا١تصدر يف موضع اٟتاؿ من
ا١ترمر ،يف "قلتم" وتقديره قلتم ذلك ٣تاىرين ،وقيل صفة ١تصدر ٤تذوؼ ،وتقديره ،أرنا ا﵁ رؤية
3
جهرة ،والوجو األوؿ أوجو الوجهُت".
فابن األنباري يف إعرابو ٢تذه اآلية مل ٮتالف النّحاة العرب يف النصب يف ح ّد ذاتو ،وإ٪تا اختلف
معهم يف توجيو النصب ،فمنهم من ٛتلو على معٌت الصفة وٛتلو ىو على اٟتاؿ.
 -2اختالف ابن األنباري مع المعربين في اختيار المنصوب:

ىو ما ٮتتار فيو ابن األنباري اللفظ أو اٞتملة على أنو يف موضع النصب ،وعند غَته يف ٤تل رفع
أو جر مثبل ،وىذا نراه كثَتا يف إعراب اٞتمل ،أويف تأويلو ا١تصدر ا١تؤوؿ من أف ا١تصدرية وما بعدىا
إذ االختبلؼ يف التقدير ينتج عنو اختبلؼ يف توجيو اآلية واختيار وجو إعرأّا ومن أمثلة ىذا النوع
يث ِم ْنو تُ ْن ِف ُقو َن ولَستم بِ ِ
ضوا فِ ِيو ﴾ 4فقد
آخ ِذ ِيو إَِّال أَ ْن تُ ْغ ِم ُ
إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:وَال تَيَ َّم ُموا ال َ
ْخبِ َ ُ
َ ُْْ
اختلف ا١تعربوف5يف توجيو ا١تصدر ا١تؤوؿ من أف وما بعدىا فذىب ابن األنباري 6أنو يف موضع
 - 1البقرة ،اآلية.55 :
2
صِ
السػابِ ِق يػُ َعػدَّى إِ َىل النَّػ ْػوِع
ب َى َذا النػ َّْوِع ِخ َبل ٌ
صوبًا بِالْ ِف ْع ِل َّ
"وِيف :نَ ْ
ور ِيف الن ْ
َص ُّح أَ ْف يَ ُكو َف َمْن ُ
َّح ِوَ .و ْاأل َ
ؼ َم ْذ ُك ٌ
 قاؿ أبو حيافَ :ِ
ِ
اٟتػ ْذ ِ
ِ
ِ ِ ِ
اؽ ،وقِيل انْتِصابو َعلَى أَنَّو مص َدر ِيف مو ِض ِع ْ ِ
ؼ
َك َما تَػ َعدَّى إِ َىل لَ ْفظ الْ َم ْ
ص َد ِر الْ ُم َبلقَى َم َع الْف ْع ِل ِيف اال ْشت َق َ َ َ ُُ
اٟتَاؿ َعلَى تَػ ْقػدي ِر َْ
ُ َ ْ ٌ َْ
َي ذوي َج ْهػ َػرةٍ ".البحػػر ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف ،340/1 ،وينظػػر :ا٠تػػبلؼ يف توجيػػو اآليػػة إعرابيػػا يف :التبيػػاف يف إعػراب القػػرآف ،أبػػو
أْ
البقاء العكربي ،64/1 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،105/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.367/1 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.83/1 ،
 - 4البقرة ،اآلية.267 :
 - 5ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،680/1 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الػدرويش ،417/1 ،والتحريػر والتنػوير ،الطػاىر
بن عاشور ،57/3 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي.39/2 ،
 - 6مل يشػر ابػػن األنبػاري يف البيػػاف إىل أف اآليػة قرتػػت بػأكثر مػػن وجػو ،بينمػػا أشػار غػػَته إىل أف اآليػة قرتػػت بأوجػو متعػػددة ،فيمػػا
يتعلق بالفعل "تغمروا" .وقد كاف ٢تذه القراءات معاين ٥تتلفة ،وتأويبلت متعددة ولعل ابن األنباري مل يذكر ىذه القراءات ،ألهنػا
ليسػػت مت ػواترة ،ف ػالقراء العشػػر ٣تمعػػوف ،علػػى مػػا ذكػػره .ينظػػر :البيػػاف ،ابػػن األنبػػاري ،176/1 ،وا﵀تسػػب ،ابػػن جػػٍت139/1 ،
وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،362/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،680/2 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.315/1 ،
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فلما حذفت الباء اتّصل بآخذيو ،1وقيل ىو يف
نصب ،بآخذيو أل ّف التّقدير عنده بأف تغمرواّ ،
موضع جر ،2ومن أمثلتو أيرا اختياره النّصب يف توجيو قولو تعاىل﴿:ومن أَظْلَم ِم َّمن منَع مس ِ
اج َد
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ّ
3
اللَّ ِو أَ ْن يُ ْذ َك َر فِ َيها ﴾ اختار ابن األنباري ،يف قولو" :أف يذكر فيها اٝتو" أف يكوف يف موضع
نصب ،4إما على البدؿ ،فهو بدؿ اشتماؿ من مساجد ،وإما كونو مفعوال لو ،فيكوف منصوبا على
ا١تفعولية وق ّدره ،بػ :لئبل يذكر فيها اٝتو ،أو كراىة أف يذكر فيها اٝتو ،وعلى التقدير الثاين أالحظ
التأويل الذي ىو أحد مظاىر الدليل العقلي يف توجيو النص القرآين إعرابا.
يدؿ أ ّف ابن األنباري اختار النصب يف توجيو اآلية السابقة ،أنّو مل يذكر إال وجو النّصب يف
و٦تا ّ
حُت أشارت مصادر اإلعراب ،والتفاسَت اللغوية 5أنو ٯتكن أف يكوف يف موضع جر أيرا ،وعلى ىذا
ِ
ث :أَ ْف يَ ُكو َف ِيف َم ْو ِض ِع َجر ،تَػ ْق ِد ُيرهُ ِم ْن أَ ْف
يكوف يف اإلعراب وجو ثالث ،قاؿ أبو البقاء" :الثَّال ُ
ِ
ك َمنَػ ْعتُوُ ِم ْن َك َذا 6".وعليو فهذا الوجو جاتز وقد سكت
ت ِٔتَنَ َع ; َك َق ْول َ
يُ ْذ َكَرَ .وتَػتَػ َعلَّ ُق ِم ْن إِ َذا ظَ َهَر ْ
عنو فدؿ على اختياره وجو النصب فق .
 -3األسس العقلية والداللية في اختياره للمنصوبات:

وجرا يف اآلية
قد يكوف االختيار مبنيا على أصل القراءة فقد ٗتتلف أوجو القراءة رفعا ونصبا ّ
الواحدة ،فعندما ٮتتار وجو النّصب يعلّل لو ويوجو باألدلة العقلية ْتسب القاعدة ا١تقررة عنده ،ومن
ِ
َّ َّ ِ
ام ﴾ 7فقد قرأ
اءلُو َن بِو َو ْاأل َْر َح َ
أمثلة ىذا النوع اختياره النصب يف قولو تعاىل َ
سَ
﴿:واتَّ ُقوا اللوَ الذي تَ َ
فرد قراءة ٛتزة ،و ّأو٢تا8على اعتبار أنّو ٣ترور بالقسم،
ٛتزة األرحاـ بالكسر ،وقرأ اٞتمهور بالنصب ّ
وجواب القسم قولو تعاىل ﴿:إِ َّن اللَّوَ َكا َن َعلَْي ُك ْم َرقِيباً ﴾ 9أو ٣ترور ْتذؼ حرؼ اٞتر ،وتقديره،

 - 1ينظر :البياف ،ابن األنباري.176/1 ،
 - 2وىو مذىب الفراء ينظر :معاين القرآف ،الفراء.178/1 ،
 - 3البقرة ،اآلية.114 :
 - 4البياف ،ابن األنباري.119/1 ،
 - 5ينظر :إعراب القرآف ،النحاس ،257/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.573/1 ،
 - 6التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.107/1 ،
 - 7النساء ،اآلية.1 :
 - 8ينظر :البياف ،بن األنباري ،241/1 ،واإلنصاؼ ،ابن األنباري.382/2 ،
 - 9النساء ،اآلية.1 :
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وباألرحاـ ،وىذا التقدير كلو َمظْهر من مظاىر تطبيق القاعدة العقلية ا١تقررة عنده وعند ٚتهور
1
البصريُت "ال ٬توز العطف على الرمَت آّرور إال بإعادة اٞتار".
وقد يكوف االختيار مبنيا عنده على ا١تعٌت ،الذي يتناسب مع سياؽ اآلية ،فًتاه ٬تتهد يف تأويلها
يبُت داللة النصب ،ا١تناسبة للمعٌت :وذلك كتوجيو النصب يف قولو تعاىل ﴿:فَ َم ْن َش ِه َد ِم ْن ُك ُم
حىت ّ

َّ
ص ْموُ﴾ ،2يذكر ا١تعربوف أ ّف الشهر منصوب ّإما على "الظرفية" أو منصوب على
الش ْه َر فَ لْيَ ُ
السعة ،3واستبعد بعض النحاة كونو منصوبا على ا١تفعولية ،فقاؿ
"ا١تفعولية" ،فهو مفعوؿ بو على ّ
ص ْموُ) وال يكوف مفعوال بو كقولك:
الز٥تشري" :والشهر :منصوب على الظرؼ وكذلك ا٢تاء يف( :فَػ ْليَ ُ
4
شهدت اٞتمعة ،ألف ا١تقيم وا١تسافر كبل٫تا شاىداف للشهر".
وأالحظ يف إعراب اآلية وتوجيهها أف أغلب ا١تفسرين وا١تعربُت ،ذكر وجو النصب على ا١تفعولية
ووجو النصب على الظرفية وذىب أغلبهم أنّو منصوب على الظرفية اعتمادا على معٌت اآلية ،أل ّف من
يشهد الشهر صنفاف من النّاس صنف ٬تب يف حقو الصوـ ،وىو السليم من ا١ترض ا١تقيم يف ا١تصر
غَت ا١تسافر ،ووضح ابن األنباري ىذا بقولو" :الشهر منصوب على الظرؼ ،أل ّف التقدير فيو فمن
فدؿ على أنّو
الصوـ فيو ّ
شهد منكم ا١تصر يف ّ
الشهر ،أل ّف ا١تسافر قد شهد الشهر وال ٬تب عليو ّ
5
البد من إضمار ا١تصر".
فتوجيو ابن األنباري للنصب واختياره كاف مبنيا على معٌت اآلية من الناحية الفقهية ،إذا أف ا١تعٌت
الفقهي لآلية يستوجب النصب على الظرفية والبد عند ذلك من التقدير.
ففرؽ بُت من ٬تب يف حقو الصوـ عند رؤية ىبلؿ رمراف
ففي ىذا ا١تثاؿ اعتمد ا١تعٌت العاـ لآليةّ ،
وشهود الشهر ،ومن ال ٬تب عليو بسبب السفر و٨توه ،ومن ٙتة يكوف الذي ذىب إليو ابن األنباري
ىو ا١تناسب يف توجيو اآلية لسببُت ٫تا:
 - 1سبق ٗتريج القاعدة واإلشارة للمسألة فيما تقدـ ،ص .45 ،44
 - 2البقرة ،اآلية.185 :
 - 3وجو النصب على ا١تفعولية ذكر يف ا١تصادر القرآنية واإلعرابية اآلتية :التبياف ،أبو البقاء العكربي ،152/1 ،البحر ا﵀ي  ،أبو
حي ػػاف ،197/1 ،وروح ا١تع ػػاين ،األلوس ػػي ،458/1 ،واٞت ػػدوؿ يف إع ػ ػراب الق ػػرآف٤ ،تم ػػود ص ػػايف ،371/2 ،والتحري ػػر والتن ػػوير
الطاىر ابن عاشور.171/2 ،
 - 4ينظػر :الكشػاؼ ،الز٥تشػػري ،128/1 ،والقػوؿ بالنصػػب علػى الظرفيػة ال علػػى كونػو مفعػػوال بػو ،اختػاره ابػػن عطيػة يف تفسػػَته
والنحػػاس يف إعرابػػو ،و٤تػػي الػػدين الػدرويش يف إعرابػػو أيرػػا .ينظػػر :ا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة ،254/1 ،وإعػراب القػػرآف ،النحػػاس
 ،287/1وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.262/1 ،
 - 5البياف ،بن األنباري.144/1 ،
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1
نصوا على أ ّف ا١تسافر ال ٬تب عليو
الفقهاء
ف
أل
،
األول :أف ىذا التوجيو يقويو ا١تعٌت الفقهي لآليةّ
ّ

الشهر ،ورأى ا٢تبلؿ ،فكاف البد من ٛتل معٌت اآلية على توجيو ابن األنباري.
الصوـ وإف شهد ّ

الشهر
-الثاني :أف نصب الشهر على الظرؼ أنسب من نصبو على ا١تفعولية ألف معٌت شهود ّ

2
الصياـ وأداء الواجب ،فمن شهد حادثة فهو حاضر زمن وقوعها أما نصبو على
اٟترور فيو من أجل ّ
3
شك أف معٌت حرر أبلغ
الشهر ،وال ّ
ا١تفعولية ،فيقتري أف يكوف شهد ٔتعٌت علم أي :علم ْتلوؿ ّ
من علم.
وعلى كل حاؿ فاختياره للمنصوبات ال ٮترج عن كونو يؤيّد قراءة دوف أخرى ٛتبل على القياس
ودليل العقل ،أو كونو يفرضو التأويل العقلي ا١تناسب ١تعٌت اآلية وتفسَتىا.

ثالثا -المظاىر العقلية في توجيو ابن األنباري للمنصوبات نقدا وتحليال:
تَ ِرد ا١تظاىر العقلية يف توجيهو للمنصوبات ،بصور ٥تتلفة ،ومن أ٫تها التأويػل التعليػل ،االسػتدالؿ
بالنظَت واألوىل ،والتقسيم ،واالستقراء و٨تو ذلك من األدلػة العقليػة ،الػيت تقػدمت يف أوؿ ىػذا البحػث
ومثّػل التأويػػل
حيػػث قبقهػػا عمليػػا يف توجيهػػو وإعرابػػو لآليػػات ،وقػػد أشػػار إليهػػا يف كثػػَت مػػن األحيػػافَ ،
والتقدير والقياس ،نسبة كربى يف التوجيو.
وعلى ضوء ما تقدـ أورد اختياره للمنصوبات وأحاوؿ إبراز ا١تظاىر العقلية يف توجيو اآلية
ويتّرح  ي توجيهو با١تقارنة مع غَته من النحاة وا١تفسرين ا١تعربُت آلي الذكر اٟتكيم ،وذلك بعرض
٪تاذج إعرابية تكوف تطبيقات عملية أقف من خبل٢تا على اختياره للمنصوبات ،وأوضح مظاىر
الدليل العقلي يف عملية االختيار ،بالنّقد والتّحليل وا١تناقشة.
-1النموذج األول:

ارى
يتمثل يف توجيهو للنصب اعتمادا على التأويل يف قولو تعاىلَ ﴿:وقَالُوا ُكونُوا ُى ً
ودا أ َْو نَ َ
صَ
ِ
ِ
تَ ْهتَ ُدوا قُل بل ِملَّةَ إِبْ ر ِاى ِ
ين ﴾.4
يم َحني ًفا َوَما َكا َن م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ْ َْ
َ َ
- 1ينظػر ا١تعػػٌت الفقهػي لآليػػة يف :رواتػػع البيػاف يف تفسػػَت آيػػات األحكػاـ ،الصػػابوين ،196/1 ،واٞتػػامع ألحكػاـ القػػرآف ،القػػرقيب
 ،299/2ونيل ا١تراـ من تفسَت آيات األحكاـ ،صديق حسن خاف.35/1 ،
 - 2ينظر ىذا ا١تعٌت يف :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.197/2 ،
 - 3ىػػذا التقػػدير ورد يف التحريػػر والتنػػوير ،حيػػث أثبػػت الطػػاىر بػػن عاشػػور ،أف شػػهد ٔتعػػٌت علػػم ،ليكػػوف الشػػهر منصػػوب عل ػى
ا١تفعوليػػة ونفػػى أف يكػػوف شػػهد ٔتعػػٌت رأى ،ألف القػػوؿ بػػذلك يفسػػد ا١تعػػٌت ،إذ بػػو يكػػوف الصػػوـ معلقػػا يف وجوبػػو علػػى ا١تشػػاىدة
الفردية ٢تبلؿ رمراف وىذا ما مل يقل بو أحد .ينظر :التحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور.174/2 ،
 - 4البقرة ،اآلية.135 :
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ففي توجيهو للمنصوب الوارد يف النّص ،يف كل من كلميت " ،ملة" ،و"حنيفا" يعتمد التأويل والتقدير

العقلي ،فيجعل "ملة" منصوبة بفعل ٤تذوؼ تقديره أعٍت ،وٮتتاره و٬تعلو وجهاً مقدماً يف اإلعراب
على خبلؼ تأويل الكوفيُت الذين قدروا ا﵀ذوؼ" أف نكوف أىل ملة "يقوؿ ابن األنباري" :ملة
منصوب بفعل مقدر ،وتقديره بل نتبع ملة إبراىيم .وزعم الكوفيوف أف تقديره ،بل نكوف أىل ِ
ملة
َ
إبراىيم ،والوجو األوؿ أوجو الوجهُت ألنك تفتقر يف ىذا الوجو إىل إضمار بعد إضمار ،إضمار
الفعل وإضمار ا١تراؼ واإلضمار على ىذا اٟت ّد من ا١تتناوالت البعيدةِ ،فبل يصار إلْيػ َها ما ُوِجد عنها
مندوحةٌ".1
2
كما يبلحظ عليو اختياره النّصب على اٟتاؿ يف حنيفا ،أو النصب على ا١تفعولية بتقدير أعٍت
على ح ّد من قاؿ بعدـ جواز اٟتاؿ من ا١تراؼ إليو وىو مذىب ٚتهور البصريُت ،3وقد صرح بو
اؼ َغيػر ع ِام ٍل ِيف الْمر ِ
اٟت َاؿ ِمن الْم ِ ِ
اؼ إِلَْي ِو قَػْب َل
ُ َ
راؼ إِلَْيو ،إِذَا َكا َف الْ ُم َ
أبو حياف فقاؿ ":أ ََّما َْ َ ُ َ
ر ُ َْ َ
4
ِْ
ضافَِة ،فَػنَ ْح ُن َال ٧تيزه".
اإل َ
5
وقاؿ ابن مالك يف ألفيتو:
حاال من ا١تراؼ لو * إال إذا اقترى ا١تراؼ عملو
وال ٕتز ً
وعليو فالتقدير عنده لتوجيو النّصب قاتم على التّأويل والتّقدير ،وىذا ببل شك مظهر من
مظاىر استخداـ العقل يف اإلعراب.
-2النموذج الثاني:

الس ِ
وء ِم َن الْ َق ْوِل إَِّال َم ْن ظُلِ َم َوَكا َن اللَّوُ َس ِم ًيعا
أجده يف قولو تعاىلَ ﴿:ال يُ ِح ُّ
ْج ْه َر بِ ُّ
ب اللَّوُ ال َ
ِ
يما ﴾ 6لدراسة ىذا النموذج ومناقشتو ٨تويا أ ّبُت ما يلي:
َعل ً
 - 1البياف ،ابن األنباري.124/1 ،
 - 2البياف ،ابن األنباري ،125/1 ،وينظر يف إعراب حنيفا على ا١تفعولية بتقدير أعٍت ،ونصبها على اٟتاؿ يف :التبياف يف إعراب
القرآف ،أبو البقاء العكربي ،120/1 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.214/1 ،
 - 3اختلػػف النحػػاة يف جػواز ٣تػػيء اٟتػػاؿ مػػن ا١ترػػاؼ إليػػو فمنعػػو أغلػػب البصػريُت إال إذا كػػاف ا١ترػػاؼ ٦تػػا يصػػح عملػػو يف اٟتػػاؿ
كاسم الفاعل وا١تصدر و٨تو٫تا ٦تا ترمن معٌت الفعل فتقوؿ ىذا ضارب ىند ٣تردة وأعجبٍت قياـ زيد مسرعا ،وأجازه سيبويو ،وأبو
علي الفارسي واشًتط بعض النحاة لو شروط .ينظر يف ىػذه ا١تسػألة :ارتشػاؼ الرػرب ،أبػو حيػاف ،1580/3 ،وشػرح ابػن عقيػل
على األلفية ،267/2 ،وشرح شذور الذىب ،اٞتوجري ،254/2 ،وشرح األمشوين على األلفية.21/2 ،
 - 4ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.646/1 ،
 - 5ينظر :األلفية ،باب اٟتاؿ ،ص.33
 - 6النساء ،اآلية.148 :
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أ-اختيار ابن األنباري :يف ىذه اآلية أجد ابن األنباري ٮتتار وجو النصب يف موضع اٞتار آّرور
وىو أحد وجهُت مذكورين يف إعراب اآلية ،فقد ذكر معربو القرآف وجها آخر غَت النّصب ،وىو أف
1
"بالسوء ،يف موضع نصب ألنو
لو:
و
بق
يعللو
صب
للن
اختياره
و
يكوف اٞتار وآّرور يف موضع رفع
ّ
ّ
يتعلق باٞتهر ،وىو مصدر جهر بالقوؿ ٬تهر جهرا ،وإعماؿ ا١تصدر وفيو األلف قليل ،وليس يف
التنزيل إعمالو إال يف ىذا ا١توضع ،ومل يعمل يف اللفظ وإ٪تا عمل يف ا١توضع ،وقد أنشدوا يف إعمالو يف
اللفظ قوؿ الشاعر:
2
ٮتاؿ ِ
ضعيف النِ ِ
الفر َار يُراخي األجل
كاية أعداءَه * ُ
ُ
4
3
( ،...من) يف موضع نصب ألف االستثناء منقطع  ،وقوؿ من قاؿ  :إف (إال) ٔتعٌت الواو ضعيف
5
ذلك أف الواو للجمع ،وإال إلخراج الثاين من معٌت األوؿ ،واألصل أف اليقاـ أحد٫تا مقاـ اآلخر".

بالسوء،
ب-مظاىر الدليل العقلي في اختيار ابن األنباري :اختار ابن األنباري النصب يف كل من ّ

وجعل (من) يف موضع نصب على االستثناء ،وعلّل اختياره بقرينة عقلية ،وىي أف األصل يف الواو
الداللة على اٞتمع ومن مقترياتو ،التسوية بُت األفراد عند اٞتمع ،أما االستثناء فمعناه أف ال يقوـ
أحد٫تا مكاف اآلخر ،حىت ٮترج الثاين من معٌت األوؿ ،وىذا التوجيو اإلعرايب قاؿ بو عدد من
ا١تفسرين 6فا١تعٌت ال ٬توز ألحد اٞتهر بالسوء إال من كاف مظلوما فيجوز لو ،قاؿ ابن عاشور" :وقد
دلَّت اآلية على اإلذف للمظلوـ يف ٚتيع أنواع اٞتهر بالسوء من القوؿ ،وىو ٥تصوص ٔتا ال يتجاوز
ح ّد التظلّم فيما بينو وبُت ظا١تو ،أو شكاية ظلمو :أف يقوؿ لو :ظلمتٍت ،أو أنت ظامل; وأف يقوؿ
للناس :إنَّو ظامل ومن ذلك ال ّدعاءُ على الظامل جهراً أل ّف ال ّدعاء عليو إعبلف بظلمو وإحالتو على

 - 1ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي ،402/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.116/4 ،
 - 2البيت ٣تهوؿ القاتل وىو ببل نسبة يف أغلب مصادر العربية ،والشاىد فيو جواز إِ ْع َماؿ الْمصدر الْ ُم َعرؼ بِ َّ
البلِـ ُمطل ًقا َك َما ِيف
ّ
الْبَػْيػػت .ينظػػر :الكتػػاب ،سػػيبويو ،192/1 ،وشػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش ،72/4 ،وخزانػػة األدب ،البغػػدادي ،127/8 ،وشػػرح
شذور الذىب ،اٞتوجري ،678/2 ،وا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.9/6 ،
3
ػربر بػو معػٌت
 ىذا خبلؼ بُت النحاة العرب ،ألف فيهم من يرى أنو استثناء متصل ،وإ٪تػا قػدره ابػن األنبػاري علػى أنػو متصػل لي ّالنصب يف اختياره ،وىو جاتز ،ولكنو مل يشر إىل النوع الثاين .ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،134/4 ،والتبياف ،أبو البقاء
.402/1
4
رد ابػن األنبػاري ىػذا القػوؿ ،وض ّػعفو
 ويقصد بو قوؿ ٨تاة الكوفة ،فقد جعلوا إالّ ٔتعٌت الواو ،ومن شػواىدىم ىػذه اآليػة ،وقػد ّألنّو ٥تالف للمعٌت الوارد يف التفسَت .ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.217/1 ،
 - 5البياف ،ابن األنباري.272/1 ،
 - 6ينظػػر :مفػػاتيح الغيػػب ،الػرازي ،254/11 ،ومعػػاين القػػرآف ،األخفػػش ،268/1 ،وجػػامع البيػػاف ،الطػػربي348 ،344/9 ،
والكشاؼ ،الز٥تشري ،582/1 ،ومعاين القرآف ،الفراء.270/1 ،
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يؤدي إىل القذؼ ،فإ ّف دالتل
عدؿ ا﵁ تعاىل ونظَت ىذا ا١تعٌت كثَت يف القرآف ،وذلك َ٥تصوص ٔتا ال ّ
تتعرض ِٟت ّد القذؼ أو تعزيز الغيبة ،قاتمة يف الشريعة ،فهذا
النهي عن القذؼ وصيانة النفس من أف ّ
1
االستثناء مفيد إباحة اٞتهر بالسوء من القوؿ من جانب ظا١تو".
فابن األنباري يف توجيو ىذه اآلية وإعرأّا اختار وجو النصب ،ومل يذكر وجو الرفع يف "من" فقد
2
وز أَ ْف
ذكر ا١تفسروف وا١تعربوف وجها آخر وىو أف تكوف يف موضع رفع على البدؿ قاؿ أبو البقاء٬َ ":تُ ُ
3
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
صٍ
َح ٌد".
يَ ُكو َف ِيف َم ْوض ِع نَ ْ
بَ ،وأَ ْف يَ ُكو َف ِيف َم ْوض ِع َرفْ ٍع بَ َدًال م َن الْ َم ْح ُذوؼ ،إذ التَّػ ْقد ُير :أَ ْف َْ٬ت َهَر أ َ
فابن األنباري يشَت إىل االستدالؿ بعدـ النظَت ،يف توجيو اآلية وإعرأّا وذلك بقولو وليس يف
التنزيل إعماؿ ا١تصدر إال يف ا١توضع ٤تل اإلعراب ،ولذلك ،قاؿ مل يعمل يف اللفظ ،وإ٪تا عمل يف
ا١توضع ،وا١تعروؼ أف العوامل تؤثر يف األلفاظ رفعا ونصبا وجرا ،وىذا ىو معٌت قوؿ النحاة يف تعريف
اٞتر
اإلعراب أنو تغيَت أواخر اللفظ الختبلؼ العوامل الداخلة ،فتغَت أواخر اللفظ بالرفع والنصب و ّ
أما ا١توضع فهو ما يقوـ مقاـ اللفظ عن قريق التقدير والتأويل.
ٍت على قواعد البصريُت القاتلة بقلة عمل ا١تصدر وفيو
إ ّف ا١تتأمل ٢تذا الرأي اإلعرايب ٬تده بُ َ
4
وصرح ّٔذا السَتايف
،
تأويلو
وجب
ذلك
من
شيء
ورد
إذا
ف
،
اآلية
يف
"
اٞتهر
"
:
مثل
،
األلف والبلـ
ّ
قاتبل" :وكاف بعض البصريُت ا١تتأخرين ال ينصب با١تصدر إذا كاف فيو األلف والبلـ ،فإذا ورد شيء
منصوب با١تصدر الذي فيو األلف والبلـ أضمر بعده مصدرا ليس فيو ألف والـ ،فيقدر ضعيف
النكاية نكاية أعداءه ،5وعن الررب ضرب مسمعا ،6وإ٪تا دعاه إىل ىذا أف ا١تصدر إ٪تا يعمل
7
ٔترارعة الفعل ،والفعل ال يكوف إال منكورا".
 - 1التحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور.6/6 ،
 - 2وىذا الوجو ذكره ابن عطية يف ا﵀رر الوجيز ،والنحاس يف إعرابو ،والسمُت اٟتليب يف الدر ا١تصوف ،وضعفو أبو حياف يف البحر
ا﵀ي  ،وقاؿ ال يصح .ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،130/2 ،والبحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف ،116/4 ،وإعػراب القػرآف ،النحػاس
 ،499/1والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.134/4 ،
 - 3ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.402/1 ،
 -4ينظر :شرح ا١تفصل ،ابن يعيش ،79/4 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حيػاف ،199/6 ،و٫تػع ا٢توامػع يف شػرح ٚتػع اٞتوامػع ،السػيوقي
 ،59/3واللباب يف علل البناء واإلعراب ،أبو البقاء العكربي.450/1 ،
 - 5يقصد تأويل البيت الذي أورده النحاة ومنهم ابن األنباري يف عمل ا١تصدر.
6
الرػػرب مسػػمعا .البيػػت يُنسػػب إىل ا١ت ػرار
 وىػػو تأويػػل لقػػوؿ الشػػاعر :لقػػد علمػػت أوىل ا١تغػػَتة أنػػٍت * ٟتقػػت فلػػم أنكػػل عػػن ّاألسػػدي ،كمػػا يف الكتػػاب لسػػيبويو .193 ،192/1 ،وذكػػر يف بعػػض ا١تصػػادر األخػػرى ١تالػػك بػػن زعبػػة ،ويف بعرػػها دوف نسػػبة،
ينظر :ا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية ،إٯتيل بديع يعقوب.236 /4 ،
 - 7ينظر :شرح كتاب سيبويو ،السَتايف.48/2 ،
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وىكذا أرى ابن األنباري ٮتتار النصب على وفق ما تقتريو القواعد العقلية عند البصريُت.
 -3النموذج الثالث:

ص ِ
ِ
ِ ِ
ان و ْاألَقْربو َن ولِلن ِ ِ
لرج ِ ِ
يب
يتمثل يف توجيهو لقولو تعاىل﴿:ل ّْ َ
ّْساء نَص ٌ
ال نَ ٌ
يب م َّما تَ َر َك ال َْوال َد َ َ ُ َ َ
1
ِ
ِ ِ
ان و ْاألَقْربو َن ِم َّما قَ َّل ِم ْنوُ أَو َكثُر نَ ِ
وضا ﴾
صيبًا َم ْف ُر ً
م َّما تَ َر َك ال َْوال َد َ َ ُ
ْ َ
لدراسة ىذا النموذج وبياف أثر العقل يف اختيار ابن األنباري البد من مناقشة ومعرفة ما يأيت:
أ-أراء النحاة في إعراب اآلية :اختلف النحاة العرب يف عامل النصب يف نصيبا مفروضا على

أقواؿ أشهرىا:

2

 أنو منصوب كونو حاال ،والْمعٌت٢ِ :تؤَال ِء أَنْ ِصبَاءُ َعلَى َما ذَ َك ْرنَا ُىنَا ِيف َح ِاؿ الْ َف ْر ِ
ض وىو قوؿ
َ ْ َ َُ
اج َوَم ّْك ّّي بن أيب قالب القيسي.
َّ
الز َّج ُ
ص ِ
ِ
يرةً ِم َن
ص َد ِر ،واختاره الفراء ومثّل لو َعلَ َّي َك َذا َحقِّا َال ِزًماَ ،وَْ٨ت ُوهُ :فَ ِر َ
ب ألَنَّوُ أ ْ
َخَر َجوُ ٥تََْر َج الْ َم ْ
 نُ َاللَّ ِو.
ِ
 نصب كونو جاء على الْمص َد ِر الْم َؤّْك ِد لَِقولِِو :فَ ِر ِ ِوضةٌ ،وىو
َ
يرةً م َن اللَّوَ ،كأَنَّوُ قاؿ :ق ْس َمةٌ َم ْف ُر َ
َ ْ
ْ
ُ
اختيار الز٥تشري.
اٟت ِاؿ وتقديره :فَػر ِ ِ
ِ
ك َج َاز
ضا َول َذل َ
ًْ
ب الْ َم ْ
 األصل فيو الرفع ولكن نصب َك َما يػُْن َص َد ُر ِيف َم ْوض ِع َْ
صُ
ِ
ص َد ِر الَّ ِذي فِ ِيو َما َج َاز ِيف االسم الَّ ِذي
صبُوُ َك َما تَػ ُق ُ
وؿ لَوَُ :علَ َّي َك َذا َوَك َذا َحقِّا َواجبًاَ ،ولَ ْوَال َم ْع ٌَت الْ َم ْ
نَ ْ
لَي ِ
ب وىو قوؿ ابن عطية.
ص َد ٍر َى َذا الن ْ
س ٔتَ ْ
َّص َ
ْ َ
 أنو منصوب على االختصاص وتقديره أ َْع ٍِت :نَ ِوعا َو ِاجبًا ،وىذا القوؿ ذكره
صيبًا َم ْف ُر ً
وضا َم ْقطُ ً
الز٥تشري يف كشافو ونقلو أبو حياف.
 قيل منصوب على ا١تفعولية ،بفعل ٤تذوؼ تَػ ْق ِديره :جع ْلتُو أَو أَوجبت َ٢تم نَ ِصيبًا ،وىذا القوؿ ذكره
ُُ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُ ْ
أبو حياف يف البحر ا﵀ي .
 -أنو مفعوؿ مطلق ألنو واقع موقعو إذ التقدير عطاء ،وذكره ٤تي الدين الدرويش يف إعرابو.

 - 1النساء ،اآلية.7 :
 - 2ينظػر مػذاىب النحػػاة يف توجيػو وإعػراب نصػػيبا يف :البحػر ا﵀ػػي  ،أبػو حيػاف ،525/3 ،وإعػراب القػرآف ،النحػػاس437/1 ،
والتبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي ،232/1 ،ومشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي ،190/1 ،ومعاين
القرآف ،الفراء ،235/1 ،والكشاؼ ،الز٥تشري ،380/1 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،77/2 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الػدين
الدرويش.163/2 ،
072

ب-اختيار ابن األنباري :اختار ابن األنباري من ٚتيع ىذه التوجيهات كونو منصوبا بفعل مقدر
وعليو فهو منصوب على ا١تفعولية ،يقوؿ ابن األنباري" :منصوب بفعل مقدر دؿ عليو الكبلـ ألف
قولو تعاىل" :للرجاؿ نصيب وللنساء نصيب" ،معناه جعل ا﵁ ٢تم نصيبا مفروضا وىو أقوى ما قيل
فيو من األقاويل" 1فقد جنح ابن األنباري يف إعرابو واختار وجها إعرابياً ال بد لو من التقدير ،وجعلو
أفرل األقواؿ.
ج -مظاىر الدليل العقلي في اختيار ابن األنباري ومنزلتو بين األعاريب :يتمثل مظهر التوجيو

العقلي يف إعراب ابن األنباري واختياره للمنصوب يف أمرين اثنُت:

أولهما :أف النصب على ا١تفعولية ،يستدعي التقدير والتأويل ،وىو موجود يف توجيو ابن األنباري.-ثانيهما :دلت عبارتو أقوى األقاويل على التمسك بالتأويل يف ٗتريج اآلية وإعرأّا ،أل ّف يف بعض

األقواؿ ٛتُل الكبلـ على ظاىره ،كوجو النصب على اٟتاؿ ،فهذا ال يستدعي تأويبل وال تقديرا
فمرمونو وصف النصيب وٖتديد ىيئتو دوف معٌت األمر بو ؤتقداره.
ورغم اختبلؼ النحاة يف توجيو إعراب اآليةّ ،إال أنّو ٯتكن أف ٧تعل إعراب ابن األنباري أقوى

األعاريب ،ألف النّصب بالفعل ا﵀ذوؼ الذي أشار إليو ابن األنباري فيو معٌت األمر ،والتقيد ٔتا فيو
وقد ق ّدره بعض ا١تفسرين بقو٢تم" 2:جع ْلتُو أَو أَوجبت َ٢تم نَ ِ
يعرده
صيبًا مفروضا" .وىذا التّقدير ّ
َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُْ
توىل ا١توىل تبارؾ وتعاىل
السياؽ وقد ذكره ،كما تقويو ا١تعاين الواردة يف تفسَت آيات ا١تواريث ،فقد ّ
تقسيم أنصبة الورثة بنفسو وأوجب على ا١تسلمُت اتّباع ىذا التقسيمٟ ،3تكمة مفادىا س ّد باب النّزاع
ا١تورث وىو ا١تيّت ا١تخلّف للًتكة ،فقد
الذي قد ٭تصل يف تقسيم الًتكة وتوزيع األنصبة بعد ىبلؾ ّ
حب ا١تاؿ حبِّا ٚتِّا ،وىذا ا١تعٌت يوجو اآلية بالنصب على ا١تفعولية ألف
قبعت النفوس وجبلت على ّ
الفعل ا١تق ّدر مسند ﵁ عز وجل ،فهو الذي ق ّدر النّصيب وح ّد َد مقداره وىو الذي أوجبو يف كتابو
ومن مث ٬تب اتّباعو.
السياؽ فقد ورد "نصيبا مفروضا" يف مطلع اٟتديث عن
ىذا من حيث ا١تعٌت ،أما من حيث ّ

ا١تواريث يف سورة النساء ،مث ختم ا١توىل تبارؾ وتعاىل كبلمو يف آخر ا١توضوع ٔتا يؤكد أنّو ىو الذي
ود اللَّ ِو ومن ي ِط ِع اللَّوَ ورسولَوُ ي ْد ِخلْوُ جن ٍ
َّات
قسم األنصبة ،وجعلها من حدوده فقاؿ﴿ :تِل َ
ْك ُح ُد ُ
َ
ََ ُ ُ
ََ ْ ُ
ّ
ِ
ِ
ِِ
ِ
يم َوَم ْن يَ ْع ِ
ص اللَّوَ َوَر ُسولَوُ َويَتَ َع َّد
ين فِ َيها َوذَلِ َ
تَ ْج ِري م ْن تَ ْحت َها ْاألَنْ َه ُ
ار َخالد َ
ك الْ َف ْوُز ال َْعظ ُ
 - 1البياف ،ابن األنباري.244/1 ،
 - 2ينظر :البحر ا﵀ي  ،ابن األنباري.525/3 ،
 - 3ينظر :ا١تواريث يف الشريعة اإلسبلمية يف ضوء الكتاب والسنة٤ ،تمد علي الصابوين ،ص.33
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ِ
ِ ِ
ين ﴾ ،1وكل ىذه ا١تعاين أشار إليها ابن األنباري يف
ُح ُد َ
ارا َخال ًدا ف َيها َولَوُ َع َذ ٌ
اب ُم ِه ٌ
ودهُ يُ ْدخلْوُ نَ ً

تقدير ا١تعٌت بقولو" :جعل ا﵁ ٢تم نصيبا مفروضا".
ؤّذا وفّق ابن األنباري إىل توجيو النّص ٔتا يتماشى مع قواعد العربية ومنها النصب على الفعل
ا﵀ذوؼ ،وكاف ىذا التأويل ٮتدـ ا١تعٌت العاـ لآلية بقدر كبَت.
اك إَِّال فِ ْت نَةً لِلن ِ
َّاس
الرْؤيَا الَّتِي أ ََريْ نَ َ
-4النموذج الرابع :يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:وَما َج َعلْنَا ُّ
ِ 2
َو َّ
الش َج َرَة ال َْملْعُونَةَ فِي الْ ُق ْرآن﴾
الشجرة
أ-اختيار ابن األنباري للمنصوب :يف ىذه اآلية مل يشر ابن األنباري إال لوجو النّصب ،يف ّ
ِ ِ
َّجَرَة الْ َم ْلعُونَةَ 3برفع
ا١تلعونة٦ ،تا ّ
يدؿ على اختياره وجو النصب ،وإال فقد قَػَرأَ َزيْ ُد بْ ُن َعلي بَرفْ ِع َوالش َ
"الشجرةَ" ويكوف قولو" :الملعونة" نعتا ،وا٠ترب ٤تذوؼ تقديره" :أي فتنة" ،وقيل ا٠ترب شبو اٞتملة
"في القرآن".

4
َي
أ
عندىم
التقدير
فيكوف
،
واختار اٞتمهور قراءة النصب ووجو النصب بالعطف على الرؤيا
ْ
ما جع ْلنَا ِذ ْكر الشَّجرةِ الْم ْلعونَِة ِيف الْ ُقر ِ
آف إَِّال فِْتػنَةً لِلن ِ
َّجَرَة
الرْؤيَا الَِّيت أ ََريْ َ
َّاس أو َوما َج َع ْلنَا ُّ
ََ َ ُ
َ ََ
ناؾ َوالش َ
ْ
َ
الْم ْلعونَةَ ِيف الْ ُقر ِ
آف إَِّال فِْتػنَ ًة لِلن ِ
َّاس ،ويبلحظ على ابن األنباري يف إعرابو وتوجيهو للنصب الوارد يف
َُ
ْ
اآلية ما يأيت:

الشجرة ا١تلعونة إال فتنة.
 -أف تقديره اختلف عن تقدير النحاة ٘تاما ،حيث ق ّدر وما جعلنا ّ

عرب با١تفعولية على ا١تنصوب ،إذ جعل الشجرة منصوبة كوهنا مفعوال أوال لػ (جعل) الذي
 أنّو ّينصب مفعولُت وجعل مفعولو الثاين فتنة.
وقد أ ّكد ىذه ا١تعاين النحوية بقولو" :الشجرة منصوب بالعطف على (الرؤيا) وىي مفعوؿ أوؿ
لػ( :جعلنا) والثاين( :فتنة) ،والشجرة مفعوؿ أوؿ ،وا١تفعوؿ الثاين ٤تذوؼ وتقديره ،وما جعلنا الشجرة
ا١تلعونة إال فتنة ،إال أنّو حذفو لداللة ا١تفعوؿ الثاين(ّتعلنا)ا١تنطوؽ بو يف األوؿ عليو ونظاتره كثَتة يف
5
كبلمهم".
 - 1النساء ،اآلية.14 ،13 :
 - 2اإلسراء ،اآلية.60 :
 - 3ينظر قراءة الرفع يف :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،67/7 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.377/7 ،
 - 4ينظػػر إع ػراب اآليػػة وتوجيػػو النصػػب والرفػػع ل ػ" :الشػػجرة" يف :التبيػػاف يف إع ػراب القػػرآف ،أبػػو البقػػاء ،826/2 ،والػػدر ا١تصػػوف
السمُت اٟتليب ،377/7 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،76/7 ،والتحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور.147/15 ،
 - 5البياف ،ابن األنباري.93/2 ،
022

ب-تحليل المظاىر العقلية في اختيار ابن األنباري :إذا أردت أف أحلّل ا١تظاىر العقلية يف توجيو

ابن األنباري من خبلؿ إعرابو لآلية ا١تتقدمة ،فإنّو أوؿ ما يظهر  ي أنو استخدـ دليل االستقراء أو
األصل من خبلؿ التّتبع لكبلـ العرب ،وأشار بعد التقدير الذي ذكره بأنو كثَت يف كبلمهم ،ودليل
االستقراء نوع من إرجاع الظاىرة النحوية إىل أصلها ،فاألصل يف اآلية ،على حسب تقدير ابن
األنباري جعلنا الشجرة ،فيكوف نصب "الشجرة" ىو األصل على اعتباره مفعوال ،وإذا قلنا بذلك
حصرت الفتنة يف اإلخبار عن الشجرة ال عن الرؤيا ،أل ّف إعراب ابن األنباري وتقديره يركز على
نصب الشجرة ،وكوهنا مفعوال أوال ال على الرؤيا.
وىذا التّوجيو النّحوي يؤّكده ما ورد يف تفسَت اآلية وشرح معناىا ،من أ ّف فتنة النّاس ،كانت
بسبب ذكر العذاب بشجرة الزقوـ قاؿ ابن عطية" :ىي شجرة الزقوـ ،وذلك أف أمرىا ١تا نزؿ يف سورة
الصافات قاؿ أبو جهل وغَته ىذا ٤تمد يتوعدكم بنار ٖترؽ اٟتجارة ،مث يزعم أهنا تنبت الشجر
والنار تأكل الشجر وما نعرؼ الزقوـ إال التمر بالزبد ،مث أمر أبو جهل جارية لو ،فأحررت ٘تراً وزبداً
الرعفاء ،فأخرب ا﵁ نبيو أنّو إّ٪تا جعل اإلسراء
وقاؿ ألصحابو تزقّموا ،فافتنت أيراً ّٔذه ا١تقالة بعض ّ

الزقّوـ فتنة واختباراً ليكفر من سبق عليو الكفر ،ويصدؽ من سبق لو اإلٯتاف ،1".والذي
وذكر شجرة ّ
الزقّوـ
يتمعن يف التّفسَت أيرا ٬تد أف الرسوؿ  أخرب ا١تشركُت ْتادثة اإلسراء وأخربىم أيرا بشجرة ّ
ّ
وأهنا تنبت يف النار يف أصل اٞتحيم وأف قلعها كأنّو رؤوس الشياقُت ،فلم يصدقوا كبل من اٟتقيقتُت
إال أف تكذيبهم وإنكارىم كاف لنفي حقيقة الشجرة أكثر من حقيقة اإلسراء ،أل ّف أمر اإلسراء ٦تكن
الشجرة فهي بالنسبة ٢تم من ا١تمتنع وا١تستحيل
عقبل٦ ،تتنع ومستحيل عادة بالنسبة ٢تمّ ،أما أمر ّ
عقبل وعادة2أل ّف ىذا ٦تا ال سبيل للتصديق بو إال عن قريق اإلٯتاف بالغيب وما ٬تري فيو من أحداث
وىو ٦تا يفتقده الكفرة.
 - 1ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.468/3 ،
 - 2ا١تمكن عقبل ىو مػا يع ّػرب عنػو ا١تناققػة باٞتػاتز ،وىػو الػذي ٯتكػن للعقػل البشػري أف يتصػوره ويدركػو ،وإف كػاف غػَت موجػود يف
حياة الناس وواقعهم وعادهتم; لكن العقل البشري ٬تيزه وال ٯتنعو ،وىو يقابل ا١تستحيل ،قاؿ الغزا ي" :فكل مػا قػدر العقػل وجػوده
فلم ٯتتنع عليو تقديره ٝتيناه ٦تكنا ،وإف امتنع ٝتيناه مستحيبل" .وينطبق ىذا على إسراء نبينا ٤تمد  يف ليلة واحدة من مكة إىل
بيت ا١تقدس ،فهو مقبوؿ عقبل عندىم ،ألف معٌت اإلسراء لغة ىو ا١تشي ليبل ،إال أنو ٦تنوع عادة وقبعا ،ولذلك أنكروه ،فمن غَت
ا١تمكػن عػادة يف ذلػك الوقػػت أف يقطػع اإلنسػاف مسػػافة قويلػة يف وقػت قصػَت ،كالسػػَت مػن مكػة إىل فلسػػطُت بيػت ا١تقػدس ،ومػػن
األشياء ما ىو مرفوض عقبل وعادة كاٞتمع بُت النقيرُت ،أو كقولنػا اٞتػزء أكػرب مػن الكػل ،أو ٨تػو ذلػك ٦تػا يرفرػو العقػل واٟتػس
والعادة ،و٦تا ىو واجب عقبل قولنا الػثلج بػارد ،والنػار ٤ترقػة ،فهػذا واجػب عقػبل وعػادة ،إذ ال ٬تػوز التصػديق بػأف الػثلج حػار ،وأف
=
النار باردة١ ،تخالفتو إدراؾ العقل وا١تعروؼ يف العادة الكونية.
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ودليل ىذا التوجيو ىو أف أغلب الروايات الواردة يف التفسَت 1تثبت قصة أبو جهل وما أنكره
الزقّوـ ،كما ّأهنم أنكروا كيف تكوف النار للعذاب ،وإف من شجر وال حجر يرمى يف
من أمر شجرة ّ
السياؽ يدؿ على ىذا التّوجيو ألنّو
النار إال تأكلو فكيف ينبت فيها الشجر؟! ،كما أف النّظم و ّ
َّجَرَة ا١ت ْلعُونَةَ قاؿ :قلعها كأنو رءوس الشياقُت
"والش
خوفهم بالشجرة فأنكروا قاؿ ابن جريج:
َ
َ
ّ
ِ َ
َّجَرَة الْ َم ْلعُونَةَ ِيف الْ ُق ْرآف ١تا ذكرىا زادىم افتتانا وقغيانا ،قاؿ ا﵁ تبارؾ
والشياقُت ملعونوف ،قاؿ َوالش َ
2
يد ُى ْم إِال قُ ْغيَانًا َكبِ ًَتا".
وتعاىلَ ،وُ٩تَّْوفُػ ُه ْم فَ َما يَِز ُ
ورد الظّاىرة إىل
ثبت أثر الدليل العقلي ا١تتمثل يف االستقراء والتّتبع لكبلـ العربّ ،
ومن ىنا أ ُ
أصلها ،وكيف أثّر األخذ بو يف توجيو اآلية وبياف إعرأّا عند ابن األنباري.
-5النموذج الخامس:

يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل﴿:لَم ْق ُ َّ ِ
اْليم ِ
ِ ِ
ان
س ُك ْم إِ ْذ تُ ْد َع ْو َن إِلَى ِْ َ
َ
ت اللو أَ ْكبَ ُر م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْ ُف َ
فَ تَ ْك ُف ُرو َن ﴾ 3من ا١تعروؼ يف العربية أف "إ ْذ" تأيت ٔتعٌت حُت ،وتأيت ٔتعٌت إذا ،وتكوف ظرفاً ١تاضي
الزماف ،وأجاز بعرهم أف تكوف مفعوال بو ،وتأيت زاتدة ال ٤تل ٢تا من اإلعراب ،وٕتيء ٔتعٌت "أ ْف"

= واإلنسػاف يف تصػديقو لؤلشػػياء وتكذيبػو ٢تػا ٤تكػػوـ بعقلػو وعادتػػو وعقيدتػو ،ففػي الغيبيػػات الػيت مل يراىػا ومل يعرفهػػا يقػف اٞتاحػػد
الكػافر مكػذب ٢تػا ،ومنهػا اٞتنػة ومػا فيهػا مػن نعػيم والنػار ومػا فيهػا مػن جحػيم ،وسػاتر الغيبيػات كا١تبلتكػة وعػامل اٞتػن والشػػياقُت
"و َج َح ُػدوا َِّٔػا
ويف بعض ما يشاىده كمعجػزات األنبيػاء الػيت قػد يصػدقها عقلػو ١تػػَّا يراىػا بعينػو ،ولكػن تكػذّٔا عقيدتػو قػاؿ تعػاىلَ :
اسػتَػْيػ َقنَْتػ َها أَنْػ ُف ُسػ ُػه ْم ظُْل ًمػػا َو ُعلُ ِّوا" النمػػل ،اآليػػة ]14 :أمػػا ا١تػػؤمن فإنػػو يصػػدؽ ّٔػػا اتباعػػا لعقيدتػػو أيرػػا ،وإف كانػػت ٥تالفػػة للعػػادة
َو ْ
الزقّوـ يف نار جهنم.
كا١تعجزة ،أو غَت مقبولة عقبل كنبات شجرة ّ
الزقّوـ انطبق عليو التكذيب بالعادة والعقػل والعقيػدة ففػي العػادة أف النػار
وعلى ضوء ما تقدـ فإف إنكار كفار مكة للشجرة ّ
ٖتػرؽ الشػػجرة ،وال ٯتكػن أف تنبػػت فيهػا كمػػا أف العقػل كػػذلك ،وأمػػا عقيػدهتم فلػػيس فيهػا إٯتػػاف بالغيػب .ولػػذلك كػاف الًتكيػػز علػػى
الشػػجرة باالفتتػػاف أكثػػر مػػن الًتكيػػز علػػى الرؤيػػا يف اإلعػراب علػػى حػػد توجيػػو ابػػن األنبػػاري .حػػوؿ ا١تمكػن واٞتػػاتز وا١تسػػتحيل عقػػبل
وعػػادة ينظػػر :هتافػػت الفبلسػػفة ،الغػزا ي ،ص ،120وكػػربى اليقينيػػات الكونيػػة٤ ،تمػػد سػػعيد رمرػػاف البػػوقي ،ص ،302وض ػواب
ا١تعرفة وأصوؿ االستدالؿ وا١تناظرة ،عبد الرٛتاف حسن حبنكة ا١تيداين ،ص ،19والعقيدة اإلسبلمية وأسسػها ،عبػد الرٛتػاف حسػن
حبنكة ا١تيداين ،ص ،22 ،21 ،20 ،19ولساف العرب ،ابن منظور.381/14 ،
 - 1ينظ ػػر :روح ا١تع ػػاين ،األلوس ػػي ،101/8 ،والكش ػػاؼ ،الز٥تش ػػري ،/675/2 ،وتفس ػػَت اب ػػن كث ػػَت ،92/5 ،ومف ػػاتيح الغي ػػب
الرازي.361/20 ،
 - 2جامع البياف ،الطربي.487/17 ،
 - 3غافر ،اآلية.10 :
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وتكوف حرؼ تعليل ،1وىي يف كبلـ العرب على ثبلثة أوجو :ظرفية ،وفجاتية وتعليلية ،وقد وردت
"إ ْذ" يف القرآف الكرًن ماتتُت وتسع وثبلثوف مرة ،مستعملة يف أوجو إعرابية ٥تتلفة وسياقات متعددة.

2

أ-آراء النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها :نظرا لتعدد معاين (إ ْذ) ،واختبلؼ وجوه إعرأّا ،فإ ّف
النّحاة وا١تعربُت يف أغلب أحوا٢تم يتنازعوف يف توجيهها وإعرأّا 3ولعل من أبرز ا١تواضع ا١تختلف يف
توجيهها وإعرأّا من حيث عامل النّصب يف (إذ) ما ورد يف ىذه اآلية ،فقد اتفقوا على أف (إذ)
ظرؼ زماف ،واختلفوا يف العامل ا١تؤثر يف النصب ،4أىو ١تقت ا﵁ ،أو مقتكم ،أو تدعوف ،أو فعل
مقدر فكانت أقو٢تم كما يلي:
 إذ منصوب با١تقت األوؿ وىو قوؿ الز٥تشري5وىذا القوؿ رده أبو حياف على الز٥تشري وجعلو مناألخطاء اليت ال ٯتكن أف يقع فيها عامل بالعربية من مثلو ،وذكر أنو ال ٮتلوا من أثر ا١تعتقد االعتزا ي
ي :وإِ ْذ تُ ْدعو َف مْنصوب بِالْم ْق ِ
اؿ َ٢تُ ْم يَػ ْوَـ
ت ْاأل ََّوِؿَ ،والْ َم ْع ٌَت :أَنَّوُ يػُ َق ُ
"وقَ َاؿ َّ
َْ َ ُ ٌ َ
الز٥تَْ َش ِر ُّ َ
يف التوجيو فقاؿَ :
الْ ِقيام ِة :إِ ِف اللَّو م َقت أَنْػ ُفس ُكم ْاأل ََّمارةَ بِ ُّ ِ
ِ
اإلٯتَ ِ
ُت َكا َف ْاألَنْبِيَاءُ يَ ْدعُونَ ُك ْم إِ َىل ِْ
اف ،فَػتَأْبَػ ْو َف
السوء َوالْ ُك ْف ِر ح َ
ََ
ََ َ َ ُ َ
َش ُّد ِ٦تَّا ٘تَُْقتُونَػه َّن الْيػوـ وأَنْػتُم ِيف النَّا ِر ،إِ ْذ أَوقَػعتُ ُكم فِيها بِاتػّْب ِ
اع ُك ْم َى َو ُاى َّن.
قُػبُولَوُ َوَٗتْتَ ُارو َف َعلَْي ِو الْ ُك ْفَر ،أ َ
ْ ْ ْ َ َ
ُ ََْ َ ْ
انْػتَػهى ،وفِ ِيو د ِسيسةُ ِاال ْعتِز ِاؿ .وأَخطَأَ ِيف قَػولِِو :إِ ْذ تُ ْدعو َف مْنصوب بِالْم ْق ِ
ت ْاأل ََّوِؿِ ،أل َّ
ت
َ َ ْ
َف الْ َم ْق َ
ْ
َْ َ ُ ٌ َ
َ َ َ َ
ِِ
ِ
وز أَ ْف ُٮتْبػر عْنو إَِّال بػع َد ِ ِِ ِ
َخبَػَر َعْنوُ بَِق ْولِِو :أَ ْكبَػ ُر
ص َدٌرَ ،وَم ْع ُمولُوُ م ْن ِصلَتوَ ،وَال َ٬تُ ُ
استي َفاتو صلَتَوَُ ،وقَ ْد أ ْ
َم ْ
ََ َ ُ َ ْ ْ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ر ًبل َع َّما
ُت ،فَ ْ
َّح ِو الَِّيت َال تَ َك ُ
اد َٗتْ َفى َعلَى الْ ُمْبتَدت َ
م ْن َم ْقت ُك ْم أَنْػ ُف َس ُك ْمَ ،وَى َذا م ْن ظََواى ِر ع ْل ِم الن ْ
6
ِ
َّعي الْعجم أَنَّوُ ِيف الْعربِيَّ ِة َشْي ُخ الْعر ِ
ب َوالْ َع َج ِم".
ََ
ََ
تَد َ َ ُ
 - 1حػػوؿ إذا ومعانيهػػا النحويػػة يف العربيػػة ينظػػر :اٞتػػٍت الػػداين يف حػػروؼ ا١تعػػاين ،ص ،185ومعج ػم األدوات يف القػػرآف الكػػرًن
راجي األٝتر ،ص ،10ومعجم اإلعراب واإلمبلء ،إميل بديع يعقوب ،ص ،47واإلتقاف يف علوـ القرآف ،السيوقي.171/2 ،
 - 2ينظر :معجم األدوات يف القرآف الكرًن ،راجي األٝتر ،ص.10
 - 3ينظ ػػر م ػػثبل اخ ػػتبلؼ النح ػػاة وا١تع ػػربُت يف توجي ػػو "إ ْذ" يف قول ػػو تع ػاىل" :إِ ِذ ْاألَ ْغ ػ َػبل ُؿ ِيف أ َْعنَػػاقِ ِه ْم" غ ػػافر ،اآلي ػػة ،]71 :ال ػػدر
ا١تصوف ،السػمُت اٟتلػيب ،494/9 ،والبحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف ،271/9 ،وإعػراب القػرآف وبيانػو٤ ،تػي الػدين الػدرويش517/8 ،
ومعجم األدوات يف القرآف الكرًن ،راجي األٝتر ،ص.11
 - 4ينظػػر أقػواؿ النحػػاة واخػػتبلفهم يف عامػػل النصػػب ا١تػػؤثر يف إذ مػػن حيػػث النصػػب علػػى الظرفيػػة وكوهنػػا مفعػػوال فيػػو يف :البحػػر
ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف ،241 ،240/9 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة ،549/4 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػيب ،461/9 ،ومشػػكل
إع ػراب القػػرآف ،مكػػي ابػػن أيب قالػػب القيسػػي ،634/2 ،والبيػػاف ،ابػػن األنبػػاري ،328/2 ،وإع ػراب القػػرآف وبيانػػو٤ ،تػػي الػػدين
الدرويش.464/8 ،
 - 5ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.154/4 ،
 - 6البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.240/9 ،
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 أنو منصوب ٔتق ّدر ي ّدؿ عليو الظاىر ،تقديره مقتكم إذ تدعوف قالو السمُت اٟتليب.2
ؼ لِِفع ٍل َْ٤ت ُذ ٍ
وؼ ،تَػ ْق ِد ُيرهَُ :م َقتَ ُك ْم إِ ْذ تَ ْدعُو َف قالو أبو البقاء يف إعرابو.
 -ظَْر ٌ ْ

1

 العامل يف(إذ)فعل تقديره اذكروا إ ْذ ،وىو قوؿ ابن األنباري ،ومكي ابن أيب قالب القيسي يف3
إعرأّما.
وا١تبلحظ أف ٖترير موضع النزاع وسبب ا٠تبلؼ يف ا١تسألة قاتم على أمرين ذكر٫تا النحاة ٫تا:
 -األول :ىل ٬توز الفصل بُت ا١تصدر ومعمولو بأجنيب وىو ا٠ترب أكرب ،أما ال؟ وقد أجازه بعرهم

ومنعو أبو البقاء وابن األنباري ،فمن أجازه كابن اٟتاجب 4جعل الظرؼ ٦تا يتوسع فيو ما ال يتوسع
يف غَته ومن منعو 5فهو على األصل.
-الثاني :أ ّف (إذا) أضيفت إليو وا١تراؼ إليو ال يعمل يف ا١تراؼ.

ب -اختيار ابن األنباري للمنصوب وتحليلو :اختار ابن األنباري يف (إ ْذ) أهنا منصوبة بفعل مقدر
أولو بػ" :اذكروا إ ْذ تدعوف ،أو مقتكم إ ْذ تدعوف ،فابن األنباري اختار ىذا الوجو اإلعرايب من األوجو

ا١تتقدمة يف إعراب اآلية بناءً على دليل عقلي وىو "السبر والتقسيم" ،6الذي يتمثل يف عرض
األقساـ اليت يتعلق ّٔا اٟتكم مث إبطاؿ وإلغاء ما ال يتعلق بو اٟتكم لفساده مع التعليل ،كما وضحت
يف شرح ىذا الدليل العقلي نظريا فيما سبق.
لقد ناقش ابن األنباري توجيو عامل النصب يف اآلية الكرٯتة اعتمادا على مقتريات ىذا الدليل
العقلي فقاؿ" :إذا ظرؼ زماف والعامل فيو ال ٮتلوا إما أف يكوف١( ،تقت ا﵁) أو (مقتكم) أو
(تدعوف) أو فعل مقدر.
بطل أف يقاؿ يعمل فيو (مقت ا﵁) ألف خرب ا١تبتدأ قد تقدـ على (إذ) وليس بداخل يف صلتو
لفصلت بُت الصلة وا١توصوؿ ٓترب ا١تبتدأ ،وىو أجنيب ،والفصل بُت الصلة
فلو أعملتو يف( :إذ)
َ
وا١توصوؿ بأجنيب ال ٬توز ،وأف اإلخبار عنو يؤذف بتمامو ،وما يتعلق بو يؤذف بنقصانو ،وقد قدمنا
نظاتره.
 - 1ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.461/9 ،
 - 2ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.1116/2 ،
 - 3ينظر :مشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي ،634/2 ،والبياف ،ابن األنباري.329 ،328/2 ،
 - 4ينظر :أما ي ،ابن اٟتاجب.141/1 ،
 - 5ومنهم ابن األنباري ،وأبو البقاء ،وأغلب البصريُت.
 - 6ينظر :أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري٤ ،تمد سامل صاحل ،ص.405
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وبطل أف يعمل فيو (مقتكم) ،ألهنم مقتوا أنفسهم يف النار ،وقد دعوا إىل اإلٯتاف يف الدنيا.
وبطل أف يعمل فيو (يدعوف) ألف (إذ) قد أضيفت إليو ،وا١تراؼ إليو ال يعمل يف ا١تراؼ.
ُت أف يعمل فيو فعل مقدر ،وتقديره( :مقتكم إذّ تدعوف) ،أي :حُت
وإذا بطلت ىذه األقساـ تَػ َع َّ َ
1
دعيتم إىل اإلٯتاف فكفرمت وقيل تقديره ،اذكروا إذ تدعوف".
أصلها ٨تاة البصرة كعدـ
واختيار ابن األنباري قاتم على األصوؿ النظرية واألدلة العقلية اليت ّ
جواز الفصل بُت الصلة وا١توصوؿ بأجنيب ،2وعدـ جواز عمل ا١تراؼ إليو يف ا١تراؼ ،3وأف ما
أُ ْخِرب عنو فقد متّ معناه ،وأ ّف ما تعلق بو غَته َّ
دؿ على احتياجو ونقصاف ما يتمم معناه ،وىذه القواعد
َ
اليت ذكرىا ىي اليت استبعد ّٔا ما تعلق باٟتكم النحوي من حيث الظاىر ،ليبقي على حكم واحد
يتعلق بو اإلعراب والتوجيو النحوي لآلية ،وىو تقدير الفعل ا١تقدر الذي عمل النصب يف (إذ) وقد
اترح  ي ىذا من خبلؿ ٖتليلو لآلية وإعرأّا وبياف معانيها النحوية.
والقارئ للتفاسَت اللغوية ،ومصادر اإلعراب القرآين٬ ،تد أ ّف النحاة وا١تفسرين قد اختلفوا يف
ٖتديد معٌت اآلية من حيث عدـ الفصل يف معٌت(:مقت ا﵁) الذي ىو غربو وسخطو 4ا١تصرح بو
يف اآلية أىو يف الدنيا؟ أـ يف اآلخرة ويوـ القيامة ووقت اٟتساب؟ وعند ٖتقيقي يف ا١تسألة ،رأيت أف
أقسم أراء ا١تفسرين والنحاة حسب توجيههم للمعٌت وإعرأّم لآلية كاآليت:
 ذىب ٚتهور ا١تفسرين 5:أف غرب ا﵁ ومقتو يف الدنيا وذلك حُت عرض عليهم اإلٯتاف عنقريق دعوة األنبياء والرسل فكفروا وامتنعوا عن اإلٯتاف ،واختاروا سبيل الكفر ودعوة الشيطاف ،فكاف
مقت ا﵁ أكرب يف ىذه اٟتالة من بغض بعرهم بعرا ،أو من غربهم ومقتهم أنفسهم حُت يروف
العذاب يوـ القيامة.
 - 1البياف ،ابن االنباري.329 ،328/2 ،
 - 2وىػػو مػػذىب البصػريُت صػ ّػرح بػػو ابػػن جػػٍت يف ا٠تصػػاتص ،259/3 ،وأبػػو حيػػاف يف البحػػر ا﵀ػػي  ،240/9 ،وينظػػر :حاشػػية
الصباف على األلفية ،171/3 ،وشرح األمشوين على األلفية.212/2 ،
 - 3ألف ا١تراؼ وا١تراؼ إليو كأهنما كلمة واحػدة فيػؤثراف تػأثَتا مشػًتكا ،فػالقوؿ بعمػل ا١ترػاؼ إليػو يػؤدي إىل أف يكػوف عػامبل
معموال من جهة واحدة ،وىو ال ٬توز .ينظر :أما ي ابن اٟتاجب.869/2 ،
 - 4ا١تقت شدة الغرب ،يقاؿ مقتو أي بغرو ،ويف اآلية فسره ابن عطية بقولو" :وا١تقت ىو احتقار وبغض عن ذنػب وريبػة ىػذا
حده ".ا﵀رر الوجيز .548/4 ،وينظر :مقت يف لساف العرب ،ابن منظور.90/2 ،
 - 5وىو قوؿ أكثر ا١تفسرين فقد قاؿ بو قتادة ،و٣تاىد ،وابن جرير الطربي ،وابن عطية ،وأبو حياف وابن كثَت ،والطاىر بن عاشور
من ا١تتأخرين .ينظر :تفسَت ابن كثَت ،132/7 ،وجامع البياف ،الطربي ،358/21 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،549/4 ،والبحر
ا﵀ي  ،أبو حياف ،240/9 ،والتحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور ،95/24 ،وتفسَت ا١تراغي.51/24 ،
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 وذىب بعض ا١تفسرين 1إىل أف ا١تقصود با١تقت والغرب حصولو يوـ القيامة وليس يف الدنياوذلك حُت يروف عذاب جهنم وما فيو من جحيم مهُت ،وتق ّدـ ٢تم أعما٢تم ا٠تبيثة ،فيغربوف
وٯتقتوف أنفسهم ،حينها تناديهم مبلتكة العذاب ١تقت ا﵁ وغربو عنكم أكرب من مقتكم أنفسكم.
وىذا يؤيده قوؿ اٟتسن١" :تا رأوا أعما٢تم ا٠تبيثة مقتوا أنفسهم ،فنودوا ١تقت ا﵁ ".2

تقدير
َع ِام ٌل

والسبب يف االختبلؼ ىو التأويل والتقدير الواقع يف اآلية ،فمن قاؿ يف الدنيا جعل
الدنْػيا ،أَم َكن أَ ْف ي ْ ِ
ت َّ ِ
العامل مقتكم ،قاؿ أبو حياف" :فَِإ َذا َكا َف الْ َم ْق ُ
رمَر لَوُ
الساب ُق ِيف ُّ َ ْ َ ُ
تَػ ْق ِد ُيرهَُ :م ْقتُ ُك ْم إِ ْذ تُ ْد َع ْو َف 3".ومن جعل الغرب وا١تقت يف اآلخرة ق ّدر اذكروا ،قاؿ ابن عطية:
"وقدره قوـ اذكروا ،وذلك ضعيف ٭تل رب الكبلـ ،اللهم إال أف يقدر أف مقت ا﵁ ٢تم ىو يف
4
اآلخرة".
وأستنتج من إعراب ابن األنباري وتوجيهو لآلية أنو ذكر كل من التقديرين ،ومل ٭تكم بقوة
أحد٫تا وضعف اآلخر ،وىو يوحي ٔتعٌت اٞتمع بُت القولُت الواردين يف التفسَت ،وىذا ٦تكن من
حيث التفسَت وال مانع أف يغرب ا﵁ عنهم يف الدنيا وٯتقتهم ويكوف الشأف يوـ القيامة كذلك
وىذا اٞتمع ال يكوف إال بالتأويل ا١تقدر لػ "إ ْذ" ،فبل يكوف منصوبا با١تقت األوؿ كما قاؿ الز٥تشري
أو "مقتكم إ ْذ" كما قدر ابن عطية ،وأبو حياف ،والسمُت اٟتليب .وكل من ق ّدر تقديرىم.
وٯتكن أف يستدؿ على اٞتمع بأف ا﵁ يغرب يف الدنيا عن الكافر ١تا يكذب ويعرض عن آياتو
ِ
ِ
ويدؿ على ىذا قولو تعاىل ﴿ :ومن أَظْلَم ِم َّمن منَع مس ِ
اس ُموُ َو َس َعى فِي
اج َد اللَّو أَ ْن يُ ْذ َك َر ف َيها ْ
ََ ْ ُ ْ َ َ َ َ
ك ما َكا َن لَهم أَ ْن ي ْد ُخلُوىا إَِّال َخائِِفين لَهم فِي ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اب
َ
ي َولَ ُه ْم في ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
ُْ َ
َخ َرابِ َها أُولَئ َ َ
الدنْ يَا خ ْز ٌ
َ ُْ
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ِ
ِ ِ
ِ َّ ِ
ادوا َس َّماعُو َن لِ ْل َك ِذ ِ
وك
ين لَ ْم يَأْتُ َ
ب َس َّماعُو َن لَِق ْوم َ
ين َى ُ
آخ ِر َ
بأَفْ َواى ِه ْم َولَ ْم تُ ْؤم ْن قُلُوبُ ُه ْم َوم َن الذ َ
يح ّْرفُو َن الْ َكلِم ِمن ب ْع ِد مو ِ ِ ِ
اح َذ ُروا َوَم ْن يُ ِرِد
اضعو يَ ُقولُو َن إِ ْن أُوتِيتُ ْم َى َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن لَ ْم تُ ْؤتَ ْوهُ فَ ْ
َُ
َ ْ َ ََ
ك لَوُ ِمن اللَّ ِو َشيئًا أُولَئِ َ َّ ِ
ين لَ ْم يُ ِرِد اللَّوُ أَ ْن يُطَ ّْه َر قُلُوبَ ُه ْم لَ ُه ْم فِي ُّ
الدنْ يَا
اللَّوُ فِ ْت نَتَوُ فَ لَ ْن تَ ْملِ َ
ْ
ك الذ َ
َ
 - 1وىػػو قػػوؿ مػػروي عػػن الكلػػيب واٟتسػػن البصػػري أيرػػا ،ينظػػر :البحػػر ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف ،241/9 ،واٞتػػامع ألحكػػاـ القػػرآف
القرقيب.296/15 ،
 - 2ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.154/4 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.240/9 ،
 - 4ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.549/4 ،
 - 5البقرة ،اآلية.114 :
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ،1﴾.فهذه اآليات وغَتىا تدؿ على مقت ا﵁ للكافر يف الدنيا
ي َولَ ُه ْم في ْاآلخ َرة َع َذ ٌ
خ ْز ٌ
اب َعظ ٌ

واآلخرة.
أما عن مقتو لو وغربو عنو يوـ القيامة ،فقد يقاؿ ويعًتض عليو ما فاتدة اإلخبار بو وىم
يعيشوف نتيجتو؟ إذ من غرب ا﵁ عليو يوـ القيامة أدخلو نار جهنم فبل فاتدة من إخبارىم بو وذكره
٢تم ،وىم يتخبطوف يف نار جهنم ويعيشوف غرب ا﵁ يف واقعهم ،ويدؿ عليو حا٢تم.
فهذا ٬تاب عنو أف إخبارىم بغرب ا﵁ وىم يف النار فيو زيادة أمل وعذاب ،ألف العذاب نوعاف
جسدي ومعنوي ،فاٞتسدي عن قريق أجسامهم وجلودىم كلما نرجت بد٢تم جلودا غَتىا،
ت ال َْع ِز ُيز
ونفسي كتوبيخهم ٔتقت ا﵁ ،وقد أشار القرآف إىل العذاب النفسي كقولو﴿ :ذُ ْق إِنَّ َ
ك أَنْ َ
يم ﴾ 2فكيف وىو يف جهنم ويقاؿ لو عزيز كرًن؟ فبل ٭تمل ىذا إال من قبيل التقريع والتوبيخ
الْ َك ِر ُ

واإلىانة وىو من األساليب ا١تعتمدة يف القرآف الكرًن ،وا١تقصود ّٔا التهكم ،3كما أنّو أشد ما تعذب
بو النفس البشرية.
ونتيجة ىذا التحليل اإلعرايب لتوجيو ابن األنباري لآلية الذي يعتمد دليل العقل وىو" :السرب
والتقسيم" فباستخدامو أثناء التوجيو واإلعراب استبعد بو األوجو غَت ا١تناسبة ا١تتمثلة يف اإلعراب
الظاىري ،وأبقى على وجو اإلعراب ا١تتعلق بتقدير ا﵀ذوؼ ،وىو الذي مكننا من الوصوؿ إىل اٞتمع
بُت القولُت.
-6النموذج السادس:

ِِ ِ
ِِ ِ
اب َولَ ْم يَ ْج َع ْل لَوُ
ْح ْم ُد للَّو الَّذي أَنْ َز َل َعلَى َع ْبده الْكتَ َ
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل﴿ :ال َ
ِع َو ًجا﴾ 4عند عوديت إىل مصادر التفسَت اللغوي وكذا مصادر اإلعراب القرآين وجدت اضطرابا
شديدا يف توجيو اآلية وإعرأّا ،5وذلك فيما يتعلق بإعراب قيّما وعامل نصبو٦ ،تا ٬تعل اختيار وجو

 - 1ا١تاتدة ،اآلية.41 :
 - 2الدخاف ،اآلية.49 :
 - 3ينظػر :اإليرػاح يف علػوـ الببلغػػة ،القػزويٍت ،85/3 ،والطػراز ألسػرار الببلغػة وعلػوـ حقػػاتق اإلعجػاز ،٭تػِت العلػػوي،91/3 ،
واإلتقاف ،السيوقي ،111/3 ،والكشاؼ ،الز٥تشري.282/4 ،
 - 4الكهف ،اآلية.1 :
 - 5للوقػػوؼ علػػى أقػواؿ ا١تعػربُت وا١تفسػرين حػػوؿ توجيػػو اآليػػة وإعرأّػػا وبيػػاف ا١تعػػاين النحويػػة والتقػػديرات اإلعرابيػػة ا١تتعػػددة ينظػػر:
التبي ػػاف يف إعػ ػراب الق ػػرآف ،أب ػػو البق ػػاء العك ػػربي ،837/2 ،والكش ػػاؼ ،الز٥تش ػػري ،702/2 ،البح ػػر ا﵀ ػػي  ،136/7 ،وال ػػدر
ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،435/7 ،والتحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور ،247/5 ،وإعراب القرآف ،النحاس ،447/2 ،وإعراب
القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.531/5 ،
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يف اإلعراب ،ليس باألمر السهل خاصة عند تقارب ا١تعاين وارتباط نظم اآليات فيما يتعلق بوصف
ىذا الكتاب العزيز بأنّو قيّما ال عوج فيو.
يف ىػػذه اآليػػة يقػػف ابػػن األنبػػاري وقفػػة عقليػػة يف تقػػدير معناىػػا ،وتوجيػػو إعرأّػػا ،فيختػػار نصػػب
(عوج ػػا) عل ػػى اٟت ػػاؿ ،ب ػػدال م ػػن نص ػػبو عل ػػى العط ػػف ،واختي ػػاره مب ػػٍت عل ػػى دلي ػػل عقل ػػي متمث ػػل يف
االستدالؿ باألوىل ،وحىت يترح لنا إعراب ابن األنباري واختياره للمنصوب يف اآلية ،البػد مػن عػرض
أراء ا١تعربُت لآلية ،وتوضيح االختبلؼ يف إعرأّا من خبلؿ التأمل يف أقواؿ ا١تفسرين وا١تعربُت:
أ -دالالت اآلية ومعانيها في التركيب النحوي :عند تفسَت اآلية وذكر األقواؿ الواردة يف بياف

معناىا أجد أف بعض ا١تفسرين جعلوا تركيب اآلية على النم العادي للجملة العربية ،وبعرهم نظر
لآلية أهنا ٖتتمل التقدًن والتأخَت ،إذ من عادة البلغاء تقدًن األىم فكأنو قاؿِْ :
"اٛت ُدوا اللَّوَ َعلَى إِنْػَز ِاؿ
ّ
1
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ّْموا ْاأل ََى َّم" وىو قوؿ ابن عطية والواحدي ، .ومن
الْ ُق ْرآف قَػيّْماً َال ع َو َج فيوَ ،وم ْن َع َادة الْبُػلَغَاء أَ ْف يػُ َقد ُ
النحاة وا١تفسرين من يرى أف تركيب اآلية باؽ على أصلو ال تقدًن وال تأخَت فيو وىو الذي ذىب إليو
الرازي معلّبل أف وصفو بغَت العوج يعٍت كامل يف ذاتو ووصف بالقيم يعٍت مكمل لغَته ،والكامل يف
وضح ىذا بقولو" :ومل ٬تعل لو عوجا يدؿ على كونو كامبل يف ذاتو ،وقولو:
ذاتو مقدـ عقبل ،وقد ّ
قيما يدؿ على كونو مكمبل لغَته وكونو كامبل يف ذاتو متقدـ بالطبع على كونو مكمبل لغَته فثبت
بالربىاف العقلي أف الًتتيب الصحيح ىو الذي ذكره ا﵁ تعاىل وىو قولو :ومل ٬تعل لو عوجا قيما
فظهر أف ما ذكروه من التقدًن والتأخَت فاسد ٯتتنع العقل من الذىاب إليو ،2".فمن أثبت التقدًن
عمن أبقى اآلية على نظمها يف األصل.
والتأخَت كاف لو يف اإلعراب أوجو ٗتتلف ّ
ب-آراء النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها :أعرض فيما يأيت أقواؿ النحاة يف توجيو

ا١تنصوب(قيّما)على النحو اآليت:

3

 -أف قيّما منصوب بفعل مرمر تقديره جعلو قيما ،وىو قوؿ الز٥تشري حيث قاؿ ":فإف قلت :مب

انتصب قَػيّْماً؟ قلت :األحسن أف ينتصب ٔترمر وال ٬تعل حاال من الكتاب".

4

 - 1نسب أبو حياف ىذا القوؿ للعسكري ،ونسبو الرازي للواحدي ،ونقل عنو إٚتاع أىل اللغة يف ذلك ،وىو غَت واضح ،والذي
اترح  ي أنو مل يكن إٚتاعا يف ا١تسألة ،ألف ا١تسألة فيها خبلؼ بُت النحاة وا١تفسرين الكبار من الصحابة والتابعُت .ينظر :جامع
البياف ،الطربي ،591/15 ،البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،136/7 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي.423/21 ،
 - 2مفاتيح الغيب ،الرازي.423/21 ،
 - 3ينظر ىذه األوجو اإلعرابية يف :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،136/7 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي.423/21 ،
 - 4الكشاؼ ،الز٥تشري.702/2 ،
022

 -أنو منصوب ألنو معطوؼ على أنزؿ وا١تعطوؼ على ا١تنصوب منصوب.

1

 أنو منصوب كونو حاال فهو إما حاؿ من الرمَت يف قولو مل ٬تعل لو عوجا ،أوحاؿ ثانية والتقديرأنزؿ على عبده الكتاب غَت ٣تعوؿ لو عوجا قيما وىو قوؿ األصفهاين وابن عطية معتمدين على
ِِ 2
ُت ْ ِ
جواز الفصل ِّتُ َم ٍل لِِبل ْعِ ًَت ِ
صاحب َها.
اض بَػ ْ َ
اٟتَاؿ َو َ
ٍ 3
ِ
يما قَػيّْماً َويَ ُكو ُف بَ َد َؿ ُم ْفَرٍد ِم ْن ٚتُْلَة.
 أنو بدؿ من مل ٬تعل لو عوجا ،أ َْي َج َعلَوُ ُم ْستَق ً
ج -اختيار ابن األنباري وتحليلو :يف ضوء ىذه االختبلفات اإلعرابية ا١تتعددة للنحاة وا١تفسرين يف
توجيو اآلية وٗتريج إعرأّا ،على ا١تعٌت الصحيح ،أجد ابن األنباري يعمد إىل الدليل العقلي ليربز لنا
اختياره من خبللو ،ويوضحو لنا عن قريق األوىل.
ومن ا١تهم الذي أريد أف أشَت إليو وأنا أْتث يف إعراب اآلية أف النحاة ناقشوا إعراب (قيّما)

وابن األنباري ركز على إعراب(عوجا) ،ألف ّٔا يترح ا١تعٌت ،فإف الكتاب إذا مل يكن فيو عوج،
فيكوف قيّما بالررورة ،يقوؿ ابن األنباري" :يف تقدير ىذه اآلية وجهاف:
لو(:وَملْ َْ٬ت َع ْل لَوُ ِع َو ًجا)للعطف على أنزؿ ،وقيل يف اآلية تقدًن وتأخَت
أحد٫تا أف تكوف الواو يف قو َ
والتقدير :أنزؿ الكتاب قيما ومل ٬تعل لو عوجا.
والثاين :أف يكوف قولو :عوجا حاؿ على تقدير أنزؿ الكتاب على عبده غَت ٣تعوؿ لو عوجا قيما.
وىو أوىل من جعلو معطوفا على أنزؿ ١تا فيو من الفصل بُت بعض الصلة وبعض".4
فابن األنباري اختار نصب (عوجا) كوهنا حاال ،وجعلو أوىل من كونو معطوفا.
وتأويل ابن األنباري واختياره لنصب(عوجا)على اٟتاؿ ال على العطف يربره ما يأيت:
 -الذي يبلحظ ويتأمل معٌت اآلية ٬تد أف ا﵁ عز وجل أراد أف يربئ وينزه القرآف الكرًن ،عما

وصف بو من قرؼ الكافرين ،بوصف جامع يبُت حالة ىذه الكتاب من حيث صدقو وأخباره
وسبلمة أحكامو من التناقض ،ألف العوج 5يطلق حقيقة على األشياء فيقاؿ عوجا نقيض االستقامة
كالرْم ِح واٟتات يقاؿ فيو َع َو ُج بالفتح ،ويقاؿ
ويطلق على االنعطاؼ فيما كاف قاتماً َ
فماؿ ،وا٨ترؼ ُّ
 - 1وىػػذا الوجػػو ذكػػره الز٥تشػػري يف الكشػػاؼ ،والسػػمُت اٟتلػػيب يف الػػدر ا١تصػػوف ،ينظػػر :الكشػػاؼ ،الز٥تشػػري ،ص ،702والػػدر
ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.433/7 ،
 - 2ينظر إعراب القرآف ،األصفهاين ،207/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،137/7 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.495/3 ،
 - 3ىذا القوؿ نقلو الرازي ،وأبو حياف .ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي ،423/21 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.136/7 ،
 - 4البياف ،أبو حياف.99/2 ،
 - 5ينظر مادة "عوج" يف :مفردات القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص ،592ولساف العرب ،ابن منظور.331/2 ،
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"عوج" على اإلقبلؽ اٟتقيقي ا٠تاص
الفتح أي َ
بالبصر ،كا١تتقدـ أما ا١تكسور من اللفظ فإنو يطلق
رأيو ِعوج ،ورأيك سليم العوج فيو ومنو كتاب ا﵁

وخص
شجرتك فيها َع َو ٌج شديد ،أي ميل،
ّ
باألجساـ اليت يرى فيها العوج وعدـ االستقامة
على اٟتسي وا١تعنوي ،فيقاؿ يف دينو ِعوج ويف
العوج فيو.
كما أ ّف ىذا الوصف جاء يف معرض الرد عن الكفار من قو٢تم عن القرآف أنو أساقَت األولُت أو
أنو سحر ،أو أنو من كبلـ الكهنة ،فهي كلها يف اٟتقيقة صادرة عن فكر ودين أعوج قاؿ ابن
عاشور" :الْم ْقصود ِمن ى ِذهِ ْ ِ
اؿ َما يَػ ْرِم ِيو بِِو الْ ُم ْش ِرُكو َف ِم ْن قَػ ْو٢تِِ ُم:
ض ِة أَو ْ
اٟتَالِيَّ ِة إِبْطَ ُ
اٞتُ ْملَة الْ ُم ْع ًَِت َ
َ ُُ ْ َ
1
اقَت ْاأل ََّولُِت ،وقَػو ُؿ َك ِ
«افْػتَػراه ،وأ ِ
اى ٍن»ِ ،أل َّ
ك ْاأل ُُم َور َال َٗتْلُو ِم ْن ِع َو ٍج".
َف تِْل َ
َُ َ َ
َ َْ
َس ُ
وعلى ىذا الرأي ؤّذا التفسَت يكوف نصب (عوجا) على اٟتاؿ ْأوكد من العطف كما قاؿ ابن
األنباري.

٦ -تا يؤكد القوؿ بالنصب على اٟتاؿ ما ترويو كتب 2القراءات وكتب التفسَت ،وكتب الوقف

واالبتداء أف حفصا وىو اإلماـ والقارئ الشهَت ،كاف يسكت عند ىذه الكلمة سكتة خفيفة

3

مفادىا بياف وصف ىذا الكتاب بأنو العوج فيو فإذا قرأ عوجا وسكت بُت أف الوصف للكتاب من
حيث نفي العوج ،فكأنو يقوؿ كتاب العوج فيو ،فهو ينفي بو ا١تعاين السلبية ،مث يستأنف ليكوف
"وِيف
قيما كبلما يقرر بو ا١تعاين اإل٬تابية ،يؤكد ىذا ا١تعٌت ما ورد يف بعض ا١تصاحف ،قاؿ أبو حيافَ :
ِ
ض مص ِ
اح ِ
ك َعلَى تَػ ْف ِس َِت الْ َم ْع ٌَت َال أَنػ ََّها
ف َّ
الص َحابَِة َوَملْ َْ٬ت َع ْل لَوُ عِ َوجاً لَ ِك ْن َج َعلَوُ قَػيّْ ًما َوُْ٭ت َم ُل َذل َ
بَػ ْع ِ َ َ
4
قَِراءَةٌ".
 - 1ينظر :التحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور ،247/15 ،ويتأكد لنا ىذا ا١تعٌت عندما نقرأ سبب نزوؿ اآليات األوىل من سورة
الكهف ومنها ىذه اآلية اليت يف مطلعها ،فقد وضح ا١تفسروف سبب ىذه البداية ٢تذه السورة وىو أف رسوؿ ا﵁١ تا سألتو قريش
عن ا١تساتل الثبلث ،الروح ،والكهف ،وذي القرنُت ،حسبما أمرهتم ّٔػن يهػود ،قػاؿ ٢تػم رسػوؿ ا﵁  صػلى ا﵁ عليػو وسػلم غػدا
أخربكمّ ،تواب سؤالكم ،ومل يقل إف شاء ا﵁ ،فعاتبو ا﵁ عز وجل بأف انقطع الوحي عنو ٜتسة عشر يوما ،فأرجف بو كفار قريش
األراجيف واألكاذيب ،وقالوا :إف ٤تمدا قد تركو ربو الذي كاف يأتيو من اٞتن ،وقاؿ بعرهم :قد عجز عن أكاذيبو إىل غَت ذلك،
فشق ذلك على رسوؿ ا﵁ وبلغ منو األمر ما بلغ ،فلما انقرى األمد الذي أراده ا﵁ تعاىل عتاب نبيو إليو ،جاءه الوحي من ا﵁
ِ
ِِ ِ
تاب َوَملْ َْ٬ت َع ْل لَوُ ِع َوجاً .ينظر :جامع البيػاف ،الطػربي
ّتواب األسئلة وغَت ذلك ،فافتتح الوحي ْتمد ا﵁ الَّذي أَنْػَزَؿ َعلى َعْبده الْك َ
 ،593/17وتفسَت ابن كثَت.136/5 ،
 - 2ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبوحياف ،136/7 ،والنشر ابن اٞتزري ،425/1 ،والقطع واالتتناؼ ،النحاس ،ص .384
 - 3السكت ىو :قطع الصوت عن القراءة زمنا يسػَتا دوف زمػن الوقػف عػادة ،مػن غػَت تػنفس ،مػع نيّػة اسػتئناؼ القػراءة يف اٟتػاؿ
ومقداره حركتاف ،ينظر :منار ا٢تدى يف بياف الوقف واالبتداء ،األمشوين ،ص.8
 - 4البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.136/7 ،
022

 إ ّف اآليات القرآنية اليت جاءت تصف القرآف من حيث تشريعو أو بياف إعجازه تصفو بأنو غَتذي عوج ٦تا يؤكد لنا أف (عوجا) منصوبة على اٟتاؿ ،ومن ىذه اآليات قولو تعاىل ﴿ :قُ ْرآنًا َع َربِيِّا
غَْي َر ِذي ِع َو ٍج لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُقو َن ﴾ 1كما أف القرآف الكرًن وصف الكفار أهنم يصدوف عن القرآف وعن
اإلٯتاف ،وعن سبيل ا﵁ ويبغوف ذلك عوجا يف مواضع متعددة ،2وكل ىذه ا١تواضع أعرّٔا النحاة حاال
دوف منازع.3
وىذا كلّو يؤكد اختيار ابن األنباري القاتم على دليل األوىل ،وىو من أىم األدلة العقلية اليت
استخدمها يف توجيو الكثَت من اآليات القرآنية ،والذي أراه يف إعرابو أف تعبَته باألوىل ٯتكن أف ٭تمل
على ا١تعٌت أي كوف داللتو على اٟتاؿ أفيد من حيث وصف الكتاب من داللة العطف.
كما ٯتكن أف ٭تمل على قواعد النحو ،ألف القوؿ بالعطف يوجد فيو فصل بُت بعض الصفة
فقد وصف القرآف باالستقامة بكونو قيما ،كما نفى عنو العوج بقولو :مل ٬تعل لو عوجا والعطف
مفصوؿ ّتملة النفي كما أف القوؿ بالعطف يستوجب القوؿ بالتقدًن والتأخَت فيقدر أنزؿ على عبده
الكتاب قيما ومل ٬تعل لو عوجا ،ومىت أمكن ٛتل الكبلـ على ظاىره كاف أوىل من تأويلو.
و٦تّا تقدـ ،ومن خبلؿ عرض النماذج اإلعرابية اليت كانت ٤تل دراسة ا١تنصوبات من كتاب البياف
كاف البد يف هناية كبلمي ،أف أبرز أىم ا١تبلحظات ا١تتعلقة باختيار ا١تنصوب ،كما أبرز أثر الصبغة
العقلية يف توجيهها والتدليل عليها وذلك وفق ما يأيت:
 إف الدليل العقلي يف توجيهو للمنصوبات برز بصورة واضحة ،ومنها االستدالؿ باألصوؿواالستدالؿ باألوىل ،واالستدالؿ بالتقسيم ،واالستدالؿ ببياف العلة ،ومثّل القياس والتأويل قسما كبَتا
اعتمد عليو يف التوجيو واالختيار.
 -مثّل اختياره للمنصوبات يف كتاب البياف قسما كبَتا ،تعلق بأبواب ٨توية ٥تتلفة ،منها النصب على

الظرفية ،والنصب على ا١تفعولية والنصب على اٟتاؿ.....

 -عند التنازع يف توجيو ا١تنصوب أراه يستخدـ الدليل العقلي ليربز بو اختياره.

 - 1الزمر ،اآلية.28 :
 - 2ينظر :مثبل سورة :آؿ عمراف ،اآلية ،99 :األعراؼ ،اآلية ،45 :ىود ،اآلية ،19 :إبراىيم ،اآلية.3 :
 - 3ينظر :التبياف ،العكػربي ،282/1 ،وينظػر :إعػراب القػرآف وبيانػو٤ ،تػي الػدين الػدرويش330/4 ،402 ،358/3 ،6/2 ،
.315/6
022

٤تل اتفاؽ بُت النحاة وإ٪تا تعرض للمنصوبات اليت مثلت ٤تل
 مل يتعرض للمنصوبات اليت كانت ّاختبلؼ يف توجيهها من حيث اختبلؼ القراءات ،كقراءة األرحاـ و ِ
األرحاـ ،أو اليت اختلف النحاة
َ
يف عامل نصبها أو يف تقديرىا وتأويلها.
 -يُعرؼ اختياره للمنصوب بالتصريح ا١تباشر كقولو وىذا الوجو أوىل أو أفرل ،أو أقيس ،أو أوىل

الوجهُت ،كما يعرؼ االختيار بإ٫تاؿ األوجو اإلعرابية األخرى والنص على وجو اختاره وارتراه يف
إعرابو ،فعدـ ذكره للوجوه األخرى دليل على عدـ اختيارىا.
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المبحث الثاني :مظاىر الدليل العقلي في اختياره للمرفوعات

1

٘تثل ا١ترفوعات يف الدراسة النحوية قسما كبَتا ،ويعترب الرفع ٦تثبل عن القوة والعمدة يف الكبلـ
العريب ،كما يأيت بصور متعددة يف ألفاظ العربية ويتخذ وظاتف ٨توية ٥تتلفة ،ويتأثر بعوامل لفظية
وأخرى معنوية يكوف للعقل دور ىاـ يف بياهنا.
أبُت مظاىر
وعليو سأبُت يف ىذا ا١تبحث مفهوـ ا١ترفوعات وصورىا يف الدراسة النحوية ،كما ّ
األدلة العقلية يف اختيار ابن األنباري للمرفوعات ،وكل ذلك من خبلؿ إعرابو وتوجيهو للقراءات
القرآنية يف كتاب البياف مع النقد والتحليل.
أوال -المرفوعات مفهومها وصورىا:

-1مفهومها:

ا١ترفوعات ىي األٝتاء واألفعاؿ اليت ٕتلب إليها العوامل اللفظية أو ا١تعنوية2الرفع بالرمة أو ٔتا
3
ينوب عنها كالواو يف ٚتع ا١تذكر السامل أو األلف يف ا١تثٌت ،أو النوف يف األفعاؿ ا٠تمسة.

 -2صور المرفوعات في النحو العربي:

تأيت ا١ترفوعات يف الكبلـ العريب بصور متعددة يف االسم أو الفعل ،وقد حصر النحاة العرب
ا١ترفوعات يف 4:الفاعل ،ناتب الفاعل ،وا١تبتدأ وخربه ،واسم كاف وأخواهتا ،وخرب َّ
إف وأخواهتا ،والتابع
العطف ،التوكيد ،البَ َدؿ واسم "ما" العاملة عمل :ليس ،والت
َّعت،
ُ
للمرفوع ،وىو أربعة أشياء :الن ُ
وإ ّف ،وخرب "ال" النافية للجنس ،وا١ترفوع من األفعاؿ :الفعل ا١ترارع آّرد عن الناصب واٞتازـ.

ٕ - 1تػػدر اإلشػػارة أف الباحػػث عبػػد الكػػرًن بشػػَت حجػػاج ،أعػػد رسػػالتو للماجسػػتَت ،بعنػواف :مسػػاتل ا١ترفوعػػات يف كتػػاب البيػػاف يف
غريب إعراب القرآف ،أليب الربكات األنبػاري ،بإشػراؼ الػدكتور اٟتػرب يوسػف نػور الػداتم ،وقػدمها لقسػم اللغػة العربيػة كليػة اآلداب
جامعػػة ا٠ترقػػوـ بالسػػوداف ،سػػنة  .2006وقػػد نػػاقش الباحػػث مسػػاتل ا١ترفوعػػات الػواردة يف البيػػاف ،وقسػػمها علػػى أبوأّػػا النحويػػة
فجعل مساتل ا١ترفوعات ا١تتعلقة با١تبتػدأ وا٠تػرب ومسػاتل ا١ترفوعػات ا١تتعلقػة بالفاعػل وناتػب الفاعػل والصػفة ا١تشػبهة ودرسػها دراسػة
مقارنة ،حيث بُت ما ذكػره ابػن األنبػاري ومػا ذكػره النحػاة ،ووضػح مػن وافقػو يف االختيػار ومػن خالفػو ،ومل يتعػرض لتحليػل األوجػو
ومناقشة ابن األنباري يف أسباب اختياره ،ينظر الدراسة ا١تذكورة ص.104 ،89 ،79 ،75 ،59 ،57
 - 2العوامل اللفظية كاألفعاؿ عوامل لفظيػة يف رفػع الفاعػل ،ومثػل الناسػخ عامػل لفظػي يف رفػع اٝتػو أو خػربه ،أمػا العامػل ا١تعنػوي
للرفػػع فيتمثػػل يف رفػػع ا١تبتػػدأ باالبتػػداء .وٝتػػي معنػػوي ألنػػو ال يػػتلفظ بػػو وإ٪تػػا ىػػو معػػٌت أوجػػب الرفػػع .ينظػػر :معجػػم ا١تصػػطلحات
النحوية والصرفية٤ ،تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي ،ص ،160والتعريفات ،اٞترجاين ،ص.146
 - 3ينظر تعريف ا١ترفوعات يف :معجم ا١تصطلحات النحوية والصرفية٤ ،تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي ،ص.94
 - 4ينظر ا١ترفوعات يف :شذور الذىب ،ابن ىشاـ ،ص ،10وفتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية ،اٟتازمي ،ص.299
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ثانيا -قيمة الرفع ومنزلتو بين الحركات العربية:

يذكر النحاة العرب أف الرفع أشرؼ اٟتركات وأقواىا 1ألنو يتعلق بإعراب ما يكوف عمدة يف
الكلمة العربية وما ال ٯتكن أف يستغٌت عنو يف الكبلـ ،وىذا لكونو يتحقق بالعوامل اللفظية وا١تعنوية
اٞتر ال يتحقق كل منهما إال بالعامل اللفظي فق  ،وا١ترفوعات من الرروريات
يف حُت أف النصب و ّ
يف اٞتمل العربية االٝتية والفعلية ،ولذلك أ ّكد عليها النحاة قاؿ ابن يعيش يف شرح ا١تفصل" :ىي
2
الكبلـ دوهنا".
يستقل
ازـ للجملة ،والعُ ْمدةُ فيها ،واليت ال ٗتلو منها وما عداىا فرلةٌ
ُ
اللو ُ
ّ
فإذا كاف الكبلـ ينقسم عندىم إىل عمدة وفرلة فإف ا١ترفوعات عمد يف الكبلـ ،وما ال يستغٌت
عنو ،ولعل من أبرزىا ا١تبتدأ يف اٞتملة االٝتية والفاعل يف اٞتملة الفعلية ،فكل مرفوع إما أف يذكر
بلفظو أو يقدر لفظ حالة اٟتذؼ.
ثالثا -اختيار المرفوعات في كتاب البيان نقدا وتحليال:

ذكرت فيما سبق عند حديثي عن ا١تنصوبات وقرؽ اختيارىا عند ابن األنباري ،فقلت إ ّف
االختيار ّإما أف يكوف اتفق فيو مع النحاة من حيث اٟتكم ،واختلف معهم يف عاملو ،وقد يكوف
٥تتلفاً معهم يف ا١توضع اإلعرايب للكلمة أو القراءة من حيث حركتها وداللتها أصبل ،حسب التقدير
والتأويل وىذا اإلجراء ينطبق على ٚتيع اختيارات ابن األنباري النحوية.
وحىت أبرز اختيارات ابن األنباري للمرفوعات وأعلل للمظاىر العقلية يف اختياره كاف البد من
3
الوقوؼ على النماذج النحوية والتطبيقات اإلعرابية يف كتاب البياف.
-1النموذج األول:

ِِ
ِ
يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل﴿:وص ّّد َعن سبِ ِ ِ
ْح َراِم
يل اللَّو َوُك ْف ٌر بِو َوال َْم ْسجد ال َ
َ َ ْ َ
اج أ َْىلِ ِو ِم ْنوُ أَ ْكبَ ُر ِع ْن َد اللَّ ِو ﴾ 4يف ىذا النص القرآين تنازع النحاة يف ا١تبتدأ وا٠ترب ،الواقع يف
َوإِ ْخ َر ُ

 - 1يػػنص النحػػاة علػػى أف الرفػػع أقػػوى اٟتركػػات اإلعرابيػػة أثنػػاء تعلػػيلهم لػػو يف مسػػاتل ا١ترفوعػػات ،ينظػػر :ا٠تصػػاتص ،ابػػن جػػٍت
 ،174/1وعلػل النحػػو ،ابػػن الػػوراؽ ،ص ،184وشػرح ا١تكػػودي علػػى األلفيػػة ،ص ،171ومعجػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية
٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي ،ص.94
 - 2شرح ا١تفصل ،ابن يعيش.200/1 ،
 - 3استعنت يف اختيار بعض النماذج على دراسة عبد الكرًن بشَت حجاج ،مساتل ا١ترفوعات يف كتاب البياف وذلك من حيث
استخراجها ،فقد بذؿ جهدا مبلحظا يف استخراجها وترتيبها ،ولكنو مل ٭تلل ىذه اآلراء ،ومل يعلق يف كثَت من األحياف على أقواؿ
غػػَته مكتفيػػا بالنقػػل فقػ  ،فكانػػت الدراسػػة مفيػػدة يف اٞتػػرد واختيػػار ا١ترفوعػػات ،خاليػػة مػػن التعليػػق والتحليػػل وبيػػاف مقاصػػد الرفػػع
وىذا ما أضيفو يف ىذا ا١تبحث من خبلؿ اٟتديث عن ا١ترفوعات.
 - 4البقرة ،اآلية.217 :
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اآلية الكرٯتة وقد اختار ابن األنباري أف يكوف" :صد عن سبيل ا﵁ مبتدأ ،وكفر بو معطوؼ عليو،

وإخراج أىلو منو ،معطوؼ عليو أيرا ،وخرب ىذه األشياء الثبلثة قولو( :أكرب عند ا﵁)" ،1وحىت
وضح بو
أعرؼ اختيار ابن األنباري البد أف أعرؼ من وافقو ومن عارضو ،مث أعرض كبلمو الذي ّ
سبب اختياره ،حىت نعرؼ ا١تظاىر العقلية ا١تؤثرة يف ىذا االختيار.

أ-آراء النحاة الموافقة ْلعراب ابن األنباري :توافق ابن األنباري يف ىذا اإلعراب والتوجيو مع
ِ
االبتداء ،وخرب ىذه األشياءُ أَ ْكبَػ ُر ِعْن َد
ص ّّد َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو َوُك ْفٌر بِِو ،على
الزجاج حيث قاؿ" :ورفع َو َ
َّ ِ
َّ
أىل ا١تسجد اٟتراـ منو أكرب عند اللَّو أي أعظم
اللو وا١تعٌت وصد عن سبيل اللو ،وكفر بو ،وإخراج َ
ِ 2
ص ّّد ابتداء َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو خفض
و
"
قاؿ:
حيث
النحاس،
مع
ا
أير
اب
ر
اإلع
ىذا
يف
افق
و
ت
كما
،
إْٙتاً"
ً
ََ
بعن ،وُك ْفر بِِو عطف على ص ّد ،والْمس ِج ِد ْ ِ
ِ
اج أ َْىلِ ِو ِمْنوُ عطف
اٟتَراـ عطف على سبيل ا﵁َ ،وإ ْخر ُ
َ َْ
َ ٌ
3
وص ّّد مبتدأ
على ص ّد وخرب االبتداء ،أكرب عند ا﵁"  ،وصحح ابن عطية ىذا اإلعراب فقاؿَ " :
مقطوع ٦تا قبلو ،وا٠ترب أَ ْكبَػ ُر".4
وعلى مثل ىذا اإلعراب سار أبو البقاء 5وابن عاشور ،6و٤تي الدين الدرويش ،7وا١تعٌت على
ِ
ِِ
ِ
ىذا التوجيو اإلعرايب لآلية الكرٯتة ":أ َّ
ُت أَ ْكبَػ ُر إِْٙتًا ِعْن َد اللَّ ِو
َف َّ
الص َّد َوَما عُط َ
ف َعلَْيو م ْن أَفْػ َع ِاؿ الْ ُم ْش ِرك َ
ِ
ِ
اٟتََرِاـ" ،8وعلى ىذا ا١تعٌت يكوف ( ّّ
صد) مبتدأ وخربه (أكرب) وما بينهما
َّه ِر ْ
م ْن إِ ِْمث الْقتَ ِاؿ ِيف الش ْ
الصد عن سبيل ا﵁ والكفر بو ،وإخراج ا١تسلمُت منو يف اإلمث
معطوؼ على(ص ّد) ،الشًتاؾ كل من ّ
األكرب.
و٧تد أبا حياف والفخر الرازي من ا١تفسرين يوافق إعرأّما إىل حد كبَت ٦تا ىو موجود يف إعراب
ابن األنباري يف ا١تبتدأ كمرفوع أوؿ خاصة ،واختلفوا معو يف ا٠ترب ،قاؿ أبو حيافَ " :وُْ٭تتَ َم ُل أَ ْف

 - 1البياف ،ابن األنباري.152/1 ،
 - 2معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.290/1 ،
 - 3إعراب القرآف ،النحاس.307/1 ،
 - 4ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.290/1 ،
 - 5ينظر :التبياف يف إعراب القرآف.174/1 ،
 - 6ينظر :التحرير والتنوير.329/2 ،
 - 7ينظر :إعراب القرآف وبيانو.321/1 ،
 - 8التحرير والتنوير ،الطاىر ابن عاشور.329/2 ،
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ِ ٍ ِ ِ
ي ُكو َف :وص ّّد ،مبتَ َدأٌ وخبػره َْ٤ت ُذ ٌ ِ ِ
ص ّّد َع ْن َسبِ ِيل اللَّ ِو َوُك ْفٌر بِِو
َ َ ُ ْ َ َ َ ُُ
وؼ ل َدَاللَة َخ َِرب :قتَاؿ َعلَْيو التَّػ ْقد ُيرَ :و َ
َ
ِ 1
ِ
َيَ :و َع ْمٌرو قَات ٌم" .
َكبَِتٌَ ،ك َما تَػ ُق ُ
وؿَ :زيْ ٌد قَات ٌم َو َع ْمٌرو ،أ ْ
ب -آراء النحاة المخالفة البن األنباري في اْلعراب والتوجيو :أشار ابن األنباري إىل أقواؿ غَته
وضعفها وحكم عليها بالفساد ،وٯتكن عرضها كما يأيت:
من النحاة وأبطلها ّ

 القول األول :ىو رأي الفراء أورده يف معاين القرآف فقاؿ" :يف الص ّد وجهاف :إف شئت جعلتوِِ
الص ّد
مردودا على الكبَت ،تريد :قل القتاؿ فيو كبَت وص ّد عن سبيل اللَّو وكفر بو .وإف شئت جعلت ّ
2
كبَتا تريد :قل القتاؿ فِ ِيو كبَت وكبَت الصد عن سبيل اللَّو والكفر بو".
لقد أبطل ابن األنباري ىذا التوجيو اإلعرايب معتمدا على التقسيم والسرب ،وذلك ْتصر األقساـ
النحوية اليت تعلق ّٔا اٟتكم مث بياف وجو فسادىا فقاؿ" :وقوؿ من قاؿ ( ّّ
صد وكفر) معطوؼ على
(كبَت) ،يؤدي إىل أف يكوف القتاؿ يف الشهر اٟتراـ كفر ،أو ألنو قد جاء بعده ،وإخراج أىلو منو
أكرب عند ا﵁ ،وىذا يؤدي إىل أف إخراج أىل ا١تسجد اٟتراـ منو أكرب عند ا﵁ من الكفر وىذا
٤تاؿ 3".فهو يبطل قوؿ الفراء بتقسيم إعرابو إىل ما يفيده من دالالت ومعاين ،تتعلق باآلية من حيث
العطف ،ألف ا١تعطوؼ يأخذ حكم ا١تعطوؼ عليو من حيث اإلعراب وا١تعٌت ،فبل أحد يقوؿ بوجود
إمث أكرب من الكفر با﵁ ،فهو أكرب الكباتر وعلى تقدير الفراء وإعرابو يكوف إخراج ا١تسلمُت من
ا١تسجد اٟتراـ -وا١تقصود من مكة -4أكرب من الكفر با﵁ وىذا مل يقل بو أحد.
 -القول الثاني :يف ىذا القوؿ ٧تد ابن األنباري يتميز يف مذىبو ورأيو النحوي ،حىت أننا ٧تده ال

يتوافق مع أقواؿ بعض ا١تفسرين النحاة الذين فسروا اآلية تفسَتاً ٨توياً ،من كبار ٨تاة البصرة الذين
جاؤوا من بعده ،كأيب حياف ومن ٨تا ٨توه ،يقوؿ أبو حياف" :وكذلك أيرا قوؿ من قاؿ :ص ّد ،مبتدأ
وكفر ،معطوؼ عليو وا٠ترب ٤تذوؼ لداللة ا٠ترب األوؿ عليو وتقديره كبَتاف عند ا﵁ ،يؤدي أيرا إىل
أف يكوف إخراج أىل ا١تسجد اٟتراـ عند ا﵁ أكرب من الكفر وذلك ٤تاؿ وا١تسجد اٟتراـ معطوؼ،

على (سبيل ا﵁) أي صد عن سبيل ا﵁ وعن ا١تسجد اٟتراـ"5فاشًتاؾ ا٠ترب الثاين مع ا٠ترب األوؿ يف
دؿ
متمم لفاتدة ا١تبتدأ ،فإذا ّ
ا١تعٌت جعلهم يقولوف ْتذفو ،وىو مامل يقبلو ابن األنباري ،ألف ا٠ترب جزء ّ
 - 1ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،386/2 ،والتفسَت الكبَت ،الرازي.389/6 ،
 - 2ينظر :معاين القرآف ،الفراء.141/1 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.152/1 ،
 - 4ا١تقصود با١تسجد اٟتراـ ىنا مكة ،فهو من باب إقبلؽ اٞتزء وإرادة الكل.
 - 5البياف ،ابن األنباري.152/1 ،
022

عليو األوؿ كاف يف معناه وابن األنباري يريد أف ٬تعل ٚتلة وص ّد مستقلة بنفسها عن األوىل داللة
وإعرابا.

 -القول الثالث :أبطل قوؿ من قاؿ إنو معطوؼ عن الشهر اٟتراـ 1وىذا اعتمادا على معٌت اآلية

وتفسَتىا فقاؿ" :ألف سؤا٢تم إ٪تا كاف عن الشهر اٟتراـ :ىل ٬توز فيو القتاؿ؟ ال عن ا١تسجد اٟتراـ
الص ّد عن سبيل ا﵁ وعن ا١تسجد اٟتراـ والكفر با﵁ وإخراج
فقيل ٢تم :القتاؿ فيو كبَت اإلمث ،لكن ّ
أىل ا١تسجد اٟتراـ منو أكرب عند ا﵁ إٙتا من القتاؿ يف الشهر اٟتراـ2".وىذا ا١تعٌت يؤيده التفسَت ،كما
ورد يف سبب نزوؿ ىذه اآلية ،وقد نزلت يف رجب يف السنة الثانية للهجرة.3
4
ِِ
ْح َر ِام ﴾ معطوفا على ا٢تاء يف بو
ّ
ويرعف قوؿ ٨تاة الكوفة الذين جعلوا قولوَ ﴿ :وال َْم ْسجد ال َ
من قولو﴿:وُك ْف ٌر بِ ِو﴾ اعتمادا على القاعدة ا١تقررة عند ٚتهور البصريُت وىي عدـ جواز العطف على
الرمَت آّرور من غَت إعادة اٞتار ،ؤّذا يصَت التقدير فيو وكفر بو وبا١تسجد اٟتراـ ،وال يقاؿ كفرت
فدؿ على أنو معطوؼ على سبيل ا﵁ ال على ا٢تاء يف
با١تسجد ،وإ٪تا يقاؿ :صددت عن ا١تسجدّ ،
(بو).
وقد ذكر احتماؿ االعًتاض على ىذا التقدير بقولو" :فإف قيل :فأنتم إذا جعلتم( :وا١تسجد

الص ّد ،فيؤدي إىل الفصل بُت (سبيل
اٟتراـ) معطوؼ على (سبيل ا﵁) كاف يف صلة ا١تصدر وىو ّ
ا﵁) وبُت (ا١تسجد) بقولو( :وكفر) بو ألنو معطوؼ على ا١تصدر ا١توصوؿ ،وال يعطف عليو إال
بتمامو قلنا :يقدر لو ما يتعلق بو لتقدـ ذكره والتقدير وصدوكم عن ا١تسجد اٟتراـ 5".فابن األنباري
يؤيّد إعرابو ْتجة التأويل والتقدير حىت يزيل ا١تانع ا١تتوقع وىو الفصل بُت ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو
وىو ٦تنوع ،ألف العطف قاتم على التتابع يف اللفظ.

ج-المظاىر العقلية في توجيو ابن األنباري واختياره :ٯتكن أف أبرز ا١تظاىر العقلية يف توجيو ابن
األنباري ٢تذا ا١ترفوع فيما يلي:
 - 1ىػػذا القػػوؿ ذكػػره أبػػو البقػػاء يف إعرابػػو ،ومل ينسػػبو ،وذكػػره األلوسػػي ونسػػبو للسػػجاوندي ،ينظػػر :التبيػػاف ،أبػػو البقػػاء175/1 ،
وروح ا١تعاين ،األلوسي.504/1 ،
 - 2البياف ،ابن األنباري.153/1 ،
 - 3حوؿ سبب نزوؿ اآلية ومعرفة األحداث التارٮتية ا١تتعلقة ّٔػا ينظػر :جػامع البيػاف الطػربي ،303/4 ،والكامػل يف التػاريخ ابػن
األثَت ،11/2 ،وتاريخ اإلسبلـ الذىيب .25/1 ،وتفسَت ابن كثَت.575/1 ،
 - 4نسبت ىػذا القػوؿ لنحػاة الكوفػة أل ّف ابػن األنبػاري أورده يف اإلنصػاؼ دلػيبل وحجػة مػن حججهػم علػى القػوؿ بػالعطف علػى
الرمَت آّرور ،وقد أبطلو بالتقدير والتأويل ،ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.385/2 ،
 - 5البياف ،ابن األنباري.153/1 ،
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 أنو اعتمد أصوؿ البصريُت القاتمة على العقل ومنها عدـ جواز العطف على الرمَت آّرور. أنو اعتمد التأويل والتقدير ،لتأكيد إعرابو. أنو اعتمد على دليل التقسيم وىو من أبرز األدلة العقلية يف االحتجاج عنده ػ وىذا ظاىر جلي يفتقسيمو لؤلقواؿ وعرضها مث إبطا٢تا.

 -اعتمد على أسلوب اٞتدؿ وا١تناقشة وىو من أىم ا١تظاىر العقلية والكبلمية يف دراسة الظاىرة

النحوية ،ويظهر من خبلؿ تعبَته فإف قيل قلنا ،والشك أف ىذا األسلوب استخدمو يف علم اٞتدؿ
النحوي وأبرزه ىنا يف إعرابو كمظهر من مظاىر التأثَت الكبلمي يف التوجيو النحوي واإلعرايب.

 أنو مل يعتمد على السماع يف إعراب ىذه اآلية وكل ما كاف ينقلو ٖتليل عن قريق العقل ،مع العلمأف يف ا١تسألة أبيات وشواىد نقلها ا١تعربوف وا١تفسروف لتوضيح ما ذىبوا إليو من توجيو إعرايب لآلية
ومنها ما أجازه غَته من عطف قولو تعاىل" :ا١تسجد اٟتراـ" على ا٢تاء ،فقد أورد أبو حياف شواىد
ؼ الْعر ِ
ب ِيف
ت تَػَرى َى َذا ال َّس َم َ
عربية كثَتة ٕتيز العطف ّتميع أدواتو مث قاؿ" :فَأَنْ َ
اع َوَكثْػَرتَوُ َوتَ َ
صُّر َ ََ
ف ،فَػتارًة عطََفت بِالْوا ِو ،وتَارًة بِأَو ،وتَارًة بِبل ،وتَارًة بِأَـ ،وتَارًة بِ َبل وُك ُّل ى َذا التَّصُّر ِ
ِ
ؼ يَ ُد ُّؿ
َح ْرؼ الْ َعطْ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ
1
اٞتََواز".
َعلَى ْ
الشواىد وإ٪تا كاف ينظر إليها كما نظر إىل اآلية تأويبل
وعليو فابن األنباري مل يغفل عن ىذه ّ
وتقديرا ،واٟتقيقة أف إعراب ابن األنباري وإف كاف معتمدا على التأويل والتقدير إال أنو أقرب إىل
ا١تعٌت الوارد يف تفسَتىا ،فلم أالحظ يف التقدير والتأويل الذي قاـ بو إال ٤تاولة منو للوصوؿ إىل ا١تعٌت
اٟترـ وليس عن ا١تسجد اٟتراـ ،كما
الصحيح ،وظهر  ي ىذا يف تفسَته للسؤاؿ عن القتاؿ يف األشهر ُ
اترح أيرا يف منع معٌت إخراج أىل ا١تسجد اٟتراـ أف يكوف إٙتو أكرب من الكفر.
-2النموذج الثاني:

وم ِم َن ْاألَ ْح َز ِ
اب ﴾ 2اختلف ا١تعربوف للقرآف
٧تده يف إعرابو لقولو تعاىلُ ﴿:ج ْن ٌد َما ُىنَالِ َ
ك َم ْه ُز ٌ
الكرًن وعلماء توجيو القراءات فيما يتعلق بإعراب اآلية وتوجيهها 3وقبل أف أذكر اختيار ابن األنباري

 - 1البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.388/2 ،
 - 2ص ،اآلية.11 :
 - 3ينظػػر االخػػتبلؼ يف إع ػراب اآليػػة وتوجيههػػا يف :التبيػػاف يف إعػراب القػػرآف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،1098/2 ،وإع ػراب القػػرآف
وبيانو٤ ،تي الػدين الػدرويش ،332/8 ،ومشػكل إعػراب القػرآف ،مكػي بػن أيب قالػب القيسػي ،624/2 ،الػدر ا١تصػوف ،السػمُت
اٟتليب ،360/9 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.140/9 ،
022

يف اإلعراب جدير يب أف أذكر إعراب النحاة وا١تفسرين لآلية خاصة فيما يتعلق بػ"جند" ،و"ما"
واإلشارة "ىنالك" وٯتكن تفصيل كبلـ ا١تعربُت كما يأيت:

أ -اْلعراب األول:

1

 جند :خرب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىم جند ،وعلى ىذا التوجيو يكوف لػ "ما"وجهاف:األول :أهنا زاتدة ،ال ٤تل ٢تا من اإلعراب.
الثانيَّ :أهنا صفةٌ لػُ " :جْن ٌد" على سبيل التعظيم أو التحقَت.
القيس:

َّ
فإف "ما" إذا وردت للصفة تُستعمل ٢تذين ا١تعنيُت ا١تترادين 2.ويستشهد ٢تذا ا١تعٌت بقوؿ امرئ

3

ِ
ِ
الرْك ِ
ص ِرْه
ب يَػ ْوَـ ُىناً * َو َح ِد ٌ
يث َّ
َو َحد ُ
يث َما َعلى ق َ
 -ىنالك :وفيها ثبلثة أوجو إعرابية ىي:

نعت ل ػػُ " :جْند" واختاره مكي يف إعرابو.4
و(م ْه ُزوـ) ٌ
األول :أَ ْف يكو َف خرب اٞتند و(ما) مزيدةٌ َ-الثاني :أف يكوف صفة ٞتند.

الثالث :أف يكوف مفعوؿ مهزوـ وعليو فهو منصوب ّٔا.وعليو فمهزوـ ٬توز فيها الوجهاف أيرا ٫تا:
األول :أهنا خرب ثاف للمبتدأ ا١تق ّدر ،وكاف خربه األوؿ (جند) وخربه الثاين (مهزوـ).
الثاني :مهزوـ صفة ٞتند.

ب -اْلعراب الثاني:5
-جند :مبتدأ.

-ما :مزيدة ال ٤تل ٢تا من اإلعراب.

ىنالك :نعت.مهزوـ خرب للمبتدأ جند.

 - 1ينظر ىذا اإلعراب يف :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،360/9 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.140/9 ،

 - 2يػػذكر النحػػاة العػػرب أف "م ا" إذا جػػاءت لبيػػاف الصػػفة تسػػتعمل ١تعػػاف ثبلثػػة وىػػي :التعظػػيم والتحقػػَت ،والتنويػػع ،ينظػػر٘ :تهيػػد
القواعد بشرح تسهيل الفواتد ،ناظر اٞتيش.737/2 ،
 - 3البيت ثابت المرئ القيس وىو يف ديوانو ،ص ،101و٤تل الشاىد يف البيت أف ما زاتدة وجػيء ّٔػا لوصػف التعظػيم ،ينظػر:
التذييل والتكميل يف شرح التسهيل ،أبو حياف.122/3 ،
 - 4ينظر :مشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي.624/2 ،
 - 5ىذا اإلعراب ذكره أبو البقاء يف التبياف.1098/2 ،
022

وا١تبلحظ أف سبب اختبلؼ النحاة وا١تفسرين يف توجيو اآلية متوقف على معٌت اإلشارة يف "ىنالك"
2
فهي من أٝتاء اإلشارة ا٠تاصة بالبعيد ،1إال أهنم اختلفوا يف ٖتديد ا١تشار إليو على أقواؿ أشهرىا:
ىي إشارة لِْلم َك ِاف الَّ ِذي تَػ َفاوض فِ ِيو الكفار مع رس ِ
وؿ اللَّ ِو  ،وىو مكة وعلى ىذا يكوف الْ َم ْع ٌَت
ََ َُ
َ
َ
3
ِ
أَنػ ِ
ُت ِٔتَ َّكةَ يَػ ْوَـ الْ َفْت ِح ىذا ذكره أبو حياف.
َّه ْم يَصَتُو َف َم ْه ُزوم َ
ُ
 ىنالك إشارة إِ َىل يػوِـ ب ْد ٍر ،وَكا َف َغيبا ،أ َْعلَم اللَّو بِِو علَى لِس ِاف َر ُسولِِو ،فهم سيهزموف يوـ بدر
ًْ
َ ُ َ َ
َْ َ َ
4
وىذا القوؿ منسوب إىل ٣تاىد وقتادة.

 اإلشارة إىل اهنزاـ ا١تشركُت يوـ الفتح ٔتكة وىو قوؿ اإلماـ الرازي وقد اختاره يف تفسَته فقاؿ:"األصوب عندي ٛتلو على يوـ فتح مكة ،وذلك ألف ا١تعٌت أهنم جند سيصَتوف منهزمُت يف ا١توضع
الذي ذكروا فيو ىذه الكلمات وذلك ا١توضع ىو مكة ،فوجب أف يكوف ا١تراد أهنم سيصَتوف
5
منهزمُت يف مكة وما ذاؾ إال يوـ الفتح".
ِ
ِ
ِ
 وقِك" إِ َشارةٌ إِ َىل ِاالرتَِق ِاء ِيف ْاأل ْ ِ
وـ وىذا
َي َى ُؤَالء الْ َق ْوُـ إِ ْف َر ُاموا ذَل َ
يلُ " :ىنال َ
ك ُجْن ٌد َم ْه ُز ٌ
ْ
َسبَاب ،أ ْ
َ
َ َ
6
القوؿ ذكره ابن عطية وقاؿ" :وىذا قوي".
وىذا االختبلؼ يف اإلشارة نتج عليو تعدد يف إعرأّا ،ألف معٌت كوهنا خربا ٮتتلف عن معٌت كوهنا
نعتا أو صفة ،وٮتتلف عن كوهنا معموؿ مهزوـ.
ج-اختيار ابن األنباري وإعرابو :اختار ابن األنباري يف ىذه اآلية ،أف يكوف ا١تبتدأ "جند" ،وخربه
"مهزوم" ،و"ما" زاتدة ،و"ىنالك" صفة ٞتند ،فقاؿ" :جند مرفوع ألنو مبتدأ وما زاتدة ،وىنالك
صفة جند وتقديره جند كاتن ىنالك ،ومهزوـ خرب ا١تبتدأ ،وقيل ىنالك متعلق ٔتهزوـ ،تقديره جند
7
مهزوـ يف ذلك ا١تكاف واألوؿ أوجو".

 - 1ينظر معاين اإلشارة ا٠تاصة بػ ػػ" :ىنال ك" يف :معجػم اإلعػراب واإلمػبلء ،إميػل بػديع يعقػوب ،ص ،441ومعجػم األدوات يف
القرآف الكرًن ،راجي األٝتر ،ص.300
 - 2ينظػػر ىػػذه األق ػواؿ يف :ا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة ،495/4 ،والبحػػر ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف ،140/9 ،والكشػػاؼ ،الز٥تشػػري
 74/4وجامع البياف ،الطربي.158/21 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.140/9 ،
 -4ينظر :تفسَت البغوي ،73/7 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،140/9 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي.162/12 ،
 - 5مفاتيح الغيب ،الرازي.370/26 ،
 -6ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،495/4 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.140/9 ،
 - 7البياف ،ابن األنباري.313/2 ،
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فاختيار ابن األنباري وإعرابو ٤تكوـ بالتقدير العقلي ،وذلك واضح عندما ق ّدر( :جند كاتن ىنالك)

فإذا قلنا ّٔذا التأويل وىذا اإلعراب احتمل التوجيو اإلعرايب أغلب ا١تعاين الواردة يف تفسَت اآلية.
فجند( :مبتدأ) وىو ٔتعناه ٯتثل مكة ومن كاف على دينها ١تا كاف الرسوؿ يدعوىم ،والبد ٢تذا ا١تبتدأ
كل األحواؿ إما يوـ بدر وإما يوـ الفتح
من خرب ّ
يتمم معناه فكاف( :مهزوـ) ،ألهنم سينهزموف يف ّ
ٔتكة أو على أي تأويل يرمن زمن ا٢تزٯتة ومكاهنا.
فإعراب اسم اإلشارة صفة ،وجعل ا٠ترب(مهزوـ) ،للمبتدأ جند أوىل األعاريب ،ألف معٌت اآلية قاتم
على اإلخبار عن ىذا اٞتند وىم كفار مكة ومن ٖتالف معهم من األحزاب والقباتل ،وكونو مبتدأ
أوىل من كونو خربا ،ألنو ٮترب عنو وال ٮترب بو.
وعليو فاآلية تريد تقرير معٌت1أخرب ا﵁ بو نبيو ٤تمد وىو أف ىؤالء األحزاب سيهزموف ال
٤تالة ،إما يوـ بدر ،أو يوـ فتح مكة ،أو أهنم مهزموف ١تا اٗتذوا األصناـ وعبدوىا ،2فإخباره با٢تزٯتة
تسلية للرسوؿ  وتثبيت ١تن معو ألنّو وعدىم بالنصر ،ووعد األحزاب با٢تزٯتة.
-3النموذج الثالث:

َن اللَّو أَنْ ز َل ِمن َّ ِ
يع فِي ْاأل َْر ِ
ض
سلَ َكوُ يَنَابِ َ
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل ﴿:أَلَ ْم تَ َر أ َّ َ َ َ
الس َماء َم ً
اء فَ َ
ِ
ثُ َّم ي ْخ ِر ِ ِ
ص َف ِّرا ثُ َّم يَ ْج َعلُوُ ُحطَ ًاما﴾.3
يج فَ تَ َراهُ ُم ْ
ج بو َزْر ًعا ُم ْختَل ًفا أَل َْوانُوُ ثُ َّم يَ ِه ُ
ُ ُ
4
َّص ِ
ب ِيف َّ
البلِـ
أ-قراءات اآلية :قرأ ٚتهور القراء بالرفع يف "٬تعلُو" ،وقرأ أَبُو بِ ْش ٍرُ :مثَّ َْ٬ت َعلَوُ ،بِالن ْ

ضعف ىذه القراءة ،فقد ضعفها ا٢تذ ي يف الكامل ،5ونقل عنو أبو حياف ىذا
فمن القراء والنحاة من ّ
7
الترعيف 6وكذا األلوسي يف روح ا١تعاين.
ضعف قراءة النصب من سبق ذكره من
ب -توجيو قراءات اآلية وإعرابها عند النحاة والمعربينّ :
ا١تفسرين والنحاة ،ومل يروا ٢تا من التوجيو غَت إضمار أف ،فيقدر (مث أف ٬تعلو حطاما) ولكنهم ضعفوه
قاؿ األلوسي" :وجو النصب ،وكأنو إضمار (أف) كما يف قولو :إين وقتلي سليكا مث أعقلو 8وال ٮتفى
 - 1ينظر :روح ا١تعاين ،األلوسي ،162/12 ،والتسهيل لعلوـ التنزيل ،ابن جزي.203/2 ،
 - 2ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.495/4 ،
 - 3الزمر ،اآلية.21 :
 - 4ينظر :الكامل يف القراءات ،ا٢تذ ي ،ص ،630والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،194/9 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي.245/12 ،
 - 5الكامل ،ا٢تذ ي ،ص.630
 - 6ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.194/9 ،
 - 7ينظر :روح ا١تعاين ،األلوسي.245/12 ،
8
=
البقر.
وقتلي ُسلَْيكا مث أعقلَو * كالثور
إين ْ
 إشارة إىل قوؿ الشاعر العريب وىو أنس بن مدركةّ :ُ
يررب ١تا عافت ُ
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1
٬توزوا إضمار "أف" يف حالة
مل
أهنم
اعتبار
على
مبٍت
اءة
ر
الق
يف
عف
الر
ووجو
وجو ضعفو ىنا"
ّ
ّ
العطف على الفعل ،ألف األدلة والشواىد العربية وردت يف الفعل ا١تنصوب بػ ػػ :أف مرمرة ا١تعطوؼ
على االسم2بأغلب أدوات العطف قاؿ ابن مالك:3
وإف على اسم خالص فعل عطف * تنصبو أف ثابتا أو منحذؼ.
وقد أجاز أبو البقاء العكربي ىذه القراءة ومل يرعفها ووجد ٢تا وجها يف التأويل فقاؿ" :قَػ ْولُوُ
َّص ِ
وؼ
(مثَّ َْ٬ت َعلُوُ)ْ :
تَػ َع َاىلُ :
ور َعلَى َّ
ر َمَر َم َعوُ (أَ ْف) َوالْ َم ْعطُ ُ
بَ ،وَو ْج ُهوُ أَ ْف يُ ْ
الرفْ ِعَ .وقُ ِر َ
ئ َشاذِّا بِالن ْ
اٞتُ ْم ُه ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
َعلَْي ِو(أ َّ
وز أَ ْف يَ ُكو َف
َف اللَّوَ أَنْػَزَؿ) ِيف أ ََّوِؿ ْاآليَة تَػ ْقد ُيرهُ :أَ َملْ تَػَر إِنْػَز َاؿ اللَّو ،أ َْو إِ َىل إِنْػَزالو ُمثَّ َج َعلَوَُ ،وَ٬تُ ُ
4
صوبًا بِتَػ ْق ِدي ِر :تَػَرى َج ْعلَوُ ُحطَ ًاما".
َمْن ُ
يرعفها ومل ٭تكم عليها ٔتخالفة القياس ،وإ٪تا أشار إىل أهنّا من
فالعكربي يف إعرابو ٢تذه اآلية مل ّ
وجو القراءة على أف الفعل نصب إما بأف مرمرة ،والتقدير إنزاؿ
القراءات الشاذة غَت ا١تتواترة ،مث ّ
ا﵁ ،أو بفعل مقدر ىو" :ترى جعلو" ،ؤتا أف اآلية ٢تا تقدير يف النصب أجازه أبو البقاء ،وق ّدر لو
وجها يف حالة النصب ،فهذا يعٍت أف النصب وجو من وجوه إعراب اآلية.
ً

ج-اختيار ابن األنباري وتوجيهو لقراءات اآلية :ضعَّف ابن األنباري قراءة النّصب ،وجعل
وجها غَت مرضي ،ألنو ٥تالف للقياس فقاؿ٬" :تعلو بالرفع ،وقرئ بالنصب
توجيهها على النصب ً
وىي قراءة ضعيفة ،ومنهم من قاؿ نصبو تبعا ١تا قبلو ،ففتح البلـ ألف العُت قبلو مفتوحة وليس بقوي
5
مرضي ،جار على القياس".
وليس يف توجيهها قوؿ
ّ
وضعف قراءة النصب اعتماداً على القياس ،ألف
أالحظ يف توجيو ابن األنباري أنو اختار الرفعّ ،
القياس يقتري الرفع ،وال يقتري النصب ،ومل يقبل توجيو النصب الذي قاؿ بو أبو البقاء ،واعتربه
مرضي ،وا١تقصود غَت مقبوؿ من الناحية العقلية ،اليت يؤيدىا العقل والقياس.
غَت
ّ
=فهػػو مػػن الش ػواىد العربيػػة علػػى أف الفعػػل ا١ترػػارع إذا عطػػف علػػى اسػػم خػػالص انتصػػب بػػأف ،و٬تػػوز حينئػػذ إظهارىػػا وإضػػمارىا
ينظػر :شػرح ا١تكػػودي علػى األلفيػػة ،ص ،286وشػرح الشػواىد الكػربى ،العيػػٍت ،1883/4 ،وشػرح التسػػهيل ،ابػن مالػػك49/4 ،
وشرح ابن الناظم على األلفية ،ص ،489وا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.289/3 ،
 - 1روح ا١تعاين ،األلوسي.146/21 ،
 - 2ينظر :شرح ا١تكودي على األلفية ،ص.286
 - 3ينظر :ألفية ابن مالك ،ص.58
 - 4ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي.1110/2 ،
 - 5البياف ،ابن األنباري.323/2 ،
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-4النموذج الرابع:

ِ
َّ ِ
احش وإِذَا ما غَ ِ
ين يَ ْجتَنِبُو َن َكبَائَِر ِْ
ضبُوا ُى ْم
اْلثْ ِم َوالْ َف َو َ َ َ
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:والذ َ
ِ
َّ ِ
ِ
اى ْم يُ ْن ِف ُقو َن
استَ َجابُوا لَِربّْ ِه ْم َوأَقَ ُاموا َّ
ورى بَ ْي نَ ُه ْم َوم َّما َرَزقْنَ ُ
ين ْ
الص َال َة َوأ َْم ُرُى ْم ُش َ
يَ ْغف ُرو َن َوالذ َ
والَّ ِذين إِذَا أَصاب ُهم الْب ْغي ُىم ي ْنتَ ِ
ص ُرو َن﴾.1
ََ ُ َ ُ َْ
َ َ

أ-إعراب اآلية وتوجيهها عند النحاة :يف ىذين اآليتُت وقع خبلؼ بُت النحاة وا١تفسرين يف توجيو
وإعراب ٚتلةُ " :ىم ي ْغ ِفرو َن" وٚتلةُ " :ىم ي ْنتَ ِ
ص ُرو َن" فكانت أىم األعاريب الواردة يف اآلية تتمثل
ْ َ
ْ َ ُ
2
فيما اآليت:
 -اْلعراب األول:

ىم :مبتدأ.
يغفروف :خربه .واٞتملة (ىم يغفروف) واقعة جواب إذا.
وىذا اإلعراب ذكره أبو البقاء 3و ْاعتػَرض عليو بعض النحاة 4بأف اٞتملة لو كانت جوابا القًتف بالفاء
أل ّف (إذا) شرقية.
-اْلعراب الثاني:

ىم :توكيد للفاعل يف غربوا.
يغفروف :جواب إذا الشرقية.
وىذا اإلعراب ذكره ابن األنباري ،يف البياف ،كوجو من أوجو الرفع للرمَت ،وذكره أبو حياف يف
البحر ا﵀ي والسمُت اٟتليب يف الدر ا١تصوف.
-اْلعراب الثالث:

ىم :مرفوع بفعل مقدر يفسره ا١تذكور بعده وىو(يغفروف)وتقديره :يغفروف ىم يغفروف.
يغفروف :جواب إذا.
 - 1الشورى ،اآليتاف.38 ،37 :
 - 2ينظ ػػر أوج ػػو إع ػ ػراب اآلي ػػة يف :ال ػػدر ا١تص ػػوف ،الس ػػمُت اٟتل ػػيب ،562/9 ،والتبي ػػاف يف إعػ ػراب الق ػػرآف ،أب ػػو البق ػػاء العك ػػربي
 ،1135/2وإعػ ػراب الق ػػرآف وبيان ػػو٤ ،ت ػػي ال ػػدين ال ػػدرويش ،42/9 ،والكش ػػاؼ ،الز٥تش ػػري ،228/4 ،وروح ا١تع ػػاين ،األلوس ػػي
46/13
 - 3ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.1135/2 ،
 - 4من الذين اعًتضوا عليو :أبو حياف يف تفسَته ،واأللوسي يف روح ا١تعاين و٤تي الػدين الػدرويش يف إعرابػو ،ينظػر :البحػر ا﵀ػي
 ،343/ 9وروح ا١تعاين ،46/13 ،وإعراب القرآف وبيانو.43/9 ،
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ب -اختيار ابن األنباري وتدليلو :أجاز سيبويو 1اإلعراب الثالث ،وىو الذي اختاره ابن األنباري
وفرلو فقاؿ(" :ىم) فيها وجهاف:
ّ

أحدىما :أف يكوف تأكيدا (١تا) يف (غربوا) ويغفروف جواب إذا.

الثاني :أف يكوف التقدير ،فهم يغفروف ،فحذؼ الفاء وا١تبتدأ (ىم) ،ويغفروف خرب ا١تبتدأ ىم
وحذؼ الفاء يف جواب الشرط وكذلك قولو تعاىلُ ﴿:ىم ي ْنتَ ِ
ص ُرو َن ﴾والقياس أف يكوف (ىم) مرفوع
َْ
بفعل مقدر دؿ عليو (ينتصروف) ،وتقديره :ينتصروف ىم ينتصروف :ىذا قياس قوؿ سيبويو ،ألنو قاؿ:
2

إذا قلت :إف يأتٍت زيد يررب ،يرتفع زيد بتقدير فعل دؿ عليو (يررب)".
فاختيار ابن األنباري للمرفوع يف اآلية الكرٯتة مبٍت على القياس والتأويل ،حيث أجاز أف يكوف
خربا ،إال أنّو حذؼ الفاء يف جواب الشرط ،ىذا الذي قالو أبو البقاء إال أف
(ىم) مبتدأ و(يغفروف) ً
ابن األنباري جعل الفاء ٤تذوفة ،وىو من مظاىر اإلعراب العقلي وقد ٘تثل يف اٟتذؼ واإلضمار.

ج -التحليل الداللي والنحوي الختيار ابن األنباري :من خبلؿ كبلـ ابن األنباري واختياره
للمرفوع أجده ٯتيل إىل اختيار رأي سيبويو يف اإلعراب ،ألف القياس يقتري بياف عامل الرفع يف
الرمَت (ىم) ،فيكوف فعبلً مق ّدراً تقديره" :يغفروف ىم يغفروف" ،و"ينتصروف ىم ينتصروف".
إ ّف ىذا التوجيو العقلي لآلية عند إعرأّا ،مبٍت على التأويل والتقدير ،يدعمو ا١تعٌت ،خاصة وأف
توضح صفات ا١تتّقُت ،فذكرت أف من شيمهم وأخبلقهم العفو عند الغرب ،والغرب
اآلية الكرٯتة ّ
وتوترىا وعدـ استقرارىا ،فمن غرب وغفر حاؿ غربو فهو
حالة نفسية توحي باضطراب النفس َ

قوي شديد ،ولذلك قاؿ رسوؿ ا﵁": ليس الشديد بالصرعة ،إنما الشديد الذي يملك نفسو
عند الغضب" ،3وقد شبّو القرآف الكرًن الغرب بالرجل الذي يتكلم ،وشبو اقمئناف النفس وىدوتها

ب ﴾ ،4مث إف الغرب مذموـ ١تا لو من
وسى الْغَ َ
بالرجل الساكت قاؿ تعاىلَ ﴿:ولَ َّما َس َك َ
ت َع ْن ُم َ
ضُ
 - 1اختيار سيبويو دلت عليو عبارات ا١تفسرين وا١تعػربُت لآليػة ،ومثلػوا لػو بقيػاس نظػَته يف كػبلـ العػرب ،الػذي أورده سػيبويو ،قػاؿ
ِ
ِ
ػك َعلَػػى َمػ ْذ َى ِ
اٞتَا ِزَمػ ِػة٨َْ ،تػ ُػو :إِ ْف يػَْنطَلِػ ْػق َزيْػ ٌد يػَْنطَلِػ ُػق ،فَ ِزيػ ٌد
ػك ِيف أ ََداةِ َّ
الشػ ْػر ِط ْ
ب ِسػػيبَػ َويْ ِو ،إِ ْذ َجػػاءَ َذلػ َ
"وَال يػَْبػ ُعػ ُػد َجػ َػو ُاز َذلػ َ
أبػػو حيػػافَ :
اع ػػل بِِفع ػ ٍػل ٤ت ػ ُذ ٍ
َي يػَْنطَلِ ػ ُػق َزيْ ػ ٌد" .البح ػػر ا﵀ ػػي  ،343/9 ،وينظ ػػر :ال ػػدر ا١تص ػػوف ،الس ػػمُت اٟتل ػػيب
وؼ يػُ َف ّْس ػ ُػرهُ ْ
ِعْن ػ َػدهُ فَ ِ ٌ ْ َْ
اٞتَػ َػو ُ
اب ،أ ْ
 ،562/9والبياف ،ابن األنباري.350/2 ،
 - 2البياف ،ابن األنباري.350/2 ،
 - 3اٟتػػديث رواه البخػػاري يف صػػحيحو عػػن أيب ىريػػرة ،بػػاب اٟتػػذر مػػن الغرػػب ،28/8 ،ومسػػلم بػػاب مػػن ٯتلػػك نفسػػو عنػػد
الغرب باب فرل من ٯتلك نفسو عند الغرب وبأي شيء يذىب الغرب.2014/4 ،
 - 4األعراؼ ،اآلية ،154 :ويف اآلية استعارة مكنية شبو فيهػا القػرآف الكػرًن ،الغرػب لشػدتو بالشػخص ا١تػتكلم ،فغليػاف الػنفس
وغرػبها يعػػرب عنػػو بػالكبلـ والصػراخ و٨تػػوه ،وىػدوء الػػنفس واقمئناهنػػا مظهػػره السػكوت وعػػدـ الكػػبلـ ،مث حػذؼ ا١تشػػبو بػػو وأتػػى=
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نتاتج قبيحة تظهر نتيجة ىيجاف النفس البشرية وعدـ التحكم فيها ،وا١تغفرة ٔتعٌت العفو وضب
داع إليو ،وىذا
النفس ،والسيطرة على سلطاهنا بعدـ معاقبة الذي تسبب يف الغرب ،بعد أي فعل ٍ
سلوؾ يف غاية ع ّلو النفس البشرية واقمئناهنا ،قاؿ األلوسي" :فإف ا١تغفرة حاؿ الغرب عزيزة ا١تثاؿ
1
ويف اآلية إٯتاء إىل أهنم يغفروف قبل االستغفار".

إ ّف َج ْع َل الفعل ا١ترارع قبل الرمَت الداؿ عليهم وا١تتمثل يف" :ىم" يوحي بأ٫تية ىذا السلوؾ
داؿ على
الناتج عن ا١تؤمنُت الصادقُت ،كما أ ّف تكراره على سبيل التقدير" :يغفروف ىم يغفروف" ّ
كلما غربوا ،على الرغم من صعوبة ُّ
ٖتققو للنفس البشرية اليت ال
توكيده وحصولو من ىؤالء ا١تؤمنُت ّ
تنفك غالبا عن ٟتظة غرب ،وليس من السهل أف تَػ ْع ُف َو يف وقت الغرب ،إ٪تّا تعفو عادة عند
ّ
ىدوء النفس ،وسكوهنا وذىاب حزهنا وغيرها.
وىذه كلها ٍ
معاف نأخذىا من خبلؿ التأويل والتقدير يف إعراب ابن األنباري ،وال تظهر إال بعد
التعمق يف ا١تعٌت ،واالستعانة بآراء ا١تفسرين يف حصر الدالالت ا١تناسبة للتوجيو عنده.
-5النموذج الخامس:

اْلنْ ِ ِ ِ ِ
ض َع ْتوُ ُك ْرًىا
٧تده يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:وَو َّ
سانًا َح َملَْتوُ أ ُُّموُ ُك ْرًىا َوَو َ
سا َن ب َوال َديْو إ ْح َ
ص ْي نَا ِْ َ
ِ
صالُوُ ثََالثُو َن َش ْه ًرا﴾ 2وٯتكن أف أدرس ىذا النموذج من خبلؿ اختيار ابن األنباري
َو َح ْملُوُ َوف َ
وتدليلو وفق اآليت:

أ-اختيار ابن األنباري وإعرابو :ٮتتار ابن األنباري يف ىذه اآلية أف يكوف قولو تعاىل" :ثبلثوف"
مرفوعاً لكونو خربا للمبتدأ الذي ىو "حملو" ،واألصل فيها أف تكوف منصوبةً على الظرفية قاؿ
ِ
األصل"3وىذا على
موقع ا٠ت ِرب جاز ،وىو
السمُت اٟتليب" :ولو نَ َ
صب (ثبلثُت) على الظرؼ الواق ِع َ
ُ

=بإحػػدى لوازمػػو الدالػػة عليػػو وىػػي السػػكوت قػػاؿ العلػػوي يف الطػراز" :فالسػػكوت عبػػارة عػػن زواؿ الغرػػب وارتفاعػػو ،ينظػػر :الطػراز
ألسرار الببلغة وعلوـ حقاتق اإلعجاز ،ص ،126وقاؿ ابن ا١تنَت" :وىو أف الغرب كاف متمكنا من موسى حىت كاف كأنو يصرفو
يف أوامػػره ،وكػػل مػػا وقػػع منػػو حينئػػذ فعػػن الغرػػب صػػادر ،حػػىت كأنػػو ىػػو الػػذي أمػػره بػػو" ينظػػر :حاشػػية ابػػن ا١تنػػَت علػػى الكشػػاؼ
.163/2
 - 1روح ا١تعاين ،األلوسي ،46/13 ،وينظر :التحرير والتنوير ،الطاىر ابن عاشور.110/25 ،
 - 2األحقاؼ ،اآلية.15 :
 - 3الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.669/9 ،
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شرط عدـ التقدير ،أما إذا ٛتلنا اآلية على حذؼ مراؼ منع النصب وتعُت الرفع إذ أف أصل
1

العبارة قولو ومدة ٛتلو ثبلثوف شهرا.
2
النصب مطلقاً ،سواءً كاف اٟتدث
وإذا أخرب بالظرؼ عن اٟتدث وا١تعٌت  ،جاز فيو ُ
الرفع و ُ
3
ِ
مذىب البصريُت.
للظرؼ أـ ال ،وىذا على
مستوعباً
ُ
لقد منع ابن األنباري يف ىذه اآلية وجو النصب ،وإف كاف ىو األصل; ألف الظرؼ ال يكوف إال
منصوبا ،وىذا حىت ال يتغَت ا١تعٌت ا١تقصود من اآلية ،فلو قاؿ" :ثبلثُت" فنصبو على الظرفية
ألصبحت الوصية واقعة يف زمن مقداره ثبلثوف شهرا ،وذلك كما تقوؿ اعتكفت ثبلثُت شهرا; أي يف
ىذه ا١تدة ،وىذا ا١تعٌت غَت مقصود من اآلية ،إذ ا١تقصود بياف مدة اٟتمل والرضاعة ،قاؿ ابن
األنباري(" :ثبلثوف شهرا) ،خرب للمبتدأ الذي ىو ٛتلو ،وإ٪تا رفع ألف يف الكبلـ مق ّدرا ٤تذوفا،
وتقديره ،وقدر ٛتلو وفصالو ثبلثوف شهرا ،وىذا حد الكبلـ ،ألنو أخرب بظرؼ عن ظرؼ ،وحق ا٠ترب
أف يكوف ىو ا١تبتدأ يف ا١تعٌت ،ولوال ىذا التقدير ،لكاف يكوف منصوبا على الظرؼ ،ألف ظروؼ
لتغَت ا١تعٌت ،ألنو يصَت الوصية يف
الزماف تكوف أخبارا عن األحداث ،ولو نصب ثبلثُت ،على الظرؼ َّ
ثبلثُت شهرا ،كما تقوؿ سرت ثبلثُت شهرا ،أي يف ىذه ا١تدة ،ويف ىذا ما يدؿ على أف أقل اٟتمل
ستة أشهر ،ألنو تعاىل قد ّبُت يف غَت ىذا ا١توضع ،أف مدة الرضاع حولُت كاملُت ،على ما قاؿ
4
ِ
ِ
ات ي ر ِ
وبُت ىنا أف
اد أَ ْن يُتِ َّم َّ
الر َ
ضَ
ض ْع َن أ َْوَال َد ُى َّن َح ْولَْي ِن َكاملَْي ِن لِ َم ْن أ ََر َ
اعةَ﴾ ّ
تعاىلَ ﴿ :وال َْوال َد ُ ُ ْ
مدة الرضاع واٟتمل ثبلثوف شهرا ،فإذا أسق حولُت من ثبلثُت شهرا بقي مدة اٟتمل ستة أشهر".

5

ب-تحليل المظاىر العقلية في إعرابو وتوجيهو :تتمثل ا١تظاىر العقلية يف توجيو ابن األنباري ٢تذه
اآلية ىو أنو استعاف بالتقدير واٟتساب العقلي على مقترى ا١تعٌت اإلعرايب ،فاآلية قررت معٌت مفاده
 - 1ىذا مػا قػرره ٚتهػور ا١تفسػرين وعلمػاء العربيػة ،ينظػر :التفسػَت الكبػَت ،الػرازي ،15/28 ،والبحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف440/9 ،
وا﵀ ػػرر ال ػػوجيز ،اب ػػن عطي ػػة ،97/5 ،والكش ػػاؼ ،الز٥تشػ ػري ،302/4 ،والت ػػذييل والتكمي ػػل ش ػػرح كت ػػاب التس ػػهيل ،أب ػػو حي ػػاف
 ،289/7وارتشاؼ الررب ،أبو حياف.1400/3 ،
ّ - 2أما اإلخبار بظرؼ الزماف عن اٞتثة فمحل خبلؼ بػُت النحػاة فمنعػو البصػريوف ،وإذا وقػع يف كبلمهػم وجػب تقػدير ْتملػو يف
ا١تعػٌت علػى تقػدير مرػػاؼ ،كقػو٢تم الليلػة ا٢تػػبلؿ ،فأصػلو الليلػة رؤيػة ا٢تػػبلؿ أو قلػوع ا٢تػبلؿ .وذىػػب بعػض النحػاة إىل جػوازه دوف
تقدير مراؼ ومنهم ابن مالك من البصريُت ،واشًتط بعرهم الفاتدة فحيث ما وقعت جاز اإلخبار ،ينظػر :شػرح األمشػوين علػى
األلفية ،191/1 ،والنحو الوايف ،عباس حسن.140/1 ،
 - 3ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.322/2 ،
 - 4البقرة ،اآلية.233 :
 - 5البياف ،بن األنباري.370/2 ،
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أقل مدة اٟتمل ستة أشهر ،وىذا عن قريق االستنتاج بالعقل وٚتع النصوص القرآنية ،فإذا كانت
ّ
الرضاعة حولُت أي :أربعة وعشرين شهرا ،وأضيف إليها مدة اٟتمل يف أقلها وىي ستة أشهر كانت
ثبلثوف شهرا ،ؤّذا قاؿ ٚتهور ا١تفسرين والفقهاء1وفهم ىذا ا١تعٌت عن قريق ا١تفهوـ ا١تستنتج عقبل
2
من ا١تنطوؽ ،وىو ما يسمى عند علماء األصوؿ بداللة اإلشارة.
وعليو فرفع (ثبلثوف)أفاد معٌت ا٠ترب عن مدة اٟتمل والفصاؿ ،اليت قدر ٢تا عن قريق التأويل
العقلي ٤تذوفا من النص تقديره "مدة ٛتلو وفصالو" فلو كاف الظرؼ منصوبا ٠ترج عن ىذا ا١تعٌت وىو
ما أكده ابن األنباري ،كما أ ّف الروايات التفسَتية لآلية أكدت  ي ىذا ا١تعٌت ومن باب التدليل
أذكر منها اآليت:
-روى الطربي 3يف تفسَته عن أيب عبيد ،قاؿ :رفع إىل عثماف امرأة ولدت لستة أشهر ،فقاؿ :إهنا

رفعت إ ي امرأة ،ال أراىا إال قد جاءت بشر-أو ٨تو ىذا -ولدت لستة أشهر! فقاؿ ابن عباس :إذا
ِ
صالُوُ ثَبلثُو َف َش ْهًرا ،فإذا أ٘تت
(وٛتَْلُوُ َوف َ
أ٘تت الرضاع كاف اٟتمل لستة أشهر ،قاؿ :وتبل ابن عباسَ :
الرضاع كاف اٟتمل لستة أشهر .فخلى عثماف سبيلها.
 وروى ابن كثَت يف تفسَته "عن بعجة بن عبد ا﵁ اٞتهٍت قاؿ :تزوج رجل منا امرأة من جهينةفولدت لو لتماـ ستة أشهر ،فانطلق زوجها إىل عثماف فذكر ذلك لو ،فبعث إليها ،فلما قامت لتلبس
ثيأّا بكت أختها ،فقالت :ما يبكيك؟! فو ا﵁ ما التبس يب أحد من خلق ا﵁ غَته ق  ،فيقري ا﵁
يف ما شاء ،فلما أُيت ّٔا عثماف أمر برٚتها ،فبلغ ذلك عليا فأتاه ،فقاؿ لو :ما تصنع؟ قاؿ :ولدت
٘تاما لستة أشهر ،وىل يكوف ذلك؟ فقاؿ لو علي أما تقرأ القرآف؟ قاؿ :بلى .قاؿ :أما ٝتعت ا﵁
يقوؿ ﴿ :وٛتلو وفصالو ثبلثوف شهرا ﴾ وقاؿ ﴿:يرضعن أوالدىن حولُت كاملُت ﴾ ،فلم ٧تده بقى
علي با١ترأة فوجدوىا قد فرغ منها ،قاؿ :فقاؿ
إال ستة أشهر ،قاؿ :فقاؿ عثماف :وا﵁ ما فطنت ٢تذاَّ ،
بعجة :فوا﵁ ما الغراب بالغراب ،وال البيرة بالبيرة بأشبو منو بأبيو .فلما رآه أبوه قاؿ :ابٍت إين وا﵁
4
ال أشك فيو".
 - 1ينظ ػػر :التفس ػػَت الكب ػػَت ،الػ ػرازي ،15/28 ،واٞت ػػامع ألحك ػػاـ الق ػػرآف ،الق ػػرقيب ،193/16 ،262/5 ،163/3 ،وأحك ػػاـ
القرآف ابن العريب.576/1 ،
 - 2ينظر :ا١تهذب يف علم أصوؿ الفقو ا١تقارف ،عبد الكرًن النملة ،1735/4 ،وتقوًن األدلة يف أصوؿ الفقو ،الدبوسي97/1 ،
والوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي ،مصطفى الزحيلي.151/2 ،
 - 3ينظر :جامع البياف ،الطربي.34/5 ،
 - 4ينظر :تفسَت ابن كثَت.280/7 ،
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فهذه الروايات التفسَتية وغَتىا ،تؤكد ما استنتجو ابن األنباري يف إعرابو ،فالتوجيو العقلي ٢تذه
اآلية يف حقيقتو بدأ منذ زمن الصحابة رضي ا﵁ عنهم ّتمع النصوص القرآنية يف موضوع اٟتمل
والرضاعة ،مث أكده بعد ذلك ابن األنباري بإعرابو لآلية وتوجيهو ٢تا.

-6النموذج السادس:

اص َف ْح َع ْن ُه ْم َوقُ ْل َس َال ٌم ﴾ ،1سأدرس ىذا النموذج وفق اآليت:
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل﴿:فَ ْ

أ-دالالت اآلية ومعانيها :اختلف ا١تفسروف يف توجيو اآلية القرآنية من حيث ا١تقصود من السبلـ
الوارد يف اآلية على أقواؿ أشهرىا:

2

 "وقل سبلـ" أي سبلـ عليكم على جهة ا١توادعة وا١تبلينة ،وىذا نقلو ابن عطية.َ -وقُ ْل ٢تم َسبلـ عليكم 4".وقالو الطربي.

 -قل سبلـ أيٕ" :تاؤّم ٔتثل ما ٮتاقبونك بو من الكبلـ السي " .قالو ابن كثَت.

3

5

بلـ أي تسلم منكم ومتاركة 6".قالو الز٥تشري.
 " َوقُ ْل ٢تم َس ٌ7
ي :قُ ْل َما تَ ْسلَ ُم
ونُقل ا٠تبلؼ عن كبار ا١تفسرين" :فَػ َق َاؿُ :م َقاتِ ٌل :أ َْوِرْد َعلَْي ِه ْم َم ْع ُروفًاَ .و َح َكى الْ َم َاوْرِد ُّ
َي َخْيػًرا بَ َدًال ِم ْن َشّْرِى ْم".
السد ُّ
بِِو ِم ْن َشّْرِى ْم .وقاؿ ُّ
ّْيَ :وقُ ْل َس َبل ٌـ ،أ ْ
ىذه أشهر األقواؿ الواردة يف تفسَت معٌت السبلـ ،حيث نبلحظ تعدد يف ا١تعاين والدالالت ا١تتعلقة
بالسبلـ ،وقد صحب تعدد التفاسَت تعدد يف اإلعراب والتوجيو.

ب-أراء النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها :نظرا لتعدد ىذه ا١تعاين ا١تختلفة يف تفسَت السبلـ الوارد
سبلـ" فقاؿ الفراء :رفع سبلـ برمَت عليكم
يف اآلية الكرٯتة اختلف ا١تعربوف يف عامل الرفع لقولوٌ " :
السبلـ بقولو :قل سبلـ عليكم.
فسر ّ
فسره الطربي عندما ّ
وىذا التوجيو اإلعرايب يتناسب مع ما ّ

8

 - 1الزخرؼ ،اآلية.89 :
 - 2ىػػذه أشػػهر األقػواؿ ،وإالّ فػإ ّف يف كتػػب التفسػػَت أقػواال أخػػرى مل أذكرىػػا لسػػببُت :إمػػا لكػػوف معناىػػا يشػػًتؾ مػػع مػػا ذكرتػػو ،أو
لكوهنا أقواال بعيدة عن ا١تقصود من اآلية ،إال أف أغلب التفاسَت نصت على معٌت ا١تتاركة معتمدة على قوؿ سيبويو ،ينظر :مفاتيح
الغيب ،الرازي ،650/27 ،والدر ا١تنثور ،السيوقي.396/7 ،
 - 3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.67/5 ،
 - 4ينظر :جامع البياف ،الطربي.656/21 ،
 - 5تفسَت ابن كثَت.244/7 ،
 -6ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.268/4 ،
 - 7ىذه األقواؿ نقلها أبو حياف يف البحر ا﵀ي  ،393/9 ،وابن اٞتوزي يف تفسَته زاد ا١تسَت.86/4 ،
 - 8ينظر :معاين القرآف ،الفراء.38/3 ،
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مصدرا جاء بدال من فعلو ومعناه التسليم
ويذكر ابن عاشور أف األصل يف سبلـ النصب لكونو
ً

بًتؾ آّادلة ورفع للداللة على الثبات.1

ج -اختيار ابن األنباري وتحليلو :اختار ابن األنباري يف( :سبلـ) الرفع لكونو خربا ١تبتدأ ٤تذوؼ
فقاؿ" :سبلـ ،مرفوع ألنو خرب مبتدأ ٤تذوؼ ،وتقديره ،أمري سبلـ .أي مسا١تة منكم وليس من
السبلـ ٔتعٌت التحية ،فهذا منسوخ بآية السيف 2.وزعم الفراء أنو مبتدأ وأف التقدير فيو سبلـ عليكم
وىذا ال يستقيم ،ألنو مل يرد بو األمر بأف يبدؤوا بالسبلـ ،وإ٪تا بأالّ يبدؤوا بو".3
ويترح  ي األثر العقلي يف التوجيو اإلعرايب عند ابن األنباري ٢تذه اآلية كونو اعتمد التقدير
فجعل عامل الرفع مبتدأ ٤تذوفا وق ّدره أمري ،كما يظهر  ي أثر العقل يف إعراب اآلية وتوجيو معناىا
عندما جعل السبلـ من ا١تسا١تة ٔتعٌت ا١تتاركة وىذا ىو ا١تقصود ،ولذلك فهو يتناسب مع ا﵀ذوؼ
ا١تق ّدر ،وىذا ا١تعٌت ق ّدره بناء على االستنتاج العقلي ألف السبلـ ٔتعٌت التحية معناه السلم وا١تصاٟتة
وإيذاف باٟتوار مع ا١تشركُت ،وىذا ا١تعٌت منفي بآية السيف ،وبُت عدـ استقامتو مع األمر باإلعراض
الذي يقتري عدـ إلقاء السبلـ.
كما أف قراءيت ألقواؿ ا١تفسرين وجدهتا تدعم ىذا ا١تعٌت فكلّها ترّكز على معٌت ا١تسا١تة ٔتعٌت
االبتعاد حىت يسلم النيب من كيدىم وشرىم ،وعليو فقد استطاع ابن األنباري ّٔذا التوجيو اإلعرايب
عن قريق تأويل ا١تبتدأ وتقديره أف يصل إىل ا١تعٌت الذي قاؿ بو أكثر ا١تفسرين ،4وسار عليو أكثر
بلـ أي مسا١تة ومتاركة .والتقدير يف العربية أمري سبلـ
ا١تعربُت فقد وافقو النحاس يف إعرابو فقاؿَ " :س ٌ
زعم الفراء أ ّف التقدير سبلـ عليكم مث حذؼ .وىذا خبلؼ ما قاؿ ا١تتقدموف ،وقد ذكر مثل ىذا
سيبويو ،وقاؿ :نزؿ ٔتكة من قبل أف يؤمروا بالسبلـ ،وأيرا فإ ّف رسوؿ ا﵁  قد هنى أف يبدأ اليهود
 - 1ينظر :التحرير والتنوير ،الطاىر بن عاشور.273/25 ،
2
ِ
وى ْم
 آيػػة السػػيف علػػى أشػػهر أقػواؿ العلمػػاء تتمثػػل يف قولػػو تعػػاىل " :فَػِإ َذا انْ َسػلَ َخ ْاألَ ْشػ ُػهُر ُْت َحْيػ ُ
اٟتُػ ُػرُـ فَػػاقْػتُػلُوا الْ ُم ْشػ ِرك َ
ػث َو َجػ ْد٘تُُ ُ
الزَكػا َة فَخلُّػوا سػبِيلَهم إِ َّف اللَّػو َغ ُف ِ
وىم واقْػ ُع ُدوا َ٢تُم ُك َّل مر َ ٍ ِ
ػيم " التوبػة]5 :
ػاموا َّ
َو ُخ ُذ ُ
وى ْم َو ْ
اح ُ
َ ٌ
صد فَإ ْف تَػابُوا َوأَقَ ُ
ػور َرح ٌ
الص َػبل َة َوآتَػ ُػوا َّ َ َ ُ ْ
ْ َْ
صُر ُ ْ َ
فهذه اآلية تأمر بقتاؿ ا١تشركُت ،وتبطل كل عهد وصلح وصفح وتسامح مع ا١تشركُت وفيها قاؿ الرحاؾ بن مزاحم :إهنا نسخت
كل عهد بُت النيب وبُت أحد من ا١تشركُت ،كل عهد وكل مدة .حوؿ آية السيف وكبلـ ا١تفسرين يف ٖتديدىا ينظر :تفسَت ابن
كثَت ،112/4 ،وتفسَت ا١تنار٤ ،تمد رشيد رضا.94/11 ،150/10 ،
 - 3البياف ،ابن األنباري.356/2 ،
 - 4ألف ىذا التقدير وىػذا اإلعػراب ذكػر عنػد أغلػب ا١تفسػرين فقػ ّدر أبػو حيػاف ا١تبتػدأ األمػر سػبلـ ،وقػدره ابػن عطيػة أمػري سػبلـ
وىػػو نفػػس التقػػدير الػػذي قػػاؿ بػػو شػػهاب الػػدين ا٠تفػػاجي يف حاشػػيتو علػػى البيرػػاوي ،ينظػػر :البحػػر ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف393/9 ،
وا﵀رر الوجيز ،ابن عطيةِ ،67/5 ،
اضى وكِ َفايةُ َّ ِ
وعنَايةُ ال َق ِ
يراوي ،شهاب الدين ا٠تفاجي.454/7 ،
الراضى َعلَى ت ْفس َِت البَ َ
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اٞت ِ
اىلُو َف قالُوا َسبلماً" 1أنو
فصح أف معٌت " َوإِذا خاقَبَػ ُه ُم ْ
والنصارى بالسبلـ ،وحظر على ا١تسلمُت ّ
ليس من التسليم يف شيء ،وإ٪تا ىو من ا١تتاركة والتسليم 2".فقد اتفق ابن األنباري مع النحاس يف
التأويل والتقدير ،وإعراب (سبلـ) ورفعها على أساس كوهنا خربا ١تبتدأ ٤تذوؼ ،كما اشًتؾ معو يف
الرد على الفراء و٥تالفتو يف ٖتديد عامل الرفع ،وىذا كلو مبٍت على ا١تعٌت ،ما وافقو الدارسوف ا﵀دثوف
ّ
ومنهم ٤تي الدين الدرويش 3ؤّجت عبد الواحد صاحل.4
والذي أراه أف ابن األنباري يف ىذه اآلية اعتمد على التأويل واالستنتاج العقلي ،فأما التأويل فقد
استعاف بو يف اإلعراب من حيث تقدير ا﵀ذوؼ ،وأما االستنتاج العقلي فقد استعاف بو يف ٖتديد
فرد على ٨توي
السبلـ معناه ا١تتاركة ،كما أنو استخدـ اٞتدؿ يف عرض اإلعرابّ ،
ا١تعٌت من حيث أف ّ
كبَت وىو الفراء وأبطل إعرابو وقاؿ بعدـ استقامة معناه من الناحية العقلية ،ألنّو ال يعقل أف يأمر ا﵁
نبيو بالقتاؿ وا١تعارضة عن ا١تشركُت مث يأمره بإلقاء التحية والسبلـ ،فإف اٞتمع بُت النقيرُت ٦تا ال
يُقبل عقبل.
-7النموذج السابع:

ِ
َّ ِ
ص َن بِأَنْ ُف ِس ِه َّن أ َْربَ َعةَ
اجا يَتَ َربَّ ْ
ين يُتَ َوفَّ ْو َن م ْن ُك ْم َويَ َذ ُرو َن أَ ْزَو ً
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:والذ َ
أَ ْش ُه ٍر َو َع ْش ًرا﴾ 5يف ىذه اآلية خبلؼ بُت النحاة وا١تفسرين يف توجيو معٌت ا١ترفوع وٖتديد كل من
ا١تبتدأ وا٠ترب فعند عودتنا إىل مصادر اإلعراب القرآين ،وكذا مصادر التفسَت اللغوي وكتب معاين
القرآف تواجهنا أعاريب متعددة ومعاين ٥تتلفة ،لآلية وعليو ٯتكن تفصيل القوؿ يف إعراب اآلية
وتوجيهها وفق اآليت:

أبُت اختيار ابن األنباري يف إعراب اآلية
أ-مذاىب النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها :قبل أف ّ
ومظهر دليل العقل يف توجيهها ،الب ّد من ذكر مذاىب النحاة يف إعرأّا ،حيث توزعت أعاريبهم
6
كما يأيت:
 - 1الفرقاف ،اآلية.63 :
 - 2إعراب القرآف ،النحاس.124/4 ،
 - 3ينظر إعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.114/9 ،
 - 4اإلعراب ا١تفصل لكبلـ ا﵁ ا١ترتلّٔ ،جت عبد الواحد صاحل.489/10 ،
 - 5البقرة ،اآلية.234 :
 - 6ينظػػر :الػػدر ا١تصػػوف ،السػمُت اٟتلػػيب ،476/2 ،والبحػػر ا﵀ػػي  ،أبػػو حيػػاف ،514/2 ،وا﵀ػػرر الػػوجيز ،ابػػن عطيػػة313/1 ،
والتبياف يف إعراب القرآف ،أبػو البقػاء العكػربي ،186/1 ،وإعػراب القػرآف ،النحػاس.317/1 ،ومعػاين القػرآف ،الفػراء=150/1 ،
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اْلعراب األول: الذين :مبتدأ خربه ٤تذوؼ ،تقديره :وفيما يتلى عليكم حكم الذين يتوفوف منكم ،ومثل ىذا يفالسا ِرقَةُ ﴾ 1وعلى ىذا التوجيو
السا ِر ُق َو َّ
القرآف الكرًن أشباه ونظاتر كثَتة منها قولو تعاىلَ ﴿:و َّ

اإلعرايب يكوف ا١ترفوع األوؿ ملفوظ ا١تتمثل يف االسم ا١توصوؿ باعتباره مبتدأ ،وا١ترفوع الثاين ا١تتمثل يف
ا٠ترب ٤تذوؼ غَت مذكور ،وتكوف اٞتملة الفعلية (يًتبصن) ،تفسَتية ال ٤تل ٢تا من اإلعراب ،وىذا
3
اإلعراب اختاره سيبويو ونص عليو يف كتابو 2ونسبو لو غَت واحد من ا١تفسرين وا١تعربُت.
وقد اشًتط النحاة ٢تذا اإلعراب أف يكوف يف اآلية لفظ األمر ،كالذي يف قولو تعاىل:
الزانِي فَاجلِ ُدوا ُك َّل و ِ
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْ ِديَ ُه َما﴾ وقولو﴿:ا َّلزانِيَةُ َو َّ
اح ٍد ِم ْن ُه َما ِمائَةَ
السا ِر ُق َو َّ
﴿ َو َّ
ْ
َ
َج ْل َدةٍ ﴾ 4وال وجود للفظ األمر يف اآلية وإ٪تا وجد معناه ،ولذلك استبعد ابن عطية ىذا اإلعراب
فقاؿ " :حكى ا١تهدوي عن سيبويو أف ا١تعٌت :وفيما يتلى عليكم الذين يتوفوف ،وال أعرؼ ىذا الذي
السا ِرقَةُ فَاقْطَعُوا
السا ِر ُق َو َّ
حكاه ألف ذلك إ٪تا يتجو إذا كاف يف الكبلـ لفظ أمر بعد .مثل قولوَ " :و َّ
أَيْ ِديَ ُهما" وىذه اآلية فيها معٌت األمر ال لفظو فيحتاج مع ىذا التقدير إىل تقدير آخر يستغٌت عنو إذا
5
حرر لفظ األمر".
-اْلعراب الثاني:

أف (الذين) مبتدأ ال خرب لو ،ألف ا١تعٌت الذي يفيده ا٠ترب ويتممو حصل وفهم من خبلؿ اآلية
ِ
ا١تتصل ِذ ْك ُرُى َّن ّٔذا ا١تبتدأ ،فجاء ا٠تربُ عن ا١تقصود ،إذ ا١تعٌتَ :م ْن مات عنها
َخرب عن الزوجات
فقد أ ْ
ِ
ِ
مراؼ إليو فيو معٌت ا ِإلخبا ِر تُِرؾ اإلخبار عن ِ
األوؿ
اسم
ٌ
ُ
اسم ،وذُكر ٌ
زوجها تربَّصت ،وألف إذا ذُكر ٌ
6
إف زيداً وأختو منطلقةٌ ،ا١تعٌتَّ :
ُخِرب عن الثاين ٨توَّ " :
عرب الفراء عن ىذا
وأ ْ
أف أخت زيد منطلقة وقد ّ
ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،314/1 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،351/1 ،وا١ترفوعات يف كتاب البياف ابػن
األنباري ،عبد الكرًن بشَت حجاج ،ص.59
 - 1ا١تاتدة ،اآلية.38 :
 - 2ينظر :الكتاب ،سيبويو.143/1 ،
 - 3ينظ ػػر :التبي ػػاف يف إع ػراب الق ػػرآف ،أب ػػو البق ػػاء العك ػػربي ،186/1 ،ومش ػػكل إع ػراب الق ػػرآف ،مك ػػي اب ػػن أيب قال ػػب القيس ػػي
 ،131/1وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،351/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،515/2 ،وا﵀ػرر الػوجيز ،ابػن عطيػة
.314/1
 - 4النور ،اآلية.38 :
 - 5ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،314/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.515/2 ،
 - 6ينظر :ىذا ا١تثاؿ يف البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،515/2 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.477/2 ،
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َّ ِ
ين؟ فذلك جاتز إذا ذكرت أٝتاء ُمثَّ ذكرت أٝتاء
التوجيو بقولو" :وكاف ينبغي أف يكوف ا٠ترب عن الذ َ

مرافة إليها فيها معٌت ا٠ترب أف تًتؾ األوؿ ويكوف ا٠ترب عن ا١تراؼ إليو .فهذا من ذلك ألف ا١تعٌت-
وا﵁ أعلم -إ٪تا أريد بو :ومن مات َعْنػ َها زوجها تربصت .فًتؾ األوؿ ببل خرب ،وقصد الثاين ألف فِ ِيو
3
ا٠ترب وا١تعٌت" 1وىذا مذىب الفراء والكساتي :2وقد استدلوا على مذىبهم بقوؿ الشاعر:
يح َمْيػلَةً * على ابن أيب ِذبَّا َف أَ ْف يتندَّما
َلعلّْ َي إ ْف َمالَ ْ
يب الر ُ
ت َِ
فقاؿ :لعل َّي ُمثَّ قاؿ :أف يتندما ألف ا١تعٌت :لعل ابن أَِيب ذباف أف يتندـ إف مالت يب الريح.
وىذا التوجيو اإلعرايب مبٍت على معٌت اآلية ،فلما كاف ا١تقصود أف يبُت حكم 4من تويف زوجها فعليها
أف تعتد أربعة أشهر وعشرا ،وقد فهم ىذا بقولو يًتبصن فبل حاجة لئلخبار عن األزواج ا١تتوفُت ا١تعرب
5
عليو باسم ا١توصوؿ "الذين" فقد اتصل ذكرىم بالزوجات ،وىذا الرأي ٥تالف لرأي ٚتهور النحاة
ألهنم ٣تمعوف على وجود ا٠ترب ،وإف اختلفوا يف تقديره.
-اْلعراب الثالث:

(الذين) مبتدأ ،و(يًتبصن) :خرب ،وىو تاـ ال ٭تتاج إىل تأويل ٤تذوؼ يصحح معناه ،فقد "وقعت
النُّو َف ِيف :يػتػربَّصن ،فكانت عاتِ ٌد ،أي علَى ْاأل َْزو ِاج الَّ ِذين يػتػوفَّػو َف ،فَػلَو صَّرح بِ َذلِ ِ
ص َن
ْ َ َ َ
َ
َ
يل :يَػتَػَربَّ ْ
َ َُ َ ْ
َ
ََ َ ْ َ
ك فَق َ
ِ
ٍ
ؼ ،وَكا َف إِخبارا ِ
ِ
اج".6
الز َّج ِ
ك َما ُى َو ِٔتَْعنَاهَُ ،وُى َو قَػ ْو ُؿ َّ
يحا ،فَ َك َذل َ
َْ ً َ
صح ً
أ َْزَو َ
اج ُه ْمَ ،ملْ َْ٭تتَ ْج إ َىل َح ْذ َ
اْلعراب الرابع:الذين مبتدأ ،خربه يًتبصن ،مع وجود ٤تذوؼ يصحح معٌت ا٠ترب وقد اختلفوا يف ٤تل ا﵀ذوؼ أىو
7
ص َن
من ا١تبتدأ أـ من ا٠ترب ،وعليو اختلفوا يف تقديره ،فذىب األخفش أنو من ا٠ترب ،والتقدير :يَػتَػَربَّ ْ

 - 1معاين القرآف ،الفراء.150/1 ،
 - 2ينظر :معاين القرآف ،الفراء ،150/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،477/2 ،والتبياف ،أبو البقاء.186/1 ،
 - 3البيػػت لثابػػت بػػن كعػػب العتكػػي ،ينظػػر :ا١تخصػػص ،ابػػن سػػيده ،112/4 ،وا١تعج ػم ا١تفصػػل يف ش ػواىد العربيػػة ،إميػػل بػػديع
يعقوب ،65/7 ،والصاحيب يف فقو العربية ،ابن فارس ،ص.165
 - 4ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،514/2 ،واٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرقيب.174/3 ،
 - 5رأي اٞتمهػور ثابػػت باالسػػتقراء التػاـ والتتبػػع ٞتميػػع اآلراء النحويػػة ا١تتعلقػة بػػإعراب اآليػػة ،إذ ٧تػػد أغلػب النحػػاة يقولػػوف بوجػػود
ا٠ترب .وقد صػرح أبػو حيػاف بػأف الػرأي ٥تػالف للجمهػور ،ينظػر :البحػر ا﵀ػي  ،514/2 ،وأنكػر السػمُت اٟتلػيب ،ىػذا التوجيػو ،ومل
يقبلو ،ينظر :الدر ا١تصوف ،477/2 ،والتبياف ،186/1 ،ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.315/1 ،
 - 6ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،515/2 ،معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.315/1 ،
 - 7معاين القرآف ،األخفش.189/1 ،
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بَػ ْع َد ُى ْم ،أ َْو :بَػ ْع َد َم ْوهتِِ ْم ،وقد ٭تذؼ بعض الكبلـ ألف األصل ينبغي أف يًتبصن ،فَػلَما حذؼ
ص َن" موقعو ،واستدؿ على رأيو بقوؿ الشاعر:
"يَػْنبغي" وقع "يَػتَػَربَّ ْ
ِ 1
على اٟت َك ِم ا١تأِْيتّْ يػوماً إذا قرى* قَ ِ
ريَّتَوُ أ ْف ال َ٬تُ َور َويػَ ْقص ُد
َ َ َْ
2
(يقصد) وأنو مل يعطفو على (٬تور) كأنو قاؿ بعد قولو :عليو أف ال ٬تور:
الشاىد فيو يف رفع
ُ
وذىب ا١تربد 3إىل أف ا﵀ذوؼ مبتدأ من ٚتلة وقعت بعد ا١تبتدأ األوؿ فكاف (الذين) مبتدأ ،وخربه
ؼ
ٚتلة اٝتية من مبتدأ وخرب ،تقديره أزواجهم يًتبصن فحذؼ ا١تبتدأ ،وجاء(يًتبصن)خرب ،فَ ُح ِذ َ
الْ ُمْبتَ َدأُ لِ َدَاللَِة الْ َك َبلِـ َعلَْي ِو.
فهذه أىم األعاريب ا١تذكورة يف توجيو ا١ترفوع الوارد يف اآلية وا١تتمثل يف ا١تبتدأ وا٠ترب ،وقد آثرت
أف أذكرىا بأدلتها النقلية وا١تسموعة عن العرب ،ألذكر بعدىا إعراب ابن األنباري يف البياف وأوضح
مظاىر الدليل العقلي يف التوجيو واإلعراب.

ب-توجيو ابن األنباري لآلية وتحليل المظاىر العقلية في اختياره :يتجلى لنا معرفة اختيار ابن
األنباري للمرفوع الوارد يف اآلية ،وكيف أثر العقل يف إعرابو من خبلؿ عرض إعرابو ،مث ٖتليل ا١تظاىر
العقلية يف اختياره ،ويظهر لنا ذلك من خبلؿ عرضو وٖتليلو كما يأيت:

 -اْلعراب :ذكر ابن األنباري يف البياف األعاريب السابقة ،واعتمد يف مناقشتها على الدليل العقلي

حيث أنو أبعد بعض األعاريب ،لعدـ قبو٢تا من حيث ا١تنطق العقلي ،والقياس النحوي ومن ىذه
األعاريب كوف الذين مبتدأ ال خرب لو ،وقبل بعرها معتمدا على العقل ،ويظهر ىذا اإلعراب من
خبلؿ قولو(" :الذين)مبتدأ ويف ا٠ترب أربعة أوجو:

 األول :أف يكوف خربا مقدرا وتقديره ،فيما يتلى عليكم الذين يتوفوف منكم ،كقولو تعاىل:السا ِرقَةُ" أي فيما يتلى عليكم السارؽ والسارقة.
السا ِر ُؽ َو َّ
" َو َّ
 الثاني :أف يكوف خربه (يًتبصن بأنفسهن) على تقدير ،يًتبصن بعدىم بأنفسهن ،فحذؼ(بعدىم) للعلم بو ،ألف اٞتملة إذا وقعت خربا للمبتدأ فبل بد أف يعود منها عاتد إليو ،و٨تو ىذا قولو

 - 1البيػػت نسػػبو سػػيبويو لعبػػد الػػرٛتن بػػن أـ اٟتكػػم ،ينظػػر :الكتػػاب ،سػػيبويو ،56/3 ،وقػػاؿ ابػػن يعػػيش :ىػػو لػػو أو أليب اللحػػاـ
التغلػػيب ينظػػر :شػػرح ا١تفصػػل ،261/4 ،وىػػو يف خزانػػة األدب منقػػوؿ عػػن سػػيبويو ،ينظػػر :ا٠تزانػػة ،البغػػدادي ،555/8 ،وعليػػو
فالبيت ٥تتلف يف نسبتو ينظر :ا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.253/2 ،
 - 2ينظر توجيو الشاىد يف :شرح ا١تفصل ،ابن يعيش ،261/4 ،وشرح أبيات سيبويو ،السَتايف.173/2 ،
 - 3ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،515/2 ،والتبياف ،أبو البقاء العكربي.187/1 ،
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ك لَ ِم ْن َع ْزِم ْاأل ُُمور﴾ 1أي إف ذلك الصرب منو ١تن عزـ األمور
صبَ َر َوغَ َف َر إِ َّن َذلِ َ
تعاىلَ ﴿:ولَ َم ْن َ
فحذؼ (منو) للعلم بو.
 الثالث :أف يكوف التقدير ،فأزواجهم يًتبصن فحذؼ ا١تبتدأ ،وحذؼ ا١تبتدأ كثَت يف كبلمهمويًتبصن خربه ،واٞتملة من ا١تبتدأ وا٠ترب يف موضع رفع ألنو خرب (الذين).

 الرابع :أف يكوف ا٠ترب(يًتبصن)على أف يكوف التقدير ،وأزواج الذين يتوفوف منكم يًتبصنفحذؼ ا١تراؼ وأقيم ا١تراؼ إليو مقامو ،فصار(الذين)مبتدأ ،و(يًتبصن) ،خربا عن األزواج البلتي

مقام ُه ّن".2فهذه ىي األعاريب ا١تعتمدة عنده ،وٯتكن مناقشتها وٖتليلها وفق ما يأيت:
قاـ (الذين) َ
 -التحليل:

إ ّف ابن األنباري يف ىذا التوجيو النحوي لآلية القرآنية ،اتفق مع بعض النحاة يف وجوه إعراب
اآلية وأضاؼ إليو تعليل عقلي ،وذلك عند قولو يف الوجو الثالث وحذؼ ا١تبتدأ كثَت يف كبلمهم
فهذا التوجيو مبٍت على االستقراء ،وىو استنتاج عقلي يستنتجو النحوي بناء على ما ورد يف كبلـ
العرب ،كما استخدـ القياس والعلة يف الوجو الثاين استخداما واضحا ،حيث بُت أف حذؼ ا١تبتدأ
جاتز لعلة وىي العلم با﵀ذوؼ ،مث ّبُت نظَته يف القرآف الكرًن ليوضح صحة قياسو وأنو مبٍت على
أصل مسموع ،وأف حكم الفرع مثل حكم األصل خاصة ١تا ق ّدر نفس التقدير ،ويبلحظ أ ّف ابن
األنباري مل يقدـ وجها عن آخر يف اإلعراب ا١تذكور ،وىذا أل ّف التوجيهات النحوية اليت أوردىا قاتمة
كلّها على التوجيو العقلي والتقدير النحوي ،فكل الوجوه مبنيّة على التأويل واٟتذؼ والتعليل
واختيار ابن األنباري لؤلوجو اإلعرابية السابقة وإف كاف مبنيا على العقل ،فهو على صلة وثيقة ٔتعٌت
اآلية ،ألهنا واردة يف سياؽ بياف اٟتكم الشرعي ا١تتمثل يف ٖتديد مقدار زمن عدة ا١ترأة ا١تتوىف عنها
زوجها وىي على حسب التقسيم العقلي ٢تا حالتاف:
-الحالة األولى :متوىف عنها زوجها غَت حامل فظاىر النص أهنا تعتد مدة مقدارىا أربعة أشهر

وعشرا.
الحالة الثانية :ا١ترأة اليت مات عنها زوجها وىي يف اٟتمل ،وجبت يف حقها عدة ،ولكن ما ىووعشرا وعلى حسب اٞتمع بُت النصوص الواردة يف
مقدار العدة؟ فعلى حسب اآلية أربعةَ أشه ٍر
ً
العدة ٯتكن أف يكوف زمن العدة مرتب بوضع اٟتمل ،وىذا لقولو تعاىلَ ﴿ :و َّ
الالئِي يَئِ ْس َن ِم َن
 - 1الشورى ،اآلية.43 :
 - 2البياف ،ابن األنباري.161 ،160/1 ،
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الْم ِح ِ ِ ِ
َحم ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم فَ ِع َّدتُ ُه َّن ثََالثَةُ أَ ْش ُه ٍر َو َّ
ال
ض َن َوأ َ
الالئِي لَ ْم يَ ِح ْ
ُوال ُ
ت ْاأل ْ َ
َ
يض م ْن ن َ
1
ض ْع َن َح ْملَ ُه َّن ﴾ .
َجلُ ُه َّن أَ ْن يَ َ
أَ

ونظرا لنص ىذه اآلية فقد اختلف الفقهاء 2يف مدة عدة من تويف عنها زوجها وىي حامل
أتعتد بأربعة أشهر وعشركما ورد يف آية البقرة؟ أـ تعتد بوضع اٟتمل؟ أـ ٬تمع بُت النصُت فتعتد
بأبعد األجلُت؟
لقد ذىب ٚتهور الفقهاء إىل أهنا تعتد بوضع اٟتمل ،3فلو وضعت ٛتلها بعد ا١توت وقبل الدفن
مل تعتد ،وذىب ابن عباس ،وعلي بن أيب قالب أف البد ٢تا من أف تعتد بأبعد األجلُت ،وعلى
مقترى مذىب علي وابن عباس رضي ا﵁ عنهما أنو ال وجود لعدة ١تن كانت حامبلً أقل من أربعة
أشهر وعشرا ،وىذا أل ّف ع ّدة ا١تتوىف عنها زوجها ا١تقصد من عدهتا أمراف:4

األمر األول :وىو براءة الرحم وألجل التأ ّكد من عدـ اٟتمل ،وىذا حىت ال ٗتتل األنساب.

األمر الثاني :وىو الوفاء للزوج وصيانة ٟترمتو ،ورعاية ٠تاقر أىلو األحياء ،فحظر ا﵁ علي ا١ترأة
ا١تتوىف عنها زوجها أف تبادر ٔتفاجأة أىلو آّروحُت وا﵀زونُت بالتزوج حرصاً على نفوسهم من التأمل

بآالـ الغَتة ،وىذا ال يتحقق إال ٔتدة كبَتة ،لعل أقلها أربعة أشهر وعشرا.
وىذا ا١تعٌت الذي اختاره ابن عباس ،وعلي بن أيب قالب من فقهاء الصحابة مبٍت على العقل
قاؿ اٞتزيري" :ومنو يترح أف الظاىر ا١تعقوؿ يؤيد رأي علي ،وابن عباس رضي ا﵁ عنهما ،فإف ا١ترأة
إذا وضعت ٛتلها يف األسبوع األوؿ مثبلً من وفاة زوجها وتزوجت بغَته مل يكن لررب مدة األربعة
أشهر وعشر للمتوىف عنها زوجها فاتدة مع أف فاتدتو ظاىرة ،وىي احًتاـ عبلقة الزوجية وتعظيمها
5
بُت الناس ،واٟترص على قلوب أىل الزوج ا١تتوىف من التصدع".
وعند مبلحظيت إلعراب ابن األنباري أثناء توجيهو لآلية وجدتو قد رّكز على أوجو ا٠ترب ا١تفيد
وٖتمل
٢تذا ا١تعٌت وىو ا١تدة الزمنية اليت ٭تددىا الفعل يًتبصن ،وما تعلق بو من معٌت ا١تكوث والًتيث ّ
 - 1الطبلؽ ،اآلية.4 :
 - 2حوؿ خبلؼ الفقهاء يف توجيو اآلية من حيث معناىا الفقهي ،ينظر :أحكاـ القرآف ،ابن العريب ،279/1 ،اٞتامع ألحكػاـ
القرآف ،القرقيب ،175/3 ،ورواتع البياف يف تفسَت آيات األحكاـ ،الصابوين ،364/1 ،وبداية آّتهػد وهنايػة ا١تقتصػد ،ابػن رشػد
.115/3
 - 3ينظر :الفقو على ا١تذاىب األربعة ،عبد الرٛتاف اٞتزيري.464/4 ،
 - 4ىذا ما أ ّكده علماء الفقو اإلسبلمي ضمن حديثهم عن اٟتكمة وا١تقصد الشرعي مػن العػ ّدة ،ينظػر :الفقػو اإلسػبلمي وأدلتػو،
وىبة الزحيلي ،7168/9 ،والفقو على ا١تذاىب األربعة ،عبد الرٛتاف اٞتزيري.464/4 ،
 - 5الفقو على ا١تذاىب األربعة ،عبد الرٛتاف اٞتزيري.465/4 ،
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ا١تدة ا﵀ددة يف كتاب ا﵁ أو زيادة عنها كإعراب (يًتبصن)بتقدير بعدىن ،أو وجو حذؼ ا٠ترب ا١تقدر
يتلى عليكم حكم ،وعلى ىذا األساس ٯتكنٍت أف أقوؿ إف إعراب ابن األنباري يفهم منو الًتبص ٔتدة
أربعة أشهر وعشرا كحد أدىن ١تدة العدة ألف أربعة أشهر ظرؼ زماف متعلق بالفعل يًتبصن ،وعشرا
معطوفا عليو ،فإذا وقع (يًتبصن) خربا فهو يفيد حكم ا١تبتدأ (الذين يتوفوف) ويتمم معناه ،وٮترج من
مقترى إعرابو ما قاؿ بو ٚتهور الفقهاء ،ألف يف مذىبهم ال وجود ١تعٌت العدة إف وضعت اٟتمل بعد
الوفاة مباشرة ،فالًتبص معناه يف اللغة البقاء وا١تكث 1واالنتظار مدة زمنية معتربة ،وىذا قد يتحقق
وقد ال يتحقق إف قلنا َّ
إف زمن العدة مقيّد بوضع اٟتمل.
وقبل أف أختم حديثي عن اختيار ابن األنباري للمرفوعات ،ومظاىر العقل يف توجيهها وددت
أف أسجل ما استنتجتو أثناء دراسيت للمرفوعات يف كتاب البياف وىي كما يأيت:
وجو ابن األنباري قرايا ا١ترفوعات يف كتاب البياف ،اعتماد على الدليل العقلي والقياس النحوي
 ّوقد اترح  ي ىذا من خبلؿ النماذج اإلعرابية اليت درستها.

 مل تكن اختيارات ابن األنباري للمرفوعات أراء واختيارات شخصية ْتتو فقد وافقو يف أغلباألحياف بعض النحاة أشار إليهم تارة ،وذكرىم صراحة تارة أخرى.

 بعد الوقوؼ على اختياراتو النحوية للمرفوعات تبُت  ي أف ابن األنباري استفاد من علم التفسَتوعلم الفقو يف توجيو اآليات ٨تويا يف كتاب البياف.
كما تؤكد النماذج ا١تدروسة أف إعرابو اعتمد على العقل من حيث التوجيو ،وىو مدعوـ يف
ت إعرابو يشَت إىل
نفس الوقت بآراء ا١تفسرين والفقهاء ،فإذا كانت اآلية تقرر حكما فقهيا وج ْد َ
معُت يذكر عادة يف مصادر األحكاـ الفقهية للقرآف الكرًن ،كما أنو مل يهمل أراء
مذىب فقهي ّ
ا١تفسرين للقرآف الكرًن ،فقد ٕتد اإلعراب مبنياً على رأي تفسَتي يف كثَت من األحياف.
وعلى ىذا كاف كتاب البياف مصدرا من مصادر التفسَت العقلي يف إعراب القرآف وشرح معانيو.

 - 1ينظر :معٌت الفعل تربص يف :مفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص ،338ولساف العرب ،ابن منظور.39/7 ،
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المبحث الثالث :مظاىر الدليل العقلي في اختياره وإعرابو للمجرورات
سأتناوؿ يف ىذا ا١تبحث اختيار ابن األنباري للمجرورات يف إعرابو ،مبيّنا أثر العقل يف ىذا
فرل قراءة اٞتر على
االختيار،
وموضحا التعليل النحوي والتفسَتي للقراءات اليت اختارىا باٞتر أو ّ
ّ
غَتىا من القراءات ذات الوجوه اإلعرابية ا١تتعددة ،وقد رأيت أف أقدـ للحديث عن آّرورات بتعريفها
وأقسامها ،مث أقوـ بتحليل النماذج اإلعرابية ا١تختارة من كتاب البياف ،مربزا أثر العقل يف التوجيو
اإلعرايب.
أوال -المجرورات مفهومها ومظاىرىا في العربية:

-1تعريف المجرورات:

1

ٚتع ٣ترور ،وآّرور ىو االسم ا١تراؼ إليو ،أو الواقع بعد حرؼ اٞتر ،أو آّرور تبعا ١تا قبلو ،أو
بآّاورة أو التوىم وا١تقصود بو ىنا ما كاف ٣ترورا لفظا أو ٤تبل.
 -2مظاىر وعوامل الجر في األسماء العربية:
يعد اٞتر من أبرز ا٠تصاتص اإلعرابية لؤلٝتاء اليت تتميز ّٔا عن غَتىا من أنواع الكلم األخرى
2

وىي األفعاؿ ،قاؿ ابن مالك:
باٞتر والتنوين والنّداء وال ػ *ومسند لبلسم ٘تييز حصل
ّ
فقد جعل أوؿ عبلمات االسم اٞتر ،وبدأ بو للداللة على أ٫تيتو يف معرفة األٝتاء العربية ،وعبلمة
اٞتر األساسية يف اللغة العربية ىي الكسرة اليت تكوف مظهرا صوتيا يف الكلمة للداللة على معٌت اٞتر
وتظهر بسبب العوامل النحوية اآلتية:
أ -دخول حرف الجر :تدخل حروؼ اٞتر على األٝتاء وتكوف عامبل لفظيا يف جرىا ،وحروؼ

اٞتر ىي3:من ،إىل ،عن ،على ،حىت ،خبل ،حاشا ،عدا ،يف ،منذ ،مذ ،رب ،البلـ ،كي ،الواو
التاء ،والكاؼ الباء ولعل ،ومىت.

 - 1ينظػػر تعريػػف آّػػرورات يف :معجػػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية٤ ،تمػػد ٝتػػَت ٧تيػػب اللبػػدي ،ص ،45 ،44 ،43ومعجػػم
اإلعراب واإلمبلء ،إميل بديع يعقوب ،ص.170
 - 2ينظر :األلفية ،ابن مالك ،ص.9
 - 3ىذه اٟتروؼ إذا دخلت على األٝتاء وأفػادت معػٌت اٞت ّػر ُك ِسػَر مػا بعػدىا وقػد تػأيت غػَت جػارة ،وإ٪تػا ١تعػٌت آخػر ،مثػل" :حػىت"
فقد تأيت عاقفة وناصبة وجارة ،وحاشا تأيت حرؼ شبيو بالزاتد جارة ،وعليو فبعض ىذه اٟتروؼ يعمل اٞتػر ،ويعمػل النصػب ،يف
تراكيػػب أخػػرى ،حػػوؿ اٟت ػروؼ الػػيت تفيػػد اٞتػػر ومعانيهػػا ينظػػر :معجػػم اإلع ػراب واإلمػػبلء ،إميػػل بػػديع يعقػػوب ،ص183 ،170
 ،185وحروؼ اٞتر :شرح األمشوين على األلفية ،59/2 ،والنحو الوايف ،عباس حسن.434/2 ،
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ب -اْلضافة :وذلك إذا أضيف االسم ١تا قبلو فيكوف مرافا إليو وحكمو اٞتر ،وذلك كقولك:
ِ
ِ
التلميذ ،وحج ِ
بيت ا﵁ِ ،و٨تو ذلك من االسم ا١تراؼ ١تا قبلو.
ا١تدرسة ،كتاب
باب
ُ
وعليو فالكسرة عبلمة للجر يف االسم ا١تفرد ،وٚتع ا١تؤنث السامل ،وا١تلحق بو ،وٚتع التكسَت
وقد ٬تر االسم بالفتحة الناتبة عن الكسرة ،وذلك يف االسم ا١تمنوع من الصرؼ وفيو قاؿ ابن
1
مالك:
وجر بالفتحة ما ال ينصرؼ * ما مل يرف أو يك بعد أؿ ردؼ.
ومثالو قولو تعاىل ﴿:بِأَ ْك َو ٍ
يق ﴾ 2فأباريق معطوؼ على أكواب وىو ٣ترور بالفتحة
اب َوأَبَا ِر َ
نيابة عن الكسرة ،ألنو ٦تنوع من الصرؼ لكونو على وزف مفاعيل وىي إحدى صيغ منتهى اٞتموع.3
كما ٬تر االسم بالياء يف ا١تثٌت ،كقولو تعاىل ﴿:نَ َّز َل َعلَي َ ِ
ص ّْدقًا لِ َما بَ ْي َن
ْ
ْح ّْق ُم َ
ك الْكتَ َ
اب بِال َ
5
يَ َديْ ِو﴾ 4يديو مراؼ إليو ٣ترور بالياء ألنو مثٌت ،ويف ٚتع ا١تذكر السامل ،كقوؿ الفرزدؽ:
َّ٫تا * ِمثْل ا٠تَبلتِ ِ
ف من بَػ ْع ِد النَّبِيُّْت
ت َم َسد ُ
ما َس َّد َح ّّي َوال َمْي ٌ
ُ
النَّبِيُّْت٣ :ترور بالياء ألنو ٚتع مذكر سامل وا١تلحق بو مثل ﴿:الحمد هلل رب العالمين ﴾ ،6العا١تُت،
مراؼ إليو ٣ترور بالياء ،ألنو ملحق ّتمع ا١تذكر السامل ،ويف األٝتاء الستة ،كقوؿ ا﵁ تعاىل﴿ :فَ لَ َّما
َر َجعُوا إِلَى أَبِي ِه ْم ﴾ 7أبيهم ٣ترور بالياء ألنو من األٝتاء الستة ،سلمت على أبيك فأبيك ٣ترور
وعبلمة جره الياء ،ألنو من األٝتاء الستة.

 - 1ينظر :األلفية ،ابن مالك ،ص.12
 - 2الواقعة ،اآلية.18 :
3
كل ٚتع كاف
 صيغة منتهى اٞتموع إحدى العلل ا١تانعة من الصرؼ ،ومنها صيغة مفاعل ومفاعيل ،كمساجد ومصابيح ،وىو ُّػاكن ،ومعػٌت منتهػى اٞتمػوع أف تقػف اٞتمػوع ِعْنػد ىػذه الصػيغة وتنتهػي إِلَْي ِهػا
بعد ألف تكسَته حرفاف ،أو ثبلثةُ أحرؼ وسػطُها س ٌ
ُخَرى ،ويدخل مع صيغة مفاعل ومفاعيل صيغ أخرى ينطبق عليها وصػف ىػذه الصػيغة ،وقػد
مرة أ ْ
فَ َبل تتجاوزىا ،فَ َبل ٬تمع اللفظ ّ
أوصػلها بعرػهم إىل تسػعة عشػػرة صػيغة ،ينظػر :شػرح ابػػن عقيػل ،327/3 ،وشػرح قطػر النػػدى ،ابػن ىشػاـ ،52 ،والنحػو الػوايف،
عباس حسن.208/4 ،
 - 4آؿ عمراف ،اآلية.3 :
 - 5البيػت للفػػرزدؽ ،وقػد نسػػب إليػو يف :خزانػػة األدب للبغػدادي ،60/8 ،وٗتلػيص الشػواىد وتلخػػيص الفواتػد ،ابػػن ىشػػاـ ،ص
 ،74والتػػذيل والتكمي ػػل ،ش ػػرح كت ػػاب التسػػهيل أب ػػو حي ػػاف ،279/1 ،وا١تعج ػػم ا١تفص ػػل يف ش ػواىد العربي ػػة ،إمي ػػل ب ػػديع يعق ػػوب
.272/8
 - 6الفاٖتة ،اآلية.1 :
 - 7يوسف ،اآلية.63 :
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ج -اتباع االسم لما قبلو :يكوف االتباع عامل يف اٞتر إذا وقع االسم يف الًتكيب تابعا ١تا قبلو فيأخذ

حكمو ،ومنها اٞتر على العطف ،واٞتر ،على الصفة ،واٞتر على البدؿ ،فإذا وقع االسم تابعا أخذ
ِ ِ
اط الْع ِزي ِز الْح ِم ِ
يد اللَّ ِو﴾ 1فقد قرأ 2ابن
حكم ما قبلو يف اٟتركة اإلعرابية ،ومن أمثلتو قولو تعاىل ﴿ :ص َر َ
َ
3
ّتر لفظ اٞتبللة( ِ
ا﵁)على اعتبار أنو بدؿ من اٟتميد.
كثَت وأبو عمرو وعاصم ،وٛتزة ،والكساتيّْ ،

د-المجاورة :قد يكوف االسم ٣ترورا تأثّرا ١تا قبلو حفاظا على النغم الصويت للجملة العربية ،فيجر

على اٞتوار ،كقوؿ العرب( :ىذا جحر ضب خرب) ،فاألصل يف (خرب) أف تكوف مرفوعة ألهنا
صفة ٞتحر ،ونظرا ّٓاورهتا كلمة ضب آّرورة باإلضافة جرت ىي أيرا ،قاؿ سيبويو" :قد َٛتَلَهم
ٍ ٍ
و٨توه ،4".وعلى قاعدة اٞتوار وجهت كثَت من
رب اٞتِوا ِر على أ ْف ُّ
قُ ُ
جروا :ىذا ُج ْح ُر ضب خربَ ،
القراءات القرآنية ،5منها قولو تعاىل﴿:مثَل الَّ ِذين َك َفروا بِربّْ ِهم أَ ْعمالُهم َكرم ٍ
يح فِي
ت بِ ِو ّْ
اد ا ْشتَ َّد ْ
َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ
الر ُ
7
ي وٍم َع ِ
اص ٍ
ف﴾ 6عاصف ٣ترور على اٞتوار ،ألنو وصف للريح ،ولَ َّما َجاءَ بَػ ْع َد الْيَػ ْوِـ أُتْبِ َع إِ ْعَرابَوُ.
َْ
9
8
جر االسم ،ومنو قوؿ زىَت:
ى  -التوىم  :يكوف التوىم سببا وعامبل يف ّ
 - 1إبراىيم ،اآلية.2 ،1 :
 - 2وقرأ نافع وابن عامر بالرفع على اعتبار أف لفػظ اٞتبللػة وقػع مبتػدأ والكػبلـ مسػتأنف ،ينظػر :يف اخػتبلؼ القػراءات وتوجيههػا
على الرفع واٞتر ،اٟتجة يف القراءات السبع ،ابن خالويو ،ص ،202واٟتجة ،أيب علي الفارسػي ،25/5 ،وشػرح ا٢تدايػة ،ا١تهػدوي
.373/2
 - 3حوؿ ٗتريج لفظ اٞتبللة على اٞتر ،وإعرابو تابعا على البدؿ ،ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.761/1 ،
 - 4ينظر :الكتاب ،سيبويو.67/1 ،
5
ِ
ب الطُّوِر ْاأل َْٯتَ َن" ّتر األٯتن على اٞتوار .وكقراءة
"وَو َ
 ومنها توجيو اٞتر يف قراءة أٛتد عن أيب عمر يف قولو تعاىلَ :اع ْدنَا ُك ْم َجان َ
ِ ِ
ػُت" بالكسػر يف ا١تتػُت ،أي ذو القػوة ا١تتػ ِ
األعمش وابن وثاب َّ
ُت" ينظػر :البحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف
الرز ُ
"إف اللَّوَ ُى َو َّ
َّاؽ ذُو الْ ُق َّػوة الْ َمت ُ
 ،562/9والكشػػاؼ ،الز٥تشػػري ،79/3 ،ومفػػاتيح الغيػػب ،ال ػرازي ،83/22 ،و٥تتصػػر يف ش ػواذ القػػرآف ،ابػػن خالويػػو ،ص92
والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي٤ ،تمود أٛتد الصغَت.498 ،143 ،
- 6إبراىيم ،اآلية.18 :
 - 7ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.423/6 ،
 - 8التوىم :ىو افًتاض عقلي يفًتضو النحوي يف توجيو آّرور أو ا١ترفػوع ،أو ا١تنصػوب ويُع ّػرؼ يف الدراسػة النحويػة بأنػو" :تفسػَت
ٗتيلػي يرػطر إليػو النحػاة والصػرفيوف; وذلػك عػػن قريػق االسػتعانة بػا١تعٌت يف ٤تاولػة للتوفيػق وٖتقيػػق االنسػجاـ بػُت مػا قػد يظػن مػػن
خطأ يف إعراب ألفاظ بعض الًتاكيب العربية الفصػيحة; والػيت ال ريػب يف صػحتها ،وبػُت القواعػػد النحويػة والصػرفية و٤تاولػة تفسػَت
٣تيئها على ىذا النظم ".يف تعريف التوىم .واستخداـ ىذا ا١تصطلح يف الدرس النحوي ،ينظر :التوىم عنػد النحػاة ،عبػد ا﵁ أٛتػد
جاد الكرًن ،ص ،30والتػوىم دراسػة يف كتػاب سػيبويو ،راشػد أٛتػد جػراريْ ،تػث منشػور يف آّلػة العربيػة للعلػوـ اإلنسػانية تصػدر
عن ٣تلس النشر العلمي ،جامعة الكويت ،العدد  ،66السنة السابعة عشرة1999 ،ـ ،ص.76
 - 9البيت سبق ٗتر٬تو ،ص.87
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مرى *وال ٍ
سابق شيئًا إذا كا َف جاتيا
ست ُم ْد ِرَؾ ما َ
 ي ّ
أين ل ُ
بدا َ

يذكر النحاة العرب1أف جر كلمة (سابق)جاء على توىم وجود الباء يف مدرؾ الواقعة خرب ليس إذ
اٞتر وإف تواتر ذكره يف مصادر العربية على أنو
األصل والتقديرٔ :تدرؾ ،وال سابق ،وىذا النوع من ّ
من أسباب جر األٝتاء ،إال أف ىناؾ من منعو واعترب من صواب الرأي إ٫تالو ومنهم عباس حسن 2يف
النحو الوايف ،وقد أشار األمشوين 3يف شرحو على األلفية إىل أف ىذا الرأي ٞتماعة من النحاة
ا١تتقدمُت.
ثانيا -المظاىر العقلية في توجيهو للمجرورات نقدا وتحليال وإعرابا:
بعد قراءيت لكتاب البياف البن األنباري وتأملي يف إعرابو للمجرورات من حيث توجيهها أو
نقدىا ،وجدتو ٯتيل يف توجيو آّرور على الوصف أو التابع ،فغالبا ما يوجو آّرور على أنو وصف ١تا
قبلو ،كما تبُت  ي أيرا أف نسبة توجيو آّرور أقل من ا١تنصوب وا١ترفوع ،وىذا ألنو مل يتنازع يف
إعراب آّرورات كما تنازع مع غَته يف توجيو ا١ترفوعات وا١تنصوبات ،ومع ذلك فقد تتبعت إعرابو
للمجرورات ووقفت على أمثلة و٪تاذج عديدة أثر فيها الدليل العقلي والقياس ا١تنطقي النحوي ،سواء
من حيث إعرأّا ،أو من حيث نقدىا وتوجيهها أو ترجيحها على غَتىا.
وفيما يأيت أتطرؽ لدراسة النماذج اإلعرابية والتوجيهات النحوية للقراءات القرآنية اليت كانت يف
موضع اٞتر أو أخذت حكم آّرور يف اإلعراب عند ابن األنباري.
-1النموذج األول:

َّ ِ
الص َالةِ فَا ْغ ِسلُوا
آمنُوا إِ َذا قُ ْمتُ ْم إِلَى َّ
ين َ
يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل﴿:يأيُّ َها الذ َ
وى ُكم وأَي ِدي ُكم إِلَى الْمرافِ ِق وامسحوا بِرء ِ
وس ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُك ْم إِلَى الْ َك ْعبَ ْي ِن﴾.4
ُو ُج َ ْ َ ْ َ ْ
ََ َ ْ َ ُ ُُ
أ-أوجو القراءات الواردة في اآلية :اختلف القراء يف قراءة اآلية السابقة فيما يتعلق بكلمة أرجلكم
ِ
ِ ِ
ِ
صِ
ب َّ
البلِـ وقَػَرأَ ابْن كثَت
ص بِنَ ْ
وب َو َح ْف ٌ
من حيث اٞتر والفتح ،فَػ َقَرأَ نَاف ٌع َوابْ ُن َعام ٍر َوالْك َسات ُّي َويَػ ْع ُق ُ

 - 1وجو النحاة العػرب اٞتػر يف كلمػة سػابق علػى التػوىم .ومل ٬تػوز أغلػب النحػاة القيػاس عليػو ينظػر :الكتػاب ،سػيبويو100/3 ،
اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،460/2 ،ومغٍت اللبيب ،ابن ىشػاـ ،ص ،622وشػرح شػذور الػذىب ،اٞتػوجري ،568/2 ،وتلخػيص
الشواىد ،ابن ىشاـ ،ص ،512وخزانة األدب ،البغدادي.120/1 ،
 - 2منع عباس حسن اٞتر على التوىم ،وكذا اٞتر على آّاورة ،واعترب ما ورد من أمثلة ىذا النػوع ال يقػاس عليػو ،وال يلتفػت إليػو
ينظر :النحو الوايف ،عباس حسن.451/3 ،431/2 ،501/1 ،
 - 3ينظر :شرح األمشوين على األلفيػة ،116/2 ،وحاشػية الصػباف علػى شػرح األمشػوين ،353/2 ،وارتشػاؼ الرػرب ،أبػو حيػاف
.1758/4
 - 4ا١تاتدة ،اآلية.6 :
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1
ا٠تَْف ِ
يب
َوٛتََْزة َوأَبُو َع ْمرو بِ ْ
َّعِ ّْ
ض وقد قرأ ّٔا من الصحابة والتابعُت أنس ابن مالك وعكرمة ،والش ْ
َّح ِ
اؾ ،وقرأ اٟتسن البصري بالرفع وىي من القراءات الشاذة.2
َوقَػتَ َاد َة ،و َع ْل َق َمةََ ،والر َّ

ب-األوجو اْلعرابية لآلية عند النحاة معربي القرآن :وجهت القراءتاف الواردتاف يف اآلية كما
يأيت:

3

خرجها معربو القرآف وعلماء توجيو القراءات القرآنية على
-القراءة األولى :وىي قراءة النصب ،فقد ّ

وجهُت:

4

ِ
وى ُك ْم َوأَيْ ِديَ ُك ْم
الوجو األول :أف األرجل معطوفة على الوجوه واأليدي فكأنو قاؿ" :فَا ْغسلُوا ُو ُج َ
5
الفصل بُت
منو
يلزـ
بأنو
الوجو
ىذا
على
ض
ًت
اع
و
اللفظ،
على
العطف
يكوف
ؤّذا
َوأ َْر ُجلَ ُك ْم"
ْ
ُ
ُ
ُت ٍ
ِ
ا١تتعاق َف ْ ِ
ّتملة غَت اعًتاضية ،فقد انتقل من حكم الغسل إىل حكم ا١تسح وفصل بينهما ّتملة
أنشأت حكما جديدا ال معًتضا ،وبذلك ال ٬توز ،و٬تب أف ينزه كبلـ ا﵁ على ىذا التوجيو ١تا فيو
من القبح ،وىو مذىب ابن عصفور ،6بينما أجازه أبو البقاء العكربي واعتربه ٦تا ال خبلؼ على
7
جوازه يف العربية.
الوجو الثاني :أنو عطف على ا١توضع (برؤوسكم) ،على مذىب من يرى أ ّف الباء زاتدة 8ال ٤تل ٢تا

من اإلعراب ،وأ ّف األصل امسحوا رؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكم.

 - 1يف قراءة اٞتر والنصب وا١تعٌت النحوي لكل قراءة وتوجيهها ،ينظر :النشػر ،ابػن اٞتػزري ،254/2 ،والسػبعة ،ابػن ٣تاىػد ،ص
 ،242وإٖتػػاؼ فرػػبلء البشػػر ،الػػدمياقي ،ص ،251واٟتجػػة يف القػراءات السػػبع ،ابػػن خالويػػو ،ص ،129واٟتجػػة للقػراء السػػبعة
أبػػو علػػي الفارسػػي ،214/3 ،وشػػرح ا٢تدايػػة ،ا١تهػػدوي ،263/2 ،والكشػػف عػػن وجػػوه الق ػراءات السػػبع ،مكػػي ابػػن أيب قالػػب
القيسي ،406/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.191/4 ،
 - 2ينظػػر :ا﵀تسػػب ،ابػػن جػػٍت ،208/1 ،و٥تتصػػر يف شػواذ القػػرآف ،ابػػن خالويػػو ،ص ،37والقػراءات الشػػاذة وتوجيههػػا النحػػوي
٤تمود أٛتد الصغَت ،ص.294 ،266 ،180
 - 3حوؿ إعرأّا وتوجيهها ،ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي ،422/1 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.192/4 ،
 - 4ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي ،422/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.210/4 ،
 - 5ىذا تقدير أبو البقاء ،التبياف.422/1 ،
 - 6ينظر مذىب ابن عصفور يف :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،210/4 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.192/4 ،
 - 7ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي.422/1 ،
 - 8اختلف النحاة يف الباء الواقعة يف قولو" :برؤوسكم" على ثبلث توجيهات ىي:
 أف البػػاء للتبعػػيض ،ومعنػػاه بػػبعض رؤوسػػكم وىػػو مػػذىب الفارسػػي ،والقتػػيب ،واألصػػمعي وابػػن مالػػك وٚتهػػور الكػػوفيُت ،وأنكػػرهالنحاة ا١تتأخرين.
ِ
ا١تسح برؤوسكم ،وإليو ذىب الز٥تشري وابن ىشاـ .
 أف الباء لئللصاؽ ،أَلْصقوا َ الباء زاتدة مؤكدة ،وىو مذىب سيبويو والفراء وٚتهور النحاة البصريُت.202

وىذا الوجو أضعف من األوؿ ألف العطف على اللفظ أقوى من العطف على ا١توضع.
وجهها النحاة ومعربو القراءات القرآنية وفق األوجو اإلعرابية
اٞتر ،وقد ّ
القراءة الثانية :وىي قراءة ّ
1
اآلتية:
معٌت ٣ترور لفظاً ،فاألصل النّصب عطفاً على األيدي ا١تغسولة ،وإ٪تا
الوجو األول :أنو
ٌ
منصوب ً
ُخفض على اٞتوار ،وىو قوؿ أيب عبيدة معمر ابن ا١تثٌت 2وإليو ذىب األخفش ،3وأيده أبو البقاء يف

إعرابو ،4ومن شواىد ىذا التوجيو:

يا لَيت َزوج ِ
ك قَ ْد َغدا * ُمتَػ َقلّْداً َسْيفاً َوُرْ٤تاً.5
َْ َ

والتقدير كما قاؿ ابن جٍت ":أي وحامبل ر٤تا ،فهذا ٤تموؿ على معٌت األوؿ ال لفظو"

6

وعلى ضوء ىذا االخػتبلؼ النحػوي يف معػٌت البػاء ترتػب عنػو اخػتبلؼ فقهػي بػُت العلمػاء يف مقػدار الواجػب مػن مسػح الػرأس
عند الوضوء فمن قاؿ الباء زاتدة مؤكدة قاؿ بوجوب مسح ٚتيع الرأس وىو ا١تشهور عن ا١تالكية ،ومن قاؿ للتبعػيض قػاؿ بوجػوب
مسػػح بعػػض ال ػرأس وىػػو ا١تنقػػوؿ عػػن الشػػافعي والصػػحيح يف مذىبػػو .ينظػػر ا١تعػػاين الػواردة يف البػػاء وأثرىػػا يف معػػٌت اآليػػة واخػػتبلؼ
الفقهاء يف :ا١تعٍت اللبيب ،ابن ىشاـ ،144 ،143 ،وأوضح ا١تسالك ،ابن ىشاـ ،32/3 ،وشرح التوضيح على التصريح ،خالد
األزىػػري ،647/1 ،والكشػػاؼ ،الز٥تشػػري ،610/1 ،والتبيػػاف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،422/1 ،والػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػيب
 ،209/4واٞتامع ألحكاـ القػرآف ،القػرقيب ،87/6 ،وأحكػاـ القػرآف ،ابػن العػريب ،64/2 ،والبحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف190/4 ،
ومفاتيح الغيب ،الرازي.304/11 ،96/1 ،
 - 1ينظ ػػر األوج ػػو اإلعرابي ػػة لق ػراءة اٞت ػػر يف :ج ػػامع البي ػػاف ،الط ػػربي ،52/10 ،والتبي ػػاف يف إعػ ػراب الق ػػرآف ،أب ػػو البق ػػاء العك ػػربي
 ،422/1ومشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسػي ،220/1 ،وإعػراب القػرآف ،النحػاس ،09/2 ،واٟتجػة أبػو علػي
الفارسي ،214/3 ،ومعاين القرآف ،األخفش ،277/1 ،وشرح ا٢تداية ،ا١تهدوي ،263/2 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف191/4 ،
والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،210/4 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.419/2 ،
 - 2ينظر٣ :تاز القرآف ،أبو عبيدة معمر ابن ا١تثٌت.155/1 ،
 - 3ينظر :معاين القرآف ،األخفش.277/1 ،
 - 4ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي.422/1 ،
 - 5البيػػت بػػبل نسػػبة يف أغلػػب مصػػادر العربيػػة ،ينظػػر :ا٠تصػػاتص ،ابػػن جػػٍت ،433/2 ،وشػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش442/1 ،
وارتشاؼ الررب ،أبو حياف ،1491/3 ،وا١تقترػب ،ا١تػربد ،51/2 ،ولسػاف العػرب ،مػادة "زجػج" ،287/2 ،وا١تعجػم ا١تفصػل
يف ش ػ ػواىد العربيػ ػػة إميػ ػػل بػ ػػديع يعقػ ػػوب ،66/2 ،وخزانػ ػػة األدب ،البغػ ػػدادي ،142/9 ،142/3 ،231/2 ،وأشػ ػػارت بع ػ ػػض
التحقيقػات ا١تعاصػرة للمصػادر النحويػػة إىل أف البيػت لعبػد ا﵁ الزبعػري ،ينظػػر :حاشػية االنتصػاؼ مػن اإلنصػػاؼ٤ ،تػي الػدين عبػػد
ٟتميد ،501/2 ،وىامش رقم 3 :من ٖتقيق كتاب ٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفواتد ،﵀مد فاخر ورفقاؤه.2089/4 ،
 - 6ينظر :ا٠تصاتص ،ابن جٍت ،433/2 ،وشرح ا١تفصل ،ابن يعيش.442/1 ،
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وقد رد النّحاةُ ومعربو القرآف1على ىذا اإلعراب واعتربوه غَت جاتز ،وال يصح القياس عليو ،ألف

ما ورد يف ا٠تفض على اٞتوار جاء من باب الررورة الشعرية وورد يف النعت ال يف العطف .كما أف
شواىده من قبيل الشاذ اليت ال ٬تب أف يوجو على معانيها أو تعرب آيات القرآف.

الوجو الثاني :أنو معطوؼ على (برؤوسكم) لفظا ومعٌت ،وحجة ىؤالء أف العطف ٭تمل على
األقرب والرؤوس أقرب من الوجوه يف اآلية من حيث ذكرىا ،2و١تا كاف ا١تعطوؼ يأخذ حكم
ا١تعطوؼ عليو يف ا١تعٌت ،واآلية تقرر حكما ،وحكم الرأس يف الوضوء ا١تسح وحكم الوجو واليدين
3
والرجلُت الغسل ،وعليو وجهوا معٌت العطف كما يأيت:

 أف حكم الرجل ىو ا١تسح بداية ولكنو نُسخ بعد ذلك فهو من قبيل ا١تنسوخ حكما ،ا١تقروء لفظاوىذا موجود يف القرآف الكرًن كنوع من أنواع النسخ وىو أف تنسخ األحكاـ4وتبقى التبلوة واآليات
مقروءة.

 -أف ا١تقصود با١تسح الغسل يف الرجل وال ٯتكن أف ٭تمل على معٌت ا١تسح إال من قبيل التخفيف

ورفع اٟترج كا١تسح على ا٠تف وإال فإف األصل ىو الغسل ،وإ٪تا عطفو على ا١تسح وأخذ حكمو
اإلعرايب ألف العرب تطلق ا١تسح وتريد الغسل ،ومنو قوؿ العرب٘" :تسحت للصبلة أي توضأت
٢تا" ،5كما أف السنة الفعلية ا١تقررة وا١تبينة ١تا ورد من أحكاـ القرآف دلت على أف الرجل فيها الغسل
وليس ا١تسح.
الوجو الثالث :أف اٞتر من أجل التنبيو على عدـ اإلسراؼ والتبذير ،ألف غسل الرجل فيو صب ا١تاء
كثَتا ،فعطفو على ا١تمسوح فَ ُجّر ألجل التنبيو على عدـ إكثار الصب كما يف ا١تمسوح عدـ إكثار
أما حكم الرجل يف الوضوء فهو الغسل ،فبل تأخذ حكم الرأس مسحا وإف عطفت عليو ،والدليل
على ىذا التوجيو ،أنو جعل للرجل غاية وحدِّا معينا يف ا١تسح وىو الكعبُت فقاؿ" :إىل الكعبُت" ومل
مس ُح األعراء ا٠تاص بالتيمم وإىل
مس ُح الرأس يف الوضوء ،أـ ْ
٬تعل يف ا١تسح غاية وال ح ّداً ،سواء ْ
ىذا التوجيو ذىب الز٥تشري يف الكشاؼ فقاؿ" :فإف قلت :فما تصنع بقراءة اٞتر ودخو٢تا يف حكم
 - 1مل يقبل ٚتهور النحاة اٞتر على اٞتػوار واعتػربوه وجهػا ضػعيفا وغلطػا عظيمػا ،ينظػر :الػدر ا١تصػوف ،السػمُت اٟتلػيب211/4 ،
وإعػ ػراب الق ػػرآف ،النح ػػاس ،9/2 ،ومش ػػكل إعػ ػراب الق ػػرآف ،مك ػػي ب ػػن أيب قال ػػب القيس ػػي ،220/1 ،وش ػػرح ا٢تداي ػػة ،ا١ته ػػدوي
.264/2
 - 2ينظر :الكشف عن وجوه القراءات السبع ،مكي ابن أيب قالب القيسي.406/1 ،
 - 3ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،215/4 ،والكشف عن وجوه القراءات ،مكي ابن أيب قالب القيسي.406/1 ،
 - 4ينظر :اإلتقاف ،السيوقي ،71/3 ،ومناىل العرفاف ،الزرقاين.214/2 ،
 - 5ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري ،499/2 ،والكشف عن وجوه القراءات ،مكي ابن أيب قالب القيسي.406/1 ،
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بصب ا١تاء عليها ،فكانت مظنة
ا١تسح؟ قلت :األرجل من بُت األعراء الثبلثة ا١تغسولة تغسل
ّْ
لئلسراؼ ا١تذموـ ا١تنهي عنو ،فعطفت على الثالث ا١تمسوح ال لتمسح ،ولكن لينبو على وجوب
ِ
ِ
لظن ظا ّف ٭تسبها ٦تسوحة ،ألف
االقتصاد يف ّْ
صب ا١تاء عليها ،وقيل إ َىل الْ َك ْعبَػ ُْت فجيء بالغاية إماقة ّ
1
ا١تسح مل تررب لو غاية يف الشريعة".

جر (أرجلكم) كاف بعامل حرؼ جر مع فعل ٤تذوؼ مق ّدر ،دؿ عليو ا١تعٌت
الوجو الرابع :أف ّ
افعلُوا بأرجلِكم غسبلً" وحذؼ اٞتار وإبقاء آّرور جاتز يف العربية ،و٦تن قاؿ ّٔذا الوجو
وتقديره "و َ
من ا١تعربُت للقرآف أبو البقاء العكربي يف التبياف2 ،وابن عادؿ الدمشقي يف اللباب ،3وجوزه من
ا١تعاصرين ٤تمد األمُت ا٢تروي يف تفسَته حداتق الروح والر٭تاف 4.وقد استدؿ أصحاب ىذا التوجيو
5
بقوؿ األخوص الرياحي:
م َشاتِيم لَيسوا مصلِ ِحُت ع ِشَتًة * وَال نَ ِ
ب إَِّال بِبَػ ْ ٍ
اع ٍ
ُت غَُرابػُ َها.
َ ُ ُْ ُ ْ َ َ َ َ
اٞتر إذ األصل وال "بناعب" وىذا مذىب ٨تاة الكوفة أما ٨تاة
فقد خفض(ناعب)على حذؼ حرؼ ّ
ضعفو أبو حياف6وابن األنباري يف اإلنصاؼ 7وجعلوه من الشاذ الذي ال
البصرة فبل ٬تيزونو ولذا ّ
يقاس عليو ألنو مل يرد يف االستعماؿ إال قليبل.
وعموما فهذه أىم التوجيهات اإلعرابية لقراءة اٞتر وفق ما ورد يف مصادر التفسَت اللغوي للقرآف
الكرًن وكذا مصادر إعراب القرآف وأقواؿ علماء القراءات.

 - 1ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري ،611/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،215/4 ،وشرح ا٢تداية ،ا١تهدوي.264/2 ،
 - 2ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.424/1 ،
 - 3ينظر :اللباب يف علوـ الكتاب ،ابن عادؿ الدمشقي.228/7 ،
 - 4ينظر :تفسَت حداتق الروح والر٭تاف يف روايب علوـ القرآف٤ ،تمد األمُت ا٢تروي.141/7 ،
 - 5أثبتت مصادر العربية أف البيت لؤلخوص الرياحي ويقاؿ األحوص الَتبػوعي ،ينظػر :الكتػاب ،سػيبويو ،165/1 ،واإلنصػاؼ
ابن األنباري ،157/1 ،وشرح شواىد ا١تغٍت ،السيوقي ،871/2 ،ولساف العرب مادة "شأـ" ،ابن منظور ،314/12 ،وا١تعجم
ا١تفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.157/1 ،
ِ ِ
ِِ
ٍ
 - 6قػػاؿ أبػػو حيػػاف معقبػػا علػػى ىػػذا التوجيػػو اإلع ػرايب" :تَػأ ََّو َؿ َعلَػػى أ َّ
َيَ :وافْػ َعلُػوا
َف ْاأل َْر ُجػ َػل َْ٣تػ ُػر َورةٌ بف ْعػ ٍػل َْ٤ت ػ ُذوؼ يػَتَػ َعػػدَّى بالْبَػػاء أ ْ
اٞتّْر ،وَى َذا تَأْ ِويل ِيف َغاي ِة الر َّْع ِ
ف ".البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.192/4 ،
ؼ الْ ِف ْع ُل َو َح ْر ُ
بِأ َْر ُجلِ ُك ُم الْغَ ْس َلَ ،و ُح ِذ َ
َ
ؼ َْ َ
ٌ
 - 7ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنباري.326 ،157/1 ،
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ج –المظاىر العقلية في إعراب ابن األنباري وتوجيهو:
مل يذكر ابن األنباري أثناء توجهيو للقراءات القرآنية الواردة يف اآلية وجها إعرابيا ٥تالفا ١تا ذكره
النحاة العرب ،وإ٪تا ذكر أوجو إعرابية ذكرت يف مصادر التفسَت وإعراب القراءات وتوجيهها ،إال أف
اٞتدير بالذكر يف إعرابو لآلية ىو أنو اعتمد يف إعراب القراءات الواردة يف اآلية على الدليل العقلي
أثناء التوجيو واإلعراب والنقد ،وقبل مناقشة إعرابو وٖتليل كبلمو البد من ذكر إعرابو الذي أورده يف
اٞتر حيث يقوؿ..":
كتاب البياف ،ونظرا ألننا بصدد توجيو آّرورات أكتفي ٔتا ّ
نص عليو يف قراءة ّ
واٞتر بالعطف على رؤوسكم ،وقدر ما يوجب الغُسل كأنو قاؿ :وأرجلكم غسبل ،وقيل ىو ٣ترور
ضب َخ ِر ٍ
ب .وىو قليل يف كبلمهم ،وقيل :ىو معطوؼ على الرؤوس ،إال
على اٞتوار كقو٢تمُ :ج ْح ُر َ
أف التحديد دؿ على الغسل فإنو ١تا ح ّد الغسل إىل الكعبُت ،كما ح ّد الغسل يف األيدي إىل ا١ترافق
٘تسحت للصبلة أي
دؿ على أنو غسل كاأليدي وقيل ا١تسح يف اللغة يقع على الغسل ومنو يقاؿّ :
توضأت ،وقاؿ أبو زيد األنصاري  ...وكاف من ىذا الشأف ٔتكاف :ا١تسح خفيف الغسل ،فبينت
1
السنة أف ا١تراد با١تسح يف الرجل ىو الغسل".
فابن األنباري يف إعرابو ٢تذه اآلية اعتمد على نقل األعاريب ا١تذكورة يف اآلية ،حيث مل ٮتًت
وجها إعرابيا تبناه واختاره ،أو ذكر وجها جديدا مل يذكر بو يعرؼ وإليو ينسب ،ولكنو مع ذلك
برزت شخصيتو يف إعراب اآلية من حيث استخداـ األدلة العقلية يف نقد األوجو اإلعرابية.
وأوؿ مظهر من مظاىر العقل يف توجيو قراءة اٞتر ،ىو أنو استخدـ التقدير١ ،تا قاؿ بعطف
أرجلكم آّرورة على رؤوسكم ،و١تاّ تعارض معٌت اٞتر مع اٟتكم الذي ىو ا١تسح يف الرأس قدر
مصدرا يفهم منو خصوصية الغسل للرجل ،وقد ناقش اآلية أيرا مناقشة جدلية عقلية يف كتاب
اإلنصاؼ ،وأثبت عن قريق العقل ٔتساندة النقل أف اٞتر يف األرجل بسبب العطف على رؤوسكم
آّرورة ،وأف العطف فيو على اللفظ ليس ا١تعٌت ،2كما يظهر يف إعرابو لآلية أنو استخدـ دليل
االستحساف ،يف أحد أنواعو ا١تتمثل يف بقاء اٟتكم مع زواؿ العلة ،فاٟتكم النحوي ىو اٞتر فقد بقي
يف اللفظ والعلة ا١تسببة للجر اليت ىي العطف زاؿ معناىا ،وىو القوؿ بوجوب مسح الرجل ،ألهنا
معطوفة على مسح الرأس ،وا١تعطوؼ يف األصل أف يأخذ حكم ا١تعطوؼ عليو ،فا٠تروج عن ىذا
القياس اٞتلي إىل قياس آخر خفي يتمثل يف القوؿ بالعطف لفظا ال معٌت.
 - 1البياف ،ابن األنباري.285 ،284/1 ،
 - 2ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنبا ري.498/2 ،
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ويظهر الدليل العقلي ا١تتمثل يف تتبع األصوؿ الكبلمية العربية أو االستقراء التاـ ١تا ورد عن العرب،
يف أنو استبعد اٞتر على اٞتوار فقاؿ ىو قليل يف كبلمهم ،ويظهر االستقراء أيرا يف استداللو على أف
ا١تسح يطلق يف كبلـ العرب على الغسل.
أ ّما االستدالؿ ببياف العلة كمظهر من ا١تظاىر العقلية يف إعرابو ،فهو واضح جلي ١تا جعل التحديد
والغاية ا١تبينة للمعطوؼ وىي ٖتديد الغسل بالكعبُت ،كعلة بيانية إىل أف ا١تعطوؼ ٮتتلف عن ا١تعطوؼ
عليو يف ىيئة ونوع ا١تطلوب من األمر ،فكاف ا١تأمور بو يف قهارة الرأس نوعا يتمثل يف ا١تسح ،وكاف
ا١تأمور بو يف قهارة الرجل ىو غسلها ،وكلّّ من ا٢تيئتُت يف الطهارة ٥تتلفتُت عن بعرهما البعض.
ؤّذا التوجيو اإلعرايب استطاع ابن األنباري أف يستخدـ األدلة العقلية يف توجيو آّرور الوارد يف
قراءة اآلية ،وىو مع ىذا يستخدـ التفسَت ويستعُت ٔتا ورد من نصوص منقولة يف توجيهها وشرح
معناىا ،كما استطاع أف يقبل القراءة القاتلة باٞتر دوف ترعيفها ،أو رميها بالشذوذ ،أو تأويلها ٔتا ال
يتوافق مع حكمها ا١تقرر يف الشريعة اإلسبلمية ،وىو مع ىذا التوجيو متمسك بأصوؿ ٨تاة البصرة
باٞتر على اٞتوار ،وكذا إ٫تالو لوجو القوؿ باٞتر مع حذؼ حرؼ اٞتر ،إذ
ويظهر ىذا جليّاً يف عدـ قولو ّ
كل ذلك ٦تنوع عند البصريُت.
-2النموذج الثاني:

ِ
ف
يتمثل يف قولو تعاىلَ ﴿:ول َّ
ضا َق بِ ِه ْم ذَ ْر ًعا َوقَالُوا َال تَ َخ ْ
اء ْ
يء بِ ِه ْم َو َ
ت ُر ُسلُنَا لُوطًا س َ
َما أَ ْن َج َ
ك َكانَ ْ ِ
ِ
ين ﴾.1
َوَال تَ ْح َز ْن إِنَّا ُمنَ ُّج َ
ك إَِّال ْام َرأَتَ َ
وك َوأ َْىلَ َ
ت م َن الْغَاب ِر َ

أ-مذاىب النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها :يف إعراب ىذه اآلية أشار ابن األنباري إىل خبلؼ
النحاة يف توجيو إعراب الكاؼ من قولو تعاىل" :منجوؾ" فقد وقع خبلؼ بُت النحاة 2أفرز مذىبُت
٥تتلفُت ٫تا:
 - 1العنكبوت ،اآلية.33 :
 - 2اختلف النحاة يف إعراب الرمَت إذا أضيف إىل معرفة ،فقد جػوز الفػراء إضػافة الوصػف ا﵀لػى "بال ػ" إىل ا١تعػارؼ كلهػا ومنهػا
العلم ،واسم اإلشارة ،والرمَت ،فإذا أضيف ا﵀لى بػ" :الػ" إىل الرمَت يف ٨تو :الراربك ،والرارب ،جاز كوف الرػمَت يف موضػع
جػػر باإلضػػافة أو يف موض ػػع نصػػب عل ػػى ا١تفعوليػػة وى ػػو األوىل عنػػد األخف ػػش خبلفػػا لس ػػيبويو وا١تػػربد والرم ػػاين ،فػػإهنم يقول ػػوف يف:
اٞتر ،وعند األخفش ال ٬توز إال النصب خاصة إذا أضيف السم
الراربك موضع الرمَت اٞتر والنصب ،ويف ضاربك ال ٬توز إال ّ
الفاعل ،وحجة األخفش ،أف موجب النصب ا١تفعولية ،وىي ٤تققة ،وموجب ا٠تفض اإلضافة وىي غَت ٤تققة ،وال دليل عليها إال
ح ػػذؼ التن ػػوين ،وٟتذف ػػو س ػػبب آخ ػػر غ ػػَت اإلض ػػافة ،وى ػػو ص ػػوف الر ػػمَت ا١تتص ػػل ع ػػن وقوع ػػو منفص ػ ًػبل ،وجعل ػوا قول ػػو تع ػػاىل" :إن ػػا
منجوؾ "..دليبل على مذىبهم ،وحجة من وافػق مػذىب سػيبويو أ ّف الرػمَت ناتػب عػن الظػاىر ،وإذا حػذفت التنػوين مػن الوصػف
٥تفوضػػا بالوصػػف فكػػذلك ناتبػػو ،ينظػػر :شػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش ،136/2 ،وشػػرح الكافيػػة الشػػافية ،ابػػن مالػػك
كػػاف الظػػاىر
ً
.915 ،914/2
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المذىب األول :ٯتثل رأي سيبويو 1وا١تربد 2وا١تتأخرين من النحاة 3أهنا يف موضع جر.
المذىب الثاني :ىو اختيار األخفش عندما رأى أف الكاؼ يف موضع نصب أو جر ،إذ النصب
وجو الكبلـ ،وعلى ىذين ا١تذىبُت يكوف يف(أىلك)وجهاف ٥تتلفاف:

4

الوجو األول :أف أىلك منصوب كونو مفعوال بو لفعل ٤تذوؼ تقديره (وننجي أىلك) ،وىذا على
مذىب سيبويو وا١تربد ألهنم ال ٬تيزوف عطف الظاىر على ا١ترمر آّرور ،أو كونو معطوفا على
ا١توضع ،ألف الكاؼ األصل فيها النصب قبل حذؼ النوف فأصل الفعل منجونك.
الوجو الثاني :أف يكوف(أىلك)معطوفا على الكاؼ ألنو منصوب ،وقد علل ذلك األخفش بقولو:

"فالنصب وجو الكبلـ ألنَّك ال ٕترى الظاىر على ا١ترمر".

5

ب-اختيار ابن األنباري وتحليلو :يف كبلـ ابن األنباري ما يدؿ على أنو اختار إعراب سيبويو
وا١تربد ،فجعل الكاؼ يف موضع جر ،فقاؿ" :الكاؼ يف (منجوؾ) يف موضع جر باإلضافة ،و٢تذا
أسقطت النوف من (منجوؾ) ،وأىلك منصوب بفعل مقدر ،وتقديره وننجي أىلك ،وذىب األخفش
6
إىل أف الكاؼ يف (منجوؾ) يف موضع نصب ،وأىلك منصوب بالعطف على الكاؼ".
فابن األنباري اختار إعراب سيبويو ألنو مبٍت على قاعدة عدـ جواز العطف على الرمَت آّرور
وألنو ٯتيل إىل التأويل وليس يف قوؿ األخفش ما يدؿ على التأويل فهو إعراب ظاىري يقتريو ظاىر
الكبلـ فعندما ٧تعل الكاؼ مفعوال بو ونعلل حذؼ النوف بشدة اتصاؿ الرمَت 7على خبلؼ أف
٧تعلها مرافا إليو فنحتاج إىل تأويل فعل ليكوف عامبل يف نصب ا١تفعوؿ وىو (أىلك).
يترح ٦تّا سبق أ ّف إعراب ابن األنباري واختياره مبٍت على التأويل والتقدير العقلي ،فأصوؿ
البصريُت داتما مع التقدير ،وإعماؿ العقل يف اإلعراب.

 - 1ينظر :مذىب سيبويو يف البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،355/8 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.19/9 ،
 - 2ينظر :ا١تقترب ،ا١تربد ،152/4 ،ومفاتيح األغاين يف القراءات وا١تعاين ،الكرماين ،ص.320
 - 3ينظر مثبل :إعراب القرآف وبيانو ،﵀ي الدين الدرويش.429/7 ،
 - 4ينظر األوجو اإلعرابية يف :ارتشاؼ الررب ،أبو حياف ،2275/5 ،والتبياف ،أبو البقاء العكربي ،1033/2 ،والدر ا١تصوف
السمُت اٟتليب.19/9 ،
 - 5معػاين القػرآف ،األخفػػش ،90/1 ،وينظػر مػػذىب األخفػش يف :البحػػر ا﵀ػي  ،أبػػو حيػاف ،355/8 ،والػػدر ا١تصػوف ،السػػمُت
اٟتليب .20/9
 - 6البياف ،ابن األنباري.244/2 ،
 - 7ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.20/9 ،
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-3النموذج الثالث:

أقف يف ىذا النموذج عند إعراب ابن األنباري وتوجيهو للقراءات الواردة يف قولو تعاىل﴿ :إِنَّ ُك ْم
لَ َذائُِقو ال َْع َذ ِ
اب ْاألَلِ ِ
يم﴾ 1يف ىذه اآلية الكرٯتة ٮتتار ابن األنباري اٞتر على اإلضافة يف العذاب ومل
يشر إىل القراءات الواردة يف اآلية إالّ فيما يتعلق بكلمة العذاب فإنو ضعف قراءة النصب واستمسك
بقراءة اٞتر وىي قراءة اٞتمهور.
وحىت أعرؼ اختيار ابن األنباري وأساس إعرابو البد من ذكر القراءات الواردة يف اآلية مث بياف أوجو
إعرأّا ليترح  ي مظهر العقل يف اختيار ابن األنباري وإعرابو للمجرور.

أ -القراءات الواردة في اآلية وأوجو إعرابها عند النحاة :عند تأملي ١تصادر القراءات والتفسَت
وإعراب القرآف وجدت يف اآلية قراءات متعددة وىي كما يأيت:

2

العذاب األليم) كما ىو مثبت ،باٞتمع وحذؼ النوف وكسر العذاب على
 قرأ اٞتمهور (لذاتقواَ
اإلضافة.
اص ٍمِْ :ت ْذ ِ
الس َّم ِاؿ وأَبا ٌف ،عن ثػَعلَبةَ ،عن ع ِ
ؼ النوف من لذاتقوا ِاللْتِ َق ِاء َالِـ التػ َّْع ِر ِ
يف
 قرأ أَبُو َََّ َْ َْ َْ َ
َ
ب الْع َذ ِ
أحد ا﵁)ْتذؼ التنوين 3يف(أحد) ،وعلّلوا حذؼ النوف
اب ،فهو مثل قراءة (قل ىو ا﵁ ُ
َونَ ْ
صِ َ
4
للتخفيف ،ومثلو قوؿ أيب األسود:
فألفيتو غَت مستعتب * وال ذاكر ا﵁ إال قليبل.
ِ
 قَػرأ أَِيب َّ َِّص ِ
بَ ،وُٮتََّر ُج َعلَى أ َّ
َف التَّػ ْق ِد َير ٚتَْ ٌعَ ،وإَِّال َملْ يَػتَطَابَ ِق
اب بِالن ْ
الس َّماؿ :لَ َذات ٌق ُمنَػ َّونًا ،الْ َع َذ َ
َ
5
ض ِمَتُ اٞتمع وىذا الذي نقلو ابن عطية .
الْ ُم ْفَرُد َو َ
ِ ِ ِ 6
َّص ِ
ب ،وىو على األصل.
اب بِالن ْ
 وقُرئ :لَ َذات ُقو َف بالنُّوف ،الْ َع َذ َفهذه أىم األوجو باآلية من حيث أداتها على الوجو ا١تنقوؿ بالسند الصحيح عند القراءّ ،أما من
حيث إعرأّا وتوجيهها ٨تويا فإين أالحظ ا١تعربُت استبعدوا قراءة النصب فقد حكم عليها أبو البقاء
 - 1الصافات ،اآلية.88 :
 - 2ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،99/9 ،وروح ا١تعاين ،األلوسي ،81/21 ،وا﵀رر الوجيز ابن عطيػة ،472/4 ،و٥تتصػر يف
شواذ القرآف ،ابن خالويو ،ص ،219وا﵀تسب ،ابن جٍت ،82/1 ،وحاشية الصباف على األمشوين.288/2 ،
 - 3وىي قراءة أيب عمرو ابن العبل ،ينظر :اٟتجة ،أيب علي الفارسي ،454/6 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.586/5 ،
 - 4بيت أيب األسود سبق ٗتر٬تو.
 - 5ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.472/4 ،
- 6ذكرت ىػذه القػراءة يف ا١تصػادر القرآنيػة دوف نسػبة إىل قارتهػا ينظػر :البحػر ا﵀ػي  ،أبػو حيػاف ،99/9 ،والكشػاؼ ،الز٥تشػري
.42/4
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َّص ِ
اٞتَُّر بِ ِْ
ب; َوُى َو َس ْه ٌو
بالشذوذ وأهنا وردت من سهو القارئ فقاؿ" :الْ َو ْجوُ ْ
ضافَِةَ .وقُ ِر َ
اإل َ
ئ َشاذِّا بِالن ْ
ِِ ِ
اع ِل ُْٖت َذ ُ ِ
َف اسم الْ َف ِ
ِ ِِِ ِ
ف َو َّ
البل ُـ" ،1واٟتقيقة أف
ب إِ َذا َكا َف فيو ْاألَل ُ
ؼ مْنوُ النُّو ُفَ ،ويػُْن َ
صُ
م ْن قَارتو; أل َّ ْ َ
السهو من القارئ غَت ٦تكن يف مثل ىذا ألف النصب مروي عن عاصم ابن أيب النجود وىو أحد
القراء السبعة الذين عرفوا بالدقة والرب والتواتر.

ب-اختيار ابن األنباري للمجرور في اآلية وتحليلو :أالحظ أف ابن األنباري ٘تسك بالقياس
الس ّماؿ فقاؿ:
الذي ذكره أبو البقاء وأ٫تل وجوه قراءات اآلية ومل يذكر إال الوجو ا١تنقوؿ عن أيب ّ
الس َّماؿ األعرايب( :إنكم
"(العذاب) ٣ترور باإلضافة ،و٢تذا حذفت النوف من (لذاتقوا) ،وقرأ أبو َّ
العذاب) بالنصب ألنو قدر حذؼ النوف للتخفيف ال لئلضافة ،وىو رديءٌ يف القياس ولذلك
لذاتقوا
َ
األليم
العذاب
قاؿ أبو عثمافٟ :تن أبو السماؿ بعد أف كاف فصيحاً فإنو قرأ :إنكم لذاتقوا
َ
َ
2
بالنصب".
فهو ٮتتار اٞتر ألنو يوافق القياس النحوي القاتل ْتذؼ النوف من أجل اإلضافة ،3و٭تكم على
من حذؼ النوف ألجل التخفيف أنو جاء بوجو ضعيف ال يوافق القياس العقلي ،والوجو الذي نسبو
القراء السبعة ا١تشهورين.
الس ّماؿ منقوؿ كما
ُ
قدمت عن عاصم وىو من ّ
ابن األنباري أليب ّ
وعليو ٯتكن القوؿ أف ابن األنباري أثناء اختياره لوجو اٞتر تأثر بأقواؿ النحاة القاتمة على القياس
وا١تنطق والعقل ،ومل يلتمس للقراءة وجها يف العربية ،كما فعل بعض النحاة ومنهم ابن جٍت يف
ا﵀تسب حيث وجو ىذه القراءة كوهنا واردة عن األعراب ،وأنّو ورد يف مثل ىذا الًتكيب قوؿ
4
الشاعر:
ومساميح ٔتا ضن بو * حابِسو األنْػ ُفس عن س ِ
وء الطَّ َم ْع
َ ْ ُ
َّ
َ ُ

 - 1التبياف يف إعراب القرآف أبو البقاء العكربي.2889/1 ،
 - 2البياف ،ابن األنباري.884/1 ،
 - 3يػػذكر النحػػاة أف اإلضػػافة ال ٕتتمػػع مػػع التنػػوين وال ٕتتمػػع مػػع النػػوف ،ألف كػػبل منهػػا يػػوحي بكمػػاؿ االسػػم واإلضػػافة تػػوحي
بنقصػانو ولػػذلك ٬تػب حػػذؼ النػػوف عنػد اإلضػػافة حػػىت ال ٧تمػع يف الشػػيء الواحػػد بػُت ا١تتناقرػػُت ،ينظػػر :ارتشػاؼ الرػػرب ،أبػػو
حياف ،567/1 ،وفتح رب الربية شرح نظم األجرومية ،اٟتازمي ،ص .688
 - 4القاتػػل ىػػو ،سػػويد بػػن أيب كاىػػل اليشػػكري ووجػػو الشػػاىد فيػػو نصػػب األنفػػس ،ينظػػر :ا﵀تسػػب ،ابػػن جػػٍت ،88/1 ،و٘تهيػػد
القواعد بشرح تسهيل الفواتد ،ناظر اٞتيش ،844/2 ،وا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية ،إميل بديع يعقوب.288/4 ،
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والصحيح على مذىب سيبويو1والنحاس أف النوف حذفت من اسم الفاعل استخفافا ولذلك ٬توز
نصب ما بعده قاؿ النحاس يف إعراب اآلية" :األصل (لذاتقوف) حذفت النوف استخفافا ،وخفرت
2
لئلضافة ،و٬توز النصب".
ومن خبلؿ أقواؿ آّيزين أستنتج أف ابن األنباري يف إعرابو لآلية وتوجيهو للقراءات الواردة فيها
اتصف باآليت:
 أنو مل يذكر ٚتيع األوجو. استخدـ النقد السليب يف اٟتكم على القراءة اليت رأى أهنا ٥تالفة لقياس النحو ودليل العقل. شدد ابن األنباري يف ٢تجة النقد ووصف وجو النصب يف القراءة بالرداءة ،ونقل أقواؿ ا١ترعفُت وملينقل أقواؿ آّيزين من ا١تعربُت وعلماء العربية كسيبويو وابن جٍت والنحاس ،وىذا كلو يعكس  ي أثر
٘تسكو بدليل العقل ٦تا غيب عنو وحجب أقواؿ النحاة الكبار الواردة يف إعراب اآلية.
 -4النموذج الرابع:
يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل﴿ :لِيَأْ ُكلُوا ِم ْن ثَ َم ِرهِ َوَما َع ِملَْتوُ أَيْ ِدي ِه ْم ﴾ 3أثبتت ا١تصادر
القرآنية أ ّف يف اآلية قراءتُت ،ولكل من القراءتُت توجيو وإعراب ،وقد أشار ابن األنباري إىل أوجو
اٞتر على النصب يف البياف ،وعليو سأعرض ىذه األعاريب مث
القراءات وإعرأّا ،مث أعرب واختار وجو ّ
أوضح اختيار ابن األنباري وكيف استند إىل الدليل العقلي يف إعرابو وتوجيهو النحوي لآلية السابقة.
ّ
أ-أوجو قراءات اآلية :ا١تتأمل يف قراءات اآلية ٬تدىا إما مثبتة للرمَت ا١تتمثل يف ا٢تاء عند قولو:
(عملت) فيقرأ" :عملتو" ،وإما اٟتذؼ فيقرأ "عملت" ،ومرد ىذا االختبلؼ أف ا٢تاء ثبتت يف بعض
ا١تصاحف العثمانية ،وحذفت يف بعرها اآلخر ،وعليو فقد قرأ من ثبتت عنده ا٢تاء (عملتو) ،وقرأ من
حذفت يف مصحفو (عملت) ،قاؿ الداين" :ويف يس يف مصاحف أىل الكوفة (وما عملت أيديهم)
بغَت ىاء بعد التاء ويف ساتر ا١تصاحف (وما عملتو) با٢تاء" ،4ولذلك أجد ّقراء الكوفة وىم ٛتزة
وعاصم يف رواية أيب بكر والكساتي أثبتوا يف قراءهتم (عملت أيديهم) بغَت ىاء ،وقرأ باقي القراء
(عملتو) 5.فالرسم كاف من أىم أسباب اختبلؼ القراء ،كما أثر ىذا االختبلؼ على األعراب.
 - 1ينظر :الكتاب ،سيبويو.269/2 ،
 - 2ينظر :إعراب القرآف ،النحاس.427/8 ،
 - 3يس ،اآلية.85 :
 - 4ينظر :ا١تقنع يف معرفة مرسوـ مصاحف أىل األمصار ،الداين ،ص.179
 - 5ينظػػر :السػػبعة ،ابػػن ٣تاىػػد ،ص ،548والنشػػر ،ابػػن اٞتػػزري .858/1 ،18/2 ،وجػػامع البيػػاف يف الق ػراءات السػػبع ،الػػداين
2528/4
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ب-إعراب اآلية وتوجيو النحاة لقراءاتها :لقد كاف ٢تذا االختبلؼ من حيث إثبات الرمَت
وحذفو أثر يف إعراب اآلية وتوجيهها النحوي وذلك فيما يتعلق بإعراب "ما" أىي موصولة ،أـ نافية
1
أـ مصدرية ،أـ نكرة موصوفة؟ ،ففي إعرأّا أوجو ٯتكن تفصيلها يف اآليت:
-الوجو اْلعرابي األول:

أ ّف (ما) اسم موصوؿ ٔتعٌت الذي عملتو أيديهم من غرس األشجار والنخيل وأنواع الزراعات،
وما فعلتو أيديهم لرعاية ىذه األشجار من السقي والبذر وحفر اآلبار ورعاية األشجار وغَتىا ٦تا البد
لو من يد اإلنساف.
وعلى ىذا اإلعراب فهي يف ٤تل جر معطوفة على ٙتره ،وجوز أبو البقاء أف تكوف يف ٤تل نصب
بعطفها على موضع "من ٙتره" 2أل ّف أصلها ا١تفعولية "بتقدير يأكلوا ٙتره وما".
-الوجو اْلعرابي الثاني:

أ ّف (ما) نافية وا١تعٌت :أف الثمار والنخيل واألعناب ىي من خلق ا﵁ ،وليست من عمل أيديهم،
وعلى ىذا تكوف (ما) ال موضع ٢تا من اإلعراب يف التوجيو.
وعلى ىذين الوجهُت -األوؿ والثاين -البد من تفسَت العاتد يف كل من القراءتُت السابقتُت و٫تا
قراءة (عملت) و(عملتو) ،فإف كانت (ما) موصولة فعلى قراءة أىل الكوفة الذين حذفوا الرمَت من
ث اهلل َر ُسوالً ﴾ 3وعلى قراءة
العاتد كما ُح ِذؼ يف قولِو﴿ :أىذا الذي بَ َع َ
الفعل (عملت) ُح ِذؼ ُ
من أثبت ا٢تاء فهي عاتد على ا١توصوؿ ما إف كانت موصولة ،وإال فا٢تاء ضمَت عاتد على الثمر
وعلى ىذا يكوف مفعوؿ (عملت)٤تذوفا ،يف كل من الوجهُت السابقُت عند من قرأ بغَت ىاء.
 -الوجو اْلعرابي الثالث:

أف (ما) نكرة موصوفة ،وعليو فهي يف ٤تل جر معطوفة على ٙتره ،وما قيل يف كوهنا موصولة يقاؿ يف
كوهنا نكرة موصوفة ،ألف كبلّ منهما يعرب حسب موقعو يف اٞتملة ،وعليو فهي معطوفة على آّرور
4
جر.
٤تل ّ
فتكوف يف ّ
 - 1ينظػػر األوجػػو اإلعرابيػػة يف :التبيػػاف يف إع ػراب القػػرآف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،2881/1 ،إع ػراب القػػرآف ،النحػػاس894/8 ،
معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،186/4 ،ومعاين القرآف ،الفراء ،877/1 ،والدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.168/9 ،
 - 2ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي.2881/1 ،
 - 3الفرقاف ،اآلية ،42 :وينظر إعراب اآلية وتوجيهها النحوي يف :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.987/1 ،
 - 4ينظر يف معاين ما ا١توصولة والنكرة ا١توصوفة يف :معجم اإلعراب واإلمبلء ،إميل بديع يعقوب ،ص ،892ومعجم األدوات يف
القرآف الكرًن ،راجي األٝتر ،ص ،162وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.297/8 ،
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الوجو اْلعرابي الرابع:ىذا الوجو يكوف على قراءة حذؼ الرمَت يف (عملت) ،فقد أجاز الطربي وأبو حياف أف
يكوف يف(ما)وجها إعرابيا آخر ،وىو أف تكوف (ما) مصدرية.
قاؿ أبوحياف" :وج ّْوز ِيف ى ِذهِ الْ ِقراءةِ 1أَ ْف تَ ُكو َف ما مص َد ِريَّةً ،أَي وعم ِل أَي ِ
ِ
يد بِِو
م
و
ى
و
،
م
ه
ي
د
ص َدٌر أُ ِر َ
ْ َ ََ ْ ْ ََُ َ ْ
َ َ ْ
َُ َ َ
ََ
ِ 2
صوؿ".
الْ َم ْع ُم ُ
وؿ ،فَػيَػعُ ُ
ود إِ َىل َم ْع ٌَت الْ َم ْو ُ
فإذا كانت مصدرية وقعت يف ٤تل نصب قاؿ السمُت اٟتليب" :والرابع أهنا مصدريةٌ أيِ :
وم ْن َع َم ِل
3
ِ
فيعود ا١تعٌت إىل معٌت ا١توصولة أو ا١توصوفة".
موقع
ا١تفعوؿ بوُ ،
ا١تصدر و ٌ
اقع َ
أيديهم ،و ُ
ومن خبلؿ عرض األوجو اإلعرابية أجد أ ّف( :ما) واقعة يف ٤تل جر ،ويف بعض األعاريب أجدىا
( ما)واقعة يف ٤تل نصب ،فما ىو اختيار ابن األنباري وما ىو توجيهو وٖتليلو؟
للجر وتحليلو :اختار ابن األنباري يف إعرابو لآلية أف تكوف (ما) موصولة
ج-اختيار ابن األنباري ّ

يف ٤تل جر ،فقاؿ" :ما ،فيها وجهاف :أحد٫تا ػأف تكوف اٝتا موصوال يف موضع جر بالعطف
على(ٙتره) ،و(عملتو) ،الصلة وا٢تاء ،العاتد ،ومن قرأ (عملت) بغَت ا٢تاء قدرىا موجودة مث حذفها
للتخفيف ،والثاين أف تكوف نافية يف قراءة من قرأ (عملت) بغَت ىاء ،والوجو األوؿ أوجو الوجهُت
4
ألهنا إذا كانت نافية ،افتقرت إىل تقدير مفعوؿ لػ (عملت)".
فهو ٮتتار أف تكوف (ما) يف ٤تل جر ،بالعطف على ٙتره وال إشكاؿ يف العاتد على قراءة إثبات
ا٢تاء ويستعُت بالتأويل واإلضمار يف التوجيو النحوي لقراءة من حذؼ ا٢تاء فقاؿ قدرىا موجودة مث
حذفت للتخفيف ،وىذا التعليل العقلي مل يذكر عند غَته من ا١تعربُت.
خص أف تكوف نافية يف قراءة من قرأ بغَت ىاء ،مث يستبعد ىذا الوجو
وا١تبلحظ أف ابن األنباري ّ
عن قريق تقدير ا١تفعوؿ لػ ػ ػػػ " :عملت" ،ومىت كاف ٛتل الكبلـ على ظاىره كاف أوىل من التقدير ،فهو

يستعُت باألوىل يف تقدًن وجو كوهنا موصولة يف ٤تل جر أوىل من كوهنا نافية ال ٤تل ٢تا من اإلعراب.
تبُت  ي من خبلؿ كبلـ ا١تفسرين ّأهنم يق ّدموف كوهنا موصولة معطوفة على ٙتره بدال من كوهنا
لقد َّ
(وَما َع ِملَْتوُ أَيْ ِدي ِه ْم) يف موضع خفض عط ًفا على
نافية ،قاؿ ابن جرير الطربي" :و(ما) اليت يف قولو َ
كر(:و٦تَّا َع ِملَْتوُ)با٢تاء على ىذا ا١تعٌت
الثمرٔ ،تعٌت :ومن الذي عملت; وىي يف قراءة عبد ا﵁ فيما ذُ َ
 - 1أي قراءة أىل الكوفة .ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.65/9 ،
 - 2ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.65/9 ،
 - 3ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.196/9 ،
 - 4البياف ،ابن األنباري.195/1 ،
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فا٢تاء يف قراءتنا مرمرة ،ألف العرب ترمرىا أحيانًا ،وتظهرىا يف صبلت :من ،وما ،والذي ،ولو
قيل(:ما) ٔتعٌت ا١تصدر كاف مذىبًا ،فيكوف معٌت الكبلـ :ومن عمل أيديهم ،ولو قيل :إهنا ٔتعٌت
2
1
أيرا مذىبا ،فيكوف معٌت الكبلـ :ليأكلوا من ٙتره ومل تعملو أيديهم".
اٞتحد وال موضع ٢تا كاف ً
٬توز األوجو اإلعرابية األخرى ،ويقدـ كوهنا موصولة عن كوهنا نافية ،ويستدؿ على كوهنا
فالطربي ّ
موصولة ٔتا نُِقل من قراءة قرأ ّٔا عبد ا﵁ بن مسعود رضي ا﵁ عنو "ومما َع ِمل ْتوُ".
وىذا وجدتو أيرا عند ابن عطية ،3والز٥تشري ،4كما وجدت الرازي يف مفاتيح الغيب يريف
معٌت آخر لكوهنا موصولة وىو :أف اإلنساف يأكل من عمل يده زراعة وٕتارة وىو وجو من األ٫تية
ٔتكاف فقاؿ" :على قولنا (ما) موصولة ،٭تتمل أف تكوف ٔتعٌت وما عملتو أي بالتجارة كأنو ذكر نوعي
ما يأكل اإلنساف ّٔما ،و٫تا الزراعة والتجارة ،ومن النبات ما يؤكل من غَت عمل األيدي كالعنب
والتمر وغَت٫تا ومنو ما يعمل فيو عمل صنعة فيؤكل كاألشياء اليت ال تؤكل إال مطبوخة أو كالزيتوف
5
الذي ال يؤكل إال بعد إصبلح".
وىذا ا١تعٌت ٯتكن أف يستدؿ عليو بالعقل ألف اإلنساف يأكل ٦تا تنبتو األرض برعاية ا﵁
ا١تكمل ،فاألشجار ا١تثمرة ال تنبت وال تثمر بغَت سقي
لؤلشجار والنبات وبسبب عمل يديو ّ
وخدمة فبلحية ورعاية يد اإلنساف ٢تا ،وا٠ترر كذلك ،قاؿ الز٥تشريَ " :ومن ما َع ِملَْتوُ أَيْ ِدي ِه ْم من
الغرس والسقي واآلبار ،وغَت ذلك من األعماؿ إىل أف بلغ الثمر منتهاه وإباف أكلو ،يعٌت أ ّف الثمر يف
6
يعرب عن
ما
ا
َت
كث
الفصيح
العريب
الكبلـ
يف
إنو
مث
،
نفسو فعل ا﵁ وخلقو ،وفيو آثار من ك ّد بٌت آدـ".
ّ
األكل والطعاـ أنو من كسب اليد ،أي بسبب عمل األيدي ،ويف حديث الرسوؿ ١ تاّ سئل أي
الر ُج ِل بِيَ ِدهَِ ،وُك ُّل بَػْي ٍع َمْبػ ُروٍر" ،7وقد أكدت كتب السنة النبوية يف
الكسب أقيب فقاؿَ " :ع َم ُل َّ
شرحها ٢تذا اٟتديث أف أفرل الكسب ما كاف بيد اإلنساف خاصة فيما يكوف سببا يف أف يقتات
 - 1أي كوهنا نافية.
 - 2ينظر :جامع البياف ،الطربي.525/18 ،
 - 3ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.458/4 ،
 - 4الكشاؼ ،الز٥تشري.25/4 ،
 - 5ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.174/16 ،
 - 6ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.25/4 ،
 - 7اٟتديث أخرجو أٛتد يف مسنده عن رافع ابن خديج ،581/18 ،واٟتاكم يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت ،كتػاب البيػوع عػن
ِِ
ي ،بػػاب التوكػػل علػػى ا﵁ عػػز وجػػل والتسػػليم ألمػػره
صػػا ِر ّْ
أيب بػػردة ،21/1 ،والبيهقػػي يف شػػعب اإلٯتػػافَ ،عػ ْػن َسػػعيد بْػ ِن ُع َمػ ٍْػَت ْاألَنْ َ
 ،484/1وىو يف السنن الكربى للبيهقي أيرا ،عن أيب بردة ،باب إباحة التجارة.481/5 ،
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الناس منو كالزراعة وغرس األشجار ،وقد ذىب أغلبهم أف الزراعة والتجارة وكل أعماؿ اليد

كالصناعات أفرل ا١تكاسب ،1مث إف العمل والكسب يف الغالب ما يطلق ويراد بو لقمة العيش
الذي نأكلو ،فنقوؿ فبلف يعمل بيده من أجل لقمة عيشو ،ويكد بعرؽ جبينو من أجل أف تقتات
عاتلتو خبزا ،فيصرؼ العمل باليد غالبا لؤلكل مع العلم أف ٙتن العمل قد يصرفو يف أشياء أخرى
ولكنو خرج ٥ترج الغالب من الكبلـ ،ألف األصل يف الكسب والعمل ضماف القوت والطعاـ.
وبناء على ىذه التحليبلت نعرؼ أ٫تية توجيو ابن األنباري لػ( :ما)كوهنا موصولة أو معطوفة
على الثمر وما يأكلو اإلنساف ،كما يترح لنا أثر العقل يف التوجيو واإلعراب.
-5النموذج الخامس:

يل اللَّ ِو والْمستَ ْ ِ
الر َج ِ
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىلَ ﴿:وَما لَ ُك ْم َال تُ َقاتِلُو َن فِي َسبِ ِ
ال
ين ِم َن ّْ
َ ُْ
ض َعف َ
والن ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِ َّ ِ
ك
اج َع ْل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
ين يَ ُقولُو َن َربَّنَا أَ ْخ ِر ْجنَا م ْن َىذه الْ َق ْريَة الظَّال ِم أ َْىلُ َها َو ْ
ّْساء َوالْ ِولْ َدان الذ َ
َ َ
2
ِ
ك نَ ِ
ص ًيرا ﴾
اج َع ْل لَنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َوليِّا َو ْ
يف ىذه اآلية الكرٯتة ٮتتار ابن األنباري وجو اٞتر يف كل من (ا١تسترعفُت) ،و(الظامل) ،ففي األوؿ
يوجو آّرور على أنو معطوؼ ،والثاين على أنو وصف للقرية .وحىت يترح توجيهو وإعرابو نقارف ٔتا
أورده النحاة وما نقلوه من أعاريب لآلية.

أ-توجيو اآلية وإعرابها عند النحاة :حىت يترح  ي اختيار ابن األنباري وإعرابو ،البد من ذكر
األعاريب وأقواؿ النحاة وا١تفسرين يف إعراب اآلية وتوجيهها النحوي يف كل من اللفظُت السابقُت
3
فأما قولو( :والْمست ْ ِ
ُت) فقد وجهت ثبلثة توجيهات ىي:
َ ُ َْ
ر َعف َ

 -التوجيو األول :ا١تسترعفُت٣ ،ترور ألنو معطوؼ على لفظ اٞتبللة واسم ا﵁ تعاىل والتقدير :ويف

سبيل ا١تسترعفُت ،واختار ىذا الوجو اإلعرايب من النحاة وا١تفسرين ابن عطية ،4وأبو حياف 5ومكي

 - 1ينظر :عمدة القارئ بشرح صحيح البخػاري ،بػدر الػدين العيػٍت ،بػاب كسػب الرجػل وعملػو بيػده 286 ،285/22 ،وبػاب
فرل الزرع والغرس.255/21 ،
 - 2النساء ،اآلية.75 :
 - 3ينظػػر األوجػػو يف :روح ا١تعػػاين ،األلوسػػي ،79/8 ،والتبيػػاف يف إعػراب القػػرآف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،878/2ومشػػكل إعػراب
القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي ،188/2 ،ومعاين القرآف ،الفراء ،177/2 ،ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،77/1 ،والدر
ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،87/4 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف ،728/8 ،وا﵀رر الوجيز ،ابن عطية ،78/1 ،والكشػاؼ ،الز٥تشػري
 ،584/2وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.168/1 ،
 -4ينظر :ا﵀رر الوجيز ،ابن عطية.78/1 ،
 - 5ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.728/8 ،
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ابن أيب قالب القيسي ،1والسمُت اٟتليب ،2وأبو البقاء العكربي ،3واختاره من ا١تتأخرين ٤تي الدين
الدرويش4يف إعرابو ،وعلى ىذا فهو رأي اٞتمهور وأغلب النحاة من ا١تعربُت وا١تفسرين للقرآف الكرًن.

 -التوجيو الثاني :ىو معطوؼ ولكن ليس على لفظ اٞتبللة ولكن على سبيل التقدير ،يف خبلص

7

ا١تسترعفُت ،وإىل ىذا ذىب ا١تربد 5والزجاج 6وع ّقب أبو البقاء على ىذا الوجو واعتربه ليس بشيء
والواقع أنو ٬توز العطف ألف معٌت اآلية ٭تتملو فالقتاؿ ألجل رفع كلمة ا﵁ ونصر دينو ،وألجل أف
ٮترج ا١تسترعفُت من ٤تنة ا٢تواف والذؿ ا١تسل عليهم من الكفرة خاصة ١تا كانوا يف مكة ومنهم ابن
عباس وأمو ،8وقد أ ّكد لنا تاريخ اإلسبلـ 9أف معاملة كفار مكة للمسلمُت تغَتت بعد أف قويت
شوكة ا١تسلمُت بقتا٢تم واالنتصار عليهم يف معارؾ متعددة.

 التوجيو الثالث :وىو أف يكوف (وا١تسترعفُت)منصوبا على االختصاص ،وإليو ذىب الز٥تشريفقاؿ" :منصوبا على اختصاص يعٌت واختص من سبيل اللَّو خبلص ا١تسترعفُت أل ّف سبيل اللَّو عاـ
يف كل خَت ،وخبلص ا١تسترعفُت من ا١تسلمُت من أيدي الكفار من أعظم ا٠تَت وأخصو 10".وقد
عقب أبو حياف على كبلـ الز٥تشري واعتربه تكل ًفا وخبلفاً للظاىر فقاؿ" :وَال حاجةَ إِ َىل تَ َكلُّ ِ
ف
َ َ َ
ِ 11
ِ ِ
نَ ِ
ص ِ
ؼ الظَّاى ِر".
اص ،إِ ْذ ُى َو ِخ َبل ُ
ْ
صبِو َعلَى اال ْخت َ

 - 1ينظر :مشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي.188/2 ،
 - 2ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب.87/4 ،
 - 3ينظر :التبياف يف إعراب القرآف ،أبو البقاء العكربي.878/2 ،
 - 4ينظر :إعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش.168/1 ،
 - 5نسبت أغلب ا١تصادر القرآنية ىذا الرأي للمربد ومل أعثر عليو يف كتبػو ،ينظػر :الػدر ا١تصػوف ،السػمُت اٟتلػيب 87/4 ،والتبيػاف
أبو البقاء العكربي ،878/2 ،والبحر ا﵀ي  ،أبو حياف.728/8 ،
 - 6معاين القرآف وإعرابو ،الزجاج.77/1 ،
 - 7ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي.878/2 ،
 - 8ينظر :تفسَت ابن كثَت.898/1 ،
9
عبػدا مػػن
 يػػدؿ علػػى ىػػذا ا١تعػػٌت أحػػداث كثػػَتة منهػػا صػػلح اٟتديبيػة ،وفػػتح مكػػة خاصػػة عنػػدما أذّف بػػبلؿ فػػوؽ الكعبػػة ،وكػػاف ْا١تسترػػعفُت ،مل يكػػن يصػػل ٢تػػذا لػػوال أف ا﵁ أمػػر بقتػػاؿ ا١تشػػركُت ،وقػػد ىزم ػوا مػرات متعػػددة أمػػاـ ا١تسػػلمُت لعػػل مػػن أبرزىػػا اهن ػزاـ
الكفار يف غزوة بدر الكربى ،وقد م ّكن ا﵁ ا١تسلمُت لعزة دينو ورفع راية اإلسبلـ ،حىت جاء النصر العظيم وىو فتح مكة الذي مل
يعػرؼ قبلػو وال بعػده فػػتح أعظػم منػو ،وىػذا كلػػو بفرػل نشػر الػػدعوة اإلسػبلمية والوقػوؼ بالسػيف ١تػػن اعػًتض يف وجههػا صػػادا أو
مانعا ٢تا ،ينظر :السَتة النبوية ،ابن كثَت ،559/8 ،والكامل يف التاريخ ،ابن األثَت.216/1 ،
 - 10ينظر :الكشاؼ ،الز٥تشري.584/2 ،
 - 11ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.722/8 ،
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للجر وتحليلو :تبُت  ي بعد دراسيت ألقواؿ ا١تعربُت أف اختيار ابن األنباري
ب-اختيار ابن األنباري ّ

يف (ا١تسترعفُت)ىو اختيار ٚتهور النحاة وقد قاؿ يف إعرأّا(:وا١تسترعفُت)٣ترور بالعطف على اسم
2
1
عرب عنو النحاة القدامى بالوصف مرة
ا﵁ تعاىل"  ،أما (الظامل) ٣ترور ألنو نعت سبيب للقرية ،وقد ّ
3
والنعت مرة أخرى أثناء إعرأّم لآلية وأغلبهم عرب بالنعت.
التأمل رأيت أ ّف اٟتقيقة واحدة من حيث ا١تعٌت واإلعراب ،إذ أف معٌت الصفة
وبعد النظر و ّ
مترمن معٌت النعت ،وقد اختار ابن األنباري التعبَت بالوصف ،مث ناقش مسألة إبراز الرمَت
وإضماره يف اسم الفاعل (الظامل) مناقشة عقلية فقاؿ( ":الظامل) ٣ترور ألنو وصف للقرية ،وجاز أف
٬تري وصفاً للقرية ،وإف مل يكن الظلم ٢تا لعود الرمَت العاتد إليها من (أىلها) وال ضمَت يف (الظامل)
ألنو لو كاف فيو ضمَت لوجب إبرازه ألف اسم الفاعل إذا جرى على غَت من ىو لو وصفاً أو خرباً أو
حاالً وجب إبرازه ،نعٍت الرمَت ٓتبلؼ الفعل فإنو ال ٬تب إبراز الرمَت يف ىذه ا١تواضع كلها لقوتو
ألف الفعل ىو األصل يف ٖتمل الرمَت ،واسم الفاعل فرع واألصل أقوى من الفرع والفروع أبدا
تنح عن درجات األصوؿ".4
وإذا أردنا ٖتليل ىذا اإلعراب ومعرفة ا١تعٌت النحوي ١تا ذكره ابن األنباري يف إعرابو فإين أقوؿ:
وصف ا﵁ تعاىل يف ىذه اآلية "القرية" بالظلم ،مع العلم أف القرية ال توصف بشيء من ىذا وإ٪تا
الوصف ألىل القرية فكاف ىذا الوصف ٢تا لفظا وألىلها معٌت ،5والتقدير من القرية اليت ظلم أىلها،
6
ك
وقاـ مقاـ اسم ا١توصوؿ "اليت" األلف والبلـ يف (الظامل)  ،ومثلو يف القرآف كثَت كقولو﴿ :وَك َذلِ َ
 - 1البياف ،ابن األنباري.168/2 ،
2
يبُت صفة من صػفات مػا لػو تعلػق ٔتتبوعػو وارتبػاط بػو ،كمػا يف اآليػة ،ويطػابق منعوتػو يف اإلعػراب
 النعت السبػػيب ىو" :ىو ما ّوالتعريػػف والتنكػػَت فق ػ  ،ويراعػػى يف تأنيثػػو وتػػذكَته مػػا بعػػده ،ويػػبلزـ اإلف ػراد داتمػػا ،ففػػي اآليػػة قػػابق «الظػػامل» «القريػػة» يف اٞتػػر
والتعريف ،وروعي يف التذكَت ما بعده ،وىو األىل ،وبقي مفردا ،وإف كاف معٌت األىل ٚتعا ،ولو أنّث يف غَت القرآف فقيل :الظا١تة
أىلهػػاٞ ،تػػاز ال لتأنيػػث ا١توصػػوؼ بػػل ألف األىػػل يػػذ ّكر ويؤنػػث ".ينظػػر :إع ػراب القػػرآف وبيانػػو٤ ،تػػي الػػدين الػػدرويش165/1 ،
وينظر :النحو الوايف ،عباس حسن.451/8 ،
 - 3ينظػػر :الػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػيب ،88/4 ،ومعػػاين القػػرآف وإعرابػػو ،الزجػػاج ،77/1 ،ومعػػاين القػػرآف ،الف ػراء177/2 ،
والتبياف ،أبو البقاء العكربي ،878/2 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تي الدين الدرويش ،165/1 ،ومشكل إعراب القرآف ،مكي بن
أيب قالب القيسي ،ص.188
 - 4البياف.168/2 ،
 - 5ينظر :التبياف ،أبو البقاء العكربي ،878/2 ،ومعاين القرآف ،الفراء.177/2 ،
 - 6ينظر :اللمع يف العربية ،ابن جٍت ،ص ،289وتوجيو اللمع ،ابن ا٠تباز ،ص.497
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ِ
ِ
ِ
يم َش ِدي ٌد ﴾ 1وقد كاف الرمَت يف (أىلها)
ك إِ َذا أ َ
أَ ْخ ُذ َربّْ َ
َخ َذ الْ ُق َرى َوى َي ظَال َمةٌ إِ َّن أَ ْخ َذهُ أَل ٌ
موضحا ٢تذا ا١تعٌت ،وال يصح أف يستًت الرمَت يف اسم الفاعل إذا كاف لغَته وصفا أو حاال أو
ّْ
خربا ،وإ٪تا ٬تب إبرازه ،2وىذا ٓتبلؼ الفعل ،ألف الفعل أصل واسم الفاعل فرع ،واألصل أقوى من
الفرعْ ،تسب تعليل ابن األنباري ومكي بن أيب قالب وٚتهور البصريُت.
والذي يظهر  ي أف ابن األنباري استعاف يف توجيو ىذه اآلية باستصحاب األصل ،فجعل منو
دليبل على أف يستًت الرمَت يف أصل كلمة (الظالم) وىو الفعل "ظلم" وال يستًت يف اسم الفاعل

"ظامل" مع أنو يقوـ مقامو يف العمل ،فيعمل اسم الفاعل عمل فعلو ،ولكن يبقى األصل أقوى من
الفرع يف العمل ،وىذا ألف ا١تشبو بالشيء يكوف أضعف منو يف ذلك الشيء ،ولو قلنا بالتسوية
بينهما ألدى ذلك إىل مساواة األصل مع الفرع ،وىذا ٦تا ال ٬توز عقبل.
وعليو أستنتج من خبلؿ ما قدمتو من أعاريب ،ومن خبلؿ إعراب ابن األنباري وتوجيهو ،أف
ابن األنباري علّل تعليبل عقليا ظاىرا أثناء توجيهو لآلية وإعرأّا ،وىذا التعليل مفاده التقيّد التاـ
باألصوؿ العقلية للنحاة البصريُت.

 - 1ىود ،اآلية.281 :
 - 2القػػوؿ يف إب ػراز الرػػمَت إذا جػػرى الوصػػف علػػى غػػَت صػػاحبو ،مسػػألة خبلفيػػة بػػُت النحػػويُت ،وقػػد ناقشػػها ابػػن األنبػػاري يف
اإلنصاؼ ،فقد ذىب الكوفيوف إىل أف الرمَت يف اسم الفاعل إذا جرى على غَت َم ْن ىو لو ٨تو قولك" :ىند زيد ضاربتُوُ ىي" ال
٬تب إبرازه .وذىب البصريوف إىل أنو ٬تب إبرازه ،وأٚتعوا على أف الرمَت يف اسم الفاعل إذا جرى على َم ْن ىو لو ال ٬تب إبرازه.
وقد احتج ٨تاة الكوفة بأدلة ٝتاعية نقلية منها قوؿ الشاعر العريب األعشى ميموف بن قيس:
َّ
وماةٌ وبيداءُ ٝتَْلَ ُق
أسرى إليك ودونو * من األرض ُم َ
وإف ْامَرأً َ
﵀قوقة أَ ْف تستجييب دعاءَه * وأف تعلمي أف ا١ت َعا َف ُم َوفَّ ُق.
ُ
فقد ترؾ إبراز الرمَت ،ولو أبرزه لقاؿ "٤تقوقة أنت" ،أما ٨تاة البصرة ،فكانت أدلتهم عقلية ٤ترة وتتلخص فيما يأيت:
ػ إٚتاع ٨تاة البصرة على أف اسم الفاعل فرع عن الفعل يف ٖتمل الرمَت ،.واألٝتاء ال أصل ٢تا يف ٖتمل الرمَت.
الفرؽ بُت األصل والفرع.
ػ القوؿ بوجوب إبراز الرمَت يف اسم الفاعل إذا جرى على غَت من ىو لو ،ليقع ُ
كما قابل النحاة البصريُت اٟتجج السماعية اليت جاء ّٔا ٨تاة الكوفة بالتأويل والتقدير العقليُت ،فردوىا ردا عقليا ْتتا.
ينظر :اإلنصاؼ ،ابن األنبػاري ،58/2 ،و٘تهيػد القواعػد بشػرح تسػهيل الفواتػد ،نػاظر اٞتػيش ،959/1 ،والتػذيل والتكميػل شػرح
كت ػػاب التس ػػهيل ،أب ػػو حي ػػاف ،28 ،27/4 ،والتبي ػػُت ع ػػن م ػػذاىب النح ػػويُت ،أب ػػو البق ػػاء العك ػػربي ،ص ،159وخزان ػػة األدب
البغدادي.158/8 ،
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-6النموذج السادس:

ش ِدي ٌد إِنَّوُ ُىو ي ْب ِد ُ ِ
ور
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل﴿ :إِ َّن بَط َ
َ ُ
ئ َويُعي ُد َو ُى َو الْغَ ُف ُ
ود ذُو ال َْع ْر ِ
ش ال َْم ِجيد ﴾ 1اختلف القراء يف قراءة اآلية ،فيما يتعلق بلفظ "آّيد" ،فَقد قَػَرأَ 2:ابْن
ال َْو ُد ُ
كثَت ونَافِع وأَبو عمرو وابن عامر وع ِ
ف
اصم ،برفع آّيد كما ىو مثبت ،وقرأٛ :تََْزةَُ ،والْ ِك َساتِ ُّيَ ،و َخلَ ٌ
َ َ ُ َْ َ ْ َ َ َ
ٍ
ِ
ض الد ِ
ٍ
ِٓتَْف ِ
َّل ،وقد
َّاؿ،
"آّيد" وىي قراءة ْ
اٟتَ َس ِن َو َع ْم ِرو بْ ِن عُبَػْيد َوابْ ُن َوثَّاب َو ْاأل َْع َم ُ
ش َوالْ ُم َفر ُ
تباينت أقواؿ النحاة يف توجيو اآلية وإعرأّا وتػأثر التوجيو با١تبادئ العقدية والعقلية ،و١تناقشة توجيو
قراءات اآلية عند النحاة وا١تعربُت نذكر التفصيل اآليت:
أ-إعراب اآلية وتوجيهها عند النحاة ومعربي القرآن :لقد كاف للنحاة ا١تعربُت وا١تفسرين توجيهات
متعددة لكل من القراءتُت تتمثل فيما يأيت:

3

-القراءة األولى :ىي قراءة الرفع ،فوجهت على أف (آّيد)نعت ﵁ عز وجل فهو تابع لقولو

أخره مراعاة للفاصلة القرآنية
الغفور الودود ،فكأنو قاؿ :الغفور الودود آّيد ذو العرش ،ولكن َّ
5
وحفاظا على النسق الصويت وىو من إعجاز القرآف ،وىذا قوؿ أبو البقاء ،4وابن خالويو.
آّيد) خرب بعد خرب واستدؿ النحاة ّٔذه اآلية على جواز تعدد ا٠ترب للمبتدأ الواحد ،فكاف
وقيل ( ُ
6
الرمَت "ىو" مبتدأ وما بعده خرب متعدد ،وىو قوؿ أغلب النحاة العرب.

 - 1الربوج ،اآلية.25 ،24 ،28 ،21 :
 - 2ينظ ػػر أوج ػػو قػ ػراءة اآلي ػػة يف :النش ػػر ،اب ػػن اٞت ػػزري ،899/1 ،والس ػػبعة ،اب ػػن ٣تاى ػػد ،ص ،678والبح ػػر ا﵀ ػػي  ،أب ػػو حي ػػاف
.446/28
 - 3ينظر التوجيو اإلعرايب لكل من القراءتُت رفعا وجراً يف :إعػراب القػرآف ،النحػاس ،295/5 ،وحجػة القػراءات ،ابػن ز٧تلػة ،ص
 ،757واٟتجة ،ابن خالويو ،ص ،867ومعاين القرآف وإعرابو ،الزجاج ،888/5 ،ومعػاين القػرآف ،الفػراء ،154/8 ،والكشػف
ع ػػن وج ػػوه الق ػراءات وعلله ػػا ،مك ػػي ب ػػن أيب قال ػػب القيس ػػي ،978/1 ،ومش ػػكل إع ػراب الق ػػرآف ،مك ػػي ب ػػن أيب قال ػػب القيس ػػي
 889/1والتبيػػاف يف إعػراب القػػرآف ،أبػػو البقػػاء العكػػربي ،2188/1 ،وإعػراب القػػرآف وبيانػػو٤ ،تػػي الػدين الػػدرويش485/28 ،
واألثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آليات القرآف الكرًن ،عبد ا﵁ بن ٛتد السيف.2818/1 ،
 - 4ينظر :التبياف ،أبو البقاء.2188/1 ،
 - 5اٟتجة يف القراءات السبع ،ابن خالويو ،ص.867
 - 6ينظػػر اسػػتدالؿ النحػػاة ّٔػػذه اآليػػة بوجػػو ق ػراءة الرفػػع علػػى ج ػواز تعػػدد ا٠تػػرب للمبتػػدأ الواحػػد يف :شػػرح ا١تفصػػل ،ابػػن يعػػيش
 ،149/2وشرح التسهيل ،ابن مالك ،816/2 ،وشػرح ابػن عقيػل علػى األلفيػة ،157/2 ،وشػرح قطػر النػدى ،ابػن ىشػاـ ،ص
 ،214و٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع ،السيوقي ،482/2 ،وإعراب القرآف وبيانو٤ ،تػي الػدين الػدرويش ،485/28 ،والتحريػر
والتنوير ،ابن عاشور.158/88 ،
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آّيد.
ػ أف (آّيد) رفع على أنو خرب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىو ،فأصل الكبلـ ىو ُ

1

 -القراءة الثانية :وىي قراءة اٞتر ،فقد اختلف النحاة يف توجيهها على ثبلثة أوجو إعرابية ىي:

 الوجو األول( :آّيد) ىي نعت للعرش ؤّذا التوجيو اإلعرايب قاؿ ٚتهور النحاة وأكثر3
2
ِ
الدرج ِ
ات ذُو
يع َّ َ َ
ا١تفسرين  ،وعلى ىذا اإلعراب يكوف معٌت آّيد الرفيع كما قاؿ تعاىلَ ﴿ :رف ُ
ِ 4
الر ِ
الْعر ِ ِ
ت ا﵁ العرش ووصفو بآّيد جاتز ،فقد وصف بآّد كما
ونع ُ
وح م ْن أ َْم ِره ﴾ ْ
َْ
ش يُلْقي ُّ َ
5
ب ال َْع ْر ِ
ش الْ َك ِر ِيم ﴾ 6ويؤيد ىذا ا١تذىب ما ورد عن ابن عباس
وصف بالكرـ  ،فقد قاؿ تعاىلَ ﴿:ر ُّ

يف تفسَت اآلية أنو قاؿ" :من قرأ با٠تفض ،فإ٪تا يريد العرش وحسنو" 7وألنو ٬توز يف كبلـ العرب أف
ِ
طنها
يوصف بآّد ،والتمجيد غَت ا﵁ تعاىل ،وقد قالت العرب٣َ " :تَ ْد ُ
ملء بَ َ
ت الدَّابَّة إذا علفتها ْ
طنها" 8قاؿ الراغب" :وأصل آّد من قو٢تم:
ُ٥تَّف َفةَ ،وأىل ٧تد يَػ ُقولُو َف٣َ :تَّد ُهتا إِذا علفتها نصف بَ َ
٣تدت اإلبل إذا حصلت يف مرعى كثَت واسع وقد أ٣تدىا الراعي 9".ولذلك وصف ا﵁ العرش بآّيد،
ِ
ِ
ص َورتِِو َوتَػ ْركِيبُوُ10".وعلى ىذا يكوف آّد ٔتعٌت اٟتسن ورفعة
ومعناه" :عظَ ُموُ َوعُلُُّوهُ َوم ْق َد ُارهُ َو ُح ْس ُن ُ
القدر ،والكرـ واٞتماؿ وقد وصف ا﵁ سبحانو وتعاىل ّٔا عرشو وىو جاتز.

 - 1ينظر :الدر ا١تصوف ،السمُت اٟتليب ،749/28 ،واألثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آليػات القػرآف الكػرًن ،عبػد ا﵁ بػن
ٛتد السيف.2818/1 ،
 - 2ق ػػاؿ ب ػػأف آّي ػػد يف قػ ػراءة اٞت ػػر نع ػػت للع ػػرش ،اب ػػن خالوي ػػو يف اٟتج ػػة ،ص ،867وأب ػػو البق ػػاء يف التبي ػػاف يف إعػ ػراب الق ػػرآف
 ،2188/1والزجاج يف معاين القرآف وإعرابو ،888/5 ،والفراء يف معاين القرآف ،154/8 ،وأيب شامة يف إبػراز ا١تعػاين مػن حػرز
األماين ،ص  ،711وابن جزي يف التسهيل لعلوـ التنزيل ،478/1 ،وأبو حياف يف البحر ا﵀ي .446/28 ،
 - 3ينظر :اٟتجة يف القراءات السبع ،ابن خالويو ،ص.867
 - 4غافر ،اآلية.5 :
 - 5ينظر :الكشف عن وجوه القراءات ،مكي ابن أيب قاؿ القيسي ،978/1 ،وتفسَت البغوي.187/5 ،
 - 6ا١تؤمنوف ،اآلية.226 :
 - 7ينظر :التفسَت البسي  ،الواحدي.896/18 ،
 - 8ينظر "٣تد" يف :تاج اللغة وصحاح العربية ،اٞتوىري ،587/1 ،وهتذيب اللغة ،األزىري.859/28 ،
 - 9ينظر :مفردات ألفاظ القرآف ،الراغب األصفهاين ،ص.768
 - 10ينظر :البحر ا﵀ي  ،أبو حياف.446/28 ،
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ش ِدي ٌد﴾ 1ؤّذا اإلعراب
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
 الوجو الثاني( :آّيد) ىي نعت لربك ،من قولو﴿ :إِ َّن بَط َقاؿ بعض النحاة وا١تفسرين 2فيكوف آّيد مأخوذاً من آّد ومعناه النهاية يف الكرـ والفرل ،وا﵁ ىو
ا١تنعوت بذلك دوف ما سواه ،وعلى ىذا ا١تعٌت يكوف آّيد صفة ﵁ ،ويكوف تقدير الكبلـ يف اآلية:
"إف بطش ربك آّيد لشديد" ،ومل ٯتتنع الفصل بُت النعت ومنعوتو; ألنو جا ٍر على بياف الوصف فبل
يرر ،وقد استدؿ أصحاب ىذا الرأي ْتجة عقدية عقلية مفادىا أف صفة آّد خالصة ﵁ عز وجل
وال ٬توز إقبلقها على غَته ،فإذا أقلقت على غَته سوينا بُت صفة ا٠تالق مع ٥تلوقاتو ،يدؿ على
ذلك أقواؿ بعض ا١تفسرين 3وعلماء العقيدة والكبلـ ،4كما يدؿ على ىذا التوجيو وا١تعٌت النحوي
العقدي ما ذكره ا١تعربوف للقرآف ،والنحاة الذين وجهوا ىذه القراءة 5فقد قاؿ الغزا ي يف بياف صفة
اٞتَ ِميل أَفعالو اٞتزيل عطاؤه ونولو 6".وذكر البيهقي يف األٝتاء والصفات
آّدُ " :ى َو الشريف َذاتو ْ
أف(آّيد)من ٬تمع بُت صفة ا١تنيع وصفة اٟتميد ،و٫تا ال ٬تتمعاف إال يف ذاتو عز وجل ،فقاؿ:
اح ُد منِيعا َغيػر َْ٤تم ٍ
وؿ لِ ُك ّْل َْ٤تم ٍ
ِ
ود
ب َال تَػ ُق ُ
يداَ ،وَال لِ ُك ّْل َمنِي ٍع َِ٣ت ً
ود َِ٣ت ً
"الْ َعَر َ
ُ
يداَ ،وقَ ْد يَ ُكو ُف الْ َو َ ً ْ َ ُ
ص ِن بِبػع ِ ِ
السوقَِة
ا٠تَلِي ِع ْ
َكالْ ُمتَ ِآم ِر ْ
اٞتَاتِِر أَ ِو اللّْ ّْ
ودا َغْيػَر َمنِي ٍع َكأ َِم َِت ُّ
ض الْق َبل ِع َوقَ ْد يَ ُكو ُف َْ٤ت ُم ً
ص الْ ُمتَ َح ّْ َ ْ
والْمصابِ ِرين ِمن أَى ِل الْ ِقبػلَ ِة ،فَػلَ َّما َمل يػ ُقل لِو ِ
اح ٍد ِمْنػ ُه َما٣َِ :تي ٌدَ ،علِ ْمنَا أ َّ
يد َم ْن َٚتَ َع بَػْيػنَػ ُه َما
َف الْ َم ِج َ
َ ُ َ َ ْ ْ ْ
َْ ْ َ
ِِ
ِ
ا٠تِ ِ ِ
يل الْ ِف َع ِاؿ َوالْبَا ِري َج َّل ثػَنَ ُاؤهُ َِ٬ت ُّل َع ْن أَ ْف يػَُر َاـ
َوَكا َف َمن ًيعا َال يػَُر ُاـ َ ،وَكا َف ِيف َمْنػ َعتو َح َس َن ْ َ
صاؿ َٚت َ
ِ ِ
ِ
ِ
أَو يوصل إِلَي ِو وىو مع َذلِ َ ِ ِ ِ
استَػنَػ َف َد
يع الْ َعْب ُد أَ ْف ُْ٭تص َي ن ْع َمتَوُ َولَ ِو ْ
ك ُْ٤تس ٌن ُمْنع ٌم ُْ٣تم ٌل ُم ْفر ٌل َال يَ ْستَط ُ
ْ ُ َ َ ْ ََُ َ َ
ِ ِ 7
ِِ
اس َم الْ َمجيد".
استَ َح َّق ْ
فيو ُمدَّتَوُ ،فَ ْ
وذكر الرازي يف تفسَته أف أكثر القراء وا١تفسرين اختاروا قراءة الرفع الدالة بوضوح على
أف(آّيد)صفة ﵁ تعاىل ،وعلّل ذلك بقولو" :ألف آّد من صفات التعا ي واٞتبلؿ ،وذلك ال يليق إال
با﵁ سبحانو 8".وقد مثل بقولو ىذا رأي مدرسة العقل يف تفسَت القرآف الكرًن.
 - 1الربوج ،اآلية.21 :
 - 2ومػػنهم النحػػاس يف إعرابػػو ،295/5 ،والكرمػػاين يف مفتػػاح األغػػاين ،ص ،488وأبػػو علػػي الفارسػػي يف اٟتج ػة للق ػراء السػػبعة
 ،895/6ومكي بن أيب قالب القيسي ،يف مشكل إعراب القرآف.889/1 ،
 - 3ينظر :فتح القدير ،الشوكاين ،581/5 ،واٞتامع ألحكاـ القرآف ،القرقيب ،197/29 ،ومفاتيح الغيب ،الرازي .224/82
 -4ينظر :األٝتاء الصفات ،البيهقي.215 ،228/2 ،
 - 5ينظر :اٟتجة ،أبو علي الفارسي.895/6 ،
 - 6ينظر :ا١تقصد األسٌت يف شرح أٝتاء ا﵁ اٟتسٌت ،أيب حامد الغزا ي ،ص.218
 - 7ينظر :األٝتاء والصفات ،البيهقي.228/2 ،
 - 8ينظر :مفاتيح الغيب ،الرازي.224/82 ،
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أما عن أقواؿ النحاة وبعض ا١تعربُت فإنٍت أجد الفارسي يف اٟتجة يقوؿ" :ومل أعلم يف صفة

األناسي ٣تيد ...فكأ ّف آّد يف اإلنساف استيفاؤه ا٠تبلؿ الرفيعة واستكمالو ٢تا ،و أف] 1مل يوجد
يقوي قراءة من قرأ :ذو العرش آّيد بالرفع ،وقوؿ من قاؿ من النحويُت :أين
٣تيد يف وصف األناسي ّ
جر جعلو وصفا (لربّك)يف قولو ":إف بطش ربك لشديد"فإف قلت:
ال أجعلو صفة للعرش ،كأف من ّ
إنو قد فصل بُت الصفة وا١توصوؼ ،فإف الفصل واالعًتاض يف ىذا النحو ال ٯتتنع ألف ذلك ٬تري
٣ترى الصفة يف التشديد". 2
كما أجد من ا١تعربُت للقرآف الكرًن وىومكي بن أيب قالب القيسي الذي يقوؿ يف إعرابوَ ":وقيل
َال ٬توز أَف يكوف نعتا للعرشِ ،ألَنَّوُ من ِص َفات ا﵁ جػ ػ ّل ذكره ،وإ٪تا ُى َو نعت للرب ِيف قَػ ػ ْولو﴿ :إِ َّن
ش ِدي ٌد ﴾".3
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
بَط َ
ِ
اٞتر صفة للعرش
وعلى ىذا الوجو النحوي ،ؤّذا اإلعراب ال ٯتكن أف يكوف (آّيد) يف قراءة ّ
وإ٪تا ىي صفة للرب جل جبللو.
-الوجو الثالث :ويف ىذا الوجو ٧تد بعض أقواؿ النحاة تشَت إىل أف اٞتر يف (آّيد)كاف بسبب

آّاورة للعرش آّرورة عند اٞتميع وإال فاألصل ىو الرفع ألهنا نعت لػ "ذو" وليس نعتا للعرش وإ٪تا
جر تبعا ٟتركة آّاورة يف العرش ،وقد ذكر النحاس يف إعرابو ىذا الوجو مث اعًتض عليو ومنعو واعتربه
غلطًا غَت جاتز يف كبلـ العرب ،وىو ٦تنوع يف القرآف الكرًن قاؿ" :ال ٬توز يف كبلـ وال شعر وإ٪تا ىو
ضب خرب ،ونظَته يف الغل اإلقواء ،ولكن القراءة با٠تفض جاتزة على
غل يف قو٢تم :ىذا جحر ّ
4
يد نعت".
غَت اٞتوار على أف يكوف التقدير إ ّف بطش ربك الْ َم ِج ُ
أقل الوجوه ذكرا يف إعراب اآلية وتوجيهها ،ألف القوؿ باإلعراب على اٟتركة آّاورة
وىذا الوجو ّ
٤تل خبلؼ بُت النحاة العرب وقد قدمت اٟتديث عنو فيما سبق.

ب-إعراب ابن األنباري وتوجيهو لقراءة الجر :مل يشذ ابن األنباري يف إعرابو وتوجيهو لآلية يف
قراءة اٞتر على ما ذكره النحاة وا١تعربوف للقرآف الكرًن ،فقد وجو القراءة اعتمادا على ما تقرر عنده

 - 1ىكذا وقفت عليها يف اٟتجة وقد رأيت أ ّف أضعها بُت معكوفتُت ،و٭تتمل أنو خطأ مطبعي .ويستقيم الكبلـ ،أنّو].
 - 2ينظر :اٟتجة ،أبو علي الفارسي.895/6 ،
 - 3ينظر :مشكل إعراب القرآف ،مكي ابن أيب قالب القيسي.228 ،289/1 ،
 - 4ينظػػر :إع ػراب القػػرآف ،النحػػاس ،295/5 ،ووجػػو اٞتػػر علػػى اٞت ػوار يف :الػػدر ا١تصػػوف ،السػػمُت اٟتلػػيب ،748/28 ،واألثػػر
العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آليات القرآف الكرًن ،عبد ا﵁ بن ٛتد السيف.2819/1 ،
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من ٍ
معاف عقدية وأصوؿ عقلية ،فأراه يقرر اٞتر يف (آّيد) على أنو نعت لربك وليس نعتا للعرش
فيقوؿ" :يػُ ْقَرأ (آّيد) باٞتر والرفع ،فاٞتر من وجهُت:
أحد٫تا :أف يكوف ٣ترورا على أنو وصف (للعرش) ،والثاين :على أف يكوف صفة (ربّْك) من قولو
ش ِدي ٌد ﴾ وقوي ىذا الوجو ،أف (آّيد) من صفات ا﵁ ،فكاف جعلو
ك لَ َ
ْش َربّْ َ
تعاىل ﴿ :إِ َّن بَط َ
وصفا للرب ْأوىل".

1

ج-تحليل المظاىر العقلية في إعراب ابن األنباري لقراءة الجر :أجد ابن األنباري يف ىذه اآلية

اٞتر يف (آّيد) على أنّو صفة للعرش ،أو صفة لربك; ألف القاعدة النحوية ٕتيز كبل الوجهُت
ّ
يوجو ّ
يف النعت ،و١تا كاف آّد يف النحو يصح ألف يكوف صفة ﵁ ،كما أنّو ٬توز أف يكوف وصفا للعرش
وكانت علّة الوصفية متم ّكنة يف ىذا الوصف أف تصرؼ ﵁ أقوى من غَتىا ،ق ّدـ ابن األنباري وجو
أف يكوف آّيد صفة أو نعتا لربك اعتماداً على دليل عقلي وىو :قياس األوىل ،وىو من أىم األدلة
أبُت.
العقلية عنده ،خاصة إذا تساوى اٟتكماف يف نفس العلة ،وكانت يف إحدا٫تا أقوى أو َُ
وا١تبلحظ أ ّف ابن األنباري يف ىذا التوجيو النحوي ،يعتمد على ا١تعاين العقدية يف اإلعراب ،وىو
من مظاىر تأثّر إعرابو بقواعد العقيدة وأصوؿ علم الكبلـ ،فهم ٦تّن اشتغلوا بالبحث يف صفات ا﵁
تعاىل ودلّلوا عليها بأدلة ٝتاعية ،وأخرى عقلية ،وجعلوا استحالة أف يتّصف ا١توىل بصفات ٥تلوقاتو.
د-نقد إعراب ابن األنباري :الذي أراه بعد ما عرضت األعاريب الواردة يف اآلية ،أف توجيو ابن

األنباري للجر ومن وافقو من ا١تعربُت على أنو يصرؼ ﵁ وال ٬توز صرفو للعرش ،قوؿ ٣تانب
3
للصواب 2النحوي واإلعرايب آليات القرآف الكرًن ،وذلك اعتمادا على األدلة اآلتية:
الدليل األول :يتمثل يف خروج ىذا التوجيو اإلعرايب عما قاؿ بو أكثر النحاة ،وٚتهور علماء التفسَت

جوز أغلبهم أف تطلق صفة (آّيد) على العرش ومل يروا يف ذلك مانعا،
ومعربو القرآف الكرًن ،فقد ّ
يد)
القراء يف قراءة قولو( :الْ َم ِج ُ
لقد قاؿ شيخ ا١تفسرين اإلماـ ابن جرير الطربي يف تفسَته" :اختلفت ّ
ردا على قولو( :ذُو الْ َع ْر ِش) على أنو من
رفعا ِّ
فقرأتو عامة ّقراء ا١تدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيُت ً

 - 1البياف ،ابن األنباري.586 ،585/1 ،
 - 2قاؿ ابن القيم يف بداتع التفسَت" :وأمػا تكلػف ىػذا ا١تتكلػف جػره إىل اٞتػوار ،أو أنػو صػفة لربػك فتكلػف شػديد ،وخػروج عػن
ا١تألوؼ يف اللغة ،من غَت حاجة إىل ذلك" ،ينظر :بداتع التفسَت.181/8 ،
 - 3أشػػار إىل بعػػض ىػػذه األدلػػة الػػدكتور عبػػد ا﵁ ٛتػػد السػػيف ،يف األثػػر العقػػدي يف تعػػدد التوجيػػو اإلعػرايب آليػػات القػػرآف الكػػرًن
.2882/1
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خفرا ،على أنو من صفة العرش والصواب من
صفة ا﵁ تعاىل ذكره ،وقرأ ذلك عامو ّقراء الكوفة ً
القوؿ يف ذلك عندنا أهنما قراءتاف معروفتاف ،فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب".1
وقاؿ ابن ز٧تلة يف حجة القراءاتَ " :ومن خفض فَِإنَّوُ جعلو صفة للعرش َوأَنو أجراه ْ٣ترى قَػ ْولو:
﴿رب ال َْع ْرش الْ َك ِريم﴾ فوصف الْ َع ْرش بِالْ َك ِرـ َك َما َوصفو بآّد".2

وقاؿ ابن كثَت" :الرفع على أنو صفة للرب ،عز وجل ،واٞتر على أنو صفة للعرش ،وكبل٫تا معٌت
3
صحيح".
فهذه األقواؿ وغَتىا أثبتت جواز أف يكوف اٞتر صفة للعرش ،ولو كاف ىذا ا١تعٌت ال ٬توز يف
حقو عز وجل لكاف أىل التفسَت من أىل التحقيق والدراية كالطربي وابن أكثَت أوىل بالقوؿ با١تنع من
غَتىم.
الدليل الثاني :ىو دليل عقلي مفاده أننا إذا قلنا بأف (آّيد) صفة للعرش ،ال يتعارض ذلك مع

وعظَ َمتُو
فمج ُده َ
صفة ا﵁ عز وجل ،ألف ىذا العرش خاص بو تعاىل ،فهو عرشو الذي استوى عليو ْ
ومصوره وىو ا﵁ ،وقد نقل لنا ابن القيم يف بداتع التفسَت كبلما
من َعظَ َمة َخالِقو ومنشئو ومبدعو
ّْ
اٞتر على أنو ال ٬توز أف يصرؼ لغَت ا﵁ ،وال
عقليا نفيسا ،بعدما ناقش النحاة ا١تعًتضُت لتوجيو ّ
ٯتكن أي يوصف العرش بآّيد بعدما أثبت جواز ذلك قاتبل" :ومن قرأ ( ِ
آّيد) بالكسر فهو صفة
لعرشو سبحانو ،وإذا كاف عرشو ٣تيداً فهو سبحانو أحق بآّد ،وقد استشكل ىذه القراءة بعض
خر َجها على أحد الوجهُت ،إما على اٞتِوار ،وإما أف
الناس وقاؿ :مل يُسمع يف صفات ا٠تلق٣ :تيد مث ّ
يكوف صفة لربك ،وىذا من قلّة براعة ىذا القاتل ،فإف ا﵁ سبحانو وصف عرشو بالكرـ ،وىو نظَت
مطابق لوصفو بالعظمة والكرـ ،بل ىو أحق ا١تخلوقات
فوصفو سبحانو بآّد
ٌ
آّد ،ووصفو بالعظمةْ ،
أف يوصف بذلك ،لسعتو وحسنو ؤّاء منظره ،فإنو أوسع كل شيء يف ا١تخلوقات وأٚتلو ،وأٚتعُو
لصفات اٟتسن ،ؤّاء ا١تنظر ،وعلو القدر والرتبة والذات ،وال يقدر قدر عظمتو وحسنو ؤّاء منظره
إال ا﵁ و٣تده مستفاد من ٣تد خالقو ومبدعو 4".فهو ٬تعل صفة العرش من صفة ا﵁ عز وجل إذ أف
بينهما تبلزـ ال ٯتكن فصلو فمجد العرش من ٣تد ا﵁ إذ ال يتصور ٥تلوؽ لو عرش ٣تيد إال ا﵁ رب
العرش آّيد العظيم الكرًن.
 - 1جامع البياف ،الطربي.846/14 ،
 - 2ينظر :حجة القراءات ،ابن ز٧تلة ،ص.757
 - 3ينظر :تفسَت ابن كثَت.871/8 ،
 - 4ينظر :بداتع التفسَت ،ابن القيم.181 ،182/8 ،
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الدليل الثالث :ىو دليل ٨توي مفاده أف األصل يف الصفة أف تكوف تالية للموصوؼ تابعة لو ال

يفصل بينهما بأجنيب يف األصل ،1وأنو مىت استطعنا يف كبلمنا العريب أف ٧تعل من الصفة تابعة
١توصوفها دوف فاصل كاف أوىل ،وال يلجأ إىل القوؿ بالفصل دوف حاجة ،ألف من حق التابع أف
2
ك وليس بذلك ،ألف األصل عدـ
ب
ر
ػ:
ل
صفة
كونو
وجوز
"
األلوسي:
قاؿ
يكوف متصبل ٔتتبوعو
ّْ
َ َ
الفصل بُت التابع وا١تتبوع فبل يقاؿ بو ما مل يتعُت3".ويف ىذه اآلية أجد الفصل بُت ا١توصوؼ وىو

ود
ور ال َْو ُد ُ
ربك ،وبُت الصفة ٚتلة اٝتية متكونة من مبتدأ وخرب يتمثل يف قولوُ ﴿:ى َو الْغَ ُف ُ

﴾

4

وقد اعترب النحاة الفصل بُت الصفة وا١توصوؼ با٠ترب من القليل النادر يف كبلـ العرب ،وعلى ىذا ال
٬توز أف نًتؾ اإلعراب الظاىر الذي يتماشى مع ا١تستفيض الغالب من كبلـ العرب ،ونلجأ إىل غَت
الظاىر وخبلؼ األصل دوف حاجة أو ضرورة.
ويف هناية حديثي عن آّرورات يف كتاب البياف وددت أف أختم ىذا ا١تبحث ّتملة من
ا١تبلحظات تكوف ٔتثابة النتاتج العلمية اليت سجلتها أثناء دراسيت واستقراتي ألحكاـ آّرورات
وتعليلها عند ابن األنباري أوردىا يف اآليت:
 -استخدـ ابن األنباري يف إعرابو للمجرورات ،وتوجيهو للقراءات الواردة على وجو آّرور ،أدلة

عقلية شىت أ٫تها االستحساف ،واستصحاب األصل ،والقياس ،ودليل األوىل ،كما استخدـ التأويل
والتقدير العقلي من أجل أف تتماشى الكثَت من األوجو اإلعرابية يف القراءات القرآنية على وجو
صحيح للقياس.

 ورد التعليل للمجرور يف كتاب البياف أقل نسبة من تعليلو للمنصوب وا١ترفوع ،وىذا مبلحظ منخبلؿ التتبع واالستقراء ،فقد تتبعت يف البياف مواضع توجيهو للمجرور فوجدتو أقل من توجيهو

 - 1اختلف النحاة العػرب يف جػواز الفصػل بػُت الصػفة وموصػوفها فأجػاز ذلػك ٚتهػور النحػاة العػرب ،ومنعػو بعرػهم خاصػة إذا
كاف الفاصل بينهما خربا ،أو ٚتلة اٝتية متكونة من مبتدأ وخرب ،وكل ما يعد أجنيب عػن النعػت ومنعوتػو ،ومػا وجػد مػن قبيػل ىػذا
يف الكبلـ العريب أولو بعرهم على أنو من قبيل الشاذ ا١تخالف لقياس النحو ،حوؿ الفصل بُت الصفة وا١توصوؼ وأقواؿ النحاة يف
ذلػك ينظػر :اإليرػاح يف شػػرح ا١تفصػل ،ابػن اٟتاجػػب ،872/2 ،وشػرح الشػواىد الكػربى ،العيػػٍت ،894/2 ،والبحػر ا﵀ػي  ،أبػػو
حياف ،898/4 ،689/1 ،والبديع يف علم العربية ،ابن األثَت ،816/2 ،وارتشاؼ الررب ،أبو حياف.2985/4 ،
 - 2ينظر  :شرح الكافية ،ابن مالك.2248/1 ،
 - 3ينظر :روح ا١تعاين ،األلوسي.881/25 ،
 - 4الربوج ،اآلية.24 :
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للمنصوب وا١ترفوع ،ولعل ىذا يعود إىل قلة ٥تالفتو للقراء والنحاة يف مواضع اٞتر ،حيث مل يتنازع
معهم يف مواضع آّرور كما تنازع يف مواضع ا١تنصوب وا١ترفوع.

 -استعاف يف توجيو بعض أوجو القراءات القرآنية الواردة على حكم آّرور با١تعٌت الفقهي لآلية ،كما

اٞتر واستخراج األوجو اإلعرابية
استعاف با١تعٌت العاـ للنص القرآين ،ووظّف ىذه ا١تعاين ٠تدمة أحكاـ ّ
اٞتر.
للقراءات القرآنية اليت كانت يف موضع ّ
ِ
األرحام﴾ نظرا ١تخالفتها
ضعف بعض القراءات القرآنية الواردة على وجو اٞتر ،كقراءة ٛتزة ﴿
ّ -

اٞتر ،كما رأينا
للقياس النحوي ،كما أنو اعتمد قراءة اٞتر ّ
وضعف غَتىا ألف القياس ال يتوافق إال مع ّ
ِ
العذاب﴾ ؤّذا جعل القياس أصبل يف أحكاـ آّرور قبوال أو رفرا ،ؤّذا أيرا
يف قراءة ﴿لذائقوا

كاف اٞتر يف القراءات القرآنية كغَته من أوجو اإلعراب األخرى الرفع والنصب فبل فرؽ يف اٟتركة
اإلعرابية وإ٪تا يف موافقة القياس ،فكل توجيو ٟتركة إعرابية خالفت قياس النحو فاألصل عنده الرفض
وعدـ القبوؿ.
وجو
 -أعرب ابن األنباري الكثَت من القراءات القرآنية الواردة بوجو اٞتر دوف تعليل أو استدالؿ كما ّ

أغلب آّرورات يف البياف على اعتبار أهنا تابعة ١تا قبلها يف اإلعراب1على العطف تارة ،وعلى البدؿ
قل التعليل واالستدالؿ ٢تا ،كما مل يكثر االستدالؿ
تارة أخرى وعلى الوصف مرات متعددة ،ؤّذا ّ
باألدلة العقلية يف توجيو آّرورات ألف إعرأّا كاف على غاية كبَتة من االختصار واالكتفاء بقولو:
٣ترورة على البدؿ ،أو العطف أو الوصف.
ؤّذا أستطيع أف أقوؿ يف ختاـ ىذا الفصل أف ابن األنباري وافق يف اختياره للمنصوبات
وا١ترفوعات وآّرورات كثَتا من النحاة العرب خاصة البصريُت ،ومن ٚتعهم بو أصوؿ ٨توية مشًتكة
كبارا أمثاؿ الز٥تشري ،وأبو البقاء العكربي والفراء ،كما
وفكر ٨توي ّ
موحد ،وأحيانا ٕتده ٮتالف ٨تاة ً
ٕتده ٬تتهد يف رأي ٨توي ينفرد بو يف بعض األحياف ٦تا يدؿ على سعة نظره ،وقوة ملكتو النحوية
كما أستطيع القوؿ أيرا أف ابن األنباري أثناء التوجيو النحوي واختياره لؤلوجو اإلعرابية ٮتتار الوجو
واإلعراب القريب من ا١تعاين ا١تقررة عنده فقها أو عقيدة أو داللة أو ٨توا ،وغَت ذلك من ا١تعاين اليت
تؤثر يف النحوي أثناء التوجيو واإلعراب ،وىذا مبلحظ عليو يف توجيو اآليات اليت قرأت بأكثر من
وجو ،وكاف لكل وجو معٌت يف الفقو أو العقيدة ،وقد استنتجت ىذا بعد عوديت إىل ا١تصادر
 -1ينظر على سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصػر ،ا١تواضػع اإلعرابيػة اآلتيػة يف البيػاف ،ابػن األنبػاري295 ،294 ،275 ،274 ،278/2 ،
 ،184و.249 ،97 ،84 ،65 ،48 ،47 ،87/1
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التفسَتية ،واإلعرابية ومصادر معاين القرآف اليت تفصح يف العادة عن ا١تعاين النحوية والداللية فأرى أف
إعرابو ٨توي عقلي تفسَتي دال ي.
سخر التأويل والتقدير كمظهر من مظاىر التفكَت العقلي
تبُت  ي أيرا أف ابن األنباري َّ
كما ّ
٠تدمة ما ىو مقرر يف مذىب البصريُت ،وعليو فاختياره للوجو النحوي للقراءة القرآنية مقيّد ٔتا نصت
عليو أصوؿ البصريُت العقلية اليت نظّر ٢تا يف كتابو١" :تع األدلة يف أصوؿ النحو" ،واستخدمها
استخداما واسعا أثناء إعرابو يف كتابو "البياف" ،ولذلك كانت اختياراتو النحوية بصرية ْتتو ،فهو
يصرح ّٔذا يف البياف كلّما كاف الوجو اإلعرايب ٤تل خبلؼ بُت البصريُت والكوفيُت.
وعلى ىذا كاف كتاب البياف كتاب إعراب للقراءات القرآنية على مذىب البصريُت ،وبو ظهر
الدليل العقلي يف صورتو العملية التطبيقية على القراءات القرآنية.
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خاتم ـ ـ ـ ــة

بالفصول السالفة واملباحث املتقدمة وصل البحث إىل هناية مطافو ،وآخر حمطاتو ،وىنا كان لزاماا
علي أن أفصح عن املحالحاات اليت سجلتها ،وأذكر أىم ما خلصت إليو بعد رحلة علمية طفت فيها
باان مصااا ر علااوم العربيااة ،وتعطاارت بااالقراءات القرآنيااة ،وت ملات يف مصااطلحات علاام المااحالم وا اادل
واخلااحالل النحااو  ،بغيااة معرفااة الاادليل العقلااي ،ومتتعاات ب عاري ا النحاااة للق اراءات القرآنيااة وتاازو ت
حبصيلة من آراء ابان اننباار النحوياة ،عنادما كاان يوجاو القاراءات القرآنياة يف كتااب البياان ويساتددم
العقل يف توجيهها ،وكان أىم ما خلصت إليو يف ىذه الدراسة يتحقق يف اآليت:
 لق ا ااد س ا اايطرت الفلس ا اافة المحالمي ا ااة عل ا ااى التفم ا ااا اللغ ا ااو الع ا اار عل ا ااى يا ا ااد املتملم ا اان املعتزل ا ااةوانشاعرة ،حيث أصبحت املاااىر المحالمياة بعاد ذلاص صابغة عقلياة يف االساتدالل ،متثلات يف املنطاق
انرسااطي ليم ااون م اان أى اام القواعااد العقلي ااة ،وأفض اال ان وات المحالمي ااة لصااناعة ال اادليل العقل ااي عن ااد
النحوين.
 -تبن  ي بووو تداخل كبا بن الفقو وأصولو والنحو العر وأصولو ،من حيث طريقة االستدالل

علااى انحمااام ،أوماان حيااث اسااتعمال املصااطلحات وتااداولا باان الفقهاااء والنحاااة ،وقااد رأي ات أثناااء
البحث عاد ا كبااا مان ان لاة العقلياة الايت اساتددمها علمااء أصاول الفقاو مان أجال االساتدالل اا يف
الفروع الفقهية ،أخاذىا النحااة بعادىم واساتدلوا اا يف القضاايا النحوياة ،وىاذا كانات نتيجاة وحادة يف
االستدالل واقتباس يف املصطلحات.
 -إن أخا ااذ النحا اااة بالقيا اااس ورألبا ااتهم يف اط ا ارا انحما ااام عا اان طريا ااق القواعا ااد املووا ااوعة با ااالنار

العقلااي ،فعهاام إىل رف ا كثااا ماان النصااوا املرويااة الصااحيحة الثابتااة ،ومنهااا الق اراءات القرآنيااة الاايت
اش ا لااا الق اراء الت اواتر ،وموافق اة العربيااة ولااو بوجااو ،حيااث وقاان النحاااة ماان ىااذه النصااوا القرآنيااة
موقفن معا ين للنص القرآين من أجل صحة القياس مها:

 -1الت ويل والتقدير مع ما ال يتناس ماع معاا الانص ومارا ه ،حياث أولات أثنااء ارعاراب والتوجياو

كثا من القراءات القرآنية مع ما ال يتناس مع سياق اآلية وموووعها.

 -2اهتااام الاانص باااللحن تااارة والضااعن تااارة أخاار  ،وقااد صاارحوا ااذا املوقاان يف كثااا ماان مصااا ر
ارعراب القرآين وتوجيو القراءات ،وكان كتاب "البيان" من أىم املصا ر ارعرابية اليت متيزت بذلص.
 انص ااول وان ل ااة النحوي ااة ال اايت يقص اادىا اب اان اننب ااار يف التوجي ااو وارع اراب ى ااي انص ااول وان ل ااةالنحوي ا ااة الثابت ا ااة عن ا ااد النح ا اااة الع ا اارب عام ا ااة إال أن الغال ا ا ا يف مع ا ااا انص ا ااول عن ا ااده ى ا ااي أص ا ااول
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البصرين ،ننو ير يف كثا من انحيان علاى الماوفين ويبطال إعارا م وتوجيهااهتم النحوياة املبنياة علاى
مقتضى ما تقرر عندىم من أصول وقواعد.

 -تب اان  ي م اان خ ااحالل تتبع اي لتط ااور عل اام الق اراءات ،وم اان خ ااحالل الع ااو ة إىل مص ااا ر إع اراب الق اارآن

وتوجياو القاراءات وكاذا كتا التفسااا اللغاو  ،اىتماام كباا وحارا ماان النحااة والقاراء واملفسارين علااى
تتبع الوجوه املدتلفة واملتعد ة للقراءات القرآنية والدقاة يف التميياز بينهاا واالخاتحالل اليساا يف حركاات
إعرا ااا ،حيااث ااد بعضااهم قصااي للق اراءة الواحاادة الوجااوه ارعرابيااة املتعااد ة ،وينس ا كاال ق اراءة إىل
صاحبها ون لبس أو خطا  ،وخاصاة عناد القاراء كاابن ا ازر وابان جماىاد وأ علاي الفارساي وبعا
املفسرين النحاة ك حيان ،وابن عطية ،وىذا ليس لو من التفسا إال عناية اهلل عاز وجال اذا القارآن
وقراءاتو على ت كيد حفاو يف الصدور قبل السطور.
 -رسم الملمة بصورهتا المتابية املتقاربة يف النص القرآين يعطي معاين متقاربة يف تفسااىا ،وال يفساد

اللااة الق اراءة ،وىااذا مااا وجدتااو يف كثااا ماان الملمااات القرآنيااة الاايت كاناات تق ارأ ب ا كثر ماان وجااو مثاال
(ننش اازىا) و(ننش اارىا) ،و(مال ااص) و(مل ااص) ف اااالختحالل يف الص ااورة المتابي ااة للملم ااة القرآني ااة ،ش اامل
وجها من وجوه ارعجاز القرآين ،وأعطى للمفسرين والنحاة فسحة يف التفسا وارعراب.
 -تب اان  ي م اان خ ااحالل الع ااو ة إىل كتا ا النح ااو ومص ااا ر القا اراءات ،وكتا ا التفس ااا ومع اااين الق اارآن

وإعرابو ،أن توجيو النحاة واملعربن للقراءات القرآنية متثل يف طائفتن اثنتن مها:
-1الطائفة األولى :وىم النحاة املتشبعون بفمرة أمهياة الانص املساموع عان العارب يف راساة الاااىرة
النحوية ،وىؤالء اح زوا وامتنعوا عن ختطئاة القاراء وي يتهماوىم بااللحن أو الضاعن ،بال ذمادىم أعلناوا
مباادأ الاادفاع عاان القااراء يف كاال مووااع هتج ام فيااو النحاااة عاان الق اراءات القرآنيااة ،وماان ىااؤالء النحاااة
اباان مالااص يف التسااهيل وأب او حيااان يف البحاار اوااي  ،وىااذا نهناام ي قرف اوا وجهااة النحااو عاان قبلتااو
انوىل الاايت ووااع نجلهااا ،فماناات القاراءة عناادىم نصاا عربياا ال جيااوز المااحالم يف صااحة عربيتااو ،وكلمااا
خالفاات الق اراءة لاااىر القاعاادة كااان الواج ا علااى النحااو أن يبحااث لااا عاان وجااو يف العربيااة ،وأن
يل ااتمس ل ااا أث اارا يف ك ااحالم الع اارب وجي ااد ل ااا خترجي اا يف عل اام النح ااو ،و ااذا امل اانهن اس ااتطاعوا أن قفا اوا
القاعدة ويوجهوا القراءة توجيها سليما ون قد أو ريح أو طعن نعام النصوا العربية.
 -2الطائفة الثانية :وىم النحاة الذين جعلوا نص أعينهم القيااس والقاعادة وسمساوا لتطبيقهاا علاى

المااحالم العاار س أساارعوا لتدطئااة القاراءة ،واهتموىااا باااللحن والشااذوذ والضااعن ،وماار كاال ذلااص عاادم
التدلص من أسر القاعدة النحوية والقياس العقلي ولو على حساب النص القرآين ،ويعد ابن اننباار
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ماان ىااؤالء النحاااة ،حيااث أفصااح يف أكثاار م ان مووااع يف كتاااب البيااان علااى تضااعين الق اراءة القرآنيااة
وكانت حجتو يف تضعيفها خمالفتها ليل العقل وقياس النحو.

 -اتضح  ي من خحالل تتبع عرض ابن اننبار للقراءات ونقدىا وتوجيهها ما ي يت:

 -1أن ابن اننبار عاي خباا بفان ا ادل واملناالرة النحوياة ،وىاو علاى راياة واساعة لاذاى النحااة
واختحالفهم ،كما أنو على راية ب لتهم وأصولم النحوية.
 -2اسااتفا اباان اننبااار ماان طريقااة علماااء المااحالم يف عاارض الاادليل العقلااي س كيفيااة االعا اض عليااو
بطريقة املتملمن ،أمثال الراز والباقحالين والغزا ي وألااىم مان علمااء الماحالم ،ف نات ال تماا تفارق يف
قراءتااص رعرابااو وتوجيهااو للق اراءات ماان حيااث طريقااة عاارض ان لااة ومناقشااة املدااالن لااو يف ارع اراب
فيماا يااتملم عناو ماان مسااائل يف علاام النحااو ،وفيمااا يعروااو علماااء انصااول ماان مسااائل جدليااة يف علاام
أصول الفقو أو علماء المحالم يف عرض مسائل العقيدة.
 -3استطاع ابن اننبار لنهجاو المحالماي العقلاي وا اد ي الاذ طبقاو يف ارعاراب والتوجياو أن يقناع
القارئ منطقا وعقحال فيما يذى إليو من إعراب أو ما خيتااره مان توجياو للقاراءات القرآنياة املدتلفاة يف
ارعراب.
 -4بيناات طريقتااو ا دليااة يف إعرابااو وتوجيهااو للقاراءات القرآنيااة ،مااذاى رمويااة وآراء شدصااية لنحاااة
قدامى كاخلليل بن أمحد ويونس بن حبي  ،وألاىم دمن كان كتاب البيان مصدرا من املصا ر النحوية
ملعرفة آراءىم يف النحو ،وكان ذلص يف عد معترب من مسائل النحو وإعراب القراءات.
 -ميمن حصر مواقن ابن اننبار من القراءات ونقدىا وتوجيهها يف ثحالثة مواقن أساسية ىي:

الموقففا األو  :اعتما ىااا واعتبارىااا ساانة متبعااة وتوجيههااا علااى أهنااا لغااة فصاايحة ور ت يف كتاااب اهلل
وىو أفصح كحالم.

الموقففا الثففان  :إنمارىااا واهتااام القااارئ باااللحن أو الضااعن وعاادم الدرايااة بااالنحو والعربيااة ،ووصاان

القراءة بالشذوذ ومعيار النقد يف كل ىذا ىو العقل واملنطق املعتمد عند النحاة املعرب عنو بالقياس.

الموقففا الثال ف  :الوقااول ماان القاراءة القرآنيااة موقاان اتيااا  ،واالكتفاااء بنعرا ااا ون بيااان ملوقاان أو

القيام ب نقد ،واالكتفااء بعارض نقاد ألااه مان املعاربن ،وإباداء آراء ألااه مان النحااة ،وىاو ماا عاربت
عنو يف الدراسة بالنقد اتيا .
-ي يتدلص ابن اننبار من قيو التمسص باملذى  ،فنعراباو للقاراءات متوقان علاى أصاول املاذى

البصر ونارياتو النحوية ،فمان توجيو القراءة ونقدىا عنده خدمة للمذى البصر إجيابا وسلبا فنذا
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وافقاات الق اراءة رأ املااذى اعتماادىا وقواىااا و افااع عنهااا ،وىااذا يف المثااا الغال ا ماان كتاااب البيااان
وىااذا موقاان إجيااا بالنساابة للق اراءة ،وإذا عارواات الق اراءة مذىبااو وااعفها وتاان القااارئ وىااذا موقاان
سليب.
-أكادت  ي النمااذ ارعرابياة الاايت اساتدرجتها مان كتاااب البياان نجال راسااتها ،وبياان أثار العقاال يف

إعرا ا وتوجيهها ،أن إعراب ابن اننبار للقراءات يعتمد على العقل من حيث التوجيو ،وىاو مادعوم
يف نفس الوقت بآراء املفسارين وكاحالم الفقهااء ،و اذا ميمان اتمام علاى إعراباو أناو خيادم اآلراء الفقهياة
وي يغفاال عاان املعاااين التفساااية ،كمااا ميماان القااول أيضااا أن كتاااب البيااان مصاادر ماان مصااا ر التفسااا
العقلي يف راسة القراءات القرآنية.
اختيااار اباان اننبااار لإلوجااو ارعرابيااة يف كتاااب البيااان حممااوم لااا ىااو مقاارر عنااده فقهااا أو عقياادة أواللة أو رموا ،وألا ذلص من املعاين اليت تؤثر يف النحو أثناء التوجيو وارعراب.
 إحاالت ابن اننبار ملصا ره النحوية انخر وخاصة كتاب ارنصال يف مسائل اخلحالل ،توحيب ن املس لة النحوياة املدتلان فيهاا ساببها االخاتحالل يف توجياو القاراءة القرآنياة وإعرا اا ،وقاد مثال ىاذا
النااوع نساابة كباااة يف كتاااب البيااان ،حيااث رأياات أن الشاااىد القاارآين كااان ماان أىاام أسااباب اخااتحالل
النحوين البصرين والموفين.
 متيز كتاب البيان ليزات منهجية أبرزىا ذكر انوجو ارعرابية المثاة واملتعد ة ،كماا متياز بعادم نسابةالقراءة إىل صاحبها ،دما جيعل الباحث يبحاث عان صااح القاراءة والتحقياق فيهاا أىاي مان الشاواذ أم
مان املتاواتر؟ نن عاادم معرفاة القاارئ ياانعمس علاى القاراءة بااالغموض وجيعال القاارئ لااا يف حااة ،كمااا
متي ااز المت اااب أيض ااا باالختص ااار يف ارع اراب والتوجي ااو ،وق ااد اعتم ااد في ااو ص اااحبو مص ااطلحات النح ااو
البصر  ،وطبق فيو أصول البصرين النحوية.
 ميماان لنااا أن نصاانن كتاااب البيااان واامن كتا توجيااو القاراءات القرآنيااة ،كمتاااب اتجااة ن علاايالفارسي ،وكتاب المشن عن وجوه القراءات ملماي بان أ طالا القيساي ،وىاذا ملاا تضامنو المتااب
من نقد للقراءات القرآنية أثناء إعرا ا ،على خحالل ما يوحي بو العنوان أنو كتاب إعراب فق .
التوصيات واالقتراحات

 ميمن للباحث يف الدراسات النحوية والقرآنية أن جيعل من راسة الشواىد النحوياة يف كتااب البياانحبثاا جامعياا مسااتقحال ،يمااون ىدفااو لااع الش اواىد النحويااة وتوثيقهااا و راسااتها وبيااان مسااائلها النحويااة
فالمتاااب قااو كماا ىااائحال ماان الشاواىد الشااعرية الاايت ستااا إىل راسااة ماان حيااث التوثيااق وبيااان وجااو
االستشها .
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 توثي اق الق اراءات القرآنيااة يف كت اااب البيااان قتااا إىل راسااة مس ااتقلة للتميي از باان الق اراءات القرآني ااةاملت اواترة ماان الشاااذة ،فاايممن للباحااث أن جيعاال راسااة مسااتقلة للق اراءات املت اواترة ،وأخاار للشاااذة يف
كتاب البيان لعا و راسة وتوثيقا وإعرابا.
 كشفت  ي ىذه الدراسة أن أصاول النحاو البصار وأصاول النحاو الماويف وأ لتهماا مبثوثاة يف كتاابالبيان ،فيممن للباحث ا امعي أن خيتاار موواوعا لبياان آراء البصارين يف إعاراب القاراءات وتوجيههاا
من خحالل كتاب البيان ،كما ميمن لو أن خيتار آراء رماة الموفة يف إعراب القراءات القرآنية من خحالل
كتاب البيان ،نن ابن اننبار كان يذكر رأ البصرين وأ لتهم يف توجيو اآلياات وإعرا اا ،كماا كاان
يذكر رأ الموفين وأ لتهم أيضا ،وقد رأيت أن مع ىذه اآلراء وىذه ان لة يف راسة مستقلة.
 كشاافت  ي ىااذه الدراس ااة عاان قل اة الدراسااات انكا ميي ااة يف علاام الرس اام القاارآين ،م ااع كااون الرس اامالعثماااين ركاان ماان انركااان انساسااية يف صااحة القاراءة القرآنيااة واعتما ىااا وقبولااا ،وخاصااة أن مصااا ر
الا ا اجم املغاربي ااة ت ااذكر أن املغارب ااة كونا اوا مدرس ااة مس ااتقلة يف عل اام الرس اام والض ااب الق اارآين ،فج اادير
بالباااحثن يف الدراسااات النحويااة والقرآنيااة البحااث عاان املصااا ر املدطوطااة يف علاام الرساام القاارآين ،س
سقيقها سقيقا علميا واالستفا ة منها يف إعراب القراءات القرآنية وتوجيهها.
وأخاا ىذه خحالصة ما وصلت إليو ،وىذا أىم ما الحاتو واستطعت أن أوصي بو البااحثن مان
خحالل رحلة علمية صاحبت فيها ابن اننبار وإعرابو لمتاب اهلل عز وجل ،ومعلوم أن عمل ارنسان
مهمااا إال كااان النقصااان ماان خصائصااو انساسااية ،والزلاال ماان دميزاتااو الواوااحة ا لياة ،فيااا رب منااص
السدا والتوفيق وحدك ،فبهما تزال اتج وتمشن حقائق املعرفة ،وأس ل ر أن جيعل كال مان قارأ
ىاذا البحاث أن يصااوب خطا ه وأن يرشاادين ملاا ور فيااو مان نقاص ،وصاالى اهلل وسالم علااى سايد اخللااق
حممد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآف الكرمي ،بركاية حفص عن عاصم.
أوال -الكتب المطبوعة والمنشورة:

 اإلبانػػة عػػن اػػاا الق ػرا ات ،كػػب بػػن ال الػػس الق ػػب ،ت ػ  :عبػػا الفحػػاح يلاع ػ
هنضة صر ل طباعة كالنشر ،ال.ـ ،دط ،دت.

ػ ي ،دار

 احبػػاث ع ع ػػلـ القػػرآف ،الق ػرا ات القرآن ػػة .ادلصػػه .كرل ػ  .يعآػػاز القػػرآف ككرػػل  .ػػا ػػاكرم
احلما ،دار عمار ل نشر كالحلزيع ،عماف ،األردف ،ط1426 ،1ه ػ2006 -ـ.
 يبراز ادلااا ػن حػرز األ ػاا ،عبػا الػر ن بػن يلاع ػ بػن يبػراه م ابػل القاوػم ادلاػركؼ بػ ل ػا ة
دار الكحس الا م ة ،بريكت ،دط ،دت.
 يب ػراه م بػػن و ػ ار النؤػػاـ كآراا الكي ػػة الف ػػف ة ،زلمػػا عبػػا اذلػػادم ابػػل ريػػاة ،نشػػلرات نػػة
الح ل  .كالرتمجة ،القاهرة ،صر ،دط1365 ،ه ػ1946-ـ.
 اإلبريػػم ػػن يػػيـ و ػ ام عبػػا الاميػػم الػػاباغ ،ا ػػا بػػن ادلبػػارؾ ال آ ماوػػب ،دار الكحػػس الا م ػػة
بريكت ،لبناف ،ط1423 ،2ه ػ2002 -ـ.
 يحتػػاؼ األرلػػاد ع ػػا يص ػ ب ػ االوحش ػ اد ،زلمػػلد ػػكرم األللوػػب ،ت ػ  :عػػاناف عبػػا الر ػػاف
الاكرم ،طباة اإلر اد ،بغااد ،دط1982 -1402 ،ـ.
 يحتػػاؼ ءضػػي البشػػر ع الق ػرا ات األرباػػة عشػػر ،ا ػػا بػػن زلمػػا بػػن عبػػا الغ ػ ادلاػػركؼ بالبنػػا
الا ا ّب ،ت  :انس رة ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط1427 ،3ق-ػ 2006ـ.
 اإلتقاف ع ع ػلـ القػرآف ،عبػا الػر ن بػن ال بكػر ،رػيؿ الػاين ال ػ ل ب ،تػ  :زلمػا ابػل الفضػ
يبراه م ،اذل ئة ادلصرية الاا ة ل كحاب ،القاهرة ،دط 1394 ،هػ1974 -ـ.
 األثػػر الاقػػام ع تاػػاد الحلر ػ اإلع ػرال تيػػات القػػرآف الكػػرمي ،مجاػػا كدراوػػة ،عبػػا ان بػػن ػػا
ال  ،.دار الحا رية ،الرياض ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط1429 ،1هػ ػ2008-ـ.
 اث ػػر الاق ػػاة كع ػػم الك ػػيـ ع النه ػػل الا ػػرل ،ص ػػطفد ا ػػا عب ػػا الا ػ ػ م ،دار البص ػػا ر ،الق ػػاهرة
مج لرية صر الارب ة ،ط1436 ،1ه ػ2011 ،ـ.
 اثػػر القػرا ات القرآن ػػة ع الاراوػػات النهليػػة ،عبػػا الاػػاؿ وػػا كػػرـ ،ؤو ػػة ع ػػب رػراح الصػػباح
الكليت ،دط ،دت.
 يحكػػاـ الفصػػلؿ ع احكػػاـ األصػػلؿ ،و ػ ماف بػػن أ ػػ .ابػػل اللل ػػا البػػارب ،ت ػ  :عبػػا ان زلمػػا
ا بلرم ،ؤو ة الروالة ،بريكت ،ط1409 ،1هػ1989 -ـ.
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 احكػػاـ القػػرآف ،زلمػػا بػػن عبػػا ان ابػػل بكػػر بػػن الاػػرل ،ت ػ  :زلمػػا عبػػا القػػادر عطػػا ،دار الكحػػس
الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1424 ،2هػ 2003 -ـ.
 اإلحكاـ ع اصلؿ األحكاـ ،ع ب بن زلما ات ام ،تػ  :عبػا الػرزاؽ عف فػب ،ادلكحػس اإلوػي ب
الـ ،دط ،دت.
 اأب ػػار احلمق ػػد كادلغف ػػن ،عب ػػا ال ػػر ن ب ػػن ع ػػب مج ػػاؿ ال ػػاين اب ػػل الف ػػرج ب ػػن ا ػػلزم ،دار الفك ػػر
ال بناا ،ط 1410 ،1هػ  1990 -ـ.
ص ِّهفن ،احل ن بن عبا ان الا كرم ،تػ  :يبػراه م صػاح ،دار البشػا ر ل طباعػة كالنشػر
اأبار ادلػػُ َ
ُ 
كالحلزيع ،د شق ،ط1416 ،1ه ػ1995 -ـ.
 ادب الكاتػس ،عبػػا ان بػػن ػ م بػػن ح بػػة الػاينلرم ،تػ  :زلمػػا الػااي ،ؤو ػػة الروػػالة ،بػػريكت
ط1402 ،1ه ػ1982 -ـ.
 ارتشػػاؼ الضػػرب ػػن ل ػػاف الاػػرب ،زلمػػا بػػن يلوػػ .بػػن ع ػػب بػػن يلوػػ .اثػػري الػػاين ابػػل ح ػػاف
األنال ب ،ت  :ررس عثماف زلما ،كحبة اخلاصلب ،القاهرة ،ط 1418 ،1هػ 1998 -ـ.
 ير ػػاد الفهػػلؿ يي حتق ػػق احلػػق ػػن ع ػػم األصػػلؿ ،زلمػػا بػػن ع ػػب بػػن زلمػػا بػػن عبػػا ان الشػػلياا
ت  :ا ا عمك عناية ،دار الكحاب الارل ،ال.ـ ،ط1419 ،1هػ 1999 -ـ.
 األز ن ػ ػػة كاأل كن ػ ػػة ،ا ػ ػػا ب ػ ػػن زلم ػ ػػا ادلرزك ػ ػػب األص ػ ػػف اا ،دار الكح ػ ػػس الا م ػ ػػة ،ب ػ ػػريكت ،ط1
1417هػػ.
 اورار الارب ة ،عبا الر ن بن زلما بن عب ا ان يماؿ الػاين ابػل الربيػات األنبػارم ،دار األر ػم بػن
ال األر ػػم ،ال.ـ ،ط1420 ،1هػ ػ1999 -ـ.ك باػػة دار الكحػػس الا م ػػة بػػريكت لبنػػاف ،بحهق ػػق
زلما ح ن رؼ الاين ،ط1418 ،1ق1997-ـ.
 األلػػا كالصػػفات ا ػػا بػػن احل ػػن ابػػل بكػػر الب قػػب ،ت ػ  :عبػػا ان بػػن زلمػػا احلا ػػام ،كحبػػة
ال لادم ،راة ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط 1413 ،1هػ  1993 -ـ.
 األ با كالنؤا ر ع النهل ،عبا الر ن بن ال بكر ،ريؿ الاين ال ػ ل ب ،تػ  :عبػا الاػاؿ وػا
كرـ ،ؤو ة الروالة ،بريكت ،لبناف ،ط1406 ،1ه ػ1985 -ـ.
 اإلصباح رح اال رتاح ،زلملد ءآاؿ ،دار الق م ،د شق ،ط1409 ،1ه ػ1989 -ـ.
 يصػيح ادلنطػق ،ياقػػلب بػن يوػػهاؽ ابػل يلوػػ .ادلاػركؼ بػػابن ال ػك ت ،تػ  :زلمػا رعػػس ،دار
يح ا الرتاث الارل ،ال.ـ ،ط 1423 ،1هػ 2002-ـ.
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 األصلات ال غلية ،يبراه م ان س ،كحبة األصل ل ادلصرية ،القاهرة ،دط1992 ،ـ.
 اصلؿ الحفكري النهلم ،ع ب ابل ادلكارـ ،دار ريس ل نشر كالحلزيع ،القاهرة ،ط2007 ،1ـ.
 اصلؿ الفق اإلوي ب كهبة المح ب ،دار الفكػر ادلااصػر بػريكت ،دار الفكػر د شػق ،وػلرية ،ط2
1418ه ػ 1998 -ـ.
 اصػػلؿ الفق ػ  ،زلمػػا بػػن ف ػ ادلقاوػػب ،ت ػ  :ء ػػا بػػن زلمػػا ال ػػاحاف ،كحبػػة الاب كػػاف ،ط1
1420ه ػ1999 -ـ.
 اصػػلؿ النهػػل الاػػرل ع نؤػػر النهػػاة كرام ابػػن ضػػا كةػػل ع ػػم ال غػػة احلػػاي  ،زلمػػا ع ػػا ،عػػا
الكحس ،القاهرة ،ط1410 ،4هػ ػ189-ـ.
 اصػػلؿ النهػػل الاػػرل ،زلمػػا أػػري احل ػلاا ،النا ػػر األ ػػب ،طباػػة يءريق ػػا الشػػرؽ ،الػػاار الب ضػػا
دط ،دت.

 اص ػػلؿ النه ػػل الا ػػرل ،زلم ػػلد ا ػػا ضل ػػة ،دار الا ػػلـ الارب ػػة ،ب ػػريكت ،لبن ػػاف ،ط1407 ،1هػ ػ ػ
1987ـ.
 اصلؿ النهل دراوة ع ءكر ابن األنبارم ،زلمػا وػا صػاح ،دار ال ػيـ ل نشػر كالحلزيػع ،مج لريػة
صر الارب ة ،القاهرة ،ط1427 ،1ه ػ2006 ،ـ.
 اصػػلؿ النهػػل عنػػا ابػػن ال ػ  ،أالػػا وػػاا ػػاباف ،كحبػػة اتداب ،ػػااف األكبػػار القػػاهرة ،دط
2009ـ.
 األصػػلؿ ع النهػػل ،زلمػػا بػػن ال ػػرم بػػن و ػ النهػػلم ادلاػػركؼ بػػابن ال ػراج ،تػ  :عبػػا احل ػػن
الفح ب ،ؤو ة الروالة ،لبناف ،بريكت ،دط ،دت.
 األص ػػلؿ ،دراو ػػة اب ػ ػ حملللر ة ل فك ػػر ال غ ػػلم عن ػػا الا ػػرب ،دت ػػاـ ح ػػاف ،اذل ئ ػػة ادلصػ ػرية الاا ػػة
ل كحاب ،مج لرية صر الارب ة ،دط ،دت.
 اإلةػ ػ ػػا ة ع ب ػ ػ ػػاف اصػ ػ ػػلؿ الق ػ ػ ػرا ة ،زلمػ ػ ػػا ع ػ ػ ػػب الضػ ػ ػػباع ،دار الصػ ػ ػػهابة ،نطػ ػ ػػا ،صػ ػ ػػر ،ط2
1422ه ػ2002 -ـ.
 اع ػرتاض النهػػلين ل ػػال الاق ػػب ،زلمػػا بػػن الر ػػاف عبػػا ان ال ػػب ن ،نشػػلرات را اػػة اإل ػػاـ
زلمػا بػن وػالد اإلوػي ة ،كزارة الحا ػ م الاػاي ،ادلم كػة الارب ػة ال ػالدية ،الريػاض ،دط1426 ،
هػ ػ2005-ـ.
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 يعراب القرآف الكرمي ،ا ا عب ػا الػاعاس كا ػا زلمػا

ػااف كيلاع ػ زلمػلد القاوػم ،دار ادلنػري

كدار الفارال ،د شق ،ط 1425 ،1هػ.
 يعراب القرآف الكرمي ،زلملد و ماف يا لت ،دار ادلارءة ا ا ا ة ،اإلوكنارية ،دط ،دت.
 يع ػراب القػػرآف ادلن ػػلب ل مرػػاج ،ع ػػب بػػن احل ػػن بػػن ع ػػب البػػا لي ،ت ػ  :يب ػراه م اإلب ػػارم ،دار
الكحاب ادلصرم ،القاهرة ،كدار الكحس ال بنان ة ،بريكت ،ط1420 ،4ه ػػ.
 يعػراب القػػرآف كب انػ  ،زل ػػب الػػاين بػػن ا ػػا دركيػ  ،دار اإلر ػػاد ل شػػئلف ا ا ا ػػة ،ػػص وػػلرية
دار ال ما ة ،د شق ،بريكت ،دار ابن يثري ،د شق ،بريكت ،ط 1415 ،4هػ.
 يع ػراب الق ػػرآف ،ا ػػا ب ػػن زلم ػػا ب ػػن يلاع ػ اب ػػل راف ػػر النه ػػاس ،ت ػ  :زه ػػري ػػازم زاه ػػا ،ع ػػا
الكحس ،ك كحبة الن ضة الارب ة ،ال.ـ ،ط1405 ،2ه ػ1985 -ـ.
 يعػراب القػػرآف ،يلاع ػ بػػن زلمػػا بػػن الفضػ األصػػب اا ابػػل القاوػػم ،تػ  :ءػػا مة بنػػت عمػػر ادلؤيػػا
ال.ف ،ال.ـ ،ط 1415 ،1هػ 1995 -ـ.
 اإلعػراب ادلفصػ لكحػػاب ان ادلرتػ  ،هبآػػت عبػػا اللاحػػا صػػاح ،دار الفكػػر ل نشػػر كالحلزيػػع ،عمػػاف
األردف ،ط1413 ،1ه ػ1993-ـ.
 يعػػيـ ادلػػل ان عػػن رب الاػػادلن ،زلمػػا بػػن ال بكػػر بػػن ايػػلب ابػػن ػ م ا لزيػػة ،ت ػ  :زلمػػا عبػػا
ال يـ يبراه م ،دار الكحس الا م ة ،يريكت ،ط1411 ،1هػ 1991 -ـ.
 األعػػيـ ،أػػري الػػاين بػػن زلمػػلد بػػن زلمػػا بػػن ع ػػب بػػن ءػػارس المري ػػب ،دار الا ػػم ل مييػػن ،بػػريكت
لبناف ،ط 2002 ،15ـ.
 اإل راب ع راؿ اإلعراب ،كدلػع األدلػة ع اصػلؿ النهػل ،ال الربيػات عبػا الر ػاف يمػا الػاين بػن
زلما األنبارم ،ت  :وا ا األءغاا ،طباة ا ا اة ال لرية ،دط1377 ،ه ػ1957 ،ـ.
 اال ػرتاح ع اصػػلؿ النهػػل ،عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر ،رػػيؿ الػػاين ال ػ ل ب ،ت ػ  ،عبػػا احلك ػ م
عط ة ،دار البريكيت ،د شق ،ط 1427 ،2هػ  2006 -ـ.
 اإل الة ع القرا ات كال آات الارب ة ،عبػا الفحػاح يلاع ػ ػ ي ،دار الشػركؽ رػاة ،كدار كحبػة
اذليؿ بريكت ،دط1429 ،ه ػ2008 -ـ.
 ا ػػاي ابػػن احلارػػس ،عثمػػاف بػػن عمػػر بػػن ال بكػػر مجػػاؿ الػػاين ابػػن احلارػػس ،ت ػ  :ءخػػر صػػاح
و ماف اارة ،دار عمار ،األردف ،دار ا

 ،بريكت دط 1409 ،هػ  1989 -ـ.
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 ا ػػاي ال ػ ب ع النهػػل كال غػػة كاحلػػاي كالفق ػ  ،عبػػا الر ػػاف بػػن عبػػا ان ال القاوػػم ال ػ ب
ت  :زلما يبراه م البنا ،نشر طباة ال اادة ،ااف ا ا اهر ،دط ،دت.
 األ ثاؿ ،زيا بن عبا ان بن الد ابل اخلري اذلامشب ،دار واا الاين ،د شق ،ط1423 ،1هػػ.
 ينبػػا الػػركاة ع ػػد انبػػا النهػػاة ،مجػػاؿ الػػاين ابػػل احل ػػن ع ػػب بػػن يلوػػ .القفطػػب ،ت ػ  :زلمػػا ابػػل
الفض يبراه م ،دار الفكر الارل ،القاهرة ،ك ؤو ة الكحس الثقاء ة ،بػريكت ،ط 1406 ،1ه ػ -
1982ـ.
 اإلنصػػاؼ ع ػػا اخلػػيؼ بػػن النهػػلين :البصػرين كالكػػلء ن ،عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا بػػن عب ػػا
ان اب ػػل الربي ػػات ،يم ػػاؿ ال ػػاين األنب ػػارم كهبا شػ ػ االنحصػ ػاؼ حمل ػػب ال ػػاين عب ػػا احلم ػػا ،ادلكحب ػػة
الاصرية ،ص اا بريكت ،لبناف ،دط1433 ،ه ػ2012-ـ.
 األمنلذج ع النهل ،زلملد بن عمر المسلشرم ،الف ،الـ ،ط1420 ،1ه ػ1999-ـ.
 ان ػلار الحنمي ػ كاو ػرار الح كي ػ  ،ناصػػر الػػاين عبػػا ان بػػن عمػػر بػػن زلمػػا الش ػريازم الب ضػػاكم ،ت ػ :
زلما عبا الر ن ادلرعش ب ،دار يح ا الرتاث الارل ،بريكت ،ط 1418 ،1هػ.

 اكةػ ادل ػػال يف الف ػػة ابػػن الػ  ،عبػػا ان بػػن يلوػػ .بػػن ا ػػا ،ابػػل زلمػػا ،مجػػاؿ الػػاين ،ابػػن
هشاـ ،ت  :يلو .الش خ زلما البقاعب ،دار الفكر ل طباعة كالنشر كالحلزيع ،ال.ـ ،دط ،دت.
 اإليضػػاح ع ع ػػلـ البي ػػة ،زلمػػا بػػن عبػػا الػػر ن رػػيؿ الػػاين القػػمكي  ،ت ػ  :زلمػػا عبػػا ادلػػنام
أفارب ،دار ا  ،بريكت ،ط ،3دت.
 البه ال غلم عنا الارب ،ا ا سلحار عمر ،عا الكحس ،القاهرة ،ط2003 ،8ـ.
 البه ػ ػ النهػ ػػلم عنػ ػػا األص ػ ػلل ن ،صػ ػػطفد مجػ ػػاؿ الػ ػػاين ،نشػ ػػلرات دار اذلآػ ػػرة ،يي ػ ػراف ،ط2
1405ه ػػ.
 البهػػر احملػ أ ع اصػػلؿ الفقػ  ،بػػار الػػاين زلمػػا بػػن هبػػادر بػػن عبػػا ان المريشػػب ،تػ  :عبػػا القػػادر
عبػػا ان أ ػػ .الاػػاا ،كعمػػر وػ ماف األ ػػقر ،عبػػا ال ػػحار عبػػا الكػػرمي ابػػل ػػاة ،نشػػلرات كزارة
الشؤكف اإلوي ة كاألك اؼ ،الكليت ،ط1413 ،2ه ػ1992 -ـ.
 البهػر احملػ أ ع الحف ػػري ،زلمػا بػػن يلوػ .بػن ع ػػب بػن ح ػػاف اثػري الػاين األنال ػػب ،تػ  :صػػا ب
زلما مج  ،دار الفكر ،بريكت ،لبناف ،دط 1420 ،هػ.
 بااية اجملح ا كهناية ادلقحصػا ،زلمػا بػن ا ػا بػن ر ػا القػر ي الشػ ري بػابن ر ػا احلف ػا ابػل اللل ػا
دار احلاي  ،القاهرة ،دط1425 ،هػ  2004 -ـ.
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 باا ع الحف ري ،ا ا ع دلػا ء ػر اإل ػاـ ابػن القػ م ،مجػع ي ػرل ال ػ ا زلمػا ،راراػة كتن ػ ق صػاح
ا ا الشا ب ،دار ابن ا لزرم ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،دط ،دت.
 الباكر الماهرة ع القرا ات الاشر ادلحلاترة ،ن ريقب الشا ب ة كالارة ،عبػا الفحػاح القاةػب ،كحبػة
انس بن ال  ،كة ادلكر ة ،ط1423 ،1ه ػ2002-ـ.
 الب ػػايع ع ع ػػم الارب ػػة ،ادلب ػػارؾ ب ػػن زلم ػػا رل ػػا ال ػػاين ب ػػن االث ػػري ،تػ ػ  :ءحه ػػب ا ػػا ع ػػب ال ػػاين
نشلرات را اة اـ القرل ،كة ادلكر ة ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط1420 ،1هػػ.

 ابل الربيات ابن األنبػارم كدراوػات النهليػة ،ءاةػ صػاح ال ػا را ب ،دار ابػن يثػري ،بػريكت ،لبنػاف
ط1437 ،1ه ػ2016 -ـ.
 الربهػػاف ع ع ػػلـ القػػرآف ،بػػار الػػاين زلمػػا بػػن عبػػا ان بػػن هبػػادر المريشػػب ،تػ  :زلمػػا ابػػل الفضػ
يب ػ ػراه م ،دار يح ػ ػػا الكحػ ػػس الارب ػ ػػة ع ػ ػػد البػ ػػال احل ػ ػػي ك ػ ػػريا  ،القػ ػػاهرة ،ط 1376 ،1هػ ػ ػ
1957ـ.
 بغ ػػة اللعػػاة ع بقػػات ال غػػلين كالنهػػاة ،عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر ،رػػيؿ الػػاين ال ػ ل ب ،ت ػ :
زلما ابل الفض يبراه م ،ادلكحبة الاصرية ،ص اا بريكت ،دط ،دت.
 الب ػػاف ع ريػػس يع ػراب القػػرآف ،عبػػا الر ػػاف بػػن زلمػػا يمػػاؿ الػػاين ابػػن األنبػػارم ،ت ػ  :ػ عبػػا
احلم ػػا ػ ػ  ،اذل ئ ػػة ادلصػ ػرية الاا ػػة ل كح ػػاب ،دط1400 ،هػ ػ ػ2007 ،ـ .ك با ػػة كحب ػػة اتداب
بالقاهرة ،ت  :رلدة ربكؾ زلما ،ط1428 ،1ه ػ2007-ـ.
ػرزاؽ احل ػ ػ ادل ّق ػػس رتض ػػد
زلم ػػا ب ػػن عب ػػا ال ػ ّ
زلم ػػا ب ػػن ّ
 ت ػػاج الا ػػركس ػػن رػ ػلاهر الق ػػا لسّ ،
المب ػػام ،تػ ػ  :رلملع ػػة ػػن احملق ق ػػن ،نش ػػلرات اجمل ػػس ال ػػل ل ثقاء ػػة كالفن ػػلف كاتداب ،دكل ػػة
َّ
الكليت ،ط1385 ،1ه ػ1965 -ـ.
 تاريخ آداب ال غة الارب ة ،رررب زيااف ،دار الفكر ،بريكت لبناف ،ط1416 ،1ه ػ1996-ـ.
 ت ػػاريخ األدب الا ػػرل الاص ػػر الاباو ػػب األكؿ ،ػػل ب ةػ ػ  ،.دار ادلا ػػارؼ ،الق ػػاهرة ،ص ػػر ،ط6
دت.
 تػػاريخ اإلوػػيـ َكَكء ػػات ادلشػػاهري َكاألعػػيـ ،زلمػػا بػػن ا ػػا بػػن عثمػػاف :مشػػس الػػاين الػ هي ،تػ :
علاد اركؼ ،دار الغرب اإلوي ب ،بريكت ،ط 2003 ،1ـ.
بشار ّ

 تػػاريخ الق ػرا ات ع ادلشػػرؽ كادلغػػرب ،زلمػػا ادلخحػػار كلػػا ابػّػا  ،نشػػلرات ادلنؤمػػة اإلوػػي ة ل رتب ػػة
كالا لـ كالثقاءة ،يي كلا1422 ،ه ػ2001 -ـ.
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 تػػاريخ القػػرآف الكػػرمي ،زلمػػا وػػا زل ػػن ،طبػػلع ةػػمن و ػػة يحػػس دعػػلة احلػػق ،و ػ ة ػ رية
دار األصف اا ل طباعة ،راة ،دط ،ال نة الثان ة1402 ،هػ ػ.
 تاريخ ادلصه .الشري ،.عبا الفحاح القاةب ،كحبة ا نام ،صر ،دط ،دت.
 تاريخ اينة ال يـ ،كاأبار ُزلَاِّث ا كذير ُطَّ ِاهنا الا ما ن ػري اه ػا ككاردي ػا ،ادلاػركؼ بحػاريخ
بغااد ،ا ا بن ع ب بن ثابػت ابػل بكػر اخلط ػس البغػاادم ،تػ  :بشػار عػلاد اػركؼ ،دار الغػرب
اإلوي ب ،بريكت ،لبناف ،ط1422 ،1هػ  2002 -ـ.
 ت كيػ شػػك القػػرآف ،عبػػا ان بػػن ػ م بػػن ح بػػة الػػاينلرم ،تػ  :ال ػ ا ا ػػا صػػقر ،دار الػرتاث
القاهرة ،ط 1393 ،2ه ػ1973 -ـ.
 الحبصػػرة ع اصػػلؿ الفق ػ  ،يب ػراه م بػػن ع ػػب بػػن يلوػػ .ابػػل يوػػهاؽ الش ػريازم ،ت ػ  :زلمػػا ح ػػن
ه حل ،دار الفكر ،د شق ،ولرية ،ط.1980 ،1
 الحب ػػاف ع يع ػراب القػػرآف ،عبػػا ان بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا الاكػػربم ،ت ػ  :ع ػػب زلمػػا
البآاكم ،طباة ع د البال احل ي ك ريا ال.ـ ،دط ،دت.
 الحب ػػن عػػن ػ اهس النهػػلين البص ػرين كالكػػلء ن ،عبػػا ان بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا
الاكربم ،ت  :عبا الر ن الاث من ،دار الغرب اإلوي ب ،ط 1406 ،1هػ 1986 -ـ.
 الحهرير كالحنلير ،زلما الطاهر بن عا لر ،الاار الحلن ة ل نشر ،تلنس ،دط 1984 ،هػ.

 خت ػ ػ ص الشػ ػلاها كت خػ ػ ص الفلا ػػا ،عب ػػا ان ب ػػن يلو ػػ .مج ػػاؿ ال ػػاين ب ػػن هش ػػاـ ،تػ ػ  :عب ػػاس
صطفد الصاحلب ،دار الكحاب الارل ،ط 1406 ،1هػ 1986 -ـ.
 الح يرة احلماكن ة ،زلما بن احل ن ابن اكف ،هبا الػاين البغػاادم ،تػ  :يح ػاف عبػاس ،كبكػر
عباس ،دار صادر ،بريكت ،ط1996 ،1ـ.
 الح ػ ي كالحكم ػ ع ػػرح يحػػاب الح ػ  ،،زلمػػا بػػن يلوػػ .اثػػري الػػاين ،ابػػل ح ػػاف األنال ػػب
ت  :ح ن هنااكم ،دار الق م ،د شق ،كدار ينلز ي ب ا ،ط ،1دت.
 الرتاي ػػس النهليػ ػػة كو ػ ػ ا انا ادلخح ف ػػة عن ػػا اإل ػػاـ عب ػػا الق ػػاهر ا رر ػػاا ،ص ػػاح ب ا ػػا ،دي ػ ػلاف
ادلطبلعات ا ا ا ة ،بن عكنلف ،ا ما ر ،دط1994 ،ـ.
 الح ػ لا ػػلـ الحنمي ػ  ،زلمػػا بػػن ا ػػا ،ابػػن رػػمم الك ػػي الغرنػػا ب ابػػل القاوػػم ،ت ػ  :عبػػا ان
اخلالام ،رية دار األر م بن ال األر م ،بريكت ،ط 1416 ،1هػ.
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 تاري ػ ػػ .الاارو ػ ػػن ن ػ ػػاه ادلف ػ ػ ػرين ،ص ػ ػػيح عب ػ ػػا الفح ػ ػػاح اخلال ػ ػػام ،دار الق ػ ػػم ،د ش ػ ػػق ،ط5
1433ه ػ2012-ـ.
الفلا ا ،زلما بار الاين بن ال بكر بن عمر الػا ا
 تا ق الفرا ا ع د ت
عبا الر ن ادلفال ،ال.ف ،ال.ـ ،ط  1403 ،1هػ  1983 -ـ.

 ،تػ  :زلمػا بػن

 الحف ػري الب ػ أ ،ع ػب بػن ا ػػا ابػل احل ػن اللاحػام ،نشػػلرات :عمػادة البهػ الا مػب ،را اػػة
اإل اـ زلما بن والد اإلوي ة ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط 1430 ،1هػ.
 تف ػػري القػػرآف احلك ػ م ادلش ػ لر بػ ػ ػ :تف ػػري ادلنػػار ،زلمػػا ر ػ ا بػػن ع ػػب رةػػا ،دار ادلنػػار ،القػػاهرة
ط1990 ،2ـ.
 تف ري القرآف الاؤ م ،ادلاركؼ بحف ري ابن يثػري ،يلاع ػ بػن عمػر بػن يثػري ،تػ  :وػا ب بػن زلمػا
وي ة ،دار بة ل نشر كالحلزيع ،الـ ،ط1420 ،2هػ  1999 -ـ.
 تف ػػري ادلرا ػػب ،ا ػػا بػػن صػػطفد ادلرا ػػب ،ػػرية كحبػػة ك طباػػة صػػطفد البػػا احل ػػي كاكالد
صر ،ط 1365 ،1ه ػ1946 -ـ.

 تف ػػري حػػاا ق الػػركح كالريبػػاف ع ركال ع ػػلـ القػػرآف ،زلمػػا األ ػػن بػػن عبػػا ان األر ػػب ،راراػػة
ها ػػم زلمػػا ع ػػب بػػن ح ػػن ػػام ،دار ػػلؽ النآػػاة ،بػػريكت – لبنػػاف ،ط 1421 ،1هػ ػ -
 2001ـ.
 الحف ري كادلف ركف ،زلما ال ػ ا ح ػن الػ هي ،كحبػة كهبػة ،القػاهرة ،مج لريػة صػر الارب ػة ،دط
دت.
بلوب ،ت  :أ زل ب الػاين
 تقلمي األدلة ع اصلؿ الفق  ،عبا ان بن عمر بن ع د ابل زيا ال ّا ّ
ادل س ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط1421 ،1هػ 2001 -ـ.
 تقػ ػػلمي الفكػ ػػر النهػ ػػلم ،ع ػ ػػب ابػ ػػل ادلكػ ػػارـ ،دار ريػ ػػس ل طباعػ ػػة كالنشػ ػػر كالحلزيػ ػػع ،القػ ػػاهرة ،دط
2005ـ.
 ناءت الفيوفة ،زلما بن زلما الغماي ،ابل حا ا ،ت  :وػ ماف دن ػا ،دار ادلاػارؼ ،صػر ،ط4
دت.
 ن ػ يس ال غػػة ،زلمػػا بػػن ا ػػا بػػن األزهػػرم اذلػػركم ،ت ػ  :زلمػػا عػػلض رعػػس ،دار يح ػػا ال ػرتاث
الارل ،بريكت ،لبناف ،ط2001 ،1ـ.
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 الحلر ػ البي ػػب ل قػرا ات القرآن ػػة ،ا ػػا وػػاا زلمػػا ،كحبػػة اتداب ،القػػاهرة ،ط1430 ،4هػ ػ-
2009ـ.
 تلر ال مع ،ا ا بن احل ن بن اخلباز ،ت  :ءايم زيػب زلمػا ديػاب ،دار ال ػيـ ل طباعػة كالنشػر
كالحلزيع كالرتمجة ،مج لرية صر الارب ة ،ط 1428 ،2هػ  2007 -ـ.
 الحلر النهلم كالصرع ل قرا ات القرآن ة عنا ال ع ب الفاروػب ع يحابػ  :احلآػة ل قػرا ات ال ػبع
وهر ولي م راةب ،دار ب ن ة ل نشر كالحلزيع ،صر ،دط1429 ،هػ ػ 2008 -ـ.
 الحل ػػ .ع ػػد مػػات الحاػػاري ،.زلمػػا عبػػا الػػراكؼ بػػن تػػاج الاػػارءن ،زيػػن الػػاين ،عػػا الكحػػس
القاهرة ،ط1410 ،1هػ1990-ـ.
 الحلهم عنا النهاة ،عبا ان راد الكرمي ،كحبة اتداب ،القاهرة ،ط1422 ،1ه ػ ػ2001 -ـ.
 ثلرة الاق دراوة ء ف ة ع ءكر احملة بغااد ،عبا ال حار عم الػاين الػراكم ،دار الشػؤكف الثقاء ػة
الاا ة ،بغااد الاراؽ ،ط1986 ،2ـ.
 رػػا ع الب ػػاف ع الق ػرا ات ال ػػبع ،عثمػػاف بػػن وػػا ا ابػػل عمػػرك الػػااا ،نشػػلرات را اػػة الشػػار ة
اإل ارات الارب ة ادلحهاة ،ط1428 ،1هػ ػ 2007 -ـ.
 را ع الب اف ع ت كي القرآف ،زلما بن رريػر بػن يميػا بػن يثػري بػن الػس ابػل رافػر الطػربم ،تػ :
ا ا زلما اير ،ؤو ة الروالة ،الـ ،ط 1420 ،1هػ  2000 -ـ.
 را ع الا لـ ع اصػطيحات الفنػلف ادل ػمد :دوػحلر الا مػا  ،القاةػب عبػا النػي بػن عبػا الروػلؿ
األ ػػا نكػػرم ،عػػرب عبارات ػ الفارو ػ ة ،:ح ػػن هػػاا ءهػػص ،دار الكحػػس الا م ػػة ،لبنػػاف بػػريكت
ط1421 ،1هػ 2000 -ـ.

 ا ػػا ع ألحكػػاـ القػػرآف ،زلمػػا بػػن ا ػػا بػػن ال بكػػر بػػن ءػػرح مشػػس الػػاين القػػر ي ،ت ػ  :ا ػػا
الربدكا كيبراه م ا ف  ،دار الكحس ادلصرية ،القاهرة ،ط1384 ،2هػ 1964 -ـ.
 ا ػػا ع لشػػاس اإل ػػاف ،ا ػػا بػػن احل ػػن بػػن ع ػػب ابػػل بكػػر الب قػػب ،تػ  :عبػػا الا ػػب عبػػا احلم ػػا
حا ػػا ،كحب ػػة الر ػػا ل نش ػػر كالحلزي ػػع ،الري ػػاض ،ادلم ك ػػة الارب ػػة ال ػػالدية ،ط 1423 ،1ه ػ ػ -
 2003ـ.
 ا اكؿ ع يعراب القرآف الكرمي كصرء كب ان  ،زلملد بن عبا الرح م صاع ،دار الر ا ،د شق -
ؤو ة اإل اف ،بريكت ،ط 1418 ،4هػ.
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 مج ػػرة ال غػػة ،زلمػػا بػػن احل ػػن بػػن دريػػا ابػػل بكػػر األزدم ،ت ػ  :ر ػػمم نػػري با بكػػب ،دار الا ػػم
ل ميين ،بريكت لبناف ،ط1987 ،1ـ.
 ا الااا ع حركؼ ادلااا ،بار الاين ح ن بن اوم بن عبا ان بن ع ّب ادلػرادم ،تػ  :ءخػر
ال ػ ػػاين ب ػ ػػاكة ،زلم ػ ػػا ن ػ ػػامي ءاةػ ػ ػ  ،دار الكح ػ ػػس الا م ػ ػػة ،ب ػ ػػريكت ،لبن ػ ػػاف ،ط 1413 ،1ه ػ ػ ػ -
1992ـ.
 ا لان ػػس الص ػػلت ة ع يح ػػس االححآ ػػاج ل قػ ػرا ات ،عب ػػا الب ػػايع النريب ػػاا ،دار الغلث ػػاد ل اراو ػػات
القرآن ة ،د شق ،ط1427 ،1هػ 2006 -ـ.
ِ
الر ِ
ض ػػا ِكم ،الْم ػ َّػماةِ :عنَاي ػةُ ال َق ِ
الش ػ ِ
اة ػػد َعَػػد ت ْف ػ ِري
اة ػػد كيِ َفاي ػةُ َّ
اب َعَػػد ت ْف ػ ِري البَ َ
َ حا ػ ةُ ِّ َ
َُ
ضاكم ،اب الاين ا ا بن زلما ،دار صادر ،بريكت ،دط ،دت.
البَ َ
 حا ػ ة الصػػباف ع ػػد ػػرح األمشػػلا أللف ػػة ابػػن ال ػ  ،زلمػػا بػػن ع ػػب الصػػباف ابػػل الارءػػاف ،دار
الكحس الا م ة بريكت ،لبناف ،ط 1417 ،1هػ 1997-ـ.
 حا ة الاطار ع د رح ا يؿ احمل ب ع د مجع ا لا ع ،ح ػن بػن زلمػا بػن زلمػلد الاطػار ،دار
الكحس الا م ة ،ال.ـ ،دط ،دت.
 حآػػة الق ػرا ات ،عبػػا الر ػػاف بػػن زلمػػا بػػن زصل ػػة ،ت ػ  :وػػا ا األءغػػاا ،ؤو ػػة الروػػالة ،بػػريكت
ط1418 ،5ه ػ1997 -ـ.
 احلآة ع القػرا ات ال ػبع ،احل ػن بػن ا ػا ابػل عبػا ان بػن أالليػ  ،عبػا الاػاؿ وػا كػرـ ،دار
الشركؽ ،بريكت ،ط 1401 ،4هػ.
 احلآة ل قرا ال باة ،احل ػن بػن ا ػا بػن عبػا الغفػار ابػل ع ػب الفارو ّػب ،تػ  :بػار الػاين ػلرب

كبشري رلجيال ،دار ادل لف ل رتاث د شق ،بريكت ،ط 1413 ،2هػ 1993 -ـ.
 احلػاكد األن قػة كالحاريفػات الا قػة ،زيريػا بػن زلمػا بػن ا ػا ابػل يبػك ال ػن كب ،تػ  :ػازف ادلبػػارؾ
دار الفكر ادلااصر ،بريكت ،لبناف ،ط1411 ،1هػ ػ1991 -ـ.
 احلػػاكد ع األصػػلؿ طبػػلع ػػع :اإل ػػارة ع اصػػلؿ الفقػ  ،وػ ماف بػػن أ ػػ .بػػن وػػاا ابػػل اللل ػػا
الب ػػارب ،تػ ػ  :زلم ػػا ح ػػن يلاع ػ  ،دار الكح ػػس الا م ػػة ،ب ػػريكت ،لبن ػػاف ،ط 1424 ،1ه ػ ػ -
 2003ـ.
 حػػركؼ ادلاػػاا كالصػػفات ،عبػػا الػػر ن بػػن يوػػهاؽ ابػػل القاوػػم المرػػارب ،تػ  :ع ػػب تلء ػػق احلمػػا
ؤو ة الروالة ،بريكت ،ط1984 ،1ـ.
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 احل ػلاف ،عمػػرك بػػن حبػػر بػػن زلبػػلب ،ابػػل عثمػػاف ،ا ػػاح  ،دار الكحػػس الا م ػػة – بػػريكت ،لبنػػاف
ط 1424 ،2هػ.
 أمانػػة األدب كلػػس لبػػاب ل ػػاف الاػػرب ،عبػػا القػػادر بػػن عمػػر البغػػاادم ،ت ػ  :عبػػا ال ػػيـ زلمػػا
هاركف ،كحبة اخلاصلب ،القاهرة ،ط 1418 ،4هػ 1997 -ـ.
 اخلص ػػا ص ،عثم ػػاف ب ػػن ر ػ اب ػػل الف ػػح  ،اذل ئ ػػة ادلص ػرية الاا ػػة ل كح ػػاب ،ط ،4دت ،ك با ػػة دار
الكحس ادلصرية ،ت  :زلما ع ب النآار ،دط 1376 ،ه ػ1957 ،ـ.
 الار الفريا كب ت القص ا ،زلما بن ايا ر ادل حاصػمب ،تػ  :يا ػ وػ ماف ا بػلرم ،دار الكحػس
الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1436 ،1هػ  2015 -ـ.
 الػار ادلصػػلف ع ع ػػلـ الكحػاب ادلكنػػلف ،ا ػػا بػػن يلوػ .بػػن عبػػا الػاا م ادلاػػركؼ بال ػػمن احل ػػي
ابل الاباس ،ت  :ا ا زلما اخلراط ،دار الق م ،د شق ،دط ،دت.
 الػػار ادلنثػػلر ،ع الحف ػػري بادل ػ ثلر ،عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر ،رػػيؿ الػػاين ال ػ ل ب ،دار الفكػػر
بريكت ،دط ،دت.

 دراوػػات ع الارب ػػة كتار ػػا ،زلمػػا اخلضػػر ح ػػن ،ادلكحػػس اإلوػػي ب ،د شػػق ،كحبػػة دار الفػػح
د شق ،ط1380 ،2ه ػ1960 ،ـ.
 دراو ػ ػػات ع ءق ػ ػ ػ ال غ ػ ػػة ،ص ػ ػػبهب الص ػ ػػاح ،دار الا ػ ػػم ل ميي ػ ػػن ،ب ػ ػػريكت ،ط1379 ،3ه ػ ػ ػ -
1960ـ.دط ،دت.
 دراوات ألو لب القرآف الكرمي ،زلما عبا اخلالق عض مة ،دار احلاي  ،القاهرة ،دط ،دت.
 داللة األلفاظ ،يبراه م ان س ،كحبة األصل ل ادلصرية ،القاهرة ،ط1963 ،2ـ.
 دال ػ اإلعآػػاز ع ع ػػم ادلاػػاا ،ابػػل بكػػر عبػػا القػػاهر بػػن عبػػا الػػر ن ا ررػػاا ،تػ  :عبػػا احلم ػػا
هنااكم ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط1422 ،1هػ  2001 -ـ.
 دل احلرياف ع د لرد الؤمآف ع ءػ الروػم كالضػبأ ،يبػراه م بػن ا ػا بػن وػ ماف ادلػار  ،دار
احلاي  ،القاهرة ،دط ،دت.
 دي ػلاف ال األوػػلد الػػااي ،صػػناة ال وػػا ا احل ػػن ال ػػكرم ،ت ػ  :زلمػػا ح ػػن آؿ ياوػػن ،دار
ك كحبة اذليؿ ،بريكت ،لبناف ،ط1418 ،2هػ ػ1998 -ـ.
 ديػ ػ ػلاف األعش ػ ػػد الكب ػ ػػري م ػ ػػلف ب ػ ػػن ػ ػ ػ س ،ػ ػػرح كتا ػ ػػق ،ـ .زلم ػ ػػا ح ػ ػػن ،كحب ػ ػػة اتداب
با ما مات ،دط ،دت.
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 دي ػلاف الاآ ػػاج بركاي ػػة عب ػػا ادل ػ األص ػػماب ك ػػرح  ،ت ػ  :عب ػػا احلف ػ

ال ػػطب ،كحب ػػة ا ػػس

د شق ،دط ،دت.
 ديلاف ادلحني ،دار بريكت ل طباعة كالنشر ،دط1403 ،ه ػ1983 -ـ.
 ديلاف النابغة ال ب اا ،ت  :زلما ابل الفض يبراه م ،دار ادلاارؼ ،القاهرة ،ط ،2دت.
 ديػ ػلاف ا ػ ػ ِر القػ ػ س ،ا ْ ػ ُػرُا ال َقػ ػْس ب ػػن حآ ػػر ب ػػن احل ػػارث الكن ػػام ،مج ػػع كعناي ػػة :عب ػػا ال ػػر ن
ادلصطاكم ،دار ادلارءة ،بريكت ،ط 1425 ،2هػ  2004 -ـ.
 ديلاف ررير ،دار بريكت ل طباعة كالنشر ،بريكت ،دط1406 ،ه ػ1986 -ـ.

 ديػلاف زهػػري ابػػن ال وػ مد بشػػرح كتقػػامي ع ػػب ح ػػن ءػػاعلر ،دار الكحػػس الا م ػػة ،بػػريكت ،لبنػػاف
ط1408 ،1ه ػ1988 -ـ.
 دي ػلاف عم ػػرك اب ػػن ي ث ػػلـ ،مج ػػع كحتق ػػق ك ػػرح :ي ػ ب ػػايع ياق ػػلب ،دار الكح ػػاب الا ػػرل ،ب ػػريكت
ط1411 ،1ه ػ1991 -ـ.
 روم ادلصه .دراوة لغلية تار ة ،ا اكرم احلما ،نشر ال آنة الل ن ة ليححفاؿ ط ع القرف
اخلا س عشر اذلآرم ،ا م لرية الارا ة ،ط1402 ،1ه ػ1982 -ـ.
 روػػم ادلصػػه .كةػػبط بػػن الحل ػػ .كاالصػػطيحات احلايثػػة ،ػػاباف زلمػػا يلاع ػ  ،دار ال ػػيـ
ل طباعة كالنشر ،ال.ـ ،ط ،2دت.
 رو ػػم ادلص ػػه .كنقط ػ  ،عب ػػا احل ػػب ح ػػن الفر ػػاكم ،ؤو ػػة الري ػػاف ،ب ػػريكت ،لبن ػػاف ،كدار ن ػػلر
ادلكحبات ،راة ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط1425 ،1ه ػ2004 -ـ.
 ركا ػع الب ػػاف تف ػػري آيػػات األحكػػاـ ،زلمػػا ع ػب الصػػابلا ،كحبػػة الغػماي ،د شػػق ،ؤو ػػة ناهػ
الارءاف ،بريكت ،ط 1400 ،3هػ  1980 -ـ.
ػ اب ال ػػاين
 ركح ادلاػػاا ع تف ػػري القػػرآف الاؤ ػ م كال ػػبع ادلثػػاا ،زلمػػلد ب ػػن عبػػا ان احل ػ
األللوب ،ت  :ع ب عبا البارم عط ة ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط 1415 ،1هػػ.
 زاد ادل ري ع ع م الحف ري ،عبا الػر ن بػن ع ػب بػن زلمػا ابػل الفػرج ابػن ا ػلزم ،تػ  :عبػا الػرزاؽ
ادل ام ،دار الكحاب الارل ،بريكت ،ط 1422 ،1هػ.
 وػػب ال ػػيـ ػػرح ب ػػلغ ادل ػراـ ،زلمػػا بػػن يلاع ػ بػػن صػػيح الصػػنااا ،دار احلػػاي  ،الـ ،دط
دت.
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 ور صناعة اإلعراب ،عثماف بن ر ابل الفح  ،ت  :زلما ح ن يلاع  ،كا ػا ر ػام ػهات
عا ر ،دار الكحس الا م ة بريكت ،لبناف ،ط1421 ،1هػ2000 -ـ.
 وػراج القػػار ادلبحػام كتػ يار ادلقػر ادلنح ػػب ،ع ػب بػػن عثمػاف بػػن زلمػا ابػػل القاوػم ادلاػػركؼ بػػابن
القاص  ،طباة صطفد البال احل ي ،صر ،ط 1373 ،2هػ  1954 -ـ.
 لري الطالبن ع روػم كةػبأ الكحػاب ادلبػن ،ع ػب زلمػا الضػباع ،كحبػة عبػا احلم ػا ا ػا حنفػب
صر ،ط ،1دت.

 وػػنن ابػػن ارػ  ،زلمػػا بػػن يميػػا القػػمكي ابػػل عبػػا ان ادلاػػركؼ بػػابن ارػػة ،تػ  :ػػا س األرنػػؤكط
كآأركف ،دار الروالة الاادل ة ،د شق ،ط 1430 ،1هػ 2009 -ـ.
 وػنن ال داكد ،وػ ماف بػػن األ ػا بػن يوػػهاؽ بػن بشػري ابػػل داكد ،تػ  :زلمػا زل ػػب الػاين عبػػا
احلم ا ،ادلكحبة الاصرية ،ص اا ،بريكت ،دط ،دت.
 ونن الرت م ،زلما بن ع د ابل ع د الرت م ،ت  :ا ا زلما اير كآأػركف ،ػرية كحبػة
ك طباة صطفد البال احل ي ،صر ،ط 1395 ،2هػ 1975 -ـ.
 وػػنن الػػاار ط  ،ع ػػب بػػن عمػػر بػػن ا ػػا بػػن ػػام ابػػل احل ػػن الػػاار ط  ،تػ  :ػػا س األرنػػؤكط
كآأركف ،ؤو ة الروالة ،بريكت ،لبناف ،ط 1424 ،1هػ 2004 -ـ.
 ال ػػنن الكػػربل ،ا ػػا بػػن احل ػػن بػػن ع ػػب ابػػل بكػػر الب قػػب ،ت ػ  :زلمػػا عبػػا القػػادر عطػػا ،دار
الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1424 ،3هػ  2003 -ـ.
 ال رية النبلية ،يلاع بن عمر بن يثري ابل الفاا  ،ت  :صطفد عبا اللاحا ،دار ادلارءة ل طباعة
كالنشر كالحلزيع ،بريكت ،لبناف ،دط 1395 ،هػ 1976 -ـ.
 الشػاها كاصػػلؿ النهػل ع يحػػاب وػ بلي  ،أاجيػػة احلػايثب ،طبلعػػات را اػة الكليػػت ،ر ػػم37 :
دط1394 ،ق1974-ـ.
 ػػرح ابػػن النػػا م ع ػػد الف ػػة ابػػن الػ  ،بػػار الػػاين زلمػػا ابػػن مجػػاؿ الػػاين زلمػػا بػػن الػ  ،تػ :
زلما باو ع لف ال لد ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط 1420 ،1هػ  2000 -ـ.
 ػػرح ابػػن عق ػ ع ػػد الف ػػة ابػػن ال ػ  ،عبػػا ان بػػن عبػػا الػػر ن ابػػن عق ػ  ،حبا ػ ة :زلمػػا زل ػػب
الاين عبا احلم ا ،دار الرتاث ،القاهرة ،دار صر ل طباعة ،ط 1400 ،20هػ 1980 -ـ.
 ػػرح ا ػػاار اذلػ ل ن ،صػػناة احل ػػن بػػن احل ػػن ال ػػكرم ابػػل وػػا ا ،تػ  :عبػػا ال ػػحار ا ػػا ءػراج
كحبة دار الاركبة ،القاهرة ،دط ،دت.
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ُمشػُػلا ،دار الكحػػس
 ػػرح األمشػػلا ع ػػد الف ػػة ابػػن ال ػ  ،ع ػػب بػػن زلمػػا بػػن ع ػػد نػػلر الػػاين األ ْ
الا م ة بريكت ،لبناف ،ط1419 ،1هػ1998 -ـ.

 رح األصلؿ اخلم ة القاةب عبا ا بار بػن ا ػا األوػا بػادم ،تػ  :عبػا الكػرمي عثمػاف ،كحبػة
كهبة ،القاهرة ،ط1416 ،3ه ػ1996-ـ.
الفلا ا ،زلمػا بػن يلوػ .بػن ا ػا ،ادلاػركؼ
 رح الح  ،ادل مد :دت ا القلاعا بشرح ت
بن ػػا ر ا ػ ػ  ،تػ ػ  :ع ػػب زلم ػػا ء ػػاأر كآأ ػػركف ،دار ال ػػيـ ل طباع ػػة كالنش ػػر كالحلزي ػػع كالرتمج ػػة
القاهرة ،مج لرية صر الارب ة ،ط 1428 ،1ق.
 ػػرح الحص ػري ع ػػد الحلة ػ اك الحص ػري ضػػملف الحلة ػ ع النهػػل ،ت ػ  :زلمػػا باو ػ ع ػػلف
ال ػ ػػلد ،أالػ ػػا بػ ػػن عبػ ػػا ان بػ ػػن ال بكػ ػػر األزهػ ػػرم ،دار الكحػ ػػس الا م ػ ػػة ،بػ ػػريكت ،لبنػ ػػاف ،ط1
1421هػ2000 -ـ.
 ػػرح ال ػػنة ،احل ػػن بػػن ػػالد ابػػل زلمػػا البغػػلم ،تػ  :ػػا س األرنػػؤكط كزلمػػا زهػػري الشػػاكي
ادلكحس اإلوي ب ،د شق ،بريكت ،ط1403 ،2هػ 1983 -ـ.
 ػػرح الكاء ػػة الشػػاء ة ،زلمػػا بػػن عبػػا ان ،مجػػاؿ الػػاين ابػػن الػ  ،تػ  :عبػػا ادلػػنام ا ػػا هريػػام
نشلرات را اة اـ القرل ،ريم البه الا مب كيح ا الرتاث اإلوي ب ي ة الشرياة كالاراوات
اإلوي ة ،كة ادلكر ة.ط ،1دت.
المْكَزا ،دار اح ا الرتاث الارل ،ال.ـ ،ط 1423 ،1ق-
 رح ادلا قات ال بع ،ح ن بن ا ا َّ
2002ـ.
 رح ادلفص  ،زلما بن ع ب بن يا ادلاركؼ بابن ياػ  ،تػ  :ي ػ بػايع ياقػلب ،دار الكحػس
الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1422 ،1هػ  2001 -ـ.
 رح ادلكلدم ع د األلف ة ع ع مب النهل كالصرؼ ،عبا الػر ن بػن ع ػب بػن صػاح ادلكػلدم ابػل
زيا ت  :عبا احلم ا هنااكم ،ادلكحبة الاصرية ،بريكت ،لبناف 1425 ،هػ 2005 -ـ.
 رح اذلااية ،ا ا بن عمار ابل الاباس ادل اكم ،تػ  :حػازـ وػا ا ح ػار ،كحبػة الر ػا ،الريػاض
ط1416 ،1ه ػ1995 ،ـ.
 ػػرح ت ػ الفلا ػػا ،زلمػػا بػػن عبػػا ان ،ابػػن الػ ابػػل عبػػا ان ،مجػػاؿ الػػاين ،تػ  :عبػػا الػػر ن
ال ػ ػ ا ،كزلم ػػا ب ػػاكم ادلخح ػػلف ،هآ ػػر ل طباع ػػة كالنش ػػر كالحلزي ػػع كاإلع ػػيف ،ط1410 ،1ه ػ ػ -
1990ـ.
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 ػػرح دي ػلاف ادلحنػػي ،عبػػا ان بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا الاكػػربم ،ت ػ  :صػػطفد ال ػػقا
يبراه م األب ارم ،عبا احلف

ي ،دار ادلارءة ،بريكت ،دط ،دت.

 ػػرح ػػاء ة ابػػن احلارػػس ،زلمػػا بػػن احل ػػن الرةػػب اإلو ػرتاباذم ،ػػع ػػرح ػلاها لابػػا القػػادر
البغاادم ،ت  :زلما نلر احل ن كآأركف ،دار الكحػس الا م ػة بػريكت ،لبنػاف ،دط 1395 ،ه ػ -
1975ـ.
 رح كر الػ هس ع ارءػة يػيـ الاػرب ،عبػا ان بػن يلوػ .بػن ا ػا مجػاؿ الػاين ،ابػن هشػاـ
ت  :عبا الغ الا ر ،الشرية ادلحهاة ل حلزيع ،ولريا ،دط ،دت.
ػلررم مشػػس الػػاين
 ػػرح ػ كر الػ هس ع ارءػػة يػػيـ الاػػرب ،زلمػػا بػػن عبػػا ادلػػنام بػػن زلمػػا ا َػ َ
تػ  :نػلاؼ بػػن رػما احلػػارثب ،نشػػلرات عمػػادة البهػ الا مػػب با ا اػػة اإلوػػي ة ،ادلاينػػة ادلنػػلرة
شل كة الارب ة ال الدية ،ط1423 ،1هػ2004-ـ.
 رح لاها ادلغ  ،عبا الر ن بن ال بكر ريؿ الاين ال ل ب ،ت  :زلما زلملد ،نة الرتاث
الارل ،دط 1386 ،هػ  1966 -ـ.
 ػػرح بػػة النشػػر ع القػرا ات الاشػػر ،زلمػػا ابػػل القاوػػم زلػػس الػػاين النُّػ َػليْرم ،دار الكحػػس الا م ػػة
بريكت ،ط 1424 ،1هػ  2003 -ـ.
 ػػرح طػػر النػػال كب ػ الصػػال ،عبػػا ان بػػن يلوػػ ،.مجػػاؿ الػػاين ،ابػػن هشػػاـ ،ت ػ  :زلمػػا زلػػك
الاين عبا احلم ا ،ادلكحبة الحآارية الكربل ،القاهرة ،ط1383 ،11هػػ.
 رح يحػاب وػ بلي  ،احل ػن بػن عبػا ان ابػل وػا ا ال ػرياع ،تػ  :ا ػا ح ػن ػاي كع ػب وػ ا
ع ب ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 2008 ،1ـ.
 الشار كالشارا  ،عبا ان بن

م بن ح بة الاينلرم ،دار احلاي  ،القاهرة ،دط1423 ،هػػ.

 ػلاها الشػار ع يحػػاب وػ بلي  ،أالػػا عبػا الكػرمي مجاػ  ،الػاار الشػػر ة صػر ،ط1409 ،2هػ ػ-
1989ـ.
 الشػ ػلاها القرآن ػػة ع يح ػػاب وػ ػ بلي ع ػػرض كتلر ػ ػ كتلث ػػق ،زلم ػػا يب ػراه م عب ػػادة ،كحب ػػة اتداب
القاهرة ،دط ،دت.
 الصػػاحي ع ءق ػ ال غػػة الارب ػػة ك ػػا ا كوػػنن الاػػرب ع يي ػػا ،ا ػػا بػػن ءػػارس بػػن زيريػػا ابػػل
احل ن ،ت  :ا ا ح ن ب

 ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط1418 ،1ه ػ1997 -ـ.

479

 الصػػهاح تػػاج ال غػػة كصػػهاح الارب ػػة ،يلاع ػ بػػن ػػاد ا ػػلهرم الفػػارال ،ت ػ  :ا ػػا عبػػا الغفػػلر
عطار ،دار الا م ل ميين ،بريكت ،لبناف ،ط 1407 ،4هػ  1987 -ـ.
 صه البخارم ،زلما بن يلاع البخارم ،ت  :زلما زهري بػن ناصػر الناصػر ،دار ػلؽ النآػاة
ن خة ،صلرة عن ال طان ة بإةاءة تر م زلما ءؤاد عبا البا ب ،ط1422 ،1هػ.
 الضػػبأ ادلصػػهفب ،نش ػ ت كتطػػلر  ،عبػػا الح ػلاب روػػب ح ػػن األيػػرت ،كحبػػة اتداب ،القػػاهرة
ط1429 ،1ه ػ2008 -ـ.
 ةهد اإلويـ ،ا ا ا ن ،اذل ئة ادلصرية الاا ة ل كحاب ،نشلرات كحبة األورة ،دط ،دت.

الشػ ْػار ،ع ػػب بػػن ػػؤ ن بػػن زلمػػا ،ادلاػػركؼ بػػابن عصػػفلر اإل ػػب ب ،ت ػ  :ال ػ ا يب ػراه م
 ة ػرا ر ِّ
زلما ،دار األنالس ل طباعة كالنشر كالحلزيع ،الـ ،ط1980 ،1ـ.
 ةلابأ ادلارءػة كاصػلؿ االوػحاالؿ كادلنػا رة ،عبػا الر ػاف ح ػن حبنكػة ادل ػااا ،دار الق ػم د شػق
ط1414 ،4هػ ػ1993 -ـ.
 بقات الشاءا ة الكربل ،عبا اللهاب بن تقػب الػاين ال ػبكب ،تػ  :زلمػلد زلمػا الطنػاحب كعبػا
الفحاح زلما احل ل ،هآر ل طباعة كالنشر كالحلزيع ،الـ ،ط1413 ،3هػػ.
 بقػػات الشػػاءا ة ،ابػػل بكػػر بػػن ا ػػا تقػػب الػػاين ،ادلاػػركؼ ب ػابن اةػػب ػ بة ،ت ػ  :احلػػاء عبػػا
الا م أاف ،عا الكحس ،بريكت ،ط 1407 ،1هػ.
 بقػػات ءهػػلؿ الشػػارا  ،زلمػػا بػػن وػ ّػيـ بػػن عب ػػا ان ا مهػػب ،ت ػ  :زلمػػلد زلمػػا ػػاير ،دار
ادلاا ،راة ،دط ،دت.
ػلم ،ادلكحبػػة الاص ػرية ،بػػريكت
 الط ػراز ألو ػرار البي ػػة كع ػػلـ حقػػا ق اإلعآػػاز ،يبػػك بػػن ػػمة الا ػ ّ
ط1423 ،1هػػ.
 ػػاهرة اجملػػاكرة ع الاراوػػات النهليػػة ك لا ا ػػا ع القػػرآف الكػػرمي ،ء مػػب ح ػػن النمػػر ،دار الثقاءػػة
ل نشر كالحلزيع ،القاهرة ،د ػ1985 ،ـ.
 ر اإلويـ ،ا ا ا ن ،نشر رية ي مات عرب ة ل رتمجػة كالنشػر ،القػاهرة ،مج لريػة صػر الارب ػة
دط2013 ،ـ.
 الارب ة دراوات ع ال غة كال آػات كاألوػال س ،يلهػاف ءػ  ،ترمجػة كتا قػات ر ضػاف عبػا الحػلاب
كحبة اخلاصلب ،صر ،دط1400 ،ه ػ1980-ـ.
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 الاق ػ كء ػػم القػػرآف ،احلػػارث بػػن اوػػا احملاوػػي ،دار الفكػػر ل طباعػػة كالنشػػر كالحلزيػػع ،ال.ـ ،ط1
1391ه ػ1971 -ـ.
 ع ػ النهػػل زلمػػا بػػن عبػػا ان بػػن الابػػاس ابػػل احل ػػن ،ادلاػػركؼ بػػابن الػػلراؽ ،ت ػ  :زلمػػلد راوػػم
الاركي  ،كحبة الر ا ،الرياض ،ال الدية ،ط1420 ،1ه ػ1999 -ـ.
 ع م اصلؿ الفق كأيصة تاريخ الحشريع ،عبا اللهػاب أػيؼ ،طباػة ادلػاا ،ادلؤو ػة ال ػالدية
صر ،دط ،دت.
 ع م الااللة ،ا ا سلحار عمر ،عا الكحس ،القاهرة ،ط1998 ،5ـ.

 ع ػػم الق ػرا ات :نش ػ ت  .ا ػلار  .اثػػر ع الا ػػلـ الشػػرع ة .نب ػ يب ػراه م آؿ يلاع ػ  ،كحبػػة الحلبػػة
الرياض ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط1421 ،1ه ػ2000 -ـ.
 ع م ال غة الارب ػة ،ػاأ تػار ب قػارف ع ةػل الحػاريخ كال غػات ال ػا ة ،زلمػلد ء مػد حآػازل
دار ريس ل طباعة كالنشر كالحلزيع ،ال.ـ ،دط ،دت.
 ع م ال غة قا ة ل قار الارل ،زلملد ال اراف ،دار الن ضة الارب ة ،بريكت ،دط ،دت.
ػرض كدراو ػػة ،ص ػػبهب الص ػػاح ،دار الا ػػم ل ميي ػػن ،ب ػػريكت ،لبن ػػاف
 ع ػػلـ احل ػػاي ك ص ػػط ه ع ػ ه
ط1984 ،15ـ.
 ابل ع ب الفاروػب ح اتػ ك كانحػ بػن ا مػة الحف ػري الارب ػة كآثػار ع القػرا ات كالنهػل ،عبػا الفحػاح
يلاع ػ ػ ػ ػ ي ،دار ادلطبلعػ ػػات احلايثػ ػػة ،رػ ػػاة ،ادلم كػ ػػة الارب ػ ػػة ال ػ ػػالدية ،ط1409 ،3ه ػ ػ ػ-
1989ـ.
 عمػػاة القػػارم ػػرح صػػه البخػػارم ،زلمػػلد بػػن ا ػػا بػػن لوػػد بػػار الػػاين الا ػػى ،دار يح ػػا
الرتاث الارل ،بريكت ،دط ،دت.
 الان ،اخل بن ا ا الفراه ام ،ابل عبا الر ن ،ت  :ػام ادلخمك ػب ،يبػراه م ال ػا را ب ،دار
ك كحبة اذليؿ ،ال.ـ ،دط ،دت.
 ايػػة الن ايػػة ع بقػػات الق ػرا  ،زلمػػا مشػػس الػػاين ابػػن ا ػػمرم ابػػل اخلػػري ،نشػػر :ج .برر رتاوػػر
كحبة ابن ت م ة ،ال.ـ ،دط1351 ،هػ.
النفع ع القرا ات ال بع ،ع ب بن زلما بن وا  ،ابل احل ن النػلرم الصفا ػب ،تػ  :ا ػا

زلملد عبا ال م ع ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1425 ،1هػ 2004 -ـ.
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 ءػػح البػػارم ػػرح صػػه البخػػارم ،ا ػػا بػػن ع ػػب بػػن حآػػر ابػػل الفض ػ الا ػػقيا ،دار ادلارءػػة
بريكت ،دط 1379 ،هػػ.
 ءح البا ب بشرح الف ة الارا ب ،زيريا بن زلمػا بػن زيريػا األنصػارم ،تػ  :عبػا ال ط ػ .مػ م ك ػاهر
الفه  ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط1422 ،1ه ػ2002 -ـ.
 ءػػح القػػاير ا ػػا ع بػػن ء ػ الركايػػة كالارايػػة ػػن ع ػػم الحف ػػري ،زلمػػا بػػن ع ػػب الشػػلياا ،دار ابػػن
يثري ،دار الك م الط س ،د شق ،بريكت ،ط 1414 ،1هػ.
 ءح رب الربية ع رح نؤم اتررك ة ،ا ا بن عمر بن
ادلكر ة ،ط 1431 ،1هػ  2010 -ـ.
 ءحلح الغ س ع الكش .عػن نػاع الريػس كهػل حا ػ ة الط ػي ع ػد الكشػاؼ ،احل ػن بػن عبػا ان
الط ي ،نشلرات را مة دل الاكل ة ل قرآف الكرمي ،ط 1434 ،1هػ  2013 -ـ.
 ال َفػػر ُؽ بػػن ِ
الفػ َػرِؽ ،عبػػا القػػاهر بػػن ػػاهر بػػن زلمػػا بػػن عبػػا ان البغػػاادم ،دار اتءػػاؽ ا ايػػاة
ْ
بريكت ،لبناف ،ط1977 ،3ـ.
ػاعا احلػاز ب ،كحبػة األوػام ،كػة

 ءضا الصهابة ،ا ا بن زلما بن حنب ابل عبا ان ،ت  :كصب ان زلما عبػاس ،ريػم البهػ
الا مػب كيح ػا الػرتاث اإلوػي ب ،را اػة اـ القػرل ،كػة ادلكر ػة ،ادلم كػة الارب ػة ال ػالدية ،ط1
1983 – 1403ـ.
 ءض االعحماؿ ،ك بقات ادلاحملة ،القاةػب عبػا ا بػار ،تػ  :ءػؤاد وػ ا ،الػاار الحلن ػ ة ل نشػر ،دط
دت.
 ءق ػ ػ ال غػ ػػة ،ع ػ ػػب عبػ ػػا اللاحػ ػػا كاع ،دار هنضػ ػػة صػ ػػر ل طباعػ ػػة كالنشػ ػػر كالحلزيػ ػػع ،القػ ػػاهرة ،ط3
2004ـ.
 الفق ػ ع ػػد ادل ػ اهس األرباػػة ،عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا عػػلض ا ميػػرم ،دار الكحػػس الا م ػػة ،بػػريكت
لبناف ،ط 1424 ،2هػ  2003 -ـ.
 الفك ػػر النه ػػلم عن ػػا الا ػػرب اصػ ػلل ك ناهآػ ػ  ،ع ػػب مه ػػر ال او ػػرم ،ال ػػاار الارب ػػة ل ملو ػػلعات
بريكت ،لبناف ،ط1423 ،1ه ػ2003-ـ.
 الف روت ،زلما بن يوهاؽ بن زلما اللراؽ البغػاادم ادلاػركؼ بػابن النػامي ،تػ  :يبػراه م ر ضػاف
دار ادلارءة بريكت ،لبناف ،ط 1417 ،2هػ  1997 -ـ.

483

 ءػلات الر ػػلت بشػػرح

ػ م الثبػػلت ع اصػػلؿ الفقػ  ،عبػػا الا ػػب زلمػػا بػػن نؤػػاـ الػػاين االنصػػارم

طبلع ع يحاب ادل حصفد ن ع م األصلؿ ،زلما بن زلمػا الغػماي ،ابػل حا ػا ،ادلطباػة األ رييػة
بلالؽ ،صر1366 ،ه ػػ.
 الفلا ػا اجململعػة ع األحاديػ ادللةػلعة ،زلمػا بػن ع ػػب بػن زلمػا الشػلياا ،عبػا الػر ن بػن يبػػب
ادلا مب ،ت  :دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،دط ،دط.
 ع ادلة النهل ،عفاؼ ح انن ،ادلكحبة األياد ة ،القاهرة ،ط1996 ،1ـ.
 ع اص ػ ػػلؿ النه ػ ػػل ،وػ ػ ػا ا األءغ ػ ػػاا ،اري ػ ػػة الكح ػ ػػس كادلطبلع ػ ػػات ا ا ا ػ ػػة ،ال.ـ1414 ،هػ ػ ػ ػ-
1994ـ.
 ع ال آات الارب ة ،يبراه م ان س ،كحبة األصل ل ادلصرية ،القاهرة ،دط2003 ،ـ.
 ء ض االنشراح ن ركض ب اال رتاح ،زلمػا بػن الط ػس ابػل عبػا ان الفاوػب ،تػ  :زلمػا يلوػ.
ءآػػاؿ ،دار البهػػلث ل اراوػػات اإلوػػي ة كيح ػػا الػرتاث ،اإل ػػارات الارب ػػة ادلحهػػاة ،حكل ػػة دل
ط1423 ،2ه ػ2002 -ـ.

 القا لس الفق ب لغة كاصطيحا ،واام ابل حب س ،دار الفكر د شق ،ولرية ،ط 1408 ،2هػ
 1988ـ. القا لس احمل أ ،رلا الػاين زلمػا بػن ياقػلب الفريكزآبػادم ،تػ  :كحػس حتق ػق الػرتاث ع ؤو ػة
الروالة ،بإ راؼ زلما ناػ م الار ُ لوػب ،ؤو ػة الروػالة ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع ،بػريكت ،لبنػاف
ط 1426 ،8هػ  2005 -ـ.
 القرا ات الشاذة كتلر ػا النهػلم ،زلمػلد ا ػا الصػغري ،دار الفكػر ،د شػق ،دار الفكػر ادلااصػر
بريكت لبناف ،ط1419 ،1ه ػ1999 -ـ.
 الق ػرا ات القرآن ػػة تػػاريخ كتاريػػ ،.عبػػا اذلػػادم الفض ػ ب ،ريػػم الغػػاير ل اراوػػات كالنشػػر كالحلزيػػع
بريكت لبناف ،ط1430 ،4ه ػ2009 -ـ.
 القرا ات القرآن ة ،تار ا .ثبلنا .حآ ح ا .احكا ا ،عبا احل م بن عبا اذلادم ابة ،دار الغرب
اإلوي ب ،بريكت ،ط1999 ،1ـ.
 الق ػرا ات ادلح ػلاترة كاثره ػػا ع الروػػم القػػرآا كاألحك ػػاـ الشػػرع ة ،زلمػػا ح ػػب  ،دار الفكػػر ،د ش ػػق
ط 1419 ،1هػ  1999 -ـ.
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 القػ ػرا ات كاثره ػػا ع ع ػػلـ الارب ػػة ،زلم ػػا و ػػا زل ػػن ،كحب ػػة الك ػػات األزهري ػػة ،الق ػػاهرة ،ط1
1404هػ 1984 -ـ.
 الق ػرا ات كال آػػات ػػن نؤ ػػلر ع ػػم األص ػلات احلػػاي  ،عب ػػا الغفػػار حا ػػا هػػيؿ ،دار الفك ػػر
الارل ،صر ،ط1426 ،3ه ػ2005 -ـ.
 القػرآف كاثػػر ع الاراوػات النهليػػة ،عبػا الاػػاؿ وػا كػػرـ ،ؤو ػة ع ػػب رػراح الصػػباح ،كادلطباػػة
الاصرية ،الكليت ،ط1978 ،2ـ.
َّهػاس ابػل رافػر ،تػ  :عبػا الػر ن بػن يبػراه م ادلطػركدم ،دار
 القطع كاال حناؼ ،ا ػا بػن زلمػا الن َّ
عا الكحس ،الرياض ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،ط1413 ،1هػ  1992 -ـ.
 لا ػع األدلػػة ع اصػػلؿ الفقػ  ،نصػػلر بػن زلمػػا بػػن عبػػا ا بػػار ال ػمااا ،تػ  :عبػػا ان بػػن ا ػػا
احلكمب ،كحبة الحلبة ،الرياض ،ط1419 ،1هػ ػ1998 -ـ.
 لاعا نقا القػرا ات القرآن ػة ،دراوػة نؤريػة تطب ق ػة ،عبػا البػا ب بػن عبػا الر ػاف بػن وػرا ة و ػب
دار ينلز ي ب ا ،ادلم كة الارب ة ال الدية ،الرياض ،ط1430 ،1هػ ػ2009 -ـ.
 الق اس ع ال غة الارب ة ،زلما اخلضر ح ن ،ادلطباة ال ف ة ،القاهرة ،دط1353 ،،هػػ.

 الق اس ع النهل الاػرل نشػ ت كتطػلر  ،وػا ا راوػم المب ػام ،دار الشػركؽ ،عمػاف ،األردف ،ط1
1997ـ.
 الكا ػ ع الحػػاريخ ،ع ػػب بػػن ال الكػػرـ زلمػا عػػم الػػاين ابػػن األثػػري ،تػ  :عمػػر عبػػا ال ػػيـ تػػا رم
دار الكحاب الارل ،بريكت ،لبناف ،ط 1417 ،1هػ 1997 -ـ.
 الكا ػ ع القػرا ات كاألرباػػن الما ػػاة ع ػػا ،يلوػػ .بػػن ع ػػب بػػن ربػػارة ابػػل القاوػػم اذلػُ َ ي ،تػ :

مج ػػاؿ ب ػػن ال ػ ػ ا ب ػػن رء ػػاعب الش ػػايس ،ؤو ػػة ل ػػا ل حلزي ػػع كالنش ػػر ،ال.ـ ،ط 1428 ،1ه ػ ػ -
 2007ـ.
 يػػربل ال ق ن ػػات الكلن ػػة كرػػلد اخلػػالق كك فػػة ادلخ ػػلؽ ،زلمػػا وػػا ا ر ضػػاف البػػل ب ،دار الفكػػر
ادلااصر بريكت ،دار الفكر د شق ،ط1982 ،8ـ.
 يحاب اإلبااؿ ،عبا اللاحا بن ع ب ابل الط س ال غلم ،ت  :عم الاين الحنلأب ،طبلعات رلمػع
ال غة الارب ة ،د شق ،دط1380 ،ه ػ1961 -ـ.
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 يحاب األءااؿ ،وا ا بن زلما ادلااءرم ادلاػركؼ بػابن احلػااد ،تػ  :ح ػن زلمػا ػرؼ ،ؤو ػة
دار الشػ ػػاس ل صػ ػػهاءة كالطباعػ ػػة كالنشػ ػػر ،القػ ػػاهرة ،مج لريػ ػػة صػ ػػر الارب ػ ػػة ،دط 1395 ،هػ ػ ػ -
 1975ـ.
 يحاب الحاريفات ،ع ب بن زلمػا بػن ع ػب الػمين الشػري .ا ررػاا ،تػ  :زلمػا باوػ ع ػلف ال ػلد
دار الكحس الا م ة بريكت ،لبناف ،ط1403 ،1هػ 1983-ـ.
 يحاب ال باة ع القرا ات ،ا ا بن لود بػن الابػاس ابػل بكػر بػن رلاهػا البغػاادم ،تػ  :ػل ب
ة  ،.دار ادلاارؼ ،القاهرة ،صر ،ط1400 ،2هػ.
 الكحػػاب ،عمػػرك بػػن عثمػػاف بػػن نػػرب ابػػل بشػػر ،و ػ بلي  ،ت ػ  :عبػػا ال ػػيـ زلمػػا هػػاركف ،كحبػػة
اخلاصلب ،القاهرة ،ط 1408 ،3هػ  1988 -ـ.
 يشاؼ اصطيحات الفنلف كالا لـ ،زلما بن ع ب الح انلم ،ت  :ع ب دحركج ،تاريس ،عبا ان
اخلالام ،كحبة لبناف نا ركف ،بريكت ،لبناف ،ط 1996 ،1ـ.
 الكشاؼ عن حقا ق لا ض الحنمي  ،زلملد بن عمرك بن ا ا ،المسلشرم رار ان ،ي حبا ة
(االنحصػػاؼ ء مػػا تضػػمن الكشػػاؼا البػػن ادلنػػري اإلوػػكنارم ،كخت ػري احادي ػ الكشػػاؼ ل ػػاـ
المي اب ،دار الكحاب الارل ،بريكت لبناف ،ط 1407 ،3هػ
 يشػػ .الؤنػػلف عػػن اوػػا ب الكحػػس كالفنػػلف ،صػػطفد بػػن عبػػا ان الشػ ري حبػػارب أ فػػة ،حتق ػػق
زلما رؼ الاين يالحق ا ،دار يح ا الرتاث الارل ،بريكت لبناف ،دط ،دت.
 الكشػػ .كالب ػػاف عػػن تف ػػري القػػرآف ،ادلاػػركؼ بحف ػػري الثا ػػي ،ا ػػا بػػن زلمػػا بػػن يب ػراه م الثا ػػي
ت ػ ػ  :ال زلم ػ ػػا ب ػ ػػن عا ػ ػػلر ،دار يح ػ ػػا ال ػ ػرتاث الاػ ػػرل ،ب ػ ػػريكت ،لبن ػ ػػاف ،ط ،1422 ،1ه ػ ػ ػ -
2002ـ.
 الك ػػات اآػػم ع ادلصػػط هات كالفػػركؽ ال غليػػة ،ايػػلب بػػن لوػػد احل ػ ابػػل البقػػا الكفػػلم
ت  :عاناف دركي كزلما ادلصرم ،ؤو ة الروالة ،بريكت ،لبناف ،ط1419 ،2ه ػ1998 ،ـ.
ػطب ،تػ  :أالػا ادلشػ ااا ،كحبػة الثقاءػة
 الكنم ع القرا ات الاشر ،عبػا ان بػن عبػا ادلػؤ ن اللاو ّ
الاين ة ،القاهرة ،ط 1425 ،1هػ  2004 -ـ.
 لب ػػاب الح كيػ ػ ع ا ػػاا الحنميػ ػ  ،ادلا ػػركؼ بحف ػػري اخل ػػازف ،ع ػػب ب ػػن زلم ػػا ب ػػن يبػ ػراه م ب ػػن عم ػػر
ادلاركؼ باخلازف ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط 1415 ،1هػ.
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 ال بػػاب ع ع ػ البنػػا كاإلعػراب ،عبػػا ان بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا الاكػػربم ،تػ  :عبػػا
اإلل النب اف ،دار الفكر ،د شق ،ط1416 ،1هػ1995 -ـ.
 ال بػاب ع ع ػلـ الكحػاب ،عمػػر بػن ع ػب بػن عػػادؿ وػراج الػاين لا شػقب ،تػ  :ا ػا عبػا ادللرػػلد
كآأركف ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،لبناف ،ط 1419 ،1هػ 1998-ـ.
 ل ػػاف الاػػرب ،زلمػػا بػػن كػػرـ بػػن ع ػػد ،مجػػاؿ الػػاين ابػػن نؤػػلر األنصػػارم اإلءريقػػب ،دار صػػادر
بريكت ،لبناف ،ط1414 ،3هػػ.
 ال غة بن ادلا ارية كاللصف ة ،دتاـ ح اف ،عا الكحس ،القاهرة ،ط2000 ،4ـ.

 ال غة كالنهل بن القامي كاحلاي  ،عباس ح ن ،دار ادلاارؼ ،القاهرة ،ط ،2دت.
 ال مهػػة ع ػػرح ادل هػػة ،زلمػػا بػػن ح ػػن ادلاػػركؼ بػػابن الصػػا  ،تػ  :يبػراه م بػػن وػػا الصػػاعام
نش ػ ػػلرات ا ا ا ػ ػػة اإلو ػ ػػي ة ،ادلاين ػ ػػة ادلن ػ ػػلرة ،ادلم ك ػ ػػة الارب ػ ػػة ال ػ ػػالدية ،ط1424 ،1ه ػ ػ ػ ػ-
2004ـ.
 ال مع ع الارب ة ،عثمػاف بػن رػ ابػل الفػح  ،تػ  :ءػا م ءػارس ،دار الكحػس الثقاء ػة ،الكليػت ،دط
دت.
 ال آ ػػات الارب ػػة ع الق ػرا ات القرآن ػػة ،عب ػػا الراره ػػب ،دار ادلارء ػػة ا ا ا ػػة ،اإلو ػػكنارية ،دط
1996ـ.
 ل ػ س ع يػػيـ الاػػرب ،احل ػػن بػػن ا ػػا بػػن أاللي ػ  ،ابػػل عبػػا ان ،ت ػ  :ا ػػا عبػػا الغفػػلر عطػػار
ال.ف ،كة ادلكر ة ،ط1399 ،2ه ػ1979-ـ.
 ادلباح البي ة ع ةل ض ة اإلعآاز القرآا ،نش نا كتطلرها حىت القرف ال ابع اذلآرم ،ا ا
مجاؿ الامرم ،كحبة اخلاصلب ،القاهرة ،دط ،دت.
 ػػأ الف ػػة ابػػن الػ ع النهػػل كالصػػرؼ ،زلمػػا بػػن عبػػا ان ،ابػػن الػ مجػػاؿ الػػاين ،دار الحاػػاكف
لاباس ا ا الباز ،كة ادلكر ة ،دط ،دت.
 ػ ْػأ َِّبػ ِػة النَّ ْش ػ ِرِ ،ع الْ ِقػػرا ِ
ات الْ َا ْش ػ ِر ،زلمػػا مشػػس الػػاين ابػػل اخلػػري ابػػن ا ػػمرم ،ت ػ  :زلمػػا دت ػ م
َ ُ َ
ََ
الم ي ،دار اذلال ،راة ،ط 1414 ،1هػ  1994 -ـ.
 رلػػاز القػػرآف ،ابػػل عب ػػاة امػػر بػػن ادلثػػى ،ت ػ  :زلمػػا ء ػلاد وػػم ن ،كحبػػة اخلػػاصلد ،القػػاهرة ،دط
1381هػػ.
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 اجملحػػن ػػن شػػك يع ػراب القػػرآف ،ا ػػا بػػن زلمػػا اخل ػراط ،ابػػل بػػيؿ ،رلمػػع ادل ػ ء ػػا لطباعػػة
ادلصه .الشري ،.ادلاينة ادلنلرة ،دط1426 ،هػػ.
 رلمع األ ثاؿ ا ا بن زلما بن يبراه م ابل الفض ادل ااا الن ابلرم ،ت  :زلما زلك الػاين عبػا
احلم ا ،دار ادلارءة  -بريكت ،لبناف ،دط ،دت.
 زلاةرات ع ع لـ القرآف ،ا اكرم احلما ،دار عمار ،عماف ،ط 1423 ،1هػ  2003 -ـ.
 احملح ػػس ع تب ػػن كرػػل ػلاذ الق ػرا ات كاإليضػػاح عن ػػا ،عثمػػاف بػػن ر ػ ابػػل الفػػح  ،ت ػ  :عبػػا
احل م النآار ،ع ب صلام ناص ،.عبػا الفحػاح يلاع ػ ػ ي ،دار زوػكن ل طباعػة كالنشػر ،ال.ـ
دط 1420 ،هػ1999 -ـ.
 احملػػرر الػػلر م ع تف ػػري الكحػػاب الاميػػم ،عبػػا احلػػق بػػن الػػس بػػن عبػػا الػػر ن بػػن دتػػاـ بػػن عط ػػة
األنال ػ ػػب ،ت ػ ػ  :عبػ ػػا ال ػ ػػيـ عبػ ػػا الشػ ػػاع زلمػ ػػا ،دار الكحػ ػػس الا م ػ ػػة ،بػ ػػريكت ،لبنػ ػػاف ،ط1
1422هػ.
 احملصلؿ ع ع م اصلؿ الفق  ،زلما بن عمر بن احل ن ءخػر الػاين الػرازم ،تػ  :ػ رػابر ء ػاض
الا لاا ،ؤو ة الروالة ،ال.ـ ،دط ،دت.
 احملك ػػم كاحمل ػ أ األعؤ ػػم ،ع ػػب ب ػػن يلاع ػ اب ػػل احل ػػن ادلا ػػركؼ ب ػػابن و ػ ا  ،ت ػ  :عب ػػا احلم ػػا
هنااكم ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط 1421 ،1هػ 2000 -ـ.
 سلحصر الابػارات دلاآػم صػط هات القػرا ات ،يبػراه م بػن وػا ا الاكوػرم ،دار احلضػارة ،الريػاض
ادلم كة ،الارب ة ال الدية ،ط1429 ،1ه ػ2008 -ـ.
 سلحصر ع لاذ القرآف ن يحاب البايع ،احل ن بن ا ا بػن أالليػ  ،كحبػة ادلحنػي ،القػاهرة ،دط
دت.
 ادلخصص ،ع ب بن يلاع ػ بػن وػ ا  ،ابػل احل ػن ،تػ  :أ ػ يبػراه م رفػاؿ ،دار يح ػا الػرتاث
الارل ك ؤو ة الحاريخ الارل ،بريكت ،لبناف ،ط1417 ،1هػ 1996ـ.
 ادلػػاارس النهليػػة ،ا ػػا ػػل ب عبػػا ال ػػيـ ،ادلاػػركؼ بشػػل ب ةػ  ،.دار ادلاػػارؼ ،القػػاهرة ،ط7
دت.
 ادلػػاأ لا ػػم الكػػيـ ،ح ػػن زلمػػلد الشػػاءاب ،نشػػلرات يدارة القػػرآف كالا ػػلـ اإلوػػي ة ،يراتشػػب
باي حاف ،ط1422 ،2ه ػ 2001-ـ.
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 ارو ػػة الكلء ػػة ك ن آ ػػا ع دراو ػػة ال غ ػػة كالنه ػػل ،ػػام ادلخمك ػػب ،دار الرا ػػا الا ػػرل ،ب ػػريكت
لبناف ،ط1406 ،3ه ػ ػ1986-ـ.
 راتس النهلين ،عبا اللاحا بن ع ػب ابػل الط ػس ال غػلم ،تػ  :زلمػا ابػل الفضػ يبػراه م ،ادلكحبػة
الاصرية ،ص اا بريكت ،ط1423 ،1ه ػ2002-ـ.
 ادلرجتػ ػ  ،زلم ػػا ب ػػن عب ػػا ان ب ػػن ا ػػا ادلا ػػركؼ ب ػػابن اخلش ػػاب ،تػ ػ  :ع ػػب ح ػػار ،الف ،د ش ػػق
1392ه ػ1972-ـ.

 ر ػػاة ادلفػػات ػػرح شػػكاة ادلصػػاب  ،ع ػػب بػػن و ػ طاف زلمػػا القػػارم ،ت ػ  :صػػا ب زلمػػا مج ػ
الاطار ،دار الفكر ،بريكت ،لبناف ،دط1414 ،ه ػ1994 -ـ.
 ادلمهػػر ع ع ػػلـ ال غػػة كانلاع ػػا ،عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر ،رػػيؿ الػػاين ال ػ ل ب ،ت ػ  :ء ػؤاد ع ػػب
نصلر ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط1418 ،1هػ 1998ـ.
 ادل ا االعحمال ة ع تف ري الكشػاؼ ع ةػل ػا كرد ع يحػاب االنحصػاؼ البػن ادلنػري عػرض كنقػا
صػػاح بػػن ػػرـ ان الغا ػػام ،دار األنػػالس ل نشػػر كالحلزيػػع ،حا ػ  ،ادلم كػػة الارب ػػة ال ػػالدية ،ط1
1418ه ػ1998-ـ.
 ادل ػػحارؾ ع ػػد الصػػه هن ،احلػػايم زلم ػػا بػػن عبػػا ان بػػن زلم ػػا بػػن اكي ػ الن ػػابلرم ،ت ػ :
صطفد عبا القادر عطا ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،ط1411 ،1ه ػ 1990 -ـ.
 ادل حقصػػد ع ا ثػػاؿ الاػػرب ،زلمػػلد بػػن عمػػرك ابػػل القاوػػم رػػار ان المسلشػػرم ،دار الكحػػس الا م ػػة
بريكت ،ط1987 ،2ـ.
 ػػنا اإل ػػاـ ا ػػا ب ػػن حنب ػ  ،اب ػػل عب ػػا ان ا ػػا ب ػػن زلم ػػا ب ػػن حنب ػ  ،تػ ػ  :ػػا س األرن ػػؤكط
كآأركف ،ؤو ة الروالة ،ال.ـ ،ط 1421 ،1هػ  2001 -ـ.
ػ م ،ػ م بػػن احلآػػاج ابػػل احل ػػن القشػػريم الن ػػابلرم
 ادل ػػنا الصػػه  ،ادلاػػركؼ بصػػه
ت  :زلما ءؤاد عبا البا ب ،دار يح ا الرتاث الارل ،بريكت ،دط ،دت.
 نا ا ري ادلؤ نن ال حفص عمر بػن اخلطػاب رةػب ان عنػ كا لالػ ع ػد ابػلاب الا ػم ،يلاع ػ
بػن عمػر بػن يثػري ابػػل الفػاا  ،تػ  :عبػا ادلاطػػب اآػب ،دار اللءػا  ،ادلنصػلرة ،ط1411 ،1ه ػ -
1991ـ.
 شػػك يعػراب القػػرآف ،كػػب بػػن ال الػػس الق ػػب ،تػ  :حػػاص صػػاح الضػػا ن ،ؤو ػػة الروػػالة
بريكت ،ط1405 ،2هػ.
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 صادر الشار ا اه ب ك مح ا الحار ة ،ناصر الاين األوا ،دار ا

 ،بريكت ،ط1988 ،7ـ.

 ادلصػػباح ادلنػػري ع ريػػس الشػػرح الكبػػري ،ا ػػا بػػن زلمػػا بػػن ع ػػب الف ػػل ب ،ادلكحبػػة الا م ػػة ،بػػريكت
دط ،دت.
 اا الحنمي ع تف ري القرآف ،ادلاركؼ بحف ري البغلم ،احل ن بن الد البغلم ابل زلمػا ،تػ :
زلم ػػا عب ػػا ان النم ػػر كعثم ػػاف مجا ػػة ة ػػمريية كوػ ػ ماف ػ ػ م احل ػػرش ،دار ب ػػة ل نش ػػر كالحلزي ػػع
الرياض ،ط 1417 ،4هػ  1997 -ـ.

 اػػاا القػػرآف كيعراب ػ  ،يب ػراه م بػػن ال ػػرم بػػن و ػ ابػػل يوػػهاؽ المرػػاج ،ت ػ  :عبػػا ا ػ عبػػا
ي ،عا الكحس ،بريكت ،ط 1408 ،1هػ  1988 -ـ.
 اػػاا القػػرآف ،ابػػل احل ػػن األأفػ ادلاػػركؼ بػػاألأف األكوػػأ ،تػ  :هػػال زلمػػلد راعػػة ،كحبػػة
اخلاصلب ،القاهرة ،ط1411 ،1ه ػ 1990 -ـ.
 اػػاا القػػرآف ،يبػػك بػػن زيػػاد بػػن عبػػا ان ابػػل زيريػػا الفػرا  ،تػ  :زلمػػا ع ػػب النآػػار ،كآأػػركف ،دار
ادلصرية ل ح ل  .كالرتمجة ،صر ،ط ،1دت.
 ااا النهل ،ءاة صاح ال ا را ب ،دار الفكػر ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع ،األردف ،ط1420 ،1
هػ  2000 -ـ.
 ادلاحصر ن رح سلحصر األصلؿ ن ع م األصلؿ ،زلملد بن زلما بن صػطفد بػن عبػا ال ط ػ.
ادلن اكم ،ادلكحبة الشا ة ،صر ،ط1431 ،1هػ2010-ـ.
 اآػػم األدبػػا ادل ػػمد :ير ػػاد األريػػس يف ارءػػة األديػػس ،يػػا لت بػػن عبػػا ان احلمػػلم ،ابػػل عبػػا
ان ،ت  :يح اف عباس ،دار الغرب اإلوي ب ،بريكت ،ط 1414 ،1هػ 1993-ـ.

 اآػػم األدكات ع القػػرآف الكػػرمي ،رارػػب األلػػر. ،دار ا ػ  ،بػػريكت ،لبنػػاف ،ط1425 ،1ه ػ ػ-
2005ـ.
 اآ ػ ػػم اإلع ػ ػ ػراب كاإل ػ ػػي  ،ي ػ ػ ػ ب ػ ػػايع ياق ػ ػػلب ،دار الا ػ ػػم ل ميي ػ ػػن ،ب ػ ػػريكت ،لبن ػ ػػاف ،ط2
1985ـ.
 اآم الب ااف ،يا لت بن عبا ان احلملم ابل عبا ان ،دار صادر ،بريكت ،ط1995 ،2ـ.
 ادلاآػػم ا ػػا ع ل حاريفػػات األص ػلل ة ،زيػػاد زلمػػا
ط1427 ،1هػ ػ2006-ـ.
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ػػااف ،ؤو ػػة الروػػالة نا ػػركف ،بػػريكت ،لبنػػاف

 ادلاآم الكبري ،و ماف بن ا ا بن ايلب بن طري ابل القاوم الطرباا ،ت  :ام بن عبا اجمل ا
ال فب ،كحبة ابن ت م ة – القاهرة ،ط ،2دت.
 اآ ػػم ادلص ػػط هات الكي ػػة ،ػػم الك ػػيـ كاحلكم ػػة اإلو ػػي ن ،ش ػػارية ػػيـ ع ػػب ياق ػػلل
كآأركف ،رلمع البهلث اإلوي ة ،ييراف ،ط ،2دت.
 اآػػم ادلصػػط هات النهليػػة كالص ػرء ة ،زلمػػا لػػري صل ػػس ال بػػام ،ؤو ػػة الروػػالة ،دار الفر ػػاف،
بريكت ،لبناف ،عماف ،األردف ،ط1406 ،2ه ػ1986-ـ .
 اآم ادلصط هات كاأللفاظ الفق ة ،زلملد عبػا الر ػاف عبػا ادلػنام ،دار الفضػ ة ل نشػر كالحلزيػع
القاهرة ،د ػ ،دت.
 ادلاآػػم ادلفص ػ ع ػلاها الارب ػػة ،ي ػ بػػايع ياقػػلب ،دار الكحػػس الا م ػػة ،بػػريكت ،لبنػػاف ،ط1
 1417هػ 1996 -ـ.
 ادلاآم ادلف رس أللفاظ القرآف الكرمي ،زلمػا ءػؤاد عبػا البػا ب ،طباػة دار الكحػس ادلصػرية ،القػاهرة
دط1364 ،هػػ.
 اآػػم ح ػػركؼ ادلاػػاا ع الق ػػرآف الك ػػرمي ،زلمػػا ح ػػن الش ػري ،.ؤو ػػة الرو ػػالة ،ب ػػريكت ،ط1
1417ه ػ1996-ـ.
 اآػم ػػا اوػػحاآم ػػن الػػا الػبيد كادللاةػػع ،عبػػا ان بػػن عبػػا الاميػم بػػن زلمػػا البكػػرم ابػػل عب ػػا
ت  :صطفد ال قا ،عا الكحس ،بريكت ،دط ،دت.
 اآػػم قػػاي س ال غػػة ،ا ػػا بػػن ءػػارس بػػن زيريػػا القػػمكي ال ػرازم ،ت ػ  :عبػػا ال ػػيـ زلمػػا هػػاركف
دار الفكر ،بريكت ،دط1399 ،هػ 1979 -ـ.

 غػ ال ب ػػس عػػن يحػػس األعاريػػس ،عبػػا ان بػػن يلوػػ .مجػػاؿ الػػاين ابػػن هشػػاـ ،تػ  :ػػازف ادلبػػارؾ
زلما ع ب ا ان ،دار الفكر ،د شق ،ط1985 ،6ـ.
 فػػات األ ػػاا ع الق ػرا ات كادلاػػاا ،زلمػػا بػػن ال احملاوػػن الكر ػػاا ،ت ػ  :عبػػا الكػػرمي صػػطفد
اجل ،دار ابن حمـ ،بريكت ،لبناف ،ط 1422 ،1هػ  2001 -ـ.
 فات الغ س ،كادل مد الحف ػري الكبػري ،زلمػا بػن عمػر بػن احل ػن ءخػر الػاين الػرازم ،دار يح ػا
الرتاث الارل ،بريكت ،لبناف ،ط 1420 ،3هػ.
 فػػردات الفػػاظ القػػرآف ،احل ػػن بػػن زلمػػا بػػن ادلفضػ ادلاػػركؼ بالرا ػػس األصػػف اا ،تػ  :صػػفلاف
عاناف داكدم ،دار الق م د شق ،الاار الشا ة بريكت ،ط1418 ،2هػ ػ1997 -ـ.
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 ادلفص ع صناة اإلعراب ،زلملد بن عمرك بػن ا ػا ،رػار ان المسلشػرم ابػل القاوػم ،،تػ  :ع ػب
بل هم ،كحبة اذليؿ ،بريكت ،ط1993 ،1ـ.
 ادلقاصػػا الشػػاء ة ع ػػرح اخليصػػة الكاء ػػة ،يب ػراه م بػػن لوػػد ابػػل يوػػهق الشػػا ي ،ت ػ  :زلمػػا
يبراه م البنا ،نشر ا ا البهػلث الا م ػة كيح ػا الػرتاث اإلوػي ب ا اػة اـ القػرل ،كػة ادلكر ػة
ط 1428 ،1هػ  2007 -ـ.
 ادلقاصا النهلية ع رح لاها ركح األلف ة ادلش لر بػ :ػرح الشػلاها الكػربل ،زلمػلد بػن ا ػا
بن لود بار الػاين الا ػ  ،تػ  :ع ػب زلمػا ءػاأر كآأػركف ،دار ال ػيـ ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع
كالرتمجة ،القاهرة  -مج لرية صر الارب ة ،ط 1431 ،1هػ  2010 -ـ.
 قاالت اإلوي ن ،ع ب ابن يلاع ال احل ن األ ارم ،ت  :زلػب الػاين عبػا احلم ػا ،ادلكحبػة
الاصرية ،ص اا ،بريكت ،لبناف ،دط1411 ،ه ػ1990-ـ.
 ادلقحبس ن ال آػات الارب ػة كالقرآن ػة ،زلمػا وػا زل ػن ،ادلكحبػة األزهريػة ل ػرتاث ،القػاهرة ،ط1
1389ه ػ1978 -ـ.
 ادلقحضػس زلمػا بػػن يميػا ابػػل الابػاس ادلاػركؼ بػػادلربد ،تػ  :زلمػػا عبػا اخلػالق عؤ مػػة ،عػا الكحػػس
بريكت ،دط ،دت.
 قا ػػة ابػػن أ ػػاكف ،ادل ػػماة ديػلاف ادلبحػػاا كاخلػػرب ع تػػاريخ الاػػرب كالرببػػر ك ػػن عاصػػرهم ػػن ذكم
ال ػ طاف األيػػرب ،عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا بػػن زلمػػا ،ابػػن أ ػػاكف ،ت ػ  :ع ػػب ػػهادة ،دار الفكػػر
بريكت ،لبناف ،ط 1408 ،2هػ  1988 -ـ.
 قا ػػة ع األص ػػلؿ الفكري ػػة ل بي ػػة كيعآ ػػاز الق ػػرآف ،ا ػػا اب ػػل زي ػػا ،دار األ ػػاف ،الرب ػػاط ،ط1
1409ه ػ1989-ـ.
 ادلقصا األوى ع رح ااا الا ان احل ى ،زلما بن زلما الغماي ابػل حا ػا ،تػ  :ب ػاـ عبػا
اللهاب ا ال ،ا فاف كا ال ،ربص ،ط1987 - 1407 ،1ـ.
 ادلقصػػلر كادلمػػاكد ،يلاع ػ بػػن القاوػػم ابػػل ع ػػب القػػاي ،ت ػ  :ا ػػا عبػػا اجمل ػػا هريػػام ابػػل هن ػػة
كحبة اخلاصلب ،القاهرة ،ط 1419 ،1هػ  1999 -ـ.
 ادلقنع ع ارءة رولـ صاح .اه األ صار ،عثماف بن وا ا ابل عمر الااا ،ت  :حاص صػاح
الضا ن ،دار البشا ر اإلوي ة ،بريكت لبناف ،ط1432 ،1ه ػ2011 -ـ.
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 ادل ػ كالنهػ  ،زلمػػا بػػن عبػػا الكػػرمي بػػن ا بكػػر ا ػػا الش روػػحاا ،تػ  :عبػػا الاميػػم زلمػػا اللي ػ
ؤو ة احل ي ،القاهرة ،مج لرية صر الارب ة ،دط1387 ،هػ ػ.1968-
 ن اورار ال غة ،يبراه م ان س ،كحبة األصل ل ادلصرية ،القاهرة ،ط 1994 ،7ـ.
 ػػن بي ػػة ال ػػنؤم الق ػػرآا ،دراو ػػة بي ػػة حت ػػة دل ػػا ادلا ػػاا كالب ػػاف كالب ػػايع ع آي ػػات ال ػ ير
احلك ػ م ،ب ػ لا عبػػا الفحػػاح ء ػػلد ،ؤو ػػة ادلخحػػار ل نشػػر كالحلزيػػع ،القػػاهرة ،ط1431 ،1ه ػ ػ-
2010ـ.
 ن تاريخ النهل الارل ،رلام زلما ح ػن ،ؤو ػة حػلرس الاكل ػة ل نشػر كالحلزيػع ،اإلوػكنارية
دط.2011 ،
 ن تاريخ النهل ،وا ا األءغاا ،دار الفكر ،بريكت ،دط ،دت.

 نار اذلال ع ب اف الل  .كاالبحاا  ،ا ا بػن عبػا الكػرمي األمشػلا ،ك اػ ادلقصػا لح خػ ص ػا ع
ادلر ػػا ،زيري ػػا األنص ػػارم ،تػ ػ  :ػ ػري .اب ػػل الا ػػي الا ػػاكم ،دار الكح ػػس الا م ػػة ،ب ػػريكت ،ط1
1422ه ػ2002 -ـ.

 نا س ا ري ادلؤ نن ع ب بن ال الس رةب ان عنػ  ،ع ػب بػن زلمػا ادلاػركؼ بػابن ادلغػازي ،تػ :
تريب بن عبا ان اللادعب ،دار اتثار ،صناا  ،ط 1424 ،1هػ  2003 -ـ.
 نػػاه البهػ عنػػا فكػػرم اإلوػػيـ كايحشػػاؼ ادلػػن الا مػػب ع الاػػا اإلوػػي ب ،ع ػػب وػػا ب
النشار ،دار الن ضة الارب ة ،بريكت ،لبناف ،ط1404 ،3ه ػ1984-ـ.
 ناه البه ع ال غة ،دتاـ ح اف ،كحبة األصل ل ادلصرية ،القاهرة ،دط ،دت.
المْر ػػاا ،طباػػة ع ػػد البػػال احل ػػي ك ػػريا
 ناه ػ الارءػػاف ع ع ػػلـ القػػرآف ،زلمػػا عبػػا الاؤ ػ م ُّ

ال.ـ ،ط ،3دت.
 نآ ػػا ادلق ػػر ن ك ر ػػا الط ػػالبن ،زلم ػػا مش ػس ال ػػاين اب ػػل اخل ػػري اب ػػن ا ػػمرم ،دار الكح ػػس الا م ػػة
بريكت ،لبناف ،ط1420 ،1هػ 1999-ـ.
 ادلن اج ع ترت س احلآاج ،و ماف بن أ  .ابل اللل ا البارب ،تػ  :عبػا اجمل ػا تريػب ،دار الغػرب
اإلوي ب بريكت ،لبناف ،ط2001 ،3ـ.
 ػن المسلشػرم ع تف ػػري القػرآف كب ػاف يعآػػاز  ،صػطفد الصػاكم ا ػػلي  ،دار ادلاػارؼ ،القػػاهرة
صر ،ط ،2دت.
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 ػػن

النهػػاة الاػػرب ػػن أػػيؿ يحػػاب اال ػرتاح ل ػ ل ب ،دراوػػة ع اصػػلؿ النهػػل الاػػرل ،كاصػػلؿ

ػمكم ،نشػلرات مجا ػة الػاعلة اإلوػي ة
الفق اإلوي ب ن ر ة االوحاالؿ ،عبػا احلم ػا ػا ال ّ
الاادل ة ،ا ماهرية الارب ة ال ب ة ،راب س ،ط2009 ،1ـ.
 الْم ػ َّ ب ع ِع ْػ ِم ا ِ ِ ِ
ػارِف ،حتري هػر دل ػػا ِِ كدراوػح ا دراوػةن نؤريَّػةن تطب قَّػةن ،عبػا الكػػرمي
ُ
َُ ُ
ُصػلؿ الف ْقػ الْ ُم َق َ
بن ع ب بن زلما النم ة ،كحبة الر ا ،الرياض ،ط 1420 ،1هػ  1999 -ـ.
 ادللاري ع الشرياة اإلوي ة ع ةل الكحػاب كال ػنة ،زلمػا ع ػب الصػابلا ،دار رحػاب ل طباعػة
كالنشر كالحلزيع ،ا ما ر ،دط ،دت.
 ادللاءق ػػات ع اص ػػلؿ الش ػرياة ،يب ػراه م ب ػػن لو ػػد الش ػػا ي ،ت ػ  :عب ػػا ان دراز ،ادلكحب ػػة الحآاري ػػة
الكربل ،مج لرية صر الارب ة ،ط1395 ،2هػ1975 -ـ.
 لا ػػ .النهػػاة ػػن الق ػرا ات القرآن ػػة حػػىت هنايػػة القػػرف الرابػػع اذلآػػرم ،ػػاباف صػػيح ،دار ريػػس
ل نشر كالحلزيع ،القاهرة ،دط2004 ،ـ.
ع رح سلحصػر أ ػ  ،زلمػا بػن زلمػا بػن عبػا الػر ن الطراب ػب ادلغػرل ،ادلاػركؼ
 لاهس ا
الرع ادلالكب ،دار الفكر ،ال.ـ ،ط1412 ،3هػ 1992 -ـ.
باحلطاب ُّ
 ادللوػػلعة الفق ػػة ،كزارة األك ػػاؼ كالشػػؤكف اإلوػػي ة ،الكليػػت ،بػػع دار الصػػفلة ل طباعػػة كالنشػػر
كالحلزيع ،ط1419 ،1ه ػ1998 -ـ.
 لوػػلعة القلاعػػا الفق ػػة ،زلمػػا صػػا ب بػػن ا ػػا بػػن زلمػػا آؿ بلرنػػل ،ؤو ػػة الروػػالة ،بػػريكت
لبناف ،ط 1424 ،1هػ 2003 -ـ.
 ل اإل اـ ال بركاية زلما بن احل ن الش باا ،ال بن انس بن عا ر األصبهب ادلاا ،ت :
عبا اللهاب عبا ال ط  ،.ادلكحبة الا م ة ،ال.ـ ،دط ،دت.
 ػماف األصػػلؿ ع نحػػا الاقػػلؿ ،ابػػل بكػػر زلمػػا بػػن ا ػػا ال ػػمر نام ،تػ  :زلمػػا زيػػب عبػػا الػػرب
طابع الاكحة احلايثة ،طر ،ط 1404 ،1هػ 1984 -ـ.
 صلاػػة الرا ػػا ك ػػرعة ال ػلارد ع ادل ػرتادؼ كادلح ػلارد ،يب ػراه م بػػن ناصػػ .بػػن عبػػا ان الَْػػا ِزِر ّب ،طباػػة
ادلاارؼ ،صر ،دط1905 ،ـ.
 النه ػػل الا ػػرل ،الا ػػة النهلي ػػة نشػ ػ نا كتطلره ػػا ،ػػازف ادلب ػػارؾ ،دار الفك ػػر ،ب ػػريكت ،لبن ػػاف ،ط3
1401هػ1981-ـ.
 النهل اللاع ،عباس ح ن ،دار ادلاارؼ ،صر ،ط ،15دت.
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 النهػػل كيحػػس الحف ػػري ،يبػراه م عبػػا ان رء ػػاة ،الػػاار ا ماهرييػػة ل نشػػر كالحلزيػػع كاإلعػػيف ،صػرات
ا ماهرية الارب ة ال ب ة ،ط1990 ،3ـ.
 نمهة األلبا ع بقات األدبا  ،يماؿ الاين عبا الر اف بن زلما األنبارم ،ت  :زلما ابل الفضػ
يبراه م ،ادلكحبة الاصرية ص اا بريكت ،ط1424 ،1ه ػ2003-ـ.
 نشػ ػ ة الفك ػػر الف ػػفب ع اإلو ػػيـ ،ع ػػب و ػػا ب النش ػػار ،دار ادلا ػػارؼ ،الق ػػاهرة ،مج لري ػػة ص ػػر
الارب ة ،ط ،9دت.
 نش ة النهل كتاريخ ا ر النهاة ،زلما الطنطاكم ،دار ادلاارؼ ،القاهرة ،ط ،2دت.

 نشر البنلد ع د را ب ال الد ،عبا ان بن يبراه م الشنق طب ،طباة ءضالة بادلغرب ،دط ،دت.
 النشػػر ع الق ػرا ات الاشػػر ،زلمػػا بػػن زلمػػا بػػن يلوػػ .مشػػس الػػاين ابػػن ا ػػمرم ت ػ  :ع ػػب زلمػػا
الضباع ،ادلطباة الحآارية الكربل ،الـ ،دط ،دت.
 نؤرية عبا القاهر ع النؤم ،دركي ا نام ،كحبة هنضة صر ،بالفآالة ،دط1960 ،ـ.
 هناي ػػة اللص ػػلؿ ع دراي ػػة األص ػػلؿ ،زلم ػػا ب ػػن عب ػػا ال ػػرح م األر ػػلم ص ػػفب ال ػػاين ،ت ػ  :ص ػػاح ب ػػن
وػ ماف ال لوػػ .كوػػاا بػػن وػػا ال ػػلي  ،ادلكحبػػة الحآاريػػة ،كػػة ادلكر ػػة ،ط  1416 ،1ه ػ -
1996ـ.
 الن ايػػة ع ريػػس احلػػاي كاألثػػر ،ادلبػػارؾ بػػن زلمػػا رلػػا الػػاين ابػػن األثػػري ،تػ  :ػػاهر ا ػػا الػماكل
كزلملد زلما الطناحب ،ادلكحبة اإلوي ة لصاحب ا احلاج رياض الش خ ،ال.ـ.دط ،دت.
 ن ػ ادل ػراـ ػػن تف ػػري آيػػات األحكػػاـ ،زلمػػا صػػايق أػػاف بػػن ح ػػن ِلقنَّػػلرب ،ت ػ  :زلمػػا ح ػػن
يلاع  ،ا ا ءريا ادلميام ،دار الكحس الا م ة ،بريكت ،دط 2003 ،ـ.
 هايػػة الاػػارءن الػػا ادل ػؤلفن كآثػػار ادلصػػنفن ،يلاع ػ بػػن زلمػػا البابػػاا البغػػاادم ،نشػػر كيال ػػة
ادلاارؼ ،اوحنبلؿ1955ـ ،كهب باة دار يح ا الرتاث الارل بريكت ،لبناف ،دت.
 مػػع اذللا ػػع ع ػػرح مجػػع ا لا ػػع ،عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر رػػيؿ الػػاين ال ػ ل ب ،ت ػ  :عبػػا
احلم ا هنااكم ،ادلكحبة الحلء ق ة ،صر ،دط ،دت.
 اللاع باللء ات ،صػيح الػاين أ ػ بػن ايبػ بػن عبػا ان الصػفام ،تػ  :ا ػا األرنػااكط كتريػب
صطفد ،دار يح ا الرتاث الارل ،بريكت ،لبناف ط1420 ،1هػ2000 -ـ.
 الػػلر م ع اصػػلؿ الفق ػ اإلوػػي ب ،زلمػػا ص ػػطفد المح ػػب ،دار اخلػػري ل طباع ػػة كالنشػػر كالحلزي ػػع
د شق ،ولريا ،ط 1427 ،2هػ  2006 -ـ.
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 ال ػػلر م ع تف ػػري الكح ػػاب الامي ػػم ،ع ػػب ب ػػن ا ػػا اللاح ػػام ،اب ػػل احل ػػن ،تػ ػ  :ص ػػفلاف ع ػػاناف
داككدم ،دار الق م ،الاار الشا ة ،د شق ،بريكت ،ط1415 ،1هػػ.
 كء ات األع اف كانبا ابنا الم اف ،مشس الاين ا ا بن زلما بن يبػراه م بػن ال بكػر ابػن أ كػاف
ت  :يح اف عباس ،دار صادر ،بريكت ،لبناف ،دط 1398 ،ه ػ1974 ،ـ.
ثانيا -الرسائل الجامعية:
 اب ػػن األنب ػػارم كر ػػلد ع النه ػػل ،رو ػػالة ديح ػػلرا ر لن ػػة ،يع ػػااد الطال ػػس :مج ػ ػ يبػ ػراه م ع ػػلش
كي ػ ػراؼ ال ػػايحلر :شػ ػ االر ،ا ػػا اتداب الش ػػر ة ،را ا ػػة الق ػػايس يلو ػػ .ب ػػريكت ،و ػػنة
1977ـ.
 اثػػر االعحػماؿ ع تلر ػػات المسلشػػرم ال غليػػة كالنهليػػة ع الكشػػاؼ ،روػػالة ار ػػحري ر لنػػة يعػػااد
الطالس نا ح ن ا باي ،كي راؼ الػايحلر وػ ماف زلمػا القضػاة ،را اػة الري ػلؾ ي ػة اتداب
م ال غة.2001 ،
 األدلة ادل هقة باألصلؿ النهلية بن ابن ر كابن األنبارم ،روالة ار حري ،يعااد الطالس زلمػا
ءػػيح زلمػػا الغ ػماؿ ،ي ػراؼ ا.د لػػري اوػػح ح ة ،ي ػػة اتداب ػػم ال غػػة الارب ػػة را اػػة آؿ الب ػػت
2011ـ.
 الح كيػ ػ النه ػػلم كاث ػػر ع تلر ػ ػ ادلا ػػى ع تف ػػري الفخ ػػر الػ ػرازم ،رو ػػالة ديح ػػلرا ع ال غػ ػة الارب ػػة
ختصػػص النهػػل كالصػػرؼ ،يعػػااد الطالػػس ،ع ػػب بػػن زلمػػا الش ػ رم ،ي ػراؼ ،الػػايحلر ،وػػاا بػػن
ػػااف الغا ػػام ،ي ػػة ال غ ػػة الارب ػػة ،ػػم الاراو ػػات الا ػػا ،را ا ػػة اـ الق ػػرل ،ادلم ك ػػة الارب ػػة
ال الدية1426 ،هػػ.
 رػػاؿ الػػنص كالقاعػػاة ػرا ة ع نؤريػػة النهػػل الاػػرل ،بػػن النمػػلذج كاالوػػحاماؿ ،روػػالة ديحػػلرا ع
ال غ ػ ػػة ،يع ػ ػػااد الطال ػ ػػس ،األ ػ ػػن ػ ػػيكم ،كي ػ ػ ػراؼ ا.د و ػ ػػا ا ه ػ ػػادؼ ،ي ػ ػػة اتداب ،را ا ػ ػػة
باتنة2009.ـ.
 ال ػػرب كالحق ػ م عنػػا النهػػاة كالص ػرء ن ،دراوػػة كصػػف ة حت ػػة ،روػػالة ار ػػحري ع ال غػػة كالنهػػل
ػػم ال غ ػػة الارب ػػة را ا ػػة ؤتػ ػ  ،ادلم ك ػػة األردن ػػة ،يع ػػااد الطالب ػػة :ن ػ ػ بة عب ػػا احلم ػػا ادللار ػػاة
ي راؼ الايحلر رما ادلصاكرة.2010 ،
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 الشػػاها القػػرآا ا ػػارا ع أيءػػات النهػػلين ػػن أػػيؿ يحػػاب اإلنصػػاؼ ،البػػن االنبػػارم روػػالة
ديحلرا ع النهل الارل ،يعااد الطالػس باوػم ح ػن الػ ن بات ،ي ػراؼ ا.د ع ػب اذلػركط ،را اػة
ؤتة ،عمادة الاراوات الا ا ،م ال غة الارب ة.2008 ،
 لاعػػا الحلر ػ عنػػا ابػػن األنبػػارم ،روػػالة ار ػػحري ع النهػػل الاػػرل ،يعػػااد الطالػػس ،ا ػػا ن ػماؿ
ػػازم الش ػػمرم ،ي ػػة دار الا ػػلـ را اػػة الق ػػاهرة ،ي ػراؼ ال ػػايحلر زلمػػا عب ػػا الاميػػم عب ػػا ال ػػاامي
ال نة ا ا ا ة2009 ،ـ .
 ػػاس الاكػػس ع ا ػػاؿ النهػػلم ،عنػػا ابػػن األنبػػارم ،روػػالة ديحػػلرا ع النهػػل كالصػػرؼ ،يعػػااد
الطالػػس :زلمػػا بػػن ع ػػب الامػػرم ،ي ػراؼ الػػايحلر و ػ ماف بػػن يب ػراه م الاايػػا ،ي ػػة ال غػػة الارب ػػة
را اة اـ القرل كة ادلكر ة ،ادلم كة الارب ة ال الدية1429 ،هػ .
 ػ ػػا ادلرءلع ػ ػػات ع يح ػ ػػاب الب ػ ػػاف ع ري ػ ػػس يع ػ ػراب الق ػ ػػرآف ،ألل الربي ػ ػػات األنب ػ ػػارم ،رو ػ ػػالة
ار حري ،يعااد :عبا الكرمي بشري حآاج ،ي راؼ الايحلر :احلػرب يلوػ .نػلر الػاا م ،ػم ال غػة
الارب ة ،ي ة اتداب ،را اة اخلر لـ ،ال لداف ،ونة .2006
 ن االححآاج ل قػرا ات القرآن ػة ،عنػا ال ع ػب الفاروػب ،ػن أػيؿ يحابػ احلآػة ل قػرا ال ػباة
ا ركحػة ديحػلار ع ع ػم القػرا ات ،يعػااد الطالػس ،عبػا الر ػاف اا ػب ،ي ػراؼ األوػحاذ الػػايحلر
نصلر ياع ،ي ة الا لـ اإلوي ة ،را اة باتنة2012 ،ـ. ،
 ن اإل اـ ابػن عط ػة األنال ػب ع عػرض القػرا ات كاثػر ذلػ ع تف ػري  ،روػالة ديحػلرا  ،يعػااد
الطالس ،ء ص بن مج بن ح ن عماكم ،ي راؼ :الايحلر ،زلما كلا وػ ام كلػا حب ػس ،ي ػة
ال ػ ػػاعلة كاص ػ ػػلؿ ال ػ ػػاين ،ػ ػػم الكح ػ ػػاب كال ػ ػػنة ،را ا ػ ػػة اـ الق ػ ػػرل ،ادلم ك ػ ػػة الارب ػ ػػة ال ػ ػػالدية
1423هػ.
ثالثا -البحوث والمقاالت المنشورة في المجالت والدوريات:

 اثر الفق كاصلل ع الارس النهلم ،الشارؼ لطركش ،حب نشلر ع رل ة حلل ات الرتاث ،رل ػةع م ة زلكمة ،تصار عن ي ة اتداب ،را اة حغا  ،ا ما ر ،الااد اخلا س ،ونة 2006ـ.
 الحه ػ النهػػلم الاقػػام ،ا ػػا ػ خ عبػػا ال ػػيـ ،حب ػ نشػػلر ع رل ػػة يوػػي ة ادلارءػػة ،رل ػػةءص ػ ة زلكم ػػة ،تص ػػار ع ػػن ادلا ػػا الا ػػادلب ل فك ػػر اإلو ػػي ب ،ال ػػنة الثالث ػػة ،الا ػػاد الث ػػاا عش ػػر
1419ه ػ 1998 -ـ .
 الحلهم دراوة ع يحاب و بلي  ،را ػا ا ػا رػرارم ،حبػ نشػلر ع اجمل ػة الارب ػة ل ا ػلـ اإلن ػان ةتصار عن رل س النشر الا مب ،را اة الكليت ،الااد  ،66ال نة ال اباة عشرة1999 ،ـ.
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 الاق ػ عنػػا األص ػلل ن ،د عبػػا الاؤ ػ م الػػايس ،رل ػػة حلل ػػة ي ػػة الش ػرياة كالاراوػػات اإلوػػي ةرا اة طر ،الااد اخلا س1407 ،هػ1987 ،ـ.
 القرا ات القرآن ة كي كال ة النقا ،را ة ع يحاب ال باة البن رلاها ،زلما احل ن طػاف ،حبػنش ػػلر ع رل ػػة ال ػػات  ،،رل ػػة ع م ػػة زل ّكم ػػة تص ػػار بص ػػلرة ءصػ ػ ة ع ػػن ي ػػة اتداب ،را ا ػػة
صرات  ،ل ب ا.
 ػػاس الاكػػس حق قح ػ كحكم ػ  ،وػػاا بػػن ناصػػر الشػػرتم ،حب ػ نشػػلر ع رل ػػة را اػػة اـ القػػرللا لـ الشرياة كال غة الارب ة كآداهبا ،عاد  .28اجمل ا  16لاؿ 1424هػ.
 نط ػػق ارو ػػطل كالنه ػػل الا ػػرل ،يب ػراه م ب ػػل ب ػػايلر ،حب ػ نش ػػلر ع رل ػػة رلم ػػع ال غ ػػة الارب ػػةالقاهرة ،اجمل ا ال ابع ،ونة 1953ـ .
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الملخص باللغتين العربية والفرنسية

842

ملخص
هذه األطروحة تعاجل موضوعا قرآنيا حنويا ،يبني أثر املنطق والعقل والقياس يف توجيه القراءات القرآنية
إعرابيا وهي بعنوان" :أثر الدليل العقلي يف التوجيه النحوي للقراءات القرآنية من خالل البيان يف غريب
إعراب القرآن البن األنباري".
تطرقت األطروحة للتعريف بالدليل العقلي ،ووضحت أثر املناهج الكالمية والعقلية يف القراءات
القرآنية من حيث التفسري ،وكان حمل الدراسة وحميطها كتاب" :البيان في غريب إعراب القرآن ألبي

البركات ابن األنباري" ،هذا الكتاب الذي يعد من أهم املصادر النحوية واإلعرابية للقرآن الكرمي.
لقد ناقش ابن األنباري القراءات القرآنية يف كتاب البيان اعتمادا على ما قرره من أصول عقلية يف
كتابه "ملع األدلة يف أصول النحو العريب" ،وقد برزت مظاهر الدليل العقلي يف إعرابه للمرفوعات
واملنصوبات واجملرورات.
تكونت األطروحة من مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخامتة كونت األجزاء األساسية ملوضوعها ،وقد
خلصت فيها إىل مجلة من النتائج أمهها:
 أخذ ابن األنباري بالقياس العقلي وبه رفض الكثري من النصوص املروية الصحيحة الثابتة كالقراءاتالقرآنية ،اليت اشرتط فيها القراء التواتر وموافقتها للعربية ولو بوجه ،حيث وقف من هذه القراءات القرآنية
موقفني خمتلفني يف التعامل مع النص القرآين من أجل صحة القياس والدليل العقلي ومها:
*التأويل والتقدير العقلي مع ما ال يتناسب ملع ى النص ومراده ،حيث أول أثناء اإلعراب والتوجيه كثري من
القراءات القرآنية مع ما ال يتناسب مع سياق اآلية أو موضوعها.
*اهتام النص القرآين باللحن تارة ،والضعف تارة أخرى ،وقد صرح هبذا املوقف يف مواضع كثرية من كتاب
البيان.
 ميكنين أن أقول إن األصول واألدلة النحوية اليت يقصدها ابن األنباري يف التوجيه واإلعراب هي األصولواألدلة النحوية العقلية الثابتة عند النحاة العرب عامة ،إال أن الغالب يف مع ى األصول عنده هي أصول
البصريني ،ألنه يرد يف كثري من األحيان على الكوفيني ويبطل إعراهبم وتوجيهاهتم النحوية املبنية على
مقتضى ما تقرر عندهم من أصول وقواعد مساعية.
 بعد مناقشيت املوضوع وحتليل أفكاره وجزئياته ،تبني يل من خالل تتبعي لتطور علم القراءات ،ومنخالل العودة إىل مصادر إعراب القرآن وتوجيه القراءات ،وكتب التفسري اللغوي للقرآن الكرمي ،اهتمام كبري
وحرص من ابن األنباري على تتبع الوجوه املختلفة واملتعددة للقراءات القرآنية ،والدقة يف التمييز بينها،
واالختالف اليسري يف حركات إعراهبا ،حيث جتده حيصي للقراءة الواحدة الوجوه اإلعرابية املتعددة ،وهذا
ليس له من التفسري إال عناية اهلل عز وجل هبذا القرآن وقراءاته على تأكيد حفظه يف الصدور قبل السطور.

Résumé :
Cette thèse traite le sujet coranique grammaticalement, il éclaircit l'existence des
traces de la logique, de la raison et de comparaison dans l'orientation des lectures
coraniques dont le titre est :" l'existence des preuves de la raison pour l'orientation
grammaticale des lectures coranique par le bais de l'éclaircissement du mystère de
l'analyse grammaticale du Coran IBN ALANBARI".
Cette Thèse a défini par des preuves raisonnables l'éclaircissement de l'existence
des traces dans les méthodes des langage raisonnable dans les lectures coraniques du
point de vue explication en se basant sur" l'éclaircissement du mystère de l'analyse du
coran pour son auteur IBN ALANBARI, Ce livre est parmi les plus importants sources
d'information sur la grammaire et l'analyse du Coran IBN ALANBARI, dans ce livre
l'éclaircissement ses arguments sont bases sur les origines raisonnables et dans son livre
l'étincellement des preuves dans les origines de la grammaire arabe". Apparaissent
clairement les preuves raisonnables dans ses analyses grammaticales des conjonctions.
Cette Thèse se constitue d'une introduction une approche, quatre parties (épisodes) et
une conclusion.
L'étude a présenté plusieurs résultats dont les plus importants:
*IBN ALANBARI est pour comparaison raisonnable et pour cela il a refusé
plusieurs textes oraux dits véridiques et invariables comme les lectures coraniques
exigeants des poly sources et concordance avec la langue arabe au moins sons un seul
angle. Il a plus deux positions différentes de ces lectures coraniques au pt de vue
manipulation des textes coraniques pour valider la comparaison et la preuve raisonnable.
*l'interprétation et l'évaluation raisonnable de la non concordance avec
l'explication du texte et son but, Aussi il a été interprété pendant les analyses
grammaticales et les orientations ; plusieurs lectures coraniques qui ne coordonnent pas
avec le contexte du verset ou son sujet.
*Inculper le texte coranique de mélodie ou encore de faiblesse, cette décoloration
a été répétée plusieurs fois dans son livre "l'éclaircissement".
*De ce fait je peux en dire que les origines et les preuves grammaticales que vise
IBN ALANBARI, pour l'orientation et l'analyse grammaticale c'est les mêmes que les
origines et les preuves grammaticales invariables des grammairiens arabes en générale.
Mais il a le même point de vue que les BASSORIENS pour l'explication des origines.
Après l'étude et l'analyse du sujet il parait que d'après le développement de la
science des lectures coraniques et le retour aux sources expérimentent des analyses
grammaticales coraniques, l'orientation des lectures et les livres expliquent la langue
coranique.
IBN ALANBARI n'a pas manqué de prouver l'importance a suivre les différentes
faces que représentent les lectures coraniques ainsi que la précision de la distinction
entre –elles et la source différentielles dans les analyses grammaticales, pour une seul
lecture coranique il donne ces différentes analyses grammaticales.
Et pour cela on ne peut donner que me seule explication "c st la bénédiction de
ALLAH pour le coran et sa lecture dieu l'a sauvegardé dans la mémoire avant le
parchemin.

