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 شكر وعرفان
 ق.ا على ما أنعم وهدى ووفّالشكر هلل أولّ

أن أتقدم بالشكر اجلزيل لكل من ساعدني  ال يفوتين ،من مل يشكر الناس مل يشكر اهلل

: األستاذ الدكتور خلضر ذكر أستاذي املشرفالب ووقف جبانيب أثناء إعداد هذا العمل وأخصّ

 بلخري حفظه اهلل ورعاه.

مدير معهد العلوم اإلسالمية جبامعة الشهيد محه خلضر  الدكتور إبراهيم رمحانيوأشكر كذلك األستاذ 

ال وقدّم يل اجلواب الكايف، وكثريا ما كان إفكلما طرقت بابه مستفسرا   الوادي

 عين ويرفع مهيت فجزاه اهلل كل خري.يشجّ

وأرفع شكري ملن كان هلم سهم يف مساعدتي واالستفادة من علمهم وخربهتم 

 ،واألستاذ العيد محادي ،والدكتور طييب عبد الرمحان،ر منهم الدكتور عبد الكريم حاقة،وأذك

 واألستاذ أمحد حويذق جزاهم اهلل خريا اجلزاء. ،بواألستاذ يوسف مدّ

أذكر منهم األستاذ  ،السؤال عن مسرية حبثي وهم كثر وال يفوتين شكر أعزاء أخذهم همُّ

 والصديق احلميم عز الدين حويذق الدكتور حممد رشيد بو غزالة

وأشكر الطالب النجيب الوقور واحملرتم سعداني حممد وكل القائمني على مكتبة بن 

عرفانا مبا قدموه يل من نصائح تتعلق عيشة للطباعة والرقن  وأخص بالذكر احلاج حممد 

 بالطباعة والرقن.

 فجزى اهلل اجلميع خريا



 :االهداء
ىل:  أ ىدي ىذا امعمل ا 

ابذلكر  ا وحناان وعطفا واحرتاما وأ خص  دلين امكرميني بر  اامو  -

وادليت طي ب هللا ثراىا وجعل روهحا امطاىرة يف 

 .............،عليني

وهور امبيت  ،وكناهة امرش يد ،ابمسو معاذ أ والدي كل  -

امصغرى، معتذرا هلم عن ثقصريي يف حقيم  وضياؤه خدجية

عداد ال طروحة.  طيةل زمن ا 

زوجيت امعزيزة اخمللصة اميت ساهدثين وساعدثين عىل  -

امبحث فليا من هللا حسن امثواب ومين جزيل امشكر 

 والامتنان.

 

 

دريس رميي   ا 



 
 ــةــــــمــــقّدمــ



 
 أ

 الرر ال ي تيه رر  ال  نررني  رره وررم تخترر   ي  رره  معرر   ترر  قررن ن الميررنع ا بلرره ومعنرر    ب رر   الإن 
  لرررل البم ررر  أ    لقرررخ، الرررخع    شررر عخ  مررر  الميررر م العصررر ى  ال م ررر   مررر   رررن  ، البصررر   و ق ررر   مررر   رررن  

 ا رررررب   ،   هعسررررر ع   شرررررن  ،   هنه م ررررر   هنه   ررررر   مجب ررررر  فررررر  ب  ا وبرررررخ ت  ، حبثررررر      ررررر  وقنا اهررررر 
 إ ناار  ،   ر    بار ا  مي   م   ، ع    ب اهنعر    ت     م   اجب   ا   ر ا م رل شر      ال         أ  ،    ن    

  .ه ج    ا ب     
  غض رر   رر  ح و  أ رر ع  الص رر، ارر   القررنا اتخ ا ن ررمم  ح األ ررم  مرر  قمرر   رر   قررخ لررهل الررن  ل 

    الصررح و  إا البرر وب م  الرر ته و تمي لرر ا مث  ررم  ،  فحعن عرر   طرر   ع   مرر  تررخ، ننترر    رر  ألهلرر 
    م مح    يف   ا   القن ن  لان قنا اه   ط       عظ أ  ل خع . أقني  

 نتصم  م  مح تب   ص  لب   ره ، فمي ل ا أ ف    لمقن ن المينع،  ج    م    البنو    ه وبخعم 
   ن  ه مت م  نصر م  مر  القرن ن  قنا اهر  هي  سر م لمبمر م الما تر   المسر ل   الر  ، حنتفحه  الب  الم  

ق  رر ا  هبم رر، ص القررن ب وقنا اهرر  ا ببررخ ةشرر      ررخ البررنب يف القررن ن األ ا وررخافل العرر ظ  مرر  الرر   
 يف ا برر جم البنو رر القن ل رر  الميم رر ت  األلعرر ظ  جب ررل أ  ،الما ترر  البنو رر  األصرر اتومي ع رر  ل ررق  لرر  

ايعب رر م و لي  رر  البررند  عختررخ  برر ت   ال حرر ة البررنب يف الخ ا رر ت ال ح ترر  رره أوررنو ج رر    رر ن   
 الال حر    ا ا اجمل   ، اإل ناو   لمقنا ات القن ل   عم ني الن اعن ، اخل ي  الص اب لقنا ة القن ن المينع

ه ج رر  القررنا ات وررر ناب  م رر ت القررن ن الميررنع   برر  ه  حن ترر    صرر    المارر ال البررند هناث رر يف  ن ل رر هميرر   
الب ج   ت ال ح ت  يف هعس   بر ب  هم   تسبب ن ا   األ   ت   ع ا  ىت ،   ةا ب اهنة  الا  القن ل   

 ف  رر  صررح ح  ي  رر ج ف  رر   ي اطرر ناب  برر ب القررنا ات هع ررم ، اهلل  رره ال    رر  الما ترر   الخيل رر 
 ف     ي ا ه  ب. ش      ق    يو    اهلل لم ان يف القن ن   ال        مي ماألهمي ن   

هررر  تل ال حررر  البرررند ترررنأ أن وخاتررر  هي ررر و الق ا رررخ ال ح تررر   اإل ناو ررر  الررر    صررر    القررر  ئ   
 ف   ررر ،   رررمل ا  طررر ع  ا ررر     لررر  وخاتررر   نو ررر    لصررر   ررره  هترررخ  إا إ رررناب القرررن ن الميرررنع

الق ا رخ ا ب   تر     طرل،  مم ال حر  الس   األ  س يف إجي  ال  هن ال ل    ا ببخ ةا بمع  الن ات ت 
  ررن  جت ررل و جرر  أ هميرر    فرهنرر ،  البحنتررف المحرره يت رره هرر عن    عنرر  األ ل رر  لضرر ل المسرر ن البررند
ة يف قررنا ة القررن ن عرر  اخل رري الرر ال  قررل أ ل  ررن   البنو رر يف إجيرر   ال حرر    مررم   مرر  أن السرر   الن  سرر 

 .المينع
عر  القرن ن  اإل رناب  الا ت  األ       ه لاية  مم ال ح   إجير   ق ا رخ   أن     الن ات ت لنأ ا  
 ف رمأتض  أن القن ن المينع   ن ع  ا صخ  األ     الر ال ا ربميم إل ر  ال حر ة أ ل  رنة يف  لنأ    



 
 ب

ال  ق ا   م     ت افق   ع    ه   مل    أ،  صع   لاب    ه   مل ج  هت ، اليا    البنو  األلع ظ   
   ه البنب يف      .

ا  قر ل ، لمق ا رخ اإل ناو ر   مر  الرخل ني السر     هيصر م ميف وخاتر  األ ا رني  قخ ا ب رخ ال حر ة  
أقر أ األ لر  السر       يف عر   ا ن مر  الميرنع ث ني القن ن خ ق  ،  ه البنب  ا ن ال  ه العصح      م

 مرر   رر  ت افررق  رر م البررنب العصرر ى  الصررح ى   ناو رر إ ةهرر عن  أال   عم ررني ، يف ه ج رر  أال  رر م  ررند
 ال ح  البند.  أص ل      مم   ع ا    أقن  
 قبرر   اهسرر ع ، الثق فرر  البنو رر  وا عر   رره الثق فرر ت اإللسر ل   األ ررنأ   رل  ررن   الرره ه  ا رب ط 

الثق فرر ت الع   رر    ال  ل ل رر    ا بارر  ،  مرر   مرر م غرر عم نرر ع لق البررنب الخ لرر  اإل رر      هارر   
  م ر   ال حر     ه رن   رخ ،  يف المس ن البند ل ق     ب    ت  ق ل ن البيث   البيثن ه ن   جخت    خع  

 ه الا ت  المس ل   إا الا تر    ب ج  ال ح ة البنب غ    و   ،   ني ا   ق إا ال ح    مل، االبند فمين  
 يص ى ال ح  ص     لعن    قص  ة ل اهت .فا ب   ت  البقم   

 احملرر  بقمرر ال رر ول الإا  ه ن وب رر  ال قمرر  الصررنتى ررلرر  صرر  غ  ال ننترر  ال ح ترر  ع    وبررخ    
الر  ي جير و  الضرن  ت أص ى الخل ني البقم   ره األ لر  ،   ه الن ات   الس  ع إا  خا ك البقني  الببم ني

 يف إ ناب القن ن  ه ج   قنا اه  ا ب اهنة  الا  ة. أ  اخلن ج      يف   م   البقب خ  البيص ني
  رر  تررنأ ه ج  رر  ،   ببررخ ة لمقررنا ات القن ل رر   تررنأ أ ج رر،  ال   ررمل يف إ ررناب القررن ن الميررنع 
 ال   رمل  تقرف، لآلت  ال ا خة فض   ه القنا ات ا خبمعر   إ ناو  خمبمع    خ ا عسنته  ا بنومحن ت  

 الب سرررر  ورررر    ق ، عرررر  إا األ رررر  و لررررخل ني البقمرررر األ  رررر ن  مرررر  هبمرررر  ت حن ترررر   ن     رررره يف  ثرررر 
لبرني أونوعر  ،  ا ا  ثرنت اخل فر ت ال ح تر   الب ج  ر ت اإل ناو ر  ا ببمقر  ور لقنا ات القن ل ر  األ    
  إللصرررر   يف  سرررر  ني اخلررر   وررررم ال حررر تم ال صررررنتم  الميرررر ف ما : ألل رررر  ال يف  ب و  رررا اوررره    ررر  قررررن  

يف   الميرررر ف م  الميبرررر ب األ ل  رررر    ال حرررر ة ال صررررنتم  ررررمل وررررم  ،  ال  رررر ن يف غنترررر  إ ررررناب القررررن ن
لقرررخا  القرررنا ات القن ل ررر إ ناوررر  اوررره األل ررر  ال يف  ننتقررر   الثررر ب  صررر   ، هبررر  م م  رررل القرررنا ات القن ل ررر 

  ه ج   .
 متحر  ت يف أ رةم   ثر ة ه ر   ت إا  عري  جرخت إشرمي ل   لميبر ب ال  ر نبيل ر   وبخ القنا ة ا  

ميثرر   رره ال ةرر نوررني  خي    قررخ ن    تر    نال حرر ة تررن     نتررن  م عرر ال رر  ثم أ عرر نإا    رره شرريهن  أن هقعرره
    ن    رخ   هر ر هبق رخا  تره ا  األ رن، أفصرى البرنب الر  قرنأ ار  ، القنا ات القن ل   ا ب اهنة الصح ح  الث وبر 

  رره  اخلرر   ال حرر ال    أ رر نم  مررم امررخل، أصرر ل ال حرر  البررند  رره   رر    م رر   القررنا ات ا برر اهنة



 
 ج

تقررف ال   ررمل أ رر م   ررخع  ،  رريد الا رر ت اورره األل رر  الالبرر  فم ل جرر   القررنا ات  الضرر و م إل ناارر   
 :يفإشمي ل    م    هب ثني 

  طب  أص ل   ط او    ه أجني غ ت  أ   ر   عر  العر ظ  س  ق ا خ   ن ال ح  البند أ   إ ا   -
اشرريط  رر  القررنا  ق ا ررخ لصررحب   أونوعررر    مرر  عرر ا الرر ص القررن ب الرر ال  صررني إل  رر  وقرررنا ات  ببررخ ة

برر اهنة  قررنا ات صررح ح  ث وبرر       رر   اورره األل رر  ال   صر   ال حرر ة فم رر  ا ترن   ،   افقر  ال حرر   البنو رر 
الث وبررر   القن ل ررر أم لمقرررنا ة    البقمرر الرررخل ني  عررني األصرررني اي بميررر م إا الق  رررخة ال ح ترر  ا سرررب      ررره

 الب    جم      ه البس ؤيت العن    ع :  اإلشمي ل   تبعنع  ه ع   و لب اهن  الس  ع  
ت ررخ ج الررخل ني البقمرر  طرر ه أصرر ل العميررن ال حرر ال   ررخ البررنب   عررني ه  ت رر    رر ع   يف أال  نه رر  -

الررخل ني  عرر   نرر عن  رر     ال حرر ة يف اي رربخيل ورر    ررخ هقب ررخعم لؤلصرر ل  عمرر م م لم  رر  ج ال ح ترر 
  يف أص ل ال ح  البند البقم 

 مر   مرم أصر ل ال حر  البرند  ث    طب   اوره األل ر  ال يف  رل األ لر ال     ف أثنت األ ل  البقم   -
  يف  ب ب ال   ن قنا ات القن ل    ه ج    لا   م  إ ناو

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

 أم هيثن و لخل ني البقم  ا   ق  يف الب ج   ال ح ال لمقنا ات   ا  ق ل
القررنا ات القن ل رر      ررف ديميرره شررن      عرر  ا سرر  ني ال ح ترر  الرر  ا بمررف ف  رر  ال حرر ة وسرر   رر  -

   فمين اوه األل   ال   ص ،  عم م       قاب    م  ط   أص ل ال ننت  ال ح ت  البنو       
 رل األ لر    مجل األ ل  ال ح ت  ال ننت  لبمم أص ل ال ح  البند يف  ب ور      أت  اوه األل   ال 

ر ل قش ا   األ ل        رمل  ، ق ر    م ر  يف  بر ب ال  ر ن ن   ، يف  بر ب اإللصر  ال حر ة  ه  ه   لع    
 أ جررر و ررر ن مقرررن ن   ل ال جررر   اإل ناو ررر يف  لم حرررمل  ررر ن عررر ا الميبررر ب  صرررخ ا  ررره ا صررر    األ   ررر  

  قل ا ب   ال     األنن    ا       ور:، ا خبمع  إ ناو  القنا ات
 الدليل العقلي في التوجيه النحوي للقراءات القرآنية أثر

 البيان في غريب إعراب القرآن البن األنباري من خالل
رر      قارر  أفميرر     اإلج ورر   رره ، مي  ارر ا ا  طرر ع  اي بصرر م  رر ل فمينهرر خ متس رر ممرر  وا   أ  

   افل  م     أ نأ شخص   ديميه إوناوع  يف اآليت:، ب ا  ن    يف إشمي ل   بس ؤيت ال



 
 د

 غ   يف اإل   م مبل     م   خيخم الما  البنو    القنا ات القن ل   ا ب اهنة ال  قنأ ا     ل اهلل  - 
  مث   لمبنو  ب   قو  ن فص  ب      افال ق    م   ج ع   مث   م  ل ،  قنأ ا  صح وب   ه وبخ      

 .ل إ ناا  ني الا   ت ال  أث ت    
 صرر   ا  عختررخ ق  برر  طرر ه ، "ال  رر ن يف غنترر  إ ررناب القررن ن يورره األل رر  ال" أمه رر   برر ب:إورناو  - 

رر   و هر     ررمل، ال ح ترر   القن ل رر   لرر  األ س     خ    رر  و ه رر،  يف عرر ا الميبرر ب  سرر  ني إ ررناب القررنا اتمل ح 
  اوه األل   ال يف ه ج    . ال ح ت  ال  ا بخخ   

بم م البنو رر   اإل رر     األ ررنأ     رر   مررم امررخل  أصرر ل ال حرر   لو رر ن   قرر  اإل ررناب القررن ب ورر -
 مر   صر     اينر عمث ،   مرم أصر ل العقر   القرنا ات    ا البعسر ،  العمسع    مم المي م، البند

األ لرر  ل  مرر  ننتقر  ال حرر ة  ا بقرخ م  رره  م ر   البنو رر  يف    قار   الب م ر، عر   البمرر م  اإلفر  ة    رر 
نت مث و ر ن   رف أث ر الميم ر    ار  فقر  ا سر  ني ال ح تر     ع ر  ا رب   ن    ره الق  رخةن  ب  ال ح ت  ال  تر  

 .ع   البم م يف ه ج   القنا ات القن ل    إ ناا    خ اوه األل   ال
ث   رره ال حرر  البررند إ ررخا ال لن رر ل  ا  جسررب   رره ا مميرر  المسرر ل    رر  عررخ  ا رربث     رر  قنأهرر  أث رر    -

    ح  ب  ع  الب ق  وم ا   ق  الق  س  اإل ناب فر    ف    نط   ، وم  خ   ا ممي  المس ل    ص     امخل
القررنا ات  عرر    ررف أثررنت عرر   األ لرر  البقم رر  يف ، عرر   ا سرر  ني أ رر    و ورر  أ ثررن اهسرر     أوبررخ غرر  ا

 القن ل    ه   مل إ ناا   ه ج     ال ح ال.
   رررخع    ررر  أقرررنأ ،  الخ ا ررر ت ال   ل ررر  يف القرررن ن الميرررنع، البعسررر   رررخة ن تمررر  وبرررخ تو  يلاشررربا -

 احملررن  الرر ج ه يورره    رر   البحنتررن ، ال حررن احملرر ل ألد   رر ن األلخلسرر     رر الرر    ، البع  رر  الما ترر 
    رر  أجررخ ا ب فرر  يف ه ج رر  القررنا ات القن ل رر  ا بحررخة يف الن رر،  اورره   شرر   حمل ررخ ال رر عن  الب رر تن

ررر فميرررني  ، اإل ناو ررر   ا خبمعررر     ررر   ت ن  رررن  بررر ن حن تررر  ،   القرررنا ة  تبب رررخ أ لررر  يف ه ج   ررر  ا رررخ ت ج 
 ررني عرر    البقرر   قررخ، فميررنت يف   طرر ع جي ررل وررم ال حرر   القررنا ات   ررخع ،  ت رر قش غرر  ، جختررخة
 فمي ن   ق ب   ا ب    ع ا ا  ط ع. األ   ب
 ممرررر  أ   رررر  ا عسررررن ن يف ،  جيررررخ ال   ررررمل  رررر ا ا  طرررر ع قررررخ ا  ببرررراا ممرررر   ب رررر  ال حرررر ة البررررنب 

 رر ل ه ج رر  القررنا ات ، هع  رر عم  ممرر   ب برر  أقرر م ا ب صررنته يف   رر  م م  حبرر ث م البم  رر   األ   دي رر 
 ال ح ترر  لميرر م  رر ل اورره األل رر  ال  ج رر   ا أ ، ورر لبم م األ ررنأأ  و رر ن هرريثن ال حرر  البررند ، القن ل رر 

شررر ة   ه   لررر    أ ،  ب  ررر وا ترر   أغمرر  عررر   الميب وررر ت اهصررم  و   طررر ع    لررر   مررر    قرر  وررر   ررره 
صر  إل رناب القرنا ات ج  ب ر  خمص    ه أفن    ا   - خ    م    ان   - و أجخ يف ،    خمبصنا 



 
 ه

  ررره ، ن ه ج ررر  القرررنا ات و أل لررر  البقم ررر  يف الميبررر ب ا ررر       رررف هررريث  ،  ه ج   ررر  يف  بررر ب ال  ررر ن
 :تييت          ال  أفخت   ا ا ا  ط عالخ ا  ت البم    ام  ة  ال ح ث ا ب صنة ال       ق  

لمخ ب   م رخ وره   رخ ،    ا    األثن البقخال يف هبخ  الب ج   اإل ناد آلت ت القن ن المينع مجب -1
ج  برر  اإل رر م م ررخ ورره ،   رر ل    برر  ا  قررخ    ال   ررمل إا  م رر  المارر  البنو رر ، اهلل ورره محررخ السرر ف

  1عررر.1421/ 10/11:  قخ ل قا  وب  تل،  ب   اإل      و لنت ض
 ا بس  ال  ول الب م     الخ ا   جب ل اآلتر ت    ا رب    ره  ر ل  بر  البق رخة اإل ر      

 -اجب ررخ ف  رر  ال   ررمل،  رر  يف   طرر    ق   ،  الخ ا رر   ع ررخة يف و ارر ، القررن ن   برر  البعسرر   إ ررناب
 لمي ررر  و  ، إا ال صررر ل  و ررر ن أثرررن البق  رررخ اإل ررر     يف إ رررناب اآلتررر ت القن ل ررر  -جرررها  اهلل  رررني  ررر 

 القرررنا اتالبقم ررر  ورررر ناب   و تميررره اعب   ررر  و ررر ن   قررر  األصررر ل ال ح تررر ، ت حرررمل ه ج ررر  القرررنا ات
  . ه ج    

 قرخ ه   لر  عر   الخ ا ر  ، أص ل ال حر    ا ر  يف فميرن اوره األل ر  ال لمرخ ب   م رخ  ر و صر ح -2
لص   اإل ا بخل ا  يف  ب   أ نا  البنو     ، يف  ل األ ل  أص ل ال ح  البند ال  قن ع  اوه األل   ال

 و تميره ،  مر  ام لر  ال نرنال لبمرم أصر ل ال حر  إي أل  ا ب خ،  الميب ب  ع خ يف   ط   ،  ال   ن
 و ، ال حررر  فرررن ع يف ال   رررمل إي مجرررل األصررر ل ال ح تررر  الررر   ررر ن تسررربخل اررر  اوررره األل ررر  ال عرررخ 

 و ،   ا رب أث بر  يف   ر ان  ر    عر  السر       البقم ر  األصر ل صص األ ل  البقم   ورني مجرل األ لر  خي  
رررر ه رررر  ل إ ررررناب وبرررر        رررر،  و تعررررن   برررر ب ال  رررر ن و لخ ا رررر ،  ه  مرررر  إ ررررناب القررررنا ات  ه ج   ررررتن  

 الب ث ني فحس .  ه و ب   ن ا بث    القنا ات أ  ع   ه مج ل  ص ع ت اوه األل   ال
    ررررر ل، الا ررررر ت األل ررررر  ال ألد ا نف  ررررر ت يف  بررررر ب ال  ررررر ن يف غنتررررر  إ رررررناب القرررررن ن  سررررر  ني -3

   قررخ   قررخ، ورشررنا  الررخ ب   الررا ت  ررف لرر   الررخا م ررخ الميررنع وارر   لرر ج   لم   ررمل،   جسررب 
 قخ ر   جر  ت الن ر ل  يف، 2001    ، ج  ب  اخلنن م و لس  ان، ميم   اآل ابولقسم الما  البنو   

ور وه األل رر  ال  ل    ر  لمببنتررفجبرني العصررني األ  ، صررعح    رر   ث ثر ن  ر ت     مترر ، فصر ل  ث ثر  
 ا  صر ل   ر ن   اخلرا       ا  برخأ، ا نف   ت ا ببمق  و م م  ايمس   العصني الث ب يف ، ال   ن    ب و

 . العصني الث لمل  س  ني الع  ني  ل      الصع  ا ا    ... أ  اهت 
  ر ن عرخ  ال   رمل ت حصرن ،  اوببخت  ه البحم رني  ا   قار  و ل صع  قخ اهس   الخ ا   ل 
يف إ رناب   ر    رن  اوره األل ر  ال   ر    رن  ال حر ةمث و ر ن ، فقرل  ه  ب ب ال  ر ن  ت ناج ا نف  يف إ

                                                           
ال  برر  األ ا  رر   ، أجررها   قررخ لاررنهت   ا  البخ نترر  و لنترر ض و يشررياك  ررل  ا  اورره  ررهم يف ورر  ت  الن رر ل       رر  يف ث ثرر - 1
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 و

 و ت حرمل يف أصر ل ال حر  البقم ر  الر  قن عر  ،  ناا إل ي ، القنا ات القن ل   ل قخ  و تببنض، ا نف ع
ى  و حيمني األ ج  ال  ا ب  عر   و ت ط ر،  ال    ن    أثنع  ال اطى يف الب ج    اإل ناب اوه األل   ال

 .اي ب       
  ونصررخ   ا رر  ا بص رر أن  ،   رره العرر ا ق األ   رر   وررم   ا رر  عرر    الخ ا رر ت السرر وق   رر  

  ط ح  ف    ننتق  اوه األل ر  ال     لر  يف ،  مجل القنا ات القن ل    ه  ب ب ال   ن يوه األل   ال
أل لرر  البقم رر   و  رر   نرر عن  ررني   ممرر   األ   ترر   الب ج  رر ت ال ح ترر  ا برريثنة و ، إ ناارر   ه ج   رر 

 و     م   ر  هقرخم ،        يف الخ ا  ت الس وق ن ع  األ ن ال ال و ت ني  ،  ل  يف  ب ب ال   ن
و ت رني  نر   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

  . ه الخ ا   المي  م   ال حمل ا سبع  
 عق رق ال بر    ا نجر ة   ر  اجب رخت يف ، بحق ق ا رنا   ره عر ا ال حرمل  ال صر ل إا أعخافر  ل 
فصررر ل تارررب ني  رررني فصرررني  مررر    أ وبررر   رررخ ني قخ ررر      طررر     ه وترررل    هررر  البم  ررر  إا هقسررر م 

 يف األ ر    لر  اخل مترر  الر   ر ت لبرر    ،     رمل أ   ر   لم ر  ة ا بنف رر   سر   ر  تب م رر     الر 
  ه ص  ه . ال حمل
 ر  ف ر  هرريثن  و   ، فبحرخث  ف ر   رره الرخل ني البقمر   لاريه     قبر  ورر ل ح  البرند في ر  ا رخ ني 

 ررر   بررر  القرررنا ات مث و   ،     ررر   مرررم الميررر م  أصررر ل العقررر ، الخ ا ررر  ال ح تررر  و لخ ا ررر ت المي   ررر 
 يف العصررني ، ب ورر  ال  رر ن  ب برر  و لررختمل  رره اورره األل رر  ال   ، القن ل رر     قب رر  و لم لرر ت البنو رر 

 ررر   ف ررر  و   ، األ ل ه   لرر  القرررنا ات القن ل ررر  ورررم ق ا رررخ القرررنا     اقررف ال حررر ة يف الب ج ررر   اإل رررناب
مث  نطرر  ه ر ته   اقرف ال حر ة  رره ، ا   عر  الن رم  السر خ  البنو ر ق ا رخ القرنا ة الصرح ح    رخ القررن  
     مل. ث ث   ني  ل  يف  القنا ات أث    الب ج    اإل ناب 

اوره    رخ  و      ص ر   اي ربخيل ار  ح  األ ل  البقم   ا محق  و لق  س ط    يف العصني الث ب 
  ة لؤل ميرر م ال ح ترر    ا قررن  ب رراأل لرر  البقم رر  ا ث       ررمل جبمرر  األ ل ل  رر ن ث ثرر   قسرر ب  ، األل رر  ال
ؤل لررر  البقم ررر  ا سررربخخ   لم عررر  ل  الث لرررمل، ؤل لررر  البقم ررر  ال  ف ررر   ا   مررر  لؤل ميررر م ال ح تررر  الثررر ب ل
 اوه األل   ال.  فق  ؤت   ني  ل  ،  ب   اإلث  ت
طرر ه   رر    اوره األل رر  ال    قعر   رره القرنا ات لقررخا  ه ج  ر  ره عررخث   الث لرمل العصرني  يف 
 الثر ب يف   قعر  ، ه ج   القرنا ات    نض جبم  األ ل يف و  ن      اوه األل   ال يف،     مل  ث ث

 نر عن الرخل ني  صر  لمحرختمل  رهالعصني الناول خمص    جبم ،  الث لمل يف لقخ  لمقنا ات،  ه القنا ات
 جبمر  األ ل ل  ر ن،     رمل   ب  ث ثر قس ر،  ا  اوه األل ر  ال ال ح تر   ا ب   اهر  اإل ناو ر  البقم  يف 



 
 ز

  نف  رررر تاا ب ررر     يف الررررخل ني البقمررر  نررر عن   الثررر ب،   صررر و تاالرررخل ني البقمررر  يف ا ب رررر      نررر عن
 أ ر     اي ب ر  ات  األ   تر  مم      قا ، جملن  اتان عن الخل ني البقم  يف ا ب      إ ناو     الث لمل

 . ه لب    اخل مت  فقخ  نط  ف       ه صم  إل   يف ع ا ال حمل
ل هب  ررر  لررر  ألجررني ،  رره  ررر    اي رربقنا  البرر م لرر   رر ا يورررخ  طرر ع  أن  ب مررر   قررخ وررخا يل  

   مث ا ب رر،  غ عرر   رره  برر  ال حرر   برر ب ال  رر ن   ررهال ح ترر   الب ج  رر ت اإل ناو رر   اآل ا  ا رربخناج 
ا ررر    ا قررر  ن   رررخ  ق  لررر  إ رررناب اوررره األل ررر  ال وي   تررر  ال حررر ة  ررره أجرررني و ررر ن العررر ا ق اإل ناو ررر  

  رر ن هرريثن ال حرر  للب  خي رر  ل ا نا ررني ا    ررل ا   لررم السرر وقم    لرر  ه  خي رر    لرر    ررخ هب  ررسرربخخ     
 عر     ه  ،  نا ني   اقف ال ح ة  ره القرنا ات  ن     ا بب   و  يف ،  البند و أل ل  ا   ق    البقم  

ا ن عن اإل ناو    الب ج   ت ال ح ت  لمقرنا ات القن ل ر  أتره أ  ت ال صر ل  أث    شنح   ما     البحم
 .   مل يوخ  ه الانح  البحم ني  ا   قا  األل   ال لمقنا اتلبحختخ ا ن عن البقم   يف إ ناب اوه 

 ره  صر   ع   الخ ا ر لر      رمل عر   قخ  نص   ني النص لب ث ق ا   ة البم    الر      ل   
الر ص  وضر ل    لس   القرنا ات القن ل ر  إا أصرح ا   بب  ر  ،  األصم      ا ب ب  إا  ل      

قرر  وررم القررنا ات القن ل رر   رره ننتررق الضرر ل  اإلشرر  ة إا  عن  ، لبث  ل رر القررن ب   رر      يف ا صرر  ف ا
  رر  ألرري ،  القررنا ات  الن ررم القررن ب  أقررن   أث برر   م رر    رر   لرر   مرر   فررق،   اطررل اخلرر   وررم القررنا 

  مل ا بع   و  ن ، يف ا   ش  ىت ي أثقم  و  ل ت ال ان ا ببمق  و لميب ب  ن  ا يت       خم
 ا يت ع ا ا      ،  هن   هعص ني وق   ال   ل ت إا ق     ا ص     ا ناجل،  ل ا م  ؤلع الميب ب 

   ف   ل  ن اآل ا  ال ح ت   الببق   ت ا ببمق  و لقنا ات.أهنك  س      ىت   ،    لمبمينا جت    
إا  برر   رر ن  رره    لرر  أث رر   البحنتررن يررنت  األ   تررمل ال   ترر  الرر     ت يف ا رر  وبه عرر     
  حلر  أد  مر  الع   رر ،   يرنت  القرنا ات  ه ج   ر   رره  صر   ع ،  رر الالرختمل ال     صر        الس ر

يورره امرره ال    ال اررن يف القررنا ات الباررن،  المياررف  رره  جرر   القررنا ات  ميرر  ورره أد ن لرر  الق سرر 
م  رر  أ نورر  غرر    رره  البعنتررق و   رر   ورر لمقررنا ات القن ل رر  إ ررناب اورره األل رر  ال  رر     لرر  مجررل أ لرر  

 ررره  ررر ل البررر  ة إا    لررر ، لآلتررر   ا بررر  الرررخييلإ ناوررر  ورررم     لررر  أن أ ورررل  ، ال حررر ة  ا برررنوم
    ب ب القن ن. ص    البعس  

البرر  ة إا  صرر    أصرر ل ال حرر  البررند   يف األ لرر  البقم رر   قررخ اقبضرر  ن  برر  ال حررمل ال ننترر  
 ر   ب ر   أ ،   رل األ لر  يوره األل ر  ال، اوره جري  ث ر نالعربى  ألد اخلصر  ص ،   يقياح لمس  ن 
 يف   أص ل ال ح  لسرب خ األفار ب، يص ل ال ح  حمل خ   خ ،  ن يف أص ل ال ح    م    الما  ا ب صن 

 يف ال ح  البند.  حبث   ه  ن عن الخل ني البقم  ن   ني  ل   ...أ ل  ال ح  لبع    س لم



 
 ح

 أن صرررب و  ال حرررمل يف   طررر ع القرررنا ات  إ نااررر  يل أث ررر   إ رررخا  عررر   الخ ا ررر  ضرررىاه   الررر ال  
وني  م  البميرو البر م  ره ، ب   ي يف لخ ة ا بم   ت  قم  ،   ا ص     ا ناجلي همي ه يف قم    ه ج    

 اآل ا  ال ح ترر  ا ببمقرر  ورر لقنا ات  ثرر ة   باررب   ،  ب   رر   برر فنة  ا صرر   ،  لرر  فرررن ا ناجررل  ببررخ ة
   ررف     رره أترره ت ثقرر   الررنأال ال حرر ال ررمل يف  رر ة  رره أترره تي رر   جتبررني ال  عرر  الرر  الميثررنة   عرر 

  ررر  أن ال حرررمل يف  مرررم القرررنا ات تب مررر  اإل  نررر  الب  ررر  مبصررر مح ت عررر ا    اآل ا تقررر  ن ورررم عررر   
 البنو     ب  الخ ا  ت القن ل  .وم  م م    ص       ه  ا  و  ، العه

      ث ر   ر ل  مر م هارب   األنن  ر ب و ت ال   اج بري أث ر   عنترن عر    لبني  ه أونو الص   
ممرر  جبمرري يف  ،  امررخل عرر  أصرر ل ال حرر   ا   ررق  أصرر ل العقرر   العمسررع    مررم الميرر م،  قم رر   ق قرر 

مث  اصرر    هت ه يف  ب   الرب  ، عر   البمرر محبررن مر  لمارر ص يف  صر    غ ر    ثر   ره األ  رر ن أ  رني 
   بنفررر  يورررخ لررر   ررره أ  اهررر  الميم ررر    رررني  لررر ، ال حرررمل  ررره ا عررر ه ى ا بنف ررر  لارررنح  اررر ل ق  عن اهتررر 

 ضرر  م عررر    بنفرر   ررنق ال حررمل   لمحصرر ل  مرر  الخ اتررر  المي ف رر  ل،  رره الث ل ترر  ا صرر    األ   رر  
  ال ب ل  المي ف   ا نط ة. هي  خ  ،  با ةا بم    ا ال ص ل إا عق ق  ألجني  ا ص   
 إن ن لررر   رررخة ، بلبمررري أه قرررف  ررره عررر ا ا  طررر عل قرررخ ه سرررنت عررر   الصرررب و ت  و هميررره  

  وعضرررني  سررر لخة أ رررب  ال ا ارررن :،     ن ررر   مررر   ال حرررمل ف ررر    رررني  لررر  وب ف رررق اهلل  ررره  جرررني     ررر
     نض   هال ب  ا ث ن  ا سب ن      ال     ه ج   ه    الق   ف  ص  ح  ، األ ب   الخ ب   خلضن ومخ 

فلها  اهلل  ي   ه لا  القرن ن الميرنع  قنا اهر   ر  ، إا أن  نج يف ص  ه  ال       ال حمل  م   فمينة
 ح   الب ف  .  ام الص    بم   امها      أ يل اهلل ل   م  ل أ  ه يت  ش     

 ي أه ر  ف ر  و مخترخ ،    ره ال حرمل المير يف    سربحق  أ    ألي  ف ر  ا  طر ع  ق ر ع ا  ي 
جب ر   اإي   عر ا ال حرمل تميره يل يف و إ ،  ال ح ت  القن ل   ا نط  ال ال و أ  ق إل   يف جم ل ا بنف 

ررر  هسررر    طرررب ف   رررخ يف ال صررر ل إا  اج رررخ  رررن  ي و أ    رررل أل ررر، ق ورررم     ثررر يف مجرررل  عن اهررر   لس 
ف  ررر   صرررم  إل ررر  فررر ل   ررره ه ف رررق اهلل  قررر   فررررن  ف  ، القررر ل  أصررر و   البرررهام أ سررره نةالق قررر  ا سررر   

المي رر ل هلل   ررخ   البصرر    فرررن  ، األ رر  ة و لسرر    إن أ  رريت ف رره لعسرر ،   سرره   لرر  يل،   ررخ 
رلر  ت رخال  ره ف،  أنم   ه اهلل أن تاعن ول   أن ت خب    ا بمف ف    ه الق ور لر  ألل         م 

   م.سبق إا صناط  تا  
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 اإلطار المعرفي والمفاىيمي: لـــــــــــــمدخ
وأن أزيل ماا داد يعامف ماارداو نه اناى ، أيت من األنسب معرفيا أن أمهد هبذا ادلدخل للبحثر 

ادلعارم للو اناب الهيرياايت الاه ػل يهاا ادل  اا ع  اإلطاارونليااى ب  اد مان  ديااد ، مان موا ض م معانيهاا
وسرد كل ما من شأنى أن يسايم م ت  اي  ، وذلك نن طريق و ع التعاريف وكشف ابصطالحاو

ألن  دياااد ادلاااااييم يساااايم م ا اااراز اشااا الييت ، ال ااارا او ال رةنيااايت أوجاااىو ، ماااا يتعلاااق  الااادليل الع لااا 
ولاااذا ساااي  ن كالمااا  م ياااذا ادلااادخل يهح اااار م ، ساااييتاألسا معادلاااىويهااا  ، وػلااادد أ عاااادو، البحاااث

كواا أو ا  ،  التأصيل ادلعرم للدليل الع ل  و يان تأثرو  اجل انب ال المييت والع ليايت والالسااييت وادلهط يايت
وأختوااى  ااالتعريف  ااا ن األنبااارف و يااان أعلياايت كتااا  البيااان م ، وج يهااا اينوتباا  اارا او ال رةنياايتلامعاا  

 وال رةنييت. الدراساو الهح ييت 
 : الدليل العقلي -أوال 

 : تعريف الدليل -1
 ياد    د   : ويا  مان( )دا ي ، مان الاعال د ي ياد ي واسام الاانال مهاى صايت مشابهيت م اللغيت الدليل 

داا  ، نالمايت الشا   وأمارتاىنلى ، العر ييتويطلق م (، واسم ادل در مهى )دبليت. فه  دا ي نلى الش   
 ِّ : ذا ادلعاا  جااا  م د لااى تعااا وهباا 1 الدلبلاايت والدةبلاايتدا اان فااارس دوالاادليل األمااارء م الشاا   وياا   اا

َنا َعَلْيِو اْلَمْوَت َما َدلَُّهْم َعَلى َمْوتِِو ِإالَّ َدابَُّة اْْلَْرِض تَْأُكُل ِمْنَسـأََتُو ﴿ أف : ومعا  دذلام، ﴾فـََلمَّا َقَضيـْ
ويطلااق الاادليل ، 2م تااى اتضاا  م تااى  عالماايت وأمااارء دا اايت األرض الااه أكلاات ن اااو ف اناات دبلاايت نلااى

، لااى وو ااحتى أف  ييهتااى، ومهااى دللاات فالنااا نلااى الطريااق، أيضااا نلااى معاا  اإل اناايت والت  ااي  والتعريااف
ا الط رةيق دلبليت  : ومهى د   األزيرف ت    ، الربيان واحلويتكوا يطلق ويراد  ى . 3ألف نرفُتىد، ددلللْلُت هبةلذل

ليُل: دا  اجلا يرف، ماي  حوتك وما ي   ريانك: أفما ي  دليلك نلى يذا ال    أو احل م  : دالادل
ََ َكْيــَف َمــدَّ الشيــلَّ َولَــْو َ ــاَ  ﴿ : د لااى تعااا  جاا ، ونلاى يااذا ادلعاا  4دماا ُيْسااتلدل    ااى ــَر ِإلَــى رَبيــ أَلَــْم تـَ

ََ َعَلْيـِو َدلِـيً   ، حوايت و رياان: دليال أف دفالشاو : داا  ال ارطي 5﴾َلَجَعَلُو َساِكًنا ثُمَّ َجَعْلَنا الشَّـْم

                                                           
 . 2/259، ا ن فارس، معوم م ايي  اللغيت: د مدد ي : يريه - 1
 . 4/411، ا ن نطييت، ارر ال جيز: هيري - 2
 14/48، األزيرف، هتذيب اللغيت - 3
 . 4/1698، مادء ددللد، اجل يرف، تاج اللغيت وصحاح العر ييت - 4
 . 45: اآلييت، الاردان - 5
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ِي  .1وي  الذف ي شف ادلش ل وي  حىد ماا ي ا ن  أن مان معااه ياذا اجلاذر اللغا ف يل ومن يهاا تبا
، كوااا أني ماان معانيااى مااا ينخااذ لي اا ن حواايت نلااى معاا  أو ح اام أو وجهاايت نياار معيهاايت،  نالماايت وأمااارء

 ادلع  أدر  ادلعاه اللغ ييت للوع  ابصطالح . يذا يل أني  يبدوو 
ي  ااد  ااى  اار  األدلاايت واإلتيااان  دلــدليلأن دا ف ااد أوردو م ااادر ابصااطالحاو والتعاااريف 

أو يااا  ماااا يت صااال ،  الشااا ايد والرباياااِ وادامااايت العالمااااو إلثبااااو ح ااام أو ت ريااار نلاااى معااا  معاااِ
 . 2  حي  الهير فيى ا  العلم مبطل   خربف وي  يه سم ا  ن ل  ون ل 

مااان أجااال  3ادلهاط ااايت كواااا اساااتادمى الا هاااا  والهحااااءو  ن  ادلت لواااوداااد اساااتادا ياااذا ادل اااطل  
واسااتادمى الا هااا  ، ا ل حدانياايتكاألدلاايت ادلتبتاايت ،  نلااى ال ضااايا الع دياايت الع لياايت، الربيهاايت وابحتواااج

 . واستادمى الهحاء العر  إلثباو ما غل ز وما ب غل ز م كالا العر ، األح اا الشرنييت إلثباو
يطل ااا ن لاااا  األصااال مبعااا  ياااراد   -وماااههم ا ااان األنباااارف-الهحااااء العااار   أن   وداااد بحياااتُ  
أثهااا  ابسااتدب  وابحتواااج نلااى ال ضااايا الهح ياايت  -أف الهحاااء -صلااديم فإنهااا صااطالحابم  الاادليل

يعتواادو ألصاال ياا  مااا فا، يطل اا ن األصاال ويرياادون  ااى الاادليل، وت جيااى األناريااب م اله اا ص اللغ ياايت
مث ي اا ن ، تتاارع نهااى رلو نايت مان ال ضااايا الهح يايت اكلي اا  مبادأت ا ن  لبهااا  دانادء ضل ياايت ا  الهحا ف أساسا

أصا   الهحا  أدلايت الهحا  وم يذا ي ا   ا ان األنباارف د، يستد   ى نلى يذو الاروع ا األصل دليالذي
  فهااا، 4ده نااات نههاااا تلتاااى وتا ااايلىى الاااه تكواااا أن أصااا   الا ااا،  الاااه تارنااات مههاااا فروناااى وف ااا لى

وابساتدب  نهادو مبعا  الادليل ويعار  ، 5يستادا الدليل مبع  األصل وأدليت الهح  يا  أصا   الهحا 
يعلام م مسات ر العاادء  الدليل    لى دالدليل نبارء نن معل ا يت صل   حي  الهير فياى ا  نلام ماا ب

 . 6دا طرارا
أو مان حياث دب ذلاا ، الهحا فونيرا بختال  ياذو األدلايت مان حياث طبيعايت ووردياا م الادرس  

 . ف د دسوها الهحاء ونلوا  األص   ا  ن لييت ون لييت، م ابستشهاد هبا
                                                           

 . 13/37، اجلامع ألح اا ال رةن، ال رطي - 1
وكشاااااا  ، 108ص ، اجلرجاااااه، التعريااااااو: هيااااريم تعريااااف الاااادليل ماااان الهاحياااايت ابصااااطالحييت نهاااااد الهحاااااء وادلت لوااااِ  - 2

واإلمرا  م ، 83ص، مس  صليب اللبدفزلود ، ومعوم ادل طلحاو الهح ييت وال رفييت. 1/793، اصطالحاو الاه ن التهان ف
 . 1/346، مالا نل  يع  يب وةخرون، ومعوم ادل طلحاو ال المييت. 45ص ، ا ن األنبارف جد  اإلنرا 

 . 68ص ، متاا حسان، األص  : هيري - 3
 . 80ص ، ا ن األنبارف، دلع األدليت م أص   الهح  - 4
 . 148ص ، زلود سامل صاحل، األنبارفهير أص   الهح  دراسيت م ف ر ا ن ي - 5
 . 45ا ن األنبارف ص ، اإلمرا  م جد  اإلنرا  - 6



 
01 

 : النحو العربي أصول في النقليو  الدليل العقلي -2 
األو  : نهد تتبع  دل ادر الهح  العريب وأص لى وجدو الهحاء العر  دسو ا أدلتهم ا  دسوِ

وؽل ان ، ومسا  الادليل الع لا  والتااه ماا كاان زلال اساتهباطت واجتهااد للع ال، ي  دليل السواع أو اله ل
 1:ت  ي  يذين ال سوِ كوا يل 

ــة النقليــة- مااا ثبتاات ناان طريااق اله اال اااى ودبلتهااا نلااى احل اام وا ااحيت دون اجتهاااد ياا  : اْلدل
السااوانييت وياا  وي  ااد هبااا األصاا   ، هبااا ولااي  للووتهااد فيهااا ساا ك فهاام احل اام  عااد ثب تااى،  الع اال
وكاالا نبياى صالى ا نلياى ، فشاول كاالا ا تعاا ، ما ثبت م كالا مان ي ثاق  ا ااحتىد: كل  تشول
 نيواا ونتارا، ا  أن فسدو األلسهيت   تارء ادل لادين، و عدو، وم زمهى، دبل  عتتى، وكالا العر ، وسلم

 2 دنن مسلم أو كافر.
ويأخاذ ياذا الادليل ، لبياان احل ام فيهاا ا  أساس والهير ما ي  ن الع ل وابجتهاد ي : اْلدلة العقلية-

 ياناد وماا أحلاق  اى مان وجا و ابساتدب  وداد، 3م الهح  أساسها ال ياس ص را متعددء وأظلاطا سلتلايت
، واألصاااااا  ، و بيااااااان العلاااااايت،  وْ و اااااااألل ، ابسااااااتدب   الت ساااااايم: لشااااااوت  هااااااف اههاااااا يو  ا اااااان األنبااااااارف
  4الدليل م الش   نلى نايى.و عدا  و ابستحسان

                                                           
 والع ال نهاد األصا ليِ، 3/41ادل اف ااو م أصا   الشاريعيت أليب اساحاش الشااطي : يهير م ت سيم األدليت ا  ن لييت ون لييت - 1

 -ياا 1407، العادد اخلاام ، جامعايت دطار، اسااو اإلساالمييتث مهشا ر م رللايت ح ليايت كليايت الشاريعيت والدر با، نبد العييم الاديب
مالا نل  يع  يب ، ومعوم ادل طلحاو ال المييت، 31وانماض الهح يِ للدليل الع ل  زلود  ن الرمحان السبيهِ ص، ا1987
 . 1/347، وةخرون

 40ص ، السي ط ، أص   الهح  ابدماح م - 2
كتاب العلواا  منلااااو ،  ونشاأتى وتطا رو وتااأثرو  علام ال االا، وأركانااى وأعليتاى الهح يايتوأح اماى ، حا   ماها ا ال يااس وحويتاى - 3

كواااا و اااحت الدراساااو الهح يااايت ادلعاصااارء أثاار العلااال الع ليااايت وال الميااايت م ،  وألعليتاااى انتااربو ا ااان األنباااارف الهحاا  كلاااى، خاصاايت  اااى
دلاع : يهيار. اياا  اإلحالايت للو اادر وادلراجاع الاه ف الت فياىدد ةثرو ندا احلديث نهى ل ترء الدراساو اله تهاولتى م ت، و ال ياس

زلواااد اخلضاار حساااِ ، وال ياااس م اللغااايت العر ياايت، 80ص، ساااي ط ، الوابدااماح، 93ص ، ا اان األنباااارف، األدلاايت م أصاا   الهحااا 
 م الهحاا  العااريب وأثاار الع ياادء ونلاام ال ااالا، 17ص، سااعيد جاساام الز ياادف، نشااأتى وتطاا رو، وال ياااس م الهحاا  العااريب، 25ص

واللغاايت . 206ص، نلاا  مزياار الياساارف، والتا اا  الهحاا ف نهااد العاار  أصاا لى ومهايوااى، 169ص ، م ااطاى أمحااد نبااد العلاايم
 306ص ، زلوااد سااامل صاااحل، وأصاا   الهحاا  دراساايت م ف اار ا اان األنبااارف، 13ص، نباااس حساان والهحاا   ااِ ال اادي واحلااديث

وأص   الهحا  ، 78ص ، سعيد األفغاه، م أص   الهح ، 164ص ، متاا حسان ،واألص  ، 67زلود نيد ص، وأص   الهح 
 . 151خالد سعد شعبان ص ، نهد ا ن مالك

 . 127ص ، دلع األدليت م أص   الهح : هيري - 4
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 دائواايت نلااى الع اال م ت ساايوها ماان حيااث أن انهااا، ونالحاا  أن يااذو األصاا   اجتهادياايت زلضاايت     
اله لياايت السااوانييت الااه كاناات ثا تاايت  األدلاايتولااذلك اختلااات ناان  وكياياايت ابسااتدب  هبااا، و يااان ح ي تهااا
 1زل ا رءاب أهنا م  ، يتها من السوانييتيذو األدليت الع لييت وان كانت مستودء م حو، و نهد اجلويع

ذلذو األدليت  عد ابستاادء شلا و عى ا ن جا  م  األو  ويعد ا ن األنبارف ادلهير، مهاام أن انها وأدس
التهيايم  لي ا ن ا ان األنباارف رائاد، 2فضال السابق م الطارح األويل لبعضاها اليىيع د الذف ، اخل ائص
لعلااام اجلاااد  ومعرفتاااى لطري ااايت ادلت لواااِ م  ال اساااعيت  عاااد دراساااتى وياااذا، وادلهادشااايت 3والتهسااايق والتب ياااب
والطري ااايت ال الميااايت دلهادشااايت ، م  ااا ع ابساااتدب  الع لااا  4ف اااد اساااتعار مااان نلااام ال اااالا، ابساااتدب 

 ابنماض نلى األدليت م ادلهاظرء الهح ييت. وي  ما سأو حى م اجلزئييت ادل الييت.
 : الك مية في نشأة االستدالل العقلي عند النحاة العرب أثر الفرق -3 

الاااه جاااا و هباااا  والغيبيااايت مااان أجااال اثبااااو احل اااائق الع ديااايت نهاااد ادلسااالوِ نلااام ال اااالا أنشااا 
والتاادليل نلااى وجاا د ا ومااا غلااب م ح ااى ومااا ،  الغيااب اإلؽلااانك  الع اال والهياارالشااريعيت اإلسااالمييت 

نلام  تومسي، ذلك من مسائل الع يدء اله أطلق نليها الا ى األكربوم  ، م أمسائى وصااتى يستحيل
 .5ونلم أص   الدين ،  ابستدبو  الت حيد ونلم الهير

الذف باث م ،  ادل ازاء مع نلم الا ى اإلسالم  مباحتى وفرونىم تط ر ال الا  نلم سار د ل 
 6ليهت ل  عد ذلك وينثر م الهحا  العاريب، الارنييتاألح اا ادلتعل يت  أفعا  ادل لاِ من الهاحييت العولييت 

                                                           
 . 127ص ، د دلع األدليت. د انلم أني أن اع ابستدب  كت ء ب   ر: دا  ا ن األنبارف - 1
 . 145، 134، 1/41، ا ن ج ، اخل ائص: هيرينلى ذلك ما صلدو م اخل ائص م أ  ا  العليت وابستحسان  يد  - 2
ا ان األنباارف نولاى  أني  ا  خلص فيهاا، ن د فا ل السامرائ  م ارنيت  ِ نول ا ن ج  ونول ا ن األنبارف م أص   الهح  - 3

ز أن نول ا ن األنبارف متيي  ذلك م نل ا اللغيت يضا  ا  ا  نام ا  ج  كتا  يهوا كان كتا  اخل ائص ب ن ، خالص ألص   الهح 
 . 200ص ، األنبارف ودراساتى الهح ييت: هيري.  المتيب والتب يب

 . 45 ص، م طاى أمحد نبد العليم، أثر الع يدء ونلم ال الا م الهح  العريب: هيري - 4
وادلاادخل ، 1/29، التهااان ف، كشااا  اصااطالحاو الاهاا ن: هياار، يوالتساوييت حا   نلاام ال ااالا ماان حيااث ادلاهاا ا وادل  اا ع - 5

نلا  ، ونشأء الا ار الالساا  م اإلساالا، 580ص ، ا ن خلدون،  دميتادلو . 22، 21ص، حسن زلو د الشافع ، لعلم ال الا
 . 340، 2/106، مالا نل  يع  يب وةخرون، ومعوم ادل طلحاو ال المييت، 1/54، سام  الهشار

د ودد طبعت ، أثر الع يدء ونلم ال الا م الهح  العريب: رسالتى للواجست   عه ان، الدكت ر م طاى أمحد نبد العليم كتب - 6
فباِ أثار اجل اناب ، وفيها تهاو  الباحث أثر اجل انب ال المييت والالساييت اله نتوت  اأثر البحاث نان ادل ا ايع الع ديايت،  عد ذلك

مث أ ارز أثار الع يادء ونلام ال االا م صاياميت الا ار ، وم التعليل ادلهط   ال الما  الهحا ف، الهح ييتال المييت والع دييت م األص   
أثر الع يدء ونلم ال الا م : هيريو ِ أثر الع يدء م الت جيى الهح ف حلرو  ادلعاه ، الهح ف من حيث ادل طلحاو واألساليب

 . 307، 217، 167، 65م طاى أمحد نبد العليم ص ، الهح  العريب
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فوااا و ال تاا  ماان ادل ااطلحاو الهح ياايت ذاو صاابغيت فلساااييت ، أصاا ب وصااياميت واسااتدبب وم ااطلحا
  ن دييت كالمييت.

ومااا يم الااااذين ، وداااد ارتااابا نلااام ال اااالا ارتباطاااا وثي اااا  اااالارش ال الميااايت كادلعتزلااايت واألشاااانرء 
أداء أساساييت نان طرياق الهيار والتأمال م الارد كا تادم ا ادلهطاق األرساط واسا استادم ا الدليل الع ل 

  1حلاااديث معهااام اب  الع ااالا  اسااابيل  ويااانب  ب، مااان أيااال ادللااال األخاااركنلاااى أيااال الزيااا  واأليااا ا  
 ومااان مث، وياااذو خاصاااييت اجتوانيااايت فر ااات  اتسااااع الدولااايت وتعااادد أجهاساااها واخاااتال  ن ائاااد أفرادياااا

ديا  نلام يتضاوين احلوااج: داائال نان نلام ال االا يتحاد  ا ان خلادون وجدنا
نان الع ائاد اإلؽلانييايت  2

 .3د األدلييت الع ليييت والريدي نلى ادلبتدنيت ادلهحرفِ م ابنت اداو
ماع ادلت لواِ حاه ظهارو فردايت مان األد اا  والشاعرا   واألد اا  تعااي  الهحااء وم يذو األجا ا  
ناربز  ل ا و ، الع لا  ال الما  م ادل اطلحاو وادلاههأل واألسال  طغى نلاى تا  ياا اجلاناب والهحاء 

ناااذكر أيااام الاااارش ال الميااايت الاااه ظهااارو م  ونااارك أثااارو م الهحااا  أعليااايت الااادليل الع لااا  نهاااد ادلت لواااِ
 : ويتعلق األمر  اردتِ علا، ال اسع م البحث الهح ف األثرذلا  وكان، الدوليت اإلسالمييت

انتواادا كبا ا م ت ريار د اناديم الع ديايت  الع لا ل  انتود ادلعتزليت الادليلل : 4المعتزلةفرقة المتكلمين  -أ
اله اال فاارع  وأني ، الع اال ياا  الااذف اناام   اله اال ا تاادا  و ريهاا ا نلااى أني ، وداادم و نلااى السااواع واله اال

                                                           
ف ان طبيعيا أن  ويرد نليهم  الع ل وادلهطق، د فأيل الدياناو األخرك اظلا يدن ن ا  ديههم  الع ل وادلهطق: دا  أمحد أمِ - 1

فتح لت الدن ء الديهييت ا  نلم ال الا وتأثر تاس  ال رةن وتاس  احلديث . . . ياعل ادلسلو ن ذلك حيهوا يدن هنم ا  اإلسالا
يهيار: . ونبااراو مهط يايت د ورأيها العلوا  غلتهدون م شرح كل ما يعارض ذلام مان ذلاك  علال ن ليايت، يع هبذا األثر الالسا والتشر 

 . 2/9،  حى اإلسالا
ويا  زلوااج أف سلاصام ورلااد  ، وحاجيى أف طلب مهى احلويت نهد ادلهااظرء، واحلويت ي  الدليل والربيان، احلةولاج تع حويت - 2

 . 2/228ا ن مهي ر، ، لسان العر : م دحوألد: انير، بوتى
 . 580 ص، ا ن خلدون، ادل دميت - 3
اااا 105ظهاارو  الب اارء م أوائاال ال اارن التاااه للهواارءد ، طلااق نلااى طائااايت وفرداايت كالمياايتيادلعتزلاايت م اصااطالح ادلت لوااِ اساام  - 4

صال ا ان نطاا  الغازا  الاذف انتاز  أسساها وا، يتسل ت مههواا ن لياا بتاا م ابساتدب  نلاى أصا   الع ائاد اإلساالمي، يااد110
شاه  ذكرو أدا ابفواختلات كتب الارش م سبب تسويتهم  ادلعتزليت ، دادلهزليت  ِ ادلهزلتِد: ل  احلسن الب رف دلا أظهر م التىرل

أو ، ف اريم نان أيال الساهيتأو أهنام انتزلا ا م ، وك نا ا حل ايت خاصايت، واصل ا ن نطا  انتز  مع تانتى م ادلسود أن  : من أ رزيا
 وادلهزلايت  اِ ادلهازلتِ، ال ناد وال نياد، العاد ، الت حياد: وت ا ا ن يادهتم نلاى أصا   وسايت ويا ، أهنم ياضل ن ابنتزا  نان الهااس

جلويع 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   
حا   ، اجلااح ، ا اراييم الهيااا، ال ا ا  نباد اجلباار: مان أيام شاي خهم. ى األمار كلاىيالا  ا األم ر الغيبييت ودضايا ال  ن حه ف ي 

 =نبااد ال ااااير البغااادادف، والالاااْرُش  ااِ الاةااارلشة ، 1/43، شهرسااتاه، الادللاال والهحااال: هياااريأعلياايت الع ااال نهااديم و  ادلعتزلاايت ون يااادهتم
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وماههم ال ا ا  نباد اجلباار  ريهم ونلواائهممهيّا يت وا احيت م كاالاتيهر ياذو ادلعااه جليياو ، نن الع ل
حواايت الع اال ، د فااانلم أن الدبلاايت أر عاايت: الااذف يشاارح لهااا أناا اع الدبلاايت وكياياايت معرفاايت ا تعااا  في اا  

  1تها  اب  الع ل د  واإلتاع ومعرفيت ا تعا  ب، والسهيت، وال تا 
نالحاا  ماان خااال  يااذا الااهص أنااى داادا الع اال نلااى ال تااا  والسااهيت وعلااا أياام م ااادر السااواع  

ماا  ابسااتدب   اليهااامث ي اارر أن معرفاايت ا ب ساابيل ، اإلتاااع الااذف يعتاارب ن ااال اجتهاديااا واله اال وكااذا
 . الع ل
وهباذا ادلاههأل الع لا  الع ادف م دراسايت اللغايت ، تاأثرو فةايت مان األد اا  والهحااء هباذا التا ا  ودد 

الااذف تشاابع  ادلبااادل الع لياايت ، 2واألد  والهحاا  لعاال ماان أ اارزيم أ اا  اسااحاش الهياااا وتلويااذو اجلاااح 
ولألما ر د: صلدو ي رر م م هااتى األد ييت حويت الع ل وسلطان الا ر نلاى اله ال في ا   لذاوال المييت 
وح م  اطن للع   . والع ل ي  احلوييت د ، ح م ظاير للح اس: ح وان

3. 
 ظهارأ الالسايت وادلهايأل الع لييت و  واتأثر الذين ، ظلاذج نلوا  اللغيت والبيان ويعد اجلاح  من أ رز 

 .م دراسيت اللغيت واألد الع ل  مدرسيت مههأل دِالبيان والتبيد كتا   لها    رء وا حيت م
 وظهار، فاصطب  الشعر   ابغيت كالميايت ن ليايت بتايت ف العريبالشعر  الهص كوا أثر نلم ال الا م

ويااذا  عاااد أن مت اان الشاااعرا  ماان سلالطااايت ، 4جياال مااان الشااعرا  اصاااطب  شااعريم  الهزنااايت الع لياايت البحتااايت

                                                                                                                                                                                     

ص ، ال ا ااا  نباااد اجلباااار، وطب ااااو ادلعتزلااايت، وفضااال ابنتااازا . 88ص، صااا   اخلوسااايت لل ا ااا  نباااد اجلبااااروشاارح األ. 99ص=
 . 28ص ، نز الدين الزاوف، وث رء الع ل دراسيت م ف ر معتزليت  غداد. 139

 . 88ص، ال ا   نبد اجلبار، شرح األص   اخلوسيت - 1
يااا وأخاذ نهاى نلام ال االا و ارع فياى 221ار ادلعارو   الهيااا ادلتا ن ساهيتا اراييم  ان سايي  لىتذكر ادل ادر أن اجلاح  تتلوذ ن - 2

ويعاد الهيااا ، ندد من أصا ذلم ال الميايت ادلعتزليت م م يا من فرش تخالا، ودد نسبت ا  الهياا فرديت من ادلعتزليت تسوى الهيامييت
حا   اجلااح  ، م اإلنوااز ونلام البياان تعار   ال ارفيتلى نيرييت كالميايت ، كان ذا ث افيت ن لييت واسعيت،  أحد كبار ادلعتزليت م الب رء

. 1/247، وم اابو اإلساالميِ لألشاعرف، 1/53، الشهرساتاه، ادللل والهحل: هيري، والهياا ومههوهوا الع ل  وفرديت الهيامييت
. 30، 1ص ، رياادء زلوااد نبااد اذلااادف أ اا ، وا ااراييم  اان ساايار الهياااا وةرايو ال المياايت، 113ص ، البغاادادف، والااارش  ااِ الااارش
. 6/623، اخلطيب البغدادف، وتاريخ  غداد. 1/43، واألنالا خ  الدين الزركل ، 5/2101، ياد و احلو ف، ومعوم األد ا 
 . 3/471، ا ن خل ان، ووفياو األنيان

 . 1/136. اجلاح ، احلي ان - 3
فيهااا ؽلادح ن  اذكارو ذلاام كتاب األد  أشاعار  وداد، وأ ا  متااا، ناا اس  شاار  ان  ارد وأ ا : مان الشاعرا  ادلتاأثرين  الهزنايت الع لياايت - 4

وتاريخ األد  ، 2/43، تاريخ ةدا  العر ييت جرج  زيدان: هير. يوذكرو تأثر ألااظهم ود ائديم  ادل طلحاو ال المييت، الع ل
 . 152ص ، ش د   يف، م الع ر العباس  األو 
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ومااا و مااان  ودلاااا شاااايدوو مااان مهااااظراو كالميااايت  اااِ زنواااا  ادلعتزلااايت ك اصااال  ااان نطاااا ، نلواااا  ال اااالا
 .أصحا  ادللل األخرك

األسااس م تاسا  اله ا ص و  ودد تط رو الدراسيت ال المييت فيوا  عد لي ب  الع ل يا  السايد 
والهحا   ف جاى نلواا  اللغايت، ت جياى معانياى الدبليايت واإلنرا يايتمن حياث  ال رةه الهص ومن أعلها اله لييت

حااه تتواشااى مااع مااهط هم  كتاا ا ماان اله اا ص ال رةنياايتماان ادلعتزلاايت ناان طريااق الاادليل الع لاا  وادلهط اا   
  واحلوااايت ادلهط يااايت الع لااا الااادليل اساااتاداالاااذف  1يم الزسلشااارفومااان أ ااارز  وماااذيبهم الع ااادف، الع لااا 
فااإن اصااطدمت ، وفساار كتاا  ماان ال ضااايا الهح ياايت تاساا ا ن ليااا، م ت جيااى اآلياااو ال رةنياايت ال المياايت

مسااااتادما ث افتااااى ، ن لياااايت ناااااي اآلياااايت معاجلاااايت كالمياااايت، اله اااا ص ال رةنياااايت مااااع أصاااا   ن ياااادء ادلعتزلاااايت
المااايت مبهطاااق اللغاايت وحوااايت الب، حاااه يطاا ع معهاياااا ويليههااا للااارأف ابنتاازايل، وريا اااتى الا رياايت، ادلهط ياايت

 .2ونلم البيان
واارد دناا ك تات اار ا  مبب  يتوحااه ي اا ن كالمهااا ناان الزسلشاارف وتعاملااى مااع الااهص ال اارةه  أدلاا 

وان ، لل ارةن ال اريبحات الع لا  ال وتاس  أثبت لها دليل كان ب د من الع دء ا  كشيافى ونهير كيف 
دلان ، ي ا ال يامايت وي  رييتى وجل ف د ناى صايت ثا تيت  نز، ادلسو ع واله ل  ت ادا الع ل مع صري

 ةمن  ى م الدنيا وأطاع واتبع أوامرو. 

                                                           
 أن يهاك ضلااء ونلواا  م اللغايت كتار كاان ا نلاى ماههأل ادلعتزلايت م الع يادءمع ، خ  ت الزسلشرف  الذكر نن م و من ادلعتزليت - 1

اب أن الزسلشرف متيز نن م و من ادلعتزلايت مبوايرتاى لالنتازا   ، وكانت ذلنب  منلااو،، ا ن ج ، وأ   نل  الاارس ، الارا : مههم
وطبق األدليت الع لييت وال المييت لبيان ، س  الهص ال رةهكوا كان تاس و ال شا  أ رز ادلنلااو اله وظيات اجلانب الع دف م تا

نن طريق البالميت تارء والهح  ، واستادا نلم الهح  واللغيت والبيان لتأويل اله  ص الع دييت وت جيهها وجهيت انتزالييت، الا ر ادلعتزيل
م اطاى أمحاد نبااد ، ا م الهحا  العااريبثار الع يادء ونلاام ال االأ: هيااري. وياذا لتو هااى مان مساك ناصااييت اللغايت والبياان، تاارء أخارك
، زلواد  ان نباد ا  ان محاد السايف، واألثار الع ادف م تعادد الت جياى اإلنارايب آليااو ال ارةن ال اري. 41، 40، 39ص العليم، 

3/1339 . 
. 5/170، ا اان خل ااان، وفياااو األنيااان: هيااري، حاا   الزسلشاارف وتاساا و وخدمتااى للوعتزلاايت ناان طريااق اللغاايت ونلاام ال ااالا - 2
 م اطاى ال ااوف اجلا ي ، ومههأل الزسلشرف م تاس  ال رةن و يان انواازو، 1/304، زلود حسِ الذيي، وادلاسرونالتاس  و 

صاحل  ان مارا ا الغامادف ص ، وادلسائل ابنتزالييت م تاس  ال شا  م     ما ورد م كتا  ابنت ا  ب ن ادله ، 140ص
 مههااد حساان اجلبااايل: انااداد الطالااب، رسااليت ماجساات ، غ ياايت والهح ياايت م ال شااا وأثار ابنتاازا  م ت جيهاااو الزسلشاارف الل، 47

تعريف الدارسِ مبهايأل . و 7، 3ص. 2001، دسم اللغيت، كلييت اآلدا ،  جامعيت ال م ك، سلوان زلود ال ضاء: واشرا  الدكت ر
 . 554ص ، صالح نبد الاتاح اخلالدف، ادلاسرين
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أن الرييايت ثا تايت  ناز ، ال ارػليت والاه ب ت بال التأويال الع لا  1ل د أكدو لها اله  ص اله لييت 
ال ااالا  فحواال ومااه وجااد اله اال ال ااري  ال ااحي  غلااب أن ؽلتهااع التأوياال الع لاا .، وجاال ياا ا ال ياماايت

ت ادي الدبلايت ال  اعييت نلاى الدبلايت  فاألصال، أو تعطيلاى، نلى ظايرو وح ي تاى أو  مان صارفى وتأويلاى
ي ار  معا  ال االا  وب، وت ادي أصال الاذكر نلاى معا  احلاذ ، وت ادي احل ي ايت نلاى ا ااز، الع لييت

صلاد  2التا تيت نهاد الهحااء اللغ ييتومع يذو ادل رراو . ا تدا  اب نلى ما و ع لى م اصطالح ادلااطبِ
ََ ﴿ : د لى تعا  تاس  مالزسلشرف  ـا َجـاَ  ُموَسـى ِلِميَقاتِنَـا وََكلََّمـُو رَبَـُو قَـاَل َربي َأرِنِـي أَْنشُـْر ِإلَْيـ َوَلمَّ

ـا َتَجلَّــى رَبَــُو لِْلَجَِــِل  قَـاَل لَــْن تـََرانِــي َوَلِكـِن اْنشُــْر ِإلَــى اْلَجَِـِل فَــِرِن اْســتَـَقرَّ َمَكانَـُو َفَســْوَ  تـََرانِــي فـََلمَّ
ََ َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْؤِمِنيَن﴾ ُِْت ِإلَْي ََ تـُ   3.َجَعَلُو دَكًّا َوَخرَّ ُموَسى َصِعًقا فـََلمَّا َأفَاَق قَاَل ُسَِْحاَن

 5ومان أعلهااا الت حيااد، ماا ت ااررو األدلاايت الع ليايت م الع ااد ادلعتاازيل وفااق 4اآلياايت الزسلشارفل اد فساار  
 لياا ن مع  ن اديا لن"د األداءوأكسب ، ايت ا نز وجل وصايت ادلال دِالذف ي جب التاريق  ِ ص

 دالدوذلااك أن  دالدتأكيااد الهااا  الااذف تعطيااى : مااا معاا  للااْن  دلاات: فااإن دلاات د: في اا  ، م العر ياايت
أني فعلااى يهااام : لاان أفعاال ماادا . وادلعاا : فااإذا أكاادو نايهااا دلاات، ب أفعاال ماادا  : تهاااى ادلساات بل. ت اا  

ُلُقـوا ُببابـاً َولَـِو اْجَتَمُعــوا لَـوُ ﴿: حاايل ك  لاى ْْ نااى للريياايت  7﴾ ال ُتْدرُِكـُو اْْلَْباـارُ  ﴿: ف  لاى 6﴾ لَـْن َي
  8ألني ادلها  مها  ل ااتى.د ، فيوا يست بل. ولن تراه تأكيد و يان

                                                           
يا  التأويال ماا راوو البااارف نان جريار واله ب ؽل ن ردي ، اله تتبت ريييت ا نز وجل ي ا ال ياميتال حيحيت  من األدليت اله لييت - 1

كواا ،  دان ام سامون ر  ام: ف اا  -يعا  البادر  -فهيار ا  ال وار ليلايت ، كهاا نهاد الهاي صالى ا نلياى وسالم: دداا :  ن نباد ا
: أن ب تغلباا ا نلااى صااالء دباال طلاا ع الشااو  ودباال مروهبااا فااافعل اد مث داارأ فااإن اسااتطعتم، ب تضااام ن م رييتااى، تاارون يااذا ال واار

 . 1/115،  ا  فضل صالء الع ر، الباارف يهير: صحي [د39: دوسب  بود ر ك دبل طل ع الشو  ودبل الغرو د ]ش
 . 129، 116ص ، حساناألص   متاا : هير، يوأصل الذكر  د  احلذ ، وأصل احل ي يت، ح   انتواد الهحاء أصل ال  ع - 2
 . 143: اآلييت، األنرا  - 3
 . 2/154، الزسلشرف، ال شا : هيري - 4
فالت حيد ، األمر  ادلعرو  والهه  نن ادله ر، ادلهزليت  ِ ادلهزلتِ، العد  ال ند وال نيد، األص   اخلوسيت للوعتزليت ي  الت حيد - 5

شارح : هياري. ورد م الهص ال رةه مان دبلايت صارػليت نلاى صاااتى ناز وجالي  ا نلى نا  صااو ا تعا  وتأويل كل ما  نهديم
 . 123ص ، ل ا   نبد اجلبار، ااألص   اخلوسيت

 73: اآلييت، احلأل - 6
 . 103: اآلييت، األنعاا - 7
 . 2/154، الزسلشرف، ال شا  - 8
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م العر ييت تأكيد الهاا  تايد د  لند  :الذين ي  ل ن أن، 1الهحاء الف ته رؼل الت جيى وي  هبذا
 .2م مع  يذا احلر  م رر نهد الهحاءكوا ي  ،  م  ب

كتا ء   4م ةيااو د"لـن واب ف د وردو 3ي  انت ارو للوعتزليت كوا ييهر  والذف محلى نلى ذلك 
 .تتهان مع يذا ادلع 

الهحاااء ادلت لوااِ انت اال ا   دااد يااذا ادلااههأل و هااا  نلااى تتبعاا  دل ااادر اإلناارا  ال اارةه وجاادو 
الاااه ، م األصااا   الهح يااايت مهوااايت   يت  دضاااي  و ، لي اااب  مههواااا معتوااادا م التعامااال ماااع ال ااارا او ال رةنيااايت

ذلااك جليااا م رد الهحاااء  لهااا وييهاار، ت اادمت فيهااا األدلاايت الع لياايت م اناارا  اآلياااو وت جيههااا ضل يااا

                                                           
ص ، وادلرادف م اجل  الداه 58ص ، وم شرح دطر الهدك. 374ص ، نص نلى سلالاتى للهحاء ا ن يشاا م مغ  اللبيب - 1

 . 3/1531، وا ن مالك م شرحى نلى ال افييت الشافييت. 3/179، األمش ه م شرح األلاييت. 270
وان كاان ياذا زلال خاال  ، ولي  معهايا الها  نلى التأ يد مطل ا، وتايد تأكيد الها ، لن م العر ييت من خ اصها أهنا تها  - 2

 ألنااى مل يساالم ال اا    التأ يااد ماان األثاار الع اادف م الهحاا ، تايااد تأ يااد الهااا  والااذف نليااى أملااب الهحاااء أهنااا ب،  ااِ نلوااا  العر ياايت
ومن مث ، مرانيا سهن العر  م كالمها، ومرء للها  للدبليت نلى ط   ادلدء، وال رةن ال ري استعولها مرء للها  ادلطلق نلى التأ يد

ومااا كااان ، دلااند: ف اال حااد  ميهاا ن ناتااى العاار   اااا، وتااارء الهااا  للاازمن الط ياال، د تااارء التأ يااددلااند ترياا: ؽل اان أن تهااا  فعااال  اااا
ومههم الزسلشرف صرح ، وي  ني ء دبد م تأكيد الها  لن تايد التأ يد م الها  مطل ا ني اوادلعتزليت ي  ل ن ، دبد: ناتى  اا ا  مش  ك

 أماا أيال الساهيت في  لا ن  عادا رييايت ا ناز وجال م الادنيا، م الدنيا واآلخارء يتشلتهع  ن الريييت نن البشر تونليى ، هبذا م أظل ذجى
 فيوواع أما  ي ا ال ياميت فيو ن رييتى ددا  لن تراهد: ويذا يستااد من د لى تعا ، ومحل ا مع  لن نلى الها  للزمن الط يل، ف ا
أن التأ يااد ي  ااد  ااى الاازمن  ودااد صاارح  عااى نلوااا  العر ياايت كااا ن اخلشااا ، و ااِ اله اا ص الهب ياايت ادلتبتاايت للريياايت،  ااِ اآلياايت  ااذلك
 ال ريهايت إلفاادءد لاند معا  الهااا  نلاى التأ ياد محال نلاى ذلاك ادلعاا  وجادُو أنااى كلواا وجادو م معااه لان ونهاد   ي ا . الط يال

ألن اإلنواز ي تض  ندا اتيان مبتل ال رةن نلى ، نلى التأ يد [ فهذا الها 24: د ]الب رءفلإةْن ملْل تالْاعلُل ا ولللْن تالْاعلُل ا": ك  لى تعا 
 فاألصل الهاا  ف اا، اذا وجدو ال ريهيت اللغ ييت والهح ييت نلى ندا التأ يد أماف ان داإلنوازد دريهيت ن لييت إلفادء التأ يد، ، التأ يد

ي اد ]مري: ك  لى تعا  ّلمل اْليالْ ال اةْنسة : وادلتوتلايت م كلوايت   ليسات للتأ ياد ل جا د ال ريهايت الدالايت نلاى ذلاك[ فه 26: اآلييت، دفالللْن ُأكل
 راجا  األمسار، معوم األدواو م ال ارةن ال اري: هيري. ومعانيها م العر ييت وال رةن ال ري م ارنيت  ا ر ادلعتزليت دلندح   . دالي اد
 در الدين ، واجل  الداه م حرو  ادلعاه. 944ص ، زلود حسن الشريف، ومعوم حرو  ادلعاه م ال رةن ال ري، 239ص 

ومتهياااد ال  اناااد  شااارح . 32ص ، الزسلشااارف، واألظلااا ذج م الهحااا ، 374ص ، ا ااان يشااااا، ومغااا  اللبياااب، 270ص ، ادلااارادف
وأثار الع يادء ونلام ال االا م الهحا  ، 3/1531، ا ان مالاك، وشارح ال افيايت الشاافييت. 8/4138، لهااظر اجلاي ، تسهيل الا ائد

 وشااارح األصااا   اخلوسااايت، 2/245، اخلاااازن، م معااااه التهزيااال، ولباااا  التأويااال، 479ص ، م اااطاى أمحاااد نباااد العلااايم، العاااريب
 . 264ص ، ال ا   نبد اجلبار

 . 3/1531،  ن مالك، اشرح ال افييت الشافييت، و 2/420،  در الدين الزركش ، الربيان م نل ا ال رةن: هيري - 3
ِل ﴿: ومههااا د لااى تعااا  - 4 ااْ ول اةْن ُكْهااُتْم صلااادةدة ها ااُ ا اْلول ِل  فالتلول ا مبةلااا دلااد ملْت أليْاادةيهةْم ولالل ااُى نللةاايم   ةالي ااالةوة ها ااْ ُو أل لااد    ]الب اارء. ﴾ ولللااْن يالتلول

يليتلد أفللْيتالهلا   د يلا: فإنى دد ح ل من ال اار مت  ادل و وذلك نهدما يرون العذا  ي ا ال ياميت في  ل ن .[95: اآلييت  كلانلتة اْل لا ة
 . 8/115، تاس  ا ن كت : هيري. ادل و
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 يا ، رديااب بواله كان سا، وم  ادلت اترء، اترءادلتأثرين  الدليل الع ل  لل ت  من ال را او ال رةنييت ادلت  
 . . كوا س   نرك فيوا يأيت من البحثال الم  الهح ف  ياس الع ل  وادلبدألندا م اف تها ل

 2اختلف األشانرء مع ادلعتزليت م تليت من ال ضايا الع دييت ادلهوايت: 1اْل اعرة فرقة المتكلمين -ب 
وماااع ذلاااك جعااال ، فهااام أدااار  ط ائاااف ادلت لواااِ أليااال احلاااديث الاااذين ؽلتلااا ن أيااال الساااهيت واجلوانااايت

 ااى  ااون ادل اادماو ادلهط ياايت والع لياايت  األشااانرء ماان أصاا ذلم ال المياايت ابنتواااد نلااى الع اال وابنتااداد
 . 3نلى م تضى دبليت التأويل الع ل  ال رةهوفهم دبليت الهص ، لت رير ادلااييم الع دييت

ومان  وماذيبهم الع ادف، األشانرء م ب ثهم الهح ييت واللغ ييت مباهط هم الع لا  الهحاء ودد تأثر 
حاااه ت  نااات م ، والرمااااه، وأ ااا  ياااال  العسااا رف، نباااد ال ااااير اجلرجااااهو ، أمحاااد  ااان فاااارس، يااانب 

م نهااد نيرياايت الااهي أ رزياااالاادرس اللغاا ف الهحاا ف نيرياااو ضل ياايت و يانياايت ذاو صاابغيت أشااعرييت ولعاال ماان 
 .4نلى م تضى الع يدء األشعرييت الهح ييتم  ها  الماكيب  اله انتودو اجلرجاه
 أداا اجلرجاه العالداو اإلساهادييت الاه ت ا ا نليهاا معااه الهحا  نلاى د اناد مهط يايت ن ليايتل د  

الااه  ابمسياايتساا ا  م اجلواال   تأويلااىي اا ا  أو، وػلاادد معانيااى، فالع اال ياا  الااذف ي اا ا  تاساا  ادلضااور
مث داااا م اجلولاايت الاعلياايت ادلت  ناايت ماان د فعاال  فاناال د ا تت اا ن ماان ركاا  اإلسااهاد د مبتاادأ   خااربد أ

 5 تاس  العالداو اإلسهادييت نلى م تضى الع ل وصرح  ذلك م م ا اع متعاددء مان دبئال اإلنوااز
                                                           

 ان أيب  امسانيالوي  تهسب ا  أيب احلسن نل   ن ، من أيل السهيت واجلوانيت ظهرو م ال رن الرا ع، فرديت كالمييت: األشانرء - 1
ومااههم ، ذين أصياال ا للع ااد األشااعرفتطاا ر ادلااذيب األشااعرف نلااى يااد كبااار ماان ادلت لوااِ الاا. يااا324 شاار األشااعرف ادلتاا ن سااهيت 
وماان أصاا   األشااانرء م ابسااتدب  ، حامااد الغاازايل وفااار الاادين الاارازف اا  وأ، واماااا احلاارمِ اجلاا ي ، ال ا اا  أ اا    اار الباااداله

م فهاام  عااى  وابنتواااد نلااى التأوياال، وابنتااداد  ادل اادماو الع لياايت وادلهط ياايت لتحديااد ادل ااريراو الع دياايت، األخااذ  الاادليل الع لاا 
 م دماايت ا اان خلاادون. 1/94، الشهرسااتاه، ادللاال والهحاال: حاا   األشااانرء وأنالمهاام وطااري تهم م ابسااتدب  انياار. صااااو ا

وفيااااو األنياااان ب ااان ، و 347/ 3، تااااج الااادين الساااب  ، طب ااااو الشاااافعييتو ، 4/768، ظهااار اإلساااالا أمحاااد أماااِ. و 588ص
 . 3/284، خل ان

. والسوع والب ر وال الا، ادلعه ييت كالعلم وال درء واإلرادء فهم يتبت ن  ال ااو، اختالفهم م ح ي يت ال ااو: ومن أ رزيا - 2
ويتبتاا ن ريياايت ا نااز وجاال م ، وأن ال اارةن كااالا ا ولااي  سللاا ش، الت بااي  ي اا ن للشاارع وب نالداايت لااى  الع االو ومرجااع التحسااِ 

وظهاار ، 1/40وادللاال والهحاال الشهرسااتاه ، 301ص ، البغاادادف، الااارش  ااِ الااارش: ياارهي. اآلخاارء خالفااا للوعتزلاايت م كاال ذلااك
 . 588 ، صوم دميت ا ن خلدون، 4/773محد أمِ أاإلسالا 

 . 17/344، الرازف، مااتي  الغيب: هيري - 3
أ    أمحد، للبالميت وانواز ال رةنم دميت م األص   الا رييت : ح   نبد ال اير ونيرييت الهيم ونالدتها  الع د األشعرف يهير - 4
ونيرييت نبد ال اير ، 13، ص، صاحل  العيد، والماكيب الهح ييت وسياداهتا ادلاتلايت نهد اإلماا نبد ال اير اجلرجاه، 95ص ، زيد

 . 47ص، دروي  اجلهدف، م الهيم
 . 559، 345، 344 ص: دبئل اإلنواز: هيري - 5
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و عواال نبااد ال اااير دخاال التا اا  الع لاا   حااِ كااان ياساار معاااه ال ااالا ودبلتااى ال ائواايت م الااها .
مان ، ومهايأل ابستدب  ادلعروفيت م نلام ال االا مبراناء د اند األشانرءوايتم الهحاء ، للتحليل اللغ ف

ول اا  ، وتاساا  الااهص ال اارةه، ال رةنياايت اوخاصاايت م ت جيااى ال اارا  .1أجاال اسااتهباط ادل اارراو الع دياايت
 واإلنارايب يا من ال رةن ال ري أ رز من خاللاى تاأثر الت جياى الهحا فأو   يذا ادلع  أذكر ظل ذجا انرا 

 . وادلهحى ال الم ،  األثر الع دف
ماان ادل اارر م نلاام العر ياايت أن اجلااار وا اارور علااا ونااا  احلااد  م انااا أو زمانااا حيااث يتعل ااان  ااى  

متعلاق  اعال أو ماا  د لي  م ال الا حر  جر اب ي وي : لايا ومع  دا   ن يعي  م شرح ادلا ل
ان اارفت ناان زيااد وذيباات ا    اار فاااحلر  : ياا  مبعاا  الاعاال م اللااا  أو الت اادير أمااا اللااا  ف  لااك

  وأماااا تعل اااى  الاعااال م ادلعااا  فهحااا  د لاااك ادلاااا  لزياااد،  ااااحلر  الاااذف دبلاااى متعلاااق دا د: الاااذف يااا 
 2مسات ر م الادار أو يسات ر م الاداردزياد : ت اديرو، زياد م الادار: وكذلك، ادلا  حاصل لزيد: ت ديرو

 للو اااايي فهااال احااات م ادلاسااارون ، اليرفيااايتياااد  نلاااى  دمد وينخاااذ مااان كالماااى أن معااا  حااار  اجلااار
َوُىــَو اللَّــُو ﴿: م تاسا  اآلياااو   ك  لااى تعااا  ا  التأوياال ادلهبتااق ناان الا اار الع اادف ذيباا االلغ يايت أا 

ل اد أوي  ادلاسارون اآليايت مباا  3﴾ُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويـَْعَلُم َما َتْكِسُِونَ ِفي السََّماَواِت َوِفي اْْلَْرِض يـَْعلَ 
متعل ان   ايت زلذوفيت للاا   وا رورأن اجلار : أعلها 4د ب  نشر حه  لغت اث  ؼلدا الا ر الع دف

ياذا التأويال والت ادير حاه  فضال اواظلاا  5يا  ا ادلعبا د م الساو او وم األرض د د: اجلالليت والت دير

                                                           
ت ادر ، رللايت ف الييت زل وايت، باث مهشا ر م رللايت اساالمييت ادلعرفايت، أمحد شايخ نباد الساالا، التحليل الهح ف الع دف: هيري - 1

 157ص . ا1998/ياا 1419، العدد التاه نشر، السهيت التالتيت، نن ادلعهد العادل  للا ر اإلسالم 
 . 4/56، ا ن يعي ، شرح ادلا ل - 2
 03: اآلييت، األنعاا - 3
 2/799، زلود  ن نبد ا  ن محد السيف، الت جيى اإلنرايب آلياو ال رةن ال رياألثر الع دف م تعدد : يهير - 4
 انطالداا مان، وب ؽل ان محال ال االا نلاى ظاايرو، يذكر الرازف م تاس و أن التأويل والت دير م يذو اآليايت مان دبيال ال جا   - 5

 ياايت مااديااا اغلااا  محاال ال ااالا نلااى خااال  ظااايروفوعاال م دماايت ن ل، ن ياادء ناادا جاا از ال اا    ادل ااان واجلهاايت لذاتااى نااز وجاال
 أدليت ن لييت أنى ل  كان م ج دا م الساو او ل اان زلادودا متهايياا وكال ، مث دلل نلى خروج ال الا نن ظايروابستحاليت الع لييت، 

سل اص وت ادير وكال ماا كاان كاذلك كاان اخت اصاى  ادل ادار ادلعاِ لتا ايص ، ما كان كذلك كان دب لاى للزياادء واله  اان شل هاا
 : ولذا ددر اآلييت ت ديراو نديدء مهها. وا نلى خال  يذو ال ااو، م در وكل ما كان كذلك فه  زلد 

 أن د لى وي  ا م السواواو وم األرض يع  وي  ا م تد   السو او واألرض : اْلول ا
الى سبحانى وتعا  يعلم : السواواو وم األرض يعلم سركم وجهركم وادلع م : مث ا تدأ ودا ، كالا تاا،  أن د لى وي  ا: الثانيا 

  =وم األرض يعلم سرائر اإلن  واجلن، م السو او سرائر ادلالئ يت
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ور ااا وجاا دو مب ااان ،  تعااا  اليرفياايتوالااذف ؽلهااع اسااهاد  األشااانرءيتواشااى مااع الا اار الع اادف نهااد 
وة ولاخْلُااُروجة نلااْن ظلااايةرة : حيااان أ اا  دااا  معااِ ااذةوة الت ااْأوةيالل اابل ألْيااُل اْلعةْلاامة اة ل يل مة الس ااواواوة )دولاةظل لااا ذليل

ْجااارلااة ( ولمة اأْللْرضة  ااايتة اإْلة الليتة ُحلُااا  ة الل اااىة تالعلاااا ل مة اأْللملااااكةنة ولشلُلاس  ااانة اْساااتةحل اااا دلااااال نلللْياااىة دللةياااُل اْلعلْ ااالة مة لةول
هليتتد ولزُللاذلاتةىة ذلللا ول للي زةوة مة جة

1. 
الا اار اللغاا ف العااريب وساااند  ا وذلااذو األساابا  الع دياايت وال المياايت انت اال ابسااتدب  الع لاا   

تعايشات ماع الاه ، كادلهطق ونلم ال الا ونل ا الشريعيت ونل ا اللغيت،  ادلتعددء نلى ذلك انتشار العل ا
تاأثر الهحا   علام أصا   الا اى م طبيعايت ابساتدب  وادتاب  مهاى  ويهاا،  عضها وأثر  عضاها نلاى  عاى

 . يعد أساس  ها  الدليل الع ل انت ل ادلهطق ا  الهح  العريب الذف و ، م طلحاو
 : أثر العلوم العقلية في النحو العربي وصياغة أدلتو -4

ومان ذلاك ماا صلادو مان ، العل ا اإلساالمييت االعل ا اللغ ييت العر ييت م أص ذلا وفرونها  ل د تأثرو 
أ اارز العلااا ا وماان ، تااأثر ابسااتدب  م الهحاا  العاااريب  طري اايت ابسااتدب  نهاااد ادلهاط اايت ونلوااا  ال اااالا

يذا األخ  الذف ترك أثرا وا حا وجليا م نلام ، ،ادلتأثرء  علم ال الا ي  نلم أص   الا ى اإلسالمييت
 2 ااِ العلوااِ ماان ا اااد كباا  م ادلااههأل وطري اايت ابسااتدب  مرجعااى ا  مااا ويااذا، أصاا   الهحاا  العااريب

يد  نلاى ذلاك ، نلى األح اا نلى فروع كل مههوا من حيث تشايص األدليت أو  يان أوجى دبلتها
ماان ادلت لوااِ : دياا  كتااا  يتسااايم ذوو الهياار: دااائال كتا ااى اخل ااائص  ي ااف وياا  مااا دااررو ا اان جاا 

 : وي  ف د ساعلت يذو العل ا التالثيت. 3والا ها  وادلتالساِ والهحاء وال تا د
  .ص   الهح  العريبأل الع ل  م  ل رء مههأل ابستدب ، وأص   الا ى، ونلم ال الا، 4ادلهطق

                                                                                                                                                                                     

مااتي  : يريه. وي  ا يعلم م السو او وم األرض سركم وجهركم: أن ي  ن ال الا نلى الت دي والتأخ  والت دير: الثالثا =
. 2/267، ا ان نطيايت، واارر الا جيز. 4/423، البحار اايا: تاأويالو ادلاسارين لةيايت م: ويهيار. 12/482، لرازفا، الغيب

 . 2/9، ا ن اجل زف، وزاد ادلس  من نلم التاس . 2/154، البيضاوف، وأسرار التأويل، وأن ار التهزيل
 . 4/435أ   حيان ، البحر ايا - 1
 . 82ص ، مازن ادلبارك، الهح  العريبيهير:  - 2
 . 1/68، ا ن ج ، اخل ائص - 3
نلام اللغايت م دمايت لل اارل : هيارينديدء  ةرا تهاو  م   ع أثر ادلهطق م الهح  العريب ال ت  من الدارسِ العر  وكانت ذلم  - 4

واللغيت  ِ ، 54ص ، حسانمتاا ، األص  ، و 17ص ، متاا حسان، ومهايأل البحث م اللغيت، 326: ص، زلو د السعران، العريب
 وماان أساارار اللغاايت، 351، 350ص ، أمحااد سلتااار نواار، والبحااث اللغاا ف نهااد العاار ، 27ص، متاااا حسااان، ادلعيارياايت وال صاااييت

مزيااار نلااا  ، الا ااار الهحااا ف نهاااد العااار  أصااا لى ومهايواااىو ، 72ص ، ماااازن ادلباااارك، والهحااا  العاااريب، 133ص ، ا اااراييم أناااي 
، ومهطااق أرساط  والهحاا  العااريب، 127ص ، زلواد سااامل صااحل، الهحا  دراساايت م ف ار ا اان األنبااارفوأصاا   ، 105ص ، الياسارف

 . 7/338، ا1953سهيت ، ال ايرء، بث مهش ر م رلليت رلوع اللغيت العر ييت، ا راييم  ي م  مدك ر
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وأخذ مان ، غيت من ناحييت ش ل ابستدب  م ادل دماو والهتائألصبمن ادلهطق  الهح  خذأ ل د 
اجلاناااب التطبي ااا  م كيايااايت التعامااال ماااع اله ااا ص ادله  لااايت وادلساااو نيت مث صااايامتها م  1الا اااى وأصااا لى

. كوااا  انااد ف هياايت وأصاا لييتيا  م جاا د نهااد الا هااا  ماان د شا ل د انااد ناماايت وأدلاايت كلياايت نلااى ماارار مااا
ونلوااا  األصاا   و هاا ا أح امااا ضل ياايت  أخااذيا الهحاااء ماان الا هااا  اسااتادمت م الهحاا  م ااطلحاو

ويااذا مااا سأو ااحى م اجلزئياايت نلااى طري اايت األح اااا الا هياايت ادلسااتهبطيت ماان األدلاايت وال  انااد األصاا لييت 
  ادل الييت.

 : أثر المنهج اْلصولي والفقهي في أدلة النحو العربي ومنهجو وماطلحو -5
الاذف ، طاا وثي اا نلام أصا   الا اىامن أيم العل ا اإلسالمييت اله ارتبطات  العر يايت ونل مهاا ارتب 

ويعاار  وجاا و دبلاايت ، وي اال ا  م اصااديا، 2يعتاارب داا انِ نلوياايت يسااتهبا هبااا الا يااى أح اااا الشااريعيت
كتااب الا هااا  ونلواا  اللغاايت  اختاذ ، ومان شاادء صااليت الهحا   الا ااى، 3هااا نلاى أح امهااان  صاها وألااظ

اجلرما   نان ن لاى يااد و ماا ذلاك يادلها نلاى 4اللغيت والهح  م ادرا للاتا ك واساتهباط األح ااا الا هيايت
: وكيف ذاك  دا : ف يل لى، أنا مهذ ثالثِ سهيت أفه الهاس م الا ى من كتا  سيب يىد: د لى الهح ف

ويااذا  5دوأفااه  ااى، وأنااا أدااي  احلااديث، وكتااا  ساايب يى يعلواا  ال ياااس، أنااا رجاال م تاار ماان احلااديث
 : نلى ح ي تِ علا يدلها ال الا

ن احااه ،  عضاها ناان  عاى اذ العلا ا مل يساات ل  ، ال اليت ال طيادء  ااِ الا اى والهحاا  م ياذو ادلرحلاايت -
 ال ، وب م فامء معيهايت، وب م مباحاث معيهايت ياذا التاداخل  اِ الا اى والهحا  مل ي اف نهاد حاد معاِ

 الا ها  يستدل ن نلى أح اا ف هييت انتوادا نلى ال ضايا الهح ييت واللغ ييت.    
اذ ال ضااييت الهح ياايت  تاااج ا  ، التشااا ى ال باا  م مااههأل ابسااتدب  نلااى ال ضااايا الهح ياايت والا هياايت -

ومان مث ي تاب  الهحا ف الا اى مان كتاب  ودليال كوا أن ال ضييت الا هيايت  تااج ا  ح ام،  ح م ودليل

                                                           
وأصا   ، 161ص ، لياسرفنل  مزير ا، نهد العر  أص لى ومهايوى الا ر الهح ف: هيريح   نالديت الهح   أص   الا ى  - 1

 . 50ص، م طاى تا  الدين، البحث الهح ف نهد األص ليِ، 100ص، سعيد األفغاه، الهح 
دفهاا  ادراك ال  انااد الااه . وحااا  ادلسااتايد، وكياياايت ابسااتاادء مههااا، معرفاايت أدلاايت الا ااى اتاااب  د: يعاار  نلاام أصاا   الا ااى  أنااى - 2

  1/80، لاااارازفاا اااا   م أصاااا   الا ااااى : هيااااريد. ن أدلتهااااا التا اااايلييتماااايت صاااال هبااااا ا  اسااااتهباط األح اااااا الشاااارنييت الارنياااايت 
 . 1/18، لش كاه، اوارشاد الاح  ، 32ص، جلرجاهاوالتعريااو 

 . 1/11، العايل زلود  ن نياا الدين األن ارفنبد ، ف ات  الرمح و  شرح مسلم التب و م أص   الا ى: هيري - 3
 . 81ص ، مازن ادلبارك، الهح  العريبيهير: - 4
 . 4/1443، ياد و احلو ف، معوم األد ا : يهير - 5
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وداد ، الهح  كوا فعل اجلرم  حيث أخذ مههأل سيب يى وطب ى نلاى الاهص الشارن  ادلتوتال م احلاديث
د أص   الهح  أدليت الهح  اله تارينات مههاا : صرح ا ن األنبارف هبذا التداخل ادلعرم ونص نليى دائال

 1.دى اله ته نت نهها تلتى وتا يلىيت الا كوا أن أص   الا ى أدل،  فرونى وف  لى
ِي   ذُ ْخااا لهاااا التاااداخل  ااِ أصااا   الهحااا  وأصااا   الا اااى مااان حياااث أل وا اان األنباااارف هباااذا الاااهص يبااا

الاروع وي  األح اا اجلزئييت من ال  اند ال لييت اله نربي نهها  األص   فها  م الا اى أح ااا الشاريعيت 
 ادل اطلحاو واستادمت يذو، م  اجلائز وادلهدو  وادل روو واحلراا وي  اخلوسيت كاحلال  وي  اجلائز

الهحاااااء ونباااااراو الا هااااا  غلااااديا  نباااااراووالااااذف يااااتوعن م ، اجلاااا ازوناااادا ، اجلاااا از ومههاااااالهحاااا   م
تاااأثر الهحااااء م  الاااذف ذكااار، نلااا  أ ااا  ادل ااااراوياااذا ماااا أكااادو لهاااا الااادكت ر ، متداخلااايت ا  حاااد  عياااد

م ادلاانثراو م البحااث الهحاا ف يااد لعاال أن: ف ااا  علاام أصاا   الا ااى ف   مااههوهم ابسااتدبيل والتهياا
ول ااد اسااتور تااأث  يااذا العلاام  عااد ذلااك م رلااابو ، حااه ال اارن الرا ااع اذلواارف ياا  نلاام أصاا   الا ااى

 أنى ما من نلم من العل ا اإلسالمييت ترك مان : نى ليو ن ال   اي معيهيت م أص   التا   الهح ف حه 
تتضاافر نلاى  -م ح ي تها رلو نيت مان اآلثاار وأ -لهح ف ما تركى يذا العلم وي  أثراألثر م الما  ا

أن جتعاال ماان نلاام أصاا   الا ااى ادلاا رد الااذف اساات ى مهااى الهح ياا ن أصاا ذلم ال لياايت طاا ا  داارون ثالثاايت 
ونلااى رأس يااذو اجل انااب زلاولاايت الهحاااء ، ياانثر م ج انااب ندياادء ماان التا اا  الهحاا ف ...والااذف ظاال

 . 2أص ذلم العاميت  ت احلاح نلم األص   تلك ااوليت اله كانت مثرهتا نلم أص   الهح دت هِ 
أثار أصا   الا اى م الهحا  العاريب مههواا ودلايال  م  احاونليى و ها  نلى ما ت دا ذكرو أود أن أدف  

 : اآلتييتادل ارنيت من خال   وم طلحا
 : التأثير في المنهج -أ

ف انااات أصااا   ، الهح يااايت وابساااتدب  ذلاااا نلاااى طري ااايت ادلاااادء الا هيااايتوأد اااد  اااى نااارض ادلاااادء  
 فاالهص الشارن  الااذف يساتد   ااى، كباا  ألصا   الا هااا   الهحااء ادلعتوادء م ابسااتدب  شلاثلايت ا  حادي 

ال تااا  أو السااهيت أو األثاار ادلااروف ناان ال ااحا يت م يتوتاال ، وي دمااى نلااى ابجتهاااد نلااى احل اام الا ياى
ب اجتهااد د: اذ ب غل ز ابجتهاد مع وج دو لبيان احل م ويذا ي  معا  دا   الا هاا ر   ا نههم 
 .فوههأل الا ها  دائم نلى ت دي اله  ص م ابستدب  نلى ابجتهاد .3دم م  ع الهص

                                                           
 . 80ص ، ا ن األنبارف، األدليت م أص   الهح  دلع - 1
 . 249ص ، نل  أ   ادل ارا، ت  ي الا ر الهح ف - 2
 . 2/369. 1/39، زلود صدد  ة    رن ، ال  اند الا هييتم س نيت : هيري - 3
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وبتاا ا م التأصاايل لل  انااد ، م ا السااواعومتاال يااذا ادلااههأل انتواادو الهحاااء متامااا فإنهااا صلااديم داادي  
ورتباا ا حوياايت اله اا ص ادلسااو نيت ماان حيااث ، 1لااى اله اا ص ادلسااو نيت وادله  لاايت ناان العاار الهح ياايت ن

وكال كاالا ، ونتارا كاالا العار  شاعراو  2احلاديث الهبا ف، الهص ال ارةه: الهح  اآليت نلى ابستدب  هبا
 وهباذا ي ا ن ادلاههأل، انتاربو الهحااء ن اا ب غلا ز ابجتهااد معاى زمان ابحتوااج ف ي  ن ل نان العار 

 . ِ العلوِ اد   حي مُ 
 : التأثير في االستدالل -ب

أدلاايت مشاامكيت ف ااد اسااتادا  ماان الهحاااء والا هااا  اسااتعول ا كااال   يااذا الهاا ع ماان التااأث م صلااد  
مث اساتادم ا اإلتااع لالجتهااد م ، مسو نيت ومه  لايت ومههاا ال ارةن والساهيت الهب يايت الا ها  أدليت شرنييت

وتااارع ناان ال ياااس أدلاايت ، شاارن  ص  دلااا ياارد فيااى نلاا ال ياااسدضااييت معيهاايت ماان طاار  الا هااا  والعلوااا  مث 
وماهااا ا اخلطاااا  وابساااتدب  ، والسااارب والت سااايم، كاست اااحا  احلاااا  وابستحساااان ن ليااايت أخااارك

األدلايت  ذلاذو أخاذيمتاا ع الهحااء الا هاا  م  وداد،  األو  وضل  ذلك من األدلايت ادل اررء م أصا   الا اى
نلاااى الااااروع الهح يااايت وال  اناااد ال ليااايت م الهحااا  العاااريب  3م ابساااتدب  هبااااالهحااااء  كواااا التااازاالع ليااايت  

ماههأل  نولياا و يها ا و ع يذو األدلايتفهم الذين سب  ا الهحاء م ، أص   الا ىنلوا    أدليتمتوس ِ 
طري ااايت وسااااروا نلاااى ، ادتااادك الهحااااء فاااانته  ا ماااذيبهم وهبااام، نلاااى األح ااااا ابساااتدب  هباااا وطري ااايت
 أدلتهم.
كان من الطبيع  أن ؼلتلف الهحاء م األخذ هبذو األص   واألدلايت الع ليايت وي اع التاااوو ول د   

فهاارك مااههأل ضلاااء الب اارء ي اا ا نلااى ، 4فيهشااأ اخلاال  كوااا تااااوو الا هااا  داابلهم ياههم م ابسااتدب   

                                                           
. 176ص ، نلا  مزيار الياسارف، الا ار الهحا ف نهاد العار  أصا لى ومهايواى، و 98، 97ص ، األص   متاا حساان: يهير - 1
 . 5/455. 4/193. 3/85، ا ن يعي ، شرح ادلا لو 
 . م دف الهحاء من احلديث الهب ف من البحث سأنرض فيوا يأيت - 2
 الا اار الهحا ف نهاد العار  أصا لى ومهايوااى: هيار. يفيواا يتعلاق  تاأثر ماههأل الهحااء مبااههأل نلواا  أصا   الا اى م ابساتدب  - 3

باث مهشا ر م رللايت ح ليااو ، الشار  لطاروش، أثر الا ى وأص لى م الدرس الهح ف العريبو ، 155، 154ص ، مزير الياسرف
ومههأل الهحاء العار  مان خاال  كتاا  ، 71ص ، واألص   متاا حسان، 64ص ، 2006، سهيت5الما ، جامعيت مستغامن، ندد

ص ، نبد احلويد محاد زلواد الازاوف، دراسيت م أص   الهح  العريب وأص   الا ى اإلسالم  من جهيت ابستدب  ابدماح للسي ط 
 . 85ص ، مازن ادلبارك، والهح  العريب، 11

ولذا اختلف الا ها  م األح اا الشرنييت تبعاا بخاتالفهم م ، األدليت الشرنييت مهها ما ي  متاق نليى ومهها ما ي  سلتلف فيى - 4
. 1/31، نباد ال اري الهولايت، أصا   الا اى ادل اارن: هيار، يح   األدليت ادلتاق نليها واألدلايت ادلاتلاف فيهاا، العول  األدليت وال  اند

2/473 .3/959 . 
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 ابستدب   الع الودد أدك هبم ، وابنتداد  الع ل م الي اير اللغ ييت، الع لييت واألدليت ادل ايي   يم 
نلاااى الساااواع ويت ساااع ن فياااى  أدلاااتهمضلااااء ال  فااايت يعتوااادون م صلاااد  يهواااا ، ا  كتااارء التأويااال والت ااادير

ن ابخااتال  م ودااد نااتأل ناا،  عيااد ناان التأوياال والت اادير ابسااتدبيل مهومااههو، وي للاا ن ماان ال ياااس
وعلاااا  1،خاااال  م األح ااااا الهح يااايت  اااِ ادلاااذيبِ ادلشاااه رين م الهحااا  العاااريب  األدلااايتمااادك العوااال 

مث احتيأل ا  تع ياذو ادلساائل اخلالفيايت م م اهااو ضل يايت تباِ ، مذيب الب ريِ ومذيب ال  فيِ
ودااد صاارح ا اان األنبااارف م م دماايت   2ادلسااائل وت  اا  مااههأل ابسااتدب  كوااا ياا  معاارو  نهااد الا هااا 

فاإن تانايت  مان ، د و عاد: أثر العول  ابستدب  الا ه  نلى فروع الهح  دائاليها مبي  كتا  اإلن ا 
 واألد ااا  ادلتا هااِ ادلشااتغلِ نلاا ي  علاام العر ياايت.. سااأل ه أن ُأخلااص ذلاام كتا  ااا لطيا ااا، الا هااا  ادلتااأد ِ

نلااى ترتيااب ادلسااائل اخلالفياايت  ااِ ، ياايت  ااِ ضلاا ي  الب اارء وال  فاايتيشااتول نلااى مشاااي  ادلسااائل اخلالف
 . 3"لي  ن أو  كتا  صهف م نلم العر ييت نلى يذا المتيب؛ الشافع  وأيب حهيايت

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

 : التأثير في الماطلح -ج
األح ااا و استعول الهحاء م طلحاو الا ها  وخاصيت ادل طلحاو اله تد  نلى ابستدب   

وضلاا  ذلااك ماان ، وم ااطل  الهسااخ، وم ااطل  اجلاا ازاحل اام وم ااطل  ، ف ااد اسااتعول ا م ااطل  العلاايت
وحاه يتضا  لهاا التاأثر نع اد ، ىالي ا  ِ نلم الهح  ونلام الا اى وأصا ل ادل طلحاو اله نرايا مشمكيت

 : م ارنيت  ِ  عى ادل طلحاو ادلشمكيت م العلوِ وي  كوا يل 
 : الماطلح اْلول -

ش نهاد الا هاا جعل الش ْ   ُمعللي ا : 4التعليق ْهى تالْعلةيق الط الل وامارأء معل ايت أف ليسات ،  ةشلْ   ةخر. ولمة
َوَلْن َتْسَتِطيُعوا ﴿ : م ال رةن ال ري نهد د لى تعا  ورد ادل طل ذا ادلع  وهب، متزوجيت وبي   ادلطل يت

                                                           
 حى اإلسالا أمحد أمِ : ابختال   يههوا م األص   وادل طلحاو مو  هير خ ائص ادلذيب الب رف وادلذيب ال  مي - 1
 .  236ازوم ، ص مهدف ادل، ومدرسيت ال  فيت ومههوها م دراسيت اللغيت والهح . 2/294
نباد  اإلن اا  فيواا  اِ العلواا  مان ابخاتال  للا ياى ي ساف  ان: األنباارفاله تأثر هبا ا ن  من أيم كتب اخلال  الا ه  - 2
كشف اليه ن نن أسام  ال تب : هيري، وابنت ا  م مسائل اخلال  أليب سعيد زلود  ن ػل  الهيسا  رف، ا ن نبد الرب، ا

 1/182، حاج  خليايت، والاه ن
 . 1/7، ا ن األنبارف، اإلن ا : هيري - 3
 . 1/223، ال ا   األمحد ن رف، جامع العل ا م اصطالحاو الاه ن: مع  يذا ادل طل  مهير ي - 4
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تَـَرُروَىا َكاْلُمَعلََّقـِة َوِإْن ُتْاـِلُحوا َوتـَتـَُّقـوا َأْن تـَْعِدُلوا بـَْيَن النيَساِ  َوَلْو َحَرْصُتْم َفَ  َتِميلُـوا ُكـلَّ اْلمَ  ْيـِل فـَ
ــورًا رَِحيًمــا ــاَن َغُف ــِرنَّ اللَّــَو َك أف ب ياا  مطل اايت وب ذاو : م  يااان معاا  التعلااق 2دااا  ادلاساارون 1﴾ َف

 ألناى ب نلاى األرض اسات ر،  روف نن احلسان. وياذا تشابيى  الشا   ادلعلاق مان شا م د   وي ، زوج
ا  ااواسااتعول الا هااا  م اطل  التعليااق أيضااا م ر ، ضلواال فيت سااا  ااِ األماريناق نلياى نلاى مااا نليااوب 

ومساو ، وذلك ك  لى ان دخلت الدار فأنت طالق  ، ح   ة مضو نة ُتْليت ب    مضو ن تليت أخرك
 . 4واستعول و م  ا  اليوِ أيضا ويسوى اليوِ ادلعل يت 3الطالش ادلعلق نلى شرط الا ها 

وأمياااا نهاااد الهحااااء
باااث يتعلاااق  يااان وأخ اهتاااا ويااا  تااارك نولهاااا أف نااادا مباشااارهتا  "فـــالتعليق" 5
وذلاااك اذا وداااع أحاااد ياااذو األفعاااا  دبااال شااا   لاااى ال ااادارء كاااأن ي اااع دبااال ب ، للواعااا لِ لاياااا ومعااا 

 ال سامجا ا   با بال با اب تادا  أودأو ، م ادرا اأ، أو دبل ال سم س ا  كاان ال سام ملا ظاا، الهافييت
د : ت متزوجاايت وب مطل اايت دااا  األمشاا هسااالااه لي ادلعل اايتومساا  نهااد الهحاااء تعلي ااا تشاابيها للاعاال  ااادلرأء 

ل اد أجااد أيال : وذلذا دا  ا ن اخلشاا ؛ فسو  معل ا أخذا من ادلرأء ادلعل يت اله ب مزوجيت وب مطل يت
 6يذو ال هانيت م يذا الل ب ذلذا ادلع .د

مااان  ادل اااطل  ياااذا اطاااالشم خاااال  كاااالا الا هاااا  والهحااااء نااارك شااادء التاااداخل والت افاااق  ومااان
 .حيث دبلتى واستادامى نهد كل من الاري ِ

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

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

                                                           
 . 129: اآلييت، الهسا  - 1
والتساااهيل لعلااا ا ، 2/121، ا ااان نطياايت، وااارر الااا جيز، 7/167، ل ااارطي، ااجلاااامع ألح ااااا ال اارةن: هياار تاسااا  اآلياايت مي - 2

 2/430، وتاس  ا ن كت ، 1/212، التهزيل ب ن جزف الغرناط 
 . 3/99، ا ن رشد،  داييت ا تهد وهناييت ادل ت د: م تعليق الطالش هيري - 3
 . 4/349، مش  الدين احلطا  الرني  ادلال  ، م ايب اجلليل شرح سلت ر خليل: هيري - 4
وعلاع اذل اماع ، 155ص ، صلياب اللبادفزلواد مسا  ، معوم ادل طلحاو الهح ييت وال رفييت: هيريم مع  التعلق نهد الهحاء  - 5

 . 115/ 3، السي ط ، م شرح تع اجل امع
 . 1/371، نل   ن زلود األمش ه، شرح األمش ه نلى األلاييت: هيري - 6
واألح ااااا م ، 1/412، زلوااا د نبااد الرمحاااان نبااد ادلاااهعم، معوااام ادل ااطلحاو واأللاااااظ الا هياايت: هياار معااا  ادل ااطل  مي - 7

 . 3/282، الاار الرازف، وا    م نلم أص   الا ى، 3/104، األح اا اآلمدفأص   
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اااا   اااا  ف، وزوالاااى الا هاااا  مااان حياااث ا طاااا  احل ااام الاااذف أطل اااى عااا ادلمت اااار  ا  حاااد كبااا  مااان 
دا : د لهاااا متاال ماجلولاايت ابمسيااايت كادلت  نااايت ماان ادلبتااادأ واخلاارب   ياايتابمساله اسااخ الداخلاايت نلاااى اجلولاايت 

م خاربا  كواا يا  معارو  : هويساوى التاا، مبتادأ: يساوى األو ، تت  ن مان امساِ مرفا نِ -واحدد 
ول ن دد ...د: ي    نباس حسن. طل يذا احل م انرا ا وتركيبا م اجلوليت الهاسخ فإذا دخل ، الهح 

ومان ، تلتاى موم اان ادلبتادأ مان ال ادارء ، وحركيت انراهبواا، ألااظ معيهيت تغ  امسهوا 1يدخل نليهوا
في اا  ادلبتاادأ ...، ميهااا  أل كااان العاماال : واحاادء أخاا او متاال ول االي  ...ظاان   ...ان  ، كااانل : يااذو األلااااظ

خربياااد : وي اا  خاارب ادلبتاادأ خاارب كااان مه اا  ا . ويسااوى، اساام دكاااند مرف نااا  ولااي  لااى ال اادارء اآلن
ِ  ؛ ومتاال ... وي اا  خااربو خاارب ، ولااي  لااى ال اادارء، د مه اا  ا  في اا  ادلبتاادأ اساام داني ؛ اني العاماالل أماا

دظههاااتد : ظههااات العامااال أميهاااا  في ااا  ادلبتااادأ واخلااارب ماعااا لِ مه ااا  ِ للاعااال: داند مرف ناااا . ون ااا  
تاااادخل نلااااى ادلبتاااادأ واخلاااارب فتغاااا  امسهوااااا وحركاااايت  الااااهلوبتاااادأ ال اااادارء. وتسااااوى ال لواااااو ولااااي  ل
ويااذو ، 2دتغياا ا  : أك، ألهنااا  ااد  نساااا  ؛ نواســخ االبتــدا : أو، دالنواســخد: وم ااان ادلبتاادأانراهبوا

ااا ياا  نسااخ للح اام الهحاا ف األو  . دباال دخاا   الهاسااخ التا اات م اجلولاايت ابمسياايت العولياايت الهح ياايت اظلي
 .جدا نهد كل من الا ها  والهحاء يتفدبليت يذا ادل طل  متشاهب

مااان خاااال  ماااا سااابق ذكااارو يتباااِ لهاااا    ااا ح مااادك التاااداخل  اااِ الا اااى والهحااا  م اساااتعوا  و  
و ها  نلى الذف ذكرناو اتض  لها مع  الادليل الع لا  كواا  ،ادل طلحاو وتداوذلا  ِ الا ها  والهحاء

 العريب.اتض  لها ادلنثراو اله كانت سبب وج دو م الهح  
 : القرا ات القرآنية -ثانيا
 : تعريف القرا ات -1
 ن ا   دارأ ي ارأ دارا ء (دارأ)يرجع لا  ال را او م العر ييت من حيث اشت ادى ا  الاعل التالثا  : لغة -أ

ونلى يذا ادلعا  ، اجلوع والضم 3معان مهها ويطلق نلى، واسم الاانل مهى دارل، ومهى اجلوع درا او
هيه ا: جا  د   الشانر ذةرانلْ  نليطللت ألدما ل  ة رت * يةولانة الل  نة ملل تل رلأ جل

4. 

                                                           
 . واخلرب أأف ادلبتد - 1
معواام اإلناارا  واإلمااال  امياال  ااديع يع اا   : معاا  الهاسااخ نهااد الهحاااء م: يااريهو . 1/543، نباااس حساان، الهحاا  الاا ام - 2
 . 1/408لسي ط  ، اوعلع اذل امع شرح تع اجل امع، 1/331، وحاشييت ال بان نلى شرح األمش ه أللاييت ا ن مالك، 425ص

لراماااب ، اومااارداو ال ااارةن، 1/371، الز يااادف، وتاااج العاااروس، 1/128، ا اان مهيااا ر، لساااان العااار : م دداارأدهياار ماااادء ي - 3
 . 668األصاهاه ص 

 . 68ص ، ميل  ديع يع   اتع ، دي ان نورو ا ن كلت ا، يهير: البيت ثا ت لعورو  ن كلت ا وي  من معل تى - 4
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ا  غلواع األخباار  ألنياى . وديال مسا  كتاا  ا درةناا1ف  لى مل ت رأ جهيها أف مل تضم م رمحها ولد 
ـــْرآُن ﴿ : ك  لاااى تعاااا   3ويطلاااق نلاااى الاااتالوء. 2والسااا ر ويضاااوها وال  اااص واألح ااااا ـــِرَا اْلُق َوِإبا ُق

وال اارل  5والتاهايم وادلدارسايتويطلق نلاى التبليا  والتل اِ  .4﴾ فَاْسَتِمُعوا َلُو َوأَْنِاُتوا َلَعلَُّكْم تـُْرَحُمونَ 
 أرحاام أمااه  ااأمه أ اا    اار د:  ماان ياات ن داارا ء ال اارةن نلااى ال جااى الااذف أنزلااى ا نليااى ومهااى د لااى

ألنااى كااان أحااا  ال ااحا يت وأت ااههم  هبااذا أيبي  ص  ودااد ُخاا .6"وأداارييم ل تااا  ا أيب  اان كعااب .....
كواااا تتطااا ر ال تااا  مااان األلاااااظ م دببهتاااا ،  .مث تطااا ر ياااذا اللاااا  مااان حياااث دبلتاااى7ل ااارا ء ال ااارةن

اا  فأصاب  لاا ، ومعانيها تبعا للع امل ابجتوانييت اله تتح م م طبيعيت الهااط ِ  اأف لغايت ال ارا ء نلللو 
  .طري يت معيهيت م أدائها وتالوهتال يث اختياروح يطلق نلى ما يُاْهسب لل ارل من

 ايتم نلوا  ال را او ايتواما كب ا من حيث ال ص   ا  تعرياها تعرياا جامعاا مانعاا: اصط حا-ب
وياذا ي داف الباحاث نان دبلايت اللاا  مان حياث ، بيث اذا أطلق ب ؽل ن أن يدخل  تاى معا  ةخار

وادلتاأخرين تعاارياهم  وللوعاصرين، ف ان للوت دمِ تعارياهم 8ومتعددء بصطالح أماا تعاريف كت ءا
 : 9يذا التعريف متشمك كلها   وي 

مااع  ح اار وجاا و اختالفهاااو   دراساايت كلواااو ال اارةن ماان حيااث كياياايت درا هتاااعاا  ي نلاام ال اارا او
 . ونسبيت ال را ء اليى  ال جى ذكر من درأ

                                                           
 . 218ص ، الزوزه، شرح ادلعل او السبع: هيري - 1
 . 5/254، الرازف، ، ومااتي  الغيب5/79، ا ن فارس، م ايي  اللغيت: هيري - 2
 . 2/192الزسلشرف، ، ال شا : ةييت ملع  ادل يذا هيري - 3
 . 204: اآلييت، األنرا  - 4
 . 1/13، ا ن مهي ر، ولسان العر . 9/211، األزيرف، وهتذيب اللغيت، 669 ال رةن، األصاهاه، ص مارداو: يهير- 5
 . 5/665رواو الممذف م سههى نن أن  ا ن مالك ر   ا نهى، كتا  ادلهادب، ودا  حديث حسن صحي . احلديث - 6
 1/31، ا ن اجلزرف، ماييت الههاييت م طب او ال را : هيري - 7
نبااد ، ال اارا او ال رةنياايت: هياار، يتعاااريف شلاان سااب ى يتو ال رةنياايت ا  سااتاأوصاالها الباحااث نبااد احللاايم دا ااى م بتااى ال اارا ودااد  - 8

 . 25ص ، احلليم دا يت
 1/33، التهاان ف، كشاا  اصاطالحاو الاها ن، و 1/318، لزركشا ا ،الربيان م نل ا ال ارةن: هيريح   تعريف ال را او  - 9

 وال ارا او ال رةنيايت، 67ص ، نباد اذلاادف الاضال ، تااريخ وتعرياف، وال ارا او ال رةنيايت1/412، الزردااه، مهايل العرفان، و 628
 . 25ليم دا يت، ص نبد احل
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م معانيى ف ل تعريف يستايد شلن سب ى عريف ال را او شهد تط را ملح ظا ودد بحيت أن ت
كوااا ؽل اان أن نسااتايد مهااى ،  ويسااتدرك نليااى ويزيااد في اا ن ذلااك ماان  ااا  فضاال السااا ق نلااى الالحااق

  .وما جد فيى من أم ر تتعلق هبذا الان 1مع  أن ال را او م طل  يتواشى مع تط ر الع ر تارؼليا
 : نشأة القرا ات ومراحل تطورىا عِر التاريخ -2

وجادو ، نهد درا يت للو ادر وادلراجع اله دونت لعلم ال را او وتتبعت مراحال تطا رو تارؼلياا 
ناارب مراحاال  العلاا ا مث  اادأ يتطاا ر كغاا و ماان، أن يااذا العلاام  اادأ مهااذ نهااد ناازو  ال اارةن نلااى الهااي

اتضااحت ا  ماياايت أن ، وروايتااى مههوااى ومضااو نى كااان لااى م كاال مرحلاايت شاا   ماان الزيااادء م  2تارؼلياايت
مان   ْ أو   د  حياث ُنا، د اندو وأشرش امسى نهد ا ن رلايد م مطلع ال رن الرا ع للهوارء م كتا اى السابعيت

لت تواال مباحااث ومسااائل يااذا الااان مااع مطلااع ال اارن التاسااع نلااى يااد العالماايت ، تااع ال اارا او الساابع
علم    رتى العلويايت وأصابحت أين اكتول يذا ال، ا ق ا ن اجلزرف م كتا ى الهشر م ال را او العشر

 م هااو ا ن اجلزرف ادلرجع الذف ب يستغ  نهى  احث م نلم ال را او.
 : القرا ات وجوه اخت   تِاين اللهجات العربية وأثره في -3

ناان الساابب الااذف كااان  ساانا  ماااادو البحااث سااِر ايتبااادر ا  أذيااان ال تاا  ماان الباااحتِ والد 
  اللغااايت العر يااايت ىلاااو نز  أخباااارا نديااادء تاااروف خاصااايت وأن، ورا  تعااادد ال جااا و ادلاتلاااايت لل ااارا او ال رةنيااايت

نااان  وماااا يااا  اب تعبااا ، تعاااددءادلل ااارا او اوماااع ذلاااك صلاااد فياااى أوجاااى ، 3ادل تولااايتو ادل اااطااء  ال رشاااييت

                                                           
ف ل ن ر يايد لل را او مع  نلى ، ون ر ال را . أد د  ذلك أن يذا العلم شهد تط را مهذ ن ر الهب ء ا  ن ر التا عِ - 1

حيث يعترب ال ارل ، وب م ن ر ال حا يت فواه ا ال ارل م نهد ال را  لي  ي  م ن ر الهب ء متال، حسب ما وصل اليى العلم
وألن ادلعلام األو  لل ارةن م جا د ويا  الهاي صالى ا ، دون مهاايأل   واى في اياى الساواع، ي  الذف ي رأ ال رةن وػلايى  إح ااا

ل ي  الذف غلوع ال را او ويعر  نللها من حيث نلم العر ييت ويعر  كل أصب  ال ار  وم ن ر ال را  نليى وسلم ي ري أو ي  ي 
هياار تطاا ر ي. وطاارش األدا  ورساام ادل ااحف وم يااا، داارا ء  رواياهتااا وطردهااا ومااا يت اال  ااال رةن ماان نلاا ا كالتاساا  ونلاا ا ال اارةن

 و  ِ ح ائق التاريخاال را ، و 25ص ، الاضل نبد اذلادف ، ال را او تعريف وتاريخ: م طل  ال را او نرب الع  ر التارؼلييت م
 . 7ص ، م كتا ى أبا  م نل ا ال رةن وال را او ورسم ادل حف، غامن ددورف احلودبث ل، ودناوك ادلبطلِ

باات م تاااريخ ال اارا او م ااهااو تة ف ااد كُ ، وجاادو أنااى ب فائاادء ماان ابسااتطراد حاا   تتبااع ادلراحاال التارؼلياايت لتطاا ر يااذا العلاام - 2
أن  م ياذا البحاث وحساي، وتتبعات ادلراحال التارؼليايت لتطا رو، دراساو جامعييت حديتيت استال ت مادهتا من م اادر ياذا العلامو 

زلواد ادلاتاار ولاد ، وتااريخ ال ارا او م ادلشارش وادلغار . 25ص ، ال را او تاريخ وتعريف نباد اذلاادف الاضال : أش  اليها وي 
 وال اارا او ال رةنياايت، 57ص ، نبياال  اان زلوااد ة  امسانياال، وأثاارو م العلاا ا الشاارنييت، وأطاا اروونلاام ال اارا او نشااأتى ، 09أ اااو ص 

وال را او ال رةنييت  ِ ح ائق التاريخ ودناوك ادلبطلِ  ون كتا  . 47نبد احلليم دا يت ص ، تارؼلها وثب هتا وحويتها وأح امها
 . 7ص مامن ددور احلود، ، أبا  م نل ا ال رةن وال را او ورسم ادل حف

 . 89ص ، نل  نبد ال احد وام، ف ى اللغيت: هيري - 3
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الاه مل تيهار أو  مارء نهاد نازو  و ، اإلساالاال  رء احل ي ييت للهواو العر ييت اله ت لم هبا العر  دبال 
 . دبل الهاس مباتلف ذلواهتم يرتل ن ال رةنأو  وظهرو دلا اتسعت دن ء الهي ال رةن م م يت
الدكت ر نبادو الراجحا  أني أمار تعادد ال ارا او ال رةنيايت ظهار   ا رء وا احيت  عاد يوارء  ل د نبى

ػلولا ن ذلوااو ، اإلسالا مان دبائال نر يايت متعاددءدلا دخل الهاس ا  ، من م يت ا  ادلديهيت الرس  
فااا  م اايت مل تيهاار فاا ارش اللهواااو م داارا ء ال اارةن ال ااري ، م ال اا و والدبلاايت واإلناارا  1متبايهاايت

ي ارأ  ا  درشاي ا  م ياكاان مان أسالم  وأ، مان ما  أيلهاا دلايال انادد  اكااننلى انتبار أن أملاب مان أسالم  
فاايهم ، ديهيت ف د ته ع الهاس م أنواريم وأجهاسهم ومست ياهتمأما م ادل، 2ري دنلى ما ي افق ذلويت 

 وكااال واحاااد مااان يااانب  ب اااد أن ي ااارأ ال ااارةن، ال اااي الاااذف مل يسااات م لساااانى واخلاااادا وادلااارأء والعوااا ز
اإلساالا دارا اهتم رفعاا للوشا يت وتيسا ا ذلاام  وأداار  ، فيهارو ابختالفااو م أدا  كلوااو ال تاا  العزياز

ا ل رلُسا ُ  اة : دلاا ل  -ر   ا نهاى  -نلْن ُأيبلّ ْ نة كلْعبت يد  نلى ذلك ما ورد
رْبةيالل فال لاا ل  د لل ة : جة

ِل  رْبةياُل اةّه  ُعةتْاُت اة ل أُم ايتة أُّميّا بةا ُ ، يلا جة ُهْم اْلعلُوا ُز ولالش اْيُخ اْل ل اهاْ اُ ول ، مة ولالر ُجاُل ال اذةف ملْل ، ولاجلْلارةيلايتُ ، اْلغُاالل
باْعليتة ألْحُر ت : دلا ل ، يالْ رلأ كةتلا  ا دلا    .3د فلُوْرُيْم فالْليالْ رلُ وا اْلُ ْرةنل نلللى سل

 ل ، يااذا وان كااان ال اارةن نااز  أملبااى نلااى مااا وافااق ذلواايت دااري 
نلااى انتبااار أهنااا ذلواايت اْصااطُاة

ف انت اللهوايت ال رشاييت وناا  ، الذف ت لوت  ى أملب ال بائل العر ييت وفق لىواْختة ل أملب ما فيها ن
انلاْت  د: ي ا   ا ان فاارس، لغ يا ف يحا است نب تياع ماا ت لام  اى العاريب م أف دبيلايت و اأف ذلوايت ولكل

وا مااان كالمهااام ، ماااع ف ااااحتها وُحسااان لغاهتاااا ورةد ااايت ألساااهتها، داااري  اةذلا أتاااتُهم الُ فااا د مااان العااار  ختااا ي
اااااائ وا مااااان تةْلاااااكل اللغااااااو اة ل ضلل  4يمز وأشاااااعاريم أحسااااانل لغااااااهتم وأصااااااى كالمهااااام. فااااااجتوع ملاااااا ختااااا ي

وسلالئ هم
 .6دال هة طُبع ا نلللياْهلا. ف اروا  ذلك أف   العر  5

                                                           
 . 69ص ، نبدو الراجح ، اللهواو العر ييت م ال را او ال رةنييت - 1
ويتع د نلى اللسان ، وؽل ن أن ي  ن أيضا أن من يدخل م يت من العر  يضطر ألن يهسأل كالمى نلى ما ي افق ذلويت دري  - 2

كوا فعل كت  من الشعرا  ،  الغالبيت ادلسيطرء ديهيا وسياسيا واجتوانيا ي و انتبار ذلوتها ،  انتباريا ناصويت ال بائل العر ييتال رش  
 . 87ص ، نل  نبد ال احد وام، ف ى اللغيت: هيري. واألد ا  نسو ا أشعاريم وأدهبم نلى ما وافق ذلويت دري 

 . 5/194، ودا  حديث حسن صحي ، جا  أنز  ال رةن نلى سبعيت أحر  ا  ما ، احلديث رواو الممذف م سههى - 3
 . 5/415، ا ن مهي ر، لسان العر : م دضلزدمادء  هير. يوضلائزيم طبائعهم، تع ضليزء وي  الطبيعيت 4-

سويتى وفطرتاى تع سلي يت ومعهايا م العر ييت أن يت لم الشاص ويسمسل م كالمى فيأيت  الا ي  من ال الا معتودا نلى  - 5
 . * وللل ةْن سللةي    ألد ُ  فُأْنرة ، ولسُت  هح فٍّ يُل ك لةسانلى: ومهى د   الشانروت يى اخلطأ  دون انتواد نلى د اند تضبا كالمى

شااارح و ، 10/161، ا ااان مهيااا ر، لساااان العااار  م لقدساااد يهيااار: ماااادء. مااان شااا ايد الهحااااء العااار  ل هاااىالبيااات رلهااا   ال ائااال و 
 . 4/2059، العي ، ال ربالش ايد 

 . 1/175، السي ط ، ادلزير م نل ا اللغيت وأن انها، و 28ص ، ا ن فارس، م ف ى اللغيت العر ييت ال احي: هيري - 6
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 سبب ماا أتاي  ، وأ يهها  الميت، أسل  ا اياوأرد، مادءاللهواو ودلا كانت اللهويت ال رشييت أمزر  
اللهوااايت  ءواااا فر اااى ال اااان ن ابجتواااان  مااان سااايطر ولة ، ابحت ااااك  اللهوااااو األخاااركذلاااا مااان فااارص 

وياااذا ب يهااا  وجااا د اللهواااو العر يااايت ، 1هبااذو اللهواايت ل رشااييت نلااى م ياااا نااز  معيااام مااا م ال ااارةنا
واب كيف ؽل ن تاس   عى الي اير ال  تييت م ال لواو العر يايت كاإلمالايت  2األخرك م ال رةن ال ري

وا ااادا   عاااى احلااارو  م اااان ،   و  ياااق اذلوااازء وا اااداذلا وتساااهيلها والتااااايم والمدياااق واإلدماااااوالاااات
ناان تهاا ع  بااقٍّ  رُ دء م ال اارا او ال رةنياايت والااه تعباياا  وماا  ذلااك ماان الياا اير ال اا تييت ادل جاا، ... عااى

 نهى  أوجى ال را او ال رةنييت. وي  ما نربي  3م ال رةن ال ري العر ييت اللهواو
أناى مل  أو،   أن دين اإلسالا مل يب  للهاس درا ء ال رةن اب  لهويت واحدء من ذلواو العر ول 

يهااز  نلااى رساا لها اب وجهااا واحاادا ماان أوجااى ال اارا ء لعساار ذلااك نلااى الهاااس ودلااا اسااتطان ا داارا ء يااذا 
افرياق مان يانب  أُ  ولا  أن كال  د: ي ا   ا ان دتيبايت، ال ارةن جارك نلياى انتياادو وماا ، أن يازو  نان لغتاى رل مة

 ومل ؽل هااى اب  عااد ريا اايت للااها  ط يلاايت، ونيواات اهاايت فيااى، بشااتد ذلااك نليااى، طاااال وناشااةا وكهااال
 . 4فأراد ا  رمحتى ولطاى أن غلعل ذلم متسعا م اللغاود ودطع للعادء، وتذليل للسان

 : ونلى     ما ت دا ذكرو ؽل ن أن طللص مبا يل  
 ساابب اللهواااو العر ياايت ادلتعااددء والااه مل ت اان نلااى طري اايت  كااان  ال اارةن ال ااريتعاادد وجاا و داارا او  -

كوا أهنا مل ت ن نلى طري يت واحدء م نطق أص او العر يايت ،  واحدء م نسأل اجلول وتركيب ال لواو
 تى.نر يي ودد وجد ما م ال رةن نلى ما ي افق ذلواهتم   ي ا لشو   

                                                           
ونبد ا ، زيد  ن ثا ت: د   نتوان للريا ال رشِ ويمر   ا نهى  ورد م صحي  الباارف نن أن  يد  نلى ذلك ما - 1

 نهاد تاع ال ارةن وتدويهاى م نهادو، ادل احف   تا ايتاهم ودد كل   ونبد الرمحن  ن احلار   ن يشاا،  ن العاص وسعيد،  ن الز  
: هيريفإظلا نز   لساهنم فاعل ا ذلكد ، فاكتب و  لسان دري ، داذا اختلاتم أنتم وزيد  ن ثا ت م ش   من ال رةنحيث دا  ذلم: 
 4/180،  ا  نز  ال رةن  لسان دري ، صحي  الباارف

ومههاا كتاا  ، ينكد الذف دلتى ما ذكرو ا ن الهدي م الاهرست حيث ذكر رلو نيت من العلواا  الاذين صاها ا م لغااو ال ارةن - 2
كتاا  ،  كتاا  لغااو ال ارةن للهياتم  ان نادف،  كتاا  لغااو ال ارةن لألصاوع ،  كتاا  لغااو ال ارةن أليب زياد،  لغاو ال رةن للاارا 

   2/106. 1/169، الساااااي ط ، واإلت اااااان، 54ص ،  ااااان الهااااادي، االاهرسااااات: هياااااري. لغااااااو ال ااااارةن واااااد  ااااان ػلااااا  ال طيعااااا 
 . 21ص، زلو د أمحد ال غ ، ال را او الشاذء وت جيهها الهح ف، و 111ص ، صبح  ال احل، ودراساو م ف ى اللغيت

مان مهيا ر نلام األصا او  ال ارا او واللهوااو: . يهيار را او ال رةنييتللال  تييت م ا راز الي اير  العر ييت أثر اللهواودلعرفيت  - 3
 . 1/88، زلود سامل زليسن، ال را او وأثريا م نل ا العر ييت، و 89ص ، نبد الغاار حامد يال ، احلديث

 . 40، 39ص، ا ن دتيبيت، تأويل مش ل ال رةن - 4
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ت  من اللهواو العر ييت ف انت ال ارا او ال رةنيايت   ج يهاا ادلاتلاايت ال  فها ته ع وج و ال را او نر   -
ؽل اان انتواديااا لدراساايت اللهواااو العر ياايت ال دؽلاايت وادلهاادثرء والااه مل ت االها نااان  1أصاادش مدوناايت نر ياايت

 طريق اله  ص األد ييت األخرك.
اإلسالا من دبائل نر ييت سلتلايت  مو يذو ال را او نن تيس  ا نز وجل للعر  الذين دخل ا نربي  -
 عادلشاري  فحاه يتعاامل ا ماع ال ارةن  طري ايت سلسايت يسا ء  انتباارو الاهصي ، يت لو ن  لهوااو متبايهايتيم و 

 تي   اذلك ذلام تالوتاىفاأُ ، ادلاتلاايت ناز  ال ارةن  لهوااو العار ، كوا أنى الاهص ادلتعباد  تالوتاى ودرا تاى
انلاتة د د: وم يذا ي    ا ن اجلازرف اهلتُاُهْم شلاه   ولكل اْلعلارلُ  ال اذةينل نالازل ل اْلُ اْرةُن  ةُلغلاتةُهْم لُغلااتُاُهْم سُلْتللةالايت  ولألْلسة

ااا ااْن لُغلتةااىة اة ل ملْ ةيل ْنتة لاااُ  مة اادةيةُم ابة اارل ، وليالْعُسااُر نلللااى ألحل ااْر ت اة ل ةخل ااْن حل  لااْل دلااْد يلُ اا ُن  الْعُضااُهْم بل ، ألْو مة
جة يالْ دةُر نلللى ذللة  ْرألءُ ، كل ولبل  ةالتا ْعلةيمة ولاْلعةالل ي ولا الش ْيُخ ولاْلول ولملْن ملْل يالْ رلْأ كةتلا  ا كلولا ألشلارل اةللْيىة صلال ى ، بل سة

ااال مل. فالللااا ْ  ااانل الت ْ لةيااافة مبةلاااا بل   الل اااُى نلللْياااىة ولسل اااانل مة اااهلتةهةْم لل ل ْنتة لاااا ل نلاااْن ألْلسة ُكّلُاااا ا اْلُعاااُدو ل نلاااْن لُغلاااتةهةْم ولابة
 2د، ُيْستلطلاعُ 
وكاناات ،  أوجااى درا اتااى ذلواااو نر ياايت ت لاام هبااا العاار  لل أن ال اارةن ال ااري مت اا يلوي ااذا يتبااِ  

َر ِبي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ  قـُْرآنًا َعَربِيًّا﴿:  ون نر ييت ال رةن اله يشولها د لى تعا   . 3﴾ َغيـْ
 تعتاارب يااذو ال اارا او  رواياهتااا ادلاتلااايت وذلواهتااا ادلتعااددء ن ااا واحاادا ماان حيااث تشااريعى أو انوااازو-

مل يتا فر  الاذف وياذا، وأيادافها الع ديايت واحادء، يت واحادءيفرمم تعدد ال جا و اب أن م اصاديا التشاريع
 م  يذا ال تا  اخلالد.  العر ييت لهص ةخر من اله  ص اللغ ييت

 : ابن اْلنِاري وكتابو الِيان -ثالثا 
تى اودراسا، وناامل مان كباار نلواا  اللغايت والهحا ، شا ييت من الشا اياو الباارزءا ن األنبارف  

 4تهاولااات ال تاا  مااان الدراسااااووكتااارء منلااتااى  ونيااارا لشااهرتى، و ادل تباايت اللغ يااايت والعر ياايتالهح ياايت ماااأل

                                                           
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  يذكر - 1

 . 98. 97ص ، ف ى اللغيت: هيري. وال د   ملى  هيتها اللغ ييت ص تيا وصرفيا ودبليا وتركيبيا
 . 1/22، ا ن اجلزرف، الهشر - 2
 . 28: اآلييت، الزمر - 3
 : ومن يذو الدراساو، وكان مهها ما اختص  احلديث نن حياتى ومنلااتى، ت لوت الدراساو السا  يت وترتت ب ن األنبارف - 4
 40حيث أطا  احلديث نن األنبارف وخ ص أكتار مان ، مرائ افا ل صاحل الس، أ   الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييت -

 =                                                               . 19ص ، سيت ادلذك رءالدرا: هيري. صاحيت م احلديث نن ترتتى
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وتاااريخ وفاتااى وكاال مااا وشااي خى وتالميااذو وح  اات م نساابتى ، ومنلااتااى، حياتااى ون اارو يتالعلوياايت احلديتاا
 . يتعلق  متتى

 نان ترتتاى سلت را أن أتهاو  شيةا م يذو الدراسيت  رورء است اميت ادلههأل دنتومع ذلك ف د  
 : يل وا ك ت  ن، والتعريف   تا ى البيان

 1: التعريف بابن اْلنِاري-1
 اااأيب  ي ااا ، يااا  نباااد الااارمحن  ااان زلواااد  ااان نبياااد ا  ااان أيب ساااعيد: اســـمو ونســـِو وكنيتـــو ولقِـــو-

 .داْلنِاريد :في ا  2رويهسب ا  األنبا،  ال وا  أو كوا  الدين ويل ب، الربكاو
 ماان سااهيت التاااهم شااهر ر يااع  3نبااار نلااى أشااهر األداا ا ولااد ا اان األنبااارف مبديهاايت األ: ونشــأتو مولــده-

 مديهاايت العلاام والعلوااا ، ناااش  داياايت حياتااى م األنبااار مث مادريااا وياا  صااي ليتوااى ضلاا   غااداد. يااااا513
ودخاال ادلدرساايت الهيامياايت . وساا ن هبااا فرحاال اليهااا ا اان األنبااارف، حيااث كااان ي  ااديا العلوااا  واألد ااا 

متيزو الاامء الاه نااش فيهاا ا ان األنباارف  ودد، وتا ى نلى مذيب الشافعييت حه أصب  أحد شي خها
واشااتهر ناادد ماان العلوااا  متلاا ا نبااادرء اللغاايت والهحاا  واألد  والا ااى ، م  غااداد  ازديااار نلواا  ومعاارم
 مه  ر اجل الي  .   وأ، ا ن الشورف: ومن ينب ، وادلهطق والالسايت ونلم ال الا

مشاتغال  مل يت ار  مان األمارا  واخللااا ، كاان ف ا انشأ ا ن األنبارف ورنا زايدا مل ي ان ثرياا  ال  
األماار  4كوااا نشااأ نلااى أخااالش ال اارب والزيااد وال ااالح والت اا ك   ااالعلم والعبااادء والتاادري  والتااأليف.

                                                                                                                                                                                     

البا  األو  من : هيري،  أكولى للحديث نن ا ن األنبارف ون رو ا   ا ، ا ن األنبارف وجه دو م الهح  حيث خ ص الباحث =
معهااد اآلدا  ، ميشاايل أبر: واشاارا  الاادكت ر، ا ااراييم نلاا ش: انااداد الطالااب، رساااليت دكتاا راو، وجهاا دو م الهحاا  ا اان األنبااارف

 . 120 -1ص. ا1977سهيت ،   وو، جامعيت ال دي  ي سف، الشردييت
وداد أطاا  يا  أيضاا م احلاديث نان المتايت وو اع متهيادا ي اار  ، زلود سامل صاحل، أص   الهح  دراسيت م ف ر ا ن األنبارف -

 . 11ص ، زلود سامل صاحلم ف ر ا ن األنبارف،  أص   الهح : يريه. لااتىصاحيت للحديث نن شا يتى ون رو ومن  30
 ، دلا ف يلت م ترتتى. مبا ي ا  مننيت احلديث نهى، ولتوهب اإلنادء والت رار. ودد كات يذو الدراساو احلديث نهى 
 ال اطااا ، الااارواء نلاااى أنبااااو الهحااااء انبااااو: حااا   التح ياااق م امساااى ومعرفااايت تااصااايل ترتااايت ا ااان األنباااارف يهيااار ادل اااادر اآلتيااايت - 1
وطب اااااو ، 3/139، ووفياااااو األنياااان ا اااان خل ااااان. 2/86، السااااي ط ، و غيااايت ال ناااااء م طب اااااو اللغااا يِ والهحاااااء. 2/169

 . 18/147، ال ادف، وال ام  ال فياو. 1/519، ويدييت العارفِ. 2/10، الشافعييت ب ن دا   شهبيت
 مسيت  األنبار ألن كسرك كان يتاذ فيهاا أناا   احلهطايت والشاع ،  ع نلى  اا  الاراو مر   غداداألنبار مديهيت  العراش ت - 2

فتحت م نهد أيب   ر ر   ا ، نسب اليها نلوا  وف ها  كتر مههم كوا  الدين األنبارف وال اسم  ن زلود  ن  شار األنبارف
 . 1/257، ياد و احلو ف، معوم البلدان: هيري. نهى

 . 3/139، ا ن خل ان، ووفياو األنيان، 2/171، ال اط ، الرواء انباو: هير م تاريخ وبدتىي - 3
 . 18/148، ال ادف، وال ام  ال افياو، 7/156، تاج الدين السب  ، طب او الشافعييت ال ربك: يهير م وصف حالتى - 4
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َواتَـُّقوا اللََّو َويـَُعليُمُكُم ﴿: الذف م هى من أن يات  نليى ويتبحر م العل ا والاه ن وصدش ر ها اذ ي   
 . 1﴾ اللَّوُ 
ى نلاى ادلاذيب الشاافع   افتا، تتلوذ نلاى ياد كباار نلواا  ن ارو ىأن 2ختربنا كتب الماجم:  يوخو -

ف ااد ، وأخااذ نلاام اللغاايت واألد  والهحاا  ونلاا ا العر ياايت ناان كبااار شااي خ ادلدرساايت الهيامياايت، حااه  اارع فيااى
حاه  ارع وصاار ، 4مه ا ر اجلا الي   أيب وأخذ اللغيت واألد  نن، 3ا ن الرزاز نن الا ى الشافع درس 

دااا  ا اان  5ا اان الشااورف أيب السااعاداو أمااا الهحاا  ف ااد أخااذو ناان، اماااا أياال العااراش م اللغاايت واألد 
وشلاان يشااار الاايهم  البهااان م ، نااالااألكاارب أو ااذلك صااار ماان  6دونهااى أخااذو نلاام العر ياايتد: األنبااارف

 . نل ا شه ديهييت ولغ ييت وتارؼلييتالزمتى ذلنب  الشي خ اتسعت ث افتى ف تب م ومب، نلم الهح  واجلد 
أخذ نن ا ن األنباارف نادد كبا  مان طلبايت العلام الاذين اشاتغل ا  دراسايت اللغايت والهحا  نلاى : ت ميره-

نلاا   اان مه اا ر  اان نبيااد ا : ياام شلاان ودااات نلاايهم م م ااادر الااماجم يديااى وماان أشااهر تالميااذو
ادلعرو   األجلي اللغ ف

ش  ان شابيب وم ادي ، 8سعيد الديان الهح ف الضرير ادلبارك  ن وادلبارك  ن، 7
 ان اساعد ادلعارو   اا ن العلبالاْريت وأساعد  ان ن ار، 9أ   اخلا  الهحا ف

ر ألناى اشاتغل تُاوما  يانب  كُ ، 10
 م مدرسيت كان ي  ديا األنداد اذلائليت من طلبيت العلم. 

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

                                                           
 . 282: اآلييت، الب رء - 1
 الارواء وانبااو، 7/155، تااج الادين الساب  ، وطب او الشافعييت ال اربك، 2/10، ا ن دا   شهبيت، الشافعييت طب او: يهير - 2

 . 2/169، ال اط 
 . 1/304، ا ن دا   شهبيت، طب او الشافعييت: يهير ترتتى م - 3
 . 2/308، السي ط ، و غييت ال ناء، 3/335، ال اط ، الرواء انباو، و 342ص ، ا ن األنبارف، نزييت األلبا : يهير ترتتى م- 4
 . 3/356، ال اط ، وانباو الرواء، 348ص ، ا ن األنبارف، نزييت األلبا : يهير ترتيت ا ن الشورف م - 5
 . 349ص ا ن األنبارف، ، نزييت األلبا  - 6
 . 2/207، السي ط ، و غييت ال ناء، 5/1973، ياد و احلو ف، معوم األد ا : ترتتى م: هيري -7
 . 2/273، السي ط ، و غييت ال ناء، 3/254، ال اط ، الرواء باو، وان5/2263، ياد و احلو ف، معوم األد ا : هيري - 8
 . 2/287، السي ط ، و غييت ال ناء، 3/274، ال اط ، وانباو الرواء، 6/2699، ياد و احلو ف، معوم األد ا : هيري- 9

 . 9/11، ال ادف، وال ام  ال فياو، 1/441، السي ط ،  غييت ال ناء: ترتتى م -10
كوا نددو الدراساو اله كتبت نن ا ن األنباارف منلااتاى ون ادهتا وصاهاتها ،  منلااتى وكتب الاهرسيت كتب الماجم  وْ دل ندي  - 11

 ال اااادف، الااا ام  ال افيااااو، و 1/519البغااادادف، ، يديااايت العاااارفِ أمساااا  ادلااانلاِ وأثاااار ادل اااهاِ: هياااري. ا  مطبااا ع وسلطااا ط
 . 47ص ، مرائ افا ل صاحل الس، الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييتأ   : هيريو ، 18/148
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 . 1والتاريخ والهح  واللغيت واألد  والماجم والس  والت   
 ال صلاد كلوتهاا تتحاد نلاى أن  2مل ختتلف ادل ادر م  ديد تاريخ وفاتاى: وفاتو وثنا  العلما  عليو-

ف اد : منلااتاىوأثا  العلواا  نلياى ونلاى . اااي577ساهيت  ليلايت اجلوعايت م التاساع مان شاعبان وفاتى كانات
ح د: دااا  تاااج الاادين السااب   م طب اااو الشااافعييت صلاااحب الت ااانيف ادلاياادء وللااى الْاا لرع ادلتااِ ولال  ااالل

 . 4دكان من األئويت ادلشار اليهم م نلم الهح د : ودا  ا ن خل ان 3د.والزيد
نارض حسان ودد تبِ يل من خال  ثها  العلوا  نليى انواهبم  أسل  ى وطري تى م الت هيف و  

وأدارأ الهااس العلام نلاى طري ايت د: داا  ال اطا  5وياذا  ربكايت زيادو وورناى، مسائل العلم الذف ينلف فيى
واشاااتهرو ، مااان الااا رع وا ايااادء والت لااال والهساااك وتااارك الااادنيا وزلاساااهيت أيلهاااا، وسااا ء تيلااايت، ساااديدء
 .6دوظهرو منلااتى، ت انياى

الااذين ، ماان  عاادو 7تالميااذو ا  ثهاااالااه ور  د صااااتى احلسااهيت اوأداا ا  العلوااا  كتاا ء م مهادبااى وتعااد
 .فربن ا ومتيزوا كوا متيز أستاذيم دبلهم س ا نليى الهح  واللغيت والا ى ونلم اجلد ر د
 : التعريف بكتاب الِيان -2 
 : ومحتواه اسم الكتاب-

ودااد طبااع ، ال اارةناناارا  ال اارةن أو مريااب اناارا  :  اساام 8ال تااا  يااذكر م ادل ااادر العر ياايت 
والااااذف يتضاااا  يل أن ابساااام احل ي اااا  ، البيااااان م مريااااب اناااارا  ال اااارةن:  اساااام 9ال تااااا   تح ي ااااِ

                                                           
 . 2/10، ا ن دا   شهبيت، طب او الشافعييت: يهير - 1
 2/88، السااي ط ، و غياايت ال ناااء، 3/139، وفياااو األنيااان ا اان خل ااان: هياار مااتاليحاا   اتااااش العلوااا  م تاااريخ وفاتااى  - 2

 . 7/156، تاج الدين السب  ، وطب او الشافعييت ال ربك. 2/11، ا ن دا   شهبيت، وطب او الشافعييت
 . 7/155، تاج الدين السب  ، طب او الشافعييت ال ربك: هيري - 3
 . 3/139، ا ن خل ان، وفياو األنيان: هيري - 4
ووفيااو . 9/457، األثا ا ن ، ال امل م التاريخ: هير انوا  العلوا  مب هااتى وطري يت تألياى ور ا ذلك   رنى وت  او مي - 5

 . 3/139، ا ن خل ان، األنيان
 . 2/170، ال اط ، انباو الرواء - 6
 . 5/1973، ياد و احلو ف، ومعوم األد ا . 2/207. 2/273 غييت ال ناء : هير صااو  عى تالميذو متال مي - 7
  غياايت ال ناااء: هيااري. د البيااان م اناارا  ال اارةند: كاار م  غياايت ال ناااء  اساام دمريااب اناارا  ال اارةند وم يدياايت العااارفِ  اساامذُ  - 8

 . 1/519البا اه البغدادف، ، ويدييت العارفِ أمسا  ادلنلاِ وأثار ادل هاِ، 2/87، السي ط 
حياااث أخرجاااى م جااازأين وطبعتاااى اذليةااايت ادل ااارييت العامااايت ، التح ياااق األو  للااادكت ر طاااى نباااد احلوياااد طاااى: ال تاااا  زل اااق مااارتِ - 9

-يااا1428سهيت ، وطبع م م تبيت اآلدا   ال ايرء، ا والتح يق التاه للدكت ر ج دء مربوك زلود1980ياا 1400: لل تا  سهيت
 . ودد استااد ا ق التاه من األو  وبح  تليت اله ائص واستدركها م طبعتى. ا2007
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كلوايت كلوايت  وأال اري كلاى ةيايت ةيايت  ألنى ب يهتم  إنرا  ال رةن، ما ثبت م الهسخ ا  يتلل تا  ي  
يساعى لبياان   ارةن ال اري. ولاذلكلآليااو اعااه الهح يايت ادل فياى واظلا يعاي ما استش ل انرا اى وخايات

ومتتال ال ارا او م ياذا ال تاا  نلاى  البياان م مرياب انارا  ال ارةن.: ساواوف يذو األنارياب وادلعااه
 . لت الهسبيت العالييت من زلت اووي  اله متي  1حد وصف زل  ى ج دء مربوك زلود دنيوى ودمىد

 : أسلوب المؤلف في كتابو-
ملا اااا لل ضاااايا الهح يااايت واإلنرا يااايت لةيااااو ال رةنيااايت  ااألنباااارف كتا ااايعاااد كتاااا  البياااان ب ااان  
،  الهحا ف وت جيههااجديل وطري يت  ليلييت لل ضايا اله جتااد  فيهاا الهحااء حا   فهام اآليااو   أسل  

 نلاى الاهص ال ارةه.  أسال   ما جز الب ارف كوا أنى كان ميدانا نوليا لإلنرا  وتطبيق د اند الهح 
البياان ياا  ال اا رء األخاا ء الاه أودع فيهااا ا اان األنبااارف  د: طااى ديااالاادكت ر طاى نبااد احلوي اا    وسلت ار

وذلااك حاِ أحاا  اإلفا اايت م ، كواا كااان ساوال لل تاب والرسااائل الهح يايت الاه ألاهاا،  خربتاى الهح يايت
 .2ادلسائل نلى يذو ال تب اله أثبت مها أر عيت نشرء كتا اد

ا تعد فيى نن اإلطها  اب م  عى احلابو حاِ يسمسال م ونليى فأسل  ى متيز  ابخت ار و  
 اجلد  وي  ن م   ع اآلييت زلل ن اش  يهى و ِ الهحاء ادلاالاِ لى م ال جهيت والرأف.

 : منزلة الكتاب وقيمتو النحوية-
ى صاا رء لبيااان أنياا كوااا يتويااز ال تااا  أيضااا ،  3ماان م ااادر الهحاا  ال اارةه كتااا  البيااان م اادر 
 طري ااايت شاااي يت حل ااار ، هاااا وانراهبااااهالهحااااء الب اااريِ مااان ال ااارا او ال رةنيااايت ادلاتلاااف م ت جيم داااف 
ؽل اان أن تتاا فر اب دلاان رزش م يباايت التااأليف وحساان الت ااهيف واسااتادا الع اال وادلهطااق م  ب، األوجااى

مت ان ، ءدليل احلوم كت  الاائددفال تا  : العرض والت ثيق وم يذا ي    الدكت ر ج دء مربوك زلود
ونهاادما ، فلاام يااأو   اارا ء اب وفيهااا  غياايت لااى، ادلنلااف  طااالع خربتااى م الت صاال ا  يدفااى ماان ادل  اا ع

وادلتتبااع لل تااا  ياادرك ، 4الااهص والسااياشد ادتضااايايت يااذكر شااعرا فلااي  ماان دبياال ابسااتطراد واظلااا لعلياا
الاه ، 5انرا اا وت جيهاا ديوتى من حياث ذكار  عاى ال  اناد واألصا   العامايت للتعامال ماع الاهص ال ارةه

أو  اااألحرك نهاادما ، ال رةنياايتويااذا لعالدتهااا ادلباشاارء  اآلياااو  ادلات اارء داال مااا تااذكر م كتااب الهحاا 

                                                           
 . 1/31، م دميت ج دء مربوك زلود نلى البيان - 1
 . 1/20، طى اله و عها نلى كتا  البيانم دميت طى نبد احلويد : هيري - 2
 . 94ص ، مرائ افا ل صاحل الس، ودراساتى الهح ييت األنبارفا ن : هيري - 3
 . 1/8، م دميت الدكت ر ج دء مربوك زلود اله و عها نلى كتا  البيان: هيري - 4
 . 1/21، ل تا  البيان م دميت الدكت ر نبد احلويد طى: هيري - 5
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أو احلااديث ناان ، ناان معاااه  عااى احلاارو وذلااك كاحلااديث  ي اا ن شااايد ال اناادء فيهااا داارا ء درةنياايت
 عااى الهحاا يِ م ت جيااى  كوااا تيهاار ديواايت ال تااب م ك نااى يعاار  ال ااارل مبااذايب،  حااذ  ادلضااا 

را  مل تاذكر م ةن يهااك أوت جيههاا خاصايت و  ال را ء وانرا   عاى اآليااو وؼللاص ا  رأيهام م اآليايت
فااال ؽل اان  م ااهااهتم كاا را  اخللياال أو ساايب يى أو  عااى الهحاااء اآلخاارين شلاان ف اادو م ااهااهتم الهح ياايت

م دراسايت  عاى ادلساائل ال ا تييت  أيضاا ت وان أعليايت ال تاا و  .معرفتها اب نن طريق ادل اادر األخارك
س  ااى ماان الشاا ايد العر ياايت الشااعرييت والهترياايت للهحاا  أػلاا ف داادر ب  اا اذ أنيااى، وال اارفييت م ال اارةن ال ااري

 ال رةه.
 : ماادر الكتاب ومراجعو -

من أد ا  للواسرين  األنبارفا ن  من ادل ادر وادلراجع األساسييت ل تا  البيان ا افيت دلا أودنى 
صلاادو يعتوااد كتبااى ، والااه تااد  نلااى أنااى انتوااد م ااهااهتم ورجااع اليهااا والهحاا  يتوالا هااا  ونلوااا  اللغاا

  وشااااااا  الساااااائل، والااااا جيز م نلااااام الت اااااريف، وأسااااارار العر يااااايت، اإلن اااااا : 1ومههاااااا األو  الدرجااااايت 
 . ا ع سلتلايت من ال تا ف د كان يذكريا م م   وشرح م   رء ا ن دريد.، وادلسائل الباارييت

 أن  ولاا  نلااى وجااى ابخت ااار وهبااذا ؽل هاا ااا ن األنبااارف وكتا ااى البيااان  هبااذا أكاا ن دااد نرفاات 
ادخاال  أن أيضااا ؽل هاا ، و ادخاال باار نلاام اجلااد  والت جيااى الهحاا ف لل اارا او ال رةنياايت م كتااا  البيااان

  .ت جيى ال را او وانرا  اآلياوم  ا ن األنبارف مطوةها لدراسيت األدليت الع لييت اله استادمها
 

                                                           
 . 94ص ، مرائ افا ل صاحل الس، الربكاو ا ن األنبارف ودراساتى الهح ييتأ   : هيري - 1
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 عند القراء الصحة والقبولوقواعد  اتالقراءالمبحث األول: 
 توطئة:  
أساسية يف قبوؿ قواعد مقاييس وضوابط جعلوا منها  1ابتداء من مطلع القرف الثالث القرّاءاشرتط      

عربت عنها كتب القراءات بأركػاف القػراءة ، ادلتواتر أو من الشاذ ادلرفوضالقراءة واعتبارها من الصحيح 
سػواء يف ادلصػح  إثبات القراءة وكتابتها  يف الضبط والدقة الصحابة الكراـ ىفبعد أف ربرّ ، الصحيحة

يف عمػػ   اً االعتمػػاد علػػة اػػحة اللػػند والتػػواتر واضػػح حيػػث كػػافاجلمػػع الوؿ  أثنػػاء عهػػد أب بكػػريف 
إذ جعػ  لةػة قػريع معيػارا أساسػيا يف تػدوين ، كما أثبت مجع عثماف شرط العربية،  2زيد رضي ا عنه

"وموافقػة الصػحابة علػة فعلتػه تلػ  كػاف دبثابػة  3،مجػع ادلصػح  برسػت سلتلػ  يف عهػد  ويعد، القراءة
 .4سن مبدأ آخر جيب أف تلتـز به مجاعة القراء وهو موافقة ادلصح  العثماين"

أركػػاف  قػػرر القػػراء أفّ وعليػػه ، مػػن قبيػػ  ا مجػػاع الػػ ي ال جيػػوز خرقػػه عػػدتهػػ   ادلوافقػػة  فّ أكمػػا      
وموافقػة رسػت ادلصػاح  العثما يػة الػ  ، التواتر واحة اللند :وهي ةالقراءة ال ميكن أف زبرج عن ثالث

 ربػوجوههػا ادللػتعملة عنػد العػوموافقػة العربيػة ولػو بوجػه مػن ، ولو عن طريػ  االحتمػاؿ، هنا عثمافدو  
َوَوافَػَقػْت َأَحػَد اْلَمَصػاِحِ  اْلُعْثَما ِي ػِة ، ُكػ   قِػرَاَءٍة َوافَػَقػِت اْلَعَربِي ػَة َولَػْو ِبَوْجػهٍ ": ابن اجلػزري يقػػوؿ ويف ه ا

ػػ   ِإْ َكارَُهػػاَولَػػِو اْحِتَمػػااًل َوَاػػح  َسػػَنُدَها َفِهػػَي اْلِقػػرَاَءُة الص ػػِحيَحُة ال ػػِ  اَل جَيُػػوُز رَ  َِِ بَػػْ  ِهػػَي ِمػػَن ، د َهػػا َواَل 
َعِة ال ِ   َػَزَؿ ِِبَا اْلُقْرآُف َوَوَجَب َعَلة الن اِس قَػُبوذُلَا  .5"اْلَْحُرِؼ الل بػْ

وحفاظػػا ، لجػػ  اػػحة القػػراءة القرآ يػػةوقػػد سػػار علمػػاء القػػراءات علػػة هػػ   الضػػوابط والاػػوؿ      
وعليػػػه سػػػأبا يف هػػػ ا ادلبحػػػث مػػػا يتعلػػػ  ، أو  قػػػد أو ا ػػػاـ أي قػػػدحقدسػػػية  صػػػها مػػػن  علػػػة سػػػالمة

بػرز كيػ   ػاقع القػراء قواعػد قبػوؿ القػراءة وسبييػز أو ، سػندا وعربيػة ور ػا، بشروط احة القػراءة القرآ يػة
 . من الشاذ وادلرفوض، الصحيح ادلقبوؿ

  
 
 

                                                           
 .34/ 1، ابن اجلزري، النشر: نظري - 1
 .137ص ، زلمد سامل زليلن، وتاريخ القرآف، 15ص ، عبد الفتاح القاضي، تاريخ ادلصح ينظر:  - 2
 .1/258، الزرقاين، مناه  العرفاف: نظري - 3
 .20ص ، شعباف االح، مواق  النحاة من القراءات القرآ يةينظر: - 4
 .1/9، ابن اجلزري، النشر - 5
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  والرواية:  السند صحة قاعدةالقراءة القرآنية و  -أوال
حبيػػػث يرويػػػه ،  والروايػػػة اتصػػػاؿ سػػػند القػػػراءة مػػػن القػػػارئ إ  رسػػػوؿ ا بصػػػحة اللػػػنديقصػػػد      

 حػ  ينتهػي اللػند إ  ادلعلػت الوؿ للقػراءة وهػو  بينػا عليػه الصػالة واللػالـ.، العدؿ الضابط عن مثلػه
اْلِقرَاَءَة اْلَعْدُؿ الض اِبُط َعْن ِمْثلِػِه َكػَ ا َحػ   فَِإ  ا  َػْعِِن ِبِه َأْف يَػْرِوَي تِْلَ  ، َوَاح  َسَنُدَها قاؿ ابن اجلزري:"

ػةِ ، تَػْنَتِهيَ  ػَر َمْعػُدوَدٍة ِعْنػَدُهْت ِمػَن اْلَةلَػِط  َوَتُكوَف َمَع َذلِػَ  َمْشػُهوَرًة ِعْنػَد أََِّم  َْيػْ َهػَ ا الش ػْأَف الض ػاِبِطَا لَػُه 
مبػدأ عػاـ يف تلقػي علػـو الػوحي خااػة كػالقرآف و  قاعػدة لػندواحلقيقػة أف ال1". َأْو شل ا َش   ِِبَػا بَػْعُضػُهتْ 

حيث اعترب فيها احة اللند من أهػت ، ومن أبرزها القراءات القرآ ية 2والعلـو ا سالمية عامة، واللنة
بالصػورة اللفظيػة والصػوتية الػ  ، عن شيخه بلند متص  ْري منقطػع وتلمي ٍ  تل ٍ يأخ ها ك  مُ  3أركاهنا

 .أقرأها جربي  للنيب 
    هتمػػامهت باللػػند اكلهػػا تدكػػد ،  4وقػػد كػػاف علمػػاء المػػة ا سػػالمية يعػػربوف عػػن اللػػند بعبػػارات كثػػرية   

فقػد روى ابػن رلاهػد يف كتابػه اللػبعة أقػواؿ الصػحابة والتػابعا  ، وتوحي لنا اشرتاطه يف القػراءة القرآ يػة
  :5تباع اللند يف قراءة القرآف ومنهااب ين أواوا ال

قػاؿ عػروة بػن الػزبري: إف قػراءة القػرآف سػنة مػن و  .فػاقرءو  كمػا ذبدو ػه، زيد بن ثابػت: القػراءة سػنة قوؿ
وورد ، "فاقرءوا كمػا قػرأ أّولػوكت، القراءة سنة"أ ه قاؿ: ػ  وروي عن الشعيب ، أقرأسبو فاقرءوا كما ، اللنن
 . القراءة سنة يأخ ها اآلخر عن الوؿ: قوله زلمد بن ادلنكدر عن
ومػػن ذلػػ  وقػػوؼ ، كمػػا أ كػػر علمػػاء المػػة ا سػػالمية علػػة مػػن أرػػ  اللػػند يف القػػراءة ومل يعبػػأ بػػه  

بكػػػر زلمػػػد بػػػن احللػػػن بػػػن مقلػػػت البةػػػدادي الػػػ ي  كػػػاف عادلػػػا بػػػالنحو والقػػػراءات  العلمػػػاء ضػػػد أب
ومل يعتمػد اللػند شػرطا يف ، ادلصح  واحتها  يف العربيةاشرتط للقراءة موافقة رست ولكنه ، والتفلري
حػػ  يػػرد  إ  ، رفعػػوا أمػػر  إ  اللػػلطافف، مػػا أمجػػع عليػػه علمػػاء أمػػة ا سػػالـ دب هبػػه ال َ وخػػ، اػػحتها

أ ػػه ، شلػػا طعػػن عليػػه بػػه... قػػاؿ اخلطيػػب البةػػدادي يف ترمجتػػه:"، ويتػػوب مػػن ضػػاللته، جػػادة الصػػواب
ذكػر أهنػا ذبػوز يف اللةػة ، وأقرأها علة وجػو ، وقرأها، ا مجاع فيها عمد إ  حروؼ من القرآف فخال 

                                                           
 .1/13، ابن اجلزري، النشر: نظري - 1
ولوال ا سناد ، "ا سناد من الدين: يقوؿ،  عت عبد ا بن ادلبارؾ: مللت عن عبداف بن عثماف قاؿ ودلي  ذل  ما روا  - 2

 .1/15، باب ا سناد من الدين، احيح مللتينظر: لقاؿ من شاء ما شاء."
 .1/422الزرقاين.، مناه  العرفاف: ظرين - 3
 135ص ، ْامن قدوري، زلاضرات يف علـو القرآف: ظرين - 4
 .136، يف علـو القرآف ْامن قدوري . وزلاضرات51، 50اللبعة البن رلاهد ص : ظر ه   القواؿ يفين - 5
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واسػػػتتابه ، فأحضػػر ، وارتفػػع المػػر إ  اللػػلطاف، وشػػاع ذلػػ  عنػػه أهػػ  العلػػت فػػػأ كرو  عليػػه، والعربيػػة
وأورط  فلػه يف مزلػة عظمػت ِبػا جنايتػه ،، ب زلضػر بتوبتػهتِػوكُ ، فأذعن بالتوبػة، حبضرة القراء والفقهاء

إذ ، وحػاوؿ إحلػاؽ كتػاب ا مػن الباطػ  مػا ال يأتيػه مػن بػا يديػه وال مػن خلفػػه، ا سػالـ وأهلػهعلػة 
بتخػػري القػػراءات مػػن جهػػة ، جعػػ  لهػػ  ا حلػػاد يف ديػػن ا بلػػيق رأيػػه طريقػػا إ  مةالطػػة أهػػ  احلػػ 

 1"دوف االعتصاـ والتمل  بالثر ادلفرتض. باآلراءواالستخراج ، البحث
فهػػ ا يػػدؿ علػػة احػػرتاـ اللػػند واعتبػػار  مبػػدأ مػػن ادلبػػادئ الػػ  ال جيػػوز التخلػػي عنهػػا يف قبػػوؿ الػػوحي   

للكيفيػة أو ربريػ   يف تبػدي ، وال يكػوف أمػر  سػهال متنػاوال، يكلػبه منعػةو و ػ  القػرآف شلػا يزيػد  قػوة 
 .  زله ا ِباأال  
مجهػػػور  ذهػػػب وإ  هػػػ ا، تػػػواتر  وكثرتػػػه هتومل يكتػػػ  العلمػػػاء بصػػػحة اللػػػند بػػػ  اشػػػرتطوا مػػػع اػػػح   

ت يف اورجحػػه علمػػاء القػػراء، مػػن ادلفلػػرين وعلمػػاء القػػراءات والفقهػػاء وعلمػػاء أاػػوؿ الفقػػه 2العلمػػاء
 4ومن جاء بعدهت كابن تيمية وابن عبد الػرب وابػن عطيػة، الَّمة الربعة فقد اشرتطه، 3العصر احلديث

 . 7وبه قاؿ الليوطي ،6وارح به الةزايل يف ادللتصفة، 5والزركشي
متعبػػد ، ذلػػ  لف القػػرآف كتػػاب مع ػػز بلفظػػه ومعنػػا ، وكا ػػت ح ػػة هػػدالء مقبولػػة عقػػال وواقعػػا     
لف ا أ زلػه للعػادلا ، فالعادة قاضية دلث  ه ا الن  أف ينق  تواترا، حبفظه  سبحا هتعهد ا، بتالوته

كتاب يتلو  اجلميع ويتعبد به اجلميػع في ػب أف ينقلػه وعليه فهو  ، عامة وأمر رسوله بتبليةه للناس كافة
اَل ِخاَلَؼ َأف  ُك   َما ُهػَو ِمػَن اْلُقػْرآِف جيَِػُب َأْف َيُكػوَف  عن ه ا الزركشي بقوله:"  اجلمع ادلتواتر وقد عرّب 

ِعْنػَد اْلُمَحقِِّقػَا ِمػْن ُعَلَمػاِء أَْهػِ  الل ػن ِة َكػَ ِلَ  َأْي ُمتَػَواتِرًا يف َأْاِلِه َوَأْجزَاَِِّه َوأَم ا يف زَلَلِِّه َوَوْضِعِه َوتَػْرتِيِبِه فَ 
َتاِب اْلَعزِيػِز ال ػِ ي اَل جيَُِب َأْف َيُكوَف ُمتَػَواتِرًا فَِإف  اْلِعْلَت اْلَيِقيِِن  َحاِاٌ  َأف  اْلَعاَدَة قَاِضَيٌة بَِأف  ِمْثَ  َهَ ا اْلكِ 

َيَديْػػِه َواَل ِمػػْن َخْلِفػػِه َوأَ  ػػُه اذْلَػػاِدي لِْلَخْلػػِ  ِإَ  احْلَػػ ِّ اْلُمْعِ ػػُز اْلبَػػاِقي َعلَػػة َاػػَفَحاِت  يَْأتِيػػِه اْلَباِطػػُ  ِمػػْن بَػػػْاِ 
يِن اْلَقػػِوِط َوالصِّػػرَاُط اْلُمْلػػَتِقيِت َفُمْلػػَتِحيٌ  َأال  َيُكػػوَف ُمتَػػػَواتِرًا يف ذَ  ِذ لِػػَ  ُكلِّػػِه إِ الػػد ْهِر ال ػػِ ي ُهػػَو َأْاػػُ  الػػدِّ

                                                           
اية النهاية، 1/17، ابن اجلزري، النشر، و 2/610، اخلطيب البةدادي، تاريخ بةداد: ظرين - 1  .2/124، ابن اجلزري، ْو
 .161ص ، عبد احلليت قابة، القراءات القرآ ية: نظريم هبا.  إ  ، وميكن تقليمهتاختل  العلماء يف اشرتاط التواتر - 2
. ورجحه و ق  عن سعيد الفةاين ه ا الرأي، حيث فص  ملألة التواتر يف حبثه القراءات القرآ ية، ومنهت عبد احلليت قابة - 3
 .169، 168ص ، عبد احلليت قابة، القراءات القرآ ية: نظري
 .120، 1/119، النويري، شرح طيبة النشر: نظري  - 4
 .2/125، الزركشي، الربهاف: نظري - 5
 1/101، الةزايل، ادللتصفة: نظري - 6
 . 1/266، الليوطي، ا تقاف: نظري - 7
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َواِعي تَػتَػَوافَػُر َعَلة  َػْقِلِه َعَلة َوْجػِه التػ ػَواتُِر وََكْيػَ  اَل َوقَػْد قَػاَؿ تَػَعػاَ : اُ  ﴿الد  رَ ِإنَّاا َنحن َوِإنَّاا لَاُو  نَازَّلننَاا الاكْرن
ََ يَاأَياَُّها الرَُّساوُل  َاِّْا ن َااا أُنناِزَل ِإلَ ﴿واحلفظ إمنا يتحق  بالتواتر وقاؿ تعا : 1﴾َلَحاِفظُوَن  ََ ِاا ن بَ ْا ينا

ِنااَل ِبَسااالََ وُ  َن َفَمااا  َاَِّّ َلاا َػػا ُهػػَو بِػػالتػ َواتُِر َفَمػػا ملَْ يَػتَػػػَواتَػْر شل ػػا  ُِقػػَ  آَحػػاًدا  2 ﴾ َوِإنن لَاا ن تَاعن ـ  ِإمن  َوالْػػَباَلُغ اْلَعػػا
 .3" َػْقَطُع بِأَ  ُه لَْيَس ِمَن اْلُقْرآفِ 

كمػػػا ،  عنػػػد عامػػػة علمػػػاء المػػػة ا سػػػالمية للقػػػراءة سػػػتنتن أف اػػػحة اللػػػند وتػػػواتر  شػػػرطأومػػن هنػػػا    
فكػ  قػراءة فقػدت هػ ا الشػرط ال ينظػر بعػد ذلػ  لصػحتها يف . ستنتن أ ػه مػن أهػت أركاهنػا الساسػيةأ

 . يةعثما الصاح  ادلوال يف موافقتها رست ، العربية
 ادلتػواترة تػهاءاالقػرآين بقر  الػن  تكلػبأأف شرط احة اللند وتواتر  من القيود ال   أيضا ويتبا يل   

وضػبطه وثقتػه وعدلػه ، وبػه أيضػا تعػرؼ حالتػه فبه يعرؼ الناقػ ، عند القراء مهابة أعطتهدقة و  ادلختلفة
 بػػػػأي حػػػػاؿ مػػػػن  أف يكػػػػوف  ػػػػ  القػػػػراءة ينلػػػػب  هػػػػوؿ أو ْػػػػري معػػػػروؼ عنػػػػدهت ال ميكػػػػنفػػػػ وأما تػػػػه
كما سػيأخ  ويكػوف دلػيال علػة أحكػاـ ،  يتعبد بتالوته كوف زلال للعبادةيالقراءة س    لف، الحواؿ

 الشارع يف مجيع شدوف ادلللما. 
آخػػر  زاد علمػػاء القػػراءات شػػرطا ومػػن بػػاب زيػػادة الدقػػة والضػػبط والتحػػري يف  قػػ  القػػراءة وإثبا ػػا

  وهو الللاف العرب ادلبا. ، للةة ال   زؿ ِبا القرآفاويتمث  يف موافقتها ، ا واعتمادهالقبوذل
 اوافقة اللر ية:  القراءة وقاعدة -ثانيا 
بقاعػػدة موافقػػة  وادلقصػػود، عنػػد القػػراءمػػن القواعػػد الساسػػية لقبوذلػػا  عربيػػةالقػػراءات لل وافقػػة م تعػػد    

مػػػن خصػػػاَّ  لةويػػػة يف ادللػػػتوى الصػػػو  والصػػػريف  أف يتوافػػػ  مػػػا جػػػاء يف القػػػراءة القرآ يػػة هػػػو، العربيػػة
كػاف فصػيحا أو أسواء ، ولو بوجه من الوجو ، تكلمت به العرب وما وجد يف كالمها ما معوالنحوي 
القراءات القرآ ية هػي ادلػرآة الصػادقة الػ  تعكػس الواقػع اللةػوي الػ ي كػاف سػاَّدا يف شػبه ، أفصح لف ّ

ورد يف  فقػد، كما ميكن اعتبارها أا  ادلصادر يف معرفة الله ات العربيػة،  4اجلزيرة العربية قب  ا سالـ
: وذلػػ  مثػػ ، وإعرابيػػة تعػػرب عػػن اخػػتالؼ القباَّػػ  العربيػػة يف  طػػ  الكلمػػات يف القػػرآف ظػػواهر اػػوتية

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

 ِإنَّاا  ﴿ ومنها قوله تعا :، ف هناؾ آيات كثرية يف القرآف الكرط تدكد  زوؿ القرآف بالللاف العربأكما 

ٍم يَالنَُِّمونَ  َعَر ِيِّاِرَ اٌب ُفْصَِّلن آيَاتُُو قُارنآنًا ﴿ 2﴾ َلَلَُِّّك ن تَالنِقُِّونَ  َعَر ِيِّاأَنانَزلنَناُه قُارنآنًا   وقولو: 3﴾ ِلَقون
ٌَ ِلَسااانًا  ﴿ ريهػػا أكػػدت بصػػورة واضػػحة  ػػزوؿ القػػرآف . 4﴾ َعَر ِيِّاااَىااَكا ِر َاااٌب ُاَصااْد فهػػ   اآليػػات ْو

 وعلة سنن العرب يف لةتها وطريقة كالمها.، بالللاف العرب
هػ ا كػاف أسػواء ، اشرتط القراء موافقة القراءة القرآ ية للةػة العػرب ولػو بوجػه وبناء علة ه ا التأكيد   

كػاف مشػهورا شػاَّعا أـ ْػري شػاَّع يف كػالـ العػرب أوسػواء ، فيػه االوجه رلمعا عليه بػا النحػاة أـ سلتلفػ
فػظ ، وه ا ح  ال زبرج القػراءة عػن عػادة العػرب يف كالمهػا طبيعتهػا الكالميػة ادلعروفػة عنػد  للقػراءةِو

  فيمػػػا  يػػػة الػػػ  وضػػػعها النحػػػاة العػػػربربية القواعػػػد النحويػػػة ادلعياريػػػة العقلػػػػػػه العػػػػػبوج وال يقصػػػد، العػػػرب
علػػة مػػا والػػواردة ، ل ػػه يوجػػد يف قواعػػد النحػػو مػػا ال يوجػػد يف القػػراءات الثابتػػة الصػػحيحة اللػػند، بعػػد

وعليػه لػيس مػا جيػوز عنػد النحػاة جيػوز يف القػراءات فكػت مػن قػراءة ، تكلمت به العرب يف بعػ  لةا ػا
ومل يتػوفر فيهػا شػرط النقػ  الصػحيح واػحة  5قبلوهػاشاذة ْري احيحة وافقت قواعػد النحػاة العػرب و 

 6ومن ه ا النػوع مػا أوردتػه كتػب التفلػري مػن أف احل ػاج بػن يوسػ  كػاف يقػرأ بػالرفع "أحػُب"، اللند
ااااَواٌل قُاااا﴿  مػػػػن قولػػػػه تعػػػػا : ااااَواُنُك ن َوَأشنَواُتُكاااا ن َوَعِااااايَرُتُك ن َوَأان نَاااااؤُُر ن َوِإون َن ِإنن َراااااَن آ َاااااؤُُر ن َوأَ ان

نَاَها َأَحبَّ ِإلَينُك ن ِاَ  الَِّّاِو َوَبُساوِلِو َوتِ  َن َرَساَدَىا َوَاَساِرُ  تَارنَضون َاون ُ ُموَىا َوِتَجابٌَة َتخن َهااٍد ِفا  اقان َاَرفان
َم النَعاِسااِقي َ  ااِدَ النَقااون ة بػػن يعمػػر نَػػُه ِػػوقػػد حلّ  7﴾َسااِبيِِِّو فَا َاَر َُّصااوا َح َّاات يَاالنِتَ  الَِّّااُو  ِااَلانرِِه َوالَِّّااُو اَل يَاهن

واعتػػرب الرفػػع ْػػري جػػاَّز يف اآليػػة ل ػػه مل يثبػػت بػػه  قػػ  اػػحيح وقػػد اتفقػػت كلمػػة القػػراء علػػة ، القػػارئ

                                                           
بلبب البيئة العراقية ال  سكنتها  ادلنتشرة يف العراؽ، كاف يف قراءة محزة والكلاَّي وخل  ا مالةأ يس ظهور  إبراهيتيعترب   - 1

 .54ص ، إبراهيت أ يس، يف الله ات العربية: نظر. يبا مالةقباَّ  عربية فصيحة عرفت ذل تها 
 .3: اآلية، يوس - 2
 .4: اآلية، فصلت - 3
 .23: اآلية، الحقاؼ - 4
 .111ص ، زلمود أمحد الصةري، ها النحويتوجيهو  القراءات الشاذة: القراءات يف ه  نظر أمثلة ي - 5
 .3/18، ابن عطية، الوجيز ارر: ظرين - 6
 .24: اآلية، التوبة - 7
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فيكػوف  1مع العلت أ ه جيوز رفعهػا علػة مقتضػة قواعػد العربيػة علػة االبتػداء واخلػرب،  صب كلمة أحب
اخلػرب يف زلػ   صػب خػرب كػاف ادلتكو ػة مػن ادلبتػدأ و  اال يػةوتكػوف اجلملػة ، أحب مبتػدأ خػرب  مػا بعػد 

ح أبػو حيػاف هػ   ادللػألة وقػد وّضػ، "كػاف  "وأّما ا ها علة ه ا ا عراب هػو ضػمري الشػأف ادلضػمر يف
ػاُج بْػُن يُوُسػَ  يَػْقػرَأُ: َأَحػب  بِػالر ْفعِ فقاؿ:"  َوحلَ نَػُه ، َواْلُقر اُء َعَلة َ ْصِب َأَحب  ِلَ  ُه َخبَػُر َكاَف. وََكػاَف احلَْ  

َػػا ُهػَو ِلُمَخاَلَفػػِة ِإمْجَػاِع اْلُقػػر اِء النػ َقلَػةِ ، َوتَػْلِحينُػُه ِإي ػػاُ  لَػْيَس ِمػػْن ِجَهػِة اْلَعَربِي ػةِ ، َِْػَى بْػُن يَػْعُمػػرَ  َوِإال  فَػُهػػَو ، َوِإمن 
َوَتُكػػوُف ، َمػػا بَػْعػَدَها بِااِلْبتِػػَداِء َواخْلَػرَبِ َويُػْلػَزـَ ، َجػاٌَِّز يف ِعْلػِت اْلَعَربِي ػػِة َعلَػة َأْف ُيْضػػَمَر يف َكػاَف َضػػِمرُي الش ػْأفِ 

 .2"اجلُْْمَلُة يف َمْوِضِع َ ْصٍب َعَلة أَ ػ َها َخبَػُر َكاَف.
وهنػػاؾ قػػراءات كثػػرية مػػن القػػرآف الكػػرط  ثبتػػت عنػػد القػػراء واػػح سػػندها وتػػواترت القػػراءة ِبػػا و قلػػت   

ولكػن النحػاة أ كروهػا وأبطلوهػا ، مػن اػحابتهوقػرأ ِبػا العػرب اخللػ  ، وهػو العػرب عن رسػوؿ ا 
وا مػػوا قارَّهػػا بػػاللحن والشػػ وذ ولعػػ  مػػن أبػػرز المثلػػة الدالػػة علػػة ذلػػ  تضػػعي  النحػػاة  3وضػػعفوها

َبنَحااَم ِإنَّ  َتَسااَءُلونَ َواتاَُّقوا الَِّّاَو الَّاِكَ ﴿قراءة محزة عندما خف  لفظ الرحاـ من قوله تعػا :   ِاِو َواألن
علة رأي النحاة  يف العربية ال جيوز أمر وهو بكلر ادليت والرحاـِ  محزة قرأ .4﴾ َعَِّينُك ن بَِقيًبا الََِّّو َرانَ 

جيػوز ال ": فمن القواعد الكلية عندهت والاوؿ النحوية الػ  ال جيػوز اخلػروج عنهػا 5، النحاة البصريا
 .6"علة الضمري ا رور إال بإعادة اجلار ا ا كاف أو حرفا العط 

                                                           
أي إذا ورد مث  ه ا الرتكيب يف    لةوي يعترب ، القرآف أ ه جيوز يف أحب الرفع يف ْري القرآف وي كر علماء التفلري ومعرب - 1
 : ويلتشهدوف علة ذل  دبا أورد  سيبويه يف الكتاب قوؿ الشاعر العرب، وال يَلحن ااَّله احيحق

َفاِف َشاِمٌت   . وآَخُر ُمْثٍن بِال ِ ي ُكْنُت َأْاَنعُ  *ِإَذا ُمت  َكاَف الن اُس ِانػْ
ظر استخداـ الشاهد ينو . 8/95، القرطيب، واجلامع لحكاـ القرآف، 2/208، لنحاس، اإعراب القرآف: ه   ادللألة يف نظري

، وشرح المشوين علة اللفية، 2/338، بن يعيع، اوشرح ادلفص ، 1/71، سيبويه، الكتاب: جلواز الرتكيب اللةوي ادل كور يف
 .1/254، عباس حلن، . والنحو الوايف1/241
 .5/392، أبو حياف، البحر ايط  -2
 .24ص ، االح شعباف، ومواق  النحاة من القراءات القرآ ية، 1/10، ابن اجلزري، النشر: نظر أمثلة ه   القراءات يفي - 3
 .1: اآلية، النلاء - 4

 يف كالـ العرب و ظت   اواعتربا ذل  جاَّز ، رجحا م هب ضلاة الكوفة فقد، بن مال  وهو بصري وأبو حياف أيضاال خالفا - 5
 ضمري خف  الزما قد جعال وعود خاف  لدى عط  علة : فقاؿابن مال  القوؿ باجلواز يف ألفيته 

 . يف النثر والنظت الصحيح مثبتا  وليس عندي الزما إذ قد أتة                                          
عقي  شرح ابن : نظري .من ع ب فاذهب فما ب  والياـ *فاليـو قربت   و ا وتشتمنا لقاعدته بأدلة ملموعة منها:  احتن وقد

 .3/499، أبو حياف، البحر ايط، و 3/240، علة اللفية
 .2/379ابن ال باري. ، . وا  صاؼ97ص، ابن جِن، . واللمع1/128، ابن اللراج، الاوؿ: نظر ه   القاعدة يفي - 6
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وعلػػػة رأسػػػهت ادلعلػػػت الوؿ ، يف سػػػند القػػػراءة وال فػػػيمن قػػػرأ ِبػػػا مػػػن العػػػرب الفصػػػحاء النحػػػاةومل ينظػػػر 
فنػػراهت ينكػػروف القػػراءة ال لشػػيء إال أهنػػا تعارضػػت ومل تتفػػ  مػػع ، زلمػػد د ايللقػػرآف الكػػرط وهػػو سػػ

 قواعدهت.
قػاؿ ابػن  1وا موا محزة بػاللحن، اجلرّ  ضع  النحاة قراءة و ظرا للقاعدة ادلنطقية العقلية ادلتقدمة       

فػػإف أكثػػَر النحػػويا قػػد َضػػع َ  هػػ   القػػراءة َ ظَػػرًا إَ  العطػػ  علػػة ادلضػػمر  ": يعػػيع يف شػػرح ادلفصػػ 
بػػػاخلف  عطفػػػا علػػػة   "والرحػػػاـِ " -قػػػرأ محػػػزة ومجاعػػػة مػػػن العلمػػػاء" : وقػػػاؿ ابػػػن عطيػػػة. 2"ادلخفػػػوض
هكػػػ ا فلػػػرها ، الرجػػػ : أسػػػأل  بػػػا وبػػػالرحتوادلعػػػن عنػػػدهت: أهنػػػا يتلػػػاءؿ ِبػػػا كمػػػا يقػػػوؿ ، الضػػػمري

ل ه ال جيػوز عنػدهت ، وه   القراءة عند رؤساء ضلويي البصرة ال ذبوز، احللن وإبراهيت النخعي ورلاهد
قػػػػاؿ الزجػػػػاج عػػػػن ادلػػػػازين: لف ادلعطػػػػوؼ وادلعطػػػػوؼ عليػػػػه ، أف يعطػػػػ  ظػػػػاهر علػػػػة مضػػػػمر سلفػػػػوض

فكػ ل  ال جيػوز مػررت ، وؾ وز: مػررت بزيػدفكمػا ال جيػ، شريكاف ِ  ك  واحػد منهمػا زلػ  اػاحبه
 .3"وأما سيبويه فهي عند  قبيحة، ب  وزيد

واعتنػوا بالتزامهػا والتقيػد ِبػا ،  الحظ مػن خػالؿ كػالـ النحػاة أهنػت وضػعوا القاعػدة النحويػة حكمػا    
يأتيػػه الكػػالـ الػػ ي ال ، ولػػو كػاف تنزيػػ  العزيػػز احلميػد، وعارضػوا كػػ  مػػا خالفهػا مػػن كػػالـ عػرب فصػػيح

ة للقػػراءة ادلتقدمػػة،  الباطػػ  مػػن بػػا يديػػه وال مػػن خلفػػه وهػػي قػػراءة قػػرأ ِبػػا كبػػار ، كمعارضػػتهت الصػػِر
التػػابعا أمثػػاؿ احللػػن البصػػري وقتػػادة ورلاهػػد الػػ ين تلقوهػػا مػػن كبػػار قػػراء الصػػحابة وهػػت ابػػن ملػػعود 

    ة وضػػػػعها فػػػػال رلػػػػاؿ لردهػػػػا بلػػػػبب قاعػػػػدة متػػػػأخر ، وهػػػػدالء أخػػػػ وها مػػػػن الرسػػػػوؿ ، وابػػػػن عبػػػػاس
  وقػػد رّد ولعػػ  هػػ ا الػػ ي يريػػد  ابػػن يعػػيع عنػػدما أ كػػر عػػن زلمػػد بػػن يزيػػد ادلػػربد رد القػػراءة " ، النحػػاة

وقػػاؿ: ال ربَِػػ   القػػراءُة ِبػػا. وهػػ ا القػػوؿ ْػػرُي َمْرضػػّي مػػن أب ، هػػ   القػػراءة 4أبػػو العبّػػاس زلّمػػُد بػػن يزيػػد
ـٌ ثَِقػةٌ  إ  َردِّ  َػْقػِ  الثقػة مػع أ ّػه قػد قرأْ ػا مجاعػٌة مػن ْػرِي اللػْبعة  وال سػبيَ  ، العباس، ل ّػه قػد رواهػا إمػا

   وقَتػػػػػاَدةَ ، واحللػػػػػن البصػػػػػري، واَلْعَمػػػػػع، وإبػػػػػراهيَت النخعػػػػػي، والقاسػػػػػت، وابػػػػػن عبّػػػػػاسٍ ، كػػػػػابن ملػػػػػعود
 5"مل يكن سبيٌ  إ  َرّدها.، ورُلاِهٍد. وإذا اّحت الروايةُ 

                                                           
ال : واتقوا الرحاـ: تعا . وأرادأ ه عطفه علة )ا( : يقرأ بالنصب واخلف . فاحل ة دلن  صب "َواْلَْرحاـ: قاؿ ابن خالويه - 1

 .118ص ، ابن خالويه، احل ة .وحلّنوا القارئ به. وأبطلو "، لهنت أ كروا اخلف ، فه ا وجه القراءة عند البصريا، تقطعوها
 .2/283، بن يعيع، اشرح ادلفص : نظري - 2
 .2/5، بن عطية، االوجيز رار : نظري - 3
 .3/242، القفطي، علة أ با  النحاة،  با  الرواة: إنظري .وحيث أطلقه الكوفيوف فادلراد به ثعلب، دأبا العباس ادلراد به ادلرب  - 4
 .2/388، الليوطي، ادلزهرو 
 .2/282، ابن يعيع، شرح ادلفص : نظري - 5
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هو ا طار العػاـ للةػة ، ادلقصود به عند علماء القراءات ةو لتنتن من ك  ما  قلنا  أف وجه العربي     
أمػا إذا ، أي زبػرين مػن كػالـ العػرب ذلػاال صلػد  ته القراءةإذا خالف حبيث، ال ي ال جيوز سلالفتهو  العرب

كتقػػػدير اخلفػػػ  يف اآليػػػة ،  اسػػػتطعنا محػػػ  اآليػػػة علػػػة معػػػن معػػػا جػػػاَّز يف العربيػػػة فػػػ اؾ هػػػو ادلقصػػػود
بالقلت أو ضلو ذل  شلا يصػح فيػه التقػدير  اأو كوف الرحاـ رلرور ، : وبالرحاـِبا محزةاللابقة ال  قرأ 

فػ اؾ الكػالـ علػة طريقػة العػرب معػن يصػح بػه  ضلػوي فأي تفلري ، 1ويلتقيت ادلعن يف الكالـ العرب
 لعقلي.ضابط النحو وقياسه ادلنطقي ا ادلقصود . وليس"موافقة العربية" :هو الوجه ادلقصود من قوذلت

 كمػا كػا وا فّلػروا القػراءة اللػابقة بتقػديرات جػاَّزة النحػاة دلػا وجػدتهػ ا ادلعػن  وقػد تأكػد عنػدي    
ومػع ذلػػ  ، والػػ  مل يعػرؼ قاَّلهػا يف كثػري مػن الحيػاف، يفلػروف الشػواهد الشػعرية ادلنقولػة عػن العػرب

كمػػػا يعقبػػػوف علػػػة القػػػراءة   2يعقبػػػوف علػػػة الشػػػعر النحػػػاة يلتشػػػهدوف ويدولػػػوف ويقػػػدروف والوجػػػدت 
تهػػػا وفصػػػاحة والػػػ  مل تقبػػػ  يف سػػػ   القػػػراءات القرآ يػػػة إال بعػػػد مػػػا درس القػػػراء عربي  ، ادلعروفػػػة اللػػػند

 لةتها. 
ل نػػا إذا عرفنػػا ، يتمثػػ  يف إثبػػات الػػن  ومعرفػػة مػػن قػػرأ بػػه لصػػحة القػػراءة الضػػابط الوؿودلػػا كػػاف  

 العربيػػػةالقػػػراءة القرآ يػػػة مػػػن ال ِلػػػن  أو يَػْقػػػرَأَ  قػػػرأأف يُ فػػػال ميكػػػن ، تػػػه وفصػػػاحتهذلػػػ  تأكػػػد ا مػػػن عربيّ 
اللند سينتهي بنا إ  قراء الصحابة وهت عرب خل  وقد أخػ وا القػراءة عػن أبلػع العػرب وأفصػحهت ف

إذا ثبػت اللػند واػح  والقاعدة عندهت، عامة القراء اعتمد  ادلنهن يف التلقي وه ا، ، وهو الرسوؿ
وأَّمػػة القػػراء ال تعتمػػد يف شػػيء  قػػاؿ ا مػػاـ الػػداين:"، القػػراءة قيػػاس العربيػػة اعتمػػد وإف خالفػػت، النقػػ 

يف الثػػر والاػػح يف  والقػػيس يف العربيػػة بػػ  علػػة الثبػػت مػػن حػػروؼ القػػرآف علػػة الفشػػة يف اللةػػة
النقػػ . والروايػػة إذا ثبتػػت عنػػدهت ال يردهػػا قيػػاس عربيػػة وال فشػػو لةػػة لف القػػراءة سػػنة متبعػػة يلػػـز قبوذلػػا 

    3"وادلصري إليها 
البػد لػه مػن دليػػ   ، لف احلكػػت علػة الكػالـ العػرب مػن حيػػث اػحته، وكػالـ الػداين هػو الصػواب     

الػ ي قَػػرَأَ أو  عرب الفصحاء ومن هو أفصح من سيد ا زلمػد من الكالـ الفصيح ال ي تكلت به ال
                                                           

ابن ال باري ، والبياف، 2/379، ابن ال باري، ا  صاؼ: اخلف  يف وجه تقديرات وادلعاين النحوية ال  تتناسب معالنظر ي - 1
 .3/499، أبو حياف، والبحر ايط، 1/241
الشاهد وأاوؿ : نظريوتأوي  الن  الشعري لكي يتواف  مع القاعدة. ، حوؿ االستدالؿ بالشعر ا هوؿ القاَّ  عند النحاة - 2

با النموذج ، وجدؿ الن  والقاعدة قراءة يف  ظرية النحو العرب، 221ص ، خدجية احلديثي، النحو يف كتاب سيبويه
، جامعة باتنة، كلية اآلداب،  وإشراؼ أ.د سعيد هادؼ، الما مالوي، إعداد الطالب، رسالة دكتورا  يف اللةة، واالستعماؿ

 .45ص
 .1/259، الليوطي، وا تقاف، 1/51، الداين، جامع البياف يف القراءات اللبع: ظرين - 3
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ريها ول نا إذا سػلمنا بالقواعػد النحويػة َحَكًمػا علػة القػراءات ، وهو ادلعصـو أَقَػر  من قرأ ِب   القراءة ْو
فكثػري ، ادلنطقية ال  كا ت مػن وضػع البشػر لردد ا الكثري من القراءات الثابتة لعدـ توافقها مع القاعدة
   ظػرا لعػدـ توافقهػا مػع ادلنقػوؿ عػن العػرب، من القواعػد وقػع حوذلػا النػزاع ومل يلػلت ِبػا النحػاة أ فلػهت

فػػإف  قػػاؿ الزرقػػاين: "، العكػػس ومػػن هنػػا جيػػب أف تكػػوف القػػراءة الثابتػػة دلػػيال علػػة القاعػػدة النحويػػة ال
فػػإذا ثبتػػت قرآ يػػة ، العػػربعلمػػاء النحػػو إمنػػا اسػػتمدوا قواعػػد  مػػن كتػػاب ا تعػػا  وكػػالـ رسػػوله وكػػالـ 

ووجػػب أف ، القػػرآف بالروايػػة ادلقبولػػة كػػاف القػػرآف هػػو احلكػػت علػػة علمػػاء النحػػو ومػػا قعػػدوا مػػن قواعػػد
مهػا فيػه وإال كػاف ذلػ  ال أف  رجع ضلن بالقرآف إ  قواعدهت ادلخالفػة ضلكّ ، يرجعوا هت بقواعدهت إليه

 1".عكلا لآلية وإراال لألا  يف وجوب الرعاية
سلالفػػة  ػػه ال جيػػوز أو ، ويدكػد لنػػا اشػػرتاط موافقػة العربيػػة عنػػد القػػراء سػن مبػػدأ احػػرتاـ اللةػػة العربيػة 

إال مػن   وذلااأف يتػدوينبئنػا هػ ا الشػرط علػة أف القػراءات ال ميكػن ، يف قراءة القرآف الكرط وجو  العربية
 ءات.كا ت له دراية واسعة بالللاف العرب ال ي احتوى معظمه يف ه   القرا

القػػػوؿ يف الػػػركن الثػػػاين مػػػن أركػػػاف القػػػراءة الصػػػحيحة مػػػن حيػػػث موافقػػػة الللػػػاف  تد أف فصػػػلوبعػػػ     
يتعلػ  بضػبط و  االػركن الخػري مػن أركاهنػ   لبيػافآ، قػد تعلػ  بكلمػات القػرآف لفظػاو ، تالعرب كما بينّ 

 يف  قػػ   ػػ  اءالقػػرّ وهػػ ا حػػ  تكتمػػ  رعايػػة ، الكلمػػات القرآ يػػة كتابػػة وخطػػا وهػػو ادلقصػػود مػػن الرسػػت
 وقبوؿ عربّية لفظها ور ها. هااعتمادمن مث يأ  و ، القراءة علة الوجه الصحيح الثابت

 : اللثمان اوافقة الرس  القراءات وقواعد  -ثالثا
 تلريف الرس  اللثمان : -1 

يطلػػػ  يف اللةػػػة ويػػػراد بػػػه يف ادلعػػػاجت العربيػػػة وجدتػػػه  "بسااا " للفعػػػ  عنػػػدما تتبعػػػت اجلػػػ ر الثالثػػػي    
لػر اُء َواللِّػُا َواْلِمػيُت َأْاػاَلِف: َأَحػُدُرَا ا قاؿ ابن فارس:"، ب من اللري و وع منهكما يراد به ضرْ ،  2الثر
ْػػػُت الػػػد ارَ ، اْلَثَػػػػرُ  ػػػْيِء. َويُػَقػػػاُؿ تَػَر   ػػػرْيِ فَػػػاْلَو ُؿ الر ْسػػػُت: أَثَػػػػُر الش  َأْي َ ظَػػػْرُت ِإَ  ، َواآْلَخػػػُر َضػػػْرٌب ِمػػػَن الل 

اِر: َما َكاَف ِمْن آثَارَِها  ": كما يطل  الرست علة ما تبقة من الثر قاؿ ابن منظور.3"ُرُسوِمَها وَرْسُت الد 
ولعػػ  الكتابػػة مػػن ، ومنػػه  أخػػ  أف معػػن اجلػػ ر الثالثػػي يف اللةػػة يعػػِن الثػػر البػػاقي 4"اَلِاػػًقا بػػاَلرض

 . ك  شيءالشياء ال  تبقة أثرا داال علة  
                                                           

 .26ص ، االح شعباف، مواق  النحاة من القراءات القرآ ية، و 1/422، الزرقاين، مناه  العرفاف: ظرين  - 1
  .5/1932، اجلوهري، واحاح العربية، 12/293، لزهري، االلةة و  يب، 12/241، ابن منظور، للاف العرب: ظرين - 2
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" الرسػت ادلخصػوص : الدراسػات القرآ يػة علػةأمػا الداللػة االاػطالحية ذلػ ا ادلركػب فقػد أطلقتػه 
الػ  كػاف ، أثنػاء كتابػة القػرآف الكػرط يف مجيػع مراحلػه الكتابيػة، ال ي كتبػت بػه حػروؼ القػرآف وكلماتػه

 .1آخرها كتابته يف عهد عثماف رضي ا عنه"
فػإذا كػاف الرسػت يقصػد بػه اخلػط ، يفػه وإطالقػه يتكػوف مػن لفظػاويبدو أف الرست من خالؿ تعر 

 يف علػت القػراءات فعػادة إذ أطلػ  الرسػت، 2فإف العثماين  لبة إ  عثماف رضػي ا عنػه، والكتابة عامة
 .3الوضع ال ي ارتضا  عثماف رضي ا عنه يف كتابة كلمات القرآف وحروفه"به " يراد

فالرست العثمػاين هػو طريقػة كتابػة الكلمػات القرآ يػة يف ادلصػح  الشػري  والػ  ال زبضػع  وعليه
 بالنظر يف ادلصاح  ال   لخها عثماف رضي ا عنه. علة التلقي اب  يعتمد فيه، للرست ا مالَّي

 :وشرطو ف  القراءة القرآنيةنالة الرس   اللثمان   -2 
عهػد عثمػاف  يفأوجػه الكتابػة يف ادلصػاح  القرآ يػة  تتعددعندما يات الرست القرآين اظهرت بد     

      فتػػػػػػوزع رسػػػػػػت الكلمػػػػػػات حلػػػػػػب، كتػػػػػػب ادلصػػػػػػاح  بطػػػػػػرؽ متعػػػػػػددة يف الرسػػػػػػت  دلػػػػػػارضػػػػػػي ا عنػػػػػػه 
وبعػػد ذلػػ  ، 4أرسػػلها إ  المصػػارالػػ  فكػػاف تعػػدد الرسػػت إشػػارة منػػه إ  تعػػدد القػػراءات ، القػػراءات

الناس علة مدارسة الرسػت وكتابػة ادلصػاح  القرآ يػة علػة الطريقػة الػ  كتػب ِبػا الصػحابة رضػي  الت   
 القػػراء فقػػد سػػارع، فكػػاف اهتمػػامهت برسػػت القػػرآف يػػوازي اهتمػػامهت حبفظػػه وتفلػػري  وتعليمػػه، ا عػػنهت

إ  ، هرضػػػي ا عنػػػ بػػػت يف ادلدينػػػة برعايػػػة عثمػػػافتِ الػػػ  كُ وهػػػي إ  المصػػػار  منػػػ  واػػػوؿ ادلصػػػاح 
وشلػػا سػػاعد علػػة ا تشػػار الرسػػت العثمػػاين ، 5والتقيػػد دبػػا جػػاء فيهػػا حرفػػا حبػػرؼ وكلمػػة كلمػػة استنلػػاخها

 : والتقيد به يف القراءة عامالف أساسياف را
 :ان ااب القراء ف  األاصاب -األول

وتعلػيت النػاس ، والكوفػة والشػاـ مػن أجػ  ا قػراء البصػرةو  كاف ا تشار القراء يف مكػة وادلدينػة لقد      
فػػالقراء الػػ ين ، بػػالقراءة القرآ يػػة ادلدو ػػة يف ادلصػػح  ادلبعػػوث مػػن طػػرؼ عثمػػاف ادمقيّػػ، القػػراءة القرآ يػػة

                                                           
 .166ص ، عبد احلي حلا الفرماوي، رست ادلصح  و قطه: نظري - 1
الداللة علة رست القرآف بالطريقة ال  كتب ويلتعم  يف رضي ا عنه،   لبة إ  عثماف بن عفاف أطل  يقاؿ الرست العثماين - 2

. ورست ادلصح  با التوقي  166ص ، عبد احلي حلا الفرماوي، رست ادلصح  وضبطه: نظري، ِبا يف عهد  رضي ا عنه
  07ص ، إ اعي شعباف زلمد ، واالاطالحات احلديثة

 .58ص ، رتعبد التواب مرسي حلن الك، الضبط ادلصحفي  شأته وتطور : نظري  - 3
وما بعدها. رست  272ص ، الداين، ادلقنع: نظر تعدد  لخ عثماف واختالؼ رست الكلمات القرآ ية حلب القراءات يفي - 4

 .101ص ، زلمد علي الضباع،  ري الطالبا، و 128ص ، عبد احلي حلا الفرماوي، ادلصح  وضبطه
 .163ص ، ْامن قدور، ظر رست ادلصح ين - 5
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موهنػػا مشػػافهة ولفظػػا حػػ  تػػددى أداء أي يعلّ ، يَػػػْرُووَف القػػراءة القرآ يػػة ر ػػا ولفظػػا واأرسػػلهت عثمػػاف كػػا 
، مصحفه لفظا ور ػا ف قارئ ادلدينة يروي ما يففكا، موهنا كتابة وخطا ور اما يعلّ ك،  اوتيا احيحا

وشلػػػػن اشػػػػتهر يف ، فتعػػػػدد الرسػػػػت بتعػػػػدد القػػػػراءة، وقػػػػارئ الشػػػػاـ يػػػػروي مػػػػا يف مصػػػػحفه لفظػػػػا ور ػػػػا...
كما اشتهر بالرسػت يف البصػرة ،  المصار ا سالمية بالرست  افع بن عبد الرمحاف ابن أب  عيت يف ادلدينة

حيث  الحظ أف هدالء هت أَّمة ، 1ف يف الكوفة محزة بن حبيب الزياتبن العالء وكا وقارَّها أبو عمر 
كمػا برعػوا يف حفػظ اػور    والنحػوي فربعوا يف أداء القػراءة مػن وجههػا الصػو ، القراء يف ه   المصار

 .علة الطريقة العربية يف كتابة اللفظ العرب كلما ا ر ا وخطا
 :عثمان تمسَ العقهاء  لدم تواش اخالعة وط -الثان 

 العثما يػةلطريقػة با من قػراءات احرتاـ ما كتب يف ادلصح و تثبيت  علة من المور ال  ساعدت     
هػو مػػا قػػاـ بػػه فقهػاء المػػة ا سػػالمية مػػن ربػرط كتابػػة القػػرآف بةػػري الرسػػت ، 2ميػزة عػػن الرسػػت القياسػػيادل

يف  ولػػيس للصػػحابة دخػػ ، ال رلػػاؿ للعقػػ  فيػػه 3العثمػػاين علػػة اعتبػػار أف الرسػػت العثمػػاين رسػػت تػػوقيفي
 وطريقة كتابته. ور ه خبطه ةفهو مع ز و ظمه  فكما أّف القرآف جاء مع زة بلفظه، تكوين ر ه

                                                           
 .141ص ، عبد احلي حلا الفرماوي، رست ادلصح  وضبطه، و 165. 164ص ، ادلصح  ْامن قدوررست : نظري - 1
وذل ا أثبتوا اورة رزة الوا  ، والوق  عليها، الرست القياسي هو تصوير الكلمة حبروؼ ه اَّها علة تقدير االبتداء ِبا - 2

وه ا الرست ، اقياسي ر ا الكلمة كما ينط  ِبا وف  القواعد ا مالَّية للكتابة العربية  ي الرست تفإذا كتب، وح فوا اورة التنوين
، وقد وضعت فيه كتب خااة با مالء العرب، كلماته للقواعد ا مالَّية  رستضع حيث خي،  كتب به النصوص العربية ْري القرآف

 ، القواعد ا مالَّية أمحد الليد أبو ا د... والواضح يف، لعبد اللالـ هاروف، قواعد ا مالء: منها
كلفظ "الصالة" ،،  يف كثري من الحياف كما ينط  ِبا  الكلمة فال تكتب يف رست، القياسي مع الرستالرست العثماين  وخيتل 
وكتابة سنت و عمت  ومثلها منواة ومشكواة   وك ل  لفظ "الزكاة" تكتب "الزكوة".، "الصلوة" بالواو مع أهنا تنط  بالل  تكتب

وضلو ذل  شلا ال خيضع ، ذحبنه احيث تكتب ل، وزيادة حرؼ الل  يف لذحبنه، سنة و عمة ومعصية، بالتاء بدؿ اذلاء، ومعصيت
. واالعتماد يف ر ها علة النق  ال القاعدة، وإمنا رلاله علت الرست القرآين ال ي يعتمد التوقي  يف كتابة الكلمة، لقاعدة إمالَّية

عبد ، . ورست ادلصح 27ص، زلمد علي الضباع، يف رست وضبط الكتاب ادلبا، .و ري الطالبا64ص ، دلي  احلرياف: نظري
 . 164ص ، احلي حلا الفرماوي

ه ةب  هو وحي من عند ا أمر به  بيه وبلّ ، من الصحابة اذهب مجهور العلماء إ  أف رست القرآف توقي  وليس اجتهاد  - 3
وذهب فري  آخر إ  أف كتابة ، ول ا جيب عدـ سلالفته يف كتابة القرآف الكرط، فكتبو  كما أمرهت الرسوؿ أف يكتبواللصحابة 

وم هب آخر توسط با ادل هبا يف رأيه فأوجب كتابة ، القواعد ا مالَّية باعتماد، في وز سلالفتها، اً ادلصح  ليلت توقيف
لئال يوقع يف ، وال ذبوز كتابته ذلت بالرست العثماين الوؿ، ت ادلعروفة الشاَّعة عندهتادلصح  اآلف لعامة الناس علة االاطالحا

 .الوقت  فله اافظة علة الرست العثماين كأثر من اآلثار النفيلة ادلوروثة عن سلفنا الصاحل ولكن جيب يف، اؿمن اجلهّ  تةيري
ورست ادلصح  ، 18ص، الضباع،  ري الطالبا، و 1/380، الزرقاين، ومناه  العرفاف، 1/379، الزركشي، الربهاف: ظرين

 .1/13، تفلري ادلراْيمقدمة و ، 377ص، عبد احلي حلا الفرماوي  وضبطه
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شػػػيخه  دما  قػػ  عػػنعنػػ، أمحػػػد بػػن ادلبػػارؾ الل لماسػػي، وقػػد اػػور لنػػا هػػ ا ادلػػ هب أحلػػن تصػػوير
، القػرآف سػر مػن أسػرار ادلشػاهدة وكمػاؿ الرفعػةرسػت "العارؼ با سيدي عبػد العزيػز الػدباغ أ ػه قػاؿ: 

وإمنػػػا هػػػو ، وال شػػػعرة واحػػػدة، ولػػػيس للصػػػحابة وال لةػػػريهت يف رسػػػت القػػػرآف، وهػػػو اػػػادر مػػػن النػػػيب
، وهو الػ ي أمػرهت أف يكتبػو  علػة اذليئػة ادلعروفػة بزيػادة اللػ ، توقي  من النيب الة ا عليه وسلت

وهػو سػر مػن السػرار خػ  ا ، يها العقوؿ إال بالفتح الربػاين تدي إلو قصاهنا وضلو ذل  لسرار ال 
 .1"فكما أف  ظت القرآف مع ز فر ه مع ز أيضا، به كتابه العزيز دوف ساَّر الكتب اللماوية

   3القػػرافوقػػد تقيػػد علمػػاء ، 2مػػة ا سػػالميةال فقهػػاءوالقػػوؿ بوقفيػػة الرسػػت العثمػػاين مػػ هب مجهػػور     
 . يف حرؼ أو كلمة وح روا من سلالفته، تباع رست ادلصح ا فأوجبوادبا    عليه الفقهاء 

ِن  4عن إمجاع المة اخروج، كتابة ادلصح  بةري الرست العثماين،  كما  عد علماء الرست     قػاؿ ادلػاْر
  في ػػب علػػة كػػ  مػػن أراد كتابػػة مصػػح  أف يكتبػػه علػػة مقتضػػة الرسػػت العثمػػاين يف دليػػ  احلػػرياف:"

 فقػػد خػػال  الحاديػػث الػػواردة يف طلػػب االقتػػداء بالصػػحابة، الرسػػت القياسػػي فػػإف كتبػػه علػػة مقتضػػة
 .5"وخرؽ إمجاع من بعدهت من علماء المة، وخال  ما أمجع عليه الصحابة

وجعلػػو  يف كػػ   بػػهو ظػػرا ذلػػ   القػػواؿ ادلتقدمػػة الػػ  ربػػ ر النػػاس مػػن اخلػػروج عػػن الرسػػت التػػـز النػػاس   
فلمػػػػا جػػػػاء عصػػػػر تػػػػدوين ، تعػػػػرؼ إال بر هػػػػا العثمػػػػاين واسػػػػتمرت ادلصػػػػاح  ال، مصػػػػح  مكتػػػػوب

جعلػػػوا موافقػػػة الرسػػػت شػػػرطا يف القػػػراءة  والضػػػعي  وسبييػػػز ادلتػػػواتر الصػػػحيح منهػػػا علػػػة الشػػػاذ القػػػراءات
 . 6الصحيحة و صوا علة ذل  بقوذلت: " أف تواف  القراءة أحد ادلصاح  العثما ية ولو احتماال"

 
 
 
 
 

                                                           
ِن، دلي  احلريافو ، 87ص، أمحد بن مبارؾ الل لماسي، ا بريز من كالـ سيدي عبد العزيز: نظري - 1  .64ص ، ادلاْر
 .38/12، الفقهية الكويتيةادلوسوعة : ظر أقواؿ الفقهاء يفين - 2
ِن، ودلي  احلرياف،، 4/168الليوطي ، وا تقاف، 1/379، الزركشي، الربهاف: نظر مثالي - 3  . 64ص ، ادلاْر
ِن دلي  احلرياف: نظري.- 4  .352ص ، فرماويالعبد احلي حلا ، رست ادلصح  و قطه، و 64ص ، ادلاْر
ِن، دلي  احلرياف: نظري - 5  .64ص ، ادلاْر
 . 1/9، ابن اجلزري، النشر: نظري - 6
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 :الرس  وصوبىا ف  المصاحف اللثمانية اوافقة -3
 : 1تكوف موافقة القراءة ادلروية مشافهة للمرسـو وادلكتوب يف  ادلصاح  العثما ية من جهتا را   
ةالموافقااة ال حقيقيااة-أ وهػػي الػػ  يتوافػػ  فيهػػا اللفػػظ مػػع ، : وأطلػػ  عليهػػا ابػػن اجلػػزري ادلوافقػػة الصػػِر

 : 2وميكن أف تكوف ه   ادلوافقة يف اور ثالث، الرست يف ك  ادلصاح  ادلكتوبة
ومل يرد من القراءة فيها ، اواحد إال وجها ليس ذلا يف اللفظ، القرآ ية أف تكوف الكلمة: الصوبة األولت

 ور ت بكيفية واحدة يف مجيع ادلصاح . ، إال وجها واحدا أيضا
يع القراء وهو أكثر ما مجعند   وجها واحداومثاذلا:مجيع الكلمات القرآ ية ال  مل يرد من القراءة ِبا إال

 يف القرآف.
وقػػد ورد مػن القػراءات فيهػػا أكثػر مػػن ، وجػهأف تكػوف الكلمػة ذلػػا يف اللفػظ أكثػر مػػن  :الصاوبة الثانيااة

حبيث صلد لك  قػراءة ، بطريقة سلتلفة يف ادلصح  وقد ر ت، حلب ه   اجلهات ادللفوظ ِبا، قراءة
زبتل  عن الخرى ذلا  ظري يف اللفظ وآخر يف الرست وميكن أف منث  ذلػ    فك  قراءة، ما يوافقها ر ا

شػػواهد ال يف لنػػا هػػ   الصػػورة وتتضػػح 3الصػػورة دبػػا اختلفػػت فيػػه مصػػاح  المصػػار بالزيػػادة والنقصػػاف
 : التاليةقرآ ية ال
ِنِعَرٍة ِا ن بَْ ُك ن َوَتنٍَّة َعرنُضَها ﴿قاؿ تعا : - َبنُض ُأِعدَّتن لِّنُم َِّقاي َ َسابُِعوا ِإَلت َا   4﴾ السََّماَواُت َواألن
ويف ساَّر ادلصػاح  الخػرى ، حيث وردت يف مصاح  أه  ادلدينة والشاـ بةري واو قب  اللا  4﴾

وكػػ  مػػػن الصػػورتا ادلرسػػػومتا يف ادلصػػاح  وردت ِبمػػػا ﴾ َساااابُِعواوَ  ﴿ 5الخػػرى بػػالواو قبػػػ  اللػػا
فالػ ي أثبػت الػواو يف قراءتػه  6ووباقي القراء بػالوا، عامر بدوف واووابن ، القراءات ادلتواترة فقد قرأ  افع

وجد ا لػه اػورة  قراءته وجد ا له اورة شلاثلة  يف الرست للاَّر ادلصاح  وال ي ح ؼ الواو يف قراءته
 ومن هنا  قوؿ وافقت القراءة ما كتب يف ادلصح  ربقيقا.، دينة والشاـيف رست يف مصاح  ادل

                                                           
 . 1/419، الزرقاين، ومناه  العرفاف، 1/11، ابن اجلزري، النشر: أقلاـ موافقة القراءة للرست ِب ا التقليت يف: نظري - 1
 .151ص ، عبد احلي حلا الفرماوي، رست ادلصح  وضبطه: نظري  - 2
   ادلنتلخة من ا ماـ بالزيادة والنقصاف، والشاـ،  از والعراؽ" باب ذكر ما اختلفت فيه مصاح  أه  احل: قاؿ الداين - 3
 .272ص ، ادلقنع يف معرفة مرسـو مصاح  أه  المصار". ينظر: يف القرآف من ه ا الباب من احلمد للناس ورد ر ك  ماكْ وذِ 
 .133: اآلية، ؿ عمرافآ - 4
 .272ص ، الداين، ادلقنع: نظري - 5
 .86ص ، عبد الفتاح القاضي، والبدور الزاهرة، 2/242اجلزري ابن ، النشر: نظري - 6
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َساٍن َبِضَ  الَُِّّو  ﴿: تعا  قوله - َننَصاِب َوالَِّكيَ  اتاَّبَاُلوُى ن  ِِإحن َوَُّلوَن ِاَ  النُمَهاِترِيَ  َواألن َوالسَّاِ ُقوَن األن
ُش  ََ النَعاااون َهااااُب َوالِاااِديَ  ِفيَهاااا أَ َاااًدا َ لِااا َنان ااارَِ َتحن َاَهاااا األن ُه ن َوَبُضاااوا َعنناااُو َوَأَعااادَّ َلُهااا ن َتنَّااااٍت َتجن َعااانان

 2ويف سػاَّر ادلصػاح  بةػري "مػن "، قبػ  ربتهػا "نمِ "حيث صلد مصاح  أه  مكة بزيادة .1﴾النَلِظي ُ 
رَِ ﴿: ول ل  كا ت قراءة ابن كثري ادلكي ومث  ه ا يقػاؿ  3"من"وباقي القراء بةري  ﴾ َتحن َاَها ِا  َتجن
حيث إذ عرضت القراءة علػة ادلصػح   ت قصاف كما بّين أو بزيادة يف ك  قراء اختلفت عن الخرى

 وجد ا اورة ا ثبات كما صلد اورة احل ؼ.
وورد فيهػا مػػن القػراءات أكثػر مػػن ، أكثػر مػن وجػػه لفظػا ا: أف تكػػوف الكلمػة القرآ يػة ذلػػالصاوبة الثالثاة

رن َواننظُ ﴿  :نشرها بالبقرة عند قوله تعا  ومثاله: ، ولكن ر ت بوجه واحد ِتم  ك  القراءات، قراءة
حروفهػػا يصػػح لقػػراءة  نشػػرها بػػالراء  فكلمػػة  نشػػرها بر هػػا وتركيػػب .4﴾ َىارُ نُاننِاااِإلَاات النِلظَاااِم َرينااَف 

 5كما تصح  نشزها بالزاي ادلع مة كما هي عند عاات وابن عامر،  ادلهملة كما هي عند أْلب القراء
حيث  الحظ يف ه ا ادلثػاؿ أف اػورة الكلمػة خبطهػا اػاحل لكػ  مػن القػراءتا علػة حػد سػواء  5عامر

ة تامة.   ول ا كا ت ادلوافقة اِر
وهػػي الػػػ  ال يتوافػػ  اللفػػظ ِبػػػا مػػع الرسػػػت ، ويلػػميها بعضػػهت التقديريػػػة الموافقااة االح مالياااة:-ب  

فقراءة هدالء موافقة للرسػت  الدين" بالل قراءة من قرأ "مال  يـو  ومثاذلا:، ادلوجود يف ك  ادلصاح 
َوقَػػْد تُػَوافِػػُ  بَػْعػػػُ   قػػاؿ ابػػن اجلػػزري:" حيػػث أف اللػػ  حػػ فت مػػن هػػ   الكلمػػة اختصػػارا، احتمػػاال

يِن( فَِإ  ػُه ُكتِػَب ، َويُػَواِفُقػُه بَػْعُضػَها تَػْقػِديرًا، اْلِقرَاَءاِت الر ْسَت رَبِْقيًقػا يػِع ضَلْػَو )َملَػَ  يَػػْوـَ الػدِّ ِبةَػرْيِ أَلْػٍ  يف مجَِ
َوقِػػرَاَءُة اْلَلِػػِ  زُلَْتَملَػػٌة تَػْقػػِديرًا َكَمػػا  ، َفِقػػرَاَءُة احْلَػػْ ِؼ رَبَْتِملُػػُه زَبِْفيًفػػا َكَمػػا ُكتِػػَب َملِػػِ  الن ػػاسِ ، اْلَمَصػػاِح ِ 

 .6"فَػَتُكوُف اْلَِلُ  ُحِ َفِت اْخِتَصارًا، ُكِتَب َماِلَ  اْلُمْل ِ 
إال  دلعػػػن تصػػػح بػػػه اآليػػػة د العلمػػػاء احتمػػاال للقػػػراءة ِويػػػه الرسػػػت وميكػػػن توجيهػػهوعليػػه فكػػػ  مػػػا وجػػػ 

اعتػػربت القػػراءة اػػحيحة وهػػ ا معػػن قػػوؿ القػػراء ػ وافقػػت الرسػػت ولػػو احتماالػػػ  أي: التقػػدير احلااػػ  
وهػػ ا كلػػه يػػدؿ علػػة فهػػت الصػػحابة اجلػػت عنػػد التػػدوين والكتابػػة يف ، الػػ ي ال خيتلػػ  مػػع روايػػة الكلمػػة

                                                           
 100: اآلية، التوبة - 1
 .276الداين ص ، ادلقنع - 2
 .171ص ، البدور الزاهرة عبد الفتاح القاضي، و 2/280، ابن اجلزري، النشر: نظري  3
 .259: اآلية، البقرة - 4
 .66ص ، عبد الفتاح القاضي، الزاهرة والبدور، 2/231. 1/50، ابن اجلزري، النشر: نظري - 5
 .1/11، ابن اجلزري، النشرينظر: - 6
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ليقبػػ  الرسػػت مجيػػع القػػراءات ، عثمػػاف رضػػي ا عنػػه عنػػدما جػػردوا الكلمػػات مػػن الػػنقط والشػػك عهػػد 
 ْ َصػاُر الل ػهِ أ  َوَقْد تُػَواِفُ  اْخِتاَلفَػاُت اْلِقػرَاَءاِت الر ْسػَت رَبِْقيًقػا ضَلْػوَ "  : قاؿ ابن اجلزري ال  قرأ ِبا  ينا 
ػػػْكِ   َويَػْةِفػػػْر َلُكػػتْ ، َو َاَدتْػػُه اْلَماَلََِّكػػػةُ  َويَػْعَملُػػػوَف َوَهْيػػػَت لَػػَ  َوضَلْػػػَو َذلِػػػَ  شل ػػا يَػػػُدؿ  ذَبَػػػر ُدُ  َعػػِن الػػػنػ َقِط َوالش 

ُهْت  -َوَحْ فُُه َوِإثْػَباتُُه َعَلة َفْضٍ  َعِظيٍت لِلص َحابَِة  َوفَػْهػٍت ثَاقِػٍب ، يف ِعْلػِت اذلَِْ ػاِء َخاا ػةً  -َرِضَي الل ػُه َعػنػْ
 1"َفُلْبَحاَف َمْن أَْعطَاُهْت َوَفض َلُهْت َعَلة َساَِِّر َهِ ِ  اْلُم ِة.، ِعْلتٍ  يف رَبِْقيِ  ُك ِّ 

وجعلػػه ركنػػا ال ، ؿ العلمػػاء وتفصػػيلهت لشػػرط الرسػػتاو لػػتنتن مػػن كػػ  الػػ ي سػػب  عرضػػه مػػن أقػػو      
 جيوز التخلي عنه  يف قبوؿ القراءة واعتمادها ما يلي:

 القػػػرآين مثّ   تحػػػري والدقػػػة يف قبػػػوؿ الػػػنّ الاشػػػرتاطهت للرسػػػت يعتػػػرب مػػػن القواعػػػد الػػػ  تػػػدؿ علػػػة  أف- 
 .اوروايته اعتمادها
إذ كػاف الصػحابة الػ ين كتبػوا أوؿ مػرة كتبػوا علػة مػا ، عربيػة القػراءةاء علػة الرسػت اعتماد القػرّ  يدكد - 

قػػريع ادلعيػػار الساسػػي الػػ ي جيػػب بعػػدما جعلػػوا أفصػػح الله ػػات وهػػي ذل ػػة ، يوافػػ  الللػػاف العػػرب
وذلػ  بػأمر مػن اخلليفػة عثمػاف الػ ي ينلػب إليػه  العودة إليه عنػد االخػتالؼ يف توثيػ  الػن  وكتابتػه.

 .الرست
  القػرآينالػن   اػيةة احلفػاظ علػة قػوةبلنػا  بػا شػرط العربيػة وشػرط الرسػت شلػا يػوحي ا الحظ ترابطػ -

تطػاب  فيهػا ادلرسػـو يحيث كا ت الكلمة يف ر ه ربمػ  عػدة أوجػه يف قراء ػا ، لفظا ور اادلنقوؿ إلينا 
 مع ادللفوظ ادلنقوؿ باللند الصحيح. 

وحيثمػػا اختػػ  شػػرط  ، ثالثػػة للقػػراءة ادلقبولػػة الصػػحيحة اوهكػػ ا كػػاف اللػػند والعربيػػة والرسػػت أركا ػػ
وإمنا اعتن ِبػا العلمػاء ، عشرا سبعا أوها من القراءات الثابتة ادلتواترة د  ال ميكن عَ ، كا ت القراءة شاذة

واسػتخدموها دلعػاف ضلويػة يف إعػراب القػرآف أو معػاف تفلػريية عنػد شػرح ، 2ف معوها ، يف جا ب آخر
  اآليػػػات القرآ يػػػة وربليػػػ  مواضػػػػيعها كمػػػا اسػػػتعاف ِبػػػػا بعػػػ  الفقهػػػاء يف بيػػػػاف بعػػػ  ادللػػػاَّ  الفقهيػػػػة

                                                           
 .1/11، ابن اجلزري، النشر - 1
 والبحر ايط، ابن عطية تفلري، استنت ت ه ا من خالؿ مطالع  لكتب التفلري علة اختالفها وتنوعها مث  تفلري الطربي - 2

واجلامع ، العرب استخراج احلكت الفقهي من اآليات ومنها أحكاـ القرآف البنعن بوك ا كتب أحكاـ القرآف ال  تُ  لب حياف
حيث ، وعلماء النحو أق  اهتماما جبمع القراءات الشاذة وبياف أثرها علة ا عراب القرآف بوومل يكن معر ، لحكاـ القرآف للقرطيب

كاف لبع  ادلعاارين اهتماـ بتوجيه القراءات الشاذة ول ا  ، قراءات ابن عباس ورلاهد بصورة جلية واضحة يف إعراب النحاس صلد
 القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي زلمود أمحد الصةري: نظر، يدلعرفة ادلزيد عن أحكاـ القراءات الشاذة، وتوجيهها النحوي

 .77ص
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أو كتػػب ، أو مصػادر التفلػػري القػرآين، معػػاين القػرآفولػ ل  صلػد الكثػػري مػن القػراءات الشػػاذة يف كتػب 
 . 1كا ت دليال علة أحكاـ شرعية  الحكاـ الفقهية ادللتنبطة من القرآف

عم  ِب   الركاف دور يف تقليت القراءات وبياف أ واعها سواء علة اعتبار اللػند أو للكما كاف 
وهػو مػا سػنعرفه يف  ي كروا أ واعا سلتلفة للقراءات.اعتبار وجه العربية والرست شلا أتيح لعلماء القرآف أف 

 ادلبحث ادلوايل.
 

                                                           
    وذل  يف قوله ، لـ خوةاستدالؿ العلماء يف باب ادلرياث علة أف ادلراد من الخ والخت را ال من المثلة علة ذل  - 1

علة قراءة شاذة "وله أخ أو  وه ا اعتمادٌ ، [12: اآلية، " ]النلاء اْمَرأٌَة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْختٌ  َوِإْف َكاَف َرُجٌ  يُوَرُث َكاَلَلًة أَوِ  ": تعا 
: ينظر جع  أ واع ا خوة كلهت من الورثة. يف الشريعة ا سالمية أخت من أمه" فكا ت زلددة لنوع الخوة خااة وأف ادلرياث

 .5/78، القرطيب، اجلامع لحكاـ القرآف
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 ورسمها  تهاسندىا وعربيّ  القراءات حسبأنواع : المبحث الثاني
بعض القراءات تتوفر على ٚتيع  صلد، اليت فصلنا القوؿ فيها يف ادلبحث السابقذا تتبعنا األركاف إ     

وقراءات كثَتة ال تتوفر على ىذه ، األركاف والشروط من صحة السند وموافقة العربية ومطابقة الرسم
فقد نقلت ، أو تواترهالسند  لو صحة توفر فيو وجو العربية والرسم ومل يتوفر آخر وبعض، الشروط
وبناء ،  توافق العربية أو الرسممل ألهنا أو، واترهبسبب ضعف سندىا أو عدـ ت،  يقبلها القراءمل قراءات

 لنا معرفة أنواع القراءات يبُّت من مّث فإّف و ، على ىذه الشروط واألركاف تنوعت القراءات وتعددت
ل القوؿ يف أنواع القراءات سأفصّ  ولذلك، عمليا بالصور ادلوجودة الصحيح من الشاذ والضعيف

 حسب األركاف والشروط ادلتقدمة.
 : أنواع القراءات حسب سندىا -أوال

 القراءة العلماءتتبع  وقد، منعدما أو، منقطعا أو، آحاداأو ، متواتراسندا  يكوف السند إما أف      
  1:ستة أنواع وىيوأثبتوا لنا ، بالنظر إىل سندىا

 : ةالمتواتر  القراءة -1
وؽلكن أف ؽلثل ، ٚتع عن ٚتع ال ؽلكن تواطؤىم على الكذب عن مثلهم ارواى ي القراءة اليتوى     

 .القرآنية وىذا ىو الغالب يف القراءات، السبعة القراء ا اتققت الطرؽ يف نقلو عنٔت ذلذا النوع
 : ةالمشهور  القراءة -2

 تووافق، واعتمد يف ضبطها ونقلهاالعدؿ الضابط عن مثلو  ابأف رواى اصح سندى وىي اليت      
العشرة أـ غَتىم من  وعن األئمة السبعة أ ونقلت، يف رمسها أحد ادلصاحف العثمانية تووافق، العربية

بلغ درجة تمل  اإال أهن، من الشذوذ من الغلط وال اعند القراء فلم يعدوى تواشتهر ، األئمة ادلقبولُت
بعض الرواة عنهم دوف بعض.  اعن السبعة فرواى ااختلقت الطرؽ يف نقله اليت ا القراءةمثاذلو ، ادلتواتر

  .ما انقرد بو ورش من طريق األزرؽ عن نافع ادلدين: مثل
 : العربية لرسم أول ةالفوالمخ صحيحة السندالالقراءة  -3

عنها بسبب وجو غَت معروؼ عربية  ؼَ زِ وعُ ، عند القراء، عالية يف الشهرة تبلغ درجة مل وىي اليت    
وتسميتها قراءة من باب ، ا من القرآفأهنّ  وال، قراءة ايعتقد أهنوال ، اال يقرأ هبأنّو  حكمهاو ، ورمسا

 عن الثقات. ومساعهانقلها 
  

                                                           
 . 1/429، الزرقاين، مناىل العرفاف، و 264، 1/258، السيوطي، اإلتقاف: نظري - 1
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: يف قولو تعاىل 1"حساف ريمتكئُت على رفارؼ خضر وعباق": اءةقر ، ومن أمثلة ىذا النوع 
َقِريٍّ ِحَسانٍ ﴿ َرٍف ُخْضٍر َوَعب ْ من ، ومن أمثلتو أيضا ما ورد يف سورة التوبة، 2﴾ ُمتَِّكِئيَن َعَلى رَف ْ

ِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِو َماَعِنتُّْم فُ َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَن ْ ﴿ : يف قولو تعاىل .مع أتباعو وصف للرسوؿ
 .بقتح القاء 4"سكممن أنقَ  حيث قرئت"، 3﴾َحرِيٌص َعَلْيُكْم بِاْلُمْؤِمِنيَن رَُءوٌف رَِحيمٌ 

 : ةالشاذالقراءة  -4
فاليـو ننحيك ببدنك  ": وشذت يف النقل ومثاذلا، ي القراءة اليت مل يصح سندىا ومل تثبتوى    

فَاْليَ ْوَم ﴿ : خلقك وذلك يف قولو تعاىل فتح الالـ من كلمةو باحلاء ادلهملة  5آية" كَ قَ لتكوف دلن خلَ 
يَك بَِبَدِنَك لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَك آيَةً   .6﴾نُ َنجِّ

 : القراءة الموضوعة -5
القراءات  تلك ومن أمثلة ىذا النوع، شلا ال حصر لو يف كتب الشواذ، ثقةالنقلو غَت ي وتتمثل فيما     

  ْلَقاِسِم اذْلَُذِلُّ  نَػَقَلَها َعْنُو أَبُو مثّ ، زلمد بن جعقر اخلزاعي ونسبها إىل أيب حنيقة اليت وضعها وٚتعها
ِإنََّما َيْخَشى اللََّو ِمْن ﴿: قولو تعاىليف " اْلُعَلَماءَ "  وَوَنْصبِ  بالرفع" اللَّوُ " كما يف قراءتو لقظ اجلاللة 

تعارض مع تهبذه الصيغة اإلعرابية  فيالحظ ابتداء أّف القراءة، 7﴾ ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء ِإنَّ اللََّو َعزِيٌز َغُفورٌ 
الكلي للنص  ادلقصدتماشى مع ي الكما أّف معٌت القراءة هبذه الصيغة ،  العربيةاحلصر يف  ةعداق

دلن آمن  يكوف وجل الذي غلعل اخلشية من ا وحده واخلوؼ منو عز ادلعٌت العقديفاعتقادا  القرآين
 ىذا التوجيويدؿ على ، روا بنور اإلؽلاف وصقاء العقيدةموا وتبصّ د خوفا منو العلماء الذين تعلّ اد، ويز بو

ع لقظ اجلاللة يوحي وعليو فرف، 8﴾ نََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن ِإَذا ذُِكَر اللَُّو َوِجَلْت قُ ُلوبُ ُهمْ إ﴿: قولو تعاىل

                                                           
. 5/236، ابػن عطيػة، وارر الوجيز، 10/72، أبو حياف، البحر ايط: نظر، ياءة نسبت إىل عثماف رضي ا عنوىذه قر  - 1
 . 4/454، الكشاؼ: ظر، ينوجو لصحتو اعترب الزسلشري عباقري الو 
 . 76اآلية ، الرٛتاف - 2
 . 128: اآلية، التوبة - 3
رضػي وابن عبػاس وعن فاطمة  ورويت عن النيب، اسةقَ سكم بقتح القاء من النػَ وىي قراءة عبد ا بن قسيط ادلكي من أنقَ  - 4

 . 5/533، أبو حياف، والبحر ايط، 2/313، ابن اجلوزي، وزاد ادلسَت، 3/100عطية ابن ، ارر الوجيز: ينظر، عنها ا
َقعِ ، وىػػي قػػراءة ُأيَبي  - 5 يػػَك بِاحْلَػػاِء اْلُمْهَملَػػِة ِمػػَن التَػْنِحيَػػةِ : َويَزِيػػُد اْلبَػْربَػػرِيُّ ، َوابْػػُن الَسػػَميػْ : ظػػرين. َوُرِويَػػْت َعػػِن ابْػػِن َمْسػػُعوٍد أيضػػا. نُػَنحِّ

 . 2/348، ابن اجلوزي، وزاد ادلسَت. 6/103أبو حياف ، يطالبحر ا
 . 92: اآلية، يونس - 6
 . 28: اآلية، فاطر - 7
 .  2: اآلية، األنقاؿ- 8
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وعدـ ثبوتو إذ ، وىذا النوع الذي وضع ال يعتد بو وال يعترب واألصل عدـ قرآنيتو 1بوضع القراءة
 األصل السند والتواتر وال وجود لكليهما.

 : القراءة المدرجة -6 
وىو ما  3على طريقة ادثُت يف رواية احلديث 2وىو نوع أضافو السيوطي ومساه الشبيو بادلدرج      

وىذا النوع  ، مث تروى على أهنا قراءة، وبياف معناىا، يدرج يف القراءة ويدخلها على وجو من التقسَت
يعطى قراءة وما يلقن تقسَتا وبيانا للمعٌت   يز بُت الذييوعدـ التم، كثَت جدا سببو التوىم يف النقل

ز القرآف من التقسَت فلما يّ على اعتبار أنو ؽلُ ، القرآين مث إف بعضا من الصحابة كتب التقسَت مع النص
أو يذكروف التقسَت عقب ، وقد ذكر ابن اجلزري أهنم كانوا يكتبوف التقسَت، و إىل غَته اعتربه قراءةنَ قَ لَ 

ُرَٔتَا " : يزوف بُت القرآف وغَته من كالـ البشر فقاؿػ ؽلُ ػأي الصحابة  ػػػبة إليهم القراءة فهم بالنس
قُػْرآنًا فَػُهْم آِمُنوَف  - يُْدِخُلوَف التَػْقِسََت يف اْلِقرَاَءِة ِإيَضاًحا َوبَػَيانًا أِلَنَػُهْم زُلَقُِّقوَف ِلَما تَػَلَقْوُه َعِن الَنيبِّ 

اليت  تقصل ، صلده يف آية البقرة ماومن أمثلة ىذا النوع  4"ِمَن ااِلْلِتَباِس َوُرَٔتَا َكاَف بَػْعُضُهْم َيْكتُُبُو َمَعوُ 
حيث بُت ا تبارؾ وتعاىل ما غلب أف يتحلى بو احلاج من سلوؾ خاصة عند الوقوؼ ، أحكاـ احلج

بزيادة  5﴾لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْبتَ ُغوا َفْضًًل ِمْن رَبُِّكْم ﴿ : فيقوؿ، كانوبعرفة كأىم ركن من أر 
                                                           

يتقػدـ يف العربيػة  اجلملة وإف كاف أصل تركيب، ونصب العلماء، على وجو رفع لقظ اجلاللة ىذه القراءة موضوعة وال سند ذلا - 1
يقيػده احلصػر  لغػرض بالغػي القاعػل وجوبػا عػن مقعولػو إذا كػاف زلصػورا بػػػ: "إ ظلػا" أو بػػ: "إاّل" وقد يتػأخرفيو القاعل عن مقعولو، 
: فقػاؿ، ال يعقب على سند القراءة وإظلا نسبها لعمر بن عبد العزيز وتعامل معها معاملة القراءة الصحيحة وىو شلا جعل الزسلشري

اخلشػية : ا وجو قراءة من قرأ ِإظَلا ؼَلَْشى الَلُو ِمْن ِعباِدِه اْلُعَلماَء وىو عمر بن عبد العزيز وػلكى عن أىب حنيقة؟ قلػتفم: "فإف قلت
وقد تعقبو علماء القراءات . كما غلل ادلهيب ادلخشى من الرجاؿ بُت الناس"،  إظلا غللهم ويعظمهم: وادلعٌت، يف ىذه القراءة استعارة

   وقػد بػرؤوا ، وإف تكلػف الزسلشػري يف توجيههػا، وىي موضوعة ال أصل ذلا حىت يف الشواذ، نوا أنو ال وجو ذلذه القراءةبيّ و ، والتقسَت
 والنشػر، 1/263، واإلتقػاف السػيوطي، 9/31، أبػو حيػاف، البحػر اػيط: نظػري. بن عبد العزيز من ىػذه القػراءة حنيقة وعمر أيب

 . 3/311، لزسلشري، الكشاؼ، و 1/16، ابن اجلزري
: نظػػري". ِسػػَت"َوَظَهػػَر ِل َسػػاِدٌس ُيْشػػِبُهُو ِمػػْن أَنْػػػَواِع احْلَػػِديِث اْلُمػػْدرَِج َوُىػػَو َمػػا زِيػػَد يف اْلِقػػرَاَءاِت َعلَػػى َوْجػػِو التَػقْ : السػػيوطي يقػػوؿ - 2

 . 1/265، السيوطي، اإلتقاف
ىػػو احلػػديث  الػػذي أُدرج وأُدخػػل يف سػػنده أو متنػػو مػػا ، اػػدثُت حيف اصػػطالوادلػػدرج ، وأدرجػػو أدخلػػو، اإلدراج لغػػة اإلدخػػاؿ - 3

يػْدِخَل يف  أفوصػورتو يف الغالػب ، يف السند كمػا يكػوف يف ادلػن اإلدراجويكوف ، وىو قسم من أقساـ احلديث الضعيف، ليس فيو
علـو احلديث : ينظر. فَتوى على أنو حديث، فيتوىم من مسع النص أنو من كالـ رسوؿ ا، متنو أو سنده ما ليس منو بال َفْصل

" يف: درج"ومػػػادة . 1/275، زكريػػػاء األنصػػػاري، يفػػػتح البػػػاقي يف شػػرح ألقيػػػة العراقػػػ، و 244ص ، صػػػبحي الصػػػاح. ومصػػطلحاتو
 . 2/269، ابن منظور، العرب لساف

 . 1/32ابن اجلزري، ، النشرينظر:  - 4
 . 198: اآلية، البقرة - 5
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"لقظ "يف مواسم احلج
1

أِلَنَُو سُلَاِلٌف ِلَسَواِد اْلُمْصَحِف ، َواأْلَْوىَل َجْعُل َىَذا تَػْقِسَتًا ": و حيافقاؿ أب  
 وىذا صحيح خاصة يف القراءات الواردة عن ابن عباس وابن مسعود 2 "اَلِذي َأْٚتََعْت َعَلْيِو اأْلَُمُة.

ولتكن منكم أمة : قراءة الزبَت ومن أمثلتو أيضا، وغَتىم شلن اشتغل بالتقسَت من علماء الصحابة
وذلك يف قولو  3بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر ويستعينوف با على ما أصاهبم يدعوف إىل اخلَت ويأمروف

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأولَِئَك ﴿ : تعاىل ُىُم َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
فهذه الزيادة ال ٖتمل إال على ، "ويستعينوف با على ما أصاهبم": بزيادة لقظ4﴾ اْلُمْفِلُحونَ 

 التقسَت.
وىذا لعدـ ثبوهتا رواية ، بياف ادلعاين النوع اذأف ادلقصود هب وجدتذلذه القراءات  يوعند تأمل      
حىت أف ادلقسرين يستعينوف هبذا النوع ، بادلعاين الواردة يف اآليةفيها من زيادة لو عالقة  ما وألفّ ، ورمسا
ل ادلؤمن ٖتمّ قاؿ ابن عطية يف تقسَته ذلذه اآلية وىو يتحدث عن ، اآلية وشرح معناىا تقسَتيف 

وػلسن لكل مؤمن أف ػلتمل يف  ": النهي عنواحلاصل لو بسبب   ادلنكرَتلؤلذى ادلنجر لو بسبب تغي
أف يف قراءة عثماف بن عقاف وابن مسعود وابن  5ويؤيد ىذا ادلنزع، وإف نالو بعض األذى، تغيَت ادلنكر

فهذا وإف كاف مل يثبت ، "على ما أصاهبمويستعينوف با ، يأمروف بادلعروؼ وينهوف عن ادلنكر"الزبَت 
وحسب ما تشَت بعض مصادر  6"فقيو إشارة إىل التعرض دلا يصيب عقب األمر والنهي، يف ادلصحف
يف روايتو  بادلدرج ألفَ  اً أف ىذا النوع من القراءات ال يسمى مدرجا وإظلا يسمى شبيه 7علـو القرآف

  يف النص من الراوي بقصد التقسَت ومنهم من يعتربىا قراءة افمنهم من يرى الزيادة إدراج، اخالف
 .8"رفما أدري أكانت قراءاتو يعٍت الزبَت أـ فسّ ": معقبا عن القراءة السابقة قاؿ عمر رضي ا عنو

                                                           
 1/274، واػرر الػوجيز البػن عطيػة، 4/165، جػامع البيػاف الطػربي: نظر، يوابن الزبَت وابن مسعودالبن عباس  وقد نسبت- 1

 . 2/293، حياف أبو، والبحر ايط
 .  2/293، أبو حياف، البحر ايط: نظري - 2
 الطػػربي، وجػػامع البيػػاف، 1/486، بػػن عطيػػة، ااػػرر الػػوجيز: نظػػر، يوىػػي قػػراءة ة عثمػػاف بػػن عقػػاف وابػػن مسػػعود وابػػن الػػزبَت - 3
7/91 . 
 104: اآلية، آؿ عمراف- 4
 . الوجهة التقسَتية لآلية ادلنزع ادلقصود بو- 5
 . 1/486، ابن عطية، ارر الوجيز - 6
 . 1/429، نظر مناىل العرفاف الزرقايني - 7
 . 1/431مناىل العرفاف، الزرقاين، : ينظر - 8
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أنواع القراءات  ألقوؿ إفّ  من القراءات ادلختلقة يف سندىا األنواع السابقة وأخلص بعد ذكريَ      
فقد تنتقل من ادلقبولة ،  نوعهاغَّت يُ ، يف سند القراءة اختالؼ يسَتكل   أفّ  فيو تالحظْتسب السند 

فقد ، عناية علماء القرآف بضبط السند واىتمامهم بو تكما الحظ،  ادلتواترة إىل الشاذة أو ادلوضوعة
أوردهتا كتب التقسَت ذات القيمة  واليت، أبطلوا قراءات قرأ هبا كبار الصحابة كابن مسعود وابن عباس

ومع ذلك ، العلمية العالية كتقسَت ابن جرير الطربي وتقسَت ابن عطية وتقسَت البحر ايط أليب حياف
وىذا ليس عيبا ، درجة التواتر الذي اشًتطو ٚتهور القراء وت بسبب الطعن يف سندىا وعدـ بلوغدّ رُ 

فقيو ما ، من القراءات رصهم لنقل الثابت الصحيح السندتهم وحدقّ  عننبئ وإظلا يُ ، اءيف صنع القرّ 
 يغٍت عن ادلنقطع أو الضعيف يف الرواية. 

 : أنواع القراءات بحسب الرسم ووجو العربية -ثانيا
على وجو العربية ويعترب صحيحا من ذكرت فيما سبق أف بعضا من القراءات يصح تالوتو       

ولكن يعترب حلنا عند القراء بسبب ضعف الرواية وعدـ ، النحاةحيث القاعدة النحوية اليت وضعها 
 أما من حيث الرسم فيجب أف ٖتتمل القراءة وجها من الرسم، فبذلك تردُّ القراءة وال تقبل، النقل

ىو صحة ، وىذا مربوط بصحة السند أيضا فادلعيار األوؿ واألساس الذي البد منو يف ٚتيع احلاالت
لرسم والعربية وتبطل  لعدـ صحة النقل وؽلكن أف أحصر أوجو القراءة ْتسب السند ولذا قد توافق ا

 1:الرسم والعربية يف األنواع التالية
 : النوع األول - 1

 ووافقت وجو العربية وذلا يف كالـ العرب مثاؿ، وىي القراءة اليت توفر فيها شرط رسم ادلصحف     
ىو أكثر أنواع  النوع ىو الذي توفرت فيو ٚتيع الشروطفهذا ، إىل النيب اثابت اوكاف سندىا صحيح

                     :2وفيو قاؿ ابن اجلزري، القراءات
 وََكاَفِ للَرْسِم اْحِتَماالً ػَلِْوي *َفُكلُّ َما َواَفَق َوْجَو ضَلِْو                           

 فَػَهِذِه الَثالثَُة اأَلرَْكافُ  *اْلُقرآُف َوَصَح إْسناداً ُىَو                           
وإظلا ذكرناه ىنا كنوع من األنواع اليت البد ذلا من ، وىذا النوع يف حقيقتو ىو القراءة ادلتواترة      

ل ذلذا النوع من القراءات القرآنية بكل قراءة احتوت الشروط الثالثة الرسم والعربية وؽلكن أف ؽلثَ 
فَِإَذا ": قاؿ مكي بن أيب طالب القيسي، التصديق بو نالزمبو ويَ  نَػْقرَأُ وىذا النوع ، ادلذكورة آنقا

                                                           
 . 142ص ، حسُت القرماوي، ورسم ادلصحف ونقطو، 51ص، مكي ابن أيب طالب القيسي، اإلبانة: نظر ىذه األنواع يفي - 1
 . 32ص ، ابن اجلزري، طيبة النشر: نظري - 2
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قُرَِئ بِِو َوُقِطَع َعَلى ُمَغَيِبِو َوِصَحِتِو َوِصْدِقِو ; أِلَنَُو ُأِخَذ َعْن ِإْٚتَاٍع  1اْجَتَمَعْت ِفيِو َىِذِه اخلِْاَلُؿ الَثاَلثُ 
فيها الشروط الثالثة  توفرتفكل قراءة متواترة ، 2"وََكَقَر َمْن َجَحَدُه.، ْلُمْصَحفِ ِمْن ِجَهِة ُمَوافَػَقِة َخطِّ ا

 ووجب على ٚتهور ادلسلمُت تصديقها ألهنا كالـ ا.، سص ادلقدّ كانت ذلا حرمة النّ 
 : النوع الثاني -2
وؽلكن ، تثبت روايتها ولكن مل تنقل إلينا ومل، وتصح يف العربية، وىي القراءة اليت ػلتملها الرسم      

فكلمة  3﴾ َوقُ ْرآنًا فَ َرقْ َناُه لِتَ ْقَرَأُه َعَلى النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َونَ زَّْلَناُه تَ ْنزِيًًل ﴿: بقولو تعاىل ذلاالتمثيل 
مع أف الرسم ػلتمل يف ادليم احلركات الثالثة الضم والقتح ، 4نقلها ٚتيع القراء بضم ادليم ثٍ ُمكْ 

وأما القتح والكسر ، فأما الضم فقد ورد بو القرآف، فيها احلركات الثالث أيضا زُ وِّ والعربية ٕتَُ ، والكسر
وكلو  بكسرىا ثٍ كْ بقتح ادليم ومِ  ثٍ كْ مَ : يقاؿفجوازه يف العربية  6وعلماء التقسَت 5فذكر أىل اللغة

 جائز عربية. 
 لنا أف نقرأ هبذاغلوز  ذلك ال ومع، نايّ ومل ؽلنعها الرسم كما بػَ  اءةزت القر وّ ومع أف العربية جَ      
ىذه األركاف والشروط معيارا يف أيدي كل  من لغُلعحىت ال و  ،باب االحتماؿ الوارد ألجل سدّ ، الوجو

والقراءة نقل فما وافق منها  ": همل السند قاؿ أبو شامةويُ ، واحد فيقرأ معتمدا على الرسم والعربية
فإف وافق فبها ونعمت ، ٔتجرده واجبا ما مل يعضده نقلوليس اتباع اخلط ، ظاىر اخلط كاف أقوى

ت ال وجود لو من الناحية العملية وغَت منصوص عليو اوىذا النوع من القراء، 7" ذلك نور على نور
القسمة  الذي فرضتو، 8من القراءات من باب التقسيم وجعلو نوعا، يف مصادر القراءة والتقسَت

 تتضح ٚتيع األنواع اتملة رمسا وعربية وسندا.وحىت  9ادلنطقية يف تقريع ادلشًتؾ
 

                                                           
 . والعربية، وصحة السند، الرسم: وىي - 1
 . 1/14، ابن اجلزري، النشر، و 51ص ، مكي بن أيب طالب القيسي، اإلبانة: نظري - 2
 . 106: اآلية، اإلسراء - 3
 . 3/491ابن عطية ، ارر الوجيز: نظر. ي" َوَأْٚتََع اْلُقرَاُء َعَلى َضمِّ اْلِميِم ِمْن ُمْكٍث": قاؿ ابن عطية - 4
 . 2/191، لساف العرب: " يفمكث"مادة  ظرين - 5
 . 7/124، أبو حياف، والبحر ايط، 3/491، ابن عطية، ارر الوجيزينظر: - 6
 . 604ص ، أبو شامة، إبراز ادلعاين من حرز األماين: نظري - 7
 . 143ص ، عبد احلي حسُت القرماوي، رسم ادلصحف وضبطوينظر: - 8
فاالحتمػػاالت العقليػػة الحتػػواء ىػػذه ، الرسػػم والسػػند والعربيػػةىػػي:  أقصػػد بػػذلك أف القػػراءة القرآنيػػة اشػػًتكت يف أركػػاف ثالثػػة - 9

 وىي اليت حددت أنواع القراءات. . التقسيم األركاف كلها أو بعضها ىي اليت فرضت
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 : النوع الثالث -3
ومل تنقل إلينا ، ومل تصح يف العربية، ادلصحف من حيث رسم حروفها1ىي القراءة اليت ػلتملها      

للحروؼ ادلتشاهبة   بَ رَ سَ الذي تَ  2بالقراءات اليت ظهرت نتيجة التصحيف، وؽلكن أف ؽلثل ذلذا النوع
اليت بدرت من  أو، ػلسن العربية كاألعاجم خاصة عند من ال كالزاي مع الراء والعُت مع الغُت

حيث كانت جامعة للوفود ، العرب يف األماكن اليت كثر فيها اختالط العرب بغَت العرب كالعراؽ
اب الذوؽ غ، ة القصيحةعند االختالط وفساد ادللكة اللسانيف3والنبط كالقرس،  العربية مع غَتىا

مسُِعت من البعض قراءات ػلتملها  عندىا، ش الناس لقراءة القرآفطُّ عَ تػَ صاحبو القصيح للعربية و 
مررت : قاؿ ": احلسُت أٛتد بن ػلي يبرواه ابن اجلوزي عن أ وتنكرىا العربية  ومن ذلك ما، الرسم

يا شيخ ما معٌت و : فقلت (و ميزاب السموات واألرض ): أبشيخ يف حجره مصحف وىو يقر 
ما يكوف التصحيف إال إذا كاف : فقلت، ىذا ادلطر الذي نراه: ميزاب السموات واألرض؟ قاؿ

أنا منذ أربعُت سنة ، اللهم اغقر ِل: فقاؿ 4(وات واألرضامَتاث السم): يا ىذا إظلا ىو، بتقسَت
 5"أقرؤىا وىي يف مصحقي ىكذا.

ألف اإلعجاـ غَت موجود ، ػلتملو الرسم (مَتاث)فادلتأمل يرى يف ىذا التغيَت الذي وقع يف كلمة 
 ألّف القارئ استغرب ميزاب السماوات واألرض، وتقسَته ٔتاء ادلطر داللة على عدـ جوازه عربية

 فسأؿ عن داللتو ومعناه. 

                                                           
ٚتعػت ودونػت فيهػا  وىػي القػًتة الػيت كانت يف فًتة تارؼليػة  يف ادلصحف إظّلا غلب أف نعلم أف االحتماالت ادلعرب عنها بالرسم - 1

 احلجػاج بػن يوسػف الثققػيقػاـ ، و يف عهػد عبػد ادللػك بػن مػرواف مراألاستقر  ، ولكن دلانقاط اإلعجاـ وضع القراءات القرآنية قبل
والداؿ ، والراء مع أختها الزاي، ليزيل اللبس عن احلروؼ ادلتشاهبة رمسا كالباء مع أختيها التاء والثاء، بأمر نقط ادلصحف وإعجامو

 وعندىا زاؿ التصحيف والتحريف ورفع اإلهباـ عػن احلػروؼ، فقاـ نصر بن عاصم مع ػلي بن يعمر هبذه ادلهمة، مع الذاؿ وىكذا
 . 83، 82، 81ص، عبد التواب مرسي حسن األكرت، الضبط ادلصحقي نشأتو وتطوره: نظري. ادلشتبهة

 . 73، 72، 71ص ، العسكري، قُتحِ أخبار ادلصَ : نظر األمثلة القرآنية  للتصحيف يفي - 2
اللغػػة العربيػػة مػػدخل  العربيػػة يف العصػػر األمػػوي ضػػمن كتػػاب علػػم، و ومػػا بعػػدىا، 25، 24ص ، يوىػػاف فػػك، العربيػػة: نظػػري - 3

 . وما بعدىا، 242، زلمود فهمي حجازي، تارؼلي مقارف يف ضوء الًتاث واللغات السامية
علػػا:  يف موضػعُت مػػن القػرآف الكػػرًن الػنص هبػػذه الصػػيغة ورد وقػػد ﴾َولِلَػػِو ِمػػَتَاُث الَسػَماَواِت َواأْلَْرِض  ﴿: وادلقصػود نػػص اآليػة - 4
اظ القػرآف الكػرًن، زلمػد فػؤاد عبػد لقػأل ادلقهػرس عجػمادل نظػر:ي. [مػن سػورة احلديػد 10: واآلية من سورة آؿ عمراف 180: اآلية]

 .749، ص الباقي
ص ، عبػد التػػواب حسػن األكػػرت، الضػػبط ادلصػحقي نشػأتو وتطػػوره، و 77ص ، ابػػن اجلػوزي، أخبػار احلمقػػى وادلغقلػُت: نظػري - 5

78 . 
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قرأىا   1﴾َيْصَنُع ِفْرَعْوُن َوقَ ْوُمُو َوَما َكانُوا يَ ْعِرُشونَ َوَدمَّْرنَا َما َكاَن ﴿ : وعند قولو تعاىل       
فاحتمل الرسم القراءة ودلا غاب التلقي عن الشيخ ، ي حيث أبدؿ العُت غينا(يغرسوف)بعضهم وما 

الذي ؽلثل السند ومل يكن للقارئ فهم للنص على مقتضى قواعد النظم وما يتطلبو السياؽ من معٌت 
من غرس األشجار. وما ، وبلغٍت أنو قرأ بعض الناس. يغرسوف: "قاؿ الزسلشري 2يف علم العربية

 . (وفسر غي)و (يعرشوف) للقرؽ يف السياؽ بُت، فقد جعل القراءة تصحيقا.3"أحسبو إال تصحيقا منو
فوجدتو يروي أمثلة تصلح ألف تكوف ، أخبار ادلصحقُت كتابو  يف عت أقواؿ العسكريقد تتبّ لو       

فقد ذكر أف ٛتاد ، من أوجو سلتلقة للقراءة، مثلة يستدؿ هبا يف باب ما ػلتملو رسم الكلمةأظلاذج و 
من  صّحف الكثَتحيث ، يف قراءة القرآف الكرًن ولكنو يلحن، ية الذي نقل أغلب أشعار العربو الرا

بن  فشكى بو بشار إىل عقبة، وقد مسعو زلمد بن ػلي يقرأ والعاديات "صبحا"4، القرآنية اآليات
 اآلياتوىذه ، ػلتملها الرسم اولكنها شلّ ، من اآليات غَت صحيحة نقال سلم فامتحنو فقرأ الكثَت

 5: مثبتة يف اجلدوؿ اآليت
 السورة ورقم اآلية القراءة اتملة غَت صحيحة ةحالصحي ادلنقولةالقراءة 

 .68: اآلية، النحل وفَ غرسُ َوِمَن الَشَجِر َوشلَا يَ  َوِمَن الَشَجِر َوشلَا يَػْعرُِشوفَ 
َوَما َكاَف اْسِتْغَقاُر إِبْػرَاِىيَم أِلَبِيِو ِإاَل 

 يَاهُ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا إِ 
َوَما َكاَف اْسِتْغَقاُر إِبْػرَاِىيَم أِلَبِيِو ِإاَل 

 أباهُ َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَىا 

 .114: اآليةالتوبة، 

َيُكوَف ذَلُْم َعُدوًّا فَاْلتَػَقطَُو آُؿ ِفْرَعْوَف لِ 
 َوَحزَنًا

فَاْلتَػَقطَُو آُؿ ِفْرَعْوَف لَِيُكوَف ذَلُْم َعُدوًّا 
 حْرباً وَ 

 .8: اآلية، القصص

 . 32، اآلية، لقماف َكُقورٍ   ارٍ جبّ َما غَلَْحُد بِآيَاتَِنا ِإاَل ُكلُّ و  َما غَلَْحُد بِآيَاتَِنا ِإاَل ُكلُّ َخَتاٍر َكُقوٍر و 

                                                           
 . 137: اآلية، األعراؼ - 1
وادلباين وادلساكن، فا يريد بياف عقوبة  ألف التدمَت للعروش"، و يعرشوف" ٘تاما يناسب صلدهسياؽ اآلية  يفعندما نتأمل جيدا  - 2

 . 2/447، بن عطية، اارر الوجيز: نظرآؿ فرعوف، ي
"وِمَن الَشَجِر َوشلَا : اد الراوية أيضا قرأحيث أورد العسكري أف ٛتّ ، حقُتأخبار ادلصّ : نظريو . 2/149، الزسلشري، الكشاؼ - 3

  . [68: اآلية ] ﴾ وِمَن الَشَجِر َوشلَا يَػْعرُِشوفَ  ﴿اىل: حيث قاؿ تع، يَػْغرُِسوَف وىي آية سورة النحل
 ا على غاية كربى من الصواب، وإالّ فإفّ حتمي اوغلعل من اشًتاط السند  أمر ، القرآنية سنة التلقي يف القراءة لنا وىذا شلا يؤكد - 4

ألنػػػو اعتمػػػد علػػػى ، كمػػػا نقلػػػت قػػػراءة صػػػحيحة ولكػػػن مل يسػػػتطع قػػػراءة القػػػرآف، ٛتػػػاد الراويػػػة عػػػرؼ الكثػػػَت مػػػن شػػػعر العػػػرب ورواه
طبقػػات : نظػػري. ولػػو درايػػة بقنونػػو، وغػػَت ثقػػة انتحػػل الشػػعر، قػػاؿ يػػاقوت كػػاف ال علػػم لػػو بالعربيػػة، يف التلقػػي ادلصػػحف دوف شػػيخ

 . 4/39، الذىيب، وتاريخ االسالـ. 2/799، ومعجم األدباء ياقوت احلموي، 1/48، ابن سالـ اجلمحي، فحوؿ الشعراء
 . 73، 72، 71ص ، أخبار ادلصحقُت للعسكري: ظرين - 5
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 .2: اآلية، ص َقاؽٍ سِ وَ ِغرَة َبِل اَلِذيَن َكَقُروا يف  َبِل اَلِذيَن َكَقُروا يف ِعزٍَة َوِشَقاؽٍ 
 .74اآلية ، مرًن ازيً وَ ُىْم َأْحَسُن أَثَاثًا  ُىْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئْػًيا

 .156: اآلية، األعراؼ ءَ اسَمْن أَ قَاَؿ َعَذايب ُأِصيُب بِِو  قَاَؿ َعَذايب ُأِصيُب بِِو َمْن َأَشاءُ 
َها يف نَاِر َجَهَنمَ   .35، اآلية، التوبة يف نَاِر َجَهَنمَ  َهاُغْليػُ يَػْوـَ ػُلَْمى  يَػْوـَ ػُلَْمى َعَليػْ

 .3: اآلية، ص َواَلَت ِحَُت َمَناصٍ  اَدْواوبَ  فَػَناَدْوا َواَلَت ِحَُت َمَناصٍ 
ُلَو َأْخَبارَُكمْ  ُلَو  َونَػبػْ  .31، زلمد ارَُكمْ يَ خِ َونَػبػْ

َغَة الَلِو َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِو  ِصبػْ
َغةً   ِصبػْ

الَلِو َوَمْن َأْحَسُن ِمَن الَلِو  َغةَ يصِ 
 َغةً يصِ 

 .138: اآلية، البقرة

 .15: اآلية، القصص اَلِذي ِمْن ِشيَعِتوِ  نوُ اعفَاْستَ  فَاْستَػَغاثَُو اَلِذي ِمْن ِشيَعِتوِ 
ـٌ َعَلْيُكْم اَل نَػْبَتِغ اجْلَاِىِلُتَ  ـٌ َعَلْيُكْم اَل  َساَل  .55، القصص اجْلَاِىِلُتَ  نتبعَساَل

ْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَف أَْىِليُكْم أَْو م
 ِكْسَوتُػُهمْ 

ْن أَْوَسِط َما ُتْطِعُموَف أَْىِليُكْم أَْو م
 مْ هتُِ ْسوَ إكِ 

 .89: اآلية، ادلائدة

 .81: اآلية، الزخرؼ ِدينَ نِ اْلَعافَأَنَا أََوُؿ  أََوُؿ اْلَعاِبِدينَ  فَأَنَا
وال ٕتوز القراءة ، 1وال يقبل هذا النوع من القراءات وإف احتملو الرسم ومع ذلك فهو غَت صحيحف  
  .للصواب الذي قاؿ بو القرّاء ارلانب، فا للقرآفبو متعمدا يعد زلرّ  ومن قرأ، بو
 : النوع الرابع-4

من التابعُت   اءونقلت عن بعض القرّ ، وىي  القراءات اليت ػلتملها الرسم ومل تصح يف العربية      
إال أف القراءة مل تتواتر يف سندىا وصاحب ذلك عدـ موافقتها ، كاحلسن البصري وغَته من الثقات

 : للعربية ومن أمثلتها
فقد قرأىا احلسن  2﴾ ًء يَ ْبُكونَ آشَ عأَبَاُىْم ِ  ُءواآَوجَ ﴿ : قولو تعاىل ويتمثل يف: المثال األول-

وىي هبذا الوجو ال  4ٔتعٌت العشوة وىي اإلظالـ، ُعَشاءً ، مع ادلد، 3البصري وادلطوعي بضم العُت
"وال وجود ذلذا اللقظ  : يقوؿ عبد احلي حسُت القرماوي، تتوافق مع العربية وإف نقلت وصح رمسها

ه ال يتوافق مع ما تكلمت بو دّ الحظ أف ىذا اللقظ ْتركتو ومَ يحيث  5هبذا الضبط يف معاجم اللغة"
                                                           

 . 52ص ، بن أيب طالب القيسي ، مكياإلبانة: نظري - 1
 . 16: اآلية، يوسف - 2
 . 6/455، السمُت احلليب، والدر ادلصوف، 330، الدمياطي، فضالء البشر إٖتاؼينظر: - 3
 . 15/60، ابن منظور، لساف العرب: يف "مادة عشا" نظري - 4
 . 144ص ، عبد احلي حسُت القرماوي، رسم ادلصحف وضبطو - 5
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وىو ما نص عليو السمُت احلليب  "شاةعُ "ألف األصل فيو ، صيغة الصوتية للكلمةالالعرب من حيث 
  َفُحِذَفْت اذلاُء وزِْيدت األلف عوضًا منها، ُعشاة مثل غاٍز وُغزاة: يُقرأ بضم العُت واألصل ": بقولو

كما ُٚتع فعيل على فُعاؿ لُقْرب ما ،  وغلوز أف يكوف ٚتَع فاِعل على فُعاؿ...مث قُلبت األلُف علزًة 
. فالنحاة مل يقبلوا الصيغة الصوتية 1"وغلوز أف يكوف كُنؤاـ ورُباب وىو شاذي ، بُت الكسر والضم

يف كالـ العرب   وإال فمعناىا على خالؼ األصل وارد من قبيل الشذوذ، "عشاة" كلمةلوالصرفية 
 كما ذكر السمُت احلليب.

 3قرأ ادلطوعي  2﴾ َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قَ ْوِموِ ﴿ : قولو تعاىلوصلده يف : المثال الثاني -
حيث مل يرد يف العربية ىذا الوجو وإظلا وردت ، بَلْسنِ : من غَت ألف أي، بقتح الالـ وإسكاف السُت

وخالصة ما ذكروه ينحصر ، 5وعلماء التقسَت، 4اللغة ذكرىا  أىل  ادلعاجم من علماءأوجو أخرى 
 : يأيتفيما 

 .ُىَو َكالرِّيِش َوالرِّيَاشِ : قَاُلوا، بِِلْسِن بِِإْسَكاِف السُِّتِ -
 َوَعَلى اْلَكاَلـِ ، َواللَِّساُف َقْد يَػَقُع َعَلى اْلُعْضوِ ، اللِّْسُن َخاصي بِاللَُّغةِ ف .ِلْسٌن َوِلَسافٌ  -
 َوُىَو َٚتُْع لساف كعماد وعمد، ُسِن ِبَضمِّ الاَلـِ َوالسُِّتِ ػُ ل  -
 . ِبَضمِّ الاَلـِ َوُسُكوِف السُِِّت سُلََقٌف َكُرُسٍل َوُرْسلٍ ، وغلوز فيو ُلْسنٍ  - 
سري القرآف وكذا مق، وعليو فال وجو دلا اختاره ادلطوعي حسب الوجوه ادلذكورة عند علماء العربية 

 الكرًن.
من قبيل  ورٔتا كافجدا  ةقليل ورد بصورة ىذا النوع الذي تبُّت ِل حسب ما استقرأتو أفّ و        

خاصة عندما ، وال يدركو إال أىل التحقيق من علماء العربية والقراءات، السهو وعدـ التثبت يف النقل
َما نَػَقَلُو ثَِقٌة َواَل َوْجَو لَُو يف اْلَعَربَِيِة َواَل َيْصُدُر ِمْثُل َىَذا ِإاَل َعَلى َوْجِو  ": وجدت ابن اجلزري يقوؿ

ا الَسْهِو َواْلَغَلِط َوَعَدـِ الَضْبِط َويَػْعرِفُُو اأْلَِئَمُة اْلُمَحقُِّقوَف َواحْلَُقاُظ الَضاِبطُوَف َوُىَو قَِليلٌ   َبْل اَل َيَكادُ ، ِجدًّ
 : السبيلُت علا أحدىذا النوع  ال ؼلرج يف مضمونو عن  ومن مثّ فإف6"، يُوَجدُ 

                                                           
 . 6/455، السمُت احلليب، الدر ادلصوف: نظري - 1
 4: اآلية، إبراىيم - 2
 . 341، الدمياطي، فضالء البشر إٖتاؼ: نظري - 3
 . 13/385، ابن منظور، لساف العرب: يف "لسن"نظر مادة ي - 4
 . 2/539، الزسلشري، والكشاؼ، 3/323، ابن عطية، وارر الوجيز، 6/408، أبو حياف، البحر ايط: ينظر- 5
 . 1/16، ابن اجلزري، النشر - 6
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ه أوىل من قبولو لعدـ توفر شرط من فردُّ ، أف يكوف منقوال عن ثقة وال وجو لو يف كالـ العرب -
 شروط القراءة مهم وىو وجو العربية.

 .1أوىلورده ، أف يكوف الناقل غَت ثقة ويف ىذه احلالة منعو أحرى -
ال عند أىل السبعة  ، عند اققُت من علماء القراءات غَت مقبوؿ وأن ىذا النوع حكم وخالصة

تصنيقو من القراءات الشاذة اليت فقدت أحد  وإظّلا ؽلكن، وال يف العشرة كابن اجلزري، كابن رلاىد
  األركاف األساسية يف القراءة. 

 : النوع الخامس-5
ونقلت عن طريق اآلحاد ، وتصح يف العربية القراءات اليت ال ػلتملها الرسم يتمثل ىذا النوع يف      

بالقراءات القرآنية اليت تقّسر على أهنا ذلجة من  التمثيل ذلذا النوع وؽلكن، أي مل تثبت بالتواتر
إنا ): قراءة يف كما،  اللهجات العربية القدؽلة اليت ؽلكن أف يقاؿ عنها أهنا اندثرت عند نزوؿ القرآف

َناَك اْلَكْوثَر ﴿  بداًل من 2 (أنطيناؾ الكوثر كل من احلسن وطلحة وابن  وقد قرأ هبا، 3﴾َأْعطَي ْ
وىي طريقة يف التصويت كانت موجودة يف ، 4لغة العرب العاربة اً وإبداؿ العُت نون، زليصن وأـ سلمة

وقيل  5قريشمن أوىل ومن ىذه اللهجات ما يعرؼ بلهجة العرب العاربة ، اللهجات العربية القدؽلة
اليد العليا ىي ادلنطية وإف اليد السقلى ىي ": فقاؿوقد تلقظ هبا النيب  6لغة بٍت ٘تيم وأىل اليمن

 .7" ادلنطاة

                                                           
 . 52ص ، مكي ابن أيب طالب القيسي، اإلبانة: نظري - 1
     اػػػيطوالبحػػػر ، 663ص ، أبػػػو القاسػػػم اذلػػػذِل، الكامػػػل يف القػػػراءات العشػػػر واألربعػػػُت الزائػػػدة عليهػػػا: ىػػػذه القػػػراءة يف نظػػػري - 2

 . 15/478، لوسياأل، وروح ادلعاين، 11/125، السمُت احلليب، والدر ادلصوف، 10/555أبو حياف 
 1: اآلية، الكوثر - 3
: منهاالعربية  عند بعض القبائليف النطق  إبداؿ حرؼ العُت الساكن نوف عند رلاورة الطاء، وصيغتو صوتا ويعرؼ باالستنطاء - 4

 . 1/176، السيوطي، ادلزىر: نظريمن يعتربه لغة يف أعطى  بعض فقهاء اللغةو ، وقبائل األنصار، بٍت بكروأزد وسعد  ىذيل وقيس
 ادلصػوف والػدر، 10/556، حيػاف بػو، أالبحر ايط: نظري، أهنا لغة العرب العاربة ادلصادر القرآنية ومنها كتب التقسَتنقلت - 5

 . 11/125، السمُت احلليب
 . 15/478، لوسياأل، ادلعاينروح : نظري - 6
يف  " قدمت على رسوؿ ا: وفيو يقوؿ، عن جده، عن أبيو، من حديث عروة بن زلمد بن عطية احلديث أخرجو احلاكم - 7

ىػل بقػي »: فقضػى مػن حػوائجهم مث قػاؿ أناس من بٍت سعد بن بكر وكنت أصغر القػـو فخلقػوين يف رحػاذلم مث أتػوا رسػوؿ ا
فلمػا ، فأتيتػو أجػب رسػوؿ ا: فػأتوين فقػالوا، فػأمرىم أف يبعثػوا إِل، نعػم غػالـ معنػا خلقنػاه يف رحالنػا: قػالوا« منكم من أحػد؟

وإف مػػاؿ ا تعػػاىل ، فػػإف اليػػد العليػػا ىػػي ادلنطيػػة وإف اليػػد السػػقلى ىػػي ادلنطػػاة، مػػا أغنػػاؾ ا فػػال تسػػأؿ النػػاس شػػيئا»: رآين قػػاؿ
 . 4/363، كتاب الرقاؽ،  حلاكماادلستدرؾ على الصحيحُت : نظر، يبلغتنا افكلمٍت رسوؿ : قاؿ« دلسئوؿ ومنطى
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 : 1وقاؿ األعشى 
 ُتصاف اجِلالَؿ وتُػْنِطي الَشعَتا * ِجياُدؾ خَُت جياِد ادلُلوؾ                        

وىي عند علماء  العربية مقبولة ، وعليو فمن حيث اللغة فالقراءة ذلا شواىد من الكالـ القصيح     
والظواىر الصوتية اليت انقردت هبا ، ووجهت ىي وما ؽلاثلها من القراءات من باب العادة الكالمية

واألمثلة كثَتة على القراءات اليت تدخل يف ": سلتار عمربعض القبائل العربية  يقوؿ الدكتور أٛتد 
ويستبعده القارئ دلخالقتو  -شلا يقبلو اللغوي دوف تردد-باب العادة الكالمية أو اخلاصة اللهجية 

 .2"رسم ادلصحف
يف كتب التقسَت  يرد بكثرةىذ النوع من القراءات أّف  من خالؿ تتبعي الذي يتضح ِلو        

وقد قرأ بو الصحابة رضي ا عنهم قبل ٚتع ادلصحف  ، القراءات وكتب اإلعراب القرآينومصادر 
ولعل كثرة ىذه القراءات ، خاصة يف القروف األوىل، مث بقيت روايتو ومساعو وتلقيو، يف عهد عثماف

ٔتا  ىي اليت أدت إىل اخلالؼ بُت قراء األمصار قبل اجلمع إذ مل يكن ىناؾ ضابط للقراءة فكل يقرأ
 فجمعها أىل التقسَت، مسع ودلا أحرؽ عثماف رضي ا عنو الصحف بقي تداوؿ ىذه القراءات

 تنإذ أغلب ىذه القراءات ٛتلت على وجو التقسَت  كما سبق وأف بيّ ، لتحديد ادلعٌتواستعانوا هبا 
 رمسا وادلردود.للمقابلة والتقريق بُت ادلقبوؿ ، الرسم اءعلم القراءات ذكر عند كما أنو يوجد ذلذه

 : أنواع القراءات حسب أوجو العربية -ثالثا
ْترا ال ساحل لو  عدُّ الذي يُ ، وقد نزؿ القرآف هبذا اللساف، من ادلعلـو أف لغة العرب ٛتالة أوجو      

شلا يغَت بناء الكلمة صوتيا وػلقظ لآلية ، أو تعدد حركة إعراهبا، من حيث تعدد ادلعٌت الواحد للكلمة
 عنو علماء العربية وىذا الذي عرّب ، 3إلعراب ختالؼ اللقظ أوبا، العاـ بناء على تعدد ادلعٌتمعناىا 

                                                           
وىو موجود يف ، كما ذكرتُ   "أنطى"ادلبدلة  "أعطى"على أنو شاىد يف لغة ، أثبت ادلقسروف وعلماء اللغة ىذا البيت لؤلعشى - 1

 . جيادؾ يف الصيف يف نعمة * تصاف اجلالؿ وتعطي الشعَتا، بصيغة أخرى توافق القصيح يقوؿ: ديوانو
   2/318، الطيػػػب اللغػػػوي، أبػػػو اإلبػػػداؿ، و 10/556، حيػػػاف أبػػػو، اػػػيط والبحػػػر، 5/529، عطيػػػة ابػػػن، الػػػوجيز اػػػرر: نظػػػري
  . 99ص ، 49البيت ، 12: قصيدة رقم، ديواف األعشى الكبَتو 
 . 23، 22ص ، سلتار عمرأٛتد ، البحث اللغوي عند العرب: ينظر - 2
  العامػل النحػػوي احلركػة اإلعرابيػة لتغػَّت وإظلػا كػػاف تغػَتُّ ، يتغػَّت  ويبقػػى ادلعػٌت العػاـ لآليػة ال، أحيانػا تتغػَت احلركػة اإلعرابيػة للكلمػة - 3

احلركػة اإلعرابيػة ومن األمثلػة القرآنيػة الػيت تعػددت فيهػا ، غلوز يف بعض األدوات واحلروؼ أف ٖتمل على معاف ضلوية متعددة حيث
 ﴾ِفي اْلَحجِّ  َفًَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَدالَ  ﴿: عند قولو تعاىل [. 198سورة البقرة يف اآلية  : ]ما ورد يف، ومل يتغَت معٌت اآلية

َوال ُفُسػوَؽ فَػال َرفَػَث »نػافع : وصلػد مػن رفػع ونصػب فقػد قػرأ، وصلد من رفع اجلميػع، حيث صلد من نصب الرفث والقسوؽ واجلداؿ
 =وال وال فسػوؽُ  فػال رفػثُ »ابػن كثػَت وأبػو عمػرو : وقرأ، وىي قراءة ابن عامر وعاصم وٛتزة والكسائي، بنصب اجلميع« َوال ِجداؿَ 
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ره بعضهم على أنو ادلقصود من السبعة األحرؼ ادلذكورة يف وفسّ ، بتعدد األوجو اإلعرابية للقراءات
 ذاوى 1و"منفاقرءوا ما تيسر ، إف ىذا القرآف أنزؿ على سبعة أحرؼ": وىو قولو، احلديث النبوي

يف  قَ وقد اعتربه الدكتور زلمود أٛتد الصغَت وفّ ، ذىب إليو ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآفالذي 
 .2الربط بُت مضموف احلديث وبُت الواقع اللغوي للعرب

  ادلتأمل لكالـ ابن قتيبة وىو يتحدث عن اختالؼ القراءات من حيث الوجوه اإلعرابيةإّف و     
أو ْتسب أوجو العربية اليت نزؿ هبا ، أنواع القراءات ْتسب سنن العرب يف الكالـ أنو يقصد يتضح لو

 وأنا أبُّت : 3" وقد تدبرت وجوه االختالؼ يف القراءات فوجدهتا سبعة أوجو": القرآف يقوؿ ابن قتيبة
 : 4على ما ذكره ابن قتيبة  كما يلي ااألوجو اعتماد

 غَّت بنائها ٔتا ال يزيلها عن صورهتا يف الكتاب وال يُ  االختالؼ يف إعراب الكلمة أو يف حركة -1
ِإالَّ  ُيَجاَزىَوَىْل  ﴿: تعاىل قولومع  5﴾ َوَىْل ُنَجاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ ﴿: ومن أمثلتو قولو تعاىل، معناىا
مع اختالؼ صيغة القعل ، حيث وردت بإعراب سلتلف يف كل من الكلمتُت الكقور ﴾ رُ اْلَكُفو 

 . 6صلازي وغلازىادلضارع 
ٔتا يغَت معناىا وال يزيلها عن صورهتا يف ، أف يكوف االختالؼ يف إعراب الكلمة وحركة بنائها -2

حيث تعددت احلركة اإلعرابية بُت  7﴾رَب ََّنا بَاِعْد بَ ْيَن َأْسَفارِنَا﴿ : قولو تعاىل ومن ىذا النوع، الكتاب

                                                                                                                                                                                     

 "ال"وقػرأ أبػو جعقػر بػن القعقػاع بػالرفع يف الثالثػة"  وىػذا االخػتالؼ نػاتج عػن عمػل ، بالرفع يف االثنُت ونصب اجلػداؿ« جداؿَ = 
وىػو  "ال: "كمػا أنػو نػاتج علػى أف بعػض العػرب غلعػل النكػرة مبػٍت مػع،  أهنػا تعمػل عمػل لػيس فيكػوف ذلػا اسػم وخػربإذ ، من عدمو

ومع ىذا التعدد اإلعرايب لآلية الواحدة بقي ادلعػٌت العػاـ لآليػة ، وعليو يكوف كلو يف موضع مبتدأ ويف احلج خربه، جائز عند العرب
 اجلداؿ يف احلج قػاؿ القػرطيب "ألف ادلقصػود النقػي العػاـ مػن الرفػث والقسػوؽ واجلػداؿيتضمن النهي عن الرفث وعن القسوؽ وعن 

حيػاف  ، أبػووالبحػر اػيط، 2/322، السػمُت احللػيب، الدر ادلصوف: نظر. يوليكوف الكالـ على نظاـ واحد يف عمـو ادلنقي كلو "
 . 2/408، قرطيب، الواجلامع ألحكاـ القرآف، 1/482، لوسياأل، وروح ادلعاين، 1/147، ابن األنباري، والبياف، 2/281
 . 6/184، صحيح البخاريينظر: ، باب أنزؿ القرآف على سبعة أحرؼ، عن عمر ابن اخلطاب، احلديث رواه البخاري - 1
 . 18ص زلمود أٛتد الصغَت، ، القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي: نظري - 2
 . 36 ص، ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآف: نظري - 3
مػن أجػل التبسػيط  ، وذلػكصػرؼ يف العبػارةوالتّ ، مػع شػيء مػن االختصػار يف األمثلػة ابن قتيبػة األوجو اليت ذكرىا ىذه ذكرت - 4

 . حسب ما يقتضو الوضع العاـ  للكالـ العريب، ٘تثل أنواع القراءات ادلذكورة وىذه األوجو
 17: اآلية، سبأ - 5
َوقَػَرأَ اْلَباُقوَف بِاْلَياِء َوفَػْتِح الزَاِي َوَرْفِع ،، َواْلِكَساِئيُّ َوَخَلٌف َويَػْعُقوُب َوَحْقٌص بِالنُّوِف َمَع َكْسِر الزَاِي اْلَكُقوَر بِالَنْصبِ فقد قَػَرأَ َٛتَْزُة  - 6

 . 2/350، ابن اجلزري، النشر: نظري. )اْلَكُقوُر(
 . 19: اآلية، سبأ -7
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شلا أدى إىل احتماؿ عدة ، يف قراءات متواترة وغَت متواترة وورد ذلك1بُت"، باعد، "ربنا: الكلمات
  معاين ذلذه اآلية.

وذلك مثل ،  معناىا وال يزيل صورهتأتا يغَّت ، أف يكوف االختالؼ يف حروؼ الكلمة دوف إعراهبا -3
 .2﴾ َىارُ نُػْنشِ ﴿ و ﴾ َواْنظُْر ِإىَل اْلِعظَاـِ َكْيَف نُػْنِشزَُىا﴿: قولو تعاىل

يف  معناه اخلاص بو ولكل  ، من النشز(ننشزىا)و، من النشر(ننشرىا): الكلمتُت ىو فالقرؽ بُت
  3العربية.

 ال إعرابا.، سلتلقتاف لقظا 4فهما قراءتافومن مثّ  
: كلمة  وذلك مثل، ٔتا يغَت صورهتا يف الكتاب وال يغَت معناىا، أف يكوف االختالؼ يف الكلمة -4

ِإْن َكاَنْت ِإالَّ َصْيَحًة َواِحَدًة فَِإَذا ُىْم ﴿ : من قولو عز وجل يف موضع صيحة واحدة 5" زقية واحدة"
 .6﴾َخاِمُدونَ 

                                                           

بكسػر العػُت « باعػد بػُت أسػقارنا»نػافع وعاصػم وٛتػزة والكسػائي قػرؤوا ف، سلتلقة للحركة اإلعرابية، أوجوورد يف ىذه اآلية ستة 1- 
بشػػد العػػُت وكسػػرىا علػػى معػػٌت الطلػػب أيضػػا « د بػػُت أسػػقارنابعِّػػ»ابػػن كثػػَت وأبػػو عمػػرو واحلسػػن ورلاىػػد : وقػػرأ، الطلػػب ٌتعلػػى معػػ

ويف كتاب الرماين أهنم قالوا ، قرب وطلبوا استبداؿ الذي ىو أدىن بالذي ىو خَتفهاتاف قراءتاف معناعلا األشر بأهنم ملوا النعمة بال
ابن السػميقع وسػقياف بػن حسػُت وسػعيد بػن أيب احلسػن أخػو احلسػن وابػن : وقرأ، لو كاف جٍت ٙتارنا أبعد لكاف أشهى وأكثر قيمة

وقرأ سعيد بن أيب احلسن من ىذه القرقػة ، أيضا« بُت» بقتح الباء وضم العُت ونصب« أسقارنا د بُتَ عُ بػَ »بالنصب « ناربَ »احلنقية 
بقتح العُت « دَ باعَ »بالرفع « ربّنا»ابن عباس وأبو رجاء واحلسن البصري وابن احلنقية أيضا : بالرفع وإضافتو إىل األسقار وقرأ« بُتُ »

واخػتالؼ ىػذه القػراءات وتعػددىا « بّعػد»بػالرفع « نػاربُّ »وقرأ ابن عباس وابن احلنقية أيضا وعمرو بن فائد وػلِت بن يعمػر ، والداؿ
 ومعربػواوىػذا نظػرا للمعػاين النحويػة الػيت ذكرىػا النحػاة ، فقد ذكر ادلقسروف معاين سلتلقة ذلػذه القػراءات، صاحبو اختالؼ يف ادلعٌت

ابػػػن ، واػػػرر الػػػوجيز، 2/1067، العبكػػري، والتبيػػاف يف إعػػػراب القػػػرآف، 9/175، السػػػمُت احللػػػيب، الػػػدر ادلصػػوف: نظػػػري. القػػرآف
 . 3/341، النحاس، وإعراب القرآف، 2/359، لقراء، اومعاين القرآف، 3/577، الزسلشري، والكشاؼ، 4/416، عطية

 . 259: آلية، البقرة - 2
اْلَمػْوِت وأَْنَشػره اللَػُو َأي َأحيػاه َنَشػر ادليػُت يَػْنُشػر ُنُشػوراً ِإذا َعػاَش بَػْعػَد : يُػَقػاؿُ ، ننشرىا  ٔتعػٌت ضلييهػا بعػد موهتػا ألهنػا مػن النشػر - 3

إْنشاُز ِعظَاـِ اْلَميِِّت َرفْػُعها ِإىل َمَواِضِعَها وتركيُب بَػْعُضَها ف، الرفعٔتعٌت ، أما ننشزىا فهي من نشز، وىو يـو القيامة، َوِمْنُو يَػْوـُ النُُّشور
وإبػػػراز . 1/174. لقػػراءا معػػاين القػػرآفو . 5/418، 5/206، ابػػن منظػػور، لسػػاف العػػرب: يف ، نشػػز"نشػػر: "نظػػري. َعلَػػى بَػْعػػضٍ 

 . 365ص ، شامة ، أيبادلعاين من حرز األماين
عاصم : وىي مروية عن ابن عباس من الصحابة وقرأ، بضم النوف األوىل وبالراء« شرىانْ نػُ »ابن كثَت ونافع وأبو عمرو : فقد قرأ - 4

ابػن ، والنشػر 1/174، القػراء، معاين القرآف: نظري. مروية عن زيد ابن ثابتوىي ، بالزاي« نشزىانُ ». وابن عامر وٛتزة والكسائي
ص ، شػػػامة أيب، وإبػػػراز ادلعػػػاين، 1/350، ابػػػن عطيػػػة، واػػػرر الػػػوجيز، 2/637، أبػػػو حيػػػاف، والبحػػػر اػػػيط، 2/231، اجلػػػزري
365 . 

 . 4/421، الشوكاين، وفتح القدير، 1/54، الطربي، جامع البياف: ظرين، وىي قراءة ابن مسعود رضي ا عنو - 5
 . 29: اآلية، يس - 6
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 .1والصيحة والزقية ذلما نقس ادلعٌت من حيث اللغة 
 ضلو قولو "طلع منضود " يف موضع، أف يكوف االختالؼ يف الكلمة ٔتا يزيل صورهتا ومعناىا -5

فنالحظ أف صورة اللقظ ومعناه سلتلف بُت كل من القراءة الثابتة  2﴾َوطَْلٍح َمْنُضودٍ ﴿ : قولو تعاىل
ألف الطلح ادلوز والطلع ىو بداية نشأة  3" طلح" والقراءة اليت انقرد هبا البعض " طلع"، عند اجلمهور

َأْطَلَعِت الَنْخَلُة فنقوؿ  سمى طلعاي َأَوُؿ َما ؼَلْرُُج ِمَن الَنْخَلِة يف َأْكَماِموِ و ، 4عرجوف التمر من النخلة
 سلتلقاف ٘تاما. 5فادلعنياف، َأْخَرَجْت طَْلَعَهاو 

يف  6"وجاءت سكرة احلق بادلوت": قراءة وذلك مثل، أف يكوف االختالؼ بالتقدًن والتأخَت -6
وىذا من قبيل ٖتقيق األغراض البيانية  7﴾َوَجاَءْت َسْكَرُة اْلَمْوِت بِاْلَحقِّ ﴿ : موضع قولو تعاىل

 كما ىو وارد  احلق ىو ادلوتو ، يكوف إال بعد سكرة فادلوت ال، والبالغية للتقدًن والتأخَت يف العربية
سكرة احلق : ا عنهما يوقرأ أبو بكر وابن مسعود رض" : وموجها القراءةموضحا  قاؿ الزسلشري

 لو والداللة على أهنا السكرة اليت كتبت على اإلنساف وأوجبتبادلوت على إضافة السكرة إىل احلق 
فكأهنا جاءت ، أو ألّف ادلوت يعقبها، ألهنا سبب زىوؽ الروح لشدهتا، والباء للتعدية، وأهنا حكمة

 .8"بو
َوَما َعِمَلْتُو أَْيِديِهْم ﴿، 9"وما عملت أيديهم": أف يكوف االختالؼ بالزيادة والنقصاف وذلك مثل -7

   على رسولو، كل ىذه احلروؼ من كالـ ا تعاىل نزؿ بو الروح األمُتو  10﴾ َأَفًَل َيْشُكُرونَ 

                                                           
 . 14/357، ابن منظور، لساف العرب: يف "زقا" نظري، والزقية الصيحة، ألف زقا يزقوا ٔتعٌت صاح  - 1
 . 29: اآلية، الواقعة - 2
. 5/244، ابن عطيػة، ارر الوجيز: نظري. وقد قرأىا على ادلنرب أماـ الصحابة، وىي قراءة علي بن أيب طالب رضي ا عنو - 3

 . 4/461، الزسلشري، والكشاؼ، 10/81، أبو حياف، والبحر ايط
 [10: ؽ ]" َوالَنْخَل بَاِسَقاٍت ذَلَا طَْلٌع َنِضيٌد": ومنو قولو تعاىل - 4
 . 8/238، طلع، ولساف العرب. 4/590، 10/81حياف،  أبو، البحر ايط: نظر ىذه ادلعاين يفي - 5
، واػػرر الػػوجيز، ابػػن عطيػػة 22/346، الطػػربي، جػػامع البيػػاف: نظػػري. رضػػي ا عنهمػػا وقػػد قػػرأ هبػػا أبػػو بكػػر وابػػن مسػػعود - 6
5/161 . 
 . 19: اآلية، ؽ - 7
 . 4/386، الزسلشري، الكشاؼ - 8
فهي يف ، "عملتو": التاء أيوأثبتت بعض ادلصاحف اذلاء بعد ، "عملت": أي، كتبت يف بعض ادلصاحف بالتاء من غَت ىاء  - 9

: نظػري. وقرأىا الباقوف باذلػاء، وعاصم وىم من قراء الكوفة بغَت ىاء، مصاحف أىل الكوفة بغَت ىاء ولذلك قرأىا ٛتزة والكسائي
 . 2/253ابن اجلزري ، والنشر، 263 ص، الداين، يف معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار ادلقنع

 . 25: اآلية، يس  - 10
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: من تيسَته أف أمره أف يقرئ كل قـو بلغتهم وما جرت عليو عاداهتم فاذلذِل يقرأ عىت حُت وىو يريد
 2...والتميمي يهمز والقرشي ال يهمز" 1﴾ َحىَت ِحُتٍ ﴿

من جهة تركيب ، ة عن أنواع وصور التلقظ بالكالـ العريبكانت ىذه الوجوه ادلختلقة معربّ من مث  و      
فمثلت لنا أنواع ، من الناحية الصوتية أدائهاوكذا صور ، ومن جهة تعدد إعراهباأ، الكلمات العربية

 القراءات باعتبار وجوه العربية ادلتعددة.
ف  امالحظت، ِل بعد عرض أنواع القراءات القرآنية من حيث الرسم أو السند أو العربية تواتضح     
 أثبتهماوىا أنا ، حديثهم عن أنواع القراءات أثناءقراءيت لكالـ العلماء  بعدحصيلة ما استنتجتو  اكانت

 : يف اآليت
مادة لغوية ، للقراءات ذه الوجوه ادلختلقة وادلتعددةى عٚت عند، اءالقرّ  واىتماـ حرص أوجدلقد -

من  لعددأىل التقسَت وعلماء العربية يف اإلعراب والتوجيو النحوي  ااستقاد منه عربية اً اعتربت نصوص
لنصوص  تشعبالو  التعدد ومع ىذا، شكل معناىا وغمض إعراهباتُ اليت اسْ  تلك اصةخ، اآليات

 اومدى موافقته وفصاحتها صحتهامن حيث  اوترتيبه افقد استطاعوا ٚتعه واختالفها القراءات
 .الصحيحة القرآنية  لقراءةا لقواعد

إذ اختلف أو ، النطق هبا يف العربيةصورة و  -أي صورهتا الكتابية-رسم الكلمة   صورة أالحظ أفّ  -
ػلقظ للنص القرآين قدسيتو وإعجازه   وىذا، لداللة النص حسب سياقواٖتد يعطي ادلعاين ادلتقاربة 

 ادليت بعث ووالرسم متحد وادلعٌت واحد وى، فالنطق سلتلف، (ننشرىا)و (ننشزىا): ىو يف كما
وىذا من بديع ، ا رمسا ونطقا ومع ذلك مل يتغَت ادلعٌتتفقد اختلق (صيحة)و (زقية): يفوكذلك 

 إعجاز كتاب ا الذي تعجز ادلخلوقات عن أف تأيت ولو بأقصر آية منو.
وبعدما رأينا ، قبوؿ القراءات واعتمادىا أو رفضهاوبعد معرفتنا لشروط القراء وقواعدىم يف 

عرؼ نالبد أف  فكا،  حرصهم الكبَت يف رعاية ىذه القراءات من حيث نقلها أو تدوينها وروايتها
مواقف النحاة العرب يف توجيههم ذلا أو االعتماد عليها يف تقسَت الظواىر اإلعرابية وتأصيل القواعد 

  بحث ادلواِل. وىو ما سنعرفو يف ادل، النحوية
 

            
                                                           

 . 43: الذاريات. 178، 174: الصافات. 54، 25: منوفؤ ادل، 35: يوسف: ىيالكرًن  القرآفمن ت يف ستة مواضع دور  - 1
43 . 

 .وما بعدىا 36ص ، ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآف: نظري - 2



 

 
56 

 توجيها وإعرابا القرآنية مواقف النحاة من القراءات: المبحث الثالث            
القرآف  والنحو ومعرب ، حرص علماءُ نظرا ألعلية ادلعٌت النحوي لنصوص القرآف بقراءاتو ادلختلقة       

وذلك من أجل إعراهبا واستنباط دالالهتا ، القرآنيةع الوجوه ادلختلقة اليت وردت هبا القراءات بّ تَ على تػَ 
فنجد منهم ادلؤيد للقراءة وادلدافع ، مث تباينت مواققهم أثناء اإلعراب والتوجيو، ضلويا وصرفيا ودالليا

منهم ، كما صلد ادلدلل على وجهها النحوي باحلجج والرباىُت النحوية الثابتة عن العربو  عنها
ولذلك سأتناوؿ يف ىذا ادلبحث معٌت التوجيو ، لغتها وادلعّقب عن فصاحتها وادلنتقد  لنّصها ادلعارض

كيف تباينت مواقف مّث أوّضح  ، النحوي للقراءات وأذكر الدوافع اليت أسهمت يف نشأة علم التوجيو
 رائهم حوؿ القراءات القرآنية إعرابا وتوجيها.آالنحاة وتعددت 

 : دالالت والمفاىيمالتوجيو النحوي وتوجيو القراءات ال -أوال
 1و" ويطلق يف العربيةوجَ ن القعل الثالثي ادلضاعف العُت "التوجيو يف العربية مصدر مأخوذ م      

قاؿ ابن ، هلوجا عندمأرشدتو وبّينُت لو الطريق ا، أي: وَجهُت فالن تقوؿ، على معٌت البياف واإلرشاد
َخرََج اْلَقْوـُ فَوَجُهوا لِلَناِس الطريَق تَػْوِجيًها ِإَذا َوِطُئوه وَسَلكوه َحىَت اْسَتَباَف أَثَػُر الطَرِيِق : يُػَقاؿُ ": منظور

فيقاؿ ػلمل الكالـ على ىذا ، الذي ػلمل عليو، .ويأيت ٔتعٌت جهة الكالـ يف ادلعٌت2ِلَمْن َيْسُلُكُو"
َها": قاؿ القيومي، معناه: وتوجيهو كذا أي، الوجو ولعل  .3"َوذِلََذا اْلَقْوِؿ َوْجٌو َأْي َمْأَخٌذ َوِجَهٌة ُأِخَذ ِمنػْ

 وذلك ألف ادلعاين النحوية كثَتة ومتعددة، أقرب ادلعاين اللغوية للداللة االصطالحية األخَت ىذا ادلعٌت
 ادلقصودفيلجأ ادلقسر للكالـ إىل معرفة الوجو ، وقد غلتمع يف القوؿ الواحد أو النص أكثر من معٌت

واليت تعرؼ عن طريق دراسة ادلستويات ، ادلختلقة4الذي أراده صاحب النص عن طريق ادلعاين الداللية
 اللغوية.

                                                           
اللغػػػة وتػػػاج ، 4/66، ابػػػن فػػػارس، ومعجػػػم مقػػػاييس اللغػػػة، 31/333، ابػػػن منظػػػور، لسػػػاف العػػػرب: يف "وّجػػػو"مػػػادة : نظػػػري - 1

 . 3/3233، القَتوزآبادي، والقاموس ايط، 2/427، القيومي، وادلصباح ادلنَت، 4/2232، اجلوىري، وصحاح العربية
 . 31/36، ابن منظور، لساف العرب - 2
 . 2/427، القيومي، ادلصباح ادلنَت - 3
 : ألف داللة الكلم يف اللغة العربية تأيت على أربعة أنواع حسب ادلستويات اللغوية األربعة وىي وىذا - 4
أو التنغػيم فػإف االسػتقهاـ لػػو ، أو طريقػة أدائػو صػوتيا عػػن طريػق النػرب، ويقصػد هبػا ادلناسػبة بػػُت الصػوت ومعنػاه: الداللػة الصػوتية -

                                                                          . طريقتو والتعجب لو، طريقتو الصوتية والتقرير لو طريقتو
فػػإف داللتػػو ، فمػػا ىػػو علػػى وزف فعػػل لػػو معػػٌت مثػػل كتػػب، ويقصػػد هبػػا تغػػَت ادلعػػٌت بتغػػَت الصػػيغة الصػػرفية للقػػظ: الداللػػة الصػػرفية -

والثالػث ، والثاين اسػم للقاعػل، فاألوؿ يدؿ على ادلاضي"، اكتب"أو على وزف افعل "، كاتب"ٗتتلف إذا جئنا بو على وزف فاعل 
 =       : علز، علّاز، ضلر، ضّلار، . . .وإذا كانت على وزف فّعاؿ دلت على ادلبالغة يف فعل الشيء مثل، يدؿ على الطلب واألمر
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الوقوؼ أماـ  "، فإَف ذلك يُػْلزِمنالتوجيولػػ: "ا االصطالحية ادلعٌت والداللة معرفة إذا أردنا اأمّ       
التوجيو ": األوؿفأما ، "توجيو القراءات"و"، التوجيو النحوي": مركبُت اثنُت ذلذا ادلصطلح علا

العملية اليت يقـو هبا النحاة من أجل بياف حالة  يطلق علىمركب إضايف  " فادلقصود بوالنحوي
وما ، ر فيو من أوجووما يؤثّ ، وما يتعلق هبذا احلكم، أو احلكم الصريف، أو احلكم النحوي، اإلعراب

 .1احتجاج و استدالؿ أويلـز ذلك من تقرير وتقسَت أو تعليل أ
ذلذا ادلعٌت عن طريق  لَ مث علَ ، معُّت  يفإذا قاـ النحوي بصرؼ الكالـ وٛتلو على معٌت ضلو      

مسينا  إبطاؿ رأيو أو نقيو كلّية حاوؿ ولو يف الرأي، أ وناقش أدلة ادلخالف، 2التأويل أو االستدالؿ
 ذلك توجيها ضلويا.

و اآلية القرآنية على ما عندما وجّ ، ٔتا ذكره ابن األنباري يف اإلنصاؼ وؽلكن أف ؽلثل ذلذا التوجيو     
: " وأما البصريوف فاحتجوا بأف قالوا: فقاؿ، من جواز تقدًن خرب ليس عليها النحاة البصريوفاختاره 

                                                                                                                                                                                     

فقػد يتغػَت معػٌت اللقػظ ، ـ اجلملػة يف العربيػةشلا يستدعيو نظػا، ويقصد هبا داللة اللقظ داخل الًتكيب اللغوي: الداللة النحوية -= 
فزيػد دؿ يف "، زيػد قػائم: "عػن داللتػو يف اجلملػة القعليػة فقولنػا ٗتتلػف فداللػة االسػم يف اجلملػة االمسيػة، لتغَت ظلػط الًتكيػب اللغػوي

وعلى ادلقعولية "، كتب زيدٌ   : "ولنابينما يدؿ على القاعلية يف ق، ألف اجلملة امسية وبو بدأنا الكالـ، ىذه اجلملة على معٌت االبتداء
 : "وجدت زيدا ينتظر يف اجلامعة". يف قولنا

يف االسػػتعماؿ اليػػومي  ولػػذلك نػػرى لػػو عػػدة معػػاين، ىػػي داللػػة اللقػػظ يف االسػػتعماؿ االجتمػػاعي: واالجتماعيػػة الداللػة ادلعجميػػة -
فيعرفنا بادلًتادؼ والتضاد ، ألي لغة ادلتعاقبة راحل التارؼليةوىذا ما يقـو بو ادلعجم حيث يتتبع معاين األلقاظ ويرصد تطورىا عرب ادل

، فقػػد يكػػوف دوف العػػودة إىل ادلعجػم يف الغالػػب نعػػرؼ معناىػا وادلشػًتؾ اللقظػػي وغػَت ذلػػك مػػن العالقػات الدالليػػة لؤللقػػاظ الػيت ال
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 

النوع مػن الداللػة أيضػا باأللقػاظ العربيػة الػيت أكسػبها اإلسػالـ معػٌت جديػدا مثػل: لقػظ الصػالة ٔتعػٌت الػدعاء، مث بتغػَت  التمثيل ذلذا
أٛتػػد ، وعلػػم الداللػػة، 24ص ، داللػػة األلقػػاظ إبػػراىيم أنػػيس: نظػػر أنػػواع الداللػػة يفاألحػػواؿ أطلػػق علػػى العبػػادة ادلعروفػػة وىكػػذا. ي

 . 31 ، صسلتار عمر
 صليػب مسػَت، زلمػد ومعجػم ادلصػطلحات النحويػة والصػرفية، 213ص ، األصػوؿ ٘تػاـ حسػاف: معٌت التوجيو النحوي نظر يفي - 1

إعػػداد ، كليػػة دار العلػػـو ّتامعػػة القػػاىرة،  رسػػالة ماجسػػتَت يف النحػػو العػػريب، وقواعػػد التوجيػػو عنػػد ابػػن األنبػػاري، 217ص، اللبػػدي
 . 22ص ، ـ2007، السنة اجلامعية، زلمد عبد العزيز عبد الداًن: إشراؼ الدكتور، أٛتد نزاؿ غازي الشمري: الطالب

ويسػػميو ، إىل دليلػػو ادلعتمػػد، وذلػػك بتوجيػػو الػػنص ضلويػػا، توجيػػو اسػػتدالِل: إىل قسػػمُت، م ٘تػػاـ حسػػاف التوجيػػو النحػػوييقّسػػ - 2
 للكػالـ وجهػا النحػويُّ  ردَ  افػإذ، وذلػك عنػدما يكػوف للػنص أكثػر مػن معػٌت، وتوجيػو تػأويلي، قياسي  وىػو كػل مالػو قاعػدة تضػبطو

 ٘تػاـ حسػاف، األصػوؿ: نظػر. يقيل توجيو ضلوي تػأويلي مقتضاهج ادلعٌت النحوي  على وخرّ ، عليو عقال دللّ و لو،  وقبل وجها سلالقا
 . 212ص 
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هُ ﴿ : الدليل على جواز تقدًن خربىا عليها قولو تعاىل َوْجُو  1﴾ْم َأال يَ ْوَم يَْأتِيِهْم لَْيَس َمْصُروفًا َعن ْ
﴿ يَػْوـَ يَْأتِيِهْم ﴾  يتعلق : فإف قولو، الدليل من ىذه اآلية أنو قَدـ معموؿ خرب ليس على ليس

ولو مل غلز تقدًن خرب ليس على ليس وإال دلا جاز تقدًن معموؿ ، مو على ليسوقد قدّ ، ٔتصروؼ
مث أخذ ، ذكر احلكم النحوي وفنالحظ أنّ 2".ألف ادلعموؿ ال يقع إال حيث يقع العامل; خربىا عليها

 من حيث التقدير. 3أتى يف مواضع متعددة كثَت، كما أنّو  ذا التوجيو يف كالموى لُ ثْ يوجهو ومِ 
إال ، القراءات مصادريف  ىذا ادلركب على الرغم من تداوؿف "توجيو القراءات"وىو : وأما الثاين   

إىل أهنم استغنوا عن تعريقو ٔتا ، ولعل ذلك يعود، أهنا مل تعطنا تعريقا جامعا مانعا ذلذا ادلركب اللغوي
"الكشف عن وجوه القراءات : واليت منها، اليت تكشف عن مادتو وغايتو 4ورد يف عناوين مصنقاهتم

واتسب يف تبيُت وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ، دلكي بن أيب طالب القيسي"، السبع وعللها
"فن : وؼ يف الدراسات احلديثة أنَ رّ ولذلك عُ ، لة معٌت التوجيووىذه الكتب توحي بدال، البن جٍت

 .5ها وبياهنا واإليضاح عنها"جِ جَ يعٌت بالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحُ 
وداللتو ومقهومو ما اصطلح عليو القدامى، وذلك عندما  القراءات يرادؼ يف معناه وعليو فتوجيو     

أطلقوا مصطلحات عرفنا أهنم ال يقصدوف هبا إال معٌت التوجيو، وىذا بعد التأمل يف إطالقاهتا ومنها: 
وٗتريج القراءات ، وإيضاح القراءات، القراءات ووجوه، ومعاين القراءات، االحتجاج للقراءات
، حيث يقصد هبا 6اصطالحات ذلا نقس ادلعٌت وتعد مًتادفة يف باهباوكلها ، واالنتصار للقراءات

 الكشف عن ادلعاين النحوية والصرفية للقراءات القرآنية.
وأخلص من خالؿ عرضي للمقاىيم ادلتعلقة بالتوجيو النحوي للقراءات ألبرز مالحظتُت اثنتُت     

 علا: 

                                                           
 . 6: اآلية، ىود - 1
 . 3/313، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 2
 230، 313، 326، 3/333، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 3
 . 22ص ، أٛتد سعد زلمد، التوجيو البالغي للقراءات القرآنيةينظر:  - 4
 . 21ص ، يف دراستو التوجيو البالغي للقراءات القرآنية وىذا التعريف ذكره أٛتد سعد زلمد - 5
أطروحػة دكتػواره يف ، للقػراء السػبعةمن خػالؿ كتابػو احلجػة ، عند أيب علي القارسي، منهج االحتجاج للقراءات القرآنية: نظري - 6

 جامعػة باتنػة، كليػة العلػـو اإلسػالمية،  نصػور كػايف: مإشػراؼ األسػتاذ الػدكتور، الطالػب عبػد الرٛتػاف معاشػي إعػداد، علم القراءات
فيصػل : إعػداد، رسػالة دكتػوراه، منهج اإلماـ ابن عطية األندلسي يف عػرض القػراءات وأثػر ذلػك يف تقسػَته، و 361ـ ص 2032

. ىػ3221، ادلملكة العربية السعودية، جامعة أـ القرى، زلمد ولد سيدي ولد حبيبالدكتور، إشراؼ ، بن ٚتيل بن حسن عزاوي
 . 66ص 
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ضلوي تصرؼ إليو القراءة يتناسب مع حركة  أف التوجيو النحوي للقراءات ىو زلاولة إغلاد معٌت-
 إعراهبا.

أف النصوص العربية وحدىا ىي اليت ٘تُّكننا من معرفة وجو القراءة الصحيح أو الشاذ، وكأّف عملية  -
التوجيو النحوي للقراءات ىي بياف تاـ دلطابقة القراءة القرآنية للكالـ العريب القصيح من خالؿ 

 دلقبولة احتجاجا شعرا أو نثرا.مقابلتها للنصوص العربية ا
 وعًلقتو بالنحو العربي:  أىمية توجيو القراءات -ثانيا 

علماء العربية بتوجيو القراءات، وانشغلوا بذلك انشغاال كبَتا، وظهر لنا ىذا يف مصنقاهتم اىتم      
بو يف االستدالؿ على  وكتبهم، فراحوا يبحثوف عن معٌت كل وجو للقراءات القرآنية، حىت يسًتشدو

معاين كتاب ا عز وجل، فعند مطالعيت لكتب القراءات وجدت أقواؿ العلماء تصف توجيو 
 راءة وبو تدفع الشبو عن القراءات القراءات أنو علم جليل القدر، وكثَت القائدة فبو يُعرؼ وجو الق

: 1دثا عّما غلب أف يعرفو القارئوقد تواترت أقواذلم يف ىذا ادلعٌت، ومنها ما قالو ابن اجلزري متح
وأف ػلصل جانبا من النحو ، ويعلم من األصوؿ قدر ما يدفع بو شبهة من يطعن يف بعض القراءات"

 .2"وىذا من أىم ما ػلتاج إليو، و ما يقع لو من القراءاتوجّ والصرؼ ْتيث إنو يُ 
علم التوجيو، ويعرؼ عن  ويشَت اإلماـ أبو احلسن احلصري إىل التزود بعلم النحو من أجل ٖتصيل

 : 3طريق  العربية وجوه القراءات ادلنقولة إلينا بقولو
 وباعهم يف النحو أقصر من شرب *لقد يدعي علم القراءات معشر          
 رأيت طويل الباع يقصر عن فًت *فإف قيل ما إعراب ىذا ووجهو؟         

َوُىَو َفني َجِليٌل َوِبِو تُػْعَرُؼ ويعتربه الزركشي من القنوف اجلليلة اليت هبا تعرؼ جزالة األلقاظ فقاؿ: " 
 .4"َجاَلَلُة اْلَمَعاين َوَجزَالَتُػَها َوَقِد اْعتَػٌَت اأْلَِئَمُة ِبِو َوأَفػَْرُدوا ِفيِو ُكتًُبا

لنحو العريب يستدلوف على قواعدىم النحويو ٔتا وتتضح لنا أعلية توجيو القراءات عندما صلد علماء ا
. واىتمامهم بالتأليف يف توجيو 5يرد يف أوجو القراءات القرآنية ادلتغايرة يف الًتكيب أو اإلعراب

                                                           
حلقظػو أو حسػن صػوتو ، حسػنة القػرآف قػراءة أال الذي يقػر ، وأصوذلا ادلقود بالقارئ ىنا ىو العامل بالقراءات الضابط لقواعدىا - 1

 . اليـو من إطالؽ لقظ القارئ أو أدائو كما ىو شائع
 . 7ص، ابن اجلزري، منجد ادلقرئُت - 2
 . 552، 551، أبو شامة، وإبراز ادلعاين. 7ص، منجد ادلقرئُت ابن اجلزري: األبيات يف: نظري - 3
 . 3/177، الزركشي، الربىاف: ظرين - 4
 لػػوُ نقْ  ، ومنهػػاابػػن األنبػػاري يف اإلنصػػاؼ أوردىػػاوقػػد ، ادلتعػػددةومنهػػا اسػػتدالؿ ضلػػاة الكوفػػة والبصػػرة بأوجػػو القػػراءات القرآنيػػة  - 5

=    الػػػدليل علػػػى صػػػحة اإلعمػػػاؿ قولػػػو : أمػػػا البصػػػريوف فػػػاحتجوا بػػػأف قػػػالوا: "ة فقػػػاؿقػػػمػػػن إعمػػػاؿ إف ادلخق، ضلػػػاة البصػػػرة احتجػػػاج
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القراءات فوضعوا فيو مصنقات وموسوعات بّينوا لنا من خالذلا أوجو العربية ادلتعددة يف قراءات القرآف 
 موسوعات للشواىد النحوية واإلعرابية. 1صادرالكرًن، كما ُعّدت ىذه ادل

ومن مث كانت القراءات ميدانا عمليا ونصا لغويا بذؿ فيو النحاة جهدا معتربا ألجل خدمة    
، فعّللوا ما غلب تعليلو، ووّضحوا وبّينوا ما غلب توضيحو، معتمدين على 2القراءات القرآنية وتوجيهها

الكالمية من الشعر العريب القصيح، فرّدوا بذلك كل طعن ألي قواعد علم اللغة والنحو، والشواىد 
قراءة من أي كاف، وحىت نؤكد ىذا ادلعٌت نرى ما يقولو أبو حياف دفاعا عن ٛتزة القارئ، وعن وجو 

ِه َويَػُردُّ ِعْنِدي َىذِ : َوأََما قَػْوُؿ اْبِن َعِطَيةَ  قراءتو األرحاـِ بالكسر، رادًّا بذلك عن ابن عطية فقاؿ: "
َفَجَساَرٌة قَِبيَحٌة ِمْنُو اَل تَِليُق ِْتَالِِو َواَل ِبَطَهاَرِة ِلَسانِِو. ِإْذ َعَمَد ِإىَل ِقرَاَءٍة ، اْلِقرَاَءَة ِمَن اْلَمْعٌَت َوْجَهافِ 

َتَصَلْت بَِأَكاِبِر قُػرَاِء الَصَحابَِة اَلِذيَن َوا، ُمتَػَواتَِرٍة َعْن َرُسوِؿ الَلِو َصَلى الَلُو َعَلْيِو َوَسَلَم قَػرَأَ هِبَا َسَلُف اأْلَُمةِ 
َوأَقػْرَأِ ، ِبَغَْتِ َواِسطٍَة ُعْثَماُف َوَعِليي َواْبُن َمْسُعوٍد وزيد بن ثابتتَػَلَقُوا اْلُقْرآَف ِمْن يف َرُسوِؿ الَلِو 

َوَجَساَرتُُو َىِذِه اَل تليق إال بادلعتزلة  ، ُو يف ِذْىِنوِ الَصَحابَِة ُأيَبِّ ْبِن َكْعٍب َعَمَد ِإىَل َردَِّىا ِبَشْيٍء َخَطَر لَ 
َأَخَذ اْلُقْرآَف َعْن : وٛتزة َرِضَي الَلُو َعْنوُ ، فَِإنَُو َكِثَتًا َما َيْطَعُن يف نَػْقِل اْلُقرَاِء َوِقرَاَءهِتِمْ ، كالزسلشري

وجعقر ْبِن زُلََمٍد ، الرٛتن بن أيب ليلى وزلمد بن عبد، وٛتداف بن أعُت، ُسَلْيَماَف ْبِن مهراف األعمش
 .3"وملَْ يَػْقرَْأ َٛتْزَُة َحْرفًا ِمْن ِكَتاِب الَلِو ِإاَل بِأَثَرٍ ، الَصاِدؽِ 

وىذا الرّد من أيب حياف مل يكن من فراغ أو ٖتمس أو عاطقة، وإظلا كاف بعد بياف شاؼ لتوجيو       
وقد اجًتأ بعض النحاة اف معاشي: "قراءة ٛتزة وأهنّا موافقة للساف العريب، يقوؿ  الدكتور عبد الرٛت

قررة يف اللغة أو النحو وادلقسرين على تضعيف طائقة من القراءات ادلتواترة، اليت خالقت أصوذلم ادل
والصرؼ، كما اجًتؤوا على رميها بالتخطئة، أو اخلروج عن سنن العربية، شلا جعل فريق من النحاة 
يُردُّوف عليهم، ويثبتوف خطأ ىذا ادلنهج يف التسرع إىل تضعيف قراءات تشتمل على شروط القراءة 

قَظت ذلذه القراءات ىيبتها، واستنادىا إىل ادلتواترة، ويف ىذا اإلثبات والرد على ادلتسرعُت زلمدة حَ 
وجو صحيح، فاحلكم على رفض ما تواتر ْتجة واىية ليس باألمر السهل، وبذلك أصبح علم توجيو 
                                                                                                                                                                                     

وروى ، وىي قراءة نافع وابن كثَت، يف قراءة من قرأ بالتخقيف [333: اآلية: ىود]. "َوِإْف ُكالًّ َلَما لَيَوفِّينَػُهْم َربَُّك أَْعَماذَلُْم": تعاىل=
 . 3/337، ابن األنباري، اإلنصاؼ: ظر. ينأبو بكر عن عاصم بتخقيف "إف" وتشديد "دلا"

ثػاره يف وآ، بػُت أئمػة التقسػَت والعربيػة، ومكانتػو، حياتػو، أبػو علػي القارسػي: نظػري، دلعرفة ادلصنقات ادلؤلقة يف توجيو القػراءات - 1
 ص، عبػد الرٛتػاف معاشػي، عنػد أيب علػي القارسػي، ومػنهج االحتجػاج للقػراءات القرآنيػة، وما بعػدىا 336ص ، القراءات والنحو

 3/26، دراسة حاـز سعيد حيدر على شرح اذلداية للمهدويو . 370
 . 363ص ، عبد الرٛتاف معاشي، عند أيب علي القارسي، منهج االحتجاج للقراءات القرآنية: نظري - 2
 . 1/300، أبو حياف، البحر ايط: نظري - 3
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القراءات علما أصيال يردُّ على الطاعنُت، وغليب عن تعليلها، الذي يبُت وجهها يف ادلعٌت أو 
 .1الصناعة"

التوجيو تَػَتجَسد يف الدفاع عن القراءات، وتوضيح معانيها ومعرفة وعليو فاألعلية الكربى لعلم       
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 

ؿ إعراب وتوجيو القراءات القرآنية ومن أبرز ىؤالء القارسي يف احلجة، وابن األنباري النحوية من خال
 يف البياف.

 دوافع وأسباب توجيو القراءات: -ثالثا
يف نشأة علم التوجيو ؽلكن ذكرىا  ةوامل وأسباب اجتمعت وكانت دوافع رئيسيتضافرت عدة ع     

 : 2فيما يأيت
 : الدفاع عن القراءات -1

ادلتمثل يف وجوه القراءات القرآنية ، 3على الدفاع عن الوحي ادلنزؿ القراء وعلماء العربية حرص   
بعض  طعنُ  ، ىوتوجيو القراءاتلوشلا زاد  ىؤالء حرصا ، وذلك ببياف صحتها وموافقتها للساف العريب

أىل الزندقة واإلحلاد إىل ٗتطئة آيات  وادعاء بعض4النحاة  يف قراءات متواترة ثابتة مقطوع بصحتها
 وينسبوف لعثماف رضي ا عنو حديثًا موضوعًا مل يصح عنو وىو: "إف يف القرآف، من جهة الَنحو

 إىل االعتناء العربيةعمد كثَت من القراء وعلماء ، ذلذا السبب فقد 5".ستقيمو العرب بألسنتها حلناً 
وبياف صحتها ولعل من أبرز ىؤالء ما  تءااالدفاع عن القر صرفوا كل ما يف وسعهم ألجل و بالتوجيو 

صنعو ابن قتيبة يف تأويل مشكل القرآف حيث صرح يف مقدمة كتابو أنو وضعو بسبب الدفاع عنو 
َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاَء ": واتبعوا، ولغوا فيو وىجروا، وقد اعًتض كتاب ا بالطعن ملحدوف" : فيقوؿ

َنِة َوا   فحرفوا الكالـ عن مواضعو; ونظر مدخوؿ، وأبصار عليلة، بأفهاـ كليلة "ْبِتَغاَء تَْأِويِلِو اْلِقتػْ
واالختالؼ. وأدلوا ، وفساد النظم، واالستحالة يف اللحن، وعدلوه عن سبلو مث قضوا عليو بالتناقض

                                                           
 . 364ص ، عبد الرٛتاف معاشي، منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند أيب علي القارسي: نظري - 1
ومنهػا مػا اسػتنتجتو مػن خػالؿ دراسػيت لكػالـ ، ىذه الدوافع منها ما خلصتو من بعض الدراسات الػيت سػبقتٍت يف علػم التوجيػو - 2

ومػن الدراسػات الػيت أشػارت إىل الػدوافع دراسػة عبػد الرٛتػاف . فحاولت ٚتعها وترتيبها هبػذه الصػورة، النحاة وادلعربُت للقرآف الكرًن
 . وقد سبقت اإلشارة إليهما. أٛتد سعد زلمد، ودراسة، معاشي

 . 365ص ، يعبد الرٛتاف معاش، منهج االحتجاج للقراءات القرآنية عند أيب علي القارسي: نظري - 3
 . 203. 374. 346ص ، شعباف صالح، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت هناية القرف الرابع اذلجري: نظري - 4
 . 13، 3/27، لوسيومقدمة تقسَت األ. 3/164، الزرقاين، مناىل العرفاف: نظري - 5
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وقدحت ، القلوبواعًتضت بالشبو يف ، يف ذلك بعلل رٔتا أمالت الضعيف الغمرة واحلَدَث الِغرَ 
والرباىُت ، وأرمي من ورائو باحلجج النَّتة، عن كتاب ا انصحبالشكوؾ يف الصدور ...فأحببت أف 

 .1"فألقُت ىذا الكتاب جامًعا لتأويل مشكل القرآف، وأكشف للناس ما يلبسوف، البينة
يجة امتزاج الثقافات ويبدوا ِل من خالؿ كالـ ابن قتيبة ادلتقدـ أَف الطعن يف القرآف ظهر نت     

واختالط العرب بغَتىم، فتأثّر البعض بالعلـو العقلية اليت ُٕتّرد اإلنساف من تقديس ادلعنوي، كالقرآف 
فهو بالنسبة إليهم نص ػلتكم للقواعد العقلية كغَته من النصوص األخرى، إضافة إىل  ظهور حركة 

سلمُت يف كتاهبم ادلقدس ويف إعجازه وبيانو اليت  كاف من أبرز أىدفها وغايتها تشكيك ادل 2الزندقة
ولغتو وإعرابو، كما يُظهر لنا كالمو أف الطعن يف القرآف ويف وجوه قراءتو ادلتعددة كاف من الدوافع 

وجوه الالرئيسة لتأليف كتاب تأويل مشكل القرآف الذي يعد من أىم ادلصادر القرآنية للكشف عن 
 اإلعرابية للقرآف الكرًن. 

 : اإلعجاز القرآني بيان -2
، من أىم دوافع التوجيو، فعندما نقرأ النص 3كاف احلرص على بياف وجوه إعجاز القرآف ادلختلقة    

القرآين بوجوه سلتلقة، لآلية الواحدة باللغة الواحدة، ومع ذلك ال صلد تعارضا بُت ادلعاين يف اختالؼ 
ا من وجوه إعجاز القرآف الكرًن، والبحث عن األوجو، فكلها تؤدي غرضا دالليا أو بيانيا واحدا، وىذ

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 

وغَتىا من األساليب العربية اليت حّللها علماء  4بار واالستقهاـ ..،لتأخَت، واإلخوالتنكَت، والتقدًن وا
 البالغة، واستنبطوا منها صورا تدؿ على اإلعجاز البياين يف القرآف الكرًن.

 : تسبيع ابن مجاىد للقراءات -3 
ذ  يعد ٚتع القراءات على يد أيب بكر بن رلاىد وحصرىا يف سبع قراءات متواترة، مّث ٚتع ما ش      

من القراءات يف مؤلف مستقل من أىم الدوافع اليت  فتحت الباب أماـ النحاة وعلماء القراءات ألف 

                                                           
 . 22ص ، تأويل مشكل القرآف ابن قتيبة: نظري - 1
نشػأهتا وتطورىػا حػػىت ، نظػر ادلباحػػث البالغيػة يف ضػوء قضػية اإلعجػػاز القػرآين: يالزندقػة وأثرىػػا يف البحػث القػرآينحػوؿ حركػة  - 2

 . 23ص ، أٛتد ٚتاؿ العمري، القرف السابع اذلجري
 . 23ص ، أٛتد سعد زلمد، للقراءات القرآنية، التوجيو البالغي: نظري - 3
 67، 44، 12ص ، مػػن بالغػػة الػػنظم القػػرآين: بسػػيوين عبػػد القتػػاح فيػػود يف كتابػػو ل يف ىػػذه ادلواضػػيع كػػل مػػن الػػدكتورفَصػػ - 4

 . 216، 223، 202، 316ص ، التوجيو البالغي للقراءات القرآنيةكتابو:   والدكتور أٛتد سعد زلمد يف، 362
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يوجهوا ىذه القراءات إعرابيا وضلويا، وأف يلتمسوا ذلا الشواىد من الكالـ القصيح، ومنو ظهرت كتب 
لميذه ابن جٍت ٔتشروع االحتجاج للقراءات السبعة، كاحلجة للقراء السبعة أليب علي القارسي، وقاـ ت

موازي وىو توجيو القراءات الشاذة اليت ذكرىا ابن رلاىد يف كتابو اتسب، وصلد ابن خالويو يضع  
كتاب احلجة يف القراءات السبع، وىكذا فحصر السبعة على يد ابن رلاىد يعد ٔتثابة حصر القراءات 

 حاة.القرآنية يف مدونة لتصبح بعد ذلك زلل دراسة ونقاش عند الن
 : اقتداء النحاة بكتاب سيبويو -4

، إذ 1كاف منهج االقتداء وإمامة االىتداء يف التأليف األوؿ عند النحاة العرب ىو كتاب سيبويو     
يعد أّوؿ "وأقدـ ما وصل إلينا من كتب النحو، وقد ٚتع فيو مؤلقو أكثر علـو العربية كاألصوات 

ونظرا ألعلية كتاب سيبويو اٗتذه النحاة العرب رمزا ُمعرّبا عن 2اللغوية والنحو والصرؼ والقراءات، "
، وجعلوا طريقتو يف االستشهاد وتوجيو الشواىد النحوية 3ادلنهج اللغوي يف دراسة ادلسائل النحوية

مثاال يقتدى بو، فسار على هنجو الكثَت من النحاة، وقد وجو سيبويو العديد من القراءات القرآنية  
لؤلساليب العربية بالقراءات القرآنية فيورد القراءة شاىدا ؽلنح التعبَت السالمة  كما كاف يستشهد
، أو يقـو بتوجيو القراءة القرآنية 5، أو يستشهد على قاعدة ضلوية بقراءة قرآنية4ويشهد لو بالصحة

 بقراءة أخرى وكل ىذه أساليب وطرؽ موجودة يف كتاب سيبويو وّضحت منهجو يف توجيو القراءات.
: ومسعنا بعض العرب يقوؿومن األمثلة اليت وققت عليها يف كتابو وىو يوجو القراءات قولو: "   
َلِكِن ﴿: ومثل ذلك قوؿ ا عز وجل فسألت عنها يونس فزعم أهنا عربية.، احلمد  رَب العادلُت""

ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَن يُ ْؤِمُنوَن ِبَما أُْنِزَل ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَل ِمْن قَ ْبِلَك َواْلمُ  ِقيِميَن الرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم ِمن ْ

                                                           
ومواقػف النحػاة . 27ص ، خدغلة احلديثي، الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو: نظريحوؿ اقتداء النحاة بكتاب سيبويو - 1

حياتو ومكانتو بػُت أئمػة التقسػَت العربيػة وآثػاره يف القػراءات ، وأبو علي القارسي، 320ص ، شعباف صالح، من القراءات القرآنية
 . 343 ص، عبد القتاح إمساعيل شليب، والنحو

 . 27ص ، خدغلة احلديثي، الشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سيبويو - 2
سيبويو ، فومنهم من ػلقظو على ظهر قلب، وكانوا يتلونو وؼلتمونو كل فًتة كما ؼلتموف القرآف، فقد كانوا يسمونو قرآف النحو - 3

وكتابػو  القػانوف األوؿ للنحػو وعلػم العربيػة ومرجعهػا ، وقولػو معػربا عػن احلجػة النحويػة، عند النحاة الرمز ادلعرب عن القدوة يف النحػو
وبغيػة . 51ص ، أبػو الطيػب اللغػوي، مراتػب النحػويُت: نظػر. يواىتمػوا بػو فشػرحوه ودرسػوه، وه عن غَتهذا فضلّ وعلى ى، األساس

 . 3/2325. 3/70، ياقوت احلموي، ومعجم األدباء، 2/37. 52، 3/34، السيوطي، الوعاة
 . 120، 3/137، الكتاب سيبويو: نظري - 4
 . 3/30، سيبويو، الكتاب: نظري - 5



 

 
55 

 فلو كاف كلو رفعًا كاف جيداً. فأما ادلؤمنوف فمحموٌؿ على االبتداء. 1﴾ الزََّكاةَ  َواْلُمْؤُتونَ الصًََّلَة 
َوَلِكنَّ البرَّ َمن آَمَن بِاهلِل َواْليَ ْوِم اآلِخِر َوالَمًلِئكِة َواْلِكتاِب َوالنَِّبيِّيَن َوآَتى الماَل ﴿: ناؤهوقاؿ جل ث

ائِِليَن َوفِى الرِّقَاِب َوَأقاََم الصًََّلَة َعَلى ُحبّ  ِبيِل َوالسَّ و َذِوى الُقربى َواْلَيَتامى َواْلَمَساِكيَن وابَن السَّ
". ولو 2﴾الّضرَّاِء َوِحيَن البأسِ و  َوآتى الزكاَة والموفوَن ِبَعْهِدِىْم إَذا عَاَىُدوا َوالصَّاِبرِيَن ِفى البأساءِ 

فرفعتو على االبتداء كاف جيدا كما ابتدأت يف ولو ابتدأتَو ، كالـ كاف جيداال رفع الصابرين على أوؿّ 
 .3"﴾ َواْلُمْؤُتوَن الزََّكاةَ ﴿قولو: 
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 
وىم الذين اٗتذوه  "مل يكن النحاة ليقوهتم ىذا اجلانب من كتاب سيبويو، دلن بعده من النحاة، حيث

 . فكاف منهجو واضح األثر يف الذين جاءوا من بعده.4"أكبوا عليو ودرسوا ما فيوقرآنا، 
 قيمة الحجة القرآنية على القاعدة النحوية:  -5

كاف ىو ادلصدر األوؿ يف االحتجاج على و  دلا كاف القرآف الكرًن نصا معجزا بألقاظو ومعانيو،     
حركة علمية لدراسة ىذا النص من حيث إعراب كلماتو وتوجيو آياتو يف ، نشطت 5الكالـ العريب

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 

نية، يف كتب مستقلة مسيت كتب االحتجاج، ىذه الكتب اليت كانت مادهتا مبثوثة يف  للقراءة القرآ
كتب النحو مقرقة على األبواب النحوية، يدؿ على ىذا ما يذكره ابن خالويو يف مقدمة كتابو احلجة 

فإين تدبّرت قراءة األئّمة الّسبعة  من أىل األمصار اخلمسة  ادلعروفُت بصحة ، وبعدحيث يقوؿ: "
منهم قد ذىب يف إعراب ما  فرأيت كاّلً ، واللقظ، ادلأمونُت على تأدية الرواية، وإتقاف احلقظ، لنقلا

فوافق باللقظ ، وقصد من القياس وجها ال ؽلنع، انقرد بو من حرفو  مذىبا من مذاىب العربية ال يدفع
بعوف ا ذاكر يف كتايب ىذا واحلكاية طريق النقل والرواية غَت مؤثر لالختيار على واجب اآلثار. وأنا 

معتمد فيو ، وتارؾ ذكر اجتماعهم وائتالفهم، ما احتج بو أىل صناعة النحو ذلم يف معاين اختالفهم

                                                           
 . 342: اآلية، النساء - 1
 . 355: اآلية، البقرة - 2
 . 2/42، سيبويو، الكتاب: نظري - 3
 3/22، دراسة حاـز سعيد حيدر على شرح اذلداية للمهدوي: نظري - 4
 . 127ص ، عبد العاؿ سامل مكـر، القرآف وأثره يف الدراسات النحوية: نظري - 5
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والنحاة العرب  ف وقيمتو النحوية عند اللغويُتآوعليو فاالحتجاج بالقر  ،1"على ذكر القراءة ادلشهورة
يف اإلعراب، وىذا من أجل إثبات العديد من القواعد جعل منهم يوّجهوف القراءات القرآنية ادلختلقة 

فكاف تعدد القراءات القرآنية ٔتثابة تعدد النصوص واألوجو للدليل الواحد وىو  ،ادلقررة يف مصنقاهتم
 القرآف الكرًن، حيث يعترب الوجو النحوي لكل قراءة شاىد ودليل يف بابو النحوي.

 : نشأة الخًلف بين النحاة -6
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 
البصرية ادلدارس النحوية خاصة  ةالقراءات عنصرا مهما يف اخلالفات النحوية اليت بدأت مع نشأ

، وقد ُٚتعت ىذه اخلالفات بعد ذلك يف مصنقات عرفت بكتب اخلالؼ النحوي لعل 2والكوفية
أشهرىا كتاب اإلنصاؼ البن األنباري الذي يعد مصدرا أساسيا لدراسة اخلالؼ النحوي، لقد عرفنا 

كيقية توجيهها   ابن األنباري من خاللو على طريقة مناقشة أىل ادلدرستُت للقراءات القرآنية، وبُت لنا
اعتمادا على توجيو معٌت  3وإعراهبا، فقيو نرى استشهاد ضلاة الكوفة بالعديد من القراءات القرآنية

معُت، مث ػلملها ضلاة البصرة على توجيو معٌت آخر، فبهذا اخلالؼ يف اإلعراب والتوجيو، كثرت 
ادا على األصوؿ النحوية عند األوجو اإلعرابية للقراءات القرآنية، فكاف لكل قراءة توجيو، اعتم

نذكر منها اختالفهم يف عامل اجلـز يف جواب  ادلذىبُت، والشواىد على ىذه التوجيهات كثَتة جدا.
واختلف ، ذىب الكوفيوف إىل أف جواب الشرط رلزـو على اجِلَوارِ  الشرط قاؿ ابن األنباري: "

وذىب آخروف إىل أف حرؼ الشرط ، فذىب األكثروف إىل أف العامل فيهما حرؼ الشرط; البصريوف
وفعل الشرط ، وذىب آخروف إىل أف حرؼ الشرط يعمل يف فعل الشرط، وفعل الشرط يعمالف فيو
أما الكوفيوف فاحتجوا ، وذىب أبو عثماف ادلازين إىل أنو مبٍّت على الَوْقفِ ، يعمل يف جواب الشرط

ال يكاد ، الـز لو، ط رلاور لقعل الشرطإظلا قلنا إنو رلزـو على اجلوار ألف جواب الشر : بأف قالوا
واحلمل ، فكاف رلزوما على اجلوار، فلما كاف منو هبذه ادلنزلة يف اجلوار ٛتل عليو يف اجلـز، ينقكُّ عنو

                                                           
 . 42ص ، ابن خالويو، احلجة يف القراءات السبع: نظري - 1
خػػػالؼ ضلػػػوي بػػػُت  ؿفقػػػد كػػػاف أوّ ، بػػػدأ يف مرحلػػػة مبكػػػرة بػػػُت النحػػػاة للنحػػػو العػػػريب أف اخلػػػالؼ تْ َخػػػتنسػػػب الكتػػػب الػػػيت أرَ  - 2

الكػػػػويف  ، مث اخلالفػػػػات الػػػػيت كانػػػػت يف منػػػػاظرة الكسػػػػائي القراىيػػػػدي واخلليػػػػل بػػػػن أٛتػػػػد، بػػػػُت الرواسػػػػي ، وقػػػػعالبصػػػػريُت والكػػػػوفيُت
ص ، زلمد الطنطاوي، ونشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، 25، 23، سعيد األفغاين، تاريخ النحومن : نظر. يلؤلصمعي البصري

22 .    
 . 225، 2/157. 3/203، ابن األنباري، األنصاؼ: نظري - 3
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وجو  1﴾ َلْم َيُكِن الِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْىِل الِكَتاِب واْلُمْشرِِكينَ ﴿ : قاؿ ا تعاىل، على اجلوار كثَت
وع ألنو ػػفهو مرف " الَِّذينَ "وإف كاف معطوفا على ، باخلقض على اجلوار "َواْلُمْشرِِكينَ ": اؿالدليل أنو ق

باخلقض على  2﴾ ُكْم وَأْرُجَلُكْم إلى الَكْعبَ ْينِ   َواْمَسُحوا ِبُرُؤوسِ ﴿ : اىلػػاؿ تعػػوق، م "يكن"ػاس
وكاف ينبغي ، وخلف، وأيب جعقر، وػلِت عن عاصم، وٛتزة، وابن كثَت، وىي قراءة أيب عمرو، اجلوار

كما يف القراءة    ﴾ فَاْغِسُلوا وُجوَىُكْم وأَْيِدَيُكم﴿ : ألنو معطوؼ على قولو; أف يكوف منصوبًا
ولو كاف معطوًفا ، ويعقوب، وحقص عن عاصم، والكسائي، وابن عامر، وىي قراءة نافع، األخرى

وىو سلالف إلٚتاع أئمة ، شلسوحة ال مغسولة لكاف ينبغي أف تكوف األرجل "ِبُرُؤوِسُكمْ ": على قولو
وبعد ما يذكر أدلة كل فريق كعادتو شرع يف مناقشة أدلة الكوفيُت  .3"األمة من السلف واخللف

َلْم َيُكِن الِذيَن  ﴿ : أما احتجاجهم بقولو تعاىل: أما اجلواب عن كلمات الكوفيُت: "وتوجيهها فيقوؿ
ليس معطوفًا على  "َواْلُمْشرِِكُتَ ": ألف قولو; فال حجة ذلم فيو ﴾َكَفُروا ِمْن َأْىِل الِكَتاِب َواْلُمْشرِِكيَن 

فدخلو اجلر ألنو معطوؼ على   ﴾ ِمْن َأْىِل الِكَتابِ ﴿ : وإظلا ىو معطوؼ على قولو "اَلِذيَن َكَقُروا"
فال حجة   ﴾ َواْمَسُحوا ِبُرُؤوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إلى الَكْعبَ ْينِ ﴿ : ا قولو تعاىلوأم ال على اجلوار.، رلرور

  ﴾فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكمْ ﴿: ألنو على قراءة من قرأ باجلر ليس معطوفا على قولو; ذلم فيو أيًضا
 .4"األرجل الغسل على أف ادلراد بادلسح يف ﴾ ُرُؤوِسُكمْ بِ ﴿: وإظلا ىو معطوؼ على قولو

ْتيث يعتقد الباحث أحيانا  5ومثل ىذا التوجيو ومناقشة القراءات كثَت جدا يف كتاب اإلنصاؼ      
أف الكتاب قد ٖتَوؿ من مصّنف 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.
ة التوجيو، أقوؿ ىذه ىي أىم الدوافع اليت وبعد الذي قدمتو من بسط القوؿ يف سبب نشأ     

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 

النحو وأثر القرآف يف طبيعة ىذه النشأة، إذ كاف ىو األساس  يعود إىل عوامل تارؼلية تتعلق بنشأة
                                                           

 . 3: اآلية، نةالبيّ  - 1
 . 4: اآلية، ادلائدة - 2
 2/271، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 3
 . 2/276، ابن األنباري، اإلنصاؼ- 4
 . 240. 234. 225. 2/176. 2/157، . 274، 214، 3/213: نظر على سبيل ادلثاؿ اإلنصاؼي - 5



 

 
56 

 ادة النحوية يف ادلصنقات اللغويةاألوؿ يف نشأة النحو وظهوره، ومنها ما يعود إىل منهجية عرض ادل
وىذا ألف القرآف يعد مصدرا أوال يف التوجيو، ومنها ما يعود إىل قدسية ىذا النص ادلعجز بأوجو 

 لعل تعدد قراءاتو كاف واحدا منهافرت اجلهود يف البحث عن وجوه إعجازه، و قراءاتو ومن مث تضا
وألي وجهة كانت طبيعة ىذه الدوافع فإهنا اجتمعت مع بعضها وأخرجت لنا مولودا يف النحو القرآين 

 أو توجيو القراءات.  مسي علم التوجيو.
 وإعرابها:  توجيههافي النحاة ومواقفهم القراءات عند  -رابعا 
 : منزلة القراءات عند النحاة -1 

مصادر ومراجع أصوؿ النحو العريب، نرى أّف النحاة العرب قد جعلوا القرآف يف  عندما نقرأ     
، ونظرا 1الكرًن بقراءاتو ادلتعددة األصل األوؿ من األصوؿ النحوية يف االحتجاج على الكالـ العريب

واليت ٖتدى هبا اإلنس واجلن على السواء، فكاف القرآف  لقدسية كالـ ا، وفصاحة لغتو اليت نزؿ هبا،
مل تسمع ادلخلوقات كالما أفصح من القرآف ولن يسمعوا أبدا  ، إذ2معجزا بلقظو ونظمو ومعناه

 فجوىر إعجازه القصاحة والبياف .
الكرًن بقراءتو  ونظرا ذلذه القصاحة الباىرة، والقوة البيانية واللغوية العالية، جلأ النحاة إىل القرآف     

ادلتعددة يلتمسوف أساليبو ويبحثوف يف تراكيبو، وداللتو ومعانيو، وبعد ذلك فّضُلوا أف يكوف 
االستشهاد بالقرآف بقراءاتو ادلختلقة يف ادلرتبة األوىل على قواعدىم وقوانينهم النحوية، وقد دلت على 

ِل حجة فيما قدمتو، حيث أثبتها يف  ذلك أقواذلم يف مصنقاهتم وكتبهم اللغوية، أعرض بعضها لتكوف
 اآليت: 

بَػُّت القراء أف القرآف يقدـ على الشعر يف االستدالؿ، ألنو أعرب وأقوى حجة فقاؿ: "الكتاب  - 
 .3أعرب وأقوى يف احلجة من الشعر"

الناس أٚتع وصلد ابن خالويو ينقل لنا إٚتاع أىل زمانو على أف اللغة القرآنية أفصح اللغات فيقوؿ: "-
 .4"إذا وردت يف القرآف فهي أفصح شلا يف غَت القرآف ال خالؼ يف ذلك، ٚتعًيا أف اللغة

                                                           
زلمػود ، وأصوؿ النحو العريب، 24ص ، سعيد األفغاين، وأصوؿ النحو، 17ص ، السيوطي، االقًتاح يف أصوؿ النحو: نظري - 1

 وإٖتػػاؼ األرلػػاد فيمػػا يصػػح بػػو االستشػػهاد، 27ص ، ديثيخدغلػػة احلػػ، والشػػاىد وأصػػوؿ النحػػو يف كتػػاب سػػيبويو، 11ضللػػة ص 
 . 354ص ، مزىر الياسري، والقكر النحوي عند العرب أصولو ومناىجو، 54ص ، زلمود شكري األلوسي

 . 14ص ، اجلرجاين، دالئل اإلعجاز: نظري - 2
 . 3/32، القراء، معاين القرآف - 3
 . 3/65، ابن مالك، وشرح الكافية الشافية، 3/346، السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة وأنواعها: ظرين - 4
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وينكر أبو حياف على بعض ادلقسرين والنحاة ترجيح بعض القراءات على بعض، حيث يراىا كلها  -
زلمد  صحيحة ثابتة، فال فرؽ بينها يف الصحة وال يف القصاحة إذ كلها مروية عن أفصح العرب نبينا

" :َوَىَذا التَػْرِجيُح اَلِذي َيْذُكرُُه اْلُمَقسُِّروَف َوالَنْحوِيُّوَف بَػُْتَ اْلِقرَاَءتَػُْتِ اَل  ، وىذا ما يؤكده لنا قولو
َها َوْجٌو ظَاِىٌر َوِلُكل  مِ ، أِلََف َىِذِه اْلِقرَاَءاِت ُكَلَها َصِحيَحٌة َوَمْرِويٌَة ثَابَِتٌة َعْن َرُسوِؿ الَلِو ، يَػْنَبِغي نػْ

 .1"َفاَل ؽُلِْكُن ِفيَها تَػْرِجيُح ِقرَاَءٍة َعَلى ِقرَاَءةٍ ، َحَسٌن يف اْلَعَربَِيةِ 
  .2وذكر البغدادي يف خزانة األدب "أف كالمو ػ عز امسو ػ  أفصح الكالـ وأبلغو" -
مقدمة األدلة السماعية ويؤكد  وغلعل السيوطي يف كتابو االقًتاح القرآف بقراءاتو ادلتواترة والشاذة يف -

بو جاز  قرئما القرآف فكل ما ورد أنو على صحة االحتجاج بالقراءة الشاذة يف العربية فيقوؿ: " أ
وقد أطبق الناس على االحتجاج ، أـ شاذا أو آحادا ، اف متواتراكسواء   ، االحتجاج بو يف العربية

بل ولو خالقتو ػلتج هبا يف مثل ذلك احلرؼ ، معلومابالقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ٗتالف قياسا 
كما ػلتج باجملمع على وروده وسلالقتو القياس يف ذلك الوارد بعينو  ،  وإف مل غلز القياس عليو، بعينو

وما ذكرتو من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيو خالفا ، ويأىب، استحوذ: ضلو، وال يقاس عليو
  .3"بُت النحاة

ويؤكد كّل ىذه ادلعاين واألقواؿ بعض النحاة ادلتأخرين وىو زلمود شكري اآللوسي يف إٖتاؼ األرلاد 
فيقوؿ: "وأما قوؿ ربنا تبارؾ وتعاىل فهو أفصح كالـ وأبلغو، فال خالؼ يف جواز االستشهاد ٔتتواتره 

 .4وشاذه"
اقعي للنحاة أثناء مناقشتهم والذي يقرأ ىذه النصوص، دوف أف ينظر يف التطبيق العملي والو      

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. 

هاد هبا يف العربية كما تظهر النصوص ادلذكورة إٚتاع النحاة واتقاقهم على قبوؿ القراءة واالستش     
لكن ىذا اإلٚتاع بقي على مستواه النظري من حيث صياغة األصوؿ ومصادر االحتجاج من الناحية 

                                                           
 . 3/366، أبو حياف، البحر ايط: نظري - 1
 . 3/7، البغدادي، خزانة األدب: نظري - 2
 . 17ص ، السيوطي، االقًتاح يف أصوؿ النحو: نظري - 3
 . 54ص ، لوسيزلمود شكري األ، إٖتاؼ األرلاد يف ما يصح بو االستشهاد - 4



 

 
56 

فاألمر ؼلتلف ٘تاما على ادلذكور يف اجلانب النظري، ألننا صلد  العملية. 1النظرية، أما الناحية التطبيقية
خاصة النحاة البصريُت الذين جعلوا من مواقف النحاة متباينة يف احلكم على القراءة وتوجيهها، 

القاعدة العقلية ادلنطقية نصًّا ال غلوز اخلروج عنو، ومن ىنا كاف من الالـز أف نقّرؽ بُت مواقف النحاة 
 ا وضعها يف ادلرتبة األوىل نظريا يف توجيهم للقراءات، وأف ظلّيز بُت من ػلتج بالقراءة عمليا، كم

العربية، وبُت من يعمل بالقياس، ويًتؾ القراءة، أو يؤخرىا يف ويسلم ذلا عند سلالقتها قياس 
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.
 إعرابا وتوجيها: القراءات  منمواقف النحاة -2

لكتب اإلعراب القرآين، وكتب التقسَت اللغوي، وادلصادر النحوية  ومطالعت ث عندللباحيتبُت      
اليت تكثر فيها األمثلة القرآنية بقراءات سلتلقة، ودراسات الباحثُت والنحاة ادلعاصرين الذين ناقشوا 

قرآنية، أف للنحاة موققُت سلتلقُت، فتارة ٕتد النحوي يستدؿ تعامل النحاة العرب مع القراءات ال
بالقراءة ويربّر هبا قاعدتو النحوية، ويف موضع آخر يُهِمل االستدالؿ هبا، ألهنا ال توافق قاعدتو أو 

وتارة يصقها بالشذوذ والضعف أو يتهم القارئ باللحن أو ضلو ذلك، وعلى ىذا ومن باب  2مذىبو
                                                           

وأقػواؿ  النحػاة ادلؤيػدة لالحتجػاج ، التنظَت النحوي ادلتمثػل يف وضػع األصػوؿ الػيت تبػٌت عليهػا القواعػد، قصد بالناحية النظريةأ - 1
وكتػػػب فقػػو العربيةػػػ كلهػػا تؤكػػد  قدسػػػية ، صػػرحوا هبػػا يف مواضػػع متعػػػددة مػػن ادلصػػنقات النحويػػة األصػػولية خاصػػة ، وقػػدبػػالقراءات
أمػػا الناحيػػة التطبيقيػػة فيقصػػد هبػػا اجملػػاؿ العملػػي ، مثػػل االقػػًتاح للسػػيوطي، كتػػب أصػػوؿ النحػػو،  ظػػريورلػػاؿ البحػػث الن، القػػراءات
وشػرح ، ككتػاب سػيبويو،  ويظهػر ىػذا يف كتػب النحػو الػيت تػدرس الكػالـ العػريب  بقروعػو وأبوابػو ادلختلقػةالنحويػة،  لقاعػدةالتطبيق 

 ككتػاب اإلنصػاؼ البػن األنبػاري،  أو مصػادر اخلػالؼ النحػوي، القػرافأو كتب إعػراب ، . أو شروح األلقية ، ادلقصل البن يعيش
وكيقية االستدالؿ هبا يف ، وكل ادلصادر النحوية اليت هتتم بتحليل الشواىد ومناقشها على مقتضى القواعد النحوية اليت قررىا النحاة

مسػألة منػع النحػاة  مػن أمثلػة التطبيقػات النحويػةو ، عند ذلك يظهر االخػتالؼ  يف التعامػل مػع القػراءات، القروع وادلسائل النحوية
فػػإذا ، وغَتىػػا مػػن ادلسػػائل العمليػػة التطبيقيػػة، ومػػنعهم العطػػف علػػى الضػػمَت دوف إعػػادة اجلػػار، القصػػل بػػُت ادلضػػاؼ وادلضػػاؼ إليػػو

فهذا موقف ، و ذلكيضعقها أو يتهم القارئ باللحن أو ضل إف مل يقـو بتأويلهاتعارضت القراءة مع مذىب النحوي أو قاعدتو فإنو 
شػػعباف ، مواقػػف النحػػاة مػػن القػػراءات القرآنيػػة: نظػػر. حػػوؿ النظػػر يف مواقػػف النحػػاة مػػن القػػراءات نظريػػا وتطبيقيػػا، يعملػػي تطبيقػػي

ص ، خالػد سػعد شػعباف، وأصوؿ النحو عند ابن مالك، 22ص ، أٛتد سلتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، و 56صالح ص
. 2/370، ابن يعػيش، وشرح ادلقصل. 240، 2/157، ابن األنباري، اإلنصاؼقراءات تطبيقيا يف: ينظر التعامل مع الو ، 23

 . 3/267، وشرح ابن الناظم على األلقية، 3/222، وشرح كتاب سيبويو السَتايف
عمليػػة تطبيقيػػة يعطينػػا ابػػن األنبػػاري صػػورة ، اخػػتالؼ النحػػاة يف التعامػػل مػػع القػػراءات القرآنيػػة بػػُت االسػػتدالؿ والػػرفضحػػوؿ  - 2

يف فتػارة ٕتػد النحػاة البصػريُت يعتمػدوف علػى القػراءة ، حُت يعرض أدلة ضلاة الكوفة وأدلة ضلاة البصػرة، واضحة يف كتاب اإلنصاؼ
 =ويف كتاب البياف تارة يضعف القراءة ومرة يعتمدىا، وتارة أخرى صلدىم يضعقوف القراءة من أجل اطراد القاعدة، قاعدهتمتأصيل 
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من النحاة ؽلكن تقسيم مواقف  النحاة يف توجيههم للقراءات القرآنية إىل اإلنصاؼ لعدد كبَت 
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 

فرؽ فجاءت توجيهاهتم النحوية للقراءات القرآنية زلتوية النقد الصريح  والالذع للقراءة  ، الاألخرى
 : 1وحىت يكوف كالمنا أكثر دقة وضبطا البد من تقسيم النحاة إىل فريقُت تارة وللقارئ تارة أخرى.

يسموف باألثريُت، ويتمثل أغلبو يف ضلاة الطبقة األوىل أو شلن جاء بعدىم واتبع : الفريق األول -
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  
 ال تغيَت لكلمات ا.و  لساف حالو قائال: ال تبديلوموققو منها و 

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 

للشواىد وتقريرىم للقواعد، وىذا دلا اتصقوا بو من بعد النظر اللغوي والوعي القراءات أثناء شرحهم 
وعلى قلة مواقف ىؤالء النحاة، وقلة ما وصل إلينا من كالمهم يف توجيو القراءات  2التاـ لنص القراءة

وإعراهبا، ومع ذلك نستطيع أف نثبت ذلم موققا إغلابيا يف تعاملهم مع القراءات من خالؿ ما وصل 
   .لينا من توجيهات نقرأىا يف مصادر معاين القرآف وإعرابو أو كتب النحو العريبإ

لقد أوردت مصادر النحو وكتب التقسَت القرآين، أّف ابن أيب إسحاؽ احلضرمي قرأ بقراءات        
وىو ، 4بتسكُت الياء 3﴾ يْ َعَصاقَاَل ِىَي ﴿قرآنية كثَتة ال ٕتوز عند النحاة  كقراءتو قولو تعاىل: 

أف يكوف الساكُن  على الكلمة، أو الوقفٚتع بُت الساكنُت ال غلوز عند النحاة إال يف حالتُت، ك

                                                                                                                                                                                     

البيػػاف يف غريػػب : نظػػريو . 2/133، 3/337، ابػػن األنبػػاري، اإلنصػػاؼ: ظػػر. ينويستشػػهد ذلػػا مػػن كػػالـ العػػرب. عنهػػاويػػدافع =
   . 203، 2/35 ، و3/121، ابن األنباري، إعراب القرآف

لػػى حيػػث مل غلعػػل النحػػاة ع، ءات القرآنيػػةايف دراسػػتو مواقػػف النحػػاة مػػن القػػر وىػػذا الػػذي نػػص عليػػو الػػدكتور شػػعباف صػػالح  - 1
مواقػف : نظػريوإظلػا قسػمهم إىل قياسػُت وأثػريُت زلايػدين ، موقف واحد كما عربت الكثَت من الدراسات بصيغة اجلمع دوف التقريق

 . 333ص ، من القراءات، النحاة
 . 332ص ، شعباف صالح، مواقف النحاة من القراءات القرآنيةينظر: - 2
 . 36: طو اآلية - 3
 . 5/123، حياف أبو، البحر ايط: نظري - 4
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وما عدا ذلك ال غلوز، كما  دابة وضالة. و"ة" و"َشابّ ابّ كػ "الدّ ،  والثاين ُمدَغًما، األَوؿ حرَؼ مّد وِلُت
 .1ىو مقرر يف كتب النحو

وينقل لنا إماـ النحاة سيبويو يف الكتاب مواقف يونس بن حبيب يف توجيهو للقراءات القرآنية      
وىي توجيهات تتسم بتقديسو القراءة واحًتامو ذلا، حيث ال ٕتد هتجُّما وال طعنا يف القراءة ومن 

فإظلا  2﴾ الذين ظلمواوأَسّروا النجوى  ﴿: أما قولو جل ثناؤهاألمثلة ادلنقولة عنو، قوؿ سيبويو: " 
"وأَسّروا : فقولو جل وعز، بنو فالف: َمن؟ فقاؿ: انطلقوا فقيل لو: وكأنو قاؿ، غليء على البدؿ

 .3"النجوى الذين ظلموا " على ىذا فيما زعم يونس
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 
مع ىذا ادلبدأ  إذا كاف القاعل مثٌت أو ٚتعا، وحُت قرأ يونس، ىذه اآلية ووجد أف ظاىرىا يتعارض

، وىذا 4وجهها ضلويا على أف الذين ظلموا خرب دلبتدأ زلذوؼ على حُت تكوف الواو ىي فاعل أسّر"
، شلا يوحي  5اإلعراب لآلية الكرؽلة أثبتتو مصادر إعراب القرآف، وذكرت أوجًها عديدة يف إعراب اآلية

 كثرة توجيهها ٘تاشيا مع القاعدة ادلقررة عند النحاة.
تم ىذه الزمرة من النحاة ٔتواقف اخلليل بن أٛتد القراىيدي، اليت ال تقل مواققو حسنا ولينا وطل     

يف التعامل مع القراءات عن من تقدمو من النحاة، ومن األمثلة الدالة على رفقو بالقراءة وحسن 
َق َوَأُكْن ِمَن الصَّاِلِحينَ ﴿ توجيهها قراءة  باجلـز يف: "أكن" وىي قراءة ٚتهور السبعة  6﴾فََأصَّدَّ

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

 

                                                           
 . 2/230، ابن يعيش، شرح ادلقصل: نظري - 1
 . 1: اآلية، األنبياء - 2
 . 2/23، سيبويو، الكتاب: ظرين - 3
 . 337، شعباف صالح، مواقف النحاة من القراءات القرآنية: نظري - 4
 . 1/42، وإعراب النحاس. 2/336ابن األنباري ، البياف: إعراب اآلية يف: نظري - 5
 . 30: اآلية، ادلنافقوف - 6
 . 2/166، ابن اجلزري، النشر: نظري - 7
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 1وال سابق شيئا إذا كاف جائيا *َبدا َِل أيّن لسُت ُمْدرَِؾ ما مضى                    
فكذلك ، ؿ الباءفجاءوا بالثاين وكأهَنم قد أثبتوا يف األوَ ، ؿ قد يدخلو الباءألَف األوَ ، وا ىذافإظَلا جرّ 

فعلى ، وكأهنم قد جزموا قبلو، موا بالثاينىذا دلا كاف القعل الذي قبلو قد يكوف جزمًا وال فاء فيو تكلّ 
التوجيو، واعتربوه يف غَت موضعو قاؿ ابن عطية: ، وقد تعّقب النحاة من بعده ىذا 2"ىذا توعلوا ىذا

على توىم الشرط الذي يدؿ عليو  (أكن)فأما ما حكاه سيبويو عن اخلليل فهو غَت ىذا وىو جـز "
  .3"ألف الشرط ليس بظاىر، وال موضع ىنا، التمٍت
اخلليل بن  نسبها ألستاذه 4وادلتصقح لكتاب سيبويو غلد فيو توجيهات عديدة لقراءات متعددة      

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 

عربية وأقواىا جاءوا من بعده، وعليو فهذه الطائقة األوىل قد سلمت من نقد أفصح النصوص ال
حجة، وبرئت من كل قدح أو ٕتريح للقراءة أو القارئ، وؽلكن أف أخلص منهج ىذا القريق يف كيقية 

 5تعاملو مع القراءات ٔتا يأيت:
إذا تأملنا ضلاة ىذا القريق صلد الواحد منهم  إما أف يكوف من القراء كعبد ا بن أيب إسحاؽ  -

بيب، وىؤالء اشتغلوا بالقراءة، وعرفوا سندىا وثبتت احلضرمي، وعيسى بن عمر، ويونس بن ح
عندىم فال ؽلكن أف يردىا بقياس ضلوي أو اجتهاد عقلي، وإما أف يكوف شلن أعطى للقراءة حقها 

ذلك بتعرّفو على سنن العرب يف كالمها وفنوهنا يف التعبَت، وىذا كاخلليل بن أٛتد و  وعرؼ أعليتها،
 معجم عريب وىو العُت، وابن فارس الققيو اللغوي صاحب ادلقاييس.القراىيدي الذي ينسب إليو أوؿ 

                                                           
، وقػد تكلػم النقػاد يف القصػيدة الػيت ورد وقيػل لصػرمة بػن أنػس األنصػاري، فقيل لزىَت بػن أيب سػلمى، البيت سلتلف يف نسبتو - 1

 : ضمن قصيدة يقوؿ يف مطلعها زىَت يف ديواف فيها ويف البيت، ومع ذلك فهو موجود
 .  من األمر أو يبدو ذلم ما بداليا *أال ليت شعري ىل يرى الناس ما أرى                                  

ناصػر ، ومصػادر الشػعر اجلػاىلي وقيمتهػا التارؼليػة، 320، 317ديواف زىػَت ابػن أيب سػلمى ص حوؿ التحقيق يف الشاىد ينظر: 
 . 6/124، ميل بديع يعقوب، إربيةوادلعجم ادلقصل يف شواىد الع، 322ص ، الدين األسد

 . 1/303، سيبويو، الكتاب: نظري - 2
 . 3/133، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 3
 . 325، 1/321. 2/337، سيبويو، الكتاب: مثال: نظري - 4
مػػن القػػراءات  مواقػػف النحػػاةىػػذا التلخػػيص للمواقػػف اعتمػػدت فيػػو بالدرجػػة األوىل علػػى مػػا قػػرره شػػعباف صػػالح يف دراسػػتو:  - 5

 . 312ص ، ينظر: القرآنية
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أف ضلاة ىذا القريق ٚتيعا ال يقرقوف بُت القراءات ادلتواترة والشاذة يف االحتجاج واالستشهاد، وىذا  -
ألف أغلب ىؤالء النحاة وجدوا يف عصر مل توجد فيو التقرقة احلادة بُت ادلتواتر والشاذ، باستثناء 

 وابن فارس فقد أتوا بعد التسبيع الذي صنعو ابن رلاىد. الزجاجي
٘تيز الطابع العاـ ذلؤالء النحاة يف توجيههم للقراءات القرآنية باحًتامها واالعًتاؼ هبا نصا معجزا  -

مقدسا، والتسليم ٔتا ورد فيها لغويا وضلويا، وإذا ورد منهم توجيو أو تقسَت دلعانيها على ضوء قواعد 
 ف بأدب مطلق، واحًتاـ كبَت للقراءة وصاحبها دوف طعن أو ٕتريح أو اهتاـ.العربية يكو 

وْصُف ىؤالء النحاة باألثريُت واحلياد إظلا ىو يف رلاؿ القراءة ال غَت، حيث نظروا إليها نظرة أثر  -
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 

، فهو أّوؿ من قاؿ بالعلل ومد القياس وبعج النحو  1لكثَت من الروايات الشعرية العربية  بيّنة واضحة
ه من ، وما يقاؿ عن ابن إسحاؽ احلضرمي يقاؿ  عن عيسى بن عمر، وغَت 2كما أثبتت ادلصادر

 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
ال ؼلضع يف دراستو أو توجيهو  ىذه القئة علمت حقا أف القراءة القرآنية سنة متبعة ووحي منزؿو 

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.

                                                           
 : عندما أنشد يف مدح بٍت أمية قائال وتلحينو لقرزدؽا رّده علىومن األمثلة على ذلك  - 1

 .فُ لمن ادلاؿ إال مسحتا أو رل *وعض زماف يابن مرواف مل يدع 
قيػاس ألف و ، علػى كلمػة "مسػحتا" ادلنصػوبة; لرفعو قافية البيت وكاف حقهػا النصػب ألهنػا معطوفػة عبد ا ابن أيب إسحاؽ عًتضا

ولقصاحة شعره وضعو ، أخذا العروبة طبعا وملكة، ولكن القرزدؽ أراد االستئناؼ فهو شاعر عريب فحل، النحو ػلتم ذلك ويوجبو
لمػا بلػغ البيػت ف، ا بن إسػحاؽ يروى أف القرزدؽ أنشد ىذه القصيدة لعبدو ، ابن سالـ يف الطبقة األوىل من الشعراء اإلسالميُت

 وعلػػيكم أف: علػػى مػػا يسػػوءؾ وينػػوءؾأ علينػػا أف نقػػوؿ: فقػػاؿ القػػرزدؽ، "رللػػفُ  أو"عػػالـ رفعػػت : ادلستشػػهد بػػو قػػاؿ لػػو عبػػد ا
 فحػوؿ الشػعراء طبقػات. فيما يتعلق بقصة عبػد ا بػن أيب إسػحاؽ احلضػرمي واحتكامػو للقيػاس، ومناقشػتو للقػرزدؽ ينظػر: تتأولوا

ادلػدارس و ، 3/323، 3/216، البغػدادي، األدب وخزانػة، 3/302، ابن يعػيش، وشرح ادلقصل، 2/146، ابن سالـ اجلمحي
 . 73ص ، أٛتد سلتار عمر، والبحث اللغوي عند العرب، 21ص ، شوقي ضيف النحوية

 . 1/14، وطبقات فحوؿ الشعراء، ابن سالـ، 2/105: إنباه الرواة على أنباه النحاة، الققطي، رينظ - 2
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ألهنم اعتمدوا على القياس، وجعلوه ادلعيار األوؿ يف قبوؿ أي   ُتيوف بالقياسسمّ يُ : الفريق الثاني-
كالـ عريب مهما كاف نوعو، وبأي صيغة ورد، فالنحو يعٍت عندىم القوانُت وادلقاييس اليت وضعها 

النحو علم مستخرج بادلقاييس ادلستنبطة النحاة، ألجل ٘تحيص الكالـ العريب، قاؿ ابن عصقور: "
 .1"رب ادلوصلة إىل معرفة أحكاـ أجزائو اليت ائتلف منهامن استقراء كالـ الع

وػلصػػػر ابػػػن األنبػػػاري النحػػػو كلّػػػو يف القيػػػاس، وال ؽلكػػػن إنكػػػاره، كمػػػا ال ؽلكػػػن العمػػػل ٓتالفػػػو عنػػػد    
وذلػذا ، النحو كلو قياس ألفّ ; اعلم أف إنكار القياس يف النحو ال يتحققدراسة الكالـ العريب فيقوؿ: "

فمػن أنكػر القيػاس فقػد أنكػر ، علػم بادلقػاييس ادلسػتنبطة مػن اسػتقراء كػالـ العػرب النحو: هقيل يف حدّ 
فكوف النحو قياساً، أي قواعد منطقية وأدلة عقلية بشػرية مػن وضػع النحػاة، فيكػوف فيهػا مػا   2"النحو

 يكوف يف صنع البشر من خصائص عدـ الدقة والكماؿ.
لنحوية ابتداء للمحافظة على النص القرآين من لقد أنشأت ىذه النصوص والقواعد وادلقاييس ا     

ظاىريْت اللحن والتحريف اللذْين انتشرا بُت قُػرّاء القرآف الكرًن، وذلك بعد اختالط العرب بغَتىم من 
، ولكن 3األعاجم، إّف ىذا ىو السبب الذي أٚتعت عليو ادلصادر العربية يف حديثها عن نشأة النحو

من الدراسة اللغوية إىل الدراسة ادلعيارية العقلية، فبعد أف وضعوا النحو بعد ذلك تغََتت وجهة النحاة 
من أجل احلقاظ عن القرآف أصبحت الوجهة بعد ذلك اافظة على القاعدة وادلقياس، ولو على 

 حساب القراءة القرآنية الصحيحة الثابتة اليت تعدُّ قرآنا بال منازع.
أخضعت القراءة القرآنية للقياس شأهنا يف ذلك شأف أي   إّف ىذه الطائقة من النحاة القياسيُت،

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 

 عدـ الدراية بالعربية. الوىم، أوقراءتو، وآخر يتهم باللحن أو العجمة أو 
وقد صار ىذا ىو ادلنهج الذي اٗتذه أغلب النحاة يف توجيو القراءات بعد الطبقة األوىل، شلن     

، حيث فتح باب االجتهاد والنظر يف صحة 4جاءوا بعد الكسائي الذي يُعّد أَوؿ من بدأ َٗتِطَئة الُقرَاء
القراءة ومدى موافقتها لقياس العربية وقواعد النحاة، ومنو احلكم على القراءة صحة أو ضعقا، وقد 

                                                           
 . 3/37، شرح األمشوين على األلقية، و 22ص ، السيوطي، االقًتاح يف أصوؿ النحو: ظرين - 1
 . 73ص ، ابن األنباري، دلع األدلة يف أصوؿ النحو - 2
ونشػػأة النحػػو وتػػاريخ أشػػهر ، 37ص ، ابػػن األنبػػاري، األلبػػاء ونزىػػة، 3/20، الققطػػي، إنبػػاه الػػرواة علػػى أنبػػاه النحػػاة: نظػػري- 3

 . 7ص ، سعيد األفغاين، وتاريخ النحو، 23ص ، طنطاويزلمد ال، النحاة
 . 335ص ، شوقي ضيف، ادلدارس النحوية: نظري - 4
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خلف من بعده خلٌف من النحاة القياسيُت الذين مل يتحَرجوا يف تلحُت القارئ أو اهتاـ القرّاءة 
 لي أو قاعدهتم النحوية. بالضعف والشذوذ كّلما خالقت قياسهم العق

يقـو  وال أستطيع أف أذكر ىنا ٚتيع النحاة، وإظلا أكتقي ٔتن كاف يصرح بتضعيف القراءة أو
: الكسائي، سيبويو، أبو احلسن األخقش، القراء، أبو 1بتأويلها كلّما خالقت قياس النحو، ومن ىؤالء

جعقر النحاس، أبو علي القارسي، أبو عثماف ادلازين، أبو العباس ادلربد، أبو إسحاؽ الزجاج، 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       
وية ادلتعلقة بالقراءة، وعدـ تنزيل النص القرآين اعتمادىم على االجتهاد العقلي يف تقسَت الظواىر النح

، وعدـ التقريق بينو وبُت النصوص األخرى يف وجهة داللتو    2منزلتو الرئيسية من حيث قطعية ثبوتو
وىذا االجتهاد ىو الذي سَبب تضعيف الكثَت من القراءات، وعمدة ىذا االجتهاد وأصولو تتمثل يف 

 : 3األسس اآلتية
 االحتكام للقوانين والقواعد العقلية:  -األساس األول

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 

الشموؿ إحدى خصائصها ادلميزة، فمن ادلعلـو أف  وضع اإلنساف، ولذلك كاف القصور وعدـ
القاعدة النحوية لن تستطيع أف تتماشى مع كل ما تكلمت بو العرب خاصة وأف النحاة قد قّيدوا 

األمر الذي جعل القاعدة ال تستوعب ٚتيع الظواىر النحوية  4شواىد قواعدىم زمانا ومكانا
                                                           

وتأويلهػا علػى مػا ذكػره ، اعتمدت يف سرد ىػذه القائمػة االمسيػة مػن النحػاة العػرب الػذين كػاف ذلػم نصػيب يف تلحػُت القػراءات - 1
وعلػى مػا وضػعو الػدكتور . ومػا بعػدىا. 3/24، ألسػلوب القػرآف الكػرًن دراسػات: يف موسػوعتو، الدكتور زلمد عبد اخلػالق عظيمػة

وعلػى مػا ذكػره خالػد  ،ومػا بعػدىا 313ص ، صالح شعباف يف دراستو مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت هناية القرف الرابع
عمر يف كتابو البحث اللغػوي عنػد والدكتور أٛتد سلتار . وما بعدىا 21ص ، سعد شعباف يف دراستو أصوؿ النحو عند ابن مالك

 وما بعدىا 24ص ، العرب
فكػػاف الواجػػب ، قػرأ بػػو أفصػح البشػػر وىػو سػػيدنا زلمػد ، صػحيح يف سػػنده، أقصػد بػػذلك أف الػنص القػػرآين ثابػت بػػالتواتر - 2

 . بية اليت وردت يف القرآفعلى النحاة أف يبحثوا عن وجهة ومعٌت النص ضلويا انطالقا من ادلدونة العربية ادلتمثلة يف اللهجات العر 
دراسػػات  موسػػوعتو عػػن القػػراءات ضػػمن زلمػػد عبػػد اخلػػالق عضػػيمةىػػذه األسػػس اجتهػػدت يف ٚتعهػػا وتلخيصػػها مػػن حػػديث  - 3

، مثّ أصػػلت ذلػػا مػػن كتػػب النحػػو العػػريب، وكتػػب علػػم اللغػػة الػػيت أبػػرزت تعامػػل النحػػاة مػػع القػػراءات. ينظػػر: ألسػػلوب القػػرآف الكػػرًن
 . 24، 23. والبحث اللغوي عند العرب، أٛتد سلتار عمر، ص3/22قرآف، عبداخلالق عضيمة، دراسات ألسلوب ال

شلػػن كػػاف يقطػػػن ، وفصػػحاء العصػػر اإلسػػالمي إىل غايػػة هنايػػػة القػػرف الثػػاين، فأمػػا الزمػػاف فػػإهنم احتجػػوا بػػأقواؿ عػػػرب اجلاىليػػة - 4
 =دوف، أما ادلكاف فيكمن يف ٖتديد قبائل عربية ػلتج بكالمهم، احلاضرة وبقي االحتجاج بكالـ أىل البادية إىل هناية القرف الرابع
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ورد  1ا منعوا يف النثر القصل بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليوواإلعرابية ادلوجودة يف كالـ العرب، ولذلك دل
وََكَذِلَك زَيََّن ِلَكِثيٍر ِمَن اْلُمْشرِِكيَن قَ ْتَل ﴿ ذكره يف القرآف الكرًن يف قراءة ابن عامر عند قولو تعاىل: 

بقواعدىم وقد اضطر النحاة الذين تقّيدوا  ."بنصب "أوالدىم" وجر "شركائهم2﴾ ُهمْ ئِ ِىْم ُشرََكادَ َأْوال
ادلنطقية والعقلية أف يققوا أماـ ىذه القراءة وأماـ ىذا النص الصحيح ادلتواتر موققُت كالعلا ال ؼلدـ 

يظهر فيو التكلف يف اإلعراب عادة، وإخراج اللغة عن طبيعتها و  النص القرآين، وذلك إما التأويل
 بوصف ال يليق بالقارئ. الكالمية واللسانية، أو التضعيف ورمي القارئ بالسهو أو اللحن أو

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 

اِمٍر ِبَضمِّ الزَاِي وََكْسِر اْلَياِء ِمْن )زُيَِّن( َوَرْفِع اَلـِ فَػَقرََأ اْبُن عَ "  :ابن اجلزري أحسن ٘تثيل عندما قاؿ
َوُىَو فَاِعٌل يف اْلَمْعٌَت َوَقْد ، َوَنْصِب َداِؿ )َأْواَلَدُىْم( َوَخْقِض عَلَْزِة )ُشرََكاِئِهْم( بِِإَضاَفِة )قَػْتُل( إِلَْيوِ ، )قَػْتُل(

 َوُىَو )أَْواَلَدُىْم(، َوُىَو اْلُمَضاُؼ إِلَْيِو بِاْلَمْقُعوؿِ ، َوبَػُْتَ )ُشرََكاِئِهْم(َوُىَو )قَػْتُل( ، َفَصَل بَػُْتَ اْلُمَضاؼِ 
َوُتُكلَِّم يف َىِذِه اْلِقرَاَءِة ِبَسَبِب ، َوُٚتُْهوُر ضُلَاِة اْلَبْصرِيَُِّت َعَلى َأَف َىَذا اَل غَلُوُز ِإاَل يف َضُرورَِة الشِّْعرِ 

 .3"َذِلكَ 
، فإما تأويلها كما فعل 4أّما عند النحاة فإين أالحظ تكلقا واضحا يف توجيو القراءة عند  بعضهم     

ووجو اآلية أف ؼلقض " شركائهم " بدال السَتايف بعدما ذكر أهنا خاطئة على مقاييس النحو فقاؿ: " 
      5"حواذلم وأمالكهم.ألف أوالد الناس شركاء آبائهم يف أ; من األوالد وغلعل األوالد ىم الشركاء

أو تضعيقها كما صلده عند أغلبهم كابن عطية والنحاس وأيب البقاء العكربي وغَتىم من النحاة 
  ﴾قتل  ﴿الزاي بضمّ  ﴾ ينوكذلك زُ  ﴿وقرأ ابن عامرومعريب القرآف الكرًن، فقد قاؿ ابن عطية: " 

                                                                                                                                                                                     

حػوؿ ٖتديػد االحتجػاج . وأسد وىذيل وبعض كنانة وبعػض أىػل طػي، ومنهم قيس و٘تيم، غَتىم وىم مرتبوف يف درجة القصاحة=
 . 37ص ، د األفغاينسعي، وأصوؿ النحو، 3/3، البغدادي، وخزانة األدب، 3/345، السيوطي، ادلزىر: نظريبادلكاف والزماف 

 3/267، وشرح ابن الناظم على األلقية، 2/370، بن يعيش، اشرح ادلقصل، و 2/132ابن األنباري ، اإلنصاؼ: نظري - 1
 . 315: اآلية، األنعاـ - 2
 . 2/241، ابن اجلزري، النشر - 3
. بعض ليس الكل ألف بعض من ٕترد من قيود القاعدة وحّكم النص أجاز ىذا االستعماؿ ومن ىؤالء النحاة ابن مالك أقوؿ - 4

حياف حيث اعتربوا القراءة عربية فصيحة منقولة بالتواتر من ابن عامر عن عريب فصيح وىو عثماف رضي ا  والسمُت احلليب و أبو
فيجوز االستشهاد هبا وغلوز القياس عليها يف القصل بػُت ادلضػاؼ وادلضػاؼ ، عليو وسلم عنو وقد عرضها عن رسوؿ ا صلى ا

 . 2/435، البحر ايط، 3/342، والدر ادلصوف. 1/255، شرح التسهيل: نظريإليو 
 . 3/222، السَتايف، شرح كتاب سيبويو - 5
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وىذه قراءة ضعيقة يف استعماؿ ، لشركاء ٓتقض ﴾ شركائهم ﴿بنصب الداؿ  ﴾ ىمأوالدَ  ﴿بالرفع
مث فصل بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو بادلقعوؿ ، وذلك أنو أضاؼ القتل إىل القاعل وىو الشركاء، العرب

، وقاؿ النحاس يف إعراهبا 1"ورؤساء العربية ال غليزوف القصل بالظروؼ يف مثل ىذا إال يف الشعر
ىل الشاـ، فال غلوز يف كالـ وال شعر، وإظلا " وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأوتوجيهها: 

أجاز النحويوف التقريق بُت ادلضاؼ وادلضاؼ إليو يف الشعر بالظرؼ ألنو ال يقصل، أما باألمساء غَت 
 .2الظرؼ فلحن"

لكالمهم يالحظ أهنم ٘تسكوا بقوانُت رؤساء العربية وىم النحاة وفيو إشارة إىل ما  فالقارئ        
وعلى ىذا ضّعقوا القراءة واعتربوىا غَت صحيحة، ال بالنظر إىل سندىا أو  وضعوه من قواعد وأصوؿ.

ّف ومن ىنا صلـز أرمسها أو من قرأ هبا من العرب القصحاء واكتقوا باعتماد القاعدة العقلية فقط، 
ادلعتمد عند النحاة يف التوجيو واإلعراب للقراءات القرآنية ىي تلك األصوؿ ادلوضوعة والقوانُت 

 ءات القرآنية الصحيحة وادلتواترةادلسطرة اليت ال غلوز اخلروج عنها يف التوجيو، ولو تقابلت مع القرا
 موافقتها لوجو العربية. واليت ٘تّكن القراء من تصنيقها ضمن القراءات القرآنية الصحيحة إال بعد

 : في التوجيو االعتماد على حيز ضيق من الشواىد العربية -األساس الثاني 
إف اختقاء بعض من التوجيهات النحوية لبعض القراءات على بعض النحويُت األمر الذي غلعلو      

لغوي يقل استعمالو يتسرع يف رّدىا وتلحينها أثناء التوجيو واإلعراب، فقد ؼلتقي معٌت معُت أو وجو 
أو ذلجة فصيحة قليلة الشواىد، َترِد 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"بمصرخيِّ ، حيث قرأىا بكسر الياء "3﴾أَنْ ُتْم ِبُمْصرِِخيَّ َما أَنَا ِبُمْصرِِخُكْم َوَما ﴿ قولو تعاىل: 
 ولعلها ِمْن َوْىم القرَاءاعترب القراء ىذه القراءة ادلتواترة، غَت صحيحة وىي من َوْىم القارئ فقاؿ: "

والياءُ ، كلِّوخافضٌة للقِظ   "ٔتُْصرِِخيَ "ولعلو ظَن أف الباَء يف ، فإنو َقَل َمْن َسِلَم منهم ِمَن الَوْىمِ 
 .5"للمتكلم خارجٌة من ذلك

                                                           
 2/130/ابن عطية، ارر الوجيز - 1
 2/76، لنحاس، اإعراب القرآف - 2
 22: اآلية، إبراىيم - 3
وإٖتػػاؼ ، 2/276، ابػػن اجلػػزري، النشػر: ظػػر. ينوكلهػم بأسػػانيد متصػػلة َوَٛتْػػَزةُ ، َواأْلَْعَمػػشُ ، ػَلْػػَِت بْػُن َوثَػػابٍ  نقلػػت وىػي قػػراءة - 4

بػػن ا ،احلجػة يف القػػراءات السػبع: ظػػر توجيههػا يفينو . 4/226، أبػػو حيػاف، والبحػر اػيط. 122ص ، الػػدمياطي، فضػالء البشػر
 2/35، ابن األنباري، والبياف. 201خالويو ص 

 . 2/53القراء ، معاين القرآف - 5
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يِع الَنْحوِيَُِّت َرِديَئٌة َمْرُذوَلةٌ ": َوقَاَؿ الَزَجاجُ ، 1وحكم الزسلشري بتضعيقها  َواَل َوْجَو ، َىِذِه اْلِقرَاَءُة ِعْنَد ٚتَِ
 .2"ذَلَا ِإاَل َوْجٌو َضِعيفٌ 

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 

فيها  "ورٔتا كسرت مدغما: قوِلجائزة قليلة االستعماؿ، ونص على جوازىا  قاؿ يف شرح التسهيل: "
: وإىل قوؿ بعض العرب يف، بالكسر ﴾ وما أنتم بمصرخيِّ  ﴿: أو بعد ألف" أشرت بو إىل قراءة ٛتزة

وحكم عليو بقلة ، أنو التمس ذلا وجها يف كالمو الحظ، أ3"وىي لغة قليلة ..عصاِي.: عصايَ 
أيضا  حياف أيب القراءة ابتداء، وىذا األمر صلده عند فضعَ  الذيوىو الذي غاب عن ، االستعماؿ

َٚتَاَعٌة ِمْن أَْىِل اللَُّغة  َوَقْد نَػَقلَ ، أَْو َرِديَئةٌ ، أَْو قَِبيَحةٌ ، ِإنَػَها َخطَأٌ : َفاَل غَلُوُز َأْف يُػَقاَؿ ِفيَها "عندما قاؿ: 
ومن أدلة اجمليزين لصحة   4."بُوعٍ َلِكَنُو َقَل اْسِتْعَماذُلَا. َوَنَص ُقْطُرٌب َعَلى أَنَػَها لَُغٌة يف َبٍِت يَػرْ ، أَنَػَها لَُغةٌ 

 : 5وجو القراءة يف العربية  قوؿ النابغة
 .ِلَواِلِدِه لَْيَسْت ِبَذاِت َعَقاِربَ  *َعَليِّ لَِعْمرٍو نِْعَمٌة بَػْعَد نِْعَمٍة                          

من ما أوردتو أف الذين ضّعقوا قراءة الكسر، غابت عنهم اللهجة العربية، اليت مساىا  وأستنتج     
النحاة لغة بٍت يربوع، فحكموا بضعقها وكاف األوىل التسليم والتوقف وعدـ التضعيف للنص القرآين 

 فذلك أسلم وأفضل وأقـو وأحسن يف النحو سبيال. 
 : العربيةاللهجات  لألوزان الواردة في الكافي ععدم االستقراء التام والتتب -األساس الثالث

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 

العرب، بصيغو القصيحة عند بعض النحاة، وذلك كوزف "َمْقُعل" بضم العُت، ومعروؼ أف كالـ 
أبو عمرو بن وأوزانو وتراكيبو كثَت جدا علمنا منو الكثَت وغاب عنّا األكثر واألغلب، يؤكد لنا ىذا 

ما انتهى إليكم شلا قالت العرُب إال قُػلُّو ولو جاءكم وافرا جلاءكم علٌم وشعر  ": عندما قاؿ العالء

                                                           
 . 2/333، الزسلشري، الكشاؼ - 1
 . 1/337، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو - 2
 . 1/262، ابن مالك، شرح التسهيل: ظرين - 3
 . 4/227، أبو حياف، البحر ايط - 4
بػػن اوشػػرح التسػػهيل . 3/422"، عقػػرب"مػػادة ، ابػػن منظػػور، ولسػػاف العػػرب، 23ص ، ديػػواف النابغػػة: نظػػر: يالبيػػت للنابغػػة - 5

 . 3/203، ميل بديع يعقوب، إوادلعجم ادلقصل يف شواىد العربية. 1/262، مالك
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عندما تغيب بعض األوزاف العربية القصيحة ، وعليو 2"ال ػليط باللغة إال نيبوقاؿ الشافعي: " 1"كثَت.
عن بعض النحاة غلب أف يكوف ىذا ىو مربرىا ال غَت، وىو اتساع اللغة وكثرة مقرداهتا وتراكيبها، شلا 
غلعل اإلحاطة هبا شبيًها بادلستحيل الذي ال يدركو إال األنبياء، فهم الذين يتلقوف الوحي من عند ا 

 عز وجل .
لقد ردت قراءات بأوزاف عربية غَت مشهورة، ضعقها  بعض النحاة ْتجة أنو ال يوجد يف العربية      

فقد قرأ نافع ميُسرة بضم  3﴾ َرةٍ َمْيسُ َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة فَ َنِظَرٌة ِإَلى ﴿مثل وزهنا كقولو تعاىل: 
ليس  ألنوليست ّتائزة و ": قاؿ، و فأنكر األخقش ىذه القراءة، ٚتهور القراءوخالف بذلك  4السُت

بينما صلد القارسي يف احلجة غليز ىذا الوزف ويعتربه وارد دوف ، يقصد ضم العُت .5يف الكالـ "َمْقُعٌل"
 .6"َرٍة بضّم الّسُت فؤلّف مقعلة قد جاء أيضا يف كالمهموأّما من قرأ ِإىل َمْيسُ  تقصيل فيقوؿ: "

قَػَرأَ ويوجهها على أهنا لغة أىل احلجاز وىي قليلة، فيقوؿ: "حياف فيمثل ذلذه القراءة  ويأيت أبو   
َوَمْسرُبٍَة. ، َوَمْشرَُفةٍ ، َوُىَو قَِليٌل َكَمْقبُػَرةٍ ، َوالَضمُّ لَُغُة أَْىِل احلَِْجازِ ، ِبَضمِّ السُِّتِ ، َمْيُسَرةٍ : نَاِفٌع َوْحَدهُ 

 7"َواْلَكِثَُت َمْقَعَلٍة ِبَقْتِح اْلَعُْتِ.
كانت ىذه أىم األسباب اليت أوقعت النحاة يف ٗتطئة القراءات القرآنية عند إعراهبا        وىكذا     

عند التعرض لتقسَتىا وٖتليلها لغويا وضلويا، كما أستنتج من كل ما عرضتو أف النحاة ادلتشبعُت  أو
حياف أثناء  يبعند أبقكرة أعلية النص  كانوا أكثر رأفة يف توجيو القراءات نلمس ىذا عند ابن مالك و 

توجيهم للقراءات القرآنية، وىذا ألهنم  مل ػلرّفوا وجهة النحو عن قبلتو األوىل اليت وضع ذلا، فكانت 
، فاستطاعوا هبذا ادلنهج أف ػلقظوا 8القراءة عندىم ىي األساس وىذا ما عربوا عنو يف مصنقاهتم

 ن ألعظم النصوص العربية.القاعدة، ويوّجهوا القراءة توجيها سليما دوف قدح أو ٕتريح أو طع

                                                           
 . 3/374، السيوطي، ادلزىر يف علـو اللغة وأنواعها - 1
 . 3/32، السيوطي، وادلزىر، 22ص ، ابن فارس، العرب يف كالمهان نالصاحيب يف فقو العربية ومسائلها وس: نظري - 2
 . 260: اآلية، البقرة - 3
 . 2/214، ابن اجلزري، النشر، 2/32، أبو علي القارسي، احلجة للقراء السبعة: نظري - 4
 . 3/202، أبو احلسن األخقش األوسط، معاين القرآف - 5
 . 2/233، أبو علي القارسي، احلجة للقراء السبعة - 6
 . 2/535، البحر ايط - 7
 . 2/502، 1/277، أبو حياف، والبحر ايط، 154، 1/255، بن مالك، اشرح التسهيل: ظر مثالين-8
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 أما النحاة الذين جعلوا نصب أعينهم القياس والقاعدة وٖتَمسوا لتطبيقها على الكالـ العريب
أسرعوا لتخطئة القراءة، واهتموىا باللحن والشذوذ والضعف، ومرد كل ذلك عدـ التخلص من أْسِر 

 القاعدة النحوية والقياس العقلي ولو على حساب النص القرآين.
ٖتديد اإلطار ادلكاين للقصاحة، وحصرىا يف قبائل معينة دوف غَتىا، ٖتقيقاً  إىل ذلكيضاؼ 

دائرة ادلمكن من الكالـ يف بيئة معينة، وىذا جعل لقصاحة الكالـ، ما ضيق ادلدونة اللغوية وحصرىا 
 العريب القصيح ال يتجاوز ظلاذج لقبائل معينة يف عصر معُت ُعرؼ بعصر االستشهاد.

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 صور االستدالل بالدليل العقلي عند ابن األنباري

 .األدلة العقلية المثبتة والمقررة لألحكام النحوية: المبحث األول
 .النحويةاألدلة العقلية النافية والمبطلة لألحكام  المبحث الثاني:

 .األدلة العقلية المستخدمة للنفي واإلثباتالمبحث الثالث: 
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 لألحكام النحوية والمقررة األدلة العقلية المثبتة: المبحث األول
وإثبات  سأعرض يف ىذا املبحث األدلة العقلية اليت وضعها ابن األنباري من أجل تقرير       

وسأبُت ما يتعلق ، الشواىد النحوية يف كبلـ العربو  القراءات وتوجيو األحكاـ النحوية أثناء اإلعراب
  .واالستصحاب، واالستدالؿ باألوىل، االستحساف: ثل يف ثبلث أدلة ىيوتتم، بأحكامها

 : االستحسان-أوال 
 : تعريفو -1

: قاؿ األزىري، 1وىو نقيض القبح، مأخوذ من اجلذر الثبلثي "َحَسٌن"االستحساف يف العربية : لغة-أ
"اْلُْْسُن نَػْعٌت ِلَما َحُسَن"

اللفظ على حماسن على وجيمع ، احسن الشيء إذا عدهومنو استحسن  2
"امرأة : قوهلم اْلس  ما يستحسنو فمّ ، ا أو عقبليطلق على كل مرغوب فيو حس   واْلسن، غَت قياس
ويطلق على ما يستحسنو العقل من الفعل اْلسن ولذلك مسي العمل ، مجيلة املنظر: أي حسناء"

 اإلديافواْلسنة ىنا ٔتعٌت 3﴾ َأْمثَاِلَها﴿َمْن َجاَء بِاْلَحَسَنِة فَ َلُو َعْشُر : قاؿ تعاىل، الطيب حسنات
الِذيَن َيْسَتِمُعوَن  ﴿: تعاىل قاؿ 4وأحسنها، األعماؿ إلو إال ا أفضل وقوؿ ال، والعمل الصاحل

أف القوؿ اْلسن يف اآلية ىو القرآف ألنو أفضل الكبلـ  6ذكر املفسروف 5﴾اْلَقْوَل فَ َيتَِّبُعوَن َأْحَسَنوُ 
 حسنا قوال أو فعبل. ل ويعدّ ما يفض  كل ،  وعلى ىذا يكوف معٌت االستحساف، اإلطبلؽوأحسنو على 

ويعمل بو إذا كاف أقوى ، اسٌم لدليل من األدلة األربعة يعارض القياس اجللي" ىو: صطالحاا-ب
فعدوؿ ، 7"فيكوف قياًسا مستحسًنا، مسوه بذلك ألنو يف األغلب يكوف أقوى من القياس اجللي؛ منو

ديكن  وعليو، 8لعمل ٔتقتضى القياس اجللي وترجيح العمل بالقياس اخلفي يعد استحسانااجملتهد عن ا
يقصد باالستحساف عند النحاة وعلماء األصوؿ العدوؿ عن القياس اجللي إىل العمل بالقياس : القوؿ
 بل حيتاج إىل فكر وإعماؿ، ما يكوف فيو املعٌت غَت واضح ابتداء بالقياس اخلفيواملقصود ، اخلفي

حيتاج إىل جهد  على خبلؼ القياس اجللي الذي ال، عقل من أجل إْلاؽ اْلكم الظاىر باخلفي
                                                           

 .13/114، ابن منظور، لساف العربينظر: - 1
 .4/182، األزىري، هتذيب اللغة  - 2
 .160: اآلية، األنعاـ - 3
 .14/189، الرازي، ومفاتيح الغيب، 7/151، القرطيب، اجلامع ألحكاـ القرآف: ظرين - 4
 .18: اآلية، الزمر - 5
  .4/121، الزخمشري، والكشاؼ، 4/525، بن عطية، اارر الوجيز: نظر تفسَت اآلية يفي -6
 .1/147، التهانوي، وكشاؼ اصطبلحات الفنوف، 18ص، اجلرجاين، التعريفاتر: ينظ - 7
 .47ص، بن تاج العارفُت وؼؤ الر عبد ، التوقيف على مهمات التعريف - 8
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وىو ، وإما خفي، وىو ما تسبق إليو األفهاـ، "اعلم أف القياس إما جلي: عقلي ولذلك قاؿ اجلرجاين
 ستحسافاخفي  فإف كل قياس؛ القياس اخلفي أعم من لكنو؛ االستحساف: ويسمى، ما يكوف ٓتبلفو

ألف االستحساف قد يطلق على ما ثبت بالنص وباإلمجاع والضرورة ؛ وليس كل استحساف قياًسا خفًيا
 .1"لكن يف األغلب إذا ذكر االستحساف يراد بو القياس اخلفي

 : أقسامو -2
عقلي ملعٌت خفي يل من خبلؿ كبلـ العلماء يف تعريفهم لبلستحساف أنو قياس  تبُّت الذي      

  2:قسمُت يفوديكن أف يظهر 
ويكوف االستحساف يف ىذه ، ما يستحسنو اجملتهد ودييل إليو اعتمادا على عقلو: القسم األول-

أما إذا مل يكن ىناؾ دليل كاف عبارة عن رأي ، اْلالة قياسا إذا وافق رأي اجملتهد دليبل قاطعا
 3يصح االحتجاج بو وعليو فكل استحساف البد لو من دليل وإال فبل ينبغي الركوف إليو وال، شخصي

ومن ": ومث ل هلذا القسم ابن جٍت فقاؿ، والدليل املعتمد يف االستحساف ىو ما يسمى بالقياس اخلفي
ة مهيار. فهذا كلو استحساف ال بّ اصبية وِقنية وِعذُي وبِلُي سفر، وناقة علياف، ود: االستحساف قوهلم
و من الواو.  الكسرة والواو لضعفو وكلّ وذلك أهنم مل يعتدوا الساكن حائبل بُت، عن استحكاـ علة

وذلك أف " قنية" من قنوت ومل يثبت أصحابنا قنيت وإف كاف البغداديوف قد حكوىا و"صبية" من 
: " عذي " من قوهلم أرضوف عذوات و" بلي " سفر من قوهلم يف معناهو صبوت و" علية" من علوت

 4".ردة يف ىذا األصلط   أف الواو مُ إال، بِلٌو أيًضا ومنو البلوى، وإف مل يكن فيها دليل
كسر ما قبل ب يتعلقيف ىذه الكلمات  اإلعبلؿفاملعٌت الذي ذىب إليو ابن جٍت ىو أف موجب     

بالساكن مانعا وذلك لعدـ اعتدادىم ، ة بالياءومع ذلك بقيت معلّ ، الواو وقد زاؿ بوجود الساكن
 اخلفي الذي ـ االعتداد بالساكن ىو املعٌتفكاف عد، اإلعبلؿثر على موجب ؤ للقلب لضعفو فلم ي

 . يف ىذه الكلماتحمل االستحساف  اعترب
 لفظ االستحساف حسب ىو ظاىر ملا، من غَت دليل اإلنسافالقوؿ ٔتا يستحسنو : الثاني القسم-

وال يف األحكاـ النحوية ، يف األحكاـ الشرعية عند الفقهاء يستند إليو ال يعترب دليبل وىذا النوع ال

                                                           
 .181ص، اجلرجاين، التعريفات - 1
حممػد : إعػداد الطالػب، جسػتَترسالة ما، ابن جٍت و ابن األنباري األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية بُتينظر ىذا التقسيم يف:  - 2

 .14، صـ2011، كلية اآلداب قسم اللغة العربية،  جامعة آؿ البيت، أ.د مسَت استيتية: إشراؼ، فبلح حممد الغزاؿ
 .110ص، عبد ا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي - 3
 .1/138، ابن جٍت، اخلصائص - 4
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عن بعضهم أف االستحساف ىو ما  ي"وأما ما حك: وىذا ما حكم بو ابن األنباري فقاؿ، عند النحاة
   1".من غَت دليل فليس عليو تعويل اإلنسافيستحسنو 

 : حجيتو -3
دليل و ، اللغوية من األصوؿ أصلك  يف حجية االستحساف والعمل بو النحاة العرب اختلف      

"ومجاعو أف علتو ضعيفة غَت : فقاؿ ابن جٍت رفضو قدف، لقواعد النحويةيعمل بو يف االستدالؿ على ا
أف ابن األنباري مل جيعلو دليبل من مجلة  ويبدو، 2مستحكمة إال أف فيو ضربًا من االتساع والتصرؼ"
مع أنو أفرد لو فصبل يف ملع األدلة ذكر فيو ، 3االستدالالت اليت يعتمد عليها يف اجلدؿ النحوي

"فذىب بعضهم إىل أنو غَت مأخوذ بو ملا فيو من التحكم وترؾ : فقاؿ، يف األخذ بو لماءاختبلؼ الع
 4".وذىب بعضهم إىل أنو مأخوذ بو، القياس

ومع ذلك  املتأمل لكبلـ النحاة من الناحية النظرية يرى أغلبهم يقوؿ بعدـ األخذ باالستحسافو      
فيما خالف أصوهلم دما روي عن العرب ومل ، بيقيةيستخدمونو دليبل عمليا يف املسائل النحوية التط

 ذلك ما ذمده عند ابن األنباري وىو يبُّت  فمن، 5تربر العدوؿ بو عن األصلتكن ىناؾ علة قوية 
معتمدا على االستحساف  أو توسطها بُت ركٍت اجلملة وجزأيها حاؿ تأخرىاإعماؿ ظن وأخواهتا 

ؿ مع التأخر وذلك ألهنا إذا توسطت كانت متقدمة مع التوسط أحسن من اإلعما ؿ"اإلعما: فيقوؿ
يتم أحد اجلزأين إال  وال، متأخرة عن أحد اجلزأين متقدمة عن اآلخر ألهنا، ومتأخرة من وجومن وجو 
وإذا ، ا كما حسن إلغاؤىاهلفحسن إعما، فكانت متقدمة من وجو ومتأخرة من وجو، بصاحبو

فكاف إلغاؤىا أحسن من إعماهلا لتأخرىا ، وجو تأخرت عن اجلزأين مجيعا كانت متأخرة من كل
  6". وضعف عملها

وىو عمل ، حاؿ توسطهاالحظ أنو يعتمد على االستحساف يف تعليلو لعمل ظن وأخواهتا أ     
  رموي تدعو إليو طبيعة االجتهاد النحوي أثناء النظر يف واقع الًتاكيب النحوية وغياب املسموع من

                                                           
 .134ص ، ابن األنباري، ع األدلةمل - 1
 .1/134، ابن جٍت، اخلصائص - 2
  .418ص ، حممد سامل صاحل، النحو يف فكر ابن األنباري أصوؿ - 3
 .133ص ، ابن األنباري، ملع األدلة - 4
 .205ص، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظر ىذه املسألة يفي - 5
 .162، 161 ص، ابن األنباري، أسرار العربية - 6
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عل النحوي يستخدـ العقل والتفكَت فيستحسن الكثَت من الصي  كما األمر الذي جي، كبلـ العرب
  1.ويف مواضع أخرى عند معاجلتو للمسائل النحويةىنا  ريااألنبفعل ابن 

 : وجوه االستدالل باالستحسان -4
لتقعيد لشكلت اجلانب التطبيقي  وأمناط متعددة خمتلفة بصورعند النحاة  االستحساف ـَ دِ خْ استُ       
 2: أيتي ما من وجوه االستحساف وأمههاو ، ويالنح

وسبيل  و)فتوى( (تقوى) كقوهلم  وذلك: من غير ضرورة االستحسان بترك األخف إلى األثقل -أ
"أال ترى أهنم قلبوا : ب ابن جٍت عن ىذه العلة قائبلوقد عقّ ، ىذه العلة الفرؽ بُت االسم والصفة
فيتضح أهنم ، 3ن أهنم أرادوا الفرؽ بُت االسم والصفة"ة أكثر مالياء ىنا واًوا من غَت استحكاـ علّ 

 .بالياء استحسانا بًتؾ األخف إىل األثقل األلفاظعدلوا عن استخداـ ىذه 
من ذلك ما خيرج تنبيًها ": وفيو قاؿ ابن جٍت: استخدام االستحسان تنبيها على أصل الباب -ب

   4ىذا شراب مبولة: قالوا، أطَوْلَت الصدودوصددَت ف، استحوذ وأَْغيَػَلِت املرأة على أصل بابو رمو
ونظائره كثَتة غَت أف ذلك خيرج ليعلم بو أف أصل ، فإنو أىل ألف يؤكرما: وقالوا، وىو مطيبة للنفس

وال يقاس ىذا وال ما قبلو ألنو مل تستحكم  وأصل مقامة مقومة وأصل حيسن يؤحسن. استقاـ استقـو
لنوع من افهو يؤكد على أف استخداـ االستحساف يف ىذا .5"ساًعاعلتو وإمنا خرج تنبيًها وتصرفًا وات

 فكاف، أصل الكلمة ومادهتا دوف الرجوع فيو إىل قياس أو، الكلمات مفاده التنبيو على أصل الباب
 ىو الدليل.االستحساف 

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

                                                           
 .2/528، ابن األنباري، البياف، و 2/680و، 1/89، ابن األنباري، اإلنصاؼينظر:  - 1
النحويػػة بػػُت ابػػن جػػٍت وابػػن  باألصػػوؿامللحقػػة  واألدلػػة، 106ص، عبػػد ا السػػبيهُت، اعػػًتاض النحػػويُت للػػدليل العقلػػي: ينظػػر -2

 وؿواألصػػ، 417ص، حممػػد سػامل صػاحل، وأصػػوؿ النحػو دراسػة يف فكػػر ابػن األنبػاري، 18ص، حممػد فػػبلح حممػد غػزاؿ، األنبػاري
 .205ص، ٘تاـ حساف

 .1/134، ابن جٍت، اخلصائص - 3
 .11/74، ينظر مادة "بوؿ" يف: لساف العرب، ابن منظور، أي يكثر شربو البوؿ- 4
 145، 1/144، ابن جٍت، اخلصائص -5
  املنطػػق إصػبلح: نظػري، ويف بعػض مصػادرىا دوف نسػبة، البيػت مػن الطويػل ونسػبتو مصػادر العربيػة إىل عيػاض بػػن درة الطػائي - 6
  10/371، ابػػػػن منظػػػػور، لسػػػػاف العػػػػربيف:  "وثػػػػق"وينظػػػػر: ، 3/408، يعػػػػي  ابػػػػن، وشػػػػرح املفصػػػػل، 106ص، بػػػػن السػػػػكيتا

 .5/214، إميل بديع يعقوب، واملعجم املفصل يف شواىد العربية
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 وال نسأؿ األقواـ عقد املياثق *محى ال حيل الدىر إال بإذننا            
كما انقلبت يف ميزاف وميعاد ؛  انقلبت للكسرة قبلها ياء -اليت ىي واو وثقت-أال ترى أف فاء ميثاؽ 

 املواثيق: تكسَت أف تعاود الواو فتقوؿ على قوؿ اجلماعةفكاف جيب على ىذا ملا زالت الكسرة يف ال
واملواعيد. فًتكهم الياء ْتاهلا رٔتا أوىم أف انقبلب ىذه الواو ياء ليس للكسرة ، املوازين: كما تقوؿ

إذ لو كاف هلا لوجب زوالو مع زواهلا. ومثل ذلك "ما أنشده" خلف ؛ بل ىو ألمر آخر غَتىا، قبلها
 : عراألمحر من قوؿ الشا

 1دياوين تشقق باملداد *عداين أف أزورؾ أـ عمرو                    
   .2"لو أف ياء ديواف إمنا قلبت عن واو دواف للكسرة قبلها لعادت عند زواهلا: فللقائل أيًضا أف يقوؿ

"ميثاؽ" كسرة امليم قبل فاء  يؤكد ابن جٍت من خبلؿ ما تقدـ أف موجب اإلعبلؿ يف كلمة      
وىكذا كاف موجب ، فتتحوؿ بناء على ذلك من ِمْوثاؽ يف األصل إىل ميثاؽ (الواو)مة الساكنة الكل

  . اإلعبلؿ زائل وإف كاف القياس فيها مواثق وليس ميثاؽ وىو كلو من باب بقاء اْلكم مع زواؿ العلة
هبا  تْ تثبِ أُ و ، نحووىكذا كاف االستحساف من األدلة العقلية املعتد هبا واليت استثمرت يف فروع ال     

الدليل العقلي الكثَت من الشواىد العربية  على مقتضى ىذاو ووجّ ، أحكاـ رموية وصرفية خمتلفة
 .الفصيحة

     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 2/366، ابػػن جػػػٍت، صػػناعة اإلعػػراب وسػػر، 13/166"، دوف"مػػادة ، ابػػن منظػػور، لسػػاف العػػرب: ينظػػرالبيػػت بػػبل نسػػبة  - 1

  .1/264، ابن دريد، ومجهرة اللغة
 .3/160، ابن جٍت، اخلصائص - 2
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 : االستدالل باألولى -ثانيا 
وقد تسكت ىذه النصوص وىذه األقيسة على ، نة لؤلحكاـبي  سة النحوية مُ يِ ترد النصوص واألقْ        
 تكوف يف الغالب أحق وأوىل باْلكم من الذي دلت عليو النصوص أو من األحكاـ د وافرٍ وعد مجلة

: وقد أطلق علماء أصوؿ الفقو وأصوؿ النحو على طريقة ىذا النوع من االستدالؿ، حكمت بو
 وموقف ابن األنباري منو.، وحجيتو، وفيما يلي مفهومو "االستدالؿ باألوىل"
 : تعريفو -1 
: قاؿ ابن فارس "ويل"أف األوىل لفظ مأخوذ من اجلذر الثبلثي  1املعاجم العربية ذكرت: لغة -أ  
ويقاؿ ، 3در وأحقجوؿ فبلف أوىل بكذا أي أحرى بو وأتق، 2صحيح يدؿ على القرب" وىو أصل"

وعلى ىذا املعٌت ورد اللفظ يف النصوص الفصيحة من القرآف ، يف الرجل ىو أوىل ويف املرأة ىي الُوْليا
النَِّبيُّ َأْوَلى بِاْلُمْؤِمِنيَن ِمْن ﴿: منها قولو تعاىل 4مواضع سبعففي القرآف ورد يف ، ة وكبلـ العربوالسن

أو ىو أحق فيما يأمرىم ، أي ىو أحق هبم يف كل أمور الدين والدنيا 5﴾ أَنْ ُفِسِهْم َوَأْزَواُجُو أُمََّهاتُ ُهمْ 
فما بقي فهو ألوىل ، أْلقوا الفرائض بأىلها": وويف قول، 6بو ويطلبو منهم ويقدـ على أنفسهم

بعد أخذ الفرائض املقدرة يف كتاب ا  من كاف أقرب من ، أي أحق الناس باألرث 7".رجل ذكر
َواِظَبِة ": وأورد امليداين يف أمثالو قوؿ العرب، 8الرجاؿ الذكور وىم العصبة

ُ
أْوىَل األُُمْوِر بِالن َجاِح امل

 . ه وعملودّ جِ ب يف ظووا ـو بالنجاح من داق الناس وأوالىم أي أح 9".َواإلْْلَاحِ 
وكلها معاف هلا عبلقة وطيدة باملعٌت ، وأجدر، وعليو فاجلذر الثبلثي أوىل معناه أحق وأقرب     

     . االصطبلحي

                                                           
ولسػاف ، 6/141، ابػن فػارس، س اللغػةيومعجػم مقػاي، 6/253، اجلػوىري، تاج اللغة وصػحاح العربيػة: مادة "ويل" يفينظر  - 1

 .408، 15/407، ابن منظور، العرب
 .6/141، ابن فارس، مقاييس اللغةينظر: معجم  - 2
 .408، 15/407، ابن منظور، ولساف العرب، 6/2530، اجلوىري، تاج اللغة وصحاح العربية - 3
  .767ص، حممد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ القرآف الكرمي -4
  .6: اآلية، األحزاب -5
  .4/301، الشوكاين، وفتح القدير، 20/208، الطربي، جامع البياف: ينظر - 6
بػػاب أْلقػػوا ، ومسػػلم، 8/150، بػػاب مػػَتاث الولػػد مػػن أبيػػو وأمػػو، مػػارضػػي ا عنه عبػػاسعػػن ابػػن ، البخػػاري اهاْلػػديث رو  - 7

 .3/1223، الفرائض بأىلها
 .12/11، ابن حجر العسقبلين، فتح الباري شرح صحيح البخاريينظر:  - 8
 . 2/374، مليداين، اجممع األمثاؿ - 9
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"أف يبُت يف الفرع املعٌت الذي تعلق بو اْلكم يف األصل : بقولو يعرفو ابن األنباري: اصطالحا -ب
مث يتضح ، ومعناه عند األصوليُت أف حيمل الفرع على األصل ملعٌت يوجب اجلمع بينهما 1".دةوزيا

وقد مساه علماء ، وأنو أحق بو من األصل، للمجتهد أف يف الفرع زيادة توجب تأكيد ذلك اْلكم
 وؽوىو ما كاف املسكوت عنو أوىل باْلكم من املنط، مفهـو أولوي أو، أصوؿ الفقو ٔتفهـو املوافقة

 2.وىو يف حقيقتو نوع من القياس
 : مثالو -2 

أمجعنا على : أف يدؿ على بناء أمساء اإلشارة و"ما" التعجبية فيقوؿ": ل لو ابن األنباري بقولومثّ       
وإذا بٍت االسم لتضمن حرؼ منطوؽ بو فؤلف تبٌت أمساء ، أف االسم يبٌت إذا تضمن حرؼ منطوؽ بو

من حرؼ غَت منطوؽ بو كاف ذلك من طريق األوىل. وبياف ذلك ىو أف اإلشارة و"ما" التعجبية لتض
أال ترى أف مهزة االستفهاـ اليت بنيت أين ، ا بو أمكن أف يستغٌت بو عن االسماْلرؼ إذا كاف منطوق

ف يستغٌت هبا عنها وإف أفضى إىل تكرار أوكيف ومىت وما أشبهها لتضمنها معناه قد كاف ديكن 
ديكن أف يستغٌت بو عن االسم ْتاؿ من  فإنو المل يكن اْلرؼ منطوقا بو  وأما إذا، االستفهاـ
فؤلف يبٌت لذلك على ، وإذا بٍت االسم لتضمنو معٌت اْلرؼ وقيامو مقامو على طريق اجلواز، األحواؿ

  3".طريق الوجوب كاف ذلك من طريق األوىل
 : حجيتو -3

 باْلكم من األصل أوىلأف الفرع  ستدؿيؤخذ بو مىت أثبت امل دليل االستدالؿ باألوىل      
وقد اعتربه ابن األنباري ، 4ألنو أحد أنواعو، واالستدالؿ باألوىل يف حقيقتو يستمد حجيتو من القياس

يف تغليب الفروع على ، وأقيستهم 5متأثرا باستدالالت الفقهاء، حجة وأكثر من االستدالؿ بو
 باألوىل.  هاالستدالؿ عنداألصوؿ فمىت كانت العلل أبُت يف الفروع كاف 

 
 

                                                           
 .131ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 1
واعًتاض النحويُت ، 1/362، وىبة الزحيليوأصوؿ الفقو، ، 2/243، العطار، حاشية العطار على شرح اجلبلؿ الي: ينظر- 2

 .75ص،  السبيهُتعبد ا، للدليل العقلي
 .132، 131ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 3
   واملهذب يف علم أصوؿ الفقو املقارف ، 27ص، الباجي ،واملنهاج يف ترتيب اْلجاج، 2/37، الشوكاين، إرشاد الفحوؿ: نظري - 4

 . 4/1860لكرمي النملة، عبد ا
 .73ص، األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية بُت ابن  جٍت وابن األنباري: نظري - 5
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 : االستدالل باألولى عند ابن األنباري بين التقعيد النظري والتطبيق النحوي -4  
وعليو ، اعتمد ابن األنباري على االستدالؿ باألوىل يف مصادره النحوية  النظرية أو التطبيقية     

 : ديكن تقسيم االستدالؿ باألوىل عند ابن األنباري إىل قسمُت
وىو االستدالؿ باألوىل  على القواعد النظرية وذلك يف مصادره النحوية النظرية : القسم األول- 

لقد كانت صياغة القاعدة النحوية ، 1فنجده يف أسرار العربية مثبل قد استدؿ باألوىل يف أغلب أبوابو
يدخل ٖتتها يف ىذا الكتاب معتمدة على بياف األوىل سواء من حيث تصورىا عقليا وذلك بوضع ما 

 نظرأو تذكر ح ما وضّ أوحىت ، عًتض عنها من وجوه التشابو أو التداخلما ديكن أف يُ  برد   أو، من فروع
املسائل النحوية اليت عاجلها يف  بعض من خبلؿ عرضدامو لدليل األوىل خْ عمل ابن األنباري واستِ  يف

 : أيتوىي كما ي واستخدـ فيها دليل األوىل، أسرار العربية
وىل حركات اإلعراب ، والبناء تعرض ابن األنباري ملسألة األصل يف اإلعراب: مسألة األولىال -

 األصل ريستدؿ باألوىل ملن قرّ  فهو أـ حركات البناء أصل ْلركات اإلعراب؟، أصل ْلركات البناء
أصل  حركات البناء أو، ىل حركات اإلعراب أصل ْلركات البناء: "فإف قيل: حركة البناء فيقوؿ

فذىب بعض النحويُت إىل أف حركات اإلعراب  اختلف النحويوف يف ذلك؟: ْلركات اإلعراب؟ قيل
وىي ، ألف األصل يف حركات اإلعراب أف تكوف لؤلمساء؛ وأف حركات البناء فرع عليها، ىي األصل

فكانت ؛ وىي الفرع، واْلروؼ، يف حركات البناء أف تكوف لؤلفعاؿ واألصل؛ فكانت أصبلً ؛ األصل
ألف حركات ؛ وأّف حركات اإلعراب فرع عليها، وذىب آخروف إىل أف حركات البناء ىي األصل، رًعاف

وما ال يتغَت أوىل بأف يكوف أصبلً ، وحركات اإلعراب تزوؿ وتتغَت، البناء ال تزوؿ وال تتغَت عن حاهلا
  2".دما يتغَت
 ملاو إال أنّ ، يد ومل يعارضؤ مل ي نوأل، الذي ذىب إليو واختاره فرأي ابن األنباري غَت واضح يف     

م منو جواز االستدالؿ هِ فُ ، ومل يرد عليوملن جعل حركة البناء ىي األصل  باألوىل أقَػر  االستدالؿ
  .باألوىل يف ىذه املسألة

يفتقر إىل  ال، يا بنفسونر أف الكبلـ إذا كاف مستغيف باب التعجب يقرّ  أجده: المسألة الثانية -  
وذلك عندما اعتمد مذىب سيبويو وأكثر ، أوىل من الذي يفتقر يف معناه إىل تقديرتقدير كاف 
اختلف : فما معناىا؟ قيل: إف قيل...": قالوا أف "ما" التعجبية تأيت ٔتعٌت شيء فقاؿن البصريُت الذي

                                                           
لتثنيػػػة بػػػاب او ، 35ص، بػػػاب إعػػػراب االسػػػم املفػػػردو ، 20، ص، بػػػاب اإلعػػػراب والبنػػػاء: أسػػػرار العربيػػػة األبػػػواب اآلتيػػػة نظػػػري - 1

  .وغَتىا 113، 112ص ، وباب التعجب، 108ص، باب حبذاو ، 75ص، وباب خرب املبتدأ، 49ص، واجلمع
 .20ص، ابن األنباري، أسرار العربية - 2
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 ءيف موضع رفع باالبتدا وىو، فذىب سيبويو وأكثر البصريُت إىل أهنا ٔتعٌت شيء؛ النحويوف يف ذلك
 وذىب بعض النحويُت من البصريُت إىل أهنا ٔتعٌت الذي؛ شيء أحسن زيًدا: تقديره؛ "وأحسن" خربه

وما ؛ الذي أحسن زيًدا شيء: وتقديره؛ وخربه حمذوؼ، صلتو و"أحسن"، وىو موضع رفع باالبتداء
 تقدير شيء ال يفتقر إىل، ألّف الكبلـ على قوهلم مستقّل بنفسو؛ ذىب إليو سيبويو واألكثروف َأوىل

  مستغيًنا عن تقدير، وإذا كاف الكبلـ مستقبًل بنفسو، يفتقر إىل تقدير شيء، وعلى القوؿ اآلخر
 1".كاف أوىل دما يفتقر إىل تقدير

حا بالدليل يف صيغة قاعدة صرّ مُ ، ح مذىب سيبويو معتمدا على األوىلراه يف ىذه املسألة يرجّ أف     
النحوية  هذه بعض اجلوانبف، يف كبلـ العرب التأويل والتقدير صفة وكيفيةبط لنا ضنظرية ت رموية

  من حيث مناقشة املسائل النحوية مناقشة نظرية.، النظرية اليت اعتمد فيها ابن األنباري على األوىل
طبق يابن األنباري  وىنا ذمد، وىو االستدالؿ باألوىل يف اجلوانب النحوية التطبيقية: القسم الثاني-

على من خالف مذىبو يف  والردّ ، توجيو األدلة والشواىد أويف، الدليل يف إعراب النصوصعمليا ىذا 
يف  البياف"و، "نصاؼاإل" ويف كتابيْ وتربز ىذه الصورة من االستدالؿ بوضوح وجبلء ، املسائل النحوية

 ىلراه يعتمد على األو أ، عندما ناق  مسائل اخلبلؼ النحوي اإلنصاؼففي ، "غريب إعراب القرآف
ترجيحو عن مذىب  أورده وعدـ اعتباره أو، ونصرتو وذلك إما يف تأييد مذىب، 2مسائل متعددة يف

 : من خبلؿ كتابو اإلنصاؼعرض بعض املسائل اليت اعتمد فيها دليل األوىل أ يأيتويف ما ، آخر
 ىل ىو من السمو أو من الوسم االسمناق  ابن األنباري مسألة اشتقاؽ : لة األولىأالمس -

ورد  على أف االسم مشتق من السمو، وأيده د مذىب البصريُتااعتم قرر، وبعدما عرض اخلبلؼ
معتمد يف ذلك على األوىل من خبلؿ ، الذي يقوؿ أف االسم مشتق من الوسم مذىب الكوفيُت

 3" .ليس لو نظَت تطبيق قاعدة " اْلمل على ما لو نظَت أوىل من اْلمل على ما
 إىل ما املصَت إىل ما لو نظَت يف كبلـ العرب أوىل من املصَتتمد ابن األنباري  اع: المسألة الثانية -

وىل ىي معربة من مكاف ، الستةوذلك عندما ناق  مسألة إعراب األمساء ، ليس لو نظَت يف كبلمهم
وذىب رماة البصرة ، ا معربة من مكاف واحدأهنّ  إىلحيث ذىب رماة الكوفة  ؟واحد أو من مكانُت

مركزا على القاعدة ،  كعادتو يف األغلبُتراه يعتمد مذىب البصريأ، ا معربة من مكانُتإىل أهن
"الذي يدّؿ على صحة ما ذىبنا إليو وفساد ما ذىبوا إليو أف ما ذىبنا إليو لو نظَت يف  : املتقدمة فيقوؿ

                                                           
 .101ص، ابن األنباري، أسرار العربية - 1
 .458، 449 ،2/440، 183، 176، 125، 107، 68، 1/28، ابن األنباري، اإلنصاؼ: على سبيل املثاؿ: نظري - 2
 .10، 9، 1/8، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 3
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لو يف   وما ذىبوا إليو ال نظَت لو إال إعراب واحد معرب يف كبلمهم ليس فإف كلّ ؛ كبلـ العرب
وما ، أف ما ذىبنا إليو لو نظَت يف كبلمهم فَػَبافَ ، فإنو ليس يف كبلمهم معرب لو إعراباف  كبلمهم

 1".واملِصَُت إىل ما لو نِظَُت أوىل من املصَت إىل ما ليس لو نظَت، ذىبوا إليو ال نظَت لو يف كبلمهم
اعتمد على  ذمده حيث ،اقع خربًاعامل النصب يف الظرؼ الو لمناقشتو  تتمثل يف: ةلثالمسألة الثا -

من البصريُت أنو  قاؿمن  قوؿ ورد  ، ل ألنو األصلالفعينتصب بتقدير  الظرؼوجعل  ،دليل األوىل
وأف تقدير األصل يف ، ألف اسم الفاعل فرع عن الفعل الذي ىو األصل، ينتصب باسم الفاعل

وذلك ألف اسم الفاعل ، األوؿ "والصحيح عندي ىو: من تقدير ما ىو فرع عنو فيقوؿ أوىلالعمل 
فلما وجب ىهنا تقدير عامل كاف ؛ فرع على الفعل يف العمل وإف كاف ىو األصل يف غَت العمل

 2أوىل من تقدير ما ىو الفرُع فيو وىو اسم الفاعل." -وىو الفعل-تقدير ما ىو األصل يف العمل 
"كبل" : لفرع أوىل بالفرع يف مسألةاألصل أوىل باألصل وا ابن األنباري جعل:  الرابعةالمسألة  -

وىو  ر أف فيهما إفراًدا لفظي ا وتثنية معنويةقرّ مث  ؟معًٌت فقط أو، ىل مها مثنياف لفظًا ومعًٌت و  و"كلتا"
ة يضافاف إىل املظهر ر اوكانا ت، "ملا كاف فيهما إفراد لفظي وتثنية معنوية: فقاؿ، 3بصريُتالمذىب 

فجعلومها مع ، ا هلما حظ ا من حالة اإلفراد وحظ ا من حالة التثنيةجعلو ، وتارة يضافاف إىل املضمر
وجعلومها مع اإلضافة ، اإلضافة إىل املظهر ٔتنزلة املفرد على صورة واحدة يف حالة الرفع والنصب واجلر

اعتبارًا 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 

وجعلومها مع اإلضافة إىل املضمر ٔتنزلة التثنية ألف املضمر فرع والتثنية فرع ، فكاف األصل أوىل باألصل
 4وىذا الوجو ذكره بعض املتأخرين."، فكاف الفرع أوىل بالفرع

يف  يستخدمويستخدمو يف إثبات اْلكم كما ، وىكذا يكثر ابن األنباري يف االستدالؿ باألوىل      
  ترجيح إحدى القولُت يف املذىب الواحد كما بينا يف مسألة عامل النصب يف الظرؼ الواقع خربًا

وبياف  يعتمد على مقابلة القواعد وترتيبها ومناقشة األدلةكما كاف االستدالؿ باألوىل منط عقلي 
 ملسألة قاؿ بو. يف افكلما رأى دليل األوىل ، مدى قرهبا واتصاهلا بالظاىرة النحوية ما أمكن

                                                           
 .20، 1/19ابن األنباري، ، اإلنصاؼ - 1
 .1/198، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 2
 .367، 2/361، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 3
 .411ص، حممد سامل صاحل، وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري، 2/367، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 4
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  عند ابن األنباري يف صورتو العملية  األوىلرى مظهر آخر من مظاىر االعتماد على دليل أو      
ا ذالبياف حيث طبق ى القرآنية يف إعراهبا وتوجيهها يف كتاب اآلياتوذلك عند تعاملو مع ، التطبيقية

   : 2اآلتيةالنماذج أورد تعاملو مع النص القرآين هبذا الدليل أبرز وحىت ، 1الدليل عمليا يف مواضع شىت
ُهْم رَبَُّك َأْعَماَلُهْم ِإنَُّو ِبَما  ﴿: تعاىل ويتمثل يف توجيو قولو: النموذج األول -  ا لَيُ َوف ّْيَ ن َّ َوِإنَّ ُكالِّ َلمَّ

 4: ة ىيحيث قرأت بأوجو متعدد اختلف القراء يف قراءة ىذه اآلية، 3﴾ ِبيرٌ يَ ْعَمُلوَن خَ 
 .وٗتفيف امليم من َلم ا، بتشديد النوف (ملا وإّف كبّلً ): وأبو عمرو، قرأ الكسائي - 
 .(وإف كبّلً ملا) .قرأ ابن كثَت ونافع بتخفيفهما -
 "إف"بتخفيف  -رواية أيب بكريف  -وكذلك حفص عن عاصم وقرأ عاصم، قرأ محزة بتشديدمها -

 ."اػػّ مل"وتشديد امليم من 
 بتشديد امليم وتنوينها. (وإف كبّل ملػػػػ ا): قرأ الزىري وسليماف بن أرقم -
  .(ملػّػػا) وشد (كلّ ) ورفع (إف) بتخفيف (وإف كّل ملا)، ٓتبلؼ عنو قرأ اْلسن  -
حيث ظهرت يف ، بصي  إعرابية خمتلفةوقرئت ، اآلية ثبتت من حيث السماع بأوجو متعددةفهذه   

وكلها ثابتة عند القراء فما ىي ، كلها مسموعة عن العرب،  صوتية وأخرى إعرابية أوجوىذه اآلية 
 مواقف النحاة يف إعراهبا؟ وكيف استخدـ ابن األنباري الدليل العقلي يف توجيها؟

 تعددت كما،  5يف إعراهبا تتعدداألوجو  وجدت القرآنيةلمصادر اإلعرابية ل عند عوديتف          
، ىذه اآليُة الكردية دما َتَكل م الناُس فيها قدديًا وحديثاً ": اْلليب  السمُت قاؿ، قراءهتا يف تواختلف

فذكْرُت أقاويلهم وما ىو الراجُح ، وقد َسه ل الل و تعاىل، وَعُسر على أكثرِىم تلخيُصها قراءًة وٗترجياً 

                                                           
 .529، 528، 38، 17، 2/16، 273، 158، 1/47، ابن األنباري، البياف: نظري - 1
أصػػػوؿ النحػػػو يف فكػػػر ابػػػن : ينظػػػر، مػػػن كتػػػاب البيػػػاف األخػػػرى أشػػػار الػػػدكتور حممػػػد سػػػامل صػػػاحل إىل بعػػػض النمػػػاذج النحويػػػة - 2

 .412ص، حممد سامل صاحل، األنباري
 .111: اآلية، ىود - 3
اْلجة للقراء و ، 2/290، ابن اجلزري، النشر يف القراءات العشرو ، 339ص، ابن جماىد، السبعة: ظرنيىذه اآلية  أوجوحوؿ  - 4

ابػن ، واْلجة يف القػراءات السػبعة، 1/76، تاج الدين الواسطي، والكنز يف القراءات العشر، 4/385، أبو علي الفارسي، السبعة
  ابػػػػن عطيػػػػة، واػػػػرر الػػػػوجيز، 385ص، عبػػػػد الفتػػػػاح القاضػػػػي، ترةوالبػػػػدور الزاىػػػػرة يف القػػػػراءات العشػػػػر املتػػػػوا، 385ص، خالويػػػػو

 .8/405، الرازي، ومفاتيح الغيب، 6/216، أبو حياف، والبحر ايط، 3/210
 2/716، العكػػربي البقػػاء أبػػو، والتبيػػاف، 6/398، السػػمُت اْللػػيب، والػػدر املصػػوف، 2/306، لنحػػاس، االقػػرآف إعػػراب: نظػػري-5

 . 3/489، حمي الدين الدروي ، وإعراب القرآف وبيانو
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ُُ أم ا ما يتعلق هب منها... ومدار ، 2فقد اضطرب الناُس فيو اضطرابًا كثَتاً" .1ا من حيث التخري
يتمثل يف تشديد إّف وإعماهلا أو ، يف املصادر النحوية استقرأتواخلبلؼ يف اآلية على حسب ما 

لدليل خيلص بتخريُ رموي حيتكم فيو ، وابن األنباري بعدما يعرض لآلية توجيها وإعرابا، 3إمهاهلا
 بلم ا" لدخوؿ االستثناء" "ما" إذا كانت ٔتعٌت، جيوز إعماؿ إف يف لغة من أعملها "وال: األوىل فيقوؿ

"ما" وىي األصل املشبو يف العمل وإذا بطل عمل األصل يف االستثناء  ألف االستثناء يبطل عمل
 4".فئلف يَػْبُطَل َعَمُل الفرِع أوىل

جينح  وىل يف توجيو القراءات وإعراهبااللو باألوالحظ بعض الدارسُت أف ابن األنباري عند استد       
ويبتعد عما فيو تكلف وىذا يدؿ على  كما خيتار األقرب يف التقدير  5إىل اختيار األخف واأليسر

ة اإلعرابية أو الصرفية تعلق باجلوانب النحوي سواء ما لواقع اللغوي يف كثَت من األحيافاحتكامو ل
املصَت إىل مالو نظَت أوىل من املصَت إىل ما ليس ": قولو، ء التوجيوحيث نقرأ يف عبارتو أثنا والصوتية
أوىل من  األخفوقلب األثقل إىل  "حيتاج إىل إضمار أوىل دما حيتاج إىل إضمار وما ال"، "لو نظَت

ورمو ، .... 6"قلب األخف إىل األثقل واملصَت إىل ما يؤدي إىل تغَت واحد أوىل دما يؤدي إىل تغيَتين
ودما ديكن إدراجو ضمن االستدالؿ باألوىل ويكتسي صبغة ، يشعرنا ٔتيلو إىل التيسَت النحوي ذلك دما
 . ما نراه يف النموذج املوايل، التيسَت

                                                           
 ت الواردة يف اآلية.ايقصد ٗتريُ األوجو اإلعرابية للقراء - 1
 .6/396، السمُت اْلليب، الدر املصوف يف علـو الكتاب املكنوف: نظري - 2
 .1/676، عباس حسن، والنحو الوايف، 2/33، ابن مالك، وشرح التسهيل، 2/140سيبويو، الكتاب: نظري - 3
 .  2/30، ابن األنباري، فالبيا - 4
استشهد بالنص القرآين أخذ  إذافقد حكم البعض أنو ، حوؿ تعامل ابن األنباري مع النص القرآين اختلفت عبارات الدارسُت - 5

  فدراسػة ابػن األنبػاري للقػراءة يف، ولعػل ىػذا يعػود إىل طبيعػة الدراسػة، القػراءة وردّ ، على نفسو تأويل كل ما خالف مذىبو البصػري
فإنػػو يف كتػػاب البيػػاف يسػػعى إىل توجيػػو الػػنص وإعرابػػو علػػى حسػػب ، كتػػاب البيػػاف ٗتتلػػف عػػن دراسػػة القػػراءة يف كتػػاب اإلنصػػاؼ

فقد تأيت القراءة دلػيبل للكػوفيُت  اإلنصاؼأّما يف كتاب ،  النحوي اليت ذكرناىاَتولذلك نبلحظ مبادئ التيس، أصولو املعتربة عنده
راءات والتقليل مػن االحتجػاج هبػا على عادة البصريُت يف رد الق رىا بالطرؽ العقلية والقياسات املنطقيةىا وعدـ اعتبافيسعى إىل ردّ 

إعداد ، رسالة دكتوراه يف النحو العريب، نباريابن األ اإلنصاؼالشاىد القرآين معيارا يف خبلفات النحويُت من خبلؿ كتاب : نظري
  قسػػػم اللغػػػة العربيػػػة، عمػػػادة الدراسػػػات العليػػػا، جامعػػػة مؤتػػػة، علػػػي اهلػػػروط، : الػػػدكتورإشػػػراؼ، الطالػػػب باسػػػم حسػػػُت الػػػذنيبات

وابػػن األنبػػاري وجهػػوده يف ، 57ص، عبػػد العػػاؿ سػػامل مكػػـر، يف الدراسػػات النحويػػة ىػػاوأثر  القرآنيػػة القػػراءات، و 10ص، 2008
مقدمػػة الػدكتور طػو عبػػد  و ،413ص، حممػػد سػامل صػاحل، وأصػوؿ النحػو يف فكػػر ابػن األنبػاري، 269ص، مجيػل العلػػوش، النحػو

 وما بعدىا.   20ص، اْلميد طو اليت وضعها لكتاب البياف
 .413، 412ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري - 6
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ُعونَ ﴿ : قاؿ تعاىل: النموذج الثاني - اختلف املفسروف يف معٌت  1﴾ َلُهْم ِفيها فاِكَهٌة َوَلُهْم ما َيدَّ
فيجوز أف يكوف َيد ُعوَف من االفتعاؿ ٔتعٌت ، 2د أصل الكلمةعلى اختبلفهم يف ٖتدي يدعوف بناء

وقيل يتمنوف وىو ، يطلبوه حاصل هلم أي كل ما، أي هلم ما يتداعوف، التفاعل كار٘توه ٔتعٌت تراموه
رىا ابن األنباري ٔتعٌت يشتهوف ويتمنوف وفسّ ، مأخوذ من الدعاء أي كل ما يدعونو أىل اجلنة يأتيهم

وأصل يّدعوف يْدتِعُيوف على وزف يفتعلوف من دعا ": فقاؿ، أصل يدعوف يدتعِيُوفعلى اعتبار أّف 
أوىل من إبداؿ ، وكاف إبداؿ التاء داال، يدعو فاجتمعت تاء االفتعاؿ مع الداؿ فأبدؿ من التاء داال

اجملهور أقوى من املهموس فلما وجب إبداؿ و  الداؿ تاء ألف التاء حرؼ مهموس والداؿ حرؼ جمهور
دمها من اآلخر كاف إبداؿ األقوى من األضعف أوىل من إبداؿ األضعف من األقوى ألف يف ذلك أح

فسكنت الياء والواو  إىل ما قبلها إجحافا بو وإبطاؿ مالو من الفضل على مقاربة ونقلت حركة الياء
دخلت  ألف الواو، فاجتمع ساكناف فحذفت الياء اللتقاء الساكنُت وكاف حذفها أوىل، بعدىا ساكنة

  3"حذؼ مامل يدخل ملعٌت أوىل. والياء مل تدخل ملعٌت فكاف، ملعٌت وىو اجلمع
 لو عبلقة باملعٌت أوىل   فجعل من األصوات ما ،لآلية أنو اعتمد املعٌت والحظ من خبلؿ توجيهأ      

واليت  ،قحتكم للقواعد الصوتية الدالة على التيسَت يف النطا وقد، من الذي ال معٌت لو داخل الكلمة
ف ألو  ،واملهموس ضعيف قوي اجملهور ألفّ ، فإبداؿ املهموس أوىل من اجملهور ؛من بينها اإلبداؿ

يسَت اليت يذكرىا النحاة ة والتّ وكل ىذا لو عبلقة باخلفّ ، 4الضعيف فرع عن القوي فوجب حذفو
أف  ، واليت وّضحت5املعاصرة لتو النظرية الصوتيةوىو ما فصّ ، يف التصويت ةاخلفّ معتمدين على مبدأ 

 إىلاستبداؿ السهل من أصوات لغتو بالصعب الشاؽ الذي حيتاج  إىلأي لغة دييل ب نطقو اإلنساف يف
 .جمهود عضلي

 
 

                                                           
 . 57: اآليةيس،  - 1
 وإعػػػػراب، 12/36، لوسػػػي، األوروح املعػػػاين، 4/459، ابػػػن عطيػػػة، واػػػرر الػػػوجيز، 4/22، الزخمشػػػري، الكشػػػاؼ: نظػػػري - 2

 .9/279، السمُت اْلليب، والدر املصوف، 3/40، النحاسالقرآف، 
 .2/300، ابن األنباري، البياف - 3
 .1/17، املهدوي، وشرح اهلداية، 266ص، عبد البديع النَتباين، اجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات: نظري  - 4
األصوات : نظر، ياهبل هلا يف اللغة العربية وذكر أسباومثّ  ،ةللغوية نظرية السهولأنيس يف كتابو األصوات ا إبراىيمل الدكتور فصّ  - 5

 .265ص، عبد البديع النَتباين، واجلوانب الصوتية يف كتب االحتجاج للقراءات، 235ص، براىيم أنيس، إاللغوية
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فبل " اء يف روايةختلف القرّ ا 1﴾ َفاَل َتْسأَْلِن َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ ﴿ : قاؿ تعاىل: النموذج الثالث -
 مع التخفيف وحذفها لياءا ثباتبإ تقرئ فقد، 2أوجو متعددةو  اتيف اآلية قراء فنقلت، "تسألٍت

  وبتشديد النوف مع فتحها. وبكسر النوف، وبتشديد النوف مع حذؼ الياء
معٌت بياف يف  تعدد أراء املفسرين كاف الختبلؼ اآلية وتعدد وجوىا من حيث القراءة  أثر يف   لقد   

ح ورج  ، حذؼ الياء وإثباهتا وأثر ذلك على املعٌت يف تعليل فتح النوف أو كسرىا معو ، 3السؤاؿ
      4".ألف ذلك ىو الفصيح من كبلـ العرب املستعمل بينهم، الطربي "ٗتفيُف النوف وكسرىا

مبدأ  اخلفة  على يف توجيهها وتعليلها اعتمد ابن األنباري وملّا رجعت إىل كتاب البياف وجدت     
ومن قرأىا بغَت ياء حذفها ، بإثبات الياء أتى هبا على األصل رأفمن ق": دليل األوىل فقاؿ مستخدما
صل فيو أف تأيت ألوكاف ا، وكذلك من قرأ بالتشديد مع حذؼ الياء، واجتزأ بالكسرة عنها، للتخفيف

اجتماعها فحذفوا فاجتمعت ثبلث نونات فاستثقلوا ، ونوف الوقاية، ونوين التأكيد، بثبلث نونات
 5".األوىل وكاف أوىل من، الوسطى
خف من أجل إثبات األ، الحظ ابن األنباري يف توجيهو لآلية يعتمد على دليل األوىلأ       

وقد راعى مثل ىذه املسألة أثناء ، ولتجنب الثقل الذي نبذتو العرب، واأليسر يف القراءة القرآنية
ارة وصوتيا تارة أخرى أخذ طابعا رمويا توىذا التيسَت  6يف مواضع متعددة من كتابو البياف توجيهو
مواضع متعددة دما ينبئنا أف ابن األنباري اعتمد يف بياف األوىل من أجل اْلفاظ على كل يف  ودالليا

خاصة يف تقدمي مالو نظَت أوىل ، كبلـ العرب  منمراعيا يف ذلك املعتمد واملشهور ، املستويات اللغوية
 نظَت لو. دما ال
صورة واضحة لبلستدالؿ باألوىل عنده يف مصادره النحوية   أعطى ابن األنباري  هبذاو         
وكاف ىذا الدليل مظهرا من املظاىر العقلية اليت صورت لنا الفكر ، وأسرار العربية والبياف اإلنصاؼك

    . وأو يف  الرد  على من خالف، أراء النحوي عنده سواء فيما اعتمده من
                                                           

 . 46: اآلية، ىود - 1
 والػدر املصػوف، 187ص، ابػن خالويػو، يف القػراءات السػبع ْلجػةوا، 2/289، ابن اجلػزري، النشر: أوجو قراءة اآلية يف نظري - 2

 .308ص، الصفاقصي، وغيث النفع، 6/337، السمُت اْلليب
ومفػػػاتيح ، 6/269، لوسػػػياأل، وروح املعػػػاين، 15/350، الطػػػربي، وجػػػامع البيػػػاف، 2/399، الزخمشػػػري، الكشػػػاؼ: نظػػػري -3

 . 6/162، أبو حياف، والبحر ايط، 3/177، ابن عطية، ارر الوجيزو ، 18/358، الرازي، الغيب
 .15/352، الطربي، جامع البياف: نظري - 4
 .2/16، ابن األنباري، البياف - 5
  .473، 2/269و ، 1/47، ابن األنباري، البياف: نظري - 6
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 : االستصحاب -ثالثا
 : تعريفو -1  

ويأيت ٔتعٌت طلب الصحبة  "بَ حِ مأخوذ من اجلذر الثبلثي "صَ 1االستصحاب يف اللغة :لغة -أ
استصحب الكتاب إذا و  ،والصحبة املعاشرة وابة، وكل شيء الءـ شيئا فقد صحبو، والدعوة إليها

ومنو جعل اسم الصحايب ملن ، محلو معو والزمو وجعلو ٔتثابة صاحبو وعليك ٔتصاحبتو أي مبلزمتو
   . بعد إسبلمو واتبعو الرسوؿ  الـز
وىو مصطلح ، استصحاب اْلاؿ يسمى يف االصطبلح استصحاب األصل أو: اصطالحا -ب  

ه أو استدامة ما كاف ثابتا ونفي ما كاف يف األساس يقصد بو بقاء األمر ما مل يوجد ما يغَتّ  2فقهي
وإذا  ، حىت يقـو دليل التحرمي اإلباحة كاألطعمة فاألصل اإلباحة يءفإذا كاف األصل يف ش، اً منفي

فاألصل ثبات التحرمي حىت يكوف الدليل املبيح ونفي ، 3كاف األصل يف أمر معُت التحرمي كاإلبضاع
 اْلرمة وىو عقد الزواج مثبل.

كغَته من  فهو، باملعٌت السابق ملفهومو يف الفقو امتداد أصوؿ النحو ىوواالستصحاب يف         
"إبقاء حاؿ اللفظ على : قاؿ ابن األنباري يف تعريفو ،ذىا النحاة من الفقهاءاألدلة األخرى اليت أخ

ألف  ؛كقولك يف فعل األمر إمنا كاف مبنيا  ،ما يستحقو يف األصل عند عدـ دليل النقل عن األصل
وال دليل يدؿ على وجود الشبو فكاف باقيا ، وإمنا ما يعرب منها لشبو االسم ،األصل يف األفعاؿ البناء

                                                           
 .1/519، ابن منظور، العرب لساف: يف "صحب"نظر ي - 1
ميػػزاف ، و 4/127، اآلمػػدي، اإلحكػػاـ يف أصػػوؿ األحكػػاـ: امو كػػدليل يفنظػػر تعريػػف االستصػػحاب عنػػد الفقهػػاء واسػػتخدي - 2

 واأللفػاظ ومعجػم املصػطلحات، 2/174، الشوكاين، وإرشاد الفحوؿ، 658ص، أبو بكر السمرقندي، األصوؿ يف نتائُ العقوؿ
 .87ص ، ىاب خبلؼعبد الو ، وعلم أصوؿ الفقو وخبلصة تاريخ التشريع، 1/140، الفقهية حممد عبد الرمحاف عبد املنعم

وىػػػػو مصػػػطلح اسػػػتعملو الفقهػػػػاء كنايػػػة عػػػن النكػػػػاح ، مجػػػع ُبضػػػع: وىػػػػو، األبضػػػاع بػػػالفتح أو اإِلبضػػػػاع بكسػػػر اهلمػػػزة: يقػػػاؿ - 3
اْلديث الذي رواه مسلم عن أيب ذر وقد ورد ىذا املعٌت يف ، باضع زوجتو إذا جامعها: نقوؿ، واستحبلؿ االستمتاع بفروج النساء

أرأيػتم لػو وضػعها يف حػراـ : أيأيت أحػدنا شػهوتو ويكػوف لػو فيهػا أجػر؟ قػاؿ، يا رسوؿ ا: قالوا، دكم صدقةويف بضع أح"قولو 
ع على كل باب بياف أف اسم الصدقة يق، صحيح مسلم: نظر." يأكاف عليو فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها يف اْلبلؿ كاف لو أجر

 القاموس الفقهي لغة واصطبلحا، و 8/14"بضع"،  ساف العرب، مادة: لنظر، وحوؿ معٌت اإلبضاع، ي2/697نوع من املعروؼ، 
 .  1/88، ابن حجر، وفتح الباري شرح صحيح البخاري، 38، 37ص، سعدي أبو حبيب
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وىو اْلكم الذي يثبت يف الزماف الثاين : "االستصحاب: وقاؿ اجلرجاين، 1ى األصل يف البناء."عل
  2".بناًء على الزماف األوؿ

ومن خبلؿ رصد التعاريف املتقدمة نستنتُ أف االستصحاب دليل من األدلة العقلية اليت         
على حكم األصل الثابت  امعتمد، عرمويا عند غياب النص والسما  يستخدمها اجملتهد فقيها كاف أو

 من أجل  التقرير التاـ  إلثبات حكم األصل.، عقبل غَت املنفي مساعا
 : حجيتو -2

من األدلة العقلية إلثبات األحكاـ النحوية  دليبل واستخدموه، عتمد النحاة على االستصحابا     
بأف األصل يف  ، دث فهو مردودأف كاف وأخواهتا ال تدؿ على اْل "من قاؿ: رىا قاؿ ابن مالكيوتقر 

ثابت  األصلي أف حكم أ4".فبل يقبل إخراجها عن األصل إال بدليل 3كل فعل الداللة على املعنيُت
"واملسائل اليت استدؿ فيها النحاة : قاؿ السيوطي،  بدليل يثبت تغيَت اْلكم وينفيوفبل جيوز نفيو إال

ناء السكوف إال ملوجب ٖتريك واألصل يف األصل يف الب: كقوهلم باألصل كثَتة جدا ال ٖتصى
اْلروؼ عدـ الزيادة حىت يقـو الدليل عليها من االشتقاؽ ورموه واألصل يف األمساء الصرؼ والتنكَت 

  5".والتذكَت وقبوؿ اإلضافة واإلسناد
االستصحاب يف تقرير  الحظ أف كبل منهما اعتمدأومن خبلؿ ما ذكره ابن مالك والسيوطي      

أو يف ، سواء يف عبلمات اإلعراب وىو الذي أشار إليو بالبناء والسكوف، النحوية املختلفة األحكاـ
 الداللة النحوية كالداللة على اْلدث والزمن والتنكَت واإلضافة واإلسناد وغَتىا.

 
 
 

                                                           
 .  46ص، ابن االنباري، اإلغراب يف جدؿ اإلعراب -1
 التهػػػػػانوي، حات الفنػػػػػوفكشػػػػػاؼ اصػػػػطبل،  يف تعريػػػػػف االستصػػػػػحاب هبػػػػذا املفهػػػػػـو: نظػػػػريو ، 22ص، اجلرجػػػػػاين، التعريفػػػػات - 2
 .106ص، أبو البقاء الكفوي، والكليات، 1/153
بداللػة األفعػاؿ  اوىو مذىب ابن مالك خبلؼ البن جٍت وابن برىاف واجلرجاين الػذين قػالو ، املقصود باملعنيُت اْلدث والزماف - 3

 .1/338، ابن مالك، شرح التسهيل: نظر، يالناقصة إال على زمن وقوع اَْلَدث
األصل يف كل فعل ": ىو شرح التسهيلعليو يف  كما وقفتُ   وُ ص  ونَ كما نقلو السيوطي يف االقًتاح،   ،نص كبلـ ابن مالك ذاى - 4

ابػن ، شػرح التسػهيل: نظري "فبل يقبل إال بدليل، فحكمو على العوامل املذكورة ٔتا زعم إخراج هلا عن األصل، الداللة على املعنيُت
 .137ص السيوطي االقًتاح ينظر:و  ،1/338، مالك

 .137السيوطي ، االقًتاح - 5
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 : في البيان لالستصحاب تطبيقاتوابن األنباري و  -3
ل لو ومثّ ، 1املعتربة وعقد لو فصبل يف كتابو ملع األدلةمن األدلة  االستصحاب ابن األنباري اعترب     

وحاؿ األصل يف األفعاؿ ، باستصحاب حاؿ األصل يف األمساء وىو اإلعراب حىت يوجد دليل البناء
أما ، هلذا الدليل النحوي التأصيل والتنظَت وىذا كلو من باب ، 2وىو البناء حىت يوجد دليل اإلعراب

 بو االحتجاجمن حيث سواء ، 3ستخدمو كدليل يف مصادره النحويةاد من حيث التطبيق النحوي فق
كحجة عقلية لتقرير القواعد   االستدالؿ بو أو، 4ذىب البصريُت يف كتاب اإلنصاؼم لتأييد كدليل

 حيث، يف ىذا الكتاب تعليل األحكاـ النحوية واإلعرابية أثناءوذلك ، 5ثبتة يف كتابو أسرار العربيةامل
وعدـ ، متمسكا باالستصحاب مستعينا بو يف حاؿ غياب الدليل املسموع وكثَتة من  ذمده يف مواطن

  .كاف على ما كاف إبقاء ما عنده وجود دليل العدوؿ عن األصل فاألصل
حيث استخدـ فيو دليل استصحاب األصل ،  يشذ كتاب البياف عن كتبو ومصادره األخرىملو      

حرص ابن األنباري كغَته من النحاة ومعريب القرآف الكرمي قد ف، أثناء اإلعراب ة واسعةيبصورة تطبيق
دوف ، سليما يتماشى مع أصوؿ العربية وقواعدىا العامةرمويا  على توجيو القراءات القرآنية توجيها

ولذا ذمده متمسكا معتدا باستصحاب ، شذوذ أو خروج عن القواعد الكلية اليت رمسها النحاة العرب
 حيتاج إىل دليل اءة غاب عنها الدليل املسموع املؤكد هلا فالبقاء على األصل الاألصل يف توجيو أي قر 

وحىت نؤكد ، على ما قرره يف أصولو وأدلتو فمن ٘تسك باألصل خرج عن املطالبة بالدليل، تعليل أو
 من خبلؿ دراسيت، وإعرابو لبعض القراءات القرآنية وهنعرض لتوجي، البيافعنده يف استصحاب اْلاؿ 

 : 6نماذج اآلتيةلل
 
 
 

                                                           
 .141ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري - 1
 .141ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 2
مػػػػدللُت علػػػػى حجيػػػػة ، أشػػػػار الكثػػػػَت لعػػػػرض بعػػػػض املسػػػػائل النحويػػػػة الػػػػيت اسػػػػتخدـ فيهػػػػا ابػػػػن االنبػػػػاري الستصػػػػحاب اْلػػػػاؿ- 3

وأصػوؿ النحػو ، 66ص، السػبيهُت، واعًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي، 136ص، يالسيوط، االقًتاح: نظري، االستصحاب بعملو
 .440ص، حممد سامل صاحل، يف فكر ابن األنباري

 .327، 1/245ينظر: اإلنصاؼ، ابن األنباري،  - 4
 .271، 230، 226، 117، 32 ينظر: أسرار العربية، ابن األنباري، ص - 5
 .444، 443ص ، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري: رآنية يفنظر اإلشارة إىل بعض النماذج القي- 6



 

 
003 

ُقْل ِإنَّ َصاَلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي ﴿ : يتمثل يف توجيهو وإعرابو لقولو تعاىل: النموذج األول-
 وقرأ نافع إماـ أىل املدينة، قرأ اجلمهور لفظ "حَمَْياَي" بالفتح، 1﴾ َوَمَماِتي لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِمينَ 

صرة وجو اإلسكاف ملخالفتو القياس واالستعماؿ قاؿ أبو علي وقد ضعف رماة الب 2بالسكوف "حمياْي"
فشذوذه عن القياس أف فيو التقاء ، شاّذ عن القياس واالستعماؿ " إسكاف الياء يف حميايْ : الفارسي
فإنك ال تكاد ٕتده يف ، وأما شذوذه عن االستعماؿ، ال يلتقياف على ىذا اْلد يف حمياي، ساكنُت

عند غياب السماع ، ابن األنباري على مبدأ البصريُت يف توجيو ىذه القراءةاعتمد ، 3".نثر وال نظم
" وقراءة من قرأ بفتح الياء من "حَمَْياَي" : ة الفتح قائبلاءفأيد قر ، حيث جيب االحتكاـ إىل األصل

 وإمنا كاف، فقد أتى هبا على األصل ألف من حق الياء أف تكوف متحركة مفتوحة كالكاؼ يف أكرمتك
ينبغي أف يبٌت على حركة ، نو اسم مضمر على حرؼ واحدأليف الكاؼ أف تكوف متحركة  األصل
كما اتبع ابن األنباري مجهور البصريُت الذين ،  4وكانت الفتحة أوىل ألهنا أخف اْلركات"، لو تقوية

 وجو وإال فبل، ملخالفتو األصل ومحل السكوف على نية الوقف، باإلسكاف ضعفوا قراءة نافع "حَمَْياْي"
  5.يصوبو حاؿ الوصل

معتدا بأصولو العقلية ، يظهر يل من خبلؿ ما تقدـ أف ابن األنباري متمسك ٔتذىبو البصري     
اليت قرأ هبا إماـ أىل املدينة  واليت من بينها ٘تسكو باستصحاب األصل يف توجيو ىذه اآلية القرآنية

مع ، هموا شيئا من فصاحتهاومل يتّ ، صحتها يف العربيةمل ينكروا عليها ومل يعيبوا و لها القراء وتقبّ ، نافع
  . العلم أف القراء ال يتساىلوف يف شرط العربية لقبوؿ القراءة وصحتها واعتمادىا

ُأولَِئَك الَِّذيَن اْشتَ َرُوا الضَّاَلَلَة بِاْلُهَدى َفَما ﴿ : قولو تعاىلل إعرابو يفيتمثل : لنموذج الثانيا-
 فقد قرأ اجلمهور، على أوجو لف يف قراءة ىذه اآليةاختُ ، 6﴾ْم َوَما َكانُوا ُمْهَتِديَن رَِبَحْت ِتَجارَتُ هُ 

                                                           
 .162: اآلية، األنعاـ - 1
والنشػر يف ، 3/440، أبػو علػي الفارسػي، اْلجة للقراء السبعة، و 275 ص، ابن جماىد، السبعة: توجيو ىذه القراءة يف نظري - 2

 .278ص، الدمياطي، فضبلء البشر وإٖتاؼ، 232ص، صفاقصيال، وغيث النفع، 2/17، ابن اجلزري، القراءات العشر
 .441، 3/440، أبو علي الفارسي، اْلجة للقراء السبعة - 3
 .1/352، ابن األنباري، البياف  -1
 .1/352، ابن األنباري، والبياف، 2/548، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 5
 .16: اآلية، البقرة - 6
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يف قراءتو معتمدا على السماع  1"ِاْشتَػَرُوا" وقرأىا حيِت ابن يعمر "ِاْشتَػَرِو" بكسر الواو خمالفا اجلمهور
ُت على أصل من القراءت الذي ىو أصل القراءة إال أف ابن األنباري يعتمد يف توجيو كل

فتحركت الياء وانفتح ما قبلها ، "أصل "ِاْشتَػَروا" ِاْشتَػَريُوا: ففي توجيو قراءة الضم قاؿ، االستصحاب
وكاف حذفها أوىل ألف الواو دخلت ، واو اجلمع بعدىا وحذفت األلف لسكوهنا وسكوف، فقلبت ألفا

لضمة على الياء فحذفت استثقلت ا: وقيل، أوىل حذفهافكاف ، واأللف ما دخلت ملعٌت، ملعٌت
 وكانت أوىل باْلذؼ ملا قد بينا، فحذفت الياء اللتقاء الساكنُت، فاجتمع ساكناف الياء والواو، ٗتفيفا

ومل ٖترؾ بالكسر على األصل يف ، وحركت الواو اللتقاء الساكنُت، يف الوجو األوؿ وىو أقيس القولُت
وكانت الضمة أوىل ، رمو لو استطعنا، الواو األصليةو ، فرقا بُت واو اجلمع، التحريك اللتقاء الساكنُت

 : لثبلثة أوجو
 فضمت كما ضمت النوف يف "رمن".، أهنا واو مجع: األول
 أهنا حركت ٔتثل حركة الياء اذوفة قبلها.: الثاني

  2ألهنا من جنسها."، ألف الضمة يف الواو أخف من الكسرة اليت ىي األصل: الثالث
ف قراءة الكسر  يضعّ  ويف الوقت ذاتو ال، ة اجلمهور جلرياهنا على مبدأ التخفيفح قراءيرجّ  فهو     

فهو مل يطنب يف ، 3"وقد قرئ بالكسر على األصل": على األصل أيضا فيقوؿ ةجاري ابل يعتربى
أصل كبلـ العرب عند التقاء كما فعل يف قراءة الضم وذلك جلرياهنا على ،  ٖترير وبياف قراءة الكسر

واعتمد ىذا التوجيو يف مواضع أخرى مشًتكة مع ىذا النوع يف املعٌت النحوي والعلة ، نُتالساك
  4.الصوتية

قرأ ، 5﴾قَاَل اْبَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفوِني﴿: توجيو قولو تعاىليتمثل يف : النموذج الثالث-
ـ " "ابنَ  اجلمهور بالفتح  6ورواية عن عاصم  بالكسر، ومحزة والكسائي وخلف بينما قرأ ابن عامر، أ

                                                           
  القػػػػرآف وإعػػػػراب، 1/117، أيب حيػػػػاف، والبحػػػػر اػػػػيط، 1/98، ابػػػػن عطيػػػػة، اػػػػرر الػػػػوجيز: يف نظػػػػر توجيػػػػو ىػػػػذه القػػػػراءةي - 1

 وذكػػر ابػػن جماىػػد أف القػػراء السػػبعة اتفقػػوا علػػى الضػػم، 1/32، عبػػد ا العكػػربي، والتبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف، 1/192، النحػػاس
 .143ص، ابن جماىد، السبعة: نظري
 .1/58، ابن األنباري، البياف - 2
 .1/59، ابن األنباري، البياف - 3
 .314، 1/137، ابن األنباري، البياف: نظري - 4
 .151: اآلية، األعراؼ - 5
واْلجػػة للقػػراء ، 164ص، ابػػن خالويػػو، واْلجػػة، 2/272، ابػػن اجلػػزري، النشػػر يف القػػراءات العشػػر: القػػراءة يف أوجػػو نظػػري - 6

 .5/182، أيب حياف، والبحر ايط، 2/475، ابن عطية، جيزوارر الو ، 4/89، أبو علي الفارسي، السبعة
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 قّدـ ابن األنباري يف ىذه اآلية توجيو قراءة الكسر جلرياهنا على األصل النحوي املعتاد والذي الو 
ألف األصل ، "يقرأ بكسر امليم وفتحها من أـ فمن كسر امليم فعلى األصل: فقاؿ، حيتاج إىل تعليل

كما فعل يف  ف قراءة اجلمهورومل يضعّ ، 1هم"فيو أمي فاجتزأ بالكسرة على الياء وىو كثَت يف كبلم
  "بن أمَّ ا" فجعل ،الواحد يف الكلمة االسمهها على اعتبار أف الفتح كاف ٔتنزلة وإمنا وجّ  ،املثاؿ السابق

وكسر  "ابنَ "من فتح  على أنكرمث ، إعراب ةلفتحة فيهما فتحة بناء وليست فتحكخمسة عشر وا
ـ  حيث جعل فتحة   2.راب ألنو منادى مضاؼفتحة إع "ابن"امليم يف أ

 دَ قِ إذا فُ ، على ابن األنباري يف توجيو القراءات أنو يعتمد على االستصحاب الذي الحظتوو      
حيث ذمد مثل ىذا ، إال االعتماد على األصل يف االستدالؿ د  بُ  لوومل يكن  ،وجيوواستحاؿ التّ الدليل 

، ا على رأيو يف استصحاب اْلاؿكما أف النحاة اعتمدو ،  من البياف 3التوجيو يف مواضع متعددة
واألصل يف األمساء الصرؼ ، كاألصل يف البناء السكوف4وجعلوا كبلمو دليبل يف مسائل رموية خمتلفة

 ورمو ذلك دما رجع فيو النحاة إىل كبلـ ابن األنباري. ، والتنكَت والتذكَت واإلضافة واإلسناد
 : شروط االستصحاب -4 

وابن  ،ستصحاب إال وفق شروطيعمل باال هد يف القضية النحوية أف الاشًتط النحاة على اجملت     
من أضعف األدلة إذا وجد  يعتربه إال أنو، األنباري على كثرة اعتماده وأخذه باستصحاب اْلاؿ

" واستصحاب اْلاؿ من : قاؿ ابن األنباري، 5كالسماع أو الدليل العقلي املباشر  ،الدليل األقوى منو
ال جيوز التمسك بو ما وجد ىناؾ دليل أال ترى أنو ال جيوز التمسك بو يف أضعف األدلة وهلذا 

إعراب االسم مع وجود دليل البناء يف شبو اْلرؼ أو تضمُت معناه وكذلك ال جيوز التمسك بو يف 
 6".جاء من ىذا النحو بناء الفعل مع وجود دليل اإلعراب من مضارعتو لبلسم وعلى ىذا قياس ما

                                                           
 .1/375، ابن األنباري، البياف - 1
 .1/375، ابن األنباري، البياف: نظري - 2
وينظػػر: أصػػوؿ النحػػو يف  .301، 270، 269، 246، 224، 198، 176، 88، 1/69، ابػػن األنبػػاري، البيػػاف: نظػػري - 3

 .444، ص فكر ابن االنباري، حممد سامل صاحل
 445ص، حممػػد سػػامل صػػاحل، وأصػػوؿ النحػػو يف فكػػر ابػػن األنبػػاري، 137ص، السػػيوطي، االقػػًتاح يف أصػػوؿ النحػػو: نظػػري - 4

 .65ص، عبد ا السبيهُت، واعًتاض النحويُت للدليل العقلي
وديكػن أف يعػّد القيػاس مػن ، لدوف احتمػاؿ أو تأويػ، أقصد بالدليل العقلػي املباشػر ىاىنػا مػا يسػتدؿ بػو علػى القضػية النحويػة - 5

اْلكػم املنصػوص عليػو مػع غػَت املنصػوص عليػو يف العلػة منػاط اْلكػم فػإذا اسػتدؿ بػو النحػوي اعتػرب الشػًتاؾ األدلة العقلية املباشػرة 
 دليبل عقليا، فالعلة ليست خفية تتطلب اجتهادا كما يف االستحساف.

 .142ص، ابن األنباري، ةملع األدل - 6



 

 
006 

ستنتُ الضوابط والشروط األساسية اليت اشًتطها للعمل باستصحاب أأف يل دـ ديكن وانطبلقا دما تق
 : يأيتاْلاؿ وىي كما 

 . وإال بطل العمل بو، أف يتيقن مع االستصحاب عدـ وجود الدليل املغَت عن األصل  -أ
لذي ل واالجتهاد يف طلب الدليل ايصح العمل باالستصحاب والعودة إىل األصل قبل التأمّ  ال -ب

 إذا وجد غَت لنا حكم األصل.
إذا تعارض أي دليل مع االستصحاب قدـ الدليل املعارض ألف االستصحاب موصوؼ عنده   -ج

 بأضعف األدلة.
 اليت عاجلها يف مصادره النحوية  ىو النظر التاـ يف التطبيقات النحوية ودما يؤكد ىذه الشروط     

ل باستصحاب اْلاؿ مع وجود الدليل املؤكد للعدوؿ عن يلغي العم ألننا وجدناه، حيث طبقها عمليا
وذلك عند النظر التاـ يف علة ، يعتد بو يصف العمل باالستصحاب بالشاذ الذي ال أو، األصل

 : وديكن التدليل على ىذا من خبلؿ تطبيقُت اثنُت وإمكانية القياس ، اْلكم املقرر
اختبلؼ النحاة يف فعلية ، باري يف كتابو اإلنصاؼمن املسائل النحوية اليت ناقشها ابن األن: أولهما
وذىب رماة البصرة ، امساف "بئس"و "نعم"فقد ذىب رماة الكوفة إىل أف ، "بئس"و "نعم" أو امسية

ذكرىا ابن األنباري يف قولو متحدثا عن ىذه   مجلة من األدلةُتكاف للبصريقد  و ، فعبلف أهنماإىل 
الدليل على أهنما فعبلف ماضياف أهنما مبنياف : ومنهم من ٘تسك بأف قاؿ ...": منهااملسألة، واليت 

إذ ال علة ىاىنا توجب بناءمها. وىذا ٘تّسٌك ؛ ولو كانا امسُت ملا كاف لبنائهما وجو، لفتحعلى ا
، فهو يرد استصحاب اْلاؿ 1واملعتمد عليو ما قدمناه"، وىو من أضعف األدلة، باْسِتْصَحاب اْلاؿ

: ىم ومنهاىو أقوى منو من األدلة عند عربة بو يف ىذا املثاؿ لوجود ما على بعض البصريُت لكونو ال
فإنو قد جاء عن العرب أهنم قالوا ؛ اتصاُؿ الضمَت املرفوع هبما على حد  اتصالو بالفعل املتصرؼ" 

ْظَهَر يف رمو، ونِْعُموا رجااًل" وحكى ذلك الكسائي، "نِْعَما رجلُت
ُ
، "نعم الرجلُ  وقد رفعا مع ذلك امل

، 2ًما عمرو" فدّؿ على أهنما فعبلف"وبئس غبل، "نعم رجبًل زيدٌ  يف رمو واملضمر وبئس الغبلـُ"
الدليل على أهنما فعبلف اتصاهلما بتاء التأنيث الساكنة اليت ال يقلبها ": "ومنهم من ٘تسك بأف قاؿ

، لك قوهلم "نعمِت املرأةُ و  ،أحٌد من العرب يف الوقف ىاء كما قلبوىا يف رمو رمحة وسنة وشجرة

                                                           
 .1/92بن األنباري، ، ااإلنصاؼ -1
 .1/86، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 2
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فبل جيوز اْلكم بامسية ما اتصلت ، لفعل املاضي ال تَػتَػَعد اه"ألف ىذه التاء خيتّص هبا ا وبئست اجلاريةُ 
  1".بو

العمل باستصحاب اْلاؿ على الذين استدلوا بو من  أالحظ عند مناقشتو هلذه املسألة أنو رد       
  كافيا ومل يبحثوا يف األدلة املسموعة ْتثا، مت بو العربتكلّ  ما ئواوىذا ألهنم مل يستقر ، البصريُت
ومن ذلك اتصاؿ ، "بئسو  نعم" جد يف السماع ما يكفي االستدالؿ بو على فعلية كل منفقد و 

 واتصاهلما بتاء التأنيث الساكنة.، الضمَت املرفوع هبما
ُهْم َوَلْو أَن َُّهْم فَ َعُلوا َما يُوَعظُوَن بِِو ﴿ : قولو تعاىلل يظهر عند إعرابو: ثانيهما َما فَ َعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمن ْ

ًرا َلُهْم َوَأَشدَّ تَ ْثِبيًتاَلكَ  "قرئ قليل بالرفع والنصب فالرفع : قاؿ ابن األنباري يف توجيهها، 2﴾اَن َخي ْ
 والنصب على األصل يف االستثناء، وتقديره ما فعلو إال قليل منهم، على البدؿ من الواو يف فعلوه
هو يقدـ  قراءة الرفع على قراءة ف، 3".والرفع على البدؿ أوجو الوجهُت، واألصل يف االستثناء النصب

لوجود دليل  وىذا، وإعراهبا عند ٖتليلها 5الذين تعرضوا لتوجيو ىذه اآلية 4النصب كغَته من النحاة
م لبلستثناء بُت حالتُت ؽ النحاة أثناء دراستهفقد فرّ ، العدوؿ عن أصل النصب وىو االستثناء املنقطع

فيوجبوف ، "املستثٌت بعد الكبلـ التاـ املنفي"و، "تاـ املوجباملستثٌت بعد الكبلـ ال" 6:مها للمستثٌت
 تُ دولذلك وجَ ، اإلتباعويقدموف ، على البدؿ اإلتباعو ، لؤلوؿ النصب وجييزوف يف الثاين النصب

الحظو يف تعاملو مع النص القرآين أنو أوالذي ، ابن األنباري يقدـ قراءة الرفع معريب ىذه اآلية ومنهم
وإال ذمده يقدـ قراءة ، ستفيض عن العرب ومل جيز التمسك باستصحاب حاؿ األصلأخذ بالسماع امل

 . النصب على قراءة الرفع
 

                                                           
 .1/87، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 1
 .66: اآلية، النساء - 2
 .1/258، ابن األنباري، البياف - 3
 ا أقػوىالنحػاة قػراءة الرفػع علػى النصػب باعتبارىػ ـَ وقػد   بالرفع قليٌل وقرأ ابن عامر وعيسى ابن عمر قلػيبل بالنصػب قرأ اجلمهور - 4

 لقػرآفإعػراب ا: نظػر، ي""والرفػع ىػو الوجػو األقػوى عنػد النحػويُت: أبو شػامة وقاؿ "أجود عند مجيع النحويُت "والرفع: النحاس قاؿ
 . 418ص، شامة املقدسي أبو، وإبراز املعاين من حرز األماين، 1/468النحاس، 

ص ، علػػي الفارسػػي أبػػو، واْلجػػة للقػراء السػػبع، 124ص، يػػوابػػن خالو ، اْلجػػة يف القػراءات السػػبع: يف ىػػذه اآليػػة توجيػػو نظػري -5
  .1/370، أبو البقاء العكربي، والتبياف يف إعراب القرآف، 3/696، حياف أبو، والبحر ايط 168

  وحاشػػػػية الصػػػػباف علػػػػى شػػػػرح األ ػػػػوين، 98ص، ابػػػػن ىشػػػػاـ، اللبيػػػػبومغػػػػٍت ، 2/58، ابػػػػن يعػػػػي ، شػػػػرح املفصػػػػل: نظػػػػري - 6
 .2/320، عباس حسن، ايفوالنحو الو  .2/216
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 : ما يلحق باالستصحاب -5
   : يأيتيلحق باستصحاب األصل من وجوه االستدالؿ ما       

ذىب  ديثل لو النحاة أف يستدؿ اجملتهد على إبطاؿ مذىب من1: االستدالل بشهادة األصول -
اليت  ؼ العمل باألصوؿوأف ىذا يؤدي إىل خبل، إىل أف رفع املضارع لسبلمتو من الناصب واجلاـز

كما دلت ،  ف الرفع صفة الفاعل والنصب صفة املفعوؿأف يكوف الرفع قبل النصب وىذا أل دلت
عاؿ فالرفع يف أصلو من صفات األمساء واجلـز من خصائص األف، األصوؿ على أف الرفع قبل اجلـز

 2.ومن املعلـو أف رتبة األمساء مقدمة عن رتبة األفعاؿ، ودميزاهتا
الدليل يقتضي أف ال يدخل نا "كقول: مثل لو السيوطي يف االقًتاح بقولو: الدليل المسمى بالباقي -

وقد خولف ىذا ، الفعل شيء من اإلعراب لكوف األصل فيو البناء لعدـ العلة املقتضية لئلعراب
ؿ الرفع والنصب على املضارع لعلة اقتضت ذلك فبقي اجلر على األصل الذي اقتضاه الدليل يف دخو 

 3الدليل من االمتناع."
واليت كاف استخدامها عند النحاة ، وىكذا كانت ىذه الوجوه تابعة الستصحاب حاؿ األصل     

حوية املوضحة دائما من أجل الوصوؿ إىل وضع الضوابط العقلية املساعدة لبياف ماىية األحكاـ الن
 لؤلصل ومبينة للعلل اليت يضن التباسها عند االشًتاؾ.

مث ، و حوؿ االستصحاب أف النظر يف حكم األصل البد منوتمن خبلؿ ما قدم تضح يلما يك      
 ألدلة املعتربة عند غياب الدليل وىذا ما فعلو ابن األنباري فقد جعلو من ا، النظر يف األدلة ومقابلتها

إذ ال ديكن القوؿ باستصحاب حاؿ ، نو من أضعف األدلة عند اجتماعها وتقابلهاوحكم عليو أ
 األصل عند دليل العدوؿ.

 

 
 
 
 

                                                           
 .140ص، السيوطي، واالقًتاح، 133، 132 ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري  - 1
 .368ص، السيوطي، واالقًتاح، 133ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 2
 .143ص، السيوطي، االقًتاح - 3
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 األدلة العقلية النافية والمبطلة لألحكام النحوية: المبحث الثاني
سأعرض يف ىذا املبحث األدلة العقلية اليت وضعها ابن األنباري من أجل نفي األحكاـ النحوية       

: أدلة ثبلث ىي وتتمثل يف، بطاهلا أثناء اإلعراب وتوجيو الشواىد النحوية يف كبلـ العربوإ
  .االستدالؿ باألصوؿ، االستدالؿ بعدـ النظَتعلى نفيو،  االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء

 : االستدالل بعدم الدليل في الشيء على نفيو -أوال
فيو دما استعملو النحويوف كثَتًا يف استدالهلم وإف كثر االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء على ن     

كما أنو من األدلة اليت ملخالفُت،  أف يكوف استعماؿ ىذا الدليل يف مواضع اجلدؿ والرد على ا
ليكوف أصبل من أصوهلم ، مث اقتفى النحاة أثرىم يف أخذ ىذا الدليل، 1استخدمها علما أصوؿ الفقو

 وىنا أبُت أحكامو وتطبيقاتو النحوية.ستدالؿ الفقهي. املأخوذة من حقل اال، 2النحوية
 : تعريفو-1

إذ هبما يتوقف العمل  ، يتعلق معرفة ىذا النوع من االستدالؿ ٔتعنيُت اثنُت البد من معرفتهما      
اْلكم إما أف يكوف منفيا مبعدا عن القضية وال  ألفّ ، "اإلثبات"و "النفي": ٔتعٌت ىذا الدليل ومها

وعليو سأعرؼ كل منهما لغة ، يف االستدالؿ عليها اصحيح اقائم اثابت وإما أف يكوف، و هباعبلقة ل
 ألصل من خبلهلما إىل املفهـو االصطبلحي.

: قاؿ ابن منظور، والطرد واإلبعاد، والتساقط، التنحي3: يطلق ويراد بو معاف أمهها: لغة النفي-أ
ونُفي فبلف من ببلده إذا 4".َفى شعُر اإِلنساف ونَػَفى ِإذا َتَساَقطَ تَنح ى.. انْػتػَ : "نَفى الشيُء يَػْنِفي نَػْفياً 

ِإنَّما َجزاُء الَِّذيَن ﴿ : أبعد وطرد منها وعلى ىذا املعٌت جاء قولو تعاىل يف بياف عقوبة اارب
ُلوا َأْو ُيصَ  لَُّبوا َأْو تُ َقطََّع أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهْم ُيحارِبُوَن اللََّو َوَرُسوَلُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفسادًا َأْن يُ َقت َّ

                                                           
، الشػوكاين، إرشػاد الفحػوؿ، و 2/618، لبػاجي، اإحكػاـ الفصػوؿ: نظر االسػتدالؿ هبػذا الػدليل عنػد علمػاء أصػوؿ الفقػو يفي - 1
والتبصػػرة يف أصػػوؿ ، 6/32، الزركشػػي، والبحػػر اػػيط يف أصػػوؿ الفقػػو، 32ص ، البػػاجي، واملنهػػاج يف ترتيػػب اْلجػػاج، 2/191

 .4/219، آلمدي، اواإلحكاـ يف أصوؿ األحكاـ، 1/232، الغزايل، و املستصفى، 530ص، أيب إسحاؽ الشَتازي، الفقو
ص  ، ، حممػد بػن الطيػب الفاسػيوفػيض االنشػراح، 139ص، السػيوطي، واالقًتاح، 142ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري - 2

، عبػد واعػًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي، 159ص، عفػاؼ حسػنُت، ويف أدلة النحو، 205ص، ٘تاـ حساف، واألصوؿ، 1072
 .   419ص، حممد سامل صاحل، يوأصوؿ النحو يف فكر ابن األنبار ، 95صا السبيهُت، 

 الزبيػػدي، تػػاج العػػروس، و 5/456، ابػػن فػػارس، مقػػاييس اللغػػة، و 15/336، ابػػن منظػػور، لسػػاف العػػرب: "نفػػي" نظػػر مػػادةي - 3
 . 6/2513، اجلوىري، تاج اللغة وصحاح العربية، و 40/118

 .15/456، ابن منظور، لساف العرب - 4



 

 
010 

َفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  من أرضو ووطنو  2يبعد اارب: ومعٌت ينفوا من األرض أي، 1﴾ِمْن ِخالٍف َأْو يُ ن ْ
 4.وكل ما ىو مبعد عقبل أو واقعا غَت مثبت فهو منفي، 3وخيرج منها إىل بلد آخر دما ىو قاص بعيد

وعدـ اإلثبات فالنفي واإلثبات متقاببلف بالضد ، العربية يستفاد منو معٌت اإلبعاد وعليو النفي يف    
 وىذا املعٌت على عبلقة باملفهـو االصطبلحي.، يف العربية

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

أََلْم ﴿ : ومنو قولو تعاىل، ثبت الشيء إذا رسخ وداـ واستقر: رسوخ يف الشيء تقوؿوال ستقراراال -
ماءِ  تَ رَ  : أي 6﴾ َكْيَف َضَرَب اللَُّو َمَثاًل َكِلَمًة طَيَّْبًة َكَشَجَرٍة طَيَّْبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َوفَ ْرُعها ِفي السَّ

  7ضارب بعروقو فيها.أصلها مستقر يف األرض 
  يف و  ًتَ رجل ثابت راجح يف عقلو مُ  :كقولنا  ؛نمع  والتّ  ةِ يّ وِ والتأكد والرّ ، ة يف القوؿحيطلق على الصّ  -

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

ْلجُ والرباىُت أي ا، اإلثباتات الدالة على الرباءة، اإلثبات الدليل والربىاف واْلجة ومنو قولنا -
"وقوهلم ال  9"أثبت حجتو أقامها وأوضحها": وىذا معٌت قوؿ علماء اللغة، الدالة على براءة املتهم

 10".ْتجة: أحكم بكذا إال بثبت أي

                                                           
 .33: اآلية، املائدة - 1
ويعد حماربا كل من أشهر السػبلح يف وجػوه ، واارب الغاصب الناىب، واِْلرابة جناية من اجلنايات، ق من اِْلرَابةلفظ مشت  - 2

يف  أو مبلحقػػتهم واالسػػتيبلء علػػى أمػػواهلم، النػػاس قصػػد ٗتػػويفهم وبػػث الرعػػب يف نفوسػػهم واالعتػػداء عليهػػا يف الػػببلد أو خارجهػػا
واجلػػامع إلحكػػاـ ، 3/223، حممػػود عبػد الرمحػػاف عبػػد املػنعم، م املصػػطلحات الفقهيػةمعجػػ: نظػريالسػفر كمػػا يفعػل قطػػاع الطػػرؽ. 

 .    6/151، القرطيب، القرآف
 .1/230 ، ابن جزيزيلنالتسهيل لعلـو التو ، 2/185، ابن عطية، وارر الوجيز، 4/241، بو حياف، أالبحر ايط: نظري - 3
 .2/1722، التهانوي، كشاؼ اصطبلحات الفنوف  - 4
وتػػاج العػػروس ، 1/245، اجلػػوىري، تػػاج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة، و 2/19، ابػػن منظػػور، العػػرب لسػػاف: يف "ثبػػت" مػػادة نظػػري - 5

  .1/80، الفيومي، املصباح املنَت، و 9/474ابن سيده، واكم وايط األعظم، 4/472، الزبيدي
 .24: اآلية، إبراىيم - 6
 .7/201، لوسي، األوروح املعاين، 2/552، الزخمشري، الكشاؼ: نظري - 7
  .4/472، الزبيدي، تاج العروس - 8
 .2/20، ابن منظور، ولساف العرب، 9/474، ابن سيده، اكم وايط األعظم - 9

 .1/245، اجلوىري، تاج اللغة وصحاح العربية - 10
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يُ ثَبُّْت اللَُّو  ﴿: ومنو قولو تعاىل، ومنو ثبت قولو قواه وعززه بالربىاف واْلجة والدليل التقوية والتعزيز -
نْ َيا َوِفي اْْلِخَرةِ الَِّذيَن آمَ  يقويهم بقوة االعتقاد يف الدنيا : أي 1﴾ ُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّ

ويقويهم باْلجة فيتمكنوا من اجلواب عند السؤاؿ يف القرب يف ، فيقوى إدياهنم ويرسخ يف قلوهبم
  2.اآلخرة
ُ أف اإلثبات يعٍت الدليل والربىاف والقوة  وىذه  ستنتأأف  ى ضوء ىذه املعاين اللغوية ديكنٍتوعل     

"اْلكم بِثُُبوت : كلها على عبلقة باملعٌت االصطبلحي ألف اإلثبات عند املناطقة يف ىذا الباب يعٍت
من نفى شيئا أزالو وأبعده وأسقطو فكاف  أفّ  ، كما ديكن القوؿ3".َويُطلق على اإلجياد، َشْيء آلخر

 بت شيئا أقامو ورسخو وقواه باْلجة والدليل.معدوما وغَت موجود ومن أث
املثبت عدـ 5عن طريق االستقراء السليب أف ينفي املستدؿ حكًما ىو4: المفهوم االصطالحي-ج 

 و عدـ وجود اْلكم من غَت دليل النفي.ليؤكد باستقرائِ ، إجياد الدليل
 : مثالو-2

فإذا أردنا استعماؿ ، وأنواع اإلعراب لكلمالنوع من االستدالؿ بأقساـ اديثل ابن األنباري هلذا      
  كوهنا ارمصرت يف ىذه األقساـ ف الدليل على أقساـ الكلمة ثبلثةإ: دليل النفي أمكن أف نقوؿ

                                                           
 .27: اآلية ،إبراىيم - 1
 .2/554، الزخمشري ،والكشاؼ، 171ص، األصبهاين، مفردات القرآف: نظري - 2
 .1/39، أبو البقاء الكفوي، الكليات - 3
كمػا ىػو معػروؼ   ،وال يف مصػادر النحػو، واالصػطبلحات اتيف كتب التعريفمل أجد تعريفا متكامبل لبلستدالؿ بعدـ الدليل  - 4

ت صػياغة التعريػف دمػا ذكػره فحاولػ، ل واستغنت عن التعريػفيوإمنا اكتفت املصادر بالتمث ،عند النحاة القدامىيف اْلدود النحوية 
اعػًتاض النحػويُت للػدليل  دراسػتو: يف والػدكتور عبػد ا السػبيهُت، الػدكتور ٘تػاـ حسػاف يف األصػوؿ :ف ومػن أمههػمو النحاة املعاصر 

 .  94صعبد ا السبيهُت، ، واعًتاض النحويُت للدليل العقلي، 205ص ، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظريالعقلي. 
مو املناطقػة وقّسػ، بوجػوده يف أكثػر جزئياتػوويف االصػطبلح اْلكػم علػى األمػر الكلػي ، اللغة عمػـو التتبػعيقصد باالستقراء يف  - 5

واسػػتقراء مػػا تكلمػػت بػػو  ،ع مصػػادر الظػػاىرة اللغويػػةويقصػػد بػػو تتب ػػ، حػػويوىػػذا األخػػَت ىػػو املعتمػػد يف البحػػث النّ ، إىل تػػاـ ونػػاقص
اسػتقراء إجيػايب  :ن عػن طريػق االسػتنتاج تقسػيمو إىل قسػمُتكػوىػذا دي، ةَمػليكػوف شػاىدا ودلػيبل بعػد صػياغتو يف قواعػد ملزِ ، العرب

وإمنػا يكػوف حاصػلو ، ينتُ دليبل وىو الذي ال، واستقراء سليب، دليبل على ظاىرة رموية من أجل اإلثبات ُ أصبل أونتِ وىو الذي يُ 
جػػل النفػػي التػػاـ للحكػػم. مػػن أ لػػدليل دليػػلوعليػػو فعػػدـ ا، فيكػػوف مقصػػوده النفػػي واإلبطػػاؿ، نتيجػػة حتميػػة ملػػا توصػػل إليػػو اإلجيػػايب

، جلرجػػػاين، االتعريفػػػات، و 32ص، علػػػي أبػػػو املكػػػاـر، وأصػػػوؿ التفكػػػَت النحػػػوي، 205، 203، ص٘تػػػاـ حسػػػاف، األصػػػوؿ: نظػػػري
، وجدؿ النص والقاعدة قراءة يف نظرية النحو العػريب، 71، صعلي سامي النشار، ومناىُ البحث عند مفكري اإلسبلـ ،18ص

 .    104ص، األمُت مبلوي، ج واالستعماؿبُت النموذ 
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فلما مل يقم دليل يعارض أف أقساـ ؛ كذلك لقاـ الدليل على الزيادة مل تكن غَتىا فلولعدـ وجود 
 1.ثبت أهنا ثبلثة ليس غَت؛ الكلم ثبلثة

علػػػى صػػػحتو  ألنػػػو مل يػػػرد دليػػػل ؛يصػػػح ىػػػذا اْلكػػػم وكّلمػػػا قػػػاؿ النحػػػوي وىػػػو يف مقػػػاـ اجلػػػدؿ ال     
ذكر تػيف ىػدا املقػاـ و ، لئلبطاؿ والنفي كاف عملو اسػتدالال بعػدـ الػدليل وال يذكر دليل، مكتفيا بذلك

عقبػػػػة ومحػػػػزة ك،  مصػػػػادر النحػػػػو العػػػػريب اسػػػػتدالؿ يػػػػونس منػػػػع مجػػػػع اسػػػػم العلػػػػم املػػػػذكر املنتهػػػػي بالتػػػػاء
ودليلػػو أنػػو مل يسػػمع مػػن العػػرب مجػػع ىػػذا االسػػم ورمػػوه إال بزيػػادة األلػػف ، ع مػػذكر سػػاملوطلحػػة...مج

: وأكد ابن األنباري عػدـ الػدليل بقولػو، 2على طلحوف وومل جيمعطلحة على طلحات  افجمعو  ،والتاء
وال يف شػػػيء مػػػن ىػػػذا النحػػػو بػػػالواو ، يسػػػمع عػػػن أحػػػد العػػػرب أهنػػػم قػػػالوا الطلحػػػوف وال اهلبَػػػَتوف ملو "
 3."فإذا كاف ىذا اجلمع مدفوًعا من جهة القياس معدوًما من جهة النقل فوجب أف ال جيوز، لنوفوا

 : االستدالل بعدم الدليل حجية -3
ىذا الدليل من األصوؿ املختلف يف األخذ هبا والعمل ٔتقتضاىا بُت علماء أصوؿ الفقو وعلماء      

 إىل كوف النايف للحكم يلزمو دليل على نفيو أـ الومنشأ ىذا اخلبلؼ يعود سببو ، أصوؿ النحو العريب
ملا اتفقوا على كل من أثبت حكما من األحكاـ النحوية والشرعية  - أي علماء األصوؿ -؟ فإهنم 

وىو عدـ  ؟ىل يكفيو ٘تسكو باألصل، فإهنم اختلفوا بعد ذلك يف حكم النايف، يلزمو دليل اإلثبات
 : إىل مذىبُت4تقسيم مذاىب العلماء يف ىذه املسألة ٍتيل، وديكنيطالب بالدل وجود اْلكم وبالتايل ال

من  وقد اختاره مجهور علماء األصوؿ، وىو القائل بإثبات الدليل على النايف: المذىب األول-
، ومن النحاة األخف  5والباجي والشَتازي، واآلمدي، مذىب الغزايل فهو، خاصة املتكلمُت الشافعية

بوا الدليل على النايف كما جيب املثبت جوابن عقيل والسيوطي حيث أو ، اريوابن األنب، حياف وأبو
األنباري من النحاة الذين اقتفوا أثر األصوليُت يف ىذه القضية متأثرا كعادتو  ابن أف ويبدو، 6سواء

                                                           
 .142نظر: ملع األدلة، ابن األنباري، صي - 1
 . 220ص، أبو البقاء العكربي، والتبيُت عن مذاىب النحويُت، 3/394، سيبويو، الكتاب: نظري - 2
 .1/35، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 3
صػر يف مػذىبُت رئيسػُت جػد أهنػا تنحأ، إال أهنػا بعػد التأمػل ذاىباين مذاىب العلماء يف ىذه املسألة إىل تسع مػكأوصل الشو  - 4

 .1/191، الشوكاين، إرشاد الفحوؿ: نظر، ي، ألف املذاىب األخرى متفرعة عنهاوتوىو ما ذكر 
 .2/6 الباجي، وإحكاـ الفصوؿ، 2/191، الشوكاين، وإرشاد الفحوؿ، 530ص، الشَتازي، التبصرة يف أصوؿ الفقو: نظري - 5
بػو يف  احيث أوجبوا الدليل على النايف ملا قالو  ولو كاَف جائزاً لُسِمَع"، "مل ُيسمع من الَعرب ذلك: وا عن مذىبهم بقوهلمربّ وع - 6

، 220ص، بػػو البقػػاء العكػػربيأ، والتبيػػُت عػػن مػػذاىب النحػػويُت، 4/2210، أبػػو حيػػاف، ارتشػػاؼ الضػػرب: نظػػريمسػػائل كثػػَتة 
 .1/298، وشرح ابن عقيل، 5/485، ي ، ابن يعوشرح املفصل، 4/411، ًتاباذيالرضي االس، وشرح شافية ابن اْلاجب
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"وقد زعم بعضهم أف النايف ال دليل : فقاؿ وأف كبار الشافعية قد ذىبوا إليوبعلماء األصوؿ وخاصة 
وكما ، ألف اْلكم بالنفي ال يكوف إال عن دليل؛ وإمنا الدليل على املثبت وىذا ليس بصحيح؛ وعلي

وقد استدؿ أصحاب ىذا املذىب ، 1".فكذلك جيب الدليل على النايف؛ جيب الدليل على املثبت
ُهْم ُقْل َىاُتوا َوقَاُلوا َلْن َيْدُخَل اْلَجنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُىوًدا َأْو َنَصاَرى ﴿: بقولو تعاىل تِْلَك َأَمانِي ُّ

على مذىبهم ىو أف ا تعاىل طلب الربىاف  ووجو داللة ىذه اآلية، 2﴾ بُ ْرَىاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ 
ومع ذلك  ليس ْتقيقة إف كاف األمر، اجلنة عن غَتىم نفوا دخوؿ ملّا، والدليل من اليهود والنصارى
بدعاء  "وىذا أمر من ا جل ثناؤه لنبيو : قاؿ الطربي، على النفي طالبهم ا تعاىل بالربىاف

مسلمها : إىل أمر عدؿ بُت مجيع الفرؽ (ال من كان ىودا أو نصارىإلن يدخل الجنة ): الذين قالوا
من أف اجلنة ال يدخلها إال من كاف : وىو إقامة اْلجة على دعواىم اليت ادعوا، ويهودىا ونصاراىا
قل للزاعمُت أف اجلنة ال يدخلها إال من كاف ، يا حممد:  لنبيو حممديقوؿ ا ، ىودا أو نصارى
فنسلم ، على ما تزعموف من ذلك، (ىاتوا برىانكم) دوف غَتىم من سائر البشر، ىودا أو نصارى

  3لكم دعواكم إف كنتم يف دعواكم حمقُت."
على  وا طلب الدليل والربىافمُ وعم  ، اآليةىذا املعٌت الوارد يف تفسَت 4قد أخذ مجهور األصوليُتل     

: قاؿ السمرقندي يف ميزاف األصوؿ، ورد يف القرآف الكرمي ، ْتجة ماحكم النايف لكل حقيقة أو
مث ، وأثبتوا دخوؿ اليهود والنصارى اجلنة، "أخرب ا تعاىل عن اليهود أهنم نفوا دخوؿ املسلمُت اجلنة

والذي ذىب إليو اجلمهور ، 5ىاف على النفي واإلثبات مجيعاً."والرب  بطلب اْلجة منهم أمر النيب 
وىذا ألف ، املسموع مع النص عادةاليت ال ٗتتلف 6األدلة العقلية السماعية مع مجلة النصوص تدعمو

فإذا مل نطالب النايف بالدليل أدى إىل ، اإلثبات والنفي كبلمها دعوى والدعوى البد هلا من دليل
 بو أحد. ميع وىو باطل مل يقلسقوط الدليل عن اجل

                                                           
 .142ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 1
 .111: اآلية، البقرة - 2
 . 2/75، لقرطيب، اواجلامع ألحكاـ القرآف، 2/510الطربي، ، جامع البياف: نظري - 3
 2/619، لبػاجي، اإحكػاـ الفصػوؿ: اىا للمطالبة بالػدليل علػى النػايف يف، وأخذىم ٔتعناستدالؿ األصوليُت هبذه اآليو: نظري - 4

 323ص، ، الدبوسػػػيوتقػػػومي األدلػػة، 2/191، ، الشػػوكاينؿوإرشػػػاد الفحػػو ، 33، 32ص، البػػاجي، واملنهػػاج يف ترتيػػب اْلجػػػاج
 . 3/967، عبد الكرمي النملة، واملهذب يف أصوؿ الفقو املقارف

 .969ص، حممد بن أمحد السمرقندي، ُ العقوؿميزاف األصوؿ يف نتائ: نظري - 5
 .3/967، عبد الكرمي النملة، املهذب يف أصوؿ الفقو املقارف - 6
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وبعض النحاة دمن أشار إليهم ابن األنباري  1وىو مذىب الظاىرية من األصولُت: المذىب الثاني-
 2".وإمنا الدليل على املثبت وىذا ليس بصحيح؛ وقد زعم بعضهم أف النايف ال دليل عليو": بقولو

كتب يف موضوع األدلة   نْ وقد تتبعت مَ ، بالنحاة دمن خالفو يف املذى أمساءوابن األنباري مل يذكر 
 : ٍت أجد ٖتديدا فكاف كبلمهم يف املسألة ال خيلوا من أمرينالنحوية علّ 

وكما فعلت الدكتورة ، 3إعادة كبلـ ابن األنباري بنفسو كما فعل السيوطي يف االقًتاح: ألولا -
 4.عفاؼ حسنُت يف كتاهبا أدلة النحو

ـو دوف تفصيل وىذا ما ذمده عند السبيهُت يف اعًتاض النحويُت للدليل التعبَت بصيغة العم: الثاني -
 البينة على من ادَّعى": واستدؿ أصحاب ىذا املذىب بقولو، 5كقولو كثَت من النحويُت،  العقلي

ومل جيعل على ، جعل على املدعي البينة والدليل أنو : وجو الداللة، 6"واليمين على من أنكر
واملدعي عليو ناؼ لذلك اْلكم فألـز ، أف املدعي مثبت للحكم: والسبب يف ذلك، املدعى عليو بينة

  7.البينة على من أثبت ومل يلـز النايف
والذي أطمئن إليو يف املسألة أف النفي حكم من األحكاـ فبل بد لو من دليل كما ذىب مجهور      

قو املنطق العقلي وال يرفضو الفكر سواء كاف الدليل مسموعا أو دليبل عقليا يصد، النحاة والفقهاء
 السوي.

 
 

                                                           
عبػد ، واملهػذب يف أصػوؿ الفقػو املقػارف، 2/191، الشػوكاين، وإرشاد الفحوؿ، 530ص، الشَتازي، التبصرة يف أصوؿ الفقو - 1

 .3/967، الكرمي النملة
 .142صباري، ، ابن األنملع األدلة - 2
 .139ص، السيوطي، االقًتاح: نظري - 3
 .160ص، عفاؼ حسانُت، أدلة النحو: نظر يفي- 4
 .95ص، عبد ا السبيهُت، اعًتاض النحويُت للدليل العقلي: نظري -  5
لكػػربى عػػن ابػػن يف السػػنن ا فقػػد أخرجػػو البيهقػػي هبػػذا اللفػػظ، بصػػي  وألفػػاظ خمتلفػػة يف كتػػب السػػنة النبويػػة ىػػذا اْلػػديث ورد  - 6

كتػػاب ،  وأخرجػػو الػػدارقطٍت يف السػػنن .10/427، َواْلَيِمػػُُت َعلَػػى اْلُمػػد َعى َعَلْيػػوِ  ،بػػاب البينػػة علػػى املػػدعي، عبػػاس رضػػي ا عنػػو
"البينػة علػى املػػدعي واليمػُت علػػى : وقػد ورد يف بعػػض كتػب السػنة بلفػػظ، 4/114 عػػن أيب ىريػرة رضػي ا عنػػو، اْلػدود والػديات

والعمػػػل علػػػى ىػػػذا عنػػػد أىػػػل العلػػػم مػػػن  ،وقػػػاؿ حػػػديث حسػػػن صػػػحيح ،ذي بصػػػحة اْلػػػديث ومعنػػػاهمػػػوحكػػػم الًت  ."املػػػدعى عليػػػو
وىو يف صحيح مسػلم  بلفػظ  آخػر ، 3/618، ذي باب ما جاء يف البينة على املدعي: سنن الًتمنظري .أصحاب رسوؿ ا

 .3/1336، باب اليمُت على املدعى عليوصحيح مسلم : نظر، ي: "ولكن اليمُت على املدعى عليو"جاء فيو ،يقوي معناه
 .3/968، عبد الكرمي النملة، أصوؿ الفقو املقارف - 7
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 : األنباريالتطبيقات النحوية لهذا الدليل عند ابن -4
 االستدالؿ بعدـ الدليل يف الشيء على نفيو دما استعملو ابن األنباري كثَتا يف استداللو على      

املخالفُت لو يف  وكثر عنده استعماؿ ىذا الدليل يف مواضع اجلدؿ والرد على، األحكاـ النحوية
راه يعًتض أيث ح، استخداـ ىذا الدليل يف املسائل اليت عرضها يف اإلنصاؼ ويتضح يل، 1املذىب

أو ما ، أو قولو دعوى ال يقـو عليها دليل، دعوى تفتقر إىل دليل: على املخالفُت بعدـ الدليل كقولو
 هبا رأي املخالف وتثبت يلفي أو رمو ذلك من العبارات اليت يرد وين، ذىب إليو يفتقر إىل دليل

كد ذلك البد من التوضيح ببعض أُأَ الدليل من أجل نفي اْلكم وحىت استخدامو االستدالؿ بعدـ 
 األمثلة النحوية اليت طبق عليها ابن األنباري ىذا االستدالؿ يف املسائل النحوية.

" لكنّ " "إال" العاملة مثل اختلف النحاة العرب يف تركيب بعض األدوات النحوية: األولى المسألة -
زيدت عليها ال والكاؼ ، األصل يف "لكن " إف   أف": قاؿ رماة الكوفة "لكن" ففي، وغَتىا "كم"و

 : كما زيدت عليها البلـ واهلاء يف قوؿ الشاعر،  فصارتا مجيًعا حرفًا واحًدا
 2كاذٍب من يَػُقوهُلَاعلى َىنَػَواِت   *هلِن ِك من َعْبسية لَوِسيَمٌة                       

وقد اختلف النحاة يف فهم عبارات ، 3زاد عليها ال والكاؼ": فكذلك ىهنا، فزاد البلـ واهلاء على إفّ 
وىي كما  ،املعاصرينالبيت وتوجيها على ثبلث ٗترجيات ذكرىا بعض اققُت من النحاة العرب 

 4:يأيت
 أف األصل يف هلنك ألنك وىو مذىب سيبويو.: األول -
 .مذىب الكسائي وأبو علي الفارسي األصل فيها اله إنك أي وا إنك وىوأف : الثاني -
 وىو رأي الفراء.  أف أصلها وا إنك: الثالث -

اعتربه ابن األنباري دما ال يصح االستشهاد بو ، وملا اختلف النحاة يف فهم الشاىد وتأويل معناه      
 إف األصل يف "وأما قوهلم": دليل هلم فقاؿ م الوال يسلم هبذا القوؿ إطبلقا وكأهن، يف ىذه املسألة

                                                           
  .410ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري: نظري - 1
 15/367، ابػن منظػػور، لسػػاف العػرب: "ىنػا" مػادة نظػريبػبل نسػػبة ، أوردت مصػادر اللغػة واألدب ىػذا البيػػت جمهػوؿ القائػل - 2

لبغػػػػدادي ، اوخزانػػػػة األدب، 12ص، ابػػػػن فػػػػارس، والصػػػػاحيب يف فقػػػػو العربيػػػػة، 1/10السػػػػيوطي، واملزىػػػػر يف علػػػػـو اللغػػػػة وأنواعهػػػػا
 وذلك من مسائل اخلػبلؼ، نسبة يذكره النحاة العرب يف باب دخوؿ البلـ يف خرب لكن وىو يف املصادر النحوية ببل، 10/340

والتذيل والتكميػل شػرح  ، 355، أبو البقاء العكربي، صالتبيُت عن مذاىب النحويُت، و 1/170، ابن األنباري، نصاؼ: اإلنظري
 . 5/122، أبو حياف، كتاب التسهيل

 .357ص، لبقاء العكربياأبو ، والتبيُت عن مذاىب النحويُت، 1/170، ابن األنباري، نصاؼاإل: نظري - 3
 .1/170، ميدحمي الدين عبد اْل، حاشية االنتصاؼ من اإلنصاؼ: نظري - 4
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فإف ىذا جمرد دعوى من غَت ؛ ال نسلم: إف  زيدت عليها ال والكاؼ فصارتا حرفًا واحًدا" قلنا "لكن  "
 الحظ الرد ْتجة عدـ الدليل.أف، 1".دليل وال معٌت

ال" "و "إّف": مركبة من ّف "إال"تتمثل يف رد ابن األنباري على الفراء عندما اعترب أ: المسألة الثانية -
مث خففت إف وركبت ، إف األصل فيها إف وال "وأما قوؿ الَفر اء": ألهنا إذا كانت كذلك ال تعمل فقاؿ

وليس إىل ذلك ، وتنزيلوال ديكن الوقوؼ عليو إال بوحي ، مع ال" فمجرد دعوى يفتقر إىل دليل
خصوًصا ، ف  الثقيلة إذا خففت بطل عملهاألف إ؛ كما زعم لوجب أف ال تعمل مث لو كاف، سبيل

ألف لو ملا رّكبت مع ال بطل حكم كل واحد ؛  فحجة عليواَل وْ وأما تشبيهو هلا بلَ ، على مذىبكم
فهو يرد على الفراء ، 2".وَحَدَث هلما بالًتكيب حكم آخر، منهما عما كاف عليو يف حالة اإلفراد

 دليل ويستحيل الوقوؼ عليو.حيث ال وجود لل، وينفي دعواه يف تركيب إالّ 
ورد ، "كم" يبكفقد نفى ابن األنباري تر ، 3اوتركيبه(كم)اختلف النحاة يف إفراد : المسألة الثالثة -

مث حذفت ألفها لدخوؿ ، االستفهامية أف "كم" مركبة من الكاؼ و"ما" الكوفيُت الذين اعتربوا قوؿ
وألف كم أصلها ما زيدت ، وكثرة االستعماؿوسكنت امليم للتخفيف لثقل الكلمة بالًتكيب ، اجلار

كما ،  مث حذفت األلف من آخرىا وسكنت ميمها، فاألصل يف كم مالك كما ملك، عليها الكاؼ
 : على دليلُت عقليُت مها اوىذا التعليل يرفضو ابن األنباري اعتماد، "كم مالك" فعلوا يف "مِلْ" فصار

: وذلك من األدلة املعتربة يعرب عن ذلك بقولو، اعتماده االستصحاب والتمسك باألصل: األول
وَمْن ، وَمْن ٘تسك باألصل خرج عن ُعْهَدة املطالبة بالدليل، وإمنا الًتكيب فرع، "األصل ىو اإلفراد

واستصحاُب اْلاؿ أحد األدلة ، لعدولو عن األصل؛ َعَدَؿ عن األصل افتقر إىل إقامة الدليل
 4".املعتربة

                                                           
 .1/173، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 1
  وأصػػوؿ النحػػػو يف فكػػر ابػػػن األنبػػػاري، 204ص، ابػػن األنبػػػاري، أسػػرار العربيػػػة: نظػػػريو ، 1/215، ابػػػن األنبػػاري، اإلنصػػاؼ - 2

 .420صحممد سامل صاحل، 
.والتبيػُت عػن مػذاىب 1/245، ابن األنباري، ملراجعة اخلبلؼ الوارد يف املسألة ومعرفة معاين كم يف العربية، ينظر: اإلنصاؼ - 3

 .193، ومعجم األدوات يف القرآف الكرمي، راجي األمسر، ص 261، واجلٍت الداين، املرادي، ص423النحويُت، العكربي، ص 
 .1/245، ابن األنباري، نصاؼاإل: نظر املسألة يفي - 4
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وال وجود للدليل ومن مث نفي ، جمرد إدعاء البد لو من دليل، عن األصلاعتبار خروجهم : الثاني
فإف ىذا جمرد ؛ ال نسلم: أما قوهلم "إف األصل يف كم ما زيدت عليها الكاؼ" قلنا": فقاؿ، اْلكم

 1."دعوى من غَت دليل وال معٌت
ويستخدـ  على الفراء اريابن األنب د  يرُ وفيها ، يف مساواة النداء بالندبة تتمثل: المسألة الرابعة -

"وأما قوؿ الفراء "إف األصل يف النداء : وإبطاؿ حكم الفراء ونفيو فيقوؿ، عدـ الدليل كحجة يف الرد
 2."فمجرد دعوى يفتقر إىل دليل كالندبة"أف يقاؿ يا زيداه  

ليل جد ابن األنباري يستخدـ عدـ الدليل حجة يف النفي التاـ لكل حكم رأى أنو ال دأوىكذا      
كما استخدمو يف املعارضة ،  وال ديكن قبولو حسب األصوؿ العقلية املقررة عنده، عليو من كبلـ العرب

م هبذه اْلجة واستدؿ حيث قابله3واجلدؿ فّرد بو أراء كثَتة من أراء النحاة وخاصة الفراء واجلرمي
                  يل. بعدـ الدل

 : االستدالل بعدم النظير -ثانيا
وقد نقلت كتب العربية أحكاـ ، ؤلحكاـليستخدمها النحاة يف النفي التاـ و من األدلة اليت وى     

وجو من وجوه استخداـ الدليل العقلي يف التوجيو اإلعرايب وتقرير ك،  االستدالؿ هبذا النوع من األدلة
ابن  ومل يذكره، والسيوطي يف االقًتاح، فتحدث عنو ابن جٍت يف اخلصائص، األحكاـ النحوية

والبياف واإلنصاؼ كتطبيق عملي هلذا ، وإمنا استخدمو يف كتابو أسرار العربية، يف ملع األدلة4األنباري
 الدليل.
وأذكر مدى حجيتو يف النحو العريب متعرضا لبعض أحكامو ، وعليو سأعرؼ بو لغة واصطبلحا     

 وتطبيقاتو عند ابن األنباري.، النحوية
 : تعريفو -1

واملثيل يف كل ، الشبيو، أف لفظ النظَت يقصد ويراد بو يف كبلـ العرب5ملعاجم العربيةذكر ات: لغة-أ
واملعاين   منو األشباه والنظائر يف األشياءو ، وجيمع على نظائر ونظراء، والند والكفء املساوي، شيء

                                                           
 .1/245، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 1
 .1/267، ريابن األنبا، اإلنصاؼ - 2
 . 303، 1/214، واإلنصاؼ، ابن األنباري، 158، 149، 148، ابن األنباري، صأسرار العربية: نظري - 3
 .163ص، نُتاعفاؼ حس، ويف أدلة النحو، 140ص، السيوطي، االقًتاح: نظريواملعاصرين  وىذا حمل اتفاؽ بُت القدامى - 4
 ، الزبيػػػديوتػػاج العػػروس، 5/219، ابػػن منظػػػور، لسػػاف العػػرب، و 8/156، اخلليػػل بػػن أمحػػػد، العػػػُت: يف "نظػػر" مػػادة نظػػري - 5

 .814ص، الراغب األصفهاين، ومفردات ألفاظ القرآف، 14/249
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هما كأهّنما سواءٌ ألنّو إذا ُنِظَر إلي "ونظَت كل شيء مثلو: واألحواؿ واألفعاؿ املتماثلة كتشابو األحكاـ
ْنظر

َ
 يَػُقوـُ هِبَا ِعْشرِينَ   ال يِت َكاَف َرُسوُؿ الل وِ  لَقْد عرفُت الن ظائِرَ ": ويف حديث ابن مسعود1".يف امل

َفص ل
ُ
عليو و  3"مسُ َيْت َنظَائَِر اِلْشِتَباِه بَػْعِضَها بِبَػْعٍض يف الط وؿ، ُسَوَر اْلُمَفص لِ  يَػْعٍِت ، "2ُسوَرًة ِمَن امل

 وىذا املعٌت لو عبلقة باملعٌت االصطبلحي.، النظَت ىو املثيل والشبيو
ويراد  4عدـ النظَت مصطلح يطلقو النحاة يف باب االستدالؿ على القواعد النحوية: اصطالحا-ب

فقولنا ال يوجد هلذا االستعماؿ ، 5بو عدـ وورد املثيل والشبيو املسموع عن العرب يف املسألة النحوية
فإذا ، حيتُ بو مثيل يف كبلـ فصيح ثابت عن العربال يوجد لو شبيو و : أي، ي أو النحوي نظَتاللغو 

ومل يوجد لو نظَت يف االستعماؿ العريب ، انعدـ الدليل للحكم النحوي بنوعيو العقلي والسماعي
ينفي عندىا يستطيع النحوي أف ، وىذا ال يكوف إال بعد التقصي التاـ واالستقراء املعمق، الفصيح

  6.الدليل على اإلبطاؿ ىو عدـ النظَت: اْلكم ويبطلو ويقوؿ
 : حجيتو-2

وجعلوا النظَت املوجود يف كبلـ العرب دليبل وحجة يف ما قعدوه  احتُ النحاة العرب هبذا الدليل     
ال أّف إ، جد التعبَت عن ىذا الدليل بعبارات متعددة وخمتلفةأملصادر النحو العريب  قراءيتفعند ، وأصلوه

" إذا أدى القوؿ إىل ما : ومن ذلك قوؿ ابن جٍت، مفادىا ىو استمساكهم باالستدالؿ بعدـ النظَت
وقوؿ  8"."املصَت إىل ما ال نظَت لو يف كبلمهم مردود: وقوؿ ابن األنباري7".ال نظَت لو وجب رفضو

                                                           
 .5/219، ابن منظور، ولساف العرب، 8/156، اخلليل ابن أمحد، العُت - 1
واختلػف يف بػدايتها فقيػل سػورة ؽ وقيػل ، سور املفّصل ىػي السػور األخػَتة مػن القػرآف الكػرمي آخرىػا سػورة النػاس بػبل خػبلؼ - 2

 للتشػابو والتماثػػل الواقػع بينهػا مػػن حيػث كوهنػا كلهػا سػػور حمكمػة ال نسػخ فيهػػا، ومسيػت باملفصػل، وقيػل سػػبح ..، سػورة اْلجػرات
  افومناىػػػل العرفػػػ، 1/120السػػػيوطي، اإلتقػػػاف يف علػػػـو القػػػرآف: نظػػػر، يوكػػػذلك كثػػػرة الفصػػػل بينهػػػا بالبسػػػملة لتماثلهػػػا يف الطػػػوؿ

 .1/197، الزرقاين
 .5/78، ابن األثَت، النهاية يف غريب اْلديث واألثر: نظري - 3
 ويف أدلػة النحػو، 206، ص٘تػاـ حسػاف، األصػوؿ، و 140ص، السػيوطي، واالقػًتاح، 1/198، ابػن جػٍت، اخلصػائص: نظػري - 4

 . 163ص، نُتاعفاؼ حس
 .100صيهُت، ، عبد ا السباعًتاض النحويُت للدليل العقلي: نظري - 5
ص ، السػػيوطي، االقػػًتاح: نظػػريحكػػم وىػػذا لعػػدـ وجػػود دليػػل اإلثبػػات، فهػػو دليػػل يقػػـو بػػو النحػػوي مػػن أجػػل النفػػي التػػاـ لل - 6

140. 
 .1/106، ابن جٍت، اخلصائص - 7
 .2/533، ، ابن األنبارياإلنصاؼ - 8
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"اْلمل : يف الكافية وقوؿ الشاطيب1"."وال يقبل ما استلـز عدـ النظَت: يف شرح التسهيل ابن مالك
وىذا كلو يؤكد  2".أوىل من اْلمل على ما ال نظَت لو -وخرج عن القياس وإف قّل،-على مالو نظَت 

 قوة وحجية ىذا الدليل عندىم. يل
األدلة املنبثقة عن وقد الحظ بعض الدارسُت أف االستدالؿ بعدـ النظَت ىو نوع من أنواع      

كما كاف ،  ة من استنباط قواعد وأدلة عن طريق إْلاؽ النظائر ببعضهاوىو الذي مّكن النحا، 3القياس
إذا غاب الدليل السماعي وىذا ، نتيجة فكرية ومنطقية ْلمل النظَت على النظَت يف صيغتو ومعناه

كما رجعوا إىل األصل املقيس عليو ،  عندىا يكوف الرجوع إىل النظَت كبديل يف االستدالؿ والقياسي
 ومن مث فإف النظَت وعدـ النظَت نوع من القياس الذي يستدؿ بو.،  العلةعند االشًتاؾ يف

 يف ٖتليلهم للعديد من النماذج النحوية ودما الحظتو أف النحاة أكثروا من استخداـ ىذا الدليل     
ومل يسهبوا  ا يثبت شدة ٘تسكهم هبذا الدليل دم4يف أبواب رموية متعددة من الناحية التطبيقية العملية

جده عند ابن أإال ما ، يف اْلديث عن التأصيل لو من الناحية النظرية كما فعلوا مع األصوؿ األخرى
فحىت ابن األنباري أغفل التأصيل هلذا النوع من االستدالؿ مع أنو استدؿ بو  ، جٍت يف اخلصائص

  7.والبياف6واإلنصاؼ5العربية اركثَتا يف أسر 
 : مثالو-3

 تى يف باب رموي، كما سبق وأف بينّ ىي أكثر من أف ٖتص، كثَتة جدا  األمثلة يف ىذا الباب     
ؿ يف حكم إدخا اإلنصاؼ وكتابيف  ابن األنباري  ا ذكرهدمّ  سبيل االختصاروضح ىنا ٔتثاؿ على وأ

فقد ذىب الكوفيوف إىل جواز إدخاؿ نوف ، 8وفعل مجاعة النسوة ثنُتاالنوف التوكيد اخلفيفة على فعل 
                                                           

 .1/283، ابن مالك، شرح التسهيل - 1
 .3/67، إبراىيم بن موسى الشاطيب، ة الكافيةاملقاصد الشافية يف شرح اخلبلص - 2
 .43ص، حممد فبلح حممد غزاؿ، األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية - 3
 137، 126، 1/40، ، السػػػػيوطياهلوامػػػػع ومهػػػػع، 428، 5/398و، 108، 1/102، بػػػػن يعػػػػي ، ااملفصػػػػل شػػػػرح: نظػػػػري-4
 .3/285و 2/277، ابن مالك، شرح التسهيل، و 2/455و
 .285، 284، 232، 225، 188، 186ص، أسرار العربية: نظريأسرار العربية يف مواضع متعددة  يفاستدؿ بو  - 5
 1/10، ابػن األنبػاري، اإلنصػاؼ: نظػر، يحجػة للكػوفيُت وأخػرى للبصػريُت تػارة، ذكػر ابػن األنبػاري ىػذا الػدليل يف اإلنصػاؼ -6

 .533، 527، 2/505و 267، 249، 199، 28، 19
 .415، 2/246ن األنباري، اب، البياف: نظري - 7
وشػرح ، 3/527، سيبويو، كتابال: نظر أقواؿ النحاة حوؿ ىذه املسألة  وتفصيل القوؿ يف أحكاـ نوف التوكيد اخلفيفة  يفي - 8

وأوضح املسالك إىل ألفية ، 2/68، العكربي، واللباب يف علل البناء واإلعراب، 2/310، خالد األزىري، التصريح على التوضيح
 . 4/179، عباس حسن، والنحو الوايف، 4/107، ابن ىشاـ، لكابن ما
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 وافعلناف بالنوف اخلفيفة، أفعبلف: ومجاعة النسوة فيجوز عندىم رمو االثنُتعلى فعل  التوكيد اخلفيفة
"أما : ووافقهم ابن األنباري واحتُ بعدـ النظَت فقاؿ، هض البصريوف ذلك وقالوا بعدـ جواز بينما رف
لك فيما فكذ؛ فكما جاز إدخاهلا يف كّل فعلٍ ؛ إف ىذه النوف دخلت لتأكيد الفعل املستقبل: قوهلم

وأما ما وقع فيو اخلبلؼ ، وصحتو يف القياس، إمنا جاز ىناؾ جمليئو يف النقل: قلنا ،وقع فيو اخلبلؼ
 1".ألنو ال نظَت لو يف كبلمهم؛ وال يصح  يف القياس، فلم يأِت يف النقل عن أحد من العرب

ألنو مل ينقل ذلك عن ": وذكر دليل البصريُت يف إبطاؿ ونفي دخوهلا على مجاعة النسوة قائبل     
فإذا ثبت ىذا فلسنا ٔتضطرين إىل إدخاهلا ؛ وذلك ال جيوز، وال نظَت لو يف كبلمهم، أحد من العرب

 2".على صورة مل تنقل عن أحد من العرب وٗترج هبا عن منهاج كبلمهم
 : أحكامو وشروطو-4 
رض فيو تعريفا وال مفهوما ومل يع، لعدـ النظَت اعقد العبلمة ابن جٍت يف اخلصائص باب: أحكامو-أ 

أو حاؿ ، حاؿ فقداهنما أو اجتماعهما معا، وإمنا وضح العبلقة بُت الدليل العقلي ونظَته السماعي
وىذه اْلاالت ال ديكن أف ٗترج ، أو وجود السماعي وغياب العقلي، وجود العقلي وغياب السماعي

 : أيتكما ي أحكامها وديكن تفصيل، عن احتماالت أربع يف عبلقة النظَت مع الدليل
فالعمل فيها إثبات ، إذا عرضت املسألة ودؿ الدليل العقلي على ثبوت حكمها: الحالة األولى -

وال نلـز من استدؿ بالدليل العقلي يف ىذه اْلالة أف ، اْلكم على ما دؿ عليو الدليل والعمل ٔتقتضاه
وإذا جاء بالنظَت يعترب ، وجو رمويعلى ما حكم بو أو اختاره من ، يوجد لنا نظَت من كبلـ العرب

وىذا مذىب سيبويو ذكره يف كتابو وحكاه فيما جاء على ، من قبيل االستئناس ال من باب الوجوب
 3ال نعلم يف األمساء والصفات غَته"، وىو قليل : "ويكوف فعبًل يف االسم رمو: إبلٍ فِعٍل" إببًل" فقاؿ

مث اختاره  4ذىبو ونقلو يف اخلصائص ومثل بكبلـ سيبويوويف ىذا يتفق سيبويو مع ابن جٍت ألنو أقر م
فبل َشك   ، أّما إذا وجدفبل ِعبػْرََة بعدـ النظَت، "إذا قاـ الدليلُ : حيث قاؿ، ابن يعي  يف شرح املفصل

ـُ النظَت ال يُضر مع : وقاؿ 5".وأم ا أف يتوّقف ثبوُت اْلكم على وجوده فبل، أنّو يكوف ُمْؤِنًسا "عد

                                                           
 .2/547، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 1
 .2/538، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 2
 .2/86، السيوطي، األشباه والنظائر يف النحو، و 1/198، ابن جٍت، اخلصائص: نظريو ، 4/244، سيبويو، الكتاب - 3
 .1/198، ابن جٍت، اخلصائص: نظري - 4
 .2/103، ابن يعي ، شرح املفصل - 5
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 وإّما أف يتوقف ثبوُت اْلكم مع قياـ دليلو على وجوده؛ كاف ُمؤِنًسا،  ّما إذا ُوجدأ؛ ليلقياـ الد
 1".فبل

ألف الدليل العقلي ، النحاة العرب من مهوراجلفكاف ىذا اختيار ، ومل أجد معارضا هلذه اْلالة      
وىذا يدؿ على ، أصبح أصبل وقاعدة أساسية يف بناء األحكاـ البصريُت إذا صح وثبت عقبلعند 

فيما أصلوه من قواعد وما اشًتطوه من ضوابط جعلت النظَت ، شدة ٘تسكهم باألصوؿ العقلية
 املسموع دما يستأنس بو ويزيد اْلكم املستند يف ثبوتو على العقل قوة وثباتا. 

تدؿ يف ىذه اْلالة حيتاج املس على ثبوت اْلكموىي اليت مل يقم فيها دليل عقلي : الحالة الثانية -
وإف مل يوجد النظَت استدؿ بعدـ ، فإف وجد محل عليو اْلكم، إىل البحث عن النظَت ويطالب بإثباتو

أبطل قوؿ من ادعى أف و  وىذا الذي فعلو أبو عثماف املازين عندما ردّ ، وجوده على إبطاؿ اْلكم
"مل نر : ؿأي كوف كل منهما عامل يف الرفع فقا، مها من رفعا الفعل املضارع "سوؼ"و "السُت"

فجعل عدـ النظَت رد ا  2﴾َفَسْوَف تَ ْعَلُموَن ﴿ : قاؿ سبحانو تدخل عليو البلـ وقد عامبًل يف الفعل
 3".على من أنكر قولو

 عليو فبل حُيمل، على ِفْعويبل لكونو بناٌء غَُت معروؼ يف العربية4راىم أيضا منعوا محل ِعزويتأو      
 "ِفعليت"وىذا أدى هبم إىل محلو على ، 5واوه وتاءه أصبلف كاف وعلة املنع ىو عدـ النظَت فيما
                                                           

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

 اخلصػػائص]ولَسػْوَؼ تَػْعَلُمػوَف"  "لبػاحثُت بػػالواو رب النسػخة املعتمػدة عنػػد أكثػر اتػأشػرؼ عليهػا وحققهػا حممػػد علػي النجػار والػػيت تع
فػػنص اآليػػة غػػَت صػػحيح هبػػذا اللفػػظ إذ ال يوجػػد يف القػػرآف ولسػػوؼ تعلمػػوف بػػالواو وإمنػػا الصػػواب "فلسػػوؼ تعلمػػوف" [، 1/197

عبػد العػاؿ سػػامل نظػر تعقيػػب الػدكتور يسػػورة الشػعراء اآليػة املػذكورة، و  املصػحف: نظػر[، يمػن سػػورة الشػعراء 49اآليػة رقػم ]اء بالفػ
، عبد ا نظر اعًتاض النحويُت للدليل العقلييو ، 2/87، لسيوطي، امن كتاب األشباه والنظائر يف النحو1مكـر يف اهلام  رقم 

 .101صالسبيهُت، 
  السػػػػػػيوطي، االقػػػػػػًتاح، و 87، 2/86، السػػػػػيوطي، األشػػػػػػباه والنظػػػػػائر يف النحػػػػػػو، و 1/198، ابػػػػػن جػػػػػػٍت، اخلصػػػػػػائص: نظػػػػػري - 3

 .140ص
 معجػم البلػداف: نظػر، يفػظ يطلػق ويػراد بػو القصػَت الداىيػةوقيػل ل، وقيػل اسػم بلػد، تذكر املصادر أف عزويت ىػو اسػم موضػع - 4

واملخصػص يف ، 3/942عبػد ا البكػري األندلسػي، ، ومعجم ما اسػتعجم مػن أمسػاء الػببلد واملواضػع، 4/119ياقوت اْلموي، 
  207ص، ابػػن خالويػػػو، لػػيس يف كػػبلـ العػػرب: نظػػريال يعػػرؼ معنػػاه يف اللغػػة، : خالويػػووقػػاؿ ابػػن ، 4/497، ابػػن سػػيده، اللغػػة

: شػػرح األ ػػوين علػػى نظػػري، اسػػم موضػػع أو، فيكػػوف اسػػم بلػػد، والػػذي اتفقػػت عليػػو أغلػػب املصػػادر العربيػػة أنػػو يطلػػق علػػى املوضػػع
 .5/328، ابن يعي ، وشرح املفصل، 3/242، ابن السراج، واألصوؿ  يف النحو، 4/61، األلفية

 وشػػرح املفصػػل، 2/86، ، السػػيوطيوالنظػػائر األشػػباه، و 1/198، جػٍت ابػػن، اخلصػػائص، 4/316، سػػيبويو، الكتػػاب: نظػري - 5
 .5/210، السَتايف، وشرح كتاب سيبويو، 5/328ابن يعي ، 
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: كقولو تعاىل  "عفريت"، كثَت يف كبلـ العرب الفصيح ومنو لوجود النظَت املسموع يف فعليت وىو
ووجود 1﴾ ِمينٌ قَاَل ِعْفرِيٌت ِمَن اْلِجنّْ أَنَا آتِيَك ِبِو قَ ْبَل َأْن تَ ُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوِإنّْي َعَلْيِو َلَقِويّّ أَ ﴿

خر وىو من األلفاظ املتبعة لغَتىا يكوف مثل ما قبلو يف الوزف وضبط اآل، نفريت أيضا يف كبلمهم
   2.يقاؿ رجل عفريت نفريت إذا كاف خبيثا مارداضبطا ال يوصف بإعراب وال بناء، 

دة اللفظ أو حكم بإعا أو، وىكذا كلما غاب النظَت واستحاؿ الدليل ألغي اْلكم واعترب باطبل     
كما رأينا يف عزويت الستحالة بقاءه على أصلو ،  يكوف لو نظَت يف العربية اْلكم إىل أصل آخر

 فلما وجد لو نظَت مشابو محل عليو واعترب نظَتا لو.، األوؿ
 فيها إجياد النظَت من كبلـ العربكما ينعدـ ،  وىي اليت ينعدـ فيها قياـ الدليل: الحالة الثالثة -

ليل على املسألة ىو عدـ النظَت أي أف تبطل اْلكم بناء على عدـ النظَت وىذا الذي صرّح فيكوف الد
ونقلو يف االقًتاح عن ابن ، وىو ما اعتمده السيوطي يف األشباه والنظائر، بو ابن جٍت يف اخلصائص

لو نظَت يف  فهي على وزف أنفعل وىو دما ليس(أندلس)لوا هلذا النوع بزيادة اهلمزة والنوف يفومثّ ، جٍت
 كما ال يقبل الدليل العقلي فَػْعَللُػػل،  كما أف القياس يقضي بزيادة النوف،  االستعماؿ العريب الفصيح

"وذلك كقولك يف اهلمزة والنوف من : وقد بُت ذلك بقولو، وأف النوف ال تكوف أصبل واهلمزة زائدة
وذلك أف النوف ال  ثاال ال نظَت لووإف كاف م فُعل"وإف وزف الكلمة هبما "أن أندلس إهنما زائدتاف،

فعَلُلل" فتكوف النوف فيو أصبل لوقوعها موقع " نو ليس يف ذوات اخلمسة شيء علىأل؛ حمالة زائدة
ويف  والبلـ والسُت، وإذا ثبت أف النوف زائدة فقد برد يف يدؾ ثبلثة أحرؼ أصوؿ وىي الداؿ العُت،

؛ وال تكوف النوف أصبل واهلمزة زائدة مزة زائدة،ومىت وقع ذلك حكمت بكوف اهل أوؿ الكلمة مهزة،
، ؛ رمو مدحرج وبابوألف ذوات األربعة ال تلحقها الزوائد من أوائلها إال يف األمساء اجلارية على أفعاهلا

 3فقد وجب إًذا أف اهلمزة والنوف زائدتاف وأف الكلمة هبما على أنفعل وإف كاف ىذا مثاال ال نظَت لو."
وال ديكن إدراجها ، 4ذلك بعض املعاصرين أف تلغى املسألة إطبلقا مناسبا كما أكدّ  والذي أراه     

ألف األصل اللغوي العريب القائم على الدليل العقلي والثابت ، ضمن املسائل املدروسة يف العربية
كم فبأي طريق ذميز استعماهلا وبأي دليل رم، كما أف النظَت املسموع منفي،  باالستقراء دينع الظاىرة

 على صحتها؟
                                                           

 .39: اآلية، النمل -1
 .3/1244، ريد، ابن دومجهرة اللغة، 5/227، ابن منظور، لساف العربيف:  "نفر" نظر مادةي - 2
 .2/87، السيوطي، واألشباه والنظائر يف النحو، 141، صالسيوطي، واالقًتاح، 1/199، ابن جٍت، اخلصائص: نظري - 3
 .102ص، لدليل العقليل اعًتاض النحويُت وىذا الذي اخًتتو ذىب إليو السبيهُت قبلي يف كتابو - 4
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وال ديكن ٗترجيو ، قوؿ كل حكم رموي يف أي مسألة ال نظَت لو يف كبلـ العربأوعلى ذلك       
لعدـ تطابقو مع القواعد ، قة جيب إبطالو ونفيو وعدـ إثباتوعلى أي نوع من أنواع األدلة العقلية الساب

ألّف إذا قلنا عدـ النظَت يف ىذه ، ظَتواْلكم ىو االمتناع واإللغاء النعداـ الن، املقررة عند النحاة
 اْلالة بدأ اجملتهد يبحث عن ٗتريُ اْلكم من األدلة العقلية األخرى وذلك غَت دمكن.

يكوف  ويف ىذه اْلالة، َت املسموع موجودوىي اليت يكوف فيها الدليل قائم والنظ: الحالة الرابعة-
فقد نص عليها  "عنًت" و اثناف وديثل لو بنوفالذي ال خيتلف في، اْلكم املقرر من باب القوؿ الفصل

والوزف القياسي الذي يقبلو الدليل العقلي ، بكوهنا أصبل ألهنا ٘تاثل عُت جعفر، املثاؿ الثابت بالدليل
مذىب بك عن ذلك؛  فإف ضاـ الدليل النظَت فبل": موجود وىو فعلل ويف ىذه اْلالة يقوؿ ابن جٍت

 ألهنا مقابلة لعُت جعفر، واملثاؿ أيًضا معك وىو كوهنا أصبل،فالدليل يقضي ب، وىذا كنوف عنًت
 1"."فعَلل

ديكن يل تلخيص الشروط اليت جيب ، األحكاـ النحوية املتعلقة بعدـ الدليل يبعد عرض: شروطو-ب
  2: أيتأف تتوفر يف االستدالؿ بعدـ النظَت وىي كما ي

بوتو يف كبلـ العرب الفصيح حىت صحتو وثأف يكوف النظَت الذي يرجع إليو من باب ما اتفق على  -
 ط االستدالؿ بعدـ النظَت وال يكوف جمرد ادعاء.ضبن

أف حيرص اجملتهد يف البحث عن النظَت املسموع حىت وإف صح الدليل العقلي يف املسألة وىذا من  -
شعر وال، أجل تثبيت األحكاـ والتمثيل هلا من الكبلـ العريب املسموع الفصيح كالقرآف الكرمي

 وأمثاؿ العرب وأقواهلم.، اجلاىلي
أحدمها دؿ عليو الدليل فقط والثاين دؿ عليو الدليل ووجد لو نظَت مسموع ، إذا تعارض حكماف -

كما كاف يفعل ابن األنباري يف  وىذا عند اخلبلؼ، فيجب اْلكم ٔتا أيده الدليل ووجد لو النظَت
 3".نِظَُت أوىل من املصَت إىل ما ليس لو نظَت "واملِصَُت إىل ما لو: اإلنصاؼ ويعلل ذلك بقولو

حفاظا على ، أف ترد كل األحكاـ اليت ال نظَت هلا وال دليل يؤيدىا من األدلة العقلية عند النحاة -
النص اللغوي وىذا الذي كاف يفعلو النحاة أثناء دراستهم للنماذج النحوية فإهنم يرفضوف اْلكم 

رى النحوي يعلل عدـ موافقة املسألة للدليل مث أف4ـ وجود النظَتوعد، ْتجة عدـ قياـ الدليل عليو
                                                           

 .141ص، يوطيالس، االقًتاح: نظريو ، 1/198، ابن جٍت، اخلصائص - 1
 .103ص، ، يف الدليل العقلي ومساىا قانوفذكر بعض ىذه الشروط السبيهُت - 2

 .2/527، 1/20، باريابن األن، اإلنصاؼ: نظري 3 -
 .116 .33، 32، 1/30، ابن األنباري، واإلنصاؼ، 3/184، 1/207، ابن يعي ، شرح املفصل: ظر مثبلين - 4
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حيكم ببطبلهنا ونفيها وىذا يستنتجو كل باحث يف املسائل النحوية اليت وقع ، يعرضها على النظَت
 فيها اخلبلؼ وردت فيها األحكاـ بعدـ النظَت.

  1: االستدالل باألصول -ثالثا

ة النحوية املبنية على التتبع واالستقراء التاـ للجزئيات املوجودة يعد االستدالؿ باألصوؿ من األدل     
يعرب عنو بعد ، وىذا من أجل  إجياد أمر كلي يستند عليو يف قاعدة من القواعد، يف الكبلـ العريب

 حجيتو عند النحاة وأبُّت ، لغة واصطبلحا، وعليو سأعرؼ هبذا النوع من االستدالؿ، ذلك باألصل
  .ك بأمثلة وبعض من تطبيقاتو النحوية عند ابن األنباريموضحا ذل، العرب

 : تعريفو-1
 : لغة-أ

 2:واألصل يف اللغة يطلق ويراد بو معاف أمهها، ت املعاجم العربية على أّف األصوؿ مجع أصلدلّ 
  .3"َأسفل ُكل  َشْيٍء َومَجُْعُو ُأُصوؿ: "اأَلْصلُ : قاؿ ابن منظور ،يءأسفل الش -
واالبن  الشجرةكتفرع الغصن من ،  وما يتفرع عليو الغَت،  عليو غَتهٌَت بػْ الذي يػُ  يطلق على األساس -
ٌل ػػػػاأْلَُب َأصْ ػػػِو فَ ػػػػيْ ػػػػْيِء إلَ ػػػػَتِنُد ُوُجوُد َذِلَك الش  ػػػْ ا َيسػػػػػْيٍء مَ ػػػل  شَ ػػػػُل كُ ػػػػ"َأصْ : قاؿ الفيومييو ػػػن أبػػػم
ـُ ػػػػاُد َوالػػػػَزُة َوالص  ػػػػمْ ػػػػػ"اهلَْ : ارسػػػػن فػػػػاب اؿػػػػوق ،4ُأُصوٌؿ": ِد َوالنػ ْهُر َأْصٌلِ لْلَجْدَوِؿَ اجلَْْمعُ ػػػػَولَ ػػػلِلْ  ُة ػػػػبَلثَ ػػػثَ ، بل 
 كبلـ ال  اوعلى ىذا املعٌت يأيت: قولن، 5".: َأَساُس الش ْيءِ َأَحُدَىا، وٍؿ ُمَتَباِعٍد بَػْعُضَها ِمْن بَػْعضٍ ػػػػُأصُ 

ذي ػػػة الػػػػيػػػػػحػػػػث األضػػػػػديػػػػويف ح، وػػػػػاسػػػػػن أسػػػواستأصلو قطعو ماس ػػػػػػػػأصل لو أي: ال يستند إىل أس
  7َواْلُمْسَتْأَصَلِة َواْلَبْخَقاءِ ، 6اْلُمْصَفرَّةِ  :َعنِ   نَ َهى َرُسوُل اللِ ": اؿػػػق ي  ػِ َلمػػػس  ػػٍد الػػػػػْ َعب نَ ػَة بْ ػػػبَ ػػػتْ ػػػػرواه عُ 

                                                           
 203ص، ٘تػاـ حسػاف، واألصػوؿ، 140، صالسػيوطي، واالقًتاح، 132ص، ابن األنباري، ملع األدلة: ىذا الدليل يف: نظري- 1

 .415ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري، و 162ص، نُتاعفاؼ حس، ويف أدلة النحو
ومعجم مقاييس ، 8/352، ابن سيده، واكم وايط األعظم، 11/16، ، ابن منظورلساف العرب: يف "أصل" نظر مادةي - 2

 .1/16، لفيوميا، واملصباح املنَت، 1/109، ابن فارس، اللغة
 .11/16، ابن منظور، لساف العرب - 3
 .1/16، الفيومي، املصباح املنَت - 4
 .1/109، ، ابن فارسمعجم مقاييس اللغة - 5
ْسَتأَصَلة ِىيَ  :املصفرة - 6

ُ
َها أِلَف   ِبَذِلكَ  مُسَّيت اأْلُُذِف، امل . النهاية يف َخبلَ  ِإَذا اإلناءُ  َصِفرَ  يُػَقاؿ. َخَلَوا َأيْ : األُذف ِمنَ  َصِفرَا ِصَماَخيػْ

 .36/ 3 ،، ابن األثَتغريب اْلديث
َفِتَحة وىو ،قَ خَ ػَ ، ألف اللفظ مأخوذ من البيقصد هبا العمياء :البخقاء -  7 ينظر : النهاية  ،َأْف يَْذَىَب اْلَبَصُر وتَػْبقى اْلَعُْتُ قَائَِمًة ُمنػْ

 .10/13، ابن منظور ،. ولساف العرب103/ 1يف غريب اْلديث واألثر، 
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َعةِ    3".2اْلَكْسَراءِ و  1َواْلُمَشي َّ
منو  فلم يبقمعٌت املستأصلة يف اْلديث ىي الشاة اليت قطع قرهنا من جذوره وأصلو وأساسو و 
 4.شيء

 طبلحيقوؿ أف املعٌت اللغوي على عبلقة وطيدة باملعٌت االصأكن أف تقدـ دي ما ومن خبلؿ
سواء كاف البناء أو التفريع حسيا ماديا كاألساس ، ما بٍت عليو غَته أو تفرّع عنو غَته فهو أصل فكل

أو معنويا كبناء األحكاـ  والفروع اجلزئية على األصوؿ ، الذي يرفع عليو البناء ماديا فهو أصل لو
 الكلية.

 5"."ما يثبت حكمو بنفسو ويبٌت عليو غَته: منها، عّرؼ األصل تعاريف كثَتة: اصطالحا-ب
وقيل األصل القاعدة ، 6"."ما جييء قضية كلية من حيث اشتماهلا على جزئيات موضوعها: ومنها

سواء  ، فهو أصل لو7".كل ما ثبت دليبل يف إجياب حكم من األحكاـوعليو يعترب أصل"، والدليل
   8.كم عقليا أـ شرعياكاف اْل
وما ذكرتو املصادر األصولية ، وديكن يل بعد اطبلعي على تعاريف األصل يف كتب االصطبلح     

األصل ىو ما يثبت حكمو بنفسو عن طريق : فأقوؿ9 املقصود باألصوؿ يف اصطبلح النحاةأف أبُّت 
جة االستقراء يف مسألة من ليكوف نتي، االستقراء الذي جيريو النحاة على الكبلـ العريب الفصيح

 املسائل قاعدة كلية أو أصبل مطردا ترد إليو جزئيات موضوعها ويكوف دليبل عليها.

                                                           
 لضػػػعفها، الغػػػم يتبعهػػػا أي يشػػػّيعها مػػػن إىل ٖتتػػػاج الػػػيت أي ،العجفػػػاء عة: بفػػػتح اليػػػاء وتشػػػديدىا وتعػػػٍت اهلزيلػػػة الضػػػعيفةاملشػػػي   - 1

 .189/ 8العرب  لسافو . 520/ 2النهاية يف غريب اْلديث واألثر . ينظر: لعجفها تتبعها أي الغنم تشيع اليت وىي وبالكسر
 يف النهايػة: ينظر لضعفها تنقي ال اليت ىي وقيل ، العرجاء ىي وقيل ،املشي على تقدر وال رجلها كسرت اليت ىي: الكسراء - 2

 .172/ 4 األثَت، ابن واألثر، اْلديث غريب
بػػاب مػػا يكػػره مػػن ، يف السػػنن وأبػػو داوود، 29/199، اْلػػديث أخرجػػو أمحػػد يف مسػػنده مػػن حػػديث عتبػػة بػػن عبػػد السػػلمي -3

 .1/641، املستدرؾ على الصحيحُت: نظر، يو اْلاكم يف كتاب املناسك وصححووأخرج، 3/97، الضحايا
 .2/536، لصنعاين، اوسبل السبلـ شرح بلوغ املراـ، 1/52، ابن األثَت، النهاية يف غريب اْلديث واألثر: نظري - 4
 .28، صاجلرجاين، التعريفات - 5
 .1/213، التهانوي، ؼ اصطبلحات الفنوفكشا  - 6
 .1/16، الزركشي، والبحر ايط، 1/13، السمعاين، قواطع األدلة: نظري - 7
 .5ص، عبد اللطيف املناوي، من علم األصوؿ املعتصر من شرح خمتصر األصوؿ - 8
تعػاريف التعريفػات السػابقة فإهنػا ذكػرت ذكرتػو كتػب األصػوؿ و  ومػا، ىذا املفهـو ىو استنتاج دما ذكره ٘تاـ حساف يف األصوؿ - 9
ومنهم من يذكر األصل كل ما ، ومنهم من يعترب األصل القاعدة املتوصل إليها، فمنهم من يعترب األصل الدليل، ينة يف معانيهاامتب

 . 115، 114، ومنهم من يعتربه الوضع، ينظر: األصوؿ، ٘تاـ حساف، صيتفرع عليو حكم
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 : حجيتو-2
إذ إف  عند ااجاة واجلدؿ 1ليها النحوييعد االستدالؿ باألصوؿ من مجلة األدلة اليت يلجأ إ     

فكلما خالفو يرد عليو ، ص لو النحويوفالذي أ2إبطاؿ مذىب أو رأي بالرجوع إىل األصل: املراد بو
"نص أصل القاعدة على أف رتبة الفاعل  فإذا، وهبذا يكوف األصل حجة للمجتهد، ٔتخالفة األصل

حياؾ : قبل رتبة املفعوؿ فبل ينبغي أف يستدؿ النحوي على غَت ذلك بوجوب تقدـ املفعوؿ يف رمو
يستدؿ هبا ، وهبذا يصبح األصل حجة، لنحاةوال جيوز خمالفة كل ما ثبت كونو أصبل عند ا، ا"

  3"ويكوف من مجلة األدلة اليت يربىن هبا النحوي على صحة كبلمو عند ااجة واجلدؿ.
 : مثالو-3

عندما مّثل لبلستدالؿ باألصوؿ  املثاؿ الذي ذكره ابن األنباري 4تداولت  أغلب املصادر النحوية     
ل أف يستدؿ على إبطاؿ مذىب من ذىب إىل أف رفع املضارع وأما االستدالؿ باألصوؿ فمث": بقولو

ألنو ؛ ما ذىب إليو يؤدي إىل خبلؼ األصوؿ ألفّ  5؛إمنا كاف لسبلمتو من العوامل الناصبة واجلازمة
ألف األصوؿ تدؿ على أف الرفع ؛ وىذا خبلؼ األصوؿ؛ يؤدي إىل أف يكوف الرفع بعد النصب واجلـز

وكما أف الفاعل قبل املفعوؿ فكذلك ، لفاعل والنصب صفة للمفعوؿألف الرفع صفة ل؛ قبل النصب
                                                           

 .2/449، ابن األنباري، واإلنصاؼ، 140ص، السيوطي، واالقًتاح، 132صاألنباري،  ، ابنملع األدلة: نظري - 1
 .217ص، الباجي، املنهاج يف ترتيب اْلجاج: نظري - 2
 .203ص، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظري - 3
 قػػًتاحيف شػػرح اال اإلصػػباح، و 2/1074، ، حممػػد بػػن الطيػػب الفاسػػيوفػػيض االنشػػراح، 140ص، السػػيوطي، االقػػًتاح: نظػػري - 4

 . 162حسانُت، صعفاؼ ، ويف أدلة النحو، 367ص، حممد فجاؿ
ذىػب سػيبويو ومجهػور البصػريُت أف قػد ف، مسػألة العامػل يف رفػع املضػارع ،من املسائل اليت طاؿ فيها اجلدؿ بُت النحاة العػرب - 5

وذىػػب الفػػراء ، اللفظيػػة مطلقػػاوبعػػض البصػػريُت أف عامػػل الرفػػع ىػػو التجػػرد مػػن العوامػػل ، سػػبب الرفػػع وقػػوع املضػػارع موقػػع االسػػم
واْلقيقػػة أّف ، وقػػاؿ ىػػو مػػذىب حػػذاؽ الكػػوفيُت ،مالػػكواختػػاره ابػػن ، ف أف العامػػل يف رفعػػو ٕتػػرده مػػن الناصػػب واجلػػاـزو والكوفيػػ

 و الػوايفػوقػد عرضػها عبػاس حسػن يف النحػ، ولكل دليلو وحجتو العقلية اليت ال تسلم من اعػًتاض ،كثَتة  آراءوفيها  ،املسألة جدلية
ألّف ، ي إىل نتيجػة مثمػرةضػطائل من ورائها ألف اخلبلؼ فيها ال يف و على أهنا من أثار نظرية العامل والفلسفة النحوية اليت النبّ مث 

مث رويػت اللغػة ، ونصػبو أو جزمػو إذا سػبقتو األداة اخلاصػة بػاجلـز أو النصػب، جػاـز العريب رفع املضارع الػذي مل يسػبقو ناصػب وال
 .ليل من العريب املتكلم هبذه اللغةهبذه الطريقة دوف تع

كمػػا يؤكػػػد ،  والبحػػث يف أدلػػة ىػػذه املسػػػألة ومػػا يشػػاهبها دليػػل مػػػن أبػػرز األدلػػة علػػػى تػػأثَت املػػذاىب الكبلميػػة يف النحػػػو العػػريب    
ليػػة الػػيت وىػػي مػػن أىػػم النظريػػات العق، عػػن طريػػق العمػػل بنظريػػة العامػػل، اسػػتخداـ العقػػل كػػأداة أساسػػية يف تفسػػَت الظػػاىرة النحويػػة

، وشػرح املفصػل 4/6، ابػن مالػك، شػرح التسػهيل، و 3/10، سػيبويو، كتػابال: نظػر، يريب مػن الفلسػفة اليونانيػةتسربت للنحو الع
 2/26، ل البنػاء واإلعػراب، العكػربيواللبػاب يف علػ، 1/591، السػيوطي، ومهع اهلوامع شرح مجع اجلوامػع، 4/217ابن يعي ، 
 .4/277، عباس حسن، والنحو الوايف
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ألف الرفع يف األصل من صفات  ؛صوؿ على أف الرفع قبل اجلـزاألوكذلك تدؿ ، الرفع قبل النصب
فكذلك الرفع قبل  ،رتبة األمساء قبل رتبة األفعاؿ وكما أف، واجلـز من صفات األفعاؿ ،األمساء
 1".اجلـز
مذىًبا من املذاىب النحوية املعتمدة يف مسألة  ن األنباري قد ردّ ابالحظ أف أبق ففي املثاؿ السا     

وذلك من خبلؿ ما ىو معترب أصل عند النحويُت وىو أف الرفع مقدـ على غَته ، رفع الفعل املضارع
لفاعل وىو اـ، ويعلل ىذا أف الرفع من عبلمة ومنها تقدديو على النصب واجلز ، من أنواع اإلعراب

فكذلك عبلمتو الفاعل مقدمة على رتبة املفعوؿ  فرتبة، والنصب عبلمة للمفعوؿ وىو فضلةأصل 
كما أف الرفع من عبلمات األمساء واجلـز من ،  اإلعرابية تكوف مقدمة على النصب منزلة واعتبارا

واألصوؿ النحوية كلها  ،عبلمات األفعاؿ وعبلمات األمساء مقدمة عن عبلمات األفعاؿ يف اإلعراب
إف املضارع مرفوع بتجرده من الناصب واجلاـز فقد قدـ النصب : قاؿ وعليو من، اىدة هبذا اْلكمش

عليو ٔتخالفة  وبذلك يكوف قد خالف أصبًل من أصوؿ النحاة فبل يُقبل قولو ويردّ ، واجلـز على الرفع
 األصوؿ.

هم أقواؿ رماة البصريُت يف كالعادة يف تلقي2ومل يتلق النحاة ىذا اإلعراب وىذا اإلبطاؿ بالقبوؿ     
ن االعًتاض عليو من ككما دي،  من التكلف افيو نوع على أفّ  فقد تعقبوه بالقوؿ، 3القواعد األخرى

وملا كاف الرفع ىو ؛ فالتعري أواًل ؛ إف التعري أسبق من التقييد: فمن املمكن أف نقوؿ عدة أوجو"
ل املضارع رفع ألنو مل يدخل عليو ناصب إف الفع: كما ديكن أف يقاؿ؛  األوؿ كاف مبلزًما للتعري
يضاؼ إىل ذلك أف عوامل ، أسبقية الرفع للنصب واجلـز منسدوف أف ، فينصبو وال جاـز فيجزمو

                                                           
 .140ص، السيوطي، واالقًتاح، 2/449، ابن األنباري، واإلنصاؼ، 132ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري - 1
وكػػاف ىػػذا ، ألف املعتمػػد عنػػد النحػػاة القػػدامى واملعاصػػرين يف إعػػراهبم للمضػػارع قػػوهلم عنػػد رفعػػو ٕتػػرده مػػن الناصػػب واجلػػاـز  - 2

"َوَأَصػح اأْلَقْػػَواؿ األوؿ َوُىػَو ال ػِذي جْيػرِي علػى أَْلِسػَنة املعػربُت يَػُقولُػوَف : كما قػاؿ ابػن ىشػاـاإلعراب ىو املشهور على ألسنة املعربُت  
 .4/277، عباس حسن، والنحو الوايف، 57ص، ابن ىشاـ، شرح قطر الندى: ظرين" .َمْرُفوع لتجرده من الناصب واجلاـز

أو مػن ، مػن حيػث التحػري يف اسػتعماؿ الشػاىد ،يػة مػن النحػو الكػويفوىذا ألّف النحو البصػري أدؽ يف وضػع القواعػد النحو  - 3
علػى خػبلؼ رمػاة ، ىذا الذي أكسب القاعدة البصرية اطراد مع الفصػحى، نهُ العقلي يف ضبط القاعدةحيث اعتمادىم على امل

خمالفػػا لؤلصػػوؿ جعلػػوه أصػػبل فػػإهنم لػػو مسعػػوا بيتػػا واحػػدا فيػو جػػواز شػػيء ، الكوفػة الػػذين يتسػػاىلوف يف قبػػوؿ الشػػاىد والتقعيػػد عليػو
ودمػا يؤكػد اىتمػاـ النحػاة بػالنحو البصػري اعتمػادىم القيػاس البصػري عنػد ، وبو بُوا عليو دما أكثػر الشػاذ وفػرع النحػو وغيػب األصػوؿ

جمػدي ، مػن تػاريخ النحػو العػريب: نظػر، يعنػدىم علػى  تقػدمي القيػاس البصػري فكػاف ذلػك  شػبو إمجػاع، تعارضو مع القياس الكويف
ومدرسػة الكوفػة ومنهجهػا يف ، 201، صحسػاف ـ٘تا، واألصوؿ، 162، شوقي ضيف، واملدارس النحوية، 60ص، مد حسُتحم

 .376ص، مهدي املخزومي، دراسة اللغة والنحو
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وملا  ؛ وعندما ال تأيت ىذه العوارض فإف املضارع يأخذ اْلكم األوؿ، النصب واجلـز يف املضارع عارضة
  1".كاف الرفع األوؿ أخذ املضارع الرفع

 : تطبيقات النحوية لالستدالل باألصول عند ابن األنباريال-4
وحاوؿ إبطاؿ كل رأي رموي ، واستدؿ بو األصوؿإىل احتكم ابن األنباري إىل دليل العودة      

فكلما ، يف عرضو ملسائل اخلبلؼ يف كتاب اإلنصاؼو ، وطبقو يف اجلدؿ النحوي، خالف األصل
حجتهم إال كاف استعماؿ األصل عنده دليبل قويا يف رأى رماة الكوفة خالفوا األصل يف عرض 

  إعراب اآليات وتوجيو القراءات يف كتاب البياف ءكما استخدـ ىذا الدليل أثنا،  اإلبطاؿ والنفي
 : أيتو نظريا ال بد من عرض مناذج من تطبيقاتو يف كتايب اإلنصاؼ والبياف كما يتكد ما ذكر أُأَ وحىت 

فذىب ، املؤكدة (إفّ ) ختلف النحاة يف رافع اخلرب بعدا: صافالتطبيق النحوي في اإلن –أ 
فاالسم الواقع خربا يف اجلملة االمسية ، "إّف زيدا قائم": إىل إف وأخواهتا ال ترفع اخلرب يف رمو2الكوفيوف

فلم يتأثر بدخوؿ إف وعليو ال نقوؿ أف إّف عملت الرفع يف اخلرب بل ، ىو مرفوع قبل دخوؿ الناسخ
مسية فكما عملت النصب يف إىل أهنا تعمل يف ركٍت اجلملة االوذىب البصريوف ، أصلو ىو باؽ على

وأبطلوا دليل الكوفيُت ٔتخالفة ، قبل دخوهلا تعمل الرفع يف اخلرب بعد  دخوهلا، االسم الواقع مبتدأ
ل "والذي يدؿ على فساد ما ذىبوا إليو أنو ليس يف كبلـ العرب عام: األصوؿ قاؿ ابن األنباري 

األصوؿ لغَت فما ذىبوا إليو يؤدي إىل ترؾ القياس وخمالفة ؛ يعمل يف األمساء النصب إال ويعمل الرفع
  3".سم النصب الرفع كما عملت يف االل يف اخلربفوجب أف تعم فائدة، وذلك ال جيوز

ـ العرب واستقراء كبلالحظ أف ابن األنباري استخدـ العودة إىل األصوؿ يف التأثَت بعد النظر أ     
 مل الرفع أيضا ومنها إف وأخواهتاأف ما من عامل إذا عمل النصب يف األمساء إال ويع الذي أكد يل

فإهنم يقولوف يف باب إّف وأخواهتا على اعتبار أهنا ، 4وىو كبلـ منطقي يؤيده مذىب مجهور النحاة
امسها وترفع الثاين  ؿ ويسمىنواسخ تدخل على اجلملة االمسية املتكونة من املبتدأ واخلرب فتنصب األو 

مث إف رماة الكوفة قالوا بكوف ىذه النواسخ مشبهة بالفعل واتفقوا مع رماة البصرة يف ، ويسمى خربىا

                                                           
 .416ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري: نظري - 1
 .333ص ، أبو البقاء العكربي،  عن مذاىب النحويُتالتبيُت: نظر، ي1/144، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 2
 .1/150، ابن األنباري، اإلنصاؼ - 3
حاشػػية الصػػباف علػػى ، و 1/490، السػػيوطي، ومهػػع اهلوامػػع شػػرح مجػػع اجلوامػػع، 1/254، ابػػن يعػػي ، شػػرح املفصػػل: نظػػري - 4

 .1/631، عباس حسن، والنحو الوايف، 1/396، األ وين
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"وإمنا عملت : قاؿ ابن اخلباز، ويعمل النصب يف املفعوؿ والفعل يعمل الرفع يف الفاعل، 1ىذا األصل
وإذا ثبت أهنا مشبهة بالفعل فامسها  فع والنصب،ألهنا أشبهت الفعل وىو يعمل الر  الرفع والنصب،
 ألنو رفعو عامل مشبو بالفعل وخربىا مشبو بالفاعل، و عامل مشبو بالفعلألنو نصب ،مشبو باملفعوؿ

 " 2.ألهنما معموالىا فأضيفا إليها للمبلبسة ويسمى املنصوب اسم إف واملرفوع خرب إف،
ابن األنباري دليل األصل يف التوجيو اإلعرايب آليات اعتمد : التطبيق النحوي من كتاب البيان -ب

َلَقْد َصَدَق اللَُّو َرُسوَلُو الرُّْؤيَا بِاْلَحقّْ  ﴿: يف إعرابو لقولو تعاىل وجدتولكرمي ومن ذلك ما القرآف ا
الفعل )لتدخلن(  ابن األنباري أف النوف يف يرى، 3﴾لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم ِإْن َشاَء اللَُّو آِمِنينَ 

 .حمذوفة للبناء وعليو فالفعل مبٍت عنده
الذين اعتربوا الفعل معرب والنوف حمذوفة لتوايل  خيالف مجهور املعربُتا التوجيو اإلعرايب ىو هبذو 
إال أنو ملا دخلت نوف التوكيد حذفت النوف ، لتدخلوف أصلو "ولتدخلن: ويعلل ذلك بقولو4األمثاؿ

أكدت فيو ، ألهنا ملا دخلت عليو، وعبلمة الرفع للبناء لدخوهلا على الفعل، اليت ىي نوف اإلعراب
  5الفعلية فردتو إىل أصلو وىو البناء وحذفت الواو لسكوهنا وسكوف النوف األوىل من النوف املشددة."

ل لو ر لو ابن األنباري ومثّ وديكن يل بعد عرض ىذا الدليل عند النحاة العرب وكيف نظّ 
كدليل من أجل إبطاؿ اآلراء النحوية اليت خالفتو أف أسجل بعض املبلحظات تكوف    واستخدمو

 : كنتيجة عملية ترسبت عندي أثناء طرح ىذا الدليل ومناقشة ما تعلق بو عند ابن األنباري وىي
مكتفيا ، ولذلك إذا استدؿ بو يذكر أف اْلكم خمالف لؤلصوؿ، يعلل األصل عند ابن األنباري ال -

 ألف األصل نتيجة استقراء مع العلم أف األصل البد أف يبُّت ، دلت األصوؿ على خبلفو وأ، بذلك
وىذا جعلٍت يف كثَت من ، كوف املخالف أكثر استقراء وتتبعاوتتبع ملا ورد عن العرب يف كبلمها فقد ي

                                                           
 .1/144األنباري،  ، ابناإلنصاؼ: نظري - 1
 .147ص، ابن اخلباز، توجيو اللمع - 2
 .27: اآلية، الفتح - 3
ألنػو ، وتدخلن فعل مضارع مرفوع وعبلمة رفعػو ثبػوت النػوف اذوفػة لتػوايل األمثػاؿ، البلـ للقسم: وعليو فقد أعربوا لتدخلّن  - 4

وقػد أمجعػت مصػادر ومراجػع ، اعل، والنوف نوف التوكيد الثقيلػةفع فوالواو اذوفة لبللتقاء الساكنُت يف حمل ر ، من األفعاؿ اخلمسة
حمي ، وإعراب القرآف وبيانو، 3/248، وآخروف ، أمحد عبيد الدعاسإعراب القرآف: نظريلقرآف على ىذا التوجيو اإلعرايب، إعراب ا

 واجملتىب مػن مشػكل إعػراب القػرآف، 26/268، الكرمي عبد الرحيم الصايف، واجلدوؿ يف إعراب القرآف، 7/238، الدين الدروي 
 .9/4395، حممود سليماف ياقوت، إعراب القرآف الكرمي، و 4/1215، أمحد بن حممد اخلراط

 .2/379، ابن األنباري، البياف: نظري - 5
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بعض األحياف أتتبع مصادر النحو العريب علٍّت أعثر على رموي يعلل األصل أو يثبت االستقراء ب
 األمثلة. 

للمذىبُت  لنحوية الثابتة عند النحاة العرباألصوؿ اليت قصدىا ابن األنباري ىي األصوؿ ا -
 واألكثر رواجا يف النحو العريب ومها أصوؿ املذىب البصري واألصوؿ الثابتة عند الكوفيُت املعتمدين

انا على الكوفيُت ويبطل أحي وقد يردّ ، إال أف الغالب يف معٌت األصوؿ عنده ىي أصوؿ البصريُت
 وىنا أثبت ابن األنباري كثرة اطبلعو على أراء النحاة، قوهلم على مقتضى ما تقرر عندىم من أصوؿ
 ومناىجهم وأدلتهم ومعرفة األصوؿ النحوية.

إىل خمالفة أراء رموية تكوف مشهورة ومعتمدة عند ، أدى ٘تسكو باألصوؿ يف بعض املسائل النحوية -
ها واليت كانت حمور تومن أبرزىا العامل يف رفع املضارع اليت بينّ ، 1 بعض البصريُتوحىت، النحويُت

 . استشهاده على األصوؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، ـابػن ىشػا، وشػرح قطػر النػدى، 4/6، ابن مالك، شرح التسهيل: نظر، يومنهم ابن مالك وابن ىشاـ وغَتىم من البصريُت - 1

 .57ص
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 األدلة العقلية المستخدمة للنفي واإلثبات: المبحث الثالث
وتتمثل ، تسأعرض يف ىذا املبحث األدلة اليت استخدمها ابن األنباري من أجل النفي واإلثبا     

ويكمن يف عرض ىذا النوع من األدلة وكيف ، يف األدلة اليت تصلح لنفي اْلكم كما تصلح إلثباتو
 .وأحكامها، وحجيتهاتعريفها، بياف : وكيف نظّر هلا ابن األنباري من خبلؿ، استخدمها النحاة

 1: االستدالل ببيان العلة -أوال
مث أعرج ، ولذا سأعرؼ كل واحد منهما لغة، والعلةىذا الدليل مركب من لفظُت ومها البياف      

 على تعريف املركب اللفظي باعتباره دليبل عند علماء العربية.
 تعريفو:  -1

نقوؿ باف الشيء ، 2البياف يأيت يف العربية ٔتعٌت الوضوح والظهور والكشف عن حقيقة الشيء: لغة-أ
قاؿ ابن ، ا اتضح فراقها عنو بالطبلؽومنو بانت املرأة عن زوجها إذ، ُكِشف واتضح وظهر إذا

َ بِِو ا: والَبيافُ " : منظور ٌ ، ات َضح: وباَف الشيُء بَياناً ، لشيُء ِمَن الد اَلَلِة وغَتِىاَما بُػُت  َواجلَْْمُع ، فَػُهَو بَػُت 
وعلى ىذا ، 4" لش ْيِء َواْنِكَشافُوُ َوُىَو بُػْعُد ا، َباُء َواْلَياُء َوالن وُف َأْصٌل َواِحدٌ ال ": وقاؿ ابن فارس 3"أَْبِيناءُ 

أي ىذا قرآف فيو كشف  5﴾ ﴿ ىذا بَياٌن لِلنَّاِس َوُىدًى َوَمْوِعظٌَة لِْلُمتَِّقينَ : املعٌت جاء يف قولو تعاىل
وتسمية القرآف بالبياف ، ألحكاـ اإلسبلـ للناس عامةر وإظها، ألخبار األمم املكذبة وتوضيح ألحواهلا

 6.وأحكاـ واضحة للناس عامةملا فيو من أخبار 

                                                           
 204ص، ٘تػاـ حسػاف، واألصػوؿ، 214ص، البػاجي، واملنهاج يف ترتيػب اْلجػاج، 132ص، ابن األنباري، ملع األدلةنظر: ي- 1

واعػػًتاض ، 414، حممػػد سػػامل صػػاحل، وأصػػوؿ النحػػو دراسػػة يف فكػػر ابػػن األنبػػاري، 159ص، نُتاعفػػاؼ حسػػ، ويف أدلػػة النحػػو
 . 93ص، السبيهُت، النحويُت للدليل العقلي

وتاج اللغػة وصػحاح ، 1/1182، الفَتوزآبادي، القاموس ايط، و 13/67، ابن منظور، العرب لساف: يف "بُت"مادة: نظري - 2
 .5/2083، اجلوىري، العربية

 .13/67، ابن منظور، لساف العرب: يف "بَػَُتَ  مادة" نظري- 3
 .1/327، ابن فارس، يس اللغةيمعجم مقا - 4
 .138: اآلية، آؿ عمراف - 5
 الكشػاؼ، و 1/512، ابػن عطيػة، الػوجيز ارر، 1/328، ، ابن اجلوزيزاد املسَت، و 7/232، ، الطربيالبياف جامع: نظري - 6

  .1/418، الزخمشري
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املغَت  واألمر، 1واملرض، واْلدث، منها السبب، فتطلق يف اللغة على معاف كثَتة "العلة" وأما      
         والقوة والنشاط إىل الضعف ، حالة اجلسم من الصحة ألنو يغَت، للشيء ومنو مسي املرض علة

  : وعلى ىذا املعٌت جاء قوؿ الشاعر، والسقم
 2طبيٌب يداوي الناَس وىو عليلُ  *تقي  يأمر  الناَس بالتقى  وغَتُ 

ألف األحكاـ النحوية مرتبطة ، إبراز علة اْلكم عند اخلبلؼ يقصد ببياف العلة: اصطالحا -ب
الطرد" وجيعلوف غياب ما يسمى " وىو، فيجعلوف وجود العلة دليبل على وجود اْلكم وثباتو، بعللها

 القضية دليبل على عدـ وجود اْلكم وىو ما يسمى منضبط يف املسألة أو العلة وعدـ بياهنا كوصف
"اْلكم يدور مدار علتو : ومن ىنا قرر النحاة على غرار ما سار عليو الفقهاء قبلهم أف، 3"العكس"

 .اإلثبات أي أف أساس األحكاـ وجود العلل يف النفي أو، 4"وجودا وعدما
 : حجيتو-2

اليت ذكرىا يف باب ما يلحق بالقياس ستدالؿ ببياف العلة أحد أدلة النحو اال جعل ابن األنباري     
أف بياف العلة قد يكوف دليبًل " : ذكر فيوكما ،  وجعلو دما يكثر التمسك بو، 5من وجوه االستدالؿ

فيكوف وجود ؛ النحوية أو نفيو ألحكاـامن  أي حكم ُيستَدؿ بو ويعتمد عليو عند اخلبلؼ يف إثبات
  .ويكوف عدمها دليبًل على نفي اْلكم وعدـ وجوده، بًل على وجود اْلكمالعلة دلي

 : أقسامو-3
على طريقة الفقهاء فجعلو ابن األنباري  7وقد سار النحاة، 6قسمو علماء األصوؿ إىل قسمُت     

 فهو يأيت على وجهُت يف االستدالؿ.، قسمُت
  ليوجد هبا اْلكم.؛ موضع اخلبلؼ علة اْلكم ويستدؿ بوجودىا يف أف يبُّت : األول وجوال-

                                                           
  .11/471، ابن منظور، لساف العرب: يف "علل" مادة نظري - 1
 .  10/270ي، أيدمر املستعصم، حممد بن الدر الفريد وبيت القصيد: نظريالبيت منسوب لسعيد الواعظ،  - 2
 .1/221، التهانوي، شاؼ اصطبلحات الفنوفكو ، 204ص، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظري - 3
طبقها الفقهاء على الفروع الفقهية للمسائل الشرعية وطبقهػا النحػاة كقاعػدة أصػولية يف االسػتدالؿ عنػد ، ىذه قاعدة أصولية - 4

 2/56، ، حممػد صػدقي آؿ بورنػوموسػوعة القواعػد الفقهيػة، و 4/80، 298، 1/90، مابن القػي، إعبلـ املوقعُت: نظر، ياخلبلؼ
وأصػوؿ النحػو عنػد ابػن ، 204ص، ٘تػاـ حسػاف، األصػوؿ، و 139ص، السػيوطي، واالقػًتاح، 132ص، ابن األنباري، ملع األدلةو 

 .261ص، خالد سعد شعباف، مالك
 .132ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 5
  .214ص، أبو الوليد الباجي، يف ترتيب اْلجاج املنهاج: نظري - 6
 .159، صنُتاعفاؼ حس، يف أدلة النحو، و 204، ص٘تاـ حساف، األصوؿ، و 139، صالسيوطي، االقًتاح: نظري - 7
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 1."ليعدـ اْلكم؛  علة اْلكم مث يستدؿ بعدمها يف موضع اخلبلؼأف يبُّت : الثانيالوجو -
 : راه ديثل لكل من الوجهُت السابقُت كما يليوأ     
أف يستدؿ من أعمل اسم  ": ديثل لو بقولو االستدالؿ بوجود العلة على وجود اْلكم فأما     

إمنا عمل اسم الفاعل يف حمل اإلمجاع جلريانو على حركة الفعل " : ا كاف ٔتعٌت املاضي فيقوؿالفاعل إذ
 2".وىذا جاٍر على حركة الفعل وسكونو فوجب أف يكوف عامبًل ، وسكونو
 3وقد ناق  النحاة ىذه املسألة، يعرض ابن األنباري يف املثاؿ السابق مسألة إعماؿ اسم الفاعل     

فاسم ، وجعلوا علة ىذا اجلواز  الشبو؛ الفاعل إذا كاف للحاؿ أو لبلستقباؿ اسم فجو زوا إعماؿ
 اْلروؼ يف ِعد ةفأما اللفظ فهو يشًتؾ معو ، الفاعل يوافق الفعل املضارع ويشتبو معو لفظا ومعٌت

نيهما ثا، فػ )ضارب( ُيَضاىي )َيْضِرْب( يف كوف كل  منهما رُباعّي اْلروؼ، وىيئة اْلركة والّسكوف
فكل منهما داؿ  ، وأّما مشاهبتو لو يف املعٌت فاملقصود هبا الداللة الزمنية؛ 4وما عداه متحّرؾ، ساكن

عمل ىذا االسم عملو يف اْلاؿ ، ُتالوجهين من ىذ فلم ا اشتبها، أو االستقباؿعلى اْلاؿ 
  .واالستقباؿ

إىل  5حويُت من البصريُت والكوفيُتماضي فقد ذىب مجهور الن كاف اسم الفاعل ٔتعٌت  أمّا إذا     
 "ىذا ضارُب زيٍد أمِس": بل جيب أف يقاؿ؛ "ىذا ضارٌب زيًدا أمِس": فبل جيوز؛ أنو ال جيوز إعمالو

قاؿ ابن يعي  يف شرح  ألنو فقد الشبو بالفعل املضارع يف املعٌت.؛ باإلضافة على سبيل الوجوب
أال ترى أف ، إذ ال مضارعَة بينو وبُّت املاضي، تُػْعِملوفإنك ال ، أّما إذا كاف ٔتعٌت املاضي: "املفصل

                                                           
 .132ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 1
 .132ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 2
 ، ابػن السػراجواألصوؿ، 239، 1/237، ابن اخلشاب، املرٕتل، و 4/100،  ابن يعي، شرح املفصل: ىذه املسألة يف نظري - 3
و٘تهيد القواعد بشرح ، 3/70السيوطي، ومهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع، 2/444، حاشية الصباف على شرح األ وين، و 1/125

 .6/2739، اجلي  ناظر، تسهيل الفوائد
واللمحػة يف شػرح ، 4/99، ابػن يعػي ، وشػرح املفصػل، 3/106، لفيػةشػرح ابػن عقيػل علػى األ: نظر تفسػَت ىػذه العلػل يفي - 4

  .1/341، حممد ابن حسن ابن الصائ ، امللحة
"ىذا ضارٌب : وأف يُقاؿ، لة وقاؿ ّتواز إعماؿ اسم الفاعل إذا كاف ٔتعٌت املاضيألكسائي مجهور النحاة يف ىذه املسخالف ا - 5

ُّ بقولو تعاىل، زيًدا أمس" [ ووجو اجلمهور معٌت ىػذه اآليػة علػى أهنػا 18: ]الكهف اآلية، ُهْم بَاِسٌط ِذرَاَعْيِو بِاْلَوِصيِد""وََكْلبػُ : واحت
. 2/709، الزخمشػػري، والكشػػاؼ، 7/154، أبػػو حيػػاف، البحػػر اػػيط: نظػػر، ياؿ ماضػػية  وأبطلػػوا  مػػذىب الكسػػائيحكايػػة حػػ

 . 7/460، 3/427، 1/435، السمُت اْلليب، والدر املصوف، 4/100، ابن يعي ، وشرح املفصل
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"زيٌد ضارٌب عمرًا : فلذلك ال تقوؿ، وال مثَلو يف حركاتو وسكناتو، "ضاربًا" ليس على عدِد "َضَرَب"
وال "وْحِشى  قاتل مَحَْزَة يَػْوـَ ُأُحٍد"، أمس"

1 . 
 ابطل العمل يف املاضي الذي كاف جائز و  ،الحظ أنو ملا انتفت علة املشاهبة انتفى معها اْلكمأ     

 ـ اْلكم.عدَ ها ليُ مِ دَ أف يستدؿ بعَ  :وىذا معٌت قولو، يف املضارع
وىو : الوجو الثاينب املثاؿ املتعلقٕتدر اإلشارة إىل توضيح  ،وبعد تفصيل القوؿ يف املثاؿ األوؿ     

؛ " املخففة من الثقيلةأف يستدؿ من أبطل عمل "إفْ ": فمثالو؛ االستدالؿ بنفي العلة على نفي اْلكم
ا عملت "إف " الثقيلة لشبهها بالفعل: فيقوؿ  .2"فوجب أال تعمل؛ وقد عدـ ىذا الشبو بالتخفيف، إمن 
فإف كاف األصل يف عملها ، يناق  ابن األنباري يف ىذا املثاؿ مسألة عمل إف املخففة من الثقيلة     

خبلؼ فيو بُت  فهذا ما ال، اخلرب ويكوف خربا هلا صب املبتدأ ويسمى امسا هلا وترفعنفت، وىي ثقيلة
ّف ىذا العمل مربوط بعلة مشاهبة إف بالفعل من جهيت اللفظ واملعٌت وأىم أوجو ، ألالنحاة العرب

  3: الشبو تتمثل فيما يلي
  موضوعة على ثبلث أحرؼ.موضوعة على ثبلثة أحرؼ كما أف أغلب األفعاؿ  كوهنا  -
  .مبٍت على الفتحكما أف الفعل املاضي   أهنا مبنية على الفتح -
  .ٗتتص بالدخوؿالدخوؿ على األمساء كما أف األفعاؿ ٗتتص بأهنا  -
  .وعلمٍت، أفهمٍت: تقوؿ، ولكنٍت  والفعل كذلك، وكأنٍت، إنٍت: أهنا تدخل عليها نوف الوقاية مثل -
: كما تقوؿ،  وإنٍت، وإنك، وإهنا ،إنو: تقوؿ؛ ويتعلق هبا كتعلقو بالفعل، يتصل هبا املضمر املنصوب -

 .وأكرمتٍت، وأكرمتك، وأكرمتها، أكرمتو
: ومعٌت، شبهت: ومعٌت "كأف "، حققت: فمعٌت "إف " و"أف "؛ معاين األفعاؿ كوهنا تشتمل-

 .ترجيت: ومعٌت "لعل"، ٘تنيت: ومعٌت "ليت"، استدركت: "لكن "
فمحل خبلؼ يف  خففتأما إذا ، بت كوهنا ثقيلةوىذا كلو حمل اتفاؽ بُت النحاة أف عملها ثا     

 : والوجهاف مذكوراف يف كتب النحو مها، ْتيث ذمد من يعملها ومن يهملها إعماهلا 

                                                           
 .4/99، ابن يعي ، شرح املفصل: نظري - 1
 .132صابن األنباري، ، ملع األدلة - 2
  .1/313، ابن ىشاـ، وأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، 1/159، ابن األنباري، اإلنصاؼ: أوجو الشبو يف نظري - 3
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 1.وىو قليل يف لساف العرب، إبقاؤىا على ما كانت عليو من اإلعماؿ: األول
 وىو األكثر.، إمهاهلا: الثاني
ىل ىي باقية بعد التخفيف فيبقى ، دور حوؿ علة الشبوي كما بدا يل  وسبب اخلبلؼ بُت النحاة     
وعليو ديكن حصر  تعمل إذا كانت خمففة؟أـ أّف علة الشبو عدمت بالتخفيف وعليو ال  ؟عملها

 اخلبلؼ يف مذىبُت كما يأيت:
ح بو يف وىو مذىب ابن األنباري صرّ ، ال يبطل عملها أف التخفيف جمهور البصريينذىب  -

وٗتفيفها ال ، عملت ألهنا أشبهت الفعلأهنا  ىو: ذلك ودليلهم يف2والبياف، العربية وأسرار، اإلنصاؼ
يف  فاذوؼ ؛ واألصل ىو اإلثبات، واْلذؼ عارض، ألف التخفيف حذؼ؛ يزيل شبهها بالفعل

خففت صارت ٔتنزلة فعل ُحِذَؼ منو بعض "إذا وألهنا ، يضر حذفو ال إذ كأنو مل حيذؼمثل ىذا  
َوِؿ األْمَر" وما أشبو ، وِش الثوب ،"ِع الكبلـ: أال ترى أنك تقوؿ، حروفو وذلك ال يبطل عملو

 . تزاؿ باقية على مذىب البصريُت  وماداـ الشبو باقيا فاْلكم باقيا أيضا علة الشبو الفوعليو 3"ذلك
العلة اليت من أجلها عملت "إف " ىو شبهها  ألف ؛وجو اإلمهاؿاختيار  إىل نحاة الكوفةوذىب  -

 إذ مل يبَق مبناىا كمبٌت الفعل؛ قد عدـ الشبو بالتخفيفو  -كما سبق-بالفعل يف املبٌت واملعٌت 
وىو : وبذلك يكوف بياف العلة دليبًل ينتفي بو حكم من األحكاـ، فوجب انتفاء إعماهلا النتفاء العلة

والذي أراه مناسبا يف ، وىذا ىو الذي قصده ابن األنباري، إعماؿ "إْف" املخففة عمل "إف " املثقلة
 مذىب البصريُت وذلك ألمرين اثنُت: عمل ٔتقتضى ىذه املسألة ىو ال

أّف الدليل العقلي الذي أورده ابن األنباري  من حيث بقاء العلة بعد اْلذؼ ال خيل باملعٌت : األول-
وىي تتمثل ، وعليو فالعلة باقيةاؿ اليت مثل هبا عاملة بعد اْلذؼ، يبطل العمل قياسا على األفع وال

 . خففت يف تأثَت ىذه الكلمات وإف
ويف كبلـ العرب الفصيح ما يقوي مذىب البصريُت من عمل إف ، ورد يف كبلـ ا تعاىل قد: الثاني-

ُهْم رَبَُّك َأْعَماَلُهمْ ﴿: املخففة فمن القرآف قولو تعاىل ا لَيَوفّْين َّ قراءة من قرأ وذلك يف  4﴾ َوِإْن ُكالِّ َلمَّ

                                                           
 إذا خففػت إف": قػاؿ ابػن عقيػل .وتلـز البلـ إذا ما ٘تهػل *مل لعوخّففت إّف فقّل ا: يتولفيف أ  ابن مالك عن ذلك بقولوعرّب  - 1

أبػػو ، والتػػذيل والتكميػػل شػػرح كتػػاب التسػػهيل، 1/377، شػػرح ابػػن عقيػػل علػػى األلفيػػة: نظػػر، يفػػاألكثر يف لسػػاف العػػرب إمهاهلػػا"
 .5/142، حياف

 .2/29بن األنباري، ا، والبياف، 328صابن األنباري، ، وأسرار العربية، 1/166، اإلنصاؼ: نظري - 2
 .1/168، ابن األنباري، نصاؼاإل - 3
 .111: اآلية، ىود - 4
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فهذه  1بو بكر عن عاصم بتخفيف "إف" وتشديد "ملا"وروى أ، وىي قراءة نافع وابن كثَت، لتخفيفبا
 2ألهنا عملت مع التخفيف.حيحة تدؿ على قوة كبلـ البصريُت القراءة املتواترة الص

 3: أّما الفصيح من كبلـ العرب فقد ورد قوؿ الشاعر     
 اْلر زَاحِ .. ػَقُة ِإْف أِمْنِت ِمَن .إيّن َزِعيٌم يَا نُػَويْػ                             
ُنو                             

َ
 .. ِف ِمَن اْلَعِشّي إىَل اْلص َباحِ .َوذَمَْوِت ِمْن َعَرِض امل

 .. ـٍ يَػْرتَػُعوَف ِمَن اْلط بَلحِ .أف تَػْهِبطَُت ِببَلَد قَػوْ                              
"أف" الثقيلة فرفعت امسا هلا وىو كاؼ  حيث أعمل "أف" املخففة عمل أف هتبطُت"": قولوففي      

ومل يفصل بُت "أف" وخربىا أي ، ونصبت مجلة "هتبطُت"، أو ضمَت الشأف، اخلطاب اذوؼ
 .4فاصل

 : االستدالل بالعكس  -ثانيا
وقد ، يعد االستدالؿ بالعكس من أبرز األدلة النحوية اليت استخدمها النحاة يف اجلدؿ النحوي     

دما ، 6ولذا فإف أغلبهم عده ضمن أنواع القياس ومل يفرده استقبلال، 5بقياس العكس عرب عنو الفقهاء
كبل   ومع ذلك فإين أجد، 7كبلمهم يف اجلانب النظري هلذا الدليل قليبل جدا يكاد يكوف غائبا جعل

                                                           
والنشػػر يف ، 4/380، أبػػو علػػي الفارسػػية، السػػبع لقػػراءل واْلجػػة، 190ص، ابػػن خالويػػو، اْلجػػة يف القػػراءات السػػبع: نظػػري - 1

  .2/290، ابن اجلزري، القراءات العشر
وأعرب اآليػة بكػل روايتهػا بتخفيػف إف وتثقيلهػا وتشػديد  "النحو الوايف"، ةتو النحويسن هلذه اآلية يف موسوعتعرض عباس ح - 2

: نظػر، ي"وإّف كػبل  مل ػا يُػَوفػ ػْوا أعمػاهلم": والتقػدير، واجملػزـو حمػذوؼ، "واألحسن اعتبار "ملا" حرؼ جـز: امليم من ملا وٗتفيفها مث قاؿ
 .1/677، عباس حسن، النحو الوايف

ووردت يف ، 1/136، لفػػراء، امعػػاين القػػرآف: نظػػري، ا الفػػراء يف معػػاين القػػرآف لقاسػػم ابػػن معػػن قاضػػي الكوفػػةاألبيػػات نسػػبه - 3
بدر ، واملقاصد النحوية يف شرح شواىد األلفية، 1/323، شرح األ وين على األلفيةنظر: ، ياللغة والنحو ببل نسبة أغلب مصادر
الشواىد  يصوٗتل، 2/532"، طلح"مادة ابن منظور، ولساف العرب، 4/214، ي ابن يع، وشرح املفصل، 2/76، الدين العيٍت

 .1/389، ، ابن ىشاـوتلخيص الفوائد
و٘تهيػد القواعػد ، 4/214، ي ابػن يعػ، وشػرح املفصػل، 1/324، شػرح األ ػوين علػى األلفيػة: نظر ىذا التوجيو اإلعرايب يفي - 4

 .3/1379، ي ناظر اجل، بشرح تسهيل الفوائد
 .2/1068، حممد ابن الطيب الفاسي، فيض نشر االنشراح من روض طي االقًتاح :نظري - 5
ولوال ما ذكره السيوطي يف االقًتاح ملا وجدنا حديثا ، واألوىل، ومن ىؤالء ابن األنباري مل يذكره مستقبل كما فعل مع التقسيم - 6

 مستقبل لو عن ىذا الدليل .
لعلػـو الشػريعة واللغػة ، ْتػث منشػور يف جملػة جامعػة أـ القػرى، بػن ناصػر الشػًتيسػعد ، قياس العكس حقيقتو وحكمػونظر: ي - 7

 .434صىػ .1424شواؿ ، 16اجمللد ، 28، عدد العربية وآداهبا
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 كثَتا يف اجلدؿ النحوي والفقهي األصويل من النحاة والفقهاء قد استخدموا االستدالؿ بالعكس
دما جعل بعض ، يف دراستو النحوية، ومنهم ابن األنباري، ب عملي تطبيقي هلذا الدليلكجان

  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      

 كس عند ابن األنباري.بقياس الع
 : تعريفو-1

الشيء إىل  ردؾوالعكس ، تقوؿ ىذا عكس ىذا أي نقيضو وضده، العكس ىو نقيض املثل: لغة-أ
انعكس الش ْيء اْرَتد  و ، ومنو قوهلم عكس الدابة إذا جذب رأسها إليو لًتجع إىل ورائها القهقرى، أولو

 2.آِخره على َأولو وانقلب
ويذكر على أنو خبلؼ ، "أنو انعداـ اْلكم النعداـ العلة ء األصوؿعرفو علما: اصطالحا-ب

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

      
 

                                                           
قيػػاس العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي عنػػد أيب : بعنػػواف لػػدكتوراهل رسػػالتو وضػػوع الباحػػث حممػػد بػػن علػػي العمػػريكتػػب يف ىػػذا امل  - 1

مث أتبػع دراسػتو النظريػة ، قدـ الباحث يف رسالتو دراسة وصفية نظرية لبلستدالؿ بالعكس عند ابػن األنبػاري وقد، الربكات األنباري
حيػػث أشػػبع املوضػػوع بػػذكر األمثلػػة والشػػواىد فجمػػع يف عملػػو بػػُت اجلانػػب ، بدراسػػة تطبيقيػػة يف بػػاب مسػػتقل مػػن أبػػواب الرسػػالة

فػأورد مػا اسػتدؿ بػو ، ا الدليل العقلي يف اجلدؿ النحػوي عنػد ابػن األنبػاريفاستطاع أف يوضح أمهية ىذ، النظري واجلانب التطبيقي
عنػد ابػن األنبػاري  رسػالة دكتػوراه  : قيػاس العكػس يف اجلػدؿ النحػوينظر، يقشها وحللهارماة الكوفة ورماة البصرة هبذا الدليل مث نا

جامعػة ، كلية اللغػة العربيػة،  ماف بن إبراىيم العايدسل: إشراؼ الدكتور، حممد بن علي العمري: اد الطالبإعد، يف النحو والصرؼ
 .643، 375، 189ص : الرسالة املذكورةنظرػ، يى1429ململكة العربية السعودية، ا، أـ القرى مكة املكرمة

 وهتػػذيب اللغػػة، 4/107، ابػػن فػػارس، س اللغػػةيومعجػػم مقػػاي، 6/146، ابػػن منظػػور، لسػػاف العػػرب: يف "عكػػس" مػػادة نظػػري -2
  .3/951، اجلوىري، وتاج اللغة وصحاح العربية، 1/194األزىري 

 والتعريفػػػػات، 2/316، لغػػػػزايل، اواملستصػػػػفى، 3/235، آلمػػػػدي، ااإلحكػػػػاـ يف أصػػػػوؿ األحكػػػػاـ: ىػػػػذا التعريػػػػف يف نظػػػػري - 3
 .87ص، السبيهُتعبد ا ، واعًتاض النحويُت للدليل العقلي، 124ص، لباجي، اواْلدود يف األصوؿ، 153جلرجاين صا

تعريفػػات عديػػدة زادت عػػن إحػػدى عشػػرة تعريفػػا أخػػذىا مػػن مصػػادر أصػػوؿ الفقػػو مث ، حممػػد بػػن علػػي العمػػري نقػػل الػػدكتور - 4
 حممػد بػن علػي العمػري، قيػاس العكػس يف اجلػدؿ النحػوي عنػد ابػن األنبػاري: رنظياختاره لنفسو،  لَتكب يف األخَت تعريفا، نقدىا
 وما بعدىا  192ص

 .5/46، بدر الدين الزركشي، وؿ الفقوالبحر ايط يف أص - 5
 .2/256، عبد ا بن إبراىيم الشنقيطي، نشر البنود على مراقي السعود - 6
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هلذا االستدالؿ ىو تعريف الدكتور حممد مجيل العمري يف  1ن التعاريف اجلامعةوآخر ما وصلنا م
لوجود ، "أف يثبت املستدؿ يف الفرع عكس حكم األصل: فقد عرفو بقولو، رسالتو قياس العكس

فهذا التعريف  2لثبوت فساد اْلكم ْتكم ذلك األصل يف الفرع" أو، فارؽ بينهما يف الـز من لوازمو
 اجاء مسهب كونولنقد أيضا، إال أنو ال يسلم ىو من ال ،امع من حيث املعٌتاجل بالتعريفوإف وصفتو 

 على خبلؼ ما ىو موجود ومتعارؼ عليو يف مصادر التعاريف واْلدود، يف أجزائو يف العبارة طويبل
 3.تعاريفها بالدقة واالختصار عند صياغةرؼ تُعاليت 

 : حجيتو -2  
اليت يكوف حكمها مأخوذ ، حجة فيما يستدؿ بو من األدلة العقلية جعل النحاة قياس العكس     

مث اختلفوا  5وعليو فقد أمجعوا على االستدالؿ بو يف العقليات، 4االجتهاد العقليو بالنظر واالستنباط 
ابن قاؿ  6ألهنم اختلفوا يف جواز تعليل اْلكم الواحد بأكثر من علة، لصحة العلة اشرط ويف كون
مث صرح ، 7لم أف العلماء اختلفوا يف ذلك فذىب األكثروف إىل أنو شرط يف العلة""اع: األنباري

ألف ىذه العلة مشبهة بالعلة ؛ وإمنا وجب أف يكوف العكس شرطًا يف العلة" : ٔتذىبو يف املسألة قائبل
 .8"فكذلك ما كاف مشبًها هبا، والعكس شرط يف العلة العقلية، العقلية
متبعا يف ذلك اجلمهور من علماء ، األنباري قاؿ ْتجية قياس العكسواملبلحظ أف ابن        

األصوؿ وخاصة الشافعية فقد نقل عن علماء األصوؿ الشافعية القوؿ بالعكس واإلنكار على من 
ا .. لكنّ . معٌت لو وىذا اخلبلؼ ال، "واختلفوا يف اشًتاط العكس يف العلل الشرعية: أبطلو قاؿ الغزايل

اختلف أصحابنا يف ": وقاؿ الزركشي، 9".ة واحدة فالعكس الـزللحكم إال علّ نقوؿ إف مل يكن 
                                                           

أنػػو متػػأخر عنهػا بكثػػَت فلػػذلك قرأىػا واسػػتفاد مػػن نقػد السػػابقُت هلػػا وأعطػػى ، وصػفت ىػػذا التعريػػف بكونػو جػػامع ألمػػور منهػا - 1
 من باب فضل السابق على البلحق.فيكوف ، مفهوما جامعا على حسب ما نُِقَدتْ 

 .351ص، حممد بن علي العمري، قياس العكس يف اجلدؿ النحوي - 2
واملعجػم اجلػامع ، 83ص، ، زكريػاء األنصػاريواْلدود األنيقة والتعريفػات الدقيقػة، 153ص، جلرجاين، االتعريفات: نظر مثبلي - 3

 .54ص، ، زياد حممد محيدافللتعريفات األصولية
 . 206، ص٘تاـ حساف، واألصوؿ، 2/1068، وفيض االنشراح، 363ص، اإلصباح شرح االقًتاح: نظري - 4
عبػػػػد ا السػػػػبيهُت، ، اعػػػػًتاض النحػػػػويُت للػػػػدليل العقلػػػػيو ، 605ص، البػػػػاجي، إحكػػػػاـ الفصػػػػوؿ يف أحكػػػػاـ األصػػػػوؿ: نظػػػػري - 5

 .88ص
 .2/342الغزايل، املستصفى من علم األصوؿ: نظري - 6
 .115صاألنباري، ، ابن ملع األدلة - 7
 .116ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 8
 .2/344، الغزايل، املستصفى من علم األصوؿ - 9
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وقد استدؿ . وىو املذىب أنو يصح "وأصحهما"، أنو ال يصح أحدمها: االستدالؿ بو على وجهُت
والدليل عليو أف االستدالؿ بالعكس استدالؿ بقياس مدلوؿ على ، يف عدة مواضعالشافعي بو 

وإذا صح القياس يف الطرد وىو غَت مدلوؿ على صحتو فؤلف يصح االستدالؿ ، صحتو بالعكس
 ستخدمو ابن األنباري وحكم ْتجيتووعلى ىذا ا، 1".بالعكس وىو قياس مدلوؿ على صحتو أوىل
عكس يصبح ملزما ومن أمثلة األصوؿ النحوية ذات العلة وخاصة إذا كانت العلة متحدة فإف دليل ال

إذ عدـ تقدير اْلرؼ ينتُ عنو عدـ اجلر ، فإف العامل يف جره حرؼ مقدر، املتحدة جر املضاؼ إليو
َضاَفة تقد ر ِْترؼ اجلّر ": وقد وضح ذلك العكربي بقولو، 2باإلضافة وأم ا جر  الث اين باألو ؿ فؤلف  اإْلِ
َعن اْلَْْرؼ َفعمل عملو َكَما يْعمل ااِلْسم  االسمذؼ ليحصل الت ْخِصيص َأو التػ ْعرِيف فناب ولكن و ح

َضاَفة تَػْقِدير َكَذِلك ألوجب كاف    حرؼ على جهِة التض من إْذ َلو عمل اْلِفْعل يف َمَواِضع َولَْيَس يف اإْلِ
 3".اْلبناء
دما يؤكد ، 4دليبل على كثَت من األحكاـ النحويةوىكذا نبلحظ أف النحاة العرب قد استخدموه      

يعتمد من العلل النحوية إال ما كاف كالعلل العقلية  بل إّف بعضهم يرى أف ال، قوة حجيتو عندىم
  5.عند املناطقة مطردا منعكسا وىو ما ذىب إليو السهيلي يف أماليو

 : مثالو-3
اجلدؿ الذي وقع بُت ، حجية العكس على من األمثلة اليت يعرضها النحاة كمثاؿ يستدؿ بو     

  زيد أمامك: البصريُت والكوفيُت يف العامل الذي ينصب الظرؼ الواقع يف اجلملة االمسية من قولنا
زيد : فإف أمامك منصوب باخلبلؼ عند الكوفيُت وحجتهم كوف اخلرب يكوف ىو عُت املبتدأ يف قولك

                                                           
 .5/46، بدر الدين الزركشي، البحر ايط يف أصوؿ الفقو - 1
 .39ص، حممد فبلح حممد الغزاؿ، األدلة امللحقة باألصوؿ النحوية: نظري - 2
 . 1/388العكربي، ، إلعراباللباب يف علل البناء وا: نظري - 3
ومجػػع املػػذكر السػػامل دالئػػل إعػػراب  السػػتةعلػػى أف الػػواو واأللػػف واليػػاء يف األمسػػاء  البصػػريُتاسػػتدالؿ : ومنهػػا علػػى سػػبيل املثػػاؿ -4
 فعػة لػوومنهػا اسػتدالهلم أف االسػم الواقػع بعػد لػوال يرتفػع باالبتػداء وأبطلػوا كػوف لػوال را، بقياس العكس كوهنا حػرؼ إعػراب ابطلو أو 

حيػػػث جعػػػل فصػػػل اسػػػتدالالت  ، يف البػػػاب الثػػػاينو سػػػابقاتػػػبػػػن علػػػي العمػػػري يف ْتثػػػو الػػػذي ذكر وىػػػي مسػػػائل كثػػػَتة تتبعهػػػا حممػػػد 
حكػػاـ ولتبػػع األ، راءصػػريُت، مػػع املناقشػػة وتتبػػع اآلوفصػػبل ثانيػػا عػػرض فيػػو اسػػتدالالت الب، الكػػوفيُت بقيػػاس العكػػس دراسػػة وتقوديػػا

عبػػد ، أمػػايل السػػهيلي، و 639ص، حممػػد بػػن علػػي العمػػري، قيػػاس العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي: نظػػري، النحويػػة املبنيػػة علػػى العكػػس
 115، ابػن األنبػاري، صوملػع األدلػة، 138ص، السيوطي، االقًتاح، و 20ص، املعروؼ بالسهيلي، الرمحاف بن عبد ا األندلسي

 .1/198، ابن األنباري، واإلنصاؼ
 .20ص، املعروؼ بالسهيلي، اف بن عبد ا األندلسيعبد الرمح، أمايل السهيلي: نظري - 5

https://library.islamweb.net/Newlibrary/showalam.php?ids=13790
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ذمد اخلرب يف  زيد عندكأو  زيد أمامكبينما إذا قلنا ، عولذلك استحق الرف، فإّف زيد ىو القائم، قائم
يدؿ على  يدؿ على ما دؿ عليو املبتدأ إذ بُت الركنُت خبلؼ ألف الظرؼ يف اجلملتُت ال اجلملتُت ال

مستدال  ىذه اْلجة العقلية األنباري أبطل ابن قد و ، 1وملا كاف كذلك نصب على اخلبلؼ، املبتدأ
كاف عامل النصب يف الظرؼ ىو اخلبلؼ لكاف من الواجب أف  و لوألن؛ العكسا بعلى فسادى

أما قوهلم "إف ": فقاؿ، يتصور من واحد وألف اخلبلؼ ال، وال أحد قائل بو؛ يكوف املبتدأ منصوبًا
ووراءؾ ، وعمرو وراءؾ" فأمامك ليس ىو زيد، وإذا قلت "زيد أمامك، خرب املبتدأ يف املعٌت ىو املبتدأ

وذلك ؛ ىذا فاسد: ما كاف خمالًفا لو وجب أف يكوف منصوبًا على اخلبلؼ" قلنافل، ليس ىو عمرو
 ألنو لو كاف املوجب لنصب الظرؼ كونَُو خمالًفا للمبتدأ لكاف "املبتدأ" أيًضا جيب أف يكوف منصوبًا

ألف اخلبلؼ ال يتصور أف يكوف من واحد ؛ ألف املبتدأ خمالف للظرؼ كما أف الظرؼ خمالف للمبتدأ
  فكاف ينبغي أف يقاؿ "زيًدا أمامك" وعمرًا وراءؾ" وما أشبو ذلك؛ ا يكوف من اثنُت فصاعًداوإمن
 .2"مل جيز ذلك دّؿ على فساد ما ذىبوا إليو فلما
 ، ما يأيت: والذي الحظتو يف استخداـ العكس عند ابن األنباري     
ا االختبلؼ يف الدليل فقد يكوف أساسه، حجة عقلية حمضة على خبلؼ األدلة األخرىجعلو  -

 هو إبطاؿ حكم عن طريق العقل كلّية.تأويلو أما العكس ف املسموع من حيث قبولو أورده أو
تكاد ٕتد  إذ ال، يف أصوؿ الفقوالشافعية أئمة  احتذى حذؤتذىبو الفقهي، فيف ىذا التدليل  تأثّر -

ابن األنباري يف مسائل  ما استدؿ بو وبُت، 3بو يف املسائل الفقهية بدليل العكس وافرقا بُت ما استدل
 ، حيث أبرز أنو يف عدد كبَت4ىذا بعدما وقفت على كبلـ بعض الدارسُت ألصولو ، وتأكد يلالنحو

                                                           
فإف معٌت الظرؼ ال ديكن أف ، اخلبلؼ يف الداللة واملعٌت ويقصد بو املخالفة بُت اخلرب واملبتدأ يف املعٌت: املقصود باخلبلؼ ىو - 1

ورمػو ذلػك  جػالس والسػماء صػافية: زيػد قػائم وعمػر يف قولنػا، صػافية، وجػالس، فهنػاؾ فػرؽ بػُت اخلػرب يف قػائم، حيمل معٌت االسػم
فلما خالف املبتدأ اخلرب يف املعٌت  ، وىذا املعٌت غَت موجود يف الظرؼ عندؾ أمامك ...، فكلها أمثلة تؤكد معٌت أف املبتدأ ىو اخلرب

 .   206ص، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظر، يلنصب معنوي مساه الكوفيُت اخلبلؼكاف عامل ا
 .1/198باري، ، ابن األننصاؼاإل: نظري - 2
والبحػػر اػػيط يف أصػػوؿ ، 2/344، لغػػزايل، استصػػفىامل: يفنظػػر األمثلػػة الفقهيػػة املسػػتدؿ عليهػػا هبػػذا الػػدليل عنػػد الشػػافعية ي - 3

 .446ص، يًت كس حقيقتو وحكمو، سعد بن ناصر الشوقياس الع، 5/46، الزركشي، الفقو
يقػػوؿ الػػدكتور سػػامل صػػاحل يف كتابػػو أصػػوؿ ، و 1210ص، مػػريحممػػد بػػن علػػي الع، العكػػس يف اجلػػدؿ النحػػوي قيػػاس: نظػػري - 4

إىل درجػة أف يضػع  "ولعل دراسة ابن األنباري للفقو وأصولو وتفقهو على املذىب الشافعي وتعمقو فيػو النحو يف فكر ابن األنباري
إذ أّف الشػػافعية يتميػػػزوف ، يػػػوف واإلبػػداعيف إتاىػػػو إىل التػػأليف يف علػػػم أصػػوؿ النحػػػو  األكػػربكػػػاف هلػػا األثػػػر ،  فيػػو بعػػػض املصػػنفات

 .20ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن االنباري" بالبحث املبكر يف علم أصوؿ الفقو....
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من كتب أيب إسحاؽ الشَتازي إماـ  يأخذىا ابن األنباري كاف النحوية ختياراتالسائل و املمن 
مث نسُ على منواهلا ، وامللخص يف اجلدؿ، فقوالشافعية األوؿ يف عصره ومن أمهها اللمع يف أصوؿ ال

 .مسائل النحو
 : والتقسيم االستدالل بالسبر -ثالثا 
يعػد السػرب والتقسػػيم مػن أىػم وجػػوه االسػتدالؿ العقلػي يف النحػػو العػريب عامػة وعنػػد ابػن األنبػػاري      

 قرآنيػػػة يف البيػػػافخدمو يف توجيػػػو القػػػراءات الواسػػػت، حيػػػث اعتػػػربه مػػػن األدلػػػة امللحقػػػة بالقيػػػاس، خاصػػػة
ويعػد مػن األدلػػة املثبتػة لؤلحكػاـ النحويػة بطريػػق ، واعتمػد عليػو يف مسػائل اخلػبلؼ يف كتابػػو اإلنصػاؼ

مػن أجػل إثبػات ، فهو يقـو على اإللغاء وإبعاد األوصاؼ الغَت حمتملة أف تكوف علػة للحكػم، السلب
وىػذا  وشػروطو، وأقسػاموجيتػو وأبػُت مفهومػو ح سػأعرض ىػذا الػدليل وعليو، اْلقيقة اْلكم األوصاؼ

 التقسيم ولكل منهما معٌت لغوي خاص.، السرب: الدليل مركب من لفظُت ومها
 : تعريفو  -1
منها  1"سرب" وىو يف اللغة يطلق على معاف متعددة لفظ مأخوذ من اجلذر الثبلثي: السبر لغة -أ 

وسرب اجلرح  2ُكْنِو اأَلمر اْسِتْخراجُ : والس رْب ألف السرب التجربة ، نقوؿ سرب ما عنده أي جربو، التجربة
واألصل ، كما يطلق على اهليئة واملنظر واجلماؿ،  وسرب الشيء سربا َحَزَرُه وخربه، نظر مقداره وقاسو
رُ ": واللوف قاؿ الزبيدي ويطلق ويراد االختبار كما ، 3"واهلَْيَئُة اَْلَسَنةُ ، واجَلَماؿُ ، والل ْوفُ ، اأَلْصلُ : الس بػْ

أي ، اَل َتدُخْلو َحىت  َأْسبُػَرُه قَػبػَْلك": قَاَؿ َلُو أَبو بكر، "4يف حديث الغاروؿ أيب بكر للرسوؿيف ق
وعليو فمعاين لفظ السرب يف العربية تدور حوؿ اْلرز والتجربة واملقياس ومعرفة املقدار ، 5أختربه."

 واالختبار.

                                                           
 وهتػػذيب اللغػػة، 4/340، ابػػن منظػػور، لسػػاف العػػرب، 7/251، اخلليػػل ابػػن أمحػػد الفراىيػػدي، العػػُت: يف "سػػرب" نظػػر مػػادةي - 1
 . 11/488، الزبيدي، وتاج العروس، 2/675، اجلوىري، العربية وتاج اللغة وصحاح، 12/284ألزىري ا

 .4/340ابن منظور، ، لساف العرب - 2
 .11/488، الزبيدي، تاج العروس - 3
"والػػذي بعثػػك : وأورده اػدث ابػػن كثػػَت  بلفػػظ، ىػذا اْلػػديث مل أعثػػر لػػو علػػى ٗتػريُ هبػػذا اللفػػظ يف مصػػادر اْلػػديث النبػػوي - 4

مػػادة  نظػػريأسػػربه"، ": وأغلػػب املعػػاجم تػػذكره بلفػػظ .2/673كثػػَت،  ، ابػػنمسػػند الفػػاروؽ: نظػػر. يأسػػتربئو"بػػاْلق ال تدخلػػو حػػىت 
  .4/340، ابن منظور، لساف العرب، و 2/333، ابن األثَت، واألثر، النهاية يف غريب اْلديث: يف "سرب"

 .2/333، ابن األثَت، النهاية يف غريب اْلديث واألثر: نظري - 5
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مأخوذ من القسم مصدر من قسم  على أف التقسيم 1نصت املعاجم العربية: لغة التقسيم -ب 
َيُدؿ  َأَحُدمُهَا ، اْلَقاُؼ َوالس ُُت َواْلِميُم َأْصبَلِف َصِحيَحافِ ": قاؿ ابن فارس، جزأه، الشيء يقسمو قسما

ومنو قولو ، وقسمو جزأه وفرّقو، وانقسم أي ٕتزأ وتفّرؽ، 2"َعَلى مَجَاٍؿ َوُحْسٍن َواآْلَخُر َعَلى َٕتْزَِئِة َشْيءٍ 
نَ ُهْم ُكلُّ ِشْرٍب ُمْحَتَضرٌ ﴿ : ىلتعا ُهْم َأنَّ اْلَماَء ِقْسَمٌة بَ ي ْ أي مقسـو على جزأين يـو هلم  3﴾َونَ بّْئ ْ

 أي فرقت األنصبة بينهم، وقسمت الشيء بُت الشركاء وأعطيت كل شريك مقسمو، 4ويـو لثمود
  5".وعليو "فالتقسيم التفريق، وأعطيت كل واحد نصيبو وحضو وجزأه

ويقصد بو يف باب ، مأخوذ من كبلـ  علماء أصوؿ الفقو، 6ىو مركب لفظي: طالحااص -ج 
يف بادئ األمر مث ، واليت تصلح للعلية "حصر األوصاؼ اليت توجد يف األصل: االستدالؿ عندىم

 7يصلح منها وتعيُت ما بقي للعلية" إبطاؿ ما ال
من تكلم عن التقسيم يف  ؿوقد استخدـ النحاة نفس املصطلح حيث يعد ابن جٍت أوّ      

: فقاؿاالستدالؿ التمسك بو من أنواع  ابن األنباري وذكره فيما يكثر مث جاء، 8اخلصائص
أف تذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق اْلكم هبا فيبطلها مجيعا  : أحدىاالستدالؿ بالتقسيم قسماف"ا

علق اْلكم هبا فيبطلها إال الذي يتعلق أف يت أف تذكر األقساـ اليت جيوز: والثاين، مفيبطل بذلك قوهل
جاء السيوطي واستخدـ املصطلح على أنو وجو من  ، وبعده9م"باْلكم بو من جهتو فيصحح قوهل

أف يذكر مجيع الوجوه اتملة مث يسربىا أي ": الؿ كمسلك من مسالك العلة فقاؿدوجوه االست

                                                           
 .6/246، ابن سيده، واكم وايط األعظم، 12/478، ابن منظور، لساف العرب: يف "قسم" ادة: منظري - 1
 .5/86، ابن فارس، معجم مقايس اللغة - 2
 .28:  اآلية، القمر - 3
 .10/44حياف،  أبو، البحر ايط - 4
 .5/2011، اجلوىري، والصحاح، 670ص، األصبهاين، مفردات القرآف: نظري - 5
 وحػده أو "التقسػيم" والػبعض أطلػق اجلػزء" السػرب"، لب من تعرض لتعريف ىذا املصطلح عرفػو مركبػا ّتزأيػو السػرب والتقسػيمأغ - 6

عبػد ، نشػر البنػود علػى مراقػي السػعود: نظػر، يوُ ونَ بُ ك  َر يم، وأغلب علماء األصوؿ يػُ ويريد الكل" فقد استعمل ابن اجٍت التقس، وحده
 .2/165، ا الشنقيطي

، عبػػػد واملهػػػذب يف علػػػم أصػػػوؿ الفقػػػو املقػػػارف، 2/124، لشػػػوكاين، اوإرشػػػاد الفحػػػوؿ، 16، صاجلرجػػػاين، التعريفػػػات: نظػػػري - 7
 الفقػو وأصػوؿ، 2/313، العطػار الشػافعيالي على مجع اجلوامػع،  ؿشرح اجلبلوحاشية العطار على ، 5/2067الكرمي النملة، 

 .  8/3361، صفي الدين حممد بن عبد الرحيم األرموي، صوؿوهناية الوصوؿ يف دراية األ، 3/1268، ابن مفلح
 .3/70، ابن جٍت، اخلصائص: نظري - 8
 .128، 127ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري - 9
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طلح ومعٌت السرب والتقسيم مستخدما وبقي مص، 1"خيتربىا فيبقى ما يصلح وينفي ما عداه بطريقو
أو نوعا من أنواع ، من علماء العربية باعتباره مسلكا من مسالك العلة 2عند النحاة املعاصرين

 .    االستدالؿ
 : حجيتو -2

طريق ومسلك من مسالك استخداـ العلة يف اختبار صحة ، يعترب االستدالؿ بالسرب والتقسيم     
  وىذا دمّا بوأه مكانة عند النحاة وعلماء األصوؿ خاصة، بالقياس وعليو فهو مرتبط ،األحكاـ

ستدؿ بو يف باب جعلت بعضهم يفرد لو بابا مستقبل كابن جٍت يف اخلصائص والبعض اآلخر ي
وهبذا كاف النحاة ، 3وابن األنباري جعلو من مجلة االستدالالت امللحقة بباب القياسوالقياس،  التعليل

حيث جعلوا أصل حجية ، وؿ الفقو يف استمداد معاين السرب وتعليل األحكاـالنحاة تبعا لعلماء أص
السرب والتقسيم يستمد من معٌت عقلي وىو أنو البد لكل معلوؿ من علة فإذا بطلت العلل مجيعها 

وهبذا كاف االستدالؿ بالسرب والتقسيم مستخدما  ، إال واحدة وجبت أف تكوف صاْلة للسرب والتقسيم
        4.على األحكاـ من أجل إثباهتاحاة يف استدالالهتم كثَتا عند الن

 : مثالو -3
تمل إىل ما حيُ  (وافرْ مَ ): لفظذلك كأف تقسم   مثل لو النحاة ٔتا أورده ابن جٍت يف اخلصائص     

فهذا ما  (ااًل وَ عْ فػَ ) أو (االً عَ فْ مَ ) أو (فبلَ عْ فػَ ): ال خيلو من أف يكوف: 5قوؿتحالو من التمثيل لو ف
أف  وليس لك أهنما مثاالف مل جييئا، (ااًل وَ عْ فػَ ) أو (ااًل عَ فْ مَ ) كونو يفسدمّث ، بيحك التمثيل يف بابوي

ألف ، رمو ذلك أو (افوَ فْ مَ ) أو (افوَ عْ فػَ ) أو )َمْفَوااًل( أو )فَػْعبَلف( يكوفأف ال خيلو :  ٘تثيلويف تقوؿ
من  (اؿعَ فْ مَ )و (اؿوَ عْ فػَ ) ن املوجودة كقربي أمثلة ليست موجودة أصبل وال قريبة مى اإمنّ  رموىاو  ىذه

                                                           
 .114ص، السيوطي، االقًتاح - 1
أصػوؿ النحػو و  343ص، خدجيػة اْلػديثي، والشاىد وأصوؿ النحو يف كتاب سػيبويو، 195ص، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظري - 2

وأصػوؿ التفكػَت النحػوي ، 132ص، حممػود أمحػد رملػة، وأصػوؿ النحػو العػريب، 400ص، حممد سامل صاحل، يف فكر ابن األنباري
 نُتاعفػػاؼ حسػػػ، يف أدلػػة النحػػو، و 78ص، عبػػد ا السػػػبيهُت، واعػػًتاض النحػػػويُت للػػدليل العقلػػي، 196ص، علػػي أبػػو املكػػاـر

 .163ص
 .127صألنباري، ، بن املع األدلة: نظري 3-

أبو البقاء عبد ا ، والتبيُت عن مذاىب النحويُت، 117ص، السيوطي، االقًتاح، و 127ص، ابن األنباري، ملع األدلة: نظري - 4
 .3/70، ابن جٍت، واخلصائص، 131ص، ا ابن اْلسُت العكربي

 اىد وأصػػوؿ النحػػو يف كتػػاب سػػيبويووالشػػ، 115ص، السػػيوطي، واالقػػًتاح، 3/70، ابػػن جػػٍت، اخلصػػائص: نظػػر أمثلتػػو يفي - 5
 .132ص، حممود أمحد رملة، وأصوؿ النحو العريب، 343ص، خدجية اْلديثي
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 وأف (ادوَ صْ عُ ): مثل (واؿعْ فػُ ) وأخت. (رواشقِ ): مثل (واؿعْ فِ ): أخت (ؿاوَ عْ فػَ )ألّف ، األمثلة املوجودة
ال يقرب منو  (وافعْ وفػَ ، واففْ ومَ ، بلففْ مَ ) كل واحد من وأف، (ابرَ حِمْ ): مثل (اؿعَ فْ مِ )أخت  (االعَ فْ مَ )

 .بلمهمشيء من أمثلة ك
مث يدلل  "كيف"  عن مذاىب النحويُت يعرض مسألة اخلبلؼ يف امسيةُتالبقاء يف التبي اوذمد أب     

أّف دليَل الّسرْبِ والت قسيم أوَجَب  : واخلامس": على أهنا اسم بالسرب والتقسيم ٓتمسة من األدلة فيقوؿ
 فكوهنا حرفًا باطلُ ، حرفًا فعبًل أو ومن أف تكوف امسًا أ (كيف) ال ٗتلو: وذلك أف يقاؿ، كوهنا امسًا

االسم مجلة  مع عقد بوينواْلرُؼ ال  (كيَف زيدُ ): كقولك ألهنا تفيد مع االسِم الواحِد فائدًة تامة
 : وكوهنا فعبلً باطُل أيًضا لوجهُت، يف الّنداء ففيها كبلـُ يذكر يف موضعو (يا) فأما، مفيدة

 ف وال على الز ماف وحَده.أهنا ال تدؿ  على حدٍث وزما: أحُدىما
وال يكوف ذلك يف األفعاِؿ إاّل أف يكوَف يف ، كيَف َصَنعتَ : أف  الفعَل يليها ببل َفصل كقولك: الثاني

 وِإذا َبَطَل القسماف ثَبت كوهنا امسًا، أي أقبَل زيُد أو َرُجلُ : أقبَل يسرعُ : كقولك الفعِل األوِؿ ضمَتُ 
استدؿ بو  ذكره من مجلة ما كما،  1"ذا بطلت الُفروُع ُحِكَم باألصلِ وإ، ألف  األمساَء ىي األصوؿُ 

  2.بعدما ذكر الشواىد واألمثلة وناقشها"، بئس"و "نعم" البصريُت على فعلية
يعتمدوف على األصوؿ املسموعة  أهنم عند ٘تثيلهم ؛الحظ من خبلؿ أمثلة النحاة املتقدمةوأ     

كل ما يستبعد أف  مث حيذفوف عن طريق املنطق العقلي، د اجلميعوالقواعد املوضوعة املتفق عليها عن
 صحة ما ذىبوا إليو.و  عن طريق السرب حكم اليثبتو ، يدخل يف اْلكم

 : شروطو وضوابطو -4
مل يًتكوا القوؿ باالستدالؿ  ،املتأمل لكتب النحو واألصوؿ يرى أف النحاة وعلماء أصوؿ الفقو     

بل ، أو ٔتجرد حصر العلل مث تقسيمها وإبطاؿ ما ال يصلح للتعليل، االسرب والتقسيم مطلقعن طريق 
 : 3للسرب والتقسيم قواعد تضبطو أمههاوا اشًتط

                                                           
 . 131ص، العكربيأبو البقاء ، التبيُت عن مذاىب النحويُت -1
 .276، 275ص، العكربيأبو البقاء ، التبيُت عن مذاىب النحويُت - 2
 حممد فػبلح حممػد الغػزاؿ، امللحقة باألصوؿ النحوية بُت ابن جٍت وابن األنباري األدلة، و 3/70، ابن جٍت، اخلصائص: نظري - 3

دراسػة وصػفية ، والسػرب والتقسػيم عنػد النحػاة والصػرفيُت، 82ص، عبػد ا السػبيهُت، واعًتاض النحػويُت للػدليل العقلػي، 27ص 
: نسػػيبة عبػػد اْلميػػد إعػػداد الطالبػػة، ملكػػة األردنيػػةامل، قسػػم اللغػػة العربيػػة جامعػػة مؤتػػو، رسػػالة ماجسػػتَت يف اللغػػة والنحػػو، ٖتليليػػة

 .29ص، 2010، إشراؼ الدكتور جزاء املصاورةاملواجدة 
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علة واحدة وجب  مل حيتمل إال فلو، أف يكوف اْلكم دما حيتمل أكثر من علة ليصح التقسيم -أ 
 محلو عليها.

فلو مل حيصر كل ما يعلل بو احتمل ، ا ديكن أف يكوف علةأف يكوف سرب اجملتهد حاصرا كل م -ب
 أف تكوف علة اْلكم دما ترؾ.

كما اشًتطو ابن جٍت  وذكر يف االحتماالت القريبة دوف البعيدة،   أف يقتصر يف التقسيم على -ج
نظَت ألف بعضو لو ، فيجوز ىذا كلو خيلو أف يكوف أفعبل أو فعلنا أو أيفبل أو فيعبل."ال : ٘تثيل أدين

ال خيلو أديُن أف يكوف أَيُفَعا وال : جيوز يف قسمتو أف تقوؿ ولكن ال، ..،. "وبعضو قريب دما لو نظَت"
تقرب من أمثلتهم فيجتاز هبا يف مجلة تقسيم  ألف ىذه ورموىا أمثلة ال، فْعُمبَل وال أَيفما وال رمو ذلك

ُثل هلا"
ُ
وغَتىا من عِصّي وإِوّي : مثل، عربة ويستشهد هلا من كبلـ الدويضرب أمثلة متعد، 1امل

فإذا تناءت ، لبعد ىذه األمثلة دما جاء عنهم": قريبة من املوجودة مث يقوؿ دة والو وجاملغَت األمثلة 
 وال يسلم الفكر بو، ألف مثلها ليس دما يعرض الشك فيو؛ لهم إىل ىهنا مل ٘ترر هبا يف التقسيمثُ عن مُ 

 2".وال توىم الصنعة كوف مثلو
ْتيث يوجو منتهى قدرتو يف ، في اجملتهد يف حصر العلل اتملة االستقراء والتتبع واالجتهاديك -د

 السرب واالختبار حىت ال يعًتض عليو.
 : أقسامو -5

من كونو  ، على ما نص عليو ابن األنبارييف ذكر أقساـ السرب والتقسيم 3سار أغلب النحاة     
ابن  ويف ذلك يقوؿ، وإبطالو وثانيهما يف إثباتو وتصحيحو ينقسم إىل قسمُت أوهلما يف نفي اْلكم

أف تذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق  أحدىافيكوف على ضربُت: "فأما االستدالؿ بالتقسيم : األنباري
ذكر األقساـ اليت جيوز أف يتعلق اْلكم هبا يأف ..والثاين . ماْلكم هبا فيبطلها مجيعا فيبطل بذلك قوهل

 4".مالذي يتعلق باْلكم بو من جهتو فيصحح قوهلفيبطلها إال 

                                                           

  .3/70، ابن جٍت، اخلصائص 1 -
 .3/71، ابن اجلٍت، اخلصائص - 2
ػدثُت ىػذا كمػا اعتمػد أغلػب النحػاة ا،  115ص، السػيوطي، االقػًتاح: نظػر، يفقػد اعتمػد السػيوطي ونقػل عنػو ىػذا التقسػيم - 3

، خدجيػة اْلػديثي والشػاىد وأصػوؿ النحػو يف كتػاب سػيبويو، 199ص، علػي أبػو املكػاـر، أصػوؿ التفكػَت النحػوي: نظر، يالتقسيم
 السػػػبيهُت، واعػػػًتاض النحػػػويُت للػػػدليل العقلػػػي، 400ص، حممػػػد سػػػامل صػػػاحل، وأصػػػوؿ النحػػػو يف فكػػػر ابػػػن األنبػػػاري، 343ص 
 .23ص، نسيبة عبد اْلميد املواجدة، والصرفيُتوالسرب والتقسيم عند النحاة ، 82ص

 .127ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 4
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يف ملع األدلة فيذكروف ، أيضا األمثلة اليت ذكرىا ابن األنباريلنا  كما نقل النحاة أنواع التقسيم نقلوا و 
 : 1أمثلة القسمُت كما يلي

ديثلوف و ، وىو ذكر األقساـ اليت يتعلق هبا اْلكم فيسعى اجملتهد إىل نفيها وإبطاهلا: القسم األول-
مل خيل إما أف تكوف الـ  (لكن) لو جاز دخوؿ البلـ يف خرب: أف يقوؿ منوذلك ": هلذا النوع بقوهلم

التفاقهما يف  (إفّ )إمنا حسنت مع  ألّف الـ التوكيد، بطل أف تكوف الـ التوكيد، أو الـ القسم التوكيد
ّف وبطل أف تكوف الـ القسم أل، املعٌتفمخالفة هلا يف  (لكنّ ) وأّما ألّف كل واحد منهما للتوكيد املعٌت

تقع يف جواب  البلـ ما أف تقع يف جواب القسم ك (إفّ ) ألف (إف  )إمنا حسنت مع  الـ القسم
 وبطل أف تكوف الـ، أف تكوف الـ التوكيد توإذا بطل، فمخالفة هلا يف ذلك (لكن)أما و القسم، 
 2".بطل أف جيوز دخوؿ البلـ يف خربىا، القسم
ـ يف خرب لكن وىي من املسائل بلابن األنباري يف ىذا املثاؿ حيكم ببطبلف دخوؿ ال أفّ  حظالأ     

حيث انتصر ملذىبو البصري عن طريق بطبلف مذىب ، 3اخلبلفية بُت النحاة البصريُت والكوفيُت
حيث أبطل بو  ، مث عن طريق االختبار، خمالفة بواسطة تقسيمو البلـ لقسمُت ومها التوكيد والقسم

 معٌت لدخوهلا يف خرب لكن.  ومن ىنا يصبح ال، وف البلـ واقعة للتوكيد مث أبطل بو كوهنا للقسمك
وتتداخل يف ، تشابو األحكاـ النحويةتفقد ، وىو ما يتعلق بتصحيح النظر يف اْلكم: القسم الثاني-

 ما كاف لو اّل إلغاءىا إمث لجأ اجملتهد عن طريق التقسيم إىل فرز العلل يف، نفس اْلكم لتشابو العلل
يقوؿ ابن  ،وديثلوف هلذا القسم بنصب املستثٌت، وحيكم بصحتو ،بوعبلقة مع اْلكم مباشرة فيصو  

قاـ القـو إال زيد( إما أف ): خيلو نصب املستثٌت يف الواجب رمو "وذلك مثل أف يقوؿ ال: األنباري

                                                           
علػػي أبػػو ، وأصػػوؿ التفكػػَت النحػػوي، 115ص، السػػيوطي، واالقػػًتاح، 127ص، ابػػن األنبػػاري، ملػػع األدلػػة: نظػػر األمثلػػة يفي - 1

 .199ص، املكاـر
 . 116صطي، ، السيو واالقًتاح، 127ص، ابن األنباري، ملع األدلة - 2
ذىػب الكوفيػػوف إىل أنػو جيػػوز دخػوؿ الػػبلـ يف فقػػد ، واختلفػػوا يف جػواز دخػػوؿ الػبلـ يف خػػرب لكػن ،نػاق  النحػاة ىػػذه املسػألة - 3

ال جيػػوز دخػػوؿ الػػبلـ يف خػػرب وذىػػب البصػػريوف إىل أنػػو  ،"مػػا قػػاـ زيػػًدا َلِكػػن  عمػػرًا لقػػائم" :رمػػو، خػػرب "لكػػن" كمػػا جيػػوز يف خػػرب إفّ 
 .ولكنٍت مػن حبهػا لعميػد *يلومونٍت يف حب ليلى عواذيل : الشاعر: فمن السماع قوؿ ،كوفيُت مساعية عقليةوكانت أدلة ال، لكن  

 .زيدت عليها ال والكاؼ؛ فصارتا مجيًعا حرفًا واحًدا، ومن القياس فؤلف األصل يف "لكن " "إف "
وال راو  ،ةعلػم لػو قائػل وال تتّمػف الشػاىد ال يُ أل، فأمػا السػماع فػأبطلوه بالشػذوذ والضػعف، وأبطل رماة البصػرة ىػذه األدلػة

، اإلنصاؼ: نظر ىذه املسألة يفي .العقلي فأبطلوه عن طريق التقسيموأّما الدليل ، فكاف االستدالؿ بو يف غاية من الضعف، عدؿ
، أللفيةوشرح ابن عقيل على ا، 4/534، ابن يعي ، وشرح املفصل، 2/29 ابن مالك، وشرح التسهيل، 1/169، ابن األنباري

 .385ص، ابن ىشاـ، ومغٍت اللبيب عن كتب األعاريب 1/306، وشرح األ وين على األلفية، 1/363
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وإما أف يكوف ألهنا مركبة ، استثٍت ألنو ٔتعٌت )إال(: وإما أف يكوف بػػػ)إال(  يكوف بالفعل املتقدـ بتقوية
بطل أف يكوف العامل ، )إالّ أّف زيداً مل يقم(: وإما أف يكوف ألف التقدير فيو، (ال)املخففة و (أف)من 

 1: وذلك من أربعة أوجو، ىو)إال(ٔتعٌت استثٍت
: لكػاف التقػدير؛ ٍتاليت ٔتعػٌت أسػتث "ال  إِ ػ: "كاف النصب ب فلو، قاـ القـو غَت زيد: رمو: ألولالوجو ا-

 وىذا يؤدي إىل فساد املعٌت.، إال غَت زيد
نصب يف النفي كما جيب يف لوجب ال؛ ٔتعٌت أستثٍت "إال"كاف عامل النصب  لو: الثانيالوجو -

وملا كاف املستثٌت ، "قاـ القـو إال زيد أو إال زيًدا ما": وذلك رمو، ألف فيو أيًضا معٌت أستثٍت ،اإلجياب
دؿ  ذلك على أف إال ليست ؛ وجيوز فيو اإلتباع على البدلية، النصب على االستثناءيف النفي جيوز فيو 
 .ىي عامل النصب

؛ ألدى ذلك إىل إعماؿ معٌت اليت ٔتعٌت أستثٍت "إال"أنو لو كاف عامل النصب : الوجو الثالث-
 وذلك ال جيوز. اْلرؼ

: أي "امتنع"جلاز الرفع بتقدير  ؛ألهنا ٔتعٌت أستثٍت "إال"كاف عامل النصب  أنو لو: الوجو الرابع-
لوجب ؛ قدر فيو امتنع لو، قاـ القـو إال زيًدا: فنحو، فيحتاج لفاعل ىو ذلك املستثٌت، بصيغة املاضي

، وقد استوى أستثٍت وامتنع الستقامة املعٌت مع كل منهما، ، ألف الفعل ماض حيتاج إىل فاعلرفع زيد
كل منهما لأحدمها على اآلخر مع كوف املعٌت  إذ ترجيح؛ فبل جيوز ترجيح أحدمها على اآلخر

 .قيًما ظاىرًا ضرب من ضروب التحكممست
أيب  زمنمراء األوىو أحد ، عضد الدولةأف  2النحاة تراجمو  كتب اللغة والنحو تأورد لقد

فقاؿ لو  "ِِبَ ينتصب املستثٌت؟: فسأؿ عضد الدولة الفارسي، وكاف معو يوًما يف امليداف، علي الفارسي
 ىبل  قدرت امتنع زيد فرفعت؟، أستثٍت فنصبت: قدرتمل : فقاؿ لو، الفارسي: بتقدير أستثٍت

                                                           
، وقد نقلهػا النحػاة 1/213، واإلنصاؼ، 202ص، وأسرار العربية، 128ص، ملع األدلة: ذكر ابن األنباري ىذه األوجو يف - 1

وأصػػػوؿ النحػػػو يف فكػػػر ابػػػن ، 200، 199ص، املكػػػاـر أبػػػو علػػػي، أصػػػوؿ التفكػػػَت النحػػػوي، و 116االقػػػًتاح، السػػػيوطي،  ينظػػػر:
  .401ص، حممد سامل صاحل، األنباري

وقػد أوردىػا يف كتابػو ، ٔتا ذىب إليو كبار رماة البصرة وىػو أبػو علػي الفارسػيو ، ىذه القصة أوردىا ابن األنباري تعضيدا لقولو - 2
 أليبالػذي كػاف يقػوؿ أنػا غػبلـ ، اف عبلقػة الفارسػي بعضػد الدولػةكما أوردت مصػادر الػًتاجم ىػذه القصػة مػن أجػل بيػ،  اإلنصاؼ

 2/813، يػاقوت اْلمػوي، ومعجػم األدبػاء، 1/496، السػيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويُت والنحػاة: نظر، يعلي يف النحو
، ابػػػن األنبػػػاري نصػػػاؼواإل، 2/80، ابػػػن خلكػػػاف، وفيػػػات األعيػػػاف، و 214ص، ابػػػن األنبػػػاري، ونزىػػػة األلبػػػاء يف طبقػػػات األدبػػػاء

1/214.  
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فإذا رجعت قلت  دوف تركيزػ ذكرتو يف عجالة: أي ػػػ ىذا جواب ميداين: فقاؿ الفارسي معتذرًا 
كما ،  ألهنا ٔتعٌت أستثٍت "إال": تبطل القوؿ بأف عامل النصب ىوأوجو فهذه أربع ، اجلواب الصحيح"

والذي يبطل ، ألهنا مركبة من إف املخففة وال؛ "إال"امل النصب بطل أيًضا القوؿ الثالث وىو أف ع
كما ،  ، وكاف األكثر إمهاهلاعملها جد ا لّ ق وإف إذا خففت، ىذا القوؿ أف فيو إعماؿ إف املخففة

الًتكيب وجو وثبت للمركب ب، يبطلو أف اْلرؼ إذا رُكب مع حرؼ آخر خرج كل منهما عن حكمو
وىو أف عامل النصب ىو : والقوؿ الرابع، ائو اليت رُكب منهاالذي كاف ألجز آخر غَت اْلكم  اً حكم

وإذا بطلت ىذه ، تعمل ظاىرة وإمنا، ال تعمل مقدرة "أفّ " إذ يبطلو أفّ ؛ أف املقدرة قوؿ مردود كذلك
 ."إال"عامل النصب يف املستثٌت ىو الفعل املتقدـ بتقوية  أفّ  وىو، تعُت القوؿ األوؿ اآلراء الثبلثة

ويضرب مثاال لقسمو ، عن طريق السرب والتقسيمالنحوي  عٌتاملب ويقر يناق  باري ابن األنف
 1وىو املستثٌت "إال"م الواقع بعد فيما يتعلق بإبطاؿ العوامل النحوية املتعلقة بنصب االس الثاين

 ."إال"ويبقي لنا عامبل واحدا وىو الفعل املتقدـ بتقوية ، باألقساـ اليت حددىا ليبطلها مجيعا
 : 2تقسيم عند ابن األنباريالتطبيقات النحوية للسبر وال -6

فقد ، كثَتا يف مصادره النحوية واستخدمو، استعاف ابن األنباري بدليل السرب والتقسيم بنوعيو     
حكمو النحوي الذي قرره واعتمده وىذا  استخدمو كحجة ودليل عقلي لرد قوؿ اخلصم وإبطالو ونفي

ساـ اليت يعرضها النحوي بطاؿ مجيع األقالذي يتم فيو إ، باستخداـ النوع األوؿ من دليل التقسيم
                                                           

أف الناصػب لػو القػـو إال زيػًدا" فػذىب بعضػهم،  "قػاـ :رمو، اختلفت مذاىب النحاة يف عامل النصب الذي يؤثر يف املستثٌت - 1
 ومػنهم مػن يػرى أف، ىو تعدية ما قبلهػا إىل مػا بعػدىا "إال" فيكوف عمل، بواسطتها "إال" ىو الفعل الواقع يف الكبلـ السابق على

: ومػنهم مػن يقػوؿ، بواسطتها ال، باستقبللو "إال" يقوؿ أف الناصب لو ىو الفعل الواقع قبلمن ومنهم  "إال" الناصب لو ىو نفس
 وقد، والذي ذىب إليو ابن األنباري ىو مذىب البصريُت أستثٌت زيدا مثبل.: والتقدير "إال" أف الناصب لو فعل حمذوؼ تدؿ عليو

 ابػن األنبػارينصػاؼ، إل: انظػر أقػواؿ النحػاة ومػذاىبهم وٖتقيػق ىػذه املسػألة يف، يبطلها بطريػق التقسػيماملخالفة وأ رد مجيع األقواؿ
 3/60، لسػػَتايف، اوشػػرح كتػاب سػػيبويو، 2/47، ابػػن يعػي ، وشػرح املفصػػل، 201، ابػن األنبػػاري، صوأسػرار العربيػػة، 1/212

أبػػػو البقػػػاء ، والتبيػػػُت عػػػن مػػػذاىب النحػػػويُت، 2/271، ابػػػن مالػػػك، وشػػػرح التسػػػهيل، 2/211، وشػػػرح ابػػػن عقيػػػل علػػػى األلفيػػػة
، حيػػػػاف ، أبػػػػووالتػػػػذييل والتكميػػػػل شػػػػرح كتػػػػاب التسػػػػهيل، 2/210، وحاشػػػػية الصػػػػباف علػػػػى شػػػػرح األ ػػػػوين، 399ص، العكػػػػربي

8/189. 
مثلػة النحويػة الػيت  بتتبػع وجػرد مجيػع األ، قامت الباحثػة نسػيبة عبػد اجلػواد  يف دراسػتها السػرب والتقسػيم عنػد النحػاة  والصػرفيُت - 2

اعتمػادا كليػا علػى كتػاب  فاعتمػدتْ ، حيػث جعلػت فصػبل للمسػائل النحويػة وآخػر للمسػائل الصػرفية، كاف دليلها السرب والتقسيم
وشػػرح امللػػوكي يف التصػػريف ، يف شػػرح املفصػػل البػػن اْلاجػػب اإليضػػاحوعلػػى كتػػايب ، يف املسػػائل النحويػػة البػػن األنبػػاري اإلنصػػاؼ
 والفصػل الثالػث، ومػا بعػدىا 37ص، الفصػل الثػاين، نسيبة عبػد اجلػواد، السرب والتقسيم عند النحاة والصرفيُت :نظري .البن يعي 

 .وما بعدىا 62ص 
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وىذا ، كما اعتمده أيضا أثناء تقوديو لآلراء النحوية ليصحح الرأي الذي خيتاره ويذىب إليوللمناقشة،  
عن طريق استخداـ القسم الثاين من أقساـ ىذا الدليل الذي يرمي بإبطاؿ مجيع األقساـ املعروضة 

وعلى ىذا ديكن تقسيم ، ويثبت اْلكم ويقرره، بو للقوؿ لحصيمنها  قسم واحدٍ على وإبقاء 
 : التطبيقات النحوية اليت استخدـ فيها ابن األنباري دليل السرب والتقسيم إىل نوعُت

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

 استدؿ رماة الكوفة هبذه اآلية 2﴾ ثُمَّ أَنْ ُتْم َىُؤالء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكمْ  ﴿: قاؿ تعاىل: النموذج األول-
فيجوز مساء موصولة، وقد تأيت ٔتعٌت الذي على أنو جيوز يف كبلـ العرب أف تأيت ألفاظ اإلشارة أ

ال  أمساء اإلشارة وذىب البصريوف إىل أف، يدالذي قاؿ ذاؾ ز : زيد" أي "ىذا قاؿ ذاؾ رمو: عندىم
رماة الكوفة معٌت  وعليو قدر، 3ُتيفكانت مسألة خبلفية بُت البصريُت والكوف، كوف ٔتعٌت الذيت

: وىؤالء، مبتدأ: أنتم: 4وعلى مذىب الكوفيُت يكوف اإلعراب، مث أنتم الذين تقتلوف أنفسكم: اآلية
عرب عنو  واملختار عند البصريُت ما، 5كثر يف اآلية التقدير والتأويل وقد، صلة ىؤالء: وفوتقتل، خربه
 َتاُر َأف  أَنْػُتْم ُمْبَتَدأٌ فَاْلُمخْ ، َواْختَػَلَف اْلُمْعرِبُوَف يف ِإْعرَاِب َىِذِه اجلُْْمَلةِ ": حياف يف البحر ايط بقولو أبو

ية يلهم لآلإعراهبم وتأو  وقد ناق  ابن األنباري مجهور رماة الكوفة وردّ ، 6"ؿٌ َوتَػْقتُػُلوَف َحا، َوَىُؤاَلِء َخبَػرٌ 
فبل حجة لكم  ﴾ثُمَّ أَنْ ُتْم َىُؤالء تَ ْقتُ ُلوَن أَنْ ُفَسُكْم ﴿ : "أما قولو تعاىل: قاؿمعتمدا على التقسيم ف

 : فيو من ثبلثة أوجو
 تمموليس ٔتعٌت الذي كما زع، إشارةأف يكوف "ىؤالء" باقًيا على أصلو من كونو اسم : الوجو األول

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

                                                           
أشار الدكتور حممد سامل صاحل يف كتابو أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري إىل بعض النماذج اليت ذكرهتا ولكن بصفة خمتصرة  - 1

 .405، 402ٖتليل ومناقشة. ينظر: أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري، ص جدا، من باب التمثيل دوف 
  .85: اآلية، البقرة - 2
وشػػرح ، 2/429، ابػػن يعػػي ، وشػػرح املفصػػل، 2/589، ابػػن األنبػػاري، اإلنصػػاؼ: كػػبلـ النحػػاة حػػوؿ ىػػذه املسػػألة نظػػري - 3

وتعليػق الفرائػد ، 1/165، د ا اجلرجػاوي األزىػريلػد بػن عبػخا، وشرح التصريح علػى التوضػيح، 1/146، األ وين على األلفية
 .2/203، بكر الدماميٍت أبو، على تسهيل الفوائد

 ابػػػػن عطيػػػػة، واػػػػرر الػػػػوجيز، 1/243، لنحػػػػاس، اوإعػػػػراب القػػػػرآف، 1/103بػػػػاريابػػػػن األن، البيػػػػاف: إعػػػػراب اآليػػػػة يف نظػػػػري - 4
 . 1/474، السمُت اْلليب، ـو الكتاب املكنوفوالدر املصوف يف عل، 1/466، حياف أيب، والبحر ايط، 1/174
 .1/474، السمُت اْلليب، الدر املصوف: نظر، يذكر السمُت اْلليب يف الدرر املصوف أف اآلية تعرب بسبعة أوجو - 5
 .1/466، حياف أبو، البحر ايط - 6
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"أعٍت أىل البيت" وخرب  فيو والتقدير، االختصاص على "أىل" فنصب، 1ا أىل البيت""سلماف منّ 
 ىؤالء تقتلوف.: أنتم

فإف ، مث ىذا ال يستقيم على أصلكم، واخلرب "تقتلوف"، نتمأف يكوف "ىؤالء" تأكيدا أل: الوجو الثاني
"ىذا : كقوهلم،  وخرب التقريب عندكم منصوب، ألنو خرب التقريب؛ عندكم يف موضع نصب "تقتلوف"

وعندنا أنو ، كاف صلة ملا كاف لو موضع من اإلعراب ولو و"ىذا زيد قائما"، بالنصب زيد القائم"
 اْلاؿ. حيتمل أف يكوف يف موضع نصب على

ىو  "و"تقتلوف" "مث أنتم يا ىؤالء تقتلوف والتقدير فيو، منادى مفردا "ىؤالء" يكوف أف: الوجو الثالث
                  : ما قاؿ تعاىلكو ، 2﴾ يُوُسُف َأْعِرْض َعْن َىَذا﴿ : كما قاؿ تعاىل مث حذؼ حرؼ النداء، اخلرب
يقُ  ﴿  4".لنداء كثَت يف كبلمهموحذؼ حرؼ ا 3﴾ يُوُسُف أَي َُّها الصّْدّْ

الحظ أنو أبطل حجُ الكوفيُت معتمدا على تعاملو مع النص وتوجيهو وإعرابو أفمن خبلؿ      
فقد استدؿ رماة الكوفة باآلية الكردية على أف اسم اإلشارة ىؤالء جاء ٔتعٌت الذي ، دليل التقسيم

وتارة ٔتا ورد يف الدليل املسموع ، هلمعلى ما تقتضيو أصو  خبلؿ رّده تارة من، ويظهر لنا ىذا فأبطلو
  . حيتمل التأويل الذي ال

اختلف املفسروف هلذه اآلية  5﴾َكانُوا قَِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعونَ ﴿ : قاؿ تعاىل: النموذج الثاني -
عٌت وسبب اختبلؼ املفسرين ملعٌت اآلية يعود لبلحتماالت اليت أوردىا النحاة يف م، 6إعرابا ومعٌت

وقاؿ بعض النحاة أهنا ، وذىب آخروف أهنا زائدة، فقد ذىب بعضهم أهنا نافية، 7ويف إعراهبا "ما"

                                                           
 يف املسػػػتدرؾ علػػػى الصػػػػحيحُتواْلػػػاكم ، 6/212، عػػػن كثػػػَت ابػػػػن عبػػػد ا املػػػزين، رواه الطػػػرباين يف املعجػػػم الكبػػػَت اْلػػػديث- 1
3/691.  
 . 29: اآلية، يوسف -2
  . 46: اآلية، يوسف -3
 .1/103، ابن األنباري، البياف: نظريو ، 2/591، ابن األنباري، نصاؼاإل: نظري -4
 .17: اآلية، الذاريات - 5
وروح ، 4/398، الزخمشػػػري، والكشػػػاؼ، 5/174، ابػػػن عطيػػػة، واػػػرر الػػػوجيز، 22/406، الطػػػربي، جػػػامع البيػػػاف: نظػػػري - 6

 . 14/9، لوسياملعاين، األ
  لنحػػػػاسا، وإعػػػػراب القػػػػرآف، 10/45، السػػػػمُت اْللػػػػيب، يف علػػػػـو الكتػػػػاب املكنػػػػوف، الػػػػدر املصػػػػوف: نظػػػػر إعػػػػراب اآليػػػػة يفي - 7
 أبػػػو حيػػػاف، ر اػػػيطالبحػػػ، 7/287، حمػػػي الػػػدين الػػػدروي ، وإعػػػراب القػػػرآف وبيانػػػو، 2/390، ابػػػن األنبػػػاري، البيػػػاف، و 4/239
9/551 ،552.  
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فاآلية واردة يف بياف صفات املتقُت  ، والذي يتماشى مع سياؽ اآلية أهنا ال تدؿ على النفي، مصدرية
 . ىدي الرسوؿ املوافق ملا كاف عليو  ، واليت من أبرزىا صفة قيامهم لليل

ونفي ىجوعهم على الكلية ال ، 1قد ثبت أنو كاف يهجع ويناـ بعض الليل ويقـو بعضو اآلخرف      
يتقدـ عليو عند مجهور  أّف ما يف حيز النفي ال كما أّف الصناعة النحوية تقتضي،  يتصور عقبل وعادة

ومبطبل  بالتقسيمي معتمدا على االستدالؿ أف تكوف ما للنف، ولذلك استبعد ابن األنباري، 2البصريُت
، ألنو ال خيلو إما أف يكوف من الليل، يف اآلية نافية "ويبعد أف تكوف )ما(: من قاؿ أف ما نافية فيقوؿ

بطل أف يكوف صفة لػ )قليل( ألنو يكوف ، بعد حرؼ النفي )يهجعوف( أو متعلقا بو، صفة ؿ قليبل
)يهجعوف(  بعد حريف  متعلقا بػعن اجلثث، وإف جعلتو  ال تكوف أخبار وظروؼ الزماف، ظرؼ زماف

  3".وذلك ال جيوز، النفي قدمت ما يف حيز النفي عليو
ف قاعدة أل، على النفي "ما"ابن األنباري استخدـ دليل التقسيم يف استبعاد داللة  أفّ  الحظأ    

عن وا بالظرؼ ربِ جييزوف أف خيُ  كما أهنم ال،  على عدـ تقدمي ما يف حيز النفي عليو البصريُت تنص  
َأْف َتُكوَف َما َمْصَدرِي ًة يف َمْوِضِع "وىو:  فو ستحسنو البصريإال اإلعراب الذي اومن ىنا مل يبق ، اجلثة
بقي ما كاف فاستبعاده للنفي يُ ، 4"َوُىَو ِإْعرَاٌب َسْهٌل َحَسنٌ ، َأْي َكانُوا قَِليبًل ُىُجوُعُهمْ  قَِليبًل : ػػبػَرْفٍع 

، النحو وفق قواعد البصريُت ينامعيتماشى مع و  ،يو سياؽ اآليةالذي يقتض ،لوجو الصحيحلحمتمبل 
على املعٌت الصحيح  ياً بقِ عد عن اآلية ما ال يدخل يف معناىا مُ وهبذا الدليل استطاع ابن األنباري أف يبُ 

  .والنحاة العرب الذي قاؿ بو أغلب املفسرين
راه يف ىذه اآلية أ 5﴾ رَْيَب ِفيوِ َذِلَك اْلِكَتاُب اَل ﴿: ويتمثل يف قولو تعاىل: النموذج الثالث-

أثناء مناقشتهم ، يستخدـ دليل التقسيم من أجل نفي وإبطاؿ حكم رموي ذىب إليو بعض النحاة
 جعل اسم اإلشارة دمثبل، "ذلك" الواقعة يف ىذه اآلية ففي إعرابو للفظ، معاين حروؼ اسم اإلشارة

من اإلعراب  وال موضع هلا، كاؼ فهي للخطابأما ال، وجعل البلـ لبعد املشار إليو، يف حرؼ الذاؿ

                                                           
"عػػن  رواه مسػػلم فمػػن ذلػػك مػػا النػػـويػػل وعػػدـ لوقيػػاـ كػػل ال، أنكػػر علػػى مػػن أراد صػػياـ الػػدىر روت كتػػب السػػنة أف النػػيب - 1

عػن سػنيت فلػيس فمػن رغػب ، وأتػزوج النسػاء، وأصػـو وأفطػر، كذا وكذا؟ لكػٍت أصػلي وأنػاـ ما باؿ أقواـ قالوا....": . فقاؿ، أنس
 .2/1020، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسو إليو، صحيح مسلم: نظر، ي"مٍت

 .9/551، أبو حياف، البحر ايطو ، 10/45، السمُت اْلليب، الدر املصوف: نظري -2
 .2/390، ابن األنباري، البياف: نظري - 3
 .9/552، أبو حياف، البحر ايط -4
 .2: اآلية، البقرة - 5
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 وضع من اإلعرابكاف هلا م حيث لو، وىو ما ذىب إليو ابن األنباري، 1على الصحيح عند النحاة
، لكونو ألف اسم اإلشارة ال يضاؼ إىل ما بعده، وىذا باطل باتفاؽ، لكانت يف موضع جر باإلضافة

كما أهنا معدومة الرفع والنصب لعدـ وجود ،  غَتهبف تعريالوما كاف معرفة بنفسو استغٌت عن ، عرفةم
تعُت كوهنا للخطاب وتكوف ، وُعِدـ املوجب للرفع والنصب، عنها اجلر بانتفاء عاملو ، وإذا نفيناعاملو

فعندما أراد إبطاؿ من ذىب من النحاة أف الكاؼ هلا حمل من ، 2حرفا ال موضع لو من اإلعراب
مث أبطل داللتها على الرفع والنصب لعدـ وجود معٌت ما ، الة على اجلرأبطل داللتها كوهنا د، اإلعراب

وذمده يف مواضع أخرى من كتاب ، هلا صورة معٌت اإلعراب النتفاء العامل فلم يبق، يكوف مرفوعا
البياف يبطل أقواؿ بعض النحاة عن طريق التقسيم ويعلل تعليبل عقليا كالذي رأيناه منتهيا إىل  إبطاؿ 

 3ذي قاؿ بو غَته.اْلكم ال
التطبيقات النحوية اليت استخدـ فيها السرب والتقسيم ألجل اإلثبات  يتمثل يفو : النوع الثاني -ب

من أجل ، وتكوف صورتو بإبطاؿ مجيع األقساـ إال الذي يتعلق اْلكم بو، وتقرير األحكاـ النحوية
نوع من خبلؿ دراسيت لنماذج خلاصة هبذا الوديكن عرض التطبيقات النحوية ا، القوؿ وإثباتو تصحيح

 : تكوف وفق ما يلي إعرابية من كتابو البياف
مقدرا  -ظرؼ زماف -بات أف العامل يف "إذ" ىويتمثل يف استداللو من أجل إث: النموذج األول-

ْوَن ِإَلى َلَمْقُت اللَِّو َأْكبَ ُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنْ ُفَسُكْم ِإْذ ُتْدعَ ﴿ : وذلك عند إعرابو لقولو تعاىل، بفعل
يَماِن فَ َتْكُفُرونَ   "إذ ظرؼ زماف: فيقوؿ 4الحظو يستخدـ التقسيم بصورة واضحةحيث أ ﴾ اإْلِ

بطل أف يقاؿ ، )تدعوف( أو فعل مقدر أو )مقتكم( أو )مقت ا(، والعامل فيو ال خيلو إما أف يكوف
فلو أعملتو يف ، صلتو وليس بداخل يف ألف خرب املبتدأ قد تقدـ على )إذ(، يعمل فيو )مقت ا(

                                                           
مثل الكاؼ املتصلة باسم اإلشارة وغَت العاملة ، كاؼ اجلر فالعاملة مثل، كاؼ إىل قسمُت عاملة وغَت عاملةيقسم النحاة ال - 1

وذىػب الفػراء إىل  يحوىػو الصػح ىذا مذىب سيبويو، ، ال موضع لو من اإلعرابحرؼ خطاب "ذلك": فالكاؼ يف اسم اإلشارة
حػوؿ ، ، يبطػل ىػذا الػرأيوىػو الػذي جعػل ابػن األنبػاري، ؼ خطػابع رفػع بالفاعليػة، والتػاء حػر أف الكاؼ يف ذلك اسم يف موض

وحروؼ ، 92، 78ص، بدر الدين حسن املرادي، اجلٍت الداين يف حروؼ املعاين: نظر، يالكاؼ ومعانيها عند النحاة العربداللة 
إميػل ، عػراب واإلمػبلءومعجػم اإل، 240ص، ابػن ىشػاـ، ومغٍت اللبيب عػن كتػب األعاريػب، 39ص، أبو القاسم الزجاج، املعاين

 .175ص، راجي األمسر، ومعجم األدوات يف القرآف الكرمي، 324ص، بديع يعقوب
 .1/44، ابن األنباري، البياف: نظري  - 2
ْن َعِمػػَل "َكتَػػَب َرب ُكػػْم َعلَػػى نَػْفِسػػِو الر مْحَػػَة أَن ػػُو َمػػ: ومػػن ذلػػك إبطالػػو تكػػرار أف الثانيػػة أف تكػػوف يف موضػػع البػػدؿ يف قولػػو تعػػاىل - 3

 . 1/322، ابن األنباري، البياف: نظر، ي[54: اآلية، ِمْنُكْم ُسوًءا ِّتََهاَلٍة مُث  تَاَب ِمْن بَػْعِدِه َوَأْصَلَح َفأَن ُو َغُفوٌر َرِحيٌم" ]االنعاـ
 .405ص، حممد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري: نظري - 4
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والفصل بُت الصلة واملوصوؿ بأجنيب ال ، أجنيب وىو، )إذ( لفصلت بُت الصلة واملوصوؿ ٓترب املبتدأ
وبطل أف ، نظائره ، وقد قدمتوما يتعلق بو يؤذف بنقصانو، وألف اإلخبار عنو يؤذف بتمامو، جيوز

 وبطل أف يعمل فيوإىل اإلدياف يف الدين، ر، وقد دعوا ألهنم مقتوا أنفسهم يف النا، يعمل فيو )مقتكم(
وإذا بطلت ىذه األقساـ واملضاؼ إليو ال يعمل يف املضاؼ،  )إذ( قد أضيفت إليو ألف )يدعوف(

وقيل ، حُت دعيتم إىل اإلدياف فكفرمت أي، مقتكم إذ تدعوف، وتقديره، تعُت أف يعمل فيو فعل مقدر
    1إذ تدعوف." اذكروا، تقديره

َها زََكرِيَّاوَ ﴿ : ويتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل: ثاني النموذج ال-  َلَها زََكرِيَّا ُكلََّما َدَخَل َعَلي ْ جده أ 2﴾َكفَّ
كما يبطل  القوؿ ،  ليثبت عن طريق السرب أهنا دالة على التأنيث، 3زكرياءيناق  مسألة اهلمز يف لفظ 

 أو، أـ منقلبة عن حرؼ أصلي، ف أصلية"ألهنا ال ٗتلو إما أف تكو : لئلْلاؽ فيقوؿ بكوهنا أصلية أو
 وبطل أف، وبطل أف تكوف أصلية ألنو ليس يف أبنيتهم ما ىو على ىذا البناء أو للتأنيث، لئلْلاؽ

وبطل ، ألف الواو والياء ال يكوناف أصبل فيما كاف على أربعة أحرؼ، تكوف منقلبة عن حرؼ أصلي
وإذا ى ىذا البناء فيكوف ىذا ملحقا بو، ىو علألنو ليس يف أصوؿ أبنيتهم ما ، أف تكوف لئلْلاؽ

 4".بطلت ىذه األقساـ تعُت أف تكوف اهلمزة فيو للتأنيث وهلذا مل ينصرؼ
أف ابن األنباري قبلي وأود أف أختم الكبلـ حوؿ ىذا الدليل ٔتا الحظتو والحظو بعض الدارسُت      

 : 5عند استخدامو لدليل السرب والتقسيم اتصف ٔتا يلي

                                                           
 .329 ،2/328، ابن األنباري، البياف - 1
 .37: اآلية، آؿ عمراف - 2
نبػاري يف ىػذه املسػألة علػى رأي وقػد اعتمػد ابػن األ، لغتاف فاشيتاف عند أىل اْلجػاز مها إسقاط اهلمز وإثباتو يف لفظ زكرياء  - 3

قػراء اْلجػة لل: نظػر، ييػثليثبػت داللػة اهلمػز علػى التأن، ق نفس الدليل العقلي وىو التقسػيمحيث طبّ ، علي الفارسي يف اْلجة أيب
 اػرر الػوجيز، و 3/142، السػمُت اْللػيب، والػدر املصػوف، 1/218، ملهػدوي، اوشرح اهلدايػة، 3/34، أبو علي الفارسي، السبعة

 .1/208، راء، الفومعاين القرآف، 1/372لنحاس، اوإعراب القرآف، 1/446ابن عطية
 .1/201ابن االنباري، ، البياف - 4
والتقسيم ببعض املبلحظػات الػيت أوردىػا  بعػض مػن تتبػع ابػن األنبػاري وىػو يسػتدؿ بالسػرب أردت أف أختم الكبلـ عن السرب  - 5

. تػػو يف املنػػاظرة وبراعػػة االسػػتدالؿوىػػي مبلحظػػات تعطػػي أمهيػػة لصػػنع ابػػن األنبػػاري النحػػوي وتنبػػ  عػػن مػػدى قػػوة ملك، والتقسػػيم
، حممػد وأصوؿ النحو يف فكر ابن األنبػاري، 25ص، ميدنسيبة عبد اْل، االستدالؿ بالسرب والتقسيم عند النحاة والصرفيُت: نظري

 .121ص، حممد خَت اْللواين، وأصوؿ النحو، 406صسامل صاحل، 
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ومرة ، ومرة بنوعو الثاين بسيطا، يف املسألة الواحدة مرة بنوعو األوؿ، دليل السرب والتقسيماستخدـ  -
حيث تتداخل يف االستدالؿ الواحد عمليتاف أو أكثر من ، 1مركبا من النوعُت يف املسألة الواحدة

 االستدالؿ بالسرب والتقسيم.
اختار هلا ىذا النوع من الدليل العقلي  أضفى ابن األنباري على الكثَت من املسائل النحوية اليت -

لتشبعو  ظراً وىذا نَ ، واستداللو عقليا منطقياكاف رموه معياريا بالدرجة األوىل، ف، أسلوبا فقهيا منطقيا
 ألف ىذا الدليل، بلع على شواىدىاوحسن االطّ  ،نو من قواعده العربية٘تك  و ، بالفكر األصويل الفقهي
وليس وجو داللتها على القواعد النحوية، و على مجيع األدلة،  اً عمطل اً و إال ماىر ال ديكن أف يستدؿ ب

 2.ىذا ببعيد عن النحاة البصريُت الذين توغلوا يف الدليل العقلي
عن ىذا الدليل  روح التطور يف املنهُاستطاع ابن األنباري بعرضو لدليل السرب والتقسيم أف ينفث  -

للنحو الّدارس  تشدّ  يف التقعيد مجالية عليو يضفوأف ي، الذي اعتربه النحاة من مسالك العلة
 ط.وأف يتناولو بأسلوب مبسّ  ،إىل االىتماـ بوعلى القواعد  واملستدؿّ 

 وخاصة يف كتاب اإلنصاؼ، يعد ابن األنباري أكثر النحاة استدالال هبذا النوع من الدليل العقلي -
 هبا بالتقسيم رمو العشرين مسألة. حيث قاربت املسائل املستدؿّ 

 
 

                                                           
 .1/40، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظريكثَتا،   طبق ابن األنباري ىذا النوع من االستدالؿ يف كتابو اإلنصاؼ - 1
 . 164ص، نُتاعفاؼ حس، يف أدلة النحو: نظري - 2



                                   

 

 

 

 الثالثالفصل 
 نقدا وتوجيها هاوموقفه منالقراءات  في عرض منهج ابن األنباري

           

 هج ابن األنباري في عرض القراءات.المبحث األول: من

  .المبحث الثاني: مواقف ابن األنباري من القراءات القرآنية

 .للقراءات القرآنية المبحث الثالث: نقد ابن األنباري
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 المبحث األوؿ: منهج ابن األنباري في عرض القراءات    
ُب كتابو البياف منهجا ُب عرض القراءات متشبعا با١تظاىر العقلية ُب  األنباريلقد اعتمد ابن      

كما عرض أدلة ٥تالفيو ،  القياس وأدلة العقل ُب التوجيو امعتمد، عرض القراءات وتوجيهها ٨تويا
وكاف من ركائز ، ا١تفسرين بآراءووظف ا١تعٌت الكلي لآلية عن طريق االستعانة ، بأسلوب جدٕب

العربية اليت ساقها النحاة العرب من أجل بياف  االعتماد على الشواىد واإلعراب منهجو ُب التوجيو
 . دوف التقيد بنسبة القراءة إٔب صاحبها، معٌت اآلية وتوضيح إعراهبا

 لة.ذكرتو بصورة مفصّ ما وعليو سأعرض منهجو ُب إعراب اآليات وتوجيو القراءات من خبلؿ      
  :عند عرضها عدـ التقيد بنسبة القراءة إلى صاحبها -أوال

  :القراء تومخالفو لمنهج النحاة  توموافقبين نسبة القراءة عند ابن األنباري  -1
   اىتم ابن األنباري ُب كتابو البياف اىتماما كبَتا بعرض القراءات القرآنية ومناقشتها وإعراهبا     

تحديد نسبة القراءة إٔب صاحبها يفيد ُب ف، سبتها ١تن قرأ هبانب هاعرض عندولكنو مع ذلك غفل 
فقد يكوف من  ، اءالقرّ وىذا حىت يعرؼ الذي يقرأ القراءة منزلة من قرأ هبا من ، توجيهها فائدة عظيمة

ا كثَتا من وعليو فمعرفتنا بنسبة القراءة يزيل عنّ ، حاة لو رأيو النحوي ا١تعتمد عند ا٠تبلؼكبار النّ 
فقد كاف لكل واحد منهم منهجا ، اء ٥تتلفة ُب القراءاتفمذاىب القرّ ، الغموض ا١تتعلق بتوجيهها

وىو ما عرؼ عند القرّاء بأصوؿ ، النحويةمن حيث الظواىر الصوتية و ،  بو عن قراءتومستقبل عَّب 
وتناقلها القراء بعد ، ة ُب حقيقتها عن ٢تجات عربية نزؿ هبا القرآف الكرًنتلك األصوؿ معّبّ ، 1القراءة
 فمعرفة القارئ يفيد ُب كل ىذه ا١تعاين.، ذلك
راءة دوف نسبة إٔب وىذا ا١تنهج ىو ا١تعتمد عند القراء إذ ال يوجد ُب مصادر القراءات القرآنية ق     

وىو منهج اعتمده النحاة من مفسري القرآف الكرًن عند عرضهم للقراءات القرآنية ، من قرأ هبا
 .2وإعراهبم للقراءات القرآنية، استدالال وتوجيها أثناء تفاسَتىم
                                                           

يػدخل ُب حكػم الواحػػد حيػث  ردوتةّػ، اانػوالػيت يكثػػر دور ، وىػي تعػٍت القواعػد ا١تةػردة الػيت تنةبػػق علػى كػل جزئيػات القاعػدة - 1
فػالتفييم لليػػاء ا١تفتوحػة مػثبل يكػػوف ، مػػا كػاف مثلػو دخػػل ٖتتػو كػلّ  إذا ذكػر حػرؼ مػػن حػروؼ القػرآف الكػرًنفػػ، أجزائػو يػعٚتمنهػا 

ٍب ، بػػبل خػػبلؼ عنػػد ٚتيػػع القػػراء اقػػة أصػػبل واحػػدوالػػراء ا١تكسػػورة تكػػوف مرقّ ، مةػػردا ُب كػػل كلمػػة تػػرد ُب القػػرآف فيهػػا خػػاء مفتوحػػة
كثػػر ويةػػرد حكمهػػا علػػى توإمنػػا ٝتيػػص األصػػوؿ أصػػوال ألنػػا ، راءتػػو وينقلػػو عنػػو الػػرواةيكػػوف أصػػل لكػػل قػػارئ يعتمػػده فتتميػػز بػػو ق

وا١تػد والقصػػر والفػػتح ، واإلقػػبلب اإلدغػػاـو  واألصػػوؿ الػدائرة علػػى اخػػتبلؼ القػراءات سػػبعة وثبلثػػوف أصػبل ومنهػػا اإلخفػاء، جزئياهتػا
 .11ص ، لضباع٤تمد علي ا، اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة: نظري، واإلمالة والفتح

 128، 1/89، ابػػن عةيػػة، . واػػرر الػػوجيز3/497 .  510، 219، 62، 1/36، البحػػر اػػيو أبػػو حيػػاف: نظػػر مػػثبلي - 2
 2/121   .255. 166. 1/156. ومعاين القرآف للفراء. 328. 115، 2/29.  153
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اٟتسن فنا ٔتنزلتها بُت القراءات القرآنية فإف قراءة كما أف نسبة القراءة إٔب من قرأ هبا يعرّ      
أو غَتىم  ٦تن وصفص ، األعمش سليماف بن مهراف أو، اليزيدي ىحي أو، ابن ٤تيصن أو، البصري

أو ابن ، كقراءة نافع ا١تدين أو ابن كثَت ا١تكي،  ُب مرتبتها عند القراء صىي ليس، قراءاهتم بالشاذة
  ءهتم بالتواترغَتىم من أصحاب السبع الذين ثبتص قرا عامر الشامي أو ٛتزة وعاصم الكوفياف أو

 . وموافقة الرسم، السيما وجو العربية، واستوعبص أركاف القراءة الصحيحة
غفلوف ُب كثَت من األحياف عن نسبة القراءة إٔب النحاة يَ  رأيص١تصادر النحو العريب  وعند قراءٌب     

 قشتها أومن القراءات ومنا كثَتٍ ل نا نقرأ لو ُب الكتاب عرضٌ فإنَ ، بإماـ النحاة سيبويو اً ءبد صاحبها
ومثالو ما أورده ، كقراءة بعض القراء  :عرض القراءة بقولويويكتفي حُت  1االستشهاد هبا دوف نسبة

ومثُل قو٢تم ما جاءْت حاجَتك إذ صارْت تَقع " فيقوؿ:، لتأنيث ا٠تّب( تكن) لتأنيث الفعل اشاىد
َنتُػُهْم ِإالَّ َأْف قَاُلوا ثُمَّ َلْم َتُكنْ ﴿ قراءُة بعض القرّاء: ، على مؤَنث  .2"﴾ ِفتػْ

أو قراءة أىل ، 4أو قراءة أىل ا١تدينة، 3اء أىل الكوفةقرّ  :ينسب القراءة إٔب مكاف فيقوؿ وقد
دوف نسبة لقارئ معُت على ، ٨تو ذلك من األماكن بصيغة العمـو أو، 6أو قراءة أىل مكة 5اٟتجاز

دتنا بو كتب القراءات حيث يقولوف قراءة نافع أو قراءة ابن كثَت أو عاصم أو ابن عباس خبلؼ ما عوّ 
 .اهنعهدأو اٟتسن البصري أو أيب ابن كعب أو ٨تو ذلك ٦تا 

                                                           
الشػواىد القرآنيػة ُب كتػاب سػيبويو  عػرض وتوجيػو  جعل بعض الباحثُت يفػرد ٢تػذا الغػرض مؤلفػا خاصػا يتمثػل ُب كتػابوىذا  - 1

إذ كاف من أىم فوائد ىذا الكتاب توثيق القػراءة إٔب مػن قػرأ هبػا مػن القػراء السػبعة أو غػَتىم ، للباحث ٤تمد إبراىيم عبادة، وتوثيق
 .30، ينظر مثبل: ص من أصحاب القراءات الواردة قراءاهتم ُب الكتاب

والقػراءة الػيت ذكرىػا " تكػن فتنػتهم" ذكػرت فيهػا عػدة أوجػو وٓب يشػر إال إٔب وجػو  1/51الكتاب : رنظي. 23: اآلية، األنعاـ - 2
 : فقد قرئص بأوجو كما يلي، واحد دوف نسبة

 وابن كثَت.، ٓب تكن فتنَتهم بالتاء والنصب قراءة أيب عمر ونافع وعاصم ُب رواية أيب بكر-
 والكسائي.بالياء والنصب قراءة ٛتزة ، ػ ٓب يكن فتنَتهم
 وابن كثَت ُب رواية قنبل عن القواس.، وحفص عن عاصم عند ابن عامر، بالتاء والرفع، ػ ٓب تكن فتنُتهم

 قراءة أيب وابن مسعود واألعمش .، كاف فتنتهم ػ ما
وشػػرح ، 255. 254ص ، بػػن ٣تاىػػد، االسػػبعة ُب القػػراءات: نظػػري، ودالليػػا ذكػػر ُب كتػػب التوجيػػو، وكػػاف لكػػل قػػراءة معػػٌت إعرابيػػا

 31ص ، ٤تمػػد إبػػراىيم عبػػادة، عػػرض وتوجيػػو وتوثيػػق، الشػػواىد القرآنيػػة ُب كتػػاب سػػيبويو، و 275، 2/274، ا١تهػػدوي، ا٢تدايػػة
32 . 

 .4/477، الكتاب: نظري - 3
 .3/520، الكتاب: نظري- 4
 .26 ، 3/25، الكتاب: نظري - 5
 .4/444، الكتاب: نظري - 6
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أثناء ، اءينسب القراءة إٔب القرّ  فنجدهُب عرض القراءات ، سيبويوب يقتدِ  ٓب ومن النحاة من      
وابن يعيش ، 2وابن مالك ُب شرح التسهيل، 1حاس ُب إعراب القرآفالن كما يفعلاإلعراب والتوجيو  

وفيهم من يغفل عن ، 4وأبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد األصبهاين ُب إعرابو للقرآف، 3ُب شرح ا١تفصل
النسبة ُب كثَت من األحياف وينتهج منهج سيبويو ُب عرض القراءة دوف نسبة ومن أبرزىم ابن األنباري 

 . 5ُب البياف
 :أسباب عدـ نسبة القراءة في كتاب البياف -2 

ر عدـ نسبة القراءة إٔب من قرأ هبا للنحاة الذين ٓب يتقيدوا هبذا أف يّبّ  6حاوؿ بعض الباحثُت
 ومنهم ابن األنباري وأرجع ذلك ألسباب منها:، الضابو القرائي

 مشهورة كالقراءات الشاذة.خاصة إذا كانص القراءة غَت ، اٞتهل بالقارئ وعدـ معرفتو والتيقن منو -
 وعدـ شهرتو بُت القراء.، عدـ معرفة شيصية القارئ -
أو االحتجاج  اوإعراهب او بنسبة القراءة يعود إٔب انشغالو بالنص ػ أي القراءةػ وتوجيههامعدـ اىتم -

 مذكورة ُب مصادر النحو أو القراءات. ، هبا كقراءة قرآنية
وال ُب  ، مقنعة إال أنا ال تتناسب مع شيصية ابن األنباريوإف كانص ىذه األسباب ُب ظاىرىا 

 :أٌبو ديكن أف يُعًتض عن بعضها ٔتا يوعلي، كتابو البياف
إذ كانص القراءة من الشواذ فإنو ، أما السبب األوؿ فهو اٞتهل بالقارئ وعدـ معرفتو والتيقن منو -

ُب ، فيو القراءات ا١تتواترة والشاذة ٚتعصعصر جاء ُب  وكونو ابن األنباريبتأخر عصر عليو  يُرد  
ٍب إف ، أو اتسب ُب توجيو القراءات الشاذة البن جٍت، كالسبعة البن ٣تاىد،  مصنفات خاصة

 7ف ُب عصر متقدـ بكثَت عن ابن األنبارينِ مع البياف للةّبي الذي صُ جامصادر التفسَت القرآين ك

                                                           
 66، 61. 2/60. 1/294، النحاس، إعراب القرآف: نظر مثبلي - 1
 .132، 106، 58، 52، 1/51، بن مالك، اشرح التسهيل: نظري - 2
 .68، 2/30، 214، 1/158، بن يعيشا، شرح ا١تفصل: نظري - 3
 . 313. 261. 218. 148. 125ص ، أبو القاسم إٝتاعيل بن ٤تمد األصبهاين، إعراب القرآف: نظري - 4
البياف : نظر، يز بو ُب إعرابو ذكر القراءة دوف اإلشارة إٔب أصحاهبا٦تا ٘تيّ  أفّ ، و لكتاب البيافقجودة مّبوؾ ٤تمد ُب ٖتقي يذكر - 5

وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري، ٤تمد سآب صاّب .1/27، قسم الدراسة للمحقق جودة مّبوؾ ٤تمد، ُب غريب إعراب القرآف
 .232ص 

 .232ص ، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري ُب كتابو، مد سآب صاّبوىو رأي الدكتور ٤ت - 6
ىػػػ أي ُب مةلع القرف الرابع، وتوُب ابن األنباري كما 310بُت الةّبي وابن األنباري ما يزيد عن قرنُت فقد توُب الةّبي سنة  - 7

 .4/192ىػػ ُب نايات القرف السادس، ينظر: وفيات األعياف، ابن خلكاف، 577قّدمنا سنة 
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 ٍب يقـو بتوجيهها، كاف ينسب القراءة ١تن قرأ هباومع ذلك  ، 1إذ يعد أوؿ تفسَت فسر القرآف بأكملو
 اليت ىذه ا١تصادر االستفادة منفكاف على ابن األنباري ، 2وينسبها وىو منهج عرؼ بو ُب تفسَته

يرتبو بالنص القرآين  "البياف ُب غريب إعراب القرآف" وكتاب  خاصة وأفّ ، القراءة إٔب أصحاهبا صنسب
 وي للقرآف إذا أخذنا أف اإلعراب يعٍت البياف.مباشرة فهو نوع من التفسَت اللغ

إذا علمنا أف علماء ، ديكن أف يقاؿ فهذا ال، أما عدـ معرفة القارئ وعدـ شهرتو بُت القراء -
 بعوا دقائق ُب علم األصواتفقد تتّ ، صغَتة وكبَتة فيما يتعلق بالقراءة القرآنية عوا كلّ القراءات قد تتبّ 

ونسبوا  ، و٨توية كثَتة كالرفع والنصب واٞترّ  ومظاىر إعرابية، إلمالة واالختبلساكالتسهيل واإلبداؿ و 
أٝتاء رجا٢تا وحفظوىا كما ٖتفظ فحصروا  قراءة كلّ ب 3ا٠تاصة سانيداألعوا وجو ١تن قرأ بو وتتبّ  كلَ 

رت خاصة إذا علمنا أف مصادر الًتاجم قد ذك، وما ىذا على ابن األنباري ببعيد، السورة من القرآف
وإذا علمنا أنو ُب النحو ينسب كل ، 4وقد فاقص مؤلفاتو ا١تائة، عنو أنو صاحب علم وٖتقيق ُب النحو

وقوؿ ، قوؿ ا١تّبدو  وقوؿ الفراء، فيذكر قوؿ األخفش، وبسند متصل، رأي لصاحبو بتحقيق فائق
 .5السَتاُب كما فعل ُب اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ

ىذا ليس  :اء بقولناعدـ معرفة القارئ وعدـ شهرتو بُت القرّ  على أيضا كما ديكن أف يعًتض     
خبَت ٔتعرفة سَت  ع لفن الًتاجمُت ٕب من خبلؿ مؤلفاتو أنو متتبّ على ابن األنباري وقد تبَ  اً عسَت 

قوا بالنحو فقد ذكر أٝتاء تعلّ ، "نزىة األلباء ُب طبقات األدباء"، على ذلك كتابو القيم نادلّ ، األعبلـ
 "شيزوف"و، "ابن شيةي :6أمثاؿ كما أّف شهرهتم ٓب تكن بالقدر العإب عند النحاة،  القرّاء وىم من

ع ومع ذلك تتبّ ، وٓب تعرؼ ٢تم أقواؿ ٨توية خاصة، شهورةا١تفهذه ٚتلة من األٝتاء غَت  "وابن بابشاذ"
النحاة ألف أٝتاءىم اء أيسر وأسهل بكثَت من فأٝتاء القرّ  ،لنانقلو ٍبّ أٝتاءىم وعرؼ شيئا من سَتهتم 

 .اتتذكر أٝتاؤىم كلما ذكرت اآلية ُب التفسَت أو النحو أو القراء، متعلقة بالقرآف الكرًن

                                                           
 .40ص ، ح ا٠تالديصبلح عبد الفتا ، تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين: نظري - 1
امع ، وجػ2/107ابػن اٞتػزري، ، وغايػة النهايػة ُب طبقػات القػراء، 1/154، ٤تمػد حسػُت الػذىي، التفسػَت وا١تفسػروف: نظري - 2

 19/131.  84. 18/67. 6/268، لةّبي، االبياف
وقد  . اظ القراءات بسند متصل من ا١تعلم إٔب النيوجييزوف حفّ ، الزاؿ علماء القراءات يهتموف بالسند إٔب يـو الناس ىذا - 3

 .1/99، ينظر: النشر، ُب القراءات العشر لقراء ا١تذكورين ُب كتابو النشراسانيد أابن اٞتزري  بُّت 
 2/10، بن قاضي شهبة، اطبقات الشافعية: نظري - 4
 . 581، 2/426 ، 310، 212، 151، 126، 1/82، ابن األنباري، ُب مسائل ا٠تبلؼ اإلنصاؼ: نظري- 5
 .312،  307ينظر: نزىة األلباء، ابن األنباري، ص  - 6
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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:

وكثَت من اآليات اليت استشكل إعراهبا ٖتدث ،  غريب إعراب لقرآفأف كتاب البياف ىو كتاب ُب -
ُب  "وقد بينا ذلك مستوَب ُب كتاب اإلنصاؼ عنها ُب كتاب اإلنصاؼ فكاف حييل إليها بقولو:

 .2ينسب القراءة إٔب صاحبها وجدتوإٔب اإلنصاؼ  وعند عودٌب 1مسائل ا٠تبلؼ"
و على ذلك ُب مقدمة وقد نبّ ، ُب كتاب البياف أساسياً  اأنو جعل من االختصار والتلييص منهج -

توخيا ، على غاية من البياف، صص ُب ىذا ا١تيتصر غريب إعراب القرآف"فقد ٠تّ  الكتاب فقاؿ:
فتكوف ، ذكرىا ونسبها ُب كتبو األخرى كاإلنصاؼ اليتخاصة ، فهو يشَت إشارة إٔب القراءة 3للتفهم"

التلييص  قواعد تماشى معي الىذا و ، من التةويل وإعادة ا١تذكورإعادة نسبتها بأٝتاء رجا٢تا ضرب 
 .ُب ا١تيتصرات وطرؽ تدوينها عند القدامى االختصار كما ىو معروؼوفن 
وىي اليت تعتمد ُب تفسَت اآلية ، أف ابن األنباري ينتمي إٔب ا١تدرسة العقلية ُب توجيو القراءات -

ومعروؼ عن أصحاب ىذا ، يل العقلي والقياس ا١تنةقيالدل مقتضى القرآنية دالليا أو ٨تويا على
واالبتعاد عن منهج تتبع األسانيد ، ا١تنهج ُب التعامل مع النص القرآين ٖتكيم العقل والقاعدة القياسية

اليت تعتٍت بتفسَت النص القرآين على ما ورد  فهي، 4فذاؾ منهج ا١تدرسة األثرية، ؿاوذكر أٝتاء الرج
حيث  ، بسند متعدد ومن أمهها القراءات القرآنية ا١تنسوبة إٔب أصحاهبا  بأسانيد ٥تتلفة فيو من أثار

الكشف والبياف عن تفسَت منها كتاب  مثلتو كتب كثَتة با١تأثورالتفسَت ف كاف لكل منهج مؤلفاتو
تفسَت ا١تأثور ال ُبلدر ا١تنثور او ، يمعآب التنزيل ألىب ٤تمد اٟتسُت البغو و ، يالقرآف ألىب إسحاؽ الثعل

فاتيح م فعلى نجها ُكتبؤلفات التفسَت العقلي أو التفسَت بالرأي م أماّ ، يٞتبلؿ الدين السيوط
 ا١تنهج ىو وىذا، عبد ا حافظ الدين النسفيل، مدارؾ التنزيل وحقائق التأويلو  الرازيالغيب للفير 

كتابو من حيث توجيو القراءات وإعراب والتزمو ُب ترتيب مادة  ، الذي اختاره ابن األنباري ُب البياف
 اآليات.

                                                           
، 241، 227. 1/75ابػػن األنبػػاري. ، البيػػاف ُب غريػػب إعػػراب القػػرآف: ُب، اإلنصػػاؼنظػػر عبارتػػو ُب اإلحالػػة علػػى كتػػاب ي - 1

249 .2/169.173. 
 493، 456، 427، 2/379. 296، 236، 235، 205، 1/159، اإلنصػػػػػػاؼ ُب مسػػػػػػائل ا٠تػػػػػػبلؼ: نظػػػػػػر مػػػػػػثبلي - 2

536 ،548 ،584 ،607 ،612 . 
 .1/28ابن األنباري، ، البياف: نظري - 3
٤تمػػد ، التفسػػَت وا١تفسػػروف: زت بػػو مدرسػػة التفسػػَت بػػالرأي ومدرسػػة التفسػػَت بػػاألثر عنػػد مفسػػري القػػرآف الكػػرًن ُبنظػػر مػػا ٘تيّػػي- 4

 183. 1/112حسُت الذىي.
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 :طريقتو في التعبير عن القراءة عند عرضها -3
أوفيو  ، صئر أو قُ ، فيقوؿ قُرئ، بصيغة ا١تبٍت للمجهوؿ غالبا طريقتو ُب التعبَت عن القراءة تتميز     

، الواردة فيها يةاإلعرابهها على معٌت اٟتركات ٍب يوجّ ، يأٌب بأوجو القراءة دوف نسبة أو 1كذا قراءة
جيوز نصبو على ، مبتدأ وخّب، 2﴾ اْلَحْمُد لِلَّوِ ﴿  وىي: من القرآف أوؿ آية وإعرابومن ىذا النوع 

وقيل األصل ُب البلـ الفتح ، "(بسم ا)" كما كسرت الباء ُب،  () :ا١تصدر وكسرت البلـ ُب
وقراءة من قرأ ، وإمنا كسرت مع ا١تظهر للفرؽ بينها وبُت الـ التوكيد، بدليل أنا تفتح مع ا١تضمر

فكسرت ا١تيم إتباعا ( ِمْنِت ، ُمْنِت ): إتباعا لكسرة البلـ من ا كقو٢تم ُب( اٟتمدِ ) من، بكسر الداؿ
ضمة بضم التاء اتباعا ل( ُمْنُت ) وقراءة من قرأ بضم البلـ إتباعا لضمة الداؿ كقو٢تم:، لكسرة التاء

  . 3ا١تيم"
 ا ا دوف نسبة ١تن قرأ هبيشرع ُب التوجيو واإلعراب معتمدا القراءة نص   ُب ىذا النص بلحظون     

إٔب بعض القراء السبعة كأيب  5و فقد وردت إشارات قليلةومع ىذا كلّ ، 4ومثل ىذا كثَت ُب البياف
القراءات الشاذة كقراءة اٟتسن أو بعض ، 9ونافع، 8وابن كثَت، 7وابن عامر، 6عمرو ابن العبلء

 .10البصري
 الحظص أنو عند نقد القراءة واٟتكم عليها يذكر القارئ وذلك كتوجيهو لقراءة ابن كثَت كما     

 فيكوف موضع، 12فقد قرأ ابن كثَت أأف يؤتى على االستفهاـ، 11﴾ َأْف يُػْؤَتى َأَحٌد ِمْثَل َما ُأوتِيُتمْ ﴿
 .ىذا الوجو أوجو من الوجو األوؿأّف  يبُتّ توجيو الوبعد ، والنصبوجهاف: الرفع ( أف يؤتى )

                                                           
 .120. 104. 103، 69. 60. 59،  56، 1/54، البياف: نظر مثبلي - 1
 1: اآلية، الفاٖتة - 2
 .35. 1/34ابن األنباري، ، البياف: نظري - 3
 .119. 117. 116، 55، 53، 45، 1/35ابن األنباري، ، البياف: نظري - 4
 .233ص ، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 5
 .533. 451. 2/133. 224، 166، 83، 1/35ابن األنباري، ، البياف: نظري - 6
 .415، 348، 1/343ابن األنباري، ، البياف: نظري - 7
 . 1/208ابن األنباري، ، البياف: نظري - 8
 .2/401. 1/352ابن األنباري، ، البياف: نظري - 9

 .2/160. 206. 1/193، البياف: نظري - 10
 .73: اآلية، آؿ عمراف - 11
. 3/212أبػػػػو حيػػػػاف ، .والبحػػػػر اػػػػيو1/374الز٥تشػػػػري، والكشػػػػاؼ، 2/240 .1/366، ابػػػػن اٞتػػػػزري، النشػػػػر: نظػػػػري - 12

 .3/55، أبو علي الفارسي، واٟتجة
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فعل مع  مثل ما، من أجل إبراز األوجو اٞتائزة وا١تمنوعة ُب القياس غالبا أف ذكر القارئ يأٌب بو كما
األنباري:"  ابن فقاؿ، 2فقد قرأ ابن عامر برفع كل  1﴾ وَُكًّلِّ َوَعَد اللَُّو اْلُحْسَنى﴿ ، قراءة ابن عامر

فأما قراءة ابن عامر بالرفع " وكٌل وعد ا اٟتسٌت" بالرفع فإمنا قواىا أنو قد انضم إٔب حذؼ ا٢تاء 
وجيوز أف يقوى ، فقوي الرفع، ضم الكاؼ ُب "كل" فاجتمع فيو سبباف اٟتذؼ وطلب ا١تشاكلة

  3".ويضعف بسبب واحد، الشيء بسببُت
طبعص إعرابو  ةوىي ميز ، يتعلق بعرض القراءة دوف ذكر القارئهذه طريقة ابن األنباري فيما ف     

 ومعريب القرآف الكرًن.، وخالف هبذه الةريقة القراء وكثَت من النحاة العرب، للقرآف الكرًن
 اإلسهاب في عرض اآلراء النحوية واألوجو اإلعرابية:  -ثانيا

اإلعرابية ا١تتعلقة بالقراءات القرآنية   ل كتاب البياف ُب غريب إعراب القرآف موسوعة للوجوهمثَ      
اٞتائز وا١تمنوع منها وحىت الضعيفة ٍب يقـو بتيرجيها على ، فكاف يذكر الوجوه اإلعرابية ا١تتعلقة باآلية

٦تا جيعل القارئ للبياف ، واختبلؼ القراءات القرآنية ا١تتعددة، وا١تقاييس العقلية وفق القوانُت النحوية
فما من وجو يذكره إال ويبُت ، خبَت بعلل أوجو اإلعراب، مدقق للمذاىب النحوية يشعر أنو أماـ عآب

ة وما من وجو يضعفو إال ويذكر علّ ، الكبلـ العريب أو جهة صحتو ُب العربية مستدال لو بالقرآف
ر األوجو نبلحظ كيف حيرّ ل، ُب إعرابو التةبيقية بعض األمثلة والشواىد العملية عندضعفو ونقف ىنا 

 عرابية للقراءات القرآنية وذلك من خبلؿ عرض النماذج اآلتية:اإل
ُلو الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَف َوَما َكَفَر ﴿: ويتمثل ُب قولو تعأب:النموذج األوؿ-أ  َواتػَّبَػُعوا َما تَػتػْ

َوَما أُْنِزَؿ َعَلى اْلَمَلَكْيِن بَِباِبَل َىاُروَت ُسَلْيَماُف َوَلِكنَّ الشََّياِطيَن َكَفُروا يُػَعلُّْموَف النَّاَس السّْْحَر 
َنٌة َفًَّل َتْكُفْر فَػَيتَػَعلَُّموفَ   . 4﴾  َوَماُروَت َوَما يُػَعلَّْماِف ِمْن َأَحٍد َحتَّى يَػُقواَل ِإنََّما َنْحُن ِفتػْ

 ويعاٞتها، بقراءهتا نقل األوجو اإلعرابية ا١تتعلقةيو ، ةااآلية ٖتليبل ٨تويا مبسّ  ىذه لل ابن األنباريحي
فقد كثرت األقواؿ  ، بأسلوب ُب منتهى الروعة من حيث الدقة واالختصار دوف أي إخبلؿ با١تعٌت

من أجل  الفصل ُب إعراهبا ٍبّ  السابقة  ُب توجيو اآلية ومعريب القرآف الكرًن 5عند ا١تفسرين، النحوية

                                                           
 .10: اآلية، اٟتديد - 1
 .2/384، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 2
 .1/348، البياف: نظري - 3
 . 102: اآلية، البقرة - 4
 الكشػاؼ، 1/522، أبػو حيػاف، . والبحػر اػيو1/185بػن عةيػة، اواػرر الػوجيز، 2/405، الةّبي، جامع البياف: نظري - 5

 .1/337، اآللوسي، وروح ا١تعاين، 1/172، الز٥تشري
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ابن األنباري ذكر  ولكنّ ، وجهة معينة 1إعرابووكل ذىب ُب ، ل من اإلعرابماٞتفردات و بياف ٤تّل ا١ت
 فقاؿ:، بةريقة دقيقة تعتمد اٟتساب ٚتيع األوجو ا١تتعلقة با١تفردات واٞتمل واألفعاؿ واٟتروؼ

 فيو أربعة أوجو:، "يُػَعلُِّموَف الَناَس السِّْحرَ "
 أي كفروا معلمُت.، األوؿ: أف يكوف ُب موضع نصب على اٟتاؿ من ا١تضمر ُب كفروا

 الثاين: أف يكوف حاال من الشياطُت.
 والثالث: أف يكوف بدال من كفروا ألف تعليم السحر كفر ُب ا١تعٌت.

 .2والرابع: أف يكوف خّبا ثانيا للكّن ُب قراءة من قرأ بتشديد النوف"
أُْنزَِؿ َعَلى َوَما كما يذكر األوجو اإلعرابية ا١تتعلقة باٞتزء الذي يأٌب بعد اٞتملة ا١تذكورة سابقا فيقوؿ:" 

 " فيو أربعة أوجو:اْلَمَلَكُْتِ 
 ُب موضع نصب بالعةف على السحر.، ٔتعٌت الذي( ما) األوؿ: أف تكوف

ُلو الَشَياِطُتُ ﴿  ُب قولو تعأب:( ما) الثاين:أف يكوف ُب موضع نصب بالعةف على   ﴾ َواتَػبَػُعوا َما تَػتػْ
 . ( ُسَلْيَمافَ ُمْلِك ) الثالث: أف يكوف ُب موضع جر بالعةف على

َوَما  ﴿ وىو عةف على قولو تعأب: ، أي ٓب ينزؿ على ا١تلكُت، أف تكوف " ما"  حرؼ نفي: والرابع
 فكاف غَته أؤب.، وىذا الوجو ضعيف جدا ألنو خبلؼ الظاىر وا١تعٌت ﴾َكَفَر ُسَلْيَماُف 

 يقوؿ ابن األنباري: " فيو أربعة أوجو: ﴾فَػَيتَػَعلَُّموفَ ﴿ قولو تعأب: 
 . ( يُعلِّمافِ ) أف يكوف معةوفا على، أحدىا
 وتقديره يأتوف فيتعلموف.، أف يكوف معةوفا على فعل مقدر والثاين:

 أي يعلمونم فيتعلموف. (  يُػَعلُّْموَف النَّاسَ ) والثالث: أف يكوف معةوفا على
 ينبغي أف يكوف منصوبا.ألنو كاف ( َفًَّل َتْكُفرْ ) جيوز أف يكوف جوابا لقولو: وال، 3وٓب جيزه الزجاج

                                                           
"ىػػػذه آيػػػة  :كػػػل الوجػػػوه حػػػىت قػػػاؿ النحػػػاس  القػػػرآين ولكػػػن ٓب تػػػذكر كتػػػب اإلعػػػراب، اهػػػكثػػػرت أعاريػػػب اآليػػػة وتعػػػددت وجوى  - 1

فقػػد ذكػػر بعضػػا منهػػا ُب إعرابػػو ، مػػن ا١تعػػاين ُب الكتػػاب الػػذي قبػػل ىػػذا" يقصػػد كتابػػو معػػاين القػػرآفينا مػػا فيهػػا وقػػد تقّصػػ، مشػػكلة
حيػث اسػتةاع أف يػذكر األوجػو اتملػة ُب اآليػة  ؛وىنا تكمن براعة ابن األنباري ُب إعرابػو ،وٓب يذكر ٚتيع ما يتعلق هبا ،باختصار

، 1/185، الزجاج، وإعرابو معاين القرآف، و 1/202، إعراب النحاس: رنظ، يحوؿ مبلحظة الفروؽ ُب إعراب اآلية .بدقة وإجياز
 .1/149، ٤تي الدين الدرويش ،وإعراب القرآف وبيانو

 .1/114، البياف: نظري - 2
ِإف قولػػو : قػػاؿ بعضػهم: )فػػبل تكفػر( وقػػد قػاؿ أصػػحاب النحػو ُب ىػػذا قػولُت: "لػػيس )يَػتَػَعَلُمػوَف( ّتػػواب لقولػو: يقػوؿ الزجػاج - 3

)فَػَيتَػَعَلُموَف( : وقيل، على أف التعلم من ا١تلكُت خاصة اىاىنقولو منهما دليل  ألفّ ، خةأ يتعلموف عةف على قولو )يُعلِّموَف( وىذا
 =قػوؿوىػذا ، فػبل تػتعلم وال تعمػل بالسػحر فيػأبوف فيتعلمػوف: إمنػا ٨تػن فتنػة فػبل تكفػر: ا١تعػٌت، عةف علػى مػا يوجبػو معػٌت الكػبلـ
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فهو ُب إعرابو لآلية توقف عند كل وجو ٤تتمل  .1والرابع: أف يكوف مستأنفا وىو أْوَجُو اأَلْوُجِو"
 وهبذا كثرت األوجو اإلعرابية.، مشَتا إٔب من قاؿ بو، لئلعراب فذكره بوجو من الدقة

يقوؿ ابن األنباري ُب  2﴾ِفيُكْم َرُسواًل َكَما َأْرَسْلَنا ﴿ : ويتمثل ُب قولو تعأب :النموذج الثاني-ب 
 وفيما يتعلق بو ثبلثة أوجو: ُب "كما" الكاؼ" توجيهها:
أل٘تم نعميت عليكم ُب ٖتويل القبلة   :أي 3﴾ َوأِلُِتمَّ نِْعَمِتي َعَلْيُكمْ ﴿: أف تكوف متعلقة بقولو أحدىا:

 كما أرسلنا فيكم رسوال منكم.
أي اذكروين كما أرسلنا فيكم رسوال  4﴾ فَاذُْكُروِني َأذُْكرُْكمْ ﴿ تعأب:والثاين: أف تكوف متعلقة بقولو 

 منكم.
 ديتنعُ  وال، ألف قبلو يهتدوف، اىتداء كما أرسلنا، والثالث: أف تكوف وصفا ١تصدر ٤تذوؼ وتقديره

إ٘تاما  ، فيكوف التقدير ىذا التقدير ُب الوجهُت األولُت فيكوف فيهما وصفا ١تصدر "ألًب واذكروين"
 5."كما أرسلنا وذكرا كما أرسلنا

  لكتاب البيافرصد بعض النتائج اليت سجلتها أثناء قراءٌب  ديكنٍت لكل من النموذجُت يوبعد سرد 
 عرابية للقراءات القرآنية وىي كما يلي: إوجو أمن  هيذكر  وتتبعي ١تا

 .6ما ذكره النحاة ُب إعراهبم لآلية وفق ما يتماشى مع قواعد ا١تذىب البصري غالباح أنو يرجّ  -
أْوَجُو وذلك من خبلؿ عبارة " ، ٍب حيكم على بعضها بالقوة، أنو يذكر ٚتيع األوجو ابتداء -

فهو يكررىا دائما ليدؿ هبا على تقدًن أحد   7"أوجو الوجهين"أو ، "لىؿ أوْ الوجو األوّ " " أواأَلْوُجوِ 
 . األوجو اإلعرابية

يذكر األوجو ا١تيتلف ُب إعراهبا بُت البصريُت والكوفيُت أو حىت عند البصريُت أنفسهم وذلك  وأن-
 والزجاج ،وسيبويو ،ا٠تليلك،  ٍب ذكر من قاؿ ومن ٓب يقل بو من النحاة، بذكر الوجو النحوي

                                                                                                                                                                                     

: نظػريواألجود ُب ىذا أف يكوف عةفاً على يعلماف فيتعلموف واستغٌت عن ذكر يعلماف ٔتا ُب الكبلـ من الدليل عليػو."  حسن.=
 .    1/185، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو

 .114، 1/113، ابن األنباري، البياف: نظري - 1
 .151: اآلية، البقرة - 2
 .150: اآلية، البقرة - 3
 .152: اآلية، البقرة - 4
 .1/129، البياف - 5
 .2/534، اإلنصاؼ، و 104، 1/101، البياف: نظري - 6
 242، .1/237، البياف: نظري - 7
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ويبُت سبب التأييد وىو القياس غالبا أو الرفض ، أبو علي الفارسيو  ،ا١تّبدو  ،والكسائي ،األخفشو 
 . 1لفساد ا١تعٌت أو تعارضو مع ظاىر النص أو عدـ ٘تاشيو مع القياس

وذلك مبلحظ ُب ٗتريج أوجو  ،يزت عبارتو ُب ذكر األوجو اإلعرابية باالختصار وعدـ التعقيد٘تّ  -
 .2ملك يـو الدين بالفاٖتة

أحاؿ إٔب كتابو اإلنصاؼ ، ألوجو اإلعرابية ُب اآلية  ٔتسألة من مسائل ا٠تبلؼ النحويإذا تعلقص ا-
ألنو ناقش ، وىذا مبلحظ ُب مواضع عديدة من كتاب البياف، دوف تفصيل ُب ذكر األدلة ومنا قشتها

نا ذلك مستوَب ُب كتابنا وقد بيّ " :فيقوؿح بذلك صرّ يلة و بصورة مفصّ  كتاب اإلنصاؼذلك ُب  
فيكوف كتاب البياف ٥تصص لذكر األوجو دوف إطالة ُب  3ا١توسـو باإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼ"

 . ٖتليلها
عنده  والًتتيب غَت مقصود بو التقدًن، الظاىر عند ترتيبو لؤلوجو باألوؿ والثاين والثالث والرابع... -

خيتار األوؿ كما فعل ُب إعراب فأحيانا ، وإمنا قصد بو عّد األوجو وحصرىا، وال عند غَته من النحاة
أحينا حيكم و  5﴾ َجْهَرةً ُموَسى َلْن نُػْؤِمَن َلَك َحتَّى نَػَرى اللََّو  َوِإْذ قُػْلُتْم يَا﴿  من قولو تعأب: 4جهرة

كما فعل ُب مواضع متعددة ،  على الوجو ا١تتأخر ُب ترتيبو بأنو أوجو الوجهُت وأنو ا١تقدـ وا١تيتار عنده
 7﴾َتْكُفُروَف بِاللَِّو وَُكْنُتْم َأْمَواتًا فََأْحَياُكمْ  َكْيفَ ﴿عند قولو تعأب: ، 6بياف اٝتية كيف ما أورده ُب منها

، آخر علىيعٍت عنده تقدًن وجو  الكما  عٍت الرتبةيوالتعبَت باألوؿ والثاين ال وعليو فًتتيبو لؤلوجو 
 .ُب الرتبة وإمنا جاء بو من قبيل اٟتصر ال التفضيل واألمهية

 
 
 
 
 

                                                           
 .261، 223 ، 2/216. و263، 71، 1/46، البياف: نظر مثبلي - 1
 .1/35ينظر: البياف،  - 2
 .169. 2/141. 37، 1/36، البياف: نظري - 3
 .1/73، البياف: نظري - 4
 . 55: اآلية، البقرة - 5
 .68 /1، البياف: نظري -6
 . 28: اآلية، البقرة - 7
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 :اإلعرابالتوجيو و المفسرين في  بآراءاالعتماد على المعنى واالستعانة  -ثالثا
   :اإلعراب فقوِ و  حولنّ ا لعلمِ  لقرآفا رسّْ فَ مُ  حاجةُ  -1

الغاية األساسية من  فَ إإذ ، يعد البحث عن ا١تعٌت غاية منشودة عند معريب القرآف الكرًن     
ولذلك ما انفكص كتب ، لنص القرآينا وا١تراد من ا١تعٌت الصحيحإٔب  تتمثل ُب الوصوؿاإلعراب 

وىم إذ يفعلوف ذلك يعتقدوف أف ، األعاريب اتملة لآلية القرآنية ذكرُ تالتفسَت القرآين منذ نشأهتا 
 اإلعراب جزء من تفسَت اآلية وبياف معناىا ألف التفسَت واإلعراب ٔتعٌت واحد.

 اإلبانة عن ا١تعاين باأللفاظٌت اإلعراب ىو البياف أو لقد دلص مصادر اللغة العربية على أف مع     
ْعرَاب ِإمَنَا يْدخل ُب اْلَكبَلـ لئلبانة َعن اْلمَعاين " اؽ:قاؿ ابن الورّ  1عند اشتباه الًتاكيب النحوية  2"َواإْلِ

وجدنا علماء القرآف يذكروف التفسَت ٔتعٌت بياف معاين اآليات  أيضا وإذا عدنا إٔب ا١تصادر القرآنية
، يكوف إال ٔتعرفة اللغة واللساف الذي نزؿ بو القرآف وىذا ال 3القرآنية والكشف عن أحكامها وغاياهتا

ِبيِِّو ٤ُتََمٍد َصَلى الَلُو التَػْفِسَُت ِعْلٌم يُػْعَرُؼ ِبِو فَػْهُم ِكَتاِب الَلِو اْلُمنَػَزِؿ َعَلى نَ قاؿ الزركشي ُب الّبىاف:" 
لَنْحِو َوالَتْصرِيِف َعَلْيِو َوَسَلَم َوبَػَياُف َمَعانِيِو َواْسِتْيرَاُج َأْحَكاِمِو َوِحَكِمِو َواْسِتْمَداُد َذِلَك ِمْن ِعْلِم الل َغِة َوا

ربو بُت علـو اللساف العريب نرى أنو ، ومن خبلؿ تعريف الزركشي ا١تتقدـ للتفسَت، 4"َوِعْلِم اْلبَػَيافِ 
 لعبلقتهما الوطيدة منذ نشأة علم التفسَت.، وبُت تفسَت القرآف الكرًن، ومن أبرزىا وأجلها علم النحو

كاف ا١تفسروف  للقرآف الكرًن يذكروف أقواؿ   بُت العربية والتفسَت ونظرا ٢تذه العبلقة ا١تتماسكة     
  ويستشهدوف هبا إٔب حدّ ، و ىذه اللغة الكردية ُب تفاسَتىمالنحاة وما ذىب إليو أئمة العربية ُب فق

والتفاسَت مشحونة بالروايات عن سيبوبو واألخفش " كبَت من أجل بياف ا١تعٌت قاؿ الز٥تشري:
ُب مآخذ النصوص بأقاويلهم  واالستظهاروالكسائي والفراء وغَتىم من النحويُت البصريُت والكوفيُت 

وىكذا كانص العبلقة بُت التفسَت والنحو وطيدة جدا ، 5"والتشبث بأىداب فسرىم وتأويلهم
إذ ، ىدفها بياف ا١تعٌت ا١تراد من اآليات القرآنية على وفق علم اللساف العريب، متماسكة ال انفصاـ ٢تا

والصحب الكراـ وصدؽ ربنا   ن الرسوؿقرأه العرب األوائل م ةريقتووب، ىو اللساف الذي نزؿ بو

                                                           
  .2/833، أبو حياف، ارتشاؼ الضرب، و 1/36، ابن جٍت، ا٠تصائص: نظري - 1
 . 142 ص، ابن الوراؽ، علل النحو - 2
 .24ص ، صبلح عبد الفتاح ا٠تالدي، تعريف الدارسُت ٔتناىج ا١تفسرين: نظري - 3
 .2/173، الزركشي، الّبىاف ُب علـو القرآف: نظري - 4
 .18ص ، الز٥تشري، ا١تفصل ُب صنعة اإلعراب: نظري  - 5
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َعَلى قَػْلِبَك لَِتُكوَف ِمَن اْلُمْنِذرِيَن  نَػَزَؿ ِبِو الرُّوُح اأْلَِميُن َوِإنَُّو لَتَػْنزِيُل َربّْ اْلَعاَلِميَن ﴿ إذ يقوؿ:
 1﴾ بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 

 :للقرآف لتفسيره ومعناه حاجة المعرب -2
القرآين ال يفهم إال بقرائن موجودة ُب نظمو وتركيبو كالتقدًن والتأخَت واٟتذؼ ١تا كاف النص      

وعن الًتكيب اللغوي لآلية كالناسخ وا١تنسوخ وأسباب النزوؿ  وأخرى خارجة عن النظم، 2والذكر
بات من البلـز ألي ، وغَتىا من ا١تباحث اليت ال وجود ٢تا إال عند ا١تفسرين، ومناسبة اآليات لبعضها

إٔب ا١تعٌت النحوي  من خبللوعرب آليات الكتاب العزيز أف يبحث عن ا١تعٌت الدالٕب لآلية ليصل مُ 
كاف أكثر ا١تهتمُت بالتوجيو اإلعرايب لآليات القرآنية يستعينوف بآراء ا١تفسرين ُب و٢تذا  ، الصحيح

اب بأقواؿ ا١تفسرين فقد استعاف سيبويو ُب الكت، آليات القرآف الكرًن 3إعراهبم وتوجيهاهتم النحوية
وابن السراج ُب كتابو األصوؿ ُب ، 5وكذلك فعل ا١تّبد ُب ا١تقتضب، 4وتوجيهها اآلياتعند إعراب 

ليكوف منهجو ُب  األعاريبغٍت اللبيب عن كتب مويأٌب بعد ىؤالء ابن ىشاـ ُب كتابو ، 6النحو
وابن ، وفير الدين الرازي، والواحدي، فقد نقل عن الةّبي، اإلعراب قائما على أقواؿ ا١تفسرين

 .7وأبو حياف، الز٥تشريو  عةية
كتب التوجيو النحوي للقراءات القرآنية وذلك ككتاب و إٔب كتب اإلعراب القرآين  عودٌبعند ف     

وجدهتا تدعم اإلعراب والتوجيو النحوي ، أو كتاب إعراب القرآف للنحاس 8اٟتجة أليب علي الفارسي
و ذلك ٦تا يذكر ٨ت أو، من حيث اٟتديث عن معناىا أو سبب نزو٢تا ُب اآليةرائهم آبأقواؿ ا١تفسرين و 
 .ُب التفسَت عادة

كاف   فقد، دراسيت بدعا ُب التوجيو النحوي كتاب البياف البن األنباري الذي ىو ٤تلّ يكن   وٓب     
هبا من أجل الوصوؿ إٔب ا١تعٌت  مستعيناً ، وآراءىم يدعم رأيو ُب التوجيو اإلعرايب بأقواؿ ا١تفسرين

                                                           
 .194، 193، 192: اآليات، الشعراء - 1
 .2/33، حيي العلوي، الببلغة وحقائق اإلعجاز إلسراروالةراز ، 100،  76ص ، دالئل اإلعجاز اٞترجاين: نظري  - 2
 أبو علي الفارسي حياتو ومكانتو بُت أئمة التفسَت والعربيػة، و 2/1179، رفيدهإبراىيم عبد ا ، النحو وكتب التفسَت: نظري - 3

 .194ص ، عبد الفتاح إٝتاعيل شلي
 .242، 3/138 .2/154، الكتاب سيبويو: نظري - 4
 .199، 185، 125، 4/119. 2/37، ١تّبد، اا١تقتضب: نظري - 5
  .1/401، بن السراج، ااألصوؿ ُب النحو: نظري -6
 . 853ص ، ابن ىشاـ، ومغٍت اللبيب، 1207، 2/1200، إبراىيم عبد ا رفيده، النحو وكتب التفسَت: نظري - 7
 .84ص ، سحر سويلم راضي، يب علي الفارسيأ عند التوجيو النحوي والصرُب للقراءات القرآنية: نظري - 8
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تتماشى مع ا١تعٌت العاـ  اليت قد ال 1واالحًتاز ٦تا ال جيوز من تقديرات وأعاريب، النحوي الصائب
قد عمد ابن األنباري ُب البياف إٔب تعليق الوجو النحوي الذي يراه مناسبا لآلية ف، لآلية الكردية

وىو ُب ذلك بُت مسًتسل وبُت موجز وىو ، التفسَتب كما ورد ُب كتُ ،  إيضاح ١تعناه بتفسَت أو
 عامة 2االعتماد على ا١تعٌت ٝتة بارزة عند ابن األنباري ُب دراستو النحوية والذي يبدوا ٕب أفَ  ،الغالب

أو ترجيح رأي ، حيث اعتمد على ا١تعٌت من حيث اختياره لؤلوجو اإلعرابية، وُب كتاب البياف خاصة
ف أو يرد أراء ٨توية أو وُب كثَت من األحياف يضعِّ ، 4قراءة على أخرى أو تفضيل، ٨3توي على آخر

  . 5وأقواؿ ا١تفسرين إعرابية ١تيالفتها للمعٌت
 :والتفسير في اعتماده على المعنى التطبيقات اإلعرابية  -3

عرض أاعتماد ابن األنباري على ا١تعٌت والتفسَت أثناء توجيو القراءات وإعراهبا ُب البياف حىت نؤكد      
  :أٌبوىي كما ي اليت استعاف فيها ببياف ا١تعٌت والتفسَتو  التةبيقية نماذجالبعضا من 

َوَما َيْخَدُعوَف ِإالَّ  ُيَخاِدُعوَف اللََّو َوالَِّذيَن آَمُنوا﴿  ويتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب: األوؿ: النموذج -أ
يتعرض ابن األنباري ٢تذه اآلية الكردية حُت إعراهبا فيذكر ما ورد من  6﴾أَنْػُفَسُهْم َوَما َيْشُعُروفَ 

أراد بو ازدواج الكبلـ  7فيقوؿ: " فمن قرأ خيادعوف باأللف، قراءات تتعلق بلفظ خيدعوف أو خيادعوف
 ﴾ُيَخاِدُعوفَ  وما﴿ ألنو نفى بقولو:، ق لفظ ا١تنفي لفظ ا١تثبصليةاب، ألف قبلو خيادعوف ا، وا١تةابقة

وإف كاف اٟتق ، ومعٌت خيادعوف ا أي يفعلوف فعل ا١تيادع ﴾ ُيَخاِدُعوَف اللَّوَ  ﴿ ما أثبص ٢تم بقولو:
فحذؼ   وقيل خيادعوف ا أي خيادعوف ني ا، خيفى عليو شيء ُب األرض وال ُب السماء تعأب ال

أي حب  8﴾َوُأْشرِبُوا ِفي قُػُلوِبِهُم اْلِعْجلَ ﴿ كقولو تعأب: ،  ا١تضاؼ وأقيم ا١تضاؼ إليو مقامو

                                                           
 .234ص ، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 1
 .162ص ، مرائيافاضل صاّب الس، ابن األنباري ودراساتو النحوية: نظري - 2
 .2/201، البياف: مثبل نظري - 3
 .104، 1/106، البياف: نظر مثبلي - 4
 . 2/221، البياف: نظر مثبلي - 5
 .9: اآلية، البقرة - 6
 .2/207ابن اٞتزري، ، النشر: نظري ."عوفدَ خيْ "وقرأ الباقوف بغَت ألف  "خيادعوف"، وأبو عمرو باأللف، قرأ نافع وابن كثَت  - 7
 .93: اآلية، البقرة - 8



 

 
711 

بَػْلَنا ِفيَها ﴿: وكقولو تعأب، العجل أي أىل القرية   1﴾َواْسَأِؿ اْلَقْريََة الَِّتي ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيَر الَِّتي َأقػْ
 2وىذا كثَت ُب كبلمهم."، وأىل العَت

وينقل أقواؿ ا١تفسرين ، اإلعرابألجل التوجيو و على ا١تعٌت  ابن األنباري ُب ىذه اآلية يعتمد     
خيادعوف ني ا فيو إشارة إٔب ما تذكره مصادر التفسَت وىو قوؿ ابن  :فقولو خيادعوف ا أي لآلية

فقاؿ اٟتسن  ُعوَف الَلَو.ختلف ا١تتأولوف ُب قولو تعأب: خُيادِ أيب اٟتسن  قاؿ ابن عةية ُب تفسَته: "وا
٥تادعتهم ىي و ، ا١تعٌت خيادعوف رسوؿ ا فأضاؼ األمر إٔب ا ٕتوزا لتعلق رسولو بو بن أيب اٟتسن:

ٖتيلهم ُب أف يفشي رسوؿ ا وا١تؤمنوف ٢تم أسرارىم فيتحفظوف ٦تا يكرىونو ويتنبهوف من ضرر 
الكفر ىو قوؿ  وإبةافيفعلوف فعل ا١تيادع كإظهار اإلدياف  :قولوف، 3 "ا١تؤمنُت على ما حيبونو

فهو مع اإلعراب أعةى شيئا من تفسَت اآلية فجمع  5قل عن غَت واحد من ا١تفسرينونُ  4الواحدي
  .لفعل ا٠تداع الصادر من فئة ا١تنافقُت بُت ا١تعٌت النحوي وا١تعٌت التفسَتي

نرى ابن األنباري ُب  6﴾َواْىُجُروُىنَّ ِفي اْلَمَضاِجعِ ﴿ يتعلق بقولو تعأب: :الثانيالنموذج - ب
كقولك زيد ،  الواقع ُب النص( ُب) إعرابو ٢تذه اآلية يتحدث عن معٌت الظرفية اليت يفيدىا حرؼ اٞتر

فهو يبعد ىذا ا١تعٌت النحوي ا١تتمثل ُب الظرفية ليحافظ على ا١تعٌت العاـ لآلية خاصة وأنا ، ُب الدار
ونظرا الىتمامو با١تعٌت بدأ بو ، بعض األحكاـ الشرعية اليت ٗتص تأديب الزوجة الناشز متعلقة ببياف
 ىجرتو ُب ا. كما تقوؿ:،  من أجل ٗتلفهن عن ا١تضاجعة معكم معناه: قيل:" فقاؿ:، قبل اإلعراب

يكوف وال ديتنع أف ، ألنن يردف ذلك، للهجراف 8ظرفا فبل يكوف "ُب ا١تضاجع"، 7من أجل ا أي:
 ألف النشوز يكوف بًتؾ ا١تضاجعة وغَتىا.، ظرفا

                                                           
 .82: اآلية، يوسف - 1
 1/55، البياف: نظري - 2
 1/90، بن عةية، اارر الوجيز: نظري- 3
 .92ص ، لواحدي، االوجيز: نظري - 4
 .1/178، وتفسَت ابن كثَت، 1/65، البغوي، التنزيلومعآب ، 1/31، ابن اٞتوزي، زاد ا١تسَت: نظري - 5
 .34: اآلية، النساء - 6
وعػػػدـ ، وعليػػو يكػػػوف ا١تعػػٌت االبتعػػاد عنهػػػا عنػػد النشػػوز، ىجػػره أي تباعػػد ونػػػأى عنػػو: يقػػػاؿ، ٔتعػػٌت البعػػد، وىػػو مػػن ا٢تجػػػراف - 7

  إبػػراىيم النيعػػي والشػػعي وابػػن العػػريب، لػػكواإلمػػاـ ما، اٟتسػػن البصػػري وقتػػادة وىػػو قػػوؿ، فػػذاؾ ىجرانػػا، االقػػًتاب مػػن مضػػجعها
مػادة  نظريو ، 5/171، القرطي، واٞتامع ألحكاـ القرآف، 1/533، ابن العريب، أحكاـ القرآف: نظريقوؿ حسن.  :وقاؿ القرطي

 . 5/252، لساف العرب" ُب: رَ جَ ىَ "
َأِي اْىُجػُروُىَن ِبَسػَبِب َٗتَل ِفِهػَن َعػِن ": "ُب" الواردة ُب اآلية ليسػص ظرفيػة وإمنػا ىػي ١تعػٌت السػبب فقػاؿ فقد جعل أبو حياف أفّ  - 8

 .3/627، البحر ايو: نظرياْلَفْرِش" 



 

 
717 

وال  :2[وقاؿ] .1واختاره بعض العلماء، وىو اٟتبل، اربةوىن با٢ِتَجار أي: "واىجروىن" معٌت وقيل:
 ألف الفعل من ذلك الـز غَت متعد، وىو ا٢تََذياف وإكثار الكبلـ يصح أف يكوف ٔتعٌت "ا٢تُْجر"

ألنو يقاؿ ، أف يكوف من ا٢تُجر ٔتعٌت الفحش -أيضا–وال يصلح ، النساءواىجروىن متعد إٔب ضمَت 
وىو أشبو ٔتعٌت ، فعظوىن فإف رجعن وإال فشدوىن با٢تجار فتأويلو على ىذا:، أىجَر إىجارًا منو:

وعندي أف ىذا ال ديتنع ، ألنو قد نى عنها ُب الشرع فوؽ ثبلث، وال يكوف ٔتعٌت القةيعة، الضرب
فبل يكوف ، 3ألنو قد جيوز أف يكوف ا١تأمور بو ا٢تجر ُب الثبلث فما دونا، القةيعة أف يكوف ٔتعٌت

  4".منهيا عنو ُب الشرع
 اعتماده على أكثر من الدالٕب ىذه اآلية اعتمد على التفسَت وا١تعٌت إعراب ُب توالحظلقد      

يذكر أقواؿ النحاة ومعريب اآلية وٓب ، فقد ساؽ أقواؿ ا١تفسرين والفقهاء، والنحوية ا١تعاين اإلعرابية
ولعل ذلك يعود إٔب أنم أيضا اعتمدوا ا١تعٌت والتفسَت وابتعدوا عن اإلعراب وىو مبلحظ على 

إذ ٓب يشر كل واحد منهما إال إٔب أقواؿ الفقهاء ُب معٌت ا٢تجر وٓب  5الزجاج والنحاس ُب إعراهبما
األنباري على طريقة من قبلو ُب اإلعراب ٢تذا فسار ابن . يذكروا ا١تعٌت النحوي وال إعراب اآلية

 . ا١توضع
واىجرىن ُب اءة ابن مسعود والنيعي فقد قرأ "أنو ٓب يذكر قر  اآليةُب إعرابو ٢تذه  وكما الحظت

 باإلفراد على خبلؼ طريقتو ُب اإلعراب إذ أنو يهتم بذكر القراءات ا١تيتلفة.  6ع"جَ ا١تضْ 

                                                           
حكػم بعػدـ  وقػد ،"واىجػرىن" تفسػَتقػواؿ كثػَتة للعلمػاء ُب ألتو بعػد ذكػره وحكػم بصػحّ  ،وىو قوؿ اختاره الةّبي ُب تفسَته - 1

كػػاف ُب كػػّل ىػػذه ا١تعػػاين مػػا ذكرنػػا مػػن ا٠تلػػل   "فػػإذ: قػػاؿ الةػػّبي، صػػحتها ١تيالفتهػػا ا١تعػػٌت الػػدالٕب للفػػظ "ىجػػر" ُب كػػبلـ العػػرب
علػى مػا ذكرنػا مػن ، موَجًها معناه إٔب معػٌت الػرّبو با٢تجػار، "واىجروىن": فأؤب األقواؿ بالصواب ُب ذلك أف يكوف قولو، البلحق

. 8/309، جػػامع البيػػاف الةػػّبي: نظػػري"َىَجػػره فهػػو يهجػػره ىْجػػرًا". : العػػرب للبعػػَت إذا ربةػػو صػػاحبو ْتبػػل علػػى مػػا وصػػفنا قػػوؿ
اٞتامع ألحكاـ القرآف ، و 1/533، أحكاـ القرآف ابن العريب: نظريف ابن العريب قولو واعتّبىا زلة عآب كبَت بالقرآف والسنة. وضعّ 

 . 5/172، القرطي
 .قاؿ وأضفص الواو من أجل العةفاألصل  - 2
"ال حيػل ١تسػلم أف يَػْهُجػر أخػاه فػوؽ ثػبلٍث ليػاؿ". اٟتػديث رواه البيػاري :  يشَت هبذا إٔب معػٌت اٟتػديث ويتمثػل  ُب قولػو - 3

 .8/20، صحيح البياري: نظري، عن عائشة رضي ا عنها باب ا٢تجرة
 . 253، 1/252، البياف - 4
 .1/453، النحاس، وإعراب القرآف، 2/47وإعرابو للزجاج  معاين القرآف: نظري - 5
واٞتامع ألحكاـ ، 1/207، الز٥تشري، والكشاؼ، 3/627، أبو حياف، البحر ايو: قراءة ابن مسعود والنيعي ُب: نظري - 6

 . 5/171، القرطي، القرآف
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بن األنباري بالتفسَت ا حوؿ استعانة، أثناء قراءٌب لكتاب البياف ما استنتجتو ىنا لوأود أف أسجِّ 
 وىي مبّينة ُب اآلٌب:، للقراءات والتوجيو النحوي وا١تعٌت من أجل اإلعراب

ورد ذلك ُب مواضع متعددة من   وقد، ُب كتابو البياف اأف ابن األنباري يستعُت بالتفسَت وا١تعٌت كثَت  -
 .1كتابو
ولكنو ، لع على أقواؿ ا١تفسرين الكثَتة لآلية الواحدةمن خبلؿ إعرابو أنو مةّ  ابن األنباري أثبص لنا -

خيتار منها الصحيح الذي يتناسب مع ا١تعٌت اإلعرايب ٦تا جعل اإلعراب خاؿ من الصنعة والتكلف 
 قريب من ا١تعٌت ا١تراد ُب اآلية.

 .فإنو ينسبها لقائليها بلؼ أقواؿ النحاةٓت، لنادرأنو يذكر أقواؿ ا١تفسرين دوف نسبة إال ُب القليل ا -
وىذا ، بو على وجود نزاع ُب التوجيو اإلعرايب لآلية ف ا١تعٌت إال دؿَ ما استعاف بالتفسَت ووظّ كلّ   -

يؤكد ُب كثَت من األحياف على دعم  فهو لذاو ، ة ودليبل على إعرابومعناه أنو جعل من التفسَت حجّ 
 .2أو بعبارة "على قوؿ من قاؿ"، وُب التفسَت ما يدؿ على ىذا أو قيل معناه بقولو: رأيو بالتفسَت

كمعٌت الظرفية ،  دةاجملرّ  العقلية و الكثَت من ا١تعاين اإلعرابيةبسَ  ُب التوجيو االعتماد على ا١تعٌت -
ُب ا١تضاجع" يدؿ على أنو يقدـ ا١تعٌت العاـ ا١تستنبو من  ىنّ و "واىجر  :ا١تمنوع  عند إعرابو  لقولو

 . ا١تستفاد من قواعد النحو واستقراء النحاة ا١تعٌت النحوي ا١تعياري على، تفسَت اآلية أو سياقها
 :استخداـ الشواىد العربية والبناء على معانيها في التوجيو -رابعا
 :والتوجيو عند النحاةأىمية الشواىد في اإلعراب -1

الدراسة اللغوية ُب ٚتيع  اوقف عليهتاليت تالشاىد عند النحاة العرب من األمور األساسية  يعدّ     
فالشاىد يعٍت عند النحاة الدليل واٟتجة والّبىاف على صحة ، مستوياهتا النحوية والصرفية والداللية

بفصاحتو يعد شاىدا وىو ٦تن يوثق ، فكل كبلـ نقل ُب عصر االحتجاج، القاعدة النحوية الرأي أو
واٟتديث النبوي وكبلـ العرب شعرا ، ويشمل القرآف الكرًن، 3 عنو بالسماع ُب أصوؿ النحوا١تعّّب 
 ونثرا.

                                                           
 .206 ، 95 ، 72 ، 2/63    .255. 122، 118، 106، 92، 82، 80، 74، 1/64، البياف: نظري - 1
ومثالػػو أنػػو جعػػل إبلػػػيس منصػػوب علػػى االسػػػتثناء ا١تنقةػػع علػػى قػػػوؿ مػػن قػػاؿ مػػػن ا١تفسػػرين أنػػو لػػػيس مػػن ا١تبلئكػػة أو علػػػى   - 2

ـَ َفَسػَجُدوا إِ ، االستثناء ا١توجب على قوؿ من قاؿ إنو من ا١تبلئكة اَل ِإبْلِػيَس" وذلك ُب قولو تعأب " َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمبَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد
 . 1/4، البياف: نظر[ ي34، اآلية: البقرة]
 .39ص ، السيوطي، االقًتاحينظر: - 3
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االستشهاد ىو االحتجاج بالكبلـ الفصيح فبل فرؽ بينها ُب االستعماؿ عند  أو 1وا١تقصود بالشاىد
أف النحاة استيدموا مصةلح االحتجاج واٟتجة وٓب يّبز وا١تبلحظ ، النحاة إذ أف معنامها واحد

التاسع ا٢تجري ُب كتب النحاة  مصةلح الشاىد أو االستشهاد ُب الدراسات العربية إال بعد القرف 
 .2منها كتاب "خزانة األدب" للبغدادي

ا١تقبوؿ وكاف منها فكاف فيها ، عن العرب من شواىد عربية لَ قِ نُ  قد اىتم النحاة العرب بنقد مال      
زمانا ومكانا   بو ا ٠تروجو عن شرط االحتجاج واالستشهادإمّ ، جيوز االحتجاج بو ا١ترفوض الذي ال

ولذلك وجدنا ، عبلقة لو بالقاعدة ُب ا١تسألة ا١تةروحة للدراسة وإما لداللة الشاىد على معٌت آخر ال
حوف ا١تقصود من شرحها ويوضّ  لوفعوف قائلها ويفصّ ويتتبّ ، العلماء يهتموف ّتمع ىذه الشواىد

العناية بشرح  حيث النحوية اليت نالص اٟتظ األوفر منمن ا١تصادر و ، صياغتها ُب كتب النحو
  وشرح الرضي على الكافية، ألفية ابن مالكوشروح ، ب ابن ىشاـوكتُ ، سيبويو شواىػػػدىا كتاب

 من أضيم كتب الشواىد النحوية العربية 3للبغدادي الشواىد الكّبى للعيٍت وخزانة األدب تعدو 
شارح ألي كتاب ُب النحو البد لو من العودة إٔب ىذه ا١تصادر  وعليو فكل معرب للقرآف أو

 .مسألة ٨توية يّ ُب أالنحوي  وتوجيهوليستيرج منها الشاىد على إعرابو 
 :الشواىد العربية في كتاب البياف -2

القرآف من ا١تصادر النحوية اليت تزخر بذكر الشواىد العربية كتاب البياف ُب غريب إعراب إَف      
وشواىد ، وبعض من األحاديث النبوية، ا١تيتلفة من القرآف الكرًن والقراءات القرآنية ا١تتواترة والشاذة

إذا ، وكاف للشواىد الشعرية نصيب األسد ُب إيرادىا والبناء على معانيها، من كبلـ العرب شعرا ونثرا
ب ما أحصيتو ُب كتاب البياف القسم األكّب من أنواع االستشهاد ساقها بأساليب لص حسمثّ 

 وتوجيهات ٥تتلفة.، متنوعة
يبٌت كما كاف إعرابو ،  بعدـ التفصيل بوجو االستشهاد ُب كتاب البيافقد ٘تيز ذكر الشواىد ل     

 عندعلى الشواىد العربية نقف  اإلعرايبعلى ما يذكره من شواىد ُب ا١تعٌت وحىت نوضح بناؤه ا١تعٌت 
 . أثر الشاىد ُب ا١تعٌت النحوي عندهنبُّت ٍبّ تو بالنصوص ااستشهاد

                                                           
وىػو مػن شػواىد ، فيقػاؿ شػواىد الكتػاب، يقصد بالشاىد البيص الشػعري اػتج بػو علػى الػرأي النحػوي، ومن الناحية العملية - 1

 الشاىد على البيص الشعري ُب الدراسات النحوية. فغلب استعماؿ، الز٥تشري أو ابن عقيل ....
منشػور ، ْتػث مرقػوف بصػيغة وورد، صػاّب علػي ٤تمػد النهػاري، نظر الشاىد القرآين وأثره ُب التقعيد للقواعد اللغويػة والنحويػةي - 2

 .3.ص 10: 21على الساعة:  .29/11/210، تاريخ التصفح على شبكة األنًتنص
 .6ص ، الشاىد القرآين وأثره ُب التقعيد للقواعد اللغوية والنحوية. صاّب علي ٤تمد النهاري: نظري - 3
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ل الشاىد القرآين على األحكاـ النحوية واألوجو اإلعرابية ُب كتاب البياف مثَ  الشاىد القرآني: -أ 
وقد ، 1شاىدا قرآنيائة واثناف وثبلثوف احيث بلغص نسبة الشواىد القرآنية ثبلث م، مساحة واسعة

فاستشهد بالقراءة القرآنية ا١تتواترة وىذا ىو الغالب ، تنوعص طرؽ االستشهاد بالنص القرآين
على بعض التوجيهات اإلعرابية ، كما أنو استشهد بالقراءات القرآنية الشاذة،  ا١تستفيض ُب استشهاده

 والقضايا النحوية والصوتية والداللية.
فًتاه ، إٔب ذكر القراءة القرآنية عندما تتعدد األوجو اإلعرابية لآلية الواحدة ابن األنباري يلجأ      

كما يورد ،  يذكر الوجو اإلعرايب ويبُت دليلو عند التأويل والتقدير ٔتا يوافقو من القراءات القرآنية
 : أٌبي ما الشاىد القرآين من أجل بياف أحكاـ ٨توية وقواعد إعرابية بصيغ ٥تتلفة أبرزىا

  ما يورده من الشواىد القرآنية دليًّل على حكم نحوي: -
وىو جواز عود الضمَت على من ٓب جير لو ، ل ٢تذا النوع ْتكم ٨توي أورده ابن األنبا ريديكن أف ديثّ   

نَػزََّلُو َعَلى قَػْلِبَك ْل َمْن َكاَف َعُدوِّا ِلِجْبرِيَل فَِإنَُّو ق﴿ ذكر ُب الكبلـ وذلك عند إعرابو لقولو تعأب:
قًا ِلَما بَػْيَن َيَدْيوِ  حيث يورد ٚتلة من اآليات القرآنية كشاىد على ما حكم بو  2﴾  بِِإْذِف اللَِّو ُمَصدّْ

وكاف واٝتها ، ألنو مبتدأ، "من شرطية ُب موضع رفع من جواز عود الضمَت على من ٓب يذكر. فيقوؿ:
وجّبيل فيو ، وعدوا ا٠تّب، وىو اٝتها، ا١تضمر ُب كاف ا١تبتدأوالعائد إٔب ، ىي خّب ا١تبتدأ، وخّبىا ٚتلة

وا٢تاء فيو تعود إٔب جّبيل ، فإنو: قولو، وجواب من الشرطية، وال ينصرؼ للعجمة والتعريف، لغتاف
 عنيوألنو قد علم أنو ي، لداللة اٟتاؿ عليو، وإمنا جاز ذلك وٓب جير لو ذكر، ونزّلو ا٢تاء يراد هبا القرآف

َلِة اْلَقْدرِ ﴿ كقولو تعأب:     وكقولو:، فا٢تاء يراد هبا القرآف وإف ٓب جير لو ذكر 3﴾ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه ِفي لَيػْ
َها فَافٍ ﴿ أراد بو  5﴾َحتَّى تَػَواَرْت بِاْلِحَجابِ ﴿ وكقولو تعأب:، أراد بو األرض 4﴾ُكلُّ َمْن َعَليػْ

نبلحظ أنو  6ذلك ُب ىذه ا١تواضع كلها لداللة اٟتاؿ عليو."وإمنا جاز ، وإف ٓب جير ٢تا ذكر، الشمس
جواز عود الضمَت على ما ٓب يكن لو ذكر  :أورد شواىد قرآنية من أجل بياف حكم ٨توي مفاده

 لداللة اٟتاؿ عليو.

                                                           
 .2/825، البياف: نظر، يوذلك حسب إحصائي ٢تا من خبلؿ فهرسص الدكتور جودة مّبوؾ ٤تمد على كتاب البياف - 1
 .97: اآلية، البقرة - 2
 .1: اآلية، القدر - 3
 .26: اآلية، الرٛتاف - 4
 .32: اآلية، ص - 5
 .1/111، البياف: نظري - 6
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 :ما يورده من الشواىد القرآنية ألجل بياف األوجو اإلعرابية الجائزة في اآلية -
 1﴾ َأْف يُْذَكَر ِفيَها اْسُموُ  ﴿بقولو: ، أف ديّثل ٢تذه الصيغة من إيراده للشواىد القرآنية وديكن

 :مها، جيعل ابن األنباري جزء اآلية ا١تذكور ُب موضع نصب ٞتواز وجهُت من اإلعراب
قُِتَل َأْصَحاُب ﴿وىذا البدؿ بدؿ االشتماؿ كقولو تعأب: ، أحدمها: أف يكوف بدال من مساجد

 .2﴾النَّاِر َذاِت اْلَوُقوِد ، اأْلُْخُدودِ 
 كقولو تعأب:،  وكراىة أف يذكر فيها اٝتو، أي لئبل يذكر فيها اٝتو، أف يكوف مفعوال لو: الثاين

يُػبَػيُّْن اللَُّو َلُكْم ﴿ وكقولو تعأب:، لئبل ٘تيد هبم: أي 3﴾َوَجَعْلَنا ِفي اأْلَْرِض َرَواِسَي َأْف َتِميَد ِبِهمْ ﴿
. حيث أورد الشواىد القرآنية من أجل بياف موضع 5وكراىة أف تضلوا"، أي لئبل تضلوا 4﴾ َتِضلُّوا َأفْ 

  أو مفعوؿ معو، النصب ُب جزء اآلية كونو بدؿ اشتماؿ فهو تابع ١تنصوب ورد قبلو وىو مساجد
 وىو منصوب أيضا وكل من الوجهُت جائزين عنده بدليل الشواىد القرآنية اليت ذكرىا.

ل وديكن أف ديثّ  :ما يورده من الشواىد القرآنية لبياف معنى يتعلق بشرح مفردة أثناء اإلعراب -
َغةً ﴿ ٔتا تعرض لو أثناء إعرابو لقولو تعأب:، ٢تذا النوع َغَة اللَِّو َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّو ِصبػْ أراد  6﴾ ِصبػْ

 أي دين ا، ابن األنباري أف يوضح معٌت صبغة ا بأنا دين ا ولذلك نصبص فقاؿ: "صبغة ا
 :وىو منصوب من ثبلثة أوجو

 . وتقديره: اتبعوا صبغة ا، األوؿ: أف يكوف منصوب بتقدير فعل
 أي: عليكم صبغة ا.، والثاين: أف يكوف منصوبا على اإلغراء

 7﴾ ِإبْػَراِىيمَ  ِملَّةَ ﴿  والثالث: أف يكوف منصوبا بدال من قولو:
َغةً ﴿   َوَمْن َأْحَسُن ِديًنا ﴿  كما قاؿ تعأب ُب اآلية األخرى:،  أي دينا ﴾  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّو ِصبػْ

نبلحظ أنو ١تا كاف إعراب صبغة يتوقف  9وصبغة منصوب على التمييز " 8﴾ِممَّْن َأْسَلَم َوْجَهُو لِلَّوِ 
                                                           

 .114: اآلية، البقرة - 1
 .5، 4: اآليات، الّبوج - 2
 . 31: اآلية، األنبياء - 3
 .176: اآلية، النساء - 4
 .1/118، البياف - 5
 .138: اآلية، البقرة - 6
 .135: اآلية، البقرة - 7
 .125: اآلية، النساء - 8
 .1/125، البياف - 9
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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.

عندما  :ية لها أكثر من قراءةما يورده من الشواىد القرآنية ألجل بياف وجو إعراب في آ -
فإنو يعرهبا على وفق القواعد النحوية اليت تتناسب مع كل  ،يكوف لآلية ٤تل اإلعراب أكثر من قراءة

   وجو الرفعومن رفع يبُّت  ، وجو النصبفمن نصب يبُّت  ،اٟتاالت اإلعرابية قراءة ٤تلبل وموضحا
يعرؼ من خبلؿ ، للنصب ويكوف ىناؾ ٤تبل ، وجو الرفع ُب آية مثبلكاف يبُّت   افإذ، 1وىذا كثَت عنده

وديكن أف ديثل ٢تذا النوع بإعرابو . ويورد لو شواىد من القرآف الكرًن ،قراءة أخرى يبينو وينص عليو
قاؿ ابن األنباري:  2﴾ َفآَخَراِف يَػُقوَماِف َمَقاَمُهَما ِمَن الَِّذيَن اْسَتَحقَّ َعَلْيِهُم اأْلَْولََيافِ ﴿ لقولو تعأب:

 فآخراف مرفوع من ثبلثة أوجو:"
 فآخراف، وتقديره: فاألولياف آخراف يقوماف مقامهما، : أف يكوف خّب مبتدأ مقدر وىو األوليافاألوؿ

 خّب مقدـ. ويقوماف صفة آخراف.
بدؿ من ، فالشاىداف آخراف. واألولياف : أف يكوف مرفوعا ألنو خّب مبتدأ ٤تذوؼ وتقديره:والثاني

 األقرباف إٔب ا١تيص.، ومعٌت األولياف، (يقوماف) الضمَت ُب
 3واألولياف خّبه."، صفة لو، ويقوماف، أف يكوف مرفوعا ألنو مبتدأ: والثالث

آخراف" من حيث أنا ترفع على أوجو ا١تتعلقة بكلمة "، األوجو اإلعرابية بُّت حالة الرفع هفهو ُب ىذ
 ُب قراءة اسَتَحَق بنصب التاء واٟتاء.

فقرأنا "اسُتِحَق" برفع التاء وكسر اٟتاء فيتغَت اٟتكم اإلعرايب من ا١ترفوع ، إذا تغَتت القراءة أما
 .إٔب ا١تنصوب وعندىا يورد ٢تذه القراءة القرآنية أمثلة وشواىد من القرآف الكرًن

على  4تاءعلى قراءة من قرأ بضم ال، "وقيل  ىو مفعوؿ ما ٓب يسم فاعلو السُتِحقَ  يقوؿ ابن األنباري:
 وقاـ، ٔتعٌت فيهم( عليهم) ويكوف، تقدير مضاؼ. وتقديره من الذين استحق عليهم إٍب األوليَػُْت 

 5﴾َوأَلَُصلّْبَػنَُّكْم ِفي ُجُذوِع النَّْخلِ ﴿ ُب قولو تعأب: ( على) مقاـ( ُب) كما قامص( ُب) مقاـ( على)

                                                           
 .    702 ، 517 /2    .256، 180، 1/138، البياف: نظر مثبلي - 1
 .107: اآلية، ا١تائدة - 2
 1/309، البياف - 3
وقػػراءات أخػػرى ، 2/256، ابػػن اٞتػػزري، النشػػر: نظػػر. ياسػػُتِحق"َوقَػػػَرأَ اْلبَػػاُقوَف ِبَضػػمِّ التَػػاِء وََكْسػػِر اْٟتَػػاِء ، اسػػَتَحق: قػػرأ حفػػص - 4

 .4/397، أبو حياف، البحر ايو: نظر" ياستحق"للصحابة والتابعُت للفظ 
 .71: اآلية، طو - 5
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ِإَذا اْكَتاُلوا َعَلى النَّاِس  ﴿ كقولو تعأب:ٔتعٌت منهم  ( عليهم) وجيوز أف تكوف، أي على جذوع النيل
نرى أنو استعمل الشاىد القرآين ، فعند قراءتنا ٢تذا النص اإلعرايب، 2أي من الناس " 1﴾ َيْستَػْوُفوفَ 

 من أجل بياف الوجو اإلعرايب ُب قراءة أخرى لآلية ٤تل اإلعراب عنده.
 :اإلعرابية بعضها عن بعضما يورده من الشواىد القرآنية ترجيحا لألوجو  - 

وبعضها مرجوحا ، يتعلق باآلية ا١تعربة أوجو ٨توية وإعرابية متعددة يكوف بعضها راجحا مقبوال ماعند
ٍب يقوي بعض األوجو عن بعضها ، فإنو يذكر ٚتيع األوجو اإلعرابية ابتداء، خبلفا ١تا عهدتو العرب

 وذلك مثل ٖتقيقو ُب مهز او٘تن من قولو تعأب:، اآلخر فيحتج للوجو القوي بشواىد من القرآف الكرًن
إال ، ٘تن على وزف افُتعل أو أصلو:، ٘تنو أ" ن األنباري:يقوؿ اب، 3﴾ فَػْليُػَؤدّْ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَمانَػَتوُ ﴿ 

فإف وصلتها ٔتا قبلها حذفص ، (أُو٘تن) :لسكونا وانضماـ ما قبلها فصار اأنو أبدلص ا٢تمزة الثانية واو 
الذي اؤ٘تن بذاؿ مكسورة بعدىا مهزة ساكنة خالصة كا٢تمزة ، ا٢تمزة ا١تضمومة ألنا مهزة وصل فيقرأ

بياء وىي بدؿ من ا٢تمزة الساكنة اليت ىي فاء الفعل من  4"الذي ايُتمن"ُب بئر وذئب وقد قرئ :
 ذيب( ذئب) :وُب، بَت( بئر) :ما قبلها كما قالوا ُب اؤ٘تن وإمنا أبدلص ا٢تمزة ياء لسكونا وانكسار

وىذا قياس ، بغَت مهز 7﴾ فأكلو الذيب﴿  وقاؿ:.6﴾ ُمَعطََّلةٍ ٍر يَوبِ ﴿  قاؿ تعأب: 5وقد قرئ هبما
مةرد ُب كل مهزة ساكنة مكسور ما قبلها أف تقلب ياء فالياء اليت ُب اللفظ ُب "الذي" ىي فاء الفعل 

شيئا من الضمة  جيوز أف تشم ا٢تمزة ُب "اؤ٘تن"وال ، وياء الذي حذفص اللتقاء الساكنُت، من "او٘تن"
 ألف أصلو أؤ٘تن لوجهُت:، اعتبارا بضمة مهزة الوصل ُب األصل

 فنقل اٟتركة عنها ٤تاؿ. أف مهزة الوصل تسقو ُب الّدرْج أحدمها:
 أف ىذا على خبلؼ كبلـ العرب ألنم إمنا ينقلوف حركة اٟترؼ إٔب ما قبلو ال إٔب ما بعده والثاين:

 فبل وجو إلمشاـ ا٢تمزة من "اؤ٘تن"، فكاف على خبلؼ كبلمهم، وىذا نقل إٔب ما بعده ال إٔب ما قبلو
                                                           

 .2: اآلية، ا١تةففُت - 1
 .1/309، البياف - 2
 .283: اآلية، البقرة - 3
البػدور ، و 2/745، البحػر اػيو: نظػريَكَمػا أُبْػِدَلْص ُب بِْئػٍر َوِذئْػٍب .،  وىي قراءة ابن ٤تيصن وورش عن نافع ِإْبَداِؿ ا٢ْتَْمػَزِة يَػاءً  - 4

 .2/237 .  430، 1/351ابن اٞتزري، ، النشر، و 70ص ، عبد الفتاح القاضي، الزاىرة
والكسائي بإبداؿ ا٢تمز ياء ُب الذئب فتقرأ الذيب كما نص ابن األنباري وقرأ ورش ، والسوسي وأبو جعفر، قرأ ورش عن نافع - 5

 .268 ، 198ص عبد الفتاح القاضي، ، دور الزاىرةالبينظر:  بإبدا٢تا ياء ووافقو أبو جعفر والسوسي.، بَت
 45: اآلية، اٟتج -6
 .17: اآلية، يوسف - 7
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بإمشاـ الفتحة على  1"ُب القتلى اٟتر" وليس ىذا كما حكى من أنو قرئ:، ألنا ال حركة ٢تا أصبل
فة ُب القتلى ُب واأللف ثانية ألف األلف اذو ، البلـ الكسرة مع حذؼ األلف بعدىا كما كاف دييل

، وما حذؼ اللتقاء الساكنُت ُب حكم الثابص ا١توجود، حكم الثبات ألنا حذفص اللتقاء الساكنُت
فنصب النهار مع حذؼ التنوين كما ينصب  3﴾رَ َساِبُق النػََّهاَواَل اللَّْيُل ﴿  :2أال ترى أنو قرأ بعضهم

 .4"مع إثباتو
كشاىد يبٍت عليو أحكامو اإلعرابية ُب التوجيو ،  ٧تده يستعمل الدليل من القرآف الكرًن وىكذا     

ْتيث يكوف القرآف عنده مصدرا أوال ُب التوجيو يدؿ على ذلك أنو قدمو على الشعر العريب  ، النحوي
ر ُب القرآف والشع اخاصة إذا كاف السبب ُب التوجيو موجود 5ُب مواضع عديدة من كتاب البياف

وكاف يشَت إٔب القراءة الشاذة بقولو " وُب ، كما أنو استشهد بالقراءات الشاذة عند التوجيو،  العريب
٦تا يدؿ على أنو ٓب يهمل االحتجاج واالستشهاد بالقراءة الشاذة ويبٌت  6الشواذ أو قرئ ُب الشواذ"

اعتمده ابن األنباري ُب  ااالستشهاد باآلية القرآنية منهجومن ٍّب كاف على معناىا إعرابو وتوجيو 
 .وتوجيهو إعرابو
اٟتديث النبوي الشريف من أىم النصوص وأوثقها ُب  يعد :الحديث النبوي الشريف-ب

فاألصل ، نقلو عن رسوؿ ا  كل ما ثبص وصحّ ف، االستدالؿ على القضايا اللغوية والنحوية
ومع ذلك فقد كاف للنحاة ، 7العربيةصحة االستشهاد بو ألنو عليو الصبلة والسبلـ أفصح من تكلم 
 تارة أخرى واٞتواز تارة بُت ا١تنع العرب مواقف متباينة من االستشهاد باٟتديث النبوي الشريف

ال  إذْ فأغلب النحاة القدامى امتنعوا عن االستشهاد باٟتديث النبوي الشريف ، 8والتوسو بُت ذلك
                                                           

َلى اْٟتُر  بِاْٟتُرِّ﴾ ﴿إشارة إٔب قولو تعأب:  - 1  .[178]البقرة، اآلية:  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَصاُص ُب اْلَقتػْ
 .4/454، ابن عةية، ارر الوجيز، و 9/69أبو حياف ايو ، البحر: نظر. يشاذة لعمر ابن عقيل: وىي قراءة - 2
 .40: اآلية، يس -3
 .1/185، البياف - 4
 .341، 340،  1/186، البياف: نظر مثبلي - 5
 .  290، 2/30 .417، 382، 1/359نظر: البياف: ي - 6
عمػػدة : نظػػري فاشػػيتاف ٔتعػػٌت غػػَتيقػػاؿ بيػػدا وميػػدا، مهػػا لغتػػاف  .يػػدا أين مػػن قػػريش"م" أنػػا أفصػػح العػػرب : قولػػو ومػػن ذلػػك - 7

، وشػرح السػنة، البغػوي، 1/171، والنهايػة ُب غريػب اٟتػديث واألثػر، 16/65، بدر الدين العيٍت، البياري صحيحالقارئ شرح 
4/202 
، ودراسػات 46ص، سػعيد األفغػاين، وُب أصػوؿ النحػو، 1/12، وخزانة األدب، البغدادي، 43ص، السيوطي االقًتاح: نظري- 8

، وأصػوؿ النحػو، 61صاٟتػديثي، ، والشاىد وأصوؿ النحػو ُب كتػاب سػيبويو، 166ربية وتارخيها، ٤تمد ا٠تضر حسُت، صُب الع
 .  235ص، ٤تمد سآب صاّب، وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري، 72، حسنُت عفاؼ، وُب أدلة النحو، ٤46تمود ٨تلة ص 



 

 
711 

ُب موضع االستشهاد يكوف من  ناهإذا وجدو ، بالكبلـ النبوييوجد ُب مصنفاهتم النحوية استشهاد 
وقد ، 1تقوية ما استشهد بو على القضية النحوية من قرآف أو كبلـ عريب فصيح وأقبيل االستئناس بو 

على أف الواضعُت األولُت لعلم النحو  " ح أبو حياف النحوي هبذا ُب شرحو على التسهيل قائبل:صرّ 
وعيسى بن عمر، وا٠تليل، وسيبويو من  عمر بن العبلء،ا١تستقرئُت لؤلحكاـ من لساف العرب كأيب 

وعلي بن ا١تبارؾ األٛتر، وىشاـ الضرير من أئمة الكوفيُت ٓب يفعلوا  والكسائي والفراء، أئمة البصريُت،
وتبعهم على ىذا ا١تسلك ا١تتأخروف من الفريقُت وغَتىم من ٨تاة األقاليم كنحاة بغداد  وأىل  ،2ذلك

 3"األندلس.
استشهدوا باٟتديث النبوي  ا١تتحررين من قيود ا١تذىبية النحويةو  ا١تتأخرين من النحاة فّ إإال 

ابن مالك وابن ىشاـ أبرزىم لعل ، الشريف على األحكاـ النحوية والقواعد الكلية ُب اللساف العريب
ا سار عليو والظاىر أّف ابن األنباري التـز ٔت، وغَتىم من النحاة اجمليزين لبلستشهاد باٟتديث النبوي

وجو الدقة والضبو ٜتسة  فهي على ، فلم يستشهد باٟتديث إال ُب نةاؽ ضيق، السلف من النحاة
 بل إنّو، الشواىد العربية األخرى ـوىذا الرقم ال ديثل شيئا أما، 4ُب كتاب البياف كّلو أحاديث فقو

جواز االستشهاد باٟتديث عدـ و  القوؿ با١تنعيعةنا إشارة واضحة على أف ابن األنباري دييل إٔب 
بعض بوما ٛتلو على االستشهاد كاف من قبيل تةعيم الكتاب ، النبوي ُب القضايا اإلعرابية والنحوية

تواتر من السنة  من حيث أف ما، ح موقفو النظري الذي نص عليو ُب ١تع األدلةأو ليوضّ ، األحاديث
عدـ قبولو ىو من اٟتديث العملي وقفو أما م 5الصحيحة  يكوف دليبل قةعيا ويعتّب من أدلة النحو

وىذا ، فهو إذف على طريقة  ٚتهور النحاة العرب ُب االستدالؿ باٟتديث، حجة ُب اإلعراب والنحو
 .ُب دراستهما ألصوؿ ابن األنباري النحوية 7و٤تمد سآب صاّب، 6ما ذىب إليو ٚتيل علوش

تتبعص القضايا النحوية واإلعرابية اليت استشهد ٢تا ابن األنباري باٟتديث النبوي وبٌت  لقد  
 :اآلتيةفكانص ٦تثلة ُب ا١تسائل ، البياف وُب كتاب للقراءات عليها إعرابو وتوجيهو النحوي

                                                           
 .47ص، ٤تمود ٨تلة، أصوؿ النحو: ينظر - 1
 يستدلوا باٟتديث النبويأي ٓب  - 2
وىػو  ،على ما نقلو السيوطي عن أيب حياف ُب االقػًتاح اولكن أثبتو اعتماد ،ىذا النص تتبعتو ُب شرح التسهيل فلم أعثر عليو - 3

 .47ص، ٤تمود ٨تلة، أصوؿ النحو، و 44ص ، السيوطي، االقًتاح: نظري .ما فعلو كثَت من النحاة ا١تعاصرين
 .2/848فهرس األحاديث النبوية ُب كتاب البياف : نظري، ؤلحاديثل وجودة مّبوؾ ٤تمد ُب فهرستذكره  ىذا اإلحصاء - 4
 .83ص ، ابن ألنباري، ١تع األدلة: نظري - 5
 295ص ، ٚتيل علوش، ابن األنباري وجهوده ُب النحو: نظري  - 6
 .251ص ، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباريينظر: - 7
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وقد تعرض ٢تذه ا١تسألة الصوتية ذات األثر الدالٕب ، الني: ا٢تمز وداللتو ُب لفظ المسألة األولى-  
وقد ، 2فلفظ النبيُت قرئ هبمز وبغَت مهز 1﴾ يَػْقتُػُلوَف النَِّبيّْيَن ِبَغْيِر اْلَحقّْ وَ  ﴿عند إعرابو لقولو تعأب: 

 فالذي قرأه با٢تمزة كاف، أثر ىذا اٞتانب الصوٌب ُب ٖتقيق ا٢تمزة وإبدا٢تا على معٌت الكلمة وداللتها
والذي قرأ بغَت مهز جعل اللفظ مأخوذ من النباوة ٔتعٌت ، 3اللفظ عنده مأخوذ من  النبإ ٔتعٌت ا٠تّب

ٍب أراد أف يبُت معٌت النبأ الذي ىو ، 5وقد ذكر ابن األنباري كل من ا١تعنيُت اتملُت لآلية، 4االرتفاع
نهم من حيققها وىنا كاف  للحديث ألف من العرب من يبدؿ ا٢تمزة وم، ا٠تّب ُب قراءة من قرأ بغَت مهز

، فأبدؿ من مهزتو ياء، وىو ا٠تّب، النبوي مكانو ُب االستدالؿ فقاؿ: " وحيتمل أف يكوف من النبإ
يا نيء ) فقاؿ:، وجاء ُب اٟتديث أف رجبل جاء إٔب الني صلى ا عليو وسلم، وأدغم الياء ُب الياء

ألف ، وإمنا قالو عليو السبلـ بغَت مهز، بغَت مهز 6(أنا ني اإمنا ) فقاؿ عليو السبلـ:، با٢تمز، (ا
 . 7فلذلك ترؾ مهزه"، ا٢تمز ٓب يكن من لغتو

حيث ، ُب جانب صوٌب من اآلية، ابن األنباري ُب ىذه ا١تسألة يستدؿ باٟتديث النبوي أفّ  نبلحظ
 اللهجات العربية الفصيحة  أنو ٓب يتعرض إلعراب اللفظ وإمنا تعرض لةبيعتو الصوتية وكيفية نةقو ُب

 يكن ٓب، و١تا أراد أف يثبص معٌت النبأ الذي ىو اإلخبار لقراءة من أبدؿ ا٢تمزة ياء وىي قراءة اٞتمهور
 ألنو يناسب  االستدالؿ لآلية لفظا ومعٌت.، ا١تتقدـ الني حديثَ  أمامو ُب ىذه ا١تسألة إالَ 

ماـ علي رضي ا وُب ىذه ا١تسألة يسوؽ ابن األنباري أثرا يروى ُب مناقب اإل المسألة الثانية:- 
ِإالَّ ُىَو  اَل ِإَلوَ ﴿  وذلك عند إعرابو لقولو تعأب:، ولكنو ال يشعر القارئ بأنو حديث نبوي، عنو

واقع  ﴾ اَل ِإَلوَ  ﴿ُب إعراب ىذه اآلية أف يبُت أف قولو تعأب: أراد ابن األنباري  8﴾الرَّْحَمُن الرَِّحيمُ 
 ﴾ اَل ِإَلوَ  ﴿فهي بدؿ من ، تابعة للمرفوع قبلها ﴾ ىو﴿ وا٠تّب ٤تذوؼ و، ُب ٤تل رفع على االبتداء

                                                           
 .61: اآلية، البقرة - 1
فضػبلء  وإٖتػاؼ، 2/266، ابػن اٞتػزري، النشػر: نظػريالنبيّػُت. ، بيػاء مشػددة: وقرأ باقي القراء بغػَت مهػز أي، قرأ نافع با٢تمز  - 2

 .41ص ، البدور الزاىرة ُب القراءات العشر ا١تتواترة، و 180ص ، الدمياطي، البشر
 .1/162، منظورابن ، لساف العرب: " ُبنبأ" مادة نظري - 3
 .15/302، ابن منظور، لساف العرب: " ُبنبا" نظري - 4
 .1/87، البياف: نظري - 5
النهاية : "نبأ" ُب نظر". يإمَنا أَنَا َني  الَلوِ ، اَل تَػْنّبْ باْٝتي: فَػَقاؿَ ، يَا َنِبَء الَلوِ : اٟتديث ذكره ابن األثَت بلفظ" َأَف رُجبل قَاَؿ َلوُ   - 6

  .5/3، ابن األثَت، غريب اٟتديث واألثرُب 
 .1/88، البياف: نظري - 7
 .163: اآلية، البقرة - 8
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َواَل فَػىًت ِإاَل ، 1اَل َسْيَف ِإاَل ُذو اْلَفَقارِ  و"، ال رجل إال عبُد ا: ٍب مثل ٢تذا اإلعراب قائبل: " كقولك
 .2"َعِلي  

أنو ٓب  ويبلحظ القارئ، الوجو النحوي الذي ذىب إليو باألثر ا١تروي ُب كتب السنةفهو يستدؿ على 
٦تا ، وإمنا ساقو من قبيل األمثلة واألقواؿ الواردة وا١تسموعة عن العرب، يذكر وٓب يشر أنو حديث

عليو وإمنا أخذ القوؿ وبٌت ، ظ ُب نسبة ىذا اٟتديث لرسوؿ ا جيعلنا ٨تكم أف ابن األنباري ٖتفّ 
 وىي: ل بعض ا١تبلحظات على ىذا االستدالؿأف أسجِّ  وكاف عليّ ، ُب اإلعراب

ثل ُب الًتكيب ماستداللو هبذا األثر جاء بعد التمثيل  للًتكيب اللغوي ا١تصنوع من قولو وا١تت فَ إ -
ناس ال الذي نص عليو بقولو: " ال رجل إال عبُد ا" ٦تا يوحي أف اٟتديث عنده يأٌب من قبيل االستئ

 من قبيل األصل ُب االستشهاد.
وإذا  إذا كاف االستدالؿ بو  كونو حديث فاألؤب تقدديو وبياف أنو من اآلثار الواردة ُب السنة النبوية -

 بياف لذلك. الو  للعرب فهذا يدؿ على أنو أورده قوالً  اً ٓب يكن جاء بو من قبيل كونو حديث
 فاالستدالؿ هبذا النص ٤تتمل عدة أوجو وإمنا ذكرناه لورود ىذا القوؿ ُب كتب السنة. وعليو

 ولكونو أقرب إٔب اٟتديث على غَته من الشواىد.
ا عندما اختار ابن األنباري وجها إعرابيا من األوجو اتملة ُب إعراب قوؿ  المسألة الثالثة:-

 ﴾ َأْىَل اْلبَػْيتِ ﴿ قاؿ ابن األنباري:"  3﴾ لُِيْذِىَب َعْنُكُم الرّْْجَس َأْىَل اْلبَػْيتِ ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو ﴿:تعأب
َسْلَماُف ِمنَا " :أحدمها: أنو منصوب على االختصاص وا١تدح كقولو عليو السبلـ، منصوب من وجهُت

يا  :كأف قاؿ،  النداء والثاين أف يكوف منصوبا على، وتقديره أعٍت وأمدح أىل البيص 4"أَْىَل اْلبَػْيصِ 
 .5أىل البيص واألوؿ أوجو الوجهُت"

ألف شواىد النصب على ، نبلحظ عليو ُب عرض اٟتديث أنو استدؿ بو ليقّرب ا١تعٌت مع اللفظ 
ُهْم ﴿  االختصاص وا١تدح كثَتة ُب القرآف الكرًن منها قولو تعأب: َلِكِن الرَّاِسُخوَف ِفي اْلِعْلِم ِمنػْ

                                                           
 . 8/223، شرح السنة للبغوي: نظري اِر"فَ قُيَسَمى َذا الْ وَكاَف َسْيُف الَنِيِّ ": قاؿ البغوي، وىو اسم سيف الرسوؿ - 1
"اَل َسػػْيَف ِإاَل ُذو ، عنػػدما نػػادى ملػػك مػػن السػػماء يقػػاؿ لػػو رضػػواف، ىػػل ا١تبلئكػػة يػػـو بػػدر: ىػػذا حػػديث اختلػػف فػػيمن قالػػو - 2

وذكػر ُب بعضػها علػى أنػو ، وقػد أشػارت بعػض كتػب السػنة علػى أنػو واه وأنػو موضػوع، قالػو النػيأـ ؟ "َواَل فَػىًت ِإاَل َعلِػي  ، اْلَفَقارِ 
 شػرح مشػكاة ا١تصػابيح، مرقػاة ا١تفػاتيح، 1/170، ا١تغػازٕبابػن ، مناقب علػي رضػي ا عنػو: نظري.قوؿ دوف نسبتو لرسوؿ ا 

 .  372ص ، الشوكاين، الفوائد اجملموعة ُب األحاديث ا١توضوعة، و 7/587، ا٢تروي القاري
 .33: اآلية، األحزاب - 3
 من ىذا البحث. 161، ص اٟتديث سبق ٗترجيو - 4
 .2/269، البياف: نظري - 5



 

 
711 

يُػْؤِمُنوَف ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك َواْلُمِقيِميَن الصًََّّلَة َواْلُمْؤُتوَف الزََّكاَة َواْلُمْؤِمُنوَف 
فا١تقيمُت الصبلة منصوب على ا١تدح أو االختصاص وقد ذكره  1﴾َواْلُمْؤِمُنوَف بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخرِ 

الستدالؿ باٟتديث ُب ىذا ا١توضع أقرب ُب داللتو وأوضح ُب إال أف ا، 2ابن األنباري ُب اإلعراب
 بنفس األلفاظ. الًتكيبمعناه الشتماؿ اآلية مع اٟتديث على نفس 

  3﴾ِإنَّا َأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َسًَّلِسَل َوَأْغًَّلاًل َوَسِعيًرا﴿  :وتتعلق بإعراب قولو تعأب :المسألة الرابعة-
ُب كلمة سبلسل فنبلحظو يذكر  4يتحدث ابن األنباري  عند إعرابو ٢تذه اآلية عن أثر حركة اجملاورة

ٍب يوجو قراءة ، 5"سًّلسل"، وبغَت تنوين، "سًّلسًّلً " :قرئص بتنوين أي "سًّلسل"ويثبص أف القراءات 
 :6التنوين اعتمادا على

أف تنوينها جاء ألثر حركة اجملاورة فلما كانص أغبلال جيوز فيها التنوين والصرؼ عند اٞتميع أما  -
بسبب  صْ نَ وِّ لكونا واردة على صيغة منتهى اٞتموع ولكنها نػُ ، سبلسل فهي ُب األصل دينع تنوينها

 وُب ىذا السياؽ يستشهد ابن األنباري باٟتديث النبوي. ، ٣تاورهتا أغبلال
نوينها جاء على لغة من يصرؼ ما ال ينصرؼ وىي لغة الشعراء ٍب أصبحص لغة كثَت من أف ت-

فنرى ابن األنباري يعتمد ُب توجيهو قراءة سبلسبًل على شاىد من األحاديث ، 7ا١تتكلمُت العرب
اْرِجْعَن "كقولو: ،  فمن نوف فؤلنو جاور أغبلال، النبوية فيقوؿ:" قرئ سبلسل بتنوين وغَت تنوين

                                                           
الكتػػاب : نظػػر، يعلػػى ا١تنصػػوب علػػى ا١تػػدح أو االختصػػاص، ُب الكتػػابل هبػػذه اآليػػة سػػيبويو وقػػد مثّػػ، 162: اآليػػة، النسػػاء - 1

 .1/504، وإعراب النحاس، 2/63سيبويو 
 .1/275، البياف: نظري - 2
 .4: اآلية، اإلنساف - 3
يؤتى هبذه  وإمنا، وال عبلقة للعامل النحوي ُب جلبها أو اإلتياف هبا، حركة اجملاورة ُب النحو العريب ليسص حركة بناء وال إعراب - 4

والنغمػة الصػوتية ، فيكػوف النةػق هبػا أسػهل، رفعا حىت تتناسب األلفاظ ُب اٟتركة عنػدما تتجػاور ُب الًتكيػب ا أواٟتركة نصبا أو جرّ 
فاألصػػل ُب خػرب أف تكػوف مرفوعػػة ألنػا صػػفة  ،""ىػَذا ُجْحػػُر ضػٍب خػربٍ : وكقػػوؿ العػرب، سبلسػبل وأغػبلال: مثػػل، فيهػا أحسػن

 بينمػػا يػرى ابػن جػػٍت، وابػػن آجػرـو وابػن مالػك، مػذىب سػيبويوىػو والقػوؿ باجملػػاورة ، ب  بسػػبب ٣تاورهتػا َضػ ولكنهػا كسػرت، جحػر
 فهمػػي حسػػن النمػػر، اجملػػاورة ُب الدراسػػات النحويػػة ومواقعهػػا ُب القػػرآف الكػػرًن ظػػاىرة: نظػػريالسػػَتاُب منػػع ىػػذه الظػػاىرة النحويػػة. و 

 .59، 58ص ، اللبدي ٧تيب ٝتَت، معجم ا١تصةلحات النحوية والصرفية، و 12، 11، 8ص
َعةِ ، َسبَلِسَل ٦َتُْنوَع الَصْرِؼ َوقْػًفا َوَوْصبًل : اْبُن َكِثٍَت َوأَبُو َعْمرٍو َوَٛتَْزةُ : فقد قرأ - 5 بِػالتَػْنِويِن َوْصػبًل َوبِػاأْلَِلِف اْلُمْبَدلَػِة : َوقَػَرأَ بَاِقي الَسبػْ

ففػػي مصػػاحف ا١تدينػػة ومكػػة َواْلُكوفَػػِة ، لف وحػػذفص مػن بعػػض ا١تصػػاحف األخػػرىوقػػد كتبػػص ُب بعػػض ا١تصػػاحف بػػاأل، ِمْنػُو َوقْػًفػػا
  النشػػر، و 169ا١تقنػػع ُب مرسػػـو مصػػاحف أىػػل األمصػػار، الػػداين، ص: نظػػريَواْلَبْصػػَرِة بػػاأللف وكػػذا ُب مصػػحف عبػػد ا ابػػن أيب. 

 .3/214، الفراء، ومعاين القرآف، 2/394، ابن اٞتزري
 .481، 2/480، البياف: نظري - 6
 . 10/360، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 7
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َر َمْأُجورَاتٍ  خاصة وىو ، ففي ىذه ا١تسألة يريد أف ينتصر ١تذىب من قاؿ ْتركة اجملاورة 1"َمْأُزورَاٍت َغيػْ
عندما  وذلك 2هاهُ بِ شْ وقد استشهد النحاة  هبذا اٟتديث ُب ىذه ا١تسألة وغَتىا ٦تا يُ ، مذىب سيبويو

 3واجملاورة وألنو من الوزر، ل التيفيفألجفُقلبص الواو ألًفا ، "َمْوزورات"ىو  َمْأُزورَاتٍ ذكروا أف أصل 
 :يأٌب عليو ديكن أف نقرر أف ابن األنباري ٦تن يقوؿ باجملاورة على اعتبار ماو 
ف لكونا نوَ تُ  ألف القياس يقتضي أف سبلسل ال، ؿ النص وإف كاف على خبلؼ القياسو ٓب يؤ  -

 ٦تنوعة من الصرؼ.
زين كأيب وخاصة ا١تعارضُت وغَت اجملوّ ، باٟتديث ُب ىذه ا١تسألة جار عند أغلب النحاة االستشهاد -

 . وعليو ٓب ير مانعا أف يذكر اٟتديث الذي ذكره النحاة، حياف ُب ارتشاؼ الضرب
 أف إعرابو لآلية مبٍت على ما ورد ُب اٟتديث النبوي. -
َوَما ﴿  ُب قولو تعأب: االٝتيةحد ركٍت اإلسناد ُب اٞتملة أوىي متعلقة  ْتذؼ  :المسألة الخامسة-

حد ركٍت أيتعرض ابن األنباري ُب إعرابو ٢تذه اآلية ١توضوع حذؼ  4﴾ َأْدرَاَؾ َما ِعلّْيُّوَف  ِكَتابٌ 
وإال ، ه لفظا أو معٌتيّبرّ  وىذا جائز ُب كبلـ العرب إذ كاف اذوؼ لو ما، وىو ا١تبتدأ االٝتيةاٞتملة 

 :  6قاؿ ابن مالك، 5فبل جيوز اٟتذؼ ألف األصل ُب الكبلـ الذكر
 .تقوؿ زيدّ  بعد من عندكما *وحذؼ ما يعلم جائّز كما                           

ْتث لو عن دليل حىت يستقيم ا١تعٌت ، ركٍت اٞتملة حذؼ ُب العبارة حدأفإذا قرر النحوي أف 
عندما جعل كتاب ُب اآلية خّب ١تبتدأ ٤تذوؼ و"تقديره ىو  وىو ما فعلو ابن األنباري ، واإلعراب

وإمنا وجب ىذا التقدير لقياـ وعلل ٢تذا التقدير بقولو: "، أي ىو ُب موضع كتاب، كتاب مرقـو
كما يرى الكوكب الذي ُب أفق ،  إنكم لًتوف أىل عليُت:" قاؿ الني الدليل على أف عليُت مكافٌ 

                                                           
باب ما ورد ، . والبيهقي ُب السنن الكّبى2/516، باب ما جاء ُب اتباع النساء اٞتنائز، سننواٟتديث أخرجو ابن ماجة ُب  - 1

  .4/129، ُب ني النساء عن اتباع اٞتنائز
.ومغػٍت 7/3323، نػاظر اٞتػيش، و٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائػد، 2/12، السيوطي، ُب النحو والنظائر األشباه: نظري - 2

 . 5/365، بن يعيش، اوشرح ا١تفصل، 897ص، ابن ىشاـ، اللبيب
  أبػػػػػػو حيػػػػػػاف، وارتشػػػػػػاؼ الضػػػػػػرب، 5/365، بػػػػػػن يعػػػػػػيش، اوشػػػػػػرح ا١تفصػػػػػػل، 2/12، السػػػػػػيوطي، األشػػػػػػباه والنظػػػػػػائر: نظػػػػػػري - 3
5/2377. 
 .20، 19: اآلية، ا١تةففُت - 4
 .130ص ، ٘تاـ حساف، األصوؿ: نظري - 5
 .18ص ، باب ا١تبتدأ وا٠تّب، ألفية ابن مالك: نظري -6
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ُهمْ َوِإَف أَبَا َبْكٍر وَ السماء  ومن ٍب جيوز ، فهو يريد أف يثبص أف عليُت ىو اسم ١تكاف1"، ُعَمَر ِمنػْ
 والذي ُتويكوف ا٠تّب داال عليو ألف ا١توضع معروؼ وىو منزؿ أىل اٞتنة يسمى علي، حذؼ ا١تبتدأ

باٟتديث  هحوؿ استشهادابن األنباري  موقفوىنا أقف أل٠تص ، ره ىو نص اٟتديثعليو وفسَ  دؿَ 
 : اآلٌبكالنبوي  

  .أف ابن األنباري استشهد باٟتديث ُب نةاؽ ضيق -
أف استشهاده باٟتديث النبوي يأٌب ُب مواضع تكوف األحاديث النبوية واآليات القرآنية قد  -

 اشًتكص مع بعضها ُب اللفظ وا١تعٌت.
وتارة أخرى ، و عليو تارة فيعلم القارئ لكبلمو أنو استدؿ باٟتديثأنو عند استداللو باٟتديث ينبّ  -

  .وقوؿ الصحابة أو التابعُت األثر الذي يشمل قوؿ الني يورده من قبيل القوؿ أو
كبلـ العرب شعرا ونثرا ا١تصدر الثالث من مصادر االحتجاج على القواعد   يعد   ًّلـ العرب:ك- ج

ومن الناحية ، الثالثةفمن الناحية النظرية جعلو النحاة ُب ا١ترتبة ، العربية والنحوية  ُب اللساف العريب
يدؿ على ذلك ما ٧تده ُب ا١تصنفات النحوية واللغوية ، العملية التةبيقية كاف ىو األوؿ ُب الًتتيب

وىو عدد يفوؽ الشواىد ، 2اً فعدد األبيات الشعرية ُب كتاب سيبويو تقدر بألف وستة وٜتسُت شاىد
وىذا يعود إٔب اىتماـ النحاة العرب ، اقرآني أربعمائة وستُت شاىداالقرآنية بكثَت حيث قلنا أنا 

حىت أف   3ُب ٚتيع ا١تصادر النحوية دوف استثناء مبلحظ وىذا، بالشواىد الشعرية أكثر من غَتىا
مع العلم أنا عامة ، كلمة الشاىد أصبحص إذا أطلقص عندىم تصرؼ مباشرة إٔب البيص الشعري

 قاعدة النحوية والقضية اإلعرابيةُب توجيو ال تشمل  ٚتيع الكبلـ العريب الفصيح الذي يستشهد بو
ُب االستشهاد واالستدالؿ على قضاياه النحوية واإلعرابية ُب كتابو  شاذا يكن ابن األنباري ولذلك ٓب

                                                           
ِإَف أَْىَل ِعلِّيَُِّت لَيَػرَاُىْم ": وُب فضائل الصحابة لئلماـ أٛتد ،ُب كتب السنة بصيغ وألفاظ متعددةوىو مروي  ،اٟتديث صحيح - 1

ُهمْ  ُهْم َوأَنْػَعَما، وَْكَب الد رَِّي ُب أُُفِق الَسَماءِ َكَما تَػَرْوَف اْلكَ ،  َمْن َأْسَفُل ِمنػْ اإلماـ أٛتد ، فضائل الصحابة: ظرين "َوِإَف أَبَا َبْكٍر َوُعَمَر ِمنػْ
، وشػرح السػنة للبغػوي، 4/34، كتػاب اٟتػروؼ والقػراءات،  سػنن أيب داوود: نظػر صػيغ أخػرى للحػديث ُبيو .1/149، بن حنبل

 .14/100باب فضائل أيب بكر وعمر رضي ا عنهما. 
 .503ص ، خالد عبد الكرًن ٚتعة، شواىد الشعر ُب كتاب سيبويو: نظري - 2
حي لعػػدد مػػن أمهػػات النحػػو العػػريب ومصػػادر اللغػػة وذلػػك بعػػد تصػػفّ ، دوف اسػػتثناء قلػػص ىػػذا وحكمػػص بػػو علػػى وجػػو القةػػع - 3

 كفهارس ٤تي الدين عبد اٟتميد على كتاب اإلنصاؼ البن األنباري وكتاب شرح ابن عقيػل،  اققُت كبار  العربية وقراءٌب لفهارس
وعلى البياف والتبيُت للجاحظ وغَتىا ومراجعة كتب الشواىد مثل  شرح الشواىد ، على كتاب سيبويو، فهارس عبد السبلـ ىاروفو 

 ند حقيقة وىي أف نسبة الشواىد الشعرية أكثر من غَتىا.فتوقفص ع وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية وغَتىا.، للعيٍت، الكّبى
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عند اإلعراب والتوجيو. وىذا ال يعٍت عدـ ، 1البياف فقد اعتمد ىو على الشعر أكثر من غَته
وىذا أمر معقوؿ وظاىرة ، ُب نةاؽ ضيق جدا ىد النثريةاستيدـ الشوافقد استشهاده با١تنثور 

، الكبلـ ا١تنظـو عند العرب أكثر من ا١تنثور ألفّ ، النحو أيضا ٢تا ما يّبرىها موجودة ُب أغلب كتب
خاصة إذا علمنا أف العرب أمة أمية اعتمدت على مبدأ ، وألف رواية الشعر أسهل من رواية النثر

 . وٓب تعرؼ التدوين بصورتو ا١تنظمة إال بعد ظهور اإلسبلـ، نصوص العربيةالتلقي وا١تشافهة ُب نقل ال
وتأّمل ُب ، ودرس الشواىد العربية، لقد استفاد ابن األنباري من كتب اللغة واألدب والنحو     

، بو العرب ُب كبلمها 2دالالهتا ومعانيها النحوية وكاف كثَتا ما يستشهد على القاعدة ٔتا تكلمص
 ديكن تقسيم استشهاداتو إٔب قسمُت كما يأٌب:ومن ىنا 
 استشهاده بالشعر األوؿ:القسم 

ُب مسائل  ، والصرفية والنحوية، استشهد ابن األنباري بالشعر العريب على القضايا الصوتية     
وقاـ منهجو ُب االستدالؿ بالشعر على عدـ نسبة البيص لقائلو ُب الكثَت ، متعددة من كتاب البياف

ديكن أف يستوعب ىذا ا١تقاـ   الو  كما كاف يستدؿ بأطراؼ األبيات أو أجزائها غَت مكتملة،  3الغالب
استشهد ابن فقد ، لبعضهاكل ما استشهد لو ابن األنباري بالشعر العريب وإمنا يكفي أف منثل 

 األنباري بقوؿ أيب األسود :
 .4ا إال قليبلً وال ذاكر  *فألفيتو غَت مستعتب                               

                                                           
ص ، ٤تمد سآب صاّب، وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري، 296ص ، ٚتيل علوش، األنباري وجهوده ُب النحو ابن: نظري - 1

274. 
الػذي ديثػل أدب وليس الكبلـ العادي ا١تستيدـ ُب التعبػَت عػن اٟتيػاة اليوميػة، فػاألديب ىػو ، أقصد بالكبلـ ىنا الكبلـ األديب - 2

ولغػػػة شػػػعره ىػػػي اللغػػػة  ، بكبلمػػػو ة األدبالشػػػعر كػػػاف ديػػػواف العػػػرب والشػػػاعر لػػػو مكانػػػة عنػػػدىم فهػػػو الػػػذي ديثػػػل قّمػػػ فػػػإفّ ، العػػػرب
ّف فّن الّشعر من بُت الكبلـ كاف شريفا عند العرب. ولذلك "واعلم أ: قاؿ ابن خلدوف وفيوالفصيحة ا١تعتمدة ُب التياطب الرٝتي 

ابن  ا١تقدمة: نظري جعلوه ديواف علومهم وأخبارىم وشاىد صواهبم وخةئهم وأصبل يرجعوف إليو ُب الكثَت من علومهم وحكمهم".
 .785خلدوف ص 

علػى عػدـ جػواز االستشػهاد بػالكبلـ اجملهػوؿ القائػل  يذكر ٤تمد سآب صاّب أف ابن األنباري خالف أصولو النظريػة الػيت تػنص   - 3
أصػوؿ النحػو ُب : نظػريومع ذلك ٓب جيد لو ُب كتابو البياف على ضيامتو وكثرة شواىده إال أربػع مواضػع نسػب فيػو الشػعر لقائلػو. 

 .142ص ، فكر ابن األنباري
  . ا١تقتضػػػػػب للمػػػػػّبد41ص ، ٟتسػػػػػن السػػػػػكريصػػػػػنعة أيب سػػػػػعيد ا، ديػػػػػواف أيب األسػػػػػود: نظػػػػػر: يالبيػػػػػص أليب األسػػػػػود الػػػػػدؤٕب - 4
1/323 . 
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 مع بقاء نصب االسم بعده، على حذؼ التنوين عند التقاء الساكنُتبو استدؿ استيدـ البيص و  
كما استدؿ على ذىاب اٟتركة للتيفيف ،  1حذؼ عند التقاء الساكنُت فهو ُب حكم الثابص وأف ما

 بشاىد شعري يتمثل ُب قوؿ جرير: 
 2كم العربونر تَتى فبل تعرفْ  *سَتوا بٍت العم فاألىواز منزلكم                              

 3تعرُفكم  فجاء بالفاء ساكنة من أجل التيفيف لكثرة اٟتركات فقد أراد الشاعر ال
 : أيضا ُب ٕتاور الكلمات العربية بقوؿ جرير  4ويستشهد على التناسب الصوٌب

 5الَغْيَث أَيَػتُػَها ا٠تَِياَمنْ ُسِقْيِص  . .....................        
ومن ، كما استشهد بكبلـ الشعراء العرب وبٌت بعض األحكاـ الصرفية ُب كتابو البياف على شعرىم

 ذلك استشهاده بقوؿ القةامي على جواز أف جيري ا١تصدر على غَت فعلو هبذا البيص:
 6وليس بأف تَػَتّبعُو اتِّباعاً *       نوُ وَخَُت األمِر ما استقبَػَلص م

 . 7( تتبعا) والقياس أف تقوؿ ُب مصدره( تتبعو) مصدرا على( اتباعا) فقد أجرى
وعليو سأمثل ، فهي أكثر من أف ٖتصى، بناىا على أقواؿ الشعراء أما ا١تسائل النحوية واإلعرابية اليت

َوِإْف َكاَف ﴿ كاف التامة اليت ُب قولو تعأب:  لبعضها وأحيل إٔب بعض آخر ومنها ما جاء بو لبياف معٌت
ٌر َلُكْم ِإْف ُكْنُتْم تَػْعَلُموَف  عتّب كاف ُب ىذه اآلية ت 8﴾ُذو ُعْسَرٍة فَػَنِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوَأْف َتَصدَُّقوا َخيػْ

ال ٔتعٌت كاف الناسية  اليت ، فالتامة تأٌب ٔتعٌت فَػَعل، فهي ٗتتلف عن الناقصة ُب أحكامها، تامة
،  ال تفتقر إٔب خّبو  كاف ىنا تامة ٔتعٌت حدث وقع" :قاؿ ابن األنباري، االٝتيةتدخل على اٞتملة 

   9 كقوؿ الشاعر:
                                                           

 .2/286، البياف، نظري - 1
 .1/242"، شئث" ، مادةولساف العرب، 2/44، ابن جٍت، وُب ا٠تصائص، 14ص ، البيص ٞترير وىو ُب ديوانو - 2
 113 ، 1/133، البياف: نظري - 3
 .1/182، البياف: نظري - 4
 : يروى بقافية ٥تتلفة وىو ُب ديوانو يقوؿ فيووالبيص ، ىكذا أورده ابن األنباري - 5

 .سقيص الغيث أيتها ا٠تياـ *مىت كاف ا٠تياـ بذي طلوح 
، البغدادي، خزانة األدب: نظر، يوعند البغدادي ا٠تياـ، 1/106 الكتاب، وُب رواية سيبويو ا٠تيامو، 126ص، نظر ديواف جريري
2/212. 
 . 1/362، وخزانة األدب البغدادي، 1/81، الكتاب سيبويو: نظر، يالبيص للقةامي - 6
 . 1/140، البياف: نظري - 7
 .180: اآلية، البقرة - 8
 . 1/2284، شرح الشواىد الكّبى للعيٍتو .4/382، خزانة األدب للبغدادي: وىو ُب: البيص للربيع بن ضبع الفزاري - 9
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 1"فَِإف الَشْيخ يهدمو الشَتاء *ِإذا َكاَف الشَتاء فأدفئوين                 
وتأنيث ا١تضاؼ ، وإقامة اٞتملة الفعلية مقامو، كما يستشهد بالشعر على جواز حذؼ ا١تضاؼ إليو

  .2﴾ َواْلُمطَلََّقاُت يَػتَػَربَّْصَن بِأَنْػُفِسِهنَّ َثًَّلثََة قُػُروءٍ ﴿ عند إعرابو لقولو تعأب:، لتأنيث ا١تضاؼ إليو
  :3فحذؼ ا١تضاؼ إليو كقوؿ الشاعر، من قرء، يقوؿ ابن األنباري:" وثبلثة قروء تقديره ثبلثة أقراء

 وَغََت َكبداء َشديدُة الَوترْ  *اَلَك ِعندي غََت َسْهٍم وَحجْر م                             
 َترمي ِبَكَفي كاَف ِمْن أَرَمى الَبَشرْ                                             

 4فقد حذؼ ا١تضاؼ إليو وأقاـ اٞتملة الفعلية مقامو"، أي بكف رجل كاف من أرمى البشر
ا١تسائل النحوية اليت استشهد ٢تا ابن األنباري بالشعر العريب ُب كتاب البياف كثَتة لقد رأيص      
د قراءة يكوف ٢تا شاىد من الشعر إال ذكره وأحيانا يعدِّ  أليّ  ٨توي فلقد كاف ُب كل توجيو 5جدا

ل كتاب البياف مثّ  وىكذا، 6اآلية أقواؿ الشعراء ُب اإلعراب الواحد للوجو النحوي ُب القراءة أو
 موسوعة للشواىد الشعرية ُب أبواب ٨توية متفرقة.

 استشهاده بالنثر :الثانيالقسم 
عليو إعرابو وتوجيهو  أقاـو ، وجعلو حجة، استشهد ابن األنباري بالنثر الفصيح من كبلـ العرب     

وىو ، والداللية ا١تعجميةوقد مشل االستشهاد بالنثر على ا١تسائل الصوتية والصرفية والنحوية ، النحوي
وعليو سأمثل للمواضع اليت   7ُب كل مرة يستعُت ٔتا ورد من النثر ُب اللهجات ا١تيتلفة عند العرب 

استشهد فيها ابن األنباري بكبلـ العرب نثرا أثناء إعرابو لآليات القرآنية ُب كتاب البياف من خبلؿ 
 عرض األمثلة حسب ا١تستويات اللغوية ا١تذكورة.

 بعض   توجيوو استشهد ابن األنباري بالنثر ُب توجيو بعض القضايا الصوتية ا١تتعلقة بإعراب اآليات  -
من قولو  "محيايْ "ة نافع وا١تتمثلة ُب إسكاف ياء اءقر  وومن ذلك توجيه، القراءات ُب كتاب البياف

                                                           
  .2/282، البياف: نظري -1
 .118: اآلية، البقرة - 2
" قػػوؿ  يػػذكر عبػػارة ٚتيػػع مػػن أورده ُب مصػػنفوو ىػػذا رجػػز غػػَت معػػروؼ قائلػػو فهػػو يػػذكر بغػػَت نسػػبة ُب مصػػادر اللغػػة واألدب.  - 3

. وشػرح ديػواف 1/362، ابػن جػٍت، .ا٠تصائص1/232، وا١تقتضب للمّبد، 1/330، شرح األمشوين على األلفية: نظري الراجز"
 . 240ص ، ابن عصفور، ضرائر الشعرو .4/64، البغدادي، وخزانة األدب، 2/124، العكّبي، ا١تتني

 .2/246، البياف - 4
 .116 ، 122 ، 1/13   .311، 224، 2/84، البياف: نظر مثبلي - 5
   ، 112، 118، 220. 21، 2/23: نظر مثبلي -6
 .186، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 7
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قرأ نافع ٤تياْي باإلسكاف  1﴾َربّْ اْلَعاَلِمينَ ُقْل ِإفَّ َصًَّلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي لِلَِّو ﴿ تعأب:
ؤدي إٔب التقاء الساكنُت وىو ٥تالف ١تا قرره النحاة توقراءتو هبذا الوجو . ٥2تالفا بذلك ٚتيع القراء

 ما فقد وجو ابن األنباري ىذه القراءة معتمدا علىوعليو ، من عدـ جواز التقاء السا كينُت 3العرب
ُب تعليل ىذه الظاىرة الصوتية اليت انفردت هبا قراءة نافع  ا١تيالفة  عربيةٝتع عن العرب من أمثاؿ 

فؤلف حرؼ العلة يستثقل ، "ومن قرأ بسكوف الياء فيقوؿ:، للمعهود وا١تسموع ا١تشهور عن العرب
 و٢تذا اختصص بالتأسيس والردؼ، ألف األلف فيها فرط مدّ ، وٚتع بُت ساكنُت، عليو حركة البناء

لو ثُػلُثَا )، و4(حلقتا البةاف التقصْ ): وقد حكي عنهم أنم قالوا، الذي فيها ٔتنزلة اٟتركةفنزؿ ا١تد 
وفعل ٚتاعة ( يفعبلف) :٨تو، االثنُتإٟتاؽ نوف التوكيد ا٠تفيفة ُب فعل  6أجاز الكوفيوف و٢تذا 5( ا١تاؿِ 

هو ُب ف.7األلف من فرط ا١تد"وإف كاف يؤدي إٔب اجتماع الساكنُت ١تا ُب ( إفػَْعْلَنافْ ) النسوة ُب ٨تو:
وفيها ، أمثلة عربية فصيحة منقولة عن العرب الفصحاء ٘تثل كبلمهم ا١تنثور التوجيو السابق يوظف
 .ظاىرة التقاء الساكنُت

ِصَراَط الَِّذيَن ﴿ األخَتة من سورة الفاٖتة وىي قولو تعأب: لآلية وأثناء توجيهكما نبلحظو 
 جيعل ﴾ َواَل الضَّالّْينَ  ﴿ففي إعرابة لػػػ : 8﴾ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالّْينَ  أَنْػَعْمَت َعَلْيِهْم َغْيرِ 

ٍب حيكم على اٞتواز بُت حرؼ العلة ، عند الكوفيُت( غَت)  ؤتعٌتُتزائدة للتوكيد عند البصري( ال)
 كاٟترؼ الواحدف  ا يكوناما١تشدد وما بعده عند النةق هب ألفّ ، مع اٟترؼ ا١تشدد بعده الساكن

على أف بعض العرب يبدؿ من األلف مع تشديد مهزة "ٍب يقوؿ: ، فاللساف ينبو عنهما نبوة واحدة
                                                           

 .261: اآلية، األنعاـ - 1
ابػن ، والنشر ُب القػراءات العشػر، 3/110، علي الفارسي أبو، واٟتجة للقراء السبعة، 141ص ، ن ٣تاىد، ابالسبعة: نظري - 2

إٖتػػاؼ : نظػري .جعفػر قػرأ باإلسػكاف أيضػا ا. وينقػل البنػا الػػدمياطي أف أبػ1/401، أبػو حيػاف، والبحػر اػيو، 1/246، اٞتػزري
 .148ص ، الدمياطي، فضبلء البشر

 .2/341والبياف، 1/418، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظر، يفوف ىذه القراءةخاصة ٨تاة البصرة ولذلك يضعّ  - 3
وٚتهػػرة ، 1/286، ا١تيػػداين، ٣تمػػع األمثػػاؿ: نظػػري. النهايػػةَ  ُب شػػدهتا ووصػػلص ُب اٟتادثػػة إذا بلغػػصوىػػو مثػػل تضػػربو العػػرب  - 4

 .4/120، بن يعيش، اوشرح ا١تفصل، 2/288، أبو ىبلؿ العسكري، األمثاؿ
وٓب يػورد علػى أنػو مثػل دلػص علػى ذلػك ، الذي تبُت ٕب أنو تركيب يرد ُب كبلـ بعضهم وٓب يصػل إٔب حػد االستفاضػة والشػهرة - 5

      والبحػػر اػػيو، 1/436، يابػػن األنبػػا ر ، اإلنصػػاؼ: نظػػر، يوجػػود ٢تػػذا القػػوؿ ُب كتػػب األمثػػاؿ ا١تعروفػػة و٢تػػذا ال، عبػػارات النحػػاة
 .1/401، حياف أبو

 .1/346، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 6
  .2/341، البياف: نظري -7
 .4: اآلية، الفاٖتة - 8
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فلم ديكن ، الساكنُتألنو راـ أف حيرؾ األلف اللتقاء ، 1(َأّرىاقىا من تؤب رّ أَ ح وؿَ ) فقد قالوا:
استعاف با١تثل العريب ُب توجيو اآلية نبلحظو كيف  .2لقرهبا ُب ا١تيرج"، فأبدؿ منها ا٢تمزة، ٖتريكها

ىذا  لو مثيل ُب كبلـ العرب ا١تنثور.ُوِجد التقاء األصوات الساكنة ١تا  وكيف بررّ من الناحية الصوتية 
ْتيث ، ُب اٞتانب الصوٌب 3وا١تتتبع إلعرابو جيده قد استيدـ األمثلة النثرية ا١تسموعة عن العرب كثَتا

 . ها كلهالال ديكن ذكرىا أو ٖتلي
ويبٍت عليو إعرابو ، ة بالنثر العريب الفصيحوُب القضايا الصرفية ٧تده يستشهد ولكن مع قلّ 

بُػَنيَّ ارَْكْب َمَعَنا َواَل َتُكْن َمَع  َونَاَدى نُوٌح ابْػَنُو وََكاَف ِفي َمْعِزٍؿ يَا﴿  وتوجيهو ففي إعرابو لقولو تعأب:
ر قاعدة صرفية ٍب قرّ ، 5(معزِؿ)، وكسرىا (معَزؿ)، الزاي  أف معزؿ جيوز فيها فتحفقد بُّت  4﴾اْلَكاِفرِينَ 

على ىذا ، بفتح العُت من ا١تاضي وكسرىا ُب ا١تضارع( ليفعَ  لفعَ ) مفادىا أف كل ما كاف على وزف
  فإف اسم الزماف وا١تكاف منو يأٌب بالكسر، النحو ا١تركب من ثبلثة أحرؼ مثل ضرب يضرب

أي على الوقص الذي ضرهبا الفحل  6(اقُة على َمْضرهِِباالنَ  أتص)" ويستدؿ على ذلك بقوؿ العرب:

                                                           
ٟتسن بن علي ابن أيب طالب رضي ا  إٔب وُب بعضها اآلخر، عمر بن ا٠تةاب إٔب نسب ُب بعض ا١تصادر، ىذا مثل عريب - 1

ا عنػػو اإلمػػاـ علػػي أف جيلػػد الوليػػد بػػن عقبػػة لشػػربو ا٠تمػػر وصػػبلتو بالنػػاس  وقػػد قالػػو عنػػدما أمػػر عثمػػاف رضػػي، وىػػو األكثػػر، عنػػو
" حارىا مػن تػؤب قارىػا وؿِّ ": ٥تالف ١تا أورده ابن األنباري ويتمثل ُب قو٢تم (قأرىا)ُب ، ويروى ُب كتب األمثاؿ بغَت مهزة، سكراف

عليو أف يتؤب مهمػة ، فمن تؤب مهمة التكرًن، ة األمر امودمهم ، بعدما أسندت إليوالقياـ باألمر ا١تكروه ١تن أسند إليوويضرب 
، 2/369، ا١تيػػداين، ٣تمػػع األمثػػاؿ: نظػػريمهمػػة التكػػرًن.  ؿكمػػا فعػػل اٟتسػػن عنػػدما امتنػػع عػػن مهمػػة اٞتلػػد ألنػػو ٓب يتػػو ،  العقػػاب

، لز٥تشػػػػػري، االعػػػػػربصػػػػػى ُب أمثػػػػاؿ قوا١تست، 263ص ، األمثػػػػػاؿ للهػػػػامشي، و 2/334، أبػػػػو ىػػػػػبلؿ العسػػػػكري، وٚتهػػػػرة األمثػػػػػاؿ
2/381.  
 .1/41، البياف - 2
 .481، 2/180. 1/71، البياف: على سبيل ا١تثاؿ: نظري - 3
 .42: اآلية، ىود - 4
وعنػد عػودٌب إٔب  ، نو غَت معروؼ بنسبة القراءة إٔب أصحاهباألو ، من الصورتُت قراءة  خاصة عبارة ابن األنباري توحي أف كبل - 5

فػيمكن ، ُب َمْعػزٍِؿ أي ُب ناحيػة: وقولػو": أعثر على وجو آخر إال إشارة ابػن عةيػة ُب تفسػَته وا١تتمثلػة ُب قولػوٓب ، كتب القراءات
: ومػػن قػػاؿ: وقػػاؿ مكػػي ُب ا١تشػػكل: واللفػػظ يعمهمػػا، وديكػػن أف يريػػد ُب معػػزؿ ُب بعػػده عػػن السػػفينة، أف يريػػد ُب معػػزؿ ُب الػػدين

ولكػن يقتضػي ذلػك  ،فلػم يصػرح بأنػا قػراءة: أراد ا١تصدر -بفتحها -« معزؿ»: قاؿومن ، أراد ا١توضع -بكسر الزاي -« معزؿ»
 .1/21، ابن األنباري، . والبياف3/241، ابن عةية، ارر الوجيز: نظري" لفظو.

، لكتػابا: نظػريولكنو متداوؿ ُب مصادر النحو واللغة على أنو قوؿ من أقواؿ العرب. ، ٓب أعثر عليو ُب كتب األمثاؿ العربية - 6
، ابػن يعػػيش، . وشػرح ا١تفصػل2/240، أبػو حيػاف، وارتشػاؼ الضػػرب، 210ص ، بػن الػوراؽ، ا. وعلػل النحػو2/131، سػيبويو

وأصػوؿ النحػو ُب فكػر ابػن  .382ص ، اٟتسػن ا١ترزوقػي، واألزمنة واألمكنة .1/233، السَتاُب، . وشرح كتاب سيبويو4/312
 .184األنباري، ٤تمد سآب صاّب، ص 
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وعليو فهو يبنٍت  2أي ضربا" 1(إف ُب أَْلف درىم َلَمضَربا) وا١تصدر منو بالفتح كقو٢تم أيضا، فيو
إال أف ا١تسائل الصرفية عموما ُب  ، حكما صرفيا متعلقا بآية قرآنية على ما ورد من نثر عريب فصيح

فهو يتعرض لعبلقات األسانيد ُب اٞتملة وأحواؿ الًتكيب وأثره ُب اإلعراب ، قليلة جداكتاب البياف 
 أكثر من تعرضو للجوانب الصرفية اليت تعًتي الكلمة العربية.

وُب اٞتوانب النحوية نرى استشهادا واسعا بالنثر على ا١تسائل اإلعرابية اليت عرضص لو أثناء      
َكْيَف َتْكُفُروَف بِاللَِّو وَُكْنُتْم ﴿  ذلك ما تعرض لو أثناء إعرابو لقولو تعأب: ومن، إعرابو لآليات القرآنية

تها دخوؿ حرؼ اٞتر عليها ُب والداللة على اٝتيّ ، فقد  ذىب إٔب أف كيف اسم 3﴾َأْمَواتًا فََأْحَياُكْم 
قاؿ ابن  4"نيْ رَ ٛتَْ على كيف تبيع األَ  الًتاكيب النثرية ا١تسموعة عن العرب ومن ذلك قوؿ العرب:"

فهو يستشهد على اٝتية كيف ّتواز   5فدؿ على أنا اسم"، األنباري :" إذ أدخلوا عليها حرؼ اٞتر
 ويستدؿ عليو با١تسموع من النثر العريب.، دخوؿ حرؼ اٞتر

َنا ِبِو َجنَّاٍت َوَحبَّ ﴿  إعرابو لقولو تعأب: ءكما يستشهد ٟتذؼ ا١تضاؼ أثنا       6﴾اْلَحِصيدِ أَنْػَبتػْ
وأف الوصف يكوف لؤلصل ال ، ويعتمد ا١تعٌت، الكردية اآليةيناقش ابن األنباري حذؼ ا١تضاؼ ُب 

وىو ُب ىذا السياؽ يذكر أمثلة ، للفرع ومن ٍب فحذؼ ا١تضاؼ متوقف على تقدير اذوؼ ومعناه
حذؼ ا١تضاؼ وأقيم ف، تقديره وحب الزرع اٟتصيد ﴾ َوَحَب اٟتَِْصيدِ  ﴿فيقوؿ:"، منثورة للعرب

 كقو٢تم: بقلة اٟتمقاء،  فيوف إٔب أنو من إضافة الشيء إٔب نفسوو وذىب الك، ا١تضاؼ إليو مقامو
ألف وصف الزرع باٟتصيد ، أؤب من وصف اٟتب بو، ألف وصف الزرع باٟتصيد، واألوؿ ىو الوجو

التقدير ُب قو٢تم بقلة وكذلك ، نقوؿ حصدت اٟتب وال، واٟتب اسم ١تا ينبص ُب الزرع، ىو التحقيق
ىو ، ووصف اٟتبة باٟتمق، ألف اٟتمقاء اسم ١تا ينبص من تللك اٟتبة، اٟتمقاء: بقلة اٟتبة اٟتمقاء

                                                           
 بن السراج، اواألصوؿ، 441ص ، أدب الكاتب ابن قتيبة: نظريُب بياف فضل العمل واٞتد والكسب ، وارد عن العربقوؿ  - 1
 و٧تعػػة الرائػػد وشػػرعة الػػوارد ُب ا١تػػًتادؼ وا١تتػػوارد، 4/312، ابػػن يعػػيش، وشػػرح ا١تفصػػل، 2/133، سػػيبويو، والكتػػاب، 3/212

 .1/213، إبراىيم بن ناصف اليازجي
 .1/21، البياف - 2
 .12: اآلية، البقرة - 3
ومغػٍت ، 3/212، بػن يعػيش، اشػرح ا١تفصػل: نظػريىو قوؿ مسموع عن العرب استشهد بو النحاة العرب على اٝتيػة كيػف.  - 4

 عبػػاس، والنحػػو الػػواُب، 1/128، السػػيوطي، مهػػع ا٢توامػػع شػػرح ٚتػػع اٞتوامػػع، 140ص، ابػػن ىشػػاـ، اللبيػػب عػػن كتػػب األعاريػػب
 .2/402حسن 

 .12ص، ابن األنباري، وأسرار العربية، 2/64البياف: نظري - 5
 .2: اآلية، ؽ - 6
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، فكاف وصف األصل باٟتمق أؤب من وصف الفرع، وما ينبص منها فرع عليها، التحقيق ألنا األصل
  3"2(أٛتُق ِمْن رِْجلةٍ ) و قو٢تم ُب ا١تثل:ومن، 1وإمنا وصفص بذلك ألنا تنبص ُب ٣تاري السيوؿ فتقلعها

ز إضافة جيوّ  ف األمثاؿ واألقواؿ العربية واستدؿ هبا على مذىبو البصري الذي الظّ نبلحظ كيف و 
ح عن طريق األمثلة ووضّ  ،وناقش ا١تسألة بأسلوب جدٕب، 4إٔب نفسو إذا اختلف اللفظاف ءالشي

 ف الزرع باٟتصيد أؤب من وصف اٟتبفوصْ ، الوصفالنثرية العربية أف حذؼ ا١تضاؼ يكوف عند 
فكاف تقديره على حذؼ ، ديكن حصد اٟتب وترؾ الزرع كما أنو ال،  ألف اٟتب تابع للزرع وفرع منو
وبو قدر حذؼ ا١تضاؼ ُب األمثلة اليت احتج هبا ٨تاة الكوفة ومنها ، ا١تضاؼ مبٍت على ىذا ا١تعٌت

وأبةل عن طريق التأويل ، نصاؼة" وقد شرح ا١تسألة ُب اإل"بقلة اٟتمقاء" "وأٛتق من رجل قو٢تم:
فإذا كاف ٚتيع ما احتجوا بو ٤تمواًل على حذؼ ا١تضاؼ إليو وإقامة صفتو حجج الكوفيُت فقاؿ:" 

توظيف  ففي األمثلة السابقة نبلحظ بكل وضوح .5"مقامو على ما بيَػَنا ٓب يكن ٢تم فيو حّجة
 الشواىد النثرية واالستدالؿ هبا على القضايا النحوية ُب كتاب البياف.

اعتماد  وشرح بعض األلفاظ العربية، كما تعرض لبعض ا١تسائل الداللية وا١تعجمية ُب كتاب البياف
 نا أف من عادتو شرح اللفظ وبناء اإلعراب على ا١تعٌت والتفسَتفقد بيّ ، على ا١تسموع من النثر العريب

ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوالَِّذيَن َىاُدوا َوالنََّصاَرى َوالصَّابِِئيَن َمْن ﴿  ومن ذلك ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب:
وعليو فابن األنباري يبُت ا١تعٌت  7قرئ هبزة وبغَت مهزة لَصابِِئُتَ فلفظ ا 6﴾آَمَن بِاللَِّو َواْليَػْوـِ اآْلِخرِ 

الدالٕب  لكل من القراءتُت معتمدا على األقواؿ العربية ا١تنثورة ٢تذه الكلمة فيقوؿ:" قرئ با٢تمز وتركو 
إذا خرج  والصابئوف ، 8(صبأ ناب البعَت) ألنو مأخوذ من قو٢تم:، فمن قرأ با٢تمز أتى بو على األصل

                                                           
 .2/116، ٣تمع األمثاؿ: نظر، يىذه عبارة ا١تيداين ُب ٣تمع األمثاؿ - 1
وىي البَػْقلة اليت تسميها العامة " : قاؿ ا١تيداين  ُب شرح ىذا ا١تثل، ىذا مثل عريب يضرب ١تن كثر ٛتقو فيقاؿ أٛتق من رجلة - 2

وأخبػار   .١2/116تيػداين ، ا٣تمػع األمثػاؿ: نظػري" .وإمنا َٛتَُقوىا ألنا تنُبُص ُب ٣َتَاري الس يوؿ فيمر السيل هبػا فيقتلعهػا، "اٟتمقاء"
 . 22ص، بن قتيبة، اوأدب الكاتب، 2/21، ٢تامشي، ااألمثاؿ، 116ص ، ابن اٞتوزي، اٟتمقى وا١تغفلُت

 .1/384، البياف - 3
 .1/346، ابن األنباري، اؼاإلنص: نظري - 4
 .1/348، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظري - 5
 .61: اآلية، البقرة - 6
ابن  . والنشر244ص، بن ٣تاىد، االسبعة: نظريوقرأ نافع  بًتؾ ا٢تمزة وأبد٢تا ياء فكانص الصابُت. ، قرأ با٢تمزة ٚتهور القراء - 7

 . 2/244، بن عةية، اوارر الوجيز 324/، اٞتزري
 .210ص ، بن السكيص، اإصبلح ا١تنةق: نظري - 8
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وىذا ، طلبا للتيفيف، ومن ترؾ ا٢تمز حذفو الستثقالو، ينٚتع صابئ وىو ا٠تارج من دين إٔب د
  1اٟتذؼ على خبلؼ القياس."

فها ُب شرح ويوظّ ، يستعمل بعض األقواؿ الواردة ُب كبلـ العرب ُب ىذا النص اإلعرايب نبلحظو      
 تؤكد فهذه األمثلة ا١تقتبسة من كتاب البياف وعموما، ٤تل دراستو أثناء اإلعراب، ا١تفردة القرآنية

نحوي ال أثناء اإلعراب والتوجيو الشواىد النثرية  ُب استيداـ وتوضح طريقتو، العريب بالنثر هدااستشه
 :يأٌب وقد استنتجص من توظيفو للشواىد النثرية ما، ُب كتاب البياف

 التداوؿو أقواؿ وتراكيب مسموعة ُب أ، أف توظيفو للنثر كاف عبارة عن أمثاؿ مروية عند العرب -
فلم يستشهد بأنواع النثر األخرى ا١تعروفة ُب األدب العريب القدًن  ، نقلها عن النحاة األوائل، 2العريب

 والوصايا.، واٟتكم، كا٠تةب
أف ذكره للمثل ُب غالب األحياف يرويو بصيغة ٥تتلفة عما ورد ُب مصادر اللغة واألدب وكتب  -

وىذا ، فقد ذكره با٢تمز وىو غَت مهموز، حارىا من تؤب قارىا وؿِّ األمثاؿ ومنها على سبيل ا١تثاؿ: 
 غَت مشهورة.و  تو النثرية خاصة فهو يعتمد صيغ نادرةاالحظتو ُب ٚتيع استشهاد

استعاف ّتميع  وإمنا، ا١تشهورة كلهجة قريش اتن اللهجمأنو ٓب يستشهد باألقواؿ النثرية ا١تسموعة  -
 وبٌت أحكامو النحوية على قياسها.و إعرابو على وفقها ووجّ ، ا١تسموعة عن العرب 3اللهجات العربية

حكاـ األ عليهاوبٌت عربية الشواىد الاستيدـ ابن األنباري  وبناء على الذي تقدـ نستةيع القوؿ أفّ 
ُب كتاب البياف يدعمو  للقراءات فكاف التوجيو النحوي، للقراءات القرآنية واألوجو اإلعرابية، النحوية

 االستئناسكما يدعمو  النص النبوي من قبيل ،  شاىد من القرآف الكرًن بقراءاتو ا١تتواترة أو الشاذة
ُب  كما كاف لكبلـ الشعراء العرب أثر،  أخرى ومن قبيل شرح ا١تفردة أو تساوي الًتكيب تارة، تارة

ومن ، االتوجيو النحوي للقراءات القرآنية ُب كتاب البياف من حيث داللة ألفاظها أو بياف أوجو إعراهب
ْتيث ديكن دراستها على وجو مستقل كغَتىا من ، ب بعدد ىائل من الشواىد الشعريةازخر الكتٍّب 
 والنحو.النحوية ُب مصنفات اللغة شواىد ال
 

                                                           
 . 2/88، البياف - 1
وال ، فهو ليس باٟتكم وال ا٠تةب، ا١تقصود باألقواؿ الكبلـ ا١تستعمل ُب اٟتياة اليومية للعربية الفصيحة ُب عصور االستشهاد - 2

كقػوؿ ،  ومن ذلك قو٢تم: عنو ُب االستشهاد بعبارةو١تا ٝتعو النحاة ُب عصور االستشهاد جعلوه دليبل على قواعدىم. ويعّب ، ا١تثل
 ومنو قوؿ بعضهم.....اْب . ، العرب

 .182ص ، ٤تمد سآب صاّب، يأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنبار : نظري - 3



 

 
111 

  :اعتماد أسلوب الجدؿ النحوي في توجيو القراءات وإعرابها -خامسا
 :القرآني والتطبيق النظري التقعيدالجدؿ النحوي عند ابن األنباري بين -1

"وذلك ، لص الدراسات النحوية عند ابن األنباري ذروة التأثر بعلم الكبلـ ُب الدرس النحويثّ م     
ُب كتبو  1ؤتا أرساه من قواعد اٞتدؿ وا٠تبلفات النحوية "، أصوؿ النحؤتا أضافو من تعميق لعلم 
 . ودراساتو ا١تيتلفة ُب النحو

ل لعلم اٞتدؿ فقد أصّ ، يعد ابن األنباري من النحاة الذين مارسوا اٞتدؿ النحوي نظريا وتةبيقيا     
ألصوؿ ، ىذين الرسالتُتر ُب حيث نظّ ، واإلغراب ُب جدؿ اإلعراب األدلةالنحوي ُب رسالتيو ١تع 

فكاف اٟتديث فيهما عن موضوعات أساسية مقتبسة من علم الكبلـ ومنها حديثو ، اٞتدؿ النحوي
ووصف ، وكيفية االعًتاض على الدليل، عن العلة وقياس الشبو والةرد وحكم العمل با١تتواتر واآلحاد

ها موضوعات أساس البحث فيها وىذه كل، حاؿ السائل وتصوير ا١تسألة وطريقة الًتجيح بُت األدلة
مرائي متحدثا عن ابن األنباري:" وأما علم ايقوؿ الس، 2ىو علم الكبلـ القائم على اٞتدؿ وا١تناظرة

ا١تنظمة ، وعلى كل فإف ذلك يدؿ على عقليتو ا١تبتكرة، فبل نعلم أحدا سبقو إليو، اٞتدؿ ُب النحو
 .١3تنسقة"ا

 ومبادئق فيو أصوؿ اٞتدؿ وا١تناظرة النحوية األنباري ميدانا عمليا طبَ  كتاب البياف البن  لقد كاف     
فعند قراءتنا لكثَت من ا١تواضع اإلعرابية ، علم الكبلـ على إعراب اآليات القرآنية وتوجيهها النحوي

  ها لكثرة ا١تناقشة وطو٢تا وتعدد األدلة واالعًتاض علي، ُب اٞتدؿ أو علم الكبلـ اً نشعر أننا نقرأ كتاب
 وىذا األسلوب يعد  ، باٟتجج العقلية والّباىُت ا١تنةقية اليت ترد على ألسنة النحاة البصريُت تأييدىا أو

دا ومبدعا فكاف ٣تدِّ ، فهو حلة جديدة ألبسها للنحو العريب، من األساليب اليت ابتكرىا ابن األنباري
 .4اٞتدؿ وا١تناظرة مبادئلى طريقة مناقشة مسائلو ع من حيثأو ، ُب النحو من حيث وضع أصولو

نصاؼ لةرح مسائل ا٠تبلؼ ومناقشتها على ابن األنباري قد خصص كتابو اإل على الرغم أفّ و      
وقد أشار ابن ، لوا مدرسة الرأي ُب الفقو اإلسبلميطريقة الفقهاء ا١تتكلمُت وىم اٟتنفية الذين مثَ 

                                                           
 .14ص، مصةفى أٛتد عبد العليم، أثر العقيدة وعلم الكبلـ ُب النحو العريب - 1
ىػػو  ابػن األنبػػاري أفّ الػػدكتور مصػةفى أٛتػػد عبػد العلػػيم ُب رسػالتو ا١توسػػومة أثػر العقيػػدة وعلػم الكػػبلـ ُب النحػو العػػريب  يػذكر - 2

 .14ا١ترجع ا١تذكور ص : نظريتو علم اٞتدؿ النحوي نظريا وعمليا. اكتبو ودراسبل الذي مثّ  النحوي
 .166، صابن األنباري ودراساتو النحوية - 3
ودراسػػػاتو ، ابػػػن األنبػػػاري، و 2/20، ُب دراسػػػتو الػػػيت وضػػػعها علػػػى كتػػػاب البيػػػاف، الػػػدكتور طػػػو عبػػػد اٟتميػػػد طػػػوكػػػبلـ : نظػػػري - 4

 .166،  164ص ، مرائيافاضل الس، النحوية
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مصدرا أساسيا ُب النحو العريب  ا١تذكور الكتابوهبذا كاف ، 1األنباري إٔب ىذا ُب مقدمة اإلنصاؼ
ىناؾ مسائل وخبلفات ُب إعراب الكثَت من  إال أفَ ، ل اٞتانب التةبيقي لعلم اٞتدؿ النحويمثَ 

يقوؿ الدكتور جودة مّبوؾ ، مناقشتها كتاب البياف ُب غريب إعراب القرآف اآليات ا١تشكلة كاف ٤تل  
وىو ا١تبدع ٢تذا العلم وُب ىذا الكتاب ، دثُت ُب ا٠تبلفات النحوية٤تمد" ابن األنباري من أئمة ا١تتح

  2يورد ٣تموعة منها"
يةيل ُب ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ٓب يتعرض لبحثها ومنا قشتها  ُب "البياف" ابن األنباري أفّ ويبلحظ      

الكثَت منها بأسلوب كما يعًتض على ،  ىاورد األدلة ويناقش قبو٢تا أوردّ ْتيث يُ  "اإلنصاؼ"ُب كتاب 
أما ا١تسائل ا٠تبلفية اليت ناقشها ُب ، جدٕب فيو من روح ا١تناظرة والفلسفة الكبلمية بةابع عقلي ٨توي

وفعل ىذا  "اإلنصاؼُب كتاب  نا ذلك مستوَبً يل القارئ إليها بعبارة "وقد بيّ و حيُ كتاب اإلنصاؼ فإنَ 
  3البيافكتاب   كثَتا ُب

  :عرابية في اعتماده على الجدؿ عرض وتحليلاإل التطبيقات -2 
أف  عليَ ، ح استعانة ابن األنباري ٔتنهج اٞتدؿ ُب إعراب اآليات وتوجيو القراءات ٨توياحىت أوضّ      

ٕتعل القارئ ٢تا ، أقف وقفة مع إعرابو لبعض النماذج اليت ورد فيها أسلوب اٞتدؿ بصورة واضحة
 :ذلك من خبلؿ عرض النماذج اآلتية ويتضح النحوير قراءة كتاب ُب اٞتدؿ يتصوّ 
ابن  يعرض 4﴾ْم َتُكونُوا بَاِلِغيِو ِإالَّ ِبِشقّْ اأْلَنْػُفسِ لَ ﴿ يتمثل ُب قولو تعأب:  :النموذج األوؿ-أ

نزاع بينهما ُب ال  حوؿ، بأسلوب جدٕب بينو وبُت أيب اٟتسن األخفش إعراب ىذه اآليةاألنباري 
فيجعلها ابن األنباري ُب موضع جر باإلضافة بينما يرى   ﴾ بالغيو﴿  اإلعرايب للهاء الواقعة ُب قولو:

 بأسلوبناقش ابن األنباري إعراهبا ، ونظرا ٢تذا ا٠تبلؼ ُب التقدير، األخفش أنا ُب موضع نصب
اٞتدؿ الذي يعتمد على طرح القضية النحوية ٍب ذكر دليل ا١تيالف واالعًتاض عليو ٔتا توجبو 

وبُت موضوع اآلية ا١تيالف  الفرؽ بينما ذىب إليو األصوؿ النحوية وطرؽ االستدالؿ ٍب بياف 
أبو  وزعم، ُب موضع جر باإلضافة( بالغيو) :والتقدير النحوي وقد عرض ٢تذا كلو فقاؿ: " ا٢تاء ُب

 . 5﴾ ِإنَّا ُمَنجُّوَؾ َوَأْىَلكَ ﴿ واستدؿ على ذلك بقولو تعأب:، أنا ُب موضع نصب، اٟتسن األخفش

                                                           
 .2/4، اإلنصاؼ ُب مسائل ا٠تبلؼينظر:  - 1
 .2/14، على كتاب البياف، دراسة جودة مّبوؾ ٤تمد: نظري - 2
 .1/80  . 38  ،2/34، البياف: نظر مثبلي - 3
 .4: اآلية، النحل - 4
 .13: اآلية، العنكبوت - 5
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وإال ١تا كاف ا١تعةوؼ ، ولو ٓب تكن الكاؼ ُب موضع نصب، فنصب أىلك بالعةف على الكاؼ
 ١تضاؼ إليوألنو ديكن أف يكوف منصوبا بالعةف على موضع ا، وال حجة لو ُب اآلية، عليها منصوبا

ألف اسم الفاعل إمنا يضاؼ إٔب ، ألنو وإف استحق أف يكوف ٣ترورا باإلضافة فإف موضعو النصب
وليس ىذا اٟتذؼ على حد اٟتذؼ ، حذؼ النوف منو، والذي يدؿ على أنو ُب نية اإلضافة، ا١تفعوؿ
فوقع اسم ، ٔتعٌت الذيألنما ، ألف الكبلـ طاؿ باأللف والبلـ 1( اٟتافظُو عورِة العشَتة): ُب قولو

  .2ٓتبلؼ ىهنا فباف الفرؽ"، واٟتذؼ للتيفيف ُب الصلة كثَت ُب كبلمهم، الفاعل صلة
واالعًتاض على الدليل الذي جاء بو من ، مذىب األخفش الرّد علىنبلحظ أسلوب اٞتدؿ ُب 

  ا١تيتلف فيهاقد استعمل ابن األنباري ىذا األسلوب اٞتدٕب ُب مناقشة ا١تسائل ف، القرآف الكرًن
 . عامة، 4أو مع ٚتهور الكوفيُت 3سواء مع بعض النحاة كالفراء أو األخفش

َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما َجَزاًء ِبَما  ﴿يتمثل ُب إعراب قولو تعأب:  النموذج الثاني:-ب
يعرض ابن األنباري ا٠تبلؼ بُت النحاة ُب خّب ا١تبتدأ  5﴾ َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اللَِّو َواللَُّو َعزِيٌز َحِكيمٌ 

"السارؽ مبتدأ وُب  ويبُت أف ُب خّبه وجهاف فيقوؿ: "السارؽ" الواقع ُب اآلية الكردية ا١تتمثل ُب لفظ
 خّبه وجهاف: 

 ٍب عةف عليو، أي وتقديره وُب ما يتلى عليكم السارؽ والسارقة، أحدمها: أف يكوف خّبه مقدرا
    7وذىب أبو اٟتسن األخفش، 6فيما أمرتك بو فعل ا٠تَت فبادر إليو. وىذا مذىب سيبويو كما تقوؿ:

 ودخلص الفاء ُب ا٠تّب .﴾ فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما﴿ إٔب أف خّب ا١تبتدأ 9والكوفيوف، 8وأبو العباس ا١تّبد
وىو ، منزلة الذي سرؽفينزؿ السارؽ  كل من سرؽ فاقةعوا وإمنا أراد:، و ٓب يرد سارقا بعينوألنّ 

                                                           
 : ورواية البيص بكاملو كما يلي، ىو صدر بيص لعمرو بن قيس - 1
ص ، ابػن قتيبػة، وأدب الكاتػب، 1/141، البغػدادي، خزانػة األدب: نظري .يأتيهم من ورائهم وكف *اٟتافظو عورَة العشَتة ال   

 .4/18، ميل بديع يعقوبإ ،. وا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية311
 .1/44، البياف - 2
 .2/312، البياف: نظر مثبلي - 3
 1/230البياف  :نظري - 4
 .38: اآلية، ا١تائدة - 5
 .141ص ، ٤تمود أٛتد الصغَت، التوجيو النحوي للقراءات الشاذة، و 213، 2/211، سيبويو، الكتاب: نظري - 6
 . 2/81، ألخفش، امعاين القرآف: نظري - 7
 . 1/241، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو: نظري - 8
: نظػري .اعػًتاض النحػاة عليػوبػُّت و ، وعػرض كػبلـ سػيبويو، حياف ُب البحر ايو مذاىب النحػويُت ُب ىػذه ا١تسػألة ناقش أبو - 9

 .114، 1/116، أبو حياف، البحر ايو
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 وإمنا قاؿ:، وا١تبتدأ إذ تضمن معٌت الشرط واٞتزاء دخلص ُب خّبه الفاء، يتضمن معٌت الشرط واٞتزاء
ما كاف ُب البدف منو عضو واحد فإف تثنيتو  فإفّ ، 1ألنو يريد أديانما وىي قراءة شاذة أيديهما باٞتمع

فلما كاف معٌت أيديهما ، تثنيتو على لفظ التثنيةوما كاف ُب البدف منو عضواف فإف ، بلفظ اٞتمع
فأتى ، فنزؿ منزلة ما ليس ُب البدف منو إال عضو واحد، واإلنساف ليس لو إال ديُت واحدة، أديانم

، كأنم فعلو ذلك لعدـ االلتباس و2﴾ فَػَقْد َصَغْت قُػُلوُبُكَما﴿ كقولو تعأب:  بتثنيتهما بلفظ اٞتمع
وقد جيوز أف يؤتى ، إذ أصل التثنية ضم واحد إٔب واحد، عن معٌت اٞتمع 3ىوأف أصل التثنية ال يعر 

وجيوز أيضا أف يؤتى ُب ، كقولك رأيص وجهيهما،  ُب تثنية ما ُب البدف منو عضو واحد بلفظ التثنية
 كقوؿ الشاعر:،  رأيص وجههما: كقولك،  تثنيتو بلفظ ا١تفرد

 .4.......................". ...*. ُْتِ تركيػَ   وُ َوجْ   َكأَنَوُ 
يسبق أف ٢تما  كما ال،  ألف الوىم ال يسبق إٔب أف ٢تما وجها واحدا، وكأنو أجاز ذلك لعدـ االلتباس

 .5وجوىا"
والتعمق ُب االستدالؿ ، نبلحظ ابن األنباري ُب ىذه اآلية أثناء إعراهبا يستةرد ُب اٞتدؿ وا١تناقشة

ويستدؿ على ، ويذكر أنا شاذة، ويبعد قراءة أديانم، بصيغة اٞتمععلى تثنية األعضاء والتعبَت عنها 
قرأ نعندما كما نبلحظ أيضا وىو وارد ُب كبلـ العرب  ، أنو جيوز تثنية ما ُب البدف من عضو واحد

نب إعراب اآلية أنو أكثر من اٟتديث عن الدليل وشرح القضية اٞتدلية أكثر من تفصيلو ُب اٞتا
 ه.ىو يفعل ذلك من أجل إثبات اٟتكم النحوي الذي أقرّ و ، النحوي واإلعرايب

وىو ، أف ابن األنباري عآب خبَت بفن اٞتدؿ وا١تناظرة النحوية النماذج السابقة يتضح ٕب يوبعد عرض
 . كما أنو  على دراية بأدلتهم،  على دراية واسعة ٔتذاىب النحاة واختبلفهم

                                                           
"  والسارقوف والسارقات فػاقةعوا أديػانمفقد ذكرت ا١تصادر القرآنية أنو قرأ باٞتمع "، قراءة عبد ا ابن مسعودوىي إشارة إٔب  - 1
ومعاين ، 1/288، ابن عةية، وارر الوجيز، 1/141، أبو حياف، والبحر ايو، 1/241، الزجاج، وإعرابو القرآف معاين: نظري

 . 2/304، لفراءاالقرآف 
 .1: اآلية ،التحرًن - 2
 .  24/11، عرا، لساف العرب: نظري يبتعد. يعرى معناه أي ال ال  - 3
 : ىذا جزء من بيص الفرزدؽ الذي يقوؿ فيو - 4

 .مستهدٌؼ لةعاٍف غَت منجحر *َكأَنَُو َوجو تركيُت قد َغضبا 
: وىو بدوف نسػبة ُب، 4/110، البغداديابن ٛتدوف هباء الدين ، التذكرة اٟتمدونية، 4/410، البغدادي، خزانة األدب: نظري 

 .3/166"، طعن"وُب لساف العرب  3/121، بن يعيشاشرح ا١تفصل 
 .122 ، 2/120، البياف - 5
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أمثاؿ الرازي ، االعًتاض عليو بةريقة ا١تتكلمُت وتتمثل عبقريتو ُب طريقة عرض الدليل ٍب كيفية
ؽ ُب قراءتك ٢تذه النماذج من تكاد تفرّ  فأنص ال، وغَتىم من علماء الكبلـ، والغزإب، والباقبلين

فيما يتكلم عليو ابن األنباري ُب النحو ، ألحكامها مناقشة ا١تيالف وأ أدلتهاحيث طريقة عرض 
وعلم الكبلـ أين يكوف الدليل  ية ُب علم أصوؿ الفقو أو العقيدةوفيما يعرضو الغزإب من مسائل جدل

 . العقلي ىو األساس ُب ا١تسألة
أو ما يقـو بو من  ،وقد استةاع ابن األنباري هبذا ا١تنهج أف يقنع القارئ فيما يذىب إليو من إعراب

 أو ما يقّدره من توجيو للقراءات القرآنية ا١تيتلفة ُب اإلعراب. ،تأويل
واآلراء  ،فاد من ىذه الةريقة اٞتدلية أثناء إعرابو لآليات معرفة ا١تذاىب النحوية ا١تيتلفةكما يست

فلوال ىذا اٞتدؿ ١تا عرؼ القارئ ، اٞتدؿ عندالشيصية للمسألة النحوية اليت استوجب ذكرىا 
 النحاة وأقوا٢تم لبعض اٞتزئيات النحوية ا١تتعلقة بالقراءات القرآنية. بعض ىباإلعرابو مذ
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 قف ابن األنباري من القراءات القرآنية ا: مو المبحث الثاني                

كرت فيما سبق أف النحاة العرب انقسموا ُب مواقفهم من القراءات القرآنية إٔب فريقُت، فريق ذ       
من أخضع  القياسُت وفريق األثريُت، فمنهم من نظر إٔب النص واعتّبه حجة وسّلم إليو، ومنهم

 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 
٥تتلفة من القراءات القرآنية، فهو ُب كثَت من األحياف يقـو 1ري كانص لو مواقفيدرؾ أف ابن األنبا

بتأويلها وىو ا١توقف الغالب، ويكوف ىذا موقفو إذا عارضص القراءة القرآنية القياس العقلي وا١تنةقي 
 بتأويلها عند التوجيو الذي ضبةص على أساسو القاعدة النحوية، فهو من حُت إٔب آخر يقـو 

ُب إعرابو التقدير ويكثر ُب كبلمو اٟتمل على ا١تعٌت ويرد ُب إعرابو حذؼ ا١تضاؼ ا١تقدر  فيكوف
وغَتىا من األساليب النحوية اليت يلجأ إليها ا١تعرب من أجل استيداـ النص القرآين والعمل بالقياس 

 ُب آف واحد.
نية موقفا آخر، وىو قبوؿ كما ديكن أف يبلحظ القارئ إلعرابو لآليات وتوجيهو للقراءات القرآ      

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 

القرآنية  أيضا ا١تفاضلة بينها، وتفضيل بعض القراءات  ُب كبلمها، ومن مواقفو الواضحة من 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 

 ابن كعب  وغَتىم، ومع ذلك فهو يضع ىذه القراءات ُب ميزاف ومعيار الصحابة كابن مسعود، وأيب
النحو واللغة والقياس ليفاضل بينها، فًتاه يذكر وجًها إعرابيًا لقراءة معينة فيستحسنو ودييل إليو ٦تا 

ووجو القراءة  جيعلو يفضلو على وجو إعرايب لقراءة أخرى، فيعّب بصيغ الًتجيح وا١تفاضلة، كقولو:
ٔب أقيس، أو أوجو، أو أبلغ أو أقوى، و٨تو ذلك ٦تا جيعلنا نعرؼ موقفو من القراءات وأنو مَيز األو 

بينها، فتكوف القراءة عنده أقساـ عند تعد دىا ُب التوجيو، فيكوف منها  الراجح وا١ترجوح  2وفاضل

                                                           
 .288األنباري، ٤تمد سآب صاّب، صأصوؿ النحو ُب فكر ابن : نظري - 1
ص ، ٤تمػد سػآب صػاّب، ابن األنباريأصوؿ النحو ُب فكر ، و 302ص، ٚتيل علوش، ابن األنباري وجهوده ُب النحو: نظري - 2

104. 
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من قراءة أو ، كما يكوف بعض القراءات أقيس من بعض، وقراءة أؤب ةقبولة ُب القياس وا١ترفوضا١تو 
أبلغ. .. وكل ها صيغ أوحى هبا وعّّب عن معٌت ا١تفاضلة بُت القراءات، وىو موقف عرؼ عند من قبلو 

  1من النحاة.
وعليو سأذكر ىذه ا١تواقف الثبلثة البن األنباري، مستيرجا النماذج من كتاب البياف، ليكوف      

وتوجيهو النحوي للقراءات، وقد رتبص ىذه  ،ياتموقفو من خبلؿ كبلمو أثناء إعرابو لآلاٟتكم عن 
 التأويل، ا١تفاضلة، القبوؿ واالعتماد.  ا١تواقف حسب كثرهتا ُب كتاب البياف وىي:

 :المستويات العربية ولهجاتهاتأويل القراءات القرآنية وفق  -أوال
 تعريف التأويل:-1
الفعل آؿ ٔتعٌت رجع وتأويل الكبلـ عاقبتو الرجوع، ألنو مأخوذ من 2ا١تقصود بالتأويل ُب اللغة :لغة-أ

وما يؤوؿ وينتهي إليو، واألوؿ ىو الرجوع بالكبلـ إٔب أصلو، فقد يكوف للكبلـ معٌت ظاىر وآخر 
فََأمَّا الَِّذيَن ِفي قُػُلوِبِهْم ﴿ ومنو قولو تعأب:3خفي ال يعلمو إال من أعمل العقل واستيدـ آلة العلم

َنِة َوابِْتَغاَء تَْأِويِلِو َوَما يَػْعَلُم تَْأِويَلُو ِإالَّ اللَُّو َوالرَّاِسُخوفَ زَْيٌغ فَػَيتَِّبُعوَف َما   4﴾ َتَشابََو ِمْنُو اْبِتَغاَء اْلِفتػْ
، ألف التأويل ُب اللغة يأٌب 5ال يعلم تفسَت ا١تتشابو من القرآف إال ا، أو الراسيوف ُب العلم أي:

 6ٔتعٌت تفسَته.ٔتعٌت التفسَت وهبذا يكوف تأويلو 
يقصد بو ٛتل الظواىر اللغوية على غَت الظاىر للتوفيق 7التأويل ُب اصةبلح النحاة اصطًّلحا: -ب

بُت أساليب اللغة وقواعد النحو، ويكوف بصرؼ الكبلـ عن ظاىره إٔب ما حيتاج إٔب تدبّر وتقدير 

                                                           
 .121، 246، ص شعباف صبلح، حىت ناية القرف الرابع ا٢تجريقف النحاة من القراءات القرآنية موا: نظري - 1
 .22ص، الراغب األصفهاينألفاظ القرآف،  ومفردات، 2/248، ابن فارس، س اللغةيمعجم مقاي" ُب: أوؿ" مادة نظري - 2
 .22ص، لراغب األصفهاين، االقرآفألفاظ مفردات : نظري - 3
 .4: آؿ عمراف اآلية - 4
يعلػم تفسػَته إال ا ومػنهم مػن يقػوؿ يعػرؼ  فهناؾ من يعتّب أف ا١تتشابو من القػرآف ال، وىذا ٚتع بُت ا١تذىبُت ُب معٌت اآلية - 5

 .3/18، أبو حياف، ايو: ظر البحر، يناالستئناؼخبلؼ ُب أصل الواو ىل للعةف أـ ، تفسَته الراسيوف ُب العلم أيضا
 .3/21، الثعلي وتفسَت، 3/14، أبو حياف، والبحر ايو، 4/214، فير الدين الرازي، التفسَت الكبَت: نظري - 6
توجيػو  والتأويػل النحػوي وأثػره ُب، 244، ص٤تمػد عيػد، أصوؿ النحػو العػريب: نظرمفهـو التأويل عند النحاة العرب، يحوؿ  - 7

، إعػػداد الةالػػب علػػي بػػن ٤تمػػد الشػػهري ٗتصػػص النحػػو والصػػرؼ، العربيػػة ةرسػػالة دكتػػوراه ُب اللغػػ، ا١تعػػٌت ُب تفسػػَت الفيػػر الػػرازي
  ا١تملكػة العربيػة السػعودية، جامعػة أـ القػرى، قسػم الدراسػات العليػا، كليػة اللغػة العربيػة،  سػعد بػن ٛتػداف الغامػديإشراؼ الػدكتور 

 .24ص، ٝتَت اللبدي، ا١تصةلحات النحوية والصرفيةومعجم ، 23ص 
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م عن طريق القوؿ باٟتذؼ، أو الزيادة أو اإلضمار أو التقدًن والتأخَت فكل تفسَت للظاىرة توذلك ي
 النحوية خبلفا لؤلصل يعد  تأويبل. 

  في النحو العربي:أىداؼ التأويل ومقاصده  -2
 ديكن ١تا كانص القواعد النحوية اليت وضعها النحاة ٤تدودة متناىية، والنصوص العربية كثَتة ال     

حصرىا، ٞ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 

نحوي إٔب تفسَت النص مع جأ اللخيتلف الدليل النقلي ا١تسموع عن العرب مع ظاىر القاعدة في
"التأويل إمنا  مقتضى القاعدة عن طريق التأويل، وقد نقل السيوطي عن أيب حياف ىذا ا١تعٌت فقاؿ:

 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       

، ألنّم يستيدموف 2البصريُت ُب الدراسة النحوية، حىت جعلو بعض الدارسُت من خصائص مذىبهم
أبرز ما ٘تيز بو  العقل ُب تفسَت الظواىر اللغوية، والتأويل عمل عقلي ْتص، فكاف التأويل والتقدير من

اٟتذؼ  النحو البصري، وقد عّبُّوا عنو ُب مصادرىم النحوية بأساليب ٨توية متعددة من أمهها:
 .والتقدير واإلضمار...إْب

إّف ابن األنباري ٓب يشذ عن أصوؿ مذىبو لذلك كثر ُب إعرابو للقرآف تأويل الكثَت من اآليات      
ا التأويل مرة على ا١تستوى الصوٌب للغة، ومرة على ا١تستوى ، ُب قراءات متعددة، وجاء ىذ3القرآنية

الصرُب ومرة على ا١تستوى النحوي واإلعرايب، وتارة يكوف تأويل القراءة على ما يوافق إحدى 
 اللهجات العربية، فهو يقـو بتػأويل القراءة على حسب ما ٝتع من ٢تجات عربية فصيحة.

 
 
 

                                                           
 .61ص، السيوطي، االقًتاح ُب أصوؿ النحو - 1
 . 1/124، أٛتد أمُت، ضحى اإلسبلـ: نظري - 2
والػيت ٞتػأ فيهػا إٔب ، األمثلة القرآنية من مصادره النحويػةبعض اليت كتبص عن ابن األنباري بعرض  تعرضص الدراسات النحوية - 3

القاعدة النحويػة ا١تقػررة عنػدىم   وىذا ألف األصوؿ النحوية قائمة على تأويل النص القرآين حىت يتماشى مع، ية أو القراءةتأويل اآل
ٚتيػػل ، وابػػن األنبػػاري وجهػػوده النحويػػة، 111ص، مرائياصػػاّب السػػ فاضػػل، ودراسػػاتو النحويػػة: أبػػو الّبكػػات ابػػن األنبػػاري نظػػري

 .288ص، ٤تمد سآب صاّب، ابن األنباريوأصوؿ النحو ُب فكر ، 301ص، علوش
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 :عند ابن األنباري في كتاب البياف1للغويةتأويل القراءات وفق المستويات ا -3
يكثر ابن األنباري ُب إعرابو وتوجيهو  وتطبيقاتو في البياف: التأويل الصوتي للقراءات القرآنية -أ

من التأويل، فتأويلو القراءة القرآنية لكي تتناسب مع القاعدة الصوتية العربية ورد ُب مواضع متعددة  
َر بَاٍغ َواَل َعادٍ ف﴿ تعأب:كتأويلو ضم النوف ُب قولو  نافع وابن كثَت وابن  3فقد قرأ 2﴾َمِن اْضطُرَّ َغيػْ

فأما توجيو قراءة الكسر، فمحموؿ  ،وقرأ عاصم وٛتزة بكسرىا "فمنُ عامر والكسائي بضم النوف، "
بينما وّجهص قراءة الضم على اإلتباع، قاؿ  - كما ىو معروؼ -ص من التقاء الساكنُت يل  على التّ 

أِلَنَوُ ، الَساِكنِ وٓبَْ يَػْعَتد وا بِ  َوتَػْوِجيُو اْلَكْسِر أَنَُو َحرََكُة اْلِتَقاِء الَساِكنَػُْتِ َوالَضم  أنو اتباع." أبو حياف:
وعلى ىذا ا١تنهج 4."أَْو لَِيُدل وا َعَلى َأَف َحرََكَة مَهْزَِة اْلَوْصِل اْلَمْحُذوَفِة َكاَنْص َضَمةً ، َحاِجٌز َغيػُْر َحِصُتٍ 

فمن ضّمها فلئلتباع استثقاال وكراىية ا٠تروج من  " بن األنباري ُب تأويل القراءة صوتيا فيقوؿ:اسار 
فهو يؤوؿ  5بكسر الفاء وضم العُت"( و٢تذا ليس ُب كبلمهم ما ىو على وزف )ِفُعل كسر إٔب ضم،

ب األصوات ُب الكلمات ناسعند النحاة، حىت تت 6قراءة الضم تأويبل صوتيا على ما يعرؼ باإلتباع
ا١تتجاورة ويكوف ٢تا أداء صوٌب ٦تيز عند النةق هبا، وىذا التأويل الذي قاـ بو ٤تمود، ألف تناسب 

لنةق باألصوات ٦تا ىو مةلوب ُب العربية و٦تا أكدت عليو الببلغة العربية، فالتناسب مةلوب ا
 والتنافر ٦تنوع ُب الكبلـ العريب. 

دغاـ ُب القراءات القرآنية ومن الظواىر الصوتية ا١توجودة ُب العربية ظاىرة اإلدغاـ، فقد ورد اإل     
م كلية، ومنها ما يبقى ٢تا أثر ُب التصويص، وىو ما تعّب ٥تتلفة، فمن األصوات العربية ما تدغ بصور

ظاىرة كعنو الغّنة بعد إدخاؿ األصوات واندماجها ُب بعضها، وابن األنباري يعتمد على اإلدغاـ  
                                                           

تأويل القراءات عند ابن األنبػاري وتتبعهػا حسػب ، ذكر الدكتور ٤تمد سآب صاّب ُب كتابو أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري - 1
النحويػة  ونظرا ألف دراستو شاملة غَت متيصصة ُب كتاب البيػاف فكػاف يأخػذ القػراءات مػن ٚتيػع مصػادره، مستويات العربية أيضا

وقد أفػدت منػو بعضػا مػن ، ويبُت كيفية التأويل بصفة ٥تتصرة جدا تفتقر إٔب توسع ومقارنة، والبياف، وأسرار العربية، من اإلنصاؼ
وحاولػػص التعليػػل لتأويػػل ابػػن األنبػػاري والتوسػػع ُب الشػػرح مػػدعما  ويػػل القػػراءات ُب كتػػاب البيػػاف فقػػوتصػػرت علػػى تأقالنمػػاذج وا

 . 282، 288ص، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظرعض ا١تفسرين، يا ذكره النحاة وبالتأويل النحوي ٦ت
 .243: اآلية، البقرة - 2
 . 2/110، ابن عةية، وارر الوجيز، 1/224، أبو حياف، والبحر ايو، 1/114، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 3
 .1/228، أبو حياف، البحر ايو - 4
 .2/234، البياف: نظري - 5
أو ُب كلمتُت متجاورتُت ٨تو   ع حرؼ آلخر ُب كلمة متصلة اٟتروؼ مثل قَتلوااتبا ، يقصد باإلتباع عند النحاة ُب ىذا ا١توضع - 6

   ٝتػػَت اللبػػدي، معجػػم ا١تصػػةلحات النحويػػة والصػػرفية: نظػػرالػػداؿ اتباعػػا لكسػػرة الػػبلـ بعػػدىا، يكسػػر الػػداؿ ُب اٟتمػػد  فكسػػرت 
 .11، 13ص 
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 1﴾َوَشِهَد َشاِىٌد ِمْن بَِني ِإْسَرائِيلَ ﴿ صوتية ُب تأويل الكثَت من القراءات القرآنية، ومنها قولو تعأب:
ويّبر ﴾ َوَشِهَد َشاِىدٌ ﴿ ُب قولو: 2فقد جَوز بعض القراء اإلدغاـ الكبَت، أي إدغاـ الداؿ ُب الشُت

لقرب ( ُب الشُت من )شاىد( شهد  ) "وإمنا جاز إدغاـ الداؿ من ابن األنباري ىذا اٞتواز بقولو:
ة ُب مواضع ٥تتلفة من  قراءات كثَت  "اإلدغاـ"أي  ؛، لقد أّوؿ هبذه الظاىرة الصوتية3الداؿ من الشُت"

، وأَف األنقص صوتا يدغم ُب 4فكاف يعّلل بأَف اإلدغاـ يكوف عند تناسب األصوات ،كتاب البياف
 وغَت ذلك من التعليل الصوٌب الذي يّبّر بو تأويلو للقراءة القرآنية. 5األزيد صوتا

ومن أىم الظواىر الصوتية اليت وجدت ُب اللهجات العربية، وكاف ٢تا أثر بارز ُب النص القرآين      
، وىي ظاىرة صوتية معروفة ُب اللهجات العربية نزؿ هبا القرآف 6ُب قراءاتو ا١تيتلفة ظاىرة اإلمالة

ا اإلمالة قراءة ٛتزة الكرًن فظهرت ُب بعض القراءات، ومن أبرز القراءات القرآنية اليت كثرت فيه
، وحىت يزيل الغموض عن بعض األصوات اليت يظن أنا ال 7والكسائي وخلف، وورش عن نافع

كاالستعبلء وحروؼ اإلطباؽ، فهذه اٟتروؼ قوية ُب النةق، فقد يتوىم أنا ال   9نظرا لقوهتا8٘تاؿ
فقد  10﴾ َولَِنْجَعَلَك آيًَة لِلنَّاسِ  َواْنظُْر ِإَلى ِحَماِرؾَ  ﴿٘تاؿ، وذلك واضح  عند توجيهو لقولو تعأب:

                                                           
 20: اآلية، األحقاؼ - 1
 .2/111، أبو عمر الداين، وجامع البياف ُب القراءات السبع، 2/42، ابن اٞتزري، شرح طيبة النشر: نظري - 2
 .1/368، البياف - 3
 .1/401، البياف: نظري - 4
 .1/101، البياف: نظري - 5
اء وعلمػػاء األصػػوات أف ينحػػو ا١تػػتكلم رّ ويقصػػد هبػػا ُب اصػػةبلح الُقػػ، ظػػاىرة صػػوتية ُب النةػػق بالكلمػػات العربيػػة: ىػػي اإلمالػػة - 6

وقػد ظهػرت اإلمالػة ُب اللهجػات العربيػة ، الفػت ، وىػي تقابػل مصػةلح وبػاأللف ٨تػو اليػاء ،العريب عند النةق بالفتحة ٨تو الكسرة
 وأسد، و٘تيم، قيس :اٞتزيرة وشرقيها وىم وكانص ظاىرة اإلمالة متفشية ُب القبائل العربية اليت تعيش وسو، قبل اإلسبلـ بزمن بعيد

إمالػػة كػػّبى  :سػػم إٔبوىػػي تنقوثقيػػف،  ىػػوزاف، و وكنانػػة ، كمػػا أف الفػػتح كػػاف عنػػد قػػريشوعامػػة أىػػل ٧تػػد، وبكػػر بػػن وائػػل، وطػػي
عبػد ، اإلمالة ُب القراءات واللهجات العربية: نظرحوؿ الفتح واإلمالة، ي .و بُت بُتأ، غرى وتسمى التقليلصو  ،وتسمى اإلضجاع

 ُب اللهجات العربية، و 23، ص٤تمد سآب ٤تيسن، والقرآنية ، وا١تقتبس من اللهجات العربية222، 33ص، الفتاح إٝتاعيل شلي
  .142ص، يابن األنبار ، وأسرار العربية، 60ص، إبراىيم أنيس

 .32ينظر: اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة، ٤تمد علي الضباع، ص - 7
 .220ص، ٤تمد سآب صاّب،  فكر ابن األنباريأصوؿ النحو ُب: نظري - 8
والغػُت  ، والظػاء، والةػاء، الصػاد والضػادومنها: حروؼ االستعبلء جيمعها قولك: "خص ضػغو قػظ" وحػروؼ األطبػاؽ ىػي:  - 9

 .والقاؼ وا٠تاء
 .142: اآلية، البقرة - 10
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، وورش عن نافع، وقد منهم أبو عمر البصري وابن ذكواف 1بعض القراء ﴾ ِحَماِرؾَ  ﴿أماؿ لفظ 
على التأويل الصوٌب، حيث وّضح أسباب اإلمالة  2قراءاتإمالة ىذه الو هاعتمد ابن األنباري ُب توجي
 اء.إمنا يريد تأويبل صوتيا ١تن أماؿ من القرّ وىو إذ يفعل ذلك  ،وموانعها ُب القراءة القرآنية

ونقف على تأويبلت صوتية عديدة بَرَر هبا قراءات قرآنية متواترة، ومن ىذه الظواىر الصوتية      
 6والتناسب 5، وأَوؿ ما ظاىره التقاء الساكنُت4، وذىاب اٟتركة للتيفيف3إشباع حركة ىاء الضمَت

من الظواىر الصوتية ا١ترتبةة با٢تمزة  7تسهيل، أو اختبلس، وغَتىاوما يتعلق با٢تمزة من إبداؿ أو 
 واليت كاف للقراء فيها مذاىب وروايات ٥تتلفة ُب كيفية قراءهتا وأداءىا من الناحية الصوتية.

وىكػذا كػػاف تأويػل القػػراءات القرآنيػة علػػى حسػػب ا١تسػتوى الصػػوٌب للغػة عنػػد ابػن األنبػػاري يأخػػذ      
مػن كتابػو البيػاف، ٦تػا أنبأنػا أف ابػن األنبػاري علػى درايػة بعلػم األصػوات العربيػة مػن مساحة ال بػأس هبػا 

 حيث كيفية أدائها أو من حيث ورودىا ُب اللساف العريب. 
اعتمػػػػد ابػػػػن األنبػػػاري ىػػػػذا ا١تسػػػػتوى اللغػػػػوي ُب توجيػػػػو  :التأويػػػػل الصػػػػرفي للقػػػػراءات القرآنيػػػػة-ب 

ت علػػػى مػػػا يقتضػػػيو ٕتريػػػد الفعػػػل وزيادتػػػو، وبنػػػاء الفعػػػل القػػػراءات القرآنيػػػة، ومنػػػو توجيػػػو بعػػػض القػػػراءا
للمجهػػوؿ، وأبنيػػة ا١تصػػادر، وُب مػػا يػػأٌب أورد بعضػػا مػػن األمثلػػة للتوجيهػػات القرآنيػػة مػػن كتػػاب البيػػاف، 

تعػّّب عػن حػاالت صػرفية  8أوّضح من خبل٢تا كيف أّوؿ ابػن األنبػاري القػراءة القرآنيػة صػرفيا وفػق منػاذج
 ٥تتلفة. 

 

                                                           
 .64قاضي، صالعبد الفتاح ، البدور الزاىرة، و 44، 1/41، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 1
 . 241، 2/242ينظر: البياف،  - 2
 .62، 2/11، البياف: نظري - 3
 .114، 1/228 ، 241، 2/34، البياف - 4
 .324، 326، 2/341، البياف - 5
 .420، 1/180، البياف - 6
و١تػػػا ظهػػػر ذلػػػك ُب ، وىػػػذا يرجػػػع لتعػػػدد ٢تجػػػات العػػػرب ُب النةػػػق بػػػا٢تمز، قػػػراءات ا٢تمػػػزة ُب مواضػػػع كثػػػَتة يؿ ابػػػن األنبػػػار أوّ  - 7

 182، 1/181 ، 112، 110، 83، 2/42: البيػػػػاف، نظػػػر، يلػػػوف ويوجهػػػوفالقػػػراءات القرآنيػػػة وقػػػف النحػػػاة بعػػػد ذلػػػك يعلّ 
411 ،413 . 

وقػد اسػتفدت منػو ُب ، وٓب حيلػل التأويػل الصػرُب وكػاف يػذكره بصػفة عػابرة، أكثر ٤تمد سآب صاّب ُب دراسػتو مػن ذكػر األمثلػة - 8
أصػوؿ : نظريأو ذكره بصفة عابرة  ي ٢تا وحاولص أف أشرح ما سكص عنونص تأويل ابن األنبار وبيّ ، ج التأويل الصرُباستيراج مناذ 

 .221ص، النحو ُب فكر ابن األنباري
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َواَل َيْحُزْنَك ﴿ ُب سورة آؿ عمراف ٧تده يعرض قراءتُت  ٥تتلفتُت لقولو تعأب: األوؿ:النموذج -
نقل القراء ُب حيزنك أنا قرئص بفتح الياء حَيزنك 1﴾الَِّذيَن ُيَسارُِعوَف ِفي اْلُكْفِر ِإنػَُّهْم َلْن َيُضرُّوا اللَّوَ 

وعليو فابن ، 3"حزف" أـ "أحزف" ل أىو، والفرؽ بُت القراءتُت، يعود إٔب أصل الفع2وضمها حُيزنك
"قرئ بفتح الياء  ل وزيادتو، فيقوؿ:معتمدا على ٕتريد الفع، يقـو بتوجيو كل من القراءتُت، األنباري

وضمها، فمن قرأ بالفتح جعلو من حزنو وىو فعل ثبلثي وحرؼ ا١تضارع من الفعل الثبلثي مفتوح 
جعلو من أحزنو وىو فعل رباعي، وحرؼ ا١تضارع من الفعل للفرؽ بينو وبُت الرباعي، ومن قرأ بالضم 

وفيما يتعلق بزيادة الفعل وٕترده من الناحية الصرفية  4الرباعي مضمـو وإمنا فعلو ذلك للفرؽ بينهما."
وجيعل من حرؼ الزيادة سببا ُب تعدية الفعل عند  5يعتمده ُب توجيو آيات كثَتة من القرآف الكرًن

 و فيفرؽ بُت الثبلثي اجملرد، والرباعي ا١تزيد.إرجاع الفعل إٔب أصل
فيما يتعلق ببناء الفعل للمجهوؿ أو ا١تعلـو نراه يعتمد صيغة بناء الفعل ُب تأويل  :نيالنموذج الثا-

القراءات من الناحية الصرفية، ومن األمثلة على ذلك ما ٧تده ُب حديثو عن القراءات الواردة ُب قولو 
الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِفيَها َما َداَمِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض ِإالَّ َما َشاَء َوَأمَّا ﴿تعأب:
بفتح  "عدواسَ " -ُب رواية أيب بكر -قرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصمفقد  6﴾رَبُّكَ 

بضم  "عدواسُ " عاصمعن حفص و الكسائي و  وقرأ ٛتزة، يتعدى وعلى ذلك فهو فعل ال، السُت
وعليو كل من القراءتُت  ابن مسعود وطلحة بن مصرؼ وابن وثاب واألعمش وىي منقولة عن، السُت

، فأما قراءة الفتح فهي جارية على قياس العربية وال إشكاؿ ُب توجيهها، وأما قراءة 7متواترتُت ثابتتُت

                                                           
 .246: اآلية، آؿ عمراف - 1
 النشػر: نظػربػاقي القػراء بفػتح اليػاء، يوقػرأ ، باألنبيػاء "حيػزنم الفػزع" قرأ نافع بضم الياء حيثما وقع حيزف ُب القرآف باسػتثناء ال - 2

 .2/411، ابن عةية، وارر الوجيز، 3/111، أبو حياف، والبحر ايو، 1/111، ابن اٞتزري
 .3/111، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 3
 .131، 2/132، البياف - 4
 .1/432، البياف: [ ُب6: يةاآل، "] التكاثرلَتَػَرُوَف اٞتَِْحيمَ ": نظر مثبل توجيهو لقولو تعأبي - 5
 .208: اآلية، ىود - 6
البحػػر و  1/120، ابػػن اٞتػػزري، والنشػػر، 3/102، ابػػن عةيػػة، اػػرر الػػوجيز: نظػػر ىػػاتُت القػػراءتُت وتوجيهمػػا النحػػوي ُبي - 7

السػػمُت ، والػػدر ا١تصػػوف، 220ص، بػػن خالويػػو، اواٟتجػػة، 1/348، علػػي الفارسػػي، أبػػو واٟتجػػة، 6/123، حيػػاف أبػػو، اػػيو
 .6/382، اٟتلي
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بعض النحاة ىذا الوجو واعتّبوه ٟتنا، أو  الضم فقد ٛتلها الكسائي على مسعود، من ُسعدوا وأنكر
  ِإمَنَا يُػَقاُؿ: َأْسَعَدُه الَلُو.، أِلَنَُو اَل يُػَقاُؿ َسَعَدُه الَلوُ ، 1شاذا وال دليل عليو وال حجة ٢تم فيو

وعموما فالنحاة ٓب يقبلوا توجيو قراءة الضم وٓب يسّلموا ٢تا، بينما ٧تد ابن األنباري ُب البياف، يؤوؿ 
"قرئ سعدوا بضم السُت، ٛتبل على قو٢تم مسعود، إمنا جاء مسعود  القراءة ويقـو بتوجيهها فيقوؿ:

، أالحظ من خبلؿ كبلمو أّف القياس 2على حذؼ الزائد من أسعَده، كما قالوا أجنو ا فهو ٣تنوف"
ٓب يعًتض و 3النحوي يقتضي عدـ بناء الفعل للمفعوؿ، ألنو الـز ومع ذلك قبل تأويلو على مسعود

 على ىذا التأويل ٦تا يدؿ على أف ابن األنباري متشبع بفكر تأويل القراءات القرآنية.
أّوؿ ابن األنباري بعض القراءات القرآنية على ما يعرؼ بالقلب ا١تكاين، وىذا ُب  :الثالثالنموذج -

لو القراءة القرآنية على قراءات قرآنية ورد فيها تغيَت ُب وزف الكلمة أو ُب حروفها وديكن أف منثل تأوي
َلُهْم ِمْن قَػْرٍف ُىْم َأْحَسُن أَثَاثًا َورِئْػًياوَ ﴿القلب ا١تكاين، بقولو تعأب: فقد وردت  4﴾َكْم َأْىَلْكَنا قَػبػْ

 5نثبتها كما يأٌب: ﴾ئْػًيارِ ﴿ أوجو ٥تتلفة لقراءة
 6ريا  بياء مشددة ُب رواية عن نافع. -
 عباس ُب رواية عنو وطلحة.ريًا بياء ٥تففة، وقرأ هبا ابن  -
 7.وىي مروية عن نافع ُب رواية أخرى، يا هبمزة بعدىا ياء على وزف رعياءْ رِ  -
 .أبو بكر عن عاصموقرأ هبا ، ريئا بياء ساكنة بعدىا مهزة وىو على القلب وزنو فلعا -
سعيد بن جبَت ويزيد لبالزاي ا١تعجمة، وىي من الزي ٔتعٌت ا١تلبس وا٢تيئة، وىذه القراءة تنسب  زيا -

 أيضا. ابن عباسىي مروية عن و  الّببري
 وأالحظ الفرؽ بُت ىذه القراءات ا١تتواترة بُت إثبات ا٢تمز وتركو فهذا جوىر ا٠تبلؼ بُت القراء. 

                                                           
 1/348، أبػػػو علػػػي الفارسػػػي، واٟتجػػػة، 6/121، حيػػػاف أبػػػو، والبحػػػر اػػػيو، 3/302، ابػػػن عةيػػػة، اػػػرر الػػػوجيز: نظػػػري - 1

 .6/382، السمُت اٟتلي، والدر ا١تصوف، 1/303، النحاسالقرآف،  وإعراب
 .1/18، البياف - 2
 .224، ص٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 3
 . 41: اآلية، مرًن- 4
 حيػػاف أبػػو، البحػػر اػػيو، و 4/102، أبػػو علػػي الفارسػػي، واٟتجػػة، 122ص، ابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: نظػػر ىػػذه القػػراءات ُبي - 5
 .342ص، الدمياطي، وإٖتاؼ فضبلء البشر، 1/12، ابن عةية، وارر الوجيز، 4/122
 .112ص، عبد الفتاح القاضي، البدور الزاىرة، و 2/321، ابن اٞتزري، النشر: نظر، يوقد رواىا عنو قالوف - 6
 1/121، ١تهدوي، اشرح ا٢تداية، و 112رواه ورش عن نافع من طريق األزرؽ، ينظر البدور الزاىرة، عبد الفتاح القاضي، ص - 7
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، فعل ٔتعٌت الرئي وىو: من رؤية العُت وُب التوجيو والتفسَت أجد  قراءة من أثبص ا٢تمزة مأخوذة
، ومن ترؾ ا٢تمزة كاف أصل "ريا" 1ا١ترئي والظاىر الشيء اسم والسقي، وعليو رءيامفعوؿ كالةحن 

، ٔتا يأٌب نقيض العةش قاؿ 2مأخوذ من الرّي وىو سقي ا١تاء، وىي مصدر" روي " إذا امتؤل من ا١تاء
اْلَماِء َلُو ِمَن اٟتُْْسِن َوالَنَضاَرِة َما  َواْحَتَمَل َأْف َيُكوَف ِمَن الَريِّ ِضدِّ اْلَعَةِش أِلََف الرَيَاَف ِمنَ  أبو حياف:"

 3."ُيْسَتَحب  ويستحن
وبعد ٖتقيقي ُب ىذه القراءة القرآنية بوجوىها ا١تيتلفة وجدت أَف النحاة قد تكلموا ُب بعض      

 4"ريا" ٥تففة الياء، ويذكر أنا ٟتن ىذه القراءات، فنجد ابن عةية يضّعف قراءة ابن عباس وىي:
و بعض القراءات، أما ابن األنباري فإنو عرض القراءات واألوجو ا١تروية ُب قراءة اآلية، ٍب قاـ ويوجّ 

بتوجيهها ونبلحظ أنو اعتمد القلب ا١تكاين بتقدًن الياء عن ا٢تمزة، ُب "ريئا" فيقوؿ:" ومن قرأ: 
زة، كقو٢تم قسي، فإذا فإنو قلب البلـ إٔب موضع العُت، والبلـ ياء والعُت مه( على وزف )وريعا( )وريئا

فؤلف جيوز أف يقدموا البلـ على العُت ، (شيئاء) وأصلها، (جاز أف يقدموا البلـ على الفاء، ُب )أشياء
  5أؤب."
يظهر التأويل الصرُب ٢تذه القراءة بالقلب ا١تكاين الذي أصبح ٔتوجبو تقدًن الياء على ا٢تمزة       

يلو على عّلة األؤب اليت كاف يأخذ هبا ُب تعليل األحكاـ قائما عنده ٓتبلؼ غَته، ويعتمد ُب تأو 
ُب كتاب البياف، ٦تّا ديكنٍت أف أقوؿ إنو  6وعلى ىذه الظاىرة الصرفية أّوؿ ابن األنباري قراءات كثَتة

 اعتمد على اٞتانب الصرُب ُب تأويل القراءات القرآنية ا١تيتلفة ُب الصيغ الصرفية.
اعتمد ابن األنباري على اٞتانب النحوي : على المستوى النحويتأويل القراءة اعتمادا -ج  

، حيث نقف ُب كتاب البياف على أضرب اعتمادا فاؽ ا١تستويات األخرى ُب تأويل القراءات القرآنية
التأويل ا١تيتلفة، واٟتقيقة أف النحو عند ابن األنباري أساسو ُب االستدالؿ واإلعراب قائم على 

ٞتدؿ النحوي البد لو من التأويل، وىذا حىت يتمّكن من ٗتريج الشواىد العربية ، ألّف علم ا7التأويل
على القواعد العقلية ا١تنةقية اليت وضعص ُب النحو، وبالتأويل يستةيع أف يرّد دليل ا١تيالف، ويتضح 

                                                           
 .1/12، ابن عةية، ارر الوجيز - 1
 .1/12، ابن عةية، وارر الوجيز، 342ص، الدمياطي، اٖتاؼ فضبلء البشر: نظري - 2
 .4/122، أبو حياف، البحر ايو - 3
 .4/29ينظر: ارر الوجيز، ابن عةية،  - 4
 .1/231، البياف - 5
 .2/108، البياف: نظر مثبلي - 6
 .111، 82ص ، مرائيافاضل الس، ودراساتو النحوية : أبو الّبكات ابن األنبارينظري - 7
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 1حسن التأويل ُب النحو، إذا استةاع النحوي أف يقـو بتأويل اآلية أو القراءة على أف يبقى ا١تعٌت
 مستقيما حيتملو السياؽ وال يتعارض مع قواعد النحو. 

، وىذا 2وُب كتاب البياف البن األنباري ٧تده أّوؿ القراءات القرآنية ُب معظم أبواب النحو العريب     
يدّؿ على دقة تفكَته و٘تكنو من مسك ناصية القاعدة النحوية العربية، كما يدّؿ على شّدة ٘تس كو 

القائم على القياس وا١تنةق، وحىت نؤّكد كّل ىذه ا١تعاين البد من التةبيقات والشواىد بالدليل العقلي 
العملية ا١تستيرجة من البياف، نعرضها كنماذج ٨توية وإعرابية لنرى إبداع أيب الّبكات ُب صناعة 

 3التأويل النحوي عند توجيهو للقراءات وىي كما يأٌب:
ة االٝتية واألحكاـ النحوية ا١تتعلقة هبا ٧تده أَوؿ الكثَت من ُب ما يتعلق باٞتمل النموذج األوؿ:- 

َوُقوُلوا ِحطٌَّة ﴿ القراءات القرآنية على تقدير حذؼ ركن اإلسناد األوؿ وىو ا١تبتدأ، ففي قولو تعأب:

                                                           
ويػػػذىب ا١تقصػػػود مػػػن الػػػنص ٤تػػػل ، ه التأويػػػل بعيػػػدا حػػػىت يكػػػاد يفسػػػد ا١تعػػػٌتأقػػػوؿ ىػػػذا ألنػػػٍت رأيػػػص ابػػػن األنبػػػاري أحيانػػػا جيػػػرّ  - 1

ومػن ذلػك مػا يػذكره ابػن األنبػاري ُب ، مرائي البعد ُب التأويل ٝتة بارزة ُب اسػتدالالتو وإعرابػو للشػواىداوقد جعل الس، االستشهاد
 : كاف من ٚتلة شواىده ُب ىذه ا١تسألة قوؿ الشاعر،  رى الوصف على غَت صاحبوُب إبراز الضمَت إذا جمسألة 

 ولكَن الِغٌَت رب  َغُفورٌ  *والعيب جم  ، قليٌل عيبوُ                                              
وىػذا التأويػل رآه ، "إليو مقامو فحذؼ ا١تضاؼ وأقاـ ا١تضاؼ، ولكن الغٌت غٌت رب غفور: أي : "يقوؿ ابن األنباري مؤوال البيص

: وأصل الكبلـ، "ولكن الغٌت رب" على تقدير مضاؼ وقد زعم ا١تؤلف أف قوؿ الشاعر": ٤تقق اإلنصاؼ أنو مفسد للمعٌت فقاؿ
فإنػك تقػوؿ "رب فػبلف الشػيء ، األوؿ أف كلمػة "رب" ىهنػا معناىػا ا١تصػلح: وىػذا كػبلـ فاسػد مػن وجهػُت، ولكن الغٌت غػٌت رب

 : من ذلك قوؿ الشاعر، تعٍت أنو أصلحويربو" 
 يرب الذي يأٌب من العرؼ أنو ... إذا سئل ا١تعروؼ زاد و٘تما                                         

 وىػػذا معػػٌت مسػػتقيم مػػن غػػَت تقػػدير، ومعػػٌت قػػوؿ الشػػاعر "ولكػػن الغػػٌت رب غفػػور" ولكػػن الغػػٌت مصػػلح لفسػػاد أمػػوره سػػاتر ١تسػػاويو
ال نسلم مع ذلك أف الكبلـ حيتاج إٔب  لكن، أنا نسلم جداًل أف كلمة الرب على ا١تعٌت الذي تبادر إٔب ذىن ا١تؤلف: والوجو الثاين

وا١تعػٌت علػػى ىػذا أف النػػاس ، وذلػك ألف الشػػاعر يريػد تشػبيو الغػػٌت بػالرب الغفػػور، بػػل تقػدير ا١تضػػاؼ يفسػد ا١تعػػٌت، تقػدير ا١تضػاؼ
وال تكػن ، وتأمل ذلك جيًدا، وذلك ألف غناه يغةي عليها ويسًتىا، انص أكثر من زبد البحريروف عيوب الرجل الغٍت قليلة ولو ك

 2/41، ابػن األنبػاري، اإلنصػاؼ، و 82ص، مرائيافاضػل السػ، أبو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة: نظر، ي"أسَت التقليد
 نفس الصفحة واٞتزء.وحاشية ٤تي الدين عبد اٟتميد ا١تسماة االنتصاؼ من اإلنصاؼ   44

 .224، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 2
مػن ىػذه النمػاذج بصػفة ٥تتصػرة جػدا  تناولص الدراسات السابقة اليت تعرضػص لبيػاف تأويػل القػراءات عنػد ابػن األنبػاري بعضػا - 3

نصاؼ وأسرار وأكثرىا اإل ،ٚتيع كتب ابن األنباري النحوية خذ منؤ تُ  ر من باب التمثيل للتأويل فقو، كما كانصذكَ تُ  ألنا كانص
، الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية أبو: نظري .وٖتليلها ، وقد أخرجتها من كتاب البياف وقمص ٔتناقشتهاالعربية ومنثور الفوائد

وابػػػن األنبػػػاري ، 224ص، ٤تمػػػد سػػػآب صػػػاّب، وأصػػػوؿ النحػػػو دراسػػػة ُب فكػػػر ابػػػن األنبػػػاري، 111ص، مرائيافاضػػػل صػػػاّب السػػػ
 . 181ص، ٚتيل علوش، وجهوده ُب النحو
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كما أثبتها ُب   2قرئص بوجهُت بالرفع ﴾ ةِحطَّ ﴿ فكلمة 1﴾نَػْغِفْر َلُكْم َخطَايَاُكْم َوَسَنزِيُد اْلُمْحِسِنينَ 
َلةَ  فقد قرأ هبا﴾حةًة ﴿ اآلية، وبالنصب وقد اختلف 3بالنصب حةةً  عفابن السمي، ِإبْػرَاِىيَم ْبِن َأيب َعبػْ

 4ا١تفسروف ُب معٌت حةة، فكانص أشهر األقواؿ ىي:
 كلمة ٔتعٌت االستغفار، فهي من حةةص، أي اغفر لنا وحّو عّنا ذنوبنا وخةايانا.-
 قولوا ىذا األمر حق كما قيل لكم. وقيل: -
 كلمة التوحيد فإذا قالوىا غفرت خةاياىم. "ال إلو إال ا" وىي: وقيل حةة تعٍت: -

 5التابعُتو عن كبار ا١تفسرين من الصحابة وىذه ا١تعاين واألقواؿ مروية ومأثورة بسند صحيح      
ونظرا الختبلؼ ا١تعاين والقراءات اختلف أىل اإلعراب من ا١تفسرين وا١تعربُت للقرآف الكرًن ُب تقدير 

مفرد و٤تكي القوؿ البد أف يكوف ٚتلة فقدره ابن األنباري نقبل  "حطة"، ألف "حطة"ما يوجب رفع 
ه ٚتهور ا١تفسرين من كوف ، فتقدير ابن األنباري موافق ١تا قّدر 6"َمْسأَلَتُػَنا ِحطَّةٌ " عن بعض ا١تفسرين
 ا١تبتدأ ىو اذوؼ.

وَُكًّلِّ َوَعَد اللَُّو اْلُحْسَنى َواللَُّو ِبَما ﴿ كما يعمد إٔب تقدير حذؼ ا١تبتدأ ُب إعرابو لقولو تعأب:      
"كبل "، بالنصب وىي قراءة  8وجهُت النصب، والرفع( كبّل ) فقد نقل القراء ُب: 7﴾تَػْعَمُلوَف َخِبيرٌ 

وقد حذفص ( 9زيدا وعدت خَتا) اٞتمهور، وتوجيو النصب أنو مفعوؿ وعد مقدـ، فهي ٔتنزلة قولنا:

                                                           
 .48: اآلية، البقرة - 1
 .2/120: اٞتامع ألحكاـ القرآف، القرطي، نظر، يمهوراٞتوىي القراءة ا١تتواترة اليت عليها  - 2
 .2/62، ابن اٞتوزي، وزاد ا١تسَت، 2/240، ابن عةية، وارر الوجيز، 2/342، البحر ايو: نظري - 3
ابن ، وزاد ا١تسَت، 122، 2/120، لقرطي، اواٞتامع ألحكاـ القرآف، 1/204، الةّبي، جامع البياف: معٌت حةة ُب نظري - 4

 .2/141، وتفسَت ابن كثَت، 2/62، اٞتوزي
ينظػػر: وغػػَتىم ، وسػعيد بػػن جبػَت، والثػوري واألعمػػش، وعةػػاء وعكرمػة وقتػػادة، واٟتسػػن البصػري، وقػد رويػػص عػن ابػػن عبػاس - 5

 .1/204، الةّبي، وجامع البياف، 2/141تفسَت ابن كثَت، 
أف األصل ُب حةة  إٔب ويذىب الز٥تشري، 2/342ُب: البحر ايو، أبو حياف،  نظر تقديرات ا١تفسرينيو ، 2/83البياف،  - 6

 والػػدر ا١تصػػوف، 2/211، الز٥تشػػري، الكشػػاؼ: نظػػري، ورفعػػص لتعةػػي معػػٌت الثبػػات ٔتَْعػػٌَت ُحػػَو َعنَػػا ُذنُوبَػنَػػا ِحةَػػةً  النصػػب ويقػػدر
علػػػى أقػػػواؿ ا١تفسػػػرين مػػػن ويعتمػػػد ُب إعػػػراب حةػػػة ، ويػػػذىب النحػػػاس أف قػػػراءة الرفػػػع أقػػػوى ُب اللغػػػة، 2/343، السػػػمُت اٟتلػػػي

 .2/118، النحاسالقرآف،  إعراب: نظرالصحابة، ي
 .20: اآلية، اٟتديد - 7
 .6/166، أبو علي الفارسي، واٟتجة، 1/381، بن اٞتزريا، والنشر، 114ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظري - 8
 . 20/138، السمُت اٟتلي، والدر ا١تصوف، 311ص، ابن خالويو، واٟتجة، 6/166، أبو علي الفارسي، اٟتجة - 9
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فأّوؿ ابن األنباري ىذا الرفع على ، (فقرأ ابن عامر الشامي برفع )كل  1األلف من مصاحف الشاـ
 2وجهُت:

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

 خّب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره أولئك كل  وعَد ا.( أف يكوف )كل   الوجو الثاني:
تعّرض ٢تا باإلعراب والتوجيو ُب  3وقّدر ابن األنباري حذؼ ا١تبتدأ وأّوؿ معناه ُب قراءات كثَتة     

بتدأ، ليكوف ا١تذكور خّبا استند ُب كتاب البياف، فكلما وجد وجو الرفع ُب قراءة واستقاـ لو تقدير ا١ت
 إعرابو وتوجيهو للقراءة على حذؼ ا١تبتدأ.

تنحصر أمثلتو فيما يتعلق ٔترفوعات اٞتملة الفعلية حيث نراه يتعرض إلعراب  النموذج الثاني:-
ُنَكذَّْب بِآيَاِت نُػَردُّ َواَل  يَا لَْيتَػَنا﴿ الفعل ا١تضارع ا١ترفوع ُب بعض القراءات القرآنية منها قولو تعأب:

الكسائي وعاصم ُب رواية أيب بكر: و  قرأ ابن كثَت ونافع وأبو عمروفقد  4﴾رَبػَّْنا َوَنُكوَف ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 
 وال نكذبَ " وقرأ ابن عامر وٛتزة وعاصم ُب رواية حفص، امهيبالرفع ُب كل "نكوفُ "و "بُ وال نكذّ "

ابن األنباري لتوجيو قراءة رفع ا١تضارع الواقع ُب جواب التمٍت  ضوقد تعرّ ، 5بنصب الفعلُت "ونكوفَ 
 على تقديرين:

 جعلو معةوفا على الفعل نرُد الذي ىو مرفوع عند اٞتميع. األوؿ:
"فإنػػػػػو جيػػػػػوز ُب جػػػػػواب التمػػػػػٍت الرفػػػػػع علػػػػػى العةػػػػػف  القةػػػػػع واالسػػػػػتئناؼ، وبػػػػػّرر لػػػػػو بقولػػػػػو: الثػػػػػاني:

ُنَكػػػػػذُِّب و٨تػػػػػن نكػػػػػوف مػػػػػن يػػػػػا ليتنػػػػػا نػػػػػرد و٨تػػػػػن ال ) وتقػػػػػديره:واالسػػػػػتئناؼ فػػػػػبل يػػػػػدخبلف ُب التمػػػػػٍت، 
 6".(ا١تؤمنُت

                                                           
 .181 ص ،الداين، ا١تقنع ُب مرسـو مصاحف أىل األمصارينظر:  - 1
 .1/110، البياف: نظري - 2
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أالحظ أف التقدير الذي ذكره، فيو نوع من التكّلف ألف األصل ُب العبارة العربية أف تكوف      
خالية من التعقيد، قريبة من االختصار بعيدة عن اإلطناب سهلة ا١تناؿ، وىذا كلو ٓب يتوفر ُب تقديره 

 الذي جعلو يتكلف التأويل ىو عدـ ٖترره من قيود العقل والقياس.وإمنا 
وىو ُب األحكاـ النحوية ا١تتعلقة با١تنصوبات نراه يتأّوؿ النصب فيما يتعلق  النموذج الثالث:- 

 بأحكاـ ٨توية ٥تتلفة منها النصب على حذؼ النداء، كتأويلو قراءة النصب ُب ربِّنا من قولو تعأب:
َنتُػُهْم ِإالَّ َأْف قَاُلوا َواللَِّو رَبػَّْنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكينَ ثُمَّ َلْم ﴿ عمرو  وأبو فقرأ ابن كثَت ونافعفقد  1﴾َتُكْن ِفتػْ

. فهو يؤوؿ قراءة 2نا بالنصبربَ  الكسائي: واَ و  ٛتزةوقرأ ، ُب ا وربناوعاصم وابن عامر بالكسر 
 "ومن قرأ بالنصب فعلى النداء ا١تضاؼ فيقوؿ:( ربَنايا ) النصب على النداء اذوؼ ا١تقدر عنده:

يؤوؿ بعض القراءات على داللة اٟتاؿ كما فعل ُب ، وفيما يتعلق با١تنصوبات نراه 3يا ربَنا" وتقديره:
فقد قرأ  4﴾يَػْعَلُموفَ فّْ َسِبيَل الَِّذيَن اَل آَقْد ُأِجيَبْت َدْعَوُتُكَما فَاْسَتِقيَما َواَل تَػتَِّبعَ ﴿ توجيو قولو تعأب:

 :"قاؿ ابن اٞتزري، قل عنو ا٠تبلؼأما ابن عامر فنُ 5( تتبعآفّ ) أغلب القراء بتشديد النوف ُب:
َرَوى اْبُن ذَْكَواَف َوالَداُجوين  َعْن َأْصَحابِِو َعْن ِىَشاـٍ بَِتْيِفيِف وَ   َواْختُِلَف َعِن اْبِن َعاِمٍر ُب َواَل تَػَتِبَعافِّ 

  7وقد وّجو علماء القراءات والعربية قراءة التيفيف فجعلوا ٢تا دالالت ثبلث ىي:6"الن وفِ 
األصل فيها أف تكوف ثقيلة وقد خففص لعلة التضعيف، كما خّففص ُب رب ( أف النوف ُب )تتبعاف -

 وإّف و٨تومها.
النهي، أي ال ينبغي إتباع ٚتلة واردة ُب سياؽ ا٠تّب وا١تراد النهي وال نافية ٔتعٌت ( ال تتبعافّ كوف )و -

 سبيل الذين ال يعلموف.
ُب موضع النصب على اٟتاؿ، أي استقيما غَت متبعُت، فتكوف ال نافية ( أف تكوف )وال تتبعاف -

 وليسص ناىية كما ىو اٟتاؿ ُب قراءة التشديد. 
                                                           

 .13: اآلية، األنعاـ - 1
 أبػػو علػػي الفارسػػي، واٟتجػػة، 1/144، ابػػن اٞتػػزري، النشػػر، و 144، صابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: نظػػر أوجػػو ىػػذه القػػراءات ُبي - 2
3/122    . 
 .2/324، البياف: نظري - 3
 .82: اآلية، يونس - 4
 .2/286: النشر، ابن اٞتزري، ينظر - 5
 .1/186، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 6
 1/121، أبو علي الفارسي، واٟتجة، 6/202، أبو حياف، البحر ايو: توجيو قراءة التيفيف ومعانيها النحوية ُب: نظري - 7
 .1/142، ٤تمد سآب ٤تيسن، والقراءات وأثرىا ُب علـو العربية، 1/186، ابن اٞتزري، النشرو 
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"وال  لو:"ومن قرأ بتيفيفها كاف قو  ومن ىذه األوجو خيتار ابن األنباري الوجو األخَت، فيقوؿ:
وفيما 2ؤوؿ ُب موضع النصب لداللة اٟتاؿ قراءات أخرى.وي، 1تتبعاف" ُب موضع نصب على اٟتاؿ"

من ذلك تأويلو لقراءٌب ، ٞتملة من القراءات وة من الثقيلة يأٌب تأويلاصبة ا١تيففالنّ  فْ يتعلق بعمل أ
َنةٌ َوَحِسُبوا َأالَّ َتُكوَف ﴿  ُب قولو تعأب:( تكوفُب ) الرفع والنصب  عمرو وٛتزة ، فقد قرأ أبو3﴾ ِفتػْ

، ٥تففة من الثقيلة( أف، فمن رفع جعل )4بالرفع، وقرأ باقي القراء بالنصب "تكوف" الكسائي وخلفو 
قاؿ ابن  عوضا عن تشديدىا"( ال) فيففص أف وُجعلص، ال تكوف فتنةا وتقديره وحسبوا أن

يَا لَْيَتِني  ﴿وُب قولو تعأب: 5."الناصبة للفعل ا١تستقبلا٠تفيفة ( أفْ ) على أف ٕتعل"والنصب  األنباري:
قراءتاف متواترتاف، فقد قرأ ( فأفوز) نقلص مصادر القراءات ُب: 6﴾ُكْنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فَػْوزًا َعِظيًما

الرفع فوّجهص ، فأما قراءة 7برفع الزاي )فأفوُز( يَزِيُد الَنْحِوي  و  وقرأ اٟتسن، (فأفوزَ ) اٞتمهور بالنصب
ُنونَُة َمَعُهْم َواْلَفْوُز بِاْلِقْسَمِة  وعلى ىذا اإلعرابمعةوؼ على كنص ( أفوزُ ) على أف الفعل َتُكوُف اْلَكيػْ

وأما قراءة النصب فوّجهص عند  9أنا أفوُز() ، وقيل على القةع واالستئناؼ، أي:8َداِخَلُْتِ ُب الَتَمٍتِّ 
بأف مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، الواقعة ُب جواب التمٍت،  البصريُت أف الفعل ا١تضارع منصوب

على جواب ، أّما ابن األنباري فقد أّوَؿ قراءة النصب 10وعند الكوفيُت أف ا١تضارع منصوب با٠تبلؼ
 11( .فأف أفوز، )وتقديره( أف) التمٍت بالفاء بتقدير

                                                           
 .2/110، البياف - 1
 .1/162، 2/220، البياف: نظري - 2
 .42: اآلية، ا١تائدة - 3
 .1/144، ابن اٞتزري، والنشر، 114ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظري - 4
 .2/302، البياف: نظري - 5
 .43: اآلية، النساء - 6
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، وعليو فهو يؤوؿ النصب بعد 1وتوجيههاما قّدره ٨تاة البصرة ُب إعراب اآلية  وىذا التأويل ٘تاشيا مع
 أف ا١تضمرة، وفق ما تقّرر ُب ا١تذىب البصري، فكاف إعرابو مبنًيا على قواعد البصريُت ُب إضمار أف.

وقد يكوف ا١تنصوب عنده تابعا لتأويل فعل مقّدر ٤تذوؼ لغرضي ا١تدح والذـ، كما ُب إعرابو لقولو 
ُهْم َواْلُمْؤِمُنوَف يُػْؤِمُنوَف ِبَما أُْنِزَؿ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزَؿ ِمْن قَػْبِلَك َلِكِن الرَّاِسُخوَف ِفي اْلعِ ﴿تعأب: ْلِم ِمنػْ

تذكر كتب التفسَت ومصادر إعراب القرآف أف قراءة اٞتمهور 2﴾ الزكاةَ  َواْلُمِقيِميَن الصًََّّلَة َواْلُمْؤتُوفَ 
َوِعْصَمُة ، َوَماِلُك ْبُن ِديَنارٍ ، َوِعيَسى ْبُن ُعَمرَ ، َواٞتَْْحَدرِي  ، ُعبَػْيدٍ َوَعْمُرو ْبُن ، قَػرَأَ اْبُن ُجبَػَْتٍ وا١تقيمُت، و 

ىذه أوجو  3.َواْلُمِقيُموَف بِالرَْفِع َنَسًقا َعَلى اأْلََوؿِ  َعِن اأْلَْعَمِش َويُوُنُس َوَىاُروَف َعْن َأيب َعْمرٍو:
القراءات، أّما التوجيو واإلعراب فإنّنا ٧تد قراءة الرفع جارية على القياس وال ٖتتاج إٔب تعليل أو تأويل 
إِذ ا١تعةوؼ يأخذ حكم ا١تعةوؼ عليو، فاألصل الرفع ُب مثل ىذا الًتكيب اللغوي وىو ا١تستفيض 

ومنهم 4 القرآفد أّو٢تا النحاة ومعريبفقا١تشهور ُب كبلـ العرب، أما قراءة النصب وىي قراءة اٞتمهور 
وعرؼ ىذا اإلعراب عند ( أمدح) أو( أعٍت) ُب البياف، على تقدير فعل ٤تذوؼ تقديره:5ابن األنباري

 6النحاة بالنصب على ا١تدح أو التعظيم.
واٞتدير بالذكر ُب ىذا التوجيو اإلعرايب أنو خّص الصبلة دوف غَتىا بالنصب فكاف ا٠تروج عن      

للكلمات الواردة ُب اآلية، من أجل بياف أمهيتها ُب  7ألوؼ ُب الًتكيب من حيث البناء الصوٌبا١ت
شريعة اإلسبلـ، وبياف فضلها عن سائر أركاف الدين اإلسبلمي كيف ال وىي عمود اإلسبلـ، وىذا 

 ألف ا١تدح ال يكوف إال لفضل ا١تمدوح وأمهيتو.8الذي ذىب إليو أكثر ا١تفسرين

                                                           
 حيػػاف أبػو، وارتشػاؼ الضػرب، 3/111، وحاشػية الصػباف علػى شػرح األمشػػوين، 1/110، ابػن يعػػيش، شػرح ا١تفصػل: نظػري - 1
1/2643. 
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وىو يتعلق بالتوجيهات اإلعرابية ا١تبنية على اٟتذؼ، ومنها التوجيو واإلعراب على الرابع:النموذج -
ُصمّّ بُْكٌم ﴿ الفعل اذوؼ تقديره أعٍت، وىو ما ٧تده ُب توجيو قراءة من قرأ بالنصب ُب قولو تعأب:

ـ  اْلُمْؤِمِنُتَ ، ِو ْبُن َمْسُعودٍ قَػرََأ َعْبُد اللَ ىذه قراءة ٚتهور القراء، و 1﴾ ُعْمٌي فَػُهْم اَل يَػْرِجُعوفَ   َوَحْفَصُة ُأ
أما قراءة الضم فقد وجهها ابن األنباري على تأويل أنا  2﴾ صماِّ بكمًا عمًيا﴿ رضي ا عنهما

أخبار متتالية ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىم صم وىم بكم وىم عمي، وأما قراءة النصب، فلوجهُت 
 3تقدير أعٍت.أحدمها على اٟتاؿ، وثانيهما على 

ومن التأويبلت النحوية اليت أكثر منها ابن األنباري ُب إعرابو للقرآف، التوجيو اإلعرايب للقراءة      
رٌ ﴿ القرآنية القائم على حذؼ ا١تضاؼ، ومن أمثلتو إعرابو لقولو تعأب: اُر اآْلِخَرُة َخيػْ ىذه  4﴾َولَلدَّ

 (َوَلَدارُ ) قَػَرَأ اْبُن َعاِمرٍ و قراءة اٞتمهور وىي ببلمُت ورفع اآلخرة مع خَت، وتشديد الداؿ ُب الدار، 
فإعراب قراءة اٞتمهور، على حّد ما ذكره ابن 5ِٓتَْفِض الَتاءِ ( اآْلِخَرةِ و) ِببَلـٍ َواِحَدٍة َوَٗتِْفيِف الَداؿِ 

 فقاؿ: ، الدار مبتدأ واآلخرة صفة للدار، وخَت خّبه، ووّجو ابن األنباري قراءة ابن عامر 6األنباري
 يءالش والبد من ىذا التقدير ألفّ ، ولدار الساعة اآلخرة، كاف تقديره،  ولدار اآلخرة خَت فمن قرأ:"

كتسب وال ي، ة االنفصاؿوىذه اإلضافة ُب نيّ ، فوجب تقدير موصوؼ ٤تذوؼ، ال يضاؼ إٔب صفتو
  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 

يزوف ذلك، و٧تد ُب إعرابو للقراءات يستند كثَتا على حذؼ ، أما ٨تاة الكوفة فهم جي8اآلية السابقة
 9ا١تضاؼ، وىذا لكوف تأويلو مستساغ، ولذلك أّوؿ بو قراءات متعددة.
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وىو خاص بالقراءات القرآنية اليت أخذت حكم اجملرور ُب العربية، ٧تده يعتمد  النموذج الخامس:-
يُػْرَسُل َعَلْيُكَما ُشَواٌظ ِمْن ﴿ لقولو تعأب:حذؼ ا١توصوؼ ُب بعض القراءات منها ما ورد ُب إعرابو 

"٨تاس"  يعرض ابن األنباري القراءات الواردة ُب اآلية فيبُت أف كلمة 1﴾نَاٍر َوُنَحاٌس َفًَّل تَػْنَتِصَرافِ 
( شواظ) ، فمن قرأ بالرفع جعلو مرفوعا بالعةف على2"يقرأ بالرفع واٞتر قرئص بالرفع واٞتّر، قيقوؿ:

ألف النحاس ىا ىنا ، ألف الشواظ ال يكوف من النحاس، (نار) باٞتر ٓب جيز أف يعةف علىومن قرأ 
من ٨تاس فحذؼ ا١توصوؼ لداللة  يءوش شواظ من نار، وإمنا ىو ٤تموؿ على تقديره، ٔتعٌت الدخاف
 3".ما قبلو عليو

 ألف من معاين ،استعاف ابن األنباري با١تعٌت والتفسَت من أجل توضيح أحكاـ تتعلق بالعةف     
 فقد ذكر، العةف ُب العربية أف يتحد ا١تعةوؼ ُب أحكامو وإعرابو وداللتو ومعانيو مع ا١تعةوؼ عليو

فهناؾ فرؽ ، وأف النحاس ىو الدخاف، أف الشواظ ىو اللهب ا١تنبثق عن شدة اشتعاؿ النار4ا١تفسروف
قراءة اٞتر وُب توجيهها النحوي عند وقد أثر ىذا ا١تعٌت ُب إعراب  وبُت دخانا.، بُت ٢تيب النار

فجعلوا استقامة ا١تعٌت ُب ىذه القراءة البد لو من تأويل على ٤تذوؼ تقديره من نار أو 5معريب القرآف
من ٨تاس حىت يستقيم ا١تعٌت، وعليو فتأويل ابن األنباري للقراءة عند إعراهبا جاء موافقا ١تا ذكر ُب 

 مصادر التفسَت وتوجيو القراءات.
لنا ابن األنباري التأويل  يصّور ىذا النموذج نرى كيف من خبلؿ عرض أمثلة ج السادس:ذ النمو - 

ُب التابع ٟتكم ، البدؿ والعةفُب األحكاـ النحوية ا١تتعلقة بالتوابع، حيث ٧تده يستيدـ معاين 
ُب على ا١توضع أو العةف على اٞتوار  ومن ذلك تأويلو العةف، ١تا قبلو الرفع أو النصب أو اٞترّ 
ِإفَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَماُتوا َوُىْم ُكفَّاٌر ﴿ ، فقد أّوؿ قراءة اٟتسن لقولو تعأب:بعض القراءات القرآنية

 ٚتهور القراءبرفع ا١تبلئكة والناس، وقد قرأ  6﴾فَ و َأْجَمعَ  سُ َوالنَّا ةُ ُأولَِئَك َعَلْيِهْم َلْعَنُة اللَِّو َواْلَمًَّلِئكَ 
بالكسر كما ىو مثبص، فأما قراءة اٞتمهور فبل إشكاؿ ُب إعراهبا  7﴾َواْلَمًَّلِئَكِة َوالنَّاِس َأْجَمِعينَ ﴿
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نظرا ١توافقتها القياس والقاعدة الكلية ُب العةف، وأما قراءة اٟتسن فوّجهص توجيهات كثَتة عند 
 1لعربية أمهها:النحاة ومعريب القراءات فقد خرج الرفع على وجوه ُب ا

أف يكوف ا١ترفوع ُب اآلية معةوؼ على لعنة بتقدير لعنة ا، ولعنة ا١تبلئكة ولعنة الناس، ٍب حذؼ  -
 ا١تضاؼ وأقيم ا١تضاؼ إليو مقامو.

 وا١تبلئكة والناس يلعنونم. أف يكوف ا١ترفوع ُب اآلية ىو مبتدأ ٠تّب ٤تذوؼ تقديره: -
يلعنهم ا، وتلعنهم ا١تبلئكة، ويلعنهم  يكوف ا١ترفوع ُب اآلية فاعل لفعل ٤تذوؼ تقديره: أف -

 الناس.
وقد ، ومعةوؼ على ٤تلّ  مصدر مضاؼ إٔب فاعلو وا١ترفوع  وىو"لعنُة"  أف ا١ترفوع ُب اآلية ىو -

 3كقوؿ ا١تنتيل ا٢تذٕب:  2أتبعص العرب فاعل ا١تصدر على ٤تلو
َعُل الفُضلُ  *السالُك الثغرَة اليقظاف ساِلكها                         مشى ا٢تَُلوؾ عليها ا٠تَيػْ

، و٧تد ابن األنباري با١تصدر باعتبار ٤تلو ألنو فاعل "ا٢تلوؾ" جعلو مرفوًعا ١تنعوتوو "الفضل" وقد رفع 
برفع ا١تبلئكة والناس  فَ و َأْٚتَعَ  سُ َوالنَا ةُ َلْعَنُة الَلِو َواْلَمبَلِئكَ وقرئ " خيتار العةف على ا١توضع فيقوؿ:

كقولك ،  أولئك يلعنهم ا :ألف تقديره بالعةف على موضع اسم ا تعأب وىو ُب موضع رفع
 :وموضعو رفٌع ألف التقدير، ترفع عمرًا وبشرًا بالعةف على موضع زيد، يعجبٍت قياـ زيد وعمرٌو وبشرٌ 

 4".العةف والوصف كثَت ُب كبلمهمواٟتمل على ا١توضع ُب ، يعجبٍت أف يقـو زيدٌ 
َولَِبُثوا ِفي َكْهِفِهْم َثًَّلَث ِماَئٍة ﴿ كما أّوؿ ابن األنباري على البدؿ قراءة التنوين ُب قولو تعأب:      

َضاَفةِ   تَػْنوِينٍ اْلِكَساِئي  َوَخَلٌف ِبَغَْتِ و  َثبَلَث ِمائٍَة ِسِنَُت َٛتَْزةُ فقد  قرأ  5﴾ ِسِنيَن َواْزَداُدوا ِتْسًعا  َعَلى اإْلِ
النصب واٞتر، فالنصب من ( "فمن نَوف كاف لك )سنُت يقوؿ ابن األنباري:، َوقَػرََأ اْلَباُقوَف بِالتَػْنوِينِ 

والثاين أف يكوف منصوبا على ، (ثبلث) منصوب على البدؿ من( أف يكوف )سنُت وجهُت أحدمها:
نبلحظ ، 6ألف ا١تائة ُب معٌت سنُت"( ةواٞتّر على البدؿ من )مائ، (ثبلث) أنو عةف بياف على
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ًا على البدؿ ُب وجهي النصب واٞتر، ولقد حكم بتوجيو القراءة وإعراهبا على البدؿ ُب توجيهو مبني
مواضع متعددة من كتاب البياف سواء كاف البدؿ موافق للهجة قريش أو إحدى اللهجات األخرى  

فَػَلْواَل َكاَنْت قَػْريٌَة آَمَنْت فَػنَػَفَعَها ِإيَمانُػَها ِإالَّ قَػْوـَ ﴿كتأويلو الرفع ُب قراءة الكسائي عند قولو تعأب:
بالرفع خبلفا ١تا قرأ بو اٞتمهور، فرفعو ٤تموؿ على البدلية  قوـُ" 2فقد قرأ الكسائي واٞترمي"1﴾ يُوُنسَ 

البدؿ على  وىو ما انفرد بو ابن األنباري ُب توجيو اآلية إذ جيوز عندىم أف يكوف 3على لغة بٍت ٘تيم
" بدؿ من القرية وبو وّجو ابن األنباري قراءة الرفع، كما أّوؿ قراءات ُب أبواب  غَت اٞتنس، فكاف "قـو

وقراءات على أحكاـ ٨4توية أخرى منها تأويلو القراءة على أحكاـ ٨توية تتعلق با١تمنوع من الصرؼ
أحكاـ ٨توية تتعلق ٔتفعوٕب ظن ووجو قراءات ٟتمزة وابن عامر، ب٨5توية تتعلق بإعماؿ اسم الفاعل

 6وأخواهتا.
وعليو فعند االستقراء التاـ والَتتبع إلعرابو وتوجيهو ٧تد أنو قد أّوؿ القراءات القرآنية على معظم      

أبواب النحو وفروعو، وىذا ألّف القرآف مصدر ٚتيع الظواىر النحوية ا١توجودة عند العرب، خاصة وأف 
اللهجات العربية وما حوتو  ابن األنباري استعاف باللهجات العربية حيث ٓب يهمل النظر ُب خصائص

 من مظاىر ٨توية ٥تتلفة. 
 ية على ما يوافق اللهجات العربية:تأويل القراءات القرآن-د

، أنو ال ديكن أف يغفل ا١تعرب علم ابن األنباري أثناء توجيهو للقراءات القرآنية وإعرابو لآليات     
، فقد نزؿ القرآف هبا ووافق العديد من للقراءات القرآنية عن النظر ُب اللهجات العربية ا١تتعددة

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.

لكثَت ا١تةرد ُب كبلـ العرب، ترى ابن فعند تأملنا ُب إعراب اآليات اليت كاف ظاىرىا خيالف الشائع وا
األنباري يلتمس ٗتريج وجو لآليات على بعض اللهجات العربية، وىذا اجتهاد حسن منو، عّرؼ بو 
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القارئ لكتابو على اللهجات العربية أثناء اإلعراب، وجّنبو ُب كثَت من األحياف رد القراءة أو تضعيفها 
 .1أثناء اإلعراب

ررناه ُب مسألة تأويل القراءة على ما يوافق اللهجات العربية البد من وحىت يتضح لنا كل ما ق
ات جالوقوؼ على بعض األمثلة والنماذج اإلعرابية، اليت كاف التوجيو اإلعرايب ُب البياف مبٍت على الله

 العربية وذلك وفق ما يأٌب:
نْػَيا ﴿ يقوؿ تعأب: النموذج األوؿ:- ُب ىذه اآلية  2﴾َوُىْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوىِإْذ أَنْػُتْم بِاْلُعْدَوِة الدُّ

كما ىو مثبص ُب اآلية وبكسرىا أي "الِعْدوِة: فالضم ىي قراءة ،  ٧تد لفظ "العدوة "قرئ بضم العُت
اٟتسن بن أيب اٟتسن وقتادة وعمرو  وقرأ، 3ِبَكْسِر اْلَعُْتِ ِفيِهَما أبو عمروَ ، قَػرََأ اْبُن َكِثَتٍ وَ ، اٞتمهور

ٓبَْ ُيْسَمْع ِمَن وقد أنكر األخفش وأبو عمر قراءة الضم، حيث قاؿ األخفش "4بفتح العُت "بالعدوة"
، والذي عليو أكثر أىل العربية من ا١تفسرين وعلماء اللغة والنحو أف العدوة مثل 5"راْلَعَرِب ِإاَل اْلَكسْ 

 َعدوة رِْغوة، كما نقوؿ: ومها ثبلث لغات، نقوؿ: َرْغوة ُرغوة6رغوة جيوز فيها الضم والفتح والكسر
"العدة لغتاف  ِعدوة وا١تتأمل ُب كبلـ ابن منظور ُب لساف العرب جيد أف ا١تشهور ُب العربية ُب ُعدوة

 7الكسر والضم، وأف الفتح شاذ قليل.
   8"والعدوة قرئ بضم العُت وكسرىا ومها لغتاف." لقد أشار ابن األنباري إٔب ىاتُت اللغتُت فقاؿ:      

فهو بعد ذكره للقراءات أشار إٔب اختبلؼ اللغات اليت سببص الضم والكسر، ُب القراءتُت، إال أنو ٦تا 

                                                           
اعتػػّب الػػدكتور ٤تمػػد سػػآب صػػاّب ُب دراسػػتو اعتمػػاد ابػػن األنبػػاري علػػى اللهجػػات العربيػػة ُب توجيػػو القػػراءات وتأويلهػػا نػػوع مػػن  - 1

 –قة خبلؼ ما ذىب إليو واٟتقي، ألف الظاىرة اللغوية اليت جاءت على لغة قـو تعد قياسا عند أصحاب تلك اللغة، أنواع القياس
احػتج و ، بعػض اللهجػات العربيػةمقتضػى  واليت وردت على، من القراءات ا١تتواترة اً ألف ابن األنباري ضعف كثَت  -٤تمد سآب صاّب

العربيػة القيػاس فهذا يدؿ على أف ابن األنباري ٓب يقصد بتأويلو القػراءات علػى مػا يوافػق اللهجػات على تضعيفها ٔتيالفة القياس، 
 .  104ص، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظريكبلـ الدكتور ٤تمد سآب صاّب   إمنا قصد السماع، لبلطبلع علىو 
 . 11: اآلية، األنفاؿ - 2
 .  306ص، ابن ٣تاىد، والسبعة، 1/146، ابن اٞتزري، النشر: نظر كل من القراءتُت ُبي - 3
 .1/431، عةيةابن ، ارر الوجيز: قراءة الفتح ُب نظري - 4
 .4/314، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 5
 2/341، بػػاب ُب الفصػػيح جيتمػػع فيػػو لغتػػاف فصػػاعدا، ابػػن جػػٍت، ا٠تصػػائص، و 1/431رر الػػوجيز، ابػػن عةيػػة، اػػ: نظػػري - 6
 . 12، 24/10"، عدا، مادة "ابن منظور، ولساف العرب، 123، ص أبو علي القإب، ا١تقصور وا١تدودو 
 .24/10"، عدا، ابن منظور، مادة "العرب لساف - 7
 .2/388، البياف - 8
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جيب التنبيو عليو أّف أبا حياف نقل عن اليزيدي أف الكسر لغة أىل اٟتجاز، كما ذكر اختبلؼ علماء 
    1العربية ُب اللغة الفاشية استعمااًل.

قَاُلوا ِإْف َىَذاِف َلَساِحَراِف يُرِيَداِف َأْف ُيْخرَِجاُكْم ِمْن ﴿ لو تعأب:يتمثل ُب قو  النموذج الثاني:-
 :3ُب ىذه اآلية قراءات كثَتة منهاوردت  2﴾ َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِىَما

نافع وابن  ، وىي قراءة:ىذاِف بِأَِلٍف َونُوٍف َخِفيَفٍة َلساِحرافِ ، بَِتْشِديِد الن وفِ " َىَذاِف َلَساِحرَافِ  فّ إِ " -
قَػرََأ أَبُو َجْعَفٍر َواٟتََْسُن َوَشْيَبُة َواأْلَْعَمُش َوطَْلَحُة َوُٛتَْيٌد َوأَي وُب َوَخَلٌف ُب عامر وٛتزة والكسائي، وهبا 

 .ْنةَاِكي  اْخِتَيارِِه َوأَبُو ُعبَػْيٍد َوأَبُو َحاًبٍِ َواْبُن ِعيَسى اأْلَْصبَػَهاين  َواْبُن َجرِيٍر َواْبُن ُجبَػَْتٍ اأْلَ 
 "إْف ىذاّف" بتيفيف نوف إف وتشديد نوف ىذاّف قرأ هبا ابن كثَت. -
أـ ا١تؤمنُت قَػرََأْت َعاِئَشُة "إَف ىذين" بتشديد نوف إف والياء ُب ىذين، وىي قراءة أيب عمرو. وهبا  -

 . َواْبُن ُعبَػْيدٍ َواٟتََْسُن َوالَنَيِعي  َواٞتَْْحَدرِي  َواأْلَْعَمُش َواْبُن ُجبَػَْتٍ 
، فأعربوا وأّولوا إف على أوجو َىَذاِف َلَساِحرَافِ  فّ إِ وقد كثرت أراء النحاة ُب توجيو وإعراب قراءة 

  4أمهها:
 .َوَما بَػْعَدَىا ُمْبَتَدأٌ َوَخبَػرٌ  ،أو ٔتعٌت أجلىنا ٔتعٌت نعم،  "إفّ " أفّ  -
 .بَػْعَدَىا ُمْبَتَدأٌ َوَخبَػٌر أَْيًضاَوَما ، ِإَف ِفيَها َضِمَُت الَشْأِف ٤َتُْذوفًا -

َّبِ؛  أفوضّعف النحاة العرب كل من الوجهُت السابقُت على اعتبار  ُب  هبا  يأٌبالبَلـِ اَليِت ُب ا٠تَْ
 َضُروَرِة الشِّْعِر.

الوجو الذي ذىب إليو أكثر ا١تعربُت للقراف أف القراءة القرآنية جاءت على لغة بٍت اٟتارث، وقيل  -
 ل وجو، ال يقلبونا لنصب وال خفضألنم جيعلوف التثنية باأللف ُب كبٌت كنانة، وىي لغة ُب ا١تثٌت ل

 :ومنو قوؿ الشاعر
                               

 
                                                           

 . 4/314، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 1
 .63: اآلية، طو - 2
 أبػػػو حيػػػاف، والبحػػػر اػػػيو، 28/318، الةػػػّبي، وجػػػامع البيػػػاف، 122ص، ابػػػن ٣تاىػػػد، السػػػبعة: نظػػػر ىػػػذه القػػػراءات ُبي - 3
 .4/112، أبو علي الفارسي، واٟتجة، 3/41، الز٥تشري، الكشاؼ، و 1/40، ابن عةية، وارر الوجيز، 4/312
   والتبيػػاف ُب إعػػراب القػػرآف، 1/281، الفػػراء، ومعػػاين القػػرآف، 3/13، النحػػاسالقػػرآف، إعػػراب : نظػػر أوجػػو إعػػراب اآليػػة ُبي - 4

أبػػػو علػػػي ، واٟتجػػػة، 1/40، عةيػػػة ابػػػن، واػػػرر الػػػوجيز، 4/312، أبػػػو حيػػػاف، والبحػػػر اػػػيو، 1/824، أبػػػو البقػػػاء العكػػػّبي
 .111ص، ابن خالويو، واٟتجة ، 4/130، الفارسي
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 1قد بلغا ُب اجملد غايتاىا *   إف أباىا وأبا أباىا                   
ولكنو ( َىَذاِف َلَساِحرَافِ  فّ إِ ) النحاة ُب إعراب قراءةيذكر ابن األنباري األوجو النحوية اليت ذكرىا 

"ومن قرأ باأللف  يضعف ٚتيع األوجو ويؤوؿ اآلية أنا وردت على بعض اللهجات العربية فيقوؿ:
أتى بو على لغة بٍت اٟتارث بن كعب، فإنم يقولوف مررت برجبلف، وقبض منو درمهاف، وقاؿ 

 2الشاعر:
  3"ىايب التػ رَاب عقيمِ  إٔبَدَعْتُو  *تزَود منّا َبُت أُْذناه َضْربَة                   

 فهو يؤوؿ القراءة على لغة بٍت اٟتارث، وٓب يقبل تأويبلت النحاة األخرى.
وَُكْنُتْم فَاتََّخْذُتُموُىْم ِسْخرِيِّا َحتَّى أَْنَسوُْكْم ِذْكِري ﴿ يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب: الثالث:النموذج -

ُهْم َتْضَحُكوفَ  بالكسر كما أثبتها، وقد قرأ هبا ابن كثَت ( ِسيرياً ) قراءتاف:( سيريا) ورد ُب لفظ4﴾ِمنػْ
            اْلِكَساِئي  َوَخَلٌف ِبَضمِّ السُِّتِ و َوَٛتْزَُة نافع، وأبو جعفر، وأبو عمرو،  وعاصم، وابن عامر، وقرأ

 من القراءتُت ٔتعٌت خيتلف عن اآلخر، فمعٌت قراءة الضم العبودية، أي كبلً   6ووّجو ا١تفّسروف5( )ُسْيرياً 
واالستهزاء  زءمن ا٢تُ  ةأّف ا١تكسور و ، ااِلْسِتْيَداـِ ٔتعٌت الس ْيَرِة تسيرونم ٠تدمتكم فاللفظ مأخوذ من 

وقد ، ىزئص منواٗتذت فبلنا سيريا وسيرة: إذا  تقوؿ:، لَسْيِر َوُىَو ااِلْسِتْهزَاءُ فاللفظ مأخوذ من ا
 .7سيرت بو وبو أسير سيريا وسيرا

                                                           
وسػكتص الكثػَت مػن ا١تصػادر عػن نسػػبتو ، وقيػل لشػاعر مػن بػٍت اٟتػارث، اختلػف ُب نسػبة ىػذا البيػص فقيػل لرؤبػة بػن العجػاج - 1

ُلَغِة بَػْعِض اْلَعَرِب ِمْن ِإْجرَاِء لبياف ، الشواىد اليت تذكروىو من ، والبيص من الشواىد العربية ا١تتداولة ُب كتب النحو ومصادر العربية
 سػر صػناعة اإلعػراب: نظػرحػواؿ الثبلثػة رفعػا ونصػبا وجػرا، يأو من يلـز األلف ُب األٝتاء الستة دائما مع األ، اْلُمثَػٌَت بِاأْلَِلِف َدائًِما

 وشػػػرح األمشػػػوين علػػػى األلفيػػػة، 2/28، ابػػػن األنبػػػاري، ؼواإلنصػػػا، 2/60، ابػػػن األنبػػػاري، وأسػػػرار العربيػػػة، 1/312، ابػػػن جػػػٍت
ابػػػن ، واٟتجػػػة ُب القػػػراءات السػػػبع، 2/244، ابػػػن يعػػػيش، وشػػػرح ا١تفصػػػل، 2/220، العيػػػٍت، وشػػػرح الشػػػواىد الكػػػّبى، 2/42

 .111ص، خالوية
وعليػو فػبل موضػع اديػة، ايػة ابػن منظػور علػى اللغػة العورو ، 24/340"، ىبػا، "لسػاف العػرب: البيص منسوب ٢توبر اٟتارثي ُب - 2

اِب َعِقيمِ  * تَػَزَوَد ِمّنا بَػُْتَ أُْذنَػْيو َطْعنةً :                   يقوؿ للشاىد فيو  َدَعْتو ِإٔب ىايب الًت 
 1/344، ابػػن يعػػيش، شػػرح ا١تفصػػل: نظػػروىػػو بػػبل نسػػبة ُب أغلبهػػا، ي تػػزود منػػا بػػُت أُْذنػػاه طعنػػةً و: وأغلػػب ا١تصػػادر النحويػػة ترويػػ 

 وهتػذيب اللغػة، 1/332، ابػن جػٍت، وسر صناعة اإلعػراب، 16ص، ابن فارس، والصاحي، 2/63، ابن مالك، التسهيلوشرح 
 .4/11، ميل بديع يعقوب، إوا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية ، 6/132، األزىري

 .1/214، البياف - 3
 .220: اآلية، ا١تؤمنوف - 4
 .1/312، ابن اٞتزري، النشرو  ، 118ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظري - 5
 . 4/484، حياف أبو، والبحر ايو، 2/168، لوسي، األوروح ا١تعاين، 3/104، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري - 6
 . 4/303، أبو علي الفارسي، اٟتجة: نظري - 7
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القراءتُت ٥تتلفتُت ُب  أكّدت أفّ  1وعليو فأغلب أراء ا١تفسرين وكذا مصادر توجيو القراءات      
 ا١تعٌت، فكل قراءة ٤تمولة على معٌت ٥تالف لآلخر.

وأّما توجيو ابن األنباري فإنّو جيعلهما ٔتعٌت واحد، فقراءة الكسر وقراءة الضم لغتاف ٥تتلفتاف ُب      
"قرئ بضم السُت وكسرىا ومها  النةق فقو، وإال فإف ا١تعٌت لكليهما مشًتؾ، يقوؿ ابن األنباري:

ي ىو ما نّص عليو ومذىب ابن األنبار  2لغتاف ٔتعٌت واحد ومها من سير يسير من ا٢تزء واللعب."
وبعض علماء  4وذكره بعض ا١تفسرين 3ا٠تليل بن أٛتد الفراىيدي وتلميذه سيبويو، والكسائي

 .5القراءات
والذي الحظتو ُب توجيو ىذه اآلية أف من اعتّب الضم والكسر لغتاف ٔتعٌت واحد ٓب يذكر لنا َمْن      

، فلم أعثر ُب كتب التفسَت وال ُب كتب ِمَن القبائل العربية الذي كسر، ومن كاف يضم ىذه الكلمة
القراءات عن أٝتاء قبائل عربية مثلص اللغات ا١تيتلفة ُب النةق هبذه الكلمة، ٍب إنّو يتبُت ٕب أّف 

بكسر السُت تكوف لغة أىل اٟتجاز فقد ثبص عندىم الكسر ُب كثَت من الكلمات، ومن ( )سيريا
أّما قراءة الضم فهي لتميم، فقد ذكرت مصادر فقو 6﴾ َصاِدهِ حِ َوآُتوا َحقَُّو يَػْوـَ ﴿ ذلك قولو تعأب:

وف با١تضمـو فيقولوف ُمرية، بالضم وأىل اٟتجاز يقولوف ِمرية بالكسر، ؤ أّف أىل ٘تيم غالبا ما يبد7اللغة
أىل و  ِرضواف بالكسر :يقولوف اٟتجازأىل و ، َحَج بالفتح ِحَج بالكسر، و٘تيم: :يقولوف اٟتجازأىل و 

ُأسوة  :يقولوف ٘تيمأىل و ، إسوة وِقدوة بالكسريقولوف  اٟتجاز:أىل و  ُرضواف بالضم :يقولوف ٘تيم
، ومن ٍّب وعلى ضوء ىذه الكلمات وكيفية النةق هبا عند اٟتجازيُت مقارنة بعرب بٍت وُقدوة بالضم

، واألمثلة ٘تيم يتبُت ٕب أف قراءة الضم على لغة بٍت ٘تيم وقراءة الكسر أتص على لغة أىل اٟتجاز
القرآنية اليت أّوؿ فيها ابن األنباري القراءات القرآنية حسب عادات القبائل العربية ُب النةق كثَتة 

                                                           
السػػبع وعللهػػا  والكشػػف عػػن وجػػوه القػػراءات، 4/303، أبػػو علػػي الفارسػي، واٟتجػػة، 148ص، ابػػن خالويػػو، اٟتجػػةينظػر:  - 1

 .1/232، القيسي ، مكي ابن أيب طالبوحججها
 .1/282، البياف - 2
 .1/11، الزجاج، ومعاين القرآف وإعرابو، 1/113، الفراء، معاين القرآف: نظري -3
 والقػػػرطي ُب، 22/80، ومػػنهم الةػػػّبي ُب جػػامع البيػػاف، مػػن ا١تفسػػرين مػػن أشػػػار إٔب أف الكسػػر والضػػم لغتػػػاف ٔتعػػٌت واحػػد - 4

 .6/342، والسمُت اٟتلي ُب الدر ا١تصوف، 21/241، اٞتامع ألحكاـ القرآف
  . 1/134، ا١تهدوي، شرح ا٢تداية: نظري -5
 .212: اآلية، األنعاـ - 6
فػاظ الضػم لتمػيم والكسػر وأغلػب ىػذه األل، ألفػاظ اختلػف فيهػا لغػة اٟتجػاز ولغػة ٘تػيمبػاب ، جعػل السػيوطي ُب كتابػو ا١تزىػر - 7

 . 81، صصبحي الصاّب، ودراسات ُب فقو اللغة، 1/132، السيوطي، ا١تزىر ُب علـو اللغة وأنواعها: نظري للحجازيُت،
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يؤوؿ على معاين ىذه 1ومتنوعة، فقد وقف مع اللغات العربية ُب مواطن عديدة ضمن كتاب البياف
 اللغات قراءات قرآنية اختلفص ُب حركات إعراهبا.

وعموما فقد أّوؿ القراءات القرآنية على ا١تستوى الصوٌب والصرُب والنحوي، وأرجع قراءات للتنوع      
 اللهجي ُب العربية، وديكن أف أالحظ على تأويبلتو وفق ا١تستويات اللغوية السابقة ما يأٌب:

غَت مشهور ُب العربية. أف تأويلو للقراءة ُب وجهو العاـ إجياد ٗتريج للقراءة القرآنية ولو على وجو  -
 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 مصادر  -

واختاره ٦تا جيعلٍت أعرؼ أنو اطلع التوجيو، أو ١تن كاف لو رأي ٥تالف ُب التوجيو الذي ذىب إليو 
على أقواؿ النحاة واستعاف هبا عند التوجيو، ولكن ىذا يكلف الباحث مشقة ُب نسبة األقواؿ إٔب 

 راء النحوية ٔتصادرىا.أصحاهبا وذلك بالعودة إٔب ا١تصادر القرآنية دوف ٖتديد  لكي يعرؼ اآل
بُت العقل والنقل فهو يؤوؿ القراءة على ا١تسموع ٘تّيز تأويلو النحوي للقراءات القرآنية، باٞتمع  -

ا١تنقوؿ 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.

اشتهر ُب اللهجات العربية كلهجة بٍت اٟتارث يعد تأويلو لآليات على وفق ما تكلمص بو العرب و  -
و٢تجة ٘تيم و٢تجة أىل اٟتجاز من أىم األسباب اليت أبعدتو عن القوؿ بلحن القارئ أو تضعيف 

، ويوّجهها ابن األنباري على لغة معينة لبعض 2القراءة، ويظهر ىذا خاصة عندما يضّعف البعض قراءة
 العرب، وجيد ٢تا وجها إعرابيا. 

 
 
 

                                                           
 .144، 1/63  ، 118، 228، 266، 2/12، البياف: نظري - 1
 "الصػػبلة وا١تقيمػُت" وقػراءة"، إَف ىػػَذاِف لسػاحراف" :ومػن ىػذا النػوع مػػا نقػرأه ُب مصػادر التفسػَت تلحػػُت الػبعض لقػراءات منهػا - 2

إف ُب ا١تصػػحف ٟتنػػا سػػتقيمو العػػرب ": وىػػو ،عنػػو ويسػػتدلوف ْتػػديث موضػػوع عػػن عثمػػاف رضػػي ا، تػػباويعتّبونػػو غلةػػا مػػن الك
وىػذا اٟتػديث مكػذوب وموضػوع عػن عثمػاف رضػي ، "حرامػا وال حيػـر حػبلال بألسنتهم فقيل لو أفبل تغَته؟ فقاؿ دعوه فإنو ال حيلّ 

العػوج فيػو مػن وىو خيالف ما أٚتع عليو الصحابة مػن أف مػا بػُت اللػوحُت صػحيح  ،رضي ا عنها وبعض ينسبو لعائشة، ا عنو
 لوسػػي، األوروح ا١تعػػاين، 3/361، الزجػػاج، وإعرابػػو ومعػػاين القػػرآف، 2/324، الةػػّبي، جػػامع البيػػاف: نظػػروبيانػػو، ي حيػػث لغتػػو

   .2/148، والنشر، ابن اٞتزري، 1/234، أبو حياف، البحر ايو، و 320، 1/302، وتفسَت البغوي3/220
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  1:المفاضلة بين القراءات -اثاني
 مفهـو المفاضلة:-1
: ا١تفاضلة مفاعلة مأخوذة من فاضل، ٔتعٌت َجْعل شيء أفضل من شيء وأحسن منو، قاؿ ابن لغة-أ

: َأف َيُكوَف بَػْعُضُهْم أَفَضل ِمْن بَػْعٍض." منظور: وَفَضَلو على " وقاؿ الزبيدي:2"والَتفاُضل بَػُْتَ اْلَقْوـِ
 3"َحَكَم لَُو بالتَػْفضيل َفَضَلو: أَو، َأي َخْصَلة ُ٘تَيػِّزُه َعن غَتِه، َمزّاُه َأي أثبَص لَُو َمزِيّةٍ  تَػْفِضيبلً:غَتِه 

وعليو فالتفاضل ىو التمايز بأف يكوف  ُب اٟتكم على األشياء فاضل مقَدـ ومفُضوؿ مًتوؾ، أو أقل 
 منو ُب التقدًن واٟتسن.

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

 اضلة القراءات:مراتب اللهجات وأثرىا في مف -2
لقرآنية الصحيحة ا١تتواترة كّلها  ال خبلؼ ُب أَف لغة القرآف الكرًن عربية خالصة، وأّف القراءات ا     

كبلـ رب العا١تُت، فإذا كاف ىذا ىو األصل، فلماذا مَيز النحاة وعلماء العربية بعض القراءات على 
إّف ا١تفاضلة يقصد هبا ىنا أف القرآف أنزلو ا بلساف عريب مبُت، ونزؿ على وفق  بعضها اآلخر؟

من الكبلـ ما ىو فصيح، وما ىو أفصح منو، وُب  اللهجات العربية ا١تيتلفة، وُب ىذه اللهجات
اللهجات العربية ما ىو مذمـو مًتوؾ أيضا، والقرآف الكرًن فيو من اللهجات العربية الفصيحة 

 وىذا ألف القرآف الكرًن ٘تيز با٠تصائص اآلتية: 5واألفصح، وأغلبو من األفصح، وليس فيو من ا١تذمـو
                                                           

ألنػم جعلػوا ا١تعيػار ُب دراسػة ، و٨تاة البصػرة علػى وجػو ا٠تصػوص، ا١تفاضلة بُت القراءات من ا١تواقف البارزة عند النحاة عامة - 1
وابن األنبػاري ُب ، عنويةز والتفضيل بُت األشياء ا١تادية وا١تيوكل من العقل والقياس وظيفتو التمي، أي كبلـ عريب ىو العقل والقياس

علػػى  اوقػػد أشػػارت بعػػض الدراسػػات إٔب مفاضػػلة ابػػن األنبػػاري بػػُت القػػراءات القرآنيػػة معتمػػد، دراسػتو النحويػػة فاضػػل بػػُت القػػراءات
ابن األنباري ، 122ص، شعباف صبلح، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت ناية القرف الرابع ا٢تجري: نظر، يالقياس والعقل

وأصػوؿ ، 111، صمرائيافاضػل السػ، وأبػو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة، 182ص، ٚتيػل علػوش، جهوده ُب النحػوو 
 .104ص، ٤تمد سآب صاّب، النحو ُب فكر ابن األنباري

 . 22/411، ابن منظور، لساف العرب: ُب "فضلمادة " نظري - 2
 .30/243، الزبيدي، تاج العروسُب:  "فضلينظر مادة " - 3
 .14ص، إبراىيم الدوسري، ٥تتصر العبارات ١تعجم مصةلحات القراءات: نظر معٌت ا١تفاضلة ُبي - 4
اللغة الفصيحة ىي اليت نزؿ هبا القرآف، وىي مصةفاة ٥تتارة ال عيوب فيها، وا١تذمومة ديثل ٢تا ُب فقو اللغة بعنعنة قيس و٘تيم  - 5

يبػدلوف ا٢تمػػز عينػػا عنػػد االبتػػداء، فيقولػػوف ُب أسػػلم عسػػلم، وشنشػػنة عػرب الػػيمن يبػػدلوف الكػػاؼ شػػينا مةلقػػا فيقولػػوف لبػػيش بػػدؿ 
، ينظػػػر: الصػػػاحي ُب فقػػػو العربيػػػة، ابػػػن فػػػارس، صلبيػػػك حػػػوؿ الفصػػػيح مػػػن اللغػػػا  1/165، وا١تزىػػػر، السػػػيوطي، 29ت وا١تػػػذمـو

166 ،175. 
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 ة والبياف، قصد اإلعجاز والتحدي.أف لغتو جاءت على غاية من الفصاح -
، فقد ىّيأ ا نضج العربية واكتما٢تا لنزوؿ 1أف القرآف صادؼ عند نزولو ٢تجة عربية مثالية مكتملة -

 القرآف هبذه الفصاحة ليكوف أفصح وأبلغ ُب التحّدي.
 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 االستعماؿ، ٓب يشتهر  
كغَته من اللغة الفاشية، ولذلك نرى تعليل النحاة لبعض القراءات أنا واردة على لغة قليلة 

، وىكذا ينشأ التفاضل بُت اللهجات العربية ابتداء، ٍب ينتقل 3، أو أنا لغة لبعض العرب2تعماؿاالس
 بعد ذلك للقراءة القرآنية على اعتبار موافقتها ونزو٢تا بتلك اللهجة.

 :مفاضلة ابن األنباري بين القراءات -3
أغلب النحاة العرب نقل عنهم ا١تفاضلة بُت القراءات القرآنية، فسيبويو فاضل بُت القراءات ُب      

، ٍب 5، وكذلك فعل النحاة من بعده، ومن أبرزىم الزجاج ُب إعرابو للقرآف4مواضع متعددة من كتابو
ا أقوى من قراءة أو سار معربو القرآف على طريقة تفضيل القراءات و٘تايزىا، واٟتكم على قراءة أنّ 

ُب إعرابو بُت  7، وقد فاضل أبو البقاء العكّبي6أجود منها، وىو ما فعلو النحاس ُب إعرابو للقرآف
القراءات، فكاف منهج ا١تقارنة بُت القراءات القرآنية عند معريب القرآف ظاىرة واضحة ُب مصنفاهتم 

أكثر استعماال، أو أيهما أقرب إٔب قياس  حيث أّنم يعرضوف القراءات أوال ٍب ينظروف أي القراءتُت
 ز بُت القراءات.يالنحو، وعلى ذلك يأٌب التمي

وٓب يشذ ابن األنباري ُب إعرابو، حيث فاضل بُت القراءات من حيث األوجو اإلعرابية والنحوية      
اء على ، أو إحدى صوره بن8فقد كاف يعرض القراءة القرآنية على الدليل العقلي ا١تتمثل ُب القياس

                                                           
 .  82ص، علي عبد الواحد واُب، فقو اللغة: نظري - 1
 .20/41، 1/141، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 2
 .6/233، أبو حياف، البحر ايو - 3
 .248، صشعباف صبلح، موقف النحاة من القراءات القرآنيةو ، 1/282، سيبويو، الكتاب: نظري - 4
 .2/226، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو: نظري - 5
 .2/281، النحاسالقرآف،  إعراب: نظري - 6
  . 1/2226، 111، 340، 141، 2/262، أبو البقاء العكّبي، التبياف ُب إعراب القرآف: نظري -7
٤تمػػد سػػآب ، يأصػػوؿ النحػػو ُب فكػػر ابػػن األنبػػار ، و 111ص، السػػامرئي، األنبػػاري ودراسػػاتو النحويػػةالّبكػػات ابػػن  أبػػو: نظػػري -8

 .102ص، صاّب
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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 

لعشر، ٦تّا يدؿ على ٘تسكو موافقة العربية إال أف التمييز عند ابن األنباري مَس القراءات السبع وا
 بدليل العقل ولو كاف النص قراءة قرآنية.

 :في كتاب البياف بين القراءات التطبيقات اإلعرابية للمفاضلة -4
اتضح ٕب فيها أف ابن األنباري مّيز وفاضل بُت 1سأعرض تةبيقات إعرابية لقراءات قرآنية     

ٖتص سيةرة القياس النحوي، وا١تنةق العقلي وديكن  القراءات القرآنية وجعل ا١تفاضلة بُت القراءات،
بياف ىذه ا١تفاضلة من خبلؿ دراستنا للنماذج النحوية والتوجيهات اإلعرابية ا١تقتبسة من كتابو البياف 

 وىي كما يأٌب:
ومن أمثلتو  من قراءة أخرى ا أوجو فيو ابن األنباري عن القراءة بأنّ وىو ما يعّّب  النموذج األوؿ: -أ

تُػُلوا أَنْػُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِديَارُِكْم َما وَ ﴿٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب:ما  َنا َعَلْيِهْم َأِف اقػْ َلْو أَنَّا َكَتبػْ
ُهْم  فقد ( إال قَِليبلً ) بالرفع كم أثبتها وبالنصب أيضا( ِإاَل قَِليلٌ ) فقد قرئ قولو 2﴾فَػَعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمنػْ

وقد حذفص األلف ُب مصاحف سائر األمصار وثبتص ُب 3بالنصب وقرأ اٞتمهور بالرفع.قرأ ابن عامر 
، وعليو قرأ ابن عامر قليبًل، ألنو قارئ أىل الشاـ، وكل من قراءة النصب والرفع 4مصاحف الشاـ

جارية على سنن العرب ُب كبلمها، إذ جيوز ُب االستثناء التاـ ا١تنفي النصب واإلتباع على البدؿ، 
وترجيحهم اإلتباع ُب التاـ ا١تنفي ىو الذي جعل معريب القرآف من النحاة 5ّجح النحاة اإلتباعوير 

                                                           
إٔب ذكػػر منػػاذج ٨تويػػة فاضػػل فيهػػا ابػػن ، ُب دراسػػتهما عػػن ابػػن األنبػػاري و٤تمػػد سػػآب صػػاّب، مرائياتعػػرض كػػل مػػن فاضػػل السػػ - 1

وىذا راجع لةبيعة دراستهم إذ ٓب تكن منصبة عن ، إال أين رأيص ٖتليلهم للنماذج النحوية كاف ٥تتصرا جدا، األنباري بُت القراءات
لقرآنيػة وىذا جعلٍت أفصل فيما أٚتلوه لةبيعة ْتثي فهو يعاِب نظرة ابن األنباري للقػراءات ا ،وال لتحليلها وإعراهبا القراءات القرآنية

، ويػةوأبػو الّبكػات ابػن األنبػاري ودراسػاتو النح، 104ص، أصوؿ النحو ُب فكػر ابػن األنبػاري: نظرمن حيث التوجيو واإلعراب، ي
 .  111صالسامرائي، 

 .66: اآلية، النساء - 2
 .134ص، ابن ٣تاىد، والسبعة، 1/140، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 3
 .141ص، الداين، ا١تقنع ُب معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار: نظري - 4
ويرجػع عبػاس حسػن ُب ، 1/48، ابن يعػيش، وشرح ا١تفصل، 2/126: شرح ابن الناظم على األلفية، نظر ُب ىذه ا١تسألةي - 5

مرائي ُب معاين النحو أف ا١تسألة متعلقة ٔتا تكلمص بو القبائل العربية فيما بعد "إال" نصبا أو رفعا ال إٔب اوفاضل الس، النحو الواُب
 إلتبػاع علػى البدليػةز فيو النصب واجيو  اً منفي اً أو كونو تام، وجب جيب نصبوا١تتاـ الالتقسيم الذي وضعو النحاة من كوف االستثناء 

 "فشػػربوا منػو إال قليػػٌل": ومػػن ذلػك قولػػو تعػأب، مػع أف الكػػبلـ تػاـ موجػب، وقػػع فيهػا ا١تسػػتثٌت غػَت منصػػوبألف األمثلػة ا١تسػموعة 
  ًا=تامػ فػوا أنفسػهم ُب تأويػل ىػذه األمثلػة ليجعلػوا الكػبلـويػرى أف النحػاة كلّ ، َواأْلَْعَمشُ  ابن كعب ُأيَب   [ بالرفع عندَ 112: ]البقرة
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، قاؿ ابن األنباري مرّجحا قراءة 1البصريُت خاصة يفّضلوف قراءة الرفع ويصفونا باألقوى واألجود
ما فعلو إال قليل وتقديره ( فعلوه) "قرئ قليل بالرفع والنصب، فالرفع على البدؿ من الواو ُب: الرفع:

منهم، والنصب على األصل ُب االستثناء، واألصل ُب االستثناء النصب، والرفع على البدؿ أوجو 
فابن األنباري يفّضل قراءة الرفع على النصب اعتمادا على ما تقّرر ُب قواعد النحو  2الوجهُت"

االستثناء، أو اإلتباع على البصري، وىي اليت قررت أف كل استثناء تاـ منفي جيوز فيو النصب، على 
 3البدؿ وىو األفضل عند ٚتهور النحاة.

: نرى ُب ىذا النموذج من التةبيقات واألمثلة القرآنية اليت يصف فيها القراءة أنا  وذج الثانيمالن-ب
أبلغ من قراءة أخرى، وعليو فهو يرّجحها أو خيتار وجهها اإلعرايب، ومن أمثلة ىذا النوع ما ٧تده ُب 

فقد قرأ ٛتزة وعاصم والكسائي بفتح  4﴾َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم ِبَما َكانُوا َيْكِذبُوفَ ﴿ إعرابو لقولو تعأب:
وىي قراءة أىل الكوفة، وقرأ نافع وابن كثَت، وأيب عمرو، وابن ، (يكذبوف) الياء وٗتفيف الذاؿ ُب

"وكّذب  القراءتُت يقوؿ ابن األنباري:، وُب توجيو كل من 5(عامر بضم الياء وتشديد الذاؿ )ُيكذِّبوف
فهو جيعل من صيغة ا١تبالغة ُب التكذيب 6أبلغ من كذب، ألف من كّذب الرسل فقد كَذَب أيضا."

الواردة على وزف فّعل دالّة على سلوؾ اتصف بو ا١تكّذب، فكما أنّو كثَت التكذيب لغَته فهو يكذب 
و موجود عند غَته، ويصدؽ على ىذا التيريج قوؿ على غَته، وىذا ألنو يعتقد ما ُب صفاتو وأخبلق

 ا١تتني:
 7وصَدؽ ما يعتادُه من تَػَوى م *إذا ساَء فعُل ا١ترِء ساءت ظنونُُو 

                                                                                                                                                                                     

عبػػاس ، النحػػو الػواُب: نظػرٌت للتأويػل الػػذي ٓب يعرفػو العػػرب، يمعػػ كػػل قػراءة صػػحيحة جيػب القيػػاس عليهػا وال  ويثبػص أفّ اً، موجبػ= 
 . 1/144، مرائيافاضل الس، ومعاين النحو، وما بعدىا 1/330، حسن

 . 2/340، العكّبي، أبو البقاء، التبياف، 2/168، النحاسالقرآف،  إعراب: نظر مثبلي - 1
 .2/148، البياف - 2
ـ علػػى النصػػب وأفضػػل منػػو فيعػػّبوف أف اإلتبػػاع علػػى البػػدؿ مقػػدّ  علػػى دلػػص عبػػارات النحػػاة البصػػريُت ُب مصػػنفاهتم النحويػػة - 3

٨تػػو  أو األصػل اإلتبػاع وجػواز النصػب علػى االسػتثناء أو، أو الػراجح اإلتبػػاع، أو وخيتػار منهػا اإلتبػاع، وا١تيتػار: كقػو٢تم،  باالختيػار
 ابػػن ىشػػاـ، وشػػرح شػػذور الػػذىب، 28ص، الز٥تشػػري، ا١تفصػػل ُب صػػنعة اإلعػػراب: نظػػرا يػػدؿ اختيػػارىم لوجػػو اإلتبػػاع، يذلػػك ٦تّػػ

  وشػػػػػرح األمشػػػػػوين علػػػػػى األلفيػػػػػة، 3/2408، أبػػػػػو حيػػػػػاف، وارتشػػػػػاؼ الضػػػػػرب، 1/60، ابػػػػػن يعػػػػػيش، وشػػػػػرح ا١تفصػػػػػل، 313ص
2/401.  
 .20: اآلية، البقرة - 4
 .1/104، ابن اٞتزري، والنشر، 212ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظري - 5
 .2/44، البياف - 6
 . 142ديوانو، ص وىو موجود ُب، البيص للمتني - 7
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: وفيو يصف القراءة أنا أقيس من قراءة أخرى عند اإلعراب والتوجيو فهو جيري النموذج الثالث-ج
َوقُػْلَنا َلُهْم اَل تَػْعُدوا ﴿ ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب:مقارنة بينهما ليوضح أيهما أقرب للقياس وىذا ما 

ُهْم ِميثَاقًا َغِليظًا  2قرئ بصيغ ٥تتلفة منها: "التعدوا" فقولو تعأب: 1﴾ِفي السَّْبِت َوَأَخْذنَا ِمنػْ
 "اَل تَػْعُدوا" قرأ بو اٞتمهور، ٥تالفا ما اَل تَػَعد وا ِبَفْتِح اْلَعُْتِ َوَتْشِديِد الَداؿِ  عن نافع َوْرشٌ بو قَػرََأ ما  

َفأُْلِقَيْص َحرََكُة ، ال تَػْعَتُدوا أي: "تعتدوا" "فورش بقراءتو جعل أصل الفعل بِِإْسَكاِف اْلَعُْتِ َوَٗتِْفيِف الداؿ
ُب البياف ، وابن األنباري 3من عدى يَػْعُدو، وقراءة اٞتمهور َوأُْدِغَمِص الَتاُء ُب الَداؿِ ، الَتاِء َعَلى اْلَعُْتِ 

ٍب يقـو بتوجيهها كعادتو وأثناء التوجيو فاضل بُت القراءات اليت 4يعرض القراءات الواردة ُب اآلية
، وىذا يعٍت أف قراءة اٞتمهور موافقة للعربية 5عرضها فجعل وجو رواية ورش عن نافع بأنا األقيس

على مقاييس النحاة  وتِ يَ لِّ بكُ  رٍ ولكن الوجو الذي قرأ بو ورش أقيس ٔتعٌت جا ،لكونا على وزف تْفُعوا
رادا ُب كبلـ العرب، ومن أمثلة ىذا النوع أيضا ما ورد ُب إعرابو لقولو ولعلو يقصد أيضا أنّو أكثر اطّ 

َكَتَب رَبُُّكْم َعَلى نَػْفِسِو الرَّْحَمَة أَنَُّو َمْن َعِمَل ِمْنُكْم ُسوًءا ِبَجَهاَلٍة ثُمَّ تَاَب ِمْن بَػْعِدِه ﴿تعأب:
وفتحها األؤب والثانية ُب اآلية الكردية ( إفّ ) نقل لنا القراء ُب كسر6﴾ َ  فَأَنَُّو َغُفوٌر رَِحيمٌ َوَأْصلَ 

 7أوجهاً كما يأٌب:
 أنو من عمل...... فأنو غفور رحيم". االثنُت" قَػرَأَ اْبُن َعاِمٍر َوَعاِصٌم َويَػْعُقوُب ِبَفْتِح ا٢ْتَْمَزِة ُب  -
 "أنو من عمل..." والكسر ُب:" فإنو غفور رحيم". األؤب قرأ نافع وأبو جعفر بفتح -
 قرأ باقي القراء بالكسر ُب االثنُت" إنو من عمل..."، "فإنو غفور رحيم".  -

                                                           
 .241: اآلية، النساء - 1
 
 .1/143، ابن اٞتزري، النشر، و 110ص، ابن ٣تاىد، السبعة ُب القراءات: نظري  -2
واٟتجػػػة ُب ، 1/160، ١تهػػػدوي، اوشػػػرح ا٢تدايػػػة، 1/211، أبػػػو حيػػػاف، لبحػػػر اػػػيو: انظػػػر توجيػػػو كػػػل مػػػن القػػػراءتُت ُبي - 3

 .3/220، أبو علي الفارسي، للقراء السبعة واٟتجة، 218ص، ابن خالويو، القراءات السبع
 : أشار إٔب ثبلث قراءات ىي - 4
 تْعُدوا بسكوف العُت مع ٗتفيف الداؿ وىي قراءة اٞتمهور. - 
أبو جعفر وقد ضعفها ابن األنباري برواية العراقيُت  وهبا قرأ ، وىذه قراءة قالوف عن نافع ديد الداؿوا بسكوف العُت، مع تشتْعد   -  

 نُت.بسبب التقاء الساك
 .114ص، وإٖتاؼ فضبلء البشر، 2/141، البياف: نظرَعّدوا فتح العُت مع تشديد الداؿ وىو ما قرأ بو ورش، يت -
 .2/143، البياف - 5
 .41: اآلية، األنعاـ - 6
 الػػدمياطي، وإٖتػاؼ فضػػبلء البشػػر، 148ص، ابػػن ٣تاىػػد، والسػبعة، 1/148، ابػػن اٞتػػزري، النشػر: نظػر ىػػذه القػػراءات ُبي - 7

 .161ص 
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وابن األنباري ُب عرضو للقراءات الواردة ُب اآلية، ٧تده يرجح قراءة الكسر، ويصفها باألقيس       
، والكسر بعد الفاء أقيس" كما يبُت لنا مواضع استحساف الفتح ومواضع أفضلية الكسر، فيقوؿ:

 لفعل فإفألف ما بعد الفاء جيوز أف يقع فيو االسم والفعل وكل موضع يصلح أف يقع فيو االسم وا
تكوف فيو ( إف) فإولوال ف َلوكػػػ: ،  تكوف فيو مكسورة وكل موضع اختص بالفعل أو االسم( إف)

 1مفتوحة وما بعد الفاء يصلح ٢تما فكانص مكسورة."
كسرىا على عبلقة ٔتعٌت اآلية  أو( إف) ، وكاف الفتح ُب2أالحظ أنو ناقش إعراب ىذه القراءات     

األؤب بدؿ وجعل الثانية خّبا  وَجو قراءة الفتح ُب األؤب والثانية على أف: من الناحية النحوية، فقد
ٍب أبةل قوؿ بعض من وّجو أف الثانية تكرير ُب موضع ( فأمره أنو غفور رحيم) ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره:

قاؿ إنو غفور ) نصب، ٍب وّجو قراءة الكسر، على اعتبار أف كتب تؤوؿ إٔب قاؿ ومن ٍب فالتقدير:
   والوجو الثاين للكسر، أنو على االستئناؼ، وبعد عرض اإلعراب استحسن الكسر وفّضلو( حيمر 

 كما رأينا ُب تعليلو.
بن ُب ىذا النموذج من ا١تفاضلة النحوية نرى بعضا من التةبيقات اإلعرابية ال :النموذج الرابع-د

، ىا عند عرضها ومقارنتها وتوجيههايصف القراءة أنا أحسن من غَت  البيافحُت ٧تده ُب  ،األنباري
َها َوَمْن يُرِْد ثَػَواَب ﴿ ٔب:ومن ىذا النوع ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعا نْػَيا نُػْؤتِِو ِمنػْ َوَمْن يُرِْد ثَػَواَب الدُّ

َها َوَسَنْجِزي الشَّاِكرِينَ  ذكرت مصادر القراءات القرآنية أف ىاء نؤتو للقراء فيها  3﴾ اآْلِخَرِة نُػْؤتِِو ِمنػْ
 4ثبلث أوجو وىي كما يأٌب:

 قراءة ابن كثَت، والكسائي.نؤتو باإلشباع أي با١تد بعد ىاء الصلة، وىي  -
 .قرأ قالوف وىشاـ، وابن ذكواف ويعقوب وابن ٚتاز وابن وردافبو و نؤتو باختبلس الكسر ُب ا٢تاء، -
 نؤتو باإلسكاف، وبو قرأ عاصم ُب رواية أيب بكر، والسوسي. -
 نوتو بالكسر مع ا١تد دوف إشباع، وبو قرأ ورش عن نافع ا١تدين. -

                                                           
 .2/313، البياف - 1
 .313، 2/311، البياف - 2
 .214: اآلية، آؿ عمراف - 3
عبػػد الفتػػاح ، والبػػدور الزاىػػرة، 2/304، ابػػن اٞتػػزري، النشػػر، و 121، 122، 120، 102ص، ابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: نظػػري -4

 .40ص، الدمياطي، وإٖتاؼ فضبلء البشر، 86، ص القاضي
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باإلشباع، وقرئ باالختبلس، وقرئ  نُػْؤتِوِ ي ىذه القراءات فيقوؿ:" قرئ يعرض ابن األنبار      
فهو يرتب 1باإلسكاف، وأحسنها اإلشباع ألنو األصل، ٍب االختبلس، ٍب اإلسكاف وىو أضعفها."

القراءات ويصف بعضها باٟتسن وبعضها بالضعف وىذا ترجيح بُت القراءات عن طريق ترتيب 
 إٔب أف يصل إٔب الضعيف. األحسن وما أقّل منو ُحسنا 

"ألف ا٢تاء إمنا  أجد أّف الًتتيب مبٍت على القياس بدليل أنو قاس ىاء نؤتو هباء ضاربو وذاىبو فقاؿ:
تسكن تشبيها ٢تا بتاء التأنيث، ُب حالة الوقف، ٨تو ضاربة وذاىبة، وىذا إمنا يكوف ُب الشعر ال ُب 

ا١تقارنة اليت يبُت لنا من خبل٢تا )موافقة قراءة للقياس ، وقد يكوف ىذا الًتتيب عن طريق 2الكبلـ."
النحو و٥تالفة األخرى لو( ٦تّا يشعر أنو رّجح القراءة القياسية، وذلك ما ٧تده ُب إعرابو لقولو 

  4" ثبلث قراءات ىي: ْسَكِنِهمْ مَ ففي"  3﴾ َلَقْد َكاَف ِلَسَبٍإ ِفي َمْسَكِنِهْم آيٌَة َجنََّتافِ ﴿تعأب:
قَػرََأ َٛتْزَُة بسكوف السُت دوف ألف بعدىا وفتح الكاؼ كما ىو مثبص، وهبذا الوجو ( َكِنِهمْ َمسْ ) -

 .َوَحْفصٌ 
 . اْلِكَساِئي  َوَخَلفٌ   قراءة وىي، بسكوف السُت وكسر الكاؼ دوف ألف( )َمْسِكنهم -
 بفتح السُت وإثبات األلف، على صيغة اٞتمع، وىي لباقي القراء. ( )َمَساِكنهم -

إّف ىذه القراءات كلها متواترة ثابتة صحيحة سندا ورٝتا وعربية، ولقد عرض ابن األنباري ٢تذه      
 القراءات ومّيز بينها ورّجح  بعضها عن بعض، اعتمادا على موافقة القياس النحوي فيقوؿ: "وقرئ

ففيو لغتاف   باٞتمع واإلفراد، فمن قرأ باٞتمع جعل ٚتع مسكن، ومن قرأ باإلفراد ( مساكنهم)
( يسكن) ألف مضارعو، فمن قرأ بالفتح أتى بو على القياس بفتح الكاؼ وكسرىا( )مسَكن ومسِكن

مةلع ومغرب ومسجد ومسقو ومنبص و٣تزر  ومن قرأ بالكسر أتى بو على خبلؼ القياس ٨تو:
زماف وا١تصدر الفتح ُب ا١تكاف والفقياسو ، ما كاف مضارعو بضم العُت ألفّ ". ...والقياس فيها الفتح

وا١تصدر ، فقياسو ُب ا١تكاف والزماف على مّفِعل بكسر العُت وما كاف مضارعو على يفِعل بالكسر
 5على مفَعل بفتح العُت."

                                                           
 .2/113، البياف - 1
 .2/113، البياف - 2
 .24: اآليةسبأ،  - 3
 .418، ابن ٣تاىد، والسبعة، 1/340، ابن اٞتزري، النشر: نظري - 4
 .1/148، البياف - 5
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فهو هبذا التوجيو والتعليل يفاضل بُت القراءات، فيذكر ما وافقص القياس فيجعلها غالبة مةردة      
ح الكاؼ، وقراءة الكسر خالفص القياس فكانص مرجوحة ُب كبلـ العرب وىي القراءة اليت فيها فت

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 

 دليل العقلي والعلل النحوية ا١تنةقية. وترجيحها  وىو منهج قائم على ال
وأخلػػػػػص ُب ختػػػػػاـ حػػػػػديثي عػػػػػن مفاضػػػػػلة ابػػػػػن األنبػػػػػاري للقػػػػػراءات القرآنيػػػػػة، ألذكػػػػػر ٚتلػػػػػة مػػػػػن      

 االستنتاجات اليت الحظتها وأنا أدرس ىذه التةبيقات اإلعرابية من كتاب البياف وىي:
رّجح 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.

اضل والتمايز بُت القراءات عنده ىو مدى موافقة القراءة للقياس العقلي، فكلما اقًتبص مقياس التف -
القراءة من القياس كانص راجحة ؤتقدار بعدىا تكوف أقل اعتبارا عنده كما وّضحنا ُب األمثلة 

 والنماذج.
ن مفاضلة ٓب يلتـز ابن األنباري ُب الًتجيح بُت القراءات القرآنية، بصيغة موحدة، بل عّب ع-

القراءات بألفاظ ٥تتلفة، األؤب واألحسن واألقوى، كما أشار ُب كثَت من األحياف إشارة نستنتجها 
"يؤيدىا القياس"  من خبلؿ عرضو للقراءات استنتاجا على أنو رّجح قراءة على أخرى كقولو ُب قراءة

ح موقفو خاصة وىو من ويعرض األخرى ٍب يذكر ٥تالفتها للقياس مع ذكر وجوه ا١تيالفة، ٦تا يوضّ 
 ا١تولعُت بالقياس النحوي.

أكّد 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 

آنية ُب واقعها ما ىي إال صورة ثانية ونص لغوي للهجات العربية وليسص كلها، ألف القراءات القر 
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 مبُت، ١تا كاف التمايز بُت القراءات 

يسلمنا إٔب نتيجة عملية ُب دراسة القاعدة النحوية النظرية وفروعها التةبيقية، حيث يقل التأويل وىذا 
وبو يقّل أيضا الشذوذ عن القاعدة، ألف ا١تسموع من القراءة القرآنية معموؿ بو ومنصوص على 

 فصاحتو. 
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بُت القراءات القرآنية تعّد أصوؿ النحو البصري وقواعده العقلية ىي العمدة وا١تعتمد ُب الًتجيح  -
ا١تتغايرة إعرابا عند ابن األنباري، ولذلك نبلحظ أنو رّد الكثَت من القراءات القرآنية ا١تتواترة وأبعدىا 

مَّا فَػَعُلوُه إالَّ ﴿  ، كما رأينا ُب إعرابو لقولو تعأب:1عن األفضلية لكونا تتعارض مع مذىب البصريُت
ُهمْ  على النصب مع العلم أف النصب قراءة متواترة، وىي قراءة ( حيث رّجح الرفع ُب )قليل ﴾َقِليٌل مّْنػْ

 ابن عامر، وكل ذلك من أجل التقّيد بأصوؿ ا١تذىب  البصري كما قدمنا.
 قبوؿ القراءة واعتمادىا واعتبارىا سنة متبعة: -ثالثا
  :القراءات والدفاع عنهاابن األنباري  قبوؿ-1

تّبة عند ابن األنباري ُب تعاملو مع القراءات القرآنية إعرابا وتوجيها اعتماده على ا١تعمن ا١تواقف      
، وينص على أف الواجب اتباع ما ورد ُب القراءات، ويرفض 2القراءة القرآنية، واعتبارىا سنة متبعة

 3ا.موقف من ٓب يعمل بالقراءة القرآنية أو يقوؿ بعدـ جواز القراءة هبا أو عدـ االحتجاج هب
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 
ليت ٘تّيز هبا ىؤالء ا بن أيب إسحاؽ اٟتضرمي، وعيسى ابن عمر الثقفي، ونظرا للقوة العقلية ا

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.

ؿ من خبللو أف يعود بالنحو العريب  واعتبار ابن األنباري القراءة سنة متبعة، موقف شجاع حاو       
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 

على وفق سنن العرب ُب الكبلـ دوف صنعة  والصحب الكراـ رضي ا عنهم، وفهمو الكرًن 
عقلية، وال أدلة منةقية، وال أقيسة جدلية تبعد النحو من ىدفو اللساين وىو خدمة القرآف إٔب خدمة 

 الفلسفة وعلم الكبلـ. 

                                                           
وىو ُب كتاب ، فَتَدىا وال يقبلها ٍب يؤو٢تا، اإلنصاؼ عندما يكوف دليل ٨تاة الكوفة قراءة قرآنيةوىذا نبلحظو كثَتا ُب كتاب  - 1

 اإلنصػاؼ، و 2/31، البيػاف: مػثبل نظػر، يحهاومذىبهم ُب ا١تسألة وغالبا ما يرجّ ، أثناء إعراب القراءة يشَت لقواعد البصريُت البياف
1/418. 
 .2/268، البياف - 2
 .  1/622، ؼاإلنصا: نظري - 3
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وكم وددت أف َيْكثر مثل ىذا ا١توقف عند ابن األنباري، وينزع رداء التفكَت ا١تنةقي العقلي      
ي البصري، ليكوف ٣تتهدا مةلقا ُب النحو، ويقبل القراءة ويعتّبىا سنة متبعة، ونّص والتقيد ا١تذى

جيب االنقياد إليو لغة كما ينقاد إليو داللة ومعٌت وحكما، فإذ كاف الفقهاء أخذوا منو حكما 
، فِلم ٓب يأخذ ابن األنباري من القراءة 2وعلماء اللغة وا١تعاجم أخذوا منو داللة معجمية1شرعيا

 القرآنية حكما ٨تويا يكوف دليلو ما ورد فيها من معٌت إعرايب للرفع أو النصب أو اٞتّر.
٦تن ٕتّرد من الّتقّيد ا١تذىي واستسلم للقراءة ١تا خالفص قواعد  3وقد رأيص بعض النحاة البصريُت     

وال شذوذ، وىذا  البصريُت فكانص أحكامو النحوية قويّة ال تعارض بينها وأدلتو قرآنية ال شبهة فيها
ألّف النحوي إذا كاف دليلو من القرآف فإنو يكسب قاعدتو قوة، ويكوف رأيو وتوجيهو النحوي أكثر 
قبوال واعتمادا، ألف تأسيسو ُب التقعيد والتأصيل ُبٍت على نّص لغوي ال يأتيو الباطل ُب حكمو 

 وأصلو ولفظو ومعناه.
 بياف:ءات والدفاع عنها في كتاب القبوؿ القرا -2  

حىت نبلحظ ىذا ا١توقف عمليا عند ابن األنباري، وىو اعتباره القراءة سنة، وذلك أثناء اإلعراب      
من كتاب البياف تكوف من باب التأكيد ١تا أثبت و  4والتوجيو، أوّد أف أقف مع ٚتلة من النماذج اإلعرابية

 لو حوؿ ىذا ا١توقف.

                                                           
 ، وبػٍتوالتفسَت الفقهي أحكاما شرعية كاف دليلها ما وجد ُب القراءات القرآنية ا١تيتلفة إعرابػا، نقرأ ُب كتب الفقو اإلسبلمي - 1

 لقػرطي، ااٞتػامع ألحكػاـ القػرآف: نظػر، يواألحػواؿ الشيصػية، وا١تعػامبلت، القراءات أحكاـ شػرعية ُب بػاب العبػادات معاين على
 .  306ص، ٤تمد حبش، ثر القراءات ا١تتواترة ُب الرسم واألحكاـ الشرعيةأ، و 3/88
لسػاف " ُب: طهػرمػادة " نظػر، يالقػراءات القرآنيػة بنػاء علػى مػا ورد ُبمن ا١تعاين اللغويػة والدالليػة  علماء ا١تعاجم الكثَت أَسس - 2

 .22/41"، ٚتلمادة "، األزىري، وهتذيب اللغة، 2/102ضيف"، "ومادة"1/404، ابن منظور، العرب
البصريُت  على ما يستسلم ١تعٌت القراءة بل ويرد   افكثَت ، ُب إعرابو للقراءات القرآنية ا١تتواترة خاصة، ومن أمثاؿ ىؤالء أبو حياف - 3

ة القرآنيػة ومواقػف ابػن مالػك أيضػا دالػة علػى عػدـ التقيػد بقواعػد البصػريُت ا١تيالفػة للقػراء، أو تلحُت القػارئ، ُب تضعيفهم القراءة
وقلػػة الشػػذوذ ُب قواعػػده تعػػود لضػػبةو القاعػػدة وفػػق مػػا ورد مػػن قػػراءات ٥تتلفػػة ُب ، ال تعػػارض بينهػػا ُب األلفيػػة والتسػػهيل فقواعػػده
 ابػن مالػك، وشػرح التسػهيل، 1/644، البحػر اػيو: نظػردليل على القاعدة عنػد ابػن مالػك، ي هافالشواىد القرآنية كلّ ، اإلعراب

 .34ص، خالد سعد شعباف، النحو عند ابن مالكأصوؿ و  ، 3/144
والػػدكتور ٤تمػػد سػػآب صػػاّب فيمػػا كتبػػوه عػػن ابػػن األنبػػاري إٔب بعػػض ىػػذه اآليػػات دوف تفصػػيل  ، أشػػار الػػدكتور ٚتيػػل علػػوش - 4

ألنبػاري وىذا جعلٍت أتوقف مع الشاىد وأدرسو دراسة وافيػة ليتضػح موقػف ابػن ا، وكما أسلفنا ُب ذكر ا١تواقف السابقة ،كعادهتما
وقد رأيص أف أفصػل ُب بيػاف موقفػو اعتمػادا علػى ، ُب كتاب البياف دوف غَته من مصادره النحويةوىو يدافع عن القراءات القرآنية 

وأصوؿ النحو ، 121ص، ٚتيل علوش، نباري وجهوده ُب النحوابن األ: نظر، ير ُب كتب اإلعراب ومعاين القرآف والتوجيوذكَ يُ ما 
 .122ص، ُب فكر ابن األنباري
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 1﴾ ِإنَُّو يَػَراُكْم ُىَو َوقَِبيُلُو ِمْن َحْيُث اَل تَػَرْونَػُهمْ ﴿ و تعأب:يتمثل ُب توجيهو لقول النموذج األوؿ:-أ 
  2ويبُّت أنا مبنية، وليسص معربة لسببُت مها:( حيث) ففي ىذه اآلية يتعرض إلعراب كلمة:

 كونا اقتةعص عن اإلضافة للمفرد فبل جيوز إضافتها إال للجمل. األوؿ:-
 اٟترؼ واٟتروؼ مبنية. كونا أشبهص الثاني:-

ٍب يبُت أّف بناءىا كاف على اٟتركة وليس على السكوف، وأّف ُب بناءىا على اٟتركة سص لغات      
 الياء مع الضم والفتح والكسر، والواو مع الفتح والضم والكسر. ُب العربية ىي:

ه اللغات فتكوف صور الكلمة، حيُث، حيَث، حيِث، حوَث، حوُث، حوِث، لييلص أف أفصح ىذ
"وبناؤىا على الضم أفصح اللغات، وىي اللغة اليت نزؿ  ىي اليت كاف فيها البناء على الضّم فيقوؿ:

، أالحظ ُب ىذا التوجيو أنو اعتمد لغة القراءة القرآنية، ُب البناء على الضم إذ ٓب يرد 3هبا القرآف"
 مقياس الفصاحة ُب ىذه الكلمة. ُب القرآف إال هبذه الصورة، و٢تذا جعلو ابن األنباري( لفظ )حيث

٧تد ابن األنباري يعتّب الوجو الصحيح ُب ُب التةبيقات النحوية ٢تذا النموذج  الثاني:النموذج -ب
إعراب اآلية إذا وجد ُب قراءة قرآنية، ومن ٍب فهو يرفض بعض األوجو اإلعرابية اليت يقوؿ هبا بعض 
النحاة، ويعلل رفضو بعدـ ٝتاعو من القرّاء، فلو كاف جائزا لثبص ووجد من قرأ بو، ومن ىذا النوع ما 

ٌر ﴿ :٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب  5ُب ىذه اآلية 4﴾قَاَؿ أََتْسَتْبِدُلوَف الَِّذي ُىَو َأْدَنى بِالَِّذي ُىَو َخيػْ
ويبُت ما جيوز ُب معناه وما ال جيوز فهو يوجو اآلية ( يقف ابن األنباري وقفة إعرابية مع لفظ )أدىن

 مها:( أدىن) لػػػػ: 6على معنيُت
 من الدنو وىو القرب.ٔتعٌت أقرب، فهي أفعل ( أدىن) أف يكوف األوؿ:-
مأخوذ من الد وف ٔتعٌت أقل تقوؿ ىذا دوف ذاؾ أي أقل منو، فهذا ما ( أف يكوف )أدىن الثاني:-

 جيوز ُب أدىن من حيث ا١تعٌت.

                                                           
 .14: اآلية، األعراؼ - 1
 .342، 2/348، البياف - 2
 .2/342، البياف - 3
 .62: اآلية، البقرة - 4
 ابػن عةيػة، اػرر الػوجيز: نظػر، يحوؿ توجيو ىذه اآلية ومعرفة موقف النحاة مقارنة ٔتوقف ابن األنباري ُب إعراهبػا وتوجيههػا - 5
 .2/344، أبو حياف، والبحر ايو، 2/213، الزجاج، ومعاين القرآف وإعرابو، 2/243
 . 84، 2/86، البياف - 6
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أما أف يكوف أدىن من الدناءة فهذا مستبعد عند ابن األنباري وىو ال جيّوزه اعتمادا على عدـ      
"وال جيوز أف يكوف أدىن أفعل من الدناءة، ألف  وجوده ُب القراءات القرآنية وقد وّضح ذلك بقولو:

جيوز إذا سكنص ذلك يوجب أف يكوف مهموزا، وٓب يهمزه أحد من القرّاء، وقلب ا٢تمزة ألفا إمنا 
  1وانفتح ما قبلها، وٓب يوجد ىا ىنا."

و٦تّا يدخل ُب اعتماد القراءات ُب التوجيو، واعتبار ما ورد فيها فصيحا وما ورد ُب غَتىا رديئا      
خاصة إذا ٓب يكن مسموعا عن العرب أوٓب يكن مشهورا فإنو يوّجو اآلية على ما ورد ُب القراءة اعتبارا 

َوِإْذ يُرِيُكُموُىْم ﴿القرآف أفصح الكبلـ، ويّتضح لنا ىذا ا١توقف ُب توجيهو لقولو تعأب: أنا قرآف، وأف
َلى اللَِّو تُػْرَجُع ِإِذ اْلتَػَقْيُتْم ِفي َأْعيُِنُكْم قَِليًًّل َويُػَقلُّْلُكْم ِفي َأْعيُِنِهْم لِيَػْقِضَي اللَُّو َأْمًرا َكاَف َمْفُعواًل َوإِ 

 :يتناوؿ ابن األنباري ٣تيء الواو ُب اآلية مع ميم اٞتمع، ُب كلمة 3اآليةففي ىذه  2﴾اأْلُُمورُ 
ففي إيرادىا لغتاف إحدامها فصيحة واألخرى رديئة، فيجعل ما ثبص ُب القراءة القرآنية ( رِيُكُموُىمْ يُ )

"وردت الواو مع ميم  فصيحا وىي اللغة اليت أرجعص الضمَت إٔب أصلو، بعد أف كاف ٤تذوفا فيقوؿ:
ٞتمع مع ا١تضمر، ألف الضمائر ترد اذوفات إٔب أصو٢تا، وقد جاء عن بعض العرب حذفها مع ا

  4الضمَت وىي لَُغَية رديئة، واللغة الفصيحة إثباهتا، وىي لغة القرآف."
ُب ٗترجيو لغة اٟتذؼ ومع اعتبارىا واردة ُب كبلـ العرب، فإنّو يقلل من شأف ىذه اللغة  نبلحظو     

عن طريق تصغَتىا ووصفها بالرداءة، ويعلي من شأف لغة اإلثبات ويعتّبىا فصيحة ألف القرآف أنزؿ 
 موافقا ٢تا فوجد ُب كل القراءات القرآنية.

ا من األوجو اٞتائزة ُب الكبلـ العريب، عن طريق فيو ُيشعرنا أنو اختار وجهً  الثالث: النموذج-ج
تزكيتو ٔتا ورد ُب القرآف الكرًن، ويسكص عن الوجو اآلخر وال يذكر لو أي دليل أو شاىد، ومن أمثلة 

اَل تَػُقوُلوا ِلَما َتِصُف أَْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َىَذا َحًَّلٌؿ و ﴿ىذا النوع ما ٧تده أثناء إعرابو لقولو تعأب:
ـٌ َوَىذَ  حيث أف لفظ اللساف عند العرب جيوز تذكَته وتأنيثو، فإذا ذُّكر ٚتع على ألسنة، وإذا 5﴾ا َحَرا

                                                           
 .2/84، البياف - 1
 .11: اآلية، األنفاؿ - 2
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 .20/14، الةاىر بن عاشور
 .2/382، البياف - 4
 .226: اآلية، النحل - 5
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، وكل ما ورد ُب القرآف الكرًن بالتذكَت، وىو ما يعلل بو ابن األنباري مذىبو 1أُّنث ُٚتع على ألسن
لغة ومع ذلك بُّت  ،ُب اللسافالواردين وجهُت كبل من الذكر   قد، ف2"والقرآف أتى بالتذكَت" قائبل:

 وقد قاؿ الشاعر: ،وٓب يستشهد على لغة التأنيث ،القرآف وىي التذكَت
 3*. ..................."أو تلحج األلسن فينا ملحجا 

 فدؿ ذلك أنو اعتمد لغة التذكَت وإف ٓب ينّص صراحة على ذلك.
ُ أوجهًا إعرابية متعددة ُب اآلية الواحدة، بناء على جوازىا ُب العر       يذكر قراءات  بية، أووقد يُػبَػُتِّ

٥تتلفة ٍب يقـو بإعراهبا وتوجيهها على مقتضى القواعد العربية وٕتده يلتمس لكل قراءة معٌت وىي  
 كلها أساليب ٥تتلفة العتماد القراءة واعتبارىا سنة متبعة.

د واٟتقيقة أف ابن األنباري اعتٌت بالقراءات القرآنية اعتناء ال بأس بو من حيث اإلعراب، فق     
، خاصة إذا ورد ُب بعض 4اعتمد قراءات كثَتة، واشتهر بتقليب الكبلـ على األوجو النحوية اتملة

، وعلى ىذا نثبص أف ابن األنباري ُب البياف كاف من أىم مواقفو من القراءات 5األوجو قراءة قرآنية
ت ُب كتاب ا وىو القرآنية اعتمادىا، واعتبارىا سنة متبعة، وتوجيهها على أنا لغة فصيحة ورد

 أفصح كبلـ.
والذي تبُّت ٕب أيضا أف ابن األنباري عندما ٓب ٗتالف القراءة القرآنية أدلة العقل وسلةاف الرأي      

أثبتها واعتّبىا نًصا فصيحاً، أما إذا خالفص القراءة القرآنية صريح القاعدة والقياس فهنا تكوف القراءة 
ة، وىو ُب ىذا النقد يُػّْبُِز لنا مواقف أخرى ٥تتلفة ٘تاما على الذي القرآنية ٤تل نقد و٘تحيص ومناقش

 ذكرناه فيما تقدـ، وىو الذي سنعرفو ُب ا١تبحث ا١توإب.
 
 

                                                           
 .36/223، الزبيدي، تاج العروس، و 23/184، ابن منظور، لساف العرب" ُب: لسنمادة " نظري - 1
 .1/82، البياف - 2
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 ابن األنباري للقراءات القرآنية المبحث الثالث: نقد
لنقد القراءات وكذا مفسري القرآف ومعربيو  ،ض ابن األنباري كغَته من النحاة وعلماء العربيةعرّ ت     

وعليو سأبُت ُب ىذا ا١تبحث  ـ طرقا ومصةلحات ٥تتلفةدَ يْ تَ واسْ ، ن نقده للقراءاتياوتب، القرآنية
أقسامو  موضحا، القرآف الكرًن النقدو ، وأوضح كيف استيدـ معربا١تقصود بنقد القراءات القرآنية

وتوجيهو للقراءات ُب  ، بو للقرآفوكيف انتقد القراءات القرآنية أثناء إعرا وصوره عند ابن األنباري
 كتاب البياف مع التحليل آلرائو النقدية ا١تستيلصة من النماذج اإلعرابية.

 :النقد مفهومو وصور استخدامو عند النحاة ومعربي القرآف -أوال
 :مفهـو نقد القراءات -1
  1:النقد يةلق ويراد بو ُب اللغة العربية معاف كثَتة أمهها لغة:-أ

تقوؿ اشًتيص السلعة ونقدت بائعها ، وعدـ التأخَت ُب تقدًن النقود وىو خبلؼ النسيئةالقبض  -
وعلى ىذا ا١تعٌت ورد حديث جابر ابن ، ، فانتقدىا أي قبض واستلم نقودىاأي أعةيص لو ٙتنها نقدا

منا .فلما قد. ٚتلو ُب السفر واشًتط عليو ركوبو حىت يصل قاؿ:" عبد ا ١تا باع إٔب رسوؿ ا 
 2".أتيتو باٞتمل ونقدين ٙتنو

   3"."وناقْدُت ُفبَلنًا ِإذا نَاَقَشْتُو ُب اأَلمر قاؿ ابن منظور:، النقد ا١تناقشة تقوؿ ناقدتو أي ناقشتو -
يأٌب النقد ُب اللغة ٔتعٌت النظر ُب الشيء والتدقيق والتمييز بُت ااسن وا١تساوئ ُب رؤية األشياء  -

أي أبدى رأيو ُب موقفي أو ، تقوؿ نقدين فبلف وانتقدينف حقيقتها بعد التأمل والتقليب، من أجل بيا
َوُىُم ، "َوَرقًا َكاَف النَاُس ال َشْوَؾ ِفيوِ  :ىذا ا١تعٌت ورد قوؿ أيب الدرداء رضي ا عنو وعلى، ُب كبلمي

أي:  "نقدهتم نقدوؾ" ومعٌت4".َوِإْف نَػَقْدتَػُهْم نَػَقُدوؾَ ، ؾَ ِإْف تَػرَْكتَػُهْم ٓبَْ يَػتػْرُُكو ، اْليَػْوـَ َشْوٌؾ ال َوَرَؽ ِفيوِ 

                                                           
 تػػاج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة، و 2/130، الزبيػػدي، وتػػاج العػػروس، 3/116، ابػػن منظػػور، العػػرب لسػػاف: ُب" نقػػدمػػادة " نظػػري -1

  . 1/414، اٞتوىري
بيع ومسلم باب ، 3/282، باب إذا اشًتط البائع ظهر الدابة إٔب مكاف مسمى جاز، اٟتديث أخرجو البياري ُب صحيحو - 2

 .3/2112، البعَت واستثناء ركوبو
 .3/116"، نقد، "لساف العرب - 3
وأورده الةّباين ، 312ص، باب النوادر، فهو من باب قوؿ الصحايب، أليب الدرداء ىذا اٟتديث أورده مالك ُب ا١توطأ موقوفا - 4
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 . 8/216، الةّباين
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ومَيزت بُت حقهم وباطلهم فِعْبَتهم قابلوؾ ٔتثل  ، وتعرضص بأحوا٢تمحق تكَلمص ُب حقهم ما ىو
 1.ذلك

ُقُده، نقد ٔتعٌت انتقى واختار -    2َواِحًدا ٔتنقاره ِإذا َكاَف يَػْلُقةُو َواِحًدا، ومنو قو٢تم نَػَقَد الةائُر اَٟتَب يَػنػْ
"كانص قريٌش أجوَد العرب انتقادا  وعلى ىذا ا١تعٌت جاء ُب قوؿ الفارايب:، كأنو خيتار اٟتب ويأخذه

وانتقاد األلفاظ ىو  3".لؤلفصح من األلفاظ وأسهلها على اللساف عند الن ْةق وأحسنها مسموعا
 من كبلمهم وتًتؾ ا١تذمـو وا١تستقبح.  الفصيح4كانص ٗتتار من كبلـ قبائل العرب  األف قريش اختيارىا

والنظر  حكم وا١تناقشة من أجل الوصوؿ إٔب حقيقة أو وعليو فالنقد ىو التمييز بُت األشياء     
متجانسا ْتيث يفضل واختيار ما كاف متماثبل أو ، األشياء بغية الوصوؿ إٔب حقيقتهاوالتمحيص ُب 

 . واختيار قريش ألفصح ألفاظ العرب، كاختيار اٟتب عند الةائر بعضو على بعض
وٓب ، أف مصةلح نقد القراءات ٓب يعّرؼ عند القراء5تشَت الدراسات القرآنية ا١تعاصرة اصطًّلحا:-ب

ولكن مفهومو يستنتج ، ُب كتب القراءات القرآنية  معناهيبُّت  ع ٢تذا ا١تصةلح مفهـو جامع أوحدّ يوض
فحص القراءات " :فيعرؼ نقد القراءات بأنو ةت القرآنيمن خبلؿ كبلمهم ا١تتعلق باٟتكم على القراءا

واٟتكم عليها  والرسم واللغة واختيار ما ىو أفصح وأوضح والنظر ُب وجوىها من حيث اإلسناد
 ف ما ىو أقرب ُب اإلعراب وا١تعٌتوبيا، وما ىو شاذ ُب الرواية ىو متواتر ُب النقل للتمييز بُت ما
  6".ُب اللغة الشاذة القليلةوما ىو ضعيف ، وأفشى ُب اللغة

وعليو فنقد القراءات حسب ىذا التعريف من معانيو اٟتكم على القراءات والتميز بينها من      
 أو تضعيفها وردىا وعدـ قبو٢تا.، وذلك باختيارىا والدفاع عن وجوىها اتملة إعرابا، حيث تقويتها

 :استخداـ النقد عند النحاة ومعربي القرآف -2
مصةلحات وتعبَتات للداللة  القرآفو ومعرب القرآنيةاستيدـ علماء العربية وعلماء القراءات      

 و من حيث إنكارىا وردىا وتضعيفهاوذلك من حيث اختيارىا والدفاع عنها أ، على نقد القراءة
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 1:وأىم ىذه ا١تصةلحات ىي
   :مصطلحات الرد -أ

 غلو -
 وىم -
 ٟتن ال جيوز. -
 القراءة بو. ٟتن ال ٖتل -
 :مصطلحات التضعيف والرد -ب
 أو لغة ضعيفة... ، كقو٢تم قراءة ضعيفة أو وجو ضعيفلفظ الضعف -
 خةأ ُب العربية. -
 شاذة خارج عن القياس. -
 ...كقو٢تم وأنكر بعض النحاة قراءة النصب أو الرفع،  التعبَت بالنكراف -
 :صطلحات اعتماد القراءة واختيارىام -ج
 .أو خيتار من القراءات ، كقو٢تم واالختيار عنديلفظ االختيار -
 وجو القراءة عندنا. -
 وىذا الوجو أكثر القراء عليو.  -
 أو قراءة الناس. وىي قراءة العامة -
 أفضل الوجهُت. -
 ىذا الوجو ىو اٞتيد. -

وقد وردت ىذه ا١تصةلحات ُب كتب التفسَت اللغوي للقرآف الكرًن اليت فسرت اآليات القرآنية      
ووردت أيضا ُب مصادر 3كما وردت ُب كتب معاين القرآف،  2اعتمادا على إعراهبا وتوجيو قراءهتا

 . 4إعراب القرآف
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والكشػػاؼ ، 242، 1/80، 2/116، ابػػن عةيػػة، واػػرر الػػوجيز، 1/166، 2/411، الةػػّبي، جػػامع البيػػاف: مػػثبل نظػػري -2

 .330، 2/18، الز٥تشري
 .344، 2/86، ألخفش، اومعاين القرآف، 164، 100، 2/213، لفراء، امعاين القرآف: مثبلنظر ي - 3
 .1/224 .  313، 2/31ر مثبل: إعراب النحاس، نظي - 4
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 :عند ابن األنبارياستخداـ نقد القراءات  -3
أثناء إعرابو وتوجيهو ُب كتاب البياف ، لقراءات القرآنية إجيابا وسلبا وحيادااابن األنباري انتقد      

وأحيانا ، فأحيانا ينتقد القراءة بتضعيفها أو تضعيف الوجو النحوي للغة اليت جاءت هبا القراءة
ك من و٨تو ذل1الغلو أو قلة الدراسة فيصفو باللحن أو الوىم أو، ويةعن ُب القارئ يضعف القراءة

 صحتهامّبزا وجوه  ا يقف ُب صف القراءة مدافعا عنهاوأحيان، اؼ الدالة على التضعيفاألوص
ومرة أخرى يعرب القراءة ويوجهها ويستدؿ ٢تا من كبلـ ت، دا للنحاة ا١تنكرين لبعض القراءامنتق

فينقل ما يذكره النحاة من إعراب وكفى ويلتـز ، فيكوف نقده للقراءة دوف تضعيف وال تقوية، العرب
 اٟتياد التاـ أثناء التوجيو.

 :أقساـ النقد وأنواعو عند ابن األنباري في كتاب البياف -ثانيا
قراءات القرآنية ُب كتاب البياف بعد تأملي ودراسيت للمواضع اإلعرابية اليت كانص ٤تل توجيو لل     
األقساـ واألنواع   ٕب أف أقساـ النقد عند ابن األنباري ُب كتاب البياف ال ديكن أف ٗترج عنتبُّت 

 2الثبلثة اآلتية:
 : في كتاب البياف النقد اإليجابي للقراءات القرآنية -1
قصد بو التمييز بُت القراءات وٗتريج األوجو اإلعرابية ٍب نقدىا واٟتكم عليها من الناحية ي       

أو ٗتريج ، النحووذلك باعتبار وجو القراءة صحيحا متماشيا مع اللغة العربية ومقاييس ، اإلجيابية
واإلنكار على من ، أو الدفاع عن القراءةة شهور ا١تغَت لى أنا وافقص اللهجات العربية القراءة ع

وحىت نثبص النقد اإلجيايب البن األنباري البد من الوقوؼ ، ضعفها وَحَكم بعدـ صحتها ُب العربية
 :يأٌبعلى مناذج إعرابية  تؤكد لنا ذلك وىي كما 

 

                                                           
 .٤111تمد سآب صاّب ص، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري: نظري - 1
النقػد : القراءة عند ابن األنباري ولكنػو ذكػر قسػمُت مهػاأذكر ىنا أف الدكتور ٤تمد سآب صاّب تعرض  إٔب اٟتديث عن  نقد  - 2

ولعل الذي جره إٔب ذلك ىو عدـ ٗتصصو ُب دراسة كتػاب عنده، لنقد ا دوف غَتمها ُب  لوحدمها مهاواعتّب ، اإلجيايب والنقد السلي
 قيقػة الػيت وصػلص إليهػا ُب دراسػيتمػن مصػادره النحويػة ا١تيتلفػة، واٟتبل كاف يعتمد على مواقف من كتابات ابن األنباري ، البياف

 ، ومن أبرزىا النقد اٟتيادي، وقد اتضحاهتذكر الثبلثة اليت  ىي ا١تواقفُب النقد،  واليت تعّب عن مواقفو الرئيسية من القراءات القرآنية
ن األنبػػاري باعتبػػاره ألنػػو الكتػػاب الوحيػػد الػػذي يعػػّب عػػن الوجهػػة اٟتقيقػػة للقػػراءات القرآنيػػة عنػػد ابػػ وضػػوحا جليػػا اب البيػػافتػػك  ُب

 أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري١تعرفة ما ذكره ٤تمد سآب صاّب ينظر:  .يتعامل مع النص القرآين بقراءاتو ا١تيتلفة بصفة مباشرة
 . 124ص
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من األمثلة اليت نقف عليها ُب كتاب البياف عند ابن األنباري وىو يدافع عن  وؿ:النموذج األ-أ
فقد قرأ نافع َوأَبُو 1﴾َوأَنَُّو َأْىَلَك َعاًدا اأْلُوَلى القراءات القرآنية ما تعرض لو ُب إعرابو لقولو تعأب:﴿ 

اـِ التَػْنوِيِن ُب البلـ ونَػْقِل َحرََكِة ا٢ْتَْمَزِة اْلَمْضُموَمِة بَِإْدغَ ( َعاًدا اأْلُؤَب ) َويَػْعُقوُب ُب:، َعْمرٍو َوأَبُو َجْعَفرٍ 
َلَها ْتيث تقرأ: قراءة  3وُب توجيو ىذه اآلية أنكر بعض النحاة العرب2( ُلؤُب ) بَػْعَد حذفها إٔب البَلـِ قَػبػْ

و، واعتّبه الوجحيث ٟتن بعضهم ىذا ، ومها من القراء السبعة، 4اإلدغاـ ا١تروية عن نافع وأيب عمر
لبلـ أصلها السكوف ألف ا، فيما أصلو السكوف، ألنو ال جيوز إدغاـ ساكنُتغَت جائز ُب العربية 

وقد شدد ٤تمد بن اليزيد إنكاره على أيب ، واٞتمع بُت الساكنُت ٦تتنع ُب العربية والتنوين ساكن
صميم العربية ُب شيء من  "ما علمص أف أبا عمرو بن العبلء ٟتن ُب ووصفو باللحن قائبل:، عمرو

إال أف أغلب النحاة خرجوا ىذه القراءة على 6".وُب َوأَنَُو أَْىَلَك عاداً اأْلُؤب5القرآف إاّل ُب "يُػَؤدِِّه إِلَْيَك"
فإذا خففص حركة ا٢تمزة وذلك بإلقاء حركتها على ، فإف األؤب مثل األٛتر، أنا لغة قليلة غَت شائعة

 7:مها جاز وجهاف ُب العربية ـالذي ىو البل، الساكن
حرِّؾ البلـ فتُ  ف تُػْلِقَي حركة األلف على البلـأ، وعليو القياس وىو األكثر استعماال الوجو األوؿ:

  .لكوف حركة البلـ عارضة َٟتْمُر""اَ  فتقوؿ: وتُػْبِقي ألف الوصل وال ٖتذفها
 ما بعدىا.لتحريك ، فتحذؼ ألَف الوصل، "ٟتََْمُر" : أف تقوؿ:الوجو الثاني

                                                           
 . 40: اآلية، النجم - 1
، ُب مَهْػِز الْػَواِو الَػيِت بَػْعػَد الػبَلـِ  نػافع حيػث ورد عػن قػالوف عػن، عنػد نػافع بروايػة ورش وقػالوف ُب عادا األؤب أوجو كثَتة للقػراءة - 2

ابػػن ، والسػبعة، 2/120، ابػن اٞتػزري، النشػر: نظػر، واخػتبلؼ القػراء، يحػوؿ أوجػو قػراءة عػػادا األؤبإحػدى طرقػو بروايػة ا١تغاربػة، 
 .386، صعبد الفتاح القاضي، والبدور الزاىرة، 40، 2/32، ١تهدوي، اوشرح ا٢تداية، 624ص، ٣تاىد

، وروح 684ص، ابػن ز٧تلػة، حجػة القػراءات: نظػر، وأبػو العبػاس ا١تػّبد، يأبو عثمػاف ا١تػازين، ومن النحاة ا١تنكرين ٢تذه القراءة - 3
 .21/62، لوسيا١تعاين الػأ

 والدر، 4/108، وارر الوجيز، ابن عةية، 1/142، النحاسالقرآف، إعراب : ُب كار النحاة لقراءة نافع وأيب عمرنظر إني - 4
 . 20/223، السمُت اٟتلي، ا١تصوف

ُهْم َمػْن ِإْف تَْأَمْنػُو بِػِديَناٍر اَل يػُػ": يشَت إٔب قراءتػو قولػو تعػأب - 5 " َؤدِِّه ِإلَْيػكَ َوِمػْن أَْىػِل اْلِكتَػاِب َمػْن ِإْف تَْأَمْنػُو ِبِقْنةَػاٍر يػُػَؤدِِّه ِإلَْيػَك َوِمػنػْ
 2/304، ابػػن اٞتػػزري، والنشػػر، 122ص، ابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: نظػػرء، ي[حيػػث قػػرأ يػػؤده بإسػػكاف ا٢تػػا244: اآليػػة، ]آؿ عمػػراف

 .20ص، ٤تمد علي الضباع، اإلضاءة ُب بياف أصوؿ القراءة، 16ص، ابن القاصح، وتذكار ا١تقرئ ا١تنتهيوسراج القارئ ا١تبتدئ 
 .1/142، النحاسالقرآف،  إعراب - 6
نػػاظر ، و٘تهيػػد القواعػػد بشػػرح تسػػهيل الفوائػػد، 4/144، يعػػيش ابػػن، وشػػرح ا١تفصػػل، 3/23، ابػػن جػػٍت، ا٠تصػػائص: نظػػري - 7

 . 20/4044، اٞتيش
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وفلحمر ْتذؼ ، من ٟتمر بفتح النوف اللتقاء الساكنُت، وعليو يصح قولنا على ا١تشهور والغالب     
كما يصح  على ،  اف فحذفص الياء اللتقاء الساكنُتساكن ىألف البّلـ ُب حكم السكوف فالتق الياء؛

وُب ٟتمر بإثبات الياء  ُب البلـ من ٟتمر بإسكاف النوف فيدغم شهورة أف يقاؿ:ا١تغَت اللغة القليلة، 
جعفر ويعقوب قاؿ ابن جٍت  ب وردت قراءة أيب عمرو ونافع وأيبوعلى الوجو الثاين من كبلـ العر 

، "َوأَنَُو أَْىَلَك َعاًدا اأْلُؤَب" على ىذه اللغة "وينبغي أف تكوف قراءة أيب عمرو: موجها ىذه القراءة:
وإف   "اٟتمر" ة على ىذا ُب البلـ أثبص منها على قوؿ من قاؿ:ألف اٟترك، :لؤب وىي قولك مبتدئًا

ألف اإلدغاـ وإف كاف بابو أف يكوف ُب ا١تتحرؾ فقد أدغم أيًضا ُب ، كاف ٛتلها أيًضا على ىذا جائزًا
 1 ومثلو ما أنشده أبو زيد: شد ومد وفّر يا رجل وعض و٨تو ذلكالساكن فحرؾ ُب 

 2"أرٌث الف وصلك أـ جديد *أال يا ىند ىند بٍت عمٍَت                            
 ولكنو قليل ، بأنو جائزو٧تد االسًتاباذي ُب شرح شافية ابن اٟتاجب يستدؿ على الوجو الثاين     

ِمْن  َلى اأَلْكَثِر ِقيَل:َوعَ ، اٟتََْمر َوٟتََْمر فَػيُػَقاُؿ:، "َوِإَذا ُخفَِّف بَاُب اأَلْٛتَِر فَػبَػَقاُء مَهَْزِة البلَـِ َأْكثَػرُ  فيقوؿ:
 وقاؿ الز٥تشري ُب ا١تفصل: 3".َوَعَلى األََقلِّ َجاء َعاَدل ؤَب ، ِْتَْذِؼ اْلَياء، ِبَفْتِح الن وِف َوِفَلْحَمرِ ، ٟتََْمرِ 

 4"."فقالوا ٟتمر وأٟتمر ومثل ٟتمر عاد لؤب ُب قراءة أيب عمرو
وأف ىذا الوجو جائز ، على أنا لغة غَت فاشية عند العربوعليو فالنحاة العرب ٛتلوا ىذه القراءة      

القراءة ُب نقدىا موقفُت وديكن القوؿ أف علماء العربية وقفوا من ىذه ، ولكنو قليل االستعماؿ عندىم
، وأبو واعتّب القراءة ٥تالفة للعربية كما فعل أبو العباس ا١تّبد، ن القارئفريق نقدىا سلبا فلحّ ، ٥تتلفُت

وىو مذىب ، وفريق آخر أجازىا واعتّبىا واردة على غَت ا١تشهور من كبلـ العرب، ازينعثماف ا١ت
  7وأبو علي الفارسي، 6ليػػمُت اٟتػػوالس، 5وابن عةية، شريػػوالز٥ت، ابن جٍتػػك  عربػػػال حاةػػهور النػػٚت

                                                           
وكػذلك السػيوطي ، وقد نسبو ابن جٍت إٔب أيب زيػد، وا٢تمزة اليت بعد البلـالبيص من الشواىد العربية على حذؼ مهزة الوصل  - 1

منحة اٞتليػل ، ينظر: ي الدين عبد اٟتميد، لفيةُب حاشية شرح ابن عقيل على األببل نسبة،  ، وىو2/42، ُب األشباه والنظائر
 .1/122، ميل بديع يعقوب، إوا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية، 2/241، ٤تي الدين عبد اٟتميد، على شرح ابن عقيل

 .3/23، ابن جٍت، ا٠تصائص - 2
 .3/42، الرضي االسًتاباذي، شرح شافية ابن اٟتاجب - 3
 .122ص، الز٥تشري، اإلعرابا١تفصل ُب صنعة  - 4
 .4/108، ابن عةية، ارر الوجيز: نظري - 5
 .20/223، السمُت اٟتلي، الدر ا١تصوف: نظري -6
 .6/138، أبو علي الفارسي، اٟتجة للقراء السبعة: نظري  -7
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  2.وأجازه من النحاة ا١تتأخرين السيوطي1وأبو البقاء العكّبي
سار ابن األنباري ُب إعراب القراءة وتوجيهها، معتّبا صحتها ُب العربية  اٞتمهوروعلى رأي      

"ووجو ىذه القراءة، أنو قد  ومستشهدا ٢تا ٔتا استشهد بو اٞتمهور من قياس األؤب على األٛتر فقاؿ:
كانص ُب  صح عن العرب، أنم قالوا ُب األٛتر )ٟتََْمر( فاعتدوا ْتركة البلـ، فحذفوا مهزة الوصل، ولو

تقدير السكوف لكاف جيب أال ٖتذؼ ا٢تمزة، فلما ابتدأوا هبا واستغنوا هبا عن مهزة الوصل، دؿ على أف 
فهو ُب 3".حركة البلـ معتد هبا وإذا كانص معتدا هبا جاز إدغاـ التنوين فيها ألنو إدغاـ ساكن ُب متحرؾ

إمنا وجهها ٔتا ورد عن العرب وصح ُب  توجيهو للقراءة ٓب يلجأ إٔب تضعيفها أو ردىا أو إنكارىا، و 
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.
اليت ديكن إدراجها ضمن دفاعو عن القراءات القرآنية وتقوية وجهها ُب من األمثلة  النموذج الثاني:-ب

فقد قرأ اٞتمهور )الرياح( باٞتمع وقرأ  4﴾ َوَأْرَسْلَنا الرّْيَاَح َلَواِق َ العربية ما ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب:﴿
بعض النحاة قراءة  ىاوأنكر ، 5ٛتزة وخلف وطلحة بن مصرؼ واألعمش وحيِت بن وثاب )الريح( باإلفراد

والصواب جوازه ألف الريح ىنا  6ألنا واحد وال تنعص ّتمع واعتّب من أفرد الريح ُب القراءة ٟتن، )الريح(
"وقرأه بعض قرّاء أىل الكوفة )وأْرَسْلنا الرّيَح  وإف كانص مفردة ُب اللفظ فهي ٔتعٌت اٞتمع قاؿ الةّبي:

أف الريح وإف   لواقح وينبغي أف يكوف معٌت ذلك: أعٍت بقولو: مع:فوَحد الريح وىي موصوفة باٞت( َلَواِقحَ 
 جاءت الريح من كّل وجو، وىَبص من كل مكاف، فقيل: كاف لفظها واحدا، فمعناىا اٞتمع، ألنو يقاؿ:

أرض سباسب، وأرض  لواقح لذلك فيكوف معٌت ٚتعهم نعتها، وىي ُب اللفظ واحدة معٌت قو٢تم:
 7:الشاعرأغفاؿ، وثوب أخبلؽ وقاؿ 

                                                           
 .1/142، العكّبي، واللباب ُب علل البناء واإلعراب، 1/2222، العكّبي، التبياف: نظري - 1
 .2/48: األشباه والنظائر، السيوطي، نظري - 2
 .1/102، ابن األنباري، البياف - 3
 .11: اآلية، اٟتجر - 4
 3/344، ابػػن عةيػػة، واػػرر الػػوجيز، 316، صالػػدمياطي، واٖتػػاؼ فضػػبلء البشػػر، 1/302، ابػػن اٞتػػزري، النشػػر: نظػػري - 5

 .24/81، الةّبي، وجامع البياف
 .1/342، النحاسالقرآف، إعراب : نظرلو يّب قراءة اإلفراد ٟتن وغحيث اعت، وىذا قوؿ أيب حاًب - 6
الصاحي ُب فقو : نظر، واٞتمع بالواحد، يالبيص ٣تهوؿ القائل وىو من شواىد علماء العربية على جواز وصف الواحد باٞتمع - 7

 البغػدادي، وخزانػة األدب، 3/124، السَتاُب، وشرح كتاب سيبويو، 2/163، السيوطي، وا١تزىر، 261ص، ابن فارس، العربية
 .22/234، ميل بديع يعقوب، إوا١تعجم ا١تفصل ُب شواىد العربية، 2/131
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ـٌ يْضَحُك ِمْنُو التَػَواؽْ                         "1جاَء الشِّتاُء وَقميِصي أْخبلْؽ * َشرَاِذ
وعليو فبل معٌت ١تن أنكر للقرآف الكرًن على جواز نعص الواحد باٞتمع  2وقد سار أغلب ا١تعربُت

ف ىذه القراءة يرد على من ضعّ  -اإلفرادقراءة  -وابن األنباري ُب إعرابو وتوجيهو ٢تذه القراءة  القراءة
وأنكره بعضهم وال وجو  ""وقرئ وأرسلنا الريح لواقح واعتّب إنكارىم ال وجو لو فيقوؿ: ،كرىاأن أو

 ، وال مانع دينعألف االسم إذا كانص فيو األلف والبلـ جاز أف يرد وا١تراد بو اٞتنس واٞتمع، إلنكارىم
ْنَساَف لَِفي ﴿ ع كقولو تعأب:وأف يكوف ا١تراد بالريح اٞتنس واٞتم ُخْسٍر ِإالَّ الَِّذيَن َواْلَعْصِر  ِإفَّ اإْلِ

 5".إٔب غَت ذلك من الشواىد اليت ال ٖتصى كثرة، أي ا١تبلئكة 4﴾َواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها﴿ 3﴾آَمُنوا
اعتمدىا واعتّبىا واردة على ما وافق سنن العرب ُب  األنباري ُب توجيهو ٢تذه القراءةابن ف     

على   سبب اٞتواز وىو أف االسم إذا ٖتلى باأللف والبلـ جاز أف يكوف داالل وبُّت ٍب علّ ، الكبلـ
ما ىو ك،  ويراد بو اٞتمع أو اٞتمع ويراد بو الواحد ااٞتنس وعليو فبل مانع أف يكوف اٞتنس واحد

وقد مثل ابن األنباري من القرآف ونّبو على أف ، اإلنساف وا١تلكمثل ، معروؼ ُب ألفاظ األجناس
وبروح ، ٦تا يدلنا على أنو دافع عن القراءة بةريقة علمية دقيقة، الشواىد ُب ىذا الباب ال تعد لكثرهتا

 إديانية انبثقص عن التمسك بالقراءة واحًتامها وعدـ جواز الةعن فيها أو ُب من قرأ هبا.
ووقف ضد النحاة ُب ، من القراءات القرآنية اليت دافع عنها ابن األنباري :النموذج الثالث-ج

فقد  6﴾َما أَنَا ِبُمْصرِِخُكْم َوَما أَنْػُتْم ِبُمْصرِِخيَّ ﴿ ما نقرأه ُب البياف وىو يوجو قولو تعأب:، توجيهها
وٚتاعة من التابعُت  ابواألعمش وحيي بن وثّ ، وقرأ ٛتزة، قرأ اٞتمهور بفتح الياء الثانية كما ىو مثبص

بقراءة متواترة  8وىذه القراءة ضعفها النحاة ووصفوىا بألفاظ ال تليق، بكسر الياء 7(ٔتُْصرِِخيِّ )
                                                           

 .1/84، لفراء، اومعاين القرآف، 24/81، الةّبي، جامع البياف: نظري - 1
 .1/480، العكّبي، والتبياف، 1/342، النحاس، إعراب القرآف: نظري - 2
 .3، 1، 2: اآليات، العصر - 3
 .24: اآلية، اٟتاقة - 4
 .68، 1/64، ابن األنباري، البياف - 5
 .11: اآلية، إبراىيم - 6
واٖتػػاؼ ، 1/128، ابػػن اٞتػػزري، والنشػػر، 361ص، ابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: أوجػػو قػػراءة ٔتصػػرخي وكػػبلـ القػػراء حو٢تػػا ُب نظػػري - 7

 3/2144، الػػػداين، وجػػػامع البيػػػاف، 4/18، أبػػػو علػػػي الفارسػػػي، واٟتجػػػة للقػػػراء السػػػبعة، 311ص، الػػػدمياطي، فضػػػبلء البشػػػر
 .103ص، ابن خالويو، واٟتجة

وقػد وجػدت الػدكتور ا باللحن والضعف و٥تالفػة اإلٚتػاع، ونقدىم اٞتارح للقراءة ووصفه قص اإلشارة إٔب ذكر أقواؿ النحاةسب -8
 وقد وجو القراءة وأحسن ٗترجيها، ال تليقبألفاظ  تيائو من سوء نقد النحاة للقراءةتعرض لنقدىم وعّب عن اس، يمةضعبد ا٠تالق ع

 .20/310، يمةضعبد ا٠تالق ع، دراسات ألسلوب القرآف الكرًن: نظرعلى الوجو الفصيح من كبلـ العرب، ي
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فهذا القدح  وىؤالء أخذوىا من الرسوؿ ، الذين تلقوىا من الصحابة الكراـ، مسموعة عن التابعُت
ويعةي صورة للنقد ، الذي وجهو  علماء العربية ُب إعراهبم للقرآف يؤكد ىجومهم على قراءة متواترة

   ىا حق قدرهسند إنم ٓب يلتمسوا ٢تذه القراءة وجها وٓب يقدروا ذع للقراءات القرآنية من طرفهمالبل
الةعن ُب ا ُب أصلها لكاف خَتا ٢تم من وْتثو ، ولو أنم دققوا النظر ُب أمرىا، وٓب يتأملوا ُب أصلها

 وأفضل لنقدىم وأحكامهم النحوية العقلية ا١تنةقية. القراءة وأقـو لقواعدىم
جده ُب نقد أ دراسة الظاىرة النحوية، إال أين ُب ن األنباري بالقياس وأحكاـ العقلومع ٘تسك اب     

بل وقف موقفا ، القرآف الكرًن والنحاة معربسلها ىذه القراءة ٓب تأخذه موجة النقد البلذع اليت أر 
راسية  ا٦تا أنبأنا أف لو قدم، واستيدـ الدليل العقلي ُب نقدىا وتوجيهها أحسن استيداـ، معتدال

وينقد القراءة القرآنية ، نتو من أف يستيدـ األصوؿ القياسية العقليةُب النحو ودراسة الكبلـ العريب مكّ 
فلم يفرط ُب أصولو النحوية النظرية اليت ، يخ إعراب القرآف الكرًننقدا إجيابيا حيسب لو ُب تار 

 وٓب يعب القراءة وٓب يلحنها وىو لعمري موقف حسن ونقد ٚتيل. ، استيدمها النحاة
ياء اإلضافة لغتُت  بُّت أّف ُب( قراءة الفتح) وىي، لقراءة اٞتمهور ووقد رأيتو ُب البياف بعد توجيه     

يأٌب لتوجيو قراءة الكسر معاتبا من هتّجم على ىذه القراءة من النحاة واصفا إياىم ٍب  فتحا وإسكانا
ُب القياس  إنو ردئٌ  قاؿ النحويوف: فقد "وأما الكسر الذي نتج عن التسرع ُب النقد فيقوؿ:، بالوىم

 وإمنا ٓب يكسر الستثقاؿ الكسرة على الياء، ألف األصل ُب التقاء الساكنُت الكسر وليس كذلك
ِإينِّ َكَفْرُت ) وىو الكسر ليكوف مةابقا لكسرة مهزة، إاّل أنو ُعِدؿ ىاىنا إٔب األصل، فعدلوا إٔب الفتح

على ىذا من  اف كسر الياء أدؿّ ك،  فلما أراد ىذا ا١تعٌت، ألنو أراد الوصل دوف الوقف( ٔتا َأْشرَْكُتُموفِ 
على أّف كسرَة ياء ا١تتكلم لغة ، ء بالباءألنو توىم كسرة اليا، وإمنا عاب من عاب ىذه القراءة، فتحها

   1".لبعض العرب حكاه أبو علي قةرب
نقد مبٍت ، ونقده وتّبيره للقراءة القرآنية قراءة الكسر الثابتة عن األعمش وٛتزة وحيي ابن وثاب     

    2فمن القدامى ابن مالك، مى وا١تعاصريناعلى تأمل وحسن نظر وافقو عليو كثَت من النحاة القد
وأٛتد ٥تتار عمر الذي اعتّب نقد ىذه  5يمةضعبد ا٠تالق ع ، ومن ا١تعاصرين4والسيوطي 3حياف وأبو

                                                           
 .1/44، ابن األنباري، البياف - 1
 .1/224، شرح األمشوين على األلفية، و 3/183، ابن مالك، شرح التسهيل: نظري - 2
 .1/2818، وارتشاؼ الضرب، 6/112، ايو البحر: نظري - 3
 .1/430، السيوطي، مهع ا٢توامع: نظري -4
 .20/310، عبد ا٠تالق عضيمة، دراسات ألسلوب القرآف الكرًن: نظري - 5
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"فهم ٚتيًعا كانوا ينقدوف القراءة ويقيسونا ٔتقاييسهم النحوية  وعدـ تورع فقاؿ: االقراءة وغَتىا طعن
وىم ، عشرية أو شاذة أو غَتىاوىم ٚتيًعا كانوا ال يتورعوف عن ٗتةئة القراءة سواء كانص سبعيو أو 

ال يتحرجوف عن ٗتةئة القراءة ، العرب نظَتًا القراءة إال إذا وجدوا ٢تا من كبلـ يقبلوفٚتيًعا كانوا ال 
ال فرؽ ُب ذلك بُت من اشتغل بالقراءة إٔب جانب ، أو تلحينها إذا عجزوا عن فهمها أو توجيهها

  1".النحو أو ٗتصص للدرس النحوي
أف ابن األنباري كاف إجيابيا ُب نقده للقراءات  ؿ عرض األمثلة السابقة يتضح ٕببلومن خ     

نو من الوصوؿ إٔب كما أف نقده اتصف بالعقبلنية والتأمل وابتعد عن التسرع ُب النقد ٦تا مكّ ،  القرآنية
 نها غَته من النحاة. فها أو ٟتّ ليم للقراءات اليت ضعّ التوجيو السّ 

إال وجد سبيبل لتيرجيها وفق قاعدة ، و كلما كاف النحوي أكثر تأمبل للقراءةستنتج أنّ أوعليو      
وىذا ألف األصل فيها القبوؿ والصحة إذ أف التواتر شرطو موافقة ، قياسية أو لغة من لغات العرب

ة ا وينتفي وجو العربية عند النحاغَته ٦تن حكم بتواترى فكيف توافق العربية عند ابن ٣تاىد أو، العربية
  2.أو ٨تو ذلك من األوصاؼ القياس أو فتوصف بأنا ضعيفة أو مرذولة أو ٥تالفة لئلٚتاع

وىو نقد القراءات إجيابيا ُب ٚتيع نقد القراءات اليت ، كثَتا  وابن األنباري ٓب يثبص على ىذا ا١توقف
على  حكمو عند ُب كثَت من األحياف َيّبُز لناوإمنا كاف لو نقد سلي ، تعرض ٢تا ُب كتاب البياف

  .شأنو ُب ذلك شأف ٚتيع النحاة القياسُت العرب عليها  تعليقو عند القراءة أو
  :النقد السلبي للقراءات القرآنية في كتاب البياف –2

خروجا عن ا١تألوؼ ُب النقد  أو ءة القرآنية ُب كتاب البياف بدعا يكن النقد السلي للقرآب     
وإمنا كاف عادة متبعة  ،أو ٥تالفتها لقياس النحاة ،كم بشذوذىاوذلك بتضعيفها أو اٟت ،النحوي

  ويعيبونا ينقدوف القراءة سلبا فأغلب النحاة ا١تتقدمُت ،وطريقة مألوفة ُب النقد عند النحاة العرب
ُب  "كاف قـو من النحاة ا١تتقدمُت يعيبوف على عاصم وٛتزة وابن عامر قراءات بعيدة قاؿ السيوطي:

واترة الصحيحة اليت فإف قراءاهتم ثابتة باألسانيد ا١تت، وىم ٥تةئوف ُب ذلك العربية وينسبونم إٔب اللحن
واٟتقيقة اليت البد من ذكرىا أف النحاة  3".وثبوت ذلك دليل على جوازه ُب العربية ال مةعن فيها

 :ينقسموف ُب نقدىم للقراءات القرآنية من الناحية السلبية إٔب قسمُت
                                                           

 .32، 30ص ، أٛتد ٥تتار عمرالبحث اللغوي عند العرب،  - 1
 1/368، النحاسالقرآف،  وإعراب، 6/118، أبو حياف، البحر ايو: النقد السلي للقراءات القرآنية عند النحاة ُب: نظري - 2

 .31ص، أٛتد ٥تتار عمر، والبحث اللغوي عند العرب، 3/242، الزجاج، ومعاين القرآف وإعرابو، 1/464، العكّبيياف، والتب
 .122ص، ٤تمد سآب صاّب، أصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري، و 62ص، لسيوطي، ااالقًتاح: نظري - 3
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ديكن وصفها ، وٓب يكن ىذا النقد بصورة واضحة، وىم من نقدوا القراءات سلبا :القسم األوؿ -
 ٓب  إذا استثنينا من، 1وىذا القسم ديكن أف ندرج ٖتتو أغلب النحاة العرب، الصفة الغالبة بالكثرة أو

 أو ابن مالك. ل مع القراءة القرآنية كأيب حيافعرؼ عنهم إال ا١تواقف اإلجيابية ُب التعامي
ووصفها باللحن ، وىو الذي يغلب عليو ُب نقده للقراءات التضعيف والرد عليها القسم الثاني: -

حيّكم أصوؿ ا١تعتزلة ُب نقد  3فأما الز٥تشري فهو معتزٕب، 2ومنهم الز٥تشري وابن األنباري، أو الشذوذ
فالذي حيسن ويقبح عند  4األشياء النص بالعقل إذ العقل عندىم ىو السلةاف واٟتاكم ُب التمييز بُت

ا١تعتزلة ىو العقل قاؿ الشهرستاين موضحا ما اتفقوا عليو من أصوؿ عقيدهتم :"... واتفقوا على أف 
وبالتإب  5واٟتسن والقبح جيب معرفتهما بالعقل." شكر النعمة واجبة قبل ورود السمعو ، أصوؿ ا١تعرفة

ومنهم الز٥تشري ٤تكـو بالعقل فإذا حكم العقل بصحتها نقد القراءة القرآنية عند النحاة ا١تعتزلة 
وحّسنها القياس العقلي كاف نقدىا إجيابيا فتوصف بالصحة وتنقد باإلجياب وإذا خالفص العقل 

 فهي ضعيفة مردودة فتنقد سلبا.، والقياس
عود إٔب يوذلك وأما ابن األنباري فيمكن تّبير تصنيفو ضمن قائمة النحاة ا١تكثرين للتضعيف       

 6أٌب:ي ما
اعلم " فقد قاؿ: ألنو ديثل عنده عمدة النحو وبو وإنكار كل ما خالف ووولوع شدة إديانو بالقياس -

  7."ألف النحو كلو قياس أف إنكار القياس ُب النحو ال يتحقق؛

                                                           
أنػم علػى فقد نظػر النحػاة إٔب القػراء ، أقوؿ أغلب ألنو ٓب يسلم من النقد السلي للقراءات إال القليل النادر ٦تن أشرت إليهم - 1

 وا١تتصفح ١تصادر النحو العريب وكتب التفسَت اللغوي يدرؾ ىذا ال ٤تالة. اللغةأو علماء ، ٨تاة مثلهم
مواقػف النحػاة مػن القػراءات القرآنيػة أنػو توصػل إٔب : ٤تمػد عبػد الرضػي ُب دراسػتو ا١توسػومةينقل ٤تمد سػآب صػاّب عػن أٛتػد  - 2

أصػوؿ النحػو ُب : نظػرضػعيف القػراءات القرآنيػة، يالز٥تشػري مػن النحػاة ا١تكثػرين لتو  نتيجة ُب ْتثو تتمثل ُب تصنيف ابػن األنبػاري
 . 122ص، فكر ابن األنباري

 الو  ْتالػو وقػاؿ بػأف رد ىػذه القػراءة ال تليػق، عندما ناقش ابن عةية ُب تضعيفو قػراءة ٛتػزة فيدؿ على ذلك ما ذكره أبو حيا - 3
فَِإنَػُو َكثِػَتًا َمػا ، َوَجَساَرتُُو َىِذِه اَل تليػق إال با١تعتزلػة كالز٥تشػري "...: وإمنا ىي من أوصاؼ ا١تعتزلة كالز٥تشري فيقوؿ، بةهارة لسانو
 .3/400: البحر ايو، نظر" يِء َوِقرَاَءهِتِمْ ِل اْلُقرَاَيْةَعُن ُب نَػقْ 

 .231ص، ٟتارث ااسي، االعقل وفهم القرآف: نظري - 4
 .2/14، الشهرستاين، ا١تلل والنحل: نظري - 5
بيو اتُب كوأعاريب تةبيقات من فو وما وظّ  ،ىذه األدلة مبنية على االستنتاج من خبلؿ دراسة كبلـ ابن األنباري ُب ١تع األدلة - 6

 .ُب غريب إعراب القرآف والبيافُب مسائل ا٠تبلؼ اإلنصاؼ 
 .95ص، ابن االنباري، ُب أصوؿ النحو األدلة١تع : ينظر - 7
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سواء كاف ، إذ كاف اٞتدؿ عنده حيتم عليو مناقشة كل نص وكل ظاىرة بالعقل تأثره بعلم اٞتدؿ -
بلـ العرب شعرا ونثرا والنقد أو من كبلـ البشر كك، النص ٤تل النقاش من كبلـ ا كالقراءة القرآنية

 ليهما جائز ُب علم اٞتدؿ.لك
فقد أثر علم الكبلـ ُب لغة التأليف النحوي ، 1أف نقده بالتضعيف كاف نتيجة ا١تؤثرات الكبلمية  - 

ئم على األصوؿ الكبلمية نحوي والبحث اللغوي عنده قاومن ٍب كاف النقد ال، والعبارة النحوية لديو
 تباع والنقل يقتضي التسليم واال والسماع ال على األصوؿ النقلية والسماعية ألف مبدأ األثر والعقلية

 يقتضي مناقشة الكليات بالنقد والتحليل. ؛ومبدأ اٞتدؿ وعلم الكبلـ
لكثَت من التوجيهات النحوية للقراءات القرآنية ديكنٍت ودراسيت  قراءٌب ا١تتأنية لكتاب البيافوبعد      

وكاف بعضها قراءات ، أف أذكر مناذج إعرابية وتوجيهات ٨توية نقد فيها ابن األنباري القراءات سلبا
 2:أٌبتوفرت على شرط العربية وصحة السند والرواية وذلك كما ي، قرآنية متواترة

َبِديُع السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوِإَذا َقَضى َأْمًرا فَِإنََّما تعأب:﴿ ٧تده عند إعرابو لقولو النموذج األوؿ:-أ
وقرأ ابن عامر وحده ، بالرفع ٚتهور القراء كما ىو مثبص( يكوفُ ) فقد قرأ 3﴾  يَػُقوُؿ َلُو ُكْن فَػَيُكوفُ 

 بالرفع والنصبقرئ فيكوف " قاؿ ابن األنباري ُب توجيو ىذه اآلية رفعا ونصبا:( يكوفَ فػػ )، 4بالنصب
ومن قرأ بالنصب  ﴾ وقيل تقديره فهو يكوفيَػُقوُؿ قولو تعأب:﴿  فمن قرأ بالرفع جعلو عةفا على

فهو ُب ىذا النقد يضعف وجو  5".اعتّب لفظ األمر وجواب األمر بالفاء منصوب والنصب ضعيف
و بعد ذلك نقده السلي إٔب ٍب يوجّ  ،ترواالتب وؿمنق ءةرالقلو وجال اذىو  ،وىو النصب ةتثابال القراءة

 ألنو ال، "ألف كن ليس بأمر ُب اٟتقيقة تضعيف وجو النصب فيقوؿ:ء تعليلو وذلك أثنا ،القراءة ذاهتا
وإف  ، يؤمر بكن فإف كاف موجودا فا١توجود ال، إما أف تكوف أمرا ١توجود أو معدـو كن خيلوا قولو:

وإمنا معٌت كن فيكوف أي يكونو ، فثبص أنو ليس بأمر على اٟتقيقة، كاف معدوما فا١تعدـو ال خياطب

                                                           
 .343، 204ص، مصةفى أٛتد عبد العليم، أثر العقيدة وعلم الكبلـ ُب النحو العريب: نظري - 1
  110ص، مرائيافاضػل السػ، سػاتو النحويػةاودر  أبػو الّبكػات ابػن األنبػاري: حوؿ بعض ىذه النماذج والتعليػق عليهػا ُبينظر  - 2

 . 111ص، ٤تمد سآب صاّب، وأصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري
 .224: اآلية، البقرة - 3
 268ص، ابػن ٣تاىػد، والسػبعة، 1/110، ابػن اٞتػزري، النشػر: ُب ر بالنصب الػيت خػالف فيهػا اٞتمهػورقراءة ابن عام نظري - 4

 .1/103، أبو علي الفارسي، واٟتجة للقراء السبعة
 .2/210، البياف - 5
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وبُت أف يقوؿ لو كن ، َوِإَذا َقَضى أَْمرًا فَِإمَنَا يَػُقوُؿ لَُو ُكْن فَػَيُكوفُ  فرؽ بُت أف يقوؿ: فإنو ال، فيكوف
  1".فلهذا كانص ىذه القراءة ضعيفة، فيكوف

بعدما ناقش أمر ا١توجود ، فقد نقد القراءة نقدا سلبيا وذلك من خبلؿ وصفو ٢تا بالضعف
 وا١تعدـو على طريقة ا١تتكلمُت ُب عرض ا١تسائل الكبلمية. 

فقد قرئ لفظ  2﴾ قَاَؿ فَاْلَحقَّ َواْلَحقَّ َأُقوؿُ : ويتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب: ﴿النموذج الثاني -ب
 3:يأٌباٟتق األوؿ والثاين ُب اآلية الكردية بأوجو إعرابية ٥تتلفة كما 

كما ىو مثبص ُب   ي: فاٟتَق واٟتَق بالفتح فيهماونافع وابن عامر والكسائ، قرأ ابن كثَت وأبو عمرو -
 النص وىي قراءة اٞتمهور.

 "فاٟتق  واٟتَق أقوؿ"  قرأ عاصم وٛتزة وخلف بالرفع ُب األوؿ والنصب ُب الثاين أي: -
 "فاٟتق  واٟتق  أقوؿ"   أي:، بِالرَْفِع ِفيِهَما َواأْلَْعَمُش:، َو٣ُتَاِىدٌ ، قَػرَأَ اْبُن َعَباسٍ  -
 ""فاٟتقِّ واٟتقِّ  أي:، َوَعْبُد الَرْٛتَِن ْبُن َأيب َٛتَاٍد َعْن َأيب َبْكٍر: ِّتَرِِّىمْ ، وعيسى، قَػرَأَ اٟتسن -

وٓب  ،واستساغها "الحق" :ُب كلميت الرفع والنصب ءٌبراق من كل بقد وجو ابن األنباري وأعر ل     
وىي مبنية على معٌت ، ولكنو ُب توجيهو لقراءة الكسر، قراءة منها وٓب يضعف أي وجو يعب أي

، واِ ألفعلّن واِ وقولك، واِ واِ ألقومن :القسم وإعماؿ حرؼ اٞتر ُب القسم مع اٟتذؼ كقولك
قراءة الكسر ولكنو ٓب يقبل ، 4وخيرج األوؿ على أنو ٣ترور بواو القسم والثاين معةوؼ عليو ،ألذىبّ 

قراءة شاذة ضعيفة  "وىي والضعف ُب القياس قائبل:، االستعماؿ وضعفها وحكم عليها بالشذوذ ُب
وقد حكم بضعفها ُب القياس واالستعماؿ مع العلم أف سيبويو إماـ النحاة  5".قياسا واستعماال، جدا

حذؼ حرؼ اٞتر  معٌت جوا ىذه القراءة علىوأغلب ا١تعربُت خرّ ، وٓب يعًتض عليو 6أجاز ىذا الوجو

                                                           
 .2/212، البياف - 1
 .81: اآلية، ص  - 2
أبػػو علػػي ، واٟتجػػة، 142ص، الػػدمياطي، واٖتػػاؼ فضػػبلء البشػػر، 1/360، ابػػن اٞتػػزري، النشػػر: نظػػر أوجػػو قػػراءة اآليػػة ُبي - 3

واػػػرر ، 244، 2/246، أبػػػو حيػػػاف، والبحػػػر اػػػيو، 304، صابػػػن خالويػػػو، واٟتجػػػة ُب القػػػراءات السػػػبع، 6/88، الفارسػػػي
 .1/208، الز٥تشري، والكشاؼ، 1/426، ابن عةية، الوجيز

فكل األوجو الواردة فيها ٦تا حيتملػو كػبلـ ، ىكذا وجو أبو حياف قراءة من كسر اٟتق األوؿ والثاين دوف نقد سلي أو تضعيف - 4
: نظػر"، يَعلَػى َسػِبيِل اٟتَِْكايَػِة َنْصػًبا أَْو َرفْػًعػا أَْو َجػر ا َوُمَلَيُصُو أَنَُو أَْعَمَل اْلَقْوَؿ ُب َلْفِظ اْلُمْقَسِم بِػوِ ": وقد وضح ذلك بقولو، العرب

 .  2/244البحر ايو، 
 .1/310، البياف - 5
 .3/141، النحاس، إعراب القرآف: نظري - 6
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ْتيث وجدوا للرفع والنصب واٞتر ، كما أنم ٓب يعًتضوا على أي وجو من القراءات الثبلثة،  مع القسم
 للقياس واالستعماؿ.  عندىم وجو ضعيف أو شاذ أو ٥تالف فلم يكن، 1سبيبل ُب كبلـ العرب

ِإْذ قُػْلَنا لِْلَمًَّلِئَكِة :﴿قولو تعأبالواردة ُب لقراءة ل 2ابن األنباريو٧تده ُب نقد  النموذج الثالث: -ج
ـَ َفَسَجُدوا  وىو من ، فقد قرأ أبو جعفر يزيد بن القعقاع ا١تدين شيخ اإلماـ نافع 3﴾اْسُجُدوا آِلَد

اسجدوا إٔب بنقل حركة ا٢تمزة وىي الضم ُب  ، وقراءتو متواترة متوفرة على شرط العربيةالقراء العشرة
ووجهها ُب العربية وارد على ، وىذه القراءة سندىا متصل صحيح ثابص، فتصبح ا١تبلئكةُ ، 4التاء قبلها

 5.لغة أزد شنوءة
 والغلو ووصفوا قارئها بالوىم ه القراءة، ونقدوىا بعبارات جارحةحاة ىذقد ضّعف أغلب النّ ل      

وأنكر أبو ، 9وأبو البقاء العكّبي8والز٥تشري7اجوالزج6وأبو علي الفارسي، ومنهم ابن جٍت، وا٠تةأ
ٍب قاـ بتوجيهها على ما يقتضيو علم العربية ، حياف وصف ىذه القراءة بالضعف أو ا٠تةأ أو الغلو

اْلُقرَاِء اْلَمَشاِىَِت اَلِذيَن َأَحُد ، َواْلَقارُِئ هِبَا أَبُو َجْعَفرٍ ، "َفبَل يَػْنَبِغي َأْف خُيَةََأ اْلَقارُِئ هِبَا َواَل يُػَغَلوَ  فقاؿ:
َأَحِد ، َوُىَو َشْيُخ نَاِفِع ْبِن َأيب نُػَعْيمٍ ، َأَخُذوا اْلُقْرآَف َعْرًضا َعْن َعْبِد الَلِو ْبِن َعَباٍس َوَغَْتِِه ِمَن الَصَحابَةِ 

َعةِ  َوَوْجُو الَشَبِو َأَف ا٢ْتَْمَزَة َتْسُقُو ُب الَدرَِج ، َوْصلِ َوَقْد َعَلَل َضَم الَتاِء ِلِشْبِهَها بِأَِلِف الْ ، اْلُقرَاِء الَسبػْ
اْلَمبَلِئُك؟  َأاَل تَػرَاُىْم قَاُلوا:، أِلَنَػَها لَْيَسْص بَِأْصلٍ  َوالَتاُء ُب اْلَمبَلِئَكِة َتْسُقُو أَْيًضا، ِلَكْوِنَا لَْيَسْص بَِأْصلٍ 

كما ٧تد السمُت اٟتلي يناقش أراء 10ُه الَضَمَة بَػْعَد اْلَكْسَرِة لِِثَقِلَها."َوِقيَل: ُضَمْص أِلََف اْلَعَرَب َتْكرَ 

                                                           
 .1/208، الز٥تشري، والكشاؼ، 1/123، الفراء، ومعاين القرآف، 2/101، السمُت اٟتلي، الدر ا١تصوف: نظري - 1
نقػػػل حركػػػة مهػػػزة الوصػػػل إٔب  واُب كتابػػػو اإلنصػػػاؼ ألف البصػػػريُت ٓب جيػػػوز  ري مناقشػػػة اآليػػػة بقػػػراءة أيب جعفػػػرأطػػػاؿ ابػػػن األنبػػػا - 2

وٓب  ه القراءة فتوسع ُب ٖتليلها ونقدىا وقد ردىػا وٓب يقبلهػاوكاف من أدلتهم ىذا، ذلك جائز  ، واعتّب النحاة الكوفيوفالساكن قبلها
 .1/620، اإلنصاؼ: نظراوؿ مسألة ُب اإلنصاؼ أحاؿ عليها، يكتاب البياف كعادتو إذا تن  يشر إٔب ىذه القراءة ُب

 .31: اآلية، البقرة - 3
 .2/116، أبو حياف، والبحر ايو، 1/120، ابن اٞتزري، النشر: جعفر يزيد ابن القعقاع ُب ينظر قراءة أيب - 4
 . 2/216، ىذه اللغة ذكرىا أبو حياف ُب البحر ايو - 5
ُب البحػر  سي عن ىذه القراءة ذكػره أبػو حيػافعلي الفار  ، وكبلـ شييو  أيب2/42، توجيو ابن جٍت ٢تذه القراءة ُب اتسب - 6

والسػمُت اٟتلػي ُب ، 2/108، الةػاىر بػن عاشػور ُب التحريػر والتنػوير، 2/211، وابػن عةيػة ُب اػرر الػوجيز، 2/116، ايو
 .2/44، يمة ُب كتابو دراسات ألسلوب القرآفضعبد ا٠تالق عو ، 2/141، الدر ا١تصوف

 .2/221، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو: نظري - 7
 .2/214، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري - 8
 .2/42، عكّبي: التبياف، النظري - 9

 .2/116، أبو حياف، البحر ايو - 10
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در ويذكر أنو أستاذ أحد القراء ، ويشَت أف القارئ جليل الققراءة على االتباعالويوجو  1ا١تضعفُت
 سبيل للجرح ُب قراءة ىذا القارئ اٞتليل. ومن ٍب ال، وىو نافع ا١تدين، السبعة
أف النحاة العرب وقفوا من ىذه  يتبُت ٕب ةالقراءذه ى دآلراء النحاة ُب نق يعرضخبلؿ ومن      

أف خيتار سبيل من أحسن صنعا ُب نقد ىذه  ي والساخو وكاف على ابن األنباريالقراءة موقف الراض
َوِإْذ قُػْلَنا لِْلَمًّلِئَكُة "وأما قراءة أيب جعفر ﴿  فقاؿ: ، واعتّب القراء على خبلفهاولكنو ضعفها، القراءة

وعلى كل حاؿ فهذه  ويقوؿ عنها أيضا" 2".فضعيفة ُب القياس جدا والُقرَاء على خبلفها ﴾ اْسُجُدوا
وٓب ، والذي يتضح ٕب أف ابن األنباري ٘تسك ٔتذىبو 3".قليلة ُب االستعماؿ، القراءة ضعيفة ُب القياس

، وا٠تةأفشيوخ البصريُت حكموا على القراءة بالغلو ، يتيلص من أسر قيود ا١تذىبية النحوية
وىذا ألف أدلة البصريُت ُب مسألة نقل حركة  ، وعارضص أصو٢تم العقلية وأدلتهم ا١تنةقية والقياسية

وجود للمسموع على خبلؼ ما  قائمة على القياس وال4ا٢تمزة على حسب ما أورده ابن األنباري
ا١تتمثل ُب قراءة أيب إٔب جانب النقل  أدلتهم عقلية قياسية ُب ا١تسألة فقد كانص، ذكره ٨تاة الكوفة

وىذا ال يكوف إال ، فليس البن األنباري إال أف يستيدـ دليل العقل ُب رد القراءة وعدـ قبو٢تا، جعفر
دوه من قعّ  ما بوصفها بالشذوذ أو الضعف كعادة ٨تاة البصرة ُب رد األدلة ا١تسموعة عند تعارضها مع

 وما وضعوه من ضوابو ُب النحو. ، أصوؿ
َوَلَقْد َمكَّنَّاُكْم ِفي اأْلَْرِض َوَجَعْلَنا َلُكْم ِفيَها ﴿ ٧تده ُب إعرابو لقولو تعأب: رابع:النموذج ال -د

( معايش) إعرابو ٢تذه اآلية قراءة من مهز عندابن األنباري  يناقش 5﴾َمَعاِيَش َقِليًًّل َما َتْشُكُروفَ 
فهي على وزف مفعلة ، الكلمة أصليةٚتع معيشة فياء ( معايش) ألف، فيضعفها نظرا ١تيالفتها القياس

ويّبر جواز ا٢تمز عندما تكوف زائدة ككتيبة على وزف ، فلما كانص الياء أصلية امتنع مهزىا، من العيش
 نا ٕتمع على كتائب فيجوز ا٢تمز.، فؤلفعيلة
ز كلمة وعليو فهو ينكر قراءة ا٢تمز اليت قرأ هبا نافع ا١تدين وقراءتو ىذه سبعية متواترة فقد مه     

"وقد قرئ معائش با٢تمز  وقد نقد األنباري ىذه القراءة سلبا واصفا إياىا بالضعف فقاؿ: 6.معائش

                                                           
 .2/141، السمُت اٟتلي، الدر ا١تصوف: نظري - 1
 .1/620، اإلنصاؼ: نظري - 2
 .1/621، اإلنصاؼ: نظري - 3
 .622،  1/620، االنصاؼ: نظري - 4
 .20: اآلية، األعراؼ - 5
 .2/26، ابن اٞتزري، النشر، و 1/4، أبو علي الفارسي، واٟتجة ، 148ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظري - 6
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وابن األنباري ُب تضعيفو ٢تذه القراءة 1".على تشبيو األصلية بالزائدة وىي قراءة ضعيفة ُب القياس
ويتبع ُب نقده السلي ٢تذه القراءة أغلب النحاة الذين ، يعتمد على القياس العقلي اعتمادا كليا

فوصفوا القراءة بالضعف واهتموا القارئ بعدـ الدراية باللغة العربية قاؿ ابن ، ا١تنةق والعقلحّكموا 
 2وٓب يكن قَػب ا، وإمّنا ُأخذت عن نافع، فهي ضعيفة، با٢تمز "فأّما قراءة أىل ا١تدينة "َمعاِئُش" يعيش:

 3".ةُب العربيّ 
 4"."َأْصُل َأْخِذ َىِذِه اْلِقرَاَءِة َعْن نَاِفٍع وََٓبْ َيُكْن َيْدرِي َما اْلَعَربَِيةُ  وقاؿ ا١تازين:

السند ُب قبوؿ القراءة وليس ىو  أف األصل ُّت بو ، وقد دافع أبو حياف كعادتو عن ىذه القراءة     
وناقش النحاة وبُت أف القارئ أخذ القراءة عن التابعُت قبل ظهور اللحن ويذكر أف ، العقلقياس 

"َوقَاَؿ اْلَماِزين :  تباع القراءة ألننا لسنا متعبدين بأقواؿ ٨تاة البصرة فيقوؿ:ااألصل ُب مثل ىذه ا١تسألة 
ـُ العرب َأْصُل َأْخِذ َىِذِه اْلِقرَاَءِة َعْن نَاِفٍع وٓبَْ َيُكْن َيْدرِي َما التصحيح ُب ٨َتِْو َىَذا. َوَلْسَنا  اْلَعَربَِيُة وََكبَل

َوأََما قَػْولُُو ِإَف نَاِفًعا ٓبَْ َيُكْن َيْدرِي َما اْلَعَربَِيُة َفَشَهاَدٌة َعَلى النَػْفِي ...، . ُمتَػَعبِِّديَن بِأَقػَْواِؿ ٨ُتَاِة اْلَبْصَرِة.
ي َما اْلَعَربَِيُة َوِىَي َىِذِه الصَِّناَعُة اَليِت يُػتَػَوَصُل هِبَا ِإَٔب الَتَكل ِم بِِلَساِف اْلَعَرِب فَػُهَو اَل َوَلْو فَػَرْضَنا أَنَُو اَل َيْدرِ 

ء الن َحاِة من ىؤاليَػْلَزُمُو َذِلَك ِإْذ ُىَو َفِصيٌح ُمَتَكلٌِّم بِاْلَعَربَِيِة نَاِقٌل لِْلِقرَاَءِة َعِن اْلَعَرِب اْلُفَصَحاِء وََكِثٌَت 
  5".ُيِسيُئوَف الَظَن بِاْلُقرَاِء وال جيوز ٢تم

اف األؤب وك ، وأقواؿ النحاةوقد نقد ابن األنباري ىذه القراءة سلبا معتمدا على العقل والقياس     
قراءة  ونقل أناأبو حياف  هاأثبت ماك،  فينقدىا إجيابا، أف حيمل القراءة على وجو النقل الصحيح

ولو بقينا نسرد النماذج  أخذ قراءتو عن أفصح العرب وىو سيدنا ٤تمد  وىو الذي ،عثماف
، بالضعف نقدت القراءة عنده نقدا سلبيا فوصفص 6اإلعرابية من كتاب البياف لوجدنا أمثلة كثَتة

فحكم عليو عند نقده بالوىم وعدـ الضبو ، ووصفص بالشذوذ كما نقد القارئ وناقل القراءة وراويها

                                                           
 . 2/344، البياف - 1
وعليػو ، وا١تقصػود القػوة والػتمكن مػن الشػيء، فبلٌف َقب  بَػٍت فػبلٍف َأي رئيُسػهمفهي من قولك ، سا أو قويايا أي رئػػ  ٓب يكن قب - 2

 .2/648، ابن منظور، لساف العربُب:  "قبب" مادة نظريسا قويا ُب علم العربية، يٓب يكن رئ، ٓب يكن قبا: فيحمل معٌت قولو
 .4/141، ابن يعيش، شرح ا١تفصل: نظري - 3
 ٤تػػي الػػدين الػػدرويش، وإعػػراب القػػرآف وبيانػػو، 4/148، السػػمُت اٟتلػػي، والػػدر ا١تصػػوف، 4/24، أبػػو حيػػاف، البحػػر اػػيو - 4
3/302. 
 .4/24، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 5
 .181. ،  301، 1/14و .311،  143، 88، 42، 11، 2/34ينظر مثبل: البياف،  - 6
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وشكك ُب نقل القارئ وأوحى أنم يقرؤوف بالرأي ُب مواضع متعددة من كتاب  1السماعأثناء 
 فكاف نقده للقراءة يوحي أف القراء يقرؤوف بالرأي ال بالسماع والنقل. 2البياف
 اءات القرآنية عند ابن األنباريوديكن ٕب أف أخرج ٓتبلصة علمية تتعلق بالنقد السلي للقر      

 :أٌبومقارنتها بآراء النحاة وىي كما ي، ض ىذه النماذج ومناقشتها وٖتليلهااستيلصتها بعد عر 
وقد سار على نج النحاة ا١تعاتبُت للقراء ، ابن األنباري من النحاة ا١تكثرين لنقد القراءة سلبا يعد -

ودليل العقل ، بل كاف أشّد قسوة منهم ُب كثَت من األحياف لتمسكو بالقياس، الناقدين ٢تم سلبا
 لذي ىو من نتاج الصناعة النحوية.ا

واأللفاظ القاسية عندما تكوف القراءة ، الحظص أنو يضّعف القراءة ويشتد نقده ٢تا بالعبارة النابية -
فهنا ٕتد ابن األنباري يصف القراءة بالضعف والشذوذ ، حجة للكوفيُت ُب قاعدة أو رأي ٨توي

التمسك با١تذىب ويبلحظ عليو أيضا ، واعتمادهمن أجل إثبات رأي البصريُت ، 3و٥تالفة القياس
 كالقراءة ا١تتواترة.  5وإنكاره اٟتجة ا١تلزمة4أيضا ووقوعو ُب بعض ا١تآخذ التعبَتية والعلمية البصري

نقده للقراءة القرآنية سلبا ديكن أف يوصف بالنقد العقلي اض ا١تدعم بالدليل واٟتجة والّبىاف  -
من النحاة الذين تكلموا ُب  وٓب تعرؼ عند من سبق  أصوؿ النحوفهو الذي أبدع أدلة عقلية ُب

 القراءات نقدا.
وٓب ، وىذا ىو الذي يقودنا إٔب نوع آخر من النقد وىو أنو إذ ٓب جيد الدليل على النقد اإلجيايب     

 ها موقف، ووقف ُب نقدىا وتوجيهامتنع عن النقد بالسلب، تكن القراءة عنده معارضو لدليل العقل
وىو  ؟اٟتياد ال تستةيع أف تعرؼ رأيو النقدي أمعارض للنقد السلي أـ مدافع عن القراءة باإلجياب

 الذي اصةلحص عليو ُب ىذه الدراسة بالنقد اٟتيادي.
 
 

                                                           
 .1/261 .  2/244، البيافينظر مثبل:  - 1
مرائي ُب ابػن األنبػاري ودراسػاتو النحويػة ونقػل ٤تمػد سػآب صػاّب ىػذا الػرأي ومثػل لػو بأمثلػة اأشار إٔب ىػذا النقػد كػل مػن السػ - 2

وأصػوؿ ، 111ص، مرائيافاضل السػ، ابن األنباري ودراساتو النحوية: نظرصوؿ النحو ُب فكر ابن األنباري، يعديدة ُب دراستو أ
 .130، صد سآب صاّب٤تم، النحو ُب فكر ابن األنباري

وىنا ٕتده حييلك ُب البياف إٔب كتاب اإلنصاؼ لتقف على ما ذكره وما قاـ بو من توجيو األدلػة النحويػة ونقػدىا فتقػف علػى  - 3
 .621، 486، 1/160: اإلنصاؼ، نظرموسع للقراءة أكثر من البياف، ي نقد

 .218ص، يالسامرائ، ودراساتو النحوية يأبو الّبكات ابن األنبا ر : نظري - 4
 .86ص، يالسامرائ، أبو الّبكات ابن األنباري ودراساتو النحوية - 5
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   :النقد الحيادي للقراءات القرآنية -3
ُب النقد عن اإلجياب ُب ىذا النوع من النقد ٕتد ابن األنباري ُب كتاب البياف ٤تايدا متوقفا       

وصادر  ،وال يصف القراءة بأي وصف نابع من شيصيتو ،ُب نقده ال حيكم وال يقرر فهو، والسلب
من حيث أوجو ، وكل ما ُب األمر أنك ٕتده ينقل وحيكي اآلراء النحوية ا١تتعلقة بالقراءة، عن رأيو

فهو منصب على الرأي ُب وما كاف من نقد عنده ُب ىذه اٟتالة ، اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا
أنك ٕتده ينقل نقد النحاة للقراءة بالسلب دوف أف يبدي  أو ،التوجيو ال على القراءة ُب حد ذاهتا

ن باب ذكره ىذا النوع نقدا م يصُ وقد ٝتَّ ، يدهيىو نقدا نعرؼ من خبللو معارضتو للنقد السلي أو تأ
وإال فهو ُب حقيقة أمره  ،اء اإلعراب والتوجيوومناقشة نقد القراءات القرآنية أثن ،ونقلو ُب كتاب البياف

أمثلة كثَتة ُب كتاب البياف أوردتو قسما يتوفر على ىذا النوع  ت١تا وجدولكنٍت  ،وحياد تاـ توقف
فهي ال ٗترج عن القسمة ، وقد كاف نتيجة االحتماؿ ا١تنةقي ُب اٟتكم على األشياء ونقدىا، ثالثا

 أو ٤تايد متوقف بعيد عن كل طرؼ. ،وحة أو ضدىاالقضية ا١تةر و فالناقد إما مع ا١تسألة ، الثبلثية
ومن خبلؿ عرض األمثلة والنماذج اإلعرابية ديكننا أف نتعرؼ على ىذا النوع من النقد القرائي      

 : أٌبري كما يعند ابن األنبا
  1﴾قَاَؿ يَاقَػْوـِ َىُؤاَلِء بَػَناِتي ُىنَّ َأْطَهُر َلُكْم : نبلحظو ُب إعرابو لقولو تعأب:﴿ النموذج األوؿ -أ

، َوِعيَسى ْبُن ُعَمرَ  َوَزْيُد ْبنُ ، َوقَػرََأ اٟتََْسنُ  طهُر( بالرفع كما ىو مثبصأ) قرأ اٞتمهور من القراء  َعِلي 
النحو ومصادر  نقلص كتب وقد 2ْصبِ بِالنَ ( َأْطَهرَ ُد ْبُن َمْرَواَف والس دِّي  )َو٤ُتَمَ ، َوَسِعيُد ْبُن ُجبَػَْتٍ 

، 3أيب عمرو بن العبلءو  اإلعراب والتفسَت اللغوي للقرآف نقدا سلبيا لقراءة النصب  من طرؼ سيبويو
تَػَربََع وىي كناية منو  اْحَتَِب ِفيِو اْبُن َمْرَواَف ُب ٟتَِْنِو يَػْعٍِت:، وقاؿ ابن العبلء، فقد قاؿ سيبويو أنا ٟتن

 .عن شدة اللحن

                                                           
 . 42: اآلية، ىود - 1
السػػمُت ، والػػدر ا١تصػػوف، 3/221، ابػػن عةيػػة، واػػرر الػػوجيز، 6/284، أبػػو حيػػاف، البحػػر اػػيو: قػػراءة النصػػب ُب نظػػري -2

  . 1/121، الز٥تشري، والكشاؼ، 6/361، اٟتلي
 سػػػػيبويو، والكتػػػػاب، 3/64، لزجػػػػاج، امعػػػػاين القػػػػرآف وإعرابػػػػو: نظػػػػر تلحػػػػُت سػػػػيبويو وعمػػػػرو ابػػػػن العػػػػبلء لقػػػػراءة النصػػػػب ُبي - 3
 6/361، السػػمُت اٟتلػػي، والػػدر ا١تصػػوف، 2/314، ابػػن جػػٍت، واتسػػب، 3/261، السػػَتاُب، شػػرح كتػػاب سػػيبويو، 1/324

 عبػػد ا٠تػػالق عضػػيمة، ودراسػػات ألسػػلوب القػػرآف الكػػرًن، 1/121، الز٥تشػػري، والكشػػاؼ، 6/284، أبػػو حيػػاف، والبحػػر اػػيو
2/44 ،8/236 . 
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فَػُهَو ٟتن فَاحش َوِإمَنَا ِىَي "﴾ َىُؤاَلِء بَػَناِتي ىن أطهَر َلُكمْ ﴿  "أما ِقرَاَءة أىل اْلَمِديَنة وقاؿ ا١تّبد:
 1".ِقرَاَءة اْبن َمْرَواف وٓب يكن لَُو علم بِاْلَعَربَِيةِ 

هبا وىو اْبن واهتموا بعض من اشتهر ، الحظ أف النحاة العرب نقدوا ىذه القراءة نقدا سلبياأ     
 بزمرة شهد ٢تا ا١تصةفى با٠تَتية وىو وصف ال يليق، وعدـ ا١تعرفة بالعربية، َمْرَواف بالًتبع ُب اللحن

ثم الذين يلونهم ، خير أمتي القرف الذين يلوني:"فأغلبهم من التابعُت تبلميذ الصحابة فقد قاؿ
كما تشمل ،  حا٢تم من الورع والتقوىوا٠تَتية ُب اٟتديث لفظ عاـ تشمل خَتية 2".ثم الذين يلونهم

من قرّاء الصحابة  األنم ٓب يتلفظوا باآلية إال وفق ما تلقوى، فصاحة لسانم وإتقانم لقراءة قرآنم
 .غضة طرية صحيحة فصيحة كما أنزلص على نبينا ٤تمد 

وٗتةئة النحاة  التلحُتياد ُب النقد فلم يعارض ٢تذه القراءة يلتـز اٟتوابن األنباري ىنا ُب إعرابو     
كما ٓب نره مدافعا عن القراءة كما رأيناه ُب مواضع ،  ٢تذه القراءة ا١تنقولة عن اٞتيل األوؿ من التابعُت

قرأ عيسى بن عمر و٤تمد بن و  "وأطهر مرفوع ألنو خّب ا١تبتدأ النقد اإلجيايب وإمنا اكتفى بالنقل قائبل:
أطهَر ) إف ابن مرواف قرأ أليب عمرو: وقاؿ األصمعي قلص، وأنكره أبو عمرو، بالنصب( أطهرَ ) مرواف
وللنصب وجو وىو " قاؿ ابن جٍت:، 3لقد اجتِب ابن مرواف ُب ٟتنو فقاؿ أبو عمرو:، بالنصب( لُكمْ 

 وا١تبتدأ الثاين وخّبه خُّب ا١تبتدأ األوؿ، خّبه "ىنّ "و، ثانيا ،ابتداء بَػَناٌب ، و مبتدأ( ىؤالء) أف يكوف
  4ىذا زيد ىو ذاىبا." والعامل فيها معٌت اإلشارة كقولك:، على اٟتاؿوأطهَر منصوٌب 

راء ا١تانعُت  يلتـز اٟتياد فهو ٣ترد ناقل آل، الحظ ابن األنباري ُب إعراب وتوجيو قراءة النصبأ     
جمليزين وٓب يعارض وىو مع ىذا النقل ٓب يعلل لرأي ا ، كابن جٍت5وأراء اجمليزين، كأيب عمر ابن العبلء

                                                           
 .1/204، ا١تقتضب: نظري - 1
واٟتػػػديث يػػػروى ، 1/2261، بػػػاب فضػػػل الصػػػحابة ٍب الػػػذين يلػػػونم ٍب الػػػذين يلػػػونم، اٟتػػػديث أخرجػػػو مسػػػلم ُب صػػػحيحو - 2

، 1/66، باب خَت القروف، لبغوي، اشرح السنة: نظروالتابعُت، ي ا تتضمن خَتية الصحابةبألفاظ كثَتة ُب كتب السنة النبوية كله
 .3/118، رضي ا عنو عن ابن مسعود بَاُب َكرَاِىِة الَشَهاَدِة ِلَمْن ٓبَْ َيْسَتْشِهدْ ، وسنن ابن ماجة

: أي"تو على الكشاؼ: يُب حاش، قاؿ الةيي حىت تربع ُب اللحن أومعناه ٟتن وأخة أسلوب فيو نوع من التهكم بابن مرواف - 3
: نظػري "والًتبػع ُب ذلػك ا١تكػاف كاالجتبػاءوجعػل ٘تكينػو فيػو  ، حيث جعل اللحن كمكاف الوطء، استعارة مكنية يفه، تربع و٘تكن

 .8/213، حاشية الةيي على الكشاؼ
 .1/14، البياف - 4
 والفػػراء، الكسػػائي وا١تػػّبد: واٟتقيقػػة أف مػػن أجػػاز النصػػب كثػػَت مػػنهمذكػػر ابػػن األنبػػاري رأي ابػػن جػػٍت مػػن اجمليػػزين للنصػػب  - 5
  =           2/316، ابػن جػٍت، ُب تبيُت وجوه شواذ القراءات : اتسبنظرمن ا١تتأخرين ابن مالك وابن ىشاـ، يو ، األخفشو 
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لنا نقدا شيصيا وإمنا  ، وٓب يبدفيفهم منو أنو اكتفى بنقد غَته للقراءة وٓب يتدخل برأيٍ ، رأي ا١تانعُت
ة  دوف أف جيد لو رأيا ُب حيث يستفيد القارئ إلعرابو ُب ىذه اآلية من نقد غَته للقراء، التـز اٟتياد

وىو ا١تنظّر لؤلصوؿ النحوية والعلل  فلو أراد ابن األنباري أف يدافع عن القراءة الستةاع كيف ال النقد
وقاؿ هبذا الرأي ، خاصة وقد سبقو ابن جٍت بتيريج وجو اٞتواز وىو النصب على اٟتاؿ، القياسية

خاصة ، كما أنو لو أراد أف يسلك نج ٨تاة البصرة ا١تانعُت وعلى رأسهم سيبويو،  طائفة من النحاة
وٓب يؤيد ، عشرة مسألة يتُب أكثر من مائة واثن بو األنصاؼوىو الذي انتصر لنحاة البصرة ُب كتا

 فلم يؤيّد وٓب يعارض. ،ولكنو اختار سبيل اٟتياد1الكوفيُت إال ُب سبع مسائل

رَُكوا َأْف يَػُقوُلوا آَمنَّا َوُىْم يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب:﴿ :النموذج الثاني -ب َأَحِسَب النَّاُس َأْف يُػتػْ
 ُب إعراب أف ا١تصدرية وما بعدىا اآلية إٔب اختبلؼ النحاةيشَت ابن األنباري ُب ىذه  2﴾ اَل يُػْفتَػُنوفَ 

وجيوز تقديره على  "بأف يقولوا" بنزع ا٠تافض حاؿ تقديره:، فقد ذىب أغلبهم أنا ُب موضع نصب
وذىب البعض أنو بدؿ من األؤب وىو الذي أجازه ، ومعناه ألجل قو٢تم حذؼ البلـ أي" لقو٢تم"

حياف عنو وعن اٟتوُب جواز اإلتباع على البدؿ من أف  ونقل أبو، ُب إعرابو 3أبو البقاء العكّبي
 4.يًتكوا

و ١تن أعرب اآلية على الغل ولو، وقد أنكر أبو علي الفارسي توجيو اآلية على اإلتباع والبدؿ     
قد نقل ابن األنباري ُب إعرابو إنكاره ىذا ف ،5على البدؿ على حد ما ذكرتو مصادر إعراب القرآف

 وقد سدت بصلتها مسد مفعوٕب حسب، (حسب) ُب موضع نصب بػ، "أف وصلتها بقولو:اإلعراب 
 إنو بدؿ من األؤب وقيل: بأف يقولوا وتقديره:، ُب موضع نصب بتقدير حذؼ حرؼ اٞتر وأف يقولوا
فإنو ليس ببدؿ  ، ىذا غلو ألنو ال يدخل ُب قسم من أقساـ البدؿ علي الفارسي وقاؿ: وأنكره أبو

اٟتياد ٓب يعلق وٓب ينقد  فابن األنباري ُب إعراب ىذه اآلية نراه يلتـز 6".وال اشتماؿ كل وال بعض

                                                                                                                                                                                     

مغػػٍت ، و 1/241، و حيػػافأبػػ، وارتشػػاؼ الضػػرب، 2/146، السػػيوطي، ومهػػع ا٢توامػػع، 2/268، ابػػن مالػػك، التسػػهيل وشػػرح= 
 .  3/221، ابن عةية، وارر الوجيز، 612، ص ابن ىشاـ اللبيب

 .61، 48ص، السامرائي، ودراساتو النحوية : أبو الّبكات ابن األنبارينظري - 1
 .1: اآلية، العنكبوت - 2
 .1/2012، العكّبيبياف، الت: نظري - 3
 .8/338، أبو حياف، البحر ايو: نظري - 4
 . 1/486، علي بن اٟتسُت الباقوٕب، إعراب القرآف: نظري - 5
 .1/112، البياف - 6
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معريب القرآف   ُب اآلية مع العلم أنو منقوؿ عن كبار، علي الفارسي الذي رد إعراب البدؿ رأي أيب
بلها ألنو من عادتو أف يستحسن بعض اآلراء وإف كانص ليس من اختياره فيزكيها ويتق كأيب البقاء

ا١توضع إال  ىذا وٓب يكن لو ُب 2بالتضعيف والفساد ا إياىاأو يعًتض عليها منتقد 1بالنقد اٟتسن
 النقد باٟتياد كما ىو واضح ُب إعرابو.

َناَء تَػْنُبُت بِالدُّْىِن يتمثل ُب إعرابو لقولو تعأب:﴿  النموذج الثالث: -ج َوَشَجَرًة َتْخُرُج ِمْن طُوِر َسيػْ
النحوية والقراءات يتعرض ابن األنباري ُب إعرابو ٢تذه اآلية وتوجيهها لنقل اآلراء 3﴾ِلْْلِكِلينَ َوِصْبٍغ 

وإف نقد بعض التعليبلت النحوية ا١تتعلقة ، دوف نقد سلي أو إجيايب للقراءات الواردة فيها، اا١تتعلقة هب
كتفاء بالنقل واالمتناع عن التاـ واال  باإلعراب إال أف ا١توقف األساس من القراءة ونقدىا ىو اٟتياد

وٓب يصرؼ ، "َٛتْراء" جعلو ٔتنزلة افمن قرأ بفتحه، 4"وَسيناء بفتح السُت وكسرىا فيقوؿ: النقد
ألنو ٓب ، فعبل وال يصح أف يكوف "َسيناء"، واألوؿ أصح5وقيل للوصف والتأنيث، للتأنيث ولزومو

وقيل إف األلف فيو  ظلع ناقة هبا خرعاؿ أي: ُب قو٢تم: يأت على ىذا الوزف ُب غَت ا١تضاعف إال
ومن قرأ بكسر السُت ، ال خُيْرَج عليو وعلى كل حاؿ فهو من الشاذ الذي، نشأت عن إشباع الفتحة

ألنو اسم كما يصرؼ علياء، إال أنو ٓب يصرؼ وكاف حقو أف يصرؼ  ، جعلو ملحقًا برداح كعلياء
يقرأ بفتح التاء ( تنبص بالدىن)و، وقيل للتعريف والعجمة، يثفلم ينصرؼ للتعريف والتأن، 6بقعة

 في الباء ػػػف، جعلو من أنبص وىو رباعي بالضمومن قرأ ، من قرأ بالفتح جعل الباء للتعديةف، 7وضمها

                                                           
 .2/310، البياف: نظري - 1
 .2/312، البياف: نظر مثبلي - 2
 .10: اآلية، ا١تؤمنوف - 3
مفتوحػػة السػػُت ء اسػػين يرأ عاصػػم وابػػن عػػامر وٛتػػزة والكسػػائوقػػ، ء مكسػػورة السػػُت ٦تػػدوداقػػرأ ابػػن كثػػَت ونػػافع وأبػػو عمػػرو سػػين - 4

 .4/182، أبو علي الفارسي، واٟتجة، 1/318، ابن اٞتزري، والنشر، 114ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظر، ي٦تدودة
ابػن ، واٟتجػة، 4/182، أبػو علػي الفارسػي، اٟتجػة: نظر مناقشة ا١تعربُت لوزف سيناء وتوجيهها وعلػة منعهػا مػن الصػرؼ ُبي - 5

 لزجػػػاج، اومعػػػاين القػػػرآف وإعرابػػػو، 8/316، السػػػمُت اٟتلػػػي، والػػػدر ا١تصػػػوف، 1/241، العكػػػّبيبيػػػاف، والت، 146ص، خالويػػػو
 .4/411، أبو حياف، والبحر ايو، 3/221، لنحاس، اوإعراب القرآف، 1/20
م ا تعأب وىو اٞتبل الذي كلّ ، اسم موضع بالشاـ يضاؼ إليو الةور فيقاؿ طور سيناء": قاؿ ياقوت سيناء علم على مكاف - 6

 .3/300، قوت اٟتموي، يامعجم البلداف: نظري، وىو كثَت الشجر ، نودي فيوعليو السبلـ عليو موسى بن عمراف
ِبَفػْتح التَػاء  "صُ ْنبُػتػَ "َوقَػػَرأَ نَػاِفع َوَعاِصػم َوابْػن َعػامر َوَٛتْػَزة والكسػائى ، ِبَضػم التَػاء وَكسػر اْلبَػاء "صْنبِػتػُ "فَػَقَرأَ اْبن كثَت َوأَبُػو َعْمػرو  - 7

 .1/318، ابن اٞتزري، والنشر، 114ص، ابن ٣تاىد، السبعة: نظر، يَوضم اْلَباء
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 1:ثبلثة أوجو
 .ومها لغتاف "نبص" ٔتعٌت "أنبص" وتكوف، أف تكوف الباء للتعدية األوؿ:
َواَل ﴿  كقولو تعأب:،  الدىن تُنبص وتقديره:، ألف الفعل متعد با٢تمزة، زائدةأف تكوف الباء  الثاني:

 3.ال تلقوا أيديكم أي: 2﴾ تُػْلُقوا بِأَْيِديُكْم ِإَلى التػَّْهُلَكةِ 
   4".تنبص ما تنبص ومعو الد ْىن ٤تذوؼ وتقديره: "تنبص" ومفعوؿ، أف تكوف للحاؿ الثالث:

اإلعراب والتوجيو النحوي للقراءات القرآنية يبتعد عن النقد ويعتمد  الحظ ابن األنباري ُب ىذاأ     
على قراءة من فتح  "سيناء" فهو وإف نقد وقدـ رأي القوؿ أف، نقل ورواية أقواؿ ا١تعربُت وا١توجهُت

فعبلال لكونو  "سيناء"واستبعد أف يكوف ، ٦تنوعة من الصرؼ كونا دالة على التأنيث ولزومو السُت
نراه ينقل أقواؿ ا١تعربُت دوف نقدىا أو التدخل برأي ُب توجيو   "بتتن" ، وُبالعربغَت مسموع عن 

وىذا النوع من النقد الوارد ُب اآلية نقد حيادي ، اءرّ عليهما القُ  للتُت أوردمها ونصّ كل من القراءتُت ا
لشذوذ لتضعيف أو ااٟتكم با فهو ٓب يتعرض ٢تا بالتصحيح أو االعتماد أو ،بالنسبة للقراءة القرآنية

١تا نص أف البعض جعل ، ولكن نراه حيكم على بعض اآلراء بالشذوذ ُب توجيو سيناء، و٥تالفة القياس
 بالنقد. فتحة ومع ذلك ٓب يتعرض للقراءةأصل األلف فيها منشأىا إشباع ال

ُمْحَدٍث ِإالَّ َما يَْأتِيِهْم ِمْن ِذْكٍر ِمْن رَبِّْهْم ﴿ :و٧تده ُب إعرابو لقولو تعأبالنموذج الرابع: -د
ٕتد ابن األنباري ُب ىذا ا١تثاؿ أيضا ينقل أقواؿ ا١تعربُت ويذكر بعض  5﴾ اْسَتَمُعوُه َوُىْم يَػْلَعُبوفَ 

٣ترور ، "٤ُتَْدثٍ  فيقوؿ:، القراءات دوف نقدىا أو اٟتكم عليها وإمنا يكوف موقفو معّبا عن اٟتياد التاـ
( ذِْكربل على ا١توضع ألف )ِمْن( زائدة و)ٛت( ِذْكرِ ) النعص لػ رفعو على 6وأجاز الفراء( ذِْكرِ ) صفة ألنو

                                                           
، والبحر ايو، 1/241، والتبياف، العكّبي، 4/122، أبو علي الفارسي، اٟتجة للقراء السبعة: نظر أوجو إعراب اآلية ُبي - 1

  .  1/210، ابن عةية، وارر الوجيز، 4/444، أبو حياف
 .224: اآلية، البقرة - 2
تقوؿ  القرآف وىو وجو وجيو وقيل ىذا مثل عريب وسياؽ معروؼ عند العرب زيادة الباء ذكره ا١تفسروف ومعربوىذا التقدير مع  - 3

 ومنو، فعل كاف أليفكذلك فعل كل عاجز ، ألف ا١تستسلم ُب القتاؿ يلقي سبلحو بيده، ألقى فبلف بيده ُب أمر كذا إذا استسلم
اء مػػع ا١تفعػػوؿ واستسػػاغو الز٥تشػػري، واسػػتبعد أبػػو حيػػاف زيػػادة البػػ، «لقاءنػػا بأيػػدينا إٔب ا١تػػوت لعجػػزوا إف إ»: قػػوؿ عبػػد ا١تةلػػب

ابػن ، الػوجيز واػرر، 2/248، العكػّبي، والتبيػاف، 2/134، الز٥تشػري، والكشػاؼ، 1/141، أبػو حيػاف، البحػر اػيو: نظري
 .2/161، عةية

 .1/281، البياف - 4
 .3، 1: اآلية، األنبياء - 5
 .1/224، الفراء، معاين القرآف: نظري - 6
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ُرهُ ﴿ قولو تعأب:، ومثالو ما ورد ُب فحمل نعتو على ا١توضع، فاعل  2ُب قراءة 1﴾ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍو َغيػْ
القرآنية فهو ُب إعرابو ٢تذه اآلية يذكر األوجو اإلعرابية ويسوؽ شاىد من القراءات  3".من قرأ بالرفع

وٓب يعب عليو وٓب ، فيذكر قوؿ الفراء ُب احتماؿ الرفع للنعص على ا١توضع، أثناء اإلعراب والتوجيو
 كما أنو ٓب يعب قراءة الرفع اليت أوردىا وٓب يتعرض ٢تا بالنقد السلي أو اإلجيايب.،  ينكر
إجيابا وسلبا وحيادا تكوف  ل القوؿ ا١تتعلق بنقد القراءات عند ابن األنباري أٚتوعليو ديكن أف      

 :أٌبكيبلصة ٢تذا ا١تبحث وىي مثبتة كما ي
ونتيجتو فصل ا٠تةاب ُب نقد ، إف دليل العقل ا١تتمثل ُب القياس أو إحدى صوره ىو األساس -

سلبا بتضعيفها أو  القراءة وتوجيهها عند ابن األنباري إجيابا باعتمادىا وتقويتها والدفاع عنها أو
 ، ووصف القراءة بالشذوذـ القارئ باللحن أو الضعف وعدـ الدراية بالنحو والعربيةإنكارىا أو اهتا

 فمعيار النقد ُب كل ىذا ىو العقل وا١تنةق ا١تعتمد عند النحاة ا١تعّب عنو بالقياس.
حيث كثر النقد ، يعد ابن األنباري من النحاة البصريُت ا١تكثرين من النقد السلي للقراءة القرآنية -

وأحيانا ٧تده يشَت إٔب نقد القارئ أو الراوي ووصفو ، والشذوذ و٥تالفة القياس، التضعيفعنده ب
 وعدـ التثبص ٦تا ٝتع. ، بالوىم والغلو

فنقده للقراءة متوقف على أصوؿ ا١تذىب ، ٓب يتيلص ابن األنباري من قيود التمسك با١تذىب -
فإذا ، مة للمذىب البصري إجيابا وسلبافكاف توجيو القراءة ونقدىا خد، البصري ونظرياتو النحوية

ىذا  نا، ويتضح لوافقص القراءة رأي ا١تذىب اعتمدىا وقواىا ودافع عنها وىذا ُب الكثَت الغالب
ع ُب نقد القراءة على أساس أنو توس 4أو ُب كتاب البياف، عندما حييلنا ُب البياف إٔب كتاب اإلنصاؼ

، ومرة أخرى تمد لنفس القارئ قراءة كدليل ١تا يذىب إليووىنا ٧تد ابن األنباري يع وٖتليلها مةوال

                                                           
 .31، 13: وُب ا١تؤمنوف، 81، 62، 40: وُب ىود، 84، 43، 64، 42: اآلية اليت ذكرىا واردة ُب األعراؼ - 1
، ابػػن اٞتػػػزري، النشػػر: نظػػػر، يَوقَػػػَرأَ اْلبَػػاُقوَف ِبَرفْػػػِع الػػرَاِء َوَضػػمِّ ا٢ْتَػػاءِ ، قَػػػَرأَ أَبُػػو َجْعَفػػٍر َواْلِكَسػػػاِئي  ِٓتَْفػػِض الػػرَاِء وََكْسػػِر ا٢ْتَػػػاِء بَػْعػػَدَىا - 2
 .181ص ، ابن ٣تاىد، والسبعة، 1/140
 .1/244، البياف - 3
َوِإْف ُكبل  : "ُب قولو تعأب، ُب عمل "إِف" ا١تيففة الَنْصَب ُب االسمنظر مثبل اعتماده لقراءة نافع كدليل للبصريُت وحجة ٢تم ي - 4

ىػػل جيػوز بنػاء "غػػَت" ُب مسػألة ، واعتمػاده نفػػس القػراءة كػدليل ُب الػرد علػػى الكػوفيُت [222: َلَمػا لَيػَوفِّينَػُهْم َرب ػَك أَْعَمػػا٢َتُْم" ]ىػود
ِمثْػػَل َمػػا أََنُكػػْم  ِإنَػػُو َٟتَػػق  وجعػػل مػػن أدلػػتهم قػػراءة نػػافع" ، ذىػػب البصػػريوف إٔب أنػػا جيػػوز بناؤىػػا إذا أضػػيفص إٔب غػػَت مػػتمكن مةلًقػػا

راءة اإلسكاف ُب ٤تياي عند نافع  حُت يضعف قراءتو ُب مواضع كثَتة أشهرىا تضعيف ق ُب، بفتح مثل [13: ]الذاريات "تَػْنِةُقوفَ 
 .1/123، 136، 2/242، نصاؼ، واإل2/341البياف: نظري
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ويصفها بأف ال وجو ٢تا أو ٨تو ذلك من صيغ النقد الدالة على التضعيف وعدـ  يضعف وجو قراءتو
 القبوؿ.

أو  يلة إذا ما قارنا بالنقد السليمثل النقد اٟتيادي للقراءات القرآنية عند ابن األنباري نسبة قل -
فشيصيتو العلمية شغوفة ، ذا يعود إٔب قوة شيصية ابن األنباري العلمية والنحويةوى، االجيايب

مةبوعة على حب النقد وىذا ال يكوف إال باٟتكم االجيايب أو السلي ا١تدعم ، بالنقاش العلمي
 باألدلة العقلية أو النقلية.

عندما كاف يكتفي بنقد اآلخرين ، قد اٟتيادي للقراءات القرآنية عند ابن األنبارير النّ ديكن أف نفسّ  -
 بتفسَتات منها: أو يكتفي بنقل إعراهبم وتوجيههم دوف تدخل منو، للقراءات القرآنية

وال وجود لكفة الًتجيح من حيث دليل العقل ومنةق اللغة ، أف يكوف كل من الرأيُت مقبوؿ عنده -
 .فيكتفي بالنقل دوف تأييد أو معارضة، على أصولو النظرية والعقلية

 اأو أنم أف يكوف كل من الرأيُت ا١تنقولُت ُب نقد القراءة أو إعراهبا ال يتعارضاف مع أصوؿ مذىبو -
خيدمانو بصورة من الصور وىنا نراه يكثر من نقل األوجو اإلعرابية ا١تيتلفة دوف نقدىا أو االعًتاض 

 عنها.
البياف ىو آخر كتب ابن خاصة إذا علمنا أف كتاب ، قد يكوف اٟتياد مقصودا بو االختصار -

وىنا ٧تد حقيقة تتمثل ُب إشباع ا١تسائل النحوية اليت دار حو٢تا ، األنباري من حيث التصنيف
وىذا النوع ناقشو ، بالتأييد أو ا١تعارضة تستوجب النقد االجيايب أو السليا٠تبلؼ  وىي ا١تسائل اليت 

١تا جاء إٔب كتاب البياف اكتفى بالنقل وأحاؿ و ، ومنثور الفوائد، أو أسرار العربية ُب كتابو اإلنصاؼ
 . إٔب ىذه ا١تصادر خاصة اإلنصاؼ

ختيار والتوجيو أف يستيلص القارئ لنقده وإعرابو للقراءات رأيو الشيصي من حيث االديكن  -
 ، وىو ما سنعرفو ُب الفصل ا١توإب.أو نصباً أو جرّاً واإلعراب رفعاً 

 
 

    
 
  
 



 
 
 
 
 

 الرابعل ــــالفص
 مظاىر الدليل العقلي في أراء ابن األنباري النحوية 

 واختياراتو اإلعرابية
 لمنصوبات.االدليل العقلي في اختياره  مظاىرلمبحث األول: ا

 لمرفوعات.االدليل العقلي في اختياره  مظاىرالمبحث الثاني: 
 لمجرورات.االدليل العقلي في اختياره  مظاىرالمبحث الثالث: 
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 لمنصوباتاالمبحث األول: مظاىر الدليل العقلي في اختياره 
 أثر االستدالؿ وأبُّت ، سأبرز يف ىذا ا١تبحث أثر القوؿ بالدليل العقلي يف اختياره للمنصوبات     

دا مفهـو ا١تنصوب ٤تدّ ، ة األخرىيتقدٯتو على األوجو اإلعراب العقلي يف اختيار وجو النصب أو
 . وصوره يف النحو العريب

 :وصورىا المنصوبات في النحو العربي مفهومها -أوال
 1:تعريف المنصوبات -1

العوامل اللفظية  اكلمة من اسم أو فعل جلبت ٢ت  كلّ ،  يقصد با١تنصوب عند النحاة العرب     
، باٟترؼ نيابة عنها ـأصب الة على النّ كاف اإلعراب ظاىرا باٟتركة الدّ أالنصب سواء  النصب أو ٤تلّ 

 االٝتية الواقعة يف ٤تل نصب. كاف يف ٤تل النصب كاٞتمل الفعلية أوأو ما  
  :في النحو العربي صور المنصوبات -2

صَدر، ا١تفعوؿ بو 2ىي: منصوبا العريب تصل إىل ٜتسة عشرا١تنصوبات يف النحو      
َ
وظَْرُؼ ، وا١ت

سَتثٌَت ، والتمييزُ ، واٟتاؿُ ، وظرُؼ ا١تكاف، الزماف
ُ
ناَدىو ، ال وِاسم، وا١ت

ُ
وا١تفعوؿ ، وا١تفعوُؿ من أجِلوِ ، ا١ت

، والعطف، وىو أربعة أشياء: النعت، والتابع للمنصوب، وِاسم إفَّ وأخواهتا، وَخبَػُر كاف وأخواهتا، َمَعوُ 
 والبدؿ.، والتوكيد

 أسس وأقسام اختياره للمنصوبات: -ثانيا
ابن األنباري أثناء إعرابو وتوجيهو  فّ   ي أتبُّت ، بعد دراسيت للمنصوبات الواردة يف كتاب البياف     

إال ، صبصب أو معٌت النّ ءات على حكم النّ حاة يف توجيو كثَت من القراوافق النّ ، للقراءات القرآنية
القراءات يف  وموجهيو اختلف مع ا١تعربُت ما أنّ ك،  صب وعلتو وسببواختلف معهم يف عامل النّ  أنو

اٞتر  موضع الرفع أو صب وجعلها غَته يفيف موضع النّ جعلها  اليتعدد ال بأس بو من القراءات 
 درس اختياره للمنصوبات وفق اآليت:أأف  ٍتوعليو ٯتكن

 :ر المنصوب مع االختالف في العاملفاق ابن األنباري مع المعربين في اختيااتّ  -1
 إ٪تاو ، و منصوب بأثر العاملأنّ  ال خبلؼ يف، عند اٞتميع اً فيو النصب اختيار  يكوفىو ما     

 فقد ينصب اللفظ أو يكوف يف ٤تل نصب ولكنّ ، صبيف ٤تل النّ  أو، صبا٠تبلؼ يف عامل النّ 
                                                           

ميػػل بػػديع إ، ومعجػػم اإلعػػراب واإلمػػبلء، 225ص، ٤تمػػد ٝتػػَت ٧تيػػب اللبػػدي، معجػػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية: نظػػري - 1
 . 427ص، يعقوب

واألصػوؿ يف ، 14ص، ابػن ىشػاـ، وشػذور الػذىب، 3/1351، أبػو حيػاف، ارتشػاؼ الرػرب: ا١تنصوبات وعددىا يف نظري - 2
 .427ص، ميل بديع يعقوبإ، ومعجم اإلعراب واإلمبلء، 1/159، ابن السراج، النحو
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عند ابن األنباري لداللتو على  اً فقد يكوف منصوب، توجيو معٌت النصب ٮتتلف من معرب إىل آخر
 َوِإْذ قُ ْلُتْم يَا﴿ ومن أمثلة ىذا النوع قولو تعاىل:، لداللتو على ا١تصدر اً غَته منصوبويكوف عند ، اٟتاؿ

يف اآلية منصوب عند ٚتيع  جهرة"" أف لفظ ٧تد، 1﴾ُموَسى َلْن نُ ْؤِمَن َلَك َحتَّى نَ َرى اللََّو َجْهَرًة 
يف توجيو النصب أىو منصوب على  2ولكن ا٠تبلؼ وقع بُت ا١تعربُت، خبلؼ يف نصبها ال، القراء

ابن األنباري ينقل  عندىا نرى ؟وؼأـ منصوب كونو صفة ١تصدر ٤تذ، ا١تصدر يف موضع اٟتاؿ
جهرة منصوب على ا١تصدر يف موضع اٟتاؿ من "ففي إعرابو ٢تذه اآلية قاؿ: ،  ٮتتار وجهامثا٠تبلؼ 
أرنا ا رؤية ، وتقديره، وقيل صفة ١تصدر ٤تذوؼ، لتم" وتقديره قلتم ذلك ٣تاىرينيف "ق، ا١ترمر
 3".والوجو األوؿ أوجو الوجهُت، جهرة
وإ٪تا اختلف ، ذاتو حاة العرب يف النصب يف حدّ األنباري يف إعرابو ٢تذه اآلية مل ٮتالف النّ  ابنف      

 فمنهم من ٛتلو على معٌت الصفة وٛتلو ىو على اٟتاؿ.، معهم يف توجيو النصب
  :المنصوب ختيارااختالف ابن األنباري مع المعربين في  -2

وعند غَته يف ٤تل رفع ، أنو يف موضع النصبلة على ماٞتىو ما ٮتتار فيو ابن األنباري اللفظ أو      
 أويف تأويلو ا١تصدر ا١تؤوؿ من أف ا١تصدرية وما بعدىا، وىذا نراه كثَتا يف إعراب اٞتمل، مثبل أو جر  

 ىذا النوع اآلية واختيار وجو إعرأّا ومن أمثلةإذ االختبلؼ يف التقدير ينتج عنو اختبلؼ يف توجيو 
ُموا اْلَخِبيَث ِمْنُو تُ ْنِفُقوَن َوَلْسُتْم ِبآِخِذيِو ِإالَّ َأْن تُ ْغِمُضوا ِفيِو عاىل:﴿إعرابو لقولو ت فقد  4﴾َواَل تَ َيمَّ

أنو يف موضع  6من أف وما بعدىا فذىب ابن األنباري يف توجيو ا١تصدر ا١تؤوؿ5اختلف ا١تعربوف
                                                           

 .55: اآلية، البقرة - 1
 َواأْلََصحُّ َأْف َيُكوَف َمْنُصوبًا بِاْلِفْعِل السَّػاِبِق يُػَعػدَّى ِإىَل النػَّػْوعِ  ٌؼ َمْذُكوٌر يف النَّْحِو.َنْصِب َىَذا النػَّْوِع ِخبَل : "َويف : قاؿ أبو حياف - 2

 اْٟتَاِؿ َعَلى تَػْقػِديِر اْٟتَػْذؼِ َوِقيَل انِْتَصابُُو َعَلى أَنَُّو َمْصَدٌر يف َمْوِضِع ، َكَما تَػَعدَّى ِإىَل َلْفِظ اْلَمْصَدِر اْلُمبَلَقى َمَع اْلِفْعِل يف ااِلْشِتَقاؽِ 
أبػػو ، التبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف: ا٠تػػبلؼ يف توجيػػو اآليػػة إعرابيػػا يف: ظػػرينو ، 1/340، أبػػو حيػػاف، البحػػر اػػي  ".َأْي ذوي َجْهػػَرةٍ 
 . 1/367، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف، 1/105، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 1/64، البقاء العكربي

 .1/83ابن األنباري، ، البياف - 3
 .267: اآلية، البقرة - 4
الطػاىر ، والتحريػر والتنػوير، 1/417، ٤تي الدين الػدرويش، إعراب القرآف وبيانوو ، 1/680، أبو حياف، البحر اي : نظري - 5

 .2/39، لوسيأل، اوروح ا١تعاين، 3/57، بن عاشور
فيمػػا ، بينمػػا أشػار غػػَته إىل أف اآليػة قرتػػت بأوجػو متعػػددة، بػأكثر مػػن وجػوإىل أف اآليػة قرتػػت  مل يشػر ابػػن األنبػاري يف البيػػاف - 6

ألهنػا ، وتأويبلت متعددة ولعل ابن األنباري مل يذكر ىذه القراءات، وقد كاف ٢تذه القراءات معاين ٥تتلفة "تغمروا". يتعلق بالفعل
 1/139، ابػػن جػػٍت، واتسػػب، 1/176ابػػن األنبػػاري، ، البيػػاف: نظػػري علػػى مػػا ذكػػره.، القراء العشػػر ٣تمعػػوففػػ، ليسػػت متػػواترة
 . 1/315، الز٥تشري، والكشاؼ، 2/680، أبو حياف، والبحر اي ، 1/362، ابن عطية، وارر الوجيز
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وقيل ىو يف ، 1صل بآخذيواتّ  ا حذفت الباءفلمّ ، قدير عنده بأف تغمرواالتّ  بآخذيو ألفّ ، نصب
ْن َمَنَع َمَساِجَد وَ صب يف توجيو قولو تعاىل:﴿ومن أمثلتو أيرا اختياره النّ ، 2موضع جرّ  َمْن َأْظَلُم ِممَّ

أف يكوف يف موضع  "أف يذكر فيها اٝتو" يف قولو:، اختار ابن األنباري 3﴾ اللَِّو َأْن يُْذَكَر ِفيَها
على  امنصوب يكوفف، لو وإما كونو مفعوال، اشتماؿ من مساجد فهو بدؿ، إما على البدؿ ،4نصب

الحظ ألتقدير الثاين وعلى ا، أو كراىة أف يذكر فيها اٝتو، : لئبل يذكر فيها اٝتوبػ، رها١تفعولية وقدّ 
 التأويل الذي ىو أحد مظاىر الدليل العقلي يف توجيو النص القرآين إعرابا.

يف  صبو مل يذكر إال وجو النّ أنّ ، ختار النصب يف توجيو اآلية السابقةابن األنباري ا أفّ  و٦تا يدؿّ      
وعلى ىذا ، أيرا أنو ٯتكن أف يكوف يف موضع جر 5، والتفاسَت اللغويةاإلعراب مصادرأشارت  حُت

َأْف  تَػْقِديرُُه ِمنْ ، َأْف َيُكوَف يف َمْوِضِع َجر   "الثَّاِلُث: قاؿ أبو البقاء:، جو ثالثيكوف يف اإلعراب و 
وعليو فهذا الوجو جاتز وقد سكت  6َوتَػتَػَعلَُّق ِمْن ِإَذا َظَهَرْت ٔتََنَع ;َكَقْوِلَك َمنَػْعُتُو ِمْن َكَذا." يُْذَكَر.

 عنو فدؿ على اختياره وجو النصب فق .
  :والداللية في اختياره للمنصوبات األسس العقلية -3

ا يف اآلية فقد ٗتتلف أوجو القراءة رفعا ونصبا وجرّ قد يكوف االختيار مبنيا على أصل القراءة      
ومن ، سب القاعدة ا١تقررة عندهْتل لو ويوجو باألدلة العقلية صب يعلّ فعندما ٮتتار وجو النّ ، الواحدة

قرأ فقد  7﴾ :﴿َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأْلَْرَحامَ أمثلة ىذا النوع اختياره النصب يف قولو تعاىل
، و ٣ترور بالقسمعلى اعتبار أنّ 8وأّو٢تا، قراءة ٛتزة بالنصب فردّ  وقرأ اٞتمهور، ٛتزة األرحاـ بالكسر

، وتقديره، أو ٣ترور ْتذؼ حرؼ اٞتر 9﴾ ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً وجواب القسم قولو تعاىل:﴿ 

                                                           
 .1/176ابن األنباري، ، البياف: نظري - 1
 .1/178الفراء، ، معاين القرآف: نظريوىو مذىب الفراء  - 2
 .114: اآلية، البقرة - 3
 .1/119ابن األنباري، ، البياف - 4
 .1/573، أبو حياف، والبحر اي ، 1/257، النحاس، إعراب القرآف: نظري - 5
 .1/107، أبو البقاء العكربي، التبياف يف إعراب القرآف - 6
 .1: اآلية، النساء - 7
 . 2/382، ابن األنباري، اإلنصاؼ، و 1/241بن األنباري، ، البياف: نظري - 8
 .1: اآلية، النساء - 9
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دة العقلية ا١تقررة عنده وعند ٚتهور هر من مظاىر تطبيق القاعظْ وىذا التقدير كلو مَ ، وباألرحاـ
   1".٬توز العطف على الرمَت آّرور إال بإعادة اٞتار  "الُتالبصري
فًتاه ٬تتهد يف تأويلها ، الذي يتناسب مع سياؽ اآلية، وقد يكوف االختيار مبنيا عنده على ا١تعٌت     

:﴿ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم  قولو تعاىلوذلك كتوجيو النصب  يف ا١تناسبة للمعٌت:،  داللة النصبحىت يبُّت 
ْهَر فَ ْلَيُصْمُو﴾ أو منصوب على  "الظرفية"ا على شهر منصوب إمّ ال يذكر ا١تعربوف أفّ ، 2الشَّ

فقاؿ ، واستبعد بعض النحاة كونو منصوبا على ا١تفعولية، 3عةمفعوؿ بو على السّ  فهو، "ا١تفعولية"
وال يكوف مفعوال بو كقولك:  )فَػْلَيُصْمُو( ا٢تاء يف: منصوب على الظرؼ وكذلك "والشهر: الز٥تشري:

 4".ألف ا١تقيم وا١تسافر كبل٫تا شاىداف للشهر، شهدت اٞتمعة
ذكر وجو النصب على ا١تفعولية ، وأالحظ يف إعراب اآلية وتوجيهها أف أغلب ا١تفسرين وا١تعربُت     

من  ألفّ ، على معٌت اآلية اة اعتمادو منصوب على الظرفينّ أووجو النصب على الظرفية وذىب أغلبهم 
وىو السليم من ا١ترض ا١تقيم يف ا١تصر ، اس صنف ٬تب يف حقو الصـويشهد الشهر صنفاف من النّ 

التقدير فيو فمن  ألفّ ، "الشهر منصوب على الظرؼ ووضح ابن األنباري ىذا بقولو:، غَت ا١تسافر
و على أنّ  فدؿّ  ـو فيو ر وال ٬تب عليو الصّ د الشها١تسافر قد شه ألفّ ، هرشهد منكم ا١تصر يف الشّ 
  5".البد من إضمار ا١تصر

إذا أف ا١تعٌت ، على معٌت اآلية من الناحية الفقهية امبني كاف  ابن األنباري للنصب واختياره فتوجيو     
 الفقهي لآلية يستوجب النصب على الظرفية  والبد عند ذلك من التقدير.

ؽ بُت من ٬تب يف حقو الصـو عند رؤية ىبلؿ رمراف ففرّ ،  العاـ لآليةاعتمد ا١تعٌت  في ىذا ا١تثاؿف
الذي ذىب إليو ابن األنباري من ٙتة يكوف و  ،٬تب عليو بسبب السفر و٨توه ومن ال، وشهود الشهر

 يف توجيو اآلية لسببُت ٫تا: ناسبا١تىو 
                                                           

   .45، 44، ص اعدة واإلشارة للمسألة فيما تقدـسبق ٗتريج الق - 1
 .185: اآلية، البقرة - 2
أبو ، البحر اي ، 1/152، أبو البقاء العكربي، التبياف: وجو النصب على ا١تفعولية ذكر يف ا١تصادر القرآنية واإلعرابية اآلتية - 3

  والتحريػػػػر والتنػػػػوير، 2/371صػػػػايف،  ٤تمػػػػود، واٞتػػػػدوؿ يف إعػػػػراب القػػػػرآف، 1/458، لوسػػػػي، األوروح ا١تعػػػػاين، 1/197، حيػػػػاف
 .2/171، الطاىر ابن عاشور

 اختػاره ابػػن عطيػة يف تفسػػَته ،ال علػػى كونػو مفعػػوال بػو الظرفيػةوالقػوؿ بالنصػػب علػى ، 1/128، الز٥تشػػري، الكشػاؼ: نظػري - 4
 النحػػاسالقػػرآف،  وإعػػراب، 1/254، ابػػن عطيػػة، اػػرر الػػوجيز: نظػػري. درويش يف إعرابػػو أيرػػاالػػن و٤تػػي الػػدي، والنحػػاس يف إعرابػػو

 .1/262، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو ، 1/287
 .1/144بن األنباري، ، البياف - 5
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ا١تسافر ال ٬تب عليو  وا على أفّ الفقهاء نصّ  ألفّ ، 1أف ىذا التوجيو يقويو ا١تعٌت الفقهي لآلية األول:-
 فكاف البد من ٛتل معٌت اآلية على توجيو ابن األنباري. ، ورأى ا٢تبلؿ، هرالصـو وإف شهد الشّ 

هر أف نصب الشهر على الظرؼ أنسب من نصبو على ا١تفعولية ألف معٌت شهود الشّ  الثاني:-
و حاضر زمن وقوعها أما نصبو على فمن شهد حادثة فه، ياـ وأداء الواجبمن أجل الصّ 2اٟترور فيو
أف معٌت حرر أبلغ  وال شكّ ، هر:علم ْتلوؿ الشّ 3فيقتري أف يكوف شهد ٔتعٌت علم أي، ا١تفعولية
 من علم.
د قراءة دوف أخرى ٛتبل على القياس وعلى كل حاؿ فاختياره للمنصوبات ال ٮترج عن كونو يؤيّ      

 .وتفسَتىا ا١تناسب ١تعٌت اآلية كونو يفرضو التأويل العقلي أو، ودليل العقل
 :نقدا وتحليال للمنصوبات ابن األنباري المظاىر العقلية في توجيو -ثالثا
االسػتدالؿ ، التعليػل ومن أ٫تها التأويػل، ٥تتلفة بصور، للمنصوبات ود ا١تظاىر العقلية يف توجيهرِ تَ      

 الػيت تقػدمت يف أوؿ ىػذا البحػث، لعقليػةواالستقراء و٨تو ذلك من األدلػة ا، والتقسيم، بالنظَت واألوىل
ل التأويػػل ثّػػومَ ، وقػػد أشػػار إليهػػا يف كثػػَت مػػن األحيػػاف، حيػػث قبقهػػا عمليػػا يف توجيهػػو وإعرابػػو لآليػػات

 نسبة كربى يف التوجيو.، والتقدير والقياس
 العقلية يف توجيو اآليةحاوؿ إبراز ا١تظاىر أورد اختياره للمنصوبات و أوعلى ضوء ما تقدـ      
 وذلك بعرض، آلي الذكر اٟتكيمه من النحاة وا١تفسرين ا١تعربُت توجيهو با١تقارنة مع غَت  رح  يويتّ 

وضح مظاىر أو ، قف من خبل٢تا على اختياره للمنصوباتأ تطبيقات عمليةتكوف  إعرابية ٪تاذج
 حليل وا١تناقشة.قد والتّ بالنّ ، عملية االختيارالدليل العقلي يف 

  :النموذج األول-1
َوقَاُلوا ُكونُوا ُىوًدا َأْو َنَصاَرى ﴿ :يتمثل يف توجيهو للنصب اعتمادا على التأويل يف قولو تعاىل     

 .4﴾ تَ ْهَتُدوا ُقْل َبْل ِملََّة ِإبْ َراِىيَم َحِنيًفا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

                                                           
 لقػػرقيب، االقػػرآف ألحكػاـواٞتػػامع ، 1/196، الصػػابوين، تػػع البيػاف يف تفسػػَت آيػػات األحكػاـروا: نظػر ا١تعػػٌت الفقهػي لآليػػة يفي- 1
 .1/35، صديق حسن خاف، من تفسَت آيات األحكاـ ونيل ا١تراـ، 2/299
 .2/197أبو حياف، ، البحر اي : نظر ىذا ا١تعٌت يفي - 2
ى ليكػػوف الشػػػهر منصػػوب علػػػ، أف شػػػهد ٔتعػػٌت علػػػم، حيػػث أثبػػػت الطػػاىر بػػػن عاشػػور، ىػػذا التقػػػدير ورد يف التحريػػر والتنػػػوير - 3

إذ بػػو يكػػوف الصػػـو معلقػػا يف وجوبػػو علػػى ا١تشػػاىدة ، ألف القػػوؿ بػػذلك يفسػػد ا١تعػػٌت، ا١تفعوليػػة ونفػػى أف يكػػوف  شػػهد ٔتعػػٌت رأى
 .2/174، الطاىر بن عاشور، التحرير والتنوير: نظريؿ رمراف وىذا ما مل يقل بو أحد. الفردية ٢تبل

 .135: اآلية، البقرة - 4
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يعتمد التأويل والتقدير  "حنيفا"و، "ملة "، يف كل من كلميت، صو للمنصوب الوارد يف النّ هففي توجي 
 يف اإلعراب اً مقدم اً وٮتتاره و٬تعلو وجه، بفعل ٤تذوؼ تقديره أعٍت ةمنصوب "ملة" فيجعل، العقلي

"ملة  "يقوؿ ابن األنباري: على خبلؼ تأويل الكوفيُت الذين قدروا اذوؼ" أف نكوف أىل ملة
بل نكوف أىَل ملِة ، ديرهفيوف أف تقوتقديره بل نتبع ملة إبراىيم. وزعم الكو ، منصوب بفعل مقدر

إضمار ، والوجو األوؿ أوجو الوجهُت ألنك تفتقر يف ىذا الوجو إىل إضمار بعد إضمار، إبراىيم
َها ما، من ا١تتناوالت البعيدةِ  الفعل وإضمار ا١تراؼ واإلضمار على ىذا اٟتدّ  ُوِجد عنها  فبل يصار إليػْ

 .1مندوحٌة"
  2أعٍت أو النصب على ا١تفعولية بتقدير، صب على اٟتاؿ يف حنيفاالنّ  كما يبلحظ عليو اختياره     

 وقد صرح بو ، 3من قاؿ بعدـ جواز اٟتاؿ من ا١تراؼ إليو وىو مذىب ٚتهور البصريُت على حدّ 
َر َعاِمٍل يف اْلُمرَ ، حياف فقاؿ:" أَمَّا اْٟتَاَؿ ِمَن اْلُمَراِؼ إِلَْيوِ  أبو اِؼ إِلَْيِو قَػْبَل ِإَذا َكاَف اْلُمَراُؼ َغيػْ

َضاَفةِ   4".فَػَنْحُن اَل ٧تيزه، اإْلِ
 5:يف ألفيتو وقاؿ ابن مالك

 لو * إال إذا اقترى ا١تراؼ عملو وال ٕتز حااًل من ا١تراؼ                       
وىذا ببل شك مظهر من ، قديرأويل والتّ صب قاتم على التّ وعليو فالتقدير عنده لتوجيو النّ 

 العقل يف اإلعراب. مظاىر استخداـ
  النموذج الثاني:-2

وِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلَم وََكاَن اللَُّو َسِميًعا ﴿ جده يف قولو تعاىل:أ      اَل ُيِحبُّ اللَُّو اْلَجْهَر بِالسُّ
  ما يلي:بُّت ألدراسة ىذا النموذج ومناقشتو ٨تويا  6﴾َعِليًما 

                                                           
 .1/124ابن األنباري، ، البياف - 1
التبياف يف إعراب : ونصبها على اٟتاؿ يف، نظر يف إعراب حنيفا على ا١تفعولية بتقدير أعٍتيو ، 1/125، ابن األنباري، البياف - 2

 .  1/214، ابن عطية، وارر الوجيز، 1/120، أبو البقاء العكربي، القرآف
إال إذا كػػاف ا١ترػػاؼ ٦تػػا يصػػح عملػػو يف اٟتػػاؿ   البصػػريُت اختلػػف النحػػاة يف جػػواز ٣تػػيء اٟتػػاؿ مػػن ا١ترػػاؼ إليػػو فمنعػػو أغلػػب - 3

أبو ، و وأجازه سيبويو، كاسم الفاعل وا١تصدر و٨تو٫تا ٦تا ترمن معٌت الفعل فتقوؿ ىذا ضارب ىند ٣تردة وأعجبٍت قياـ زيد مسرعا
وشػرح ابػن عقيػل ، 3/1580، أبػو حيػاف، ارتشػاؼ الرػرب: نظر يف ىػذه ا١تسػألةي علي الفارسي واشًتط بعض النحاة لو شروط.

 .2/21، وشرح األمشوين على األلفية، 2/254، اٞتوجري، وشرح شذور الذىب، 2/267، على األلفية
 .1/646، أبو حياف، البحر اي : نظري - 4
 .33ص، باب اٟتاؿ، األلفية: نظري - 5
 .148: اآلية، النساء - 6
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 جد ابن األنباري ٮتتار وجو النصب يف موضع اٞتار آّرورأية ىذه اآل يف: اختيار ابن األنباري-أ
وىو أف ، صبالقرآف وجها آخر غَت النّ  وفقد ذكر معرب، وىو أحد وجهُت مذكورين يف إعراب اآلية

يف موضع نصب ألنو ، وء"بالسّ  صب يعللو بقولو:واختياره للنّ 1يكوف اٞتار وآّرور يف موضع رفع
وليس يف ، وإعماؿ ا١تصدر وفيو األلف قليل، جهر بالقوؿ ٬تهر جهرا وىو مصدر، يتعلق باٞتهر

وقد أنشدوا يف إعمالو يف ، ومل يعمل يف اللفظ وإ٪تا عمل يف ا١توضع، التنزيل إعمالو إال يف ىذا ا١توضع
 اللفظ قوؿ الشاعر:

 2جلضعيُف الِنكايِة أعداَءه * ٮتاُؿ الِفراَر يُراخي األ                            
ٔتعٌت الواو ضعيف  (إال) إف :4وقوؿ من قاؿ، 3يف موضع نصب ألف االستثناء منقطع (من)، ...

 5واألصل أف اليقاـ أحد٫تا مقاـ اآلخر."، وإال إلخراج الثاين من معٌت األوؿ، ذلك أف الواو للجمع
، وءمن بالسّ  النصب يف كل ابن األنباري اختار :في اختيار ابن األنباري يالعقل الدليل ىرمظا-ب
وىي أف األصل يف الواو ، بقرينة عقلية ل اختيارهعلّ و ، يف موضع نصب على االستثناء (من)عل جو 

يقـو  أما االستثناء فمعناه أف ال، التسوية بُت األفراد عند اٞتمع، الداللة على اٞتمع ومن مقترياتو
و اإلعرايب قاؿ بو عدد من وىذا التوجي، حىت ٮترج الثاين من معٌت األوؿ، رأحد٫تا مكاف اآلخ

"وقد  قاؿ ابن عاشور:، فا١تعٌت ال ٬توز ألحد اٞتهر بالسوء إال من كاف مظلوما فيجوز لو  6ا١تفسرين
وىو ٥تصوص ٔتا ال يتجاوز ، دلَّت اآلية على اإلذف للمظلـو يف ٚتيع أنواع اٞتهر بالسوء من القوؿ

وأف يقوؿ  أو أنت ظامل;، ظلمتٍت أف يقوؿ لو: :شكاية ظلمو أو، حّد التظّلم فيما بينو وبُت ظا١تو
عاء عليو إعبلف بظلمو وإحالتو على عاُء على الظامل جهرًا ألّف الدّ ومن ذلك الدّ إنَّو ظامل  للناس:

                                                           
 .4/116، أبو حياف، والبحر اي ، 1/402، يأبو البقاء العكرب ، التبياف يف إعراب القرآف: نظري - 1
ـِ ُمطلًقا َكَما يف اوالشاىد فيو جو ، البيت ٣تهوؿ القاتل وىو ببل نسبة يف أغلب مصادر العربية - 2 ز ِإْعَماؿ اْلمصدر اْلُمَعّرؼ بِالبلَّ

وشػػػرح ، 8/127، لبغػػػداديا ،وخزانػػػة األدب، 4/72، ابػػػن يعػػػيش، وشػػػرح ا١تفصػػػل، 1/192، سػػػيبويو، الكتػػػاب: نظػػػري .اْلبَػْيػػػت
  .6/9، ميل بديع يعقوبإ، وا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية، 2/678، ٞتوجري، اشذور الذىب

ر بػو معػٌت قػدره ابػن األنبػاري علػى أنػو متصػل ليػربّ  وإ٪تػا، ألف فيهم من يرى أنو استثناء متصل، ىذا خبلؼ بُت النحاة العرب - 3
 أبو البقاء، والتبياف، 4/134، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري و مل يشر إىل النوع الثاين.ولكن، وىو جاتز، النصب يف اختياره

1/402. 
 فووضػعّ  ،ابػن األنبػاري ىػذا القػوؿ وقػد ردّ ، ومن شػواىدىم ىػذه اآليػة، ٔتعٌت الواو جعلوا إالّ  فقد، قوؿ ٨تاة الكوفة ويقصد بو - 4
 .1/217، ابن األنباري، اإلنصاؼ: ظرنيلمعٌت الوارد يف التفسَت. لالف و ٥تألنّ 

 .1/272ابن األنباري، ، البياف - 5
 348، 9/344، الطػػربي، وجػػامع البيػػاف، 1/268، األخفػػش، ومعػػاين القػػرآف، 11/254، الػػرازي، مفػػاتيح الغيػػب: نظػػري - 6

 .1/270، الفراء، ومعاين القرآف، 1/582، الز٥تشري، والكشاؼ
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فإّف دالتل ، وذلك ٥َتصوص ٔتا ال يؤّدي إىل القذؼ، عدؿ ا تعاىل ونظَت ىذا ا١تعٌت كثَت يف القرآف
فهذا ، قاتمة يف الشريعة، أو تعزيز الغيبة لنفس من أف تتعّرض ِٟتّد القذؼالنهي عن القذؼ وصيانة ا

 1".االستثناء مفيد إباحة اٞتهر بالسوء من القوؿ من جانب ظا١تو
فقد  "من" ومل يذكر وجو الرفع يف، ىذه اآلية وإعرأّا اختار وجو النصبابن األنباري يف توجيو ف     

٬َتُوُز َأْف  "قاؿ أبو البقاء:2وىو أف تكوف يف موضع رفع على البدؿ ذكر ا١تفسروف وا١تعربوف وجها آخر
 3".َأْف ٬َتَْهَر َأَحدٌ  ِإِذ التػَّْقِديُر:، َوَأْف َيُكوَف يف َمْوِضِع َرْفٍع بََداًل ِمَن اْلَمْحُذوؼِ ، َيُكوَف يف َمْوِضِع َنْصبٍ 

يو اآلية وإعرأّا وذلك بقولو وليس يف يف توج، فابن األنباري يشَت إىل االستدالؿ بعدـ النظَت     
وإ٪تا عمل يف ، قاؿ مل يعمل يف اللفظ، ولذلك، التنزيل إعماؿ ا١تصدر إال يف ا١توضع ٤تل اإلعراب

وىذا ىو معٌت قوؿ النحاة يف تعريف ، وا١تعروؼ أف العوامل تؤثر يف األلفاظ رفعا ونصبا وجرا، ا١توضع
 فتغَت أواخر اللفظ بالرفع والنصب واٞترّ ، ؼ العوامل الداخلةاإلعراب أنو تغيَت أواخر اللفظ الختبل

 .اللفظ عن قريق التقدير والتأويل أما ا١توضع فهو ما يقـو مقاـ
على قواعد البصريُت القاتلة بقلة عمل ا١تصدر وفيو  ُبٍتَ   ٬تدهذا الرأي  اإلعرايبإّف ا١تتأمل ٢ت      

ح ّٔذا السَتايف وصرّ ، من ذلك وجب تأويلوشيء إذا ورد ف، يف اآلية "اٞتهر" :مثل، 4األلف والبلـ
فإذا ورد شيء ، "وكاف بعض البصريُت ا١تتأخرين ال ينصب با١تصدر إذا كاف فيو األلف والبلـ قاتبل:

فيقدر ضعيف ، منصوب با١تصدر الذي فيو األلف والبلـ أضمر بعده مصدرا ليس فيو ألف والـ
وإ٪تا دعاه إىل ىذا أف ا١تصدر إ٪تا يعمل ، 6ضرب مسمعاوعن الررب ، 5النكاية نكاية أعداءه

 7".والفعل ال يكوف إال منكورا، ٔترارعة الفعل
                                                           

 .6/6، ن عاشورالطاىر ب، التحرير والتنوير - 1
ر حوضعفو أبو حياف يف الب، والسمُت اٟتليب يف الدر ا١تصوف، والنحاس يف إعرابو، وىذا الوجو ذكره ابن عطية يف ارر الوجيز - 2

 النحػاسالقػرآف، وإعػراب ، 4/116، أبػو حيػاف، والبحػر اػي ، 2/130، ابن عطية، ارر الوجيز: نظر. ييصح وقاؿ ال، اي 
 .4/134، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوفو ، 1/499
 .1/402، أبو البقاء العكربي، يف إعراب القرآف التبياف: نظري - 3
 السػيوقي، شػرح ٚتػع اٞتوامػعيف  و٫تػع ا٢توامػع، 6/199، أبو حيػاف، والبحر اي ، 4/79، ابن يعيش، شرح ا١تفصل: نظري -4
 .1/450، العكربيأبو البقاء ، واإلعرابواللباب يف علل البناء ، 3/59
 يقصد تأويل البيت الذي أورده النحاة ومنهم ابن األنباري يف عمل ا١تصدر. - 5
رار ا١تػػػيُنسػػػب إىل لبيػػػت ا .ٟتقػػت فلػػػم أنكػػػل عػػػن الّرػػرب مسػػػمعا *قػػد علمػػػت أوىل ا١تغػػػَتة أنػػػٍت ل: وىػػو تأويػػػل لقػػػوؿ الشػػػاعر - 6

نسػػبة، دوف يف بعػػض ا١تصػػادر األخػػرى ١تالػػك بػػن زعبػػة، ويف بعرػػها ذكػػر و  .193، 1/192، ، كمػػا يف الكتػػاب لسػػيبويواألسػػدي
 .236/ 4ينظر: ا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية، إٯتيل بديع يعقوب، 

 . 2/48، السَتايف، شرح كتاب سيبويو: نظري - 7
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 رى ابن األنباري ٮتتار النصب على وفق ما تقتريو القواعد العقلية عند البصريُت.أوىكذا 
 النموذج الثالث:  -3

ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَقْ َربُوَن َولِلنَّْساِء َنِصيٌب لِلرَّْجاِل َنِصيٌب ِممَّ ﴿يتمثل يف توجيهو لقولو تعاىل:     
ا َقلَّ ِمْنُو َأْو َكثُ َر َنِصيًبا َمْفُروًضا  َربُوَن ِممَّ ا تَ َرَك اْلَواِلَداِن َواأْلَق ْ  1﴾ِممَّ

 :أيتباري البد من مناقشة ومعرفة ما يلدراسة ىذا النموذج وبياف أثر العقل يف اختيار ابن األن
اختلف النحاة العرب يف عامل النصب يف نصيبا مفروضا على  :اء النحاة في إعراب اآليةأر -أ

 2:أقواؿ أشهرىا
واْلَمْعٌَت: ٢ِتَُؤاَلِء أَْنِصَباُء َعَلى َما ذََكْرنَا ُىَنا يف َحاِؿ اْلَفْرِض وىو قوؿ ، أنو منصوب كونو حاال -

 الزَّجَّاُج َوَمكّْيّّ بن أيب قالب القيسي.
َفرِيَرًة ِمَن  َو٨َتُْوُه:، ل لو َعَليَّ َكَذا َحقِّا اَلزًِماواختاره الفراء ومثّ ، َب أِلَنَُّو َأْخَرَجُو ٥َتْرََج اْلَمْصَدرِ ُنصِ  -
 .اللَّوِ 

ىو و ، ِقْسَمٌة َمْفُروَضةٌ  َكأَنَُّو قاؿ:،  َفرِيَرًة ِمَن اللَّوِ  نصب كونو جاء على اْلَمْصَدِر اْلُمؤَكِّْد لَِقْولِِو: -
 اختيار الز٥تشري.

َوِلَذِلَك َجاَز  فَػْرًضا األصل فيو الرفع ولكن نصب َكَما يُػْنَصُب اْلَمْصَدُر يف َمْوِضِع اْٟتَاِؿ وتقديره: -
االسم الَِّذي َوَلْواَل َمْعٌَت اْلَمْصَدِر الَِّذي ِفيِو َما َجاَز يف ، َعَليَّ َكَذا وََكَذا َحقِّا َواِجًبا َنْصُبُو َكَما تَػُقوُؿ لَُو:

 لَْيَس ٔتَْصَدٍر َىَذا النَّْصَب وىو قوؿ ابن عطية.
وىذا القوؿ ذكره ، َنِصيًبا َمْفُروًضا َمْقطُوًعا َواِجًبا أنو منصوب على االختصاص وتقديره أَْعٍِت: -

 كشافو ونقلو أبو حياف. الز٥تشري يف
وىذا القوؿ ذكره ، ُتُو َأْو َأْوَجْبُت ٢َتُْم َنِصيًباَجَعلْ  بفعل ٤تذوؼ تَػْقِديرُُه:، قيل منصوب على ا١تفعولية -
 حياف يف البحر اي . أبو

 .وذكره ٤تي الدين الدرويش يف إعرابو، ألنو واقع موقعو إذ التقدير عطاءأنو مفعوؿ مطلق  -

                                                           
 .7: اآلية، النساء - 1
 1/437، النحػػاس، وإعػػراب القػرآف، 3/525، أبػو حيػاف، البحػر اػػي : النحػػاة يف توجيػو وإعػراب نصػػيبا يف نظػر مػذاىبي - 2

ومعاين ، 1/190، مكي ابن أيب قالب القيسي، ومشكل إعراب القرآف، 1/232، أبو البقاء العكربي، والتبياف يف إعراب القرآف
٤تي الػدين ، وإعراب القرآف وبيانو، 2/77، ابن عطية، ارر الوجيزو ، 1/380، الز٥تشري، والكشاؼ، 1/235، لفراء، االقرآف

 .   2/163، الدرويش
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 بفعل مقدر ااختار ابن األنباري من ٚتيع ىذه التوجيهات كونو منصوب :اختيار ابن األنباري-ب
ألف  بفعل مقدر دؿ عليو الكبلـ "منصوب ابن األنباري: يقوؿ، فهو منصوب على ا١تفعولية وعليو

معناه جعل ا ٢تم نصيبا مفروضا وىو أقوى ما قيل ، "للرجاؿ نصيب وللنساء نصيب" قولو تعاىل:
 وجعلو، ال بد لو من التقدير إعرابياً  جنح ابن األنباري يف إعرابو واختار وجها فقد 1فيو من األقاويل"
 أفرل األقواؿ.

يتمثل مظهر التوجيو  :ي ومنزلتو بين األعاريبفي اختيار ابن األنبار  العقلي الدليل مظاىر -ج
 إعراب ابن األنباري واختياره للمنصوب يف أمرين اثنُت:العقلي يف 

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

فهذا ال يستدعي تأويبل وال تقديرا ، كوجو النصب على اٟتاؿ،  األقواؿ ُٛتل الكبلـ على ظاىره
 فمرمونو وصف النصيب وٖتديد ىيئتو دوف معٌت األمر بو ؤتقداره.

و ٯتكن أف ٧تعل إعراب ابن األنباري أقوى  أنّ إاّل ،  توجيو إعراب اآليةورغم اختبلؼ النحاة يف     
والتقيد ٔتا فيو ، صب بالفعل اذوؼ الذي أشار إليو ابن األنباري فيو معٌت األمرألف النّ ، األعاريب
ده قدير يعرّ تّ ال وىذا" .َجَعْلُتُو َأْو َأْوَجْبُت ٢َتُْم َنِصيًبا مفروضا" 2:ره بعض ا١تفسرين بقو٢تموقد قدّ 

 ا١توىل تبارؾ وتعاىل فقد توىّل ، سَت آيات ا١تواريثكما تقويو ا١تعاين الواردة يف تف،  السياؽ وقد ذكره
زاع باب النّ  ٟتكمة مفادىا سدّ ، 3باع ىذا التقسيمتّ الورثة بنفسو وأوجب على ا١تسلمُت تقسيم أنصبة ا

فقد ، ف للًتكةت ا١تخلّ ؾ ا١توّرث وىو ا١تيّ الذي قد ٭تصل يف تقسيم الًتكة وتوزيع األنصبة بعد ىبل
بالنصب على ا١تفعولية ألف يوجو اآلية وىذا ا١تعٌت ، اا ٚتِّ ا١تاؿ حبِّ  قبعت النفوس وجبلت على حبّ 

 مقداره وىو الذي أوجبو يف كتابو دَ صيب وحدّ ر النّ فهو الذي قدّ ، وجل ر مسند  عزالفعل ا١تقدّ 
  .باعوومن مث ٬تب اتّ 

يف مطلع اٟتديث عن  "نصيبا مفروضا"ياؽ فقد ورد أما من حيث السّ  ،من حيث ا١تعٌتىذا       
و ىو الذي ٔتا يؤكد أنّ  مث ختم ا١توىل تبارؾ وتعاىل كبلمو يف آخر ا١توضوع، ا١تواريث يف سورة النساء

وَلُو يُْدِخْلُو َجنَّاٍت تِْلَك ُحُدوُد اللَِّو َوَمْن ُيِطِع اللََّو َوَرسُ ﴿ وجعلها من حدوده  فقاؿ:، م األنصبةقسّ 
َعدَّ َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اأْلَنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  َوَمْن يَ ْعِص اللََّو َوَرُسوَلُو َويَ ت َ 

                                                           
 .1/244ابن األنباري، ، البياف - 1
 .3/525ابن األنباري، ، البحر اي : نظري - 2
 .33ص، ٤تمد علي الصابوين، يف ضوء الكتاب والسنة : ا١تواريث يف الشريعة اإلسبلميةنظري - 3
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ابن األنباري يف وكل ىذه ا١تعاين أشار إليها ، 1﴾ُحُدوَدُه يُْدِخْلُو نَارًا َخاِلًدا ِفيَها َوَلُو َعَذاٌب ُمِهيٌن 
 ."جعل ا ٢تم نصيبا مفروضا" :تقدير ا١تعٌت بقولو

ص ٔتا يتماشى مع قواعد العربية ومنها النصب على الفعل وّفق ابن األنباري إىل توجيو النّ  ؤّذا     
 وكاف ىذا التأويل ٮتدـ ا١تعٌت العاـ لآلية بقدر كبَت.، اذوؼ

َنًة لِلنَّاِس و لقولو تعاىل:﴿يتمثل يف إعراب النموذج الرابع:-4 َوَما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَِّتي َأرَيْ َناَك ِإالَّ ِفت ْ
َجَرَة اْلَمْلُعونََة ِفي اْلُقْرآنِ    2﴾َوالشَّ

جرة يف الشّ ، صبيف ىذه اآلية مل يشر ابن األنباري إال لوجو النّ  :اختيار ابن األنباري للمنصوب-أ
برفع  3اْلَمْلُعونَةَ  وإال فقد قَػرََأ َزْيُد ْبُن َعِلي  ِبَرْفِع َوالشََّجَرةَ ، ه وجو النصبعلى اختيار  ٦تا يدؿّ ، ا١تلعونة

وقيل ا٠ترب شبو اٞتملة ، "أي فتنة" :وا٠ترب ٤تذوؼ تقديره ،نعتا "الملعونة" :ويكوف قولو "الشجرةَ "
 ."في القرآن"
التقدير عندىم َأْي فيكوف ، 4الرؤياعلى العطف بواختار اٞتمهور قراءة النصب ووجو النصب       

َنًة لِلنَّاِس أو َوما َجَعْلَنا الرُّْؤيَا الَّيِت  أََرْيناَؾ َوالشََّجَرَة  َما َجَعْلَنا ذِْكَر الشََّجَرِة اْلَمْلُعونَِة يف اْلُقْرآِف ِإالَّ ِفتػْ
َنًة لِلنَّاسِ اْلَمْلُعونََة يف اْلقُ  رابو وتوجيهو للنصب الوارد يف ويبلحظ على ابن األنباري يف إع، ْرآِف ِإالَّ ِفتػْ

 :أيتي ما اآلية
 جرة ا١تلعونة إال فتنة.ر وما جعلنا الشّ حيث قدّ ، لف عن تقدير النحاة ٘تاماأف تقديره اخت -
الذي  (علج)لػ  أوال فعوالم اكوهن  ةإذ جعل الشجرة منصوب،  با١تفعولية على ا١تنصوبو عرّب أنّ  -

 .وجعل مفعولو الثاين فتنة ينصب مفعولُت
وىي مفعوؿ أوؿ  ()الرؤيا "الشجرة منصوب بالعطف على د ىذه ا١تعاين النحوية بقولو:وقد أكّ      
جعلنا الشجرة  وما، ٤تذوؼ وتقديره وا١تفعوؿ الثاين، والشجرة مفعوؿ أوؿ، )فتنة( والثاين: )جعلنا( :لػ

 ونظاتره كثَتة يف يف األوؿ عليو ّتعلنا(ا١تنطوؽ بوو حذفو لداللة ا١تفعوؿ الثاين)إال أنّ ، ا١تلعونة إال فتنة
 5كبلمهم."

                                                           
 .14، 13: اآلية، النساء - 1
 .60: اآلية، اإلسراء - 2
 .7/377، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف، 7/67، أبو حياف، البحر اي : نظر قراءة الرفع يفي - 3
 والػػدر ا١تصػػوف، 2/826، أبػػو البقػػاء، التبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف: يف "الشػػجرة": ػب اآليػػة وتوجيػػو النصػػب والرفػػع لػػنظػػر إعػػراي - 4

 . 15/147، الطاىر بن عاشور، والتحرير والتنوير، 7/76، أبو حياف، والبحر اي ، 7/377، ليبالسمُت اٟت
 .2/93ابن األنباري، ، البياف - 5
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ل ا١تظاىر العقلية يف توجيو حلّ أأف  تإذا أرد :اختيار ابن األنباريتحليل المظاىر العقلية في -ب
أو  استخدـ دليل االستقراء وأن و أوؿ ما يظهر  يفإنّ ، ية ا١تتقدمةابن األنباري من خبلؿ إعرابو لآل

ودليل ، وأشار بعد التقدير الذي ذكره  بأنو كثَت يف كبلمهم، لعربتبع لكبلـ امن خبلؿ التّ  األصل
ابن  على حسب تقدير، فاألصل يف اآلية، االستقراء نوع من إرجاع الظاىرة النحوية إىل أصلها

وإذا قلنا بذلك ، ىو األصل على اعتباره مفعوال "الشجرة"فيكوف نصب ، األنباري جعلنا الشجرة
إعراب ابن األنباري وتقديره  يركز على  ألفّ ، عن الشجرة ال عن الرؤياحصرت الفتنة يف اإلخبار 

 ال على الرؤيا. أوال وكوهنا مفعوال، نصب الشجرة
كانت ،  اسفتنة النّ  من أفّ ، ورد يف تفسَت اآلية وشرح معناىا ده ماحوي يؤكّ وجيو النّ وىذا التّ      

وذلك أف أمرىا ١تا نزؿ يف سورة ، ة الزقـو"ىي شجر  بسبب ذكر العذاب بشجرة الزقـو قاؿ ابن عطية:
 مث يزعم أهنا تنبت الشجر، الصافات قاؿ أبو جهل وغَته ىذا ٤تمد يتوعدكم بنار ٖترؽ اٟتجارة

فأحررت ٘تراً وزبداً ، مث أمر أبو جهل جارية لو، والنار تأكل الشجر وما نعرؼ الزقـو إال التمر بالزبد
ا جعل اإلسراء و إ٪تّ فأخرب ا نبيو أنّ ، عفاءّٔذه ا١تقالة بعض الرّ  فافتنت أيراً ، مواوقاؿ ألصحابو تزقّ 
والذي ، 1".ويصدؽ من سبق لو اإلٯتاف، ـو فتنة واختباراً ليكفر من سبق عليو الكفرقّ وذكر شجرة الزّ 

 ـو قّ أخرب ا١تشركُت ْتادثة اإلسراء وأخربىم أيرا بشجرة الزّ   الرسوؿ فسَت أيرا ٬تد أفن يف التّ يتمعّ 
من اٟتقيقتُت  فلم يصدقوا كبل، و رؤوس الشياقُتوأهنا تنبت يف النار يف أصل اٞتحيم وأف قلعها كأنّ 

أمر اإلسراء ٦تكن  ألفّ ، إال أف تكذيبهم وإنكارىم كاف لنفي حقيقة الشجرة أكثر من حقيقة اإلسراء
من ا١تمتنع وا١تستحيل  جرة فهي بالنسبة ٢تما أمر الشّ أمّ ، ٦تتنع ومستحيل عادة بالنسبة ٢تم، عقبل

ىذا ٦تا ال سبيل للتصديق بو إال عن قريق اإلٯتاف بالغيب وما ٬تري فيو من أحداث  ألفّ 2عقبل وعادة
 وىو ٦تا يفتقده الكفرة.

                                                           
 .3/468ابن عطية، ، ارر الوجيز - 1
كػاف غػَت موجػود يف وإف  ، وىػو الػذي ٯتكػن للعقػل البشػري أف يتصػوره ويدركػو،  عنػو ا١تناققػة باٞتػاتزا١تمكن عقبل ىو مػا يعػرّب  - 2

فكل مػا قػدر العقػل وجػوده ": قاؿ الغزا ي، وىو يقابل ا١تستحيل، ٯتنعو لكن العقل البشري ٬تيزه وال ;حياة الناس وواقعهم وعادهتم
يف ليلة واحدة من مكة إىل   نبينا ٤تمد وينطبق ىذا على إسراء .وإف امتنع ٝتيناه مستحيبل"، فلم ٯتتنع عليو تقديره ٝتيناه ٦تكنا

غَت فمن ، ولذلك أنكروه، إال أنو ٦تنوع عادة وقبعا، ا١تشي ليبل لغة ىو ألف معٌت اإلسراء، فهو مقبوؿ عقبل عندىم ،بيت ا١تقدس
ومػػن ، كالسػػَت مػن مكػة إىل فلسػػطُت بيػت ا١تقػدس،  يف ذلػك الوقػػت أف يقطػع اإلنسػاف مسػػافة قويلػة يف وقػت قصػَت عػادة مكػنا١ت

أو ٨تػو ذلػك ٦تػا يرفرػو العقػل واٟتػس  ،قولنػا اٞتػزء أكػرب مػن الكػلكأو  ، كاٞتمع بُت النقيرُتاألشياء ما ىو مرفوض عقبل وعادة  
وأف ، إذ ال ٬تػوز التصػديق بػأف الػثلج حػار ،فهػذا واجػب عقػبل وعػادة، والنػار ٤ترقػة ،و٦تا ىو واجب عقبل قولنا الػثلج بػارد، والعادة

 =                                                                    نية.دراؾ العقل وا١تعروؼ يف العادة الكو إ١تخالفتو ، النار باردة
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تثبت قصة أبو جهل وما أنكره  1ودليل ىذا التوجيو ىو أف أغلب الروايات الواردة يف التفسَت      
وإف من شجر وال حجر يرمى يف ، م أنكروا كيف تكوف النار للعذابكما أهنّ ،  ـوقّ من أمر شجرة الزّ 

و وجيو ألنّ ياؽ يدؿ على ىذا التّ ظم والسّ كما أف النّ ،  !؟النار إال تأكلو فكيف ينبت فيها الشجر
ْلُعونََة قاؿ: هم بالشجرة فأنكروا قاؿ ابن جريج:فخوّ 

َ
 كأنو رءوس الشياقُت قلعها "َوالشََّجَرَة ا١ت

قاؿ ا تبارؾ ، قاؿ َوالشََّجَرَة اْلَمْلُعونََة يف اْلُقْرآِف ١تا ذكرىا زادىم افتتانا وقغيانا ،ملعونوف والشياقُت
  2".َو٩ُتَوّْفُػُهْم َفَما يَزِيُدُىْم ِإال قُْغَيانًا َكِبَتًا، وتعاىل
اىرة إىل الظّ  وردّ  ،تبع لكبلـ العربستقراء والتّ الأثر الدليل العقلي ا١تتمثل يف ا ثبتُ أومن ىنا      
 يف توجيو اآلية وبياف إعرأّا عند ابن األنباري.  األخذ بو روكيف أثّ ، أصلها

 النموذج الخامس:-5 
يَماِن يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل:﴿       َلَمْقُت اللَِّو َأْكبَ ُر ِمْن َمْقِتُكْم أَنْ ُفَسُكْم ِإْذ ُتْدَعْوَن ِإَلى اْْلِ

١تاضي  اً وتكوف ظرف ،إذا وتأيت ٔتعٌت، تأيت ٔتعٌت حُت "إذْ " العربية أف ا١تعروؼ يف من 3﴾فَ َتْكُفُروَن 
 "أفْ "وٕتيء ٔتعٌت  ،من اإلعراب ٢تا وتأيت زاتدة ال ٤تل، وأجاز بعرهم أف تكوف مفعوال بو، الزماف

                                                                                                                                                                                     

ففػي الغيبيػػات الػيت مل يراىػا ومل يعرفهػػا يقػف اٞتاحػػد  ، واإلنسػاف يف تصػديقو لؤلشػػياء وتكذيبػو ٢تػا ٤تكػػـو بعقلػو وعادتػػو وعقيدتػو= 
   وسػاتر الغيبيػات كا١تبلتكػة وعػامل اٞتػن والشػػياقُت، مػا فيهػا مػن جحػيمومنهػا اٞتنػة ومػا فيهػا مػن نعػيم والنػار و ، الكػافر مكػذب ٢تػا

"َوَجَحػُدوا َِّٔػا : ولكػن تكػذّٔا عقيدتػو قػاؿ تعػاىل، يراىػا بعينػو ١تػػػَّاويف بعض ما يشاىده كمعجػزات األنبيػاء  الػيت قػد يصػدقها عقلػو 
َها أَنْػُفُسػػُهْم ظُْلًمػػا َوُعُلوِّا" النمػػل َقَنتػْ وإف كانػػت ٥تالفػػة للعػػادة  ، [ أمػػا ا١تػػؤمن فإنػػو يصػػدؽ ّٔػػا اتباعػػا لعقيدتػػو أيرػػا14: اآليػػة، َواْسػػتَػيػْ

 ـو يف نار جهنم.قّ أو غَت مقبولة عقبل كنبات شجرة الزّ ، كا١تعجزة
ـو انطبق عليو التكذيب بالعادة والعقػل والعقيػدة ففػي العػادة أف النػار قّ وعلى ضوء ما تقدـ فإف إنكار كفار مكة للشجرة الزّ 

وأمػػا عقيػدهتم فلػػيس فيهػا إٯتػػاف بالغيػب. ولػػذلك كػاف الًتكيػػز علػػى ، وال ٯتكػن أف تنبػػت فيهػا كمػػا أف العقػل كػػذلك، لشػػجرةٖتػرؽ ا
ن واٞتػػاتز وا١تسػػتحيل عقػػبل الشػػجرة باالفتتػػاف أكثػػر مػػن الًتكيػػز علػػى الرؤيػػا يف اإلعػػراب علػػى حػػد توجيػػو ابػػن األنبػػاري. حػػوؿ ا١تمكػػ

وضػػواب  ، 302ص، ٤تمػػد سػػعيد رمرػػاف البػػوقي، الكونيػػة وكػػربى اليقينيػػات، 120ص،  يالغػػزا، هتافػػت الفبلسػػفة: نظػػريوعػػادة 
عبػد الرٛتػاف حسػن ، والعقيدة اإلسبلمية وأسسػها، 19ص، عبد الرٛتاف حسن حبنكة ا١تيداين، ا١تعرفة وأصوؿ االستدالؿ وا١تناظرة

 .14/381، ابن منظور، ولساف العرب ، 22، 21، 20، 19ص، حبنكة ا١تيداين
 ومفػػػاتيح الغيػػػب، 5/92، ابػػػن كثػػػَت وتفسػػػَت/، 2/675، الز٥تشػػػري، والكشػػػاؼ، 8/101، لوسػػػي، األروح ا١تعػػػاين: نظػػػري - 1

 .20/361، الرازي
 .17/487، الطربي، جامع البياف - 2
 .10: اآلية، غافر - 3



 
022 

 وقد وردت، وتعليلية وفجاتية، ظرفية :وىي يف كبلـ العرب على ثبلثة أوجو ،1وتكوف حرؼ تعليل
 2.ةدعدسياقات مت٥تتلفة و  إعرابية مستعملة يف أوجو ،تُت وتسع وثبلثوف مرةاتملقرآف الكرًن يف ا "إْذ"

 فإفّ ، واختبلؼ وجوه إعرأّا، )إْذ( نظرا لتعدد معاين :ي إعراب اآلية وتوجيههاراء النحاة فآ-أ
واضع ا١تختلف يف ولعل من أبرز ا١ت 3 يف أغلب أحوا٢تم يتنازعوف يف توجيهها وإعرأّاُتحاة وا١تعربالنّ 

 (إذ)فقد اتفقوا على أف ، ما ورد يف ىذه اآلية )إذ( صب يفتوجيهها وإعرأّا من حيث عامل النّ 
أو فعل ، أو تدعوف، أو مقتكم، أىو ١تقت ا، 4واختلفوا يف العامل ا١تؤثر يف النصب، ظرؼ زماف

 فكانت أقو٢تم كما يلي:  مقدر
وجعلو من  القوؿ رده أبو حياف على الز٥تشريوىذا ٥5تشريإذ منصوب با١تقت األوؿ وىو قوؿ الز  -

االعتزا ي  من أثر ا١تعتقد اٮتلو  وذكر أنو ال، ٯتكن أف يقع فيها عامل بالعربية من مثلو األخطاء اليت ال
ٌَت: أَنَُّو يُػَقاُؿ ٢َتُْم يَػْوـَ َواْلَمعْ ، َوِإْذ ُتْدَعْوَف َمْنُصوٌب بِاْلَمْقِت اأْلَوَّؿِ  "َوقَاَؿ الز٥ََّتَْشرِيُّ: يف التوجيو فقاؿ:

ٯتَ  اْلِقَياَمِة: فَػَتْأبَػْوَف ، افِ ِإِف اللََّو َمَقَت أَنْػُفَسُكُم اأْلَمَّاَرَة بِالسُّوِء َواْلُكْفِر ِحَُت َكاَف اأْلَْنِبَياُء َيْدُعوَنُكْم ِإىَل اإْلِ
 ِإْذ َأْوقَػْعُتُكْم ِفيَها بِاتػَّْباِعُكْم َىَواُىنَّ.، ُقُتونَػُهنَّ اْليَػْوـَ َوأَنْػُتْم يف النَّارِ َأَشدُّ ٦تَّا ٘تَْ ، قُػُبوَلُو َوَٗتَْتاُروَف َعَلْيِو اْلُكْفرَ 

أِلَفَّ اْلَمْقَت ، ِإْذ ُتْدَعْوَف َمْنُصوٌب بِاْلَمْقِت اأْلَوَّؿِ  َوَأْخطََأ يف قَػْولِِو: َوِفيِو َدِسيَسُة ااِلْعِتزَاِؿ.، انْػتَػَهى
َأْكبَػُر  َوَقْد َأْخبَػَر َعْنُو ِبَقْولِِو:، َواَل ٬َتُوُز َأْف ٮُتْبَػَر َعْنُو ِإالَّ بَػْعَد اْسِتيَفاتِِو ِصَلَتوُ ، ولُُو ِمْن ِصَلِتوِ َوَمْعمُ ، َمْصَدرٌ 

َفْربًل َعمَّا ، ُتَ َوَىَذا ِمْن َظَواِىِر ِعْلِم النَّْحِو الَّيِت اَل َتَكاُد َٗتَْفى َعَلى اْلُمْبَتِدتِ ، ِمْن َمْقِتُكْم أَنْػُفَسُكمْ 
 6َتدَِّعي اْلَعَجُم أَنَُّو يف اْلَعَربِيَِّة َشْيُخ اْلَعَرِب َواْلَعَجِم."

                                                           
  م األدوات يف القػػػرآف الكػػػرًنومعجػػػ، 185ص، اٞتػػػٍت الػػػداين يف حػػػروؼ ا١تعػػػاين: نظػػػريذا ومعانيهػػػا النحويػػػة يف العربيػػػة حػػػوؿ إ - 1

 . 2/171، السيوقي، واإلتقاف يف علـو القرآف، 47ص، ميل بديع يعقوبإ، ومعجم اإلعراب واإلمبلء، 10ص، راجي األٝتر
 .10ص، راجي األٝتر، معجم األدوات يف القرآف الكرًن: نظري - 2
الػػػدر ، [71، اآليػػػة: "ِإِذ اأْلَْغػػػبَلُؿ يف أَْعنَػػػاِقِهْم"  غػػػافر: اىليف قولػػػو تعػػػ "إذْ "يف توجيػػػو  بُتنظػػػر مػػػثبل اخػػػتبلؼ النحػػػاة وا١تعػػػر ي - 3

 8/517، ٤تػي الػدين الػدرويش، وبيانػو وإعػراب القػرآف، 9/271، أبػو حيػاف، اػي  والبحػر، 9/494السػمُت اٟتلػيب، ، ا١تصوف
 .11ص، راجي األٝتر، ومعجم األدوات يف القرآف الكرًن

البحػػر : يف فيػػو وكوهنػػا مفعػػوال الظرفيػػةمػػن حيػػث النصػػب علػػى  م يف عامػػل النصػػب  ا١تػػؤثر يف إذفهنظػػر أقػػواؿ النحػػاة واخػػتبلي - 4
ومشػػكل ، 9/461، السػػمُت اٟتلػػيب، الػػدر ا١تصػػوف، و 4/549، ابػػن عطيػػة، اػػرر الػػوجيزو ، 241، 9/240، أبػػو حيػػاف، اػػي 

٤تػػػي الػػػدين ، وإعػػػراب القػػػرآف وبيانػػػو، 2/328 ،ابػػػن األنبػػػاري، والبيػػػاف، 2/634، مكػػػي ابػػػن أيب قالػػػب القيسػػػي، إعػػػراب القػػػرآف
 . 8/464، الدرويش

 .4/154، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري - 5
 .9/240، أبو حياف، البحر اي  - 6
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  1.تقديره مقتكم إذ تدعوف قالو السمُت اٟتليب، ؿ عليو الظاىرر يدّ أنو منصوب ٔتقدّ  -
  2.البقاء يف إعرابوبو أَمَقَتُكْم ِإْذ َتْدُعوَف قالو  تَػْقِديرُُه:، ظَْرٌؼ لِِفْعٍل ٤َتُْذوؼٍ  -
ومكي ابن أيب قالب القيسي يف ، وىو قوؿ ابن األنباري، ذْ إفعل تقديره اذكروا (إذ)العامل يف -

 3.إعرأّما
  ٫تا:وسبب ا٠تبلؼ يف ا١تسألة قاتم على أمرين ذكر٫تا النحاة  حظ أف ٖترير موضع النزاعا١تبلو 

أما ال؟ وقد أجازه بعرهم  ،  أكربوىو ا٠تربمعمولو بأجنيب و  ىل ٬توز الفصل بُت ا١تصدر األول: -
جعل الظرؼ ٦تا يتوسع فيو ما ال يتوسع  4فمن أجازه كابن اٟتاجب، ومنعو أبو البقاء وابن األنباري

 فهو على األصل. 5يف غَته ومن منعو
 يعمل يف ا١تراؼ. أضيفت إليو وا١تراؼ إليو ال (إذا) أفّ  الثاني:-

أهنا منصوبة بفعل مقدر  ()إذْ  اختار ابن األنباري يف: ب وتحليلواختيار ابن األنباري للمنصو  -ب
ابن األنباري اختار ىذا الوجو اإلعرايب من األوجو ف، تدعوف أو مقتكم إذْ ، "اذكروا إْذ تدعوف :أولو بػ

الذي يتمثل يف عرض ، 6"السبر والتقسيم"على دليل عقلي وىو  ا١تتقدمة يف إعراب اآلية بناءً 
 تكما وضح،  ه مع التعليلديتعلق ّٔا اٟتكم مث إبطاؿ وإلغاء ما ال يتعلق بو اٟتكم لفسااألقساـ اليت 

 .نظريا فيما سبق يف شرح ىذا الدليل العقلي
على مقتريات ىذا الدليل  اقد ناقش ابن األنباري توجيو عامل النصب يف اآلية الكرٯتة اعتمادل     

أو  (مقتكم) أو (١تقت ا)، ٮتلوا إما أف يكوفرؼ زماف والعامل فيو ال ظ"إذا  العقلي فقاؿ:
 .أو فعل مقدر (تدعوف)

 وليس بداخل يف صلتو (إذ) ألف خرب ا١تبتدأ قد تقدـ على (مقت ا) بطل أف يقاؿ يعمل فيو
والفصل بُت الصلة ، وىو أجنيب، بُت الصلة وا١توصوؿ ٓترب ا١تبتدأ لفصلتَ  (إذ) :فلو أعملتو يف

وقد قدمنا ، وما يتعلق بو يؤذف بنقصانو، أف اإلخبار عنو يؤذف بتماموو ، ٬توز وا١توصوؿ بأجنيب ال
 نظاتره. 

                                                           
 .9/461، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري - 1
 .2/1116، أبو البقاء العكربي، التبياف يف إعراب القرآف: نظري - 2
 .329،  2/328، ابن األنباري، والبياف، 2/634، مكي ابن أيب قالب القيسي، القرآفمشكل إعراب : نظري - 3
 .1/141، ابن اٟتاجب، أما ي: نظري - 4
 وأغلب البصريُت.، وأبو البقاء، ومنهم ابن األنباري - 5
 .405ص، ٤تمد سامل صاحل، أصوؿ النحو يف فكر ابن األنباري: نظري - 6
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 وقد دعوا إىل اإلٯتاف يف الدنيا.، ألهنم مقتوا أنفسهم يف النار، (مقتكم) وبطل أف يعمل فيو 
 ١تراؼ.ايعمل يف  وا١تراؼ إليو ال، قد أضيفت إليو (إذ) ألف (يدعوف)وبطل أف يعمل فيو 

َ عَ بطلت ىذه األقساـ تػَ وإذا  حُت  :أي، (مقتكم إّذ تدعوف) :وتقديره، أف يعمل فيو فعل مقدر ُتَّ
 1".اذكروا إذ تدعوف، وقيل تقديره دعيتم إىل اإلٯتاف فكفرمت

لها ٨تاة البصرة كعدـ واختيار ابن األنباري قاتم على األصوؿ النظرية واألدلة العقلية اليت أصّ      
وأف ما ، 3وعدـ جواز عمل ا١تراؼ إليو يف ا١تراؼ، 2يبة وا١توصوؿ بأجنجواز الفصل بُت الصل

وىذه القواعد ، على احتياجو ونقصاف ما يتمم معناه ما تعلق بو غَته دؿَّ أّف و ، معناه عنو فقد متّ  ربَ خْ أُ 
على حكم واحد  يليبق، اليت ذكرىا ىي اليت استبعد ّٔا ما تعلق باٟتكم النحوي من حيث الظاىر

وقد  (إذ)وىو تقدير الفعل ا١تقدر الذي عمل النصب يف ، اإلعراب والتوجيو النحوي لآليةق بو يتعل
 ىذا من خبلؿ ٖتليلو لآلية وإعرأّا وبياف معانيها النحوية.  ي اترح
يف  واقد اختلفن يالنحاة وا١تفسر ٬تد أّف ، ومصادر اإلعراب القرآين، القارئ للتفاسَت اللغويةو      

ا١تصرح بو  4الذي ىو غربو وسخطو (مقت ا)معٌت: عدـ الفصل يف اآلية من حيثٖتديد معٌت 
أف رأيت ، ووقت اٟتساب؟ وعند ٖتقيقي يف ا١تسألة يـو القيامةو أـ يف اآلخرة  ؟يف اآلية أىو يف الدنيا

 كاآليت: حسب توجيههم للمعٌت وإعرأّم لآلية أقسم أراء ا١تفسرين والنحاة
حُت عرض عليهم اإلٯتاف عن وذلك أف غرب ا ومقتو يف الدنيا  5:ينٚتهور ا١تفسر  ذىب -  

فكاف ، واختاروا سبيل الكفر ودعوة الشيطاف، األنبياء والرسل فكفروا وامتنعوا عن اإلٯتاف دعوة قريق
أو من غربهم ومقتهم أنفسهم حُت يروف ، مقت ا أكرب يف ىذه اٟتالة من بغض بعرهم بعرا

 ة.العذاب يـو القيام

                                                           
 .329، 2/328ابن االنباري، ، البياف - 1
حاشػػية : نظػػر، وي9/240، وأبػػو حيػػاف يف البحػػر اػػي ، 3/259، ح بػػو ابػػن جػػٍت يف ا٠تصػػاتصوىػػو مػػذىب البصػػريُت صػػرّ  - 2

 .2/212، وشرح األمشوين على األلفية، 3/171، الصباف على األلفية
ا١ترػاؼ إليػو يػؤدي إىل أف يكػوف عػامبل  فػالقوؿ بعمػل، ألف ا١تراؼ وا١تراؼ إليو كأهنما كلمة واحػدة فيػؤثراف تػأثَتا مشػًتكا - 3

 .2/869، أما ي ابن اٟتاجب: نظري. وىو ال ٬توز، معموال من جهة واحدة
"وا١تقت ىو احتقار وبغض عن ذنػب وريبػة ىػذا : ويف اآلية فسره ابن عطية بقولو، يقاؿ مقتو أي بغرو، ا١تقت شدة الغرب - 4

 .2/90، ابن منظور، اف العربمقت يف لس: نظري. و 4/548، " ارر الوجيز.حده
، والطاىر بن عاشور وأبو حياف وابن كثَت، وابن عطية، وابن جرير الطربي، و٣تاىد، قتادة ن فقد قاؿ بوأكثر ا١تفسريوىو قوؿ  - 5

حر والب، 4/549، ابن عطية، وارر الوجيز، 21/358، الطربي، وجامع البياف، 7/132، تفسَت ابن كثَت: نظريمن ا١تتأخرين. 
 .24/51، وتفسَت ا١تراغي، 24/95، الطاىر بن عاشور، والتحرير والتنوير، 9/240، أبو حياف، اي 
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 صولو يـو القيامة وليس يف الدنياإىل أف ا١تقصود با١تقت والغرب ح 1وذىب بعض ا١تفسرين -    
فيغربوف ، ـ ٢تم أعما٢تم ا٠تبيثةوتقدّ ، وذلك حُت يروف عذاب جهنم وما فيو من جحيم مهُت

 .محينها تناديهم مبلتكة العذاب ١تقت ا وغربو عنكم أكرب من مقتكم أنفسك، وٯتقتوف أنفسهم
 .2فنودوا ١تقت ا "، "١تا رأوا أعما٢تم ا٠تبيثة مقتوا أنفسهم: وىذا يؤيده قوؿ اٟتسن

فمن قاؿ يف الدنيا جعل تقدير ، والسبب يف االختبلؼ ىو التأويل والتقدير الواقع يف اآلية     
نْػَيا قاؿ أبو حياف:، العامل مقتكم ْمَكَن َأْف ُيْرِمَر لَُو َعاِمٌل أَ ، "فَِإَذا َكاَف اْلَمْقُت السَّاِبُق يف الدُّ

 قاؿ ابن عطية:، ر اذكرواومن جعل الغرب وا١تقت يف اآلخرة قدّ  3".تَػْقِديرُُه: َمْقُتُكْم ِإْذ ُتْدَعْوفَ 
اللهم إال أف يقدر أف مقت ا ٢تم ىو يف ، وذلك ضعيف ٭تل رب  الكبلـ، "وقدره قـو اذكروا

    4".اآلخرة
ومل ٭تكم بقوة ، ب ابن األنباري وتوجيهو لآلية أنو ذكر كل من التقديرينستنتج من إعراأو        

وىذا ٦تكن من ، وىو يوحي ٔتعٌت اٞتمع بُت القولُت الواردين يف التفسَت، أحد٫تا وضعف اآلخر
  وال مانع أف يغرب ا عنهم يف الدنيا وٯتقتهم ويكوف الشأف يـو القيامة كذلك حيث التفسَت
 ما قاؿ الز٥تشريبا١تقت األوؿ ك افبل يكوف منصوب، ""إذْ  كوف إال بالتأويل ا١تقدر لػال ي وىذا اٞتمع

 .وكل من قّدر تقديرىم والسمُت اٟتليب.، وأبو حياف، أو "مقتكم إْذ" كما قدر ابن عطية
 الكافر ١تا يكذب ويعرض عن آياتو وٯتكن أف يستدؿ على اٞتمع بأف ا يغرب يف الدنيا عن      

ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَِّو َأْن يُْذَكَر ِفيَها اْسُمُو َوَسَعى ِفي لى ىذا قولو تعاىل: ﴿ ويدؿ ع َوَمْن َأْظَلُم ِممَّ
نْ َيا ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرةِ   َعَذاٌب َخَراِبَها ُأولَِئَك َما َكاَن َلُهْم َأْن َيْدُخُلوَىا ِإالَّ َخائِِفيَن َلُهْم ِفي الدُّ

أَي َُّها الرَُّسوُل اَل َيْحُزْنَك الَِّذيَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن الَِّذيَن قَاُلوا آَمنَّا  يَا﴿ : وقولو، 5﴾ َعِظيمٌ 
اُعوَن لَِقْوٍم آَخرِيَن َلمْ  اُعوَن لِْلَكِذِب َسمَّ َواِىِهْم َوَلْم تُ ْؤِمْن قُ ُلوبُ ُهْم َوِمَن الَِّذيَن َىاُدوا َسمَّ  يَْأُتوَك بَِأف ْ

َمْن يُرِِد َحرُّْفوَن اْلَكِلَم ِمْن بَ ْعِد َمَواِضِعِو يَ ُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم َىَذا َفُخُذوُه َوِإْن َلْم تُ ْؤتَ ْوُه فَاْحَذُروا وَ يُ 
َر ق ُ  َنَتُو فَ َلْن َتْمِلَك َلُو ِمَن اللَِّو َشْيًئا ُأولَِئَك الَِّذيَن َلْم يُرِِد اللَُّو َأْن يَُطهّْ نْ َيا اللَُّو ِفت ْ ُلوبَ ُهْم َلُهْم ِفي الدُّ

                                                           
 واٞتػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف، 9/241، أبػػػو حيػػػاف، البحػػػر اػػػي : نظػػػر، يالكلػػػيب واٟتسػػػن البصػػػري أيرػػػاعػػػن  مػػػروي وىػػػو قػػػوؿ - 1

   .15/296، القرقيب
 .4/154، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري - 2
 .9/240، أبو حياف، البحر اي : نظري - 3
 .4/549، ابن عطية، ارر الوجيز - 4
 .114: اآلية، البقرة - 5
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فهذه اآليات وغَتىا تدؿ على مقت ا للكافر يف الدنيا ، 1﴾ِخْزٌي َوَلُهْم ِفي اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم.
 واآلخرة.
فقد يقاؿ ويعًتض عليو ما فاتدة اإلخبار بو وىم ، يـو القيامة عنوأما عن مقتو لو وغربو      

بو وذكره نار جهنم فبل فاتدة من إخبارىم ب ا عليو يـو القيامة أدخلو إذ من غر ؟يعيشوف نتيجتو
 ويدؿ عليو حا٢تم. ، وىم يتخبطوف يف نار جهنم ويعيشوف غرب ا يف واقعهم، ٢تم
ألف العذاب نوعاف ، أف إخبارىم بغرب ا وىم يف النار فيو زيادة أمل وعذاب نوفهذا ٬تاب ع     

، عن قريق أجسامهم وجلودىم كلما نرجت بد٢تم جلودا غَتىافاٞتسدي ، جسدي ومعنوي
ُذْق ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز ﴿ :كقولو وقد أشار القرآف إىل العذاب النفسي، ونفسي كتوبيخهم ٔتقت ا

فبل ٭تمل ىذا إال من قبيل التقريع والتوبيخ  ؟كرًن فكيف وىو يف جهنم ويقاؿ لو عزيز 2﴾اْلَكرِيُم 
أشد ما تعذب  كما أنّو،  3وا١تقصود ّٔا التهكم، و من األساليب ا١تعتمدة يف القرآف الكرًنواإلىانة وى

 بو النفس البشرية.
السرب " :عتمد دليل العقل وىوالذي ي ونتيجة ىذا التحليل اإلعرايب لتوجيو ابن األنباري لآلية      

ناسبة ا١تتمثلة يف اإلعراب ا١تغَت  استبعد بو األوجو فباستخدامو أثناء التوجيو واإلعراب "والتقسيم
وىو الذي مكننا من الوصوؿ إىل اٞتمع ، اإلعراب ا١تتعلق بتقدير اذوؼوأبقى على وجو ، الظاىري

 بُت القولُت. 
 النموذج السادس:-6

َلْم َيْجَعْل َلُو اْلَحْمُد لِلَِّو الَِّذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب وَ ﴿ :يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل       
اضطرابا  وجدت إىل مصادر التفسَت اللغوي وكذا مصادر اإلعراب القرآين عند عوديت 4﴾ِعَوًجا

٦تا ٬تعل اختيار وجو ، وذلك فيما يتعلق بإعراب قّيما وعامل نصبو، 5شديدا يف توجيو اآلية وإعرأّا
                                                           

 .41: اآلية، ا١تاتدة - 1
 .49: اآلية، الدخاف - 2
، 3/91، العلػػوي ِت٭تػ، الطػراز ألسػػرار الببلغػة وعلػـو حقػػاتق اإلعجػاز، و 3/85، القػزويٍت، اإليرػاح يف علػـو الببلغػػة: نظػري - 3

 .4/282، الز٥تشري، والكشاؼ، 3/111، السيوقي، واإلتقاف
 .1: اآلية، الكهف - 4
: نظػػريوالتقػػديرات اإلعرابيػػة ا١تتعػػددة  للوقػػوؼ علػػى أقػػواؿ ا١تعػػربُت وا١تفسػػرين حػػوؿ توجيػػو اآليػػة وإعرأّػػا وبيػػاف ا١تعػػاين النحويػػة - 5

والػػػػدر ، 7/136، اػػػػي  البحػػػػر، 2/702، الز٥تشػػػػري، شػػػػاؼوالك، 2/837، أبػػػػو البقػػػػاء العكػػػػربي، التبيػػػػاف يف إعػػػػراب القػػػػرآف
وإعراب ، 2/447، النحاس، وإعراب القرآف، 5/247، الطاىر بن عاشور، والتحرير والتنوير، 7/435السمُت اٟتليب، ، ا١تصوف

 . 5/531، ٤تي الدين الدرويش، القرآف وبيانو
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ط نظم اآليات فيما يتعلق بوصف  وارتبا مر السهل خاصة عند تقارب ا١تعاينليس باأل، يف اإلعراب
  ما ال عوج فيو.و قيّ ىذا الكتاب العزيز بأنّ 

فيختػػار نصػػب  ،وتوجيػػو إعرأّػػا ،معناىػػا يف ىػػذه اآليػػة يقػػف ابػػن األنبػػاري وقفػػة عقليػػة يف تقػػدير     
واختيػػػػاره مبػػػػٍت علػػػػى دليػػػػل عقلػػػػي متمثػػػػل يف ، بػػػػدال مػػػػن نصػػػػبو علػػػػى العطػػػػف، علػػػػى اٟتػػػػاؿ (عوجػػػػا)

البػد مػن عػرض  ،واختياره للمنصوب يف اآلية إعراب ابن األنباري ناوحىت يترح ل، وىلاالستدالؿ باأل
 :وا١تعربُت أقواؿ ا١تفسرينمن خبلؿ التأمل يف  يف إعرأّا االختبلؼ وتوضيح ،يةأراء ا١تعربُت لآل

تفسَت اآلية وذكر األقواؿ الواردة يف بياف  عند :آلية ومعانيها في التركيب النحويدالالت ا -أ 
وبعرهم نظر ، أف بعض ا١تفسرين جعلوا تركيب اآلية على النم  العادي للجملة العربية جدأمعناىا 
ُدوا اللََّو َعَلى ِإنْػَزاِؿ  فكأنو قاؿ: إذ من عادة البلغاء تقدًن األىمّ ، تمل التقدًن والتأخَتٖت لآلية أهنا "اٛتِْ

ومن ، 1.الواحديو  وا اأْلََىمَّ" وىو قوؿ ابن عطيةاِء َأْف يُػَقدّْمُ َوِمْن َعاَدِة اْلبُػَلغَ ، اْلُقْرآِف قَػيّْمًا اَل ِعَوَج ِفيوِ 
النحاة وا١تفسرين من يرى أف تركيب اآلية باؽ على أصلو ال تقدًن وال تأخَت فيو وىو الذي ذىب إليو 

والكامل يف ، بل أف وصفو بغَت العوج يعٍت كامل يف ذاتو ووصف بالقيم يعٍت مكمل لغَتهالرازي معلّ 
 وقولو:، "ومل ٬تعل لو عوجا يدؿ على كونو كامبل يف ذاتو ح ىذا بقولو:وقد وضّ ، قدـ عقبلذاتو م

قيما يدؿ على كونو مكمبل لغَته وكونو كامبل يف ذاتو متقدـ بالطبع على كونو مكمبل لغَته فثبت 
قيما  بالربىاف العقلي أف الًتتيب الصحيح ىو الذي ذكره ا تعاىل وىو قولو: ومل ٬تعل لو عوجا

فمن أثبت التقدًن ، 2فظهر أف ما ذكروه من التقدًن والتأخَت فاسد ٯتتنع العقل من الذىاب إليو."
 .األصلن أبقى اآلية على نظمها يف والتأخَت كاف لو يف اإلعراب أوجو ٗتتلف عمّ 

أقواؿ النحاة يف توجيو فيما يأيت عرض أ :النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها راءآ-ب 
 3:اآليتّيما(على النحو )قا١تنصوب

حيث قاؿ:" فإف قلت: مب  وىو قوؿ الز٥تشري، تقديره جعلو قيما ما منصوب بفعل مرمرأف قيّ   -
  4".األحسن أف ينتصب ٔترمر وال ٬تعل حاال من الكتاب انتصب قَػيّْماً؟ قلت:

                                                           
والذي ، وىو غَت واضح، ونقل عنو إٚتاع أىل اللغة يف ذلك ،يونسبو الرازي للواحد، نسب أبو حياف ىذا القوؿ للعسكري - 1

جامع : نظرين الكبار من الصحابة والتابعُت. ألف ا١تسألة فيها خبلؼ بُت النحاة وا١تفسري ،يف ا١تسألة ااترح  ي أنو مل يكن إٚتاع
 .21/423، الرازي، ومفاتيح الغيب، 7/136، أبو حياف، البحر اي ، 15/591، الطربي، البياف

 .21/423، الرازي، مفاتيح الغيب - 2
 .21/423، الرازي، ومفاتيح الغيب، 7/136، أبو حياف، البحر اي : نظر ىذه األوجو اإلعرابية يفي - 3
 .2/702، الز٥تشري، الكشاؼ - 4
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 1.وا١تعطوؼ على ا١تنصوب منصوب أنو منصوب ألنو معطوؼ على أنزؿ  - 
والتقدير  حاؿ ثانيةأو ، إما حاؿ من الرمَت يف قولو مل ٬تعل لو عوجا كونو حاال فهوأنو منصوب    -

وىو قوؿ األصفهاين وابن عطية معتمدين على  أنزؿ على عبده الكتاب غَت ٣تعوؿ لو عوجا قيما
 2.جواز الفصل ِّتَُمٍل ِلبِلْعًتَاِض بَػُْتَ اْٟتَاِؿ َوَصاِحِبَها

 3َأْي َجَعَلُو ُمْسَتِقيًما قَػيّْماً َوَيُكوُف َبَدَؿ ُمْفَرٍد ِمْن ُٚتَْلٍة.، جال لو عو عأنو بدؿ من مل ٬ت  - 
للنحاة وا١تفسرين يف  يف ضوء ىذه االختبلفات اإلعرابية ا١تتعددة :اختيار ابن األنباري وتحليلو -ج

العقلي ليربز لنا جد ابن األنباري يعمد إىل الدليل أ، على ا١تعٌت الصحيح، توجيو اآلية وٗتريج إعرأّا
 لنا عن قريق األوىل. وويوضح، من خبللو اختياره

 (قّيما) إعراب اآلية أف النحاة ناقشوا إعراب يف ْتثأ أناشَت إليو و أريد أف أ الذيومن ا١تهم 
، فإف الكتاب إذا مل يكن فيو عوج، ألف ّٔا يترح ا١تعٌت، (عوجا)وابن األنباري ركز على إعراب

 "يف تقدير ىذه اآلية وجهاف: :األنبارييقوؿ ابن ، ورةما بالرر فيكوف قيّ 
 وقيل يف اآلية تقدًن وتأخَت، أحد٫تا أف تكوف الواو يف قولو:)وملَْ ٬َتَْعْل لَُو ِعَوًجا(للعطف على أنزؿ

 أنزؿ الكتاب قيما ومل ٬تعل لو عوجا. والتقدير:
عبده غَت ٣تعوؿ لو عوجا قيما. عوجا حاؿ على تقدير أنزؿ الكتاب على  أف يكوف قولو: والثاين:

 .4"بعضوىو أوىل من جعلو معطوفا على أنزؿ ١تا فيو من الفصل بُت بعض الصلة و 
 وجعلو أوىل من كونو معطوفا.، كوهنا حاال (عوجا) ابن األنباري اختار نصبف

 :أيتى اٟتاؿ ال على العطف يربره ما يعل(عوجا)وتأويل ابن األنباري واختياره لنصب
عما ، يبلحظ ويتأمل معٌت اآلية ٬تد أف ا عز وجل أراد أف يربئ وينزه القرآف الكرًنالذي   -

بوصف جامع يبُت حالة ىذه الكتاب من حيث صدقو وأخباره ، وصف بو من قرؼ الكافرين
 يطلق حقيقة على األشياء فيقاؿ عوجا نقيض االستقامة 5ألف العوج، وسبلمة أحكامو من التناقض

ويقاؿ ، وا٨ترؼ كالرُّْمِح واٟتات  يقاؿ فيو َعَوُج بالفتح، عطاؼ فيما كاف قاتمًا فماؿَ ويطلق على االن

                                                           
والػػدر ، 702ص، يالز٥تشػػر ، الكشػػاؼ: نظػػري، والسػػمُت اٟتلػػيب يف الػػدر ا١تصػػوف، وىػػذا الوجػػو ذكػػره الز٥تشػػري يف الكشػػاؼ - 1

 .7/433، السمُت اٟتليب، ا١تصوف
 .3/495، ابن عطية، وارر الوجيز، 7/137، أبو حياف، والبحر اي ، 1/207، األصفهاين، نظر إعراب القرآفي - 2
   .7/136أبو حياف، ، والبحر اي ، 21/423الرازي، ، مفاتيح الغيب: نظري. وأبو حياف، ىذا القوؿ نقلو الرازي - 3
 .2/99أبو حياف، ، البياف - 4
 .2/331، ابن منظور، ولساف العرب، 592ص، الراغب األصفهاين، مفردات القرآف: يف "عوجمادة "نظر ي - 5
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الفتح أي "َعوج" على اإلقبلؽ اٟتقيقي ا٠تاص  وخصّ ، أي ميل، شجرتك فيها َعَوٌج شديد
كا١تتقدـ أما ا١تكسور من اللفظ فإنو يطلق ،  باألجساـ اليت يرى فيها العوج وعدـ االستقامة بالبصر

ومنو كتاب ا  ورأيك سليم العوج فيو، رأيو ِعوجفيقاؿ يف دينو ِعوج ويف ، لى اٟتسي وا١تعنويع
 العوج فيو.

جاء يف معرض الرد عن الكفار من قو٢تم عن القرآف أنو أساقَت األولُت أو ىذا الوصف  كما أفّ      
ودين أعوج قاؿ ابن كلها يف اٟتقيقة صادرة عن فكر  فهي، أو أنو من كبلـ الكهنة، أنو سحر
٢تُِِم: "اْلَمْقُصوُد ِمْن َىِذِه اٞتُْْمَلِة اْلُمْعًَتَِضِة َأو اْٟتَالِيَِّة ِإْبطَاُؿ َما يَػْرِميِو ِبِو اْلُمْشرُِكوَف ِمْن قَػوْ  عاشور:

تَػرَاهُ »  1".ِمْن ِعَوجٍ أِلَفَّ تِْلَك اأْلُُموَر اَل َٗتُْلو ، «َوقَػْوُؿ َكاِىنٍ ، َوَأَساِقَُت اأْلَوَِّلُتَ ، افػْ
على اٟتاؿ أوْكد من العطف كما قاؿ ابن  (عوجا) يكوف نصب ؤّذا التفسَت وعلى ىذا الرأي     

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

 3الكلمة سكتة خفيفة كاف يسكت عند ىذه،  اإلماـ والقارئ الشهَت وىو اواالبتداء أف حفص
مفادىا بياف وصف ىذا الكتاب بأنو العوج فيو فإذا قرأ عوجا وسكت بُت أف الوصف للكتاب من 

مث يستأنف ليكوف ، ينفي بو ا١تعاين السلبية فهو، فكأنو يقوؿ كتاب العوج فيو، حيث نفي العوج
"َويف  قاؿ أبو حياف:، عض ا١تصاحفيؤكد ىذا ا١تعٌت ما ورد يف ب، اإل٬تابيةيقرر بو ا١تعاين  اقيما كبلم

ٌَت اَل أَنػََّها بَػْعِض َمَصاِحِف الصََّحابَِة وملَْ ٬َتَْعْل َلُو ِعَوجاً َلِكْن َجَعَلُو قَػيًّْما َو٭ُتَْمُل َذِلَك َعَلى تَػْفِسَِت اْلَمعْ 
 4".ِقرَاَءةٌ 

                                                           
ويتأكد لنا ىذا ا١تعٌت عندما نقرأ سبب نزوؿ اآليات األوىل من سورة ، 15/247، الطاىر بن عاشور، التحرير والتنوير: نظري - 1

١تا سألتو قريش  ٢تذه السورة وىو أف رسوؿ ا البدايةفقد وضح ا١تفسروف سبب ىذه ، يف مطلعها اليت ه اآليةىذ ومنها الكهف
صػلى ا عليػو وسػلم غػدا  قػاؿ ٢تػم رسػوؿ ا ، حسبما أمرهتم ّٔػن يهػود، وذي القرنُت، والكهف، الروح، عن ا١تساتل الثبلث

فأرجف بو كفار قريش ، فعاتبو ا عز وجل بأف انقطع الوحي عنو ٜتسة عشر يوما، ومل يقل إف شاء ا، ّتواب سؤالكم، أخربكم
، قد عجز عن أكاذيبو إىل غَت ذلك: وقاؿ بعرهم، إف ٤تمدا قد تركو ربو الذي كاف يأتيو من اٞتن: وقالوا، األراجيف واألكاذيب

جاءه الوحي من ا ، ذي أراده ا تعاىل عتاب نبيو إليوفلما انقرى األمد ال، وبلغ منو األمر ما بلغفشق ذلك على رسوؿ ا 
 الطػربي، جامع البيػاف: نظريوملَْ ٬َتَْعْل َلُو ِعَوجاً.  فافتتح الوحي ْتمد ا الَِّذي أَنْػَزَؿ َعلى َعْبِدِه اْلِكتابَ ، ّتواب األسئلة وغَت ذلك

 .5/136، وتفسَت ابن كثَت، 17/593
 .384، والقطع واالتتناؼ، النحاس، ص 1/425، والنشر ابن اٞتزري، 7/136حياف، بو ينظر: البحر اي ، أ - 2
لقػراءة يف اٟتػاؿ مػع نيّػة اسػتئناؼ ا، مػن غػَت تػنفس، قطع الصوت عن القراءة زمنا يسػَتا دوف زمػن الوقػف عػادة ىو: السكت - 3

 . 8ص ،األمشوين، واالبتداء منار ا٢تدى يف بياف الوقف: نظر، يحركتاف ومقداره
 .7/136أبو حياف، ، البحر اي  - 4
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جازه تصفو بأنو غَت اآليات القرآنية اليت جاءت تصف القرآف من حيث تشريعو أو بياف إع فّ إ  -
 قُ ْرآنًا َعَربِيِّا﴿  ومن ىذه اآليات قولو تعاىل:، منصوبة على اٟتاؿ (عوجا) ذي عوج ٦تا يؤكد لنا أف

ُقونَ  َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يَ ت َّ كما أف القرآف الكرًن وصف الكفار أهنم يصدوف عن القرآف وعن  1﴾ َغي ْ
 وكل ىذه ا١تواضع أعرّٔا النحاة حاال، 2يف مواضع متعددةوعن سبيل ا ويبغوف ذلك عوجا ، اإلٯتاف

 .3دوف منازع
وىو من أىم األدلة العقلية اليت ، و يؤكد اختيار ابن األنباري القاتم على دليل األوىلكلّ  ىذاو       

ل أف تعبَته باألوىل ٯتكن أف ٭تم اه يف إعرابوأر  الذيو ، رآنيةاستخدمها يف توجيو الكثَت من اآليات الق
 من داللة العطف. لى اٟتاؿ أفيد من حيث وصف الكتابعلى ا١تعٌت أي كوف داللتو ع

 لعطف يوجد فيو فصل بُت بعض الصفةألف القوؿ با، كما ٯتكن أف ٭تمل على قواعد النحو     
ل لو عوجا والعطف عمل ٬ت كما نفى عنو العوج بقولو:،  فقد وصف القرآف باالستقامة بكونو قيما

فيقدر أنزؿ على عبده  يستوجب القوؿ بالتقدًن والتأخَت النفي كما أف القوؿ بالعطف مفصوؿ ّتملة
 كاف أوىل من تأويلو. ومىت أمكن ٛتل الكبلـ على ظاىره، ومل ٬تعل لو عوجا الكتاب قيما

 من كتاب البياف دراسة ا١تنصوباتكانت ٤تل ومن خبلؿ عرض النماذج اإلعرابية اليت  ، تقدـ او٦تّ 
برز أثر الصبغة أكما ،  ١تنصوباأىم ا١تبلحظات ا١تتعلقة باختيار برز أأف ، ييف هناية كبلمكاف البد 

 :أيتها والتدليل عليها وذلك وفق ما يالعقلية يف توجيه
ومنها االستدالؿ باألصوؿ ، إف الدليل العقلي يف توجيهو للمنصوبات برز بصورة واضحة -

والتأويل قسما كبَتا  ل القياسومثّ ، واالستدالؿ ببياف العلة ،بالتقسيم واالستدالؿ، واالستدالؿ باألوىل
 اعتمد عليو يف التوجيو واالختيار.

منها النصب على ، تعلق بأبواب ٨توية ٥تتلفة، ل اختياره للمنصوبات يف كتاب البياف قسما كبَتامثّ  -
 ....والنصب على ا١تفعولية والنصب على اٟتاؿ.، الظرفية

 راه يستخدـ الدليل العقلي ليربز بو اختياره.أيو ا١تنصوب عند التنازع يف توج -

                                                           
 .28: اآلية، الزمر - 1
 .3: اآلية، إبراىيم، 19: اآلية، ىود، 45: اآلية، األعراؼ، 99: اآلية، عمراف آؿ: سورة مثبل: نظري - 2
 4/330، 402، 3/358، 2/6، ٤تػي الػدين الػدرويش، إعػراب القػرآف وبيانػو: نظػريو ، 1/282، العكػربي، التبياف: نظري - 3
6/315. 
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اتفاؽ بُت النحاة وإ٪تا تعرض للمنصوبات اليت مثلت ٤تل  مل يتعرض للمنصوبات اليت كانت ٤تلّ  -
ـَ واألرحاـِ ،  اختبلؼ يف توجيهها من حيث اختبلؼ القراءات أو اليت اختلف النحاة ، كقراءة األرحا

 يرىا وتأويلها.يف عامل نصبها أو يف تقد
أو أوىل ، أو أقيس، كقولو وىذا الوجو أوىل أو أفرل عرؼ اختياره للمنصوب بالتصريح ا١تباشريُ  -

كما يعرؼ االختيار بإ٫تاؿ األوجو اإلعرابية األخرى والنص على وجو اختاره وارتراه يف ،  الوجهُت
 فعدـ ذكره للوجوه األخرى دليل على عدـ اختيارىا.، إعرابو
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 1الدليل العقلي في اختياره للمرفوعاتالمبحث الثاني: مظاىر                    
٘تثل ا١ترفوعات يف الدراسة النحوية قسما كبَتا، ويعترب الرفع ٦تثبل عن القوة والعمدة يف الكبلـ      

ويتأثر بعوامل لفظية  ،تلفةالعريب، كما يأيت بصور متعددة يف ألفاظ العربية ويتخذ وظاتف ٨توية ٥ت
 وأخرى معنوية يكوف للعقل دور ىاـ يف بياهنا. 

وعليو سأبُت يف ىذا ا١تبحث مفهـو ا١ترفوعات وصورىا يف الدراسة النحوية، كما أبُّت مظاىر      
األدلة العقلية يف اختيار ابن األنباري للمرفوعات، وكل ذلك من خبلؿ إعرابو وتوجيهو للقراءات 

 ة يف كتاب البياف مع النقد والتحليل.القرآني
 المرفوعات مفهومها وصورىا: -أوال

  مفهومها:-1
الرفع بالرمة أو ٔتا 2ىي األٝتاء واألفعاؿ اليت ٕتلب إليها العوامل اللفظية أو ا١تعنويةا١ترفوعات      
 3ا٠تمسة. عنها كالواو يف ٚتع ا١تذكر السامل أو األلف يف ا١تثٌت، أو النوف يف األفعاؿ ينوب

 مرفوعات في النحو العربي:صور ال -2
تأيت ا١ترفوعات يف الكبلـ العريب بصور متعددة يف االسم أو الفعل، وقد حصر النحاة العرب       

والتابع ، وخرب إفَّ وأخواهتا، كاف وأخواهتا واسم، وا١تبتدأ وخربهناتب الفاعل، الفاعل،  4ا١ترفوعات يف:
واسم "ما" العاملة عمل: ليس، والت  الَبَدؿ، التوكيد، العطفُ ، النَّعتُ  اء:شيأ وىو أربعة ، للمرفوع

.  وإّف، وخرب "ال" النافية للجنس، وا١ترفوع من األفعاؿ: الفعل ا١ترارع آّرد عن الناصب واٞتاـز
 

                                                           
ا١ترفوعػػات يف كتػػاب البيػػاف يف  مسػػاتل: بعنػػواف، أعػػد رسػػالتو للماجسػػتَت، ٕتػػدر اإلشػػارة أف الباحػػث عبػػد الكػػرًن بشػػَت حجػػاج - 1

 كليػة اآلداب وقػدمها لقسػم اللغػة العربيػة، بإشػراؼ الػدكتور اٟتػرب يوسػف نػور الػداتم، أليب الربكات األنبػاري، غريب إعراب القرآف
وقسػػمها علػػى  أبوأّػػا النحويػػة ، . وقػػد نػػاقش الباحػػث مسػػاتل ا١ترفوعػػات الػػواردة يف البيػػاف2006سػػنة ، رقػػـو بالسػػودافجامعػػة ا٠ت

ودرسػها دراسػة  اعػل وناتػب الفاعػل والصػفة ا١تشػبهةفجعل مساتل ا١ترفوعات ا١تتعلقة با١تبتػدأ وا٠تػرب ومسػاتل ا١ترفوعػات ا١تتعلقػة بالف
ومل يتعػرض لتحليػل األوجػو ، وح مػن وافقػو يف االختيػار ومػن خالفػووضػ، نبػاري ومػا ذكػره النحػاةحيث بُت ما ذكػره ابػن األ، مقارنة

 .104، 89، 79، 75، 59، 57صا١تذكورة  الدراسةظر ، ينومناقشة ابن األنباري يف أسباب اختياره
أمػا العامػل ا١تعنػوي ، اٝتػو أو خػربهومثػل الناسػخ عامػل لفظػي يف رفػع ، العوامل اللفظية كاألفعاؿ عوامل لفظيػة يف رفػع الفاعػل - 2

معجػػم ا١تصػػطلحات : نظػػري. أوجػػب الرفػػع وٝتػػي معنػػوي ألنػػو ال يػػتلفظ بػػو وإ٪تػػا ىػػو معػػٌت للرفػػع فيتمثػػل يف رفػػع ا١تبتػػدأ باالبتػػداء.
 .146ص، ٞترجاين، اوالتعريفات، 160ص، ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي، النحوية والصرفية

 .94ص، ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي، ا١تصطلحات النحوية والصرفيةمعجم : نظر تعريف ا١ترفوعات يفي - 3
 . 299ص، اٟتازمي، وفتح رب الربية يف شرح نظم اآلجرومية، 10ص، ابن ىشاـ، شذور الذىب: ا١ترفوعات يف نظري - 4
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 رفع ومنزلتو بين الحركات العربية:قيمة ال -ثانيا
ألنو يتعلق بإعراب ما يكوف عمدة يف  1وأقواىا يذكر النحاة العرب أف الرفع أشرؼ اٟتركات     

الكلمة العربية وما ال ٯتكن أف يستغٌت عنو يف الكبلـ، وىذا لكونو يتحقق بالعوامل اللفظية وا١تعنوية 
يف حُت أف النصب واٞتّر ال يتحقق كل منهما إال بالعامل اللفظي فق ، وا١ترفوعات من الرروريات 

 يى" :لفعلية، ولذلك أّكد عليها النحاة قاؿ ابن يعيش يف شرح ا١تفصليف اٞتمل العربية االٝتية وا
 2."يستقّل الكبلـُ دوهنا يت ال ٗتلو منها وما عداىا فرلةٌ وال، والُعْمدُة فيها، اللوازـُ للجملة

فإذا كاف الكبلـ ينقسم عندىم إىل عمدة وفرلة فإف ا١ترفوعات عمد يف الكبلـ، وما ال يستغٌت      
ل من أبرزىا ا١تبتدأ يف اٞتملة االٝتية والفاعل يف اٞتملة الفعلية، فكل مرفوع إما أف يذكر عنو، ولع

 بلفظو أو يقدر لفظ حالة اٟتذؼ.
  عات في كتاب البيان نقدا وتحليال:اختيار المرفو  -ثالثا
قلت إّف ف ،وقرؽ اختيارىا عند ابن األنباري عند حديثي عن ا١تنصوبات فيما سبق ذكرت     
واختلف معهم يف عاملو، وقد يكوف  ،مع النحاة من حيث اٟتكم فيو يكوف اتفق تيار إّما أفاالخ
يف ا١توضع اإلعرايب للكلمة أو القراءة من حيث حركتها وداللتها أصبل، حسب التقدير  ًا معهم٥تتلف

 والتأويل وىذا اإلجراء ينطبق على ٚتيع اختيارات ابن األنباري النحوية.
ن األنباري للمرفوعات وأعلل للمظاىر العقلية يف اختياره كاف البد من وحىت أبرز اختيارات اب     

 3الوقوؼ على النماذج النحوية والتطبيقات اإلعرابية يف كتاب البياف.
  النموذج األول:-1

ِم َوَصدّّ َعْن َسِبيِل اللَِّو وَُكْفٌر بِِو َواْلَمْسِجِد اْلَحَرا﴿يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل:     
يف ىذا النص القرآين تنازع النحاة يف ا١تبتدأ وا٠ترب، الواقع يف  4﴾ َوِإْخَراُج َأْىِلِو ِمْنُو َأْكبَ ُر ِعْنَد اللَّوِ 

                                                           
 ابػػػن جػػػٍت، صػػػاتصا٠ت: نظػػػر، يء تعلػػػيلهم لػػػو يف مسػػػاتل ا١ترفوعػػػاتيػػػنص النحػػػاة علػػػى أف الرفػػػع أقػػػوى اٟتركػػػات اإلعرابيػػػة أثنػػػا - 1
 ومعجػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية، 171ص، وشػرح ا١تكػػودي علػػى األلفيػػة، 184ص، ابػػن الػػوراؽ، وعلػل النحػػو، 1/174

 .94ص، ٤تمد ٝتَت ٧تيب اللبدي
 .1/200، ابن يعيش، شرح ا١تفصل - 2
عات يف كتاب البياف وذلك من حيث ا١ترفو مساتل ، النماذج على  دراسة عبد الكرًن بشَت حجاج بعض يف اختيار  استعنت - 3

ومل يعلق يف كثَت من األحياف على أقواؿ ، اآلراءولكنو مل ٭تلل ىذه ، فقد بذؿ جهدا مبلحظا يف استخراجها وترتيبها، استخراجها
  صػػد الرفػػعوالتحليػػل وبيػػاف مقا خاليػػة مػػن التعليػػق، واختيػػار ا١ترفوعػػات فكانػػت الدراسػػة مفيػػدة يف اٞتػػرد، غػػَته مكتفيػػا بالنقػػل فقػػ 

 من خبلؿ اٟتديث عن ا١ترفوعات. ىذا ا١تبحثوىذا ما أضيفو يف 
 .217: اآلية، البقرة - 4
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"صد عن سبيل ا مبتدأ، وكفر بو معطوؼ عليو،  اآلية الكرٯتة وقد اختار ابن األنباري أف يكوف:
، وحىت 1"(أكرب عند ا) شياء الثبلثة قولو:وإخراج أىلو منو، معطوؼ عليو أيرا، وخرب ىذه األ

أعرؼ اختيار ابن األنباري البد أف أعرؼ من وافقو ومن عارضو، مث أعرض كبلمو الذي وّضح بو 
 سبب اختياره، حىت نعرؼ ا١تظاىر العقلية ا١تؤثرة يف ىذا االختيار.

 مع يف ىذا اإلعراب والتوجيووافق ابن األنباري ت اة الموافقة ْلعراب ابن األنباري:راء النحآ-أ
َأْكبَػُر ِعْنَد  وخرب ىذه األشياءُ ، على االبتداءِ ، ورفع َوَصدّّ َعْن َسِبيِل اللَِّو وَُكْفٌر ِبوِ " الزجاج حيث قاؿ:

أكرب عند اللَّو أي أعظم  وإخراج أىَل ا١تسجد اٟتراـ منو، وكفر بو، وا١تعٌت وصد عن سبيل اللَّو اللَّوِ 
اء َعْن َسِبيِل اللَِّو خفض َوَصدّّ ابتد" قاؿ:حيث النحاس،  أيراً معتوافق يف ىذا اإلعراب ، كما 2"ِإْٙتاً 
ْنُو عطف َوِإْخراُج أَْىِلِو مِ ، ِد اٟتَْراـِ عطف على سبيل اَواْلَمْسجِ ، وَُكْفٌر ِبِو عطف على صدّ ، بعن

تدأ وَصدّّ مب" ، وصحح ابن عطية ىذا اإلعراب فقاؿ:3" عند اربأك، على صّد وخرب االبتداء
 .4"وا٠ترب َأْكبَػرُ ، مقطوع ٦تا قبلو

وا١تعٌت على ، 7و٤تي الدين الدرويش، 6ابن عاشورو  5أبو البقاء وعلى مثل ىذا اإلعراب سار
 َأفَّ الصَّدَّ َوَما ُعِطَف َعَلْيِو ِمْن أَفػَْعاِؿ اْلُمْشرِِكَُت َأْكبَػُر ِإْٙتًا ِعْنَد اللَّوِ  ":ىذا التوجيو اإلعرايب لآلية الكرٯتة
ـِ  وما بينهما  (أكرب)مبتدأ وخربه  (صدّّ ) وعلى ىذا ا١تعٌت يكوف، 8"ِمْن ِإمثِْ اْلِقَتاِؿ يف الشَّْهِر اٟتَْرَا

، الشًتاؾ كل من الّصد عن سبيل ا  والكفر بو، وإخراج ا١تسلمُت منو يف اإلمث (صدّ )معطوؼ على
 األكرب.
٦تا ىو موجود يف إعراب  إىل حد كبَتمن ا١تفسرين يوافق إعرأّما حياف والفخر الرازي  او٧تد أب     
َو٭ُتَْتَمُل َأْف " حياف: قاؿ أبو ،واختلفوا معو يف ا٠تربخاصة، ن األنباري يف ا١تبتدأ كمرفوع أوؿ اب

                                                           
 .1/152ابن األنباري، ، البياف - 1
 .1/290، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو - 2
 .1/307، النحاس، إعراب القرآف - 3
 .1/290، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 4
 .1/174، يف إعراب القرآف فالتبيا: نظري - 5
  .2/329، التحرير والتنوير: نظري - 6
 .1/321: إعراب القرآف وبيانو، نظري - 7
 .2/329، ابن عاشور الطاىر، التحرير والتنوير - 8
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َوَصدّّ َعْن َسِبيِل اللَِّو وَُكْفٌر بِِو   َعَلْيِو التػَّْقِديُر: ِقَتاؿٍ  ُمْبَتَدٌأ َوَخبَػرُُه ٤َتُْذوٌؼ ِلَداَلَلِة َخرَبِ:، َوَصدّّ  َيُكوَف:
 .1"َأْي: َوَعْمٌرو قَاِتمٌ ، َزْيٌد قَاتٌِم َوَعْمٌرو َكَما تَػُقوُؿ:،  َكِبَتٌ 

أشار ابن األنباري إىل أقواؿ غَته  :البن األنباري في اْلعراب والتوجيو ةراء النحاة المخالفآ -ب
 من النحاة وأبطلها وضّعفها وحكم عليها بالفساد، وٯتكن عرضها كما يأيت:

وجهاف: إف شئت جعلتو  يف الصدّ "  القرآف فقاؿ:: ىو رأي الفراء  أورده يف معاينالقول األول -
 دّ وإف شئت جعلت الصّ  .عن سبيل اللَّو وكفر بو تريد: قل القتاؿ ِفيِو كبَت وصدّ ، مردودا على الكبَت

 2"كبَتا تريد: قل القتاؿ ِفيِو كبَت وكبَت الصد عن سبيل اللَّو والكفر بو.
ايب معتمدا على التقسيم والسرب، وذلك ْتصر األقساـ لقد أبطل ابن األنباري ىذا التوجيو اإلعر      

 معطوؼ على (صدّّ وكفر) "وقوؿ من قاؿ النحوية اليت تعلق ّٔا اٟتكم مث بياف وجو فسادىا فقاؿ:
، يؤدي إىل أف يكوف القتاؿ يف الشهر اٟتراـ كفر، أو ألنو قد جاء بعده، وإخراج أىلو منو (كبَت)

أف إخراج أىل ا١تسجد اٟتراـ منو أكرب عند ا من الكفر وىذا أكرب عند ا، وىذا يؤدي إىل 
فهو يبطل قوؿ الفراء بتقسيم إعرابو إىل ما يفيده من دالالت ومعاين، تتعلق باآلية من حيث  ٤3تاؿ."

العطف، ألف ا١تعطوؼ يأخذ حكم ا١تعطوؼ عليو من حيث اإلعراب وا١تعٌت، فبل أحد يقوؿ بوجود 
، فهو أكرب الكباتر وعلى تقدير الفراء وإعرابو يكوف إخراج ا١تسلمُت من إمث أكرب من الكفر با

 أكرب من الكفر با وىذا مل يقل بو أحد. -4وا١تقصود من مكة-ا١تسجد اٟتراـ 
ي، حىت أننا ٧تده ال يف ىذا القوؿ ٧تد ابن األنباري يتميز يف مذىبو ورأيو النحو  القول الثاني: -

من كبار ٨تاة البصرة الذين ، ٨توياً  اً َت ة تفسيتوافق مع أقواؿ بعض ا١تفسرين النحاة الذين فسروا اآلي
صّد، مبتدأ  ؿ:"وكذلك أيرا قوؿ من قا :جاؤوا من بعده، كأيب حياف ومن ٨تا ٨توه، يقوؿ أبو حياف

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، 

ا٠ترب الثاين مع ا٠ترب األوؿ يف فاشًتاؾ 5أي صد عن سبيل ا وعن ا١تسجد اٟتراـ" (سبيل ا)على 
ابن األنباري، ألف ا٠ترب جزء متّمم لفاتدة ا١تبتدأ، فإذا دّؿ  ا١تعٌت جعلهم يقولوف ْتذفو، وىو مامل يقبلو

                                                           
 . 6/389، الرازي، والتفسَت الكبَت، 2/386، أبو حياف، البحر اي : نظري - 1
 . 1/141، الفراء، معاين القرآف: نظري - 2
 .1/152ابن األنباري، ، البياف - 3
 فهو من باب إقبلؽ اٞتزء وإرادة الكل.، ا١تقصود با١تسجد اٟتراـ ىنا مكة - 4
 .1/152ابن األنباري، ، البياف - 5
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عليو األوؿ كاف يف معناه وابن األنباري يريد أف ٬تعل ٚتلة وصّد مستقلة بنفسها عن األوىل داللة 
 وإعرابا. 

وىذا اعتمادا على معٌت اآلية  1أبطل قوؿ من قاؿ إنو معطوؼ عن الشهر اٟتراـ ثالث:القول ال - 
ىل ٬توز فيو القتاؿ؟ ال عن ا١تسجد اٟتراـ  "ألف سؤا٢تم إ٪تا كاف عن الشهر اٟتراـ: وتفسَتىا فقاؿ:

الكفر با وإخراج الّصّد عن سبيل ا وعن ا١تسجد اٟتراـ و القتاؿ فيو كبَت اإلمث، لكن  فقيل ٢تم:
وىذا ا١تعٌت يؤيده التفسَت، كما 2أىل ا١تسجد اٟتراـ منو أكرب عند ا إٙتا من القتاؿ يف الشهر اٟتراـ."

 .3ورد يف سبب نزوؿ ىذه اآلية، وقد نزلت يف رجب يف السنة الثانية للهجرة
معطوفا على ا٢تاء يف بو  ﴾ َواْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ ﴿ الذين جعلوا قولو:  4ويّرعف قوؿ ٨تاة الكوفة

اعتمادا على القاعدة ا١تقررة عند ٚتهور البصريُت وىي عدـ جواز العطف على  ﴾وُكْفٌر ِبوِ ﴿من قولو:
الرمَت آّرور من غَت إعادة اٞتار، ؤّذا يصَت التقدير فيو وكفر بو وبا١تسجد اٟتراـ، وال يقاؿ كفرت 

على أنو معطوؼ على سبيل ا ال على ا٢تاء يف  صددت عن ا١تسجد، فدؿّ  با١تسجد، وإ٪تا يقاؿ:
 .(بو)

وا١تسجد ) فأنتم إذا جعلتم: "فإف قيل: وقد ذكر احتماؿ االعًتاض على ىذا التقدير بقولو:     
سبيل ) كاف يف صلة ا١تصدر وىو الّصّد، فيؤدي إىل الفصل بُت (سبيل ا) معطوؼ على (اٟتراـ
بو ألنو معطوؼ على ا١تصدر ا١توصوؿ، وال يعطف عليو إال  (فروك) بقولو: (ا١تسجد) وبُت (ا

فابن األنباري  5بتمامو قلنا: يقدر لو ما يتعلق بو لتقدـ ذكره والتقدير وصدوكم عن ا١تسجد اٟتراـ."
يؤيّد إعرابو ْتجة التأويل والتقدير حىت يزيل ا١تانع ا١تتوقع وىو الفصل بُت ا١تعطوؼ وا١تعطوؼ عليو 

 ألف العطف قاتم على التتابع يف اللفظ.وىو ٦تنوع، 
ٯتكن أف أبرز ا١تظاىر العقلية يف توجيو ابن  في توجيو ابن األنباري واختياره: المظاىر العقلية-ج

 األنباري ٢تذا ا١ترفوع فيما يلي:
                                                           

 1/175، أبػػو البقػػاء، التبيػػاف: نظػػر، يلوسػػي ونسػػبو للسػػجاونديوذكػػره األ، ومل ينسػػبو، ىػػذا القػػوؿ ذكػػره أبػػو البقػػاء يف إعرابػػو - 1
 .1/504، لوسياأل، وروح ا١تعاين

 .1/153ابن األنباري، ، البياف - 2
، والكامػل يف التػاريخ ابػن 4/303حوؿ سبب نزوؿ اآلية ومعرفة األحداث التارٮتية ا١تتعلقة ّٔػا ينظػر: جػامع البيػاف الطػربي،  - 3

 .1/575وتفسَت ابن كثَت،  .1/25، وتاريخ اإلسبلـ الذىيب، 2/11األثَت، 
ابػن األنبػاري أورده يف اإلنصػاؼ دلػيبل وحجػة مػن حججهػم علػى القػوؿ بػالعطف علػى  ىػذا القػوؿ لنحػاة الكوفػة ألفّ نسبت  - 4

 .2/385، ابن األنباري، اإلنصاؼ: نظر، ي، وقد أبطلو بالتقدير والتأويلالرمَت آّرور
 .1/153ابن األنباري، ، البياف - 5
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 أنو اعتمد أصوؿ البصريُت القاتمة على العقل ومنها عدـ جواز العطف على الرمَت آّرور. -
 د التأويل والتقدير، لتأكيد إعرابو.أنو اعتم -
أنو اعتمد على دليل التقسيم وىو من أبرز األدلة العقلية يف االحتجاج عنده ػ وىذا ظاىر جلي يف  -

 تقسيمو لؤلقواؿ وعرضها مث إبطا٢تا.
اعتمد على أسلوب اٞتدؿ وا١تناقشة وىو من أىم ا١تظاىر العقلية والكبلمية يف دراسة الظاىرة  -

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

لم أنو مل يعتمد على السماع يف إعراب ىذه اآلية وكل ما كاف ينقلو ٖتليل عن قريق العقل، مع الع -
أف يف ا١تسألة أبيات وشواىد نقلها ا١تعربوف وا١تفسروف لتوضيح ما ذىبوا إليو من توجيو إعرايب لآلية 

"ا١تسجد اٟتراـ" على ا٢تاء، فقد أورد أبو حياف شواىد  ومنها ما أجازه غَته من عطف قولو تعاىل:
َوَتَصرَُّؼ اْلَعَرِب يف  سََّماَع وََكثْػرََتوُ ى َىَذا الَفأَْنَت تَػرَ " عربية كثَتة ٕتيز العطف ّتميع أدواتو مث قاؿ:

ـْ ، َوتَاَرًة بَِبلْ ، َوتَارًَة بَِأوْ ، فَػَتاَرًة َعطََفْت بِاْلَواوِ ، َحْرِؼ اْلَعْطفِ  َصرُِّؼ َيُدؿُّ وَُكلُّ َىَذا التَّ  ، َوتَارًَة ِببَل َوتَاَرًة بَِأ
  1."َعَلى اٞتََْواز

ن ىذه الّشواىد وإ٪تا كاف ينظر إليها كما نظر إىل اآلية تأويبل وعليو فابن األنباري مل يغفل ع     
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 

لصحيح، وظهر  ي ىذا يف تفسَته للسؤاؿ عن القتاؿ يف األشهر اٟترـُ وليس عن ا١تسجد اٟتراـ، كما ا
 اترح أيرا يف منع معٌت إخراج أىل ا١تسجد اٟتراـ أف يكوف إٙتو أكرب من الكفر.

  النموذج الثاني:-2
اختلف ا١تعربوف للقرآف  2﴾ ْحَزابِ ُجْنٌد َما ُىَناِلَك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَ ﴿٧تده يف إعرابو لقولو تعاىل:     

وقبل أف أذكر اختيار ابن األنباري  3الكرًن وعلماء توجيو القراءات فيما يتعلق بإعراب اآلية وتوجيهها

                                                           
 .2/388، أبو حياف، البحر اي  - 1
 .11: آليةا، ص - 2
وإعػػراب القػػرآف ، 2/1098، العكػػربي ، أبػػو البقػػاءالتبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف: نظػػر االخػػتبلؼ يف إعػػراب اآليػػة وتوجيههػػا يفي - 3

السػمُت ، الػدر ا١تصػوف، 2/624، مكػي بػن أيب قالػب القيسػي، ومشػكل إعػراب القػرآف، 8/332، ٤تي الػدين الػدرويش، وبيانو
 .9/140، أبو حياف،  والبحر اي ، 9/360، اٟتليب
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يف اإلعراب جدير يب أف أذكر إعراب النحاة وا١تفسرين لآلية خاصة فيما يتعلق بػ"جند"، و"ما" 
 بُت كما يأيت:وٯتكن تفصيل كبلـ ا١تعر  "ىنالك" واإلشارة

  1 اْلعراب األول: -أ
 "ما"وجهاف: خرب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىم جند، وعلى ىذا التوجيو يكوف لػ جند: -

 من اإلعراب.٢تا ال ٤تل  ،زاتدةأهنا  األول:
ا صفٌة ل الثاني:  التحقَت. على سبيل التعظيم أو "ُجْندٌ " ػ:أهنَّ
ويستشهد ٢تذا ا١تعٌت بقوؿ امرئ  2ا١تترادين. ُتصفة ُتستعمل ٢تذين ا١تعنيلل إذا وردت "ما"فإفَّ  
 3القيس:

 َوَحِديٌث َما َعلى ِقَصرِهْ  *َوَحِديُث الرَّْكِب يَػْوـَ ُىناً                        
 ىنالك: وفيها ثبلثة أوجو إعرابية ىي: -
( نعٌت ل :األول-  .4ه مكي يف إعرابوواختار  "ُجْند" ػػػ:َأْف يكوَف خرب اٞتند و)ما( مزيدٌة و)َمْهُزـو
 أف يكوف صفة ٞتند. الثاني:-
 عليو فهو منصوب ّٔا.و  أف يكوف مفعوؿ مهزـو الثالث:-

 وعليو فمهزـو ٬توز فيها الوجهاف أيرا ٫تا: 
 .(مهزـو) وخربه الثاين (جند) أهنا خرب ثاف للمبتدأ ا١تقّدر، وكاف خربه األوؿ األول:
 مهزـو صفة ٞتند. الثاني:

 :5انياْلعراب الث -ب
 مبتدأ. جند:-
 ما: مزيدة ال ٤تل ٢تا من اإلعراب.-
 ىنالك: نعت.-

 مهزـو خرب للمبتدأ جند.
                                                           

 .9/140، أبو حياف، والبحر اي ، 9/360، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظر ىذا اإلعراب يفي - 1
٘تهيػػد : نظػػر، ي، والتنويػػعالتعظػػيم والتحقػػَت: إذا جػػاءت لبيػػاف الصػػفة تسػػتعمل ١تعػػاف ثبلثػػة وىػػي "م  ا"يػػذكر النحػػاة العػػرب أف  - 2

 .2/737، ر اٞتيشناظ، القواعد بشرح تسهيل الفواتد
: نظػر، يو٤تل الشاىد يف البيت أف ما زاتدة وجػيء ّٔػا لوصػف التعظػيم، 101ص، وىو يف ديوانو البيت ثابت المرئ القيس - 3

 .3/122، أبو حياف، التذييل والتكميل يف شرح التسهيل
 .2/624، مكي ابن أيب قالب القيسي، مشكل إعراب القرآف: نظري - 4
 . 2/1098، ره أبو البقاء يف التبيافذكىذا اإلعراب  - 5
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 ىنالك"" وا١تبلحظ أف سبب اختبلؼ النحاة وا١تفسرين يف توجيو اآلية متوقف على معٌت اإلشارة يف  
 2على أقواؿ أشهرىا:، إال أهنم اختلفوا يف ٖتديد ا١تشار إليو 1فهي من أٝتاء اإلشارة ا٠تاصة بالبعيد

اْلَمْعٌَت وعلى ىذا يكوف  وىو مكة، َمَع َرُسوِؿ اللَِّو الكفار  ِفيوِ  ضلِْلَمَكاِف الَِّذي تَػَفاوَ ىي إشارة -
 3.ىذا ذكره أبو حياف َُت ٔتَكََّة يَػْوـَ اْلَفْتحِ أَنػَُّهْم َيِصَتُوَف َمْهُزومِ 

 ، فهم سيهزموف يـو بدرأَْعَلَم اللَُّو بِِو َعَلى ِلَساِف َرُسولِوِ ، ًباوََكاَف َغيْ ، ِإىَل يَػْوـِ بَْدرٍ  ىنالك إشارة -
 4.وىذا القوؿ منسوب إىل ٣تاىد وقتادة

 اإلشارة إىل اهنزاـ ا١تشركُت يـو الفتح ٔتكة وىو قوؿ اإلماـ الرازي وقد اختاره يف تفسَته فقاؿ: -
م جند سيصَتوف منهزمُت يف ا١توضع وذلك ألف ا١تعٌت أهن، عندي ٛتلو على يـو فتح مكة ألصوبا"

فوجب أف يكوف ا١تراد أهنم سيصَتوف ، الذي ذكروا فيو ىذه الكلمات وذلك ا١توضع ىو مكة
 5."منهزمُت يف مكة وما ذاؾ إال يـو الفتح

وىذا  وا َذِلَك ُجْنٌد َمْهُزوـٌ َأْي َىُؤاَلِء اْلَقْوـُ ِإْف رَامُ ، ِإَشاَرٌة ِإىَل ااِلْرتَِقاِء يف اأْلَْسَبابِ " ُىناِلكَ " َوِقيَل: -
  6"وىذا قوي." القوؿ ذكره ابن عطية وقاؿ:

وىذا االختبلؼ يف اإلشارة نتج عليو تعدد يف إعرأّا، ألف معٌت كوهنا خربا ٮتتلف عن معٌت كوهنا  
.  نعتا أو صفة، وٮتتلف عن كوهنا معموؿ مهزـو

وخربه ، "جند"أف يكوف ا١تبتدأ ، يف ىذه اآلية اختار ابن األنباري اختيار ابن األنباري وإعرابو:-ج
وىنالك ، وما زاتدة جند مرفوع ألنو مبتدأ" فقاؿ: ،صفة ٞتند "ىنالك"و، زاتدة "ما"و، "مهزوم"

تقديره جند ، وقيل ىنالك متعلق ٔتهزـو، ومهزـو خرب ا١تبتدأوتقديره جند كاتن ىنالك،  صفة جند
 7مهزـو يف ذلك ا١تكاف واألوؿ أوجو."

                                                           
ومعجػم األدوات يف ، 441ص، ميػل بػديع يعقػوبإ، معجػم اإلعػراب واإلمػبلء: يف "ىنال ك" ػػػ:نظر معاين اإلشارة ا٠تاصة بػي - 1

 .  300ص، راجي األٝتر، القرآف الكرًن
 الز٥تشػػػري، والكشػػػاؼ، 9/140، فأبػػػو حيػػػا، والبحػػػر اػػػي ، 4/495، ابػػػن عطيػػػة، اػػػرر الػػػوجيز: نظػػػر ىػػػذه األقػػػواؿ يفي - 2
 . 21/158، الطربي، جامع البيافو  4/74
 .9/140، أبو حياف، البحر اي : نظري - 3
 .12/162، لوسياأل، وروح ا١تعاين، 9/140أبو حياف، ، اي  والبحر، 7/73، البغوي تفسَت: نظري -4
 .  26/370، الرازي، مفاتيح الغيب - 5
 .9/140، أبو حياف، والبحر اي ، 4/495ابن عطية،  ،الوجيز ارر: نظري -6
 .2/313ابن األنباري، ، البياف - 7
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 (ىنالك جند كاتن) ن األنباري وإعرابو ٤تكـو بالتقدير العقلي، وذلك واضح عندما قّدر:فاختيار اب
 فإذا قلنا ّٔذا التأويل وىذا اإلعراب احتمل التوجيو اإلعرايب أغلب ا١تعاين الواردة يف تفسَت اآلية.

د ٢تذا ا١تبتدأ وىو ٔتعناه ٯتثل مكة ومن كاف على دينها ١تا كاف الرسوؿ يدعوىم، والب (مبتدأ) فجند:
يـو الفتح  وإما، ألهنم سينهزموف يف كّل األحواؿ إما يـو بدر (مهزـو) من خرب يتّمم معناه فكاف:

 ٔتكة أو على أي تأويل يرمن زمن ا٢تزٯتة ومكاهنا.
، للمبتدأ جند أوىل األعاريب، ألف معٌت اآلية قاتم (مهزـو)فإعراب اسم اإلشارة صفة، وجعل ا٠ترب 

ىذا اٞتند وىم كفار مكة ومن ٖتالف معهم من األحزاب والقباتل، وكونو مبتدأ  على اإلخبار عن
 أوىل من كونو خربا، ألنو ٮترب عنو وال ٮترب بو.

وىو أف ىؤالء األحزاب سيهزموف ال  أخرب ا بو نبيو ٤تمد1وعليو فاآلية تريد تقرير معٌت     
، فإخباره با٢تزٯتة 2وف ١تا اٗتذوا األصناـ وعبدوىا٤تالة، إما يـو بدر، أو يـو فتح مكة، أو أهنم مهزم

 وتثبيت ١تن معو ألنّو وعدىم بالنصر، ووعد األحزاب با٢تزٯتة.  تسلية للرسوؿ
  النموذج الثالث:-3

َماِء َماًء َفَسَلَكُو يَ َنابِيَع فِ ﴿ يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل:      ي اأْلَْرِض أََلْم تَ َر َأنَّ اللََّو أَنْ َزَل ِمَن السَّ
 .3﴾ثُمَّ ُيْخِرُج ِبِو َزْرًعا ُمْخَتِلًفا أَْلَوانُُو ثُمَّ يَِهيُج فَ تَ َراُه ُمْصَفرِّا ثُمَّ َيْجَعُلُو ُحطَاًما

ـِ مُثَّ ٬َتَْعَلوُ  4:أَبُو ِبْشرٍ "٬تعُلو"، وقرأ  قرأ ٚتهور القراء بالرفع يف قراءات اآلية:-أ   ، بِالنَّْصِب يف البلَّ
، ونقل عنو أبو حياف ىذا 5والنحاة من ضّعف ىذه القراءة، فقد ضعفها ا٢تذ ي يف الكامل فمن القراء
 7وكذا األلوسي يف روح ا١تعاين. 6الترعيف

ضّعف قراءة النصب من سبق ذكره من  ة وإعرابها عند النحاة والمعربين:اآليقراءات توجيو  -ب
 ولكنهم ضعفوه  (مث أف ٬تعلو حطاما) أف، فيقدر ا١تفسرين والنحاة، ومل يروا ٢تا من التوجيو غَت إضمار

 وال ٮتفى 8إين وقتلي سليكا مث أعقلو :كما يف قولو (أف) وكأنو إضمار، وجو النصب" قاؿ األلوسي:
                                                           

 .2/203، ابن جزي، والتسهيل لعلـو التنزيل، 12/162، لوسي، األروح ا١تعاين: نظري - 1
 .4/495، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 2
 .21: اآلية، الزمر - 3
 .12/245، لوسي، األوروح ا١تعاين، 9/194، أبو حياف، والبحر اي ، 630ص، ٢تذ يا ،الكامل يف القراءات: نظري - 4
 .630ص، ا٢تذ ي، الكامل - 5
 .9/194، أبو حياف، البحر اي : نظري - 6
 .12/245، لوسي، األروح ا١تعاين: نظري - 7
 =          .ا مث أعقَلو * كالثور يررُب ١تا عافت البقرُ إيّن وقْتلي ُسَلْيك: إشارة إىل قوؿ الشاعر العريب وىو أنس بن مدركة - 8
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يف حالة  "أف" ووجو الّرعف يف القراءة مبٍت على اعتبار أهنم مل ٬تّوزوا إضمار 1"وجو ضعفو ىنا 
واىد العربية وردت يف الفعل ا١تنصوب بػػػػ: أف مرمرة ا١تعطوؼ العطف على الفعل، ألف األدلة والش

 :       3بأغلب أدوات العطف قاؿ ابن مالك2على االسم
 .تنصبو أف ثابتا أو منحذؼ *وإف على اسم خالص فعل عطف                      

قَػْولُُو " لتأويل فقاؿ:وقد أجاز أبو البقاء العكربي ىذه القراءة ومل يرعفها ووجد ٢تا وجها يف ا     
َواْلَمْعطُوُؼ  (َأفْ ) َمَعوُ  َوَوْجُهُو َأْف ُيْرَمرَ ، َوقُرَِئ َشاذِّا بِالنَّْصبِ  اٞتُْْمُهوُر َعَلى الرَّْفِع.: تَػَعاىَل: )مُثَّ ٬َتَْعُلُو(

َو٬َتُوُز َأْف َيُكوَف ، ىَل ِإنْػزَالِِو مُثَّ َجَعَلوُ َأْو إِ ، اللَّوِ َأملَْ تَػَر ِإنْػزَاَؿ  تَػْقِديرُُه: يف َأوَِّؿ اآْليَةِ  (َأفَّ اللََّو أَنْػَزؿَ )َعَلْيوِ 
 4".:تَػَرى َجْعَلُو ُحطَاًما َمْنُصوبًا بِتَػْقِديرِ 

فالعكربي يف إعرابو ٢تذه اآلية مل يرّعفها ومل ٭تكم عليها ٔتخالفة القياس، وإ٪تا أشار إىل أهنّا من      
وّجو 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، وقّدر لو 
 وجًها يف حالة النصب، فهذا يعٍت أف النصب وجو من وجوه إعراب اآلية.

ضعَّف ابن األنباري قراءة الّنصب، وجعل ات اآلية: لقراءابن األنباري وتوجيهو اختيار -ج
، ألنو ٥تالف للقياس فقاؿ: "٬تعلو بالرفع، وقرئ بالنصب  توجيهها على النصب وجًها غَت مرضي 

وىي قراءة ضعيفة، ومنهم من قاؿ نصبو تبعا ١تا قبلو، ففتح البلـ ألف العُت قبلو مفتوحة وليس بقوي 
  5ار على القياس."وليس يف توجيهها قوؿ مرضّي، ج

على القياس، ألف  اً ف قراءة النصب اعتمادوضعّ  ،أالحظ يف توجيو ابن األنباري أنو اختار الرفع     
البقاء، واعتربه  ووال يقتري النصب، ومل يقبل توجيو النصب الذي قاؿ بو أب ،الرفع يالقياس يقتر

 العقل والقياس. غَت مرضّي، وا١تقصود غَت مقبوؿ من الناحية العقلية، اليت يؤيدىا
 

                                                                                                                                                                                     

  و٬تػػوز حينئػػذ إظهارىػػا وإضػػمارىا ،فمػػن الشػػواىد العربيػػة علػػى أف الفعػػل ا١ترػػارع إذا عطػػف علػػى اسػػم خػػالص انتصػػب بػػأفهػػو =
 4/49، ابػن مالػػك، وشػرح التسػػهيل، 4/1883، لعيػػٍت، اح الشػػواىد الكػربىوشػر ، 286ص، شػرح ا١تكػػودي علػى األلفيػػة: نظػري
 .3/289إميل بديع يعقوب، ، وا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية، 489ص، شرح ابن الناظم على األلفيةو 
 .21/146، لوسي، األروح ا١تعاين - 1
 .286ص، شرح ا١تكودي على األلفية: نظري - 2
 .58ص، ألفية ابن مالك: نظري - 3
 .2/1110، أبو البقاء العكربي، التبياف: نظري - 4
 .2/323ابن األنباري، ، البياف - 5
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  النموذج الرابع:-4
ْثِم َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُىْم ﴿ يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل:      َوالَِّذيَن َيْجَتِنُبوَن َكَبائَِر اْْلِ

نَ هُ  يَ ْغِفُرونَ  َناُىْم يُ ْنِفُقوَن  َوالَِّذيَن اْسَتَجابُوا ِلَربِّْهْم َوَأقَاُموا الصَّاَلَة َوَأْمُرُىْم ُشوَرى بَ ي ْ ا َرزَق ْ ْم َوِممَّ
 .1﴾َوالَِّذيَن ِإَذا َأَصابَ ُهُم اْلبَ ْغُي ُىْم يَ ْنَتِصُرونَ 

يف ىذين اآليتُت وقع خبلؼ بُت النحاة وا١تفسرين يف توجيو  إعراب اآلية وتوجيهها عند النحاة:-أ
عاريب الواردة يف اآلية تتمثل ت أىم األفكان "ُىْم يَ ْنَتِصُرونَ " وٚتلة: "ُىْم يَ ْغِفُرونَ " وإعراب ٚتلة:
 2فيما اآليت:

 ْلعراب األول:ا -
 ىم: مبتدأ.

 واقعة جواب إذا. (ىم يغفروف) واٞتملة يغفروف: خربه.
بأف اٞتملة لو كانت جوابا القًتف بالفاء  4واْعتػَرض عليو بعض النحاة 3وىذا اإلعراب ذكره أبو البقاء

 شرقية. (إذا)ألّف 
 ني:اْلعراب الثا-
 .للفاعل يف غربواتوكيد  :ىم

 جواب إذا الشرقية. يغفروف:
وىذا اإلعراب ذكره ابن األنباري، يف البياف، كوجو من أوجو الرفع للرمَت، وذكره أبو حياف يف 

 البحر اي  والسمُت اٟتليب يف الدر ا١تصوف.
 اْلعراب الثالث:-
 وتقديره: يغفروف ىم يغفروف.(يغفروف)يفسره ا١تذكور بعده وىو مرفوع بفعل مقدر ىم:

 يغفروف: جواب إذا.

                                                           
 . 38، 37: اآليتاف، الشورى - 1
 أبػػػػو البقػػػػاء العكػػػػربي، والتبيػػػػاف يف إعػػػػراب القػػػػرآف، 9/562، السػػػػمُت اٟتلػػػػيب، الػػػػدر ا١تصػػػػوف: نظػػػػر أوجػػػػو إعػػػػراب اآليػػػػة يفي - 2
 لوسػػػػيألا، وروح ا١تعػػػػاين، 4/228، الز٥تشػػػػري، والكشػػػػاؼ، 9/42، ٤تػػػػي الػػػػدين الػػػدرويش، وبيانػػػػو وإعػػػراب القػػػػرآف، 2/1135
13/46 

 .2/1135أبو البقاء العكربي، ، التبياف يف إعراب القرآف: نظري - 3
  البحػر اػي : نظػر، يين و٤تي الػدين الػدرويش يف إعرابػواأللوسي يف روح ا١تعا، و أبو حياف يف تفسَته: عليووا اعًتضمن الذين  - 4
 .9/43، وإعراب القرآف وبيانو، 13/46، وروح ا١تعاين، 343/ 9
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اإلعراب الثالث، وىو الذي اختاره ابن األنباري  1أجاز سيبويو دليلو:اختيار ابن األنباري وت -ب
 فيها وجهاف: (ىم)" وفّرلو فقاؿ:

 ويغفروف جواب إذا. (غربوا) يف (١تا) أف يكوف تأكيدا أحدىما: 
، ويغفروف خرب ا١تبتدأ ىم (ىم)غفروف، فحذؼ الفاء وا١تبتدأ أف يكوف التقدير، فهم ي الثاني: 

مرفوع  (ىم)والقياس أف يكوف ﴾ ُىْم يَ ْنَتِصُرونَ  ﴿وحذؼ الفاء يف جواب الشرط وكذلك قولو تعاىل:
ىذا قياس قوؿ سيبويو، ألنو قاؿ:  ينتصروف ىم ينتصروف: ، وتقديره:(ينتصروف) بفعل مقدر دؿ عليو

 2."(يررب)د يررب، يرتفع زيد بتقدير فعل دؿ عليو إف يأتٍت زي إذا قلت:
 فاختيار ابن األنباري للمرفوع يف اآلية الكرٯتة مبٍت على القياس والتأويل، حيث أجاز أف يكوف     
خربًا، إال أنّو حذؼ الفاء يف جواب الشرط، ىذا الذي قالو أبو البقاء إال أف  (يغفروف)مبتدأ و (ىم)

 ء ٤تذوفة، وىو من مظاىر اإلعراب العقلي وقد ٘تثل يف اٟتذؼ واإلضمار.ابن األنباري جعل الفا
من خبلؿ كبلـ ابن األنباري واختياره  :التحليل الداللي والنحوي الختيار ابن األنباري -ج

للمرفوع أجده ٯتيل إىل اختيار رأي سيبويو يف اإلعراب، ألف القياس يقتري بياف عامل الرفع يف 
 ."ينتصروف ىم ينتصروف"و ،"يغفروف ىم يغفروف" :تقديره اً ر مقدّ  فعبلً  ، فيكوف(ىم) الرمَت
خاصة وأف  ،إّف ىذا التوجيو العقلي لآلية عند إعرأّا، مبٍت على التأويل والتقدير، يدعمو ا١تعٌت     

قُت، فذكرت أف من شيمهم وأخبلقهم العفو عند الغرب، والغرب ح صفات ا١تتّ اآلية الكرٯتة توضّ 
اب النفس وتَوترىا وعدـ استقرارىا، فمن غرب وغفر حاؿ غربو فهو حالة نفسية توحي باضطر 

إنما الشديد الذي يملك نفسو ، ليس الشديد بالصرعة:" قاؿ رسوؿ ا ولذلك ،قوي شديد
"عند الغضب

بو اقمئناف النفس وىدوتها ، وقد شّبو القرآف الكرًن الغرب بالرجل الذي يتكلم، وش3
ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلَغَضبُ وَ ﴿ الساكت قاؿ تعاىل: بالرجل مث إف الغرب مذمـو ١تا لو من ، 4﴾ َلمَّ

                                                           
قػاؿ ، الػذي أورده سػيبويو، ومثلػوا لػو بقيػاس نظػَته يف كػبلـ العػرب، اختيار سيبويو دلت عليو عبارات ا١تفسرين وا١تعػربُت لآليػة - 1

ُعػػُد َجػػَواُز َذلِػػَك َعلَػػى َمػػْذَىِب ِسػػيبَػَوْيوِ : أبػػو حيػػاف َفزِيػػٌد ، ْنطَلِػػْق َزيْػػٌد يَػْنطَلِػػقُ ِإْف يػَ : ٨َتْػػوُ ، ِإْذ َجػػاَء َذلِػػَك يف أََداِة الشَّػػْرِط اْٞتَازَِمػػةِ ، "َواَل يَػبػْ
ػػػرُُه اْٞتَػػػَوابُ  ، السػػػمُت اٟتلػػػيب الػػػدر ا١تصػػػوف: نظػػػريو ، 9/343، َأْي يَػْنطَلِػػػُق َزيْػػػٌد". البحػػػر اػػػي ، ِعْنػػػَدُه فَاِعػػػٌل ِبِفْعػػػٍل ٤َتْػػػُذوٍؼ يُػَفسّْ

 .2/350، ابن األنباري، والبياف، 9/562
 .2/350ابن األنباري، ، البياف - 2
ومسػػػلم بػػػاب مػػػن ٯتلػػػك نفسػػػو عنػػػد ، 8/28، بػػػاب اٟتػػػذر مػػػن الغرػػػب، رواه البخػػػاري يف صػػػحيحو عػػػن أيب ىريػػػرة اٟتػػػديث - 3

 .4/2014، باب فرل من ٯتلك نفسو عند الغرب وبأي شيء يذىب الغرب الغرب
فغليػاف الػنفس  ،الغرػب لشػدتو بالشػخص ا١تػتكلم، ويف اآلية استعارة مكنية شبو فيهػا القػرآف الكػرًن، 154، اآلية: األعراؼ - 4

 =مث حػذؼ ا١تشػػبو بػػو وأتػػى، وىػدوء الػػنفس واقمئناهنػػا مظهػػره السػكوت وعػػدـ الكػػبلـ، وغرػبها يعػػرب عنػػو بػالكبلـ والصػػراخ و٨تػػوه
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نتاتج قبيحة تظهر نتيجة ىيجاف النفس البشرية وعدـ التحكم فيها، وا١تغفرة ٔتعٌت العفو وضب  
إليو، وىذا  ي تسبب يف الغرب، بعد أي فعل داعٍ النفس، والسيطرة على سلطاهنا بعدـ معاقبة الذ

 ا١تغفرة حاؿ الغرب عزيزة ا١تثاؿ فإف" قاؿ األلوسي: ،واقمئناهنا البشرية النفس لوّ سلوؾ يف غاية ع
 1."ويف اآلية إٯتاء إىل أهنم يغفروف قبل االستغفار

يوحي بأ٫تية ىذا السلوؾ  "ىم" إّف َجْعَل الفعل ا١ترارع قبل الرمَت الداؿ عليهم وا١تتمثل يف:    
داّؿ على  "يغفروف ىم يغفروف" :تكراره على سبيل التقدير الناتج عن ا١تؤمنُت الصادقُت، كما أفّ 

لبشرية اليت ال اقو للنفس لى الرغم من صعوبة ٖتقُّ توكيده وحصولو من ىؤالء ا١تؤمنُت كلّما غربوا، ع
إ٪تّا تعفو عادة عند  ،وليس من السهل أف تَػْعُفَو يف وقت الغرب ،غالبا عن ٟتظة غرب تنفكّ 

 وغيرها.  وسكوهنا وذىاب حزهنا ،ىدوء النفس
وال تظهر إال بعد  ،نأخذىا من خبلؿ التأويل والتقدير يف إعراب ابن األنباري وىذه كلها معافٍ      

 ا١تناسبة للتوجيو عنده. الدالالتواالستعانة بآراء ا١تفسرين يف حصر  ،التعمق يف ا١تعٌت
 النموذج الخامس:-5

نْ ﴿ ٧تده يف إعرابو لقولو تعاىل:       َنا اْْلِ َساَن ِبَواِلَدْيِو ِإْحَسانًا َحَمَلْتُو أُمُُّو ُكْرًىا َوَوَضَعْتُو ُكْرًىا َوَوصَّي ْ
وٯتكن أف أدرس ىذا النموذج من خبلؿ اختيار ابن األنباري  2﴾َشْهًرا َوَحْمُلُو َوِفَصالُُو َثاَلثُونَ 

 وتدليلو وفق اآليت:
"ثبلثوف"  ية أف يكوف قولو تعاىل:ٮتتار ابن األنباري يف ىذه اآل :اختيار ابن األنباري وإعرابو-أ

، واألصل فيها أف تكوف منصوبًة على الظرفية قاؿ "حملو"لكونو خربا للمبتدأ الذي ىو  اً مرفوع
وىذا على 3"وىو األصلُ ، على الظرِؼ الواقِع موقَع ا٠ترِب جاز (ثبلثُت) ولو َنَصب" :السمُت اٟتليب

                                                                                                                                                                                     

الطػػراز : نظػػر، يوت عبػػارة عػػن زواؿ الغرػػب وارتفاعػػو"فالسػػك: بإحػػدى لوازمػػو الدالػػة عليػػو وىػػي السػػكوت قػػاؿ العلػػوي يف الطػػراز=
"وىو أف الغرب كاف متمكنا من موسى حىت كاف كأنو يصرفو : وقاؿ ابن ا١تنَت، 126ص، قاتق اإلعجازألسرار الببلغة وعلـو ح

 حاشػػية ابػػن ا١تنػػَت علػػى الكشػػاؼ: نظػػري، حػػىت كأنػػو ىػػو الػػذي أمػػره بػػو" وكػػل مػػا وقػػع منػػو حينئػػذ فعػػن الغرػػب صػػادر، يف أوامػػره
2/163. 
 .25/110، الطاىر ابن عاشور، نويرالتحرير والت: نظريو ، 13/46، لوسي، األروح ا١تعاين - 1
 .15: اآلية، األحقاؼ - 2
 .9/669، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف - 3
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ؼ منع النصب وتعُت الرفع إذ أف أصل شرط عدـ التقدير، أما إذا ٛتلنا اآلية على حذؼ مرا
 1العبارة قولو ومدة ٛتلو ثبلثوف شهرا.

سواًء كاف اٟتدث ، جاز فيو الرفُع والنصُب مطلقاً ، 2وإذا أخرب بالظرؼ عن اٟتدث وا١تعٌت
 3.مذىُب البصريُتعلى ىذا و ، مستوعباً للظرِؼ أـ ال

ألف الظرؼ ال يكوف إال  ;كاف ىو األصل  األنباري يف ىذه اآلية وجو النصب، وإفمنع ابن لقد      
  فلو قاؿ: "ثبلثُت" فنصبو على الظرفية ،منصوبا، وىذا حىت ال يتغَت ا١تعٌت ا١تقصود من اآلية

أي يف  ;ف شهرا، وذلك كما تقوؿ اعتكفت ثبلثُت شهراو الوصية واقعة يف زمن مقداره ثبلثألصبحت 
قاؿ ابن  ،قصود بياف مدة اٟتمل والرضاعةإذ ا١ت ،ىذه ا١تدة، وىذا ا١تعٌت غَت مقصود من اآلية

را ٤تذوفا، ، خرب للمبتدأ الذي ىو ٛتلو، وإ٪تا رفع ألف يف الكبلـ مقدّ (ثبلثوف شهرا)" األنباري:
وتقديره، وقدر ٛتلو وفصالو ثبلثوف شهرا، وىذا حد الكبلـ، ألنو أخرب بظرؼ عن ظرؼ، وحق ا٠ترب 

التقدير، لكاف يكوف منصوبا على الظرؼ، ألف ظروؼ أف يكوف ىو ا١تبتدأ يف ا١تعٌت، ولوال ىذا 
 ا١تعٌت، ألنو يصَت الوصية يف الزماف تكوف أخبارا عن األحداث، ولو نصب ثبلثُت، على الظرؼ لتغَتَّ 

ثبلثُت شهرا، كما تقوؿ سرت ثبلثُت شهرا، أي يف ىذه ا١تدة، ويف ىذا ما يدؿ على أف أقل اٟتمل 
غَت ىذا ا١توضع، أف مدة الرضاع حولُت كاملُت، على ما قاؿ  ستة أشهر، ألنو تعاىل قد بُّت يف

وبُّت ىنا أف  4﴾َواْلَواِلَداُت يُ ْرِضْعَن َأْواَلَدُىنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْيِن ِلَمْن َأرَاَد َأْن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ ﴿ تعاىل:
 5ٟتمل ستة أشهر."مدة الرضاع واٟتمل ثبلثوف شهرا، فإذا أسق  حولُت من ثبلثُت شهرا بقي مدة ا

تتمثل ا١تظاىر العقلية يف توجيو ابن األنباري ٢تذه  مظاىر العقلية في إعرابو وتوجيهو:تحليل ال-ب
اآلية ىو أنو استعاف بالتقدير واٟتساب العقلي على مقترى ا١تعٌت اإلعرايب، فاآلية قررت معٌت مفاده 

                                                           
 9/440، أبػو حيػاف، والبحػر اػي ، 28/15، لػرازي، االتفسػَت الكبػَت: نظػري، ىذا مػا قػرره ٚتهػور ا١تفسػرين وعلمػاء العربيػة - 1

 أبػػػػو حيػػػػاف، شػػػػرح كتػػػػاب التسػػػػهيل والتػػػػذييل والتكميػػػػل، 4/302، ريالز٥تشػػػػ، والكشػػػػاؼ، 5/97، ابػػػػن عطيػػػػة، واػػػػرر الػػػػوجيز
 .3/1400، أبو حياف، وارتشاؼ الررب، 7/289
وإذا وقػع يف كبلمهػم وجػب تقػدير ْتملػو يف ، اإلخبار بظرؼ الزماف عن اٞتثة فمحل خبلؼ بػُت النحػاة فمنعػو البصػريوف اأمّ  - 2

قلػوع ا٢تػبلؿ. وذىػػب بعػض النحػاة إىل جػػوازه دوف  و الليلػة رؤيػة ا٢تػػبلؿ أوفأصػل، ة ا٢تػػبلؿلػكقػو٢تم اللي،  ا١تعػٌت علػى تقػدير مرػػاؼ
شػرح األمشػوين علػى : نظػر، يواشًتط بعرهم الفاتدة فحيث ما وقعت جاز اإلخبار، مراؼ ومنهم ابن مالك من البصريُتتقدير 
 . 1/140، عباس حسن، والنحو الوايف، 1/191، األلفية

 .2/322، ٟتليبالسمُت ا، الدر ا١تصوف: نظري - 3
 .233: اآلية، البقرة - 4
 .2/370بن األنباري، ، البياف - 5
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ل وٚتع النصوص القرآنية، فإذا كانت أقّل مدة اٟتمل ستة أشهر، وىذا عن قريق االستنتاج بالعق
ن شهرا، وأضيف إليها مدة اٟتمل يف أقلها وىي ستة أشهر كانت يأربعة وعشر  :الرضاعة حولُت أي

وفهم ىذا ا١تعٌت عن قريق ا١تفهـو ا١تستنتج عقبل 1ؤّذا قاؿ ٚتهور ا١تفسرين والفقهاء ،ثبلثوف شهرا
 2لة اإلشارة.من ا١تنطوؽ، وىو ما يسمى عند علماء األصوؿ بدال

أفاد معٌت ا٠ترب عن مدة اٟتمل والفصاؿ، اليت قدر ٢تا عن قريق التأويل (ثبلثوف)وعليو فرفع      
"مدة ٛتلو وفصالو" فلو كاف الظرؼ منصوبا ٠ترج عن ىذا ا١تعٌت وىو  العقلي ٤تذوفا من النص تقديره

 ي  ىذا ا١تعٌت ومن باب التدليل  ما أكده ابن األنباري، كما أّف  الروايات التفسَتية لآلية  أكدت
 أذكر منها اآليت:

إهنا  فقاؿ:، رفع إىل عثماف امرأة ولدت لستة أشهر قاؿ:، عن أيب عبيديف تفسَته  3روى الطربي-
إذا  ولدت لستة أشهر! فقاؿ ابن عباس: -أو ٨تو ىذا-ال أراىا إال قد جاءت بشر، رفعت إ ي امرأة

فإذا أ٘تت ، )َوَٛتُْلُو َوِفَصالُُو َثبلثُوَف َشْهرًا وتبل ابن عباس: قاؿ:، أ٘تت الرضاع كاف اٟتمل لستة أشهر
 .الرضاع كاف اٟتمل لستة أشهر. فخلى عثماف سبيلها

 تزوج رجل منا امرأة من جهينة بن عبد ا اٞتهٍت قاؿ:وروى ابن كثَت يف تفسَته "عن بعجة  -
فلما قامت لتلبس ، فبعث إليها، فذكر ذلك لو فانطلق زوجها إىل عثماف، فولدت لو لتماـ ستة أشهر

فيقري ا ، ا ما التبس يب أحد من خلق ا غَته ق  ما يبكيك؟! فو فقالت:، ثيأّا بكت أختها
ولدت  ما تصنع؟ قاؿ: فقاؿ لو:، فبلغ ذلك عليا فأتاه، يت ّٔا عثماف أمر برٚتهافلما أُ ، يف ما شاء

أما ٝتعت ا  بلى. قاؿ: فقاؿ لو علي  أما تقرأ القرآف؟ قاؿ: وىل يكوف ذلك؟، ٘تاما لستة أشهر
فلم ٧تده بقى ، ﴾ يرضعن أوالدىن حولُت كاملُت﴿ وقاؿ: ﴾وٛتلو وفصالو ثبلثوف شهرا ﴿  يقوؿ:

فقاؿ  قاؿ:، با١ترأة فوجدوىا قد فرغ منها عليَّ ، وا ما فطنت ٢تذا فقاؿ عثماف: قاؿ:، إال ستة أشهر
ابٍت إين وا  فلما رآه أبوه قاؿ: وال البيرة بالبيرة بأشبو منو بأبيو.، الغراب بالغراب بعجة: فوا ما
 4."ال أشك فيو

                                                           
وأحكػػػػاـ ، 16/193، 5/262، 3/163، لقػػػػرقيب، اواٞتػػػامع ألحكػػػػاـ القػػػػرآف، 28/15، الػػػػرازي، التفسػػػػَت الكبػػػػَت: نظػػػري - 1

 .1/576، القرآف ابن العريب
 1/97، الدبوسي، وتقوًن األدلة يف أصوؿ الفقو، 4/1735، ملةعبد الكرًن الن، ا١تهذب يف علم أصوؿ الفقو ا١تقارف: نظري - 2

 .2/151، مصطفى الزحيلي، والوجيز يف أصوؿ الفقو اإلسبلمي
 .5/34، الطربي، جامع البياف: نظري - 3
 .7/280، تفسَت ابن كثَت: نظري - 4
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فهذه الروايات التفسَتية وغَتىا، تؤكد ما استنتجو ابن األنباري يف إعرابو، فالتوجيو العقلي ٢تذه      
نصوص القرآنية يف موضوع اٟتمل اآلية يف حقيقتو بدأ منذ زمن الصحابة رضي ا عنهم ّتمع ال
 والرضاعة، مث أكده بعد ذلك ابن األنباري بإعرابو لآلية وتوجيهو ٢تا.

 : النموذج السادس-6
ُهْم َوُقْل َساَلٌم ﴿لقولو تعاىل: يتمثل يف إعرابو       ، سأدرس ىذا النموذج وفق اآليت:1﴾فَاْصَفْح َعن ْ

 توجيو اآلية القرآنية من حيث ا١تقصود من السبلـ اختلف ا١تفسروف يف دالالت اآلية ومعانيها:-أ
 2الوارد يف اآلية على أقواؿ أشهرىا:

 3وىذا نقلو ابن عطية.، عليكم على جهة ا١توادعة وا١تبلينة " أي سبلـوقل سبلـ"  -
 .الطربي ووقال 4."َوُقْل ٢تم َسبلـ عليكم -
 5 .ابن كثَت وقال ".ـ السي ٕتاؤّم ٔتثل ما ٮتاقبونك بو من الكبل": ـ أيبلقل س - 

 .الز٥تشري وقال 6."تسلم منكم ومتاركة أي َوُقْل ٢تم َسبلـٌ " -
ُقْل َما َتْسَلُم  َوَحَكى اْلَماَوْرِديُّ: َأْورِْد َعَلْيِهْم َمْعُروفًا. ُمَقاِتٌل: :َقاؿَ فػَ " كبار ا١تفسرين:عن  7ا٠تبلؼقل ونُ 

رًا بََداًل ِمْن َشرِّْىمْ ، ُقْل َسبَلـٌ وَ  السُّدّْيُّ:وقاؿ  ِبِو ِمْن َشرِّْىْم.  ."َأْي َخيػْ
ىذه أشهر األقواؿ الواردة يف تفسَت معٌت السبلـ، حيث نبلحظ تعدد يف ا١تعاين والدالالت ا١تتعلقة 

 بالسبلـ، وقد صحب تعدد التفاسَت تعدد يف اإلعراب والتوجيو. 
ا١تعاين ا١تختلفة يف تفسَت السبلـ الوارد  نظرا لتعدد ىذه :أراء النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها-ب

 8رفع سبلـ برمَت عليكم :الفراء" فقاؿ سبلـٌ " :يف اآلية الكرٯتة اختلف ا١تعربوف يف عامل الرفع لقولو
 قل سبلـ عليكم. وىذا التوجيو اإلعرايب يتناسب مع ما فّسره الطربي عندما فّسر الّسبلـ بقولو:

                                                           
 .89: اآلية، الزخرؼ - 1
أو ، تػػوإمػػا لكػػوف معناىػػا يشػػًتؾ مػػع مػػا ذكر : ذكرىػػا لسػػببُتأأخػػرى مل  يف كتػػب التفسػػَت أقػػواالإّف فػػ وإالّ ، ىػػذه أشػػهر األقػػواؿ - 2

مفاتيح : نظر، يا١تتاركة معتمدة على قوؿ سيبويو ال أف أغلب التفاسَت نصت على معٌتإ، بعيدة عن ا١تقصود من اآلية لكوهنا أقواال
 . 7/396، السيوقي، والدر ا١تنثور، 27/650، الرازي، الغيب

 .5/67، ابن عطية، لوجيزارر ا: نظري - 3
 .21/656، الطربي، جامع البياف: نظري - 4
 .7/244، تفسَت ابن كثَت - 5
 . 4/268، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري -6
 .4/86، وابن اٞتوزي يف تفسَته زاد ا١تسَت، 9/393، نقلها أبو حياف  يف البحر اي  ىذه األقواؿ - 7
 .3/38، الفراء، معاين القرآف: نظري - 8
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ـ النصب لكونو مصدرًا جاء بدال من فعلو ومعناه التسليم ويذكر ابن عاشور أف األصل يف سبل
 .1بًتؾ آّادلة ورفع للداللة على الثبات

الرفع لكونو خربا ١تبتدأ ٤تذوؼ  (سبلـ) اختار ابن األنباري يف: اختيار ابن األنباري وتحليلو:-ج 
منكم وليس من  أي مسا١تة "سبلـ، مرفوع ألنو خرب مبتدأ ٤تذوؼ، وتقديره، أمري سبلـ. فقاؿ:

وزعم الفراء أنو مبتدأ وأف التقدير فيو سبلـ عليكم  2السبلـ ٔتعٌت التحية، فهذا منسوخ بآية السيف.
 .3وا بو"ؤ وا بالسبلـ، وإ٪تا بأالّ يبدؤ وىذا ال يستقيم، ألنو مل يرد بو األمر بأف يبد

ذه اآلية كونو اعتمد التقدير ويترح  ي األثر العقلي يف التوجيو اإلعرايب عند ابن األنباري ٢ت     
فجعل عامل الرفع مبتدأ ٤تذوفا وقّدره 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 اذوؼ 

العقلي ألف السبلـ ٔتعٌت التحية معناه السلم وا١تصاٟتة ا١تقّدر، وىذا ا١تعٌت قّدره بناء على االستنتاج 
وإيذاف باٟتوار مع ا١تشركُت، وىذا ا١تعٌت منفي بآية السيف، وبُت عدـ استقامتو مع األمر باإلعراض 

 الذي يقتري عدـ إلقاء السبلـ.
١تسا١تة ٔتعٌت كما أف قراءيت ألقواؿ ا١تفسرين وجدهتا تدعم ىذا ا١تعٌت فكّلها ترّكز على معٌت ا      

االبتعاد حىت يسلم النيب من كيدىم وشرىم، وعليو فقد استطاع ابن األنباري ّٔذا التوجيو اإلعرايب 
، وسار عليو أكثر 4عن قريق تأويل ا١تبتدأ وتقديره أف يصل إىل ا١تعٌت الذي قاؿ بو أكثر ا١تفسرين

 والتقدير يف العربية أمري سبلـ ومتاركة. َسبلـٌ أي مسا١تة" ا١تعربُت فقد وافقو النحاس يف إعرابو فقاؿ:
وقد ذكر مثل ىذا ، وىذا خبلؼ ما قاؿ ا١تتقدموف زعم الفراء أّف التقدير سبلـ عليكم مث حذؼ.

قد هنى أف يبدأ اليهود   وأيرا فإّف رسوؿ ا، نزؿ ٔتكة من قبل أف يؤمروا بالسبلـ وقاؿ:، سيبويو

                                                           
 .25/273، الطاىر بن عاشور، التحرير والتنوير: نظري - 1
" فَػػِإَذا اْنَسػػَلَخ اأْلَْشػػُهُر اْٟتُػػُرـُ فَػػاقْػتُػُلوا اْلُمْشػػرِِكَُت َحْيػػُث َوَجػػْدُ٘تُوُىْم : آيػػة السػػيف علػػى أشػػهر أقػػواؿ العلمػػاء تتمثػػل يف قولػػو تعػػاىل - 2

[ 5: بػةَمْرَصٍد فَِإْف تَػابُوا َوأَقَػاُموا الصَّػبَلَة َوآتَػػُوا الزََّكػاَة َفَخلُّػوا َسػِبيَلُهْم ِإفَّ اللَّػَو َغُفػوٌر َرِحػيٌم " التو  َوُخُذوُىْم َواْحُصُروُىْم َواقْػُعُدوا ٢َتُْم ُكلَّ 
هنا نسخت  إ: وتبطل كل عهد وصلح وصفح وتسامح مع ا١تشركُت وفيها قاؿ الرحاؾ بن مزاحم، فهذه اآلية تأمر بقتاؿ ا١تشركُت

تفسَت ابن  : نظريلسيف وكبلـ ا١تفسرين يف ٖتديدىا كل عهد وكل مدة. حوؿ آية ا،  وبُت أحد من ا١تشركُت لنيبكل عهد بُت ا
 .11/94، 10/150، ٤تمد رشيد رضا، وتفسَت ا١تنار، 4/112، كثَت

 .2/356ابن األنباري، ، البياف - 3
 ، وقػدره ابػن عطيػة أمػري سػبلـحيػاف ا١تبتػدأ األمػر سػبلـألف ىذا التقدير وىػذا اإلعػراب ذكػر عنػد أغلػب ا١تفسػرين فقػّدر أبػو  - 4

 9/393، أبػػو حيػػاف، البحػػر اػػي : نظػػر، يا٠تفػػاجي يف حاشػػيتو علػػى البيرػػاوي وىػػو نفػػس التقػػدير الػػذي قػػاؿ بػػو شػػهاب الػػدين
 .7/454، اب الدين ا٠تفاجيشه، وِعَنايُة الَقاِضى وِكَفايُة الرَّاِضى َعَلى تْفسَِت الَبيَراوي، 5/67، ابن عطية، وارر الوجيز
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أنو  1"َوِإذا خاقَبَػُهُم اْٞتاِىُلوَف قاُلوا َسبلماً " فصّح أف معٌتوحظر على ا١تسلمُت ، والنصارى بالسبلـ
فقد اتفق ابن األنباري مع النحاس يف  2."وإ٪تا ىو من ا١تتاركة والتسليم، ليس من التسليم يف شيء
ورفعها على أساس كوهنا خربا ١تبتدأ ٤تذوؼ، كما اشًتؾ معو يف  (سبلـ)التأويل والتقدير، وإعراب 

الفراء و٥تالفتو يف ٖتديد عامل الرفع، وىذا كلو مبٍت على ا١تعٌت، ما وافقو الدارسوف ادثوف  الرّد على
 .4ؤّجت عبد الواحد صاحل 3ومنهم ٤تي الدين الدرويش

والذي أراه أف ابن األنباري يف ىذه اآلية اعتمد على التأويل واالستنتاج العقلي، فأما التأويل فقد      
راب من حيث تقدير اذوؼ، وأما االستنتاج العقلي فقد استعاف بو يف ٖتديد استعاف بو يف اإلع

ا١تعٌت من حيث أف الّسبلـ معناه ا١تتاركة، كما أنو استخدـ اٞتدؿ يف عرض اإلعراب، فرّد على ٨توي  
ر ا كبَت وىو الفراء وأبطل إعرابو وقاؿ بعدـ استقامة معناه من الناحية العقلية، ألنّو ال يعقل أف يأم

نبيو بالقتاؿ وا١تعارضة عن ا١تشركُت مث يأمره بإلقاء التحية والسبلـ، فإف اٞتمع بُت النقيرُت ٦تا ال 
 يُقبل عقبل.

  :السابعالنموذج -7
َأْربَ َعَة  َوالَِّذيَن يُ تَ َوف َّْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا يَ تَ َربَّْصَن بِأَنْ ُفِسِهنَّ ﴿ :قولو تعاىلل ويتمثل يف إعراب     

اآلية خبلؼ بُت النحاة وا١تفسرين يف توجيو معٌت ا١ترفوع وٖتديد كل من  يف ىذه 5﴾َأْشُهٍر َوَعْشًرا
ا١تبتدأ وا٠ترب فعند عودتنا إىل مصادر اإلعراب القرآين، وكذا مصادر التفسَت اللغوي وكتب معاين 

كن تفصيل القوؿ يف إعراب اآلية القرآف تواجهنا أعاريب متعددة ومعاين ٥تتلفة، لآلية وعليو ٯت
 وتوجيهها وفق اآليت: 

قبل أف أبُّت اختيار ابن األنباري يف إعراب اآلية  النحاة في إعراب اآلية وتوجيهها: مذاىب-أ
اريبهم   رأّا، حيث توزعت أعومظهر دليل العقل يف توجيهها، البّد من ذكر مذاىب النحاة يف إع

  6يأيت:كما 

                                                           
 .63: اآلية، الفرقاف - 1
 .4/124، ، النحاسإعراب القرآف - 2
 .9/114، ٤تي الدين الدرويش، نظر إعراب القرآف وبيانوي - 3
 .10/489، ّٔجت عبد الواحد صاحل، اإلعراب ا١تفصل لكبلـ ا ا١ترتل - 4
 .234: اآلية، البقرة - 5
 1/313، ابػػن عطيػػة، واػػرر الػػوجيز، 2/514، حيػػاف أبػػو، والبحػػر اػػي ، 2/476، مُت اٟتلػػيبالسػػ، الػػدر ا١تصػػوفنظػػر: ي - 6

= 1/150، الفػراء، القػرآف ومعػاين.1/317، النحػاس، وإعػراب القػرآف، 1/186، أبػو البقػاء العكػربي، والتبياف يف إعراب القرآف
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  :اْلعراب األول-  
مثل ىذا يف و الذين يتوفوف منكم،  فيما يتلى عليكم حكمو  تقديره:، مبتدأ خربه ٤تذوؼ :الذين -

ارَِقةُ ﴿القرآف الكرًن أشباه ونظاتر كثَتة منها قولو تعاىل: اِرُق َوالسَّ وعلى ىذا التوجيو  1﴾ َوالسَّ
مبتدأ، وا١ترفوع الثاين ا١تتمثل يف اإلعرايب يكوف ا١ترفوع األوؿ ملفوظ ا١تتمثل يف االسم ا١توصوؿ باعتباره 

من اإلعراب، وىذا  ال ٤تل ٢تا تفسَتية، (يًتبصن) ا٠ترب ٤تذوؼ غَت مذكور، وتكوف اٞتملة الفعلية
 3ونسبو لو غَت واحد من ا١تفسرين وا١تعربُت. 2اإلعراب اختاره سيبويو ونص عليو يف كتابو

 ية لفظ األمر، كالذي يف قولو تعاىل:وقد اشًتط النحاة ٢تذا اإلعراب أف يكوف يف اآل     
ارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَ ُهَما﴿ اِرُق َوالسَّ ُهَما ِماَئَة ا﴿وقولو: ﴾َوالسَّ لزَّانَِيُة َوالزَّاِني فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمن ْ

اب وال وجود للفظ األمر يف اآلية وإ٪تا وجد معناه، ولذلك استبعد ابن عطية ىذا اإلعر  4﴾ َجْلَدةٍ 
وال أعرؼ ىذا الذي ، وفيما يتلى عليكم الذين يتوفوف حكى ا١تهدوي عن سيبويو أف ا١تعٌت:"  فقاؿ:

ارَِقُة فَاْقطَُعوا " مثل قولو: حكاه ألف ذلك إ٪تا يتجو إذا كاف يف الكبلـ لفظ أمر بعد. اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
ىذا التقدير إىل تقدير آخر يستغٌت عنو إذا  وىذه اآلية فيها معٌت األمر ال لفظو فيحتاج مع "أَْيِديَ ُهما

 5".حرر لفظ األمر
 اْلعراب الثاني:-

 مبتدأ ال خرب لو، ألف ا١تعٌت الذي يفيده ا٠ترب ويتممو حصل وفهم من خبلؿ اآلية (الذين)أف 
مات عنها ْن مَ  إذ ا١تعٌت:، فجاء ا٠ترُب عن ا١تقصود، ذا ا١تبتدأَأْخرب عن الزوجات ا١تتصِل ذِْكُرُىنَّ ّٔ فقد

عن األوِؿ اإلخبار وذُِكر اسٌم مراٌؼ إليو فيو معٌت اإِلخباِر تُرِؾ ، إذا ذُِكر اسمٌ وألف ، زوُجها تربَّصت
وقد عرّب الفراء عن ىذا  6أفَّ أخت زيد منطلقة ا١تعٌت:، إفَّ زيداً وأختو منطلقةٌ " وُأْخرب عن الثاين ٨تو:

                                                                                                                                                                                     

بػن اوا١ترفوعات يف كتاب البياف ، 1/351، الدرويش الدين ي٤ت، وبيانو وإعراب القرآف، 1/314، الزجاج، وإعرابو ومعاين القرآف
 .59ص، عبد الكرًن بشَت حجاج، األنباري

 . 38: اآلية، ا١تاتدة - 1
 .1/143، سيبويو، الكتاب: نظري - 2
 مكػػػي ابػػػن أيب قالػػػب القيسػػػي، ومشػػػكل إعػػػراب القػػػرآف، 1/186، أبػػػو البقػػػاء العكػػػربي، التبيػػػاف يف إعػػػراب القػػػرآف: نظػػػري - 3
 ابػن عطيػة، واػرر الػوجيز، 2/515، حياف أبو، والبحر اي ، 1/351، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 1/131
1/314. 
 .38: اآلية، النور - 4
 .2/515أبو حياف، ، البحر اي ، و 1/314، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 5
 .2/477، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف ، 2/515، حياف أبو، ىذا ا١تثاؿ يف البحر اي : نظري - 6
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ٝتاء عن الَِّذيَن؟ فذلك جاتز إذا ذكرت أٝتاء مُثَّ ذكرت أ وكاف ينبغي أف يكوف ا٠ترب" التوجيو بقولو:
 -مرافة إليها فيها معٌت ا٠ترب أف تًتؾ األوؿ ويكوف ا٠ترب عن ا١تراؼ إليو. فهذا من ذلك ألف ا١تعٌت

َها زوجها تربصت. فًتؾ األوؿ ببل خرب، وقصد الثاين ألف ِفيِو  -وا أعلم إ٪تا أريد بو: ومن مات َعنػْ
 3وقد استدلوا على مذىبهم بقوؿ الشاعر: :2الكساتيو  وىذا مذىب الفراء 1"ا٠ترب وا١تعٌت

َلًة  لَعلَّْي إفْ   على ابن أيب ِذبَّاَف َأْف يتندَّما *َماَلْت يبَ الريُح َميػْ
 .مُثَّ قاؿ: أف يتندما ألف ا١تعٌت: لعل ابن َأيب ذباف أف يتندـ إف مالت يب الريح يَّ فقاؿ: لعل

من تويف زوجها فعليها  4وىذا التوجيو اإلعرايب مبٍت على معٌت اآلية، فلما كاف ا١تقصود أف يبُت حكم
عتد أربعة أشهر وعشرا، وقد فهم ىذا بقولو يًتبصن فبل حاجة لئلخبار عن األزواج ا١تتوفُت ا١تعرب أف ت

 5فقد اتصل ذكرىم بالزوجات، وىذا الرأي ٥تالف لرأي ٚتهور النحاة "الذين" عليو باسم ا١توصوؿ
 ألهنم ٣تمعوف على وجود ا٠ترب، وإف اختلفوا يف تقديره.

 اْلعراب الثالث:   -
 وقعت"فقد خرب، وىو تاـ ال ٭تتاج إىل تأويل ٤تذوؼ يصحح معناه،  :(يًتبصن)مبتدأ، و (الذين)

فَػَلْو َصرََّح ِبَذِلَك َفِقيَل: يَػتَػَربَّْصَن ، َعَلى اأْلَْزَواِج الَِّذيَن يُػتَػَوفػَّْوفَ  أي، َعاِتدٌ فكانت ، النُّوَف يف: يَػتَػَربَّْصنَ 
 .6"َوُىَو قَػْوُؿ الزَّجَّاجِ ، َفَكَذِلَك َما ُىَو ٔتَْعَناهُ ، وََكاَف ِإْخَبارًا َصِحيًحا، ؼٍ ملَْ ٭َتَْتْج ِإىَل َحذْ ، أَْزَواَجُهمْ 

 اْلعراب الرابع:-
مع وجود ٤تذوؼ يصحح معٌت ا٠ترب وقد اختلفوا يف ٤تل اذوؼ أىو ، خربه يًتبصن، الذين مبتدأ

يَػتَػَربَّْصَن  والتقدير:، أنو من ا٠ترب 7خفشفذىب األ، وعليو اختلفوا يف تقديره، من ا١تبتدأ أـ من ا٠ترب

                                                           
 .1/150، الفراء، معاين القرآف - 1
 .1/186، أبو البقاء، والتبياف، 2/477، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف، 1/150، لفراء، امعاين القرآف: نظري - 2
ميػػل بػػديع إ، م ا١تفصػػل يف شػػواىد العربيػػةوا١تعجػػ، 4/112، ابػػن سػػيده، ا١تخصػػص: نظػػريالبيػػت لثابػػت بػػن كعػػب العتكػػي،  - 3

 . 165ص، ابن فارس، والصاحيب يف فقو العربية، 7/65، يعقوب
 .3/174، القرقيب، واٞتامع ألحكاـ القرآف، 2/514، أبو حياف، البحر اي : نظري - 4
إذ ٧تػػد أغلػب النحػػاة يقولػػوف بوجػػود ، آليػػةراء النحويػػة ا١تتعلقػة بػػإعراب ارأي اٞتمهػور ثابػػت باالسػػتقراء التػاـ والتتبػػع ٞتميػػع اآل - 5

، ومل ىػذا التوجيػو، وأنكػر السػمُت اٟتلػيب، 2/514: البحػر اػي ، نظػر، يبػو حيػاف بػأف الػرأي ٥تػالف للجمهػوروقد صػرح أ ا٠ترب.
 .1/315، الزجاج، ومعاين القرآف وإعرابو، 1/186، والتبياف، 2/477، الدر ا١تصوف: نظر، ييقبلو

 .1/315، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو، 2/515اي ، أبو حياف، البحر : نظري - 6
 .1/189، األخفش، معاين القرآف - 7
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فَػَلما حذؼ ، وقد ٭تذؼ بعض الكبلـ ألف األصل ينبغي أف يًتبصن، بَػْعَد َمْوهِتِمْ  َأْو:، بَػْعَدُىمْ 
 ، واستدؿ على رأيو بقوؿ الشاعر:"يَػْنبغي" وقع "يَػتَػَربَّْصَن" موقعو

َْأيتّْ يَػْوماً إذا قرى
ُو أْف ال ٬َتُوَر َويَػْقِصدُ َقِريَّتَ  *على اَٟتَكِم ا١ت

1 
  2:عليو أف ال ٬تور كأنو قاؿ بعد قولو: )٬تور( وأنو مل يعطفو على الشاىد فيو يف رفع )يقصُد(

مبتدأ، وخربه  (الذين) أف اذوؼ مبتدأ من ٚتلة وقعت بعد ا١تبتدأ األوؿ فكاف إىل 3وذىب ا١تربد
َفُحِذَؼ خرب، (يًتبصن)ن فحذؼ ا١تبتدأ، وجاءٚتلة اٝتية من مبتدأ وخرب، تقديره أزواجهم يًتبص

 اْلُمْبَتَدأُ ِلَداَلَلِة اْلَكبَلـِ َعَلْيِو.
األعاريب ا١تذكورة يف توجيو ا١ترفوع الوارد يف اآلية وا١تتمثل يف ا١تبتدأ وا٠ترب، وقد آثرت فهذه أىم      

بن األنباري يف البياف وأوضح أف أذكرىا بأدلتها النقلية وا١تسموعة عن العرب، ألذكر بعدىا إعراب ا
 مظاىر الدليل العقلي يف التوجيو واإلعراب. 

يتجلى لنا معرفة اختيار ابن  اختياره:وتحليل المظاىر العقلية في  لآلية ابن األنباري توجيو-ب
اىر ظمث ٖتليل ا١ت، وكيف أثر العقل يف إعرابو من خبلؿ عرض إعرابو، األنباري للمرفوع الوارد يف اآلية

 كما يأيت:  ، ويظهر لنا ذلك من خبلؿ عرضو وٖتليلولعقلية يف اختيارها
نباري يف البياف األعاريب السابقة، واعتمد يف مناقشتها على الدليل العقلي ابن األ كرذ : اْلعراب -

حيث أنو أبعد بعض األعاريب، لعدـ قبو٢تا من حيث ا١تنطق العقلي، والقياس النحوي ومن ىذه 
ال خرب لو، وقبل بعرها معتمدا على العقل، ويظهر ىذا اإلعراب من  األعاريب كوف الذين مبتدأ

 مبتدأ ويف ا٠ترب أربعة أوجو:(الذين)" خبلؿ قولو:
 أف يكوف خربا مقدرا وتقديره، فيما يتلى عليكم الذين يتوفوف منكم، كقولو تعاىل: األول: -
 قة." أي فيما يتلى عليكم السارؽ والسار َوالسَّارُِؽ َوالسَّارَِقةُ "

على تقدير، يًتبصن بعدىم بأنفسهن، فحذؼ  (يًتبصن بأنفسهن) أف يكوف خربه الثاني: -
للعلم بو، ألف اٞتملة إذا وقعت خربا للمبتدأ فبل بد أف يعود منها عاتد إليو، و٨تو ىذا قولو  (بعدىم)

                                                           
ىػػو لػػو أو أليب اللحػػاـ : وقػػاؿ ابػػن يعػػيش، 3/56، سػػيبويو، الكتػػاب: نظػػري، البيػػت نسػػبو سػػيبويو لعبػػد الػػرٛتن بػػن أـ اٟتكػػم - 1

وعليػػػو ، 8/555، البغػػػدادي، ا٠تزانػػػة: نظػػػريب منقػػػوؿ عػػػن سػػػيبويو،  خزانػػػة األدوىػػػو يف، 4/261، شػػػرح ا١تفصػػػل: نظػػػري التغلػػػيب
  .2/253، ميل بديع يعقوبإ: ا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية، نظريفالبيت ٥تتلف يف نسبتو 

 .2/173، السَتايف، وشرح أبيات سيبويو، 4/261، ابن يعيش، شرح ا١تفصل: نظر توجيو الشاىد يفي - 2
 .1/187، البقاء العكربي أبو، والتبياف، 2/515، حياف أبو ،البحر اي : نظري - 3
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ذلك الصرب منو ١تن عـز األمور أي إف  1﴾َوَلَمْن َصبَ َر َوَغَفَر ِإنَّ َذِلَك َلِمْن َعْزِم اأْلُُمور﴿ تعاىل:
 للعلم بو. (منو)فحذؼ 

 دأ، وحذؼ ا١تبتدأ كثَت يف كبلمهمأف يكوف التقدير، فأزواجهم يًتبصن فحذؼ ا١تبت الثالث: -
 .(الذين)ويًتبصن خربه، واٞتملة من ا١تبتدأ وا٠ترب يف موضع رفع ألنو خرب 

وأزواج الذين يتوفوف منكم يًتبصن  على أف يكوف التقدير،(يًتبصن)أف يكوف ا٠ترب الرابع: -
، خربا عن األزواج البلتي (يًتبصن)مبتدأ، و(الذين)فحذؼ ا١تراؼ وأقيم ا١تراؼ إليو مقامو، فصار

 وفق ما يأيت: ٯتكن مناقشتها وٖتليلهاو  ،األعاريب ا١تعتمدة عندهه ىي فهذ.2مقاَمُهّن" (الذين) قاـ
 :التحليل -

لتوجيو النحوي لآلية القرآنية، اتفق مع بعض النحاة يف وجوه إعراب إّف ابن األنباري يف ىذا ا     
  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 

ـ القياس والعلة يف الوجو الثاين استخداما واضحا، حيث بُت أف حذؼ ا١تبتدأ العرب، كما استخد
جاتز لعلة وىي العلم باذوؼ، مث بُّت نظَته يف القرآف الكرًن ليوضح صحة قياسو وأنو مبٍت على 

يبلحظ أّف ابن و  أصل مسموع، وأف حكم الفرع مثل حكم األصل خاصة ١تا قّدر نفس التقدير،
قدـ وجها عن آخر يف اإلعراب ا١تذكور، وىذا ألّف التوجيهات النحوية اليت أوردىا قاتمة  األنباري مل ي

  كّلها على التوجيو العقلي والتقدير النحوي، فكل الوجوه مبنّية على التأويل واٟتذؼ والتعليل
يقة ٔتعٌت واختيار ابن األنباري لؤلوجو اإلعرابية السابقة وإف كاف مبنيا على العقل، فهو على صلة وث

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:

متوىف عنها زوجها غَت حامل فظاىر النص أهنا تعتد مدة مقدارىا أربعة أشهر  لحالة األولى:ا-
 وعشرا.

ا١ترأة اليت مات عنها زوجها وىي يف اٟتمل، وجبت يف حقها عدة، ولكن ما ىو  انية:الحالة الث-
مقدار العدة؟ فعلى حسب اآلية أربعَة أشهٍر وعشرًا وعلى حسب اٞتمع بُت النصوص الواردة يف 

ِئي يَِئْسَن ِمَن ﴿ العدة ٯتكن أف يكوف زمن العدة مرتب  بوضع اٟتمل، وىذا لقولو تعاىل: َوالالَّ

                                                           
 .43: اآلية، الشورى - 1
 .161، 1/160ابن األنباري، ، البياف - 2
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ِئي َلْم َيِحْضَن َوُأواَلُت اأْلَْحَمالِ الْ  تُ ُهنَّ َثاَلثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ  َمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتَ ْبُتْم َفِعدَّ
 .1﴾ َأَجُلُهنَّ َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهنَّ 

يف مدة عدة من تويف عنها زوجها وىي حامل  2ونظرا لنص ىذه اآلية فقد اختلف الفقهاء
عة أشهر وعشركما ورد يف آية البقرة؟ أـ تعتد بوضع اٟتمل؟ أـ ٬تمع بُت النصُت فتعتد أتعتد بأرب

 بأبعد األجلُت؟
، فلو وضعت ٛتلها بعد ا١توت وقبل الدفن 3لقد ذىب ٚتهور الفقهاء إىل أهنا تعتد بوضع اٟتمل     

جلُت، وعلى وعلي بن أيب قالب أف البد ٢تا من أف تعتد بأبعد األ ،مل تعتد، وذىب ابن عباس
مقترى مذىب علي وابن عباس رضي ا عنهما أنو ال وجود لعدة ١تن كانت حامبًل أقل من أربعة 

 :4ة ا١تتوىف عنها زوجها ا١تقصد من عدهتا أمرافعدّ  وىذا ألفّ  ،أشهر وعشرا
 وىو براءة الرحم وألجل التأّكد من عدـ اٟتمل، وىذا حىت ال ٗتتل  األنساب.: األمر األول

فحظر ا علي ا١ترأة ، أىلو األحياء اقر٠تورعاية وىو الوفاء للزوج وصيانة ٟترمتو،  الثاني:األمر 
بالتزوج حرصًا على نفوسهم من التأمل  وازونُت آّروحُتا١تتوىف عنها زوجها أف تبادر ٔتفاجأة أىلو 

 وىذا ال يتحقق إال ٔتدة كبَتة، لعل أقلها أربعة أشهر وعشرا.، بآالـ الغَتة
وىذا ا١تعٌت الذي اختاره ابن عباس، وعلي بن أيب قالب من فقهاء الصحابة مبٍت على العقل 

فإف ا١ترأة ، وابن عباس رضي ا عنهما، منو يترح أف الظاىر ا١تعقوؿ يؤيد رأي عليو " قاؿ اٞتزيري:
ة األربعة إذا وضعت ٛتلها يف األسبوع األوؿ مثبًل من وفاة زوجها وتزوجت بغَته مل يكن لررب مد

وىي احًتاـ عبلقة الزوجية وتعظيمها ، أشهر وعشر للمتوىف عنها زوجها فاتدة مع أف فاتدتو ظاىرة
 5."واٟترص على قلوب أىل الزوج ا١تتوىف من التصدع، بُت الناس

وعند مبلحظيت إلعراب ابن األنباري أثناء توجيهو لآلية وجدتو قد رّكز على أوجو ا٠ترب ا١تفيد      
١تعٌت وىو ا١تدة الزمنية اليت ٭تددىا الفعل يًتبصن، وما تعلق بو من معٌت ا١تكوث والًتيث وٖتّمل ٢تذا ا

                                                           
 .4: اآلية، الطبلؽ - 1
اٞتامع ألحكػاـ ، 1/279، ابن العريب، أحكاـ القرآف: نظر، يوجيو اآلية من حيث معناىا الفقهيحوؿ خبلؼ الفقهاء يف ت - 2

 ابػن رشػد، وهنايػة ا١تقتصػد وبداية آّتهػد، 1/364، الصابوين، ورواتع البياف يف تفسَت آيات األحكاـ، 3/175، القرقيب ،القرآف
3/115. 
 .4/464، عبد الرٛتاف اٞتزيري، الفقو على ا١تذاىب األربعة: نظري - 3
، الفقػو اإلسػبلمي وأدلتػو: نظػر، يمػن العػّدةم عن اٟتكمة وا١تقصد الشرعي ده علماء الفقو اإلسبلمي ضمن حديثهىذا ما أكّ  - 4

 .4/464، عبد الرٛتاف اٞتزيري، والفقو على ا١تذاىب األربعة، 9/7168، وىبة الزحيلي
 .4/465، عبد الرٛتاف اٞتزيري، الفقو على ا١تذاىب األربعة - 5
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بتقدير بعدىن، أو وجو حذؼ ا٠ترب ا١تقدر (يًتبصن)ا١تدة اددة يف كتاب ا أو زيادة عنها كإعراب 
فهم منو الًتبص ٔتدة يتلى عليكم حكم، وعلى ىذا األساس ٯتكنٍت أف أقوؿ إف إعراب ابن األنباري ي

أربعة أشهر وعشرا كحد أدىن ١تدة العدة ألف أربعة أشهر ظرؼ زماف  متعلق بالفعل يًتبصن، وعشرا 
ويتمم معناه، وٮترج من  (الذين يتوفوف) خربا فهو يفيد حكم ا١تبتدأ (يًتبصن)معطوفا عليو، فإذا وقع 

 وجود ١تعٌت العدة إف وضعت اٟتمل بعد مقترى إعرابو ما قاؿ بو ٚتهور الفقهاء، ألف يف مذىبهم ال
واالنتظار مدة زمنية معتربة، وىذا قد يتحقق  1الوفاة مباشرة، فالًتبص معناه يف اللغة البقاء وا١تكث

 وقد ال يتحقق إف قلنا إفَّ زمن العدة مقّيد بوضع اٟتمل.
يف توجيهها وددت  وقبل أف أختم حديثي عن اختيار ابن األنباري للمرفوعات، ومظاىر العقل     

 أف أسجل ما استنتجتو أثناء دراسيت للمرفوعات يف كتاب البياف وىي كما يأيت:
وّجو ابن األنباري قرايا ا١ترفوعات يف كتاب البياف، اعتماد على الدليل العقلي والقياس النحوي  -

 وقد اترح  ي ىذا من خبلؿ النماذج اإلعرابية اليت درستها.
ن األنباري للمرفوعات أراء واختيارات شخصية ْتتو فقد وافقو يف أغلب مل تكن اختيارات اب -

 األحياف بعض النحاة أشار إليهم تارة، وذكرىم صراحة تارة أخرى.
بعد الوقوؼ على اختياراتو النحوية للمرفوعات تبُت  ي أف ابن األنباري استفاد من علم التفسَت  -

 البياف. وعلم الفقو يف توجيو اآليات ٨تويا يف كتاب
وىو مدعـو يف  ،اعتمد على العقل من حيث التوجيوتؤكد النماذج ا١تدروسة أف إعرابو كما 

إعرابو يشَت إىل  تَ نفس الوقت بآراء ا١تفسرين والفقهاء، فإذا كانت اآلية تقرر حكما فقهيا وجدْ 
راء أيهمل   يذكر عادة يف مصادر األحكاـ الفقهية للقرآف الكرًن، كما أنو ملمذىب فقهي معُّت 
 فقد ٕتد اإلعراب مبنياً على رأي تفسَتي يف كثَت من األحياف. ،ا١تفسرين للقرآف الكرًن

 وعلى ىذا كاف كتاب البياف مصدرا من مصادر التفسَت العقلي يف إعراب القرآف وشرح معانيو.
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 تمظاىر الدليل العقلي في اختياره وإعرابو للمجرورا المبحث الثالث:
اوؿ يف ىذا ا١تبحث اختيار ابن األنباري للمجرورات يف إعرابو، مبّينا أثر العقل يف ىذا سأتن      

االختيار، وموّضحا التعليل النحوي والتفسَتي للقراءات اليت اختارىا باٞتر أو فّرل قراءة اٞتر على 
لحديث عن آّرورات بتعريفها غَتىا من القراءات ذات الوجوه اإلعرابية ا١تتعددة، وقد رأيت أف أقدـ ل

مربزا أثر العقل يف التوجيو النماذج اإلعرابية ا١تختارة من كتاب البياف،  بتحليلوأقسامها، مث أقـو 
 اإلعرايب.

 المجرورات مفهومها ومظاىرىا  في العربية:  -أوال
 1:تعريف المجرورات-1

أو ، أو آّرور تبعا ١تا قبلو، الواقع بعد حرؼ اٞترأو ، اؼ إليوروآّرور ىو االسم ا١ت، ٚتع ٣ترور     
 أو التوىم وا١تقصود بو ىنا ما كاف ٣ترورا لفظا أو ٤تبل. بآّاورة

  :العربية في األسماء رالجوعوامل  مظاىر -2
األخرى  يعد اٞتر من أبرز ا٠تصاتص اإلعرابية لؤلٝتاء اليت تتميز ّٔا عن غَتىا من أنواع الكلم     

  2فعاؿ، قاؿ ابن مالك:وىي األ
 ومسند لبلسم ٘تييز حصل* ػػلاو  ءالّنداو  باٞتّر والتنوين                             

فقد جعل أوؿ عبلمات االسم اٞتر، وبدأ بو للداللة على أ٫تيتو يف معرفة األٝتاء العربية، وعبلمة      
را صوتيا يف الكلمة للداللة على معٌت اٞتر اٞتر األساسية يف اللغة العربية ىي الكسرة اليت تكوف مظه

 وتظهر بسبب العوامل النحوية اآلتية:
تدخل حروؼ اٞتر على األٝتاء وتكوف عامبل لفظيا يف جرىا، وحروؼ  دخول حرف الجر: -أ

  من، إىل، عن، على، حىت، خبل، حاشا، عدا، يف، منذ، مذ، رب، البلـ، كي، الواو3اٞتر ىي:
 ولعل، ومىت. التاء، والكاؼ الباء

                                                           
ومعجػػم ، 45، 44، 43ص، ٤تمػػد ٝتػػَت ٧تيػػب اللبػػدي، معجػػم ا١تصػػطلحات النحويػػة والصػػرفية: نظػػر تعريػػف آّػػرورات يفي - 1

 .170ص، ميل بديع يعقوبإ، اإلعراب واإلمبلء
 .9ص، ابن مالك، األلفية: نظري - 2
 "حػىت": مثػل، وإ٪تػا ١تعػٌت آخػر، قػد تػأيت غػَت جػارةو  مػا بعػدىا رَ ِسػكُ   ىذه اٟتروؼ إذا دخلت على األٝتاء وأفػادت معػٌت اٞتػرّ  - 3

يف ، ويعمػل النصػب، وعليو فبعض ىذه اٟتروؼ يعمل اٞتػر، وحاشا تأيت حرؼ شبيو بالزاتد جارة، فقد تأيت عاقفة وناصبة وجارة
 183، 170ص، ع يعقػػوبميػػل بػػديإ، معجػػم اإلعػػراب واإلمػػبلء: نظػػريروؼ الػػيت تفيػػد اٞتػػر ومعانيهػػا اٟتػػحػػوؿ ، تراكيػػب أخػػرى

 .  2/434، عباس حسن، والنحو الوايف، 2/59، شرح األمشوين على األلفية: حروؼ اٞتر، و 185
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: وذلك إذا أضيف االسم ١تا قبلو فيكوف مرافا إليو وحكمو اٞتر، وذلك كقولك: اْلضافة -ب
 باُب ا١تدرسِة، كتاب التلميِذ، وحج بيِت اِ، و٨تو ذلك من االسم ا١تراؼ ١تا قبلو.

 ٚتع التكسَتوعليو فالكسرة عبلمة للجر يف االسم ا١تفرد، وٚتع ا١تؤنث السامل، وا١تلحق بو، و      
وقد ٬تر االسم بالفتحة الناتبة عن الكسرة، وذلك يف االسم ا١تمنوع من الصرؼ وفيو قاؿ ابن 

 1مالك:
 .ما مل يرف أو يك بعد أؿ ردؼ* وجر بالفتحة ما ال ينصرؼ                      

رور بالفتحة فأباريق معطوؼ على أكواب وىو ٣ت 2﴾ بَِأْكَواٍب َوأَبَارِيقَ ﴿ ومثالو قولو تعاىل:
 .3نيابة عن الكسرة، ألنو ٦تنوع من الصرؼ لكونو على وزف مفاعيل وىي إحدى صيغ منتهى اٞتموع

قًا ِلَما بَ ْيَن ﴿ كما ٬تر االسم بالياء يف ا١تثٌت، كقولو تعاىل: نَ زََّل َعَلْيَك اْلِكَتاَب بِاْلَحقّْ ُمَصدّْ
 5،  ويف ٚتع ا١تذكر السامل، كقوؿ الفرزدؽ:يديو مراؼ إليو ٣ترور بالياء ألنو مثٌت 4﴾َيَدْيوِ 

 ِمْثُل ا٠َتبلِتِف من بَػْعِد النَِّبيُّْت  * ما َسدَّ َحيّّ َوال َمْيٌت َمَسد٫َُّتا
العا١تُت، ، 6﴾ الحمد هلل رب العالمين﴿ :٣ترور بالياء ألنو ٚتع مذكر سامل وا١تلحق بو مثل :النَِّبيُّْت

ا ﴿ ّتمع ا١تذكر السامل، ويف األٝتاء الستة، كقوؿ ا تعاىل: مراؼ إليو ٣ترور بالياء، ألنو ملحق فَ َلمَّ
أبيهم ٣ترور بالياء ألنو من األٝتاء الستة، سلمت على أبيك فأبيك ٣ترور  7﴾ رََجُعوا ِإَلى أَبِيِهمْ 
 ، ألنو من األٝتاء الستة. وعبلمة جره الياء

                                                           
 .12ص، ابن مالك، األلفية: نظري - 1
 .18: اآلية، الواقعة - 2
كلُّ ٚتع كاف   وىو، كمساجد ومصابيح،  ومنها صيغة مفاعل ومفاعيل، صيغة منتهى اٞتموع إحدى العلل ا١تانعة من الصرؼ - 3

ِإلَْيِهػا  وتنتهػيومعػٌت منتهػى اٞتمػوع أف تقػف اٞتمػوع ِعْنػد ىػذه الصػيغة ، أو ثبلثُة أحرؼ وسػُطها سػاكنٌ ، بعد ألف تكسَته حرفاف
وقػد  ،ويدخل مع صيغة مفاعل ومفاعيل صيغ أخرى ينطبق عليها وصػف ىػذه الصػيغة، َفبَل ٬تمع اللفظ مرّة ُأْخَرى ،َفبَل تتجاوزىا
، النحػو الػػوايفو  ،52، ابػن ىشػاـ، وشػرح قطػر النػػدى، 3/327، شػرح ابػػن عقيػل: نظػر، يةهم إىل تسػعة عشػػرة صػيغأوصػلها بعرػ
 .4/208عباس حسن، 

 .3: اآلية، آؿ عمراف - 4
، ص ابػػن ىشػػاـ، وتلخػػيص الفواتػد يص الشػواىدلػػوٗت، 8/60، خزانػػة األدب للبغػدادي: وقػد نسػػب إليػو يف ،البيػت للفػػرزدؽ - 5

 ميػػػل بػػػديع يعقػػػوبإ، وا١تعجػػػم ا١تفصػػػل يف شػػػواىد العربيػػػة، 1/279، شػػػرح كتػػػاب التسػػػهيل أبػػػو حيػػػاف، تكميػػػلوالتػػػذيل وال، 74
8/272. 
 .1: اآلية، الفاٖتة - 6
 .63: اآلية، يوسف - 7
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سم يف الًتكيب تابعا ١تا قبلو فيأخذ : يكوف االتباع عامل يف اٞتر إذا وقع االاتباع االسم لما قبلو -ج
حكمو، ومنها اٞتر على العطف، واٞتر، على الصفة، واٞتر على البدؿ، فإذا وقع االسم تابعا أخذ 

ابن   2فقد قرأ 1﴾اللَّوِ  ِصَراِط اْلَعزِيِز اْلَحِميدِ ﴿  ومن أمثلتو قولو تعاىل:حكم ما قبلو يف اٟتركة اإلعرابية، 
  3على اعتبار أنو بدؿ من اٟتميد.(اِ )، ّترّْ لفظ اٞتبللةالكساتيو  وٛتزة، كثَت وأبو عمرو وعاصم،

قد يكوف االسم ٣ترورا تأثّرا ١تا قبلو حفاظا على النغم الصويت للجملة العربية، فيجر  المجاورة:-د
أف تكوف مرفوعة ألهنا  (خرب) ، فاألصل يف(ىذا جحر ضب خرب)على اٞتوار، كقوؿ العرب: 

قد َٛتََلهم " ونظرا ّٓاورهتا كلمة ضب آّرورة باإلضافة جرت ىي أيرا، قاؿ سيبويو:صفة ٞتحر، 
، وعلى قاعدة اٞتوار وجهت كثَت من 4".و٨تَوه، ىذا ُجْحُر ضٍب خربٍ  قُرُب اِٞتواِر على أْف جرُّوا:

ْت ِبِو الرّْيُح ِفي َمَثُل الَِّذيَن َكَفُروا ِبَربِّْهْم َأْعَما﴿، منها قولو تعاىل:5القراءات القرآنية لُُهْم َكَرَماٍد اْشَتدَّ
   7.َلمَّا َجاَء بَػْعَد اْليَػْوـِ أُْتِبَع ِإْعرَابَوُ و  عاصف ٣ترور على اٞتوار، ألنو وصف للريح، 6﴾يَ ْوٍم َعاِصفٍ 

 9: يكوف التوىم سببا وعامبل يف جّر االسم، ومنو قوؿ زىَت:8التوىم -ى 

                                                           
 .2، 1: اآلية، إبراىيم - 1
قػراءات وتوجيههػا يف اخػتبلؼ ال: نظػر، يتأنفوقرأ نافع وابن عامر بالرفع على اعتبار أف لفػظ اٞتبللػة وقػع مبتػدأ والكػبلـ مسػ - 2

 ١تهػدوي، اوشػرح ا٢تدايػة، 5/25، أيب علي الفارسػي، واٟتجة، 202ص، ابن خالويو، اٟتجة يف القراءات السبع، على الرفع واٞتر
2/373. 
 .1/761، يالعكرب  ، أبو البقاءالتبياف يف إعراب القرآف: نظر، وإعرابو تابعا على البدؿ، يحوؿ ٗتريج لفظ اٞتبللة على اٞتر - 3
 .1/67، سيبويو، الكتاب: نظري - 4
"َوَواَعْدنَاُكْم َجاِنَب الطُّوِر اأْلَٯْتََن" ّتر األٯتن على اٞتوار. وكقراءة : ومنها توجيو اٞتر يف قراءة أٛتد عن أيب عمر يف قولو تعاىل - 5

 أبػو حيػاف، البحػر اػي : نظػري أي ذو القػوة ا١تتػُِت"، " بالكسػر يف  ا١تتػُت"إفَّ اللََّو ُىَو الرَّزَّاُؽ ُذو اْلُقػوَِّة اْلَمتِػُتُ  األعمش وابن وثاب
 92ص، ابػػػن خالويػػػو، و٥تتصػػػر يف شػػػواذ القػػػرآف، 22/83، الػػػرازي، ومفػػػاتيح الغيػػػب، 3/79، الز٥تشػػػري، والكشػػػاؼ، 9/562

 .498، 143، ٤تمود أٛتد الصغَت، والقراءات الشاذة وتوجيهها  النحوي
 .18: اآلية، إبراىيم- 6
 . 6/423، أبو حياف، البحر اي : نظري - 7
"تفسػَت : بأنػو يف الدراسػة النحويػة ؼعػرّ أو ا١تنصػوب ويُ ، ىو افًتاض عقلي يفًتضو النحوي يف توجيو آّرور أو ا١ترفػوع: التوىم - 8

االنسػجاـ بػُت مػا قػد يظػن مػػن وذلػك عػػن قريػق االسػتعانة بػا١تعٌت يف ٤تاولػة للتوفيػق وٖتقيػػق  ٗتيلػي يرػطر إليػو النحػاة والصػرفيوف;
و٤تاولػة تفسػَت  ، وبػُت القواعػػد النحويػة والصػرفيةوالػيت ال ريػب يف صػحتها يف إعراب ألفاظ بعض الًتاكيب العربية الفصػيحة; أخط

ٛتػد عبػد ا أ، التوىم عنػد النحػاة: نظرداـ ىذا ا١تصطلح يف الدرس النحوي، ييف تعريف التوىم. واستخ "٣تيئها على ىذا النظم.
تصػدر  آّلػة العربيػة للعلػـو اإلنسػانيةْتػث منشػور يف ، راشػد أٛتػد جػراري، التػوىم دراسػة يف كتػاب سػيبويو، و 30ص، جاد الكرًن

 .76صـ، 1999، السنة السابعة عشرة، 66العدد ، جامعة الكويت، عن ٣تلس النشر العلمي
 .87ص ،سبق ٗتر٬توالبيت  - 9
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 وال سابٍق شيًئا إذا كاَف جاتيا*سُت ُمْدرَِؾ ما مَرى بدا  َي أيّن ل                 
جاء على توىم وجود الباء يف مدرؾ الواقعة خرب ليس إذ (سابق)أف جر كلمة 1يذكر النحاة العرب  

ٔتدرؾ، وال سابق، وىذا النوع من اٞتّر وإف تواتر ذكره يف مصادر العربية على أنو  األصل والتقدير:
يف  2ال أف ىناؾ من منعو واعترب من صواب الرأي إ٫تالو ومنهم عباس حسنمن أسباب جر األٝتاء، إ

يف شرحو على األلفية إىل أف ىذا الرأي ٞتماعة من النحاة  3النحو الوايف، وقد أشار األمشوين
 ا١تتقدمُت.

 المظاىر العقلية في توجيهو للمجرورات نقدا وتحليال وإعرابا: -ثانيا
أو ف البن األنباري وتأملي يف إعرابو للمجرورات من حيث توجيهها قراءيت لكتاب البيا بعد     
وجدتو ٯتيل يف توجيو آّرور على الوصف أو التابع، فغالبا ما يوجو آّرور على أنو وصف ١تا ، نقدىا

 قبلو، كما تبُت  ي أيرا أف نسبة توجيو آّرور أقل من ا١تنصوب وا١ترفوع، وىذا ألنو مل يتنازع يف
ا١تنصوبات، ومع ذلك فقد تتبعت إعرابو و  إعراب آّرورات كما تنازع مع غَته يف توجيو ا١ترفوعات

للمجرورات ووقفت على أمثلة و٪تاذج عديدة أثر فيها الدليل العقلي والقياس ا١تنطقي النحوي، سواء 
 أو من حيث نقدىا وتوجيهها أو ترجيحها على غَتىا. ،من حيث إعرأّا

يأيت أتطرؽ لدراسة النماذج اإلعرابية والتوجيهات النحوية للقراءات القرآنية اليت كانت يف وفيما       
 موضع اٞتر أو أخذت حكم آّرور يف اإلعراب عند ابن األنباري.

 النموذج األول:-1
اَلِة فَاْغِسُلوا ي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم ِإَلى الصَّ يأ﴿يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل:     

 .4﴾ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعبَ ْينِ 
اختلف القراء يف قراءة اآلية السابقة فيما يتعلق بكلمة أرجلكم  الواردة في اآلية: أوجو القراءات-أ

ـِ ٌع َواْبُن َعاِمٍر َواْلِكَساِتيُّ َويَػْعقُ فَػَقرََأ نَافِ من حيث اٞتر والفتح،  قَػرََأ اْبن كثَت و  وُب َوَحْفٌص بَِنْصِب البلَّ
                                                           

 3/100، سػيبويو، الكتػاب: نظػري ٬تػوز أغلػب النحػاة القيػاس عليػو ومل علػى التػوىم. وجو النحاة العػرب اٞتػر يف كلمػة سػابق - 1
وتلخػيص ، 2/568، ٞتػوجري، اوشػرح شػذور الػذىب، 622ص، ابن ىشػاـ، ومغٍت اللبيب، 2/460، ابن األنباري، اإلنصاؼ
 . 1/120، البغدادي، وخزانة األدب، 512ص، ابن ىشاـ، الشواىد

 وال يلتفػت إليػو ،يقػاس عليػو ال أمثلة ىذا النػوع منورد  واعترب ما، وكذا اٞتر على آّاورة، التوىم منع عباس حسن اٞتر على - 2
 .3/451، 2/431، 1/501، عباس حسن، النحو الوايف: نظري
 أبػو حيػاف، وارتشػاؼ الرػرب، 2/353، وحاشػية الصػباف علػى شػرح األمشػوين، 2/116، شرح األمشوين على األلفيػة: نظري - 3
4/1758. 
 .6: اآلية، ا١تاتدة - 4
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 الشَّْعيبّْ و وقد قرأ ّٔا من الصحابة والتابعُت أنس ابن مالك وعكرمة،  1َوَٛتَْزة َوأَبُو َعْمرو بِا٠ْتَْفضِ 
  .2ةاذالشالقراءات بالرفع وىي من  ، وقرأ اٟتسن البصريَوالرَّحَّاؾِ ، َعْلَقَمةَ و  ،َوقَػَتاَدةَ 

يف اآلية كما  تافوجهت القراءتاف الوارد األوجو اْلعرابية لآلية عند النحاة معربي القرآن:-ب
 3يأيت:

القرآف وعلماء توجيو القراءات القرآنية على  وجها معربفقد خرّ  ،وىي قراءة النصب القراءة األولى:-
 4وجهُت:

فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم " ه واأليدي فكأنو قاؿ:: أف األرجل معطوفة على الوجو الوجو األول
يلـز منو الفصُل بُت  ؤّذا يكوف العطف على اللفظ، واْعًُتض على ىذا الوجو بأنو  5"َوأَْرُجَلُكمْ 

فقد انتقل من حكم الغسل إىل حكم ا١تسح وفصل بينهما ّتملة ، ا١تتعاِقَفُْتِ ّتملٍة غَت اعًتاضية
، و٬تب أف ينزه كبلـ ا على ىذا التوجيو ١تا فيو ٬توز وبذلك ال، جديدا ال معًتضا أنشأت حكما
العكربي واعتربه ٦تا ال خبلؼ على بينما أجازه أبو البقاء ، 6وىو مذىب ابن عصفورمن القبح، 

 7جوازه يف العربية.
ال ٤تل ٢تا  8اتدة، على مذىب من يرى أّف الباء ز (برؤوسكم) أنو عطف على ا١توضع الوجو الثاني:

 .ا رؤوسكم واغسلوا أيديكم وأرجلكممن اإلعراب، وأّف األصل امسحو 
                                                           

، ص ابػن ٣تاىػد، والسػبعة، 2/254، ابػن اٞتػزري، النشػر: نظر، ييف قراءة اٞتر والنصب وا١تعٌت النحوي لكل قراءة وتوجيهها - 1
 واٟتجػػة للقػػراء السػػبعة، 129ص، ابػػن خالويػػو، واٟتجػػة يف القػػراءات السػػبع، 251ص، الػػدمياقي، وإٖتػػاؼ فرػػبلء البشػػر، 242

مكػػػي ابػػن أيب قالػػػب ، والكشػػػف عػػن وجػػوه القػػػراءات السػػبع، 2/263، ١تهػػدوي، اوشػػرح ا٢تدايػػػة، 3/214، فارسػػػيأبػػو علػػي ال
 .   4/191، أبو حياف، والبحر اي ، 1/406، القيسي

 القػػراءات الشػػاذة وتوجيههػػا النحػػويو ، 37ص، ابػػن خالويػػو، و٥تتصػػر يف شػػواذ القػػرآف، 1/208، ابػػن جػػٍت، اتسػػب: نظػػري - 2
 .294، 266، 180ص، أٛتد الصغَت٤تمود 

 .4/192، أبو حياف، والبحر اي ، 1/422، أبو البقاء العكربي، التبياف: نظرحوؿ إعرأّا وتوجيهها، ي - 3
 .4/210، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف، 1/422، العكربي أبو البقاء، يف إعراب القرآف : التبيافنظري - 4
 .1/422بياف، ، التىذا تقدير أبو البقاء - 5

 .4/192، أبو حياف، والبحر اي ، 4/210، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظر مذىب ابن عصفور يفي - 6
 .1/422أبو البقاء العكربي، ، التبياف: نظري - 7
 : "برؤوسكم" على ثبلث توجيهات ىي: اختلف النحاة يف الباء الواقعة يف قولو - 8
وأنكػػره ، صػػمعي وابػػن مالػػك وٚتهػػور الكػػوفيُتواأل، والقتػػيب، بػػبعض رؤوسػػكم وىػػو مػػذىب الفارسػػي ومعنػػاه، أف البػػاء للتبعػػيض - 

 النحاة ا١تتأخرين.
 ، وإليو ذىب الز٥تشري وابن ىشاـ . أَْلِصقوا ا١تسَح برؤوسكم، أف الباء لئللصاؽ -
 .وٚتهور النحاة البصريُت ، وىو مذىب سيبويو والفراءالباء زاتدة مؤكدة -
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 وىذا الوجو أضعف من األوؿ ألف العطف على اللفظ أقوى من العطف على ا١توضع.
عرابية القراءات القرآنية وفق األوجو اإل وهها النحاة ومعربوقد وجّ  ،وىي قراءة اٞترّ : القراءة الثانية

 1اآلتية:
وإ٪تا ، عطفًا على األيدي ا١تغسولة صب، فاألصل النّ ٣ترور لفظاً  معٌتً أنو منصوٌب : األول وجوال

، وأيده أبو البقاء يف 3وإليو ذىب األخفش 2عبيدة معمر ابن ا١تثٌت وىو قوؿ أيب، ُخفض على اٞتوار
 ، ومن شواىد ىذا التوجيو: 4إعرابو

 .5َغدا * ُمتَػَقلّْداً َسْيفاً َوُر٤ْتاً  يا لَْيَت َزوَجِك َقدْ                          
 6"لفظو فهذا ٤تموؿ على معٌت األوؿ ال، أي وحامبل ر٤تا :"والتقدير كما قاؿ ابن جٍت

                                                                                                                                                                                     

ىذا االخػتبلؼ النحػوي يف معػٌت البػاء ترتػب عنػو اخػتبلؼ فقهػي بػُت العلمػاء يف مقػدار الواجػب مػن مسػح الػرأس  وعلى ضوء
ومن قاؿ للتبعػيض قػاؿ بوجػوب ، عند الوضوء فمن قاؿ الباء زاتدة مؤكدة قاؿ بوجوب مسح ٚتيع الرأس وىو ا١تشهور عن ا١تالكية

نظػػر ا١تعػػاين الػػواردة يف البػػاء وأثرىػػا يف معػػٌت اآليػػة واخػػتبلؼ ي مذىبػػو. ؿ عػػن الشػػافعي والصػػحيح يفمسػػح بعػػض الػػرأس وىػػو ا١تنقػػو 
خالد ، وشرح التوضيح على التصريح، 3/32، ابن ىشاـ، وأوضح ا١تسالك، 144، 143، ابن ىشاـ، ا١تعٍت اللبيب: الفقهاء يف
، السػػمُت اٟتلػػيب الػػدر ا١تصػػوفو ، 1/422، أبػػو البقػػاء العكػػربي، والتبيػػاف، 1/610، الز٥تشػػري، والكشػػاؼ، 1/647، األزىػػري

 4/190، أبػو حيػاف، والبحػر اػي ، 2/64، ابػن العػريب، وأحكػاـ القػرآف، 6/87، القػرقيب، واٞتامع ألحكاـ القػرآف، 4/209
 . 11/304، 1/96، الرازي، ومفاتيح الغيب

 أبػػػو البقػػػاء العكػػػربي، إعػػػراب القػػػرآف والتبيػػػاف يف، 10/52، الطػػػربي، جػػػامع البيػػػاف: نظػػػر األوجػػػو اإلعرابيػػػة لقػػػراءة اٞتػػػر يفي - 1
واٟتجػة أبػو علػي ، 2/09، النحػاس، وإعػراب القػرآف، 1/220، ابن أيب قالب القيسػي مكي، ومشكل إعراب القرآف، 1/422

 4/191، أبو حياف، والبحر اي ، 2/263، ١تهدوي، اوشرح ا٢تداية، 1/277، ألخفش، اومعاين القرآف، 3/214، الفارسي
 .2/419، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 4/210، السمُت اٟتليب، والدر ا١تصوف

 .1/155، أبو عبيدة معمر ابن ا١تثٌت، ٣تاز القرآف: نظري - 2
 .1/277، ألخفش، امعاين القرآف: نظري - 3
 .1/422، أبو البقاء العكربي، التبياف: نظري - 4
 1/442، ابػػن يعػػيش، وشػػرح ا١تفصػػل، 2/433، ابػػن جػػٍت، ا٠تصػػاتص: نظػػري، بػػبل نسػػبة يف أغلػػب مصػػادر العربيػػة البيػػت - 5

ا١تعجػم ا١تفصػل ، و 2/287، "زجػج" مػادة، ولسػاف العػرب، 2/51، ١تػربد، اوا١تقترػب، 3/1491، حياف أبو، الررب وارتشاؼ
بعػػػػػض وأشػػػػػارت ، 9/142، 3/142، 2/231، البغػػػػػدادي، األدب وخزانػػػػػة، 2/66، ميػػػػػل بػػػػػديع يعقػػػػػوبإيف شػػػػػواىد العربيػػػػػة 

الػدين عبػػد  ي٤تػ، حاشػية االنتصػاؼ مػن اإلنصػػاؼ: نظػػري، ا١تعاصػرة للمصػادر النحويػػة إىل أف البيػت لعبػد ا الزبعػري التحقيقػات
 .4/2089، مد فاخر ورفقاؤه، من ٖتقيق كتاب ٘تهيد القواعد بشرح تسهيل الفواتد 3: ىامش رقم، و 2/501 ،ٟتميد

 .1/442، ابن يعيش، شرح ا١تفصلو ، 2/433، ابن جٍت، ا٠تصاتص: نظري - 6
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على ىذا اإلعراب واعتربوه غَت جاتز، وال يصح القياس عليو، ألف 1وقد رد الّنحاُة ومعربو القرآف      
كما أف  لررورة الشعرية وورد يف النعت ال يف العطف.ما ورد يف ا٠تفض على اٞتوار جاء من باب ا

 شواىده من قبيل الشاذ اليت ال ٬تب أف يوجو على معانيها أو تعرب آيات القرآف. 
لفظا ومعٌت، وحجة ىؤالء أف العطف ٭تمل على  (برؤوسكم) أنو معطوؼ على :الثانيالوجو 

و١تا كاف ا١تعطوؼ يأخذ حكم  ،2األقرب والرؤوس أقرب من الوجوه يف اآلية من حيث ذكرىا
ا١تعطوؼ عليو يف ا١تعٌت، واآلية تقرر حكما، وحكم الرأس يف الوضوء ا١تسح وحكم الوجو واليدين 

 3والرجلُت الغسل، وعليو وجهوا معٌت العطف كما يأيت:
أف حكم الرجل ىو ا١تسح بداية ولكنو ُنسخ بعد ذلك فهو من قبيل ا١تنسوخ حكما، ا١تقروء لفظا  -
وتبقى التبلوة واآليات 4ا موجود يف القرآف الكرًن كنوع من أنواع النسخ وىو أف تنسخ األحكاـوىذ

 مقروءة.
أف ا١تقصود با١تسح الغسل يف الرجل وال ٯتكن أف ٭تمل على معٌت ا١تسح إال من قبيل التخفيف  -

أخذ حكمو ورفع اٟترج كا١تسح على ا٠تف وإال فإف األصل ىو الغسل، وإ٪تا عطفو على ا١تسح و 
"٘تسحت للصبلة أي توضأت  اإلعرايب ألف العرب تطلق ا١تسح وتريد الغسل، ومنو قوؿ العرب:

، كما أف السنة الفعلية ا١تقررة وا١تبينة ١تا ورد من أحكاـ القرآف دلت على أف الرجل فيها الغسل 5"٢تا
 وليس ا١تسح.

تبذير، ألف غسل الرجل فيو صب ا١تاء  أف اٞتر من أجل التنبيو على عدـ اإلسراؼ وال الوجو الثالث:
كثَتا، فعطفو على ا١تمسوح َفُجّر 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 

"إىل الكعبُت" ومل  الكعبُت فقاؿ: وا١تسح وى على ىذا التوجيو، أنو جعل للرجل غاية وحدِّا معينا يف
وإىل  األعراء ا٠تاص بالتيمم حُ مسْ  ـالرأس يف الوضوء، أ حُ اً، سواء مسْ ٬تعل يف ا١تسح غاية وال حدّ 

فما تصنع بقراءة اٞتر ودخو٢تا يف حكم  فإف قلت:" ىذا التوجيو ذىب الز٥تشري يف الكشاؼ فقاؿ:
                                                           

 4/211، السػمُت اٟتلػيب، الػدر ا١تصػوف: نظػر، يواعتػربوه وجهػا ضػعيفا وغلطػا عظيمػامل يقبل ٚتهور النحاة اٞتر على اٞتػوار  - 1
 هػػػػدوي، ا١توشػػػػرح ا٢تدايػػػػة، 1/220، كػػػػي بػػػػن أيب قالػػػػب القيسػػػػي، مومشػػػػكل إعػػػػراب القػػػػرآف، 2/9، لنحػػػػاس، اوإعػػػراب القػػػػرآف

2/264. 
 .1/406، كي ابن أيب قالب القيسيم، الكشف عن وجوه القراءات السبع: نظري - 2
 .1/406، كي ابن أيب قالب القيسيم، والكشف عن وجوه القراءات، 4/215السمُت اٟتليب، ، الدر ا١تصوف: نظري - 3
 .2/214، الزرقاين، ومناىل العرفاف، 3/71، لسيوقي، ااإلتقاف: نظري - 4
 .1/406، مكي ابن أيب قالب القيسي، والكشف عن وجوه القراءات، 2/499، ابن األنباري، نصاؼنظر: اإلي - 5
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فكانت مظنة ، ا١تاء عليها بلثة ا١تغسولة تغسل بصبّْ األرجل من بُت األعراء الث قلت: ا١تسح؟
ولكن لينبو على وجوب ، فعطفت على الثالث ا١تمسوح ال لتمسح، لئلسراؼ ا١تذمـو ا١تنهي عنو

ألف ، وقيل ِإىَل اْلَكْعبَػُْتِ فجيء بالغاية إماقة لظّن ظاّف ٭تسبها ٦تسوحة، ا١تاء عليها االقتصاد يف صبّْ 
 1."يف الشريعة ا١تسح مل تررب لو غاية

كاف بعامل حرؼ جر مع فعل ٤تذوؼ مقّدر، دؿ عليو ا١تعٌت  (أرجلكم) : أف جرّ الوجو الرابع
وحذؼ اٞتار وإبقاء آّرور جاتز يف العربية، و٦تن قاؿ ّٔذا الوجو  "وافَعُلوا بأرجِلكم غسبلً " وتقديره

، وجوزه من 3الدمشقي يف اللبابوابن عادؿ 2من ا١تعربُت للقرآف أبو البقاء العكربي يف التبياف، 
وقد استدؿ أصحاب ىذا التوجيو  4ا١تعاصرين ٤تمد األمُت ا٢تروي يف تفسَته حداتق الروح والر٭تاف.

 5بقوؿ األخوص الرياحي:
 .َواَل نَاِعٍب ِإالَّ بِبَػُْتٍ ُغرَابُػَها *َمَشاتِيُم لَْيُسوا ُمْصِلِحَُت َعِشَتًَة                       

على حذؼ حرؼ اٞتّر إذ األصل وال "بناعب" وىذا مذىب ٨تاة الكوفة أما ٨تاة (ناعب)فقد خفض
 وجعلوه من الشاذ الذي ال 7وابن األنباري يف اإلنصاؼ6البصرة فبل ٬تيزونو ولذا ضّعفو أبو حياف

 يقاس عليو ألنو مل يرد يف االستعماؿ إال قليبل.
ءة اٞتر وفق ما ورد يف مصادر التفسَت اللغوي للقرآف وعموما فهذه أىم التوجيهات اإلعرابية لقرا     

 الكرًن وكذا مصادر إعراب القرآف وأقواؿ علماء القراءات.
 
 
 

                                                           
 .2/264، ١تهدوي، ادايةا٢تشرح ، و 4/215، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف، و 1/611، الز٥تشري، لكشاؼ: انظري - 1
 .1/424أبو البقاء العكربي، ، التبياف يف إعراب القرآف: نظري - 2
 .7/228، ابن عادؿ الدمشقي، ب يف علـو الكتاباللبا: نظري - 3
 .7/141، ٤تمد األمُت ا٢تروي، يف روايب علـو القرآف : تفسَت حداتق الروح والر٭تافنظري - 4
واإلنصػاؼ ، 1/165، سػيبويو، الكتػاب: نظػر، يص الرياحي ويقاؿ األحوص الَتبػوعيأثبتت مصادر العربية أف البيت لؤلخو  - 5

وا١تعجم ، 12/314، ابن منظور، "شأـمادة " ولساف العرب، 2/871، لسيوقي، اشرح شواىد ا١تغٍت، و 1/157، ابن األنباري
 .1/157، ميل بديع يعقوب، إا١تفصل يف شواىد العربية

َوافْػَعلُػػوا : َعػػدَّى بِاْلبَػػاِء َأيْ "تَػػَأوََّؿ َعلَػػى َأفَّ اأْلَْرُجػػَل ٣َتْػػُروَرٌة ِبِفْعػػٍل ٤َتْػػُذوٍؼ يَػتػَ : حيػػاف معقبػػا علػػى ىػػذا التوجيػػو اإلعػػرايب قػػاؿ أبػػو - 6
 .4/192، أبو حياف، البحر اي  َوَىَذا تَْأِويٌل يف َغايَِة الرَّْعِف."، َوُحِذَؼ اْلِفْعُل َوَحْرُؼ اٞتَْرّْ ، بَِأْرُجِلُكُم اْلَغْسلَ 

 .326، 1/157، ابن األنباري، نصاؼ: اإلنظري - 7
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 :المظاىر العقلية في إعراب ابن األنباري وتوجيهو–ج 
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 
الواردة يف اآلية على الدليل العقلي اٞتدير بالذكر يف إعرابو لآلية ىو أنو اعتمد يف إعراب القراءات 

أثناء التوجيو واإلعراب والنقد، وقبل مناقشة إعرابو وٖتليل كبلمو البد من ذكر إعرابو الذي أورده يف  
كتاب البياف، ونظرا ألننا بصدد توجيو آّرورات أكتفي ٔتا نّص عليو يف قراءة اٞتّر حيث يقوؿ:".. 

وقيل ىو ٣ترور ب الُغسل كأنو قاؿ: وأرجلكم غسبل، يوج واٞتر بالعطف على رؤوسكم، وقدر ما
ىو معطوؼ على الرؤوس، إال  على اٞتوار كقو٢تم: ُجْحُر َضب  َخِرٍب. وىو قليل يف كبلمهم، وقيل:

أف التحديد دؿ على الغسل فإنو ١تا حّد الغسل إىل الكعبُت، كما حّد الغسل يف األيدي إىل ا١ترافق 
٘تّسحت للصبلة أي  وقيل ا١تسح يف اللغة يقع على الغسل ومنو يقاؿ: دؿ على أنو غسل كاأليدي

توضأت، وقاؿ أبو زيد األنصاري ...  وكاف من ىذا الشأف ٔتكاف: ا١تسح خفيف الغسل، فبينت 
  1السنة أف ا١تراد با١تسح يف الرجل ىو الغسل."

ذكورة يف اآلية، حيث مل ٮتًت فابن األنباري يف إعرابو ٢تذه اآلية اعتمد على نقل األعاريب ا١ت     
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.
استخدـ التقدير، ١تا قاؿ بعطف وأوؿ مظهر من مظاىر العقل يف توجيو قراءة اٞتر، ىو أنو      

أرجلكم آّرورة على رؤوسكم، و١تّا 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 

ل بسبب العطف على رؤوسكم اإلنصاؼ، وأثبت عن قريق العقل ٔتساندة النقل أف اٞتر يف األرج
، كما يظهر يف إعرابو لآلية أنو استخدـ دليل 2آّرورة، وأف العطف فيو على اللفظ ليس ا١تعٌت

االستحساف، يف أحد أنواعو ا١تتمثل يف بقاء اٟتكم مع زواؿ العلة، فاٟتكم النحوي ىو اٞتر فقد بقي 
ا، وىو القوؿ بوجوب مسح الرجل، ألهنا يف اللفظ والعلة ا١تسببة للجر اليت ىي العطف زاؿ معناى

ا١تعطوؼ يف األصل أف يأخذ حكم ا١تعطوؼ عليو، فا٠تروج عن ىذا و  معطوفة على مسح الرأس،
 القياس اٞتلي إىل قياس آخر خفي يتمثل يف القوؿ بالعطف لفظا ال معٌت.

                                                           
 .285، 1/284ابن األنباري، ، البياف - 1
 .2/498، ابن األنبا ري، اإلنصاؼ: نظري - 2
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قراء التاـ ١تا ورد عن العرب، االست ويظهر الدليل العقلي ا١تتمثل يف تتبع األصوؿ الكبلمية العربية أو     
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.
ّما االستدالؿ ببياف العلة كمظهر من ا١تظاىر العقلية يف إعرابو، فهو واضح جلي ١تا جعل التحديد أ     

ا١تعطوؼ  نة بيانية إىل أف ا١تعطوؼ ٮتتلف عوالغاية ا١تبينة للمعطوؼ وىي ٖتديد الغسل بالكعبُت، كعل
وكاف  ،فكاف ا١تأمور بو يف قهارة الرأس نوعا يتمثل يف ا١تسح ،يف ىيئة ونوع ا١تطلوب من األمرعليو 

 .البعض  عن بعرهماُتتفا١تأمور بو يف قهارة الرجل ىو غسلها، وكلّّ من ا٢تيئتُت يف الطهارة ٥تتل
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 
أو تأويلها ٔتا ال  ،أو رميها بالشذوذ ،عيفها، كما استطاع أف يقبل القراءة القاتلة باٞتر دوف ترامعناى

 اة البصرةيتوافق مع حكمها ا١تقرر يف الشريعة اإلسبلمية، وىو مع ىذا التوجيو متمسك بأصوؿ ٨ت
إذ   ،على اٞتوار، وكذا إ٫تالو لوجو القوؿ باٞتر مع حذؼ حرؼ اٞتر يف عدـ قولو باٞترّ  اً ويظهر ىذا جليّ 

 كل ذلك ٦تنوع عند البصريُت. 
 : وذج الثانيالنم-2

ا َأْن َجاَءْت ُرُسُلَنا ُلوطًا ِسيَء ِبِهْم َوَضاَق ِبِهْم َذْرًعا َوقَاُلوا اَل َتَخْف وَ ﴿يتمثل يف قولو تعاىل:      َلمَّ
وَك َوَأْىَلَك ِإالَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغاِبرِينَ   .1﴾ َواَل َتْحَزْن ِإنَّا ُمَنجُّ

يف إعراب ىذه اآلية أشار ابن األنباري إىل خبلؼ  ية وتوجيهها:مذاىب النحاة في إعراب اآل-أ
أفرز مذىبُت  2"منجوؾ" فقد وقع خبلؼ بُت النحاة النحاة يف توجيو إعراب الكاؼ من قولو تعاىل:

 :٥تتلفُت ٫تا
                                                           

 .33: اآلية، العنكبوت - 1
ومنهػا  رؼ كلهػاا" إىل ا١تعػلػػفقد جػوز الفػراء إضػافة الوصػف الػى "با، اختلف النحاة يف إعراب الرمَت إذا أضيف إىل معرفة - 2

جاز كوف الرػمَت يف موضػع ، والرارب، الراربك: وإىل الرمَت يف ٨ت ""الػ: ، والرمَت، فإذا أضيف الى بػواسم اإلشارة، العلم
: يففػػػإهنم يقولػػػوف ، وا١تػػػربد والرمػػػاين لسػػػيبويوعنػػػد األخفػػػش خبلفػػػا  األوىلجػػػر باإلضػػػافة أو يف موضػػػع نصػػػب علػػػى ا١تفعوليػػػة وىػػػو 

ا أضيف السم إذ خاصة النصب ٬توز إال ال وعند األخفش، ويف ضاربك ال ٬توز إال اٞترّ ، الراربك موضع الرمَت اٞتر والنصب
وال دليل عليها إال ، وموجب ا٠تفض اإلضافة وىي غَت ٤تققة، وىي ٤تققة، أف موجب النصب ا١تفعولية، وحجة األخفش، الفاعل

: "إنػػػا وجعلػػػوا قولػػػو تعػػػاىل، وىػػػو صػػػوف الرػػػمَت ا١تتصػػػل عػػػن وقوعػػػو منفصػػػبًل ، وٟتذفػػػو سػػػبب آخػػػر غػػػَت اإلضػػػافة، حػػػذؼ التنػػػوين
وإذا حػذفت التنػوين مػن الوصػف  ، حجة من وافػق مػذىب سػيبويو أّف الرػمَت ناتػب عػن الظػاىرو ، منجوؾ.." دليبل على مذىبهم

 ابػػن مالػػك، شػػرح الكافيػػة الشػػافية، و 2/136، ابػػن يعػػيش، شػػرح ا١تفصػػل: نظػػر، يظػػاىر ٥تفوًضػػا بالوصػػف فكػػذلك ناتبػػوكػػاف ال
2/914 ،915.  
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 أهنا يف موضع جر.  3وا١تتأخرين من النحاة 2وا١تربد 1: ٯتثل رأي سيبويواألولالمذىب 
و اختيار األخفش عندما رأى أف الكاؼ يف موضع نصب أو جر، إذ النصب ى الثاني:المذىب 

 4وجهاف ٥تتلفاف:(أىلك)وجو الكبلـ، وعلى ىذين ا١تذىبُت يكوف يف
، وىذا على (وننجي أىلك): أف أىلك منصوب كونو مفعوال بو لفعل ٤تذوؼ تقديره الوجو األول

ا١ترمر آّرور، أو كونو معطوفا على  مذىب سيبويو وا١تربد ألهنم ال ٬تيزوف عطف الظاىر على
 ا١توضع، ألف الكاؼ األصل فيها النصب قبل حذؼ النوف فأصل الفعل منجونك.

 معطوفا على الكاؼ ألنو منصوب، وقد علل ذلك األخفش بقولو:(أىلك): أف يكوفالوجو الثاني
 5."فالنصب وجو الكبلـ ألنَّك ال ٕترى الظاىر على ا١ترمر"

يف كبلـ ابن األنباري ما يدؿ على أنو اختار إعراب سيبويو  وتحليلو:نباري اختيار ابن األ-ب
يف موضع جر باإلضافة، و٢تذا  (منجوؾ) "الكاؼ يف وا١تربد، فجعل الكاؼ يف موضع جر، فقاؿ:

، وأىلك منصوب بفعل مقدر، وتقديره وننجي أىلك، وذىب األخفش (منجوؾ) أسقطت النوف من
  6يف موضع نصب، وأىلك منصوب بالعطف على الكاؼ." (منجوؾ) إىل أف الكاؼ يف

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 

على خبلؼ أف  7و ونعلل حذؼ النوف بشدة اتصاؿ الرمَتالكبلـ فعندما ٧تعل الكاؼ مفعوال ب
 .(أىلك) ٧تعلها مرافا إليو فنحتاج إىل تأويل فعل ليكوف عامبل يف نصب ا١تفعوؿ وىو

يترح ٦تّا سبق أّف إعراب ابن األنباري واختياره مبٍت على التأويل والتقدير العقلي، فأصوؿ 
 اإلعراب.البصريُت داتما مع التقدير، وإعماؿ العقل يف 

  
                                                           

 .9/19، السمُت اٟتليب، ر ا١تصوفوالد، 8/355، أبو حياف، مذىب سيبويو يف البحر اي : نظري - 1
 .320ص، الكرماين، ومفاتيح األغاين يف القراءات وا١تعاين، 4/152، ا١تربد، ا١تقترب: نظري - 2
 .7/429، ي الدين الدرويش، إعراب القرآف وبيانو: نظر مثبلي - 3
 ر ا١تصوفوالد، 2/1033، و البقاء العكربيأب، والتبياف، 5/2275، أبو حياف، ارتشاؼ الررب: نظر األوجو اإلعرابية يفي - 4

 .9/19، السمُت اٟتليب
، السػػمُت والػػدر ا١تصػوف، 8/355، أبػػو حيػاف، البحػػر اػي : نظػر مػػذىب األخفػش يفيو ، 1/90، ألخفػػش، امعػاين القػرآف - 5

 .9/20 اٟتليب
 .2/244ابن األنباري، ، البياف - 6
 .9/20، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري - 7
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  النموذج الثالث:-3
ِإنَُّكْم ﴿ للقراءات الواردة يف قولو تعاىل: وإعراب ابن األنباري وتوجيه عندقف يف ىذا النموذج أ     

يف ىذه اآلية الكرٯتة ٮتتار ابن األنباري اٞتر على اإلضافة يف العذاب ومل  1﴾َلَذائُِقو اْلَعَذاِب اأْلَلِيمِ 
دة يف اآلية إاّل فيما يتعلق بكلمة العذاب فإنو ضعف قراءة النصب واستمسك يشر إىل القراءات الوار 

 بقراءة اٞتر وىي قراءة اٞتمهور.
وحىت أعرؼ اختيار ابن األنباري وأساس إعرابو البد من ذكر القراءات الواردة يف اآلية مث بياف أوجو 

 مجرور.إعرأّا ليترح  ي مظهر العقل يف اختيار ابن األنباري وإعرابو لل
عند تأملي ١تصادر القراءات والتفسَت  :وأوجو إعرابها عند النحاة القراءات الواردة في اآلية -أ

 2وإعراب القرآف وجدت يف اآلية قراءات متعددة وىي كما يأيت:
كما ىو مثبت، باٞتمع وحذؼ النوف وكسر العذاب على   (األليم لذاتقوا العذابَ ) قرأ اٞتمهور -

 اإلضافة.
اِلْلِتَقاِء اَلـِ التػَّْعرِيِف  من لذاتقوا النوف َعْن َعاِصٍم: ِْتَْذؼِ ، َعْن ثَػْعَلَبةَ ، بُو السَّمَّاِؿ َوأَبَافٌ أَ قرأ  -

، وعّللوا حذؼ النوف (أحد)يف 3ْتذؼ التنوين(قل ىو ا أحُد ا)، فهو مثل قراءة َوَنْصِب اْلَعَذابِ 
 4للتخفيف، ومثلو قوؿ أيب األسود:

 .وال ذاكر ا إال قليبل *َت مستعتب فألفيتو غ
َوِإالَّ ملَْ يَػَتطَاَبِق ، َوٮُتَرَُّج َعَلى َأفَّ التػَّْقِديَر َٚتْعٌ ، اْلَعَذاَب بِالنَّْصبِ ، َلَذاِتٌق ُمنَػوَّنًا َأيب السَّمَّاِؿ: قَػرَأ -

 . 5ابن عطية ونقلوىذا الذي   اٞتمعاْلُمْفَرُد َوَضِمَُت 
 وىو على األصل.، اْلَعَذاَب بِالنَّْصبِ ، وَف بِالنُّوفِ َلَذاتِقُ  6:رئوقُ  -

فهذه أىم األوجو باآلية من حيث أداتها على الوجو ا١تنقوؿ بالسند الصحيح عند القراء، أّما من 
حيث إعرأّا وتوجيهها ٨تويا فإين أالحظ ا١تعربُت استبعدوا قراءة النصب فقد حكم عليها أبو البقاء 

                                                           
 .88: اآلية، الصافات - 1
٥تتصػر يف ، و 4/472، ابن عطيػة ، وارر الوجيز21/81، لوسي، األوروح ا١تعاين، 9/99، حياف أبو، البحر اي ينظر:  - 2

 . 2/288صباف على األمشوين، وحاشية ال، 1/82، جٍت ابن، واتسب، 219ص، ابن خالويو، شواذ القرآف
 .5/586، ابن عطية، وارر الوجيز، 6/454، أيب علي الفارسي، اٟتجة: نظرلعبل، يوىي قراءة أيب عمرو ابن ا - 3
 بيت أيب األسود سبق ٗتر٬تو. - 4
 . 4/472، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 5
 لز٥تشػريا، والكشػاؼ، 9/99، حيػاف أبػو، البحػر اػي : نظػر قارتهػا ييف ا١تصػادر القرآنيػة دوف نسػبة إىل القػراءة ىػذه ذكرت- 6
4/42. 
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َضاَفِة. َوقُرَِئ َشاذِّا بِالنَّْصِب; َوُىَو َسْهٌو " من سهو القارئ فقاؿ:بالشذوذ وأهنا وردت  اْلَوْجُو اٞتَْرُّ بِاإْلِ
ـُ ، ِمْن قَارِتِِو; أِلَفَّ اْسَم اْلَفاِعِل ُٖتَْذُؼ ِمْنُو النُّوفُ  ، واٟتقيقة أف 1"َويُػْنَصُب ِإَذا َكاَف ِفيِو اأْلَِلُف َوالبلَّ

يف مثل ىذا ألف النصب مروي عن عاصم ابن أيب النجود وىو أحد  السهو من القارئ غَت ٦تكن
 القراء السبعة الذين عرفوا بالدقة والرب  والتواتر.

أالحظ أف ابن األنباري ٘تسك بالقياس  في اآلية وتحليلو: اختيار ابن األنباري  للمجرور-ب
 ا١تنقوؿ عن أيب الّسّماؿ فقاؿ:الذي ذكره أبو البقاء وأ٫تل وجوه قراءات اآلية ومل يذكر إال الوجو 

إنكم )، وقرأ أبو السَّمَّاؿ األعرايب: (لذاتقوا) ٣ترور باإلضافة، و٢تذا حذفت النوف من (العذاب)"
بالنصب ألنو قدر حذؼ النوف للتخفيف ال لئلضافة، وىو رديٌء يف القياس ولذلك  (لذاتقوا العذابَ 

إنكم لذاتقوا العذاَب األليَم  حًا فإنو قرأ:ٟتن أبو السماؿ بعد أف كاف فصي قاؿ أبو عثماف:
   2بالنصب."

، و٭تكم على 3فهو ٮتتار اٞتر ألنو يوافق القياس النحوي القاتل ْتذؼ النوف من أجل اإلضافة     
من حذؼ النوف ألجل التخفيف أنو جاء بوجو ضعيف ال يوافق القياس العقلي، والوجو الذي نسبو 

 منقوؿ كما قدمُت عن عاصم وىو من القرّاء السبعة ا١تشهورين. ابن األنباري أليب الّسّماؿ
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 
وجو ىذه القراءة كوهنا واردة عن األعراب، وأنّو ورد يف مثل ىذا الًتكيب قوؿ  اتسب حيث

 4الشاعر:
 َحاِبُسو األنْػُفَس عْن ُسوِء الطََّمعْ  *ّن بو ومساميح ٔتا ضَ                      

                                                           
 .1/2889، أبو البقاء العكربي التبياف يف إعراب القرآف - 1
 .1/884، ابن األنباري، البياف - 2
ألف كػػػبل منهػػػا يػػػوحي بكمػػػاؿ االسػػػم واإلضػػػافة تػػػوحي ، يػػذكر النحػػػاة أف اإلضػػػافة ال ٕتتمػػػع مػػػع التنػػػوين وال ٕتتمػػػع مػػػع النػػػوف - 3

أبػػو ، ارتشػاؼ الرػػرب: نظػػريف الشػػيء الواحػػد بػُت ا١تتناقرػػُت، ي ال ٧تمػع  بنقصػانو ولػػذلك ٬تػب حػػذؼ النػػوف عنػد اإلضػػافة حػػىت
 .688ص ، اٟتازمي، فتح رب الربية شرح نظم األجرومية، و 1/567، حياف

٘تهيػػد ، و 1/88، ابػػن جػػٍت، اتسػػب: نظػػرووجػػو الشػػاىد فيػػو نصػػب األنفػػس، ي سػػويد بػػن أيب كاىػػل اليشػػكري، القاتػػل ىػػو - 4
 . 4/288، ميل بديع يعقوب، إوا١تعجم ا١تفصل يف شواىد العربية، 2/844، ناظر اٞتيش، فواتدالقواعد بشرح تسهيل ال



 
222 

والنحاس أف النوف حذفت من اسم الفاعل استخفافا ولذلك ٬توز 1والصحيح على مذىب سيبويو
وخفرت ، حذفت النوف استخفافا (لذاتقوف) ألصل"ا قاؿ النحاس يف إعراب اآلية: نصب ما بعده

  2."و٬توز النصب، لئلضافة
ومن خبلؿ أقواؿ آّيزين أستنتج أف ابن األنباري يف إعرابو لآلية وتوجيهو للقراءات الواردة فيها      

 اتصف باآليت:
 أنو مل يذكر ٚتيع األوجو. -
 يف اٟتكم على القراءة اليت رأى أهنا ٥تالفة لقياس النحو ودليل العقل. استخدـ النقد السليب -
شدد ابن األنباري يف ٢تجة النقد ووصف وجو النصب يف القراءة بالرداءة، ونقل أقواؿ ا١ترعفُت ومل  -

ينقل أقواؿ آّيزين من ا١تعربُت وعلماء العربية كسيبويو وابن جٍت والنحاس، وىذا كلو يعكس  ي أثر 
 سكو بدليل العقل ٦تا غيب عنو وحجب أقواؿ النحاة الكبار الواردة يف إعراب اآلية.٘ت
 النموذج الرابع:  -4

أثبتت ا١تصادر  3﴾َوَما َعِمَلْتُو َأْيِديِهْم  لَِيْأُكُلوا ِمْن ثََمرِهِ ﴿ يتمثل يف إعرابو وتوجيهو لقولو تعاىل:     
إىل أوجو وقد أشار ابن األنباري ، وإعراب راءتُت توجيوالقرآنية أّف يف اآلية قراءتُت، ولكل من الق

مث  ىذه األعاريب، وعليو سأعرض يف البياف اٞتّر على النصبوجو ، مث أعرب واختار وإعرأّاالقراءات 
 .النحوي لآلية السابقة وتوجيهو وإعرابالعقلي يف إىل الدليل ستند اوكيف ن األنباري أوّضح اختيار اب

١تتأمل يف قراءات اآلية ٬تدىا إما مثبتة للرمَت ا١تتمثل يف ا٢تاء عند قولو: ا أوجو قراءات اآلية:-أ
فيقرأ: "عملتو"، وإما اٟتذؼ فيقرأ "عملت"، ومرد ىذا االختبلؼ أف ا٢تاء ثبتت يف بعض  (عملت)

، وقرأ من (عملتو)ا١تصاحف العثمانية، وحذفت يف بعرها اآلخر، وعليو فقد قرأ من ثبتت عنده ا٢تاء 
( أيديهم)وما عملت  ويف يس يف مصاحف أىل الكوفة" ، قاؿ الداين:(عملت)يف مصحفو حذفت 

، ولذلك أجد قرّاء الكوفة وىم ٛتزة 4"با٢تاء بغَت ىاء بعد التاء ويف ساتر ا١تصاحف )وما عملتو(
بغَت ىاء، وقرأ باقي القراء  (عملت أيديهم)وعاصم يف رواية أيب بكر والكساتي أثبتوا يف قراءهتم 

 كما أثر ىذا االختبلؼ على األعراب. ،  فالرسم كاف من أىم أسباب اختبلؼ القراء 5.(عملتو)
                                                           

 .2/269، سيبويو، الكتاب: نظري - 1
 .8/427، النحاس، إعراب القرآف: نظري - 2
 .85: اآلية، يس - 3
 . 179ص، الداين، ا١تقنع يف معرفة مرسـو مصاحف أىل األمصار: نظري - 4
 الػػداين، وجػػامع البيػػاف يف القػػراءات السػػبع .1/858، 2/18، ابػػن اٞتػػزري، والنشػػر، 548ص، ابػػن ٣تاىػػد، السػػبعة: نظػػري - 5
4/2528 
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لقد كاف ٢تذا االختبلؼ من حيث إثبات الرمَت  إعراب اآلية وتوجيو النحاة لقراءاتها:-ب
"ما" أىي موصولة، أـ نافية  وحذفو أثر يف إعراب اآلية وتوجيهها النحوي وذلك فيما يتعلق بإعراب

 1ـ مصدرية، أـ نكرة موصوفة؟، ففي إعرأّا أوجو ٯتكن تفصيلها يف اآليت:أ
 األول: ياْلعرابالوجو - 

اسم موصوؿ ٔتعٌت الذي عملتو أيديهم من غرس األشجار والنخيل وأنواع الزراعات،  (ما) أفّ 
َتىا ٦تا البد وما فعلتو أيديهم لرعاية ىذه األشجار من السقي والبذر وحفر اآلبار ورعاية األشجار وغ

 لو من يد اإلنساف.
، وجوز أبو البقاء أف تكوف يف ٤تل نصب وعلى ىذا اإلعراب فهي يف ٤تل جر معطوفة على ٙتره

 ."بتقدير يأكلوا ٙتره وما" ألّف أصلها ا١تفعولية 2بعطفها على موضع "من ٙتره"
 الوجو اْلعرابي الثاني:-
واألعناب ىي من خلق ا، وليست من عمل أيديهم،  نافية وا١تعٌت: أف الثمار والنخيل (ما) فّ أ  

 ال موضع ٢تا من اإلعراب يف التوجيو. (ما)وعلى ىذا تكوف 
البد من تفسَت العاتد يف كل من القراءتُت السابقتُت و٫تا  -األوؿ والثاين-وعلى ىذين الوجهُت 

الذين حذفوا الرمَت من  ة أىل الكوفةفعلى قراءموصولة  (ما) ، فإف كانت(عملتو)و (عملت)قراءة 
وعلى قراءة  3﴾ أىذا الذي بَ َعَث اهلل َرُسوالً ﴿ ُحِذؼ العاتُد كما ُحِذؼ يف قولِو: (عملت) الفعل

من أثبت ا٢تاء فهي عاتد على ا١توصوؿ ما إف كانت موصولة، وإال فا٢تاء ضمَت عاتد على الثمر 
 بقُت عند من قرأ بغَت ىاء.٤تذوفا، يف كل من الوجهُت السا(عملت)وعلى ىذا يكوف مفعوؿ 

 :الوجو اْلعرابي الثالث -  
نكرة موصوفة، وعليو فهي يف ٤تل جر معطوفة على ٙتره، وما قيل يف كوهنا موصولة يقاؿ يف   (ما)أف  

وعليو فهي معطوفة على آّرور  كوهنا نكرة موصوفة، ألف كبّل منهما يعرب حسب موقعو يف اٞتملة،
  4.جرّ  يف ٤تلّ  فتكو ف

                                                           
 8/894، النحػػاس، إعػػراب القػػرآف، 1/2881، أبػػو البقػػاء العكػػربي، التبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف: اإلعرابيػػة يف نظػػر األوجػػوي - 1

 .9/168، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف، و 1/877، لفراء، ارآفومعاين الق، 4/186، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو
 .1/2881، أبو البقاء العكربي، التبياف: نظري - 2
 . 1/987، أبو البقاء العكربي، التبياف يف إعراب القرآف: نظر إعراب اآلية وتوجيهها النحوي يف، وي42: اآلية، الفرقاف - 3
ومعجم األدوات يف ، 892، إميل بديع يعقوب، صمعجم اإلعراب واإلمبلء: ا١توصوفة يفنظر يف معاين ما ا١توصولة والنكرة ي - 4

 .8/297، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 162ص، راجي األٝتر، القرآف الكرًن
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  :و اْلعرابي الرابعالوج- 
، فقد أجاز الطربي وأبو حياف أف (عملت) ىذا الوجو يكوف على قراءة حذؼ الرمَت يف      

 .مصدرية (ما) وىو أف تكوفوجها إعرابيا آخر، (ما)يكوف يف
َوُىَو َمْصَدٌر أُرِيَد بِِو ، ِديِهمْ َأْي َوَعَمِل أَيْ ، َأْف َتُكوَف َما َمْصَدرِيَّةً  1َوُجوَّْز يف َىِذِه اْلِقرَاَءةِ ": قاؿ أبوحياف 

 2".فَػيَػُعوُد ِإىَل َمْعٌَت اْلَمْوُصوؿِ ، اْلَمْعُموؿُ 
وِمْن َعَمِل  مصدريٌة أي: أهنا"والرابع  فإذا كانت مصدرية وقعت يف ٤تل نصب قاؿ السمُت اٟتليب:

 3."أو ا١توصوفة فيعوُد ا١تعٌت إىل معٌت ا١توصولة، وا١تصدُر واقٌع موقَع ا١تفعوِؿ بو، أيديهم
واقعة يف ٤تل جر، ويف بعض األعاريب أجدىا   (ما) ومن خبلؿ عرض األوجو اإلعرابية أجد أّف:     
 فما ىو اختيار ابن األنباري وما ىو توجيهو وٖتليلو؟واقعة يف ٤تل نصب، (ما )

موصولة  (ما)وف اختار ابن األنباري يف إعرابو لآلية أف تك للجّر وتحليلو: اختيار ابن األنباري-ج
أحد٫تا ػأف تكوف اٝتا موصوال يف موضع جر بالعطف  "ما، فيها وجهاف: يف ٤تل جر، فقاؿ:

بغَت ا٢تاء قدرىا موجودة مث حذفها  (عملت)ومن قرأ ، الصلة وا٢تاء، العاتد، (عملتو)، و(ٙتره)على
األوؿ أوجو الوجهُت  بغَت ىاء، والوجو (عملت)للتخفيف، والثاين أف تكوف نافية يف قراءة من قرأ 
   4."(عملت)ألهنا إذا كانت نافية، افتقرت إىل تقدير مفعوؿ لػ 

يف ٤تل جر، بالعطف على ٙتره وال إشكاؿ يف العاتد على قراءة إثبات  (ما)فهو ٮتتار أف تكوف 
 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.
وا١تبلحظ أف ابن األنباري خّص أف تكوف نافية يف قراءة من قرأ بغَت ىاء، مث يستبعد ىذا الوجو      

، ومىت كاف ٛتل الكبلـ على ظاىره كاف أوىل من التقدير، فهو "عملت" :ػػػػػػعن قريق تقدير ا١تفعوؿ ل
 وىل يف تقدًن وجو كوهنا موصولة يف ٤تل جر أوىل من كوهنا نافية ال ٤تل ٢تا من اإلعراب.يستعُت باأل

من كوهنا  لقد تبُتَّ  ي من خبلؿ كبلـ ا١تفسرين أهّنم يقّدموف كوهنا موصولة معطوفة على ٙتره بدال    
( يف موضع خفض عطًفا على )َوَما َعِمَلْتُو أَْيِديِهمْ  اليت يف قولو (ما)و" نافية، قاؿ ابن جرير الطربي:

 با٢تاء على ىذا ا١تعٌتوىي يف قراءة عبد ا فيما ذُكر:)َو٦تَّا َعِمَلْتُو( ومن الذي عملت; ٔتعٌت:، الثمر
                                                           

 .9/65، أبو حياف، البحر اي : نظرأي قراءة أىل الكوفة. ي - 1
 .9/65، أبو حياف، البحر اي : نظري - 2
 .9/196، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري - 3
 .1/195، ابن األنباري، البياف - 4
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ولو ، ، والذيوما، من وتظهرىا يف صبلت:، ألف العرب ترمرىا أحيانًا، فا٢تاء يف قراءتنا مرمرة
إهنا ٔتعٌت  قيل: ولو، ومن عمل أيديهم معٌت الكبلـ:فيكوف ، ٔتعٌت ا١تصدر كاف مذىًبا (ما)قيل:
 2."ليأكلوا من ٙتره ومل تعملو أيديهم فيكوف معٌت الكبلـ:، وال موضع ٢تا كاف أيًرا مذىبا1اٞتحد

ويستدؿ على كوهنا  ،ويقدـ كوهنا موصولة عن كوهنا نافية ،فالطربي ٬تّوز األوجو اإلعرابية األخرى
 ."ومما َعِملْتوُ " رضي ا عنو ا بن مسعود عبدقرأ ّٔا ل من قراءة قِ موصولة ٔتا نُ 

، كما وجدت الرازي يف مفاتيح الغيب يريف 4، والز٥تشري3وىذا وجدتو أيرا عند ابن عطية   
معٌت آخر لكوهنا موصولة وىو: أف اإلنساف يأكل من عمل يده زراعة وٕتارة وىو وجو من األ٫تية 

وما عملتو أي بالتجارة كأنو ذكر نوعي  ٭تتمل أف تكوف ٔتعٌت، موصولة (ما)على قولنا " ٔتكاف فقاؿ:
ومن النبات ما يؤكل من غَت عمل األيدي كالعنب ، و٫تا الزراعة والتجارة، ما يأكل اإلنساف ّٔما

 كالزيتوف والتمر وغَت٫تا ومنو ما يعمل فيو عمل صنعة فيؤكل كاألشياء اليت ال تؤكل إال مطبوخة أو
 5."ال يؤكل إال بعد إصبلحالذي 
وىذا ا١تعٌت ٯتكن أف يستدؿ عليو بالعقل ألف اإلنساف يأكل ٦تا تنبتو األرض برعاية ا         

لؤلشجار والنبات وبسبب عمل يديو ا١تكّمل، فاألشجار ا١تثمرة ال تنبت وال تثمر بغَت سقي      
ْيِديِهْم من َومن ما َعِمَلْتُو أَ " رعاية يد اإلنساف ٢تا، وا٠ترر كذلك، قاؿ الز٥تشري:و  وخدمة فبلحية

يعٌت أّف الثمر يف ، وغَت ذلك من األعماؿ إىل أف بلغ الثمر منتهاه وإباف أكلو، الغرس والسقي واآلبار
، مث إنو يف الكبلـ العريب الفصيح كثَتا ما يعرّب عن 6".بٌت آدـ وفيو آثار من كدّ ، نفسو فعل ا وخلقو

١تّا سئل أي  ي، ويف حديث الرسوؿ األكل والطعاـ أنو من كسب اليد، أي بسبب عمل األيد
ُرورٍ ، َعَمُل الرَُّجِل بَِيِدهِ " الكسب أقيب فقاؿ: ، وقد أكدت كتب السنة النبوية يف 7"وَُكلُّ بَػْيٍع َمبػْ

شرحها ٢تذا اٟتديث أف أفرل الكسب ما كاف بيد اإلنساف خاصة فيما يكوف سببا يف أف يقتات 

                                                           
 أي كوهنا نافية. - 1
 .18/525، الطربي، جامع البياف: نظري - 2
 .4/458، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري - 3
 . 4/25، الز٥تشري، الكشاؼ - 4
 .16/174، الرازي، مفاتيح الغيب: نظري - 5
 .4/25، الز٥تشري، الكشاؼ: نظري - 6
عػن ، كتػاب البيػوع واٟتاكم يف ا١تستدرؾ على الصحيحُت، 18/581، اٟتديث أخرجو أٛتد يف مسنده عن رافع ابن خديج - 7

 ألمػػرهعلػػى ا عػػز وجػػل والتسػػليم  بػػاب التوكػػل، َعػػْن َسػػِعيِد بْػػِن ُعَمػػَْتٍ اأْلَْنَصػػارِيّْ ، والبيهقػػي يف شػػعب اإلٯتػػاف، 1/21، أيب بػػردة
 .5/481، باب إباحة التجارة، عن أيب بردة، وىو يف السنن الكربى للبيهقي أيرا، 1/484



 
222 

ذىب أغلبهم أف الزراعة والتجارة وكل أعماؿ اليد  الناس منو كالزراعة وغرس األشجار، وقد 
، مث إف العمل والكسب يف الغالب ما يطلق ويراد بو لقمة العيش 1كالصناعات أفرل ا١تكاسب

الذي نأكلو، فنقوؿ  فبلف يعمل بيده من أجل لقمة عيشو، ويكد بعرؽ جبينو من أجل أف تقتات 
ع العلم أف ٙتن العمل قد يصرفو يف أشياء أخرى عاتلتو خبزا، فيصرؼ العمل باليد غالبا لؤلكل م

 ولكنو خرج ٥ترج الغالب من الكبلـ، ألف األصل يف الكسب والعمل ضماف القوت والطعاـ.
وفة كوهنا موصولة أو معط(ما) وبناء على ىذه التحليبلت نعرؼ أ٫تية توجيو ابن األنباري لػ:      

 أثر العقل يف التوجيو واإلعراب.كما يترح لنا على الثمر وما يأكلو اإلنساف،  
  النموذج الخامس:-5 

َوَما َلُكْم اَل تُ َقاتُِلوَن ِفي َسِبيِل اللَِّو َواْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن الرَّْجاِل ﴿ يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل:     
ْلَقْريَِة الظَّاِلِم َأْىُلَها َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َوالنَّْساِء َواْلوِْلَداِن الَِّذيَن يَ ُقوُلوَن رَب ََّنا َأْخرِْجَنا ِمْن َىِذِه ا

 2﴾ َولِيِّا َواْجَعْل لََنا ِمْن َلُدْنَك َنِصيًرا
، ففي األوؿ (الظامل)، و(ا١تسترعفُت)يف ىذه اآلية الكرٯتة ٮتتار ابن األنباري وجو اٞتر يف كل من    

للقرية. وحىت يترح توجيهو وإعرابو نقارف ٔتا  يوجو آّرور على أنو معطوؼ، والثاين على أنو وصف
 أورده النحاة وما نقلوه من أعاريب لآلية.

حىت يترح  ي اختيار ابن األنباري وإعرابو، البد من ذكر  توجيو اآلية وإعرابها عند النحاة:-أ
 بقُتا النحوي يف كل من اللفظُت الساهاألعاريب وأقواؿ النحاة وا١تفسرين يف إعراب اآلية وتوجيه

 3ثة توجيهات ىي:فقد وجهت ثبل (اْلُمْسَتْرَعِفُتَ وَ )فأما قولو: 
: ا١تسترعفُت، ٣ترور ألنو معطوؼ على لفظ اٞتبللة واسم ا تعاىل والتقدير: ويف التوجيو األول -

ومكي  5، وأبو حياف4سبيل ا١تسترعفُت، واختار ىذا الوجو اإلعرايب من النحاة وا١تفسرين ابن عطية
                                                           

وبػاب  286، 22/285، بػاب كسػب الرجػل وعملػو بيػده، بػدر الػدين العيػٍت، عمدة القارئ بشرح صحيح البخػاري: نظري - 1
 .21/255، فرل الزرع والغرس

 .75: اآلية، النساء - 2
ومشػػكل إعػػراب ، 2/878، أبػػو البقػػاء العكػػربيوالتبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف، 8/79، لوسػػي، األروح ا١تعػػاين :نظػػر األوجػػو يفي - 3

والدر ، 1/77، لزجاج، اومعاين القرآف وإعرابو، 2/177، لفراء، اومعاين القرآف، 2/188، مكي ابن أيب قالب القيسي، القرآف
 الز٥تشػري، والكشػاؼ، 1/78، ابن عطية، الوجيز وارر، 8/728، فأبو حيا، والبحر اي ، 4/87، السمُت اٟتليب، ا١تصوف

 .1/168، ٤تي الدين الدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 2/584
 .1/78، ابن عطية، ارر الوجيز: نظري -4
 .8/728، أبو حياف، البحر اي : نظري - 5
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، واختاره من ا١تتأخرين ٤تي الدين 3، وأبو البقاء العكربي2، والسمُت اٟتليب1قالب القيسي ابن أيب
 يف إعرابو، وعلى ىذا فهو رأي اٞتمهور وأغلب النحاة من ا١تعربُت وا١تفسرين للقرآف الكرًن.4الدرويش

خبلص  يف، التقدير ىو معطوؼ ولكن ليس على لفظ اٞتبللة ولكن على سبيل التوجيو الثاني: -
 7وعّقب أبو البقاء على ىذا الوجو واعتربه ليس بشيء 6والزجاج 5ا١تسترعفُت، وإىل ىذا ذىب ا١تربد

والواقع أنو ٬توز العطف ألف معٌت اآلية ٭تتملو فالقتاؿ ألجل رفع كلمة ا ونصر دينو، وألجل أف 
ا كانوا يف مكة ومنهم ابن ٮترج ا١تسترعفُت من ٤تنة ا٢تواف والذؿ ا١تسل  عليهم من الكفرة خاصة ١ت

أف معاملة كفار مكة للمسلمُت تغَتت بعد أف قويت  9، وقد أّكد لنا تاريخ اإلسبلـ8عباس وأمو
 شوكة ا١تسلمُت بقتا٢تم واالنتصار عليهم يف معارؾ متعددة.

منصوبا على االختصاص، وإليو ذىب الز٥تشري (وا١تسترعفُت)وىو أف يكوف  التوجيو الثالث: -
منصوبا على اختصاص يعٌت واختص من سبيل اللَّو خبلص ا١تسترعفُت ألّف سبيل اللَّو عاـ " فقاؿ:

وقد  10."الكفار من أعظم ا٠تَت وأخصو يص ا١تسترعفُت من ا١تسلمُت من أيدوخبل، يف كل خَت
ِف َواَل َحاَجَة ِإىَل َتَكلُّ " عقب أبو حياف على كبلـ الز٥تشري واعتربه تكلًفا وخبلفًا للظاىر فقاؿ:

 11."ِإْذ ُىَو ِخبَلُؼ الظَّاِىرِ ، َنْصِبِو َعَلى ااِلْخِتَصاصِ 

                                                           
 .2/188، مكي ابن أيب قالب القيسي، مشكل إعراب القرآف: نظري - 1
 .4/87، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري - 2
 .2/878، أبو البقاء العكربي، التبياف يف إعراب القرآف: نظري - 3
 .1/168، ٤تي الدين الدرويش، إعراب القرآف وبيانو: نظري - 4
 والتبيػاف 4/87، سػمُت اٟتلػيبال، الػدر ا١تصػوف: نظػرأي للمربد ومل أعثر عليو يف كتبػو، ينسبت أغلب ا١تصادر القرآنية ىذا الر  - 5

 .8/728، أبو حياف، والبحر اي ، 2/878العكربي،  أبو البقاء
 .1/77، الزجاج، معاين القرآف وإعرابو - 6
 .2/878العكربي،  أبو البقاء، التبياف: نظري - 7
 .1/898، ابن كثَتينظر: تفسَت  - 8
دا مػػن وكػػاف عْبػػ، ف بػػبلؿ فػػوؽ الكعبػػةوفػػتح مكػػة خاصػػة عنػػدما أذّ ، ةيػػدؿ علػػى ىػػذا ا١تعػػٌت أحػػداث كثػػَتة منهػػا صػػلح اٟتديبيػػ - 9

هنػػزاـ وقػػد ىزمػػوا مػػرات متعػػددة أمػػاـ ا١تسػػلمُت لعػػل مػػن أبرزىػػا ا، مل يكػػن يصػػل ٢تػػذا لػػوال أف ا أمػػر بقتػػاؿ ا١تشػػركُت، ا١تسترػػعفُت
حىت جاء النصر العظيم وىو فتح مكة الذي مل  ،ن ا ا١تسلمُت  لعزة دينو ورفع راية اإلسبلـوقد مكّ الكفار يف غزوة بدر الكربى، 

عػًتض يف وجههػا صػػادا أو وىػذا كلػػو بفرػل نشػر الػػدعوة اإلسػبلمية والوقػوؼ بالسػيف ١تػػن ا، يعػرؼ قبلػو وال بعػده فػػتح أعظػم منػو
 .1/216، ابن األثَت، الكامل يف التاريخ، و 8/559، ابن كثَت، السَتة النبوية: نظرمانعا ٢تا، ي

 .2/584، الز٥تشري، ؼالكشا: نظري - 10
 .8/722، أبو حياف، البحر اي : نظري - 11
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تبُت  ي بعد دراسيت ألقواؿ ا١تعربُت أف اختيار ابن األنباري  للجّر وتحليلو: ابن األنباري اختيار-ب
٣ترور بالعطف على اسم (وا١تسترعفُت)ىو اختيار ٚتهور النحاة وقد قاؿ يف إعرأّا:(ا١تسترعفُت)يف 
للقرية، وقد عرّب عنو النحاة القدامى بالوصف مرة  ٣2ترور ألنو نعت سبيب (الظامل)، أما 1 تعاىل"ا

 3والنعت مرة أخرى أثناء إعرأّم لآلية وأغلبهم عرب بالنعت.
وبعد النظر والتأّمل رأيت أّف اٟتقيقة واحدة من حيث ا١تعٌت واإلعراب، إذ أف معٌت الصفة  

اختار ابن األنباري التعبَت بالوصف، مث ناقش مسألة إبراز الرمَت مترمن معٌت النعت، وقد 
٣ترور ألنو وصف للقرية، وجاز أف  (الظامل) مناقشة عقلية فقاؿ:" (الظامل) وإضماره يف اسم الفاعل

 (الظامل) وال ضمَت يف (أىلها)٬تري وصفاً للقرية، وإف مل يكن الظلم ٢تا لعود الرمَت العاتد إليها من 
و كاف فيو ضمَت لوجب إبرازه ألف اسم الفاعل إذا جرى على غَت من ىو لو وصفًا أو خرباً أو ألنو ل

حااًل وجب إبرازه، نعٍت الرمَت ٓتبلؼ الفعل فإنو ال ٬تب إبراز الرمَت يف ىذه ا١تواضع كلها لقوتو 
ع أبدا ألف الفعل ىو األصل يف ٖتمل الرمَت، واسم الفاعل فرع واألصل أقوى من الفرع والفرو 

 .4تنح  عن درجات األصوؿ"
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 
، والتقدير من القرية اليت ظلم أىلها، 5لفظا وألىلها معٌت الوصف ألىل القرية فكاف ىذا الوصف ٢تا

َكَذِلَك و ﴿ ، ومثلو يف القرآف كثَت كقولو:6(الظامل) وقاـ مقاـ اسم ا١توصوؿ "اليت" األلف والبلـ يف

                                                           
 .2/168، ابن األنباري، البياف - 1
ويطػابق منعوتػو يف اإلعػراب ، ، كمػا يف اآليػة صفة من صػفات مػا لػو تعلػق ٔتتبوعػو وارتبػاط بػوىو ما يبُّت ": النعت السبػػيب ىو - 2

يف اٞتػػر « القريػػة« »الظػػامل»ففػػي اآليػػة قػػابق ، ه مػػا بعػػده، ويػػبلـز اإلفػػراد داتمػػاَت ويراعػػى يف تأنيثػػو وتػػذك، والتعريػػف والتنكػػَت فقػػ 
الظا١تة : ولو أّنث يف غَت القرآف فقيل، ، وإف كاف معٌت األىل ٚتعاوبقي مفردا، وىو األىل، وروعي يف التذكَت ما بعده، والتعريف
  1/165، ٤تػػػي الػػػدين الػػػدرويش، إعػػػراب القػػػرآف وبيانػػػو: ظػػػرني "ٞتػػػاز ال لتأنيػػػث ا١توصػػػوؼ بػػػل ألف األىػػػل يػػػذّكر ويؤنػػػث.، أىلهػػػا
 .8/451، عباس حسن، النحو الوايف: نظروي
 2/177، الفػػػراء، ومعػػػاين القػػػرآف، 1/77، لزجػػػاج، اومعػػػاين القػػػرآف وإعرابػػػو، 4/88، السػػػمُت اٟتلػػػيب، الػػػدر ا١تصػػػوف: نظػػري - 3

مكي بن ، ومشكل إعراب القرآف، 1/165، الدين الدرويش ٤تي، وإعراب القرآف وبيانو، 2/878، أبو البقاء العكربي، والتبياف
 .188ص، أيب قالب القيسي

 .2/168، البياف - 4
 .2/177، لفراء، اومعاين القرآف، 2/878العكربي،  أبو البقاء، التبياف: نظري - 5
 .497ص، ابن ا٠تباز، وتوجيو اللمع، 289ص، ابن جٍت، اللمع يف العربية: نظري - 6
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 (أىلها) وقد كاف الرمَت يف 1﴾ َأْخُذ رَبَّْك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي ظَاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ 
موضّْحا ٢تذا ا١تعٌت، وال يصح أف يستًت الرمَت يف اسم الفاعل إذا كاف لغَته وصفا أو حاال  أو 

، وىذا ٓتبلؼ الفعل، ألف الفعل أصل واسم الفاعل فرع، واألصل أقوى من 2خربا، وإ٪تا ٬تب إبرازه
 ، ْتسب تعليل ابن األنباري ومكي بن أيب قالب وٚتهور البصريُت.الفرع
والذي يظهر  ي أف ابن األنباري استعاف يف توجيو ىذه اآلية باستصحاب األصل، فجعل منو      

وال يستًت يف اسم الفاعل  "ظلم"وىو الفعل  (الظالم) دليبل على أف يستًت الرمَت يف أصل كلمة
مع أنو يقـو مقامو يف العمل، فيعمل اسم الفاعل عمل فعلو، ولكن يبقى األصل أقوى من  "ظامل"
ع يف العمل، وىذا ألف ا١تشبو بالشيء يكوف أضعف منو يف ذلك الشيء، ولو قلنا بالتسوية الفر 

 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      

 عقليا ظاىرا أثناء توجيهو لآلية وإعرأّا، وىذا التعليل مفاده التقّيد التاـ ابن األنباري عّلل تعليبل
 .باألصوؿ العقلية للنحاة البصريُت

 
 
 

                                                           
 .281: اآلية ،ىود - 1
وقػػػد ناقشػػػها ابػػػن األنبػػػاري يف ، مسػػػألة خبلفيػػػة بػػػُت النحػػػويُت، القػػػوؿ يف إبػػػراز الرػػػمَت إذا جػػػرى الوصػػػف علػػػى غػػػَت صػػػاحبو - 2

"ىند زيد ضاربُتُو ىي" ال : ذىب الكوفيوف إىل أف الرمَت يف اسم الفاعل إذا جرى على غَت َمْن ىو لو ٨تو قولكفقد ، اإلنصاؼ
 .وأٚتعوا على أف الرمَت يف اسم الفاعل إذا جرى على َمْن ىو لو ال ٬تب إبرازه، لبصريوف إىل أنو ٬تب إبرازهوذىب ا ٬تب إبرازه.

 : وقد احتج ٨تاة الكوفة بأدلة ٝتاعية نقلية منها قوؿ الشاعر العريب األعشى ميموف بن قيس
 من األرض ُموَماٌة وبيداُء َٝتَْلقُ  *وإفَّ اْمرَأً أسَرى إليك ودونو   

َعاَف ُمَوفَّقُ  *قوقة أَْف تستجييب دعاَءه 
ُ
 .وأف تعلمي أف ا١ت

 يأيت: فكانت أدلتهم عقلية ٤ترة وتتلخص فيما ، أما ٨تاة البصرة، ولو أبرزه لقاؿ "٤تقوقة أنت"، ترؾ إبراز الرمَتفقد  
 .أصل ٢تا يف ٖتمل الرمَت األٝتاء الو ، إٚتاع ٨تاة البصرة على أف اسم الفاعل فرع عن الفعل يف ٖتمل الرمَت. ػ

 .ليقع الفرُؽ بُت األصل والفرع، إذا جرى على غَت من ىو لو ػ القوؿ بوجوب إبراز الرمَت يف اسم الفاعل
 فردوىا ردا عقليا ْتتا.، كما قابل النحاة البصريُت اٟتجج السماعية اليت جاء ّٔا ٨تاة الكوفة بالتأويل والتقدير العقليُت

والتػذيل والتكميػل شػرح  ، 1/959، نػاظر اٞتػيش، ٘تهيػد القواعػد بشػرح تسػهيل الفواتػد، و 2/58، األنبػاري ابن، اإلنصاؼ: نظري
األدب  وخزانػػػػة، 159ص، أبػػػػو البقػػػػاء العكػػػػربي، والتبيػػػػُت عػػػػن مػػػػذاىب النحػػػػويُت، 28، 4/27، أبػػػػو حيػػػػاف، كتػػػػاب التسػػػػهيل

 .8/158، البغدادي
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  النموذج السادس:-6
ِإنَّ َبْطَش رَبَّْك َلَشِديٌد  ِإنَُّو ُىَو يُ ْبِدُئ َويُِعيُد  َوُىَو اْلَغُفوُر ﴿ :يتمثل يف إعرابو لقولو تعاىل     

اْبن   2:قَػرَأَ قد فَ اختلف القراء يف قراءة اآلية، فيما يتعلق بلفظ "آّيد"،  1﴾ وُد ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيداْلَودُ 
َوَخَلٌف ، َواْلِكَساِتيُّ ، َٛتْزَةُ  كما ىو مثبت، وقرأ:  برفع آّيد، كثَت َونَاِفع َوأَبُو َعْمرو َواْبن َعامر َوَعاِصم

اؿِ  ، وقد اٟتََْسِن َوَعْمرِو ْبِن ُعبَػْيٍد َواْبُن َوثَّاٍب َواأْلَْعَمُش َواْلُمَفرَّلُ ي قراءة وى "آّيِد"، ِٓتَْفِض الدَّ
تباينت أقواؿ النحاة يف توجيو اآلية وإعرأّا وتػأثر التوجيو با١تبادئ العقدية والعقلية، و١تناقشة توجيو 

 قراءات اآلية عند النحاة وا١تعربُت نذكر التفصيل اآليت: 
لقد كاف للنحاة ا١تعربُت وا١تفسرين توجيهات  ومعربي القرآن: اآلية وتوجيهها عند النحاة إعراب-أ

 3متعددة لكل من القراءتُت تتمثل فيما يأيت:
نعت  عز وجل فهو تابع لقولو (آّيد): ىي قراءة الرفع، فوجهت على أف القراءة األولى-  

عاة للفاصلة القرآنية ايد ذو العرش، ولكن أخَّره مر الغفور الودود آّ الغفور الودود، فكأنو قاؿ:
 5، وابن خالويو.4وحفاظا على النسق الصويت وىو من إعجاز القرآف، وىذا قوؿ أبو البقاء

خرب بعد خرب واستدؿ النحاة ّٔذه اآلية على جواز تعدد ا٠ترب للمبتدأ الواحد، فكاف  (آّيدُ ) وقيل
 6عدد، وىو قوؿ أغلب النحاة العرب.الرمَت "ىو" مبتدأ وما بعده خرب مت

 

                                                           
 .25، 24، 28، 21: اآلية، الربوج - 1
 أبػػػػو حيػػػػاف، البحػػػػر اػػػػي ، و 678، صابػػػػن ٣تاىػػػػد، والسػػػػبعة، 1/899، ابػػػػن اٞتػػػػزري، النشػػػػر: جػػػػو قػػػػراءة اآليػػػػة يفنظػػػػر أو ي - 2

28/446. 
، ابػن ز٧تلػة، ص وحجػة القػراءات، 5/295، النحػاسالقػرآف،  إعػراب: نظر التوجيو اإلعرايب لكل من القراءتُت رفعا وجراً يفي - 3

الكشػف ، و 8/154، لفػراء، اومعػاين القػرآف، 5/888، الزجاج، القرآف وإعرابو ومعاين ، 867ص، ابن خالويو، واٟتجة، 757
 يب قالػػػب القيسػػػيأمكػػػي بػػػن ، ومشػػػكل إعػػػراب القػػػرآف، 1/978، مكػػػي بػػػن أيب قالػػػب القيسػػػي، عػػػن وجػػػوه القػػػراءات وعللهػػػا

 28/485، دين الػػدرويش٤تػػي الػػ، وإعػػراب القػػرآف وبيانػػو، 1/2188، أبػػو البقػػاء العكػػربي، والتبيػػاف يف إعػػراب القػػرآف 1/889
 .1/2818، عبد ا بن ٛتد السيف، واألثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آليات القرآف الكرًن

 .1/2188، أبو البقاء، التبياف: نظري - 4
 .867ص، ابن خالويو، اٟتجة يف القراءات السبع - 5
، ابػػػن يعػػػيش شػػػرح ا١تفصػػػل: ز تعػػػدد ا٠تػػػرب للمبتػػػدأ الواحػػػد يفنظػػػر اسػػػتدالؿ النحػػػاة ّٔػػػذه اآليػػػة بوجػػػو قػػػراءة الرفػػػع علػػػى جػػػواي - 6
، ص ابػن ىشػاـ، وشػرح قطػر النػدى، 2/157، وشػرح ابػن عقيػل علػى األلفيػة، 2/816، ابن مالك، وشرح التسهيل، 2/149

تحريػر وال، 28/485، ٤تػي الػدين الػدرويش، وإعراب القرآف وبيانو، 2/482، السيوقي، و٫تع ا٢توامع شرح ٚتع اٞتوامع، 214
 .88/158، ابن عاشور، والتنوير
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 1رفع على أنو خرب ١تبتدأ ٤تذوؼ تقديره ىو، فأصل الكبلـ ىو آّيُد. (آّيد) ػ أف
 :  وىي قراءة اٞتر، فقد اختلف النحاة يف توجيهها على ثبلثة أوجو إعرابية ىي:القراءة الثانية -
اإلعرايب قاؿ ٚتهور النحاة وأكثر ىي نعت للعرش ؤّذا التوجيو  (آّيد) :الوجو األول - 

رََجاِت ُذو ﴿ كما قاؿ تعاىل: 3، وعلى ىذا اإلعراب يكوف معٌت آّيد الرفيع2ا١تفسرين رَِفيُع الدَّ
ووصفو بآّيد جاتز، فقد وصف بآّد كما  لعرشا ا تُ ونعْ  4﴾ اْلَعْرِش يُ ْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِهِ 

 عن ابن عباس ويؤيد ىذا ا١تذىب ما ورد 6﴾ َربُّ اْلَعْرِش اْلَكرِيمِ ﴿ ، فقد قاؿ تعاىل:5وصف بالكـر
وألنو ٬توز يف كبلـ العرب أف  7"فإ٪تا يريد العرش وحسنو، من قرأ با٠تفض" :يف تفسَت اآلية أنو قاؿ

ابَّة ِإذا علفتها مْلء َبطنهَ " غَت ا تعاىل، وقد قالت العرب: والتمجيديوصف بآّد،  ا ٣َتَْدُت الدَّ
"وأصل آّد من قو٢تم:  قاؿ الراغب: 8"٣َتَّدهُتا ِإذا علفتها نصف َبطنَها َوأىل ٧تد يَػُقوُلوَف:، ٥ُتَّفَفة

ولذلك وصف ا العرش بآّيد،  ٣9تدت اإلبل إذا حصلت يف مرعى كثَت واسع وقد أ٣تدىا الراعي."
وعلى ىذا يكوف آّد ٔتعٌت اٟتسن ورفعة 10."ِو َوتَػرِْكيُبوُ ِعَظُمُو َوُعُلوُُّه َوِمْقَدارُُه َوُحْسُن ُصورَتِ " ومعناه:

 القدر، والكـر واٞتماؿ وقد وصف ا سبحانو وتعاىل ّٔا عرشو وىو جاتز.
 
 

  

                                                           
عبػد ا بػن ، واألثر العقدي يف تعدد التوجيو اإلعرايب آليػات القػرآف الكػرًن، 28/749، السمُت اٟتليب، الدر ا١تصوف: نظري - 1

 . 1/2818، ٛتد السيف
إعػػػػراب القػػػػرآف  يف يف التبيػػػػاف، وأبػػػػو البقػػػػاء 867ص، ابػػػػن خالويػػػػو يف اٟتجػػػػة، قػػػػاؿ بػػػػأف آّيػػػػد يف قػػػػراءة اٞتػػػػر نعػػػػت للعػػػػرش - 2
يف إبػراز ا١تعػاين مػن حػرز  ، وأيب شامة8/154، والفراء يف معاين القرآف، 5/888، والزجاج يف معاين القرآف وإعرابو، 1/2188

 .28/446، وأبو حياف يف البحر اي ، 1/478، وابن جزي يف التسهيل لعلـو التنزيل، 711ص ، األماين
 .867ص، ابن خالويو، راءات السبعاٟتجة يف الق: نظري - 3
 .5: اآلية، غافر - 4
 .5/187، وتفسَت البغوي، 1/978، مكي ابن أيب قاؿ القيسي، الكشف عن وجوه القراءات: نظري - 5
 .226: اآلية، ا١تؤمنوف - 6
 .18/896، الواحدي، البسي  : التفسَتنظري - 7
 .28/859، ألزىريوهتذيب اللغة، ا ، 1/587، ريٞتوى، اتاج اللغة وصحاح العربية: يف "٣تد" ينظر - 8
 .768ص، الراغب األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآف: نظري - 9

 .28/446، أبو حياف، اي : البحر نظري - 10
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ؤّذا اإلعراب  1﴾ِإنَّ َبْطَش رَبَّْك َلَشِديدٌ ﴿ ىي نعت لربك، من قولو: (آّيد) :الوجو الثاني - 
وا ىو  ،والفرل من آّد ومعناه النهاية يف الكـر اً آّيد مأخوذ فيكوف 2قاؿ بعض النحاة وا١تفسرين
 وعلى ىذا ا١تعٌت يكوف آّيد صفة ، ويكوف تقدير الكبلـ يف اآلية: ،ا١تنعوت بذلك دوف ما سواه

على بياف الوصف فبل  ; ألنو جارٍ ، ومل ٯتتنع الفصل بُت النعت ومنعوتو"إف بطش ربك آّيد لشديد"
أصحاب ىذا الرأي ْتجة عقدية عقلية مفادىا أف صفة آّد خالصة  عز وجل  يرر، وقد استدؿ

وال ٬توز إقبلقها على غَته، فإذا أقلقت على غَته سوينا بُت صفة ا٠تالق مع ٥تلوقاتو، يدؿ على 
، كما يدؿ على ىذا التوجيو وا١تعٌت النحوي 4وعلماء العقيدة والكبلـ 3ذلك أقواؿ بعض ا١تفسرين

فقد قاؿ الغزا ي يف بياف صفة  5ا ذكره ا١تعربوف للقرآف، والنحاة الذين وجهوا ىذه القراءةالعقدي م
وذكر البيهقي يف األٝتاء والصفات  6."ُىَو الشريف َذاتو اٞتَِْميل أَفعالو اٞتزيل عطاؤه ونولو" آّد:
 عز وجل، فقاؿ: من ٬تمع بُت صفة ا١تنيع وصفة اٟتميد، و٫تا ال ٬تتمعاف إال يف ذاتو(آّيد)أف
َوَقْد َيُكوُف اْلَواِحُد َمِنيًعا َغيػَْر ٤َتُْموٍد   َواَل ِلُكلّْ َمِنيٍع ٣تَِيًدا، اْلَعَرَب اَل تَػُقوُؿ ِلُكلّْ ٤َتُْموٍد ٣تَِيًدا،"

َر َمِنيٍع َكَأِمَِت السُّوَقِة َكاْلُمَتآِمِر ا٠ْتَِليِع اْٞتَاتِِر َأِو اللّْصّْ اْلُمَتَحصِّْن بِبَػْعِض اْلِقبَلِع َوَقْد َيُكوُف ٤َتْمُ  وًدا َغيػْ
َلةِ َواْلُمَصا ُهَما: ٣تَِيدٌ ِبرِيَن ِمْن َأْىِل اْلِقبػْ نَػُهَما ، ، فَػَلمَّا ملَْ يَػُقْل ِلَواِحٍد ِمنػْ َعِلْمَنا َأفَّ اْلَمِجيَد َمْن َٚتََع بَػيػْ

َعِتِو َحَسَن ا٠تَِْصا ـُ ، وََكاَف يف َمنػْ ـَ وََكاَف َمِنيًعا اَل يُػرَا يَل اْلِفَعاِؿ َواْلَبارِي َجلَّ ثَػَناُؤُه ٬تَِلُّ َعْن َأْف يُػرَا ِؿ ٚتَِ
ِو اْستَػنَػَفَد ُو َولَ َأْو يُوَصَل إِلَْيِو َوُىَو َمَع َذِلَك ٤ُتِْسٌن ُمْنِعٌم ٣ُتِْمٌل ُمْفِرٌل اَل َيْسَتِطيُع اْلَعْبُد َأْف ٭ُتِْصَي نِْعَمتَ 

َتوُ   7".َم اْلَمِجيدِ ، فَاْسَتَحقَّ اسْ ِفيِو ُمدَّ
وذكر الرازي يف تفسَته أف أكثر القراء وا١تفسرين اختاروا قراءة الرفع الدالة بوضوح على       
وذلك ال يليق إال ، ألف آّد من صفات التعا ي واٞتبلؿ" صفة  تعاىل، وعّلل ذلك بقولو:(آّيد)أف

 فسَت القرآف الكرًن.وقد مثل بقولو ىذا رأي مدرسة العقل يف ت 8."با سبحانو

                                                           
 .21: اآلية، الربوج - 1
ة للقػػراء السػػبعة ، وأبػػو علػػي الفارسػػي يف اٟتجػػ488ص، والكرمػػاين يف مفتػػاح األغػػاين، 5/295، ومػػنهم النحػػاس يف إعرابػػو - 2
 . 1/889، يف مشكل إعراب القرآف، ومكي بن أيب قالب القيسي، 6/895
 .82/224 الرازي، ومفاتيح الغيب، 29/197، لقرقيب، اواٞتامع ألحكاـ القرآف، 5/581، لشوكاين، افتح القدير: نظري - 3
 .215، 2/228، البيهقي، األٝتاء الصفات: نظري -4
 .6/895، ي الفارسيأبو عل، اٟتجة: نظري - 5
 .218ص، أيب حامد الغزا ي، ا١تقصد األسٌت يف شرح أٝتاء ا اٟتسٌت: نظري - 6
 .2/228، لبيهقي، ااألٝتاء والصفات: نظري - 7
 .82/224، الرازي، مفاتيح الغيب: نظري - 8
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ومل أعلم يف صفة " أما عن أقواؿ النحاة وبعض ا١تعربُت فإنٍت أجد الفارسي يف اٟتجة يقوؿ:     
مل يوجد  1[أف و، فكأّف آّد يف اإلنساف استيفاؤه ا٠تبلؿ الرفيعة واستكمالو ٢تا... األناسي ٣تيد

أين  وقوؿ من قاؿ من النحويُت:، د بالرفعذو العرش آّي ٣تيد يف وصف األناسي يقّوي قراءة من قرأ:
فإف قلت: "إف بطش ربك لشديد "يف قولو:(لرّبك)كأف من جّر جعلو وصفا ،  ال أجعلو صفة للعرش

فإف الفصل واالعًتاض يف ىذا النحو ال ٯتتنع ألف ذلك ٬تري ، إنو قد فصل بُت الصفة وا١توصوؼ
 . 2"٣ترى الصفة يف التشديد

َوقيل بُت للقرآف الكرًن وىومكي بن أيب قالب القيسي الذي يقوؿ يف إعرابو:"كما أجد من ا١تعر       
ِإنَّ ﴿ :ْولوػػػُىَو نعت للرب يف قَ وإ٪تا ، ّل ذكرهػػػأِلَنَُّو من ِصَفات ا ج، اَل ٬توز َأف يكوف نعتا للعرش

 .3"﴾َبْطَش رَبَّْك َلَشِديٌد 
يف قراءة اٞتّر صفة للعرش  (آّيدِ ) ٯتكن أف يكوفوعلى ىذا الوجو النحوي، ؤّذا اإلعراب ال      

 وإ٪تا ىي صفة للرب جل جبللو.
كاف بسبب (آّيد)ويف ىذا الوجو ٧تد بعض أقواؿ النحاة تشَت إىل أف اٞتر يف  الوجو الثالث:-

ا "ذو" وليس نعتا للعرش وإ٪ت آّاورة للعرش آّرورة عند اٞتميع وإال فاألصل ىو الرفع ألهنا نعت لػ
جر تبعا ٟتركة آّاورة يف العرش، وقد ذكر النحاس يف إعرابو ىذا الوجو مث اعًتض عليو ومنعو واعتربه 

ال ٬توز يف كبلـ وال شعر وإ٪تا ىو " غلطًا غَت جاتز يف كبلـ العرب، وىو ٦تنوع يف القرآف الكرًن قاؿ:
القراءة با٠تفض جاتزة على ولكن ، ونظَته يف الغل  اإلقواء، ىذا جحر ضّب خرب غل  يف قو٢تم:

 4."غَت اٞتوار على أف يكوف التقدير إّف بطش ربك اْلَمِجيُد نعت
وىذا الوجو أقّل الوجوه ذكرا يف إعراب اآلية وتوجيهها، ألف القوؿ باإلعراب على اٟتركة آّاورة      

 ٤تل خبلؼ بُت النحاة العرب وقد قدمت اٟتديث عنو فيما سبق.
مل يشذ ابن األنباري يف إعرابو وتوجيهو لآلية يف  لقراءة الجر: اري وتوجيهوإعراب ابن األنب-ب

، فقد وجو القراءة اعتمادا على ما تقرر عنده ف للقرآف الكرًنو اٞتر على ما ذكره النحاة وا١تعربقراءة 

                                                           
 ويستقيم الكبلـ،  أنّو[. عي.ىكذا وقفت عليها يف اٟتجة وقد رأيت أّف أضعها بُت معكوفتُت، و٭تتمل أنو خطأ مطب  - 1
 .6/895، أبو علي الفارسي، اٟتجة: نظري - 2
 .228، 1/289، مكي ابن أيب قالب القيسي، مشكل إعراب القرآف: نظري - 3
واألثػػػر ، 28/748، السػػػمُت اٟتلػػػيب، الػػػدر ا١تصػػوف: ووجػػػو اٞتػػػر علػػى اٞتػػػوار يف، 5/295، لنحػػاس، اإعػػػراب القػػػرآف: نظػػري - 4

 .1/2819، عبد ا بن ٛتد السيف، التوجيو اإلعرايب آليات القرآف الكرًن العقدي يف تعدد
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 على أنو نعت لربك وليس نعتا للعرش (آّيد) عقدية وأصوؿ عقلية، فأراه يقرر اٞتر يف من معافٍ 
 باٞتر والرفع، فاٞتر من وجهُت: (آّيد) أرَ قْ "يػُ  فيقوؿ:
من قولو  (ربّْك)على أف يكوف صفة  ، والثاين:(للعرش) أف يكوف ٣ترورا على أنو وصف أحد٫تا:
من صفات ا، فكاف جعلو  (آّيد) وقوي ىذا الوجو، أف ﴾ ِإنَّ َبْطَش رَبَّْك َلَشِديدٌ ﴿  تعاىل:

 1."وصفا للرب أْوىل
أجد ابن األنباري يف ىذه اآلية  :لقراءة الجر ابن األنباري ليل المظاىر العقلية في إعرابتح-ج 

ألف القاعدة النحوية ٕتيز كبل الوجهُت  ;أو صفة لربك ،و صفة للعرشعلى أنّ  (آّيد) يف و اٞترّ يوجّ 
للعرش و ٬توز أف يكوف وصفا يف النعت، و١تا كاف آّد يف النحو يصح ألف يكوف صفة ، كما أنّ 

ـ ابن األنباري وجو نة يف ىذا الوصف أف تصرؼ  أقوى من غَتىا، قدّ ة الوصفية متمكّ علّ  توكان
وىو من أىم األدلة  ،قياس األوىل :على دليل عقلي وىو اً أف يكوف آّيد صفة أو نعتا لربك اعتماد

 .وكانت يف إحدا٫تا أقوى أو أبَُتُ  ،خاصة إذا تساوى اٟتكماف يف نفس العلة ،العقلية عنده
وىو  ،وا١تبلحظ أّف ابن األنباري يف ىذا التوجيو النحوي، يعتمد على ا١تعاين العقدية يف اإلعراب   

ن اشتغلوا بالبحث يف صفات ا ر إعرابو بقواعد العقيدة وأصوؿ علم الكبلـ، فهم ٦تّ من مظاىر تأثّ 
 ا١توىل بصفات ٥تلوقاتو.صف وأخرى عقلية، وجعلوا استحالة أف يتّ  ،تعاىل ودلّلوا عليها بأدلة ٝتاعية

الذي أراه بعد ما عرضت األعاريب الواردة يف اآلية، أف توجيو ابن  نقد إعراب ابن األنباري:-د
األنباري للجر ومن وافقو من ا١تعربُت على أنو يصرؼ  وال ٬توز صرفو للعرش، قوؿ ٣تانب 

 3ى األدلة اآلتية:النحوي واإلعرايب آليات القرآف الكرًن، وذلك اعتمادا عل 2للصواب
وٚتهور علماء التفسَت  ،يتمثل يف خروج ىذا التوجيو اإلعرايب عما قاؿ بو أكثر النحاة :الدليل األول

على العرش ومل يروا يف ذلك مانعا،  (آّيد) القرآف الكرًن، فقد جّوز أغلبهم أف تطلق صفة وومعرب
)اْلَمِجيُد(  اختلفت القرّاء يف قراءة قولو:" :ماـ ابن جرير الطربي يف تفسَتهلقد قاؿ شيخ ا١تفسرين اإل

على أنو من  )ُذو اْلَعْرِش( ردِّا على قولو: فقرأتو عامة قرّاء ا١تدينة ومكة والبصرة وبعض الكوفيُت رفًعا

                                                           
 .586، 1/585، ابن األنباري، البياف - 1
وخػروج عػن ، أو أنػو صػفة لربػك فتكلػف شػديد، "وأمػا تكلػف ىػذا ا١تتكلػف جػره إىل اٞتػوار: قاؿ ابن القيم يف بداتع التفسَت - 2

 .8/181، ع التفسَت: بداتنظرك"، يذلمن غَت حاجة إىل ، ا١تألوؼ يف اللغة
 يػػو اإلعػػرايب آليػػات القػػرآف الكػػرًنيف األثػػر العقػػدي يف تعػػدد التوج، أشػػار إىل بعػػض ىػػذه األدلػػة الػػدكتور عبػػد ا ٛتػػد السػػيف - 3
1/2882 . 
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والصواب من  على أنو من صفة العرش، وقرأ ذلك عامو قرّاء الكوفة خفًرا، صفة ا تعاىل ذكره
 .1"قرأ القارئ فمصيب فبأيتهما، ما قراءتاف معروفتافالقوؿ يف ذلك عندنا أهن

 :قَػْولو َومن خفض َفِإنَُّو جعلو صفة للعرش َوأَنو أجراه ٣ْترى " اؿ ابن ز٧تلة يف حجة القراءات:وق 
 .2"فوصف اْلَعْرش بِاْلَكرـِ َكَما َوصفو بآّد ﴾رب اْلَعْرش اْلَكرِيم﴿

وكبل٫تا معٌت ، واٞتر على أنو صفة للعرش، ، عز وجلالرفع على أنو صفة للرب" وقاؿ ابن كثَت:
 3".صحيح

جواز أف يكوف اٞتر صفة للعرش، ولو كاف ىذا ا١تعٌت ال ٬توز يف  أثبتتفهذه األقواؿ وغَتىا 
حقو عز وجل لكاف أىل التفسَت من أىل التحقيق والدراية كالطربي وابن أكثَت أوىل بالقوؿ با١تنع من 

 غَتىم.
صفة للعرش، ال يتعارض ذلك مع  (آّيد)و دليل عقلي مفاده أننا إذا قلنا بأف : ىالدليل الثاني

و تُ مَ ظَ ه وعَ دُ صفة ا عز وجل، ألف ىذا العرش خاص بو تعاىل، فهو عرشو الذي استوى عليو فمجْ 
ره وىو ا، وقد نقل لنا ابن القيم يف بداتع التفسَت كبلما  قو ومنشئو ومبدعو ومصوّْ الِ ة خَ مَ ظَ من عَ 

على أنو ال ٬توز أف يصرؼ لغَت ا، وال  سا، بعدما ناقش النحاة ا١تعًتضُت لتوجيو اٞترّ عقليا نفي
بالكسر فهو صفة  (آّيدِ ) ومن قرأ" ٯتكن أي يوصف العرش بآّيد بعدما أثبت جواز ذلك قاتبل:

وقد استشكل ىذه القراءة بعض ، إذا كاف عرشو ٣تيدًا فهو سبحانو أحق بآّدو  ،لعرشو سبحانو
وإما أف ، وارإما على اٞتِ ، ها على أحد الوجهُتجَ ٣تيد مث خرّ  :سمع يف صفات ا٠تلقمل يُ  :الناس وقاؿ

وىو نظَت ، فإف ا سبحانو وصف عرشو بالكـر، ة براعة ىذا القاتلوىذا من قلّ ، يكوف صفة لربك
ىو أحق ا١تخلوقات  بل، لوصفو بالعظمة والكـر فو سبحانو بآّد مطابقٌ فوصْ ، ووصفو بالعظمة، آّد

و وأٚتعُ ، فإنو أوسع كل شيء يف ا١تخلوقات وأٚتلو، لسعتو وحسنو ؤّاء منظره، أف يوصف بذلك
وال يقدر قدر عظمتو وحسنو ؤّاء منظره ، وعلو القدر والرتبة والذات، ؤّاء ا١تنظر، لصفات اٟتسن

ش من صفة ا عز وجل إذ أف فهو ٬تعل صفة العر  4."إال ا و٣تده مستفاد من ٣تد خالقو ومبدعو
بينهما تبلـز ال ٯتكن فصلو فمجد العرش من ٣تد ا إذ ال يتصور ٥تلوؽ لو عرش ٣تيد إال ا رب 

 العرش آّيد العظيم الكرًن.
                                                           

 .14/846، الطربي، جامع البياف - 1
 .757ص، ابن ز٧تلة، حجة القراءات: نظري - 2
 .8/871، تفسَت ابن كثَت: نظري - 3
 .181، 8/182، ابن القيم، بداتع التفسَت: نظري - 4
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ىو دليل ٨توي مفاده أف األصل يف الصفة أف تكوف تالية للموصوؼ تابعة لو ال  الدليل الثالث:
، وأنو مىت استطعنا يف كبلمنا العريب أف ٧تعل من الصفة تابعة 1صليفصل بينهما بأجنيب يف األ

١توصوفها دوف فاصل كاف أوىل، وال يلجأ إىل القوؿ بالفصل دوف حاجة، ألف من حق التابع أف 
ألف األصل عدـ ، َربَّْك وليس بذلك ػ:وجوز كونو صفة ل" قاؿ األلوسي: 2يكوف متصبل ٔتتبوعو
ويف ىذه اآلية أجد الفصل بُت ا١توصوؼ وىو 3."ع فبل يقاؿ بو ما مل يتعُتالفصل بُت التابع وا١تتبو 

 4﴾ ُىَو اْلَغُفوُر اْلَوُدودُ ﴿ ربك، وبُت الصفة ٚتلة اٝتية متكونة من مبتدأ وخرب يتمثل يف قولو:
، وعلى ىذا ال يف كبلـ العربالنادر قليل المن  وقد اعترب النحاة الفصل بُت الصفة وا١توصوؼ با٠ترب

اإلعراب الظاىر الذي يتماشى مع ا١تستفيض الغالب من كبلـ العرب، ونلجأ إىل غَت ٬توز أف نًتؾ 
 الظاىر وخبلؼ األصل دوف حاجة أو ضرورة. 

ويف هناية حديثي عن آّرورات يف كتاب البياف وددت أف أختم ىذا ا١تبحث ّتملة من       
سيت واستقراتي ألحكاـ آّرورات ا١تبلحظات تكوف ٔتثابة النتاتج العلمية اليت سجلتها أثناء درا

 وتعليلها عند ابن األنباري أوردىا يف اآليت: 
توجيهو للقراءات الواردة على وجو آّرور، أدلة و استخدـ ابن األنباري يف إعرابو للمجرورات،  -

عقلية شىت أ٫تها االستحساف، واستصحاب األصل، والقياس، ودليل األوىل، كما استخدـ التأويل 
ر العقلي من أجل أف تتماشى الكثَت من األوجو اإلعرابية يف القراءات القرآنية على وجو والتقدي

 صحيح للقياس.
ورد التعليل للمجرور يف كتاب البياف أقل نسبة من تعليلو للمنصوب وا١ترفوع، وىذا مبلحظ من  -

قل من توجيهو خبلؿ التتبع واالستقراء، فقد تتبعت يف البياف مواضع توجيهو للمجرور فوجدتو أ

                                                           
ومنعػو بعرػهم خاصػة إذا  ، موصػوفها فأجػاز ذلػك ٚتهػور النحػاة العػربو  اختلف النحاة العػرب يف جػواز الفصػل بػُت الصػفة  - 1

ومػا وجػد مػن قبيػل ىػذا ، تػووكل ما يعد أجنيب عػن النعػت ومنعو ، أو ٚتلة اٝتية متكونة من مبتدأ وخرب، كاف الفاصل بينهما خربا
وا١توصوؼ وأقواؿ النحاة يف  حوؿ الفصل بُت الصفةقبيل الشاذ ا١تخالف لقياس النحو،  يف الكبلـ العريب أولو بعرهم على أنو من

أبػػو ، والبحػر اػي ، 2/894، لعيػػٍت، اوشػرح الشػواىد الكػربى، 2/872، ابػن اٟتاجػػب، اإليرػاح يف شػػرح ا١تفصػل: نظػرذلػك ي
 .4/2985، أبو حياف، وارتشاؼ الررب، 2/816، ابن األثَت، والبديع يف علم العربية، 4/898، 1/689، حياف

 .1/2248، ابن مالك، شرح الكافية: نظر ي - 2
 .25/881، لوسي، األروح ا١تعاين: نظري - 3
 .24: اآلية، الربوج - 4
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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.

ا كم  ،استعاف يف توجيو بعض أوجو القراءات القرآنية الواردة على حكم آّرور با١تعٌت الفقهي لآلية -
األوجو اإلعرابية  واستخراج استعاف با١تعٌت العاـ للنص القرآين، ووّظف ىذه ا١تعاين ٠تدمة أحكاـ اٞترّ 

 .للقراءات القرآنية اليت كانت يف موضع اٞترّ 
نظرا ١تخالفتها  ﴾األرحامِ ﴿ ضّعف بعض القراءات القرآنية الواردة على وجو اٞتر، كقراءة ٛتزة -

ة اٞتر وضّعف غَتىا ألف القياس ال يتوافق إال مع اٞتّر، كما رأينا للقياس النحوي، كما أنو اعتمد قراء
ؤّذا جعل القياس أصبل يف أحكاـ آّرور قبوال أو رفرا، ؤّذا أيرا   ﴾لذائقوا العذابِ ﴿ يف قراءة

كاف اٞتر يف القراءات القرآنية كغَته من أوجو اإلعراب األخرى الرفع والنصب فبل فرؽ يف اٟتركة 
وإ٪تا يف موافقة القياس، فكل توجيو ٟتركة إعرابية خالفت قياس النحو فاألصل عنده الرفض اإلعرابية 

 وعدـ القبوؿ.
أعرب ابن األنباري الكثَت من القراءات القرآنية الواردة بوجو اٞتر دوف تعليل أو استدالؿ كما وّجو  -

على العطف تارة، وعلى البدؿ 1رابأغلب آّرورات يف البياف على اعتبار أهنا تابعة ١تا قبلها يف اإلع
تارة أخرى وعلى الوصف مرات متعددة، ؤّذا قّل التعليل واالستدالؿ ٢تا، كما مل يكثر االستدالؿ 
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      

ومن ٚتعهم بو أصوؿ ٨توية مشًتكة  ،وا١ترفوعات وآّرورات كثَتا من النحاة العرب خاصة البصريُت
كما  ،الفراءري، وأبو البقاء العكربي و د، وأحيانا ٕتده ٮتالف ٨تاة كبارًا أمثاؿ الز٥تشوفكر ٨توي موحّ 

ٕتده ٬تتهد يف رأي ٨توي ينفرد بو يف بعض األحياف ٦تا يدؿ على سعة نظره، وقوة ملكتو النحوية  
اختياره لؤلوجو اإلعرابية ٮتتار الوجو و  كما أستطيع القوؿ أيرا أف ابن األنباري أثناء التوجيو  النحوي
ة أو ٨توا، وغَت ذلك من ا١تعاين اليت واإلعراب القريب من ا١تعاين ا١تقررة عنده فقها أو عقيدة أو دالل

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 
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فأرى أف  فصح يف العادة عن ا١تعاين النحوية والدالليةالتفسَتية، واإلعرابية ومصادر معاين القرآف اليت ت
 إعرابو ٨توي عقلي تفسَتي دال ي.

العقلي  كمظهر من مظاىر التفكَت  كما تبُّت  ي أيرا أف ابن األنباري سخَّر التأويل والتقدير      
٠تدمة ما ىو مقرر يف مذىب البصريُت، وعليو فاختياره للوجو النحوي للقراءة القرآنية مقّيد ٔتا نصت 

واستخدمها  ،يف أصوؿ النحو""١تع األدلة  لبصريُت العقلية اليت نظّر ٢تا يف كتابو:عليو أصوؿ ا
، ولذلك كانت اختياراتو النحوية بصرية ْتتو، فهو "البياف" كتابو  استخداما واسعا أثناء إعرابو يف

 يصرح ّٔذا يف البياف كّلما كاف الوجو اإلعرايب ٤تل خبلؼ بُت البصريُت والكوفيُت. 
اف كتاب البياف كتاب إعراب للقراءات القرآنية على مذىب البصريُت، وبو ظهر وعلى ىذا ك     

 الدليل العقلي يف صورتو العملية التطبيقية على القراءات القرآنية.
 
 
 
 
 
 



 
 ــةـــــــخاتم
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الفصول السالفة واملباحث املتقدمة وصل البحث إىل هناية مطافو، وآخر حمطاتو، وىنا كان لزاماا ب     
فيها  ت  ف  ط  إليو بعد رحلة علمية  تما خلص ذكر أىم  أو  ،اليت سجلتها حالحااتاملفصح عن أأن  علي  
علاام المااحالم وا اادل مصااطلحات  يف تلاالقراءات القرآنيااة، وت م  بااا تعطاارت  و  ،مصااا ر علااوم العربيااة باان

 ت حااااة للقاااراءات القرآنياااة وتااازو  عااات ب عاريااا  الن  ومتت   ،، بغياااة معرفاااة الااادليل العقلااايواخلاااحالل النحاااو 
ويساتددم  يف كتااب البياان القرآنياةو القاراءات يوج ا عنادما كاانابان اننباار  النحوياة،  آراءمن  حبصيلة

 إليو يف ىذه الدراسة يتحقق يف اآليت: ما خلصت   أىم   وكان ،العقل يف توجيهها
     ساااااايطرت الفلساااااافة المحالميااااااة علااااااى التفمااااااا اللغااااااو  العاااااار  علااااااى يااااااد املتملماااااان املعتزلااااااة لقااااااد  -

لات يف املنطاق متث   ،بعاد ذلاص صابغة عقلياة يف االساتدالل حيث أصبحت املاااىر المحالمياة وانشاعرة،
عناااد وأفضااال ان وات المحالمياااة لصاااناعة الااادليل العقلاااي  العقلياااة، القواعاااد انرساااطي ليماااون مااان أىااام  

 النحوين.
العر  وأصولو، من حيث طريقة االستدالل  والنحو وأصولو بن الفقو كبا   تداخل   ي بووو تبن   -

 أثنااااء ترأيااا وقااد ،اسااتعمال املصاااطلحات وتااداولا بااان الفقهاااء والنحااااة حياااث ماانأو  ،علااى انحماااام
ساتدالل  اا يف مان أجال االمان ان لاة العقلياة الايت اساتددمها علمااء أصاول الفقاو  اكباا   االبحث عاد 

وحادة يف  القضاايا النحوياة، وىاذا كانات نتيجاة اا يف  واساتدلواأخاذىا النحااة بعادىم الفروع الفقهية، 
 املصطلحات. يف الل واقتباساالستد

    أخاااااذ النحااااااة بالقيااااااس ورألباااااتهم يف اطااااارا  انحماااااام عااااان طرياااااق القواعاااااد املوواااااوعة باااااالنار  إن   -  
القااراءات القرآنيااة الاايت ومنهااا  ،النصااوا املرويااة الصااحيحة الثابتااة كثااا ماانالعقلااي،  فعهاام إىل رفاا   

حيااث وقاان النحاااة ماان ىااذه النصااوا القرآنيااة  لعربيااة ولااو بوجااو،ا ةالقااراء التااواتر، وموافقاا لااااشاا   
 مها:من أجل صحة القياس  القرآين موقفن معا ين للنص

لات أثنااء ارعاراب والتوجياو  و  ، حياث أ  ومارا ه الت ويل والتقدير مع ما ال يتناس  ماع معاا الانص -1 
  كثا من القراءات القرآنية مع ما ال يتناس  مع سياق اآلية وموووعها.

يف كثاااا مااان مصاااا ر  املوقااان حوا  اااذا، وقاااد صااار  الضاااعن تاااارة أخااار و ص بااااللحن تاااارة اهتاااام الااان   -2
 من أىم املصا ر ارعرابية اليت متيزت بذلص. "البيان"وكان كتاب  ،ارعراب القرآين وتوجيو القراءات

وان لاااة ىاااي انصاااول  يف التوجياااو وارعاااراب يقصااادىا ابااان اننباااار  الااايت وان لاااة النحوياااة انصاااول -
     الغالاااااا  يف معااااااا انصااااااول عنااااااده ىااااااي أصااااااول  أن   إال   عامااااااة النحويااااااة الثابتااااااة عنااااااد النحاااااااة العاااااارب
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علاى ة ي ان  املب   إعارا م وتوجيهااهتم النحوياة علاى الماوفين ويبطال يف كثا من انحيان ير    ونن  البصرين، 
  .وقواعد ر عندىم من أصولمقتضى ما تقر  

تطاااور علااام القاااراءات، ومااان خاااحالل العاااو ة إىل مصاااا ر إعاااراب القااارآن ل يعاااتتب     ي مااان خاااحاللتبااان   -
كباا وحارا ماان النحااة والقاراء واملفسارين علااى  تا  التفسااا اللغاو ، اىتمااموكاذا كوتوجياو القاراءات 

التميياز بينهاا واالخاتحالل اليساا يف حركاات  ة يفع الوجوه املدتلفة واملتعد ة للقراءات القرآنية والدق اتتب  
وينساا  كاال قااراءة إىل  ،املتعااد ة ارعرابيااة حيااث  ااد بعضااهم قصااي للقااراءة الواحاادة الوجااوه ،إعرا ااا
وبعا   علاي الفارساي وأ  ن جماىادبااء كاابن ا ازر  واوخاصاة عناد القار   ،خطا  ون لبس أو  صاحبها

وىذا ليس لو من التفسا إال عناية اهلل عاز وجال  اذا القارآن  ،وابن عطية املفسرين النحاة ك   حيان،
 طور.دور قبل الس  وقراءاتو على ت كيد حفاو يف الص  

يفساد  الو  ،يف تفسااىايعطي معاين متقاربة  يف النص القرآينرسم الملمة بصورهتا المتابية املتقاربة  -
قاارأ باا كثر ماان وجااو مثاال يف كثااا ماان الملمااات القرآنيااة الاايت كاناات ت   تااوالقااراءة، وىااذا مااا وجد اللااة 

ل ، شااام  فااااالختحالل يف الصاااورة المتابياااة للملماااة القرآنياااة (ملاااص)و (مالاااص)، و(ننشااارىا)و (ننشااازىا)
   ة يف التفسا وارعراب.حاة فسح  وجها من وجوه ارعجاز القرآين، وأعطى للمفسرين والن  

  العااااو ة إىل كتاااا  النحااااو ومصااااا ر القااااراءات، وكتاااا  التفسااااا ومعاااااين القاااارآن    ي ماااان خااااحاللتباااان   -
 يف طائفتن اثنتن مها:ل متث   للقراءات القرآنيةواملعربن  حاةتوجيو الن  وإعرابو، أن 

ن بفمرة أمهياة الانص املساموع عان العارب يف  راساة الاااىرة و عالنحاة املتشب   وىم :الطائفة األولى-1 
الضاعن، بال ذمادىم أعلناوا  عن ختطئاة القاراء وي يتهماوىم بااللحن أو وامتنعوا وىؤالء اح زواالنحوية، 
ااافاع عااان القااار  مبااادأ الاااد        م فياااو النحااااة عااان القاااراءات القرآنياااة، ومااان ىاااؤالء النحااااة اء يف كااال موواااع هتج 

حاااو عاان قبلتاااو حيااان يف البحااار اوااي ، وىاااذا نهناام ي قر فاااوا وجهااة الن   وباااأاباان مالاااص  يف التسااهيل  و 
وكل مااا  تااو،ال جيااوز المااحالم يف صااحة عربي   ا  عربي اا ا  ، فماناات القااراءة عناادىم نص اانجلهاااانوىل الاايت ووااع 

أن و  ،أن يبحاااث لاااا عااان وجاااو يف العربياااة الواجااا  علاااى النحاااو   خالفااات القاااراءة لااااىر القاعااادة كاااان 
يف علااام النحاااو، و اااذا املااانهن اساااتطاعوا أن قفااااوا  ايف كاااحالم العااارب وجياااد لاااا خترجيااا اأثااار  لاااا يلاااتمس

 هوا القراءة توجيها سليما  ون قد  أو  ريح أو طعن نعام النصوا العربية.القاعدة ويوج  
 وىم النحاة الذين جعلوا نص  أعينهم القيااس والقاعادة وسمساوا لتطبيقهاا علاى الطائفة الثانية: -2

كاال ذلااص عاادم   المااحالم العاار  س  أساارعوا لتدطئااة القااراءة، واهتموىااا باااللحن والشااذوذ والضااعن، وماار   
ر  القاعدة النحوية والقياس العقلي ولو على حساب النص القرآينالتدل   ابن اننباار   ويعد   ،ص من أس 
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اا   ن القااراءة القرآنيااةكتاااب البيااان علااى تضااعي  يف وااع  ن مو  ماان ىااؤالء النحاااة، حيااث أفصااح يف أكثاار م 
  ليل العقل وقياس النحو. هاالفتخم وكانت حجتو يف تضعيفها

 :  ي يتع عرض ابن اننبار  للقراءات ونقدىا وتوجيهها ما من خحالل تتب    يضح ات   -
ا ادل واملناالرة النحوياة، وىاو علاى  راياة واساعة لاذاى  النحااة  ابن اننبار  عاي خباا بفان   أن   -1

 .وأصولم النحوية كما أنو  على  راية ب  لتهم واختحالفهم،
اسااتفا  اباان اننبااار  ماان طريقااة علماااء المااحالم يف عاارض الاادليل العقلااي س كيفيااة االعاا اض عليااو  -2

ق يف وألااىم مان علمااء الماحالم، ف نات ال تماا  تفار   بطريقة املتملمن، أمثال الراز  والباقحالين والغزا ي
قراءتااص رعرابااو وتوجيهااو للقااراءات ماان حيااث طريقااة عاارض ان لااة ومناقشااة املدااالن لااو يف ارعااراب 

ماان مسااائل جدليااة يف علاام  علماااء انصااولوفيمااا يعروااو  ،يف علاام النحااو ماان مسااائلو ناافيماا يااتملم ع
 العقيدة.ل علماء المحالم يف عرض مسائ أصول الفقو أو

أن يقناع  لنهجاو المحالماي العقلاي وا اد ي الاذ  طبقاو يف ارعاراب والتوجياواستطاع ابن اننبار   -3
مان توجياو للقاراءات القرآنياة املدتلفاة يف  خيتاارهما  فيما يذى  إليو من إعراب أو منطقا وعقحال القارئ
 .ارعراب

راء شدصااية لنحاااة آطريقتااو ا دليااة يف إعرابااو وتوجيهااو للقااراءات القرآنيااة، مااذاى  رمويااة و  ناات  بي   -4
قدامى كاخلليل بن أمحد ويونس بن حبي ، وألاىم دمن كان كتاب البيان مصدرا من املصا ر النحوية 

 معترب من مسائل النحو وإعراب القراءات.  عد يف  وكان ذلص ،يف النحو آراءىمملعرفة 
 مواقن أساسية ىي: ةها يف ثحالثهونقدىا وتوجيقن ابن اننبار  من القراءات اميمن حصر مو  -

رىااا ساانة متبعااة وتوجيههااا علااى أهنااا لغااة فصاايحة ور ت يف كتاااب اهلل ااعتما ىااا واعتب: الموقففا األو 
 وىو أفصح كحالم.
والعربيااة، ووصاان  الضااعن وعاادم الدرايااة بااالنحو إنمارىااا واهتااام القااارئ باااللحن أو الموقففا الثففان :

  عنو بالقياس.القراءة بالشذوذ ومعيار النقد يف كل ىذا ىو العقل واملنطق املعتمد عند النحاة املعرب  
 الوقااول ماان القااراءة القرآنيااة موقاان اتيااا ، واالكتفاااء بنعرا ااا  ون بيااان ملوقاان أو :الموقففا الثالفف 

 ت  وىاو ماا عارب   ،ألااه مان النحااةراء آوإباداء  ،مان املعاربن هألاا ، واالكتفااء بعارض نقاد نقد القيام ب    
 قد اتيا  .عنو يف الدراسة بالن  

ص ابن اننبار  من قيو  التمسص باملذى ، فنعراباو للقاراءات متوقان علاى أصاول املاذى  ي يتدل  -
خدمة للمذى  البصر  إجيابا وسلبا فنذا  عنده البصر  ونارياتو النحوية، فمان توجيو القراءة ونقدىا
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 وىااذا يف المثااا الغالاا  ماان كتاااب البيااان ،اىااا و افااع عنهااا  املااذى  اعتماادىا وقو  وافقاات القااراءة رأ
فها وت اان القااارئ وىااذا موقاان وىااذا موقاان إجيااا  بالنساابة للقااراءة، وإذا عارواات القااراءة مذىبااو وااع  

 سليب.
ا- يف  وبياان أثار العقاال ،دت  ي النمااذ  ارعرابياة الاايت اساتدرجتها مان كتاااب البياان نجال  راسااتهاأك 

وىاو مادعوم  ،إعراب ابن اننبار  للقراءات يعتمد على العقل من حيث التوجيو إعرا ا وتوجيهها، أن  
الفقهياة  اآلراءو اذا ميمان اتمام علاى إعراباو أناو خيادم  ،الفقهااءحالم كايف نفس الوقت بآراء املفسارين و 
مصاادر ماان مصااا ر التفسااا كتاااب البيااان   ن  أ أيضااا   قااولالميماان  كماااوي يغفاال عاان املعاااين التفساااية،  

 العقلي يف  راسة القراءات القرآنية.
ر عنااده فقهااا أو عقياادة أو لااا ىااو مقاار   حممااوماختيااار اباان اننبااار  لإلوجااو ارعرابيااة يف كتاااب البيااان -

 أثناء التوجيو وارعراب. ر يف النحو    اللة أو رموا، وألا ذلص من املعاين اليت تؤث  
توحي  ،اخلحالل ر  وخاصة كتاب ارنصال يف مسائلخابن اننبار  ملصا ره النحوية ان تإحاال -

ل ىاذا وقاد مث ا ،ب ن املس لة النحوياة املدتلان فيهاا ساببها االخاتحالل يف توجياو القاراءة القرآنياة وإعرا اا
خااتحالل الشاااىد القاارآين كااان ماان أىاام أسااباب ا أن   النااوع نساابة كباااة يف كتاااب البيااان، حيااث رأياات  

 النحوين البصرين والموفين.
ز بعادم نسابة ، كماا متي اواملتعد ة ة المثاةيز كتاب البيان ليزات منهجية أبرزىا ذكر انوجو ارعرابمتي   -

أىاي مان الشاواذ أم  هاادما جيعل الباحث يبحاث عان صااح  القاراءة والتحقياق في ،القراءة إىل صاحبها
كمااا  ،بااالغموض وجيعال القاارئ لااا يف حااةالقاراءة  ياانعمس علاىعاادم معرفاة القاارئ  نن   ؟مان املتاواتر

باالختصاااار يف ارعاااراب والتوجياااو، وقاااد اعتماااد فياااو صااااحبو مصاااطلحات النحاااو  أيضاااا متياااز المتااااب
 ق فيو أصول البصرين النحوية.البصر ، وطب  

قرآنيااة، كمتاااب اتجااة ن  علااي تاا  توجيااو القااراءات الن كتاااب البيااان واامن ك  ميماان لنااا أن نصاان   -
وكتاب المشن عن وجوه القراءات ملماي بان أ  طالا  القيساي، وىاذا ملاا تضامنو المتااب  ،الفارسي

 على خحالل ما يوحي بو العنوان أنو كتاب إعراب فق . ،من نقد للقراءات القرآنية أثناء إعرا ا
 التوصيات واالقتراحات

والقرآنية أن جيعل من  راسة الشواىد النحوياة يف كتااب البياان  من للباحث يف الدراسات النحويةمي -
، يمااون ىدفااو لااع الشااواىد النحويااة وتوثيقهااا و راسااتها وبيااان مسااائلها النحويااة مسااتقحال اجامعياا احبثاا

ماان الشااواىد الشااعرية الاايت ستااا  إىل  راسااة ماان حيااث التوثيااق وبيااان وجااو  ىااائحال ا  فالمتاااب قااو  كماا
 االستشها .
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ز بااان القاااراءات القرآنياااة ياااتاااا  إىل  راساااة مساااتقلة للتميقق القاااراءات القرآنياااة يف كتااااب البياااان توثيااا -
املتااواترة ماان الشاااذة، فاايممن للباحااث أن جيعاال  راسااة مسااتقلة للقااراءات املتااواترة، وأخاار  للشاااذة يف  

 وتوثيقا وإعرابا. كتاب البيان لعا و راسة
مبثوثاة يف كتااب  مااالماويف وأ لته وأصاول النحاوالنحاو البصار  أصاول كشفت  ي ىذه الدراسة أن   -

ا هاراء البصارين يف إعاراب القاراءات وتوجيهآالبيان، فيممن للباحث ا امعي أن خيتاار موواوعا لبياان 
راء رماة الموفة يف إعراب القراءات القرآنية من خحالل  آمن خحالل كتاب البيان، كما ميمن لو أن خيتار 

كماا كاان   ،ابن اننبار  كان يذكر رأ  البصرين وأ لتهم يف توجيو اآلياات وإعرا اا ن  ن ،كتاب البيان
 وىذه ان لة يف  راسة مستقلة. اآلراءمع ىذه وقد رأيت أن     ،الموفين وأ لتهم أيضا رأ يذكر 
ة الدراساااات انكا ميياااة يف علااام الرسااام القااارآين، ماااع كاااون الرسااام كشااافت  ي ىاااذه الدراساااة عااان قل ااا  -

مصااا ر  وخاصااة أن  ، واعتما ىااا وقبولااا صااحة القااراءة القرآنيااةيف العثماااين ركاان ماان انركااان انساسااية 
نااااوا مدرسااااة مسااااتقلة يف علاااام الرساااام والضااااب  القاااارآين، فجاااادير املغاربااااة كو   تااااذكر أن   الاااا اجم املغاربيااااة
س  القاارآين، يف علاام الرساامسااات النحويااة والقرآنيااة البحااث عاان املصااا ر املدطوطااة ادر بالباااحثن يف ال

 .يف إعراب القراءات القرآنية وتوجيهها سقيقها سقيقا علميا واالستفا ة منها
خحالصة ما وصلت إليو، وىذا أىم ما الحاتو واستطعت أن أوصي بو البااحثن مان ىذه   وأخاا     

 ارنسانعمل  معلوم أن  بت فيها ابن اننبار  وإعرابو لمتاب اهلل عز وجل، و خحالل رحلة علمية صاح
منااص  رب  فيااا ة، انساسااية، والزلاال ماان دميزاتااو الواوااحة ا لي اا خصائصااو ماانإال كااان النقصااان  مهمااا    

مان قارأ  كال  مشن حقائق املعرفة، وأس ل ر  أن جيعل  زال اتج  وت  فبهما ت   ،وحدك السدا  والتوفيق
وصاالى اهلل وسالم علااى سايد اخللااق ، ب خطا ه وأن يرشاادين ملاا ور  فيااو مان نقاصىاذا البحاث أن يصااو  

  حممد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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 .بركاية حفص عن عاصم، القرآف الكرمي 
 : الكتب المطبوعة والمنشورة -أوال
 دار ، عبػػا الفحػػاح يلاع ػػ   ػػ ي: تػػ ،  كػػب بػػن ال  الػػس الق  ػػب، اإلبانػػة عػػن  اػػاا القػػرا ات

 دت. ، دط، ال.ـ، هنضة  صر ل طباعة كالنشر
 القػػرا ات القرآن ػػة. ادلصػػه. كرلػػ . يعآػػاز القػػرآف ككرػػل .  ػػا   ػػاكرم ، احبػػاث ع ع ػػـل القػػرآف

 ـ.2006 -هػػ1426، 1ط، األردف، عماف، دار عمار ل نشر كالحلزيع، احلما
 عبػا الػر ن بػن يلاع ػ  بػن يبػراه م ابػل القاوػم ادلاػركؼ بػ ل  ػا ة، يبراز ادلااا  ػن حػرز األ ػاا 

 دت.، دط، بريكت، لكحس الا م ةدار ا
 نشػػػلرات  نػػػة ، زلمػػا عبػػػا اذلػػػادم ابػػػل ريػػػاة، يبػػراه م بػػػن وػػػ ار النؤػػػاـ كآراا  الكي  ػػػة الف  ػػػف ة 

 ـ.1946-هػػ1365، دط،  صر، القاهرة، الح ل . كالرتمجة
 دار الكحػػػس الا م ػػػة، ا ػػػا بػػػن ادلبػػػارؾ ال آ ماوػػػب، اإلبريػػم  ػػػن يػػػيـ وػػػ ام عبػػػا الاميػػػم الػػػاباغ 

 ـ.2002 -هػػ1423، 2ط، لبناف، بريكت
 عػػػاناف عبػػػا الر ػػػاف : تػػػ ، زلمػػػلد  ػػػكرم األللوػػػب، يحتػػػاؼ األرلػػػاد ع  ػػػا يصػػػ  بػػػ  االوحشػػػ اد

 ـ.1982 -1402، دط، بغااد،  طباة اإلر اد، الاكرم
 ا ػػػا بػػػن زلمػػػا بػػػن عبػػػا الغػػػ  ادلاػػػركؼ بالبنػػػا  ، يحتػػػاؼ ءضػػػي  البشػػػر ع القػػػرا ات األرباػػػة عشػػػر

 ـ. 2006ػ-ق1427، 3ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، انس   رة: ت  ،الا  ا بّ 
 زلمػا ابػل الفضػ  : تػ ، رػيؿ الػاين ال ػ ل ب، عبػا الػر ن بػن ال بكػر، اإلتقاف ع ع ػـل القػرآف

 ـ.1974 -هػ 1394، دط، القاهرة، اذل ئة ادلصرية الاا ة ل كحاب، يبراه م
   عبػػػا ان بػػػن  ػػػا ، مجاػػػا كدراوػػػة، اإلعػػػرال تيػػػات القػػػرآف الكػػػرمياألثػػػر الاقػػػام ع تاػػػاد الحلر ػػػ

 ـ.2008-هػػػ1429، 1ط، ادلم كة الارب ة ال الدية، الرياض، دار الحا رية، ال  .
 القػػػػاهرة، دار البصػػػػا ر،  صػػػػطفد ا ػػػػا عبػػػػا الا ػػػػ م، اثػػػػر الاق ػػػػاة كع ػػػػم الكػػػػيـ ع النهػػػػل الاػػػػرل 

 ـ.2011، هػػ1436، 1ط، مج لرية  صر الارب ة
 ؤو ػػة ع ػػب رػػراح الصػػباح، عبػػا الاػػاؿ وػػا   كػػـر، اثػػر القػػرا ات القرآن ػػة ع الاراوػػات النهليػػة  

 دت.، دط، الكليت
 عبػػا ان زلمػػا : تػػ ، وػػ  ماف بػػن أ ػػ. ابػػل اللل ػػا البػػارب، يحكػػاـ الفصػػلؿ ع احكػػاـ األصػػلؿ

 ـ.1989 -هػ1409، 1ط، بريكت،  ؤو ة الروالة، ا بلرم
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 دار الكحػػس ، زلمػػا عبػػا القػػادر عطػػا: تػػ ، بػػن عبػػا ان ابػػل بكػػر بػػن الاػػرلزلمػػا ، احكػػاـ القػػرآف
 .ـ2003 -هػ  1424، 2ط، لبناف، بريكت، الا م ة

 ادلكحػس اإلوػي ب، عبػا الػرزاؽ عف فػب: تػ ، ع ب بن زلما ات ام، اإلحكاـ ع اصلؿ األحكاـ 
 دت.، دط، الـ
 دار الفكػػػر ، الػػػاين ابػػػل الفػػػرج بػػػن ا ػػػلزمعبػػػا الػػػر ن بػػػن ع ػػػب مجػػػاؿ ، اأبػػػار احلمقػػػد كادلغف ػػػن

 ـ. 1990 -هػ  1410، 1ط، ال بناا
 دار البشػا ر ل طباعػة كالنشػر ، يبػراه م صػاح: تػ ، احل ن بن عبا ان الا كرم، اأباُر ادلػػػَُصهِّفن

 ـ.1995 -هػػ1416، 1ط، د شق، كالحلزيع
 بػػريكت،  ؤو ػػة الروػػالة، زلمػػا الػااي: تػػ ، عبػػا ان بػػن   ػ م بػػن  ح بػػة الػاينلرم، ادب الكاتػس 

 ـ.1982 -هػػ1402، 1ط
 زلمػػا بػػن يلوػػ. بػػن ع ػػب بػػن يلوػػ. اثػػري الػػاين ابػػل ح ػػاف ، ارتشػػاؼ الضػػرب  ػػن ل ػػاف الاػػرب

 ـ.1998 -هػ  1418، 1ط، القاهرة،  كحبة اخلاصلب، ررس عثماف زلما: ت ، األنال ب
 ع ػػب بػػن زلمػػا بػػن عبػػا ان الشػػلياازلمػػا بػػن ، ير ػػاد الفهػػلؿ يي حتق ػػق احلػػق  ػػن ع ػػم األصػػلؿ 

 ـ.1999 -هػ 1419، 1ط، ال.ـ، دار الكحاب الارل، ا ا عمك عناية: ت 
 1ط، بػػػػػػريكت، دار الكحػػػػػػس الا م ػػػػػػة، ا ػػػػػػا بػػػػػػن زلمػػػػػػا ادلرزك ػػػػػػب األصػػػػػػف اا، األز نػػػػػػة كاأل كنػػػػػػة 

 هػػ. 1417
 دار األر ػم بػن ، الربيػات األنبػارمعبا الر ن بن زلما بن عب ا ان يماؿ الػاين ابػل ، اورار الارب ة

 بحهق ػػق، ـ.ك باػػة دار الكحػػس الا م ػػة بػػريكت لبنػػاف1999 -هػػػ1420، 1ط، ال.ـ، ال األر ػػم
 ـ. 1997-ق1418، 1ط، زلما ح ن  رؼ الاين

 كحبػػة ، عبػػا ان بػػن زلمػػا احلا ػػام: تػػ ، األلػػا  كالصػػفات ا ػػا بػػن احل ػػن ابػػل بكػػر الب  قػػب 
 .ـ 1993 -هػ  1413، 1ط، الارب ة ال الديةادلم كة ، راة، ال لادم

 عبػا الاػاؿ وػا  : تػ ، ريؿ الاين ال ػ ل ب، عبا الر ن بن ال بكر، األ با  كالنؤا ر ع النهل
 ـ.1985 -هػػ1406، 1ط، لبناف، بريكت،  ؤو ة الروالة،  كـر

 ـ.1989 -هػػ1409، 1ط، د شق، دار الق م، زلملد ءآاؿ، اإلصباح  رح اال رتاح 
 دار ، زلمػا  رعػػس: تػػ ، ادلاػركؼ بػػابن ال ػك ت ياقػػلب بػن يوػػهاؽ ابػل يلوػػ.، يصػيح ادلنطػق

 ـ.2002-هػ  1423، 1ط، ال.ـ، يح ا  الرتاث الارل
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 ـ.1992، دط، القاهرة،  كحبة األصل ل ادلصرية، يبراه م ان س، األصلات ال غلية 
 ـ.2007، 1ط، القاهرة، لزيعدار  ريس ل نشر كالح، ع ب ابل ادلكاـر، اصلؿ الحفكري النهلم 
 2ط، وػلرية، دار الفكػر د شػق، دار الفكػر ادلااصػر بػريكت، اصلؿ الفق  اإلوي ب كهبة المح  ب 

 ـ.1998 -ػ هػ1418
  1ط،  كحبػػػة الاب كػػػاف، ء ػػػا بػػػن زلمػػػا ال ػػػاحاف: تػػػ ، زلمػػػا بػػػن  ف ػػػ  ادلقاوػػػب، اصػػػلؿ الفقػػػ 

 ـ.1999 -هػػ1420
 عػػا  ، زلمػػا ع ػػا، النهػػل الاػػرل ع نؤػػر النهػػاة كرام ابػػن  ضػػا  كةػػل  ع ػػم ال غػػة احلػػاي  اصػػلؿ

 ـ.189-هػػػ1410، 4ط، القاهرة، الكحس
 الػػاار الب ضػػا ،  طباػػة يءريق ػػا الشػػرؽ، النا ػػر األ   ػػب، زلمػػا أػػري احل ػػلاا، اصػػلؿ النهػػل الاػػرل 

 دت.، دط
 هػػػػػػ1407، 1ط، لبنػػػػاف، بػػػػريكت، الا ػػػػـل الارب ػػػػةدار ، زلمػػػػلد ا ػػػػا ضل ػػػػة، اصػػػػلؿ النهػػػػل الاػػػػرل 

 ـ.1987
 مج لريػة ، دار ال ػيـ ل نشػر كالحلزيػع، زلمػا وػا  صػاح، اصلؿ النهل دراوة ع ءكر ابن األنبارم

 ـ.2006، هػػ1427، 1ط، القاهرة،  صر الارب ة
  دط،   ػػػااف األكبػػػار القػػػاهرة،  كحبػػػة اتداب، أالػػػا وػػػاا  ػػػاباف، اصػػػلؿ النهػػػل عنػػػا ابػػػن  الػػػ 

 ـ.2009
 عبػػا احل ػػن : تػػ ، زلمػػا بػػن ال ػػرم بػػن وػػ   النهػػلم ادلاػػركؼ بػػابن ال ػػراج، األصػػلؿ ع النهػػل

 دت.، دط، بريكت، لبناف،  ؤو ة الروالة، الفح ب
 اذل ئػػػػة ادلصػػػػرية الاا ػػػػة ، دتػػػػاـ ح ػػػػاف، ب ػػػػ حملللر ة ل فكػػػػر ال غػػػػلم عنػػػػا الاػػػػربادراوػػػػة ، األصػػػػلؿ

 دت.، دط، مج لرية  صر الارب ة، ل كحاب
 2ط،  صػػػػػػػر،  نطػػػػػػا، دار الصػػػػػػهابة، زلمػػػػػػا ع ػػػػػػب الضػػػػػػػباع، اإلةػػػػػػا ة ع ب ػػػػػػاف اصػػػػػػلؿ القػػػػػػػرا ة  

 ـ.2002 -هػػ1422
 نشػػلرات را اػػة اإل ػػاـ ، زلمػػا بػػن الر ػػاف عبػػا ان ال ػػب  ن، اعػػرتاض النهػػلين ل ػػال   الاق ػػب 

 1426، دط، ريػاضال، ادلم كػة الارب ػة ال ػالدية، كزارة الحا ػ م الاػاي، زلمػا بػن وػالد اإلوػي  ة
 ـ.2005-هػػػ
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 دار ادلنػري ، يلاع ػ  زلمػلد القاوػمك  ا ػا زلمػا   ػاافك  ا ا عب ػا الػاعاس، يعراب القرآف الكرمي
 هػ. 1425، 1ط، د شق، كدار الفارال

 دت.، دط، اإلوكنارية، دار ادلارءة ا ا ا ة، زلملد و  ماف يا لت، يعراب القرآف الكرمي 
  دار، يبػػراه م اإلب ػػػارم: تػػ ، ع ػػب بػػن احل ػػػن بػػن ع ػػب البػػػا لي، ل مرػػػاجيعػػراب القػػرآف ادلن ػػلب 

 هػػػ.1420، 4ط، بريكت، الكحس ال بنان ة كدار، القاهرة، الكحاب ادلصرم
  ػػص وػػلرية، دار اإلر ػػاد ل شػػئلف ا ا ا ػػة، زل ػػب الػػاين بػػن ا ػػا دركيػػ ، يعػػراب القػػرآف كب انػػ  

 هػ. 1415، 4ط، بريكت، د شق، دار ابن يثري، بريكت، د شق، دار ال ما ة
 عػػػا  ، زهػػػري  ػػػازم زاهػػػا: تػػػ ، ا ػػػا بػػػن زلمػػػا بػػػن يلاع ػػػ  ابػػػل رافػػػر النهػػػاس، يعػػػراب القػػػرآف

 ـ.1985 -هػػ1405، 2ط، ال.ـ، ك كحبة الن ضة الارب ة، الكحس
 ءػػا مة بنػػت عمػػر ادلؤيػػا: تػػ ، يلاع ػػ  بػػن زلمػػا بػػن الفضػػ  األصػػب اا ابػػل القاوػػم، يعػػراب القػػرآف 

 .ـ1995 -هػ  1415، 1ط، ال.ـ، ال.ف
  فعمػػا، دار الفكػػر ل نشػػر كالحلزيػػع، هبآػػت عبػػا اللاحػػا صػػاح، اإلعػػراب ادلفصػػ  لكحػػاب ان ادلرتػػ 

 ـ.1993-هػػ1413، 1ط، األردف
 زلمػػا عبػػػا : تػػ ، زلمػػا بػػن ال بكػػر بػػػن ايػػلب ابػػن  ػػ م ا لزيػػة، يعػػيـ ادلػػل ان عػػن رب الاػػادلن

 ـ.1991 -هػ 1411، 1ط، يريكت، الا م ةدار الكحس ، ال يـ يبراه م
 بػػريكت، دار الا ػػم ل مييػػن، أػػري الػػاين بػػن زلمػػلد بػػن زلمػػا بػػن ع ػػب بػػن ءػػارس المري ػػب، األعػػيـ 

 ـ. 2002، 15ط، لبناف
 ال الربيػات عبػا الر ػاف يمػا الػاين بػن ، كدلػع األدلػة ع اصػلؿ النهػل، اإل راب ع راؿ اإلعراب

 ـ.1957، هػػ1377، دط،  طباة ا ا اة ال لرية، األءغااوا ا : ت ، زلما األنبارم
 عبػػػا احلكػػػ م ، تػػػ ، رػػػيؿ الػػػاين ال ػػػ ل ب، عبػػػا الػػػر ن بػػػن ال بكػػػر، اال ػػػرتاح ع اصػػػلؿ النهػػػل

 ـ. 2006 -هػ  1427، 2ط، د شق، دار البريكيت، عط ة
 كدار  كحبػة ، رػاة دار الشػركؽ، عبػا الفحػاح يلاع ػ   ػ ي، اإل الة ع القرا ات كال  آات الارب ة

 ـ.2008 -هػػ1429، دط، اذليؿ بريكت
 ءخػػػر صػػػاح : تػػػ ، عثمػػػاف بػػػن عمػػػر بػػػن ال بكػػػر مجػػػاؿ الػػػاين ابػػػن احلارػػػس، ا ػػػاي ابػػػن احلارػػػس

 .ـ 1989 -هػ  1409، دط بريكت، دار ا   ، األردف، دار عمار، و  ماف  اارة
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  الر ػػاف بػػن عبػػا ان ال القاوػػم ال ػػ   بعبػػا ، ا ػػاي ال ػػ   ب ع النهػػل كال غػػة كاحلػػاي  كالفقػػ  
 دت.، دط،   ااف ا ا  اهر، نشر  طباة ال اادة، زلما يبراه م البنا: ت 
 هػػ.1423، 1ط، د شق، دار واا الاين، زيا بن عبا ان بن   الد ابل اخلري اذلامشب، األ ثاؿ 
 زلمػػا ابػػل : تػػ ، يلوػػ. القفطػػبمجػػاؿ الػػاين ابػػل احل ػػن ع ػػب بػػن ، ينبػػا  الػػركاة ع ػػد انبػػا  النهػػاة

 -هػػ  1406، 1ط، بػريكت، ك ؤو ة الكحس الثقاء ة، القاهرة، دار الفكر الارل، الفض  يبراه م
 ـ.1982

 عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا بػػن عب ػػا ، البصػػرين كالكػػلء ن: اإلنصػػاؼ ع   ػػا   اخلػػيؼ بػػن النهػػلين
ادلكحبػػػػة ، اؼ حمل ػػػػب الػػػػاين عبػػػا احلم ػػػػاكهبا شػػػػ  االنحصػػػيمػػػػاؿ الػػػاين األنبػػػػارم ،  ان ابػػػل الربيػػػػات

 ـ.2012-هػػ1433، دط، لبناف، ص اا بريكت، الاصرية
 ـ.1999-هػػ1420، 1ط، الـ، الف، زلملد بن عمر المسلشرم، األمنلذج ع النهل 
  تػػ ، ناصػػر الػػاين عبػػا ان بػػن عمػػر بػػن زلمػػا الشػػريازم الب ضػػاكم، انػػلار الحنميػػ  كاوػػرار الح كيػػ :

 هػ. 1418، 1ط، بريكت، دار يح ا  الرتاث الارل، زلما عبا الر ن ادلرعش ب
  ابػػن ، مجػػاؿ الػػاين، ابػػل زلمػػا، عبػػا ان بػػن يلوػػ. بػػن ا ػػا، اكةػػ  ادل ػػال  يف الف ػػة ابػػن  الػػ

 دت.، دط، ال.ـ، دار الفكر ل طباعة كالنشر كالحلزيع، يلو. الش خ زلما البقاعب: ت ، هشاـ
  زلمػػػا عبػػػا ادلػػػنام : تػػػ ، زلمػػػا بػػػن عبػػػا الػػػر ن رػػػيؿ الػػػاين القػػػمكي ، البي ػػػةاإليضػػػاح ع ع ػػػـل

 دت.، 3ط، بريكت، دار ا   ، أفارب
 ـ.2003، 8ط، القاهرة، عا  الكحس، ا ا سلحار عمر، البه  ال غلم عنا الارب 
 2ط، ييػػػػػراف،  نشػػػػػلرات دار اذلآػػػػػرة،  صػػػػػطفد مجػػػػػاؿ الػػػػػاين، البهػػػػػ  النهػػػػػلم عنػػػػػا األصػػػػػلل ن 

 هػػػ.1405
  عبػػا القػػادر : تػػ ، بػػار الػػاين زلمػػا بػػن هبػػادر بػػن عبػػا ان المريشػػب، البهػػر احملػػ أ ع اصػػلؿ الفقػػ

 نشػػلرات كزارة ، عبػػا ال ػػحار عبػػا الكػػرمي ابػػل  ػػاة، كعمػػر وػػ  ماف األ ػػقر، عبػػا ان أ ػػ. الاػػاا
 ـ.1992 -هػػ1413، 2ط، الكليت، الشؤكف اإلوي  ة كاألك اؼ

  صػػا ب : تػ ، زلمػا بػػن يلوػ. بػن ع ػػب بػن ح ػػاف اثػري الػاين األنال ػػب، الحف ػػريالبهػر احملػ أ ع
 هػ. 1420، دط، لبناف، بريكت، دار الفكر، زلما مج  

 ابػل اللل ػا زلمػا بػن ا ػا بػن ر ػا القػر ي الشػ ري بػابن ر ػا احلف ػا، بااية اجملح ا كهناية ادلقحصػا 
 ـ. 2004 -هػ 1425، دط، القاهرة، دار احلاي 
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  راراػة كتن ػ ق صػاح ، مجػع ي ػرل ال ػ ا زلمػا، ا ا ع دلػا ء ػر  اإل ػاـ ابػن القػ م، الحف ريباا ع 
 دت.، دط، ادلم كة الارب ة ال الدية، دار ابن ا لزرم، ا ا الشا ب

 كحبػة ، عبػا الفحػاح القاةػب، ب ة كالارة  ن  ريقب الشا، الباكر الماهرة ع القرا ات الاشر ادلحلاترة 
 ـ.2002-هػػ1423، 1ط،  كة ادلكر ة، انس بن  ال 

 ءحهػػػػب ا ػػػا ع ػػػػب الػػػػاين: تػػػ ، ادلبػػػػارؾ بػػػن زلمػػػػا رلػػػا الػػػػاين بػػػن االثػػػػري، البػػػايع ع ع ػػػػم الارب ػػػة 
 هػػ.1420، 1ط، ادلم كة الارب ة ال الدية،  كة ادلكر ة،  نشلرات را اة اـ القرل

 لبنػاف، بػريكت، دار ابػن يثػري،  را باءاةػ  صػاح ال ػ، الربيات ابن األنبػارم كدراوػات  النهليػة ابل 
  ـ.2016 -هػػ1437، 1ط
 ابػػل الفضػػ   زلمػػا: تػػ ، بػػار الػػاين زلمػػا بػػن عبػػا ان بػػن هبػػادر المريشػػب، الربهػػاف ع ع ػػـل القػػرآف

 هػػػػػػ 1376، 1ط، القػػػػػاهرة، دار يح ػػػػػا  الكحػػػػػس الارب ػػػػػة ع  ػػػػػد البػػػػػال احل ػػػػػي ك ػػػػػريا  ، يبػػػػػراه م
 ـ.1957

  تػػ ، رػػيؿ الػػاين ال ػػ ل ب، عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر، كالنهػػاةبغ ػػة اللعػػاة ع  بقػػات ال غػػلين :
 دت.، دط، ص اا بريكت، ادلكحبة الاصرية، زلما ابل الفض  يبراه م

 ػػ  عبػػا : تػػ ، عبػػا الر ػػاف بػػن زلمػػا يمػػاؿ الػػاين ابػػن األنبػػارم، الب ػػاف ع  ريػػس يعػػراب القػػرآف 
ـ. ك باػػػػة  كحبػػػػة اتداب 2007، هػػػػػػ1400، دط، اذل ئػػػػة ادلصػػػػرية الاا ػػػػة ل كحػػػػاب، احلم ػػػػا  ػػػػ 

 ـ.2007-هػػ1428، 1ط، رلدة  ربكؾ زلما: ت ، بالقاهرة
 زلّمػػػػا بػػػػن زلّمػػػػا بػػػػن عبػػػػا الػػػػرزّاؽ احل ػػػػ   ادل ّقػػػػس  رتضػػػػد، تػػػػاج الاػػػػركس  ػػػػن رػػػػلاهر القػػػػا لس   

دكلػػػػة ،  نشػػػلرات اجمل ػػػػس الػػػل   ل ثقاءػػػػة كالفنػػػلف كاتداب، رلملعػػػػة  ػػػن احملق قػػػػن: تػػػ ، المَّب ػػػام
 ـ.1965 -هػػ1385، 1ط، الكليت

 ـ.1996-هػػ1416، 1ط، بريكت لبناف، دار الفكر، رررب زيااف، تاريخ آداب ال غة الارب ة 
 6ط،  صػػػػر، القػػػػاهرة، دار ادلاػػػػارؼ،  ػػػل ب ةػػػػ .، تػػػاريخ األدب الاػػػػرل الاصػػػػر الاباوػػػػب األكؿ 

 دت.
 تػػ ، الػػاين الػػ هيمشػػس : زلمػػا بػػن ا ػػا بػػن عثمػػاف، تػػاريخ اإلوػػيـ َكَكء ػػات ادلشػػاهري َكاألعػػيـ :

 ـ. 2003، 1ط، بريكت، دار الغرب اإلوي ب، بشار عّلاد  اركؼ
 نشػػلرات ادلنؤمػػة اإلوػػي  ة ل رتب ػػة ، زلمػػا ادلخحػػار كلػػا ابّػػا ، تػػاريخ القػػرا ات ع ادلشػػرؽ كادلغػػرب 

 ـ.2001 -هػػ1422، يي   كلا، كالا ـل كالثقاءة
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 و  ػػ ة  ػػ رية، ةػػمن و  ػػة يحػػس دعػػلة احلػػق طبػػلع ، زلمػػا وػػا  زل  ػػن، تػػاريخ القػػرآف الكػػرمي  
 .هػػػ1402، ال نة الثان ة، دط، راة، دار األصف اا ل طباعة

 .دت.، دط،  صر،  كحبة ا نام، عبا الفحاح القاةب، تاريخ ادلصه. الشري 
 ث  ا كذير ُ طَّاهِنا الا ما   ن  ػري اه  ػا ككاردي ػا، تاريخ  اينة ال يـ حػاريخ ادلاػركؼ ب، كاأبار زُلَاِّ

دار الغػرب ، بشػار عػلاد  اػركؼ: تػ ، ا ا بن ع ب بن ثابػت ابػل بكػر اخلط ػس البغػاادم، بغااد
 ـ. 2002 -هػ 1422، 1ط، لبناف، بريكت، اإلوي ب

 دار الػػرتاث ، ال ػػ ا ا ػػا صػػقر: تػػ ، عبػػا ان بػػن   ػػ م بػػن  ح بػػة الػػاينلرم، ت كيػػ   شػػك  القػػرآف
 ـ.1973 -هػػ1393، 2ط ، القاهرة

  زلمػػا ح ػػػن : تػػ ، الشػػريازم يوػػهاؽيبػػراه م بػػن ع ػػب بػػن يلوػػ. ابػػل ، الحبصػػرة ع اصػػلؿ الفقػػ
 .1980، 1ط، ولرية، د شق، دار الفكر، ه حل

 ع ػػب زلمػػا : تػػ ، عبػػا ان بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا  الاكػػربم، الحب ػػاف ع يعػػراب القػػرآف
 دت.، طد،  طباة ع  د البال احل ي ك ريا  ال.ـ، البآاكم

 عبػػػا ان بػػػن احل ػػػن بػػػن عبػػػا ان ابػػػل البقػػػا  ، الحب ػػػن عػػػن  ػػػ اهس النهػػػلين البصػػػرين كالكػػػلء ن
 ـ.1986 -هػ  1406، 1ط، دار الغرب اإلوي ب، عبا الر ن الاث من: ت ، الاكربم

 هػ. 1984، دط، تلنس، الاار الحلن  ة ل نشر، زلما الطاهر بن عا لر، الحهرير كالحنلير 
 عبػػػػاس : تػػػػ ، عبػػػػا ان بػػػػن يلوػػػػ. مجػػػػاؿ الػػػػاين بػػػػن هشػػػػاـ، الشػػػػلاها كت خػػػػ ص الفلا ػػػػا خت ػػػػ ص

 ـ.1986 -هػ  1406، 1ط، دار الكحاب الارل،  صطفد الصاحلب
 كبكػر ، يح ػاف عبػاس: تػ ، هبا  الػاين البغػاادم، ابن  اكف زلما بن احل ن، الح يرة احلماكن ة

 ـ.1996، 1ط، بريكت، دار صادر، عباس
 ابػػل ح ػػاف األنال ػػب، زلمػػا بػػن يلوػػ. اثػػري الػػاين،، لحكم ػػ  ع  ػػرح يحػػاب الح ػػ   الحػػ ي   كا  

 دت.، 1ط، كدار ينلز ي ب   ا، د شق، دار الق م، ح ن هنااكم: ت 
 ديػػػػلاف ، صػػػػاح ب ا ػػػػا، الرتاي ػػػػس النهليػػػػة كوػػػػ ا انا ادلخح فػػػػة عنػػػػا اإل ػػػػاـ عبػػػػا القػػػػاهر ا ررػػػػاا

 ـ.1994، دط، ا ما ر، بن عكنلف، ادلطبلعات ا ا ا ة
  عبػػػا ان : تػػػ ، ابػػػن رػػػمم الك ػػػي الغرنػػػا ب ابػػػل القاوػػػم، زلمػػػا بػػػن ا ػػػا، الح ػػػ    لا ػػػـل الحنميػػػ

 هػ. 1416، 1ط، بريكت،  رية دار األر م بن ال األر م، اخلالام
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 5ط، د شػػػػػق، دار الق ػػػػػم، صػػػػػيح عبػػػػػا الفحػػػػػاح اخلالػػػػػام، تاريػػػػػ. الااروػػػػػن  نػػػػػاه  ادلف ػػػػػرين 
 ـ.2012-هػػ1433

 زلمػا بػن : تػ ، زلما بار الاين بن ال بكر بن عمر الػا ا   ، الفرا ا ع د ت     الفلا ا تا  ق
 . ـ 1983 -هػ  1403، 1ط ، ال.ـ، ال.ف، عبا الر ن ادلفال

 را اػػة ، عمػادة البهػ  الا مػب:  نشػػلرات، احل ػن اللاحػام ع ػب بػن ا ػػا ابػل، الحف ػري الب ػ أ
 .هػ 1430، 1ط، ادلم كة الارب ة ال الدية، اإل اـ زلما بن والد اإلوي  ة

 القػػػاهرة، دار ادلنػػػار، زلمػػػا ر ػػػ ا بػػػن ع ػػػب رةػػػا، تف ػػػري ادلنػػػار: ادلشػػػ لر بػػػػػػ تف ػػػري القػػػرآف احلكػػػ م  
  ـ.1990، 2ط
 وػا ب بػن زلمػا : تػ ، يلاع ػ  بػن عمػر بػن يثػري، ادلاركؼ بحف ري ابن يثػري، تف ري القرآف الاؤ م

 ـ. 1999 -هػ 1420، 2ط، الـ، كالحلزيعدار   بة ل نشر ، وي ة
 ػػػرية  كحبػػػة ك طباػػػة  صػػػطفد البػػػا  احل ػػػي كاكالد ، ا ػػػا بػػػن  صػػػطفد ادلرا ػػػب، تف ػػػري ادلرا ػػػب  

 ـ. 1946 -هػػ 1365، 1ط،  صر
 راراػػػة، زلمػػػا األ ػػػن بػػػن عبػػػا ان األر ػػػب، تف ػػػري حػػػاا ق الػػػركح كالريبػػػاف ع ركال ع ػػػـل القػػػرآف  

 -هػػػػ  1421، 1ط، لبنػػػاف –بػػػريكت ، دار  ػػػلؽ النآػػػاة،   ػػػام ها ػػػم زلمػػػا ع ػػػب بػػػن ح ػػػن
 ـ. 2001

 دط، مج لريػة  صػر الارب ػة، القػاهرة،  كحبػة كهبػة، زلما ال ػ ا ح ػن الػ هي، الحف ري كادلف ركف 
 دت.

  أ    زل ب الػاين : ت ، عبا ان بن عمر بن ع  د ابل زيا الّابلوبّ ، تقلمي األدلة ع اصلؿ الفق
 ـ.2001 -هػ 1421، 1ط، لبناف، بريكت، الكحس الا م ةدار ، ادل س

 دط، القػػػػػاهرة، دار  ريػػػػػس ل طباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالحلزيػػػػػع، ع ػػػػػب ابػػػػػل ادلكػػػػػاـر، تقػػػػػلمي الفكػػػػػر النهػػػػػلم 
 ـ.2005

 4ط،  صػر، دار ادلاػارؼ، وػ  ماف دن ػا: ت ، ابل حا ا، زلما بن زلما الغماي، ناءت الفيوفة 
 دت.

 دار يح ػػا  الػػرتاث ، زلمػػا عػػلض  رعػػس: تػػ ، بػػن األزهػػرم اذلػػركمزلمػػا بػػن ا ػػا ، نػػ يس ال غػػة
 ـ.2001، 1ط، لبناف، بريكت، الارل
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 هػػػػ1430، 4ط، القػػاهرة،  كحبػػة اتداب، ا ػػا وػػاا زلمػػا، الحلر ػػ  البي ػػب ل قػػرا ات القرآن ػػة- 
 ـ.2009

 ل طباعػة كالنشػر دار ال ػيـ ، ءايم زيػب زلمػا ديػاب: ت ، ا ا بن احل ن بن اخلباز، تلر   ال مع
 ـ. 2007 -هػ  1428، 2ط، مج لرية  صر الارب ة، كالحلزيع كالرتمجة

  احلآػة ل قػرا ات ال ػبع: الحلر   النهلم كالصرع ل قرا ات القرآن ة عنا ال ع ب الفاروػب ع يحابػ 
 ـ.2008 -هػػػ 1429، دط،  صر، دار ب ن  ة ل نشر كالحلزيع، وهر ولي م راةب

 عػػا  الكحػػس، زيػػن الػػاين، زلمػػا عبػػا الػػراكؼ بػػن تػػاج الاػػارءن، الحاػػاري. الحل  ػػ. ع ػػد   مػػات 
 ـ.1990-هػ1410، 1ط، القاهرة

 ـ. 2001 -هػػػػ1422، 1ط، القاهرة،  كحبة اتداب، عبا ان راد الكرمي، الحلهم عنا النهاة 
 الشػؤكف الثقاء ػة دار ، عبا ال حار عم الػاين الػراكم، ثلرة الاق  دراوة ء  ف ة ع ءكر  احملة بغااد

 ـ.1986، 2ط، بغااد الاراؽ، الاا ة
 نشػػلرات را اػػة الشػػار ة، عثمػػاف بػػن وػػا ا ابػػل عمػػرك الػػااا، رػػا ع الب ػػاف ع القػػرا ات ال ػػبع  

 ـ. 2007 -هػػػ1428، 1ط، اإل ارات الارب ة ادلحهاة
 تػ ، الطػربمزلما بن رريػر بػن يميػا بػن يثػري بػن  الػس ابػل رافػر ، را ع الب اف ع ت كي  القرآف :

 ـ. 2000 -هػ  1420، 1ط، الـ،  ؤو ة الروالة، ا ا زلما  اير
 القاةػب عبػا النػي بػن عبػا الروػلؿ ، دوػحلر الا مػا : را ع الا ـل ع اصػطيحات الفنػلف ادل ػمد

 لبنػػاف بػػريكت، دار الكحػػس الا م ػػة، ح ػػن هػػاا ءهػػص:، عػػرب عباراتػػ  الفاروػػ ة، األ ػػا نكػػرم
 ـ.2000 -هػ 1421، 1ط
 ا ػػػا : تػػػ ، زلمػػػا بػػػن ا ػػػا بػػػن ال بكػػػر بػػػن ءػػػرح مشػػػس الػػػاين القػػػر ي، ا ػػػا ع ألحكػػػاـ القػػػرآف

 ـ.1964 -هػ 1384، 2ط، القاهرة، دار الكحس ادلصرية، الربدكا كيبراه م ا ف  
 عبػػا الا ػػب عبػػا احلم ػػا : تػػ ، ا ػػا بػػن احل ػػن بػػن ع ػػب ابػػل بكػػر الب  قػػب، ا ػػا ع لشػػاس اإل ػػاف

 -هػػػػػ  1423، 1ط، ادلم كػػػػة الارب ػػػػة ال ػػػػالدية، الريػػػػاض، ل نشػػػػر كالحلزيػػػػع  كحبػػػػة الر ػػػػا، حا ػػػػا
 ـ. 2003

 د شق ، دار الر  ا، زلملد بن عبا الرح م صاع، كصرء  كب ان  ا اكؿ ع يعراب القرآف الكرمي- 
 .هػ 1418، 4ط، بريكت،  ؤو ة اإل اف
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 دار الا ػػػم ،  نػػػري با بكػػػب ر ػػػمم: تػػػ ، زلمػػػا بػػػن احل ػػػن بػػػن دريػػػا ابػػػل بكػػػر األزدم، مج ػػػرة ال غػػػة
 ـ.1987، 1ط، بريكت لبناف، ل ميين

 ءخػر : تػ ، بار الاين ح ن بن  اوم بن عبا ان بن ع ّب ادلػرادم، ا   الااا ع حركؼ ادلااا
 -هػػػػػػ  1413، 1ط، لبنػػػػػاف، بػػػػػريكت، دار الكحػػػػػس الا م ػػػػػة، زلمػػػػػا نػػػػػامي ءاةػػػػػ ، الػػػػػاين  بػػػػػاكة

 ـ.1992
  دار الغلثػػػػاد ل اراوػػػػات ، عبػػػػا البػػػػايع النريبػػػػاا، االححآػػػػاج ل قػػػػرا اتا لانػػػػس الصػػػػلت ة ع يحػػػػس

 ـ.2006 -هػ 1427، 1ط، د شق، القرآن ة
 ػػػَ اِب َع َػػػد تْف ػػػرِي الَب َضػػػاِكم ِعَنايػػػُة الَقاِةػػػد كِيَفايػػػُة الرَّاِةػػػد َع َػػػد تْف ػػػرِي : اْلُمَ ػػػمَّاة، َحاِ ػػػ ُة الشِّ

 دت.، دط، بريكت، ردار صاد،   اب الاين ا ا بن زلما، الَب َضاكم
  دار ، زلمػػػا بػػػن ع ػػػب الصػػػباف ابػػػل الارءػػػاف، حا ػػػ ة الصػػػباف ع ػػػد  ػػػرح األمشػػػلا أللف ػػػة ابػػػن  الػػػ

 ـ.1997-هػ  1417، 1ط، لبناف، الكحس الا م ة بريكت
 دار ، ح ػن بػن زلمػا بػن زلمػلد الاطػار، حا  ة الاطار ع د  رح ا يؿ احمل ب ع د مجع ا لا ع

 دت.، دط، ال.ـ، الكحس الا م ة
 بػػريكت،  ؤو ػػة الروػػالة، وػػا ا األءغػػاا: تػػ ، عبػػا الر ػػاف بػػن زلمػػا بػػن زصل ػػة، حآػػة القػػرا ات 

 ـ.1997 -هػػ1418، 5ط
 دار ، عبػا الاػاؿ وػا   كػـر، احل ػن بػن ا ػا ابػل عبػا ان بػن أالليػ ، احلآة ع القػرا ات ال ػبع

 هػ.  1401، 4ط، بريكت، الشركؽ
 بػار الػاين   ػلرب: تػ ، ع ػب الفاروػبّ  بػن ا ػا بػن عبػا الغفػار ابػل احل ػن، احلآة ل قرا  ال باة 

 ـ.1993 -هػ  1413، 2ط، بريكت، د شق دار ادل  لف ل رتاث، بشري رلجيالك 
 ػازف ادلبػػارؾ: تػ ، زيريػا بػن زلمػا بػن ا ػا ابػل يبػك ال ػن كب، احلػاكد األن قػة كالحاريفػات الا  قػة  

 ـ.1991 -هػػػ1411، 1ط، لبناف، بريكت، دار الفكر ادلااصر
 وػػ  ماف بػػن أ ػػ. بػػن وػػاا ابػػل اللل ػػا ، اإل ػػارة ع اصػػلؿ الفقػػ : احلػػاكد ع األصػػلؿ  طبػػلع  ػػع

 -هػػػػ  1424، 1ط، لبنػػػاف، بػػػريكت، دار الكحػػػس الا م ػػػة، زلمػػػا ح ػػػن يلاع ػػػ : تػػػ ، البػػػارب
 ـ. 2003

 تلء ػػق احلمػػاع ػػب : تػػ ، عبػػا الػػر ن بػػن يوػػهاؽ ابػػل القاوػػم المرػػارب، حػػركؼ ادلاػػاا كالصػػفات 
 ـ.1984، 1ط، بريكت،  ؤو ة الروالة
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 لبنػػػاف، بػػريكت –دار الكحػػػس الا م ػػة ، ا ػػاح ، ابػػػل عثمػػاف، عمػػرك بػػن حبػػػر بػػن زلبػػلب، احل ػػلاف 
 هػ. 1424، 2ط
 عبػػا ال ػػيـ زلمػػا : تػػ ، عبػػا القػػادر بػػن عمػػر البغػػاادم، أمانػػة األدب كلػػس لبػػاب ل ػػاف الاػػرب

 ـ.1997 -هػ  1418 ،4ط، القاهرة،  كحبة اخلاصلب، هاركف
 ك باػػػة دار ، دت، 4ط، اذل ئػػػة ادلصػػػرية الاا ػػػة ل كحػػػاب، عثمػػػاف بػػػن رػػػ  ابػػػل الفػػػح ، اخلصػػػا ص

 ـ.1957، هػػ 1376، دط، زلما ع ب النآار: ت ، الكحس ادلصرية
 دار الكحػس ، يا ػ  وػ ماف ا بػلرم: تػ ، زلما بن ايا ر ادل حاصػمب، الار الفريا كب ت القص ا

 ـ. 2015 -هػ  1436، 1ط، لبناف، بريكت، الا م ة
 ا ػػا بػػن يلوػ. بػػن عبػػا الػاا م ادلاػػركؼ بال ػػمن احل ػػي، الػار ادلصػػلف ع ع ػػـل الكحػاب ادلكنػػلف 

 دت.، دط، د شق، دار الق م، ا ا زلما اخلراط: ت ، ابل الاباس
 الفكػػػردار ، رػػػيؿ الػػػاين ال ػػػ ل ب، عبػػػا الػػػر ن بػػػن ال بكػػػر، ع الحف ػػػري بادلػػػ ثلر، الػػػار ادلنثػػػلر 

 دت.، دط، بريكت
 كحبػػة دار الفػػح ، د شػػق، ادلكحػػس اإلوػػي ب، زلمػػا اخلضػػر ح ػػن، دراوػػات ع الارب ػػة كتار  ػػا  

 ـ.1960، هػػ1380، 2ط، د شق
 هػػػػػػػ 1379، 3ط، بػػػػػػريكت، دار الا ػػػػػػم ل مييػػػػػػن، صػػػػػػبهب الصػػػػػػاح، دراوػػػػػػات ع ءقػػػػػػ  ال غػػػػػػة- 

 دت.، ـ.دط1960
 دت.، دط، القاهرة، دار احلاي ، عض مةزلما عبا اخلالق ، دراوات ألو لب القرآف الكرمي 
 ـ.1963، 2ط، القاهرة،  كحبة األصل ل ادلصرية، يبراه م ان س، داللة األلفاظ 
 عبػػا احلم ػػا : تػػ ، ابػػل بكػػر عبػػا القػػاهر بػػن عبػػا الػػر ن ا ررػػاا، دال ػػ  اإلعآػػاز ع ع ػػم ادلاػػاا

 ـ. 2001 - هػ1422، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة، هنااكم
 دار ، يبػراه م بػن ا ػا بػن وػ  ماف ادلػار  ، دل   احلرياف ع د  لرد الؤمآف ع ءػ  الروػم كالضػبأ

 دت.، دط، القاهرة، احلاي 
 دار ، زلمػػػا ح ػػػن آؿ ياوػػػن: تػػػ ، صػػػناة ال وػػػا ا احل ػػػن ال ػػػكرم، ديػػػلاف ال األوػػػلد الػػػااي

 ـ.1998 -هػػػ1418، 2ط، لبناف، بريكت، ك كحبة اذليؿ
 كحبػػػػػػة اتداب ، ـ. زلمػػػػػػا ح ػػػػػػن،  ػػػػػػرح كتا  ػػػػػػق، ديػػػػػػلاف األعشػػػػػػد الكبػػػػػػري   مػػػػػػلف بػػػػػػن  ػػػػػػ س 

 دت.، دط، با ما  مات
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  كحبػػػة ا  ػػػس ، عبػػػا احلفػػػ   ال ػػػطب: تػػػ ، ديػػػلاف الاآػػػاج بركايػػػة عبػػػا ادل ػػػ  األصػػػماب ك ػػػرح 
 دت.، دط، د شق

 ـ.1983 -هػػ1403، دط، دار بريكت ل طباعة كالنشر، ديلاف ادلحني 
  دت.، 2ط، القاهرة، دار ادلاارؼ، زلما ابل الفض  يبراه م: ت ، النابغة ال ب ااديلاف 
 عبػػػػا الػػػػر ن : مجػػػػع كعنايػػػػة، اْ ػػػػُرُا الَقػػػػْ س بػػػػن حآػػػػر بػػػػن احلػػػػارث الكنػػػػام، ديػػػػلاف ا ػػػػرِ  القػػػػ س

 .ـ 2004 -هػ  1425، 2ط، بريكت، دار ادلارءة، ادلصطاكم
 ـ.1986 -هػػ1406، دط، بريكت، دار بريكت ل طباعة كالنشر، ديلاف ررير 
 لبنػػاف، بػػريكت، دار الكحػػس الا م ػػة، ديػػلاف زهػػري ابػػن ال وػػ مد بشػػرح كتقػػامي ع ػػب ح ػػن ءػػاعلر 

 ـ.1988 -هػػ1408، 1ط
 بػػػريكت، دار الكحػػػاب الاػػػرل، ي  ػػػ  بػػػايع ياقػػػلب: مجػػػع كحتق ػػػق ك ػػػرح، ديػػػلاف عمػػػرك ابػػػن ي ثػػػـل   

 ـ.1991 -هػػ1411، 1ط
 نشر ال آنة الل ن ة ليححفاؿ  ط ع القرف ،  ا   اكرم احلما، روم ادلصه. دراوة لغلية تار  ة

 ـ.1982 -هػػ1402، 1ط، ا م لرية الارا  ة، اخلا س عشر اذلآرم
 دار ال ػػيـ ،  ػػاباف زلمػػا يلاع ػػ ، روػػم ادلصػػه. كةػػبط  بػػن الحل  ػػ. كاالصػػطيحات احلايثػػة

 دت.، 2ط، ال.ـ، ل طباعة كالنشر
  كدار نػػػلر ، لبنػػػاف، بػػػريكت،  ؤو ػػػة الريػػػاف، ح ػػػن الفر ػػػاكم عبػػػا احلػػػب، روػػػم ادلصػػػه. كنقطػػػ

 ـ. 2004 -هػػ1425، 1ط، راة ادلم كة الارب ة ال الدية، ادلكحبات
 ؤو ػػة  ناهػػ  ، د شػػق،  كحبػػة الغػػماي، زلمػػا ع ػب الصػػابلا، ركا ػع الب ػػاف تف ػػري آيػػات األحكػػاـ 

 .ـ 1980 -هػ  1400، 3ط، بريكت، الارءاف
  زلمػػػلد بػػػن عبػػػا ان احل ػػػ    ػػػ اب الػػػاين ، تف ػػػري القػػػرآف الاؤػػػ م كال ػػػبع ادلثػػػااركح ادلاػػػاا ع

 هػػ. 1415، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة، ع ب عبا البارم عط ة: ت ، األللوب
 عبػا الػرزاؽ : تػ ، عبا الػر ن بػن ع ػب بػن زلمػا ابػل الفػرج ابػن ا ػلزم، زاد ادل ري ع ع م الحف ري

 هػ. 1422، 1ط، بريكت، الارلدار الكحاب ، ادل ام
 دط، الـ، دار احلػػػاي ، زلمػػػا بػػػن يلاع ػػػ  بػػػن صػػػيح الصػػػنااا، وػػػب  ال ػػػيـ  ػػػرح ب ػػػلغ ادلػػػراـ 

 دت.
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 كا ػا ر ػام  ػهات  ، زلما ح ن يلاع  : ت ، عثماف بن ر  ابل الفح ، ور صناعة اإلعراب
 ـ.2000 -هػ1421، 1ط، لبناف، دار الكحس الا م ة بريكت، عا ر

 ع ػب بػػن عثمػاف بػػن زلمػا ابػػل القاوػم ادلاػػركؼ بػػابن ، القػػار  ادلبحػام كتػػ يار ادلقػر  ادلنح ػػب وػراج
 ـ. 1954 -هػ  1373، 2ط،  صر،  طباة  صطفد البال احل ي، القاص 

 كحبػة عبػا احلم ػا ا ػا حنفػب، ع ػب زلمػا الضػباع، لري الطالبن ع روػم كةػبأ الكحػاب ادلبػن  
 دت.، 1ط،  صر

  ػػا س األرنػػؤكط : تػػ ، زلمػػا بػػن يميػػا القػػمكي  ابػػل عبػػا ان ادلاػػركؼ بػػابن  ارػػة، وػػنن ابػػن  ارػػ 
 ـ.2009 -هػ  1430، 1ط، د شق، دار الروالة الاادل ة، كآأركف

 زلمػا زل ػػب الػاين عبػػا : تػ ، وػ  ماف بػػن األ ػا  بػن يوػػهاؽ بػن بشػري ابػػل داكد، وػنن ال داكد
 دت.، دط، بريكت، ص اا، ادلكحبة الاصرية، احلم ا

 ػرية  كحبػة ، ا ا زلما  اير كآأػركف: ت ، زلما بن ع  د ابل ع  د الرت  م، ونن الرت  م 
 ـ.1975 -هػ  1395، 2ط،  صر، ك طباة  صطفد البال احل ي

  ػػا س األرنػػؤكط : تػػ ، ع ػػب بػػن عمػػر بػػن ا ػػا بػػن   ػػام ابػػل احل ػػن الػػاار ط ، وػػنن الػػاار ط 
 ـ.2004 -هػ  1424، 1ط، لبناف، بريكت،  ؤو ة الروالة، كآأركف

 دار ، زلمػػا عبػػا القػػادر عطػػا: تػػ ، ا ػػا بػػن احل ػػن بػػن ع ػػب ابػػل بكػػر الب  قػػب، ال ػػنن الكػػربل
 ـ. 2003 -هػ  1424، 3ط، لبناف، بريكت، الكحس الا م ة

 دار ادلارءة ل طباعة ،  صطفد عبا اللاحا: ت ، الفاا ابل  يلاع   بن عمر بن يثري، ال رية النبلية
 .ـ1976 -هػ  1395، دط، لبناف، بريكت، كالحلزيعكالنشر 

  37: ر ػػم،  طبلعػػات را اػة الكليػػت، أاجيػػة احلػايثب، الشػاها كاصػػلؿ النهػل ع يحػػاب وػ بلي 
 ـ.1974-ق1394، دط
  تػػ ، بػػار الػػاين زلمػػا ابػػن مجػػاؿ الػػاين زلمػػا بػػن  الػػ ،  ػػرح ابػػن النػػا م ع ػػد الف ػػة ابػػن  الػػ :

 .ـ 2000 -هػ  1420، 1ط، بريكت، الا م ة دار الكحس، زلما باو  ع لف ال لد
  زلمػػا زل ػػب : حبا ػػ ة، عبػػا ان بػػن عبػػا الػػر ن ابػػن عق ػػ ،  ػػرح ابػػن عق ػػ  ع ػػد الف ػػة ابػػن  الػػ

 ـ.1980 -هػ  1400، 20ط، دار  صر ل طباعة، القاهرة، دار الرتاث، الاين عبا احلم ا
 عبػػا ال ػػحار ا ػػا ءػػراج: تػػ ، وػػا اصػػناة احل ػػن بػػن احل ػػن ال ػػكرم ابػػل ،  ػػرح ا ػػاار اذلػػ ل ن 

 دت.، دط، القاهرة،  كحبة دار الاركبة
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  دار الكحػػس ، ع ػػب بػػن زلمػػا بػػن ع  ػػد نػػلر الػػاين اأُلمْشُػػلا،  ػػرح األمشػػلا ع ػػد الف ػػة ابػػن  الػػ
 ـ.1998 -هػ1419، 1ط، لبناف، الا م ة بريكت

 كحبػة ، عبػا الكػرمي عثمػاف: تػ ، األوػا بػادم  رح األصلؿ اخلم ة القاةب عبا ا بار بػن ا ػا 
 ـ.1996-هػػ1416، 3ط، القاهرة، كهبة

     ادلاػركؼ ، زلمػا بػن يلوػ. بػن ا ػا، دت  ا القلاعا بشرح ت     الفلا ا: ادل مد،  رح الح
  دار ال ػػػػيـ ل طباعػػػػة كالنشػػػػر كالحلزيػػػػع كالرتمجػػػػة، ع ػػػػب زلمػػػػا ءػػػػاأر كآأػػػػركف: تػػػػ ، بنػػػػا ر ا ػػػػ  

 ق. 1428، 1ط ،مج لرية  صر الارب ة، القاهرة
 زلمػػػا باوػػػ  ع ػػػلف : تػػػ ،  ػػػرح الحصػػػري  ع ػػػد الحلةػػػ   اك الحصػػػري   ضػػػملف الحلةػػػ   ع النهػػػل

 1ط، لبنػػػػػاف، بػػػػػريكت، دار الكحػػػػػس الا م ػػػػػة، أالػػػػػا بػػػػػن عبػػػػػا ان بػػػػػن ال بكػػػػػر األزهػػػػػرم، ال ػػػػػلد
 ـ.2000 -هػ1421

 زهػػري الشػػاكي زلمػػا ك   ػػا س األرنػػؤكط: تػػ ، زلمػػا البغػػلم احل ػػن بػػن   ػػالد ابػػل،  ػػرح ال ػػنة 
 .ـ1983 -هػ 1403، 2ط، بريكت، د شق، ادلكحس اإلوي ب

 عبػػا ادلػػنام ا ػػا هريػػام: تػػ ، مجػػاؿ الػػاين ابػػن  الػػ ، زلمػػا بػػن عبػػا ان،  ػػرح الكاء ػػة الشػػاء ة 
 ريم البه  الا مب كيح ا  الرتاث اإلوي ب ي  ة الشرياة كالاراوات ،  نشلرات را اة اـ القرل

 دت.، 1ر ة.ط كة ادلك، اإلوي  ة
 ق 1423، 1ط، ال.ـ، دار اح ا  الرتاث الارل، ح ن بن ا ا المَّْكَزا،  رح ادلا قات ال بع- 

 ـ.2002
  دار الكحػس ، ي  ػ  بػايع ياقػلب: تػ ، زلما بن ع ب بن يا   ادلاركؼ بابن ياػ  ،  رح ادلفص

 ـ. 2001 -هػ  1422، 1ط، لبناف، بريكت، الا م ة
  عبا الػر ن بػن ع ػب بػن صػاح ادلكػلدم ابػل ، األلف ة ع ع مب النهل كالصرؼ رح ادلكلدم ع د

 ـ.2005 -هػ  1425، لبناف، بريكت، ادلكحبة الاصرية، عبا احلم ا هنااكم: زيا ت 
 الريػاض،  كحبػة الر ػا، حػاـز وػا ا ح ػار: تػ ، ا ا بن عمار ابل الاباس ادل اكم،  رح اذلااية 

 ـ.1995، هػػ1416، 1ط
  عبػػا الػػر ن : تػػ ، مجػػاؿ الػػاين، ابػػن  الػػ  ابػػل عبػػا ان، زلمػػا بػػن عبػػا ان،    الفلا ػػا ػػرح ت ػػ

 -هػػػػػ 1410، 1ط، هآػػػػر ل طباعػػػػة كالنشػػػػر كالحلزيػػػػع كاإلعػػػػيف، كزلمػػػػا بػػػػاكم ادلخحػػػػلف، ال ػػػػ ا
 ـ.1990
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 صػػػطفد ال ػػػقا: تػػػ ، عبػػػا ان بػػػن احل ػػػن بػػػن عبػػػا ان ابػػػل البقػػػا  الاكػػػربم،  ػػػرح ديػػػلاف ادلحنػػػي  
 دت.، دط، بريكت، دار ادلارءة، عبا احلف     ي، يبراه م األب ارم

 ػػع  ػػرح  ػػلاها  لابػػا القػػادر ، زلمػػا بػػن احل ػػن الرةػػب اإلوػػرتاباذم،  ػػرح  ػػاء ة ابػػن احلارػػس 
 -هػػ  1395، دط، لبنػاف، دار الكحػس الا م ػة بػريكت، زلما نلر احل ن كآأركف: ت ، البغاادم
 ـ.1975

 ابػن هشػاـ، عبػا ان بػن يلوػ. بػن ا ػا مجػاؿ الػاين، ة يػيـ الاػرب رح   كر الػ هس ع  ارءػ 
 دت.، دط، ولريا، الشرية ادلحهاة ل حلزيع، عبا الغ  الا ر: ت 
 زلمػػا بػػن عبػػا ادلػػنام بػػن زلمػػا ا َػػلَررم مشػػس الػػاين،  ػػرح  ػػ كر الػػ هس ع  ارءػػة يػػيـ الاػػرب 

 ادلاينػػة ادلنػػلرة، با ا اػػة اإلوػػي  ة نشػػلرات عمػػادة البهػػ  الا مػػب ، نػػلاؼ بػػن رػػما  احلػػارثب: تػػ 
 ـ.2004-هػ1423، 1ط، شل كة الارب ة ال الدية

  نة الرتاث ، زلما زلملد: ت ، ريؿ الاين ال  ل ب عبا الر ن بن ال بكر،  رح  لاها ادلغ 
 .ـ 1966 -هػ  1386، دط، الارل

 دار الكحػػس الا م ػػة، النػُّػػَلْيرمزلمػػا ابػػل القاوػػم زلػػس الػػاين ،  ػػرح   بػػة النشػػر ع القػػرا ات الاشػػر 
 ـ. 2003 -هػ  1424، 1ط، بريكت

 زلمػػا زلػػك : تػػ ، ابػػن هشػػاـ، مجػػاؿ الػػاين، عبػػا ان بػػن يلوػػ.،  ػػرح  طػػر النػػال كبػػ  الصػػال
 هػػ.1383، 11ط، القاهرة، ادلكحبة الحآارية الكربل، الاين عبا احلم ا

  ع ػب وػ ا ك  ا ػا ح ػن   ػاي: تػ ، ال ػرياعاحل ػن بػن عبػا ان ابػل وػا ا ،  رح يحػاب وػ بلي
 ـ. 2008، 1ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، ع ب

  هػػ.1423، دط، القاهرة، دار احلاي ، عبا ان بن    م بن  ح بة الاينلرم، الشار كالشارا 
  هػػػػ1409، 2ط، الػاار الشػػر  ة  صػر، أالػػا عبػا الكػرمي مجاػػ ،  ػلاها الشػار ع يحػػاب وػ بلي- 

 ـ.1989
 كحبػػػة اتداب ، زلمػػػا يبػػػراه م عبػػػادة، الشػػػلاها القرآن ػػػة ع يحػػػاب وػػػ بلي  عػػػرض كتلر ػػػ  كتلث ػػػق 

 دت.، دط، القاهرة
 ا ػػا بػػن ءػػارس بػػن زيريػػا  ابػػل ، الصػػاحي ع ءقػػ  ال غػػة الارب ػػة ك  ػػا   ا كوػػنن الاػػرب ع يي  ػػا

 ـ. 1997 -هػػ1418 ،1ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، ا ا ح ن ب  : ت ، احل ن
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 ا ػػا عبػػا الغفػػلر : تػػ ، يلاع ػػ  بػػن  ػػاد ا ػػلهرم الفػػارال، الصػػهاح تػػاج ال غػػة كصػػهاح الارب ػػة
 ـ. 1987 -  هػ 1407، 4ط، لبناف، بريكت، دار الا م ل ميين، عطار

 دار  ػلؽ النآػاة، زلما زهري بػن ناصػر الناصػر: ت ، زلما بن يلاع   البخارم، صه   البخارم 
 هػ.1422، 1ط،  صلرة عن ال  طان ة بإةاءة تر  م زلما ءؤاد عبا البا ب، ن خة

 القػػػاهرة،  كحبػػػة اتداب، عبػػػا الحػػػلاب  روػػػب ح ػػػن األيػػػرت، نشػػػ ت  كتطػػػلر ، الضػػػبأ ادلصػػػهفب 
 ـ.2008 -هػػ1429، 1ط
 دت.، دط،  نشلرات  كحبة األورة، اذل ئة ادلصرية الاا ة ل كحاب، ا ا ا ن، ةهد اإلويـ 
 ػػػْار ةػػػرا ر ال ػػػ ا يبػػػراه م : تػػػ ، ادلاػػػركؼ بػػػابن عصػػػفلر اإل ػػػب  ب، ع ػػػب بػػػن  ػػػؤ ن بػػػن زلمػػػا، الشِّ

 ـ.1980، 1ط، الـ، دار األنالس ل طباعة كالنشر كالحلزيع، زلما
 دار الق ػم د شػق، عبػا الر ػاف ح ػن حبنكػة ادل ػااا، ةلابأ ادلارءػة كاصػلؿ االوػحاالؿ كادلنػا رة 

 ـ.1993 -هػػػ1414، 4ط
  عبػا ك  زلمػلد زلمػا الطنػاحب: تػ ، عبا اللهاب بن تقػب الػاين ال ػبكب، الشاءا ة الكربل بقات

 هػػ.1413، 3ط، الـ، هآر ل طباعة كالنشر كالحلزيع، الفحاح زلما احل ل
 احلػػاء  عبػػا : تػػ ، ابن  اةػػب  ػػ بةبػػ ادلاػػركؼ، ابػػل بكػػر بػػن ا ػػا تقػػب الػػاين،  بقػػات الشػػاءا ة

 .هػ 1407، 1ط، بريكت، عا  الكحس، الا  م أاف
  دار ، زلمػػػلد زلمػػػا  ػػػاير: تػػػ ، زلمػػػا بػػػن وػػػّيـ بػػػن عب ػػػا ان ا مهػػػب،  بقػػػات ءهػػػلؿ الشػػػارا

 دت.، دط، راة، ادلاا
 بػػػريكت، ادلكحبػػػة الاصػػػرية، يبػػػك بػػػن  ػػػمة الا ػػػلمّ ، الطػػػراز ألوػػػرار البي ػػػة كع ػػػـل حقػػػا ق اإلعآػػػاز  

 هػػ.1423، 1ط
  دار الثقاءػػة ، ء مػػب ح ػػن النمػػر، ا ػػا ع القػػرآف الكػػرمي ػػاهرة اجملػػاكرة ع الاراوػػات النهليػػة ك لا

 ـ.1985، د ػ، القاهرة، ل نشر كالحلزيع
 مج لريػة  صػر الارب ػة، القػاهرة، نشر  رية ي مات عرب ة ل رتمجػة كالنشػر، ا ا ا ن،   ر اإلويـ 

 ـ.2013، دط
 ر ضػاف عبػا الحػلاب ترمجػة كتا  قػات، يلهػاف ءػ ، الارب ة دراوات ع ال غة كال  آػات كاألوػال س 

 ـ.1980-هػػ1400، دط،  صر،  كحبة اخلاصلب
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 1ط، ال.ـ، دار الفكػػػر ل طباعػػػة كالنشػػػر كالحلزيػػػع، احلػػػارث بػػػن اوػػػا احملاوػػػي، الاقػػػ  كء ػػػم القػػػرآف 
 ـ.1971 -هػػ1391

 زلمػػلد راوػػم : تػػ ، الػػلراؽادلاػػركؼ بػػابن ، ابػػل احل ػػن ع ػػ  النهػػل زلمػػا بػػن عبػػا ان بػػن الابػػاس
 ـ.1999 -هػػ1420، 1ط، ال الدية، الرياض،  كحبة الر ا، الاركي 

 ادلؤو ػة ال ػالدية ،  طباػة ادلػاا، عبا اللهػاب أػيؼ، ع م اصلؿ الفق  كأيصة تاريخ الحشريع
 دت.، دط،  صر

 ـ.1998، 5ط، القاهرة، عا  الكحس، ا ا سلحار عمر، ع م الااللة 
 كحبػػػة الحلبػػػة، . ا ػػػلار . اثػػػر  ع الا ػػػـل الشػػػرع ة. نب ػػػ  يبػػػراه م آؿ يلاع ػػػ نشػػػ ت : ع ػػػم القػػػرا ات  

 ـ.2000 -هػػ1421، 1ط، ادلم كة الارب ة ال الدية، الرياض
 زلمػلد ء مػد حآػازل،  ػاأ  تػار ب  قػارف ع ةػل  الحػاريخ كال غػات ال ػا  ة، ع م ال غة الارب ػة 

 دت.، دط، ال.ـ، دار  ريس ل طباعة كالنشر كالحلزيع
 دت.، دط، بريكت، دار الن ضة الارب ة، زلملد ال اراف، ع م ال غة  قا ة ل قار  الارل 
 لبنػػػاف، بػػػريكت، دار الا ػػػم ل مييػػػن، صػػػبهب الصػػػاح، ع ػػػـل احلػػػاي  ك صػػػط ه  عػػػرضه كدراوػػػة 

 ـ.1984، 15ط
 عبػا الفحػاح ، ع ب الفاروػب ح اتػ  ك كانحػ  بػن ا مػة الحف ػري الارب ػة كآثػار  ع القػرا ات كالنهػل ابل

 -هػػػػػػ1409، 3ط، ادلم كػػػػة الارب ػػػػة ال ػػػػالدية، رػػػػاة، دار ادلطبلعػػػػات احلايثػػػػة، يلاع ػػػػ   ػػػػ ي
  ـ.1989

 دار يح ػػا  ، زلمػػلد بػػن ا ػػا بػػن  لوػػد بػػار الػػاين الا ػػى، عمػػاة القػػارم  ػػرح صػػه   البخػػارم
 دت.، دط، بريكت، الرتاث الارل

 دار ، يبػراه م ال ػا را ب،   ػام ادلخمك ػب: ت ، الر نابل عبا ، اخل    بن ا ا الفراه ام، الان
 دت.، دط، ال.ـ، ك كحبة اذليؿ

  ج. برر رتاوػػػر: نشػػػر، زلمػػػا مشػػػس الػػاين ابػػػن ا ػػػمرم ابػػػل اخلػػػري،  ايػػة الن ايػػػة ع  بقػػػات القػػػرا 
 هػ.1351، دط، ال.ـ،  كحبة ابن ت م ة

 ا ػا : تػ ، احل ن النػلرم الصفا  ػبابل ، ع ب بن زلما بن وا ،     النفع ع القرا ات ال بع
 ـ.2004 -هػ  1425، 1ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، زلملد عبا ال م ع
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 دار ادلارءػػة، ا ػػا بػػن ع ػػب بػػن حآػػر ابػػل الفضػػ  الا ػػقيا، ءػػح  البػػارم  ػػرح صػػه   البخػػارم 
 هػػ. 1379، دط، بريكت

 عبػا ال ط ػ. مػ م ك ػاهر : تػ ، ريػا األنصػارمزيريا بن زلمػا بػن زي، ءح  البا ب بشرح الف ة الارا ب
 ـ.2002 -هػػ1422، 1ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، الفه 

 دار ابػػن  ، زلمػػا بػػن ع ػػب الشػػلياا، ءػػح  القػػاير ا ػػا ع بػػن ءػػ  الركايػػة كالارايػػة  ػػن ع ػػم الحف ػػري
 هػ. 1414، 1ط، بريكت، د شق، دار الك م الط س، يثري

 كػة ،  كحبػة األوػام، ا ا بن عمر بن   ػاعا احلػاز ب، ءح  رب الربية ع  رح نؤم اتررك  ة 
 .ـ 2010 -هػ  1431، 1ط، ادلكر ة

  احل ػن بػن عبػا ان ، حا ػ ة الط ػي ع ػد الكشػاؼكهػل ءحلح الغ س ع الكش. عػن  نػاع الريػس
 .ـ 2013 -ػ ه 1434، 1ط،  نشلرات را مة دل الاكل ة ل قرآف الكرمي، الط ي

  ِدار اتءػػػاؽ ا ايػػػاة، عبػػػا القػػػاهر بػػػن  ػػػاهر بػػػن زلمػػػا بػػػن عبػػػا ان البغػػػاادم، الَفػػػْرُؽ بػػػن الِفػػػَرؽ 
 ـ.1977، 3ط، لبناف، بريكت

 ريػم البهػ  ، كصب ان زلما عبػاس: ت ، ا ا بن زلما بن حنب  ابل عبا ان، ءضا   الصهابة 
 1ط، ادلم كػة الارب ػة ال ػالدية،  كػة ادلكر ػة، القػرلرا اػة اـ ، كيح ػا  الػرتاث اإلوػي ب الا مػب
 ـ.1983 – 1403

 دط، الػاار الحلن ػ ة ل نشػر، ءػؤاد وػ ا: تػ ، القاةػب عبػا ا بػار، ك بقات ادلاحملة، ءض  االعحماؿ 
 دت.

 3ط، القػػػػػاهرة، دار هنضػػػػػة  صػػػػػر ل طباعػػػػػة كالنشػػػػػر كالحلزيػػػػػع، ع ػػػػػب عبػػػػػا اللاحػػػػػا كاع، ءقػػػػػ  ال غػػػػػة 
 ـ.2004

  بػػريكت، دار الكحػػس الا م ػػة، عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا عػػلض ا ميػػرم، ادلػػ اهس األرباػػةالفقػػ  ع ػػد 
 .ـ 2003 -هػ  1424، 2ط، لبناف

  ل ملوػػػػلعات الػػػػاار الارب ػػػػة، ع ػػػػب  مهػػػػر ال اوػػػػرم، الفكػػػػر النهػػػػلم عنػػػػا الاػػػػرب اصػػػػلل  ك ناهآػػػػ 
 ـ.2003-هػػ1423، 1ط، لبناف، بريكت

 يبػراه م ر ضػاف: تػ ، بغػاادم ادلاػركؼ بػابن النػاميزلما بن يوهاؽ بن زلما اللراؽ ال، الف روت 
 ـ. 1997 -هػ  1417، 2ط، لبناف، دار ادلارءة بريكت
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  عبػػا الا ػػب زلمػػا بػػن نؤػػاـ الػػاين االنصػػارم، ءػػلات  الر ػػلت بشػػرح   ػػ م الثبػػلت ع اصػػلؿ الفقػػ 
 األ رييػةادلطباػة ، ابػل حا ػا، زلما بن زلمػا الغػماي، األصلؿ  طبلع  ع يحاب ادل حصفد  ن ع م

 هػػػ.1366،  صر، بلالؽ
 عبػا الػر ن بػن يبػػب ، زلمػا بػن ع ػػب بػن زلمػا الشػلياا، الفلا ػا اجململعػة ع األحاديػ  ادللةػلعة

 دط.، دط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة: ت ، ادلا مب
 ـ.1996، 1ط، القاهرة، ادلكحبة األياد  ة، عفاؼ ح انن، ع ادلة النهل 
 هػػػػػػػػ1414، ال.ـ،  اريػػػػػػة الكحػػػػػػس كادلطبلعػػػػػػات ا ا ا ػػػػػػة، ا ا األءغػػػػػػااوػػػػػػ، ع اصػػػػػػلؿ النهػػػػػػل- 

 ـ.1994
 ـ.2003، دط، القاهرة،  كحبة األصل ل ادلصرية، يبراه م ان س، ع ال  آات الارب ة 
 زلمػا يلوػ. : تػ ، زلمػا بػن الط ػس ابػل عبػا ان الفاوػب، ء ض االنشراح  ن ركض  ب اال رتاح

 حكل ػػة دل، اإل ػػارات الارب ػػة ادلحهػػاة، اإلوػػي  ة كيح ػػا  الػػرتاثدار البهػػلث ل اراوػػات ، ءآػػاؿ
 ـ.2002 -هػػ1423، 2ط
 هػ  1408، 2ط، ولرية، دار الفكر د شق، واام ابل حب س، القا لس الفق ب لغة كاصطيحا

 ـ.1988 -
 كحػس حتق ػق الػرتاث ع  ؤو ػة : تػ ، رلا الػاين زلمػا بػن ياقػلب الفريكزآبػادم، القا لس احمل أ 

 لبنػاف، بػريكت،  ؤو ػة الروػالة ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع، بإ راؼ زلما ناػ م الار ُ لوػب، روالةال
 ـ. 2005 -هػ  1426، 8ط
 دار الفكػر ادلااصػر، د شػق، دار الفكػر، زلمػلد ا ػا الصػغري، القرا ات الشاذة كتلر   ػا النهػلم 

 ـ.1999 -هػػ1419، 1ط، بريكت لبناف
  ريػػػم الغػػػاير ل اراوػػػات كالنشػػػر كالحلزيػػػع، عبػػػا اذلػػػادم الفضػػػ ب، كتاريػػػ.القػػػرا ات القرآن ػػػة تػػػاريخ  

 ـ. 2009 -هػػ1430، 4ط، بريكت لبناف
 دار الغرب ، عبا احل  م بن عبا اذلادم  ابة، تار  ا. ثبلنا. حآ ح ا. احكا  ا، القرا ات القرآن ة

 ـ.1999، 1ط، بريكت، اإلوي ب
 د شػػػق، دار الفكػػػر، زلمػػػا حػػػب ، لقػػػرآا كاألحكػػػاـ الشػػػرع ةالقػػػرا ات ادلحػػػلاترة كاثرهػػػا ع الروػػػم ا 

 ـ. 1999 -هػ  1419، 1ط
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 1ط، القػػػػاهرة،  كحبػػػػة الك  ػػػػات األزهريػػػػة، زلمػػػػا وػػػا  زل  ػػػػن، القػػػرا ات كاثرهػػػػا ع ع ػػػػـل الارب ػػػػة 
 ـ.1984 -هػ 1404

  دار الفكػػػر ، عبػػػا الغفػػػار حا ػػػا هػػػيؿ، القػػػرا ات كال  آػػػات  ػػػن  نؤػػػلر ع ػػػم األصػػػلات احلػػػاي
 ـ.2005 -هػػ1426، 3ط،  صر، ارلال
 كادلطباػػة ،  ؤو ػة ع ػػب رػراح الصػػباح، عبػا الاػػاؿ وػا   كػػـر، القػرآف كاثػػر  ع الاراوػات النهليػػة

 ـ.1978، 2ط، الكليت، الاصرية
 دار ، عبػا الػر ن بػن يبػراه م ادلطػركدم: تػ ، ا ػا بػن زلمػا النَّهَّػاس ابػل رافػر، القطع كاال حناؼ

 .ـ 1992 -هػ 1413، 1ط، ادلم كة الارب ة ال الدية، الرياض، عا  الكحس
  عبػػا ان بػػن ا ػػا : تػػ ،  نصػػلر بػن زلمػػا بػػن عبػػا ا بػػار ال ػمااا،  لا ػع األدلػػة ع اصػػلؿ الفقػػ

 ـ.1998 -هػػػ1419، 1ط، الرياض،  كحبة الحلبة، احلكمب
 الر ػاف بػن وػرا ة و  ػبعبػا البػا ب بػن عبػا ، دراوػة نؤريػة تطب ق ػة،  لاعا نقا القػرا ات القرآن ػة 

 ـ.2009 -هػػػ1430، 1ط، الرياض، ادلم كة الارب ة ال الدية، دار ينلز ي ب   ا
 هػػ.1353،، دط، القاهرة، ادلطباة ال  ف ة، زلما اخلضر ح ن، الق اس ع ال غة الارب ة 
  1ط، فاألرد، عمػاف، دار الشػركؽ، وػا ا راوػم المب ػام، الق اس ع النهل الاػرل نشػ ت  كتطػلر 

 ـ.1997
 عمػػر عبػػا ال ػػيـ تػػا رم: تػ ، ع ػػب بػػن ال الكػػـر زلمػا عػػم الػػاين ابػػن األثػػري، الكا ػ  ع الحػػاريخ 

 ـ.1997 -هػ  1417، 1ط، لبناف، بريكت، دار الكحاب الارل
 تػػ ، يلوػػ. بػػن ع ػػب بػػن ربػػارة ابػػل القاوػػم اذلُػػَ ي، الكا ػػ  ع القػػرا ات كاألرباػػن الما ػػاة ع   ػػا :

 -هػػػػػ  1428، 1ط، ال.ـ،  ؤو ػػػػة لػػػػا ل حلزيػػػػع كالنشػػػػر، ال ػػػػ ا بػػػػن رءػػػػاعب الشػػػػايسمجػػػػاؿ بػػػػن 
 .ـ 2007

 دار الفكػػر ، زلمػػا وػػا ا ر ضػػاف البػػل ب، يػػربل ال ق ن ػػات الكلن ػػة كرػػلد اخلػػالق كك  فػػة ادلخ ػػلؽ
 ـ.1982، 8ط، دار الفكر د شق، ادلااصر بريكت

 طبلعات رلمػع ، عم الاين الحنلأب: ت ، عبا اللاحا بن ع ب ابل الط س ال غلم، يحاب اإلبااؿ 
 ـ.1961 -هػػ1380، دط، د شق، ال غة الارب ة
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 ؤو ػة ، ح ػن زلمػا  ػرؼ: تػ ، بػابن احلػاادادلاػركؼ  وا ا بن زلما ادلااءرم، يحاب األءااؿ 
 -هػػػػػػ  1395، دط، مج لريػػػػػة  صػػػػػر الارب ػػػػػة، القػػػػػاهرة، دار الشػػػػػاس ل صػػػػػهاءة كالطباعػػػػػة كالنشػػػػػر

 .ـ 1975
  زلمػا باوػ  ع ػلف ال ػلد: تػ ، ع ب بن زلمػا بػن ع ػب الػمين الشػري. ا ررػاا، الحاريفاتيحاب 

 ـ.1983-هػ 1403، 1ط، لبناف، دار الكحس الا م ة بريكت
 ػل ب : تػ ، ا ا بن  لود بػن الابػاس ابػل بكػر بػن رلاهػا البغػاادم، يحاب ال باة ع القرا ات 

 هػ.1400، 2ط،  صر، القاهرة، دار ادلاارؼ، ة .
 كحبػػػة ، عبػػػا ال ػػػيـ زلمػػػا هػػػاركف: تػػػ ، وػػػ بلي ، عمػػػرك بػػػن عثمػػػاف بػػػن  نػػػرب ابػػػل بشػػػر، الكحػػػاب 

 ـ.  1988 -هػ  1408، 3ط، القاهرة، اخلاصلب
 عبا ان ، تاريس، ع ب دحركج: ت ، ع ب الح انلم زلما بن، يشاؼ اصطيحات الفنلف كالا ـل

 ـ. 1996، 1ط، لبناف، بريكت،  كحبة لبناف نا ركف، اخلالام
  ي  حبا  ة ، المسلشرم رار ان، زلملد بن عمرك بن ا ا، الكشاؼ عن حقا ق  لا ض الحنمي  

كختػػػري  احاديػػػ  الكشػػػاؼ ل  ػػػاـ ، )االنحصػػاؼ ء مػػػا تضػػػمن  الكشػػػاؼا البػػػن ادلنػػري اإلوػػػكنارم
 هػ  1407، 3ط، بريكت لبناف، دار الكحاب الارل، المي اب

 حتق ػػق ،  صػػطفد بػػن عبػػا ان الشػػ ري حبػػارب أ  فػػة، يشػػ. الؤنػػلف عػػن اوػػا ب الكحػػس كالفنػػلف
 دت.، دط، بريكت لبناف، دار يح ا  الرتاث الارل، زلما  رؼ الاين يالحق ا

 ا ػػا بػػن زلمػػا بػػن يبػػراه م الثا ػػي، ادلاػػركؼ بحف ػػري الثا ػػي، الكشػػ. كالب ػػاف عػػن تف ػػري القػػرآف  
 -، هػػػػػػ 1422، 1ط، لبنػػػػػاف، بػػػػػريكت، دار يح ػػػػػا  الػػػػػرتاث الاػػػػػرل، ال زلمػػػػػا بػػػػػن عا ػػػػػلر: تػػػػػ 

 .ـ2002
 ايػػلب بػػن  لوػػػد احل ػػ   ابػػػل البقػػا  الكفػػػلم، الك  ػػات  اآػػم ع ادلصػػػط هات كالفػػركؽ ال غليػػػة  

 ـ.1998، هػػ1419، 2ط، لبناف، بريكت،  ؤو ة الروالة، عاناف دركي  كزلما ادلصرم: ت 
 كحبػة الثقاءػة ، أالػا ادلشػ ااا: تػ ، عبػا ان بػن عبػا ادلػؤ ن اللاوػطبّ ، الكنم ع القرا ات الاشر 

 ـ. 2004 -هػ  1425، 1ط، القاهرة، الاين ة
  ع ػػػب بػػػن زلمػػػا بػػػن يبػػػراه م بػػػن عمػػػػر، ادلاػػػركؼ بحف ػػػري اخلػػػازف، لبػػػاب الح كيػػػ  ع  اػػػاا الحنميػػػ  

 هػ. 1415، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة، ادلاركؼ باخلازف



 
486 

 عبػػا : تػػ ، بػػن احل ػػن بػػن عبػػا ان ابػػل البقػػا  الاكػػربمعبػػا ان ، ال بػػاب ع ع ػػ  البنػػا  كاإلعػػراب
 ـ.1995 -هػ1416، 1ط، د شق، دار الفكر، اإلل  النب اف

 ا ػا عبػا ادللرػػلد: تػػ ، لا شػقب عمػػر بػن ع ػب بػن عػػادؿ وػراج الػاين، ال بػاب ع ع ػـل الكحػاب 
 .ـ1998-هػ  1419، 1ط، لبناف، بريكت، دار الكحس الا م ة، كآأركف

 دار صػػادر، مجػػاؿ الػػاين ابػػن  نؤػػلر األنصػػارم اإلءريقػػب، زلمػػا بػػن  كػػـر بػػن ع ػػد، ل ػػاف الاػػرب 
 هػػ.1414، 3ط، لبناف، بريكت

 ـ.2000، 4ط، القاهرة، عا  الكحس، دتاـ ح اف، ال غة بن ادلا ارية كاللصف ة 
  دت.، 2ط، القاهرة، دار ادلاارؼ، عباس ح ن، ال غة كالنهل بن القامي كاحلاي 
 يبػػراه م بػػن وػػا  الصػػاعام: تػػ ، زلمػػا بػػن ح ػػن ادلاػػركؼ بػػابن الصػػا  ، ادل هػػة ال مهػػة ع  ػػرح 

 -هػػػػػػػػػ1424، 1ط، ادلم كػػػػػػة الارب ػػػػػػة ال ػػػػػػالدية، ادلاينػػػػػػة ادلنػػػػػػلرة،  نشػػػػػػلرات ا ا اػػػػػػة اإلوػػػػػػي  ة
 ـ.2004

 دط، الكليػت، دار الكحػس الثقاء ػة، ءػا م ءػارس: تػ ، عثمػاف بػن رػ  ابػل الفػح ، ال مع ع الارب ة 
 دت.

  دط، اإلوػػػكنارية، دار ادلارءػػػة ا ا ا ػػػة، عبػػػا  الرارهػػػب،  آػػػات الارب ػػػة ع القػػػرا ات القرآن ػػػةال 
 ـ.1996

 ا ػػا عبػػا الغفػػلر عطػػار: تػػ ، ابػػل عبػػا ان، احل ػػن بػػن ا ػػا بػػن أالليػػ ، لػػ س ع يػػيـ الاػػرب 
 ـ.1979-هػػ1399، 2ط،  كة ادلكر ة، ال.ف

  ا ا ، نش نا كتطلرها حىت القرف ال ابع اذلآرم، القرآاادلباح  البي  ة ع ةل   ض ة اإلعآاز
 دت.، دط، القاهرة،  كحبة اخلاصلب، مجاؿ الامرم

 دار الحاػػاكف، ابػػن  الػػ  مجػػاؿ الػػاين، زلمػػا بػػن عبػػا ان،  ػػأ الف ػػة ابػػن  الػػ  ع النهػػل كالصػػرؼ 
 دت.، دط،  كة ادلكر ة، لاباس ا ا الباز

  ِزلمػػا دتػػ م : تػػ ، زلمػػا مشػػس الػػاين ابػػل اخلػػري ابػػن ا ػػمرم، اْلِقػػرَاَ اِت اْلَاْشػػرِ  ِع ، َ ػػْأُ  َ ِّبَػػِة النَّْشػػر
 ـ. 1994 -هػ  1414، 1ط، راة، دار اذلال، الم ي

 دط، القػػػاهرة،  كحبػػػة اخلػػػاصلد، زلمػػػا ءػػػلاد وػػػم ن: تػػػ ، ابػػػل عب ػػػاة  امػػػر بػػػن ادلثػػػى، رلػػػاز القػػػرآف 
 هػػ.1381



 
487 

 رلمػػػع ادل ػػػ  ء ػػػا لطباعػػػة ، ابػػػل بػػػيؿ، زلمػػػا اخلػػػراط ا ػػػا بػػػن، اجملحػػػن  ػػػن  شػػػك  يعػػػراب القػػػرآف
 هػػ.1426، دط، ادلاينة ادلنلرة، ادلصه. الشري.

 زلما زلك الػاين عبػا : ت ، رلمع األ ثاؿ ا ا بن زلما بن يبراه م ابل الفض  ادل ااا الن  ابلرم
 دت.، دط، لبناف، بريكت -دار ادلارءة ، احلم ا

 ـ. 2003 -هػ  1423، 1ط، عماف، دار عمار،  اكرم احلما ا  ، زلاةرات ع ع ـل القرآف 
 عبػػػا : تػػػ ، عثمػػػاف بػػػن رػػػ  ابػػػل الفػػػح ، احملح ػػػس ع تب ػػػن كرػػػل   ػػػلاذ القػػػرا ات كاإليضػػػاح عن ػػػا

 ال.ـ، دار زوػكن ل طباعػة كالنشػر، عبػا الفحػاح يلاع ػ   ػ ي، ع ب صلام ناص.، احل  م النآار
 ـ.1999 -هػ 1420، دط
 عبػػػا احلػػػق بػػػن  الػػػس بػػػن عبػػػا الػػػر ن بػػػن دتػػػاـ بػػػن عط ػػػة ، تف ػػػري الكحػػػاب الاميػػػم احملػػػرر الػػػلر م ع

 1ط، لبنػػػػػاف، بػػػػػريكت، دار الكحػػػػػس الا م ػػػػػة، عبػػػػػا ال ػػػػػيـ عبػػػػػا الشػػػػػاع زلمػػػػػا: تػػػػػ ، األنال ػػػػػب
 هػ.1422

  ػ  رػابر ء ػاض : تػ ، زلما بن عمر بن احل ن ءخػر الػاين الػرازم، احملصلؿ ع ع م اصلؿ الفق 
 دت.، دط، ال.ـ، لروالة ؤو ة ا، الا لاا

 عبػػػا احلم ػػػا : تػػػ ، ع ػػػب بػػػن يلاع ػػػ  ابػػػل احل ػػػن ادلاػػػركؼ بػػػابن وػػػ ا ، احملكػػػم كاحملػػػ أ األعؤػػػم
 ـ.2000 -هػ  1421، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة، هنااكم

 الريػاض، دار احلضػارة، يبػراه م بػن وػا ا الاكوػرم، سلحصر الابػارات دلاآػم  صػط هات القػرا ات 
 ـ.2008 -هػػ1429، 1ط، الارب ة ال الدية، ادلم كة

 دط، القػاهرة،  كحبػة ادلحنػي، احل ن بن ا ا بػن أالليػ ، سلحصر ع  لاذ القرآف  ن يحاب البايع 
 دت.

 دار يح ػا  الػرتاث ، أ  ػ  يبػراه م رفػاؿ: تػ ، ابػل احل ػن، ع ب بن يلاع ػ  بػن وػ ا ، ادلخصص
 ـ.1996هػ 1417، 1ط، فلبنا، بريكت، الارل ك ؤو ة الحاريخ الارل

 7ط، القػػاهرة، دار ادلاػػارؼ، ادلاػػركؼ بشػػل ب ةػػ .، ا ػػا  ػػل ب عبػػا ال ػػيـ، ادلػػاارس النهليػػة 
 دت.

 يراتشػػب ،   نشػػلرات يدارة القػػرآف كالا ػػـل اإلوػػي  ة، ح ػػن زلمػػلد الشػػاءاب، ادلػػاأ  لا ػػم الكػػيـ
 ـ. 2001-هػػ1422، 2ط، باي حاف
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  بػػػريكت، دار الرا ػػػا الاػػػرل،   ػػػام ادلخمك ػػػب، ال غػػػة كالنهػػػل اروػػػة الكلءػػػة ك ن آ ػػػا ع دراوػػػة  
 ـ.1986-هػػػػ1406، 3ط، لبناف

 ادلكحبػة ، زلمػا ابػل الفضػ  يبػراه م: تػ ، عبا اللاحا بن ع ػب ابػل الط ػس ال غػلم،  راتس النهلين
 ـ.2002-هػػ1423، 1ط، ص اا بريكت، الاصرية

  د شػػػػق، الف، ع ػػػػب ح ػػػػار: تػػػػ ، بػػػػابن اخلشػػػػابزلمػػػػا بػػػػن عبػػػػا ان بػػػػن ا ػػػػا ادلاػػػػركؼ ، ادلرجتػػػػ 
 ـ.1972-هػػ1392

   صػػا ب زلمػػا مج ػػ  : تػػ ، ع ػػب بػػن وػػ طاف زلمػػا القػػارم،  ر ػػاة ادلفػػات    ػػرح  شػػكاة ادلصػػاب
 ـ.1994 -هػػ1414، دط، لبناف، بريكت، دار الفكر، الاطار

 ءػػؤاد ع ػػب : تػػ ، برػػيؿ الػػاين ال ػػ ل ، عبػػا الػػر ن بػػن ال بكػػر، ادلمهػػر ع ع ػػـل ال غػػة كانلاع ػػا
 ـ.1998هػ 1418، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة،  نصلر

 عػرض كنقػا ادل ا   االعحمال ة ع تف ري الكشػاؼ ع ةػل   ػا كرد ع يحػاب االنحصػاؼ البػن ادلنػري 
 1ط، ادلم كػػة الارب ػػة ال ػػالدية، حا ػػ ، دار األنػػالس ل نشػػر كالحلزيػػع، صػػاح بػػن  ػػـر ان الغا ػػام

 ـ.1998-هػػ1418
 تػػػ ، احلػػػايم زلمػػػا بػػػن عبػػػا ان بػػػن زلمػػػا بػػػن  اكيػػػ  الن  ػػػابلرم، ادل ػػػحارؾ ع ػػػد الصػػػه هن :

 ـ.1990 -هػػ 1411، 1ط، بريكت، دار الكحس الا م ة،  صطفد عبا القادر عطا
 دار الكحػػس الا م ػػة، زلمػػلد بػػن عمػػرك ابػػل القاوػػم رػػار ان المسلشػػرم، ادل حقصػػد ع ا ثػػاؿ الاػػرب 

 ـ.1987، 2ط، بريكت
  ػػػا س األرنػػػؤكط : تػػػ ، ابػػػل عبػػػا ان ا ػػػا بػػػن زلمػػػا بػػػن حنبػػػ ،   ػػػنا اإل ػػػاـ ا ػػػا بػػػن حنبػػػ 

 ـ. 2001 -هػ  1421، 1ط، ال.ـ،  ؤو ة الروالة، كآأركف
   ػػػ م بػػػن احلآػػػاج ابػػػل احل ػػػن القشػػػريم الن  ػػػابلرم، ادلاػػػركؼ بصػػػه     ػػػ م، ادل ػػػنا الصػػػه    

 دت.، دط، بريكت، دار يح ا  الرتاث الارل، زلما ءؤاد عبا البا ب: ت 
 يلاع ػ  ،   نا ا ري ادلؤ نن ال حفص عمر بػن اخلطػاب رةػب ان عنػ  كا لالػ  ع ػد ابػلاب الا ػم

 -هػػػ 1411، 1ط، ادلنصػلرة، دار اللءػا ، عبػا ادلاطػػب   اآػب: تػ ، ابػػل الفػاا  بػن عمػر بػن يثػري
 .ـ1991

 ؤو ػػة الروػػالة، حػػاص صػػاح الضػػا ن: تػػ ، الق  ػػب كػػب بػػن ال  الػػس ،  شػػك  يعػػراب القػػرآف  
 هػ.1405، 2ط، بريكت
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 ـ.1988، 7ط، بريكت، ا   دار ، ناصر الاين األوا، ك  مح ا الحار  ة  صادر الشار ا اه ب 
 بػػريكت، ادلكحبػػة الا م ػػة، ا ػػا بػػن زلمػػا بػػن ع ػػب الف ػػل ب، ادلصػػباح ادلنػػري ع  ريػػس الشػػرح الكبػػري 

 دت.، دط
   تػ ، احل ن بن   الد البغلم ابل زلمػا، حف ري البغلمادلاركؼ ب، الحنمي  ع تف ري القرآف اا :

 دار   بػػػة ل نشػػػر كالحلزيػػػػع، وػػػ  ماف   ػػػ م احلػػػرشك  ثمػػػاف مجاػػػة ةػػػػمرييةكعزلمػػػا عبػػػا ان النمػػػر 
 .ـ 1997 -هػ  1417، 4ط، الرياض

  عبػػا ا   ػػ  عبػػا  : تػػ ، مرػػاجيبػػراه م بػػن ال ػػرم بػػن وػػ   ابػػل يوػػهاؽ ال،  اػػاا القػػرآف كيعرابػػ
 .ـ 1988 -هػ  1408، 1ط، بريكت، عا  الكحس،   ي

 كحبػػة ، هػػال زلمػػلد  راعػػة: تػػ ، ادلاػػركؼ بػػاألأف  األكوػػأ األأفػػ  ابػػل احل ػػن، القػػرآف  اػػاا 
 .ـ 1990 -هػػ1411، 1ط، لقاهرةا، اخلاصلب

 دار ، كآأػػركف، زلمػػا ع ػػب النآػػار: تػػ ، يبػػك بػػن زيػػاد بػػن عبػػا ان ابػػل زيريػػا الفػػرا ،  اػػاا القػػرآف
 دت.، 1ط،  صر، ادلصرية ل ح ل . كالرتمجة

 1420، 1ط، األردف، دار الفكػر ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع، ءاة  صاح ال ا را ب،  ااا النهل 
 .ـ 2000 - هػ
 زلملد بن زلما بن  صػطفد بػن عبػا ال ط ػ. ، ادلاحصر  ن  رح سلحصر األصلؿ  ن ع م األصلؿ

 ـ.2010-هػ1431، 1ط،  صر، ادلكحبة الشا  ة ،ادلن اكم
 ابػػل عبػػا ، يػػا لت بػػن عبػػا ان احلمػػلم، ير ػػاد األريػػس يف  ارءػػة األديػػس:  اآػػم األدبػػا  ادل ػػمد

 ـ.1993-هػ  1414، 1ط، بريكت، دار الغرب اإلوي ب، يح اف عباس: ت ، ان
 هػػػػػ1425، 1ط، لبنػػػاف، بػػػريكت، .دار ا  ػػػ ، رارػػػب األلػػػر،  اآػػػم األدكات ع القػػػرآف الكػػػرمي-

 ـ.2005
  2ط، لبنػػػػػػاف، بػػػػػػريكت، دار الا ػػػػػػم ل مييػػػػػػن، ي  ػػػػػػ  بػػػػػػايع ياقػػػػػػلب،  اآػػػػػػم اإلعػػػػػػراب كاإل ػػػػػػي   

 ـ.1985
 ـ1995، 2ط، بريكت، دار صادر، يا لت بن عبا ان احلملم ابل عبا ان،  اآم الب ااف. 
 لبنػػاف، بػػريكت،  ؤو ػػة الروػػالة نا ػػركف، زيػػاد زلمػػا   ػػااف، ادلاآػػم ا ػػا ع ل حاريفػػات األصػػلل ة 

 ـ.2006-هػػػ1427، 1ط
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 ام بن عبا اجمل ا : ت ، و  ماف بن ا ا بن ايلب بن  طري ابل القاوم الطرباا، ادلاآم الكبري 
 دت.، 2ط، القاهرة – كحبة ابن ت م ة ، ال  فب

 ع ػػػب ياقػػػلل  شػػػارية  ػػػيـ ،   ػػػم الكػػػيـ كاحلكمػػػة اإلوػػػي  ن،  اآػػػم ادلصػػػط هات الكي  ػػػة
 دت.، 2ط، ييراف، رلمع البهلث اإلوي  ة، كآأركف

 دار الفر ػػاف،  ؤو ػػة الروػػالة، زلمػػا لػػري صل ػػس ال بػػام،  اآػػم ادلصػػط هات النهليػػة كالصػػرء ة ،
  .ـ 1986-هػػ1406، 2ط، األردف، عماف، لبناف، بريكت

 الفضػ  ة ل نشػر كالحلزيػع دار، زلملد عبػا الر ػاف عبػا ادلػنام،  اآم ادلصط هات كاأللفاظ الفق  ة 
 دت.، د ػ، القاهرة

 1ط، لبنػػاف، بػػريكت، دار الكحػػس الا م ػػة، ي  ػػ  بػػايع ياقػػلب، ادلاآػػم ادلفصػػ  ع  ػػلاها الارب ػػة 
 ـ. 1996 -هػ  1417

 القػاهرة،  طباػة دار الكحػس ادلصػرية، زلمػا ءػؤاد عبػا البػا ب، ادلاآم ادلف رس أللفاظ القرآف الكرمي 
 هػػ.1364، دط
  1ط، بػػػريكت،  ؤو ػػػة الروػػػالة، زلمػػػا ح ػػػن الشػػػري.، حػػػركؼ ادلاػػػاا ع القػػػرآف الكػػػرمي اآػػػم 

 ـ.1996-هػػ1417
 عبػػا ان بػػن عبػػا الاميػم بػػن زلمػػا البكػػرم ابػػل عب ػػا،  اآػم  ػػا اوػػحاآم  ػػن الػػا  الػبيد كادللاةػػع 

 دت.، دط، بريكت، عا  الكحس،  صطفد ال قا: ت 
 عبػػا ال ػػيـ زلمػػا هػػاركف: تػػ ، يريػػا  القػػمكي  الػػرازما ػػا بػػن ءػػارس بػػن ز ،  اآػػم  قػػاي س ال غػػة   

 ـ.1979 -هػ 1399، دط، بريكت، دار الفكر
 ػػازف ادلبػػارؾ: تػػ ، مجػػاؿ الػػاين ابػػن هشػػاـ عبػػا ان بػػن يلوػػ.،  غػػ  ال ب ػػس عػػن يحػػس األعاريػػس  

 ـ.1985، 6ط، د شق، دار الفكر، زلما ع ب  ا ان
 عبػػا الكػػرمي  صػػطفد : تػػ ، زلمػػا بػػن ال احملاوػػن الكر ػػاا،  فػػات   األ ػػاا ع القػػرا ات كادلاػػاا

 .ـ 2001 -هػ  1422، 1ط، لبناف، بريكت، دار ابن حـم،  اجل
 دار يح ػا  ، زلمػا بػن عمػر بػن احل ػن ءخػر الػاين الػرازم، كادل مد الحف ػري الكبػري،  فات   الغ س

 هػ. 1420، 3ط، لبناف، بريكت، الرتاث الارل
 صػػفلاف : تػػ ، احل ػػن بػػن زلمػػا بػػن ادلفضػػ  ادلاػػركؼ بالرا ػػس األصػػف اا،  فػػردات الفػػاظ القػػرآف

 ـ.1997 -هػػػ1418، 2ط، الاار الشا  ة بريكت، دار الق م د شق، عاناف داكدم
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 ع ػب : تػ ،، رػار ان المسلشػرم ابػل القاوػم، زلملد بن عمرك بػن ا ػا، ادلفص  ع صناة اإلعراب
 ـ.1993، 1ط، بريكت،  كحبة اذليؿ، بل   هم

 زلمػػا : تػػ ، يبػػراه م بػػن  لوػػد ابػػل يوػػهق الشػػا ي، ادلقاصػػا الشػػاء ة ع  ػػرح اخليصػػة الكاء ػػة
  كػة ادلكر ػة، نشر  ا ا البهػلث الا م ػة كيح ػا  الػرتاث اإلوػي ب  ا اػة اـ القػرل، يبراه م البنا

 ـ. 2007 -هػ  1428، 1ط
 زلمػلد بػن ا ػا ،  ػرح الشػلاها الكػربل :ادلقاصا النهلية ع  رح  لاها  ركح األلف ة ادلش لر بػ

دار ال ػيـ ل طباعػة كالنشػر كالحلزيػع ، ع ػب زلمػا ءػاأر كآأػركف: تػ ، بن  لود بار الػاين الا ػ 
 ـ. 2010 -هػ  1431، 1ط، مج لرية  صر الارب ة -القاهرة ، كالرتمجة

 ادلكحبػة ، احلم ػا زلػب الػاين عبػا: ت ، ع ب ابن يلاع   ال احل ن األ ارم،  قاالت اإلوي  ن
 .ـ1990-هػػ1411، دط، لبناف، بريكت، ص اا، الاصرية

 1ط، القػاهرة، ادلكحبػة األزهريػة ل ػرتاث، زلمػا وػا  زل  ػن، ادلقحبس  ن ال  آػات الارب ػة كالقرآن ػة 
 ـ.1978 -هػػ1389

 الكحػػسعػا  ، زلمػػا عبػا اخلػالق عؤ مػػة: تػ ، ادلقحضػس زلمػا بػػن يميػا ابػػل الابػاس ادلاػركؼ بػػادلربد 
 دت.، دط، ريكتب
 ادل ػػماة ديػػلاف ادلبحػػاا كاخلػػرب ع تػػاريخ الاػػرب كالرببػػر ك ػػن عاصػػرهم  ػػن ذكم ،  قا ػػة ابػػن أ ػػاكف

 دار الفكػػر، ع ػػب  ػػهادة: تػػ ، ابػػن أ ػػاكف، عبػػا الػػر ن بػػن زلمػػا بػػن زلمػػا، ال ػػ طاف األيػػرب
 ـ. 1988 -هػ  1408، 2ط، لبناف، بريكت

 1ط، الربػػػػاط، دار األ ػػػػاف، ا ػػػػا ابػػػػل زيػػػػا، ع األصػػػػلؿ الفكريػػػػة ل بي ػػػػة كيعآػػػػاز القػػػرآف  قا ػػػة 
 ـ.1989-هػػ1409

 ب ػاـ عبػا : تػ ، زلما بن زلما الغماي ابػل حا ػا، ادلقصا األوى ع  رح  ااا الا  ان احل ى
 ـ.1987 - 1407، 1ط،  ربص، ا فاف كا ال، اللهاب ا ال

 ابػػل هن ػػػة ا ػػا عبػػػا اجمل ػػا هريػػػام: تػػػ ، ابػػل ع ػػػب القػػاي يلاع ػػػ  بػػن القاوػػػم ،ادلقصػػلر كادلمػػاكد  
 ـ. 1999 -هػ  1419، 1ط، القاهرة،  كحبة اخلاصلب

 حاص صػاح : ت ، عثماف بن وا ا ابل عمر الااا، ادلقنع ع  ارءة  روـل  صاح. اه  األ صار
 ـ.2011 -هػػ1432، 1ط، بريكت لبناف، دار البشا ر اإلوي  ة، الضا ن
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  عبػػا الاميػػم زلمػػا اللي ػػ : تػػ ، زلمػػا بػػن عبػػا الكػػرمي بػػن ا  بكػػر ا ػػا الش روػػحاا، ادل ػػ  كالنهػػ 
 .1968-هػػػ1387، دط، مج لرية  صر الارب ة، القاهرة،  ؤو ة احل ي

 ـ. 1994، 7ط، القاهرة،  كحبة األصل ل ادلصرية، يبراه م ان س،  ن اورار ال غة 
  دراوػػػة بي  ػػػة حت    ػػػة دل ػػػا   ادلاػػػاا كالب ػػػاف كالبػػػايع ع آيػػػات الػػػ ير ، القػػػرآا ػػػن بي ػػػة الػػػنؤم

 -هػػػػػ1431، 1ط، القػػػاهرة،  ؤو ػػػة ادلخحػػػار ل نشػػػر كالحلزيػػػع، ب ػػػ لا عبػػػا الفحػػػاح ء ػػػلد، احلكػػػ م
 ـ.2010

 وػكناريةاإل،  ؤو ػة حػلرس الاكل ػة ل نشػر كالحلزيػع، رلام زلما ح ػن،  ن تاريخ النهل الارل 
 .2011، دط
 دت.، دط، بريكت، دار الفكر، وا ا األءغاا،  ن تاريخ النهل 
 ك اػ  ادلقصػا لح خػ ص  ػا ع ، ا ا بػن عبػا الكػرمي األمشػلا،   نار اذلال ع ب اف الل . كاالبحاا

 1ط، بػػػػريكت، دار الكحػػػػس الا م ػػػػة،  ػػػػري. ابػػػػل الاػػػػي الاػػػػاكم: تػػػػ ، زيريػػػػا  األنصػػػػارم، ادلر ػػػػا
 ـ.2002 -هػػ1422

  تػ ، ادلاػركؼ بػابن ادلغػازي ع ػب بػن زلمػا، ا ري ادلؤ نن ع ب بن ال  الس رةب ان عنػ  نا س :
 .ـ 2003 -هػ  1424، 1ط، صناا ، دار اتثار، تريب بن عبا ان اللادعب

 ع ػػب وػػا ب ،  نػػاه  البهػػ  عنػػا  فكػػرم اإلوػػيـ كايحشػػاؼ ادلػػن   الا مػػب ع الاػػا  اإلوػػي ب
 ـ.1984-هػػ1404، 3ط، لبناف، بريكت، الارب ةدار الن ضة ، النشار

 دت.، دط، القاهرة،  كحبة األصل ل ادلصرية، دتاـ ح اف،  ناه  البه  ع ال غة 
 طباػػػة ع  ػػػد البػػػال احل ػػػي ك ػػػريا ، زلمػػػا عبػػػا الاؤػػػ م المُّْر ػػػاا،  ناهػػػ  الارءػػػاف ع ع ػػػـل القػػػرآف  

 دت.، 3ط، ال.ـ
 دار الكحػػػس الا م ػػػة، س الػػػاين ابػػػل اخلػػػري ابػػػن ا ػػػمرمزلمػػػا مشػػػ،  نآػػػا ادلقػػػر ن ك ر ػػػا الطػػػالبن 

 ـ.1999-هػ 1420، 1ط، لبناف، بريكت
 دار الغػرب ، عبػا اجمل ػا تريػب: تػ ، و  ماف بن أ . ابل اللل ا البارب، ادلن اج ع ترت س احلآاج

 ـ.2001، 3ط، لبناف، اإلوي ب بريكت
  القػػاهرة، دار ادلاػارؼ، الصػاكم ا ػػلي  صػطفد ،  ػن   المسلشػرم ع تف ػػري القػرآف كب ػاف يعآػػاز 

 دت.، 2ط،  صر
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 كاصػػلؿ ، دراوػػة ع اصػػلؿ النهػػل الاػػرل،  ػػن   النهػػاة الاػػرب  ػػن أػػيؿ يحػػاب اال ػػرتاح ل  ػػ ل ب
اإلوػي  ة   نشػلرات مجا ػة الػاعلة، عبػا احلم ػا  ػا الػمكمّ ، الفق  اإلوي ب  ن ر ة االوحاالؿ

 ـ.2009، 1ط،  راب س ،ا ماهرية الارب ة ال  ب ة، الاادل ة
  ِعبػا الكػػرمي ، حتريػره دل ػػا ِِ   كدراوػح ا دراوػةن نؤريَّػػةن تطب ق َّػةن ، اْلُمَ ػ َُّب ع ِعْ ػِم ُاُصػلِؿ الِفْقػػِ  اْلُمَقػاَرف

 ـ. 1999 -هػ  1420، 1ط، الرياض،  كحبة الر ا، بن ع ب بن زلما النم ة
 دار رحػاب ل طباعػة ، زلمػا ع ػب الصػابلا، ادللاري  ع الشرياة اإلوي  ة ع ةل  الكحػاب كال ػنة

 دت.، دط، ا ما ر، كالنشر كالحلزيع
 ادلكحبػػػة الحآاريػػػة ، عبػػػا ان دراز: تػػػ ، يبػػػراه م بػػػن  لوػػػد الشػػػا ي، ادللاءقػػػات ع اصػػػلؿ الشػػػرياة

 .ـ1975 -هػ1395، 2ط، مج لرية  صر الارب ة، الكربل
  دار  ريػػس ،  ػػاباف صػػيح، القػػرف الرابػػع اذلآػػرم لا ػػ. النهػػاة  ػػن القػػرا ات القرآن ػػة حػػىت هنايػػة

 ـ.2004، دط، القاهرة، ل نشر كالحلزيع
  ادلاػركؼ ، زلمػا بػن زلمػا بػن عبػا الػر ن الطراب  ػب ادلغػرل،  لاهس ا     ع  رح سلحصػر أ  ػ

 ـ.1992 -هػ 1412، 3ط، ال.ـ، دار الفكر، باحلطاب الرُّع   ادلالكب
 بػػع دار الصػػفلة ل طباعػػة كالنشػػر ، الكليػػت،  ػػاؼ كالشػػؤكف اإلوػػي  ةكزارة األك ، ادللوػػلعة الفق  ػػة 

 ـ.1998 -هػػ1419، 1ط، كالحلزيع
 بػػػريكت،  ؤو ػػػة الروػػػالة، زلمػػػا صػػػا ب بػػػن ا ػػػا بػػػن زلمػػػا آؿ بلرنػػػل،  لوػػػلعة القلاعػػػا الفق  ػػػة 

 ـ.2003 -هػ  1424، 1ط، لبناف
    ت ، انس بن عا ر األصبهب ادلاا ال  بن ،  ال  بركاية زلما بن احل ن الش باااإل اـ  ل  :

 دت.، دط، ال.ـ، ادلكحبة الا م ة، عبا اللهاب عبا ال ط .
 زلمػػا زيػػب عبػػا الػػرب: تػػ ، ابػػل بكػػر زلمػػا بػػن ا ػػا ال ػػمر نام،   ػػماف األصػػلؿ ع نحػػا   الاقػػلؿ 

 ـ.1984 -هػ  1404، 1ط،  طر،  طابع الاكحة احلايثة
  طباػػػة ، يبػػراه م بػػػن ناصػػ. بػػػن عبػػا ان اْل َػػػازِِربّ ، كادلحػػػلاردصلاػػة الرا ػػػا ك ػػرعة الػػػلارد ع ادلػػرتادؼ 

 .ـ1905، دط،  صر، ادلاارؼ
 3ط، لبنػػػػاف، بػػػػريكت، دار الفكػػػػر،  ػػػػازف ادلبػػػػارؾ، الا ػػػػة النهليػػػػة نشػػػػ نا كتطلرهػػػػا، النهػػػػل الاػػػػرل 

 ـ.1981-هػ1401
 دت.، 15ط،  صر، دار ادلاارؼ، عباس ح ن، النهل اللاع 
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 صػػرات ، الػػاار ا ماهرييػػة ل نشػػر كالحلزيػػع كاإلعػػيف، يبػػراه م عبػػا ان رء ػػاة، النهػػل كيحػػس الحف ػػري  
 ـ.1990، 3ط، ا ماهرية الارب ة ال  ب ة

  لفضػ  ا ابل زلما: ت ، يماؿ الاين عبا الر اف بن زلما األنبارم،  نمهة األلبا  ع  بقات األدبا
 .ـ2003-هػػ1424، 1ط، ادلكحبة الاصرية ص اا بريكت، يبراه م

 مج لريػػػػة  صػػػػر ، القػػػػاهرة، دار ادلاػػػػارؼ، ع ػػػػب وػػػا ب النشػػػػار، نشػػػ ة الفكػػػػر الف  ػػػػفب ع اإلوػػػػيـ
 دت.، 9ط، الارب ة

 دت.، 2ط، القاهرة، دار ادلاارؼ، زلما الطنطاكم، نش ة النهل كتاريخ ا  ر النهاة 
 دت.، دط،  طباة ءضالة بادلغرب، عبا ان بن يبراه م الشنق طب، نشر البنلد ع د  را ب ال الد 
 ع ػػب زلمػػا : زلمػػا بػػن زلمػػا بػػن يلوػػ. مشػػس الػػاين ابػػن ا ػػمرم تػػ ، النشػػر ع القػػرا ات الاشػػر

 دت.، دط، الـ، ادلطباة الحآارية الكربل، الضباع
 ـ.1960، دط، بالفآالة،  كحبة هنضة  صر، دركي  ا نام، نؤرية عبا القاهر ع النؤم 
 صػػػاح بػػػن : تػػػ ، الػػػرح م األر ػػػلم صػػػفب الػػػاينزلمػػػا بػػػن عبػػػا ، هنايػػػة اللصػػػلؿ ع درايػػػة األصػػػلؿ

 - هػػػ 1416، 1، ط  كػػة ادلكر ػػة، ادلكحبػػة الحآاريػػة، وػػاا بػػن وػػا  ال ػػلي ك وػػ  ماف ال لوػػ. 
 .ـ1996

 ػػاهر ا ػػا الػػماكل: تػػ ، ادلبػػارؾ بػػن زلمػػا رلػػا الػػاين ابػػن األثػػري، الن ايػػة ع  ريػػس احلػػاي  كاألثػػر  
 دت.، ال.ـ.دط، صاحب ا احلاج رياض الش خادلكحبة اإلوي  ة ل، زلملد زلما الطناحبك 
 زلمػػا ح ػػن : تػػ ، زلمػػا صػػايق أػػاف بػػن ح ػػن لِقنَّػػلرب، ن ػػ  ادلػػراـ  ػػن تف ػػري آيػػات األحكػػاـ

 ـ. 2003، دط، بريكت، دار الكحس الا م ة، ا ا ءريا ادلميام، يلاع  
 نشػػػر كيالػػػة ، البغػػػاادم يلاع ػػػ  بػػػن زلمػػػا البابػػػاا، هايػػػة الاػػػارءن الػػػا  ادلػػػؤلفن كآثػػػار ادلصػػػنفن

 دت. ، لبناف، دار يح ا  الرتاث الارل بريكت كهب  باة، ـ1955اوحنبلؿ، ادلاارؼ
 عبػػػا : تػػػ ، عبػػػا الػػػر ن بػػػن ال بكػػػر رػػػيؿ الػػػاين ال ػػػ ل ب، مػػػع اذللا ػػػع ع  ػػػرح مجػػػع ا لا ػػػع

 دت.، دط،  صر، ادلكحبة الحلء ق ة، احلم ا هنااكم
 ا ػا األرنػااكط كتريػب : تػ ،   بػن ايبػ  بػن عبػا ان الصػفامصػيح الػاين أ  ػ، اللاع باللء ات

 ـ.2000 -هػ1420، 1لبناف ط، بريكت، دار يح ا  الرتاث الارل،  صطفد
 دار اخلػػػري ل طباعػػػة كالنشػػػر كالحلزيػػػع، زلمػػػا  صػػػطفد المح  ػػػب، الػػػلر م ع اصػػػلؿ الفقػػػ  اإلوػػػي ب 

 ـ. 2006 -هػ  1427، 2ط، ولريا، د شق
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  صػػػػفلاف عػػػػاناف : تػػػػ ، ابػػػػل احل ػػػػن، ع ػػػػب بػػػػن ا ػػػا اللاحػػػػام، الكحػػػػاب الاميػػػػمالػػػلر م ع تف ػػػػري
 هػػ.1415، 1ط، بريكت، د شق، الاار الشا  ة، دار الق م، داككدم

 أ كػاف مشس الاين ا ا بن زلما بن يبػراه م بػن ال بكػر ابػن، كء ات األع اف كانبا  ابنا  الم اف 
 ـ.1974، هػػ 1398، دط، لبناف، بريكت، دار صادر، يح اف عباس: ت 
 : ل الجامعيةالرسائ -ثانيا

 مج ػػػػ  يبػػػراه م ع ػػػػلش: يعػػػػااد الطالػػػس، روػػػالة ديحػػػػلرا   ر لنػػػة، األنبػػػػارم كر ػػػلد  ع النهػػػػل ابػػػن 
وػػػػنة ، را اػػػػة القػػػػايس يلوػػػػ. بػػػػريكت،  ا ػػػػا اتداب الشػػػػر  ة،   شػػػػ   االر: كي ػػػػراؼ الػػػػايحلر

  ـ.1977
  يعػػااد   ر لنػػة روػػالة  ار ػػحري، كالنهليػػة ع الكشػػاؼاثػػر االعحػػماؿ ع تلر  ػػات المسلشػػرم ال غليػػة

   ػة اتدابيرا اػة الري ػلؾ  ، كي راؼ الػايحلر وػ ماف زلمػا القضػاة، الطالس   نا ح ن ا باي
 .2001،   م ال غة

 زلمػا  يعااد الطالس، روالة  ار حري، األدلة ادل هقة باألصلؿ النهلية بن ابن ر  كابن األنبارم
 را اػػػة آؿ الب ػػػت ي  ػػػة اتداب   ػػػم ال غػػػة الارب ػػػة،  ي ػػػراؼ ا.د لػػػري اوػػػح ح ة، ءػػيح زلمػػػا الغػػػماؿ

 ـ.2011
 الارب ػػػػة ةروػػػػالة ديحػػػػلرا  ع ال غػػػػ، الح كيػػػػ  النهػػػػلم كاثػػػػر  ع تلر ػػػػ  ادلاػػػػى ع تف ػػػػري الفخػػػػر الػػػػرازم 

وػػاا بػػن ، الػػايحلر، ي ػػراؼ، ع ػػب بػػن زلمػػا الشػػ رم، يعػػااد الطالػػس، ختصػػص النهػػل كالصػػرؼ
ادلم كػػػة الارب ػػػة ، را اػػػة اـ القػػػرل،   ػػػم الاراوػػػات الا  ػػػا، ي  ػػػة ال غػػػة الارب ػػػة،  الغا ػػػام ػػػااف 
 هػػ.1426، ال الدية

  روػػالة ديحػػلرا  ع ، بػػن النمػػلذج كاالوػػحاماؿ، ع نؤريػػة النهػػل الاػػرل كالقاعػػاة  ػػرا ةرػػاؿ الػػنص
را اػػػػػػة ، باتداي  ػػػػػػة ،  كي ػػػػػػراؼ ا.د وػػػػػػا ا هػػػػػػادؼ، األ ػػػػػػن  ػػػػػػيكم، يعػػػػػػااد الطالػػػػػػس، ال غػػػػػػة
 ـ.2009.باتنة

 روػػػالة  ار ػػحري ع ال غػػػة كالنهػػػل، دراوػػػة كصػػف ة حت    ػػػة، ال ػػرب كالحق ػػػ م عنػػػا النهػػاة كالصػػػرء ن 
  دللارػػػاةان ػػػ بة عبػػػا احلم ػػػا : يعػػػااد الطالبػػػة،  كػػػة األردن ػػػةمادل،   ػػػم ال غػػػة الارب ػػػة را اػػػة  ؤتػػػ 
 .2010، ي راؼ الايحلر رما  ادلصاكرة
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  البػػػن االنبػػػارم روػػػالة ، اإلنصػػػاؼالشػػػاها القػػػرآا  ا ػػػارا ع أيءػػػات النهػػػلين  ػػػن أػػػيؿ يحػػػاب
را اػة ، ي ػراؼ ا.د ع ػب اذلػركط، يعااد الطالػس باوػم ح ػن الػ ن بات، ديحلرا  ع النهل الارل

 .2008،   م ال غة الارب ة، عمادة الاراوات الا  ا،  ؤتة
 ا ػػػا نػػػماؿ ، يعػػػااد الطالػػػس، وػػػالة  ار ػػػحري ع النهػػػل الاػػػرلر ،  لاعػػػا الحلر ػػػ  عنػػػا ابػػػن األنبػػػارم

   ي ػػػراؼ الػػػايحلر زلمػػػا عبػػػا الاميػػػم عبػػػا الػػػاامي، ي  ػػػة دار الا ػػػـل را اػػػة القػػػاهرة،   ػػػازم الشػػػمرم
 ـ .2009، ال نة ا ا ا ة

 يعػػػااد ، روػػػالة ديحػػلرا  ع النهػػػل كالصػػػرؼ، عنػػا ابػػػن األنبػػػارم،   ػػاس الاكػػػس ع ا ػػػاؿ النهػػػلم
 ي  ػػة ال غػػة الارب ػػػة،  ي ػػراؼ الػػايحلر وػػ ماف بػػن يبػػراه م الاايػػا، زلمػػا بػػن ع ػػب الامػػرم: الطالػػس

 .هػ 1429، ادلم كة الارب ة ال الدية، را اة اـ القرل  كة ادلكر ة
   ةروػػػػػال، ألل الربيػػػػػات األنبػػػػػارم، ادلرءلعػػػػػات ع يحػػػػػاب الب ػػػػػاف ع  ريػػػػػس يعػػػػػراب القػػػػػرآف   ػػػػػا 

  ػم ال غػة ، احلػرب يلوػ. نػلر الػاا م: ي راؼ الايحلر، آاجعبا الكرمي بشري ح: يعااد، ار حري 
 .2006ونة ، ال لداف، را اة اخلر ـل، ي  ة اتداب،  الارب ة

 ػن أػيؿ يحابػ  احلآػة ل قػرا  ال ػباة، عنػا ال ع ػب الفاروػب،  ن   االححآاج ل قػرا ات القرآن ػة  
األوػحاذ الػػايحلر  ي ػراؼ،  اا ػبعبػا الر ػاف ، يعػااد الطالػس، ا ركحػة ديحػلار  ع ع ػم القػرا ات

 .، ـ2012، را اة باتنة، ي  ة الا ـل اإلوي  ة،   نصلر ياع
  يعػااد ، روػالة ديحػلرا ،  ن   اإل اـ ابػن عط ػة األنال ػب ع عػرض القػرا ات كاثػر ذلػ  ع تف ػري

ي  ػة ،  زلما كلا وػ ام كلػا حب ػس، الايحلر: ي راؼ، ء ص  بن مج   بن ح ن عماكم، الطالس
  ادلم كػػػػػة الارب ػػػػػة ال ػػػػػالدية، را اػػػػػة اـ القػػػػػرل،   ػػػػػم الكحػػػػػاب كال ػػػػػنة، علة كاصػػػػػلؿ الػػػػػاينالػػػػػا

 .هػ1423
 : البحوث والمقاالت المنشورة في المجالت والدوريات -لثاثا
رل ػة ، رل ة حلل ات الرتاث حب   نشلر ع، الشارؼ لطركش، اثر الفق  كاصلل  ع الارس النهلم -

 .ـ2006ونة ، الااد اخلا س، ا ما ر، را اة   حغا ، اتدابعن ي  ة  تصار، ع م ة زلكمة
رل ػػػة ، حبػػ   نشػػػلر ع رل ػػة يوػػػي  ة ادلارءػػة، ا ػػا  ػػػ خ عبػػا ال ػػػيـ، الحه  ػػ  النهػػلم الاقػػػام -

 الاػػػاد الثػػػاا عشػػػر، ال ػػػنة الثالثػػػة، الاػػػادلب ل فكػػػر اإلوػػػي ب تصػػػار عػػػن ادلا ػػػا، ءصػػػ  ة زلكمػػػة
 .ـ 1998 -هػػ 1419

 حبػ   نشػلر ع اجمل ػة الارب ػة ل ا ػـل اإلن ػان ة، را ػا ا ػا رػرارم، ع يحاب و بلي الحلهم دراوة  -
 ـ.1999، ال نة ال اباة عشرة، 66الااد ، را اة الكليت، تصار عن رل س النشر الا مب
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 رل ػػػة حلل ػػػة ي  ػػػة الشػػػرياة كالاراوػػػات اإلوػػػي  ة، د عبػػػا الاؤػػػ م الػػػايس، الاقػػػ  عنػػػا األصػػػلل ن -
 .ـ1987، هػ1407، د اخلا سالاا، را اة  طر

حبػ  ، زلما احل ن    طػاف، يحاب ال باة البن رلاها  را ة ع، القرا ات القرآن ة كي كال ة النقا -
را اػػػػة ، ي  ػػػة اتداب رل ػػػة ع م ػػػة زلّكمػػػػة تصػػػار بصػػػلرة ءصػػػػ  ة عػػػن،،  نشػػػلر ع رل ػػػة ال ػػػػات 

 ل ب ا.،  صرات 
 حبػػ   نشػػلر ع رل ػػة را اػػة اـ القػػرل، وػػاا بػػن ناصػػر الشػػرتم،   ػػاس الاكػػس حق قحػػ  كحكمػػ  -

 .هػ1424 لاؿ  16. اجمل ا 28عاد ، لا ـل الشرياة كال غة الارب ة كآداهبا
  نشػػػلر ع رل ػػػة رلمػػػع ال غػػػة الارب ػػػة حبػػػ ، يبػػػراه م ب ػػػل ب  ػػػايلر،  نطػػػق اروػػػطل كالنهػػػل الاػػػرل -

 .ـ 1953ونة ، اجمل ا ال ابع، القاهرة
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 ملخص
يبني أثر املنطق والعقل والقياس يف توجيه القراءات القرآنية  هذه األطروحة تعاجل موضوعا قرآنيا حنويا،

القرآنية من خالل البيان يف غريب أثر الدليل العقلي يف التوجيه النحوي للقراءات "وهي بعنوان:  إعرابيا
 "إعراب القرآن البن األنباري.

أثر املناهج الكالمية والعقلية يف القراءات  حت  ووض   للتعريف بالدليل العقلي، األطروحة تطرقت  
البيان في غريب إعراب القرآن ألبي " :الدراسة وحميطها كتاب حمل  وكان  ،القرآنية من حيث التفسري

 .من أهم املصادر النحوية واإلعرابية للقرآن الكرمي عد  هذا الكتاب الذي ي   ،"ابن األنباريالبركات 
ره من أصول عقلية يف  على ما قر  ناقش ابن األنباري القراءات القرآنية يف كتاب البيان اعتمادا  لقد

           إعرابه للمرفوعات برزت مظاهر الدليل العقلي يف  وقد "ملع األدلة يف أصول النحو العريب"، هكتاب
  املنصوبات واجملرورات.و 

وقد  ،نت األجزاء األساسية ملوضوعهافصول وخامتة كو  نت األطروحة من مقدمة ومدخل وأربعة تكو  
 أمهها:فيها إىل مجلة من النتائج  لصت  خ  
كثري من النصوص املروية الصحيحة الثابتة كالقراءات الرفض به و  العقلي بالقياس ابن األنباريأخذ  -

القرآنية القراءات حيث وقف من هذه  القرآنية، اليت اشرتط فيها القراء التواتر وموافقتها للعربية ولو بوجه،
 ومها: والدليل العقلي من أجل صحة القياس القرآين صلن  ا خمتلفني يف التعامل مع موقفني

ل أثناء اإلعراب والتوجيه كثري من و  ع ى النص ومراده، حيث أ  ملمع ما ال يتناسب  يالعقل *التأويل والتقدير 
 موضوعها.  القراءات القرآنية مع ما ال يتناسب مع سياق اآلية أو

كتاب   مواضع كثرية منيف املوقف ح هبذا والضعف تارة أخرى، وقد صر   ،باللحن تارة القرآين *اهتام النص 
  .البيان

هي األصول  يف التوجيه واإلعراب يقصدها ابن األنباري اليت حويةواألدلة الن   األصولميكنين أن أقول إن   -
إال أن الغالب يف مع ى األصول عنده هي أصول  ،عامة الثابتة عند النحاة العربالعقلية  النحويةواألدلة 

ية على ن  بطل إعراهبم وتوجيهاهتم النحوية املب  يف كثري من األحيان على الكوفيني وي   رد  البصريني، ألنه ي  
 . مساعية ر عندهم من أصول وقواعدمقتضى ما تقر  

ومن  تبني  يل من خالل تتبعي لتطور علم القراءات،املوضوع وحتليل أفكاره وجزئياته،  يتبعد مناقش -
اهتمام كبري  وكتب التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، خالل العودة إىل مصادر إعراب القرآن وتوجيه القراءات،

 ،والدقة يف التمييز بينها ،بع الوجوه املختلفة واملتعددة للقراءات القرآنيةعلى تت   ابن األنباريمن وحرص 
حيصي للقراءة الواحدة الوجوه اإلعرابية املتعددة، وهذا  هحيث جتد ري يف حركات إعراهبا،واالختالف اليس

 .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.    
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