
   

  
ا ةا    

 ا آماءات اا  ا   
وا ا و    

  
  
  

  إاد

     إ و. د
 ا ا  ا ا ذ اأ  

   اداب  در 

  

   

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٤٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

   :مقدمة

بینا محمد وعلى آله وصحبه على ن وصلى اهللا ،الحمد هللا رب العالمین

  أما بعد  ،،،،،،،،،أجمعین

من هذا البحث هو الحدیث عن منهج النحاة البصریین في       فلیس الغرض 

ّ هذا المنهج الذى تمیز بالصرامة ،استقراء كالم العرب ووضع قواعد النحو

 ،عربيما جعله منهجا فریدا في تاریخ الفكر اللغوي الوهو  ،واالنضباط الشدید

ولیس الغرض منه أیضا الخوض في قضیة القراءات القرآنیة المخالفة للقواعد 

  . وما دار حولها من مناقشات وآراء،النحویة

 فإن كال األمرین قد ناال من جهود ،ما ذكرتالبحث هذا لیس الغرض من 

 ولكن الغرض الرئیس منه هو بیان موقف النحاة ،ى نصیبَفْالعلماء والباحثین أو

ّتأخرین والمعاصرین من منهج البصریین في التعامل مع تلك القراءات الم

  .المخالفة لقواعدهم

  

   :تقسیم البحث على النحو اآلتي      وقد اقتضى ذلك 

  منهج النحاة البصریین في التعامل مع القراءات القرآنیة :المبحث األول

  :المخالفة

وآراء بعض وخصائصه مالمح هذا المنهج  – بصورة مختصرة –تناولت فیه 

إیضاحه من خالل نماذج تطبیقیة لبعض ثم  ،الباحثین فیه من العرب وغیرهم

  .القراءات القرآنیة المخالفة

  : البصریینالمتأخرین والمعاصرین من منهج النحاة موقف :المبحث الثاني

   :ثالثة اتجاهاتلعرضت فیه 

  . ذهبوا إلیه المنحازین لهم فى كل ما، اتجاه المدافعین عنهم:األول



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٤٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 الغیورین على لغة القرآن ، الناقمین على فعلهم،اتجاه المهاجمین لهم: الثانى

  .ٕوفصاحته واعجازه

  .هؤالء وأوالئك اتجاه المتوسطین بین :الثالث

  . أهم النتائج التى اشتمل علیها البحثا وفیه:الخاتمة

  . المصادر والمراجع التى اعتمدت علیها مادة البحثقائمة

  

 وأود أن ألفت القاري الكریم إلى أمرین ؛ األول أن البحث قد اشتمل على      

 ذلك ألن فكرة البحث وعنوانه ،ُُّقدر لیس بالقلیل من النقول عن العلماء والباحثین

 واألمر اآلخر أن ، فال  یكن ذلك داعیا إلى التقلیل من جهد الباحث،اقتضیا هذا

 غیر أن ،اف ما هي علیه اآلنصفحات هذا البحث كان یمكن أن تكون أضع

  وأحسب أن ،قواعد النشر وضوابطه المعمول بها في هذه اآلونة تشترط اإلیجاز

ِ ولكنه اإلیجاز الوافي غیر المخل- بحمد اهللا -هذا اإلیجاز قد تحقق 
ُ.  

  

  ،ل ا م و ال وا،، ،و

رب ا  أن ا امد وآ،  

  . ا  م  و آ و وو

    

  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٤٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 البصریین في التعامل مع القراءات القرآنیة اةمنهج النح :المبحث األول

   :المخالفة

َ فإنه لم یلق نص ؛القرآن الكریم أوثق النصوص اللغویة على اإلطالق  ْ َ

ً شعرا كان أم نثرا -لغوى  لذلك و ،ىِّوالتحر ما لقیه القرآن من الضبط والتوثیق -ً

ّكان من البدهي أن یعد أحد المصادر األساسیة التى اعتمد علیها اللغویون  ُ

 وهذا ما أكده ،والنحویون فى تقریر متن اللغة وصیاغة قوانینها وأحكامها

    :السیوطى بقوله

ُكل ما ورد أنه قرئ به من القرآن جاز االحتجاج به، سواء كان متواترا أم " 

 وهذا یعنى أن لغة القرآن ینبغى األخذ بها واالعتماد علیها ،)١(  "آحادا أم شاذا

  .فى صیاغة األحكام النحویة

ومـن سـار علـى  -ّ خاصة المتقدمین من البصریین ویینغیر أن نظرة النح      

للنص القرآنى لم تكن على هذه الدرجة من التسلیم واإلذعان للتراكیب  -طریقتهم 

َّالقرآنیة كافة ؛ إذ إن  فریقا كبیـرا مـنهم توقفـوا إزاء بعـض القـراءات التـى تعارضـت ّ

 تلــك القواعــد التــى وضــعوها اعتمــادا علــى الكثیــر المطــرد مــن لغــة ،مــع قواعــدهم

   : وقد كان لهم طریقان بإزاء هذا التعارض،العرب شعرا ونثرا

  

   التأویل النحوى للنص القرآنى :األول

َ ویقصد بالتأویل النحوى  ر اللغویة على غیـر الظـاهر للتوفیـق بـین حمل الظواه" ُ

 ولهـذا التأویـل أوجـه مختلفـة مـن أهمهـا وأكثرهـا ،)٢ (" أسالیب اللغة وقواعد النحـو 

   :دورانا في حدیثهم ما یأتي

 . تقدیر المحذوفات - ١

  . القول بالتقدیم والتأخیر - ٢



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٤٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ُّ التصرف فى داللة األلفاظ ؛ كالقول بالحمل على المعنى أو التضمین أو  - ٣

ُّلتوهما َّ. 

 . الحمل على لغة من لغات العرب - ٤

  

  : ترك التأویل ورفض القراءة:الثاني

وهو وصف التركیب القرآنى  بوصف یدل على الرفض واالستبعاد إذا لم یجدوا 

 أو الوصف باللحن أو القبح أو الغلط أو ،معه سبیال للتأویل ؛ كالقول بالشذوذ

هذه القراءات واستبعادها من الرداءة وهى ألفاظ یدل ظاهرها على رفضهم 

  .االستعمال اللغوى العربى الصحیح

ّ  ویري بعض الباحثین أن هذا الموقف المتشدد والمتعنـت مـن هـؤالء النحـاة ربمـا 

نبع من فكرة طالما رسخت فى أذهانهم وهى أن اللغة ینبغى أن تـسیر فـى طریـق 

رة الجامــدة، فــإن ، ولكــن األمــر لــیس بهــذه الــصو)٣(واحــد وأن تجــرى دائمــا منطقیــة

   .المنطق لیس هو الشىء الوحید الذى تخضع له اللغات

هذا وقد أشار غیر واحد من الباحثین إلى موقف هؤالء النحاة فى       

سیاقات مختلفة ؛ ومن هؤالء الدكتور  محمد عبد الخالق عضیمة حیث أفرد في 

ویؤسفنى أن  ":له وقد استهل الكالم فیه بقو،كتابه جزءا خاصا عن تلحین القراء

 إن كتب النحو واللغة والتفسیر وغیرها قد تضمنت نصوصا كثیرة فى :أقول

 والذین ارتضت األمة ،ّالطعن على األئمة القراء الذین تواترت قراءاتهم فى السبع

 ثم ذكر السبب الذى اعتمد .)٤(" ّاإلسالمیة قراءاتهم فركنوا إلیها وعولوا  علیها 

 إذ منعوا من جواز أمور ، القراء وهو قواعدهم النحویةعلیه النحاة فى تلحین

 ثم أتبع ذلك بالرد على النحویین ، فلحنوا ما جاء علیها من القراءات،معینة

 وذكر نصیب كل قارئ من القراء السبعة من ،ُّوغیرهم من الذین لحنوا القراء



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٤٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

بة ّ ثم ختم الموضوع بالطوائف التى لحنت القراء من الصحا،تلحین قراءته

  .)٥ ( ومصنفى القراءات، والنحویین، والمفسرین، والنحویین القراء،والتابعیین

 حین أورد ما عارضه ،كذلك ناقش الدكتور أحمد مكى األنصارى هذه الفكرة

  : َّسیبویه في كتابه من اآلیات والقراءات، وقسم هذه المعارضات قسمین

  . المعارضات الصریحة:األول 

  .خفیــة المعارضات ال:والثاني

  

  وحاول تنزیه تلك القراءات مما وصفها به سیبویه من ضعف أو قبح أو 

 وذلك بتخریجها على وجوه صحیحة فى اللغة اعتمد فیها على كتب ،رداءة

   .)٦ (إعراب القرآن وكتب النحو

  

كما تحدث الدكتور محمد سالم محیسن أیضا عن هذا األمر ولكنه بالغ 

 وبأنه لم یكن ،ه بعدم المعرفة بالقراءات القرآنیةمبالغة شدیدة حین وصف سیبوی

 یعنى تلحین القراء -  وبأنه هو المسؤول األول عن فتح هذا الباب ،حافظا للقرآن

 والذى كان ینبغى على ، والذى ترتب علیه نشأة الخالف بین القراء والنحاة-

مور  إلى  وأن یردوا األ،العلماء الذین أتوا بعده أال یقعوا فیما وقع هو فیه

   .)٧ ( ألن العربیة هى التى ینبغى أن تتبع القرآن،نصابها

" الكـتاب " غیر أن الدكتور شوقى ضیف نفى وجود نصوص صریحة فى 

  وأكد أن بصریى القرن الثالث هم -  على حد قوله -تشهد لهذه التهمة الكبیرة 

ن تتخذ  ومع ذلك فهى أمثلة قلیلة ال یصح أ،الذین طعنوا فى بعض القراءات

   ).٨(منها ظاهرة وال خاصیة عامة 

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  :ّوهذا نفسه ما أقرته الدكتورة خدیجة الحدیثى حین قالت إن

سیبویه شیخ النحاة البصریین الذین كانوا یخضعون القراءات ألقیستهم " 

  ).٩(" ٕواجماعهم وأصولهم المعتمدة لم یعب قارئا ولم یخطئ قراءة 

قد وقعت موقع القبول من هوى بعض ویبدو أن فكرة تلحین القراءات هذه 

المستشرقین الذین یبحثون عن أیة ثغرة ینفذون منها إلى التشكیك فى صحة 

 هذه الفكرة القدیمة  یستعمل)یوهان فك(النص القرآنى وتواتر قراءاته ؛ فهذا  

لیشیر إلى أن القراءات القرآنیة كانت من صنع القراء أنفسهم  رغبة منهم فى  

   :  قال-  على حد قوله الخاطئ  -رآن تصحیح متن الق

ت حوالى (وقد فسح القارئ اللغوى المشهور أیضا أبو عمرو بن العالء " 

ًمجاال فى نقده للنظر فى القواعد، ولم یتورع عن تصحیح متن القرآن، ) هـ١٥٤

 ورتب ،َّ هذان إلى  إن هذین)ّأو إن(ْإن : من سورة طه) ٦٣(ّفقد غیر فى آیة 

ْوأكن(من سورة المنافقین ) ١٠(سلیما فى تغییره آیة ترتیبا نحویا   بالجزم إلى )ُ

 بل حتى الظاهرة الصوتیة المحضة كاالنتقال من الواو ، بالفتح)َوأكون(

ِّوقتت(ُالمضمومة إلى الهمزة المضمومة لم یرد أن یعتدها فقرأ   بدال من )ُ

ب الكریم فهو ٕ واذا كان یجترئ على مثل هذا التغییر فى صلب الكتا،)ُّأقتت(

  ).١٠ ("أجدر أال یتراجع نقده بالضرورة إزاء نصوص الشعر

یوهان (والحقیقة أن أبا عمرو لم یصحح متن القرآن ولم یغیر فیه كما زعم 

ٕ وانما كل ما نسبه إلیه قراءات رواها عن الثقات المحققین عن رسول اهللا ،)فك

نحراف عن الفكر ٕ وان ما قاله هو الزیف والهوى واال،صلى اهللا علیه وسلم

  .الصحیح

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

في تعاملهم مع القراءات المتعارضة مع البصریین  النحاة توضح منهجأمثلة 

  :قواعدهم

 ،أمثلة من القراءات التى ورد فیها التعارض مع قواعد النحاةثالثة فیما یلى 

وهما رفض القراءة ؛ والتى یبدو فیها كال الطریقین اللذین سبقت اإلشارة إلیهما 

 أو التأویل النحوي لها بأیة وسیلة من وسائل ،ها وتلحین من قرأ بهإوانكار

  .التأویل

  

ِواتقوا الله الذي تسآءلون به واألرحام( :قوله تعالى َ ْ َ َ َ َ
ِ ِِ َ ُ َُ ّ َّ ْ ّ( )١١(.  

 على )األرحام( وهذا یقتضى عطف ،)١٢( وهي قراءة حمزة )األرحام(بجر 

 ألنهم ال یجیزون ،نحاة وهو ما یمنعه جمهور ال)به(الضمیر المجرور فى 

عطف االسم الظاهر على الضمیر المجرور إال بإعادة الجار ؛ یقول ابن 

   :یعیش

 ،ًوأما إذا كان الضمیر مخفوضا لم یجز العطف علیه إال بإعادة الخافض" 

ٍ أو به وخالد لم یجز حتى تعید الخافض فتقول مررت ،ٍلو قلت مررت بك وزید

   .)١٣( " …بك وبزید وبه وبخالد 

ومن ثم تكون هذه القراءة متعارضة مع القاعدة النحویة على مذهب 

وأبى ) ١٥(وابن مالك) ١٤( وهى قراءة مقبولة قیاسیة على مذهب الكوفیین،الجمهور

، ألنهم ال یشترطون إعادة الجار مع المجرور فى حالة العطف على )١٦(حیان

   .الضمیر المجرور باالسم الظاهر

 ومنهم من ،باللحنمن رفض القراءة وحكم علیها أما جمهور النحاة فمنهم 

  .التمس لها وجها من وجوه العربیة حتى تكون مقبولة



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ْقـــــــــبح وفیـــــــــه " :ّفمـــــــــن الفریـــــــــق األول الفـــــــــراء ؛ إذ یقـــــــــول  ألن العـــــــــرب ال تـــــــــرد ُ

  .)١٧(" مخفوضا على مخفوض وقد كنى عنه 

 وهـــــذا ،وقـــــرأ حمـــــزة الـــــذى تـــــساءلون بـــــه واألرحـــــام بـــــالجر " :والمبـــــرد ؛ إذ یقـــــول

  .)١٨("  عندنا إال أن یضطر إلیه الشاعرمماال یجوز

 اتقوا األرحام أن : المعنى،القراءة الجیدة نصب األرحام " :والزجاج ؛ إذ یقول

خطأ  إال فى اضطرار شعر وفخطأ فى العربیة ال یجوز  فأما الجر،تقطعوها

یكون  فكیف ، ال تحلفوا بآبائكم: قالأیضا فى أمر الدین عظیم ألن النبى 

   .)١٩(" تساءلون به وبالرحم على ذا 

   :وأما الفریق اآلخر فذكروا فى اآلیة قولین

 والتقــــــدیر تــــــساءلون ، أن األرحــــــام مجــــــرور علـــــى إضــــــمار البـــــاء:القـــــول األول

ــــك فاألرحــــام مجــــرورة بحــــرف جــــر محــــذوف  وهــــو رأى  ــــى ذل ــــه وباألرحــــام وعل ب

  .)٢٠(ابن خالویه

َتجدك ؟ قال كیف :ُواحتج له بقول العجاج وقد سئل  یرید ،ٍ خیر عافاك اهللا:ُ

   . فحذف الباء وأبقى عملها،ٍبخیر

ًوهو أیضا رأى ابن جنى الذى دافع عن هذه القراءة ونفى عنها ما اتهمت 

  .)٢١(الخطأ أو القبح أو الضعفبه من 

   :ومثل له بقول الشاعر )٢٢(ونقل هذا الوجه ابن األنبارى

ُوما بینها والكعب غوط نفانف
)٢٣(.  

   :ول اآلخروبق

ًونار توقد باللیل نارا  َّأكل امرئ تحسبین امرأ  ٍ)٢٤(   
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أراد فـــــــى األول بینهـــــــا وبـــــــین الكعـــــــب فحـــــــذف بـــــــین لداللـــــــة األولـــــــى "  :وقـــــــال

َّ وأراد فـــــى الثـــــانى وكـــــل نـــــار فحـــــذف كـــــل للـــــسبب نفـــــسه ،علیهـــــا  وممـــــن )٢٥(" ٍَّ

ًنقله أیضا أبو حیان
)٢٦( .  

ـــــانى ـــــواو حـــــرف جـــــر للقـــــسم : القـــــول الث  حكـــــى .ألرحـــــام مجـــــرور بـــــه وا،أن ال

 )٢٩( والعكبــــــرى)٢٨( وذكــــــره بــــــن األنبــــــارى،)٢٧(هــــــذا القــــــول أبــــــو جعفــــــر النحــــــاس

وضـــــعفه النحــــــاس والعكبـــــرى ألن األخبـــــار وردت بـــــالنهى عــــــن ) ٣٠(وأبـــــو حیـــــان

   .الحلف بغیر اهللا

ویمكن أن یقال هذا أیضا فى الوجه األول ألن التقدیر فیه واتقوا اهللا الذى 

فیكون األرحام مما یقسم به وهو منهى عنه فإذا قال  ،تحلفون به وباألرحام

 مقامه على  إقامة )األرحام(وأقیم ) رب(فإن التقدیر وبرب األرحام فحذف :قائل

ّ رد هذا أیضا العكبرى ألن ما قبله أغنى : أقول،المضاف إلیه مقام المضاف

ِالله الذي تساءلون به( :عنه وهو قوله َ َُ َ َ
َِّ َّ

سم برب األرحام  فال فائدة من الق،)َ

   .)٣١(بعده

  

  

ْوكذلك زین لكثیر من المشركین قتل َأوالدهم شركآؤهم( :قوله تعالى َ ُْ ُ َ َ َُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ََ ََ َ َِ ٍْ ُ ّ ّ َ( )٣٢(  

 والفصل بینهما ،ٕ واضافة المصدر إلى فاعله،ببناء الفعل لغیر الفاعل

  .)٣٣( وهى قراءة ابن عامر.بالمفعول

 وخاصة البصریین ومن ،دا من النحاةوقد القت هذه القراءة هجوما شدی  

 وذلك أنها تعارضت مع أحد األصول المقررة فى قواعدهم وهو عدم ،تابعهم

 فقد ،جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف والجار والمجرور

ذهب جمهور النحاة إلى أن الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف 
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 وعللوا ذلك ،ال فى االختیار وال فى ضرورة الشعروالجار والمجرور غیر جائز 

 ،بأن المضاف والمضاف إلیه بمنزلة الشىء الواحد فال یجوز أن یفصل بینهما

ٕوانما جاز الفصل بینهما بالظرف والجار والمجرور ألنه یتوسع فیهما ماال یتوسع 

  . فبقى المضاف والمضاف إلیه فیما سواهما على مقتضى األصل،فى غیرهما

ا الكوفیون فقد ذهبوا إلى أن الفصل بغیر الظرف والجار والمجرور جائز أم

  .)٣٤(فى ضرورة الشعر فقط

فأما ما حكاه أبو عبید   " : هذه القراءة یقول أبو جعفر النحاسرفض وفى 

ٕ وانما أجاز النحویون ،عن ابن عامر وأهل الشام فال یجوز فى كالم وال شعر

 فأما فى ،ه فى الشعر بالظرف ألنه ال یفصلالتفریق بین المضاف والمضاف إلی

  .)٣٥(" األسماء غیر الظرف فلحن 

 للتفریق بین المضاف والمضاف ضعفوهذه فیها   " :مكى أیضا ویقول

 وأكثر ما یجوز فى الشعر مع ، ألنه یجوز مثل هذا التفریق فى الشعر،إلیه

 فإجازته  وهو فى المفعول به فى الشعر بعید،الظروف التساعهم فى الظروف

   )٣٦(" فى القرآن أبعد 

وهذه القراءة ضعیفة  " :وكذلك نقل ابن األنبارى اإلجماع على ضعفها فقال

 وقد نص على ضعف هذه القـراءة غیر هؤالء من )٣٧(" فى القیاس باإلجماع 

  .)٣٨( المفسرین والمعربین

 وفى مقابل هذا الهجوم والرفض لقراءة ابن عامر نجد اتجاهین آخرین لقبول

  :القراءة والدفاع عنها

  .بتخریجها على وجه من الوجوه المعروفة فى اللغة :أحدهما
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بتوســــیع القاعــــدة النحویــــة لتــــشمل أیــــضا جــــواز الفــــصل بــــین المــــضاف  :والثــــانى

ـــه بـــالمفعول مـــع الظـــرف والجـــار والمجـــرور فـــى االختیـــار أي فـــي  والمـــضاف إلی

  .النثر

لقرآن المنسوب إلى الزجاج فمن االتجاه األول ما ذهب إلیه صاحب إعراب ا

 ، قتل شركائهم أوالدهم:والتقدیر " :من تخریج اآلیة على التقدیم والتأخیر قال

  .)٣٩(" فقدم المفعول على المضاف إلیه 

ومن االتجاه الثانى ما ذهب إلیه ابن مالك من جواز الفصل بالمفعول أیضا 

   :یةفى حال السعة واالختیار ویتضح هذا فى قوله فى بیت األلف

ًمفعوال أو ظرفا أجز ولم یعب  فصل مضاف شبه فعل ما نصب  ً  

وتقدیر البیت أجز أن یفصل المضاف  " :فقد قال األشمونى فى شرحه

 واإلشارة بذلك إلى أن من الفصل بین ،منصوبه حال كونه مفعوال أو ظرفا

المتضایفین ما هو جائز فى السعة خالفا للبصریین فى تخصیصهم ذلك بالشعر 

   : وجعل من ذلك قراءة ابن عامر هذه وقول الشاعر)٤٠(" قا مطل

  .)٤١(فسقناهم سوق البغاث األجادل    

  

  )٤٢(فداسهم دوس الحصید الدائس   :وقول الشاعر

  )٤٣(فزججتها بمزجة         زج القلوص أبى مزاده   :وقول الشاعر

لوجودها فى  " :هذا وقد ذهب إلى جوازه أیضا أبو حیان وأنه الصحیح قال

 اآلخذ ، المنسوبة إلى العربى الصریح المحض ابن عامر،ذه القراءة المتواترةه

القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن یظهر اللحن فى لسان العرب ولوجودها 

ى كتابنا منهج السالك من أیضا فى لسان العرب فى عدة أبیات ذكرناها ف

  .)٤٤("تألیفنا
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 مكررا ما قاله آنفا ،)٤٥( لهاَّثم تعقب الزمخشرى فى إنكاره للقراءة ورفضه

وأعجب لعربى ضعیف فى النحو یرد على عربى " :ومدافعا عن القراء فقال

 ،صریح محض قراءة متواترة موجود نظیرها فى لسان العرب فى غیر ما بیت

وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء األئمة الذین تخیرتهم هذه األمة لنقل كتاب 

ًاهللا شرقا وغربا وقد اعتم   .)٤٦("ودیانتهمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم ً

  

ِإنَّ هذان لساحران( :قوله تعالى ِِ
َ َ َ ِ...()٤٧(  

 وهى قراءة حمزة والكسائى وابن ، باأللف)هذان(  و)إن(بتشدید نون 

 تنصب )إن( بالیاء ألن )َّإن هذین( وكانت القاعدة النحویة تقتضى )٤٨(عامر

 بالیاء أحد القراء السبعة وهو أبو عمرو ابن  وقد قرأ،المبتدأ وترفع الخبر

 وقد نص على هذا ، وعلى ذلك فهذه القراءة معارضة لقواعد النحاة،)٤٩(العالء

 ،)٥٢( وابن هشام)٥١( وابن الحاجب)٥٠(كالزجاج العلماء التعارض غیر واحد من

 وروى بسند عن عائشة أنها سئلت عنها مع آیتین ،كما حكى الفراء أنها لحن

  .)٥٣(قالت إنها خطأ من الكاتبغیرها ف

   :وقد تعددت أقوال العلماء فى تخریج هذه القراءة وذلك على النحو التالى

  

   :القول األول

 . أنها على لغة من یلزمون المثنى األلـف فى جمیع أحواله رفعا ونصبا وجرا

 وابن )٥٧( ومكى)٥٦( وابن فارس)٥٥(وهو ما ذهب إلیه األخفش) ٥٤(قاله الفراء

  .)٦١( وأبو حیان)٦٠( وابن مالك)٥٩(، واختاره ابن الحاجب)٥٨(ىاألنبار



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥٧  
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 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 وابن )٦٦( والعكبرى)٦٥( والباقالنى)٦٤( والنحاس)٦٣( والزجاج)٦٢(ونقله ابن قتیبة

 )٦٨( وضعفه ابن خالویه معلال ذلك بأنها لغة شاذة ال تدخل فى القرآن،)٦٧(هشام

  :وقد اختلف العلماء فى نسبة هذه اللغة إلى أصحابها على أقوال

 )٦٩( أبو زید،أنها لغة لبنى الحارث بن كعب وعلیه جمهور العلماء :أحدها

 وابن )٧٤( وابن خالویه)٧٣( وابن قتیبة)٧٢( واألخفش)٧١( والفـراء)٧٠(والكسائى

  .)٧٨( وابن هشام)٧٧( وابن األنبارى)٧٦( ومكى)٧٥(فارس

  .)٨٠( وابن هشام)٧٩( وهو قول أبى الخطاب،أنها لغة لكنانة :الثانى

  .)٨٢( وابن هشام)٨١( وهو قول الكسائى،ها لغة لخثعم وزبیدأن :الثالث

 وقد )٨٣( قاله أبو حیان،أنها لغة لبنى العنبر وبنى الهجیم ومراد وعذرة :الرابع 

  .استدل القائلون بهذا الوجه بالنثر والشعر

ًأما النثر فمنه ما ذكره الفراء أنه سمع رجال من األسد یحكى عن أصحاب 

:  ومنه أیضا ما ذكره الزجاج أنهم یقولون،)٨٤(دا أخى بعینه هذا خط ی:هذه اللغة

 خط : كل ذلك باأللف والقیاس،)٨٥( ومن یشترى منى الخفان،ضربته بین أذناه

 ألنه مفعول )الخفین(   و، ألنهما مجروران باإلضافة)أذنیه( وبین ، أخى)یدى(

  .به منصوب

  :وأما الشعر فمنه قول الشاعر

  )٨٦(قد بلغا فى المجد غایتاها     إن أباها وأبا أباها    

 وقال : ألنه مجرور باإلضافة)وأبا أبیها( والقیاس )وأبا أباها( :فقال

  . ألنه مفعول به منصوب)غایتها(والقیاس  ) غایتاها(

 وهو ، منصوبة بفتحة مقدرة على األلف)هذان(وبناء على هذا القول تكون 

حة مقدرة على األلف منع من  إذ یعرب بفت،ما یعرب به المثنى فى هذه اللغة

  .)٨٧(ظهورها التعذر فهو فى  ذلك كاالسم المقصور



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥٨  
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 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  

   :القول الثانى

 وتركت األلف على ، زیدت علیه النون عند التثنیة،"هذا "  أصله )هذان(أن 

   .حالها فى الرفع النصب والجر

 وقد أوضح )٩٠( والنحاس)٨٩( ونقله عنه أیضا الزجاج،)٨٨(وهذا قول الفراء

ثم زادوا نونا تدل على "  الذى" كما قالت العرب "  هذا التخریج بقوله الفراء

 ویترتب على ذلك )٩٢( " … فقالوا الذین فى رفعهم ونصبهم وخفضهم )٩١(الجماع

  . كلمة مبنیة على الكسر فى موضع نصب اسم إن)هذان(أن تكون 

  

   :القول الثالث

 خبره )رانلساح( مبتدأ و )هذان( و ،أن اسم إن ضمیر شأن محذوف

   . إنه هذان لساحران: والتقدیر،)إن(والجملة من المبتدأ وخبره فى محل رفع خبر 

 وأبو )٩٧( والعكبرى)٩٦(وابن األنبارى) ٩٥( ومكى)٩٤( والنحاس)٩٣(حكاه الزجاج

إن من أشد  " : بقول النبى )١٠٠( ومثل له ابن هشام،)٩٩( وابن هشام)٩٨(حیان

إن بك زید " وبقول العرب    " ،....ي إنه أ،الناس عذابا یوم القیامة المصورون

  ... .أي إنه" ُمأخوذ 

  

  :القول الرابع

ُساحران ویعرب        نعم هذان ل: والتقدیر، بمعنى نعم)إن(أن تكون 

  . خبرا)لساحران(  مبتدًأ و)هذان(

 وابن )١٠٤( ومكى)١٠٣( وابن خالویه)١٠٢( والنحاس)١٠١(حكاه الزجاج

 ،)١٠٩( وابن هشام)١٠٨( وأبو حیان)١٠٧(لحاجب و ابن ا)١٠٦( والعكبرى)١٠٥(األنبارى



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٥٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ٌواستدل ابن األنباري على ذلك بما روى من قول الزبیر لما جاء إلیه رجل  ّ ُ

َّإن : "  قال له الزبیر،ً لعن اهللا ناقة حملتنى إلیك:یستحمله فلم یحمله فقال له

َ ولعن راكبها،أى نعم" َوراكبها 
 كما استدل علیه آخرون بالشعر ومنه قول )١١٠(

  :لشاعرا

  )١١١(ك وقد كبرت فقلت إنه    ُویقلن شیب قد عال

  . والهاء للسكت، نعم:أى

ِّوضعف هذان القوالن    : من ثالث جهات- الثالث والرابع –ُ

ٕ وانمــا : قــالوا،َّ وهــى حــذف ضــمیر الــشأن بعــد إن، تخــص بالثالــث:الجهــة األولــــــى

  : كقول الشاعر)١١٣( قال ابن األنبارى،)١١٢(یجىء ذلك فى الشعر

ِألمه وأعصه فى الخطوب     من الم فى بنى بنت حسان إن ُ
)١١٤(  

  .والتقدیر إنه

  .)١١٥( لم یثبت إال شاذا)نعم( بمعنى)َّإن(َّ وهى أن ، وتخص بالرابع:الجهة الثانیة

  . وهى مشتركة بین القولین:الجهة الثالثة

 كقول )١١٧( قال مكى،)١١٦(أن دخول الالم فى خبر المبتدأ خاص بضرورة الشعر

  :الشاعر

  )١١٨(         ترضى من اللحم بعظم الرقبة  أم الحلیس لعجوز شهربة

  

  :القول الخامس

 ،َّ لما لم یظهر فى واحده وجمعه إعراب أجریت التثنیة على ذلك)هذان(أن 

 وحكى نحوه أبو )١٢٠( وابن األنبارى،)١١٩( قاله مكى،فأتى باأللف على كل حال

ً قوال قریبا منه وعزا  كما حكى ابن هشام،)١٢١(جعفر النحاس عن ابن كیسان ً



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 مبنیة وهى فى محل )هذان( وعلى هذا القول تكون )١٢٢(اختیاره إلى ابن تیمیة

  .)إن(نصب اسم 

  

  :القول السادس

 وألف التثنیة فوجب حذف واحدة )هذا( ألف : اجتمع ألفان)هذا(أنه لما ثنى 

ثنیة قلبها  والباقیة ألف الت)هذا( فمن قدر المحذوف ألف ،منهما اللتقاء الساكنین

  . ومن قدر العكس لم یغیر األلف عن لفظها،فى الجر والنصب

 وعلى ذلك تكون األلف المحذوفة هى ألف التثنیة ،)١٢٣(قال ذلك ابن هشام

 مبنیة فى محل نصب اسم )هذان( وعلى ذلك أیضا تكون .والباقیة هى ألف هــذا

  .َّإن كما هى فى القول السابق

  

  :القول السابع

 وهو ، خبره)لساحران(  مبتدأ و)ذان(  ضمیر القصة و)هذان( من )ها(أن 

 )١٢٤(قول أبى زكریا یحیى بن على بن سلطان الیفرنى الملقب بجبل النحو

  :وضعف هذا التخریج لسببین

 أما )إنها ذان لساحران( أن ذلك كان یقتضى أن یكتب فى المصحف :أحدهما

 ویكون )هذان(جزءا من  )ها( فإنه یلزم اعتبار)إن هذان لساحران(وقد كتبت 

  .)١٢٦( أى أن هذا القول یقتضى مخالفة خط المصحف)١٢٥(حرف تنبیه

 وقد سبق ذكر هذا القولین )١٢٧( أن دخول الالم فى الخبر ضعیف:واآلخر

  .الثالث والرابع

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  

   :القول الثامن

 مبنى لداللته على معنى اإلشارة فجاء فى الرفع والنصب والجر )هذان(أن 

ومما یقویها أن اختالف  " : وقال)١٢٨( قاله ابن الحاجب ،على حال واحدة

ًالصیغ فى اللغة األخرى لیست إعرابا فى التحقیق لوجود علة البناء من غیر 

   )١٢٩("  ألن العلة فى بناء هذا وهؤالء كونها اسم إشارة وهذا كذلك ،معارض

ومعنى هذا الكالم أن هذین وهاتین لیست الیاء فیهما دالة على اإلعراب 

  .)١٣٠( وقد نقل هذا القول ابن هشام،)هذان(ٕانما هى أیضا كلمتان مبنیتان كـ و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما وقع فیه التعارض بین  – وغیرها كثیر -ولعل هذه األمثلة الثالثة       

  وما رأیناه فیها من عبارات الرفض واإلنكار،التركیب القرآني والقواعد النحویة

 واالحتجاج بالشواهد الشعریة ، واألقوال النحویة والوجوه اإلعرابیة،والتلحین

 هؤالء النحاة منهجیكشف لنا  لعل هذا ، وكذلك مظاهر التأویل المختلفة،والنثریة

   . طریقة كانتةتشدد إزاء هذه القواعد، وحرصهم على اطرادها بأیمال

  

*******  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

       البصریینعاصرین من منهج النحاةالمتأخرین والم موقف :المبحث الثاني

 طوائف مختلفة من -  ومن وافقهم-البصریین ِ هؤالء النحاة منهج أثار وقد      

فى الموقف  هذا ولعلنا نستطیع أن نجمل ،الذین جاءوا بعدهم َعلماء العربیة

   :ثالثة اتجاهات

  . المنحازین لهم فى كل ما ذهبوا إلیه، اتجاه المدافعین عنهم:األول

 الغیــورین علــى لغــة القــرآن ، النــاقمین علــى فعلهــم،اتجــاه المهــاجمین لهــم: الثــانى

  .ٕوفصاحته واعجازه

  . اتجاه المتوسطین بین المدافعین والمهاجمین:الثالث

 ولكـــن لكــیال یطــول بنـــا ، فیمثلــه غیــر واحـــد مــن العلمــاءّأمــا االتجـــاه  األول

 یبدو ،جاه بصورة واضحة جداّالحدیث نختار أحدهم  ممن بدا في حدیثه هذا االت

 وهــو أبــو إســحاق الــشاطبى الــذى نقــل كالمــه فــي هــذه ،ّفیهــا كثیــر مــن التعــصب

 النحــــاة َحـــین ذكـــر تـــشدد فـــي علــــوم العربیـــة القـــضیة صـــاحب المواهـــب الفتحیـــة

 تقـدم الحـال علـى صـاحبها المجـرور بحـرف جـر، وعـدم َهم جوازَ ومنع،البصریین

 علــى جــواز ذلــك، )١٣١()أرســلناك إال كافــة للنــاسومــا (: اســتداللهم باآلیــة الكریمــة

   : قال صاحب المواهب،وتأویلهم لها بما یتفق مع ما ذهبوا إلیه

ِ والصواب واهللا تعالى أعلم منع النحاة لذلك، ألنهم لم یمنعـوا :قال الشاطبى" 
ُ َْ

ّ وأنهـــم لـــم یجـــوزوا التقـــدیم إال فـــى ،الوجـــه القیاســـى إال بعـــد اســـتقراء كـــالم العـــرب

 وال نظیــر لهــا فــى ،ُ، وال یجعــل وحــده مأخــذ قیــاس، واآلیــة الكریمــة محتملــةالــشعر

 إذ ،ّ فحینئذ جزموا بمنع سبق الحال لصاحبها المجرور وأولوا اآلیة الكریمـة،ذاتها

 ،لم یجدوا لها نظیرا فى الكالم،ولم یثبت عندهم جواز التقدیم فـى لغـة مـن اللغـات

  .)١٣٢(" فالحق ما ذهبوا إلیه 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 ،م یدل داللة قاطعة على تحیز الشاطبى لمذهب النحـاة البـصریینوهذا الكال

 فقـد منـع هـؤالء النحـاة جـواز تقـدم ، والتماسـه األسـباب الداعیـة لـذلك،ودفاعه عنـه

 ،الحال على صاحبها المجرور بحرف جر مع ورود ذلك فى ظاهر اآلیة السابقة

عتهم فى هذا بـل علـل  فلم یكتف الشاطبى بمتاب،ّوأولوها كى تسایر ما اتفقوا علیه

فعلهم بأن ورود التقدیم مقصور على الـشعر، والـشعر لـیس وحـده مـصدر القیـاس 

 ولــم یثبـت عنـدهم جـواز هــذا التقـدیم فـى لغــة ،وبـأن اآلیـة ال نظیـر لهــا فـي الكـالم

   .َّمن اللغات فیعول علیه

ِكما أن الشاطبي لم یرتض مذهب ابن مالك فى قوله بجواز التقدیم حین 

  :ك فى بیت األلفیةصرح بذل

َّوسبق حال ما بحرف جر قد         " ُ
ٍ ٍ َ ْ َُأبوا وال أمنعه فقد ورد  َ َ  

   :وعقب علیه قائال

ومن عادة ابن مالـك التعویـل علـى اللفظـة الواحـدة تـأتى فـى القـرآن ظاهرهـا " 

ِّ فیعول علیها فى الجواز ومخالفة األئمة،جواز ما یمنعه النحاة  وربمـا رجـح ذلـك ،ُ

ْ ومثل ذلك لیس بإنصاف،مشهورةبأبیات    فإن القرآن قد یأتى بما ال یقـاس علیـه،ِ

ّـــ وان كــان فــصیحا وموجهــا فــى القیــاس ـ لقلتــه  فلــیس كــل مــا تكلمــت بــه العــرب ،ٕ

  .)١٣٣( "یقاس علیه 

إذن فقد أعلن الشاطبى صراحة أن في لغة القرآن ما ال یقاس علیه، وهو مـا 

  . لیل من القراءات المخالفة ألحكامهمقال به النحاة البصریون في عدد غیر ق

 فأراد أن یخفف من ،وكأن الشاطبى قد شعر ببعض الحرج حین صرح بذلك

ّوربما یظن من لم یطلع على مقاصد النحاة أن قولهم  " :وطأة هذا الرأى فقال ْ َ "

أو نحو ذلك ضعیف فى نفسه أو غیر فصیح، وقد " ال یقاس علیه " أو " شاذ 

ْ فیشنعون علیهم وهم َأولى بالتشنیع والتجهیل ،لقرآن الكریمیقع مثل ذلك فى ا ّ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

قسم : والتقبیح، ألن النحویین لما استقرؤوا الكالم وجدوا كالم العرب على قسمین

 ولم یعارضه معارض لشهرته فى االستعمال أو ،یسهل علیهم وجه القیاس  فیه

 وقسم ،ّعل فى قیاسیه علما بأن العرب كذلك تف،لكثرة النظائر فیه فُأعمل بإطالق

 فمتى ،لم یظهر لهم فیه وجه القیاس أو عارضه معارض لقلته وكثرة ما یخالفه

 أو نحو ذلك فمعناه أنا نتبع العرب فیما ، شاذ، أو موقوف على السماع:قالوا

 بل ألنا نعلم أنها ، ال ألنه غیر فصیح، وال نقیس علیه  غیره،تكلمت به من ذلك

 أى یغلب على الظن ذلك ونرى المعارض ،ن یقاس علیهلم تقصد بذلك القلیل أ

   )١٣٤(" له أقوى وأشهر وأكثر فى االستعمال 

ونالحظ فى النص السابق أن الشاطبى جعل مدار األمر فى األحكام 

النحویة على الكثرة والقلة ؛ فما كان كثیرا مطردا فى الكالم أقیمت علیه القواعد 

ٌو نادرا فى الكالم عد شاذا أو سماعیا ومنع  وما كان قلیال أ،وأبیح فیه القیاس ً ً َّ ُ

 وهذا ما یؤكده هذا النص التالي المروى عن أبى عمرو بن ،القیاس علیه

   : حیث حكى على بن محمد بن سلیمان النوفلى قال:العالء

ّ خبرنى عما وضعت مما سمیته :سمعت أبى یقول ألبى عمرو بن العالء َ

 فكیف تصنع فیما خالفتك : فقلت. ال: ؟ فقال یدخل فیه كالم العرب كله،عربیة

   .)١٣٥(" وأسمى ما خالفنى لغات، أعمل على األكثر:فیه العرب وهم حجة ؟  قال

  

 ولكن ما ،فقد استعمل إذن أبو عمرو مصطلح الكثرة فى رده على السائل

 وأیضا ما مقدار تلك القلة ،ُمقدار هذه الكثرة التى یعتمد علیها فى إباحة القیاس

  ! ى یمتنع معها ؟الت

والحقیقة أن مسألة الكثرة والقلة هذه تعرضت فى الدرس النحوى لكثیر من 

كما كانت سببا فى اختالف  " ،الخلط  واالضطراب وتفاوتت فیها االجتهادات



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 إذ إن كثیرا من عبارات ،النحاة فى كثیر من األحیان ؛ یجیز هذا ما یمنعه سواه

 القیاس على الكثرة فقط أو الشیوع فى االستعمال ُالنحاة قد ال تفهم إال أن مدار

  .)١٣٦(" دون أى اعتبار آخر

لكن األمر كما یبدو لیس على هذه الدرجة من اإلطالق ؛ فقد وضع 

 فإذا كان هذا الكثیر أو الشائع ،النحویون فى الحسبان وجود المعارض أو عدمه

 إذا لم یوجد  وأما،معارضا بما هو أكثر منه شیوعا فال یجوز القیاس علیه

  .)١٣٧(المعارض فالقیاس جائز

ّفمثال هم یقولون إن المصدر المنكر یقع حاال بكثرة  ومع ذلك ال یجیزون ،ً

 أو یذهبون به مذهب ،فیه القیاس، ویقصرون ما ورد من ذلك على السماع

  التأویل والتقدیر

   :قال األشمونى فى شرح بیت ابن مالك

ًومصدر منكر حاال یقع  ٌ ٌغتة زید طلعبكثرة كب    ٌ ً  

ًمع كون المصدر المنكر یقع حاال بكثرة هو عندهم مقصور على السماع
)١٣٨(  

  : یقول أیضا" أبنیة أسماء الفاعلین والمفعولین والصفات المشبهة بها " وفى باب 

 مجىء فعیل بمعنى مفعول كثیر فى لسان العرب وعلى كثرته لم :قال الشارح" 

   .)١٣٩(" یقس علیه بإجماع 

ن ذلك أن هذا الكثیر فى الموضعین السابقیــن معارض بما هو أكثر فتبین م

   .ُ و اقتصر فیه على السماع،ُ ولذلك لم یقس علیه،منه وأشیع

ویبدو أن اللغة العربیة لم تكن بدعا من سائر اللغات فیما یتعلق بظاهرة 

 والتى ،القیاس ؛ إذ إن كل لغة تحوى قدرا من الصیغ التى ال تخضع للقیاس

فى مقابل نوع آخر سماه الصیغ   الصیغ القویة) فندریسجوزیف(اها سم

   ):فندریس( یقول،الضعیفة وهى التى تخضع للقیاس



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

إذ یحتوى ، ومن أجل ذلك تسمى   بالشاذة،فهناك صیغة تثبت أمام القیاس" 

 ،نحو كل لغة من اللغات على قدر یزید أو ینقص من األسماء واألفعال الشاذة

صیغ القویة فى مقابلة الصیغ الضعیفة أو العلیلة التى تستسلم وتسمى أیضا بال

  .)١٤٠( " … هذه الصیغ القویة تبقى خارج القاعدة ،للتنظیم الذى یفرضه القیاس

ٕ  وانما تعرضت ،ولست اآلن بصدد مناقشة قضیة القیاس فى الدرس النحوى

   . قیاسهملها فقط التصالها بموقف النحویین البصریین من القراءات التى خالفت

وأعود مرة ثانیة لما كنت أتحدث عنه منذ قلیل وهو اتجاه المدافعین عن 

 المدافع بشدة عما ،البصریین فقد تبین بوضوح موقف الشاطبى المؤید لمذهبهم

 ویتضح أیضا فى النص التالى له حیث نفى ،قاموا به إزاء بعض اآلیات القرآنیة

   :العربى بالتضعیف ثم قالُأنه یفهم من موقفهم أنهم یرمون الكالم 

كیف وهم الذین قاموا بغرض الذب عن كتاب اهللا عز وجل ! حاشى هللا " 

 فهم أشد ،وعبارات الشریعة المطهرة وكالم نبینا محمد صلى اهللا علیه وسلم

 اللهم ،توقیرا لكالم العرب وأشد احتیاطا علیه ممن یغمز علیهم ما هم براء منه

 وقارب ، وباین جمهرتهم،ُعد عن بحبوحة أوطانهمَإال أن یكون من العرب من ب

 ، أو ما أشبه ذلك مما یخالف العرب فى بعض كالمها،مكان العجم أو خالطهم

 ،ُ فهذا واجب أن یعرف به، لغة ضعیفة أو نحو ذلك: فیقولون،وأنحاء عبارتها

ٕ واذا كان هذا قصدهم وعلیه ،لها وهو من جملة حفظ الشریعة ومن االحتیاط

   .)١٤١("  فهم أحق أن تنسب إلیهم المعرفة بلسان العرب مدارهم

كان هذا رأى أبى إسحاق الشاطبى وهو مثال واضح ألصحاب االتجاه 

   .األول المدافع عن النحویین البصریین

******  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 أعني اتجاه المعارضین فقد مثله غیر قلیل من العلماء أما االتجاه الثانى

وعباس  ،محمد الخضر حسین و،الرازىوفخر الدین  ،ابن حزم؛ ك والباحثین

   . هذا على سبیل المثال ال الحصر،حسن

   :قال ابن حزم

وال عجب أعجب ممن إن وجد المرئ القیس أو لزهیر أو لجریر أو  " 

َالحطیئة أو الطرماح أو الشماخ أو ألعرابى أسدى أو سلمى أو تمیمى أو من  ُ ّ
ِ

 فى اللغة وقطع به ولم  لفظا فى شعر أو نثر جعله…سائر أبناء العرب 

 وال ، ثم إذا وجد هللا تعالى خالق اللغات وأهلها كالما لم یلتفت إلیه،یعترض فیه

 ویتحیل فى إحالته ، ویحرفه عن موضعه، وجعل یصرفه عن وجهه،جعله حجة

  . )١٤٢( "عما أوقعه اهللا علیه 

   :وقال الرازى

 ، فجواز إثباتها بالقرآن العظیم أولى،إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول" 

 فإذا ،وكثیرا ما نرى النحویین متحیرین فى تقریر األلفاظ الواردة فى القرآن

 فإنهم إذا ، وأنا شدید التعجب منهم،استشهدوا فى تقریره ببیت مجهول فرحوا به

 فألن یجعلوا ،ًول على وفقه دلیال على صحتهـجعلوا ورود ذلك البیت المجه

   .)١٤٣(" قرآن دلیال على صحته كان أولىورود ال

والشك أن النصین السابقین یحمالن الكثیر من االنتقاد لمذهب النحاة  

ٕ وانكار مذهبهم فى تأویل اآلیات القرآنیة حتى تتفق مع أحكامهم ،البصریین

 ویعبران أیضا عن مدى االعتزاز بلغة القرآن التى كان ینبغى أن تكون ،القیاسیة

 وفیهما ،ساس فى تقریر األلفاظ ووضع األحكام النحویة للغةهى األصل واأل

 وذلك على ،أیضا االستنكار لتقدیم االستشهاد بالشعر على االستشهاد بالقرآن

   .الرغم من الفــرق الشاسع بینهما فى التوثیق والضبط



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  : ابن حزم والرازىَه رأىُ الذى سایر رأی محمد الخضر حسینوقال

فى تقریر أصول اللغة القرآن الكریم ؛ فإنه نزل بلسان وأفضل ما یحتج به " 

 وال یمترى أحد فى أنه بالغ فى الفصاحة وحسن البیان الذروة التى ،عربى مبین

 فنأخذ بالقیاس على ما وردت علیه كلمه وآیاته من أحكام ،لیس بعدها مرتقى

 من شعر  وال فرق عندنا بین ما وافق االستعمال الجارى فیما وصل إلینا،لفظیة

 وال نتبع سبیل من یحیدون عن ،العرب ومنثورهم وما جاء على وجه انفرد به

  .)١٤٤("  ویذهبون به مذهب التأویل لیوافق آراءهم النحویة،ظاهره

  

 ،وهكذا یقرر محمد الخضر حسین رأیه فى هدوء ودون انفعال أو اتهام

تجاه ؛ بعكس ما قام به عباس حسن وهو ثانى المحدثین من أصحاب هذا اال

 وانتقد تشددهم فى األحكام أشد ،فقد هاجم البصریین ومذهبهم هجوما عنیفا

 وكل من یطالع ما كتبه فى هذا الموضوع یحس بهذه النبرة العالیة ،االنتقاد

 واعتقدوا أن ،ّتشدد البصریون وضیقوا ":ً استمع إلیه مثال وهو یقول،الحادة

تشددهم أن وجدوا أنفسهم أمام شواهد ّوكان من جراء  سالمة اللغة والدین فى هذا

لجأوا إلى التأویل !  فماذا یفعلون ؟،فصیحة كثیرة تخالف مذهبهم وتهدم قواعدهم

ّ فقل أن تجد قاعدة من ، والوصف بالقلة ونحوها،المفسد والتكلف المصنوع

 تراهم یذكرون القاعدة ویتبعونها أمثلة خارجة ،قواعدهم سالمة من هذا البالء

 البعید كى تسایر قاعدتهم والتمحل یتناولونها بالتأویل النافر ،لفة لهاعلیها مخا

 فإن ،العربى هو الفرع  وكأن القاعدة هى األصل والكالم،وتساوق مذهبهم

أعوزهم التأویل والتمحل أسعفهم الحكم بالقلة أو الندرة أو الشذوذ  أو ما شاءوا 

   .)١٤٥( "م وأحكامهم من أسماء كهذه یقضون بها على كل ما یخالف ضوابطه



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٦٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 فإذا ما ،وهذا الكالم انتقاد لمذهبهم بعامة دون التعرض للكالم عن القرآن

انتقل إلى موقفهم من اآلیات التى خالفت قیاسهم كانت النبرة االنفعالیة  أكثر 

  :  یقول،حدة

 أن یطبقوا قانونهم أحیانا على آیات - هم وبعض الكوفیین - یتورعواولم " 

 وهذه جرأة منقطعة النظیر ونهایة الجمود ،كریم كما طبقوه على غیرهمن القرآن ال

   .)١٤٦("  الخاطئعلى الرأى 

ثم ساق بعض األمثلة من اآلیات القرآنیة التى خالفت قیاسهم واضطروا 

إن سالمة ! فأى كالم هذا ؟ " : ثم تساءل متعجبا مستنكرا،معها إلى التأویل

 هؤالء علماء العربیة وثقاتها ،فیما یتوهمونالمنطق ورجاحة العقل تأبى مسایرتهم 

 وأنه فى المكانة العلیا من ،یقررون فى إجماع رائع أن القرآن أفصح كالم عربى

أیكون فى أعلى !  فكیف یتفق هذا مع التأویل والتمحل والتقدیر ؟،البالغة

َ محاكاة كثیر – ومن شابههم فى التأویل –ِّالمنازل البالغیة ویحرم البصریون 

   .)١٤٧(! من أسالیبه وتراكیبه ألنها ال تطابق  قواعدهم النحویة ؟

   : واقعین بین اختیارین- أصحاب العربیة -      ونتیجة لذلك یجد أننا 

 وبالغته التى ال ،إما الثبات على دعوانا فصاحة القرآن التى ال تدانیها فصاحة" 

ؤ القواعد البصریة وال  وال تجر، فتكون محاكاته فخرا ومحمدة،تسمو إلیها بالغة

 بل یجب أن تسایره وتنضوى تحته ،غیرها أن تمد إلیه سلطانها بالتأویل والتمحل

 ونعلن ،ٕ واما أن ننزل عن تلك الدعوى لنخضع لسلطان القواعد،وتخضع له

  .)١٤٨("  ولو خالفت القرآن وفصیح الكالم العربى،والءنا لها

ق مستوى التأویالت وأن فیصل القرآن فو" ثم ینتهى فى هذه القضیة إلى أن 

 من غیر نظر إلى قلة ،الرأى فیه هو صحة االستشهاد النحوى والبالغى بظاهره

ّ واذا كان الكوفیون یعولون على الشاهد الواحد أو الشاهدین مما سمع …أو كثرة  ٕ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ً فتعویلهم على ما ورد فى القرآن أحق وأولى ولیس مقبوال منهم وال ،من العرب ُّ

ٕ وان كانوا فى هذا أخف من إخوانهم ، یلجأوا فیه إلى التأویلمن غیرهم أن

     .)١٤٩(" البصریین 

وقد  ": حین قالت، وهذا الرأى هو ما مالت إلیه الدكتورة عائشة عبد الرحمن

ُ ما یجوز أن یعرض البیان األعلى على قواعد النحاة وأنه األصل :قلت وأقول

   .)١٥٠(" والحجة 

ا ذهب إلیه الدكتور أحمد مكى األنصارى  م- على ما یبدو -وهو أیضا 

ً معلال ذلك بأن القرآن ینبغى أن ،"النحو القرآنى " َّحتى إنه دعا إلى ما سماه  ّ

 وأنه ینبغى أن توضع القواعد على ،یكون هو األساس فى بناء الصرح النحوى

   .)١٥١( ثم یأتى بعد ذلك االستشهاد بالشعر العربى ،ًأساس الشواهد الواردة فیه أوال

******  

َفهو اتجاه وسط غیر منحاز لهوالء وال أولئك، یبحث عن  أما االتجاه الثالث

 ثم یحاول أن ،هدف واحد هو بیان الصواب والخطأ فى موقف هؤالء العلماء

ًیبحث عن منهج مناسب فى التعامل مع النص القرآنى بوصفه نصا لغویا عربیا  ً ً

   .زبلغ أعلى مراتب الفصاحة والبیان واإلعجا

أن النحو العربى علم ّطاهر حمودة .  د ومنهم،ویرى أصحاب هذا االتجاه

 ومعروف أنه لكى یصاغ علم صیاغة دقیقة البد من توفر شرط ،مثل كل العلوم

ً وأن تصبح كل قاعدة فیه أصال مضبوطا تقاس علیه ،مهم؛ هو اطراد قواعده

ُأن یتغاضى عن بعض  ومن أجل أن یتم هذا األمر البد ،الجزئیات قیاسا دقیقا

 وخاصة -النحاة   وهذا عین ما قام به ،ّالجزئیات الخارجة عن هذا االطراد

 فجعلوا األساس هو المطرد أو الشائع أو ، حین وضعوا علم النحو- البصریین 

َالكثیر فوضعت علیه القواعد وُأجرى علیه القیاس
ِ

 وتغاضوا عما ورد من ،ُ



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 وقد یكون لدیهم ،�لیه وجعلوه شاذا أو سماعیااالستعماالت القلیلة فلم یقیسوا ع

الحق فى هذا فیما یتعلق بالنصوص اللغویة غیر القرآن بقراءاته المتواترة على 

ألنهم إذا راعوا كل استعمال فى هذه النصوص اطرد أو لم یطرد فإن " األقل ؛ 

ٕذلك یؤدى إلى فوضى األحكام والى كثرتها بحیث یمتنع أن تفى بالغرض الذى 

   .)١٥٢(" قامت من أجله 

ُ حیث یرى أنه قد یلتمس ،أحمد یاقوت. دوهذا ما یبدو أیضا من كالم 

 ،لهؤالء النحاة بعض العذر إزاء تشددهم الواضح مع اآلیات التى خالفت قیاسهم

ًوذلك إذا تبین أنهم لم یتبعوا منهجا وصفیا یقوم على وصف اللغة وظواهرها 

ٕ وانما ، كما ینادى بذلك علماء اللغة المحدثونالنحویة كما هى فى الواقع تماما

 بل یتجاوز ذلك إلى ،اتبعوا منهجا معیاریا ال یكتفى بوصف الظواهر النحویة

لو افترضنا أن النحاة "  ولذلك یرى أننا ،بیان الصواب والخطأ فى االستعمال

 ولیس فى تطبیقه ؛ ، فإن الخطأ محصور فى اختیار المنهج،القدامى قد أخطؤوا

 ولكنه مع ذلك ،)١٥٣(" ذ إنهم طبقوا هذا المنهج خیر تطبیق فى األغلب األعم إ

أن اختیارهم المنهج المعیارى لم یكن خطأ وال بعدا عن الصواب، لماذا؟ " یرى 

 قد ظهرت ثم نمت وترعرعت – ویدخل تحتها اإلعراب –ألن الدراسات النحویة 

 ، نطاق الفصحاء من العربلحفظ اللغة وقواعدها من العبث والتوسع الخارج عن

 … السیما اللحن فى قراءة القرآن ،ثم إن هذه الدراسات قد قامت بسبب اللحن

ّ فأنى ،ٕفكان الغرض من هذه الدراسات تفادى اللحن عن القرآن الكریم وابعاده

 ویضعوا األصول ویضیقوا دائرة الضبط والتقعید ،للنحاة أن یضبطوا القواعد

   .)١٥٤(" هم اتبعوا المنهج الوصفى حتى یبعدوا اللحن لو أن

ْ ولكن ،طاهر حمودة أن المنهج المعیارى كان مناسبا لهذا الغرض. ویرى د

كان هناك تعسف فى تطبیقه ؛ فقد كان الواجب على النحاة أن یمعنوا النظر فى 



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 ثم یبنوا ،القرآن الكریم وقراءاته إضافة إلى االستعماالت الفصیحة األخرى

ُبحیث ال تهدر كثیرا من االستعماالت القرآنیة وتجعلها مقصورة أحكامهم النحویة 

 أن تجعل لالستعمال – بقدر اإلمكان –ٕ وانما تحاول هذه األحكام ،على ما ورد

 على أساس – ما أمكن –القرآنى مكانة فوق أى استعمال آخر ثم تبنى حكمها 

   .)١٥٥(" هذا االعتبار 

لكى تحل هذه القضیة فمن  وعلى ذلك یرى الدكتور طاهر حمودة أنه 

 وأن تقسم األحكام النحویة ،الممكن عمل استقراء جدید لالستعماالت القرآنیة

   :بجانب ذلك قسمین

 وهى ضروریة فى اللغة ویؤدى الخروج علیها ،أحكام غیر مختلف فیها  :األول

ٕ والى فوضى األحكام النحویة، وعدم وفائها بالغرض ،الوقوع فى اللبس إلى

 ورفع ،َّ ونصب اسم إن، ونصب المفعول،الفاعل منها ؛ وذلك كرفعالمقصود 

َّ فهذه وأشباهها إذا ورد فى القرآن أو قراءاته ما یخالفها  عد من …خبرها  ُ

َّ فال یحق مثال أن نقیم قاعدة برفع اسم إن لورود ،المسموع الذى ال یقاس علیه ً

  .)وساحران( )هذان(ن ورفع بتشدید النو ]٦٣ :طه [ " َّإن هذان لساحران " قراءة 

 وال تـؤدى مخالفتهـا ،أحكام مختلف علیها بین النحـاة وهـى غیـر ضـروریة :الثانى

 فهــــذه األحكــــام إذا وردت آیــــات أو قــــراءات ،إلــــى وقــــوع اللــــبس فــــى فهــــم المعنــــى

 أو ،تخالفها فال بأس فى أن تجعل هذه اآلیات أو القـراءات أساسـا ألحكـام جدیـدة

ابقة، ألن فـى ذلـك توسـعة لطرائـق القـول فـى اللغـة وتیــسیرا تلغـى بهـا األحكـام الـس

ــــین ،علــــى النــــاطقین بهــــا  فــــال داعــــى الشــــتراط البــــصریین عــــدم جــــواز الفــــصل ب

 وهـى قـراءة عبـد اهللا بـن ،المضاف والمضاف إلیه لورود القراءة الصحیحة بجـوازه

ـــه تعـــالى  ـــر مـــن المـــشركین قتـــل أوالدهـــم شـــركائهو(عـــامر لقول ُكـــذلك زیـــن لكثی َْ  )مُ

وجـــــر ) أوالدهـــــم(لغیـــــر الفاعـــــل، ونـــــصب ) زیـــــن( ببنـــــاء الفعـــــل] ١٣٧ :األنعـــــام[



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 وال داعــى أیــضا الشــتراطهم إعــادة الجــار مــع المعطــوف الظــاهر فــى ،)شــركائهم(

 وهـــى ، لــورود القـــراءة الــصحیحة  بـــضده،حالــة العطـــف علــى الـــضمیر المجـــرور

 ،]١ :النــساء [ )رحــامواتقــوا اهللا الــذى تــساءلون بــه واأل( :قــراءة حمــزة لقولــه تعــالى

 بـل هـو ممـا یوسـع اللغـة ،فلیس تجویز القیاس فى مثل ذلك ممـا یوقـع فـى اللـبس

   .)١٥٦( ویفتح سبل التعبیر أمام أبنائها، فیها ویزید طرائق التعبیر

         

ّلــى بالتأییــد والقبــول ؛ ألنــه اتجــاه متعقــل ْوَ       وأحــسب أن هــذا االتجــاه هــو األ

ّرة شاملة فال یغمـط هـؤالء النحـاة حقهـم فیمـا قـدموا مـن فكـر ینظر إلى القضیة نظ

 وال یـــدعو إلـــى فـــتح بـــاب الجـــواز أو القیـــاس علـــى كـــل مـــا خــــالف ،نحـــوي رائـــع

  .قواعدهم

فــالقراءات المخالفــة فیهــا مــا یمكــن تخریجــه علــى وجــه مــن وجــوه التأویــل         

ْالقــــبح أو  ودون وصــــف بــــاللحن أو ،ُّالجــــائز دون تكلــــف أو تعــــسف َّالــــضعف أو ُ

 وفیها ما یمكن أن یكون وجها آخر جائزا بجانب الوجه ،ّكما سبق أن بیناالرداءة 

 وهـــو مـــن أهـــم مـــا نـــراه فـــي المـــنهج النحـــوى ،القیاســـي الـــذي وضـــعه البـــصریون

 ،واالعتداد بهـا كثیـرا فـي أحكامـه النحویـة الذي یهتم بعدم إغفال الشواهد ،الكوفي

  .هذاوكتب النحو ملیئة ب

 ،ٕوان النماذج الثالثـة التـى اخترتهـا مـن القـراءات القرآنیـة تثبـت هـذا الكـالم       

ّأمكننا أن نقبلها ونخرجها على لغة مـن ) َّإن هذان لساحران(فإذا نظرنا إلى قراءة 

ّ وهــو وجــه یــسیر بعیــد عــن التكلــف أو ،یلزمــون المثنــى األلــف فــي جمیــع أحوالــه

 وال نـستطیع القـول باسـتنباط حكـم .رابیـةّالتعسف الذى رأینـاه فـي بقیـة الوجـوه اإلع

  .َّقیاسي جدید یبیح رفع اسم إن



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ِواتقـوا اهللا الــذي تـساءلون بــه واألرحــام(       وفـي المقابــل إذا عـدنا إلــى قــراءة 
َ(، 

َكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أوالدو(وقراءة  ُُ  فإنـه ال ضـرر أن )همِهـم شـركائَْ

ــــزان ــــدان یجی ــــضمیر  "َیؤخــــذ منهمــــا حكمــــان جدی ــــى ال عطــــف االســــم الظــــاهر عل

الفــــصل بــــین المــــضاف والمــــضاف إلیــــه بغیــــر "  و،"المجــــرور دون إعــــادة الجــــر

 وذلـك لـورود الــشواهد األخـرى المؤیـدة لهــذا كمـا ســبق ،"الظـرف والجـار والمجــرور

   .بیانه في موضعه

  

*******  

    

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 ا  
مـــع القــــراءات امــــل عي التعرضـــت فیمـــا ســــبق لمـــنهج النحــــاة البـــصریین فـــ      

 ویمكــن إجمــال أهــم النتــائج فیمــا ، وموقــف المتــأخریین والمعاصــرین منــه،المخالفـة

  :یلي

   

أن المـــنهج النحــــوي البــــصري مــــنهج متمیــــز وفریـــد فــــي تــــاریخ الفكــــر اللغــــوي . ١

  .اتصف بالتشدد في كثیر من األحیانٕ وان ،العربیة

َالمـــنهج بنیـــت علـــى الكثیـــر أن القواعـــد النحویـــة التـــى وضـــعها أصـــحاب هـــذا . ٢ ُ
ِ

�المطــرد مــن كــالم العــرب، ولــذلك تــشددوا مــع كــل مــا خالفهــا وان كــان نــصا مــن  ٕ ِ ّ ُ

  .النصوص القرآنیة

أن النحویین البصریین كان لهم طریقان للتعامل مـع هـذه النـصوص المخالفـة . ٣

 واآلخـــر التأویـــل النحـــوي لهـــا بمـــا ،؛ أحـــدهما الـــرفض واإلنكـــار والوصـــف بـــاللحن

  .لها تتفق مع قواعدهمیجع

 فــادعى أنهــا مــن صــنع ، المخالفــةالقــراءاتاســتثمر بعــض المستــشرقین هــذه . ٤

ّلیشكك في لغة القرآن وحجیته ،أصحابها ٕ وانمـا ،ّبینـا أن ذلـك لـیس صـحیحا وقـد ،ُ

  .هو بسبب الهوى وتزییف الحقائق

 كــان للنحــاة المتــأخرین والمعاصــرین موقــف مــن مــنهج النحــاة البــصریین فــي. ٥

   : وقد استطعت أن أحصره في ثالثة اتجاهات،تعاملهم مع القراءات المخالفة

  . المنحازین لهم فى كل ما ذهبوا إلیه، اتجاه المدافعین عنهم:األول

 الغیورین على لغة ، الناقمین على فعلهم،اتجاه المهاجمین لهم: الثانى

  .ٕالقرآن وفصاحته واعجازه

  .ء وأوالئكهؤال اتجاه المتوسطین بین :الثالث



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٦  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ّلى بالقبول والتأیید ألنه اتجاه متعقل ْرأیت أن االتجاه الثالث هو االتجاه األو. ٦ َ

ّینظر إلى القضیة نظرة شاملة فال یغمط هؤالء النحاة حقهم فیما قدموا من فكر 

 وال یدعو إلى فتح باب الجواز أو القیاس على كل ما خالف ،نحوي رائع

   .المخالفةلة من القراءات ّ ودللت على ذلك بأد،قواعدهم

  

  م  ا ا ووآ أو  وا  

و و آ و.  

  

  

  

  

  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٧  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

ادر واا  
    )دكتور(أحمد سلیمان یاقوت 

 دار المعرفة  ، ظاهرة اإلعراب فى النحو العربى وتطبیقها فى القران الكریم-

  .ط.، د١٩٩٤ اإلسكندریة ،الجامعیة
  

  )دكتور(د مكى األنصارى أحم

  .ط.، د١٩٧٢ دار المعارف بمصر ، سیبویه والقراءات-
  

  ) هـ٩٠٠ ت سنة ،نور الدین على بن محمد(األشمونى 

 شرح ألفیة ابن مالك المسمى بمنهج السالك إلى ألفیة ابن مالك، مطبوع مع -

حاشیة  الصبان وشرح الشواهد للعینى، مطبعة عیسى البابى الحلبى، 

  ت. د،ط.  د،ةالقاهر
  

كمال الدین أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبى (ابن االنبارى

  )هـ٥٧٧سعید،المتوفى سنة 

 ، محمد محیى الدین عبد الحمید:تحقیق ،اإلنصاف فى مسائل الخالف -

  ١٩٨٧ط .المكتبة العصریة لبنان د

 :عهطه عبد الحمید طه ومراج.  د: تحقیق،البیان فى غریب إعراب القرآن -

 ،)دار الكاتب العربى(مصطفى السقا، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر 

  ط .  د،١٩٦٩القاهرة 
  

  )هـ ١٠٩٣ المتوفى سنة ،عبد القادر بن عمر(البغدادى 

 القاهرة ط الثالثة ، الخانجى، عبد السالم هارون: تحقیق،خزانة األدب -

١٩٨٩.  
  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٨  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  )هـ ٢٥٥فى سنة  المتو،أبو عثمان عمرو بن بحر(الجاحظ 

   ، بیروت، دار الجیل ودار الفكر، عبد السالم هارون: تحقیق وشرح، الحیوان-

  .١٩٨٨األولى  . ط
  

  ) هـ٨٣٣أبو الخیر محمد بن محمد الدمشقى، ت سنة (ابن الجزرى

.  مكتبة القاهرة د،محمد سالم محیسن.  د: النشر فى القراءات العشر، تحقیق-

  .ت.  د،ط
  

  )هـ ٣٩٢ المتوفى سنة ،لفتح عثمانأبو ا(ابن جنى 

 ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، محمد على النجار: تحقیق،الخصائص -

  .١٩٨٨ط الثالثة  ،القاهرة
  

 المتوفى ،أبو عمرو جمال الدین عثمان بن عمر بن أبى بكر(ابن الحاجب 

  )هـ٦٤٦سنة 

 ،سن حمودىهادى ح.  د: تحقیق،)أمالى القران الكریم(األمالى النحویة  -

  .١٩٨٥ بیروت ط األولى ، عالم الكتب–مكتبة النهضة العربیة 
  

  ) هـ٤٥٦أبو محمد على بن أحمد، ت سنة (ابن حزم الظاهرى

عبد . محمد إبراهیم نصر و د. د: الفصل فى الملل واألهواء والنحل، تحقیق-

  .ت.  د،ط.  د، بیروت، دار الجیل،الرحمن عمیرة
  

  حمزة فتح اهللا

األولى .  القاهرة ط، المطبعة األمیریة، الفتحیة فى علوم العربیة المواهب-

  .هـ١٣١٢
  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٧٩  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  ) هـ٧٤٥محمدبن یوسف الغرناطى، ت سنة ( أبو حیان األندلسى

 الشیخ عادل أحمد عبد الموجود آخرین : دراسة وتحقیق، تفسیر البحر المحیط-

  .١٩٩٣األولى  .  ط، بیروت–دار الكتب العلمیة 
  

  )هـ٩٠٥ المتوفى سنة ،زین الدین خالد بن عبد اهللا بن أبى بكر(خالد األزهرى 

 دار ، وبھامشھ حاشیة یس بن زید الدین، شرح التصریح  على التوضیح- ٦ 

  .ت.  د،ط. د.  القاھرة،)عیسى البابى الحلبى وشركاه(إحیاء الكتب العربیة 
  

  )هـ ٣٧٠ المتوفى سنة ،أبو عبد اهللا بن الحسین بن أحمد(ابن خالویه 

 ،عبد الرحمن بن سلیمان العثیمین.  د: تحقیق،إعراب القراءات السبع وعللها -

  .١٩٩٢األولى .  ط، القاهرة،مطبعة الخانجى
  

  ) هـ٦٨١أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد،ت سنة (ابن خلكان

األولى  .  ط، بیروت، دار الثقافة،إحسان عباس:  د: تحقیق، وفیات األعیان-

١٩٧٠  
  

  )دكتورة(لحدیثى خدیجة ا

 ، مكتبة غریب بالقاهرة، وكالة المطبوعات بالكویت، دراسات فى كتاب سیبویه-

  .ت. د. ط. د
  

  :)هـ ٤٤٤ المتوفى سنة ،أبو عمرو عثمان بن سعید(الدانى 

 . دار الكتب العلمیة لبنان ط–نشر أوتویرتزل  ،التیسیر فى القراءات السبع -

  .١٩٩٦األولى 
  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٠  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

   )هـ ٣١١ المتوفى سنة ،اق إبراهیم بن السرىأبو إسح(الزجاج 

 المؤسسة المصریة للتألیف والترجمة ،إعراب القران المنسوب إلى الزجاج -

  .ط. د،١٩٦٣والنشر القاهرة 

 – عالم الكتب ،عبد الجلیل عبده شلبى.  د: تحقیق،ٕمعانى القران واعرابه -

   ،بیروت

  .١٩٨٨ط األولى  
  

   ) هـ٥٣٨ المتوفى سنة ،اسم محمود بن عمرجار اهللا أبو الق(الزمخشرى 

. ط.  د، بیروت، دار المعرفة،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل -

  ت .د
  

  .) هـ١٨٠المتوفى سنة  ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سیبویه 

 ، دار الكتب العلمیة بیروت،  عبد السالم هارون: تحقیق، الكتاب-٢٢

   ١٩٨٨الثالثة . والخانجى ـ القاهرة ط
  

  )دكتور(السید أحمد عبد الغفار 

.  د.ط.  اإلسكندریة د، دار المعرفة الجامعیة، ظاهرة التأویل وصلتها باللغة-

  ت

 ١٩٩٦ دار المعرفة الجامعیة اإلسكندریة ، النص القرآنى بین التفسیر والتأویل-

  .ط. د
  

  ) هـ٩١١جالل الدین عبد الرحمن بن أبى بكر ت سنة (السیوطى

 ، مطبعة السعادة،أحمد محمد قاسم.  د: تحقیق، االقتراح فى علم أصول النحو-

  .١٩٧٦األولى . القاهرة ط
  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨١  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  

  )دكتور(شوقى ضیف 

  ت . د،الثانیة.  ط، دار المعارف بمصر، المدارس النحویة-
  

المتوفى سنة   ،محمد بن موسى بن محمد أبو عبد اهللا الشافعى(الصیرفى 

   )هـ  ٧٩٠

 منشأة ،محمد زغلول سالم.  د: تحقیق،تصار لنقل القرآن للباقالنىنكت االن -

  .ط.  د،١٩٧١المعارف باإلسكندریة 
  

   )دكتور(طاهر سلیمان حمودة 

 اإلسكندریة ، الدار الجامعیة للطبع والنشر والتوزیع، القیاس فى الدرس اللغوى-

  ط . د١٩٩٢
  

   :عباس حسن

  .١٩٧١ الطبعة الثانیة – القاهرة – دار المعارف ،اللغة والنحو -
  

   )دكتور(عبد المجید عابدین 

 المدخل إلى دراسة النحو العربى على ضوء اللغات السامیة  دار الطباعة -

  .ت.  د،ط.  د، اإلسكندریة،الحدیثة
  

 المتوفى سنة ،بهاء الدین عبد اهللا بن عقیل الهمدانى المصرى(ابن عقیل 

   )هـ ٧٦٩

 ، محمد محیى الدین عبد الحمید: تحقیق،ن مالكشرح ابن عقیل على ألفیة اب -

  ١٩٨٨الرابعة عشرة . المكتبة العصریة لبنان ط
  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٢  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

   ) هـ٦١٦ المتوفى سنة ،أبو البقاء عبد اهللا بن الحسین(العكبرى 

   .١٩٧٩األولى .  ط، القاهرة، المكتبة التوفیقیة،التبیان فى إعراب القرآن -
  

  المتوفى،شهاب الدین أحمد بن موسىبدر الدین محمود بن القاضى (العینى 

   ) هـ٨٥٥سنة 

 مطبوع فى ذیل حاشیة ،المقاصد النحویة فى شرح شواهد شروح األلفیة -

عیسى البابى ( دار إحیاء الكتب العربیة ،الصبان على شرح األشمونى

  .ت. د. ط.  د، القاهرة،)الحلبى وشركاه
  

  ) هـ٣٩٥متوفى سنة  ال،أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا(ابن فارس 

 مطبعة عیسى البابى  ، السید أحمد صقر: تحقیق،الصاحبى فى فقه اللغة -

  ت . د. ط.  القاهرة  د،الحلبى
  

   ) هـ٢٠٧ المتوفى سنة ،أبو زكریا یحیى بن زیاد(الفراء 

 ، أحمد یوسف نجاتى ومحمد على النجار: حقق الجزء األول،معانى القرآن -

عبد الفتاح .  د: وحقق الجزء الثالث،د على النجار محم:وحقق الجزء الثانى

 ،دار الكتب المصریة.  ط، على النجدى ناصف:إسماعیل شلبى وراجعه

  .١٩٥٥األولى .القاهرة ط
  

  )یوهان(فك 

عبد الحلیم .  د: تعریب،)دراسات فى اللغة واللهجات واألسالیب( العربیة -

  ط .  د،١٩٥١ ، القاهرة، الخانجى،النجار
  

  

  



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٣  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  )جوزیف(یس فندر

 مكتبة األنجلو ، عبد الحمید الدواخلى ومحمد القصاص: تعریب، اللغة-

  ط .  د،١٩٥٠المصریة تاریخ التعریب 
  

 المتوفى سنة ،الدینورى أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیب (ابن قتیبة 

  ): هـ٢٧٦

 ، بیروت، دار الكتب العلمیة، السید أحمد صقر: تحقیق،تأویل مشكل القرآن -

  ١٩٨١ ، الثالثة.ط
  

  : ) هـ٢٨٥ المتوفى سنة ،أبو العباس محمد بن یزید(المبرد 

  ت.  د،ط.  مؤسسة المعارف لبنان د،الكامل فى اللغة واألدب
  

  محمد الخضر حسین الجزائرى 

  .ط.  د،١٩٨٦ الجزائر ، المؤسسة الوطنیة للكتاب،القیاس فى اللغة العربیة -
  

  )دكتور(محمد عبد الخالق عضیمة 

  ط .  د١٩٧٢ ، دار الحدیث القاهرة، دراسات ألسلوب القرآن الكریم-
  

   :محمد محى الدین عبد الحمید

مطبوع على هامش كتاب شرح   ال،منتهى األرب بتحقیق شرح شذور الذهب

   .شذور الذهب البن هشام
  

  ) هـ٤٣٧المتوفى سنة (مكى بن أبى طالب القیسى 

محى الدین .  د: تحقیق،للها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات السبع وع -

  .١٩٨٧الرابعة .  ط، بیروت، مؤسسة الرسالة،رمضان



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٤  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 مؤسسة الرسالة،  ،حاتم صالح الضامن.  تحقیق د، مشكل إعراب القرآن-

  .١٩٨٧الثالثة .  ط،بیروت
  

  )هـ  ٣٣٨ المتوفى سنة ،أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعیل(النحاس 

الثالثة .  ط، بیروت، عالم الكتب، زهیر غازى زاهد. د: تحقیق،إعراب القرآن -

١٩٨٨   
  

  : )هـ٧٦١ المتوفى سنة ،أبو محمد عبد اهللا جمال الدین بن یوسف(ابن هشام 

تحقیق محمد محى الدین عبد  ،شرح شذور الذهب فى معرفة كالم العرب -

 - هـ١٣٨٨ الطبعة الحادیة عشرة ، المكتبة التجاریة الكبرى  القاهرة،الحمید

  م١٩٦٨

  ، تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید،مغنى اللبیب عن كتب األعاریب -

   .ط.  د١٩٩١ بیروت ،المكتبة العصریة
  

  ) هـ٦٤٣ المتوفى سنة ،موفق الدین یعیش بن على بن یعیش(ابن یعیش 

   .ت. د. ط.  د، القاهرة، مكتبة المتنبى،شرح المفصل للزمخشرى -



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٥  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

 :الهوامش

                                           

   ٤٨ ص ،أحمد محمد قاسم. د: تحقیق وتعلیق  ، االقتراح فى علم أصول النحو)١(
  

   ٦٤النص القرآنى بین التفسیر والتأویل ص : السید أحمد عبد الغفار .  د٢)(

ت الــسامیة المــدخل إلــى دراســة النحــو العربــى فــى ضــوء اللغــا: عبـد المجیــد عابــدین. د)٣(

   ٦٥ص 

  ١٩ ص ١ دراسات ألسلوب القرآن الكریم جـ)٤(

  ٩١ -١٩ السابق ص )٥(

  صسیبویه والقراءات : انظر كتابه ) ٦(

 مقدمــــة تحقیــــق كتــــاب النــــشر فــــي القــــراءات العــــشر البــــن ،محمــــد ســــالم محیــــسن.  د)٧(

   ٧ ،٦الجزرى ص 

 ١٩ المدارس النحویة ص )٨(

   ٣٥ دراسات فى كتاب سیبویه  ص )٩(

   ص) دراسات فى اللغة واللهجات واألسالیب( العربیة )١٠(

  ١: النساء ) ١١(

   ٧٨التیسیر فى القراءات السبع ص : أبو عمرو الدانى ) ١٢(

   ٧٧ ص ٣شرح المفصل جـ) ١٣(

   ٤٦٣ ص ٢اإلنصاف فى مسائل الخالف جـ: ابن األنبارى ) ١٤(

   ٢١٩ ص ٢شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك جـ) ١٥(

  ١٦٧ ص ٣بحر المحیط جـال) ١٦(

  ٢٥٢ ص ١معانى القرآن جـ) ١٧(

   ٤٥ ص٢الكامل فى اللغة واألدب جـ) ١٨(

  ٦ ص ٢ٕمعانى القرآن واعرابه جـ) ١٩(

   ١٢٧ ص ١إعراب القرآت السبع جـ) ٢٠(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٦  

                                                                                                           

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  ٢٨٥ ص ١الخصائص جـ) ٢١(

  ٢٤٠ ص ١البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ٢٢(

 وهـــو ، فـــى مثـــل الـــسوارى ســـیوفناِّنعلـــق:  وصـــدره ،هـــذا عجـــز بیـــت مـــن الطویـــل) ٢٣(

    ٤٩٤ ص ٦جـ للمسكین الدارمى فى  الحیوان للجاحظ

 ٩ وخزانــة األدب جـــ٦٦ ص ١البیــت مــن المتقــارب وهــو ألبــى دؤاد فــى الكتــاب جـــ) ٢٤(

   ٤٨١ ص ١٠ جـ،٥٩٢ص 

  .٢٤٠ ص ١البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ٢٥(

  ١٦٥ ص ٣البحر المحیط جـ) ٢٦(

  ٤٣٢ ،٤٣١ ص ١إعراب القرآن جـ) ٢٧(

  ٢٤٠ ص ١البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ٢٨(

  ١٦٥ ص ١جـفي إعراب القرآن التبیان ) ٢٩(

  ١٦٧ ص ٣البحر المحیط جـ) ٣٠(

  ١٦٥ ص ١جـفي إعراب القرآن التبیان ) ٣١(

  ١٣٧: األنعام ) ٣٢(

:  وأبــو عمــرو الــدانى ،٤٥٣ ص ١الكــشف عــن وجــوه القــراءات الــسبع جـــ: مكــى ) ٣٣(

  .٨٨لقراءات السبع  ص التیسیر فى ا

  .٤٢٨ ،٤٢٧ ص ٢اإلنصاف فى مسائل الخالف جـ: ابن األنبارى ) ٣٤(

  ٩٨ ص ٢إعراب القرآن جـ ) ٣٥(

  ٤٥٤ ص ١الكشف عن وجوه القراءات السبع جـ ) ٣٦(

  ٣٤٣ ،٣٤٢ ص ١البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ٣٧(

 إعــراب القــراءات : وابــن خالویــه ،٣٥٨ ص ١معــانى القــرآن جـــ : الفــراء : انظــر ) ٣٨(

  .١٧١ ص ١السبع جـ

  ٦٨١إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج القسم الثانى ص ) ٣٩(



        

 

 
 
 
 

 
 

  

  

 
 

٧٨٧  

                                                                                                           

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث دالعد من السادس املجلد
 

 منهج النحاة البرصيني يف التعامل مع القراءات القرآنية املخالفة وموقف املتأخرين واملعارصين منه

  ٢٧٦، ٢٧٥ ص ٢شرح األشمونى على ألفیة ابن مالك جـ ) ٤٠(

عتــوا إذ أجبنــاهم إلــى الــسلم رأفــةً، وهــو بــال :  وصــدره ،هــذا عجــز بیــت مــن الطویــل) ٤١(

أســـفل حاشـــیة الـــصبان علـــى شـــرح المطبـــوع ( نـــسبة فـــى المقاصـــد النحویـــة للعینـــى

  .٢٧٦ ص ٢ جـ )األشمونى على ألفیة ابن مالك

 وهـــو لعمـــرو بـــن ،وحلـــق المـــاذى كـــالقوانس:  وصـــدره ،هـــذا عجـــز بـــین مـــن الرجـــز) ٤٢(

  ٢٧٦ص ٢كلثوم فى المقاصد النحویة  للعینى جـ

 وشــــرح ،١٧٦ ص ١البیــــت مــــن مجــــزوء الكامــــل وهــــو بــــال نــــسبة فــــى الكتــــاب جـــــ) ٤٣(

  .١٨٩ ص ٣المفصل جـ

  ٢٣٢ ،٢٣١ ص ٤جـ : البحر المحیط ) ٤٤(

  فـشىء لـو كـان فـى مكـان الـضرورات …وأمـا قـراءة ابـن عـامر : قال الزمخـشرى ) ٤٥(

ُوهو الشعر لكان سمجا مردودا كما سمج ور فكیـف فـى " زج القلوص أبى مزاده  " َّدً

  والــذى حملــه، فكیــف بــه فــى القــرآن المعجــز بحــسن نظمــه وجزالتــه،الكــالم المنثــور

 ولـو قـرأ بجـر ،ًمكتوبـا بالیـاء" شـركائهم " بعض المـصاحف   على ذلك أن رأى فى

األوالد والــشركاء ألن األوالد شــركاؤهم فــى أمــوالهم لوجــد فــى ذلــك مندوحــة عــن هــذا 

  ٤٢ ص ٢ الكشاف جـ .هـ. أ" االرتكاب 

  ٢٣٢ ص ٤جـ : البحر المحیط ) ٤٦(

  ٦٣:طه ) ٤٧(

 ٦البحـر المحـیط  جــ :  أبو حیـان ،١٢٣لسبع ص التیسیر فى القراءات ا: الدانى ) ٤٨(

  .٢٣٨ص 

  المصادر السابقة) ٤٩(

  ٣٦١ ص ٣جـ: ٕمعانى القرآن واعرابه ) ٥٠(

  ٦٢ ص ١جـ: األمالى النحویة ) ٥١(

   ٦٦شرح شذور الذهب ص ) ٥٢(
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  ١٨٣ ص ٢جـ: معانى القرآن ) ٥٣(

   نفس الصفحة،المصدر السابق) ٥٤(

  ٦٢٩ ص ٢جـ : معانى القرآن ) ٥٥(

  ٢٩لصاحبى فى فقه اللغة ص ا) ٥٦(

 ص ٢ مــشكل إعــراب القــرآن جــــ،٩٩،١٠٠ ص ٢الكــشف عــن وجــوه القــراءات جــــ) ٥٧(

٤٦٦  

  ١٤٤ ص ٢البیان فى غریب إعراب القرآن جـ ) ٥٨(

  ٦٢ ص ١األمالى النحویة جـ) ٥٩(

  ٤٨  ص ٢مغنى اللبیب جـ: ابن هشام ) ٦٠(

  ٢٣٨ ص ٦البحر المحیط جـ) ٦١(

   ٥٠تأویل مشكل القرآن ص ) ٦٢(

  ٣٦٢ ص ٣ٕمعانى القرآن واعرابه جـ) ٦٣(

  ٤٥ ص ٣إعراب القرآن جـ) ٦٤(

  ١٣٠نكت االنتصار لنقل القرآن ص ) ٦٥(

  ١٢٣ ص ٢التبیان فى إعراب القرآن جـ) ٦٦(

  ٤٨ ص ٢ مغنى اللبیب جـ،٦٦شرح شذور الذهب ص ) ٦٧(

  ٣٦ ص ٢إعراب القراءات السبع جـ ) ٦٨(

  ٤٥ ص ٣إعراب القرآن جـ: النحاس ) ٦٩(

 ص ٦المــصدر الــسابق نفــس الــصفحة و أبــو حیــان البحــر المحــیط جـــ : النحــاس ) ٧٠(

٢٣٨  

  ١٨٣ ص ٢معانى القرآن جـ ) ٧١(

  ٦٢٩ ص ٢جـ : معانى القرآن ) ٧٢(

  ٥٠تأویل مشكل القرآن ص ) ٧٣(
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  ٣٦ ص ٢إعراب القراءات السبع جـ) ٧٤(

  ٢٩الصاحبى ص ) ٧٥(

 ص ٢ب القــرآن جـــ مــشكل إعــرا،١٠٠ ،٩٩ ص ٢الكــشف عــن وجــوه القــراءات جـــ) ٧٦(

٤٦٦  

  ١٤٤ ص ٢البیان جـ ) ٧٧(

  ٤٨ ص ٢ مغنى اللبیب جـ،٦٦شرح شذور الذهب ص ) ٧٨(

البحــر المحــیط جـــ :  أبــو حیــان ،٣٦٢ ص ٣ٕمعــانى القــرآن واعرابــه جـــ : الزجــاج ) ٧٩(

  ٢٣٨ص ٦

  ٦٦شرح شذور الذهب ص ) ٨٠(

  ٢٣٨ ص ٦ وأبو حیان جـ،٤٥ ص ٣إعراب القرآن جـ: النحاس ) ٨١(

  ٦٦ذور الذهب ص شرح ش) ٨٢(

  ٢٣٨ ص ٦جـ: البحر المحیط ) ٨٣(

  ٢٣٨ ص ٢معانى القرآن جـ ) ٨٤(

    ٣٦٢ ص ٣ٕمعانى القرآن واعرابه جـ) ٨٥(

  .٦٥ ص ١من الرجز لرؤبة أو ألبى النجم فى شرح التصریح جـالبیت ) ٨٦(

  ص )علـى هــامش شـرح الــشذور(منتهــى األرب : محمـد محــى الـدین عبــد الحمیـد ) ٨٧(

٦٧   

  ١٨٤ ص ٢القرآن  جـمعانى ) ٨٨(

  ٣٦٣ ص ٣ٕمعانى القرآن واعرابه  جـ) ٨٩(

  ٤٥ ص ٣إعراب القرآن  جـ ) ٩٠(

   الجمع:یعني ) ٩١(

  ١٨٤ ص ٢معانى القرآن  جـ ) ٩٢(

  ٣٦٢ ص ٣جـٕواعرابه معانى القرآن  ) ٩٣(
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  ٤٦ ص ٢إعراب القرآن  جـ) ٩٤(

  ٤٦٧ ص ٢مشكل إعراب القرآن  جـ) ٩٥(

  ١٤٦ ص ٢جـ: البیان فى غریب إعراب القرآن ) ٩٦(

  ١٢٣ ص ٢التبیان فى إعراب القرآن جـ) ٩٧(

  ٢٣٨ ص ٦البحر المحیط جـ ) ٩٨(

  ٤٨ ص ١ مغنى اللبیب جـ،٦٩شرح شذور الذهب  ص ) ٩٩(

  ٦٩شرح شذور الذهب  ص ) ١٠٠(

  ٣٦٣ ص ٣جـ: ٕمعانى القرآن واعرابه) ١٠١(

  ٤٤ ص ٣إعراب القرآن  جـ) ١٠٢(

  ٣٧ ص ٢إعراب القراءات السبع جـ) ١٠٣(

 ص ٢جــــ:  مـــشكل إعـــراب القـــرآن ،١٠٠ ص ٢ عـــن وجـــوه القـــراءات جــــالكـــشف) ١٠٤(

٤٦٦  

  ١٤٥ ص ٢جـفي غریب إعراب القرآن البیان  ) ١٠٥(

  ١٢٣ ص ٢جـفي إعراب القرآن التبیان  ) ١٠٦(

  ٦٢ ص ١األمالى النحویة  جـ) ١٠٧(

  ٢٣٨ ص ٦البحر المحیط  جـ) ١٠٨(

  ٤٧ ص ٢ مغنى اللبیب جـ،٦٩شرح شذور الذهب ص ) ١٠٩(

   ١٤٥ ص ٢البیان فى غریب إعراب القرآن جـ: نبارى ابن األ) ١١٠(

 ص ٣البیت من مجزوء الكامل البن قیس الرقیات فـى إعـراب القـرآن للنحـاس جــ) ١١١(

الزجــاج فــى معــانى القــرآن   وقــد ذكــره لالســتدالل بــه علــى هــذا القــول كمــا ذكــره ٤٥

   وهو بال نسبة فى كل هذه المصادر٣٦٣ ص ٣ٕواعرابه جـ

 ص ١األمـالى النحویـة جــ : ، ابن الحاجـب ١٤٦ ص ٢البیان جـ : ابن األنبارى) ١١٢(

٦٢.  
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  ١٤٦ ص ٢البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ١١٣(

 ٥، وخزانــة األدب  جـــ٧٢ ص ٣البیــت مــن الخفیــف وهــو لألعــش فــى الكتــاب جـــ) ١١٤(

  .٤٢٢ – ٤٢٠ص 

 ١مغنــى اللبیــب جـــ: ، وابــن هــشام ٦٢ ص ١األمــالى النحویــة جـــ: ابــن الحاجــب ) ١١٥(

  ٤٧ص 

 ٢ ومــشكل إعــراب القــرآن جـــ١٠٠ ص ٢الكــشف عــن وجــوه القــراءات جـــ: مكــى ) ١١٦(

  .٤٦٧، ٤٦٦ص 

  ٤٦٦ ص ٢مشكل إعراب القرآن جـ) ١١٧(

 وشـرح المفـصل ١٧٤ ص ١مـن الرجـز لرؤبـة بـن العجـاج فـى شـرح التـصریح جــ) ١١٨(

   ٢٣ ص ٨ جـ،١٣٠ ص ٣جـ

 ص ٢آن جــــ  ومـــشكل إعـــراب القـــر١٠٠ ص ٢الكـــشف عـــن وجـــوه القـــراءات جــــ) ١١٩(

٤٦٧  

   وضعفه المؤلف١٤٦ ص ٢البیان فى غریب إعراب القرآن جـ) ١٢٠(

  .٤٦ ص ٣إعراب القرآن جـ ) ١٢١(

  ٧٠شرح شذور الذهب ص ) ١٢٢(

    ٤٨ ص ١المصدر السابق نفس الصفحة ومغنى اللبیب جـ ) ١٢٣(

 ص )علـى هـامش شـرح الـشذور(منتهـى األرب : محمد محـى الـدین عبـد الحمیـد ) ١٢٤(

٧٢  

   نفسهاالمرجع السابق الصفحة: حى الدین عبد الحمیدمحمد م) ١٢٥(

  ٢٣٨ ص ٦البحر المحیط جـ : أبو حیان ) ١٢٦(

  ٧٢ ص )على هامش شرح الشذور(منتهى األرب : محمد محى الدین ) ١٢٧(

  ٦٢ ص ١جـ : األمالى النحویة ) ١٢٨(

  هانفس المصدر السابق الصفحة) ١٢٩(
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  ٤٨ ص ١مغنى اللبیب جـ ) ١٣٠(

  .٢٨: سبأ ) ١٣١(

  .٤١،٤٢ ص ١واهب الفتحیة جـالم)١٣٢(

  .٤٢ ص المرجع السابق)١٣٣(

   المرجع السابق والصفحة نفسها)١٣٤(

   ٤٦٩ ،٤٦٨ ص ٣وفیات األعیان مجـ : ابن خلكان ) ١٣٥(

   ٣٠٠القیاس فى الدرس اللغوى ص : طاهر سلیمان حموده . د) ١٣٦(

  . ٣٠٠ ص  المرجع السابق)١٣٧(

    ١٧٣ ص ٢شرح األشمونى على ألفیة ابن مالك جـ) ١٣٨(

  .٣١٦ ص ٢ جـ  المصدر السابق)١٣٩(

   ٢٠٨اللغة ص ) ١٤٠(

  .٤٢ ص١المواهب الفتحیة جـ ) ١٤١(

الخـضر حـسین وانظـر أیـضا  ،٢٣١ ص ٣الفصل فى الملل واألهواء والنحل جـ ) ١٤٢(

 ،١٠٥اللغـة والنحـو ص : عباس حسن  ،٣٧ ،٣٦القیاس فى اللغة العربیة ص : 

١٠٦.  

عبـاس أیـضا   وانظـر ،٣٦لغـة العربیـة ص القیاس فى ال: محمد الخضر حسین ) ١٤٣(

   ١٠٥اللغة والنحو ص : حسن 

  .٣٦القیاس فى اللغة العربیة ص) ١٤٤(

" ن بـــَوْنــَعُ،وقــد ذكــر المؤلــف هــذا الكــالم بنــصه فــى كتابــه الم٩٩ص اللغــة والنحــو) ١٤٥(

   ٣٧، ٣٦رأى فى بعض األصول اللغویة  والنحویة ص

  .٣٧ اللغویة  والنحویة ص  رأى فى بعض األصول،١٠٠اللغة والنحو ص )١٤٦(

 و رأى فى بعـض األصـول اللغویـة  والنحویـة ص ،١٠٢ ،١٠١اللغة والنحو ص )١٤٧(

٣٧.  
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 ،٣٩ و رأى فــى بعــض األصــول اللغویــة  والنحویــة ص ١٠٢اللغــة والنحــو  ص )١٤٨(

٤٠.  

 و رأى فى بعـض األصـول اللغویـة  والنحویـة ص ،١١٣ ،١١٢اللغة والنحو ص )١٤٩(

٤٩.  

   ٥٦ ص ٢انى للقرآن الكریم  جـ التفسیر البی) ١٥٠(

 وقد اقترح األستاذ عباس حسن مثل هـذا االقتـراح حـین ،٧سیبویه والقراءات ص ) ١٥١(

الــذى تــستنبط منــه القواعــد  نــادى باتخــاذ نمــوذج لغــوى أعلــى لیكــون وحــده المرجــع

انظر تفــصیل ذلــك ومناقــشته فــى اللغــة ،النحویــة،ثم اختــار القــرآن ألنــه أجــدر بــذلك

  ١١٩-١١٧والنحو ص

  ."بتصرف  " ١٧٨القیاس فى الدرس اللغوى ص : طاهر سلیمان حمودة . د) ١٥٢(

  .٩٠ظاهرة اإلعراب فى النحو العربى  ص ) ١٥٣(

  . المرجع السابق والصفحة نفسها)١٥٤(

  .١٨١القیاس فى الدرس اللغوى ص : طاهر سلیمان حمودة . د) ١٥٥(

  .١٨٢ ،١٨١ ص المرجع السابق) ١٥٦(


