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قواعد النشر
مجل ةةم ة مإل ةةم مدم ة و ماإل ةةة ( ةةو ةةإل مد ة م م م إلل ة و م إلرب ةةم) وري ةةم ةلإل ةةم مارإل ةةم
ُ
ةإل ة م باث م إللمي ( لج مإلم .وتإلنى (نشر م با ث م إللإل م وفق م ض م(ط مآل م :
ا
أول  :يشترط في البحث ليقبل للنشر في املجلة :

ةةةر ة ةةو

 -1أن يتسم ( ألص م ومال(تك ر وملجةة م إللإل م ومملنهج م و مم مال ج ه .
 -2أن يلتزو ( ملن هج ومأل ومت وم
ً
 -3أن يك ن م باث ق ق في م ت ث ق وم تخريج .

ئل م إللإل م مملإلتبرة في مج ه .

 -4أن يتسم ( س مم م لغ يم .
 -5أال يك ن قة بق نشره .
ً
 -6أال يك ن مست مو (اث أو ر م أو كت ب

ا
ثانيا  :يشترط عند تقديم البحث :
-1

مء أك ن ذ ك لب حث نفسه أو غيره .

ً
ً
ً
أن يق ة ةةةو م ب ح ة ةةث لب ة ة (نش ة ةةره مش ة ةةف ة اس ة ةةير ه م وم م مخت ة ةةرة) و ق ة ةرمرم يتض ة ةةإلو
ً
ً
ممت ك م ب حث لحق ق ممللر م م فرريم لباث ك م وم تزمم اإلةو نشر م باةةث ال اإلةةة
م مفقم خط م مو ه ئم م تارير .

-2

أن يك ن م باث في حةو  )50صفام مق س . )A 4

-3

أن يكة ن حجةةم مملةةتن  Traditional Arabic )17وم هة مم حجةةم  )14وأن يكة ن
ب ةة مملس ف ت (ين مأل طر مفر ) .

-4

يقةةةو م ب حةةث نسة م مطب ةةةم مةةو م باةةث ونسة م ح ة ب م مةةم مص ةةل (ة لغتين م إلرب ةةم
ومدنجليزيم ال زية كلإل ه ةو م ئتي كلإلم أو صفام ومحةة .

جملة العلوم العربية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثان)

9

ا
ثالثا :التوثيق :
 -1ضم ه مم كل صفام أ فله ةلى حةة .
ر ومملرمةم في فهرس يصحق (آخر م باث .

 -2ثبت ممل

 - 3ضم نإل ذج مو ص ر م رت ب ممل ط ط مملحقق في مك نه مملن ب .
ر وم ر م ت مملتإللقم ( باث ةلى أن ك ن ومضحم ةل م .

 - 4رفق ةإل م م
ا
رابعااا  :ةنةةة ورو أ ةةإل ء مألةة و فةةي مةةتن م باةةث أو م ةرم ةةم ةةوكر ةةنم م فة ة ( تة ري م هجةةر ذم كة ن
َ
م َإللم مت فى .
ا
خامسااا  :ةنةةة ورو مألةة و مألةنب ةةم فةةي مةةتن م باةةث أو م ةرم ةةم ف نهة رتةةب (اةةروع ةرب ةةم و ضةةم (ةةين
ً
ق ين (اروع ال ن م مم مالكتف ء (وكر مال م ك م ةنة ورو ه ألول مرة .
ا َّ
سادسا  ُ :ارم م با ث مملقةمم لنشر في مملجلم مو قبل مثنين مو مملحرإلين ةلى مألقل.
ا ُ
سابعا  :تإل م با ث مإلة م ةلى أ ط منم مةمجم  CDأو ر ل ةلى م برية مد رتروني لإلجلم .

ثامنا ا :ال تإل م با ث لى أصح به ةنة ةةو قب ه لنشر .
ا
تاسعا ُ :يإلطى م ب حث نس تين مو مملجلم وةشر مست ت مو (اثه .
عنوان املجلة :
ةإل م مملرم

ت ( م رئيس ارير مجلم م إلل و م إلرب م
م ري ض  -11432ص ب 5701

ه ف  - 2582051 :ن

خ ف كس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: Arabicjournal@imamu.edu.sa

10

املحتويات
مساعات األخفش النَّـثـ ِرية الـمب ِ
اشَرة يف معان القرآن "عرض ودراسة"
َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

13

نق ُد القراء للقراءات ابلقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم املطرودي

109

مصادر لغوية يف ميزان نقد ابن جين "عرض ودراسة"
أ.د .عبدهللا بن حممد بن جارهللا النغيمشي

183

العمران أثر اللغة العربية يف انتشار اإلسالم
اللسا ُن و ُ
أ.د .هيثم حممد سرحان

231

دراج القسطلي
مجاليّات األنساق الثّقافيّة يف شعر ابن ّ

273

"الغربة واالغرتاب أمنوذجاً"
د .أمحد مجال املرازيق

النهي عن املنكر يف القرآن الكرمي دراسة لغويّة بالغيّة
د .هنلة عبد العزيز الشقران

317

جملة العلوم العربية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثان)

11

ش َرة في معاني القرآن
ـثـرية الـ ُم َبا ِ
سماعات األخفش النَّ ِ
عرض ودراسة

د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي
قسم اللغة والنحو والصرف – كلية اللغة العربية
جامعة أم القرى

ش َرة في معاني القرآن "عرض ودراسة"
ـثـرية الـ ُمبَا ِ
سماعات األخفش النَّ ِ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي
قسم اللغة والنحو والصرف– كلية اللغة العربية
جامعة أم القرى
تاريخ تقديم البحث 1442 /2 /11 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /3 /29 :هـ

ملخص الدراسة:
اخم م م م ر
هذا البحث يف السم م م ممري الاشر ا بيخم م م ممر ا ارآن) يف ا تيل الىر
ي را و ر ا خ
ش م م م ممر يي يع اشرألخ يتمي ارآن) بيخ م م م ممرو ا ا اق م م م مميخ ا
ي ي أ ر يف
سم م م م مميل يف ال غخ الاح ال م م م م ممر
لغيع أ ال ل ترب اخم م م م م ر
آيخ مبأع ةىمب خ ل
ؤلنيع ال ت ري اخليلن ا بع البحث ا امج ال صممن قمميى
ا ض م م م حهي ا بحث ار ل ا ارآن) الس م م ممري ل ا بحث الشيل لتر الس م م ممري يع
تىاقم م مي ي اقىا ار ال ع مي بته آيتخ ره ا يلج
الاشرألخ ا بيخم ممرو يف ا تيل الىر
البحث عنمرس ل ر يتى ا راجع.
الكلمات املفتاحية :ارآن) السري الاشر تيل الىر

ا بيخرو.

Samaeat al'akhfash direct sundry in the meanings of the Qur’an
View and study
Dr. Saeed bin Ali bin Abdan Al-Ghamdi
Department of Language, Grammar and Morphology
College of Arabic Language
Umm Al Qura University

Abstract:
This research on direct listening prose from the lakhfsh in (the meanings of
the Qur’an); and included ten prose headphones heard directly from the lakhfash
without intermediary, and it varied between Qur’anic reading, languages, and sayings of the Arabs, and it included issues in language, grammar, and morphology,
and it had an impact on the scholarly books. The research followed the descriptive
approach. It proceeded with a plan that began with an introduction to the topic. It
was followed by the first study on the huff and the hearing. Then, the second study
is to present the direct prose audio (the meanings of the Qur’an), study it, and
clarify the opinions and sayings therein. IT followed by a conclusion of the most
important results of the research; and an index of sources and references.

key words: Alkhufsh, listening, prose, meanings of the Qur’an, direct.

مقدمة

ا ال ايب تمبه

احلرمب هلل مبه ال حو السحم
ا بتم إب سي إىل أل م المبألا تمب.
رألم ع م ىاؤه كياي ه
عح خين كياخ ارآن) الاح أل
حتن هبري ب الاح ال ر تمبه ألتمب ي ه ا تيل الىر الشيل يف
ه ا ريت ا ألف
ال أل ف الاح الذ ص إل اي تمب يب ق ب أله
تمبه يف هذ النا يش ارآن) يف ر اال جيج يف الب ات عكي
هذا البحث يف يي ي ه الاشرألخ ا بيخرو يف
ن ي ابلسري يف ا تيل الىر
ا ى ت ابلسري الاشر ا بيخر ي يته ارآن) اشرا ا
ا تيل الىر
را و ر ا خ أ لغخ ل ل ترب يي ي بيخرا اه انسه ح اقيخ ا أ مب
ر ي آيلف
الت ري ق ا أ ي السري يف ال غخ أ الاح أ ال ر
ذلك أ مل ألكا ع ه يتو ر خ يع خ ل مبىاقخ جي يف البحث شر يي يع
يف هذا اجمليل آي ه يقيت:
 -1ا ىمب خ ع مي ترألف ة ض البحث آي ه إخيىو إىل مبت ا
المبىاقيع السي ىخ ا ارآن) ا تيل الىر .
 -2ا بحث ار ل ع ه مبألث ا ارآن) السري ذ رع ع ه
ا أ يا ه يف
ى ينيع ا يو ارآن) ا نق مي الت ري
ايأل ه ابلسري ي خ ابلسري الاشر آيصخ يف ا تيل الىر .
الاى
 -3ا بحث الشيل ع ه يي يع ارآن) الاشرألخ يف ا تيل الىر ر بخ
ا اان ايقبي ل سري ا بت ه اص يي
حبسب ى تهي ع ه ضت

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ا

ارآن) يف ا تيل الىر ل تىق سألخ السري
أ ال أ ر امب الت ري بتي يف ذلك ا امج ال صن .
 -4اخليتخ ع مي أه الا يلج.
 -5عمرس ا يتى ا راجع.
ال ىألب أاه مب ب ا ارآن) ي ه ا تيل الىر ش ا ارحبيث
المبىاقيع امي قب ا شيل حبث ا ع ارآن) ار قط يف ي ه تيل
الىر لست مب ارعغيل ا امج ارآن) يف إ راب الىر ل مب ى أمحمب
امب ارآن) ار قط يف
اخلراط ىقيلخ يجس تا ا االنكر الاح
ي ه تيل الىر لتيطف ق ري ىقيلخ اثا خ تا ا اال ت ال غ يف
يب تيل الىر لألآن) ار قط ر و التب ت ىقيلخ اثلشخ تا ا
ااآ يىاع ارآن) الاح ألخ يف ي ه تيل الىر حملرمب ا ى ا ذلك
ه امي ا أعرت حبشي س ىح ن ح لمبىاقخ سيل
مل أجمب ع ري اط ت
أ اي ي يت يف ا ف حبش
السري الاشر امب ارآن) يف ا تيل الىر
ر بحث ا ااه ايي يع ارآن) الاح ألخ يف ي ه تيل الىر
لش خ النيض ارق يذ المب ى محيت الشرييل.
سم م م م م م م جممب امميل ا ر ح()1
ه سم م م م م م ممبق م مميل ن م م م م م م م ح
ع ن ا الك ي خ يف حبش مبو مبع أا ر ا االق رراى ع ه لكا
حبث ارق يذ المب ى محيت الشرييل رىى مبى
لانس ي ال أط ع
اال نيق االآ ح امري؟ عي ب ه اه أجي ين أج ىا شك ىا إبىقيله
ا 1نت ألن خ ا ا يلك.1 :
18
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َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

ي ع مي ا ىا

ه اظرو ج ا مب ق ال ن
عيط ت
عر ي حبشه حبش ةي أييت:
مبت
السري يع

البحث

الىرا و ع ه ا ح أ هايك
اخ السري

سيل السري

يي يع ارآن) الاح ألخ يف ي ه تيل الىر

7

ختر اشر

حن ألخ

يي يع ارآن) الاشرألخ يف تيل الىر

10

اشر

لغ ألخ حن ألخ صرع خ

ىيطع البحشي يف أى ع ا سيل السري الاشر ه  :السري يف
رر يف اخلرب
االحع يي ر خ ضر الغيلب يي الا ب نت
يي اام ا ترعخ اانرت حبش س سيل ل س يف البحث اقآر اسبخ
غ  %60ه إبمجيل :يي ر خ ي ال ر السري يف ااع ت
ا مبا السري يف ا ل يي ختن ف ر خ اإل راب السري يف مجع
ال كسر يي ا رع الذ ال ا مب له ه يي يع يع خ لباي حبث
مب ي يف ي خ حبش مل أىجع ل بحث اقآر ىت ال أأت ر
س ى عر
البحش ظيهر أأل ي امب ا ازاخ امري يف طرألىخ التر
ه االآ ح
ب اي أص سألخ
المبىاقخ عىمب ا بت يف حبش ا امج ال صن ال ح
اري ى ارق يذ المب ى محيت الشرييل يف
السري أ رهي يف المبىس الاح
خرح حم ارآن) نك كه آح حبشه ا مبألث ا ارآن)
حبشه
السري ري جي يف حبش مل ألكا ا ارض بع تىاقخ ارق يذ المب ى
محيت الشرييل يف ا سيل ارى ع ا شر خ يذا ب ع مي؟ ي النرق
ي ذ ره
تىاقيت تىاق ه ي ذاك ر آر ل س ممي أىت ه يف حبش
عياخ الىيىئ ره.
ا ه ألظمر النرق البحش ال خين ذلك
ا1
يل ل م ممه يف تىج م مميع اقآره
هللا ألى م م م م م م م م م م م م م م م م م هببيع اعره
ِ
اقآ ِرألا آر ت اان أ احلرمب هلل ىب التي .
ر ع ا س ر ا ار لَ
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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املبحث األول :األخفش والسماع

ألتمب ارآن) جبح ا جبيل الاح الشيخمخ ه اين ا ال ترألف ي
ألتر ابرآن) ال غ ؛ ر ارآن) الكب ه أ اخلييب بمب احلر مب ا
ا ق ري ا تر ابرآن) أأل يً صيى هذا
بمب اجمل مب ع ري ظمر
قييً( )1ه أآذ ا اخل أ ال؟ ااىس ا رتمج له يف ذلك عرألى :
لت أ ل َ ا ذ ر ذلك ه أ الي ب
ار ل :أاه مل أيآذ ا اخل
ال غ يف ي ه ا را ب الاح أل ( )2اىح ا ا ربت بته يف هذا ا رزابل
الىني الذ ذ ر ذلك ر يف ي ف رمج ه لألآن) ال ريل
الن زأابت الس ط (.)3
الشيل :أاه لى َ ا لى ه ق ب أله ا الت ري صحب اخل ب صحب ه
لس ب أله لت أ ل ا أ ب ذلك ا ا الامبمي بته ال مب الس ايف
ال ا آ ارابيى الىني يف صمبى رمج ه لألآن) اي ع احلر
الذهيب( )4لت هذا ه ال ح ح إال ف ألك ارآن) ع اخل يف
ال ا

بخ 545 :طبىيع الاح أل

ال غ أل

ل مب 72 :

ع يع

ا 1ااظر ا تيى
ار ي .381/2
ا 2ص.111
ا 3ااظر ذلك يف بم ه ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس 95 :إابيه الر او  40 39/2إخيىو
ال ت  131 :الب غخ 145 :غ خ ال يو.590/1
ا 4ااظر ذلك يف بم ه النمرق  82 :طبىيع الاح أل ال غ ألا ل مب  73 :أآبيى
الاح أل الب رأل  66 :اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ  86 85 :ا هخ ارلبي  108 :إابيه
الر او 36/2تج ارتاب  1374/3ق أ حم الابح .206/10
20
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مبو ا مبو ال أيآذ اه أ حي ر ل تض جميلسه؟ ألؤألمب ذلك ي ك
ا أآذ ارآن) ا اخل عراه ي كيه ا يزل ا ارآن) " يل :مب ين
ارآن) يل :رع جم س اخل عجي ه ق ب أله عسأله ا سألخ عسرهي
له اخل ع أعم ي يال عىر ج س له يف اليرألق عى له :جت ين
هللا عمبا ك قأل اخل ا سألخ ع أعم ي ىت ك عنمرا ه عأآربل
هبي ع ىع يل ال عمر مي عى له :ال ه أل أقألك إ ايات عإل مل أعمرمي
مل ىع يل عىيل يل :أل ك ىت مه أاين أ ه أاك تا ين؟ ل زجرل
"( )1اه أأل ي ي اى ه ا ا جين ى له ":ذهب اخل ع ري
ر ين
اهرَ لخ ِ :
ِ
اه ْن َت ْ لَخ أ ا ي زالمبو يل :رهني
ك اه أ احلسا إىل أ ْ ْ
اليت ر يف ش مي.)2("....
ل مل ألكا ارآن) حي ر جم س اخل راىا ي ي يىعي ابلشىخ ا أ
ا ىمبَّم ا أصحي ه اري قأله الىيض حيىي ا أ ش ام آرب ذلك أ
ارآن) تآ أل ي " حمرمب ا ا م ب عىيل له حمرمب :ا أألا جئ ؟
عىيل ارآن) :ا امب الىيض حيىي ا أ ش يل :عري جرى امبه؟ يل:
قألين ا الشىخ ا أ ا ىمبَّم ا أصحيب اخل ا أمحمب َ ا ه ؟ َ ا الذ
ي أل ق ت ره؟ عى  :الا ر ا مش ق ب أله ؤىج السمب ق "(. )3
ا 1تج ارتاب .2128/5
ا 2قر صاي خ اإل راب.569/2
ا 3اتىألخ غمبات 346/15ع يع ار ي  304/5اخلرب ر األخ أآرى ايتو ىا ع ه :
ا ر ا م ر ذلك يف طبىيع الاح أل ال غ أل ل مب  75 :اتىألخ الت ري الاح أل
ل ا آ .88 :
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ال ألاىض ِ ا أَ ْآذ ارآن) ا اخل ي اى ه ا ا جين يف اابب صمبق
له ":ألكيت ألتر صمبق أيب
الاَم َى خ ىخ الر او احلَ َر خ ا خ خه أيب
احلسا ضر ىو ذلك أاه ي ع اخل يف مب ا مب ع حيك اه رعي
ا مبا"( )1ذلك أ هايك عر ي ارآذ ا الش خ الر األخ اه ل إ أاب
لت ه ألى مب أ ارآن) مل حيك ا خ خه اخل سيل يف الاح
ألت مب هذا أاه مل حيك أأل ي ا خ خه ق ب أله رعي ا مبا يف
ال ر
رح ابيه صمبىه تبيىو :ا يل
ا تيل الىر إال يف ضع ا مب ا
االى ايف ألاى ا اخل
تض النىمي ( )2اري جنمبه يف ي ه االتر
سيل مبو( )3ب اه قؤاله اخل ا نس أيي البح ى الشترألخ(.)4
اليرألق إىل يب ق ب أله تمب ه ه ارآن) رأه ه الكسيل
ا ر ا يزل أ يمت السجس يل اخ مر أ يب ق ب أله ال ألت أ
أ مبا رأه ه ال رأه ه ق ب أله( )5هذا الى ل اى ه ا رزابل ا ا ربت()6
ذلك أ را :
لت ال ح ح أ الك يب رأه ارآن) ق ب أله ألمبل
ا1
ا2
ا3
ا4

اخل يلص.311/3
ااظر تيل الىر .32/1
ااظر يب التر  150 147 142 136:ا هي
ا هي.
ااظر ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس.71 :

يب الى ايف23 12 10 8 :

ا 5ااظر النمرق  82 :أآبيى الاح أل الب رأل  66 :ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس95:
اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ  85 :ا هخ ارلبي .108 :
ا 6ااظر ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس.95 :
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ا ارآن) أاه يل " :ي ق ب أله إذا ضع خ ئي
ألرى أل أ اه ي أ ين أان ال م أ
ا الك يب را هتي سيمي طر مي لحطح مي
يف ل ارآن) هذا ار ا ا طر آن لس ب أله؛
حب لست مب أ ألى ل ذلك؛ راه ألَم َتَّر لى ل
أق ُّ

أ ري :ي ى اه الرايخ
ا ي ه ََرضه َّ ه
اه"()1
التر اض ع
َ
أ
إ مبا الرأ ع مي
لذا يل ال ا آ  ":ي ا
الشي ر:
أ َ م مِ م مر م م مه الم م ِمر م م ميألَم م مخ م م م َّ ألَم م م ْ م
اقآر:
جرخ يل َ
ألر ى ابلش ْت َ
لم م م م م م م م م م م م م ممري أ ْ عَك ْك الغ َّ َاه

ع َّرمي ا ْقم م م م م م مَم َّمب ق م م م م م م ممي ِممبه َىَ م ِيل

ىت َرِال"ا. 2
أعْمَ م َ َ م َ
يل أ ُّ عَ ً
اثا مري :ي اى ه ا ا جين ا ا ربت أاه يل ":رأ هذه الك يب ق ب أله
ا ر إىل
مجي خ ام ارآن)"( )3يل أأل ي ":رأع أ ل الك يب
أ آرج األتين ا ر إىل قَّر َ ا ىأى ل أتر ه ا يزل رأ ا يزل
ارآن) رأ ارآن)
ي ألسيل اه ارآن) رأ ا ر
ا ر
زات ع ه ي قأله اه قأل أل اس
اخل
ق ب أله رأ ق ب أله
ا ه عري مل ألذ ر ع ه أ مبا عم اخل . )4("....

ا 1ا تيى  546 :ااظر را ب الاح أل ريب الي ب 112 :اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ :
.98
ا 2اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ .98 :
ا 3اخليطرايع ا الشيل.2 :
ا 4اخليطرايع ا الشيل.6 :
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الى ايف ذ ر
ارآن) ا أصحيب ال آل ف يف الاح ال غخ التر
ا رزابل أاه " ضع بي يف الاح يع ب اق ري مي ل ى آرج ره
ي ىمب ه أ مب"(.)1
مب ي أتل ف ارآن) لك ي ه" تيل الىر " ي ب ا الكسيل أايم
ارايم
ا يله ه يف غمبات أتتألبه لمبه يل ارآن) ":ع ري ا
ابالج ري قألين أ أؤلف له ياب يف تيل الىر عألن ييب يف ا تيل
عجت ه إ ي ي لانسه ر ه ياب يف ا تيل ر النرا ي ه يف ا تيل
مري"(. )2
هاي ني ا يب ا تيل الىر لألآن) ار ل ف الىمبح ع ه
ه ا أيب يمت السجس يل الذ ز أ ارآن) " مب أآذ يب أيب
ب مبو يف الىر عأقىط اه خ ئي زات خ ئي أ مبل اه خ ئي .يل أ يمت:
اع؟ َ ا أَ َر ابلغرألب :أا أ أ ب مبو؟
عى له :أ ُّ خ هذا الذ
اع ل س ش عىيل :الك يب لمَِرا
عىيل :أ ب مبو عى  :هذا الذ
ِ
أعسمبه .يل أ يمت :ع أل ن إىل ي ه صيى
أصَحه ل س ل َمرا َ
َ ير ً ي .يل أ يمت :ي ارآن) ألاسب إىل ال َى َمبى يل :ي ه يف
ا تيل ص َأل ح إال أ ع ه ذاهب ق يف ال َى َمبى ي أ يمت ألَت ب ي ه
يف الىر يف مجع ال ا مب" مبح أيب يمت ألمبآ يف ك ا تيصرو جيب
ا 1ا ى الى س ا خ ر ا ا ى س97 :

ااظر تج ارتاب  1376/3ق

أ حم

الابح .208/10
ا 2طبىيع الاح أل ال غ أل ل مب  70 :ااظر اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ  87 :إابيه
الر او.37/2
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أ هايك عر ي
ار را ي آح ا سيل الىمبى يف يب ارآن)
يب ارآن) ا تيل
يب أيب ب مبو اجميز الىر
اضحي ج ي
يب أيب ب مبو.
ىت ل ي ت رمب ارآن) يف أقيس ي ه
الىر
ا ف الشيل صمبى تمب قا مبألمبو ا ع ارآن) ا حن ب
النيىق الذ اى اه
ارآن) ي ه ذلك ه أ
ش الشاي
ىمحه هللا -حب ب قاخ ق أى ت  :ي يلا ا جين له ":يل يل أ
امبه"()1
صمبألق إال أخ م أ ألك يب أيب احلسا يف تيل الىر
يل ا خ خه أيب  ":ي ألتظ أاب شري ألكيت ألتبمب أاب احلسا مل
ألكا أ التبيس امبه إال ىج ح )2("....اى اه أأل ي " يل يل حب ب قاخ
يب أيب
ق أى ت  :إذا ي امب اإلاسي يب أيب ب مبو يف ااجمليز
ا حمبألا اق غىن
يب يرب يف االرت
احلسا يف اإ راب الىر
ذلك ا الك ب الي ال"(.)3
ألتمب السري المبل ار ل ا أتلخ إ بيع ا مب ال غخ تجرمي حن هي
صرعمي يش ارآن) يف ر اال جيج كحم الترب يف الب ات ألمبل
اه ري ه ابلسري ى به ابلرا ألخ يل ت ب ":أ ل َ ا أ ْ ارألب
ا الشتر حت ه ارآن) ي بغمباذ ي الي ق ُّ ْسَ ْر ه .يل :مل
ران ي ألىيل له :ارآن) الرا ألخ"( )4صنه ا ا
أت ِى ه راه ي ب
ا 1ى خ اخليطرايع ضرا يب احل يل يف

م التر خ را مي.167/3

ا 2ى خ اخليطرايع ضرا يب احل يل يف م التر خ را مي.168/3
ا 3ى خ اخليطرايع ضرا يب احل يل يف م التر خ را مي.170/3
ا 4طبىيع الاح أل ال غ ألا ل مب  74 :ااظر اتىألخ الت ري الاح أل ل ا آ 86 :
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ي حه

جين ستخ الر األخ( )1ا خمبو الشىخ ابرآن) ى األ ه مب أ
يلاى ا الترب عح ألابغ أ أل تمبى(.)2
ى ى ارآن) ا محيت ا ال ر ي ( )3أيب يلك الاُّر ( )4هشيم
ا ر و الك يب إ راه الاخت خر ب ا مبىك حمرمب ا رر
رر ا ب مب( )5اجمليلمب ا قت مب(.)6
ال ا مب
ارآن) يف ي ه ا تيل الىر ا احمل ن ابلسري أبا ا ه خترا اشرا جي
يي بيخر يته انسه ح اقيخ يي ا
ا
السري الاشر امبه
بيخر يته اقيخ ا ه ا الاحيو ت س ا رر أل اس ا ب ب.
ا السري الاشر يف ا تيل الىر ي را اع ر ا خ أ ال لغيع
ل ترب جي السري يف اضع ي ي ا الترب مب حتمبألمب ا أ الىبيل
ه ؟ يف أآرى حممبتا ىب خ ت اخ امي ي ي ا الىبيل ا خ يخ
ابر يج أ الىرألبخ ام بكر ا ال اجملي ىألا ل ابط النرس أه ال را
ا خيلي ل مامب احلبشخ ألنيظ السري اليت اق تر مي ارآن) تمبتو
امي :يت يتاي يتايه ا ذلك ي لبتض سيل السري هذه
أ ر يف اخليلن ا الت ري .
ا 1ااظر قر صاي خ اإل راب.364/1
ا 2ااظر ال ذأل ال كر .108/8
ا 3ااظر النمرق .75
ا 4ااظر را ب الاح أل ريب الي ب 112 :إابيه الر او.40/2
ا 5ااظر إخيىو ال ت  131 :ق أ حم الابح .208/10
ا 6ااظر ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس.99 :
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املبحث الثاين :مساعات األخفش النثرية يف (معاين القرآن)

السماع األول :الوقف على (الالت) ابلتاء واهلاء
اص السري :
َّ
يل ارآن) ":يتاي ا الترب ا ألى ل :ﱡﭐﲝ ٱلل ٰـتِ ﲟﱠ [الاج :
ِ
الحع
الحع يل ذاك" عجت مي ات يف السك ع "ه
 ]19ألى ل" :ه
ْ
عي " َجر يف ضع الرعع الا ب يل ت م  " :ا اق َ إىل امب" عاَ َ ب
ِ
"الحع عي " عمذه ش اأ ِ
س أج ت
راه اق ا ركا أ ي له:
أي ي
ر ارلف الحم اليت يفاالحع ال سىيي ا يا ي زالمب
يتاي( )1يف "الحع الت ى" يف السك
مي عمماالحه ؛ رهني هي ع يىع ات ً
ِ
يف ال ص ه يف ك ال غخ ش ا ي ا ار ر ِ
ذلك
اهم ِ
يع يف لغخ َ ا َ َسر"(. )2
المبىاقخ:
ا سيل يف رخ االحع تمبتو خم ف ع مي عرا ذلك االآ ح يف
آح ألابين ه
أص مي االآ ح يف ا مي االآ ح يف إ راهبي
االحع ابل ي اب ي
أ كيم أآرى حم يي ارآن) هاي ال ف
ا ا ىمب زايتهتي ف
عرا ا ىمب ال ي أص خ أ رهي يف ال ف ي
االآ ح يف أص االحع الذ ع ه ال :
مي هي هذا بين

ا " 1أ ي ي يتاي ا ار شر يف االحع الت ى " ذا اص ارآن) يف ال حيحال ه .249/6
ا 2تيل الىر  11/1ااظر.526/2
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أ مبمهي :أ االحع ل س له أص ت ٌم ال الم تَّاخ إمني أل جمب هذا
يف اريي ا ا ركاخ احلر إذا ِي َ هبي هذا ىأ ق ب أله الذ يل يف
الاسب إىل االحع  ":أ ي اإلضيعخ إىل االع ا الحع الت ى عإاك
ا مب
َمرمبُّهي ري َمر ُّمب اال إذا يا ايي ري شى ال ا إذا ي
امري ايي عمذه احلر أخبيهمي اليت ل س ي تل حى ال مجع ال
عت ال شا خ إمني جتت ي ذهب اه ش ي ه ع ه أل ي ف"(. )1
ألتين أ االع ا ايع احلرع أص ه اال الان ي هبي ال تل
مبى ي الذاهب اه عتِ ه ي
أ ألنه ا ذ اع ال ي أ ال ا ع ري مل أل َ
ألنت ةي ال ألمبىى أص ه ي ىه امب ال سر خ ه أ أل حى ه ألني اثا خ هتر
لكام ذع ا ارلف ال المبو أحلى ه ات ال أا ث عإذا اسب ذع مي ىتتع
رعه أخبه ذلك احلر عرتك
ارلف لذهيب ال ي عى  :الل ع ري
ه(.)2
يف الاسب الى يس الذ ي ألابغ أ ألك
" ذهب ق ب أله ال
هذا ألك ال ف االحع ابل ي
ى الى يس؛ ر االحع جت ه ق ب أله ا اجملم ل
ا بيى ا رق م
ارص يحلر االق ا بين حبق ارص "( )3يل النرا  ":االآ يى أ ىف
االحع ابل ي ؛ راه ر ا مب ال اظ له َ شر ه الكحم ىت صيىع
ا 1الك يب.368/3
ا 2ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف 119/4اإلانيل 535/2خرح
اى شي ال رب  623/2ا ىيصمب الشيع خ.80/8 565/7
ا 3ا ىيصمب الشيع خ.80/8
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يب ق ب أله220 :

ال ي ع ه أص خ"( )1يل أأل ي ":ال ي ه ارص ا ي تاآ خ مي ذلك
تمبع ع جمب هذا ه ارص الذ ألبىن ه ا ي  .يل:
أاك ى ل :ي
أ ال ي امب الترب ه ارص أ ط ئي ى ل يف ال ف :هذه
المبل
ابل ي ألىن ابل ي "(. )2
ا رأع هذه جيىأل ع
الى ل اقآر يف أص االحع االخ ىيق يف اخ ىي ه أ ال ه :
لَ أل إذا آ ط الس ألق ابلسرا
 -1االحع شمبألمب ال ي ا اال
االحع اق عي لرج ي أل الس ألق ل رشر عريع عتكن ا
اختذ ا ال خرو اليت ي ألىتمب مي اسكي ل
ربه عتبمب ه
ذلك الىرا و
بمب هي ش هي صاري ي هي االحع ( )3ألمبل
ط حخ()4
ابل شمبألمب ه را و ا ا بيس ا ى ا ا ت رر
الس َر نع
جميهمب أيب ىزألا أيب بمب الرمحا الس ر ال حيك ا ا َّ
كر خ السخ يل()6
ىش ا ألتى ب()5
ا ا ألترر ار ر)
َّ
أيب صيحل ا ا ش ا ا ي ر يف ى األخ( )7أيب ا زا ( )8ال ف
ا 1إأل يح ال ف اال مبا .295/1
ا2
ا3
ا4
ا5

إأل يح ال ف اال مبا .282/1
ااظر تيل الىر لألآن) 526/2مجمرو ال غخال
ل ا مب  38/21ا ىيصمب الشيع خ.559/1
ااظر احمل سب.294/2
ااظر زات ا س .188/4

80/1

ال نس

البس ط

ا 6ااظر ال كر خ الذأل ال خ.337/1
ا 7ااظر احملرى ال ج .200/5
ا 8ااظر البحر احمل ط.15/10
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ختن ف ال ي يف الىرا و ارص
مي ال ي ال جي ز اب ي التي خ
ال شمبألمب مل جيئ يف الشتر إال ابل خن ف(.)1
َال ه ألَِ ه إذا اَم َى َ ه ىَّه أ صرعه ا
االحع ا اال
-2
َ
الش ( )2ألنمي اىب خ ا اي اتؤهي أص خ الم الك رخ ال ف مي
ابل ي رهني أص ي ا (.)3
االحع ِ ْا لََى ألَم ْ ؛ رهن يا ا ألَم ْ ْ أ اي م إل مي أ ألَمَْ أ :
-3
َ
مي أص مي لَ ْ ألَخ ز عَم ْتَخ عحذع ال مي ال ي تمب إقكيهني
ألت كن
الل ىي السي ا ع يىع :ل ْو عيان ح ال ا جملي ىو ال ي عى ب ألني
اخ ْ َهخ هذا ل
ع يىعاالع زهني عَم َتخ ه اظ اخيو أص مي َ
التكرب ()4
النيىق ا ا جين ا ا الىيي ال خمشر الراز
ب اتؤهي
هذا ع ي االحع ل أا ث زالمبو ال ف مي اب ي
هي ع شَبه ابق هللا تيىل عإ ا ي يف
ف مي ع
ي َّلخ لئح أل َ
ِ
ف مي عياى ب هي ( )5يل النيىق ":
َّ
اَّلل أص خ ل س ات أتا ث َ
ل َ ا آننه ل أا ث له تيىل:
أ ال ي يف االحع
المبل
ا1
ا2
ا3
ا4

ااظر مجمرو ال غخال .80/1
ااظر تيل الىر إ را ه ل جيج 66/5احلجخ ل ىرا السبتخ.365/4
.91/10
ااظر ال ب ي يف إ راب الىر  1187/2البحر احمل ط 15/10المبى ا
ااظر ىا ه يف بم ه اإلانيل 535/2ا ا ف 132/3أ ا خ اريي ارعتيل ا يتى
 422/4ال نس الكب ل راز  247/28ال ب ي يف إ راب

ال ا الىيي  368 :الكشي
الىر .1187/2
ا 5ااظر ال نس الكب ل راز .247/28
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ﱡﭐﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﱠ [الاسي  ]117 :ه الحع الت ى
ايو تىن ال أا ث ع مي أتا ث ال نظ؛ إذ ال أا ث احلى ى ال أل ح ع مي
؛ رهني مجيت عيرج ت ال ف اب ي عأ ي ا حف ع ج ز أ ألك ب
ال ص تمب ال ف ري ب{ِ :يَمح ٱ َّلل ٱل َٰبَ ِط َل}
ذلك ع ه ابل ي
ال ص
[الش ىى ]24 :حن ه غ ال ا عكري ب هذا حن ه
ذلك جي ز أ ألك ب هذا يف ا حف ال ص عيل ا ف اب ي
ل س له آر ج ألت ال َم ْرك ال بي ا حف مب أآذ ابلى يس ال غخ اليت
االحع ه ىأ
ه أ شر أ ضح ا ارآرى"( )1ال ف اب ي
ارآن) حم يي ه ار شر ا الترب ري جي يف سألخ السري
ذلك أبهني هي صيىع ات ً يف ال ص ا ر ذ ر ال ف اب ي مبه
االحع يف ضع آر ا ي ه( )2ا أ ارآن) ذ ر يي ي
آر ا الترب يف ال ف االحع ابل ي ري جي يف سألخ السري
ق أيت ياه.
االحع ا الهخ يل ا ا ق مبه " :ه احل خ أ ال ا ي هبي ل
-4
َ
ذع اه ا ي ري يل ا يف خيو أص مي َخيهخ إمني اي أب ألف
ا ا أ شر امي اي "()3
 :الهخ
االحهخ اليت ه احل خ ا ر الت
ا اله التر س ه ل هي إذا جب (.)4
ا 1اإلانيل.536/2
ا 2ااظر تيل الىر .526/2
ا 3احملك ال ه .425/4
ا 4ااظر ا ي ع ر كيم الىر ا نس الىرطيب .101/17
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االحع ا "لَ ْ َهخ اعَم ْتَخ ا اله السراب أل ه إذا ع رق ب ال ا
-5
َ
ألنيً ل حر مي اان يح ي ب مي ذع ا ا ي لكشرو االق تريل اق شىيل
ا رع هي ألا"(.)1
االحع أآ ذ ا اق هللا تيىل أحلى ع ه ال ي عأاث ري
-6
َ
ل ذ رَ :رر لألاش َ :ررو عكذلك ي ا شر أصاي م أبيي هللا
تيىل عىيل ا ااهللا  :الحع ا االت أل  :التَّى ز ر ا أهنا ايع
هللا أ ا شر الذألا بمب ا االحع يىض ا ابيمي اق هللا تيىل
هللا ا ب ا ا إعكم تيىض م إحليته هذا ىأ اليرب
الاحيس( )2يل أ ق ري اخليييب " :يت ا شر أل تيطَ اهللا
ايي لبتض أصاي م ع رعه هللا إىل الحع ص ياخ ذا االق ذاب اه"()3
ًَ
صحخ هذا ال أ أل أ الكسيل ي ألىف مي اب ي ( )4ي
ألمبل
رأ ه الكسيل يس ارج ت ا بي ا حف ال ف ابل ي ري ألى ل
ال جيج(. )5

ا 1أ ا خ اريي ارعتيل ا يتى ال ا الىيي .368 :
ا 2ااظر جي ع الب ي ا أت أل أ الىر  46/22إ راب الىر ل احيس 272/4ال نس
البس ط.40/21
ا 3خأ المب ي .31 :
ا 4ااظر تيل الىر ل نرا  97/3إأل يح ال ف اال مبا 289 288/1
ال غخال  253/14ال نس البس ط.40/21
ا 5ااظر تيل الىر إ را ه ل جيج.73/5
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هتذألب

االحع ابل ي ذلك أاه
لألآن) يي آر ا الترب يف ال ف
ك يي ﱡﭐﲝ ٱللَّ ٰـتِﱠ [الاج  ]19 :كسر ال ي مل أجمب هذه الىرا و
إال امبه ع ري ىجت إل ه جممي ا ا جين ى له ":ذهب إىل أهني مبل ا
النت ةا لخ
أ ارلف ب مي
ذأل
الم النت ةا لخ ال ي يف ا
ب ال ا
ألف خيو ذاع يل"( )1ع ك أص مي لََألَخ ذع ا ي
ألني أ مبل ا ال ي ات ال ف مي ابل ي يف ال ص ك ي كس ىو
 :ه مجع ش ا س ريع (. )2
ل باي يف الرعع الا ب
ِ
االحع ابإل مبال يف
اظر ارآن) إل مبال ال ي ا الم النت ال ي يف
ِ
االحع كسر ال ي
ا ِ ذأل ِ كسر ال ي اظر ل ف ابل ي
اه ِ
ميع كسر ال ي ع عيىق أ اال ي ع مي ل جري خ
ابل ف ابل ي
ل س ال ي ذلك يف االحع اظر ل م ر خ الباي الكسر يف يالع
الن ح ذلك ذ ر أ ممي
اإل راب يف االحع مااق َ ل مي الباي
ِ
الكسر أأل ي اأ ِ
االحع ع عيىق ل م ارلف الحم ع مي
س ش
ألبىن
ع زايتهتي مااق .
االحع اخ ىي مي امب الاحيو مب ى تض
هذا نس ال ف
ري ال غخ الاح ا اخل يف احلمبألث ا اخ ىيق االحع عىيل ا ا

ا 1احمل سب 294/2ااظر ارالب ال نس ل كر يل.156/2
ا 2ااظر إ راب الىرا اع الش اذ.521/2
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ع مي"()1

االخ ىيق مل أ ب أ أ ك
تىألمب ":إ مح هذه الك رخ
يل الس ايف ":ال أ ب اخل يف هذا الاسبخ إل ه"(. )2
االحع ي أخبممي يف ال ف عىمب ذ ر أ
أ ي نس ال ف
هي تآ ل أا ث عيل ف مي اب ي ال ي جيل ؛
كر ارابيى أ
لذا ب ا يف ا حف ت مي ابل ي ت مي اب ي اآ ف الىرا يف ذلك
ي يف ا حف ال أل تمبى عري ي يف ا حف
عأ شره ألرى أ ال ف
ابل ي ف ه ابل ي ي ي اب ي ف ه اب ي ذهب آر إىل
هي ل أا ث اب ي ا جيجي إبىاتو
ال خ يف ذلك ع ج ز ال ف
جي ز ال ف ابل ي ا جيجي إبىاتو ال ص ( )3يل أ كر
السك
ارابيى  ":هذا ا ذهب ال ألتجباي؛ راه ل جيز آح ا حف يف ال ف
رك را و ختيلف ا حف
جيز آحعه يف ال ص ع ري اج رع الىرا
َ ا ترمب آح ا حف يف ص أ ف خميئي"( )4االآ يى
ي
مي اب ي ابل ترمب لذلك؛ رهني إ
امب أيب ب مب "يف هذا البيب ه ال
أت مِج يف الىرا و ع إ بيع ا ي ي آر جي ا حم الترب إ ذع
يف ال ص ي آح الك يب عإذا صيى يىلمي إىل السك امبهي
بي يف التر خ
ب ع الممي اع اج رت له ا تيل الشح خ ا أ ألك
ي
اعىي ل خط ا آيىج ا را و الىرا " ذ ر ا ه أ االآ يى يف
ا 1مجمرو ال غخ.80/1
ا 2خرح يب ق ب أله.119/4
ا 3ااظر إأل يح ال ف اال مبا  281/1ال ف اال مبا يف يب هللا ال ا قتمبا .145 :
ا 4إأل يح ال ف اال مبا .282/1
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مل أل ف أ ألك اب ي

ﱅ ﱠِ[الكمف ] 98:ي ي
ش ﱡﭐ ﱃ ﱄ ﱆ
هت

يعي عجيل اب ي ال ي عيل ي لإلضيعخ ا ي راه ألنرت أل ف
الشيل ألرى اليرب أ هذا الى ل أ س ال غيع أ شرهي يف الترب إ ي
لغ ه جه تر (. )1
***

ا 1ااظر جي ع الب ي

ا أت أل أ الىر .51/22
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السماع الثاين :تسكني هاء الضمري بعد ايء ساكنة أو حرف متحرك

اص السري :
يل ارآن) ":ال َ ِ
كسر هذه االممي إال أ ك ب مي ااي قي اخ أ
ر كس ى إمني ألكسر ا ت عأ ي أه احلجيز عإهن أل ر تمب
الكسر تمب اال ي أأل ي يل :ﭐﱡﭐﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱠِ
ضع ا
[البىرو ]92 51 :أه احلجيز :ﱡﱨ َب ْعدِهوﭐﱠ ع شب ال ا يف
ب ح ألى ل:
الترب ا حيذ ال ا ال ي يف هذا الاح األ يً ذلك
ِه ب ألكسر أل ر ال أل حى ا ا ا ال ااي
رىع ِِه ب
ألى ل  :ىأأل ه ب عح أل حى ا ا ا مب يتاي تض ذلك ا الترب

الن حي مب رأ تض الىرا  :ﱡﭐفِي ْه ﱑﱠِ[البىرو 2:ا يلمبو ]46 :عأتا
اا ي ار ىل يف اهي همبى؛ رهنري ال َى ي مهي ِ شح ز ر ا أ ا الترب
َ ا ألؤاث اا مبى ام َا ألسكا اهي اإلضريى ل رذ ر يل الشي ر:
يْ ا ش م م م م م ي ي ِ لَه أَ ِى ي ِ
عظَ م م لم مممبى الب م م الت ق
ْ
َ َ
السم م مرم م ماو م م م م م م-م م مزم مهر ا -ش "(.)1
لغخم م م مأم م م مْم
هذام م م م م م ميفم م م م م م م
أ ِآ م م م م م م م م م
َق م م مِمبم م م م م م م مَّ
المبىاقخ:
اهي الكايألخ ه هي ال ر اليت ألكىن هبي ا ال ا مب ا ذ ر الغيلب
ر ر مي أ مبم مبهي
مب ى ر مي ضرمي سرهي إقكيهني
ا 1تيل الىر  28-27/1ع ه ر الس يف اأَ ْقمب ابلكسر لت ال اب إقكيهني جي ع
ابل ا اأزت امب ارآن) يف التر  138 :مهي لغ ي يل النرا يف لغيع الىر ص":10
َقمب هذا ا ذلك".
مب يل الترب :ار َْزت ار ْ
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مب

ابلك خ إخبي ر مي ه ا ترب اه ابل خ ه أ أل حق هبي ر
ص
حر ع ص ا ر خ ا
لنظ ألايقب ر مي إذا ت
ا كس ىو ي .
تمبهي ال ا يف ال خ ى ألخ لممي
ارص يف ر خ هي الكايألخ ال
ألىرؤ  :ﭐﱡﭐﲈ
خلنيلمي هذه لغخ أه احلجيز ألى ل  :مِم لمبألم

ب ُهوِ َوب َدار ُهوﲋﱠِ[الى ص )1(]81:ي ا ا خميب الُّهر أل رمي يف مج ع
الىر ه مبل جيز لت ق ب أله أىاته هبذه الىرا و ري ألى ل
ا
الس ايف( )2ذ ر النرا أ هذه لغخ رأل) أه احلجيز ا
ع حي ال را(.)3
كسر ا ي امب ت إذا ي ب مي اي قي اخ أ سرو ع ى لِ :هب
عكأ ال ا السي اخ
لمبأل ِم ؛ ر ا ي ر آن ف عم يج ا
ل الكسرو أ ال ي عى ب اي سرع ا ي رج ال ي تمبهي إذ ل س
يف حم الترب ا قي اخ ب مي سرو( )4يل النرا  ":أه جنمب ا أقمب
ِم أ ي اياخ تض
ِمري
س ت ألكسر هني ع ى ل ِ :ه
ا ج ه الىرا اع السبع 42/1خرح الرض

ا 1ااظر الك يب 195/4الكشف
الكيع خ.421/2
ا 2ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف.67/5
ا 3ااظر لغيع الىر ل نرا  10 :ذ ر ذلك النيىق يف احلجخ60/1

ااظر ال ذأل

ال كر .164/2
ا 4ااظر الك يب 195/4ا ى ب 264 36/1خرح يب ق ب أله ل س ايف 67/5الكشف
الكيع خ.421/2
ا ج ه الىرا اع السبع  42/1خرح الرض
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ين قتمب ا كر -ه أىاب الايب ﷺ -عإهن أأل ي ألكسر هني عإذا اق ىب مي
ألف الم ىعت ا ا ي ا .)1("....
سك ا ي تمب ال ي السي اخ أ الكسرو لغخ يتمي ارآن) ا تض
الترب الن حي

ك

را و:

ﱡﭐفِي ْه

ﱑﱠ ﭐ[البىرو 2:ا يلمبو]46 :

إبقكي هي اع ه إتاي مي يف اهمبى ى أل ا أيب رر ( )2ك
ذلك أباه ى يف ال نظ؛ ر ر احل ق ل س
ال جيج ا ا السراج
ه جيل يف الى يس؛ ر احلرع ا
أبص يف اإلتايم احلرعي ا ر
ا ىيى
جاس ا مب( " )3هذا ذهب ل ترب ألس تر اه يف ا رمي
إجييزا ح حن ال خن ف"( )4ى ا انعع أاه ي ألش ُّ ألمبا ذلك
احلرع
ى ا أيب رر ( )5هذا حميل امب ا ا السراج ؛ راه ال عَ
إذا أتاري ال ىيع ال ر خ ال ضرب ا ال ر ب إمني أل ا يحلر
ال ا مب ل م ال سي ضع ا مب إمني ي أ رر خي س خين ع ظا ه
اإلتايم( )6اى ا ا السراج ا أيب يمت له ":أىات أ رر انعع اإلآني

ا 1لغيع الىر ل نرا .10 :
ا 2ااظر ال ذ رو يف الىرا اع ال ا ا ب  100 94/1اإلتايم الكب ل مبال 113 :اإل اي يف
الىرا اع السبع .233/1
ا 3ااظر تيل الىر إ را ه 70/1ىأ ا ا السراج يف احلجخ ل ىرا السبتخ.178/1
ا 4الك يب ا خ يى يف تيل را اع أه ار يى.12/1
ا 5ااظر احلجخ ل ىرا السبتخ.179 178/1
ا 6احلجخ ل ىرا السبتخ.179/1
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ع ذلك أمشي ال الكسر ل أتاري إتاي ي صح حي أقكاي ا ي ار ىل
يل :ي ا خأ أيب رر اإلآني ؛ لكراه خ شرو احلر يع اإلخبي "(. )1
لغخ سك هي ال ر تمب ال ي السي اخ أ احلر ا حرك أ ال غيع
ا ث الن ي خ اسبمي ارآن) رزت السراو ه ش و امبه ري ذ ر
أاشمب لألزت :
ِ يْ ا َ شم م م م م م م م م ممي م م ممي ِ لَم م م ْه
عظَ م م لم مممبى الب م م الت ق
اب م م م م م م م مىم م م م م م م ممي ِ ()2
يتم م م م م م م م م مأم م م م م مرم م م م م م م
يل":م م م م م م م م م م
الكسيلم م م م م م م م م م م م م مام م م م م مينم م م م م م م م مى م م م م م م م م م م مهين حب أَ ِى م م م م م
اهيم م م م م م م م م م م م م م م م
أى ِآ م م م م
حب

ألى ل  :ﱡﭐﱁ ﱂِل َر ِّبهِ ﱄ ﱠﭐ[التيتايع ]6:اب م ﭐﱡﭐﱃﱄﱠﭐ غ تيم

لَ ْه يل لَه يل"( )3ذ ر النرا يف ضت ا ا تيل الىر ( )4أ ا
الترب ا جي م ا ي إذا حترك ي ب مي اق شممب ىرا اع لأل ر) يص
ي اه تمب لَه ":لس أخ م ذلك
هذه ال غخ اى أ
مح و
رهني خيذو"( )5ه امب ا ا جين لغخ أأل ي ذ ر ذلك يف ضت ا
ااخل يلص (.)6
ا 1احلجخ ل ىرا السبتخ.179/1
ا 2ا الي أل ااظر ا ى ب 267 39/1ارص ل يف الاح  461/3احمل سب244/1
اخل يلص  371 127/1آ ااخ ارتب .269/5
الكيع خ 420/2لسي
ا 3خرح ال سم ال ا يلك 132/1ااظر خرح الرض
الترباهي  477/15ع ه ل الكسيل ىح ا ال ح يل.
ا.370 223/1 4
ا 5ال ذأل ال كر .167/2
ا.370 128/1 6
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جت مي ا ربت ضر ىو ال لغخ ذا عت ا ا السراج ع اسب مي رزت السراو
ر خ ال ر ا إجرا ال ص جمرى
( )1ا ا ن ى الذ جت ذ
ال ف اعىه أ ي ( )2يف ااإلع يح أ إقكي هي ال ر إذا حترك
ا النرا أ أص ه الشتر()3
ي ب مي ال جي ز امب ق ب أله إال يف الشتر امَ َى
ي اسب يف ااإلع يح لس ب أله النرا ع ه اظر ع س يف يب ق ب أله ي
ألن مب ذلك ذ ر أ ي أ ي كيه الكسيل النرا را َ َك ه ا
الترب ا إقكي هي ال ر مل حينظه ق ب أله لشذ ذه امبى ه( )4ه يف
يب ا تيل الىر ل نرا لغخ ري قبق ذ ره.
ألرى ا ا يلك أ إقكي هي ال ر لغخ ل ىبيل اليت ك ر هبي اآ يىا
امب ا ه اضيراىا هذا ىأ الرض أأل ي ( )5ه ال اب.
***

ا 1ااظر ا ى ب 267 39/1ارص ل يف الاح .461/3
ا 2ااظر خرح مج ال جيج  586/2ضرالر الشتر 124 :ال ذأل
ا 3ااظر ال ذأل ال كر .169/2
ا 4ااظر ال ذأل ال كر .168/2
ا 5ااظر ال سم  24 :خرح ال سم  132/1خرح الرض
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ال كر .168/2

الكيع خ.421/2

السماع الثالث :كسر كاف الضمري يف( ُك ْم) بعد ايء ساكنة أو كسرة

اص السري :
اِك إذا يا ب مي اي
يل ارآن) ":ام ا جيت ا ْك
قي اخ أ ر كس ى ةا لخ اه ْ ذلك ب ح ال ألكيت ألتر ه لغخ
لبكر ا ال يتايهي ا ت م ألى ل ِ " :كر ِ ِكر " أاشمب
االآن) يل يت ه ا كر ا ال :
ميل م الهم ْ م م ج م م م ِ
ا ار ِر ىت ا عَ ْ م م م م َ أ ح ِ ِك
إ ْ ممم َ
اقخ :م م م م م م م م م مميجم م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م م ممخ
المب م م مى م م م م م م م م م م
ممممممم
َىُّت ا"ا. 1
ك ل رخيطبخ
االكي
ح خ ا رر ل رخيطب ن خ يف :ىأأل َ
كس ىو يف :ىأأل ِ
ك ه شبه اال ي ح خ ا رر ذلك ل رخيطب:
ذهب َ ل رخيطبخ :ذهب ِ ِزألمبع ا يف شايمهي جمر مري ل ايتو يف
التمبت حق ا ارلف يف ال شا خ ال ا يف ا رع ع ى ل :أ ي كري
أ ي كر ذهب ري ذهب ر جي ز ذ ال ا تمب ا اق خنيعي
ع ى ل :أ ي ك ْ ذهب (.)2
يا ي ل ذ ال أا ث
م اال ي االكي ال رخ مب احلر ال
يف ال ا مب ث اا ى ا امي مل ألسكا ا اال ي ر ي ب مي أ مبا قي ا ال

ا 1تيل الىر .30/1
ا 2ااظر الك يب 199/4ا ى ب 268/1البمبألع يف
الكيع خ.420/2

التر خ 11/1/2خرح الرض
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االكي رهني ىع تمب السي ا ش ا ر احلر خ الز خ ي نرتو عجت هي
أآ مي اال ي (. )1
اا ي ح خ اإلضريى ضع ضع االكي إ ي ا ذ ر ا ياب
ا ِ أ جمر ِىألا حن  :ىأأل مر هبر جي ز ذ ال ا تمب ا ري
ي يف ا خيطبِ
كسر اا ي إذا ي ب مي سرو أ اي إبتيم أ مب اه
ِم ْ هبِر هبِ ْ جيز ذلك يف ا ي خلنيلمي ري يف
حن ِ :مر
ِمر ()2
ال ا مب ام ا ألكسر ا ي أل ا تمبهي ارص حن :
ي ا ى تخ ألى ل ْ ِ :ا ِم أ بت هي الكسرو مل ألكا ا َّ
سكا
"ا أ
اي امبه هذه لغخ ىتألئخ....عجت هي ةا لخ ا ِ ْاِنت ي ىأ هي
يج ا
بتمي ل س امري يج جت ا احليج ةا لخ ا ا ِ ْاِنت إمني أجر هذا
جمرى اإلتايم"( )3ال غيع يف هذا حن ه ش ذ ر ارآن) يف ا م
شر را اع مبهي ا ا جميهمب قبتي(.)4

ا 1ااظر الك يب.201/4
ا 2ااظر الك يب 194 191/4ا ى ب.269/1
ا 3الك يب 196/4اسبمي النرا إىل ب ذىو ين ال َى ين َغ ِب الا ِ
َّرر يل " :ه لغخ
َ
رع ضخ" ااظر لغيع الىر .23:
ا 4ااظر تيل الىر لألآن) 29/1يب السبتخ 108 :احلجخ ل ىرا السبتخ142-57/1
احمل سب.43/1
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مي()2

لشبه الكي اب ي يف هنري ح خ ل ر رر( )1مر قخ ش
سرع إذا ت تمب سرو امب تض الترب اسب ق ب أله ذلك رانس
ا كر ا ال يل ا " :ا أ ح ِ ِك ِ ِك " يل ق ب أله" :عأ بع الكسرو
الكسرو ث يا ر إضريى ي أآف م ا أ ألَ تمب أ
ألَكسر ه ىتألئخ جمبا يتاي أه هذه ال غخ ألى ل  :يل احلي ئخ:
ِ
جِ
إْ َ
يل اله ْ
ا المبهر ىُّت ا عَ ْ َ
ك هاي حمىت ا"(
ِيتملثألاى ق ب أله ذلك إال تمب الكسر يفأَ ا ح ِرع ِ
.
يي.)3
ارآن)
َ ُّ
ي ذ ره ق ب أله ا سر ي ال ر تمب
يف هذه ا سألخ أضي
الكسرو سرهي أأل ي تمب ال ي السي اخ كيهي النرا تمب ال ي السي اخ ا
الا ِ
" :السحم ْ ِك " يل " :ال ات أ مبا ا الترب ألى ي
َّرر يف
ا ه "(" )4ع ج ا جمر الاى أاه مب كسر االكي يف ا رع يف
ا ذ ر إذا ي ب االكي اي قي اخ أ سرو ه ذلك ألك يف ال شا خ
حن ِ ِ :كري عْ ِكري يف ا رع يف ا ؤاث حن ِ ِ :كا عْ ِكا ري ذ ره
ا اف؟( )5حي يج إىل ألمب اى ال ألكيت ار ر خي ف ا ذلك إال أ

الكيع خ.420/2

ا 1ااظر الك يب 197/4خرح ال سم  134/1خرح الرض
ا 2ااظر ا ى ب 269/1احلجخ ل ىرا السبتخ.70/1
احلي ئخ ا الي أل ه يف تأل ااه 55:ا ى ب270/1
ا 3الك يب197/4
الىر إ را ه ل جيج.52/1
ا 4لغيع الىر  23ااظر ال ذأل ال كر  172/2ت ق النرالمب
ا 5ألتين :ا ا يلك يف ال سم .25 :

تيل

سم الن المب.54/2
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ا ري حع
ا نرت يع ألنر
ال حر يف الاى أ ْ َط عىمب ألمَجرت
ع ي ب االكي قي ا ا ال ي حن  :مل أضرْك عيل "(. )1
صف ارآن) سر االكي ابلىب ح الذ ال ألكيت ألتر ه امب
احلي ئخ أباه آيأ امب أه الاظر رت ت
ا ربت ا ط عي ) ق
هذا ابلشذ ذ أ الر األخ ال ح حخ ل ب اأ ح ِ ك
ك ال جيج
الشذ ذ أاشمب ذلك ق ب أله ال جي ز ذلك امب ا ا جميهمب إال يف لغخ
خ ال مبآ يف الىرا و(.)2
ا ربت الغ ط يف سر االكي أبهني مل شبه اا ي يف اخلني الذ
ا أج ه جيز ذلك يف اا ي ألابغ أ جير احلر جمرى ا ه إذا أخبمه
يف ه( )3ع النيىق هذه الت خ عىيل ":إمني ىت َؤ هذا سااهبِِ
َ
َ
ْ ِم أ اا ي شيهبخ ل ي الكسرو اعى مي إايهي يف اخلني أاه ا
خمرج ي ألشبه ال ي ه ارلف لغ ذلك ممي امري ا ا اعىخ عأ بع ا ي
الكسرو أ ال ي يف ا ِم هبِ ل ر اعىخ اما ري ر ارلف ا ال ي
يف اإل يلخ احلر ا احلر الىرألب اه يف اإلتايم ل س االكي
اا ي ؛ ع مذا َ سا إ بي اا ي
ال ي الكسرو ا ا ايقبخ ي امري
إايمهي َمبح إ بي االكي إايمهي"(.)4
ا 1ال ذأل

ال كر .173/2

ا 2ااظرا ى ب 270/1تيل الىر
ا 3ااظر ا ى ب.270/1
يب ق ب أله.231/4
ا 4ال ت ىخ
44
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يب السبتخ.111:

لغخ سر
الرا ا ىتا و هذه ال غخ إال إاه ميكا االق مبالل هبي
اا ي ى ألخ الى يس ع مي هذا ي عت ه النيىق ث ذ ر أ لغخ سر
اق حكيم الكسرو يف اا ي شرهتي ع مي ذلك
االكي يف اِ ِك تل
أهن سر ا االكي " شب مي ي ماا ي ا ث اج رتي يف ا رس ح خ
ال ر عإذا أجر ا هذا جمرى ا ي لى يم خبم ا ا ي ع ه عإ بي ا ي
شرهتي أ ىل اق جيزو ا ه
الكسرو ل رشيهبيع اليت ع مي ا ر ال
ر ال َ ا أحلق عىيل :أ ي كيه ل رذ ر
أ تمب ا ل أحلق االكي
أ ي ك ه ل رؤاث ري أحلىه اا ي يف :أ ي ميه أ ي م ه؛
الج ري مري ع ري ذ رع لك"(.)1
ممي ألذ ر هاي أ ي اسبه ق ب أله لر تخ ا سر اا ي تمب قي ا ا
اي مب كيه أ زألمب ا ىج ا كر ا ال يف له ":أآذع هذا ْا ِه اي
عىت ْا ِمري ْا ِمر ع َك َسر االق ا رر يف اإلتىاج ال ف يل :يل:
مل أ ِرعْ ِه مل أض ِرِْه ع َك َسر هذا يلْ :ك ع الكي "( )2ض
االكي آح ي يته ق ب أله ارآن) ا كر ا ال ري قبق.

ا 1احلجخ ل ىرا السبتخ.70/1
ا 2الا اتى يف ال غخ.471 :
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السماع الرابع( :ام) ِ
املعرفة
اص السري :

يل ارآن) ":يل:
[ال آر  ]52 51:يل ت م " :إاه

{ﱴ ﱵ۞ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ}

له{ :ﱴ ﱵ} جت له:
{ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} مبال ا {ﱵ}؛ ر ذلك أ امبه
را ام أ ألك امبه هكذا" هذه اأم اليت ك يف تىن اأألمري؟(
مب يل م" :إهني مييا خ" ذلك أ أه ال را أل ألمب اأم يف مج ع الكحم
أ ي ي يتاي ا ]أه ] ال را ع جت اأم كي ارلف الحم ال المب
ال ألشبه أ ألك {ﱷ ﱸ
ألى ل ىأأل ا ْ َرج يم ا ْ َرج ألرألمب  :الرج
لغخ أه ال را مب ز أ زألمب أاه يع أ را يً ع حي ألاشمبه :
ﱹ}
ْ ْمب ك ِ ْشم م م م م مَيت َم َ ُّ َ م م م م م مي
اي َت ْه َا أ َْم ي ي َ ْش مِ َىَ ممي
عسأله عىيل تايه :ي ي ش ى ي عماأم هي هاي زالمبو .هذا ال
ألتر  ....يل تض النىمي " :إ تايه :أاه يل عر  :أَعحَ مْب ِ ر َ أم
را " ....ألرألمب :أل س أان آ ا هذا الذ ه َم "(.)1
أا
المبىاقخ:
لماأم يف التر خ تي مبو( )2ذ ر ارآن) امي ح خ يف ي تىن اأم
يف له تيىل{ :ﱴ ﱵ۞ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [ال آر ]52 51:
هذه ا تيل الشحث ه :
ا 1تيل الىر .32-31/1
اإل راب 273 :أ ييل ا ا
ا 2ااظر ر ا تيل ل جيج  48 :ارزه خ 124 :خرح
الشجر  106/3ىصف ا بيل 93 :ا ىن المبال 204 :غين ال ب ب.71/1
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 -1اأم ا خ ه تايهي يف اقألخ امب ارآن) مبل له " :هذه أم
الشك اق ا الت
اليت ك يف تىن اأألمري؟ " ا تىن امبه بين
ضع
ضع اأان آ
يف اليرع ( )1أ  :أعح ب ر أم ب ر
عأ ر االي خ ىيم النت خ أا ل السبب ا لخ ا سبب()2
اب ر
َّ
اى ارآن) هذا ا تىن ا ت م أ يته يف آر ح ه اىح ا
تض النىمي راته ذلك ق ب أله( )3ا أ حم ق ب أله ا اأم يف
هذه اقألخ ي يف ابب اأم اىيتخ مب ذ ر تىن اأم يف اقألخ تمب أ
هذا عرا الاحيو ا عم حم ق ب أله يف
أ ىت أ ش خ رم ا اىيتخ
ا ا هشيم()4
خ يرآن) ال خمشر أيب ي
اقألخ أب اأم
ام ا عم أب اأم اىيتخ يف اقألخ ي ربت الس ايف ا ا الشجر
المب ي ين(.)5
ا ا آر
 -2اأم ال المبو ذلك يف لغخ أه ال را الذألا أل ألمب اأم يف مج ع الكحم
" أآذ ا يف زايتو اأم َ أآذ زايتو تك قمي ه ا ي يف ش له
تيىل:

{ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ} [ ل

ررا ]159:

{ﳊ ﳋ}

ا 1ااظر اى ح ارلبيب.267 :
ا 2ااظر الكشي  251/4غين ال ب ب.65/1
ا 3ااظر الك يب.173/3
ا 4ااظر ىا ه يف بم ه الكشي  251/4البحر احمل ط 23/8غين ال ب ب.65/1
ا 5ااظر ىا ه يف بم ه ا ى ب 296/3خرح يب ق ب أله ل س ايف 418/3أ ييل ا ا
غين ال ب ب.181/1
الشجر  110/3اى ح ارلبيب 266 :خرح المب ي ين
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[ا ؤ ا  )1("]40:ذ ر اخل هذه ال غخ يفاالت عىيل ":ألك اأم
ب مبأ الكحم يف اخلرب ه لغخ مييا خ ألى ل يل م  :ه ا آ يى الايس
أم أليت اليتيم أم أل رب ا يم ه ألمخرب"(َِ )2يع هذه ال غخ ام يف
ختر أ زألمب ل س يف االا اتى ه له:
مب ك ِ شم م يت م ُّ م ميا3
اي َت ْه َا أ َْم ي ي َ ْش مِ َىَ ممي
ْ ْ
ْ َ ََ َ
لت ارآن) ه أ ل ا اى ذلك اه ي ع الاحيو يف اى ذلك
ي يزل ا ربت الس ايف ا ه ( )4هذا ه تىن اأم يف اقألخ امب م مل
ألسرم ارآن) لت ه ألرألمب أاب زألمب اسب ذلك له( )5يل ايتو اأم
ا ا طيهر اخلِ َمبب ا ا آر (.)6
أأل ي ا ا جين ا هر ا ر
هذه ال غخ امب ارآن) ا تر عخ ال ألك هذا ا تىن يف اقألخ ال
ألترعه ا نسر ال الاح أل ري ألى ل ا ربت( )7ذ ر الس ايف أ هذا ا تىن
ا 1تىو الغ اص.216 :
ا 2الت .435/8
ا 3ا الرج ااظر خم يى ذ رو أيب

النيىق  133 :ا ى ب 297/3خرح يب ق ب أله

ل س ايف 418/3ال حيح اأ  1867/5ارزه خ.132 :
النيىق  133 :ا ربت يف ا ى ب 296/3الس ايف
ا 4ااظر اى ا يزل يف خم يى ذ رو أيب
يف خرح يب ق ب أله .418/3
ا 5ااظر ا ى ب 296/3تيل الىر ل احيس 369/6خرح يب ق ب أله ل سرايف418/3
ارزه خ 132 :أ ييل ا ا الشجر .109/3
ا 6ااظر ىا ه يف بم ه ا ا ف 118/3ال حيحاأ  1867/5ارزه خ 132:اى ح
ارلبيب 266 :آ ااخ ارتب.63/11
ا 7ااظر ا ى ب.297/3
48

مساعات األخفش النَّـثـ ِرية الـمب ِ
اش َرة يف معاين القرآن "عرض ودراسة"
َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

لماأم مل ألى ه ا أيب زألمب ا الاح أل
ا ىرل

ال ألت أ مبا ات ته ه إال ىجح ا

ي إذا رأ اق ف الىيىئ

اأم ل ا

مبأ{ :ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ

ﱽ ﱾ} [ال آر .]52:

أ ي ي أاشمبه أ زألمب ع ى الس ايف أاه جي ز أ ألك ا حم ىمبَّم
ت ه إ ي يف أ له ر امبا ؛ ر ر الامبا مب ألىع ش ا ع ركا
أ ألك يل :أ ي ش يت يف خبييب ى ي مب جي ز أ ك ا ي زالمبو
حم ىمبم( )1اى البغمبات ا ا ا ر أ ا أيب زألمب
اأم
حمذ ىمبم أاه يل:
ألذهب إىل أ اأم ي ي يف الب تي
هذا ى له ":ع ه
أ ي ش ى ي أم ي ي ذلك؟ ق البغمبات
ا يس.
اظر أت " ( )2مل ألب اه ه يف ذ ي
ذهب ا ا ن ى إىل أ زايتو اأم يف الب الشتر ضر ىو أ ي اأم
يف له تيىل{ :ﱴ ﱵ۞ ﱷ ﱸ ﱹ } [ال آر  ]52 51:عيل ح ح امبه أهني
ا زالمبو؛ "ر زايتهتي خ عح ألابغ أ حتر اقألخ مي إذ مب ميكا
ي ه أ سا ا ذلك أال رى أاه ميكا أ ك اىيتخ
مح مي
ي ذهب إل ه ارآن)"(. )3
خ
ي ذهب إل ه اس أ

ا 1ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف.418/3
ا 2ااظر آ ااخ ارتب.64/11
ا 3ضرالر الشتر.75 73 :
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ال ك اأم زالمبو امب البغمبات إذا ت ب مبأ الكحم يف اخلرب يف
اأال اأ َ ي ال ألبتمب أ ك
ال غخ ال ريا خ أهني ر اع يح ل اب ه ةا لخ َ
ِ
قكا (. )1
اأم خمننخ ا اأ ي
 -3اام ا ترعخ يتمي ارآن) ا أه ال را الذألا جيت اام كي
ارلف الحم ال المب ألى ل ىأأل ا ْ َرج يم ا ْ َرج ألرألمب  :الرج
ألبمب أ ارآن) أ ل ا اى ذلك ام بته ال خمشر يف ذلك
أ ال( )2جت مي ارابيى لغخ لبتض أه ال را( )3اسبمي ارصرت
حلِر ( )4ا ت ب أهني لغخ لألزت شم ىو( )5ل اسبمي ال خمشر ِ
آبآرو
لي ( )6مي بيل رجع أص ي ل را.
ذه ال غخ خ اهمب ا الاشر الشتر عرا الاشر له ﷺ":ل س ا ا ْ ِرب
ا ْ ِ يم يف ا ْ َس َنر" ري جي يف تض ب ال غ أل الاحيو( )7أاه ر األخ
ا 1ااظر آ ااخ ارتب.64/11
ا 2ااظر ا ن .326 :
ا 3ااظر خرح الى يلمب السبع الي ال.519 :
ا 4ااظر اسبخ ارصرت ذ ال غخ يف ارألب احلمبألث ريب ب مب  216/5اسب حلر يف ال حيح
الكيع خ 241/3ا ىن المبال207 :
اق  1951/5تىو الغ اص 216 :خرح الرض
غين ال ب ب .70/1
ا 5ااظر جميلس ت ب.58/1
ا 6ااظر ا ن  366:احمليجيو اب سيل الاح ألخ ل خمشر  115 :جي ع هذه الاسبخ أأل ي يف
ا ىن المبال 207 140 :غين ال ب ب.70/1
الكيع خ 241/3ا تض ط
خرح الرض
ا 7ااظر هتذألب ال غخاأم  625/15قر صاي خ اإل راب 423/1تىو الغ اص216:
ا ن .366:
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الارر ا لب مل ألرِ ا ه ىت يل ال خمشر  ":ط ب ل ارر ل ين كي
الارر"()1
ِ
عيص َىت ه يلخ" أ  :ا البكر
ش ه له ﷺَ ":ا َز ََن ْ ِك ِر ْ
أ مبل الم ال ترألف ري يف أ مب خترجي احلمبألث(.)2
ه ك الايب ﷺ هبذه ال غخ ا هي ا مبا أ ال؟ أجيب اخليييب أب
ذلك إمني جي ا تض الاى خ؛ ر الايب ﷺ ي ال أل ك إال ابل غخ
التيل خ( )3ل س ذلك امب ا ا ار ؛ راه ﷺ مب ك كش ا لغيع
الترب( )4ل سخي ج اب سا ا هذا ألى ل ":جي ز أ ألك الايب
ﷺ ك ذلك ا يا هذه لغ ه أ ك هذه لغخ الرا اليت ال ألايق
غ هي ال أ الايب ﷺ أ مبل الحم ريً"(.)5
أ ي ى األخ الارر ا لب حلمبألث" :ل س ا ا ْ ِرب ا ْ ِ يم يف ا ْ َس َنر" أاه
مل ألر ا ه ع س ذلك إمني ىا أله تب ا يص ارختر ري يف ا تج
ي
ق
الكب ل يربال سامب اإل يم أمحمب( )6ري ذ ر الس ط
اخ مر امب تض ال غ ألا الاحيو ا ى األخ الارر ا لب ى له" :م
ا1
ا2
ا3
ا4

احمليجيو اب سيل الاح ألخ ل خمشر .115 :
ااظر الاميألخ يف ارألب احلمبألث 42/3ل حمبألث خترألج آر إب مبال ا
ا كر .
ااظر ارألب احلمبألث ل خيييب.254/2
الاميألخ يف ارألب احلمبألث.303/3

ا 5ا ن يف خرح ا ن اابب احلر .383 :
ا 6ا تج الكب ل يربال 172/19مبألث ى ا387
ى ا. 23679

اا

ري

ا ألا

سامب اإل يم أمحمب 84/39مبألث
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ي ال أص له أ ي أ ال عأل الارر ا لب خم ف يف إقح ه
اىت ا
صحب ه أ ي اثا ي عإ هذا احلمبألث ال ألتر ا ى األخ الارر احلمبألث الذ
ى اه الارر امب ا أ ب صحب ه ا هذا احلمبألث)1("....
ا الش اهمب الاشرألخ ل غخ اام ا ِ
ترعخ ي ى ا أيب هرألرو  امب ي تآ
شري ا ني  ه حم ى عىيل له":طيب ا ْ َ رب"( " )2يل َِمشر:
يت مح ألخ ع حخ قأل مي ا مبهي عىيل  :الاخ ٌّ لكا شاي ام
رح ام عِ ِ
ي :ي
رقك ام ِاب ام َمحَيط ط ب أ  :ط ب"
ِ
الن ِ
امب "( )3يع ا ا تىألمب ىجح ا أه
رقك عىيل  :ه ش ام
ابلت ْ أ  :ابلت ي"( )4ا
ال را ألى ل " :ام خ خ ام بيى ضرب ىأقه َ
أ ش خ ذلك ي ذ ره ال خمشر أاه ي له احم ةكخ لمب ع ح َقَر ا لمب
ا اشأ ألى ل ل ك ب الييلع ابلتش َ :ت) ا بىر(. )5
هذه ال غخ له:
الشيهمب الشتر ا شم ى
ىالمِ اب سمم ِ ا سِرمه()6
ْ َْ ْ َ َ
ألَم ْر م َ َ
ا1
ا2
ا3
ا4

غين ال ب ب 580 579 :اىقيلخ يجس .
الن ح الىرألب
ااظر ارألب احلمبألث ريب ب مب  216/5ارزه خ 133 :خرح
.274
هتذألب ال غخ اعرقك .424/10
مجمرو ال غخ327/1

اإل راب ل رجيخت :

ا 5ااظر احمليجيو اب سيل الاح ألخ.116 :
ا 6ا ا اسرح ااظر ارألب احلمبألث ريب ب مب 217/5هتذألب ال غخاأم  625/15ارزه خ133 :
احمليجيو اب سيل الاح ألخ.116 :
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الس ره ل ذ ر
اابلسم َّ
الب امب ارابيى ر األخ ال خيهمب ع مي ه َّ :
ابلسم
ى األخ أآرى ع مي خيهمب
هذه ال غخ يف رخ ا مبو ه ى األخ:ا َّ
ل س يف
ا ْ سِره ذا ى اه ا هر ري ألى ل البغمبات يف يتو اق
اابلسم شمبألمب الس
اال حيح ا يب
ذ ر صمبى ارعيض أ الر األخ َّ
اا ْ َسِره اب السي اخ تمب ال ا اح ه يل ا ا ألت ) ق البغمبات
إال إ ر ا ر و تمب ال ا حترألكمي حلا(.)1
ذلك أباه ا
ه له:
هذه ال غخ ذ ره السخي
هايك خيهمب ختر آر
ا م م م م مر م م م م مي ِخ ا س م م م م م ِ
ف
آ م م م م م م م م م مل أَآ م م ما م م ممه مل َخي م م م ِين
َ َ
َ
:اال م م م م م م م م مر م م م م م م ميم م م م مخمحما
الس2ف
جي الب
امب ارزهر ر األخ ال خيهمبا ع َسم م مميم م م م م م م م م م مهم م م م م م م م م م م م م
السحم ذ ر ا ا اظ ى أ ا ا ر ص ب إاشيته ر األخ:اال ر ي خ
ذا الر األخ امب ال يايل(.)3
ا س ن قح
إ مبال الم ال تر ًري يف هذه ال غخ ال را خ ألسر ابليريريا خ( )4الت خ
ا تر هبي أاه ا
ع ه " ي يا الحم مبا يف أى تخ شر رعي ع

ا 1ااظر خرح الى يلمب السبع الي ال 519 :ال حيحاق  1951/5ال خر  166/4خرح
ا ن ال ا ألت ) 38/9خرح خيع خ ا ا احليجب ل رض ع خرح خ اهمبه ل بغمبات .453/4
ا 2ا ال اعر ااظر ا ن يف خرح ا ن اابب احلر .383 :
ا 3ااظر هتذألب ال غخاصر  129/12لسي الترباصر  12348ب
ال كر خ الذأل ال خ اصر .73/6
ا 4ااظر الكي  765/2تىو الغ اص 216 :عىه ال غخ قر التر خ.175/1
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ا ي ف الت الذ عيؤه مه و جت أه ال را ا تاانه مب ي ري؛ ر
ا ال مبا إال يف "(. )1
أل ح ا هذه الش اهمب أ األ الشرس خ األ الىررألخ بمبال
تأل ا ارتب أب "مح
الس ا ًري إال ع ري كيه ال جيج يف اخ ه
ألى ب الحم ري إذا يا ظْمرو يحلمبألث ا ر إال أ ِ
احملمب أ مبل ا يف
َ
ً
اال م االسنر إمني اإل مبال يف ِ
االرب عىط ىةي ع يف أختيىه ب
الحم ا مبارخ ى له :ا ْ َسِره"(.)2
إ هذه ال غخ خم خ ابريي اليت ال مبا الم
يل ا ا هشيم" :
ال ترألف يف أ ي حن  :احم يب خبح ىج انس لبيس ك لاي
تض ط بخ ال را أاه يع يف حته ا ألى ل :آذ الر ح اى ب ا ْ َنرس
لت ذلك لغخ ت م ال ر تم أال رى إىل الب السي ق أهني يف احلمبألث
الا ؟"(. )3
تآ
هذا اإل مبال أباه خيذ ال ألس غ الى يس ه اعىه
ك ا ا جين
ا ا ألت ) ا يلى ( )4ع ه اظر ري ألى ل البغمبات ؛ "راه لغخ م أب يهن
لغخ م ابل تف ال ابلشذ ذ ات ال حي ز الى يس
 ....ال جي ز احلك

ا 1خرح ال سم ال ا يلك.257/1
ا 2ال رألح ة ر ال ض ح.485/1
ا 3غين ال ب ب.71/1
ا 4ااظر ىا ه يف بم ه قر صاي خ اإل راب 423/1خرح ا ن
ا بيل.96 :
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ال ا ألت ) 37/9ىصف

إب مبال الم ري لكا أل بَع إ يع"( )1اى ارل ق ا ت م أاه
مب اا ْ َسِره يف الب ضر ىو خترألخ ر ع مي إ مبال رخ اا ْ َسِره ا رخ
الى س ألرى ا ه أ ذلك ا أاحط الترب يف الشتر اليت ال ألمَي ت
ش مي(.)2
ه ارلف يف اام ا ِ
ترعخ ألف ص أ يع؟ ع ى ارزهر أهني ص
ال ىيع ري ىيع ألف اأم ا ا ِ
ترعخ
ك ب ال ظمر إذا ص
ال جه امبه أال شب ألف اام ا ِ
ترعخ يف الك ي خ رهني جت مبل ارلف
الحم ل َّترألف( )3يف هذا اظر اه ا ا اظ ى(. )4
امب ا يلى ىيع مه هتي يف اال مبا سىط يف المبَّىج ش ألف الم
ترعخ مه هتي مه و ص امب ق ب أله إل ه
ال ترألف( )5ذ ر اإلى أ اام ا َّ
هذا ك بيألاخ لماأم ارص خ؛
ار شرألا ل ىيع امب اخل
لك مه و هذه أص خ ال جي ز قى طمي حبيل(. )6
ا ر و يف الم ال ترألف ن خ يف ال ترألف كس ىو أهن سر هي
اأم التيطنخ ع ح ل خن ف(.)7
ل نر ا امي
ا1
ا2
ا3
ا4

خرح خيع خ ا ا احليجب ل رض ع خرح خ اهمبه ل بغمبات .451/4
ااظر ال رالر لألل ق .106 30 :
ااظر هتذألب ال غخ.625/15
ااظر لسي الترب.36/12

ا 5ااظر ىصف ا بيل.96 :
ا 6ااظر ج اهر ارتب.185 :
ا 7ااظر ال خر .301 300/4
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السماع اخلامس :كسر ايء املضارع يف (افتعل) ال ُـمدغَم
اص السري :
ﱲ ﱠﭐ[البىرو ..... ]20:ام َ ا
ﱳ
يل ارآن) ":أ ي :ﱡﭐ ﱯ ﱰ ﱱ
يل :ﱡيِ ِخ ِطفﱠ سر ااخلي الج ري السي ا ل سر اال ي أَْمبَ َع
الكسرَو الكسرَو ه ب مي ري أَْمبَم َتمي يف حم الترب ش ا أل بِت الكسرَو
يف هذا البيب الكسروَ ألى ل  ِِ :ا عِِح ا ألرألمب  :اعَِح ا يل:
َممباع َمع المشمَ ِ
مب مل ِ ِمىمِم
يتايه ا الترب كس ىا ه عمذا ش ﱡيِ ِخ ِطفﭐﱠ إذ سرع ايؤهي ه
تمبهي أ بع ِ
اقآر ار َل"(.)1
المبىاقخ:

ذ ر ارآن) يف ﱡﱱﭐﱠﭐ ق
غ

شرا امب أيب

ي

()2

را اع جي ع امب الاحيس قبتي
سألخ يي ارآن) امب ذ ره لىرا و

ﱡ ِي ِخ ِطف ﭐﱠ ه را و ا ْحلَ َسا َ ْارَ ْ َر) كسر ال ي
شمبألمبهي( )3هذه ا سألخ ا سيل إتايم ا ىيى يف ص غخ ااع ت اليت
جي ز يف عيله لغيع حث امي ي جي يف سألخ السري هذه ه أ ال غيع
اخلي

اليي

ا 1ااظر تيل الىر .56-54/1
ا 2ااظر إ راب الىر ل احيس 195/1البحر احمل ط.146/1
ا 3ااظر تيل الىر إ را ه ل جيج95/1ااحلسا خم ر يف خ اذ الىر ال ا آيل أله:
11اار ر) خ اذ الىر ل كر يل53 :ااحلسا الكشي  86/1ااحلسا زات
ا س 41/1ااحلسا البحر احمل ط146/1ااحلسا ار ر) .
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أص ُّ ِِخي ِي َّ
ف :خي يف أتار ال ي يف اليي قكا ال ي لإلتايم ع م
حترألك ي ب مي عكسرع اخلي الل ىي السي ا ل سرع ال ي بتي لكسرو
هذا يل ا يف يض هِ :آ ِيف أص مي :اآ يف عأقكا ال ي
اخلي
لإلتايم عياكسرع اخلي لسك هني قك ال ي عحذ مه و ال ص ل حرك
اخلي تمبهي أتار ال ي يف اليي ا بع اليي سرو اخلي اظر ارآن)
لذلك ةسألخ إتايم ا ش يف ص غخ ااع ت الذ ا بت ع ه النت عي ه
ي ىمبم()1
 ِِ :ا عِِح ا أ  :اع ح ا ا ا
ابلكسر يف
هذه ال غخ ى ل أيب الاج :
اق شممب
مب مل ِِىِم م ا2
َم ممباع َع ال ِشم م م م م م م م م ِ
ش را و ﱡيِ ِخ ِطفﭐﱠ را و ﱡيِ ِخ ِصمونﭐﱠ كسر ال ي اخلي ال يت
شمبألمبهي( )3ال ج ه ا مب ع مري سر اخلي الل ىي السي ا يف هذه
ا ات تم س ب أله
ا سألخ -ري ذ ر ارآن) -ه ىأ الب رأل

ا 1ااظر احمل سب 137/2 59/1ا ا ف 225/2ا ى مب يف خرح ال كر خ 1618/2خرح
ا ن  292/10ا ىرب  151/2خرح خيع خ ا ا احليجب ل رض  284/3ا ىيصمب
سم الن المب .256/4
الشيع خ 463/9ا سي مب
ا 2ا الرج ااظر ا ا ف 225/2احمل سب 138/2 59/1ت يلق ال رألف 166 :ا ر ع
الكب يف ال رألف  408 :جي يف تأل ا أيب الاج  354 :اليرالف ارت خ 66 :ر األخ
ا َم َىَّ ال خيهمب ع مي.
ا 3ى أل ا أيب كر ااظر الكي
ال رألف.166 :

يف الىرا اع 1271/2خ اذ الىر ل كر يل 400 :ت يلق
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ال جيج ا ا السراج الس ايف النيىق ا ا جين ا رجيل ا ا
ن ى( )1ا ه اسب الاحيس ذلك ل كسيل أأل ي(.)2
ذهب النرا إىل أ خ سر ال ي اخلي امبه ط ب سرو ارلف اليت يف
ااِ ْآَيف االآ يي ؛ رهني يا يف ا مبا احلر كس ىو اسب
الاحيس هذه الت خ ل كسيل أأل ي( )3ز النرا أ ي يله تض الاح أل
ا أ سك اخلي الل ىي السي ا يف هذه ا سألخ ل س ش ؛" ر ذلك
ل ي ري يل ا لىيل الترب يف َميمبَ :ميِمب؛ ر ا يا قي اخ قكا
النرا يف هذا ا
ار ىل ا المبال لىيل ا يف ألَم َتض :ألَتِض"( )4الرت
جم :
اخي يف الذ
ال جه ار ل :هايك عرق يف ك اإلتايم يف األى
جي ز ع ه اإلظميى اإلتايم اإلآني ت األرت ا َألتض ال اجب ع ه اإلتايم
ع ري رع ا يف ار ل ابر جه الشح خ أجيز ا ال ر حبذ حبر خ أ ل ا ش
أ ا ىيى ا اع ذلك يف الشيل الذ ال ألك ع ه أخبيهه إال إلىي احلر خ
ي ب مي ا السي ا مب ما ذلك ق ب أله ى له ":مب أتا تض
ا 1ااظر الك يب 443/4تيل الىر إ را ه ل جيج 95/1ارص ل يف الاح  409/3خرح
يب ق ب أله 169/5احمل سب
يب ق ب أله ل س ايف  400/5ال كر خ 615 :ال ت ىخ
 59/1ا ا ف 225 223/2ا ى مب يف خرح ال كر خ  1617/2ا ر ع الكب يف
ال رألف.452 407 :
ا 2ااظر إ راب الىر .196/1
ا 3ااظر تيل الىر ل نرا  18/1إ راب الىر ل احيس.196/1
ا 4تيل الىر ل نرا .18/1
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ذلك
الترب عأقكا لمرمي ي احلرعي يف رخ ا مبو مل ألك ان ان
لك :أل ِىِ
مب ِِ ا سر ا الىي رهنري ال ى ي عشبِم ى  :ىت اي
َ
السي ا جيز يف ي
عىت مب يل آر َ :مَّ ا ألى ا ر خ ا حرك
ض عَمَّر أل ه خ ا مب راه جي ز يف
ا ا ال جمي مل ألكا ةا لخ َ َّ
الكحم ع ه اإلظميى اإلآني اإلتايم عكري جيز ع ه هذا يف الكحم ر
تآ ه خ ئي ألترضي يف ال ىي السي ا "(.)1
ال جه الشيل :ي ات يه النرا أب الى ل كسر اخلي الل ىي السي ا يف
ِ
اخييَّف أل م اه الكسر أأل ي يف اميِمب ألتِض آ ط ا الزم ألؤت إىل
اإللبيس ال غ مب أ ضح ال جيج ذلك ى له ":هذا آ ط ا الزم
راه ل سرهي هماي اللَمبس ي أص ه األنت األنت ةي أص ه األم ْنتِ
َ
َ
َ
َ
األنَتِ
رو
اخييف ل س أص ه ا هذا ال ألك رو
األنَم َت عك ِسَر الل ىي السي ا يف ضع ا ْبِس ا اع يف ا ْبِس ا
الكسر الل ىي السي ا أل م ر خ احلر الذ أتاره ل مبل احلر خ ه"(.)2
أجيز ا ا جين يف ت ه سر ر ا يى خ يف :ا ِِىِ أ ك ا بي ي
لكسر ال ي تمبهي أ رج يض ه :اع ت ري ى ل :ا ِْىِيع حن ه ألرى

ا 1الك يب443/4

ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف 407/5خرح خيع خ ا ا احليجب

ل رض .284/3
ا 2تيل الىر إ را ه 96/1ااظر إ راب الىر ل احيس /1خرح
ل س ايف 407/5خرح خيع خ ا ا احليجب ل رض .284/3
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

يب ق ب أله

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

59

ا ا ا ؤتب يف ﱡيِ ِخ ِصمونﭐﱠ أ اخلي سرع لكسرو ال يت

سرع ال ي

لكسرو اخلي عكسرهي بع ال بع اعىه التكرب أجيزه الشرألف ا رجيل(.)1
ر خ اتله
حترألك عي ااع ت ابلكسر الل ىي السي ا امب ذ
لإلتايم أ ىل ا اى ر خ ال ي ل ني ؛ ر يف الشيل ال بيس يض ااالع تيل
ةميض اال نت تمب ذ ا ر و(.)2

***

ا 1ااظر ت يلق ال رألف 166 :إ راب الىرا اع الش اذ 130/1ال ب ي يف إ راب الىر 37/1
الكشي  169/1ااظر مبىألج ارتال إىل را و خرح الستمب

يخ خ الشرألف ا رجيل
رألف ال جنيل.60 :
ا 2ااظر ا ى مب يف خرح ال كر خ 1617/2مبىألج ارتال.60 :
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السماع السادس( :آل) يف أمساء األرضني

اص السري :
يل ارآن) " :أ ي ا ل عإهني َحتسا إذا أض ن إىل اق آيص حن :
ألاخ َل ا مب ِ
ل زألمب أه كخَ َل كخَ أه ا مب ِ
:
ألاخ ل
أ
َ
َل ِ
ِ
هللا ه -ز ر ا-
أ
ل الرج ِ ل ا رأو مل ألَمحسا لكا :أ َ
ِ
يتاَي َ ا ألى ل ذلك
ارىض َ مب ْ
أه كخ ل س ا ل ابلكش يف أيي َ
ميع أَألمم ِ
إمني ه مه و أ مبل كي الممي ش  :ه ِ
يع"(. )1
َْ
َْ
المبىاقخ:
ذ ر ارآن) هذه ا سألخ يف ابب ا اه ى له :ابب اأه ل امب له
تيىل :ﱡﭐﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱠ ِ[البىرو ]49 :ااقل مجع يف
ا تىن عَرت يف ال نظ عم اق مجع ال ا مب له ا لنظه( )2أص ه" اق لك
ىجع ع ه إل ه ع يىو ألك ابلا َسب اتىو ألك
ىجع إىل تَرمب ه ع ري َ
ا َ
تي مبو ه (:)4
ابلسبَب"( )3ه شرتك لنظ جي يف الىر الكرمي
َّ
له تيىل :ﱡﭐ ﱯﱰ ﱱﱲ ﱳ ﱴ ﱠِ
الرج آيصخ يف ش
 -1أه
[الىرر.]34 :

ا 1تيل الىر .98/1
ا 2ااظر الك يع 171 :خرح نيألخ ا حنظ ل نيق .53:
ا 3ا هخ ار الا اظر يف ال ج ه الاظيلر.121 :
ال ج ه الاظيلر122 :
ا 4ااظر ا هخ ار الا اظر يف
الك يع.171:

يلر ذ
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 -2أه تألا الرج أ بي ه يف ش
[البىرو.]49:

 -3الىرا خ الذىألخ الك خ يف ش

له تيىل:
له تيىل:

ﱡﭐﱁ ﱂ ﱃﱄ ﱅﱠِ
ﱡﱣ ﭐﱤﱥ ﱦ ﱧ

ﱨﱠِ[الاسي .]54:

 -4الاَّنس يف ش له تيىل:
[البىرو ]248 :أ  :ممي رك ق هيى  رب ت م ا تىن ا ل
هاي أبهني ص خ يف الكحم.
غ ه ع ري أل ي إل ه عأ ي أص
اآ ف ري التر خ يف أص ا ل
ا ل عن ه ح خ أ ال:
ل نرق التيم
الى ل ار ل :أص ا ل أه ه أآص ا اأه
اخليص أ مبل ا ي مه و ري أ مبل يف ه يك إايك ه ميع أألميع
َهاَرع الش ب أَاَر ه ع يى :أَأْل ع ري ال ا ر ات أ مبل الشيا خ ألني
ري يف َتم َآر
لسك هني اان يح ي ب مي راه خ الج ري مه
يف النت َ ا َزَى عألف ا ل مبل ا مبل ا أص عجرع يف ذلك
هذا ل ارآن) ري اص يف
اأ َه
جمرى اات الىس أل غر
ح ه السي ق بته ا ا جين ك الشريا ين المبال ا رجيل
البي ق ا ا ألت ) ا ا ن ى ا ا يلك ا يلى ه ىأ
ا رم ى(.)1

ﱡﭐ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﱠ ِ

ا 1ااظر ىا ه يف بم ه قر صاي خ اإل راب 100/1شك إ راب الىر 701/2 93/1
خرح ال رألف لشريا ين 338:ال س يف الىرا اع السبع ل مبال 21 :ا ى مب يف خرح
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الى ل الشيل :أص ا ل أه أ مبل ا ي مه و بيخرو ري يف ا يه
أص ه
أ مبل ع ه ا ي مه و ع يىع ا ي عإذا صغر ىتع ا ي أآرج
ال غ ألرت الش
ع ه :اأ َه
عى  :ا َأله ذلك إذا صغرا ل
هذا ألك اقل اره ةتىن عما ل الرج أ بي ه أخ ي ه
إىل أص ه
أه ه ل شر اق تريل ذلك يف أ يى ه رهن أ شر ا أل بته ع ع ااقل
كي اره يل هبذا اليرب الاحيس ا ا آيل أله الرااب ارصنميل
ال خمشر ا ال ى اش ا احلر (.)1
يل ":ه
إ مبال ا ي مه و يف ا ل جت ه ا ا هشيم ىأ ق ب أله
ا إ مبال اخلن ف ى ح ري يف ااقل امب ق ب أله لكا ذلك قم ؛ راه
جت ق خ إىل ارلف اليت ه أآف احلر "( )2بته الي ب النيق
ك ه أباه خيذ ال اظ له يف ح م ( )3احلق أ ق ب أله مل ألذ ر يف
ابب البمبل أ ا ي ى ب مه و ري ألى ل ا ا البيذش إمني ذ ر ق ب أله أ
ا ر و بمبل ا ا ي يف هر أى  ....أ ا ي ك مبال ا ال ي اليت
حه أ ا ي بمبل ا ال ي يف هذه عجي
ألؤاث هبي االق يف ال ف ي ْ
ال كر خ 1306/2اال يب يف خرح أتب الك يب 31 :خرح ا  278 :ا ر ع الكب
يف ال رألف 230 :خرح ال سم ال ا يلك 243/3ىصف ا بيل.84 :
ا 1ااظر ىا ه يف بم جي ع الب ي ا أت أل أ الىر  641/1إ راب الىر ل احيس52/1
ارلنيع ال ا آيل أله 70 :ا نرتاع يف ارألب الىر  98 :الكشي  137/1خرح أتب
الكي ب ل ج ال ى  5 :مشس الت م ت ا حم الترب ا الك م.376/1
ا 2غين ال ب ب.78/1
ا 3ااظر خرح نيألخ ا حنظ.53 :
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ا له أ ا ي بمبل ا ا هي ال ألبمبل ا هي امي إمني ك ا ق ب أله
أ ا ي بمبل مه و يف أ اه أ ا جت ه خيذا خم ي ابلشتر(.)1
هذا الى ل يف أص ا ل ىته ا ا جين -مب أخبع الى ل ع ه -ا رجيل
ا ا ألت ) ا ا ن ى ةي أييت(:)2
 -1مل ألشب إ مبال ارلف ا ا ي يف ا هذا ا ضع ع ىيس ه
ا مبو امري بمبل ا ارآرى يف حن :
ا ي ا ر و ىيى خ يف ا خرج
ا ل أب ارلف ع ه مبل ا
ي خي ه يك إايك؛ ع ذلك ك
ا ر و ا ر و مبل ا ا ي عأص ه أه ل اأَأْل ل ا ل .
 -2ل يا ارلف اى بخ ا ا ي أ ل أ ا ي ت أ ك اى بخ ا
ضع ألس تر ع ه أه
ا ر و ا اى بخ ا ا ي يز أ ألس تر ا ل يف
ري يل ا :قيتو إقيتو عيتو إعيتو ي إ ي عك ا مبو ا هذه
ا هي ممي جير يف البمبل جمراهي س تر كي صي ب مي أل ت هني تمب البمبل
يف مج ع ا تمي ب البمبل ل يا ألف ا ل مبال ا هي أه لى :
ري
اا ر إىل لك ري ألىيل :اا ر إىل أه ك لى  :لك ال
أ
ألىيل :أه ك ال ع ري مل ألى ذلك مل جير ا ل جمرى أه تل
ارلف ع ه ل س مبال ا ارص إمني ه مبل ا مبل ا ارص .

ا 1ااظر اإل اي يف الىرا اع السبع.226/1
ا 2ااظر قر صاي خ اإل راب 101/1ا ى مب يف خرح ال كر خ 1306/2خرح ا
ا ر ع الكب يف ال رألف.230 :
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279 :

 -3الترب جتت ال نظ الذ ع ه مبل ا مبل خم ي ش ت اه ذلك
ضرب ا غ ا تىن ل غ ال نظ ش اات الىس ي يا مبال ا ال ا
اق هللا تيىل مل مبآ
ابلمبآ ل
ا بمبلخ ا ااب الىس اآ
الاسبخ
ا ه ا اريي الظيهرو ا ررو عكذلك ا ل اآ ص ابلمباللخ
يف تض ا اضع ت تض لمرمي مل أل ف إال إىل الشرألف آل هللا ل حمرمب
أ ارلف يف
ﷺ خبح أه الذ أل ي ل شرألف ا ه عمبل ذلك
ا ل مبل ا ا ر و ا بمبلخ ا ا ي إمني ي ي ع ه مبل ا مبل خم صي
ش راه عر عر النر ال أل ر ع مي ر ارص عك ف عر
النرِ ؟.
الى ل الشيلث :أص ا ل أََل حتر ال ا اان ح ي ب مي عى ب ألني
ه أآ ذ ا ارَْ ل ه الرج عآل الرج خ ت ه الذألا ألؤ ل إل ه ألؤ ل
تض ي ي
إل م ا هذا ي السراب ا ال ؛ لرتتته يف ىج ت ه
ي الشخص اقل؛ راه ع الرج ألرتتت ته ال ألنيى ه ي احليلخ
الشمبألمبو اقل؛ رهني اى ب ع ت ت اتىو إىل إاسي ذهب اتىو عت هذا
هذا الى ل اأ َ أل ؛ ر
غ ال
ألك اقل اره أص تا
أ َ ألمبم اى
ألنه صح حخ ى ب ا ا يف ال غ ري يف غ تم
هذا ال غ ا أل اس الكسيل ذ ر اليرب أاه ك يي ي ا الترب
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اأ َ أل
لنظه تْمَمب

أ ي ( )1هذا ال غ
اآ يىه ا ا البيذش السم
ري ألى ل ا ا ألت ) جمه أاه جت ه مبال الز ي ع غره
يف مب أ َ ألمبم يف تم عي رب ا ع ه ال نظ ايق ارص (. )2
أ ي ي أل ي إل ه ا ل عأ سا ي ألك اق تريله ع اريي ا شم ىو
الشرألنخ آل هللا ل حمرمب ﷺ ذا ع أ يل اخلير الشأ ي ك أخبيهم
ل احلَ َّجيم ل اخل يط ا
عح ألىيل :ل ا ِإل ْق َكي
آل عر
س حسا اق تريله ع اجملم ل الاكراع أيي الب مبا ال ي ي أخبه
ذلك عح ألىيل :ل الرج ل ا رأو ل الب رو ل الك عخ( )3ك
الكسيل ارآن) يي ه يف تض الب مبا آل كخ ل ا مبألاخ ل س ذلك
ِ
النيخ ( )4اع الكسيل إضيع ه ل ر رر عح ألىيل:
يف ح م اب سَتر
حمرمب
له بته يف ذلك الاحيس الُّ مب ع جي ا أ ألىيل :ص هللا

ا 1ااظر جي ع الب ي

ا أت أل أ الىر  641/1هتذألب ال غخاأل  315/15ال نس البس ط

ل ا مب  489/2اإل اي يف الىرا اع السبع  226/1الر

اراف 152/1ال ذأل

ال كر .75/12
ا 2ااظر خرح ا  278 :خرح ال سم .243/3
ا 3جي ع الب ي ا أت أل الىر  641/1إ راب الىر ل احيس 52/1قر صاي خ
اإل راب 102/1ا نرتاع يف ارألب الىر  98 :الكشي  137/1ا ر ع الكب يف ال رألف:
 231البحر احمل ط 304/1يلر ذ ال ر .162/2
ا 4ااظر ىأ الكسيل يف إ راب الىر ل احيس 52/1ا مباألخ إىل غ الاميألخ ك ا أيب
طيلب 259/1مشس الت م ت ا حم الترب ا الك م 377/1البحر احمل ط  304/1المبى
.341/1
ا
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له()1؛ ر ا رر ألرت ا ت إىل أص ه أص ه أه عح ألىيل إال:
أه ه هبذه ا سألخ آ الاحيس ي ه االكييف ( )2ذ ر الُّ مب أاه مل َألر
ا ل يعي إىل رر امب َ ا أل ق تر ه(. )3
هذا ل س ح ح؛ راه ال يس له ألت مبه ال يي ألؤألمبه ري ألى ل
ه لغخ خ ا ج ي ةي يع ا الترب اشرا اظري أألمب
البي ق
المبألا ى  ":ال ى ل :ا ا له إال يف خ ا الكحم"()4
ذلك ى ل أيب
ل الاحيس الُّ مب ى له" :ري آيأ ا ج ه ا
ىت السم
ي جمبان ط ررا ألرت ت ح إىل أص ه إال
تر يف يس ال يي
ص َمبى"(.)5
 :أَ ْيَ كر ه رت ال ا ل س ه ا هذا البيب يف ِْىت ال َ
ال ت أب اإلضيعخ رت ارخ ي إىل أص ي يل غ امب الي ب النيق ؛
"ر اإلضيعخ ا ث ه ال رت ارخ ي إىل أص ي أال راك ى ل :ا مب ه
ل إذا يا اإلضيعخ رت ارخ ي إىل أص ي عمح ىت ه يف
ا ه ممي ال حي
إضيع ه إىل الظيهر ه النرق امري إال حتك ات ي أ اإلضيعخ ل ر
آر ج ا ارص ر ألاييف اإلطحق يف ال ت ري ال خين "(. )6
ا1

ا2
ا3
ا4
ا5
ا6

ااظر ىأ الكسيل الاحيس يف اال يب يف خرح أتب الك يب 28 :الر اراف152/1
 341/1خرح تىو الغ اص ل شميب  41:خرح نيألخ ا حنظ
البحر احمل ط 1304المبى ا
ل نيق  54:ىأ ال مب يف حلا الت ام.71 :
ااظر الر اراف 152/1خرح تىو الغ اص ل شميب.41 :
ااظر حلا الت ام.73 :
اال يب يف خرح أتب الك يب.31-28/1
الر اراف.152/1
خرح نيألخ ا حنظ.56 :
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يعي الق جاس إىل َ ي ال
يع ح ذلك اق تريل ا ل
ي ()1
ي ي ح يف اإلضيعخ إىل ا ل ألس تر ع
ألتى ا
اأه ح آح ع ىيل امب اإلضيعخ إىل اق صح ح ل س ة ض ترعخ:
أه الرج أه ا رأو ألىيل امب اإلضيعخ إىل رر أ إىل مب :أه ك
أ اأه أص ا ل أ اه(. )2
أه الك عخ يف هذا تاللخ
ا أ كيم ا ل ي ذ ره ا ا سي ا أاه ألىيل يف مجته :ل ل
ه خيذٌّ أهِ ؛ راه ل س نخ ال ََ جيرع ا ل الذ ه ةتىن
السراب  :ال ش يل أ ال( )3ا ص ى امبا ا ل  :ايال أعرتع
الحم آ ي مااي أهني امي يله النرا (. )4
***

ا 1ااظر خرح ال سم  243/3البحر احمل ط 304/1المبى ا
ا 2ااظر ا مباألخ إىل غ الاميألخ ك ا أيب طيلب.5489/8

.341/1

ا 3ااظر ل ا ا سي يف إ راب الىر ل احيس.223/1
ا 4ااظر ل النرا يف خرح يب ق ب أله ل س ايف 210/2ال ا جين حم ا اايال يف اخل يلص
 228/3 276/1اخليطرايع ا ار ل.127 :
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السماع السابع :ختفيف حركة اإلعراب

اص السري :
يل ارآن) ":له:ﭐﱡﭐﲊﱠ ِ[البىرو ]54 :مر ز؛ راه اَ :مَرأَ هللا
اخل َق ألَْ َربؤ َم ْرأً مب رأ ت م هذه ا ر و ابل خن ف عجت مي ا ر و
ال ي مب ز م أهني جت م ال أىى ذلك إال ا يي ام يت ا ال خن ف
عظا ا أاه جم م ال خن ف ال ألنم إال ةشيهمبو ال ألتر يف الك يب ال
ب ا َ ْمب
جي ز اإلقكي إال أ ألك أقكا جت مي حن ا َ ْ َ ا َ ْمب ض ْر َ
ل:ﭐﱡﭐﲧ ُر ُسلنَآﱠ [ه ت77 69 :

يَْ َع حن ذلك يت ا الترب ا ألى
التاكب ع ]33 31:ج م الحم؛ ذلك لكشرو احلر خ يل الشي ر ....ألك
اإلتايم ألمبا الحم يف الا جيت ع مي ااخ اإلقكي يف
اىق ْاي
َآيَْ هذا ال ألتر "(. )1
ﱡﭐﲊﱠ
البمبل لغخ الذألا يل ا :اأ ْ
المبىاقخ:
مبألث ارآن) يف هذا الاص ا ال خن ف يف ا ر و ا نرتو ا حر خ
ذلك يف را و أيب رر ( )2له تيىل :ﱡﭐﲊﱠِ[البىرو ]54 :ث جي
ع مي أى تخ أ جه ذ ر ارآن) امي ح خ ه :
أ  :ا ر و احلر
ال جه ار ل :ختن ف ا ر و سم مي
ا ر و ال ي السي اخ هذا ال خن ف ال ألنم
الذ اه ر مي ع جت

ا 1تيل الىر .100-99/1
ا 2ااظر يب السبتخ 155 :جي ع الب ي يف الىرا اع السبع.573/1
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إال ةشيهمبو ال ألتر يف الك يب هذا ج ه ارآن) لىرا و أيب رر
ري جي يف ح ه السي ق.
ال جه الشيل :اآ حس ر خ الكسرو االآ حس الايق ابحلر خ قرألتخ ه
ضمب اإلخبي ( )1ى ى ق ب أله هذا ال جه ا أيب رر عىيل ":أ ي الذألا ال
ألشبت ع خ س اآ حقي ذلك لك :ألَ ْ ِرهبي ِ ْا أْ َ اك ألسر
رر :

ال نظ ا َل يل أ
المب ى ()3
هذه الىرا و ا أيب رر أأل ي ال ألمب أ زألمب ارا يى
" خ َا اآ س احلر خ أهني لغخ ل ترب يف ال ريع الكسراع ختن ني ال
ترب ي ي تيم احلر خ س شىح؛ ل ايل
ألاىص ذلك ال ز ال أل غ ا َ
احلر يع شرهتي اإلقكي ت مبا؛ راه ألغ اإل راب ا جم ه ع قط
ار رألا عيآ س احلر خ ع ألم ِمخ ابلك رخ ا جمخ اإل راب ال ى مي ا
جمخ ايل احلر يع ع قط ار رألا"(. )4
ال جه الشيلث :ختن ف ر خ ا ر و إبقكيهني ى ى ذلك ا أيب رر :
ال ألمب الس ق ( )5خ ذلك ذ رهي ال ألمب ا أيب رر يل ":الترب
{ﲉ ﲊ}

[البىرو)2("]54:

ىى

ا 1ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف 74/5اإل اي يف الىرا اع السبع .485/1
ا 2ااظر الك يب.202/4
ا 3ااظر يب السبتخ 155 :ال ذ رو يف الىرا اع ال ا ا ب  314/2اإل اي يف الىرا اع
السبع.485/1
ا 4الكشف ا ج ه الىرا اع السبع.241/1
ا 5ااظر ال ذ رو يف الىرا اع 313/2خرح ا مباألخ ل رممب  353 :الك يب ا خ يى يف تيل
را اع أه ار يى.50/1
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ا ارآرى" ألرألمب ذلك أ ال ريع الكسراع
س غين إب مبى احلر
س شى إذا ال ( )1ف الاحيو ا هذا ال جه ن :
أ مبمهي :أ هذا ال خن ف ابإلقكي ا ط مما ى اه ا أيب رر ذلك
أ أاب رر ري ألى ل ق ب أله ":مل ألكا ألسكا خ ئي ا هذا إمني ي خي س
احلر خ ع ظا َ ا يته خي س أاه أقكا"( )2ألت ق ا ا جين هذا ى له":
الذ ى اه صي ب الك يب اآ حس هذه احلر خ ال ذعمي الب خ ه أضبط
ذا ار ر ا ا ه ا الىرا الذألا ىَ ه قي اي مل ألؤع الى م يف ذلك ا
ضتف أ ياخ لكا أ ا ا ضتف تىاألخ"( )3غ ط هذا ال جه بين
ا تىن عإذا ذع
أ سك ر خ اإل راب ا جيل ؛ رهني مبل
اآ المباللخ ه إىل هذا ذهب ا الاحيو ارآن)  -ري يف ح ه
السي ق -ا ربت ( )4الذ ز أ إقكي ا ر و يف :ﱡﭐﲊﱠِ[البىرو:
راب()5

 ]54حلا ال جي ز يف حم ال ختر؛ رهني ر إ
ري الىرا اع ا ا مرا ارصبميل صي ب االك يب ا خ يى (.)7
ا1
ا2
ا3
ا4
ا5

ال جيج()6

ا

خرح ا مباألخ.353 :
جي هذا الاص ا ق ب أله يف يب السبتخ 155 :خرح ا مباألخ.354 :
اخل يلص.72/1
ااظر ا ى ب 117/1الكي .1094/3
ااظر إ راب الىر ل احيس 226/1احملرى ال ج  214/1البحر احمل ط 365/1المبى

.362/1
ا
ا 6ااظر تيل الىر إ را ه.136/1
ا 7ااظر ا بس ط يف الىرا اع التشر ال ا مرا  177:الك يب ا خ يى.51/1
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اضح ا حم ق ب أله يف االك يب أ سك ر خ اإل راب آيص
ابلشتر ألى ل ":مب جي ز أ ألسكا ا احلر ا رع اجملر ى يف الشتر خبم ا
ِ
رخ ا مب ث
اعخذ
ذلك كسرو اعخذ ث ذع ا عىيل اْ :
ذع ا عىيل ا :ا ْ مب ؛ ر الرعتخ ضرخ ا رو سرو"( )1قيق ق ب أله
ذلك ىت ا ربت ى األخ هذه الش اهمب سك ر خ
الش اهمب الشترألخ
اإل راب ى اهي ر األخ أآرى( )2أاكر ا ا جين ه ذلك ى له ":ا رتا
السري ابلشم و
أيب التبيس يف هذا ا ضع إمني ه ىت ل ر األخ حتك
انسه ظ ال َ ا جت ه آ ره هذا اضح"(. )3
جمرتو ا الاَ َ نخ
َ
اقآر :أ هذا ال خن ف إبقكي

ر خ اإل راب يف :ﱡﭐﲊﱠِ[البىرو:

ا ر جمرى ا
 ]54له جه جيل يف التر خ ذلك إجرا ل ران
ش اإِِ
عأجر ا كس ىا يف:
ا رخ عإاه جي ز سك
ﱡﭐﲊﱠِ[البىرو ]54 :جمرى ا كس ى يف اإِِ ( )4جيز إقكي ر خ
ترب ا
اإل راب ري جيز حترألك إقكي الباي عشبه ي ألمبآ
ا َ
ا بين ري خبم ا ر يع الباي حبر يع
ا حر يع ا احلر خ ةي ألمبآ
اإل راب ا ي ع امري أهنري مج تي زالمبا عحر خ اإل راب سىط يف ال ف
ا 1الك يب.203/4
ا 2ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف 75/5احمل سب.110/1
ا 3اخل يلص.75/1
ا 4ااظر احلجخ ل ىرا السبتخ 79/2احمل سب 109/1البحر احمل ط 365/1الاشر يف الىرا اع
التشر 117 :اىقيلخ يجس س عرش احلر .
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هذا أجيز
اال حل ري سىط ر خ الباي ل خن ف( )1اي
ارآن) سك ر خ اإل راب -ري يف ح ه السي ق -شب مي سك
ب ا َ ْمب يَْ َع
ر خ الباي يف الك رخ ا نرتو ري يف ا َ ْ َ ا َ ْمب ض ْر َ
ذلك سري
ا رخ س شممبا
ا ر اب
شب مي ل ران

را و له تيىل :ﭐﱡﭐﲧ ُر ُسلنَآﱠ[ه ت 77 69 :التاكب ع]33 31:

اإلتايم مبا الحم يف الا جيت ع مي
سك الحم ألك اىق ْاي
ااخ هذا السري ا ارآن) يف هذه اقألخ مل أجمبه ع ري ىجت إل ه جي
سك الحم يف اىق اي يف ألخ أآرى ري يف ااحمل سب ( ":)2ك أ زألمب:
ﱡﱶ َو ُر ُسلنَاِِﱸ ﱹﱠ [ق ىو ال آر  ]80:سك الحم" هذا ال خن ف
ل حر خ ه لغخ كر ا ال أانس ش ا ين ت أقمب تض أه
جنمب( )3أجيزه مبت ا الاحيو يلاحيس الس ايف النيىق ا ا جين يف
ااحمل سب أ ي ( )4ه ال ح ح؛ ر الىرا و ذلك ال ك إال أب ر
ذلك.
ا ىق ل هللا ﷺ لغخ الترب اعىه
ذهب تض ري الىرا اع إىل أ الىرا و ابل سك يف هذا ال جه رات
هبي االآ حس الذ ى اه ق ب أله ا أيب رر ري ذ ر يف ال جه الشيل ألرى
ا ا جميهمب أ ذلك أخبه ةذهب أيب رر ؛ راه ي ألس تر ال خن ف يف
ا 1ااظر احلجخ ل ىرا السبتخ 82 81/2الكشف ا ج ه الىرا اع السبع.241/1
ا 2ص.109
ا 3ااظر الك يب 113/4لغيع الىر ل نرا  30 :احمل سب.111/1
ا 4ااظر إ راب الىر ل احيس 226/1خرح يب ق ب أله ل س ايف 75/5احلجخ ل ىرا
السبتخ 79/2احمل سب 109/1البحر احمل ط.365/1
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را ه ش ا( )1ذهب ا ا البيذش إىل أ ى األخ اإلقكي ا أيب رر إمني ه
جت ز يف التبيىو أ حت ل نرق االآ حس اإلقكي ال جه ىت ذهب
أيب رر إىل ي ىرى يف االك يب ( )2ألى ل ا ممب  ":ل س ل ق ب أله
ألتيى ه ى األخ َ ا ى ى اإلقكي ؛ لشب ع الر األخ راه س تر يف حم
ممي َ
الترب لكا إذا ي ي يله ق ب أله مب ى ا أيب رر ري ى اإلقكي
ي ارآذ ةي يله ق ب أله -ه االآ حس -أ ىل أ سا"(.)3
ال جه الرا ع :إ مبال ا ر و اي قي اخ اانرت ا ا َا ْب اسبخ هذه الىرا و
احلسا()7
رأ هبي أأل ي ارخمب()6
بته المبال()5
ريب رر ()4
الُّهر ى ذلك ا انعع( )8هذا ال جه ال ألتر امب ارآن) ري
يل يف ح ه السي ق ع ه مجع إ حل يف ا ر و سك ر مي ل
بمي اي ( )9ذ ر ا ا ا ى أ هذا الى ب يف ا ر و ا رض ؛ ر
إقكي ا ر هاي يى ختن ني عح ألت مب ه إذا ي السي ا الحزم يلخ

ا 1ااظر يب السبتخ.156 :
ا2
ا3
ا4
ا5
ا6

ااظر اإل اي يف الىرا اع السبع.486/1
خرح ا مباألخ.354 :
ااظر ال ذ رو يف الىرا اع.187/1
ااظر جي ع الب ي يف الىرا اع السبع.573/1
ااظر خم ر يف خ اذ الىرا اع ال ا آيل أله.13 :

ا 7ااظر خ اذ الىرا اع ل كر يل.62 :
ا 8ااظر احملرى ال ج  216/1البحر احمل ط.366/1
ا 9ااظر جي ع الب ي يف الىرا اع السبع.573/1
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ىل()1

أجيز هذا ال جه

الاحيس()2

أ

ي

ا م الباي مل ألت مب ه عمذا أ
الذ ذ ر ذه الىرا و خترجي مهي:
 -1أ ارص ا ر أاه ا ا رأ عخنن ا ر و ابإل مبال احملض
ه الى يس.
ا يس إذ جت مي
 -2أ ألك ارص اابىألك ابل ي ا ا مه ألك أآ ذا ا:
رأل الى إذا أص ح ه أ ا الرب ه الرتاب ل رك ر الت خ إ
ي يقه ىمبألر احلر خ يف ش هذا ىعتي جرا ل يل أ ي  ":هذا ه
ت خذ ذ"(. )3
***

ا 1ااظر امج ا ا ا ى يف ي ه الاشر ع حتى ق س ارص ل1103 :اىقيلخ ت ىاه .
ا 2ااظر إ راب الىر .227/1
ا 3البحر احمل ط.366/1
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السماع الثامن :تثقيل الياء يف مجع التكسري

اص السري :
يل ارآن) ":أ ي شى اار َ ِِ
ي
يل ؛ عأل ا مبهي اأ ْ اَِّخ شى
مب رأ ت م :
اخب ِييت عم شَم َّى
ي ا مبه شىح ش  :اخبَِّْخ
َ
َ
َ
ا ا مبه
{ﱐأمانِ} [البىرو ]78:عخنف ذلك جيل ؛ ر ا رع
ألمْاىص اه ألمَات ع ه عأ ي اار ِ
َاثيف عك م خيننمي ا مبهي اأ ِنَّخ شى خ
امني آنن هي رهن ألس تر هني يف الكحم الشتر ش ا شى مي يف الى يس
 :ا ِ ْن يح ا َ ني ِح يف ا ِ ْتيي :
ش ختن ف اار ِيل
جيل
ِ
ا َ تيط يل ارآن) " :مب يت تارب ى ل :اصحي ِى ُّ ا َ تيط ُّ
ع ِشى "(.)1
المبىاقخ:
مجع ال كس ش ار زا االق تريل؛ لذا ألمبآ ه ال خن ف حبذ ال ي
ال المبو ع ه اه ختن ف ال ي ا شى خ يف ا نرت ضي ط ذلك أ ال ا مب إذا ي
شىح عيل جه يف ا رع ال شى جي ز ختن نه ه إذا مى اتم إذا آنف
ان ص إذا ي ال ا مب خمنني عيل خن ف يف ا رع ه ال اجب مب جي
ال شمبألمب ع ه( )2ذ ر ارآن) يف هذا الاص ا أ ش خ مجع ال كس ا شى
ا خنف ال ي ي أييت:
ي جي يف أص نرتهي مهي:
 -1ارَ يل :يف ز مجتمي اي ا

ا 1تيل الىر .125-124/1
ا 2ااظر ىقيلخ ا حلكخ.281 :
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ز اعَم َتييل نرتهي أ ا خ  -شى خ -زهني اعت خ
ار ل أ مجتمي
ألظمر أ هذا ىأ ارآن) يف مجع نرت أ يل مبل اظ ه اب رع يف َخبييت
ي ي ا هذا الاح
ز اعت خ
ز اعَتييل نرتهي خب خ
ممي ي ا مبه شىح عم شى يف ا رع جي ز ال خن ف يف ا رع حبذ
تييل يل ال ف( )1اق شممب ارآن)
خبييت
ز اعَ ِ ْ
يل ْ
ال ي ع ىيل :أ ْ
َ

ذلك ىرا و ال خن ف{ :ﱐأ َمانِ} [البىرو ]78:مل ألاسبمي ه را و
ار رج ا ا مجيز ا انعع هيى
أيب جتنر خ بخ احلسا خبح
ا أيب( )2خ ال خن ف يف هذا ا رع ذ رهي ارآن) ه أ هذا ا رع
ص ىو نرته ع ات ع ه ألاىص خبه ال خن ف حبذ
مجع كس ل س
ز ا ني
ال ي يف اار يل ابل خن ف حبذ ال ي ال المبو ع ري ي
ز ا ني
ني ح
ش ني ح ع خنف حبذ ال ي ال المبو ع
ز
ذلك ال خن ف يف مجع تيي ع ىيل ع ه :تيط يل ال ف
ا ني .
نرتهي أ ا خ  -شى خ -زهني أعت ْ لَخ
ز اأعي
الشيل أ مجتمي
ارص أ ام ْ ألَخ اج رت ال ا ال ي قبى إ مبامهي ابلسك عى ب ال ا
يل
اي أتار يف ال ي جي ز ال خن ف يف ا رع حبذ ال ي ع ىيل اأ ْ
ا 1ااظر تيل الىر ل نرا  49/1تيل الىر إ را ه ل جيج 159/1ال اهر يف تيل ريع
يب ق ب أله 256/4ىقيلخ ا حلكخ.282 280:
الايس 151/2ال ت ىخ
ا 2ااظر خرح الى يلمب السبع الي ال242 :اأ جتنر خ بخ احمل سب94/1اأ جتنر خ بخ
احلسا ار رج إ راب الىر ل احيس240/1اأ جتنر البحر احمل ط 442/1ا ى خ
الىرا .
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ارص ال شمبألمب؛ ر ال ي ار ىل يف ا رع ه ال ا اليت
ز اأعي
ااى ب اي يف ا نرت(.)1
ي جي يف أص نرتهي مهي:
 -2ارَ َاثيف :يف ز مجتمي اي ا
ا رو
ز اعَم َتييل نرتهي أ ن خ  -شى خ-
ار ل :أ مجتمي
أاثيف
سرهي
ز اعت خ جي ز ال خن ف يف ا رع حبذ ال ي ع ىيلْ :
تييل يل ال ف اآ ف يف ال شى ال خن ف ع مي عس ب أله
ز اعَ ِ ْ
اراثيف ع ه
اراثيف( )2أاشمب ي جي ع
مل ألذ ر إال ال خن ف يف
ْ
ْ
ابل خن ف( )3ه ل احلي ئخ:
اتألميا4
َ اليَّ ِ عَ يىاع عَم ِ
تاى هام مممب َ َنم م إال أَاثعِْم َمم مي
اي َ
َ
َ
ذهب ارآن) ري يف ح ه السي ق أ م خيننمي؛ رهن ألس تر هني
يف الكحم الشتر ش ا شى مي يف الى يس جيل امب ارآن) ا أاه مل
ألب غه يي ذلك اعىه يف ذلك مبت ا الاحيو ي ر الذ ألى ل" :
ختن نمي .يل :ال ات أ مبا مما أل ق
أمجت ا
يل ا يف أ ن خ :أاث
ارص شى خ .يل :يل ا يف مجع أ خ :أ ا عشى ا
ن ي ه جي هبي
ي ي شى ال ي يف ال ا مب
ال ي آننمي ت م عىيل :أ اق .يل:
عشى ه يف ا رع ال جي ز إال ذلك إل أ سرع الترب ى ل خ ئي ع بته"()5
ا 1ااظر البحر احمل ط436/1
ا 2ااظر الك يب.254/4
ا 3ااظر الك يب.306/3
ا 4ا البس ط ااظر المبأل ا .223 :
ا 5قنر الستيتو.30/1
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ذ ر ا ا جين يف اا ا ف ( )1أاه مل ألسرع يف مجتمي إال ال خن ف اج رت
ذلك اى يف ااحمل سب ( )2ل ارآن) السي ق اى أأل ي
الترب
ا الكسيل يي ال شى يف اراثيف أاشمب ل زه :
مل أل مشم ِ ا3
أَ َاثيف قم م م م م م م ْنت ميً يف َتَّر ِس ِ ْر َج م
ام ْؤاي ِجم ْذم احل
ََ
زه ألر ابل جم يف اراثيف ال شى ال خن ف يل
ذ را أ
الاحيس" يت حمرمب ا ال ل مب ألى ل :ي ىأأل أ مبا ألر :ا أَ َاثيف ق ْنتي إال
ا ق ري ألاكر هذا ألى ل :ال جه
ابل خن ف ل يت أاب احلسا
ال شى ؛ راه ارص ال ز ع ه س ى "( )4ج ز ال جيج ال شى ال خن ف
يف اراثيف ألرى أ ال خن ف أ شر لكشرو االق تريل( )5يل ابل جم أأل ي
ا ا ارابيى هشيم( )6ا تر ال جه امبه ال شى ( )7ا ا ِ
الس مب الذ
أآذ رأ ال جيج يف أ ال خن ف أ شر لكشرو االق تريل( )8ا ا ا س يف()9
.
ا.81/3 1
ا 94/1 2ااظر خرح ا ن
ا3
ا4
ا5
ا6
ا7

ال ا ألت ).198/10

ا الي أل ااظر خرح تأل ا زه لشت ب.7 :
خرح الى يلمب ال سع ا شم ىاع 304/1ااظر احل يف خرح أ يع ا ر .173 :
ااظر تيل الىر إ را ه.160/1
ااظر خرح الى يلمب السبع الي ال.241 :
ااظر ىقيلخ ا حلكخ.281 :

ا 8ااظر احل يف خرح أ يع ا ر .173 :
ري ذ ر البغمبات
ا 9يف خرح أ يع ا ن
ل رض .411/4

يف خرح خ اهمب خرح خيع خ ا ا احليجب
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امب ا ألى ل ابل خن ف عىط
ز اأعي
الشيل أ مجتمي
ز اأعت لخ
امب ا ج ز ال خن ف نرتهي أ ِنَّخ  -شى خ -
اأعي
أص مي أ ن ألَخ ب ال ا اي أتار يف ال ي سرع الني ا أج
ال ي (. )1
 -3صحيى  :نرت صحرا جي يف مجتمي ح خ أ ا خ ار ل الشيل يق ي
يىل الشيل:
ص َح َيىى ى ىا
ز اعَم َت َ
الشيلث يي عير لَ :
ز اعَ ِ
تييل يل ال ف جير ذلك يقي يف
صحي ِى اى صي
َ
تح ايي أ صنخ الشيلث :صحيى شى
ي ي
شيل اعَ َ
ز اعَم َت ِييل ه أ مي الذ يته ارآن) ا ب خ ين
ال ي
التارب ألىيل َم ْ َتارب خذ ذا( )2ه ب خ ا ت جمبه التارب ا
رر ا ت ( )3اعَم َتييل ه ارص يف هذا ا رع ي ذلك "ر
كسر تمب
ألف ا رع ىع يف صحرا
كسر الرا ري َ
احلي الرا ل َ
ضع حن سيجمب عح مب إذ ذاك ا ب ألف ا مب
ألف ا رع يف
اي ل كسرو ب مي ى ب ألف ال أا ث اليت صيىع مه و اي أأل ي ع مبا
يف ارآرى ع ى ل :صحيى لكام ذع ا ألف ا مب ب ا ال ي ا اى بخ
يىل إمني
ا ألف ال أا ث ألني ري عت ا يف ا ى ىو يف حن  :بَ َ بَ َ
ي أل جبه ال رألف ل ك آره ِ
آآر ي
ذع ألف ا مب مل رتك
ا 1ااظر احل يف خرح أ يع ا ر .173 :
ا 2ااظر الك يب.484/4
ا 3ااظر مجمرو أاسيب الترب ال ا م.208 :
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ع ه ألف ال أا ث ا ى ىو؛ رهن ل يل ا :صحيى -ابل شمبألمب -مل ميكام
الى ب؛ ر ارلف إمني ى ب ا ال ي اخلن نخ أأل ي ع ك آر صحرا َ
خميلني ِ
قآر َ بي ِ راب ؛ ر هذه ل أا ث هذه لإلحليق عإذا آنن ا
ارص
النرق امري عىيل اَ :حيب َ رايب-ابل شمبألمب-
اقآر"(. )1
آنن ا يف َ
ز ا ني .
 -4تيط  :مجع تيي ألىيل ع ه :تيط يل ال ف
ِ
ره ا اج ري ال ي ألا ع
ز ا ني
ارص ع ه تيطْ
الكسرو عيق شى مهي إ مل ألك ان تمب ألف أل يهني ال مي اع أ جي
.
ارص  :تيط ( )2يع ارآن) ذلك ا تارب ه
***

ا 1ا ىيصمب الشيع خ 196/7ااظر خرح ا ن ال ا ألت ).106/5
ا 2ااظر الك يب 416/4ىقيلخ ا حلكخ.282 :احملك ا ي .310/2
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السماع التاسع :النصب بفعل مضمر يف اخلرب
اص السري :

ب
ﳁ
يل ارآن) ":يل{ :ﲾ ﲿ
ﳀ} [الاسي  ]170:عاَ َ َ
عكأاه يل:
يل { :ﲘ} :أ َ َره ةي ه آ
ﳀ}؛ راه
ﳁ

{ﲿ

ا ْ َر ا آ اً لك ذلك{ :ﱤ ﱥ ﱦﱧ} [الاسي  ]171:عمذا إمني ألك
يف ار ر الام آيصخ ال ألك يف اخلرب ر ار ر الام أل رر ع مري()1
ْ
يل الشي ر ....مب يت ا ب
أاك اآرج ه ا خ اىل خ
ي
هذا يف اخلرب ى ل الترب :يت الب َ آ اً يل أ ر ه آ اً يل ه
عسرع يف ار ر الام "(. )2
المبىاقخ:
رر ش يف لسي الترب له سيل مبو امي ي ذ ره
الا ب نت
ارآن) يف هذه ا سألخ ا الا ب ابلنت ا رر يف له

تيىل{:ﲿ

ق ب أله مج ع الب رأل

ري ألى ل

ﳀﳁ} هذا ه

ج ه اخل

ال جيج()3
ابب
مب ذ ر ق ب أله هذه ا سألخ يف ابب ا اه ى له" :هذا ٌ
حيذ اه النت لكشر ه يف ح م ىت صيى ةا لخ ال َمرش "( )4ا سيل

ا 1جي ع التبيىو إب حيم اال يف حم ارآن) يف الك يب ا يب ا تيل الىر هكذا" :ر
ار ر الام ال أل رر ع مري" إ بيع اال حي ا تىن ألنسمب الىي مبو الاح ألخ ال اب ذعمي
ري جي يف جي ع الب ي ا أت أل أ الىر ل يرب .699/7
ا 2تيل الىر .270-269/1
ا 3ااظر تيل الىر إ را ه.134/2
ا 4ااظر الك يب.280/1
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هذا البيب له ":ممي ألَا ب يف هذا البيب إضريى النت ا رت ك إظميىه:
{ﱤ ﱥ ﱦﱧ} [الاسي  ]171:ىا َك أ َق َع لك سبك آ ا لك إذا
ا َ أت ر ا ذلك ل الشي ر ....إمني ا ب َ اآ ا لك اأ َق َع لك ؛
َ  :اااْمَ ِه عأا رألمب أ خترجه ا أ ر مبآ ه يف آر يل
راك
ذلك ا تىن أاك َ  :ااْمَ ِه اتآ ع ري ه آ
اخل  :أاك حتر ه
أر
لك عا ب ه راك مب رع َ أاك إذا َ له :اااْمَ ِه أاك حتر ه
آر؛ ع ذلك اا ب ذع ا النت لكشرو اق تري إايه يف الكحم لت
يل له :اااْمَ ِه ع يى مبال ا له :ال ِ
أر
ا خيطب أاه حمر ل
آ ا لك اتآ ع ري ه آ ٌ لك"(. )1
اضح ا حم اخل ق ب أله أ هذا الا ب ابلنت ا رت ك إظميىه
سبب شر ه يف ح م يف ار ر ىت جرى جمرى ا ش ال ألك يف اخلرب
أ مب ق ب أله ذلك تمب ح ه السي ق تمبت ا ال نحيع عىيل ":ال جي ز
أ ى ل :ألا م آ ا له ال أَأَا م آ ا يل؟ راك إذا هن َ عأا ج ه إىل
أ ر إذا أآربع أ اق نمر عأا لس رألمب خ ئي ا ذلك إمني تِ
َ
َ
َ َ
آا أ َ ِ
سرتخمب خمِربا"(.)2
ه أب اق ر إمني ألس ق ا أ ى إىل أ ر حي ِمب ه
بتمري الس ايف يف هذا
ع ه و اإلضريى

ْك ل س لغ

ه()3

ذا النيىق الذ

مبم ظم ى

ا 1الك يب.282/1
ا 2الك يب.289/1
ا 3ااظر خرح يب ق ب أله ل س ايف.186/2
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النت ممت خ تا ألخ ه "تاللخ احليل ه االق غاي هبي اه؛ ر المب ي إىل
ال مب ي يلري ت ي ال جي ز أ ألك ا تىن :اا م ا اا مي آ ا لك
هذا ت ي إىل ال مب ل س ا رات
ري ذهب إل ه أ ز راي؛ راه ال ألىع
الام ا ال ش ث عىط لكا الام اه ال ج خ إىل ال مب"(. )1
أصحيب ق ب أله يف إ را ه {ﲿ ﳀﳁ} "أباه
ا ج تض الك ع
إذا  :اا م ا ال ا آ ا لك ي يف اآ ا لك إهبيم ال ألت  ...إذ ه
حي ر  :ال ا ص ي ي آ ا لك صمب خ آ ا لك جميتا آ ا اإلهبيم ألمبآ
ال بس يف الكحم ألنسمب الت خ أ أل تنمي ا ج ا ه
ته ال بس
أاه يف
أب ق ب أله ي يل ":عأا ج ه يف أ ر مبآ ه يف ا ه" تل
الذ ألمبآ ته آح الذ أل رر اه عأ ضح هذا أ أت أل {ﱤ
ال ا طي خ آ ا لك عيإلهبيم مب
ﱥ ﱦﱧ} :اا م ا ا ايت ا رق
أزاله ا اآ ي راه ااا م ا جمب حم ىا ه تى تا ه"(. )2
ابلت تو إىل حم ارآن) السي ق جنمبه اعىي ل خ ق ب أله يف ج ه
الا ب ابلنت ا رر يف له تييل{ :ﱥ ﱦﱧ} الت خ امبه يف هذا أ
ار ر الام أل رر ع مري عكأاك أآرج ه ا خ إىل خ ؛ راك
له :اآرج ا ذا اتآ يف آر ذ ر ارآن)
له :ااا ه أاك
أب الا ب ابلنت ا رر ال جي ز يف اخلرب ه ألتين ذلك أاه ال ألك
يقي؛ إال أاه اانرت سري ذلك يف ل الترب :يت الب َ آ اً يل أ ر ه
ممي حينظ ال ألىيس ه لت هذا السري مل ألب غ اخل
آ اً يل عم
ا 1ااظر ل النيىق يف ا بيح ي أ
يف الربهي .203/3
ا 2ت يلق ال رألف.515 :

84

ا خ اهمب اإلأل يح417/1

مساعات األخفش النَّـثـ ِرية الـمب ِ
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َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

رألب اه ي ذ ره ال ى ش

ق ب أله ع ألذ راه أ أهنري تا ي ذ ر الكش ا ى س ا حم الترب ه
ممي اانرت ه ارآن) مل أجمب -ع ري ىجت إل ه َ -ا ذ ر ذلك أ اى ه
اه ا أ اليرب اى ا تض حن أل الك عخ أاه يل ":مب يت الترب
حن ا يل
ه حم تمب تي ه
نت ذلك يف آرب ي ات ي ل ا
اآ ةي ب ه ع ى ل :ل ى ا آ ا لك ل عت َ ذلك آ ا لك"( )1هذا
الك يف ه الكسيل ري جي امب ا ا الت ج يف االبس ط ع ري اى ه اه أ
ي ث ذ ر أ الكسيل أجيز ش ه يف اخلرب ز أاه َيع :ل ى ا آ ا
هذا مب ألك إجيزو الا ب نت
لك ق الب آ ا يل( )2اي
رر يف اخلرب ا أت الك ع يف ارآن) أ التكس أ أاه ا ابب
السري ا س ى لرأس مبىقخ الك عخ لت ب ا أ حم مبىقخ الب رو
ذلك ممكا ال ميكا الىيع أب خ ا ذلك ل ك ع يف ج ه
الا ب يف{ :ﱥ ﱦﱧ} أ ال أآرى ه  :الا ب تمب تيم الكحم
يل إبضريى األكا أ ب مبو
الا ب إبضريى األكا اسبي ل كسيل
احليل
ه ل النرا الا ب
أأل ي الا ب ات ي مبى حمذ
ىت الاحيو هذه ار ال(.)3
اسب لبتض الك ع
الىر .698/7
ا 1جي ع الب ي ا أت أل
ا 2ااظر ال ذأل ال كر  49/7ع ه اال ِ
ح ف ص ا ه ا اى شي
ه
نب الب
ال رب.1475/3
ا 3ااظر تيل الىر ل نرا  296/1جميز الىر  143/1جميلس ت ب 307/1جي ع الب ي ا
الىر  698/7تيل الىر إ را ه ل جيج 142/2إ راب الىر ل احيس508/1
أت أل
ت يلق ال رألف 515 :شك إ راب الىر  241/1أ ييل ا ا الشجر  99/2خرح خ اهمب
.164/4
اإلأل يح ا اس ب ال ا ر  165 :المبى ا
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السماع العاشر :اجلمع الذي ال واحد له
اص السري :
يل ارآن) ":يل{ :ﳓﳔ} [اراتيم ]25:عبت م أل أ َّ ا َمبه
َقيَ َيىو ال أىاه إال ا ا رع الذ ل س له ا مب
اأ ْقي َىو ت م اأ ْ
حن ِ :
بيتألمب َ ذا ِ أَابِ
يل ت م  " :ا مب ارَاب  :اإِِ " يل
َ
ِ
ت م " :اإِمَّ ْ ل ش َّ :ج ْ ل" مل أجمب الترب تر له ا مبا عأ ي
يط ط عِإهن أل ر أ ا مبه ِ
الشَّر ِ
هذه ي ا مب اال ااه ل س
امشْيَيط
َ
َ
َّ
ألس تر مل ألمَ َك ه؛ ر هذا ا شيل ال ألك إال مج تيً يت الترب
َىق َ إَِِه أ ََابِ َ" ألرألمب  :مجي يع ع ألمَ َكَّ ْ ي
الن حي ألى ل  " :أ َ
ا مب"(.)1
يل أأل ي " :أ ي {ﱛ} [الت ق ]18:عىيل ت م  :ا مبهي االَّ ِ
ابل يل
ت م  :االَّاِا يت االَّاِ َا ا س ا رر يل ت م اال ِْاِ خ
الترب ال كيت تر هذا جتت ه ا ا رع الذ ال ا مب له ش أَابِ
ع إِِِ أابِ أ  :عَِر يً هذا جي يف تىن ال كش ش َ :بيتألِمب
ى ل :جي َ ْ
َختي ِىألر"(. )2
المبىاقخ:
ا أا ا ا رع يف التر خ ا رع الذ ال ا مب له ه خم َف يف ا مبه
قبب اخلح يف ذلك اه ا ا جين ايألخ الب ي اإلأل يح عىيل " :هذا
الت ري يف يت ا ر قيلر ام يرت ا ذاهبم ؛ إمني قببه
اخلح
خ ه ام أ شيل مجع ال كس نىمب ع ه ص غخ ال ا مب ع ح ر ار رألا
ا 1تيل الىر  296/1ااظر .542/2
ا 2تيل الىر  582/2ه يف ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس.99 :
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الشح خ حن ذلك ل س ذلك شيل مجع ال ح ح أال رى أاك إذا يت
احمرمب مل ألتر لك خك يف ال ا مب
اآيلِمب
ا َرر
ازألمب
َ
ح ح هذه اريي يف ا ر
أهن
ا هذه اريي عمذا ألمبلك
لبىي ألنيظ يتهي ع مي إلتاىو اإلأل يح الب ي ؤِر أهن جبرع
تا
عإذا أتآ يف مجع ال ا
ل حخ ا مبه ا را
ال كس ا يع
الا خ ممي ل س ذ را ي ح عم ظ انله ع خ آص هبي ع مذا
صيى مجع ا خ ا بخ ا يلخ اقاخ حن ذلك ابل ا الا ت أل ي ي
ا ا ممب احلذ الح ِ ِىمي ألؤ مب امبك أ التايألخ ا مب مجع ال كس ا
ا تخ ام ج تك مج ي ِسرع اق يت مي ال نظ ع مري مج ًتي ا مب
" :ان خ ِهجي ا ق ِهجي ِت ْى
ذلك حن ي كيه ق ب أله ا
خ
ِتالص أتى ِتالص"(..... )1عرج ا رع لنظ ال ا مب ألمبل
تاللخ
َ نِم ابلنرق امري ا طرألق ال نظ أهن ا رمب ا يف النرق
ِ
ىمبم ِ
أآر الكحم"( )2ي اخلح ام يف ا رع الذ ال
احليل
ىأأل :
ا مب له
ص غخ ا ر الى يق خ ل س له ا مب س تر
أ مبمهي :أاه مجع جي
يف حم الترب إمني له ا مب ىمبى هذا ا قاا الترب يف ح مي ألى ل
ي ال ألس تر يف ح م حن
ق ب أله " :ا ح م أ جير الش
ح ح ذا ال ألس تر ال َ َرحخ ِ ذ يىا"( )3هذا ىأ ارآن)
يف ح ه السي ق ث ذ ر أ الترب مل ك ا مب هذا ا رع اق شممب
ا 1الك يب.639/4
ا 2قر صاي خ اإل راب.611/2
ا 3الك يب 281/2ااظر أأل ي .275 256/3
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مل أل ك ر ا ا مبهي ري
ذلك سري ه ا الترب الن حي مجع أاب
جي يف ح ه يف الاص ار ل يف هذه ا سألخ ل إ ارآن) يف الاص الشيل
ذ ر أاه يع ا س ا رر االَّا ا ا مب مجع االَّابا خ ا أ رآن)
مل أل اعق ذلك ق يلح ":الترب ال كيت تر هذا جتت ه ا ا رع
هذا قيى ا ا جين يف البيب الذ ا اه
الذ ال ا مب له ش أَابِ "
ممي ذ ر ع ه اق غاي الترب يف مجع
مما ابب يف االق غاي ابلش ا الش
ح ح ممالَرحخ ا ا َ َرحخ يف مجع ل يل ممال خ ا ال حو يف مجع
َ ذا مماذَ َ ر ا ا ِ ذ يى أ ا ِ ذ ( )1الغر ا هذا ا رع الذ
ل س له ا مب س تر ا حم الترب ه ال كش ري ذ ر ارآن) يف الاص
ال ا مب()2
نب
الشيل ا أ كيم هذا ا رع أاه مب ألرات ه ال ا مب راه مل أل َ
ذ ر الس ط أ ارآن) ألف ياب يف اإلعرات ا رع يف الىر ذ ر ع ه
نرت ي ع ع ه مجتي أ شره ا ال اضحيع()3
َمجْ َع ي ع يف الىر نرتا
أ ش خ ا رع ا هذا الا اليت ذ رهي ارآن) يف ح الا ه  :أاب
هذا ل أيب
أقيط الَّابا خ ختيىألر مشيط ط بيتألمب ذا
ب مبو يف أاب ( )4اعق أ زألمب ارصرت النرا ارآن) ع ري ذهب
إل ه(.)5
ا1
ا2
ا3
ا4
ا5
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ااظر اخل يلص.266/1
ااظر تيل الىر ل نرا .130/1
ااظر اال ىي يف م الىر .1299 :
ااظر ىأ أيب ب مبو يف جميز الىر  312/2اى اه ىأ آر ق أيت.
ااظر ىأ أيب زألمب يف ال نس البس ط ل ا مب  64/8ىأ ارصرت يف مجمرو ال غخ1271/3
ىأ النرا يف تيل الىر  292/3هتذألب ال غخامشط .219/11
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اقآر :أاه مجع له نرت ا لنظه أصحيب هذا الرأ مب ألذ ر ل رنرت
لنظي ا مبا أ ألنيظي تمبتو ي ي يل ه يف ألنيظ ا رع الذ ال ا مب
له اليت ذ رهي ارآن) يريت:
 -1أاب  :ذ ر ارآن) يف ح ه السي ق أ ت م يل " :ا مب ارَاب :
اإِِ
ت م يل :اإ ل ش ِ :ج ل" صي ب الى ل ار ل ه
اعىه ا ربت الرااب ارصنميل()1
أ ب مبو ري جي يف امجمرو ال غخ
هذا الى ل ا اس ب ريب ب مبو خميلف ي يف اجميز الىر أاه ال نرت
له ري ر قي ىي( )2ع ت ريب ب مبو ىأاي يف ا سألخ أ ي صي ب الى ل
الشيل عم الكسيل ري ذ ر النرا اعىه ا ا آيل أله( )3هايك ل
اثلث ىا ع ذ رمهي النرا يل ":ز يل الرؤاق  -ي ىخ أ ان -أاه
يع ا مبهي :اإابلخ ال اي ع مي ....ع يل يل  :ا مب اراب :
اإألبيلخ ي ص ااب ش تألايى تانا "(.)4
 -2أقيط  :ذ ر ارآن) يف ح ه السي ق أ ت م ز أ ا مبه:
اأقي ىو اأَقييىو هذا ىأ أيب ب مبو يف اجميز الىر ع اآ ح
أاه ذ ر اإِقييىو كسر ا ر و لغخ ا أاه يف جي يف يخ خ إ مبى
اسخ الك يب يل أ ب مبو ":ل س اأقي ىو ةس تر إ ي ذا
ا 1ااظر ىأ ا ربت يف إ راب الىر ل احيس 292/5ىأ الرااب يف ا نرتاع يف ارألب الىر .60 :
ا 2ااظر مجمرو ال غخ  1271/3جميز الىر .312/2
ا 3ااظر ىأ الكسيل تيل الىر ل نرا  292/3ىأ ا ا آيل أله يف ل س يف حم الترب.235 :
ا 4تيل الىر .292/3
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

89

عكذا يت ا أيب اخلييب ارآن)"( )1اى ا أيب ب مبو أ ا مبه
َقير ( )2جت ه ا ا آيل أله ارج ت( )3يل ال ح يل ":ا مب
اأ ْ
ألىيل:اقيْر جيرع
يل:
اأقي ىو اأ ْق ِي
ارقيط اأقي ى
ْ
َ
َقييىاً لَّ اأقيط مجع ا َ ْرع"( )4اى ا ا ربت أ
إىل التشرو اأ ْ
ا مبه اأقي ىو ( )5ذ ره ال جيج زات يف ا مبه اإِ ْقيَيى ( )6اعىه
مري الاحيس النيىق ع اآ ح أاه ذ ر اأَقييى ن ح ا ر و
لغخ( )7ذ ر اأقي ىو اأَقييى اإِقييى ا ا آيل أله يف اارلنيع
ا ارآن) له ":أ أقييىا مجع قير أقيط مجع ا رع"()8
اى
هذا خميلف ي ذ ره ارآن) يف ا تيل الىر ري قبق ه ا
أضي ا ا ق مبه إىل نرت أقيط
حم ال ح يل ري ر ب
اأ ْق ِي َوٌ (.)9
 -3ال ابا خ :ذ ر ارآن) يف ح ه السي ق أاه يع ا س ا رر أ
اال ِْاِ خ هذا ىأ أيب ب مبو
االَّابل
ا مبهي اال ا ا
ا 1جميز الىر .189/1
ا2
ا3
ا4
ا5
ا6

ااظر قر صاي خ اإل راب 610/2احملك اقير .432/8
ااظر ا هر.198/2
هتذألب ال غخاقير .230/12
ااظر ىأ ا ربت يف ا نرتاع يف ارألب الىر .409 :
ااظر تيل الىر إ را ه.237/2

ا 7ااظر ىأ الاحيس يف صاي خ الك يب 317 :ىأ النيىق يف ا سيل الت مبايع.55 :
ا 8ارلنيع.76 :
ا 9ااظر احملك اقير .432/8
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اعىه ا ربت ال جيج الاحيس( )1يل النرا  ":يل الكسيل ِ
آبآرو:
ا مب ال ابا خ ا ِزِْين ي ب ذلك ألى ل :مل أيع ي ا مب لس
أتى أ يقي اه أ يي ي؟"(.)2
َ -4خ َتي ِىألر :مل ألذ ر ارآن) يف ا مبه ال جي ا ال ث أ ا مبه
اخ ْتر ى (.)3
َ -5مش ِ
يط ط :مل ألذ ر ارآن) يف ا مبه ال اى ا ال ث أ ا مبه
َ
امشي ط ِمشييط ا أيب ب مبو ِ
امشْييط (.)4
َ -6بيَ ِتألمب :مل أجمب -ع ري ىجت إل هَ -ا ذ ر له ا مبا.
ِ
نرت إ
َ َ -7ذا  :مل ألذ ر ارآن) يف ا مبه ال جي يف الت  ":ال أل َ
أعرت عما َذ َّ ر ش َ :ىمبَّم َ َى ِيتمي"( )5جي الاص انسه ا ال ث يف
اهتذألب ال غخ ع اآ ح يف ا خ ال ا مب يقيت ":إ أع ِرت عما ْذ ِر
ش ْ :ى ِمبم َ َى ِيتمي"(.)6
***

ا 1ااظر ىأ أيب ب مبو يف جميز الىر  304/2ىأ ا ربت يف ال نس البس ط ل ا مب 180/24
ىأ ال جيج يف تيل الىر إ را ه 346/5ىأ الاحيس يف صاي خ الك يب.317 :
ا 2تيل الىر  280/3ااظر هذه ار ال يف ىقيلخ ا حلكخ.18 :
ا 3ااظر هتذألب ال غخاختر .268/1
ا 4ااظر ىأ ال ث يف هتذألب ال غخامشط  219/11ىأ أيب ب مبو يف مجمرو ال غخ.1271/3
ا 5الت اذ ر .346/5
ا 6هتذألب ال غخاذ ر .95/10
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اخلامتة

تمب البحث يف يي يع ارآن) الاشرألخ يف تيل الىر ظمرع الا يلج
اق خ:
السري ظيهر يف تيل الىر ا أ السري
 -1ا ريت ارآن)
الاشر ا بيخر ي يف سيل تمب تو.
 -2ا السري الاشر ا بيخر امب ارآن) ي يي لىرا و ر ا خ لغيع
أ ل ل ترب.
سيل يف ال غخ الاح
 -3اخ ر السري الاشر ا بيخر امب ارآن)
ال ر .
 -4اق تر ارآن) ل سري الاشر ا بيخر ألنيظي تمبتو ه  :ايت يف
أى تخ اضع ايتاي يف أى تخ أآرى ايتايهي ايتايه حمهي يف
ضع ا مب.
 -5ااىس السري الاشر ا بيخر امب ارآن) سر  :يم ت اسبخ لىب خ
ت اخ آيص اس ب لىب خ ت امي عكي يي ه التيم ا االترب يف
ا ا َ ا ألى ل ذلك
حث يي يع ا االترب الن حي يف يي
يف يي ا مب ي يي ه اخليص اس اب لىب خ تارب أه ال را
َقمب السراو كر ا ال ذلك يف ضع ا مب لك ب خ.
أْ
 -6ت مب السري الاشر ا بيخر امب ارآن) سري ختر جي ذلك
يف مخس يي يع.
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 -7ي سيل السري الاشر ا بيخر امب ارآن) أ ره يف ؤلنيع الت ري
اخليلن ت رمبألا ه يف ىرألر الىي مبو ب ذلك يف ي ف تىاقخ
السري يع.
 -8اانرت ارآن) سري اشر لىرا و ألخ ر ا خ مل أجمب ا ذ رهي ا ه يف
السري ار ل السي ع اانرت سري ل ا الترب أأل ي يف السري
ال يقع.
يف اخل يم ألرى البي ث أاه ال زال يف يب ا تيل الىر لألآن) ى خ
ا ض يع ج ل خ خت خ يف الاح ال ر مل بحث أل ص ج ه
أاظيى البي ش إل مي هللا ا عق.
***
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فهرس املصادر واملراجع
حتى ق أ.ت .أمحمب بمب المبامي

 -1أ ا خ اريي ارعتيل ا يتى ال ا الىيي ال ى
تاى الك ب الىيهرو 1999م.
حل المبألا الس ط حتى ق ر المبىاقيع الىر ا خ
 -2اال ىي يف م الىر
جمرع ا ك عممب ليبي خ ا حف الشرألف ا مبألاخ ا ا ىو ط1426 1هم.
يمل الك ب
 -3اإلتايم الكب ريب رر المبال حتى ق ت .بمب الرمحا التيى
الىيهرو ط1424 1هم2003/م.
 -4اى شي ال رب ا لسي الترب ريب ي ارامبلس حتى ق ت .ىجب شري
ك بخ اخليجن الىيهرو ط1418 1ه1998/م.
 -5أآبيى الاح أل الب رأل ريب قت مب الس ايف حتى ق ت .حمرمب الباي تاى اال يم
الىيهرو ط1405 1هم1985/م.
 -6اآ يىاع ارآن) الاح ألخ يف ي ه تيل الىر حملرمب ا ى ىقيلخ يجس
جي تخ ال ك ارىت 1995م.
اجملرع الت ر
لت ا ر حتى ق بمب ا ت ا
احلر
 -7ارزه خ يف
التريب ت شق 1413ه1993/م.
 -8إخيىو ال ت يف راج الاحيو ال غ أل لتبمب البي ال ريل حتى ق ت .بمب اجمل مب
ط1
ل بح ث المبىاقيع اإلقح خ الراي
تايب ر ا ك ع
1406هم1986/م.
ؤقسخ الرقيلخ
 -9ارص ل يف الاح حملرمب ا السراج حتى ق ت .بمب احلس الن
ع ط1417 3ه1996/م.
 -10إ راب الىرا اع الش اذ ريب البىي التكرب حتى ق حمرمب الس مب يمل الك ب
ع ط1417 1هم1996/م.
 -11إ راب الىر ريب جتنر الاحيس حتى ق ت .زه زاهمب يمل الك ب ع
ط 1409 3ه1988/م.
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اجملرع الشىييف

النيىق حتى ق ت .بمب هللا احليج إ راه
 -12اإلانيل ريب
اإل يىاع التر خ ا حمبو ط1424 1ه2003/م.
 -13اال يب يف خرح أتب الك يب ال ا الس مب البي ق حتى ق حمرمب ابق
تاى الك ب الت ر خ ع ط1420 1هم1999/م.
 -14اإل اي يف الىرا اع السبع ريب جتنر ا البيذش حتى ق ت .بمب اجمل مب يي )
جي تخ أم الىرى كخ ا كر خ ط1403 1هم.
الب اب ك بخ ا تيى الراي
 -15ارلنيع ل حس ا آيل أله حتى ق ت.
1402هم1982/م.
ك بخ اخليجن
 -16أ ييل ا ا الشجر بخ هللا الشجر حتى ق ت .حمر ت الياي
الىيهرو ط1413 1ه1992/م.
تاى
أابيه الاحيو ريب احلسا الىني حتى ق حمرمب أ الن
 -17إابيه الر او
النكر التريب الىيهرو ط1406 1هم1986/م.
 -18إأل يح ال ف اال مبا ريب كر ارابيى حتى ق حم المبألا ى ي جمرع
ال غخ التر خ مب شق ط1390 1هم1971/م.
 -19البحر احمل ط ريب ي ارامبلس حتى ق يتل بمب ا ج ت ز ه تاى الك ب
الت ر خ ع 1413ه1993/م.
المبألا ز ه
التر خ ل ربيىك ا ار حتى ق ت .ع ح
 -20البمبألع يف
جي تخ أم الىرى كخ ا كر خ ط1420 1ه.
ا ك بخ الت رألخ
 -21الربهي يف م الىر حملرمب ال ى ش حتى ق حمرمب أ الن
ع 1419ه1998/م.
 -22يلر ذ ال ر يف لييلف الك يب الت أل حملرمب الن ز ابت حتى ق حمرمب
الاجيى اجمل س ار ل شئ اإلقح خ الىيهرو ط1416 3هم1996/م.
 -23غ خ ال يو يف طبىيع الاحيو حل المبألا الس ط حتى ق حمرمب أ الن
إ راه تاى النكر ط1399 2ه1979/م.
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 -24ى خ اخليطرايع اليب الن ح ا جين حتى ق ت .حمرمب المبايل ضرا يب احل يل
يف م التر خ را مي تاى الا اتى ت شق ط1433 2هم 2012م.
 -25الب غخ يف راج ألرخ الاح ال غخ حملرمب الن زأابت حتى ق حمرمب ا ر تاى
قتمب المبألا ت شق ط1421 1هم2000/م.
 -26اتىألخ غمبات رمحمب البغمبات حتى ق ت .شيى ات تاى الغرب اإلقح
ع ط1422 1هم 2002 /م.
 -27اتىألخ الت ري الاح أل ا الب رأل الك ع ا ه ل ىيض حمرمب ال ا آ
حتى ق ت .بمب الن يح احل جي تخ اإل يم حمرمب ا قت ت اإلقح خ الراي
1401هم1981/م.
البجي تاى ا
 -28ال ب ي يف إ راب الىر ريب البىي التكرب حتى ق
ع ط1407 2ه1987/م.
 -29ال خر ل مبى ارعيض اخل اىز حتى ق ت .بمب الرمحا التش ر تاى الغرب
ع ط1990 1م.
اإلقح
تاى
رألف ال جنيل لتبمب احلق الا
 -30مبىألج ارتال إىل را و خرح الستمب
إ ي الك ب التر خ ر 1348هم.
ال هرا
 -31ال ذ رو يف الىرا اع لييهر ا ا ب حتى ق أ.ت بمب الن يح حب
لإل حم ر ط1410 1هم1990/م.
 -32ال ذأل ال كر لك يب ال سم ريب ي ارامبلس حتى ق أ.ت .سا
هامب ا تاى ا ز إخب ي الراي ط 1اىألخ طبي خ تمبتو.
 -33سم الن المب كر ا ىيصمب حملرمب ا يلك حتى ق حمرمب ر يع تاى الكي ب
التريب 1387ه1967/م.
 -34ال رألح ة ر ال ض ح خليلمب ارزهر حتى ق أ.ت بمب الن يح حب ال هرا
لإل حم ر ط1413 1هم1992/م.
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ىقيلخ

 -35ال ت ال غ يف يب تيل الىر لألآن) ار قط ر و التب ت
يجس جي تخ ذ يى التراق 2015م.
سم الن المب حملرمب المب ي ين حتى ق ت .حمرمب ا نمبى ط1
 -36ت ق النرالمب
اىألخ طبي خ تمبتو.
الى ز
احلسا النيىق حتى ق ت.
يب ق ب أله ريب
 -37ال ت ىخ
يي ع احلسين الراي ط1412 1ه1991/م.
 -38ال نس البس ط ريب احلسا ال ا مب حتى ق :جمر خ ا البي ش جي تخ
اإل يم حمرمب ا قت ت اإلقح خ الراي ط1430 1هم.
ع ط3
 -39ال نس الكب لنخر المبألا الراز تاى إ ي الرتاث التريب
1420هم.
النيىق حتى ق ت .يظ ا رجي يمل الك ب ع ط2
 -40ال كر خ ريب
1419هم 1999م.
 -41ال كر خ الذأل ال خ لك يب اتج ال غخ صحيح التر خ ل حسا ال غيل حتى ق
بمب الت اليحي تاى الك ب الىيهرو 1970م.
 -42اى ح ارلبيب يف خرح ا ا ض الك يب ال ا آر اإلخب حتى ق آ نخ
خ المب و اإلقح خ طرا س 1415هم1995/م.
مبألر
 -43هتذألب ال غخ ريب ا ى ارزهر حتى ق بمب السحم هيى آرألا المباى
ا رألخ ل أل ف الرتمجخ.
 -44ال س يف الىرا اع السبع ريب رر المبال حتى ق :أ رأل ل تاى الك يب
التريب ع ط1404 2هم1984 /م.
الىر ا نس اليرب حملرمب اليرب حتى ق ت .بمب
 -45جي ع الب ي ا أت أل
هللا الرت هجر ل يبي خ الاشر الىيهرو ط1422 1ه2001/م.
 -46جي ع الب ي يف الىرا اع السبع ريب رر المبال حتى ق جمر خ ا البي ش
جي تخ الشيى خ اإل يىاع ط1428 1هم2007/م.
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 -47ا ي ع ر كيم الىر ا نس الىرطيب حملرمب الىرطيب حتى ق :أمحمب الربت ل
ز ه تاى الك ب ا رألخ الىيهرو ط1384 2هم1964/م.
 -48مجمرو أاسيب الترب ال ا م ارامبلس حتى ق اخ ا الت ري تاى الك ب
الت ر خ ع ط1403 1هم1983/م.
ع
 -49مجمرو ال غخ حملرمب ا تىألمب حتى ق ى ت بك تاى الت ل رحأل
ط1987 1م.
 -50ا ىن المبال يف ر ا تيل ل حسا ا رات حتى ق ت .عخر المبألا بي و ز ه
تاى اقعيق ا مبألمبو ع ط1403 2ه1983/م.
 -51ج اهر ارتب يف ترعخ حم الترب لتح المبألا اإلى حتى ق ت .إ ألتى ب
تاى الانيلس ع ط1412 1ه1991/م.
ك بخ ين البييب احل يب ر
الكشي
 -52يخ خ الشرألف ا رجيل
1385هم1966 /م.
النيىق حتى ق مبى المبألا م ج ز ه تاى
 -53احلجخ ل ىرا السبتخ ريب
ا أ ل رتاث ت شق ط1413 2ه1993 /م.
 -54احل يف خرح أ يع ا ر ال ا الس مب البي ق حتى ق ت .ين إ يم
المباى ا رألخ الىيهرو ط1979 1م.
احلرمب ؤقسخ الرقيلخ
 -55ر ا تيل ريب الىيق ال جيج حتى ق ت.
ع ط1404 1هم1984/م.
خي ر تاى الغرب اإلقح
 -56اخليطرايع اا ار ل ريب الن ح ا جين
ط1408 1هم1988/م.
 -57اخليطرايع اا الشيل ريب الن ح ا جين حتى ق قت مب الىرل ىقيلخ
يجس جي تخ أم الىرى كخ ا كر خ 1417ه1996/م.
 -58آ ااخ ارتب لب لبيب لسي الترب لتبمب الىيتى البغمبات حتى ق بمب السحم
هيى ك بخ اخليجن الىيهرو ط1406 1ه1986/م.

98

مساعات األخفش النَّـثـ ِرية الـمب ِ
اش َرة يف معاين القرآن "عرض ودراسة"
َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

 -59اخل يلص ريب الن ح ا جين حتى ق حمرمب الاجيى تاى الك يب التريب ع.
يف م الك يب ا كا ل سر احل يب حتى ق ت .أمحمب اخلراط
 -60المبى ا
تاى الى ت شق ط1407 1ه1987/م.
 -61تىو الغ اص يف أ هيم اخل اص ل ىيق احلرألر حتى ق ت .بمب هللا الرب ييت ا ك بخ
الن خ كخ ا كر خ ط1417 1ه1996/م.
 -62ت يلق ال رألف ل ىيق ا ؤتب حتى ق ت .أمحمب الى س ز ه اجملرع الت ر
الترا ط1407 1هم1987/م.
 -63تأل ا أيب الاج التج حتى ق ت .حمرمب أتألب جمرع ال غخ التر خ مب شق
1427هم2006/م.
ع ط1
 -64تأل ا احلي ئخ خرح ت .أل قف مب تاى ا
1413هم1992/م.
 -65ىق يلخ ا حلكخ ريب التح ا تر حتى ق حمرمب ا امب تاى صيتى ع
1412هم1992/م.
 -66ىصف ا بيل يف خرح ر ا تيل رمحمب ا يلى حتى ق ت .أمحمب اخلراط جمرع
ال غخ التر خ مب شق.
 -67الر اراف يف خرح الس و الاب ألخ ال ا هشيم ريب الىيق السم حتى ق
رر السح تاى إ ي الرتاث التريب ع ط1421 1هم2000 /م
 -68زات ا س يف ال نس ريب النرج ا ز ا ك ب اإلقح ط.1
 -69ال اهر يف تيل ريع الايس ريب كر ارابيى حتى ق ت .يمت ال ي ا
ؤقسخ الرقيلخ ع ط1412 1ه1992/م.
 -70قر صاي خ اإل راب ريب الن ح ا جين حتى ق ت .سا هامبا تاى الى
ت شق ط1405 1ه1985/م.
 -71قنر الستيتو قن اإلعيتو لت السخي حتى ق ت .حمرمب المبايل تاى صيتى
ع ط1415 2ه1995/م.
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لألق يذ المب ى محيت الشرييل

 -72يي يع ارآن) الاح ألخ يف ي ه تيل الىر
جم خ خ ال غخ التر خ ا ا ىو 2017م.
 -73ق أ حم الابح حملرمب الذهيب حتى ق خت ب ارىانؤ ط آرألا ؤقسخ
الرقيلخ ع ط1413 9ه.
 -74خأ المب ي ريب ق ري اخليييب حتى ق أمحمب المب يق تاى الشىيعخ التر خ ط3
1412هم1992/م.
 -75خرح أتب الكي ب ه ب ا ال ى حتى ق ت .ط بخ ت جي تخ الك أل
ط1415 1هم1995/م.
 -76خرح ال سم حملرمب ا يلك حتى ق ت .بمب الرمحا الس مب ت .حمرمب ا خ
هجر ل يبي خ الاشر ط1410 1ه1990/م.
 -77خرح ال رألف لترر الشريا ين حتى ق ت .إ راه البت ر ك بخ الرخمب الراي
ط1419 1هم1999/م.
 -78خرح مج ال جيج ال ا ن ى اإلخب حتى ق ت .صي ب أ جايح زاىو
ار ي غمبات 1400ه1980/م.
 -79خرح تىو الغ اص يف أ هيم اخل اص ل شميب اخلنيج ا يب ضرا تىو الغ اص
ع ط1
خر مي اخ مي كر مي حتى ق :بمب احلن ظ عرا تاى ا
1417هم1996/م.
غين ال ب ب حملرمب المب ي ين ح ح ت ق أمحمب ايألخ
 -80خرح المب ي ين
ؤقسخ ال يىألخ التريب ع ط1428 1هم2007/م.
 -81خرح تأل ا زه ا أيب ق ر لشت ب الك يف تاى الك ب ا رألخ
الىيهرو 1363هم1944 /م.
ح ح ت ق أل قف
الكيع خ لرض المبألا االقرتاابذ
 -82خرح الرض
رر اش ىاع جي تخ يىأل اس اغيز ط1996 2م.
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 -83خرح خيع خ ا ا احليجب لرض المبألا االقرتاابذ ع خرح خ اهمبه ل بغمبات
حتى ق حمرمب احلسا ز حله تاى الك ب الت ر خ ع 1402ه1982/م.
 -84خرح خ اهمب اإلأل يح ا اس ب ال ا ر اريب كر الشارتألين حتى ق ت .مب
ين جمرع ال غخ التر خ الىيهرو 1405هم1985/م.
ك بخ
اإل راب ال ا ع يل اجمليخت حتى ق بمب الن يح ق
 -85خرح
اقتاب الىيهرو ط1426 2ه2005/م.
يب ق ب أله ريب ا ر الىرطيب الىيهرو ط1404 1هم1984/م.
 -86خرح
 -87خرح الى يلمب ال سع ا شم ىاع ريب جتنر الاحيس حتى ق أمحمب آييب يبتخ
احلك خ غمبات 1393هم1973/م.
 -88خرح الى يلمب السبع الي ال ا يه يع ريب كر ارابيى حتى ق بمب السحم
هيى تاى ا تيى الىيهرو ط1993 5م.
 -89خرح يب ق ب أله ريب قت مب الس ايف حتى ق أمحمب ممبيل ز ه تاى الك ب
الت ر خ ع ط1429 1ه2008/م.
 -90خرح نيألخ ا حنظ احترألر الر األخ يف ىرألر الكنيألخ حملرمب النيق حتى ق ت.
الب اب تاى الت م الراي ط1403 1هم1983/م.
ال ا ألت ) احل يب حتى ق أ.ت .إ راه حمرمب تاى قتمب المبألا
 -91خرح ا ن
ت شق ط1434 1هم2013/م.
يف ال رألف ال ا ألت ) احل يب حتى ق ت .عخر المبألا بي و ا ك بخ
 -92خرح ا
التر خ ب ط1393 1هم1973/م.
 -93خرح ا مباألخ رمحمب ا ممب حتى ق ت .يزم مبى تاى ريى ارىت ط1
1427هم2006/م.
حتى ق ت .س
 -94مشس الت م ت ا حم الترب ا الك م لاش ا احلر
الترر ز ه تاى النكر ا تيصر ع ط1420 1هم1999 /م.
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ؤقسخ البحغ

 -95خ اذ الىرا اع ريب ا ر الكر يل حتى ق ت .مشرا التج
ع ط1422 1ه2001/م.
 -96صاي خ الك يب ريب جتنر الاحيس حتى ق ت .مبى ض ف تاى الت م التر خ
ع ط1410 1هم1990/م.
ع
 -97ال حيح إليي ا هر حتى ق أمحمب ييى تاى الت ل رحأل
ط1990 4م.
حتى ق الس مب إ راه ط2
ن ى اإلخب
 -98ضرالر الشتر ال ا
1402ه1982/م.
 -99ال رالر ي ألس غ ل شي ر ت الاي ر حملر ت ارل ق تاى اقعيق التر خ ط1
1418هم1998/م.
تاى
 -100طبىيع الاح أل ال غ أل ريب كر ال مب حتى ق حمرمب أ الن
ا تيى الىيهرو ط1984 2م.
 -101اليرالف ارت خ صححه ىاجته بمب الت أل ا رين اخ ال أل ف الرتمجخ
1937م.
 -102ارالب ال نس جيلب ال أ أل حملر ت الكر يل حتى ق ت .مشرا التج تاى
الىب خ جمبو ط1408 1هم1988/م.
 -103ارألب احلمبألث ريب ق ري اخليييب حتى ق بمب الكرمي الغراب جي تخ أم
الىرى كخ ا كر خ ط1402 1هم1982/م.
 -104ارألب احلمبألث ريب ب مب ا ر حتى ق ت .س خر جمرع ال غخ التر خ
الىيهرو 1404هم1984/م.
 -105الن ح الىرألب يف غين ال ب ب حل المبألا الس ط ا أ ل الك يب إىل آر
بحث اإ ي حتى ق بمب هللا الشاى ي ىقيلخ يجس ا ي تخ اإلقح خ ا مبألاخ
ا ا ىو 1418هم
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 -106عىه ال غخ قر التر خ ريب ا ى الشتيليب حتى ق ت .مجيل ط بخ تاى الك ب
الت ر خ ع ط1414 1هم1994/م.
 -107النكر الاح امب ارآن) ار قط يف ي ه تيل الىر لتيطف ق ري
ىقيلخ يجس جي تخ الت م اإلقح خ التي خ ارىت 2011م.
 -108النمرق ريب النرج الامبمي ضبط خرح ت .أل قف ط أل ك بخ البيز كخ
ا كر خ ط1416 1هم1996/م.
 -109الكي يف الىرا اع ريب الىيق ا ذيل حتى ق رر ا بمب هللا تاى يي
ا ط1435 1ه2014/م.
 -110الكي يف ال غخ ارتب ريب التبيس ا ربت حتى ق ت .حمرمب المبايل ؤقسخ
الرقيلخ ع ط1413 2ه1993/م.
 -111يب السبتخ يف الىرا اع ال ا جميهمب البغمبات حتى ق خ ض ف تاى
ا تيى الىيهرو ط.3
ع
 -112يب ق ب أله ريب شر ق ب أله حتى ق بمب السحم هيى تاى ا
ط1411 1ه1991/م.
 -113يب التر ريب احلسا ارآن) حتى ق ت .أمحمب بمب المبامي ك بخ ال هرا
الىيهرو 1406هم1989/م.
ز ه تاى ك بخ
 -114يب الت ل خ النراه مب حتى ق ت .ممب ا خ
ا حل.
 -115يب الى ايف ريب احلسا ارآن) حتى ق أمحمب الانيخ تاى ار ياخ ط1
1974م.
 -116الك يب ا خ يى يف تيل را اع أه ار يى ا اس ب رمحمب ا إتىألس
حتى ق ت .بمب الت أل ا مين ك بخ الرخمب الراي ط1
اريب ع اخل ا
1428ه2007/م.
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ار ي أل يف ج ه ال أ أل يى هللا
ع ط1
تاى الك ب الت ر خ

 -117الكشي ا ىيلق ا ا ض ال ام أل
ح ح بمب السحم خيه
ال خمشر
1415ه1995/م.
 -118الكشف ا ج ه الىرا اع السبع ك ا أيب طيلب حتى ق حم المبألا
ى ي ؤقسخ الرقيلخ ع ط1418 5هم1997/م.
 -119الك يع ا تج يف ا ي حيع النر ق ال غ ألخ ريب البىي الكن حتى ق
مبان تى أل) ز ه ؤقسخ الرقيلخ ع ط1413 3هم1993/م.
 -120حلا الت ام ريب كر ال مب حتى ق ت .ى ي بمب ال اب ك بخ اخليجن
الىيهرو ط1420 2هم2000/م.
ع
تاى صيتى
 -121لسي الترب ال ا اظ ى اإلعرألى
ط3 1414ه1994/م.
 -122لغيع الىر ريب ز راي النرا اسخه صححه جي ر السرألع 1435هم
 -123ل س يف حم الترب ل حس ا آيل أله حتى ق أمحمب ييى ط 2كخ
ا كر خ 1399هم1979 /م.
 -124ا بس ط يف الىرا اع التشر ال ا مرا ارصبميل حتى ق قب ع ي ر تاى
الىب خ جمبو ط1408 2هم1988/م.
 -125نت ألن خ ا ا يلك ضبط ت ق ت .بمب ال ي ف اخلي ب ك بخ تاى التر خ
الك أل ط1427 1ه2006/م.
ك بخ اخليجن
 -126جميز الىر ريب ب مبو ترر ا ا شىن حتى ق ت .حمرمب ق
الىيهرو.
ر
 -127جميلس ت ب لشت ب الك يف حتى ق بمب السحم هيى تاى ا تيى
ط1987 5م.
 -128احمليجيو اب سيل الاح ألخ يى هللا ال خمشر حتى ق ت .هب جخ احلسين جي تخ
غمبات 1972م.
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حتى ق الر يلخ
ير ط2

 -129احملرى ال ج يف نس الك يب الت أل ال ا ي خ ارامبلس
اإلقح خ
الشئ
النيى ق ز حله زاىو ار ي
1428هم2007/م.
 -130احمل سب يف ب ج ه خ اذ الىرا اع اإلأل يح امي ريب الن ح ا جين
انصف ز ه اجمل س ار ل شئ اإلقح خ الىيهرو 1386ه.
حتى ق
 -131احملك احمل ط ار ظ ال ا ق مبه ارامبلس حتى ق ت .بمب احلر مب هامبا
تاى الك ب الت ر خ ع ط1421 1ه2000/م.
النيىق هتذألبمي ريب الن ح ا جين حتى ق ت .س
 -132خم يى ذ رو أيب
ل بح ث المبىاقيع اإلقح خ ط1
بيس ر ا ك ع
1432هم2010/م.
 -133خم ر يف خ اذ الىر ا يب البمبألع ل حس ا آيل أله اشره راجسرتاقر
يمل الك ب ع.
 -134را ب الاح أل ريب الي ب ال غ حتى ق حمرمب أ الن تاى النكر التريب.
 -135ا هر يف م ال غخ أا ا مي حل المبألا الس ط حتى ق حمرمب أ الن
ز ه تاى الرتاث الىيهرو ط.3
 -136ا سيل الت مبايع ريب النيىق حتى ق ت .ا ا ى يمل الك ب
ع ط1406 1هم1986/م.
سم الن المب ال ا ى ا ر حتى ق ت .حمرمب ر يع جي تخ
 -137ا سي مب
أم الىرى كخ ا كر خ ط1422 2هم2001/م.
 -138سامب اإل يم أمحمب ا اب حتى ق خت ب ارىاؤ ط آرألا ؤقسخ الرقيلخ
ع ط1421 1هم 2001/م.
 -139شك إ راب الىر ك ا أيب طيلب حتى ق ت .يمت ال ي ا ؤقسخ
الرقيلخ ع ط1405 2هم.
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 -140ا بيح ي أ ا خ اهمب اإلأل يح ريب احلجيج ا ألست حتى ق ت .حمرمب
المب جيل ا ي تخ اإلقح خ ا مبألاخ ا ا ىو ط1429 1هم2008/م.
 -141ع ارآن) ار قط يف ي ه تيل الىر لألق يذ قت مب ارعغيل جم خ جمرع
ال غخ التر خ الىيهرو ج1981 48م.
 -142ا تيى ال ا بخ المبألا ى حتى ق ت .ر ع كيخخ تاى ا تيى الىيهرو
ط1981 4م.
 -143تيل الىر ريب احلسا ارآن) حتى ق ت .همبى را خ ك بخ اخليجن
الىيهرو ط1411 1ه1990/م.
 -144تيل الىر ل حىي ا زايت النرا حتى ق أمحمب جنييت آرألا تاى السر ى
ع.
 -145تيل الىر ريب جتنر الاحيس حتى ق حمرمب ال ي ل جي تخ أم الىرى كخ
ا كر خ ط1409 1هم.
خ يب يمل الك ب
 -146تيل الىر إ را ه إل راه ال جيج حتى ق ت .بمب ا
ع ط1408 1ه1988/م.
 -147تج ارتاب إىخيت ارىألب إىل ترعخ ارتألب ل ي ع احلر حتى ق ت.
ع ط1993 1م.
إ سي بيس تاى الغرب اإلقح
 -148ا تج الكب ريب الىيق اليربال حتى ق :محمب الس ن ك بخ ا ا ر خ
الىيهرو ط1404 2هم1983/م.
 -149غين ال ب ب ا ب ار يىألب ال ا هشيم ارا يى حتى ق ت .يز ا بيىك
ز ه تاى النكر ت شق ط1384 1هم1964/م.
 -150ا نرتاع يف ارألب الىر ل رااب ارصنميَن حتى ق صن ا المبا ت تاى
الى ت شق ط1412 1هم.
ع.
 -151ا ن َّ يف التر خ حملر ت ا رر ال خمشر تاى ا
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حتى ق ت .أل قف

لت السخي
 -152ا ن َّ يف خرح ا ن َّ ابب احلر
احلشك خر خ يبتخ الامبى ارىت ط2002 2م.
 -153ا ىيصمب الشيع خ يف خرح اخلحصخ الكيع خ إل راه الشيطيب حتى ق ت .بمب
الرمحا التش ر آرألا جي تخ أم الىرى كخ ا كر خ ط1428 1ه2007/م.
 -154ا ى مب يف خرح ال كر خ لتبمب الىيهر ا رجيل حتى ق ت .أمحمب المب أل) جي تخ
اإل يم حمرمب ا قت ت اإلقح خ الراي ط1428 1ه2007/م.
 -155ا ى ب ريب التبيس ا ربت حتى ق حمرمب ره يمل الك ب ع.
حتى ق أمحمب ا اى ز ه ط1
ن ى اإلخب
 -156ا ىرب ال ا
1391ه1971/م.
 -157ا ر ع الكب يف ال رألف ال ا ن ى اإلخب حتى ق ت .عخر المبألا بي و
ع ط1996 1م.
ك بخ لباي
 -158ا ا ف خرح رألف ا يزل ريب الن ح ا جين حتى ق ت .ى ي أأل ب تاى
ال بيب إقياب ل ط1439 1هم2018/م.
 -159امج ا ا ا ى يف ي ه الاشر ع حتى ق س ارص ل ل سيمل الشاى ي
ىقيلخ ت ىاه جي تخ اإل يم حمرمب ا قت ت اإلقح خ الراي 1421هم.
 -160امج ارآن) يف إ راب الىر ل مب ى أمحمب اخلراط تاى الى ت شق ط1
1408هم1987/م.
 -161ا هخ ارلبي يف طبىيع ارتاب ريب الرب يع ا ارابيى حتى ق إ راه
السي رال ك بخ ا ايى ارىت ط1405 3هم1985/م.
ال ج ه الاظيلر ريب النرج ا ز حتى ق حمرمب
 -162ا هخ ار الا اظر يف
ع ط1404 1هم1984/م.
الراض
حتى ق حمرمب
 -163الاشر يف الىرا اع التشر حملرمب ا ى س عرش احلر
الشاى ي ىقيلخ يجس جي تخ أم الىرى كخ ا كر خ 1425هم2004/م.
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ز ه

 -164الاميألخ يف ارألب احلمبألث ل ربيىك ا ار حتى ق ت .حمر ت الياي
تاى إ ي الرتاث التريب ع 1383ه1963/م.
 -165الا اتى يف ال غخ ريب زألمب قت مب ارا يى حتى ق ت .حمرمب بمب الىيتى تاى
الشر ق ع ط1401 1ه1981/م.
 -166ا ى الىبس ا خ ر ا ا ى بس يف أآبيى الاحيو ارتاب الشترا الت ري
ل ررزابل اآ يى أيب احمليقا ال غر ى حتى ق ىت لف ز يمي مجت خ ا س شر
ار يا خ 1384هم1964/م.
تيل الىر نس ه أ كي ه ك ا أيب
 -167ا مباألخ إىل غ الاميألخ يف
طيلب حتى ق :جمر خ ا البي ش جي تخ الشيى خ اإل يىاع ط 1429 1هم/
2008م.
 -168ع يع ار ي ريب التبيس ا آ كي حتى ق ت .إ سي بيس تاى صيتى
ع.
 -169ال ف اال مبا يف يب هللا ج ال ا قتمبا الك يف رأه خر ه حمرمب
ال ىق ك بخ اخليجن ط1430 2هم2009/م.
***
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مساعات األخفش النَّـثـ ِرية الـمب ِ
اش َرة يف معاين القرآن "عرض ودراسة"
َُ
د .سعيد بن علي بن عبدان الغامدي

نق ُد القراء للقراءات بالقاعدة النحوية والصرفية

د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي
قسم النحو والصرف وفقه اللغة– كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

نق ُد القراء للقراءات بالقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم المطرودي
قسم النحو والصرف وفقه اللغة– كلية اللغة العربية
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث 1442 /2 /26 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /4 /21 :هـ

ملخص الدراسة:
ادتس ا ادويتقض ة تتنح ادويتق ن وادقتتااا واختان ة تانق دوقتس و نت ر
اشتهرت
ِ
تهقت تانا ادمل تح
َ َسوا أ هّن جااوا أبمت إ هد مل كن هل نه سلف وال وا قر نه غري واس ه
أكمتت أشتناا ادويتق اد نيتت ن تس ه تتانا ايتتاُ ادت أين كت تا ّ ت أ ي أ هل ادويتق ن دتتن
خيتجت تقا ت تتن إلنالت تتهر ا ست ت منح ت تتانا ادق ت تتنح إا د است تتهرا مت تتن جس ت تتس و ت ت ت تتانا اد كت تتتق
اجلس سق كال ما سرياا ادقا ئ إل شاا هللا تعاا من هائج.
الكلمات املفتاحية:
قس :تقجنه ادلقم إا ادقتااا أوادقتاا إلواا لى ةقا س ادعتإلنح ادويق ح وادنيت نح.
ادقتاا :جم ق ح من ل اا ا س م ينوقا إلطتق أداا ادقتآل ادكتمي.
ادقتااا  :ي طتق أداا اّد اظ اد ينو ت ن ادويب ادكتمي.
ادويق قل :الام من ل اا ا س م وا هر ينمونيهح لى حتت ت ةقا س ادعتإلنح وض طرا.

Naqd Al-Qurraa le Al-Qiraat Bi Al-Qaeedah Al-Nahoieh wa AlSarfiah
Dr. Ibrahim Bin Sulaiman Al-Matroudi
Morphology and Philology Department- College of Arabic Language
Imam Mohammed Bin Saud Islamic University

Abstract:
The case of Grammarians and The Qeraat became well known within AlNaho academics. It was considered as a window for criticism since it appeared.
They had no evidence whatsoever, neither from their predecessors nor their
contemporaries to support such claims. This issue became more rooted in The
Grammarians of Basra. Though I deny it, and that is because I believe, the
grammarians will not go outside their Islamic environment even in this issue. All
of this had pushed me to study it again with this new idea. Leaving you, the
reader with these results
key words:
- Criticism: using language grammar to criticize Al-Qiraat.
- Al-Qurraa: A collective of Islamic Scholars who studied the ways of
performing the reading of The Quran.
- Al-Qiraat: The methods of reading The Holy Quran as done by the prophet Peace be Upon him-.
- Al-Nahwayeen: Scholars who edit and correct the use of language grammar.

املقدمة

إ هل ايت س هلل تعاا أمحسا وأسهعنوه وأسهرس ه وأ قذ إله من شت سي
إلعس:
وسنالا
لي وأصلي لى منيط اا و لى آده وصي ه أمجعن و ين
مت يب زمن كوت أ جب نه من تلين ادويق ن
أة حنقض تتاثي ه
كوت نه مع الئ ي ادويق ن
دلقتااا وأ اتب من نب ادقتاا زمن ين
دت لى انا ادورج حىت
وةةس ر أ ا أخطأوا و ن ه
اجلادق احنت قا وما ز ين
ساين هللا تعاا أ ْل أسأُ سي انا ادسؤاُ :أتينتي ادويق ن كا قا وحس
عنب ادويق قل ادقتااا وأ ينل ا س م
انا ادس نل؟
َ
أدست تتي جًا أ ْل َ
ينخياد قّن وأيإلقل ذدك مور ؟ أتق ينل أ ْل ينوسب إا ادويق ن شيا ت ه
ل اا ا س م إلَت ْله أل ينُيهتمقا ةائله و زد وا أ ه؟
انا اّساللح و ي أساللح اد يث اّساسنح ةادت أل أإلسأ حلح ل نح
كوت لنه ة ينل وأ يص نرا إلعض ما
جس سق أين نس معرا ادوظت ن ا ين
هغري و كانا ي حناق ا سال :ينني هسق
حس هه قنوا ال هز زع وحقا ال ه
غريا وادس ب ظا ت معتوف؛ رق
إلتأض ادنقم ومينل إدنه وغسا تاتب موه وين ه
كقل كمريا من آ ائه من حمنطه وأ ل نيتا وك أاي ت وهاا املتا وص هسق
أوال :ين ه
ظل ا سال مر ا اجهرس
إله دول أل ينيه و سهشري قله نه؟ واث نا :ه
سكه و طلب
ضعن ا ملكاته موققصا ةس اته؛ سعى إا ادك اُ
انا من تع هقب ِ
ادواا إلع ر د عض
ادهه ام حيقزا وما ددنل أإللغ
إك اُ قص مهقسمر !
وسعي مهأخت
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ت أل أينة هسم انا اد كتق من خ ُ مترنس وث ثح م احث تواودت
وةس أ ين
ادقتاا
اده رنس أ إلع ة ااي :اّوا :ادقتااق وا ح أم اخهنا ؟ وادما نح :ين
وأتسنس دو ادويق ن وادمادمح :مقةف ادقتاا من ادقتااا وادتاإلعح :ادعتإلنح
شتط من شتوط ادقتااق ادنيينيح.
وتواودت امل احث ادم ثح مقاةف ث ثح أ م من ادقتاا وادقتااا :
كال اإلن جما س امل يث اّوُ وادطربض امل يث ادماين وكال نينب
مكي إلن أيب طادب امل يث ادمادث وأ ق ت ذدك خبامتح ذكت ين نرا أ ه
ما ا هرنت إدنه إلهق ن هللا تعاا من ادوهائج وة ل انا كله انا املقسمح اد
ذكت نرا أساللح اد يث ودوا ي د اسهه.
انا اد يث مهجه دس اسح اّشخاص واد يث تتاثر وهلانا جاا
واو وه م ونح لى ذدك؛ ّل س ه ادقصقُ إا صق ق ادقتااا وس غري
ادويق ن رب ث ثح من اّ م ودلويق ن إط دح خ ن ح رب إلعض
أ مر و ي إط دح مل تكن سف اد يث ومقنيسا وإمنا د اين إدنرا
ت نال ادهقا واالخه ف إلن ادويق ن انا املسأدح أوتلك.
وهللاَ تعاا أسأُ أل و ع ابجلرس وُيعله دقجره خادنيا و كهب ده
ادق قُ ادقتاا وحسن اّحسوثح!
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القراءة رواية أم اختيار؟

ادانض قتأ قسا ادويق ن دلقتااا ادقتآ نح وينطادعرا؛ ان ب إله
ت كريا إا أّن حن ا رتضقا ادقتااا وا هقسوا إلعض ما نرا من ظقا ت؛
كا قا ين تول أ سر أّنا اخهنا من ادقا ئ واجهراد موه و ان ب انا
اد ت ومن مينل إا أ ه من اد احمن إا أل انا ق أساا مشكلح
ادويقض مع ادقتااق لق كال من ل ه أّنا وا ح وسوح مه عح؛ ما كال
ا رتضرا وال ا هقس إلعض ما محلهه من ظقا ت.
و انا ةقُ ت سري ظا تق هلا وةائع كمريق ال نيلح مملرا أل أيخان
اد احث أاي دول أل ينق د شنالا من تلك ادتوااي و وظت نرا؛ دنخلص إا
انا اده سري ةينتإله من ادقةائع وإلينعسا
أض و وهري نرا إا ةقُ و وظت
ر ادقةائع
نيق أ رامر ودنست ةنسا
اده اسري ينمتمل أصياهبا وتين ه
واسهج ا ما تسُ لنه و انا مجلح من وةائع قس ادقتااا تينانكت حىت ينوظت
نرا :ل كال ادويق قل ادان ن ا هقسوا ادقتااا وقل ةقهل لى ما ظوه
ؤالا اد احمقل نر ؟
***
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أبو عمرو بن العالء ينتقد القراءة

من أةسم قس ادقتااا ما ينوض ن أيب تو إلن ادع ا و ق إمام
ادلغح وادقتااق وي سن ق ه ن ق س ةائ  ":ز ق س أل أاب تو آا
يتوا وةاُ :احهىب اإلن متوال ذا ادلين .ققُ :يتن و ق جل من
أطرت
أ ل املس وح ك ا تققُ :اشه ل ابخلطأ وذدك أ ه ةتأ {:ؤالا إلوايت هن َ
دك }( )1ونيب"(.)2
دست وا أينةةش صيح انا ادوقس ادلغقض ودست مشغقال إلهنيق ب أيب
تو محه هللا أو خطالهه وإمنا أ د أل أ ظت ايتادثح من خ ُ ادسؤاُ ادهايل:
أ ه لى أ هل
ل كال أإلق تو حن ا هقس ادقتااق وا هقس ادقا ئ
من حققق ادقا ئ أل خيها ةتااق من وس سه؟ و ل تسُ انا ايتادثح اد
حكا ا سن ق ه دالدح صتحيح لى انا املعىن؟
دنس انا ايتكا ح ما ينشري إا معىن االخهنا وأل املقنيقد إله ق أل
خيها ادقا ئ وجرا مل ينتو ده وغا ح ما ينميكن أل ينؤخان من مقةف انا ا مام؛
ادقتااق ومل ط ن شنخه ادانض وي وه ومن حي ل
أل ادقا ئ و
مقةف أيب تو لى املعىن املسهوكت لزمه أل ُيعله ممن ال تي ادقتااق سوح
مه عح وتلك ي اد كتق اد ات لنرا املسل قل وحكق ا جن إلعس جنل.
( )1سق ق قد 78
( )2سن ق ه ادكهاب ط ادما نح (منيت اهلنالح املنيت ح ادعامح دلكهاب 1979م)  397 /2وحم س
س اخلاد ين ن ح د اسا ّسلقب ادقتآل ادكتمي دول ط (منيت دا ايتس ث دول
سوح) .46 /1
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أبو عمرو مرة أخرى

" ةاُ حم س إلن صاحل :مسعت ج ققُ ّيب تو :كنف تقتأ {ال
ينعانب اناإله أحس وال ينقث واثةه أحس} قاُ :ال ع هِانب ابدكست .قاُ ده
ادتجل :كنف وةس جاا ن ادويب صلى هللا لنه وسل {:ال َّ
عانب} ابد هح؟.
قاُ أإلق تو :دق مسعت ادتجل ادانض ةاُ :مسعت ادويب صلى هللا لنه
وسل ما أخانته وه أوتس ض ما ذاك؟ ّين أهت ادقاحس ادشاذ؛ إذا كال لى
خ ف ما جاا إله اجل ا ح .ةاُ ادشنخ أإلق ايتسن ادسخاوض :وةتااق
اد هح أ ا اثإلهح ابدهقاتت"(.)1
انا ايتكا ح تكشف دوا ادعلح اد جعلت ادويق ن ومور إمامر أإلق
تو وهقسول ادقتااا و هعق قل ادقتاا؛ إل املسأدح وس كا ت خماد ح
ادقا ئ غريا أوك ا ققُ أإلق تو :أهت ادقاحس ادشاذ و انا املورج ادانض
وطل موه أإلق تو انا ادتوا ح ق املورج ادانض سا لنه احملسثقل أ ا
وما دام ادشانوذ اباب إا قس ادتوا ح وادتاوض رق قس د ط ادتاوض وإتقا ه وما
دامت انا حاده؛ كنف كقل ت سريا ابالخهنا مق قال؟ كنف ينوسب إا
وةائع ادويق ن مع ادقتاا وادقتااا ؛ أّنا تسُ لى أل ادقتاا كا قا أيخانول
إلقتااا من وس أ سر وادوقس كله مهكئ لى شانوذ ادقا ئ ن غريا؟
لقم ادقتآل ط اّوا (د وال دا اد كت 1416ه) 312 /1
( )1ادز ةاين موا ل ادعت ال
و ن ح د اسا ّسلقب ادقتآل ادكتمي  47 /1وأإلق شامح املتشس ادقجنز دول ط
(إلريو

دا صاد 1395ه) 180
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حتكت ادعل اا منسال
إل اد كتق (شانوذ ادقا ئ ن غريا) اد ه
ادقتااا وجعلهر وهقسوّنا و هعق قل ادقتاا؛ إلت ال هإلن لى أل ادقتااق
معىن دشانوذ ادقا ئ ن غريا إال أل كقل خماد هه
ةائ ح لى ادتوا ح
ادتوا ح ه ن وي وه غريا وما دام انا س ب ادوقس؛ كنف ينق ل ممن
ظن ادقا ئ مس قحا ده أل أيخان مبا متنل سه إدنه؛ أل حيهج هبانا ادتوااي
وأي س هبا أت نس ةقده و ي إلعنسق وه؟
واالخهنا واملتاد إله وا :أل وزع ادقا ئ إا وجه مل ينتو؛ ذ ب إدنه
إلعض املهكل ن و قله ادسنقطي ن أيب إلكت اد اة ين ةائ  ":وةاُ ادقاضي
أإلق إلكت اد اة ين (اال هنيا ) ":وةاُ ةقم من املهكل ن :إ ه سقغ إ اُ
ادتأض واالجهراد إث ا ةتااق وأوجه وأحتف إذا كا ت تلك اّوجه صقااب
ادعتإلنح وإل مل م ت أل ادويب صلى هللا لنه وسل ةتأ هبا وأىب ذدك أ ل
ايت وأ كتوا وخطؤوا من ةاُ إله"(.)1
و انا املعىن ادانض خه إله اد اة ين أ هكسا أإلق تو ادساين ةقده":
وأئ ح ادقتااق ال تع ل شيا من حتوف ادقتآل لى اّ شى ادلغح
واّةنس ادعتإلنح إلل لى اّث ت اّثت واّصح ادوقل وادتوا ح إذا

امل ادكهب دول أت خ)  78 /1وينوظت
( )1ادسنقطي ادرب ال لقم ادقتآل دول ط (إلريو
حم س ا ف اهلت ض ادقتااا املهقاتتق اد أ كت ا اإلن جت ت ادطربض ت سريا وادتد لنه ط
اّوا (املس نح املوق ق اجلامعح ا س منح 1406ه)  123وةاُ اد احث نه ":ومن املعاصت ن
أإلق ادقاس اخلقئي  ...وإإلتا ن اّإلنا ض ادانض ص لى أّنا اجهراد".
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ث هت ور مل تد ا ةناا تإلنح وال شق دغح؛ ّل ادقتآل سوح مه عح لزم
ة قهلا واملنيري إدنرا"(.)1
وما دام ايتاُ ق ما ذينكت ادقتااا ادقتآ نح؛ إل ت سري ظا تق قس
ادقتااا و ي صاد ق من ادقتاا وغري ادقتاا أبل ادواةس ما كال ده أل وهقس
إال ّ ه تي ادقتاا خيها ول من وس أ سر ؛ ةقُ ال سوسا شيا و أض ال
تق له صق ق ادقتااق وس ادويق ن وغري .
***

( )1اإلن اجلز ض ادوشت

ادقتااا ادعشت دول ط (منيت دا ادكهاب ادعتيب دول أت خ) /1

10ت .11
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القراء وأتسيس دور النحويني

قس ادقتااا وادقتاا هلا شقا س ةسميح جسا إلسأ
ادوا انق ادلغق ح
ظرق ا أايم ادنيياإلح ضي هللا ور وتلك صق ق من صق هس اّمح املعنا
ادلغقض واحسا من معا ري ة قُ ادقتااق أو د ا وُيس اد احث إلعس ةتااق تلك
ايتقادث اد جت أحساثرا زمن ادنيياإلح؛ أل ادقتاا حن وضعقا شتوط
ادقتااق ادنيينيح كا قا قهسول مبا ظرت تلك ادعنيق و قه قل أثتا
لقمر و قه و انا معواا أل ادنيياإلح ادان ن وضعقا أوال
و ع لقل
شتط ادلغح و ظتوا إا ادقتااا املتو ح من خ ده ومل عل ادقتاا إلعس
حقدقا تلك امل حظا ادعاإلتق لى ادقتااا إا شتط من
إلقتول إال أل ه
شتوط ادقتااق ادنيينيح ومما ينوض ن ادنيياإلح انا ادشأل ما لي:

الفاروق ينتقد القراءة
تلك ايتق ح ادقسميح وكال قسا
مبا كال اد ا وق أوُ موهقس دلقتااا
ينمقجرا إا ةتااق اّصياب ممله توض دوا صاحب كهاب "ادقةف واالإلهساا"
انا اخلرب ن اد ا وق نققُ ":مسع ت ج قتأ{دنسجووه حىت
حن}( )1قاُ :من أةتأك انا؟ ةاُ :اإلن مسعقد .قاُ ت{:دنسجووه
حىت حن} ...مث كهب إا اإلن مسعقد :س م لنك .أما إلعس إل هللا أ زُ

( )1سق ق قسف  35وكال اإلن مسعقد قتأ إبإلساُ ايتاا
.68
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"حىت" نوا وةتااته

خمهنيت ادشقاذ

ادقتآل جعله ةتآة تإلنا م نوا وأ زده إللغح انا ايتي من ةت ش إذا أاتك
كهايب انا أةتئ ادواا إللغح ةت ش وال تينقتئر إللغح ان ل"(.)1
تينظرت دوا أل ادنيياإلح و أ ل ادقتآل
انا ايتادثح وهلا ممن
كا قا تاتإلقل من إلعض ادقتااا وكال ا تناهب اجعا إا ادلغح وم ونا
انا ينؤسسقل دلويق ن ادان ن جااوا إلعس إلقتل وةت ن
لنرا و
و هيقل هل د ب تعقب ادقتاا وما دام ادنييايب ةس ا اتب من ةتااق ممله
و ق معاصت دلهوز ل لنس مبسهغتب لى ادويقض وادلغقض إلعس ذدك أل
تاتب من ةتااق ةا ئ من ادس عح أوادعشتق حن ينخادف ما عت ه من ك م
ادعتب وما واا مجا ح ادقتاا أو أتيت لى ةلنل تي من إج ُ كهاب هللا
وحي ظ من أل ينحي ل لنه و كانا كا ت جرقد
تعاا وتكتمهه أل ينوزا وه ين
لر انا ةسوق
ادويق ن كلر ؛ س ر نل وغتضر جلنل وهل
ساإلقح وأئ ح ساد ح وما ين م املتا إلعس حسن ةنيسا واةه ائه أثت ةسواته.
***

أإلق
( )1أإلق جع ت حم س إلن سعسال ادكق ادقةف واالإلهساا كهاب هللا زوجل ط اّوا
إلشت حم س خلنل ادز وق و اجعه د .ز ادس ن إلن غن ح (ديب متكز مجعح املاجس 1423ه)
 69وأإلق إلكت اّ ا ض إ اح ادقةف واالإلهساا دول ط حمني ادس ن س ادتمحن م ال
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ابن عباس يتعقب القراءات
من مناذج قس ادقتااا مقةف اإلن اا من ةتااق لي دققده
تعاا{:وملا ضتب اإلن متمي مم إذا ةقمك موه نيسول}( )1قس جاا
(اد يت احملنط) ":وض ض ادنياد ن لي وأ كت ا اإلن اا وال كقل
إ كا ا إال ة ل إللقغه تقاتت ا"(.)2
انا ايتكا ح كادساإلقح اهلسف مورا ت نال ما كال ُيتض ادزمن اّوُ
اد عل وادرتك
ادانض أسس دكل شيا وس املسل ن وصا متجعا هل
وغتض اد يث من سقق انا ادو قذج وادانض ة له أل كشف أل ادويق ن
حن ا هقسوا ادقتااا والمقا إلعض ادقتاا؛ كا قا ذدك مي قل لى سوح
سوهرا ادنيياإلح وأخانوا هبا ة لر ا كال ما لقا وإل اخهل وا معر
إلع ه شنالا اإلهس قا وأمتا اإلهكتوا ادققُ نه.
ا ق اإلن اا وهقس ادقتااق وينوكت ا و ي ةتااق صيايب آخت أخان
ادقتآل ادكتمي ن ادويب صلى هللا لنه وسل وكا ت حجح اإلن اا اد إلىن
لنرا ا كا دغق ح وما دام قس ادقتااا إلسأ زمن م كت زم ٍن كال نه
ادقتاا أيخانول من املنيس م اشتق و هلققل وه دول واسطح لنس مبسهغتب
أل زداد ادوقس وتكمت حقادثه زمن إلعينس أ له ن املنيس وكمت نه ادقتاا
وتعسد ادقتااا .
( )1سق ق ادزختف  57و ادوشت ادقتااا
و اص ومحزق ابدكست وةتأ اد اةقل إل را".
( )2أإلق حنال اد يت احملنط ط ادما نح (إلريو
ّسلقب ادقتآل ادكتمي 44 /1
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ادعشت  269 /2ةقده ":قتأ اإلن كمري واد نيتايل
دا اد كت 1403ه)  25 /8ود اسا

موقف القراء من القراءات

حن س إا أ ل ادقتااق وكه ر ؛ وجسهت ؤكسول ما تقسم من قس
ادنيياإلح وُيعلقل ادلغح وةقا س ا من واصت ة قُ ادقتااق وادشك نرا
وكال من أودالك اإلن جما س ادانض حيسن تقسمي جرسا نيتق ما ةام إله
ادويق قل ونيت ن؛ اّوُ :ادقتاا وادماين :ادقتااا .

ابن جماهد والقراء
مقسمح "ادس عح ادقتااا " الإلن جما س و ق من ل اا ادقت ن
ادمادث وادتاإلع تض ّحقاُ ادقتاا وت ت إلنور وكال مما ةاده نر ":
ومحلح ادقتآل مه اضلقل محله ودوقلح ايتتوف موازُ قل حتو ه وأة
ذاكت موازهل  ...ومور من ؤدض ما مسعه ممن أخان وه دنس وسا إال
اّداا ملا تعله ال عتف ا تاب وال غريا اندك ايتا ظ ل ث ممله أل
وسى إذا طاُ رسا نين نهع ا تاب؛ دشسق تشاهبه وكمتق هيه وض ه
وكستا اآل ح ادقاحسق؛ ّ ه ال عه س لى ل ابدعتإلنح وال إلنيت ابملعاين
تجع إدنه وإمنا ا ه ادا لى ح ظه ومسا ه وةس وسى ايتا ظ ن نع
ادس اع وتشه ه لنه ايتتوف نقتأ إللين ال عت ه وتس قا ادش رح إا أل
تو ه ن غريا وينربئ سه و سى أل كقل وس ادواا منيسةا نيني ل
ذدك وه وةس سنه وو نه وجست لى دزومه وا صتا لنه أو كقل
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اندك ال ينقلس

ةس ةتأ لى من سي وضنهع ا تاب ودخلهه ادش رح هق
ادقتااق وال ينحيهج إلوقله"(.)1
وحس ث اإلن جما س ن ادقتاا حس ث اخل ري املطلع ادعا ف إلط قاهت
وأجناهل و ق وا كشف دوا س ا من أس اب قس ادقتااا وينقضح دوا
مسخ من املساخل لنرا خ صهه أل ادتاوض دلقتااق ةس كقل لح من لل
قس ا ودا نا من دوا ي ادشك نرا؛ ّ ه ضعنف ادعتإلنح وةلنل ادعل
تكل نقع
هبا ومعه سا لى ايت ظ واداناكتق وايتا ظ وسى واداناكتق ه
ادلين غري ا ف إله ومس ك ده نوقل وه غريا يتوه وينهاإلعه لنه ثقح نه
وإج ال ده.
و انا املعىن ادانض أشا إدنه اإلن جما س ق واحس من اّس اب اد د ت
ادويق ن إا قس ادقتااا وتعقب ادقتاا وهبانا ظرت أل ادويق ن حن
ت هقسوا ادقتااا و ظتوا إدنرا من خ ُ معت هر إللسال ادعتب؛ كا قا
( ) 1ادس عح

ادقتااا

ط ادمادمح

د .شقةي ضنف (ادقا تق دا املعا ف دول سوح شت)

45ت  46وش نه حبس ث اإلن جما س وا حس ث اإلن ةهن ح وإل كال أةسم موه أتو ل مشكل
ادقتآل شتحه و شتا ادسنس أمحس صقت دول ط (ادقا تق املكه ح ادعل نح دول سوح شت) قس
تكل محزق إلن ح نب ادزاي
تي ملن ةتأ ص ته حبت ه
املسل ن "...وخه إلققده ن
وادق "! 60و 61وادقنيس من

و ق أحس ادقتاا ادس عح وكال مما ةاده نه ":وكال اإلن ننوح
أوائه إلقتااته؛ أل ينعنس ووا قه لى ذدك كمري من خنا
أةل من سل من انا ادط قح من ادغلظ
ادقتاا امح ":وما ه
انا وأمماده ق تو نه اد احمن إا شيا واحس :أ هل قس ادقتااا

وادقتاا مل كن وس املهقسمن ن ا معتو ا وال خطنالح مشرق ق.

124

نق ُد القراء للقراءات ابلقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم املطرودي

ققمقل إلع ٍل أصله مشتوع وموسوب إدنه وإل كا قا أخطأوا إلع ه
ت ذدك أصل لر وال وقض اّساا ادانض إلوقا لنه مقة ر وكنف
انا ادس نل ومرسوا
كقل شيا من ذدك وةس أ وا ادنيياإلح جتوا ة لر
هل نه ادسري وأ هكسا ِمن إلعس أ ل ادعوا ح ابدقتااق كاإلن جما س وغريا.

ابن جماهد والقراءات
و ادعونيت ادماين ينت وا اإلن جما س أل اآلاث املتو ح ادقتااا كاآلاث
املتو ح اّحكام (اّحاد ث واآلاث ) نرا ما جاا لى دغح شاذق ومورا
ما تينقه نه غينلط إله و شتح ذدك ةائ  ":وأما اآلاث اد ينو ت ايتتوف
كاآلاث اد ينو ت اّحكام  ...كاندك ما ينوض من حتوف ادقتآل
مورا املعتب ادسائت ادقاضح ومورا اد عنف املعىن ا تاب غري أ ه ةس
ةينتئ إله ومورا ما تينق نه غينلط إله ت رق يتن غري جائزت وس من ال ين نيت
من ادعتإلنح إال ادنسري ومورا ادلين اخل ي ادانض ال عت ه إال ادعامل ادويت ت
إلكل ةس جاا اآلاث ادقتااا "(.)1
و ه
نيتا وينطلع ةا ئ
كشف اإلن جما س ن حاُ وااي ادقتااا
كهاإله لى ما كا ت ادقتااا تعج إله من أخطاا تعقد كلرا إا ادلغح وتتجع
إا ةقا س ا و انا ادنيق ق اد وقلرا اإلن جما س كهاإله حجح إلنوح لى
س مح مقةف ادويقض وإلت ال ساطع لى أل ادويق ن ما ظل قا ادقتاا حن
اجعقا ةتاااهت و تضق ا لى ةقا س ادلغح اد جعلرا ادقتاا أ سر ك ا
( )1ادس عح  48و49
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سنأيت أحس شتوط ادقتااق ادنيينيح وكنف ينعاب لى ادويق ن مقة ر
وحنن س ع من أ ل ادقتااق َم ْن نيف حاهلا ادعتإلنح مبمل انا ادققُ
ادنياد من اإلن جما س؟
العربية شرط من شروط القراءة الصحيحة

ال كه ل ايتس ث ن دو ادقتاا أتسنس دو ادويق ن ومتكنور
صيح ادقتااق
من خنْل وااي ادقتااا إال ابدهعت ج لى شتوطر
وس مهرا رانا ادشتوط ك ا تقسم صنغت من خ ُ مقاةف ادسلف
اّودن و ي كاش ح ملن طهلع لنرا أ هل ادويق ن وإل تق هسمقا ادقتاا زموا
كا قا نيس ول مقاة ر من ادقتااا ن شيا مه لنه وأمت جم ع
لى ادققُ إله لى وجه ا مجاُ ل كن ادويق قل مقاة ر ينم هس ن ملا
مل كن معتو ا وخا جن ه ا سوه املسل قل ة لر ومن دالئل انا ما ذكتا
أ ل ادقتااا ادان ن سنعتض هل اد يث حن حس مر ن ادقتااق وشتوطرا
اجلز ض.
و ث ثح :أوهل مكي إلن أيب طادب واث نر أإلق شامح واثدمر اإلن ْ
ادويق قل مل عقا شتوط ادقتااق ومل كن هل ةقُ نرا وكل ما سريد
إلعس موققُ ن ادقتاا وهبانا ه ح أ هل ما عله ادويق قل مع ادقتااا وادقتاا
ين
مل كن أمتا خا جا ن املقت و ي املسل ن حىت هخانا إلعض ادسا سن
احملسثن دقم ادويق ن وادطعن لنر وكأّن أتقا ما مل كن ووةعقا ن ا مل
ينعتف ة لر .
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مكي بن أيب طالب يشتط الشياع

ةاُ مكي ن أةسام ادقتااق ":ةس ينقتأ إله وذدك ما اجه ع نه ث ث
خ ُ و ي :أل ينوقل ن ادمقا إا سقُ هللا صلى هللا لنه وسل .
و كقل وجره ادعتإلنح اد زُ هبا ادقتآل شائعا .و كقل مقا قا خلط
املنييف"(.)1
املل ت حس ث مكي أ ه شرتط أمت ن معا ادلغح؛ أوهل ا :أل
كقل ادقجه شائعا واث نر ا :أل كقل ذدك ادقجه ادلغح اد زُ هبا
ادقتآل ادكتمي و ظرت تشس سا لى شتط ادلغح هبانا؛ إذ جعل ادقجه شائعا
واشرتط شنق ه أل كقل ادلغح اد زُ هبا ادقتآل ادكتمي و ي دغح
ةت ش و انا ُيعلوا مجنعا سهعنس مقادح اد ا وق اد ةاهلا الإلن مسعقد ":أما
إلعس إل هللا أ زُ ادقتآل جعله ةتآة تإلنا م نوا وأ زده إللغح انا ايتي من
ةت ش إذا أاتك كهايب انا أةتئ ادواا إللغح ةت ش وال تينقتئر إللغح
ان ل"( )2و انا ققدين إا اسهوهاج أل مكنا كال حنقاي شس س ادلرجح ينُتاا
ادقتاا وادقتااا وينلزمر أل تكقل ةتاااهت لى وجه معتوف دغح ةت ش
و انا ينخيتج كمريا من ادقتااا اد دا ع ورا إلعض ادويق ن أبّنا دغح دق نلح
( )1ا اب ح ط ادمادمح د .س اد هاح إمسا نل شليب (مكح املكتمح اد ننيلنح 1405ه)  57و58
أإلق
( )2أإلق جع ت حم س إلن سعسال ادكق ادقةف واالإلهساا كهاب هللا زوجل ط اّوا
إلشت حم س خلنل ادز وق و اجعه د .ز ادس ن إلن غن ح (ديب متكز مجعح املاجس 1423ه)
 69وأإلق إلكت اّ ا ض إ اح ادقةف واالإلهساا دول ط حمني ادس ن س ادتمحن م ال
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نينيح من ة ائل ادعتب و س قين ةقده انا ّةقُ :إل مكنا كال ال خيهلف
ن ادويق ن ادان ن ا هقسوا ادقتااا وادقتاا شيا و ق دا هل
مقة ر ومؤ س ملا ةامقا إله ومل موِه ن ذدك معت هه ابدقتااا وا شغاده هبا
ع ادهر ح ن ادويق ن؛ أل أجس املا من ل اا ادقتااق نيس
وحسيب
ه ا صس وا وه و ققُ مبا ةادقا إله مل ميوعه ا امه يتزب ادقتااق وادقتاا أل
هراول شتط ادعتإلنح و ق ل مبا ة ل إله من إلعسا ك ا سنظرت إل شاا هللا
إلعس وما ققده مكي شتط ادقتااق ق ما طهقه ت من ادويق ن ت ض
و جب موه إلعض احملسثن و أوا نه جوا ح لى ادقتااق وادقتاا وأحس ر
جا قا ادنيقاب وابدغقا ادوكري.

أبو شامة يشتط الفصاحة
إذا كا ت و اق مكي سوح س ع وث ثن وأ إلع ائح ق اق أيب شامح سوح
مخس وسهن وسه ائح وادعاملال إلنور ا مائها سوح و نف و ا هت ا
اخه ف سري مبا ين هستا انا ادزمن امل هس.
ققُ أإلق شامح ":كل ةتااق سا س ا خط املنييف مع صيح ادوقل نرا
وجمنالرا لى اد نينح من دغح ادعتب ري ةتااق صينيح معهربق .إل اخهلت انا
اّكال ادم ثح؛ أينطل لى تلك ادقتااق أّنا شاذق ضعن ح أشا إا ذدك ك م
اّئ ح املهقسمن و ص لنه ادشنخ املقتئ أإلق حم س مكي إلن أيب طادب"(.)1

( ) 1املتشس ادقجنز إا لقم تهعل ابدكهاب ادعز ز دول ط
صاد 1395ه) 171و172
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 :طنا آد ةقالج (إلريو

دا

وجه االخه ف إلن ادعاملن أل مكنا اشرتط ادشنقع دغح ةت ش أوك ا
ةاُ :شائع دغح ادهوز ل وأإلق شامح اشرتط اد نياحح دغح ادعتب و ق
وةت أل
وسض اخه ف ادل ظ قط؛ ّل أاب شامح اد آخت حس مه ه
اد كتق اد ساةرا أشا إدنرا ك م اّئ ح املهقسمن و ص لنرا ادشنخ
مكي و كانا كقل ةقُ أيب شامح صاد ا مما ةت ا مكي و و غي لنوا أل
ين ستا ضقئه نني ح ةقده كققُ ادشنخ واجلس س ادانض وسا أ هه جعل
ادك م ادانض هةت ا مكي ق ك م اّئ ح املهقسمن محر هللا تعاا و ق
ادانض سوتاا حبقُ هللا تعاا وس ادطربض ادس اسح وهبانا ظرت أل املقةف
ادويقض من ادقتااا شيا كال اّئ ح لنه ومل سرتب موه املسل قل إال
نيق مهأختق ودعل هللا تعاا يننست يل أل أكشف ن انا ادهيقُ حبث
آخت.
أحب أل أشري إدنه ة ل أل أ هقل إا حس ث اإلن اجلز ض أل
وادانض ه
ان ن املنيطلين ادقا د ن ك م ادشنخن مكي وأيب شامح وأةنيس:
ادشنقع واد نياحح مها من املنيطليا ادويق ح اد ينتجع نرا إا
ت نرا وما دام
ادويق ن أ سر و ادان ن ميلكقل ة ل غري ح اد ه
ادقتاا ومور انال ادشنخال ةس أ جعا اّمت إدنر ادشائع ما ة قا
لر
إلشنق ه واد نينح ما ة قا إل نياحهه ودنس ّحس أل هر ر
و طعن نر إلس ه.
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ابن اجلزري يُضيف معىن جديدا

ا ق ادعل اا ن ادق ااي
من املر ادس اسا االده ا إا ادهغنري
املس وسح وادوظت إدنرا حن اد يث ري كاش ح ه ا جتي دأل كا من
تغري ومن ادنيعب أل س ك اد يث أإلعاد ة نح ما دول ادتجقع إا ا ا
أ لرا ايتقب املخهل ح وشا س انا ما اد يث صسد ايتس ث وه
تغري ادع ا ق كمريا وس اإلن اجلز ض
و ق شتوط ادقتاا صيح ادقتااق إذ ه
املهقىف سوح ث ث وث ثن ومثامنائح ةقده ":كل ةتااق وا قت ادعتإلنح ودق
إلقجه ووا قت أحس املنياحف ادعم ا نح ودق احه اال وصح سوس ا؛ ري
ادقتااق اد ال ُيقز د ا وال حيل إ كا ا"(.)1
تتك ادشنخ اإلن اجلز ض ما و د ك م ادشنخن مكي وأيب شامح و ق
حس مر ا ن شنقع ادقجه ادلغقض و نياحهه واكه ى إلققده ":وا قت ادعتإلنح
ودق إلقجه" و انا وسض توازُ شتط ادعتإلنح ادانض أشا إدنه مكي
وأإلقشامح وخ ف موه؛ دكوه اد قاُ تقضنح متادا ":ت س إله وجرا من
وجقا ادويق سقاا كال أ نيح أم نينيا جم عا لنه أم خمهل ا نه اخه ا
ال ت ممله إذا كا ت ادقتااق مما شاع وذاع وتلقاا اّئ ح اب سواد
ادنيينح؛ إذ ق اّصل اّ ظ وادتكن اّةقم و انا ق املخها وس

( )1ادوشت
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احملققن كن مقا قح ادعتإلنح؛ ك من ةتااق أ كت ا إلعض أ ل ادويق أوكمري
مور ومل ينعهرب إ كا "(.)1
اإلن اجلز ض غلهب شتط ادسوس وأو ى شتط ادعتإلنح وهلانا مل ع أ إب كا
كمري من أ ل ادويق وجعل ادشتط ال ةن ح ده إ ْذ ما دام كمري من ادويق ن
صح إسواد ا معىن الشرتاط ادعتإلنح أص ؛
دن ينحي هك قا ادقتااق اد
ه
املسؤودقل ورا وادعا قل هبا.
ّّن
وةقده ينظرت ادهغري ادانض جتي انا املسأدح و كشف دوا املنيري ادانض
آُ إدنه االخه ف إلن ادقتاا وادويق ن وأل ادقتاا ادان ن هةت وا دو
ادويق ن ك كي وأيب شامح وغريمها ةس ضعف أثت وكاد أل زوُ أ ر
وإلقي دل يث أل وظت ل اا ادسلف ادان ن تقسمقا و من أ ل ادقتااق
وادعا ن هبا وما لق ا ُتاا ادقتااا اد صح سوس ا وخاد ت ةقا س
ادعتإلنح وس ؛ يندريي ل كال ما هةت ا اإلن اجلز ض ساملا من اال رتاض وخادنا
من اخللل؟
انا اده رنس ن
ما ة هسمه اإلن اجلز ض قف أمامه ما تق هسم تقت تا
ادسلف وأ ل ادقتااق وإلقي وجه آخت من ادوظت إا ةقده و ق ايتك لنه
من خ ُ ل أئ ح ادقتااق املهقسمن ادان ن ت قا صيح ادسوس وأدكقا ة ل
اإلن اجلز ض ذدك ووجرقا ادوقس دلقتااا ومل ميوعر من ذدك صيح ادسوس
وم هكنًا وسأجعل
وشرتق ادقتااق وةس اخرت مور  :اإلن جما س وادطََّربض َ
( )1ادوشت
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حبقُ هللا تعاا دكل واحس من ؤالا اّئ ح م يما أينة هسم نه مقة ه من
ادقتااا ادقتآ نح؛ دوختج معا أة ومن قتأ اد يث إا أض تقت ت اإلن
اجلز ض محه هللا انا ادق نح وة ل أل أإلسأ هبانا امل احث أ ي أل أسقق
انا ادم تق اد ختجت هبا إلعس أل ةتأ ك م املؤد ن احملسثن حقُ انا
املسأدح.
***
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متام حسان والسيد رزق الطويل

انال املؤد ال منقذجال ينميم ل ادنيق ق اد لنرا كمري من احملسثن
قاش ة نح ادقتااا ادقتآ نح وادويق ن وينق هسمال دوا املقةف ادانض لنه أكمت
املعاصت ن نرا و ق مقةف ده وجرال؛ اّوُ :سو حقُ تقسمي مقةف
ادقتاا وادويق ن من ادقتااا و ق ادانض ذ ب إدنه متام حسال( )1وادماين:
سو حقُ ادويق ن أ سر وما ةادقا نرا و ق ادانض اخها ا ادسنس زق
ادطق ل(.)2
مقة ر من
حنا متام حسال إا اده ت إلن ادقتاا وادويق ن
ادقتااا قاُ ن ادقتاا ":صت قا كل ا ه ا ر وس ة قُ ادقتااق إا صيح
ادوس ح إا ادويب صلى هللا لنه وسل " وةاُ ن ادويق ن ":ادوياق صت قا
ا ه ا ر إا ادشتط ادماين و ق مقاة ح ادعتإلنح ودق إلقجه"(.)3
له
وادانض أحب أل أ قب إله لى ك م اّسهاذ و ق من ق
ود ا هه أل ادنيقاب مل ينحياد ه من وجرن؛ اّوُ :أ ه جعل ادقتاا ينؤثتول
شتط صيح ادوس ح لى شتط مقا قح ادعتإلنح و انا خ ف ما تقت
ت نه أل ادقتاا أوال ادان ن وضعقا انا ادشتوط
اده رنس املهقسم؛ إذ كش ين
و ادان ن ط ققا انا ادشتط و ظتوا من خ ده إا ادقتااا وسنظرت انا
( )1اّصقُ (املغتب دا ادمقا ح 1411ه) 104ت 105
( )2اخل ف إلن ادويق ن ط ( 1مكح املكتمح اد ننيلنح 1405ه) 167
( )3اّصقُ 104
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أكمت إل شاا هللا م احث ادس اسح ودعل ادس ب ادانض د اا إا ذدك ق
ا ه ادا معت ح مقةف ادقتاا لى املهأخت ن كاإلن اجلز ض أةقُ :دعله كال
ذدك موه.
وادماين :أ ه زا دلويق ن ا هساد إلشتط ادلغح وتغلن ر ده لى غريا
وذ اهب إله إا نب إلعض ادقتااا وتشان ان ا كأّن كا قا وحس
انا االُتاا وةس تق هسم أل قس ادقتااا و د ا شا ك نه طائ ح من ادقتاا
أ ا ومل ميوعر تغلن ر شتط صيح ادوس ح من ذدك و ق أمت سهعقد
ادس اسح إل شاا هللا إا أتكنسا م احمرا ادقادمح.
إذا كال متام حسال ة هسم صق ق دلرتاث ادقتائي وادويقض من ادقتااا ومل
ين تق إلن ادويق ن مقة ر مورا؛ إل ادسنس ادطق ل آثت وجرح أختي
و ق أض س قه إدنه غريا س ه اد يص ادرتاث ادويقض وإث ا َم ْن إلسأ
وم ْن كال أكمت قس ا من غريا و ق ةقُ ققم لى
أوال إلوقس ادقتااا
َ
كا ق مقةف ادويق ن وخماد هه دل وهظت مور وجما اته ملقةف غري من
ادسلف و عس مقة ر ن ا من نقهب و انا ققُ ":ا ه ام اد نيت ن
ابدقناا وا هساد مبا وضعقا من ادققا س؛ مل قف هب وس حس خطالح
ادعتب اجلا لنن أ سر ؛ إلل إّن مسيقا ّ سر أل تدوا إلعض ادقتااا
ادقتآ نح اد خادف ةقا س أوأل هأودق ا"(.)1

( )1اخل ف إلن ادويق ن 157
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ادقجرح اد اخها ا ادسنس ادطق ل و ي ادغادب ادتأض ادانائع إلنالهه
ادعل نح تس قا أوال إا إةتا مسأدح قس ادقتااا و هس ا إلس ح حنق ح
املقةف من ادقتااا
وأتخان إله اث نا أل ين هتق إلن ادويق ن وُيعلر
طائ هن؛ اّوا :اد نيت ح اد ينونت ابدقناا وا ه ت إله وغله هه ود ا ا
ذدك إا د ادقتااا أوأتو لرا وادما نح :ادكق نح اد ينونت ك ا قاُ
ابدس اع وصت ت وا هرا إدنه ووضعت من ةن ح ادقناا وساةرا ذدك إا
احرتام كل مس قع.
وادانض ُيس يب ادهعلن لنه ةقُ ادسنس ادطق ل وايتس ث وه نه؛
ق أل مترنس اد يث ادانض تقسم تد لنه تد لنه أوال من حنث ظوه أل
قس ادقتااا كال إلس ح حنق ح وإلس ح إلنيت ح لى اخلنيقص قس أث ت
اده رنس وسهينم ت إلعقل هللا ادس اسح أل قس ادقتااا ادقتآ نح كال ظا تق
تتاثنح امح.
ادان ن
و تد لنه اده رنس اث نا من حنث غ لهه ن أل ادقتاا أ سر
حقدقا قس ادويق ن املهقسمن من كق ه قسا
وضعقا شتط ادعتإلنح ر ادان ن ه
ا ضا إا كق ه قسا مؤسسا لى أ ض إلوا ا املخهنيقل ابدقتااق وادعاملقل
حقلرا؛ انا لى كل حاُ إذا ا رتضوا أ هل املهقسمن حن ا هقسوا ادقتااا
ا هقسو ا دول أتصنل من ادعتإلنح واضح و ق خ ف املظوقل هب واملهقةع
مور .
اد تق إلن ادتجلن وأةنيس متاما وادسنس ادطق ل ظ متجعه أ هّن ا
ميم ل نينلن خمهل ن؛ اّوُ و ق متام حسال ميمل مجا ح مهرا د اسح
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قمه ودنس هلا منل ملان ب أومجا ح وادعلح أ ي ق أ ه
ادرتاث
دا ا دغقض حس ث مل خيض ادرتاث و عش صتا ا أ له ودق ةين هس ده
ذدك؛ دتمبا كا ت وجرهه ممل وجرح ادطق ل أوةت ا مورا و انا املعىن
حي تين ةقُ أمحس أمن ":ودق و ث إ سال ما و ثت و اش إلنالح كاد
شت؛ دكال إايض أوما قتب م جسا"(.)1
ين
وادماين و ق ادسنس ادطق ل ينميمل مجا ح شغلرا اخل ف ادويقض وةس
أدهف كهااب ك ريا نه قلت موه آ ا وا س ع إل عل انا اال شغاُ إا أل وظت
أساللح لى شاكلحَ :م ْن إلسأ قس ادقتااا ؟ ومن أكمت من ذدك؟ وملاذا كال
انا ادويقض أو تلك اجل ا ح ادويق ح ذا ن انا املان ب مع ادقتااا ؟
وإلعس متام اده رنس واخللقص إا انا ادم تق؛ أييت دو د اسح مقاةف
ادقتاا ادم ثح اد و س إلس اسهر و اإلن جما س وادطربض ومكي
وسنينظرت اد يث ما كال هل من قس دلقتااا وتعقب دلقتاا و ق اد تض
ادانض اخها اد احث أل كقل تضه ادس اسح واإلهسأ إل نال س مهه
اده رنس و ا ق نيل إا ادس اسح رل تينسع ه ادقةائع وس ؤالا ادعل اا
وتقف صف تضه أو تين شل تضه وتتدا لنه؟
وإذا سأُ سائل :ملاذا وضع اد احث انا اد تض وإلىن لنه حبمه؟
اجلقاب أل اد يقث ادعل نح تين ىن لى اد توض وال عنب اد يث أل ع

( )1حنايت ط ادمادمح (ادقا تق دا ادعامل ادعتيب 1438ه) 12
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تضا ةامت ادقتائن لى احه اُ وجقدا و سعى إا ةتااق ادقةائع من
خ ده و كشف إلعس ذدك ن س مح اد تض أوخطاله.
و ق تض د ع إدنه حاُ ادويق ن مع ادقتااا ادقتآ نح وادقتاا وما
دامت كتق قس ادويق ن دلقتااا مشرق ق معتو ح ال خيلق كهاب أت خ
إال أل قف مع انا
تعتض هلا وخاض نرا؛ ل
ادويق واملسا ا إال ه
اد ت من اد احمن و ع هس ما ينقل ن ادويق ن ُتاوزا وخماطتق و ان ب إا
خا جا ن ايتناق ادعل نح أت خ املسل ن أو هخان طت قا
أ ه كال
آخت و ق وضع تض ل ي ققم لى أل ادويق ن ما كا قا قس
دلقتااا إال وجرا من وجقا ادمقا ح ا س منح تلك ايتق ح وأّن ما كا قا
وجرهر تلك إال جزاا من احملنط هب ومنقذجا معربا وه و انا وس
اد احث أدن ابدويق ن وأدن إله حن ادوظت إدنر ؛ إذ ادغت ب املسه عس أل
غتد ادويق قل جب لهر تقت ا خا ج ستب نيت ادانض كا قا نه مقضقع
ين ه
ادقتااا وادقتاا ودعلي هبانا وضعت إلن أ سض اد احمن ادس ب ادعل ي
ادانض كال قف و اا تضي حن اخرتته وملت إدنه.
واآلل أتتك مع م احث ادس اسح ادم ثح اجنا أل كقل ما ختج إله
أةتب دقاةع املسل ن انا ادق نح.
***
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املبحث األول :ابن جماهد والقراءات

حن ينعاب لى ادويق ن قس ادقتاا وادقتااا وينع هس ذدك مور خل
ال ينحي س؛ رانا إل ب ققدة إا اسهوهاج أل ادويق ن
ال ينق ل و
انا املنسال وأّن اإلهس قا شنالا مل كن دل سل ن
كا قا أصياب ادس
إله رس؛ إذ ال معىن دلوقس املقجه دلويق ن ة نح ادقتااا إال إذا كال
مقنيسا اّخري إدا ح ادويق ن أوال وإظرا مبظرت َم ْن خادف ا مجاع
وازوه ن االت اق.
وأة حن ظت إا ادق نح من انا ادواحنح؛ اخهلف اّمت وسض
وإلسا يل أ هل ما تس ع إدنه كتق ا دا ح وتققدين إدنه أمت ال أة له دو سي وال
كوت إلسا ح أمتض مهي سا هلانا ادوقس ومائ إا
أة له دلويق ن مع أ
ين
أض ادقائلن إله( )1ومسهغتاب من أل ينقسم ادويق قل كمري مور لى قس
لي
ادقتااا وادقتاا دكن ه
غريين ما ة هسمهه وإل هسُ من حايل؛ قس كال صع ا ه
أل أة ل مبخاد ح ادويق ن ادوقسق دلقتااا دتوح ادمقا ح ا س منح تلك
ايتق ح؛ ّل خماد هر أ َل زماّن خ ف املهقةع مور أوال وّل انا
املخاد ح أمت جلل حسب أض معا ضنر كال من املوهظت أل قف
أ ل ذدك ادزمال من ل اا ا س م وجه انا ادوقس اث نا ل ه ا مل أجس
أمت ادقتااا ومل أ مت
ددن ماداي سُ لى خماد هر أ ل زماّن
( )1من اد احمن ادان ن شرتوا هبانا اّمت و كمري أمحس مكي اّ نيا ض ظت ح ادويق ادقتآين ط
اّوا (دول إللس مطاإلع أإلق اد هقح 1405ه).
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ةتاايت دلرتاث ادقسمي لى من هد لنر و ض ما أتقا إله؛ د ع ذدك إا
ققض وسض
ادوظت تتاث ادقتاا أ سر ؛ لعلي أجس ما ينؤ س انا ادوظتق وين ه
أ هل ما كال ادويق قل علقا كال مقة ا دغري من أ ل ا س م وحنورا
أسهطنع أل أ ض ما سعى كمري من اد احمن إا إدنياةه ابدويق ن
وأسهطنع أل أذ ب إا أل ادويق ن ما كا قا لى خ ف مع أ ل نيت
وأ هّن ن ا ينمقا إله كا قا كغري و ي غا ح ال أخ نك ستا أسعى إدنرا
وأحب أل وهري اد يث هبا وةس آل اّوال اآلل دلوظت إلعض أ م
ادقتااا وما تتكقا دوا انا ادق نح اد أص ح حمل ظت اد يث وت هشنه
وأوُ أودالك اّ م ق أمحس إلن مقسى إلن ادع اا إلن جما س اده ن ي
ايتا ظ اّسهاذ أإلق إلكت إلن جما س اد غسادض شنخ ادقتاا وأوُ من سهع
ادس عح(.)1
ل كال اإلن جما س محه هللا و ق ادقا ئ املشرق وا مام املقهسي إله
أحس ادان ن وةعقا قس ادقتاا وةتاااهت ؟ و ل شا ك ادويق ن ن ا ينمقا إله
وشاّن إلعض املهأخت ن ابةرتا ه؟

( )1ودس سوح مخس وأ إلعن ومائهن إل غساد وتق هبا سوح أ إلع و شت ن وث مثائح وظت :ادان يب
ات خ ا س م وو نا املشا ري واّ م  :منيط ى س ادقاد طا ط اّوا 1426ه
دا ادكهب ادعل نحت د وال  64 /8واإلن اجلز ض غا ح ادورا ح ط قا ادقتاا ط ادما نح
(إلريو

دا ادكهب ادعل نح 1400ه)  139و.142
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ت مما نه ومل أينص هسق ما
حن س دكهاإله "ادس عح ادقتااا " ج ين
أ هه وصت ين إلن أمت ن صع ن؛ أوهل ا :أل هأد ي دو سي ادكشف ن شيا
مل ظرت ّودالك ادوقسق واث نر ا :أل أتتك حجح ظا تق ةق ح ادس اع ن
ادويق ن وأّن مل كق قا لى طت قح خهلف ن غري من أ ل ا س م
كوت أينةلهب ان ن اّمت ن وجس ين ادتايح تس ع إلقا يب
ادقتول اّوا وإلنو ا ين
لي وخري يل أل أةف صف
إا ادماين وحتم لى أل أحت ه ل ما ُيتا ه
مهقسمي ادويق ن من أل أكقل مع املهأخت ن مور واحملسثن وكنف ال أصري
إا انا ادقجرح وةس ابل يل أ هل ما كال لنه ادطَّ َعوح ادويق ن أض ال
سوسا املاضي وأ له وإ ْل سوسته ادعاط ح وأ ا هه ايت اسح ادس ونح اد ما
قا ؤالا دق ظتوا حاُ اّئ ح اّودن و ينوقا
كال هلا أل تققم
إلنيق ق ادق نح نيق ومن أودالك اّئ ح اإلن جما س ادانض حال تض
ما وسا انا ادق نح ادشائكح وس إلعض املهأخت ن واحملسثن.
تغليط ال ُق ّراء
ت كمتق ادان ن
حن ةتأ ما ةاده احملسثقل محلهر ضس ادويق ن و أ ين
ققدقل هبانا ادققُ و ان قل إدنه؛ مل كن دسض شك أل ادس اع ن ادويق ن
سنكقل من أصعب اّمق وأإلعس ا ن ادق قُ؛ رانا ايت لح ايتس مح مع ما
غتت وجعله أسه عس إل مل أ ا حماال أل
تقسمرا من إلعض املهأخت ن ه
كقل ادويق قل لى غري انا ادنيق ق اد سجرا ؤالا و كانا ق شأل
إذا كمت أصياهبا وكا قا ينمغتمن هبا ومل ت املتا َم ْن هع هق ر نرا
ايت
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و قف س نل ا هشا ا ودنس عس وسض أل انا ت سري دكل ح طين ت
وابطل ينش ِرت!
انا ادق نح
كوت أةتؤا وأسه ع إدنه س ع يب إا تتك اد يث
ما ين
و سقة سقةا إا أل أةقُ نرا :إل ؤالا اد احمن ادان ن اهت قا ادويق ن
وأظرتو لى خ ف ما كال لنه سلف اّمح كا قا ةس حس قا اّمت
وةادقا نه ادكل ح اّخريق ومل س قا د احث مملي نه جماال.
سقُ ده سه
وما كال ململي معر أل ين كت ادق نح من جس س وتين ه
مع محنهر هلا وشسهت نرا أل ينتاجع أةقاهل و يص ابدرتاث اُتا ر ؛
حنث ما مل
دقال أ هل هللا تعاا أ اد ده ذدك وكهب لنه ادقنام إله وساةه إا ين
كن حس ا ه أل ان ب إدنه؛ انا ي ةني مع انا ادق نح و انا ق
ت سريض هلا وهللا تعاا أ ل وأجل.
غلهط أإلق إلكت إلن جما س من ادقتاا أ إلعح  :ة ع واإلن كمري واإلن
امت ومحزق وسأ تضر إل شاا هللا ت ا ا.
تغليط انفع

ةاُ ن ة ع ":و وي خا جح ن ة ع{:معائش} ممسودق مر قزق .ةاُ
أإلق إلكت :و ق غلط"(.)1
انا ادشا س ظرت أمتال؛ اّوُ :ما تق هسم ايتس ث وه اده رنس
و ق أل ادعتإلنح وةقا س ا شتط من شتوط ادقتااق ادنيينيح املق قدح وحن

( )1ينوظت ادس عح  278واآل ح من سق ق اّ تاف10 :
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ةتأ ة ع هبانا ادقتااق املخاد ح دلققا س اد عت را ل اا ادعتإلنح حك لنه
اإلن جما س ابدغلط ومل سع دلس اع وه أب ه ةةل و ا ٍو ومل ينغلهب جا ب
ادتوا ح و ان شتط ادعتإلنح جا ا و انا نوه ق ما عله ادويق قل ادان ن
ا هقسوا ادقتااا وادقتاا والمر لنه إلعض املهقسمن واملهأخت ن ودق أّن
اطهلعقا لى انا وما ش ره أو طوقا ده ّل ادظن هب أّن ةس ت قا ووة قا
لنه؛ ملا امجقا ادويق ن خاصح اد نيت ن وجعلق غري وا ن مبا وس
غري من ل اا ا س م وخربائه.
وادماين :أل اإلن جما س مل كن حنقاي وإمنا كال أحس أئ ح ادقتااق وما
ةاده ة ع وةتااته ينت وا أ هل ما دِن لنه ادويق قل و ين هس هل سهح كال أمتا
عله غري وَوهقس ادقتاا إله وينتاجع لنه ادقتااا و انا ادشا س ينظرت دوا
أ هل شتط ادعتإلنح كال معنا ا أ سض ادقتاا وأ هل ادقتااق تين هتد إله وإل كا ت
صينيح ا سواد ل كن أوائل ادعل اا و انا ما سو حظه إل شاا هللا
تعاا حن ايتس ث ن اإلن جت ت ادطربض ع هسو ه شتطا من ادس جح ادما نح
وحسيب أل إمام ادقتااق ومس ع ادس عح مل ت أبسا أل ينغلهط وا ح خا جح ن
ا مام ة ع محر ا هللا مجنعا.

142

نق ُد القراء للقراءات ابلقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم املطرودي

رأي النحويني يف القراءة

ةاُ أإلق لي اد ا سي ":ومن أ هل ر ز؛ جازا لى وجه ادغلط و ق
أ هل (معنشح) لى وزل (س نوح) هقمهرا ( عنلح)؛ ر ز ا"( )1و أض اد ا سي
انا ادقتااق كتأض اإلن جما س و سهت ا أل ادقا سق ادنيت نح تققُ :تين سُ
ادناا مهزق ابطهتاد إذا وةعت إلعس أدف (م ا ل) وكا ت مسق زائسق
ادقاحس حنق :جقز و جائز وصين ح وصيائف وإل مل تكن ادناا زائسق
امل تد حنق :معنشح؛ إإلساهلا مهزق شاذ(.)2

تغليط ابن كثي
ةاُ أإلق إلكت ":ةتأ اإلن كمري ن ا ةتأ ين لى ةينو ل{ :أ ْل هأَاين} إلغري أدف
إلعس اهل زق وزل ( َ َه) و ق غلط؛ ّ هل ( اااين) ممل :اا"(.)3
ادانض أمنل إدنه وأجس سي أت س إله ق أل ادويق ن املهأخت ن ادان ن
وجرقا ادلقم دلويق ن وأاث وا انا ادق نح وجعلق ا ن ا من نقهب ادك ريق
ه
مل طتحقا لى أ سر انا ادسؤاُ :ل شا ك غريين ادويق ن ادويق ن هد
ادقتااا وا هقاد ادقتاا؟ ّّن دق طتحقا وسأدقا أ سر ور ؛ ملا غاب
( )1اد ا سي ايتجح دلقتاا ادس عح ط اّوا

 :إلس ادس ن ةرقجي وإلشري حقُيايت (دمش

دا املأمقل دلرتاث 1411ه) 8 /4
( )2ينوظت اإلن ني ق امل هع ادك ري ادهنيت ف  :د .خت ادس ن ة اوق ط اّوا (إلريو
مكه ح د وال 1996م)  227واإلن شام أوضح املسادك إختاج :حم س حمىي ادس ن س
ايت نس ط اخلامسح (إلريو دا اجلنل 1399ه) .374 /4
( )3ادس عح

ادقتااا

 692واآل ح من سق ق ادعل 7 :
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ور ممل انا ادانض ابل وظرت وما اد تق إلن وإلنور إال ح ق انا
إيل وغناإله ور جااين يمت ن إجاإلهه وةادت ا جاإلح إا
ادسؤاُ ه
قا لى ما
ادقتااق مقاةف غري ادويق ن كال ما كال وغاب ور
إلسا وظرت.
اإلن جما س و ق إمام ادقتااق مل تمت َِ
محنههه ك ا عل إلعض احملسثن
دلقا ئ وةتااته ومل ت أبسا إلهغلنطه ودق كال ما ذ ب إدنه إلعض املهأخت ن
صقااب؛ دكال اإلن جما س وأمماده من أئ ح ادقتااق أوا إله وأجس أل كقل
إإلتازا ود ت اال ه اا إدنه.
هل ادس
رأي النحويني يف القراءة

ةاُ أإلق لي اد ا سي ":إل ذدك ادقلح حبنث ال سقغ ادقناا
لنه"( )1و انا املعىن ادانض ةاده اد ا سي ق سه ما ذكتا إمام ادقتاا اإلن
جما س ة له؛ رل ين م اد ا سي أل ةاُ ما ةاُ وينغض ادطتف ن اإلن جما س
و ق اخل ري ابدقتااق وادقتاا؟ أمل كن اإلن جما س و ق املطلع لى منسال
ادقتااا وما نه أوا ابدلقم وأجس ؟
مل كن اإلن جما سا ملقما ةقده وال كال إلعنسا ه ا شاع خنينيه
وادلقم كله وسض مقجه ّودالك ادويق ن ادان ن هتةقا إلن ادقتاا وادويق ن؛
وحسوا مقة ر
سكهقا ن اّودن وأطادقا ادققُ دقم اآلخت ن و دق ه
و سدقا ةقهل ؛ ملا أوا ادويق ن وأخص اّودن مور ينم ا ةن ّ ل
( )1ايتجح دلقتاا ادس عح 424 /6
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املقةف من ادقتااا ادقتآ نح وادقتاا ودقجسوا أ هل ادسا ع هلاتن
نيق
ادطائ هن ادكتميهن لنوا و ادقتاا وادويق قل كال شنالا واحسا ق ايت اظ
لى كهاب هللا تعاا وةتاااته.

تغليط ابن عامر

ةاُ اإلن جما س ":قتأ اإلن امت وحسا{:كن نكق َل} إلونيب ادوقل.
ةاُ أإلق إلكت :و ق غلط"(.)1
حن ةتأ ةقُ اإلن جما س انا وةتأ غريا من نيقص ادعل اا ادان ن
ةلت :ما نيوع اّسهاذ أمحس مكي
سنهواوهل اد يث إل شاا هللا تعاا؛ ين
اّ نيا ض حن طادع ممل انا اّةقاُ من أئ ح ادقتااق سرا و ق ادقائل":
من ادغت ب أل ادطعن ةس مشل مجنع ادقتااا  ...ل تسل أ ح ةتااق من
ادقتااا ادس عنح أوغري ا من ادطعن وادهجت ح"()2؟
أغلب ادظن أ ه سنينعنس ةتااق حادثح قس ادقتااا ادقتآ نح من جس س
و سأ ابدقتاا أوال و سرب كه ر أوإلع را وسنختج أب هل ادوقس ادانض كال و اا
محلهه لى ادويق ن كال شنالا مقجقدا وس غري وأّن ما كا قا دنختجقا
ه ا كال لنه أ ل نيت من ادعل اا أ ا ن ادعل اّختي؛ ّ هل
ختوجر ن ذدك سهس ي أوال وجقد مواوشا إلنور وإلن أ ل نيت

( )1ادس عح

ادقتااا

 169واآل ح من سق ق اد قتق117 :

( )2ظت ح ادويق ادقتآين 25
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ممن كال مشغقال إلغري ما ينشغلقا إله و انا خ ف املهقةع مور واملظوقل
أبمماهل ومل حتكه ادكهب املؤد ح تلك ايتقب ور .
و ق اث نا س ق إا ادققُ أبل ادويق ن كا قا خا ج مقةف نيت من
ادقتااا ادقتآ نح و ق أمت هتدا حاُ ادعل اا تلك ايتق ح؛ إذ كا ت
املشاكح ادعلقم مسح ظا تق نر متوع أل قع مور ممل ذدك وُتعل من
حسن ادظن هب و انا أوا توض اد يث وس اد احث وأةتهبا إا حاهل
أّن حن اخها وا س نل قس ادقتااق مل ُيتوا نه لى سوح مل تكن معتو ح وس
غري من أ ل نيت .
رأي النحويني يف القراءة

اكه ى ادزجاج وأإلق جع ت ادوياا إلانكت ةتااق ادت ع( )1ومل ينشريا إا جقاز
ادونيب وال إا موعه وكال ّيب لي اد ا سي حس ث م نيل ةتااق
ادونيب كال موه ةقده ":وإذا مل كن ةقده{:كن} أمتا املعىن وإل كال
لى د ظه؛ مل ُيز أل تونيب اد عل إلعس اد اا أب ه جقاإله"( )2وزاد اّمت
وضقحا حن ةاُ إلعس ذدك ":ومن مثه أمجع ادواا لى ع ( كقل) و قا

( )1ادزجاج معاين ادقتآل وإ تاإله  .س اجللنل سا شليب ط اّوا (منيت دا ايتس ث
 1414ت)  199 /1وأإلقجع ت ادوياا إ تاب ادقتآل  .ز ري غازض زا س ط ادمادمح
(إلريو امل ادكهب  1409ت) 257 /1
( )2ايتجح دلقتاا ادس عح .205 /2
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ت ادقجه
ادونيب إال ما ينوض ن اإلن امت و ق من اد عف حبنث أ َ
( كقل) ادت ع"(.) 1
وأ اد اإلن جما س ادققُ انا ادقتااق متق أختي ةائ  ":ةتأ اإلن امت
وحسا{:كن نكق َل} ابدونيب .ةاُ أإلق إلكت :و ق و  .ةاُ شام إلن
نكقل}
ا  :كال أ قب إلن متن قتأ {:نكق َل} ني ا مث جع قتأ {:ين
عا"(.)2
متق غلهط أإلق إلكت إلن جما س اإلن امت ومتق س ه إا ادق و انا ق
املقةف ادويقض ادانض اإله ت من ادقتاا وادويق ن املهأخت ن و أوا أل
ادويق ن املوهقس ن دلقتاا وادقتااا ةس خاد قا املعتوف وا هركقا احملظق
وأتقا مبا مل كن معتو ا أس ر .
وادانض مينل إدنه اد احث أل ادسا ع الإلن جما س تغلنط اإلن امت متق
وتق ن ه متق أختي ق سه ادانض د ا ادويق ن ادان ن ا هقسوا ادقتااا
وادقتاا وتلك مسأدح ات نرا ادويق قل وادقتاا و ي أل ادقا ئ ةس غلط
وةس ر لنس مبعنيقم من اخلطأ ةتااته وتقاتت ادقتااق وه إلعس ذدك إذا
أخانة إلققُ ادانا ن إدنه( )3ال ت ع ومهه وال غلطه وإال دزموا أل جنعله ة ل
( )1ايتجح دلقتاا ادس عح  206 /2وما إلعس ا.
( )2ادس عح ادقتااا  206وما إلعس ا.
( )3ادواا تقاتت ادقتااا ادقتآ نح طائ هال :اّوا :تان ب إا تقاتت ا ومور أإلق حنال ودققده
مقاضع كمريق حبتا مورا ةقده  ":524 /2وما ذ ب إدنه أإلق إسياق من أ هل ا سكال
غلط دنس إلشيا؛ إذ ي ةتااق

ادس عح و ي مهقاتتق" ومورا ةقده

 ":536 /1وحكى اإلن

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

147

تقاتت ا وامها وغادطا وإلعسا منين ا ساملا و انا ال كقل أ ي؛ ّل ادهقاتت
ال ةح ده ابدعتإلنح وةقا نورا وإمنا ق شيا تجع إا سوس ادقتااق واإلن
جما س وغريا ممن اب ادقا ئ مل له ت إال إا مقا قح ةتااته دلعتإلنح
وةقا س ا تقاتت ةتااته وسا أم مل تهقاتت.
ودعل مما ط أل اإلن جما س إا و اإلن امت محه هللا وغلطه؛ أ ه ةتأ
هبانا وحسا ومل شتكه نه غريا و انا هإلن من ةقده وه ":قتأ اإلن امت
وحسا".
ومما غلهط نه اإلن جما س اإلن امت وا ح اإلن ذكقال وه اد ةاُ ورا":
وةاُ اإلن ذكقال{ :أ ْجْال ِه وأخاا} إلكست اهلاا واهل زق .وةاُ سق ق

طنح ن أمحس إلن مقسى ةتااق اإلن امت أّنا يتن و انا ةقُ خطأ؛ ّل انا ادقتااق
ادس عح ري مهقاتتق" وأمحس إلن مقسى ق شنخ ادقتاا ومسهع ادس عح املشرق ابإلن جما س وأإلق

حنال وا تد لنه وممل أيب حنال ادسنقطي

االةرتاح  37واد اسي

نض شت اال شتاح

من وض طي االةرتاح  427 /1ومن احملسثن كمري مور أمحس مكي اّ نيا ض ظت ح ادويق
ادقتآين  18واخلمتال متاحل تطق ادس ا ادويقض  185و اف حسا ن أددح ادويق 64
وما إلعس ا .وادطائ ح ادما نح :مور أإلق شامح املتشس ادقجنز  176وما إلعس ا وادان يب سري
انا ادق نح ":كمري من ادقتااا ت هس قل تقاتت ا
أ م ادو ا  171 /10ومن أةقاده
وابجلرس أل تقس وا لى غري اآلحاد نرا حنن ققُ :هلق هبا وإل كا ت ال تعتف إال ن
واحس؛ دكقّنا تينلقنت ابدق قُ أ اد ادعل و انا واةع حتوف كمريق وةتااا س سق ومن
ايتس".
هاد ى تقاتت ا قس كاإلت ه
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ادشعتاا{:أ ْج ِاله} هب زتن إحسي اهل زتن ن ا إلن اجلن واهلاا مل انكت غري
ذدك .ةاُ أإلق إلكت :انا غلط ال ُيقز كست اهلاا مع اهل ز"(.)1
ما ادانض جعل اإلن جما س نيف انا ادتوا ح ن اإلن امت ابدق ؟ وملاذا
نين اإلن جما س اإلن امت محه هللا وادتاوض وه من ادق و يث هل ا
مل ين
ك ا صوع ت من ادويق ن كاإلن ج مم ن حجح دغق ح تت ع ادق
وتينز له؟ أمل كن اإلن جما س و ق من أ ل املنسال أحتي ابدس اع ن اإلن
تلك
امت من غريا كاإلن ج ؟ وأخريا :ما املقةف من ادقتاا وةتاااهت
ايتق ح املهقسمح اد اش نرا اإلن جما س؟ ملاذا سو دقا ئ كهاب ادس عح أ هل
ما لنه املسل قل تلك اد رتق خمهلف ه ا آدت إدنه أمق إلعس ذدك؟
تغليط محزة
محزق محه هللا من ادقتاا ادان ن قس اإلن جما س و أي ةتاااهت شنالا
غري جائز و ق مقةف ممري كاملقاةف ادساإلقح الإلن جما س مع غريا؛ إذ َم ْن
وشأ لى كهااب كمري من احملسثن و طهلع لى حس مر ن ادويق ن
ومقة ر من ادقتااا ()2؛ ال ينني هسق أ ه سنجس انا ادانض ا ْتهينِق َس لى
ادويق ن وا دا كهب ادقتاا وأ ل ادقتااق وأ هّن شتكقا ادويق ن نه
واحهك قا املقةف من ادقتااا إا شتط ادعتإلنح؛ ك ا صوع أودالك

( )1ادس عح 210
( )2وظت :ظت ح ادويق ادقتآين  18ومتاحل تطق ادويق  185و أددح ادويق  64وما إلعس ا
وموا ج ادنيت نن ومانا ر  95وما إلعس ا وأصقُ ادويق ادعتيب .45
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ادويق قل ا ِنب لنر كال جا اي من غري وذاك ك ا تق هسم ق
اد تض اّةتب إا اد يث ادعل ي؛ ّل ادويق ن نيعب لنر و نيعب
لنوا أ ا أل ق ل أّن كا قا سريول د ب مل سلكه غري ومل س قر
إدنه أحس؛ ّل اد نالح ا س منح كا ت ثقاإلهرا واحسق ومل كن من حسن
ادظن أل ينُيعل ادويق قل خا جن لى تلك ادمقاإلت وخماد ن دغري من
ل اا املسل ن نرا.
ققُ اإلن جما س ن ةتااق محزق ":كلر ةتأ {:ا اسطَا قا}( )1إلهخ نف
اسطها قا} مشسدق ادطاا ت س :ا
ادطاا غري محزق إ ه ةتأ {:ا ْ
اسهطا قا مث سغ ادهاا ادطاا .و انا غري جائز؛ ّ ه ةس مجع إلن ادسن
و ي ساكوح وادهاا املسغ ح و ي ساكوح"(.)2

رأي النحويني

كشف انا املماُ دوا أل اإلن جما س و ق مس ع ادس عح وإمام من أئ ح
ادقتااق كال مشاكا دلويق ن ن ا دِن قا لنه وسائتا طت قر ادان ن سا وا نه
وأ ه ما كال ّحس مم أل لقم ادزجاج لى ةقده ةتااق محزق انا و ان اإلن
وم ْن عل ذدك قس هتق إلن مه اثلن؛ إذ تق اإلن جما س
جما س دول م مح َ
سوح ث مثائح وأ إلع و شتن وكا ت و اق ادزجاج ة ل و اته إلم ث شتق سوح
ر ا وه نال إا نيت واحس وما من ادعسُ أل هرج اد احث لى ادزجاج
و وقص من تقةريا دلقتاا وادقتااا و رتك اإلن جما س محر ا هللا تعاا.
( )1سق ق ادكرف 97
( )2ادس عح
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{اسطها قا} إبدغام ادسن ادطاا؛ رق
ةاُ ادزجاج ":أما من ةتأ ْ
خمطئ ز ذدك ادويق قل اخللنل و ق س وسن ق ه ومجنع من ةاُ إلققهل
وحجهر ذدك أل ادسن ساكوح إذا أدغ ت ادهاا صا ادهاا ساكوح
وال ينُي ع إلن ساكون"(.)1
ما ةاده ادزجاج و قله ن ادويق ن ق ن ما تكله إله اإلن جما س
ووجه إله ادغلط إا محزق وخري دل احث مملي أل ُيعل ل اا املسل ن
ه
نيس ول ن ّنج واحس من أل ُيعل دكل طائ ح مور طت قا ومسلكا
خلنيت نه إا أ هل ما
و كانا وهري ايتس ث ن اإلن جما س و ق حس ث
ين
كال ينعاب إله ادويق قل وينع هس مور ختوجا ن املأدقف مل كن شنالا من
مسَْهر وحس إلل ا قر نه أ ل ادقتااق ادان ن كا قا أحتي ادواا ابدس اع
ن ادقتاا وةتاااهت و قى لى اد يث إلعس ذدك أل هواوُ اإلن جت ت
ادطربض ومكنها و وظت ما ةاده ادشنخال ادقتااق وادقتاا وةس جعلت دكل
مور ا م يما مسهق ؛ أ تض نه ما كال مور ا ُتاا ادقتاا وادقتااا وحال
وةت ادشتوع ايتس ث ن إمام من أئ ح امل ست ن وادقتاا ق اإلن جت ت
ادطربض محه هللا تعاا.

( )1معاين ادقتآل وإ تاإله  312 /3واد ا سي ايتجح دلقتاا ادس عح 181 /5ت  182وس أل هإلن
اد ا سي ةقُ ادويق ن  396 /2حنث ةاُ واك ":مل كن ةقده مسهقن ا وس ادويق ن؛
ّ ه مجع إلن ساكون اّوُ مور ا دنس حبتف مس ودن".
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املبحث الثاين :الطربي والقراءات.
من ابن جرير؟
ق حم س إلن جت ت إلن ز س إلن كمري إلن غادب املكىن أبيب جع ت
وامللقب ابدطربض ا مام صاحب ادهنيا نف ومورا كهاب حسن حسب
ادقتااا أخانا وه اإلن جما س ينودس سوح أ إلع و شت ن
ا ق ادان يب
ومائهن وتينق شنح اّحس دنقمن إلقنا من شقاُ سوح شت وث مثائح(.)1
انا ادشنخ ودنس مبيسقب لى ادويق ن ادان ن طينعن نر وأيند ست
ادهر ح هل أحس ادعل اا ادان ن قسوا ادقتاا وطعوقا ادقتااا ومل توا
وم ْن طهلع لى ت سريا ُيس ذدك
ذدك ختوجا من ادس ن وال من وه َ
و قف لى شيا ال ميكن معه أل ُيعل ظا تق قس ادقتاا وادقتااا خمرت ا
حنقاي مل كن هل نه ةسوق وال كال هل نه سلف وسنس ك من كمتق قسا
دلقتااا وتعق ه دلقتاا وتوقع ذدك موه؛ أل انا ادشنخ ال ينميكن أل كقل
وحسا انا ادس نل وأل اّةتب أل كقل ةس م ى لى آاث من تقسمه
من شنقخه وأساتانته وكانا كال ادشأل أ ا مع ادشنخ اإلن جما س ادانض
تقسم ايتس ث وه وكا ت اد سا ح إله.
مبا سأُ إلعض ادقتاا :ملاذا ة هسمت اإلن جما س لى شنخه اإلن جت ت؟
( )1ادان يب ات خ ا س م وو نا املشا ري واّ م 641 /7 :وما إلعس ا و ّنا ح تتمجهه ":د ن
غري شن ه وكال ادسقاد أسه ويتنهه كمريا وكال أمست إا اّدمح
دا ا إلتح ح عققب ومل ين ه
أ ن حننف اجلس مس س ادقامح نينيا".
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ةسمت اإلن جما س وإلسأ إله؛ ّ ه شنخ ادقتاا ادشرري ومس ع ادس عح
ودنس إلن و اته وو اق شنخه إال أ إلعح شت اما وأ ه من انا أ هل
االحهجاج ابإلن جما س أوةع ادو س من االحهجاج ابدطربض؛ ّ هل اّوُ
ينشرت ابدقتااق وادماين ينتف إلغري ا وهبا.

تغليط ال ُقراء
انا ق ادعامل ادماين ادانض تكشف ةتااق ت سريا أ هل ادويق ن ما كا قا
قس ادقتاا و هد ادقتااا وأ هل تلك كا ت ظا تق ل نح ا ت طت
وحس
ابدقتااا وأ لرا وصس من ل اا اّمح كل ل من لقمرا وأ ه ما
كال سال أل تينتإلط ابدويق ن وحس وتينعزي إدنر دول غري وأ هل ما
جتا
جتي من إدا ح دلويق ن
انا ادق نح مل كن وسض سقي غلط ه
مقاجرح ادقتااا وأ لرا ومل
ا رتاض إلعنس نر و ق أّن كا قا وحس
نيت .
كن هل نيري ة لر وال مقا
جتمها انا ادتأض ادانض اخها من ادويق ن
وحسيب أل أينذكت أبمت ن ه
مجا ح جعلرا متمى سرامه وغاب ن أصياإله أل ادظقا ت ادعل نح
نيت ما غلب لى ادظن أّنا مشرتكح إلن أ له وشائعح إلنور وأ هل ا رتاض
غتد لى غنين مل غتد لنه غري ا خ ف املعرقد واملظوقل أوُ
مجا ح تين ه
ان ن اّمت ن :أ ه غطهى تضا ل نا كال من ادقاجب أل ينوظت نه ة ل أل
نيس ايتك لى ادويق ن و انا اد تض ينمتكن صناغهه انا ادسؤاُ :ل
كال دوقس ادقتااق وأ لرا وجقد إلنالح ل نح غري إلنالح ادويق ن؟
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واثين اّمت ن :أ ه غطهى تضا ل نا كال من ايتتض ابد احمن أل
ينعطقا حقه و انا اد تض ينميكن ادهع ري وه هبانا ادسؤاُ :ل كال من حسن
ادظن ابدويق ن أل ينقص قا أبّن ش هققل طت قا مل تينش ة لر و سريول
س نل مل تست نرا اّةسام من غري ؟
وادطربض ده مقاةف قس كمريق من ادقتااا وأ لرا وحسيب أل أينو د من
اّمملح ما كشف ن اد تض ادانض إلونت لنه حبمي انا و ق أ هل غري
ادويق ن كا قا قس ادقتااق وادقا ئ كادويق ن وكال من تلك املقاةف أ ه
ا هقس اإلن كمري و اص ا و عققب وادكسائي ومحزق واإلن امت ودعل إ تاد
إلعض أمملهر ما ينغ ن إطادح ايتس ث وإسراإله.
تغليط ابن كثي
()1
آدم من إله كل ا }
ةاُ اإلن جت ت ":وةس ةتأ إلع ر  {:هلقى َ
جعل ادكل ا ي املهلقنح آدم وذدك وإل كال من جرح ادعتإلنح جائزا -
إذ كال كل ما تلقاا ادتجل رق ده مهل ٍه وما دقنه قس دقنه نيا دل هكل أل
قجه اد عل إا أ ر ا شاا وخيتج من اد عل أ ر ا أحب  -غري جائز
وسض ادقتااق إال ع (آدم) لى أ ه املهلقي ادكل ا مجاع ايتجح من
ادقتأق وأ ل ادهأو ل من ل اا ادسلف واخللف لى تقجنه ادهلقي آلدم دول

( )1اآل ح 37 :من سق ق اد قتق .انا ةتااق اإلن كمري وحسا ك ا ادس عح ادقتااا 154 :
وادوشت 211 /2 :حنث ةاُ ":قتأ اإلن كمري إلونيب (آدم) و ع (كل ا ) وةتأ اد اةقل إلت ع
(آدم) و نيب (كل ا ) إلكست ادهاا".
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ادكل ا وغري جائز اال رتاض لنرا ن ا كا ت لنه جم عح إلققُ من ُيقز
لنه ادسرق واخلطأ".
دكن ل ه
نيتح ابإلن كمري ومل عز ادقتااق إدنه؛ ه
صينح أ هل ادطربض مل ين ه
ابدقتااا امح وخربته ادك ريق نرا حجح يل أ هه كال املا إله وإل مل انكتا
ادقتاا ققُ :كنف حتهج إلوقس
و انا ينز ل سؤاال ةس تد ذ ن ةا ئ من ين
ادطربض دلقتاا وادقتااا إلوص حيه ل أل كقل أ اد إله ةتااق شاذق وصاح را؟
وصينح أ هل ادطربض انا املقضع مل هكئ لى ةا سق حنق ح أوصت نح
د ادقتااق ومل ِ
نب مقة ه لنر ا غري أ ه هد ادقتااق ومل ُيعل وا هرا ن
ادقا ئ حجح هلا و ق اخل ري ابدقتااق واملطلع لنرا و انا شا ك ادطربض
ادويق ن ادان ن كا قا وهقسول ادقتااا وإل خاد ر ادس ب ادانض اةه ى
قسا ود اا إا موع ادقتااق و انا حتقن إلعض ادغتض ادانض ةام اد يث
لنه وسعى اد احث دلكشف وه.
وادوكهح ادكربي وا ي أ هل ادطربض اب لى اإلن كمري محه هللا أمتا
اجعا إا ادتوا ح سرا و ي حمل ا ه ام ادقا ئ و وا هه وأإلعس اّشناا أل
قجه إدنه قسا حمل
قع نه ومهه وخطؤا وما دام ادطربض مل ت أبسا أل ين ه
ا ه امه و وا هه؛ لنس مبسهغتب أل وهقسا إلققا س ادلسال وةقا نوه اد ينظن
أل وا ح اإلن كمري نرا سهكقل أةل وحسيب وا ادقةقف من قس ادطربض
الإلن كمري لى ةقده ":وغري جائز اال رتاض لنرا ن ا كا ت لنه جم عح
إلققُ من ُيقز لنه ادسرق واخلطأ" وإذا جاز لى ادقا ئ وس ادطربض
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ادسرق واخلطأ ادتوا ح؛ جقازا غري ا أةتب و ق مع انا شيا هةت ا اإلن
جما س مقسمح كهاإله "ادس عح ادقتااا "(.)1

رأي النحويني
ومل كن ادزجاج إلعنسا ن ادطربض حن ةاُ ن ةتااق اإلن كمري ":وةتأ
آدم من إله كل ا } واالخهنا ما لنه ا مجاع و ق
اإلن كمري { هلقى َ
قنل :تلقى انا ادكل ا
ادعتإلنح أةقي؛ ّل آدم تعل انا ادكل ا
وادعتب تققُ :تلقنت انا من ل"(.)2
ان ن ادونين؛ رق أل ادطربض
وإذا كال من شيا سرت ي اال ه اا
وادزجاج اسهع منيطلح (ا مجاع) ادقتااق اد لنرا أغلب ادقتاا
ا هت ا وه من
وجع ذدك حجح هل ا املقةف ادانض ذكتاا واخهل ا
ةتااق اإلن كمري محه هللا تعاا.

(فَـ ْعليل) غي موجود يف كالم العرب

ومثه مماُ آخت لى د ادطربض ةتااق اإلن كمري وذدك ةتااته د ظ
(جرب ل) حنث ةاُ ورا ":وةس ذينكت ن ايتسن اد نيتض و س هللا إلن كمري
أّن ا كاة قتآل (جرب ل) إل هح اجلن وتتك اهل زق .ةاُ أإلق جع ت ":و ي

( )1ينوظت 45 :وما إلعس ا.

( )2معاين ادقتآل وإ تاإله  116 /1ودل ز س ينوظت ايتجح دلقتاا ادس عح .23 /2

156

نق ُد القراء للقراءات ابلقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم املطرودي

ةتااق غري جائزق؛ ّل ( َعلِن ) ك م ادعتب غري مقجقد .وةس أجاز ذدك
إلع ر وز أ ه اس أ ج ي"(.)1
موع ادطربض انا ادقتااق واحهج أبل ( َعلِن ) غري مقجقد ك م
ادعتب وحجهه اجعح كلرا إا ةقا ن ادعتإلنح وةقا س ا رق تد ادقتااق هبا
را و انا ق نوه ما صوعه
وُيعل ما ت ه من ادعتإلنح ددن ده
ادويق قل ة له وإلعسا وما دامت ظا تق د ادقتااق أ ل ادقتااق كاإلن
جما س و أ ل اده سري وادقتااق كادطربض وما دام ؤالا مجنعا جعلقا
ادقا سق اد عت قّنا من ادلغح حجهر لنس إلغت ب أل نيس انا من أ ل
ادلغح واملقهنيت ن لى معت هرا و لقمرا وما من ادعسُ أل م إله ادويق قل
وينرتك أ ل ادقتااق ادان ن كا قا أوا ادواا ابحرتامرا وتقس ت ةا ئنرا ودنس
وُيعل ذدك ن ا نر وإهمنا غتضي أل تينس ا
س أل ين م أ ل ادقتااق ين
تتاث املسل ن امح وينوه ه إا ما كال معرقدا
ظا تق قس ادقتااا
ينظن أل ادويق ن أتقا أمتا هإدا واةهي قا إلوقس ا
اد نالا ادعل نح كلرا
سق ا حمظق ا.
( )1جامع اد نال ن أتو ل ادقتآل

د .س هللا ادرتكي ط اّوا 1422ه متكز اد يقث

وادس اسا ادعتإلنح وا س منح ابدقا تق  295 /2 :وةتااق اإلن كمري ادس عح ادقتااا إل هح
اجلن وكست ادتاا من غري مهز 166 :و ادتوا ح ن اإلن كمري خ ف ومن انا أل اإلن جما س
انا ادساإل  ":وحسث حسن إلن إلشت ادنيق ن وح إلن س املؤمن ن حم س إلن
ةاُ
املوام و ق
صاحل ن ش ل ن اإلن كمري ةاُ :أ ت سقُ هللا صلى هللا لنه وسل
قتأ{:وجرب ل ومنكائنل} إلكست اجلن وادتاا

أةتؤ ا أة إال كانا".
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ما صوعه ادطربض مع انا ادقتااق ق ما صوعه ادويق قل مع غري ا وإذا
كال حسن ادظن ابدطربض س قة إا هس ما ذ ب إدنه شنالا مل هسع ادققُ
إله؛ كاندك ي حادوا املأمقدح مع ادويق ن؛ دال تق إلن املهشاهبن وجنعل
دكل واحس مور معنا ا وظت إدنه من خ ده ورتك انا وَس ن أخاا( )1ومها
لى ما و اثا من غريمها سائتال وإله آخانال.
رأي النحويني
من ادغت ب أل كقل ادزجاج وي ن ادعتب ما موعه ادطربض وإل كال
مل انكت ادقتااق إله ةائ  ":و قاَُ :جرب ل إل هح اجلن وكست ا"( )2ووجه
غتاإلهه أ ه خ ف ادنيق ق املهكق ح ن ادويق ن تلك اد جعلهر ينقت قل
إلوقس ادقتااا و نب ادقتاا مل انا املقةف ميويوا وجرا خمهل ا دلويق ن
ُيعلر ينمحاق ادقتااا واملسا عن ورا أمام أ ل ادقتااق و ق ادقجه ادانض
أدق وايتس ث
دق أإلتزا احملسثقل من ادويق ن خاصح دكا ت صق ق ادرتاث ه
ن الا ادعل اا نه أصقب.
و زداد ادس اع ن ةتااق اإلن كمري محه هللا وضقحا وس اد ا سي وتني ح
ادقا سق ادلغق ح نيتق ادقتااق وسا إلعس أل كا ت قس ا وس ادطربض":

وذُ وأطاع و نيى وا هاد خريا أوشتا
( )1ادقامقا احملنط مادق :ادس ن "دال َس ن :ز ه
وأصاإله ادساا و ة :محله لى ما كتا وأذدهه".
( )2معاين ادقتآل وإ تاإله.179 /1 :
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اآلجهت
وإذا هيرا لنس هلانا اد واا ممل ك م ادعتب نكقل انا من ابب ين
واد ِ ِت س ...ك املان ن حسن السهع اُ ادعتب هل ا مجنعا"(.)1

تغليط ابن كثي وابن عامر وأيب عمرو وانفع وعاصم والكسائي
انا املتق وهقس ادطربض محه هللا تعاا سهح من أئ ح ادقتااق و عنب
لنر د ظا من أد اظرا وحجهه ذدك ما عل ه من ةقا ن ادعتإلنح
وةقا س ا ققُ محه هللا تعاا ":وأوا ابدنيقاب ةتااق من ةتأ{:وإل أيتقك
أَ ْستي}(ّ )2ل ( ينعاا) مجع ( َعنل) غري مسه نض ك م ادعتب إذا
مجع ما
كال ذدك غري مسه نض ك مر وكال مسه ن ا اشنا نر ين
احسا لى تقس ت ( َعنل) لى
كال من ادني ا اد مبعىن اآلالم وادزما ح و ين
( َت ْعلى) كادانض وص وا ة ل وكال أحس ذدك اّسري؛ كال ادقاجب أل ينلي
إلوظائتا وأشكاده نينج ع مجعرا دول غري ا مما خاد را"(.)3
ادغتاإلح انا املماُ أشس وادعجب موه أكرب؛ ّل ادطربض أوجب لى
سهح من ادقتاا أل رتكقا ةتااهت وينغ لقا وا هرا " كال ادقاجب أل ينلي
إلوظائتا وأشكاده نينج ع مجعرا دول غري ا مما خاد را" وحجهه ذدك
ةقا س ادعتإلنح وةقا نورا ومل متوعه وا ح سهح من ادقتاا أل ُيعل ةتااق غري

( )1ايتجح دلقتاا ادس عح.165 /2 :
( )2اآل ح 85 :اد قتق .و انا ادقتااق ادس عح  164وادوشت  218 /2و نه ":واخهل قا (أسا ي)
َستي) إل هح اهل زق وسكقل ادسن من غري أدف وةتأ اد اةقل إل اهل زق وأدف إلعس
قتأ محزق (أ ْ
ادسن".
( )3جامع اد نال ن أتو ل آض ادقتآل213 /2 :ت .214
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أوا ابدنيقاب وأجس إله و انا ينظرت دوا ص إلح شتط ادعتإلنح وسا وةقته
ظتا وينقة وا لى منقذج ال أسه عس أل كقل أغتب من مناذج قس ادويق ن
و ن ر دلقتااا وادقتاا وأحسب كمريا من اد احمن احملسثن املعون
ابدقتااا واملقةف مورا مل ينكهب هل أل طهلعقا لنه و توا ما نه ودق ينكهب
هل ذدك ملا كال ل ادويق ن وس إلغت ب؛ ّ وا همبا ال جنس حنقاي مهقسما
صح ابدتوا ح وس
اب ةتااق سهح من ادقتاا وطاد ر أل رتكقا ما ه
وأيخانوا إلقناا ادعتإلنح؛ ك ا صوع ادشنخ ادطربض محه هللا.
رأي النحويني
انا ادقتااق اد أي نرا ادطربض ما أي وذ ب نرا إا تغلنب شتط
ادعتإلنح لى شتط ادتوا ح؛ دا ع ورا ادويق قل إلشتط ادعتإلنح وجعلق ا من
ك م ادعتب ودغهر قاُ سن ق ه كهاإله ":وةادقا :أينسا ي ش رقا إلققهل :
ينكساا وَكساا وةادقاَ :ك ْسلى ش رقا إلت:أستي"( )1وإلىن اد ا سي ايتجح
َستي و ق أةنس من (أينسا ي)...
لى ةقُ سن ق ه انا ةائ  ":اّةنس :اّ ْ
ت:كساا"(.)2
ووجه ةقُ من ةاُ :أينسا ي أ هه ش ره إل ين
ومع أل سن ق ه مل ينشت إا ادقتااق كهاإله إال أ ه ذكت حجهرا وأابل ن
ددنلرا وذدك ق ادشيا ادانض مل طن ده قسق ادويق ن من احملسثن ودق أّن
ت قا إله دكا قا ة هسمقا ادويق ن لى صق هت اد شرس إله تتاثر وتع سا صق ق
تتاث اّمح زمور .
( )1ادكهاب.650 /3 :
( )2ايتجح دلقتاا ادس عح.143 /2 :
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تغليط أيب عمرو وابن كثي

متق أختي هخان ادطربض ادقا سق ت عنف ةتااق متو ح و ي ادقا سق
ك ا ت را لى كل حاُ وُيعلرا أةقي من ادتوا ح سرا و ق اّمت ادانض
كال كمري من احملسثن س ه إا ادويق ن و هسا من نقهب وادشيا أ ي
ال ينع هس ن ا إال حنو ا كقل خا ج ثقا ح ادعنيت و كقل آتنه خماد ا أ ل
زما ه واملوه ن يتق هه.
و ذا ققُ ادشنخ ":وةتأ ذدك مجا ح آختول{ ينتين ن مق قضح}( )1لى
معىن مجع ( ال) و( ين ين ن) مجع اجل ع .وةس وجره إلع ر إا أّنا مجع
( َ ْ ن) ك ا ُت عَ :س ْقف و ينس ينقف ...وادانض ق أوا ابدنيقاب ذدك ةتااق
من ةتأا { :ت ال مق قضح} ّل ذدك ق اجل ع املعتوف ملا كال من اس
لى ( َت ْعل) ك ا قاُ :ح ل وح اُ وكعب وكعاب وحنق ذدك من اّمساا.
أما مجع اد َ ْعل لى اد ينعينل أواد َ ْعل شاذ ةلنل؛ إمنا جاا أحتف سريق".
مل أكهب اد يث حىت أ هقس ادشنخ ادطربض وة له اإلن جما س وإلعسا
مكي وإمنا غتضي ادانض سعنت إدنه ق أ ْل أينث ت أل قس ادقتااا وادقتاا
إلققا س ادعتإلنح؛ مل كن مسأدح حنق ح ةط قس شا ك نه ادعل اا هاخانوا من

( )1اآل ح 283 :اد قتق .و ي ةتااق اإلن كمري وأيب تو ادس عح 194 :ومما ينانكت وا ةقُ
ادشنخ ":واخهينلف ور ا" إلن ( ين ين ن) و( ين ْ ن) وادوشت 237 /2 :و نه ":قتأ اإلن كمري وأإلق
تو ( ينتين ن) إل ادتاا واهلاا من غري أدف وةتأ اد اةقل إلكست ادتاا و هح اهلاا وأدف إلعس ا".
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ادعتإلنح س ا إا ادوقس وادتد و انا ُيعلوا أةتب إا ر ادرتاث وإد اك أستا ا
إل شاا هللا تعاا.

رأي النحويني
وادغت ب أل تكقل انا ادقتااق اد ا هقس ا ادطربض ابدقا سق ي ما
ِ
عجب ادزجاج ومينل إدنه ومها اإلوا نيت واحس كا ت و اق ادطربض (
ين
310ه) وو اق ادزجاج (311ه) و انا ققُ ":وادقتااق لى ( ين ين ن)
وصح معواا
إيل؛ ّّنا مقا قح دل نييف وما وا املنييف
ه
أ جب ه
وةتأ إله ادقتاا رق املخها و( ال) جنس ابدغ"(.)1

تغليط محزة

من ادقتااا املشرق ق اد اهبا ادويق قل ةتااق محزق (واّ حام)
ذدك ادقا سق ادويق ح و ي ايتجح اد اسهوس إدنرا
كا ت سهت
ادطربض قس ا انا ادقتااق حن ةاُ ت سريا( " :واّ ِ
حام) ابخل ض...
عطف إلظا ت لى مك خم قض وذدك غري نينح من ادك م وس
اخل ض إال ضتو ق شعت
ادعتب؛ ّّنا ال توس إلظا ت لى مك
وذدك د ن ادشعت .وأما ادك م شيا طت املهكل إا اخهنا املكتوا

ايتجح  ":447 /2ت( ن) ينمجع

( )1معاين ادقتآل وإ تاإله 367 /1 :وةت ب موه ةقُ اد ا سي
لى إلواا ن من أإلونح اجل قع و ق ينتعينل وِعاُ وك مها من أإلونح ادكمتق".
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من املوط وادتدضا ا تاب موه ...وادقتااق اد ال أسهجنز دقا ئ أل قتأ
غري ا ذدك ادونيب"(.)1
ال توس ادعتب امسا ظا تا لى ض ري جمتو دول إ ادق اجلا إال
ضتو ق شعت هبانا ادقا سق ادويق ح ذ ب ادطربض إا سم جقاز ةتااق محزق
محه هللا وكال ذدك موه تغلن ا دشتط ادعتإلنح لى شتط ادتوا ح و ي ادق نح
اد ا هقس هبا كمري من احملسثن ادويق ن و دق كهب هللا تعاا هل أل
طهلعقا لى ممل انا املقاةف من ادطربض وغريا؛ ملا شغلقا أ سر إبث ا
هت ح ادويق ن وايتتص لنرا ودكال هل ةقُ آخت أةتب إا ا نياف
وأدني إله.

رأي النحويني
ةتااق محزق ةقالل دلويق ن :اّوُ :ذ ب إدنه ادزجاج و ق ةت ب من
ةقُ ادشنخ أص يت نه ادقتااق غري جائزق إال ضتو ق شعت و وه ةاُ":
أما اجلت (اّ حام) خطأ ادعتإلنح ال ُيقز إال اضطتا شعت وخطأ
أ ا أمت ادس ن ظن "(.)2

( )1جامع اد نال ن أتو ل آض ادقتآل 346 /6 :و.350
( )2معاين ادقتآل وإ تاإله 6 /2 :وةت ب موه ةقُ اد ا سي ايتجح  ":447 /2ت( ن) ينمجع لى
إلواا ن من أإلونح اجل قع و ق ينتعينل وِعاُ وك مها من أإلونح ادكمتق".
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وادماين :ذ ب إدنه اد ا سي و ق أخف ربق من اّوُ أضيى ما
االسهع اُ(.)1
ادقتااق ضعن ا ادقناا ةلن
ودلويق ن حس ث طق ل حقُ انا ادقتااق ودنس من غتضي إث ا
علت دطاُ ادك م وإمنا كال غتضي أل
خ ر نرا وحس مر ورا ودق ين
أ تض إبُياز ةقُ ادويق ن مع غري حىت ظرت أحس أمت ن :أوهل ا :أل
نب ادقتااا واث نر ا :أّن ةس ونيتول
ادويق ن مل كق قا وحس
ةتااا ةتآ نح اهبا غري وك اّمت ن ينم ت أ هل شرتق ادويق ن إلتد
ادقتااا مل تكن من ادققُ صقااب وال من ادتأض سسادا.
تغليط ابن عامر

انا املتق هاخان ادطربض طت قن ت عنف ادقتااق وتغلنط ادقا ئ هبا
أوهل ا :تجع إا شتط ادعتإلنح ادانض دِن ادويق قل لنه و ين هس من غت ب
مانا ر واث نر ا :عقد إا إمجاع واق ادقتااق وادانض رسف اد يث إا
ادعوا ح إله ق اّوُ؛ ّ هل احملسثن ج قا أ ْل هخان ادويق قل شتط ادعتإلنح
حجح إضعاف ادقتااق و د ا.
و انا ققُ ادطربض ":وةتأ ذدك إلعض ةَتَتأَق أ ل ادشام {وكاندك
ةهل} ابدت ع {أوالد } ابدونيب
ز ن} إل ادزاض {دكمري من املشتكن ين
{شتكائر } ابخل ض ...تةقا إلن اخلا ض واملخ قض مبا ل نه من
االس وذدك ك م ادعتب ة نح غري نينح  ...وادقتااق اد ال أسهجنز
( )1ايتجح دلقتاا ادس عح.121/3 :
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غري ا إل هح ادزاض من (ز ن) و نيب ادقهل إلقةقع (ز ن) لنه وخ ض
(أوالد ) إبضا ح ادقهل إدنر  ...وإمنا ةلت :ال أسهجنز ادقتااق إلغري ا مجاع
ايتجح من ادقتأق لنه وأ هل أتو ل أ ل ادهأو ل إلاندك و د ي ذدك أوضح
اد نال لى ساد ما خاد را من ادقتااق(.")1
ب اد يث من انا املماُ أل ادطربض مل هخان ادقتااق و وا هرا حجح
ْ
حس ين
لى جقاز ادقجه ادويقض وحك لى وا ح اإلن امت ابدق ح و سم
اد نياحح ومع حتتجي ادشس س من ا ته إال أ هل انا مقام حبث و ظت
و س موه ت نال ادنيق ق ادعامح دوقس ادقتااا وس املهقسمن حىت ه ح أل
ادويق ن مل كق قا وحس وأ هل حماودح إظرا هبانا املظرت مل تكن منين ح
وادانض ذ اآلل ق :ل د ا أ ل ادقتااا ادقتآ نح ممل انا
ادوقسا ؟ وما ةقهل ت سري ا؟

رأي النحويني
مل لغ ةقُ اد ا سي ةتااق اإلن امت ما إللغه ةقُ ادشنخ ادطربض
أخف حسق من غريا ادوظت إا
و انا ينظرت دوا أ هل ادويقض ةس كقل ه
ادقتااا ادقتآ نح و وا هرا و لى كل حاُ اد ا ق إلنور ا سري حن ادهسةن

( )1جامع اد نال ن أتو ل آض ادقتآل 576 /9 :و 577وادقتااق
وادوشت

ادس عح دلقتااا 270 :

ادقتااا ادعشت263 /2 :
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االسهع اُ ودق ينسُ ورا إا غري ا

ققُ اد ا سي ":و انا ة نح ةلنل
كال أوا"(.)1
وهبانا املماُ أخه م يث ادطربض وأ جق أل كقل ما نه ددن لى ما
ةام اد يث دس سه وادوظت نه وأ جق أل أكقل ينوهقت إ اح ما أ د
إ احه نه وحسيب من كل ذدك أل ظرت ادويق قل مبظرت غري من أئ ح
سل وا و ل اا أمهوا و انا ق اهلسف ادانض أ د إ احه وادغا ح اد
أطلت ايتس ث نرا إال حن أ ت مؤد ا احملسثن
ةنيس إدنرا وما
ين
ادا.
مملقاق مبا ينخيادف ذدك وين ه
***

( )1ايتجح دلقتاا ادس عح.411 /3 :
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املبحث الثالث :مكي بن أيب طالب والقراءات.
من مكي؟
ق مكي إلن أيب طادب َمحقش إلن حم س ا مام أإلق حم س ادقنسي
ادقريواين كال من أ ل اده يت لقم ادقتآل وادعتإلنح ينجم هقدا دلقتااا ادس ع
املا مبعا نرا مشرق ا ابدني ح وإجاإلح ادس قق وكا ت و اته حمتم سوح
س ع وث ثن وأ إلع ائح(.)1
انا ق ادعل ا س مي ادمادث ادانض وةع لنه االخهنا حىت ينوظت من
خ ُ تتاثه سؤاُ اد يث ادتئنس :ل كال قس ادقتااا ادقتآ نح إلس ح
حنق ح؟ و ل كال ادويق قل قس ا و قس ةتائرا ينخماد ن دعل اا ا س م
اد نالا ادعل نح اّختي حىت ينشتع إلعض اد احمن سرامر و تمقا هبا
ادويق ن أوإلع ر ؟
ادانض أحس ه أ هل حس ث ادشنخن اإلن جما س وادطربض ةس هإلن دوا ما
ةنيس اد يث إا ادكشف وه وادهجلنح ده وما ايتس ث ن ادشنخ ادمادث
إال أتكنس دل كتق وتقق ح هلا وإ اح أّنا مل تكن مقنيق ق لى أ ل املشتق
( )1ادان يب ات خ ا س م وو نا مشا ري اّ م  632 /9وادزكلي اّ م  286 /7ومن
دطنف أخ ا ا إجاإلح د قته وس ادان يب ما حكاا ادتاوض ةائ  ":كال وسة جل نه ح هسق
وحينيي لنه
وكال ده لى ادشنخ أيب حم س مكي تسلهط كال س ق موه إذا خطب نغ زا ين
سقطاته وكال ادشنخ كمريا ما هلعم و هقةف ...ةاُ :أموقا لى د ائي .مث ع س ه وةاُ:
ادلر اك ونه ادلر اك ونه ادلر اك ونه ...ةاُ :أينةعس ادتجل وما دخل اجلامع إلعس ذدك
ادنقم".
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و ل ائه را ق مكي ادقريواين ادقتطيب و ق مهأخت ور ا مبائح سوح سري
د هب ا و ق ق ما تتكاا وما كال إلنالهه َم ْن لقمه و تي ما أاتا ن ا؛
لزمه ادرتاجع وه واال هانا موه و انا ك ا تقسم ددنل ةقض وس اد احث؛
ّ هه ُي ع أمت ن :اّوُ :أ هل اد نالح مل تكن تتي انا مسهغتاب وال تع هسا من
اّمت ظن ا إذ دق كا ت تت ض انا وتسهغتإله وتتي نه جوا ح لى ادقتااق
وادقتاا؛ دكال أدن اّحقاُ إلشنخوا مكي أل كقل كأ ل زما ه إلل أةتهب إا
ادس اع ن ادقتااا وأ لرا ا دام و ق ادشنخ ةس ا هقس إلعض ادقتااا
ادقتآ نح ل عين ْس أمام ابحث مملي إال أل كقل أحس آ ائه وأةقاده :أل نيت
انا املسأدح
مكي محه هللا كال ممله ومل كن أ ل زما ه خيهل قل وه
وهللا اهلادض إا سقاا ادس نل.
وادماين :أ هل اخه ف اد نالح وإلقاا أ ل ادعل لى حاُ واحسق من
ادقتااا ؛ ينت وا أ هل انا املقةف من ادقتاا وادقتااا مل ينكن ينمسرتااب موه وال
مورنا وه و انا غا ح ما ينمت وأ د إلعقل هللا تعاا ادقصقُ إدنه؛ ّ مل
أةوع أ ْل تكقل حاُ أئ ح ادويق ن لى خ ف إلقنح ل اا ا س م ومل أجس
مسقغا مق قال ُيعلر سوقل طت قا ين مقل لنه وينعاإلقل مبخاد ح اّمح
ه
ققض انا اد كتق
إلس ه ودعل سقق إل ع مناذج من حس ث مكي ما ين ه
و ز س انا املعىن وةس آل يل اآلل أل أ عل وهللاَ أسأُ ادهق ن وادسساد.
تغليط أيب عمرو

دنس من غتض اد يث أل ينؤهس املوهقس أو هتد لنه وما من أ سا ه أل
س ا انا ادقتااق أوتلك إلل غا هه اد ةام هلا ي أل تب أمملح من

168

نق ُد القراء للقراءات ابلقاعدة النحوية والصرفية
د .إبراهيم بن سليمان بن إبراهيم املطرودي

أحاد ث أ ل ادقتااق وينق هسم شنالا من مناذجر اد تينتض اد احمن أل قس
ادقتااق وادقتاا خاصح أصياب ادس ع وادعشت كال مقجقدا إلنالح ادقتااق
قجرق ه إا ادقتااا ومل توا ذدك جماوزق دلي هس
سرا وكال أصياهبا ين ه
وال ختوجا ن املعتوف كا قا ذدك كادويق ن ا ابُ ادق نح تينهخان
َش ْن ت وتينرتك مع غريا؟

تسكني حرف اإلعراب واختالس حركته
من تلك ادو اذج ما واا مكي ن أيب تو إسكال حتف ا تاب
أواخه ا حتكهه و نه ققُ مكي ":واالخهنا متام ايتتكا ؛ ّ ه اّصل
و لنه مجا ح ادقتاا و ق اخهنا ادنز سض وّل ا سكال إخ ُ ابدك م
وتغنري دإل تاب واالخه ا نه تكلهف وتع س ومؤو ح و ق خا ج ن
اّصقُ ةلنل ادع ل إله ةلنل ادتوا ح"(.)1
تض مكي ن اخه ا أيب تو وال تسكنوه قصف ادهسكن أب ه
مل َ
إخ ُ ابدك م وتغنري دإل تاب و عت االخه ا ابدهكلف واملؤو ح واخلتوج
ن ما ين م لى ادويق ن ة نح قس
ن اّصقُ وةلح ادتوا ح و انا ين
دلقتااا وادقتاا ل ينق ل مور ادشك وا هر وادظن ض طر و ا
( )1مكي إلن أيب طادب ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا  :حمني ادس ن
م ال ط اخلامسح (إلريو مؤسسح ادتسادح  1418ت)  242 /1ةتااق أيب تو محه هللا
ادس عح ادقتااا  156 :وما إلعس ا و نه خ ف :أكال خيهلس أم ينسكن؟ وادوشت
ادقتااا ادعشت 212 /2 :وما إلعس ا و نه ":وةاُ ايتا ظ أإلق تو ":وا سكال  ...أص هح
ادوقل وأكمت

اّداا و ق ادانض أخها ا وآخان إله".
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حنن جنس ان ن اّمت ن وس أ ل ادقتااق سرا و ق اّمت ادانض ُيعلوا ينعنس
د اسح املقضقع من جس س و يث ده ن ت سري آخت.

رأي النحويني
انا ادقتااق اد اهبا مكي وةاُ ورا ما ةاُ كال دلزجاج نرا
ةقالل :اّوُ :ةتااق ا سكال و ق ةقُ ش نه إلققُ مكي؛ إذ هس
ا سكال غري جائز إال ضتو ق شعتّ ":ل حانف ادكستق ممل انا
وحانف اد إمنا أييت ابالضطتا من ادشعت"(.)1
وادماين :ةتااق االخه ا و نه خادف مكنا؛ إذ ذ ب إا أل
االخه ا ق ادتوا ح ادنيينيح ن أيب تو وحجهه ذدك أ هل سن ق ه
أض ط ادتوا ح ":و انا واا سن ق ه ابخه ا ايتتكح( )2وأحسب أل ادتوا ح
ادنيينيح ما وي سن ق ه؛ إ ه أض ط ملا وي ن أيب تو"(.)3
و واك حنقض آخت كال ده د اع ن وا ح ا سكال د اع مل أي إله
مكي وال ادزجاج و ق اد ا سي؛ إذ أي و ق أض غت ب وسض أل
ا سكال اخهلف نه ادويق قل :أ كتا ت وأجازا سن ق ه ":و هأما حتكح
ا تاب خهلف ُتق ز إسكاّنا ن ادواا من وكتا وسن ق ه ينُي هقز
( )1معاين ادقتآل إ تاإله.136 /1 :
( )2ينوظت ادكهاب 202 /4 :و انا ققُ ادشنخ ":وأما ادان ن ال ش عقل نخهلسقل اخه ساً
وذدك ةقدك :تهبا ومن مأموك ست قل ادل ظ ومن مث ةاُ أإلق تو ( إا اب ئك )".
( )3معاين ادقتآل إ تاإله.136 /1 :
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ذدك( ")1وذ ب إلعس ذدك
زاا إا سن ق ه(.)2

حس ث طق ل إا ادس اع ن انا ادتأض ادانض

إدغام الراء يف الالم
مل تكن تلك ادقتااق ي ادقحنسق اد اهبا مكي لى أيب تو
ابدقا سق ادويق ح رواك ةتااق أختي اسهوس مكي إا ادقا سق قس ا
و نب ادقا ئ هبا و ي إدغامه اد م ادتاا اد أطل لنرا مكي وصف
(ادق ح) وجعلرا من املت قض و انا ق ادانض اإله احملسثقل لى ادويق ن
وأشعتوا َم ْن قتأ مؤد اهت أ ه كال حكتا لنر وحس أ ََما وةس اسه ال
دإل سال املسل أ ه مشرتك إلن طقائف أ ل ادعل من ادسلف قس آل ده أل
حيجب دسا ه وينميسك ةل ه وه.
ةاُ مكي ةتااق أيب تو إدغام اد م ادتاا { غ ت دك }(":)3
هأما من أدغ ادتاا اد م قس ذكتة أ ه ة نح؛ دزواُ تكت ت ادتاا وّل
ايتتف وهقل ا دغام إا أضعف من حاده ة ل ا دغام وذدك مت قض
( )1ينوظت ادكهاب 203 /4 :وسن ق ه ك ا ق ظا ت ك مه ُيعله مقنيق ا لى اد تو ق ":وةس ُيقز
أل سكوقا ايتتف املت قع واجملتو ادشعت ش رقا ذدك إلكستق خان حنث حان قا".
( )2ايتجح دلقتاا ادس عح 79 /2 :وما إلعس ا.
( )3آُ تال 31 :وةتااق أيب تو ادس عح ادقتااا  121 :حنث ةاُ اإلن جما س ":وكال
سغ ادتاا اد م إذا حتتكت أوسكوت" وادوشت ادقتااا ادعشت 12 /2 :وجعل ا دغام
من وا ح ادسقسي ن أيب تو ":أدغ ادتاا اد م ذدك أإلق تو من وا ح ادسقسي
واخهلف وه من وا ح ادسو ض".
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ة نح وا ظرا ق اّصل و لنه اجل ا ح رق أإلقى دققق ايتتف"(.)1
وال هت حبمي أل كقل مكي وكانا ادشنخال اإلن جما س وادطربض
سهوسال إا ادتوا ح مع ادقا سق ادويق ح وادنيت نح و ق ظا ت من حس ث
مكي املسأدهن ادساإلقهن ي اّوا ةاُ ن االخه ا ":ةلنل ادع ل
إله ةلنل ادتوا ح" و املسأدح ادما نح ةاُ ":و لنه اجل ا ح" وحسب حبمي أل
ينق د من ادو اذج ما شرس إلعنب أ ل ادقتااق دلقتااا واسهوجاد
ابدققا س ادلغق ح اد جب قاد ادويق ن من جلقئر إدنرا وأ كتوا ذدك
لنر .

رأي النحويني

كال ةقُ ادزجاج ةتااق أيب تو أشس وص را ابخلطأ اد احش
ةائ  ":و انا خطأ احش وال أ ل أحسا ةتأ إله غري أيب تو"(.)2
وإذ كال انا أض ادزجاج ادقتااق؛ اهلسف من ادس اسح ادكشف ن
قس ادقتااا و ن را ل كن من
أل غري ادويق ن ةس شاكق
ا نياف أل تينس ا ة نح ادرتاث وس طائ ح من ادعل اا وحس وينرتك
غري ممن كال ده املقةف سه ومل كن من اد يث ادعل ي أل تينرتك ادق نح
وس طائ ح وتينربز وس غري ا حىت ظن ادظال أ هل أحسا مل قا قرا نرا.

( )1ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا 243 /1 :وادانض
دققق ايتانف" و سو أ ه خطأ ط ا ي.
( )2معاين ادقتآل إ تاإله.398 /1 :
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املتجع ":رق أإلقى

تغليط ابن عامر

ك ا ا هقس مكي ةتااق أيب تو اب ةتااق اإلن امت وكال ذدك موه
مقضعن ومها ةتاااتل تق هسم ايتس ث ور ا انا اد يث أوهل ا وصف
ادقتااق ابد عف و ادماين جعل نرا ضع ا دغقاي ال ُيقز ممله إال
ادشعت و انا ما دِن لنه ادويق قل و ين هس مور ختوج ن اد حب املعتوف
ومنل ن ادسون املعرقد ودو ك ادو قذجن:
ةاُ مكي ةتااق اإلن امت وغريا{كن نكقل} ":قجه ادونيب
مشكل ضعنف وذدك أ ه جعله جقااب ابد اا دل ظ "كن" إذا كال د ظه
د ظ اّمت وإل كال معواا غري اّمت رق ضعنف"(.)1
ةهل
وةاُ مكي ةتااق اإلن امت{وكاندك ز ن دكمري من املشتكن ين
أوالد شتكائر } ":دكوه هتق إلن امل اف وامل اف إدنه ق هسم امل عقُ
َ
أخت امل اف وتتكه
وتتكه مونيقاب لى حاده إذ كال مهأختا املعىن و ه
خم قضا لى حاده إذ كال مهقسما إلعس ادقهل و انا ادقتااق نرا ضعف؛
ادشعت
دله ت إلن امل اف وامل اف إدنه؛ ّ ه إمنا ُيقز ممل انا اده ت
وأكمت ما ُيقز ادشعت ادظتوف؛ التسا ر ادظتوف و ق امل عقُ

ادس عح

( )1ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا 261 /1 :وادقتااق
ادقتااا  169 :وادوشت ادقتااا ادعشت:
 220 /2ةاُ اإلن اجلز ض ":قتأ اإلن امت إلونيب ادوقل ادسهح ( قنيس املقاضع) ووا قه ادكسائي
ادويل و س وةتأ اد اةقل ابدت ع نر ا".
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إله ادشعت إلعنس إجازته ادقتآل أإلعس"(.)1
و ااتل ادقتاااتل تق هسم أض ادويق ن نر ا ومن ا م ُ إ ادق املقاُ.
تغليط محزة والكسائي
ومن اّمملح لى قس ادقتاا دلقتااا ابدقا سق ما ةاده مكي محه هللا
ن ةتااتن اّوا يت زق وادما نح ده مع ادكسائي و انا شا س أخري
لى أ هل غري ادويق ن كال ههخان من ادققا س ادويق ح وادنيت نح س ا إا قس
وضعت إلن سض ادقا ئ حجح
ادقتااا وادقتاا ودعلي هبان ن ادو قذجن
ين
قس دلقتااا
تورض دلس اع ن ادويق ن ووجه ذدك أ هّن كا قا
ادقتآ نح سائت ن د ب سري لنه غري وخيطق نه سقا ل كن ذدك
مور وحس .

العطف على الضمي املخفوض دون إعادة اخلافض
انا املسأدح تقسم ايتس ث ورا وس ادطربض محه هللا وحسيب وا أل
أينملح إا قس مكي هلا ادانض كال اسهعا ق دققُ اد نيت ن ادعطف لى
اد ري املخ قض دول إ ادق اخلا ض وتوز له لى ادقتااق ادقتآ نح
أص يت ة نيح ةلنلح االسهع اُ و انا ادوقس من شكل ما صس ن
ادويق ن و ك ي اد يث أل كقل مكي ة ل ةقُ اد نيت ن ومل طن
دلس اع ن ادقتااق أمامر حن ةاُ ن ةتااق محزق {واّ ِ
حام} ":و ق ة نح
( )1ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا 453 /1 :وما إلعس ا وادقتااق
ادقتااا  270 :وادوشت
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ادس عح

وس اد نيت ن ةلنل االسهع اُ إلعنس ادقناا؛ ّل امل ت "إله"
قض ادهوق ن وّل امل ت املخ قض ال و نيل ن ايتتف ...ونيب و ق
االخهنا ؛ ّ ه اّصل و ق املسهع ل و لنه تققم ايتجح و ق ادقناا
و لنه كل ادقتاا"(.)1

إضافة (مائة) إىل مجع
لنه ةلن
انا املتق وهقس مكي ادقتااق وُيعل ما جاا
االسهع اُ مت قضا نه وأخريا وسب إا املربد موع ممل انا ي حس مه
ورا أمتال :اّوُ :قس ا وادماين :االحهجاج إلققُ ادويقض وتقق ح ادتأض
إله و انا مثتاتل :اّوا :أل ادقا ئ أخان إلنيونع ادويق ن و انا ما ةام
اد يث ده وادما نح :أ هه هةقي أ ه إلققُ ادويقض و انا معواا أ ه مل ل ه ومل
ُيعل ذدك ن ا نه و انا غا ح ما أسهطنع ادس اع إله ن ادويق ن املربد وغري
املربد و ظرت انا من ةقُ مكي ةتااق محزق وادكسائي{ث ث مائح
سون}( ":)2ةتأ محزق وادكسائي إبضا ح "مائح" إا "سون" ومل ف اد اةقل
و هق قا "مائح" ...دكوه عس دقلح اسهع اده رق أصل ةس ين ض اسهع اده
وةس موعه املربد ومل ينُيزا"(.)3
( )1ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا 375 /1 :وما إلعس ا.
( )2ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا 58 /2 :وةتااق محزق ادس عح
ادقتااا  390 :ةاُ اإلن جما س ":ةتأ محزق وادكسائي م ا ا غري موقل" وادوشت ادقتااا
ادعشت 310 /2 :و نه ":قتأ محزق وادكسائي وخلف إلغري توق ن".
( )3ادكرف.25 :
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رأي النحويني

مل عتض ادزجاج هلانا ادقتااق( )1وذ ب اد ا سي إا جقاز ذدك ةائ ":
مما سُ لى صيح ةقُ من ةاُ :ث ِ
مثائح سون أ هل انا اد تب من ادعسد
ادانض اف ادلغح املشرق ق إا اآلحاد حنق :ث مثائح جل وأ إلع ائح
ثقب ةس جاا م ا ا إا اجل نع"(.)2
وإلقتااق محزق وادكسائي محر ا هللا تعاا خيهه ادقل حس مه و طقض
اد يث إلساطه وأينمونح صاح ه أل كقل هللا تعاا وهقه ده نال ما أ ادا و َمجَع
سه ده وأل كهب ادو ع ده إله.
***

( )1معاين ادقتآل وإ تاإله.278 /3 :
( )2ايتجح دلقتاا ادس عح 136 /5 :وما إلعس ا.
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اخلامتة

ايت س هلل تعاا ايت س هلل ادانض هست انا اد يث وأ ال لى متامه
وةادين ة ينل إا كتته و ساين إا د اسهه وأسأده ك ا ت هل أوال وآختا أ ْل
لي إلس مح ادوهائج وة قهلا وإحتاز اخلري نرا.
ميين هن ه
ينشغل اد يث وصاح ه إلق نح ل نح ي مقةف غري ادويق ن من
ادقتااق وادقتاا وكا ت اّساللح اد د عت إدنرا :ل كال ادويق قل منسال
قس ادقتااق وحس ؟ و ل ِنب إلوقس ا غريين ؟ و ل كال ادس اع ن
ادقتااا ادقتآ نح و ي حقنقح ابدس اع جس تق إله أَمام ادويق ن وأَمام غري
أواةهنيت ادس اع ورا حن ايتس ث ور قط؟
حتكت اد احث وكا ت مثتهتا انا ادني يا
تلك ي اّساللح اد ه
وكال أ هائجرا ما لي:
أوال :قس ادقتااا ادقتآ نح وادقتاا مل كن شأل ادويق ن وحس ؛ إذ
شاكر نه غري وكال مور أ ل ادقتااق سرا وضتب اد يث لى انا
مم إلم ثح من أ م ادقتااق و ك ا تقسم :اإلن جما س وادطربض ومكي
محر هللا مجنعا.
اث نا :أ هل قس ؤالا اّ م كال ةائ ا لى ادقا سق ادويق ح وادنيت نح
و ق ادشيا ادانض كال إلعض اد احمن لقم ادويق ن لنه و ع هسا مور
ساإلقح ك ريق وإلس ح ظن ح.
اثدما :أ هل مقةف ؤالا اّ م وأةنيس :اإلن جما س وادطربض ومكنها
كشف ن مكا ح شتط ادعتإلنح وس ادقتاا أ سر وينت وا مجنعا أّن كا قا
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عهسول إله ادوظت إا وا ح ادقا ئ وةتااته؛ خاصح إذا ا تد ن مجا ح
وا هه.
ادقتاا وخاد ر
اإلعا :أ هل قس ادويقض دلقتااا ابدقا سق ادويق ح وادنيت نح أوا ابدق قُ
ِمن قس غريا هلا؛ ّل ادويق ل ادويقض ادانض ةنيت سه لنه وة ى
سياإلح قمه نه وإذا مل ينل غريا لى قس ادقتااا إله؛ عسم دقمه أوا
وأحتي.
خامسا :أ هل ادويق ن حن اسهوسوا إا ادعتإلنح ة قُ ادقتااق و هد ا
أوادهشكنك نرا؛ مل أيتقا إلشتط مل كن وإل مل كن وس غري ةَتَتلَر قس
هت ادويق ن إل كا قا اخرت قا
أخانا ور غري و ظتوا إا ادقتااق إله
انا ادشتط وإلسأوا إله؛ ما دام غري ضي إله وجعله دق قُ ادقتااق شتطا
ومعنا ا.
مت مقاة ر من
سادسا :إذا كال ؤالا ادعل اا ادان ن د سهر وة هس ين
ادقتاا وادقتااا ؛ ينميمهلقل أشناخر وأ ل ادعل ة لر وذاك ق اد تض اّةتب
نر وين أمام ظا تق ال ميكووا معرا أل ق ل اخلطاب دقم ادويق ن
وتقجنه سرام ادعنب هل وكال اّةتب دوا وهلؤالا اد احمن أ ْل ققُ :إل
ادويق ن ينميملقل ل اا اّمح وال خياد قّن و سريول كاهب وال هو هك قل
طت قر ؛ إلنس أ وا غاب وا ادسؤاُ اجلق تض ادانض كال ين رتض إلوا أل سأده
أوال ة ل أل خنقض أدمي ادويق ن و كنل ادهر هل وذاك ادسؤاُ دق و قوا
هللا تعاا دطتحه لى أ سوا؛ دكوها ك وا ن ادويق ن ود سوا ادق نح إلعنسا
ن ادهر ح واالهتام وكال ذاك ادسؤاُ ادانض ُيعلوا أةتب دلنيقاب د اسح
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ادق نح ق :ل خادف ادويق قل ادان ن ا هقسوا ادقتااا وادقتاا ل اا
ا س م من احملسثن واد قراا وة ل ذدك ادقتاا وأ ل ادقتااق؟ أو ل كال
منسال قس ادقتاا وادقتااق؟
ادويق قل وحس
ساإلعا :من ادم ا املر ح وسض هلانا اد يث :أ هل اد احث لزمه أل ه هقس
حاُ ادق نح املس وسح مىت كال جل رق ادعل اا هبا وا ح وا ه ام و تي ما
س سرا من خ ُ طائ ح واحسق و وظت نرا وس
ةاده ادواا حقهلا
مجا ح وحس ا؛ ّل ذدك قص ادس اسح وإجياف نرا.
إلعس إال أل أشكت هللا تعاا لى تق نقه وأد قا أل ُيعل
ومل
ين
اد يث خريا دكات ه وةا ئه و غ ت يل خطالي نه وزدلي و ت ع إله د ج
وُيعل نه د وح من د وا املكه ح ادعل نح ادقتااق وادويق؛ رق لى كل
شيا ةس ت واب جاإلح جس ت.
***
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ثبت املصادر واملراجع
د .س اد هاح إمسا نل شليب (مكح

ت ا اب ح ملكي إلن أيب طادب ط ادمادمح
املكتمح اد ننيلنح 1405ه).
ت اّصقُ ده ام حسال (املغتب دا ادمقا ح 1411ه).
امل
ت إ تاب ادقتآل ّيب جع ت ادوياا  .ز ري غازض زا س ط ادمادمح (إلريو
ادكهب  1409ت).
ت أوضح املسادك الإلن شام إختاج :حم س حمىي ادس ن س ايت نس ط اخلامسح
(إلريو دا اجلنل 1399ه).
حمني ادس ن س ادتمحن
ت إ اح ادقةف واالإلهساا ّيب إلكت اّ ا ض دول ط
م ال (دمش مط ق ا جم ع ادلغح ادعتإلنح 1390ه).
ت اد يت احملنط ّيب حنال ط ادما نح (إلريو دا اد كت 1403ه).
امل ادكهب دول أت خ).
ادرب ال لقم ادقتآل دلسنقطي دول ط (إلريو
ت ات خ ا س م وو نا املشا ري واّ م دلان يب  :منيط ى س ادقاد طا ط
اّوا (د وال دا ادكهب ادعل نح 1426ه).
ت أتو ل مشكل ادقتآل ابإلن ةهن ح شتحه و شتا ادسنس أمحس صقت دول ط (ادقا تق
املكه ح ادعل نح دول سوح شت).
د .س هللا ادرتكي ط اّوا (ادقا تق
ت جامع اد نال ن أتو ل ادقتآل دلطربض
متكز اد يقث وادس اسا ادعتإلنح وا س منح 1422ه).
ت ايتجح دلقتاا ادس عح دل ا سي ط اّوا  :إلس ادس ن ةرقجي وإلشري حقُيايت
(دمش دا املأمقل دلرتاث 1411ه).
ت حنايت ّمحس أمن ط ادمادمح (ادقا تق دا ادعامل ادعتيب 1438ه).
ت اخل ف إلن ادويق ن دلسنس زق ادطق ل ط ( 1مكح املكتمح اد ننيلنح
1405ه).
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ت د اسا ّسلقب ادقتآل ادكتمي حمل س س اخلاد ين ن ح دول ط (منيت دا
ايتس ث دول سوح).
د .شقةي ضنف (ادقا تق دا
ت ادس عح ادقتااا الإلن جما س ط ادمادمح
املعا ف دول سوح شت).
ت سري أ م ادو ا دلان يب ط ادهاسعح  .شعنب اّ ةؤوط وحم س عن (إلريو
مؤسسح ادتسادح 1413ه).
ت غا ح ادورا ح ط قا ادقتاا الإلن اجلز ض ط ادما نح (إلريو دا ادكهب ادعل نح
1400ه).
ت ادقتااا املهقاتتق اد أ كت ا اإلن جت ت ادطربض ت سريا وادتد لنه حمل س ا ف
اهلت ض ط اّوا (املس نح املوق ق اجلامعح ا س منح 1406ه).
ت ادقامقا احملنط دل ريوزآابدض.
ت ادكهاب دسن ق ه ط ادما نح (منيت اهلنالح املنيت ح ادعامح دلكهاب 1979م).
ت ادكشف ن وجقا ادقتااا ادس ع و للرا وحججرا ملكي إلن أيب طادب  :حمني
ادس ن م ال ط اخلامسح (إلريو مؤسسح ادتسادح  1418ت).
ت أددح ادويق دع اف حسا ن ط اّوا (ادقا تق املكه ح اّكادمينح 1996م).
ت املتشس ادقجنز إا لقم تهعل ابدكهاب ادعز ز ّيب شامح دول ط  :طنا آد
ةقالج (إلريو دا صاد 1395ه).
ت متاحل تطق ادس ا ادويقض دع س هللا اخلمتال دول ط (اّسكوس ح دا املعت ح
اجلامعنح 1413ه).
ت معاين ادقتآل وإ تاإله دلزجاج  .س اجللنل سا شليب ط اّوا (منيت دا
ايتس ث  1414ت).
ت موا ل ادعت ال لقم ادقتآل دلز ةاين ط اّوا (د وال دا اد كت 1416ه).
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 :د .خت ادس ن ة اوق ط اّوا

ت امل هع ادك ري ادهنيت ف الإلن ني ق
(إلريو مكه ح د وال 1996م).
ت ادوشت ادقتااا ادعشت الإلن اجلز ض دول ط (منيت دا ادكهاب ادعتيب دول
أت خ).
ت ظت ح ادويق ادقتآين ّمحس مكي اّ نيا ض ط اّوا (دول إللس مطاإلع أإلق اد هقح
1405ه).
ت ادقةف واالإلهساا كهاب هللا زوجل أإلق جع ت حم س إلن سعسال ادكق ط اّوا
أإلق إلشت حم س خلنل ادز وق و اجعه د .ز ادس ن إلن غن ح (ديب متكز مجعح
املاجس 1423ه).
***
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مصادر لغوية في ميزان نقد ابن جني
"عرض ودراسة"

أ.د .عبدهللا بن محمد بن جارهللا النغيمشي
قسم اللغة العربية وآدابها– كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم

مصادر لغوية في ميزان نقد ابن جني "عرض ودراسة"
أ.د .عبدهللا بن محمد بن جارهللا النغيمشي
قسم اللغة العربية وآدابها– كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم
تاريخ تقديم البحث 1442 /6 /7 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443 /2 /1 :هـ

ملخص الدراسة:
قدحا
ابن جين من كتب
ٌ
مدحا أو ً
أحكام عامةٌ حتمل ً
لفت نظري وأان أقرأُ فيما خلده ُ
ِ
ابن جين
أطلقها أوارتضاها جتاه العديد من املصادر اللغوية ،سواءٌ أكانت بصرية أم كوفية ،و ُ
احلق أحق أن يتبع أينما حل وحيثما صقع ،كما
يف أحكامه تلك يزعم أنه يسري على منهج ُ
ِ
األحكام من كتب
صرح بذلك يف كتابه سر الصناعة( ) ،وهذه الدراسةُ قامت على تتب ِع تلك
ابن جين املطبوعة ودر ِ
اسة ِ
موقف اب ِن جين من تلك املصاد ِر ،وقامت ابلتعرف على أثر ذلك
ِ
اللغوية ،وبني الباحث موقفه من بعض تلك األحكام من خالل ما توفر
احلك ِم يف دراساته
لديه من نصوص لعلماء آخرين ،وما أداه إليه اجتهاده.
وبني موقف اب ِن جين منها ،وأثر ِ
موقفه ذلك على
املصادر اليت تناوهلا هذا
البحث ن
ُ
َ
و ُ
َ
ِ
اللغوية ،هي:
دراساته
من كتب اللغة :كتاب العني ،وكتاب النوادر أليب احلسن اللحياين ،وكتاب اجلمهرة البن دريد.
ومن كتب النحو وأصوله :كتاب املقاييس أليب احلسن األخفش ،وكتاب الالمات لبعض
الكوفيني.
ومن كتب القراءات :كتاب احلجة للفارسي.
ومن األعالم حممد بن املستنري قطرب.
وقد وضعععت كل مصععدر من تلك املصععادر يف مبحث مسععتقل ،سععبقها مبحث حتدثت فيه عن
اعتدال ابن جين وتوثقه مما يقول وعدم حتيزه.
الكلمات املفتاحية :مصادر ،كتب ،ابن جين ،نقد

Linguistic Sources in the Balance of Ibn Ibn Jinnī’s, "An Analytical
Critical Study”
Dr. Abdullah bin Mohammad bin Jarallah Al-Nughaimshi
Department of Arabic Language and its Literature - The College of Arabic
Language and Social Studies
Qassim University

Abstract:
This research, which I called: Linguistic Sources in the Balance of Ibn Jinnī’s
Critique; "An Analytical Critical Study”, outlines general judgments that bear
praise or slander Ibn Jinnī, a linguist, launched towards books published by other
scholars. It also includes a study of the judgments, and their implications in the
linguistics studies of this linguist.
key words: Ibn Jinnī ،Sources ،books

املقدمة:

احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،والصالة والسالم على أفضل رسله
وخامت أنبيائه نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ،وبعد
فال خيفى على كل دارس للغة العربية أن ابن جين عامل عبقري فذ ،ظهرت
عبقريته من خالل مؤلفاته املتنوعة ،أصول ،حنو ،صرف ،أصوات ،عروض،
قراءات ،داللة ،وصدق من قال :ومن أتمل مصنفاته ،وقف على بعض
صفاته( ،)1وقد أخذ هذا العامل العبقري نصيبه الوافر من الدراسة ،فأقيمت حوله
املؤمترات ،وانقشت فكره وجهوده مئات الدراسات ،وأقر له اجلميع سابقني
والحقني ابلفضل والتقدم ،وقد رجع ابن جين يف مؤلفاته إىل عشرات املصادر
مصرحا
كثريا منها
ً
اللغوية ،وأعين ابملصادر هنا الكتب ال األعالم ،وأثبت ً
أبمسائها يف نقوالته ،وكان موقفه من تلك املصادر ال خيرج عن ثالثة أحوال،
إما املدح والثناء ،أو النقل اجملرد ،أو النقد والقدح ،ومن أمثلة األول حديثه عن
كتاب سيبويه وثنائه عليه ثناء مل يثنه على كتاب آخر غريه( ،)2ومدحه نوادر
أيب زيد ووصفه هلا أبهنا حمشوة ابلنكت واألسرار( ،)3وثنائه على كتاب
"التصريف" أليب عثمان املازين وعده له أبنه أنفس كتب التصريف وأمتها(،)4

( )1ينظر :معجم األدابء  ،1587/4وإنباه الرواة على أنباه الرواة .338/2
( )2ينظر :اخلصائص .312/3 ،186/3 ،309-308/1
( )3ينظر :سرصناعة اإلعراب .14/2
( )4ينظر :املنصف.5/1
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وحديثه عن رسالة ابن السراج يف االشتقاق ووصفه هلا أبهنا حمكمة ومفيدة(،)1
ومدحه لكتاب شواذ القراءات أليب بكر ابن جماهد ووصفه لصاحبه ابألمانة
والدقة يف الرواية( ،)2وحديثه عن تذكرة شيخه أيب علي الفارسي وإجالله هلا
ولصاحبها( ،)3وهذه الكتب اليت أثىن عليها ابن جين ووثقها ووثق أصحاهبا
هي من أهم مصادره ،وهي حمل اتفاق بني أهل العلم فلم أجد -بعد حبث
أحدا من العلماء قدح يف شيء منها ،ومن الثاين نقله عن عدد من
وتتبعً -
جمردا غري مسبوق مبدح وال ذم ،كنقله عن كتاب املصادر ،وكتاب
الكتب نقالً ً
اهلمز أليب زيد ،وكتاب إصالح املنطق ،واملقصور واملمدود( ،)4والقلب واإلبدال
البن السكيت( ،)5وكتاب األلف والالم للمازين ،وكتاب األصول البن السراج،
عددا من كتب اللغة واملعاجم كمعجم
وغريها من الكتب ،ومن الثالث نقده ً
وعددا من الكتب املتعلقة ابلنحو
العني ،والنوادر للحياين ،واجلمهرة البن دريدً ،
ككتاب املقاييس أليب احلسن األخفش ،ومسائل الغلط للمربد ،وكتاب
( )1ينظر :اخلصائص .134/2
( )2ينظر :احملتسب .35/1
( )3ينظر :اخلصائص  ،331 ،208-207/1وبقية اخلاطرايت.45-44
( )4وقد خصه بشرح أحال إليه يف بعض كتبه ،ينظر على سبيل املثال :التنبيه على شرح مشكالت
احلماسة  ،329 ،301 ،276 ،224 ،208 ،148 ،102 ،98 ،84واخلصائص .254/1
( )5وهذا الكتاب األخري يظهر أن ابن جين كان معجبًا به لذا وعد بشرحه إن وجد وقتًا لذلك لكن
هذا األمر مل يتم ،قال يف اخلصائص (:88/2وحنن نعتقد إن أصبنا فسحة أن نشرح كتاب
يعقوب بن السكيت يف القلب واإلبدال ،فإن معرفة هذه احلال فيه أمثل من معرفة عشرة أمثال
لغته ،وذلك أن مسألة واحدة من القياس ،أنبل وأنبه من كتاب لغة عند عيون الناس).
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ابن
الالمات لبعض الكوفيني ،ونقده كتاب احلجة للقراء السبعة للفارسي ،و ُ
احلق أحق أن يتبع أينما
جين يف نقده تلك الكتب يزعم أنه يسري على منهج ُ

حل وحيثما صقع ،كما صرح بذلك يف كتابه سر الصناعة( ،)1وهذا النوع
الثالث هو حمل دراستنا يف هذا البحث ،الذي هندف فيه إىل تتبع تلك األحكام
النقدية من كتب ابن جين املطبوعة( ،)2ومعرفة أسباهبا واملعايري اليت ارتكزت

عليه ،وأثر ذلك احلكم النقدي يف دراسات ابن جين اللغوية ،وأثر حكمه
النقدي على من جاء بعده من علماء اللغة.
وقد جاءت الدراسة يف مثانية مباحث مسبوقة مبقدمة ومتهيد ومتلوة خبامتة،
وجعلت املباحث بعدد الكتب املنقودة ابإلضافة إىل مبحث اثمن حتدثت فيه
عن املعايري اليت ارتكز عليها ابن جين يف نقده ،وابتدأت بكتب املعاجم ،مث
كتب النحو ،مث كتب توجيه القراءات ،وقد راعيت اجلانب الزمين يف ترتيب
املباحث.
وأسأل هللا التوفيق والسداد.

(.568/2 )1
( )2رجعت يف مادة هذا البحث إىل مجيع كتب ابن جين املطبوعة ،ومل أجده تعرض لنقد كتاب لغوي
إال يف كتبه التالية :بقية اخلاطرايت ،واخلصائص ،وسر صناعة اإلعراب ،والفسر "شرح ابن جين
الكبري على ديوان املتنبئ" ،واحملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها ،واملنصف
يف شرح تصريف املازين.
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التمهيد :اعتدال ابن جين وتوثقه مما يقول وعدم حتيزه:

ابن جين موضوعي يف نقده ،معتدل يف أحكامه ،بعيد عن اهلوى والتعصب
ملذهب على مذهب ،أو لشخص ضد شخص ،فهو بصري املذهب واهلوى
يدل على ذلك غالب آرائه اليت مال فيها إىل البصريني ،ويدل عليه كذلك
تسميته هلم أبصحابنا يف مواضع من كتبه( ،)1ومع ذلك مل مينعه هذا من أن
يصف شيخ الكوفيني الكسائي ابلعقل والعفة والنزاهة( ،)2والم ابن درستويه
عندما قسا يف رده على ثعلب ،قال( :ورأيت أاب حممد بن درستويه قد أحنى
على أمحد ابن حيىي يف هذا املوضع من كتابه املوسوم بشرح الفصيح ،وظلمه،
وغصبه حقه ،واألمر عندي خبالف ما ذهب إليه ابن درستويه يف كثري مما ألزمه
إايه ،وما كنت أراه هبذه املنزلة ،ولقد كنت أعتقد فيه الرتفع عنها وإن كان من
أصحايب وقائال بقول مشيخة البصريني يف غالب أمره ،وكان أمحد بن حيىي
كوفيا قلبًا ،فاحلق أحق أن يتبع أين حل وحيث صقع( ، ))3ونص يف أكثر من
موضع على أن للعامل املطلع أن خيتار من املذاهب ما يراه األقرب إىل الصواب،
كثريا ويقصد به البصريني ،أو شيوخه ممن مييل منهم إىل رأي
( )1ابن جين يستعمل هذا املصطلح ً
البصريني ،ينظر :التنبيه على شرح مشكالت احلماسة  ،517-516واخلصائص ،305/3
وسر الصناعة  ،568/2 ،384 ،56/1والفسر  ،166/1واحملتسب ،84 ،61/1
 ،166/2 ،108،167قال يف سر الصناعة ( :56/1وقد تال أاب احلسن يف تعقب ما أورده
سيبويه يف كتابه جلة أصحابنا ،كأيب عمر ،وأيب عثمان ،وأيب العباس ،وغريهم).
( )2ينظر :اخلصائص .311/3
( )3سر الصناعة .568/2
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ومما قاله يف ذلك(:ومن وجد قوال قاله ،وهللا عز وجل يعني على الصواب
بقدرته( ، ))1وقال(:لإلنسان أن يرجتل من املذاهب ما يدعو إليه القياس ما مل
()2
يلو بنص أو ينتهك حرمة شرع).
أما مظاهر توثقه مما يرويه وينقله فهي كثرية جدا ،منها:

 -1حتريه الدقة يف طريقة أخذه عن شيوخه:

كان ابن جين شديد التحرز والتثبت فيما يرويه عن غريه ،وإليك شيئا مما قاله
يف مقدمة بعض مروايته( :وقرأت أو مسعت يقرأ على ابن مقسم عن ثعلب)
(( ،)3وقرأت على أيب بكر حممد بن احلسن ،أو مسعته يُقرأ عليه عن ثعلب)
(( ،)4وحكى يل بعض أصحابنا أراه عن أيب علي ومل أمسعه منه(( ،))5وأخربان
حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي أحسبه عن ابن األعرايب(( ،))6وقرأته على
أيب بكر حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي فيما أظن(( ،))7وروينا فيما أظن
عن حممد بن سالم اجلمحى(( ،))8وحدثنا أبو علي رمحه هللا فيما حكاه أظنه

( )1املصدر السابق .56/1
( )2اخلصائص .189/1
( )3املنصف .82/1
( )4املصدر السابق .160/1
( )5املصدر السابق .231/1
( )6اخلصائص .332/1
( )7احملتسب.129/1
( )8اخلصائص .301/3
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عن خلف األمحر(( ،))1وصاحب هذا القول ابن كيسان أو ابن دريد :أحد
الرجلني(( ،))2وأخربين أبو علي قال :قال األصمعي أو أبو زيد أشك أان(،))3
وهذه الدقة اليت سار عليها ابن جين يف كثري من مروايته هي من أثر شيخه أيب
علي الفارسي عليه فقد كان الفارسي كثريا ما يستعمل مثل هذا األسلوب يف
مروايته ،مما جعل ابن جين يثين عليه ويعجب به ويسري على منهجه ،قال ابن
جين( :وهذا أبو علي رمحه هللا ،كأنه بعد معنا ،ومل تنب به احلال عنا ،كان من
حتوبه وأتنيه ،وحترجه كثري التوقف فيما حيكيه ،دائم االستظهار إليراد ما يرويه،
فكان اترة يقول ،أنشدت جلرير فيما أحسب ،وأخرى :قال يل أبو بكر فيما أظن،
وأخرى يف غالب ظين كذا ،وأرى أين قد مسعت كذا)( ،)4ومن حتريه الدقة يف طريقة
أخذه عن شيوخه نصه على ما يرويه إن كان لفظًا أو معىن ،ومن أمثلة األول
قوله( :وهو رأي أيب علي رمحه هللا وعنه أخذته لفظا ومراجعة وحبثا( ،))5وقوله:
(الظرف يعمل فيه الوهم مثال ،كذا عهد إيل أبو علي -رمحه هللا -يف هذا،
وهذا لفظه يل فيه البتة( ،))6ومن أمثلة الثاين قوله( :فهذا معىن قول أيب علي
( )1املصدر السابق  ،262/1وينظر كذلك مثل هذا األسلوب يف :اخلصائص ،267 ،358/1
واحملتسب .150/1
( )2اخلصائص .203/3
( )3سر الصناعة .234/1
( )4اخلصائص .313/3
( )5املصدر السابق .120/1
( )6املصدر السابق .20/2
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وقريب من لفظه( ،))1وقوله( :هذا حمصول ما كان يقوله أبو علي فيه وإن مل
حيضرين اآلن صورة لفظه( ،))2وقوله( :وهذا كله رأي أيب علي ،وعنه أخذته،
وقد أتيت يف هذا الفصل من االشتقاق وغريه ،مبا هو معاين قوله ،وإن خالفت
لفظه( ،))3وقوله( :وهو رأي أيب علي ومذهبه ،وعنه علقت ما كتبته هنا ،فإن
اختلفت األلفاظ فإن املعاين متفقة(.))4

 -2ذكره املكان وحتديده الزمان الذي مسع فيه املعلومة ،أو ذكره
أحدمها:

ودونك مناذج من أقواله مقدما لبعض مروايته( :حدثنا به أبو علي سنة
إحدى وأربعني((،))5وأنشدان أبو علي سنة إحدى وأربعني ابملوصل(،))6
(وسألت أاب علي عن هذا املوضع يف وقت القراءة ابلشام والعراق مجيعا(،))7
(قال يل أبو علي ابلشام(.))8
( )1املنصف .113/1
( )2احملتسب  ،86/2وينظر :اخلصائص .18/2
( )3سر الصناعة .40/1
( )4املصدر السابق .267/1
( )5احملتسب  ،73/1وينظر مثل هذا األسلوب لرواايت أخرى يف :اخلصائص ،88/2 ،7/1
 ،263 ،251 ،249/3واحملتسب .258، ،235 ،187 ،133 ،83/1
( )6احملتسب  ،340/1وينظر هذا اللفظ نفسه لشواهد أخرى يف :اخلصائص ،174/2 ،74/1
.184
( )7املنصف .43/1
( )8اخلصائص  ،121/1وينظر مثل هذا األسلوب يف :املنصف  ،181/1واحملتسب .366/1
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 -3ذكر النسخة اليت اعتمد عليها من كتب املتقدمني وتوثيقها إن احتاج األمر
إىل ذلك:

ومن مناذجه :قوله( :وهذا الذي حكيته لك عن أيب احلسن موجود يف نسخ
كتابه يف التصريف ،وهكذا قرأته على أيب علي ،ووجدته أيضا يف نسخة أخرى
مقروءة عليه ،ويف نسخة أخرى كان يستجيدها ،ويصف صحتها ،وكذلك
كانت ،وكان يقول :هذا مصحف جيد ،يثين بذلك على النسخة ،وقد كثر
التخليط يف كتابه هذا ،وزيد فيه ما ليس من قول أيب احلسن ،وأحلق مبتونه،
فصار كأنه من الكتاب)( ،)1وملا انتقد املازينن على جعله "حندقوق" يف كتابه
التصريف من اخلماسي املزيد حبرف ،وأن الصواب جعله من الرابعي املزيد
حبرفني ،خشي يف هناية كالمه أن يظن ظان أن هذه الكلمة ليست يف نص
املازين فعقب بقوله( :كذا قرأته على أيب علي ورأيته يف غري نسخة)( ،)2وملا نقل
عن شيخه الفارسي أن يعقوب بن السكيت حكى عن العرب قوهلم":قطع هللا
أَديَهُ" ،وأن ابن السكيت فسرها بقوله :يريد يده ،وبناء على هذا التفسري حكم
الفارسي على مهزة "أَديَهُ" أبهنا أصل وهي لغة وأن الكلمة مفردة ،ونقل ابن
جين عن غري الفارسي عن ابن السكيت أهنا مبعىن "يَ َديه" ،وعليه فاهلمزة مبدلة
من ايء والكلمة مثناة ،وقد رجح ابن جين القول الثاين من خالل التثبت
والرجوع إىل كتاب القلب واإلبدال البن السكيت ،قال( :ورأيت هذا الكتاب
خبط أيب العباس حممد بن يزيد فالتمست فيه هذه اللفظة يف ابب اهلمزة والياء
( )1سر الصناعة .752-751/2
( )2املنصف .53/1
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()1
أيضا من خالل الرجوع إىل كتاب إصالح
أثرا)  ،وكذلك ً
فلم أر هلا هناك ً
املنطق البن السكيت ،قال( :وقرأت هذا الفصل يف كتاب إصالح املنطق عن
يعقوب على غري أيب علي فقال :إمنا هو قطع هللا أديه مثىن يف معىن يديه
وكذلك رأيتها يف عدة نسخ)(.)2

***

( )1سر الصناعة .239/1
( )2املصدر السابق.
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املبحث األول :نقد ابن جين كتاب العني وموقفه منه(:)1

معجم العني هو أول معجم عريب وقد تناولته العديد من الدراسات قدميًا
وحديثًا ،وحديثي يف هذا البحث لن يكون عن مقارنته بغريه من املعاجم العربية،
ولن يكون كذلك عن مدرسة التلقيبات الصوتية اليت أرسيت من خالله ،وإمنا
سيكون عن مسألة القدح يف مادته العلمية ،وعن صحة نسبته إىل اخلليل من
عدمها ،ومها األمران اللذان حتدث عنهما ابن جين يف بعض كتبه ،أما مسألة
النسبة إىل اخلليل فقد أثبتها بعض العلماء كابن دريد (321ه) يف مقدمة

اجلمهرة( ،)2وابن درستويه (347هع) ،يف كتاب مساه" :االنتصار لكتاب العني"

وأنه من تصنيف اخلليل( ،)3وابن فارس (395ه) يف معجمه "مقاييس اللغة"،
معددا مصادره اخلمسة اليت اعتمد عليها(:فأعالها
حيث قال يف مقدمته ً
وأشرفها كتاب أيب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد ،املسمى كتاب العني)( ،)4ويرى
أبو منصور األزهري(370هع) أن فكرة املعجم وخطته ومنهجه للخليل ،أما

حشو املادة فهو لليث بن املظفر أحد تالمذة اخلليل( ،)5ويرى

( )1تنظر مواضع نقد ابن جين معجم العني يف :اخلصائص  ،288 ،197/3وسر الصناعة -45/1
.568/2 ،46
( )2ينظر :مجهرة اللغة.40/1
( )3ينظر :البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة.168 ،
( )4مقاييس اللغة .4-3/1
( )5ينظر :هتذيب اللغة .35/1
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ثعلب(291()1ه)،

عمر

وأبو

الزاهد(345ه)،

وأبو

الطيب

اللغوي(351()2ه) ،وأبو سعيد السريايف (368ه) أن فكرة املعجم وخطته
ومنهجه من وضع اخلليل ،وأما حشو املادة فهو لغريه ،دون تسمية هذا الغري،
هذا أشهر ما قيل يف نسبة كتاب العني قبل ابن جين ،أما ابن جين فقد رأيته
يف مواضع من كتبه ينفي هذا املعجم عن اخلليل مجلة وتفصيالً ،ويذهب إىل
أن مؤلفه جمهول ال يعرف ،قال( :وأما عياهم( )3فحاكيه صاحب العني ،وهو
جمهول( ،))4بل إنه ملا فيه من األغالط الظاهرة ابلغ ونفى نسبته حىت إىل أصغر
تالمذة اخلليل ،قال( :وأما كتاب العني ففيه من التخليط واخللل والفساد ما ال
فضال عن نفسه ،وال حمالة أن هذا
جيوز أن حيمل على أصغر أتباع اخلليلً ،
()5
متأثرا
ختليط حلق هذا الكتاب من قبل غريه رمحه هللا)  ،وقد اختار هذا ً -
فيما يظهر اببن جين  -أبو حيان (745ه) يف التذييل والتكميل حيث قال:

(أما ما يف كتاب العني من "أرض حمواة" فال يوثق به ،ألن مؤلفه جمهول(،))6

ويرى ابن جين أن فكرة الكتاب وطريقة ترتيبه ملا فيها من اجلدة واالبتكار قد
تكون من اقرتاح اخلليل لكن دون أن يكون له عالقة يف مادته العلمية ،قال:
( )1ينظر :معجم األدابء .2228/5
( )2ينظر :املصدر السابق .2254/5
( )3يقال :رجل عُيَاهم ،أي ماض سريع.
( )4ينظر :اخلصائص .197/3
( )5املصدر السابق .288/3
( )6التذييل والتكميل.265/14
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( إن كان للخليل فيه عمل فإمنا هو أنه أومأ إىل عمل هذا الكتاب إمياء ،ومل
يله بنفسه ،وال قرره ،وال حرره ،ويدل على أنه قد كان حنا حنوه أين أجد فيه
معاين غامضة ،ونزوات للفكر لطيفة ،وصنعة يف بعض األحوال
مستحكمة(.))1

أما ما خيص نقد ابن جين للمادة العلمية للكتاب فقد كان نقده يدور
حول أمرين:
األول :ترتيب احلروف ،وترتيبها يف معجم العني حسب املخارج جاء على
النحو التايل :العني ،احلاء ،اهلاء ،اخلاء ،الغني ،القاف ،الكاف ،اجليم ،الشني،
الضاد ،الصاد ،السني ،الزاي ،الطاء ،الدال ،التاء ،الظاء ،الذال ،الثاء ،الراء،
الالم ،النون ،الفاء ،الباء ،امليم ،الواو  ،األلف ،الياء ،اهلمزة( ،)2وهذا الرتتيب

حسب رأي ابن جين فيه اضطراب وأخطاء واضحة وخمالف للصواب الذي
نقله سيبويه عن اخلليل واستقر عليه وارتضاه مجهور النحويني ،وترتيب سيبويه
جاء على النحو التايل :اهلمزة ،األلف ،اهلاء ،العني ،احلاء ،الغني ،اخلاء،
القاف ،الكاف ،اجليم ،الشني ،الياء ،الضاد ،الالم ،الراء ،النون ،الطاء ،الدال،
التاء ،الصاد ،الزاي ،السني ،الظاء ،الذال ،الثاء ،الفاء ،الباء ،امليم ،الواو ،قال
ابن جين بعد أن أورد هذا الرتتيب( :فهذا هو ترتيب احلروف على مذاقها
وتصعدها ،وهو الصحيح ،فأما ترتيبها يف كتاب العني ففيه خطل واضطراب،
( )1اخلصائص .288/3
( )2ينظر :مقدمة كتاب العني حملققيه د .إبراهيم السامرائي ود .مهدي املخزومي .29/1
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وخمالفة ملا قدمناه آنًفا ،مما رتبه سيبويه ،وتاله أصحابه عليه ،وهو الصواب الذي يشهد
التأمل له بصحته)(.)1

الثاين :اشتمال الكتاب على اللغات الضعيفة ،والتصريف الفاسد،
واألخطاء العلمية الواضحة ،من ذكر حرف مزيد يف مادة أصلية أو مادة ثالثية
يف مادة رابعية وحنو ذلك ،قال ابن جين( :وأما "أتمهت أما"( )2فإمنا حكاها
صاحب العني ،ويف كتاب العني من اخلطل واالضطراب ما ال يدفعه نظار

جلد( ،))3ومسألة كثرة األغاليط يف كتاب العني الذي ذكره ابن جين أمر ال

ينكر وقال به كثري من علماء اللغة ،بل نقل اإلمام النووي (676هع) إمجاعهم

على ذلك ،قال( :أمجع العلماء على كثرة األغاليط يف كتاب العني( ،))4وهلذا

السبب امتنع ابن جين عن االستشهاد بشيء مما ورد يف كتاب العني ،ومل ينقل
ص على أن هذا
عنه يف سائر كتبه املطبوعة إال يف مخسة مواضع فقط( ،)5ون ن

قل علمه وضعف فهمه( ،)6ودعا إىل أن ينربي أحد
املعجم إمنا يرجع إليه من ن
( )1سر الصناعة.45/1
( )2أت نمهت :أي أصبحت أُما.
( )3ينظر :سر الصناعة .568/2
( )4هتذيب األمساء واللغات .178/1
( )5وذلك يف كتبه التالية :اخلصائص  ،208/3 ،278/1والفسر يف شرح ديوان املتنيب ،126/3
 ، 325ويف هذه املواضع األربعة مل ينسب الكتاب للخليل وال لغريه ،وإمنا كان تعبريه هكذا:
قال صاحب العني ،أو :ويف كتاب العني ،ونقل عنه كذلك غري منسوب ألحد يف سر الصناعة
 564/2مث عاد ونقد هذا املنقول يف ص  568/2من خالل قدحه يف الكتاب.
( )6ينظر :سر الصناعة .568/2
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للكتاب فيصححه ويصلح من شأنه ،لينال بذلك األجر والثواب من هللا ،ووعد أبن

يقوم هو إبصالحة إن تيسر له الوقت( ،)1لكن هذا األمر مل حيصل.

وقد أتثر اببن جين يف نقده ذلك الكتاب عدد من العلماء( ،)2منهم ابن
السيد حيث قال( :ولو كان الكتاب أتليف اخلليل كما زعموا مل يكن خمالفا ملا

رواه سيبويه وغريه من أصحابه( ،))3وابن يعيش حيث يقول( :ويف كتاب العني
من االضطراب والتصريف الفاسد ما ال يدفع عنه( ،))4وابن إايز ،واملرادي،
واألمشوين(.)5
بقي أن أشري إىل أن ابن جين يف موقفه من كتاب العني سار وفق رأي
يوما شيخنا
شيخه أيب علي الفارسي ،قال ابن جين(:وذاكرت بكتاب العني ً
أاب علي فأعرض عنه ،ومل يرضه ملا فيه من القول املرذول والتصريف الفاسد،
فقلت له كاحملتج عليه :فإن يف تصنيفه راحة لطالب احلرف ألنه منساق متوجه
وليس فيه التعسف الذي يف كتاب اجلمهرة ،فقال :أرأيت لو أن رجالً صنف
كالما هذا حنوه
لغة ابلرتكية تصني ًفا حسنًا ،هل كنا نقبلها منه ونستعملها ،أو ً
( )1ينظر :املصدر السابق .569-568/2
( )2جزمت بتأثرهم اببن جين ال بغريه ممن يرى رأيه لتعبريهم بعبارات مشاهبة لعبارته ،أو لنقدهم
الكتاب عند ذكرهم املواد اليت ذكرها ابن جين مقرونة بنقده له.
( )3رسائل يف اللغة البن السيد البطليوسي .271
( )4شرح املفصل.343/5
( )5تنظر كتب هؤالء مرتبة :شرح التعريف بضروري التصريف  ،96توضيح املقاصد ،1547/3شرح
األلفية لألمشوين .677/2
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قد بعد عهدي به) ( ،)1وأبو علي -كما يرى ابن جين -جلاللة قدره ونباهته
مدحا أو
يف العلم وقدرته على النقد وجترده عن االحنياز ال ميكن أن يطلق ً
قدحا على ٍ
كتاب أو َعلٍَم إال وهو مستحق لذلك الوصف الذي وصفه به(.)2
ً

املبحث الثاين :نقد ابن جين كتاب النوادر أليب احلسن اللحياين وموقفه

منه(:)3

ألف يف النوادر يف اللغة عدد كبري من العلماء ،وقلما جند عاملا لغواي من
ً
كتااب يف النوادر،
علماء القرنني الثالث والرابع اهلجري إال وجند ضمن مؤلفاته ً
وقد فُِق َد أغلب تلك املؤلفات ومل يصلنا منها إال كتاب النوادر أليب زيد
األنصاري (215هع) ،وكتاب النوادر أليب مسحل األعرايب (230هع) ،وكتاب
النوادر أليب علي القايل (356هع) ،وممن ألف يف النوادر أبو احلسن علي بن
املبارك وقيل :ابن حازم اللحياين (بعد 207هع)( ،)4وقد فقد كتابه ضمن ما
فقد ،إال أن ما وصل إلينا منه من خالل نقول العلماء من أصحاب املعاجم
اللغوية كثري جدا ،ويكفي أن أقول :إن اسم اللحياين تكرر يف هتذيب اللغة
لألزهري أكثر من ستني ومخسمائة مرة ،ويف مقدمة الكتاب قال األزهري( :ما

( )1ينظر :اخلصائص  ،288 ،197/3وسر الصناعة .568/2
( )2ينظر :الفسر .10-9/1
( )3تنظر مواضع نقد ابن جين نوادر اللحياين يف اخلصائص  ،206/3وسر الصناعة ،559/2 ،331،330/1
واحملتسب .49/1
( )4تنظر ترمجته يف مراتب النحويني ،وطبقات النحويني واللغويني  ،195ونزهة األلباء ،138-137
وإنباه الرواة  ،25/2ومعجم األدابء .1843/4
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وقع يف كتايب للحياين فهو من كتاب النوادر( ،))1ونقل عنه ابن سيده (458ه)
يف كتابيه احملكم واحمليط األعظم يف أكثر من مخسمائة وألف موضع ،أما يف
لسان العرب البن منظور (711ه) فقد تكرر اسم اللحياين أكثر من مخسني
()2
تصورا عن مدى اهتمام علماء اللغة بنوادر
وستمائة وألف مرة  ،وهذا يعطينا ً
أيب احلسن اللحياين ورضاهم عنها وثقتهم بصاحبها ،قال عنه الفراء (207ه):
اللحياين (أحفظ الناس للنوادر( ،))3وقال األزهري( :كان اللحياين من أحفظ
الناس للنوادر عن الكسائي والفراء واألمحر( ،))4وقال القفطي( :وللحياىن كتاب
ىف النوادر حسن جليل(.))5
أما ابن جين فهو غري راض عن كتاب النوادر للحياين ،ويذكر أن فيه
تصحي ًفا وحتري ًفا وأخطاء كثرية وساق على ذلك بعض األمثلة( ،)6ويذكر أن فيه
من اللغات الشاذة والقبيحة واملرتوكة ما جيب أن يلغى ويطرح وال يقاس عليه(،)7

( )1هتذيب اللغة .20/1
( )2ما ذكرته من إحصائيات نتج من خالل البحث يف فهارس تلك الكتب ومن خالل نسخها
االلكرتونية كذلك.
( )3ينظر :طبقات النحويني واللغويني  ،195وإنباه الرواة  ،255/2والبلغة .206
( )4هتذيب اللغة .19/1
( )5إنباه الرواة .255/2
( )6ينظر :سر الصناعة  ،331 ،330/1ونقل بعض تصحيفاته كذلك أبو الربكات األنباري يف نزهة
األلباء .138-137
( )7ينظر :سر الصناعة .559/2
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وأنه ذاكر مرة شيخه الفارسي فيه فرآه غري راض عنه( ،)1وأنه وصفه أبنه كناش،
أو كناسة ،واألوىل أثبتها حمقق اخلصائص()2نقالً عن نسخة واحدة من النسخ
جتعل كالدفرت يقيد فيها الفوائد والشوارد
املخطوطة ،وال ُكنّ َ
اشةُ ،أَوَراق َ
للضبط( ،)3والثانية وردت يف أربع نسخ خطية من نسخ اخلصائص كما ذكر
احملقق ،وهكذا نقلها عن اخلصائص ابن عصفور يف املمتع يف التصريف(،)4
()5
أيضا ملقى القمام(،)6
اسةُ هيَ :ما ُكنِس ،و ً
وايقوت يف معجم األدابء  ،وال ُكنَ َ
()7
ويؤيد األوىل ما نقله ابن جين عن شيخه الفارسي عن أيب بكر ابن السراج
أنه كان يتنقص الكتاب ويقلل من شأنه ،ويرى أن ما فيه مل أيت به اللحياين

( )1ينظر :املصدر السابق .331/1
( )2حممد علي النجار ،ينظر :اخلصائص .206/3
( )3ينظر :اتج العروس ( 368/17كنش).
(.107/1 )4
(.1844/4 )5
( )6ينظر :اتج العروس( 454/16 ،كنس).
( )7اكتفى ابن جين يف اخلصائص  ،206/3واحملتسب  ،49/1بقوله نقالً عن الفارسي :قال أبو
كثريا مكتفيًا بكنيته،
بكر ،فرجحت أنه شيخ الفارسي ابن السراج ،لكون الفارسي ينقل عنه ً
ويرى ابن عصفور يف املمتع  107/1أنه أبو بكر ابن دريد ،ويرى ايقوت احلموي يف معجم
األدابء  1844/4أنه أبو بكر حممد بن احلسن بن مقسم تلميذ ثعلب ،وهذا األخري يرده ما
يف سر الصناعة 236/1وفيه قال ابن جين " :أخربان بذلك ابن مقسم ،عن ثعلب ،عن
اللحياين" ،مث عقب بقوله( :وقرأت على أيب علي ،عن أيب بكر  ،)...فدل على أن أاب بكر
املذكور ليس ابن مقسم ،فابن مقسم روى نوادر اللحياين عن شيخه ثعلب وهو عنها راض.
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بطريق الرواية والسماع( ،)1وإمنا من طريق النقل عن الكتب ،وينسب ابن جين
إىل أصحابه أهنم ىف كثري مما حيكيه اللحياين كاملتوقفني( ،)2ويظهر أنه يقصد
أبصحابه الفارسي وابن السراج ال كما فهم البغدادي يف اخلزانة()3أبهنم مجيع
البصريني ،إذ مل أر ألحد من البصريني املتقدمني قدح يف نوادر اللحياين ،وكذلك
مل أطلع على أحد من اللغويني ممن جاء بعد ابن جين أتثر به وبشيخيه يف نقد
هذا الكتاب ،ونتيجة ملوقف ابن جين من نوادر اللحياين فإنه مل ينقل عنها إال
()4
موضعا فقط ،اعرتض عليه يف أربعة منها  ،ونقل سبعة منها نقالً
يف أحد عشر ً
خاليا من التعليق(.)5
ً

( )1ينظر :اخلصائص  ،206/3واحملتسب .49/1
( )2ينظر :سر الصناعة .331 ،330/1
( )3ينظر :اخلزانة.492/6
( )4تنظر تلك املواضع يف :اخلصائص  ،206/3وسر الصناعة ،559/2 ،330،331/1واحملتسب
.49 ،47/1
( )5تنظر تلك املواضع يف :سر الصناعة  ،759 ،591 ،554/2 ،236 ،214 ،90/1والفسر
.325/3
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املبحث الثالث :نقد ابن جين كتاب مجهرة اللغة البن دريد وموقفه
منه(:)1

يتفق املرتمجون أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد (321ه) على سعة
حفظه وغزارة علمه ،حىت قيل فيه هو( :أعلم الناس يف زمانه ابللغة والشعر

وأايم العرب وأنساهبا)( ،)2وقيل عنه( :روى من أخبار العرب وأشعارها ما مل
يروه كثري من أهل العلم( ،))3وقد صنف ابن دريد العديد من الكتب أشهرها
على اإلطالق معجم اجلمهرة الذي ظهر بعد معجم العني وينتمي معه إىل
صه ابن جين
مدرسة واحدة هي مدرسة التقليبات الصوتية ،وهذا املعجم تَعنَع نق َ
()4
كثريا من
َ
وعدنه سقطة من سقطات ابن دريد  ،وذكر أنه أثناء كتابته له مجع ً

التنبيهات وامللحوظات على ابن دريد ودوهنا يف منت الكتاب وحواشيه ،وأهنا

ملا كثرت كثرة شديدة أشار إىل بعضها وأعرض عن كثري منها( ،)5ومدار نقد
ابن جين هلذا املعجم يدور حول ثالثة أمور ،هي:

األول :اخللل يف ترتيب املواد ووضع كثري منها يف غري حماهلا(.)6

( )1تنظر مواضع نقد ابن جين معجم اجلمهرة يف :اخلصائص  ،291 ،288 ،197/3وسر الصناعة
 ،288 ،569/2والفسر .144-143/2
( )2طبقات النحويني واللغويني.184
( )3ينظر :طبقات الشافعية الكربى.139/3
( )4ذكر هذا عند حديثه عن هذا الكتاب يف ابب سقطات العلماء يف كتابه اخلصائص .288/3
( )5ينظر :اخلصائص .288/3
( )6ذكر هذا يف اخلصائص .291 ،288 ،200/3
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الثاين :الضعف الظاهر يف التصريف ،وهذا سببه يف نظر ابن جين ضعف
ابن دريد يف الصرف ،وإن كان عاملاً طويل الباع يف اللغة ،قال ابن جين( :وأما
أيضا من اضطراب التصنيف وفساد التصريف ما أعذر
كتاب اجلمهرة ففيه ً
()1
ابن
واضعه فيه ،لبعده عن معرفة هذا األمر)  ،قال السيوطي معل ًقا( :وكان ُ
غباره فلذا قال ذلك) ( ،)2والتصريف يعد
إماما ال ُ
جين يف التصريف ً
يش ُّق ُ
أشرف شطري العربية وأغمضهما  -كما يقول ابن عصفور( -)3والضعف فيه
يكفي وحده للقدح يف أي معجم ،ألن املعجم اللغوي قائم يف أغلبه على
التصريف.
الثالث :التدليس ،وهذا أملح إليه ابن جين يف كتاب الفسر ومل يصرح فيه،
قال(:الشروى :املِثل ،يقال :هذا شروى هذا ،وذكر ابن دريد أن أصل بناء
الشروى :الشرو ،وأخطأ يف هذا ،ألن الشروى من ذوات الياء ،فأصله شراي،
قياسا ومل يسمعه،
فانقلبت الياء و ًاوا لعلة مذكورة عندان يف التصريف ،وإمنا قاسه ً
وذلك من عادته يف كتاب اجلمهرة ،إذا مل يعلم الكلمة قال :أصل بنائه كذا

وكذا ،واترة يقول :وقد أميت أصله ،أو أميت الفعل منه)(.)4

مصدرا من مصادره اليت
هلذه األمور الثالثة مل جيعل ابن جين كتاب اجلمهرة
ً
مقروان ابلنقد والقدح،
يعتمد عليها ،ومل أجده يذكره يف كتبه
مصرحا ابمسه إال ً
ً
( )1اخلصائص .288/3
( )2املزهر .72/1
( )3ينظر :املمتع يف التصريف .27/1
( )4الفسر .144-143/2
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ال ابالستشهاد واملدح ،هذا ابلنسبة للكتاب أما ابن دريد فقد وجدت ابن
جين ينقل عنه نقوالت عديدة غري منسوبة لكتاب معني رجعت فيها كلها
وقارنتها مبا يف كتاب اجلمهرة فلم أجد فيه مما نقله ابن جين عنه إال مخسة عشر

موضعا رد عليه يف ثالثة منها( ،)1واستشهد بكالمه يف مثانية مواضع( ،)2وأربعة
ً
منها نقلها عنه نقال خاليًا من التعليق(.)3

هذا موقف ابن جين من كتاب اجلمهرة ،وهو موقف سبقه إليه آخرون،
منهم إبراهيم بن حممد بن عرفة امللقب بنفطويه (323ه) الذي سئل عن ابن
دريد فاستخف به ،ومل يوثقه يف روايته( ،)4ونفطوية من أقران ابن دريد وكان

بينهما خصومة مشتهرة ،وقد تقرر عند العلماء أن كالم األقران يف بعضهم ال

يقدح( ،)5ومنهم أبو سعيد السريايف (368ه) فيما نقله عنه أبو حيان

التوحيدي (400ه) يف كتاب البصائر ،إال أن السريايف مل يصرح مبواطن اخللل
اليت صرح هبا ابن جين ،قال أبو حيان( :وقال أبو سعيد :يف كتاب اجلمهرة
اباب من العلم
خلل كثري ،قلنا له :فلو فصلت ابلبيان عن هذا اخللل وفتحت لنا ً

( )1ينظر :اخلصائص  ،215/3 ،255/1والفسر .143/2
( )2ينظر :التمام يف تفسري أشعار هذيل  ،201-200/1واخلصائص  ،199/3والفسر ،488/1
 ،385/3 ،586 ،247 ،118/2واملنصف .181/2
( )3ينظر :الفسر  ،982/1احملتسب  ،53/1واملنصف .147 ،135/1
( )4هتذيب اللغة .27/1
( )5ينظر :املزهر .73/1
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فقال :حنن إىل سرت زالت العلماء أحوج منا إىل كشفها)( ،)1ويظهر من عبارة
السريايف أنه يشري إىل تدليس ابن دريد واهتامه ،ألن األمر لو كان جمرد تصحيف
وأخطاء يف التصريف واالشتقاق لبينها ومل يكن حباجة إىل سرتها ،ومنهم أبو
منصور األزهري (370ه) الذي ذكر أنه تصفح كتاب اجلمهرة فلم يره داالً
على معرفة اثقبة ،وأنه عثر فيه على حروف كثرية أزاهلا ابن دريد عن وجوهها،
وأنه وجد فيه ألفاظًا كثرية منكرة ال تعرف إال من طريق ابن دريد دون غريه من
أئمة اللغة( ،)2ومنهم كذلك الدارقطين (385ه) الذي سئل عن ابن دريد أثقة
هو أم ال؟ فقال :تكلموا فيه(.)3

وقد دافع السيوطي عن ابن دريد ونفى عنه هتمة الكذب وافتعال العربية،
قال( :معاذ هللا هو بريء مما رمي به ومن طالع اجلمهرة رأى حتريه يف روايته)(،)4
ومن مناذج ما ذكره السيوطي قول ابن دريد يف اجلمهرة( :أملى علينا أبو حامت
قال :قال أبو زيد :ما بين عليه الكالم ثالثة أحرف ،فما زاد ردوه إىل ثالثة وما
نقص رفعوه إىل ثالثة  ...قال أبو بكر :ال أدري ما معىن قوله :فما زاد ردوه
إىل ثالثة ،وهكذا أماله علينا أبو حامت عن أيب زيد وال أغريه)(.)5
وقد أتملت فيما ذكره بعض العلماء يف ابن دريد واهتامهم له ابلتدليس
( )1البصائر والذخائر .20/9
( )2ينظر :هتذيب اللغة .27/1
( )3ينظر :إنباه الرواة  ،95/3وبغية الوعاة ،77/1ونزهة األلباء .192
( )4املزهر .72/1
( )5مجهرة اللغة .1306/3
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والكذب والوضع يف اللغة فظهر يل أهنا هتمة أطلقت عليه ألمور سأذكرها
وأذكر اإلجابة عنها ،حماوال تربئة ساحة ابن دريد منها ،من ذلك:
-1انقطاع السند يف بعض مروايته ،مثل روايته عن أيب زيد (215ه)،
وروايته عن األصمعي (216ه) مع كونه مل يدركهما ،قال ابن القوطية
(367ه)( :ولوال حسن الظن أبهل العلم لرتك كثري مما حكاه ابن دريد)(،)1
قادحا ويصنعه كثري من علماء اللغة من ابب
وهذا األمر يف نظري ليس ً
وعلما
التساهل ،فأبو عثمان املازين على سبيل املثال  -وهو من هو ثقة وأمانة ً
أحياان عن سيبويه مباشرة( ،)2وحنن نعلم يقينًا
أحياان يروي عن اخلليل و ً
وتدينًاً -
أنه مل يدركهما.
-2تفرده برواية شيء عن العرب مل ينقله أحد غريه ،وتقدم اهتام األزهري
له أبنه وضع يف كتاب اجلمهرة ألفاظًا كثرية منكرة ال تعرف إال من طريقه،
وأقول :إن التفرد ليس مشكالً وقد تقرر يف علم األصول أن من حفظ حجة
على من مل حيفظ ،وميكن أن يقال :إن األلفاظ اليت أنكرت عليه وجعل مفتعالً
هلا هي ألفاظ ميانية عرفها ابن دريد لكونه من أهل تلك الداير فنقلها وجهلها
غريه فأنكرها.
-3اتفاق من ترجم له على أنه كان مسرفًا على نفسه ،وقد اشرتط بعض
العلماء يف انقل اللغة أن يكون عدالً ،فإن كان فاس ًقا مل يقبل نقله كما ذكر
( )1املزهر .88/1
( )2ينظر :املنصف يف شرح التصريف .35/2
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ذلك األنباري والسيوطي( ،)1وقد الحظت أن األزهري أتبع قوله متحد ًاث عن
ابن دريد( :ودخلت يوما عليه فوجدته سكران ال يكاد يستمر لسانه على
الكالم من غلبة السكر عليه) ()2ابلقدح يف كتاب اجلمهرة واهتام ابن دريد
بوضع بعض ألفاظ اللغة ،والذي أراه أن تدين الرجل وعدم تدينه ال عالقة هلا
يف هذا األمر ،وما ذكره األنباري والسيوطي ليس حمل اتفاق بني العلماء بل
خالف فيه بعضهم فذكروا أن املعترب يف النقل صدق الناقل وضبطه دون عدالته
وتقواه(.)3

( )1ينظر :ملع األدلة ،أبوالربكات لألنباري  ،85واملزهر  ،138/1واالقرتاح (اإلصباح يف شرح االقرتاح)
.154
( )2هتذيب اللغة .27/1
( )3ينظر :البلغة إىل أصول اللغة .90
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املبحث الرابع :موقف ابن جين من كتاب املقاييس أليب احلسن
األخفش:

كتاب املقاييس لألخفش يعد من الكتب املفقودة ،وهو كتاب صغري احلجم
يدل على ذلك تسمية ابن جين له ابل ُكتَعيِّب ،وقد ذكره أكثر أصحاب الرتاجم
ضمن مؤلفات األخفش ومسوه"كتاب املقاييس ِيف الننحو"( ،)1وقد يكون
مرادهم أن الكتاب يف ذكر مقاييس النحو كالقياس ،واالستحسان ،وعدم
الننظ ِري ،والعامل واملعمول ،وغري ذلك مما هو داخل ضمن ما يعرف أبصول
النحو ،وهذا األمر يؤكده ابن جين يف مقدمة كتابه اخلصائص عندما ذكر أنه
مل يسبقه أحد إىل التأليف يف وضع أصول للنحو على غرار أصول الفقه مث
استدرك بذكر كتاب املقاييس لألخفش ،فذكر أنه صغري احلجم ،وأن هناك
كثريا مما فيه ،قال(:على أن أاب
ً
قوما طعنوا يف الكتاب وردوا على أيب احلسن ً
احلسن قد كان صنف يف شيء من املقاييس كتيبا ،إذا أنت قرنته بكتابنا هذا

علمت بذاك أان نبنا عنه فيه ،وكفيناه كلفة التعب به ،وكافأانه على لطيف ما
أوالانه من علومه املسوقة إلينا ،املفيضة ماء البشر والبشاشة علينا ،حىت دعا
ذلك أقو ًاما نُزرت من معرفة حقائق هذا العلم حظوظهم ،وأتخرت عن إدراكه
أقدامهم ،إىل الطعن عليه ،والقدح يف احتجاجاته وعلله)( ،)2مث ذكر أن هذا
( )1ينظر :إنباه الرواة  ،42/2وبغية الوعاة  ،591/1والدر الثمني يف أمساء املصنفني  ،383وطبقات
املفسرين للداودي  ،192/1والوايف ابلوفيات  ،162/15ووفيات األعيان .381/2
( )2اخلصائص .3/1
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الكتاب سيكون من مصادره ،وأنه سيشرح بعضه ،وسيجيب عن بعض ما
احتج عليه فيه ،وقد تفحصت كتاب اخلصائص فرأيت ابن جين يكثر من
النقل عن أيب احلسن لكن دون النص على كتاب من كتبه ،ورأيته وضع فيه
اباب مساه "مقاييس العربية"()1كتسمية األخفش لكتابه ،لكنه مل ينص يف شيء
ً
منه على النقل عن أيب احلسن.

( )1ينظر :اخلصائص .109/1
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املبحث اخلامس :موقف ابن جين من كتاب مسائل الغلط للمربد:

كان أبو العباس املربد -شأنه شأن غريه من العلماء -يعظم كتاب سيبويه
ويثين عليه ،وروي عنه قوله لبعض من أراد أن يقعرأه عليه :هل ركبت البحر؟،
استصعااب ملا فيه( ،)1ومن كالمه(:مل يُعمل كتاب يف علم من العلوم
تعظيما له و
ً
ً
مثل كتاب سيبويه ،وذلك أن الكتب املصنفة يف العلوم مضطرة إىل غريها،
وكتاب سيبويه ال حيتاج يف فهمه إىل غريه)( ،)2وقد تصدر املربد لتدريس كتاب
سيبويه يف فرتة مبكرة من عمره ،قال أبو الطيب اللغوي( :وحدثين سهل بن
أيب سهل البهزي ،وإبراهيم بن حممد املسمعي قاال :رأينا حممد بن يزيد ،وهو
متصدرا يف حلقة أيب عثمان املازين يُقرأ عليه كتاب سيبويه،
حديث السن،
ً
وأبو عثمان يف تلك احللقة كأحد من فيها)( ،)3ويظهر أنه يف تلك الفرتة قام
بتأليف كتاب"مسائل الغلط" أو"الرد على سيبويه"( ،)4وهذا الكتاب انتقده
ابن جين وتنقصه وعده سقطة من سقطات املربد ،ألنه كما يقول( :أمر وضع
من أيب العباس ،وقدح فيه ،وغض كل الغض منه)( ،)5ووصف املربد أبنه يف
( )1ينظر :أخبار النحويني البصريني  ،65ونزهة األلباء .55
( )2مقدمة الكتاب ط هارون .5/1
( )3طبقات النحويني واللغويني .101
( )4ينظر :إنباه الرواة  ،251/3وبغية الوعاة  ،270/1وهذا الكتاب مل يصلنا مستقالً ،وإمنا وصلنا
كثري من مسائله عن طريق كتاب "االنتصار لسيبويه ضد املربد" البن والد املصري ،وقد ذكر
ابن والد يف كتابه ثال ًاث وثالثني ومائة مسألة انتقد فيها املربد سيبويه.
( )5اخلصائص .289/3
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خمالفاته لسيبويه إما غالط ،قال(:وهي من عادته معه) ،وإما واهم( ،)1واخلالصة
عددا من املسائل اليت خالف فيها سيبويه نقضها
أن ابن جين نقل عن املربد ً
كلها ومل يوافقه على شيء منها إال فيما ندر( ،)2قال ابن جين يف ابب سقطات
العلماء( :وأما ما تعقب به أبو العباس حممد بن يزيد كتاب سيبويه يف املواضع
اليت مساها مسائل الغلط ،فقلما يلزم صاحب الكتاب منه إال الشيء النزر،
أيضا -مع قلته -من كالم غري أيب العباس)( ،)3وال غرابة يف أن يدافع ابن
وهو ً
جين عن سيبويه وينتقد املربد يف أتليفه هذا الكتاب ،ألن ما أييت به سيبويه يف
نظره مبنزلة ما أييت به العريب الفصيح ،قال متحد ًاث عن النحويني وخاصا منهم
سيبويه( :وملا كان النحويون ابلعرب الحقني ،وعلى مستهم آخذين ،وأبلفاظهم
متحلني وملعانيهم وقصودهم آمني ،جاز لصاحب هذا العلم الذي مجع شعاعه
حنوا مما رأوا ،وحيذوه
وشرع أوضاعه ورسم أشكاله ووسم أغفاله  ...أن يرى فيه ً
حنوا مما اعتقدوا يف أمثاله ف ع
على أمثلتهم اليت حذوا ،وأن يعتقد يف هذا املوضع ً
 ...سيبويه الحق هبم وغري بعيد فيه عنهم)( ،)4وملا استدرك بعض العلماء على
سيبويه بعض األمثلة دافع عنه ابن جين يف ابب مساه "ابب القول على فوائت
الكتاب"وذهب إىل أن األمثلة املستدركة عليه على أنواع ،منها ما ليس قائله
( )1سر الصناعة .200/1
( )2ينظر بعض انتصارات ابن جين لسيبويه ضد املربد يف :اخلصائص  ،75/1و،287 ،206/3
 ، 289وسر الصناعة  ،200/1واحملتسب .110/1
( )3اخلصائص .287/3
( )4املصدر السابق .309-308/1
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فصيحا عنده ،ومنها مامل يسمع إال يف الشعر ،والشعر موضع اضطرار ،ومنها
ً
ما هو صحيح ولكنها أمثلة قليلة ،وقلتها دليل على فضل سيبويه ،وشاهدة
بفضله ،وأنه مجع مجيع كالم العرب ومل ين ند عنه إال ما هذا قدره(.)1
هذا موقف ابن جين من خمالفات املربد لسيبويه ،أما موقفه من املربد نفسه
عاطرا ،ومما قاله فيه(:يعد
فقد اعتمد عليه يف كثري من املسائل ،وأثىن عليه ثناءً ً
جبالً يف العلم ،وإليه أفضت مقاالت أصحابنا ،وهو الذي نقلها وقررها ،وأجرى
()2
معتذرا عن ما كتبه يف الرد
الفروع والعلل واملقاييس عليها)  ،ونقل عنه قوله ً
على سيبويه(:هذا شيء كنا رأيناه يف أايم احلداثة فأما اآلن فال)( ،)3وابن جين
يف اعتماده على املربد يف كثري من آرائه خيالف شيخه الفارسي الذي قل نل من
اعتماده عليه بسبب كتابه "مسائل الغلط" ،رغم رجوع املربد عن كثري مما فيه
وعلم أيب علي بذلك ،يقول ابن جين عن شيخه(:كان قد ثبت يف نفس أيب
علي على أيب العباس يف تعاطيه الرد على سيبويه ما كان ال يكاد ميلك معه
نفسه)( ،)4وقال( :مل يكن عنده أبو العباس إال رجيالً ،ومل تكن جنايته عنده
على نفسه يف تعقبه كالم سيبويه يف كتابه املوسوم بع "الغلط" إىل غاية)(،)5
ونقل عنه قوله(:مل أودع كتايب يف احلجة شيئًا من انتزاع أيب العباس غري مجعه
( )1املصدر السابق .186-185/3
( )2سر الصناعة .130/1
( )3اخلصائص .287/3 ،206/1
( )4اخلصائص .289-288/3
( )5بقية اخلاطرايت .45
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ِ ِ ِ
بني اآلية اليت هي قوله سبحانه{:قُل إِ نن ال َمو َ
ت النذي تَفُّرو َن منهُ فَِإننهُ
ُم َالقِي ُكم}( ،)1وبني البيت الذي هو قول زهري:
ول ع ع ع ع ع ع ع ع ععو رام أن يرق ع ع ع ع ع ع ع ع ععى الس ع ع ع ع ع ع ع ع ععماء
ومن هاب أسباب املنااي يلنه
()2
وال شك أن ابن جين مصيب يف خمالفتهبسلم
لشيخه) .يف هذا األمر ،ألن املربد
قد اعرتف خبطئه ورجع عنه ،واعتذر أبن ما قام به دعاه إليه محاس الشباب،
ونقل عنه تلميذه علي بن سليمان األخفش األصغر قوله(:إن الذي يغلط مث
يرجع ال يعد ذلك خطأ ،ألنه قد خرج منه برجوعه عنه ،وإمنا اخلطأ البَِّني الذي
يصر على خطئه وال يرجع عنه)(.)3

( )1من اآلية  8من سورة اجلمعة.
( )2بقية اخلاطرايت .47-46
( )3املزهر للسيوطي.320/2
216

مصادر لغوية يف ميزان نقد ابن جين "عرض ودراسة"
أ.د .عبدهللا بن حممد بن جارهللا النغيمشي

املبحث السادس :نقد ابن جين كتاب الالمات لبعض متأخري
الكوفيني:

حتدث ابن جين يف سر الصناعة عن الم االبتداء فمثل هلا وذكر بعض
شواهدها ،مث ذكر أنه اطلع على كتاب يف "الالمات" ألفه أحد متأخري
كثريا ما يسميهم ابلبغداديني(،)1
البغداديني ،ويقصد هبم الكوفيني ،فهو ً
واألقرب أنه يقصد أاب بكر بن األنباري ،فهو ممن ألف يف الالمات( ،)2وهو
من متأخري الكوفيني ،وكتابه الالمات من الكتب املفقودة اليت مل تصل إلينا،
وذكر أن هذا الكتاب فيه أخطاء كثرية اكتفى بذكر واحد منها ،وعقب بقوله:
(ويف هذا الكتاب الذي ذكرته هلذا الرجل أشياء من هذا النحو تركت إيرادها
لوضوح أمرها ،وألن كتابنا هذا ليس مشروطًا فيه إصالح أغفال كتاب أحد،
وإمنا رمبا اعرتض الكالم شيء ،فذكرانه التصاله مبا يكون فيه)( ،)3وامللحوظة
اليت ذكرها ابن جين ونقد صاحب الكتاب بذكرها ،هي أن صاحب هذا
ف
وس ُ
الكتاب ذكر من أقسام الالمات :الم التفضيل ،ومثل هلا بقوله تعاىل{ :لَيُ ُ
( )1ينظر :اخلصائص  ،56/2 ،200/1وسر الصناعة .645/2 ،290 ،275 ،190 ،146/1
( )2ينظر :إنباه الرواة  ،208/3وبغية الوعاة  ،212/1وسري أعالم النبالء  ،276/15وأشهر من
ألف يف الالمات من النحويني ابإلضافة إىل ابن األنباري ابن كيسان ،وهو إىل مذهب البصريني
أميل ،وال يعد من الكوفيني ،وأيب جعفر النحاس ،وكتابه منشور يف جملة املورد ،اجمللد األول،
العدد األول ،بتحقيق طه حمسن ،والزجاجي ،وكتابه مطبوع بتحقيق د .مازن املبارك ،ونشرته
دار الفكر ،وابن فارس وكتابه مطبوع بتحقيق الدكتور شاكر الفحام ،ونشره جممع اللغة العربية
بدمشق ،وقد اطلعت على الكتب الثالثة ومل أجد فيها ما ذكره ابن جين.
( )3سر الصناعة .370/1
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ب إِ َىل أَبِينَا ِمننا}( ،)1وعلق ابن جين بقوله( :وقد كان هذا الرجل يف
َح ُّ
َوأ ُ
َخوهُ أ َ
َغناء عن هذه السمة هلذه الالم ألهنا الم االبتداء كيف شاءت فلتقع من
تفضيل أو نقص أو مدح أو ذم أو تقريب أو تبعيد أو تكبري أو تصغري وحنو
ذلك من وجوه الكالم)( ،)2مث رد برد مقنع جدا فذكر أنه كان جيب على
صاحب الكتاب أن يسمي الالم يف قول قيس بن اخلطيم:
()3
ظأرانكم ابلبيض حىت ألنتم أذل من السقبان بني احلالئب
الم النقص والتحقري ،ألن التحقري مستفاد من أحد جزأي اجلملة ،وأن يسمي
اَّللَ لَ ُذو فَض ٍل َعلَى الن ِ
ناس}()4الم التطول واإلنعام،
الالم يف قوله تعاىل{:إِ نن ن
ألهنا قد وجدت يف مجلة مستفاد من أحد جزأيها معىن اإلنعام( ،)5وهذا مامل
يفعله صاحب الكتاب.

( )1من اآلية  8من سورة يوسف.
( )2سر الصناعة .369/1
( )3ينظر :ديوان الشاعر  ،94حتقيق د .انصر الدين األسد ،دار صادر1967 ،م.
( )4من اآلية  243من سورة البقرة.
( )5سر الصناعة .370-369/1
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املبحث السابع :نقد ابن جين كتاب احلجة للقراء السبعة للفارسي
وموقفه منه:

موقف ابن جين من شيخه الفارسي ورضاه عنه وعن مصنفاته ال أظنه
حباجة إىل بيان فهو أمر واضح للعيان ،فكل من تصفح كتب ابن جين سيجد
ورفعا من شأنه وشأن كتبه ،غري أن
بني فرتة وأخرى ثناءً و ً
متجيدا أليب عليً ،
ابن جين يف مواضع من كتابه "احملتسب" انتقد كتاب احلجة للقراء السبعة
لشيخه الفارسي ،وكان نقده يدور حول أمرين حتاشامها هو يف كتابه "احملتسب"
حسب قوله ،األول :صعوبة األسلوب ،والثاين :اإلطالة واالستطراد ،وهذان
األمران كما يرى ابن جين قلال من استفادة املتخصصني يف اللغة من الكتاب
فهما ،وإن كانوا أكثر حفظًا ،ومن نصوصه
فضالً عن القراء وهم يف نظره أقل ً
خمتصرا ليقرب على القراء وال
يف ذلك( :لكنا حنذف اإلطالة إذ كان هذا ً
كتااب ً
يلطُف عنهم ،وقد كان شيخنا أبو علي عمل كتاب احلجة يف قراءة السبعة،
فضال على ال َقَرأة منه ،وأجفاهم
كثريا ممن يدنعي العربية ً
فأغمضه وأطاله حىت منع ً
عنه) ( ،)1وقال( :فإن أاب علي -رمحه هللا -عمل كتاب احلجة يف القراءات،
فتجاوز فيه قدر حاجة القراء إىل ما جيفو عنه كثري من العلماء ،وحنن ابهلل وله
وإليه ،وهو حسبنا)( ،)2وخشية من الوقوع فيما انتقد فيه شيخه كان ابن جين
كثريا ما يتوقف عن الشرح والبيان وإيراد الشواهد ويعقب
يف كتابه احملتسب ً
( )1احملتسب .236/1
( )2املصدر السابق .34/1
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بقوله( :والشواهد كثرية ،إال أنه كتاب سئلنا اختصاره ،لئال يطول على كاتبه،
فأوجبت احلال اإلجابة إىل ذلك) ( ،)1وقوله( :وهذا كتاب شرطنا فيه اختصاره،
ليقرب على القرأة فهمه ،فمنع ذلك من تقصيه وإغراق مدى القول فيه)(،)2
وقوله( :ونكره االستكثار من الشواهد والنظائر ،حتاميًا لطول الكتاب) (،)3
وقوله( :فهذا كله ونظائر له كثرية ألغينا ذكرها ،لئال ميتد الكتاب ابقتصاصها)
( ،)4وقوله( :واحلديث هنا طويل ،وفيما مضى كاف على ما عقدان عليه من
()5
أحياان كثرية يوجز
االقتصاد يف هذا الكتاب ،على حد ما سئلنا يف معناه)  ،و ً
يف الشرح والبيان وحييل القارئ الطالب لالستزادة إىل كتبه األخرى ،مثل قوله:
مفردا يف إجراء العرب غري الالزم جمرى الالزم،
اباب ً
(وقد كتبنا يف اخلصائص ً
وإجراء الالزم جمرى غري الالزم ،فاكتفينا به عن إعادته ،لئال يطول هذا
الكتاب)( ،)6وقوله( :وقد شرحت هذا املوضع يف كتايب املوسوم ابملنصف مبا
مينع من اإلطالة بذكره هنا)(.)7
( )1املصدر السابق .231/2
( )2املصدر السابق .303/2
( )3املصدر السابق .231/2
( )4املصدر السابق .291/2
( )5املصدر السابق .248/2
( )6املصدر السابق .81/1
( )7املصدر السابق  ،244/1وأكثر كتاب أحال إليه من كتبه هو اخلصائص حيث أحال إليه أر ًبعا
وعشرين مرة ،يليه كتاب املنصف حيث أحال إليه مثاين مرات ،وأحال إىل كتاب سر الصناعة
مرتني ،وإىل كتاب التنبيه يف شرح مشكل أبيات احلماسة مرة واحدة.
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املبحث الثامن :املعايي العلمية اليت ارتكز عليها ابن جين يف نقده
بعض الكتب:

ارتكز ابن جين يف نقده للكتب املدروسة على عدة معايري علمية ،أمهها:
كثريا يف
أ -األمانة العلمية ،والبعد عن الكذب والتدليس ،وهذا املعيار اهتم به ً
كتبه ،ونص يف مقدمة احملتسب على أنه لن ينقل يف كتابه إال عمن ثبتت
لديه أمانتهم يف النقل ،وحتريهم الدقة يف الرواية( ،)1وهلذا فضل كتاب شواذ
القراءات أليب بكر ابن جماهد ،على غريه من كتب الشواذ ،وجعله من أهم
مصادره ،لكون صاحبه موصوفًا ابألمانة والدقة يف الرواية( ،)2وجعل من
أحياان يف بعض
أسباب قدحه وحطه من كتاب اجلمهرة تدليس ابن دريد ً
املواد اليت يذكرها.
ب -السهولة يف األسلوب ،واإلجياز يف العبارة ،والبعد عن التعقيد ،وهلذا نراه
يعقد مقارنة بني كتايب حممد بن املستنري املعروف بقطرب وأيب حامت
السجستاين يف شواذ القراءات ،ويفضل كتاب أيب حامت معلالً ذلك بكونه
عارًاي من اإلسهاب يف التعليل الذي ابلغ فيه قطرب إىل أبعد مدى(،)3
وكان انتقاده كتاب احلجة لشيخه أيب علي يدور حول أمرين ،األول:
صعوبة األسلوب ،والثاين :اإلطالة واالستطراد ،وهذان األمران كما يرى
( )1ينظر :احملتسب .35/1
( )2ينظر :املصدر السابق .35/1
( )3ينظر :املصدر السابق .36/1
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ابن جين قلال من استفادة املتخصصني يف اللغة من الكتاب فضالً عن
فهما ،وإن كانوا أكثر حفظًا.
القراء وهم يف نظره أقل ً
عددا من الكتب ،فانتقد
ت -األخطاء العلمية الواضحة ،وهبذا املعيار انتقد ً
معجم العني خلطأ صاحبه يف ترتيب احلروف حسب خمارجها حيث جاء
خمال ًفا للرتتيب الصحيح الذي سار عليه مجهور النحويني ،وانتقده وانتقد
معجم اجلمهرة كذلك ملا فيهما من األخطاء الظاهرة يف التصريف األمر
الذي أدى إىل وقوع اخللل يف ترتيب املواد يف الكتابني ووضع كثري منها يف
غري حماهلا ،وانتقد كتاب الالمات لبعض الكوفيني جلعله من أقسام الالمات
ما ليس منها.
ث -األخطاء املنهجية ،وهبذا انتقد كتاب النوادر للحياين ومعجمي العني
واجلمهرة ،لسري أصحاهبا يف إثبات بعض كالم العرب على لغة ضعيفة
شاذة ،وهذا منهج خمالف ملا عليه مجهور اللغويني.
ج -األخطاء املتعلقة ابلكتابة وهي التصحيف ،وهبذا انتقد معجم اجلمهرة،
ونوادر اللحياين الذي أرجع سبب كثرة التصحيف فيه اعتماد صاحبه يف
نقله للغة على املكتوب ال املسموع.
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اخلامتة:

من أهم نتائج البحث:
-1ابن جين يف أحكامه ونقده معتدل بعيد عن اهلوى والتعصب ملذهب على
مذهب ،أو لشخص ضد شخص ،وقد بني البحث ذلك ووضحه ببعض
األدلة امللموسة ،وببعض نصوص ابن جين.
 -2ابن جين نفى نسبة كتاب العني إىل اخلليل مجلة وتفصيال ،وذهب إىل أن
مؤلفه جمهول ال يعرف.
 -3مل ينقل ابن جين عن كتاب العني يف سائر كتبه املطبوعة إال يف مخسة
مواضع فقط.
كتااب يف أصول النحو كما يرى ابن جين هو األخفش يف
-4أول من وضع ً
كتابه املقاييس ،إال أنه كتاب صغري احلجم ،وغري مستوعب لكثري مما جاء به
هو يف كتاب اخلصائص.
موضعا فقط ،اعرتض
-5مل ينقل ابن جين عن نوادر اللحياين إال يف أحد عشر ً
عليه يف أربعة منها ،ونقل سبعة منها نقالً خاليًا من التعليق.
مقروان ابلنقد والقدح،
 -6مل يذكر ابن جين كتاب اجلمهرة
مصرحا ابمسه إال ً
ً
موضعا
ال ابالستشهاد واملدح ،ونقل عنه غري مصرح ابمسه يف أربعة عشر ً
فقط ،رد عليه يف ثالثة منها ،واستشهد بكالمه يف سبعة مواضع ،وأربعة
منها نقلها عنه نقال خاليًا من التعليق.
 -7تنقص ابن جين كتاب مسائل الغلط وانتقده وعده سقطة من سقطات
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املربد ،ونسب ملؤلفه أيب العباس اخلطأ يف كل ما خالف فيه سيبويه ،ومل يوافقه
على أي مسألة من املسائل.
هذه مجلة من أبرز ما توصل إليه البحث ،وهناك أشياء أخرى تراها منثورة
فيه ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل ،وصلى هللا على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه وسلم تسليماً كثريا ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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ثبت املصادر واملراجع
 -1أخبار النحويني البصريني .أبو سعيد السريايف :حتقيق د .حممد إبراهيم البنا ،دار
االعتصعام ،ط (1405 )1هع.
 - -2األغفال .أبو علي الفارسي :حتقيق د .عبدهللا بن عمر احلاج إبعراهيم ،اجملمع
الثقايف (اإلمارات العربية املتحدة – أبو ظيب) ،ط1424 )1( .هع 2003 -م.
 -3إنباه الرواة على أنباه الرواة .أبواحلسن القفطي:حتقيق حممد أبوالفضل إبراهيم ،دار
الفكر العريب (القاهرة) ،ط (.)1
 -4القرتاح (اإلصباح يف شرح االقرتاح) جالل الدين السيوطي :حتقيق د  .حممود فجال
 ،دار القلم (دمشق) ،ط (1409 )1هع 1989 -م .
 -5األعالم :خري الدين الزركلي ،الناشر :دار العلم للماليني ،الطبعة :اخلامسة عشر -
أاير  /مايو 2002م.
 -6االنتصار .ابن والد :حتقيق د .زهري عبداحملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ط ()1
1416هع.
 -7بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .جالل الدين السيوطي:حتقيق حممد
أبوالفضل إبراهيم ،املكتبة العصرية)1419هع.
 -8البصائر والذخائر ،أبو حيان التوحدي ،حتقيق :وداد القاضي ،دار صادر ،بريوت،
ط1408 ،1ه1988 -م.
 -9بقية اخلاطرايت .ابن جين :حتقيق د .حممد أمحد الدايل ،من مطبوعات جممع اللغة
العربية بدمشق1413 ،هع .
 -10البلغة إىل أصول اللغة :أبو الطيب حممد صديق خان ِ
القننوجي ،حتقيق :سهاد
محدان أمحد السامرائي ،رسالة ماجستري من كلية الرتبية للبنات  -جامعة تكريت،
الناشر :رسالة جامعية  -جامعة تكريت.
 -11البلغة يف تراجم أئمة النحوواللغة .الفريوز آابدي :حتقيق د .حممد املصري،
منشورات مركزاملخطوطات والرتاث جبمعية إحياء الرتاث اإلسالمي  -الكويت ،ط
(1407 )1هع.
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 -12اتج العروس من جواهر القاموس.حمب الدين حممد مرتضى الزبيدي:اجمللس
الوطين للثقافة والفنون واآلداب،دولة الكويت.
 -13اتريخ بغداد ،اخلطيب البغدادي (املتوىف463 :هع) ،حتقيق :الدكتور بشار عواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي – بريوت ،ط1422 ،1هع  2002 -م.
 -14التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل .أبوحيان األندلسي :حتقيق د .حسن
هنداوي ،ط ،1دار القلم ،دمشق ،دار كنوز إشبيليا ،الرايض.
 -15التمام يف تفسري أشعار هذيل .ابن جين :حتقيق أمحد انجي وزميليه ،مطبعة
العاين ،بغداد ،ط (1381 )1هع.
 -16هتذيب األمساء واللغات :أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،عنيت
بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله :شركة العلماء مبساعدة إدارة الطباعة
املنريية ،يطلب من :دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان.
 -17هتذيب اللغة  .أبو منصور حممد بن أمحد األزهري:حتقيق عبدالسالم هارون،
الدار املصرية ،مطابع سجل العرب.
 -18هتذيب الكمال يف أمساء الرجال :يوسف بن عبد الرمحن املزي  ،حتقيق ::د.
بشار عواد معروف ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بريوت ،الطبعة :األوىل– 1400 ،
.1980
 -19توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك :أبو حممد بدر املرادي ،حتقيق
 :عبد الرمحن علي سليمان ،لناشر :دار الفكر العريب ،الطبعة :األوىل 1428هع -
2008م.
 -20التصريح مبضمون التوضيح :خالد األزهري ،الناشر :دار الكتب العلمية -
بريوت-لبنان ،الطبعة :األوىل 1421هع2000 -م.
 -21مجهرة اللغة .أبوبكر حممد بن احلسن بن دريد :حتقيق د .رمزي بعلبكي ،دار
العلم للماليني ،ط (1987 )1م.
 -22اخلاطرايت ،ابن جين ،حتقيق علي ذو الفقار شاكر ،دار الغرب اإلسالمي،
ط1408 ،1ه1988-م.
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 -23خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .عبدالقادر البغدادي:حتقيق عبدالسالم
هارون ،مكتبة اخلاجني ابلقاهرة ،ط (.)4
 -24اخلصائص .أبوالفتح عثمان بن جين:حتقيق حممد علي النجار ،املكتبة العلمية
.
 -25الدر الثمني يف أمساء املصنفني :علي بن أجنب ،اتج الدين ابن ال نساعي ،حتقيق
وتعليق :أمحد شوقي بنبني  -حممد سعيد حنشي ،لناشر :دار الغرب االسالمي،
تونس ،الطبعة :األوىل 1430 ،هع 2009 -م.
 -26رسائل يف اللغة :،أبو حممد عبد هللا بن السيد البطليوسي ،حتقيق :د .وليد حممد
السراقيب ،الناشر :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية – الرايض،
الطبعة :األوىل 1428 ،هع  2007 -م.
 -27سرصناعة اإلعراب .أبوالفتح ابن جين:حتقيق د .حسن هنداوي ،دار القلم،
دمشق ،ط (1413 )2هع1993 -م.
 -28سلم الوصول إىل طبقات الفحول :حاجي خليفة ،حتقيق :حممود عبد القادر
األرانؤوط ،الناشر :مكتبة إرسيكا ،إستانبول – تركيا ،عام النشر 2010 :م.
 -29شرح األمشوين أللفية ابن مالك .علي بن حممد األمشوين :حتقيق د .عبداحلميد
السيد ،املكتبة األزهرية للرتاث.
 -30شرح التعريف بضروري التصريف :ابن ّإايز (املتوىف 681 :هع) ،حتقيق :أ .د.
هادي هنر  -أ .د .هالل انجي احملامي ،الناشر :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
– األردن ،الطبعة :األوىل 1422 ،هع  2002 -م.
 -31شرح املفصل .ابن يعيش :عامل الكتب ،بريوت.
 -32طبقات الشافعية الكربى .اتج الدين السبكي .حتقيق د .حممود حممد الطناحي،
ود .عبد الفتاح حممد احللو ،هجر للطباعة والنشر والتوزيع ،ط1413 ،2ه.
 -33طبقات املفسرين للداوودي :حممد بن علي بن أمحد ،مشس الدين الداوودي
املالكي ،الناشر :دار الكتب العلمية – بريوت.
 -34طبقات النحويني واللغويني .أبوبكر حممد بن احلسن الزبيدي:حتقيق حممد
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أبوالفضل إبراهيم ،دار املعارف مبصر ،ط (.)2
 -35العني .اخلليل بن أمحد الفراهيدي :حتقيق د .مهدي املخزومي و د .إبراهيم
السامرائي ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات (بريوت) ،ط (1408 )1هع 1988 -م.
 -36الفسر " شرح ابن جين الكبري على ديوان املتنيب" ،أبو الفتح ابن جين ،حتقيق
رضا رجب  ،دار الينابيع  ،دمشق  ،ط  2004 ، 1م.
 -37الفهرست .حممد بن إسحاق بن الندمي:اعتىن هبا وعلق عليها إبراهيم رمضان،
دار املعرفة (بريوت) ،ط.2
 -38الكتاب .عمروبن عثمان بن قنرب " سيبويه ":حتقيق عبدالسالم هارون،مكتبة
اخلاجني ابلقاهرة ،ط (1408 )3هع.
 -39فوائت كتاب سيبويه :أبو سعيد احلسن بن عبد هللا السريايف ،احملقق :د .حممد
عبد املطلب البكاء ،لناشر :دار الشؤون الثقافية العامة «آفاق عربية»  -بغداد،
الطبعة :األوىل 2000 ،م.
 -40كتاب األفعال البن القوطية :ابن القوطية ،حتقيق :علي فوده ،الناشر :مكتبة
اخلاجني ابلقاهرة ،الطبعة :الثانية 1993 ،م
 -41كتاب األفعال :سعيد بن حممد املعافري القرطيب مث السرقسطي ،أبو عثمان،
ويعرف اببن احلداد ،حتقيق :حسني حممد حممد شرف ،الناشر :مؤسسة دار الشعب
للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرة  -مجهورية مصر العربية 1395 ،هع 1975 -م.
 -42لسان العرب .ابن منظور:دار صادر (بريوت).
 -43ملع األدلة يف أصول النحو  .أبوالربكات األنباري ،حتقيق د  .عطية عامر.
 -44احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .أبوالفتح ابن جين:حتقيق
علي النجدي انصف وزميليه ،اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية(القاهرة) 1386هع.
 -45احملكم واحمليط األعظم يف اللغة .أبواحلسن علي بن إمساعيل بن سيده :حتقيق
مصطفى السقا و زمالئه ،دار األندلس للنشر والتوزيع  ،جدة.
 -46املخصص .أبواحلسن علي بن إمساعيل بن سيده:حتقيق جلنة إحياء الرتاث العريب
يف دار اآلفاق اجلديدة( ،بريوت).
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 -47مراتب النحويني .أبوالطيب عبدالواحد بن علي اللغوي :حتقيق حممد أبوالفضل
إبراهيم ،دار الفكر العريب القاهرة.
 -48املزهر يف علوم اللغة وأنواعها .جالل الدين السيوطي ،حتقيق حممدأمحد جاد
املوىل وزميليه،دار اجليل،بريوت.
 -49معجم األدابء .ايقوت احلموي:حتقيق الدكتور إحسان عباس ،دار الغرب
اإلسالمي  ،ط1993 1م.
 -50معجم مقاييس اللغة .أمحد بن فارس :حتقيق عبدالسالم هارون ،دار الفكر،
1399هع.
 -51املقصور واملمدود  ،ابن والد ،حتقيق بولس برونله ،الناشر :مطبعة ليدن،
1900م.
 -52املمتع يف التصريف .ابن عصفور اإلشبيلي :حتقيق د .فخرالدين قباوة ،دار
املعرفة(،بريوت) ،ط (1407 )1هع 1987 -م .
 -53املنصف .أبوالفتح ابن جين :حتقيق إبراهيم مصطفى و عبدهللا أمني ،إدارة إحياء
الرتاث القدمي1373 ،هع 1954 -م .
 -54اتئج الفكر يف النحو .أبوالقاسم السهيلي :حتقيق د .حممد إبراهيم البنا ،دار
االعتصام (القاهرة).
 -55نزهة األلباء يف طبقات األدابء .أبوالربكات األنباري:حتقيق د .إبراهيم السامرائي،
مكتبة املنار (األردن) ،ط (1405 )3هع.
 -56الوايف ابلوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك الصفدي ،حتقيق :أمحد األرانؤوط
وتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء الرتاث – بريوت1420 ،هع2000 -م
 -57وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .أمحد بن خلكان:حتقيق د .إحسان عباس،
دار صادر (بريوت).
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اللسا ُن والعُمران أثر اللغة العربية في انتشار اإلسالم
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ملخص الدراسة:
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن العالقة الوثقى بني اللسان والعمران من خالل
ُ
وتوسع احلضارة العربية واإلسالمية خارج
الكشف عن أثر اللغة العربيّة يف انتشار اإلسالم ّ
أساسي مفاده :كيف أسهم تضافر العناصر
جغرافيا جزيرة العرب .وينطلق البحث من سؤال
ّ
البشرية واللسان يف بلوغ أهداف احلضارة العمرانيّة؟ وقد اعتمد البحث على استطالع
ٍ
ختطيط لغوي
السياسة اللغويّة اليت بدأت مع ظهور اإلسالم يف جزيرة العرب ،وما أعقبه من
رافق انتشار اإلسالم والفتوحات العربية يف العامل القدمي.
جوهرإ يف إنتاج س ال الالياس ال الالة لغوية يف ال الالبه جزيرة
أثرا
ن
وخلص البحث إىل أ ّن لإلس ال الالالم ه
العرب عززت من روابط الوحدة واهلويّة اللسال ال ال ال الالانيتني ا امعتني .ويف املقابل فقد سال ال ال ال الالا اللغة
العربيّة على انتشار اإلسالم خارج حدود به ا زيرة العربيّة.
الكلمات املفتاحية :العمران ،الس ال ال الالياس ال ال الالة اللغويّة ،التنطيط اللغوي ،انتش ال ال الالار اإلس ال ال الالالم ،العامل
القدمي.

Language and Civilization: The Role of Arabic Language in the Spread of
Islam
Prof. Haitham Mohammad Sarhan
Department of Arabic Language & Literature- College of Arts and Sciences
Qatar University

Abstract:
This study seeks to examine the strong relationship between language and
civilization by unveiling the role of Arabic in the spread of Islam and the
expansion of the Arabo-Islamic civilization outside the Arabian Peninsula. The
study argues that both language and human interaction have contributed to the
formation of that civilization. It will demonstrate this through exploring the
language policy that began with the emergence of Islam in the Arabian Peninsula,
coupled with the language planning that accompanied the spread of the religion
and the Arab conquests in the Middle Ages. The study will conclude that Islam
had an essential impact on producing a language policy in the Arabian Peninsula,
a policy that strengthened the identity and unity of the entire community.
key words: Civilization, Language Policy, Language Planning, Spread of Islam,
The Middle Ages.

❖ عتبة العُنوان
وجودا
يدور اللسا ُن مع العُ ْمرا ُن دوران العلّة مع املعلول
ً
غالبًا ما ُ
وعدما؛ فإذا كانت احلضارةُ غاية العُ ْمران – حسب ابن خلدون – فإ ّن
ً
العناية ابللسان ،والتأنّق يف صناعته ،واستجادته ،والتّفنن يف مل ّكاته،
والكلف يف طلبه من أبرز عناوين العُمران وبقائه وكماله.

❖ ُمق ّدمة

هدف هذا البحث إىل الكشف عن أسباب انتشار اللغة العربيّة يف ا غرافيا
ي ُ
والثقافات واأللسنة يف القرون الوسطى ،والبحث يف التفاعالت الثقافية اليت
القارات
أسهم يف هذا االمتداد ال ّشاسع يف عقود وجيزة؛ إذ مشل امتدادها ّ
الثالث :آسيا ،وإفريقيا ،وأورواب ،وهي مساحة الدولة اإلسالمية اليت امت ّد
نفوذها من خراسان رقها إىل األندلس ومشال إفريقيا غرهاب ،ومل يكن ذلك
ٍ
سياسة لغويٍّة ضمنيّة انتهجها العرب
وجود
االنتشار و
االمتداد لينجحا لوال ُ
ُ
ُ
واملسلمون األوائل يف سبيل باللورة رؤى وأفكار قادت إىل إنتاج برامج لسانيّة
اللغوي.
تعتمد التنطيط
ّ
تنهض به
قصد ابلسياسة اللغويّة  Language Policyالتنطيط الذي
يُ ُ
ُ
اللغوي يف الدولة ،واآلليّات املتّبعة
احلكومات وال ّدول يف سبيل إحداث التمكني
ُ
ّ
ُ
()1
اعتمادا على أوضاع الدولة
يف إنتاج آليّات اهليمنة واالستعمال اللغويني
ه

حممد خطايب ،تقدمي:
السياسة اللغويّة :خلفيّاهتا ومقاصدها ،ترمجةّ :
) (1انظر :جيمس و .طوليفصونّ ،
الرابط ،2007 ،ص .26 – 25
عبد الغين أبو العزم ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الغينّ ،
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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()2
()1
يتعني على ال ّدولة
اللغويّة من حيث األُحاديّة أو الثّنائيّة أو االزدواجيّة  .إذ ُّ
اللغوي( )1خارج فضائها
التنوع
ّ
احرتام التعدديّة اللغويّة داخل حدودها ،وتوقري ّ
ايف.
ا ُغر ّ

) (1التعددية اللغوية  Linguistic Pluralismمصطلح ُّ
دال على حضور جمموعة من اللغات يف
ُ
اجملتمع وال ّدولة ،يف مقابل األُحاديّة اللغويّة  Monolingualismاليت يُقصد هبا سيادة لغة
واحدة يف ال ّدولة واملجتمع .وتنتج التّعدديّة اللغويّة يف اجملتمع والدولة عن طريق وجود عدد من
ُ
األعراق وا ماعات يف الّدولة عرب ِحق ٍ
ب اترخييّة ُمتعاقبة ،واهلجرة ،واللجوء ،واإلمربإليّة،
لغوإ .وتسعى بعض الدول إىل فرض
واالئتالف ،ومناطق احلدود املشرتكة بني الدول املنتلفة ن
االّتاد
التطور
االقتصادي وإجياد عالقات التّماثل و ّ
ّ
األحاديّة اللغويّة واللغة القوميّة لتعزيز اهليمنة و ّ

واملواطنة بني أفراد اجملتمع والقضاء على التّهديدات اليت ختلّفها التعدديّة اللغويّة مثل :اإلخالل
األمة ،وإحداث اختالالت
التمزق
مبوقع اللغة القوميّة ،و ّ
االجتماعي ،وإضعاف اإلحساس مبفهوم ّ
ّ
يف تسيري الشؤون اإلدارية .ومتثّل التعدديّة اللغوية مؤ هرا مه نما على الفاعلية االجتماعيّة داخل
الدولة اليت تسعى إىل استيعاب التّباينات اللغويّة عرب سياسة لغويّة ّترتم حقوق ا ماعات اللغويّة،
الصراعات السياسيّة واحلركات اللغويّة وال ّدعوات االنفصاليّة .كما أ ّن
وتسعى إىل التّنلّص من ّ
اللغوي.
ابلتنوع
ّ
التّعدديّة اللغويّة تدعم التّعايش بني خمتلف ا ماعات واجملتمعات اللغويّة ،وتعرتف ّ
االجتماعي للمجتمع ،ط ،1ترمجة :إبراهيم بن صاحل الفالي،
انظر :فاسولد ،رالف ،علم اللغة
ّ

العلمي واملطابع – جامعة امللك سعود ،2000 ،ص  .50 – 2و :جون سوان وآخرون،
النشر
ّ
اللغوإت االجتماعيّة ،ط ،1ترمجةّ :فواز عبد احلق وعبد الرمحن أبو ملحم ،مركز امللك عبد
معجم ّ

الرإض ،2019 ،ص .212
ويل خلدمة اللغة العربيّةّ ،
هللا بن عبد العزيز ال ّد ّ
اخلطايب
فرد ينتمي إىل اجملتمع
) (2يُ ُ
قصد بتعدد اللغات  Multilingualismأن يستعمل ٌ
ّ
عرب عن هذه املمارسة ابلثّنائيّة اللغويّة
 Speech Communityلغتني أو أكثر ،وقد يُ ّ
 Bilingualismوهي استعمال لغتني ُخمتلفتني يف اجملتمع .ويندرج يف تعدد اللغات االزدواجيّة
قصد هبا استعمال هلجتني خمتلفتني ضمن لغة واحدة ،ومن أمثلة
اللغويّة  Diglossiaاليت يُ ُ
االزدواجيّة اللغويّة تقابل ال ُفصحى مع العاميّة يف اللغة العربيّة .انظر :هناد املوسى ،الثّنائيات يف
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لقد مثّل اللغة العربيّة  -حسب ابن خلدون (ت  808هال)  -عنوان
البشري الذي خلّدته أعمال املسلمني اليت ال تزال اهدة على
العمران
ّ
ِ
وفعاليتِهم اإلنتاجيّة وخصوبتِهم املعرفيّة.
حضوِرهم
التارخيي ،وهويتهم اإلبداعيّة ّ
ّ
وتعاليمه
اإلسالم
إذ كان اللغةُ العربيّة – ابدئ األمر  -الوسيلة اليت انتشر هبا
ُ
ُ
ومبادئُه يف بالد العرب و به جزيرهتم ،غري أ ّن اإلسالم غدا ،بعد ذلك ،حاماله
مباهج اللغة العربية وكنوز لسان العرب ،ون ِ هرا علومهما وآداهبما يف مجيع
األمصار اليت وصل إليها حوافر ِ
أخفاف نياقهم ،وصواري
خيول املسلمني ،و ُ
ُ
جهازا إلنتاج املعارف والعلوم
سفنهم .مثّ أصبح اللغة العربيّة بعد ذلك ه
لسان
واآلداب للشعوب واألمم اليت متثّل العربية واكتسبتها بوصفها لغةه ظافرة و ه
قاباله لالستثمار.
يُقصد ابلعربية اللغةُ العربية الفصحى اليت فرض سلطاهنا بوصفها لغة عليا
يف التواصل ،ولغة أدبية يف اإلبداع يف مطلع القرن اخلامس امليالدي .واللغة
العرب ،يف أصل االستعمال ،والكالم أليب املعايل
ب إىل العرب .و ُ
العربيّة تالُنس ُ
قضاإ اللغة العربيّة من عصر النّهضة إىل عصر العوملة ،ط ،1دار الشروق ،عمان – األردن ،رام
اللغوإت االجتماعيّة ،ص .52
هللا ،فلسطني ،2003 ،ص  .125و :معجم ّ

اللغوي
للغوي  Linguistic Diversityإىل التعايش بني أ كال التعبري
ّ
التنوع ا ّ
) (1يشريُ مصطلح ّ
اللغوي داخل اجملتمع
التنوع
ّ
املنتلفة ،والتعايش بني خمتلف اللغات يف أرجاء العامل .ويتحقق ّ
وال ّدولة عن طريق االعرتاف ابللهجات واللغة داخل جمتمع اخلطاب Speech
اللغوي
ثل عقبةه كأداء تعرتض سبيل التّنطيط
التنوع
ّ
ّ
Community.غري أ ّن ّ
اللغوي ُُي ُ
 Language Planningداخل الدولة .كما ينظر إىل التنوع اللغوي بوصفه عائ هقا أمام
اللغوإت االجتماعيّة ،ص .212
الدويل .انظر :معجم ّ
احمللي و ّ
التّواصلني ّ
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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حممود كري اآللوسي (1924 – 1857م) ،اسم ٍ
قوم مجعوا ع ّدة أوصاف:
ُ
األول :أ ّن لساهنم كان اللغة العربية .الثاين :أ ّهنم كانوا من أبناء العرب .اآل ِخر:
أ ّن مساكنهم كان أرض العرب ،وهي جزيرة العرب من حبر ال ُق ُلزم (البحر
األمحر حالينا) إىل حبر البصرة ،ومن أقصى حج ٍر يف اليمن إىل ّأول الشام؛
فاليمن داخلة يف أرض العرب والشام خارجة منها(.)1
على أ ّن هذه املحددات تتصل ابلعرب وأرض جزيرة العرب حني البعثة
ُ
النبوية وقبلها؛ إذ سرعان ما امت ّدت رقعة ا غرافيا مع فتوح األمصار اليت سكن
العرب فيها من أقصى املغرب إىل أقصى املشرق ،عالوة على واطئ الشام
وأرمينية ،وهذه األمصار والبلدان كان مساكن الفرس والروم والرببر وغريهم،
وقد انتشرت يف هذا األمصار اللغة العربية ،وامتزج الثقافات والدماء(.)2
ومتثّ ُل اللغةُ العربيّةُ ال ُفصحى يف ا اهلية الشكل االئتاليف للهجات العربيّة
()3
لعل هذا االئتالف
الذي استطاع قبيلة قريش حيازته ألسباب متنوعة  .و ّ
اللهجي تش ّكل عرب زمن عجز الدارسون عن ّتديده؛ بسبب صعوبة معرفة
ّ
الزمن الذي قطعته اللغة العربية الفصحى لتكون لغة مشرتكة بني القبائل العربية
يف ا اهلية األخرية مع احتفاظ القبائل العربية خبصائصها اللهجيّة اليت متيّزها
األولّ ،تقيق :حممد هبجة األثري ،املطبعة الرمحانية،
)(1بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،ا زء ّ
القاهرة ،1929 ،ص .11
)(2نفسه ،ج ،1ص .11
) (3للقراءة يف مزية لغة قريش على غريها من لغات القبائل انظر :خمتار الغوث ،لغة قريش ،ط ،1دار
املعراج الدولية للنشر ،الرإض – اململكة العربية السعودية ،1997 ،ص .303 – 275
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عن ال ُفصحى( .)1غري أنه ُيكن االفرتاض – حسب وقي ضيف  -أ ّن الوعي
السياسي للقبائل العربية بدأ ابلتش ّكل قبل قرنني من ظهور اإلسالم ،وكان من
ابلتنوعات
آاثر هذا الوعي اجتماعُ العرب على لغة واحدة مع االحتفاظ ّ
اللهجيّة لكل قبيلة.
وبعبارة أخرى ،فإ ّن اللغة الفصحى متثّل تواف هقا ضمنينا بني القبائل العربية
لغة مشرت ٍ
على ٍ
كة متثّل النّظام اللغوي املشرتك بعد أن استشعر العرب املناطر
ُ
ِ
الروم على دولة أسالفهم النبط يف سلع وتدمر
اليت ُهت ُ
دد وجودهم بعد أن قضى ُ
وفرضوا سيادهتم ودينهم على القبائل اجملاورة ،وبعد أ ّن بسط الفرس سيطرهتم
على احلرية وقبائل العراق ،وسعوا إىل نشر الدإنة الفارسية اجملوسيّة .يف حني
عقودا من الزمن وحاولوا نشر الدين
كان األحباش قد استولوا على اليمن ه
ديين مع
املسيحي ،مما أدى إىل انتشار اليهودية يف اليمن إلحداث توازن ٍّ
األحباش .إ ّن كل هذه األسباب دفع العرب إىل االلتفاف حول مكة بي
وحجهم وكعبتهم ال ُكربى فجعلوها قبلة لتجاراهتم وتواصلهم وتعبّدهم
أصنامهم ّ
وأسواقهم األدبية ،ومن مثّ امت ّدت عنايتُهم بشؤوهنم إىل التوافق على لغة رمسيّة
ايل،
) (1يعزو إبراهيم أنيس أسباب نشوء هلجات العرب وتعددها إىل طبيعة تكوين قبائلها ا غر ّ
ايف االنعز ّ
متسك القبائل العربيّة بنظمهم وتقاليدهم .ويقول" :فاللهجات العربيّة القدُية هي نتيجة انعزال
و ّ
كل قبيلة اثنيها .وال بُد من مرور زمن ٍ
طويل قد يبلغ
القبائل ّأوال ،ونتيجة التّ ّ
ستقل لكالم ّ
طور املُ ّ
الصفة وتصبح من مميزات قبيلة من القبائل"" .انظر :يف
قرنني أو ثالثة قبل أن تتبلور تلك ّ
اللهجات العربيّة ،ص .38 – 37
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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هي لغة قريش مع اإلبقاء على تعدد هلجات القبائل لتكون عنو هان على التّمايز
التنوع(.)1
والثّراء و ّ
ُُياجج هذا البحث يف أ ّن انتشار اللغة العربية يف العامل القدمي كان يصدر
عن سياسة لغويّة ضمنية مل يُصرح هبا ألسباب ترتبط بغياب النظريّة الواصفة،
اإلسالمي هد برامج ختطيط لغوي ُمعلنة
العريب
ُ
وجيادل البحث يف أ ّن الرتاث ّ
ّ
الرواة
لعل من أبرزها ما أجنزه النُّحاةُ و ُّ
تستحق املراجعة والنظر والقراءة الفاحصة ّ
من تقعيد لغوي واستطالع االستعماالت اللغوية يف خمتلف أحناء ا زيرة العربية
وفق تدابري منهجيّة دقيقة سع إىل رصد الظواهر اللغويّة والفروقات اللهجيّة
الزاخر(.)2
املُ ّ
عربة عن سعة العربية ورصيدها ّ
إ ّن البحث يف مالمح السياسة والتنطيط اللغويني عند العرب واملسلمني
لحني يف الواقع
األوائل من أنه أن يُسهم يف تعميق الوعي هبذين املطلبني املُ ّ
اللغوي العريب املعاصر ،والبحث يف جدوا ا وم ِ
باعد ا ومردوديتهما ،والنظر
حل املعضالت اليت تواجه
يف إمكانية تطوير ا واستثمار ا واإلفادة منهما يف ّ
اللغوي .ذلك أ ّن انتشار اللغة العربية،
العريب وهتدد أمنه
ّ
اهلوية اللغوية يف العامل ّ
عز نظريها يف األلسنة والثقافات األخرى.
يف العامل القدمي ،مثّل طفرة لسانية ّ
) (1العصر ا اهلي ،دار املعارف (سلسلة :اتريخ األدب العريب) ،ط  ،22القاهرة ،ص - 118
 .120وانظر :يف اللهجات العربية ،ص .42 – 39
العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس
) (2عبد احلميد ّ
الرواة ،ط  ،2ال ُالمنشأة ّ
الشلقاينّ ،األعراب ّ
 ليبيا ،1982 ،ص  .120 - 118وانظر :يف اللهجات العربية ،ص .166 - 163240
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وسع واالنتشار
❖ اللسا ُن
العرب من األفول واالحنسار إىل التّ ّ
ّ

يذهب املستشرق األملاين كارل بروكلمان  Carl Brockelmannإىل أ ّن
ُ
اللسان واألدب العربيني ،قبل اإلسالم ،كان معزولني بفعل أهنما ينتميان إىل
ِ
طمعا من الدولتني اجملاورتني هلا؛ الفارسية
جزيرة قاحلة مل ُمتثّ ِل السيطرةُ عليها م ه
الزنوج من حيث
الروميّة .ويرى بروكلمان أ ّن آداب العرب كان متاثل آداب ّ
وّ
اتصا ُهلا مبعاش العرب القاسي ،وتعرب عن ٍ
حياة ساذجة تتصف ابالحنطاط
ّ
وانعدام القيمة؛ ألهنا ترتبط ٍ
قي
الر
أو
ف
الرت
أو
ات
و
ر
الث
من
هلم
ظ
ح
ال
بقوم
ّ
ُّ
ّ
ّ
ّ
احلضاري يف القرنني
العقلي .غري أ ّن هذا األدب نفسه أصبح ،ابتّصاله
ّ
ّ
أداب كونينا بفعل انتشار اإلسالم يف الدولتني
امليالديني اخلامس والسادس ،ه
الفارسيّة والروميّة(.)1
ورأي كارل بروكلمان ُجيايف ما أثبته كثريٌ من دارسي اآلداب العربيّة وفحواه
التحضر
وجوها متنوعة من
ّ
أ ّن اجملتمعات العربية ،قبل اإلسالم ،قد هدت ه
والتم ّدن وفق مقاييس الزمان القدمي وظروف األعصر اليت أحاط هبا ،ومن
أبرز تلك الوجوه احلضارية :الزراعة ،والتجارة ،والصالت مع الفرس والروم
واهلند .يقول نصر الدين األسد" :ولذلك كان من اإلخالل الفاضح ابملنهج
حكم عامٌّ
اهلي نظرهة واحدة ،وأن ُُيكم عليه ٌ
ّ
السديد أن يُنظر إىل العصر ا ّ
مجيعا ابلبداوة وا هالة ،فال تُراعى هذه الفروق
عرب ا اهلية ه
مطلق ،وأن يُوصم ُ
الواسعة يف البيئات االجتماعية الالمتباينة .فإن صح أ ّن بعض األعر ِ
اب ،يف
ّ ُ

) (1نقاله عن :طه حسني ،من حديث الشعر والنثر ،ط ،1دار املعارف ،مصر ،ص .11- 10
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ٍ
الصحيح
صحراوات ا زيرة كانوا يف معزل عن العامل ال ُالمتمدين آنذاك ،فإنّه من ّ
كذلك أ ّن بعض البيئات االجتماعيّة األخرى كان متصلة مبعامل املدنيّة لذلك
العهد ،مواكبةه لركب احلضارة"(.)1
لعل عدم انفصال العرب عن جغرافيا به جزيرهتم جعل لغتهم أ ّد
و ّ
انتشارا
الساميّة ّ
السامية اليت هدت ّ
توس هعا و ه
األم من سائر اللغات ّ
قُرهاب إىل اللغة ّ
السمات
السامية األم مثلّ :
كبريين ،لذلك احتفظ اللغةُ العربيّة خبصائص ّ
الصوتيّة ،وظاهرة اإلعراب ،وبعض صيغ ا موع ،وغريها من الظّواهر اللغويّة
ّ
()2
األم .
السامية ّ
اليت كان سائدة يف اللغة ّ
العريب املتقوقع يف به جزيرة العرب مثّل رافعةه حلمل
إ ّن هذا اللسان ّ
تطور
رسالة اإلسالم اليت أسهم  ،بدورها ،يف انتشار اللسان العريب وإحداث ّ
تطورا سر هيعا؛ فأقبل على اإلسراع إىل
ّ
الشعوب اليت انتشر اإلسالم فيها ه
اإلسالم ،وحماولة تعلّم لغته ،وطلب إتقاهنا والسعي إىل التضلّع يف آداهبا؛ فلم
أكثر الشعراء والعلماء من
يكد القر ُن الثاين
ُّ
اهلجري أن يالنتصف حىت كان ُ
الشعوب األجنبيّة اليت انتشرت فيها العربية والعرب .ليس هذا فحسب بل إ ّن
ّ
وتعرب عن ظف معا هم قد
اللغة العربيّة اليت كان
تنحصر يف جزيرة العرب ّ
ُ

اهلي وقيمتها التّارخييّة ،ط ،7دار ا يل ،بريوت ،1988 ،ص .10
)(1مصادر ّ
الشعر ا ّ
) (2انظر :إبراهيم أنيس ،يف اللهجات العربيّة ،الطبعة الثامنة ،مكتبة األجنلو املصريّة ،القاهرة،1992 ،
ص .33
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الن ورقّ وسهل فأصبح تستوعب آداب ِ
ِ
اليونن وثقافة
اهلند وفلسفة
ُ
ُ
()1
ِ
الفرس عرب الرتمجات اليت انتشرت يف حواضر اإلسالم .
ِ
كزي يف مشروع احلضارة العربيّة
العريب بدوٍر مر ٍّ
لعل اضطالع اللسان ِّ
و ّ
واإلسالميّة قد أسهم يف انتقال ثقافات الشعوب اليت دخل إليها اإلسالم إىل
ٍ
ِ
الشعور،
الشعوب إىل أ ُّم ٍة ُم
اللغة العربية ،فضال عن ّتويل تلك
تجانسة يف ّ
وموحدة يف التفكري تعيش يف حضارة واحدة .لقد كان العاملُ قبل اإلسالم
ّ
نقسما إىل جمالني حضاريني ُمتباينني ُمتحاربني؛ أحد ا :اتبع إىل سيطرة الروم،
ُم ه
ّتول بفضل ظهور اإلسالم،
واآلخر ٌ
اتبع إىل سيطرة ال ُفرس .غري أ ّن "هذا العامل ّ
ٍ
كل يء
وبفضل انتشار اللغة العربيّة والثّقافة ا ديدة إىل أ ُّمة واحدة ُمتّحدة يف ّ
تنشئ عرها
تقريبها ،لغتها العلميّةُ واألدبيّة هي العربيّة ،فيها تتكلم ،وفيها ُ
وتكتب نثرها ،وفيها تضع ُكتبها العلميّة"(.)2
ُ
ابرزا يف ا غرافيّات الثقافية اليت
العريب أن ُُيقق
حضورا ه
ه
استطاع اللسان ّ
انتشر فيها اإلسالم ليس عرب القرآن الكرمي وتعاليمه السمحة فحسب وإمنا عن
الشام
العريب الذي جنح يف بسط نفوذه يف خراسان وبالد فارس و ّ
طريق األدب ّ
والعراق ومصر وإفريقيا واألندلس يف غضون ثالثة عقود مل تالن ُج فيها اللغة العربية
التوسع احلضاري واملغالبة البشريّة(.)3
ُيكم قوانني ّ
من صدام اللّغات الذي ُ
)(1من حديث الشعر والنثر ،ص .12
) (2نفسه ،ص .12
يخ للغات يف العامل ،ترمجة :حممد توفيق البجريمي ،دار
) (3نيقوالس اوستلر ،إمرباطورإت الكلمة :اتر ُ
الكتاب العريب ،بريوت ،2011 ،ص .25
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اإلبداعية املتمثّلة
العريب بفعل جمموعة من اخلصائص
لقد ّتقق حضور اللسان ّ
ّ ُ
يف القدرة على التطور والنمو واالقرتاض كما قرر جرجي زيدان يف كتابه املوسوم بال
كائن حي"( ،)1وامتالكه القوانني البنيويّة العميقة واألسباب الذاتية(.)2
"اللغة العربيّة ٌ
يالُقص ُد ابللغة العربيّة اخلالصة ،حسب أئمة علماء العربيّة ومن سايرهم من
العريب اخلالص املنسوب إىل النيب إمساعيل  -عليه السالم
امل
ّ
ستشرقني ،اللسان ّ
ُ
 ،وساللته املتمثّلة يف القبائل العربيّة من نسل عدنن .فاللغة العربية ،يفأصلها ،هي لغة عرب الشمال العدننيني الذين ُيتد نسبهم إىل إمساعيل بن
مفهوم ِ
العرب ،يف هذا السياق ،العنصر
إبراهيم  -عليهما السالم  .-ويتجاوز
ُ
يستقر يف صحراء ا زيرة العربية؛ ليصبح داالن على
ايب الذي كان ُّ
ال ّ
بدوي واألعر ّ
استقر فيها ،وتكلّم بلسان العرب
كل س ّكان ا زيرة العربيّة ومن وفد إليها و ّ
ّ
ايف
ولقن لغتهم .لقد ّ
توسع مدلول اللغة العربيّة وأضحى داالن ،يف املستوى ا غر ّ
البيئي ،على البدو واحلضر ،وأهل املدر وأهل الوبر وأهل البوادي من األعراب،
ّ
()3
وأهل ال ُقرى من احلضر .
للتنوع
ّأما املستوى
االجتماعي فإ ّن اللغة العربيّة اخلالصة متثّ ُل سجالن و ه
اضحا ّ
ّ
تتضم ُن
اللساينّ الذي ّ
عربت عنه خمتلف هلجات القبائل العربية الشماليّة اليت ّ
مستوإت تعبرييّة ومعجميّة وصوتيّة وحنويّة تعود إىل أصل واحد هو اللغة العربية
) (1جرجي زيدان ،اللغة كائن حي ،ط ،2دار ا يل للنشر والتّوزيع والطّباعة ،بريوت.
فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ط ،2دار العلم للماليني ومكتبة النهضة،
) (2جواد علي ،املُ ّ
بريوت – بغداد.1978 ،
فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ص .541 ،539
) (3جواد علي ،املُ ّ
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وعرب
اخلالصة اليت أصبح لغة القرآن الكرمي الذي استوعب هلجات العرب ّ
السبع(.)1
عن ذلك االستيعاب يف القراءات ّ
أثرا جلياله يف
وال بُد من اإلقرار أب ّن للقرآن الكرمي منزلةه لغويةه عظيمة و ه
اللغوي()2؛ إذ إنه الشاهد العظيم الذي ُد ّون به اللغة العربيّة
التنطيط
ّ
الفصحى لتكتسي ،مع القرآن الكرمي ،بالُع هدا قُدسينا ح ّفز العلماء على دراستها
وأقبلوا على تفسري مفرداهتا ،ومعجمها ،ومجع قواعدها للوصول إىل اللغة
اهلي القرآن الكرمي يف التدوين؛ ليصبح متنها للقرآن
الشعر ا ُّ
الفصحى .مثّ تبع ُ
لغوإ
الكرمي
منوذجا ن
ه
وهامشا له يف الوق نفسه؛ ّ
فأما كونه متنها فيتأتّى من كونه ه
ساب هقا ،يف مستوى زمن اإلنتاج ،على القرآن الكرمي ،فضاله عن ّأوليته وأسبقيّته
مادةه و واهد،
هامشا على منت القرآن
اإلبداعيّة ،و ّأما كونه ه
فيتحصل من كونهّ ،
ّ
يعضد وجوه أتويل آإت القرآن الكرمي ،ويكشف عن مقاصده ودالالته
وتراكيبه وأساليبه ومعانيه(.)3
احلق أ ّن التنطيط اللغوي قد بُو ر قبل اإلسالم؛ وذلك عندما كان
و ّ
القبائل العربية تراتد مكة وتسافر إليها لتحقيق غاإت حيوية مثل :الغاية الدينية
) (1نفسه ،ص .543- 542
اللغوي  Language Planningالتدابري اللغويّة الكفيلة إبحداث التأثري يف
) (2يُقصد ابلتّنطيط
ّ
لغوي من قبيل :إجياد لغة رمسيّة ُمقنّنة ،وّتديد اللغات الرمسيّة ،واختيار
السلوك
اللغوي جملتمع ّ
ّ
اللغوإت
اللغوإن يف حقل ّ
اللغات الوطنيّة والتّعليميّة ،وتعزيز لغات األقليّات .ويندرج التّنطيط ّ
اللغوإت االجتماعيّة ،ص .216 – 215
التطبيقيّة .انظر :معجم ّ
فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ص .551 – 550
)(3املُ ّ
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بعض القبائل تقوم به ،والغاية التجارية املتحققة
احلج الذي كان
ُ
املتمثّلة يف ّ
يف البيوع والشراء يف أسواق العرب يف مكة يف موسم احلج ،مثّ الغاية الثقافيّة
اليت كان تتحقق ابلتقاء العرب يف مواسم ثقافية؛ إذ جيتمع عراء العرب
وخطباؤهم يف أسواق معلومة يف جزيرة العرب إلنشاد الشعر ،وإبداع اخلُطب،
الصلح.
وحل النزاعات ،وإنفاذ املبايعات ،وإبرام ّ
ّ
وكان لقريش يف احلجاز وسائر جزيرة العرب مكانةٌ كبريةٌ يف ؤون سقاية
احلجيج ورفادهتم عالوة على جتاراهتا وقوافلها اليت ترّتل من اليمن إىل العراق
()1
التوسط اللساين
.
والشام
ونظرا هلذه املنزلة استطاع قريش أن ّتقق مبدأ ّ
ه
الذي يعين املقاربة بني هلجات قبائل العرب ،وتوحيد األلسنة من خالل نظامي
(ُ )2
اللغوي
التقييس واإلعراب .وبعبارة أخرى؛ جنح قريش يف ّتقيق االنتناب
ّ
الذي هيّأته هلا منزلتها الرفيعة بني قبائل العرب ،فأصبح لغة قريش لغة مركزيّة
خاليةه من مسات هلجات العرب وخصائصها املميّزة مثل :الكشكشة،
والفحفحة ،والعجعجة ،واالستنطاء ،والتلتلة ،والعنعنة ،واللنلنانيّة،

) (1سعيد األفغاين ،أسواق العرب يف ا اهلية واإلسالم ،ط ،3دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
بريوت – القاهرة ،1974 ،ص .115 – 95
التنوع
) (2التّقييس  Standardisationهي العملية اليت تتطور هبا اللغة القياسية عرب أربع مراحلّ :
االجتماعي ،ووصف معايري القواعد الناظمة ،وّتديد قواعد النطق واملعجم ،وانتشار
اإلقليمي أو
ّ
ّ
املستمر الذي ُُيقق غاإت اللغة التواصلية
ة
ي
ر
املعيا
اللغة
تطور
على
ال
د
ال
اخلطايب
اجملتمع
يف
املعايري
ّ
ّ
ّ
ّ
اللغوإت االجتماعيّة ،ص .371
وأبعادها الوظيفيّة .انظر :معجم ّ
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()1
نظرا العتماد قبائل
والطمطمانيّة  .عالوة على مركزيتها يف لغات احلجاز؛ ه
احلجاز على قريش يف ّتقيق املنافع والغاإت السياسية والدينية واالقتصاديّة.
لقد أذعن العرب للسان قريش؛ ملا متتلكه قريش من سلطة ونفوذ اقتصادي
وديين وليس ألسباب لغوية خالصة(.)2
التوسط اللساين فإ ّن ذلك ال يعين أ ّن
الرغم من إحراز قبيلة قريش ّ
وعلى ّ
يتضمن أ ّهنا
لغتها أكثر
حضورا وأعلى فصاحةه من لغات القبائل األخرى ،وال ّ
ه
إنتاجا للشعر والنثر من سواها من القبائل ،بل إ ّن لغات بعض القبائل قد
أغزر ه
ُ
الشراح واملفسرين واللغويني ،ومن أبرز
حقق
حضورا ه
ه
ابرزا يف كتب اللغويني و ّ
تلك اللغات :لغة متيم ،ولغة قيس ،ولغة أسد ،مث لغة ُهذيل ،وبعض كنانة،
يكشف عن خصوبة لغات القبائل
وبعض الطائيني ،وهوازن .األمر الذي
ُ
وتنوعها ومزيّة قريش عليها؛ فقبيلة قريش تُ ُّ
نظرا الرتباطها
ّ
عد ُخالصة العرب ه
()3
حممدا قُر ٌّي .
مب ّكة وألن النيب ه
وإذا كان القرآن الكرمي قد ورد يف ُجلّه على لغة قريش احلجازيّة إالّ أنه
ا تمل على لغات القبائل العربية األُخرى ،وهذا يعين أ ّن لكل القبائل متثياله
متفاوات قدره يف القرآن الكرمي .مما يدل على أ ّن نزول الوحي بلغة قريش
هلجينا
ه
ضرب من السياسة اللغوية اهلادفة إىل مجع ألسنة العرب وتوحيدها وجس ِر اهلُوى
ٌ

فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ص .585 - 570 ،560
)(1املُ ّ
) (2نفسه ،ج ،8ص .632 – 640 ،638 – 634
فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ص .605 – 603 ،558 – 557
)(3املُ ّ
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عرب عن التقارب اللساين الذي
بني هلجاهتا ،للوصول إىل اللغة ال ُفصحى اليت تُ ّ
صحيح أ ّن
حققه القرآن الكرميُ لتوحيد ألسنة العرب ،ومجع تات هلجاهتا.
ٌ
وحد العرب على لغة فصيحة
القرآن الكرمي مل يالُلغ هلجات القبائل وألسنتها لكنه ّ
ستودعا داللينا وتداولينا وأتويلينا
وأبقى على هلجات القبائل ولغاهتا لتكون ُم ه
حيوإ للقرآن الكرمي
ُيفظ التّمايزات اللسانيّة بني القبائل العربيّة،
لغوإ ن
ورصيدا ن
ه
الذي حرص مفسروه ومؤولوه على االستشهاد ابلشعر ا اهلي واالحتجاج
معن(.)1
بلغات القبائل يف توجيه دالالت القرآن املُتباينة تركيبها و ه
ِ
وقرب املشرتك اللغوي بني
واب ملة فإ ّن اإلسالم قارب بني اللهجاتّ ،
ِ
تعبريا عن سعة
القبائل ،واحتفظ ابللهجات املُنالفة للوحدة اللسانيّة ه
اللغوي وتعدد
كيدا على ثراء الرصيد
االستعمال والتداول اللسانيني من جهة وتو ه
ّ
الدالالت من جهة أُخرى( .)2وبذلك يكون اإلسالم قد أسهم يف تطوير
التّنطيط اللغوي العريب إسهاما جلياله؛ إذ ُِ
لغات قبائل العرب وهلجا ُهتم،
مجع
ُ
ّ ّ ه
آاثرهم يف الشعر والنثر .وبعبارة أخرى،
وحفظ
ُ
ود ّون استعماالهتم اللغويّةُ ،
ُ
تفرق اللغوي واملتنافر اللساينّ يف هلجات القبائل العربيّة
لقد صنع اإلسالم من املُ ّ
ُ
يل إىل وحدة اللسان.
ه
نظاما ُمرتابطها مؤتل هفا ُيكمه ٌ
نظم معريفٌّ ُُي ُ
) (1نفسه ،ج ،8ص  .551 – 550لقد عرض جواد علي آراء األصوليني واللغويني واملفسرين
األوائل ،واستعرض آراء الرافعي وطه حسني واملستشرقني يف تفسري مركزية لغة قريش .ص 627
– .635
فصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج ،8ص .691 ،551 – 550
)(2املُ ّ
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ابرز يف القضاء على تشرذم القبائل
دور ٌ
ّأما اإلنسا ُن فقد كان لإلسالم ٌ
العربية اليت كان ختوض ،يف ما بينها ،صر ٍ
اعات ممتدةه يف الزمان ،وقضى على
ّ
األحالف اليت كان تنتهجها القبائل للدفاع عن وجودها ضد القبائل األخرى.
فضال عن ذلك ،مت ّكن اإلسالم من تصفية النزاعات والنزعات القبلية ،وختليص
الذهنية العربيّة من التنافس والعصبيّات واالنتماءات الضيّقة .كما عمد اإلسالم
إىل إنقاذ القبائل العربيّة من براثن نزاع املناذرة والغساسنة على الزعامة ،ومحاهم
الروم واحلبش يف جزيرة العرب ،وأهنى اتريخ الشام والعراق
من أطماع الفرس و ّ
الفارسي واليونينّ( ،)1ووقاهم من دعوات املبشرين النصارى
ومصر الروماينّ و
ّ
ُ
واختالط اليهود ابلقبائل العربيّة ،وحفظهم من التمازج مع التجار األعاجم
الذين كانوا يفدون أسواق العرب .واب ملة لقد أحيا اإلسالم يف نفوس العرب
مفاهيم ا ماعة ،وبعث يف وجداهنم أ ّهنم ّأمةٌ واحدةٌ ذات ُهويّة وخطاب
ُمشرتكني(.)2
لقد كان اإلسالمُ القنطرة اليت عربت عليها اللغةُ العربيّةُ يف األقاليم واألمصار
والبلدان اليت وصل إليها" ،أما القول أب ّن اللغة العربية كان سبباه يف انتشار
ظ ،فاإلسالم إمنا انتشر مببادئه وأصولاله الفطريّة
اإلسالم ٌ
فقول ُييطالاله التحف ُ
املاليني
يدل على ذلك هذه
السليمة غري املتناقضة مع املبادئ اإلنسانيّةّ .
ُ
ُ
تعتنق
اليت
اآلالف
وهذه
،
ا
ري
كث
وال
ال
قلي
بية
ر
الع
من
تعرف
ال
ال ُالمسلمةُ اليت
ه
ه
ُ
الشاطئ" ،لغتنا واحلياة ،ط ،2دار املعارف ،القاهرة ،1999 ،ص .14
) (1عائشة عبد الرمحن "بن
ّ
وانظر :املفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،8ص .705 – 700
)(2ملفصل يف اتريخ العرب قبل اإلسالم ،ج  ،8ص .560
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الدين اإلسالمي من األوروبيني واألمريكيني واألفريقيني واآلسيويني ال عن وراثة
ورثوها ،وال عن أُمة وجدوا عليها آابءهم ،بل ابلقراءة والتدبر يف لغاهتم األجنبية
اليت يطّلعون هبا على مبادئ هذا الدين احلنيف .على حني ال جتد هذه األعداد
يف املعاصرين من معتنقي الدإنت األخرى إال ابإلرغام السياسي أو التبشريي
املتطرف"( ،)1ويف املقابل فإ ّن اللغة العربيّة هي ا سر الذي استطاع اإلسالم
بوساطته االنتشار يف صفوف القبائل العربية و به جزيرة العرب.
إ ّن السياسة اللغويّة اليت حققها اإلسالم للعرب تتمثّل يف أساسني جوهريني
األول :أنه أنشأ هلم سيادة لغوية ّ Language Superiorityت ّقق
متضافرين؛ ّ
مزود هة
ابلقرآن الكرمي ،ومجع لغات القبائل وتدوينها ،مما منحهم مدونةه لغويّةه ّ
ٍ
وحمتوإت بيّ ٍنة مت ّكنهم من ّتقيق التواصل وإجناز أفعال الكالم،
بوسائل جليّ ٍة
()2
عربون فيه عن
خطااب يُ ّ
واإلبداع يف ّىت صنوف املعرفة  .والثاين :أنّه منحهم ه
هويتهم ا ديدة ،وأُّمتهم اخلالّقة.
ٍ
هلجات
لقد كان العرب ،قبل اإلسالم ،قبائل متصا ِرعة ،وكان لغتُهم
وحررهم من
متباينةه فجاء اإلسالم ومجع قبائلهم وخلّصهم من ضغائن ا اهليةّ ،
الديين
العصبيّات ،ويسر تدوين لغتهم ،وآلف بني هلجاهتم عن طريق اخلطابني ّ
العرب من
األديب ،عالوة على حروب الفتوحات اليت كان يلتحق يف صفوفها ُ
و ّ
) (1عبد السالم هارون ،عالقة اإلسالم ابللغة العربيّة ،ضمن كتاب" :قطوف أدبيّة :دراسات نقدية
السنّة (الدار السلفيّة لنشر العلم) ،القاهرة،
يف الرتاث العريب حول ّتقيق الرتاث" ،ط ،1مكتبة ّ
 ،1981ص .161 - 160
احلشاش( ،الرإض ،جامعة امللك
) (2روبرت فليبسون ،اهليمنة اللغوية ،ط ،1ترمجة :سعد بن هادي ّ
سعود ،)2007 ،ص .81
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خمتلف القبائل على اختالف تبايناهتم اللهجيّة .وهبذا املعن فإ ّن األثر الذي
عربون
مزدوجا ابلغ األ يّة؛ إذ صنع للعرب ّأمة
وخطااب يُ ّ
أثرا ه
ه
أحدثه اإلسالم كان ه
هبما عن هويتهم ،وأخرجهم من حيز القوميّات الضيّقة وجعلهم ضمن
"ا ماعات املتنيّلة" بعد أن صاغ هلم ُمتنيّاله ثقافينا.
ُ
قصد اب ماعة املتنيّلة  An imagined communityاجملموعة اإلنسانية
يُ ُ
ُ
طور بندك
املؤتلفة ن
رمزإ عرب عالقات تتجاوز القوميّة واملوطن واللغة .وقد ّ
أندرسن  Benedict Andersonهذا املفهوم يف كتابه املوسوم بالال"ا ماعات
تصور ا ماعات املتنيّلة فإ ّن اإلسالم استطاع توسيع جمال
املُتنيّلة" .ووفق ّ
ُ
األ ُّمة العربيّة لتشمل من هم من خارج البالد العربيّة ،ومن ال ينتمون إىل اللسان
إلسالم اللغة العربيّة من حيّز ا غرافيا والعرق واللسان
العريب؛ وذلك عندما نقل ا
ُ
ّ
السماء املق ّدسة اليت ارتق
ّ
الفطري إىل حيّز املُق ّدس؛ فغدت اللغةُ العربيةُ لغة ّ
ُ
األديب
يين و ّ
اللغوي و ّ
ابلعرب وجعل منهم أ ُّمة قابلة للتّنييل ال ّد ّ
لوجي(.)1
واألنطو ّ
إ ّن هذا اإلجناز الذي حققه اإلسالم للعرب املتمثّل يف فحص التباينات
ُ
متنض عنها
يت
ال
اللغوي
اللهجيّة واالعرتاف هبا هو جوهر عملية التنطيط
ّ
ستتوىل تسيري أمور الدولة ،وتنظيم ؤوهنا،
تبلور اللغة العربية الفصحى اليت
ّ
ُ
األمة املنتلفة .لقد ّت ّدث
وتدبري مؤسساهتا ،ورعاية مصاحلها يف إدارة ؤون ّ
القومية وانتشارها ،ط ،1ترمجة :اثئر ديب ،تقدمي:
أتمالت يف أصل ّ
تنيلةّ :
) (1بندك أندرسن ،ا ماعات املُ ّ
عزمي بشارة ،املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات ،2014 ،الدوحة ،ص .75 – 71
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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جو وا فيشمن  Joshua Fishmanعن أ ّن اللغة القوميّة
تصنع أُّمةه وهويّةه
ُ
ألمة
التوحد والتماثل ،وُّتقق ل ّ
نح خمتلف اإلثنيات فرصة ّ
ُمتمايزتني عندما مت ُ
()1
األمر للعرب بفعل
ه
متايزا عن غريها من القوميّات واألمم  ،وقد ّتقق هذا ُ
ُممي(.)2
اإلسالم الذي بعث يف العرب نبينا منهمّ ،
وبث يف نفوسهم التّطلع األ ّ

االجتماعي للمجتمع ،ص .5 – 2
) (1علم اللغة
ّ
الرابطة
ضبِط الرواب ُ
ط القبليّة ووجد ٌ
) (2يقول صاحل أمحد العلي" :وهكذا ُ
مناخ جدي ٌد لتثبي وتنمية ّ
املوحدة هلذه ال ّدولة ا ديدة .وال ريب يف أ ّن أبرز هذه
العامة للدولة ا ديدة ،أي ُرجحان العوامل ّ
ّ
العوامل املوحدة هي اللغة العربية وما يتّصل هبا من أفكا ٍر ونظر ٍ
ٍ
ونظرا
.
كة
مشرت
أصول
و
وثقافة
ات
ّ
ّ
ه
ُ
ِلقدم هذه اللغة ،وعموميّة استعماهلا ،وتقدير العرب ّإإها واعتزازهم هبا ،هذا ابإلضافة إىل ّأهنا
اإلسالمي ا ديد ابعتبارها لغة القرآن الكرمي ،ولغة الفرائض اإلسالميّة ولغة الرسول،
أساسيّةٌ للدين
ّ
فقد أصبح ّقوةه فاعلةه يف توحيد جمتمع ال ّدولة ا ديدة" .صاحل أمحد العلي ،امتداد العرب يف
صدر اإلسالم ،ط ،2مؤسسة الرسالة ،بريوت ،1983 ،ص .15
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❖ اللسان وفتوحات البُلدان
قصد بال":فتوحات البلدان" إخضاع البالد واألقاليم واألمصار لسلطان
يُ ُ
الفتوحات انتشار ال ُالمسلمني للدعوة إىل سبيل هللا خارج
اإلسالم .وتقتضي هذه
ُ
وإما ابلصلح والقبول
حدود بالدهم ّإما هبداية غري املسلمني ودعوهتم ابلقرآن ّ
وإما ابلكيد على ما قرره البالذُري (ت 279هال)( .)1وقد
وإما ابلقتال ّ
اب زية ّ
متنض عن هذه الفتوحات اتّساع رقعة البالد اإلسالميّة ،وازدإد عدد
ّ
املسلمني ،وتعاظم حجم الثروات اليت ختضع لسيطرة املسلمني .وبعبارة أخرى
ُ
ايف ،وتعاظم
ر
غ
ا
ع
التوس
الفتوحات؛
عن
الظاهري
ه
أثر
نتج
اث
لو
اث
هناك
ن
ه
فإ ّ
ُّ
ّ
ّ
ُ
مهمني ُمرتابطني ُيثّالن
الثّروات ،وازدإد عدد املُسلمني .غري أ ّن هناك عنصرين ّ
العريب ،وانتشار اللسان
نتيجة هذا الثالوث ا :انتشار اإلسالم عرب اللسان ّ
العريب عرب اإلسالم.
ّ
التحول احلضاري الذي أحدثه يف العرب ال ُالمسلمني
لقد ترجم
ُ
اإلسالم عن ّ
النيب
من خالل توكيد القرآن الكرمي على كون اإلسالم "دينها ختامينا" ،وعلى أ ّن ّ
حممدا – صلّى هللا عليه وسلّم – (ت  11هال) خامتُ األنبياء واملرسلني ،وعلى
ه
ُ
()2
العريب" هو لغة
أ ّن املسلمني "خري أمة أنزل للناس"  ،وعلى أ ّن "اللسان ّ
) (1أمحد بن ُيىي البالذُري (ت 279هال892 .م) ،فتوح البلدان( ،ثالثة أقسام) ،الطبعة األوىل
نجد ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة.
( )1957 ،1956نشر وّتقيق :صالح الدين املُ ّ
ِ
اس أتمرون ِابلمعر ِ
ٍ
وف وتالنالهون ع ِن ال ُمنك ِر وتالُؤِمنُون ِابَّللِ ۗ ولو آمن
ُ
)ُ "(2كنتُم خري أُمة أُخ ِرج للن ِ ُ ُ
اب لكان خريا هلم ۚ ِمنالهم المؤِمنُون وأكثالرهم الف ِ
أهل الكِت ِ
اس ُقون" .اآلية ،10 :سورة آل عمران.
ه ُ ّ ُُ ُ
ُُ ُ
ُ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ج  ،8ص  .687واملقصود بال" ُكنتُم خري أُمة أُخرج للناس" :املسلمون .انظر :أبو عبد هللا
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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()1
أساسا يف السياسة والتنطيط اللغويني
القرآن  .وسوف يكون هذا الثالوث ه
وتوسع البُنيان.
وتطور الُعمران ّ
وانتشار اللسان العريب ّ
املكرمة اليت هاجر منها النيب حممد –
بدأت حركة الفتوحات من مكة ّ
استقر فيها بعد أن استقبله
املنورة اليت ّ
صلّى هللا عليه وسلّم – إىل املدينة ّ
املسلمون األنصار من األوس واخلزرج الذين استجابوا لدعوة النيب حممد –
املكرمة اليت مل يُفلح يف نشر دعوته
صلّى هللا عليه وسلّم  -عندما كان يف م ّكة ّ

السنة وآي ال ُقران ،ج ،5
رطيب (ت  671هال) ،ا امع ألحكام ال ُقرآن وال ُالم ّبني ملا تضمنه من ّ
ال ُق ّ

عرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط ،2006 ،1ص 259
كي ،وحممد
ّ
ّتقيق :عبد هللا الرت ّ
– .260
العريب حممد – صلّى هللا عليه وسلّم – ابللغة العربيّة مل ُينع أحد أبرز
) (1إ ّن نزول الوحي على النيب ّ
األئمة واحمل ّدثني والفقهاء وهو ابن حزم األندلسي الظاهري (ت  456هال) من أن ي ِ
صم دعوى
ّ
ّ
قوم يف لغتهم ّأهنا
م
توه
"وقد
قائال:
الل
الض
و
يغ
ابلز
املفاضلة بني اللغات ُّ
ّ
ّ ٌ
ابلسنف ويرمي دعاهتا ّ
ٍ
أفضل اللغات .وهذا ال معن له أل ّن وجوه الفضل معروفةٌ وإّمنا هي ٍ
اختصاص وال عمل
بعمل أو
نص يف تفضيل لغة على لُغة .وقد قال تعاىل" :وما أرسلنا من ٍ
رسول إالّ بلسان
للّغة ،وال جاء ٌّ
يسرنه بلسانك لعلّهم يتذ ّكرون" .فأخرب تعاىل أنه مل يُنزل
قومه ليُ ّبني هلم" .وقال تعاىل" :فإّمنا ّ
السالم ال لغري ذلك .وقد غلط يف ذلك جالينوس
القرآن بلغة العرب إالّ ليفهم ذلك ُ
قومه عليه ّ

أفضل اللغات أل ّن سائر اللّغات إمنا تشبهُ ّإما نُباح الكالب أو نقيق
فقال" :إ ّن لغة اليوننيني
ُ
أصل يف االجتماع اإلنساينّ ،وأنّه
التنوع
ّ
لعل يف ما يتضمنه قول ما ّ
ّ
يرجح أ ّن ّ
اللغوي ٌ
الضفادع" .و ّ
ٍ
اللغوي
التنوع
ّ
ال مزيّة للغة على لغة أُخرى حىت إن كان لغة التنزيل والكالم اإلهليّة ،السيّما أ ّن ّ
حاضر يف التّنزيل العزيز بوصفه ُمعجزةه وعالمةه من عالمات القدرة اإلهليّة .اإلحكام يف أُصول
ٌ
األحكام ،جّ ،1تقيق :أمحد حممد اكر ،تقدمي :إحسان عبّاس ،دار اآلفاق ا ديدة ،بريوت،
 .1980ص .34 – 33
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ابلرفض
فيها على نطاق واسع فكان أن ُجوهب ال ّدعوةُ وصاحبُها ومن آمن هبا ّ
والتّعذيب وحماوالت القتل من قِبل ك ّفار قريش ورجاالهتا األ ّداء .وعندما
وصل النيب حممد إىل املدينة عاهد اليهود فيها وكاتبهم حلفظ أمنهم وممتلكاهتم
اليهود العهود وّتالفوا مع
النيب ه
حممدا ،بعد أن نكث ُ
مقابل دفع ا زية ،مثّ إ ّن ّ
ووزع ثرواهتم
أعداء النيب من كفار مكة ،قتّل اليهود وطردهم من جزيرة العربّ ،
بني املسلمني واحتفظ لنفسه جبزء منها(.)1
غري أ ّن دعوة النيب مل تتوقّف عند املدينة بل امت ّدت لتشمل أرجاء ا زيرة
وظل النيب يرسل الوفود لنشر الدعوة يف أرجاء جزيرة العرب .وهبذا
العربيّةّ ،
املعن؛ فإ ّن السياسة النبويّة ،يف هذه املرحلة ،استهدف ّتقيق مخسة أهداف:
اإلسالمي ،وتعميق اخلطاب واهلوية يف نفوس العرب
دعوة الناس إىل الدين
ّ
املسلمني ،وتكثري العناصر البشرية يف صفوف املسلمني ،واستقطاب القبائل
ُ
العربيّة للدخول يف اإلسالم ،وتوسيع املوارد املاليّة(.)2

تصرف النيب حممد  -صلّى هللا عليه وسلّم
) (1ينظر :موضوع أرض بين النّضري وأمواهلم ووضعها ّت
ّ
– الذي ّوزع هذه الثروات بني املسلمني وإنفاقها على آل بيته والفقراء من املهاجرين واألنصار.
ُ
وقد ا تمل هذه الثروات على ا زية عن األنفس والغنائم على األرض والزرع والننل والقالع
األول ،ص .23 – 15
وال ّدور واآلابر والسالح والنساء (السيب) .فتوح البلدان ،القسم ّ
األول :دراسةُ متهيديّة لنشأة اجملتمعات
) (2انظر :كري فيصل ،حركة الفتح اإلسالمي يف القرن ّ
اإلسالمية ،ط  ،5دار العلم للماليني ،ط  ،5بريوت ،ص .20 – 13
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استمرت ال ُفتوحات النبوية إحدى عشرة سنة ( 11 – 1ه– 621 /
ّ
()1
النيب حمم ٌد – صلّى هللا عليه وسلّم – (ت  11ه) بنشر
 632م) قام فيها ُّ
اإلسالم يف جزيرة العرب ومجع القبائل العربيّة ّت لواء اإلسالم ،وقد مثّل
النيب –
هذه ال ّدعوة عاماله ه
ابرزا يف توحيد هلجات العرب ولُغاهتا .وقد اعتمد ُّ
تدرج يف استعماهلا ،من
صلّى هللا عليه وسلّم  -على جمموعة من الوسائل اليت ّ
مثل :إرسال الوفود إىل القبائل ودعوهتم إىل اإلسالم ،ومعاهدة من يرفضون
الدعوة ،ومكاتبتهم على ّتقيق الصلح واألمن ودفع ا زية ،ومقاتلة من يرفضون
النيب حممد من استقطاب قبائل العرب يف
الصلح ودفع ا زية .ولقد مت ّكن ّ
مشروع بناء احلضارة العربيّة اإلسالميّة وإهناء الصراعات واالقتتال اللذين سيطرا
على العالقات بني القبائل ،وتوجيه الطاقات البشريّة وحشدها يف الفتوحات
والقتال من داخل جزيرة العرب إىل خارجها ،عالوة على أ ّن مشروع النيب –
ِ
احلاصلة عن ا زية
صل هللا عليه وسلّم – قد قام على توفري الثروات واألموال
ّ
التوسع ونشر اإلسالم واللغة العربيّة خارج
واخلراج الكفيلة بتحقيق مشروع ّ
حدود جزيرة العرب( .)2وقد ّتقق هذا املشروع يف غضون إحدى عشرة سنة
انته يف السنة احلادية عشرة للهجرة ،وهو اتريخ وفاة النيب.

)(1فتوح البلدان ،القسم األول ،ص .104 – 17
) (2صاحل أمحد العلي ،الفتوحات اإلسالميّة ،ط ،1ركة املطبوعات للنشر والتوزيع ،بريوت،2004 ،
ص .55 – 47
256

اللسا ُن والعُمران أثر اللغة العربية يف انتشار اإلسالم
أ.د .هيثم حممد سرحان

فتوحات العرب ابلتّوسع خارج جزيرة العرب مبسرية اإلسالم؛
استمرت
ُ
وقد ّ
ري
توسع البالذُ ُّ
فكان مبدأ الفتح مبدأ أساسينا لدى اخللفاء املسلمني وهذا ما ّ
يف عرضه ومناقشته واستقصائه يف كتابه املوسوم بال "فتوح البُلدان".
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❖ األ ُّمةُ الظّافرة واللسا ُن الغالب

لكل من نطق
يُ ّ
قرُر املُف ّكر ألربت حوراين أ ّن اللغة العربية ُهويّةٌ جامعةٌ ّ
ابلضاد؛ فاللغةُ العربيّة ليس "أعظم فنون العرب وحسب ،بل خريُهم
ّ
()1
األمة العربيّة فتشمل "مجيع من ي ّدعون ِصلةه ما بقبائل ا زيرة
املُشرتك" ّ .أما ّ
العربيّة ،إن ابلتّح ّدر منها ،أو ابالنتساب إليها ،أو ابقتباس مثلِها األعلى ،عن
طريق اللغة واألدب ،يف كمال اإلنسان ومقاييس ا مال"( .)2وهذا يعين أ ّن
جتاوزي من حيث إنه يتجاوز العرق واملنشأ وا غرافيا
مفهوم
األمة العربية ٌ
مفهوم ّ
ّ
إىل اللسان.
اسع يف عقود قليلة أعقب مشروع فُتوح
قُاليّض للسان العريب
انتشار و ٌ
ٌ
البُلدان واألمصار اليت استقصى البالذُري (ت 279هال) آاثرها يف كتابه املوسوم
جراء
بالال"فتوح البلدان" ،وقد ّتقق ذلك االنتشار  -على ما يرى ابن خلدون – ّ
ما وقع للدولة اإلسالميّة من الغل ِ
ب ُمتمظ ِهٌر يف امللّة
ب على األُمم ،وهو غل ٌ
وال ّدين اللذين ُجي ّسدان صورة الوجود وال ُالملك .وحسب ابن خلدون فإ ّن تعامل
العرب واملسلمني القائم على البذل والعمل والعُمران مع أهل األمصار مثّل
الشريعة ،و"لِما أ ّن النيب -
ابعثها هلم لإلقبال على اللسان العريب ألنه أصل ّ

) (1ألربت حوراين ،الفكر العريب يف عصر النّهضة (1939 – 1798م) ،ترمجة :كرمي عزقول ،دار
النهار للنشر ،بريوت ،ص .11
) (2نفسه ،ص .11
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العريب من األلسن
صلّى هللا عليه وسلّم – عريب؛ فوجب ُ
هجر ما سوى اللسان ّ
يف مجيع ممالكها"(.)1
النيب حممد – صلّى هللا عليه
وتعود بداإت السياسة اللغويّة العربيّة إىل ّ
وسلّم – الذي عُين بتعليم املسلمني الكتابة ومكافحة األُميّة ،فقد جعل من
كان ال يُرجى منه فداء من أسرى بدر تعليم عشرة من أبناء املسلمني الكتابة،
فإذا حذقوها كان ذلك فداءه له(.)2
ويذهب ابن خلدون إىل أ ّن اخلليفة عمر بن اخلطاب – رضي هللا عنه
– (ت  23هال) من أوائل اخللفاء الذين انتهجوا سياسة لسانية ،وذلك عندما
فلما هجر
"هنى عن ِرطانة األعاجم ،وقال :إ ّهنا ِخ ٌّ
مكر وخديعةّ .
ب ،أيٌ :
ِ
اللغات األعجميّة ،وكان لسا ُن القائمني ابلدولة عربيناُ ،هجرت ُكلّها يف
الدين
ُ
سمى ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن
)(1مق ّدمة ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون املُ ّ
األول ،ضبط :خليل حادة ،مراجعة :سهيل زّكار ،الطّبعة
عاصرهم من ذوي ّ
الشأن األكرب ،ا زء ّ
األوىل ،دار الفكر للطباعة والنشر والتّوزيع ،بريوت ،2001 ،ص .475

نصها" :كان فداء أسارى بدر
أخبارا ُمتصلة ّ
) (2أورد حممد بن سعد بن منيع ّ
الز ّ
هري (ت  230هال) ه
أربعة آالف إىل ما دون ذلك ،فمن مل يكن عنده يءٌ أ ُِمر أن يالُعلِّم غِلمان األنصار الكتابة".
أسريا ،وكان يُفادى هبم على قدر
و":أسر ُ
رسول هللا ،صلّى هللا عليه وسلّم – يوم بد ٍر سبعني ه
أهل مكة يكتبون وأهل املدينة ال يكتبون ،فمن مل يكن له فداء ُدفِع إليه عشرة
أمواهلم ،وكان ُ
غِلمان من غلمان املدينة فعلّمهن ،فإذا حذقوا فهو فداؤه" .و" :كان فداء أهل بدر أربعني أوقيّة
أربعني أوقيّة ،فمن مل يكن عنده علّم عشرةه من ال ُالمسلمني الكتابة ،فكان زيد بن اثب ممّن عُلِّم".
كتاب الطبقات الكبري ،ج ( 2يف مغازي رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم وسراإه)ّ ،تقيق :علي
اجني ،القاهرة ،ص .20
حممد عمر ،مكتبة اخل ّ
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ِ
اللسان
استعمال
للسلطان وعلى دينه ،فصار
ُ
مجيع ممالكها؛ أل ّن الناس ت ٌ
بع ّ
العريب من عائر اإلسالم وطاعة العرب .وهجر األُمم لُ ِ
غاهتم ،وألسنتهم يف
ُ
ِّ
العريب لساهنم ،حىت رسخ ذلك لُغةه يف
مجيع األمصار واملمالك .وصار اللسا ُن ُّ
ومدهنم ،وصارت األلسنةُ العجميّةُ دخيلةه فيها وغريبة... ،
مجيع أمصارهم ُ
حضرإ يف مجيع أمصار اإلسالم"(.)1
لسان
ن
ُ
العريب ه
ومسّي اللسا ُن ّ
وهذا يعين أ ّن اإلسالم حرص على تثبي دعائم اللغة العربية لتكون
جامعا للعرب ولغريهم دون أن يعمد إىل طمس اللغات األخرى ،وهذا
عنو هان ه
يعين أ ّن اإلسالم قد اعرتف ابلتعدديّة اللغويّة( )2يف أرجاء دإره وجغرافيته ،ومسح
)(1مقدمة ابن خلدون ،ص .475
مصطلح ُّ
دال على حضور جمموعة من اللغات يف
) (2التعددية اللغوية Linguistic Pluralism
ُ
اجملتمع وال ّدولة ،يف مقابل األُحاديّة اللغويّة  Monolingualismاليت يُقصد هبا سيادة لغة
واحدة يف ال ّدولة واملجتمع .وتنتج التّعدديّة اللغويّة يف اجملتمع والدولة عن طريق وجود عدد من
ُ
األعراق وا ماعات يف الّدولة عرب ِحق ٍ
ب اترخييّة ُمتعاقبة ،واهلجرة ،واللجوء ،واإلمربإليّة،
لغوإ .وتسعى بعض الدول إىل فرض
واالئتالف ،ومناطق احلدود املشرتكة بني الدول املنتلفة ن
االّتاد
التطور
االقتصادي وإجياد عالقات التّماثل و ّ
ّ
األحاديّة اللغويّة واللغة القوميّة لتعزيز اهليمنة و ّ
واملواطنة بني أفراد اجملتمع والقضاء على التّهديدات اليت ختلّفها التعدديّة اللغويّة مثل :اإلخالل

األمة ،وإحداث اختالالت
التمزق
مبوقع اللغة القوميّة ،و ّ
االجتماعي ،وإضعاف اإلحساس مبفهوم ّ
ّ
يف تسيري الشؤون اإلدارية .ومتثّل التعدديّة اللغوية مؤ هرا مه نما على الفاعلية االجتماعيّة داخل
الدولة اليت تسعى إىل استيعاب التّباينات اللغويّة عرب سياسة لغويّة ّترتم حقوق ا ماعات اللغويّة،
الصراعات السياسيّة واحلركات اللغويّة وال ّدعوات االنفصاليّة .كما أ ّن
وتسعى إىل التّنلّص من ّ
اللغوي.
ابلتنوع
ّ
التّعدديّة اللغويّة تدعم التّعايش بني خمتلف ا ماعات واجملتمعات اللغويّة ،وتعرتف ّ
اللغوإت االجتماعيّة ،ص .212
علم اللغة
االجتماعي للمجتمع ،ص  .50 – 2و :معجم ّ
ّ
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لعل من أبرز وجوه
لغري العرب ابإلبقاء على لغاهتم للتداول واالستعمال .و ّ
ونصه:
التّعدديّة اللغوية ما أورده اإلمام أبو احلسن
املاوردي (ت  450هال) ّ
ّ
"و ّأما ديوان االستيفاء وجباية األموال ،فجرى هذا األمر فيه بعد ظهور اإلسالم
ابلروميّة؛ ألنه
قبل ،فكان ديوان ّ
ّ
الشام ّ
ابلشام والعراق على ما كان عليه من ُ
الروم ،وكان ديوا ُن العراق ابلفارسيّة؛ ألنه كان من مماليك
كان من مماليك ُّ
جارإ على ذلك إىل زمن عبد امللك بن مروان ،فنقل
ال ُفرس ،فلم يزل أمر ا ه
الشام إىل العربيّة سنة إحدى ومثانني"(.)1
ديوان ّ
النص عن أ ّن املسلمني كانوا يعرتفون مبردودية اللغات غري
ُ
يكشف هذا ّ
العربية يف تسيري ؤون الدولة اإلسالمية ،وأهنم استوعبوا مقتنياهتا وم ّدخراهتا
املعرفية من أجل تطوير اللغة العربية لتمكينها من اإلحاطة مبتطلبات احلضارة
والتم ّدن.
***

السلطانيّةّ ،تقيق :أمحد جاد ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة ،2006 ،ص – 300
)(1األحكام ّ
.301
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العرب يف دار اإلسالم
❖ التوطني
ّ

أ اخللفاء الرا دون إىل االعتماد على القبائل العربيّة اليت سا
بفعالية كبرية يف الفتوحات ،وعمدوا إىل توطينهم يف البُلدان املفتوحة بعد
ّ
كو هن رئيسينا يف
خضوعها إىل سلطة اإلسالم .مبعن أ ّن العنصر
ّ
البشري كان م ّ
ّتقيق السياسة والتنطيط اللغويني القائمني على توطني اإلنسان ونشر تعاليم
اإلسالم والقرآن وبعث العربية ومنظومة اللسان.
لقد انتشرت اللغة العربية خارج ا زيرة العربيّة بوساطة الوسائل اليت أ
العرب يف نشر اإلسالم الذي كان ُحمِّرهكا أساسينا يف انتشار العرب يف
إليها
ُ
البلدان غري العربية ،وابعثها موضوعينا يف نشر العربية يف األمصار اليت وصل إليها
ط بني العربية
العرب املسلمون وهم ُيملون لواء اإلسالم .لقد كان االرتبا ُ
األول الذي صدرت عنه رسالة اإلسالم اليت
واإلسالم وثي هقا منذ بزوغ النداء ّ
العريب إنّه
بشري و ّ
أتسس على عنصرين؛ ّ
لغوي يتمثّالن يف العرب ولساهنم ّ
النّداء الذي ترمجته اللغة العربيّة واستثمره العرب يف ّتقيق االنتشار البشري
اللغوي ونشر اإلسالم يف البلدان واألمصار وأصقاع األرض(.)1
و ّ
وهبذا املعن فإ ّن هناك إرادة وعزُية بشريتني بعثهما اإلسالم يف نفوس العرب
ملواجهة األمم والثقافات واأللسن األخرى سواء أ كان تربطهم هبا عالقات
العرب فتوحاهتم هبدف نشر
جوار وحوار أو كان قصيّة وبعيدة .لقد بدأ
ُ
اإلسالم ،والسيطرة على ا غرافيا والعناصر البشرية والثقافيّة والعمرانيّة اليت
)(1امتداد العرب يف صدر اإلسالم ،ص .12-4
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بسطوا سيطرهتم عليها وحققوا نفوذهم فيها ،ويف املقابل رحب تلك ا غرافيا
أمرين؛ اللغة واإلسالمّ .أما األمم اليت مت ّكن من التغلّب على العرب فلم جتد
بُدنا من اعتناق اإلسالم واكتساب اللغة العربية واالقتداء مبسرية العرب احلضارية
نسي غوستاف لوبون  Gustave Le Bonيف كتابه:
خ الفر ُّ
املؤر ُ
على ما ّقرره ّ
حضارة العرب(.)1
وحسب املستشرق السويسري األملاين آدم متز  Adam Mezفإ ّن بناء
حواضر العرب يف جغرافيّات دار اإلسالم كان يعتمد على بناء املسجد الذي
دإ يُنظّم حركة العرب الفاّتني ،وكان أتسيس ا وامع الكبرية
كان فضاء تعبّ ن
دلياله على أ يّة ا ماعات اليت كان تالُن ِش ُئ ،على هامش تلك ا وامع ،مراكز
لتعليم العلوم اإلسالميّة ،وأسواقها جتاريّة كبرية حظي بضائعها برواج كبري .ويرى
وتوسع استعماهلا يف
توسع اإلسالم كان يؤدي إىل انتشار العربية ّ
آدم متز أ ّن ّ
ب عوب األمصار يف اعتناق اإلسالم،
املبادالت التجارية ،وهو ما كان يُر ّغ ُ
ويعقد آدم متز مقارنةه بني انتشار اإلسالم
واإلقبال على العلوم اإلسالميّة.
ُ
فادها :أ ّن انتشار اإلسالم كان يفوق انتشار العربيّة اليت مل
وانتشار العربيّة ُم ُ
تسع إىل طمس لغات عوب األمصار واألقاليم وحموها ،فضال عن أ ّن انتشار
عقبات يف حاالت كثرية مثل :منطقة النيل األعلى اليت
اللغة العربيّة قد جاهبته
ٌ

) (1غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،نقله إىل العربيّة :عادل زعيرت ،مطبعة عيسى البايب احلليب و ركاه،
ط ،1القاهرة ،ص .147-131
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العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

263

انتشر فيها اإلسالم سر هيعا يف حني أ ّن إقبال الس ّكان األصليني على اللسان
حمدودا ،مما أدى إىل حمدوديّة انتشار اللغة العربيّة(.)1
العريب كان ه

) (1آدم متز ،جغرافيا دار اإلسالم البشريّة حىت منتصف القرن احلادي عشر ،ا زء الثاين ،ترمجة:
لسورية،
إبراهيم خوزي ،إ بيلية للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق ،منشورات وزارة الثقافة ا ّ
 ،1985ص .305 – 304
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❖ احلضارةُ بني العُمران واخلراب

ابن خل ُدون إىل أ ّن اخلراب يالعرتي احلضارة اليت يّدها العُمرا ُن
ذهب ُ
ي ُ
ِ
وخروجه عن غايته املتمثّلة يف احلضارِة
وأنشأها يف حال ُجماوزِة العُمران حده،
ِ
سهم يف االجنراف إىل
األمر الذي يُ ُ
والرتف إىل الرتف الزائد واملبالغة يف ّتقيقه ُ
ِ
جراء ما يتحقق يف نفوس أهل اللسان من
املفاسد املؤدية إىل إضعاف اهلمم ّ
حاجات العو ِ
فساد يف ِ
ٍ
ِ
ائد وأتم ِ
ذاهتم يدفعُهم إىل الك ِّد والت ِ
ني ُمتطلّبات
عب يف
العيش الكرمي؛ نظرا أل ّن "مكاسبهم – ٍ
حينئذ -ال تفي حباجاهتم؛ لكثرِة العوائد
ه
()1
يدفع أهل اللسان إىل
ومطالبة النفس هبا ،فال
ُ
تستقيم أحوا ُهلم"  ،وهو ما ُ
ُ
الشرور اليت ستجلب إىل ِ
ِ
نفوسهم الضرر العميم،
التّ ّلون يف
ّتصيل ألوان ّ
ُ
فيقودهم ذلك الض ُرر إىل "التحيُّ ِل على ّتصيل املعاش من وجهه ومن غري
ُ
وجهه"( ،)2واالنصر ِ
املعاش و ِ
ِ
ّتصيل ِ
ِ
الغوص
البحث يف طرق
اف إىل التف ّك ِر يف
ِ
ش واخلِالبة"...
عليه واستجماع احليلة له
كالتجرؤ "على الكذب واملُقامرة والغ ّ
ّ
()3
ِ
التبص ِر
الض ُرر من اتّ ِ
باع ّ
 .عالوةه على ما يؤدي إليه هذا ّ
السفسفة ،و ّ
الشِّر و ّ
يف طُرق ِ
ِ
اخلوض
الفسق ومذاهبِه ،واملجاهرِة به وبدواعيه ،واطّر ِاح احلشمة يف
ُ
فيه.

سمى ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن
) (1مق ّدمة ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون املُ ّ
الشأن األكرب ،ص .467
عاصرهم من ذوي ّ
) (2نفسه ،ص .466
) (3نفسه ،ص .466
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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الضرر الناجم عن خراب احلضارة جيعل أهل اللسان
فضاله عن ذلك فإ ّن ّ
وسبب بص ِر
قائما يف دوهلم.
أبصر ابملك ِر واخلديعة ممّن سواهم ممن ظل العُمرا ُن ه
ُ
ِ
ِ
اللسان ابملكر واخلديعة – حسب ابن خلدون – سعيُال ُهم إىل دفع "ما
أهل
عساه ينا ُهلم من القهر"(" ،)1وما يتوقّعونه من العقاب على تلك القبائح" ،حىت
وخلُهقا ألكثرهم ،إالّ من
املكر واخلديعةُ ،يف أهل اللسان عنو هان و"عادةه ُ
يصري ُ
الشهوات
عصمه هللا"( .)2ومن مفاسد احلضارة والعُمران
ُ
"االهنماك يف ّ
الرتف"( ،)3وما يستدعيه ذلك من تفن ٍن يف هوات
واالسرتسال فيها لكثرِة ّ
البطن والفرج.
اضر واملد ُن
اب – عند ابن خلدون – ابلفساد؛ فعندما ُ
يقرتن اخلر ُ
تسود احلو ُ
األخالق ال ّذ ِ
ِ
ابلس ِفل ِة من ِ
ميمة ،ويرتعرعُ ن ئةُ الدولة وِولدا ُهنم الذين
أهل
ِ
أ لتهم الدولةُ عن التأديب فأسقطتهم من ِعدادها ،هتوي يف نف ِ
وس ِ
اللسان
أهل
ومدهنم.
القيمُّ ،
فتعوج أحوا ُهلمُّ ،
وخيتل ُ
نظام حواضرهم ُ
ُ
فاده أن الفساد الذي يعرتي
تصورا عمي هقا للفساد ُم ُ
ُ
ابن خلدون ه
يعرض ُ
ِ
صيب منظومة احلضارِة كلها نتيجة ّتطّم مبادئ العُمران األساسية
أهل اللسان يُ ُ
ِ
الرتف
يغيب نتيجة سلوك ّ
الثالثة :مبدأ ال ُقدرة والفاعلية ُ
(خلُ ُق البأس) الذي ُ
اهلشة ،ومبدأِ األخالق الذي ينتج عن فُقدان أ ية التأديب والتعليم،
والرتبية ّ
الشهوات واالسرتسال فيها واالنكباب
ينجم عن االهنماك يف ّ
ومبدأ الدين الذي ُ

) (1نفسه ،ص .466
) (2نفسه ،ص .466
) (3نفسه ،ص .466
266

اللسا ُن والعُمران أثر اللغة العربية يف انتشار اإلسالم
أ.د .هيثم حممد سرحان

يقول ابن خلدون" :وإذا ف ُسد اإلنسا ُن يف
على املل ّذات واخلوض يف املنكراتُ .
ُ
قُدرته مثّ يف أخالقه ودينه ،فقد ف ُسدت إنسانيّالتُه وصار ِمس هنا على احلقيقة"(.)1

) (1انظر :الفصل املوسوم ب الال"يف أ ّن احلضارة غايةُ العُمران وهنايةٌ لعُمره و ّأهنا مؤذنةُ بفساده" .مق ّدمة
سمى ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن عاصرهم
ابن خلدون ،اتريخ ابن خلدون املُ ّ
الشأن األكرب ،ص .468 – 465
من ذوي ّ
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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اخلامتة

يظهر من خالل ما سبق أن اللغة العربية ،مبحموالهتا األدبية والدينية
والثقافية وإمكانهتا التواصليّة وكفاإهتا التداوليّة ،كان عاماله أساسينا يف صناعة
حضاري فريد مشل أرجاء العامل القدمي يف العصور الوسطى ،وهو ما ّأدى
طراز
ٍّ
جليل يف بعث
إىل انتشارها وذيوعها يف عقود وجيزة .وقد كان لإلسالم ّ
أثر ٌ
سياسة لغوية داخلية يف جزيرة العرب م ّكن القبائل العربية من نبذ أسباب
مشروعا
الصراع والفرقة ،وهيّأت هلم أن ينظروا إىل أنفسهم بوصفهم أُّمة متلك
ه
ّ
حضارإ قابال لالنتشار واهليمنة.
ن
وقد ساهم انتشار جيل الفاّتني يف البلدان املفتوحة يف بسط سيادة اللغة
العربية يف أوساط لغوية مل تسلم من صدام اللغات وتطلعاهتا حنو السيادة اللغوية.
أسبااب جوهرية
لعل يف هذا االستطالع املعريف ما يُ ّبني أ ّن اللغة العربية ُ
متلك ه
و ّ
وّتوز خصائص بنيويةه ووظيفيةه فاعلةه يف
يف صناعة النموذج
احلضاري اخلالقُ ،
ّ
ِ
صياغة
افر على إمكانت ُمت ّك ُن أبناءها من
بناء منظومة املعارف واألفكار ،وتتو ُ
ٍ
ٍ
ثقايف ،وحيازة هويّة جامعة.
متنيل
مجاعي ،وامتالك وجدان ٍّ
ٍّ

268

اللسا ُن والعُمران أثر اللغة العربية يف انتشار اإلسالم
أ.د .هيثم حممد سرحان

مصادر البحث ومراجعه

ّأواله :املصادر

 −البالذُري ،أمحد بن ُيىي (ت 279هال) ،فتوح البلدان ،الطبعة األوىل (،1956

نجد ،مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة.
 )1957نشر وّتقيق :صالح الدين املُ ّ
الظاهري (ت  456هال) ،اإلحكام يف أُصول األحكام،
األندلسي
 −ابن حزم
ّ
ّ
جّ ،1تقيق :أمحد حممد اكر ،تقدمي :إحسان عبّاس ،دار اآلفاق ا ديدة،
بريوت.1980 ،
 −ابن خلدون ،عبد الرمحن (ت  808هال1405 .م) ،مق ّدمة ابن خلدون ،اتريخ

سمى ديوان املبتدأ واخلرب يف اتريخ العرب والرببر ومن
ابن خلدون املُ ّ
األول ،ضبط :خليل حادة ،مراجعة:
عاصرهم من ذوي ال ّ
شأن األكرب ،ا زء ّ
سهيل زّكار ،الطّبعة األوىل ،دار الفكر للطباعة والنشر والتّوزيع ،بريوت،
.2001

هري ،حممد بن سعد بن منيع (ت  230هال) ،كتاب الطبقات الكبري ،ج
ّ −
الز ّ
( 2يف مغازي رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم وسراإه)ّ ،تقيق :علي حممد
اخلاجني ،القاهرة.
عمر ،مكتبة
ّ

رطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر (ت  671هال) ،اجلامع ألحكام
 −ال ُق ّ
السنة وآي ال ُقران ،ج ّ ،5تقيق :عبد هللا
ال ُقرآن وال ُـم ّبني ملا تضمنه من ّ
عرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط.2006 ،1
كي ،وحممد
ّ
الرت ّ
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املاوردي ،أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب (ت  450هال) ،األحكام
−
ّ
السلطانيّةّ ،تقيق :أمحد جاد ،ط ،1دار احلديث ،القاهرة.2006 ،
ّ
اثنيها :املراجع
 −إبراهيم أنيس ،يف اللهجات العربيّة ،الطبعة الثامنة ،مكتبة األجنلو املصريّة،
القاهرة.1992 ،
 −آدم متز ،جغرافيا دار اإلسالم البشريّة حىت منتصف القرن احلادي عشر،

ا زء الثاين ،ترمجة :إبراهيم خوزي ،إ بيلية للدراسات والنشر والتوزيع ،دمشق،
السورية.1985 ،
منشورات وزارة الثقافة ّ

 −ألربت حوراين ،الفكر العرب يف عصر النّهضة (1939 – 1798م) ،ترمجة:
كرمي عزقول ،دار النهار للنشر ،بريوت.

أتمالت يف أص ـ ــو القوميّة وانتش ـ ــارها،
−بندك أندرسال ال الالن ،اجلماعات املُتخيّلةّ :
ط ،1ترمجة :اثئر ديب ،تقدمي عزمي بش ال ال ال ال الالارة ،املركز العريب لألحباث ودراس ال ال ال ال الالة
السياسات ،2014 ،الدوحة.
 −جرجي زيدان ،اللغة كائن حي ،ط ،2دار ا يل للنشر والتّوزيع والطّباعة،
بريوت.
فصو يف اتريخ العرب قبو اإلسالم ،ج ،8ط ،2دار العلم
 −جواد علي ،املُ ّ
للماليني ومكتبة النهضة ،بريوت – بغداد.1978 ،
حممد
 −جيمس و .طوليفصونّ ،
السياسة اللغويّة :خلفيّاهتا ومقاصدها ،ترمجةّ :
الرابط،
خطايب ،تقدمي :عبد الغين أبو العزم ،الطبعة األوىل ،مؤسسة الغينّ ،
.2007
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االجتماعي للمجتمع ،ط ،1ترمجة :إبراهيم بن صالالاحل
−رالف فاسالولد ،علم اللغة
ّ
حممد الفالي ،منشورات جامعة امللك سعود ،2000 ،الرإض.

−روبرت فليبسال ال ال ال ال الالون ،اهليمنة اللغوية ،ط ،1ترمجة :سال ال ال ال ال الالعد بن هادي احل ّشال ال ال ال ال الاش،
(الرإض ،جامعة امللك سعود.)2007 ،

اللغوّيت االجتماعيّة ،ط ،1ترمجةّ :فواز عبد احلق
−جون سوان وآخرون ،معجم
ّ
ويل خلالدمالة اللغالة
وعبالد الرمحن أبو ملحم ،مركز امللالك عبالد هللا بن عبالد العزيز الال ّد ّ

الرإض.2019 ،
العربيّةّ ،

 −سعيد األفغاين ،أسواق العرب يف اجلاهلية واإلسالم ،ط ،3دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت – القاهرة.1974 ،

−

األول :دراسةٌ متهيديّة لنشأة
كري فيصل ،حركة الفتح اإلسالمي يف القرن ّ

−

وقي ضيف ،العصر اجلاهلي ،دار املعارف (سلسلة :اتريخ األدب العرب)،

اجملتمعات اإلسالمية ،ط  ،5دار العلم للماليني ،ط  ،5بريوت.
ط  ،22القاهرة.

−ص الالاحل أمحد العلي ،امتداد العرب يف ص ــدر اإلس ــالم ،ط ،2مؤس الس الالة الرس الالالة،
بريوت.1983 ،
 −ال ال ال ال ال ال الال ،الفتوحات اإلسالميّة ،ط ،1ركة املطبوعات للنشر والتوزيع ،بريوت،
.2004
 −طه حسني ،من حديث الشعر والنثر ،ط ،1دار املعارف ،مصر.
الشاطئ" ،لغتنا واحلياة ،ط ،2دار املعارف ،القاهرة،
 −عائشة عبد الرمحن "بن
ّ
.1999
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العامة للنشر والتوزيع
 −عبد احلميد ّ
الرواة ،ط  ،2ال ُالمنشأة ّ
الشلقاينّ ،األعراب ّ
واإلعالن ،طرابلس  -ليبيا.1982 ،

 −عبد السالم هارون وآخرون ،كتاب" :قطوف أدبيّة :دراسات نقدية يف الرتاث
السنّة (الدار السلفيّة لنشر العلم)،
العرب حول حتقيق الرتاث" ،ط ،1مكتبة ّ

القاهرة.1981 ،

 −غوستاف لوبون ،حضارة العرب ،نقله إىل العربيّة :عادل زعيرت ،مطبعة عيسى
البايب احلليب و ركاه ،ط ،1القاهرة.

األلوسي ،بلوغ األرب يف معرفة أحوال العرب ،جّ ،1تقيق:
 −حممود كري
ّ
حممد هبجة األثري ،املطبعة الرمحانية ،القاهرة.1929 ،

 −خمتار الغوث ،لغة قريش ،ط ،1دار املعراج الدولية للنشر ،الرإض – اململكة
العربية السعودية.1997 ،
اجلاهلي وقيمتها التّارخييّة ،ط ،7دار
شعر
 −نصر الدين األسد ،مصادر ال ّ
ّ
ا يل ،بريوت.1988 ،
 −هناد املوسى ،الثّنائيات يف قضاّي اللغة العربيّة من عصر النّهضة إىل عصر
العوملة ،ط ،1دار الشروق ،عمان – األردن ،رام هللا ،فلسطني.2003 ،
 −نيقوالس اوستلر ،إمرباطورّيت الكلمة :اتري ٌخ للّغات يف العامل ،ترمجة :حممد
توفيق البجريمي ،دار الكتاب العريب ،بريوت.2011 ،
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اللسا ُن والعُمران أثر اللغة العربية يف انتشار اإلسالم
أ.د .هيثم حممد سرحان

دراج القسطلي
جمال ّيات األنساق الثّقاف ّية في شعر ابن ّ
"الغربة واالغتراب أنموذجاً"

د .أحمد جمال المرازيق
قسم اللغة العربية– كلية التربية واآلداب
جامعة تبوك

دراج القسطلي
جماليّات األنساق الثّقافيّة في شعر ابن ّ
"الغربة واالغتراب أنموذجاً"
د .أحمد جمال المرازيق
قسم اللغة العربية– كلية التربية واآلداب
جامعة تبوك
تاريخ تقديم البحث 1442 /3 /3 :هـ

تاريخ قبول البحث 1443/2 /22 :هـ

ملخص الدراسة:
ال تنظر هذه الدراسة إىل "الغربة واالغرتاب" على أهنما رحلة ،وسفر ،وآالم؛ إمنا حتاول،
إجرائياً ،أن تكشف عن مكنوانهتما ،وما بداخلهما من أنساق ثقافية ،تؤكد ،من خالهلا ،أن
اجلمايل مضمر ثقايف يف ابطن النصوص الشعرية األندلسية .وهلذا السبب اجتهت إىل شعر ابن
طوف يف بالد األندلس ،وقضى حياته مرحتالً؛
ّ
دراج القسطلي ،وهو الشاعر األندلسي الذي ّ
رغبة يف مكان آمن حلياته ،وحبثاً عن مستوى أفضل حلياة أسرته .هذا التّوجه ،كلّفين ابلبحث
تعّب عن
عن املستوى العميق يف النص الشعري ،وأتويل ما يضمره من معان ،وأبعاد ثقافيةّ ،
رؤية الشاعر ،وطبيعة تفكريه جتاه :اآلخر ،واملكان ،والزمان ،واجملتمع ،واحلياة  ...وقد جاء
ثت به عن النقد الثقايف ،وتش ّكالت النسق يف النص الشعري،
البحث يف متهيد نظري ،حت ّد ُ
وجانب حتليلي ،ضمن املوضوعات التالية:
وضح الباحث العالقة بني الشاعر واملمدوح ،ابالعتماد
أوالً – املادح واملمدوح ،وفيه ّ
على ثنائية املركزي واهلامشي.
اثنياً " -األان" الطاحمة وثقافة األنثى املضادة ،واتّضحت فيه ثقافة "األان" ،وصورة األنثى،
وطبيعة ظهورها يف النص الشعري األندلسي.
وتناولت فيه العالقة بني الشاعر واملكان.
حتوالت املكان وأنساق الثبات،
ُ
اثلثاً – ّ
الكلمات املفتاحية :النسق ،الثقايف ،الغربة ،القسطلي ،األندلسي.

Aesthetics of Cultural Patterns in the Poetry Of Ibn Daraj Al-Qastali
"Foreignness and Alienation as an Example"
Dr. Ahmed Gamal Al Marazeeq
Department of Arabic- Faculy of Education and Arts
University of Tabuk
Abstract:
This study does not view "foreignness and alienation" as a journey, travel,
and pain. Rather, it is trying, procedurally, to reveal their potentials, and the
cultural patterns within them, through which it asserts that the aesthetic is a
cultural subject in the interior of Andalusian poetic texts. For this reason, I
turned to the poetry of Ibn Darraj Al-Qastali, the Andalusian poet who wandered
in Andalusia and spent his life moving from one place to another with a desire
for a safe place for his life; and in search of a better standard for his family’s life.
This approach entrusted me to search for a deep level in the poetic text, and to
interpret what it contains of meanings and cultural dimensions, expressing the
poet's vision, and the nature of his thinking towards the other, place, time,
society, life ... etc. The research came in a theoretical introduction, in which I
talked about cultural criticism and the pattern formation in the poetic text, and in
an analytical aspect, among the following topics:
First - The praising and the praised in which the researcher clarified the
relationship between the poet and the praised. I depend on central and marginal
dualism.
Second - The ambitious "ego" and the female counter-culture, in which the
"ego" culture, the female image, and the nature of its appearance in the
Andalusian poetic text are evident.
Third - the transformations of the place and the patterns of steadfastness,
where I dealt with the relationship between the poet and the place.
key words: Pattern, Cultural, foreignness, Al-Qastali, the Andalusian.

متهيد :النسق الثقايف

إ ّن احلديث عن األنساق الثقافية يف الشعر األندلسي حديث شائق وممتع؛
ذلك أن النصوص الشعرية األندلسية من العمق ما يتيح اجملال إىل مفارقات
شعرية ،وأتويالت ال متناهية ،تكشف عن أعماق النص ،وتّبهن على قيمه
الثقافية اجلمالية ،وال سيما يف شعر ابن دراج ،الشاعر الذي اغرتب عن أماكن
وطوف يف البالد ،وصارع تقلّبات الزمان ،وكافح لبناء حياة سعيدة،
عيشهّ ،
متخرياً املمدوح ،ومتجاوزاً
تنقل أسرته من خوف وعوز إىل طمأنينة وخصبّ ،
حدود املكان ،ومنغّصات الزمان .وهذه الدوافع كانت سبباً يف إجياد ثقافات
تفوقه ،ومقدرته على جتاوز كل ما يعتور طريقه حنو حتقيق طموحاته
تساعد على ّ
ورغباته وتصوراته للحياة وقيمها اإلنسانية البنّاءة .دون أن يركن إىل حزن ،أو
يبدي عجزاً ،أو أن يلغي اآلخر.
بناء على ذلك ستسعى الدراسة احلالية إىل الكشف عن هذه الثقافات،
واحلديث عن أنساقها اليت تكمن خلف ظاهر النص ،إذ تنطلق من أن النص
الشعري ليس بىن لغوية ،وحمموالت بالغية ،وإشارات مجالية ،إّمنا تنظر له
موحد
ابعتباره واقعة ثقافية ،يسيطر عليها نسقان متضادان ،وفق نظام لغوي ّ
داخل اخلطاب ،وضمن عالقات نصية واترخيية ،جتعل من النص كالً متكامالً.
وهنا يبدأ عمل النقد الثقايف ،الذي يشتغل على اكتشاف النسق املضمر
()1
وتسرت عليها ،وهي قيم فكرية،
يف النص ،و"القيم الثقافية اليت امتصها" ّ ،
( )1الرويلي ،ميجال ،والبازعي ،سعععد ،دليل الناقد األد  ،املركز الثقايف العر  ،الدار البيضععاء،3 ،
2002م ،ص 80
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تعّب عن الفكر الذي أنتجها ،وتع ّد
واجتماعية ،ومعرفية  ،..ورؤى إنسانيةّ ،
ضرورية لفهم األشياء ،وبناء مجال احلياة ،ومواجهة الصعب واملخيف  ...لذلك
يكون النسق الثقايف ذا بعد "اترخيي أزيل وراسخ"( ، )1وأي اختالل يف وظيفته
قد يفقده قيَماً مهمة ليكون مؤثراً.
وقبل أن حيلل القارئ املضمرات الثقافية للنسق عليه أن يعي أنّه خماتل،
وأعمق مما هو متوقع ،وال يكون ذا قيمة إذا كان يف ظاهر اخلطاب ،ويف متناول
الفهم .بيد أنه يتمثّل يف "كيانني وحالتني متناقضتني"( ،)2تبدو إحدامها،
سطحية ،وغري قادرة على التأثري وإحداث املتعة ،يف حني تكون الثانية عميقة
وتسمح ابلوقوف على أبعاد ثقافية وإنسانية ودينية  ،..ومن هنا يستبعد النقد
كل النصوص اليت ال تنطوي على "نسق مضمر من حتت العلين"(.)3
الثقايف َّ
يُستنتج من ذلك أ ّن النسق يتش ّكل ضمن النصوص "القادرة على محل
متنوعة"( ،)4وال ميكن الكشف عن دالالهتا املضمرة إال ابلتأويل .ومبا أ ّن
رؤى ّ
هذه الدالالت "ميكن أن متتد بكل االجتاهات ،فإن التأويل سيكون ال

( )1الغعذامي ،عبعد  ،النقعد الثقعايف "قراءة يف األنس ع ع ع ع ع ععاق الثقعافيعة العربيعة ،املركز الثقعايف العر  ،العدار
البيضاء2001 ،2 ،م ،ص .79
( )2راي ،ويليامز ،املعىن األد من الظاهراتية إىل التفكيكية ،ترمجة :يونيل يوس ععف عزيز ،دار املأمون
للطباعة والنشر ،بغداد1987 ،م ،ص .23
( )3الغذامي ،عبد  ،النقد الثقايف "قراءة يف األنساق الثقافية العربية ،ص .79
( )4ج ّفات ،سع ععرحان ،التأويل يف النقد األد احلديث ،عالمات يف النقد ،اجمللد الثار عشع ععر ،العدد
2002 ،45م ،ص .284
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متناهياً"( .)1ال سيما مع النسق املضمر ،الذي يتطلّب جهداً أتويلياً كبرياً،
ائن تزيل غموضه ،وتؤّكد داللته .وحينئذ تكون قراءة النص قراءةً ثقافيةً
وحيتاج قر َ
ابمتياز ،بدأت ابالستكشاف ،وانتهت بتأويالت قادت ،بناء على طروحات
النقد الثقايف ،إىل اكتشاف ثقافات فردية أو مجاعية ،تفرض نفسها ،حبسب
أمهيتها ،ودرجة أتثريها "يف الذهن االجتماعي والثقايف"( .)2وال شك أن دور
املبدع كبري يف ذلك ،فإمكاانته اللغوية متنح النسق قدرة فائقة على التخفي
واملراوغة بني السطحي والعميق ،كما أ ّن قدراته الذهنية تفرض طبيعة هذا
النسق ،وتساعد على ترسيخه ،وبناء تشكالته الفكرية ،وزايدة حمموالته
الثقافية.
وقد رّكز الغذامي خالل تنظريه للنسق الثقايف ،وقيمه الداللية على
القبحيات الثقافية ،ضمن موضوعات من الشعر العر  ،هي :الفخر ،واهلجاء
واملدح( )3وهي املوضوعات اليت اعتىن هبما النقاد العرب القدامى ،أكثر من
ابلتكسب،
غريها ،خاصة قصيدة املدح ،اليت اقرتنت يف ذهن اإلنسان العر
ّ
فاستحالت لغتها إىل حيل بالغية ،وشيفرات نسقيةّ ،أدت إىل من َذ َجة املمدوح،
وجعلته بطالً خارقاً ميلك أفضل الصفات ،وأمجل اخلصال ،وأرفع األنساب.
( ) 1بنكراد ،س ع ع ع عععيد ،مس ع ع ع ععالك املعىن "دراس ع ع ع ععة يف بعا أنس ع ع ع ععاق الثقافة العربية" ،دار احلوار للتوزيع
والنشر ،1 ،سورية – الالذقية2006 ،م ،ص .180
( )2الغذامي ،عبد  ،النقد الثقايف "قراءة يف األنساق الثقافية العربية ،ص .78
( )3انظر :النماذج الش ع ع ع ع عععرية اليت تناوهلا الغذامي يف كتابه :النقد الثقايف "قراءة يف األنس ع ع ع ع ععاق الثقافية
العربية.
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هذه احليل ،من وجهة نظر الغذامي ،عيوب نسقية متجذرة لدى الشعراء
العرب ،وممتدة يف ثقافتهم ،وتؤديها ثالث شخصيات ،هي:
 شخصية امل ّداح ،وهو شاعر فائق البالغة ،وميلك قدرة على املراوغة أماماملمدوح ،وع ّده الغذامي شحاذاً ،ومنافقاً.
 شخصية الشاعر الفحل ،وهو طاغية ال جمال ملنافسته ،أو االنتصار عليه،تطغى أانه على كل شاعر ،وتتفوق على اآلخر ،مهما يكن قوايً.

اهلجاء الذي ال
شرير ،واملخيف ،واملرعب ،وشديد العداوة ،وهو ّ
 شخصية ال ّيرحم أحداً ،ولو كلفه األمر أن يعادي ذاته ،أو أن يهجوها(.)1
ومع أن هناك نصوصاً شعرية عربية  -يف غري هذه املوضوعات  -مكتنزة
أبنساق ثقافيةّ ،إال أ ّن الغذامي أغفلها ،وجتاوز عنها؛ ألهنا ال ختدم حديثه عن
قبحيات الثقافة يف أدبنا ،بل تناسى عصوراً مهمة من عصور هذا األدب ،مثل:
األدب األندلسي ،الذي ميثّل حقبة مهمة يف حقب الشعر العر  .فضالً عن
شح الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع ابلتحليل والتأويل ،إذ مل يعثر الباحث
ّ
إال على دراسة واحدة حتت عنوان :مجاليات النقد الثقايف "حنو رؤية لألنساق
الثقافية يف الشعر األندلسي" ،وقد تناول الباحث يف فصل منها قصيدة البن
دراج القسطلي ،وحلل أنساقها الثقافية(.)2
( )1نفسه ،ص .79
( )2املرازيق ،أمحد مجال ،مجاليات النقد الثقايف "حنو رؤية لألنس ع ع ععاق الثقافية يف الش ع ع عععر األندلس ع ع ععي،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بريوت2009 ،م ،ص .261 - 253
280

مجاليات األنساق الثقافية يف شعر ابن دراج القسطلي "الغربة واالغرتاب أمنوذجاً"
د .أمحد مجال املرازيق

لذلك تتوجه الدراسة احلالية إىل الشاعر األندلسي ابن دراج القسطلّي،
متوسلة إىل املنهج
وستعمل على إبراز ما بداخل قصائده من أنساق ثقافيةّ ،
الوصفي التحليلي ،ومتخذة من "الغربة واالغرتاب" أمنوذجاً لذلك؛ مما سيم ّكن
من حتقيق اهلدفني التاليني:
 إظهار شخصية شعرية جديدة ،خالية من العيوب النسقية ،وذات رؤيةمجالية جتاه احلياة ،واإلنسان ،واملكان  ،...وهي ال تتفق مع شخصيات
الغذامي وقبحياهتا.
 الوقوف على أنساق ثقافية مجالية ،يتجاوز النقد الثقايف من خالهلا البحثعن القبحي إىل البحث عن اجلمايل الثقايف.
***

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

281

من التنظري إىل اإلجراء:

عاىن ابن دراج ما عاىن يف حياته من تعب وفقر ،والقى ما القى من ضيم
وعوز ،أجّباه على االغرتاب يف الفيايف؛ ابحثاً عن سعادة احلياة ،وراغباً يف
قاراً
جتاوز املعاانة .وللتعبري عن ذلك اعتمد مشهد "الغربة واالغرتاب" أسلوابً ّ
ومتكرراً يف جل قصائده ،وأقامه على أنساق ثقافية متعددة.
ومن األسباب اليت دفعته لالعتماد على هذا املشهد أنه يتسع للتعبري عن
مهومه ،وطموحاته ،ومشاعره ،ويستطيع من خالله إرسال شيفرات نسقية
عميقة ،خاصة أن احلديث عن االغرتاب والرتحال يتطلّب االسرتسال؛ كي
يش ّكل حديثاً عميقاً ،ويكون فكرة متكاملة .وذلك مما يستدعي ذهن القارئ،
ويدفعه للبحث عن أتويالت صحيحة ،تّبهن على عمق هذا املشهد لدى
الشاعر ،وتكشف عن مضمرات داللية ،بيد أنه مشهد متعدد ،فقد استخدمه
يف احلديث عن املمدوح والزوجة واألوالد واملكان والزمان ،وأشار خالله إىل
أهوال كثرية ،وآالم نفسية متعددة.
***
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أوالً – املادح واملمدوح:
يف قصيدته(:)1

الدهر من خطْب يضيق له ذَرعي
خال ُ

للهم يعيا به ُوسعي
ومن طارق ّ

وقلت مل ْغىن ال ّدار :ربع ِ
ك والبلى!
ُ
َ
لعلّكما أن ختلُفا يف معاهدي
ِ
ين النّوى
وأ ْن تُؤنسا ما
ْ
أوحشت م َ
وال ز َاد من دار الغىن غريُ حسرة
ِ
مدى
بالغاً ألقصى ما لعُمري من ً
هلن على ال َقذى
طو ُ
ارق مل أُ ْغ ْ
ما ّ
ضْبع َع ْي ِِِشلّة
ْ
ت هبا يف البِْيد َ
مدد ُ
وال مثلَها يف مثل مهّي َرُكوبَة

للمور( )4واإلعصار :شأنَك ابلربع!
و ُ
اكب من دمعي
افر صدري والسو َ
زو َ
الدهر من مجعي
وأ ْن ترفَعا ما ّ
مزق ُ
جترعُها حسيب وكظْمي هلا َشْرعي
ص ْقع
ومْب ُ
من ُ
لغ ْأْنى ما على األرض ْ
ُ
ِ
هلن على ضْل ِع
ُجفور ومل أربَ ْع ّ
ضبعِي
تُباري زماانً ال أمد به َ
كبت هبا َرْدعي
ْ
ت املنااي إذا َر ُ
ردع ُ

أحدث ابن دراج مفارقة مكتنزة ابألنساق الثقافية ،تكمن قيمتها يف اتساع
َ
داللتها ،وقدرهتا على إبراز أنساق مفارقة .وال يتحقق هلا ذلك إال إذا أصبحت
أداة إجرائية ،قادرة على تقدمي رؤى ثقافية متناقضة ،جتعل من "جتاور املتنافرات
جزءاً من بنية الوجود"(.)2
يقول (:)3

( )1القس ع ععطلي ،ابن دراج ،ديوان ابن دراج القس ع ععطلي ،حتقيق :حممود علي مكي ،منش ع ععورات املكتب
اإلسالمي بدمشق1961 ،1 ،م ،ص .259 – 254
( )2ميويك ،د ،س ،املفارقة ،ترمجة :عبد الواحد لؤلؤة ،دار الرشيد ،بغداد1982 ،م .ص .81
( )3القسطلي ،ابن دراج ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .257 – 255
( )4الرايح الشديدة احململة ابلرايح.
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الش ْس ِع
تبك اخلُطى
طع ِّ
ََس َامةُ ليل ابت ُمْر َ
ظل ُمن َق َ
ونكباءُ يوم ّ
من املوثِ ِ
قات الفجر يف َِ
الطب ِع
ص ِحيفة
خاَت ْ
وم ْد َر َجيت يف طَ ّي كل َ
ُ
َ
ُ
ِ
ِ
أاثرت عليها أثَْر عاديَة اللَّ ْس ِع
ت كأمنا
ْ
رب العوجاءُ أمس ْ
إذا الع ْق ُ
قت يف العِ ْذ ِق انمجةُ الطَّْل َع
جنم الثراي مبطلع
كما انْع َفَر ْ
وراقَبها ُ
( )1
ِ
الو ْد ِع
صدر ُزُمرد
ُحملّى أبفذاذ من ّ
وأبْعَرَزت اجلوزاءُ َ
الدر و َ
ِ
الروض يف ماتِع الضحى على ب ِ
ِ
الوض ِع
هر
ون ما بني َّ
الرتفع ْ
َ
يُشاكه َز َ
ِ ( )2
أبغول من غُول وأَسَع من َسْ ِع
جري ذا
َ
وجب ُ
سريْ ُ
ت ُدجى هذي ْ
ت َه ْ َ
َ

جنيبةُ َه ْول ال َق ْفر يف ُمطْبِ ِق ال ّدجى

وص ْفوةُ ملع ِ
اآلل يف ال ُقنَ ِن الص ْلع

أطلقت عقد النِّسع عن َشبَه النِّس ِع
فألايً
الرحل عن مثْل ج ْفنه و ُ
ُ
حططت َ
الرج ِع
"مظفَّر" غُْربةً
فنازحةُ األوطان ُم ْؤيِسةُ ْ
فإن تُؤِو منها اي ُ
حبل ُملكك حبلَها فحبل من األحباب منص ِرُم ال َقط ِع
وإن ْ
أع ْ
لقت يف ْ
غري ذي َزرِع
أخصبت يف زرع نُعماك رعيَها
وإ ْن
ْ
ْ
فكم قد ختطّت وادايً َ
أرهفت يف حبر جودك ِشرَهبا فمن ِظ ْم ِء عشر يف اهلَجري إىل تِس ِع
وإ ْن
ْ

املهمش ،اليت
املفارقة الكبرية اليت قام عليها هذا النموذج هي حالة الشاعر َّ
متثّلت يف املكان اخلاوي على عروشه ،وحالة الشاعر الذي يستطيع أن يوجد
ويتبىن األحالم ويصمم على حتقيقها ،ومها حالتان متنافراتن ،وال
البدائلَّ ،
تبدوان للقارئ إال شكالً من التناقا الذي ال طائل منه ،لكن حمموالهتما
الثقافية جعلتهما نسقني ثقافيني متفقني ،ومتآزرين.
( )1خرز أبيا.
( )2ولد الذئب من الضبع ،ويضرب به املثل حدة السمع.
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عنصر املفارقة األول يُظهر الشاعر ضعيفاً ،يثري شفقة املمدوح ،مبا ينقله
من حتوالت خيضع هلا ،وتطبع أثرها على مستوى حياته ،وهو ما ميثّل ثقافة/رغبة
املادح إىل املمدوح يف زايدة األعطيات واهلبات .أما عنصرها الثار فهو حالة
الشاعر احلامل ،الذي يكافح ألجل أحالمه ،وهو ما سيبديه قادراً على حتقيق
التغيري ،ويُقنع به إنساانً متفانياً ،يستحق أن تلوح له بوارق األمل يف حياة
مجيلة ،بيد أنه – كما سيبدو يف التحليل – سيمتطي األحالم /الناقة ،ويصارع
وحْبعلُها هو حبل مودته،
هبا الصعب واملستحيل ،لذلك يبدو رحيلها هو رحيلهَ ،
وظمؤها هو ظمؤه ،وخصبها هو خصبه:
"مظفَّر" غُْربةً
فإن تُؤِو منها اي ُ
حبل ُملكك حبلَها
وإن ْ
أع ْ
لقت يف ْ

الرج ِع
فنازحةُ األوطان ُم ْؤيِسةُ ْ
فحبل من األحباب منص ِرُم ال َقط ِع

غري ذي َزرِع
أخصبت يف زرع نُعماك رعيَها
وإ ْن
ْ
ْ
فكم قد ختطّت وادايً َ
أرهفت يف حبر جودك ِشرَهبا فمن ِظ ْم ِء عشر يف اهلَجري إىل تِس ِع
وإ ْن
ْ
يف هذا النموذج الشعري تبدو املفارقة مدهشة للقارئ ،وهي تبدأ ابلتش ّكل
عندما يقف الشاعر/احلي على الداير/اجلامد وحياول استنطاقها "قلت ملغىن
الدار" ،مع أهنا متثّل حلظة اخلواء والتبدل واملوت ،وال ميكنها أن ترد جواابً.
ويش ّكل ذلك دافعاً للبحث عن تفسريات منطقية هلذا املوقف ،الذي يف عامل
الواقع يعد ضرابً من اجلنون ،وإهداراً للوقت ،لكنه يف الفن يعد مجاالً شعرايً،
ومنطق إنسان ميلك
حديث حمب ميلؤه الشوق واحلنني،
ومفارقة جذابة ،فهو
ُ
ُ
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ذكرايت مجيلة يف حيز املكان ،الذي يع ّد ّ
تغري احلياة ،وخواؤه خواءَ
تغريه َّ
اإلنسان الذي ال بد سيستشعر املوت والزوال هبذا التب ّدل.
وتتّسع داللة املفارقة عندما تزداد حتوالت املكان بفعل الغييب "املور
واإلعصار"/القوة القادرة على حتويل املكان إىل خواء ،وال ميلك اإلنسان إزاءها
التوسل "لعلكما" .وهكذا
ّإال الدهشة "ر َبعك والبلى  ..شأنك والربع!" ،و ّ
حيدث التنافر بني اإلنسان العاجز عن الفعل وبني املكان املتحول واملتب ّدل،
وتبدو الغلَبة للمكان ،وال سيما أن أفعاله كثرية ومؤثرة على النحو التايل:
 ختلفا يف معاهدي زوافر صدري والسواكب من دمعي. تؤنسا ما أوحشت مين النوى. ترفعا ما مزق الدهر من مجعي.وال جتدي التوسالت نفعاً أمام هذه األفعال ،بيد أنه "ال زاد من دار الغىن
غريُ حسرة" ،وطوارق/مصائب "مل يغما هلن ،ومل يربع  ..على ضلع".
عّب مت ّددها ابلنص ،وخ ْلقها لعوامل متناقضة ،تفتح
وتتّضح قيمة املفارقة ْ
اجملال لتأويالت متعددة ،أوهلا أن املكان قد يكون معادالً لشخص الشاعر
مهمش /متحول وخاضع لقوة غيبية ،وكأنه
املهمش الضعيف ،كما هو املكان ّ
ّ
حبديثه للمكان إمنا حي ّدث ذاته ،ويسأل عن حياته .وهذه الداللة مهمة؛ ألهنا
املهمش إىل املمدوح ،القادر على تغيريها ابلبذل والعطاء،
تنقل صورة الشاعر َّ
إذ إن حالة التهميش والضعف اليت ميثلها املكان/الشاعر ،ال ب ّد ستحاكي

286

مجاليات األنساق الثقافية يف شعر ابن دراج القسطلي "الغربة واالغرتاب أمنوذجاً"
د .أمحد مجال املرازيق

إحساس املمدوح وتدفعه إىل الرأفة هبا؛ وهنا تظهر وتزداد مركزيته ،وسلطته
املؤثرة يف حياة الشاعر.
ومن جهة أخرى ،قد يغدو القبيح مجاالً ،واخلواء سعادة وأمالً .بيد
هلن" تبدو شيفرة نسقية مهمة يف أتكيد داللة
أن عبارة "طوارق مل أغما ّ
خمتلفة تظهر الشاعر حبلة جديدة ،على حنو تكون فيه "طوارق" هي األحالم
وتقا مضجعه ،وال يستطيع بسببها النوم .وهذا
اليت تطرق/تراود فكر الشاعرّ ،
ما يعيد له اآلمال يف استعادة القوة واحليوية ،وفق مفارقة مسترتة يف "طوارق"،
تثبت هذا التوجه ،وتؤكد صحته.
حتتاج العبارة السابقة الذكر لدقة يف الفهم والتأويل ،بيد أن
الشاعر خلوض جتربة
"طوارق"/األحالم ارتبطت ابلناقة السريعة اليت يستقلها
ُ
ض َبعي ِشلّة" .وهذا جيعلها
صعبة يف الصحراء "طوارق  ..مددت هبا يف البيد َ
تصب أوالمها يف داللة اهلامشي واملركزي ،من حيث إهنا تشري
ذات داللتنيّ ،
حترك الشاعر إىل املمدوح ،وفعل املستحيل؛ للحصول على عطاايه .أما
إىل ّ
ث الشاعر على خوض هذه
الداللة الثانية فتغدو فيها األحالم دافعاً نفسياً حي ّ
جسدت الناقة اليت ميتطيها ،ويغذ هبا خطاه إىل املمدوح
التجربة الصعبة ،وقد ّ
إرادته القوية ،وش ّكلت وسيلته األقوى يف ذلك:
(طوارق = أحالم = الناقة = الشاعر)
لذلك اعتىن الشاعر ابلناقة اعتناء كبرياً ،وابلغ يف وصفها ،فهي سريعة "ِشلّة
 ..تباري زماانً" ،وميتطيها "يف البيد" ،و"جنيبة هول القفر يف مطبق الدجى".
و"ال مثلها" ،وهيَ" :سامة ليل" و"نكباء يوم"  ...وتزداد املبالغة عندما يربطها
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"أغوَل من غُول وأَسع من َِسْع" ،أو ابلسماوي العلوي "العقرب
ابخليايل الغييب َ
أاثرت عليها  ..وراقبها جنم الثراي".
لقد امتطى األحالم/الناقة حافزاً للمغامرة ،مبا جيعلها معادالً لذات الشاعر
الذي حتدوه أحالمه ،وحتمله آماله ،مسافراً إىل املمدوح ،ومصمماً على
استحقاق عطاايه ،وهي أحالم/انقة املهمش الذي حلقه الضيم والعوز؛
فتصميمها هو تصميمه ،وعزمها يوحي بعزمه على اخرتاق وجتاوز الصحراء
"ردعت
املرعبة ،وهي حتمل مهّه "مثل مهّي ركوبة" ،وتردع املنااي كما يردعها
ُ
ط عند املمدوح ،وتعلّق حبلها يف حبل
املنااي إذا ركبت هبا ردعي" ،وال بد أ ْن حت ّ
ملكه ،وقد ختطت كل واد جمدب ،وارتوت من مائه ،بعد أن ظمئت طويالً،
كما هو الشاعر متاماً:
الرحل عن مثْل ج ْفنه
فألايً
ُ
حططت َ

أطلقت عقد النِّسع عن َشبَه النِّس ِع
و ُ

جسدت حركة الناقة وسط الصحراء ،مقدار اجلهد
أتكيداً على ذلك فقد ّ
الذي بذله الشاعر "سريت دجى هذي وجبت هجري ذا" ،مبا يّبهن للممدوح
هتل ،بيد أن ألفاظ النص أخذت متيل
استحقاقه لعطاايه؛ فبدأت بشائر اخلري ّ
إىل ما يبعث على الفرح حنو :زمرد ،حملى الدر ،الودع ،زهر ،الروض ،ماتع
الضحى ،الرتفع ،فضالً عن أن الطالع يبعث على التفاؤل "انمجة الطّْلع" ،وأن
هر الروض يف ماتِع الضحى".
زمرد" ،يشاكه/يشبه َ
"اجلوزاء أبرزت صدر ّ
"ز َ
وبعد أن اتضحت عناصر املفارقة ،وَت تفصيلها ،وفق منطق النص ،وحتليل
إشاراته النسقية ،يصبح من السهل التقريب بني عناصرها ،فغاية البحث عن
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األنساق الثقافية ضمن املفارقة هو دجمها ،وتوحيدها ،وإثبات آتزرها يف داللة
واحدة ،ومعىن واحد؛ كي تكون املفارقة عنصر إدهاش يف النص .وهذا ما
ميكن احلديث عنه يف هذه املفارقة من زاويتني ،األوىل أن ظاهر املفارقة يباعد
بني عناصرها ،فال ميكن تصور ما يقارب بينها ،فقد ش ّكل كل من
املكان/املهمش واألحالم/الناقة طرفاً خمتلفاً عن اآلخر ،والثانية أهنما طرفان
عّبا عن الشاعر ،وساعدا يف حتقيق رغبته،
متفقان ،وال اختالف بينهما ،وقد ّ
وعّب عن حاجته وعوزه أمام املمدوح،
فاملكان مثّل هيئته املهمشةّ ،
واألحالم/الناقة ساعدت بوصوله إىل أعطياته ونواله.
ويف مثال آخر يقول ابن دراج القسطلي(:)1
فأملَّها
نوت فينا النّوى ولعلّها
أخ ْفضاً ْ
َ
َج ّد هبا طُول السرى َ
أَ
أضالِ ِيل الدجى أن تُ ِ
ضلّها
تصدَّها
بنا أو َ
وحاش ْ
ألصداء ال َفال أ ْن ُ
َ
ِ
ِ
و ْأه ِو ْن بغَول الق ْفر أ ْن يست ِزّهلا
َحقر هبَول البحر أن يستَك ّفها
وأ ْ
فكانت لنا منها قَذى وشجاً هلا
رت هبا
لكن أَايدي ُمنذر نَ ّذ ْ
ْ
و ْ
ت على ِخزي املتالِف َر ْحلَها
عز احلياة ِرحالَنا
َّ
وزم ْ
فحازت إىل ّ
َ

تنقل األبيات مشهداً عن رحلة الشاعر إىل املمدوح "املنذر" ،وهو مليء
ابحلركة ،يف الزمان واملكان معاً؛ لكونه ُسرى يف ليل شديد الظالم ،ووسط
صحراء مليئة ابألخطار.

( )1ابن دراج ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .222
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وحيث إ ّن "طاقة اللغة على اإلفصاح واإلابنة حمدودة حبيث ال ميكن أن
يكون املعىن دائماً يف ظاهر النص"()1؛ فإن ذلك يفرض مستويني من اخلطاب،
أحدمها ظاهر ،وآخر عميق ،وإنعام النظر يف األبيات يعمق هذا التوجه؛ ألن
هناك إشارات نسقية ،حتمل داللة ثقافية ورؤية مضمرة تع ّد موضع اهتمام الناقد
الثقايف.
تش ّكل كلمة "أخفضاً" إشارة مهمة يف فهم هذين املستويني ،فهي حيلة
يستعملها الشاعر إلبراز معاانته من الرحلة ،من حيث معناها :املكان
يعّب عن
املنخفا ،الذي أقام فيه خالل رحلته .لكنها تصبح مضمراً نسقيا ّ
غاية ابن دراج يف مستوى عيش مجيل ينقذه من العوز الذي يعانيه يف حياته،
من حيث تعين :خفا العيش وسعته .وهنا يبدأ مشوار الشاعر يف تعامله مع
"النوى"/الرحلة من جانب ،ومع املمدوح من جانب آخر.
وما دام هدف الرحلة عند ابن دراج حبثاً عن احلياة السعيدة ،وحماولة لتغييب
الفقر؛ فإنه سيفعل املستحيل لتحقيقه ،وإثبات استحقاقه له أمام املمدوح.
لذلك حت ّدث عن إخفاق "النوى" أمام طول السرى الذي "أجد هبا فأملّها"،
وبني ما أصاهبا من "خزي املتالف" ،رغم أنه أضفى عليها هيئة اإلنسار،
ّ
ومنحها القدرة على الفعل "نوت".
خلق أساليب ثقافية متكنه من
إنه يف تنافس شديد مع "النوى" ،كلّفه َ
متسكه بع "األان" اليت جاءت بصيغ اجلمع :فينا،
حتقيق االنتصار عليها ،أوهلاّ :
( )1صعمود ،محادي ،التفكري البالغي عند العرب ،أسعسعه وتطوره إىل القرن السعادس (مشعروع قراءة)،
منشورات اجلامعة التونسية ،د1981 ، .م ،ص .472
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وتبني علو مهّته اليت حتتقر هول البحر،
بنا؛ لتنقل عزمه على مناه وأمنياتهّ ،
وتستهني أبغوال الصحراء ،فهو سيمضي ،ولن يثنيه شيء ،ولو كان موحشات
الفال ،وظالم الدجى:
تصدَّها
وحاش ْ
ألصداء ال َفال أ ْن ُ
َ
َح ِقر هبَول البحر أن يستَ ِك ّفها
وأ ْ

أضالِ ِيل الدجى أن تُ ِ
ضلّها
بنا أو َ
و ْأه ِو ْن بغَول الق ْفر أ ْن يست ِزّهلا

واثر هذه األساليب" :أَايدي ُمنذر" ،وهي أايدي املمدوح القوية اليت يضرب
هبا ،وقد صارت لدى الشاعر ثقافة/وسيلة يقاوم هبا "النوى" ،إذ هي للشاعر
"قذى :شفاء" ،وللنوى "شجاً :أملا وحزانً" .وتساعد املفردات "منذر ،نذرت"
يف خدمة هذه الداللة مبا حتمالنه من إنذار النوى ،وأتكيد على ردعها
وجماهبتها.
يضمر هذا احلديث شيفرات نسقية ،تتصل بطموح الشاعر ،وتؤكد حتقيق
"عز احلياة" ،وكان النجاح حليفاً له؛
هدفه األساس يف رغد العيش ،إذ انل ّ
وبناء على ذلك تكتسي العبارات دالالت جديدة ،تتماشى مع الب ْذل والعطاء،
على اعتبار أن "أايدي منذر" عطااي ِ
ومنَح يرنو هلا الشاعر ،وقد ُوعد هبا "ن ّذرت
هبا" ،وهذه داللة نسقية خفيّة ،توحي بغياب املمدوح؛ وتظهر الشاعر مقرراً
نيابة عنه .وكأنه هو الذي مينح ،ويهب ،بل هو الذي يتح ّدثِ ،
ويوجد البدائل
الثقافية ليعلن نفسه منتصراً ،ومنتشياً انتشاء األان "الدائمة اليت تكمن وراء كل
تغري ،واملركز الذي يتجاوز الزمن" واملكان( ،)1واآلخر /املمدوح الذي ال نسمع
( )1بردايئيف ،نيكوالي ،العزلة واجملتمع ،ترمجة :فؤاد كامل ،مراجعة :على أدهم ،املنشععورات اجلامعة،
طرابلس ،لبنان1985 ،م ،ص .91
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منوانً تنوين تنكري "منذر"؛ إمعاانً يف تغييبه ،وحتييده
له صواتً يف النص ،وجاء ّ
عن الفعل واحلركة.
وهذا ما يؤكد أن ابن دراج كان يضمر يف أشعاره أنساقاً ثقافية تعلي من
شأنه ،وتّبزه إنساانً قوايً ،وليس مبت َذالً ،ومن خالهلا ،حيافظ على كرامته،
ويصوهنا من حقد حاقد ،ونظرة دونية من صديق أو عدو .فاملمدوح وهو املهم
ابلنسبة له وحلياته استطاع أن يراوغ يف إظهار شخصيته ،وتكوين صورته يف
يسريه الشاعر ،ويسيطر على أفعاله.
شعره ،حىت أبرزه هبيئة العاجز الذي ّ
اثنياً – "األن" الطاحمة وثقافة األنثى املضادة

سأحلل يف هذه اجلزئية من البحث حواراً دار بني الشاعر وزوجه ،وأوضح
طبيعة الصوت األنثوي ،الذي ظهر مرتفعاً انطقاً ،يدافع عن ذاته ،ويرفا
ويقبل ،وحياول إقناع الشاعر ،ويثنيه عن كثري من قراراته ،وهذا ما يثبت أبن
ظهور األنثى يف األدب األندلسي ،وخاصة لدى ابن دراج خمتلف عن ظهورها
– على سبيل املثال ال احلصر  -يف الغزل العذري .وال غرابة أن ينتج عن ذلك
وتعّب عن شخصيتها ودورها الكبري ضمن األسرة
أنساق ثقافية متتلكها املرأة ّ
واجملتمع ،ومت ّكنها من أن تكون مؤثرة وفاعلة وذات دور إجيا وبنّاء يف احلفاظ
على أسرهتا من الضياع والتّشتّت.
يف املثال التايل يق ّدم ابن دراج أنساقاً ثقافية فريدة أقامها على مشاهد
وحوارات مع زوجه ،حماوالً إقناعها برحيله ،لكنها ال ترضى بذلك ،ويثري ،إثر
ذلك ،صراعاً بينه وبينها ،يكشف عن ثقافات متنوعة حياول كل منهما،
ابالعتماد عليها ،إقناع اآلخر.
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يقول(:)1

ب من شام اب ِرقَةَ ِ
الصائِ ِ
وب دمع ساكِ ِ
ب
هل تَثنِ َ َّ
الغمام َّ
َْ َ
ني غُ ُر َ
أَ ْن تستقيد لِ ِ
ت العزميةُ من فؤاد ِ
أَب ِ
ماء جفن ِ
ذائب
جامد
َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
من تَعرِم ِه ح َد ُق املكا ِرم تُ ِ ِ
َحبَّة و َح ِ
بائب
ْ
َ ْ َ
صبه عن ُمصبيات أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اق رَّاب ِ
ِ
بلقاء جن ِم املكرمات الثَّاق ِ
ب
ت اخلُ ُدوِر ُمكفَّر
ففر ُ َ
ُ
ِ
مبدامع وترائباً برتائِ ِ
ب:
قالت َوقَ ْد َمَز َج الوداعُ مدامعاً
ْ
ِ
أَتَع َفرق ح َّىت ِ
كم حنن لأل ََّايِم ُهنْبَةُ انه ِ
ب!
مبنزل غُْربَة؟
َ
ُ
ِ
شاشةَ ِشلِنا املتقا ِربِ
ِيف ِ
نتوى ُمتباعد
كل يوم ُم
يرمي ُح َ
ً
ّ
ع ْذان ِهبا من م ِ
ات ُ ِ
قفر ِ
وثعَنَت تُ َذ ّكِر مقر ِ
سباس ِ
ب
ابت سفائن
ُ َ ُ
َ ْ َُُ
مقاصر وم ِ
ِ
أَايم ْتؤنِسنا فَالً وسو ِ
آنسات ِ
الع ِ
ب
عن
احل
َ
َ ُ
اب الن ِ
نعَعب الغر ِ
ِسرابً على ِم ِثل الغر ِ
َّاع ِ
ب
فطار أبَهلِها
ُ
ْ
اب هبَا َ
ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
ناح إِ َىل ِّ
وجنائب
بت بِه
ايح ُمضلَّل
الر ِ
خ ِر ُق اجلَ ِ
َ
بش َمائل لع ْ
ِ
ف للنفوس نو ِاد ِ
ب
لبسها
يهوي بذي ِط ْمَري ِن َّ
أَيدي لََواه َ
مز َق َ
الذ ِاه ِ
َمس َّ
ترك احلياةَ لنا َكأ ِ
ب
َ
ِيف َغ ْوِل ذي ُجلَج لَبِ ْس َن دايجياً
وسريتُعه َّن غياهباً َكغو ِ
ارب
قاسيتُع ُه َّن غوارابً َكغَياهب
َ ُ
َجنلُو ظالم اللِّ ِيل قبل ِ
بلَظى زفري أ َْو برأْس شائِ ِ
ب
صباح ِه
َ
َ

يشكل البعد االجتماعي إطاراً عاماً يؤطّر هذه األبيات ،ولعل أول ما
يلمحه الباحث من إشارات ثقافية يبدأ من اللحظة اليت حياول فيها الشاعر
اخرتاق التابو الذي اعتادت عليه أسرته ،يف حني ال تقبل املرأة بذلك ،فينشأ
حوار أسري شائق ،يقوم على اختالف يف وجهات النظر ،ويؤدي إىل بروز
( )1ابن دراج القسطلي ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .110 – 109
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تعّب عن طبيعتيهما ،وتُظهر الفارق يف الوسائل املتبعة لديهما
ثقافات ورؤىّ ،
يف إقناع اآلخر ،وتّبهن ،من جهة اثنية ،على احرتام كل منهما لقيم احلياة
االجتماعية والزوجية.
يقوم اتبو األسرة على عقد اجتماعي متني ،يؤصره حب كال الزوجني
لآلخر ،وانتماؤه ألسرته ،لكن أسلوب التعامل معه خمتلف .إذ يرى الزوج أن
ملحة ابلنسبة له ،ويتطلّب
من واجبه تغيري منط حياة األسرة ،وهو ضرورة ّ
املغامرة ابلذات ،والرحيل؛ طلباً للمال ،وسعياً لتحقيق السعادة .بينما ترى املرأة
أهم ،وأفضل حلماية
أ ّن احلفاظ على الرجل  -عنصر األمان ابلنسبة هلا ّ -
األسرة ،واحلفاظ على كينونتها ،ووحدهتا.
قسم هذا
وحىت أستطيع بسط األنساق الثقافية بصورة واضحة ومقنعة سأ ّ
املثال إىل نسقني شعريني على النحو التايل:

الصوت األنثوي = الصوت الذكوري:
وب دمع ساكِ ِ
ب
هل تَثنِ َ َّ
ني غُ ُر َ
ت العزميةُ من فؤاد ِ
أَب ِ
جامد
َ
ِ
ِِ
صبِ ِه
َمن تَعْرمه َح َد ُق املكا ِرم تُ ْ
ِ
اق رَّاب ِ
ت اخلُ ُدوِر ُمكفَّر
ففر ُ َ

من شام اب ِرقَةَ ِ
الصائِ ِ
ب
الغمام َّ
َْ َ
أَ ْن تستقيد لِ ِ
ماء جفن ذائبِ
َ
ِ ِ ِ
َحبَّة و َح ِ
بائب
عن ُمصبيات أ َ
بِلِ ِ
قاء جن ِم املكر ِ
مات الثَّاقِ ِ
ب
ُ

تثنني" يثري حريًة تتملّك الشاعر،
رّمبا يتبادر للقارئ أن االستفهام "هل ّ
وتسيطر على تفكريهّ ،إال أ ّن خروجه إىل معىن التقرير جعله يشري إىل نفي احلرية
وأتكيد الرغبة يف حتقيق إرادته حنو املمدوح .وقد عقد النية "قلب جامد"؛ وشد
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اهلمة ،وجتاوز بسبب ذلك أعز الناس على قلبه "أحبة وحبائب" ،ولن يرأف
لدموع "اجلفن الذائب".
حديث الشاعر عن آمالِه وإقدامه على فعل خطري "الرحيل"؛
لقد جعل
ُ
صوت املرأة يف هذا املقطع غائباً ،مقابل سيطرة واضحة للرجل على كل
مفاصله ،وأبعاده ،مما قد يشي أب ّن العالقة بني عنصري احلياة األسرية سالبة،
وأ ّن الرجل ال يقيم أي وزن للمرأة ،بيد أنه غيّب صوهتا ،ومهّش دورها ،و ّاختذ
قراراً مهماً بعيداً عن معرفة رأيها .غري أن مضمر األبيات قد يكشف عن
اهتمام كبري بدورها ،واعتبارها عنصراً معادالً للرجل يف اختاذ القرار ،ميكن
توضيحه إبشارات كثرية ،أمهها :أن الشاعر مل يتح ّدث عن ذاته بشكل واضح
عاماً ال يوجد فيه ما يشري إىل نفسه ،وهذا غياب
وصريح ،بل جعل حديثه ّ
غري مباشر يعادل غياب املرأة.
وينم
ومع اختالف تفسري وأتويل غياهبما ،إال أنّه ّ
يصب يف صاحل األسرةّ ،
عن رقي يف التفكري ،والعالقة اليت تربط بني الزوجني ،فهو ،من زاوية ما ،مراوغة
ب فيها الصراحة؛ تفسريه أ ّن حالةً من اخلجل واحلذر تتملّكه،
من الشاعرْ ،
تغي ُ
وتدل على احرتامه لزوجه عندما أزمع يكاشفها مبوضوع الرحلة .وال سيما أنه
ّ
يظن أبن رحيله وفراقه ،ابلنسبة هلا "رابت اخلدور" ،مّبر و"مك ّفر" بسعيه إىل
ّ
حتقيق األمار والسعادة حال "لقاء جنم املكرمات الثاقب".
ارق األمل تلمع
وها هو قد لَ َمح بوادر اخلري تطل على حياته ،وشاهد بو َ
يف أايمه "شام برق الغمام الصائب"؛ فنشر يف األبيات روح التفاؤل والسعادة
اليت ميكن أن تتح ّقق يف حال رحيله ،ولقائه ابملمدوح ،واليت ستنعكس على
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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مستوى حياة الزوجة واألسرة بشكل كبري ،وهذا أسلوب نسقي يلفت نظر
املرأة ويساعد على إقناعها ،إذ جند انتشاراً أللفاظ تذ ّكر بكرامة ومكارم احلياة،
مثل" :مكارم ،مكرمات" ،إىل جانب ألفاظ تبعث على األمل واخلصب ،مثل:
"ابرقة ،الغمام ،ماء ،جنم" ،وألفاظ تشري إىل األلفة واحملبة ،مثل" :أحبة،
حبائب ،رابت اخلدور".
إن حماولة الرجل إقناع املرأة ،رغم رغبته ابلرحيل ،ما هو إال مفتاح أويل
ملعرفة طبيعة اإلنسان األندلسي يف التعامل مع رغبات املرأة ،وإاتحة اجملال
أمامها للتعبري عن رأيها ،بدليل أنه سيسمح هلا ابحلوار ،وسيعطيها فرصة
تتحدث وتبدي طاقاهتا الثقافية لتثنيه عن فكرة الرحيل ،وهذا ما سيتضح يف
حتليل املقطع التايل.

الصوت األنثوي ≠ الصوت الذكوري:

ِ
مبدامع وترائباً برتائِ ِ
ب:
قالت َوقَ ْد َمَز َج الوداعُ مدامعاً
ْ
كم حنن لألَ َّايِم ُهنْبةُ ِ
أَتَع َفرق ح َّىت ِ
انه ِ
ب!
مبنزل غُْربَة؟
َ
َ
ُ
ِ
ِ
شاشةَ ِشلنا املتقا ِر ِ
ِ
ب
نتوى ُمتباعد
يرمي ُح َ
كل يوم ُم ً
يف ِّ
ُ
ع ْذان ِهبا من م ِ
ات ِ
قفر ِ
وثعَنَت تُ َذ ّكِر مقر ِ
سباس ِ
ب
ابت سفائن
ُ َ ُ
َ ْ َُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ومالع ِ
ب
َايم ْتؤنِ ُسنا فَالً وسواحل
أ َ
عن آنسات مقاصر َ

الصمت الذي سيطر على املرأة يف املقطع السابق قابله حالة انفجار
إن ّ
ثنت ،تذ ّكر" ،وهي
"قالتْ ،
يف هذا املقطع ،فقد تب ّدل احلال وعال صوت املرأة ْ
حتاول أن تصرف زوجها عن الرحيل ،وهذا حفاظ على اتبو األسرة الذي
سيخرتقه الرجل ،وسيعمل على متزيقه.
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يُش ّكل هذا املقطع مشهداً مليئاً ابحلزن واألمل ،واملثري أن الشاعر صامت ال
يرد جواابً ،ضارابً مثالً لإلنسان الذي
ينطق بكلمة واحدة توحي أبنه حياور أو ّ
حيسن االستماع ملا ستطرحه امرأته من أفكار وآراء ،ومؤكداً على احرتامه هلا
وتقديره ملشاعرها؛ بيد أنه منحها مساحة واسعة من النص  -أحد عشر بيتاً
 تقول فيها ما تشاء ،وهو يتابع حديثها بكل صغرية وكبرية ،ويبادهلا إحساساحلزن واألمل ،فهو يذرف الدموع ،كما تذرف هي الدموع "مزج الوداع مدامعاً
مبدامع" ،وحيرص على ضمها قبل الوداع كما هي حريصة على ذلك "ترائباً
يلح عليه.
لكن الرحيل ضربة الزب ،ومطلب أسري ّ
برتائب"ّ ،
مل تستسلم املرأة لذلك القدر الذي سيفقدها أعز ما متلك ،فطفقت
تستحضر يف حلظة الوداع ما تتوقّع أن يكون سبباً يف ختلّيه عن فكرة الرحيل.
وقد أقامت ذلك على ثقافة إنسانية تتالءم مع طبيعة املرأة ،وخلجات األنثى
يعّب عن
اليت يعرتيها اخلوف على أسرهتا وزوجها ،بيد أهنا أاثرت استفهاماً ّ
"أتفرق حىت مبنزل غربة؟" ،وأرسلت
مدى خوفها وتشاؤمها من الرتحال والغربة ّ
عبارات تتأفف هبا من كثرة هذا الرتحال" :كم  ..يف كل يوم منتوى متباعد".
إهنا ال أتمل سوى ابحلياة البسيطة إىل جانب زوجها ،وهلذا السبب نراها
تتذ ّكر األحداث الدقيقة من ماضي احلياة "أايم تؤنسنا" ،ومتلك َجلَداً كبرياً،
وقدرة فائقة على احملاورة ،وال سيما أهنا استخدمت أنساقاً ثقافية متعددة
تلخصت مبا يلي:
اعتمدت عليها يف إقناع الرجلّ ،

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

العدد الثالث والستون ربيع اآلخر 1443هـ (اجلزء الثاين)

297

 حالة الضياع اليت تواجهها األسرة عند غياب الرجل "كم حنن لألايم هنبةانهب" ،لظنها أهنا قد تثري شفقة الرجل ،وجتعله يف ّكر ،ويعيد النظر ابجملهول
الذي قد تؤول له أسرته.
 التف ّكك األسري ،فقد حاولت أن تطبع يف ذهنه التفكك الذي قد يصيباألسرة "يرمي حشاشة ِشلنا املتقارب" ،وهذا ما يع ّد – حبسب تفكريها -
مقتالً للشاعر ،يردعه ،وجيعله يندم ،وال يعُ ْقدم على الذهاب.
 املاضي اجلميل ،فقد ارت ّدت إىل املاضي الذي مجع بينهما ،وأخذت تذ ّكرهجبمال احلياة وخصبها ووداعتها "تذ ّكر مقرابت سفائن" ،وكيف كفاهم عناء
السعي يف "مقفرات سباسب" ،فضالً عن أايم األنس يف الفلوات والسواحل،
اليت أ ْغنتهم  -آنذاك  -عن القصور واملالعب:
أَايم ْتؤنِسنا فَالً وسو ِ
احل
َ ُ

مقاصر وم ِ
ِ
آنسات ِ
الع ِ
ب
عن
َ

 حالة الشؤم اليت استحضرهتا بصورة الغراب ،الذي تعلّق بذهن اإلنسان العرحبالة التطري ،والنعيق عند النجعة ،والغربة والرحيل:
نعَعب الغر ِ
فطار أبَهلِها
ُ
اب هبَا َ
ََ
ناح إِ َىل ِّ
ايح ُمضلَّل
الر ِ
خ ِر ُق اجلَ ِ
لبسها
يهوي بذي ِط ْمَري ِن َّ
مز َق َ
ِيف َغ ْوِل ذي ُجلَج لَبِ ْس َن دايجياً
قاسيتُع ُه َّن غوارابً َكغَياهب
َجنلُو ظالم اللِّ ِيل قبل ِ
صباح ِه
َ
َ
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اب الن ِ
ِسرابً على ِم ِثل الغر ِ
َّاع ِ
ب
ْ
َ ِ ِ
ِ
وجنائب
بت بِِه
بش َمائل لع ْ
ِ
ف للنفوس نو ِاد ِ
ب
أَيدي لََواه َ
الذ ِاه ِ
َمس َّ
ترك احلياةَ لنا َكأ ِ
ب
َ
وسريتُعه َّن غياهباً َكغو ِ
ارب
َ ُ
بلَظى زفري أ َْو برأْس شائِبِ

مجاليات األنساق الثقافية يف شعر ابن دراج القسطلي "الغربة واالغرتاب أمنوذجاً"
د .أمحد مجال املرازيق

"خ ِرق
عند النظر إىل الغراب يف هذه األبيات جنده ذا هيئة ّ
مرتهلة ،فهو َ
ِ
يح حيث تشاء
اجلناح" ،ضعيف احلال ،واتئه ال يعرف وجهته ،بل تُ ّ
وجهه الر ُ
"مضلل بشمائل لعبت به وجنائب" .ومما َِ
يقرتفُه أنه "يهوي" حبياة األسرة،
ميزق ما يسرتها "مزق لبسها" ،يف أرض بعيدة ومقفرة "غول ذي جلج" .وهذا
وّ
حتول حياة األسرة يف حال الرحيل وغياب الرجل عنها ،بدليل
نفسه ما ميثّل ّ
أن األايم اليت كانت للتو ت ْذ ُكر املرأةُ مجا َهلا انعكست رأساً على عقب؛ ألن
الغراب شتّت ِشلها ،و"نعب  ..هبا فطار أبهلها" .وهذا ما يؤكد أن جميء
الغراب يشكل معادالً موضوعياً هلذه احلياة القاسية ،والصعبة ،استخدمته املرأة
ويقا مضجعه؛
لتثري تشاؤم الرجل ،وكي تضعه أمام مصري حتمي يقلق راحتهّ ،
فريعوي ،وال يرحل.
اسرتسلت يف احلديث عن الغراب؛ كي تّبهن على شدة املعاانة
لذلك
ْ
وحجم املكابدة ،مع شيء من الرتكيز على حالتها ،أُّماً تقاسي مع األسرة ما
يتهن" ،وأنثى ال ميكنها االستغناء عن زوجها
ال يقاسيه غريها
"قاسيتهن ،سر ّ
ّ
الذي تقوم احلياة معه على مبدأ التفار والتشارك أثناء املسري ليالً وكل صباح
"جنلو ظالم الليل قبل صباحه".
ويف غري مثال من شعره أ ّكد ابن دراج صوت األنثى هبذه النسقيات
رب األسرة على
األندلسية ،ضمن التعامل مع املرأة ،واحرتام رأيها ،مع إصرار ّ
حتقيق سعادة احلياة ألجلها ،كما هو يف قصيدته(:)1
( )1ابن دراج القسطلي ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .304 – 297
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()1
وتغور
دعي عزمات املستضام تسريُ فتنجد يف عرض الفال ُ
إذ يستأذن منها "دعي" أن يرحل وميشي وسط الفالة ،عازماً على تغيري منط
احلياة إىل حياة مجيلة ،تكتمل فيها السعادة ،متسلحاً بقناعات وأدوات ثقافية
يكون من خالهلا مقنعاً:

ِ
أشجاك من لوعة النوى
لعل مبا
ّ
أمل تعلمي أن الثواء هو التوى

يُعز ذليل أو يفك أسريُ
وأن بيوت العاجزين قبور

فهو يرى أن هذا الرحيل فيه من اخلري وبشائر األمل ما قد "يُعز ذليل ،أو يفك
أسري" .كما أن مروءته أتىب عليه أن يبقى بيتوتياً عاجزاً كاألموات "الثواء هو
التوى" ،أو أن يكون بيته قّباً "بيوت العاجزين قبور" ،وهذا إعالء من قيمة
العمل والسعي واجلد يف احلياة ،وإميان أبن االنتصار على الفقر "ماء املفاوز
آجناً" ،وجتاوز بؤس احلياة إىل حيث "ماء املكرمات منري" ،يتحقق ابلرحيل،
بيد أنه أحلّ مرة أخرى واستأذهنا كي يرحل:
دعيين أرد ماء املفاوز آجناً

إىل حيث ماءُ املكرمات منريُ

عّب
وهنا نالحظ غياب صوت املرأة ،وقد انب عنه صوت الرجل ،الذي ّ
بصورة غري مباشرة عن قيمة الصوت األنثوي يف داخل األسرة ،وأمهيته يف بناء
عالقاهتا الداخلية؛ مما يّبهن على األمهية الكبرية اليت أتخذها املرأة يف الوسط
األسري واالجتماعي األندلسي؛ لذلك جند صوهتا يعلو عندما أزمع على
الرحيل ،كما يف قوله:
للوداع َوقَ ْد َهفا
ت ِ
ولَ َّما تدانَ ْ

َِ
ي منها أَنَّة َ
وزفريُ
بص ّْب َ

( )1املستضام :احملتاج.
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ِ
تناش ُدر َع ْه َد امل َوَّدةِ واهلَوى
َ
ِ
اخلطاب ولَْفظُ ُه
مبرجوع
ِعيِ ٌّي
ِ
ِ
ت
َّ
وم ِّه َد ْ
تبوأَ َ
ممنوع القلوب ُ

ِ ِ
ِ
مبغوم النّداء َ
َوِيف املَْهد ُ
صغريُ
ِ
مبَْوقِ ِع أَهو ِاء
النفوس َخبريُ
ور
َذرع حمفوفَة ُ
وحنُ ُ
لَهُ أ ُ

يف هذا املقطع سلّط الضوءَ على الدور الذي تؤديه املرأة يف احلفاظ على
اتبو األسرة ،ومدى احلزن الذي ينتاهبا وهي تثين رفيق درهبا عن السفر ،معتمدة
على أدوات أنثوية نبيلة تقارب بينهما ،وتثري رأفة الرجل ،لعله ال يرتكها ،تكمن
– هذه األدوات  -يف املودة اليت مجعت بينهما ،وطفل صغري حتمله يف حضنها،
ال يستطيع رد اخلطاب ،لكنه بصعوبة ابلغة يلفظ ما يقع يف قلب أبيه موقعاً
مؤثراً "ولفظه مبوقع أهواء النفوس خبريُ" ،وقد أخذ هذا الطفل مكانة مهمة
ور".
َذرع حمفوفَة ُ
"وم ِّه َد ْ
لدى األبوينّ ،
ومهدا له أذرعهما وحنريهما ُ
وحنُ ُ
ت لَهُ أ ُ
واملرأة يف ذلك ترى أن سعادة احلياة ابجتماع األسرة ،وبقاء أفرادها قريبني
من بعضهم ،وتبدي رؤية ختالف رؤية الرجل ،الذي يبين سعادة أسرته على
مدى تضحيته يف سبيل سعادهتا؛ لذلك يعصي كل ذلك؛ ويسافر راغباً
إبحداث تغيري يف طبيعة احلياة األسرية اليت يعيشها ،مغامراً بذاته وحياته:
ِِ
وقادِر
شفيع النفس فيه َ
صْي ُ
َع َ
ت َ

ِ
ور
َرَواح لتَ ْد َ
آب السرى وبُ ُك ُ

حتضَر اإلنسان
وضح حتليل النموذجني الشعريني السابقني عن املرأة ّ
لقد ّ
األندلسي يف تعاطيه مع النظام األسري ،وحرص كل من األب واألم على
احلفاظ على هذه األسرة ،وإن اختلفت وجهات نظريهما جتاه ذلك .فضالً
عن دور املرأة يف هذا اجملتمع الذي انلت فيه مساحة أكّب ،حبيث أخذت
تشارك رأيها ،وتطرح وجهة نظرها بكل ثقة وحرية .ومما ميّز حضورها فيهما
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أهنا مستمعة وصامتة يف البداية ،لكنه ،كما ّبني التحليل النموذجني ،ليس
صمت اإلنسانة املقهورة ،بل كانت طرفاً حوارايً فاعالً ،وبدا صوهتا واضحاً
وهي تطرح رأايً ،وتنقا آخر ،وتبوح إبحساسها الذي يعظّم قيمة الزوج يف
حياهتا.
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اثلثاً – حتوالت املكان وأنساق الثبات

يش ّكل املكان موضوعاً خصباً لدراسة األنساق الثقافية يف شعر ابن دراج،
وهو حالة من اغرتاب الشاعر/اإلنسان وقلقه ،وال سيما أنه يواجه فيه حتوالت
تقا مضجعه ،وتقلقل راحته ،فال ميكنه أن يراه ابلياً ،أو مؤثراً على وجوده،
لذلك ينبعث يف ذهنه أدوات إنسانية ثقافية متنحه القدرة على مقاومته ،وإبقاء
احلياة يف ردحاته.
يقول(:)1
ِ
فاهنَلَّت َ ِ
َّ
أ ََه َّل ابلبَ ْ ِ
وآنس النَّع ْفَر
فاستك ْ
ني ْ ْ
ت مسامعُهُ
مدامعُهُ
ِ
لب ِ
ِيف ال َق ِ
الع َج ّ
َوَوَّد َ
بث ال يُوادعُهُ
ع املَن ِزَل األَعلى فأ َْوَد َعهُ
ضع عهد ِ
ِ
الوفاء لَهُ ُم َّ
اي معهداً َملْ يُ ِ ْ َ َ
كس ُ
ف النوِر عايف ال َق ْد ِر ضائعُهُ
عن تَ َذك ِرهِ
قارعُ ِيف صدري قوا ِرعُهُ
وال ثَىن َع َّبايت ْ
َد ْهر تَ َ
حسيب ضلوع ثعَوت فِيها مصائِبه ومقلَة رب ِ
ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ ْ
عت ف َيها َمرابعُهُ
َ
ِ
مثل الَّ ِذي عفَّى ُر َ
َس َ
يب َّ
ابك عسى يُ َ
كي َ
نبيك ْ
الر ْح ِل شاسعُهُ
ف غر ُ
قاك ُ
ِ
يك عّبةَ أَج ِ ِ
وب حياً
تُر َ ْ ْ
فار َمدامعُهُ
َ
صباً َكتَصعيد أَنفاسي وص ُ
شفى تباريح ما ِيف ِ ِ
ِ ِ
ف
َس ٌّح إذَا َش َّ
القلب انفعُهُ
صحن اخل ّد ضائ ُرهُ
ََ
َ
ِ
هلل من َوطَن قليب لَهُ وطن
يَبلى وأَبلى َوَما تبلى فجائعُهُ
ِمنه ومن زفرة ِ ِ
َّهُر من َشوق يُطالِعُين
ال يسأ َُم الد ْ
مين تُطالعُهُ
َ ّ
ُ
ِ
ِ
فطالَما قَ َّ
صَر ْ
صبحي َمصانعُهُ
ت لَيلي َمقاص ُرهُ
صنَّعت ُ
َهلواً َوَما َ
الر ِ ِ
ِ
نعت ِ
العيش ٌّ
َنيق َّ
وطاملا أَيْ ْ
وض اينعُهُ
غا أ ُ
حويل حدائ ُقهُ
و ُ
وكم أ ِ
ِ
ُظ َّل َم ِقيلي َو ْس َط َجنَّتِ ِه
ب ُك ِّل فرع َمح ُام األَيك فا ِرعُهُ

( )1ابن دراج القسطلي ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .139 – 137
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ِِ
ِ
اليوم أَشجار نوائ ُحهُ
إِ ْن تُسعد َ
وكم وىف ِ ِ
هوى
يل فيه من حبيب ً
َ َ
ِ
َرْوض َلع ْني اهلوى راقَ ْ
ت أَزاه ُرهُ
ت فؤ َاد اللَّ ِيل عن قَمر
ص َد ْع ُ
وكم َ
خالَست فِ ِيه عيوانً غري ِ
هاجعة
ُ
َ

ِ
ساع َد ْ
كم َ
ت َش ْجوي َسواجعُهُ
فكم و ْ
ِ
خلَ ِ ِ ِ
َ ُ
عت فيه عذاري فَهو خالعُهُ
شرب َّ
للصبَا طابَ ْ
ت َمشا ِرعُهُ
َ
وم َ
لَه هوى ِيف صمي ِم ِ ِ
القلب صادعُهُ
َُ ً
ِ
ِ
عين َغ ُ
ضيا الطرف هاجعُهُ
واحلَ ُزم ِّ

ال ميكن فهم األبعاد النسقية هلذه األبيات إال ابلنظر إىل داللتها العامة،
اليت تشكل إطاراً تتنافس فيه األنساق الثقافية بغية إثبات حضور قوي وفاعل
ألنساق على حساب أخرى .وقد ش ّكل املكان أرضية صلبة ومساحة واسعة
لكثري من هذه التنافسات ،وكان طرفاً قوايً ،وسبباً يف إبراز إمكاانت ثقافية
لدى اإلنسان الذي ميثل الطرف الثار.
ظهرت قوة املكان عندما حدثت على سطحه تغيريات شاملة أثّرت بشكل
كبري على حياة اإلنسان ،وعكست أثره اإلجيا إىل خواء ورحيل ال عودة
بعده .وال شك أن ذلك مثري لفزع اإلنسان الذي رأى حياته يف خطر ،وابت
يفقد الثقة واألمل بتحقيق السعادة أو استعادة الذكرايت يف هذا احمليط املكار
املتب ّدل.
كتبت على اإلنسان حزانً
التحوالت اليت حلّت ابملكان ْ
هذه األحداث و ّ
عظيماً ،ورمته بغربة مؤملة ،بدأ بسببها حديثه مبشهد يبدو فيه ابكياً ،وذارفاً
يودع املكان:
للدموع وهو ّ
ِ
فاهنَلَّت َ ِ
َّ
أ ََه َّل ابلبَ ْ ِ
وآنس النَّع ْفَر
فاستك ْ
ني ْ ْ
ت مسامعُهُ
مدامعُهُ
ِ
لب ِ
ِيف ال َق ِ
الع َج ّ
َوَوَّد َ
بث ال يُوادعُهُ
ع املَن ِزَل األَعلى فأ َْوَد َعهُ
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وال يبعث زوال اإلنسان عن املكان على التفاؤل ،بيد أن التحول املكار
يطال كل شيء ،ويزداد قوة ،ويكتسب دميومة "ثوت فيها مصائبه ،ع ّفى رابك،
يبلى ،وما تبلى فجائعه"؛ فيتنامى إثر ذلك خوف اإلنسان ،وخياجله إحساس
أبن املوت وانداثر احلياة ،بدآ يُفرضان عليه" ،حسيب ضلوع ،تباريح ما يف
القلب ،وأبلى ،شوق يطالعين ،زفرة مين".
ومما يزيد من مهمة اإلنسان أنه يواجه حليفاً للمكان ،يشكل ضغطاً آخر،
ويسهم يف متكني املعاانة ،وتعميق أثرها ،فالدهر الذي تكرر مرتني يف النص،
يقف ضد اإلنسان ،وجيعله يصارع املصائب "دهر تقارع يف صدري قوارعه"،
وال يكف عن مناكفته إباثرة أشواقه بني الفينة واألخرى "ال يسأم الدهر من
معّباً
شوق يطالعين" ،وكل ذلك جعله جيأر ويصرخ ،منادايً املكان "اي معهداً"ّ ،
عن مدى أمله وحزنه وحاجته النفسية له.
لكن الشاعر/اإلنسان ال ميكن أن يبقى ضعيفاً ،ووفق قدراته وبدائله الثقافية
ّ
ال يقبل ابالستسالم واخلضوع؛ ألنه ال يستطيع أن يرى زوال احلياة اإلنسانية
دون أن يبدي أية مقاومة .ويف طبيعة احلال قد ال يتم ّكن من إقامة حياة فعلية
ميلك فيها زمام املبادرة والقوة ،لكنه يرى انتصاره احلقيقي يف قدرته على إجياد
بدائل ثقافية معنوية مينح ،من خالهلا ،حيويةً للفعل اإلنسار ،الذي سينعكس
على صفحة املكان؛ لذلك ينبعث النداء "اي معهداً"  -من جهة اثنية – ثقافة/
صواتً قوايً يكسر راتبة املكان ،ويقضي على اهلدوء الذي خييم عليه ،وهو عامل
نفسي يوهم الشاعر بوجود احلياة ،ويعلله – ولو لّبهة – أنه ال زال قادراً على
ملء املكان بصوته /صوت اإلنسان.
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وأتيت حركة الرايح "صباً" ثقافة/عامالً مسانداً يثري احلركة يف أوسا
املكان ،لكوهنا وسيلة قوية متنحه روحاً جديدة ،وجتوب أبعاده حاملة أنفاساً
متده ابحلياة ،وال سيما إذا كانت كأنفاس الشاعر/اإلنسان "كتصعيد أنفاسي".
إىل جانب ذلك ،أييت الطقس املائي الذي أاثره الشاعر عّب طلب السقيا
يعول عليه يف مقاومة املكان ،وانبجاس
للمكان "سقاك" ،نسقاً ثقافياً مهماً ّ
احلياة يف ثناايه .وقد جاء املاء مطراً ذا َستني ،أوالمها أنه ربيعي "صوب حياً"
يبعث على اخلصب والنماء ،ومن اخل ّفة ما مي ّكن املكان من اكتساب النفع
ينصب من األعلى ويشفي أوجاع
"سح"،
والفائدة .واثنيتهما أنه غزير قوي ٌّ
ّ
الشاعر "شفى تباريح ما يف القلب" .ومعلوم أن سقيا املكان وتعدد أنواع املطر
املرجو له حماولة مباشرة من اإلنسان إلسقا احلياة عليه ،وبعث دوافعها اليت
تساعد على استمرارية كافة أشكاهلا :اإلنسان ،واحليوان ،والنبات.
ومل يكتف ابن دراج هبذه املمكنات ،إمنا جعل من الذاكرة ثقافة/أداة لتعزيز
قيمة املكان ،وأتكيد حضوره؛ ألن احتواءه يف اخليال شعور يورق األمل
ابحلفاظ عليه من موجات التغيري ،وأسباب العفاء .لقد أوقد الذاكرة مبكان
سجل فيه أمجل الذكرايت ،وأروع املغامرات:
األمس اجلميل ،الذي ّ
ِ ِ
خالَست فِ ِيه عيوانً غري ِ
هاجعة
ُ
ضيا الطرف هاجعُهُ
عين َغ ُ
واحلَ ُزم ِّ
َ
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يقول غاستون ابشالر" :إن أماكن حلظات عزلتنا املاضية ،واألماكن اليت
عانينا فيها من الوحدة ،واليت استمتعنا هبا ورغبنا وآتلفنا مع الوحدة فيها تظل
راسخة يف داخلنا؛ ألننا نرغب يف أن تبقى كذلك"(.)1
وأتسيساً على هذا؛ فإن إعمار املكان ابلذاكرة سبيل نفسي لبقائه عامراً
يف خياله ،وموازايً حلالة الدمار اليت حلّت به ،وكأن الشاعر يرفا أي تغيري يف
ويصر على مجالياته اليت علِقت ابلذهن؛ لذلك جنده يطيل احلديث
مالحمهّ ،
مكرراً ألفاظاً توحي ابمتداد هذا
عن املاضي واألحداث اليت وقعت يف املكانّ ،
عّب عنه كثرة استخدام حرف العطف "الواو"
املاضي ،وتوايل أحداثه الذي ّ
حويل حدائُِقه  ..وكم أ ِ
ت لَيلي م ِ
نعت ِ
ُظ َّل
حنو :فطالَما قَ َّ
صَر ْ
قاص ُرهُ  ..وطاملا أَيْ ْ
ُ
َ
ِ
م ِقيلي وس َ ِ ِ
يل فِ ِيه
ساع َد ْ
كم َ
َْ
َ
ط َجنَّته  ..فكم و ْ
ت َش ْجوي َسواجعُهُ  ..وكم َوىف َ
ت فؤ َاد اللَّ ِيل
شرب َّ
للصبَا طابَ ْ
ص َد ْع ُ
ت َمشا ِرعُهُ  ..وكم َ
هوى َ ..
من حبيب ً
وم َ
عن قَمر.
ومن األمثلة اليت تشكل أبعاداً نسقية ترتبط ابملكان قوله(:)2
ب ُمالء سحائِ ِ
ب
قُ ْل َّ
للربِي ِع ْ
اس َح ْ َ
ِ ( )3
ك أ َْد ُمعِي
ال تُكْديَ َّن ومن ورائِ َ
ُس َوة
َنفاسها لَ َ
كأْ
َ
وصبابَة أ ُ
ِ
ِ
وامز ِْج بِ ِ
طيب َحتيَِّيت َغد َق احلَيَا

ك ِيف َجمَِّر ذَوائِيب
اج ُرْر ذُيُولَ َ
فَ ْ
ا َد ْمع ساكِ ِ
ك ب َفْي ِ
ب
َم َدداً إِلَْي َ
ك ابلغَ ِ
الصائِ ِ
ب
مام َّ
إِ ْن َ
ضاق ذَ ْرعُ َ
ِ
وحبائِيب
ْ
فاج َعْلهُ َس ْق َي أَحبَِّيت َ

( )1ابش ععالر ،غاس ععتون ،مجاليات املكان ،ترمجة :غالب هلس ععا ،املؤس عس ععة العربية للدراس ععات ،بريوت،
1984 ،2م ،ص .40
( )2ابن دراج القسطلي ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .167
( )3ال تكدين :ال تبخل.
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عهداً َك َع ْه ِد َك من ِعهاد طاملا
اجنَ ْح لُِقْرطُبَة فَعانِ ْق تعُْرَهبا
وْ
حيث استكانَت للع ِ
فاء منازيل
َْ ُ َْ ْ َ
ذُلُالً تَع َع َّس ْف َن الدجى ِأب َِذلَّة
ِ
ت بِ ْقربَتِها النَّوى
وكواكب انءَ ْ
من ُك ِل م ْفجوع برتح ِة ر ِ
احل
ّ َ ُ َْ َ

ت الّبود ِ
معاه ِدي وم ِ
ِ
العيب
َك َس ُُ َ
َ
َع ِّين مبِِثْ ِل َجو ِاحني وتَعَرائِيب
وهوت أب ِ
َفالذ الفؤ ِاد َجنَائِيب
َََ ْ
ِ ِ ِ ( )2
ِ ()1
ْب ال َفال بلَ َواغب
ولواغباً ُج ْ َ
مدامعها بِن ِ
وء الغا ِر ِ
ب
ت ِ َُ َ
فَع َق َ
ضْ
َملْ يُسلِ ِه طَمع ب َفر َح ِة ِ
آيب
ْ َ ْ

يف هذه األبيات يشرح ابن دراج آالمه بعد أن غادر مكاانً حمبباً إىل قلبه
ويبني حتوالت كثرية طرأت على هذا املكان "استكانت للعفاء
"قرطبة"ّ ،
منازيل" ،وقد كان هلا أثر كبري يف تغيري حياته/حياة اإلنسان هناك "هوت أبفالذ
فن الدجى  ..ولواغباً جْب الفال بلواغب  ..انءت
تعس َ
الفؤاد جنائيب  ..ذلالً ّ
بقربتها النوى  ..فقضت مدامعها بنوء الغارب  ..من كل مفجوع برتحة راحل
 ..مل يسله طمع بفرحة آيب".
وكما سلف القول يف النموذج السابق؛ فإ ّن هذه التغريات السالبة على
صفحة املكان ال تريح الشاعر ،إمنا تضعه يف قلق وخوف دائمني؛ مما جيعله
دائب التفكري مبا يعيد لنفسه الطمأنينة واهلدوء؛ فيلجأ إىل مشهد الربيع /ثقافة/
حلماً ،وحياول بواسطته إجياد ما يريح النفس ،ويعيد للمكان خصوبته وحيويته.
والغريب أن ِذكر املكان غاب عن مشهد الربيع ،وأتخر حىت جاء يف
البيت:
( )1لواغب :مجع الغب ،املتعب والضعيف.
( )2لواغب :احلديث الكاذب.
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اجنَ ْح لُِقْرطُبَة فَعانِ ْق تُعْرَهبا
وْ

َع ِّين مبِِثْ ِل َجو ِاحني وتَعَرائِيب

وهذا ما يكشف عن متاسك األبيات وربط بعضها ببعا بواسطة العطف "قل
للربيع اسحب  ..وامزج بطيب حتييت  ..واجنح لقرطبة" ،ويدل داللة صرحية
على أن مشهد الربيع واملطر الذي سبق املكان جاء ألجل املكان ذاته ،لكون
الشاعر طلب من الربيع أن جينح حنو قرطبة .وكان املتوقع أن يتح ّدث أوالً عن
لكن ابن دراج خالف هذا النهج ،وبدأ حديثه
املكان مث يطلب له السقيا؛ ّ
ابلربيع ،وهذا توجه نفسي قاده إىل ما ميثل احلياة ،وما هو قريب من النفس.
ترتبط داللة الربيع يف هذا املثال بتفاؤل الشاعر ورغبته أبن يبين يف خياله
احلامل مكاانً مم ِرعاً وخمصباً ،جيلِّيه ثقافةً /وسيلة ،قد تنجح يف أن تُبعد عن تفكريه
مكان اجلدب ،وتدحا أوجاع الفقد ،واملوت ،فيبتعد عن مواقد األمل ،ويعيش
زمناً مجيالً يبدد آالمه ولو لوقت قصري؛ لذلك جند الشاعر يش ّكل طقساً ماطراً،
ِِ
جير
حيرك السحاب ْ
"اس َح ْ
ب  ..سحائب" ،وأن ّ
طلب ،خالله  -من الربيع أن ّ
ك" ،مث أيمره أن مييل حنو قرطبة ويبلل تراهبا "واجنح لقرطبة
اج ُرْر ذُيُولَ َ
املاء "فَ ْ
فعانق ترهبا" ،وأن ميزج ماءه بطيب حتياته "وامزج بطيب حتييت غدق احليا" ،مث
يصنع منه سقيا خري "فاجعله سقي" ،مؤكداً على أن ال ي ّدخر شيئاً "وال
تكدين".
ومما يؤكد إصرار الشاعر على جناح مسعاه يف حتقيق السعادة ،واستعادة
احلياة يف املكان أنه جعل دمع العني مصدراً يساند الربيع يف استمرار طقسه
املاطر "ورائك أدمعي  ..مدداً إليك  ..بفيا دمع".
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إن الفهم الصحيح لتجاوب الدمع مع مطر السحاب يقضي أبن هناك
إحساسني ينتاابن الشاعر ،ويتناوابن على حياته ،أوهلما اإلحساس ابلبهجة
أثناء ختيّل السحاب ونزول املطر وسقياه لرتبة املكان ،لكنه حلم ال يصمد
ستشف من فيا الدمع الذي
ّ
طويالً ،أمام اإلحساس الثار/احلزن الذي يُ
أوجده الشاعر؛ فعلى الرغم من الدور اإلجيا الذي يؤديه الدمع إال أنه مؤ ّشر
على مدى احلزن الذي يضغط على تفكري الشاعر وجيعل عينه متفجرة ابلبكاء.
وهكذا يستمر هذان اإلحساسان ،ويتماشيان يف أمرين:
"صبابة" ،أبنفاس الربيع "أسوة" ،إذا "ضاق ذرعاً ابلغمام
 مزج الشوق َالصائب".
 مزج طيب التحية/آالم البعد ابملطر "امزج بطيب حتييت ِغدق احليا".

ويبقى املكان مثرياً آلهات كثرية لدى ابن دراج ،وقد ش ّكل حافزاً
إلضمار أنساق ثقافية متخفية يف جوانية النص ،وخلف خطابه ولغته .ورمبا
يعود ذلك إىل طبيعة احلياة اليت عاشها متنقالً بني البالد ،يبحث عن ممدوحيه،
وحياول إَساعهم شكواه ومهّه؛ أمالً يف أن جيد عندهم حلوالً لكثري من
مشكالت حياته ،وإزالة عوزه وفقره؛ ففي املثال التايل يظهر الشاعر ِ
متحسراً
ّ
على املكان ،حماوالً أن يرسم صورته ،دليالً على استمرارية الوجود اإلنسار.
يعّب عن شكواه وأمله ،ويبدي بدائل ثقافية يف رسم التجربة
وبقدرة الفنان ّ
اإلنسانية يف ثناايه ،حافراً قدرات اإلنسان وإمكاانته يف صنع املستحيل.
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يقول(:)1

وتلك ِ
َّ ِ
الرِس ُيم
املعاه ُد بِ ّن ُرسوماً
يل بنا و َّ
عفاها الذم ُ
ِِ
رحيم؟!
الصفا الصم منه:
بِ َس ْري ُ
يقول َّ
أ ََما للحوادث قلب ُ
َليم؟
أَما يُ ْستَ َكف
الكئود()3؟
ستقال الزما ُن
أ ََما يُ ُ
ُ
ُ
العذاب األ ُ
وم
األوجه املتوايل عليها
أايم َج ْهد ُح ُس ُ
ليال و ُ
عن ُ
()2

واضح ،يف هذه األبيات ،مدى األمل الذي ينتاب اإلنسان ،وحجم املأساة
اليت سيطرت على إحساسه؛ أل ّن الليايل واألايم "ليال وأ ََّاي ُم" ،تتناوب على أمله
ومصائبه "األ َْو ُج ِه املتَوِايل عليها" ،وتبذل جهداً ضد وجوده وحياته " َج ْهد
ُ
تغريت ،وأصبحت هياكل خالية من احلياة
وم" .ونتيجة هذا أن "املعاهد" ّ
ُح ُس ُ
"بن رسوماً" ،وأزالت معاملها حركةُ احليوان "عفاها الذميل بنا والرسيم" .حىت
َ
الصم
الصفا
"يقول
الرمحة
ويطلب
يشكو،
–
وقوته
إن الصخر– رغم صالبته
ّ
 ..أما للحوادث قلب رحيم" ،وأيمل أن يصفح الزمان "أما يستقال الزمان
الكئود" ،ويرجو أن يتوقّف األمل "أما يُستكف العذاب األليم".
مما يلفت االنتباه أن كل شيء يعمل ضد اإلنسان ،وحياول خلخلة
سعادته :الزمان ،والليايل واألايم ،وقد اختذت مجيعُها من املكان وسيلة إللغاء
وجوده ،لكوهنا تسعى إىل تغيري مواصفات املكان ،وتزيل ما قد يتيح احلياة يف
أركانه.
( )1ابن دراج القسطلي ،ديوان ابن دراج القسطلي ،ص .272
( )2الذميل والرسيم :من ضروب سري اإلبل.
( )3استقال :سأَله أَن يصفح عنه .الكئود :الشاق.
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لكن مضمرات اخلطاب الشعري ستشهر أنساقاً تّبهن على قدرات
ّ
اإلنسان ،يف مواجهة كل التحوالت اليت قد تؤثر على حياته ،وبقائه يف إطار
املكان والزمان معاً .فهو ،وإن كان يعرتف بعذابه ،ويصدر آهاته ،إال أن املعاهد
تّبز "رسوماً" ،يتخذ منها وسيلة لبقاء الفعل اإلنسار حمفوراً ودائماً؛ ألن الرسم
ميثّل َح ْفراً ملا بناه اإلنسان يف املكان ،وحفاظاً عليه ألكّب مدة ممكنة .كما أنه
تشكيل رامز هليكل املكان ،وحماولة لبقائه ماثالً للعني ويف خميلة الذات .كما
أن حركة احليوان يف املكان تُشكل نسقاً ثقافياً يعيد األمل لإلنسان ،بيد أن
يعج ابحلركة ،والشاعر ال زال يرى احليوان "الذميل والرسيم" وسط
املكان ال زال ّ
املكان ،وهذا نوع من احلياة يتشكل من جديد.
عمقان فكرة ربط املكان ابلرسم ،وأمهية ذلك يف البقاء
لعل البيتني التاليني ي ّ
و ّ
على أمل الشاعر ،وكذلك حركة احليوان اليت تبعث الفرح ،وأن ابن دراج حيبّذ
ذلك ،ويراتح ملا يثريه من هتيئات تريح النفس:
الرسوم وحبذا
ك
فيا حبّذا تِْل َ
ُ
ص ِاهتا
هتادي املها
الوحشي ِيف َعَر َ
ِّ

اها
نوافِ ُح ُهتْ ِديه ع ع ع ع ع ع عا إِ َ َّ
صبَ َ
يل َ
ِ
ات مهع ع ع ع عاها
يذ ّك ُرني ع ع ع عه آنس ع ع ع ُ

إذ نرى كيف أحال املكان إىل رسوم حمببة إليه "فيا حبذا تلك الرسوم" ،وكيف
الصبا ،وتنفحه هبوائها العليل "نوافح هتديها إيل
أنفاسها ،عندما هتب َّ
تنعشه ُ
أنسات مهاها"،
صباها" ،وكيف يتخيل احلياة وسط املكان مجيلةً "يذ ّكرنيه
ُ
وخمصبة "هتادي املها الوحشي يف عرصاهتا" .وال يفوت القارئ احلصيف أن
يتنبه إىل أنه يف هذين البيتني – كما يف املثال السابق  -جلأ إىل الرسم والذاكرة؛
ليُبقي املكان نضراً مليئاً ابحلياة.
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اخلامتة

مما وصلت له هذه الدراسة أن اإلنسان األندلسي ،جبلده وصّبه ،قادر على
تغريات املكان ،ابعثاً احلياة يف
ترويا كل شيء ،فابن دراج انتصر على ّ
ردحاته ،وحمافظاً على مجالياته يف خميلته وذاكرته؛ حرصاً على وجود اإلنسان
ومنجزاته بداخله .واستطاع من خالله أن يوصل شكواه ومهومه ،وأن يظهر
للممدوح مدى فقره وعوزه ،حني صريه أداة يظهر هبا ضعف حيلته ومدى
حاجته.
ط من قدرها أمام املمدوح،
وأثبتت الدراسة أن شاعر ال يبتذل ذاته ،وال حي ّ
بيد أنه ق ّدم ذااتً خمتلفة عن ذلك ،إذ كشفت الدراسة يف النصوص اليت حلّلتُها
فيما خيص املادح واملمدوح أن "األان" لدى ابن دراج قوية ومتماسكة ،وال
ختضع بسهولة ،وقد برزت تقول ،وتفعل ،وتراوغ يف تعاملها مع شخصية
املمدوح ،فكانت ابلتوازي مع هذه الشخصية ،مركزية ،وهتميشاً .وتفسري ذلك
متمسك
أن ابن دراج يف النص شخصيتان متناقضتان ،األوىل أنه ،ظاهرايًّ ،
ابلوصول إىل املمدوح/املركزي ،واحلصول على هباته؛ لكونه عنصراً مركزايً يف
حياة الشاعر ،وبيده ما حيقق آماله .لكنه يف شخصيته الثانية يظهر صاحب
"األان" اليت ختدع املمدوح ،وتتحكم يف حجم عطاايه.
لت إقناعه
ومما استوقفه أن زوجته
دافعت عن حقوقها األسرية املعنوية ،وحاو ْ
ْ
أبن األسرة تستغين عن أسفاره؛ ألهنا حباجته ،رجالً حيميهم ،ويوفر هلم األمان،
وراحة البال .وقد ق ّدر مشاعرها ،واحرتم رأيها ،وحاول أن يبين معها رأايً مناسباً
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لطبيعة حياهتما ،وحياة أسرهتما ،ومثّل صورة األب الذي يبذل عمره وحياته
ألجل أبنائه وإسعادهم ،وحتسني منط حياهتم.
ويف هذا اإلطار ،ليس غريباً أن تكشف األنساق الثقافية يف شعر ابن دراج
عن قيم إنسانية مهمة يف سريورة احلياة ،فهو إنسان يؤمن بقيم احلرية ،واحرتام
اآلخر؛ لذلك منح مساحة من األخذ والرد يف تعامله مع زوجه .وهذا ما جعل
صوت املرأة يظهر يف اجتاهني .األول صمتها ،وهو ذاته غياهبا ،إال أنه ليس
غياابً نسقياً تفرضه طبيعة اجملتمع الذي ال يسمح لصوت املرأة ابلظهور،
واحلديث عن خلجات النفس ،وما تتبنّاه من آراء .إمنا كان احرتاماً للمرأة اليت
تسمع ما يطرحه زوجها ،وتف ّكر به .أما االجتاه الثار فهو صوت املرأة الذي
ويعّب عن مدى حتضر اجملتمع يف السماح هلا ابلظهور،
قوايً ،ومؤثراًّ ،
يظهر ّ
ومشاركة احلديث والرأي.
يكل ابن دراج وهو يتح ّدث عن املكان  -الذي مثّل مجال احلياة،
وال ّ
ومراحل الصبا والعيش السعيد ابلنسبة له  -ورغم أنه أكثر من تصويره وقد
مرة يق ّدم بدائل جديدة
عفا عليه الزمانّ ،
كل ّ
وغريته السوايف  -إال أنه كان يف ّ
حيافظ هبا على ما بناه يف هذا املكان ،ويثبت أنه قادر على إبقائه مجيالً نضراً،
وإن كان ضمن املتخيل املعنوي الذي يريح النفس ويبعد أوهامها .فاعتمد
الرسوم ،والذاكرة ،واملاضي ،وأدوات اللغة ،والسقيا واملاء  ،...وصنع منها
أنساقاً ثقافية يقاوم ما يته ّدده من أخطار يف إطار املكان ،أو قد يؤثر على
وجوده ،الذي هو وجود اإلنسان عامة.
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النهي عن المنكر في القرآن الكريم دراسة لغو ّية بالغ ّية

د .نهلة عبد العزيز الشقران
قسم اللغة العربية– كلية اآلداب
جامعة الهاشمية -األردن

النهي عن المنكر في القرآن الكريم دراسة لغويّة بالغيّة
د .نهلة عبد العزيز الشقران
قسم اللغة العربية– كلية اآلداب
جامعة الهاشمية -األردن
تاريخ تقديم البحث 1442 /3 /2 :هـ

تاريخ قبول البحث 1442 /4 /14 :هـ

ملخص الدراسة:
خاصة ،عرضت الدراسة هلا ابالستقراء
هنى القرآن الكرمي عن املنكر يف استعماالت لغويّة ّ
والتحليل ،فاستعمال وزن(مفعل) من اجلذر اللغوي (نكر) يف القرآن الكرمي مل خيالف ما جاء
به األصل اللغوي للكلمة ،فلم خيرج املعىن عن ضد املعروف ،مث أضافت الشريعة اإلسالميّة
كل ما ينهي
خاصة وفقا لسياق اآلايت ،وما فرضته أحكامها ،فجاء املنكر ّ
دالالت ّ
معّبا عن ّ
عنه الشرع ،ويدخل يف ذلك مجيع املعاصي ،ويف مقدمتها الشرك ابهلل عز وجل.
البالغي ،فبينّت تركيب النهي عن
درست النهي عن املنكر ضمن املستويني:
ّ
النحوي و ّ
املنكر يف املستوى األول يف حاليت الوصل والفصل ،إذ أثّر املستوى النحوي يف أحوال اجلملة،
فورد النهي عن املنكر يف القرآن الكرمي يف ستة عشر موضعا ،يف مجل فعلية هلا أحوال زمنيّة
خمتلفة ،موصولة حينا ومفصولة حينا آخر.
ويف املستوى الثاين درست املعنيني اللغوي والشرعي للفظة املنكر ،وعالقة التقابل بني النهي
عن املنكر ،مع غريه ،فاستخدم اخلطاب القرآين النهي عن املنكر مقابال لألمر ابملعروف ،وهبذا
يقابل جزءا جبزء آخر ،فيش ّكالن صورة واحدة متكاملة ،وحني زاد التقابل عن صورة األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ظهرت متقابالت أخرى مع ما يالئم هذا الوصف من متاثل أو
تنافر ضمن الصورة اليت يريدها اإلسالم يف مقصده من النهي عن املنكر.
ويف املستويني أظهرت الدراسة أمهية الدراسة اللغوية يف إيضاح خطاب النهي عن املنكر،
حنواي ودالليّا وفقا للمنهج
وذلك بعرض اآلايت اليت اشتملت على النهي عن املنكر ،مثّ دراستها ّ
الشرعي منها.
الوصفي ،من أجل بيان اهلدف
ّ
ّ
الكلمات املفتاحية :القرآن الكرمي ،هني ،منكر ،لغويّة ،حنويّة ،دالليّة ،بالغيّة.
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Abstract:
The Holy Qur’an prevents vice in certain linguistic contexts, which are the
main target of the present study. The use of mufʕal pattern from the root {n-k-r}
in the Holy Qur’an did not contradict the original lexical meaning of the word,
and the meaning did not deviate from the typical one. Islamic law added special
indications according to the context of the verses and the provisions imposed by
them. Hence, vice expresses all what Shari’a prohibits including all sins,
especially polytheism .
I studied the prevention of vice Linguistically and Rhetoricalally. In the first
level, I explained the structure of preventing vice in the cases of liaison and
separation, where the syntactic structure affected the temporal meanings of the
sentence. For instance, preventing vice is mentioned sixteen times in the Holy
Qur’an in verbal phrases that have different connections and separated temporal
conditions..
At the second level, I studied the semantic and legal meanings of the lexical
word ‘vice’ and the relationship of the semantic convergence between vice
prevention with other factors. It is found that Qur’anic discourse uses prevention
of vice vis-a-vis the promotion of virtue, i.e., it compares something with another
thing so that they form one complete image. If the comparison exceeds
promoting virtue and preventing vice, other opposites appeared to suit the new
situation within the Islamic perspective of preventing vice.
In both levels, the study highlighted the importance of conducting linguistic
studies to clarify the legal purposes by presenting and analyzing the verses which
contain the prevention of vice. Then, studying they syntactically and semantically
in order to explain their legal purposes.
key words: Holy Qur’an; prevention, vice, linguistic, syntactic, semantic,
Rhetorical.

املقدمة

وتعهد حبفظ
احلمد هلل الذي خلق العلم ّ
ويسر سبله ملبتغيهّ ،
وبني مفاتيحهّ ،
وفضل من يتعلّمه ويعلّمه ،وأيّد رسوله بسحر البيان ،عليه أفضل الصالة
القرآنّ ،
وخري السالمّ ،أما بعد.
متيّز القرآن الکرمي إبعجازه اللغوي ،فانتهج الدارسون سبل کشف مکامنه،
والغوص يف حبوره ،وبيان درره اخلفيّة اليت يعجز البشر أن أيتوا مبثلها .من هنا
كانت قضية اإلعجاز اللغوي من أكثر القضااي اليت أمهّت العلماء ،فج ّدوا يف
دراستها ،واعتمدوها من أسس علوم التفسري ،وليس هذا مبسلك سهل ،بل
هو ج ّد عسري.
أتيت هذه الدراسة ضمن الدراسات اللغويّة البالغيّة ،فعمدت إىل دراسة
خطاب النهي عن املنكر يف القرآن الكرمي ،وذلك بعرض اآلايت القرآنيّة اليت
لغواي ،يف مستويني :املستوى النحوي،
ذكرت النهي عن املنكر ،مثّ حتليلها ّ
الصريف ،ألنّين تناولت لفظة
بالغي ،ومل أخرت املستويني الصويتّ و ّ
واملستوى ال ّ
املنكر يف صيغة امسيّة واحدة ،ومل أدرس اشتقاقاهتا اللغويّة ،وما حتتاج إليه من
وصريف ،فهدف الدراسة بيان استعمال النهي عن املنكر يف الرتكيب
ّ
تفريق صويتّ
الشرعي
النحوي للجمل ،وأثر الداللة يف ذلك ،كي يكشف االستعمال اهلدف
ّ
ّ
منه.
من الدراسات السابقة يف علوم التفسري( :أمجــع آية يف القرآن الكرمي للخيـر
الشـر دراس ــة مـوضــوعـيــة) ،رســالة الستكمال متطلبات املاجستري ،يف اجلـامـعة
و ّ
اإلســالمية يف العراق عام 2008م ،تق ّدم هبــا الطــالب إبــراهيم زمناكويي
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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بــإشراف هــاش ــم عبــد يــاســني املشــهدانــي ،عرضت أهم ما تدل عليه اآلية
الكرمية الواردة يف سورة النحل:ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ( )1من وجوب
األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،وتناولت احلديث عن النهي عن املنكر
وأمهيته يف اجملتمع ،ودليل وجوبه ،والشروط الالزمة له.
ويف اجملال نفسه على سبيل التمثيل دراسة لفيصل سعد بعنوان( :األمر
ابلعروف والنهي عن املنكر يف النص القرآين) ،منشورات مؤسسة مؤمنون بال
حدود2014 ،م ،قسم الدراسات اإلسالمية ،إذ حت ّدث عن آايت املنكر
واملعروف ودالالهتا يف علوم التفسري ،ودراسة (آايت األخالق :سؤال األخالق
عند املفسرين) ،يف جملة "األخالق اإلسالمية" الصادرة عن دار بريل ومركز
دراسة التشريع واألخالق ،ملعتز اخلطيب ،من كلية الدراسات اإلسالمية،
جامعة محد بن خليفة2017 ،م ،يقول يف ملخص دراسته إنّه حياول
استكشاف طرائق تفكري املفسرين القدامى يف اجلانب األخالقي من القرآن.
تع ّد الدراسة من الدراسات اللغويّة يف القرآن الكرمي الكثرية ،وإن تع ّددت
الدراسات اليت تناولته ،غري أ ّهنا ال تصل إىل هنايتها ،لثراء املادة اللغويّة اليت ال
تنضب يف بالغته ،وما مييّز دراسيت عن غريها هو التخصيص يف دراسة جزئية
الداليل ،الستعمال
اللغوي بشقيّه:
النهي عن املنكر ،بدراسة اجلانب
ّ
ّ
النحوي و ّ
( )1النحل .90 ،مسيت أمجع آية يف القرآن ،ألن هللا أمر بثالثة أشياء ،وهنى عن ثالثة أشياء ،ومجع
يف هذه األشياء الستة علم األولني واآلخرين ،ومجيع اخلصال احملمودة ،انظر السمرقندي ،حبر
العلوم.287/2 ،
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البالغي يف املقابلة بني األمر ابملعروف
(بغى) يف القرآن الكرمي ،ودراسة اجلانب
ّ
والنهي عن املنكر ،وقد درست هذه اجلزئية يف علوم الشريعة ،ومل تدرس ابلصورة
اللغويّة املعروضة يف الدراسة.
اقتضت طبيعة الدراسة أن تكون يف مبحثني ،وخامتة لعرض أهم النتائج،
النحوي يف بيان دالالت أحوال اجلملة يف
عرضت يف املبحث األول للمستوى
ّ
الوصل والفصل ،وتناولت يف املبحث الثاين تقابل النهي عن املنكر مع غريه يف
االصطالحي للفظة
اللغوي و
السياقات القرآنيّة ،يف جزئيتني أيضا مها :املعىن
ّ
ّ
املنكر ،مث أمناط التقابل.
جاء اعتمادي يف الدراسة بعد كتاب هللا على كتب التفسري وفقه اللغة
والنحو واملعاجم ،واتبعت املنهج االستقرائي يف استخالص آايت النهي عن
الوصفي يف حتليلها؛ لربط املعىن اللغوي بسياق اآلايت ،ومناقشة
املنكر ،واملنهج
ّ
آراء اللغويني واملفسرين.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني ،وصلى هللا على نبينا حممد األمني
وعلى آله وصحبه.
***
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النحوي للنهي عن املنكر
املبحث األول :الرتكيب
ّ

جتتمع األلفاظ يف تراكيب حنويّة ،فتح ّقق أشكاال خمتلفة من الصياغة
النحوي أبمناط اجلمل ،ويف الوقت ذاته ال يغفل عن
اللغويّة ،فيعىن الرتكيب
ّ
املعىن الذي سار جنبا إىل جنب مع الرتكيب ،ومن جهة أخرى كذلك ،فإ ّن
استعمال القرآن الكرمي لأللفاظ اللغويّة ،ال ينحصر يف معىن البنية املعجميّة،
النحوي ،فريتّب النحو األلفاظ يف الرتاكيب ،ليعطي دالالت
بل يقرتن ابلرتكيب
ّ
وتبني الداللة املعىن لأللفاظ منفردة أو جمموعة يف تراكيبها ،ويف احلالتني
خمتلفةّ ،
النحوي يف الدراسة.
تبدو أمهية الرتكيب
ّ
سابني فيما أييت منزلة النهي عن املنكر من جهة الوصل والفصل
من هناّ ،
يف السياقات القرآنية ،إذ ورد النهي عن املنكر يف القرآن الكرمي يف ستة عشر
موضعا ،يف مجل فعليّة هلا أحوال زمنيّة خمتلفة ،موصولة حينا ومفصولة حينا
آخر ،فوصل (النهي عن املنكر) برتكيب (األمر ابملعروف) قبلها ،يف تسع
املستقبلي يف الفعل املضارع ،مخسة منها بصيغة األمثال
مرات ،تص ّدرها الزمن
ّ
اخلمسة املسندة إىل واو اجلماعة (ينهون /تنهون) ،وواحدة مسندة إىل لفظ
اجلاللة (ينهاهم) ،وس ّد اسم الفاعل مس ّد فعله يف (الناهون) ،ووردت الصيغة
(انهَ) فعل أمر مسندا إىل املخاطب املذكر ،ويف زمن املضي أسند الفعل إىل
ضمري الغائبني يف (هنوا).
اللغوي للنهي عن املنكر
يبدو إذن ،أن فيما يزيد عن نصف االستعمال
ّ
جاء موصوال ابألمر ابملعروف ،وموضوع الفصل والوصل من أدق موضوعات
أحوال اجلملة وأمهّهما؛ وذلك ملا حيتاج من دراية لغوية يف إدراك أسراره ،إذ
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تشري مادة (الفصل) اللغوية كما يرى علماء املعاجم إىل (القطع) ،والفصل:
بَـ ْو ُن ما بني الشَّيئني (" ،)1وفصلت الشيء فانفصل ،أي قطعته فانقطع .وفصل
من الناحية ،أي خرج .وفصل الرضيع عن ّأمه فصاال وافتصلته ،إذا فطمته"(،)2
ومن هنا مسي املقطوع ،وهو ترك العطف؛ ّإما ألن اجلملتني متحداتن مبىن
وإما ألنّه ال صلة بينهما يف املبىن أو يف املعىن (،)3
ومعىن ،أو مبنزلة املتحدتنيّ ،
ّأما الوصل فهو عكس ذلك ،فيقال" :وصلك الشيء ابلشَّيء حنو احلبل وما
ِ
صل :ض ّد القطع"( ،)4فهو خالف الفصل يف
الو ْ
أشبهه وصلته أصله وصال ،و َ
االستخدام اللغوي.
ع ّد معرفة الوصل والفصل من األسس الصعبة ملعرفة حسن الصياغة ،فقال
اجلرجاين عنه" :واعلم أنّه ما من علم من علوم البالغة أن تقول فيه إنّه خفي
غامض ودقيق صعبّ ،إال وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق وأصعب"(،)5

( )1الفراهيدي ،كتاب العي ،اخلليل بن أمحد ،حتقيق :مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،العراق:
منشورات وزارة الثقافة1984 ،م ،ابب الصاد والالم والفاء.
( )2اجلوهري ،اتج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر إمساعيل بن محاد ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،
بريوت :دار العلم للماليني ،ط1987 ،4م ،ابب الالم ،فصل الفاء.
( )3انظر املراغي ،علوم البالغة البيان واملعاين والبديع ،أمحد مصطفى ،بريوت :دار الكتب العلميّة،
ص .193

( )4ابن دريد ،مجهرة اللغة ،أبو بكر حممد بن احلسن ،ح ّققه وق ّدم له :رمزي منري بعلبكي ،بريوت:
دار العلم للماليني1987 ،م ،ابب الصاد والالم.

( )5اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد ،حتقيق:
حممود حممد شاكر ،القاهرة :مطبعة املدين ،جدة :دار املدين ،ط1992 ،3م ،ص.231
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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وسبب صعوبته يف تعريفه بـ"العلم مبواضع العطف أو االستئناف ،والته ّدي إىل
كيفية إيقاع العطف يف مواقعه ،أو تركه عند عدم احلاجة إليه"(.)1
خاصة،
بناء عليه ،جاء الوصل والفصل يف النهي عن املنكر لغاايت لغويّة ّ
خيص ترتيب اجلمل ،أم بني األلفاظ
يف النهي عن املنكر ،سواء أكان األمر ّ
منفردة ،يف الرتاكيب اللغويّة اليت عرضت ملوضوع النهي عن املنكر مرتبطا بغريه
من النواهي أو األوامر الرابنيّة.
جاء الوصل بعطف تركيب (النهي عن املنكر) ،على تركيب (األمر
ابملعروف) ابلواو خاصة ،لصلة بينهما يف املبىن واملعىن ،بسبب ترتيب النحو
للجمل ،كما ارآته اخلطاب القرآين ،وذلك دفعا للبس ميكن أن حيصل ،فيما
لو جاء النهي عن املنكر مفصوال عن األمر ابملعروف أو غريه ،ممّا يدخل معه
يف قوانني التعامل اإلنساين يف التعاليم اإلسالميّة ،كما أنزهلا هللا يف كتابه،
وعلّمها أنبياءه.
ُو ِصل تركيب (النهي عن املنكر) بعطفه كامال ،أو عطف مفردة املنكر
وحدها على غريها حينا ،وعطف غريها عليها من املفردات اليت تندرج ضمن
حالة النهي ،ابستخدام حرف العطف (الواو) يف احلالتني ،وداللة معىن املشاركة
فيه ،فقال عنها سيبويه :إ ّهنا "حروف تشرك اآلخر فيما دخل فيه األول"(،)2
وورد يف شرح املفصل":ومعىن العطف االشرتاك يف أتثري العامل .وأصله امليل،
( )1العاكوب ،الكايف يف علوم البالغة العربية ،عيسى ،والشتيوي ،علي ،اجلامعة املفتوحة1993 ،م.2 ،
( )2سيبويه ،الكتاب ،أبو البشر عمرو بن عثمان ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،بريوت :دار
اجليل.187/2 ،
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األول"( ،)1و"ال ختلو عاطفة من أحد أمرين إِ َّما أن
كأنّه أُميل به إىل حيّز ّ
تعطف مفردا على مفرد ،فتشركه يف إعرابه ،وإِ ّما أن تعطف مجلة على مجلة،
وليس هلا يف العطف قسم اثلث"( ،)2كما بدا يف تركيب النهي عن املنكر كامال
مع غريه ،أو يف املنكر وحده.

عطف مفردة املنكر وحدها:
يبدو هذا النوع من االشرتاك يف عطف لفظة (املنكر) على ما يشاهبها من
تدل على أمور منهي عنها يف اإلسالم ،فلم ترد يف هذا املعىن ّإال
األلفاظ اليت ّ
مع لفظة (الفحشاء) ،يف ثالثة مواضع ،أضيفت لفظة (البغي) لالشرتاك يف
املعىن يف موضع واحد منها ،كما يف اآلية السابقة من سورة النحل( ،)3إذ ذكر
الطّبي أ ّن من اآلراء يف تفسريات اآلية" :النهي عن أن تكون العالنية أحسن
من السريرة ،يف حني أن العدل استواء السريرة والعالنية ،واإلحسان أن تكون
()4
عرف السمرقندي األلفاظ الثالثة بقوله::
السريرة أحسن من العالنية"  ،بينما ّ
"اإلحسان أي :بتوحيد هللا ،واإلحسان إىل الناس ،والفحشاء أي :الزىن،
ويقال :مجيع املعاصي ،واملنكر يعين :ما ال يعرف يف شريعة وال يف سنة .ويقال:
( )1ابن يعيش ،شرح املفصل للزخمشري ،يعيش بن علي ابن أيب السرااي حممد بن علي أبو البقاء،
قدم له :إميل بديع يعقوب ،بريوت :دار الكتب العلمية 2001 ،م.279/2 ،
( )2ابن سيده ،املخصص ،أبو احلسن علي بن إمساعيل ،حتقيق :خليل إبراهيم جفال ،بريوت :دار
إحياء الرتاث العريب 1996م.227/4 ،
( )3النحل ،90،وردت يف املقدمة ،يف احلديث عن الدراسات السابقة.
( )4الطّبي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،حتقيق:
أمحد حممد شاكر ،بريوت :مؤسسة الرسالة 2000 ،م.280/17 ،
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املنكر ما وعد هللا عليه النار ،والبغي يعين :االستطالة والكّب" ،ويوافقه هبذا ما
()1
فسر األلفاظ الثالثة املنهي عنها يف اآلية
ورد لدى البغوي ّ ،أما الزخمشري ،ف ّ
بقوله" :والفواحش :ما جاوز حدود هللا ،واملنكر ما تنكره العقول ،والبغي طلب
التطاول ابلظلم ،وحني أسقطت من اخلطب ،لعنة املالعني على أمري املؤمنني
على رضى هللا عنه ،أقيمت هذه اآلية مقامها .ولعمري إهنا كانت فاحشة
ّ
()2
ومنكرا وبغيا" .
كل املعاصي
معىن هذا أن املنكر أعم من الفاحشة والبغي ،ألنه يشمل ّ
خص الفاحشة ابلزان ،وغريه من
على اختالف أنواعها ،وأورد ابن عطية أن هللا ّ
املعاصي اليت ال تظهر للعلن ،وذكر البغي على الرغم من دخوله يف املنكر
اهتماما به ،لشدة ضرره ابلناس ( ،)3فعالقة الوصل بني األلفاظ الثالثة أدخلتها
يف حدث النهي الواحد ،لتشاهبها يف العاقبة ،وكذلك احلال عند ذكر املنكر
والفحشاء فقط ،كما ورد لدى الطّبي ،والبغوي ،والزخمشري والقرطيب (.)4
( )1انظر السمرقندي ،حبر العلوم ،أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ،بريوت :دار الكتب
وخرج
العلمية1993 ،م287/2 ،؛ معال التنزيل ،البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،ح ّققه ّ
أحاديثه :حممد عبد هللا النمر ،عثمان مجعة ضمريية ،سليمان مسلم احلرش ،الرايض :دار طيبة
للنشر والتوزيع ،ط 1997 ،4م30/5 ،
( )2الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل ،أبو القاسم
حممود بن عمر ،بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ.629/2 ،
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد
( )3انظر ابن عطيةّ ،

الرمحن :حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،بريوت :دار الكتب العلمية  1422هـ .416/3،
( )4انظر الطّبي ،جامع البيان134/19 ،؛ وانظر البغوي ،معامل التنزيل26/6 ،؛ وانظر ابن يعيش،
شرح املفصل222 /3 ،؛ وانظر القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن.347/13 ،
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استخدم اخلطاب القرآين أداة التأكيد (إ ّن) يف بداية اجلملة ،فيؤثّر التأكيد
يف إيصال الرسالة الرابنيّة ،ويزيد من قوة اإلخبار ،إذ يربطه بنتيجة السعادة
الدائمة يف الدنيا واآلخرة ،فاختصرت مجلة النهي مع ما مثّلته مجلة األمر قانون
وهني
احلياة البشريّة كامال ،يف أتكيد مطلق يف بدايتها ،وإسناد احلدث ألمر ّ
من هللا اخلالق ،ال هوادة فيه ،وال تساهل ،فإ ّن هللا أيمر وينهى ،وما أراده التأكيد
يتقرر يف أ ّن هذا أمر ال حيتاج إىل تعليل.
ّ
ويف موازاة (إ ّن هللا أيمر ابلعدل واإلحسان وينهى عن الفحشاء واملنكر)،
مع قوله تعاىل (إ ّن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر) جند تالزما تعالقيا من
حيث ما اقتضاه أسلوب النهي ،من بعد مقصدي اختلف ابختالف السياق
املقامي ،فاألمر والنهي يف اآلية األوىل جاء بعدما ّبني هللا أنّه بعث رسوله الكرمي
ّ
لكل ما ابلناس إليه
شاهدا على من أُرسل إليهمّ ،
ونزل عليه الكتاب بياان ّ
احلاجة من معرفة احلالل واحلرام ،لذا اتصل السياق يف داللته على مجع أمور
املشرع (هللا) ،يف حني أ ّن األمر والنهي يف اآلية الثانية جاء بعد
التشريع ،بذكر ّ
توجيه هللا نبيه عليه السالم أن يقرأ ما أنزل إليه من القرآن ،ويؤّدي الصالة اليت
فرضها هللا عليه حبدودها ،وهذا ما أشار إليه اإلمام البغوي قائال" :وقيل أراد
()1
الصالة أم يف
ابلصالة القرآن"  ،ويف هذا إشارة إىل كالم هللا سواء أكان يف ّ
قراءة متدبّرة ،ويف احلالتني النتيجة واحدة ،فاهلل يريد لعبده أن ينأى بنفسه عن
الصالة خري مزدجر عن املعاصي ،والتأكيد قبل
قبيح األعمال واألقوال ،ويف ّ
عما لو كانت بدونه ،فوجوده يعطي
كون تركيبا برسالة ختتلف ّ
اجلملة االمسية ّ
( )1البغوي ،معامل التنزيل.245/6 ،
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للصالة يف قيامها ابلنهي ،لذلك
خاصة أنّه أوكل احلدث ّ
أمهيّة كّبى للنهيّ ،
انتهت اآلية بقوله تعاىل :ﭽﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ( ،)1إذ ربطت
بني الصالة واألفعال ،وكأن الصالة هي اليت تبعد العبد عن الفحشاء واملنكر
ِ
ِ
يؤدها بشكل سليم ،كما ينبغي للصالة
إن كانت صحيحةّ ،أما إن مل ينته فهو مل ّ
أن تكون ،فالصالة ليست جمرد قول وحركة بقدر ما هي دافعة ،أو مانعة
للسلوكيات واألقوال.
ومن عطف مفردة (املنكر) وحدها ما ورد أبسلوب الشرط ،لزجر من يتبّع
خطوات الشيطان يف سورة النور ،كي ال تكون عاقبته وخيمة ،فقال تعاىل:

ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(،)2
وكي تفهم الرسالة كاملة اليت يريد اخلطاب القرآين إيصاهلا ال بد من فهم أسلوب
يتكون منها ،عالوة على ربطه
الشرط ،وتفكيكه إىل مجله اإلسناديّة ّ
التامة اليت ّ
مبا سبقه وما تاله من أساليب ،وربطه بسياق حادثة اإلفك( ،)3وأول ما يلفت
النظر أن اآلية ابتدأت أبسلوب النداء ،والنداء للمؤمنني املصطفني ،وهذا حبد
متهد ملا بعدها من هني،
ذاته رسالة إبالغيّة تتماشى مع طبيعة السياق
الداليلّ ،
ّ
فليس من املقبول أن يتّبع املؤمن خطوات الشيطان ،ألنه سيخرجه من إميانه
( )1العنكبوت.45 ،
( )2النور.21 ،
( )3أورد البغوي أ ّن هناك رأاي يف أن اخلطاب للذين خاضوا األفك ،وقال" :واآلية على العموم عند
بعض املفسرين :قالوا :أخّب هللا أنّه لوال فضله ورمحته ابلعصمة ما صلح منكم أحد" ،البغوي،
معامل التنزيل.26/6 ،
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خيص املؤمنني الذين
حني أيمره مبا يكرهه هللا ّ
وجل من املنكرات ،فاحلديث ّ
عز ّ
يعلم هللا نواايهم ،ولوال فضله عليهم ورمحته هبم ما طَ ُهر منهم أحد أبدا من
يطهر من يشاء ،لذلك ساحمهم على جهلهم ،وخطأهم،
دنس ذنبه ،وبفضله ّ
بشأن ظنّهم.
اختار اخلطاب القرآين مجلة الشرط بزمن آين مستمر يف فعل الشرط (يتبع)
ويف جوابه (فإنّه أيمر) ،بداللة الفعلني املضارعني ،لربط عمل ما يكرهه هللا
مكونة من مجلتني ،األوىل مجلة
ابتباع خطوات الشيطان ،وهي بطبيعة احلال ّ
فعلية الشرط مكتملة إسناداي ،يلي ذلك مجلة اجلواب ،وهي أيضا مكتملة
املتضمن للحدث ،مث يتبعه
إسناداي يف احلرف املشبه ابلفعل وامسه وخّبه
ّ
يبني أ ّن املؤمن مهما عال
أبسلوب شرطي آخر يف اسم الشرط (لوال) الذي ّ
إميانه ،ال يردعه عن املنكر سوى فضل هللا عليه ورمحته به ،وهنا أيضا مجلتان
مكتملتان إسناداي ،ولـهما أركان متعددة ،تتح ّدد ابحلذف خلّب لوال ،لتش ّكل
اجلملة االمسيّة (فضل هللا موجود) امتناعا لعدم تزكية املؤمنني ،وتتح ّدد يف النفي
والتخصيص يف اخلّب الذي ال يتح ّقق ونفي النفي إثبات ،فامتناع عدم تزكية
هللا هلم يعين حدوث التزكية ،فوجود فضل هللا رمحة هبم ،جعلتهم مقبولني ،فاألمر
متعلّق أبشكال تركيبيّة خمصوصة ،ال يشارك أسلوب الشرط فيـها أسلوب اثن،
وكما يقول السكاكي" :اجلملة الشرطية ليست إال مجلة خّبية مقيّدة بقيد
خمصوص"(.)1

( )1السكاكي ،مفتاح العلوم.217 ،
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عطف تركيب (النهي عن املنكر):

وتبدو داللة االشرتاك خمتلفة يف عطف مجلة النهي عن املنكر ،على مجلة
األمر ابملعروف ،أل ّن االشرتاك هنا يف املقصد الشرعي العام لسلوك املسلم،
وليست املسألة اشرتاك حبدث واحد ،لذا ،فقد أضاف االستعمال القرآين يف
بعض اآلايت اشرتاكا اثلثا ،كقوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ( ،)1فأورد الطّبي داللة اخلري على
وعرف املنكر بقوله:
اإلسالم ،وما يستوجب من أمر ابملعروف وهني عن املنكرّ ،
أي :الكفر ابهلل والتكذيب مبحمد ومبا جاء به من عند هللا( ،)2فتوالت األحداث
املضارعة الثالثة( :يدعون ،أيمرون ،ينهون) يف مجلها الفعليّة موصولة ،للداللة
ذاهتا ،يف بيان صفات األمة اليت يريدها هللا ،كي حيظوا جبزاء الفالح ،فتنتقل
الداللة الزمنيّة يف الفعل املضارع من اآلنيّة إىل املستقبليّة وفقا للسياق النحوي
يكوهنا ،فيقول متام حسان" :الزمن يف النحو وظيفة السياق وليس وظيفة
الذي ّ
صيغة الفعل؛ ألن الفعل الذي على صيغة فعل قد يدل يف السياق على
املستقبل ،والذي على صيغة املضارع قد يدل فيه على املاضي"( ،)3ومضمون
ما أراده متام حسان أ ّن للزمن من حيث االستعمال وظيفتان :وظيفة داخليّة
أي داخل الرتكيب أو البنية ،وخارجيّة أي :املقام وكل ما تعلق ابلقرائن السيما
املعنوية ،هنا جند خصوصية الفعل من حيث االستعمال تتعدد جهاته بتعدد
( )1آل عمران.104 ،
( )2انظر الطّبي ،جامع البيان.91/7 ،
( )3متام حسان ،اللغة العربية.104 ،
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هاتني الوظيفتني؛ األمر الذي جعل واقع الداللة يظهر معاملها بشكل واضح،
السيّما يف الوظيفة اخلارجيّة بقرائنها املتع ّددة .مثل هذا التصور هو الذي
يساعدان على أن نستشف أبعاد النهي املالزم للمنكر ،وفق ما أرادته حكمة
املوحد ،قصد إدراك مقاصد الشرع من وراء هذا
هللا البالغة للمسلم ّ
احلكم(النهي).
يتخصص الفعل املضارع بزمنني يف آن واحد ،بدخول معىن جديد
وقد
ّ
عليه أبداة ما ،كالم األمر اجلازمة ،وما تفعله يف السياق النحوي للفعل املضارع،
الزمين ،بل جتعله
فعندما تستعمل قبل الفعل املضارع ال تثبت حدثه يف التضارع ّ
خاصة إن كان هذا األمر من فئة عليا لفئة دنيا ،كما هو احلال من
مستمراّ ،
اخلالق للمخلوق يف تركيب النهي عن املنكر.
فمجيء هذه اآلية الكرمية ابلفعل املضارع املسبوق بالم األمر ينبئ عن
خمصص لألمة اليت يريدها هللا ،فاملراد منه اإلخبار حبقيقة امتثاهلا ابألوامر
تصور ّ
والنواهي ،لتحظى خبري اجلزاء ،وهو الفالح ،فاستعمال الفعل مضارعا (ولتكن)،
عرفه ابن يعيش بقوله:
بداللته على األمر ،خيتلف عن فعل األمر (كونوا) ،كما ّ
"طلب الفعل بصيغة خمصوصة ،وله ولصيغته أمساء حبسب إضافاته ،فإن كان
من األعلى إىل من دونه ،قيل له :أمر ،وإن كان من النظري إىل النظري قيل له:
طلب ،وإن كان من األدىن إىل األعلى ،قيل له :دعاء"( ،)1فالصيغة املخصوصة
( )1ابن يعيش ،شرح املفصل .289/4 ،كما قد يستعمل األمر لإلخبار فقط ،لذا يقول السيوطي:
"وعموما ،فإن األمر يف اآلايت القرآنية الكرمية مبعىن اخلّب أبلغ من اخلبـر نفسه ،وذلك لتضمن
األمر معىن اللزوم" ،السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن.133 ،
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بدخول الالم على الفعل املضارع اختلفت عن فعل األمر ابلبناء الشكل ّي،
النحوي ،وابلداللة أيضا ،أل ّن استعمال أحدمها دون اآلخر قائم على
واإلعراب
ّ
فعلي
ما يستوجبه املعىن حسب خصوصية السياق ،فاالستعمال هنا برتكيب ّ
حيوي خّبا ،وليس برتكيب فعل األمر ،حىت إن كانت النتيجة واحدة ،فجاء
تردد أو هتاون ،وهو دليل
األمر هنا من اخلالق للمخلوق ،ليلتزم مبا طلب ،دون ّ
علـى تعظيم مسألة النهي عن املنكر ،وعدم التساهل فيها ،وأ ّهنا ليس ابألمر
الثانوي يف الشريعة اإلسالميّة ،بل صلب قومي فيها.
أي استعمال لغوي حيمل
اتفق االستعماالن يف اجلانب
الداليل حبكم أ ّن ّ
ّ
داللة يف ذاته ،ولكن ميزة استعمال (ولتكن) اتبعة خلصوصية الداللة مبجرايهتا
الدال على األمر بواسطة حرف اجلزم حيسن
السياقيّة واملقاميّة ،فالفعل املضارع ّ
موجه ألمة اإلسالم ،وهم أيمرون
يف هذا املقام ،ألن األمر الذي يطلبه هللا ّ
ابملعروف وينهون عن املنكر دون أن يُطلب منهم ذلك ،حبكم ما تعلموه يف
دينهم ،فال حيتاج الطلب صيغة األمر املباشرة ،مبا حتويه من ضرورة التنفيذ،
كما هو احلال يف األمور الواجب فعلها ،فالدعوة إىل هللا تكون بعد االلتزام
بشرعه ،وتطبيق أوامره ،وليست أول ما يتعلّمه املسلم ،وما يفرض عليه ،وهنا
إشارة إىل ما اقتضته حكمة هللا البالغة جتاه املخلوق ،فمن حيث االستعمال
الداليل ابلسياق وقرائنه ،فاألمر يف األحكام والفرائض خيتلف
ُحيكم الضابط
ّ
احلي ،بعد إرساء أركان الدعوة.
عن األمر يف نشر النموذج املسلم ّ
ويف السورة نفسها أضيف حدث اإلميان إىل األمر والنهي ،بدال من الدعوة،
والدعوة سبيل اإلميان ،فمن متلّك اإلميان قلبه سيدعو إىل اإلسالم ،قال تعاىل:
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ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ ( ،)1يف حني ذكر هللا تعاىل
اإلميان موصوال مرتني ،مرة يف عطف مفرد على مفرد ،فوصل اإلميان ابهلل،
واإلميان ابليوم اآلخر ،إبشراكهما ابحلدث (يؤمنون) ،ومرة يف عطف اجلمل،
فأشرك اجلملة كاملة مع ما تالها من اجلمل ،وتوالت أربعة أفعال( :يؤمنون،
جل وعال واصفا مجاعة من أهل الكتاب:
أيمرون ،ينهون ،يسارعون) يف قوله ّ
ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﭼ( ،)2يقول الطّبي يف بيان وصف املؤمنني هنا:
"يعين بذلك :أهنم ليسوا كاليهود والنصارى الذين أيمرون الناس ابلكفر
وتكذيب حممد فيما جاءهم به ،وينهوهنم عن املعروف من األعمال"( ،)3فعلى
الرغم من أ ّن أداة الوصل (و) تفيد األشراك دون الرتتيب ،غري أ ّن تقدمي اإلميان
هنا بشقيه :اإلميان ابهلل ،واإلميان ابليوم اآلخر كان مقصودا ،أل ّن هللا خيّب عن
يقرون
حال فريقني عنده ،املؤمنون منهم والكافرون ،وما مييّز فريق املؤمنني أهنم ّ
بوحدانيّة هللا وبيوم البعث ،فكان الوصل الزما هنا بيوم البعث ،ملقارنتهم حبال
الكافرين منهم الذين ينكرونه ،بدليل ابتداء اآلية السابقة بقوله تعاىل( :ليسوا
تؤدي الصيغة
سواء من أهل الكتاب) ،فاحلكم ابلفصل أو الوصل هو أن ّ
دق صورة ،لذلك بدأت اآلية
اللغوية الغرض من صياغتها ،إليصال املعىن يف أ ّ
بذكر اإلميان هنا.
( )1آل عمران .110
( )2آل عمران.114 ،
( )3الطّبي ،جامع البيان.130 /7 ،
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ولوقوع حرف الواو الدالة على الوصل بعدا دالليا على مستوى خصوصية
التعالقي ،مع مفهوم اإلميان والرتاتبية املألوفة لدى
السياق ،وذلك يف تالزمها
ّ
املوحد؛ حيث جاء مسار اإلميان على نسق داليل خمتلف النظري من جهة ربطه
ّ
بني اإلميان ابخلالق تعاىل ،وتق ّدس ما هو قائم ابليوم اآلخر ،وهذا ما جيعل
اخلاص ،هلذا النوع من الرتاتب
الذات املتلقية هلذا اخلطاب تدرك ذلكم البعد
ّ
اإلمياين الذي يتجاوز حدود بنية اخلطاب اللغوي البشري؛ ألنه من هللا تعاىل.
فزايدة على احتواء هذه اآلية على بعد وعظي إرشادي؛ قد احتوت أيضا على
ذلكم التناسق بني واقعية الداللة من حيث الورود (الصيغة اللغويّة) ،والفعل
داليل
الداليل (التصور
اتيب
ّ
املعنوي) مما جعل منطيّة اخلطاب تسري وفق نسق ّ
ّ
الرت ّ
الداليل
الديين ،أم اخلطاب
مفتوح النطاق ،سواء على سبيل ميزة اخلطاب
ّ
ّ
اقي الذي يستغرق الزمان واملكان.
االستغر ّ
وتوالت مخسة أفعال موصولة ،للتماشي مع السياق العام ،يف رسم
أخالقيات املؤمنني من جهة ما يقتضيه الفعل الرابين ،يف قوله تعاىل :ﭽ ﮑ
ّ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﭼ(،)1
فتح ّدثت اآلية عن صفات املؤمنني مبتدئة بذكر أهم صفة فيهم ،وهي أ ّن
بعضهم أولياء بعض وأعوانه ،مث تلت مبا ميتازون به ،وجاء اإلشراك هنا ،للجمل
الفعلية ،وهي يف جمموعها دون إنقاص شيء منها متثّل صورة املؤمنني احل ّقة ،إذ
بدأت ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،مث أتبعت إبقامة الصالة وإيتاء الزكاة،
( )1التوبة.71 ،
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لتكون طاعة هللا هي خالصة صفاهتم ،و"هؤالء الذين هذه صفتهم ،الذين
سريمحهم هللا ،فينقذهم من عذابه ،ويدخلهم جنته ،ال أهل النفاق والتكذيب
ابهلل ورسوله ،الناهون عن املعروف ،اآلمرون ابملنكر ،القابضون أيديهم عن أداء
حق هللا من أمواهلم"( ،)1ألن السورة ذكرت صفات املنافقني يف آية سابقة،
ّ
ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰﮱﭼ( ،)2فاإلشراك إذن ،مجع بني العبادات اجلماعيّة أوال للمقارنة
املتممة لإلميان
بني املؤمنني واملنافقني كما اقتضته السورة ،مث العبادات الفرديّة ّ
السر والعلن ،مع أمهية العلن هنا ،مث ما جيمعهما من طاعة هلل،
الصادق يف ّ
لكن األمر خمتلف يف اآلية اآلتية :ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ( ،)3إذ ذكرت سلسلة
الوصوالت أركان اإلسالم وما يتبعها من عبادات فرديّة ومجاعيّة يف آن واحد،
ألن املقصود هنا أصحاب رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم ،فوصفهم هللا مبا
يالئم داينة اإلسالم اجلديدة ،بعد نصرهم على ع ّدوهم ،وطلب منهم إحقاق
داينة التوحيد على أسس قويّة ،بعدما هيّأ هلم السبل ،وقد ي ّبني الطّبي خطاب
هللا تعاىل هلم بتفسريه" :إن نصرانهم على أعدائهم وقهروا مشركي مكة ،أطاعوا
هللا ،فأقاموا الصالة حبدودها ،وآتوا الزكاة"( ،)4فوصلت اآلية ما يظهر طاعة هللا
ظاهرة وابطنة ،ألمهيته بعد كفر ،كي يعلموا الناس ذلك ،ويوجدوا هلم بديال
( )1انظر الطّبي ،جامع البيان.347/14 ،
( )2التوبة.67 ،
( )3احلج.41 ،
( )4الطّبي ،جامع البيان.651/18 ،
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عن الشرك مطمئنا ،وهذا حيتاج لألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛ كي يدعوا
الناس إىل توحيد هللا ،والعمل بتعاليمه اجلديدة عليهم ،وينتهوا عن الشرك ابهلل،
والعمل مبعاصيه اليت اعتادوا عليها ،ومن ضمن اآلراء اليت وردت يف بيان
املقصود بقوله تعاىل( :الذين إن م ّكناهم يف األرض) أهل الوالة ،كما ينقل
القرطيب" :األمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجب على السلطان وعلى العلماء
الذين أيتونه ،وليس على الناس أن أيمروا السلطان ،أل ّن ذلك الزم له واجب
احلجة قد وجبت عليهم"( ،)1وهنا أيضا ال ب ّد أن
عليه ،وال أيمروا العلماء فإن ّ
كل أركانه.
يكون النهي صادرا عن ملتزم ابلتوحيد يف ّ
ويف أتكيد ارتباط الصالة ابألفعال واألقوال جاءت نصيحة لقمان ،يف أمره
إايه إبقامة الصالة ،لكنّها عمدت إىل التأكيد ،فوصل إقامة الصالة مبا تالها،
ويف االبتداء ابلصالة دعوة إىل السكينة اليت يريدها لقمان البنه ،فجاء األمر
مناسبا حلالة الوعظ من أب حكيم من جهة ،وللتوجيه الذي بدا أيضا يف
فاصلة السورة ،من جهة اثنية ،فأظهر سعة تدبّر لقمان حني توقّع ما يدعو
للصّب ،بعد األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،لذا يؤّكد صعوبة األمر وع ّده
من عزم األمور ،ويف هذا يقول الطّبي ":إ ّن ذلك ممّا أمر هللا به من األمور
()2
حتمل الصّب ،ممّا
هون عليه ّ
عزما منه"  ،فحني أرجأ األمر ملا عزم هللا عليه ّ
( )1القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح :حتقيق أمحد
الّبدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية :القاهرة ،ط1384 ،2هـ  1964 -م،.73/12 ،
إذ يورد عدة من اآلراء عالوة على ما ذكر يف املنت :منها املهاجرون واألنصار ،التابعون ،أهل
الصلوات اخلمس ،هذه األمة إذا فتح هللا عليهم أقاموا الصالة.
( )2الطّبي ،جامع البيان142/20 ،؛ وانظر هامش رقم 26؛ حبر العلوم ،السمرقندي.25/3 ،
338

النهي عن املنكر يف القرآن الكرمي دراسة لغويّة بالغيّة
د .هنلة عبد العزيز الشقران

يصيبه يف سبيل رضا هللا ،والعمل بطاعته ،ويف الفاصلة القرآنية من مقتضيات
املقاربة الدالليّة من هذا املشهد الرابينّ يف تالزمه مع حدث النهي ،فورودها
هنا بعد االنتهاء من مجلة األوامر والنواهي من أجل إمتام أمر النهي عن املنكر،
النص
وأتكيد ما جاء به ،فكان هلا دور حاضر يف إيصال اخلّب كما يريده ّ
القرآين مؤّكدا ،ويف شأن داللة الفواصل القرآنيّة ،وإمتامها للمعىن يقول الرماين:
"الفواصل حروف متشاكلة يف املقاطع توجب حسن إفهام املعاين"(.)1
***

( )1الرماين ،النكت يف إعجاز القرآن ،علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا أبو احلسن ،مطبوع
ضمن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن [سلسلة :ذخائر العرب ( :])16حتقيق حممد خلف هللا،
حممد زغلول سالم ،مصر :دار املعارف ،ط1976 ،3م.97 ،
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املبحث الثاين :تقابل النهي عن املنكر مع غريه يف السياقات القرآنيّة
مشرعا للحياة الدنيا ،فبدت فيه األوامر والنواهي ،كي تكون
جاء القرآن ّ
معينا للمسلم يف تدبري حياته ،فتشريع القرآن ليس أخرواي حمضا ال اهتمام له
بتنظيم أمور الدنيا ،لذلك قصد التكامل يف رسالته الرابنيّة ،ودعا إىل صالح
ختتص نواهيه وأوامره حبال العبد وحده منفصال عن
الدارين :األوىل واآلخرة ،ومل ّ
جمتمعه ،بل وازنت بني األمرين من العبادات الفرديّة واجلماعيّة ،ووضع القوانني
اليت تكفل مجيع ذلك ،ما يعود منها إىل الدنيا وما يرجع إىل اآلخرة يف حتقيق
املقصد الشرعي من األوامر والنواهي ،ومن هذا ما حنن بصدده يف النهي عن
املنكر ،ودراسة التقابل يف سياقاته القرآنيّة ،وأتثري هذا يف وضوح اهلدف
اللغوي أوال
الشرعي من استعماله ،وقبل ذلك سأعرض للمسألة ببحث األصل
ّ
ّ
الصطالحي.
للمنكر ،مث ا
ّ

وتطور معىن (املنكر)
األصل اللغوي ّ

يعرفها بقوله" :والنكرة:
عند العودة إىل جذر الكلمة( :نكر) جند الفراهيدي ّ
نقيض املعرفة ،وأنكرته إنكارا ،ونكرته لغة ،ال يستعمل يف الغابر ،وال يف أمر
وال هني ،وال مصدر"( ،)1ويذكر ابن دريد الفعل الالزم واملزيد فيها" :ونكرت
()2
ويبني ابن سيده داللة كراهية املنكر ،وع ّده من
فالان وأنكرته ،إِذا ج ِهلته" ّ .
املعاصي وجود النهي الذي يسبقه بقوله" :والشَّاهد على املعصية تنبئ عن

( )1الفراهيدي ،العني ،الباب الكاف والراء والنون معهما.
( )2ابن دريد ،اجلمهرة ،ابب (ركن) ،مادة (ركن).
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كوهنا منهيّا عنها قوهلم أمرته فعصاين ،والنَّهي ينبئ عن الكراهة"( ،)1ويثبت
()2
كل من ابن منظور
هذا
د
ك
ويؤ
،
اجلوهري اتفاق املعىن بني النكر واملنكر
ّ
ّ
والفريوزآابدي والزبيدي يف داللة رجل نكر ومنكر على املعىن ذاته (.)3
ّأما خبصوص لفظ (املنكر) ،فالثابت أ ّن أصل إطالق املنكر كما أشارت
يعرف لغة بضده وهو املعروف،
إىل ذلك املعاجم اللغوية العربية األصيلة أنّه ّ
عرف بذات معناه قيل :هو اسم مفعول من الفعل الرابعي أنكر أي
وإذا ّ
مما أورده أصحاب املعاجم يف التفريق بني املنكر
جحد ،أو مل يعرفه ،ف ّ
واملعروف" :واملعروف ضد املنكر .والنكر ابلضم وبضمتني ،املنكر كالنكراء،
واألمر الشديد ،والنكرة خالف املعرفة ،وتناكر جتاهل والقوم تعادوا ،ونكر فالن
األمر كفرح نكرا حمركة ،ونكرا ونكورا بضمها ونكريا ،وأنكره واستنكره وتناكره
جهله ،واملنكر ضد املعروف"( ،)4وقال ابن منظور يف هذا السياق "اإلنكار
تكرر يف احلديث اإلنكار
اجلحود ،واملنكر من األمر خالف املعروف ،وقد ّ
وحرمه وكرهه فهو منكر"(،)5
واملنكر وهو ضد املعروف ،وكل ما قبّحه الشرع ّ
( )1العسكري ،الفروق اللغوية ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران،
حققه وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،القاهرة :دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع.229 ،
( )2انظر الصحاح ،اجلوهري ،ابب الراء ،فصل النون( ،نكر).
( )3ابن منظور ،لسان العرب ،حممد بن مكرم ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه ،فصل النون؛
الزبيدي ،اتج العروس ،ابب (نكر) ،مادة (ن ك ر).
( )4الفريوزآابدي ،القاموس احمليط ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب :حتقيق مكتب حتقيق الرتاث
العرقسوسي ،بريوت :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر
يف مؤسسة الرسالة ،إشراف :حممد نعيم
ُ
والتوزيع ،ط 2005 ،8م ،ابب (نكر)
( )5ابن منظور ،لسان العرب ،فصل النون.
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وحديثا يف املعجم الوسيط كذلك" :العرف املعروف وهو خالف النكر وما
تعارف عليه الناس يف عاداهتم ومعامالهتم (.")1
يستشف ممّا سبق داللة مفهوم املنكر على مالزمة اجلحود ،وعدم اإلقرار
رب العباد ،فمعىن املنكر يف اللغة إذن،
مبا يتماشى مع حرمة احلق الذي أراده ّ
خيتلف عن معىن النكرة ،واستخدم ضد ما هو معروف وسائد يف البيئة احمليطة،
وما فيه خمالفة ألمر ما بصرف النظر عن عالقته ابلتشريع ،فكيف نعرف انّه
منكرا إن كان نكرة يف أساسه؟
ّأما عند علماء التفسري ( ،)2وفقا ملا ورد سابقا يف املبحث األول ،فقد اختار
بعضهم عدم حتديد املنكر ،واإلشارة فقط ملبدأ اجلحود ،فيما أثبت اآلخر
خصوصية املعىن وفقا لسياق اآلية ،أو وفقا ملا نقله من الرواة ووافق اجتاهها يف
حتديد املعىن ،فجاء اللفظ مشريا إىل الكفر ابهلل ،والتكذيب مبحمد ،ومبا جاء
به من عند هللا ،أي :الشرك ابهلل ،واملعاصي اليت كان الكفار يعصون هللا هبا،
ويتجاهرون هبا.

( )1إبراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،مصطفى ،القاهرة :جممع اللغة العربية ،مادة (نكر).
( )2انظر على سبيل التمثيل الطّبي ،جامع البيان596/10 ،91 /7 ،؛ والسمرقندي ،حبر العلوم،
287/2؛ والبغوي30/5 ،؛ والزخمشري ،الكشاف629/2 ،؛ وابن عطية ،احملرر الوجيز،
416/3؛ ويف تلخيص ذلك يقول ابن اجلوزي" ،ويف (املنكر) أربعة أقوال :أحدها :أنه الشرك،
عرف يف شريعة وال ُسنَّة .والثالث :أنه ما وعد هللا عليه النار،
قاله مقاتل .والثاين :أنه ما ال يُ َ
ذكرمها ابن السائب .والرابع :أن تكون عالنية ا ِإلنسان أحسن من سريرته ،قاله سفيان بن عيينة"،
ابن اجلوزي ،زاد املسري.579/2 ،
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الداليل الوظائفي بشكل واسع النطاق؛ مما جيعلنا
يتحرك إذن ،التصور
ّ
النحوي ،وهي ما الزمت خصوصية املعرفة
نستشف معامل النكرة يف التصور
ّ
جل مصنفاهتم النحويّة ،وهي كلّها بقرائنها
على حسب ما ح ّدده النحاة هلا يف ّ
الداخلة واخلارجية مل تدل على معىن اجلحود ،وما قبّحه الشرع وهنى عنه مجلة
وتفصيال ،وهو أمر ليست له عالقة على اإلطالق بداللة املنكر الذي يتوزع
دالليّا على كل ما له عالقة مببدأ اجلحود تصورا وفكرا ومنهجا وخلفية.
يبدو إذن ،أ ّن استعمال وزن (مفعل) من اجلذر اللغوي (نكر) يف القرآن
الكرمي بعيد عن النكرة مبفهومها يف كتب النحو ،فلم يقصد به نقيض املعرفة،
ابإلشارة ألمر غري معروف مقارنة آبخر معروف ،بل الداللة اللغويّة ختتلف
متاما ،فاملقصود هو األمر الذي تنكره العقول ،وال يقبله الشرع ،لكنّه مل خيالف
ما جاء به األصل اللغوي للكلمة ،فلم خيرج املعىن عن ضد املعروف ،وما ال
يعرف يف شريعة وال يف سنة ،وما عاقب هللا بسببه ،وما أنكره الشرع ابلنهي
خاصة وفقا لسياق اآلايت ،وما
عنه ،مث أضافت الشريعة اإلسالميّة دالالت ّ
كل
فرضته أحكامها ،كاملعىن اخلاص يف قطيعة الرحم ،فجاء املنكر ّ
معّبا عن ّ
ما ينهي عنه الشرع ،ويدخل يف ذلك مجيع املعاصي ،ويف مقدمتها الشرك ابهلل
كل ما ال
عز وجل وإنكار وحدانيته أو صفاته ،وميكن أن ّ
يعمم املعىن على ّ
أي عمل من
يعرفه املسلمون يف جمتمعهم اإلسالمي ،وفق تعاليمه الصرحية ،و ّ
األعمال اليت تكون مرتوكة عندهم لقبحها أو إمثها ،واتفاق أهل الصالح عليها،
عقلي.
شرعي أو إمجاع فقهي ،أو قياس ّ
بدليل ّ
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فداللة املنكر القائم على معىن اجلحود ،وما قبّحه الشرع هو الذي يستوي
الوظائفي مع مضمون اآلايت ،اليت جاءت يف الغالب لتبني
الداليل و
سوقه
ّ
ّ
أبعاد أسلوب النهي عن املنكر عن طريق العالقة بينه وبني األمر ابملعروف،
وهذا خبالف داللة النكرة اليت ال ميكن أن تصل تعالقا وتالزما وتقاطعا مع
داللة املنكر يف ترابطها مع داللة النهي.
ورد النهي عن املنكر وعن غريه من األمور املنهي عنّها يف القرآن الكرمي،
كما استعمل أيضا النهي عن املنكر فقط ،فجمع بني املتشاهبات ضمن عالقة
الكل حينا ،وعالقة اجلزء واجلزء حينا آخر ،فمن األوىل عالقة (املنكر،
اجلزء و ّ
البغي ،الفحشاء) ،ويف خالصة ما اتفق عليه املفسرون يف تعريف (املنكر)
الكل الذي ميثّله (املنكر) ،يف تفسريهم
يدخل (البغي) و(الفحشاء) يف دائرة ّ
عرف يف شريعة وال سنّة ،وما وعد هللا عليه النار ،ومعىن هذا أن املنكر
له مبا ال يُ َ
أعم من الفاحشة والبغي ،ألنه يشمل كل املعاصي على اختالف أنواعها(،)1
فعالقة الوصل بني األلفاظ الثالثة أدخلتها يف حدث النهي الواحد ،لتشاهبها
يف العاقبة.
يقول الرازي" :واعلم أ ّن يف املأثورات كثرة ويف املنهيات أيضا كثرة ،وإّمنا
معني إذا حصل بني ذلك اللفظ وبني ذلك
معني لشيء ّ
حسن تفسري لفظ ّ

( )1انظر ابن عطية ،احملرر الوجيز416/3،؛ وما سبق يف هامش رقم  ،65وقيل يف تفسريات الفاحشة:
الزان ،والبخل ،ذنوب القول والفعل ،والبغي :الكِّب والظلم ،وليس اجملال هنا للحديث عنها
تفصيال.
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املعىن مناسبةّ ،أما إذا مل حتصل هذه احلالة كان ذلك التفسري فاسدا"( ،)1فلذا
ال بد من وجود التشابه بني األلفاظ املذكورة يف املنهيات ،وهذا ال مينع التغاير
أبدا ،ويقول البيضاوي" :وال يوجد من اإلنسان شر إال وهو مندرج يف هذه
()2
تؤدي
األقسام صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثالث"  ،فاملشاهبة يف كوهنا ّ
املنهي عنه،
إىل نتيجة واحدة وهي النهي ،بيد أ ّن االختالف يف طبيعة الشيء ّ
الكل ،ومن جهة أخرى
سواء أدخل يف عالقة اجلزء مع اجلزء ،أم يف دائرة اجلزء و ّ
يؤدي التعميم والتخصيص يف إطالق املعىن ملفردات متتابعة إىل بيان أمهيّة النهي
ّ
هنا ،فإدخاله يف دائرة املتشاهبات اجلزئيّة فقط ،أو اجلزئيّة والكليّة حتذير شديد
يرسله اخلطاب القرآين ملتبع شريعة اإلسالم ،وهذا من املبالغة يف وصف املعصية
وبيان عواقبها الوخيمة ،كي ينقل الربط ابألداة العاطفة الصورة الفعلية إىل
املفسرين ،فلم
الذهن ،فتبقى راسخة مبسمياهتاّ .أما مسألة التخصيص لدى ّ
تكن سهلة يف ظل الرواايت املختلفة ،وما نقل منها ،وما أثبت ،واالعتماد على
سياق اآلية كان األساس الذي ينطبق منه يف حتديد املعىن الشرعي ،واالنتقال
من املعىن املعجمي.

( )1الرازي ،مفاتيح الغيب ،حممد بن عمر املعروف بفخر الدين الرازي ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط 2000 ،3م.259/20 ،
( )2البيضاوي ،تفسري البيضاوي ،انصرالدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي ،بريوت:
دار الفكر.238/3 ،
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اثنيا :أمناط املقابلة يف النهي عن املنكر

خاصة ،توحي
يستخدم الرتكيب القرآين أسلوب النهي عن املنكر أبساليب ّ
الشرعي املستوجب هلا ،فالرتاكيب واأللفاظ يف داللتها
ابلداللة اللغويّة واحلكم
ّ
تقربه مبا مياثله أو خيالفه ،فتأيت حبالة التضاد وغريه لتوضيحه ،من
على املعىن ّ
الداليل ملسألة التقابل يف املطابقة واملماثلة ،إذ قال يف هذا
هنا عرض التقابل
ّ
الشأن العسكري" :قد أمجع الناس أ ّن املطابقة يف الكالم هي اجلمع بني الشيء
وض ّده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من بيوت القصيدة؛ مثل
احلر والّبد .وخالفهم قدامة بن
اجلمع بني البياض والسواد ،والليل والنهار ،و ّ
جعفر الكاتب ،فقال :املطابقة إيراد لفظتني متشاهبتني يف البناء والصيغة
خمتلفتني يف املعىن"( ،)1فاملطابقة هي التضاد وفقا هلذا ،ألننا جنمع فيها بني
اللفظ وض ّدهّ ،أما يف تعريف املقابلة فيقول هي" :إيراد الكالم ،مث مقابلته مبثله
يف املعىن واللفظ ،على جهة املوافقة أو املخالفة"( ،)2فيدخل فيها التماثل
ويعرف السكاكي املقابلة أبن جتمع بني شيئني متوافقني أو أكثر،
والتطابقّ ،
وبني ضديهما ،مث إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك شرطا (.)3
وع ّد ابن األثري املطابقة من ابب التناسب بني املعاين وقالُ " :مسّي هذا
النوع (املقابلة) ،ألنّه ال خيلو احلال فيه من وجهنيّ ،إما أن يقابل الشيء بض ّده،
( )1العسكري ،الصناعتي ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران:
حتقيق علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت :املكتبة العنصرية1419 ،ه.307 ،
( )2العسكري ،الصناعتني.337 ،
( )3السكاكي ،مفتاح العلوم 423 ،وما بعدها.
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أو يقابل مبا ليس ض ّده"(" ،)1ويف الثاين من املناسبة والتقارب ما جيعله
متقابال"( ،)2فمعىن هذا أ ّن ما اصطلح على تسميته ابلتقابل جيمع بني أكثر
من لفظة ومقابلهما ،أي سلسلة من املفردات يف تركيبني متتاليني أو أكثر،
أعم من املطابقة.
فتتماثل أو تتخالف ،فتصبح املقابلة يف هذه احلال ّ
استخدم اخلطاب القرآين النهي عن املنكر مقابال لألمر ابملعروف ،مع
حكمي
الوجودي الكوينّ بني املنكر واملعروف هو فاصل
مراعاة أ ّن الفاصل
ّ
ّ
رابينّ ،من انحية التصور واملنهج ،وهذا النوع من التعامل يف شأن التقابل بني
املنكر واملعروف هو الذي جيعلنا نستشف معامل التصور السياقيّة واملقاميّة ،يف
ضل ما متليه حكمة هللا البالغة ،على سبيل االجتاه اللغوي ممثّال يف بنية اخلطاب
القرآين ،وعلى سبيل الغاية من النهي عن املنكر يف رحاب الشريعة السمحة.
يقابل النهي عن املنكر جزءا جبزء آخر ،فيش ّكالن صورة واحدة متكاملة،
وحني زاد التقابل عن صورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ظهرت متقابالت
أخرى ،مع ما يالئم هذا الوصف من متاثل أو تنافر ،ضمن الصورة اليت يريدها
الكل واجلزء ،إذ
اإلسالم ملن ينهى عن املنكر ،فاعتمد التقابل على عالقيتّ :
مثّل النهي عن املنكر جزءا فيها مقابال جلزء آخر ،أو جزءا مقابال جلزء آخر
الكل واجلزء،
كل أيضا ،وهذه العالقات اللغويّة انتهجت سلسلتني مرتبتني بني ّ
و ّ
كما يبدو يف اآليت:
( )1ابن األثري ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،ضياء الدين نصر هللا بن حممد :حتقيق أمحد
احلويف وبدوي طبانة ،القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.172/3 ،
( )2ابن األثري ،املثل السائر ،ضياء الدين.180/3 ،
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 -1التقابل بي اجلزء واجلزء
أ -التقابل بي النهي عن املنكر واألمر ابملعروف
ليبني شريعة
قابل النص القرآين بني النهي عن املنكر واألمر ابملعروفّ ،
عامة ،جيب على املسلم انتهاجها ،كي حيظى ابخلري يف الدنيا واآلخرة ،فاألمر
ّ
حيتاج توضيح جزئياته ،والنهي جيب أن يظهر الفعل املنهي عنه ،لذا جاءت

املقابلة بني ركنني متضادين يف الركن األول أمر ابلعدل واإلحسان وإيتاء ذي
()1
كل
على
األمر
فدل
،
القرىب ،ويف الثاين هني عن الفحشاء واملنكر والبغي
ّ
ّ
التقرب إليه واإلحسان إىل الناس من األهل
فعل معروف ،من طاعة هللا و ّ

وغريهم ،وهو من الصفات الغالبة ،أي :أمر معروف بني الناس إذا رأوه ال

ينكرونه .واملنكر :ض ّد ذلك مجيعه ( ،)2وكأن اآلية ترسم صورة واحدة مناصفة،

يف اجلزء األول منها ما يرتك يف النهي (الفحشاء ،واملنكر ،والبغي) ،ش ّكل ثالثة

أقسام ،ويف اجلزء الثاين ما يتح ّقق يف األمر (العدل ،واإلحسان ،وإيتاء ذي

( )1ورد ذكر تفسري اآلية يف اهلامش رقم (.)9
( )2انظر ابن األثري أبو السعادات ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،216/3 ،يورد يف هناية كالمه
حديثا لرسول هللا صلى هللا عليه وسلّم" :أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة"،
ويف ختريج هذا احلديث يقول البزار يف مسنده :حدَّثنا نصر بن علي ،حدَّثنا خازم أبو حممد
يب صلَّى هللا عليه وسلَّم قال:
الكويف ،حدَّثنا عطاء بن السائب ،عن انفع ،عن ابن عمر؛ أَن النَّ ّ
أهل املعروف يف الدنيا هم أهل املعروف يف اآلخرة .وال نعلم أسند عطاء بن السائب ،عن انفع،
َعن ابن عُ َمر ،إالَّ هذا احلديث ومل نسمع أحدا حيدثه ،عن خازم إالَّ نصر بن علي.239/12 ،
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التوضيحي ،يف
القرىب) ،وهو أيضا ينقسم إىل أقسام ثالثة ،كما يبدو يف الرسم
ّ

الشكل رقم (:)1

ومن أحسن تطبيق املسألة ،فقد مجع اخلري كلّه ،فحني جاءت املقابلة بني
طريف األمر والنهي وازنت بني حالني متغايرتني ،ويف إطالق النهي عن املنكر
بعد األمر ابملعروف نظام متكامل ،يعرف به ذو التع ّقل احلال اليت تنفعه من
غريها.
***
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ب -التقابل بي النهي عن املنكر واألمر ابملعروف وغريمها

وصفت هذه املقابلة آخر األنبياء حممد صلى هللا عليه وسلم ،يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ ( ،)1فتبدو يف اآلية مقابلتان،
األوىل تظهر فيها صفات النيب األمي حممد صلى هللا عليه وسلم ،والثانية صفات
الذين يكونون يف آخر الزمان من ّأمته ،ويؤمنون بكتب هللا كلّها" ،وال يكفرون
بشيء منها ،الذين يتبعون الرسول الذي نوحي إليه كتااب خمتصا ،وهو القرآن
النيب صاحب املعجزات الَّذي جيدونه جيد نعته أولئك الذين يتبعونه من بىن
إسرائيل مكتواب عندهم ِيف التَّوراة واإلجنيل"( ،)2وتظهر اآلية صفة خامت األنبياء
كما جاء وصفه يف الكتب السماويّة ،يقول ابن كثري يف هذا ":أيمرهم ابملعروف
وينهاهم عن املنكر ،هذه صفة الرسول صلى هللا عليه وسلّم يف الكتب املتق ّدمة،
وهكذا كانت حاله عليه الصالة والسالم ،ال أيمر إال خبري ،وال ينهى ّإال عن
شر"( ،)3ويثبت النسفي أ ّن املقصود ابلنهي عن املنكر هنا هو عبادة األصنام
ّ
()4
ألمة آمنت ،وخرجت عن أعراف اجلاهلية ،وكان
وقطيعة األرحام  ،فالوصف ّ
من شرائعها ما خيالف ما هو جديد ،جاء به الرسول األمي ،الذي مل يتعلّم
( )1األعراف.157 ،
( )2الزخمشري ،الكشاف.165/2 ،
( )3النسفي ،مدارك التنزيل.609/1 ،
( )4ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم.438/3 ،
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القراءة والكتابة ،ويصفه الشعراوي بقوله" :وصفه ربه أبنّه أيمرهم ابملعروف،
ويكلّفهم بفعل ما تدعو إليه الطبائع املستقيمة والفطر السليمة؛ ألن يف ذلك
اّللُ َعلَْي ِه َو َسلَّمَ  -يزجرهم
صلَّى َّ
النجاح يف الدنيا والفالح يف اآلخرة ،وأنه َ -
وينهاهم عن كل منكر مستهجن تستقبحه اجلبلة القومية ،واخللقة السوية ،وحيل
حرم عليهم من الطيبات اليت منعوا منها وحظرها هللا عليهم جزاء طغياهنم
هلم ما ّ
وضالهلم ،وحيرم عليهم كل ضار وخبيث"(.)1
كل ما
فما يكون هلذه األوصاف ّإال مقابلة مماثلة مناسبة يف الطاعة ،بعد ّ
عما كان سابقا عقااب للظاملني من اليهود والنصارى،
جاء به ،مقابلة خمالفة ّ
ويعزروه ،وينصروه ،ويتبعوا النور الذي أنزل
فمن غري املناسب أن ال يؤمنوا بهّ ،
حق هذا منهم ،فقد أفلحوا مبا مل يفلح به السابقون حني ك ّذبوا
معه ،فإ ّن ّ
أنبياءهم.
كل على حدة،
ويف هذه الصورة من الوصف خلامت األنبياء تبدو مقابلتانّ ،
ألبني أ ّن املقابلة الثانية نتيجة مالئمة للمقابلة األوىل ،إذ أظهرت
وقد مجعتهاّ ،
كل خري يرجوه اإلنسان يف دنياه ،فاألمر ابملعروف ،والنهي عن
املقابلة األوىل ّ
حمرمة وممنوعة
املنكر ،مل يكن تضييقا للحياة ،لذا تاله ما ّ
يبني أ ّن الطيبات كانت ّ
لكن النيب األمي حلّلها ألمته جم ّددا ،وأ ّن
لعقوبة استحقتها األمم السابقة ،و ّ
اخلبائث املؤذية كانت حملّله ومحاهم منها بتحرميها عليهم ،وخ ّفف عنهم كل
ش ّدة كانت الزمة بسبب الكفر والتكذيب ،فجاء برمحة واسعة ،ال يالئمها ّإال
اإلميان والتسليم ،كما يف اجلدول رقم (:)1
( )1الشعراوي ،تفسري الشعراوي -اخلواطر.381/7 ،
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مقابلة ( )1صفات خامت األنبياء الرسول األمي
أيمرهم
ابملعروف

ينهاهم عن
املنكر

حيل هلم
ّ
الطيبات

حيرم عليهم اخلبائث
ّ

يضع عنهم إصرهم
واألغالل اليت كان
عليهم

مقابلة ( )2صفات املؤمنني به
آمنوا به

عزروه

اتبعوا النور الذي أنزل

نصروه

معه

أولئك هم املفلحون

فجمعت املقابلة األوىل بني اجلزء يف النهي عن املنكر ،وأجزاء أخرى كاألمر
كل األجزاء هي من شريعة اإلسالم ،وما جاء به القرآن ،معجزة
ابملعروف ،و ّ
رابنيّة لنيب أمي ،من آمن به ونصره ،فقد فاز وأفلح يف الدنيا واآلخرة ،وبلغ ما
مل تبلغه األمم السابقة.
***
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والكل
 -2التقابل بي اجلزء
ّ
أ -التقابل بي النهي عن املنكر وغريه يف وصف الكافرين
ورد هذا النوع من التقابل يف احلديث عن قوم لوط يف قوله تعاىل :ﭽ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﭼ( ،)1فلم يستخدم
اخلطاب القرآين صيغة (النهي عن املنكر) ،بل قام االستفهام اإلنكاري بتحقيق
مصرح به ابألسلوب نفسه
ثبات املنكر الذي فعلوه ،فجاء النهي ضمنيّا غري ّ
املتبّع يف بقية اآلايت ،وذلك للكشف عن آاثمهم ،وتصوير حاهلم ،فقابل بني
الفعل أتتون مسندا مرة إىل الرجال ،ومسندا مرة أخرى إىل املنكر ،والفعل
تقطعون مسندا إىل الطريق كما يبدو يف اجلدول رقم (:)5
الكل (املنكر)
النهي عن اجلزء و ّ
أتتون الرجال

جزء

تقطعون الطريق

جزء

أتتون  -يف انديكم – املنكر

كل
ّ

بدا من هذه املقابلة ملحظان :األول :تكرار الفعل (أتتون) مع (الرجال،
املنكر) ،ويف هذا داللة على نوع املنكر الذي قاموا به ،فهو ختصيص يليه
تعميم ،والثاين :إدخال شبه اجلملة (يف انديكم)  -يف داللتها على الظرفيّة -
بني (أتتون ،والرجال) ،وأتخري املفعول به (املنكر) ،ويف هذا أتكيد حضور
النص القرآين آلخر املتقابالت ،كي
نيب هللا ،لذا أرجأه ّ
اجلرم ،وشدة إنكاره من ّ
( )1العنكبوت.29 ،
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حق ،لكنّهم
حييطهم علما ببشاعة صنعهم ،لعلّهم يرجعون ،ويعرفون أ ّن هللا ّ
متادوا يف املعصية حىت أاتهم العذاب.
فاألمر هنا وضع عقيدة مساويّة جملتمع إسالمي ،تدعو إىل التآلف ،والرمحة،
كل ما يدعو إىل
والعمل الصاحل ،وتنهى عن العداوة ،واجملاهرة ابملعاصي ،و ّ
التفرقة والضالل ،ويف هذا داللة أمهيّة ما يظهره املسلم من سلوك ،فيعكس فيه
واقع جمتمعه ،ويكون مثاال لداينته وتعاليمها.
***
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ب -التقابل بي النهي عن املنكر واألمر ابملعروف وغريمها يف وصف
املؤمني.
قابل القرآن بني النهي عن املنكر واألمر ابملعروف وغري ذلك ممّا يدخل حتت
دائرة النهي أو املنكر ،لكنّه غلّب إدخال األمر ابملعروف أكثر ،الحتواء معىن
بغض البصر مثال يستوجب هذا
األمر ضمنيا على النهي ،فعندما أيمران هللا ّ
بديهيا عدم إطالقه ،ويف كل املأمورات اليت جاء هبا اإلسالم كذلك ،وانتهج
اخلطاب القرآين املقابلة بني األفعال يف هذا الضرب من اإلخبار ،ويف الفرق
بني اخلطاب ابجلملة الفعلية ،واجلملة االمسية يقول ابن األثري" :وإمنا يعدل عن
أحد اخلطابني إىل اآلخر لضرب التأكيد واملبالغة"( ،)1فداللة االسم فيها من
الثبوت ،بينما داللة احلدث قد حتتمل زمنا معيّنا متب ّدال ،أو مستمرا دون
حتث عليه اآلايت من املداومة
توقّف عند زمن حم ّدد ،كما هو احلال هنا ،وما ّ
يف عمل األوامر وترك النواهي يف قوله تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤﭼ(،)2وقوله :ﭽﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭼ( ،)3يف اجلدول
رقم (:)2
املؤمنون :النهي عن اجلزء (املنكر) وغريه
1
يدعون إىل اخلري

2

املؤمنون :النهي عن اجلزء (املنكر) وغريه
1

3

أيمرون ابملعروف ينهون عن املنكر

2

3

أتمرون ابملعروف تنهون عن املنكر تؤمنون ابهلل

( )1ابن األثري ،املثل السائر ،ضياء الدين.191/2 ،
( )2آل عمران.104 ،
( )3آل عمران.110 ،
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كل
ّ

جزء

جزء

جزء

كل
ّ

جزء

ويف ترتيب التقابل السابق يورد الطّبي جميء الدعوة إىل اخلري وهي أمر عام
يف التكاليف من األفعال ،واألمر ابملعروف والنهى عن املنكر خاص إيذاان
ابلكل وهو الدعوة إىل اخلري عموما ،مث عطف عليه ابجلزء،
بفضله ( ،)1فجيء
ّ
ومن أيمر ابملعروف وينهى عن املنكر يكون داعيا إىل اخلري ،للتأكيد على أمهيّة
الدعوة ،ومن ابب التخصيص ،وإبراز فضائلها على أعمال العبد الفرديّة.
وذكر اخلطاب القرآين متاثال آخر بني اجلزء (ينهى عن املنكر) وغريه من
األجزاء ،ضمن دائرة الكل (اإلميان ابهلل) كما يف قوله جل وعال :ﭽ ﯝ
ّ
ّ
ﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ

ﯪ ﯫﭼ( ،)2يف اجلدول رقم (:)3
املؤمنون :النهي عن اجلزء (املنكر) وغريه
1

2

3

4

5

يؤمنون ابهلل

واليوم اآلخر

وأيمرون
ابملعروف

وينهون عن املنكر

يسارعون يف
اخلريات

كل
ّ

جزء

جزء

جزء

جزء

ورد الرتتيب بتقدمي اإلميان وأتخريه ،كما سبق وبيّنت ،يف احلديث عن
الوصل يف أحوال اجلملة ،وفقا لسياق اآليتني ،ويف تقدمي األمر ابملعروف والنهي
القليب ،وإال فال فائدة
عن املنكر دليل اإلميان
العملي ،ويف العمل هدف اإلميان ّ
ّ
إلميان يعتمل القلب ،دون أن يؤثّر يف اجملتمع ،أل ّن هللا يصف يف هذا خري أمة
( )1الطّبي ،جامع البيان.398/1 ،
( )2آل عمران.114 ،
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معني ،وفيها كذلك نسق قرآين
مر األزمان" ،فهذه اآلية فيها تفسري ّ
بعثها على ّ
ختص اآلداب واالجتماع حيث األمر ابملعروف
يف التقدمي والتأخري .فعن األوىلّ ،
والنهي عن املنكر ،ومن مثّ ربط حقيقة هذا املبدأ ابإلميان ابهلل دون سواه .وعن
الثانية إظهار العرض التارخيي قبل أوانه ،حيث إ ّن املسلمني األوائل قد امتازوا
ابإلميان واألخالق واآلداب ،فكانوا خري أمة ،وجيب االقتداء هبم يف كل زمان
ومكان"(.)1
الكل تبدو بني اإلميان ابهلل من جهة ،واألمر والنهي من جهة أخرى،
فعالقة ّ
كل على حدة ،ومتاثل بني األمر
ويف هذا التقابل أيضا تنافر بني األمر والنهي ّ
حق اإلميان ال ب ّد أن أيمر
والنهي جمتمعني يف مقابلة اإلميان ابهلل ،فمن آمن ّ
ابملعروف ،وينهى عن املنكر.
ويف سلسلة من املتقابالت املماثلة مع صورة املؤمنني يف سورة احلج :ﭽﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ

ﮔ ﮕ ﭼ( ،)2صورة أخرى للمؤمنني يف جزء من آية يف سورة

التوبة:

ﭽﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ(:)3
ظهرت املقابالت على سبيل التماثل كما يبدو يف اجلدول رقم (:)4

( )1اجلبوري ،الفكر اإلسالمي بني النظرية والتطبيق ،عماد الدين.242 ،
( )2احلج.41،
( )3التوبه.71،
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املؤمنون يف سورة احلج
1

2

أقاموا
الصالة

آتوا
الزكاة

املؤمنون يف سورة التوبة
3
أمروا
ابملعروف

4

1

هنوا
عن
املنكر

أيمرون
ابملعروف

3

4

2

ينهون عن يقيمون
الصالة
املنكر

يؤتون
الزكاة

بدأ التقابل يف سورة احلج أبركان اإلسالم ،لبيان أسسه األوىل ،واالنتظام
هبا ،مثّ تال ذلك األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،لتنظيم شريعة التعامل
اإلسالمي ،بعد إرساء األركان ،فيقول ابن عاشور" :فالكالم مسوق للتنبيه
على الشكر على نعمة النّصر أبن أيتوا مبا أمر هللا به من أصول اإلسالم ،فإ ّن
بذلك دوام نصرهم ،وانتظام عقد مجاعتهم ،والسالمة من اختالل أمرهم ،فإن
حادوا عن ذلك ،فقد ّفرطوا يف ضمان نصرهم  ،وأمرهم إىل هللا"( ،)1على
خالف سياق آية التوبة اليت ذكرت املؤمنني واملؤمنات ،لتقابلهم ابملنافقني
سره وعلنه،
واملنافقات ،فاملؤمن قد أرسى قواعد اإلسالم يف قلبه ،وطبّقه يف ّ
وتع ّدى محله إىل إيصال الرسالة ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،يف يسر
وسكينة ،ودربة تنري أفعاله كما انرت قلبه ابإلميان.
ويرى الشنقيطي يف هذا الرتتيب من التقابل دليال على أ ّن "ال وعد من
هللا ابلنصرّ ،إال مع إقامة الصالة ،وإيتاء الزكاة واألمر ابملعروف ،والنهي عن
املنكر ،فالذين ُمي ّكن هلم يف األرض ،وجيعل الكلمة فيها والسلطان هلم ،ومع
ذلك ال يقيمون الصالة ،وال أيتون الزكاة ،وال أيمرون ابملعروف ،وال ينهون عن

( )1ابن عاشور ،حترير العقل.280/17 ،
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املنكر ،فليس هلم وعد من هللا ابلنّصر ،ألهنم ليسوا من حزبه ،وال من أوليائه
الذين وعدهم ابلنّصر ،بل هم حزب الشيطان وأولياؤه"(.)1
ويلفت النظر أيضا يف هذه املقابالت ورودها يف صيغة الفعل املاضي يف
سورة احلج ،واختيار صيغة الفعل املضارع يف سورة التوبة ،فيحمل الفعل املاضي
داللة اإلنشاء املباشر يف جواب الطلب ،لبناء عقيدة اإلسالم ،وعدم احتمالية
التأجيل يف هذا ،أو الشروع يف األمر على مهل ،حلاجة متكني األرض لعمارهتا
مبجرد حتقيق النصر من هللاّ ،أما الزمن املضارع فهو داللة على حال املؤمن يف
استمرار أفعاهلا اآلنية واملستقبليّة ،بعد أن استقرت الشرائع ،وثبتت التعاليم،
وعرف العباد ما هلم وما عليهم.
***

( )1الشنقيطي ،أضواء البيان.266/5 ،
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ج -التقابل بي النهي عن املنكر واألمر واملعروف وغريمها يف التفريق بي
املؤمني واملنافقي
قابل اخلطاب القرآين بني النهي عن املنكر مسبوقا ابألمر ابملعروف على
سبيل التضاد ،وقابل يف الوقت نفسه بني العبادات الفرديّة من جهة ،والعبادات
اجلماعيّة من جهة أخرى على سبيل التماثل ،وقابل بني املؤمنني واملنافقني يف
أحوال خمتلفة من التقابل ،سأبدأ بذكرها ،مثّ انتقل منها لوصف مقابالت
املؤمنني فقط ،يف أحوال العبادات الفرديّة واجلماعيّة.
عز وجل يف سورة التوبة واصفا املنافقني :ﭽﮤ ﮥ ﮦ
قال ّ ّ

ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ

اخلاصة هبم:
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﭼ( ،)1فبدت املتقابالت اآلتية
ّ
(بعضهم -من بعض ،أيمرون -ابملنكر ،ينهون  -عن املعروف ،يقبضون -
يديهم ،نسوا هللا -فنسيهم) ،وبدأت األوصاف ببيان اختالفهم عن غريهم من
املؤمنني ،ألن املنافقني أيمرون ابلكفر ابلنيب صلى هللا عليه وسلم وينهون عن
ِاإلميان به(.)2
فهم يشبهون بعضهم يف نفاقهم" ،وقيل أريد به نفي أن يكونوا من املؤمنني
وتكذيبهم يف حلفهم ابهلل إهنم ملنكم وتقرير لقوله تعاىل وما هم منكم"( ،)3فلو
كانوا من املؤمنني ملا أمروا ابملنكر وهنوا عن املعروف ،وملا قبضوا أيديهم عن
( )1التوبة.67،
( )2انظر الزجاج ،معاين القرآن.460/2 ،
( )3أبو السعود ،إرشاد العقل السليم ،80/4،ويقول :لذلك تركهم من رمحته وفضله وخذهلم والتعبري
عنه ابلنسيان للمشاكلة.
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اإلنفاق يف سبيل هللا ،ومل تقف الصورة عند هذا احل ّد من الوصف هلم ،بل
خصصت أيضا ذكر إانثهم وذكورهم ،دون االعتماد على التغليب ،فيقول
ّ
الشوكاين" :ذكر هاهنا مجلة أحوال املنافقني ،وأ ّن ذكورهم يف ذلك كإانثهم،
وأ ّهنم متناهون يف النفاق ،والبعد عن اإلميان"(.)1
جاء احلديث عن املؤمنني جبملة امسية معطوفة على مجلة :املنافقون
واملنافقات بعضهم من بعض ،وما بينهما مجل تسلسل بعضها على بعض،
فذكرهم هللا بقوله :ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

ﮫﭼ( ،)2وظهرت املقابالت بينهم وبني املنافقني على سبيل التضاد كما
يبدو يف اجلدول رقم (:)5
الفئة
املقصودة
املؤمنون

املنافقون

1

3

2

أيمرون ينهون عن
بعضهم
أولياء بعض ابملعروف املنكر
بعضهم من
بعض

أيمرون
ابملنكر

4

5

6

7

يقيمون
الصالة

يؤتون
الزكاة

يطيعون
هللا
ورسوله

أولئك
سريمحهم
هللا

ينهون عن نسوا هللا
املعروف فنسيهم

يقبضون
أيديهم

-

إن املنافقني
هم
اخلاسرون

بدا يف التقابل النهي عن املنكر واألمر ابملعروف متضادين متاما يف
تطبيقهما ،وإيتاء الزكاة مبقابلة قبض األيدي ،إذ يف هذه التقابل بني الفئتني
( )1فتح القدير ،الشوكاين.432/2 ،
( )2التوبة.71 ،
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ِ
"بيان حلسن حال املؤمنني واملؤمنات حاال ومآال إثر ِ
بيان قبح ِ
أضدادهم
حال
ُ
التعبري عن نسبة هؤالء ِ
بعضهم إىل بعض ابلوالية ،وعن نسبة
عاجال وآجال ،و
أولئك مبن االتصالية"( .)1فاملؤمنون يقيمون الصالة ،لذا سيذكرهم هللا كما
يذكرونه ،وسريمحهم برمحته جزاء هلم ،ويف هذا الوصف مقابله للمنافقني الذين
كل أمر وهني.
نسوا هللا ،فتكون ّ
احملصلة هي طاعة هللا ورسوله يف ّ
وتبدو املقابلة كذلك ابستخدام اسم اإلشارة للبعيد ،يف احلديث عن
املؤمنني ،وتوظيف التوكيد ،يف احلديث عن املنافقني ،فاإلشارة إىل املؤمنني
واملؤمنات ابلبعد ،بعد احلديث عن املنافقني واملنافقات من ابب متييزهم عنهم،
حني ذكرت اآلية الالحقة الصفات املتضادة مع السابقة ،وجزاء هلم سيهبهم
هللا آاثر رمحته نصرا وتثبيتا ،وعالوة على داللة اإلشارة أتيت كذلك داللة السني
يف يرمحهم ،وداللة ذكر اسم هللا إسناد الرمحة إىل هللا ،وعدم االكتفاء ابلفائزين
يقرر اخلطاب عصيان
مثال مقابلة ابخلاسرين عند احلديث عن املنافقني ،بينما ّ
املنافقني ،وخروجهم عن ملّة الطائعني ،واستحقاقهم نتيجة فسقهم العذاب،
فجاءت دالالت التقرير يف :التأكيد بـ(إ ّن) ،مث ذكر مجع الذكورة امسا ظاهرا
غري مضمر أو مشار إليه ،مث الفصل ابلضمري بني ركين اجلملة.
أخريا أقول :ختتلف املقابالت يف اقرتاهنا وعدم اقرتاهنا ابألمر ابملعروف،
وذلك وفقا لسياقها ،أل ّهنا ختاطب فئة ضالة مضلّلة ،تستهزئ من األنبياء ،وال
تبتغي سوى شهواهتا ،وختاطب فئة مؤمنة ترجتي رضا هللا ،وليس معىن هذا أن
عدم األمر ابلنهي يف سياق إطالق النهي عن املنكر أمر عام ،بل سياق
( )1أبو السعود ،إرشاد العقل السليم.82/4 ،
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شك فيه أن النهي عن
اخلطاب يفرض االستخدام اللغوي ودالالته ،وممّا ال ّ
يدل كذلك على األمر ابلتلميح دون
املنكر من غري أن يقرن ابألمر ابملعروف ّ
التصريح ،فيدخل األمر ابملعروف ألن تركه من املنكر الذي اختار اخلطاب
القرآين ذكره ،خلصوصية ما يف توجيه رسالته.
وختتلف كذلك يف رسم صورة للتماثل أو التضاد ،ألهداف دالليّة ،فيتضافر
الداليل مع املقصد الشرعي يف رسم صورة التقابل ،ليضع قواعد تعاليم
املقصد
ّ
كل ذي عقل واع ،فال أتخذه
اإلسالمّ ،
ويوضحها أبساليب ّ
متنوعة ،يفهمها ّ
كل مأخذ ،حني يعمل تفكريه مبا بيّنه له اخلطاب القرآين الكرمي.
الشهوات ّ
***
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اخلامتة

تشكلّت اجلمل يف العربية أبساليب حنويّة خمتلفة ،وفقا للرسالة اليت تريد
إيصاهلا للمتلقي ،ومنها أسلوب النهي عن املنكر ،الذي ورد يف القرآن الكرمي
بدالالت معيّنة ،تقوم على ما يستوجبه املعىن وفقا خلصوصية السياق.
بناء عليه ،بدت نتائج املبحث األول اآلتية من الدراسة:
 أثّر املستوى النحوي يف أحوال اجلملة ،فورد النهي عن املنكر يف القرآنالكرمي يف ستة عشر موضعا ،يف مجل فعلية هلا أحوال زمنيّة خمتلفة ،موصولة
حينا ومفصولة حينا آخر ،فوصل (النهي عن املنكر) برتكيب (األمر
ابملعروف) قبلها.
 جاء الوصل والفصل يف النهي عن املنكر لغاايت خمتلفة ،وفقا لسياق اآلايتاملدروسة ،بني اجلمل ،وبني األلفاظ املفردة ،أي :يف عطف مفردة املنكر
على غريها ،أو عطف غريها عليها من املفردات اليت تندرج ضمن حالة
النهي ،ابستخدام حرف العطف (الواو) يف احلالتني ،وداللة معىن املشاركة
فيه.
تضمنه ألربعة أنواع خمتلفة من العمل هي :حدث
 بدا النهي عن املنكر يف ّاالنتقاليّة من اخلري إىل الشر املتمثّل يف اجلذر (هنى) ،مث تكوين تركيب
وضمه إىل عناصر إسنادية
النهي مع أداة اجلر (عن) واالسم (املنكر)ّ ،
تصف حالة النهي ،وشاركت الالم مع (إ ّن) إبالغ التأكيد.
 ظهر التناسق بني واقعية الداللة من حيث الورود الصيغة اللغويّة يف استعمالاملعنوي مما جعل منطيّة
الداليل يف التصور
اتيب
ّ
ّ
النهي عن املنكر ،والفعل الرت ّ
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داليل مفتوح النطاق ،سواء على سبيل ميزة
اخلطاب تسري وفق نسق ّ
اقي الذي يستغرق الزمان
الديين ،أم اخلطاب
اخلطاب
ّ
الداليل االستغر ّ
ّ
واملكان.
 احتكم االستعمال اللغوي يف النهي عن املنكر -كما يف أسلويب :التأكيدواألمر  -خلصوصية جمرايت الداللة السياقيّة واملقاميّة ،وذلك يف تالزمهما
التعالقي ،مع مفهوم اإلميان والتزام املؤمن مبا يفرضه عليه الشرع.
ّ
ّأما املبحث الثاين ،فبيّنت الدراسة نتائجه اآلتية:
تطور املعىن
 مل خيتلف األصل اللغوي لداللة النهي عن املنكر ،على الرغم من ّيف دالالته ،فاستعمال وزن(مفعل) من اجلذر اللغوي (نكر) يف القرآن
الكرمي مل خيالف ما جاء به األصل اللغوي للكلمة ،فلم خيرج املعىن عن ضد
خاصة وفقا لسياق
املعروف ،مث أضافت الشريعة اإلسالميّة دالالت ّ
اآلايت ،وما فرضته أحكامها.
دل مفهوم املنكر على مالزمة اجلحود ،وعدم اإلقرار مبا يتماشى مع حرمة
 ّرب العباد ،واستخدم ضد ما هو معروف وسائد يف البيئة
احلق الذي أراده ّ
احمليطة ،وما فيه خمالفة ألمر ما بصرف النظر عن عالقته ابلتشريع ،وهذا
خبالف داللة النكرة اليت ال ميكن أن تتالزم مع داللة املنكر يف ترابطها مع
داللة النهي.
 استخدم اخلطاب القرآين النهي عن املنكر مقابال لألمر ابملعروف ،وهبذايقابل جزءا جبزء آخر ،فيش ّكالن صورة واحدة متكاملة ،وحني زاد التقابل
عن صورة األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ظهرت متقابالت أخرى ،مع
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ما يالئم هذا الوصف من متاثل ،أو تنافر ضمن الصورة اليت يريدها اإلسالم
ملن ينهى عن املنكر.
 مثّل النهي عن املنكر جزءا فيها مقابال جلزء آخر ،أو جزءا مقابال جلزءالكل واجلزء
كل أيضا ،يف دالالهتا انتهجت سلسلتني مرتبتني بني ّ
آخر و ّ
من جهة ،وبني اجلزء واجلزء من جهة أخرى ،من أجل وصف حال
الكافرين ،وحال املؤمنني ،والتفريق بينهما.
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جدول النهي عن املنكر يف القرآن
جدول النهي عن املنكر يف القرآن
الرقم السورة

اآلية أو جزء منها

رقم

اآلية

 104ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

1

آل عمران

2

آل عمران

3

آل عمران

4

املائدة

79

5

األعراف

 157ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﭼ
 110ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭼ
 114ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬﭼ
ﭽ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄﮅﮆﮇﭼ
ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿ
ﮀﮁﮂ ﮃﮄﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋ
ﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ
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6

التوبة

67

7

التوبة

71

8

التوبة

 112ﭽ ﭑ

9

النحل

90

10

احلج

41

11

احلج

72

ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ
ﮪﮫﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﭼ
ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﭼ
ﭔ

ﭒ

ﭓ

ﭕ

ﭖ

ﭗﭘ ﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ
ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉﮊﮋ ﮌﭼ
ﭽﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ
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ابن األثري ،ضياء الدين نصر هللا بن حممد ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر ،حتقيق
أمحد احلويف وبدوي طبانة ،القاهرة :دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن األثري ،أبو السعادات ،املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشيباين
اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد الزاوي وحممود حممد
الطناحي ،بريوت :املكتبة العلمية1979 ،م.
األنباري ،عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري ،أسرار العربية ،أبو الّبكات ،دار
األرقم بن أيب األرقم1999 ،م
حبريي ،علم لغة النص املفاهيم واالجتاهات ،سعيد حسن ،الشركة املصرية العاملية للنشر،
لوجنمان1997 ،م.
براون ويول ،حتليل اخلطاب ،ترمجة وتعليق منري الرتيكي وحممد لطفي الزليطين ،الرايض،
1993م.
وخرج أحاديثه حممد عبد هللا
البغوي ،أبو حممد احلسني بن مسعود ،معامل التنزيل ،حّققه ّ
النمر ،عثمان مجعة ضمريية ،سليمان مسلم احلرش ،الرايض :دار طيبة للنشر والتوزيع،
ط 1997 ،4م.
البيضاوي ،انصرالدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن حممد الشريازي ،تفسري البيضاوي،
بريوت :دار الفكر.
الثعاليب ،أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن خملوف ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،حتقيق
حممد علي معوض وعادل أمحد عبد املوجود ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1418 ،ه.
اجلبوري ،عماد الدين ،الفكر اإلسالمي بني النظرية والواقع ،لندن :إصدارات إي -كنب،
لندن ،ط2015 ،2م.
ابن جزي ،حممد بن أمحد بن حممد ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق عبد هللا اخلالدي ،شركة
دار األرقم بن أيب األرقم ،بريوت1416 ،هـ.
ابن جين ،أبو الفتح عثمان بن جين ،كتاب اللمع يف العربية ،حتقيق فائز فارس ،الكويت:
دار الكتب الثقافية1972 ،م.
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ابن اجلوزي ،مجال الدين عبد الرمحن بن علي ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق عبد الرزاق
املهدي ،بريوت :دار الكتاب العريب1422،هـ.
اجلرجاين ،أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد ،دالئل اإلعجاز يف علم املعاين،
حتقيق حممود حممد شاكر ،القاهرة :مطبعة املدين ،جدة :دار املدين ،ط1992 ،3م.
اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محاد ،حتقيق أمحد عبد الغفور عطار ،اتج اللغة وصحاح
العربية ،بريوت :دار العلم للماليني ،ط1987 ،4م.
حسان ،متام ،اللغة العربية مبناها ومعناها ،بريوت :عامل الكتب ،ط2006 ،5م
ابن حنبل ،أمحد بن حنبل أبو عبد هللا الشيباين ،مسند اإلمام أمحد بن حنبل ،القاهرة:
مؤسسة قرطبة.
ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،حّققه وق ّدم له رمزي منري بعلبكي،
بريوت :دار العلم للماليني1987 ،م.
الرازي ،حممد بن عمر املعروف بفخر الدين ،مفاتيح الغيب ،بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،ط 2000 ،3م.
الراغب األصفهاين ،أبو القاسم احلسني بن حممد ،تفسري الراغب األصفهاين ،دراسة :حممد
عبد العزيز بسيوين ،طنطا :كلية اآلداب 1999 ،م.
الرماين ،علي بن عيسى بن علي بن عبد هللا أبو احلسن ،النكت يف إعجاز القرآن ،مطبوع
ّ
ضمن :ثالث رسائل يف إعجاز القرآن [سلسلة :ذخائر العرب ( ،])16حتقيق :حممد
خلف هللا ،حممد زغلول سالم ،مصر :دار املعارف ،ط1976 ،3م
الرزاق احلسيين ،اتج العروس من جواهر القاموس ،حتقيق:
حممد بن عبد ّ
حممد بن ّ
الزبيديّ ،
جمموعة من احملققني ،دار اهلداية.
الزجاجي ،إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق ،معاين القرآن وإعرابه ،حتقيق :عبد
اجلليل عبده شليب ،بريوت :عامل الكتب 1988 ،م.
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل
يف وجوه التأويل ،بريوت :دار الكتاب العريب1407 ،هـ.
الزخمشري ،أبو القاسم حممود بن عمر ،املفصل يف صنعة اإلعراب ،بريوت :دار ومكتبة
اهلالل ،1993 ،حتقيق :علي بو ملحم.
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السكاكي ،يوسف بن أيب بكر بن حممد بن علي أبو يعقوب ،مفتاح العلوم ،ضبطه وكتب
هوامشه وعلق عليه :نعيم زرزور ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط 1987 ،2م
أبو السعود ،العمادي حممد بن حممد بن مصطفى ،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب
الكرمي ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.
السمرقندي ،أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم ،حبر العلوم ،بريوت :دار الكتب
العلمية1993 ،م.
السمني احلليب ،أبو العباس شهاب الدين أمحد ،الدر املصون يف علم الكتاب املكنون،
حتقيق أمحد حممد اخلراط ،دمشق :دار القلم.
سيبويه ،أبو البشر عمرو بن عثمان ،الكتاب ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون ،بريوت:
دار اجليل.
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن ،حتقيق :حممد
أبو الفضل إبراهيم ،مصر :اهليئة املصرية العامة للكتاب 1974 ،م
ابن سيده ،أبو احلسن علي بن إمساعيل ،املخصص ،حتقيق :خليل إبراهيم جفال ،بريوت:
دار إحياء الرتاث العريب1996 ،م.
الشعراوي ،حممد متويل الشعراوي ،تفسري الشعراوي – اخلواطر ،مطابع أخبار
اليوم1997،م.
الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين ،أضواء البيان يف إيضاح
القرآن ابلقرآن ،بريوت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 1995 ،م.
الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم
التفسري ،حتقيق عبد الرزاق املهدي ،مراجعة حممد اإلسكندراين ،أمحد إبراهيم زهوة ،بريوت:
دار الكتاب العريب1999 ،م.
الصبان ،حممد بن علي الصبان الشافعي ،حاشية العالمة الصبان" على شرح الشيخ
األمشوين :على ألفية اإلمام ابن مالك ،بريوت :دار الكتب العلمية1997 ،م،
الطّبي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي ،جامع البيان يف أتويل القرآن،
حتقيق أمحد حممد شاكر ،مؤسسة الرسالة :بريوت 2000 ،م.
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ابن عاشور ،حممد الطاهر بن حممد ،حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري
الكتاب اجمليد ، ،تونس :الدار التونسية للنشر  1984هـ.
العاكوب ،عيسى ،والشتيوي ،علي ،الكايف يف علوم البالغة العربية ،اجلامعة املفتوحة،
1993م.
أبو عبيدة ،معمر بن املثىن ،جماز القرآن ،القاهرة :مكتبة اخلاجنى ،حتقيق :حممد فواد سزگني.
العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران ،الصناعتني،
حتقيق :علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم ،بريوت :املكتبة العنصرية1419 ،ه.
العسكري ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن حيىي بن مهران ،الفروق
اللغوية ،حّققه وعلق عليه :حممد إبراهيم سليم ،القاهرة :دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع.
احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب
ابن عطيّة ،أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحنّ ،
العزيز ،حتقيق عبد السالم عبد الشايف حممد ،بريوت :دار الكتب العلمية  1422هـ.
ابن فارس ،أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق عبد السالم
حممد هارون ،دار الفكر1979 ،م.
الفراء ،أبو زكراي حيىي بن زايد ،معاين القرآن ،حتقيق :أمحد يوسف جنايت ،حممد علي جنار،
عبد الفتاح إمساعيل شليب ،مصر :دار الكتب املصرية للتأليف والرتمجة2002 ،م.
الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،حتقيق مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي ،العني ،العراق:
منشورات وزارة الثقافة1984 ،م .حتقيق عبد احلميد اهلنداوي ،بريوت :دار الكتب العلميّة،
.2003
فضل ،صالح ،بالغة اخلطاب وعلم النص ،عامل املعرفة ،الكويت1992 ،م.
الفريوزاابدي ،جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب ،القاموس احمليط ،حتقيق :مكتب
قسوسي ،بريوت :مؤسسة
حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة ،إبشراف :حممد نعيم العر ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط 2005 ،8م.
القرطيب ،أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق:
أمحد الّبدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املصرية :القاهرة ،ط1384 ،2هـ 1964 -م.
ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن حممد
سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط 1999 ،2م.
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املرادي ،أبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم ،اجلىن الداين يف حروف املعاين ،حتقيق :فخر
الدين قباوة وحممد ندمي فاضل ،بريوت :دار الكتب العلمية 1992 ،م.
املراغي ،أمحد مصطفى ،علوم البالغة البيان واملعاين والبديع ،بريوت :دار الكتب العلميّة
مصطفى ،ابراهيم وآخرون ،املعجم الوسيط ،القاهرة :جممع اللغة العربية.
ابن منظور ،حممد بن مكرم ،لسان العرب ،بريوت :دار صادر ،ط1414 ،3ه.
النسفي ،أبو الّبكات عبد هللا بن أمحد بن حممود حافظ الدين ،مدارك التنزيل وحقائق
وخرج أحاديثه :يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم له :حميي الدين ديب
التأويل ،حّققه ّ
مستو ،بريوت :دار الكلم الطيب 1998 ،م.
ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف أبو حممد ،أوضح املسالك،
حتقيق :يوسف الشيخ حممد البقاعي ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
ابن هشام ،عبد هللا بن يوسف بن أمحد بن عبد هللا ابن يوسف أبو حممد ،مغين اللبيب،
حتقيق :مازن املبارك وحممد علي محد هللا ،دمشق :دار الفكر ،ط.1985 ،6
أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،حتقيق صفوان
عدانن داوودي ،دمشق ،بريوت :دار القلم ،الدار الشامية.
ابن يعيش ،يعيش بن علي بن يعيش ابن أيب السرااي حممد بن علي أبو البقاء ،شرح املفصل،
قدم له :إميل بديع يعقوب ،بريوت :دار الكتب العلمية 2001 ،م.
***
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