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  امللخص

من أهمِّّ  من تنافر بني مذهب البصريني والكوفيني ويني وما آَلْ  إليهظاهرة االختالف بني النح تـنَعد  
إلنصاف يف مسائل اخلالف( أليب الربكات األنباري كتاب )ا  ، وكما هو معلوم أنَّ ظواهر النحو العريب

 ومن هنا كان للباحثة، من أقدم املصنفات اليت تناول  اختالف حناة املدرستني الكوفية والبصريةيـنَعد  
ةدف ، فتناول  األصول السماعية عند ، رغبة يف الوقوف على جانب مهم من جوانب هذا الكتاب

 صاف يف مسائل اخلالف لألنباري(،صول السماعية يف كتاب )اإلنالدراسة إىل الوقوف على األ هذ 
ومدى اعتماد األنباري عليها يف املوازنة بني البصريني والكوفيني، وكيفية توظيفها يف الفصل بينهما،  
كما ةدف إىل معرفة مدى موافقة شواهد  السماعية لشروط اللغة احملتّج هبا، مثَّ اخلروج بصورة 

 .والكوفيني يف الفصل بني البصرينيمدى التزام األنباري دانب اإلنصاف وا حة تكشف عن 

اسبه مع طبيعة هذ  الدراسة، لتن ؛وبناًء على هذ  األهدف انتهج  الباحثة املنهج الوصفي التحليلي
ومتحيص وصف موقف األنباري من األصول السماعية ، مث حتليل ذلك املوقف يقوم على  حيث

حتجِّّ هبا، وكيفية توظيفها يف االنتصار لفريق على آختها وافقمدى مملعرفة شواهد  
ن
ر، لشروط اللغة امل

على ما و عه األنباري من مباحث نظرية يف رسالتيه )اإلغراب يف جدل حيث اعتمدت الباحثة  
)اإلنصاف(، مع اختاذ ال هذ  املباحث عملياً على كتابهاإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو(، مث إنز 

األصوَل السماعية اليت يوردها    الباحثةتتبعَ نب احلذر يف استخراج التطبيقات العملية، وبعدها جا
األنباري يف كتابه، متناولًة طريقَة استعماله هلا، فقد يدعم هبا رأاًي حنوايً، أو يقوم ابالعرتاض على 

متكن ِّ الباحثة من  وعليه فقد، البحث اتطرق هلاالستدالل هبا وخيرجها على وجه آخر بطرق عدة 
الوصول إىل نتائج من أمهها: أنَّ األصول ث واإلجابة عن أسئلته ومتّكن  من حتقيق أهداف البح

السماعية يف كتاب اإلنصاف توافق إىل حدّ  كبري شروط اللغة احملتج هبا، كما توّصل  الباحثة إىل أّن 
،  مذهب البصري كان أمرًا وا حًا وجلياً ، فتحيز  وتعصبه للمل يكن ملتزمًا دانب اإلنصافاألنباري 

البصرية يف غالب اآلراء والقواعد املدرسة عن أنَّ األنباريَّ كان مّتبعًا لنحو  كشف البحث  اكم
النحوية.
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ABSTRACT 

 

The phenomenon of the difference between the grammarians and the dissonance 

between the doctrine of the Bassrien and the Kufiean is one of the most important 

phenomena of Arabic grammar. As is well known, the book "ِAl-Ensaf in Matters of 

Controversy" by Abu Al-Barakat Al-Anbari is one of the oldest works dealing with 

the different styles of the kufia and Bassriah schools.Hence the researcher was 

interested in standing on an important aspect of this book, And dealt with the assets of 

auditory. This study is intended to address auditory fundamentals in the book (ِAl-

Ensaf in Matters of Controversy by Al-Anbari) and how much Al-Anbari depended on 

it on comparison between Bassrien and the Kufiean and how to utilize it to separate 

between the two. It is also intended to identify the extent of agreement of his auditory 

evidences for the language used in the argument and to come out with a clear picture 

showing how adherent  Al-Anbari with the side of Al-Ensaf in separating the Bassrien 

and the Kufiean. And based on these objectives, the researcher applied descriptive 

analytical methodology to go with the nature of this study which describes the attitude 

of Al-Anbari towards auditory fundamentals and then analyzing that attitude and 

scrutinizing its evidences to know how conformant they are to the requirements of the 

language used as an argument and how they are exploited in helping one team win 

over the other. As the researcher depended on the theoretical themes in his two letters 

(strangeness in grammar arguments, shine of evidences in grammar assets) and 

applying these themes practically on his book (Al-Ensaf) while being careful in 

extracting practical applications. Following that, the researcher followed upon the 

auditory fundamentals stated by Al-Anbari in his book and addressing the way he 

used them as he would support one view at times with them or opposes by reasoning 

with such fundamentals in another way by many methods which the research 

addressed. Consequently, the researcher was able to achieve the objectives of the 

study and answering its questions and was able to conclude several important results 

including: auditory fundamentals in the (Al-Ensaf) book of  Al-Anbari agrees to a 

large extent with requirements of the language used as an argument. Also, the 

researcher concluded tha Al-Anbari was not adherent to side of Al-Ensaf as his 

partiality and partisanship to Bassrie doctrine was clear and apparent. Moreover, the 

research also showed tha Al-Anbari was a follower of the Bassrie doctrine in most of 

his views and grammatical assets. 
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 الفصل األول :أساسيات البحث

 املقدمة:
رف لسان، والصالة والسالم على أفصح من نطق ابلضاد احلمد هلل الذي أكرمنا ابلقرآن، وخصنا أبش

 وخري العباد، سيدان حممد وعلى آله وصحبه األجماد، وبعد،،
قد شرف هذ  اللغة أبْن جعلها لسان كتابه الكرمي، فنال  بذلك مكاانً  _تعاىل_فإن هللا

 وحفظاً من هللا عز وجل.
ناية هبا،ومن بينهم شخصية األنباري الفذَّة د هللا هلا علماء نذروا أنفسهم خلدمتها والعوقد قيّ 

َعد  من أبرز أعالم النحو العريب، حيث كان  اقافته منوذجًا من اقافة العلماء يف القرن السادس اليت تـن 
اهلجري الذي حفل بنتاج خصب للعقلية اإلسالمية، فألَّف يف علوم شىت، من أمهها اخلالف النحوي 

يف مسائل اخلالف(، ذلك الكتاب الذي ذاع صيته، وطار ذكر  يف الذي و ع فيه كتابه )اإلنصاف 
 اآلفاق.

 :خليفة البحث
الباحثة عند ظاهرة االختالف بني النحويني وما آَلْ  إليه هذ  اخلالفات من  حيث توقف ِّ 

كتاب )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( أليب   ، وكما هو معلوم أنَّ تنافر بني مذهب البصريني والكوفيني
 .وفية والبصريةمن أقدم املصنفات اليت تناول  اختالف حناة املدرستني الكيـنَعد  ت األنباري الربكا

–رغبة يف الوقوف على جانب مهم من جوانب هذا الكتاب كان للباحثةومن هنا  
 حيثعلى الدور الكبري لصاحبه يف أتصيل علم أصول النحو،  ، خاصة بعد أن وقف ْ -)اإلنصاف(

ومن هنا تبلورت فكرة البحث فوّجه   من األصول النحوية عند ، دراسة شئ رةن فك هالدي تولَّدتْ 
على دراسة األصول السماعية بعد أن  هاذا العامل ومصنفاته، ووقع اختيار صوب ه هانظر  الباحثة
 لدراسة.هلذ  ا من كتاب )اإلنصاف( موطناً  اختذتْ 

ة يف رسالتيه )اإلغراب يف ما و عه األنباري من مباحث نظري حيث اعتمدتِّ الباحثة على
جدل اإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو(، مث إنزال هذ  املباحث عمليًا على كتابه )اإلنصاف(، 

عتمد على ما يغلب عليه الظن أبهنا تستخراج التطبيقات العملية، حيث سمع اختاذ جانب احلذر يف ا
األنباري قد وظَّف أصوله يف املوازنة  لكوفة، لكنّ آراء لألنباري وأدلة له، أو أهنا أدلة لنحاة البصرة وا



2 

 

السماعية اليت يوردها األنباري يف كتابه، متناولًة طريقَة  األصول تقوم الباحثة بِّتَـتَـب عِّ بينها، وبعدها س
استعماله هلا، فقد يدعم هبا رأاًي حنوايً، أو يقوم ابالعرتاض على االستدالل هبا وخيرجها على وجه 

 سيتطرق هلا البحث. آخر بطرق عدة
 مشكلة البحث:

الركن الركني يف علم النحو، هي يف أن البحث يف األصول النحوية أمر يف غاية األمهية، إذ  ال شكَّ 
لدراسات اليت تتناول أصول النحو، ال سيَّما من ا أنَّ هناك حاجة ملزيد منبيد أن املتتبع لذلك جيد 

 انب املهم الذي قلَّ النظرن فيههذا اجل يف احثةن البحثَ بال تِّ اأردمن هنا و  ،ناحية العملية التطبيقيةال
وذلك حنو دراسة فا ل صاحل السامرائي اليت جاءت بعنوان )أبو الربكات األنباري ودراساته  ،تطبيقّياً 

، ودراسة حممد سامل صاحل )أصول النحو دراسة يف فكر األنباري(،حيث تناول ِّ الدراستان النحوية(
 شيئاً من نتاجه النحوي.األنباريَّ و 

 اعتمد علىقد األنباريَّ  الباحثةن أنَّ  تِّ دَ ( وجَ البحث والتنقيب يف كتاب )اإلنصاف وأاناء
هناك حاجة  أنَّ  تْ رأمن مَثَّ و  ،كبري يف املوازنة بني البصريني والكوفينيحدّ    األصول السماعية إىل

، وطريقة استعماله ث النبوي، وكالم العربللوقوف على شواهد  من القرآن الكرمي وقراءاته، واحلدي
 هلذ  الشواهد.
ف على موقف األنباري من األصول السماعية والبحث يف طريقة استعماله للدليل فالتعر  

بيان الكيفية اليت وظَّف هبا األنباري  السماَع يف الفصل بني البصريني من   الباحثةَ نن كِّّ مين  أمر  النحوي 
حنوي على آخر، أو حىت ردِّّ  واالعرتاض على االستدالل به، هذا فضاًل  والكوفيني أو ترجيح رأي

تج هبا، وإىل أي حد اعتمد عليها يف  عن متحيص شواهد  ومعرفة مدى موافقتها لشروط اللغة اليت ُين
 الفصل بني حناة املدرستني.

 ث:أسئلة البح
وقراءاته، واحلديث  القرآن الكرمي- من االستشهاد ابألصول السماعيةما موقف األنباري  .1

 كتاب اإلنصاف؟  يف-العربالنبوي، وكالم 
 سأحاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية: عرض موقفه ومن خالل

 كيف وظَّف األنباري األصول السماعية يف املوازنة بني حناة املدرستني ـ البصرية والكوفيةـ؟ .2
حتجِّّ هبا؟ .3

ن
 ما مدى موافقة شواهد  السماعية لشروط اللغة امل
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 يف الفصل بني البصريني والكوفيني؟انب اإلنصاف د األنباري امالتز  مدىما  .4
 ؟ما املدرسة النحوية اليت يتبعها األنباري .5

 أهداف البحث:
 موقف األنباري من االستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته، واحلديث النبوي، وكالم العرب.بيان  -1
 .يف املوازنة بني البصريني والكوفيني لسماعيةَ  األصوَل ااألنباري   ف هبا اليت وظَّ طريقةِّ ال بيان -2
حتجِّّ هبا.على مدى موافقة شواهد  السماعية  وقوفال -3

ن
 لشروط اللغة امل

البصرية  _ و إجحافه يف حقِّّ حناة املدرستنيإنصاف األنباري أ مدى الوقوف على مناذج تبنّي  -4
 _.والكوفية

 املدرسة النحوية اليت يتبعها األنباري. معرفة -5
 البحث:أمهية 

تربز أمهية هذا البحث من أمهية األصول النحوية يف تقرير القواعد و بطها، فأدلة النحو هي الركن 
الركني يف علم النحو، وقد آارتن كتاب )اإلنصاف( ليكون مو ع الدراسة؛ نظراً ألمهيته ومشوله ألكثر 

صول النحو كان  عاماًل رئيسيًا يف ما وأنَّ نظرة النحاة املتباينة ألاملسائل اخلالفية يف النحو، ال سيّ 
 اختالفهم.

هذا فضاًل عن صاحب الكتاب الذي كان له دور يف أتصيل علم أصول النحو، والوصول به 
إىل مرحلة النضج واالكتمال، حيث أفرد له مصنفًا مستقاًل يشتمل على إ افات جديدة يف جانب 

قواعد  يف رسالته الشهرية )ملع األدلة يف التعريفات والتقسيمات، فأرسى بذلك مبادئ هذا العلم و 
 أصول النحو(، ممَّا جعلها مرجعاً أساسياً من مراجع أصول النحو.

للدراسات  حاجة ميدان البحث العلميمن  ْتهما الحظَ رغبًة يف هذا البحث زاد الباحثة  ومما
 اليت تتناول أصول النحو ابلدراسة العملية التطبيقية.
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 بيات البحث:أدينالفصل الثا

 الدراسات السابقة:

 أواًل: دراسات تناولت األنباري ونتاجه النحوي

 ابن األنباري وجهوده يف النحو •

 م.1981 عام تونس، -الدار العربية للكتاب، ليبيا طنبع  يف جلميل علوش،دراسة 
العوامل  وبيـََّن ِّ  هذ  الدراسة إىل إبراز جهود األنباري النحوية والصرفية واللغوية، هدف ْ وقد 

 .مصنفاته عامةمن خالل  يت سامه  يف بناء شخصية األنباري، وتناولْ  ذلكال
 تعقيب الباحثة:

ما يف  أمَّا وجه االختالف فيكمنشخصيَة األنباري،  نتتناوال ووجه التشابه بينها وبني هذ  الدراسة أهنَّ
م يكن مناطن الرتكيزِّ فيها راسة فلالد لى دراسة األصول السماعية، أمَّا تلكترتكز عأنَّ هذ  الدراسة 

يف الوقوف على اجلهود العلمية الكبرية  هبذ  الدراسة ، وقد استعان  الباحثةعلى األصول النحوية
 لألنباري.

 األنباري ودراساته النحوية الربكاتأبو  •

 .م2012ـ=ه1433دار عمار، األردن،طنبع  يف صاحل السامرائي،  فا للدراسة 
ي من خالل مجيع مؤلفاته هود النحوية لألنبار عرف على اجلإىل الت ةدف هذ  الدراسةو 

 وو عها يف قالب واحد.
 :تعقيب الباحثة

باري، وختتلف عنها يف كون  هذ  ال الدراستني عنِّ األنأنَّ كِّ  ووجه التشابه بينها وبني هذ  الدراسة 
اسة وال النحو لنبَّ الدر  أصولَ  علْ مل جي يف دراسته السامرائي أنَّ  دَ يْ بَـ  عن األصول السماعية، الدراسة

بعضًا من اجلوانب اليت  سهَّلْ  هلاو  على هذ  الدراسة اطَّلع  الباحثة هدفًا رئيسيًا من ورائها، وقد
 عن األنباري. هاتفتقد
 أصول النحو دراسة يف فكر األنباري •

 .م2006هـ=1427، دار السالم، مصر طنبع  يف صاحل، مد ساملحمل دراسة
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للغة العربية من كلية دار رسالة علمية حصل هبا صاحبها على درجة املاجستري يف ا يف األصل
 .ةدف هذ  الدراسة إىل تناول األصول النحوية عند األنباري بصورة متكاملةو ، دامعة القاهرةالعلوم 

 تعقيب الباحثة:
 امالفرق بينهأما  يكمن يف دراسة األصول النحوية عند األنباري،  التشابه مع هذ  الدراسةوجه و 

 مَّا تلكورة تطبيقية يف كتاب )اإلنصاف(، أتتناول األصول السماعية بص أنَّ هذ  الدراسة فيتمثَّل يف
بعرض األصول عر ًا عامًا يشمل مجيع مصنفات  اكتف ْ فقد -وعلى الرغم ممَّا هبا من فائدة -

ري يف كتاب بعينه، بل كان  صورة  مل تعطِّ نتيجة وا حة عن موقف األنبااألنباري، وابلتايل فإهنا 
هبذ  الدراسة يف  وقد استعان  الباحثةفصيل، خاصة من الناحية التطبيقية، لية ال تزال حباجة إىل تك

مبدئية ألصول النحو عند األنباري، إالَّ أهنا تفتقر لشئ من الدقة والتفصيل يف الوقوف على صورة 
 اجلانب التطبيقي.

 (حتجاج من خالل كتاب )اإلنصاف يف مسائل اخلالفمنهج ابن األنباري يف اال •

، لنيل درجة املاجستري يف علوم اللسان العريب، جامعة دراسة تقدم  هبا الباحثة: جريد سهيلة
 (م2009/2010قاصدي مرابح ورقلة، عام )

هدف  هذ  الدراسة إىل بيان سبل االحتجاج يف كتاب اإلنصاف، ومدى اعتماد األنباري يف 
 ى.العلماء القدام أقوال لىاحتجاجه ع

يتعرَّض لألسس اليت اعتمد عليها يتمثل يف أنَّ كنالَّ منها  هذ  الدراسةووجه التشابه مع 
األنباري يف احتجاجاته، إالَّ أنَّ هذ  الدراسة كان  نظرية إىل حدّ  كبري، حيث مل تشبع الدراسة 

 ابلنماذج.
 كتابه )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( "دراسة راد والشذوذ عند أيب الربكات األنباري يفاالط   •

 وصفية حتليلية"

، من م(2013مقدم لنيل درجة املاجستري يف اللغة العربية، عام ) ،حبث للطالب: اثلث معلم شيخ
 جامعة املدينة العاملية، ماليزاي.

ذلك يف كتابه  ويهدف هذا البحث إىل تو يح  وابط االطراد والشذوذ عند األنباري، وبيان
 يف موطن الدراسة وهي كتاب )اإلنصاف(. اإلنصاف، ويتفق مع دراسة الباحثة
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 اثنياً: دراسات تناولت األصول النحوية يف كتب أخرى وعند علماء آخرين
 الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه •

َاْ  فيه عن شواهد سيدراسة خلدجية احلديثي،  بويه حيث قسََّمْ  هذ  الدراسة إىل قسمني: قسم حتدَّ
حتجِّّ هبا، والقسم اآلخر بيَّنْ  فيه األصول النحوية يف كتاب 

ن
يف كتابه ومدى موافقتها لشروط اللغة امل

 سيبويه وموقفه منها.
 عند ابن مالك أصول النحو •

لدراسة األصول النحوية عند ابن مالك من  تعرَّض الباحثن يف هذ  الدراسة، خلالد سعد شعبان
موقف ابن مالك من  ته، وخرج الباحث ببيان صورة كلية متكاملة عنخالل النظر يف مجيع مصنفا

 ، وطريقة عر ه هلا.األصول النحوية
 اإلمجالية يف املقاصد الشافية للشاطيب النحوية األدلة •

من كلية اللغة العربية دامعة أم  ل هبا صاحبها على درجة الدكتورا حتصَّ لعبدالرمحن الطلحي،  دراسة
 القرى مبكة.

فيها الباحث األصول النحوية: )السماع، القياس، اإلمجاع، استصحاب احلال( يف   تناول
 كتاب املقاصد الشافية، حيث بنّي موقف الشاطيب منها، ومظاهر احتجاجه بكلّ  منها.

 تعقيب الباحثة على الدراسات الثالث السابقة:
ً م لدراسات الثالث السابقة مع هذ  الدراسةتتشابه ا تناول األصول النحوية، وختتلف ينها يف أنَّ كنالَّ

يف موطن الدراسة، فاألوىل كان  يف الكتاب لسيبويه، والثانية كان  يف مجيع مصنفات ابن مالك، 
 والثالثة كان  يف املقاصد الشافية للشاطيب، أما دراسيت فموطنها كتاب اإلنصاف لألنباري.

يف كيفية عرض األصول النحوية  منها وقد اطَّلع  الباحثة على تلك الدراسات واستفادت
 وتطبيقها على موطن الدراسة. 

؛ )األصول السماعية يف كتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري( أتيت دراسةهذا و
وحديثاً نبوايً،  مظاهر السماع عند األنباري، ومواقفه من األصول السماعية قرآانً، الباحثة فيها لتتناول

تج هبا، وإىل أي حد  شواهدهذ  ال متحيصوشعراً ونثراً، مث  ومعرفة مدى موافقتها لشروط اللغة اليت ُين
على ما و عه األنباري من  عتمد هذ  الدراسةستحيث ،يها يف الفصل بني حناة املدرستنياعتمد عل

مباحث نظرية يف رسالتيه )اإلغراب يف جدل اإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو(، مث إنزال هذ  
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ستخراج التطبيقات العملية، حيث ملياً على كتابه )اإلنصاف(، مع اختاذ جانب احلذر يف ااملباحث ع
على ما يغلب عليه الظن أبهنا آراء لألنباري وأدلة له، أو أهنا أدلة لنحاة البصرة  الباحثة عتمدتس

 األصولِّ  ستقوم الباحثة بتتبعِّ يف املوازنة بينها، وبعدها والكوفة، لكن األنباري قد وظَّف أصوله 
السماعية اليت يوردها األنباري يف كتابه، متناولًة طريقَة استعماله هلا، فقد يدعم هبا رأايً حنوايً، أو يقوم 

 ابالعرتاض على االستدالل هبا وخيرجها على وجه آخر بطرق عدة سيتطرق هلا البحث.
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 الفصل الثالث: اإلطار النظري

 املبحث التمهيدي

 : التعريف ابألنبارياملطلب األول
 عصره

 احلالة السياسية:
عاش األنباري يف القرن السادس اهلجري، وكان عصر  هذا مليئاً ابال طراابت والفنت، فلم تكن احلالة 

 السياسية مطمئنة؛ ألّن البالد متّر بتصدع يف السلطات تبعه تقسيم  المرباطورية اخلليفة.
ر بيد الفاطميني، وجزيرة العرب بيد القرامطة، وكذلك  فقد كان  البالد اإلسالمية جمزّأة، فمص
 (1)كان  الشام يف أيدي املتمردين يتنازعوهنا بينهم.

وعندما تسلم الشيعة زمام السلطة يف العراق ومصر متكنوا من السيطرة على البالد، وكان   
ضطهدون، كفتهم راجحة على مجيع املستوايت. ونتج عن ذلك شعور أهل السنة أبهنم مغلوبون م

فصاروا يبحثون عن منقذ  خيّلصهم من هذا الظلم املفروض عليهم، فاختاروا اخلالفة العباسية، وشنوا 
 (2)محلة شعواء على اخلالفة الفاطمية.

وأبرز حنّكام هذا العصر هم السالجقة الذين تظاهروا ابحرتام اخلليفة؛ ألهنم على علم  مبدى 
كنوا قبضتهم على البالد، فتنكروا لعهودهم ومواايقهم وأذاقوا اهتمام السنة هبم. وظلوا كذلك حىت م

 أهل السنة ألوان العذاب.
وعلى املستوى اخلارجي كان  سياسة السالجقة تقوم على العنف واستخدام القوة، فشنوا 

 (3)احلروب على مجيع اإلمارات احمليطة هبم.

                                                           
، 9، واخلضري حما رات اتريخ األمم اإلسالمية ط17-16، ص5يف العصر العباسي، ط ينظر: املقدسي، أمراء الشعر (1)
3/430. 
 .284 /11، د.ط، البداية والنهايةينظر: ابن كثري،  (2)
، 38، د.ط، صاتريخ دولة آل سلجوق، و البنداري، 150-10/148، 9/626د.ط  الكامل،ينظر: ابن األاري،  (3)

 .251ص د.ط،العصر السلجوقي، اتريخ العراق يف وحسني أمني، 
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كان  تعاين من ا طراابت   ومل تتمكن تلك اإلمارات من الوقوف يف وجه السالجقة؛ ألهنا
 (4)مالية واجتماعية.

 احلالة االجتماعية:
كان  العراق يف العصر السلجوقي خليطًا من األجناس واألداين واملذاهب، تضم العرب والفـرس 
واألتــراك وغريهم من األمم اليت كان  تنتمي إىل طوائف دينيةخمتلفة، تبعها نشاط ملحوظ متّثل يف  

 .(1)وخ الدين والونّعاظكثرة املساجد وشي
وقد كان  مصادر الثروة متعددة يف هذا العصر، إال أن احلالة االقتصادية كان  سيئة؛ ألن 

؛ فتفشى الفقر واملرض، وكثرت (2)النظام مل يكن مستتباً، ومل يقف عند حدود الشريعة والقانون
طان يصادر ويظلم ببغداد وجييب اال طراابت والفنت، فقد ذكر الذهيب أّن هذ  الفرتة: "استهل  والسل

 .(3)األمالك"
وعلى الرغم من ذلك فقد شهد هذا العصر شيئًا من االستقرار يف بعض الفرتات رفع فيها 

 .(4)السالطني الضرائب، وزادوا يف العدل، وحسن السرية
 احلالة الثقافية والعلمية:

دس كان فاحتة خري  من الناحية إّن تعدد الدويالت واألجناس واألداين واملذاهب يف القرن السا
، ونتيجة لذلك فقد شهد هذا القرن حركة (5)الثقافية؛ ألنه فتح ابب التنافس بني العلماء واألدابء

 ازدهار ونشاط علمي ملحوظ على خمتلف األصعدة العلمية والتعليمية.
غ  شهرةم الذين بل العلماءمن  ذا العصر احتشاد  بكثريومما يدل على النهضة العلمية يف ه

 العنان: ومِّن أمههم:

                                                           
 .61-60، د.ط، صحضارة اإلسالمينظر: خودا خبش،  (4)
، ومجيل 16، د.ط، صاتريخ العراق يف العصر السلجوقي، وحسني أمني، 10/605د.ط،  الكامل،ينظر: ابن األاري،  (1)

 .23، د.ط، صابن األنباري وجهوده يف النحوعلوش، 
 .49د.ط، ص  العراق وبالد العجم يف العصر السلجوقي،الشعر العريب يفينظر: الطاهر،  (2)
 2/8، د.ط، دول اإلسالمالذهيب،  (3)
 .429، ص2ط اتريخ اخللفاء، والسيوطي، 10/454د.ط،  الكامل،ينظر: ابن األاري،  (4)
.278د.ط، صأدب العرب، مارون عبود،  (5)
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 .(502التربيزي )تُيىي بن علي اخلطيب  أبو زكراي -

 (، 505حامد الغزايل )ت وأب -

 .(516احلريري )تأبو حممد القاسم بن علي بن حممد  -

 .(538الزخمشري )تأبو القاسم حممود بن عمر  -

 (.539أبو منصور موهوب بن أمحد اجلواليقي اللغوي )ت -

 .(542ت)هللا بن الشجري أبو السعادات هبة  -

 (.567ابن اخلشاب النحوي )ت -

 (569سعيد بن املبارك بن علي بن الدهان اللغوي )ت -

 (584ابن الدابغ اللغوي )ت -

 (616أبو البقاء عبد هللا بن احلسني العكربي )ت -

 (.505أبو حامد الغزايل )ت -

 (539أبو منصور سعيد بن حممد الرزاز )ت -

 (543توابن العريب ) -

 (544ياض )توالقا ي ع -

 (548الشهرستاين )ت -

 (562أبو سعد السمعاين )ت -

 (548أبو بكر حممد بن أيب عثمان موسى املعروف ابحلازمي )ت -

 (، 571وابن عساكر)ت -

 (.590تواإلمام الشاطيب ) -

 (597ابن اجلوزي )ت -

 (606فخر الدين الرازي )ت -

 (1)(.606أبو السعادات املبارك بن األاري )ت -

                                                           
، 5/99، 6/230، 7/22، 8/74، 7/178، 5/177، 8/157د.ط،  األعالم،ينظر ترمجة هؤالء األعالم: الزركلي،  (1)

4/273 ،5/180.
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"وأول من حفا عنه أنه بىن مدرسة يف فقد متثل  يف إنشاء املدارس النهضة التعليمية  أما
، وقد ظهرت املدارس النظامية يف هذا العصر (1)اإلسالم أهل نيسابور فبني  هبا املدرسة البيهقية"

تكن معهودة من قبل،ولعل أبرزها: املدرسة النظامية يف بغداد، "فقد بىن نظام امللك املدارس  حيث مل
اً حىت ونجد وقد انتشرت هذ  املدارس انتشاراً كبري ، (2)وغريها، وكل منها تنع  ابلنظامية" يف بغداد...

 .(3)يف بغداد وحدها أكثر من االاني مدرسة يف عصر األنباري
إ افة إىل أن هذا العصر قد شهد انتشارًا عظيمًا للمساجد واملكتبات ودور العلم، وفيه 

 (4)وع املعرفة، وعلى رأسهــــا كتب النحــو والصرف والبالغة.أنلف  املراجع الكبـرى يف خمتلف فر 
" يعد الذروة يف ازدهار العلوم :وهبذا فإن هذا العصر كما يقول الدكتور سعيد األفغاين

 (5)فيها".واآلداب والتفنن يف تدريسها والتأليف 
 امسه ونسبه

 (6)بن أيب سعيد األنباري.هو عبد الرمحن بن أيب الوفاء حممد بن أيب السعادات عبيد هللا 
ويكىن األنباري أبيب الربكات؛ وذلك العتقاد طالبه واملقربني منه أبنه مبارك، وأّن َمْن الزمه 

؛ ولعل هذا اللقب كان تعبريًا عمَّا يتمتع به من (7) من النجاح. وقد لنقِّّب ابلكمال أو كمال الدين
 مال.أخالق كرمية تتميز ابلتقوى والصالح وتنزع حنو الك

وينسب أبو الربكات إىل األنبار، ومن املؤرخني من ينسبه إىل بغداد، فيقولون: كمال الدين 
 .(8)األنباري البغدادي

                                                           
 .2/362، د.ط، اخلطط املقريزية، املقريزي (1)

 .3/225 د.ط،اتريخ التمدن اإلسالمي، جورجي زيدان،  (2)
 .22-21د.ط، ص الداعي إىل اإلسالم،ينظر مقدمة: ابغوان،  (3)

 .3/37، د.ط، اتريخ آداب اللغة العربية، وجورجي زيدان، 27، د.ط، صاتريخ الشعر العريبينظر: الكفراوي،  (4)
 .5د.ط، ص اإلغراب يف جدل اإلعراب لألنباري،ينظر مقدمة احملقق: األفغاين،  (5)
 هدية العارفني )أمساء املؤلفني وآاثر املصنفني(،، والبغدادي، 4/248، 1ط طبقات الشافعية الكربى،ينظر: السبكي،  (6)

 . 2/86د.ط،  بغية الوعاة،، والسيوطي، 3/139 د.ط، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،لكان، ، وابن خ1/519د.ط، 
، واحلنبلي، 2/169، د.ط، إنباه الرواة على أنباه النحاة ينظر: املصادر السابقة نفس الصفحات، إ افة إىل: القفطي،  (7)

 .4/258د.ط،  شذرات الذهب،
 .1/519ط، ، د.هدية العارفنيالبغدادي،  (8)
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األنبار - ه إىل مسقط رأسهوقداختلف املؤرخون يف نسبته، فمنهم من يدعو  األنباري؛ بنسبت
ة يف كال احلالني صحيحة فهو أنباري؛ ومنهم َمْن يدعو  ابن األنباري بنسبة أبيه إىل األنبار. والنسب -

، واألرجح (1)ألنه ونلد يف األنبار، وهو أيضًا ابن األنباري؛ ألن والد  كان يتمتع هبذ  النسبة من قبله
 .(2)النسبة األوىل؛ ألن املقصود أبو الربكات ال والد 

 مولده ونشأته
، وكان  والدته ـ على األشهرـ (3)م1119هـ/513ونلد أبو الربكات األنباري يف شهر ربيع اآلخر سنة:

، واألرجح أنه ونلد (5)، وخالف يف هذا اليافعي حيث ذكر أن والدته كان  ببغداد(4)يف األنبار
 ، أما قول اليافعي فمفتقر إىل الدليل والربهان.(6)ابألنبار؛ لورود كثري من النصوص اليت تؤكد ذلك

ان  لطلب العلم، فقد كان  بغداد آنذاك تضم ؛ ولعّل رحلته ك(7)مث رحل األنباري إىل بغداد
 أول مدرسة نظامية تنشد إليها الرحال من كل حدب وصوب.

. (8)يقول السيوطي عن األنباري: "مسع ابألنبار من أبيه، وببغداد عن عبد الوهاب األمناطي"
ه ألعلى ويف هذا النص داللة على أن أاب  كان على قدر من العلم، وكان حريصًا على الرقي اببن

 درجات املعرفة؛ ولِّذا أرسله إىل بغداد.
حىت مات هبا ليلة اجلمعة التاسع من شهر شعبان  (1)وبقي مالزمًا لبغداد ومل يفارقها

 (2)م، وقد دنفن يوم اجلمعة بباب أبرز برتبة الشيخ أيب إسحاق الشريازي.1181هـ/577سنة
                                                           

 .65،ص9هامش رقم د.ط، ابن األنباري وجهوده يف النحو،ينظر: علوش،  (1)
وهذا ما ذهب إليه بعض الباحثني بقوهلم: "حني يقال األنباري ينصرف الذهن إىل أيب الربكات ال إىل أبيه"، ينظر: عبد  (2)

 .2، ص1ط يف غريب القرآن، منهج أيب الربكات األنباري يف إعراب القرآن يف كتابه البيان املقصود، 
، وقد ذنكر أّن والدته كان  يف شهر 3/139د.ط،  وفيات األعيان،، وابن خلكان، 2/169د.ط،  انباه الرواة،القفطي،  (3)

 .2/351، د.ط، دائرة املعارفربيع األول، ينظر: البستاين، 
عشرة فراسخ وكان  الفرس تسميها فريوزسابور..."  ، واألنبار: "مدينة على الفرات يف غريب بغداد بينهما2/351االسابق، (4)

 .1/367د.ط،  معجم البلدان،احلموي، 
 .3/408اليافعي، مرآة اجلنان وعربة اليقظان، د.ط،  (5)
، وقد تكرر مثل هذا النص يف كثري 2/169منها قول القفطي أن األنباري:" سكن بغداَد من صبا  إىل أن تويف" إنبا  الرواة، (6)

 جم، وهذ  النصوص فيها داللة صرُية على أن األنباري ونلد ابألنبار مث غادرها إىل بغداد يف صبا .من الرتا
 .170، 2/169، د.ط، إنباه الرواةالقفطي،  (7)
 .2/86د.ط،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،السيوطي،  (8)
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 سريته وأخالقه
اب الربكات األنباري كان يتمتع أبمسى املبادئ واألخالق، أمجع  كتب الرتاجم واألخبار على أّن أ

حيث كان رجاًل صاحلًا صاحب دين وعلم، زاهدًا عن الدنيا ومتاعها الزائل. ويذكر السيوطي أنه  
كان: " إمامًا اقة صدوقاً، فقيهًا مناظرًا غزير العلم ورعًا زاهدًا عابدًا تقيًا عفيفاً، ال يقبل من أحد 

 .(4)ء يف الشذرات أنه:  "كان زاهداً عابداً خملصاً انسكاً اتركاً للدنيا"، وجا(3)شيئاً"
كما أنه كان فقري احلال را يًا بعيش الكفاف حيث " كان له من أبيه دار يسكنها ودار   

"وكان ال يوقد عليه  ،(5)وحانوت مقدار أجرةما نصف دينار يف الشهر ينتفع به ويشرتي منه ورقاً"
قصب وعليه اوب وعمامة من قطن يلبسهما يوم اجلمعة، فكان ال خيرج إال  وء وحتته حصري 

وعلى الرغم من فقر  إال أنه كان عزيَز النفس عفيفًا ال يقبل من (6)للجمعة، ويلبس يف بيته اوابً خلقاً"
  أحد شيئًا "فقد سري إليه اخلليفة املستضيء مخسمائة دينار فردها فقالوا له: اجعلها لولدك فقال: إن

 ، (8). كما أنه "كان خشن العيش واملآكل مل يتلبس من الدنيا بشيء"(7)كن  خلقته فأان أرزقه"
حيث "كان يعقد  ومن الطبيعي أن تنتهَي به كل هذ  الصفات إىل سلوك أساسه التصوف،

قد وردت الكثري من األخبار اليت تشري إىل ميله ملذهب املتصوفني منها : "أنه كان و (9)جملس الوعا"
،حيث كان: " كان مقيمًا برابط له شرقي بغداد يف (10)ممن قعد يف اخللوة عند الشيخ أيب النجيب"

                                                           
 .2/351 د.ط،دائرة املعارف، البستاين،  (1)
مرآة اجلنان، ، واليافعي، 4/248د.ط،  طبقات الشافعية الكربى،، والسبكي، 2/169، د.ط، الرواة إنباهالقفطي،  (2)

 .3/408 د.ط،
 . 2/86د.ط،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،السيوطي،  (3)
(4) 4/258. 
 .4/248د.ط،  طبقات الشافعية الكربى،السبكي،  (5)

 املرجع السابق. (6)
 بق.املرجع السا (7)
 .2/86د.ط،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،السيوطي،  (8)

 .18/247د.ط،  الوايف ابلوفيات،الصفدي،  (9)
وأبو النجيب هو فقيه شافعي واعا، من أئمة املتصوفني، ينظر: الزركلي، ، 4/248طبقات الشافعية الكربى،البغدادي،  (10)

 .4/49، د.ط، األعالم
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، وقد قال فيه تلميذ  املوفق عبد اللطيف البغدادي: "مل أَر يف العباد املنقطعني أقرأ منه يف (1)اخلاتونية"
 (2)وال أحوال العامل" طريقه وال أصدق منه يف أسلوبه جد حمض ال يعرتيه تصنع وال يعرف السرور

 (3)وله العديد من األبيات يف التصوف منها قوله:
ْلَبابِّ اْلَقَناَعةِّ َواْلَياسِّ     َوصنْنهن َعنِّ اأْلَْطَماعِّ يفِّ َأْكَرمِّ النَّاسِّ   َتَدرَّْع دِِّّ

هللِّ حَتَْيا مننَـعََّمـا     َوتـَْنجنو مَِّن الضَّرَّاءِّ َواْلبـنْؤسِّ وَ  ياً ابِّ  اْلَباسِّ وَكنْن رَا ِّ
 هـــــــــــــــــتقافت

متتع أبو الربكات األنباري بثقافة واسعة مشل  أكثر العلوم اليت عرفها عصر ، ويبدو أن اقافته كان  
"وقد استنمدت هذ  الثقافة  من خالل قائمة شيوخه وتالميذ ،دينية يف األساس، ويظهر ذلك 

وخه الذين كان أغلبهم من كبار رواته، وتعلم العربية من شي -ابلعلوم الدينية والعلوم العربية–الواسعة 
فقد أخذ احلديث عن أبرز رواة عصر ، ولكنه مل جيعله مهَّه األول  (4)على املربزين فيها يف ذلك العصر"

، كما اهتم (6)، واهتم ابلفقه وأصوله وأّلف يف ذلك الكثري من الكتب(5)ث ابليسري"وهلذا "حدَّ 
كان له أار كبري يف دراساته النحوية، حيث و ع كتاب )اإلنصاف( مرتمساً   ابخلالف وتوسع فيه، مما

 .(7)فيه خطى علماء الفقه يف أساليب العرض واملعاجلة والرتجيح
وهبذا يتبني أن األنباري قد توجه يف البداية توجهًا دينياً، مث شنغل عنه ابلنحو واللغة واألدب، 

ا: أبو منصور اجلواليقي، وأبو السعادات بن الشجري حىت فاتصل بعاملني كبريين من علماء عصر  مه
 .                                                                                                  (8)"برع وصار من املشار إليهم يف النحو"

                                                           
 .2/170، د.ط، الرواةإنباه القفطي،  (1)
 2/76، 1ط طبقات النحويني واللغويني،الزبيدي،  )2(
 املصدر السابق، نفس املكان. (3)

 .185، ص1ط إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،اليماين،  (4)
 .4/248د.ط، طبقات الشافعية الكربى، البغدادي،  (5)
 .4/248 د.ط، طبقات الشافعية الكربى،بداية اهلداية(، ينظر: البغدادي، منها: )هداية الذاهب يف معرفة املذاهب( و) (6)
 أصول النحو دراسة يف فكر األنباري،، وحممد سامل صاحل، 75د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو،ينظر: علوش،  (7)

 . 20، ص1ط
 .2/86،د.ط، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،السيوطي،  (8)
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هبا األنباري حيث  وقد أشار حمقق كتاب)الداعي إىل اإلسالم( إىل معظم الثقافات اليت متتع
قال: " فهو هبذا الكتاب قد مجع زايدة على اللغة واألدب والنحو وعلوم القرآن والقراءات واحلديث 
 والفقه واألصول واخلالف والتاريخ والرتبية واألخالق، علَم األداين واألدب اجلديل فهو يف )الداعي(

ة عميقة بعلم الكالم، مع أدب جم متكلم نظار، صاحب معرفة شاملة ابلفلسفة اليواننية ومعرف
 .(1)ومنطق يف اجلدل رفيع"

كما كان األنباري عاملاً من علماء العقيدة واألداين وعلم الكالم، وخري مثال على ذلك كتابه 
واألدب والنحو وعلوم القرآن  ذا الكتاب قد مجع زايدة على اللغة"فهو هب)الداعي إىل اإلسالم(، 

واألصول واخلالف والتاريخ والرتبية واألخالق، علم األداين واألدب اجلديل  والقراءات واحلديث والفقه
فهو يف )الداعي(متكلم نظَّار، صاحب معرفة شاملة ابلفلسفة اليواننية ومعرفة عميقة بعلم الكالم مع 

 .(2)أدب جم ومنطق يف اجلدل رفيع"
يث صرَّح بذلك يف كما أ اف أبو الربكات األنباري إىل علوم األدب علمني جديدين، ح

"علوم األدب مثانية: النحو، واللغة، التصريف والعروض، والقوايف، وصنعة الشعر، نزهة األلباء قائاًل: 
وأخبار العرب، وأنساهبم، وأحلقنا ابلعلوم الثمانية علمني و عنامها ومها: علم اجلدل، وعلم أصول 

 .(3)النحو"
 شيوخـــــــــــــــــــــــــــــــه

ذ أبو الربكات األنباري ابملدرسة النظامية ببغداد، فأخذ اللغة واألدب والنحو علي يد خنبة من تتلم
 شيوخها أشهرهم:

هو" الشريف أبو السعادات هبة هللا بن علي بن حممد بن محزة العلوي احلسن  ابن الشجري: -
، وكان اتم النحوي املعروف اببن الشجري، فإنه كان فريد عصر  ووحيد دهر  يف علم النحو

املعرفة ابللغة، أخذ عن أيب املعمر ُيىي بن طباطبا العلوي، وصنف يف النحو تصانيف، وأملى  
 (4)هـ. 542كتاب األمايل" تويف سنة 

                                                           
 .99، مقدمة احملقق، ص1ط الداعي إىل اإلسالم،اري، األنب (1)

 املرجع السابق. (2)
 .76، ص2ط نزهة األلباء يف طبقات األدابء،األنباري،  (3)

 .283،284، ص2ط. نزهة األلباء يف طبقات األدابء،األنباري،  (4)
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حيث الزم األنباري  "الشريَف أاب السعادات بن الشجري حىت برع، وصار من املشار إليهم يف 
الشجري حيث قال:"وكان الشريف ابن الشجري أحنى  وقد أاىن األنباري على شيخه ابن، (1)النحو"

. وينذكر أنه: " مل يكن ينتمي (2)من رأينا من علماء العربية وآخر َمن شاهدان من حنذَّاقهم وأكابرهم"
، وهكذا انتفع بصحبته وأخذ عنه، مّث تصّدر إلقراء النحو ابلنظامية مكان (3)يف النحو إال إليه"

 .  (4)أستاذ ، وأخذ عنه العلماء

هــو أبــو منصــور ســعيد بــن حممــد بــن عمــر ابــن الــرزاز، مــن كبــار أئمــة بغــداد فقهــاً  ابــن الــر ا : -
وقد تفّقه األنباري "على  (5)،هـ539وأصواًل وخالفاً، وأحد شيوخ املدرسة النظامية، تويف سنة 

اً مـن حـىتَّ بـرع فيـه و"حّصـل طرفـاً صـاحل(6)مذهب الشافعي على ابـن الـرزاز ابملدرسـة النظاميـة"
 .(7)اخلالف"

 
هو" أبو منصور موهوب بن أمحد بن اخلضر اجلواليقي اللغوي، فإنـه كـان مـن كبـار  اجلواليقي: -

أهل اللغة وكـان اقـة صـدوقاً وأخـذ عـن الشـيخ أيب زكـراي ُيـىي بـن علـي اخلطيـب التربيـزي" تـويف 
 (8)هـ.539سنة 

املدرسة النظامية بل كان يطلبه هؤالء هم أبرز شيوخه، إال أنه مل ُيصر طلبه للعلم يف شيوخ 
. يقول األنباري يف نزهة (9)عند خمتلف طبقات العلماء أمثال: أيب حممد املقرئ بن بن  الشيخ اخلياط

                                                           
 .18/247 د.ط، الوايف ابلوفيات،الصفدي،  )1(
 .286، 285، 2ط ات األدابء،نزهة األلباء يف طبقاألنباري،  (2)
 .2/169، د.ط، إنباه الرواةالقفطي،  (3)

 .5/183د.ط،  معجم املؤلفني،كحالة،   (4)
د.ط،  شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،، واحلنبلي، 4/221د.ط،  طبقات الشافعية الكربى،ينظر: البغدادي،  (5)
4/122. 

 .2/169د.ط،  إنباه الرواة،القفطي،  (6)
 .2/86د.ط،  بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،ي، السيوط (7)

 .279، 277، ص2ط نزهة األلباء يف طبقات األدابء،األنباري،  (8)
هو أبو حممد بن عبد هللا املقرئ النحوي ابن بن  الشيخ أيب منصور اخلياط املقرئ، كان مشهوراً ابلقرآن   وعلم القراءات،  (9)

 .283، 282ص  ،2ط نزهة األلباء،هـ، ينظر: األنباري، 541بية، تويف سنةوله معرفة وافرة بعلم العر 
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"ومسع  عليه كتاب سيبويه وشرحه أليب سعيد السريايف وكالمها عن أيب الكرم بن الفاخر،  :األلباء
، بل إنه قد أتاّر من غري (1)د عالية مل تكن لغري "وكان قد تفرد برواية شرح كتاب سيبويه وأبساني

مشاخيه املباشرين أتا راً عميقاً ظهر يف مؤلفاته، وإن مل ينشْر هو نفسه إىل ذلك، حنو أيب حممد مكي بن 
ه( إْذ أاّر كتابه )مشكل إعراب القرآن( أتاريًا وا حًا وكبريًا يف كتاب 437أيب طالب القيسي )ت

  غريب إعراب القرآن(، حيث تكثر النقول املباشرة من كتابه يف البيان.األنباري )البيان يف
شئ يدل على  ، إاّل أّن املصادر مل تذكر أيَّ (2)وقد مسع األنباري احلديث ابألنبار عن أبيه

عن خليفة بن حمفوظ املؤدب،  -أيضاً –مكانة ذلك الوالد من الناحية الثقافية والعلمية، ومسع ابألنبار 
ه(، وأيب 530: أيب بكر حممد بن عبد هللا بن حبيب العامري )ت(3)ديث ببغداد عنومسع احل

ه(، وحممد بن حممد بن 538الربكات عبد الوهاب بن املبارك بن أمحد بن احلسن األمناطي )ت
ه(، وأيب نصر أمحد بن نظام امللك احلسن ابن علي بن إسحاق الطوسي 543عطاف املوصلي )ت

ه(، وأيب الفضل حممد بن انصر احلافا 549محد بن طاهر امليمن )ته(، وأيب الفضل أ544)ت
 ه(.550)ت

ويصرّح األنباري بسلسلة روايته للعربية عند ترمجته لشيخه ابن الشجري، حيث قال:"وعنه 
أخذت العربية وأخربين أنه أخذ  عن ابن طباطبا، وأخذ  ابن طباطبا عن علي بن عيسى الربعي، 

لي الفارسي، وأخذ  أبو علي الفارسي عن أيب بكر بن السراج، وأخذ  ابن وأخذ  الربعي عن أيب ع
السراج عن أيب العباس املربد، وأخذ  املربد عن أيب عثمان املازين وأيب عمر اجلرمي، وأخذا عن أيب 
احلسن األخفش، وأخذ  عن سيبويه وغري ، وأخذ  سيبويه عن اخلليل بن أمحد، وأخذ  اخلليل عن 

وأخذ  عيسى بن عمر عن ابن أيب إسحاق، وأخذ  ابن أيب إسحاق عن ميمون  عيسى بن عمر،
األقرن، وأخذ  ميمون األقرن عن عنبسة الفيل، وأخذ  عنبسة الفيل عن أيب األسود الدؤيل، وأخذ  

 .(4)"-ر ي هللا عنه–أبو األسود الدؤيل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 ـذهتالميـــــــــــــــــــــــــ

                                                           
 .283، 282ص  ،2ط نزهة األلباء،ينظر: األنباري، (1)

 .2/86د.ط،  بغية الوعاة،، والسيوطي، 18/247 د.ط، الوايف ابلوفيات،ينظر: الصفدي،  (2)
 .4/248 ،1ططبقات الشافعية الكربى، والبغدادي، ، 77-2/76د.ط،  طبقات النحويني واللغويني،ينظر: الزبيدي،  )3(

 .302، ص2ط نزهة األلباء،األنباري،  (4)
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؛ ألنه كان "مباركاً (1)د الطلبة على أيب الربكات األنباري "واشتغل عليه خلق كثري وصاروا علماء"تردَّ 
 ، ومن أشهر تالمذته:(2)ما قرأ عليه أحد إال ومتيز"

أبــو احلســن علــي بــن منصــور بــن عبيــد هللا اخلطيــيب املعــروف ابألجــل اللغــوي، وهــو عــامل لغــوي  -1
أيب الربكـات األنبـاري حـىت صـار يشـار إليـه يف معرفـة اللغـة العربيـة وفقيه وكاتـب، وقـد قـرأ علـى 

 .(3)ونقلها
أبو بكر املبارك بن املبارك بن سـعيد بـن الـدهان الضـرير النحـوي، كـان إمامـاً يف النحـو واللغـة،  -2

 . (4)هـ612وصحب أاب الربكات األنباري والزمه،تويف سنة 
نحوي، قرأ على أيب الربكات األنبـاري حـىت أبو اخلري مصدق بن شبيب بن احلسني الصلحي ال -3

 .(5)هـ605صار مشاراً إليه يف علم النحو، تويف سنة
أبـــو منصـــور أســـعد بـــن نصـــر األديـــب النحـــوي املعـــروف ابلعـــربيت، أخـــذ النحـــو عـــن األنبـــاري،  -4

 .(6)هـ589وصارت له به معرفة حسنة فتصدر له وأقرأ ، تويف سنة

فا أبـو بكـر حممـد بـن أيب عثمـان موسـى املعـروف ابحلـازمي ا عنـه: احلـاوْ ومن تالميذ  الذين روَ 
ه(، وموفـــق 618ه(، وشـــهاب الـــدين حممـــد بـــن خلـــف بـــن راجـــح بـــن بـــالل املقدســـي )ت584)ت

ه( وهـو الـذي نقـل إلينـا بعضـاً مـن سـرية شـيخه، وأبـو عبـد هللا 629الدين عبد اللطيف البغدادي )ت
 .(7)ه(637تحممد بن سعيد املعروف اببن الديثن أو الدبيثي )

                                                           
 .3/139، د.ط، وفيات األعيانابن خلكان، (1)
 السابق. (2)
 .2/321، د.ط، إنباه الرواةينظر: القفطي، (3)
 .3/254د.ط،  إنباه الرواة،ينظر: القفطي، (4)
 .3/274ينظر: السابق   (5)
 .1/235السابق  ينظر: (6)
 .2/77 د.ط،طبقات النحويني واللغويني، ينظر: الزبيدي،  )7(
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د  وجيــه الــدين أبــوبكر املبــارك بــن املبــارك بــن ســعيد بــن الــدهان الضــرير النحــوي، وأبــو شــجاع ويـنَعــ
قـرأ  َمـنْ  أشـهرِّ  ه( مِّـنْ 616حممد بن أمحد بن علي الواسطي الشاعر املعروف اببن دوَّاس القِّنا )ت

 .(1)عليه األدب

فقد احتكَّ أبو الربكات األنباري  ميذ الذين هنلوا من معينه العذبالتالوإىل جانب هؤالء 
بعدد من الزمالء واألقران، ومن هؤالء: ابن اخلشاب، وأبو منصور العتايب، وأبو اليمن الكندي 

 .(2)وغريهم
 .(3)ومن أقرانه الذين مسع منهم: أبو احملاسن حممد بن عبد امللك اهلمذاين، وغري 

يم، وفا ل صاحل السامرائي، وسيد وقد أحصى كلٌّ من الدكتور: حميي الدين توفيق إبراه
حسني ابغجوان، وحامت صاحل الضامن وغريهم ممَِّّن تناول األنباري ابلدراسة مشاخَيه وتالميَذ ، فوصلوا 

 .(4)بشيوخه إىل سبعة عشر شيخاً، وبتالميذ  إىل مخسة وعشرين تلميذاً 
 مؤلفاتــــــــــــــــــــــــــه

" وله تصانيف :هلا املؤرخون ابلثناء واإلعجاب، يقول ابن األاري ترك األنباري مصنفات كثرية تعرض
، ومل تقتصر آاثر  على علم بعينه، بل مشل  أغلب علوم عصر ، وهذ  أشهر (5)حسنة يف النحو"

 :(6)مؤلفاته
 مؤلفاته يف علوم العربية: •
ية، وملع اإلنصاف يف مسائل اخلالف، وأسرار العرب من أهم مصنفاته النحوية: :(1)يف النحو -

البيان يف غريب إعراب  الفصول يف معرفة األصول، األدلة، واإلغراب يف جدل اإلعراب،
                                                           

 املصدر السابق. (1)
 .84د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو،ينظر: علوش،  (2)
 .2/80د.ط، طبقات النحاة واللغويني، ينظر: الزبيدي،  (3)
-22ص صاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني،ابن األنباري يف كتابه اإلنينظر: حميي الدين إبراهيم،  (4)
، واألنباري، مقدمة احملقق للداعي إىل 50-33، ص1طأبو الربكات ابن األنباري ودراساته النحوية، ، والسامرائي، 31

 .55-39اإلسالم، ص
 .11/477 د.ط، الكامل، ابن األاري، (5)
، وحاجي خليفة، كشف 1ط إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،: اليماين، وردت هذ  املؤلفات منسوبة لألنباري يف (6)

 الظنون عن أسامي الكتب والفنون.
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القرآن، كتاب كال وكلتا، وكتاب كيف، وكتاب لو وكتاب ما، وكتاب حلية العربية، وكتاب 
األلف والالم، ومنثور الفوائد، وعقود اإلعراب وحواشي اإليضاح، ومفتاح املذاكرة، واملعترب يف 
الفرق بني الوصف واخلرب، وميزان العربية، ورتبة اإلنسانية يف املسائل اخلرسانية، وشفاء السائل 

 إىل بيان رتبة الفاعل.

 يف الصرف: منها كتاب الوجيز يف علم التصريف. -

 .يف البالغة والبديع: اللمعة يف صنعة الشعر -

 ض.يف العروض: بسط املقبوض يف علم العروض، املقبوض يف علم العرو  -

 يف القوايف: املوجز يف القوايف. -
يف اللغة: زينة الفضالء يف الفرق بني الضاد والظاء، عمدة األدابء يف معرفة ما يكتب ابأللف  -

والياء، كتاب األمسى يف شرح األمسا، والبلغة يف الفرق بني املذكر واملؤنث، وحلية العقود يف 
 اء الذيب، والفائق يف أمساء املائق. الفرق بني املقصور واملمدود، وقبسة األديب يف أمس

 : (2)مؤلفات يف علم الرؤاي •

 كتاب نسمة العبري يف علم التعبري.

 (3)مؤلفات يف الوعا •

 التفريد يف كلمة التوحيد، وبغية الوارد، ونقد الوق ، ونك  اجملالس يف الوعا

 : (4)مؤلفات يف التاريخ والسري •

وأصحابه العشرة، ونزهة األلباء  -لى هللا عليه وسلمص–اتريخ األنبار، واجلوهرة يف نسب النيب 
 يف طبقات األدابء.

 مؤلفاته الدينية: •

: النور الالئح يف اعتقاد السلف الصاحل، الداعي إىل اإلسالم (1)يف علم الكالم )أصول الدين( -
 يف أصول علم الكالم، اللباب، منثور العقود يف جتريد احلدود.

                                                           
 .185، ص1ط إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،ينظر: اليماين،  (1)

 ينظر: املصدر السابق.(2) 
 ينظر: املصدر السابق (3)

 ينظر: املصدر السابق.(4) 
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 هداية الذاهب يف معرفة املذاهب. : بداية اهلداية،(2)يف الفقه -

 : كتاب أصول الفصول يف التصوف.(3)يف التصوف والزهد -

: اجلمل يف علم اجلدل، عدة السؤال يف عمدة (4)يف اخلالف )اخلالف الفقهي بني املذاهب( -
السؤال، التنقيح يف مسائل الرتجيح بني الشافعي وأيب حنيفة، االختصار يف الكالم على 

 النظار. ألفاظ تدور بني

 آاثره: •
 أواًل: آاثره املطبوعة:

م(، 1878اإلنصاف يف مسائل اخلالف: طبع  منه مخس مسائل يف فيينا عام ) -1
م(، وقسم آخر طبع يف بطرسربج عام 1873وقسم آخر طبع ابلروسية عام )

م(، وبعدها تَـمَّ الشروع يف طباعته بشكل كامل ابلشروح والتعليقات ابللغة 1878)
م( يف ليدن، وبعدها طبع ابلقاهرة بتحقيق حممد 1913حقيق )فايل( عام )األملانية بت

م(، مث توال  طباعة هذا الكتاب عدة طبعات، 1953حميي الدين عبد احلميد عام )
يف بريوت  -أيضاً –م(، كما طنبع 1961منها مطبعة السعادة، الطبعة الرابعة، عام )

 .(5)بدار الفكر )بدون اتريخ(

م( مع  1957إلعراب: طبع مبطبعة اجلامعة السورية بدمشق عام )اإلغراب يف جدل ا -2
كتاب )ملع األدلة( بتحقيق سعيد األفغاين، مث طبع بدار الفكر ببريوت عام 

 م(.1971)

                                                           
طبقات ، والزبيدي، 185، ص1، طإشارة التعيني، واليماين، 4/248د.ط،  طبقات الشافعية الكربى،ر: البغدادي، ينظ (1)

 .728، ص2ط كشف الظنون،، وحاجي خليفة، 2/77د.ط،  النحويني واللغويني،
طبقات الزبيدي، ، و 185ص ،1طإشارة التعيني، ، واليماين، 4/248 د.ط، طبقات الشافعية الكربى،ينظر: البغدادي،  (2)

 .2/77، د.ط، النحاة واللغويني
 .35د.ط، ص ابن األنباري يف كتابه اإلنصاف، ينظر: املصادر السابقة، وينظر: حميي الدين إبراهيم،  (3)
 .185، ص1ط إشارة التعيني يف تراجم النحاة واللغويني،ينظر:اليماين،  (4)

 اتريخ األدب العريب،، و كارل بروكلمان، 130د.ط، ص ده يف النحو،ابن األنباري وجهو ينظر: حميي الدين إبراهيم، (5) 
 .5/171د.ط، 
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: طبع مع كتاب )اإلغراب( بتحقيق سعيد األفغاين (1)ملع األدلة يف أصول النحو -3
م(، 1971ريوت عام )م(، مث أعيدت طباعته يف دار الفكر بب1957بدمشق عام )

م(، بتحقيق الدكتور 1963مث طبع مرة أخرى يف املطبعة الكااوليكية ببريوت عام )
 عطية عامر.

م( بتحقيق سيبولد، وبعدها مت  طباعته 1886: نشر يف ليدن عام )(2)أسرار العربية -4
 م(، بتحقيق حممد هبجة البيطار.1957بدمشق عام )

ث: طبع مبركز حتقيق الرتاث بدار الكتب املصرية البلغة يف الفرق بني املذكر واملؤن -5
 م(، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب.1970ابلقاهرة عام )

م(، بتحقيق 1970البيان يف غريب إعراب القرآن: طبع ألول مرة ابلقاهرة عام ) -6
الدكتور طه عبد احلميد، مث طنبع عدة طبعات حديثة نشرةا اهليئة املصرية العامة 

 م(.1980م )للكتاب عا

حلية العقود يف الفرق بني املقصور واملمدود: طبع ابملطبعة الكااوليكية ببريوت عام  -7
 م( بتحقيق الدكتور عطية عامر.1966)

زينة الفضالء يف الفرق بني الضاد والظاء: طبع مبطابع دار القلم ببريوت عام  -8
 م(، بتحقيق الدكتور رمضان عبد التواب.1971)

يف أصول علم الكالم: طبع بدار البشائر اإلسالمية ببريوت عام  الداعي إىل اإلسالم -9
م( بتحقيق سيد حسني ابغجوان، وهذا الكتاب يف األصل يـنَعد  رسالة 1988)

 ماجستري من كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية دامعة أم القرى.

د العاشر، فرائد الفوائد: قام بنشر  الدكتور حامت صاحل الضامن مبجلة البالغ، العد -10
 م( ببغداد.1979عام )

(، عام 18شرح ابن  سعاد: ننشر يف جملة كلية اآلداب، جامعة بغداد، العدد ) -11
م( حيث قام بنشر  الدكتور رشيد العبيدي، مث طبع يف مكتبة ةامة 1974)

                                                           
لتاريخ األدب العريب، ، وهامش املرتجم رمضان عبد التواب 11، ص1ط ملنثور الفوائد،ينظر: األنباري، مقدمة احملقق (1) 
 .5/172 د.ط،
 .10، ص1، طملنثور الفوائدنباري، مقدمة احملقق ، واأل5/171، د.ط، اتريخ األدب العريبينظر: كارل بروكلمان،  (2)
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م(، بتحقيق الدكتور حممود حسن زين حت  عنوان:"شرح 1980ابلسعودية، عام )
 اد(".قصيدة الربدة )ابن  سع

عمدة األدابء يف معرفة ما يكتب ابأللف والياء: نشر  الدكتور رمضان عبد التواب   -12
مبجلة دراسات عربية وإسالمية يف عدد خاص )مهداة إىل أديب العربية حممود حممد 

 م(. 1982شاكر( حيث طبع ابلقاهرة عام )

دكتور حامت م(، بتحقيق ال1983منثور الفوائد: طبع مبؤسسة الرسالة ببريوت عام ) -13
 صاحل الضامن.

م(، مث طبع 1876نزهة األلباء يف طبقات األدابء: طبع على احلجر يف القاهرة عام ) -14
م( بتحقيق الدكتور عطية عامر، أمَّا الطبعة الثانية فكان  1956يف ابريس عام )

م( ابملطبعة الكااوليكية، وبعدها طبع مبطبعة املعارف ببغداد عام 1963ببريوت عام )
م( بتحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي، وبعدها توال  طباعة هذا الكتاب 1959)

م(، 1967مرات عدة، منها طبعة مكتبة األندلس ببغداد، مث يف القاهرة عام )
 .(1)بتحقيق حممد أبو الفضل إبراهيم

م( بتحقيق 1983املوجز يف القوايف: مت  طباعته يف مؤسسة الرسالة ببريوت عام ) -15
 صاحل الضامن. الدكتور حامت

اللمعة يف صنعة الشعر:  قام بنشر  عبد اهلادي هاشم يف جملة اجملمع العلمي العريب  -16
(، وقد اعتمد الناشر يف 607-59( صفحة )30م( جملد )1955بدمشق عام )

ذلك على خمطوطة )سليم آغا( ابسطنبول، مث اطَّلع بعدها على خمطوطة مكتبة أمحد 
( من نفس العدد، وال شكَّ يف أنَّ هذا يـنَعد  695)الثالث واستدرك ذلك يف صفحة 

 .(2)مثاالً للتسرع يف التحقيق
 اثنياً: آاثره املخطوطة:

                                                           
 طبقات النحويني واللغويني،ذكر  ابن قا ي شهبة حت  اسم )أخبار النحاة(، وهو نفسه )نزهة األلباء(، ينظر: الزبيدي،  (1)
 .2/77، 1ط

 .121، د.ط، صابن األنباري وجهوده يف النحوعلوش،  (2)
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بداية النهاية: " منه نسخة خطية يف مكتبة أسعد أفندي ابسطنبول، حت  رقم  -1
( ورقة، ونسخة أخرى مبكتبة حسن حسن ابشا ابسطنبول حت  62( يف )551)

 .(1)(715/1رقم )

وأصحابه العشرة: وهو خمطوط بدار  -صلى هللا عليه وسلم–هرة يف نسب النيب اجلو  -2
 . (2)(5/156الكتب ابلقاهرة )

(، 1393/4الكالم على عصى ومغزو: منه خمطوطة مبكتبة كوبريللي ابسطنبول رقم ) -3
ل يف النحو عن ابن وهي تقع يف جمموع يضم س  خمطوطات أخرى منها مسائ

باري، منها نسخة مصورة يف معهد املخطوطات العربية اخلشاب واجلواليقي واألن
 .(3)لغة(115دامعة الدول العربية، رقم )

 .(4)هداية الذاهب يف معرفة املذاهب: خمطوطة مبكتبة عاطف أفندي ابسطنبول -4

املرجتل يف شرح السبع الطوال: منه نسخة يف مكتبة أسعد أفندي ابسطنبول حت  رقم  -5
(، ومنه نسخة أخرى يف 163أفندي صفحة ) (، يف سجل مكتبة أسعد2815)

 .(5)أدب(81مكتبة احلرم املكي الشريف حت  رقم )

الوجيز يف علم التصريف: وهو خمطوط يضم تسع رسائل لألنباري مبكتبة أمحد الثالث  -6
(، وهناك نسخة مصورة يف معهد املخطوطات العربية 2729ابسطنبول، حت  رقم )

 .(6)(304املصورة، صفحة )صرف(، فهرس املخطوطات  26برقم )

 :(7)اثلثاً: آاثره املفقودة
 األسئلة يف علم العربية. -1

 االختصار يف الكالم على ألفاظ تدور بني األنظار. -2

                                                           
 61حتقيق سيد حسني ابغجوان، د.ط، صالداعي إىل اإلسالم، واألنباري،  ،2/170 د.ط، إنباه الرواة،القفطي،  (1)

 .119 د.ط،ابن األنباري وجهوده يف النحو، علوش، (2) 
 .5/172 د.ط،اتريخ األدب العريب، كارل بروكلمان، (3) 
 121، د.ط، صابن األنباري وجهوده يف النحوعلوش،  (4)

 .2/87 د.ط،بغية الوعاة، السيوطي، (5) 
 .120، د.ط، صابن األنباري وجهوده يف النحوعلوش،  (6)
 وجهوده في النحو.ابن األنباري حتقيق سيد حسني ابغجوان، وعلوش،  د.ط،الداعي إىل اإلسالم، ينظر: األنباري،  (7)
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 اشتقاق الفعل من املصدر. -3

 اإلشارة يف شرح املقصورة. -4

 األمسى يف شرح األمسا. -5

 األنوار يف العربية. -6

 األلفاظ اجلارية على لسان اجلارية. -7

 ول يف التصوف.أصول الفص -8

 األ داد. -9

 البيان يف مجع أفعل أخف األوزان -10

 البلغة يف أساليب الشعر. -11

 البلغة يف نقد الشعر. -12

 بغية الوارد. -13

 بسط املقبوض يف علم العروض -14

 تصرفات لو. -15

 اتريخ األنبار. -16

 التنقيح يف مسائل الرتجيح بني الشافعي وأيب حنيفة. -17

 تفسري غريب املقامات احلريرية. -18

 مة التوحيد.التفريد يف كل -19

جالء األوهام وجالء األفهام يف متعلق الظرف يف قوله تعاىل: "أحلَّ لكم ليلة  -20
 الصيام".

 الزهرة يف اللغة. -21

 رتبة اإلنسانية يف املسائل اخلرسانية. -22

 ديوان اللغة. -23

 حواشي اإليضاح. -24

 حلية العربية. -25

 حلية الطراز يف حل األلغاز. -26
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 احلض على تعليم العربية. -27

 دل.اجلمل يف علم اجل -28

 مسط األدلة يف النحو. -29

 شفاء السائل يف بيان رتبة الفاعل. -30

 شرح دواوين الشعراء. -31

 شرح احلماسة. -32

 عقود اإلعراب. -33

 عدة السؤال يف عمدة السؤال. -34

 الفصول يف معرفة األصول. -35

 الفائق يف أمساء املائق. -36

 قبسة الطالب يف شرح خطبة أدب الكاتب. -37

 قبسة األديب يف أمساء الذيب. -38

 .فعل  وأفعل  -39

 كتاب ما. -40

 كتاب كيف. -41

 كتاب كال وكلتا. -42

 كتاب يف )يعفون(. -43

 كتاب )حيص بيص( -44

 كتاب األلف والالم. -45

 اللباب املختصر. -46

 اللباب. -47

 لباب اآلداب. -48

 املرجتل يف إبطال تعريف اجلمل. -49

 مسألة دخول الشرط على الشرط. -50

 املسائل السنجارية . -51
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 مسائل سأل عنها بعض أوالد املسرتشد ابهلل تعاىل. -52

 ل البخارية.املسائ -53

 املعترب يف الفرق بني الوصف واخلرب. -54

 مفتاح املذاكرة. -55

 مغاين املعاين. -56

 ميزان العربية. -57

 منثور العقود يف جتريد احلدود. -58

هِّ(. -59  مقرتح املسائل يف )وْيَل أنمِّّ

 املقبوض يف علم العروض. -60

 النوادر. -61

 النور الالئح يف اعتقاد السلف الصاحل. -62

 نك  اجملالس يف الوعا. -63

  .نقد الوق -64

 نسمة العبري يف التعبري. -65

 رابعاً: كتب نسب  خطأ إىل األنباري:
أدلة النحو واألصول: نسبه بروكلمان إىل أيب الربكات األنباري إ افة إىل )ملع األدلة( انسباً   -1

(، وقد اتبعه يف ها الدكتور رمضان 2429خمطوطته إىل مكتبة عاطف أفندي ابسطنبول رقم )
كتاب )ملع األدلة( املنشور مرتني، وهي نسخة انقصة منها صورة   عبد التواب، "وفاةما أنه

مبعهد املخطوطات ابسم )إجراء القياس يف النحو( وهو وهم من املفهرسني"، ويؤكد األستاذ 
سعيد األفغاين على أنه وهم من املفهرسني، إالَّ أنه يعتقد أنه كتاب )الفصول يف معرفة 

وش وسيد حسني ابغجوان أنه كتاب )ملع األدلة( األصول(، وقد رّجح الدكتور مجيل عل
املطبوع؛ ألن الدالئل تشري إىل هذا، وممّا زاد هذا الرتجيح أتكيداً أنه مل يرد ذكر هلذا الكتاب 

 .(1)يف أيّ  من كتب الرتاجم اليت تعر   ملؤلفات األنباري

                                                           
 .5/172د.ط،  اتريخ األدب العريب،ينظر: كارل بروكلمان،  (1)
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ق حممد هبجة الطيار، أسرار العربية: وهذا الكتاب غري كتاب أسرار العربية الذي طنبع بتحقي  -2
وهذا الكتاب نسبه األستاذ عدانن أبو شرخ، وقد اعتمد على املخطوطتني اللتني اعتمد 
عليهما حممد هبجة البيطار يف حتقيقه، وقد ادَّعى عدانن أبو شرخ أنه استخلص هذ  الدراسة 

  يتبنّي أّن (، إالَّ أنَّه عند التمعن فيما نشر 6808من خمطوطة املكتبة الظاهرية حت  رقم )
املو وعات اليت عر تها الدراسة يبدو عليها طابع احلدااة، إ افًة إىل األسلوب الذي 

 .(1)ينستبعد أن يكون أسلوب أيب الربكات األنباري

اإليضاح يف النحو: نسبه الدكتور مجيل علوش مع كتايب )شرح اإليضاح( و )حواشي  -3
تور رمضان عبد التواب كتايب: )حواشي اإليضاح( إىل أيب الربكات األنباري، ونسب الدك

، وقد اعتمد على كشف الظنون يف -أيضاً –اإليضاح( و )اإليضاح يف النحو( إىل األنباري 
نسبة كتاب )اإليضاح يف النحو(، إالَّ أنه عند الوقوف على ذلك يف كشف الظنون يتبنّي أنه 

فارسي، وليس هو صاحب ينسب إىل األنباري أنّه من شنرَاح كتاب اإليضاح أليب علي ال
اإليضاح، إ افًة إىل أنَّ كتاب )حواشي اإليضاح( الذي حتدَّا  عنه كتب الرتاجم هو نفسه  
كتاب )شرح اإليضاح( الذي ذكر  البغدادي، ومن هنا فال يثب  لألنباري وينسب له إالَّ  

 .(2)كتاب واحد وهو )شرح اإليضاح( أو )حواشي اإليضاح(

"وقد حرف يف الطبعة العربية إىل كتاب )الزهور(  ، (3)إىل األنبارينسبه بروكلمان  الزاهر: -4
وزعم أنَّه يف الصرف، وجاء بعد  أبو الفضل إبراهيم فنقله من غري حتقيق وقال: الزهور يف 
الصرف، ذكر  البغدادي يف خزانة األدب، وعند رجوعي إىل اخلزانة وجدت اسم الكتاب 

 .(4)ه"328األنباري، املتويف سنة )الزاهر(، وهو من كتب أيب بكر ابن 

 
 املطلب الثاين: التعريف بكتاب اإلنصاف يف مسائل اخلالف

 عنوانــــــــــــــــــــــــــه

                                                           
 ينظر: املصدر السابق. (1)

 املصدر السابق. )2(
 .2/352 د.ط،خزانة األدب، ينظر: البغدادي،  (3)
 .15.16ص د.ط،منثور الفوائد، األنباري،  (4)
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يظهر من خالل العناوين اليت اختارها األنباري ملؤلفاته أنه متأار بعلوم الشريعة، فقد مسَّى كتابه )ملع 
األشعري عندما مسى كتابه يف أصول الداينة )اللمع يف  احلسنأيب  األدلة يف أصول النحو( اقتباساً من

عا (1)الرد على أهل الزيغ والبدع( ، أما كتابه)اإلنصاف يف مسائل اخلالف( فقد اقتبسه من كتابني ون ِّ
افا املغرب واألندلس أيب عمر حل (2)يف الشريعة، مها: )اإلنصاف فيما بني العلماء من االختالف(

أليب سعيد حممد بن  (3)عبد الرب، و)االنتصاف يف مسائل اخلالف( بنيوسف املعروف اب
 لنيسابوري.ُييىا

وكان األوىل لألنباري أن يقول مسائل االختالف ال اخلالف؛ ألن البون شاسع بينهما، 
فاالختالف هو أن يكون الطريق خمتلفًا واملقصود واحداً، واخلالف هو أن يكون كالمها خمتلفاً، 

د إىل دليل، واخلالف ال يستند إىل دليل، واالختالف من آاثر الرمحة واخلالف من واالختالف يستن
، كما أنَّ االختالف يقع فيما فيه  جمال لالجتهاد، أمَّا اخلالف فيقع فيما ليس فيه آاثر البدعة

 (4)اجتهاد. 
 

 سبب أتليفـــــــه
ي من أقدم املصنفات اليت تناول  يـنَعد  كتاب )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( أليب الربكات األنبار 

اختالف حناة املدرستني الكوفية والبصرية، بل هو أول كتاب صننِّّف يف هذا الباب، وقد أشار هو 
نفسه إىل أسبقية التأليف يف االختالف، حيث قال: " إن مجاعة من أهل الفضل واالستبصار سألوين 

)اإلغراب يف جدل اإلعراب( أن أعزز هلم بعد ابتكار كتاب )اإلنصاف يف مسائل اخلالف(، وكتاب 
بكتاب اثلث يف االبتكار، يشتمل على علم أصول النحو، املفتقر إليه غاية االفتقار؛ ليكون أول ما 

، فأجبتهم على وفق طلبتهم يف االاني فصاًل على غاية صنف يف هذ  الصناعة الواجبة االعتبار
 .(5)"االختصار

                                                           
 .16، د.ط، صأسباب اختالف النحاةاملساليت،  (1)
.1/182 د.ط،كشف الظنون، حاجي خليفة،  (2)
 .1/174السابق  (3)
 .80-1/79 د.ط،الكليات،  ينظر:الكفوي، (4)
 .22د.ط، ص أصول النحو، ملع األدلة يفاألنباري،  (5)
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التأليف يف اخلالفات النحوية، وهذا ظاهر من قوله: " ابتكار"  فقد صرَّح األنباري أبنه ابتكر
 منها: (1)يف النص السابق، على الرغم من أن كتابه )اإلنصاف( مسبوق بكتب أخرى

 (2)ما ذكَرْته كتب الرتاجم مِّن أّن ابن كيسان ألف كتاابً يف اختالف البصريني والكوفيني. -
 (3)لنحاس.)املقنع يف اختالف النحويني( أليب جعفر ا -
 (4))اخلالف بني النحويني( للرماين. -

أن األنباري اّدعى ما ليس له، أو أنه مل يكن مطلعًا على كتب من  (5)ويذكر بعض الباحثني
 سبقه يف هذا الفن.

ولكنن ال أرى أنَّ األنباري قد ادَّعى ما ليس له؛ حيث إنه مل يدعِّ االبتكار مطلقاً، بل قيد 
ئل االختالف بني الشافعي وأيب حنيفة، وصرّح هبذا يف مقدمة اإلنصاف: " السبق ابلرتتيب على مسا

فإن مجاعة... سألوين أن أخلص هلم كتااًب يشتمل على مشاهري املسائل اخلالفية بني حنويي البصرة 
والكوفة، على ترتيب املسائل بني الشافعي وأيب حنيفة؛ ليكون أول كتاب صنف يف علم العربية على 

 .(6)ب وألف على هذا األسلوب"هذا الرتتي
وعلى كلّ  فاألنباري  قد اقف اقافة فقهية، وله مؤلفات كثرية يف فقه الشافعية، حىت عدَّ  

، فكان من الطبيعي أن يتأار مبناهج الفقهاء واألصوليني (7)بعض العلماء من زعماء هذا املذهب
 وينسج على منواهلم.

 منهجه وطريقته يف العرض

                                                           
 .14، د.ط، صأسباب اختالف النحاةينظر: املساليت، (1)
 .3/59د.ط،  نباه الرواة،ينظر: القفطي إ (2)
 1/397، د.ط، بغية الوعاةينظر: السيوطي، (3)
 1/362ينظر: السابق  (4)
وإىل ذاك الرأي  57ص د.ط،ته النحوية، أبو الربكات األنباري ودراسامنهم الدكتور فا ل السامرائي، ينظر: السامرائي، (5)

 ذهب حممد حمىي الدين عبداحلميد عند حتقيقه لكتاب اإلنصاف.  
 .3، ص1ط اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني البصرين والكوفيني،األنباري،  (6)

 .8د.ط، ص للمع األدلة،ينظر: مقدمة احملقق عطية عامر  (7)
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يف كتابه )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( مائة وإحدى وعشرين مسألة خالفية يف عرض األنباري 
النحو، املسألة األوىل )مسألة االختالف يف أصل اشتقاق االسم(، واألخرية )مسألة القول يف رّب 

 اسم هو أو حرف(.
لى وعند تقصي املسائل اخلالفية جند أن األنباري مل يعرض هلا مجيعًا يف كتابه، بل اقتصر ع

، ومل يشرتط على نفسه أن يذكر مجيع املسائل املختلف فيها بني البصريني والكوفيني ورة منهااملشه
حيث قال: "سألوين أن أخلص هلم كتااًب لطيفًا يشتمل على مشاهري املسائل اخلالفية بني حنويي 

 :(2)ومِّن أهم املسائل اخلالفية اليت فاتته (1)البصرة والكوفة"
 االسم والفعل واحلرف.القول يف حتديد  -

 علة دخول التنوين يف الكالم ووجوهه. -

 علة اقل الفعل وخفة االسم. -

 علة امتناع األمساء من اجلزم. -

وهناك العديد من املسائل اليت مل يذكرها األنباري وأشار إليها الدكتور حميي الدين توفيق 
الف بني النحويني البصريني إبراهيم يف كتابه )ابن األنباري يف كتابه اإلنصاف يف مسائل اخل

 . (4)، والدكتور مجيل علوش يف كتابه )ابن األنباري وجهود  يف النحو((3)والكوفيني(
 يضع تلك املسائل يف أبواب حنوية على األنباري يف كتابه )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( ملو 

ل أو الباب، تبدأ بقوله: عادة علماء النحو، بل جعل كل مسألة من مسائله قائمة بذاةا مبثابة الفص
 "مسألة"، وتنتهي بقوله: "وهللا أعلم".

وفق ترتيب أبواب النحو املتبعة  أهنا تسريوعند تتبع املسائل اخلالفية يف كتاب اإلنصاف جند 
 يف بعض كتب النحو، ومل ترد عشوائيَة الرتتيب.

يبدأ بسرد قول الكوفيني ومن  أما منهجه املتبع يف املسألة فكان منهجاً موحداً يف كل الكتاب، حيث
وافقهم من البصريني، مث سْرد رأي البصريني، ومن وافقهم من الكوفيني، وبعدها يذكر حجج الكوفيني 

                                                           
 .1/5، 1ط بني البصريني والكوفيني،اإلنصاف يف مسائل اخلالف األنباري،  )1(

 .48، ص1ط اإليضاح يف علل النحو،ينظر: الزجاجي،  (2)
 .317د.ط، ص ابن األنباري يف كتابه اإلنصاف،حميي الدين إبراهيم،  )3(
 .260-256د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو،علوش،  )4(
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أواًل، مث أييت حبجج البصريني، مث جييب عن املذهب الذي يرا  جمانبًا للصواب، وغالبًا ما ينتصر 
لم ينتصر هلم إال يف سبع مسائل، وأحيااًن جيتهد للبصريني وخيتار ما يذهبون إليه، أما الكوفيون ف

 ليختار لنفسه مذهباً خاصاً، ومل يقع ذلك إال يف مسألتني:
يف املسألة اخلامسة: )القـول يف رافـع املبتـدأ ورافـع اخلـرب( حيـث "ذهـب الكوفيـون إىل أن املبتـدأ  -1

ك(، و )عمــــرو يرفــــع اخلــــرب، واخلــــرب يرفــــع املبتــــدأ، فهمــــا يرتافعــــان، وذلــــك حنــــو: )زيــــد أخــــو 
 غالمك(.

ب البصــريون إىل أن املبتــدأ يرتفــع ابالبتــداء، وأمــا اخلــرب فــاختلفوا فيــه: فــذهب قــوم إىل أنــه وذهــ
 ابالبتداء واملبتدأ يرتفع ابالبتداء..."يرتفع ابالبتداء وحد ، وذهب آخرون إىل أنه يرتفع 

، وهــو أن اخلــرب يرتفــع مل أيخــذ األنبــاري بشــئ  مــن اآلراء الســابقة، حيــث أحــدث قــوالً جديــداً 
ابالبتــداء بواســطة املبتــدأ، إْذ يقــول: "والتحقيــق فيــه عنــدي أن يقــال: إن االبتــداء هــو العامــل يف اخلــرب 
بواسطة املبتدأ؛ ألنه ال ينفك عنه، ورتبته أالَّ يقـع بعـد ، فاالبتـداء يعمـل يف اخلـرب عنـد وجـود املبتـدأ ال 

قــدر واحلطــب، فالتســخني إمنــا حصــل عنــد وجودمهــا ال هبمــا؛ بــه، كمــا أنَّ النــار تســخن املــاء بواســطة ال
ألن التسخني إمنا حصل ابلنار وحدها، فكذلك هاهنا، االبتداء وحد  هو العامل يف اخلرب عند وجـود 

 املبتدأ؛ إاّل أنه عامل معه؛ ألنه اسم، واألصل يف األمساء أال تعمل"

الشــرط( حيــث "ذهــب الكوفيــون إىل أن  يف املســألة الرابعــة والثمــانني: )عامــل اجلــزم يف جــواب -2
جـــواب الشـــرط جمـــزوم علـــى اجلـــوار، واختلـــف البصـــريون: فـــذهب األكثـــرون إىل أن العامـــل 
فيهمـــا حـــرف الشـــرط، وذهـــب آخـــرون إىل أن حـــرف الشـــرط وفعـــل الشـــرط يعمـــالن فيـــه، 
وذهب آخـرون إىل أن حـرف الشـرط يعمـل يف فعـل الشـرط وفعـل الشـرط يعمـل يف جـواب 

 أبو عثمان املازين إىل أنه مبن على الوقف" الشرط، وذهب

 يــــرّجح األنبـــــاري أاّيً مــــن األقـــــوال الســــابقة، بـــــل اختــــار لنفســـــه مــــذهباً مغـــــايراً حيــــث قـــــال: مل
"والتحقيــق فيــه عنــدي أن يقــال: إنَّ )إْن( هــو يف جــواب الشــرط العامــل بواســطة فعــل الشــرط؛ ألنــه ال 

ند وجود فعـل الشـرط ال بـه كمـا أنَّ النـار تسـخن ينفك عنه؛ فحرف الشرط يعمل يف جواب الشرط ع
املــاء بواســطة القــدر واحلطــب، فالتســخني إمنــا حصــل عنــد وجودمهــا ال هبمــا؛ ألّن التســخني إمنــا حصــل 
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ابلنار وحدها فكذلك هاهنا )إْن( هو العامل يف جواب الشـرط عنـد وجـود فعـل الشـرط، ال أنـه عامـل 
 .معه"

 وفيني فهي:أما املسائل اليت انتصر فيها للك
 املسألة العاشرة: )مسألة القول يف العامل يف االسم املرفوع بعد لوال(. -1
 مسألة القول يف تقدمي خرب ليس عليها(.املسألة الثامنة عشرة: ) -2
 املسألة السادسة والعشرون: )مسألة القول يف الم لعلَّ األوىل زائدة هي أو أصلية(. -3
 رف يف  رورة الشعر(.املسألة السبعون: )مسألة منع صرف ما ينص -4
 املسألة السابعة والسبعون: )مسألة القول يف هل يقال لوالي ولوالك ومو ع الضمائر(. -5
 املسألة األوىل بعد املائة: )مسألة مراتب املعارف(. -6
املسألة السادسة بعد املائة: )مسألة هل يوقـف بنقـل احلركـة علـى املنصـوب احمللـى أبل السـاكن  -7

 ما قبل آخر (.

 واهد هذا الكتاب فهي مو وع البحث، وسأتناوهلا مفصلة يف الفصول القادمة.أما عن ش

 

 

 املطلب الثالث: التعريف ابألصول السماعية

احتذى علماء العربية حذَو احملداني من حيث العناية ابلسند ورجاله وقبول رواايةم أو الطعن فيها، 
حلديث نصوصهم من احلديث النبوي حيث كان  هلم نصوص لغوية يعتمدون عليها كما كان ألهل ا

الشريف، وو عوا رواَة اللغةِّ يف طبقات كشأن طبقات رواة احلديث، مث و عوا للنحوِّ أصوالً تشبه إىل 
 حد كبري أصول الفقه.

ويصرِّّح ابن جن بعالقة أصول النحو أبصول الفقه يف مقدمة كتابه اخلصائص، حيث جاء يف 
"وذلك أانَّ مل نَر أحدًا من علماء البلدين تعّرض لعمل أصول حديثه عن سبب أتليف هلذا الكتاب: 
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النحو على مذهب أصول الكالم والفقه، فأمَّا كتاب أصول أيب بكر فلم يلمم فيه مبا حنن عليه إال 
 (1)حرفاً أو حرفني يف أوَّله وقد نعلق عليه به"

 -معناها على أصول الفقهمنَصرِّحًا أبهنا معتمدة يف  –وقد عرَّف األنباري  أصوَل النحو 
بقوله: "أصول النحو أدلة النحو اليت تفرَّع  منها فروعه وفصوله، كما أنَّ أصول الفقه اليت تنوع  

 .(2)عنها مجلته وتفصيله"
فاألنباري  استعمل مصطلح )أدلة النحو( للداللة على أصول النحو، وقد ذكر أنَّ الدليل هو: 

م يتوصل بصحيح النظر فيه إىل علم ما ال يعلم يف العادة ا طراراً، "ما يرشد إىل مطلوب، وقيل: معلو 
والدال والداللة مبعنا  فإذا الدال فاعل مبعىن فعيل كعامل وقادر، أصله )دالل(. وقيل: الداللة فعل 

 .(3)الدليل، والدال  انصبه. واألول أكثر استعمااًل"
هو معلوم يتوصل بصحيح النظر فيه إىل علم ولعلَّ األنباري قد استعمل املعىن األول للدليل، و 

ما ال يعلم يف العادة ا طراراً، وقد أشار إىل ذلك حينما تعرَّض لالستدالل فقال: "اعلم أنَّ 
االستدالل طلب الدليل كما أنَّ االستفهام طلب الفهم واالستعالم طلب العلم، وقيل: االستدالل 

ِي ٱۡستَۡوقََد ستيقاد مبعىن اإليقاد، قال هللا تعاىل:مبعىن الدليل كاالستقرار مبعىن القرار واال َمثَلُُهۡم َكَمَثِل ٱَّلذ
ظر فيه إىل علم ما ال يعلم يف مستقر ، أي أوقد، والدليل عبارة عن معلوم يتوصل بصحيح الن(4)انَار  

 (5)العادة ا طراراً "
إنه يطلق مصطلح  يستعمل مصطلح )االستدالل( مبعىن )الدليل(، مث -كما سبق–فاألنباري 

)أدلة النحو( على اهليكل النظري اجملرد ألصول النحو، ويطلق مصطلح )االستدالل( على استعمال 
 هذ  األدلة. 

                                                           
 .1/2، 3ط اخلصائص، ابن جن، )1(
 .80د.ط، ص دلة،ملع األاألنباري،  )2(

 .81السابق،  (3)
 .17سورة البقرة: اآلية  (4)

 .45ص د.ط،اإلغراب يف جدل اإلعراب، األنباري، (5) 
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أمَّا السيوطي فعرَّف أصول النحو أبهنا: "علم يبحث فيه عن أدلة النحو اإلمجالية من حيث 
 .(1)هي أدلته وكيفية االستدالل هبا، وحال املستدل"

يف أنَّ هذا التعريف واسع يؤدي إىل تداخل مفهومه مع مفاهيم أخرى كقواعد  والشكَّ 
 التوجيه وأصول اجلدل النحوي والتعارض والرتجيح وأصول التفكري النحوي.

ويقول الدكتور حممد عيد: "أصول النحو العريب ينقصد هبا األسس اليت بن عليها هذا النحو 
حاة يف آرائهم وخالفهم وجدهلم، وكان  ملؤلفاةم كالشرايني يف مسائله وتطبيقاته، ووجه  عقول الن

 .(2)اليت متد اجلسم ابلدم واحليوية"
فالتعريف السابق فيه داللة على أنه قد ينراد مبصطلح أصول النحو مفهومًا واسعًا يشمل 

حوية هي أصول اجلدل واخلالف وغريها، واحلق  أن هذا املعىن فيه شئ من اللبس؛ إذ إنَّ األصول الن
أدلته اليت تفرَّع  منها فروعه وفصوله، وهبذا فإنَّ مو وعاته حمدَّدة على عكس أصول التفكري 
النحوي اليت تتَّسم ابلشمول واالتِّساع، وهذا ما جعل العلماء يستبعدون األفكار النحوية العامَّة  

ا مو وعات تدخل كقضية التعليل والتأويل والعامل من الدراسة يف علم أصول النحو؛ حيث إهن
 حت  أصول التفكري النحوي.

وقد أشار صاحبن كتاب )أصول التفكري النحوي( إىل أنَّ هناك الكثري من االختالف بني 
مدلويل أصول النحو وأصول التفكري النحوي، فمفهوم األول  يِّّق  وحمدود، ومفهوم اآلخر واسع  

 .(3)وممتد، كما أنَّ أصل التفكري النحوي أقدم وجوداً 
وقد بنيَّ األنباري فائدة هذ  األصول حينما قال: "وفائدته التعويل يف إابات احلكم على احلجة 
والتعليل، واالرتفاع عن حضيض التقليد إىل يفاع االطالع على الدليل، فإنَّ املخلد إىل التقليد ال 

 (4)اب"يعرف وجه اخلطأ من الصواب، وال ينفك  يف أكثر األمر عن عوارض الشك واالرتي
فاألنباري ينبنذن التقليد، ويدعو للتجديد الـمنعتمد على مبادئ اثبتة ابحلنجَّة والربهان من أصول 
النحو وأدلته، "وكأنَّه يقصد بذلك الدعوة إىل استقالل وسائل الفكر وأدواته يف معاجلة النحو وعدم 

                                                           
 .27، ص1ط االقرتاح يف علم أصول النحو، السيوطي، )1(

 ، املقدمة )أ(.1ط أصول النحو العريب،حنلة،  (2)
 .5د.ط، ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  )3(

 .80د.ط، ص ملع األدلة،نباري، األ (4)
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لمية البدائية، وال غرو يف ذلك التوقف يف ذلك عند حدود التقليد واحملاكاة أو التشبث ابلوسائل الع
 (1)فقد كان من املهتمني بشؤون الفكر املطلعني على املنطق والفلسفة وعلم الكالم"

ويرى ابنن جن أنَّ هذا العلَم صعب  يتحاما  الناس، إذ يقول بعد حديثه عن أمهية هذا العلم: 
إيلَّ مبا  (2)مشاعر  وحتي"فكان  مسافر وجوهه، وحماسر أذرعه وسوقه تصف يل ما اشتمل  عليه 

كل من الفريقني البصريني والكوفيني عنه وحتاميهم   (5)وترين أنَّ تعريد (4)وشواكله (3)خيط  عليه أقرابه
طريق اإلملام به واخلوض يف أدىن أوشاله وخنلنجه فضاًل عن اقتحام غمار  وجلجه إمنا كان المتناع 

 .(6)وأو اعه"جانبه وانتشار شعاعه، وابدي ةاجر قوانينه 
وقد قسَّم األنباري  هذ  األصول أو األدلة إىل االاة أقسام مشريًا إىل مراتبها يف االستدالل 
وقوته، إذ يقول: "أقسام أدلته االاة: نقل، وقياس، واستصحاب حال، ومراتبها كذلك، وكذلك 

 .(7)استدالالةا"
روط الصحة لكلِّّ دليل  مع التمثيل له حيث مثَّ عرَّف األنباري  هذ  األقسام الثالاة منبيِّّنًا ش

قال: "فأمَّا النقل فالكالم العريّب الفصيح املنقول النقل الصحيح اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة، 
وأمَّا القياس فهو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معنا  كرفع الفاعل ونصب املفعول يف كل 

ا ملا كان غري املنقول عنهم من ذلك يف معىن املنقول  مكان وإن مل يكن كل كذلك م نقواًل عنهم، وإمنَّ
كان حممواًل عليه، وكذلك كل مقيس يف صناعة اإلعراب، وأمَّا استصحاب احلال فإبقاء حال اللفا 
ا كان مبنّياً  على ما يستحقه يف األصل عند عدم دليل النقل عن األصل، كقولك يف فعل األمر: إمنَّ

صل يف األفعال البناء وإنَّ ما يعرب منها: لشبه االسم وال دليل يدل على وجود الشبه فكان ألنَّ األ
 .(8)ابقياً على األصل يف البناء"

                                                           
 .145د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو،علوش،  )1(

 مضارع: )وحى(، كـ )أوحى(. (2)
 األقراب: مجع )قرب(، وهي من الفرس خاصرته. )3(

 والشواكل: مجع )شاكلة(، وهي من الفرس اجللد بني عرض اخلاصرة والتقنة وهي الركبة. (4)
 الفرار.التعريد: اهلرب و  (5)

 .1/9، 1ط اخلصائص،ابن جن،  )6(
 .45ص د.ط، اإلغراب يف جدل اإلعراب،، واألنباري، 81د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  )7(

 .45،46ص د.ط،اإلغراب، األنباري، (8) 
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ولـمَّا كان مو وع البحثِّ عن األصول السماعية، فإنَّ الباحثَة تركز على القسم األول من 
 أقسام أصول النحو وهو النقل أو السماع.

 النقل والسماع

 ويقابله يف أصول الفقه الكتابن والسنةن، َعد  السماع مصدرًا رئيسيًا من مصادر االستدالل النحوي،يـن 
و "هو الدليل األول املعترب وأّن ما عدا  من األدلة متفرع عنه، ويقوى مبدى ارتباطه به، وأّن منطق 

باط حكم حنوي إال به، . فال ميكن استن(1)اللغة وطبيعتها واعتمادها على احلس والذوق يؤيد ذلك"
تعذر الشاهد من  يث اليصح  اللجوء للقياس إال بعدحوال جيوز أن ينقدَّم عليه غرين  مع وجود ، 

يقول ابن جن: " واعلم أنك إذا أداك القياس إىل شيء ما، مث مسع  العرب قد نطق  فيه السماع، 
 .(2)بشيء آخر على قياس غري  فدع ما كن  عليه إىل ما هم عليه..."

وقبل أن أبسط القول يف هذا األصل ينبغي أن أنفرِّق بني مصطلحني يستخدمان ـ أحياانًـ على 
أهنما مرتادفان، ومها: )النقل( و)السماع(، يقول الدكتور متام حسان: "وما دمنا قد مسينا املنقول 

ن املصطلحني نسمي النقل )السماع(، وأن جنعل كالًّ من هذي أيضًا أن)مسموعاً( فإننا نستطيع 
 .(3)صاحلاً للداللة على ما يدل عليه قرينه"

وال شك يف أن هناك اختالفاً وعموماً وخصوصاً بني املصطلحني، وقد الحا هذا الدكتور متام عندما 
؛ ألنه رمبا اشتمل على الرواية  )وهي النقل( وعلى قال: "وإن كان السماع أمشل يف احلقيقة من النقل

 .(4)تكون ابلرحلة أو الوفادة" مشافهة األعراب  وهي
هو أن النقل أعم من السماع "إذ يشمل السماَع املباشَر وغري  -فيما أعلم-احلق  و 
 . أي أنه يشمل املسموع مباشرة من األعراب، وكذلك املنقول عن طريق الرواية عنهم.(5)املباشر"

                                                           
 . 1/91، 3ط النحو وكتب التفسري،رفيدة،  (1)
 .1/125، 1، طاخلصائصابن جن،  (2)
 .66ط، صد. األصول، متام حسان، (3)
 .66د.ط، ص األصول، متام حسان، (4)
 .31، ص1ط أصول النحو العريب، حنلة، (5)
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فمصطلح (1)ألعرابوقد عرب األنباري مبصطلح )النقل(؛ ألن عصر  مل يعد عصر مشافهة ل
األنباري آار )النقل( ليلمح إىل أّن مصادر النحو نوعان: ابن ، "ولعل النقل يدل على املنقول ابلرواية

أما املنقول فيشمل القرآن الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، وما نقل مصادر منقولة ومصادر معقولة،
ون تدخل للعقل فيه، وأما املعقول من كالم العرب من شعر ونثر، إذ األمر فيه منوط ابلنقل د

فالقياس واستصحاب احلال وحنومها، إذ ال يكوانن إال إبعمال العقل، من مث ساغ له أن يعّلل ملا بني 
أصول النحو وأصول الفقه من املناسبة بقوله: ألن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من 

ولعله آار أيضًا مصطلح النقل ألن السماع قد يشعر  ،منقول، ويعلم حقيقة هذا أرابب املعرفة هبما
فالنقل أعم هبذا املعىن وأمشل إذ أبن ما نقله الناقل قد مسعه من مصدر  األصلي دون فاصل أو فواصل 

ن الناقل قد مسع ما نقله من مصدر  مث إن السماع قد يشعران أب يشمل السماع املباشر وغري املباشر
 (2)".األصلي دون فاصل

األنباري  مو وَع  وملَّا كانلى كلّ  فالنقل مبصطلح األنباري هو السماع مبصطلح غري ، وع
 لبحث فإنن سأعتمد مصطلح )النقل(ا

 

 

 

 تعريفه لغة واصطالحًا:

النقل يف اللغة: هو حتويل الشيء من مو ع إىل مو ع، يقال: نقله ينقله نقاًل فانتقل، والتنقل 
قاف فهو املناقلة يف املنطق، يقال: انقلَ  فالاًن احلديث إذا حداـَْته التحول، أما النّـَقل بفتح ال

 .(4)، وينقال: رجل نَقِّل  أي حا ر املنطق واجلواب(3)وحداك
                                                           

 .152د.ط، ص أصول النحو،ينظر: حممد صاحل،  (1)
 ، بتصرف.31، ص1ط أصول النحو العريب، ينظر: حنلة، (2)
 .4/61، 2ط حمليط،القاموس ا، و الفريوز اابدي، 11/674، مادة)نقل(، 1طلسان العرب، ينظر: ابن منظور،  (3)

 ينظر:  السابق نفس املكان. (4)
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املنقول ابلنقل  ،واصطالحاً: عرفه األنباري بقوله: " النقل هو الكالم العريب الفصيح
 .(1)الصحيح،اخلارج عن حد القلة إىل حد الكثرة"

 ن هذا التعريف أن صاحبنا يشرتط يف النص املنقول توافر الشروط اآلتية:ويتبني م
 أن يكون عربياً، فيخرج الكالم العجمي. -1
أن يكــون فصــيحاً، فيخــرج كــل مــا مل يســتوفِّ شــروط الفصــاحة، والفصــاحة حمصــورة يف القــرآن  -2

ابط الــيت قررهــا ثــراً ابلضــو الكــرمي، وكــالم النــيب ـ صــلى هللا عليــه وســلم ـ، وكــالم العــرب شــعراً ون
ـــم النحـــاة ، فيخـــرج هبـــذا الشـــرط شـــعر املولـــدين،  وهـــم الطبقـــة الرابعـــة مـــن الشـــعراء، حيـــث قسَّ

البغــــــدادي  الشــــــعراء إىل أربــــــع طبقــــــات: جــــــاهليني، وخمضــــــرمني، وإســــــالميني، ومولــــــدين، ويف 
، وقيــل: "يصــح فــال يستشــهد بــه شــعر املولــديناالستشــهاد بشــعراء اإلســالميني خــالف، أمَّــا 

 (2)ستشهاد مبن يواق بعربيته منهم"اال
أن يكــون صــحيح الســند، وهــذا يتطلــب معرفــة أبحــوال النَقلــة واإلحاطــة بعلــم الرجــال واجلــرح  -3

والتعـــديل، فـــإن كـــان  ـــعيفاً، أو مشـــكوكاً يف أحـــد رواتـــه لســـوء حفظـــه رنّد ومل يقبـــل. ويف هـــذا 
و امـرأة، حـراً كـان أو عبـداً،  يقول األنباري:" ويشرتط أن يكـون انقـل اللغـة عـداًل، رجـالً كـان أ

، وقـــد عقــد لـــذلك عــدة فصـــول حـــول نقــل التـــواتر واآلحـــاد (3)كمــا يشـــرتط يف نقــل احلـــديث"
وشـروطهما، وعدالـة الناقـل، وحـول قبـول املرسـل واجملهـول، وقبـول نقـل أهـل األهـواء، وإىل غــري 

 ذلك من وسائل  بط صحة النقل ونقد مصادر املادة اللغوية.
، وتشـديدهم علـى الشـيوع والكثـرة  خارجاً عن حـد القلـة إىل حـد الكثـرة ائعاً أن يكون النقل ش -4

كان لغرض الوقوف يف وجه التحريف والتزييف، واعتداداً هبذ  الكثرة ال يرى األنباري قيمة ملا 
 (4)ورد على سبيل الندرة والشذوذ.

. قال األنباري: (1)وينعَرف الشرط األخري ابلتواتر ابلنسبة للسند، وابالطراد ابلنسبة للمنت
اعلم أن أكثر العلماء ذهبوا إىل أن شرط التواتر أن يبلغ عددن النقلة إىل حد ال جيوز فيه على مثلهم "

                                                           
 .45د.ط، ص اإلغراب يف جدل اإلعراب،، واألنباري، 81د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (1)

 .1/6، 3ط خزانة األدب،البغدادي،  )2(
 .85د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (3)
 .147، د.ط، صابن األنباري وجهوده يف النحووما بعدها، وعلوش،  84د.ط، ص اإلغراب،ينظر: األنباري،  (4)
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االتفاق على الكذب، كنَقلة لغة القرآن، وما تواتر من السنة وكالم العرب. فإهنم انتهوا إىل حد 
 (2)شرطه أن يبلغوا سبعني..."  يستحيل على مثلهم االتفاق على الكذب، وذهب قوم إىل أن

ويشري الدكتور خالد شعبان إىل أن كالم األنباري عن مسألة التواتر واالطراد أميلن إىل علم 
، حيث إن علماء احلديث قد تتبعوا طرق األسانيد املختلفة وأابتوا (3)احلديث منه إىل علم النحو

 املتواتر منها على حنو  مل يوجد عند النحاة.
 .(4)سيوطي على هذا بقوله: "دعوى التواتر يف اللغة والنحو أمر  متعذر"ويؤكد ال

ا احتجَّ الكوفيون وَمْن وافقهم من املتأخرين على القاعدة ببي  (5)وهذا الشرط خمتلف فيه ، فرمبَّ
شعر واحد حىت عنرِّف ذلك عنهم واشتهروا به، ويف هذا يقول األندلسي: "الكوفيون لو مسعوا بيتاً 

يه جواز شئ خمالف لألصول جعلو  أصالً وبوبوا عليه، فمذهب الكوفيني القياس على الشاذ، واحداً ف
 .(6)ومذهب البصريني اتباع التأويالت البعيدة اليت خالفها الظاهر"

ويرى بعضن الباحثني أن الكوفيني: "ُيرتمون كل ما مسع من العرب، ويعدون املسموع مىت 
 (7)هدون به"واقوا به من مساعه صحيحاً، ويستش

ويذكر ابحث آخر أنَّ الكوفيني: "أجازوا القياس على املثال الواحد املسموع، وهم يعتربون اللفا 
الشاذ فيقيسون عليه، ويبنون على الشعر الكالم من غري نظر إىل مقاصد العرب وال اعتبار مبا كثر أو 

 .(8)قل"
لقاعدة مبا شاع وذاع من كالم وإ افًة لذلك مل يكن البصريون املتشددون يف االحتجاج اب

كالم العرب ملتزمني به أحياانً، فقد جلأوا إىل االعتماد على الشاهد الشاذ الذي ال يعرف له نظائر من
 العرب يف تقرير مايرونه ويذهبون إليه، ودحض مايرا  الكوفيون وتفنيد .

                                                           
 .19د.ط، ص أصول النحو عند ابن مالك،ينظر:خالد شعبان،  (1)
 .84د.ط، ص  ملع األدلة،األنباري،  (2)
 .20، د.ط، صأصول النحو عند ابن مالكينظر: خالد شعبان،  (3)
 .1/90، 1ط املزهر يف علوم اللغة، السيوطي، (4)
 .82د.ط، ص أسباب اختالف النحاة،ينظر: املساليت،  )5(
 .86،ص1ط االقرتاح،السيوطي،  )6(

 .294، ص1ط دراسة يف النحو الكويف،خمتار أمحد،  (7)
 .49-48، ص2ط اللغة والنحو بني القدمي واحلديث،عباس حسن،  )8(
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ـ وقَبِّل نقل اآلحاد؛ اترانقضنفسه حني اشرتط هذا الشرط ـ التو  أنَّ األنباري قد يظهر للباحثةو 
 حيث وصولنه إلينا على قسمني:فالسماع من

 وآحاد-2                  تواتر -1

فأما التواتر:" فلغة القرآن، وما تواتر من السنة وكالم العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة 
 .(1)النحو يفيد العلم"

جد فيه شرط التواتر، وهو دليل مأخوذ وأما اآلحاد فهو:" ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة ومل يو 
 .(3). مث أشار إىل أن األكثرين على أنه يفيد الظن(2)به"

وألنَّ اآلحاد دون مرتبة التواتر فقد اشرتطوا يف انقله العدالة ولو كان واحداً، وكذلك يقبل ما 
ما الفاسق فال يقبل نقله أهل األهواء إال إْن كانوا ممن يدين هللا ابلكذب كاخلطابية من الرافضة، وأ

 .(4)نقله
أما ابلنسبة للمرسل وهو ما انقطع سند ، واجملهول وهو الذي مل يعرف قائله فقد رجح 

 .(5)األنباري عدم قبوهلما
واملراد من تقسيم املسموع إىل: متواتر، وآحاد، ومرسل، وجمهول معرفةن مدى سالمة اللغة املنقولة، 

 (6)تدل هبا عند التعارض.وحجيتها، والرتجيح بني النصوص املس
: "أعن به ما بتعريف يّتصف ابلدقة والشمول،حيث يقول ف السماعأما السيوطي فقد عرّ 

اب  يف كالم من يواق بفصاحته، فشمل كالم هللا تعاىل وهو القرآن، وكالم نبيه ـ صلى هللا عليه 
نة بكثرة املولَّدين، نظماً ونثراً، وسلم ـ، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنه، وبعد ، إىل أن فسدت األلس

 .(7)عن مسلم أو كافر "

                                                           
 .83د.ط، ص ملع األدلة، األنباري، (1)
 .84ص  د.ط،ملع األدلة، األنباري،  (2)
 ابق.ينظر: الس (3)
 .85،86ينظر: السابق ص (4)
 .90ينظر: السابق ص (5)
 .61د.ط، ص األدلة اإلمجالية يف املقاصد الشافية للشاطيب،ينظر: الطلحي،  (6)
 .74، ص1ط االقرتاح يف علم أصول النحو، السيوطي، (7)
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ونالحا أن السيوطي مل يشرتط االطراد يف الكالم املسموع؛ ألن هذا الشرط يكون يف املقيس 
عليه الذي هو أحد أركان القياس، فيكون السيوطي قد تدارك ما وقع فيه األنباري حني اشرتط 

ني السماع بوصفه أصاًل مستقاًل، والسماع بوصفه ركنًا من أركان االطراد يف الكالم املنقول فخلط ب
 القياس.

إذ إنَّ الكثرة واالطراد ليس  من القواعد، بل من معايري نقد املسموع؛ ألهنا اتبعة لعملية 
 .(1)القياس ال سابقة عليها

تعمال يف االس إىل ما هو صحيح   وهذا ما ميكن استنباطه من ابن جن عند تقسيمه املنقولَ 
 (2)يف القياس شاذٌّ 

أنَّ االطِّّراد شرط يف النقل ابعتبار  ركنًا من أركان القياس، فال  –فيما ظهر يل  –فالصواب 
يصح  القياس إال على ما اطَّرد، أمَّا االطراد يف الكالم املنقول فال ينعد  شرطاً، حيث إنَّ كلَّ ما صح 

 كان مطرداً أم شاذاً.  ورود  عن العرب فهو من نقلهم وكالمهم، سواء
يف  (4)والثاين (3)يقول أحدن الباحثني: "وإذا كان من الضروري ابوت كل من الشرط األول

ليس كذلك، إذ إنَّ االطراد ليس شرطاً  (5)الكالم العريب املسموع أو املنقول، فإن الشرط الثالث
كتاب هللا وسنة رسوله هو ال للكالم العريب املسموع أو املنقول، فكل ما صح عن العرب أو ورد يف  

شك من السماع سواء أكان مطردًا أم شاذاً، ويصح روايته ونقله، ويبدو أنَّ األنباري حني اشرتط 
االطراد يف الكالم املنقول قد خلط بني السماع بوصفه أصاًل مستقاًل من أصول النحو، وبني السماع 

 (6)نَّ املقيس عليه هو الذي يشرتط فيه االطراد"بوصفه ركناً من أركان القياس وهو املقيس عليه، إذ إ
وقد التمس بعض الباحثني العذَر للنحاة الذين رأوا االطراد شرطًا يف املسموع، يقول الدكتور 
عبد العال مكرم: "إن الباين للقواعد النحوية ُياول دائمًا أن تكون قواعد  مطردة؛ وهبذا فإن املنهج 

                                                           
 51د.ط، ص األدلة النحوية اإلمجالية يف املقاصد الشافية،ينظر: الطلحي،  (1)

 .1/98، 3ط اخلصائص،ابن جن،  ينظر: (2)
 وهو الفصاحة. (3)
 وهو صحة النقل. (4)
 وهو االطراد. (5)

 .33،32د.ط، ص أصول النحو  يف معاين القرآن للفراء،العمراوي،  )6(
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األكثر، وما خالف هذ  القواعد مسي لغات، وليس  هذ  اللغات  ُيتم عليه أن يبن قواعد  على
مو ع شك، ولكنها خرج  عن مستوى الكثرة، فال تقام عليها قاعدة، ألن من شأن القاعدة دائماً 

 (1)أن حتاط ابالطراد الذي ُيميها من اخللل، وُيفظها من اال طراب".
املسموعة، وليس شرطًا من شروط  أن االطراد معيار للتفا ل بني املواد يظهر للباحثةو 

السماع، فينقدَّم املطردن على الشاذ، ولكن الشاذ يستشهد به يف مثل مو عه فقط، وال يقاس عليه 
 .(2)"كما ُيتج ابجملمع على ورود  وخمالفته القياس يف ذلك الوارد بعينه وال يقاس عليه"

 أقسام السماع:

: متواتر، وآحاد، حيث قال: "اعلم أنَّ النقل ينقسم إىل إىل نقلها م األنباري  املادَّة اللغوية حبسبقسِّّ ين 
، ولكلِّّ قسم منهما علم خاص له مكانته يف حتليل النصوص عند (3)قسمني: تواتر وآحاد"

 .(4)تعار ها

 

 

 أاًل: التواتر

رَۡسۡلَنا رُُسلََنا: ، قال تعاىل(5)التواتر لغة: هو التتابع مطلقًا أو مع فرتات
َ
  ُثمذ أ

ا   تَۡۡتَ
االتفاق على الكذب،   ، واصطالحاً: "أن يبلغ عدد النقلة إىل حد ال جيوز فيه عن مثلهم(6)

                                                           
 )بتصرف يسري(. 247د.ط، ص احللقة املفقودة يف اتريخ النحو العريب،عبد العال مكرم،  (1)
 .76ص، 1طاالقرتاح، السيوطي،  (2)
 .83د.ط،  ملع األدلة، األنباري، )3(
 .62،67د.ط، ص أصول التفكري النحوي،ينظر: أبو املكارم،  )4(

 .4/569مادة )وتر(،  د.ط،ترتيب القاموس احمليط،  ينظر:الزاوي، (5)
 .44سورة املؤمنون: اآلية  )6(
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كنقلة لغة القرآن، وما تواتر من السنة وكالم العرب، فإهنم انتهوا إىل حدّ  يستحيل على مثلهم فيه 
 .(1)االتفاق على الكذب"

، وحد  (2)ن، وما تواتر من السنة وكالم العرب"ويقول األنباري أيضاً: "فأما التواتر فلغة القرآ
التواتر املقبول عند األنباري هو أن يبلغ عدد النقلة سبعني، حيث قال: "ذهب قوم إىل أنَّ شرطه أن 
يبلغوا سبعني، وذهب آخرون إىل أنَّ شرطه أن يبلغوا أربعني، وذهب آخرون إىل أنَّ شرطه أن يبلغوا 

ا اعتمدوا فيها على قصص ليس مخسة، والصحيح عندي هو األو  ل... وأمَّا تعيني تلك األعداد فإمنَّ
ا اتفق وجودها مع هذ  األعداد فال يكون فيها  بينها وبني حصول العلم أبخبار التواتر مناسبة، وإمنَّ

 (3)حجة"
والتواتر يفيد العلم القطعّي الضروري حبسب رأي األنباري الذي يقول: "وهذا القسم دليل  

فأكثرهم على أنه يفيد  وقد اختلف العلماء حول هذا األمر ،(4)أدلة النحو يفيد العلم"قطعي من 
العلم الضروري، ويرى آخرون أنَّه يفيد العلم النظري، يقول األنباري: "فذهب األكثرون إىل أنه 

لم  روري، واستدلوا على ذلك أبنَّ العلم الضروري هو الذي بينه وبني مدلوله ارتباط معقول، كالع
احلاصل من احلواس اخلمس: السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وهذا موجود يف خرب التواتر، 
فكان  رورايً، وذهب آخرون إىل أنه نظري، واستدلوا على ذلك أبن بينه وبني النظر ارتباطاً، ألنه 

قوا علم أنه يشرتط يف حصوله نقل مجاعة يستحيل عليهم االتفاق على الكذب دون غريهم، فلمَّا اتف
 صدق،

بشبهة  عيفة وهي أنَّ العلم ال  نه ال يفضي إىل علم البتة، متمسكةً أ (5)وزعم  طائفة قليلة
 فكذلك ال ُيصل بردِّّ مجاعتهم. ُيصل بنقل كل واحد منهم،

                                                           
 .84د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (1)

 .83السابق، ص )2(
 .85السابق،  (3)
 .83د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (4)
 .84-83د.ط، ص ملع األدلة،ينظر: األنباري،  (5)
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وهذ  شبهة ظاهرة الفساد: فإنه يثب  للجماعة ما ال يثب  ويرد  األنباري على هذ  الطائفة بقوله: "
فإن الواحد لو رام محَل محل  اقيل مل ميكنه ذلك، ولو اجتمع على محله مجاعة ألمكن ذلك،  للواحد،

 .(1)فكذلك هاهنا"
، (2)"وإن كان كذلك ظهر أنَّ دعوى التواتر يف اللغة والنحو منتعذِّر" :أنَّه ويذكر الفخر الرازي

غة مأخوذة عمن مل يبلغ عدد التواتر وردَّ األصبهاين على دعوى تعّذر التواتر يف اللغة بقوله: "كون الل
ال يصلح أن يكون سنداً؛ ملنع عدم شهرة نقل اللغات عن مو وعاةا األصلية إىل غريها، ألنَّ عدم 
عصمتهم ال يستلزم وقوع النقل والتغيري، بل يثب  به احتماله وذلك ال يقدح يف دعوى انتفاء 

 . (3)الالزم"

 اثنياً: اآلحاد

، أمَّا من حيث إفادته العلم (4)د بنقله بعض أهل اللغة، ومل يوجد فيه شرط التواتر"اآلحاد هو ما" تفرَّ 
، وهذا (5)فقد "اختلفوا يف إفادته : فذهب األكثرون إىل أنه يفيد الظن، وزعم بعضهم أنه يفيد العلم"

ئ ، حيث جيوز يف حق الثقة الواحد أن خيط(6)ليس بصحيح عند األنباري؛ "لتطرق االحتمال فيه"
 ويسهو وينسى.

وهناك فريق اثلث  يرى أنَّه "إن اتصل  به القرائن أفاد العلم  رورة كخرب التواتر لوجود القرائن 
ول: فقدت محيمًا علمنا صدقه افيًا حاسرًا ابكيًا خلف جنازة يقإذ لو رأينا من يعرف ابلوقار ح

 . (7) رورة"
ل ابملنقول عنه، ألن النقل يتنزل منزلة وبعض النحاة على أنَّه " البد من نقل اانني حىت يتص

، وهذا الرأي يرفضه األنباري، ويبنيِّّ الفرق (1)الشهادة، والشهادة يشرتط فيها املوافقة، وكذلك النقل"
                                                           

 .84د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (1)
 .79، 1ط االقرتاح،السيوطي، (2) 
 .81املصدر السابق، ص (3)

 .84د.ط،  ملع األدلة، األنباري، )4(
 املصدر السابق. )5(

 املصدر السابق. (6)
 السابق.املصدر  (7)
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بني نقل اللغة والشهادة وفساد أحدمها عن اآلخر، حيث يقول: "وهذا ليس بصحيح؛ ألن اعتبار 
مبنا  على املساهلة خبالف الشهادة فهذا يسمع من النساء  النقل ابلشهادة اعتبار فاسد، ألن النقل

علال االنفراد مطلقًا ومن العبيد وتقبل فيه العنعنة وال يشرتط فيه الدعوى، وكل ذلك معدوم يف 
 .(2)الشهادة، فال يقاس أحدمها ابآلخر"

النساء وجاء يف )املزهر( تعقيبًا على كالم األنباري: "ومن أمثلة ماروي يف هذا الفن عن 
والعبيد: قول أبو زيد يف نوادر : قل  ألعرابية ابلعيون ابنة مائة سنة: مالك ال أتتني أهل الزققة، 
فقال : إين أخزى أن أمشي يف الزقاق، أي أستحي... قال ذو الرمة: ما رأي  أفصح من أمة بن 

 .(3)فالن، قل  هلا: كيف كان مطركم، فقال : غثنا ما شئنا"
:"اعلم أنه يشرتط أن آلحاد ما يشرتط من عدالة انقل احلديث الشريفويشرتط يف نقل ا

يكون انقل اللغة عداًل، رجاًل كان أو امرأة، حرًّا كان أوعبدًا كما يشرتط يف نقل احلديث؛ ألنَّ هبا 
 .(4)مل تكن يف الفضيلة من شكله"يف نقلها ما اشرتط يف نقله، وإن  معرفة تفسري  وأتويله، فاشرتط

ري اشرتط يف نقل اآلحاد ما يشرتط يف انقل احلديث الشريف من عدالة، مع إدراكه فاألنبا
من حيث القداسة والفضيلة،  -النص العادي ونص احلديث النبوي –الفرَق بني النصني اللغويني 

ومن هنا نتبنيَّ العالقة بني علم توايق الرواية يف احلديث وأار  يف توايق النص اللغوي، وهو يؤكد ذلك 
عند حديثه عن ترجيح السند يف كتابه )اإلغراب( حيث يقول: "ويشرتط يف نقل اللغة ما يشرتط يف 

؛ ألّن هبا معرفة تفسري  وأتويله، فاشرتط يف نقلها -صلى هللا عليه وسلم–نقل احلديث عن الرسول 
 .(5)لتعلقها به ما اشرتط يف نقله وإن مل تكن يف الفضيلة من شكله"

لن اللغة فاسقًا فال ينقبل؛ ألنَّ فسقه قد يدفعه للكذب، يقول األنباري: "فإن  أمَّا إن كان انق
 .(6)كان انقل اللغة فاسقاً مل يقبل نقله"

                                                           
 .86،85د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  )1(

 .86املصدر السابق،  (2)
 .1/139 ،1طاملزهر، السيوطي،  (3)
 .85د.ط،  ملع األدلة، األنباري، (4)

 .66د.ط،  اإلغراب،األنباري،  )5(
 .85 د.ط،ملع األدلة، األنباري،  )6(
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واألنباري يرى قبول نقل العدل الواحد دون اشرتاط موافقة غري  له يف النقل فيقول: "ويقبل نقل 
املوافقة ال ختلو إمَّا أن تشرتط حلصول العلم  العدل الواحد، وال يشرتط أن يوافقه يف النقل غري ؛ ألنّ 

أو لغلبة الظن، بطل أن يقال حلصول العلم؛ ألنه ال ُيصل العلم بنقل اانني، فوجب أن يكون لغلبة 
الظن، وإذا كان لغلبة الظن، بطل أن يقال حلصول العلم؛ آلنه ال ُيصل العلم بنقل اانني، فوجب أن 

 .(1)ة الظن فقد حصل غلبة الظن خبرب الواحد من غري موافقة"يكون لغلبة الظن، وإذا كان لغلب
وال شكَّ يف أنَّ"هذ  العدالة أمر  روريٌّ حىت يطمئن الدارسون والباحثون إىل أنَّ ما نقل 

، (2)إليهم من مادة اللغة صحيح أوَّاًل، وأنّه ميثل يف دقة ودون حتريف ظواهر اللغة وخصائصها اثنياً"
ن أمحد  على  رورة التثب  من النصوص اللغوية ومدى صحتها ألنَّ "النحارير رمبا وقد شدَّد اخلليل ب

 .(3)أدخلوا على الناس ما ليس من كالم العرب؛ إرادة اللبس والتعنيث"
ومن هنا كان اشرتاط العدالة يف انقل اللغة أمرًا  رورايً، وقد أّدى اشرتاط "عدالة الناقل إىل 

بائل... وكما نتج عن حتليل القبائل من رفض النصوص املنسوبة إىل بعضها،  حتليل الرواة بعد حتليل الق
كذلك أمثر حتليل الرواة رفض بعض النصوص  اليت محلوها وبعض الظواهر اليت حتداوا عنها، ألّن 

، ألنَّ (4)راويها اّتصف بغري العدالة، أو مل ينعرف هبا، ومن مث رفض النحاة النصوص اليت يرويها فاسق"
 .(5)الفاسق قد "ارتكب حمظور دينه مع علمه بتحرميه، فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحرميه"هذا 

 -حىت يف املراحل التالية–"على أنَّه ال يفوتنا أْن نسجل أّن النحاة واللغويني مل يهتموا كثريًا 
 .(6)من الناحية العلمية بتحليل الرواة حتليالً دقيقاً أخالقياً ومو وعياً"

الواجب عليهم أن يبحثوا عن أصول اللغات والنحو وأن يتفحصوا عن األحوال  "وكان من
جرحهم وتعديلهم، كما فعلوا ذلك يف روامي األخبار لكّنهم تركوا ذلك ابلكلية مع شدة احلاجة إليه، 

 .(7)فإنَّ اللغة والنحو جيراين جمرى األصل لالستالل ابلنصوص"
                                                           

 .85د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (1)
 .56،55 د.ط،صول التفكري النحوي، أ أبو املكارم، )2(
 .1/138 ،1طاملزهر، السيوطي،  )3(
 .57، 56 د.ط،أصول التفكري النحوي،  أبو املكارم، )4(

 .88د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (5)
 .57ص د.ط،أصول التفكري النحوي، أبو املكارم،  )6(
 .82، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  )7(
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يقول: "فهذا حق فقد كان الواجب أن يفعل ذلك، وال وجه ويوافق األصبهاين على كالم الرازي مث 
 (1)إلمهاله مع احتمال كذب َمن مل تعلم عدالته"

ا أمهلوا ذلك ألنَّ الدواعي متوفرة على الكذب يف  وعلَّل القرايف هذا اإلمهال بقوله: "إمنَّ
إىل الكذب عليها يف  احلديث ألسبابه املعروفة، احلاملة للو اعني على الو ع، وأمَّا اللغة فالداعي

غاية الضعف، وكذلك كتب الفقه ال تكاد جتد فروعها مو وعة على الشافعي أو مالك أو 
غريمها...، وملا كان الكذب واخلطأ يف اللغة وغريها يف غاية الندرة اكتفى العلماء فيها ابالعتماد على 

 .(2)الداعية له فهذا هو الفرق"الكتب املشهورة املتداولة، فإن شهرةا وتداوهلا مينع ذلك مع  عف 
وقد فّصل ابن جن  الكالم يف االحتجاج هبذا النقل تفصياًل وافياً، مث جاء السيوطي وخّلص 

 : (3)ذلك يف ابب )أحوال الكالم الفرد واالحتجاج به(، حيث و عه يف االث نقاط
طق به، وهذا ينقبل أواًل: أن يكون ال نظري له يف األلفاظ املسموعة مع إطباق العرب على الن -

تج به، وينقاس عليه إمجاعاً، كما قيس على قوهلم يف شنوءة: شنئ، مع أنه مل يسمع غري ؛  وُين
 ألنه مل يسمع ما خيالفه، وقد أطبقوا على النطق به. 

اثنياً: أن يكون املتكلم به من العرب واحداً، وخيالف ما عليه اجلمهور، فهذا يننظر يف حال  -
كان فصيحاً يف مجيع ما قال عدا ذلك القدر الذي انفرد به، وكان ما أورد  ممَّا املنفرد به، فإن  

يقبله القياس إالَّ أنّه مل يـنْرَو به استعمال إال من جهة ذلك اإلنسان، فإّن األوىل يف ذلك أن 
 ُيسن الظّن به وال ُيمل على فساد .

 فإن قيل: فمن أين ذلك، وليس جيوز أن يرجتل لغة لنفسه؟
قد ميكن، إن ذلك وقع إليه من لغة قدمية طال عهدها، وعفا رمسها، فإن كان كذلك مل يقطع  قيل:

على الفصيح يسمع منه ما خيالف اجلمهور ابخلطأ، ما دام القياس يعضد ، فإن مل يعضد  كرفع 
مجيعاً،  املفعول واملضاف إليه، وجر الفاعل ونصبه، فينبغي أن ينردَّ؛ ألنه جاء خمالفًا للقياس والسماع

وكذا إذا كان الرجل الذي مسع  منه تلك اللغة املخالفة مضعوفًا يف قوله، مألوفًا منه اللحن وفساد 

                                                           
 .82ص ،1ط االقرتاح،السيوطي،  )1(
 .83املصدر السابق،  )2(

 .64-61ينظر: ااملصدر السابق  (3)
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الكالم فإنه ينرد عليه وال يقبل منه، وإن احتمل أنه مصيب يف ذلك لغة قدمية فالصواب رد  وعدم 
 االحتفال هبذا االحتمال.

ع من غري  ما يوافقه و ال ما خيافه، وهذا القسم جيب اثلثاً: أن يكون املتكلم املنفرد به مل يسم -
قبوله إذا ابت  فصاحته؛ ألنه إمَّا أن يكون شيئًا أخذ  عّمن نطق به بلغة قدمية مل ينشارك يف 
مساع ذلك منه على ما سبق فيمن خالف اجلماعة، وهو فصيح أو شيئًا ارجتله، فإّن األعرايب 

ارجتل ما مل يسبق إليه، فقد حكي عن رؤبة وأبيه إذا قوي  فصاحته ومس  طبيعته تصرف و 
 أهنما كاان يرجتالن ألفاظاً مل يسمعاها وال سبقا إليها.

أما لوجاء عن متهم أو من مل ترق به فصاحته و ال سبق  إىل األنفس اقته فإنه يرد وال يقبل، فإن 
يقنع يف قبوله أن يسمع ورد عن بعضهم شيء يدفعه كالم العرب وأياب  القياس على كالمها فإنه ال 

من الواحد وال من العدة القليلة إاّل  أن يكثر من ينطق به منهم، فإن كثر قائلو  قنبل، إال أنه مه هذا 
  عيف الوجه يف القياس، وجماز  وجهان:

 أحدمها: أن يكون من نطق به مل ُيكم قياسه.
مسعه من غري  ممن ليس واآلخر: أن تكون أن  قصرت عن إدراك وجه صحته، وُيتمل أن يكون 

فصيحًا وكثر استماعه له فسرى يف كالمه؛ إاّل أن ذلك قّلما يقع؛ فإّن األعرايب الفصيح إذا عدل به 
 لغته الفصيحة إىل أخرى سقيمة عافها، ومل يعبأ هبا.

فاألْوىل أن يقبل ممن شهرت فصاحته، وُيمل أمر  على ما عرف من حاله ال على ما عسى أن 
ّن على القا ي قبول شهادة من ظهرت عدالته وإْن كان جيوز كذبه يف الباطن؛ إذ لو مل ُيتمل، كما أ

 يؤخذ بذلك ألّدى إىل ترك الفصيح ابلشّك وسقوط كل اللغات.
لنقل قطعيًا فيحتج به، مثل تقدمي هذا من حيث وصول النقل، أّما من حيث الداللة فقد يكون ا

، وقد يكون ظنيًا وحينئذ إّما أن (1)"شىت تؤوب احللبة"عرب: احلال على الفعل العامل فيها يف قول ال
 .(2)يبطل االحتجاج به؛ الرتقاء االحتمال إليه، فالشاهد مىت ارتقى إليه االحتمال بطل به االستدالل

 قبول نقل أهل األهواء:

                                                           
 .1/251 ،1ط اإلنصاف،، واألنباري، 1/541 د.ط، مجهرة األمثال، ينظر: العسكري،(1) 
 .2/726، 1ط اإلنصاف، ، واألنباري،86، ص1ط االقرتاح،ينظر:السيوطي،  (2)
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قل الفاسق؛ يقبل األنباري نقل أهل األغواء بشرط أالَّ يكون الناقلن ممن يتدّين ابلكذب، إْذ يرفض ن
ألنَّ فسقه يدعو  للكذب، ويقبل نقل أهل األهواء ممَّن ال يتدينون ابلكذب؛ ألّن الظاهر فسقهم، 
ويف هذا يقول: "اعلم أّن نقل أهل األغواء مقبول يف اللغة وغريها، إاّل أن يكونوا ممن يتدين ابلكذب  

لة له على الكذب فالظاهر صدقه، كاخلطابية من الرافضة، وذلك ألّن املبتدع إذا مل تكن بدعته حام
وهلذا قال بعض أكابر العلماء: إذا قبلنا رواية أهل العدل وهو يرون أن من كذب فسق، فكيف ال 

 .(1)يقبل رواية اخلوارج وهو يرون: أن من كذب كفر"
ويشري األنباري إشارة سريعة إىل العالقة بني نقل املادة اللغوية ونقل احلديث النبوّي، ويعتمد 

يف علم احلديث، حيث قال:"والذي  -ممّن ال يّتسمون ابلكذب- هذا على قبول نقل أهل األهواء يف
يدل على قول نقلهم أن األمة أمجع  على قبول صحيح مسلم والبخاري، وقد رواي فيهما عن قتادة 

عن  وكان قدرايً، وعن عمران بن حطان وكان خارجياً، وعن عبد الرزاق وكان رافضياً، ويف العدول
 .(2)"قبول نقلهم خرق اإلمجاع

–ويظهر من كالمه السابق أنَّ األنباري قد استدّل على قبول نقل أهل األهواء ابإلمجاع 
، أي إمجاع أهل احلديث وكتب احلديث الصحاح أمثال البخاري ومسلم على قبول نقلهم -أيضاً 

 .هلا يف النص النبوّي املقدسواألخذ به، فاستدّل على صحة قبول نقل أهل األهواء يف اللغة بقبو 
وهناك من العلماء من رفض قبول نقل أهل األهواء قياسًا على رد رواية الفاسق، يقول أبو 

"وزعم بعضهم: أنّه ال يقبل نقل أهل األهواء، ألنه إذا ردت رواية الفاسق لفسقه، الربكات األنباري: 
 .(3)فألن ال تقبل رواية املبتدع لبدعته كان ذلك أوىل"

"وهذا ليس بصحيح وذلك ألّن الفاسق ارتكب حمظور دينه مع مث يرد  على رأيهم بقوله: 
علمه بتحرميه، فلم يؤمن أن يكذب مع علمه بتحرميه، وأما املبتدع فما ارتكب حمظور دينه مع العلم 

 .(4)ابلتحرمي، وليس  بدعته حاملة له على الكذب، فوجب أن يقبل"

                                                           
 .87-86د.ط، ص ملع األدلة، األنباري، (1)
 .88-87السابق، صاملصدر  (2)
 .88ينظر: املصدر السابق ص (3)
 .89-88املصدر السابق، ص (4)
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م لقبول نقل أهل األهواء من عدمه فيقول: "فإن كان  بدعته ويذكر األنباري الضابط العا
 .  (1)خترجه عن الدين، مل يقبل نقله، التصافه ابلكفر"

"فإن قيل: فكيف جاز قبول شهادة أهل الذمة وبعد هذا احلديث قد تظهر شبهة تقول:
 . (2)"؟بعضهم على بعض والشهادة أ يق ابابً من النقل والرواية

قلنا: ال نعلم أن شهادة أهل الذمة مقبولة أصاًل، ألن هللا تعاىل شهد ": ويرد عليها بقوله
عليهم ابلكذب، فقال تعاىل: )ويقولون على هللا الكذب وهم يعلمون( ولو أن ُيىي بن معني، أو 

 (3)بعض عدول املسلمني طعن يف شخص مل يقبل قوله، فما ظنك مبن شهد هللا تعاىل عليه ابلكذب"
. 

بني   -أبصالة تلف  النظر وتدعو إىل اإلعجاب –العلماء أن يفرقوا  "استطاعوهكذا 
االختالف املذهيب أو الطائفي وما ينتج عنهما من رفض جلوانب حمددة يف املبادئ واألفكار، وبني 

مسات مثلى للسلوك اإلنساين، يلتقي فيها الناس مهما  -قبل كل شئ–الصفات األخالقية اليت تعد 
 .(4)اختلف  عقائدهم"

"وإذاً فإن االختالف يف املذهب ليس سببًا لرفض نقل ذوي األهواء، على الرغم مما قد يبدو 
 . (5)من أن شرط العدالة يتطلبه"

" اعتنمِّد يف العربية على أشعار العرب وهم  وينقل السيوطي عن الشيخ عز بن عبد السالم أنه
 . (6)ل مأخوذ عن قوم كفار لذلك"كفار، لبعد التدليس فيها، كما اعتمد يف الطب وهو يف األص

 قبول املرسل واجملهول:

                                                           
 .89د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (1)
 .89املصدر السابق،  (2)
 .89املصدر السابق،  (3)
 .57د.ط، ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  (4)
 ينظر: املصدر السابق. (5)
 .1/140، 1ط املزهر،السيوطي،  (6)
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عن  (1)عرَّف األنباري املرسل بقوله: "اعلم أن املرسل هو الذي انقطع سند  حنو أن يروى ابن دريد
، ويقصد األنباري ابنقطاع السند أْن يروَي راو  عن آخر مل يدركه، وقد مثَّل هلذا اببن (3)"(2)أيب زيد

ما مل يندركا بعضهما 215ه( وأيب زيد املتوىف سنة )223سنة )دريد الذي ونلد  ه(، فال شكَّ يف أهنَّ
 .(4)وبينهما راو  أو أكثر

قائله حنو أن يقول أبو بكر بن  وينعرِّف األنباري اجملهول بقوله: "واجملهول هو الذي مل يعرف
 .(6)"(5)عرايبابن األ نباري: حدان رجل عناأل

للمرسل واجملهول، حيث يقول: "وكل واحد من املرسل واجملهول غري  ويصرِّّح األنباري برفضه
مقبول، ألن العدالة شرط يف قبول النقل، واجلهل ابلنقل وانقطاع سند الناقل يوجبان اجلهل ابلعدالة 

 . (7)فإن من مل يذكر امسه أو ذكر امسه ومل يعرف مل تعرف عدالته فال يقبل نقله"
از قبول املرسل واجملهول، يقول األنباري:"وذهب بعضهم إىل وقد ذهب بعضن النحاة إىل جو 

قبول املرسل واجملهول ألن اإلرسال صدر ممن لو أسند لقبل ومل يتهم يف إسناد ، فكذلك يف إرساله، 
فإن التهمة لو تطرق  إىل إرساله لتطرق  إىل إسناد ، وإذا مل يتهم يف إسناد  فكذلك يف إرساله. 

ول صدر ممَّن ال يتهم يف نقله، ألن التهمة لو تطرق  إىل نقله عن اجملهول وكذلك النقل عن اجمله
، فيستدّل هذا الفريق بقبول املسند على قبول املرسل وبقبول (8)لتطرق  إىل نقله عن املعروف"

املعروف على قبول اجملهول، فعدم االةام يف املسند يستوجب األخذ ابملرسل، ويف املعروف يستوجب 
 هول.األخذ ابجمل

                                                           
 هو أبو بكر بن احلسن بن دريد، إمام يف اللغة واألدب، اشتهر مبقصورته الدريدية، وله اجلمهرة االشتقاق واملقصور واملمدود. (1)
هو أبو زيد األنصاري، سعيد بن أوس بن اثب ، أحد أئمة البصرة يف اللغة واألدب، من اقات اللغويني، وكان سيبويه  (2)

 لثقة".يقصد  عندما يقول: "مسع  ا
 90د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (3)
 .90ص د.ط،ملع األدلة، ينظر: حتقيق سعيد األفغاين، هامش األنباري،  (4)
(، وتويف سنة 150هو حممد بن زايد راوية عالمة ابللغة من أهل الكوفة، عاصر اعلب وجلس يف جملسه، ولد سنة) (5)

 .6/131د.ط،  األعالم،ه(، ينظر: الزركلي، 231)
 .90د.ط، ص ملع األدلة،األنباري،  (6)
 .91-90املصدر السابق، ص (7)
 .91املصدر السابق،  (8)
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وقد ردَّ األنباري هذا الرأي؛ وذلك لفساد اعتبار ، حيث قال: "وهذا ليس بصحيح، وقوهلم: 
إنَّ اإلرسال صدر ممَّن لو أسند لقبل ومل يتهم يف إسناد  فكذلك يف إرساله، قلنا: هذا اعتبار فاسد، 

رسل، وكذلك أيضاً ألن املسند قد صرح فيه ابسم الناقل وأمكن الوقوف على حقيقة حاله خبالف امل
النقل عن اجملهول مل يصرح أيضًا فيه ابسم الناقل وال ميكن الوقوف على حقيقة حاله خبالف ما إذا 
صرح ابسم الناقل فبان هبذا أنه ال يلزم من قبول املسند قبول املرسل، وال من قبول املعروف قبول 

 .(1)اجملهول"
عند عرض موقفه العملي والتطبيقي  اد و وحاً سيزدموقف األنباري من املرسل واجملهول ولعلَّ 

ابجملهول واحتج به ومل ينسب معظم شواهد  الشعرية إىل  استدلَّ  يف كتاب اإلنصاف، حيث منهما
يقرر  يف كتبه النظريةوبني تطبيقاته التناقض بني املبدأ النظري الذي بشيء من  قائليها، مما قد يوحي

 .التفصيل يف مو عه من البحثشيء من ، وهذا ما سأتناوله بالعملية
وابعتبار اإلجازة طريقاً من طرق النقل عن العامل، وطريقاً من طرق حتّمل الرواية فقد تعّرض هلا 

 األنباري وعقد هلا فصالً يف هناية حديثه عن النقل:

 جوا  اإلجا ة:

سول صلوات هللا اختلف العلماء يف جواز اإلجازة "فذهب قوم إىل جوازها ومتسكوا يف ذلك أبنَّ الر 
عليه كتب إىل امللوك وأخربت هبا رسله، ونزل ذلك منزلة قوله وخطابه وكتب صحيفة الزكاة والدايت 

، ومل يكن ذلك إال بطريق املناولة -صلى هللا عليه وسلم–مث صار الناس خيربون هبا عن الرسول 
 .(2)واإلجازة فدلَّ على جوازها"

َي القائل دواز اإلجازة، واعترب  طريقًا صحيحًا من طرق ولعلَّ األنباري قد اختار هذا الرأ
النقل عن العامل أو الشيخ، وقد نقل السيوطي ذلك على لسان األنباري قائالً: "واختلف العلماء يف 

 .(3)جواز اإلجازة، والصحيح جوازها"

                                                           
 .92-91د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (1)

 .92املصدر السابق،  )2(
 .87، 1ط االقرتاح،السيوطي،  )3(
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هب عند عر ه لرأي  مينع اإلجازة، وذلك عند قوله: "وذ -أيضاً –ويتبنّي موقف األنباري 
، حيث رفض هذا الرأي قائاًل: (1)آخرون إىل أهنا غري جائزة ألنه يقول: )أخربين( ومل يوجد ذلك"

"وهذا ليس بصحيح، فإنه جيوز ملن كتب إليه إنسان كتاابً وذكر له فيه أشياء أن يقول: )أخربين فالن 
 .(2)يف كتابه بكذا وكذا( وال يكون كاذابً وكذلك هاهنا"

 نباري:مصادر النقل عند األ

حدد األنباري مصادر السماع عندما قسم املنقول إىل متواتر وآحاد، مث قال: "فأما التواتر فلغة 
 .(3)القرآن، وما تواتر من السنة وكالم العرب، وهذا القسم دليل قطعي من أدلة النحو يفيد العلم"

لسماع: "أعن به دها السيوطي وأ فى عليها شيئاً من التو يح عندما قال يف تعريفه لمث حدّ 
ما اب  يف كالم من يواق بفصاحته، فشمل كالم هللا تعاىل وهو القرآن، وكالم نبيه ـ صلى هللا عليه 
وسلم ـ، وكالم العرب قبل بعثته، ويف زمنه، وبعد ، إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولَّدين، نظماً ونثراً، 

 .(4)عن مسلم أو كافر"
 ي على أن السماع )النقل( يشمل االاة مصادر رئيسية:وهبذا يتفق األنباري والسيوط

 القرآن الكرمي وقراءاته. -1
 احلديث النبوي الشريف. -2
 كالم العرب شعراً ونثراً. -3

ذ  املصادر الثالاة، مو حة حجيتها، وموقف النحويني من وستحاول الباحثة عرض ه
 على وجه -اخلالف(  تابه )اإلنصاف يف مسائلاالستشهاد هبا، مث موقف األنباري منها يف ك

، وكيفية توظيفه هلذ  املصادر يف املوازنة بني اآلراء، أو ترجيح رأي حنوي على  -اخلصوص
 آخر، أو ردِّّ  واالعرتاض على االستدالل به.



                                                           
 .92د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  )1(

 .92د.ط،  ملع األدلة،األنباري،  (2)
 83صدر السابق، صامل (3)
 74، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (4)
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 املبحث األول: االستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته

 املطلب األول: التعريف ابلقرآن والقراءات وضوابط القراءة الصحيحة
 التعريف ابلقرآن والقراءات:

يقول اجلرجاين يف تعريفه للقرآن الكرمي: "القرآن هو املنزل على الرسول، املكتوب يف املصاحف، 
فهو أفصح ممَّا نطق  به  . ومل يكن يف النص القرآين اختالف،(1)املنقول نقاًل متواترًا بال شبهة"

. (2)ومن هنا وقف النحاة مواقف خمتلفة منهابل كان االختالف يف قراءاته،  العرب، وأصّح نقالً،
يقول الزركشي: "القرآن والقراءات حقيقتان متغايراتن، فالقرآن هو: الوحي املنزل على حممد ـ صلى 
هللا عليه وسلم ـ للبيان واإلعجاز. والقراءات هي: اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف كتبة احلروف، أو  

 .(3)ا"كيفيتها من ختفيف وتثقيل وغريمه
ومعىن هذا أن القرآن أواق نص وأصح أار وصل إلينا، أما القراءات فهي: "علم بكيفية أداء  
كلمات القرآن واختالفها بعزو الناقلة، وال بد فيها من التلقي واملشافهة؛ ألن يف القراءات أشياء ال 

 .(4)حتكم إال ابلسماع واملشافهة"
ات، حيث ميثِّّل القرآنن األصَل ومتثِّّل القراءاتن الفرَع، أو أي أنَّ هناك تباينًا بني القرآن والقراء

 . (5)طرق أداء ذلك األصل
فكان ذلك إيذااًن بتعدد األوجه اإلعرابية، وإقرار قواعد فرعية تنحرف عن القاعدة األصلية، 

 .(6)وفتح ابب )اجلواز( يف النحو، وهو ابب دخل منه خالف كبري، وجدل كثري
 

                                                           
 .152د.ط، ص التعريفات، اجلرجاين، (1)
 .29د.ط، ص الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه،ينظر: احلديثي،  (2)
 . 1/318، 3ط الربهان يف علوم القرآن،الزركشي،  (3)
 .3د.ط، ص منجد املقرئني ومرشد الطالبني،ابن اجلزري،  (4)

 .315،316د.ط،  ابن األنباري وجهوده يف النحو،نظر: علوش، ي (5)
 .26د.ط، ص أثر القراءات القرآنية يف تطور الدرس النحوي،دمشقية،  )6(
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القرآن كموقع اللهجات من كالم العرب، فكما ال جيوز أن تسد لفظة  فموقع القراءات من
، حيث إنَّ القرآن أصل، (1)اللهجات عن كالم العرب فكذلك ال جيوز أن تسد القراءات مسد القرآن

 أما القراءات فطنرق أداء لذلك األصل.
يه شرط التواتر حتققاً واإلمجاع معقود على أنَّ القرآن أحيط ابلعناية والنقل الصحيح، حيث حتقق ف

؛ ولِّذا كان جديراً أبن يكون املرجع األول يف التقعيد النحوي واستنباط القواعد، واالستدالل (2)ظاهراً 
 (3)النحوي، ملا توفرت له من مقومات السالمة اليت مل تتوفر ألي نص آخر.

دم كتاب حنوي وال يكاد خيلو كتاب حنوي واحد من الشاهد القرآين، فهذا كتاب سيبويه ـ أق
ن القرآَن الشاهَد األول يف كل املو وعات اليت حبثها، وينزله يف املنزلة األوىل من  وصل إلينا ـ يـَْعَتربِّ

 (5)، فقد وصل عدد اآلايت اليت احتجَّ هبا يف كتابه إىل ما يزيد عن أربعمائة آية.(4)الكالم العريب
ندّلل على مكانة الشاهد القرآين، و  تقدمي العلماء له على أي شاهد آخر، ولس ن حباجة ألِّ

 فمنه يبدأ الدرس النحوي، وإليه يعود الباحث لالستدالل واالستنباط.
أما القراءات فقد قسمها العلماء إىل: "متواتر وآحاد وشاذ، فاملتواتر القراءات السبعة 

، والشاذ قراءات املشهورة، واآلحاد قراءات الثالاة اليت هي متام العشر، ويلحق هبا قراءة الصحابة
 .(6)التابعني كاألعمش وُيىي بن اثب  وابن جبري وحنوهم"

 :(7)وقد فّصل علماؤان القول يف أقسام القراءات كالتايل
القــراءة املتــواترة: وهــي مــا نقلــه مجــع ال ميكــن تواطــؤهم علــى الكــذب، عــن مــثلهم إىل منتهــا ،  -1

 وغالب القراءات كذلك.
د ، ومل يبلــغ درجــة التــواتر، ووافــق العربيــة والرســم، واشــتهر القــراءة املشــهورة: وهــي مــا صــح ســن -2

 عند القراء، فلم يعدو  من الغلط، وال من الشذوذ.
                                                           

 .316د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو،ينظر: علوش،  (1)
 .111د.ط، ص يف علم أصول النحو العريب،ينظر: عون،  (2)
 .167ص د.ط،لنحو، أصول اينظر: حممدصاحل،  (3)
 .136د.ط، ص الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه،ينظر: احلديثي،  (4)
 .1137-2/1136، 3ط النحو وكتب التفسري،ينظر: رفيدة،  (5)
 .1/203، د.ط، اإلتقان يف علوم القرآنالسيوطي،  (6)
 .1/208ينظر: املصدر السابق،  (7)
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 قراءة اآلحاد: وهو ما صح سند  وخالف الرسم أو العربية، ومل يشتهر االشتهار املذكور. -3
 القراءة الشاذة: الشاذ هو ما مل يصح سند ، وفيه كتب مؤلفة. -4
 ة: كقراءات اخلزاعي املنسوبة إىل أيب حنيفة.القراءة املو وع -5
القراءة املدرجة: يقول السيوطي: "وظهر يل وجه سادس يشبه مـن أنـواع احلـديث املـدرج، وهـو  -6

 ،" ــْن أنمّ  ــهن َأخ  َأْو أنْخــ   مِّ مــا زيــد يف القــراءات علــى وجــه التفســري، كقــراءة ابــن أيب وقــاص: "َوَل
 أخرجها سعيد بن منصور".

 الصحيحة: ضوابط القراءة

للقراءة  القراءات القرآنية على درجة واحدة من الصحة والتواتر، ومن هنا و ع العلماء  وابطَ   تكنِّ مل
مشرياً إىل ما صرَّح به اإلمام احلافا أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين،  هبا، قال ابن اجلزري ؤخذن اليت ين 

لو بوجه، ووافق  املصاحف العثمانية ولو كل قراءة وافق  العربية و : "ومكي بن أيب طالب وغريمها
احتمااًل، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة اليت ال جيوز ردها، وال ُيل إنكارها، بل هي من 
األحرف السبعة اليت نزل هبا القرآن، ووجب على الناس قبوهلا، سواء كان  عن األئمة السبعة، أم عن 

ومىت اختلَّ ركن من هذ  األركان الثالاة أطلق عليها العشرة، أم عن غريهم من األئمة املقبولني، 
 عيفة أو شاذة أو ابطلة، سواء أكان  عن السبعة أم عمَّن هو أكرب منهم، هذا هو الصحيح عند 

 .(1)أئمة التحقيق من السلف واخللف"
ب إليه نسَ فالعربة يف كون القراءة صحيحة حتقق تلك الضوابط فيها وليس من تن  وعلى هذا

قراءة من القرّاء، ويف هذا يقول ابن اجلزري: "فال ينبغي أن يغرّت بكل قراءة تعزى إىل واحد من تلك ال
هؤالء األئمة السبعة، ويطلق عليها لفا الصحة وإن هكذا أنزل  إال إذا دخل  يف ذلك الضابط 

من وحينئذ ال ينفرد بنقلها مصنف عن غري  وال خيتص ذلك بنقلها عنهم بل إن نقل  عن غريهم 
القراء فذلك ال خيرجها عن الصحة فإن االعتماد على استجماع تلك األوصاف ال عّمن تنسب إليه، 
فإن القراءات املنسوبة إىل كل قار من السبعة وغريهم منقسمة إىل اجملمع عليه والشاذ، غري أّن هؤالء 

                                                           
 .1/9د.ط،  ،النشر يف القراءات العشر ابن اجلزري، (1)
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ل عنهم فوق ما ينقل عن السبعة لشهرةم وكثرة الصحيح اجملمع عليه يف قراءةم تركن النفس إىل ما نق
 (1)غريهم"

 إذاً فالقراءة الصحيحة يشرتط فيها:
 صحة السند. -1
بعـث هبـا اإلمـام عثمـان  ، أي أن توافق أحـد املصـاحف الـيتفقة الرسم العثماين ولو احتماالً موا -2

قـــد إىل األمصــار ولـــو احتمـــااًل، واملقصـــود بـــــــــــ)احتمااًل( أن توافــق الرســـم ولـــو تقـــديراً؛ فاملوافقـــة 
تكون صرُية وهي املطلوبة، وقد تكون تقديراً وهي املوافقة احتمـاالً حنـو: )مالـك يـوم الـدين(، 
فمـــــن قـــــرأ بغـــــري األلـــــف فقراءتـــــه وافقـــــ  الرســـــم حتقيقـــــاً؛ ألَن )ملـــــك( بغـــــري األلـــــف يف مجيـــــع 

 .(2)املصاحف، ومن قرأ إبابات األلف فقراءته وافق  احتمااًل، وإمّنا حذف  األلف اختصاراً 

للنحــوي هبــا، فــال  ــرَر أن يعتمــد  هــر للباحثــة أنَّ شــرط موافقــة أحــد املصــاحف ال حاجــةَ ويظ
النحـــوي  علـــى قـــراءة خالفـــ  الرســـم إالَّ أنَّ ســـندها صـــحيح، فموافقـــة العربيـــة متحققـــة بتحقـــق صـــحة 
الســند، كمــا أنَّ النحــويني يعتمــدون يف رّد القــراءات الصــحيحة املخالفــة لقواعــدهم علــى شــرط موافقــة 

لعربية، على زعمهم أبهنا ختالف الشائع ممّا نطق   به العرب، ويعّدون الشواهد اليت تؤيـدها مـن قبيـل ا
ـــم يقبلـــون أبيـــات الشـــعر  الضـــرورات الـــيت ال ينلتـــّف حوهلـــا، أو مـــن قبيـــل القليـــل الشـــاذ والنـــادر، مـــع أهنَّ

ــ ا ال نظــري هلــا مــن كــالم اجملهولــة القائــل والــيت جــَرْت علــى وفــق مــا يقتضــيه قياســهم علــى الــّرغم مــن أهنَّ
العــرب، ويف هــذا املقــام يقــول اإلمــام فخــر الــدين الــرازي متعجبــاً مــن فعلهــم:  "إذا جــّوزان إابــات اللغــة 
بشــعر جمهــول فجــواز إاباةــا ابلقــرآن العظــيم أوىل، وكثــرياً مــا تــرى النحــويني متحــريين يف تقريــر األلفــاظ 

ببيـ  جمهـول فرحـوا بـه، وأان شـديد التعجـب مـنهم، فـإهنم  الواردة يف القرآن، فإن استشـهدوا يف تقريرهـا
إذا جعلوا ورود ذلك البي  اجملهول على وفقها دليالً على صحتها فألن جيعلوا ورود القرآن دليالً علـى 

 .(3)صحتها كان أوىل"

                                                           
 . 9.10املصدر السابق، ص )1(
 .1/11د.ط،  النشر يف القراءات العشر،ينظر: ابن اجلزري،  )2(
 .3/193، 1ط التفسري الكبري،الرازي،  )3(
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أي أن توافــق وجهــاً حنـــوايً، ســواء أكــان جممعــاً عليــه أم خمتلفــاً فيـــه،  ،موافقــة العربيــة ولــو بوجــه -3
صيحاً أم أفصح، وهـذا مـا اختـار  كبـار األئمـة احملققـني أمثـال أيب حيـان وان مالـك، إذ هنـاك ف

الكثري من القراءات اليت أنكرها النحاة ورموها بقبـيح الصـفات ومل يلتفـ  إىل إنكـارهم؛ وذلـك 
ــــك مــــن تيســــري  تعــــاىل القــــرآن  ألّن "القــــراءة ســــنة متبعــــة، وفيهــــا الفصــــيح واألفصــــح، وكــــل ذل

 .(1)للذكر"

قد محل على النحاة املخطئني للقراءات الصـحيحة، والمهـم لومـاً شـديداً،  -رمحه هللا–وهذا أبو حيان 
حيــث ردَّ علــى الزخمشــري لتقبيحــه قــراءة ابــن عــامر فقــال: "وأعجــب لعجمــي  ــعيف النحــو يــرد علــى 

م هـذ  األمـة عريب صريح حمض قراءة متواترة، وأعجب لسـوء ظـن هـا الرجـل ابلقـراء األئمـة الـذين ختـرية
 .(2)لنقل كتاب هللا شرقاً وغرابً، وقد اعتمد املسلمون على نقلهم؛ لضبطهم ومعرفتهم وداينتهم"

لتلحينه قراءة ابن عامر فقال: "وحكى ابـن عطيـة  -أمحد بن موسى–كما ردَّ على ابن جماهد 
 السبعة؛ فهي قـراءة عن أمحد بن موسى قراءة ابن عامر أهنا حلن، وهذا قول خطأ؛ ألن هذ  القراءة يف

ـــواترة، مث هـــي بعـــد قـــراءة ابـــن عـــامر، وهـــو رجـــل عـــريب مل يكـــن لـــيلحن، وقـــراءة الكســـائي يف بعـــض  مت
املوا ع، وهو إمام الكوفيني يف علم العربية، فالقول أبهنا حلن من أقبح اخلطأ املؤمث الـذي جيـر قائلـه إىل 

 (3) تعاىل"الكفر؛ إذ هو طعن على ما علم نقله ابلتواتر من كتاب هللا

هذا وقد خلَّص الدكتور )إبراهيم رفيدة(  وابط القراءة الصحيحة والتواتر بني القراء والنحويني 
 :(4)واملفسرين يف اجتاهني

األول: اشرتاط التواتر يف  وابط القـراءة املقبولـة الصـحيحة، مـع موافقـة العربيـة والرسـم، االجتا   -
تفــاق، والثالاــة املكملــة للعشــرة علــى األصــح، وهــو وهــي متحققــة يف قــراءات األئمــة الســبعة اب

 مذهب مجهور القراء وأئمة الفقه، واملتأخرين من املفسرين والنحويني.

                                                           
 .7/261د.ط،  البحر احمليط،أبو حيان،  (1)

 .7/261د.ط،  البحر احمليط،أبو حيان،  )2(
 .1/366املصدر السابق،  (3)

 .1114 -2/1113، 3ط  النحو وكتب التفسري،ة، ينظر: رفيد (4)
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والصــحيح أنَّ التـــواتر إذا ابـــ  "ال ُيتــاج فيـــه إىل الـــركنني األخــريين مـــن الرســـم وغــري ، إْذ مـــا ابـــ  مـــن 
قبولــه وقطــع بكونــه قــرآانً ســواء وافــق  وجــب -صــلى هللا عليــه وســلم–أحــرف اخلــالف متــواتر عــن النــيب 

 (1)الرسم أم خالفه"

الثاين: يكتفي ابشرتاط صحة النقل، وموافقة خـط املصـحف، وموافقـة العربيـة، وكـل مـا االجتا   -
حتققـ  فيـه هـذ  الضـوابط كـان قـراءة مقبولـة صـحيحة، سـواء كـان مـن السـبع أو غريهـا، وهــذا 

 حو القدماء.   االجتا  تزعََّمه كبار القراء، وأئمة الن

ويـــرى كثـــري مـــن القـــرّاء احملققـــني أنَّ شـــرط التـــواتر غـــري جممـــع عليـــه مـــع إمجـــاعهم علـــى تـــواتر 
القرآن بصفة عامة، بل إنَّ بعض القـراء احملققـني َمـن اّدعـى أن أئمـة السـلف واخللـف جممعـون علـى 

يكتـف فيـه بصـحة  د ، يقول ابن اجلزري: "وقد شـرط بعـض املتـأخرين التـواتر يف هـذا الـركن، ومل 
السند، وزعم أن القرآن ال يثب  إال ابلتـواتر، وأن مـا جـاء جمـيء اآلحـاد ال يثبـ  بـه القـرآن، وهـذا 
مما ال خيفي ما فيه، فإن التواتر إذا اب  ال ُيتـاج فيـه إىل الـركنني األخـريين مـن الرسـم وغـري ؛ إذ مـا 

وجب قبوله، وقطـع بكونـه  -ه وسلمصلى هللا علي–اب  من أحرف اخلالف كونه متواتراً عن النيب 
قرآانً وافق الرسم أم خالفه، وإذا اشرتطنا التواتر يف كـل حـرف مـن حـروف اخلـالف انتفـي كثـري مـن 
أحرف اخلالف الثاب  عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم، ولقد كن  أجنح إىل هذا القول مث ظهـر 

 .(2)يل فساد  وموافقة األئمة من السلف واخللف"

ثبــ  ابألصــح يف الروايــة والنقــل، ولــيس ابألفشــى تن  -علــى كــالم أيب حيــان بنــاءً – فــالقراءت
 .(3)يف اللغة واألقيس يف العربية، وهو يف ذلك موافق لشيخ القراء أيب عمرو الداين

وما ذكر  ابن اجلزري يوافقه عليه أبو شامة والزركشي، وحّجتهم أنه يشـرتط يف التـواتر أن يرويـه 
ار للعــدد، مــع اســتواء الكثــرة مــن أول الســند إىل آخــر ، وهــذا ممَّــا ال يوجــد يف أيَّــة مجــع غفــري دون اعتبــ

                                                           
 .13د.ط، ص النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،  )1(
 .1/13د.ط،  النشر يف القراءات العشر، ابن اجلزري، )2(

 .11-1/10ينظر:املصدر السابق  (3)
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قراءة؛ ألنَّ مجيع القراءات هي نقـل الواحـد عـن الواحـد؛ وهلـذا يقـول الر ـّي: "ال نسـلم تـواتر القـراءات 
 .(1)السبع، وإن ذهب إليه بعض األصوليني"

"وإذا اشرتطنا التواتر يف كل د، يقول ابن اجلزري: كما أنَّ التواتر ال ميكن اشرتاطه يف صحة السن
حرف من حروف اخلالف انتفى كثري من أحرف اخلالف الثاب  عن هؤالء األئمة السبعة وغريهم، 

 (2)ولقد كن  قبل أجنح إىل هذا مث ظهر فساد  وموافقة السلف واخللف"
ءة األفشى يف اللغة فالقراء يتشددون يف صحة السند، وليس املعّول عندهم يف صحة القرا

وإذا ابت  عنهم مل يردها قياس  واألقيس يف العربية، بل األاب  يف األار واألصح يف النقل والرواية،
 (3)القراءة عندهم سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها.عربية وال فشو لغة، إذِّ 

تشـدد  وقبوهلـا قـراءةد القراء يف صـحة السـند، وجعلـو  معيـاراً أساسـياً لصـحة الوعلى حني تشدّ 
النحويـون يف شــرط موافقــة العربيـة، حيــث أدى تشــبث بعضـهم هبــذا الشــرط ـ يف ظــل حتكــيم مقاييســهم 

 . (4)وقواعدهم ـ إىل ختطئة بعض ما قرأ  الثقات من القراء
كان  القراءة ابطلة، وإن اختلَّ الثاين   )صحة السند( وعلى هذا فإن اختلَّ الشرط األول

، فالقراءة ال تكون ابطلًة كان   عيفة  )موافقة العربية( ان  شاذة، وإن اختلَّ الثالثك)موافقة الرسم(
"واختالف صحة السند وحد  هو الذي جيعل القراءة يقول أحد الباحثني: إاّل ابختالل السند، 

 .(5)ابطلة، أما ما عدا  فيجعل القراءة  عيفة أو شاذة، لكنها عند كثري منهم تظل صحيحة"
–ابلذكر هنا أنَّ القراءات السبعة غري األحرف السبعة اليت وردت يف حديث الرسول واجلدير 

، حيث جيمع العلماء على "أنه ليس املقصود أن يكون احلرف الواحد يقرأ على -صلى هللا عليه وسلم
سبعة أوجه إذ ال يوجد ذلك إال يف كلمات يسرية حنو )أف، وجربيل، وأرجه، وهيهات، وهي ( 

ال جيوز أن يكون املراد هؤالء السبعة القراء املشهورين وإن كان يظنه بعض العوام، ألن وعلى أنه 

                                                           
 .2/261د.ط،  شرح الكافية،الر ي،  )1(

 .13ط، صد. النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري، (2) 
 .11-1/10ينظر املصدر السابق،  (3)
 .168ص د.ط، أصول النحو،، وحممد صاحل، 99ص د.ط،األصول، ينظر: متام حسان،  (4)
 .40، ص1ط أصول النحو العريب،ينظر: حنلة،  (5)
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هؤالء السبعة مل يكونوا خلقوا وال وجدوا، وأول من مجع قراءاةم أبو بكر بن جماهد يف أاناء املائة 
 .(1)الرابعة"

–األحرف السبعة اليت ذكر النيب  ويذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أنَّه "ال نزاع بني العلماء املعتربين أن
أنَّ القرآن أنزل عليها ليس  قراءات القراء السبعة املشهورة بل أول من مجع  -صلى هللا عليه وسلم

ذلك ابن جماهد ليكون ذلك موافقاً لعدد احلروف اليت أنزل عليها القرآن ال العتقاد  واعتقاد غري  من 
ة، أو أن هؤالء السبعة املعنيني هم الذين ال جيوز أن سبعالالعلماء أن القراءات السبع هي احلروف 

 .(2)يقرأ بغري قراءاةم"
ومن هنا فإنَّ كثريًا من األئمة املتقّدمني كرهوا اقتصار ابن جماهد على سبعة من القرّاء، 
ووصمو  ابخلطأ، وقالوا أال اقتصر على دون هذا العدد أو زاد  أو بنّي مراد  ليخلص من ال يعلم من 

 .(3)هذ  الشبهة

 املطلب الثاين: موقف النجاة من االستشهاد ابلقرآن والقراءات القرآنية

مررتن مبصطلحني ينستخدمان للداللة على النصوص اللغوية اليت كان  مصدر التقنني  البحث أاناء
أّن بينهما عمومًا وخصوصاً  لباحثةحا االستشهاد واالحتجاج، وتبني لوالتقعيد، ومها مصطل

ستشهاد ذكر األدلة النصية املؤكدة للقاعدة النحوية، أي اليت تبىن عليها هذ  القواعد، "فاال
بعض مدلول االحتجاج، فإنَّ االحتجاج هو االستدالل على صحة  –هبذا التحديد  –واالستشهاد 

 .(4)القواعد النحوية مطلقاً، وهبذا اإلطالق يشمل كون األدلة نصوصاً لغوية، أو أصوالً حنوية"
على كثري من الدراسات اليت عر   موقف النحاة من القراءات، فإذا هبا   الباحثةوقد وقف ِّ 

ذلك مبآخذ عليهم عند ذات قواسم مشرتكة، حيث إهنا تعرض موقف النحاة النظري، مث تتبع 
 التطبيق.   

                                                           
 .24د.ط،  النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،  )1(
 .93د.ط،  النشر يف القراءات العشر،ابن اجلزري،  )2(

 .36ينظر: السابق ص(3) 
 .246د.ط، ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  (4)
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وال خيتلفون ، مجيعاً فعلى اإلمجال يتفق النحاة على االستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته املتواترة 
بعض املتقدمني على الرغم من أنَّ  ا االحتجاج ابلقراءات الشاذةبعض املتأخرين أجازو  بل إنَّ يف ذلك،

وأعماهلم النحوية وكتبهم شاهدة على أهنم بنوا النحو على كالم العرب الفصيح ويف  منعوا ذلك،
 مقدمته القرآن الكرمي وقراءاته.

 ابلقرآن فال ينقصد من ذلك النصّ  حويني من االحتجاجوعلى هذا فعند احلديث عن موقف الن
الكلي الذي نزل به الوحي؛ ألنه لو قصد ذلك ملا كان ألحد أن جيادل يف االحتجاج آبية منه، وال 
ميكن أن خيضعه ألقيسته، وإمنا املقصود ابلقرآن عدد من القراءات اليت قد يكون بني إحداها 

 .(1)يب حنوي آلية من آايت القرآنواألخرى خالف يف صوت أو لفا أو ترك
فالقرآن الكرمي وقراءاته من النصوص القطعية اليت يستشهد هبا، إْذ توفرت له مقومات 

 السالمة اليت مل تتوفر أليِّّ نص لغوي آخر.
واحلّق أنَّه عند و ع القراءات القرآنية على رأس مصادر االستشهاد يتبنّي لنا أنَّ هناك تبايناً  

 قف النحاة العملي، حيث كان هلم موقفان:كبرياً يف مو 
موقف مؤيد هلا يرى االعتماد عليها يف االحتجاج والتقعيد النحوي، ويغلب على أصحاب 
هذا املذهب الطابع النقلي، واملوقف اآلخر معارض هلا، حيث ترك أنصار هذا املذهب االحتجاج 

العرب، ويغلب على أصحاب هذا ابلقراءات واعتمدوا يف احتجاجاةم على نصوص أخرى من كالم 
املذهب الطابع العقلي والقياسي، ومن هنا رأى بعض الباحثني تسمية أنصار الفريق األول ابألاريني، 

 .(2)وأنصار الفريق الثاين ابلقياسيني
 كثرياً من املواقف النظرية ألئمة النحو منتشرة يف مؤلفاةم منها:  وقد وجدتن 

هـــــ( قــــد صــــرح حبجيتهــــا يف كتابــــه حيــــث قــــال: "القــــراءة ال 180أنَّ إمــــام النحــــو ســــيبويه )ت  -
 .  (3)ختالف؛ ألن القراءة الس نَّة"

 (4)( أن القرآن الكرمي أعربن وأقوى يف احلجة من الشعر.207ويرى الفراء )ت -

                                                           
 .98ص د.ط، األصول،ينظر: متام حسان،  )1(

 مواقف النحاة من القراءات القرآنية حىت هناية القرن الرابع اهلجريينظر: شعبان صاحل،  (2)
 .1/148، 2، طالكتابسيبويه،  (3)
 .1/14، 3ط قرآن للفراء،معاين الينظر: الفراء،  (4)
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هــــ( إن: " القـــرآن حمكـــم ال حلـــن فيـــه، وال فيـــه شـــيء تـــتكلم العـــرب 311ويقـــول الزجـــاج )ت  -
. مث قال:"والرواية عن النـيب ـ صـلى هللا عليـه وسـلم ـ وأصـحابه وقـراء (1)أبجود منه يف اإلعراب"

 .(2)األمصار مبا جيوز يف النحو واللغة، وما فيه أفصح مما جيوز، فاالتباع أوىل"
(: " قــــد أمجـــع النــــاس مجيعـــاً أن اللغــــة إذا وردت يف القـــرآن فهــــي 370قـــال ابــــن خالويـــه )ت  -

 .(3)ذلك"أفصح مما يف غري القرآن، ال خالف يف 
 (4)هـ( أن: لغة القرآن أفصح اللغات.392وجاء عن ابن جن)ت  -
هــ(: " هـذ  القـراءات كلهـا صـحيحة، ومرويـة اثبتـة عـن رسـول هللا 745ويقول أبـو حيـان )ت  -

، ولكـل منهـا وجـه حسـن ظـاهر يف العربيـة، فـال ميكـن تـرجيح قـراءة -صـلى هللا عليـه وسـلم  –
 .(5)على قراءة"

أفصــح كــالم وأبلغــه، وجيــوز االستشــهاد مبتــواتر   –عــز امســه  –: " كالمــه ويــذكر البغــدادي أن -
 .(6)وشاذ ، كما بينه ابن جن يف أول كتابه )احملتسب("

كــل مــا ورد أنــه قــريء بــه جــاز االحتجــاج بــه يف أمَّــا القــرآن ف (: " 911ويقــول الســيوطي)ت -
على االحتجاج ابلقراءات الشـاذة  وقد أطبق الناس،العربية، سواء كان متواتراً أم آحاداً أم شاذاً 

يف العربية إذا مل ختالف قياساً معروفاً، بل ولو خالفته ُيتج به يف مثل ذلك احلرف بعينه وإن مل 
جيز القياس عليه كما ُيتج ابجملمع على ورود  وخمالفتـه القيـاس يف ذلـك الـوارد بعينـه وال يقـاس 

ج ابلقراءات الشاذة ال أعلم فيه خالفـاً بـني عليه حنو: استحوذ، وأيىب، وما ذكرته من االحتجا 
 (7)النحاة، وإن اختلف يف االحتجاج هبا يف الفقه"

                                                           
 .82-2/81، 1ط معاين القرآن وإعرابهالزجاج،  (1)
 .4/28، 1ط معاين القرآن وإعرابه،الزجاج،  (2)
 .1/168، 1ط املزهر يف علوم اللغة،السيوطي،  (3)
 .1/320، 1طسر صناعة اإلعراب، ينظر: ابن جن،  (4)
 .275 /2د.ط،  البحر احمليط،أبو حيان،  (5)
 .1/32، 3طخزانة األدب ولب لباب لسان العرب، دادي، البغ (6)
 .75ص ،1طاالقرتاح، السيوطي،  (7)
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فالسيوطي جييز االحتجاج ابلقراءات الشـاذة، و ينقـل االتفـاق علـى االحتجـاج هبـا علـى الـرغم 
ة يف العربيـة من أنَّ قوماً "من النحاة املتقدمني كـانوا يعيبـون علـى عاصـم ومحـزة وابـن عـامر قـراءات بعيـد

، وخيطئ السيوطي هؤالء النحاة ألنَّ قراءة هؤالء القرّاء اثبتة ابألسانيد املتواترة (1)وينسبوهنم إىل اللحن"
 .(2)الصحيحة اليت ال مطعن فيها، وابوت ذلك عند  دليل على جواز  يف العربية

شهاد ابلقرآن الكرمي فهذ  أقوال بعض أئمة النحو واللغة تو ح املوقف النظري للنحاة من االست
 وقراءاته، وهي بال شك تضع النص القرآين والقراءات القرآنية يف مو عها الالئق.

لكن هذ  املوافقة ال تستمر طويالً، فسرعان ما يتغري هذا املوقف عند التطبيق، وذلك حينما 
حتجاج اليت تناول  اال (4)حيث تشري الكثري من الدراسات(3)،تصطدم قواعدهم مع بعض اآلايت

ابلقراءات وموقف النحاة منه إىل وجود تباين وتناقض كبري بني املوقف النظري الذي يسّلم ابلقراءات 
 ويضعها يف مو عها الالئق ويقّرر أهنا مصدر أساسي يف االحتجاج، وبني املوقف التطبيقي العملي.

ون وال يقرون مضطرابً، فهم ال يعرتف -عند التطبيق–حيث كان موقف النحاة من القراءات 
ابلشروط اليت و عها القرَّاء، كما أن طريقة معرفتهم القراءة الصحيحة املقبولة هي موافقة قواعدهم 
اليت قعدوها ولو كان  القراءة من الشواذ، وإاّل فريموهنا مبا ال يليق من الصفات كقوهلم: قبيحة، أو 

ا ينعرِّ ون برمي رواةا ابلوهم واللحن، أو  عيفة، أو رديئة، وأحيااًن ال ينقدون القراءة مباشرة، وإمنّ 
 بتضعيف اللغة اليت جاءت عليها.

ويف كثري من املوا ع يكتفي النحويون إبعمال التأويل والتقدير يف القراءة، دون وصم القراءة 
 نفسها ابلضعف أو وصم رواةا ابللحن.

لقراءات: شاذها وآحادها أّن الكوفيني يتقبلون كل ا (5)يذكر كثري من الباحثني والدارسني
منهم يردوا قراءة أو يشككوا يف صحتها ألنَّ ومتواترها، ويعتمدون عليها يف و ع قواعدهم، وأهنم مل 

                                                           
 .15املصدر السابق، ص )1(

 .15،16ينظر: املصدر السابق، ص (2)
 .23د.ط، ص أصول النحو عند ابن مالك،ينظر: خالد شعبان،  (3)
 .102، 101ص د.ط،ة، االستشهاد واالحتجاج ابللغينظر على سبيل املثال: حممد عيد،  )4(

 وذلك حنو: (5)
 .47احلديثي، الشاهد وأصول النحو، ص
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الكثري من القراء حنو: محزة بن حبيب الزايت، واألعمش، والرؤاسي، وعبد هللا بن مسعود، واهلراء، 
محزة الكسائي، وزر بن حبيش، أبو عبد وُيىي بن واثب، وعاصم بن هبدلة، وأبو احلسن علي بن 

 .(1)الرمحن السلمي وغريهم، وأهنم كانوا معتمدين على الشروط الثالاة اليت و عها القراء لقبول القراءة
كان موقف النحويني مجيعاً   -التأويل والتقدير–ولعلَّ األصوب أن ينقال إن هذا املوقف من القراءات 

 بال استثناء. -بصريني وكوفيني–
قد زعم الدكتور شوقي  يف أنَّ االعتماد على القرآن الكرمي وقراءته يف التقعيد كان منهج و 

حناة البصرة املتقدمني، حيث قال: "وكان القرآن الكرمي وقراءاته مدادًا ال ينضب لقواعدهم، وتوقف 
ال تطرد مع نفر منهم إزاء أحرف قليلة يف القراءات ال تكاد تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وحدودها 

قواعدهم، بينما تطرد معها قراءات أخرى آاروها، وتوسع يف ذلك بعض املعاصرين فقالوا: إهنم كانوا 
يردون بعض القراءات ويضعفوهنا، وكأنَّ ذلك ظاهرة عامة عند حناة البصرة مع أنَّه ال يوجد يف كتاب 

سبق الكوفيني املتأخرين سيبويه شاهد واحد على هذ  النهضة الكربى، وسنرى األخفش األوسط ي
إىل التمسك بشواذ القراءات، واالستدالل عليها من كالم العرب وأشعارهم، ويف احلّق أّن بصرّيي 
القرن الثالث هم الذين طعنوا يف بعض القراءات، ويف أمثلة قليلة ال يصح أن تتخذ منها ظاهرة عامة 

 (2)وا إىل ذلك سبيالً"وال خاصة، وقد كانوا يصفوهنا ابلشذوذ ويؤولوهنا ما وجد
ويف هذا يقول الدكتور إبراهيم عبد هللا رفيدة: "يتفق النحويون على االستشهاد ابلقرآن الكرمي 
وقراءاته املختلفة: متواترها وشاذها، وال خيتلفون يف ذلك، وأعماهلم النحوية وكتبهم شاهدة على أهنم 

 .(3)لك القرآن الكرمي وقراءاته"بنوا النحو على كالم العرب الفصيح، ويف املقدمة من ذ
يقول نصر بن عاصم يف قراءة عروة بن الزبري: "قل هو هللا أحد" بتنوين  فعلى سبيل املثال

 )أحد(: "بئس ما قال، وهو للبئس أهل".

                                                           
 .315النايلة، ظاهرة ختطئة النحويني للفصحاء والقراء، ص

 .301علوش، ابن األنباري وجهود  يف النحو، ص
 .89، ص3ط التطور التارخيي واللغوي، ينظر: السامرائي، (1)
 .97، ص2ط املدارس النحوية،شوقي  يف،  (2)

 .2/1069، 3ط النحو وكتب التفسري،رفيدة،  )3(



76 

 

ويقول أبو عمرو بن العالء يف قراءة شيخه انفع: "إين ألستحي من هللا تعاىل أن أقرأ: إن 
 . (1)هذان"

ۡطَهُر لَُكۡم  :(2)عمرن أمحد يف قراءة ابن مروان وعيسى بن قال اخلليل ب
َ
َهَُٰٓؤََلٓءِ َبَناِِت ُهنذ أ

(3) :
إايها مبنزلة )ما( إذا كان  )ما( لغواً، ألّن  "وهللا إنه لعظيم جعلهم )هو( فصال يف املعرفة، وتصيريهم

ما( يف بعض املوا ع لغواً مبنزلة )هو( مبنزلة )أبو (، ولكنهم جعلوها يف ذلك املو ع لغواً كما جعلوا )
 (4))ليس( وإمنا قياسهم أن تكون مبنزلة كأهنا وإهنا"

 يف نصب )سواء( بقوله تعاىل: (5)قال سيبويه يف قراءة األعمش
 ِ ي  ْ ٱلسذ ِيَن ٱۡجَۡتَُحوا ۡم َحِسَب ٱَّلذ
َ
ِيَن  اتِ   َ أ َۡعلَُهۡم َكٱَّلذ ن َّنذ

َ
 أ

لَِحَّٰتِ  َّٰ ْ ٱلصذ ْ وََعِملُوا َۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمۚۡ َسآَء َءاَمُنوا   َسَوآء  َّمذ
يف املعرفة، من ذلك قوله جّل  : "واعلم أن ما كان يف النكرة رفعًا غري صفة فإنه رفع٢(6)َما ََيُۡكُموَن 

وعز :"أم حسب الذين اجرتحوا السيئات أن جنعلهم كالذين ءامنوا سواء حمياهم ومماةم" وتقول: 
ه أبو ، فكذلك هذا وما أشبهه، ومن أجرى هذا على األول فإنه ينبغي له أن مررت بعبد هللا خري من

 (7)ينصبه يف املعرفة فيقول: مررت بعبد هللا خرياً منه أبو ، وهي لغة رديئة"
 :(10)وانفعيف قراءة األعرج  (9)وشيخه املازين (8)قال املربد

 َۗوََجَعۡلَنا لَُكۡم فِيَها َمَعَّٰيَِش
أبنه مل يكن  ن اخلطأ، فال يلتف  إليها، واةما انفعاً ابهلمز أبهنا م (11)

 يدري ما العربية، وأن له حروفاً يف القرآن يلحن فيها.
                                                           

 .11/216القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  )1(
 .60ينظر: ابن خالويه، خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ص )2(

 .78سورة هود: اآلية  (3)
 .2/397 ،2ط الكتاب،سيبويه،  (4)

 .138صد.ط،  خمتـصر يف شواذ القرآن،ينظر: ابن خالويه،  )5(
 .21سورة اجلااية: اآلية )6(
 .34-2/33 ،2ط الكتاب،سيبويه،  )7(
 .1/123د.ط، املقتضب، املربد،  )8(
 .1/307، 1ط املنصف شرح التصريف،ابن جن،  )9(

 .42ص د.ط، خمتصر يف شواذ القرآن،، ابن خالويه، 2/115، 3ط إعراب القرآن، النحاس،(10) 
 .10سورة األعراف: اآلية (11) 
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ٓ :(1)محزةقال الزجاج يف قراءة  نُتم بُِمۡۡصِِخذ  َوَما
َ
أ

أهنا رديئة، وزعم أن مجيع النحويني حكموا  (2)
 .(3)عليها ابلرداءة والرذالة

َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ البصرة ، وهو من شيوخ (4) عمرو بن العالءقال ابن جن يف قراءة أيب
"فأما قراءة  :(5)

أيب عمرو )يغفر لكم( إبدغام الراء يف الالم فمدفوع عندان، وغري معروف عند أصحابنا، إمنا هو شئ 
 (6)روا  القراء وال قوة له يف القياس"

هاد ابلقراءات، إذ يصمون البصريني يرى بعض الباحثني أنَّ للمذهب النحوي أاراً يف االستشو 
االستشهاد أبهنم يقبلون مجيع القراءات سواء كان  متواترة أم شاذة، أمَّا البصريون فقد استبعدوا "

"خالصة ، و(7)ابلقراءات إال إذا كان هناك شعر يسندها أو كالم عريب يؤيدها أو قياس يدعمها"
يقبلوهنا غالبًا إذا مل تعارض  ابلقراءات أهنم كانواالرأي يف استشهاد حناة البصرة على وجه العموم 

عدة و عوها، أو أرادوا أن خيرجوا هبا شاهداً من الشعر أو كالم العرب، فإذا اصطدم  مبا و عو  قا
من قواعد فإحدى االث: إما التأويل والتخريج، وإما تضعيفها والطعن عليها أو على من قرأ هبا، وإما 

 .(8)إغفاهلا واإلغضاء عنها"
"وقد أطبق بقوله أمَّا ما ذكر  السيوطي من إطباق الناس على االحتجاج ابلقراءات الشاذة
 فأمر فيه نظر، (9)الناس على االحتجاج ابلقراءات الشاذة يف العربية إذا مل ختالف قياسًا معروفاً..."

طي من إطباق الناس ما زعمه السيو  يقول الدكتور حممود حنلة: "ولعله قد و ح اآلن أنّ ،وتعميم كبري

                                                           
 .134د.ط، صالتيسري يف القراءات السبع، الداين،  )1(
 .22سورة إبراهيم: اآلية  )2(
 .3/159، 1ط معاين القرآن وإعرابه،ينظر: الزجاج،  )3(

 .27د.ط، ص التيسري يف القراءات السبع،، والداين، 363-2/361د.ط،  البحر احمليط،ينظر: أبوحيان،   (4)
 .71سورة األحزاب: اآلية  )5(
 .1/206، 1ط سر صناعة اإلعراب، جن، ابن )6(

 .97عبد العال مكرم، القرآن الكرمي وأار  يف الدراسات النحوية، ص (7)
 .43، ص1ط أصول النحو العريب،حنلة،  (8)

 .75، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (9)
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وتقول الدكتورة خدجية احلديثي: " ومل يكن من ، (1)على االحتجاج ابلقراءات الشاذة أمر فيه نظر"
 .(2)منهج البصريني االستشهاد ابلقراءات الشاذة"

أمر  ظاهر ومألوف عندهم، ويف هذا  -السيَّما الشاذة منها-من القراءات هم حيث إنَّ موقف 
"وعلى الرغم ممّا ذكر  بعض النحاة املتأخرين منسواًب إىل علماء هذ  املرحلة رم: يقول علي أبو املكا

من اعرتافهم ابلقراءة الشاذة واحتجاجهم هبا فإنن مل أعثر فيما بني يدي من كتب النحاة املتقدمني 
 .(3)ورسائل اللغويني ما يثب  حجية القراءات الشاذة"

لنحاة انصرفوا مجيعاً عن استقراء النص القرآين الستنباط وقد أشار الدكتور حممد عيد إىل أنَّ ا
م، ويستدل على كالمه مبا جاء يف كتاب سيبويه من اعتماد كامل على الشعر العريب يف قواعده

االستقراء وتقرير األصول، متغافاًل عن آايت القرآن وقراءاته، حيث مل تزد استشهاداته القرآنية على 
 . (4)االمثائة آية

يف إابات القواعد النحوية،  -ابلدرجة األوىل-على الشعر  أنَّ النحاة قد اعتمدواوصحيح 
يقول  ويف هذا وكان ذلك على حساب النثر بصفة عامة، والقرآن الكرمي على وجه اخلصوص،

املآخذ على النحويني مجيعًا يف شواهدهم هو اعتمادهم الزائد على  الدكتور عبد اجلبار النايلة: " إنَّ 
 .(5)... فمهما كان  األسباب اليت دع  النحويني إىل هذا فهم غري معذورين"الشعر

ورن  شواهد الشعر ابلنسبة لشواهد القرآن لوجدان أن الكثرة للشعر، وخري شاهد ما قن  افإذ
جند أن شواهد الشعر تزيد على ألف ومخسني  (6)على ذلك كتاب سبيويه، فعند مطالعة فهارس كتابه

 ن شواهد القرآن وقراءاته ال تصل إىل أربعمائة شاهد.شاهداً، يف حني أ
الشعر أكثر من القرآن بقوهلا:  ل  الدكتورة خدجية احلديثي اعتماد سيبويه علىوقد علّ 

وذلك ألنه قصد أواًل استنباط قواعد العربية وحنوها ابستقراء ما لديه من تراث فصائحها ووصواًل إىل "

                                                           
 .43، ص1ط أصول النحو العريب، حنلة، (1)
 .141-138د.ط، ص الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه،احلديثي،  (2)

 .38ص أصول التفكري النحوي، د.ط،أبو املكارم،  (3)
 .103ينظر: عيد، االستشهاد واالحتجاج ابللغة، ص (4)

 . 23د.ط، ص أصول النحو عند ابن مالك،خالد شعبان،  (5)
 .3طالكتاب، ينظر: جزء الفهارس من سيبويه،  (6)
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ل غالبًا أالَّ يقحم النظر يف إعراب القرآن إال بعد أن يصح له العلم فهم القرآن الكرمي؛ أعن أنه حاو 
 .(1)بقواعد اللغة اليت نزل هبا"

واحلق أن سيبويه كان معتمدًا على القرآن الكرمي اعتمادًا كبرياً، غري أنه يستدل مبا يوافق 
ري، أوهذا كثري يف القرآن، القاعدة آبية أو آيتني، ويكتفي بذلك، مث يقول مثالً: ومثله يف كتاب هللا كث

فق النقاَد الذين عّدوا تواال   الباحثةليل الدكتورة السابق، وهبذا فإنَّ إىل غري ذلك، هذا فضاًل على تع
جتنيًا عظيماً  تعترب  الباحثةن سيبويه ابلشعر أكثَر من القرآمنأخذًا على كتاب سيبويه، و  مسألَة استدالل

 عليه. 
رآن كلها ابلنسبة إىل نصوص الشعر العريب القدمي قليلة ومن "فإّن نصوص القوعلى كنلّ  

الطبيعي أن تسفر نتائج االستقراء الصحيح عن كثرة شواهد الشعر عن شواهد القرآن لكثرة النصوص 
الشعرية، ولو عكس األمر فكثرت الشواهد القرآنية عن شواهد الشعر الةم استقراء النحاة بعدم 

 .(2)التناسق وعدم الضبط"
 -كما رأينا –واقع أمر النحاة يف موقفهم من القراءات  إنَّ : "-أيضاً –ويقول أحد الباحثني  

قائم على خالف ما قّرر  الدكتور حممد عيد، وال يستطيع أحد أن ينسب إىل واحد من النحاة أنّه مل 
لك فإّن من يستشهد ابلقراءات، مث مل يتوقف النحاة يف فرتة عن االستشهاد هبا، وإذا كان األمر كذ

إعرا هم عن االستشهاد هبا، ن يسبب قوهلم حبجية القرآن وسبب احملال عقاًل أن يكون التحرز الدي
 .(3)واحلق هو أن استشهادهم ابلقراءات مصداق قوهلم حبجيتها"

 
 

 

 املبحث الثاين: االستشهاد ابجلديث النبوي الشربف

                                                           
 ، د.ط، الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويهاحلديثي،  (1)

 .84أار العقيدة وعلم الكالم يف النحو العريب، ص (2)
 .50د.ط، ص أصول النحو يف اخلصائص البن جين،حممد خليفة،  (3)
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ديث املسند الذي يتصل إسناد  بنقل العدل يقول الشيخ صبحي الصاحل: " عرّفوا احلديث أبنه احل
أو إىل منتها  من  –صلى هللا عليه وسلم  –الضابط عن العدل الضابط حىت ينتهي إىل رسول هللا 

 (1)صحايّب أو من دونه، وال يكون شاذاً وال معلاًل"
ويعد االحتجاج ابألحاديث النبوية الشريفة من املو وعات اليت دارت حوهلا العديد من 

دراسات،حيث سلط  الضوء على موقف النحويني من االحتجاج هبذا املصدر، ومدى اعتمادهم ال
 عليه يف تقرير القواعد.

 موقف النجاة من االستشهاد ابحلديث النبوي:

سك  النحاة األوائل عن االحتجاج ابحلديث النبوي، اللهم إال ما ندر "حيث اكتفوا مبا عندهم من 
عن تلمس النصوص يف احلديث النبوي"، وقد زعم البعض أن االستشهاد  شواهد شعرية وقرآنية غنية

ابحلديث ظهر عند القدماء أمثال سيبويه، واحلق أّن ذكر بعض األحاديث يف كتبهم ال يعن حبال أهنم  
كانوا يعتدون به مصدرًا من مصادر االحتجاج، ألّن أغلب جميئه لديهم كان لالستئناس، أو على 

 ن العرب ال يستشهد به لنقض قاعدة أو تقرير أصل جديد.هيئة كالم وارد ع
وقد قرر أبو حيان هذا عندما قال: " على أنَّ الوا عني األولني لعلم النحو املستقرئني 
لألحكام من لسان العرب كأيب عمرو بن العالء، وعيسى بن عمر، واخلليل، وسيبويه من أئمة 

ك األمحر، وهشام الضرير من أئمة الكوفيني مل يفعلوا البصريني، والكسائي، والفراء، وعلي بن مبار 
ذلك، وتبعهم على هذا املسلك املتأخرون من الفريقني، وغريهم من حناة األقاليم كنحاة بغداد وأهل 

 .(2)األندلس"
وهبذا يتبني لنا انصراف النحاة القدامى عن االستشهاد ابحلديث، ومما يؤكد ذلك موقف 

، وهو مع (3)تابه، حيث استشهد ابحلديث النبوي يف سبعة موا ع فقطشيخ العربية سيبويه يف ك

                                                           
 .145، ص16ط علوم احلديث ومصطلحاته،صبحي الصاحل،  (1)
 .92-91، ص 3ط االقرتاح، السيوطي، (2)
 لسيبويه. الكتابينظر: جزء الفهارس من  (3)
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ذلك " مل يقدم هلا مبا يو ح أهنا من احلديث، ومل يصرح يف أيِّّ حديث منها برفعه إىل النيب ـ صلى 
 .(1)هللا عليه وسلم ـ، بل كان أييت ابلشاهد من احلديث خالل عر ه للقاعدة"

فقد قال عنه السامرائي يف دراسته  (2)استشهاد  ابحلديث أما ابن جن الذي قيل إنه مكثر يف
م أر  مرة جعل حديثًا أصاًل يرجع إليه يف تقرير أان مل أجد يف كتبه اليت بني يدي ما يؤيد ذلك،فل : "

قاعدة أو إابات نص لغوي، وإمنا يورد يف النادر حديثًا لالستئناس به أو لالستشهاد به يف ما مل يقر 
 .(3)أصالً جديداً" قاعدة، أو يقر

هكذا كان موقف حناتنا املتقدمني من االحتجاج ابحلديث النبوي حىت هناية القرن السادس، 
أما إذا جئنا للقرن السابع فإننا جندهم قد أاثروا قضية االحتجاج ابحلديث، فظهر اجتا  جديد يعتمد 

ىت ابت  صحته عن النيب ـ صلى هللا على احلديث أصاًل مساعياً، ودلياًل معتربًا ال ينناقش يف حجيته م
 عليه وسلم ـ، وإزاء هذا املوقف برزت االاة فرق:

 .فريق منع االحتجاج ابحلديث -1
 .فريق جوز االحتجاج ابحلديث -2
 .فريق توسط بني الفريقني السابقني -3

 املطلب األول: مذهب املانعني

 :(4)ّج هذا الفريق أبمرينهـ(، وقد احت745هـ(، وتلميذ  أبو حيان )680له ابن الضائع )توميثّ 

 أن الرواة جوزوا النقل ابملعىن. -أ
 اً من الرواة كانوا من األعاجم.ري أنه وقع اللحن كثرياً فيما رنوي من احلديث، ألن كث -ب

-ملعىن هو السبب يف ترك األئمة يقول ابن الضائع يف )شرح اجلمل(: " جتويز الرواية اب
واعتمدوا يف ذلك على القرآن وصريح النقل  ة ابحلديثاالستشهاد على إابات اللغ -كسيبويه وغري 

                                                           
 .44، ص1ط قضااي االستشهاد ابحلديث يف النحو وشواهده يف املغين،فة، سهري خلي (1)
 .78ص د.ط، أصول النحو عند ابن مالك،ينظر: خالد شعبان،  (2)
 .134د.ط، ص ابن جين النحوي، السامرائي، (3)
 .93-92، ص1طاالقرتاح، ينظر: السيوطي،  (4)
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عن العرب، ولوال تصريح العلماء دواز النقل ابملعىن يف احلديث، لكان األوىل يف إابات فصيح اللغة  
 .(1)"؛ ألنه أفصح العرب-صلى هللا عليه وسلم–كالم النيب 

ن لفظًا بلفا  يف ولو سلَّم ن جداًل بكالم ابن الضائع فإنه  وإْن وقع  جتو ز  يف  الرواية ابملعىن "فاملَغريِّّ
إن  -، وعلى افرتاض وقوع حلن  يف بعض األحاديث "فهو شيء(2)معنا  عريبٌّ مطبوع  ُيتج  بكالمه"

ه إليه الناس وحتاَمْو ، ومل َُيتجَّ به أحد، وال يصح أن مينع ال ينبىن عليه حكم ، وقد تنبّ  قليل  جداً  -وقع
 هبذا الفيض الزاخر من احلديث الصحيح إال إْن جاز إسقاط االحتجاج ابلقرآن من أجله االحتجاجن 

، كما أنَّ كثريًا مما جاء على هذا الوجه قد ظهر له وجه من (3)الكرمي؛ ألنَّ بعض الناس يلحن فيه"
خاصة عند النظر يف كتاب )التو يح يف حل مشكالت اجلامع الصحيح( البن مالك،  (4)الصحة،

 ّل األحاديث اليت يشكل إعراهبا، مؤكداً أبّن هلا وجهاً صحيحاً ومقبوالً يف العربية.فيه جلن ض حيث تعرّ 
َّد أبن الكثري من رواة اللغة والشعر كانوا من  أما القول أبن أكثر الرواة من األعاجم فرين

قال يف األعاجم أيضاً، يقول أحد الباحثني " القول أبن رواة احلديث أعاجم ليس بشيء؛ ألن ذلك ي
رواة الشعر والنثر اللذين ُيتج هبما: فإن فيهم الكثري من األعاجم، ولو أنصف هؤالء النحاة لقدموا 
َحدِّاون علم احلديث من رعاية وعناية مل يتيسر 

ن
احلديث الشريف على كالم العرب ملا أحاط به امل

 .(5)مثلها لكل من الشعر والنثر"
"وقد ذين السببني يف )شرح التسسهيل(، حيث قال: ويـنَعد  أبو حيان أول من أشار إىل ه

الكالم يف ذلك مع بعض املتأخرين األذكياء فقال: إمنا ترك العلماء ذلك لعدم واوقهم أّن ذلك  رىج
قوا بذلك جلرى جمرى القرآن يف إابات القواعد الكلية ا، إذ لو و -صلى هللا عليه وسلم–لفا الرسول 

 وإمنا كان ذلك ألمرين:
أّن الرواة جوزوا النقل ابملعىن، فتجد قصة واحدة قد جرت يف زمانه صلى هللا عليه  أحدمها:

وسلم مل تنقل بتلك األلفاظ مجيعاً، حنو ما روي من قوله: )زوجتكها مبا معك من القرآن(، )ملكتكها 

                                                           
 .95، ص1ط االقرتاح،نقله عنه السيوطي يف  (1)
 .50،51، ص2ط يف أصول النحو، غاين،األف (2)
 .52املصدر السابق، ص (3)
 .238ص د.ط، أصول النحو،ينظر: حممد صاحل،  (4)
 .22-21د.ط، ص نظرات يف اللغة والنحو، الراوي، (5)
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لى هللا مبا معك(، )خذها مبا معك(، وغري ذلك من األلفاظ الواردة يف هذ  القصة، فنعلم يقيناً أنه ص
عليه وسلم مل يلفا دميع هذ  األلفاظ... ومن نظر يف احلديث أدىن النظر َعلِّم عِّْلم اليقني أهنم إمنا 

 يروون ابملعىن.
األمر الثاين: أنه وقع اللحن كثرياً فيما روي من احلديث؛ ألن كثرياً من الرواة كانوا غري عرب ابلطبع، 

قع اللحن يف كالمهم وروايتهم غري الفصيح من لسان وال يعلمون لسان العرب بصناعة النحو، فو 
 . (1)العرب..."

وأنكر أبو حيان على ابن مالك إجازته املطلقة لالستشهاد ابحلديث فقال: "قد أكثر هذا 
املصنف من االستدالل مبا وقع يف األحاديث على إابات القواعد الكلية يف لسان العرب وما رأي  

 . (2)رين سلك هذ  الطريق غري "أحداً من املتقدمني واملتأخ
"واملصنف قد أكثر من االستدالل مبا ورد يف األار  متعّقبًا بزعمه على ويف مو ع آخر قال: 

 .(3)النحويني وما أمعن النظر يف ذلك، وال صحب من له التمييز"
ئ: ما "وإمنا أمعن  الكالم يف هذ  املسألة لئاّل يقول املبتدمث ينهي أبو حيان كالمه بقوله: 

ابل النحويني يستدلون بقول العرب وفيهم املسلم والكافر وال يستدلون مبا روي يف احلديث بنقل 
العدول كالبخاري ومسلم وأ راهبم، فمن طالع ماذكران  أدرك السبب الذي ألجله مل يستدل النحاة 

 . (4)ابحلديث"
أبنَّ الكثري من األحاديث  وقول املانعني أبنه قد وقع اللحن يف كثري من األحاديث جياب عنه

حل  اليت وردت على هذا الوجه هلا وجه من الصحة، وقد و ع ابنن مالك يف هذا كتابه )التو يح يف
مشكالت اجلامع الصحيح(، حيث ذكر للوجو  اليت يشكل إعراهبا وجوهًا من الصحة، كما أنَّ كثرياً 

ف إىل ذلك أنَّ وجود ألفاظ ال توافق القواعد مما ينكر  اللغوي يذكر له لغوي آخر وجهاً مقبوالً، ينضا

                                                           
 .53-52، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (1)
 .52املصدر السابق، ص (2)
 .53املصدر السابق، ص (3)
 .54املصدر السابق،  (4)
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املطردة ال يقتضي ترك االحتجاج ابحلديث مجلة، فلو وقع التصحيف يف بعض األحاديث فإنَّ 
 . (1)يقع فيها التصحيف  -أيضاً –األشعار 

"وإذا كنا حنتج وحول حجة املانعني لالحتجاج ابحلديث يقول الدكتور عبدالرمحن السيد: 
أنشؤو  فألن حتتج بكالمهم الذي نسبو  إىل النيب، أو ابأللفاظ اليت عربوا هبا عن  بكالمهم الذي

املعىن الذي فهمو  عن النيب من ابب أوىل، وعلى فرض أن بعضهم مل يكونوا عرابً، فكلهم على كل 
 . (2)حال مل يكونوا من األعاجم"

 املطلب الثاين: مذهب اجمليزين

 هـ(، وغريمها.670ن مالك )هـ(، واب609وميثله ابن خروف )ت 

ابن كان أكثر االستشهاد ابحلديث، فقال: "  ابنن الضائع أوَل من أما ابن خروف فقد عدّ 
خروف يستشهد ابحلديث كثرياً، فإن كان على وجه االستظهار والتربك ابملروّي فحسن، وإن كان 

 .(3)يرى أن من قبله أغفل شيئاً وجب عليه استدراكه فليس كما رأى"
تند اجمليزون إىل اإلمجاع على أنه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ أفصح من نطق ابلضاد، وأن ويس

أحاديثه أصح  سندًا مما ننقل من أشعار للعرب، وال عربة أبن أغلب الرواة من األعاجم، إذ هذا أمر 
 .(4)ميكن أن يقال يف رواة الشعر والنثر، وعلى الرغم من ذلك ُيتج مبا جاء فيهما

نسبة للرواية ابملعىن فإهنم يردون عليها أبن األصل يف رواة احلديث عدم تبديل اللفا،  أما ابل
أجازها اشرتط أن يكون  كما أن كثريًا من احملداني واألصوليني قد منعوا رواية احلديث ابملعىن، وَمنْ 

والتدوين وقع يف  الراوي عاملًا مبواقع األلفاظ، ويضاف إىل ذلك أن الرواية ابملعىن كان  قبل التدوين،
الصدر األول وقبل أن تفسد األلسنة، فعلى افرتاض وقوع التبديل يف اللفا فإن ما حدث هو تبديل 

 (5)لفا ُيتج به بلفا آخر ُيتج به أيضاً؛ ألنه تصرف ممن يصح االحتجاج أبقواهلم.

                                                           
 .176-175، ص2ط دراسات يف العربية واترخيها،ينظر: حممد اخلضر، )1(

 .257مدرسة البصرة نشأةا وتطورها، ص (2)
 .95ص  1طاالقرتاح،  نقله عنه السيوطي يف (3)
 .239د.ط، ص أصول النحو،ينظر: حممد صاحل،  (4)
 .52-51، ص1ط أصول النحو العريب،، و حنلة، 240ينظر السابق، ص (5)
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يث، حيث بنيَّ وقد فنَّد الدكتور متام حسان كون الرواية ابملعىن سبباً يف عدم االحتجاج ابحلد
أن الرواية ابملعىن كان  شائعة يف الكثري من الشواهد الشعرية اليت اعتز هبا النحاة، يشهد لذلك تعدد 
رواية الشاهد الواحد، فلماذا تكون الرواية ابملعىن مانعًا من االحتجاج ابلنسبة للحديث دون 

 (1)الشعر؟!.
َمن ُيتج بكالمه، أما تعدد الرواية يف احلديث وميكنن القول أبن تعدد الرواية يف الشعر مصدرها 

فمصدرها َمن ال ُيتج بكالمه، فاحلديث مل يكن يف البوادي اليت عنرف أهلها ابلفصاحة،وإمنا كان يف 
احلوا ر اليت فسدت ألسنة أهلها، فيحتج بكالم األعرايب ولو كان صبياً،وال ُيتج بكالم أيب حنيفة 

 وابن حنبل مع عظيم قدرمها. 
"إذا عدان إىل قول ابن خلدون )تدوين األحاديث وقع يف ول الشيخ حممد اخلضر حسني: يق

يسوغ  -على تقدير تبديلهم–الصدر األول قبل فساد اللغة العربية، وحني كان كالم أولئك 
االحتجاج به( وعر نا  على التاريخ وجدان التدوين وقع بعد أن دخل الفساد يف اللغة...، فدعوى 

ث دون  قبل فساد اللغة وأن كالم املدونني هلا يسوغ االحتجاج به يف اللغة، غري مطابقة أن األحادي
للتاريخ من كل وجه، ولو مت  على حنو ما قرر  ابن خلدون لقام  هبا احلجة الفاصلة على 

"والذي ، مث قال مستدركاً:  (2)االستشهاد ابحلديث يف اللغة من غري حاجة إىل شئ آخر يعضدها"
  من حقائق التاريخ أّن قسما كبريا من األحاديث دونه رجال ُيتج أبقواهلم يف العربية، وأن  نستفيد

كثريًا من الرواة كانوا يكتبون األحاديث عند مساعها، وذلك مما يساعد على روايتها أبلفاظها، 
مة فيضاف هذا وذاك إىل ما وقع من التشديد يف رواية احلديث ابملعىن، وما عرف من احتياط أئ

احلديث وحتريهم يف الرواية، فيحصل الظن الكايف لرجحان أن تكون األحاديث املدونة يف الصدر 
 . (3)األول مروية أبلفاظها ممن ُيتج بكالمه"

 املطلب الثالث: مذهب املتوسطني

 هـ(.911هـ(، والسيوطي )ت790)ت اإلمام أبو احلسن الشاطيب وميثله

                                                           
 .107، ص1ط األصول،ظر: متام حسان، ين (1)

 .175، ص2ط دراسات يف العربية واترخيها،ينظر: حممد اخلضر، (2) 
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ادهم بكالم أجالف العرب وتركهم احلديث النبوي حيث أنكر الشاطيب على النحاة استشه
وهم  -صلى هللا عليه وسلم-الصحيح: "مل جند أحدًا من النحويني استشهد حبديث رسول هللا 

يستشهدون بكالم أجالف العرب وسفهائهم الذين يبولون على أعقاهبم وأشعارهم اليت فيها الفحش 
 . (1)ابملعىن وختتلف روايتها وألفاظها"واخلنا، ويرتكون األحاديث الصحيحة ألهنا تنقل 

م احلديث على قسمني: " قسم يعتن انقله مبعنا  دون لفظه، فهذا مل يذكر البغدادي أنَّ الشاطيب يقسّ 
يقع به استشهاد أهل اللسان، وقسم عنرف اعتناء انقله بلفظه ملقصود خاص كاألحاديث اليت قصد 

، ككتابه هلمدان، وكتابه لوائل بن حجر، واألمثال النبوية،  هبا بيان فصاحته ـ صلى هللا عليه وسلم ـ
 يفرق بني ما اعتىن ففي هذا التقسيم داللة على أّن الشاطيب.(2)فهذا يصّح االستشهاد به يف العربية"

 ظه وما روي ابملعىن، إذ مل يطرح األحاديث دملتها، بل قبل االستشهاد  مبا اعتنن بلفظه.لفالرواة ب
ى ما ذهب إليه ابن مالك بقوله: "وابن مالك مل يفصل هذا التفصيل الضروري الذي مث ردَّ عل

ال بّد منه، وبىن الكالم على احلديث مطلقًا وال أعرف سلفًا إاّل ابن خروف فإنه أتى أبحاديث يف 
أن بعض املسائل حىت قال ابن الضائع: ال أعرف هل أييت هبا مستداًل هبا أم هي جملرد التمثيل، واحلق 

 . (3)ابن مالك غري مصيب يف هذا، فكأنه بنا  على امتناع نقل األحاديث ابملعىن وهو قول  عيف"
والسيوطي ـ أيضًا ـ  يقف موقفًا مشاهبًا للشاطيب بقوله: " وأما كالمه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ 

األحاديث القصار  فيستدل منه مبا اب  أنه قاله على اللفا املروي، وذلك اندر جداً، وإمنا يوجد يف
 .(4)على قلة أيضاً"

كما تبع السيوطي  أاب حيان وابَن الضائع يف إنكارمها على ابن مالك جواز االستشهاد 
ابحلديث مطلقاً، حيث قال: "ومما يدل على صحة ما ذهب إليه ابن الضائع وأبو حيان أن ابن 

عاقبون فيكم مالئكة ابلليل مالك استشهد على لغة )أكلوين الرباغيث( حبديث الصحيحني: )يت
، وأكثر من ذلك حىت صار يسميها لغة يتعاقبون، وقد استدّل به السهلي مث قال:  5ومالئكة ابلنهار(

                                                           
 .1/6، 3ط خزانة األدب، البغدادي، (1)

 .1/35املصدر السابق  (2)
 .1/6املصدر السابق  (3)

 .89، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (4)
 .632ص صحيح مسلم،، ومسلم، 7486ص ري،صحيح البخاالبخاري، (5)
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لكن أقول: إنَّ الواو فيه عالمة إ مار، ألنه حديث خمتصر روا  البزار مطواًل جمرداً، قال فيه: "إن هلل 
 . (1)ئكة ابلنهار"مالئكة يتعاقبون فيكم، مالئكة ابلليل ومال

وقد حاول بعض الباحثني تفسري انصراف النحاة عن االستشهاد ابحلديث النبوي يف النقاط 
 اآلتية:
أنَّ رواية احلديث ليس  من اختصاص النحاة، ومل تكن دواوين الشعر مشتهرة يف ذلك  -

اء العربية الوق ، يقول الشيخ حممد اخلضر حسني: "أّما قول أيب حيان أّن املتقدمني من علم
يف العهد األول مل يتعاطوا رواية احلديث، فعلماء احلديث غري علماء العربية، مث إن دواوين 
احلديث مل تكن مشتهرة يف ذلك العهد، ومل يتناوهلا علماء العربية كما كانوا يتناولون القرآن 

سلمنا عدم الكرمي وإمنا اشتهرت دواوينه ووصل  إىل أيدي مجهور أهل العلم من بعد، فإن 
 .(2)احتجاجهم ابحلديث فلعدم انتشار  بينهم، ال ألهنم مينعون االحتجاج به"

ن مل يستشهد ابحلديث من املتقدمني لو أتخر به مَ  ويقول سعيد األفغاين: "وأغلب الظن أنَّ 
الزمن إىل العهد الذي راج  فيه بني الناس مثرات علماء احلديث من رواية ودراية لقصروا احتجاجهم 
عليه بعد القرآن الكرمي، وملا التفتوا قط إىل األشعار واألخبار اليت ال تلبث أن يطوقها الشك إذا 

 .(3)وزن  مبوازين فن احلديث العلمية الدقيقة"
الدين، يقول الدكتور  زن النصرافهم عن االستشهاد ابحلديث التحرّ  دن رِّ ومن األسباب اليت قد تَ  -

نها قصداً للسبب نفسه الذي مل يعتمدوا على القرآن من حممد عيد: "لكنهم صرفوا أنفسهم ع
أجله، وهو التحرز الدين، إذ وقف اإلحساس الشديد بتنزيه السنة مانعًا هلم عن االجتا  إىل 

 .(4)نصوصها ابلتحليل والدراسة واستنباط القواعد وسكتوا عن اخلوض يف ذلك منذ البداية"
حلديث قائاًل: "وإن اختلف األمر بينهما بعد ذلك حني ق بني التحرز ابلنسبة للقرآن وامث يفرّ 

طرح  الفكرة للبحث والنظر، فلم جيرؤ أحد على التصريح أبن القرآن ال ُيتج به يف اللغة، بينما 

                                                           
 .55، ص1ط االقرتاح،السيوطي، (1)
 .176، ص2ط دراسات يف العربية واترخيها،حممد اخلضر،  (2)
 .49، ص2ط يف أصول النحو،األفغاين،  (3)
 .113د.ط، ص االستشهاد واالحتجاج ابللغة، عيد، (4)
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صرّح بذلك بعض العلماء يف نصوص السنة وذلك تبعًا الختالف درجة التنزيه والتقديس يف نفوس 
 . (1)رآن والسنة"العلماء خاصة والناس عامة بني الق

يقول سعيد األفغاين مفسرًا هذ  الظاهرة: "ولكن ذلك مل يقع كما ينبغي النصراف كما 
اللغويني والنحويني املتقدمني إىل اقافة ما يزوِّدهم به رواة األشعار خاصة، انصرافًا استغرق جهودهم، 

حلديث بعلل، كلها وارد بصورة فلم يبق فيهم لرواية احلديث ودرايتع بقية، فتعللوا لعدم احتجاجهم اب
 .(2)أقوى على ما احتّجوا به هم أنفسهم من شعر ونثر"

ل االستغناء عن احلديث يف املراحل األوىل إىل حاجة ملحة يف املراحل ومع هذا فقد حتوّ 
املتأخرة، فقد كان هذا االستغناء عند املتقدمني: "على عكس ما حدث بعد ذلك من حناة القرن 

ا طروا إىل مالحظة املادة اللغوية املستقاة من هذ  املصادر الثالث، ولعّل السر يف هذا  الرابع، فقد
التطور أن النحاة يف القرنني األولني وجدوا مصدرًا خصبًا للمادة اللغوية ال يكاد ينفد... فاستغنوا 

 . (3)بذلك عن الرجوع إىل املصادر املشكوك فيها"
ن الرابع"فتغرّي موقف النحاة من املادة اللغوية يف تلك ملحوظ يف القر  حتّول   ثَ دَ حيث حَ 

املصادر الثالاة، فقد انقطع سيل السماع، مث أسلم استخدام القياس مبضمونه اجلديد القريب من 
املفهوم املنطقي إىل طرد قواعد ليس بني نصوص املادة اللغوية املعتمدة يف مرحلة القياس األوىل...ما 

لنحاة على أن جيدوا ما يؤيد قواعدهم من نصوص، فإذا مل جيدوا يف املادة يؤيدها، ومن مث تلهف ا
اللغوية املعتمدة من قبل طلبتهم جلأوا إىل مصادر أخرى علها تسعفهم مبا يريدون، ولذلك ال جند 
غرابة حني جند أن أكثر النحاة إسرافًا يف االحتجاج للقراءات الشاذة أبو علي الفارسي، وتلميذ  ابن 

 . (4)ولألحاديث ابن خروف وابن مالك والر ي"جن، 
 بَ تَ ويف العصر احلديث جند الشيخ حممد اخلضر حسني قد وقف ذلك املوقف املتوسط، وكَ 

ه: " اختلف علماء العربية فيه كتابة جامعة اعتمد عليها جممع اللغة العربية ابلقاهرة يف قرار  الذي نصّ 

                                                           
 .114املصدر السابق، ص (1)
 .41ص د.ط،حو، يف أصول الناألفغاين،  (2)
 .39ص د.ط، أصول التفكري النحوي، أبو املكارم، (3)
 .40-39املصدر السابق،  (4)
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ايتها ابملعىن، ولكثرة األعاجم، وقد رأى اجملمع االحتجاج يف االحتجاج ابألحاديث النبوية جلواز رو 
 ببعضها يف أحوال خاصة مبينة فيما أييت:

ال ُيـــتج حبـــديث ال يوجـــد يف الكتـــب املدونـــة يف الصـــدر األول، ككتـــب الصـــحاح الســـتة فمـــا  -1
 قبلها.

 ُيتج ابحلديث املدون يف هذ  الكتب اآلنفة الذكر على الوجه اآليت: -2
 رة املشهورة.األحاديث املتوات (.أ

 األحاديث اليت تستعمل ألفاظها يف العبادات. (.ب
 األحاديث اليت تعد من جوامع الكلم. (.ج
 كتب النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ. (.د
 األحاديث املروية لبيان أنه ـ صلى هللا عليه وسلم ـ كان خياطب كل قوم بلغتهم. (.ه
يث ابملعىن، مثـل: القاسـم األحاديث اليت عنرف من حال رواةا أهنم ال جييزون رواية احلد (.و

 بن حممد، ورجاء بن حيوة، وابن سريين.
 (1)األحاديث املروية من طرق متعددة وألفاظها واحدة " (.ز

 
 املبحث الثالث: االستشهاد بكالم العرب يف )اإلنصاف(

اًء يـنَعد  كالمن العرب املصدَر الثالث من مصادر االحتجاج النحوي واللغوي، ولعلَّ هذا الرتتيب كان بن
سَتشهدِّ هبا واملعتمدِّ 

ن
على مكانته اليت تلي مكانة القرآن واحلديث النبوي، أمَّا من حيث كميةن املادةِّ امل

 عليها فيحتل  املرتبَة األوىل.
وينقصد بكالم العرب ما ننقِّل عنهم يف عصر الفصاحة من شعر ونثر، وقد عنرِّف أبنه " ما 

 .(2)كانوا من األطفال واجملانني والفّتاك والصعاليك"اب  عن الفصحاء املواوق بعربيتهم، وإن  
تج بقوله، يقول السيوطي: " مل أَرهم توقَّوا أشعاَر  فال تشرتط العدالة والبلوغ يف العريب الذي ُين

 .(3)اجملانني من العرب، بل رَوْوها واحتجوا هبا"
                                                           

 .557حممود ايقوت، د.ط، ص أصول النحو العريب،، نقلته عن كتاب 1962-1932جممع اللغة العربية يف االاني عاماً  (1)
 .107ص ،1طاألصول، متام حسان،  (2)
 .109، ص3ط للغة وأنواعها،املزهر يف علوم االسيوطي، (3)
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ة ما يروونه، ويف هذا أما الراوي فال بد فيه من العدالة اليت جتعل النحاة يطمئنون إىل صح
الشأن يقول ابن فارس يف ابب )القول يف مأخذ اللغة(: " تؤخذ مساعاً من الرواة الثقات ذوي الصدق 

 .(1)واألمانة ويـنتَّقى املظنون"
وقد اهتمَّ النحاةن هبذا األصل اهتمامًا كبرياً، وذلك بعد ما رأوا تفشي اللحن بني الناس، 

ميتّد إىل القرآن الكرمي بدخول الكثري من العجم يف الدين اإلسالمي،  السّيما عندما بدأ هذا اخلطر
فما كان أمامهم إالَّ أْن يقفوا يف وجه هذا اخلطر الداهم الذي يهّدد اللسان العريب، فشّدوا الرحال إىل 

يت البادية لسماع اللغة الصافية اليت ال تشوهبا شائبةن حلن ، وليتمكنوا بعد ذلك من و ع القواعد ال
 تتوافق مع ما مسعو  مثَّ إشاعتها.

 موقف النجاة من كالم العرب:

لقد حرص النحاة على و ع  وابط تكفل سالمة اللغة اليت سيبنون عليها قواعدهم وفق معيار لغويّ  
 صحيح يقوم على اجلاّدة؛ حىت يتهيأ لنا متابعةن العرب يف كالمهم، والسري على هنجهم السليم،

بل كان  ؛ ألنَّ النحويني مل جيعلوا مساعهم مطلقاً،مل يكن أمراً فو وايً وبال قيود لعربفاالعتداد بكالم ا
حيث و عوا  وابط صارمة ألحوال النقلة والرواة، ومعرفة من يصلح للرواية  منَقنَّنًا بشروط و وابط،

شرتطوا على ، فااملكان كفيلني بتحقيق هذ  الغايةكان  ابِّطَا الزمانِّ و ومن هنا  عنه واألخذ منه،
 أنفسهم أالَّ يهتموا بسماع خارج احلدود الزمانية واملكانية اليت و عوها.

 املطلب األول: الضابط املكاين لالستشهاد بكالم العرب

تنعد  الفصاحةن املعياَر األساسيَّ الذي ُيتكم إليه النحويون يف حتديد القبائل اليت تؤخذ عنها اللغة، 
وله: " ولو علم أنَّ أهل مدينة ابقون على فصاحتهم، ومل يعرتض شيء من وهذا ما قرَّر  ابن جن بق

. وهبذا فإن الفصاحة هي املعيار يف (2)الفساد للغتهم لوجب األخذ عنهم كما يؤخذ عن أهل الوبر"
 أخذ اللغة بغض النظر عن التحديد املكاين الذي و عه النحاة.

                                                           
 .48د.ط، ص الصاحيب يف فقه اللغة وسنن العرب يف كالمها،ابن فارس،  (1)
 .2/7، 3طاخلصائص، ابن جن،  (2)
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ية هو احلفاظ عليها من الشوائب اليت قد تشوهبا، ولـمَّا كان  غاية النحاة من مجع املادة اللغو 
ومتييز األصيل من الدخيل عليها، فقد اقتصر أْخذن النحاةِّ للغة على األماكن اليت يثقون بسالمة 
وفصاحة لغتها، وهي األماكن البعيدة عن املناطق القريبة من األعاجم، أو بينها وبني األعاجم 

ة بائل املوغلة يف البداوة، والبعيدة عن املناطق املتامخأخذ اللغة على الق قصرواصالت، حيث 
 .لألعاجم

وهبذا فإّن قبائل اليمن وعمان وأرض اليمامة والعراق والبحرين والشام ال تـنَعد  حجة، يقول أبو 
وقد نقل السيوطي   ،(1)عمرو بن العالء: "ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا، وال عربيتهم بعربيتنا"

نصر الفارايب يف كتابه )األلفاظ واحلروف( القبائَل اليت تنؤخذ عنها اللغة فقال: " والذين عنهم  عن أيب
نقل  العربية، وهبم اقتندي، وعنهم أنخذ اللسان العريب من بني قبائل العرب، هم قيس ومتيم وأسد، 

إلعراب والتصريف، فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، وعليهم ات كل يف الغريب ويف ا
مث هذيل، وبعض كنانة، وبعض الطائيني، ومل يؤخذ عن غريهم من سائر قبائلهم، وابجلملة فإنه مل 

ممن كان يسكن أطراف بالدهم اجملاورة لسائر األمم  يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان الرباري
والقبط وال من قضاعة الذين حوهلم، فإنه مل يؤخذ ال من خلم وال من جذام؛ جملاورةم أهل مصر 

ابلعربانية، وال من تغلب والنمر، فإهنم   نيقرأو وغسان وإايد؛ جملاورةم أهل الشام، وأكثر النصارى 
كانوا ابجلزيرة جماورين لليوانن، وال من بكر؛ جملاورةم للنبط والفرس، وال من أهل اليمن؛ جملاورةم 

ال من اقيف أهل الطائف؛ جملاورةم جتار األمم للهند واحلبشة، وال من بن حنيفة وسكان اليمامة و 
ينقلون لغة  ابتدأواملقيمني عندهم، وال من حا رة حلجاز؛ ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حني 

 .(2)"العرب قد خالطوا غريهم من األمم وفسدت ألسنتهم 
ًا ومعيارًا يف وهكذا كان  سالمةن لغة القبيلة ومدى قرهبا أو بعدها عن األمم اجملاورة مقياس

 (3)أخذها أو ردها، "وكلما كان األعرايب موغالً يف البادية كان أقرب إىل سالمة اللغة"
واألخذ عن أعراب البادية كان مبشافهتهم والرحلةِّ إليهم، أو بوفادةِّ األعراب عليهم، كما أهنم 

املدن الكربى  أخذوا عن فصحاء احلضر، وهم فئتان: فئة من األعراب البداة اختذوا من  واحي

                                                           
 .1/11د.ط،  طبقات فحول الشعراء،اجلمحي،  )1(
 .102-101ص ،1طاالقرتاح،  السيوطي، (2)
 .101، ص1ط وأثره يف اتريخ النحو،االستدالل النحوي يف كتاب سيبويه أمان هللا حتحات،  (3)
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ابلعراق مقاماً، فسلموا من االختالط ابألعاجم واملولدين، وفئة من أهل احلضر استقام  ألسنتهم، 
وصحَّْ  سليقتهم عند اللغويني والنحاة فاحتجوا بكالمهم، ومنهم عمر بن أيب ربيعة، وجرير، 

 (1)والفرزدق، وبشار، وغريهم.
 خيلو من بعض املؤاخذات، لعلَّ أو حها: والشكَّ يف أنَّ كالم الفارايب السابق ال

مــا ذكــر  مــن أّن قبيلــيت )قــيس ومتــيم( قــد أنخــذ عنهمــا اللســان العــريب، فهــذا كــالم لــيس دقيقــاً،  •
فالقبيلتـان ـ وإن كانتـا  ــاربتني يف الفصـاحة ـ قـد لقيــ  بعـض أســاليبهما الـرفض واإلنكــار، إذ 

ات متــيم ابلضــعف، ومثلهــا رفــض ســيبويه االحتجــاج بــبعض كالمهــا "فقــد وصــف بعــض هلجــ
 .(2)لغات قيس" 

ــن أنَـّـه: "مثــة خطـــأ أساســي وقــع فيــه أولئـــك  ولعــلَّ مــا ســبق فيـــه ردٌّ علــى مــاذكر  أبــو املكـــارم مِّ
العلمـاء الـذين رحلـوا إىل الباديـة ليســمعوا ويـدونوا، أو رحـل إلـيهم أعــراب الباديـة فسـمعوا مـنهم ودونــوا، 

تلفــة الــيت كــانوا أيخــذون عنهــا، فقــد اعتــربوا كــلَّ مــا يســمعونه وهــو خلطهــم بــني املســتوايت اللغويــة املخ
عربياً، ونسوا شيئاً هاّماً وخطرَي األار، وهو: إنَّ ما يسمعونه ينتمي إىل مستوايت متعددة ينبغي التفرقة 

، وعلـى قولـه: "اعتـربوا كـل (3)احلامسة فيها بني مستويني: مستوى اللغة الفصحى مث مستوى اللهجـات"
يف الباديــة ينتمــي إىل مســتوى واحــد، ومل يفطنــوا إىل أتاــري الفــوارق اللهجيــة تركيبــاً، ومــن مث مل  مــا مسعــو 

 .(4)يضعوا نصوصها خارج دائرة املادة اللغوية اليت يستقرئوهنا، ليضعوا قواعد النحو على هديها"

مـــد بـــن وممَّـــا يزيـــد القـــولني الســـابقني تضـــعيفاً مـــا أجـــاب بـــه أبـــوعمرو بـــن العـــالء عـــن ســـؤال حم
ــا و ــعه مــن النحــو هــل يــدخل فيــه كــالم العــرب كلــه؟ قــال: "أعمــل علــى األكثــر،  ســليمان النــوفلي عمَّ
وأمســي مــا خــالفن لغــات"، وقولــه أيضــاً: "مــا أقــول قالــ  العــرب إالّ إذا مسعتــه مــن عجــز هــوازن، وبــن  

                                                           
 .29-28-27د.ط، ص  أصول التفكري النحوي، ينظر: أبو املكارم، (1)
 .98د.ط، ص  الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه،احلديثي،  (2)

 .27-26د.ط، ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  (3)
 .27-26د.ط، ص أصول التفكري النحوي، أبو املكارم،  )4(
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رّد  األخـــذ بلغـــة كـــالب، وبـــن هـــالل، أو مـــن عاليـــة الســـافلة، أو مـــن ســـافلة العاليـــة"، وقولـــه معلّـــالً 
 .(1)اليمانيني: "ما لسان محري وأقاصي اليمن اليوم بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا"

قولــه: " وابجلملــة فلــم يؤخــذ عــن حضــريّ  قــط "، يقــول الــدكتور علــي أبــو املكــارم: " وإذن لــيس  •
  صحيحاً ما قرر  السيوطي من أنه )مل يؤخذ عن حضري قـط(، فقـد أخـذ النحـاة عـن أهـل احلضـر

، كما أنَّ الكسائي قد استعان أبعراب احلطيمة الـذين كـانوا ببـاب (2)كما أخذوا عن أهل البادية"
، ومل يرمِّ سيبويه فصـاحتهم، إذ (3)ُيىي بن خالد الربمكي؛ لينصرو  على سيبويه يف املسألة الزنبورية

ــل إلينــا، فلّمــا مل يننَقــل علمنــا يقينــاً أنــه كــان يرتضــي لغــته م، هــذا فضــالً علــى أنَّ لــو فعــل ذلــك لننقِّ
األنبــاري عنــدما ردَّ احتجــاَج الكــوفيني مل يتطــرْق لوصــم أولئــك األعــراب بعــدم الفصــاحة، بــل محــل 

م "أنعطوا على متابعة الكسائي جنعالً "  .(4)ذلك على أهنَّ
هذا وقد أنخذ عن حسان بـن اثبـ  والفـرزدق واألخطـل، بـل عـن عبـدهللا بـن قـيس الرقيـات الـذي 

، ويقـول يـونس بـن حبيــب (5)صـمعي: "لـيس حجــة؛ ألن احلضـرية أفسـدت عليـه لغتــه"قـال فيـه األ
 عن قوله:

 6ماً دَ  انِّ غَ ولِّ ين  وْ أَ  ال  جَ رِّ  من ا          حلَْ هَ دَ نْ عِّ الّ وَ إِّ  م  وْ يَـ  رَّ ا مَ مَ 

جيوز يولغان وال جيوز ايلغان، فقيل له: فقد قال ذلك ابن قيس الرقيات، وهو حجازي فصـيح، فقـال: 
 (7)يح و ال اقة""ليس بفص

ومل يكن البصريون والكوفيون على حدّ  سواء يف أخذهم عن أعراب احلا رة، فالبصريون 
خيتربون وميتحنون فصاحة من يريدون األخذ عنه من أهل احلوا ر، يقول الرافعي: " ومىت طال مكث 

                                                           
 .1/11د.ط،  طبقات فحول الشعراء،اجلمحي،   )1(
 .29ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  (2)
 .704 -703 /2 اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (3)
 .702 /2اإلنصاف، ( األنباري، 4)
 .23القزاز، ما جيوز للشاعر يف الضرورة، ص )5(
، العباب الصغاينغ يف اإلانء أي شرب ما فيه أبطراف لسانه، ينظر: ، ومعىن )يولغان(: ول5/97د.ط،  األغاين، األصبهاين، )6(

 .1/364الزاخر، 
 . 5/97د.ط،  األغاين، األصبهاين، )7(
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له األقيسة الفاسدة األعرايب يف احلضر  عف  طبيعته، ورقَّ لسانه، فإذا آنس منه الرواة ذلك و عوا 
، ويف هذا جاء عن أيب عمرو بن العالء أنه حني اراتب يف فصاحة أيب خرية قال له: (1)ميتحنونه هبا"

َن جلدك اي أاب "كيف تقول حفرت األران؟، قال: حفرت إراانً، فقال أبو عمرو: هيهات، اَل 
عنه أيضًا أنه سأله عن  . يشري إىل أنه أتار ابحلضر ففسد طبعه، وذهب  ملكته، وروي(2)خرية"

قوهلم: استأصل هللا عرقاةم، فنصب أبو خرية التاء من عرقاةم، فقال أبو عمرو: "هيهات اي أاب خرية، 
 .(3)جلدك" نَ اَل 

أما الكوفيون فلم يفعلوا ذلك، بل احتجوا بلغات أىب البصريون االحتجاَج هبا، وهي هلجات 
، حيث (4)لغاةم متثل فصيحًا من الكالم ال جيوز إغفالهعرب األرايف الذين واقوا هبا، ورأوا أّن 

أيخذون عمَّن ينزل عندهم من أعراب البادية دون النظر فيما إذا كان  فصاحتهم ابقية مستمرة، أم 
 خالطها الفساد واعرتاها اللحن.

وهلذا كان البصريون يفتخرون على الكوفيني بقوهلم: " حنن أنخذ اللغة من حرشة الضباب 
 .(5)ة الريابيع، وأنتم أتخذوهنا عن أكلة الشواريز وابعة الكواميخ"وأكل

وبناًء على ذلك كان من الطبيعي أْن يكون "الشعر ابلكوفة أكثر وأمجع منه ابلبصرة، ولكن 
 . (7)مل يقله، وذلك بنيِّّ يف دواوينهم" نْ ، أو منسوب إىل مَ (6)أكثر  مصنوع

                                                           
 .1/134، 4ط اتريخ آداب العرب،الرافعي،  (1)
 .90، ص1ط أخبار النحويني البصريني،السريايف،  )2(

 .3/304، 1ط اخلصائص، ابن جن، (3)
 .332 -331، ص2ط الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو،مدرسة املخزومي،  (4)
الّشواريز مجع و أي حنن أخذان اللغة عن البدو اخللَّص والكوفيون أخذوها عن عرب املدن.  .0، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (5)

بفتح امليم أو بكسرها وهو خملل شرياز كداننري مجع دينار وهو الّلنب الرائب املصفَّى الثمني، والكواميخ أو الكوامِّخ مجع كامخ 
 .ينشهِّّي الطعام

أشار صاحب هذا النص إىل األشعار اليت أخذها الكوفيون عن خلف األمحر، وقد اعرتف خلف هلم أبنه صنعها ونسبها إىل  )6(
 العرب، إال أهنم مل يلتفتوا إىل ذلك.

 .74، ص2، طمراتب النحويني أبو الطيب اللغوي، (7)
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 -سيبويه-  يناقض ما قرر  السيوطي، فها هو شيخ العربيةوإذا نظران للموقف العملي للنحاة لوجدان
يعتمد على شعراء بكر وتغلب بعد شعراء متيم وهوازن يف االستشهاد، وكذلك يستتشهد بشعراء عبد 

 (1)القيس وإايد وغسان وقضاعة.
وإمهال النحاة لالستدالل بلغة القبائل املتطرفة كان مقتصرًا على لغة التخاطب، أما شعرهم 

د استدلوا به؛ ألنه منسوج بلغة مثالية يتقنها شعراء القبائل املتطرفة، وشعراء وسط اجلزيرة على حد فق
 .(2)سواء

وهبذا ميكنن إزالة التناقض الذي ينؤخذ على نص الفارايب أبنه مل يكن يعن بقوله: " مل يؤخذ 
 نثــرـ .عن حضري قط وال عن سكان الرباري" الشعَر، بل قصد لغَة التخاطبِّ ـ ال

قوله: "وال من بن حنيفة، وسكان اليمامة، وال من اقيف، وأهل الطائف ملخالطتهم جتار  •
األمم املقيمني عندهم"، ولعّل هذ  املخالطة ال تؤدي إىل فساد اللسان واللحن، إْذ لو كان 

لغة قريش من سائر لغات العرب، حيث ذكر  -جّل يف عال –األمر كذلك َلَما خترّي املوىل 
لقرآن الكرمي لقريش  رحلتان ابلشتاء والصيف: األوىل كان  إىل بالد الشام اليت يغلب عليها ا

–الروم، والثانية كان  إىل بالد اليمن اليت يغلب عليها األحباش، وخري دليل  على خترّي هللا 
اب لغَة قريش لكتابه العزيز وإنزاله هبا احلديث الذي روا  البخاري يف صحيحه يف كت -تعاىل

ر ي –)فضائل القرآن(، حت  قوله: )ابب مجع القرآن(، إْذ جاء فيه: "أّن عثمان بن عفان 
–قال للرهط القرشيني الثالاة حني أمرهم بنسخ الصحف اليت كان  عند حفصة  -هللا عنه

: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن اثب  يف شئ من القرآن فاكتبو  بلسان قريش، -ر ي هللا عنها
 .(3)ساهنم"فإمنا نزل بل

 

 

                                                           
 .274،  273، ص1ط لشعر يف كتاب سيبويه،شواهد اينظر:  (1)
 .103االستدالل النحوي يف كتاب سيبويه،  ص (2)
 .316-6/315د.ط،  صحيح البخاري، )3(
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 املطلب الثاين: الضابط الزماين لالستشهاد بكالم العرب

عندما انتشر اإلسالم، واتسع  رقعة الفتوحات ا طر املسلمون ملخالطة األعاجم، فكان ذلك مؤشراً 
لدخول اللحن والفساد يف اللغة؛ فعمد النحاة إىل و ع إطار زمن لالستشهاد ابملواد املسموعة 

 يةِّ .الشعريةِّ والنثر 
فأما البداية الزمنية لالستشهاد فقيل من القرن الرابع قبل اهلجرة يف عهد جذمية األبرش 

 .(1)وأعصر بن سعد
وأما احلد الزماين الذي ينتهي عند  االحتجاج فيختلف ابختالف املادة اللغوية، فإن كان  

 نثراً فهي على قسمني:
 الم. األول ـ مقطوع حبجيته: وحد   قرن ونصف بعد اإلس •
الثاين ـ وهـو الـذي قيـل بعـد منتصـف القـرن الثـاين إىل بدايـة القـرن الرابـع اهلجـري، وحجيـة هـذا  •

القسـم ختتلـف ابخـتالف املكــان، فـإن كانـ  املــادةن منقولـة عـن أهــل الباديـة قنبلـ ، وإن كانــ  
 ، وقــــد ذكــــر الــــدكتور حممــــد عيــــد أنَّ اللغــــويني األوائــــل قــــد(2)منقولــــًة عــــن أهــــل احلضــــر تنرِّكــــ 

توقفوامرتني أمام املادة املدروسة "كان  أوالها حول منتصف القـرن الثـاين اهلجـري، فقبلـوا كـل 
 .(3)ما كان قبل ذلك سواء أكان شعراً أم نثراً، عن البدو أو عن احلضر"

هذا وقد رأى ابن جن والسيوطي أنَّه إذا كان النقل عن أهل البادية فينتهي عند منتصف 
 .(4)ن عن احلضر فينتهي بنهاية القرن الثاينالقرن الرابع، وإن كا

وهي السنة اليت مات  هـ( ـ على الرأي الراجح ـ ،150أما عن الشعر فإنه ينتهي عند سنة )
ويعلل الدكتور علي أبو املكارم تفرقَة  ،(5)فيها الشاعر إبراهيم بن هرمة الذي ختم به األصمعي  الشعر

عر عنه يف النثر فيقول: " ففي النثر فتحو األبواب لالحتجاج به النحاة زمنياً بني زمن االحتجاج ابلش

                                                           
 .93ينظر: االستدالل النحوي يف كتاب سيبويه، ص (1)
 .42 -40ص  د.ط،أصول التفكري النحوي، ينظر: أبو املكارم،  (2)
 .123عيد، أصول النحو العريب، ص  (3)
 .65، 1، طاالقرتاح، والسيوطي،  /2، 1، طاخلصائصينظر: ابن جن  (4)
 .70ص ،1طاالقرتاح، السيوطي،  )5(
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بعدما و عوا لذلك من شروط، وحددوا له من قيود، وظل السماع ـ وهو مصدر الرواية األساسي بعد 
التدوين ـ موجودًا ومعتّدًا به حىت أوائل القرن الرابع اهلجري، أي حىت املرحلة الثانية من القياس، أما 

يرفضون االحتجاج به بعد منتصف القرن الثاين... ولعلَّ السر يف هذ  التفرقة يعود إىل الشعر فهم 
 (1)بيئة كلّ  من الشعر والنثر أواًل، مث طبيعة كل منهما وما أصاهبا من تطور يف هذ  املرحلة اثنياً...".

فوارق اللغوية "ولذلك ال يكاد القرن الرابع يبدأ حىت تكون المث ما تلبث هذ  التفرقة أن تزول 
بني احلضر والبادية غري فسيحة، ومن مثَّ يضطر النحاة إىل أن يعيدوا النظر يف تلك التفرقة اليت 

 . (2)اصطنعوها بني الشعر والنثر"
 :(3)وقد قسم البغدادي  الشعراَء إىل أربع طبقات

كــامرئ القــيس، طبقــة اجلــاهليني: وهــم الشــعراء الــذين عاشــوا يف اجلاهليــة ومل يــدركوا اإلســالم،   -1
 واألعشى.

 طبقة املخضرمني: وهم الذين عاصروا اجلاهلية واإلسالم، كحسان بن اثب ، وكعب بن زهري. -2
طبقــــة اإلســــالميني: وهــــم الــــذين عاشــــوا يف الصــــدر األول مــــن اإلســــالم، ومل يــــدركوا اجلاهليــــة،   -3

 كالفرزدق وجرير.
 هم إىل زماننا، كبشار، وأيب نواس.طبقة املولدين: ويقال هلم )احملداون(، وهم الذين جاؤوا بعد -4

فالطبقتان األوليان جممع  على االحتجاج بشعرمها، أما الثالثة ففيها خالف، واألرجح صحة 
تج  بكالمها مطلقاً   .(4)االستشهاد بكالمها، وأما الرابعة فال ُين

ر أيب وهناك من املتأخرين من استشهد بشعراء الطبقة الرابعة، كالزخمشري الذي استشهد بشع
ۡظلََم َعلَۡيِهۡم متام عند قوله تعاىل:

َ
ٓ أ ْ فِيهِ ِإَوَذا َشۡوا َضآَء لَُهم مذ

َ
ٓ أ  ُُكذَما

                                                           
 .123ص  ،1طأصول التفكري النحوي، أبو املكارم،  (1)

 .51املصدر السابق، ص (2)
 .1/29د.ط،  خزانة األدب،ينظر: البغدادي،  (3)
 .1/30ينظر: املصدر السابق،  (4)
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 ْۡۚ قَاُموا
، وقد قال عقب االستشهاد ببي  له: "وهو وإن كان حمداثً ال يستشهد بشعر  يف اللغة فهو (1)

 .(2)من علماء العربية، فاجعل ما يقوله مبنزلة ما يرويه"
عليه البغدادي بقوله: " إن قبول الرواية مبن على الضبط والواوق، واعتبار القول  وقد اعرتض

مبن على معرفة أو اع اللغة، واإلحاطة بقوانينها، ومن البني أن إتقان الرواية ال يستلزم إتقان 
 .(3)الدراية"

، (4)فارسيومل يكن الزخمشري وحيدًا يف االستشهاد ابلشعراء احملداني، بل سبقه إىل ذلك ال
وكذلك ابن جن الذي استشهد يف كتابه )اخلصائص( ببعض أشعار الشعراء احملداني، " فقد صرح 
ابن جن يف مواطن عديدة من كتابه اخلصائص... بعدم التزامه ابلتحديد الزماين واملكاين يف 

 االستشهاد ابلكالم العريب، واستعاض عن كل ذلك أبمرين:
 ذلك ابستفصاحه.التثب  من فصاحة العريب، و  -1
 .(5)توايق كالمه بعر ه على املوازين النحوية املو وعة " -2

وينقل البغدادي عن ابن رشيق قوله: "كل قدمي من الشعراء حمـدث يف زمانـه ابإل ـافة إىل مـن  
كان قبله، وكان أبو عمرو يقول: لقد حسن هذا املولد حىت لقد مهم  أن آمـر صـبياننا بروايـة شـعر ، 

جرير والفرزدق، فجعله مولداً ابإل ـافة إىل شـعر اجلاهليـة واملخضـرمني، وكـان ال يعـد يعن بذلك شعر 
الشـــعر إال مـــا كـــان للمتقـــدمني، قـــال األصـــمعي: جلســـ  إليـــه عشـــر حجـــج فمـــا مسعتـــه ُيـــتج ببيـــ  

 .(6)إسالمي"

ويــذكر الــدكتور علــي أبــو املكــارم أن طعــن النحــاة يف بعــض أبيــات الفــرزدق وذي الرمــة ال يعــن 
"وإذاً ليس معىن االحتجاج بشاعر معـني أن نلتـزم سـلفاً ط االحتجاج بسائر شعرهم، حيث قال: إسقا

                                                           
 .20بقرة: اآلية سورة ال (1)
 .1/87الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجو  التأويل،  (2)
 .31 /1 د.ط،خزانة األدب، البغدادي،  (3)
 .257 -256ص  د.ط، أصول النحو العريب،ينظر: حممد صاحل،  (4)
  102ص  رسالة ماجستري، أصول النحو يف اخلصائص البن جين،حممد خليفة،  (5)

 .4-1/3د.ط،  خزانة األدب،البغدادي،  (6)
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ــــاج بعــــض األخطــــاء نتيجــــة للخطــــأ  بكــــل إنتاجــــه اللغــــوي، إذ مــــن املمكــــن أن تتســــرب إىل هــــذا اإلنت
 . (1)والوهم..."

 ذلك كله ال يعن أن هؤالء العلماء قد رفضوا حجية النصوصوذكر يف مو ع آخر أنَّ"
الشعرية الصادرة عن هؤالء الشعراء الكبار، بل على العكس من ذلك، فإّن هذ  املواقف كلها أقرب 
إىل أن تفيد االعرتاف مبستوى األداء اللغوي هلؤالء الشعراء، منها إىل أن تفيد إمهال هذا الشعر أو 

 . (2)رفضه يف جمال االستشهاد"
املولدين واحملداني يف اللغة والعربية، ويف  "أمجعوا على أنه ال ُيتج بكالميقول السيوطي: 

الكشاف ما يقتضي ختصيص ذلك بغري أئمة اللغة ورواةا، فإنه استشهد على مسألة بقول حبيب بن 
أوس مث قال: وهو وإن كان حمداثً ال يستشهد بشعر  يف اللغة، فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله 

لعلماء: الدليل عليه بي  احلماسة فيقتنعون بذلك لواوقهم بروايته مبنزلة ما يرويه، أال ترى إىل قول ا
 . (3)وإتقانه"

فالكالم السابق فيه داللة على عدم االحتجاج بشعر املولدين، إالَّ أنَّ فيه إشارة إىل وجود 
استثناء ملن يواق بفصاحته منهم، فهذا ابن جن يف كتابه )اخلصائص( يستشهد بشعر بعض الشعراء 

"فقد صرّح ابن جن يف مواطن عديدة من كتابه اخلصائص... بعد التزامه ابلتحديد الزماين ني، احملدا
 واملكاين يف االستشهاد ابلكالم العريب، واستعاض عن كل ذلك أبمرين:

 التثب  من فصاحة العريب، وذلك ابستفصاحه. -1

املولدين  هد بكالمتوايق كالمه بعر ه على )املوازين النحوية املو وعة( كما استش -2
 . (4)شعراً ونثراً "

والصواب أن معظم النحاة مل ُيتج بشعر املولدين، وهذا الكالم ال ينقضه ما فعله سيبويه من 
"وأول الشعراء احملداني: بشار بن برد، االحتجاج بشعر بشار بن برد؛ ويعلل السيوطي هذا بقوله: 

 . (1)ه كان هجا  لرتك االحتجاج بشعر "وقد احتّج سيبويه يف كتابه ببعض شعر  تقّرابً إليه ألنّ 
                                                           

 .46د.ط، ص أصول التفكري النحوي،أبو املكارم،  (1)
 املصدر السابق. (2)
 .70، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (3)
 .137رسالة ماجستري، ص أصول النحو يف اخلصائص البن جين،حممد خليفة،  (4)
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يضاف إىل ذلك أنّه يصعب حتديد احلد الفاصل بني اإلسالميني واملولدين بشاعر معني، فاألصمعي 
، كما "نقل (2)مثاًل يقول: "بشار خامتة الشعراء، وهللا لوال أن أايمه أتخرت لفضلته على كثري منهم"

، وقال البغدادي: "ختم (3)يم بن هرمة وهو آخر احلجج"اعلب عن األصمعي قال: ختم الشعر إببراه
"حدان عبدالرمحن عن األصمعي أنه ، وقال ابن قتيبة:(4)ه( والرجز برؤبة"117الشعر بذي الرمة )ت

قال: ساقة الشعراء ابن ميادة وابن ميادة وابن هرمة ورؤبة وحكم اخلضرى مكني العذري، وقد رأيتهم 
 (5)أمجعني"

النتقال تشمل أشخاصًا كثريين يطلق عليهم أحيااًن أهنم )خامتة الشعراء( أو )ساقة "وا ح أن فرتة ا

 .(6)الشعراء("

                                                           
 .27، 1ط االقرتاح،السيوطي،  (1)
 .3/26، 3ط األغاين،اين، األصفه (2)
 .70ص ،1طاالقرتاح، السيوطي،  (3)
 .1/52د.ط،  خزانة األدب،البغدادي،  (4)
 .757، ص3ط الشعر والشعراء،ابن قتيبة،  (5)
 .124ص أصول النحو العريب، د.ط، حممد عيد، (6)
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 الفصل الرابع: منهجية البحث

 منهج البحث:

إذ يقوم على وصف موقف األنباري  املنهج املناسب هلد  الدراسة هو املنهج الوصفي التحليلي؛ لعلّ 
مدى موافقة شواهد  السماعية لشروط اللغة ملعرفة  ملوقفمن األصول السماعية ، مث حتليل ذلك ا

حتجِّّ هبا
ن
ما و عه  يف االنتصار لفريق على آخر، حيث ستعتمد الباحثة على، وكيفية توظيفها امل

األنباري من مباحث نظرية يف رسالتيه )اإلغراب يف جدل اإلعراب، وملع األدلة يف أصول النحو(، مث 
على كتابه )اإلنصاف(، مع اختاذ جانب احلذر يف استخراج التطبيقات إنزال هذ  املباحث عمليًا 

العملية، حيث سأعتمد على ما يغلب عليه الظن أبهنا آراء لألنباري وأدلة له، أو أهنا أدلة لنحاة 
البصرة والكوفة، لكن األنباري قد وظَّف أصوله يف املوازنة بينها، وبعدها سأتتبع األصوَل السماعية 

ها األنباري يف كتابه، متناولًة طريقَة استعماله هلا، فقد يدعم هبا رأاًي حنوايً، أو يقوم اليت يورد
 ابالعرتاض على االستدالل هبا وخيرجها على وجه آخر بطرق عدة سيتطرق هلا البحث.

الباحثة يف الفصل الثالث من البحث كنلَّ ما ُييط ابلبحث من الّناحية حيث و ع  
النظرية، مث خّصص  الفصل اخلامس للدراسة التطبيقية؛ وذلك لإلجابة عن أسئلة البحث وحتقيق 
أهدافه، فتناولْ  يف الفصل اخلامس مناذج من كتاب )اإلنصاف( ليتبنّي من خالهلا كيف وظَّف 

 ماعية يف الفصل بني البصريني والكوفيني، وهل كان منصفاً يف ذلك أم ال؟.األنباري الشواهد الس
ومل تتمكن الباحثة من ختصيص كل سؤال مببحث على حدة؛ وذلك لشدة ترابط األسئلة ببعضها، 
فتأيت اإلجاابت متتالية وال ميكن فصلها، حيث ميكن استخالص أكثر من هدف من النموذج 

 الواحد.
يف رأي –فصل الثالث وفق ما اقتضته الضرورة، ولعّل هذا التقسيم ولذا جاءت مباحث ال

 أسلم وأو ح لتحقيق أهداف البحث. -الباحثة

  جمتمع البحث وعينته:

ث مّت اختيار مناذج من كتاب ، حيئل اخلالف أليب الربكات األنباريكتاب اإلنصاف يف مسا
 اإلنصاف لتكون عينة للبحث.
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 حدود البحث:

(، فرتكز إلنصاف يف مسائل اخلالف لألنبارياألصول السماعية يف كتاب ا) البحث كان مو وع  لـمَّا
الباحثة على األصول السماعية من القرآن الكرمي وقراءاته واحلديث النبوي وكالم العرب، وتقتصر 

 الباحثة على مناذج من كتاب )اإلنصاف( كان مرد  اخلالف فيها لألصول السماعية. 
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 : اإلطار التطبيقيخلامسالفصل ا

 املبحث األول: االستشهاد ابلقرآن الكرمي وقراءاته يف كتاب األنصاف

 موقف األنباري من القرآن والقراءات يف كتابه )اإلنصاف(:

ويعتمد عليها اعتمادًا كبرياً، إذ ُيتّج  لقد استشهد األنباري يف معظم مسائل كتابه ابلقرآن الكرمي،
فاحصة تكفي للتدليل على  نظرةً  أما القراءات فإنَّ  معظم املسائل اليت يتعّرض هلا،ابآلايت القرآنية يف 

أنَّه كان مطلعًا على هذا الفن، ملمًا مبسائله وقضااي ، فهو كثريًا ما يشرك القراءات يف املسائل 
راءة اخلالفية، مع نسبتها إىل أصحاهبا يف معظم األحيان، إال أنَّ مواقفه قد تعددت بني أخذ الق

 واالستشهاد هبا، وبني أتويلها، وإنكارها أو تضعيفها، أو وصفها ابلشذوذ.
جانب احلذر عند استخراج هذ  املسائل التطبيقية، حيث اعتمدت على  الباحثة وقد اختذت

 ما يغلب عليه الظن أهنا آراء األنباري وأدلته مما ورد يف رد  على البصريني والكوفيني.
 شيوعاً كان  كالتايل:ومواقفه األكثر      

 استشهاده ابلقرآن والقراءات على جوا  شيء من عدمه:

يعتمد األنباري على اآلايت القرآنية يف معظم املسائل اليت ذكرها يف كتابه )اإلنصاف( مستشهداً هبا 
 على جواز شئ من عدمه، منها على سبيل املثال:

 :تعاىلاستشهاد  بقوله  •

 َّٰ َسۡواْ ََعَ
ۡ
 َماا ََااتَُكمۡ ل َِكۡيََلتَأ

علـى )كـي الناصـبة(، فهـي هاهنـا نصـب  بنفسـها مـن غـري تقـدير (1)
 .(2))أْن(، وال جيوز أن تكون حرف جر؛ ألن حرف اجلر ال يدخل على حرف اجلر

 :استشهاد  على االستثناء املنقطع •

                                                           
 .23سورة احلديد: اآلية  (1)

 .573 /2، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (2)
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َِباَع َما لَُهم بِهِۦ ِمۡن ِعلۡ : يف كتاب هللا تعاىل حيث يقول: "واالستثناء املنقطع كثري  ٍم إَِلذ ٱت 
 ۡۚ ِ ن  ٱلظذ

ِۡعَمةٖ تعاىل: ، معنا  لكن يتبعون الظن، وقال(1) َحٍد ِعنَدهُۥ ِمن ن 
َ
 َوَما ِِل

َّٰ  ١٩ُُتَۡزىَٰٓ  َۡعَ
َ
ُثمذ ربه األعلى، وقال تعاىل:  معنا  لكن يبتغي وجه، ٢٠(2)إَِلذ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ ٱِۡل

ۡسَفَل َسَّٰفِلِيَ 
َ
 َرَدۡدَنَُّٰه أ

لَِحَِّٰت  ٥ َّٰ ْ ٱلصذ ْ وََعِملُوا ِيَن َءاَمُنوا إَِلذ ٱَّلذ
معنا  لكن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات  فلهم  (3)

 .(4)أجر"
ۡعرِۡض َعۡن استدلَّ على كثرة حذف حرف النداء بقوله تعاىل:  •

َ
 يُوُسُف أ

َهََّٰذاۚۡ 
يقُ :وقوله (5) ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ

َ
يُوُسُف أ

 .(7)لنداء كثري يف كالمهم"مث قال: "وحذف حرف ا (6)
ِيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَۡرَهبُوَن تعاىل:بقوله  (8)استشهد على كون حرف اجلر قد يكون زائداً  • ١٥٤ل َِّلذ

(9) ،
َ يََرىَّٰ :وبقوله تعاىل نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
أ

 بِٱۡسِم َرب َِك :وبقوله تعاىل (10)
ۡ
ٱۡقَرأ

، وبقوله (11)
يِۡديُكۡم إََِل ٱتلذۡهلَُكةِ َوََل تُلۡقُ :تعاىل

َ
واْ بِأ

ۡهنِ :، وقوله تعاىل(12) تَۢنُبُت بِٱدلُّ
(13) . 

ِل ٱۡلَقۡرَيَة ٱلذِِت   َ َوۡس بقوله تعاىل:  (1)يستدّل على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه مقامه •
ۡقَبۡلَنا فِيَها  

َ
ُكنذا فِيَها َوٱۡلعِرَي ٱلذِِتٓ أ

العري، فحذف املضاف وأقام أي: أهل القرية وأهل  (2)
 .املضاف إليه مقامه

                                                           
 .157 اآلية النساء:سورة  (1)
 20.-19سورة الليل: اآلية  (2)
 .6-5 اآلية سورة التني: (3)
 .78/573، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
 .29 اآليةف: سورة يوس (5)
 .46 اآلية ( سورة يوسف:6)
 .2/591، 1ط االنصاف،( األنباري، 7)
 .1/283، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (8)
 .154 ةاآلي سورة األعراف، (9)
 .14 اآلية سورة العلق: (10)
 .1 اآلية سورة العلق: (11)
 .195 اآلية سورة البقرة: (12)
 .20سورة املؤمنون، اآلية (13)
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 َمالَُكم استشهد بقراءة من قرأ ابلرفع يف قوله تعاىل:  •
ۥٓ  ٍَّٰه َغرۡيُهُ ِۡن إَِل م 

مل على اللفا، حيث جاء يف  على جواز محل الوصف على املو ع كما ُي (3)
ى النصب كتاب اإلنصاف: "والذي يدل على أنه مبنزلة املضاف وأن أفرد محلك نعته عل

، قلنا: ال نسلم أن نصب  حنو: ايزيد الظريَف كما ُيمل نعته على الرفع حنو ايزيدن الظريفن
الوصف ألن املفرد مبنزلة املضاف، وإمنا نصبه ألن املوصوف وإن كان مبنياً على الضم فهو يف 

ل مو ع نصب ألنه مفعول، فننصب وصفه محاًل على املو ع كما رفع محاًل على اللفا، ومحَْ 
مل على اللفا، وهلذا جيوز ابإلمجاع  الوصف والعطف على املو ع جائز يف كالمهم كما ُين

 َمالَُكم "ما جاءين من أحد  غرينك" ابلرفع كما جيوز ابجلرِّ، قال تعاىل: 
ٍَّٰه َغرۡيُهُۥ ِۡن إَِل م 

 (5)ابلرفع واجلر؛ فالرفع على املو ع، واجلر على اللفا" 4
نية على بناء االسم أو الظرف إذا أ يف إىل غري متمكن، حيث يستشهد ابلقراءات القرآ •

عاىل وهلذا نظائر كثرية من كتاب هللا ت جاز بناؤ قال:"واالسم إذا أ يف إىل غري متمكن 
 َل مَ ثْ ِم   ق  لََ  هُ نذ إِ  : وكالم العرب قال هللا تعاىل

َ
ونَ قُ طِ نْ تَ  مْ كُ نَ  ا أ

يف قراءة من قرأ ) مثل (  6
اءة ابن كثري وانفع وابن عامر وأيب جعفر ويعقوب وإن كان يف مو ع رفع ألنه ابلفتح وهي قر 

فيمن قرأ ابلفتح  7ذ  ئِّ مَ وْ يَـ  ىِّ زْ خِّ  نْ مِّ وَ  :اسم مبهم مثل غري أ يف إىل غري متمكن وقال تعاىل
 .(9)"فيمن قرأ ابلفتح وهي قراءة انفع والكسائي وأيب جعفر 8ذ  ئِّ مَ وْ يَـ  ابِّ ذَ عَ  نْ مِّ  :وقال تعاىل

                                                           
 .1/372، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (1)
 .82سورة يوسف: اآلية  (2)
 .59سورة األعراف: اآلية  (3)
 .59سورة األعراف: اآلية (4)
 .1/270، 1ط اإلنصاف، األنباري،( 5)
  .23( سورة الذارايت: اآلية 6)
 .66سورة هود: اآلية  (7)
 .11سورة املعارج: اآلية  (8)
 .1/290، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (9)
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ُۡل َسابُِق ٱنلذَهاارِ  استشهاد  بقراءة َمن قرأ: •
َوََل ٱَّلذ

علـى حـذف التنـوين مـن )سـابق(؛ اللتقـاء  (1)
 (2)الساكنني، ال لإل افة.

عند رّد  على بعض القائلني إن احلرف ال يدخله احلذف، قال: "ال نسـلِّّم، بـل احلـرف يدخلـه  •
َبَمااا يَااَودُّ وقــد قــرئ بــه، قــال تعــاىل: احلــذف، أال تــرى أهنــم قــالوا يف ربَّ رَب ابلتخفيــف.   رُّ

ِيَن َكَفُرواْ لَۡو ََكنُواْ ُمۡسلِِمَي   .٢(3) "(4)ٱَّلذ

 أتويله للقراءة:

أتويل القراءة  أنّ ا اءات يف كتابه )اإلنصاف( تبني هلملواقف األنباري من القر  الباحثة عمن خالل تتبّ 
  هبذا األسلوب يف استدالالته النحوية، فكان وحبق ّ هو املوقف الغالب عليه، إذ يكثر من االستعانة 

 .(5)من مؤويل القراءات" د  عَ كما وصفه أحد الباحثني أبنه: "يـن 
ومما يربر إفراط بعض النحاة يف أتويل الشواهد القرآنية والقراءات أهنم مل أيخذوا يف اعتبارهم 

مام القراءات اليت ختالف أقيستهم، ى ذلك إىل ا طراهبم أالنص القرآين عند استنباط القواعد، فأدّ 
 ومن هنا انصبَّ التأويل على كل ما خيالف القياس.

رى التأويل عيباً، بل هو حماولة لرد الظواهر اللغوية اليت جاءت تال   الباحثةوبناًء على هذا فإنّ 
 يف تلك القراءات إىل القياس.

تكتفي بنموذجني س الباحثة أويل يف كتاب )اإلنصاف(، إال أنّ ع هذا التومن املمكن تتبّ 
 سألتني فقط:مل

يف مسألة )هل جيوز العطف على الضمري املخفوض؟( حني ذهب الكوفيون إىل جواز  •
ْ ٱحمتجني بقوله تعاىل:  (6)ذلك ُقوا ِي تََسآَءلُوَن َوٱتذ َ ٱَّلذ  َّللذ

                                                           
 .40سورة يس: اآلية: (1)
 .659 /2، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (2)
 .2سورة احلجر: اآلية  (3)
 .1/285، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
 .188د.ط، ص أصول النحو،مد صاحل، حم (5)
 .2/463د.ط،  اإلنصاف، ينظر: األنباري، (6)
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 ۡۚ رَۡحاَم
َ
بِهِۦ َوٱِۡل

ي عن احتجاجهم أجاب األنبار (2)محزة الزايت در األرحام، وهي قراءة (1)
 بقوله:" فال حجة هلم فيه من وجهني:

أحدمها: أن قوله )واألرحام( ليس جمروراً ابلعطف على الضمري اجملرور، وإمنا هو جمرور ابلقسم وجواب 
َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيب  :القسم قوله  .١(3)ا إِنذ ٱَّللذ

هبا وتقدير : وابألرحام فحذف   والثاين: أن قوله )واألرحام( جمرورة بباء مقدرة غري ملفوظ
 .(4)لداللة األوىل عليها"

، (5)ويف مسألة )نعم وبئس امسان مها أم فعالن؟(، حيث ذهب البصريون إىل أهنما فعالن •
مستدلني على ذلك أبدلة منها قوهلم: "الدليل على أهنما فعالن اتصاهلما بتاء التأنيث 

قف هاء كما قلبوها يف حنو: رمحة وسنة وشجرة، الساكنة اليت ال يقلبها أحد من العرب يف الو 
؛ ألن هذ  التاء خيتص هبا الفعل املا ي وال وذلك قوهلم: نعم  املرأة، وبئس  اجلارية
 .(6)تتعدا ، فال جيوز احلكم ابمسية ما اتصل  به"

اعرتض الكوفيون على ذلك بقوهلم: " قولكم إن هذ  التاء خيتص هبا الفعل ليس بصحيح؛ 
ََلَت ِحَي َمَناٖص :اتصل  ابحلرف يف قوهلم )رب  ومث  والت( يف قوله تعاىل ألهنا قد  ٣(7)َفَناَدواْ وذ

"(8). 
أجاب األنباري عن احتجاج الكوفيني ابلتأويل ، حيث أوَّل اآلية على الوقف أبْن تكون التاء 

حكى: "أهنم ث حي يف )الت حني( متصلة حبني، مستداًل مبا نقله )أبو عبيد القاسم بن سالم(

                                                           
 .1سورة النساء: اآلية  (1)
 .2/247د.ط، النشر يف القراءات العشر، ينظر: ابن اجلزري،  (2)
 .1سورة النساء: اآلية  (3)
 .2/467، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
 .1/97، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (5)
 .1/104املصدر السابق،  (6)
 .3سورة ص: اآلية  (7)
 .1/104، 1طاإلنصاف، األنباري،  (8)
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يزيدون التاء على حني وأوان واآلن، فيقولون: ) فعل  هذا حتني كذا، وأتوان كذا، واتآلن كذا( أي: 
 .(1))حني كذا، وأوان كذا، واآلن("

 إنكار القراءة أو تضعيفها:

صورة من صور حتكم القياس النحوي يف القراءات، إذ يلجأ النحوي  د  عَ تضعيف القراءة أو إنكارها يـن 
 إىل تضعيف القراءات اليت ختالف القياس عندما ال يتمكن من ردها إىل القياس ابلوسائل األخرى. 

يف تضعيف  عيباً، بل العيب أن يبالغ النحوي   د  عَ يف القياس ال يـن  القراءة أبهنا  عيفة   ووصفن 
 (3)بني الصحيح منه والضعيف والشاذ. دون تفريق   (2)القراءات

بدعًا يف تضعيف القراءات، بل كانوا متبعني لالجتا   -كاألنباري-أخرون ومل يكن النحاة املت
السائد عند املتقدمني، ويف هذا يقول السيوطي: "كان قوم من النحاة املتقدمني يعيبون على عاصم 
ومحزة وابن عامر قراءات بعيدة يف العربية، وينسبوهنم إىل اللحن، وهم خمطئون يف ذلك، فإنَّ قراءاةم 

ة ابألسانيد املتواترة الصحيحة، اليت ال مطعن فيها، وابوت ذلك دليل على جواز  يف العربية، وقد اثبت
رد املتأخرون؛ منهم ابن مالك على من عاب عليهم ذلك أببلغ رد واختار جواز ما وردت به قراءاةم 

 . (4)يف العربية، وإن منعه األكثرون مستدالً به"
لعكربي قد برزوا يف جمال تضعيف القراءات الزخمشري واو  نبارياأل وقد ذكر أحد الباحثني أنَّ 

 . (5)بصورة وا حة أكثر من غريهم
 وقد جلأ األنباري إىل تضعيف القراءة يف عدة موا ع، منها:

يف مسألة: )حاشى يف االستثناء فعل أو حرف؟( حني احتج الكوفيون ملذهبهم القائل أبهنا  •
ا: -(1)اءة اجلمهورعلى قر  –أتيت فعاًل بقوله تعاىل  ِ َما َهََّٰذا بَََشً َوقُۡلَن َحََّٰش َّلِلذ

أجاب  ،(2)

                                                           
 .1/108، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)

لعلَّ هذا على رأي من وجَّه التضعيف إىل القراءة ذاةا، ولكنَّ البعض ذهبوا إىل أنَّ التضعيف متجه إىل الوجه الذي خنرِّج   (2)
 عليه.

 .211د.ط، ص أصول النحو،، حممدصاحل (3)
 .49، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (4)
أمحد عبد الرا ي، مواقف النحاة من القراءات القرآنية من أول القرن اخلامس إىل أواخر القرن الثامن، رسالة دكتوراة،  (5)
 .422-421ص
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أنكرها قائاًل: " إن هذ  القراءة قد أنكرها أبو عمرو بن العالء  األنباري عنها أبن أاب عمرو قد
سيد القراء، والعرب ال تقول: )حاش هلل( وال )حاشك( وإمنا تقول: )حاشى هلل( 

يقرؤها: )حاشى هلل( ابأللف يف الوصل، ويقف بغري  -اب عمرويعن أ –و)حاشاك(، وكان 
ألف يف الوقف متابعة للمصحف؛ ألن الكتابة على الوقف ال على الوصل، وكذلك قال 

: العرب كلها تقول )حاشى -املواوق بعلمهم يف العربية  وكان من –عيسى بن عمر الثقفي 
 .(3)هلل( ابأللف، وهذ  حجة أليب عمرو"

على قراءة  -هنا قد غّلب قراءة أيب عمرو بن العالء ـ اليت توافق املذهب البصري فاألنباري 
ف األلف اجلمهور من القراء السبعة: انفع، وابن كثري، وابن عامر، والكوفيني الثالاة، حيث قرؤوا حبذ

صل، وقرأ جاء يف النشر: " قرأ أبو عمرو أبلف بعد الشني لفظًا يف حالة الو  ،وقراءةم معتمدة متواترة
 .(4)الباقون حبذفها"

بينما يف مسألة: )نقل حركة مهزة الوصل إىل الساكن قبلها( حني ذهب الكوفيون إىل جواز 
ْ ٓأِل: مستدلني بقراءة أيب جعفر بن يزيد  (5)ذلك َٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدوا  َدَم ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَملَ

 ْ َََسَجُدٓوا
 .(7)اء على خالفها"جداً، والقرّ ، أجاب عنها أبهنا " عيفة يف القياس (6)

األنباري قد وقف موقفًا مغايراً، ففي املسألة األوىل غّلب  من خالل املوقفني السابقني نالحا أنّ ف
هلذا املوقف  الباحثة دجتقراءة اجلمهور على الواحد، ومل  بقراءة الواحد على اجلمهور، ويف الثانية غلّ 

 ما يوافق مذهبه البصري.  تفسرياً سوى أنَّ األنباري قد سار مع
اَء ابلوهم، حيث قال يف قراءة ابن م القرّ صِّ يَ  يقف مع َمنْ  -أحياانً –أنه واألدهى من ذلك 

(1)عامر
 ۡوَلَِّٰدهِۡم  َزيذَن لَِكثرِيٖ  َوَكَذَّٰلَِك

َ
َِن ٱلُۡمَۡشِكَِي َقۡتَل أ  م 

                                                           
 .129-1/128 د.ط،التيسري يف القراءات السبع، ينظر: الداين،  (1)
 .31: اآلية يوسفسورة  (2)
 .1/285، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (3)
 .2/295د.ط،  النشر يف القراءات العشر،ينظر: ابن اجلزري،  (4)
 .2/737، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (5)

 .34سورة البقرة: اآلية  (6)
 )حاش هلل(؟!.، وإذا كان منهجهم هو االعتماد على قراءة اجلمهور فلَِّم رفضوا قراءة 2/737املصدر السابق،  (7)
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ََكٓؤُُهمۡ  ُُشَ
وجر )شركاء(: "والبصريون يذهبون  ، ببناء )زين( للمفعول، ورفع )قتل(، ونصب )أوالد((2)
هذ  القراءة، ووهم القارئ، إذ لو كان  صحيحة لكان ذلك من أفصح الكالم، ويف وقوع  إىل َوْهيِّ 
 وإمنا دعا ابَن عامر إىل هذ  القراءة أنه رأى يف مصاحف ،على خالفه دليل على وْهي القراءةاإلمجاع 

أهل احلجاز والعراق )شركاؤهم( ابلواو، فدل على  أهل الشام )شركائهم( مكتواًب ابلياء، ومصاحف
 . (3)صحة ما ذهبنا إليه"

الذي دعا ابن عامر إىل  وابن عامر من القراء السبعة، وقراءته متواترة، والغريب أن يقول إنّ 
هذ  القراءة أنه رآها يف مصاحف أهل الشام مكتوبة ابلياء، فمن املعلوم أنَّ القراءة سنة متبعة، وأهم 

 فيها هو صحة السند. ركن

 وصف القراءة ابلشذوذ:

ه من املعروف أن القراءات تنتمي إىل عدة أوجه منها الشائع يف االستعمال، ومنها دون ذلك، إال أنّ 
من املعيب أن توصف القراءات نفسها ابلشذوذ، أوالطعن يف الراوي، وذلك عندما ُيكم النحوي 

 نظرته ومنهجه املعياري.
 القراءات ابلشذوذ يف كثري من املواطن، منها: وقد نع  األنباري

يف مسألة: )أتكون أي املوصولة معربة دائمًا أو مبنية أحياانً؟( حني ذهب الكوفيون إىل أهنا  •
)أل ربنَّ أيَّهم أفضل(،  ، حنو قوهلم:(4)معربة إذا كان  مبعىن الذي وحذف العائد من الصلة

َعنذ ِمن ُثمذ نَلَنِ :(5)اذ اهلراء، ورواية عن يعقوبحمتجني على ذلك بقراءة هارون القارئ، ومع
َشدُّ ََعَ ٱلرذِنَٰمۡح ِعتِي   

َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

من  ، ومبا حكا  أبو عمرو اجلرمي، قال: "خرج ٦٩(6)ا ُك 

                                                           
 .79د.ط، ص التيسري يف القراءات السبع،ينظر: الداين،  (1)
 .137سورة األنعام: اآلية  (2)
 .2/436، 1 ط اإلنصاف،األنباري،  (3)
 .2/710، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (4)
 .86د.ط، ص خمتصر يف شواذ القرآن من كتاب البديع، ينظر: ابن خالويه، (5)
 .68اآلية سورة مرمي:  (6)
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حىت صرت إىل مكة، مل أمسع أحدًا يقول: )ا رب أي هم  –خندق البصرة  –اخلندق يعن 
 .(1)ينصبون"أفضل( أي: كلهم 

أجاب األنباري عن احتجاج الكوفيني ابلقراءة أبهنا "قراءة شاذة جاءت على لغة شاذة      
 مع أن اجلرمي ـ وهو اقة بصري(3)وال أعرف كيف حكم على هذ  اللغة ابلشذوذ، (2)لبعض العرب"

ني ببي  واحد واألعجب من ذلك أنه انصر البصري، قد أابن وأو ح أهنا لغة جند وما تالها إىل مكة
 :(4)مشكوك يف صحته، وهو

 لن ضَ فْ أَ  مْ يـ هن ى أَ لَ عَ  مْ لِّّ سَ فَ       ك  الِّ  مَ نِّ بَ   َ يْ تَـ ا أَ ا مَ ذَ إِّ 
 فهذا البي  مشكوك يف صحته ألكثر من سبب:

هناك اةم خفي أليب عمـرو الشـيباين بو ـع الشـعر وانتحالـه، ودليـل هـذا االدعـاء أن أاب الفـرج  -1
، مث (5)أحد األعـراب: "نسـخ  خـرب  مـن كتـاب أيب عمـرو الشـيباين"األصفهاين قال يف ترمجة 

 ساق له قصيدة، وقال عقبها: "هذ  القصيدة مصنوعة، والشعر بنيِّّ التوليد".
وهنــاك ـ أيضاًـــ ا ــطراب يف نســبة البيــ  لقائلــه، فتــارة ينعــزى إىل رجــل امســه غســان، كمــا هــو  -2

، وحينئـذ ال (7)سان كما فعل ابـن هشـام، واترة أخرى ينسب إىل رجل من غ(6)صنيع األنباري

                                                           
 .2/712، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)
 .2/714، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)
إلمام النحو سيبويه كالم مجيل حول هذ  املسألة حيث قال: " سأل  اخلليل ـ رمحه هللا ـ عن قوهلم: ا رب أيَّهم أفضل؟  (3)

جلزاء واالستفهام مبنزلة )الذي(، كما أن )َمن( يف غري فقال: القياس النصب، كما تقول: ا رب الذي أفضل؛ ألن )أاي( يف غري ا
يقرؤوهنا: "مث لننزعن أيَّهم أشد..." وهي لغة جيدة،  –وهم الكوفيون  –اجلزاء واالستفهام مبنزلة )الذي(. وحدانا هارون أنَّ أانساً 

وعلى الرغم من ذلك مل أجد  ،399-2/398 الكتاب،نصبوها كما جروها حني قالوا: امرر على أيِّّهم أفضل..." سيبويه، 
 لألنباري إشارة إىل هذا.

 .6/60بال نسبة،  اخلزانة.، البي  يف 715 /2، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (4)
 .14/143، 2ط األغاين، األصفهاين، (5)
 .2/715، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (6)
بع السيوطي يف شرح شواهد املغن ، ت:حممد حممود ابن التالميذ، جلنة أحاله البغدادي على املغن، ومل أجد  فيه، ولعله قد ت (7)

 ( د.ت، فالسيوطي حني ساق هذا البي  قال: "قال املصنف يف شواهد : هو لرجل من غسان".1/236إحياء الرتاث العريب)
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جيــوز االحتجــاج بــه؛ ألنــه خــارج احلــدود املكانيــة، فيكــون البصــريون قــد خــالفوا مــا التزمــوا بــه 
 وأصلو  نظرايً.

علـــى أهنـــا لغـــة منقولـــة  واألعجـــب أن يقـــول األنبـــاري عقـــب احتجاجـــه بـــذلك البيـــ : "فـــدلّ 
علــى هــذا الفعــل ألجــاب عنــه أبنَّ هــذا البيــ  مــن  ، ولــو أنَّ كوفيــاً أقــدم(1)صــحيحة ال وجــه إلنكارهــا"

 وهبـذا ، وما مِّن شـكّ  يف أنَّ النزعـة البصـرية لألنبـاري كـان هلـا دور  كبـري يف مواقفـه.الشاذ والقليل النادر
يتنب لنا أنَّ األنباري كان كثرياً ما يصرف القراءات عن مقتضى الظاهر، وُييلها إىل وجو  أخرى توافق 

 مذهبه.
 الثاين: موقف األنباري من االستشهاد ابحلديث يف كتابه )اإلنصاف(:املبحث 

إن املتتبع ملا استشهد به األنباري من أحاديث يقف على حقيقة مفادها أنَّ هذا العامل يـنَعد  من املقلني 
تابه، مسائل ك هما يفعتْ تـََتبــّــــ هذا من خالل مظهرين  الباحثة تبنّي االستشهاد ابحلديث النبوي، وس من

على رأي حنوي، وهذا املظهر يعد اندرًا جدًا عند ، واترة يصرفه عن  حلديثفهو اترة يستشهد اب
الظاهر الذي خيالفه فيه فيبطل قيمته االحتجاجية وُييله إىل ما يرا ، وذلك من خالل معرض رد  

 على حجج الكوفيني وشواهدهم.
 االستدالل ابحلديث على رأي حنوي: -أوالً 

لألنباري احتجاجًا ابحلديث النبوي، بل إنَّ جنلَّ هذ   ما وجدتْ مسائَل الكتاب وقلّ  باحثة التتبع ِّ 
 : (2)القلة إمنا جاء عر اً واستئناساً، واحلقيقة أنن وجدت هذا املظهَر منحصراً يف االث مسائل

 األوىل: مســألة: ) القــول يف أوىل العــاملني ابلعمــل يف التنــازع(، حيــث ذهــب الكوفيــون إىل •
 (3).أن إعمال الفعل األول أوىل، وذهب البصريون إىل أن إعمال الفعل الثاين أوىل

 :(4)فاحتج للبصريني حبجج كثرية منها

                                                           
 .2/715، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)
ها األنباري ابحلديث؛ ألنه ـ أحيااًن ـ يذكر نص احلديث دون  أن وجدت الباحثة صعوبة يف حصر املسائل اليت استشهد في (2)

 ينسبه لرسول هللا ـ صلى هللا عليه وسلم ـ، ودون إشارة إىل أنه من احلديث.
 .1/83، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (3)
 .1/87ينظر: املصدر السابق،  (4)
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َۡرِۡغ َعلَۡيهِ َءاتُوِنٓ تعاىل: قوله
ُ
  أ

 وهو )أنفرغ( ولو أعمل الفعل األول لقال: أفرغه عليه. فأعمل الفعل الثاين،  .٩٦(1)ا قِۡطر  
ْ كَِتَّٰبَِيۡه تعاىل:  وبقوله فأعمل الثاين، وهو )اقرؤوا(، ولو أعمل األول  ١٩(2)َهآُؤُم ٱقَۡرُءوا

 لقال: اقرؤو .
، فأعمل (3)) َوََنَْلُع َوَنرْتُُك َمْن يـَْفُجُرَك(مث استشهد حبديث النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـ: 

 الثاين ولو أعمل األول ألظهر الضمري بداً.
الوحيد الذي استشهد فيه األنباري  ابحلديث استشهادًا حقيقيًا على ويعد  هذا هو املو ع 

 مسألة برأسها.
 أما يف املسألتني األخريني فقد جاء االستشهاد ابحلديث عر اً، فها هو ذا يف مسألة:

) القول يف أفعل يف التعجب اسم هو أو فعـل؟(،  يتحـدث عـن أغـراض التصـغري، ويـذكر   •
)ُأَصــــــْيَحايب  :  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم  –بقــــــول النــــــيب  ، مستشــــــهداً (4)منهــــــا التعطــــــف

)  .(5)ُأَصْيَحايب 
ويف مسألة: )هل أتيت ألفاظ اإلشارة أمساء موصولة(، استشهد بقول النيب ـ صلى هللا عليـه  •

(وســلم ـ:  ن ــا َأْهــَل اْلبَـْيــت  ، علــى النصــب علــى االختصــاص، حيــث نصــب (6))َســْلَماُن م 
 (7)قدير: )أعن أهل البي (.)أهل( على االختصاص، والت

                                                           
 .96الكهف: اآلية سورة  (1)
 .19سورة احلاقة: اآلية  (2)
اإلمام أمحد يف مسند  برواية أخرى نصها: " لنوحد  ونعبد  وخنلع ما كنا نعبد حنن وآابؤان من دونه"،  هذا احلديث أخرجه (3)

 م.1998هـ=1419، 1، ت: السيد أيب املعطي النوري، عامل الكتب، بريوت، ط:5/291( ، 22865رقم احلديث: )
 .1/138، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (4)
، 40رجه مسلم يف صحيحه يف كتاب الفضائل، ابب إابات حوض نبينا حممد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ وصفاته، حت  رقم أخ (5)
 ، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.4/1800
م= 1404مكتبة الزهراء، ، ت: محدي عبد اجمليد السلفي، 6/212(، 6040أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري، حت  رقم: ) (6)

، وكذا يف سنن 84 /1(، 645هـ، وأخرجه أمحد يف مسند  برواية أخرى نصها: "املهدي منا أهَل البي "، رقم احلديث )1983
 ، ت: حممود خليل، مكتبة أيب املعاطي.5/213(، 4085ابن ماجة، رقم)

 .2/719، 1، طاإلنصافينظر:  (7)
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لالستشهاد ابحلديث للموازنة بني  األنباري مل يتطرقْ  فمن خالل هاتني املسألتني يتبني لنا أنّ 
رأس  الفريقني يف صلب املسائل اخلالفية، بل جاء ذلك عر ًا يف قضااي جانبية ومعدودة، قد متسّ 

 املسألة بوجه بعيد.    

 الظاهر: أتويل احلديث وصرفه عن -اثنياً 
من توظيف التأويل يف إبطال االحتجاج ابحلديث؛ حىت يصرفه عن الظاهر، وُييله إىل  األنباري   رن ثِّ ينكْ 

 ما يرا ، ومن ذلك ما جاء يف:    
مســـألة: )القـــول يف علـــة بنـــاء اآلن(، فقـــد ذهـــب الكوفيـــون إىل أنَّ اآلن مبـــن؛ ألن األلـــف  •

ئـــني أي حـــان وبقـــي علـــى فتحتـــه، واأللـــف والـــالم دخلتـــا علـــى فعـــل مـــاض  مـــن قـــوهلم آن ي
والالم فيه مبعىن الذي، أي الذي آن، واستشـهدوا علـى هـذا مبـا رنوِّي عـن النـيب ـ صـلى هللا 

، ومهــا فعــالن ما ــيان، فأدخــل عليهمــا حــرف (1))َعــْن ق يــَل َوَقــاَل(عليــه وســلم ـ أنــه هنــى 
 (2)اخلفض، وأبقامها على فتحتهما.

احلديث السابق علـى احلكايـة بقولـه: "وأمـا مـا شـبهو  بـه مـن هنيـه عـن  إال أنَّ األنباري قد أوَّل
 .(3)قيل وقال، فليس مبشبه له؛ ألنه حكاية، واحلكاايت تدخل عليها العوامل فتحكى"

ى مسألة: ) فعل األمر معرب أو مبن(، "ذهب الكوفيـون إىل أنَّ فعـل األمـر للمواجـه املعـرّ  •
، مستشــهدين علــى ذلــك أبن األصــل يف (4)وم"عــن حــرف املضــارعة حنــو افعــل معــرب جمــز 

أي زر ، وأنــه  (5))َوْلتَـــُزر هَ لَــْو ب َشــوَْكة (فعـل األمــر )افعــل( )لتفعــل(، كمــا جـاء يف احلــديث: 

                                                           
ت:مصطفى   5/2375(، 6108الرقاق، ابب ما يكر  من قيل وقال، حت  رقم ) أخرجه البخاري يف صحيحه،، كتاب (1)

 م.1987هـ= 1407، 3ديب البغا، دار ابن كثري، بريوت، ط:
 .522، 521، 520 /2، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (2)
 .2/523املصدر السابق،  (3)
 .2/524املصدر السابق،  (4)
 لكن جاء يف كتب احلديث ابلنصوص التالية:مل أعثر على هذا احلديث بلفظه، و  (5)

 .1/137 " يزرُّه ولو بشوكة"يف صحيح البخاري، )كتاب الصالة(،)ابب وجوب الصالة يف الثياب(:  •
وحسنه الشيخ "و ا رُْره ولو بشوكة"، يف سنن أيب داوود، )كتاب الصالة(، )ابب يف الرجل يصلي يف قميص واحد(:  •

 ، و ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، دار الفكر، بريوت.1/226(، 632األلباين، رقم احلديث )
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ل تَـُقوُموا إ ىَل )أي خذوا، وقال مرة أخـرى :  (1))ل َتْأُخُذوا َمَصاف ُكْم(  قال يف بعض مغازيه:
 (3)أي قوموا. (2)َمَصاف  ُكْم(

فرّد األنباري على استشهادهم ابألحاديث بقوله: " إن علة وجود اإلعراب يف الفعل املضارع وجود 
حرف املضارعة، فما دام حرف املضارعة اثبتًا كان  العلة اثبتة، ومادام  العلة اثبتة سليمة عن 

ْ املضارعة كان حكمها اثبتاً، وهلذا كان قوله تعاىل: َّٰلَِك ََۡلَيۡفرَُحوا ََبَِذ
معرابً، وقوله صلوات هللا عليه (4)

ما أشبهه معراًب لوجود حرف املضارعة، وال خالف يف حذف )ولتزر ( و )لتأخذوا( و )لتقوموا( و 
 .(5)حرف املضارعة يف حمل اخلالف"

) القــول يف إْن الشــرطية هــل تقــع مبعــىن إذ؟(، ذهــب البصــريون إىل أهنــا ال تكــون مبعــىن إذ،  •
قــع مبعــىن إذ حمتجــني لــذلك آبايت مــن كتــاب هللا جــاءت فيهــا وذهــب الكوفيــون إىل أهنــا ت

)إن( مبعـــىن )إذ(، مث استشـــهدوا حبـــديث رســـول هللا ـ صـــلى هللا عليـــه وســـلم ـ حـــني دخـــل 
ُقــوَن( املقــابر: ــْوم  ُمــْؤم ن نَي، َوإ ان  إ ْن َشــاَء هللاُ ب ُكــْم اَلح  ــْيُكْم َأْهــَل َدار  قـَ ، (6))َســاَلم هللا  َعَل

 (7)ه ال جيوز الشك يف اللحوق هبم. أي: إذ، ألن

ريـق التأديـب لكن األنباري قد ردَّ احتجاجهم هبذا احلديث، ومحلـه علـى أنَّ ذلـك كـان علـى ط
 ٍء َوََل َتُقاااااااااااااااولَنذ لَِشااااااااااااااااْيۡ بـــــــــــــــه ربـــــــــــــــه بقولـــــــــــــــه: أدّ  ـمَّاللعبـــــــــــــــاد؛ " ألنـــــــــــــــه لـــــــــــــــ

                                                           
، " ُر ه عليك ولو بشوكة" )ابب الصالة يف قميص واحد(:، يف سنن النسائي الكربى،) كتاب أبواب اياب املصلي( •

 م .1991هـ=1،1411ت: عبدالغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:
 يف كل  من: " لتأخذوا مناسككم"أجد احلديث بلفظه، ولكن جاء بنص:  مل (1)

 .2/942(، 310صحيح مسلم، )كتاب احلج(، )ابب استحباب رمي مجرة العقبة يوم النحر راكباً(، رقم احلديث) •
 .1/604(، 1970سنن أيب داوود، )كتاب املناسك(، )ابب يف رمي اجلمار(، رقم احلديث ) •

 مل أعثر عليه.(2)
 .525 /2 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (3)
 .58سورة يونس: اآلية  (4)
 .2/541، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (5)
، 1/218(، 39أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة ، ابب استحباب إطالة الغرة والتحجيل يف الو وء، حت  رقم ) (6)

 .2/238(، 3237لقبور أو مرَّ هبا، رقم احلديث )ويف سنن أيب داوود، كتاب اجلنائز، ابب ما يقول إذا زار ا
 .2/633، 1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (7)
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َّٰلَِك َغًدا إِّن ِ ََاِعل   ن يَشَ  ٢٣ َذ
َ
ٓ أ ۚۡ إَِلذ ُ آَء ٱَّللذ

ك ابألدب، وأحال على املشيئة، فقال: )وإان إن شـاء هللا متسَّ  (1)
 .(2)بكم الحقون("

ومن اجلدير ابلذكر أن اخلالف يف هذ  املسألة راجع  للتعصب الدين العقدي، وهذا ما يؤكد  
، إذ الكوفيون (3)أحد الباحثني بقوله: " ومنشأ االختالف يف هذ  املسألة اختالفهم يف حقيقة اإلميان"

ن االستثناء من اإلميان يف قولنا : )أان مؤمن إن شاء هللا(؛ ألن االستثناء عندهم يفيد الشك، مينعو 
والشك يف اإلميان ال جيوز، ولعلَّ هذا مرد  إىل أهنم يرون أنَّ اإلميان هو التصديق واإلقرار، أما 

 (4)لإلميان.األعمال فليس  من اإلميان، وهم بذلك ينحون منحى اإلمام أيب حنيفة يف تعريفه 
العلماء فهم على أن اإلميان تصديق ابجلنان، وإقرار ابللسان، وعمل ابجلوارح  أكثرأما 

 ؛ ولذلك رأى البصريون جواز االستثناء يف اإلميان.(5)واألركان
وفيما بسطه األنباري من حجج  للفريقني يف هذ  املسألة، وردود  على بعضها ما يؤكد أنه قد 

 تصار لرأي دين على آخر. وظَّف اللغة يف االن
 ومما يفصح عن موقف األنباري احلقيقي من االستشهاد ابحلديث ما جاء يف مسألة:

)هل تعمل أن املصدرية حمذوفة من غري بـدل؟(، حيـث ذهـب الكوفيـون إىل جـواز حـذف  •
 :                                  (6))أن( من خرب )كاد( مستشهدين بقول عامر بن الطفيل

ي بـَْعَدَما كِّْدتن أَفـَْعَله          د       َوهَنْنَـْه ن نـَْفسِّ ثْـَلَها حَباَسَة َواجِّ  فـََلْم أََر مِّ

                                                           
 .24، 23سورة الكهف: اآلية  (1)
 .2/635، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)
 .63د.ط، ص أسباب اختالف النحاة،املساليت،  (3)
، 254ص  شرح العقيد الطحاوية،يب العز احلنفي، اختلف العلماء يف حقيقة اإلميان على مذاهب شىت، ينظر: البن أ (4)

253. 
 .252،253ينظر: املصدر السابق، ص (5)
، وبال نسبة يف مغن اللبيب عن كتب 1/62البي  من الطويل ، وقد نسبه سيبويه لعامر بن جوين الطائي يف الكتاب  (6)

املعىن: احلباسة: الغنيمة، هننه   .2/405، للسيوطي، ، ومهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع6األعاريب، البن هشام األنصاري، ط
نفسي: كففتها وزجرةا، أي مل أر مثلها غنيمة حمب وقد زجرت نفسي ومنعتها بعد ما كدت أن أقع فيه، ينظر: حاشية الدسوقي 

 .3/430علم مغن الليبيب،
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. (1)بنصب )أفعله( على تقدير )أن( املصدرية. ردَّ عليهم أبن الشاعر نصب )أفعله( على طريق الغلط
ك مل أيت يف قرآن وال كالم وأ اف إىل ذلك قوله: "فأما يف اختيار الكالم فال يستعمل مع كاد ولذل

 (2)فصيح".
تج عليه ببعض األحاديث استبق االعرتاض بقوله: "فأما احلديث:  )َكاَد وعندما توقع أن ُين

فإن صح فزايدة )أْن( من كالم الراوي ال من كالمه عليه السالم؛ ألنه  (3)اْلَفْقُر َأْن َيُكوَن ُكْفراً(
 .(4)صلوات هللا عليه أفصح من نطق ابلضاد"

ففي كالمه هذا داللة على أنه كان يشّكك يف صحة احلديث وهذا ظاهر من قوله: )فإن 
 وا يف لفا احلديث، ونقلو  ابملعىن.صحَّ(، إ افة إىل أنه يعتقد أن الرواة قد غريّ 

منا جدالً أبنَّ )أْن( يف احلديث السابق من زايدة الراوي فما قول األنباري يف ) أْن( يف ولو سلّ 
. حيث (5)ى هللا عليه وسلم: " َما كِّْدتن َأْن أنَصلَِّّي اْلَعْصَر َحىتَّ َكاَدتِّ الشَّْمسن َأْن تـَْغرَِّب"قوله صل

 اقرتن  خبرب كاد. 
 :              (6)ومثله قول الشاعر

 َكاَدتِّ النـَّْفسن َأْن َتفِّيَض َعَلْيهِّ     إِّْذ َغَدا َحْشَو رِّيطَة  َوبـنرنودِّ    
شواهد اليت ميكن أن ينستدلَّ هبا يف هذا املوطن، ويـنَرد  هبا ما ادَّعا  إىل غري ذلك من ال

 األنباري مِّن أنَّ دخول )أْن( املصدرية مل أيتِّ يف كالم فصيح. 

                                                           
 وما بعدها. 2/561، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (1)
 .2/567املصدر السابق،  (2)
(، ت: حممد السعيد بسيوين 6612ذكر  البيهقي يف شعب اإلميان، )ابب يف احلث على ترك الغل واحلسد( رقم احلديث ) (3)

 5/267هـ، 1410، 1زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:
م، 1986هـ=1407وذنكر يف مسند الشهاب، حملمد بن سالمة القضاعي، ت: محدي عبد اجمليد، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

1/342. 
 .2/567اإلنصاف،  (4)
 .4/1509، (571هذا احلديث أخرجه البخاري يف صحيحه، يف كتاب املغازي، ابب غزوة اخلندق، حت  رقم ) (5)
، 1/304البي  من اخلفيف، وهو يف شرح ابن عقيل، وقد نسبه احملقق: حممد حمي الدين عبد احلميد إىل حممد بن منادر  (6)

، املعىن تفيض: ةلك، الريطة: 1/299، ويف شرح التصريح 1/868يب ، ويف مغن اللب9/351ة يف خزانة األدب وهو بال نسب
الثوب الذي يشبه امللحفة وهنا مبعىن الكفن، الربود: الثوب املخطط، أي كادت النفس أن تفارق اجلسد لفقد ذلك الرجل الذي 

 .3/479ب، لف أبكفانه، ينظر: حاشية الدسوقي على مغن اللبي
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 -ن على قلةوإن كا-( على خرب كاد، وهو أمر مستساغ ولعلَّه هبذا قد خلط بني جواز دخول )أن
 )أن( احملذوفة والذي محله أكثر النحاة على الشذوذ.وبني نصب املضارع الواقع يف خرب كاد بــ 

، وهذا (1)وقد رأى كثري من النحاة أن اقرتان )أْن( خبرب كاد  رورة  ال ترتكب إال يف الشعر
 ليس بصحيح بدليل ورودها يف احلديث السابق.

د ال خيتص ، وهو متابع لسيبويه حيث ذهبا إىل أنَّ اقرتان )أْن( خبرب كا(2)وإليه مال ابنن مالك
 ابلشعر، وإمنا هو جائز حىت يف اختيار الكالم، وإن كان قليالً.

ر الدكتور فا ل السامرائي أنَّ األنباري " استشهد ابحلديث النبوي واحتجَّ به يف وقد قرّ 
، وقد أورد هلذا أحد عشر منوذجًا من كتبه: ) زينة (3)مواطن كثرية، وأكثر استشهاد  به يف اللغة"

 الفرق بني الضاد والظاء(، و) حلية العقود يف الفرق بني املقصور واملمدود(، و)البلغة(.الفضالء يف 
،  -دات على معىن لغويّ  لكلمة معينةاستشها-ر ك النماذج فإذا هبا مثلما يقرّ وقد تتبع ن تل
 له صلة  ابلنحو. -فيما أعلم–وليس فيها حديث  

 هذا يتبنّي  نْ نماذج إىل نتيجة قال فيها: "مِّ والعجيب أن خَيْلص السامرائي بعد عْرض تلك ال
. واحلقيقة أنَّ (4)أاب الربكات كان يستشهد ابحلديث النبوي وهو سابق البن خروف يف ذلك" لنا أنّ 

َعدِّ  يف مصافِّّ  هذا أمر  ال ميكِّنن مِّنْ -ديث على جزئيات لغوية ال حنوية استشهاد األنباري ابحل
 يث استشهاداً وا حاً حقيقياً. النحاة الذين استشهدوا ابحلد

يقول الدكتور مجيل علوش عن األنباري : "ونفهم من هذا كله أن صاحبنا كان قليَل الثقة 
ه ، وكأنّ عظمهم أعاجمبرواة احلديث حبجة أهنم ينقلونه ابملعىن ال ابللفا فيتصرفون به وقد ُيرفونه ألمنّ 

ل عدم إقباله على االستشهاد ابحلديث قف، ويعلّ  عن رأي ويعرب عن مو   هذا على الكوفيني يعرّب بردّ 
 .(5)"النبوي واالعتداد به

                                                           
هذا ما أورد  ابن عقيل بقوله: "... وهذا خبالف ما نصَّ عليه األندلسيون من أن اقرتان خربها بـ)أن( خمصوص ابلشعر"، ابن  (1)

 .1/304، 2طشرح ابن عقيل، عقيل، 
 ينظر: املصدر السابق. (2)
 .213د.ط، ص  أبو الربكات األنباري ودراساته النحوية،السامرائي،  (3)
 . 215صدر السابق، صامل (4)
 .323د.ط، ص ابن األنباري وجهوده يف النحو، علوش،  (5)
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األنباري قد سار مع  وهبذا فإنَّ نظرًة فاحصًة يف املسائل اليت عر تنها آنفاً متكننا من القول إنّ 
ح بذلك بل اكتفى مبجرد ه مل يصرّ مذهب اجلمهور يف عدمِّ األخذِّ ابحلديث، واالعتدادِّ به، إال أنّ 

 لميح.الت
 املبحث الثالث: موقف األنباري من االستشهاد بكالم العرب:

يـنَعد  مساع األنباري عن العرب مساعًا غرَي مباشر، فهو من حناة القرن السابع الذين مل يدركوا عصر 
االحتجاج، إال أنه كان يستحضر الشواهد الشعرية والنثرية بكل يسر وسهولة، وقد ازدحم كتابه 

األدلة السماعية اليت يوظفها يف املوازنة بني اآلراء وترجيح ما يرا  صوااًب على غري ،  )اإلنصاف( هبذ 
 أو يف نقض أدلة خصمه ودحضها.

 مه على قسمني رئيسيني:وملعرفة موقفه احلقيقي من االستشهاد بكالم العرب ينبغي أن أقسّ 
 موقفه من االستشهاد ابلشعر. •
 موقفه من االستشهاد ابلنثر. •

 االستشهاد ابلشعر: موقفه من

إنَّ املتأمل يف كتاب ) اإلنصاف( يدرك أنَّ صاحبه قد سار على هنج القدامى يف جعل الشعر يف 
نْحتَّجِّّ هبا، حيث اعتمد عليه اعتمادًا كبريًا يف املوازنة بني آراء الفريقني، وهي من 

مقدمة املصادر امل
 مناذج منها حبسب ما يقتضيه احلديث.السعة حبيث ال ميكن اإلحاطة هبا، ولكن سأكتفي بعرض 

لن مسألة  واحدة  من مسائل الكتاب من االستشهاد ابلشواهد فعلى املستوى العام مل ختْ 
ه هبذا األمر قد غطى معظم أبواب النحو مبصدر ال ينتنازع فيه، وقد مشل  هذ  الشواهد الشعرية، ولعلّ 

 ذكرها البغدادي. الرجز والقصيد، لشعراء الطبقات الثالث األوىل اليت
 فهو يستشهد أبشعار اجلاهليني، ومن ذلك استشهاد  بشعر زهري، حنو:

ْنهن َوالنََّدى خنلنَقا تِّهِّ َهَرماً     يـَْلَق السََّماَحَة مِّ  (1)َمْن يـَْلَق يـَْوماً َعَلى عِّالَّ
                                                           

، الشــاهد: هــذا البيــ  2/296د.ط،  خزانــة األدب،، وهــو مــن شــواهد البغــدادي يف 1/251، 1ط اإلنصــاف،األنبــاري،  (1)
قدمي املضمر على املظهر، فاهلاء يف )عالتـه( أجاب به األنباري على كالم الكوفيني مِّن أنَّ احلال ال جيوز تقدميها؛ ألنه يؤدي إىل ت

تعــود علــى هــرم؛ ألنــه يف تقــدير التقــدمي، والتقــدير: مــن يلــق يومــاً هرمــاً علــى عالتــه، فلمــا كــان هرمــاً يف تقــدير التقــدمي، والضــمري يف 
 تقدير التأخري وجب أن يكون وجب أن يكون جائزاً.



111 

 

 وبشعر األعشى، حنو:
 (1)يف اخْلنطنوبِّ  هِّ صِّ عْ ه وأَ مْ لن إِّنَّ َمْن اَلَم يفِّ َبنِّ بِّْن ِّ َحسَّاَن     أَ 

 وكذلك استشهد أبشعار املخضرمني، كشعر حسان بن اثب ، حنو:
نَننْيَ يـَْوَم تـََواَكَل اأْلَْبطَالن   (2)َنَصرنوا نَبِّيـَّهنْم َوَشد وا أَْزرَ ن     حبِّ

 واإلسالميني، كشعر الفرزدق:
مِّ َوَلكِّنَّ نِّْصفاً َلْو َسبَـْب ن َوَسبَّنِّ     بـَننو َعْبدِّ مشَْ   (3)س  مِّْن َمَناف  َوَهاشِّ

وهبذ  النماذج يتنب لنا أن األنباري قد استشهد بشعراء الطبقات الثالث األوىل، أما شعراء 
ل هلم شاهدا عند األنباري، كما أنه ال يستشهد مبن اختلف العلماء يف األخذ الطبقة الرابعة فلم أسجّ 
 بشعرهم كبشار بن برد.

اد األنباري ابلشعر أنه ال يكتفي ابالعتماد عليه يف األبواب ومما يشّذ االنتبا  يف استشه
ى ذلك إىل استخدام الشواهد الشعرية يف معظم النحوية الرئيسية ـ املسائل ـ فحسب ، بل يتعدّ 

املسائل واجلزئيات العار ة اليت يتطرق إليها عند عرض املسألة، من ذلك استشهاد  على االستثناء 
 :(4)املنقطع بقول النابغة

لرَّْبعِّ مِّْن َأَحدِّ  َها أنَصْيالالً أنَسائِّلنَها     أَْعَيْ  َجواابً َوَما ابِّ  َوقـَْف ن فِّيـْ

                                                           
، 1،3/72ط  الكتـــاب،، وهـــو مـــن شـــواهد ســـيبويه يف 5/404 ،د.ط، اخلزانـــة، ويف 1/180، 1طاإلنصـــاف، األنبـــاري،  (1)

املعــىن بنــ  حســان: بنــ  أحــد ملــوك الــيمن، أملــه: أانلــه ابللــوم والتقريــع، اخلطــوب: مجــع خطــب وهــو الشــأن، ينظــر: شــرح مجــل 
 .422الزجاجي،

، ومو ــع 9/391د.ط،  ة،اخلزانــ، والبيـ  مــن الطويـل، وهــو مـن شــواهد البغـدادي يف 2/494، 1طاإلنصــاف، األنبـاري،  (2)
 الشاهد فيه: ترك صرف )حنني( وهو منصرف.

، الشاهد فيه: إعمال الفعل الثاين عند 1/77، 1ط الكتاب، ، وهو من شواهد سيبويه يف1/87، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (3)
املعـىن: النصـف: اإلنصـاف، ، سـبنالتنازع، فلو أعمل األول لقال: سبب ن وسبوين بن عبد مشس، بنصـب بـن وإظهـار الضـمري يف 

 .86أي ليس من اإلنصاف أن أهاجي من هم دوين يف احلسب. ينظر:احللل يف شرح اجلمل،
 اخلزانـة، والبغـدادي يف 2/321 الكتـاب،، والبيـ  مـن الطويـل، وهـو مـن شـواهد سـيبويه يف 269 /1 اإلنصاف،األنباري،  (4)

ستثناء املنقطـع؛ ألهنـا مـن غـري جـنس األحـد، والرفـع جـائز علـى البـدل مـن ، الشاهد فيه: قوله )األواري( ابلنصب على اال11/36
، رفع لغة متيم، والنصب لغة احلجازاملو ع، والتقدير: وما ابلربع أحد إال األواري على أن جتعل من جنس األحد اتساعاً وجمازاً، وال

، النـؤي: حفـرية ، األواري: حمـبس الدابـة، ألايً: بعـد شـدةواملعىن: األصيل: مابعد الظهر إىل الغروب، أعيـ : مل جتـب، الربـع: املنـزل
 املظلومة: األرض اليت حفر فيها يف غري مو ع احلفر، اجلَلد: األرض الغليظة الصلبة. حول اخليمة حىت ال يصل إليها املطر،
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ْلَمْظلنوَمةِّ اجْلََلدِّ   إِّالَّ اأْلََوارِّيَّ أَلْايً َما أنبـَيِّّنـنَها     ونالنـ ْؤين َكاحْلَْوضِّ ابِّ
د أكثر االستشهاد به على األمور ومثلما أكثر األنباري من الشعر يف عرض األحكام النحوية جند  ق

اللغوية، ومن ذلك استشهاد  ابلشعر على لغات العرب، حيث استشهد على لغة من يبدل اهلمزة 
 :(1)من )إايك( هاء بقول الشاعر

 َفهيَّاَك َواأْلَْمَر الَّذِّي إِّْن تـََوسََّعْ      َمَوارِّدن ن َ اَقْ  َعَلْيَك اْلَمَصادِّرن 
 اك( إايك.حيث أراد بقوله: )هيّ 

وكذلك استدل ابلشعر على اللغات الواردة يف بعض الكلمات، من ذلك بيانه للغات الواردة 
ه( مستشهداً بقول الشاعر  :(2)يف )اسم(، فذكر أن منها )مسن

 َوَعامنَنا أَْعَجبَـَنا منَقدَّمنهن     ينْدَعى َأاَب السَّمحِّ َوقْرَ اب  مسننه
غرض التأكيد على معىن معني، ومن ذلك استدالله على ويستدل ابلشعر على أمور لغوية ل

 :(3)جميء )عَبد( مبعىن )أنف( بقول الشاعر
 أنْواَلئَِّك قـَْومِّي إِّْن َهَجْوينِّ َهَجْوةننْم     َوأَْعبندن َأْن ةنَْجى متِّيم  بَِّدارِّمِّ 

يف بعض  ومما يدل على غزارة الشواهد الشعرية وسهولة استحضارها عند األنباري أنه يستدل
واحدة، وذلك كاستشهاد  على حذف الباء بعد الفعل)كفى( المسألة للاألحيان أبكثر من شاهد 

، واستشهاد  على حذف اسم )إّن( وهو  مري الشأن بستة (4)ورفع ما بعدها بثالاة شواهد
 .(5)شواهد

مسألة: )أي من   لنا هذاداً حمتجاً به، ويتبنّي جْعله إنشاد الفصيح للشعر شاه لى عهذا فضالً 
مبا  -أحياانً -وصولة مبنية على الضم نَّ )أي( املأعلى  استدلَّ املوصولة معربة دائمًا أو مبنية(، حيث 

                                                           
احملتسب نسبة يف  ، وبال4/476، من الطويل، ملضرس بن ربعي يف شواهد الشافية، 215 /1، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)

 3/223 والرضي على الشافية،، 1/39البن جن، د.ط،يف تبيني وجوه شواذ القراءات الشاذة، 
 أسرار العربية،، واألنباري، 229 /1د.ط،  املقتضب،، وهو بال نسبة عند املربد يف 1/16، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)

 ، والقر اب: السيف القطاع.26د.ط، ص
 احملتسب،، البي  من الطويل، وهو للفرزدق، ومل أجد  يف ديوانه، وقد ذكر  ابن جن يف 2/637، 1طإلنصاف، ااألنباري،  (3)

 2/258د.ط، 
 169-168-1/167، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (4)
 ./1، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (5)
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حكا  أبو عمرو الشيباين عن غسان، فيقول: " وأما ما حكي عن أيب عمرو اجلرمي أنه قال خرج  
أنه ما مسع أيهم ابلضم، وقد  من اخلندق فلم أمسع أحداً يقول  رب ن أيهم أفضل، قلنا هذا يدل على

مسعه غري ، والذي يدل على صحة هذ  اللغة ما حكا  أبو عمرو الشيباين عن غسان، وهو أحد من 
 ختذ عنه اللغة من العرب أنه أنشد:
 لن ضَ فْ أَ  مْ يـ هن ى أَ لَ عَ  مْ لِّّ سَ فَ       ك  الِّ  مَ نِّ بَ   َ يْ تَـ ا أَ ا مَ ذَ إِّ 

 .(1)ا"فدل على أهنا لغة صحيحة ال وجه إلنكاره
 وهذا دليل على أنه جيعل ما ينشد  الفصيح من الشعر شاهداً.

وإبمكاننا بعد هذا العرض الذي يدل على اعتماد األنباري على الشواهد الشعرية يف تقرير 
القواعد واملوازنة بني آراء الفريقني أن نقرر أنَّ صاحبنا قد جعل الشعر على رأس املصادر السماعية، 

يه أكثر من اعتماد  على القرآن الكرمي واحلديث النبوي، وهو يف هذا مقتف  لنهج حيث إنه اعتمد عل
 من سبقه من النحاة الذين أعطوا الشعر املرتبة األوىل من حيث كمية املادة املستشهد هبا. 

إال أنَّ صاحبنا ال خيلو من بعض املؤاخذات يف استشهاد  ابلشعر، متثل  يف عدم نسبة 
 ا.الشواهد إىل أصحاهب

هذا على الرغم من أنه ال جييز االحتجاج بشواهد جمهولة القائل، ويتخذ من الشاهد اجملهول 
يف معرض رد  على بي  جمهول القائل:  -مثالً –ار ، وعدم االستشهاد به، فيقول القائل وسيلة إلنك

 .(2)"هذا البي  جمهول ال يعرف قائله، فال جيوز االحتجاج به"
إجازة االستدالل بشواهد جمهولة القائل يغلب عليه عدم نسبة  ومع هذا التشدد يف عدم

الشواهد لقائليها، ففي كتابه )البيان( مل ينسب إال أربعة أبيات، ويف )أسرار العربية( مل ينسب إال 
 (3)شاهداً واحداً.

وكذلك احلال يف كتابه )اإلنصاف(، واحلق أنه مل يكن بدعاً يف ذلك، فها هو كتاب سيبويه مل 
سب فيه كثرياً من الشواهد، إال أنَّ اقة النحاة يف كتابه جعلتهم يعدون ما يذكر  سيبويه من شواهد ين

 أمراً غري قابل للطعن.

                                                           
 .715 /2، 1طاإلنصاف، األنباري،  (1)
 .2/456املصدر السابق،  (2)
 .279د.ط، ص أصول النحو،ينظر: صبحي صاحل،  (3)
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وقد احتج األنباري بشواهد مل ينسبها لشخص معني وإمنا يكتفي أبن يقول هي لواحد من بن فالن، 
 .(2)زد، ومن بن األ(1)من ذلك نسبته الشاهد إىل رجل من بن أسد

وهناك الكثري من الشواهد اليت استدلَّ به األنباري، ومل جيد احملققون هلا نسبة، ويف هذا داللة 
 على أن مصادر األنباري كان  واسعة جداً.

نسب إليهم: )زهري،  نْ كثر مَ أومع هذا فهو يصرح بني احلني واآلخر بنسبة بعض الشواهد، و 
 واألعشى، والنابغة، والفرزدق(.

َمن قبله قد اختلفوا يف تلك النسبة، وإما تشككاً  سب الشاهد إىل شاعرين، إما ألنّ وقد ين
، وابلتحقيق يف هذا البي  (3)منه، من ذلك أنه ينسب أحد الشواهد إىل زهري، وصرمة األنصاري

 (4)جند  من شواهد سيبويه يف كتابه، وقد نسبه اترة لزهري، واترة أخرى لصرمة األنصاري.
الكثري من شواهد كتاب )اإلنصاف( اليت مل ينسبها األنباري فإذا أكثرها من  حثةالبا وتتبع 

شواهد سيبويه يف كتابه، وبعضها مما ورد يف احلماسة، مما يدل على أنه كان يعترب أبيات سيبويه 
واحلماسة مما ال يتطرق إليه الشك؛ اقًة بسيبويه وأيب متام، فاألول عندَّْت شواهد  كلها صحيحة، 

 .(5)لثاين وصل  اقة العلماء به إىل درجة أن الزخمشري جعل ما يقوله مبنزلة ما يرويهوا
وهناك الكثري من املوا ع اليت تشري إىل أنَّ األنباري كان يعرف نسبة الشواهد، حيث علق  
بذهنه دون أن يصرح هبا، من ذلك استشهاد  بشاهد شعري نسبه إىل )امرأة من العرب( دون ذكر 

 أخ  طرفة ابن العبد ألمه. (7)، وعندما حتقق ن منه وجدته للخرنق(6)امسها
ومما لف  انتباهي يف كتاب )اإلنصاف( تفريقه بني لغة الشعر ولغة النثر، ويرى أن النثر مقدم على 
الشعر؛ ألنه خيلو من الضرائر، ولذلك يتحصل به القانون دون الشعر، يقول األنباري ردا على 

" فإن قالوا: الكالم يتحصل به القانون دون الشعر، وصرف ما ال ينصرف ال احتجاجات البصريني: 
                                                           

 .1/85، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (1)
 .1/167ينظر: املصدر السابق،  (2)
 .191 /1ينظر: املصدر السابق،  (3)
 .1/306، 1/165 ،1طالكتاب، ينظر: سيبويه،  (4)
  .1/30د.ط، خزانة األدب، ينظر: البغدادي،  (5)
 .2/743، 1، طإلنصافاينظر: األنباري،  (6)
 .5/42د.ط،  خزانة األدب،ينظر: البغدادي،  (7)
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بني ما ينصرف وما ال ينصرف؛ ألنه ال يلتبس ذلك يف اختيار الكالم، قلنا: وهذا هو  يوقع لبساً 
فإنه إذا كان الكالم هو الذي يتحصل به القانون دون الشعر فرتك صرف ما جوابنا عّما ذكرمتو ؛ 

رة الشعر ال يوجب لبساً بني ما ينصرف وما ال ينصرف، إذ ال يلتبس ما ينصرف وما ينصرف يف  رو 
 (1)ال ينصرف يف اختيار الكالم"

 ومعىن هذا أنه يرى أن النثر مقدم على الشعر، ويتحصل به القانون دون الشعر.
س ردًا على أحد الشواهد: "فال يقا ي القياس على الضرورة، حيث قالومن هنا منع األنبار 

 .(2)عليه؛ ألنه إمنا جيوز يف  رورة الشعر ال يف اختيار الكالم"
كما أنَّ األنباري قد فرق بني الضرورة والشذوذ، فالضرورة عند  خروج على الكثري الشائع،   

وعلى قياس الغالب، غري أنه يراعى فيه األصل، كما هو عند سائر النحاة، أما الشذوذ فال يرجع فيه 
 .(3)ا بقوله: " وليس شئ يضطرون إليه إال وُياولون به وجهاً"إىل أصل، ويقرر هذ

 أغلب الشعراء الذيناستشهاد هبم األنباري كالتايل: وعلى كلّ  فإنّ 
 من اجلاهليني: األعشى، والنابغة، وعنرتة، وطرفة، وامرؤ القيس، زهري، واخلرنق. -
 اثب .ومن املخضرمني: احلطيئة، اخلنساء، كعب بن مالك، لبيد، حسان بن  -
وذو الرمة، وعمرو بن أيب  ومن اإلسالميني: الفرزدق، وجرير، والكمي ، واألخطل، -

مجيل بثينة، كثري عزة، عبد هللا بن قيس الرقيات، والطرماح، والعجاج، والراعي ربيعة، 
 النمريي.

استشهد بشعر الشعراء الذين قيل عنهم أهنم خامتة الشعراء املستشهد بشعرهم، كابن  كما
 هرمة.

وهكذا استشهد األنباري بشعراء الطبقات الثالاة، ومل يلتف  إىل غريهم من املولدين أو احملداني، كما 
 .أنه جيعل ابن هرمة وأقرانه آخر من ُيتج هبم من الشعراء

ومن أكثر الشعراء الذين اعتمد عليهم أبو الربكات األنباري يف كتابه )اإلنصاف( النابغة، 
 ق، وحسان بن اثب ، وامرئ القيس، وطرفة، وذي الرمة.واألعشى، وزهري، والفرزد

                                                           
 .2/520، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)
 .1/208املصدر السابق،  (2)
 .1/297املصدر السابق،  (3)
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 ر:ن االستشهاد ابلنثموقفه م

أكثر األنباري من االستشهاد ابلنثر من كالم العرب، ومشل هذا النثر كالم العرب اليومي، وهلجاةم، 
 وحكمهم، وأمثاهلم.

 موقفه من االستشهاد ابلنثر الفصيح وهلجات العرب: -

ى التزام التاء مع نعم وبئس إذا وقع املؤنث بعدمها أبنَّ ذلك لغة شطر من من ذلك أنه استشهد عل
العرب، حيث قال: " وقوهلم إن التاء ال تلزم نعم وبئس إذا وقع املؤنث بعدمها فليس بصحيح؛ ألن 

 .(1)التاء تلزمهما يف لغة شطر العرب، كما تلزم يف قام، وال فرق عندهم بني نعم  املرأة وقام  املرأة"
واستشهد بلغات العرب على لغة النقص والقصر يف األمساء الستة، فقال: " وقد حكى عن 
العرب أهنم يقولون: هذا أبك، ورأي  أبك، ومررتن أببك، من غري واو وال ألف وال ايء، كما يقولون 
يف حالة اإلفراد من غري إ افة، وقد ُيكى أيضًا عن بعض العرب أهنم يقولون: هذا أابك، ورأي  

 .(2)أابك، ومررت أبابك، ابأللف يف حالة الرفع والنصب واجلر، فيجعلونه امساً مقصوراً"
أمَّا ما شّذ من نثرهم وهلجاةم فإّن األنباري يرفضه وال يعتمد عليه، يقول األنباري مضعفاً 

(: "وأما ما حكى عن اخلليل من قوهلم )إ ذا بلغ الرجل قوهلم )إذا بلغ الرجل الستني فإاي  وإايَّ الشوابِّّ
( فالذي ذكر  سيبويه يف كتابه أنه مل يسمع ذلك من اخلليل وإمنا قال:  الستني فإاي  وإايَّ الشوابِّّ
وحدان من ال أةم عن اخلليل أنه مسع أعرابيًَّا يقول: إن بلغ الرجل الستني فإايَّ  وإايَّ الشواب، وهي 

تغري املضاف واملضاف إليه أجرا  جمرا ، مث إن هذ  رواية شاذة ال يعتد هبا وكأنه ملا رأى آخر  يتغري ك
( إىل  الرواية حجة على من يزعم أنه اسم مظهر خص ابإل افة إىل املضمرات، ألنه أ اف )إايَّ
)الشواب( وهو اسم مظهر، والذي يدل على أنه ليس ابسم مظهر أنه لو كان األمر كذلك لوجب أن 

  زيداً، فلما ملا جيز ذلك دلَّ على أنه ليس ابسم جيوز أن يقال:  رب  إايك، كما يقال:  رب

                                                           
 .1/111، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)
 .1/18املصدر السابق،،  (2)
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، ويـنَعّد هذا املثال دلياًل على اعرتا ه على بعض ما نقل من نثر عن العرب، كما أنه يدل (1)مظهر"
 .(2)أيضاً على أن األنباري ال يعتد ابلشاذ فهو ال يعتد إال ابلنثر الفصيح

هم، حيث يستدّل على جواز الشئ بكثرته يف  كما يعتمد األنباري كثرياً على ما يكثر يف كالم
كالمهم أو يف كتاب هللا وكالم العرب، من ذلك أنّه يستدّل على حذف املضاف وإقامة املضاف إليه 

، واحلذف (4)، وكذلك على احلمل على املو ع يف العطف والوصف (3)مقامه بكثرة ذلك يف كالمهم
 . (5)لكثرة احلال

من ذلك أنّه يعلق على شواهد الكوفيني يف استدالهلم على جمئ أمَّا ما قلَّ فإنه يرفضه  
)كما( مبعىن )كيما( بقوله: "على أنه يبدو لو صح ما َرَوْو  من هذ  األبيات على مقتضى مذهبهم 

 .(6)فال خيرج ذلك عن حد الشذوذ والقلة، فال يكون فيه حجة"

 موقفه من االستشهاد حبكم العرب وأمثاهلا: -

ي يف موا ع قليلة ابملثل، من ذلك رد  على اعرتاض الكوفيني أبن تقدمي احلال يؤدي استشهد األنبار 
، مستداًل ابألمثال: (7)إىل تقدمي املضمر على املظهر أبنَّ الضمري جيوز تقدميه إذا كان يف نية التأخري

 .(9). كما استشهد ابملثل السائر: )تسمع ابملعيدي خري من أن ترا ((8))يف بيته يؤتى احلكم(
وهبذا فإن األنباري كان يستشهد ابلشواهد النثرية؛ ليقوي هبا ما يرا  من مقاييس وآراء كما 

 هو وا ح من العرض السابق، ولو أنَّ أغلب هذ  االستشهادات كان  لالستئناس فقط.

                                                           
 .698-98/697 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (1)
 .242، ص1ينظر: السامرائي، أبو الربكات األنباري ودراساته النحوية، ط (2)
 .8/64، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (3)
 .45/335ينظر: املصدر السابق،  (4)
 .121/834ينظر: املصدر السابق،  (5)
 .81/592املصدر السابق،  (6)

 .1/65، 1ط اإلنصاف،ينظر : األنباري،  (7)
 .2/72، 1، طمع األمثالجمامليداين،  (8)
 1/129املصدر السابق،  (9)
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األنباري قد سار على هنج املتقدمني من النحاة، فاعتمد  من القول أبنّ  الباحثة وهذا ميكِّن
لغة الشعر أكثر من اعتماد  على لغة النثر، وهذا راجع إىل أن املأاور عن العرب من الشعر كان على 

 أ عافاً مضاعفة ملا أنار عنهم من النثر، فالشعر أ بط يف اللسان، وأيسر يف احلفا.
وقد أحسن الدكتور حممود حنلة التعليَل عندما قال: " ألن ظواهر اللغة فيها أقرب إىل 

أبعد عما قد يعرتي لغة احلديث اليومي من نقص وا طراب مردمها إىل احلوار الذي يقوم االطراد، و 
على االقتصاد يف اجلهد، واالعتماد على اإلشارة الدالة، وسياق احلال، وهو عر ة أيضًا لضعف 
االنتبا ، وتدخل السامع، فضاًل على أّن الذي و عو  نصب أعينهم كان إيضاح القرآن، وفهم 

وصواًل إىل دقيق أسرار ، ونفيس معانيه، والقرآن يعد نصٌّ أديب رفيع ال يعني على فهم لغته  تراكيبه،
 .(1)إال نص أديب"

اً ألهـــل اللغـــة لغـــرض يســـرد نصوصـــ، وذلـــك أبْن نقـــل النصـــوصلألنبـــاري وجـــه يف النقـــل وهو و 
 وأكثر العلماء الذين نقل عنهم هم:حيث أكثر من هذا النقل، ، االحتجاج هبا

 (:175بن أمحد )ت اخلليل •
منهــا اســتدالله علــى رأي الكــوفيني يف احتجــاجهم علــى أنَّ )كيــف( جيــازى هبــا كمــا جيــازى مبــىت ومــا 

"وهلـذ قـال اخلليـل بـن أمحـد خمرجهـا خمـرج اجلـزاء، وإن مل يقــل أشـبهها مـن كلمـات اجملـازاة، حيـق يقـول: 
 . (2)إهنا من حروف اجلزاء"

 املازين: •
راب األمساء الستة(: حيث ذهب الكوفيون إىل أنَّ األمساء الستة معربة يف مسألة: )االختالف يف إع

من مكانني، وذهب البصريون إىل أهنا معربة من مكان واحد، واأللف والواو والياء هي حروف 
إىل أن الباء من )أب(حرف اإلعراب، اإلعراب، بينما تفّرد أبو عثمان املازين برأيه، حيث ذهب: "

، ويف علم اللغة احلديث ما يتوافق مع كالم (3)والياء نشأت عن إشباع احلركات" وإمنا الواو واأللف

                                                           
 32، ص1ط أصول النحو العريب،حنلة،  (1)

 .2/529، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)
 .1/17املصدر السابق،  (3)
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املازين، حيث إنَّ احلرف الثاين ختتلف عليه احلركات اإلعرابية، واأللف والواو والياء هي حركات 
 .نتج  عن إشباع احلركات القصرية وليس  حروفاً  (1)طويلة

ة(: حيث ذهب أبو عثمان املازين إىل أنَّ األلف ويف مسألة: )إعراب املثىن واجلمع على حد
 .(2)"ليس  إبعراب وال حروف إعراب، ولكنها تدل على اإلعرابوالواو والياء "

ويف مسألة: )عامل اجلزم يف جواب الشرط(: حيث ذهب أبو عثمان املازين إىل أنَّ جـواب الشـرط 
 (3)مبن على الوقف.

 ابن كيسان: •
علم املؤنث ابلتاء مجع املذكر السامل(: يوافق أبو احلسن بن كيسان يف مسألة: )هل جيوز مجع ال

الكوفيني يف جواز ذلك، حيث يقول:"إمنا جوَّزان مجعه ابلواو والنون وذلك ألن التاء تسقط يف 
الطَّْلَحات، فإذا سقط  التاء وبقَي االسم بغري اتء جاز مجعه ابلواو والنون، كقوهلم "أْرض وأََر نون" 

  العني من أََر نون ابلفتح محاًل على أََرَ ات فكذلك حركات العني من"الطََّلحنون" محاًل وكما حرك
"  (4)على الطََّلَحات؛ ألهنم جيمعون ما كان على "فـَْعلة" من األمساء دون الصفات على "فـََعاَلت 

 ه(316ابن السراج )ت •
عرف املعارف االسم املبهم، مث أيف مسألة: )مراتب املعارف(: ذهب أبو بكر بن السراج إىل أنَّ )

 .(5)املضمر، مث العلم، مث ما فيه األلف والالم، مث ما أ يف إىل أحد هذ  املعارف(
 ه(268أبو سعيد السريايف )ت •

إمنا بن ألنه ملا لزم مو ًعا واحًدا  يف مسألة: )القول يف علة بناء اآلن(: يقول أبو سعيد السريايف:"
م موا عها اليت و ع  فيها يف أوليتها، واحلروف مبنية؛ فكذلك ما أشبه احلرف؛ ألن احلروف تلز 

 .(6)أشبهها"

                                                           
 .49فصول يف فقه العربية، ابن فارس،  (1)
 .1/29 ،1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)
 .2/493املصدر السابق،  (3)
 .1،1/34طاإلنصاف، األنباري،  (4)
 .2/581املصدر السابق،  (5)
 .2/426املصدر السابق،  (6)
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 ه(377أبو علي الفارسي )ت •
يف مسألة: )القول يف علة بناء اآلن(: يقول أبو علي الفارسي: "إمنا بن ألنه حذف منه األلف والالم 

 (1)و من االسم معنامها، وزيدت فيه ألف والم أنْخَراين"
 األصمعي: •

مسألة: ) القول يف املؤنث بغري عالمة أتنيث(، احتجَّ البصريون بقول األصمعي عن أيب عمرو بن يف 
مسع  أعرابيا ميانيا يقول: فالن لغوب جاءته كتايب فاحتقرها، فقل  له: أتقول "جاءته  العالء: "

 .(2)"كتايب"؟ فقال: أليس بصحيفة؟
 :(3)فقعس األسديأبو  •

الوقف على )الت( لنفي ما استدّل به الكوفيون من دخول اتء التأنيث  احتّج أبو الربكات بكالمه يف
ََلَت ِحَي َمَناٖص له تعاىل: على احلرف مستدلني بقو  ، جييب األنباري على ذلك بقوله:  ٣(4)َفَناَدواْ وذ

أاب  مزيدة فيها فاجلواب... أن الكسائي كان يقف عليها ابهلاء، فاحتج أبنه سأل "وإن سلمنا أن التاء
 . (5)فقعس األسدي عنها فقال: )وال ("

 أبو عبيد القاسم بن سالم: •
يف نفس املسألة السابقة ُيتّج األنباري مبا حكا  أبو عبيد القاسم بن ساّلم على جعل التاء يف )الت 
حني( متصلة حبني، ال بال، فيقول: "كذلك ذكر  أبو عبيد القاسم بن سالم، وحكى أهنم يزيدون 

ني وأوان واآلن فيقول: )فعل  هذا حتني كذا، وأتوان كذا، وآتالن(، أي: حني كذا، التاء على ح
وأوان كذا، واآلن... واحتج بقول ابن عمر حني ذكر لرجل مناقَب عثمان فقال له: )اذهب هبا اتآلن 
إىل أصحابك( واحتّج أبنه وجدها مكتوبة يف املصحف الذي يقال له اإلمام )حتني(، فدل على ما 

 .(6) "قلنا

                                                           
 .2/426املصدر السابق،،  (1)
 .2/628املصدر السابق،  (2)

 هو أحد األعراب الذين حكموا يف املناظرة بني سيبويه والكسائي. (3)
 . 3سورة ص: اآلية  (4)
 .108-14/107 ،1طاإلنصاف، األنباري،  (5)
 .110-108 /14در السابق، املص (6)
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 أبو زيد األنصاري: •
ءة اجلر يف قوله بكالم أيب زيد األنصاري عند توجيهه لقرااألنباري احتّج 

رُۡجلَُكمۡ تعاىل:
َ
َوأ

فيقول:"وقال أبو زيد األنصاري: املسح خفيف الغسل، وكان أبو زيد األنصاري (1)
يريد ا قال: )مسع  الثقة( من الثقات األابات يف نقل اللغة، وهو من مشايخ سيبويه، وكان سيبويه إذ

 .(2)أاب زيد األنصاري"
 أبو عمرو بن العالء وعيسى بن عمر الثقفي:  •

رض إنكار  قراءة من وعيسى بن عمر الثقفي، يذكر األنباري يف مع احتّج بكالم أيب عمرو بن العالء
َحََّٰش َّلِلذ قرأ 

سيد القراء، وقال  حبذف األلف: "إن هذ  القراءة قد أنكرها أبو عمرو بن العالء (3)
العربال تقول: )حاَش لك( وال )حاشك(، وإمنا تقول: )حاشى لك، وحاشاك( وكان يقرؤها )حاشى 
هلل( ابأللف يف الوصل، ويقف بغري ألف يف الوقف متابعة للمصحف، ألن الكتابة يف هذا املو ع 

ق بعلمهم يف على الوقف ال على الوصل، وكذلك قال عيسى بن عمر الثقفي، وكان من املواو 
 .(4)العربية: العرب كلها تقول: )حاشى هلل( ابأللف وهذ  حجة أليب عمرو"

 الفراء:  •
ُيتج األنباري مبا حكا  أبو زكرايء ُيىي بن زايد الفراء، حيث استدّل مبا حكا  للرد على الكوفيني 

ن العرب أهنم قالوا: وإلزامهم رأيه، فيقول يف مسألة: )ما العلة يف بناء اآلن؟(: "على أنه قد صّح ع
وقد حكى ذلك أبو زكرايء ُيىي بن زايد الفراء من أصحابكم،  -ابجلر والتنوين–من شبّ  إىل دبّ  

 .(5)وذلك ألزم لكم وأوىف حجة عليكم"
 اإلمام أبو حنيفة: •

يف األمساء  بكالم اإلمام أيب حنيفة على لغة القصر فاستشهدبكالم كبار الصحابة  احتج األنباري
: "وقد ُيكى أيضًا عن بعض العرب أهنم يقولون: هذا أابك، ورأي  أابك، ومررت أبابك قائالً  الستة

                                                           
 .6سورة املائدة: اآلية  (1)
 .610-84/609، 1طاإلنصاف، األنباري،  (2)
 .31سورة يوسف: اآلية  (3)
 .37/285، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
 .71/524املصدر السابق،  (5)
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فيجعلونه امسًا مقصوراً... وُيكى عن اإلمام أيب حنيفة أنه  -ابأللف يف حالة الرفع والنصب واجلر–
، سئل عن إنسان رمى إنسااًن حبجر  فقتله: هل جيب عليه الَقَودن، فقال: ال، ولو رما   أباب قـنبَـْيس 

 .(1)ابأللف على هذ  اللغة"
 اخلباب بن املنذر: •

ُيتّج األنباري بكالم اخلنَباب بن املنذر، جاء ذلك يف معرض استدالله على أن التصغري يف أفعل 
التعجب ليس على حد التصغري يف األمساء، ألن التصغري يتناول االسم لفظاً ومعىن، والتصغري الالحق 

له لفظًا ال معىن، مث احتجَّ بكالم اخلنَباب بن املنذر على غرض من أغراض فعل التعجب يتناو 
التصغري، وهو التمدح، فيقول: "والتمد ح كقول اخلنباب بن املنذر يوم السقيفة: )أان جنَذيـْلنها 

" ، وعنَذيـْقنَها الـمنرجَّبن  .(2)الـمنَحكَّكن

 
 صافاملبحث الرابع: قواعد االستدالل ابلنقل يف كتاب اإلن

 و ع األنباري بعض املبادئ اليت تضبط عملية االستدالل ابلنقل، وتبنّي كيفية االحتجاج به، ومنها:

 الشعر:القانون دون  الكالم به يتحصل

يستدل األنباري هبذ  القاعدة على جواز منع االسم املصروف من الصرف يف  رورة الشعر،وهذا 
ى جواز ، مثّ قال حمرتزاً من إنكار البصريني لشواهد مذهب الكوفيني حيث تكثر شواهدهم الشعرية عل

بني  ، وصرف ما ال ينصرف ال يوقع لبساً ردون الشع فإن قالوا: الكالم به يتحصل القانون"الكوفيني: 
 ما ينصرف وما ال ينصرف؛ ألنه ال يلتبس ذلك يف اختيار الكالم.

و الذي يتحصل به القانون دون قلنا: وهذا هو جوابنا عما ذكرمتو ؛ فإنه إذا كان الكالم ه
الشعر، فرتك صرف ما ينصرف يف  رورة الشعر ال يوجب لبًسا بني ما ينصرف وما ال ينصرف؛ إذ 

 .(3)"ال يلتبس ما ينصرف وما ال ينصرف يف اختيار الكالم

                                                           
 .2/18املصدر السابق،  (1)
 .89/637املصدر السابق،  (2)
 .2/423، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (3)
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 .-النثر–حيث أراد األنباري من هذ  القاعدة أّن قواعد العربية وقوانينها تؤخذ من الكالم 

 :قافية فال حجة فيهة و ن أو لضررة شعر أو إقام ما جاء

يرى األنباري أّن للشعر لغته اخلاصة اليت فيها التجّوز والرتخيص فال ينعتّد هبا، فهو كثريًا ما يستدّل 
 هبذ  القاعدة يف نقض شواهد الكوفيني.

رط حنو: استدّل هبا يف رّد شواهد الكوفيني على جواز تقدمي املفعول ابجلزاء على حرف الش
، كما رفض هبذ  القاعدة ما احتّج به الكوفيون مِّن أّن األلف يف )كال (1))زيدًا إن تضرب أ رب(

 .(2)وكلتا( للتثنية، ورفض هبا الشواهد اليت جاءت على حذف الفاء يف جواب الشرط

 الدليل إذا تطرق إليه االحتمال سقط االحتجاج به

ر شواهد للكوفيني، منها احتجاج الكوفيني ابلشعر على أّن اعتمد األنباري على هذ  القاعدة يف إنكا
الضمري يف اسم الفاعل إذا جرى على غري من هو له ال جيب إبراز  حنو: )هند زيد  اربته هي(، 

يف العربية فقد سقط  وإذا جاز أن ُينَْمل البي  على وجه سائغ "فاألنباري رّد احتجاجهم بقوله: 
 .(3)"االحتجاج به

فيون إىل أنَّ االسم الظاهر إذا كان  فيه األلف والالم وصل كما يوصل الذي، وذهب الكو 
 : (4)واحتجوا على ذلك بقول الشاعر

َيئِّه ابألَ  دن عن قْـ َله     وأَ هْ أَ  من  ن أنْكرِّ يْ بَـ الْ   َ نْ ي أَلَ رِّ مْ عَ لَ   لِّ ائِّ صَ يف أَفـْ
، أو وصفًا على جعل البي  إالَّ أّن األنباري أّوله على جعل مجلة )أنْكرِّمن أهله( خربًا اثنياً 

وإذا كان ُيتمل مبهمًا ال يدل على معهود، أو على تقدير حذف االسم املوصول لضرورة، مث قال: "
 . (5)"هذ  الوجو  من االحتماالت بطل االحتجاج به؛ فال يكون فيه حجة

                                                           
 .87/628ينظر: املصدر السابق،  (1)
 .288ص د.ط،أسرار العربية، ، واألنباري، 62/449 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (2)
 .8/60 اإلنصاف،األنباري،  (3)
 (.2/489، )1ط اخلزانة،من الطويل أليب ذؤيب اهلذيل، شرحه البغدادي يف  (4)
 .104/726، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (5)



421 

 

 القليل الشاذ ال يعتد به

ويعتمد على الكثري، وكان كثريًا ما يّتهم يرفض أبو الربكات األنباري يف استدالله القليل والشاذ، 
شواهد الكوفيني ابلقلة والشذوذ، من ذلك استشهاد الكوفيني على جواز زايدة الالم يف خرب )لكن( 

، حيث اعتمد األنباري على هذ  القاعدة يف نقض ما  (1)من الشاذ الذي يؤخذ به لقلته وشذوذ 
مذهب الكوفيني من جواز تعريف العدد املركب ذهب إليه الكوفيون، كما اعتمد عليها يف نقض 

 . (2)ومتييز 

 احلمل على املعىن كثري يف كالمهم

ويف  ،(3)اعتمد عليها يف كثري من املسائل منها مسألة: )منع صرف ما ينصرف يف  رورة الشعر(
 .(4)(القول يف املؤنث بغري عالمة أتنيث مما على زنة اسم الفاعلمسألة: )

 ىل معىن كثري يف كالمهمالتنقل من معىن إ

 . (5)اعتمد عليها يف توجيه الكثري من الشواهد يف مسألة: )منع صرف ما ينصرف يف  رورة الشعر(

 :أوجه االعرتاض على االستدالل ابلنقل

عقد األنباري فصاًل يف أوجه االعرتاض على االستدالل ابلنقل مبينًا فيه كيفية االعرتاض على هذا ي
ب على كل ذلك، قول أبو الربكات األنباري: "اعلم أّن االعرتاض على االستدالل الدليل وطرق اجلوا

 (6)ابلنقل يكون يف شيئني: اإلسناد، واملنت"

 أوجه االعرتاض على اإلسناد
                                                           

 .25/214ينظر: املصدر السابق،  (1)
 .43/316 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (2)
 .511-70/509ينظر: املصدر السابق،  (3)
 .111/625ينظر: املصدر السابق،  (4)
 .511-70/509ينظر: املصدر السابق،  (5)
 .46د.ط، ص اإلغراب يف جدل اإلعراب،األنباري،  (6)
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 : أواًل: املطالبة إبثبات اإلسناد
ّل من وذلك أبن يطالب املستدل إبابات إسناد ، ويدافع األنباري عن هذا االعرتاض، وينكر على ك

يّدعي بطالنه حيث قال: "وقد ذهب قوم إىل أنه ليس له أن يطالبه إبابات اإلسناد، وإمنا عليه أن 
يطعن فيه إن أمكنه، وهذا ليس بصحيح؛ ألنه لو مل يكن له ذلك ألدى إىل أن يروي كل من أراد ما 

 .(1)أراد، وهذا غاية الفساد"
على احتجاج الكوفيني يف مسألة: )هل وقد اعتمد على هذا الوجه من االعرتاض يف الرد 

 (2)جتوز إ افة النّيف إىل العشرة؟(، حيث رأى الكوفيون جواز ذلك حمتجني بقول الشاعر:
ْقوته    بن َ اكنلِّّف مِّن عن ّجته ئه وشِّ  مثاين عشَرة مِّن حِّ

 فاعرتض األنباري على شاهدهم عن طريق املطالبة إبابات السند قائاًل: "أّما ما أنشدو  فال
 . (3)يعرف قائله، وال يؤخذ به"

كما رفض ما حكي عن اخلليل من قوهلم: )إذا بلغ الرجل الستني فإاي  وإاي الشواّب( مستعيناً 
هبذا االعرتاض فقال: "فالذي ذكر  سيبويه يف كتابه أنه مل يسمع ذلك من اخلليل، وإمنا قال: وحدان 

ذا بلغ الرجل الستني فإاي  وإاي الشواّب( وهي رواية من ال أةم عن اخلليل أنه مسع أعرابيًا يقول: )إ
شاذة ال يعتد هبا، وكأنه ملا رأى آخر  يتغري كتغري املضاف إليه أجرا  جمرا ، مث هذ  الرواية حجة على 
( إىل )الشواب( وهو اسم  من يزعم أنه اسم مظهر خص ابإل افة إىل املضمرات؛ ألنه أ اف )إايَّ

 (4)مظهر"
ي بكيفية اجلواب على هذا االعرتاض قائاًل: "واجلواب عن املطالبة ابإلسناد أن ويصرّح األنبار 

 .(5)يسند  أو ُييله على كتاب معتمد عند أهل اللغة"
 
 

                                                           
 .47-46املصدر السابق، ص (1)
 .1/358 د.ط،خزانة األدب، بيتان من الرجز املشطور، ينظر: البغدادي،  (2)
 .42/310، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (3)
 .98/697 ،1طاإلنصاف، األنباري،  (4)
 .47ص د.ط،اإلغراب، األنباري،  (5)
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 اثنياً: الطعن يف اإلسناد:
، أي اعرتاض على اإلسناد عن (1)هو "أن يطعن يف إسناد  أبن يكون الراوي غري مواوق بروايته"

 .(2)يطريق القدح يف الراو 
ومثال هذا االعرتاض ما استدل به الكوفيون على أّن )كما( أتيت مبعىن )كيما( ويننَصب 

 ، حمتجني على ذلك بقول عدي بن زيد العِّبادي: (3)بعدها املضارع
دِّاَه     عن ظهر غيب  إذا ما سائل  سَ ا يَ يثاً كمَ دِّ ْع حَ مسَْ أَ   (4)اَل أَ وماً حتن

اهد عن طريق الطعن يف الراوي واختالف الرواية قائالً: فاعرتض أبو الربكات على هذا الش
، مث قال: "ومل يرو  أحد )كما يوم حتداه( (5)"الرواة اتفقوا على أّن الرواية )كما يومًا حتدِّانهن( ابلرفع"

ابلنصب إال املفضل الضيب وحد ، فإنه كان يرويه منصوابً، وإمجاع الرواة من حنوّيي البصرة والكوفة 
 .(6)ه، واملخالف له أقوم منه بعلم العربية"على خالف

 أوجه االعرتاض على املنت:

هو اعرتاض قائم على الطعن يف الرواية، وذلك أبن يّدعي املعرتض  اختالف الرواية: -1
أّن الرواية الصحيحة على خالف اليت استخدمها املستدل، وذلك حنو"أن يقول 

 الشعر قول الشاعر:الكويف: الدليل على جواز مد املقصور يف  رورة 
 7اءن نَ  غَ اَل وَ  ومن دن يَ  ر  قْ  فَـ اَل      فَ نَّ عَ  اكَ نَ غْ ي أَ ذِّ  الَّ ينِّ نِّ غْ يـن سَ 

فمد )غىن( وهو مقصور، فدل على  جواز ، فيقول له البصري: الرواية َغناء بفتح الغني، 
 .(1)ممدود"

                                                           
 .47املصدر السابق، ص (1)
 االقرتاح،اض بـ )القدح يف الراوي(، ينظر: السيوطي، ينقل السيوطي هذ  االعرتا ات عن األنباري مسميّاً هذا االعرت  (2)
 .160-157ص

 .81/588، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (3)
 ، حيث نسبه إىل عدي كما قال األنباري.لسان العربينظر: ابن منظور،  (4)
 .81/591 ،1طاإلنصاف، األنباري،  (5)
 .81/592املصدر السابق،  (6)

 .2/505 ،شرح التصريح على التوضيح خالد األزهري، ينظر: (7)
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ال يقول وهو أن يّدعي املعرتض أّن املستدل استدل مبا  االستدالل مبا ال يقول به: -2
الدليل على أن واو )رب( ال  به، فيبطل استدالله، وذلك حنو "أن يقول البصري:

تعمل وإمنا العمل  لــ )رب( املقدرة أنه قد جاء اجلر إب مارها من غري عوض منها يف 
 حنو قوله:

 (2)هْ لِّ لَ ن جَ مِّ  ي احلياةَ ضِّ قْ أَ  دت  لْه     كِّ لَ يف طَ   ن فْ قَـ وَ  ار  دَ  من سْ رَ 
كويف: إعمال حرف اجلر مع احلذف من غري عوض ال تقول به، فكيف جيوز لك فيقول له ال

 . (3)االستدالل به؟"
ومثال ذلك ما جاء يف مسألة: )القول يف إعراب املثىن واجلمع على حّد ( حيث ذهب املربد 

عراب واملازين واألخفش إىل أّن األلف والواو والياء يف التثنية واجلمع تدّل على اإلعراب، وليس  إب
إن هذ  احلروف تدل : وذلك ألن قوهلم ؛هذا القول فساد"وال حروف إعراب، فرّد األنباري قائالً: 

فإن كان  تدل على إعراب  ،اإلعراب ال خيلو: إما أن تدل على إعراب يف الكلمة، أو يف غريها على
ل إىل أهنا حروف ل هذا القو ؤو ألهنا أواخر الكلمة، في ؛يف الكلمة فوجب أن تقدر يف هذ  احلروف

اإلعراب كقول أكثر البصريني، وإن كان  تدل على إعراب يف غري الكلمة فوجب أن تكون الكلمة 
مبنّية، وليس من مذهب أيب احلسن اأَلْخَفش وأيب العّباس املربد وأيب عثمان املازيّن أن التثنية واجلمع 

 . (4)"مبنّيان
"إن لذي يرى أّن انقالهبا هو اإلعراب، حيث قال: كما اعتمد عليه يف نفي رأي أيب عمر اجلرمي ا

هذا يؤدي إىل أن يكون التثنية واجلمع يف حال الرفع مبنيني؛ ألن أول أحوال االسم الرفع وال انقالب 
له وأن يكوان يف حال النصب واجلر معربني، ال نقاًل هبما، وليس من مذهب أيب عمر اجلرمي أن 

 . (5)ن األحوال"التثنية واجلمع مبنيان يف حال م

                                                           
 .74-2/73، د.ط، شرح املفصلقيل: لقيس ابن امللوح، وقيل ألعشى مهذان، ينظر: ابن يعيش،  (1)
 .3/28، د.ط، شرح املفصلمن املنسرح جلميل بثينة، ينظر: ابن يعيش،  (2)
 .48-47د.ط، ص اإلغراب،األنباري،  (3)
 .3/35، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
 .3/35، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (5)
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كما رّد به مذهب البصريني عندما رأوا أن الم )لعّل( األوىل زائدة، مستدلني على ذلك أبنّه: 
 ،ومها حرفان وأحدمها ليس من حروف الزايدة (لكنّ )يف  (الكاف)و (ال)بزايدة  إذا جاز أن حتكموا"

، (1)"ن ذلك طريق األوىلفألن جيوز أن ُيكم هاهنا بزايدة الالم وهي حرف من حروف الزايدة كا
فكيف جيوز لكم أن  ،بصحة مذهبهم ألنكم ال تقولون؛هذا فاسدحيث رّد عليهم األنباري بقوله: "

 (الكاف)و (ال)وقد بينا فساد ما ذهبوا إليه يف زايدة  ،فإن القياس على الفاسد فاسد ؟تقيسوا عليه
 . (2)"ليس له حاصل ،وكالمها قول ابطل ،هناك كما بينا فساد زايدة الالم هاهنا

وذلك أبْن يشارك املعرتض املستدل يف الدليل فيبطل استدالله،  املشاركة يف الدليل: -3
 . (3)وأطلق عليه السيوطي "منع ظهور داللته على ما يلزم منه فساد القياس"

وذلك مثل: "أن يقول البصري: الدليل على أن املصدر أصل للفعل أنه تسّمى مصدراً 
 . (4)و ع الذي تصدر عنه اإلبل، فلو مل يصدر عنه الفعل وإال ملا مسي مصدراً"واملصدر هو امل

لصدور  جيوز أن يقال إن املصدر إمنا مسي مصدراً مث يقول الكويف مشاركًا له يف دليله: "ال 
بل  ،ال نسلم :ألان نقول ،لصدورها عنه كما قالوا للمو ع الذي تصدر عنه اإلبل مصدراً   ،الفعل عنه
 ،مركوب فار  :أي (مركب فار  ومشرب عذب)را ألنه مصدور عن الفعل كما قالوا مسى مصد

 .(5)"ك لكم بتسميته مصدراً س  متََ فال  ،ال املو ع ،واملراد به املفعول ،ومشروب عذب
  ،ال املو ع ،إن املراد به املفعول :قوهلمإاّل أّن األنباري ال يوافقهم يف استدالهلم، فقال: "

 :هذا ابطل من وجهني :قلنا ،ومشرب عذب أي مركوب فار  ومشروب عذب ،ر مركب فا :كقوهلم
والظاهر يوجب  ،أن األلفاظ إذا أمكن محلها على ظاهرها فال جيوز العدول هبا عنه :أحدمها

 .فوجب محله عليه ،أن يكون املصدر للمو ع ال للمفعول

                                                           
 .26/224املصدر السابق،  (1)
 .26/224املصدر السابق،  (2)
 .160-159، ص1ط االقرتاح،السيوطي،  (3)
 .48د.ط، ص اإلغراب،األنباري،  (4)
 .28/236، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (5)
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 ،اد به مو ع الركوبجيوز أن يكون املر  ،ومشرب عذب ،أن قوهلم مركب فار  :والثاين 
 (1)"وبة للمجاورةذن اهة والعن رَ ونسب إليه الفَ  ،ومو ع الشرب

يف إبطال أدلة البصريني، حيث أيّد الكوفيني يف مسألة:  -أيضاً –ويستدّل هبذا االعرتاض 
الكالم به يتحصل القانون  :فإن قالوا)هل جيوز للضرورة منع االسم املصروف من الصرف؟(، فقال: "

ألنه ال يلتبس ذلك يف  ،ال يوقع لبسا بني ما ينصرف وماال ينصرف وصرف ماال ينصرف دون الشعر
 .اختيار الكالم

فإنه إذا كان الكالم هو الذي يتحصل به القانون دون  ؛وهذا هو جوابنا عما ذكرمتو  :قلنا 
ذ ال إ ؛فرتك صرف ما ينصرف يف  رورة الشعر ال يوجب لبسا بني ما ينصرف وماال ينصرف ،الشعر

 . (2)"يلتبس ما ينصرف وما ال ينصرف يف اختيار الكالم
يكثر األنباري من االعتماد على التأويل يف االعرتاض على النقل، وذلك  التأويل: -4

الدليل على "حنو ما جاء يف احتجاج الكوفيني على امسية نعم وبئس، حيث قالوا: 
رب أهنا تقول ما زيد دخول حرف اخلفض عليهما فإنه قد جاء عن الع أهنما امسان

 3 :بنعم الرجل قال حسان بن اثب 
 ا ( مَ رِّ صْ من  املالِّ  مَ دِّ عْ أو من  ة  لَّ قِّ  اأخَ    هن تَ يْـ بَـ  فن لِّ ؤْ يـن  اجلارن  مَ عْ بنِّ  ) ألس ن  

بن األنباري عن اوحكى عن بعض فصحاء العرب أنه قال نعم السري على بئس العري وحكى أبو بكر 
نعم املولودة  :ر مبولودة فقيل لهشِّّ أعرابيا بن  سلمة عن الفراء أنّ  أيب العباس أمحد بن ُيىي اعلب عن

فأدخلوا عليهما حرف اخلفض  (ها سرقةةا بكاء وبر  رَ صْ وهللا ما هي بنعم املولودة نن :)فقال ،مولودتك
 :ومنهم من متسك أبن قال .ألنه من خصائص األمساء ؛ودخول حرف اخلفض يدل على أهنما امسان

فنداؤهم نعم يدل على االمسية  (عم النصريعم املوىل واي نِّ اي نِّ :)ما امسان أن العرب تقولالدليل على أهن
 .(4)"ألن النداء من خصائص األمساء ولو كان فعال ملا توجه حنو  النداء

                                                           
 .28/243املصدر السابق،  (1)
 .70/520املصدر السابق،  (2)
.99-14/97، 1ط اإلنصاف،نباري، األينظر:  (3)

 .99-14/97، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (4)
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فاألنباري أّول شواهدهم الشعرية والنثرية على تقدير احلكاية وحذف املوصوف، فدخول 
ه حجة؛ ألن احلكاية فيه مقدرة وحرف اجلر يدخل مع تقدير احلكاية حرف اجلر عليهما ليس هلم في

على ما ال شبهة يف فعليته، فالتقدير يف البي : )ألس  دار  مقول  فيه نعم اجلار(، وكذلك يف قول 
بعض العرب: )نعم السري على بئس العري( التقدير: )نعم السري على عري مقول فيه بئس العري(، 

وهللا ما هي بنعم املولودة( التقدير: وهللا ماهي مبولودة مقول فيها نعم املولودة، إاّل وكذلك يف قوهلم: )
أهنم حذفوا املوصوف منها وأقاموا الصفة مقامه، مث حذفوا الصفة اليت هي )مقول( وأقاموا احملكيَّ هبا 

 . (1)مقامها، فدخل حرف اجلر على الفعل لفظاً وإن كان داخالً على غري  تقديراً 
وذلك أبْن يستدّل املعرتض بشواهد تعارض ما احتج به املستدل من : ملعارضةا -5

نقول، وهناك من أنكر املعار ة، يقول األنباري: "ذهب قوم إىل أّن املعر ة غري 
 . (2)مقبولة؛ ألهنا تصدّ  ملنصب االستدالل وذلك رتبة املسؤول ال السائل"

أهنا مقبولة؛ ألن التعليل ما مل يسلم عن  إالَّ أن األنباري يرفض ذلك قائالً: "والصحيح
 .(3)معار ة دليل مل يكن عليه تعويل"

يعن –ومثاله عندما استدل الكوفيون مبا حكي عن أيب عمر اجلرمي أنه قال: خرج  من اخلندق 
حىت صرت إىل مكة، فلم أمسع  أحدًا يقول: ) رب ن أيـ هنم أفضلن(، فقال األنباري  -خندق البصرة

 على استدالهلم:معرت اً 
وهو أحد من -أبو عمرو الشيباين عن غسَّان  والذي يدل على صحة هذ  اللغة ما حكا  "

 أنه أنشد:-تؤخذ عنه اللغة من العرب 
 (4)إذا ما أتي  بن مالك فسّلم على أي هم أفضل

 . (5)"برفع "أيهم" فدل على أهنا لغة منقولة صحيحة ال وجه إلنكارها
 

                                                           
 .114-14/112ينظر: املصدر السابق،  (1)
 .53د.ط، ص اإلغراب،األنباري،  (2)
 .53املصدر السابق، ص (3)
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 آخذ عن األنباري يف بعض املسائلض املاملبحث اخلامس: بع

 أوال: وضع مسائل ليست خالفية على أهنا خالفية:
بِّْئَس" ذهب الكوفيون إىل أن "نِّْعَم، و يف مسألة )هل نعم وبئس امسان أم فعالن؟( حيث: " •

َتَدآن وذهب البصريون إىل أهنما فعالن ما يان ال يتصرَّفَان، وإليه ذهب علي بن  ،امسان منبـْ
 .(1)"الكوفيني منالكسائي محزة 

نالحا أّن األنباري قد نسب إىل الكوفيني أهنم يقولون ابمسية )نعم و بئس( مستثنيًا منهم 
 الكسائي، حيث يرى أنَّه يقول بفعليتها وفاقاً للمذهب البصري.
 -وهو على رأس املدرسة الكوفية –فمن خالل كالم األنباري يغلب على الّظنِّ أنَّ الفراء 

ابمسية )نعم و بئس(، واحلق  أنه عند الرجوع لكتابه )معاين القرآن( يتبنيَّ لنا خالف ذلك، يقول 
اء يشري إىل أنه يرى أنَّ )نعم( و)بئس( فعالن، وهذا بعض كالم الفراء حيث إنَّ ظاهر ما عر ه الفرّ 

 الذي يؤكد ذلك:

 آَء ََسَ يقول يف تفسري قوله تعاىل:  -
منزل صدق، قل :  ضى الكالم مبذكر قد جعل خرب  مؤنثاً، مثل: الدار: "فإذا م٣٨(2)ا قَرِين  

، ولو قيل: ٣١(4)ا َحُسَنۡت ُمۡرَتَفق  وَ ، وقال: ٩٧(3)وََسآَءۡت َمِصرًيا نعم  منزاًل كما قال: 
وساءت مصرياً، وحسن مرتفقًا لكان صواابً، كما تقول: بئس املنزل النار، ونعم املنزلة اجلنة، 

والتأنيث على هذا، وجيوز: نعم  املنزل دارك، وتؤنث فعل املنزل ملا كان وصفاً فالتذكري 
وجيوز أن  للدار، وكذلك تقول: نعم الدار منزلك، فتذكر فعل الدار إذا كان  وصفًا للمنزل،

تذكر الرجلني فتقول: بئسا رجلني، وبئس رجلني، وللقوم: نعم قوماً، ونعموا قوماً، وكذلك 
إمنا وحدوا الفعل وقد جاء بعد األمساء ألنَّ )بئس( و )نعم( داللة على مدح اجلمع املؤنث، و 

أو ذم مل يرد منهما مذهب الفعل، مثل: قاما وقعدا، فهذا يف بئس ونعم مطرد كثري ورمّبا قيل 

                                                           
 .1/81،  1ط اإلنصاف،األنباري،  )1(

 .38سورة النساء: اآلية  (2)
 .97سورة النساء: اآلية  (3)
 .31سورة الكهف: اآلية  (4)
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يف غريمها مما هو يف معىن بئس ونعم، وقال بعض العرب: قل  أبيااًت جاد أبيااتً، فوحد 
ئي يقول: أ مر جاد هبن أبيااتً، وليس هاهنا مضمر، إمنا هو الفعل وما البيوت، وكان الكسا

 .(1)فيه"
يقول: "وقوله: "نعم الثواب"ومل يقل: ٣١(2)ا َحُسَنۡت ُمۡرَتَفق  نِۡعَم ٱثلذَواُب وَ ويف تفسري قوله تعاىل:  -

 فأنث الفعل على معىن اجلنة، ولو ذكر  بتذكرينعم  الثواب، وقال: "وحسن  مرتفقاً" 
١٩٧َوبِۡئَس ٱلِۡمَهاُد املرتفق كان صواابً، كما قال: 

َوبِۡئَس ٱلَۡمِصرُي و،٢٩(4)ٱۡلَقَراُر َوبِۡئسَ و،  (3)
١٢٦

لِِمَي بََدَل  ، وكما قال: (5) َّٰ يريد إبليس وذريته، وملَِّ بئسوا، وقد يكون  ٥٠(6) بِۡئَس لِلظذ
: أما ئس( وإن كانتا بعد األمساء فيقولون)بئس( إلبليس وحد  أيضاً، والعرب توحد )نعم( و)ب

قومك فنعموا قوماً، ونعم قوماً، وكذلك بئس، وإمنا جاز توحيدها ألهنما ليستا بفعل 
، إمنا أدخلومها لتدال على املدح والذم، أال ترى أن لفظهما لفا )فـََعَل(، وليس (7)يلتمسمعنا 

 (8)نعم أخوك..."معنامها كذلك، وال يقال منهما ييأس الرجل زيد، وال ي

ا( كان  مبنزلة )حبذا(  - ويقول أيضاً: "فإذا جعل  )نعم( صلة ملا مبنزلة قولك )كلما( و)إمنَّ
 إِن ُتۡبُدواْ فرفع  هبا األمساء، من ذلك قول هللا عز وجل:

ا ِهَ   َِّٰت ََنِعِمذ َدَق ٱلصذ
ا( )نعم( وال تثنية إذا جعل  )م ، رفع  )هي( بـــ)نعما( وال أتنيث يف(9)

صلة هلا فتصري )ما( مع )نعم( مبنزلة )ذا( من )حبذا(؛ أال ترى أن )حبذا( ال يدخلها أتنيث 

                                                           
 .368-1/367، 3ط معاين القرآن،الفراء،  (1)
 .31سورة الكهف: اآلية  (2)
 .197سورة آل عمران: اآلية  (3)
 .29سورة إبراهيم: اآلية  (4)
 .126لبقرة: اآلية سورة ا (5)
 .50سورة الكهف: اآلية  (6)
رمّبا يوهم هذا الكالم أّن الفراء يقول ابالمسية هنا، إاّل أنه بعد التأمل ومقارنة نصوصه يتضح أنّه ما عىن نفي الفعلية عنهما،  (7)

 النحو وكتب التفسري،ينظر: رفيدة،  وإمنا عىن أهنما فعالن غري متصرفني، بدليل قوله: ال يقال منهما ييأس الرجل وال ينعم أخوك.
 .1/262، 3ط

 .2/141، 3ط معاين القرآن،الفراء،  (8)
 .271سورة البقرة: اآلية  (9)
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وال مجع، ولو جعل  )ما( على جهة احلشو كما تقول: عما قليل آتيك، جاز فيه التأنيث 
واجلمع، فقل : بئسما رجلني أنتما، وبئس  ما جاريًة جاريتك، ومسع  العرب تقول يف 

 . (1)ة بــ )ما(: بئسما تزويج وال مهر، فريفعون التزويج بئسما")نعم( املكتفي

ذهب الكوفيون إىل أنه يف مسألة: )القول يف تقدمي خرب ليس عليها(، حيث يقول األنباري: " •
ال جيوز تقدمي خرب "ليس" عليها، وإليه ذهب أبو العباس اْلمنرَبِّّد من البصريني، وزعم بعضهم 

وذهب البصريون  ،حيح، والصحيح أنه ليس له يف ذلك نصأنه مذهب سيبويه، وليس بص
 .(2)"ا كما جيوز تقدمي خرب كان عليهاإىل أنه جيوز تقدمي خرب "ليس" عليه

فاألنباري نسب إىل الكوفيني القول بعدم جواز تقدمي خرب ليس عليها، والصَّواب أنَّ مذهبهم جواز 
يف االحتجاج بقول املخالف(:  "وذلك   ذلك، وهذا ظاهر يف كالم ابن جن يف اخلصائص: )ابب

كإنكار أيب العباس جواز تقدمي خرب ليس عليها، فأحد ما ُيتج به عليه أن يقال له: إجازة هذا 
مذهب سيبويه وأيب احلسن وكافة أصحابنا والكوفيون أيضًا معنا، فإذا كان  إجازة ذلك مذهباً 

عن خالفه، وتستوحش منه و ال أتنس أبول  للكافة من البلدين وجب عليك اي أاب العباس أن تنفر
 . (3)خاطر يبدو لك فيه"

ينسب أبو الربكات األنباري إىل الكوفيني القول  يف مسألة: )هل يقع الفعل املا ي حااًل؟(، •
واحلق  أنَّ الفرَّاء ال جييز (4)،أبنَّ الفعل املا ي جيوز أْن يقَع حاالً، سواء كان  معه )قد( أو ال

ملا ي حااًل إالَّ إذا كان مقرتاًن بــ)قد( ظاهرة أو مضمرة، يقول الفرَّاء يف )معاين وقوع الفعل ا
القرآن(: "والعرب تقول: )أاتين ذهب عقله(، يريدون: قد ذهب عقله، ومسع الكسائي 
بعضهم يقول: )فأصبح  نظرت إىل ذات التنانري(، فإذا رأي  )فـََعَل( بعد كان ففيها )قد( 

كون مع كان َجْحد  فال تضمر فيها قد مع جحد؛ ألهنا توكيد، واجلحد ال مضمرة، إالَّ أن ي
 .(5)يؤكد، أال ترى أنك تقول: ما ذهب ، وال جيوز: ما قد ذهب "

                                                           
 .58-1/57، 3ط معاين القرآن،الفراء،  (1)
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 َكيَۡف يف تفسري قوله تعاىل:  ويقول
َّٰت   ۡمَو

َ
ِ َوُكنُتۡم أ ۡحَيَُّٰكۡم  تَۡكُفُروَن بِٱَّللذ

َ
ا ََأ

لوال إ مار )قد( مل  جيز وقد كنتم، و  -وهللا أعلم–: "املعىن (1)
ِإَون ََكَن قَِميُصُهۥ قُدذ مِن ُدبُرٖ مثله يف الكالم، أال ترى أنه قد قال يف سورة يوسف: 

وهللا –، واملعىن (2)
ك للرجل: )أصبح  َكثـنَر مالك( ال جيوز إاّل وأن  تريد: قد كثر مالك؛ فقد كذب ، وقول -أعلم

ألول، واحلال ال تكون إال إب مار )قد( أو إبظهارها، ومثله يف  ألهنما مجيعًا قد كاان، فالثاين حال ل
ۡو َجآُءوُكمۡ كتاب هللا تعاىل:

َ
َحِۡصَۡت ُصُدورُُهمۡ  أ

رهم، جاؤكم قد حصرت صدو  -وهللا أعلم–،يريد (3)
وقد قرأ بعض القراء وهو احلسن البصري: "حصرت صدورهم" كأنه مل يعرف الوجه يف )أصبح عبدهللا 

أو أخذ شاة( كأنه يريد: فقد أخذ شاة، وإذا كان األول مل ميض مل جيز الثاين بــ )قد( وال  قام أو أقبل
بغري )قد(، مثل قولك: )كاد قام(، وال )أراد قام(؛ ألن اإلرادة شيء يكون وال يكون الفعل، ولذلك  

، فال جيوز كان حمااًل قولك: )عسى قام(؛ ألن )عسى( وإن كان لفظها على )فـََعَل( فإهنا للمستقبل
)عسى قد قام(، وال )عسى قام(، وال )كاد قد قام(، وال )كاد قام(؛ ألن ما بعدمها ال يكون ما ياً، 
فإن جئ  بــ )يكون( مع )عسى( و )كاد( صلح ذلك، فقل : )عسى أن يكون قد ذهب(، كما 

 قُۡل َعََسَٰٓ : قال تعاىل
ِي تَۡسَتۡعجِ  ن يَُكوَن َردَِف لَُكم َبۡعُض ٱَّلذ

َ
 ٧٢(4)."..(5)لُوَن أ

، هل هي اليت تعمل اجلروا)مسألة:  • ذهب الكوفيون إىل أن واو رب تعمل ؟( حيث: "و رنبَّ
وذهب البصريون إىل أن  ،من البصرينيربد وإليه ذهب أبو العباس امليف النكرة اخلفض بنفسها 

 .(6)" تعمل، وإمنا العمل لربَّ مقدرةواو رب ال

، فاألنباري -البصري والكويف–يس  خالفية بني أهل املذهبني أنَّ هذ  املسألة ل والصواب
فيما –يذكر يف حنو: )وكسول  انجح( أنَّ )رّب( املقدرة هي اليت عمل  اخلفض يف كسول، واحلق  

                                                           
 .28سورة البقرة: اآلية  (1)
 .27سورة يوسف: اآلية  (2)
 .90سورة النساء: اآلية  (3)
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( هي اليت عمل  اخلفض يف  -أعلم أنه ال يوجد نصٌّ يف تراانا النحوي لكويفّ  ما يقول إنَّ )واو رنبَّ
 وقوف على أقوال األنباري عند شرحه ألبيات  من معلقة امرئ القيس ما يؤكد هذا:االسم بعدها، وابل

 (1)لوِّ ها عن ذي متائم حمنْ تن يْـ ر ع      فأهلَْ ومن  ى قد طرق ن لَ بْـ فمثلِّكِّ حن  -
(، كأنه قال: فرنبَّ مثلك، وقال فيه األنباري: "وحبلى خفض  فمثلك خمفو ة إب مار )رنبَّ

 . (2)على اإلتباع ملثل"
 (3)ـــــــــــــــيلِّ تَ بْـ يَـ  أبنواع اهلموم لِّ يَّ لَ ه     عَ ولَ دن البحر أرخى سن  كموجِّ   وليل  

"  (4)قال األنباري: "والليل خفض إب مار رنبَّ
ذهب الكوفيون إىل أن جواب الشرط جمزوم حيث : "(عامل اجلزم يف جواب الشرط)مسألة:  •

العامل فيهما حرف الشرط، وذهب  على اجلَِّوارِّ، واختلف البصريون؛ فذهب األكثرون إىل أن
آخرون إىل أن حرف الشرط وفعل الشرط يعمالن فيه، وذهب آخرون إىل أن حرف الشرط 
يعمل يف فعل الشرط، وفعل الشرط يعمل يف جواب الشرط، وذهب أبو عثمان املازين إىل 

الشرط جمزوم  ، فاألنباري هنا ينسب إىل الكوفيني القول أبنَّ جواب(5)"أهنمبّن على الَوْقفِّ 
على اجلوار، وابلوقوف على شرح األنباري لبي   من معلقة امرئ القيس يتبنيَّ لنا أنَّ الكوفيني 

 على خالف ما ذكر، يقول امرؤ القيس:

 (6)يلِّ سَ نْ ك تَـ ايب من ايابِّ يَ ي اِّ فسنلِّّ       خليقة  نِّّ مِّ  كِّ ساءتْ  وإنْ 
سلي( جزم؛ ألنه جواب للجزاء حيث قال األنباري معقبًا على هذا البي : "ومو ع )تن

 .(7)" املقدر، والتقدير: فسلي ايايب من ايابك، أي: إن تسلها تنسل

                                                           
وذو التمائم: كناية عن  ،التمائم: معاذات تعلق على الصيب ،طرق : جئ  لياًل املعىن: ، 31، ص1ط ديوانه،امرؤ القيس،  (1)

صاحب مغامرات، والشاعر خياطب صاحبته مفتخرًا أبنه  ،، وهو الطفل الر يع وأمه حبلىطفل املرأة. احملول: الصيب بعمر السنة
 .حىت املر عات واحلبايل منهن معجبات به وأن النساء

 .39، ص5ط شرح القصائد اجلاهليات الطوال،ألنباري، ا (2)
 .42ص ،1طديوانه، امرؤ القيس،  (3)
 .218األنباري، شرح القصائد اجلاهليات، ص (4)

 .2/493 1ط اإلنصاف،األنباري، (5) 
 .32ص 1ط ديوانه،امرؤ القيس،  (6)
 .47-46ص د.ط،شرح القصائد اجلاهليات، األنباري،  (7)
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يف كتب الرتاث النحوي يشري إىل أنَّ الكوفيني يرون أبنَّ  -فيما أعلم–كما أنَّه ال يوجد شئ 
 ر سوى ما شاع عن األنباري يف كتاب )اإلنصاف(.جواب الشرط جمزوم على اجلوا

 تعصبع للمذهب البصري:اثنياً: 

"َعلَِّق بعد أن قرأت )اإلنصاف( لألنباري أّن هوا  مع البصريني؛ يقول حممد عبد اخلالق عضيمة: 
فعرض مذهب الكوفيني عر اً يشوبه الضعف؛ لذلك مل ينتصر للكوفيني إال يف سبع مسائل من مائة 

عن طريق كتب هواها وإحدى وعشرين مسألة، أشفق  على مذهب الكوفيني؛ ألنه وصل إلينا 
بصري، ولو صورته لنا أقالم كوفية لتغرّي تقديران له، ونظرتنا إليه، ولكنن بعد أن قرأت )جمالس اعلب( 
ونظرت يف )معاين القرآن( للفراء، ورأي  كيف يعرب الكوفيون عن آرائهم، وكيف يدافعون عنها، 

 .(1)رهاانً"وُيتجون هلا، أيقن  أن صاحب اإلنصاف أفصح بياانً، وأو ح ب
 

 مسائل للتعصب:
 يف مسألة: )القول يف نعم وبئس، أفعالن مها أم امسان؟(: •

الدليل على أهنما امسان دخول ا امسان حمتجني على ذلك بقوهلم: حيث ذهب الكوفيون إىل أهنم
 .(2)حرف اخلفض عليهما؛ فإنه قد جاء عن العرب أهنا تقول: )ما زيد بنعم الرجل("

دخول حرف اجلر عليهما ليس هلم فيه حجة؛ ري أجاب عن احتجاجهم أبنَّ: "إالَّ أنَّ األنبا
َهة يف فعليته، قال  ألن احلكاية فيه مقدَّرة، وحرف اجلر يدخل مع تقدير احلكاية على ما ال شنبـْ

 الراجز:
بنْه   ....................       وهللا ما ليلي بناَم صاحِّ

م لنام ابالمسية؛ لدخول الباء عليه، وإذا مل جيز أن ولو كان األمر كما زعمتم لوجب أن ُيك
ُيكم به ابالمسية لتقدير احلكاية فكذلك ههنا ال جيوز أن ُيكم لنعم وبئس ابالمسية لدخول حرف 

 اجلر عليهما لتقدير احلكاية، والتقدير يف قولك:
 هف بيتن لَ ؤْ يـن  م اجلارن عْ   بنِّ ألسْ 

                                                           
 .31، ، صاملقتضبد اخلالق عضيمة يف حتقيق مقدمة حممد عب (1)
 .1/81، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (2)
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 .(1)ألس  دار مقول فيه نعم اجلار..."
 تعصب األنباري للبصريني ظاهر  من اآليت:و 

أنَّ هذا البي  الذي رّد به األنباري  رأَي الكوفيني جمهول القائل، وال شّك يف أّن البي   -1
اجملهول القائل الجيوز االحتجاج به وال االلتفات إليه، وهذا مايقّرر  األنباري نفسه؛ إذ 

الكوفة إاّل أنَّ األنباري رّدها لكوهنا جمهولة هناك الكثري من األبيات اليت احتجَّ هبا حناةن 
 .(2)القائل

أنَّ هذا البي  قد يكون مصنوعًا ومو وعاً، والدليل على ذلك أّن صدر هذا البي  له رواية  -2
 (3)وهللا ما زيد بنام صاحبه                  أخرى وهي:

فضاًل عن عدم ورود هذا  فكلمة )زيد( يف الشطر السابق توحي بشئ من الصناعة والتوليد، هذا
 الحتّجوا به يف كتبهم. عندهم إْذ لو كان معروفاً البي  عند األوائل، 

يف مسألة: )هل يعمل حرف القسم حمذوفًا من غري عوض؟( حيث ذهب الكوفيون إىل أنّه  -3
مررت :)العرب من يقول جواز ذلك حمتجني حبكاية يونس بن حبيب البصري مِّْن أنَّ 

، (5)(ن مررت برجل صاحل فقد مررت بطاحلإال أك:)أي (4)(فطاحل   برجل صاحل إال صاحل  
لغة قليلة االستعمال بعيدة عن القياس؛ فال جيوز أن يقاس ردَّ األنباري احتجاجهم أبهنا: "

عليها: أما قلتها يف االستعمال فظاهر؛ ألن أكثر العرب ال تتكلم هبا، وإمنا جاءت قليلة 
دنَها عن القياس فإنك تفتقر إىل إ مار أشياء، وحكم يف لغة لبعض العرب؛ وأما بـنعْ 

مررت برجل صاحل إال صاحل )ا واحًدا، أال ترى أنك إذا قل  اإل مار أن يكون شيئً 
فتفتقر إىل أشياء، وذلك بعيد  ،تقدير : إال أكن مررت بصاحل فقد مررت بطاحل (فطاحل

                                                           
 .93-92 /1املصدر السابق،  (1)
 .2/750، 2/435، 1/310ينظر على سبيل املثال:  (2)
-2/366، 1ط اخلصائص،، وابن جن، 278، ص1ط إصالح اخللل الواقع يف اجلمل للزجاجي،ينظر: البطليوسي،  (3)

367. 
، 5ط أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،، وابن هشام، 527، د.ط، صمغين اللبيبكاية من شواهد ابن هشام يف ح (4)
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ويقول الرجل:  (أخيهمررت بزيد فكيف  ما)لقياس، وهذا شبيه بقول النحويني عن ا
 .(1)"وهذا كله رديء  ال تتكلم به العرب ( دينار  فهاّل )بدرهم، فيقول اجمليب جئتك 

اب هبا عمَّا احتجَّ به يف القرن  فإجابة األنباري عمَّا احتّج به الكوفيون يف هذ  املسألة ميكن أن جين
ليس فهو من قبيل القليل النادر، و الرابع هو وحنويي البصرة، فيقال: إذا سنلِّّم بصحة ما احتجوا به 

له نظائر من كالم العرب إال ما حكا  الكسائي مِّن أّن العرب تقول: "أخذته أبّدى ألف 
 ، فأدخل حرف اجلر على الفعل، وفصل بني اجلار واجملرور.(2)درهم"

 شكَّ يف أنَّ قوله يف تقدير: وال
 صاحبهوهللا ما ليلي بنام                                 

عن القياس كبعد )مررتن برجل صاحل إال صاحل  ما ليلي بليل مقول فيه انم صاحبه، بعيد  
 فطاحل(، حيث إهنا كذلك تفتقر إىل أشياء، وحكم اإل مار أن يكون بشئ واحد.

مسألة: )هل تكون سوى امسًا أو تلزم الظرفية؟(: حيث ذهب الكوفيون إىل أهنا تكون امساً  •
تدلني على ذلك بعدة شواهد، منها مارنوَِّي عن بعض العرب أهنم قالوا: ، مس(3)وتكون ظرفاً 

 .(4))أاتين سواؤك(

إالَّ أنَّ األنباري قد أجاب عن احتجاجهم هذا بقوله: "وأما ماروو  عن بعض العرب أنه قال: 
 .(5)حجة")أاتين سواؤك( فرواية تفرد هبا الفراء عن أيب اروان، وهي رواية شاذة غريبة؛ فال يكون فيها 

مع أنه قد صرّح يف كتابه )اللمع( دواز ذلك، حيث قال:"اعلم أنه يشرتط أن يكون انقل 
صلى هللا –اللغة عداًل: رجاًل كان أو امرأة، حرّاً كان أو عبداً، كما يشرتط يف انقل احلديث عن النيب 

نقله، وإن مل تكن يف ، ألن هبا معرفة تفسري  وأتويله، فاشرتط يف نقلها ما اشرتط يف -عليه وسلم
الفضيلة من شكله، فإن كان انقل اللغة فاسقاً مل يقبل نقله، ويقبل نقل العدل الواحد، وال يشرتط أن 
يوافقه يف النقل غري ؛ ألن املوافقة ال ختلو إما أن تشرتط حلصول العلم أو لغلبة الظن بطل أن تكون 

                                                           
 .1/398، 1ط اإلنصاف،األنباري،  (1)
 .3/23 د.ط،شرح املفصل، ابن يعيش،  (2)

 .1/294 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري، (3) 
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 .1/298املصدر السابق، (5) 
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أن تكون لغلبة الظن، وغلبة الظن قد حصل   حلصول العلم؛ ألن العلم ال ُيصل بنقل االانني فوجب
خبرب الواحد من غري موافقة، وزعم بعضهم أنه ال بد من نقل اانني عن اانني حىت يتصل ابملنقول عنه؛ 
ألن النقل يتنزل منزلة الشهادة، والشهادة يشرتط فيها املوافقة، وكذلك النقل، وهذا ليس بصحيح؛ 

فاسد؛ ألنَّ النقل مبنا  على املساهلة خبالف الشهادة، وهلذا يسمع ألن اعتبار النقل ابلشهادة اعتبار 
 .(1)من النساء على االنفراد مطلقاً ومن العبيد..."

 وال شكَّ يف أنَّ هذا املوقف ُيمل شيئاً من تعص ب األنباري للبصريني.
مسألة: )هل جيوز ترخيم املضاف حبذف آخر املضاف إليه؟(: حيث ذهب الكوفيون إىل  •

 مستدلني بقول زهري: (2)از ذلكجو 
رن كَ ذْ تن  ابلغيبِّ  حمن ان والرّ أواصرَ       واحفظوا مَ رِّ كْ عِّ  م اي آلَ كن ظَّ وا حَ ذن خن 

(3) 
 مة، إالَّ أنه حذف التاء للرتخيم.أراد: اي آل عكر 

أمَّا البصريون فيمنعون ذلك حبجة أنَّ ترخيم املضاف إليه غري جائز بعدم وجود شروط 
لى أن ترخيم املضاف غري وأما البصريون فاحتجوا أبن قالوا الدليل ع"إلنصاف: الرتخيم، جاء يف ا

، االاة أحرفلم توجد فيه شروط الرتخيم وهي أن يكون االسم منادى مفردا معرفة زائدا على جائز أهن
 ألهنم ال يرمخون يف غري النداء إال يف ؛أما شرط كونه منادى فظاهر :والدليل على اعتبار هذ  الشروط

أال ترى أهنم ال يقولون يف حالة االختيار يف غري النداء قام عام يف عامر وال ذهب مال  ، رورة الشعر
ألن النداء يؤار فيه البناء  ؛وأما شرط كونه مفردا فظاهر أيضا ،يف مالك فدل على أنه شرط معترب

ا غري  النداء عما كان عليه من فلمّ  فصار مبنياً  أال ترى أنه كان معرابً  ؛ويغري  عما كان عليه قبل النداء
فأما ما كان مضافا فإن  ،والتغيري يؤنس ابلتغيري ،ألنه تغيري ؛اإلعراب قبل النداء جاز فيه الرتخيم

أال ترى أنه معرب بعد النداء كما هو  ،النداء مل يؤار فيه البناء ومل يغري  عما كان عليه قبل النداء
يدخله  الَّ والنداء مل يغري املضاف فوجب أ ،ا سوغه تغيري النداءمعرب قبل النداء وإذا كان الرتخيم إمن

 .(4)"الرتخيم

                                                           
 .86-85د.ط، ص ملع األدلة يف أصول النحو،األنباري،  (1)
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جند أنَّ األنباري قد ردَّ رأي الكوفيني، وأجاب عن احتجاجاةم أبهنا من قبيل الضرورات، مثنَّ 
 ذهبوا إليه. يف ماانصر البصريني 

ا من است نتاجاةم واستنباطاةم ومل تـنْؤَخْذ وعند التأمل يف الشروط اليت و عها البصريون جند أهنَّ
عن العرب، وما مِّن شكّ  يف أنَّ هذا الكالم لو كان لكويفّ  ما لردَّ  األنباري، وممَّا يؤكد هذا ما فعله 
األنباري  معهم يف مسألة: )إعراب االسم الواقع بعد مذ ومنذ(، حيث ذهب الكوفيون إىل أنَّ االسم 

إالَّ أنَّ  (،إذ)و (منعل حمذوف، والدليل على ذلك أهنما مركبان من)الواقع بعدمها مرفوع بتقدير ف
قلنا  (من وإذ)أما قوهلم إهنما مركبتان من األنباري رّد ما ذهبوا إليه، وأجاب عن احتجاجهم بقوله:"

دليل يدل على ذلك وهل ميكن الوقوف عليه إال بوحى أو تنزيل وليس إىل ذلك  وأيّ  ،مال نسلِّّ 
 .(1)"سبيل

 ثاً: عدم الدقة يف النقل عن املذهب الكويفاثل

ور على االسم املضمر اجملرور من غري إعادة )هل جيوز عطف االسم املظهر اجلر  يف مسألة: •
، وهذا شئ يرفضه  (2)حرف اجلر( حيث نسب األنباري إىل الكوفيني أهنم جييزون ذلك

لقوله تعاىل:  (3)يف قراءة محزةالفراء، إذ يرا  قبيحًا ال جيوز إال يف  رورة الشعر، حيث قال 
ٱ ْ ُقوا ِي تََسآَءلُوَن َوٱتذ َ ٱَّلذ  َّللذ

 ۡۚ رَۡحاَم
َ
بِهِۦ َوٱِۡل

"هو كقوهلم: ابهلل والرحم، وفيه قبح؛ ألن العرب ال ترد ألرحام: خبفض ميم ا (4)
 خمفو اً على خمفوض وقد كن عنه، وقد قال الشاعر يف جواز :

 (5)نفانفن  نا     وما بينهما والكعب غوط  وفَ واري سيالسَّ  يف مثلِّ  قن علِّّ نن 
 .(6)وإمنا جيوز هذا يف الشعر؛ لضيقه"

                                                           
 .1/392املصدر السابق،  )1(

 .2/463 ،1طاإلنصاف، ينظر: األنباري،  (2)
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يف مسألة: )هل جيوز أن جتيء الواو العاطفة زائدة؟(، ينسب األنباري إىل الكوفيني أهنم  •
، إالَّ أنَّ الفراء جييز ذلك بشرط أن تقع الواو الزائدة يف جواب )حىت  (1)جييزون ذلك مطلقاً 

َٰٓ إَِذا ََِشۡلتُۡم )ملا(، يقول الفراء يف قوله تعاىل: إذا( و  َحِتذ
ۡمرِ 
َ
َوتََنَّٰزَۡعُتۡم ِِف ٱِۡل

: )حىت إذا تنازعتم يف األمر فشلتم( "يقال: أنه مقدم ومؤخر، معنا :  (2)
ۡسلََما َوتَلذُهۥ لِۡلَجبِِي فهه الواو معناها السقوط، كما يقال: 

َ
آ أ معنا : اندينا ،  (3)هُ َوَنََّٰديَۡنَّٰ  ١٠٣ََلَمذ

َٰٓ إَِذا َُتَِحۡت يف )حىت إذا( و)فلما أن( مقول، مل أيت يف غري هذين، قال تعاىل:  وهو  َحِتذ
ِ َحَدبٖ 

ِن ُك  ُجوُج وَُهم م 
ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َوٱقَۡۡتََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡلَقُّ مث قال:  ٩٦(4)ِسلُوَن يَن يَأ

، معنا : (5)
َُّٰبَهااقرتب، وقال تبارك وتعاىل:  بَۡو

َ
َٰٓ إَِذا َجآُءوَها َوَُتَِحۡت أ َحِتذ

، ويف مو ع (6)
َُتَِحۡت آخر:

 :(8)الشاعر ، وقال(7)
 وا كم شب  م أبناَء كم     ورأيتن ونن طن بن  ل ْ مِّ حىت إذا قَ 

 اخَلب   العاجزن  لنا     إن اللئمَ  اجملنِّّ  م ظهرَ وقلبتن 
 (9)اخلب: الغدار..."

ۡت تكون الواو زائدة يف قوله تعاىل:  وهلذا الشرط ينكر الفراء أن َمآُء ٱنَشقذ ذِنَۡت لَِرب َِها  ١إَِذا ٱلسذ
َ
َوأ

ۡت  ۡت ، ويف قوله تعاىل: ٢(10)وَُحقذ ۡرُض ُمدذ
َ
 ِإَوَذا ٱِۡل

لَۡقۡت َما فِيَها َوََتَلذۡت  ٣
َ
ۡت "وأما قوله: حيث قال:   ٤(11)َوأ َمآُء ٱنَشقذ ذِنَۡت لِرَ  ١إَِذا ٱلسذ

َ
ۡت َوأ  ٢(12)ب َِها وَُحقذ
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ۡت وقوله:  ۡرُض ُمدذ
َ
 ِإَوذَا ٱِۡل

لَۡقۡت َما فِيَها َوََتَلذۡت  ٣
َ
 فإنه كالم واحد جوابه فيما بعد ...". ٤(1)َوأ

رّد الفراء أن تكون الواو فيها مزيدة من مجلة ما   هذ  اآلايت اليتوالغريب يف األمر أن األنباري قد عدّ 
فيه داللة على أّن األنباري مل دقيقاً يف نقل آراء املذهب الكويف ومل يرجع إىل   ، وهذااحتج به الكوفيون

 كتبهم.
مسألة : )فعل األمر معرب أو مبن؟(، ينسب إىل الكوفيني أهنم يرون أّن فعل األمر للمنَواجه  •

ا قلنا الـمنَعّرى عن حرف املضارعة، حنو: )افعل( معرب جمزوم، زاعمًا أهنم احتجَّوا بقوهلم: "إمن
إنه معرب جمزوم؛ ألن األصل يف األمر للمواجه يف: )افعل( لتفعل، كقوهلم: يف األمر للغائب: 

ْ ُهوََخرۡي  )ليفعل(، وعلى ذلك قوله تعاىل:  َّٰلَِك ََۡلَيۡفرَُحوا ا ََبَِذ ِمذ يف قراءة من قرأ ٥٨(2)ََيَۡمُعوَن  م 
من طريق أنيب  -صلى هللا عليه وسلم–نيب رت القراءة أهنا قراءة المن أئمة القراء، وذنكابلتاء 

 .(3)بن كعب"

مجيعهم يقولون هبذا الرأي، واحلق  أنَّ الفراء نقل عن الكسائي أنه يعيب:  وكالمه يدل على أنّ 
 . (4))فلتفرحوا(؛ ألنه وجد  قليالً فعدَّ  عيباً 

"وقد يقول الفراء: فالصواب أنَّ ما ننسب إىل الكوفيني هو قول الفرّاء وليس مجيع الكوفيني، 
ذكر عن زيد بن اثب  أنه قرأ: )فبذلك فليفرحوا(، أي: اي أصحاب حممد، وقوله: )هو خري مما 
جيمعوون(: جيمع الكفار، وقوَّى قول زيد أهنا يف قراءة أيب: )فبذلك فافرحوا(، وهو البناء الذي خنلِّق 

فعل املأمور املواجه لكثرة األمر  لألمر إذا واجه  به أو مل تواجه، إال أن العرب حذف  الالم من
خاصة يف كالمهم، فحذفوا الالم كما حذفوا التاء من الفعل، وأن  تعلم أن اجلازم أو الناصب ال 
يقعان إال على الفعل الذي أوله الياء والتاء والنون واأللف، فلما حذف  التاء ذهب  ابلالم وأحدا  

                                                           
 .4,3سورة االنشقاق: اآليتان  (1)
 .58سورة يونس: اآلية  (2)
 .525-2/524 ،1طاإلنصاف، األنباري،  (3)
 .470-1/469، 3ط قرآن،معاين الالفراء،  (4)
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فلم يستقم أن يستأنف حبرف ساكن، فأدخلوا ألفاً  األلف يف قولك: ا رب وافرح؛ ألن الضاد ساكنة
 (1)خفيفة يقع هبا االبتداء..."

يف مسألة: )هل جيوز العطف على الضمري املتصل املرفوع من دون أتكيد؟(، ينسب األنباري  •
، والصواب أنَّ الفراء يرى أّن العطف على  (2)بال تفصيل إىل الكوفيني القول دواز ذلك

أتكيد قليل، كما يفّضل عدم العطف، حيث قال يف تفسري قوله  الضمري املتصل بال
َّٰ  ٦ََٱۡسَتَوىَّٰ :تعاىل َۡعَ

َ
َُِق ٱِۡل

ُ
"استوى هو وجربيل ابألفق األعلى ملا أسري به، : ٧(3)َوُهَو بِٱِۡل

وهو مطلع الشمس األعلى، فأ مر االسم يف )استوى(، وردَّ عليه )هو( وأكثر كالم العرب 
يكادون يقولون: )استوى وأبو (، وهو جائز؛ ألن يف  هو وأبو (، وال أن يقولوا: )استوى

 الفعل مضمراً، أنشدين بعضهم:

 أمل تر أن النبع خينَْلقن عود      وال يستوي واخلِّروَعن املتقصف
ءَِذا :-وهو أصدق القائلني–وقال تبارك وتعاىل 

َ
 أ

َّٰب   ٓ ُكنذا تَُر ٓ ا َوَءابَا ُؤنَا
ا حيل بينهما ابلرتاب، ضمر يف )كنا(، إال أنه حسنن ملفرد اآلابء على امل (4)

 .(5)والكالم: أئذا كنا تراابً حنن وآابؤان"
يف مسألة: )هل جتيء إال مبعىن الواو؟(، نسب األنباري إىل الكوفيني أهنم يقولون دواز ذلك،  •

اً، ومل ُيّدد ذلك اجلواز بشرط أم بغري شرط، فأّدى ذلك للوهم أبهنم جييزون ذلك مطلق
والصواب أهنم جييزون ذلك بشرط، حيث يشرتط األنباري لتكون )إال( مبعىن )الواو( أن 
يكون املستثىن واملستثىن منه متساويني، أو يكون املستثىن أكرب من املستثىن منه، حيث قال 

َُّٰت يف تفسري قوله تعاىل: َمََّٰو ۡرُض إَِلذ َما شَ َخَِِّٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسذ
َ
آَء َربَُّكۚۡ َوٱِۡل

يقول ": (6)

                                                           
 .1/469، 3ط معاين القرآن،الفراء،  (1)
 .2/474، 1ط اإلنصاف،ينظر: األنباري،  (2)
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َذلَِّك  ود وأهَل اجلنَّة اخللود؟ ففيوقد وعد هللا أَْهَل النار اخلل ،االستثناء القائل: ما َهَذا
 :معنيان

أن جَتَْعله استثناء َيستثنيه َواَل يفعله كقولك: وهللا أل ربّنَك إِّالَّ أن أرى غري َذلَِّك، وعزميتك  :أحدمها
 رَب َك( وال يشاؤ  الِّدِّيَن فِّيها ما داَم ِّ السَّماواتن َواأْلَْرضن إِّالَّ ما شاءَ على  ربه، فكذلك قال )خ

 .وهللا أعلم
مع مثله أو مع ما هنَو أكربن منه َكاَن َمْعىن  لعرب إذا استثن  شيًئا كبريًاوالقول اآلخر أن ا 

َوى ما )خالِّدِّيَن فِّيها ما دامَ  :سواء، فمن َذلَِّك قوله (الواو)ومعىن  (إالَّ ) ( سِّ  ِّ السَّماواتن َواأْلَْرضن
َوى( فيصلح. وكأنّه قَاَل:  ( مكان )سِّ خالديَن فيها مقداَر ما كان  )يشاء من زايدة اخللود فيجعل )إِّالَّ

: (األبداخللودو السموات وََكاَن  األرض سوى ما زادهم من  يل َعَلْيَك ). ومثله يفِّ الكالم أن تـَقنولن
وهذا  (،يل َعَلْيَك سوى األلفني)أفال ترى أَنَّهن يفِّ املعىن:  (،ن قَِّبل فالنألف إال األلفني اللذين م

ألن هللا َعزَّ َوَجلَّ ال خنْلف لوعد ، فقد وصل االستثناء بقوله )َعطاًء َغرْيَ جَمْذنوذ (  ؛أَحّب الوجهني إيلَّ 
 .(1)"ثناء هلم ابخللود غري منقطع عنهمفاستدل على أن االست

تعمل أن املصدرية حمذوفة من غري بدل؟(، ينسب األنباري إىل الكوفيني أهنم يف مسألة: )هل  •
، والصواب ليس كذلك، (2)يرون أهنا تعمل يف املضارع النصب مع احلذف من غري بدل

 فالكوفيون هلم يف ذلك رأاين:

 األول: وهو رأي الفراء، حيث يرى أنه إذا حذف  )أن( ارتفع الفعل املضارع بعدها وال ميتنع
َخۡذنَا أن أييت منصوابً، يقول الفراء يف قوله تعاىل: 

َ
 ِإَوۡذ أ

 َ ِميَثََّٰق بَِِنٓ إِۡسََٰٓءِيَل ََل َتۡعُبُدوَن إَِلذ ٱَّللذ
عبدون( ألن دخول )أن( يصلح فيها، فلما حذف "رفع  )ت: (3)

 قُۡل الناصب رفع ، كما قال هللا تعاىل: 
 
َ
ٓ أ ِ
ُمُرٓون 

ۡ
ِ تَأ َفَغرۡيَ ٱَّللذ

َ
ۡعُبدُ أ

عبد هللا: )و ال متنن أن  ويف قراءة ٦(5)َوََل َتۡمُُن تَۡسَتۡكِِثُ ... وكما قال: (4)

                                                           
 .2/28 ،3طمعاين القرآن، الفراء،  (1)
 .2/559، 1ط اإلنصاف،األنباري، ينظر:  (2)
 .83سورة البقرة: اآلية  (3)
 .64سورة الزمر: اآلية  (4)
 .6سورة املدار: اآلية  (5)
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تستكثر( فهذا وجه من الرفع، فلما مل أتت ابلناصب رفع ، ويف قراءة أنيب: )وإذ أخذان ميثاق بن 
 (1)إسرائيل ال تعبدون(، ومعناها اجلزم ابلنهي، وليس  دواب لليمني..."

ۡو إِۡطَعَّٰم   ١٣ََكُّ َرَقَبٍة :(2)ل يف قراءة ابن كثري والكسائي وأيب عمروكما قا
َ
أ

"وهو أشبه : (3)
سم، وينبغي أن يرد على االسم مثله، فلو قيل: مث إن )كان( الوجهني بصحيح العربية؛ ألن اإلطعام ا

فيه أن، وتلقى أشكلن لإلطعام والفك، فاخرتان )فك رقبة( لقوله: )مث كان(، والوجه اآلخر تضمر 
 فيكون مثل قول الشاعر:

 (4)ديلِّ أن  خمنْ  هلْ  اللذاتِّ  أشهدَ  َر الوغى     وأنْ ضن حْ أَ  اجري  ا الزَّ هَ  أيـ  أاَل 
أال ترى أن ظهور )أن( يف آخر الكالم يدل على أهنا معطوفة على أخرى مثلها يف أول الكالم وقد 

 .(5)حذفها"
رى أّن بقاء عمل )أْن( مع حذفها شاذ، وينروى الثاين: وهو رأي أيب العباس اعلب، حيث ي

 .(6)أّن الرفع هو القياس

 رابعاً: عدم إملامه آبراء املذهب البصري:

يف مسألة: )القول يف العامل يف املستثىن النصب( حيث ينسب األنباري إىل أيب العباس املربد  -
يتبنّي لنا أّن أاب العباس  ، وعند الرجوع لكتاب )املقتضب( (7)أنه يقول إن العامل فيه )إالَّ(

ينّص نّصًا صرُيًا على أّن العامل فعل حمذوف، تقدير  )أستثن(، و)إال( دليل عليه، يقول 
على ما كان عليه قبل دخول  أن يكون الكالم حمموالً :أحدمها: ستثناء على وجهنيواال"املربد:

فإمنا  (وما مررت إال بزيد،)اً(وما  رب  إال زيد(،)ما جاءين إال زيد:)وذلك قولك ،االستثناء
وتكون األمساء حممولة  (مررت بزيد)و (،رأي  زيدا)و (،جاءين زيد:)جيري هذا على قولك

                                                           
 .1/53 معاين القرآن،الفراء،  (1)
 .223الداين، التيسري يف القراءات السبع، د.ط، ص (2)
 .14,13سورة البلد: اآليتان  (3)
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 .1/317، 2طجمالس ثعلب، أبو العباس اعلب،   (6)
 .1/216 ،1اإلنصاف، طاألنباري،  (7)
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فقد جيوز أن  (جاءين زيد:)ألنك إذا قل  ؛وإمنا احتج  إىل النفي واالستثناء، على أفعاهلا
وكذلك مجيع ما  ،ئهنفي  اجمليء كله إال جمي (ما جاءين إال زيد:)فإذا قل ، يكون معه غري 

 .ذكران

فإذا كان  ، مث أتيت ابملستثىن بعد ،أن يكون الفعل أو غري  من العوامل مشغوالً  :والوجه اآلخر 
ومررت ابلقوم إال اً(،)جاءين القوم إال زيد:)وذلك قولك ،كذلك فالنصب واقع على كل مستثىن

ما مررت )و (ما جاءين أحد إال زيد):حنو ،فيه غري  جودوإن كان األ، وعلى هذا جمرى النفي (،زيداً 
إال :)فلما قل  ،وقع عند السامع أن زيدا فيهم (جاءين القوم:)وذلك ألنك ملا قل  (،أبحد إال زيد

(إ)كان    (زيداً  من  فكان  بدالً  (،فيمن جاءين زيداً  ستثن)أو (،أعن زيداً :)من قولك بدالً  الَّ
 .(1)"الفعل

"وكالم املربد يف كتابيه املقتضب معّلقًا على هذا النص: ويقول األستاذ عبد اخلالق عضيمة 
والكامل يفيد أنَّ الناصب هو الفعل احملذوف، و)إال( دليل وبدل منه، وليس لــ)إال( عمل يف 

لقول املربد يف   ثىن عند  هو )إال( يكون خمالفاً املستثىن، فمن نسب إىل املربد أبن انصب املست
 .(2)كتابيه"

 

 

                                                           
 390-4/389د.ط،  املقتضب،املربد،  (1)
.4/390 د.ط،املقتضب، املربد، هامش  (2)



741 

 

 : اخلامتةالفصل السادس

 خالصة البحث
يـنَعد  هذا البحث حماولة إللقاء الضوء على منهج حنوي ابرز من حناة القرن السادس، وهو أبو الربكات 
األنباري، وقد كان هديف من البحث الكشف عن منهجه يف توظيف األدلة السماعية، فتناول  

سة التطبيقية، وال أزعم أنن السماع عند  من خالل كتابه )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( ابلدرا
 استطع ن أن أنقدِّم الصورة الوافية والنهائية عن ذلك، بل مازال املقال مفتوحاً للقائلني.

ابتدأت الباحثة يف الفصل األول ابحلديث عن أساسيات البحث من أهداف البحث 
ية يف كتاب ةدف هذ  الدراسة إىل الوقوف على األصول السماعومشكلته وأمهيته وغري ، حيث 

)اإلنصاف يف مسائل اخلالف لألنباري(،  ومدى اعتماد األنباري عليها يف املوازنة بني البصريني 
والكوفيني، وكيفية توظيفها يف الفصل بينهما، كما ةدف إىل معرفة مدى موافقة شواهد  السماعية 

األنباري دانب اإلنصاف  لشروط اللغة احملتّج هبا، مثَّ اخلروج بصورة وا حة تكشف عن مدى التزام
مث حتّدا  يف الفصل الثاين عن الدراسات السابقة اليت هلا عالقة  يف الفصل بني البصريني والكوفيني،

 مبو وع البحث،أمَّا الفصل الثالث فتناولْ  فيه الباحثة كلَّ ما يتعلق ابلبحث من الناحية النظرية.
هجية البحث، وبناًء على أهداف البحث أمَّا الفصل الرابع فكان خمّصصًا للحديث عن من

فقد انتهج  الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لتناسبه مع طبيعة هذ  الدراسة، والذي يقوم على 
مدى ملعرفة ومتحيص شواهد  وصف موقف األنباري من األصول السماعية ، مث حتليل ذلك املوقف 

حتجِّّ هبا، وكيفية توظيفهاتها موافق
ن
ر، حيث اعتمدت يف االنتصار لفريق على آخ لشروط اللغة امل

على ما و عه األنباري من مباحث نظرية يف رسالتيه )اإلغراب يف جدل اإلعراب، وملع الباحثة  
)اإلنصاف(، مع اختاذ جانب احلذر ال هذ  املباحث عمليًا على كتابهاألدلة يف أصول النحو(، مث إنز 

األصوَل السماعية اليت يوردها األنباري يف     الباحثةعَ تتبيف استخراج التطبيقات العملية، وبعدها 
كتابه، متناولًة طريقَة استعماله هلا، فقد يدعم هبا رأاًي حنوايً، أو يقوم ابالعرتاض على االستدالل هبا 

 .البحث اتطرق هلوخيرجها على وجه آخر بطرق عدة 
ه الباحثة املعلومات املتعلقة حنو أّما الفصل اخلامس فكان اجلانب التطبيقي للبحث، حيث عر ْ  في

حتقيق أهداف البحث، من بيان ملوقف األنباري من القرآن الكرمي واحلديث النبوي وكالم العرب يف  
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كتاب )اإلنصاف( مّث أتبع  ذلك ببعض املآخذ، وقد كان الفصل اخلامس كفياًل بتحقيق أهداف 
 البحث واإلجابة عن أسئلته.

ل السادس الذي يشمل خالصة البحث، ونتائج البحث، وأهم وختم  الباحثة البحث ابلفص
 التوصيات واملقرتحات، واملصادر واملراجع.

 نتائج البحث
، ، وفيها إجابة عن أسئلة البحث، وحتقيق ألهدافهوفيما يلي أهم النتائج اليت توصل  إليها الباحثة

 :وقد أ اف  الباحثة نتائج جاءت  مناً أاناء هذ  الدراسة
القرآن الكرمي - ما موقف األنباري من االستشهاد ابألصول السماعية: عن السؤالني األول اإلجابة

 كتاب اإلنصاف؟  يف-العربوقراءاته، واحلديث النبوي، وكالم 
 كيف وظَّف األنباري األصول السماعية يف املوازنة بني حناة املدرستني ـ البصرية والكوفيةـ؟والثاين: 

 ئج اآلتية:توصل  الباحثة إىل النتا
احـــتجَّ ابلقـــرآن الكـــرمي، واعتمـــد عليـــه يف كثـــري مـــن األحيـــان يف تقويـــة مـــا يـــرا  مـــن أّن األنبـــاري  •

مقــاييس وآراء، وهــو مــع هــذا يقلــل مــن االستشــهاد ابآلايت القرآنيــة شــأنه يف ذلــك شــأن غــري  
حيـث  من النحاة الذين قدموا الشعر على القرآن من حيـث كميـة املـادة املستشـهد هبـا، ال مـن

 املكانة.

وقف األنباري من القراءات موقفاً مغايراً ملوقفه من القرآن، فهو وإن كان ُيرتم القـراءة مصـرِّحاً  •
-أبهنـــا ســــنة متبعـــة، إاّل أنــــه قـــد جلــــأ إىل أتويلهـــا، وإنكارهــــا، وتضـــعيفها، ووصــــفها ابلشــــذوذ 

 .-أحياانً 

 ؤويل القراءات.تغلب عليه من تلك الصفات صفة أتويل القراءة، حىت عندَّ من م •

مل خيـــرج األنبـــاري يف موقفـــه مـــن االحتجـــاج ابحلـــديث النبـــوي عـــن موقـــف أغلـــب النحـــاة، إْذ مل  •
 يستشهد به إال يف االث مسائل، وكان ذلك االستشهاد لغرض االستئناس فحسب.
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والكثــري عنــد  أن يلجــأ إىل أتويــل احلــديث وصــرفه عــن الظــاهر الــذي خيالفــه فيــه فيبطــل قيمتــه  •
ة، وُييله إىل ما يرا ، وهبذا فهو يـنَعـد  مـن املقلـني مـن االستشـهاد ابحلـديث، إال أنـه االحتجاجي

 مل يشْأ أْن يصرّح بذلك بل اكتفى مبجرد التلميح.

 استشهد األنباري بشعراء الطبقات الثالث األوىل اليت ذكرها البغدادي، ومل يستشهد بغريهم. •

اانً يستشــهد علــى مســألة واحــدة أبكثــر مــن ســتة امتــاز األنبــاري بغــزارة شــواهد  الشــعرية، فأحيــ •
 شواهد.

  يكثر األنباري من نسبة الشواهد الشعرية إىل قائليها.مل •

أكثر الشواهد اليت مل ينسبها األنباري لقائليها هي من شواهد سيبويه يف كتابه، أو مـن شـواهد  •
 احلماسة أليب متام.

مقـــدم يف االحتجـــاج علـــى الشـــعر؛ خللـــو  مـــن فـــرَّق بـــني لغـــة الشـــعر ولغـــة النثـــر، ورأى أنَّ النثـــر  •
 الضمائر، إال أنَّ االستشهاد ابلشعر يفوق االستشهاد ابلنثر بكثري.

 فرَّق األنباري بني الضرورة والشذوذ. •

 اعتمد األنباري على ما كثنر يف كالم العرب، ويرفض ما كان قلياًل. •

  يكثر األنباري من نقل نصوص العلماء لغرض االحتجاج. •

 ابلنثر من كالم العرب اليومي وحكمهم وأمثاهلم. استشهد •

 و ع األنباري بعضاً من قواعد االستدالل ابلنقل. •

 استعان األنباري ببعض االعرتا ات على االستدالل ابلنقل. •

 أنَّ األنباري كان سباقاً إىل التصنيف يف علوم مل تعَط حقها من التأليف. •

د  من أهـم املؤلفـات الفريـدة يف اخلالفـات النحويـة أنَّ كتاب )اإلنصاف يف مسائل اخلالف( يـنعَ  •
 فهو أقدم كتاب وصل إلينا يف هذا الشأن. 

حتجِّّ هبا؟: لثاإلجابة عن السؤال الثا
ن
 ما مدى موافقة شواهد  السماعية لشروط اللغة امل
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باحثـة بري شروط اللغة الـمنْحَتجِّّ هبا، وهذا وا ـح عنـد حتليـل التوافق أصوله السماعية إىل حدّ  ك •
 لشواهد  يف الفصل اخلامس.

انب اإلنصاف يف الفصل بني البصريني د األنباري امالتز  ما مدى اإلجابة عن السؤالني الرابع:
 ؟ما املدرسة النحوية اليت يتبعها األنباريواخلامس:  والكوفيني؟

 توصل  الباحثة إىل النتائج اآلتية:
ـ ، فتحيـز  وتعصـبه للمـذهب البصـري  -كما قرَّر-أنَّ األنباري مل يكن ملتزماً دانب اإلنصاف  •

كان أمراً وا حاً وجلياً، وقد أكدت الباحثة هذا يف أكثر من مو ع، وال يعن هذا أهنـا تقلـل 
مـــن قيمـــة كتـــاب )اإلنصـــاف(، بـــل علـــى العكـــس متامـــاً، إذ ال كتـــاب معصـــوم مـــن املؤاخـــذات 

 سوى كتاب رب العاملني.

ملدرسـة البصـرية يف غالـب اآلراء والقواعـد النحويـة، ومـا ذلـك إال ألنـه أنَّ األنباري منتَّبِّـع  لنحـو ا •
 يسري على أصوهلم النحوية.

و ـع ِّ الباحثــة بعــض املآخــذ عنــد بعــض املســائل الــيت و ــعها األنبــاري، وفيهــا داللــة وا ــحة  •
 على حتيز  ملذهب البصريني.

فهم، فمــا يــرا  هــذا مستســاغاً نظــرة النحــاة املتباينــة ألصــول النحــو كانــ  ســبباً رئيســياً يف اخــتال •
 ُيمله ذاك على وجه آخر.

بعض النحاة بني التنظري ومالبسات التطبيـق كـان سـبباً يف اخـتالفهم، فأحيـاانً ُيتجـون  حن جن رْ أتََ  •
 بشواهد جمهولة، مع أهنم قد نصوا على منع ذلك.

نيــة علــى  ــوء لألنبــاري مــنهج خــاص يف التعامــل مــع األدلــة الســماعية الــيت ختــالف القواعــد املب •
املســموع مـــن كـــالم العـــرب، فهـــو إمـــا أن يصــفه أبوصـــاف متنـــع القيـــاس عليهـــا، كالنـــدرة والقلـــة 

 والشذوذ، وإما أن يصرفها عن مقتضى الظاهر ابلتأويل.
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 التوصيات واملقرتحات

 زايدة االهتمام ابلدراسات التطبيقية ألصول النحو. •

 قة منصفة.ال زال  اخلالفات النحوية حباجة إىل دراسات عمي •

)القياس،  راسة األصول العقليةأبنه من املمكن د تقرتح الباحثة على الباحثني يف هذا اجملال •
؛ للوقوف على مدى إنصاف مقارنتها هبذ  الدراسةمثّ يف كتاب اإلنصاف  استصحاب احلال(

 األنباري يف توظيفها للموازنة بني البصريني والكوفيني.

أن وختامًا أسأل هللا  اليت توّصل  إليها الدراسة، املقرتحاتوالتوصيات و  فهذ  أهم النتائج
وكشف ن عن منهج األنباري يف توظيف دليل )السماع( للموازنة بني  أكون هبذ  املقاربة قد َأصب ن 

وإالَّ فحسيب أين اجتهدت فيه قدر طاقيت، وو ع ن خطوطاً عريضة ملو وع ، آراء البصريني والكوفيني
 والنظر فيه، على أملِّ أن تـنْتبع هذ  الدراسة بدراسات أخرى. شّيق قد يقّل البحث

وآخر دعواان أنِّ احلمد هلل رب العاملني، وصلى هللا وسلم على سيدان حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني.

 الباحثة،،،
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 املالحق
 ايتاآلفهرس أواًل: 

 
مكان  رقم اآلية سورة اآلية الكرمية/ طرفها التسلسل

 ورودها
ِي ٱۡستَۡوقََد نَار   .1  34 17 البقرة اَمَثلُُهۡم َكَمَثِل ٱَّلذ
ا   .2 رَۡسۡلَنا رُُسلََنا تَۡۡتَ

َ
 44 44 املؤمنون ُثمذ أ

ۡطَهُر لَُكۡم   .3
َ
 67 78 دهو  َهَُٰٓؤََلٓءِ َبَناِِت ُهنذ أ

4.  ِ ي  ْ ٱلسذ ِيَن ٱۡجَۡتَُحوا ۡم َحِسَب ٱَّلذ
َ
ِيَن   َ أ َۡعلَُهۡم َكٱَّلذ ن َّنذ

َ
اتِأ

َۡياُهۡم َوَمَماُتُهۡمۚۡ َسآَء  لَِحَِّٰت َسَوآء  َّمذ َّٰ ْ ٱلصذ ْ وََعِملُوا َءاَمُنوا
 َما ََيُۡكُمونَ 

 67 21 اجلااية

 68 10 األعراف وََجَعۡلَنا لَُكۡم فِيَها َمَعَّٰيَِشَۗ  .5
6.  ٓ نُتم بُِمۡۡصِِخذ  َوَما

َ
 68 22 إبراهيم أ

 68 71 األحزاب َوَيۡغفِۡر لَُكمۡ  .7
ۡظلََم َعلَۡيِهۡم  .8

َ
ٓ أ ْ فِيهِ ِإَوَذا َشۡوا َضآَء لَُهم مذ

َ
ٓ أ  ُُكذَما
 ْ  قَاُموا

 88 20 البقرة

َّٰ َما ََاتَُكمۡ  .9 َسۡواْ ََعَ
ۡ
 94 23 احلديد ل َِكۡيََلتَأ

10.  ِ ۚۡ َما لَُهم ب ِ ن  َِباَع ٱلظذ  ٱت 
 95 157 النساء هِۦ ِمۡن ِعۡلٍم إَِلذ

ِۡعَمةٖ ُُتَۡزىَٰٓ إَِلذ ٱبۡتَِغآَء وَۡجهِ َرب ِهِ  .11 َحٍد ِعنَدهُۥ مِن ن 
َ
َوَما ِِل
 َّٰ َۡعَ
َ
 ٱِۡل

 95 20-19 الليل

ْ وََعِملُواْ  .12 ِيَن َءاَمُنوا ۡسَفَل َسَّٰفِلِيَنإَِلذ ٱَّلذ
َ
ُثمذ َرَدۡدَنَُّٰه أ

 َّٰ  لَِحَّٰتِ ٱلصذ
 95 6-5 التني

ۡعرِۡض َعۡن  .13
َ
 95 29 يوسف َهََّٰذاۚۡ يُوُسُف أ

يقُ  .14 ِ د  ِ َها ٱلص  يُّ
َ
 95 46 يوسف يُوُسُف أ

ِيَن ُهۡم لَِرب ِِهۡم يَۡرَهُبونَ  .15  95 154 األعراف ل َِّلذ
َ يََرىَّٰ  .16 نذ ٱَّللذ

َ
لَۡم َيۡعلَم بِأ

َ
 95 14 العلق أ

17.  ِ  بِٱۡسِم َرب 
ۡ
 95 1 العلق َك ٱۡقَرأ
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يِۡديُكۡم إََِل ٱتلذۡهلَُكةِ  .18
َ
 95 195 البقرة َوََل تُۡلُقواْ بِأ

ۡهنِ  .19  95 20 املؤمنون تَۢنُبُت بِٱدلُّ
ۡقَبۡلَنا فِيَها    َ َوۡس  .20

َ
 95 82 يوسف ِل ٱۡلَقۡرَيَة ٱلذِِت ُكنذا فِيَها َوٱۡلعِرَي ٱلذِِتٓ أ

ٍَّٰه َغرۡيُ  .21 ِۡن إَِل ۥٓ َمالَُكم م   96 59 األعراف هُ
ۥٓ  .22 ٍَّٰه َغرۡيُهُ ِۡن إَِل  96 59 األعراف َمالَُكم م 
 َل مَ ثْ ِم   ق  لََ  هُ نذ إِ  .23

َ
 96 23 الذارايت ونَ قُ طِ نْ تَ  مْ كُ نَ  ا أ

ِ مَ وْ يَ  ىِ زْ خِ  نْ مِ وَ  .24  96 66 هود ذٍ ئ
 96 11 املعارج ذٍ ئِ مَ وْ يَ  اِب ذَ عَ  نْ مِ  .25
ُۡل َسابُِق ٱ .26  97 40 يس نلذَهارِ  َوََل ٱَّلذ
َبَما يََودُّ  .27 ِيَن َكَفُرواْ لَۡو ََكنُواْ ُمۡسلِِميَ رُّ  97 2 احلجر ٱَّلذ
ُقواْ ٱ .28 ۚۡ َوٱتذ رَۡحاَم

َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱِۡل َ ٱَّلذ  98 1 النساء َّللذ

َ ََكَن َعلَۡيُكۡم َرقِيب   .29  98 1 النساء اإِنذ ٱَّللذ
 98 3 ص ََلَت ِحَي َمَناٖص َفَناَدواْ وذ  .30
ا .31 ِ َما َهََّٰذا بَََشً  99 32 يوسف َوقُۡلَن َحََّٰش َّلِلذ
َٰٓئَِكةِ ٱۡسُجُدواْ ٓأِل .32 ْ ِإَوۡذ قُۡلَنا لِۡلَملَ  100 34 البقرة َدَم َََسَجُدٓوا
ۡوَلَِّٰدهِۡم َوَكَذَّٰلَِك َزيذَن لَِكثرِيٖ  .33

َ
َِن ٱلُۡمَۡشِكَِي َقۡتَل أ  م 

ََكٓؤُ   ُهمۡ ُُشَ
 101 137 األنعام

َشدُّ ََعَ ٱلرذِنَٰمۡح ِعتِي   ُثمذ نَلَنِ  .34
َ
ُهۡم أ يُّ

َ
ِ ِشيَعٍة أ

 101 68 مرمي اَعنذ ِمن ُك 
َۡرِۡغ َعلَۡيهِ قِۡطر  َءاتُوِنٓ  .35

ُ
 104 96 الكهف ا أ

 104 19 احلاقة َهآُؤُم ٱۡقَرُءواْ كَِتَّٰبِيَهۡ  .36
َّٰلَِك ََۡلَيۡفرَحُ  .37 ْ ََبَِذ  106 58 يونس  وا
ن يَشَ ٍء إِّن ِ ََاِعل  َوََل َتُقولَنذ لَِشاْيۡ  .38

َ
ٓ أ َّٰلَِك َغًدا إَِلذ آَء  َذ

 ۡۚ ُ  ٱَّللذ
 107 24-23 الكهف

ََلَت ِحَي َمَناٖص  .39  120 3 ص َفَناَدواْ وذ
رُۡجلَُكمۡ  .40

َ
 121 6 املائدة َوأ

 121 31 يوسف َحََّٰش َّلِلذ  .41
 131 38 النساء اآَء قَرِين  ََسَ  .42
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 131 97 النساء وََسآَءۡت َمِصرًيا .43
 131 31 الكهف اَحُسَنۡت ُمۡرَتَفق  وَ  .44
 132 31 الكهف اَحُسَنۡت ُمۡرَتَفق  نِۡعَم ٱثلذَواُب وَ  .45
 132 197 آل عمران َوبِۡئَس ٱلِۡمَهادُ  .46
 132 29 إبراهيم َوبِۡئَس ٱلَۡقَرارُ  .47
 132 126 البقرة ِصريُ َوبِۡئَس ٱلۡمَ  .48
لِِمَي بََدَل   .49 َّٰ  132 50 الكهف بِۡئَس لِلظذ
ا ِهَ   .50 َِّٰت ََنِعِمذ َدَق  132 271 البقرة إِن ُتۡبُدواْ ٱلصذ
َّٰت   .51 ۡمَو

َ
ِ َوُكنُتۡم أ ۡحَيَُّٰكۡم  َكۡيَف تَۡكُفُروَن بِٱَّللذ

َ
 134 28 البقرة ا ََأ

 134 27 يوسف ُدبُرٖ ِإَون ََكَن قَِميُصُهۥ قُدذ ِمن  .52
ۡو َجآُءوُكمۡ  .53

َ
 134 90 النساء َحِۡصَۡت ُصُدورُُهمۡ  أ

ِي  .54 ن يَُكوَن َردَِف لَُكم َبۡعُض ٱَّلذ
َ
قُۡل َعََسَٰٓ أ
 تَۡسَتۡعِجلُونَ 

 134 72 النمل

ُقواْ ٱ .55 ۚۡ َوٱتذ رَۡحاَم
َ
ِي تََسآَءلُوَن بِهِۦ َوٱِۡل َ ٱَّلذ  140 1 النساء َّللذ

56.  َٰٓ ۡمرِ َحِتذ
َ
 141 152 آل عمران  إِذَا ََِشۡلُتۡم َوتََنَّٰزَۡعُتۡم ِِف ٱِۡل

ۡسلََما َوتَلذُهۥ لِۡلَجبِِي َوَنََّٰديَۡنَّٰهُ  .57
َ
آ أ -103 الصافات ََلَمذ

104 
141 

ِ َحَدبٖ  .58
ِن ُك  ُجوُج َوُهم م 

ۡ
ُجوُج َوَمأ

ۡ
َٰٓ إَِذا َُتَِحۡت يَأ  َحِتذ

 ِسلُونَ يَن
 141 96 األنبياء

 141 97 األنبياء َوٱۡقَۡتََب ٱلۡوَۡعُد ٱۡلَقُّ  .59
َُّٰبَها .60 بَۡو

َ
َٰٓ إِذَا َجآُءوَها َوَُتَِحۡت أ  141 73 الزمر َحِتذ

 141 71 الزمر َُتَِحۡت  .61
ۡت  .62 ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقذ

َ
ۡت َوأ َمآُء ٱنَشقذ  141 2-1 األنشقاق إَِذا ٱلسذ

تۡوَ  .63 ۡرُض ُمدذ
َ
لَۡقۡت َما فِيَها َوََتَلذۡت ِإَوَذا ٱِۡل

َ
 141 4-3 األنشقاق أ

ۡت  .64 ذِنَۡت لَِرب َِها وَُحقذ
َ
ۡت َوأ َمآُء ٱنَشقذ  142 2-1 األنشقاق إَِذا ٱلسذ

لَۡقۡت َما فِيَها َوََتَلذۡت  .65
َ
تَۡوأ ۡرُض ُمدذ

َ
 142 4-3 األنشقاق ِإَوَذا ٱِۡل

َّٰلَِك ََۡلَيۡفرَُحواْ ُهوََخرۡي   .66 ا  ََبَِذ ِمذ  142 58 يونس ََيَۡمُعونَ م 
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َۡعَ  .67
َ
َُِق ٱِۡل

ُ
 143 7-6 النجم  ََٱۡسَتَوىَّٰ وَُهَو بِٱِۡل

ءَِذا  .68
َ
َّٰب  أ ٓ ُكنذا تَُر ٓ ا َوَءابَا  143 67 النمل ُؤنَا

َُّٰت  .69 َمََّٰو ۡرُض إَِلذ َما َشآَء َخَِِّٰلِيَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسذ
َ
َوٱِۡل

 َربَُّكۚۡ 
 143 107 هود

70.  َ َخۡذنَا ِميَثََّٰق بَِِنٓ إِۡسََٰٓءِيَل ََل َتۡعُبُدوَن إَِلذ ٱَّللذ
َ
 144 83 البقرة ِإَوۡذ أ

ۡعبُدُ  .71
َ
ٓ أ ِ
ُمُرٓون 

ۡ
ِ تَأ َفَغرۡيَ ٱَّللذ

َ
 144 64 الزمر قُۡل أ

 144 6 املدار َوََل َتۡمُُن تَۡسَتۡكِِثُ  .72
ۡو إِۡطَعَّٰم   .73

َ
 145 14-13 البلد ََكُّ َرَقَبٍة أ

 
 األحاديث النبوية فهرساتنياً: 

 
 مكان ورود  طرف احلديث التسلسل

 104 َوخَنَْلعن َوَنرْتنكن َمْن يـَْفجنرنكَ  .1
 104 أنَصْيَحايبِّ أنَصْيَحايبِّ  .2
نَّا أَْهَل اْلبَـْي ِّ  .3  104 َسْلَمانن مِّ
 105 َعْن قِّيَل َوقَالَ  .4
 105 َوْلتَـزنرَّ  َوَلْو بَِّشوَْكة   .5
 106 لَِّتْأخنذنوا َمَصافَّكنمْ  .6
 106 لِّتَـقنومنوا إِّىَل َمَصافِّّكنمْ  .7
قنونَ  .8  106 َساَلم هللاِّ َعَلْيكنْم أَْهَل َدارِّ قـَْوم  منْؤمِّنِّنَي، َوإِّانَّ إِّْن َشاَء هللان بِّكنْم اَلحِّ
 108 َكاَد اْلَفْقرن أَْن َيكنوَن كنْفراً  .9
 

 


