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  استشهاد النحويّين بموافقة رسم المصحف في إعراب القرآن الكريم
  األستاذ الدكتور: حسن مخيس امللخ

  كلّية اآلداب  –قسم اللغة العربّية 
  األردن –جامعة آل البيت 

  المقدمة:
ليَس من الصواب يف تاريخ العربّية أْن نفسِر نشأة التقنني اللغوّي هلا حنوًا وصرفًا وصوتًا ومعجمًا إبّان 

، وال سّيما يف قراءة القرآن الكرمي وحَده اللحن خشيةَ  اهللا عنه رضيعهد اخلليفة الراشد الرابع علي بن أيب طالب 
مجع القرآن الكرمي يف عهد  أّوهلا:؛ اإلسالمألّمة ين الثقاّيف التكو مبعزٍل عن ربط النشأة بثالثة أحداٍث مهّمة يف 

: توحيد املصاحف يف مصحف واحٍد ُنِسخت منه رضي اهللا عنه، وثانيهااخلليفة الراشد األّول أيب بكر الصّديق 
وثالثها: احتياج الدولة اإلسالمّية  ،)١(رضي اهللا عنهعدة نسٍخ يف عهد اخلليفة الراشد الثالث عثمان بن عّفاَن 

  الناشئة إىل التعبري عن دينها، وِفكرها بلغة القرآن الكرمي الذي يُعد أساَس الدين اإلسالمّي.
، فليَس فيه ما ُخيالُف مألوَف لغة العرِب، وَسَنِن  يُعين حتّقَق اتفاٍق لغوّي على لغته الكرمي فَجْمُع القرآنِ 

على هذا اجلمع؛ إذ   رضوان اهللا عليهم مل يعرتضواة أو الرتكيب بدليل أن الصحابة كالمها على مستوى الكلم
يُعين وجوَد نص أمجعت  ، وهذا اإلمجاعصّلى اهللا عليه وسلم كان موثّقاً كل التوثيق بالسماع املباشر من رسول اهللا

َلق اآلمن الستخالص قواعد العربّية صرفاً األّمة على عروبته، ومتثيله للسان العرب، األمر الذي جيعل منه املنط
وفاة الرسول موثّقة قريبة العهد من زمن النزول؛ إذ مت بعد  يةابرو وحنوًا وصوتًا وداللًة؛ ألنه نص مكتوب حممّي 

من  اجلاهليّ العرّيب لشعر وهو ذه الصفة يتفّوق على ا، )٢(مبُّدة "يسرية ال تتجاوز السنة" صلى اهللا وعليه وسلم
حيُث املوثوقّية، فبعض الشعر اجلاهلّي يرجع إىل أكثر من قرٍن قبل اإلسالم، وقد تعاورت عليه الروايات، واعرتته 

  واإلثبات واإلمهال يف الكلمات والرتاكيب واألبيات. ،اخلالفات يف الزيادة والنقصان
مرحلة وجود نص مكتوب حمفوٍظ إىل وأما نسخ املصحف وإرساله إىل األمصار، فيعين االنتقال من 

رسم الكتابة  يعين توحيدَ  يف تداوله بني املسلمني، وهذا النشرُ  اآلمنَ  الوحيدَ رحلة نشر هذا النّص؛ ليكون النص م
بقواعد النحو الصلة  سيسةالكتابة العربّية مَ العثماّين أو املصحف العثماّين؛ ذلك أن العربّية فيما ُعِرف بالرسم 

واأللفات كألف التفريق، وألف اإلطالق، وألف النائبة عن احلركات يف اإلعراب،  رف، وال سّيما يف احلروفوالص
  كرة غري املختوم بالتاء املربوطة.متييز االسم املنصوب الن

                                                             

رسم املصحف: دراسة لغويّة . و ٢٦-٥كتاب املصاحف، ابن أيب داود، ص : هخِ القرآن الكرمي ونسْ  يف منهجّية مجعِ  يـُْنَظرُ  ١
  .١٢٨-٩٣تارخيّية، غامن قدوري احلمد، ص 

  .١٦٦إعجاز القرآن ووجوهه، غامن قدوري احلمد، ص  –املصحف ورمسه  –أحباث يف علوم القرآن: القراءات القرآنّية  ٢
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 القرآنُ ا لغوّي للغة العربّية اليت نزل  خارج اجلزيرة العربّية امتدادٌ  ، وإرساُل بعضهاُنَسِخ املصاحف وتوحيدُ 
الكرمي، يستأهُل إجابات عن أسرار النظام اللغوّي يف العربّية نطقًا وكتابًة َقْصَد استمرارِه صافيًا سليمًا من اللحن 

هّمة ضرورِة تعليمه للمسلمني من غري العرِب األقحاح يف لغتهم مبالقياِم ختالط باللغات األخرى أّوالً، و وآفاِت اال
 أمجعني؛ اإلسالمّي للعاَلمني حتمل اخلطابَ  )٣(عربّية من لغٍة قومّيٍة متّثل العرب إىل لغة عاملّيةوالتحّول باللغة الثانياً، 

  .وهذا يُعين أن القرآَن الكرمي هو املركُز الديّين والسياسّي واللغوّي لألّمة اإلسالمّية
- ، كما ميّثل القراءات املتواترة اليت تلّقاها الصحابة وَرْسُم املصحف العثماّين ميّثُل اخلّط العرّيب يف زمانه

؛ ، وقد حاَفَظ املسلمون عليه من غري تغيري أو تطوير باستثناء إضافة النقط والشكل)٤(بالقبول - رضوان اهللا عليهم
؛ لئال يتسّرب إىل ذهن )٥(خاليًة من النقِط والشْكل" كانترضي اهللا عنه   عثمانُ ألن "املصاحف اليت وّزعها 

قال شعبان حممد إمساعيل: "إن قواعد بعِض الناِس الشك يف لغة القرآن الكرمي عندما يرون رْمسه يتغّري، ويتطّور؛ 
اإلمالء ُعرضٌة للتغيري والتبديل من جيٍل إىل جيٍل، ومن بلٍد إىل بلٍد، فلو ُكتَب القرآن الكرمي حسب الرْسم 

  .)٦(الء احلديثة ألّدى ذلك إىل اختالف املصاحف، ووقع الناُس يف اإلشكال"القياسّي وقواعد اإلم
 ،ُسئل: "أرأيَت من استكَتَب ُمصحفًا اليوم مالك رضي اهللا عنه أنهالداين عن اإلمام أبو عمرو وقد روى 

؛ )٧(أترى أن يكتَب على ما أحدَث الناُس من اهلجاء اليوم؟ قال: ال أرى ذلك، ولكْن يكتُب على الَكْتَبة األوىل"
العروض املعروف  خّط املصحف املعروف بالرسم العثماّين، وخطّ  :)٨(هلذا شاع يف تارخينا الثقاّيف أن اخلطوَط ثالثة

بالكتابة العروضّية، واخلّط القياسّي الذي يكتب به العارفون بالعربّية حىت يومنا، وهو يتوافق إىل حد كبٍري جداً مع 
 مع أن مثة ،لنواميس التطّور اخلّط العريبّ ستجابة خّط املصحف، وما االختالف اليسري بينهما إال انعكاٌس ال

البشريّة املكتوبة، مفاُدها أن خطوط الكتابة ليست ثابتة، بل هي يف حالة دائمة من  لسانّية يف اللغات حقيقةً 
فاق على كتابة ء أو السريع ألسباٍب خمتلفة، فما يزال أهُل العربّية حىت يومنا غَري ُمّتِفقني متاَم االتّ التغّري البطي

  العهِد بالكتابة العربّية. حديثُ  اهلمزة، وغري ُمتِفقني على مواضع عالمات الرتقيم اليت هي تطّورٌ 

                                                             

  .٦٥-٦٠كتابنا: التفكري العلمّي يف النحو العرّيب، حسن مخيس امللخ، ص    يـُْنَظرُ  ٣
  مشتمٌل على األحرف السبعة.ذهب أبو عمرو الداين ومن وافقه إىل أن املصحف العثماّين  ٤

. ولعل رأيه هو الراجح؛ ذلك أنه مل يـُْؤَثر عن أحد من القرّاء السبعة أنه ٦١-٦٠األحرف السبعة للقرآن، ص :كتابه  يـُْنَظرُ 
  اعرتض على املرسوم يف املصحف العثماّين.

، ع ١٣اجلمل، جملة اجلامعة اإلسالمّية، املدينة املنّورة، مج  أثر اختالف القراءات القرآنّية يف الرْسم العثماّين، عبد الرمحن يوسف ٥
  .٥٩م، ص ٢٠٠٥، ٢

  .٦٨رسم املصَحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة، شعبان حممد إمساعيل، ص  ٦
  .١٩املقنع يف رسم مصاحف األمصار مع كتاب النقط، الداين، ص  ٧
  .٤٨٦، ص ٣: مهع اهلوامع، السيوطّي، ج يـُْنَظرُ  ٨
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َ احرتامَ  حناِة العربّية للرسم العثماّين يف التخريج اإلعراّيب لبعِض املواضع  وَمسعى هذا البحث أن يُبني
، وال سّيما يف الكلمات اليت تشكُل صورة الكتابة موجهًا حنويّا مبنهٍج حتليليّ  امللِبسة من بعِض آي القرآن الكرمي

لتحديد اُحلكم اإلعراّيب كما يف اإلعراِب باحلروف بدل احلركات، وسبب اختيار هذه الظاهرة أن احلرف اإلعراّيب 
؛ هلذا تفرع البحث إىل ثالثِة حماوَر رئيسٍة، صورة منطوقة، فهو ثابت يف رسم الكتابة، كما أنه ثابت يف اللفظ

  هي:و 
 ّية.مكانة رسم املصحف الشريف يف تقعيد العرب - ١
 مقاييس الَقبول النحوّي. - ٢
  دور التخريج اإلعراّيب يف تأكيد موافقة رسم املصحف. - ٣

  مكانة رسم المصحف في تقعيد العربّية:
شاع يف املمارسة التارخيّية للعَمل النحوّي يف العربّية تقعيدًا وتنظريًا وتأليفًا أن السماَع هو األصُل األّول 

رفاً وصوتاً، وُمصطلح (السماع) يشي أّول ما يشي بالركون إىل املسموع ال املقروء يف يف بناء قواعد العربّية حنواً وص
التقعيد؛ وهو أمر مقبوٌل علمّيًا عند تأكيد َغلبة عنصر النـْقل بالرواية على النـْقل عن املكتوب؛ ذلك أن املوروث 

؛ لقّلة شيوع الوثائق املكتوبة، ال لعدم املشافهةاألدّيب واللغوّي من كالم العرِب كان يف جمَمله منقوًال بالسماع و 
الوثوق ا؛ ألن املكتوب أكثر ِصْدقّية من املسموع، وال سيما إذا كان بني املسموع بالرواية، وصاحب النّص 

 تناوبرابة قرنني من الزمان، تقعيد العربّية قُ  ه وبنيَ املروّي عدة أجيال، كما يف روايات شعر امرئ القيس، فبينَ 
صحيحاً، لكنه ليَس ُمتماِثال بدليل وجود اختالف يف الرواية، ولعل  على نقل شعر امرئ القيس نقالً  فيهما الرواةُ 

  االتفاق على نص مكتوب معتمد لشعر امرئ القيس. من أسباب هذا االختالف عدمَ 
ال سّيما الشعر حىت شَجَر وهذا يعين أن النحاة كانوا ُمضطرّين لتحّمل عناء تدقيق روايات املسموع، و 

على ما هو معروف يف مسائل اخلالف  بينهم اخلالُف على كلمة هنا، وأخرى هناك، وحركة هنا، وأخرى هناك
  رواية أقّل بكثٍري ممّا هو حاصٌل.بني النحوّيني، ولو ُبين النحو على وثائق مكتوبة، لكاَن هامُش االختالف يف ال

ا كانت خالكن املشكلة يف الكتابة  ا العربّية حىت العصر األموّي أ ِمُل ليًة من النقِط والشكل، كما أ
، ومع متثيٌل للكالم ال لسياقه الذي قيل فيهمن جهة، وال تظهر األداء الصوّيت من جهة أخرى؛ إذ هي  السياق

همًة جدًا حنَو خطوًة مُ  رضي اهللا عنهعّفان هذا فقد كانت خطوة توحيد كتابة املصاحف يف عهد عثمان بن 
ويرات الالحقة للكتابة العربّية  الذي ميكُن البناء عليه يف التط للنصّ  توحيد الكتابة العربّية وتطويرها، والتمهيدِ 

، يف اإلسالم متساوقًا إىل حد )١٠(أو اهلجاء )٩(كالنْقِط والشكِل، مث نشوء علم الكتابة أو اإلمالء أو رسم القلم

                                                             

  .٤٦تأصيل اإلمالء، حممد يوسف إدريس، ص   ٩
  .٤٨٦، ص ٣مهع اهلوامع، السيوطّي، ج  ١٠
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مع  )١١(بابًا يف ُكتبهم كالزجاجّي يف اُجلَملاملتقدمني ربّية حنواً وصرفاً، وقد أفرد له بعُض النحوّيني ما مع تقعيد الع
خاّصة  )١٢(الكتابة مبّين على أصوٍل حنويّة وصرفية أللف واهلمزة؛ "ألن كثريًا من أحكامالرتكيز على أحوال كتابة ا

لألمساء اخلمسة، واالسم املثىن، واالسم اموع مجَع مذكٍر ساملاً  حروف اإلعراب حسب املوقع اإلعرايبّ  اختالفَ 
يف حالة جزم الفعل املضارع عدا حذف النون عند اإلضافة يف املثىن ومجع املذكر السامل، أو حذف حرف العلة 

  .و بالقلباملعتّل اآلخر، أو اعتوار الكلمة بالعوارض الصوتّية كالتقاء الساكنني، أو اإلعالل باحلذف، أ
الذي ال  يف غري األداء الصويتّ  وثيقة لغويّة واجبة الَقبولوالصرّيف واملصحُف العثماّين يف التقعيد النحوّي 

 وم واإلمشام يظهر فيه اخلطرسم الكتابة حتويل للصوت إىل رسوٍم مكتوبة، فهو تصوير للمنطوق كالر ؛ ألن
قال ابن الّدّهان:  واللفظ،من غري اشرتاط املطابقة التاّمة بني الصوت حنوًا وصرفًا امللفوظ، ُيصوره تصويرًا صادقًا 

"قد ينقص اللفُظ عن اخلّط، حنو: َضَربوا، وَعْمرو يف الرفع واجلّر، وقد ينقص اخلّط عن اللفظ، حنو: الرمحن، 
غريه، حنو: الّضارب، يُنَطُق بضاد وُسليمن، وداود، ومن ذلك (زيٌد) يف الرفع واجلّر، وقد يُنَطُق بشيء ُيكَتُب 

هلذا ال يُلغي النّص ؛ )١٣(ُمشّددة، وُيكَتُب بالم وضاد، ويُنَطُق: رأيُت زيدًا يف الوْصل بتنوين، وُيكَتُب ألفاً"
ابن قال  وقد، والتبديلُ  والتغيريُ  املكتوب الراوية املنقولة، لكنه يُقّيدها لئال تنأى عنه، فيطرأ على الكالم التحريفُ 

، وال يكون التصّفح )١٤(باَبشاذ موضحًا االتكاء على املكتوب ضمن مفهوم السماع: "السماع بالتتبِع والتصفح"
  .ع جعل تصّفح املكتوب كالظل الذي ال يظهر دائماإال للمكتوب، لكن غلبة النقل بالسمْ 

لراوية على اخلّط يف ظاهرة الضبط باحلركات؛ ، لكنهم قدموا اوقد تلّقى النحويّون الرسم العثماّين بالقبول
حىت استقر على احلركات اليت نعرفها بعد منتصف القرن الثاين اهلجرّي على يد  مبراحل باحلركات الضبطُ مر إذ 

على الراجح، فقد روي عن أيب العّباس املربّد أنه قال: "الشْكُل الذي يف الُكتب  )١٥(اخلليل بن أمحد الفراهيديّ 
من عمل اخلليل، وهو مأخوذ من صورة احلروف، فالضّمة واو صغرية الصورة يف أعلى احلرف لئال تلتبس بالواو 

  .)١٦(املكتوبة، والكسرة ياء صغرية حتت احلرف، والفتحة ألف مبطوحة فوق احلرف"
حلروف اليت تكون يف اإلمالء، وهلا عالقة بالضبط اإلعراّيب، فال خالف يف قبوهلا يف التقعيد النحوّي أّما ا

ا نّص يف النطق والكتابة؛ لكنها يف شيوع التكرار أقل؛ ذلك أن األصل الغالب يف العربّية أن يكون  والصرّيف؛ أل
ف شكًال من أشكال النيابة، وفـَْرعًا مفتقرًا دومًا إىل الضبط باحلركات، ال باحلروف حىت ُعد الضبط باحلرو 

                                                             

  .٢٨٢-٢٧٠الزّجاجّي، ص اجلمل يف النحو، : يـُْنَظرُ  ١١
  .٣١حممد رجب فضل اهللا، ص صعوبات الكتابة اإلمالئّية، : يـُْنَظرُ  ١٢
  .١ابن الّدّهان، باب اهلجاء، ص  ١٣
  .٢٧املقدمة يف النحو، ابن باَبشاذ، ص كتاب اهلادي يف شرح  ١٤
  .٥٠٨-٤٨٧: رسم املصحف: دراسة لغوّية تارخيّية، غامن قدوري احلمد، ص يـُْنَظرُ  ١٥
  .٧احملكم يف نْقط املصاحف، الداين، ص  ١٦
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لف التثنية، نحاة من الثابت بالنّص املكتوب كأالتحصني بالعلة والسبب؛ وهلذا يأيت هذا البحث حبثًا يف موقف ال
  .)١٧(وما شاهما من حروف اإلعراب واإلعالم ،وواو اجلمع
(ما) احلجازيّة عَمل (ليَس) برفع االسم ونصب  إعمالَ اخلليل بن أمحد الفراهيدّي  تلميذُ قَِبَل سيبويه قد ف

[سورة يوسف، اآلية  ﴾ًراشَ ما هذا بَ ﴿اخلرب مع أنه خالف القياس؛ لثبوته يف املصحف، فقال يف قوله تعاىل: 
، وهذا يدل على أن )١٨("وبنو متيم يرفعوا إال َمن َدرى كيف هي يف املصحف"يف لغة أهِل احلجاز:  ]٣١

رؤيته هذا اإلعمال يف خّط املصحف العثماّين حىت نسَب إىل  (ما) احلجازيّة عَمل (ليَس) على لَ بىن عمَ  سيبويهِ 
م يُعِملوا ِخالفًا لعادم يف الكالم، وهي إمهال (ما) النافية الداخلة على  العارفني من َبين متيم خبّط املصحف أ

  املبتدأ واخلرب.
مع  )١٩(ووافَق سيبويِه أبو سعيٍد السرياّيف يف شرحه الكتاَب، إذ قال عن اآلية السابقة: "وا نزَل القرآن"
  .)٢٠(أنه ذَكر عن األصمعّي أنه قال عن لغة اإلعمال يف (ما) احلجازيّة: "ما مسعته يف شيٍء من أشعار العرب"

، على حني قال ابن احلاجب يف )٢١("يؤِذُن مبتابعة اآلية فقط"ابن اخلّباز على كالم سيبويه بأنه وعلَق 
التعليق على هذا النّص يف كتاب املفّصل للزخمشرّي: "ال ِحيّل أن يُقرأ القرآن على حسب اختالف اللغات ما مل 

قد قّدموا ؛ فإعمال (ما) احلجازيّة مبّين على الثابت يف خّط املصحف العثماّين، فيكون النحاة )٢٢(يُنقل تواتراً"
النحوّي يف احلروف  املسموعة عن العرب من جهة، والقياسِ املخالفة له  ثبوَت اخلّط يف املصحف على األشعارِ 

؛ ألن (ما) حرف غري خمتّص بالدخول على صْنٍف واحٍد من املختّصة بالعمل يف نظريّة العامل من جهة أخرى
  .أصناف الكلمة، فال يعمُل أصالةً 

النحو من القرآن الكرمي؛ قدم نص القرآن، وقال: "ولسُت أشتهي أن  مر مبا خيالف قياسَ  وكان الفرّاء إذا
، وقد استدل على ِصّحة حذف األلف الثانية احرتامًا منه ملا هو يف كتاب اهللا لفظا وَرْمساً  )٢٣(أخالَف الكتاَب"

ا مكتوبة يف املصحف بغري ألف، ٣١ [سورة يوسف، اآلية ﴾وقـُْلَن حاَش هللاِ ﴿من (حاشا) يف قوله تعاىل:  بأ[

                                                             

تصنيٍف فْرقّي يتحّقق حرف اإلعالم هو الذي يأيت عالمة خطّية على حالة إعرابّية كواو األمساء اخلمسة يف الرفع، أو إشارة إىل  ١٧
باستعماله أْمن اللبس يف العربّية كألف االسم املنصوب (كتاباً)، أو ألف التفريق الالحقة بالفعل املسند إىل واو اجلماعة 

املا عند ريق عن االسم اموع مجع مذكر سالتف رسوا قْصدَ سوا، أو مل يدْ رُ سوا، أو ادْ رَ حسب أحكامه يف النحو، مثل: دَ 
  كس ليس بصحيح.وكّل حرف إعراب حرف إعالم، لكن الع حنو: دارِسو، اإلضافة،

  .٥٩، ص ١الكتاب، سيبويه، ج  ١٨
  .٣٢٤، ص ١شرح كتاب سيبويه، السرياّيف، ج  ١٩
  .٣٢٤، ص ١املصدر السابق نفسه، ج  ٢٠
  .١٤٥وتوجيه الُلَمع، ابن اخلبّاز، ص  .٤٣١، ص ٢: الغرّة املخفّية يف شرح الدرة األلفّية، ابن اخلبّاز، ج يـُْنَظرُ  ٢١
  .٣٦٢، ص ٢اإليضاح يف شرح املفصل، ابن احلاجب، ج  ٢٢
  .١٨٣، ص ٢معاين القرآن، الفرّاء، ج  ٢٣
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، وقال مّكي بن أيب طالب عنها: "األصل يف )٢٤(وهي لغة أهل احلجاز، فتكون قراءا بغري األلف الثانية أْوىل
  .)٢٥((حاَش) أن تكون باأللف، لكن وقعت يف املصحف بغري ألف اكتفاًء بالفتحة من األلف"

ورضَي علماء العربّية عّما ُرِسم يف خط املصحف خمالِفًا ملا استقرت عليه قواعد الكتابة الحقاً، كما يف 
] فاألصل ٩٣سورة البقرة، اآلية [ ﴾كمما يأمرُكم به إميانُ بئسَ ﴿وصل (ما) املوصولّية بفعل الذّم يف قوله تعاىل: 

 ﴾ماِل هذا الرسول﴿م اجلر عن جمرورها يف قوله تعاىل: وكذلك ُفِصلت ال ،َفْصُلها يف الكتابة (بئَس ما ...)
] واألصل ٤٩ اآلية الكهف،[سورة  ﴾ماِل هذا الكتابِ ﴿وقوله تعاىل:واألصل وصلها، ] ٧اآلية  الفرقان،[سورة 

  .)٢٦(عدم الفصل، لكن العلماء رضوا عن هذا الرسم "اتّباعاً للمصحف"
، فقد عقَب الزخمشرّي وتابَعه أبو تلحني أّي قراءة ثابتٍة يف املصحف العثماّين ابتداءً  )٢٧(ومل ُجيز النحاة

لكِن الراسخون يف العلم منهم واملؤمنون يؤمنون مبا أُْنزَِل إليَك وما أْنزَِل من ﴿حّيان الغرناطّي على قوله تعاىل: 
بنصب كلمة (واملقيمني) ورْفع كلمة ] ١٦٢[سورة النساء، اآلية  ﴾قـَْبِلك واملقيمَني الصالَة واملؤتوَن الزكاة

ا التفَت إليه من مل (واملؤتون)  املصحف، ورمب بأن قال الزخمشرّي: "وال يُلَتفُت إىل ما زعموا من وقوعه حلناً يف خط
  .)٢٩("، وما هلم يف النصب على االختصاص من افتنان، ومل يعرف مذاهب العرب)٢٨(ينظر يف الكتاب

 مل تثبت به القراءة خبّط  االحتماالت النحويّة يف كلمات القرآن ماوجٍه من وجوه  كما مل جيُِز النحاُة أي
ٌر ﴿املصحف؛ فقد قال اخلطيب التربيزّي يف إعراب قوله تعاىل:   ] "وجيوزُ ١٨اآلية  يوسف،[سورة  ﴾مجيلٌ َفَصبـْ

؛ ألن النصَب حيتاُج إىل نقل، كما )٣٠( على تقدير، فأنا أصُرب صربًا [مجيًال]" ،على املصدر ،النصب، ومل يُقرْأ به

                                                             

  .٦٢امللّخص يف إعراب القرآن، اخلطيب التربيزّي، ص  يـُْنَظُر: ٢٤
  .٣٨٥مشكل إعراب القرآن، مّكي بن أيب طالب، القسم األّول، ص  ٢٥
  .٣٥٥، ص ٢: كشف املشكل يف النحو، احليدرة اليمين، مج يـُْنَظرُ  ٢٦
ال عربة برأي حنوّي أو أكثر إذا ّحلن قراءًة ما، فليَس من مقتضيات العلم اإلمجاع التاّم، بل يكفّي اإلمجاع شبه التاّم الذي  ٢٧

  يصبح اخلارُج عليه كاخلارج من العلِم نفِسه.
بكتاب سيبويه، ويبدو يل أن املقصوَد بالكتاب كتاُب اهللا القرآُن الكرمي املخطوط سّر أبو حيّان األندلسّي (الكتاَب) ف ٢٨

باملصحف الشريف لداللة السياق عليه؛ ذلك أن من جهل إثبات النصب والرفع يف اآلية يف القرآن فقد يسارع إىل تلحني 
  .٤١٢، ص ٣ر احمليط، ج تفسريه: البح يـُْنَظرُ  .الكالم من غري أن يدري كيف هو يف املصحف الشريف

وخترّج اآلية  .٤١١، ص ٣: البحر احمليط، أبو حيّان األندلسّي، ج يـُْنَظرُ . و ٦٢٣، ص ١تفسري الكّشاف، الزخمشرّي، ج  ٢٩
  على تقدير فعل حمذوف على االختصاص والقطع.

على قول اخلطيب . وقد عّلقت حمّققة الكتاب فاطمة راشد الراجحّي ٤٧يف إعراب القرآن، اخلطيب التربيزّي، ص امللّخص  ٣٠
: مشكل إعراب يـُْنَظرُ و يُقرأُ به، بل القراءة رواية".  يبُني الفرُق بني النحو والقراءة، فليَس كّل ما جيوز حنواً بقوهلا: "هنا التربيزّي 

وقد ذكر أبو حّيان األندلسّي أن النصَب قراءة ُأيب واألشهب وعيسى بن  .٣٨٢القيسّي، ص  القرآن، مّكي بن أيب طالب
، ص ٥تفسريه: البحر احمليط، ج  يـُْنظَرُ عمر، وهي يف ُمصَحف ُأيب، وُمصَحف أنس بن مالك، وروي كذلك عن الكسائّي. 

  لعا على هذه القراءة.. وهذا يدّل على أن مكّي بن أيب طالب واخلطيب التربيزّي مل يطّ ٢٩٠
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مل يثبتهما  العثماينّ  إعالم، وهو األلف يف آخر الكلمتني: (صرب)، و(مجيل)، ورسم املصحف حيتاج إىل حرف نهأ
  يف هاتني الكلمتني، فال جيوز محل الكالم على احتمال إعراّيب ال سند له من النقل واخلّط. 

  مارسة التارخيّية للنحو العرّيب:ومثة ملحوظتان يف امل
يف الطّب والفلك جند حني أوالمها: أننا ال نقع على أمساء حناة المعني من غري املسلمني، على 

األخطل التغلّيب الشاعر يف اإلسالم من غري املسلمني ك ُمبدعني المعني وأدباء عر واألدب علماءوالرياضّيات والش
بطبيعتهم الدينّية إىل اإلسالم وأحكامه اليت  ذا يعين أن النحاَة مشدودنَ ، وهيف العصر األموّي من نصارى العرب

يف  عمُلهم حمسوبًا على الدوام مبيزان احلالل واحلرام، فيكون تنبثق أّول ما تنبثق من القرآن الكرمي العرّيب يف لغته
  .دينهم اإلسالميّ 

وأّما ثانيتهما فهي أنّنا نقع يف أعمال النحوّيني على تصرحيات نصّية هلم، تدّل على احرتامهم لنّص 
وجهًا من  الفرّاء: "اتّباع املصحف إذا وجدُت له املصحف الشريف، وتلّقيهم ما فيه بالقبول والتسليم، فقد قال 

، وكان يقول عن خمالفة رسم املصحف يف التخريج النحوّي: )٣١(كالم العرِب وقراءة الُقرّاء أحّب إّيل من خالفه"
الّزّجاج: "وكل ما وجدته إىل موافقة املصحف أقرَب مل أِجْز خمالفته؛ ألن . وقال )٣٢("ولسُت أجرتُئ على ذلك"

"والقرآن العظيم يف أعلى رُتب البيان، منه ما يأيت على أقيسة النحوّيني، وهو . وقال ابُن باَبشاذ: )٣٣(اتّباعه ُسّنة"
األكثر، ومنه ما يأيت على غري أقيستهم، وكل ُمَسلٌم ُمتَّبٌع كالنص الذي يرتفُع معه ُحكم القياس، فال جيوُز 

  .)٣٤(العدوُل إىل القياس مع وجوده"
ف، فقال: "وكّل قراءة وافقِت لقرآن الكرمي وقراءاته وخط املصحاوقد حرر ابن اجلزرّي موِقف النحاة من 

العربّية ولو بوجٍه، ووافقْت أحد املصاحف العثمانّية، ولو احتماًال، وصح َسنُدها؛ فهي القراءُة الصحيحُة اليت ال 
الناِس قبوهلا، سواء جيوُز رّدها، وال ِحيّل إنكاُرها، بل هي من األحرف السبعة اليت نزل ا القرآن، ووجب على 

أكانت عن األئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غريهم من األئمة املقبولني، ومىت اختل ركٌن من هذه األركان 
، وفّسر )٣٥(هو أكرب منهم" عّمن السبعة أمْ و باطلة، سواء أكانت عن الثالثة؛ أطِلَق عليها ضعيفة أو شاّذة أ

  .)٣٧(املصحف مبوافقة أحد املصاحف ممّا كان ثابتاً يف بعِضها دوَن بعضٍ وموافقَة ، )٣٦(بوجوه النحوِ  الوجهَ 

                                                             

  .٢٩٣، ص ٢معاين القرآن، الفرّاء، ج  ٣١
  .٢٩٤، ص ٢املصدر السابق نفسه، ج  ٣٢
  .٣٦٣، ص ٣معاين القرآن وإعرابه، الّزّجاج، ج  ٣٣
  .٤٣٤، ص ٢شرح املقّدمة احملسبة، ابن باَبشاذ، ج  ٣٤
  .١٠، ص ١ابن اجلزرّي، ج  ،القراءات العشرالنشر يف  ٣٥
    .١٠، ص ١نفسه، ج املصدر السابق  ٣٦
  .١١، ص ١املصدر السابق نفسه، ج  ٣٧
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وقد تبّني للسيوطّي بعد ُمدارسة النحو العرّيب ما نّصه: "أّما القرآن فكّل ما ورَد أنه قرئ به؛ جاَز 
سّي عن املعاىف بن زكريا ونقل ابُن الطّيب الفا .)٣٨(كان متواترًا أم آحادًا أم شاّذاً"أاالحتجاُج به يف العربّية سواء 

قوله: "علم العربّية حاكٌم على الكالم، والقرآن حاكٌم عليه، فإذا خالفه رجَع إليه، ومل يتمكن من احلكم خبطئه؛ 
  .)٣٩(ألنه حاكم"

فغايُة عمل النحوّي أن جيَد ملا هو ثابٌت بالنقل والكتابة خترجياً؛ إذ القرآن الكرمي سابٌق على تقعيد 
  وأساٌس له، فهو الشاهد على صّحة القواعد، وليس العكس.النحو، 

  مقاييس الَقبول النحوّي:
يُقَصُد مبقاييس القبول النحوّي األحكام اليت ُيطلقها النحاة يف التعبري عن موقفهم من قبول الكالم 

أو الرّد يف النحو، وهلذا  مستوى القبول ؛ ذلك أن اللغة بطبيعتها ليسْت على نسٍق واحٍد من حيثالعرّيب ورّده
فإن أحكاَم القبول حتديدًا تعكُس ما ميكُن تسميُته بُسلم الصواِب الّنحوّي، وهلذه األحكام مصطلحات، يتبايُن 

  النحاُة يف استعماهلا مع االتفاق على َسْلِكها يف دائرة القبول اليت تدّل على الصواب النحوّي.
خطًّا ممتداً، بل هي هَرٌم صاعٌد مرتاكم الطبقات، تدّل طبقاته كّلها  واللغة ليسْت يف صواِب استعماهلا

على املقبولّية والصواب، لكنها ال تغفل فـَْرز الصواب إىل طبقات متباينة، تشكّل يف جمموعها مستويات القبول 
  النحوّي يف العربّية.

  معايري: مخسةِ وأوصاف القبول يف النحو العرّيب مبنّية على 
االستعمال للتصريف أو الرتكيب باالكتفاء  وهو الذي يعتمد مبدأ تكرار ،الَكمّ معيار األّول: املعيار 

مع أنه  باملالحظة، واالعتماد على الدراية باللغة، واخلربة يف استعماهلا، من غري اللجوء إىل إحصاٍء عددي دقيق
أو بأنه ُمّطرد، أو كثري، أو فاٍش، أو شائع،  كأن يُقال يف احلكم على قبول تصريف أو تركيب،  مبّين على السماع

وما شابه هذه األحكام يف  ،وف، أو عاّم، أو مستعمل بني الناِس كلهمب، أو منتشر، أو معر أو ُمتلئِ غالب، 
أو ُمطلقة هلذه األحكام الدالِّة على  ،اُحلكم على التكرارات الكثرية مع استحالة حتديد قيٍم عدديّة مّتفق عليها

  .ثرةالك
وتأيت بعد أحكام الكثرة أحكاُم القّلة، كأن يُقال: قليل، أو نادر، أو ال يكاُد ُيستعَمُل، هو يف قبيلة 

ه األحكام وما شابه هذأو شاّذ يف االستعمال والسماع، (كذا) ليَس غري، أو ال يكاُد َيسَمع، أو غري معروف، 
  يف التعبري عن القّلة.

الكالم ضمن طبقتني ختتلفان يف األوصاف العدديّة كثرة وقّلًة، لكن كل ما ومعيار الكّم يعكُس قبول 
  يعّرب عنه النحاة بأوصاف الكّم مقبول صحيح.

                                                             

  بتحقيق: حممود فّجال، وهو منشور باسم: اإلصباح يف شرح االقرتاح. ٦٧االقرتاح، السيوطّي، ص  ٣٨
  .٤٢١، ص ١ج ابن الطّيب الفاسي، فيض نشر االنشراح من روض طّي االقرتاح،  ٣٩
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معيار التنظري النحوّي أو القياس، وهو املعيار الذي يصّنف الكالم املقبول يف فهو املعيار الثاين: وأّما 
لقياس وتشّعباا؛ ألنه مبّين على النظر واالستنباط وبناء العالقات النظريّة العرّيب يف ا نظريّة النحو َوْفقعلى النحو 

يف  ، أو قويّ : َمقيس يف العربّية، أو يوافق القياسيف درجات املوافقة الُعليا بني أمناط الكالم ومستوياته، كأن يُقال
التعبري عن أعلى درجات املوافقة يف  ما شابه يفأو أو مستقيم، الغاية، أو األصل،  ، أوالكالم وجه، أو القياس

  النظريّة النحويّة.
عن  يف القياس، أو شاذّ أو ضعيف ويُقال يف درجات املوافقة الدنيا: غري َمقيس، أو خارج القياس، 

  القياس.
ه انطباعّية تقوم على مبدأ الذوق، وإن كان الذوق وأّما املعيار الثالث فهو معيار التذّوق األدّيب، وأحكامُ 

بطبيعته مسألَة خالٍف واختالٍف، ال مسألَة قوانَني تعِصُم من اخلالف فيه بني متداويل اللغة يف االستعمال، 
وُمقّعديها يف التقنني والتقعيد والبحث والتدريس؛ هلذا يصعب ترتيب أحكام القبول الذوقّية ترتيبًا ُمطلقاً، لكْن 

  أو قبيح، أو رديء، وما شابه.، ، أو قوميشاع أن يُقال: جّيد، أو حسن، أو مجيل
، وهو قريٌب من معيار التذوق األدّيب، لكن مصطلحاته والبالغة وأّما املعيار الرابع، فهو معيار الفصاحة

أكثر رسوخًا يف املمارسة التارخيّية، وال سّيما يف علوم البالغة العربّية، وللفصاحة حكمان، أحدمها يعلو، واآلخر 
أو  ، واللغة العالية، وأبلغ، وبليغيعلو فهو الكالم املقبول احملكوم عليه بنحو: أفصح، وفصيحيسفل، فأّما الذي 

، أو غري بليغ، وبني احلكمني أن . وأّما الذي يسفل فهو الكالم املقبول احملكوم عليه بنحو: غري فصيحالُعليا
  يُقال: له وجه يف الفصاحة.

النحاة عن نسبة الكالم  اللغة مبعىن اللهجة، فإذا سكت مجهورُ وأّما املعيار اخلامس، فهو معيار اللسان و 
إىل قبيلٍة ما، كان سكوُم يف الغالب داال على أن الكالم ميّثل اللسان العرّيب بقبائله احملتّج بكالمها يف تقعيد 

 منطقته، كأن يقولوا: هو لغة م أو، وأّما إذا حّدد النحاة قبيلة الكالحىالعربّية، وغالُب األحكام تُبىن على هذا املن
م يقصدون احلكم اخلاّص ال  قريش، أو قيس، أو متيم، أو ُهذيل، أو األزد، أو احلجاز، أو اليمن، أو جند، فإ

  ، وهم يف األمرين إّمنا يؤّكدون درجة القبول بني اللسان اجلامع أو اللغة اللْهجّية اخلاّصة.العامّ 
األّول والثاين  :املعيارين شاع منها يف التاريخ النحوّي أحكامُ  ،بولٍ قَ  حكامُ ها أالسابقة كل  إن األحكامَ 

وال سيما كتاب سيبويه،   ،التذوق األدّيب إال يف الكتب األوىل املرتبطني بالسماع والقياس، يف حني مل تشع أحكامُ 
 لبالغة قد ذهبت إىل علوم البالغة.أحكام الفصاحة وا  كما أن  

كّلها ال تدّل على الرفض، أو التخطئة، أو الرّد، لكّنها تؤّكد القبول من جهة، وتُثبُت واألحكام السابقة  
التفاوت، أو الفْرز؛ وهلذا إذا وصف النحوي قراءًة ما بالقّلة، أو  يف بناء العلوم، وهي صفةُ  ضروريّةً  علمّيةً  صفةً 

ا لغةح، أو بالضعف، أو بالرداءة، أو بالقبمبخالقة القياس، أو بالندرة، أو بالشذوذ، أو  أو بعدم الفصاحة؛ بأ ،
النحويّة، وال يدّل على الرفِض بأّي  َوْفق املنظومةعلى القبول فإن هذا الوْصف ُحكم علمّي دال على درجة 

  من األحوال. ألشكال، أو أّي حالشكٍل من ا
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ما قد خيطئ من خيلط بني اف أو األحكام، كوخيطئ من ُيشنُع على النحاة يف استعمال هذه األوص
احلجازيّة أفصح، وهي اللغة القومية، لكّن  )ما(إن عمل  :يف قول النحاة أو ُمنافاة معايري الكالم، فال تناقض

، فكّل أحكام (ما) تدّل على القبول، وإن اختلف املعيار بني )٤٠(على لغة بين متيم أقيس وأفشى عملها إمهال
الفصاحة يف كلمة (أفصح)، أو التذوّق يف كلمة (اللغة القومية)، أو القياس اللسان واللغة يف كلمة (احلجازيّة)، أو 

  .يف كلمة (أقيس)، أو االستعمال يف كلمة (أفشى)
؛ ألن مناط احلكم النحوّي يف تأكيد )٤١(وكان ابن الطيب الفاسي يقول: "الشذوذ ال يُنايف الفصاحة"

القبول، أّما ُحكم القبول ودرجته فأمٌر عائٌد إىل ُمواضعات علم النحو، ومصطلحاته، وتعبريات النحاة؛ فال تقدح 
 ه نصُد أنمقبولأحكام القبول الّدنيا يف النّص، بل تؤك.  
 إىل قسمني: النبوّي عندما قسموا احلديث  احلديثِ  مِ لْ ثون يف عِ وقريب من هذ التصّور ما صنعه احملد

حنو: الصحيح واحلسن والضعيف من األوصاف اليت  ، فأّما املقبول فقد جاء على درجات وأوصافمقبوٍل ومردودٍ 
  ال خترج احلديث عن دائرة القبول، لكّنها تدّل على تصنيف علمّي، والتصنيف أساس العلوم.

آن ما دام احلكم من أحكام النحوّي على كلمة أو تركيب يف القر وهلذا ال وجه ملن يعرتض على احلكم 
  القبول.

، حىت كان من الالفت أن عنوانات  بالقبول والتسليم وكّل ألفاظ القرآن الكرمي وتراكيبه تلّقاها النحاةُ 
 قبول القرآن تؤكد إصرار النحاة على تأكيد مبدأ التسليم يف ، ومقّدماا، أو ُخطبهاكتب إعراب القرآن الكرمي

 ابنُ ى ثالثة من علماء القرن الرابع اهلجرّي كتَبهم يف إعراب القراءات باسم (اُحلّجة)، وهم فقد مسّ الكرمي، 
قال ابن خالويه يف وهو مصطلح دفاعّي ُيساق يف تأكيد القبول،  )٤٣(زجنلة ، وابنُ )٤٢(خالويه، وأبو علّي الفارسي

السبع: "فإّين تدبّرُت قراءة األئمة السبعة من أهل األمصار اخلمسة املعروفني مقّدمة كتابه: اُحلّجة يف القراءات 
بصّحة النْقل، وإتقان احلفظ، املأمونني على تأدية الرواية واللفظ؛ فرأيُت ُكال منهم قد ذهَب يف إعراب ما انفرَد به 

 ُميَنُع، فواَفَق باللفِظ واحلكاية طريَق النْقل من حرفه مذهبا من مذاهب العربّية ال يُدَفُع، وقَصَد من القياِس وجهًا ال
  .)٤٤(والرواية"

                                                             

وشرح الرضّي . ١٥٦-١٥٥وكتاب البيان يف شرح الُلَمع، الشريف الكوّيف، ص . ٣٦١-٣٦٠الورّاق، علل النحو، ص : يـُْنَظرُ  ٤٠
ومهع اهلوامع، السيوطّي، ج . ١٤٣شرح قطر الندى، ابن هشام، ص و . ١٨٥، ص ٢على الكافية، الرضّي األسرتاباذّي، ج 

  .٢٢٧وجميب الندا إىل شرح قطر الندى، الفاكهّي، ص . ٣٩١، ٣٨٩، ص ١
  .٤٢٧، ص ١ن روض طّي االقرتاح، ابن الطّيب الفاسي، ج فيض نشر االنشراح م ٤١
يف احلديث عن هذين الكتابني كتاب: القراءات القرآنّية وأثرها يف الدراسات النحويّة، عبد العال سامل مكرم، ص  يـُْنَظرُ  ٤٢

٢٠٢-١٨٨.  
  .٣٦-٢٥ص  مقدمة حمّققه سعيد األفغاين:البن زجنلة يف احلديث عن كتاب حّجة القراءات  يـُْنَظرُ  ٤٣
  .٦١-٦٠اُحلّجة يف القراءات السبع، ابن خالَويه، ص  ٤٤
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يف مقّدمة كتابه: جتاوز ابن جّين القراءات غري الشاّذة إىل القراءات الشاّذة ليؤّكَد مبدأ القبول ا، فقال و 
ُيسّمى اآلن شاّذاً، وأنّه (احملتسب يف تبيني وجوه شواّذ القراءات واإليضاح عنها): "غرُضنا منه أن نُرَي وجه قّوِة ما 

  .)٤٥(، آِخٌذ من َمسِت العربّية ُمهلَة ميدانه"رانهجبِ  ايةضارٌب يف صّحة الرو 
  التخريج اإلعرابّي في تأكيد موافقة رسم المصحف: رُ وْ دَ 

التخريُج اإلعراّيب إجياُد خمرٍج علمّي صحيح من علم النحو واإلعراِب ملا يبدو يف ظاهره من الكالم  
للقواعد العامة املقّررة يف علم النحو، فهو إبراز لوجه الكالم يف النحو، وإيضاح للغامض، وكشف عن كاملخالف 

  عالمات اإلعراب. وراءخفّي املشِكل، وإثبات لعّلة القبول النحوّي، وبيان للمَ 
معناها، حتتاج إىل مل يدِر بعُض العرب ما  علوم العربّية، فثمة لفظةٌ  نشأةَ  ومنيُل إىل أن التخريَج قد راَفقَ 

مشِكل يف لفظه أو معناه أو مبناه  ،ومثة تركيب سبيله التشبيه وااز حيتاج إىل ختريج بالغّي، ومثةمعجمي  ختريجٍ 
اب معاين القرآن للفرّاء حيتاج إىل تأويل أو تفسري أو بيان؛ هلذا كان من الكتب املتقّدمة يف علوم العربّية كت

 (توكتاب جماز القرآن أليب عبيدة املتوّىف يف السنة نفِسها، وكتاب البيان والتبيني للجاحظ  ،)هـ٢٠٧(ت
الدالّيل والبالغّي  ، وكّلها ُكتب يف التخريج اللغويّ )هـ٢٧٦ (ت، وكتاب تأويل مشِكل القرآن البن قُتيبة )هـ٢٥٥

تأليف كتابه (تأويل مشِكل القرآن) الرّد على من يف القرآن الكرمي، فابُن قُتيبة قصَد من  ملناحي الكالم والنحويّ 
 لُرييَ  والرباهني البّينة ،َقَضوا على كتاب اهللا بالتناقِض، أو االستحالة، أو اللحن، أو فساد النْظم باحلجج النّرية

  .)٤٦(املعانَِد موِضع ااز وطريق اإلمكان
[سورة املائدة، اآلية  ﴾والصابئون والنصارى َمن آمن باهللاإن الذين آمنوا والذين هادوا ﴿ففي قوله تعاىل: 

بالنصب، وا قرأ ابُن   جاءت ،ُأيب رضي اهللا عنه] جاءت كلمة (الصابئون) مرفوعة يف املصحف إال يف قراءة ٦٩
ٍت خترجيا. ورفع كلمة (الصابئون) نّص يف اللفظ والكتابة؛ هلذا خّرجه مجهور النحوّيني على القبول به )٤٧(كثري

العطف على إّن وامسها معا بالرفع، فهي وامسها بتقدير  جوازُ بأثر هذه اآلية  حىت شاع بني مجهورهم )٤٨(خمتلفةً 
وهذا التخريج حسٌن؛ ألنه يرد الكالم  ،)٥٠(ووصف السرياّيف هذا العطف بأنه من أجود الكالم ،)٤٩(مبتدأ مرفوع

  .بال ِخالف جواز النصب عطفاً على االسم وحَدهقبل النسخ بالنواسخ مع يف االبتداء إىل أصله 

                                                             

  .٣٣-٣٢، ص ١احملتَسب يف تبيني شواّذ القراءات واإليضاح عنها، ابن جّين، ج  ٤٥
  .٢٣-٢٢ص ابن قُتيبة، : تأويل مشِكل القرآن، يـُْنَظرُ  ٤٦
  .٦٩٤، ص ١: تفسري الكّشاف، الزخمشرّي، ج يـُْنَظرُ  ٤٧
وشرح مجل الزّجاجي، ابن  .١٤٨-١٤٦: أسرار العربّية، أبو الربكات األنبارّي، ص التخرجيات ووجوه اإلعرابيف  يـُْنَظرُ  ٤٨

  .٤٥٧-٤٥٥، ص ١عصفور، ج 
  ..٥٢تأويل مشِكل القرآن، ابن قُتيبة، ص  ٤٩
  .٤٨٢، ص ٢: شرح كتاب سيبويه، السرياّيف، ج يـُْنَظرُ  ٥٠
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ولكن الرب َمْن آمَن باهللا واليوم اآلخر واملالئكة والكتاِب والنبّيني وآتى املاَل على ُحّبه ﴿ويف قوله تعاىل: 
بعهدهم إذا  َذوي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل والسائلني ويف الرقاب وأقام الصالة وآتى الزكاة واملوفونَ 

الصابرين) جاءت كلمة (املوفون) مرفوعًة، و( ]١٧٧[سورة البقرة، اآلية  ﴾يف البأساء والضرّاء عاهدوا والصابرينَ 
منصوبة، ووجه األوىل العطف على خرب (لكن) وهو االسم املوصول (َمن)، فيكون يف النصب ما يشبه 

ففيها اإلشكال، وقرئت كلمة (والصابرين) بالرفع يف  اإلشكال، وقرئت بالنصب (واملوفني) يف مصحف عبداهللا،
  .)٥١(قراءة احلسن واألعمش ويعقوب

، قال أبو علّي الفارسّي يف ما نقله أبو )٥٢(العطف يف هذا التخالف الظاهرّي اإلضمار والقطع ووجهُ 
بإعراا، وال جتعلها   حّيان األندلسّي: "إذا ذُكَرِت الصفاُت الكثرية يف معرِض املدح والذم؛ فاألحسن أن ختالف

كّلها جاريًة على موصوفها؛ ألن هذا املوضع من مواضع اإلطناب يف الوصف واإلبالغ يف القول، فإذا خوِلَف 
بإعراب األوصاف كان املقصود أكمل؛ ألن الكالم عند االختالف يصري كأنه أنواٌع من الكالم، وُضروب من 

وهذا من أمجل الكالم يف إدراك بالغة  .)٥٣(ن وجها واحداً، ومجلًة واحدة"البيان، وعند االحتاد يف اإلعراب يكو 
  .اإلعرايبّ النحوّي يف التغاير  العربّية

ومن أبرز الشواهد على نزوع النحاة إىل التخريج للتسليم بالقبول أقواهلم الكثرية يف وجوه ختريج قوله 
ت تشديد (إن) واأللف والنون يف اسم اإلشارة بإثبا ]٦٣[سورة طه، اآلية  ﴾إن هذاِن لساحران﴿تعاىل: 

هو املرضّي عنه ملوافقته خّط  املْثَبتَ لكن ، )٥٥(، ويف اآلية قراءات ُأخر)٥٤((هذان) كما يف املصحف اإلمام
املصَحف، قال الفرّاء: "منضي عليه لئال خنالف الكتاب"، وقال اخلطيب التربيزّي: "مكتوبة يف املصحف 

  .)٥٦(باأللف"
، أّوهلما: محل اسم نمسلكانا منها يعجبُ ، )٥٧(سلك النحاُة يف ختريج هذه اآلية مسالك شّىت وقد 

اإلشارة على لغة القصر، وهي لغة كنانة، واحلارث بن كعب، وَخثعم، وَزبيد، يلزمون يف املثىن واألمساء اخلمسة 

                                                             

  .١٠-٩، ص ٢ج أبو حّيان األندلسّي، : البحر احمليط، يـُْنَظرُ  ٥١
  .٣٩٦، ص ٢يف احتماالت التخريج اإلعراّيب: شرح كتاب سيبويه، السرياّيف، ج  يـُْنَظرُ  ٥٢
  .١٠، ص ٢ج أبو حّيان األندلسّي،  : البحر احمليط،يـُْنَظرُ  ٥٣
  .٥١: تأويل مشِكل القرآن، ابن قُتيبة، ص يـُْنَظرُ  ٥٤
  .٢٣٨، ص ٦املصدر السابق نفسه، ج  :يف القراءات اُألخرى يـُْنَظرُ  ٥٥
  .٤٠٠امللّخص يف إعراب القرآن، اخلطيب التربيزّي، ص  ٥٦
. ٤٠٠-٣٩٨وامللّخص يف إعراب القرآن، اخلطيب التربيزّي، ص  .٤١٥- ٤٠٩، ٢: اإلغفال، أبو علّي الفارسّي، ج يـُْنَظرُ  ٥٧

  .٨٧-٨٥، ص ١وُمغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، ج 
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. وثانيهما: )٥٨(واحٍد من غري نظر إىل حرف اإلعراب تٍ األلف تشبيها باالسم املقصور، وتثبيتًا للكالم على مسَ 
  .)٥٩(محل إن على إرادة معىن (نعم) وهي لغة

] ٧١[سورة املائدة، اآلية،  ﴾ّمث َعموا وَصّموا كثٌري منهم﴿وخرج النحاة رفع كلمة (كثري) يف قوله تعاىل: 
لتأكيِد القبول النحوّي لآلية بسبب اتصال واو اجلماعة بالفعلني (َعموا)، و(َصّموا) بال  )٦٠(خترجيات متباينة

، والوجه األقوى يف إعراب كلمة (كثري) أن تكون )٦١(خالٍف إال يف نصب كلمة (كثري) يف قراءة ابن أيب عبلة
  .أكلوين الرباغيث بدال من الضمري، وهذا التصّرف الرتكيّيب لغة معروفة عند العرب، ُتعَرُف بلغة

م استعصموا بالتخريج تؤكُد أن النحاَة مل يرُ القليلة إن هذه األمثلة  ّدوا القراءة املوافقة خلّط املصحف؛ أل
اإلعراّيب الذي جيعل الشواهد النحويّة القرآنّية متوافقًة مع ما استنبطوه من كالم العرب من قواعَد ضابطٍة للغتهم، 

ّدها، فإّمنا ذلك شذوذ منه، أو جهٌل مبا هو أو رَ  قراءةً  ها قلُمه فلّحنَ سَ زّل فيه لسان النحوّي أو وإذا مّر موضٌع 
اإلعراّيب يف القرآن الكرمي كيَف جاَء؛  ثابٌت يف املصحف، وهو يف احلالتني ال يقدح باحرتام حناة اإلسالم التصّرفَ 

 العربِ  لسانُ  الكرميَ  ، واستدعاَء الرتكيز والتدبّر، وتأكيَد أن القرآنَ ذلك أن من أسرار املغايرة اإلعرابّية لفَت االنتباه
اجلامع، ال لغة قوٍم منهم، ومن أعجب العجِب أن أحداً مل يعرتض على لفظة يف كتاِب اهللا أيّام الرسول صّلى اهللا 

بِة القراءات بالقبول والتسليم، ، بل سّلم اجلميع بنظمه، ويف هذا التسليم إمجاٌع سكوّيت بتلّقي الصحاعليه وسّلم
  .م أن يشاِغَب عليهم مبا ال يعَلم إال ظّناً وومها، فيكون الوهُم قد سبق سوَء الفْهموهلذا ال يليق مبن بعده
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