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لخص :الم  

يعد القرآن األصل األول من أصول النحو والدليل ادلتواتر الذي يفيد العلم اليقيٍت من أدلتو, والعربية  
 ىا بأسباب احلياة, وناشرىا يف كل األرجاء. وعاؤه وىو كتاهبا األكرب, وحارسها اخلالد, وماد  

النحو العريب وصل إلينا يف صورة تكاد تكون متكاملة, وعلى ومعلوم أن كتاب سيبويو ىو أول كتاب يف 
درجة عالية من الثقة واالطمئنان, األمر الذي جعل العلماء يصفونو بقرآن النحو تارة, وبالبحر تارة 

( لتكشف النقاب عن الشاىد القرآني في كتاب سيبويوأخرى, من ىنا تأيت ىذه ادلشاركة ادلوسومة بـ)
ين يف تقعيد النحو ومنهج سيبويو يف االستشهاد بالقران الكرمي وقراءاتو, كما رباول أمهية الشاىد القرآ

 تسليط الضوء على بعض ادلآخذ على منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن وقراءاتو.

 :ثالثة أقسام وقسم ىذا البحث إىل

 نشأة النحو وتطوره يف رحاب القرآن الكرمي. األول:

 آن الكرمي عند النحاة.االستشهاد بالقر  الثاني:

 مآخذ بعض احملَدثُت على منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن الكرمي وقراءاتو.الثالث: 

 أىداف البحث:

 يهدف ىذا البحث إىل:

 عرض موجز لنشأة النحو يف رحاب القرآن الكرمي وأقوال العلماء يف االستشهاد بو. -1
 شواىده   .عرض مآخذ القدامى علي كتاب سيبويو يف  -2
 عرض مآخذ احملدثُت على كتاب سيبويو . -3
 دراسة ادلآخذ دراسة نقدية ربليلية تقوديية. -4
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 :ًشؤة الٌحْ ّتطْرٍ في رحاب القزآى الكزين
لقد بدأت احلركة اللغوية يف القرن األول من اذلجرة عندما مت الفتح اإلسالمي، واستقرت أصول الدولة  

اإلسالمية، وانتشر العرب وادلسلمون يف األقطار ادلفتوحة، واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية، وانتشرت فيها 
يف تلك البقاع الكثَتة الواسعة أكرب ىا ر اللغة العربية، فدخلت كثَتا من البلدان ادلفتوحة، فكان النتشا

 األثر يف تطور الدراسات اللغوية والنقدية. 

لعربية كان يف ضبط إىل ايف علم النحو؛ ألن أول فساد سرى لقد حصر علماء العربية جهودىم األوىل 
 علم العربية، فسبب نشأة النحو ىاحلركات، فاستنبطت القوانُت لضبطها، ولذلك كان النحو وحده يسم

إن : "الرافعيىو اللحن الذي دخل على العربية بسبب دخول األعاجم يف الدين اإلسالمي. يقول 
إن األلسنة الضعيفة القاصرة : "و، ويعلل ذلك بقول"اللحن في القرآن كان أكثر من اللحن في غيره

ــــ ال تستطيع الصعود إلى مستواه العالي في بالغتو وعلو أسلوبو، والقرآن زولو بغير فضال عن ن ـ
ــــ اللغات الضعيفة، واللهجات الشاذة  قد انطوى على أسرار سياسة الكالم ال يتعلق بها إال ـ

 .(1)"الطبيعة الكاملة، ولهذا كان أكثر اللحن فيو بادئ بدء

وكان من أىداف النحاة األوائل يف نشأة ىذا العلم ىو احلفاظ على لغة القرآن من اللحن، حيث كانوا 
يعتربونو واجبا دينيا، كما كان ىدفهم توثيق نص القرآن حلفظو من اخلطأ يف قراءتو، وىم يسعون إىل 

عة من مبدأ وجوب أن ، وذلك دبعرفة إعرابو، وتركيب مجلو، وىذه األىداف نابادلقدسفهم ىذا الكتاب 
ىذا النص ادلقدس  يف كل زمان ومكان، وكان ازباذىم يوفر ادلسلمون لنص القرآن رعاية وتوثيقا بالغُت

دمة ىذا الكتاب يتقربون إىل ا هل تعاىل. خبن أهنم و مقر  لثقتهم أنو أوثق نص يبنون عليو قواعدىم، وىم 
قبل  –، وصيانة لو مالكريبوحي من القرآن إن نشأة النحو كانت : "إسماعيل خاطريقول الدكتور 

. (2)"من اللحن، وكان نمو النحو ورسوخ أمره في رحابو، وبغذاء من مأدبتو الشهية الواسعة –غيره 
وذلك ألن اإلعراب مالزم للعربية الفصحى، فلم يكن النحاة يف حاجة إىل أكثر من إمعان النظر يف 
مصادر لغتهم الطبيعية: القرآن واحلديث والشعر، ليستخلصوا منها مناىج اإلعراب ويبوبوىا ويصوغوا 

                                                                 

 . 1/214تاريخ أدب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار ادلعارف دبصر ، د.ت ، (1) 

،  1يف االستشهاد بالقرآن الكرمي وتوجيو قراءاتو ، سليمان يوسف خاطر ، مكتبة الرشد ، ط منهج سيبويو(2) 
 . 47م ، ص  2008
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ودوافع عربية إسالمية  قوانينها وقواعدىا، فالنحو نشأ يف رحاب القرآن الكرمي عربيا زلضا بعقول عربية
ها ظروف اجملتمع اإلسالمي، وذلك أن االنزعاج من اللحن يف القرآن كان ىو العامل األكرب يف ىذه لت  أم  

النشأة، وىذا يدلنا على مدى اىتمام ادلسلمُت بالكتاب العزيز ومبلغ حرصهم على حفظو وسالمة 
 نصو، وعلى عظم الغَتة عليو.

 ٓ. عالقت الٌحْ بالعلْم األخز

نتو و عن مؤ  يستغٍتدعامة العلوم العربية، وقانوهنا األعلى ولن ذبد علما منها يستقل عن النحو أو  النحو
ال سبيل إىل استخالص حقائقها والنفاذ  ــــ على جليل شأهنا ـــــ أو يسَت بغَت نوره، فجميع العلوم النقلية

العلم جليلة، لذلك سارع سلفنا الصاحل إىل ابتكارىا قبل غَتىا، ىذا إىل أسرارىا إال هبذا العلم، فمكانة 
 حلفظ اللغة العربية وصيانة الكتاب العزيز. 

تعلموا النحو فإنو جمال للوضيع، وتركو : "الجاحظقول  ومن األقوال اليت وردت يف مكانة النحو

 . (1)"ىجنة للشريف

ومما يحتاج إليو الكاتب النحو، واألخذ منو بالحظ األوفر، وصرف اىتمامو " :نديقشلالقوقول 

  .(2)"لى القدر الكافي منوإ

 :ابن شيبةروى و  .(3)"، فال تمنعوا ألسنتكم حليهااإلعراب حلي اللسان: "مالك بن أنسومن كالم 
قال يزيد بن تعلموا اللحن والفرائض، فإنها من دينكم . : "رضي ا هل عنو عمر بن الخطابقال 

 . (4)"ىارون : اللحن: اللغة

                                                                 

 . 219/ 2، دار اجليل ، بَتوت ،  1البيان والتبيُت ، اجلاحظ ، ت : عبد السالم ىارون ، ط(1) 
/  1م ،  1968صادر بَتوت ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، لشهاب الدين أيب العباس أمحد ، دار (2) 
167   
 69نقال عن منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن الكرمي ، ص (3) 
أصل ، و  35م ، ص  1989النحو قانون اللغة وميزان تقوديها ، زلمود فجال ، منشورات نادي أهبا السعودية ، (4) 

 .169/ 1النص يف صبح األعشى ، 
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إن ىذه الشريعة المباركة عربية، فمن أراد تفهمها فمن جهة لسان : "أبو إسحاق الشاطبيوقال 

 .(1)"ب فهمها من غير ىذه الجهةالعرب تفهم، وال سبيل إلى تطل  

ىما األصل لمعرفة عرفة اللغة واإلعراب م: "(جامع األصول)يف  ابن األثيرقال  (كشف الظنون)ويف 

 . (2)"الحديث وغيره؛ لورود الشريعة المطهرة على لسان العرب

ح العز بن عبد السالم في أواخر القواعد بوجوب االشتغال بالنحو الذي وصر  : "السخاويويقول 
؛ ألن حفظ الشريعة واجب، وال – صلى اهلل عليو وسلم -نقيم بو كالم اهلل تعالى وكالم رسولو 

ى عن شيء ن  غْ تـ  سْ  بذلك، لذا قال عامر الشعبي: النحو في العلم كالمل  في الطعام، ال ي  ى إاليتأت  

 . (3)"منو

من آثار العقل العربي، لما لو من دقة في  علم النحو أثر رائع" :دي بورثُت قول ومن احملدَ 
ويحق  ق، وىو أثر عظيم يرغم الناظر فيو على تقديره،المالحظة، ومن نشاط في جمع ما تفر  

 . (4)"للعرب أن يفخروا بو

ولقد تكلفت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد ال يعرف الكلل، : "يوىان فكوقال 
وتضحية جديرة باإلعجاب بعرض اللغة الفصحى وتصويرىا في جميع مظاىرىا من ناحية 

والصيغ، وتركيب الجمل، ومعاني المفردات على صورة شاملة، حتى بلغت كتب  ،األصوات

 . (5)"القواعد األساسية عندىم مستوى من الكمال ال يسم  بزيادة المستزيد

ن ىذا العلم لو فضل كبَت على باقي العلوم وخاصة العلوم الشرعية، فبو تعرف ادلعاين إ: وخالصة القول
 مو من أفضل العلوم اليت يؤجر على تعلمها.ا، وتعل  وتصل بواسطتو إىل مكنوناهت

                                                                 

 .64/  2،  1للشاطيب ، نشر ادلكتبة الكربى دبصر ، القاىرة ، د. ت ، طادلوافقات يف مقاصد الشريعة (1) 
 .1/636كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون حلاجي خليفة ، مكتبة سٍت بَتوت لبنان ، د.ت ، (2) 
 . 228، ص  1م ، ط 1983فتح ادلغيث يف شرح ألفية احلديث ، للسخاوي ، دار الكتب العلمية بَتوت ، (3) 
 . 4ريخ الفلسفة يف اإلسالم دي بور ، ترمجة زلمد أيب ريبة ، ط دار العلم للماليُت بَتوت لبنان ، ص تا(4) 
 دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب ، للمستشرق األدلاين يوىان فك ، ترمجة عبد احلليم النجار ، مطبعة(5) 

 .2م ، ص 1951اخلاصلي القاىرة ، 
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 االستشِاد بالقزآى الكزين عٌذ الٌحاة:

يعد النص القرآين النص العريب الصحيح ادلتواتر اجملمع على تالوتو بالطرق اليت وصل إلينا هبا يف     
علماء ، وعناية الللقرآن الكرمي من تواتر رواياتو ، إذ مل يتوفر لنص ما توفرواحلركات والسكنات األداء

، وعلى ىذا يكون ىو نص ما اعتٌت ادلسلمون بنص قرآهنم، ومل تعنت أمة ببضبطها وربريها متنا وسندا

قد اتفق النحاة و ، (1)ة والنحو والصرف وعلوم البالغةالنص الصحيح اجملمع على االحتجاج بو يف اللغ
، يدل على ذلك ما ألفوه آن الكرمي وقراءاتو ادلختلفة، متواترة كانت أو شاذةالقر مجيعا على االستشهاد ب

. وعلى كالم العرب الفصيح  من الكتب اليت تشهد على أهنم بنوا قواعد النحو على الشائع الكثَت من

 . (2)دلقدمة القرآن الكرمي وقراءاتورأس ذلك يف ا

إال أن " :اعترب فيما بعد قاعدة عامة، وذلك بقولوبويو موقفو من القراءات بنص صريح، قد بُت سيو 

القراءة عنده سنة واجبة االتباع، وال جيوز  ، وىذا يعٍت أن(3)"ءة السنةاألن القر  ؛ة ال تخالفالقراء
 .زبلو من النص عليها اتا قاعدة عامة ال تكاد كتب القراء، وقد غدا موقفو ىذسلالفتها

الحتجاج بالقرآن الكرمي وقراءاتو، وخصوصا أكثر من أجاد القول يف الدفاع عن ا وكان ابن جٍت   
ال يستدعي التوقف عن   أن ضعف الروايةذ بَُت ؛ إ(المحتسب)، وذلك يف مقدمة كتابو الشاذ منها

فلم  –لم صلى اهلل عليو وس –فإن قصر شيء منو عن بلوغو إلى رسول اهلل األخذ هبا بقولو: "
 أننا وإن لم نقرأ في التالوة بو ، إالمن اإلعراب، داع إلى الفسحة واإلسهاب يقصر عن وجو

فإنا نعتقد قوة ىذا المسمى  ،ة ودراية، وتتابع من يتبع في القراءة كل جائز روايمخافة االنتشار فيو
، لديوو حبيب إليو ومرضي من القول ، وأنشاذا، وأنو مما أمر اهلل بتقبلو، وأراد العمل منا بموجبو
؛ إذ ىما ليو أقوى منو إعرابا وأنهض قياسانعم وأكثر ما فيو أن يكون غيره من المجتمع عندىم ع

، كان قدحا فيو ومانعا من األخذ بو، فإن  -ضي اهلل عنهم ر  –جميعا مرويان مستندان إلى السلف 
 ؛األخذ بو ما أن نتوقف عنأقرأ بعض السبعة بو ىذا حالو ...، ف فليكونن ما ضعف إعرابو مما

                                                                 

 . 28م ، ص  1987فغاين ، بَتوت ادلكتب اإلسالمي ، األانظر أصول النحو ، لسعيد (1) 
 .  184منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن ، سليمان خاطر ، ص (2) 
/  1م ، 2004، 4الكتاب لسيبويو أبو بشَت عمرو ابن عثمان ، ت عبد السالم ىارون ، مكتبة اخلاصلي ، ط(3) 
148 
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، فبُت أن القراءات الشاذة من حيث العربية دافع عن ابن جنيحظ أن ، يال(1)"ألن غيره أقوى منو فال
 ج هبا يف اللغة وصرف النظر عنها.ا شذوذ روايتها ال حيملنا على ترك االحتج

،  ويجوز االستشهاد بمتواتره وشاذه ،أفص  كالم وأبلغو –عز اسمو  –مو فكال: "البغداديويقول 

 . (2)"، وأجاد القول فيو(المحتسب)نو ابن جني في أول كتابو كما بي

بو جاز االحتجاج بو في العربية سواء  قرئ وأما القرآن الكريم فكل ما ورد أن" :السيوطيويقول 
، وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذا لم تخالف أكان متواترا أم شاذا

، كما فتو يحتج بها في ذلك الحرف بعينو، وإن لم يجز القياس عليو، بل ولو خالاقياسا معروف
، وال يقاس عليو ... وما ذكرتو في ذلك الوارد بعينويحتج بالمجمع على وروده ومخالفتو القياس 

 . (3)"باالحتجاج بالقراءات الشاذة ال أعرف فيو خالفا بين النحاة

لنحوية على الكثَت من كالم العرب، وعليو وأحكامها ومسائلها ا فجمهور النحاة يبنون قواعد العربية
يت ال زبرج اذ أو الضعف أو القلة أو ضلو ذلك من األوصاف اليقيسون، وحيكمون على ادلخالف لو بالش

 . ادلوصوف من الفصاحة

دافع عن  لقراء والدفاع عنهم وعن قراءاهتم، وشلنقد كان جلمهور النحاة مواقف مشهورة يف إنصاف او    
إذا اختلف النحويون والقراء  : "ابن الحاجب، يقول وغَتىمحيان وابن ىشام  وابن مالك وأب القراء:
، وما نقلو ، ألنهم ناقلون عمن تثبت عصمتو؛ ألن القراءة ثبتت تواتراىالمصير إلى القراء أول كان

القراء؛ ألنهم شاركوىم  ع النحويين ال ينعقد بدونالنحويّون ثبت عن طريق اآلحاد ... وألن إجما 

 .(4)"في نقل اللغة، وكثير منهم من النحويين

                                                                 

ت على النجدي ، وعبد احلليم النجار ، دار سزكُت للطباعة والنشر ،  ، 2تبيُت شواذ القراءات ، البن جٍت ، ط(1) 
 . 33/ 1مقدمة ادلصنف ، 

األدب ولب لباب لسان العرب ، البغدادي ، ت عبد السالم ىارون ، دار الكتاب العريب القاىرة ، د.  خزانة(2) 
 . 1/9ت، 
 .15، 14ة ، د.ت ، ص االقًتاح يف أصول النحو ، للسيوطي ، دار ادلعارف حلب سوري(3) 
 . 52ي ، صسللصفاقغيث النفع يف القراءات السبع ،  (4)
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 :لكزين ّقزاءاتَ ّهٌِجَ في الكتابسيبْيَ هي االستشِاد بالقزآى اهْقف 

لنحاة ، وىو إمام افكر النحوي ألئمة النحو السابقُتمن ادلعلوم أن كتاب سيبويو ىو خالصة ال    
وبنوا عليو يف األحكام والشواىد، وإن كان قد خالفو الكثَت منهم،  ،وهذومثلهم األعلى الذي احت

 . وأضافوا إىل عملو إضافات واسعة

، فهم ينقلون عنو ويستشهدون بو وما ذلك إال كبَتة عند علماء اللغة والتفسَت  وللكتاب مكانة
اسة أساليب القرآن إلحكامو للقواعد النحوية، ولتعبَته عن الفكر النحوي أصدق تعبَت ولسبقو إىل در 

عبد الخالق ، يقول  يزال ىو ادلثل األعلى للدارسُتياتو يف هنج علمي أصلي الآواالستشهاد ب
يبويو تأثروا تأثرا كبيرا بكتابو، واىتدوا بهديو وساروا من بعد س اجميع النحويين الذين جاؤو :"عظيمو

عظيم القدر، فلم تتغير بهجتو، ولم  ــــ على كثرة ما ألف بعدهــــ . وما زال كتاب سيبويو في طريقو
المتدفق يغذي فروعو ، وكالنهر تخلق جدتو، فهو كالدوحة الباسقة، وغيره أغصان لها فروع

 .(1)"وجذوره

، واعتبار يوعا يف كالم العرب والقياس عليولقد بٌت سيبويو منهجو يف الكتاب على األخذ باألكثر ش    
 يكن ولم ، و  ت  ْلق  ل   (أفضل   أيٌ  اضربْ ) العرب قالت ولو" :يقول .عليوالف لو قليال شاذا ال يقاس ادلخ
 على تقيس ال أنك كما القياس، في المنكر الشاذ على تقيس أن لك ينبغي وال. متابعتهم من بدٌ 

 .(2)"كثير ىذا وأشبو. أن ك اآلن على وال القول، أمثلة سائر وال أيقول، على وال أمسك، أمس

يضع عنوان الباب الذي يتحدث  ، والغالب أنولكرمي الدليل األول يف االستشهادالقرآن اويعّد سيبويو 
ما ورد عن العرب ، مث بعدىا اآليات الواردة يف ادلوضع ، ويذكرثل لو بأمثلة يقيسها على القرآن، وديعنو

، (3)الرواة، مث الشواىد الشعرية ، وشلن يثق بو منمن عبارات مسعها، أو رواىا عمن مسعها من شيوخو
ومن ذلك " :، إذ افتتحو بقولو"يكون إال على معنى ولكن ىذا باب ما المثال ذلك من الكتاب: "

: ولكن من رحم، وقولو عز وجل :أي ؛[34]هود: ژۉۉۈۈٴۇۋۋۅۅژ: قولو عز وجل

                                                                 

 .1/87ادلقتضب ، للمربد ، ت زلمد عبد اخلالق عظيمو ، يف تقدمي الكتاب ، (1) 
 2/402لكتاب ، ا (2)
 12م ، ص  1974،  1انظر دراسات يف كتاب سيبويو ، خدجية احلديثي ، مطبعة جامعة الكويت ، ط(3) 
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 ى ى ې ې ې ې  ۉژ : أي: ولكن قوم يونس، وقولو عز وجل ؛[98يونس: ]ژٱٿٿٿٿپپپپژ

 . (1)"... وىذا الضرب في القرآن كثير[116ىود: ]ژى ى ى ى ى ى ى ى ى ى ى

وىذا النحو كثير في ية أن يستشهد ببعضها ، ويقول : "قد كان من منهجو إذا كثرت الشواىد القرآنو 

 . (2)"القرآن

ليبُت وجها من ان يذكرىا ، بل ك" مل يعد قارئا ومل خيطئ قراءةسيبويوالقراءات القرآنية فإن " أما  
، وإمنا ة ال خيطئها وال خيطئ القارئ هبا. وإن كانت من القراءات ادلفردالعربية، ويقوي ما ورد عن العرب

فصيحة صحيحة وإن قل  ألنو يرى اللغات الواردة عن العرب ؛اول زبرجيها على إحدى لغات العربحي
الف الكثَت الشائع يف كالم العرب، فهو ما دامت اللغة ال زب من تكلم هبا، وال يرى ادلتكلم هبا سلطئا

، (3)"إذا تكلم عربي في اإلمالة في المنصوب بغير ما تكلم بو عربي فال تظنن أنو مخطئ" :يقول
، ويرى أن ما يرى أهنم أئمة ادلسلمُت وأعالمهم، فكيف خيطئ القراء الذين العريب أيا كانفهو ال خيطئ 

 .قرؤوا بو ال خيالف

اءات ال زبالف ألن القراءة السنة، ويرى أن ، حيث يرى أن القر موقفو بنص صريح سيبويوقد بُت ف   
 .تباع وال جيوز سلالفتهاالقراءة واجبة اال

ثر النحاة سبسكا بالشاىد القرآين، وأعظمهم إجالال لو، وكان يضعو يف ادلرتبة من أك سيبويووكان    
ثل العربية األصيلة، واألساليب الرفيعة، فيخاطب ألنو أبلغ كالم نزل وأوثق نص وصل، وألنو دي؛ األوىل

 . العرب بلغتهم

نت ، ويصف إحدامها بأهنا أجود أو أحسن أو أقوى وإن كاأيضا أنو قد يرجح بُت القراءتُت ومن منهجو
]فصلت:  ژۋ ث ـم ود   ٴۇژ :ل ذلك قولو عز وجلاومث" :األخرى صحيحة يف العربية أيضا، كما يف قولو

االسم حيث كان معموال في المضمر، وشغلتو بو، ولوال  أن يبنى الفعل علىوإنما حسن [، 17
، ... والنصب عربي كثيرژٴۇۋۋژ لم تشغلو بشيء ... وقد قرأ بعضهم:؛ ألنك ذلك لم يحسن

                                                                 

 325/ 2الكتاب ، (1) 
 235/  1الكتاب ، (2) 
 . 4/125الكتاب ، (3) 
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، ففيها الفصيح يقبل مجيع القراءات ويرجح بينها، وإن كانت كلها متواترة . فسيبويو(1)"والرفع أجود
و التخطئة على قراءة أء أساليب العربية وموازين ادلعٌت، مع رفض أي حكم باللحن، واألفصح يف ضو 

ت شاىد على نطق فصيح عند ؛ ألهنا يف أضعف احلاالغة اليت وردت هبارة اللدمهما بلغ من ضعفها، ون

 .(2)العرب

بعد  الحديثيخديجة تقول  ،ذين عكفوا على دراسة كتاب سيبويووديكن أن نورد بعض أقوال العلماء ال
يو ومن ىذا العرض للقراءات تبين لنا موقف سيبو " :عرضها دلنهج سيبويو يف االستشهاد بالقراءات

، كما اتض  لنا أنو كان يراىا موافقة ألصول العربية ولغات العرب الذين منها، واىتمامو بها
المشهور وجهو  . فإن بعد بعضها على االستعمال أوبكالمهم وأساليبهم من شعر أو نثريستشهد 
، وإن ورد منها ما خالف القياس واللغة الفصحى أرجعو يرده إلى المشهور والكثير الغالبتوجيها 

في  إلى إحدى لغات العرب وذكر المتكلمين بهذه اللغة وسماىا من غير أن يطعن في القارئ وال
راءة المخالفة لسواد ، وقد يتناول ىو أو أحد شيوخو ما ورد في القالقراءة من قريب وال من بعيد

   ، كي ال ينكرىا أو يردىا أو يستخفهاة المشهورة بوجو من وجوىو الحسنةالمصحف أو للقراء
، مث تؤكد احلديثي أن موقف سيبويو من االستشهاد فعل غيره ممن جاء بعده من النحاةكما كان ي

 . (3)تدل ليس فيو ربيز وال بغض ذلابالقراءات موقف مع

"استشهد سيبويو بالقرآن وقراءاتو فكثرت اآليات التي احتج بها حتى  فيقول: عثمان الفكيأما 
اعد ، وبهذا وضع أساس االستشهاد بالقرآن واعتمد عليو في تقعيد القو آية بلغت ثالثمائة وكذا

إذ القراءة في نظره سنة ال ، يحتج بالمتواتر كما يحتج باآلحاد وىو ال يفرق بين قراءة وأخرى
م لم يلجأ قط إلى تخطئة قراءة مهما كانت درجتها من الشذوذ ... وربما لجأ ، ومن ثتخالف

                                                                 

 82/ 1الكتاب ، (1) 
 245انظر منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن ، ص (2) 
 . 48،  47انظر دراسات يف كتاب سيبويو ، ص (3) 
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استنبطها من  سيبويو إلى تأويل بعض اآليات التي ال يساير ظاىرىا القياس أو القاعدة التي

 . (1)"مالحظاتو الكثيرة

ويمكن أن "و يف االستشهاد يف القراءات يقول:فبعدما عرض دلنهج سيبوي سليمان خاطرما الدكتور أ
راءاتو نحكم مطمئنين بأن سيبويو كان موفقا غاية التوفيق في موقفو من القرآن الكريم وق

يرا في خدمة الكتاب العزيز ولغتو، وكان ل جهدا كبذالمختلفة، قوال وعمال، نظرا وتطبيقا، وأنو ب
نية، وسالمة ظر في الكتاب بصفاء عقل وصدق ، فهذا ما انتهى إليو كل من نالرائد في ىذا الشأن

 .(2)"، وطهارة سريرةطوية

  

                                                                 

العلوم القاىرة ، االستشهاد يف النحو العريب ، عثمان فكي ، حبث للحصول على درجة ادلاجستَت كلية دار (1) 
 155، 154ىــ ، غَت منشور ، ص  1388

 247منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن الكرمي ، ص  (2) 
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 :هآخذ بعض الوحَذثيي علٔ هٌِج سيبْيَ في االستشِاد بالقزآى الكزين ّقزاءاتَ

العباس  وفأبليف أو يف التقعيد، أمل يكن ادلتأخرون أول من نال من سيبويو ومن طريقتو يف الت    
، أو  (مسائل الغلط)، يف كتابو نقدهل من تصدى لسيبويو وأمعن يف كان أو   محمد بن يزيد المبرد

عن سيبويو  الذي ذكره ادلؤرخون للنحو العريب ورجالو ومدارسو وادلدافعون الرد على سيبويوكتابو 
، إذ كتاب المبرد فعل قوي لدى النحاة  ولقد كان لصدور" :أحمد مختار عمر، يقول واقتبسوا منو

، من أمثال ابن والد الذي ألف  للمبرد وردوا عليوالمبرد فتصدوا استكثروا جميعا ىذا الهجوم من 

مآخذ بعضهم على بعض قدديا والناظر إىل ردود العلماء و  .(1)كتاب "االنتصار لسيبويو من المبرد"
لم ، فادلدارس النحوية ىي سلاض عكل اختالفاهتم تصب يف صاحل اللغةو  ،جيد أهنا ال سبس جوىر القضايا

 . تميزمغزير وفهم عميق واقتداء 

، عجعة المتأخرين واىتياجهم األعزلج" :الدكتور حسن بن فهدأما مآخذ احملدثُت فهي كما يقول 
فهو ناتج انبهار في المستجد وإقواء من التراث وجهل مخجل بالمناىج الجديدة ومواكبة ألعداء 

 .(2)"الحضارة اإلسالمية وقضاياىا

بإعادة النظر في كثير من جوانب الفكر قد تميز العصر الحديث " :سليمان خاطريقول الدكتور و 
والتراث العربي اإلسالمي بكثير من الجرأة في نقد القدماء ومناىجهم في التفكير والتأليف وبناء 

 .(3)"صروح العلوم

ظالمة  ويبدو أن لبعض المحدثين حملة" :يف تقدمي كتاب سيبويوسالم ىارون الدكتور عبد الويقول 
، وىي مما يؤخذ على المحدثين والدارسين للنحو المعاصر التي كثيرا مبطلة على النحاة القدامى

                                                                 

بُت محاية الفعل وسقوط ادلشروع ، للدكتور حسن بن فهد ، مقال يف شبكة ادلعلومات الدولية .  نقال عن سيبويو (1) 
www.al/jazirah.com 

 ادلصدر السابق(2) 
 . 205سيبويو يف االستشهاد ، ص منهج (3) 
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، لخشوع إزاء الجهد العبقري الجبار؛ ألنها لم تقف وقفة اا انحرفت بغرورىا عن جادة السبيلم

 . (1)"لتزن ما صنع األسالف وزن الحق، وتقدر صدقهم وذكاءىم

دلتواضع الرد عليها ما ىو موجود يف بطون بعض ومن ادلآخذ اليت نوردىا يف ىذا البحث وضلاول برأينا ا
الكتب اليت نافحت وردت التهم على بعض من قاموا بالتقول يف أعالمنا األفذاذ وما عملنا ىذا إال 

رائد والدفاع ، وزلاولة مشاركتهم يف عملهم البطون الكتب ونسبتها إىل أصحاهبا ذبميع ذلذه ادلآخذ من
 .عن أسالفنا األفذاذ

 .سيبْيَ ًسبت إلٔ الشْاُذ الشعزيتقلت الشْاُذ القزآًيت في كتاب  األّل:الوؤخذ 

دلا كانت نظرة العلماء احملدثُت إىل الشواىد النحوية إىل النحاة ادلتقدمُت على وجو العموم وعند سيبويو 
ىد يفوق كثَتا عدد الشواأن عدد الشواىد الشعرية قائمة على الكم فقد تنبهوا إىل  على وجو اخلصوص

 : القرآنية، مث بنوا على ذلك أحكاما، منها

، ثم ن الشعر العربي في الغالب الكثيركانت القاعدة النحوية توضع أوال استنباطا م" قول أحدىم:

 .(2)"ثالثة أو ما وراء ذلك من المراتبيأتي القرآن بعد ذلك في المرتبة الثانية أو ال

القواعد معتمدين على  ، ووضعواالنص القرآني أسهم سيبويو أغفلوا"والنحاة على ر  وقول آخر:

ولعل قلة ىذه الشواىد القرآنية مقارنة . (3)"، ثم التمسوا لها أمثلة من القرآن الكريمنصوص الشعر
الشواىد من القرآن على  إذا كثرت ، فقد كانجع إىل ادلنهج الذي اتبعو سيبويوبالشواىد الشعرية ير 

وىذا " ،(4)"وىذا النحو كثير في القرآنب على ذلك بنحو قولو: "بعضها مث يعقِّيستشهد ب قاعدة ما

تبيُت لاد ، بل االستشهاحلصر واإلحصاء، إذ ليس من غرض سيبويو (5)"الضرب في القرآن كثير
                                                                 

،  1دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ، للشيخ العالمة زلمد عبد اخلالق عظيمة ، مطبعة السعادة مصر ، ط(1) 
 . 1/19د.ت، 
  14، ص  83،  1نظرية النحو العريب ، أمحد مكي األنصاري ، دار القبلة مكة ادلكرمة ، ط(2) 
 123زلمد عيد ، ص  الرواية واالستشهاد باللغة ،(3) 
 . 367،  1/366الكتاب ، (4) 
/ 1،  356/ 1،  255/ 1،  236/ 1،  84 – 83/ 1،  76 – 75/ 1انظر على سبيل ادلثال الكتاب : (5) 
422  ،1 /423  ،1/427  
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؛ ألن القرآن أساليب العرب يف كالمها، وذلك يكفي فيو ذكر النماذج، وليس األمر كذلك يف الشعر
الشواىد الشعرية فالبد من تتبعها، إذ لو ، أما على اآليات ادلشاهبة دلا يذكرل فيو االطالع الكرمي يسه

 ولضاع كثَت من الشواىد الشعرية اليت مل ،وأشار إىل الباقي دلا اىتدى الناس إليو ذكر مناذج قليلة منها

 .(1)جيدىا الناس إال عند سيبويو

ن نسبة احتجاج سيبويو أثبت ي، ل(2)اسبظرة قائمة على النسبة والتنونظر بعضهم إىل بعض الشواىد ن
؛ أي يهمالس إىل اجملموع الكلي لكيف الشواىد القرآنية أكثر من نسبة احتجاجو بالشواىد الشعرية بالقيا

تعد أقل من نسبة  ا مجع من العرب من أشعاردبا أن نسبة الشواىد الشعرية الواردة يف الكتاب قياس
 .عدد آيات القرآن الكرميبياسا الشواىد القرآنية ادلذكورة ق

تأويلية تستند إىل النوع  ، فظهرت نظرةئمة على الكم مل ترض بعض العلماءبيد أن ىذه النظرة القا  
ده ، ىي أن سيبويو يف تقعيالقرآن مقارنة بالشواىد الشعرية ، وتفسر قلة سبب عدد شواىدوالكم

كن يأيت بالشاىد ، وغالبا مل يالم العرباىدىا ماثلة يف سلتلف ك، شو النحوي كان يقعد القاعدة عامة
مة فكان يلجأ إىل ربليلو ، أما ما خرج عن القاعدة العالتعميق قاعدة ما، بل كان ديثل عليها دبثال نثري

ن يورد الشاىد حيث ما يرد ن سيبويو كاأأي  ؛القرآنية أو الشعرية أو النثرية ، مستعينا بالشواىدوتفسَته
عدد الشواىد الشعرية مقارنة بالشواىد القرآنية ىو أن اخلروج عن القاعدة يف ، وأن تفسَت كثرة العدول

أو مأخذة  ، ومن مث ديكن القول أن قلة عدد الشواىد القرآنية ليست مثلبةمنو يف القرآن الشعر أكثر
، بل ىي دليل على أن النصوص القرآنية يقل فيها على سيبويو، فيستدعي األمر البحث عن تأويلو

أن تتبٌت ىذه نازك العزام حاولت الباحثة  ، وقد(3)الشعريةالنصوص بنة ر على القاعدة العامة مقا اخلروج
لقد تبين لي أن سيبويو لم يكن يأتي بالشاىد القرآني حيث يذكر القاعدة " تثبتها بقوذلا:و الفكرة 

                                                                 

 .. 235، 234انظر خاطر ، منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن الكرمي ، ص(1) 

الدكتور حنا حداد يف إحدى ندواتو لطلبة الدراسات العليا يف جامعة الَتموك ، سنة ىذه الفكرة مسعتها من (2) 
 .م 2010

 
يف جامعة  ها يف إحدى ندواتو لطلبة الدكتوراش ، أشار إليهقطلألستاذ الدكتور عبد احلميد األ ىذه الفكرة(3) 

 م . 2011الَتموك سنة 
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حيث يذكر قاعدة ىد القرآني ، بل كان يأتي بالشايمة ليعمقها أو يثبتها إال نادراالعامة المستق
ر المستقيم مع ، أو الكالم غيتفسير ما خرج عن القاعدة العامة ، أو حيث يحتاج إلىفرعية

 .(1)"القاعدة األصلية

 .د اآلياث الكزيوت إلٔ هللا تعالٔالوؤخذ الثاًي : تحاشي سيبْيَ إسٌا

ند اآلية أن يسلقد رأيت سيبويو يتحاشى في بعض األحيان " :أحمد مكي األنصارييقول الدكتور  
 ،قال اهلل تعالى :، مثل قولهمىا بو، فال يقدمها بما اعتاد الناس أن يقدمو الكريمة إلى اهلل تعالى

، أو .. وإنما يسندىا إلى القارئ نفسو، أو يهمل اإلسنادقال جل شأنو . :أو ،قال عز وجل :أو
أنها قول من األقوال، فهو الغائب على  ا إلىى، أو يسندا إليك أنت كأنها مثل من األمثلةيسندى

الذي  ويذكر السبب ،ىذاالكاتب مث يعلل  ،(2) "... (قرأ) :، وكان حقو أن يقول(قال)يعبر بكلمة 
يسند  وحينما فكرت في مسلك سيبويو عندما يهمل اإلسناد أو" :جعل سيبويو يفعل ذلك بقولو

، وىو إليو أكثر من ىذا التعليلوأطمئن اآلية إلى القارئ نفسو ... لم أجد تعليال أستري  لو 
، فيقع في ية خطأ لم ينتبو لو؛ خشية أن يكون باآلمبالغة في الحرص على صحة اإلسنادال

ما فعل معو أستاذه حماد بن  ، مثلكما يتعرض للتشهير من ناحية أخرىالمحظور من ناحية ...  

 .(3)"أخطأ في الحديث الشريف ثسلمو، حي

متى كان إىمال اإلسناد وإسناد اآلية إلى : "بتساؤل يقول فيو ياألنصار على الدكتور خاطر قد رّد و 
، إنما المعقول أن يكونا دليلين على دليلين على صحة اإلسناد حتى يرتكبهما سيبويو القارئ نفسو

، "ثيق واإلسناد الصحي  ال باإلىمالإذ الحرص على الصحة يكون بالتو  ؛ضعفو ال على صحتو ...
، ثم من أين يأتي أن ال ينتبو إلى الخطأ في اآلية سيبويو مؤلف الكتاب إلىىل بلغ ":مث يقول

                                                                 

م ، د. ط ،  2013يف جامعة الَتموك ،  رسالة دكتوراهالشواىد النحوية يف كتاب سيبويو ، نازك نبيل العزام ، (1) 
 .20ص 

 . 42،43م ، ص 1972،  1سيبويو والقراءات ، للدكتور أمحد مكي األنصاري ، دار ادلعارف القاىرة ، ط(2) 
 . 44ادلرجع السابق ، ص (3) 
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بويو ينطلق على بل إن سي" :بقولو خاطر، مث علل (1)"؟ِمن القراء والرواة أم من سيبويو؟ أطأالخ
، وال يفهم عاقل أن سوق اآلية على ىذا النحو من سجيتو في التعبير؛ ألن األمر في القرآن واض 

، وأن ىذا األسلوب كان سائدا في عصر ك في إسناد القول إلى اهلل تعالىيعود إلى الشالعبارات 
في كتب القراءات ، كما يالحظ لعلماء في التعبير وذكر القراءاتسيبويو من اصطالحات ا

ت والتمسك ، ثم إن عصر سيبويو عصر اإليمان فيو أعمق من إعالن الشعاراوالتفسير واللغة

 .(2)"انوبظاىر التعبير وألو 

 .ييلقزاء البصزييي ضذ القزاء الكْفيإلٔ ا َتعصب: الوؤخذ الثالث

ومما يتصل بموقف سيبويو من المنافسين أنو كان يطرد عنده " :الدكتور عبد الفتاح شلبييقول  
بلغنا أن بعضهم قرأ ىذا ": هم أو نحو من ذلك أن القارئ كوفي، فقد قالأنو إذا قال وقرأ بعض

فرأيت أن الذي قرأ  (النشر)وقد رجعت إلى كتاب  ،[4]ادلسد: ژڱ ڱ ڱژ :الحرف نصبا

 .(3)بالنصب عاصم"

إال على إمام  –إذا ما نص  –فعلى حسب ما استقصيت لم أره ينص " :ويقول يف موضع آخر
ية  ، أو من بع د عن العصبرو بن العالء أو من قرأ على بصري؛ كاألعرج أو عيسى؛ كأبي عمبصري

 .(4)"مسعود أو أبيّ كعبد اهلل بن 

على الكاتبُت ىذه  خاطر، ويرد كذلك تشهد بو مع تصرفواس شلبيكالم   األنصاريولقد اقتبس 
ما يتعلق بهذه  والدليل على بطالن ىذه الدعاوى من أساسها أني أحصيت" :الدعاوى بقولو
منها ألبي عمرو؛ ألنو  8موضعا،  22و نص على اسم القارئ في ، فرأيت(الكتاب)الدعوى في 

                                                                 

 . 258االستشهاد بالقرآن الكرمي ، ص منهج سيبويو يف (1) 
 . 752نفس المصدر ، ص (2) 
، النحو ، عبد الفتاح إمساعيل شليبأبوعلي الفارسي حياتو ومكانتو بُت أئمة التفسَت والعربية وآثاره يف القراءات و (3) 

 . 166م ، ص  1989،  3دار ادلطبوعات احلديثة جدة ، ط
   165 – 163ادلرجع السابق ، ص (4) 
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في موضعين كالىما  "قرأ قوم:"، وقالفقط لقراء بصريين 6و ، لغير البصريين 8 و ،شيخو
 .ع وفيها كوفي واحد ىو زيد بن عليفي خمسة مواض "قرأ ناس" :، وقالللبصري

ليها أن ننظر في كتاب يكفي في الرد عكان يرج  قراءة البصريين على الكوفيين ف  ووأما دعوى أن
ريحة في " لنجد أنو يّدعي على سيبويو ما يسميو المعارضة الصتاسيبويو والقراءاألنصاري "

 ، وواحد فقط من الثالثةي سبعة مواضعرضة الخفية فا، وما سماه المعالقراءات في ثالثة مواضع
، والناظر ية موضع انفرد بو قارئ كوفيالباق، وليس في السبعة األولى لكوفي والباقيات لبصريين

ا تتفق مع قراءة القراء الكوفيين، فأين % منه09في كتاب سيبويو وشواىده القرآنية يجد أن 

 .(1)"التعصب المتوىم؟

، باالسم يف بعض ادلواضع من الكتابويبدو أن ما سار عليو سيبويو يف كتابو يف تعيُت بعض القراء 
، بل كان أمرا مقصودا شارة رلملة مل يكن منهجا خاصا بو، والقراء األمصار إواإلشارة إىل غَتىم من 

ع ابن رلاىد ىو الواقع الذي كان عليو ادلؤلفون يف عصره وما تاله من العصور حىت القرن الرابع حُت سبَ 
مر ، وىذا األوغَتىم، فتميزت مراتب القراءات والقراء ةوالعشر  ةذلك القراء السبع السبعة فعرف بعد

لفراء ، ويف معاين القرآن لويف ادلقتضب للمربد ومها بصريان موجود يف معاين القرآن لألخفش األوسط
 .ذا يتهم سيبويو وحده هبذه التهمة؟، فلماوتفسَت الطربي ومها كوفيان

 .ِا أحذ القزاء علٔ قزاءة الجوِْرالقزاءة التي اًفزد ب َليفضت: وؤخذ الزابعال

، ومع ذلك فإن العشر بقراءة ويقرأ غيره بغيرىا قد ينفرد قارئ من القراء":شلبييقول الدكتور   
لو ، فقد قرر أن النصب في "معذرة" من قو ىذه القراءة المنفردة أكثر وأجودسيبويو يحكم بأن 

 .  (2)""أكثر وأجود"[ 164]األعراف: ژٺٺٿٿژ:تعالى

الباطل مفترى عليو، وذلك بسبب ي ىذا االدعاء وال شك أن إمام النحو مظلوم ف" :خاطريقول 
ء النية واهلل أعلم بحقيقة ، وربما بسبب خبث الطوية وقصد التحريف وسو سوء الفهم، وخطأ النقل

، وإنما عليقا على اآلية الكريمة السابقةت حكما أو "أكثر وأجود" :، فسيبويو لم يذكر قولوالحال
                                                                 

 260،  259انظر منهج سيبويو ، ص (1) 
 . 162أبو علي الفارسي وأثره يف القراءات والنحو ، ص (2) 
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، وىذا الشاىد يختلف أسلوبو عن اآليةذكره بعد الذي لى الشاىد الشعري ذكره حكما وتعليقا ع
ذف ، فجاء ىذا الباحث واختصر قول سيبويو في اآلية وحلوب اآلية فالنصب فيو أكثر وأجودأس

، والنص بأكملو يمكن الرجوع إليو في م لو ما أراد، ليتالشاىد الشعري ونقل حكم اآلية

 ".فالمقام ال يسم  بذلك  (1)الكتاب

 .في القزاءاث َالوؤخذ الخاهس: طعٌ

معارضتها  إىل سيبويو وىي هتمة الطعن يف القراءات أوالدكتور شلبي واألنصاري ىذه التهمة وجهها 
بٌت  ، فالدكتور األنصاريلتكلف يف تأويلها، وتضعيف بعض القراء ونقدىم واعلى حد تعبَت األنصاري

وحينما " :(سيبويو والقراءات)بو يف كتا –ثال م –، فهو الذي يقول مجيع كتبو وحبوثو على ىذه التهمة
قفو من القراءات مو  اياه وزواياه ورأيت فيما رأيت أنعشت مع سيبويو طويال تكشفت لي خب

 :يتلخص فيما يأتي

 .صريحة لبعض القراءات. موقف المعارضة الأ

باآلية دون ، حيث يضع القاعدة النحوية التي تصطدم قف المعارضة الخفية لبعضها اآلخر. مو ب
 .يصرح باآلية نفسهاأن 

 .عدة النحوية التي صنعوىا بأيديهمج. موقف التأويل واإلخضاع لآليات التي تتعارض مع القا

 . (2)"تحت القاعدة د. موقف الموافقة على القراءات التي تندرج

 .يف ىذه الدعوى شلبي األنصاريقد وافق و

الذين من بينهم إمام النحاة سيبويو، وىناك من العلماء من ألف كتبا يف الطعن يف النحو والنحاة 
 اهبا على سيبويو.، لنبُت بعض مآخذ كتّ الكتب اليت طعنت يف كتاب سيبويو وسوف نقوم بعرض لبعض

 ، للكاتب شريف الشوباشي .عربية ويسقط سيبويواللغة ال التحيكتاب  -1

                                                                 

 .321-319/ 1الكتاب ، (1) 
 .7، 6سيبويو والقراءات ، ص (2) 
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ما الذنب الذي اقًتفو ىذا الرجل؟ حىت ولو أنو  ، فتتساءلما يستوقفك يف ىذا الكتاب عنوانوأول 
 .ىاءمو كما ربًتم كل أمم األرض علماجهده أن ضلًت  أخطأ، أال يستحق

عرض للنحو، ولم تتعرض لكتاب أنت لم تت" :يف رده على ىذه الكتاب حمد الزينعماد أيقول 
ثيرة جهده وإخالصو درت أمم كعلى رجل ق قرأت فيو حرفا فلماذا ىذه الثورة، وال أظنك سيبويو
، وكنت لبتة، وفيو تطاول غير مستقيمأأن عنوان كتابك غير مالئم  ، والحق يا سيد شوباشي؟للغة

من  ا أن  اعلم إذً ، فو، ولكنك لم تفعلأتمنى أن تبين لنا مآخذك على الرجل الذي تنادي بإسقاط
" "فليسقط سيبويو يا سيد شوباشي إن شعار" :لامث ق، "أنكر فضل من سبقو، جحده من لحقو

، إنو ىجوم على ثا تشد إليو الهوية ومعنى الوجودمعناه فلتسقط اللغة الفصحى التي تحمل ميرا
، ة ومحاولة تجديد وحرص على ديمومةمطلق الوجود للغة العربية وليس كما تدعي أنها رؤية تطويري

؟ على أنقاض ن على ماذاثم يتساءل أنتم تحرصو  ،بنيان اللغة وتّدعون الحرص عليهاأنتم تهدمون 
، أرجو أن تحترموا عقولنا يبق فيو مكان للرماح وال السهام ىدم أم تحرصون على جسد مخرق لم

 . 1 "قليال

 .في النحو من أوىام جناية سيبويو الرفض التام لما -2

حيث ازبذ من سيبويو رمزا للنحو العريب الذي يطمح إىل تقويضو فهو يرى  لزكريا أوزونىذا الكتاب 
زع منزع االستهزاء جبهود ين ذا النحو سبب زبلف األمة العربية، وىو يف سبيل ربقيق ىذا اذلدفأن ى

ال قيمة يف نظره يف ، وينفخ الروح من جديد يف الدعوة إىل العامية واالستغناء عن اإلعراب الذي العلماء
 :وردىا أوزون يف كتابو على سيبويو، ومن التهم اليت أقومي ادلعٌتت

ن أوزون قرأ الكتاب جيدا وذبشم النظر فيو لوجد ما أبناء قواعد شكالنية، ولو بو اهتمو أن . أ
 :ليو وقال ابن ىمام السل" :بويويذىلو من اعتبار ادلعٌت ال الشكل فقد جاء يف كتاب سي

ــــد  ع      وأحضرت عذري عليو الشهو     ـــابـ ــــرا لي أو تـ ـ ــــاركـ ـ  اـ

                                                                 

 . 12جناية سيبويو ، ص  (1)
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إن عذر لي وإن ترك: يريد إن كان لي  :، ولو قال"فنصبو ألنو عنى األمير المخاطب :قال سيبويو
 .ال يف ىذا البيت يبويو بادلعٌت أوفهل يعتد س ،"في الناس عذر

 :قال امرؤ القيس"وجاء يف الكتاب أيضا : 

 معيشة       كفاني ولم أطلب قليل من المال .فلو أن ما أسعى ألدنى 

فإنما رفع ألنو لم يجعل القليل مطلوب وإنما كان المطلوب عنده الملك وجعل قال سيبويو : 
القليل كافيا ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى ، بمعنى أنو لو نصب قليل على المفعولية لفسد 

 .1"المعنى

حنوا يف وضع ىذه القواعد ألمثالو من غَت العرب ، كي ال يليفًتض أوزون أن سيبويو أعجمي وقد 
ن على أوزون يف ىذه التهمة ، يرد الزي2، مث جاء العرب فاعتمدوا ىذه القواعدالعربية لغة العلم آنذاك

وىذا جهل مستطير في  ،وِ تِ ب  عْ يفترض أوزون أن سيبويو ألف ىذه القواعد وأخرجها من ج  " :بقولو
سيبويو نقل علم من قبلو من النحاة والعلماء وسطره ونظره وىذبو وأضاف إليو ؛ ألن تاريخ النحو

رىم من أئمة اللغة ممن قعد للغة يضع شيئا من أبصاره  فهل كان الخليل وأبو عمرو ويونس وغي
 ."، وىل كتاب سيبويو إال حصيلة علوم ىؤالءىذه القواعد لغير العرب

القرآن لم يخضع لقواعد سيبويو وغيره كيف ذلك والقرآن  ن إ"يتهم أوزون سيبويو بقولو:  . ب
، ىل نسي (3)"كالم الخالق ، والقواعد من إنتاج المخلوق ، وىل يقيد المخلوق كالم الخالق

ىو القرآن الكرمي، وما و لى استقراء أعظم نص عند النحاة، ع أوزون أو تناسى أن قواعد سيبويو قامت
   .ألنو مل يأت دبثال واحد يف كل كتابو يقرر ومهو ىذا ؛(4)لبتةأيتومهو أوزون غَت صحيح 

  

                                                                 

 .  1/262الكتاب ،  (1)
 . 18جناية سيبويو ، ص  (2)
 .  22ادلصدر نفسو ، ص  (3)

ماد أمحد الزين ، تقدمي سعيد فوده ، شبكة ادلعلومات الدولية يف اعًتاضات احملدثُت على النحويُت ، عقراءة  (4)
www.aslein.net › 
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 الخالصت

 خلص البحث إلى النتائج التالية :

 النحو نشأ وترعرع يف رحاب القرآن الكرمي . -1
 .، مع اإلجالل والتعظيم والتنزيو للقرآناعتمد سيبويو القرآن الكرمي شاىدا إلثبات القاعدة  -2
حساب األخرى ومل خيطئ قارئا ، بل يقبل ادلتواتر مل يكن سيبويو متعصبا لقراءة على  -3

 والشاذ ويستشهد بو .
 مل يقل . ج من كان يف عهده فال يقّول ماهكان سيبويو يف استشهاده يسَت على من -4
إن كل ادلآخذ اليت وردت يف ىذا البحث ىي هتم باطلة يف حق سيبويو ، فقد ىيأ ا هل لو  -5

 من يدافع عنو ويرد عنو كيد الكائدين .
 من خالل ىذا البحث كان من نقد سيبويو شديدا يف كالمو متحامال عليو . -6
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 قائمة المصادر والمراجع

 علي الفارسي حياتو ومكانتو بُت أئمة التفسَت والعربية وآثاره يف القراءات والنحو ، عبد  أبو
 م 1989،  3الفتاح إمساعيل شليب ، دار ادلطبوعات احلديثة جدة ، ط

  النحو العريب ، عثمان فكي ، حبث للحصول على درجة ادلاجستَت كلية دار االستشهاد يف
 ىــ ، غَت منشور 1388العلوم القاىرة ، 

 م.  1987فغاين ، بَتوت ادلكتب اإلسالمي ، أصول النحو ، لسعيد األ 
 . االقًتاح يف أصول النحو ، للسيوطي ، دار ادلعارف حلب سورية ، د.ت 
 دار اجليل ، بَتوت .  1البيان والتبيُت ، اجلاحظ ، ت : عبد السالم ىارون ، ط ، 
  .تاريخ أدب العرب ، مصطفى صادق الرافعي ، دار ادلعارف دبصر ، د.ت 
 دار العلم للماليُت بَتوت لبنان تاريخ الفلسفة يف اإلسالم دي بور ، ترمجة زلمد أيب ريبة ، ط. 
 م2002، نشر: رياض الريس للكتب، بَتوت، 1. ط جناية سيبويو ، زكريا أوزون 
  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ، البغدادي ، ت عبد السالم ىارون ، دار الكتاب

 العريب القاىرة ، د. ت. 
 م . 1974،  1دراسات يف كتاب سيبويو ، خدجية احلديثي ، مطبعة جامعة الكويت ، ط 
 لعالمة زلمد عبد اخلالق عظيمة ، مطبعة السعادة دراسات ألسلوب القرآن الكرمي ، للشيخ ا

 ، د.ت . 1مصر ، ط
  دراسة يف اللغة واللهجات واألساليب ، للمستشرق األدلاين يوىان فك ، ترمجة عبد احلليم

 م.  1951النجار ، مطبعة اخلاصلي القاىرة ، 
  م ، دار الشرق  1988، ط ، زلمد عيد يف ضوء علم اللغة احلديث الرواية واالستشهاد باللغة

 األوسط للطباعة مصر .
  سيبويو بُت محاية الفعل وسقوط ادلشروع ، للدكتور حسن بن فهد ، مقال يف شبكة ادلعلومات

 www.al/jazirah.comالدولية . 
 م . 1972،  1سيبويو والقراءات ، للدكتور أمحد مكي األنصاري ، دار ادلعارف القاىرة ، ط 
 2013يف جامعة الَتموك،  هرسالة دكتورانازك نبيل العزام ، بويو،الشواىد النحوية يف كتاب سي 

 م ، د. ط  
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  ، صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء ، لشهاب الدين أيب العباس أمحد ، دار صادر بَتوت
 م.  1968

  ، دار النوادر لصفاقصي أليب احلسن اغيث النفع يف القراءات السبع ،. 
  قراءة يف اعًتاضات احملدثُت على النحويُت ، عماد أمحد الزين ، تقدمي سعيد فوده ، شبكة

 ‹ www.aslein.netادلعلومات الدولية 
 4، ط الكتاب لسيبويو أبو بشَت عمرو ابن عثمان ، ت  عبد السالم ىارون ، مكتبة اخلاصلي ،

 م . 2004
  مكتبة سٍت بَتوت لبنان ، د.ت ،. كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون حلاجي خليفة ، 
 على النجدي ، وعبد احلليم النجار، ت  2احملتسب يف تبيُت شواذ القراءات ، البن جٍت ، ط ،

 دار سزكُت للطباعة والنشر ، مقدمة ادلصنف. 
  ، ألعلى للشؤون اإلسالمية القاىرةاجمللس اادلقتضب ، للمربد ، ت زلمد عبد اخلالق عظيمو، 

 . م  1986،  1ط 
  منهج سيبويو يف االستشهاد بالقرآن الكرمي وتوجيو قراءاتو ، سليمان يوسف خاطر ، مكتبة

 م.  2008،  1الرشد ، ط
 1ادلوافقات يف مقاصد الشريعة للشاطيب ، نشر ادلكتبة الكربى دبصر ، القاىرة ، د. ت ، ط  
 م ،  1989ا السعودية ، النحو قانون اللغة وميزان تقوديها ، زلمود فجال ، منشورات نادي أهب 
 1نظرية النحو العريب ، أمحد مكي األنصاري ، دار القبلة مكة ادلكرمة ، ط. 
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