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Öz 

Ruhun bedenle bağlantısı gibi Arapçanın da Kur'an-ı Kerim ile bağlantısı olduğu 
gizlenemez. Bu nedenle tüm dilbilimsel ve dilbilgisel çalışmalar, Arap diline 
hizmet etmek ve onu hatalardan korumak amacıyla yapılır, bu bilimler de her 
şeye kadir olan Allah'ın kitabına hizmet eden bilimler arasında sayılır. Arapça 
dilbilgisi, özellikle Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve onu korumak gibi asil ve büyük 
bir amaç için ortaya çıktı. 

Buna göre, bu araştırma ile Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim arasındaki gerekli 
korelasyonu tarih, kompozisyon, yazarlık, güdüler ve hedefler konuları başlıkları 
altında açıklığa kavuşturmak istiyoruz. Arapça dilbilgisi ile Kur'an-ı Kerim’i 
köken, tarih, kompozisyon, motif ve amaç olarak ayırmak zordur, aralarında 
güçlü bir ilişki vardır. Arapça dilbilgisini bilmeden Kuran'ın doğru bir şekilde 
anlaşılması sağlanamaz. Arapça dilbilgisi hakkında doğru bir anlayış sağlamak 
için bu araştırmada bu konu üzerinde duracağız. 
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Kur’an-ı Kerim ve Arapça Dilbilgisinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi Üzerindeki Etkisi

The Effect of The Holy Qur'an on the Emergence and Development 
rof Arabic Gramma 

 
Abstract 
It is no hidden to the people of verification that the Arabic language is linked to 
the Holy Qur’an like the connection of the soul to the body. Therefore all 
linguistic and grammatical studies came for one goal which is to serve the Arabic 
language and protect it from mistakes and slipperies. And, the linguistic sciences 
-which heads by Arabic grammar - are considered among the sciences that serve 

the book of Almighty Allah. 

The Arabic grammar has arisen for a noble and great goal which is to understand 
the Holy Quran and to preserve its safety. Especially after the mix between the 
Arabs and the foreigners who entered into the religion of Allah as regiments, the 

mistake was spread and on tongues of many of them.  

Accordingly, we intend from this research to clarify the necessary correlation 
between the Arabic grammar and the Holy Qur’an - as it is considered the greater 
book of Arabic-, so that it is difficult for us to separate one from the other in its 
origins, history, composition, authorship, motives, and goals, as there is a strong 
relation. A correct understanding of the Holy Qur'an is not achieved unless a 
correct understanding of the Arabic grammar is achieved, and this is what we will 

stand on it in this research.                                                      

Keywords: The Holy Quran, Arabic grammar, Genesis, Evolution, Arabic, 
Mistake.                 

 
ره  القرآن الكريم وأثره في نشأة النَّحو العربي وتطوُّ

 د. محمد يزيد سالم1                  
 ملخص: 

ال يخفى على أهل التَّدقيق والتَّحقيق أنَّ اللُّغة العربية ارتبطت بالقرآن الكريم ارتباط 
راسات اللُّغوية والنَّحويَّة جاءت ألجل هدف واحد؛  النَّفس بالجسد، ولذلك فإنَّ كلَّ الد ِّ

                                                 
 الجزائر /الحاج لخضر -1-جامعة باتنة 1
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ية لل، وقد اعتبرت العلوم اللُّغو ية وحفظها من الخطأ والزَّ غة العرب مة اللُّ خد  -هو 
من العلوم الخادمة لكتاب هللا تعالى؛ فقد نشهأ النَّحو  -ى رأسهها علم النَّحو العرب وعل

العرب  لهدف جليل ونبيل يتمثَّل ف  فهم القرآن الكريم والمحافطة على سهههههه متِّ ، 
ا، ففشهها اللَّحن  ا بعد اخت ط العرب باألعاجم الذين دخلوا ف  دين هللا أفواجع خصههواههع

منهم. بناءع علي  فإنَّنا نروم من هذا البحث بيان ذلك التَّ زم  وانتشر  على ألسنة كثير
 -باعتباره يمث ِّل كتاب العربية األكبر -الضهههروري بين النَّحو العرب  والقرآن الكريم

ر علينا فصهههههههل أحدهما عن اةخر ف  النَّشهههههههأن والتَّأري  والتَّكوين  حتى إنَّ  ليعسههههههن
م المكين والتمازم المتين، والتَّأليف والدَّوافع والغايات، لما  اههههار بينهما من التزاون

إذ ال يتحقق الفهم الصهههحيل للقرآن إالَّ بتحقق الفهم الصهههحيل للنَّحو العرب ، وهو ما 
سهههههههههههههههههنهههههههههههقهههههههههههف عهههههههههههلهههههههههههيههههههههههه  فههههههههههه  بهههههههههههحهههههههههههثهههههههههههنههههههههههها 

                                                                                               هذا.  
ر، العربية، اللَّحن. لمفتاحيَّة:الكلمات ا                القرآن الكريم، النَّحو العرب ، النشههههأن، التَّطوُّ
 مقدمة:

وبنها     شن ا ي سليمة ممَّ شأت اللُّغة العربية ف  أحضان الجزيرن العربية خالصة نقية  ن
إلى أو ينعكر اههههههفوها من أدران اللُّغات واللَّهجات األخرَّ، وللَّت على تلك الحا  

أْن جاء اإلسهه م وتوسههعت رقعة الدَّولة اإلسهه ميَّة ف  مههتى األمصههار واألاههقا ، 
لذين دخلوا  وكان من ثمرات تلك الفنتوحات أن اختلط العرب بغيرهم من األعاجم ا
ا أن يتكلم اير العرب   ا، فاندمجوا مع بعضهههههم البعك، فكان لزامع ف  دين هللا أفواجع

ع احيحة فصيحة ال تشوبها مائبة.بالعربية من أجل قراءن القرآ  ن قراءن

نوات أدرا أهل العربية أنَّ لغتهم تنواج  خطر اللَّحن      -ومع كر ِّ األيَّام ومر ِّ السههههههَّ
رانِّ القوم ا أدَّ إلى لهور  -الذي أخذ ينتشهههر بين سهههن والتَّحريف والفسهههاد اللُّغوي، ممَّ

فا  األوَّ  عن ا  والقرآن الكريم.للُّغة العربية علم النَّحو؛ الذي ينعدُّ خطَّ الد ِّ

الوقوف على مدَّ تأثير القرآن الكريم ف  نشههأن أحد أهم ونهدف من بحثنا هذا إلى   
علوم اللغة العربية على اإلط ق، وهو علم النَّحو العرب ، وبيان أنَّ سههههههب  نشههههههأن 

بالنل القرآن  المقهد  ا  ا وثيقهع طع لذي يمثهل  -النَّحو العرب  مرتبطهة ارتبها كتهاب وا
وذلك بعد فشههو اللَّحن على ألسههنة األعاجم  -العربية األكبر كما واههف  أمين الخول 

واخت لها بعد انب م نور اإلسهههههه م وسههههههطو  نجم ، وكذا بيان أنَّ ترعر  النَّحو 
كان ف  رحاب القرآن الكريم ما  أاههههههول   باحث  واكت جل العرب  ونمو م . ومن أ

 على جملة من السؤاالت من قبيل: الواو  إلى المبتغى سنحاو  اإلجابة
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سههههههاهمت ف  تكوين مجموعة من الظروف، والت    كيف سههههههاهم القرآن الكريم -  
 بدورها ف  وضع قواعد اللغة العربية؟

 أين تكمن أهمية النَّحو العرب  ف  خدمة النل القرآن  وفهم ألفال  ومعاني . -  

ا عن أهمية الموضههههههو      المعجز ف   -يان أنَّ القرآن الكريميد بير فتكمن ف  أنَّ أمَّ
خليق بأن تكون  -بين يدي  وال من خلف ألفال  ومعاني  والذي ال يأتي  الباطل من 

النموذم الذي ينحتذَّ ب  وينحى نحوه ف  بسههههههط أسههههههاليب  الرفيعة وتراكيب  البديعة 
وا قواعد اللغة وأحكامها، والت  اسهههههتعصهههههت حتى على أكابِّرِّ النَّحويين ممَّن تصهههههدَّ 

 لتيسير قواعد النَّحو وتهذيبها وتشذيبها.

دود الموضههوعية لم ءمتها الدراسههة؛ حيث إنَّها تحاو  بيان الح وقد تناولنا ف  بحثنا
شأن النَّحو وترعرع  ف  لل ِّ  مر ف  ن وإبراز أثر القرآن الكريم ودوره الكبير والمبا

 -أي القرآن -العربيههة لفهمهه القرآن الكريم، ثمَّ كههان بعههد ذلههك من بين أهم العلوم 
 واستج ء معاني  الخفيَّة.

راسات السابقة ذات الصلة بهذا الموضو  فنذكر منها على سبيل الذكر    ا عن الد ِّ أمَّ
 ال الحصر:

 عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، -  

 عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة القرآن،  -   

 عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن،  -  

                                                                       مفهوم النَّحو:  -1  
 ، قها   أو السههههههبيهل والتَّوجهن  والطَّريق ف  اللُّغهة:  هو القصهههههههد النَّحولغةة::  -أ   

مخشري )ت َ لَ عَ  وَ و: هن حْ نَ »    هــ(:538الزَّ ،  اء  حَ نْ ى أ د  َمتَّى: الَ يَثْبنتن َعلَى نَْحو  َواحِّ
دَهن نَْحو  مِّ  نهْ . وَ جهن رَ  ةَ ائهَ مهَ  نْ َونََحْوتن نَْحَوهن، َوعِّ و  فِّ  ونَ رن ظن نْ تَ لَ  مْ إنَّكن ل  ن   َ فن ، وَ ن  يرَ ثِّ كَ    ننحن

 نَحْ وِّ ي   مِّ نَ  النُّحَ انِّ ، وَ انِّ تَ حَ اهن : قَ صَ دَ هن «)1(.                                    

                                                 
هـهههـههه(، أسا  الب اة، تحقيق: محمد 538الزمخشري) أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ت -(1)

. مادن:) 257، ص2م، م1998هـهههههـههههه 1419، بيروت، لبنان، 1عيون السود، دار الكت  العلمية، طباسل 
 نحو(.
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 مِّ  َ الكَ  ابن رَ عْ : إِّ ون النَّحْ » هـههههههه( قول :711لسان العرب  البن منظور)توجاء ف     
ا، نَاسههههْ  ونن كن فعا ويَ رْ لَ  ونن كن ، يَ يقن رِّ الطَّ وَ  دن صههههْ : القَ ون النَّحْ  ، وَ بِّ رَ العَ  ويَنَحاهن   وهن حن نْ يَ  اهن حَ مع

ا وانتَحاهن ونَ ؛ أَْي: نََحْوتن ةِّ يَ بِّ رَ العَ  ون حْ نحوع ائِّع  در  مههههَ لِّ َمصههههْ ْن ن،]...[ َوهنَو فِّ  األَاههههْ  مِّ
دعا]...[ وَ  ْدتن قَصهههههْ ا َكقَولَِّك: قَصهههههَ و   وَن فِّ رن ظن نْ تَ لَ ْم نَّكن : إِّ بِّ رَ العَ  مِّ  َ كَ  كِّ عْ   بَ فِّ نَْحوع   ننحن

 َ ضن فِّ  يْ كثيرن ؛ أ فَ ن، ومِّ النَّحْ  نَ وب  مِّ رن    وهن إذَا َحرَّ شَّ َء يَنحاهن وينحن ، ونََحا ال َ    ن نْ وِّ م ِّ سن
؛ ألنههههههههَّ  يههههههههن  حههههههههويُّ فن الههههههههكههههههههَ حههههههههَ الههههههههنههههههههَّ جههههههههن َم إِّ َ  ر ِّ  وهِّ لههههههههى ون

 اإلِّ عْ رَ ابِّ «)2(.                                                     
ا:   -ب                                                                                    اصطالح:
إنتحاءن سههههمت ك م العرب » تعريفعا للنَّحو مفاده أنَّ : ه(392أورد  ابن جن  ) ت   

فِّ  من إعراب وايره، كالتثنية، والجمع، والتحقير، والتكسير، واالضافة،  ف  تصرُّ
من أهل اللُّغة العربية بأهلها ف  والنسههههههه ، والتَّركي ، واير ذلك ليلحق من ليس 

دَّ بهه   الفصههههههههاحهههة، فينطق بهههها وإن لم يكن منهم؛ وإن مههههههههذَّ بعضهههههههم عنهههها رن
 إليها«)3(.                                                                                        

    َّ  يهتم بههدراسهههههههةن ِّ   عريف أنَّ النَّحو ف  منظور  ابن جوالههذي يبههدو من هههذا الت
؛ أي لم تدخل ف  تركي  آخر، سههواءع وه  مفردن وأبنيتها، الكلمات ف  كل ِّ أحوالها،

                 أم بعد دخولها ف  جملة أخرَّ.
ف   ابن فرخان )ت    »  بقول : هـههههههه( ااح  كتاب) المستوفى ف  النَّحو(548وعرَّ

العرب من جهة ما تتألَّف بحسهههه   النَّحو اههههناعة علميَّة ينر بها اههههاحبنها ف  ألفال
ل بإحداهما إلى  ايغة النَّظم واورن المعنى فيتواَّ استعمالهم، ليعرف النسبة بين 
 األخرَّ«)4(.                                                      

بالنَّظر إلى    فال  لذي يبحث عن األل فإنَّ النَّحو هو العلم ا هذا المفهوم،  حم ع على 
فإنَّ  بناءع علي ت من أجلها، وديتِّها للمعان  األاههههههليَّة الت  جيئتِّها التَّركيبيَّة، وتأاهيئ

مع الباحث ف  علم المعان ، حيث إنَّ  -دون مههك   -أيَّ باحث  ف  علم النَّحو سههيتعاون

                                                 
ـ( لسان العرب، دار 711ابن منظور) أبو الفضل جما  الدين محمد بن مكرم اإلفريق  المصري ت -(2) هـ

 . مادن:) نحا(.310-309، ص15اادر،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، مج
هـهههههههههههـههههههههههه(، الخصهههههائل، تحقيق: محمد عل  النجار، دار الكت  392أبو الفتل عثمان ت ابن جن ) -(3)

 .34، ص1المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت(، م
هـههههههـهههههه(، المستوفى ف  548ابن فرخان) كما  الدين أبو سعد عل  بن مسعود بن محمود بن الحكم ت  -(4)

، 1م، م1978هــ 1407العربية،) د، ط(،  النحو، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختون، دار الثقافة
 .11ص
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 -النَّحوي يبحثن عنها» الفارق بينهما هو أنَّ  منهما يبحث ف  المركبات إالَّ أنَّ  ك ا 
من جهة هيئاتها الت ركيبيَّة اههههحةع وفسههههادعا، وداللة تلك الهيئات على  -المركباتأي 

الواهههفيَّة على وج  السهههداد، واهههاح  المعان  يبحث عنها من جهة حسهههن معانيها 
لوِّ النَّظم المعبَّر عن  بالفصههاحة  ف  التَّركي ، وقبح ، ومرجع ذلك الفصههاحة إلى الخن

من التَّعقيد، فيما يبحث عن  ف  علم النَّحو من جهة الصحة والفساد، ويبحث عن  ف  
علم المعههان  من جهههة الحسههههههن والقبل، وهههذا معنى كون علم المعههان  تمههام علم 
 النَّحو«)5(.                                                                  

ف ا   هو  »، بقول :النَّحو ف  مرح  أللفية ابن مالك هـههههههـهههههه(929ألممون ) توعرَّ
لة إلى معرفة  العلم المستخرم بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك م العرب الموا ِّ

قسههههيم أحكام أجزائِّ  الت  ائتلف منها، والمراد ب  هنا ما يرادف قولنا علم العربية ال 
رف، وهو مصههههههههدر أنريههدَ بهه  اسههههههم المفعو ؛ أي المنحو كههالخلق بمعنى  الصههههههَّ
  المخلوق«)6(.                                                                                          

يعرف ب  التركي  الذي   المقصههههههود بالنَّحو هو ذلك العلمذه  البعك إلى أنَّ يو   
حة والخطأ، فهوالعرب   بأحكام » -ف  نظرهم -من حيثن الصهههههه بارن عن العلم  ع

مستنبطة من استقراء ك م العرب: أعن  أحكام الكلم ف  ذواتِّها، أو فيما يعرض لها 
بالتَّركي  لتأدية أاههههههل المعان : من الكيفيَّة، والتقديم، والتأخير، ليحترز بذلك عن 
 الخطأ ف  فهم معان  ك مهم، وف  الحدو علي «)7(.                                    

ف   علم » النَّحو بقول : -وهو من المحدثين -ا يين  الشههههههي   مصههههههطفى  وعرَّ
بأاههو   تعرف بها أحوا  الكلمات العربيَّة من حيث اإلعراب والبناء؛ أي من حيث 
ما يعرض لها ف  حا  تركيبها، فب  نعرف ما يج  علي  أن يكون آخر الكلمة من 
، أو لزومِّ حههالههة  واحههدن ، بعههد انتظههامههها ف  الجملههة، وكههان  ، أو جزم  رفع ، أو جر 

                                                 
، 1ابن كما  بامهها، ث ر رسههائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسههين أبو الفتوب، مكتبة لبنان نامههرون، ط -(5)

 .183م، ص1993بيروت، لبنان، 
هـههههههه(، مرب األممون  929األممون ) أبو الحسن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسى بن يوسف ت -(6)

، تحقيق: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار -منهج السالك إلى ألفية ابن مالك -ية ابن مالك المسمَّى على ألف
. ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن 6-5، ص1م، م1955هـــ 1375، بيروت، لبنان،1الكتاب العرب ، ط

ثنل المقرب، تحق669عل  بن مومن بن محمد بن عل  الحضرم  ت يق وتعليق: هـههههههـهههههه(، المقرب ومع  من
م، 1998هــ 1418، بيروت، لبنان، 1عاد  أحمد عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط

 .67ص
ابن النالم) بدر الدين محمد بن مالك(، مههههرب ألفية ابن مالك، مههههرب وتحقيق: عبد الحميد السههههيد عبد  -(7)

 .18الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، ص
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الواهههفيَّة على وج  السهههداد، واهههاح  المعان  يبحث عنها من جهة حسهههن معانيها 
لوِّ النَّظم المعبَّر عن  بالفصههاحة  ف  التَّركي ، وقبح ، ومرجع ذلك الفصههاحة إلى الخن

من التَّعقيد، فيما يبحث عن  ف  علم النَّحو من جهة الصحة والفساد، ويبحث عن  ف  
علم المعههان  من جهههة الحسههههههن والقبل، وهههذا معنى كون علم المعههان  تمههام علم 
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ف ا   هو  »، بقول :النَّحو ف  مرح  أللفية ابن مالك هـههههههـهههههه(929ألممون ) توعرَّ
لة إلى معرفة  العلم المستخرم بالمقاييس المستنبطة من استقراء ك م العرب الموا ِّ

قسههههيم أحكام أجزائِّ  الت  ائتلف منها، والمراد ب  هنا ما يرادف قولنا علم العربية ال 
رف، وهو مصههههههههدر أنريههدَ بهه  اسههههههم المفعو ؛ أي المنحو كههالخلق بمعنى  الصههههههَّ
  المخلوق«)6(.                                                                                          

يعرف ب  التركي  الذي   المقصههههههود بالنَّحو هو ذلك العلمذه  البعك إلى أنَّ يو   
حة والخطأ، فهوالعرب   بأحكام » -ف  نظرهم -من حيثن الصهههههه بارن عن العلم  ع

مستنبطة من استقراء ك م العرب: أعن  أحكام الكلم ف  ذواتِّها، أو فيما يعرض لها 
بالتَّركي  لتأدية أاههههههل المعان : من الكيفيَّة، والتقديم، والتأخير، ليحترز بذلك عن 
 الخطأ ف  فهم معان  ك مهم، وف  الحدو علي «)7(.                                    

ف   علم » النَّحو بقول : -وهو من المحدثين -ا يين  الشههههههي   مصههههههطفى  وعرَّ
بأاههو   تعرف بها أحوا  الكلمات العربيَّة من حيث اإلعراب والبناء؛ أي من حيث 
ما يعرض لها ف  حا  تركيبها، فب  نعرف ما يج  علي  أن يكون آخر الكلمة من 
، أو لزومِّ حههالههة  واحههدن ، بعههد انتظههامههها ف  الجملههة، وكههان  ، أو جزم  رفع ، أو جر 

                                                 
، 1ابن كما  بامهها، ث ر رسههائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسههين أبو الفتوب، مكتبة لبنان نامههرون، ط -(5)

 .183م، ص1993بيروت، لبنان، 
هـههههههه(، مرب األممون  929األممون ) أبو الحسن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسى بن يوسف ت -(6)

، تحقيق: محمد مح  الدين عبد الحميد، دار -منهج السالك إلى ألفية ابن مالك -ية ابن مالك المسمَّى على ألف
. ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن 6-5، ص1م، م1955هـــ 1375، بيروت، لبنان،1الكتاب العرب ، ط

ثنل المقرب، تحق669عل  بن مومن بن محمد بن عل  الحضرم  ت يق وتعليق: هـههههههـهههههه(، المقرب ومع  من
م، 1998هــ 1418، بيروت، لبنان، 1عاد  أحمد عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط

 .67ص
ابن النالم) بدر الدين محمد بن مالك(، مههههرب ألفية ابن مالك، مههههرب وتحقيق: عبد الحميد السههههيد عبد  -(7)

 .18الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(، ص

ا من علم النَّ  ا جزءع حو، وكان يعرف النَّحو بأنَّ  علم  تنعرف ب  أحوا  الصههههههرف قديمع
الهههههههههههههكهههههههههههههلهههههههههههههمهههههههههههههات الهههههههههههههعهههههههههههههربهههههههههههههيهههههههههههههة مهههههههههههههفهههههههههههههردن 
 ومركَّبة«)8(.                                                                              

                                              علم النَّحو: في نشأة أثرهيني والعامل الد    -2
ا ب د الشَّام     بعد أن انتشر العرب ف  األقطار الت  دخلها الدين اإلس م  خصواع

والعراق وب د الفر ، وانتههههت عزلتهم بلغتهم الت  كهههانهههت منحصههههههرن ف  ب د 
الحجاز، مهههههاركهم ف  التَّكلُّم بها مهههههعوب  أخرَّ مسهههههلمة، واختلط العرب باألعاجم 

ا، وأاهههب ين والملَّة، يتلون كتابعا واحدعا الذين دخلوا ف  دين هللا أفواجع ع ف  الد ِّ حوا إخون
وفسههدت السههليقة العربية، بلسههان  عرب  مبين، بعدا هذا فشهها اللَّحن ف  اللُّغة العربية 

نة  ية الغيورين على دينهم ولغتهم إلى ابتكار علم يقيم األلسهههههه ماء العرب ا دعا عل ممَّ
أن يفهم هذا العدد الغفير من  من الماسهههة» حها سهههموه  علم النَّحو ، فقد كانويصهههل

ا  الدَّاخلين حديثعا ف  اإلسهههههه م، والنامههههههئين ف  بيئات  ال تتكلَّم العربية، ك م هللا فهمع
كام ع، أن ينحسههههههن أداءه ف  الصهههههه ن المفروضههههههة، ليس هذا فقط، بل لقد كان من 

رورن الماسهههة أن تمهد السهههبيل أمام هؤالء األعاجم إلى امت ا نااهههية الد قائق الضهههَّ
ع مههههن مههههتههههنههههههههها الههههزاخههههر  الههههمههههعههههنههههونههههة فهههه  الههههعههههربههههيههههة، والههههتَّضههههههههههلههههُّ

 بالمفردات]...[«)9(.                                                   
ف   -وعلى رأسههههههههها علم النَّحو -ولو نظرنهها نظرن إجمههاليههة إلى العلوم العربيههة  

عن و تفرعت العصههههههور اإلسهههههه مية، لوجدنا أنَّها نشههههههأت لخدمة النَّل القرآن  أ
نصهههواههه  إذ أنَّ القرآن الكريم كان بمثابة المركز الرئيسههه  الذي تجن دت ألجل  كلُّ 
ا كلَّ العلوم العربية الخالصههههة محيطةع ب ، ولم يكن  المعارف العربية، وأللفينا أيضههههع
ة من سههلسههلة تلك العلوم الت  جاءت لك  تخدم  علم النَّحو ف  الواقع سههوَّ حلقة مهمَّ

حهههههههههههافهههههههههههِّ  عهههههههههههلهههههههههههى الهههههههههههقهههههههههههرآن الهههههههههههكهههههههههههريههههههههههه م، وتهههههههههههن
 ننصواِّ )10(.                                                                                           

                                                 
، اههههههيهههدا، بيروت، 28مصههههههطفى ا يين ، جهههامع الهههدرو  العربيهههة، المكتبهههة العصههههههريهههة، ط -(8)

 .9، ص1م، م1993هــ 1414
ر الدر  النَّحوي، معهد اإلنماء العرب ، ط -(9) ، بيروت، 1عفيف دمشهههقية، أثر القراءات القرآنية ف  تطوُّ

. وينظر: عبد السهههه م اشههههير، تطور التَّفكير اللُّغوي من النَّحو إلى الل ِّسههههانيات إلى 45م، ص1978لبنان، 
 .11م، ص2010، الرباط، المغرب، 1التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط

، القاهرن، 1ينظر: حسههههن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسههههة تاريخية وتحليليَّة ومقارنة، مطبعة روايا ، ط -(10)
 .155م، ص1952مصر، 
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د أنَّ فشههههو اللَّحن ف  القرآن الكريم كان السههههب  الرئيس لوضههههع قواعد     ا يؤك ِّ وممَّ
 »، حيث قا :مقدمت ( ف  هـهه808جاء على لسان  ابن خلدون ) ت النَّحو العرب  ما

لما جاء اإلسهههههه م وفارقوا الحجاز لطل  الملك الذي كان ف  أيدي األمم والدُّو ، 
مع من المخههالفههات الت   وخههالطوا العجم، تغيَّرت تلههك الملكههة بمهها أَلقى إليههها السههههههَّ
ا ينغاينرها  للمتعربين، والسههههههمع أبنو الملكات الل ِّسهههههههانيَّة، ففسهههههههدت بما ألقى إليها ممَّ
لوم )11( منهم أن تفسههههد تلك الم كة،  مع، وحشههههى أهل الحن لجنوحِّ ها إلي  باعتياد السههههَّ
ا ويطو  العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاسهههههتنبطنوا من مجاري  رأسهههههع
ك مهم قوانين لتلك الملكة مطَّردن مههب  الكل ِّيات والقواعد يقيسههون عليها سههائر أنوا  

باألمهههباه مثل أنَّ الفاعل مرفو  والمفعو  منصهههوب، الك م ويلحقون األمهههباه منها 
والمبتدأ مرفو ، ثمَّ رأوا تغيُّر الدَّاللة بتغيُّر حركات هذه الكلمات فااههههههطلحوا على 
تسهههههميتِّ  إعرابعا وتسهههههميَّة المنوج  لذلك التَّغيُّر عام ع وأمثا  ذلك، واهههههارت كلُّها 

ناعة لهم مخصههههواههههة، ااههههط حات حااههههة بهم، فقيَّدوها بالكتاب وجعلوها اهههه
   وااطلحوا على تسميتها علم النَّحو«)12(.                  

نشهههأن النَّحو العرب  ارتبطت ارتباطعا وثيقعا بالقرآن الكريم، يقو  ومن الطبيع  أن    
ا وثيقعا  »الباحث  عبد العا  سهههههههالم مكرم : ونشهههههههأن النَّحو العرب  مرتبطة ارتباطع

بالقرآن الكريم، ولوال القرآن لما نشههأ هذا العلم الذي تمت ل  السههيطرن فيما بعد على 
كل ِّ علم من علوم العربية وآدابِّها«)13(؛ ألنَّ  عنصههههههر مهم ف  لغة القرآن الت  يناط 

لكامل لمبانيها ومعانيها حفالعا البناء العقدي والتَّشريع  للمجتمع اإلس م  بالضبط ا
وهو محور العقيدن الذي تدور  -ذلك أنَّ القرآن الكريم »على س مة معطياتِّها ودقتها

ا يتيل ل   مع  قممها ومبادئها وأخ قها والذي بطل  من كل ِّ مسههههلم أن يحف  من  قدرع
 قد أسههههههم ف  تكوين مجموعة من -القيام بفروض اإلسههههه م، وف  طليعتها الصههههه ن

الظروف عق  الفتل اإلسهههه م  لرمصههههار المختلفة، وه  لروف نتج عن تفاعلها 

                                                 
َم أَْم ُمْم مَْ ما َََُ ُ   َ ُّ الحلوم:  العقههل واألنهها . ومنهه  قولهه  تعههالى: -(11) َََ مُْرُهُمْم أاَْلمَُرُمْم هَم َََ الطور، ] َّ أَْم ت

    [.32اةية:
ين عبد الرحمن بن محمد ت -(12) مة ابن خلدون، حقَّق نصههواهه ، 808ابن خلدون) ول  الد ِّ هـهههههههـههههههه(، مقد ِّ

م أحاديث ، وعلَّق علي : عبد هللا بن الدَّرويش، دار يعرب، ط م، 2004هـهههـههه 1425، دمشق، سوريا، 1وخرَّ
 .369-368، ص2م
را -(13) ، 3سات النَّحويَّة، مؤسَّسة عل  جراب الصباب، طعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ

 .45م، ص1978الكويت، 
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د أنَّ فشههههو اللَّحن ف  القرآن الكريم كان السههههب  الرئيس لوضههههع قواعد     ا يؤك ِّ وممَّ
 »، حيث قا :مقدمت ( ف  هـهه808جاء على لسان  ابن خلدون ) ت النَّحو العرب  ما

لما جاء اإلسهههههه م وفارقوا الحجاز لطل  الملك الذي كان ف  أيدي األمم والدُّو ، 
مع من المخههالفههات الت   وخههالطوا العجم، تغيَّرت تلههك الملكههة بمهها أَلقى إليههها السههههههَّ
ا ينغاينرها  للمتعربين، والسههههههمع أبنو الملكات الل ِّسهههههههانيَّة، ففسهههههههدت بما ألقى إليها ممَّ
لوم )11( منهم أن تفسههههد تلك الم كة،  مع، وحشههههى أهل الحن لجنوحِّ ها إلي  باعتياد السههههَّ
ا ويطو  العهد فينغلق القرآن والحديث على المفهوم، فاسهههههتنبطنوا من مجاري  رأسهههههع
ك مهم قوانين لتلك الملكة مطَّردن مههب  الكل ِّيات والقواعد يقيسههون عليها سههائر أنوا  

باألمهههباه مثل أنَّ الفاعل مرفو  والمفعو  منصهههوب، الك م ويلحقون األمهههباه منها 
والمبتدأ مرفو ، ثمَّ رأوا تغيُّر الدَّاللة بتغيُّر حركات هذه الكلمات فااههههههطلحوا على 
تسهههههميتِّ  إعرابعا وتسهههههميَّة المنوج  لذلك التَّغيُّر عام ع وأمثا  ذلك، واهههههارت كلُّها 

ناعة لهم مخصههههواههههة، ااههههط حات حااههههة بهم، فقيَّدوها بالكتاب وجعلوها اهههه
   وااطلحوا على تسميتها علم النَّحو«)12(.                  

نشهههأن النَّحو العرب  ارتبطت ارتباطعا وثيقعا بالقرآن الكريم، يقو  ومن الطبيع  أن    
ا وثيقعا  »الباحث  عبد العا  سهههههههالم مكرم : ونشهههههههأن النَّحو العرب  مرتبطة ارتباطع

بالقرآن الكريم، ولوال القرآن لما نشههأ هذا العلم الذي تمت ل  السههيطرن فيما بعد على 
كل ِّ علم من علوم العربية وآدابِّها«)13(؛ ألنَّ  عنصههههههر مهم ف  لغة القرآن الت  يناط 

لكامل لمبانيها ومعانيها حفالعا البناء العقدي والتَّشريع  للمجتمع اإلس م  بالضبط ا
وهو محور العقيدن الذي تدور  -ذلك أنَّ القرآن الكريم »على س مة معطياتِّها ودقتها

ا يتيل ل   مع  قممها ومبادئها وأخ قها والذي بطل  من كل ِّ مسههههلم أن يحف  من  قدرع
 قد أسههههههم ف  تكوين مجموعة من -القيام بفروض اإلسههههه م، وف  طليعتها الصههههه ن

الظروف عق  الفتل اإلسهههه م  لرمصههههار المختلفة، وه  لروف نتج عن تفاعلها 

                                                 
َم أَْم ُمْم مَْ ما َََُ ُ   َ ُّ الحلوم:  العقههل واألنهها . ومنهه  قولهه  تعههالى: -(11) َََ مُْرُهُمْم أاَْلمَُرُمْم هَم َََ الطور، ] َّ أَْم ت

    [.32اةية:
ين عبد الرحمن بن محمد ت -(12) مة ابن خلدون، حقَّق نصههواهه ، 808ابن خلدون) ول  الد ِّ هـهههههههـههههههه(، مقد ِّ

م أحاديث ، وعلَّق علي : عبد هللا بن الدَّرويش، دار يعرب، ط م، 2004هـهههـههه 1425، دمشق، سوريا، 1وخرَّ
 .369-368، ص2م
را -(13) ، 3سات النَّحويَّة، مؤسَّسة عل  جراب الصباب، طعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ

 .45م، ص1978الكويت، 

مععا ضهههرورن التَّفكير ف  وضهههع قواعد للُّغة لتيسهههير تعلمها لرجنا  الت  فتحها هللا 
 للمسلمين وأقبلت على اإلس م «)14(.                                                              

ة، وداء اسههههههتشههههههرَّ حفظت لنا بعك     ضههههههع لع م حالة  عامَّ بناءع علي  فالنَّحو ون
النَّماذم الت  كانت لها اهههلة بواضهههع النَّحوأو الدَّاع  إلى وضهههع ، أو ما تعلَّق منها 
بموضهههو   ل  داللت  ووضهههع  الخاص، وهذا األخير أكثر جريانعا ودورانعا مع قصهههة 

ا لها، وذلك هو قراءننشأن النَّحو العرب  باعتباره س   ُّ قول  تعالى:ل األعراب  ببعا مبامرع
يَن   ِ ر  َن الِمشةةةةةل ٌِن م  أَر  أَنَّ هللاَ بَر  ِل َم الَحأل   اََ ول ل    لََّ النَّاْ يَول َن هللا  َوَرسةةةةةِ َوأَذَاٌن م 

ولِلِ  ولِّ ِّ  [03] التوبة، اةية:َّ َوَرسةةةِ  وما يؤد ِّي إلي  هذا بكسهههر ال َّم ف  قول :  َوَرسهههن
اللَّحن من فسهههاد  ف  المعنى، إذ يجعل هللا سهههبحان  وتعالى بريئعا من رسهههولِّ  كما هو 

ا -بريء من المشهههركين ا كبيرع فيمتاز هذا النَّموذم بكون  آية  -تعالى هللا عن ذلك علوا
وعن ابن أب  مليكة قا : قدم » هـهههههههـههههههه(:671ت)قرآنية، لها أمباه ، قا   القرطب  

ا أننز  على أعراب   ف  زمان عمر ب ن الخطاب رض  هللا عن ، فقا : من ينقرئن  ممَّ
َن  يء  مِّ محمد اهههههلى هللا علي  وسهههههلم؟ قا : فأقرأَه رجل   براءن ، فقا :  أَنَّ هللا بَرِّ

َ  هللا من رسهولِّ ؟ : أََوقَْد بَرِّ ، فقا  األعراب ُّ ولِّ ِّ  بالجر  يَن َوَرسهن كِّ رِّ شهْ فإن يكن هللا  المن
،  برِّ  من رسههولِّ ، فأنا ِّ، فدعاه، فقا : يا أعراب ُّ أبرأ من ، فبلغ عمر مقالة األعراب  

ن من رسو ِّ هللا الى هللا علي  وسلَّم المدينة،  فقا : يا أمير المؤمين، إن ِّ  قدمت ؟أتبرأ
: من يقرئن ؟ فأقرأنِّ  هذا سهههورن براءن، فقا :  أَنَّ هللا  وال علم ل  بالقرآن، فسهههألتن

ي كِّ رِّ شههْ َن المن يء  مِّ : أوقد برِّ  هللا من رسههولِّ ؟ إن يكن هللا بر  بَرِّ ولِّ ِّ ، فقلتن َن َوَرسههن
، قا : فكيف يا أمير  ن من ، فقا  عمر: ليس هكذا يا أعراب ُّ ولِّ ، فأنا أبرأ من رسههههههن
: وأنا وهللا  ولن ِّ ، فقا  األعراب ُّ يَن َوَرسهههن كِّ رِّ شهههْ َن المن يء  مِّ المؤمنين؟ قا :  أَنَّ هللا بَرِّ

ا بر   ن ممَّ ، فأمَر عمر بن الخطاب رضهههههه  هللا عن  أالَّ ينقر  هللا ورسههههههولن  من أبرأ
 النَّا 
  إالَّ عالم  باللُّغة، وأمر أبَا األسود، فوضع النَّحو«)15(.                                                  

                                                 
عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، سههههههلسههههههلة دراسههههههات عربية  -(14)

 .6م، ص1993، 17وإس ميَّة، مركز اللُّغات األجنبيَّة والتَّرجمة، القاهرن، مصر،  
هـههههـهههه(، الجامع ألحكام القرآن، والمبي ِّن لما 671) أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أب  بكر تالقرطب  - (15)

د رضهههوان عرقسهههوسهه ،  ن  من السهههنَّة وآيِّ الفرقان، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسهههن التُّرك  ومحمَّ تضهههمَّ
سالة للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط . وينظر: 43، ص1، مم2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1مؤسَّسة الر ِّ

د ت ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة األلباء ف  طبقات األدباء، 577ابن األنباري) أبو البركات كما  الد ِّ
 .20-19م، ص1985هــ 1405، الزرقاء، األردن، 3تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط
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ا     ا ال فاللَّحن الواقع ف  قراءن هذه اةية، خطأ نحوي، إذ ينغي ِّر المعنى تغييرع جذريع
ري  ف   يحتمل الغفران، وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قنراء القرآن ومفس ِّ
يادن أو النقصهههههههان، أو باإلعراب،  علماء اللُّغة، لئ َ تتغيَّر كلمات القرآن تركيبعا بالز ِّ
 وذلك باسههههههتبدا  حركات أواخر الكلم، والتَّغيير تركيبعا أو إعرابعا تتحو  ب  المعان 

ن ، وتتَّجهه  آيههات هللا تعههالى إلى معههان  أخرَّ، ومن أجههل الحفههال على القرآن القرآ
ية اههههههحيحةع، أمر عمر ها نق قائ با األسههههههود  -رضهههههه  هللا عن  -الكريم ولغت  وب أ

ن هو 69الدؤل )ت ـ( بوضع النَّحو.                لكنَّ السؤا  الذي يطرب نفس  بقوَّ ـ ه
واية الت  تنسهه   رضهه   -وضههع النَّحو إلى عمر بن الخطاب أمرإن اههحَّت هذه الر ِّ

روها ف  -هللا عن  وأرضههههههاه ، لماذا لحن القراء ف  هذه اةية فحسهههههه ؟، ولماذا كرَّ
مواضههههههع  كثيرن، ولم يذكروها ف  ايرها؟ ثمَّ أولم يكن ف  القرآن الكريم اير هذه 

نل  ُّ اةية الت  ينمكن للقار  أن يلحن في ، كما جاء ف  قول  تعالى: َّ هللاَ م  شةةةةَ   نََّما يَخل
انِ  ه  العِلَمةةَ اد  أةةَ وايرههها من اةيههات الت  تتغيَّر فيههها رتبههة  [.28] فههاطر، اةيههة:  َّ ع 

ا؛ فيلحق بها خلط ف  اإلعراب؟ أم إنَّ الفصههههحاء من العرب  ا وتأخيرع الكلمات؛ تقديمع
الع للحن الواقع ف  والمدافعين منهم عن اللُّغة العربية اكتفنوا بهذه اةية وجعلوها مثا

 القرآن الكريم)16(.                                                                                          
وقد استوج  اللَّحن الواقع ف  القرآن الكريم استنهاض الهمم، ودَعا إلى االستنكار   

مع ف  بعك وهناا بعك المواقف األخرَّ الت  اسههههههتنكر فيها األعرا ب لحنعا سههههههن
ا يقرأ: وي أنَّ أعرابياا سمع إمامع يَن  ُّ حروف القرآن الكريم، فقد رن  ِ ر  ِحوا الِمشل َوالَ تِنلك 

نِوا م  وا ، قا  ابن جابان:221البقرن، اةية:] َّ َحتََّّ يِؤل وال إن » [ بفتل التَّاء ف   تَْنَكحن
ا ال ننكحهم، فقيل ل : إنَّ  يلحن، وليس  هذا يقرأ، فقا : أخروه، قبَّح  هللا، آمنوا أيضههههع

م هللان «)17(.                                        ا؛ فإنَّ  ينحل ما حرَّ  وال تجعلوه إمامع
ا لوضههع علم النَّحو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن قول  تعالى:    عل سههببعا مبامههرع ا جن  ُّوممَّ

ا   ِون لِ   الَّ الخةةةَ ِِلةةةِ أل ئِّيَن ، قههها  ابن 37اةيهههة ] الحهههاقهههة:َّ الَ يةةةَ اطِّ [ بنصههههههههه   خهههَ
أي  -لهذا العلم -رض  هللا عن  -وروي أنَّ سب  وضع على» هـهه(:577األنباري)ت

                                                 
مة ألاههههههو  النَّحو العرب - (16) ، القاهرن، مصههههههر، 1 ، دار الكتاب الحديث، طينظر: أحمد ج يل ، مقد ِّ

 .106م، ص2013هــ 1434
، 4هـهههـههه،م1404، بيروت، لبنان، 1هـهههـههه(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت - (17)

 .65ص
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ا     ا ال فاللَّحن الواقع ف  قراءن هذه اةية، خطأ نحوي، إذ ينغي ِّر المعنى تغييرع جذريع
ري  ف   يحتمل الغفران، وهو ما جعل أمير المؤمنين عمر يحصر قنراء القرآن ومفس ِّ
يادن أو النقصهههههههان، أو باإلعراب،  علماء اللُّغة، لئ َ تتغيَّر كلمات القرآن تركيبعا بالز ِّ
 وذلك باسههههههتبدا  حركات أواخر الكلم، والتَّغيير تركيبعا أو إعرابعا تتحو  ب  المعان 

ن ، وتتَّجهه  آيههات هللا تعههالى إلى معههان  أخرَّ، ومن أجههل الحفههال على القرآن القرآ
ية اههههههحيحةع، أمر عمر ها نق قائ با األسههههههود  -رضهههههه  هللا عن  -الكريم ولغت  وب أ

ن هو 69الدؤل )ت ـ( بوضع النَّحو.                لكنَّ السؤا  الذي يطرب نفس  بقوَّ ـ ه
واية الت  تنسهه   رضهه   -وضههع النَّحو إلى عمر بن الخطاب أمرإن اههحَّت هذه الر ِّ

روها ف  -هللا عن  وأرضههههههاه ، لماذا لحن القراء ف  هذه اةية فحسهههههه ؟، ولماذا كرَّ
مواضههههههع  كثيرن، ولم يذكروها ف  ايرها؟ ثمَّ أولم يكن ف  القرآن الكريم اير هذه 

نل  ُّ اةية الت  ينمكن للقار  أن يلحن في ، كما جاء ف  قول  تعالى: َّ هللاَ م  شةةةةَ   نََّما يَخل
انِ  ه  العِلَمةةَ اد  أةةَ وايرههها من اةيههات الت  تتغيَّر فيههها رتبههة  [.28] فههاطر، اةيههة:  َّ ع 

ا؛ فيلحق بها خلط ف  اإلعراب؟ أم إنَّ الفصههههحاء من العرب  ا وتأخيرع الكلمات؛ تقديمع
الع للحن الواقع ف  والمدافعين منهم عن اللُّغة العربية اكتفنوا بهذه اةية وجعلوها مثا

 القرآن الكريم)16(.                                                                                          
وقد استوج  اللَّحن الواقع ف  القرآن الكريم استنهاض الهمم، ودَعا إلى االستنكار   

مع ف  بعك وهناا بعك المواقف األخرَّ الت  اسههههههتنكر فيها األعرا ب لحنعا سههههههن
ا يقرأ: وي أنَّ أعرابياا سمع إمامع يَن  ُّ حروف القرآن الكريم، فقد رن  ِ ر  ِحوا الِمشل َوالَ تِنلك 

نِوا م  وا ، قا  ابن جابان:221البقرن، اةية:] َّ َحتََّّ يِؤل وال إن » [ بفتل التَّاء ف   تَْنَكحن
ا ال ننكحهم، فقيل ل : إنَّ  يلحن، وليس  هذا يقرأ، فقا : أخروه، قبَّح  هللا، آمنوا أيضههههع

م هللان «)17(.                                        ا؛ فإنَّ  ينحل ما حرَّ  وال تجعلوه إمامع
ا لوضههع علم النَّحو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن قول  تعالى:    عل سههببعا مبامههرع ا جن  ُّوممَّ

ا   ِون لِ   الَّ الخةةةَ ِِلةةةِ أل ئِّيَن ، قههها  ابن 37اةيهههة ] الحهههاقهههة:َّ الَ يةةةَ اطِّ [ بنصههههههههه   خهههَ
أي  -لهذا العلم -رض  هللا عن  -وروي أنَّ سب  وضع على» هـهه(:577األنباري)ت

                                                 
مة ألاههههههو  النَّحو العرب - (16) ، القاهرن، مصههههههر، 1 ، دار الكتاب الحديث، طينظر: أحمد ج يل ، مقد ِّ

 .106م، ص2013هــ 1434
، 4هـهههـههه،م1404، بيروت، لبنان، 1هـهههـههه(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت - (17)

 .65ص

حههو ا يههقههرأ: ال يهههأكههلهههن  إالَّ الههخهههاطههئههيههن فههوضههههههههع  -الههنههَّ أنهههَّ  سههههههههمههع أعههرابههيههها
 النَّحو«)18(.                                                                                            

د أنَّ سههههب  نشههههوء النَّحو العرب  هو اللَّحن الذي وقع ف  قراءن القرآن ما     وما يؤك ِّ
ولم تز  العرب تنطق على » هـههههههـهههههه( ف  قول :379) ت الزبيدي  على لسانجاء 

هللا اإلسهه م على سههائر  سههجيتها ف  اههدر إسهه مها وماضهه  جاهليتها؛ حتى ألهر
نة  ي  األلسهههههه ي  أرسهههههههاالع، واجتمعت ف ا، وأقبلوا إل جع ي  أفوا ا  ف نَّ فدخل ال األديان، 
قة، واللُّغات المختلفة، ففشهها الفسههاد ف  اللُّغة، واسههتبان من  ف  اإلعراب الذي  المتفر ِّ

ل لمعانيها، فتفطن لذلك من نافر بطباع  سوءن أفهام ال وض ِّ نَّاطقين من هو حليُّها، والمن
ِّ ذلك والبتِّ ؛  و  دخ ء األمم بغير المتعارف من ك م العرب، فعظم اإلمههفاق من فنشههن
حتى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفسههههههاد ك مهم، إلى أْن سههههههبَّبنوا األسههههههباب ف  
 تقييدها لمن ضاعت علي ، وتثقيفها لمن زاات عن  «)19(.  

هــ( بعث 53تمفادنها: أنَّ زيادعا بن أبي ) هــ( روايةع 385  السيراف  )تكما أورد  
ا ينتفع النَّا  ب ، وتعرب » إلى أب  األسهههود الدؤل  قائ ع: اعمل مهههيئعا تكون في  إمامع

ن:  َن   ب  كتاب هللا، فاستعفاه من ذلك، حتى سمع أبو األسود قارئعا يقرأ يء  مِّ أَنَّ هللا بَرِّ
ولِّ ِّ ، فقا : ما كنتن أ يَن َوَرسهههن كِّ رِّ شهههْ ، فرجع إلى لنُّ أنَّ أمر النَّا  اهههار إلى هذاالمن

ا يفعل ما أقو ، فأتى بكات    نع ا لَقِّ بع زياد فقا : أنا أفعل ما أمر ب  األمير فليبغن  كات
فقا  ل  أبو  -قا  أبو العبا : أحسههههب  منهم -من عبد القيس، فلم يرضهههه ، فأتى ب خر

طة  فانقط نق بالحروف  حتن فم   قد فت فإن األسههههههود: إذا رأيتن   فوق  على أع ه، 
يدي الحرف، وإن كسههههههرت فاجعل النقطة تحت  فانقط نقطة بين  ضههههههممت فم  

أب  نقطن الحرف، فإن أتبعت مههههههيئعا من ذلك انَّة فاجعل مكان النقطة نقطتين، فهذا 
 األسود«)20(.                                                                          

ا من هذه الر ِّ      إنَّ القرآن الكريم  »:القائل إلى القو  نوايات ينمكن االطمئناانط قع
كان السههب  األكبر ف  نشههأن النَّحو، وإن هذه النَّشههأن كانت ف  رحابِّ ، وإنَّ اللَّحن ف  

                                                 
 .19ص، مصدر سابق، ابن األنباري، نزهة األلباء ف  طبقات األدباء - (18)
د بن الحسن األندلس  ت - (19) ـ(، طبقات النَّحويين واللُّغويين، تحقيق: محمد 379الزبيدي) أبو بكر محمَّ هـ

 .11م، ص1984، القاهرن، مصر، 2أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط
هـهههههههـههههههه(، أخبار النَّحويين البصريين ومراتبهم وأخذ 385السيراف ) أبو سعيد الحسن بن عبد هللا ت - (20)

 .35-34م، ص1985هــ 1405، 1هم عن بعك، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار االعتصام، طبعض
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ت للنَّظر والههدَّاع  ل قراءتهه  كههان قنين ك م العرب بمهها يحف  عليهم لغتهم تهو ال فههِّ
 فصيحة سليمة من االضمح   والذهاب«)21(.             

تعل ِّل نشههههههأن  -وبعك المحدثين -وهكذا نجد الروايات الت  ذكرها العلماء القدماء    
النَّحو العرب  وترجعها إلى العامل الدين ، ممث ع ف  القرآن الكريم، إالَّ أنَّ المشهههكلة 

ا ومائععا  شرع بين النَّا  وحتى بين العلماء أنفسهم، فقد لم تنت ِّ بعد، فقد بق  اللَّحن منت
 ُّ سألتن نصر ابن عاام عن قراءن:» روَّ محبنوب البصري عن خالد الحذاء قول :

قل هو هللا أَحدن، هللان [ كيف نقرؤها؟ قا :  01اإلخ ص، اةية:]  َّ ِقلل ِهَو هللاِ أََحدٌ 
ن، فقا : بئسهههما قا ، وهو للبئس أهل، الصهههمدن  ِّ لم ينون، قا : فأخبرتن  أنَّ عرون ينو 

عااههههههم  حاق بقو  نصههههههر بن  فأخبرت عبد هللا بن إسهههههه مازا  يقرأقا :  حتى  ف
 مات«)22(.                                 

لروايهههة أنَّ  يبههه    من ههههذه ا بن عهههااهههههههمدو  ب    و  نصهههههههر  بن أ عبهههد هللا 
قد جانبا الصهههواب حينما ذهبا إلى القراءن بدون تنوين،  هـههههههههـهههههههه(117 ت)إسهههحاق

والصهههحيل هو ماذه  إلي  عرون، وقراءت  ه  القراءن الصهههحيحة لدَّ األمصهههار، 
الصواب ف  ذلك » هـهههههههـههههههه( ف  قول :310ويعضد هذا الرأي ما ذكره الطبري) ت

د عندنا: التنوين لمعنيين: أحدهما أفصههههههل اللغتين وأمهههههههر الك مين، وأجودهما عن
العرب، والثهههان : إجمههها  الحجهههة من قراء األمصهههههههههار على اختيهههار التنوين 
 في «)23(.                                                   

وال ارابة ف  أنَّ النَّحو العرب  ارتبط ف  نشههههههأتِّ  بالقرآن الكريم، فقد عرف عن    
النَّحو الهندي- مث ع - أنَّ  نشههههأ لخدمة) الفيدا()*( ، وأنَّ  اكتسهههه  قداسههههت  ومكانت  من 

ين، وتذكر األخبار قولهم: لد ِّ قد  مهههههه ء على األرض، والكت   »ا ماء هو أ إنَّ ال
المقههدَّسههههههههة أكثر قههداسههههههههة من المههاء، ولكنَّ النَّحو أكثر قههداسههههههههةع حتى من الكتهه  
 المقدَّسة«)24(.                                                                                  

                                                 
، 3إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسههههههير، الدار الجماهيرية للنشههههههر والتَّوزيع واإلع ن، ط - (21)

 .38، ص1م، م1990هــ 1399بنغازي، ليبيا، 
 .39-38بصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعك، صالسيراف ، أخبار النَّحويين ال -(22)
هـههـهه(، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت -(23)

، 1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الترك  بالتعاون مع مركز البحور والدراسات العربية واإلس مية، ط
 .730، ص24م، م2001هــ 1422، القاهرن، 1والتوزيع واإلع ن، طدار هجر للنشر  والطباعة 

 الفيدا:  هو الكتاب المقد  لدَّ الهنود . -)*(
فة،  ) د، ط(،  - (24) قا أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الث

 .74م، ص1972بيروت، لبنان، 
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ت للنَّظر والههدَّاع  ل قراءتهه  كههان قنين ك م العرب بمهها يحف  عليهم لغتهم تهو ال فههِّ
 فصيحة سليمة من االضمح   والذهاب«)21(.             

تعل ِّل نشههههههأن  -وبعك المحدثين -وهكذا نجد الروايات الت  ذكرها العلماء القدماء    
النَّحو العرب  وترجعها إلى العامل الدين ، ممث ع ف  القرآن الكريم، إالَّ أنَّ المشهههكلة 

ا ومائععا  شرع بين النَّا  وحتى بين العلماء أنفسهم، فقد لم تنت ِّ بعد، فقد بق  اللَّحن منت
 ُّ سألتن نصر ابن عاام عن قراءن:» روَّ محبنوب البصري عن خالد الحذاء قول :

قل هو هللا أَحدن، هللان [ كيف نقرؤها؟ قا :  01اإلخ ص، اةية:]  َّ ِقلل ِهَو هللاِ أََحدٌ 
ن، فقا : بئسهههما قا ، وهو للبئس أهل، الصهههمدن  ِّ لم ينون، قا : فأخبرتن  أنَّ عرون ينو 

عااههههههم  حاق بقو  نصههههههر بن  فأخبرت عبد هللا بن إسهههههه مازا  يقرأقا :  حتى  ف
 مات«)22(.                                 

لروايهههة أنَّ  يبههه    من ههههذه ا بن عهههااهههههههمدو  ب    و  نصهههههههر  بن أ عبهههد هللا 
قد جانبا الصهههواب حينما ذهبا إلى القراءن بدون تنوين،  هـههههههههـهههههههه(117 ت)إسهههحاق

والصهههحيل هو ماذه  إلي  عرون، وقراءت  ه  القراءن الصهههحيحة لدَّ األمصهههار، 
الصواب ف  ذلك » هـهههههههـههههههه( ف  قول :310ويعضد هذا الرأي ما ذكره الطبري) ت

د عندنا: التنوين لمعنيين: أحدهما أفصههههههل اللغتين وأمهههههههر الك مين، وأجودهما عن
العرب، والثهههان : إجمههها  الحجهههة من قراء األمصهههههههههار على اختيهههار التنوين 
 في «)23(.                                                   

وال ارابة ف  أنَّ النَّحو العرب  ارتبط ف  نشههههههأتِّ  بالقرآن الكريم، فقد عرف عن    
النَّحو الهندي- مث ع - أنَّ  نشههههأ لخدمة) الفيدا()*( ، وأنَّ  اكتسهههه  قداسههههت  ومكانت  من 

ين، وتذكر األخبار قولهم: لد ِّ قد  مهههههه ء على األرض، والكت   »ا ماء هو أ إنَّ ال
المقههدَّسههههههههة أكثر قههداسههههههههة من المههاء، ولكنَّ النَّحو أكثر قههداسههههههههةع حتى من الكتهه  
 المقدَّسة«)24(.                                                                                  

                                                 
، 3إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسههههههير، الدار الجماهيرية للنشههههههر والتَّوزيع واإلع ن، ط - (21)

 .38، ص1م، م1990هــ 1399بنغازي، ليبيا، 
 .39-38بصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعك، صالسيراف ، أخبار النَّحويين ال -(22)
هـههـهه(، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت -(23)

، 1تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الترك  بالتعاون مع مركز البحور والدراسات العربية واإلس مية، ط
 .730، ص24م، م2001هــ 1422، القاهرن، 1والتوزيع واإلع ن، طدار هجر للنشر  والطباعة 

 الفيدا:  هو الكتاب المقد  لدَّ الهنود . -)*(
فة،  ) د، ط(،  - (24) قا أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار الث

 .74م، ص1972بيروت، لبنان، 

وهكذا يبدو أنَّ علم النَّحو انطلق من منطلق قرآن  والذي وضههههههع أوَّ  لبنة في  ما    
س لعلم سهههههيصهههههبل ل  خطره ومهههههأن  ف  الثقافة العربية  كان ليخطر ببال  أنَّ  يؤسههههه ِّ
اإلس ميَّة، ولم يدرِّ بخلده وهو يضع تلك اإلمارات على أواخر الكلمات القرآنية أنَّ  

وقد نظر مؤسهههسهههوا النَّحو  -على ما تعارفت األجيا  من بعده -أعرب المصهههحفقد 
ن ل بانة، أو قل طريق العرب ف  التعبير،  إلى اإلعراب بمعناه الواسههههههع المتضههههههم ِّ

عند قراءن كتاب فحراوا على تمكين إخوانهم المستعربين من تلك اةلة وباألخل 
  فصههههاحة العرب  وب ات ، ولكنَّهم هللا الكريم، ولم ينظروا إلى إكسههههاب اير العرب

ا  أخذوا على عاتقهم وضهههع ع مات يهتدي بها اير العرب  فينطق الحرف اهههحيحع
قو  ف  مهههههه ء من اللَّحن ف  كتاب هللا، أو  كما ينطق  العرب، ليحموا النا  من الون
 قل كتاب هللا من ال َّ حنين)25(.                                                          

ينفصل عن القرآن الكريم إالَّ  وتجدر اإلمارن ف  هذا السياق إلى أنَّ علم النَّحو لم   
بعد مرور زمن ليس بقصههههير تخللت  عناية العلماء بجمع اللُّغة، ومشههههافهة األعراب 
ف  أماكن الفصههههههاحة، وراههههههد الظواهر اللُّغوية السههههههتخرام القواعد المبنيَّة على 

ر اد واالنسجام، ثمَّ معرفة كثير من خصائل اللَّهجات العربية المختلفة، وهكذا االط ِّ
بدأ علم العربية يتَّصههههههل بروافد أخرَّ اير القرآن الكريم، إذ اتَّج  علم العربية إلى 

احتها، والمشهود بخلو لغتها من الشعر والمورور اللُّغوي عند القبائل الموثنوقِّ بفص
مم األخرَّ، وف  هذا الخضههم الكبير من اهتمام العرب مههوائ  العجمة ومخالطة األ

افية وسهه ئق القبائل العربية أخذ علم  والمسههتعربين بجمع اللُّغة من مصههادرها الصههَّ
ا ل  كيان   ن، وأخذت مصههههطلحاتن  تظهر، وقواعده ترتسههههم، ليصههههبل علمع النَّحو يتكوَّ

  الههههتهههه  تههههحههههكههههمهههه  ورجههههالهههه  الههههذيههههن يههههنههههتسهههههههههبههههون نههههالههههخههههاص وقههههوانههههيهههه
 إلي )26(.                                              
 

                      معانيل: ألفاظل في دراسة النَّص القرآني وفهم أهميَّة علم النَّحو -3  
فلهههة    من نههها علهههَّ   قو  ل ل بن  ا لطريف الهههذي أورده  ا خبر ا ل نورد ههههذا ا أن 

قا  أبو بكر بن مجاهد » هـههههههههـهههههههه( ف  بيان فضههل علم النَّحو، قا :681ت)خلكان 
هـههههههههـهههههههه(: قا  ل  ثعل : يا أبَا بكر امههتغَل أاههحابن القرآن بالقرآن 342المقر )ت

                                                 
لُّغة والقرآن، سههههلسههههلة تصههههدر عن النادي األدب  الثقاف ،) د، ط(، جدن، عوض بن حمد القزوي، ال - (25)

 .14السعودية، )د، ت(، ص
 .22المرجع نفس ، ص - (26)
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ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الحديث بالحديث ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الفق  بالفق  
ففازوا، وامههههههتغلت أنا بزيد  وعمرو، فليت مههههههعري ماذا يكون حال  ف  اةخرن؟ 

النب  اهههلى هللا علي  وسهههلم تلك اللَّيلة ف  المنام، فقا   فانصهههرفت من عنده، فرأيتن 
ل : أقر  أبا العبا  عن ِّ  الس م، وقل ل : أنت ااح  العلم المستطيل)27(. قا  أبو 
ي العبد الصالل: أراد أنَّ الك م ب  ينكمل، وذَبَارِّ  عبد هللا الرن

جهههههمهههههل، وأنَّ جهههههمهههههيهههههع الهههههعهههههلهههههوم مهههههفهههههتهههههقهههههرن   والهههههخهههههطهههههاب بههههه  يهههههن
 إلي «)28(.                                                   

من لحن » أنَّ  قا : -وهو أحد التابعين -هـههـهه(110وروي عن الحسن البصري) ت  
فههههههههههههه  الهههههههههههههقهههههههههههههرآن فهههههههههههههقهههههههههههههد كهههههههههههههذب عهههههههههههههلهههههههههههههى 
 هللا«)29(.                                                                                         
ع ا     كما روي عن بعك الفقهاء قولهم:» من لحن ف  القرآن فقد كفر«)30(؛ ألنَّ قارئ

مل  ُّ لو قرأ: َت َعلَيله  () [، بضههههم ِّ التَّاء ف 07الفاتحة: األية: ] َّ أَنلعَمل لكان لاهر  -أنعمتن
لك، فلو قرأ: :  ُّ ك م . وكذ َحدا ِِفٌِو أَ َللِ  ، برفع) [ 04اإلخ ص: اةية:] َّ َولَمل يَِكنل 

و   فههههن دعا(، (كههههن ا   تههههعههههالههههى -ونصههههههههه ) أَحههههَ ا  لههههكههههان قههههد أثههههبههههت كههههفههههوع عههههمههههَّ
                                                                                  .يشركون

                                                 
وايات حو  الذي رآه  أحمد بن موسههى بن مجاهد  ف  المنام، فف  حين ذه    - (27) هناا اخت ف ف  الر ِّ

الى هللا علي  وسلم شنترين )تابن خلكان  إلى أنَّ  رأَّ النب   د بن 550، فإنَّ ال هـههههههه( إلى أنَّ  رأَّ  محمَّ
هـههههههههـهههههههه( ف  خبر رواه عن  أب  بكر أحمد بن موسههى بن 75أحمد بن اال  الزاهد الباهل  المصههري)ت

كنتن عند أب  العبا  أحمد بن يح  ثعل ، فتذاكرنا العلوم، فقا  ل : يا » قا : -رحم  هللا تعالى -مجاهد 
غلتنم أنتم بع غل أهل الفق  بالفق  فنجوا، ومههغلت أنا بزيد  وعمرو، وما أدري أبا بكر، مههن لم القرآن ففزتم، ومههن

، وبكى بكاءع منيععا، فانصرفت من عنده فرأيتن ف  تلك اللَّيلة محمد بن  ما يكون أمري ادعا مع هللا عزَّ وجلَّ
بن يح  ثعلبعا، فقلت: ااحبننا،  أحمد بن اال  الزاهد ف  النَّوم، فقا  ل : يا أبا بكر، تعرف أبا العبا  أحمد

ينظر هذا «. قا  ل : إذا كان ادعا فأقرأ علي  السهههه م، وقل: أنت ادا ف  القيامة اههههاح  العلم المسههههتطيل
هـههههـهههه(،  كتاب 550الخبر: الشنترين ) اإلمام الرئيس أب  بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام ت

، 1سة وتحقيق: عبد الفتاب الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، طتنبي  األلباب على فضائل األعراب، درا
 .28-27م، ص1995هــ 1416عمان، األردن، 

وهللا  -يعن  بقول » . قا  الشههههههنترين  :28ف  كتاب:  تنبي  األلباب على فضههههههائل األعراب ، ص - (28)
 «.العلم المستطيل أنَّ  يستطيل على سائر العلوم، وأنَّ سائر العلوم فقير إلى النَّحو -أعلم

ق: سليم هـهههـههه(، ربيع األبرار ونصوص األخبار، تحقي538الزمخشري) جار هللا محمود بن عمر ت - (29)
. 254، ص3م، م1980هـهههـههه 1400النعيم ، وزارن األوقاف، إحياء التُّرار اإلس م ،) د، ط(، العراق، 

سن المنطق، ويقيم بها وجه ، فقا ، » وجاء ف  هامش : سئِّل الحسن عن رجل يتعلَّم العربية ليعرف بها حن
جل يقراِّ اةية، فيعيا بوجهها، فيهلك بها  «.فليتعلمها فإنَّ الرَّ

 .43الشنترين ، كتاب تنبي  األلباب على فضائل األعراب، ص -(30)
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ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الحديث بالحديث ففازوا، وامهههتغل أاهههحاب الفق  بالفق  
ففازوا، وامههههههتغلت أنا بزيد  وعمرو، فليت مههههههعري ماذا يكون حال  ف  اةخرن؟ 

النب  اهههلى هللا علي  وسهههلم تلك اللَّيلة ف  المنام، فقا   فانصهههرفت من عنده، فرأيتن 
ل : أقر  أبا العبا  عن ِّ  الس م، وقل ل : أنت ااح  العلم المستطيل)27(. قا  أبو 
ي العبد الصالل: أراد أنَّ الك م ب  ينكمل، وذَبَارِّ  عبد هللا الرن

جهههههمهههههل، وأنَّ جهههههمهههههيهههههع الهههههعهههههلهههههوم مهههههفهههههتهههههقهههههرن   والهههههخهههههطهههههاب بههههه  يهههههن
 إلي «)28(.                                                   

من لحن » أنَّ  قا : -وهو أحد التابعين -هـههـهه(110وروي عن الحسن البصري) ت  
فههههههههههههه  الهههههههههههههقهههههههههههههرآن فهههههههههههههقهههههههههههههد كهههههههههههههذب عهههههههههههههلهههههههههههههى 
 هللا«)29(.                                                                                         
ع ا     كما روي عن بعك الفقهاء قولهم:» من لحن ف  القرآن فقد كفر«)30(؛ ألنَّ قارئ

مل  ُّ لو قرأ: َت َعلَيله  () [، بضههههم ِّ التَّاء ف 07الفاتحة: األية: ] َّ أَنلعَمل لكان لاهر  -أنعمتن
لك، فلو قرأ: :  ُّ ك م . وكذ َحدا ِِفٌِو أَ َللِ  ، برفع) [ 04اإلخ ص: اةية:] َّ َولَمل يَِكنل 

و   فههههن دعا(، (كههههن ا   تههههعههههالههههى -ونصههههههههه ) أَحههههَ ا  لههههكههههان قههههد أثههههبههههت كههههفههههوع عههههمههههَّ
                                                                                  .يشركون

                                                 
وايات حو  الذي رآه  أحمد بن موسههى بن مجاهد  ف  المنام، فف  حين ذه    - (27) هناا اخت ف ف  الر ِّ

الى هللا علي  وسلم شنترين )تابن خلكان  إلى أنَّ  رأَّ النب   د بن 550، فإنَّ ال هـههههههه( إلى أنَّ  رأَّ  محمَّ
هـههههههههـهههههههه( ف  خبر رواه عن  أب  بكر أحمد بن موسههى بن 75أحمد بن اال  الزاهد الباهل  المصههري)ت

كنتن عند أب  العبا  أحمد بن يح  ثعل ، فتذاكرنا العلوم، فقا  ل : يا » قا : -رحم  هللا تعالى -مجاهد 
غلتنم أنتم بع غل أهل الفق  بالفق  فنجوا، ومههغلت أنا بزيد  وعمرو، وما أدري أبا بكر، مههن لم القرآن ففزتم، ومههن

، وبكى بكاءع منيععا، فانصرفت من عنده فرأيتن ف  تلك اللَّيلة محمد بن  ما يكون أمري ادعا مع هللا عزَّ وجلَّ
بن يح  ثعلبعا، فقلت: ااحبننا،  أحمد بن اال  الزاهد ف  النَّوم، فقا  ل : يا أبا بكر، تعرف أبا العبا  أحمد

ينظر هذا «. قا  ل : إذا كان ادعا فأقرأ علي  السهههه م، وقل: أنت ادا ف  القيامة اههههاح  العلم المسههههتطيل
هـههههـهههه(،  كتاب 550الخبر: الشنترين ) اإلمام الرئيس أب  بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام ت

، 1سة وتحقيق: عبد الفتاب الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، طتنبي  األلباب على فضائل األعراب، درا
 .28-27م، ص1995هــ 1416عمان، األردن، 

وهللا  -يعن  بقول » . قا  الشههههههنترين  :28ف  كتاب:  تنبي  األلباب على فضههههههائل األعراب ، ص - (28)
 «.العلم المستطيل أنَّ  يستطيل على سائر العلوم، وأنَّ سائر العلوم فقير إلى النَّحو -أعلم

ق: سليم هـهههـههه(، ربيع األبرار ونصوص األخبار، تحقي538الزمخشري) جار هللا محمود بن عمر ت - (29)
. 254، ص3م، م1980هـهههـههه 1400النعيم ، وزارن األوقاف، إحياء التُّرار اإلس م ،) د، ط(، العراق، 

سن المنطق، ويقيم بها وجه ، فقا ، » وجاء ف  هامش : سئِّل الحسن عن رجل يتعلَّم العربية ليعرف بها حن
جل يقراِّ اةية، فيعيا بوجهها، فيهلك بها  «.فليتعلمها فإنَّ الرَّ

 .43الشنترين ، كتاب تنبي  األلباب على فضائل األعراب، ص -(30)

من   ؛على الظَّفر بتعلُّم -عرب وأعاجم -حرص النَّا  نتيجة ألهميَّة النَّحو فقدو   
ا منهمامت ا نااههههههية  من خ  تقويم ألسههههههنتهم أجل  بأنَّ ، قوانين  وأحكامِّ  إدراكع
م  يان  -تعل جما   للوضههههههيع، وترك  هجنة  على » :-كما يقو  أبو أيُّوب السههههههخت

الشههههههريف«)31(. كما أمرنا سههههههيدنا عمر بن الخطاب- رضهههههه  هللا عن -بتعلُّم النَّحو 
نن والفرائك«)32(. ورحم هللا  وَن السههههههُّ العرب ، فقههها :» تعلَّموا النَحو، كمههها تَعلَّمن

ِّ على  هـهههههههههـههههههههه( الذي قا  ف  واهههف النَّحو وبيان فضهههل 189ت) الكسهههائ  والحث 
 تعلُّم )33(:                           

تَـّــيَ ـون قِّ ــحْ ــَمـا النَّ ـإِّنَـّ عـفَ ـتَ ـنْ ـر  ين ـل ِّ أَمْ ـ  كن ـ ِّ فِّ ـَوبِّ          بَعْ ـا   يـن  
َّ         ا أَْبَصَر النَّْحَو الفَتَى ـفَإِّذَا مَ  ا فَات قِّ َمرا عسَ ـَمرَّ فِّ  الَمْنطِّ  

َّ ـفَ  نْ        ن ـالَسَ ـْن جَ ـلُّ مَ ـاهن كن ـقَ ـات عْ  مِّ ْستَمِّ ق  أَْو من َجلِّيس  نَاطِّ  
ْر النَّْحَو الفَتَى ْبنعا فَاْنقََطعْ       إِّذَا لَْم ينْبصِّ َق جن َهاَب أَْن يَْنطِّ  
ْفَع َوَما   ْن َخْفك  َرفَعْ    فَتََراهن يَْنصِّ ن الرَّ ْن نَْص   َومِّ َكاَن مِّ  

ن القن ــقْ ــيَ  فن مَ ـعْ ـْرآَن الَ يَ ــَرأ عْ ــاَ      ا ـرِّ ف اإلِّ عْ ــي ِّ َوضَ ــَرابن فِّ ــرَّ  
فن ــعْ ـــذِّي يَ ــَوال هن ـــقْ ــــ ن يَ ـرِّ عْ ــَرجَ ْرف  ــــ  حَ ـــكَّ فِّ ـــَوإِّذَا مَ         َرؤن  
ا فِّ ـالِّ ـنَ َف اللــا عَ ـإِّذَا مَ ــفَ      ِّ   ـَرابِّ ـي ِّ َوفِّ  إِّعْ ـرع َّ رِّ   ْ دَ ــَن اَ ــحْ ـ
بِّدَ ْ ــالـا كَ ـنَّ ـسُّنَّةن مِّ ـْت الـسَ ــلَيْ         ِّ ــَرابِّ ــ ِّ َوفِّ  إِّعْ ـيـا فِّ ـمع ـهْ ــفَ   

، َوَكْم  يع  َرفََع النَّحون يف  قَْد َرأَينَاهن َوَضعْ     َكْم َوضِّ ْن َمرِّ مِّ  
جاج ) نبَّ ت كما   مها علم النَّحو والجليلة العظيمة ئدنهــ( إلى الفا337تالزَّ  ،الت  يقد ِّ

: فما الفائدن ف  تعلُّم النَّحو، وأكثر النَّا  يتكلَّمون على سههههجيتهم » قا : فإن قا  قائل 
فالجواب  لك؟  ثل ذ مون ايرهم م ب ، فيَفهمون وينفهِّ بغير إعراب، وال معرفة منهم 
ف  ذلك أن ينقا  ل : الفائدن في  الواو  إلى التَّكلُّم بك م العرب على الحقيقة اوابعا 

ين والههدُّنيها اير مبههدَّ  وال  مغيَّر، وتقويم كتههاب هللا عزَّ وجههلَّ الههذي هو أاهههههههل الههد ِّ
والمعتمد، ومعرفة أخبار النب  اهههلى هللا علي  وسهههلَّم، وإقامة معانيها على الحقيقة؛ 

                                                 
هــ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: عبد الس م هارون، 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت - (31)

 .219، ص2م، م1998هــ 1418، القاهرن، مصر، 7مكتبة الخانج  للطباعة والنشر والتوزيع، ط
 .219، ص2مالمصدر نفس ،   -(32)
ـ(، انباه الروان على أنبان النُّحان، تحقيق: 624القفط ) الوزير جما  الدين أب  الحسن بن يوسف ت -(33) هـ

، القههاهرن، بيروت، 1محمههد أبو الفضههههههههل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسههههههسههههههههة الكتهه  الثقههافيههة، ط
 .267، ص2م، م1986هــ 1406
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ة إالَّ بههتهههوفههيهههتههههههها حههقهههوقهههههها مههن  ألنهههَّ  ال تههفهههههههم مههعهههانههيههههههها عههلهههى اههههههههحهههَّ
 اإلعراب«)34(.                                          

ا    ف  بههاب  أفرده من كتههابهه  القيم   -النَّحو -كمهها بيَّن  ابن جن ِّ   قيمتهه  أيضههههههههع
اه:) باب القو  ف  اإلعراب( قا  في : هو اإلبانة عن المعان  » الخصهههههائل  سهههههمَّ

، علمت برفع باأللفال؛ أال ترَّ أنَّك إذا سههمعت أكرم سههعيد أباه، ومههكر سههعيدعا أبوه
أحدهما ونصههه  اةخر الفاعل من المفعو ، ولو كان الك م مهههرجا واحدعا السهههتبهم 
فع هو الذي بيَّن الفاعل، ولوال الع مات اإلعرابية  أحدهما من اههههههاحبِّ «)35(. فالرَّ
الههههظههههاهههههرن عههههلههههى اةخههههر لههههمهههها اسهههههههههتههههطههههعههههنهههها تههههحههههديههههد أحههههدهههههمهههها مههههن 

                                                            ااحب .
لفهم القرآن وفرق  كبير  بين علم » :-عبده الراجح  الباحث كما يرَّ -فالنَّحو نشههأ   

ية-  يسههههههعى لفهم النل وعلم  يسههههههعى لحفظ  من اللَّحن«)36(. ذلك أنَّ العلوم العرب
ل القرآن ، كما أنَّ هناا فرقعا نشههأت لخدمة النَّ   وعلى رأسههها علم النَّحواإلسهه مية 

بين محاربة اللَّحن وإرادن الفهم، فلو كان المقصود هو محاربة اللَّحن القتصر األمر 
ي  ف   على كل ِّ ما ينفيد ف  اسهههههتنطاق النُّصهههههوص واسهههههتظهارها وكذا معرفة ما تؤد ِّ

 َّ عتبارها تمثل أعلى درجات ، وذلك باالمرادكي  القرآنية المختلفة على الوج  راالت
  .الب اة والبيان ف  العربية

مرتبطة أمهههدَّ االرتباط بالقرآن العزيز،  -كما سهههبق وذكرنا -لقد كانت نشهههأن النَّحو   
ا ف  بيان معان  مفردات  ومتصههههه ع ب  أوثق ات ِّصههههها ، حتى اهههههار دور النَّحو مهمع

ا غههة ف  التههأاههههههيههل ور اللُّ على د -ف  كثير من األحههايين -القرآن الكريم، ومتفوقههع
إذا كان التَّفسير القرآن  » ن فضل النَّحو قائ ع:ا، يقو  أحد الدَّارسين ف  بيواالمتقاق

ا تخريجياا من المفسههههههرين، فإنَّ  واية، واتبع منهجع سههههههار ف  أوَّ  أمره ف  طريق الر ِّ
اللُّغة والتَّفسههير، مادام النُّحان كانوا من أوائل الدَّارسههين الذين لفتنوا إلى االعتماد على 

 القرآن نز  بهذه اللُّغة«)37(.

                                                 
اإليضاب ف  علل النَّحو، تحقيق: مازن المبارا، دار النفائس، هـهههههـههههه(، 337الزجاج ) أبو القاسم ت - (34)
 .95م، ص1979هــ 1399، بيروت، لبنان، 3ط
 .35، ص1ابن جن ، الخصائل،م -(35)
عبده الراجح ، درو  ف  كت  النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ) د، ط(،  - -(36)

 .10م، ص1975بيروت، لبنان، 
سيد أحمد خليل، دراسات ف  القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،) د، ط(، بيروت، لبنان،  - (37)

 .70م، ص1969
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ة إالَّ بههتهههوفههيهههتههههههها حههقهههوقهههههها مههن  ألنهههَّ  ال تههفهههههههم مههعهههانههيههههههها عههلهههى اههههههههحهههَّ
 اإلعراب«)34(.                                          

ا    ف  بههاب  أفرده من كتههابهه  القيم   -النَّحو -كمهها بيَّن  ابن جن ِّ   قيمتهه  أيضههههههههع
اه:) باب القو  ف  اإلعراب( قا  في : هو اإلبانة عن المعان  » الخصهههههائل  سهههههمَّ

، علمت برفع باأللفال؛ أال ترَّ أنَّك إذا سههمعت أكرم سههعيد أباه، ومههكر سههعيدعا أبوه
أحدهما ونصههه  اةخر الفاعل من المفعو ، ولو كان الك م مهههرجا واحدعا السهههتبهم 
فع هو الذي بيَّن الفاعل، ولوال الع مات اإلعرابية  أحدهما من اههههههاحبِّ «)35(. فالرَّ
الههههظههههاهههههرن عههههلههههى اةخههههر لههههمهههها اسهههههههههتههههطههههعههههنهههها تههههحههههديههههد أحههههدهههههمهههها مههههن 

                                                            ااحب .
لفهم القرآن وفرق  كبير  بين علم » :-عبده الراجح  الباحث كما يرَّ -فالنَّحو نشههأ   

ية-  يسههههههعى لفهم النل وعلم  يسههههههعى لحفظ  من اللَّحن«)36(. ذلك أنَّ العلوم العرب
ل القرآن ، كما أنَّ هناا فرقعا نشههأت لخدمة النَّ   وعلى رأسههها علم النَّحواإلسهه مية 

بين محاربة اللَّحن وإرادن الفهم، فلو كان المقصود هو محاربة اللَّحن القتصر األمر 
ي  ف   على كل ِّ ما ينفيد ف  اسهههههتنطاق النُّصهههههوص واسهههههتظهارها وكذا معرفة ما تؤد ِّ

 َّ عتبارها تمثل أعلى درجات ، وذلك باالمرادكي  القرآنية المختلفة على الوج  راالت
  .الب اة والبيان ف  العربية

مرتبطة أمهههدَّ االرتباط بالقرآن العزيز،  -كما سهههبق وذكرنا -لقد كانت نشهههأن النَّحو   
ا ف  بيان معان  مفردات  ومتصههههه ع ب  أوثق ات ِّصههههها ، حتى اهههههار دور النَّحو مهمع

ا غههة ف  التههأاههههههيههل ور اللُّ على د -ف  كثير من األحههايين -القرآن الكريم، ومتفوقههع
إذا كان التَّفسير القرآن  » ن فضل النَّحو قائ ع:ا، يقو  أحد الدَّارسين ف  بيواالمتقاق

ا تخريجياا من المفسههههههرين، فإنَّ  واية، واتبع منهجع سههههههار ف  أوَّ  أمره ف  طريق الر ِّ
اللُّغة والتَّفسههير، مادام النُّحان كانوا من أوائل الدَّارسههين الذين لفتنوا إلى االعتماد على 

 القرآن نز  بهذه اللُّغة«)37(.

                                                 
اإليضاب ف  علل النَّحو، تحقيق: مازن المبارا، دار النفائس، هـهههههـههههه(، 337الزجاج ) أبو القاسم ت - (34)
 .95م، ص1979هــ 1399، بيروت، لبنان، 3ط
 .35، ص1ابن جن ، الخصائل،م -(35)
عبده الراجح ، درو  ف  كت  النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع،  ) د، ط(،  - -(36)

 .10م، ص1975بيروت، لبنان، 
سيد أحمد خليل، دراسات ف  القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،) د، ط(، بيروت، لبنان،  - (37)

 .70م، ص1969

يعقههل عن هللا عزَّ وجههلَّ كتههابهه ، ومهها  -أي النَّحو -بمعرفتهه  »كمهها تبيَّن للنُّحههان أنَّ    
نيرن، وقرآن  الواضل،  ستودع  من آيات  المبينة، وحجج  المن ستوعاه من حكمة، وا ا

 علي  وسهههلم آثاره المؤدية ألمره ومواضهههع  الشهههافية، وب  يفهم عن النب  اهههلى هللا
 ونهي  ومرائع  وسنن ، وب  يتَّسع المرء ف  منطق «)38(.                   

قامت على أسهههاسهههِّ  قواعد وبننيت على » ألهميَّة القرآن على علم النَّحو فقد نتيجةو  
م هذه القواعد أم لم  تكن، وسواء  نهجِّ  أناو  سواء أكان ذلك مع  مواهد أنخرَّ تندع ِّ

أكانت هذه األاههههههو  تتَّفق مع أناههههههو  النُّحان أم ال تتَّفق؛ وذلك ألنَّ القرآن الكريم 
أانى قواعد النَّحو، وزاد من قيمتها، وأمدَّها بأمتن القواعد وأحسههن األسههالي «)39(. 

ر النُّحان أنفنسههم كانوا يؤمنون بهذا االت ِّجاه، ويعتقدون أنَّ الشهع» يضهاف إلى ذلك أنَّ 
 دون القرآن ف  موطن االستشهاد، وف  مجا  بناء القاعدن«)40(.                   

سوا قواعده كان خليقعا بمن  لقد    أن تكون المادن القرآنية أهم ما وضعوا النَّحو، وأسَّ
يقيمون علي  تلك القواعد، ويسهههتندون إلي  ف  وضهههعهم للنَّحو العرب ؛ ألنَّ أسهههلوب 

مبرأ من الضههرورات والشههواذ والشههوارد الت  حفل بها الشههعر وامتر القرآن الكريم 
 بها اري  اللُّغة الذي استندوا إلي  ب  اعتدا  وال قصد)41(.       

أدََّّ الثَّراء النَّحوي للنَّل القرآن  بالعلماء إلى االسهههتفاضهههة ف  موضهههوعات  وقد   
باط  ةالقواعد واألحكام كثيرن، وأعملوا عقولهم ف  اسههههههتن  فحدَّدوا الولائف النَّحويَّ

جوب وضع النَّحو  مهدها االرتقاء اللُّغوي، وتأكيد ون لرنماط التَّركيبيَّة المختلفة الت  
ع إيحائيَّة، من أجل تيسهههههير أاوار الخطاب اللُّغوي  العرب  وتمحيصههههه  ليصهههههبل أدان
ع  لسههههههلطهاء الن ِّظهام اللُّغوي الخهال  من التعقيهد والتَّمحل  ا، وإخضههههههها واألدب  معهع

ناعة النَّحويَّة اعتمادعا على لغة الخطاب والتعسههههف والشههههطط، وينحق ِّ  ة الصهههه ِّ ق اههههحَّ
يها  سا  أنَّها ولائف يؤد ِّ القرآن  ف  تحديد الع قة القئمة بين أجزاء التَّركي  على أ

ن بحس  ارتباطِّ  بما بعده وما قبل . ِّ                       كل مكو 
غة القرآن الكريم؛ أل   فالنَّحو مهم ف  فهم ل ي   ناءع عل لد  ب د ا حد ِّ ية مع نَّ  ي غا اللة وال

ة، وبذلك  ا من العلوم اةلية والبينية مراعان األحكام اللُّغويَّة العامَّ فهو ينمث ِّل جانبعا مهمع
                                                 

، بيروت، لبنان، 2خالد عبد الرحمن العك، أاو  التفسير وقواعده، دار النفائس، ط - (38)
 .159م، ص1986هــ 1406

راسات النَّحويَّة، صعبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف -(39)  .306  الد ِّ
 .330المرجع نفس ، ص -(40)
أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة اللغة العربية، مطبوعات المجمع العلم  العراق ،)  - (41)

 .9-8م، ص1974هــ 1394د، ط(، بغداد، العراق، 
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ف عن ف  اإلبانة عن مقااد الك م على الصورن الت  يقتضيها اللَّف  من أجل الكش
االلتزام ب  يعدُّ السههبيل ل المدرو ، ذلك أنَّ لنَّ ا ف  المعنى، ويشههكل جوهر الجودن

الذي يؤد ِّي إلى االسههههههتمتا  والتَّدبر إذ إنَّ  لاهرن لغويَّة واههههههورن نطقيَّة تؤخذن من 
قراءن القرآن، فالتَّراكي  النَّحويَّة مختلفة تؤد ِّي معان  متباينة تتفق مع وجوه التَّفسههير 
 ودقَّة اللُّغة)42(.             

فيها من إعجاز  ف  تأاههههههيلها، فه  تعط  النَّل  القرآن لماوقد اهتم العلماء بلغة  
ةع التناسهههق  ع وات ِّسهههاقعا، وجدوا فيها وسهههيلةع لتوطين الن ِّظام اللُّغوي خااهههَّ ن تماسهههكعا وقوَّ
دان ف  النَّل  المنطق  بين مسهههههتويات ، ومنها المسهههههتوَّ النَّحوي واللُّغوي اللَّذان يرِّ

  أسههههالي  التَّعبير، زاخرين بالمعان  النفسههههية، لدوافع  سههههياقية بحتة وكذا للتنويع ف
ة ف  النَّل القرآن   ا جمههاليههة، إنَّهمهها من أعمق الظواهر اللُّغويههَّ ويحم ن أسههههههرارع
ا، لهما تأثير  واضهههل  ف  إسهههقاط الزيادن، وتحقيق االنسهههجام  ا لغوياا مميَّزع يان دورع يؤد ِّ
واالتِّساق الذي يستريل ل  ذوق المستمع)43(.      وتوسَّع مي  النَّحويين والب ايين  

هـههههـهههه( ف  اإلمادن بعلم النَّحو وبيان فضل  ووليفت  474عبد القاهر الجرجان  ) ت
يادي، جاع ع من  الوسههههههيلة األولى واألخيرن  لفهم النَّظم القرآن   ومعناه ودوره الر ِّ

أوسههههههع من  يج  أن تكون -أي النَّحو -البديع ف  ألفال  ومعاني ، ورأَّ أنَّ دائرت 
البحث ف  اإلعراب وضههبط أواخر الكلم، وأنَّها يج  أن تتوسههع لتشههمل نظم الك م، 

اعلم أن ليس النَّظم إالَّ أن تضههههههع » لذلك تحدَّر عن النَّظم، وأعظم من قدره، فقا :
علم النَّحو، وتعمل على قوانين  وأناهههههول ، وتعرف ك مك الوضهههههع الذي يقتضهههههي  

سههوم الت  رسههمت لك، ف  تخل  مناهج  الت  ننهجت علي   ف  تزيغ عنها، وتحف  الرُّ
بش ء منها«)44(. وأضاف قائ ع:» فلستن بواجد  ميئعا يرجع اوابن  إن كان اوابعا، 
ه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسههههههم إالَّ وهو معنى من معان   وخطؤن

اف ا قد ون ة نظم  أو فساده، أو  النَّحو قد أناي  ب  موضع ]...[ ف  ترَّ ك مع بصحَّ
حة وذلك الفسههههاد وتلك  اههههف بمزيَّة  وفضههههل  في ، إالَّ وأنت تجد مرجع تلك الصهههه ِّ ون

                                                 
لقرآن، حوليات اةداب واللغات، جامعة المسيلة، ينظر: عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة ا -(42)

 .242-241م، ص2018، فيفري10،  5الجزائر، مج
 .248المرجع نفس ، ص - (43)
هــ(، كتاب دالئل اإلعجاز، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -(44)

 .81ج ،) د، ط(، القاهرن،) د، ت(، صقراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخان
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ف عن ف  اإلبانة عن مقااد الك م على الصورن الت  يقتضيها اللَّف  من أجل الكش
االلتزام ب  يعدُّ السههبيل ل المدرو ، ذلك أنَّ لنَّ ا ف  المعنى، ويشههكل جوهر الجودن

الذي يؤد ِّي إلى االسههههههتمتا  والتَّدبر إذ إنَّ  لاهرن لغويَّة واههههههورن نطقيَّة تؤخذن من 
قراءن القرآن، فالتَّراكي  النَّحويَّة مختلفة تؤد ِّي معان  متباينة تتفق مع وجوه التَّفسههير 
 ودقَّة اللُّغة)42(.             

فيها من إعجاز  ف  تأاههههههيلها، فه  تعط  النَّل  القرآن لماوقد اهتم العلماء بلغة  
ةع التناسهههق  ع وات ِّسهههاقعا، وجدوا فيها وسهههيلةع لتوطين الن ِّظام اللُّغوي خااهههَّ ن تماسهههكعا وقوَّ
دان ف  النَّل  المنطق  بين مسهههههتويات ، ومنها المسهههههتوَّ النَّحوي واللُّغوي اللَّذان يرِّ

  أسههههالي  التَّعبير، زاخرين بالمعان  النفسههههية، لدوافع  سههههياقية بحتة وكذا للتنويع ف
ة ف  النَّل القرآن   ا جمههاليههة، إنَّهمهها من أعمق الظواهر اللُّغويههَّ ويحم ن أسههههههرارع
ا، لهما تأثير  واضهههل  ف  إسهههقاط الزيادن، وتحقيق االنسهههجام  ا لغوياا مميَّزع يان دورع يؤد ِّ
واالتِّساق الذي يستريل ل  ذوق المستمع)43(.      وتوسَّع مي  النَّحويين والب ايين  

هـههههـهههه( ف  اإلمادن بعلم النَّحو وبيان فضل  ووليفت  474عبد القاهر الجرجان  ) ت
يادي، جاع ع من  الوسههههههيلة األولى واألخيرن  لفهم النَّظم القرآن   ومعناه ودوره الر ِّ

أوسههههههع من  يج  أن تكون -أي النَّحو -البديع ف  ألفال  ومعاني ، ورأَّ أنَّ دائرت 
البحث ف  اإلعراب وضههبط أواخر الكلم، وأنَّها يج  أن تتوسههع لتشههمل نظم الك م، 

اعلم أن ليس النَّظم إالَّ أن تضههههههع » لذلك تحدَّر عن النَّظم، وأعظم من قدره، فقا :
علم النَّحو، وتعمل على قوانين  وأناهههههول ، وتعرف ك مك الوضهههههع الذي يقتضهههههي  

سههوم الت  رسههمت لك، ف  تخل  مناهج  الت  ننهجت علي   ف  تزيغ عنها، وتحف  الرُّ
بش ء منها«)44(. وأضاف قائ ع:» فلستن بواجد  ميئعا يرجع اوابن  إن كان اوابعا، 
ه إن كان خطأ إلى النظم، ويدخل تحت هذا االسههههههم إالَّ وهو معنى من معان   وخطؤن

اف ا قد ون ة نظم  أو فساده، أو  النَّحو قد أناي  ب  موضع ]...[ ف  ترَّ ك مع بصحَّ
حة وذلك الفسههههاد وتلك  اههههف بمزيَّة  وفضههههل  في ، إالَّ وأنت تجد مرجع تلك الصهههه ِّ ون

                                                 
لقرآن، حوليات اةداب واللغات، جامعة المسيلة، ينظر: عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة ا -(42)

 .242-241م، ص2018، فيفري10،  5الجزائر، مج
 .248المرجع نفس ، ص - (43)
هــ(، كتاب دالئل اإلعجاز، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -(44)

 .81ج ،) د، ط(، القاهرن،) د، ت(، صقراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخان

المزيَّة وذلك الفضهههههههل إلى معان  النَّحو وأحكام ، ووجدت  يدخل ف  أاهههههههل  من 
 أاول ، ويتَّصل بباب  من أبوابِّ «)45(.                                                                          

قاهر الجرجان كما توقف      ي  اإلعراب  عبد ال لدَّور الذي يؤد ِّ باره  -على ا باعت
إذا  »ف  فهم داللة األلفال والكشههههههف عن معانيها، قا : -يمث ِّل أحد فرو  علم النَّحو

لذي يفتح ها حتى يكون اإلعراب هو ا قة على معاني ْغل فال من قد عنلم أنَّ األل ها، كان 
وأنَّ األاراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرم لها، وأنَّ  المعيار الذي ال ينتبيَّن 
جحانِّ  حتى يعرض علي ، والمقيا  الذي ال يعرف اههههههحيل  من  نقصههههههان ك م  ورن
سهههههَّ ، وإالَّ من االط ف  الحقائق  سهههههقيم  حتى ينرجع إلي ، ال يننكر ذلك إالَّ من ينكر حِّ
ين  كان ل  األثر  نفسههه «)46(.             محصهههو  الك م يمكن القو : إنَّ الباعث الد ِّ
الفعا  والكبير ف  نشههههههأن النَّحو العرب ، بدايةع، وتجميععا، وتوحيدعا، وليس اريبعا أن 

ا ف  لهور علم النَّ يكون  ي  اكحو؛ ألنَّ النَّحو يدر  التَّرالقرآن الكريم سههههببعا رئيسههههع
ي فةالعرب ية ، وكذا يراهههههههدة المختل ها -الظَّواهر اإلعراب نَّ  -على اخت فِّ اجمة عن ال
على  عتمادا رئيسهههيااا، كما أنَّ قراءن القرآن وت وت  تعتمد اللَّفظيَّة وخااهههة  القرائن

لم ك ل خر ا ير أوا ي غ لى ذلهههك أنَّ  ؛ت لهر  ينضهههههههههاف إ حن  لَّ ل ف   بهههاد ا األمر 
                                               اإلعراب.

                                                       
                                                                             

 
 
  

 المصادر والمراجع:        
 الكتب:

إبراهيم عبد هللا رفيدن، النَّحو وكت  التَّفسهههير، الدار الجماهيرية للنشهههر والتَّوزيع  -1
                   .م1990هــ 1399، بنغازي، ليبيا، 3واإلع ن، ط

األمههههههمون ) أبو الحسههههههن نور الدين  عل  بن محمد بن عيسههههههى بن يوسههههههف  -2
ألفية   منهج السالك إلى -هـهههه(، مرب األممون  على ألفية ابن مالك المسمَّى 929ت

                                                 
 .83المصدر نفس ، ص -(45)
 .28المصدر نفس ، ص -(46)
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، 1لعرب ، ط، تحقيق: محمههد مح  الههدين عبههد الحميههد، دار الكتههاب ا-ابن مههالههك
أحمد ج يل ،  -3                                 .م1955هـههههـههههـهههه 1375بيروت، لبنان،

مههة ألاههههههو  النَّحو العرب ، دار الكتههاب الحههديههث، ط ، القههاهرن، مصههههههر، 1مقههد ِّ
.                                     م2013هــ 1434  

اللغة العربية، مطبوعات المجمع أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة  -4
  .       م1974هــ 1394العلم  العراق ،) د، ط(، بغداد، العراق، 

أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار  -5
                             . م1972) د، ط(، بيروت، لبنان، ثقافة،ال

د ت ابن األنباري) أبو -6 ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة 577البركات كما  الد ِّ
، الزرقاء، 3األلباء ف  طبقات األدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط

األردن، 
.                                                                                       م1985هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1405

                        
ـ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت -7 ـ ه

، القاهرن، 7والتوزيع، ط -عبد السهههههه م هارون، مكتبة الخانج  للطباعة والنشههههههر 
مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر، 

        .                                                                               م1998هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1418
                               

هـههـهه(، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -8
كتاب دالئل اإلعجاز، قراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخانج ،) 
د، ط(، الههههههههههههههههههههههههههقههههههههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههههههههههرن،) د، 

                                                               (.                                                ت
هــ(، الخصائل، تحقيق: محمد عل  النجار، 392ابن جن ) أبو الفتل عثمان ت -9

(.                    دار الكت  المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت  
ومقارنة، مطبعة روايا ، حسن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسة تاريخية وتحليليَّة  -10
.                                        م1952، القاهرن، مصر، 1ط  

، بيروت، 2خالد عبد الرحمن العك، أاو  التفسير وقواعده، دار النفائس، ط -11
.                                       م1986هــ 1406لبنان،   
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، 1لعرب ، ط، تحقيق: محمههد مح  الههدين عبههد الحميههد، دار الكتههاب ا-ابن مههالههك
أحمد ج يل ،  -3                                 .م1955هـههههـههههـهههه 1375بيروت، لبنان،

مههة ألاههههههو  النَّحو العرب ، دار الكتههاب الحههديههث، ط ، القههاهرن، مصههههههر، 1مقههد ِّ
.                                     م2013هــ 1434  

اللغة العربية، مطبوعات المجمع أحمد عبد الستار الجواري، نحو القرآن، مكتبة  -4
  .       م1974هــ 1394العلم  العراق ،) د، ط(، بغداد، العراق، 

أحمد مختار عمر، البحث اللُّغوي عند الهنود وأثره على اللُّغويين العرب، دار  -5
                             . م1972) د، ط(، بيروت، لبنان، ثقافة،ال

د ت ابن األنباري) أبو -6 ين عبد الرحمن بن محمَّ هــ(، نزهة 577البركات كما  الد ِّ
، الزرقاء، 3األلباء ف  طبقات األدباء، تحقيق: إبراهيم السامرائ ، مطبعة المنار، ط

األردن، 
.                                                                                       م1985هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1405

                        
ـ(، البيان والتبيين، تحقيق ومرب: 255الجاح ) أبو عثمان عمرو بن بحر ت -7 ـ ه

، القاهرن، 7والتوزيع، ط -عبد السهههههه م هارون، مكتبة الخانج  للطباعة والنشههههههر 
مصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههر، 

        .                                                                               م1998هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههـههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه 1418
                               

هـههـهه(، 474الجرجان ) عبد القاهر أبو بكر بن عبد الرحمن بن محمد النحوي ت -8
كتاب دالئل اإلعجاز، قراءن وتعليق: أبو فهر محمود محمد ماكر، مكتبة الخانج ،) 
د، ط(، الههههههههههههههههههههههههههقههههههههههههههههههههههههههاهههههههههههههههههههههههههههرن،) د، 

                                                               (.                                                ت
هــ(، الخصائل، تحقيق: محمد عل  النجار، 392ابن جن ) أبو الفتل عثمان ت -9

(.                    دار الكت  المصرية،) د، ط(، مصر،) د، ت  
ومقارنة، مطبعة روايا ، حسن عون، اللُّغة والنَّحو، دراسة تاريخية وتحليليَّة  -10
.                                        م1952، القاهرن، مصر، 1ط  

، بيروت، 2خالد عبد الرحمن العك، أاو  التفسير وقواعده، دار النفائس، ط -11
.                                       م1986هــ 1406لبنان،   

ين عبد  -12 مة ابن خلدون، 808الرحمن بن محمد تابن خلدون) ول  الد ِّ هــ(، مقد ِّ
م أحاديث ، وعلَّق علي : عبد هللا بن الدَّرويش، دار يعرب،  حقَّق نصوا ، وخرَّ

، دمشق، سوريا، 1ط
.                                                                                       م2004هــ 1425

             
د بن الحسن األندلس  تال -13 هــ(، طبقات النَّحويين 379زبيدي) أبو بكر محمَّ

، القاهرن، مصر، 2واللُّغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط
 1984م.

هــ(، اإليضاب ف  علل النَّحو، تحقيق: مازن 337الزجاج ) أبو القاسم ت -14
.م1979هــ 1399ن، ، بيروت، لبنا3المبارا، دار النفائس، ط  

سيد أحمد خليل، دراسات ف  القرآن، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،)  -15
.م1969د، ط(، بيروت، لبنان،   

هــ(،538الزمخشري) أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر بن أحمد ت -16  
 ،1أسا  الب اة، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكت  العلمية، ط -     

.م1998هــ 1419بيروت، لبنان،   
ربيع األبرار ونصوص األخبار، تحقيق: سليم النعيم ، وزارن األوقاف،  -    

.م1980هــ 1400إحياء التُّرار اإلس م ،) د، ط(، العراق،   
هــ(، أخبار النَّحويين البصريين 385السيراف ) أبو سعيد الحسن بن عبد هللا ت -17

، مبعك، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، دار االعتصاومراتبهم وأخذ بعضهم عن 
.م1985هــ 1405، 1ط  

الشنترين ) اإلمام الرئيس أب  بكر محمد بن عبد الملك النَّحوي ابن السرام  -18
هــ(، كتاب تنبي  األلباب على فضائل األعراب، دراسة وتحقيق: عبد الفتاب 550ت

.م1995هــ 1416األردن، ، عمان، 1الحموز، دار عمار للنشر والتوزيع، ط  
هــ(، تفسير الطبري، جامع البيان 310الطبري) أبو جعفر محمد بن جرير ت -19

عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن الترك  بالتعاون مع مركز 
، دار هجر للنشر  والطباعة والتوزيع 1البحور والدراسات العربية واإلس مية، ط

.م2001هــ 1422لقاهرن، ، ا1واإلع ن، ط  
عبده الراجح ، درو  ف  كت  النحو، دار النهضة العربية للطباعة والنشر  -20

.م1975والتوزيع،  ) د، ط(، بيروت، لبنان،   
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، بيروت، 1هــ(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت -21
.هــ1404لبنان،   

سالة عبد هللا بن عبد المحسن التُّرك -22 د رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة الر ِّ   ومحمَّ
.م2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط  

راسات النَّحويَّة، مؤسَّسة  -23 عبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ
.م1978، الكويت، 3عل  جراب الصباب، ط  

للُّغوي من النَّحو إلى الل ِّسانيات إلى عبد الس م اشير، تطور التَّفكير ا -24
.م2010، الرباط، المغرب، 1التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط  

عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن، سلسلة تصدر عن النادي األدب   -25
(.الثقاف ،) د، ط(، جدن، السعودية، )د، ت  

محمد بن عل   ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن عل  بن مومن بن -26
ثنل المقرب، تحقيق وتعليق: عاد  أحمد 669الحضرم  ت هــ(، المقرب ومع  من

، بيروت، لبنان، 1عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط
.م1998هــ 1418  

ر الدر  النَّحوي، معهد اإلنماء  -27 عفيف دمشقية، أثر القراءات القرآنية ف  تطوُّ
  .م1978لبنان،  ، بيروت،1العرب ، ط

ابن فرخان) كما  الدين أبو سعد عل  بن مسعود بن محمود بن الحكم  -28
هــ(، المستوفى ف  النحو، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختون، دار 548ت

.م1978هــ 1407الثقافة العربية،) د، ط(،   
الجامع ألحكام هــ(، 671القرطب ) أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أب  بكر ت -29

ن  من السنَّة وآيِّ الفرقان، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن  القرآن، والمبي ِّن لما تضمَّ
سالة للطباعة والنشر والتَّوزيع،  د رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة الر ِّ التُّرك  ومحمَّ

.م2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1ط  
هــ(، انباه الروان 624ت القفط ) الوزير جما  الدين أب  الحسن بن يوسف -30

على أنبان النُّحان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسسة 
 الكت  الثقافية، ط1، القاهرن، بيروت، 1406هــ 1986م.

ابن كما  باما، ث ر رسائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسين أبو الفتوب،  -31
.م1993 ، بيروت، لبنان،1مكتبة لبنان نامرون، ط  
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، بيروت، 1هــ(، العقد الفريد، دار الكت  العلمية، ط328ابن عبد رب ) ت -21
.هــ1404لبنان،   

سالة عبد هللا بن عبد المحسن التُّرك -22 د رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة الر ِّ   ومحمَّ
.م2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1للطباعة والنشر والتَّوزيع، ط  

راسات النَّحويَّة، مؤسَّسة  -23 عبد العا  سالم مكرم، القرآن الكريم وأثره ف  الد ِّ
.م1978، الكويت، 3عل  جراب الصباب، ط  

للُّغوي من النَّحو إلى الل ِّسانيات إلى عبد الس م اشير، تطور التَّفكير ا -24
.م2010، الرباط، المغرب، 1التَّواال، مطبعة المعارف الجديدن، ط  

عوض بن حمد القزوي، اللُّغة والقرآن، سلسلة تصدر عن النادي األدب   -25
(.الثقاف ،) د، ط(، جدن، السعودية، )د، ت  

محمد بن عل   ابن عصفور اإلمبيل ) أبو الحسن عل  بن مومن بن -26
ثنل المقرب، تحقيق وتعليق: عاد  أحمد 669الحضرم  ت هــ(، المقرب ومع  من

، بيروت، لبنان، 1عبد الموجود ومحمد عل  عوض، دار الكت  العلمية، ط
.م1998هــ 1418  

ر الدر  النَّحوي، معهد اإلنماء  -27 عفيف دمشقية، أثر القراءات القرآنية ف  تطوُّ
  .م1978لبنان،  ، بيروت،1العرب ، ط

ابن فرخان) كما  الدين أبو سعد عل  بن مسعود بن محمود بن الحكم  -28
هــ(، المستوفى ف  النحو، تحقيق وتقديم وتعليق: محمد بدوي المختون، دار 548ت

.م1978هــ 1407الثقافة العربية،) د، ط(،   
الجامع ألحكام هــ(، 671القرطب ) أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أب  بكر ت -29

ن  من السنَّة وآيِّ الفرقان، تحقيق: عبد هللا بن عبد المحسن  القرآن، والمبي ِّن لما تضمَّ
سالة للطباعة والنشر والتَّوزيع،  د رضوان عرقسوس ، مؤسَّسة الر ِّ التُّرك  ومحمَّ

.م2006هــ 1427، بيروت، لبنان، 1ط  
هــ(، انباه الروان 624ت القفط ) الوزير جما  الدين أب  الحسن بن يوسف -30

على أنبان النُّحان، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العرب ، مؤسسة 
 الكت  الثقافية، ط1، القاهرن، بيروت، 1406هــ 1986م.

ابن كما  باما، ث ر رسائل ف  النحو، تحقيق: محمد حسين أبو الفتوب،  -31
.م1993 ، بيروت، لبنان،1مكتبة لبنان نامرون، ط  

، ايدا، 28مصطفى ا يين ، جامع الدرو  العربية، المكتبة العصرية، ط
.م1993هــ 1414بيروت،   

ابن منظور) أبو الفضل جما  الدين محمد بن مكرم اإلفريق  المصري  -32
.هــ( لسان العرب، دار اادر،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(711ت  

لك(، مرب ألفية ابن مالك، مرب وتحقيق: ابن النالم) بدر الدين محمد بن ما -33
.عبد الحميد السيد عبد الحميد، دار الجيل،) د، ط(، بيروت، لبنان،) د، ت(  

 
 
 

 المقاالت:
عل  أبو المكارم، القرآن والنَّحو، نظرن على مراحل الع قة التَّاريخيَّة، سلسلة  -34

والتَّرجمة، القاهرن، مصر، دراسات عربية وإس ميَّة، مركز اللُّغات األجنبيَّة 
.م1993، 17   

عبد القادر بن فطة، أهميَّة النَّحو ف  فهم لغة القرآن، حوليات اةداب واللغات،  -35
.م2018، فيفري10،  5جامعة المسيلة، الجزائر، مج  

 
 




