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ABSTRACT:  
It is matter of fact that Arabs had no need of using the notation of the 
vowel, and its manner of articulation but, gradually, there was 
destruction in their use of dexterity especially when they started 
interaction with the non-Arabs. Hence, they had to form rules of Arabic 
Syntax.The growth of syntax in Arabic Knowledge has been raised up 
under the influence of Quranic interpretation. Mufassireen used different 
methods in their exegesis regarding Syntactical citations. But Abu Hayyan 
Al-Andalosi is one of those Mufassireen who are known as Linguistics and 
he focused on explanation of verses of Holy Quran in special context of 
Syntax. So the research on the methodology of Abu Hayyan in his Tafsir 
“Al-Bahr-ul-Mohit” is more significant. The article elucidates the 
introduction of Abu Hayyan, His Tafsir, and His methodology in syntactical 
citations. 

KEYWORDS: Arabic, Language, Literature, Quran, Interpreters, Al-
Bahr ul Mohit, Abu Hayyan Andalosi 

رون، البحر احمليط، وأبو حيان األندلسي. الكلمات املفتاحية:  العربية، اللغة، واألدب، القرآن، املفس ِّ

 :ملخَّص البحث
جلميع مفسري إن علوم اللغة العربية كالصرف والنحو تَعدُّ من العلوم األساسية واإلجبارية   

واالستشهاد ة العلوم اللغوية كا الصرف والنحو واللغة على أمهي اإلسالم تفق علماءيالقرآن الكرمي، 
                                                 


 إسالم آباد، باكستان 9اجلامعة الوطنية للغات احلديثة، سيكرت اتش  الدكتور مـحمد إقبال، األستاذ الـمساعد، قسم اللغة العربية وآداهبا 

 mhiqbal@numl.edu.pk :الربيدااللکرتونی


 sohaib_ahmed.9@yahoo.com الربيدااللکرتونی: ، الباحث يف جامعة السند  جامشورو ، السند 

https://dx.doi.org/10.6084/m9.figshare.4519148
mailto:mhiqbal@numl.edu.pk


  

 

18 

801-18.......أبوحيان األندلسي ومنهجه يف ء(1027یونيو -نایری)ی اسکالر د  

 

 

وحل املعضالت يف فهم  بقواعدها ومسائلها يف جمال استنباط األحكام الشرعية وشرح الكلمات القرآنية
 اآليات الصحيح.

استخدام الصرف والنحو جمال  يفماء األقدمني جهود العلمن  تاستفادومازالت األجيال القادمة 
وقواعدمها يف تفسري وشرح آيات القرآن الكرمي خاصة العلماء الذين وقفوا حياهتم القيمة يف 

األعالم الكبار العامل النحوي أبو االستشهادات الصرفية والنحوية يف تفسري القرآن الكرمي، فمن هؤالء 
وأفاد األجيال اآلتية يف جمال االستشهاد  والنحوي  الكثرية، للغويةالذي اشتهر جبهوده احيان األندلسي 

 لقرآن الكرمي.ه "البحر احمليط" ليف تفسري 
 :املدخل إىل املوضوع

األندلسي الغرناطي من كبار علماء القرن السابع اهلجري، تلقى العلم عن كبار علماء  أبو حيان كان
. ا، وشعر  ا، وصرف  اكان على علم جم   بالعربية؛ لغة، وحنو  األندلس، مث َقدِّم مصر فأخذ عن علمائها...ف

 .وكان فوق ذلك صاحب يد طوىل يف التفسري، واحلديث، وتراجم الرجال، والقراءات القرآنية
العديد من املؤلفات، اليت انتشرت يف حياته قبل مماته، وتلقاها الناس بالقبول  أبو حيان صنف  

احمليط" واحلديث عنه هو موضوع هذا  تفسري البحرلفات كتابه "والرضى...وكان من أهم تلك املؤ 
 .املقال

-وكتابه املشار إليه مطبوع ومتداول، وهو حمط أنظار أهل العلم عامة، وأهل العربية خاصة؛ إذ يُعدُّ  
 .املرجع األهم ملن يريد الوقوف على وجوه اإلعراب أللفاظ القرآن ودقائق مسائله النحوية -هذا التفسري

قد أكثر من ذكر مسائل  -تعاىل رمحه هللا -فاجلانب النحوي هو أبرز ما يف هذا التفسري، إذ إن املؤلف
النحو، وتوسع فيها غاية التوسع، وذكر مسائل اخلالف فيها، حىت كاد الكتاب أقرب ما يكون كتاب 

 !!حَنْو  منه كتاب تفسري
جوانب متعددة لتفرداته ولكن مل ميس أحد هذا فدرس عدد كبري من الباحثني مؤلفاته وجهوده وتناولوا 

 قرآن الكرمي. ه للاملوضوع حىت نستفيد من أفكاره ومتيزاته يف االستشهاد النحوي يف تفسري 
 -416صاحبه أيب حيان األندلسي ) منهجالبحر احمليط ويناقش سري يف تفسري املتواضع يفهذا البحث 

ملعرفة مدى الصناعة من السماع والقياس واإلمجاع هـ( يف الشواهد النحوية وموقفه من أصول 561
 صحة استشهاده بالنحوية.

 :أسئلة البحث
 أما األسئلة أمام هذا البحث فهي:

: ما هو التعريف أليب حيان األندلسي وثقافته العلمية؟  أو ال 
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 ؟العلمية" البحر احمليطمكانة "هي : ما ثاني ا
 ؟"البحر احمليط" الشواهد النحوية يف تفسريه أيب حيان األندلسي يف منهجهو : ما لث اثا

 يف تفسريه؟ أيب حيان النحوياجتاه  هو  : مارابع ا
 موقف أيب حيان عن أصول الصناعة من السماع والقياس واإلمجاع يف تفسريه؟: ما خامس ا

 (2)حيان أيبالتعریف ب -2
فاملراد  ان األندلسي اجلَي اين الن ِّْفزي ،هو حممد بن يوسف بن علي  بن حي ان الغرناطي، أثري الدين أبوحي  

(: "مدينة باملغرب باألندلس، وحسب رأي 2بــــ "النفري" نسبة إىل "نفرة"، والنفرة، حسب قول ياقوت)
يقصد هبا قبيلة من الرببر،وأما كنيته بـــ  -بكسر النون -(: نسبته إىل "نفزة"6( وابن حجر)3ابن العماد)

(، وقد شارك 1هبا واشتهر بني أهل العلم قدمي ا وحديث ا، فرتجع إىل ولده حي ان)"أيب حي ان" اليت عرف 
واشتهر أبوحيان يف املشرق الكاتب املشهور يف الكنية،  )4(أبوحيان األندلسي أباحيان التوحيدي

 (.5بأثري الدين)
"اجلياين (: 1وولد يف مدينة غرناطة سنة أربع ومخسني وستمائة، فقال ابن السبكي يف طبقاته)

(: "ولد مبطخشارش"، وهي مدينة من 9األصل الغرناطي املولد". وقال ابن العماد يف الشذرات)
 (.80)أعمال غرناطة ونشأ بغرناطة
 ثقافة أيب حيان العلمية:

وتلقى أبوحيان علومه من أعظم شيوخ عصره وفحول أساتذة األندلس وغريها، قال ابن اجلزري يف 
قراءته سنة سبعني وستمائة، قرأ القرآن الكرمي بالقراءات السبع ببلده على  (: "وأول88"غاية النهاية")

 عبد احلق بن علي بن عبد هللا األنصاري".
(: "قرأ القرآن بالروايات واشتغل ومسع احلديث 82وقال ابن تغري بردي يف "النجوم الزاهرة")

 باألندلس".
(88)السابع"وقال الشوكاين يف "البدر الطالع مبحاسن ما بعد القرن 

"وتال القراءات إفراد ا ومجع ا على : 
 مشايخ األندلس ومسع الكثري هبا".

 (: "ونشأ بغرناطة، وقرأ هبا القراءات والنحو واللغة".86وقال ابن السبكي)
 (: "قرأ القرآن بالروايات ومسع احلديث ببالد األندلس".81وقال ابن شاكر الكتيب يف "فوات الوفيات")

(، وقد 84عن شيخه الصاحل ابن النقيب صاحب "التحرير والتحبري ألقوال التفسري") وأخذ علم التفسري
كثري ا من كتب أهل اللغة ودواوين الشعر، وحفظ كثري ا منها  -رمحه هللا تعاىل–تلقى 

(87)
. 
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وأما النحو فقد أخذ هذا الفن عن األستاذ الفاضل الشيخ أيب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري الثقفي، 
(، قال 81من كتاب سيبويه، كما تلقاه أيض ا على أيب احلسن األبذي وابن أيب األحوص وخلق) وذلك

(89)جالل الدين السيوطي يف "البغية"
 "وأخذ القراءات عن أيب جعفر بن الطباع، : 

والعربية عن أيب احلسن األبذي، وأيب جعفر بن الزبري، وابن أيب األحوص، وابن الصائغ، وأيب جعفر 
 ومبصر عن البهاء ابن النحاس ومجاعة......". الليلي، 

(، فقال ابن حجر يف "الدرر 20وتلقى أبوحيان علم "أصول الفقه" على أكثر من شيخ)
"وقرأ شيئ ا من "أصول الفقه" على ابن جعفر بن الزبري يف "اإلشارة" للباجي ومن  (:28)الكامنة"

 .املستقصى، وقرأ يف أصول الدين على ابن الزبري الثقفي"
ومل يكتف مبا أخذ ويقنع مبا درس، بل طو ف يف بالد األندلس يبحث عن العلم واملعرفة حىت إذا بلغ 
حظ ه منها اجته إىل بالد املشرق باحث ا عن الذين طار صيتهم، وقوي ذكرهم ليجالسهم، ويتلقى 

البالد اليت رحل إليها (، وتلقى كثري ا من العلوم يف َغْرنَاطة، مث بسائر بالد األندلس، ومجيع 22عنهم)
 بإفريقية ومصر والشام واحلجاز والعراق.

وميكن إمجال العلوم اليت درسها أبوحيان منها: علوم اللسان العريب: النحو والصرف واللغة، وعلوم 
البالغة: البيان واملعاين والبديع، وعلم األدب، وعلم التأريخ، وعلوم الشريعة: القراءات والتفسري 

قه على مذهب اإلمام مالك أوال  مث مذهب الظاهرية، وأخري ا مذهب اإلمام الشافعي، واحلديث والف
 وعلم أصول الدين، والعلوم العقلية كعلم املنطق.

والعلوم اليت حصلها واشتغل هبا وأصبح فيها إمام عصره هي القراءات والتفسري واحلديث والتاريخ 
 (.23ه كالرتكية والفارسية واحلبشية)والنحو والصرف واألدب واللغات املنتشرة يف عصر 

 :شيوخه

ولقد تلقى "أبوحيان" علومه على أيدي علماء أجالء، أفادوه كثري ا من العلوم والفنون، ويذكر املؤرخون 
(، وابن 21هــ()418(، وإمساعيل بن هبة هللا )ت:26هـــ()410 -480من أهم شيوخه: ابن الضائع)

(86)هــ(416 -401حازم القرطاجين )
 -401مد بن سعيد الصنهاجي البوصريي )وحم، 

(81)هــ(583(، وابن الطباع )ت:25هــ()494
 وغريهم. 

 :تالميذه
كان أبوحيان قد اشتهر وسط العلماء بعلمه الغزير وتعمقه يف التحقيق فكان يقصده الطلبة األذكياء 

الفقهاء فمنهم ابن التواقون للعلم فانتفع به خلق كثري حيث أصبحوا من بعده من أئمة النحو وأكابر 
(80)هــ(514( والسمني احلليب )ت:29هـ()548هشام األنصاري )ت:

وابن أم قاسم  
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(88)هـ(549(، وابن عقيل )ت:32هـ()569(، وأمحد بن مكتوم )ت:88هـ()569)ت:
 وغريهم. 

 :مؤلفاته
ثي ترك أبوحيان لألجيال بعده من مصنفاته ما بلغ ستة وستني على ما أحصته الدكتورة خدجية احلدي

بني وجيز ووسيط وبسيط، منها ما هو مطبوع، وهي: "تقريب املقرب يف النحو" )اختصار كتاب 
املقرب البن عصفور(، و"التدريب يف متثيل التقريب" )توضيح غموض كتاب التقريب(، و"املبدع 
امللخص من املمتع )تلخيص كتاب املمتع يف التصريف البن عصفور(، و"ارتشاف الضرب من لسان 

 ب"، و"النكت احلسان يف شرح غاية اإلحسان"، و"تذكرة النحاة"، و"ديوان أيب حي ان" وغري ذلك.العر 
 :ثناء العلماء عليه

كان أبوحيان يف عصره مرموق املكانة ذائع الصيت حسن الذكر، وقد أشاد به علماء عصره، وسج لوا 
 (.36له كل  فخر، وقدروا فيه نبوغه العظيم)

 (: "حنوي عصره ولغويه ومقرؤه ومؤرخه وأديبه".31وطي يف "البغية")قال جالل الدين السي
 (: "هو اإلمام احلافظ شيخ العربية واألدب والقراءات مع العدالة والثقة".34وقال ابن اجلزري)

(: "وهو شيخ النحاة بالديار املصرية، شيخ احملد ِّثني باملدرسة املنصورية، انتهت 35قال عنه ابن مرزوق)
 لتربيز يف علم العربية واللغة واحلديث".إليه رياسة ا
(: "ومع براعته الكاملة يف العربية له يد طوىل يف الفقه واآلثار والقراءات واللغات، وله 31وقال الذهيب)

 مصنفات يف القراءات والنحو، وهو مفخر أهل مصر يف العلم خترج به عدة أئمة....".
الكبري يف العربية والتفسري تبحر يف اللغة العربية  (: "اإلمام39وقال الشوكاين يف "البدر الطالع")

 والتفسري،وفاق األقران وتفر د بذلك يف مجيع أقطار الدنيا، ومل يكن بعصره من مياثله".
فال شك أن كثرة هذه العلوم جعلت أليب حيان مرتبة عالية فوصل إىل ما يصل إليه غريه، هذه املكانة 

 م يتجهون إليه من أقطار األرض لريتشفوا من حبر علمه وفضله.املرموقة من العلم جعل طالب العل
بعد عمر جاوز التسعني يف  -رمحه هللا -وبعد حياة حافلة بالعلم واإلفادة والدرس واالشتغال، فقد تويف

 هـــ. 561آخر شهر صفر عام 
 :مكانة البحر احمليط العلمية -1

(، وهو من  60وائل سنة سبع ومخسني من عمره)هـــ، وهي أ580أبوحيان بدأ بتأليفه يف أواخر سنة 
(، ويقع يف مثان جملدات، ومساه أبوحيان بــــ "البحر احمليط"، 68كتب التفسري بالرأي واالجتهاد املمدوح)

(، ويعد هذا التفسري املرجع األول واألهم ملن يريد أن يقف على 62ويسميه أيض ا بـــــ "الكتاب الكبري")
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قرآن الكرمي، فالناحية النحوية أبرز ما فيه من البحوث اليت تدور حول آيات وجوه اإلعراب أللفاظ ال
الكتاب العزيز، وإىل جانب إكثاره من مسائل النحو توس ع يف مسائل اخلالف بني النحويني حىت أصبح 

 (. 63الكتاب أقرب ما يكون إىل كتب النحو منه إىل كتب التفسري)
(، فنراه يتكلم 66وية مل يهمل النواحي اليت هلا اتصال بالتفسري)فالكتاب وإن غلبت عليه الصناعة النح

على املعاين اللغوية للمفردات ويذكر أسباب النزول والناسخ واملنسوخ والقراءات الواردة مع توجيهها،  
كما أنه ال يغفل الناحية البالغية يف القرآن، وال يهمل األحكام الفقهية مع ذكره ملا جاء عن السلف 

مه من اخللف يف ذلك، إضافة  إىل ردوده على الفرق املختلفة، واملعلومات الكثرية عن األندلس ومن تقد
وغريها من األقطار اإلسالمية والعربية، وبذلك يكون هذا التفسري مهمًّا يف كثري من الدراسات الدينية 

 (.61والعقائدية واللغوية والتارخيية)
 :مصادر "البحر احمليط"

ن يف تفسريه جبملة من شيوخه شرق ا وغرب ا، فمصادره يف تفسريه متنوعة، فمنها من هو ولقد تأثر أبوحيا
 من كتب التفسري، ومنها ما هو من كتب القراءات، ومنها ما هو من كتب احلديث، 

ومنها من هو من كتب النحو، ومنها ما هو من كتب أصول الفقه، ومنها ما هو من كتب البالغة وغري 
 ذلك.
  حيان يف الشواهد النحویة يف تفسريه "البحر احمليط"أيب منهج -3

بنفسه يف مقدمة تفسريه املنهج الذي سار عليه، وميكن وعندما نأيت إىل منهج أيب حيان فهو بني  لنا 
 إمجاله مبا يأيت:

كالم على مفردات اآلية لفظة لفظة فيما حيتاج إليه من اللغة واألحكام النحوية يبتدئ أبوحيان بال -8
(: قال أبوحيان: 65(.فعند تفسريه لقوله تعاىل: }اَل رَْيَب فِّْيهِّ{)64اليت لتلك اللفظة قبل الرتكيب)

الر ْيُب: الش كُّ بتهمة، راب: حق َق التـُّْهَمةِّ، وحقيقة الر ْيبِّ قـََلٌق يف النفس )دَْع َما يَرِّيـُْبَك إِّىَل َما اَل 
دَق طمأنينٌة، ومنه أنه مر  بظين خافٌق فقال ال يريبه أحٌد بشيئ، (، فإن الشك رِّيَبٌة وإن  الص61يَرِّيـُْبَك()

 (.69وَرْيُب الد هرِّ َصْرفُه َوَخطُبه)
ر هذه املفردات القرآنية بالقرآن، فقد  كما فس ر أبوحي ان املفردات مبايقابله من املواد اللغوية فإنه يفس ِّ

(: قال: الدين : احلساب }َذلَِّك الد ِّْيُن 10د ِّْينِّ{)فس ر "الد ِّْين" يف قوله تعاىل: }َمالِّكِّ يـَْومِّ ال
ْ دِّْينِّ هللاِّ{)18اْلَقي ُِّم{) (، 12( قاله ابن عباس: و"الدين" القضاء، }َواَل تَْأُخْذُكْم هبَِِّّما رَأَْفٌة يفِّ

ْساَلَم دِّيـْن ا{) ْيُت َلُكُم اإْلِّ  (.16ْساَلُم{)(، و}إِّن  الد ِّْيَن عِّْنَد هللاِّ اإْلِّ 13و"الدين": املل ُة }َوَرضِّ
َناَك  ر أبوحي ان املفردات القرآنية باحلديث النبوي، فعند تفسريه لقوله تعاىل: }إِّن ا أَْعطَيـْ وقد يفس ِّ
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ويف صحيح مسلم واقتطعنا منه قال: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا هللا }( ، قال أبوحي ان: 11اْلَكْوثـَْر{)
، هو حوض ترد عليه أميت يوم القيامة آنيته من ورسوله أعلم، قال: هنر وعدنيه ريب عليه خري كثري

 (.14){ذهب
تفسري اآلية ذاكر ا سبب نزوهلا إذا كان هلا سبب، ونسخها ومناسبتها وارتباطها مبا مث يبدأ يف  -2

 يقابلها.
ىت  شد القراءات الشاذة واملستعملة ذاكر ا توجيه ذلك يف علم النحو. يف قوله تعاىل: }َوزُْلزُِّلْوا حَ مث حي -3

" والفعل بعدها منصوب إم ا على الغاية وإما 15يـَُقْوَل الر ُسْوُل{) (. قال أبوحي ان: وقرأ اجلمهور "حىت 
على التعليل أي وزُْلوُِّلوا إىَل أن يقول الرسول، أو َوزُْلزُِّلْوا َكْي يقْوَل الر ُسوُل، واملعىن األول أظهر ألن املس  

وقرأ نافع برفع "يقوُل" بعد "حىت"، وإذا كان املضارع بعد ، رسول واملؤمننيوالزلزال ليسا معلولني لقول ال
"حىت" فعل حال فال خيلو أن يكون حاال  يف حني األخبار حنو: َمرَِّض َحىت  اَل يـَْرُجْونَه، وإم ا أن يكون 

املضي حاال  قد مضت فيحكيها على ما وقعت فريفع الفعل على أحد هذين الوجهني، واملراد به هنا 
 فيكون حاال  حمكي ة إِّذ املعىن َوزُْلزُِّلوا فقال الرسول.

َرْت بل مث اليك -6 ذكر يف كثري يرر الكالم يف لفظ سبق وال يف مجلة تقد م الكالم عليها وال يف آية ُفس ِّ
فعند تفسريه لقوله  ،منها احلوالة على املوضع الذي تكلم فيه على تلك اللفظة أو اجلملة أو اآلية

ْيمِّ{)حانه و سب  ."تقدم الكالم عليهما يف البسملة": 19(. قال أبوحيان11تعاىل: }الر مْحَانِّ الر حِّ
قد يكون ، فيف تقررها واالستدالل عليها على كتب النحو حييلذكره من القواعد النحوية وما ي -1

حو والص رف بعامة  الدافع إىل ذلك االختصار، وتتخذ اإلحالة أشكاال  عد ة، فتارة  حييل إىل كتب الن
وينفرد هذا االسم بأحكام "، وقال يف موضع آخر...... "ويبحث يف تقرير هذا يف النحو"كقوله: 

وقد تكلمنا على هذه املسألة يف كتاب "، وتارة  حييل إىل كتبه هو، كقوله: "ذكرت يف علم النحو
وله: ...."ومل يذكره ابن مالك يف ، وتارة  حييل إىل كتب اآلخرين كق"التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا

 التسهيل".
رهام اآليات اليت وخيت -4 كان أبوحيان خيتتم أحيان ا ، فمبا ذكر فيها علم البيان والبديع ملخ ص ا يفس ِّ

بعض اآليات جبمع األسرار البالغية اليت احتوهتا واليت سبق له بياهنا أثناء تفسريه، ويـَُعْنوُِّن لذلك مبا 
من أنواع البالغة والفصاحة، فيسلك يف ذلك طرق ا منها: إنه يبني ِّ فيه األنواع جمملة، أو تضمنته اآليات 

 يبني ِّ أنواع البالغة والفصاحة ويبني ِّ من خفي منها، ويتطر ق يف موضع آخر إىل املقابلة بني فصاحة 
ْ اْلقَِّصاصِّ َحَياسبحانه و  القرآن وكالم العرب، ففي قوله ٌة يَا أُْوِلِّ اأْلَْلَبابِّ َلَعل ُكْم تعاىل: }َوَلُكْم يفِّ

"، وقالوا (48)(.قال أبوحي ان40تـَتـ ُقْوَن{) : "وقالت العرب فيما يقرب من هذا املعىن: "الَقْتُل أَْوََف لِّْلَقْتلِّ
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، وذكر العلماء تفاوت ما بني الكالمني من البالغة من وجوه".  "أَنـَْفى لِّْلَقْتلِّ
 :اجتاه أيب حيان النحوي -4
من ينظر يف تفسريه "البحر احمليط" يدرك مدى اطالعه على املذاهب النحوية وآراء كل فريق منهم،  إنه

فيها  يتعمقفهو يعرض القضية النحوية فيعرض معها مواطن االختالف بني أهلها، وهو يف عرضه هذا 
"ولسنا متعبدين  املتأمل، فريجح ما رآه موافق ا للحق الذي ابتغاه، حىت قال قولته املشهورة: واعيالك

بقول حناة البصرة وال غريهم ممن خالفهم، فكم من حكم ثبت بنقل الكوفيني من كالم العرب مل ينقله 
من له استبحار يف علم  البصريون، وكم حكم ثبت بنقل البصريني مل ينقله الكوفيون، إمنا يعرف ذلك

 (.42العربية")
 (.43بل نت بع الدليل") وكما قال: "ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريني،

ويف األحايني يذكر اخلالف دون ذكر الرتجيح فمن هنا نرى تأثر أيب حيان بأربعة مذاهب املعروفة من 
 البصري والكويف والبغدادي واألندلسي.

 :البصریون وأبوحيان
إىل مرتبة عالية مل يصل إليها أحٌد ممن  -كما وصفه الواصفون-لقد وصل أبوحيان يف علم النحو

عاصره، فهو كان خيتار ما هو يناسب اآلية دون النظر إىل قائله، وهو رجح كثري ا من آراء علماء البصرة 
مثلما نراه نقل يف مواضع عديدة من تفسريه عن اخلليل بن أمحد عند قوله سبحانه وتعاىل }إليالف 

ة تفسريه: "وأحسن (، ويف مواضع أخر جند أنه أكثر النقل عن سيبويه، ولذا يقول يف مقدم46قريش{)
موضوع فيه وأجله كتاب أيب بشر......".ونقل عنه أيض ا عند قوله سبحانه وتعاىل: }معذرة  إِّىَل 

 (، وكثري ا ما ال يذكر قول سيبويه ولكن يقول: وهذا مذهب سيبويه أو الظاهر 41َرب ُِّكْم{)
. ومع كثرة النقول عنه وإشادته من كالمه، وكثري ا ما يرد النقل عن سيبويه، وهذا ظاهر جليٌّ يف البحر

 بالكتاب فنراه يصحح يف بعض املواضع تارك ا الكتاب مصحح ا قول غريه. 
 :الكوفيون وأبوحيان

ومن الذي ينظر يف تفسري البحر احمليط جيد أن صاحبه كان كثري ا النقل عن املذهب الكويف، فقد نقل 
نقل عن الفراء  وثعلب يف مواضع عديدة من   الكثري والكثري عن الكسائي ونقل عن الرواسي، وأيض ا

كتابه، ولكن نراه مل يلتزم برتجيح مذهب معني، بل رج ح رأي البصريني تارة  والكوفيني أخرى، فرجح 
رأي املذهب الكويف يف "جميء الفاعل مرفوع ا بعد املصدر املنون". ولكن يف بعض املواضع أغفل 

 الفعل فقال: ال موضع له من اإلعراب عند البصريني، الرتجيح، ومثال ذلك عندما حتدث عن ضمري
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وله موضع عند الكوفيني، وعند الفراء حسب االسم قبله، وعند الكسائي حسب االسم بعده، ومل 
 (.44يرجح شيئ ا)

 :البغدادیون وأبوحيان
ا يف دراساهتم ومصنفاهتم النحوية، ي ا جديد  قوم على اتبع حُناة بغداد يف القرن الرابع اهلجري منهد 

االنتخاب من آراء املدرستني البصرية والكوفية مجيع ا، ونقل أبوحيان يف تفسريه كثري ا عن آراء هذا 
املذهب، فقد نقل كثري ا عن أيب علي الفارسي ورد  عليه يف مواضع من كتابه، ونقل عن ابن قتيبة  وابن 

 يسلم أبوحيان هلذا املذهب، بل أخذ السراج وابن جين وابن كيسان يف مواضع كثرية من كتابه، ولكن مل
 عليه مؤاخذات عديدة.

 :األندلسيون وأبوحيان
كان حناة بالد األندلس خيالطون مجيع النحاة السابقني من بصريني وكوفيني وبغداديني، وينتهجون هنج 

داديني األخريين من االختيار من آراء حناة الكوفة والبصرة، ويضيفون إىل ذلك اختيارات من آراء البغ
وخاصة  أبوعلي الفارسي وابن جين، وال يكتفون بذلك، بل يسريون يف اجتاههم من كثرة التعليالت 

(، 45والنفوذ إىل بعض اآلراء اجلديدة، وبذلك يتيحون ملنهج البغداديني ضروب ا من اخلصب والنماء)
األوىل اليت يدور عليها هــ( فقد كان ال يكتفي يف األحكام النحوية بالعلل 654فاألعلم الشمنرتي )ت:

احلكم مثل أن كان مبتدأ مرفوع، بل كان يطلب علة ثانية ملثل هذا احلكم يوضح هبا ملاذا رفع املبتدأ ومل 
 ينصب.

 ولقد أكثر النقل عنهم أبوحيان رمحه هللا تعاىل. 
 :استقالل أيب حيان النحوي

ا بصري ا، وكان حر ا  خيتار من اآلراء النحوية ما يشاء وفق القواعد لقد كان أبوحيان رمحه هللا تعاىل ناقد 
 األصلية هلذا الفن، ألن التقليد يف نظر أيب حيان ظاهرة سلبية ممقوتة، فقال متحدث ا عن 

البصريني: "لسان العرب ليس خمصوص ا فيما نقله البصريون فقط، والقراءات ال جتيء على ما علمه 
صر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريني، وال على ما (. وقال أيض ا: "ومل تق41البصريون ونقلوه")

 (.49اختاروه، بل إذا صح  النقل وجب املصري إليه")
(: "وحقًّا مل يدع إىل إلغاء نظرية العامل يف النحو، ولكنه دعا مرار ا 50قال الدكتور شوقي ضيف)

ية والنحوية وجلب التمارين غري وتكرار ا إىل إلغاء ما يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغو 
 العملية".
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 ونقل السيوطي يف "مهع اهلوامع" تعرضه لذلك يف غري موضع، وأول ما يلقانا يف هذا اجلانب:  
تعليق أيب حيان على خالف البصريني والكوفيني يف اإلعراب وهل هو أصل يف األمساء فرع يف  -8

 (. 58ليس فيه كبري منفعة")األفعال أو ال؟ فقد قال: "هذا من اخلالف الذي 
وعلق على تعليلهم المتناع اجلر من الفعل واجلزم من االسم وحلوق تاء التأنيث الساكنة للماضي  -2

دون أخويه بأن تعليل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغي أن مينع، ألنه يؤدي إىل تسلسل السؤال، يقول: 
 (.52إمنا يسأل عما كان جيب قياس ا فامتنع)

 (.53الختالفهم يف معىن غري الصرف ويقول إنه: "خالف ال طائل حتته") ويعرض  -3
وكما يعرض لتعليلهم ضم التاء يف مثل "كلمت" للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها للمخاطبة  -6

 (.56يقول: "هذه التعاليل ال حيتاج إليها ألهنا تعليل وضعيات، والوضعيات ال تعلل")
: "اأَلوىل  ويقف بإزاء تعليالهتم لتسكني -1 املاضي وعدم فتحه حني يسند إىل التاء والنون ونا، قائال 

 (.51اإلضراب عن هذه التعاليل ألهنا خترص على العرب يف موضوعات كالمها")
: وهذا اخلالف   -5 كما يقف عند اختالفهم يف مهزة "ال" التعريفية، وهل هي مهزة قطع أو وصل؟ قائال 

 (.54اغل به")ال جيدي شيئ ا وال ينبغي أن يتش
ويعقب على وجوه اخلالف السبعة يف عامل رافع املضارع بقوله: "وال فائدة هلذا اخلالف، وال ينشأ  -1

 (.55عنه حكم تطبيقي")
 وله وراء ما قدمنا اجتهادات وخترجيات وآراء خمتلفة ينفرد هبا، من ذلك:

أن "أَْن" املوصولة به يف بعض أنه كان يذهب إىل أن "أَْن املصدرية" ال توصل بــــ "األمر"، و  -8
العبارات مثل "َكَتْبُت إِّلَْيهِّ أَْن ُقْم" تفسريية، أما ما حكاه سيبويه من قوهلم: "كتبت إليه أن قم" فالباء 

 فيه زائدة.
2- (} ْ الس ْبتِّ ْنُكْم يفِّ م ( هي ال51وكان يذهب إىل أن "الالم" يف مثل }َوَلَقْد َعلِّْمُتُم ال ذِّْيَن اْعَتَدْوا مِّ

 االبتداء مفيدة ملعىن التوكيد، وجيوز أن يكون قبلها قسم مقدر أو ال يكون.
وكان ينكر جميء "َما" نكرة موصوفة، أما قوهلم: "مررت مبا معجب لك" فـــــ"ما" فيه زائدة، وكان  -3

ا" على تقدير "كان" حمذوف ا" و"كيف أنت وزيد  ة سيبويه يذهب إىل أن قول بعض العرب "ما أنت وزيد 
ا"، وذهب الفارسي وغريه من النحاة إىل أن "كان" املقدرة  ا" و"كيف تكون وزيد  أي "ما كنت وزيد 

 (.59تامة، وذهب أبوحيان إىل أهنا الناقصة، فما خربها وكذلك كيف)
واختلف البصريون والكوفيون يف ألفاظ العدد املعدولة على وزن "فـَُعال" و"َمْفَعْل"، فوقف هبا  -1

أحاد وموحد وثناء ومثىن وثالث ومثلث ورباع ومربع ومخاس وخممس وعشار ومعشر  البصريون عند
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جمليئها مساع ا وقاس عليها الكوفيون سداس ومسدس وسباع ومسبع ومثان ومثمن وتساع ومتسع، وقال 
أبوحيان: الصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إىل عشرة على حنو ما حكى ذلك أبوعمرو 

 الشيباين وغريه.
وكان مجهور النحاة جييز ترخيم العلم املركب تركيب مزج مطلق ا ومنع أكثر الكوفيني ترخيم ما آخره  -4

 "ويه" مثل سيبويه، وذهب أبوحيان إىل أنه ال جيوز ترخيم هذا العلم حبال.
وكان مجهور النحاة يذهب إىل أن املنصوب يف مثل: أنت الرجل علم ا أو أدب ا أو حلم ا، وأنت  -5

  شعر ا، وأنت حا م جود ا، ويوسف حسن احال، وذهب أبوحيان إىل أنه متييز.زهري
وذهب اجلمهور إىل أن "نعم" يف مثل "نعم هذه أطالهلم" للتذكري بينما ذهب أبو حيان إىل أهنا  -1

 تصديق ملا بعدها وقدمت، قال: والتقدمي أوىل من ادعاء معىن مل يثبت له.
ترى معى أن أليب حيان اجتاه ا خاصًّا به، فاحلق هو الذي قررناه صاحب وبعد هذا التطواف السريع أال 

 اجتاه فعليه هواطل وسحائب رمحة العلي الغفار. 
 :موقف أيب حيان عن أصول الصناعة من السماع والقياس واإلمجاع يف تفسريه-1

(10)والسماع يف النحو: ما مسع عن العرب الفصحاء وقد عرفه السيوطي
الم من ما ثبت يف ك": 

وكالم  ،صلى هللا عليه وسلم ،فشمل كالم هللا تعاىل، وهو القرآن، وكالم نبي ِّه ،يوثق بفصاحته
قبل بعثته ويف زمنه وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املول دين نظم ا ونثر ا عن مسلم أو  العرب
 ال بد  يف كل منها من الثبوت".  فهذه ثالثة أنواعكافر،

 :والقراءات القرآن الكرميحيان باستشهاد أيب  -أ
يف استخالص القواعد النحوية وتثبيتها،  فقد التزم املصنف بلغته وقراءاته، وأكثر االستشهاد به

ودأب على التذكري بأنه السماع وأجلُّه، وأنه ينبغي لنا أن حنمله دائم ا على الفصيح من لغات 
ن الكرمي من تفسريه "البحر احمليط" الذي وليس أدل على عنايته بالقرآالعرب وأشكال تعبريها، 

اعتىن فيه بألفاظ القرآن الكرمي وتراكيبه، واهتم فيه بالرد ِّ على مؤوِل ألفاظه وحمريف كلمه عن 
(، وال ينبغي أن 12فمن مبادئه أن األوىل محل القرآن على األفصح املتفق عليه)(، 18)مواضعها

(، ويرى أن التقدمي والتأخري مما 16والتأخري) وال على التقدمي(، 13حيمل القرآن على الشذوذ)
(، ويرى أن القلب مما ينبغي أن ينز ه كتاب هللا تعاىل 11خيتص بالضرورة فال حيمل كالم هللا عليه)

 (.15)وأما اإلعراب فريى أنه جيب محله على أحسن الوجوه يف اإلعراب(، 14ه)من
وإعرابه من ذلك ما أورده وهو يتحدث عن معىن  فنراه يقد ِّم الشواهد القرآنية على غريها يف توجيهاته
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(11)"يف" عند تفسريه لقوله تعاىل :}اَل َرْيَب فِّْيهِّ{
قال:"يف" للوعاء حقيقة  أو جماز ا وزِّْيَد للمصاحبة ، 

ْ اْلقَِّصاصِّ َحَياٌة{ وللتعليل واملقايسة، وملوافقة "على" و"الباء" مثل ذلك }َوَلُكْم يفِّ
(19)

 ، ْ ُلْوا يفِّ و}أَْدخِّ
ْ َما أََفْضُتْم{)90أَُمم {) َرةِّ{98(، و}َلَمس ُكْم يفِّ ْ اآْلخِّ نـَْيا َويفِّ ْ احْلََياةِّ الدُّ (، و}يفِّ

(98)
ْ ُجُذْوعِّ ،  و}يفِّ

(} (98)( أي يكثركم به96(، و}يَْذَرؤُُكْم فِّْيهِّ{)93الن ْخلِّ
. 

ال تكون قسمية، واستشهد بالعديد من اآليات رادًّا على ثعلب زعمه أن اجلملة الواقعة خرب ا للمبتدأ 
َلنـ ُهْم َجن ات  جَتْرِّْي مِّْن حَتْتِّهَ  ُهْم َسي ِّآهتِِّّْم َوأَلُْدخِّ ا وذلك عند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل: }أَلَُكفِّ َرن  َعنـْ

(96)اأْلَنـَْهاُر{
قال أبوحيان: "ألكفرن  جواب قسم حمذوف والقسم وما تلقى به خرب عن قوله "فَال ذِّْيَن ، 

ْ هللاِّ مِّْن بـَْعدِّ َما ظُلُِّمْوا َهاَجُرْوا"  ويف هذه اآلية ونظريها من قوله سبحانه وتعاىل}َوال ذِّْيَن َهاَجُرْوا يفِّ
لَُنبَـو ِّئـَنـ ُهْم{

(97)
َنا لَنَـْهدِّيـَنـ ُهْم ُسبُـَلَنا{،  و}َوال ذِّْيَن َجاَهُدْوا فِّيـْ

(91)
ردٌّ على ثعلب إِّْذ زعم أن اجلملة ، 

(99)ون قسميةالواقعة خرب ا للمبتدأ ال تك
. 

 :استشهاده بالقراءات القرآنية
وكل ما ورد أنه قرئ به من القرآن الكرمي جاز االحتجاج به سواء كان متواتر ا أم أحاد ا أم شاذ ا، ألن ما 

 يسمى شاذا ضارب ي صحة الرواية، أخذ من مَست العربية. 
 رقى مراتب الفصاحة.وهكذا وجدنا أبا حيان جيِّلُّ هذا النوع من السماع، ويعدُّه يف أ

 الشريف احلديث النبوياستشهاده ب -بـــ
، تعدُّ السنة النبوية من مصادر االستشهاد األصلية، وهي األصل وهو ما ذكرناه يف منهجه يف التفسري

الثاين للشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكرمي، جاءت مبي ِّنة له فص لْت موجزه وقي َدْت ُمْطلقه، فقد حُبَث 
ع االستشهاد باحلديث الشريف عند النحاة يف عدد من الدراسات، وَعَرَض باحثون ألسباب موضو 

حتفظ قسم من النحاة من االستشهاد باحلديث وناقشوهم يف أسباب حتفظهم، وحاصل القول يف هذا 
 املوضوع هو تفسيم النحاة من حيث االستشهاد باحلديث يف أبواب النحو على ثالثة مذاهب رئيسية:

هـــ( بسبب من جواز نقله 561هـــ( و"أبوحيان":ت410مذهب املانعني وميث ِّلهم )ابن الضائع: ت -أ
باملعىن وكون األوائل مل حيتجوا به، وإن كثري ا من رواته غري عرب بالطبع فوقع اللحن يف نقلهم ورواهتم 

 فضال  عن أنه نقل باملعىن.
 مذهب اجملوزين مطلق ا وعلى رأسهم ابن مالك. -ب
، وميثلهم الشاطيب، وهو يقوم على اعتماد احلديث النبوي املروي  -ج مذهب اختذ الوسط سبيال 

 باللفظ، وإبعاد املروي باملعىن عن دائرة االحتجاج.
واآلن نذكر موقف أيب حيان منه، وهذا ما هو تناوله كثري من الباحثني بأن ردود أيب حيان على ابن 
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 هبا ابن مالك مما مل يقتنع أبوحي ان بصحتها ولعدم مالك كانت يف األحاديث اليت احتج 
متييز ابن مالك يف استقراءه لألحاديث واستخالصه للقواعد يف بعضها أو استدراكه على السابقني يف 
بعضها اآلخر بني ما هو صحيح وما مل يكن صحيح ا، واعتد احلديث مطلق ا بال متييز أو تفصيل، 

الفريقني مييل إىل أيب حيان وابن الضائع أقوى من ميلهم إىل ابن مالك ونرى أن الفريق الذي توسط بني 
 ومجاعته.

 بعد هذا نقول هل استشهد أبوحيان باحلديث؟ وكيف؟
استشهد أبوحيان باحلديث الشريف يف تفسريه يف غري املسائل النحوية غالب ا، ويف النحو على قلة، وكان 

الفقهية، واالستشهاد به على املعىن اللغوي للكلمة،  يستشهد به يف أسباب النزول، وبيان األحكام
ملفردات القرآن الكرمي وبيان غريبها، ومما يستدل به على هذه حيث اشتهر باستقصاء املعاين اللغوية 

}َوإِّْذ نـَتَـْقَنا اجْلََبَل فـَْوقـَُهْم َكأَن ُه املعاين من األحاديث، وذلك عند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل: 
 (.800{)ظُل ةٌ 

قال أبوحيان: "الن ْتُق": اجَلْذُب بشدة، وفس رَُه بعضهم بغايته وهو الَقْلُع، وتقول العرب نـَتَـَقْت النهدة من 
فم القرية، والناتق الرحم اليت تقلع الولد من الرجل، ويف احلديث }عليكم بزواج األبكار، فإهنن أنتق 

 (.808أرحام ا وأطيب أفواه ا وأرضى باليسري{)
تعاىل: }مُث  أَنـُْتْم َهُؤاَلءِّ تـَْقتُـُلْوَن سبحانه و واستشهد باحلديث يف أمور حنوية، وذلك عند تفسريه لقوله 

: نص  النحويون على أن التخصيص اليكون بالنكرات وال (803)(. قال أبوحيان808أَنـُْفَسُكْم{)
 .(806{)َر األنبياءِّ ال نورثحنُن معاش}بأمساء اإلشارة، وقد ورد عن العرب معر ف ا باإلضافة حنو: 

ت   مِّْن َشو ال  }واستشهد بقوله صلى هللا عليه وسلم:   على حذف تاء العدد  (801{)مُث  أَتْـبَـَعُه بِّسِّ
." ت ُة أَي ام   املذكر بقلة إذا حذف املعدود، واملقصود باحلديث "سِّ

 النار إال حتلة واستشهد بقوله صلى هللا عليه وسلم: }من مات له ثالث من الولد مل متسه 
ْنُكْم إِّال  َوارُِّدَها{)804القسم{) ( للقسم. 805( على كون الواو يف قوله سبحانه وتعاىل: }َوإِّْن م ِّ

ويعتمد على احلديث وحده دون االستعانة بالقرآن أو الشعر. فهو ال يذكر إال الصحيح من 
كما أشار يف مقدمة تفسريه، األحاديث، وأحيان ا بذكر احلسن منها ومعظمها من كتب الستة املشهورة  

ولثقافته يف علوم احلديث وحتريه الشديد كان يبني األحاديث املوضوعة السي ما ما ورد منها يف فضائل 
السور، وهو ماذكره يف مقدمة تفسريه أيض ا. وبعد ما ذكرنا من استشهاده باألحاديث اليت ذكرناها وغري 

كن القول أن أبا حي ان مل يرفض االحتجاج باحلديث ما ذكرنا مما أثبته يف موضعه من تفسريه مي
الشريف، وإمنا قي َده بشروط، وثبت أنه حيتج به على إحدى صورتني: )أ( حيتج ببعضه للتمثيل 
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واالستدالل كما فعل معظم السابقني وال يبين عليه قاعدة جديدة أو يستدرك به على قاعدة قدمية. 
جديدة أو إلثبات استعمال جديد ألداة من األدوات أو يستدرك )ب( حيتج ببعضه اآلخر لبناء قاعدة 

 به على قاعدة وضعها السابقون وإن كان هذا أقل من األول.
 استشهاده بكالم العرب الفصحاء شعًرا أم نثًرا -ج

 ويعنون به كالم القبائل العربية املوثوق بفصاحتها شعر ا ونثر ا، قبل بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم ويف
 زمنه وبعده حىت فساد األلسنة وفشو اللحن بكثرة املولدين.

 النثر استشهاد أيب حيان ب - أ
 لغات العرب -1

اعتمد علماء العربية باملنثور من كالم العرب، وعو لوا عليه كثري ا يف تقعيد القواعد، واستنباط األحكام 
فيما خيصُّ الشعر فلم يقسموا  باختالف حجية بعض القبائل، وقد سلكوا مسلك ا خمالف ا للذي وضعوه

الشعر على أساس القبائل، بينما يضعون قوائم بأمساء القبائل اليت أخذ النثر عنها، فنجد الفارايب يضع 
قائمة بأمساء قبائل معينة، وقد جاء بعده من حذا حذوه. وإننا حني نستعرض كل ذلك، نستطيع أن 

 هذه الروايات:نرى فيه أساسني أو عاملني، كانا يف ذهن أصحاب 
 األول: كلما قربت لغة القبيلة من لغة قريش، كانت أقرب إىل الفصاحة، وإىل األخذ بكالمها.

 الثاين: على قدر توغل القبيلة يف البداوة تكون فصاحتها.
وعلى هذا األساس يضع ابن جين فصال  يف كتابه "اخلصائص" بعنوان "باب يف ترك األخذ عن أهل 

 أهل الوبر".املدر، كما أخذ عن 
لقد أورد أبوحي ان يف تفسريه كثري ا من لغات العرب، ومل يقتصر اهتمامه بلغات العرب، وإمنا امتد 
اهتمامه بدراسة اللغات غري العربية، وله فيها أكثر من مؤلف، واللغات اليت أوردها يف تفسريه نذكر منها 

هذيل، وبكر بن وائل، وربيعة، وجند، على سبيل املثال لغات احلجاز، وقريش، ومتيم وقيس وأسد و 
هذه معظم اللغات اليت صر ح أبوحي ان بأمسائها من قبائل العرب ، فوعقيل، وبين سليم، وبين عامر

 واستشهد هبا يف املسائل النحوية واللغوية.
(801)تعاىل: }إِّال  َمْن ظُلَِّم{سبحانه و فعند تفسريه لقوله 

(809)قال أبوحيان. 
ع على االستثناء املنقط: 

قسمني: قسم يسوغ فيه البدل وهو ما ميكن توجه العامل عليه حنو: "ما يف الدار أحد إال محار"، فهذا 
 فيه البدل..... والنصب على االستثناء املنقطع يف لغة احلجاز.

 تعاىل: }ُهَنالَِّك َدَعا زََكرِّي ا رَب ُه......{سبحانه و وقال عند تفسريه لقوله 
(880)

. قال أبوحيان
(888)

 :
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"هنا": اسم إشارة للمكان القريب والتزم فيه الظرفية، إال أنه جير حبرف اجلر، فإن حلقته كاف اخلطاب، 
 دل  على املكان البعيد وبنو متيم يقولون هناك.

(882)تعاىل: }َوأَنـْزَْلَنا َعَلْيُكُم اْلَمن  والس ْلَوى{سبحانه و وقال عند تفسريه لقوله 
، قال أبوحيان

(888)
 :

تعاىل: }مِّْن بـَْقلَِّها َوقِّث ائَِّها سبحانه و رج السدوسي: الس لوى هي العسل بلغة كنانة. ويف قوله قال مؤ 
َها{ َها َوَعَدسِّ (886)َوفـُْومِّ

قال أبوحي ان: الفوم قيل إنه احلمص وهي لغة شامية، وقيل إنه احلنطة وهي ، 
 لغة مصر.

 :األمثال -2

واهدهم إىل جانب القرآن واحلديث والشعر، وملكانتها هذه وقد اعتمد علماء العربية على األمثال يف ش
 ، استشهد أبوحي ان هبا يف املسائل النحوية واللغوية، لبيان لفظة أو توجيه قول  معني   أو تقرير حكم حنوي  

{)سبحانه و فمن شواهده املثلية يف اللغة، وذلك عند تفسريه لقوله  (، 881تعاىل:}ُقْل أَُعْوُذ بَِّرب ِّ اْلَفَلقِّ
"(884)قال أبوحيان ويف قوله ، : الَفَلُق: الصبح قاله ابن عباس: ويف املثل: "ُهَو أَبـْنَيُ مِّْن فـََلقِّ الصُّْبحِّ
َناَك اْلَكْوثـََر{سبحانه و  تعاىل: }إِّن ا أَْعطَيـْ

(885)
قال أبوحي ان: والكوثر فوعل من الكثرة وهو املفرط ، 

 َأَب اِّبـُْنَك؟ قالْت "َأَب بَِّكْوثَر"الكثرة، قيل لألعرابية رجع ابنها من السفر بَِّ 
(881)

. 

 :الشعراستشهاد أيب حيان ب -ب
لقد عىن علماء اللغة بالشعر عناية فائقة حىت ختصصت كلمة الشاهد فيما بعد وأصبحت مقصورة على 

فارس: "الشعر حجة فيما أشكل من غريب كتاب هللا جل  ثناؤه وغريب حديث  بنالشعر فقط. قال ا
 صلى هللا عليه وسلم وحديث صحابته والتابعني". رسول هللا

وكان ابن عباس يقول: "إذا قرأ م شيئ ا من كتاب هللا فلم تعرفوه فأطلبوه يف أشعار العرب، فإن الشعر 
 ديوان العرب، وكان إذا سئل عن شيئ من القرآن أنَشَد فيه شعر ا".

تفسريه "البحر احمليط" بشواهد كثرية من  وأليب حي ان اهتمام ظاهر بالشعر وروايته، فقد استشهد يف
" بيت ا من 615األشعار واألرجاز يف اللغة والنحو حىت بلغ ما استشهد به على مسائل حنوية ولغوية "

 " بيت ا فقط.16" من األرجاز تقريب ا، نسب منها ما يقرب من "66الشعر و"
 املسائل اللغوية والنحوية:واآلن نذكر األمثلة على تناوله األشعار واالستشهاد هبا على 

: قال الزخمشري:  -8 مجلة االعرتاض:استشهد أبوحيان بشأن مجلة االعرتاض بشعر امرئ القيس قائال 
{)سبحانه و  إن قوله ْيَم َخلِّْيال  (، مجلة اعرتاضية ال حمل هلا من اإلعراب، 889تعاىل: }َواخت ََذ هللُا إِّبـْرَاهِّ

بصحيح، إذ ال يعرتض إال بني مفتقرين كصلة وموصول وشرط  فإن عىن االعرتاض املصطلح عليه فليس
وجزاء وقسم ومقسم عليه وتابع ومتبوع وعامل ومعمول، وقوله كنحو ما جيئ يف الشعر من قوهلم 
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 (:880"واحلوادث مجة" فالذي حنفظه إن جمئ احلوادث مجة إمنا هو بني مفتقرين حنو قول الشاعر)
َقَرا مَج ةٌ  واحلَََوادِّثُ  -َأاَل َهْل أَتَانَا  بَِّأن  اِّْمَرأَ اْلَقْيسِّ ْبَن مَتْلَِّك بـَيـْ

 وال حنفظه جاء كالم آخر.

استشهد أبوحيان يف العطف على التوهم بشعر األعشى، وذلك عند  العطف على التوهم: -8
ر ا إِّىَل هللاِّ َوَرُسْولِّهِّ مُث  يُْدرِّْكُه اْلَمْوتُ سبحانه و  تفسريه لقوله (.قال أبوحيان: قرأ 888{)تعاىل: }َوُمَهاجِّ

النخعي وطلحة بن مصرف "مُث  يُْدرُِّكُه" برفع الكاف، وخر جه ابن جين على أنه خرب مبتدأ حمذوف، أي: 
مث هو يدركه املوت، فعطف اجلملة من املبتدأ واخلرب على الفعل اجملزوم وفاعله، وعلى هذا محل يونس 

 (:888قول األعشى)
 أَْو تـَْنزُِّلْوَن فإِّن ا َمْعَشٌر نـُُزلُ  اخْلَْيلِّ َعاَدتـَُناإِّْن تـَرَْكبُـْوا فـَرُُكْوُب 
 املراد: أو أنتم تـَْنزُِّلْوَن.

تعاىل }َواَل َتْسَأُمْوا أَْن َتْكتُبُـْوا َصغِّيـْر ا سبحانه و قال أبوحيان عند قوله   :تعدي "سئم" حبرف جر -8
" يف موضع نصب  على املفعول به ألن "َسئَِّم" متعد  ، بأن "َوأَْن َتكُتبُـْوا(823)أَْو َكبِّيـْر ا إِّىَل َأَجلِّهِّ{

بنفسه، وقيل يتعدى "سئم" حبرف جر فيكون "أن تكتبوه" يف موضع نصب على إسقاط احلرف..... 
 : (826)ومما يدل على أن "سئم" يتعدى حبرف جر قوله
 وسؤالِّ هذا الناس كيَف لَبيدُ  ولقد سئمت من احلياة وطوهلا

تعاىل: }فَاْنظُْر إِّىَل سبحانه و وذلك عند تفسريه لقوله  ب "مل":لة املنفية دخول الواو على اجلم-8
، قال أبوحيان: وزعم بعض أصحابنا أن إثبات الواو يف اجلملة (821)َطَعامَِّك َوَشرَابَِّك مَل يـََتَسن ْه{

 :(886)املنفية بـــ "مل" هو املختار، كما قال الشاعر
ْيُمْوا  نْيَ ُسل تِّ  ُسيُـْوفـَُهمْ بِّأَْيدِّْي رَِّجال  ملَْ َيشِّ َا حِّ َلى هبِّ  وملَْ َتْكثِّر اْلَقتـْ

 َولَْيَس إثبات الواو مع "مل" أحسن من عدمها، بل جيوز إثباهتا وحذفها فصيح ا.
أما املولدون فال يستشهد أبوحيان بكالمهم، يقول يف ذلك رادًّا على الزخمشري: "وكيف يستشهد 

فيما وقع له من اللحن يف شعره". أما إن أجلأته الضرورة  بكالم من هو مولد، وقد صن ف الناس
لالستشهاد بكالمهم فإمنا يكون على سبيل االستئناس ملا ورد عن العرب قال عن املتنيب: استعمل أبو 

 :(887) الطيب الفصل بني املصدر املضاف إىل الفاعل باملفعول ات ِّباع ا ملا ورد عن العرب
 َقاَها احلََيا َسْقَي الرياض السحائبِّ سَ  بعثُت إليه من لساين حديقة  

 :استشهاد أيب حيان بالرجز
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استشهد أبوحيان بالرجز إضافة إىل استشهاده بالشعر، وأحاطه بعناية فائقة ملا ميتاز به من إيغال يف 
البداوة والوعورة يف األلفاظ والرتاكيب واملوضوعات مما يدل على أصالتهم ونقاوهتم، ومن استشهاده 

(، قال 821جاز ما قاله عند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل: }قَاَل يَا َمْرمَيُ َأَّن  َلكِّ َهَذا{)باألر 
" سؤال عن الكيفية وعن املكان وعن الزمان، واألظهر أنه سؤال عن اجلهة فكأنه 829أبوحيان : "َأَّن 

يكون سؤاال  عن قال من أي جهة لك هذا الرزق؟ ولذلك قال أبوعبيدة: معناه من أين؟، وال يبعد أن 
 (:830الكيفية، قال الكميت)

َوٌة َواَل َطَربُ  َأَّن  َومِّْن أَْيَن أَتَاَك الط َربُ   مِّْن َحْيُث اَل َصبـْ
خنلص مما تقدم أن أباحيان يستشهد بشعر الطبقات الثالث اأُلَول مع ميل  واضح  لالستشهاد بشعر 

ملولدين فال يستشهد به، أما ما ورد منه يف اجلاهليني أكثر من شعر الطبقتني األخريني، أما شعر ا
تفسريه ليبني جميء الشعر على رأي من آراء النحاة اليت انفردوا هبا، وإذا ما ذكر بيت ا هلؤالء فإمنا يكون 
ذلك من باب االستئناس والتمثيل، وأما األبيات اجملهولة فيستشهد هبا جملرد التمثيل ال إلثبات قاعدة 

يستدرك بعد ذكره البيت اجملهول بقوله وال أدرى أهو ممنوع أم ال. أما  وال إلثبات حكم، وقد
 االستشهاد يف املعاين فهو ال جيد غضاضة يف االستشهاد  مبثل هذا النوع سواء أكان لفصيح أو ملولد.

 :موقف أيب حيان  عن القياس -1
صطالح فقد عر فه ابن األنباري : القياس لغة : التقدير، قاس الشيء بالشيء قد ره على مثاله، وأما يف اال

(، أو "محل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء 838"محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف معناه")
( بأنه: "محل غري املنقول على املنقول، يف 833(، وكما عر فه السيوطي)832الفرع حبكم األصل")
 حكم، لعلة جامعة".

(، ولذلك جند 836وثيق ا وصارا متالزمني، "ألن النحو كل ه قياس") ولقد ارتبط النحو بالقياس ارتباط ا
ا  أن النحاة ذكروا يف حد ِّه "إنه علم مبقاييس مستنبطة من استقراء كالم العرب". وقيل يف مدحه: "إمن 

 النحو قياٌس يـُت َبُع".
ع، قال ابن األنباري: وقد أمجع النحاة على أن القياس من أدلة النحو املعتربة، وإن إنكاره خرق لإلمجا 

"اعلم أن إنكار القياس يف النحو ال يتحقق ألن النحو كله قياس، فمن أنكر القياس فقد أنكر 
 (.831النحو")

وأبو حيان كان يأخذ بالقياس وال يلغيه، ولكنه مل يكن يطلق القياس كما يفعل الكوفيون، فقد أجازوا 
اللفظ الشاذ فيقيسون عليه، ويبنون على الشعر القياس على املثال الواحد املسموع، وهم يعتربون 

الكالم، من غري نظر إىل مقاصد العرب وال اعتبار مبا كثر أو قل ، كما جو زوا القياس على ما مل يرد به 
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مساع، يف حني نرى أن أبا حيان كان ال يقيس على ما مل يرد به مساع، ذكر ذلك عند تفسريه لقوله 
(: "َكْيَف 835(، قال أبوحيان)834كُفُرْوَن بِّاهللِّ وَُكنُتْم أَْمَوات ا{)سبحانه وتعاىل: }َكْيَف تَ 

اسم.....وأكثر ما تستعمل استفهام ا.... واجلزم هبا غري مسموع فال جنيزه قياس ا خالف ا للكوفيني 
 وقطرب....".

ملعىن، قال إذا مل تتوافر الشواهد الكثرية فال يرى للقياس وجه ا، فهو مثال  ال يقيس العطف على ا -8
قال  (831)تعاىل: }أَْو َكال ذِّْي َمر  َعَلى قـَْريَة .......{سبحانه و ذلك عند تفسريه لقوله 

سبحانه : "ومن قرأ "أو" حبرف العطف فجمهور املفسرين أنه معطوف على قوله (839)أبوحيان
موجود يف لسان العرب قال  تعاىل: }أمََل تـََر إِّىَل ال ذِّْي َحاج {على املعىن....... والعطف على املعىنو 

 :(860)الشاعر
ََقل دِّ  َتقِّيٌّ نَقِّيٌّ مَلْ ُيَكث ِّْر َغنِّْيَمة    بِّنَـْهَكةِّ ذِّْي قـُْرََب َواَل حبِّ

ََقل دِّ".....  املعىن يف قوله: "ملَْ ُيَكث ِّْر" ليس مبكثر، ولذلك راعى هذا املعىن فعطف عليه قوله "َواَل حبِّ
 أنه ال ينقاس.والعطف على املعىن نصُّوا على 

هو يرجِّ ُح السماع عند ورود السماع والقياس مع ا، قال ذلك عند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل:  -2
(: "جميء الفاعل مرفوع ا بعد املصدر املنون 862(، قال أبوحيان)868}َواْلَماَلئَِّكةِّ َوالن اسِّ َأمْجَعِّنْيَ{)

عد املصدر املنون، والفراء ال جيو ِّز ذلك، والصحيح مسألة خالفية، جييز البصريون جميء الفاعل مرفوع ا ب
مذهب الفراء، وليس للبصريني حجة على إثبات دعواهم من السماع، بل أثبتوا ذلك بالقياس على "أن 

 والفعل".
ال يقيس على الشاذ والنادر:تقول العرب: "َخرْي  عافاَك هللاُ" جواب "كيَف أصبحَت"، على حذف  -3

(: "ونص  أصحابنا على أنه ال جيوز، وهو من الشاذ الذي 863له، قال أبوحيان)حرف اجلر وإبقاء عم
ال يقاس عليه".وقال يف موضع  آخر: "ولو قيس شيء من هذا اللتبست الدالالت أو اختلفت 

 (.866املوضوعات")
بن  ال يقاس على خمتلف فيه:وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل: }اِّْهبُِّطْوا مِّْصر ا{، حيث جو ز عيسى -6

عمر صرف "مصر" قياس ا على هند، قال أبوحيان: "مل يسمع ذلك من العرب إال مصروف ا فهو قياس 
 على خمتلف فيه خمالف لنطق العرب فوجب اطراحه".

( ذهب أبوعبيدة والزجاج وابن 861ال يقيس التضمني: ففي قوله تعاىل }إِّال  َمْن َسفَِّه نـَْفَسُه{) -1
ى أنه مفعول به لكونه ضمن معىن ما يتعدى أي "أهلك"، قال جين إىل أن انتصاب "نفسه" عل

 (: إما التضمني فال ينقاس.864أبوحيان)
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(: "كثر السماع بعدم 865القياس يوافق السماع: وقد يوافق القياس السماع، يقول أبوحيان) -4
 الشاعر:إثبات النون يف مجلة الشرط والقياس يقبله، ألن ما زيدت حيث ال ميكن دخول النون حنو قول 

 فَاهللُ حَيَْفُظ َما تـُْبقِّْي َوَما َتَذرْ  إِّم ا أََقْمَت وإِّم ا ُكْنَت ُمْرحتِّال  
ما يأباه القياس: قال ابن مالك: لو قيل يف "حم" محون مل ميتنع، لكن ال أعلم أنه مسع، قال  -5

 (: "ميتنع ألن القياس يأباه".861أبوحيان)
منهج البصريني يف القياس من غريهم فإنه يشرتط يف املقيس عليه يتضح مما سبق أن أبا حيان أقرب إىل 

 أن يكون كثري ا، ويقيس على ما ورد به السماع، وال يقيس على الشاذ والنادر.
 :موقف أيب حيان عن اإلمجاع -3
ا أو واإلمجاع يف اللغة: العزم واالتفاق، واملراد به إمجاع حناة البلدين البصرة والكوفة، ما مل خيالف نصًّ  

 قياس ا.
 ولقد اعتمد أبوحيان على إمجاع النحاة على بعض املسائل، ومن مواضع استدالله باإلمجاع ما يأيت:

ْيَم{) -8 ْيَم" 869عند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل: }َمَقاُم إِّبـْرَاهِّ ( نقل إعراب الزخمشري "مقام إِّبـْرَاهِّ
(: ُرد  عليه ذلك ألن "آيات" نكرة، و"َمَقاُم 810عطف بيان لقوله "آيَاٌت بـَي َِّناٌت". قال أبوحيان)

ْيَم" معرفة، وال جيوز التخالف يف عطف البيان، وقوله خمالف إلمجاع الكوفيني والبصريني فال يلتفت  إِّبـْرَاهِّ
 إليه.
 نقل إمجاع النحويني على أن "إذا" ظرف ملا يستقبل فيه معىن الشرط غالب ا. -2
خصوص باملدح والذم والتمييز لداللة الكالم عليه، وقال نقل اإلمجاع يف جواز حذف امل -3

 (: والخالف يف جواز حذف املخصوص باملدح والذم والتمييز لداللة الكالم عليه. 818أبوحيان)
6- (} ُم اْلُغيُـْوبِّ ( نقل أبوحيان اإلمجاع على 812وعند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل }إِّن َك أَْنَت َعال 

 (.  813املخاطب ال جيوز أن يوصف) أن ضمري املتكلم وضمري
: "وحذفت األلف من (811( قال أبوحيان)816وعند تفسريه لقوله سبحانه وتعاىل }بِّْسمِّ هللاِّ{) -1

" هنا يف اخلط ختفيف ا لكثرة االستعمال، أما يف غريه من أمساء هللا تعاىل فال خالف يف ثبوت  "بِّْسمِّ
 األلف".

 :نتائج البحث
 لت إليها من خالل البحث كالتاِل:تائج اليت توص  وأرى هنا أن أسجل أهم الن

بعض العلماء يشرح القرآن لغريبه وبيان ا إلعرابه وفهم أساليبه أو إبراز بالغته وكشف إعجازه  قام
 ونظمه.
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يـَُعدُّ االستشهاد النحوي من أبكر صور الدراسات اللغوية، ونراه بوضوح يف كتب معاين القرآن وإعرابه  
غريها، ألن أصحاهبم تعرضوا لذكر أصل وأيب حيان األندلسي و والنحاس والعكربي  للفراء والزجاج

الكلمة واملعىن اللغوي الذي تدل عليه وأوردوا الكلمات اليت تشاركها يف حروفها واستشهدوا على 
آرائهم مبا يؤيدهم من كالم العرب وأشعارهم، وهم يف كل هذا يناقشون النحويني اآلخرين، وقد 

 آرائهم أو يردُّوهنم. يأخذون ب
الذي مجع احملاوالت يف  أيب حيان األندلسي" للعامل اجلليل البحر احمليطمن أهم كتب التفسري اللغوي " 

 بوضوح. حتليل اآليات حتليال  لغويًّا وذكر ما تعلق هبا من شواهد حنوية وشعرية ولغوية
 اه.االجت ِّ  مستقل  نَظَرات كان يف جُمَْمل ما يقر ِّرُه من آراء وما يبثُّه من أبو حيان و  

قد التزم بلغة القرآن الكرمي وأكثر االستشهاد هو ملتزم حمافظ يف القراءات القرآنية والصناعة النحوية ف
به، ودأب على التذكري بأنه السماع وأجله، وأنه ينبغي لنا أن حنمله دائم ا على الفصيح من لغات 

 العرب وأشكال تعبريها.
أكثر من االستشهاد بالشعر، وال ختلو ورقة من كتابه دون أن يسرد طائفة من األشعار، أيض ا  كما أن ه

 حىت إهنا بلغت عنده آالف األبيات اليت إىل عصور اللغة الفصيحة.
 وكذلك أن ه يلتزم بالقياس يف أنه ال يقاس على النادر، وإمنا يقاس على املطرد الكثري.

أصل من أصول الصناعة، واملراد به إمجاع حناة البلدين البصرة وأبوحيان أيض ا يلتزم باإلمجاع وهو 
 والكوفة، مامل خيالف نصًّا أو قياس ا، ولقد اعتمد أبوحيان على إمجاع النحاة على بعض املسائل.

على  امن التفاسري املدرجة ضمن التفاسري بالرأي؛ وقد عرفنا أن مؤلِّ فه اعتمد أساس   هذا التفسري يُعدُّ و 
 .، يف تفسري القرآن الكرميا ولغة  وصرف   اة العربية، حنو  جانب اللغ

 
 املصادر واهلوامش

 
، 1دار الكتــب احلديثــة، القــاهرة، مصــر، جانظــر يف ترمجتــه : الــدرر الكامنــة يف أعيــان املائــة الثامنــة، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين،  -  8
، وغايـــة 219م، ص8954، وطبقـــات النحـــاة واللغـــويني تقـــي الـــدين ابـــن قاضـــي شـــهبة، حتقيـــق حمســـن عيـــاض، مطبعـــة النعمـــان، النجـــف، 50ص

س الرطيــب، ، ونفــح الطيــب مــن غصــن األنــدل269، ص2م، ج2004النهايــة، حممــد بــن حممــد بــن اجلــزري، دار الكتــب العلميــة، بــريوت، لبنــان، 
، وشــذرات الــذهب يف أخبــار مــن ذهــب، 131، ص2م، ج8931أمحــد بــن حممــد املقــري التلمســاين، حتقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر، بــريوت، 

 ، وغري ذلك.861، ص4م، ج8959أبوالفالح عبد احلي العماد احلنبلي، دار املسري، بريوت، لبنان، 
 .235، ص6م، ج8959ر إحياء الرتاث العريب، بريوت، معجم البلدان، ياقوت بن عبد هللا احلموي، دا -2
 .861، ص4شذرات الذهب، ج -3
 .50، ص6الدرر الكامنة، ج -6
 .50، ص1، والدرر الكامنة، ج201، ص6روضات اجلنات، ج - 1
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رن الرابــع اهلجــري امسـه: أبوحيــان علــي بــن حممـد بــن العبــاس التوحيــدي، وهــو فقيـه وفيلســوف ومتصــوف وصــاحب مصــنفات خمتلفـة عــاش يف القــ -4

املتنــيب، العاشــر املــيالدي، ومــن مصــنفاته: اإلمتــاع واملؤانســة، ذم الــوزيرين ابــن العميــد وابــن عبــاد، الصــداقة والصــديق، ردٌّ علــى شــرح ابــن جــين علــى 
م، 8912طبعــة الثانيـــة، انظــر: ســري أعـــالم النــبالء حملمــد بـــن أمحــد الـــذهيب، حتقيــق شــعيب األرنـــووط وحممــد نعـــيم العرقوســوس، مؤسســة الرســـالة، ال

 .324، ص6م، ج8919، واألعالم خلري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، الطبعة الثامنة، 889، ص85ج
ــدين اخلطيــــب، حتقيــــق حممـــد عبــــد هللا عنــــان، مكتبــــة اخلــــاجني بالقــــاهرة، الطبعــــة األوىل،  -5 ، 3م، ج8955اإلحاطـــة يف أحــــوال غرناطــــة، لســــان الــ
 .63ص
طبقـات الشــافعية الكــربى، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي السـبكي، حتقيــق حممــود الطنــاجي وعبــد الفتــاح احللــو، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،  - 1

 .320، ص4القاهرة، ج
 .861، ص4شذرات الذهب، ج - 9
 .  292، ص3نفح الطيب، ج - 80
 .269، ص2غاية النهاية، ج - 88
 .888، ص80م، ج8951ر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي األتابكي، دار الكتب املصرية، النجوم الزاهرة يف ملوك مص - 82
 .211، ص2البدر الطالع مبحاسن من بعد القرن السابع، حممد بن علي الشوكاين، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ج - 83
 .18، ص3طبقات الشافعية الكربى، ج- 86
 .111، ص2م، ج8918لكتيب، حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد، القاهرة، فوات الوفيات، حممد بن شاكر بن أمحد ا - 81
 .805، ص8البحر احمليط، أبو حيان األندلسي، نشر مكتبة ومطابع النصر احلديثة، الرياض، السعودية، ج -84
 .804، ص8املصدر نفسه، ج -85
 .290، وطبقات الشافعية، ص51، ص6الدرر الكامنة، ج -81
 .210، ص8م،  ج8941حلافظ جالل الدين السيوطي، مطبعة عيسى البايب احلليب، مصر، بغية الوعاة، ا - 89
 .290، وطبقات الشافعية، ص210، 8بغية الوعاة، ج -20
 .51، ص6الدرر الكامنة، ج -28
 .254م، ص8910املدرسة النحوية يف مصر والشام، د. عبد العال سامل مكرم، دار الشروق، الطبعة األوىل،  - 22
، وبغيــة الوعــاة، 238م ، ص8965ج الســالك يف الكــالم علــى ألفيــة ابــن مالــك أليب حيــان األندلســي، حتقيــق ســدين جليــزر نيــو هــافن، مــنه - 23
 .861، ص4، وشذرات الذهب، ج210، ص8ج
 ،4، والنجـــــوم الزاهـــــرة، ج332، 6، واألعـــــالم، 222، ص1، وشـــــذرات الـــــذهب، ج896 -892، ص2انظـــــر ترمجتـــــه يف: بغيـــــة الوعـــــاة، ج -26
 .311ص
 .858 -849، ج8انظر ترمجته يف: غاية النهاية، ج -21
 .819، ص2، واألعالم، ج692 -698، ص8انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -24
، 1، وشــــــذرات الـــــــذهب، ج64، ص2، وغايــــــة النهايــــــة، ج295، ص1، واألعـــــــالم، ج86-83، ص8انظــــــر ترمجتــــــه يف: بغيــــــة الوعــــــاة، ج -25
 ..662ص
 .265، ص8ية الوعاة، جانظر ترمجته يف: بغ -21
 .865، ص 6، واألعالم، ج301، ص2، والدرر الكامنة، ج41، ص2انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -29
 .886-883، ص8، والدرر الكامنة، 602، ص8انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -30
 .185، ص8انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -38
 .329 -324، ص8انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -32
 .241 -244، ص2، والدرر الكامنة، ج61-65، ص2انظر ترمجته يف: بغية الوعاة، ج -33
 .302املدرسة النحوية يف مصر والشام، ص - 36
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 .218، ص8بغية الوعاة، ج -31
 .218، ص8املرجع نفسه، ج -34
 .219، ص3نفح الطيب، ج - 35
 .212، ص8هــ، ج8365تذكرة احلفاظ، حتقيق حممد زاهد الكوثري، بريوت،  -31
 .211، 2البدر الطالع، ج -39
 .3، ص8البحر احمليط، ج - 60
 .219التفسري واملفسرون، حممد حسني الذهيب، دار القلم، بريوت، الطبعة األوىل، ص - 68
 .819أبوحيان النحوي، ص - 62
 .381، ص8التفسري واملفسرون، ج - 63
 .381، ص8املرجع نفسه، ج - 66
 .896، وأبوحيان النحوي، ص381ص ،8املرجع نفسه، ج - 61
 .6، ص8البحر احمليط، ج - 64
 .2سورة البقرة، رقم اآلية:  - 65
 .886، ص3صحيح البخاري، ج - 61
، والعــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حتقيــق الــدكتور مهــدي املخزومــي والــدكتور إبــراهيم الســامرائي، دار الرشــيد 33، ص8البحــر احملــيط، ج - 69

 .211-215، ص1ج م،8918للنشر، 
 .6سورة البقرة، رقم اآلية: - 10
 .34سورة التوبة، رقم اآلية:  - 18
 .2سورة النور، رقم اآلية: - 12
 .3سورة املائدة، رقم اآلية:  - 13
 .28، ص8، والبحر احمليط، ج89سورة آل عمران، رقم اآلية:  - 16
 .8سورة الكوثر، رقم اآلية:  - 11
 .189، ص1البحر احمليط، ج - 14
 .286سورة البقرة، رقم اآلية: - 15
 .3سورة الفاحتة، رقم اآلية:  - 11
 .89، ص8البحر احمليط، ج -19
 .859سورة البقرة، رقم اآلية:  - 40
 .81، ص2البحر احمليط، ج -48
 .8ية:، عند قول هللا تعاىل: }واتقوا هللا الذي تساءلون به واألرحام{، سورة النساء، رقم اآل281، ص8البحر احمليط، ج - 42
يــة، النهــر املــاد مــن البحــر احملــيط، أبــو حيــان األندلســي، مطبــوع هبــامش البحــر احملــيط، مطــابع النصــر احلديثــة، الريــاض، اململكــة الســعودية العرب - 43
 .864، ص 2ج
 .8سورة قريش، رقم اآلية - 46
، حتقيــق عبــد الســالم حممــد هــارون، عــامل الكتــب، . والكتــاب، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــان امللقــب بســيبويه846ســورة األعــراف، رقــم اآليــة:  - 41

 .848، ص8بريوت، ج
 .803، ص8البحر احمليط، ج - 44
 وما بعدها. 211املدارس النحوية، الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ص  - 45
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ــــُكْم أَْو خُتُْفــــْوُه......{، - 41 ْ أَنـُْفسِّ ــــُدْو َمــــا يفِّ ، 2، انظــــر: البحــــر احملــــيط، ج216ســــورة البقــــرة، رقــــم اآليــــة:  عنــــد قولــــه ســــبحانه وتعــــاىل: }َوإِّْن تـُْب
 .355ص
 .64، ص2البحر احمليط، ج -49
 .328املدارس النحوية، ص -50
ارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب، أبوحيـــان األندلســـي، حتقيـــق الـــدكتور مصـــطفى أمحـــد النحـــاس، مكتبـــة اخلـــاجني، القـــاهرة، الطبعـــة األوىل،  -58

هلوامـــع يف شـــرح مجـــع اجلوامـــع، اإلمـــام جـــالل الـــدين الســـيوطي، حتقيـــق أمحـــد  ـــس الـــدين، دار الكتـــب العلميـــة، ، ومهـــع ا686، ص8م، ج8919
 .15، ص8م، ج8991بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 

 .54-51، ص8مهع اهلوامع، ج -52
 .11، ص8املرجع السابق، ج -53
 .890، ص8املرجع السابق، ج -56
 .892، ص8املرجع السابق، ج -51
 .211، ص8رجع السابق، جامل -54
 .125، ص8املرجع السابق، ج -55
 .41سورة البقرة، رقم اآلية:  - 51
 .245، ص8البحر احمليط، ج -59
 .61االقرتاح يف أصول النحو، حتقيق الدكتور أمحد حممد قاسم، أدب احلوزة، طهران، ص -10
 .685أبوحيان النحوي، ص - 18
 .346، ص3البحر احمليط، ج - 12
 .316، ص2السابق، جاملصدر  - 13
 .886، ص8املصدر السابق، ج - 16
 .863، ص8املصدر السابق، ج - 11
 .15، ص8املصدر السابق، ج - 14
 .35، ص8البحر احمليط، ج - 15
 .2سورة البقرة، رقم اآلية:  - 11
 .859سورة البقرة، رقم اآلية:  - 19
 .31سورة األعراف، رقم اآلية:  - 90
 .86سورة النور، رقم اآلية:  - 98
 .38سورة فصلت، رقم اآلية:  - 92
 .58سورة طه، رقم اآلية:  - 93
 .88سورة الشورى، رقم اآلية:  - 96
 .33، ص8البحر احمليط، ج - 91
 .891سورة آل عمران، رقم اآلية:  -94
 .68سورة النحل، رقم اآلية:  -95
 .49سورة العنكبوت، رقم اآلية:  -91
 .864 -861، ص3البحر احمليط، ج -99
 .858ة األعراف، رقم اآلية: سور  - 800
 ، واحلديث حسن.153، ص8ابن ماجة، ج -808
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 .11سورة البقرة، رقم اآلية: - 802
 .290،ص8البحر احمليط، ج -803
 .635، ص2صحيح البخاري، ج -806
 .206صحيح مسلم، رقم احلديث:  -801
 .88صحيح البخاري، رقم احلديث:  -804
 .58سورة مرمي، رقم اآلية: - 805
 .861رقم اآلية: سورة النساء، - 801
 .313،ص3البحر احمليط، ج -809
 .31سورة آل عمران، رقم اآلية:  - 880
 .633،ص2البحر احمليط، ج -888
 .15سورة البقرة، رقم اآلية: - 882
 .201، ص8البحر احمليط، ج -883
 .48سورة البقرة، رقم اآلية:  - 886
 .8سورة الفلق، رقم اآلية:  - 881
 .130، ص1البحر احمليط، ج -884
 .8ة الكوثر، رقم اآلية: سور  - 885
 .189، ص1البحر احمليط، ج -881
 .144، ص8م، ج8955الكشاف، جار هللا الزخمشري، دار الفكر، الطبعة األوىل،  - 889
 .831م، ص8952معجم شواهد العربية، عبد السالم حممد هارون، نشر مكتبة اخلاجني مبصر، الطبعة األوىل،  - 820
 .800سورة النساء، رقم اآلية:  - 828
 .61م، ص8916ديوان األعشى، شرح وتعليق الدكتور حممد حممد حسني، دار النهضة العربية، بريوت،  - 822
 .212سورة البقرة، رقم اآلية: -823
 .31م، ص 8942، وديوانه، حتقيق إحسان عباس، وزارة اإلرشاد،  كويت، 819، ص8البيت للبيد، وهو يف الكتاب، ج - 826
 .219سورة البقرة، رقم اآلية: -821
 .839م، ص8944البيت للفرزدق، وهو يف ديوانه، دار صادر بريوت،   - 824
 .  318، ص8البيت للمتنيب يف ديوانه، شرح عبد الرمحن الربقوقي، دار الكتاب العريب، بريوت، ج  - 825
 .35سورة آل عمران، رقم اآلية:  -821
 .663، ص2البحر احمليط، ج-829
 .98، ص8م، ج8916قيق فؤاد سزكني، الطبعة األوىل، نشر اخلاجني، البيت يف جماز القرآن، أبو عبيدة، حت -830
 .96م، ص8954االقرتاح يف علم أصول النحو، جالل الدين السيوطي، حتقيق أمحد حممد قاسم، القاهرة،  -838
 .62م، ص8915سورية، ملع األدلة يف أصول النحو، أبو الربكات األنباري، مطبوع مع اإلغراب يف جدول اإلعراب، مطبعة اجلامعة ال  -832
 .96االقرتاح، ص -833
 .66ملع األدلة، ص  -836
 .61-66ملع األدلة، ص -831
 .21سورة البقرة، رقم اآلية:  -834
 .888،ص8البحر احمليط،ج -835
 .219سورة البقرة، رقم اآلية:  -831
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 .290، ص2البحر احمليط، ج -839
 .336، ص ديوان زهري بن أيب سلمى، نشر كرم البستاين، دار صادر، بريوت -860
 .848سورة البقرة، رقم اآلية:  -868
 .648، ص8البحر احمليط، ج -862
 .61، ص6البحر احمليط، ج - 863
 .10، ص8مهع اهلوامع، ج -866
 .830سورة البقرة، رقم اآلية:  -861
 .396، ص8البحر احمليط، ج - 864
 .841، ص8املرجع السابق، ج - 865
 .58، ص2املرجع السابق، ج - 861
 .85قم اآلية: سورة آل عمران، ر  -869
 .9، ص3البحر احمليط، ج - 810
 .221، ص6املرجع السابق، ج - 818
 .809سورة املائدة، رقم اآلية:  -812
 .69، ص6البحر احمليط، ج - 813
 .8سورة الفاحتة، رقم اآلية: -816
 .84، ص8البحر احمليط، ج - 811


