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 ملخص

يهدف هذا البحث إىل الوقوف مع 
ا الواجهة اليت يرمسها مقدمة الكتاب،  ألّنه

املؤلف لقارئه وقد ُخصت بعض مقدمات  
كتب "إعراب القرآن" بالبحث يف 
مكوناهتا واستنباط تفكري أصحاهبا، معلوم 
أنه املقدمة هي أول بيان حياول املؤلِّف 
توجيهه إىل قارئه، وفيها حياول أن يشد 
ُطهلع اىل كتابه؛ ليكون مدخاًل إليه؛ 

امل
 داخله من قيمة علمية.ليجلي ما يف 

وقد حرص البحث على أْن يُعطي 
تصورًا ملفهوم املقدمة لغة واصطالحًا مث 
مكانتها عند علماء السلف، وما جدهت 
به الدراسات املعاصرة؛ لتكون هذه 

الدراسة النظرية معربًا لدراسة تطبيقية يف 
بعض مقدمات كتب "إعراب القرآن" 

 لنرى ما بداخلها من جتليات العلم
وأصوله، وكذلك ملعرفة املصادر العلمية 
اليت كونت هذه املقدمات، وما يتطلهع إليه 
أصحاهبا من إفادة ممن سبق مع احلرص 

 على الزيادة النافعة.
ومل تقف املقدمة عند هذا احلد، بل 
جتد فيها قضايا فكرية ختدم حركة التطور 
العلمي ألصحاب هذه املؤلفات واضعني 
يف الذهن أنه مثل هذه املقدمات متثل 

 هاجس إبداع ألصحاهبا. 
لذا فإنه ما يؤمله هذا البحث أن  

يستجلي مثل هذه املقدمات؛ ليبني أمهية 
 هذا النوع من الدراسات. 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

 
 –اإلعراب  –القرآن الكلمات االفتتاحية:

 مقدمات –البسملة  –إبداع  –مصادر 
Abstract 

This research aims to 

stand with the introduction to 

the book, because it is the 

interface that the author 

draws for his reader, and 

some of the introductions to 

the books of the parsing of 

the Qur’an "Irab Qur’an" 

have been devoted to 

researching its contents and 

eliciting the thinking of its 

owners. It is known that the 

introduction is the first 

statement that the author tries 

to direct to his reader, and in 

it he tries to draw the 

familiar to his book To be an 

entrance to access the book 

to reveal its scientific value. 

The research was keen 

to give a vision of the 

concept of the introduction 

linguistically and 

idiomatically, then its 

position among the scholars 

of the ancestor and what 

contemporary studies have 

found. In order for this 

theoretical study to be a Line 

to an applied study on some 

of the introductions of the 

books of parsing Qur’an 

"Irab Qur’an", to see what is 

inside these introductions of 

the manifestations of science 

and its origins, as well as to 

know the scientific sources 

that made these introductions 

and what the author of the 

introduction is looking 

forward to from the benefit 

of those preceded, while 

being keen on the beneficial 

addition. 

The introduction did 

not stop at this point. Rather, 

it contains intellectual issues 

that serve the scientific 

development movement of 

the authors of these works, 

bearing in mind that such 

introductions represent a 

creativity obsession for their 

authors. 

Therefore, what this 

research hopes to clarify 

such introductions; To show 

the importance of this type of 

studies.  

 

key-Words:The Quran - 

Parsing - Sources - Creativity 

- Basmalah - Introductions 
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 املقدمة:
يهدف هذا البحث إىل مدارسة 

إعراب القرآن مقدمات بعض كتب "
فكما هو معلوم أنه املقدمة يف "؛ الكرمي

الغالب متثل واجهة املؤلف لقارئه، ففيها 
طائفة من كالمه هلا ارتباط مبوضوع 
الكتاب وبالغاية منه. فضاًل عمها فيها من  

كشف عن طبيعة العمل، وماهيته، 
وظروف إنتاجه، وقد ميتده األمر باملقدمة 
إىل أْن تكون مدونة حتكي عن اخللفيات 

لثقافية يف عصور أصحاهبا، الفكرية، وا
ولكْن يظل اهلدف األهم للمقدمة أْن 
تكون هاجسًا لإلبداع واجلدة وإحساساً 
بسبق العامل فيما قدهمه. ولعله هناك أسباباً 
دفعت الباحث إىل دراسة مقدمات 

" ميكن أْن جنملها القرآن كتب إعراب"
 يف اآليت:

قلة الدراسات اليت تناولت هذه  -1
غوارها، وما يغلب املقدمات وسرب أ

على دراسات كتب إعراب القرآن 
من العناية مبتون هذه الكتب 
واستنطاق ما فيها من قضايا اللغة، 

 والنحو، والصرف، واملعجم.

الكشف عمها تتضمنه مقدمات   -2
" من فضيلة إعراب القرآنكتب "

هذا العلم وشرفه لبيان مكانة 
العربية وقيمتها لطالب العلم؛ 

يه هذه املقدمات إضافة إىل ما حتو 
من قضايا وإشارات تعريفية 
ملصطلحات مهمة يف هذا الفن من 
علوم العربية، ساعد علماء العربية 
على إجنازها؛ فكانت مثار 
تساؤالت ميكن أنه نوضحها يف 

 هذا البحث.
قلة الدراسات املعنية بتحليل  -3

خطاب املقدمات يف الرتاث 
 النحوي

متابعة التطوهر الذي صاحب  -4
" إذا كتب إعراب القرآن"مقدمات 

ما أخذنا يف االعتبار أن هذا 
البحث سوف يكون وفق تسلسل 
زمين جملموعة من هذه "املقدمات"؛ 
لُيعرف هذا التطوهر الذي صاحبها 
حني نربطها مبناهج واجتاهات 

 أصحاهبا.
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 الدراسات السابقة:
لعلهي أشري على سبيل التمثيل إىل     

عتنت بعض الدراسات السابقة اليت ا
مبقدمات الكتب والوقوف عليها، حىت 
وإن كانت هذه الدراسات مل تقف على 
مقدمات كتب "إعراب القرآن" لكنه 
الباحث قد استفاد من هذه الدراسات 
وضمهنها هذا البحث وزاد عليها، ولعله 

 من أبرزها:
 العتبات النحويهة "املقدهمات منوذجاً" -1

لتوفيق العلوي وهو مقال ضمن  
" ذكر يف هذا حفريات لغويةكتابه: "

املقال تكوهن املقدمة النحوية 
والدواعي لتأليفها، مث ذكر ما ختتص 
به هذه املقدمة من بعض املفاهيم  

كالنحو واإلعراب والتصريف، مث 
أخذ العلوي يف بيان بعض النقاط 

 املهمة اليت تتعلق باملقدمات منها:
ما خيرج املقدمة عن كوّنا  -1

 مقدمة، كالطول.
تصنف به املقدمة كالنوع، ما   -2

 والعدد.
ما ُتستقرى به املقدمة ما بني  -جـ

الثابت واملتحول كالبسملة 

واملصادر والوظيفة واملفهوم، 
والقضايا ونقد الكتب 

 ومالبسات وضع الكتاب.
كيفية قراءة املقدمة وخباصة  -8

ا مطلقة  النحوية اليت يرى اّنه
غري مقيدة. وقد أفيد من هذا 

من جوانبه  املقال يف كثري
النظرية، إال أننا قد زدنا عليه 
فتوسهعنا يف دراسة مقدمات 
بعض كتب "إعراب القرآن" 
واستنطقنا ما فيها من 
معطيات مقدمة الكتاب 
اإلسالمي ما بني نوعها، وما 
حفلت هبا هذه املقدمات من 
قضايا العلم وأصوله، فضاًل 
عماه ُقدهم فيها من نقد ملصادر 

 مؤلفها.هذا العلم يف زمن 
قراءة منهجية يف مقدمات الكتب  " -2

"لفهد بن سليمان  والصرفية النحوية
األمحد، وهو حبث منشور يف  " 
اجمللد السابع والثالثني" من ديسمرب 

م، جملة كلية الدراسات 2019سنة 
اإلسالمية والعربية، جبامعة األزهر، 
فقد بنيه الباحث تعريف املقدمة 
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قدمة من وأمهيتها مث ذكر من ترك امل
النحاة كسيبويه والزجاجي وقد علل 
ذلك بأن سيبويه كان مشغواًل 
بتدوين ما تلقى من أشياخه، وانه 
فكرة تأليف كتاب جيمع شتات 
النحو مل تكن حاضرة يف ذهنه، 
فلذلك مل تكتمل عناصر التأليف 
عنده. أمها الزجاجي فقد خال كتابه 
)اجلمل( من املقدمة، ألنهه يف أصل 

تعليميًا للناشئة يف وضعه كان 
زماّنم، فلم يكن من املناسب وضع 

 مقدمة ال حيتاجها صغار طلبة العلم.
مث خصص بعد ذلك املقدمة لبيان 
املنهج ولبيان الغرض من التأليف 
مستعرضًا بعض املقدمات النحوية الطويلة 
ومنهج أصحاهبا كابن جين والزخمشري 
وابن يعيش. وكما لفت إىل نوع من 

الغريبة كمقدمة ابن برهان املقدمات 
هـ( ونظرًا اىل أنه هذا 456األسدي )ت:

البحث له عالقة بالنحو والصرف، فإنه  
كتب "إعراب القرآن" متثل اجلانب 
التطبيقي للنحو، فقد استفدنا من هذا 
البحث، ولكنها  توسهعنا يف مقدمات كتب 
"إعراب القرآن" لنذكر ما فيها من العلم 

مصادره وقت وأصوله وما حوته من 
 تأليفها. 

مقدمة الكتاب يف الرتاث اإلسالمي " -3
"، لعباس أرحيلة، وهاجس اإلبداع

وهو دراسة شاملة معمقة ملقدهمات 
كتب الرتاث اإلسالمي مل خيصص 
ملقدمات كتب "إعراب القرآن" 
فاستفدنا منها كثريًا خباصة يف 
اجلانب النظري، ولكنه ذلك مل مينع 

قدمات أن يستفاد مما كتب عن امل
عند غريهم من الباحثني، ولعله يف 

 هذا البحث ما يظهر ذلك.
وهذا يف حد ذاته شجع الباحث 
للمضي يف هذا البحث، وتتبع ما ينطوي 

من حتت "مقدمات كتب إعراب القرآن" 
عناصر كالغرض، واملنفعة، والسمة، 
والواضع، ونوع العلم، ومرتبة الكتاب، 

. مع األخذ وترتيبه، والتعليم املستعمل فيها
يف االعتبار أنه الباحث سوف يقوم 
باملوازنة واملقارنة والتحليل هلذه املقدمات؛ 
ليستنطق ما بداخلها من قضايا بدءًا من 
تكوهن هذه املقدمات مع العناية باجلانب 
التطبيقي لعلم النحو الذي يكمن يف هذه 
املقدمات بكل أبعاده ما بني توجيه 
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من عناصر تؤثر  الرتاكيب، وما يطرأ عليها
يف هذه الرتاكيب من تقدمي، وتأخري، 
وحذف، وتقدير، وتأويل؛ وهو ما حتدده  

كل مقدمة حسب نوع وإحاالت ما 
بداخل هذه املقدمات من توجيهات 
إعرابية ما بني إعراب مفصل، أو خمتصر، 

 أو غريب، أو مشكل.
وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يسري 

 وفق اآليت:
ا فيه املقدهمة وبيهنا : عرفهنالتمهيد -1

أمههيتها، ومكانتها يف الرتاث العريب، 
وما أجنز حوهلا من دراسات 

 معاصرة.
املباحث اليت ُخصصت هلذا البحث  -2

عبارة عن جمموعة من "مقدمات"  
كتب إعراب القرآن مقسهمة وفق 

 العناوين ومرتبة ترتيباً تارخيياً:
"مقدمات" كتب اختصت باملعاين  -أ

 جاء يف ذلك كتابان: واإلعراب. وقد
األول: "معاين القرآن وإعرابه"  -1

 هـ ( .311للزجاج ) ت: 
الثاين: "إعراب القرآن" للنحاس )  -2

 هـ ( .338ت: 

مقدمات كتب "إعراب القرآن"  -ب
خلت من مسمى املعاين واإلعراب، وقرن 
اإلعراب بكلمة أخرى وقد وردت يف 

 الكتابني التاليني:
"مشكل إعراب القرآن" ملكي  -1

 هـ(.437ابن أيب طالب )ت: 
"اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد"  -2

 هـ(.742للسفاقسي )ت: 
وقد وقع االختيار على هذه املقدمات من 
الكتب السابقة كون بعضها ميثل أصوالً 
هلذا العلم )إعراب القرآن( عند الزجاج 
والنحاس، واآلخر ميثل تطورًا هلذه 

 املقدمات كما هو عند السفاقسي، فهناك
سلسلة من الكتب املهمة يف حلقة فن 
علم "إعراب القرآن الكرمي" برز منها 

هـ( 543علماء أجالء كاألصبهاين )ت: 
هـ( والعكربي )ت: 577واألنباري )ت: 

هـ( فضال عن باقي العلماء الذين  616
كان هلم دور يف تطوهر هذا العلم  

هـ( وأبو 643كاملنتجب اهلمذاين )ت: 
هـ( والسمني 745حيان األندلسي )ت: 

هـ(، كما سيأيت يف ثنايا 756احلليب )ت: 
 هذا البحث.
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وقد سار الباحث يف معاجلة خمتلف 
مسائل هذا البحث وفق املنهج الوصفي 
التحليلي، إذ يقوم على وصف املقدمات 
ومدارستها، وبيان ما هلا من تأثري يف منت 
الكتاب، مع األخذ يف االعتبار أمهية هذه 

ر حركة التأليف يف كتب املقدمات يف تطوه 
إعراب القرآن، وما أضافه العلماء 
الالحقون للمقدمات؛ لكوّنا نصًا موازياً 
ال يقل أمهية عن الكتاب. وإميانًا من 
الباحث أنه سري العلم وامتداده يف حضارة 
هذه األمة يتطلب منها أن نقف مع ما 
جاء عند الباحثني املعاصرين، وما قرأوه يف 

وخباصٍة الدراسات التأرخيية  هذه املقدمات
ملكتبة إعراب القرآن، فنذكر أهم ما 
أجادوا فيه وكان له أثره يف بيان قيمة هذه 
املقدمات مث ذيهلت البحث باخلامتة وأهم 
النتائج والتوصيات وفهرس املصادر 

 واملراجع وفهرس املوضوعات
وأرجو أن يكون هذا البحث حماولة 

مكانتها أعطت هذه املقدمات أمهيتها و 
يف إثراء هذا العلم الذي ميثل الربط ما بني 
النص واملؤلف والقارئ، والذي بدوره يثري 
حركة التأليف يف فن من فنون علوم العربية 
واملتمثل يف إعراب القرآن الكرمي والذي 

بدوره يسلط الضوء على اجلانب التطبيقي 
للنظرية النحوية بكل أبعادها؛ كما سيأيت 

 البحث، وباهلل التوفيق.يف صفحات هذا 
 التمهيد:

 :أواًل: املقدمة ، تصورات نظرية 
ذكر اخلليل مادة قدم، فقال: 
"الَقَدُم: ما يطأ عليه اإلنسان من لدن 
الرُّسغ فما فوقه. والُقْدمة والقدم أيضاً: 
السابقة يف األمر، وقوله تعاىل: ﴿هَلُْم َقَدَم 

ْم﴾ ]يونس: وأشار . (1)[2ِصْدٍق ِعْنَد َرهبِِّ
ابن فارس إىل مادة املقدمة فرأى أنه 
)القاف والدال وامليم( أصل صحيح يدل 

. ويقول ابن منظور "ويف (2)على سبق
م األشياء  م: هو الذي يُقدِّ قدِّ

ُ
أمساء اهلل امل

ويضعها يف مواضعها، فمن استحق التقدمي 
قدَّمه، والقدمي على اإلطالق: اهلل َعزه 

در القدمي. وجله. والِقَدُم: العتق مص
، ويضيف (3)والقدم: نقيض احلدوث"

أيضًا عن مقدمة اجليش: "أي اجلماعة 
اليت تتقدم اجليش، من قدم مبعىن تقدهم، 
وقد استعري لكل شيٍء فقيل: مقدمة 

. ويف (4)الكتاب، ومقدمة الكالم... إخل"
السياق نفسه يرى عباس أرحيلة أنهه ميكن 
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؛ فهي القول: "ُمقدهَمة الكتاب بفتح الدال
مقدَّمة بوضعها يف بداية الكتاب وإن  

كانت هي آخر ما ُكِتَب، ولكن املؤلف 
مَها على غريها وكسر الدال أحسن؛  يقدِّ
ألنه فتحها يوهم أن تقدميها كان بفعل 
فاعل ال باالستحقاق الذايت، أي مل يكن 

. والذي يظهر أنه (5)للمؤلف فيها رأي"
يف اللغة املادة اليت تدور عليها مادة )قدم( 

 الصدارة والسبق.
أما املعىن االصطالحي للمقدمة فقد 
أوجز عباس أرحيلة ذلك، يف قوله: 
"وارتبطت املقدمة عامة مبجال التأليف، 
وأصبحت تطلق يف االصطالح على 
األلفاظ اليت تتقدم على املقصود من 
الكتاب، أي تطلق على ما يُقدَّم به 
الكتاب. فارتبطت ببداية الكتاب 

حت عالمة هلا موقعها ووظيفتها وأصب
 .(6)ينتفع هبا، وتفتقد إن غابت كما رأينا"

ميهز بعض العلماء بني مقدمة العلم 
ومقدمة الكتاب؛ فمقدمة العلم جمموعة 
من احلقائق اليت يطلب تقدميها للطالب 

 قبل اخلوض يف مسائله وقضاياه.
وأمها مقدمة الكتاب فهي ما يتوقف 
عليه قبل البدء يف التأليف من أجل تبصرة 

القارئ، وحتفيزه مبضمون التأليف. وتبدو 
العالقة ما بني األخص باألعم، فمقدمة 
الكتاب أعم ومقدمة العلم أخص، فكلهما 

 وجدت الثانية وجدت األوىل.
وقد وضع عباس أرحيلة مقارنة 

العلم يتوقف  بينهما فرأى "أنه مقدمة
عليها الشروع يف العلم، أي يتوقف عليها 
تصوهر العلم وإدراكه من حيث )حده 
وبيانه وموضوعه وغايته(؛ حىت يكون 
الشروع يف ذلك العلم على بصرية. 
م ذلك التصوهر اإلمجايل  فمقدمة العلم تُقدِّ
لذلك العلم. أمها مقدمة الكتاب فال 

يها يتوقف عليها إدراك، إذ ال يتوقف عل
تقدمي تصور إمجايل ملوضوع الكتاب؛ لكن 
هلا ارتباط مبقصود املؤلف. والفرق بني 
التوقهفني أنه التوقهف يكون حقيقيًا يف 
مقدمة العلم، أما مقدمة الكتاب فيكون 

 .(7)توقفاً كمالياً"
والذي يهمنا املقدمة اليت حتوي على 
"تلك املعلومات اليت يتقدم هبا املؤلف أمام 

طالعه على أمهيهة الكتاب ومقاصد قارئه ال
صاحبه فيه. إن ارتباط تلك املعلومات 
بطبيعة الكتاب جيعل القارئ على بيهنة من 
الكتاب فينتفع من تلك املقدمة يف وضع 
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الكتاب يف إطاره املعريف وسياقه التارخيي، 
 .(8)وحتديد مضامينه

ا أول ما حيط القارئ يديه عليه  إّنه
ة الكتاب هي مستقبال الكتاب "فمقدم

مفتاح الكتاب، وقد يتوقف عليها فهم 
احملتوى، ولذا اهتم هبا املؤلف يف الرتاث 

. فاملقدمات كما (9)اإلسالمي والعريب"
"هي اخلطب -يقول عبد الرمحن بودرع 

 .(10)اليت تُفتتح هبا هذه املؤلفات"
وعليه تكمن أمهيتها، فال حيسن 

ُطهلع على أي مدونة جتاوزها؛ ألّنه 
ا بامل

مبنزلة املفتاح إىل منت الكتاب ونصه، يقول 
حافظ علوي "واملقدمة هي الصورة املثالية 
اليت يتطلع الكاتب إىل إجنازها؛ إذ عليها 
يرتتب جناح التلقي أو فشله، وإليها توكل 
مهمة "توجيه القراءة وتنظيمها، وبالتايل 
هتيأ القارئ الستقبال مشروع قيد اإلجناز، 

منت الكتاب.  -حمالة ال –سيكون جماله 
وهذا يعين أنه املقدمة هي نوع من التعاقد 

. فعلى ما يبدو (11)بني املؤلف والقارئ"
أنه قراءة هذه املقدمات ميثل "فهمها 
الصحيح من خالل إدراك الغاية والوظيفة 
اليت يقوم عليها تضامن املنت مع التقدمي 
من خالل ذلك التداخل الذي تبنيه هذه 

النص لتصبح جزءًا ال املقدمات من 
 .(12)ينفصم عنه"

فاملقدمة كما يراها حبيب مونسي: 
"ليست من قبل التزيهد الذي يوضع فيه 
بداية الكتاب، فهي تنبئ عن مقاصد 
الكتاب، وتكشف عن بنيته، وهي دليل 

 .(13)القارئ إليه"
واهلدف من هذه املقدمة أْن تكون 
بالنسبة للقارئ فهمًا ملقاصد صاحب 

ا أول ما يقرأ الكتاب  وهو ما "يفرتض أّنه
القارئ بعد غالف الكتاب، فهي أول 
لقاء مبسوط بني املؤلف والقارئ، وال بد 
أن يعطي املؤلف هذا اللقاء عنايته البالغة، 
حىت يتمكهن من استدراج القارئ إىل قراءة  

كتابه واإلقبال عليه. إنه املقدمة تسهم يف 
تذليل مهمة قراءة الكتاب، وفهم 

اصده، واإلبانة عن مضامينه، وترشد مق
إىل طريقة قراءته، ومن مَثَّ فهي "هتيأ 
القارئ الستقبال مشروع قيد اإلجناز، 

منت الكتاب  -ال حمالة–سيكون جماله 
وهذا يعين أنه املقدمة هي نوع من التعاقد 
الضمين والصريح بني املؤلهف 

 .(14)والقارئ"
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نا ومن الباحثني من يرى أنه املقدمة متده 
. فهي (15)بطريقة استعمال الكتاب

عالقة ذات بعد تداويل "اسرتاتيجية 
التخاطب ومقاصد التأليف، لذلك متثل 
مدخاًل لفهم بنية املنت احلجاجية وحتديد 

 .(16)اسرتاتيجياهتا، وفق الدرس التداويل"
مل يقتصر دور املقدمة على العالقة 
بني مؤلف وقارئ و باث ومستقبل، بل 

ملقدمة ميكن أن حتوي أبعاداً نرى أنه ا
عملية، ومعرفية خُتَبهئ وراءها جمموعة من 
القضايا ذات صلة بالعلم املؤلف فيه يف 
أي فرع من علوم اللسان، وهذه العناصر 
يف اجتماعها ينتج عنها ما يعرف بالكتاب 
النموذجي: "وتلك هي العناصر األساسية 
اليت يتشكل منها الكتاب النموذجي 

 .(17)عامة"
ومما سبق فقد حظيت املقدمة "هبذا 
االهتمام لكوّنا نصًا ميتلك عدة وظائف 
وأهداف تعنيه الغرض من التأليف وطريقة 
تنظيمه. وهكذا يكتسب نصه املقدمة 
قضاياه اخلاصة مثل ما يكتسب جانباً 
خصبًا من جوانب التعبري اليت تسمح 
للمؤلف بتحديد مجلة من املفاهيم 

عرض هلا يف تناوله واإلشكاليات اليت ي

وحتليله فيصبح نص املقدمة متعالقًا مع 
النص املؤلَّف وحاماًل العديد من القرائن 
املوجههة للقراءة واملساعدة على الفهم 

 .(18)واالستيعاب"
أمها ما خيصه أنواع املقدمات فيظهر  

ا متثل املرحلة املبدئية قبل معرفة  أّنه
املكونات والوظائف، وقد أوجزها 

ى سلوى بقوله "أنواع املقدمات مصطف
مقدمات ُمَوسهعة، ومقدمات مضيهقة، 
ومقدمات مضافة. ومكونات املقدمة 
املوسهعة، فهي اليت أحاط فيها املؤلف 
جبميع مكونات اخلطبة ابتداء بالبسملة، 
واحلمدلة، والتصلية، والتسليم باإلضافة إىل 
دواعي التأليف وجنسه، وخطته، 

د ما سبق من ومصادره، وتقريظه ونق
تآليف يف موضوعه مث الزمان واملكان 
اللذين وقع فيها التأليف واخلتم باحلمد  

كما كان االبتداء..... والضرب الثاين من 
اخلطب باملقدمات املضيهقة على أساس أنه 
املؤلف ضيهق فيها مساحة احلديث عن 
هذه املكونات اليت سبق احلديث عنها. 

ا النوع وجاء حديث املؤلفني خبصوص هذ
من املقدمات مقتصرًا على أمور ثالثة 

 هي:
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دواعي التأليف، وجنسه، وخطته، 
ومن املؤلفني َمْن اقتصر على املكونني 
األول والثالث دون الثاين، باإلضافة إىل 
البسملة، واحلمدلة، والتصلية أو بدوّنا. 
وهذا الضرب من املقدمات هو الذي 

عند صاحب املراحل األوىل حلركة التأليف 
. أمها النوع الثالث: (19)املسلمني القدامى"

ا  املقدمات املضافة ومسيناها كذلك؛ ألّنه
أضيفت إىل الكتاب بعد أن مل تكن 

 .(20)فيه"
وقد امتدت عناية العلماء باملقدمة 
من جانب آخر وهو ما تضطلع به من 
وظائف ، فاختلفت هذه الوظائف وفقاً ملا 

حيلة ذكر هلا يراه هؤالء العلماء؛ فعباس أر 
أربع وظائف "وأستطيع القول إنه هلا 
ا تنبئ  وظائف أربعاً: وظيفة اإلخبار إذ إّنه
عن املقصود فتضع القارئ يف املوضوع 
املناسب الستقبال الكتاب. ووظيفة 
التوجيه، ووظيفة الكشف عن طبيعة 
العمل ونوعه وظروف إنتاجه، ووظيفة 
االستدراج لربط القارئ مبشروع الكتاب 

. بينما (21)جعله حاضرًا ومتتبعًا إلنتاجهو 
يرى مصطفى سلوى أنه وظائف املقدمة 

 تسري وفق أطر داللية موزهعة وفق اآليت:

الوظيفة التأصيلية )ملاذا ألهف هذا  -1
الكتاب؟( )ملاذا تقرأ هذا 

 الكتاب؟(.
الوظيفة اإليصالية: التواصل بني  -2

املؤلف واملتلقي املفرد الذي ألف له 
 الكتاب.

الوظيفة التفصيلية: التوجيهات اليت  -3
يأيت هبا املؤلف وأمهيتها قليلة مقارنة 
بالتأصيلية والتفصيلية. وتتميز 
التفصيلية بالتنظيمية أو التنسيقية أو 
التفسريية ألغراض الكتاب 

. ومنهم (22)ومقاصده وكيفية تأليفه
من أضاف الوظيفة االنفعالية 

 .(23)"التأثريية واإلغرائية"
ألشياء اليت جيب أاله يغفل ومن ا

عنها يف املقدمة اإلشارة إىل مصادر 
التأليف ملا هلا من قيمة عالية "فكلهما كان 
التوثيق حاضرًا بشكل مكثف داخل 
النص، كانت قيمة ذلك النص عالية 

 .(24)مرفوعة"
كذلك جند من الباحثني من يذكر 
يف مقدمته املؤلفات السابقة ، إمها بالثناء 

السابقة، وإمها بإظهار نقص  على الكتب
 .(25)تلك املؤلفات
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ولعله اهلدف من ذلك: "كسب ثقة 
املتلقي واستدراجه إىل خبايا الكتاب، 
فمراجع الكتاب ومصادره ُتكسب 

 .(26)الكتاب مصداقية أكرب عند القارئ"
بقي أن نشري إىل ملمح مهم يرتبط 
بالناحية الفكرية للمقدمة وهو رصد 

د على معرفة اإلحساس الذي يساع
التحوهالت الفكرية والتصورات احلاصلة يف 
جمال اإلبداع، فغاية العلم تظله يف االبتكار 

 .(27)حىت عند مْن أراد أن يقدهم شرحاً 
 ثانياً: املقدمة ومكانتها يف الرتاث العريب:

مارس القدماء صنعة املقدمات 
واعتنوا هبا بوصفها فاحتة مهمة ملدوناهتم، 

ن تفكريهم، فكانوا على فحظيت مبكانة م
وعي بأمهيتها، وقيمتها لكتبهم "إذ قله أن 
جند كتاباً من كتب الرتاث خيلو من مقدمة 
تقدهم للكتاب وتبني دواعي تأليفه 

 .(28)ومقاصده وموضوعاته"
ولعله الالفت يف أمر املقدمة عند 
العرب أّنهم مل يقصروها على هذه اللفظة، 

تشاركها  بل جند هلم بعض املسميات اليت
التصدير، يف الداللة والوظيفة، من ذلك: "

واحلاشية، والتذييل،  ,واالستهالل
خطبة . وكذلك قالوا: "(29)"والتنبيه

الكتاب، وتصدير الكتاب، وفاحتة 
. وقد أدت (30)الكتاب، وديباجة الكتاب"

هذه املصطلحات مبا فيها لفظ )املقدمة( 
دورًا مهمًا حيث "ُتوظهف عندهم لتعيني 

خلطاب الذي يسبق منت الكتاب ا
ويتقدهمه، ويتضهمن العناصر اليت تعرهف 
د  بصاحبه، وتبنيه طبيعة موضوعه، وحتده
جماله املعريف وتكشف دواعي املؤلف 
الذاتية واملوضوعية اليت حذت به إىل 
تصنيفه، وحتيل إىل املنطلقات النظرية 
املوجههة لتصوهراته وأحكامه، والضوابط 

مة يف طرق عرضها املنهجية املتحك
 .(31)وحتليلها والدفاع عنها"

ولعله َمْن يقف على ما جاء يف 
الرتاث العريب يلمح عناوين الكتب اليت 
محلت لفظ املقدمة أوهلا صلة بفن التأليف 
، ووضع املقدمات، يقول مصطفى 
سلوى: "نقول إنه أكثر ما ذهبت به 
الركبان من مقدمات القدماء أربعة: مقدمة 

( حملمد بن قات فحول الشعراءطبكتاب )
)الشعر سالم اجلمحي، ومقدمة كتاب 

( البن قتيبة، ومقدمة كتاب والشعراء
( أليب علي املرزوقي، شرح ديوان احلماسة)

. ولعله أمهها (32)"ومقدمة ابن خلدون
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مقدمة ابن خلدون، ويقول عبد الرمحن 
بودرع: "ومن الكتب اليت هلا صلة بفن 

تصحيح التأليف ووضع املقدمات، كتاب 
لعبد اهلل بن جعفر بن درستويه،  الفصيح

البن  مثرات األوراق يف احملاضرات وكتاب
 .(33)حجة احلموي"

ومل يقف األمر على ذلك، فلنفاسة 
لُكتهاب املقدمات أُْفرِدت مقدمات بعض ا

"، ومقدمة الكشافبالتأليف كمقدمة "
صحيح "، ومقدمة "تاج العروس"

 .(34)"مسلم
وقد حظي بعض هذه املقدمات 
بعناية العلماء، فأقبلوا على شرحها وبيان 
قيمتها، فهذا الفريوز آبادي قد شرح 

للزخمشري مرتني، مسهاه يف  الكشافمقدمة 
قطب اخلشاف حلل خطبة املرة األوىل )

(" وما لبثت هذه الشروح "أن فالكشها
ا  تداولتها أيدي املعرية حىت أتلفتها أميه
إتالف، ومل تعد بني يديه ليعريها اآلخرين، 
ويُْطلَع عليها املستفيدين، فعزم حينئٍذ على 
معاودة الشرح، وتقرير هذه املسألة، 
وتوضيحها جليهاً، بل وشرح سائر عبارات 

. وقد (35)اخلطبة، وتوضيح معاين ألفاظها"

نغبة أعاد تسميتها مرة أخرى بعنوان: "
 .(36)"الرشهاف من خطبة الكشهاف

ومقدمة الكتاب هي مفتاحه الذي 
يتوقف عليها فهم حمتوى الكتاب لذا عين 
العلماء العرب هبا، ومن النصوص املهمة 
يف هذا اجلانب ما أورده املقريزي بقوله 
"فقد جرت أن يأتوا بالرؤوس الثمانية قبل 

اح كل كتاب وهي الغرض، والعنوان، افتت
واملنفعة، واملرتبة، وصحة الكتاب ومن أي 
صناعة هو؟ وكم فيه من أجزاء؟ وأي أحناء 

. وقد أطال (37)التعاليم املستعملة فيه؟
اإلمام التهانوي يف شرح هذه الرؤوس 

 .(38)الثمانية ففصهل القول فيها"
فقال الغرض من تدوين العلم أو 

ائدة املرتتبة عليه لئال حتصيله، أي الف
يكون حتصيله عبثًا يف نظره" والعنوان: 
"السهمة وهي عنوان الكتاب، ليكون عند 

 .(39)الناظر إمجال ما يفسره الغرض"
واملنفعة: "هي ما يتشوقه الكل طبعاً 
وهي الفائدة املعتد هبا ليتحمل املشقة يف 

. (40)حتصيله، وال يعرض له فتور يف طلبه"
أي بيان مرتبته فيما بني العلوم، واملرتبة: "

إمها باعتبار عموم موضوعه أو خصوصه أو 
توقهفه على علم آخر أو عدم توقهفه عليه، 
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م  أو باعتبار األمهية أو الشرف، لتقده
حتصيله على ما جيب، أو يستحسن 
تقدميه عليه، ويؤخر حتصيله عما جيب أو 

. وصحة (41)يستحسن تأخريه عنه"
إىل مؤلهفه "لريكن قلب الكتاب: أي نسبته 

املتعلهم إليه يف قبول كالمه، واالعتماد عليه 
الختالف ذلك باختالف املصنهفني، وأمها 
احملققون فيعرفون الرجال باحلق ال احلق 

. ومن أيه صناعة هو، أي (42)بالرجال"
من أيه علم هو، أيه من اليقينيهات أو 
الظنيهات، من النظريات أو العمليهات، من 

يهات أو غريها، ليطلب املتعلم ما الشرع
. وكم فيه (43)تليق به املسائل املطلوبة "

من أجزاء: أي بيان أجزاء العلوم وأبواهبا 
ليطلب املتعلهم يف كل باب ما يتعلهق به، 
وال يضيهع وقته يف حتصيل مطالب ال تتعلهق 
به كما يقال: أبواب املنطق تسعة، كذا 

الكتاب وكذا، وهذا قسمة العلم. وقسمة 
كما يقال كتابنا هذا مرتهب على مقدهمة 
وبابني وخامتة، وهذا الثاين كثري شائع ال 

. وأيه أحناء التعاليم (44)خيلو عنه كتاب"
املستعملة فيه "وهي أحناء مستحسنة يف 
طرق التعليم، أحدها التقسيم، وهو الكثري 
من فوق إىل أسفل أي من أعمه إىل ما هو 

، كتقسيم اجلنس إ ىل األنواع، والنوع أخصه
إىل األصناف، والصنف إىل األشخاص. 
وثانيها التحليل، وهو عكسه أي التكثري 
من أسفل إىل فوق، أي من أخص إىل ما 
هو أعمه، كتحليل زيد إىل اإلنسان 
واحليوان، وحتليل اإلنسان إىل احليوان 

. وعليه فإن هذه الرؤوس (45)واجلسم
مث ما الثمانية كما جاءت عند املقريزي 

فصهله التهانوي من شرح، يبينان "أمهية 
املقدمة وترتيب عناصرها، وما يناط بكل 
عنصر من وظيفة، ملا يسهم به كل ذلك 

 .(46)يف توفري قراءة نوعية ملنت الكتاب"
ويـُعهد اإلمام علي بن خلف الكاتب 
من أبرز ُكتهاب العربية ممن أولوا املقدمة 

متأنيهة جتلهي عناية فائقة، فكانت له "وقفة 
أمهيهتها، وكيفيهة استعماهلا، وطريقة 

. فرأى (47)صياغتها وداللتها على غرضها"
ا مبنزلة الرأس من اجلسد، واألساس من  أّنه
البناء "ومنها أْن يؤسس كالمه مبقدهمات 
يف صدره ليخرجه من حده النثار إىل حده 
النظام، فإنه منزلة هذه املقدمات من كالم 

الرأس من اجلسد واألساس املؤلف منزلة 
من البناء، وكما أنه الرأس يضمه أعضاء 
اجلسد ويرأسها كذلك املقدمة اليت يُقدمها 
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املنشئ يف صدر كالمه تضم ما تتبعه ويقع 
يف ِضمنه، وكما أنه الباين البده له من 
وضع أساس ملا يبنيه ويعتمده ويستند إليه،  

كذلك مؤلف الكالم ال يغين عن تقدمي 
يتطرهق منها إىل ما يروم التأليف مقدمة 

فيه؛ ألنه كله كالم ال خيلو من فرش يفرش 
قبله غري داخل يف حكم الكالم 

 .(48)املنظوم"
وقد ذكر علي بن خلف طرق 
استعمال املقدمة، فبنيه تعدد استعماهلا 
لتعدد أغراض التأليف اليت يهدف إليها  

كل كتاب "فأمها كيفية استعمال هذه 
ميكن اإلبانة عنها برسوم  املقدمات فال 

ا يرجع يف ذلك إىل  كلية جتمعها، وإمنه
معرفة الكاتب مبا يستحقه كل نوع من 
أنواع الكالم من املقدمات اليت 

 .(49)تشاكله"
وتابع عباس أرحيلة أيضًا التدرج 
فيما حتويه املقدمة عند علي بن خلف، 
فأشار إىل أن تكون املقدمة متالئمة مع 

. مستلة (50)به الكتابالعلم الذي خيتص 
فيه ودالة عليه، فقد جرت عادة املصنهفني 
"أن تكون مقدمات مصنهفاهتم مستنبطة 

من أنفس العلوم اليت صنهفوها، ودالة على 
 .(51)أغراضها"

وَمْن ينظر يف التصانيف املوضوعة 
يف مجيع أفانني العلم مل يكد يقع على  

كتاب خال من مقدمة يتطرهق منها إىل ما 
 .(52)ا، ويرتقي عليها إىل ما يتلوبعده

وقد أوجب علي بن خلف إىل أن 
تكون صياغة املقدمة بأجود األلفاظ 
وأحسنها وأبعدها داللة على مقاصد 
الكتاب، وهو ما أفاد به القارئ بوجه عام  

 .(53)كما يقول عباس أرحيلة
"فأما ألفاظها فيجب أن ختري من 

 أوجز األلفاظ وأشرفها وألطفها وأخفها؛
ا مبادئ الكالم اليت تقرع األمساع أواًل،  ألّنه
وإذا شرفت شُرف ما يلحقها ويرادفها 
لتعلُّق القلب باالبتداء. وأمها معانيها 
فيجب أْن يودعها كله ما حيتاج إىل اإلبانة 
عنه؛ لتدل بصدورها على أعجازها، 
ومبباديها على تواليها، وال خيفى على 

ألنه املقدمة سامعها ما ينتهي إىل خامتتها؛ 
مىت مل تكن هبذه الصفة مل يستحق الكالم 
اسم البالغة. وبرباعة مقدمات الكالم 
يظهر فضل بعض الُكتهاب على بعض، 
ويستدل على مهارة املاهر وتقصري 
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املقتصر، والنافذ يف الصناعة املطبوع ال 
 .(54)يفتقر إىل زيادة على ما ذكرنا"

 رةثالثاً: املقدمة يف الدراسات املعاص
حظيت دراسة املقدمة يف الدراسات 
املعاصرة بنصيب وافر من البحوث املهمة 
والكتب املؤلفة. فقد ذكر بعض الباحثني 
أنه احلديث عن املقدمة قد ظهر عند 
الغرب مع القرن السادس عشر على يد 
)رابليه(، فذكر أنه استهالله يظل أول نوع 
من املقدمات املستقلة عن متون الكتب، 

داية رمزية، على األقل يف غياب وهذه ب
. مث امتد االهتمام (55)حتديد تارخيي دقيق

باملقدمة إىل أْن جاء جاك دريدا ووضع 
منذ ربع قرن تقريبًا تعريفًا للمقدمة انطالقاً 

. (56)من مناقشة مقدمة علم املنطق هليجل
مث حاول دريدا أْن يفرهق بني املقدمة 

اب والتصدير، فرأى أنه املقدمة: "خط
مساعد، وإرادة قول، واستباق خطايب، 

 .(57)وإعداد للكتاب املثايل"
وقد أُطلق يف الدراسات النقدية 
املعاصرة على املقدمة مسمى عتبات 
النص، حيث هتتم مبا حييط بالنص "بغية 
فهم أفضل للنص  لذاته، إذ يندرج 
االهتمام هبذا البحث ضمن سياق نظري 

للعتبات من وحتليلي عام يعتين بإبراز ما 
وظيفة يف فهم خصوصية النص، وحتديد 

 .(58)جانب أساسي من مقاصده الداللية"
وقد أُطلق عليها اصطالح 

(Perface كما ذكر عبدالرزاق بالل ،)
على بعض أشكال العتبات من حيث 

. وهي (59)بناؤها الفين والفكري والوظيفي
( Peratexteيف االصطالح الفرنسي )

اليت حتيط مبنت  وتعين جمموعة النصوص
الكتاب من مجيع جوانبه: حواش، 
وهوامش، وعناوين رئيسة وأخرى فرعيهة، 
وفهارس، ومقدمات، وخامتة، وغريها من 
بيانات النشر املعروفة اليت تشكهل يف 
الوقت نفسه نظامًا إشاريًا ومعرفيًا ال يقل 
أمهيهة عن املنت الذي حيفزه أو حييط به، بل 

يف نوعية القراءة  إنهه يلعب دورًا مهماً 
 .(60)وتوجيهها"

ولعله من املناسب أن نشري إىل أنه 
هناك عددًا من الكلمات املرتمجة 

( منها: النص املوازي، Peratexteلـ:)
واملناص، والتوازي النصي، وموازي النص، 
والنص احملاذي، والنص املؤطر، والنصوص 
املصاحبة، واملكمهالت، وسياجات 

 .(61)النص
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الرغم من وجود عدد من وعلى 
الباحثني الغربيني ممن اعتنوا بالعتبات كـ: 
دوشي وفليب لوجان، وهنري ميرتان، 
وشارل كريفل، وروجر روفر، وليو هويك، 

. إال أنه اسم جريار جنيت (62)وفليب الن
ميثل حمطة مهمة يف حبث املناص أو 
عتبات النص، وقد كان ذلك بشكل 

 واضح حني أصدر كتابه )أطراس
م( فقد ذكر جنيت يف هذا 1982

الكتاب كما يقول  حافظ علوي "املقدمة 
من النصوص املوازية للنصوص الرئيسية 
وعنصر من عناصر التعايل النصي 
"فحددها يف مخسة أمناط" التناص، 
واملناص، وامليتا نص، والنص الالحق 

. وارتقى جنيت بعد (63)والنص اجلامع"
عتبات( ذلك بتفكريه يف املناص )أو ال

م( 1987فأصدر كتابه )عتبات النص 
الذي يُعده "حمطة رئيسية لكله عمل يسعى 

. فاملناص (64)إىل فك شفرات اخلطاب"
عند جنيت نص، ولكنه نص "يوازي 
النص األصلي، فال يعرف إاله به، ومن 

فالنص عنده البد معه من  (65)خالله"
بروز )اسم املؤلف، والعنوان، واملقدمة( 

 .(66)دة للنصفكلها مسان

وقد قسهم جنيت املناص قسمني، 
القسم األول: النص احمليط، وهو كل ما 
يتصل بالكتاب نفسه، وهي اليت عربه عنها 
مجيل محداوي بالعنوان األساس أو 

. ويندرج حتته: الغالف (67)الرئيس
والعنوان، واالستهالل، واملقدمة، واإلهداء، 

: واحلواشي واهلوامش. أمها القسم الثاين
فهو النص الفوقي، وهو ما يُعربه عنه 

. ويرد يف هذا النص: حوارات (68)بالفرعي
املؤلهف، ومذكراته، ورسائله، وخطاباته 
الشفوية أو املكتوبة اليت يتناول فيها أحد 

 .(69)أعماله، ويعلهق عليها
ثالثاً: وقد عده جنيت املقدمات 

، وهي اليت يوقهعها املؤلف بامسه، أصلية
خترب القارئ عن مصادر الكتاب وميكن أن 

وعن مالبسات وضعه وعن مراحل تكونهه 
: وهي اليت يوقعها ومقدمة غرييهة .(70)

ومقدمة املؤلف باسم مؤلف آخر غريه، 
، وهي اليت يوقعها املؤلف باسم ختييلية

. وهو تقسيم يف حد ذاته يبنيه (71)مستعار
أشكااًل ملؤلفي املقدمة حقيقيني كانوا أو 

مؤلف مباشر حقيقي )صاحب  ومهيني،
املقدمة واملنت، صاحب الضمري أنا أو 
تكتب على لسان أشخاص هي من صنع 
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املؤلف، أو مقدمات ال يكتبها أصحاهبا 
  .(72)لغرض جتاري أو إشهاري أو نقدي

وإذا ما وقفنا على العناصر السابقة 
يف املقدمة املعاصرة فإنه عددًا من عناصر 

ها مع مقاصد النص املوازي "يصعب ربط
املؤلف يف الكتب القدمية كاختيار شكل 
الغالف وصورته ولونه؛ ألنه هذه العناصر 
ليست من صنع املؤلِّف، بل هي ترتبط 
مبحقِّق الكتاب وناشره، فإنه مقدمة 
الكتاب من عناصر النص احمليط اليت يتأتهى 
ربطها مبقاصد املؤلِّف القدمي وغاياته، ما 

رها، ونسبها لنفسه دام هو من كتبها، وحره 
 .(73)وكتابه"

 رابعاً: التأليف يف إعراب القرآن 
وقبل الدخول إىل دراسة  –لعلهنا 

نذكر شيئاً  -مقدمات كتب إعراب القرآن
عن النحو وإعراب القرآن وتكوين مرحلة 

 مهمة يف التأليف يف هذا العلم.
فإذا ما أخذنا بـ "إعراب القرآن" 

النحوية، فقد  فإننا جنده تطبيقًا للقواعد 
كانت  بدايته مع نشأة النحو، وتأسيس 
القواعد، إذ كان القرآن هو الدليل األول 

. قد أفادت كتب معاين (74)من أدلته"
القرآن وإعرابه من الكتاب لسيبويه قواعد 

. وقد وضعت يف ذلك جمموعة (75)وأمثلة
من املؤلفات، منها: معاين القرآن للفراء) 

ن لألخفش هـ(، ومعاين القرآ207
هـ( ومعاين القرآن وإعرابه للزجاج 215)

هـ( ومن يقف على مقدمات 311)ت
هذه الكتب، فإنهه جيد أنه إعراب القرآن 
هو املقصود بالتأليف وهو ضميم 

. يقول مساعد بن سليمان: (76)املعاين
"وإذا تأملت كتب )معاين القرآن( اليت 
أدخلت فيه )إعراب القرآن(، ككتاب 

واألخفش، والزجاج، فإنهك تكاد الفراء، 
جتزم بأن البحث النحوي هو األصل يف 
هذه الكتب، وأن البحث اللغوي تابع 

 .(77)له"
وإنه َمْن يقف على مقدمات هذه 

البُدَّ –الكتب )إعراب القرآن( كما سيأيت 
أن يعي الضبط املفهومي )للمصطلحات 
املهمة مع متثل موضوع الكتاب، وما 

مفهومي لفهم يرتبط به من ضبط 
 .(78)النص(

ولعله الباحث قبل البدء يف قراءة 
مقدمات كتب )إعراب القرآن( يستفيد مما 
جاء عند توفيق العلوي يف تصنيفه 
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للمقدمات النحوية وخباصة يف اجلانبني 
 اآلتيني :

 األول: 
نوع املقدمة )ضبط املوضوع وخطة  -1

الكتاب، وغايته، ونقد املؤلفات 
وهي أركان جتيب والضبط املفهومي( 

عن األسئلة النظرية املنهجية األساسية 
اليت تدله على وعي النحوي )أو 
صاحب إعراب القرآن( بطريقة كتابته 
ومنهجه، وهي أسئلة تلخهص عموماً 

 يف: فيم؟ مِلَ؟ وكيف؟
 العدد عدد األركان: القلة والكثرة. -2
 طول املقدمات. -3

 :الثاين: املستقرى من املقدمات النحوية
فة خصائص هذه املقدمات ملعر 

وتصنيفها لبيان الثابت واملتحول فيها كـ: 
البسملة، والدواعي، واملصادر، واحملتوى، 
والوظيفة، وخطة الكتاب، واملفهوم 
واملعطيات والقضايا اللغوية، ونقد الكتب، 
وتفسري العنوان، ومالبسات وضع 

 .(79)الكتاب
املبحث األول: مقدهمات كتب اختصت 

 واإلعراب""باملعاين 

"معاين القرآن وإعرابه" للزجاج )ت:  -1
 هـ.(311

لعله من الغريب يف املقدمات اليت 
عنيت بالقرآن )معانيه وإعرابه( أنه أول ما 
يقابلنا كتاب )معاين القرآن( للفراء )ت: 

هـ.( الذي كانت مقدمته عبارة عن 207
إمالء أيب عبد اهلل حممد بن اجلهم السِّمرِّي 

 ن وستني ومائتني.بتاريخ سنة مثا
ومل يشر الفراء إىل أي مقدمة أو 
ا هو عبارة عن  خطبة أو تصدير، إمنه
دخول يف صلب الكتاب، فبدأ بالبسملة، 
وما حصل فيها من حذف لأللف من 

 .(80)بسم اهلل الرمحن الرحيم
هـ( فقد 215وأمها األخفش)ت: 

خال كتابه )معاين القرآن( من مقدمة، 
سورة الفاحتة مبتدأً  فنجده يلج مباشرًة إىل

)بسم( مث واصل حديثه عن باقي السورة. 
فقد كان منهج أهل املعاين: هم الذين 
يعنون مبا يشكل يف القرآن، وحيتاج إىل 
بعض العناء يف فهمه. وقد تبنيه لنا أن 
اإلعراب من مضامني كتب املعاين، فنجد 
فيها تقرير القواعد النحوية وإثارة املسائل 

 إيراد التوجيهات املختلفة.اإلعرابية، و 
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أمها ما خيص مقدمة كتاب "معاين 
القرآن وإعرابه" للزجاج. "وقبل الدخول يف 
هذه املقدمة" ندرك أنه الزجاج ألهف 
"معانيه" بعد مضي أكثر من مائة ومخسني 
عامًا على بداية التأليف يف "املعاين" وبعد 
استقرار املدرسة البصرية ووضوح معاملها 

لحاهتا ومشوخ شأن أئمتها ومتكن مصط
 .(81)وتعدد مؤلفاهتم

أمها تاريخ كتابه "معاين القرآن 
وإعرابه" فلم يشر الزجاج نفسه إىل ذلك، 
ولكنه حمقق الكتاب ذكر أنه الزجاج قد 
"استغرق يف تأليف هذا الكتاب حنو ستة 

هـ وانتهى 285عشر عاماً، بدأ ميليه سنة 
نحو هـ( أي قبل وفاته ب301منه يف سنة )

 .(82)عشرة أعوام
وبذا يكون الزجاج قد َسخهر من 
عمره ستة عشر عامًا إلجناز هذا الكتاب، 
وهو يف الستني من عمره، إذا ما علمنا أنهه 

. وقد أملى هذا (83)هـ(241قد ُوِلد سنة )
الكتاب )معاين القرآن وإعرابه( وهو "يف 
القمة من نضجه الفكري ومتكنُّه 

 .(84)اللغوي
قدمة هذا الكتاب، فعلى أمها عن م

ما وقفت عليه من مقدمات كتب "معاين 

وإعراب القرآن" يظهر يل الغرابة على 
ا مل تزد على  مقدمة الزجاج، حيث إّنه
عدد من الكلمات اليت اختصرت هذه 
املقدمة؛ فبعد البسملة اليت هي مسة ثابتة 
يف أدبيات التأليف يف زمن الزجاج؛ "فقد 

 أول كل فعل، ندب الشرع إىل ذكرها يف
وأمرنا سبحانه عند االبتداء بكل فعل أن 
نفتتح هبا، والكالم فعل، فهي تقدهم يف 
أول الكالم وتفرد يف سطر وحدها، مع 
حث الكتَّاب على حتسني كتابتها؛ تعظيماً 
هلل تعاىل، وهلذا أصبحت البسملة تكتب 

 .(85)يف بداية كلِّ كتاب وكل رسالة"
يف بيان  جند الزجاج بعد ذلك يشرع

مقدمته فيقول: "هذا كتاب خمتصر يف 
. فنلحظ (86)إعراب القرآن ومعانيه"

االختصار الشديد واملقتضب ملقدمة 
ت عنه أحد  الكتاب وهذا ما عربه

. ولكن (87)الباحثات باملقدمة القصرية
الذي يالحظ على هذه املقدمة اإلشارة 
إىل تقدمي اإلعراب على املعاين، وهو حمل 

 .(88)لعلماء قدمياً وحديثاً خالف بني ا
"فالزجاج أكثر من الفراء واألخفش 
يف التفسري وبيان املعاين" ولكنه مع هذا 
بدأ باإلعراب، ولعله هذا ليس على 
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التعميم إذ "ليست عناية أهل املعاين 
باإلعراب يف كتب املعاين على درجة 
واحدة، فقد جتد عند بعضهم من العناية 

." أمها اإلعراب به ما ال جتده عند غريه
فهو أكثر وأشهر يف كتاب األخفش) ت 

هـ( مث 207هـ( مث الفراء )ت: 215
. وباعتمادنا (89)هـ(311الزجاج )ت: 

على هذه املقدمة جند أن علم "إعراب 
القرآن" مقصود بالتأليف وهو ضميم لعلم 

. ولكنه هذه املقدمة مع (90)معاين القرآن
نه ما فيها من االختصار الشديد جند أ

الزجاج نفسه يرى أْن يتوسع يف "شرح 
اإلعراب واملعاين، فال بد من استقصائها 

 .(91)على حسب ما يعلم"
كما حفل هذا الكتاب مبادة "لغوية 
ضخمة قلهما يعرض آلية إاله ويبني ما فيها 
من قواعد حنوية ومعجمية. وذلك كثري 

. هذا وقد  كان الزجاج أكثر (92)عنده"
يف التفسري وبيان  من الفراء واألخفش

 .(93)املعاين، وهو بذلك متقدم عليهما
وقد ختم الزجاج مقدمته املختصرة 
بدعاء اهلل عزه وجله أن مينحه التوفيق 

. (94)"ونسأل اهلل التوفيق يف كل األمور"
وهي مسة تطبع معظم الكتب يف الثقافة 

اإلسالمية على اختالف أنواعها، وحقوهلا 
ى انتهاء املعرفية. وهذا دليل عل

. ولعله اخلتم هبذا الدعاء ما (95)املقدمة
يغمر صاحبه من أحاسيس ساعة إجناز 
أعماهلم، وقد راعى الزجاج اإلجياز، وكان 
مثل هذا اإلجياز عادة صار إليها علماء 
السلف يف ختام مقدمتهم كما ذكر ذلك 

 .(96)عباس إرحيلة
 هـ(338إعراب القرآن للنحاس )ت:  -2

كتاب إعراب القرآن لعله ما مييزه  
للنحاس أنهه من أوائل احملاوالت اليت 
وصلت إلينا للفصل بني املعاين واإلعراب، 
فكأنهه هبذا التأليف كان من مؤسسي هذا 
التوجه للمكتبة العربية، يقول إبراهيم عبد 
اهلل رفيده: "أنه االنفصال بينهما بدأ مبكراً 

 -اآلن-إىل حد كبري، ولكنا ال نستطيع 
الصحيح على مدى نضج التأليف  احلكم

يف اإلعراب وانفراده عن "املعاين" قبل أيب 
جعفر النحاس لعدم اطالعنا على ما أُلف 

ه بعضهم أول كتاب (97)قبله فيه" . وعده
متخصص يف إعراب القرآن، فالكتب قبله 
ختلط بني املعىن واإلعراب "أمها هذا 
الكتاب فاهتم أول ما اهتم باإلعراب، 

املعىن، ويوضح ما ألبس منه، وقد يذكر 



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

ولكنه مهه األول إعراب اآلية وبيان األوجه 
اجلائزة فيها؛ وذلك أنه املؤلف وضع كتاباً 
قبل هذا أمساه )معاين القرآن( اهتم فيه 

، ورآه باحث آخر أنهه (98)ببيان املعىن فقط
، (99)أول من فصل بني املعاين واإلعراب
ان إنه إذ ميكن أن نقول بشيء من االطمئن

النحاس ميثل حلقة مهمة يف هذا الفن 
باعتبار القصد جتاه إعراب القرآن واكتماله 

 على يديه.
وحىت ٌأجلى صورة هذا الفصل ما 
بني املعاين واإلعراب عنده ، فمن املناسب 
أن نشري إىل مقدمة كتابه "معاين القرآن 
الكرمي" للنحاس، فبعد الديباجة الثابتة 

، (100)ملة واحلمدلةللمقدمة من ذكر البس
يبنيه مقصوده من هذا الكتاب قائالً، 
"فقصدت يف هذا الكتاب تفسري املعاين، 
والغريب، وأحكام القرآن، والناسخ 
واملنسوخ عن املتقدمني من األئمة، وأذكر 
من قول اجلِلة من العلماء باللغة، وأهل 
ُ من تصريف  النظر ما حضرين، وأُبـَنيِّ

 -علمُت ذلكإن -الكلمة واشتقاقها 
وآيت من القراءات مبا حيتاج إىل تفسري 
معناه، وما احتاج إليه املعىن من 

  .(101)اإلعراب"

إذًا يتضح أنه النحاس مل يفصل 
املعىن عن اإلعراب، فاملعاين هي املنحى 
اللغوي يف التفسري، وذلك ببيان غريب 
األلفاظ، أو ختريج مشكل اخلطاب القرآين 

أو حتليل تركيب على األسلوب العريب، 
 .(102)مجلة لبيان املعىن"

أمها مقدمة إعراب القرآن "فقد 
بدأت حبمد اهلل تعاىل، والصالة على 

. بعد ذلك أخذ النحاس rالرسول حممد 
يفصهل يف مقدمته، فبدأ بذكر ختصص 
الكتاب فهو يف  "كتاب فيه إعراب 
القرآن، والقراءات اليت حتتاج أْن يـُبَـنيَّ 

فيها، وال أخليه من اختالف  إعراهبا والعلل
النحويني. وما حيتاج إليه من املعاين وما 
أجازه بعضهم ومنعه بعضهم وزيادات يف 
املعاين وشرح هلا من اجلموع واللغات، 
وسوق كل لغة إىل أصحاهبا ولعله مَيُرُّ 
الشيء غري مشبع فيتوهم متصفحه أنه 
ا هو ألنه له موضعًا غري  ذلك إلغفال وإمنه

. وقصدنا يف هذا الكتاب (103)ذلك"
اإلعراب وما شاكله بعون اهلل وحسن 

تعلموا  tتوفيقه، قال عمر بن اخلطاب 
 إعراب القرآن كما تعلمون حفظه".
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لعله النحاس يف هذه املقدمة يشعرنا 
هبذا النوع من املؤلفات اليت كانت متيل إىل 
التخصص يف علم من علوم توجيه القرآن، 

املقدمة كنص حيكي فكأننا ننظر إىل هذه 
عقلية صاحبه، وهو ما كان القصد منه 
ا  بيان اإلعراب، وإذا ذُكر غري اإلعراب فإمنه

 .(104)يذكر تبعاً ال استقالالً"
وقد أثار النحاس يف هذه املقدمة 
اليت ميكن أن نستقري منها عددًا من 
القضايا اليت سوف يعاجلها مع توجيه 

 اإلعراب وهي: 
ية مع أعاريبها وعللها. القراءات القرآن -1

ويبدو أنه النحاس يف استناده إىل 
هذه القراءات اليت تعد مصدرًا رئيساً 
لبناء الكتاب، إذا ما علمنا أنه قد 
ُسبق بشيخ القراءات ابن جماهد: 

هـ(. والنحهاس وإْن أشار إىل 324)
القراءات يف مقدمة "معاين القرآن 
الكرمي" كان هدفه من ذكرها هناك 

معناها فقط وعالقتها  لتفسري
. عكس ما هو يف (105)باللغة

"إعراب القرآن" اليت يراها جزءاً 
أصياًل يف توجيه اإلعراب إذا ما 
قُرِنت هذه القراءات بعللها، فاحلاجة 

إىل القراءات عنده كما يقول حممد 
عبد اهلل رفيده: "هو اإلعراب وما 

، (106)يذكر معه فللحاجة إليه فيه"
لنحاس للقراءات دون ومل يكن ذكر ا

توجيه نقد هلا، ولعله من فن 
املقدمات ان يكون هنالك نقد 
للمصادر اليت يأخذ منها "وهو مع 
نقده الالذع الكثري لبعض القراءات 
اليت حيفل هبا كتابه جنده تستحسن 

 .(107)بعض القراءات"
ومع كثرة ما ورد من انتقاد الناس 

ا، هلذه القراءات لعلهنا نذكر بعضًا منه
يقول: "وُروي عن أيب عمرو بإسكان 
اهلمزة من )بارئكم(، وروى سيبويه 
باختالس احلركة. قال أبو جعفر: أٌما 
إسكان اهلمزة فزعم أبو العباس أنه حلن ال 
ا حرف  جيوز يف كالم وال شعر، ألّنه

 .(108)اإلعراب"
وانتقاد قراءة ابن عامر وأهل الشام 

ِلَك َزيََّن وََكذَ  يف قراءاهتم لقوله تعاىل: ﴿
 لَ ٖ  َقت رِِكنيَ ٖ  ُمشٖ  ٱل مِّنَ  ٖ  ِلَكِثري

. (109)﴾ٖ  ُؤُهمٖ  ُشرََكا ٖ  لَ ِدِهمٖ  َأو
، بالفصل بني املتضايفني، 137األنعام: 

باملفعول، يقول النحاس "فأمها ما حكاه 
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أبو عبيدة عن ابن عامر وأهل الشام فال 
جيوز يف كالم وال شعر، وإمنا أجاز 

املضاف واملضاف النحويون التفريق بني 
إليه يف الشعر بالظرف؛ ألنٌه ال يفصل، 

 .(110)فأٌما األمساء غري الظروف فلحن"
اختالف النحويني، وهو عنصر مهم  -2

يف هذه املقدمة إذا ما اعتربنا أنه  
كتب اخلالف النحوي اليت اعتمد 
عليها يف املكتبة النحوية قد ظهرت 
متأخرة نوعًا ما بدءًا بابن السراج 

حفل كتابه بكثري من املسائل  الذي
، فيحمد للنحاس (111)اخلالفية

اهتمامه هبذه اخلالفات الذي كان 
واضحاً. يقول إبراهيم رفيده: "ذكر 
اخلالف بني النحويني وعدم إخالء 
الكتاب منه، وهو واضح جداً 

 .(112)فيه"
ذكر النحاس اجلموع املختلف فيها  -3

واللغات، ونسبة كل لغة إىل 
 يف تفاصيل املقدمة. أصحاهبا 

ذكر النحاس أنه قصده يف هذا  -4
الكتاب هو "اإلعراب وما شاكله 

. (113)بعون اهلل وحسن توفيقه"
فاإلعراب وما يذكر معه فللحاجة 

إليه. وقد توسهع يف اإلعراب فحدده 
بنوع من اإلحاالت وهو اإلعراب 
فصهل؛ وقد ذكر ميعض العويف أن 

ُ
امل

كتاب   "كتاب النحاس هذا هو أول
يصل إلينا مشتماًل على إعراب 
اآليات بالتفصيل، وباملصطلح الذي 

من أمثلة وضوح  -تقريبا-نعرفه اليوم 
اإلعراب قوله تعاىل: ﴿َلَعلَُّكْم 

[، يقول: 21تـَتـَُّقوَن﴾ ]البقرة: 
﴿تـَتـَُّقوَن﴾ فعل مستقبل عالمة رفعه 
النون، وهو يف موضع خرب )لعل(، 

زئي يف وهكذا جند عنده التفصيل اجل
إعراب الكلمة، وذلك واضح يف  

. ولعلهه (114)كتابه يف مواضع كثرية"
يقصد أنه كتاب النحاس يُذكر فيه 
إعراب اآليات كما هو موجود يف  

كتب إعراب القرآن عند املعاصرين 
باعتمادها على تفصيل اإلعراب 

اجلدول يف لطالب العلم ككتاب )
حملمود إعراب القرآن وصرفه وبيانه( 

 .على سبيل املثال صايف
بقي أن ُنشري إىل ملمح مهم جدًا يف  -5

هذه املقدمة ذكره النحاس، وهو 
فضل إعراب القرآن، وقد استشهد 
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 tعلى ذلك مبقولة لعمر بن اخلطاب 
"تعلهموا إعراب القرآن كما تعلهمون 

. وهذا مما يدخل يف (115)حفظه"
باب االحتجاج للمذهب بأقوال 

 العلم.الصحابة لتأكيد أمهية 
ولعله هذا يرتبط بناحية فكرية يف 
نشأة علوم العربية يف ظالل القرآن الكرمي، 
وكان هذا من العوامل املهمة يف نشأة 
النحو حملاربة ظاهرة اللحن اليت أصابت 
العربية يف كتاهبم املتعبد به، فأخطاء 
اإلعراب عندهم ال ميكن أن تتجاوز وال 

ة، ورمبا  يسمح بالنطق هبا يف آياته الكرمي
كانت أكرب الصعوبات اليت واجهها 
العرب واملسلمون، وقد استأثرت 
باهتمامهم أكثر من غريها، ويبدو ذلك 

وعن صحابته  rفيما نقل عن الرسول 
عن رسول  tوتابعيهم، فقد نقل أبو هريرة 

أنهه قال: "أعربوا القرآن والتمسوا  rاهلل 
قولني رمبا   tغرائبه"، ونقلوا عن أيب بكر 

انا يف األصل قواًل واحداً، األول قوله: ك
"ألْن أقرأ فُأسِقط خري من أن أقرأ فأحلن"، 
والثاين قوله: "ألن أُعرب آية من القرآن 
أحب إيله من أحفظ آية." ونقل عن عمر 

قوله: "تعلموا إعراب القرآن  tبن اخلطاب 

كما تتعلمون حفظه"، وجاء عن عبد اهلل 
وا فإنهه عريب، أنهه قال: "أعرب tبن مسعود 

واهلل حيب أن يعرب"، وقال عبد اهلل بن 
 .(116): "أعربوا القرآن"tعمر 

وفيما ذكره املؤرخون يف حديثهم 
عن أسباب وضع النحو ما حيمل الظاهرة 
ثوا عن أعرايب َقِدم  القرآنية نفسها، فقد حتده
إىل املدينة يطلب أن يقرأ القرآن، فأقرأه 

يٌء مَِّن بعضهم: ﴿َأنَّ اللََّه بَرِ 
 بكسر[ 3: التوبة] َوَرُسولُُه﴾ٖ  اْلُمْشرِِكنَي 

: األعرايب فقال، املشركني على عطفاً  الالم
 منه أبرأ فأنا رسوله من بريئاً  اهلل يكن إن

 أاله  فأمر، اخلطاب بن عمر فبلغ، أيضاً 
اللغة، وأمر أبا ب عامل إال القرآن يقرئ

  .(117)األسود أن يضع النحو"
 :املبحث الثاين

مقدمات كتب )إعراب القرآن( 
 انفصلت عن املعاين واإلعراب:

"مشكل إعراب القرآن" ملكي  -1
 هـ.(347بن أيب طالب القيسي )ت: 

"اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد"  -2
 هـ.(742للسفاقسي) ت: 

وقد خصصت مقدمة هذين 
ؤَلفهني، ألنهه مل يصلنا كتاب باسم 

ُ
امل
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وقفت " حسب ما مشكل إعراب القرآن"
عليه من املراجع سوى كتاب مكي بن أيب 
طالب، أمها ما ذُِكر عن "مشكل إعراب 
القرآن" أليب بكر حممد بن احلسن بن 

هـ( فقد ذكره 406فورك األصبهاين )ت: 
 .(118)العلماء إال أنهه غري موجود"

أمها ما خيص مقدمة كتاب "اجمليد  
يف إعراب القرآن اجمليد" للسفاقسي، 

ه أنهه بدأ ُمَؤلهفه الكبري فيحمد لصاحب
مبقدمة من شقني، األول: عبارة عن متهيد 
صاغه السفاقسي بطريقة أدبية نفيسة بلغ 
حوايل نصف املقدمة، والثاين: بنيه فيها أنهه 
بىن كتابه على مدارسة ومتابعة كتابني من 
أهم كتب إعراب القرآن يف املكتبة 
النحوية، ومها "البحر احمليط" أليب حيان 

هـ( و "التبيان" أليب 745ألندلسي )ت: ا
ا 616البقاء العكربي )ت:  هـ( فضاًل عمه

يريد السفاقسي زيادته على هذين الكتابني 
من اجتهاداته يف إعراب القرآن، فجاء 

 . كما سنوضحه.(119)عمله متميزاً وكبرياً"
" مشكل اإلعرابوعوداً إىل مقدمة "

ملكي بن أيب طالب، فهي من املقدمات 
ويلة نوعًا ما إذا ما قورنت مبقدمات الط

َمْن سبقه من معريب القرآن كالفراء، 
 والزجاج، والنحهاس، وابن خالويه.

فمكي قد بدأ مقدمته مبا هو 
معروف من ثوابت الكتاب اإلسالمي، 
فالبدء بالبسملة واحلمدلة والتصلية فعلى 
"كل شارع يف تأليف جيب عليه صناعة 

 -2البسملة   -1أربعة أشياء:           
 -4التصلية   -3احلمدلة         

 .(120)الشهادة"
يقول مكي: "أمها بـَْعد محد اهلل جله 
ذكره والثناء عليه مبا هو أهله والصالة 
على حممد صلى اهلل عليه وعلى 

. أمها البعدية يف البداية فهي من (121)آله"
العناصر الثابتة اليت تُعده بداية لالنتقال إىل 

ملقصود لذا مسيت "أمها بعد بفصل الغرض ا
اخلطاب لفصلها الكالم الثاين عن 

. فبعد هذه البعدية، لعله ما (122)األول"
يتطلهع له القارئ أن يعرف موضوع 
الكتاب، وعند ذكر املوضوع يلفت املؤلف 
النظر يف العادة إىل أمهيته وسبب تأليفه. 
فرأى مكي بن أيب طالب يف مقدمته "فإينه 

علم صرفت إليه اهلمم وتعبت  رأيت أفضل
فيه اخلواطر وسارع إليه ذوو العقول علم  

كتاب اهلل تعاىل وإذ هو الصراط املستقيم 
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والدين املبني واحلبل املتني واحلق املنري، 
ورأيت من أعظم ما جيب على الطالب 
لعلوم القرآن الراغب يف جتويد ألفاظه وفهم 

 معانيه ومعرفة قراءاته ولغاته وأفضل ما
القارئ إليه حمتاج معرفة إعرابه والوقوف 
على تصرف حركاته وسواكنه؛ ليكون 
بذلك ساملًا من اللحن فيه مستعينًا على 
أحكام اللفظ به مطلعًا على املعاين اليت 
قد ختتلف باختالف احلركات متفهمًا ملا 
أراد اهلل به من عباده إذ مبعرفة حقائق 
اإلعراب تعرف أكثر املعاين وينجلي 
اإلشكال فتظهر الفوائد ويفهم اخلطاب 

 .(123)وتصح معرفة حقيقة املراد"
وما قاله مكي يف هذه البداية ميثل 
نوعًا من الثوابت يف تاريخ التأليف عند 
املسلمني، يقول األلوسي: "إن شرف 
العلم بشرف موضوعه وشرف معلومه 

. وذكر (124)وغايته، وُشدًة االحتياج إليه"
مة ِعلمني البهد من مكي يف هذه املقد

 الوقوف عليهما:
األول: ما جيب على الراغب يف 
علوم القرآن من معرفة جتويده وفهم معانيه 
ومعرفة قراءاته، وقد فصهل العلماء يف هذا 
اجلانب وأمهيته لكتاب اهلل العزيز، فقد 

" َجوهدوا القرآن،  tُروي عن ابن مسعود 
وزيهنوه بأحسن األصوات، وأعربوه، فإنهه 
عريب، وإنه اهلل عزه وجل حيب أن يـُْعَرب 

. ولعله ما مييهز هذا التوجه عند (125)به"
مكي، عنايته هبذا اجلانب يف دراسة علوم 
القرآن وثقافته الواسعة والغزيرة يف ذلك؛ 
فقد أثرى املكتبة القرآنية مبؤلفات نافعة 

ت التجويد، واملعاين، والقراءات خص
 واللغات، ُحقهق جزء منها ولعله من أبرزها:

اهلداية إىل بلوغ النهاية يف علم  -1
معاين القرآن وتفسريه وأحكامه، ومجل من 

 .(126)"فنون علومه
الكشف عن وجوه القراءات السبع  -2

 .(127)وعللها وحججها
 .(128)التبصرة يف القراءات السبع -2
ال وبلى ونعم" والوقف شرح "ك -3

على كل واحد منهن يف كتاب اهلل عزَّ 
 .(129)وجلَّ 

الثاين: يتمثل يف أمهية االحتياج إىل 
معرفة إعراب القرآن حىت ُيسلم من 
اللحن، ويعرف املعاين املرتبطة باإلعراب؛ 
ليفهم اخلطاب القرآين، ويعرف مراده إذا 
ما علمنا أنهه نزل بلسان عريب مبني، ولعله 

ا يقصده مكي من اللحن هو عدم م
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الوقوع يف اللحن اجللي، وهو اخلطأ يف 
ضبط اإلعراب، "ودفع اللحن اجلَلهي عن 
القرآن الكرمي الذي تكفهل به )علم النهحو( 
فيه تعرف أحكام ما يعرض لأللفاظ 
باعتبار الرتكيب من اإلعراب، حبسب 

. أمها إعراب (130)داللتها على أصل املعىن
اعتىن به العلماء وشغل حيزاً القرآن فقد 

مهما من تفكريهم، يقول أبو عبيدة: "ويف 
القرآن مثل ما يف الكالم العريب من وجوه 

 .(131)اإلعراب ومن الغريب واملعاين
ويقول أبو حيان: "وهكذا تكون 
عادتنا يف إعراب القرآن، ال نسلك فيه إاله 
احلمل على أحسن الوجوه وأبعدها من 

. (132)يف لسان العرب"التكلف وأسوغها 
ويقول اإلمام القارئ: "أو بيهنوا إعراب 
مشكل ألفاظه وعباراته، وحمامل جممالته، 
ومكنون إشاراته، وما يرتبط بتلك 
اإلعرابات من املعاين املختلفة باختالفها؛ 

 .(133)ألنه املعىن تبع اإلعراب"
مث أخذ مكي بعد ذلك يـُبَـنيه هدفه 

اب يف هذه ومنهجه من تأليف هذا الكت
املقدمة، فقال: "وقد رأيت أكثر من ألهف 
اإلعراب طوهله بذكره حلروف اخلفض 
وحروف اجلزم ومبا هو ظاهر من ذكر 

الفاعل، واملفعول، واسم إنه وخربها يف 
أشباه لذلك يستوي يف معرفتها العامل 
واملبتدئ، وأغفل كثريًا مما حيتاج إىل معرفته 

كتاب يف املشكالت، فقصدت يف هذا ال
إىل تفسري مشكل اإلعراب )وذكر علله 
وصعبة ونادرة( ليكون خفيف احململ سهل 
املأخذ قريب املتناول ملن أراد حفظه 

وكان مكي يهدف  (134)واالكتفاء به."
من تأليفه "ملن ال يعلم من النحو إال 
اخلافض واملخفوض والفاعل واملفعول 
واملضاف إليه والنعت واملنعوت يف أشباه 

. وإمنا ألهفه ملن "شدا طرفًا منه (135)هبذا"
وعلم ظواهره ومجاًل من عوامله وتعلق 

 .(136)بطرق من أصوله"
من املالحظ على ما جاء يف هذا 
النص من مقدمة مكي، أنهه يريد لكتابه أْن 
يكون خمتصرًا يف اإلعراب بعيدًا عن 
التكرار، لذا جنده يقصره على املشكل، 
فكأنهه حييل على نوع حمدد من األعاريب، 
وهو املشكل، وليس املفصهل، أو املختصر، 
أو الغريب، إذًا فهدف مكي أن يكون  

نزعة تعليمية يف الغالب، لكن  كتابه ذا
من الغريب أنه مكيًا على انفراده هبذا 
النوع من التأليف قد أنقص املقدمة من 
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اإلشارة إىل أعمال سابقة تطرقت لتوجيه 
املشكل من اإلعراب، فابن خالويه قد 
نصه على توجيه إعراب املشكل، وبيان 
غريبه، يقول: "هذا كتاب ذكرت فيه 

فصَّل بشرح  إعراب ثالثني سورة
ُ
من امل

أصول كلِّ حرف وتلخيص فروعه، 
وذكرت غريب ما َأشكل... ليكون معونة 
على مجيع ما يرد عليك من إعراب 

 .(137)القرآن"
اختصت مقدمة مكي بضبط 
مفهومي ملصطلحات مهمة متثل موضوع 
الكتاب مثل "حروف اخلفض، واخلافض 
واملخفوض، والنعت واملنعوت" فهذه 

دوران يف كتب النحو؛  املصطلحات هلا
فعلى سبيل املثال: النعت نرى البصريني 
مرة يطلقونه على الصفة، ومرة على 
التوكيد أمها الكوفيون فقد أطلقوه على 

. يقول أبو حيان: (138)النعت فقط
"والتعبري به )أي النعت( اصطالح 
الكوفيني، ورمبا قاله البصريون، واألكثر 

 .(139)عندهم الوصف والصفة"
د رأت مي اجلبوري أنه مكيًا قد وق

انفرد يف مقدمته هبذا املنهج الذي مل يسبق 
إليه حبسب ما وصل إلينا من كتب، 

"والكتابة يف املشكل وحده مسوغ جيد 
لتأليف كتاب آخر بعد كتب إعراب 
القرآن اجلليلة اليت عرفت قبل "مشكل 

 .(140)إعراب القرآن"
وختم مكي مقدمته بدعاء اهلل عز 

أن مينحه التوفيق واألجر، وهي وجله 
ديباجة تطبع هبا معظم الكتب يف الثقافة 
اإلسالمية والعربية على اختالف أنواع 

 التأليف وحقوله املعرفية.
وكذلك  حيسب ملكي يف خامتة 

 rمقدمته، أنهه كرر الصالة على الرسول 
الذي خصهه اهلل بالقرآن العظيم، والسبع 

لم تسليماً  املثاين وعلى آله وأصحابه وس
. ويف مجع مكي للقرآن العظيم (141)كثرياً"

والسبع املثاين، هو الثناء أو التثنية والعظم  
 .(142)كما ذكر الزخمشري

يقول البيضاوي: "بيان للسبع 
واملثاين من التثنية، أو الثناء فإن كل ذلك 
ُمثـَىنه تكرار قراءته، أو ألفاظه أو قصصه 

غة واإلعجاز ومواعظه أو َمْثيِن عليه بالبال
أو ُمْثٍن على اهلل مبا هو أهله من صفاته 

 .(143)العظمى وأمسائه احلسىن"
"اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد"  -2

 هـ(742للسفاقسي )ت: 
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متثل مقدمة السفاقسي نوعًا جديداً 
من التفكري يف املقدمة اإلسالمية، فبعد 
أن ه ذكر عناصر الديباجة الثابتة من 

وتصلية، ومحدلة، بدأ السفاقسي بسملة، 
مقدمته كما يقول توفيق العلوي بتأمني 

. وهو ما انفرد به (144)قراءة جيهدة للنص
السفاقسي حسب ما وقفت عليه من 
مقدمات كتب إعراب القرآن السابقة  

كالزجاج، والنحاس، وابن خالويه، ومكي 
بن أيب طالب، والباقويل، واألنباري، 

هلمذاين؛ فقضية والعكربي، واملنتجب ا
إعجاز القرآن وبالغته قد شغلت جزءاً 
مهمًا ومكانة عالية يف هذه املقدمة، 
فتجده يقول: "وبالقرآن وهو أعظم 
معجزاته كتاب جميد ﴿الَّ يَْأتِيِه اْلَباِطُل ِمن 

 َحِكيمٍ  مِّنْ  تَنزِيلٌ ٖ  بـَنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه 
يٍد﴾  بالغته أذلت[، 42: فصلت] محَِ

 فصاحته وأعجزت، الكالم أرباب أعناق
 يد املؤمنون فبسط، األنام فصحاء ألسنة

 بالقول ألسنتهم وأطلقوا، والتسليم اإلذعان
 َكرمٍِي﴾ َرُسولٍ  َلَقْولُ  ﴿ِإنَّهُ  السليم الصحيح

[، وقبض 19[، ]التكوير: 40]احلاقة: 
الكافرون يد اإلنصاف، وقيدوا ألسنتهم 

طُْرق اهلدايات  باخلالف، فخرجوا عن

وحصلوا يف شرك الضالالت ﴿َوالَِّذيَن  
َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت خُيْرُِجونـَُهم مَِّن 

: البقرة] ﴾ٖ  النُّوِر ِإىَل الظُُّلَماِت 
257](145). 

مث واصل السفاقسي حديثه يف هذه 
املقدمة عن إعجاز القرآن مبينًا أنهه "قد 

فصاحته، فأجابوا أقعدهتم براعته ودمهتهم 
بلسان الباطل واجملنون، وقالوا: ﴿َويـَُقوُلوَن 
أَئِنَّا لََتارُِكو آهِلَِتَنا ِلَشاِعٍر جَمُْنوٍن﴾ 

[، أفحمتهم جزالة آياته 36]الصافات: 
ورمتهم سهام مغيبهاته، فتاهوا يف ظلمة 
معاند أو راعني وقالوا: هو كاهن. فيا 
عجبا كيف َكلَّت سيوف فصاحتها وعرْت 
فرسان بالغتها، حىت نطقوا بكالم غري 
معقول، ال يرشدها وال يهديها عقول وأيه 

. وما قاله (146)عقول، ولكن كادها باريها"
السفاقسي عن إعجاز القرآن، فكما هو 
معلوم أنه "القرآن الكرمي كان هو احملور 
الذي دارت حوله العلوم العربية، فقد كان 
اهلدف األمسى الذي أخلصت له هذه 
العلوم عنايتها وتأيت البالغة يف ذروة علوم 
العربية اشتغااًل بتدبر البيان القرآين وأسراره 
تدبرًا يرشد إىل الفقه الصحيح ملراد هذا 

. ومل تقتصر قضية إعجاز (147)البيان"
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القرآن عند علماء البالغة والبيان، بل جند 
أنه جذورها قد سبقت، يف  إشارات نافعة 

ويني األوائل كسيبويه، لدى النحاة واللغ
وأيب عبيدة، والفراء، واألخفش، وابن 

 قتيبة.
وقد تواصلت سلسلة من املؤلفات 
يف مكتبتنا الرتاثية أَثـَْرت هذه القضية أعين 

( واليت تناول طرفًا منها القرآن عجاز)إ
السفاقسي يف مقدمته. فاجلاحظ كما 
تشري املصادر قد كان من أوائل العلماء 

بإعجاز القرآن، َفذُِكر أنه ألف  الذي اعتنوا 
كتابًا يف نظم القرآن، حتدث فيه عن 

. (148)مفردات القرآن وأساليب البيان
وتواصلت جهود العلماء يف بيان إعجاز 

النكت القرآن، فهذا الرماين يضع رسالة )
(، رصد فيها سبعة وجوه يف إعجاز القرآن

هلذا اإلعجاز، منها البالغة: "فقد أفاض 
فذكر أن الكالم البديع خيتلف احلديث، 

مراتبه فمنه ما هو أعلى طبقة وهو القرآن 
الكرمي، ومنه ما يكون يف الطبقة الوسطى 
وهو كالم البلغاء، شعرًا ونثرًا ومنه دون 

. وتواصل اهتمام العلماء بعد (149)ذلك"
الرماين بقضية إعجاز القرآن؛ فربز منهم 
جمموعة كبرية كاخلطايب، والباقالين 

لراغب األصفهاين، وعبد القاهر وا
اجلرجاين، والزخمشري، وابن عطية، والفخر 
الرازي، وحازم القرطاجين، واملراكشي إىل 
أن امتد إىل العصر احلديث عند الرافعي 
وعائشة عبد الرمحن وعبد الكرمي 

 .(150)اخلطيب
ومبا أننا نقف مع مقدمة ُمْعِرب 
للقرآن، فلعله من املناسب أْن نربط ما 

اء عنده مبا ذكره عبد القاهر اجلرجاين ج
من أمهية علم النحو وأصوله، وقوانينه 
لقضية اإلعجاز "وأما أمهية علم النحو 
لقضية اإلعجاز فيكمن عند عبد القاهر 
يف أنه مفهوم النظم الذي إدار  كتاب 
الدالئل عليه، ورآه سبب اإلعجاز وعلهته، 
قائٌم على توخهي معاين النحو وفق 

ض اليت يقصدها املتكلم. فالنحو األغرا
هو دعامة النظم ومرتكزه، وليس النظم إال 
ي معاين النحو يف معاين  أنهه عبارة عن َتوخِّ
الكلم. وإن كان النظم قد بلغ يف القرآن 
الكرمي احلد املعجز الذي ليس يف مقدور 
بشر بلوغه، فإنهه سبب بالغة كل كالم 

 بليغ، على اختالف مراتب هذه البالغة
. وبعد أن بنيه السفاقسي (151)وطبقاهتا"

نظرته يف إعجاز القرآن يف بداية مقدمته، 
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أخذ بعد ذلك يف استعراض جمموعة من 
 النقاط املهمة يف هذه املقدمة املطولة منها: 

"أنه اللسان العريب هو الطريق إىل  -1
فهم مفردات القرآن العزيز وتركيباته، 

وتدبهر وعليه املعول يف معرفة معانيه 
آياته وحبسب قوة الناظر فيه تلتقط 
درر املعاين من ِفيه، يعرف ذلك من 
راض أبِيَُّه وخاص أَتيهه، وجب صرف 
العناية إىل ما يتعلهق به من علم 
اللسان من جهة مفرداته وتركيباته 
تصريفًا وإعراباً، لكثرهتما تشعبُّاً 
واضطراباً، جارين على قواعدمها 

، ليعرف اخلطأ مرتهبني على أصوهلما
والصواب، وينكشف القشر عن 
اللباب، فيصري كالفقه إذا استخرج 
من قواعده واستنبط من أصوله 

 .(152)وموارده"
حرص السفاقسي يف هذه اجلزئية 
من مقدمته على ذكر أمهية اللسان العريب 
يف فهم املفردات من الناحية )الصوتية 
والصرفية( ومن ناحية الرتاكيب )النحو( 

ه هبذا يشري إىل دور دليل النقل ولعله 
)السماع( من العرب شعرًا ونثرًا يف هذا 
التوجيه، وهو باب كبري من أصول النحو 

خاض فيه العلماء عن مصادر االحتجاج 
 ليس هنا املقام للتوسهع فيها.

كذلك ذكر السفاقسي القيمة 
املهمة لعلم اللسان، وهو من املصطلحات 

املتقدمني  املستخدمة عند علماء العرب
وخباصة الفارايب، فيبدو أنهه أقدم من تناوله 
يف كتابه "إحصاء العلوم "فهو يشمل عنده 
األلفاظ املفردة واملركبة، وعلم قوانني هذه 
األلفاظ مفردة )الصرف( وعندما ترتكب 
لتختص بدراسة الرتاكيب أو ما يعرف يف 

( وهو ما Syntaxعلم اللغة احلديث )
علم النحو أو مبعناه يطلق عليه القدماء 

 .(153)املقصور على قواعد الرتاكيب"
ومل يكن معربو القرآن بعيدين عمها 
دوا على أمهية  نبهه له السفاقسي، فقد شده
تضافر لسان العرب مع علوم اللسان )حنواً 
وصرفًا وبالغة( يف توجيه معاين وأعاريب 
الكتاب العزيز، يقول اإلمام أبو حامت 

و معيار مجيع كالم الرازي: "فالنحو ه
العرب ما كان منه منثوراً، وما كان منه 
شعراً، وما كان من سجعاً. وغري ذلك من 
وجوه كالم العرب وبالنحو يُرتَّل القرآن 

فيعرب   -عز وجل-الذي هو كالم اهلل 
كله حرف منه به، ويقوَّم؛ حىته ال ُيرتك 
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حرف واحد ويعطي َحقَّه من 
ري: . ويقول الزخمش(154)اإلعراب"

"وحرص على استيضاح معجزة رسول 
، بعد أن يكون آخذًا من سائر  rاهلل

العلوم حبظ، جامعًا بني أمرين حتقيق 
وحفظ؛ كثري املطالعات، طويل املراجعات؛ 
قد رجع زمانًا ورجع إليه، ورده عليه، فارساً 
يف علم اإلعراب، مقدماً يف محلة الكتاب، 

، وكان مع ذلك مسرتسل الطبيعة منقادها
مشتعل القرحية؛ يقظان النفس درهاكاً 
للمحة وإن لطف شأّنا، منتبهًا على 
الرمزة وإْن خفي مكاّنا... متصرفًا ذا 

 .(155)دراية بأساليب النظم والنثر"
وهو ما سار عليه شيخ السفاقسي 
أبو حيان، حني رأى أنه إعراب القرآن 
ينبغي أن يكون "على أحسن الوجوه 

سوغها يف لسان وأبعدها من التكلف وأ
 .(156)العرب"

ذكر السفاقسي يف هذه اجلزئية من  -2
مقدمته الكتابني اللذين استند 
إليهما يف بناء كتابه، فاعتمد على  

( أليب حيان، البحر احمليطكتايب )
( للعكربي، فجاء ذلك التبيانو)

مفصاًل وفق اآليت: "وَقله من سلك 

هذه الطريقة من املعربني، واقتعد 
ن احملققني، إال الشيخ غارهبا م

الفاضل احملقق أثري الدين فإنهه َضمهَن 
( هذا البحر احمليطكتابه املسمى بـ )

الطريق، وسلك فيه سبيل التحقيق، 
وزيهف أقوال كثري من املعربني، وبنيَّ 

 َحْيدها عن أصول احملققني.
هذا مع ماله يف علم اللسان من 
الكتب العظيمة الشأن مجع ما مل يسبق 
إليه..." ومع إشادته بشيخه إال أنهه 
استدرك عليه يف مؤلفه النفيس "البحر 
احمليط" فقال عنه: "لكنهه، أبقاه اهلل، سلك 
يف ذلك سبيل املفسرين يف اجلمع بني 

. مث أخذ (157)التفسري واإلعراب"
السفاقسي يبنيه طريقته يف تناول كتاب 
"البحر احمليط" وكيفية استخراج اإلعراب، 

ذلك بأسلوب مسجوع غري  فصاغ
متكلف "فاستخرت اهلل تعاىل يف مجعه 
وتقريبه وتلخيصه وهتذيبه، فوجدت لسبيل 
التأميل مدرجاً، وجعل اهلل يل من ربقة 
العجز خمرجاً، فشرعت فيما عزمت عليه، 
وامتطيت جواَد اجلدِّ إليه، فجاء واحلمد هلل 
يف أقرب زمن، على حنو ما أمهلت وتيسر 

ا ُرمت وقصدت، ال أقول: عليه سبيل م
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إينه اخرتعت بل مجعت وخلهصت، وال إينه 
 .(158)أغربت بل بيـهْنُت وأْعَربُت"

" التبيان يف إعراب القرآنأمها كتاب "
أليب البقاء العكربي، فعلى شهرة الكتاب 
بني الناس وميلهم إليه، فقد زاد السفاقسي 
عليه، فقال: "وملها كان كتاب أيب البقاء 

لتبيان يف إعراب القرآن" كتاباً املسمى "ا
قد عكف الناُس عليه، ومالت نفوسهم 
إليه، مجعت ما بقي فيه من إعرابه مما مل 
نه الشيخ يف كتابه، وضممت إليه من  ُيَضمِّ
غريه ما ستقف عليه إن شاء اهلل تعاىل 
عند ذكره، ليكتفي الطالب هبذا الفن 

 .(159)بضيائه وال يسري إال حتت لوائه"
له السفاقسي يف ما سبق وما قا

يشري إىل منحى مهم يف املقدمة يف تراثنا 
العريب، ويتمثل يف نظرتني من املؤلف 
أوهلما اإلشادة بالكتاب وأمهيته، والثانية ما 
نقص يف هذا الكتاب، وما ال حُيتاج منه 
ويزاد عليه، وهو ما عدهها عباس أرحيلة 
من أهم عناصر املقدمة، حديث املؤلف 

ر السابقة يف املوضوع الذي هو عن اآلثا
بصدده، وتتم اإلشارة إىل ذلك تارة، 
واإلقرار باالستفادة منها تارة أخرى، 
والنقد هلا وبيان قصورها يف أغلب 

األحيان، وهل ميكن عزل الكتاب عن 
جماله املعريف، وعن حقول االستمداد اليت 
يتجاذب معها علمياً؟ مث ذكر عباس 

واألعمال اليت أرحيلة أن نقد املصادر 
 اعتمدها أيه ُمؤلهف يكشف أموراً أمهها:

"العناية مبتطلبات البحث من  .1
حيث ضرورة التوثيق، واألمانة 

 والدقة.
اطالع املؤلف على األعمال  .2

السابقة يف املوضوع واستيعابه هلا. 
وهذا مفيد يف حتديد مصادر املادة 

 املدروسة.
طريقته يف نقدها واالستفادة منها،  .3

 لنقص فيها.وبيان ا
إحساسه بضرورة الزيادة فيها،  .4

وحتقيق ما غاب عن السابقني 
 منها.

حتديد الزيادة املراد إدخاهلا يف  .5
 .(160)ضوء ما جد من معارف"

ولعله املؤلف يهدف من وراء 
الوقوف مع هذه األعمال "ليربهن على ما 
بذله من جهد، وما إمناز به من قدرة 

امله مع علمية ونزاهة فكرية، من خالل تع
تلك املصادر؛ لريفع من قيمة الكتاب، 
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ويؤكد أصالة ما ابتكره املؤلف، وما أتى به 
. وهذا (161)من جديد جتاوز به السابقني"

يف جممله يقودنا إىل "أنهه ال تستطيع أن 
تتعرف على عقل الكاتب إال إذا حللت 
مادته يف ضوء املعرفة الواعية مبصادره اليت  

 .(162)كونت بناءه العلمي"
ختم السفاقسي مقدمته بتسمية  -3

الكتاب، واخلامتة، يقول: "ومسهيته بـ 
"اجمليد يف إعراب القرآن اجمليد". 
"واهلَل أسأل أن ينفع به وأن جيعله 

 .(163)خالصاً لوجهه مبَنهه وفضله"
"كان للعلماء اهتمام شديد بصوغ 
العنوان؛ ليكون دااًل بدقة واستيعاب على 

وحيوي عنوان الكتاب ما يدخل فيه"، 
وظائف الداللة على القصد واإلحياء به، 
حىت يتم التوافق والتطابق بني صيغة 

 .(164)العنوان وموضوع الكتاب"
ولعله السفاقسي مل يبتعد كثريًا عن 
علماء السلف الذين قرهظوا كتبهم 
ومدحهم إيهاها باختيار عناوينها، اهلدف 

 منه الرغبة يف السبق، فحفلت املكتبة
العربية بعناوين كتب، صار هلا مكانة 

والعقد البن قتيبة،  كعيون اإلخبارمرموقة  
أليب حامت  والزينةالبن عبد ربه،  الفريد

. فاختيار مثل هذه العناوين (165)الرازي
يعطي هلا كما يقول جانيت: وظائف أربعاً 
"اإلغراء واإلحياء، والوصف، 

  .(166)والتعيني"
قوله: "واهللَ أمها خامتة السفاقسي ف

أسأل أن ينفع به وأن جيعله خالصًا لوجهه 
ا (167)مبنهه وفضله" . فلم تبعد كثريًا عمه

ُخِتمَت به مقدمات العلماء السابقني 
الذين حيرصون على االنتفاع من مؤلفاهتم؛ 
فهذا اإلمام شهاب الدين عبد الرمحن 
الشافعي، يقول: "وإيهاه نسأل مبنهه وفضله، 

لم وأن جيعلنا من أهله وأن أن ينفعنا بالع
يوفقنا للعمل ما علمنا، وتعلم ما جهلنا، 
وإليه نرغب يف أن يعيذنا من إتباع 

. ويقول ابن األثري يف ّناية (168)اهلوى..."
مقدمته:" وأنا أرغب إىل كرم اهلل تعاىل أن 
جيعل سعيي فيه خالصاً لوجهه الكرمي، وأن 

ا يف يتقبله وجيعله ذخرية يل عنده جيزيين هب
الدار اآلخرة، فهو العامل مبودعات السرائر 

 .(169)وَخفيهات الضمائر"
إن هذه البىن الدعائية تنم عن 
حضور الوازع الديين يف إعمال هؤالء 
العلماء، فتأليفهم ملا خيدم والعربية القرآن 

 الكرمي هو فعل تعبدي بالدرجة األوىل.
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 اخلامتة
ا  -1 أول تربز أمهية مقدمة الكتاب؛ ألّنه

لقاء بني القارئ والكتاب، فاألوىل 
أن جتذب القارئ وحتمله على 
مواصلة القراءة، أو تصرفه عن 
ذلك. ولعله ما بينهته عن أمهية 
املقدمة يف الرتاث اإلسالمي مبا 
ينطوي حتتها من تبصرة مبقاصد 
الكتاب وأهدافه ودوافع تأليفه، وما 
اشتمل عليه من مباحث، 

ينعكس وموضوعات هلا أمهيتها 
على مستوى التأليف الذي انعكس 
على جمموعة كبرية من كتب العلماء  

كان للمقدمات فيها مكانة بارزة 
حظيت بعناية أصحاهبا فضاًل عمهَن 
قام بقراءة هذه املقدمات وإعادة 
شرحها، كما ذكرنا عن مقدمة 

 الكشاف للزخمشري.
كما هو معروف متثل كتب "إعراب   -2

يه أو بدوّنا القرآن" سواًء مع معان
حلقة مهمة يف بناء مكتبة علوم 
القرآن، فكانت هذه الكتب منطاً 
من التفكري الذي ميثل مرحلة الحقة 
لبناء القواعد النحوية والصرفية، 

فحظي كتاب سيبويه وغريه من  
كتب النحو مبكانة يف هذه 
املؤلفات ، لعله من أبرزها معاين 
القرآن للفراء، ومعاين القرآن 

ومعاين القرآن وإعرابه لألخفش، 
للزجاج ، وغريها من كتب إعراب 
القرآن اليت امتألت هبا مكتبتنا 

 الرتاثية.
مرهت كتب إعراب القرآن مبراحل  -3

خمتلفة من التسميات ما بني 
اإلعراب مقرونًا باملعاين أو منفصالً 
عن املعاين، ولعله املقدمات يف مثل 
هذه التآليف ختتلف نظرًا الختالف 

جه يف كله كتاب، فقد فصهلت التو 
يف هذه النقطة بالوقوف مع كتاب 
"إعراب القرآن للنحاس" وكذلك مع 
معانيه، ومثل هذه املؤلفات تعطي 
القارئ أمهية متابعة مثل هذه 
املقدمات؛ لريى التفكري الذي 
يتطور مع العامل يف كل ُمؤهلف من 

 مؤلفاته.
مل تكن مقدمات كتب إعراب القرآن  -4

على تطبيق النحو بكل مقتصرة 
معطيات النظرية النحوية من 
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)إعراب، وحذف، وتقدير، وتأويل( 
إضافة لألعاريب أو الصرف بكلِّ 
قواعده. بل جند أن بعض املقدمات 
حتتوي على قضايا هتم النص 
القرآين، برز صداها يف حركة 
التأليف عند علماء السلف، 
وخباصة أصحاب الدرس البالغي، 

قرآن قد حظيت فقضية إعجاز ال
مبكانة يف بعض هذه املقدمات،  

كان لزامًا على القارئ والباحث أن 
يشري إىل مقدمات هذه الكتب اليت 
عنيت بإعجاز القرآن بدءًا من 
الرماين، واخلطايب، واجلرجاين وغريهم 
ا يف هذه  من العلماء. فضاًل عمه
املقدمات من إشارات إىل رصد 

ا احلركة الفكرية اليت انعكس صداه
على مقدماهتم وهذا بدوره يصب 
يف تصور أنه علوم اللسان العريب 
بينها من التداخل والقرىب ما يشعر 
باللحمة اليت جتعل علومها ومعارفها 

 يف منظومة واحدة .
 اهلوامش:

اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني،  .1
حتقيق: د.مهدي املخزومي، د. 

إبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، 
 م.ق د 

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  .2
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار 

 -هـ1411(، 1اجليل، بريوت، ط)
 .6: 5م، 1991

ابن منظور، لسان العرب، دار صادر،  .3
 -هـ1414(، 3بريوت، ط )

 هـ، ق د م.1994
 السابق، ق د م. .4
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب  .5

اإلسالمي يف الرتاث وهاجس اإلبداع، 
ش، املطبعة والوراقة الوطنية، مراك

 .56م، ص2003
 .56السابق:  .6
 .57السابق:  .7
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب  .8

اإلسالمي يف اللغة واالصطالح، دورية 
جذور، النادي األديب الثقايف، جدة، 

هـ، 1423، شوال، 11العدد 
 .320-319م، ص 2002ديسمرب 

فهد بن سليمان األمحد قراءة منهجية  .9
تب النحوية والصرفية، يف مقدمات الك

جملة كلية الدراسات اإلسالمية 
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، 1والعربية، جامعة األزهر، العدد 
 .3239م، 2019، عام 37اجمللد 

عبد الرمحن بودرع، عتبات النص  .10
وفن املقدمات يف الكتابات اللسانية، 
املقدمات يف العلوم اإلسالمية، املفهوم 
والتاريخ والقضايا، كلية الشريعة، أيت 

 .3م، ص2018ملول، 
حافظ إمساعيل علوي، اللسانيات  .11

يف الثقافة العربية املعاصرة، دراسة 
حتليلية نقدية يف قضايا التلقَّي 
وإشكاالته، الكتاب اجلديد املتحدة، 

م، 2009(، 1بريوت، ط )
 .101ص

نبيلة أعبش، املقدمات النقدية يف  .12
الشعرية العربية، رسالة ماجستري، قسم 

ا، كلية اآلداب اللغة العربية وآداهب
والعلوم اإلنسانية، جامعة العقيد احلاج 

 -هـ1430خلضر، باتنة، اجلزائر، 
 .9م، ص2009

حبيب مونسي، نظرية الكتاب يف  .13
النقد العريب القدمي، وهران، دار الغرب 

 .124-123م، ص2000للنشر، 
عبد اهلل بانقيب، مناذج من  .14

مقدمات كتب البالغة، اجلامعة 

املنورة. )ملحق  اإلسالمية، املدينة
، اجلزء السادس، 183العدد 

، عبد الرزاق 483م(، ص2018
بالل، مدخل إىل عتبات النص، 
دارسة يف مقدمات النقد األديب، الدار 
البيضاء، دار أفريقيا الشرق، 

 .17م، ص2000
عبد الواحد بن ياسر، اخلطاب  .15

املقدمايت، عالمات يف النقد، اجمللد 
م، ، حمر 47الثاين عشر، اجلزء 

 .626هـ، ص1424
مليكة ناعيم، النص اللغوي بني  .16

سلطة احلجاج ونقد التعليل قراءة يف 
مقدمة منهج السالك، جملة جيل 
الدراسات األدبية والفكرية، املغرب، 

م، 2015العدد السادس، إبريل، 
 .56ص

رضا األبيض، خطاب املقدمات،  .17
اجلاحظ والتوحيدي منوذجني جذور، 

جدة، اجمللد  النادي األديب الثقايف،
احلادي عشر، اجلزء السابع 

 .332والعشرون، ص
عبد اهلل بانقيب، مناذج من  .18

مات كتب البالغة، ص ، 485مقدِّ
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عبد الفتهاح احلجمري، عتبات النص 
(، الدار 1البنية والداللة، ، ط)

البيضاء، منشورات، الرابطة، 
 .43م، ص1996

مصطفى سلوى، عتبات النص  .19
ائف، وجدة، املفهوم واملوقعية والوظ

املغرب، جامعة حممهد األوهل، كلية 
(، 1اآلداب والعلوم اإلنسانيهة، ط )

 .24م، ص2003
 .24السابق:  .20
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .21

الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 
 .61ص

مصطفى سلوى، عتبات النص  .22
-26املفهوم واملوقعية والوظائف، ص

29. 
حافظ علوي، اللسانيات يف  .23

 .104الثقافة العربية املعاصرة، ص
مصطفى سلوى، عتبات النص  .24

 .55املفهوم واملوقعية والوظائف، ص
 .56-55السابق: ص .25
حافظ علوي، اللسانيات يف  .26

 .113الثقافة العربية املعاصرة، ص

شيماء عبد الرحيم توفيق حممد،  .27
ّنج املقدمات بني اإلمام السكاكي 
وشروح التلخيص، دارسة بالغية 

جامعة األزهر، كلية الدراسات نقدية، 
م، 2017اإلسالمية والعربية، 

 .154ص
عبد اهلل بانقيب، مناذج من  .28

مات كتب البالغة، ص  .489مقدِّ
عبدالواحد بن ياسر، اخلطاب  .29

 .626املقدمايت، ص
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .30

 .325اللغة واالصطالح، ص
يوسف اإلدريسي، عتبات النص  .31

طاب النقدي يف الرتاث العريب واخل
املعاصر، بريوت، الدار العربية للعلوم 

م، 2015 -هـ1436ناشرون، 
. عبد اهلل بانقيب، مناذج 24-23ص

مات كتب البالغة،  من مقدِّ
 .489ص

مصطفى سلوى، عتبات النص  .32
 .23املفهوم واملوقعية والوظائف: ص

عبد الرمحن بودرع، عتبات النص  .33
وفن املقدمات يف الكتابات اللسانية 

 .1ربية املعاصرة، صالع



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

شيماء عبد الرحيم توفيق حممد،  .34
ّنج املقدمات بني اإلمام السكاكي 

 .155وشروح التلخيص، ص
الفريوز، أبادي، نغبة الرشاف من  .35

خطبة الكشاف، دارسة وحتقيق: عمر 
(، الشارقة، 1علوي ابن شهاب، ط )

دار الشارقة، دار الثقافة العربية للنشر، 
 م،2001عدن، جامعة عدن، 

 .27ص
عبد اهلل بانقيب، مناذج من  .36

مات كتب البالغة، ص  .493مقدِّ
املقريزي، املواعظ واالعتبار بذكر  .37

(، القاهرة، 2اخلطط واآلثار، ط )
م، 1987مكتبة الثقافة الدينية، 

، فهد سليمان األمحد، قراءة 6ص
منهجية يف مقدمات الكتب النحوية 

 .3241والصرفية، ص
حممد علي التهانوي، كشهاف  .38

اصطالحات الفنون والعلوم، تقدمي 
وإشراف ومراجعة الدكتور رفيق 
العجم، والدكتور علي دحروج، نقل 
النص الفارسي إىل العربية الدكتور عبد 
اهلل اخلالدي، الرتمجة األجنبية، الدكتور 

(، بريوت، 1، ط )1جورج زيناين، ج

: 1م، 1996مكتبة لبنان ناشرون، 
14. 

 15: 1السابق  .39
 15: 1السابق  .40
 14: 1السابق  .41
 14: 1السابق  .42
 15: 1السابق  .43
 15: 1السابق  .44
عبد اهلل بانقيب، مناذج من  .45

مات كتب البالغة، ص  .496مقدِّ
التهانوي، كشف اصطالحات  .46

 .15: 1الفنون والعلوم 
عباس أرحيلة، مقدمة يف اللغة  .47

، 322-320واالصطالح، ص
ات عبداهلل بانقيب، مناذج من مقدم

 .496كتب البالغة، ص
علي بن خلف الكاتب، موهاد  .48

البيان، حتقيق الدكتور حسني عبد 
اللطيف، طرابلس، جامعة الفاتح، 

 .120-119م، ص1982
 .122-121السابق: ص .49
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .50

 . 61الرتاث اإلسالمي، ص
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عبداهلل بانقيب، مناذج من  .51
 .498مقدمات كتب البالغة، ص

الكاتب، موهاد  علي بن خلف .52
 .122البيان، ص

عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .53
 . 62الرتاث اإلسالمي، ص

علي بن خلف الكاتب، موهاد  .54
 .122البيان، ص

عبدالواحد بن ياسر، اخلطاب  .55
 .626املقدمايت، ص

 .627السابق: ص .56
 .627السابق: ص .57
عبدالفتاح احلجمري، عتبات  .58

، عبداهلل 7النص، البنية والداللة، ص
ب، مناذج من مقدمات كتب بانقي

 .500البالغة، ص
عبد الرزاق بالل، مدخل إىل  .59

عتبات النص، دارسة يف مقدمات 
 .16النقد العريب القدمي، ص

 .16السابق، ص .60
 .21السابق، ص .61
عبد احلق بلعابد، عتبات جريار  .62

جنيت من النص إىل املناص، ط 
(، اجلزائر، منشورات االختالف، 1)

للعلوم ناشرون، بريوت، الدار العربية 
 .30-29م، 2008 -هـ1429

حافظ علوي، اللسانيات يف  .63
 .101الثقافة العربية املعاصرة، ص

عبد احلق بلعابد، عتبات جريار  .64
 .26جنيت من النص إىل املناص، ص

عبد الرزاق بالل، مدخل إىل  .65
، عبداهلل 21عتبات النص، ص

بانقيب، مناذج من مقدمات كتب 
 .503البالغة، ص

بلعابد، عتبات جريار عبد احلق  .66
 .28جنيت من النص إىل املناص، ص

مجيل محداوي، السيميوطيقا  .67
، يناير، 3والعنونة، عامل الفكر، العدد 

، حافظ علوي، 106م، ص1997
اللسانيات يف الثقافة العربية املعاصرة، 

 .101ص
حافظ علوي، اللسانيات يف  .68

 .101الثقافة العربية املعاصرة، ص
ات النص يوسف اإلدريسي، عتب .69

يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي 
، عبداهلل بانقيب، 42املعاصر، ص

مناذج من مقدمات كتب البالغة، 
 .504ص
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توفيق العلوي، العتبات النحوية،  .70
"املقدمات النحوية منوذجاً" ضمن  

كتاب حفريات لغوية، دار زينب، 
م، 2016(، 1نابل، تونس، ط)

 .133ص
يوسف اإلدريسي، عتبات النص  .71

الرتاث العريب واخلطاب النقدي يف 
 .61املعاصر، ص

عبد الرزاق بالل، مدخل إىل  .72
عتبات النص، دارسة يف مقدمات 

 .49-48النقد العريب القدمي، ص
عبداهلل بانقيب، مناذج من  .73

 .505مقدمات كتب البالغة، ص
يوسف بن خلف العيساوي، علم  .74

إعراب القرآن تأصيل وبيان، دار 
( 2الصميعي، الرياض، ط)

 .51م، ص2009 -هـ1430
 .54السابق، ص .75
 .61السابق، ص .76
مساعد بن سليمان بن ناصر  .77

الطيهار، التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، 
(، 1دار ابن اجلوزي، الرياض، ط )

 .272هـ، ص1421

توفيق العلوي، العتبات النحوية،  .78
"املقدمات النحوية منوذجاً"، 

 .136ص
 .138-137السابق، ص .79
، علم يوسف بن خلف العيساوي .80

إعراب القرآن تأصيل وبيان، 
 .176-175ص

إبراهيم عبد اهلل رفيدة، النحو  .81
(، الدار 3وكتب التفسري، ط)

اجلماهريية للنشر والتوزيع، ليبيا، عام 
 .302: 1م، 1990

الزجاج، معاين القرآن وإعرابه،  .82
حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، عامل 

 -هـ1408(، 1الكتب، ط )
-21: 1 م، مقدمة احملقق1989

، إبراهيم عبد اهلل رفيدة، النحو 30
 .302: 1وكتب التفسري، 

: 1الزجاج، معاين القرآن وإعرابه  .83
21 . 

: 1الزجاج، معاين القرآن وإعرابه  .84
، إبراهيم عبد اهلل رفيدة، النحو 21

 .124: 1وكتب التفسري 
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عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .85
الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 

 .86ص
: 1اج، معاين القرآن وإعرابه الزج .86

39 . 
مي فاضل اجلبوري، إعراب القرآن  .87

دارسة يف منهجية التأليف حىت ّناية 
القرن السادس اهلجري، وزارة الثقافة، 
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 .38م، ص2001
يوسف خلف العيساوي، علم  .88

 .60-56إعراب القرآن، ص
 .58السابق:  .89
 .57السابق:  .90
: 1الزجاج، معاين القرآن وإعرابه  .91

206 . 
معيض بن مساعد العويف، قضايا  .92

اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن 
ومعانيه حىت ّناية القرن الرابع 

 -هـ1403(، 1اهلجري، ط )
 .74: 1م، 1983

يوسف خلف العيساوي، علم  .93
 .58إعراب القرآن، ص

: 1الزجاج، معاين القرآن وإعرابه  .94
حمقق الكتاب الدكتور ، وقد أشار 39

عبد اجلليل عبده شليب إىل خامتة 
الكتاب وردت يف نسخة "وهو 
حسبنا ونعم املعني، وصلى اهلل على 

 سيدنا حممد وعلى آله أمجعني.
عبداهلل بانقيب، مناذج من  .95

 .517مقدمات كتب البالغة، ص
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .96

الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 
 .114ص

راهيم عبداهلل رفيده، النحو إب .97
 .469: 1وكتب التفسري 

معيض بن مساعد العويف، قضايا  .98
اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن 
ومعانيه حىت ّناية القرن الرابع اهلجري 

1 :85. 
يوسف خلف العيساوي، علم  .99

 .63إعراب القرآن، ص
النحاس، معاين القرآن الكرمي،  .100

ملكة حتقيق: حممد علي الصابوين، امل
العربية السعودية، مركز إحياء الرتاث 

(، 1اإلسالمي، مكة املكرمة، ط)
 .42: 1م 1988 -هـ1409
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 .42: 1السابق  .101
 .42: 1السابق  .102
النحاس، إعراب القرآن، حتقيق  .103

الدكتور: زهري زاهد غازي، عامل 
م 1985 -هـ1405(، 1الكتب، ط)

1 :165. 
 .166-165السابق،  .104
يوسف خلف العيساوي، علم  .105

 .175إعراب القرآن، ص
إبراهيم عبداهلل رفيده، النحو  .106

 .470: 1وكتب التفسري 
معيض بن مساعد العويف، قضايا  .107

اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن 
ومعانيه حىت ّناية القرن الرابع اهلجري 

1 :89. 
: 1النحاس، إعراب القرآن  .108

226. 
ابن جماهد، السبعة يف القراءات،  .109

ي ضيف، دار حتقيق الدكتور: شوق
 .270(، ص3املعارف، القاهرة، ط)

 .98: 2النحاس، إعراب القرآن  .110
إبراهيم بن صاحل احلندود، مسائل  .111

اخلالف النحوية والتصريفية يف كتاب 

(، 1األصول البن السراج، ط)
 .62-52: 1م، 1999-هـ1420

إبراهيم عبداهلل رفيده، النحو  .112
 .474: 1وكتب التفسري 

: 1النحاس، إعراب القرآن  .113
165. 

معيض بن مساعد العويف، قضايا  .114
اجلملة اخلربية يف كتب إعراب القرآن 
ومعانيه حىت ّناية القرن الرابع اهلجري 

1 :91. 
يوسف خلف العيساوي، علم  .115

 .13إعراب القرآن، ص
ابن األنباري، إيضاح الوقف  .116

واالبتداء، حتقيق الدكتور: حميي الدين 
م 1971-هـ1391رمضان، دمشق، 

د خري احللواين، املفصل ، حمم15: 1
يف تاريخ النحو العريب، مؤسسة 

 -هـ1399(، 1الرسالة، ط)
 .34-33م، ص1979

األنباري، أبو الربكات، نزهة  .117
األلباء يف طبقات األدباء، قام 
بتحقيقه الدكتور إبراهيم السامرائي، 

(، 3مكتبة املنار، األردن، ط)
. 19م، ص1985 -هـ1405



 2022( لسنة 1،ج4مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية . العدد )ع 
                         

 

 

، إنباه الرواة على أنباه النحاة،  القفطيه
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار 
الفكر العريب، مؤسسة الكتب 

 -هـ1406(، 1الثقافية، بريوت، ط)
، حممد خري 15: 1م 1986

احللواين، املفصل يف تاريخ النحو 
 .34-33العريب، ص

يوسف خلف العيساوي، علم  .118
 .137إعراب القرآن، ص

ُحقق الكتاب يف رسائل جامعية  .119
يطبع كامالً. علم إعراب  ولكنه مل

 .143القرآن، ص
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .120

الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 
 .81ص

القيسي، مكي بن أيب طالب،  .121
مشكل إعراب القرآن، حتقيق: حامت 

(، مؤسسة 3صاحل الضامن، ط)
 .63: 1هـ، 1407الرسالة، بريوت، 

عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .122
مي وهاجس اإلبداع، الرتاث اإلسال

 .99ص
القيسي، مكي بن أيب طالب،  .123

 .63: 1مشكل إعراب القرآن 

األلوسي، روح املعاين يف تفسري  .124
القرآن العظيم والسبع املثاين، ضبطه 
وصححه على عبد الباري عطية، دار 

(، 1الكتب العلمية، بريوت، ط )
 .5: 1م، 1994 -هـ1415

أبو جعفر الكويف، الوقف  .125
كتاب اهلل عزه وَجله، واالبتداء يف  

حتقيق: حممد خليل الزروق، مركز 
مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، 

م، 2012 -هـ1423(، 1ط)
، يوسف خلف 68-67ص

العيساوي، علم إعراب القرآن، 
 .13ص

اهلداية يف بلوغ النهاية يف علم  .126
معاين القرآن وتفسريه، وأحكامه، 
ومجل من فنون علمه، وهو جمموعة 

معية بكلية الدراسات العليا رسائل جا
والبحث العلمي، جامعة الشارقة. 

 اإلمارات.
حققه حميي الدين رمضان يف  .127

( 2جزأين، مؤسسة الرسالة ط)
 م.1981 -هـ1401

وله حتقيقان، األول للدكتور حممد  .128
غوث الندوي، نشر وتوزيع الدار 
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م 1982 -هـ1402( 2السلفية ط)
والثاين للدكتور أمحد خالد شكري، 

دكتور حممد الدسوقي أمني كحيلة، وال
( 1دار السالم، القاهرة، ط )

 م.2019
حتقيق الدكتور أمحد حسن  .129

فرحات، دار املأمون للرتاث، دمشق، 
 م. 1983 -هـ1404(، 1ط )

يوسف خلف العيساوي، علم  .130
 .38إعراب القرآن، ص

أبو عبيدة معمر بن املثىن، جماز  .131
القرآن، علهق عليه حممد فؤاد سزكني، 

هـ، 1401(، 2ة الرسالة، ط )مؤسس
1 :8. 
أبو حيان األندلسي، البحر  .132

احمليط، حتقيق: عادل أمحد عبد 
املوجود وآخرين، دار الكتب العلمية، 

 -هـ1414(، 1بريوت، ط )
 .159: 1م، 1993

القارئ علي بن سلطان، مرقاة  .133
املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، حتقيق 
صدقي مجيل العطار، دار الفكر، 

 -هـ1412(، 1ط )بريوت، 
 .672: 4م، 1992

مكي بن أيب طالب، مشكل  .134
 .64: 1إعراب القرآن 

 .64: 1السابق  .135
 .64: 1السابق  .136
ابن خالويه، إعراب ثالثني سورة  .137

من القرآن الكرمي، نشر عامل الكتب، 
 .3هـ، ص1406

عوض محد القوزي، املصطلح  .138
النحوي نشأته وتطوره حىت ّناية القرن 

 -ملكتباتالثالث، عمادة شؤون ا
 -هـ1401(، 1جامعة الرياض، ط )

 .166-165م، ص1981
السيوطي، مهع اهلوامع شرح مجع  .139

اجلوامع، حتقيق الدكتور عبد العال 
سامل مكرم، مؤسسة الرسالة، 

 .116: 2م، 1992 -هـ1413
مي فاضل اجلبوري، إعراب القرآن  .140

دارسة يف منهجية التأليف حىت ّناية 
 .41القرن السادس اهلجري، ص

مكي بن أيب طالب، مشكل  .141
 .64: 1إعراب القرآن 

الزخمشري، الكشاف عن حقائق  .142
غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف 

(، 3وجوه التأويل، دار الريان، ط )
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-587: 2م، 1978 -هـ1407
588. 

البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار  .143
التأويل، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .535: 1هـ، 1408
حفريات لغوية، توفيق العلوي،  .144

"العتبات النحوية املقدمات منوذجاً"، 
 .132ص

السفاقسي، اجمليد يف إعراب  .145
القرآن اجمليد، حتقيق الدكتور حامت 
صاحل الضامن، دار ابن اجلوزي للنشر 

 .19هـ، ص1430(، 1والتوزيع، ط )
 .20-19السابق، ص .146
عبد اهلل عبد الرمحن بانقيب،  .147

مناهج التحليل البالغي عند علماء 
اإلعجاز من الرماين إىل عبد القاهر 
اجلرجاين، دار كنوز إشبيليا، اململكة 

(، 1العربية السعودية، الرياض، ط)
 .24م، ص2009 -هـ1430

فضل حسن عباس، إعجاز  .148
القرآن، منشورات جامعة القدس 

 .58م، ص1997(، 2املفتوحة، ط)
الُرمهاين، النكت يف إعجاز القرآن،  .149

ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، 

حقهقها وعلهق عليها حممد خلف اهلل، 
(، القاهرة، 4حممد زغلول سالم، ط )

، فضل حسن 75دار املعارف، ص
 .60عباس، إعجاز القرآن، ص

جين، اإلعجاز  .150 عبد الفتاح الده
النحوي يف القرآن الكرمي، مكتبة 

 -هـ1404(، 1، ط)الفالح الكويت
، عبدالكرمي 63-48م، ص1984

اخلطيب، إعجاز القرآن "اإلعجاز يف 
دراسات السابقني"، دراسة كاشفة 
خلصائص البالغة العربية ومعايريها، 
دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، 

م، 1975 -هـ1395(، 2لبنان، ط )
 .326ص

عبداهلل بانقيب، مناذج من  .151
 .530مقدمات كتب البالغة، ص

السفاقسي، اجمليد يف إعراب  .152
 .20القرآن اجمليد، ص

الفارايب، إحصاء العلوم، حققه  .153
وقدهم له وعلهق عليه الدكتور عثمان 
أمني، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، 

، 61-60م، ص1968(، 1ط )
حلمي خليل، مقدمة لدراسة اللغة، 
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دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، 
 .36-35، ص1996(، 1ط)

أبو حامت الرازي، الزينة يف  .154
الكلمات اإلسالمية العربية، عارضه 
بأصوله وعلهق عليه، حسني بن فيض 
اهلل اهلمداين، مركز الدراسات 

(، 1والبحوث اليمين، ط )
 .91: 1م، 1994 -هـ1405

الزخمشري، الكشاف، املقدمة ن،  .155
 س.

أبو حيان األندلسي، البحر احمليط  .156
1 :159. 
 إعراب السفاقسي، اجمليد يف .157

 .21القرآن اجمليد، ص
 .21السابق: ص .158
 .21السابق: ص .159
عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .160

الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 
 .118-117ص

 .118السابق: ص .161
حممد حممد أبو موسى، مدخل إىل   .162

كتايب عبد القاهر اجلرجاين، مكتبة 
 -هـ1418(، 1وهبة، القاهرة، ط )

 .23م، ص1988

يد يف إعراب السفاقسي، اجمل .163
 .22القرآن اجمليد، ص

عباس أرحيلة، مقدمة الكتاب يف  .164
الرتاث اإلسالمي وهاجس اإلبداع، 

 .106-105ص
 .106السابق: ص .165
 .106السابق: ص .166
السفاقسي، اجمليد يف إعراب  .167

 .22القرآن اجمليد، ص
أبو شامة، الباعث على إنكار  .168

البدع واحلوادث، حتقيق: حممد حمب 
د اإلسالم الدين أبو زيد، دار جم

 .9م، ص2007(، 1القاهرة، ط )
ابن األثري، النهاية يف غريب  .169

احلديث، حتقيق الدكتور حممود حممد 
 .12: 1( 1الطناحي، ط)

 املصادر واملراجع

األبيض، رضا، خطاب  -
املقدمات، اجلاحظ والتوحيدي 
منوذجني جذور، النادي األديب 
الثقايف، جدة، اجمللد احلادي 

 والعشرون.عشر، اجلزء السابع 
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ابن األثري، النهاية يف غريب  -
احلديث، حتقيق الدكتور حممود 

 (.1حممد الطناحي، ط)
األمحد، فهد بن سليمان، قراءة  -

منهجية يف مقدمات الكتب 
النحوية والصرفية، جملة كلية 
الدراسات اإلسالمية والعربية، 

، اجمللد 1جامعة األزهر، العدد 
 م.2019، عام 37

عتبات النص اإلدريسي، يوسف،  -
يف الرتاث العريب واخلطاب النقدي 
املعاصر، بريوت، الدار العربية 

 -هـ1436للعلوم ناشرون، 
 م.2015

أرحيلة، عباس، مقدمة الكتاب  -
اإلسالمي يف الرتاث وهاجس 
اإلبداع، مراكش، املطبعة والوراقة 

 م.2003الوطنية، 
أرحيلة، عباس، مقدمة الكتاب  -

ح، اإلسالمي يف اللغة واالصطال
دورية جذور، النادي األديب 

، شوال، 11الثقايف، جدة، العدد 
 م.2002هـ، ديسمرب 1423

أعبش، نبيلة، املقدمات النقدية  -
يف الشعرية العربية، رسالة 
ماجستري، قسم اللغة العربية 
وآداهبا، كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية، جامعة العقيد احلاج 

 -هـ1430خلضر، باتنة، اجلزائر، 
 م.2009

األنباري، أبو الربكات، نزهة  -
األلباء يف طبقات األدباء، قام 
بتحقيقه الدكتور إبراهيم 
السامرائي، مكتبة املنار، األردن، 

 م.1985 -هـ1405(، 3ط)
ابن األنباري، إيضاح الوقف  -

واالبتداء، حتقيق الدكتور: حمي 
الدين رمضان، دمشق، 

 م، 1971-هـ1391
 األندلسي، أبو حيان، البحر -

احمليط، حتقيق: عادل أمحد عبد 
املوجود وآخرين، دار الكتب 

(، 1العلمية، بريوت، ط )
 م.1993 -هـ1414

األلوسي، روح املعاين يف تفسري   -
القرآن العظيم والسبع املثاين، 
ضبطه وصححه على عبد الباري 
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عطية، دار الكتب العلمية، 
 -هـ1415(، 1بريوت، ط )

 م.1994
ذج من بانقيب، عبد اهلل، منا -

مقدمات كتب البالغة، اجلامعة 
اإلسالمية، املدينة املنورة. )ملحق 

، اجلزء السادس، 183العدد 
، عبد الرزاق 483م(، ص2018

بالل، مدخل إىل عتبات النص، 
دارسة يف مقدمات النقد األديب، 
الدار البيضاء، دار أفريقيا الشرق، 

 م.2000
بانقيب، عبد اهلل عبد الرمحن،  -

يل البالغي عند مناهج التحل
علماء اإلعجاز من الرماين إىل 
عبد القاهر اجلرجاين، دار كنوز 
إشبيليا، اململكة العربية السعودية، 

 -هـ1430(، 1الرياض، ط )
 م.2009

بالل، عبد الرزاق، مدخل إىل  -
عتبات النص، دارسة يف مقدمات 

 النقد العريب القدمي.
بلعابد، عبد احلق، عتبات جريار  -

ص إىل املناص، ط جنيت من الن

(، اجلزائر، منشورات 1)
االختالف، بريوت، الدار العربية 

 -هـ1429للعلوم ناشرون، 
 م.2008

بودرع، عبد الرمحن، عتبات النص  -
وفن املقدمات يف الكتابات 
اللسانية، املقدمات يف العلوم 
اإلسالمية، املفهوم والتاريخ 
والقضايا، كلية الشريعة، أيت 

 م.2018ملول، 
ضاوي، أنوار التنزيل وأسرار البي -

التأويل، دار الكتب العلمية، 
 هـ.1408بريوت، 

التهانوي، حممد علي، كشهاف  -
اصطالحات الفنون والعلوم، 
تقدمي وإشراف ومراجعة الدكتور 
رفيق العجم، والدكتور علي 
دحروج، نقل النص الفارسي إىل 
العربية الدكتور عبد اهلل اخلالدي، 

لدكتور جورج الرتمجة األجنبية، ا
(، بريوت، 1، ط )1زيناين، ج

 م.1996مكتبة لبنان ناشرون، 
اجلبوري، مي فاضل، إعراب  -

القرآن دارسة يف منهجية التأليف 
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حىت ّناية القرن السادس اهلجري، 
وزارة الثقافة، دار الشؤون الثقافية 

 م.2001العامة، بغداد، 
احلجمري، عبد الفتهاح عتبات  -

(، 1ط) النص البنية والداللة،
الدار البيضاء، منشورات، الرابطة، 

 م.1996
احللواين، حممد خري، املفصل يف  -

تاريخ النحو العريب، مؤسسة 
 -هـ1399(، 1الرسالة، ط )

 م.1979
محداوي، مجيل، السيميوطيقا  -

، 3والعنونة، عامل الفكر، العدد 
 م.1997يناير، 

احلندود، إبراهيم بن صاحل،  -
مسائل اخلالف النحوية 

صريفية يف كتاب األصول البن والت
-هـ1420(، 1السراج، ط)

 م.1999
ابن خالويه، إعراب ثالثني سورة  -

من القرآن الكرمي، نشر عامل 
 هـ.1406الكتب، 

اخلطيب، عبدالكرمي، إعجاز  -
القرآن "اإلعجاز يف دراسات 

السابقني"، دراسة كاشفة 
خلصائص البالغة العربية 
ومعايريها، دار املعرفة للطباعة 

(، 2والنشر، بريوت، لبنان، ط )
 م.1975 -هـ1395

خليل، حلمي، مقدمة لدراسة  -
اللغة، دار املعرفة اجلامعية، 

 م.1996(، 1اإلسكندرية، ط)
جين، عبد الفتاح، اإلعجاز  - الده

النحوي يف القرآن الكرمي، مكتبة 
(، 1الفالح الكويت، ط)

 م.1984 -هـ1404
الرازي، أبو حامت، الزينة يف  -

إلسالمية العربية، الكلمات ا
عارضه بأصوله وعلهق عليه، 
حسني بن فيض اهلل اهلمداين، 
مركز الدراسات والبحوث اليمين، 

 م.1994 -هـ1405(، 1ط )
رفيدة، إبراهيم عبد اهلل، النحو  -

(، الدار 3وكتب التفسري، ط)
اجلماهريية للنشر والتوزيع، ليبيا، 

 م.1990عام 
، الُرمهاين، النكت يف إعجاز القرآن -

ضمن ثالث رسائل يف إعجاز 
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القرآن، حقهقها وعلهق عليها حممد 
خلف اهلل، حممد زغلول سالم، 

 (، القاهرة، دار املعارف.4ط )
الزجاج، معاين القرآن وإعرابه،  -

حتقيق: عبد اجلليل عبده شليب، 
(، 1عامل الكتب، ط )

 م.1989 -هـ1408
الزخمشري، الكشاف عن حقائق  -

قاويل غوامض التنزيل وعيون األ
يف وجوه التأويل، دار الريان، ط 

 م.1978 -هـ1407(، 3)
السفاقسي، اجمليد يف إعراب  -

القرآن اجمليد، حتقيق الدكتور حامت 
صاحل الضامن، دار ابن اجلوزي 

(، 1للنشر والتوزيع، ط )
 هـ.1430

بن سلطان، القارئ علي، مرقاة  -
املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، 

دار  حتقيق صدقي مجيل العطار،
(، 1الفكر، بريوت، ط )

 م.1992 -هـ1412
سلوى، مصطفى، عتبات النص  -

املفهوم واملوقعية والوظائف، 
وجدة، املغرب، جامعة حممهد 

األوهل، كلية اآلداب والعلوم 
 م.2003(، 1اإلنسانيهة، ط )

السيوطي، مهع اهلوامع شرح مجع  -
اجلوامع، حتقيق الدكتور عبد العال 

الة، سامل مكرم، مؤسسة الرس
 م.1992 -هـ1413

أبو شامة، الباعث على إنكار  -
البدع واحلوادث، حتقيق: حممد 
حمب الدين أبو زيد، دار جمد 

(، 1اإلسالم القاهرة، ط )
 م.2007

الطيهار، مساعد بن سليمان بن   -
ناصر، التفسري اللغوي للقرآن 
الكرمي، دار ابن اجلوزي، الرياض، 

 هـ.1421(، 1ط )
ز عباس، فضل حسن، إعجا -

القرآن، منشورات جامعة القدس 
 م.1997(، 2املفتوحة، ط)

العلوي، توفيق، العتبات النحوية،  -
"املقدمات النحوية منوذجاً" ضمن 
كتاب حفريات لغوية، دار زينب، 

 م.2016(، 1نابل، تونس، ط)
علوي، حافظ إمساعيل،  -

اللسانيات يف الثقافة العربية 
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املعاصرة، دراسة حتليلية نقدية يف 
ا التلقَّي وإشكاالته، الكتاب قضاي

(، 1اجلديد املتحدة، بريوت، ط )
 م.2009

العويف، معيض بن مساعد قضايا  -
اجلملة اخلربية يف كتب إعراب 
القرآن ومعانيه حىت ّناية القرن 

(، 1الرابع اهلجري، ط )
 م.1983 -هـ1403

العيساوي، يوسف بن خلف،  -
علم إعراب القرآن تأصيل وبيان، 

( 2الرياض، ط )دار الصميعي، 
 م.2009 -هـ1430

الفارايب، إحصاء العلوم، حققه  -
وقدهم له وعلهق عليه الدكتور 
عثمان أمني، مكتبة األجنلو 

(، 1املصرية، القاهرة، ط )
 م.1968

ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  -
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، 

(، 1دار اجليل، بريوت، ط)
 م.1991 -هـ1411

ليل بن أمحد، الفراهيدي، اخل -
العني، حتقيق: د.مهدي 

املخزومي، د. إبراهيم السامرائي، 
 دار مكتبة اهلالل.

الفريوز أبادي، نغبة الرشاف من  -
خطبة الكشاف، دارسة وحتقيق: 

(، 1عمر علوي ابن شهاب، ط )
الشارقة، دار الشارقة، دار الثقافة 
العربية للنشر، عدن، جامعة 

 م.2001عدن، 
، إنباه ال - رواة على أنباه القفطيه

النحاة، حتقيق: حممد أبو الفضل 
إبراهيم، دار الفكر العريب، 
مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، 

 م.1986 -هـ1406(، 1ط)
القوزي، عوض محد، املصطلح  -

النحوي نشأته وتطوره حىت ّناية 
القرن الثالث، عمادة شؤون 

جامعة الرياض، ط  -املكتبات
 م.1981 -هـ1401(، 1)

مكي بن أيب طالب، القيسي،  -
مشكل إعراب القرآن، حتقيق: 

(، 3حامت صاحل الضامن، ط )
مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 هـ.1407
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الكاتب، علي بن خلف، موهاد  -
البيان، حتقيق الدكتور حسني عبد 
اللطيف، طرابلس، جامعة الفاتح، 

 م.1982
الكويف، أبو جعفر، الوقف  -

واالبتداء يف كتاب اهلل عزه وَجله، 
حممد خليل الزروق، مركز  حتقيق:

مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، 
 م.2012 -هـ1423(، 1ط)

ابن املثىن، معمر أبو عبيدة، جماز  -
القرآن، علهق عليه حممد فؤاد 

(، 2سزكني، مؤسسة الرسالة، ط )
 هـ.1401

ابن جماهد، السبعة يف القراءات،  -
حتقيق الدكتور: شوقي ضيف، دار 

 (.3)املعارف، القاهرة، ط
حممد، شيماء عبد الرحيم توفيق،  -

ّنج املقدمات بني اإلمام 
السكاكي وشروح التلخيص، 
دارسة بالغية نقدية، جامعة 
األزهر، كلية الدراسات اإلسالمية 

 م.2017والعربية، 
املقريزي، املواعظ واالعتبار بذكر  -

(، القاهرة، 2اخلطط واآلثار، ط )

م، 1987مكتبة الثقافة الدينية، 
هد سليمان األمحد، قراءة ، ف6ص

منهجية يف مقدمات الكتب 
 النحوية والصرفية.

ابن منظور، لسان العرب، دار  -
(، 3صادر، بريوت، ط )

 هـ. 1994 -هـ1414
أبو موسى، حممد حممد، مدخل  -

إىل كتايب عبد القاهر اجلرجاين، 
(، 1مكتبة وهبة، القاهرة، ط )

 م.1988 -هـ1418
مونسي، حبيب، نظرية الكتاب  -

 النقد العريب القدمي، وهران، يف
 م.2000دار الغرب للنشر، 

ناعيم، مليكة، النص اللغوي بني  -
سلطة احلجاج ونقد التعليل قراءة 
يف مقدمة منهج السالك، جملة 
جيل الدراسات األدبية والفكرية، 

 -إبريل –املغرب، العدد السادس 
 م.2015

النحاس، إعراب القرآن، حتقيق  -
غازي، عامل  الدكتور: زهري زاهد

 -هـ1405(، 1الكتب، ط)
 م.1985
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النحاس، معاين القرآن الكرمي،  -
حتقيق: حممد علي الصابوين، 
اململكة العربية السعودية، مركز 
إحياء الرتاث اإلسالمي، مكة 

 -هـ1409(، 1املكرمة، ط)
 م.1988

ابن ياسر، عبد الواحد، اخلطاب  -
املقدمايت، عالمات يف النقد، 

، 47ر، اجلزء اجمللد الثاين عش
 هـ.1424حمرم، 

 


