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يج/.يّ بَ ُر وْ استشهاد�علماء�يَ 
ّ
حو�العربّي ا�الن

ّ
  /ن�بالقرآن�الكريم�&ي�تقعيد�الن

  

  قاسم�إبراهيم

  نيج$�يا�،جامعة�إلورن،�إلورن،�ة� داب،�قسم�اللغة�العربيةقسم�الّدراسات�العليا،�كلي

  :لخصا�

مالّية�حيث�أنتجت�إنتاجات�ذات�
ّ
قافة�العربّية�قد�ازدهرت�مبكًرا��ي�إفريقيا�الش

ّ
غة�العربّية�والث

ّ
إّن�حركة�الل

�يقيا�بماإفر �ب[د�غربأهمية�ك��ى�من�مؤلفات�عباقرة�من�العلماء،�وقد�امتّدت�أنوارهم��معة�ح��Wشملت�
�أنبتت�عدد VWال� �يوربا �ب[د �العلماءف¸�ا �من �كب$�ا ̄ختصار��،ا �و رح

ّ
�التأليف�والش ��ي �عظيم

ّ
�لهم�حظ كان

�وحديٍث�وتفس$ٍ��وعلوم� �وفقٍه �وتاريٍخ �وأدٍب�ومعجٍم �من�نحٍو�وصرٍف�وب[غٍة والتصنيف��ي�مختلف�الفنون:
�ذلك. �إvى �هو�رأس�القرآن�وما �الكريم �القرآن �أّن �واللغويون��ومن�اPقرر �الّنحاة �م½�ا �يستقى VWال� واهد

ّ
الش

�فصيٍح،�ولذا�كان�اPصدر�_ّول��ستقراء�_حكام�الّنحوية�واللغوية،�و�سيما� أحكامهم،�وهو�أعdى�نّص�عربّيٍ
وعdى�هذا�الّنمط�سار�بعض�علماء��ستشهاد�بالقرآن�الكريم.[ البصري$ن�والكوفي$ن�الذين�أفنوا�زهرة�عمرهم�ل

وجعلوها�محور��عراب�وميدان��،وكانوا�مستشهدين�با�يات�القرآنية�،ج$�ي$ن��ي�مؤلفا«�م�الّنحويةيوربا�الّني
  تأويل.التدريب�ومجال�ال

  جز�تاريخها:و بNد�يوربا�الجغرا&ي�وم

�ام��اطورية�واسعة،�تمتد�من�جنوب��ر�الّنيجر�إvى�حدود�بينوي  وتكتسح�ب[د�بن$ن�إvى�اPحيط��،ب[د�يوربا
� ،V�Íأ_طل� �وكانت�عاصم±�ا ،VWوأشان� ،VWوفان� �الّداهومي، �Wو ح� �الّدهر�ويحمل�ملكها �ح$ن�من ،�نف� أيوvى،

�وقد�تناومع �١٥٥٠رضت�لهجمات�النوبة،�حواvيعه�صاحب�القصر. �منا� �نالت�م½�ا VWوتدهورت�ر مري�� ال� ا،
�و ل[  �والّدهور، ،VWوفان� ،VWأشن� �تعرضت�لهجمات، �للتحر بن$نحطاط�ح$ن �ن$�ها�ر ن، �معظم�.)١(من ب[د��يقع

�ي�غرب�نيج$�يا�الجنوبي،�و�ي�قسط�يس$��من�شمالها،�حيث�تكتسح�الجانب�_ك���من�الجنوب�الغربي��يوربا
ْيِك��Wِكما�تضم�يلن

َ
ج$�يا،�وتضم�جميع�ب[د�الو�يات�الست،�ال�VW×ي�أويو،�أوغن،�أوشن،��غوس،�أوندو،�وأ

مال�_ 
ّ
ّن�ب[د�يوربا�امتازت�بكث$��عن�غ$�ها�من�الب[د�إ�.)٢(وسطمعظم�و�ية�كوارا،�وبعض�و�ية�كو¦ي،��ي�الش

،�ويعت���يوربا�شعبا�من�لفنية�ا�_ثرية�القديمة،�وحضارا«�ا�ا±بثقاف�ءاPجاورة،�والواقعة��ي�جنوب�الّصحرا
�الك��ى،�وش�شعوب�نيج$�يا،�وقبيلة �لغة�واحدة،�ويسكن�شب�يوربا�عمن�قبائلها �يتكلم� طاًرا�أقعب�واحد،

�أّن�معظمختلف
ّ
لة�إvى�يج$�يا،�ولقد�تفرعت�هذه�القبي±�م�يسكن�مناطق�الجنوب�الغربي�من�نيم�وأغلبمهة�إ�

مال�الهوسا،�والفو�ني،�او صل،�والعادة،�ويجة�اللغة،�و_ دولكن�تجمعها�وح�ذ،بطون،�وأفخا
ّ
رهم��ي�جهة�الش

 ّن�الإ�.)٣(حيط�_طلV�ÍاPو�ي�الغرب�الداهوميون،�و�ي�الشرق�أيدو،�وإيزون،�و�ي�الجنوب��،والنو�ي
ّ
�ي��هشابت

�القبائل�داخل�نيج$�يا� ��ي �واقعية، �والعادات�حقيقة �البيئات، ��ي �والتداخل، �والتقارب، �واللهجات، اللغات،
�وأوك¸�و�و  �من�شاكى، �مثل�أهل�و�ية�أويو، �أو إالشمالية، شابو هل�أ�س$ن،

ّ
�كانت�من�الت �كوارا،�ومهما ،�ه�ية

وال��VWفاهم�ب$ن�أهلها،�وأفرادها،تذه�القبائل�اPتفرعة�لهج±�ا،�ال�VWاعتاد«�ا��ي�اللة�من�هيوالتقارب،�ولكّل�قب
�أّن�أك���هذه�اللهجات،�ذيوعا،�وفصاحة،�××ي�الك[م�اPصطلح�من�أبنا�èا،�وأف[ذ�كبدها،�

ّ
لهجة�قبيلة��يإ�
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م�ثقاف±�ب�تمامها� بغة�العربية�وامتاز�ال$�وباويون�ب$ن�القبائل�اPجاورة�قبل�مGيء��س[م،�والل.�يو�_صليةأو 
�يعتنون���ذا�_دب�كل��ساط$و_دب�عندهم�عبارة�عن�_ �.التقليدية ،�و_مثال،�و_شعار�الشعبية،�وكانوا

�أّنه�قد�تأثر�يالعناية،�ح��Wلم�يزل�مرو 
ّ
الثقافات�_جنبية،�بفضل��س[م،�والتعليم�با�من�جيل�إvى�جيل،�إ�

 �.)١(�ي�صفحات�الكتبا�ءمقرو �اح�مدونبالغربي،�فأص

�اللغة�إvى�الحد�_ق��ú،�والتساهم��ي�أواهتمام� �أدت�إvى�تطور�هذه �بلغ±�م�وآدا��م�من�أسباب، بناء�يوربا
�شوق�الباحث$ن��ي�تخي«� �ليج، �وأصدرت�آدا�يد �تجمع�ك�م�أصلية�با��ا، �دا��م�وثقاف±�م�باللغةآتب�عديدة،

م½�ا:�القصص�الشعبية�عن�السلحفاة��–ة،�عdى�هذا�اPوضوع�اPحلية،�كما�ألفت�حديثا�كتب�باللغة�العربي
فه�_ستاذ�

ّ
Vþ،�وكتاب�نيج$�يا:�ثقاف±�ا�وقصصها�ـسحاق�أوغنإعند�اليورباوي$ن�(سكان�غرب�أفريقيا)�الذي�أل

�"أليف�بازاك�ووارين�ووكر ��ي��.)٢(الشعبية �معظهم �مليونا �نحو�ث[ث$ن �اليوم، �يوربا �لغة Vمتكلم� ويبلغ�عدد
التوافق�ب$ن�ما�قال�الشيخ�آدم��د�ع[قةنجو  .)٣(،�والباقون��ي�_قطار�اPجاورة،�مثل�جمهورية�بن$ننيج$�يا

مهورية�بن$ن،�ج�ي����ا�لوري،�وال��وفيسور�عبد�الرزاق�ديرمي�أبي�بكر�حيث�قال:�يوجد�متكلمون عبد�هللا��
vتحدة،�ويوجد�حواPق$ن���ا�من�غ$��أهلها�طى�مليون�من�الناو�ي�توغو�بغرب�إفريقيا،�و�ي�الو�يات�_م$�كية�ا

ب$ن�القرن�السابع�عشر،�والتاسع�عشر�اPي[دي.�بقيت�لغة�فيما�ونتيجة�لتجارة�الرقيق��.ورةPعمحاء�اأن�ي�
ناغو�وأ�مىو و��يزال�لوك��Anagoوغناتسم��بأحيث�و�ي�برازيل،��Lukumiيوربا��ي�كوبا�حيث�تعرف�بلوكومى�

 .�)٤(ية�ح��Wاليومطقوس�دين�لتأديةيستخدما�ا�

  استشهاد�علماء�اليوربا�النيج/.ي/ن�بالقرآن�الكريم�&ي�تقعيد�النحو�العربي

وجعلوها�محور��عراب�وميدان��،�ي�مؤلفا«�م�النحويةسار�بعض�علماء�يوربا�مستشهدين�با�يات�القرآنية�
اPحاضر�بجامعة�الحكمة��،وخ$��ما�يمثل�به��ي�هذا�اPنهج�الّدكتور�قاسم�بدما.��Vتأويل.التدريب�ومجال�ال

وخاصة��ي�الجنوب�الغربي�فيما�نعلم.�وقد�اس±�شد��،إلورن،�أول�ما�كتب�عdى�أصول�الّنحو�العربي��ي�نيج$�يا
وبلغت�شواهده��،با�يات�القرآنية��ي�تقعيد�اPسائل�النحوية��ي�كتابه�اPسّم��"أصول�الّنحو�تاريخ�وتأصيل"

  القرآنية�خمسة�عشر�آية�ومن�ذلك:

١. � �واستشهد��ي �وشّر�لك، �وخ$��لك، �عليك�ولبيك�.... �س[م �قولهم: �من �أفعالها �عن �اPصادر�النائبة قاعدة
اP$ن"�(هود:آية

ّ
  .)٥()١٨الّدكتور�قاسم�بقوله�تعاvى:�"أ��لعنة�هللا�عdى�الظ

"(الكهف،�آية.ب�ي�قاعدة�جواز�الفعل�ب$ن�بئس،�ونعم،�ومعمولهما�واستدّل� .٢
ً
اP$ن�بد�

ّ
 .)٦(�)٥٠:�"بئس�للظ

انية�إ .٣
ّ
ا�نفى�أن�يكون�تخفيفهما�ذ�ي�قضية�تخفيف�إحدى�الهمزت$ن�اPلتقيت$ن�من�كلمت$ن�سواء�_وvى�أو�الث

رك"�(مريم،�آية
ّ
ا�نبش ا�إنَّ  .)٧()٧واستشهد�بقوله�تعاvى:�"يا�زكريَّ

تعاvى:�"وهللا���ي�قضّية�الجملة�ال�VWتقع�بعدها��م�اPزحلقة�فإّ�ا�تجعلها��ي�حكم�اPبتدأ�به�واستشهد�بقوله .٤
 .)١()١يشهد�إّن�اPنافق$ن�لكاذبون"(اPنافق$ن،�آية
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4- Razaq D. Abubakre. The Interplay of Arabic and Yoruba Culture in South-Western Nigeria. Daru l-ilm Publsher 
Iwo, (2004) P. I. 
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̄بتداء�من�نحو�قولك:�لزيد�مطلق .٥ وأّيد�هذه�القضّية�بقوله�تعاvى:�"ولدار�_خرة��،�ي�قضّية�تعليل�تأخ$���م�
 ).٣٠خ$�"�(الّنحل،�آية:

�الفعل���تتغّ$��عن�حالة�قبل� .٦ �مسألة �أأ�ي �حسن �فإن�نعته ..� �واستشهد�ن�يضمر�فيه �اPظهر، ن�يشكره
 .)٢٤ورّبك"�(اPائدة،�آية:�الكاتب�بقوله�تعاvى:�"فاذهب�أنت

�ي�باب�ظروف�_سباب�حيث�ذكر�عدم�صرف�نحو�(غدوة�وبكرة)�إذا�كانت�علم$ن�نحو:�لقيته�العام�_ول� .٧
�رزقه �"ولهم �تعاvى: �بقوله �واستشهد �الّتعريف�جاز، ���ما �مزيد �الّسبت�بكرة �يوم �أو�زرته �بكرة�عدوة �ف¸�ا م

ا"�(مريم،�آية:  ).٦٢وعشي/

�تأصيل�القواعد�و �عdى �مستد����ا �الكريم �زب$��بآيات�القرآن �حامد �استشهد �كتاب�(قاموس�الحروف)، �ي
�مائت$ن�وث[ث� �من� يات�الكريمة �به �استشهد �ما �مجموع �بلغ �إذ �العلم، �هذا �كث$��من�قضايا ��ي و_حكام

�ومن�ذلك�ما�استشهد�به��ي �أو��وست$ن�آية. �يأتي�البدل�ßقرار�V�Þء�مع�نفي�غ$�ه مبحث�"الباء"�حيث�قال:
�،)١٦وأيده�بقوله�تعاvى:�"أولئك�الذين�اش§�وا�الض[لة�بالهدى"�(البقرة،�آية:��،)٢(جعل�وصف�بد��Pا�سبقه

�يأتي�ل[ستئناف �حرف�"الفاء" ��ي �بأمر�والتمادى�به�،وكذلك�قوله �تعاvى:�،ومعناه�¯بتداء �بقوله �واستشهد
�آية: �(الشرح، �العسر�يسًرا"، �لك�ذكرك�فإن�مع �يأتي�للتعليل�،�)٥-٤"ورفعنا وكذلك�قوله��ي�حرف�"الكاف"

  .)٣()١٩٨:�"واذكروه�كما�هداكم"�(البقرة،�آية:بواستظهار�سبب�ل¤�Vء�واحتّج�

ساليب�وكذلك�جعل�أحمد�اللبيب�القرآن�الكريم�رأس�اPصادر�ال�VWاستشهد���ا��ي�كتابه�اPسم��من�(أنفع�_ 
�تأصيل� �عdى �مستد����ا �آية �وث[ث�وعشرين �مائة �القرآنية �وبلغت�شواهده �ضوابط�_عاريب)، �معرفة �ي

  ومن�ذلك.�،القواعد�و_حكام��ي�كث$��من�قضايا�هذا�العلم

يا�وقال:�قد�يختتم�الفعل�بنون�مكسورة�ماض�،ما�استشهد�به��ي�قاعدة�الفعل�الذي�اختتم�بنون�مكسورة -١
وإذا�رأيت�مثل�ذلك�فاعلم�أن�النون�نون�الوقاية�قد��،وهذا��ي�القرآن�الكريم�كث$ً�ا�،اأو�أمر �كان�أو�مضارعا

  ).١٥واحتج�بقوله�تعاvى:�"فيقول�ربي�أكرمن"(الفجر�آية��،)٤(حذفت�ياء�اPتكلم�بعدها

̄سم�اPرفوع�بعد�"لو -٢ �عليكم���فضل�هللا�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"ولو�،�"�مبتدأ�خ��ه�محذوف��ي�قاعدة�
وأثبت�هنا�أن�الخ���"كائن"�أو�مستقر"�وتقديره�ولو��فضل��،)٦٤ورحمته�لكنتم�من�الخاسرين"�(البقرة�آية�

 .)٥(هللا�كائن.�أو�مستقر

�للمتصل -٣ �توكيد �فاPنفصل �مثله �ضم$��متصل �ضم$��بعد �انفصل �إذا �قاعدة �تعاvى:��،�ي �بقوله واستشهد
 .)٦(نفصل�توكيد�Åنت�اPتصل�اPستقرفأنت�ا�P،"اسكن�أنت�وزوجك�الجنة"�(طه�آية)

٤- � �الّنافية، �إْن �مسألة �و إ�ي �الك[م، �قبل�أن�يتّم
ّ
�إ� �بعدها �تأتي رط،�أذا

ّ
�للنفي���للش �تفيد ف�أّ�ا

ّ
ثبت�اPؤل

ارق،�آية:
ّ
�حافظ�ذكر�للعاP$ن�وما�٤واستشهد�بقوله�تعاvى:�"إن�كّل�نفس�Pا�عل¸�ا�حافظ"�(الط

ّ
)،�أي�ما�هو�إ�

 
ّ
 عل¸�ا�حافظ.�عdى�نفس�إ�

                                                                                                                                                                                   
� � :, �/Ia:  J���AG. 
- � ) �n���7` �1�� �%
U-pp� �(B�w��< t1%
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هر�الحرم� -٥
ّ
�"يسألونك�عن�الش �تعاvى: �واستشهد�لقوله �منه، �للمبدل ̄شتمال�م[بسا �مسألة�ضابط�بدل� �ي

�آية: �(البقرة، هر�الحرام�٢١٧قتال�فيه"،
ّ
�وقتال��ي�هذه� ية�بدل�اشتمال�Åّنه�هو�الحال�والواقع��ي�الش ،(

هر�الحرام�و��و 
ّ
 قتا�من�أوقاته.اPسئول�عنه�وليس�يوًما�من�أّيام�الش

�ي�مسألة�حذف�اPخصوص�باPدح�أو�بالذّم�دّل�عليه�سياق�الك[م،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"نعم�العبد�إّنه� -٦
 )،�أي�نعم�العبد�داود�إّنه�أّواب،�فهمنا�هذا�Pا�سبق��ي� ية.٣٠أّواٌب"،�(ص،�آية:

ا -٧ �ماضي/
ً
�وفع[ �جاّرة �حرف�استثناء �تكون �(خ[) �مسألة �ت�،�ي �قوله �بعض"�منه �إvى �خ[�بعضهم �"وإذا عاvى:

 ).٧٦(البقرة،�آية:

وقد�حوى�كتابه�ما�يقرب�من��،وعdى�در��ما�سار�حامد�محمود�إبراهيم��ي�كتابه�اPسّم��(اPوصو�ت�وأسرارها)
  من�ذلك:�،سبع�وخمس$ن�آية

ستشهد�بقوله�ويختّص�باPفرد�اPذكر�العاقل�أم�لغ$�ه،�وا�،أثبت�أن�"الذي"�اسم�موصول�مب�Vّjعdى�السكون  -١
  ).١٠٣تعاvى:�"هذا�يومكم�الذي�كنتم�توعدون"�(_نبياء�آية:

�اللبس -٢ �أمن �بشرط �معناه ��ي �وجمعا �لفظا �مفردا �يأتي �"الذي" �كلمة �أن �تعاvى:�)١(ويبّ$ن �بقوله �واستشهد ،
 ).٣٣"والذي�جاء�بالصدق�وصدق�به�أولئك�هم�اPتقون"�(الزمر�آية

̄سم�ا -٣ Pوصول�سواء�كان�مفردا�كالذي�وال�VWأو�مث��jواستشهد�بقوله�وكذلك�أن�من�صيغ�العموم�أيضا،�
�آية: �(النساء، �منكم" �يأتيا�ا �"واللذان �منا��،)١٦تعاvى: �الذين�سبقت�لهم �"إن �تعاvى: �نحو�قوله أو�مجموعا

 .)٢()١٠الحس�j"�(_نبياء،�آية:

بقوله�تعاvى:�"وال�VWأحصنت�فرجها��ويشرح�أّن�كلمة�(الVW)�تختّص�باPفرد�اPؤّنثة�عاقلة�أم�غ$��عاقلة،�واحتّج  -٤
 .)٩١_نبياء،�آيةفنفخنا�ف¸�ا�من�روحنا�وجعلناها�واب½�ا�آية�للعاP$ن"�(

٥- jمب� �العق[ء، �عdى �يطلق �هو�اسم�موصول �(الذين) �كلمة �أّن �مطلقويفصل �وبالياء �دائما �الفتح �عdى ��ي�� ا
�ربّ  �الذين�قالوا �"إّن �واستشهد�بقوله�تعاvى: ها

ّ
�حا�ت��عراب�كل

ّ
�تتåّ¡ل�عل¸�م�اP[ئكة�أ� نا�هللا�ثم�استقاموا

 ).٣٠تخافوا�و��تحزنوا�وابشروا�بالجّنة�ال�VWكنتم�توعدون"،�(فصلت،�آية:

�اPنهج �هذا �النحو�التطبيقي)�،وعdى �إvى �(اPرشد �اPسّم� �كتابه ��ي �تبلغ��،سار�عبد�الحميد�يوسف�عdّي وقد
  فة�استشهاده�ما�يأتي:شواهده�القرآنية�نحو�تسع�وثمان$ن�آية�ومن�طائ

�و×ي�:أحرف�خمسة،�وهو�)٣(أفادنا�أن�اPوصول��ي�هو�كل�حرف�أول�مع�صلته�باPصدر�ولم�يحتج�إvى�عائد -١
�الثقيلة �من �اPخففة �أو�"أن" �النون �اPشددة �الهمزة �اPفتوحة �ب�،"أن" �منكم�ـواستشهد �أن�سيكون �"علم :

�(اPزمل ��؛)٢٠:مر÷��" �النون �وسكون �الهمزة �بفتح �أم�"وأن" �ماضًيا �كان �سواء �اPتصرف �بالفعل وتوصل
�أمًرا �أم ��،مضارًعا �(البقرةبـواستشهد �خ$��لكم" �تصوموا �ب[م��؛)١٨٤::"وأن �اPقرون �باPضارع �توصل "وكي"

ا�وتقديًرا
ً
  .)٤("وما"�؛"ولو"�؛)٣٣::�"لكي���يكون�عdى�اPؤمن$ن�حرج"�(_حزابـــواستشهد�ب�،التعليل�لفظ

واستشهد�بقوله��،ال�أنه�يأتي��زمة�ي[زم�الوصف���ا�صاحب�الحال�و��يفارقه�أبًداثم�أثبت��ي�قضية�الح -٢
 تعاvى:�"وكان��نسان�عجو�"�(�سراء�آية).

                                                           
� �  � n���7` �1�� �%
Uh1]1��
�	�C2� + § � S=19�� ���#� h1#�%�1�; &*!"%�:, ��D)�-p�p.(B 
- � :, �/Ia:  J��-.. 
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ويظهر�لنا��ي�هذا�الكتاب��،و��يخلو�كتاب�(رائية��عراب)�للشيخ�آدم�عبد�هللا��لوري�من�الشواهد�القرآنية
  ما�يقرب�تسع�آيات�ومن�تلك�ما�يأتي:

�و��نافية -١ �ونصب �حرف�مصدري �"كي[�وكي" �اPؤلف�أن �عdى�)١(قال �"كي[�يكون �تعاvى: �بقوله �واستشهد ،
�الغاية�،وكذلك�"�م�كي"�،اPؤمن$ن�حرج" �تفيد "�Wضارع�،"وحPواحتج�بقوله��."و�م�الجحود"�من�نواصب�ا

  ).١(الفتح�آية��)�"ليغفر�هللا�لك�ما�تقدم�من�ذنبك"٩١تعاvى:�"ح��Wيرجع�إلينا�مو���"�(طه�آية

،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"لم�يلد�ولم�يولد"�(�خ[ص�)٢(ثم�أفادنا�اPؤلف�أن�"لم"�حرف�نفي�وجزم�واستقبال -٢
 ).٧٨:�"أينما�تكونوا�يدرككم�اPوت"�(النساء�آية�ــواستشهد�ب�،)�ثم�قال�إن�"ما"�و�"أين"�اسم�شرط�جازم٤آية�

بل�رأينا�مثلها��ي�كتاب�عبد��،يخ�آدم�عبد�هللا��لوري�فقطولم�تكن�هذه�الشواهد�مقصورة�عdى�كتاب�الش
(VjبPعرب�واPمفتاح�_سماء��ي�ا)سّم��Pم½�ا:آية�٩٩وقد�بلغت�شواهده�القرآنية��،الواسع�ألفن[�يونس�ا�،  

�اPذكر�السالم -١ �جمع �حا�ت �مبحث �)٣(�ي �آية �(اPؤمنون �اPؤمنون" �أفلح �"قد �تعاvى: �بقوله �واستشهد ،١�(
 ).١٢٨)�وقوله�تعاvى:�"وباPؤمن$ن�رؤوف�رحيم"�(التوبة�آية�٥ك�هم�اPفلحون"�(البقرة�آية�لئو "وأ

،�واستشهد�بقوله�)٤(يقول�اPؤلف:�إ�ا�تكون�متصلة�باPا÷��VواPضارع�و_مر،��ي�حا�ت�واو�جماعة�اPذكور  -٢
� �آية �(التوبة ��ي�سبيل�هللا" �وجاهدوا �وهاجروا �"الذين�آمنوا �و)٢٠تعاvى: �بالغيب�ويقيمون�"الذي، ن�يؤمنون

 ).٧٩"كونوا�الرباني$ن".�(آل�عمران�آية�،�والص[ة�ومّما�رزقناهم�ينفقون"�(البقرة�آية)

�ýسّم��(مرجع�الط[ب��ي�حروف�الجّر)�لسعد�هللا�يحPوقد�حوى�هذا�الكتاب��،وجدير�بالذكر�أيضا�الكتاب�ا
واهد�ما�يأ�،الشواهد�القرآنية�تبلغ�تسع�آيات

ّ
  تي:ومن�تلك�الش

  ).٢:�"رّبما�يوّد�الذين�كفروا"�(الحجر�آية�بـواستشهد��،�ي�مبحث�"رّب"�وقال:�إنه�تفيد�التكث$��بدخول�ما�عليه -١

 .)٦()١٩٨،�(البقرة�آية�)٥(واحتج�بقوله�تعاvى:�"اذكروه�كما�هداكم"�،وأثبت�أن�حرف�"الكاف"�يفيد�التعليل -٢

�اPنهج�هو�ما�سلكه�ناصر�الدين�إبراهيم�أحمد��ي   �و(ب$ن�السائل��وهذا كتابيه�اPسمي$ن�(اPسائل�النحوية)
  آية�ومن�تلك�ما�يأتي:�٢٣وقد�ضمن�الكتاب�_ول��،النحوي)

 وقال:�أنه�يفصل�بي½�ا�بواحد�من�_مور� تية�و×ي:�،ما�استشهد�به�و×ي�ما�يفصل�ب$ن�"أّما"�وب$ن�"الفاء" -١

ثان¸�ا:�جملة�الشرط�؛�و )٧٩انت�Pساك$ن"�(الكهف�آية�أولها:�اPبتدأ،�واستشهد�بقوله�تعاvى:�"وأّما�السفينة�فك  
�(الواقعة�آية� �إن�كان�من�اPقرب$ن�فروح�وريحان�وجنة�نعيم" �"وأّما �تعاvى: �اسم�؛�و )٨٩-٨٥نحو�قوله ثال��ا:

ا�للجواب�نحو�قوله�تعاvى:�"فأما�اليتيم�ف[�تقهر"�(الض�ى�آية�
ً
  .)٧()٩منصوب�لفظ

وقد�حوى�كتابه��،كمال�الدين�العريف��ي�كتابه�(الخ[صة�النحوية)�وإvى�مثل�هذه�وجهة�النظر�أيضا�ذهب
  اث�Vjعشر�شاهًدا�من�آيات�القرآن�وم½�ا�ما�يأتي:

 )١آية:�(الفلق،�الفلق"�برب�أعوذ�"قل�:بـ�واستشهد�،)١(اPتكلم�ألف�لحقته�الذي�اPضارع�الفعل�مبحث��ي -١
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 ).٣آية:�(�خ[ص،�يولد"،�ولم�يلد�"لم�ى:تعا�vبقوله�واستشهد�اPضارع�عdى�دخلت�إذا�"لم"�قاعدة��ي -٢

 ).٥آية:�(الفلق،�حسد"�إذا�حاسد�شر�"ومن�تعاvى:�بقوله�واستشهد�،ع[مته�من�̄سم�خصوصية��ي -٣

  القرآن:�آيات�من�شواهد�ث[ثة�حوى �،)والنحو�الصرف�قواعد(�اPسّم��زكريا�عباس�كتاب�و�ي

  ).٣آية:�(�خ[ص،�يولد"،�ولم�يلد�"لم�تعاvى:�هبقول�واحتج�،واحًدا�فع[�يجزم�قسم��ي�به�استشهد�ما -١

 )١آية:�،¯نشراح(�صدرك"،�لك�نشرح�"ألم�تعاvى:�بقوله�استشهد�،بـ"ألم"�إتيانه�وعند -٢

 .)٢()٥٨آية�(الداريات،�اPت$ن"�القوة�ذو�الرزاق�هو�هللا�"إن�تعاvى:�بقوله�واحتج�اPبالغة�اسم��ي�وقوله -٣

��ي�النحوية�اPسائل�تقعيد��ي�يوربا�علماء�من�أجريت�ال�VWالقرآنية�ياتبا� �̄ستشهادات��ي�النظر�وبإمعان

�علماء�عليه�يعتمد�الذي�_ول �اPصدر�Åّن �،اPنهج�هذا��ي�مجددين�و��مبتدع$ن�ليسوا�وجدناهم�،مؤلفا«�م

�نجد��éذاف�.تأييدها��ي�أو�القاعدة�تقعيد��ي�سواء�القرآن�هو�النحوية�اPدارس�من�وغ$�هما�والكوفة�البصرة

�نراها�كما�،النحوية�آرا�èم�تحليل��ي�القرآنية�با�يات�صفحا«�ا�ملئت�قد�واPتأخرين،�القدماء�النحوي$ن�مؤلفات

�وعdى�غ$�ه،�عند�الحالّية�عdى�"سواء"�كنصب�مشايخه�أحد�لنصرة�أو�هو�اختاره�رأي�لتأييد�سيبويه�كتاب��ي

�محذوف�الخ���نأ�سيبويه�يرى �.)١٠آية:�(فصلت،�للسائل$ن"�ءسوا�أيام�أربعة�"�ي�تعاvى:�قوله��ي�عنده�اPصدرية

�"فاقطعوا"�هو�الخ���أن�غ$�ه�وقدر �و�سّيما،�)٣( يت$ن��ي�الرفع�بإجماع�استدل�وقد�،"فاجلدوا"� �هشام�ابن�

�من�يقرب�ما�القرآنية�با�يات�استشهد�اللبيب"�"مغ�Vjكتابه�و�ي�،القرآنية�ل�يات�التعرض�من�أك¿��نحوّي �أول 

�،آية�وخمس$ن�وخمس�ستمئة�من�أك¿��الذهب"�شذور �"شرح�كتابه�حوى �كما�،آية�وثمان$ن�وتسعمائة�ألف
�ب�VjاPحدث$ن�مصادر�إن�وباßضافة،�.)٤(آية�ث[ثمائة�عdى�يزيد�ما�الصدى"�وبل�الندى�قطر�"شرح�كتابه�وتضمن

�هذا��ي�اPصادر�أهم�ومن�ستشهاد،با� �الكريم�القرآن�عdى�اعتمدوا�الذين�القدماء�النحوي$ن�آراء�عdى�بعضها

�الفتوح�أبو�محمد�ثم�)،الكريم�القرآن�Åسلوب�دراسات(�كتابه:��ي�عضميه�الخالق�عبد�به�قام�ما�هو�اPجال

�ثم�،)النحوية�الدراسات��ي�الكريم�القرآن(�كتابه:��ي�مكرم�العال�عبد�ثم�،)النحوي �ال§�كيب(�كتابه:��ي�شريف

  .)وشواهد�قواعد�:القرآني�نحوال(�كتابه:��ي�ظفر�أحمد�جميل

�علماء�ولعّل �واPحدث$ن،�القدماء�النحاة�منهج�من�بالقرآن�̄ستشهاد�أّن �عdى�يدل�فإنما�،V�Þء�عdى�هذا�دّل �وإن

�نأ�يظنون �أو�اللغة��ي�به�̄حتجاج�عdى�اPجمع�الصحيح�النص�هو�الكريم�القرآن�أن�ورأوا�،قلدوهم�يوربا
�_سلوب�هذا�أن�يخفي���كما�،صعبا�مادة�يعت��ه�Pن�العربي�النحو�لتيس$��اPيسرة�أسباب�من�به�̄ستشهاد

�دعا�حيث�،سويد�نائ�Vþ_ستاذ�،العربية�اللغة�أزمة��ي�متمكن�نيج$�ي �نحوي �عالم�إل¸�ا�دعا�ال�VW_ساليب�من

�بالغرض�يفي�محمود�سلوك�وهو�،النبوية�_حاديث�ومن�الكريم�القرآن�من�النحوية�القواعد�ندرس�أن�إvى

�القواعد�استنباط�بغية�العربية�_ساليب�أجمل�وممارسة�اختيار�من�العربية�اللغة�لدار���Vيمكن�،اPنشود

�.)٥(ومحادثة�وكتابة�قراءة�أسلو��م�تجويد�عdى�تعي½�م�صحيحة�لغوية�ثروة�لد�Óم�تكون �و��ذا�م½�ا،�النحوية
�تراكيب�×ي�الدارس�ف¸�ا�ينظر�ال�VWال§�اكيب�تلك�تكان�إذا�خطرا�ويزداد�،_مر�يعظم�القرآن�تراكيب�أن�ونؤمن

�مضاعفة�إvى�يحتاج�خط$�،�جد�ولكنه�هّينا،�الك[م�وليس�اPعجز،�وتصويره�اPبدع،�لنظمه�الكريم،�القرآن

  العربي.�النحو�علم��ي�وخاصة�العربية�العلوم�جميع��ي�ومزاياها�القرآن�خصائص�ي��ز�أن�أراد�Pن�الجهد
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  :الخاتمة

�من�تعالت�أص �وماله �العصر�الحديث�حول�استنباط�النحو�القرآني ��ي �العربية �اللغة وات�اPتحمس$ن�عdى
�النحوية�با�ستشهاد� �إبراز�القضايا �القدامى�واPحدث$ن�إvى �ولذلك�يدعون�النحاة �العديدة، اPحاسن�واPزايا

ب�اللغة�العربية�وآدا��ا�عdى�فهم�الّنحو�العر 
ّ
بي�وتطوره،�وإّن�لحركة�التأليف�بالقرآن�الكريم،�وهذا�يع$ن�ط[

رون��س[مّيون��ي�القرن�الّتاسع�عشر�والعشرين�
ّ
�ي�نيج$�يا�دوًرا�ملموًسا��ي�الّنحو�القرآني،�فالعلماء�واPفك

̄ستشهاد�بالقرآن�الكريم��ي�تيس$��الّنحو�العربي. وهذا���يخفى�Pن�له���ي�هذه�الّديار،�لعبوا�أدواًرا�فعالة��ي�
�الّنظر��

ّ
ي�مؤلفا«�م�الّنحوية�اPعروضة��ي�البحث،�إن�دّل�عdى�هذا�فإّنما�يدّل�عdى�تطّور�اللغة�العربية�حظ

.
ً
�وب[د�العرب�عاّمة

ً
  وآدا��ا��ي�نيج$�يا�خاّصة

  

  الـمصادر�والـمراجع

 .١ط�من�أنفع�_ساليب��ي�معرفة�ضوابط�_عاريب،م)،�٢٠٠٦أحمد�اللبيب�_دبي�( .١

 .٤،�طدار�اPعارف�أثر�القرآن�الكريم��ي�اللغة�و_دب،خ)�أحمد�حسن�الباقوري�(غ$��مؤر  .٢

 .١٠٩ب$�وت،�ص:�-دار�مكتبة�الحياة�موجز�تاريخ�نيج$�يا؛م)�١٩٦٥آدم�عبد�هللا��لوري�( .٣

 .٢،�طمكتبة� داب�نسيم�الّصبا��ي�أخبار��س[م�وعلما�ب[د�يوربا،م)�١٩٨٦آدم�عبد�هللا��لوري�(  .٤

 لقاهرة.�،�ا،�مطبعة�اPشهدشرح�رائية��عراب��مؤرح)،�آدم�عبد�هللا��لوري،�(غ$ .٥

 .�٢لبنان،�ط�-،�ب$�وتمطبعة�دار�الكتب�مغ�Vjاللبيب�عن�كتب�_عاريب،م)،�٢٠٠٥جمال�الّدين�ابن�هشام�( .٦

 .١،�طمطبعة�كيوداميلو��اPوص[ت�وأسرارها،م)،�٢٠١٠حامد�محمود�إبراهيم�( .٧

 .٢بدون�ذكر�مطبعة،�ط�وف،قاموس�الحر م)،�٢٠٠١حامد�محمود�إبراهيم،�( .٨

 .١الط$�ان�اPنظر��س[مي،�ط�Pحة�عن�_دب�العربي��ي�ب[د�يوربا؛م)�٢٠٠٤داؤد�أوريماديغن�حميد،�( .٩

١٠. )��ýب��ي�حروف�الجّر،م)،�١٩٩٧سعد�هللا�يح]
ّ
 نيج$�يا�- ،��غوس�شركة�ال��كات�مرجع�الط

 .�٢ة،�ط،�بدون�ذكر�مطبعقواعد�الّصرف�والّنحوم)،�٢٠٠١عّباس�زكريا�( .١١

 .٢،�بدون�ذكر�مطبعة،�طاPرشد�إلة�الّنحو�التطبيقيم)،�٢٠٠٥عبد�الحميد�يوسف�عdي،�( .١٢

 عبد�الرحمن�أحمد��مام�(غ$��مؤرخ)�"القراءات�القرآنية�وأثرها"��ي�الّنحو�العربي�بدون�ذكر�مطبعة.� .١٣

 مفتاح�_سماء��ي�اPعرب�واPب�jم)،�٢٠٠٤عبد�الواسع�ألفن[�يونس،�( .١٤
ّ
ف،�ط،�حقوق�الط

ّ
 .١بع�محفوظة�للمؤل

١٥. )�،V�.قطم- ،�مطبعة�الهضبة�الوسطى�أصول�الّنحو�تاريخ�وتأصيلم)،�٢٠١٠قاسم�بدماPالقاهرة.-ا�، 

 .�١مطبعة�تنعو��أموكوكو،��غوس�نيج$�يا�ط�الخ[صة�الّنحوية،م)،�٢٠١٠كمال�الّدين�العريف�( .١٦

عر�العربي��ي�الوعظ�٢٠٠٦كمال�الدين�عdي�اPبارك�( .١٧
ّ
 ،�جامعة�إلورن.رشاد��ي�ب[د�يوربا�نيج$�يا"و� م)،�"الش

اني�درما�( .١٨
ّ
م)،�ال��وفيسور�عdي�نائ�Vþسويد�ونظرائه��ي�الّنحو�العربي�دراسة�نقدية�من�مظاهر�اللغة�٢٠١٠محمد�الث

 اويو�حس$ن�منا:�بروسا�برنتس.��-العربية�وآدا��ا،�(كتاب�نشر�ßكرم�_ستاذ�عdي�نائ�Vþسويد)،�تحقيق�زكريا�إدريس

 .�٢،�نيج$�يا،�طمركز�العلوم�العربية�توضيح�العدد��ي�فّن�الّنحو�العربي،م)،�٢٠٠٦بان�آدم�عبد�هللا��لوري،�(ثو  .١٩
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شر�والّتوزيع،�ط�أصول�الّنحو،م)،�٢٠٠٩محمد�سالم�صالح�( .٢٠
ّ
 .٢دار�الّس[م�للطباعة�والن

 لبنان.��-تكنوبرس�الحديثة،�ب$�وت�شركة�أزهار�الّربا��ي�أخبار�ب[د�يوربا؛مصطفى�زغلزل�الّسنو���V(بدون�تأريخ)� .٢١

 مطبعة�دار�الفجر�القاهرة.�كيف�تحفظ�القرآن،)�٣٠٠٣مصطفى�مراد�( .٢٢

 .�١نيج$�يا،�ط–مطبعة�كيوداميلو�،�كوار��ب$ن�الّسائل�والّنحوي،م)،�٢٠٠٩ناصر�الّدين�إبراهيم�أحمد�( .٢٣

 .�لنشر�والتوزيعمطبعة�الحكمة�ل�اPسائل�الّنحوية،ناصر�الدين�إبراهيم�أحمد،�(غ$��مؤرخ)� .٢٤
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