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تفهرس    اآل
ةــــــــــــــاآلي  الصفحة السورة 

ْلَغْيبِ  ِ   ٣٠  البقرة  ُهًدى لِْلُمتَِّقني الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 
 ٣٠  البقرة ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ 

 ٣٠  املائدة َعَلْيِهمْ ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب 
َِّ َشكٌّ   ٣١  إبراهيم َأِيف ا

ُ أَنَُّه َال إِلََٰه ِإالَّ ُهوَ  َّ   ٣١  آل عمران  َشِهَد ا
 ٣١  احلجرات َوَلْو أَنـَُّهْم َصبَـُروا

  ٣١  النساء  َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمن بـَْعِلَها
 ٣١  النساء َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن يـَُقاتُِلوُكمْ 

 ٣٦  البقرة  فشربوا من إال قليل منهم
 ٣٦  احلج كمن هو خالد يف النار
 ٣٦  النساء ما فعلوه إال قليل منهم

 ٤٦  احلج قل أفأنبئكم بشر من ذلك النار
 ٤٦  النور سورة أنزلناها

 ٤٧  آل عمران وملا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
 ٤٧  آل عمران فأصبحتم بنعمته إخوا

 ٤٧  اجلاثية اجلبال بسا فكانت هباًء منبثا وكنتم أزواج ثالثة وبست
 ٤٧  القمر ظل وجهه مسوداً 

ت ربنا ونكون من املؤمنني  ٤٧  املائدة  ليتنا نرد وال نكذب 
َذا َأِخيَلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجةً   ٤٨  ص ِإنـَّهَٰ

  ٤٨  يوسف  ِإِينّ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا
 ٤٩  األنفال َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكمْ 



 د 
 

 ٥١  البقرة ولعبد مؤمن خري من مشرك
تيين بعرشها  ٥٧  النمل أيكم 

 ٦٢  األنعام َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلفاً أُُكُلهُ 
 ٦٢  هود وال يزالون خمتلفني

  ٧٠  مرمي  لننزعن من كل شيعة أيهم أشد
  ٧٥ -  ٧١  األنعام  ِمَن اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل َأْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهمْ وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثٍري 

ََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحامَ   ٧٦  النساء َواتـَُّقوا ا
  ٩١  املائدة  فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم األوليان
  ٩٥  التوبة  ملسجٌد أسس على التقوى من أول يوٍم أحق أن تقوم فيه

 ١٠٤  اإلسراء ليًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْحلَرَاِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى
 ١٠٤  النساء قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك اْألَْرَذُلونَ 

  ١٠٥  طه  َوَألَُصلِّبَـنَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخلِ 
  ١٠٦  يوسف  َوَقْد َأْحَسَن ِيب 
 ١٠٧  املائدة َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلواَوَال َجيْرَِمنَُّكْم 

َها َوِمن ُكلِّ َكْرٍب ُمثَّ أَنُتْم ُتْشرُِكونَ  يُكم مِّنـْ ُ يـَُنجِّ َّ   ١١٠  األنعام  ُقِل ا
  ١١٣  الشعراء  كذلك كذبت قبلهم قوم نوح

  ١١٤  األنعام  وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْقُّ 
ُه  َ َّ َوَجْد  ١١٦  ص َصاِبرًا نِّْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ إ

َر ِإْحَداُمهَا اُألْخَرىأ  ١١٧  البقرة ْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا فـَُتذَكِّ
 ١١٧  النساء ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكم

ِلَك َظِهريٌ َواْلَمَالِئَكُة بـَْعَد   ١١٧  الواقعة ذَٰ
َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرهُ   ١١٨  التوبة َوِإْن َأَحٌد مِّ

 ١١٩  االنشقاق ِإَذا السََّماُء انَشقَّتْ 
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رََح َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّٰ  َنا ُموَسىٰ َلن نـَّبـْ  ١١٩  طه يـَْرِجَع إِلَيـْ
 ١١٩  القدر َحىتَّٰ َمْطَلِع اْلَفْجرِ سالٌم هي 

 ١٢٢  احلاقة َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزلُِقوَنكَ  َوِإن
 ١٢٢  الشعراء نَّظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ  َوِإن

 ١٢٣  األنعام ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكمْ "
َ لِلنَّاسِ وَ   ١٢٥  النحل أَنزَْلَنا إِلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ

  ١٢٧  احلجر  َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ 
 ١٣١  األعلى َوذََكَر اْسَم َرِبِّه َفَصلَّى *تـَزَكَّى َقْد أَفـَْلَح َمنْ 

ِلكَ  قُّ  ذَٰ ََّ ُهَو احلَْ َنَّ ا  ١٣٢  دمحم ِ
 ١٣٢  النساء أُوِيل الضََّررِ  اْلُمْؤِمِنَني َغيـْرُ  ال َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمنَ 

ٌر لَُّكمْ  ًئا َوُهَو َخيـْ  ١٣٤  البقرة َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشيـْ
 ١٣٥  الكهف أَذُْكَرهُ  أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأنْ ما و 

  ١٣٨  النساء  أمل تر أن هللا يسجد له من يف السماوات واألرض
ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا  ١٤٣  البقرة الصَّاِحلَاتِ  َوَبشِّ

  ١٥٩  هود  َال َجيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي َأن ُيِصيَبُكم
 ١٦٦  يوسف ما هذا بشراً 

تَـُهوا يـُْغَفْر َهلُمْ  ِإنْ    ١٨١  األنفال  َقْد َسَلفَ  َما يـَنـْ
 ١٨٣  القدر َحىتَّٰ َمْطَلِع اْلَفْجرِ سالٌم هي 

 ١٨٥  التوبة ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبَا َرُحَبتْ  َحىتَّٰ 
 ١٨٧  النساء َوِإن مِّْن أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـُْؤِمَننَّ ِبهِ 

َلُهْم قـَْوُم نُوحٍ  َبْت قـَبـْ  ١٨٨  النمل َكذَّ
ُهمْ   ١٩٢  البقرة َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ قَِليًال مِّنـْ

 ١٩٢  النساء إال قليل منهمما فعلوه 



 و 
 

  ٢٠٢  األنعام  ينفق كيف يشاء
 ٢٠٩  الفرقان ِإالَّ ِإنـَُّهْم لََيْأُكُلوَن الطََّعامَ 

 ٢١٠  مرمي ِعِتيا َعَلى الرَّْمحَٰنِ  أَيـُُّهْم َأَشدُّ 
 َُّ  ٢١٢  البقرة َفَسَيْكِفيَكُهُم ا

ِدِمني َ  ٢١٥  املؤمنني َعمَّا قَِليٍل لَُّيْصِبُحنَّ 
 ٢١٨  التحرمي َهاُؤُم اقـَْرُءوا ِكَتابَِيه

 ٢٢٠  النساء يُْدرِككُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُكنُتْم ِيف بـُُروٍج مَُّشيََّدةٍ 
 ٢٢١  القلم بـََلٰى قَاِدرِيَن َعَلٰى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَهُ 

 ٢٢٦  النساء ما فعلوه إال قليل منهم
ُُم اْألَبْـَوابُ .َوِإنَّ لِْلُمتَِّقَني حلَُْسَن َمآبٍ    ٢٢٩  ص  َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة هلَّ

 ٢٣٣  امللك الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكمْ  أَْم َمْن َهَذا
َدى نُوٌح رَّبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اُبِين ِمْن أَْهِلى   ٢٣٤  هود  َوَ

َءك إبْـرَاِهيم َ  ٢٣٦  البقرة قَاُلوا نـَْعُبد إَهلك َوإَِله آ
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  األحاديثفهرس 
 الصفحة احلديث

"مخس صلوات كتبهن هللا على العباد"  ٥٨ 
ى عن منكر صدقة" "أمر مبعروف صدقة، و  ٥٨ 
"ليس من الرب الصوم يف السفر"  ٥٠ 
من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل"  ٥٠ – ١٢٧ – ٢١٧ 
"وإن زىن وإن سرق"  ٣٧ 
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  فهرس الشعر
 الصفحة البيت

يت مثله    عار عليك إذا فعلت عظيم  ٤٨ ال تنه عن خلق و
 ٥٢ أمست خالء وأمسى أهلها احتملوا   أخىن عليها الذي أخىن على لبد

 ٥٣ رب وفقين فال أعدل عن    سنن الساعني يف خري سنن
 ٥٨ فلما دخلناه أضفنا ظهور إىل كل حاري جديد مشطب

ًنا        ٧١ زَجَّ اْلَقلوَص أيب َمزَاَدهْ فـََزَجَجُتها ُمَتمكِّ
 ٧٢ عجالن ذا زاٍد وغري مزود... أمن ال مية رائٌح أو مغتدي 

ِقعُ  ا الُسمُّ   ٧٢ فَِبتُّ َكَأّين ساَوَرتين َضئيَلٌة              ِمَن الرُقِش يف أَنياِ
ا بلدا قفرا… حراجيج ما تنفّك إال مناخة   ٧٣ على اخلسف أو يرمى 

 ٧٣ الَبوارُِح أّن رِْحَلَتنا َغداً، و بذاَك خرب من الغداف األسودَزَعَم 
ا شنب  ٩١ ملياء يف شفتيها حوة لعس     ويف اللثات ويف أنيا

 ٩٥ خترين من أزمان يوم حليمة     إىل اليوم، قد جربن كل التجارب
ِتهْ ُكلَِّف ِمْن َعَنائِِه َوِشْقَوتِْه         بِْنَت َمثَاِين   ٩٥ َعْشَرٍة ِمْن ِحجَّ

َا َمَثال بـَْعِدي َها ِ َّ  ٩٧ فآليُت ال أنَفكُّ أحُدوا َقِصيدًة       أُكوُن وإ
 ٩٧ َفُكونُوا أَنْـتُـُم وَبِين أَبِْيـُكْم       َمَكاَن الُكْليَـتَـْنيِ ِمَن الطََّحالِ 
 ١٠٦ إن يقتلوك فإن قتلك مل يكن    عاراً عليك، ورب قتل عارُ 
امة بعد جند         وما شيء محيت مبستباح  ١٠٦ محيت محى 

 ١٠٩ على حَني عاتبت املشيب على الصبا     وقلت أملا أصح والشيب وازعُ 
 ١٠٩ ألجتذبنَّ منهّن قليب حتّلما   على حني يستصبَني كّل حليمُ 
 ١٢٠ فإن املاء ماء أيب وجدي     وبئري ذو حفرت وذو طويت

يت مثله    عار عليك إذا فعلت عظيم ال تنه عن خلق  ١٢٢ و
 ١٢٣ شلت ميينك أن قتلت ملسلماً           ُحلت عليك عقوبة املتعمد
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 ١٣٨ فكفى بنا فضًال على من غري    حب النيب دمحم إ
  فإن ترفقي  هند فالرفق أمين    وإن خترقي  هند فاخلرق أشأم

 ، ومن خيرق أعق وأظلمفإنت طالق والطالق عزمية    ثالث
١٣٩ 

 ١٦١ كأْن وريديه رشاءاً ُخْلبِ 
 ١٦٣ يف جممع) شيخي(فما كان حصن وال حابس  يفوقان 

 ١٨٥ على حَني عاتبت املشيب على الصبا     وقلت أملا أصح والشيب وازعُ 
 ١٨٦ تذكر ما تذكر من ُسليمى            على حِني التواصل غري دان

 ٢١٧ إمارة    أمنت وهذا حتملني طليقعدس ما لعباد عليك 
 ٢٢٢ يلوح كأنه ِخلل   ملية موحشاً طلل 

 ٢٣٤ لتقم أنت  ابن خري قريٍش   كي لتقضي حوائج املسلمينا
 ٢٣٥ على حَني عاتبت املشيب على الصبا     وقلت أملا أصح والشيب وازعُ 

 ٢٣٥ على حني يستصبني كل حليم
 ٢٥١ أهل اللواء ففيما يكثر القيال  إ قتلنا بقتال سراتكم  
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  فهرس األمثال
 الصفحة املثل

 ٣٤ ألص من شظاظ
 ٤٨ ما أساء من أعتب

 ٣٤ اشغل من ذات النحيني
٤٨-٣٤ أَلصُّ من شظاظ  

رضنا يستنسرُ   ٣٤ إنَّ الُبغاَث 
 ٣٤ هذا جحر ضب خرب

هو أزهى من ديك   ٣٤ 
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  هشام من خالل مؤلفاته النحويةاخلالف والرتجيح عند ابن : املوضوع
  أبوالقاسم دمحم سليمان دمحم: الباحث
ا: القسم   .اللغة العربية وآدا

  .م٢٠١٨/ه١٤٣٩: العام الدراسي
  

  مستخلص البحث
" عند ابن هشام األنصاري من خالل مؤلفاته حاخلالف والرتجي"دف هذه الدراسة إىل الوقوف على   

ملعرفة منهجه يف اخلالف والرتجيح النحوي والصريف، وموقفه من املدارس النحوية السابقة، واتبع الباحث 
يف دارسة هذا املوضوع املنهج التارخيي من جانب  واملنهج الوصفي التحليلي من جانب آخر، وقد 

  .قها مقدمة، وتقفوها خامتةاستوى هذا البحث يف مخسة فصول، تسب
  :توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج، من أمهها

مذهبا انتقائيا توفيقيا شأنه شأن النحاة املتأخرين، فضال عن إضافة آرائه اخلاصة اليت سلك ابن هشام    
عدد من كما أنه قد خالف البصريني والكوفيني، كما خالف البغداديني وعددًا من النحاة يف . نت لهعّ 

؛ ولعل ذلك ينيلرتجيح آراء البصر  ابن هشام يلو مي.املسائل النحوية معتمدا على نظره العقلي وشواهده
كراً  إىل دخول النحو البصري يعود إىل اء آر مع ترجيحه لبعض فانتشر وكانت له السيادة،  ،مصر 
  .على أدلته من الشواهد واألقيسة معتمداً  الكوفيني

     



 ل 
 

ABSTRACT 
The aim of current research is thus primarily to explore Ibn Hisham’s view 

about linguistic controversy and weighting in the field of Arabic grammar. This is 
followed by a comprehensive study of his position with regard to previous 
grammar schools by usingboth historical and descriptive analytical approaches. 

In addition, the current thesis consists of an academic study consisting of 
five chapters, preceded and followed by an introduction and a conclusion, 
respectively.The aim, motivation, methodology of this research and a literature 
review of the thesis are stated in the introduction part. The first chapter titled “The 
times and writings of Ibn HIsham and his grammatical school”, which consist of 
three parts. The first consists of an introduction to Ibn Hisham Al-Ansari, this 
cover his name and lineage, his life, his scholars, his scientific impact and his 
death. The second devotes Ibn Hisham's age and milieu, and his grammar school. 
Whereas, the third explores Ibn Hisham’s methodology in writing. The second 
chapter titled “Concept, evolution, cause and type of grammatical controversy”, 
which deals with the definition, terminology, type and cause of controversy in 
Arabic grammar. 

The third chapter titled ”Grammatical and morphological dispute regard to 
Ibn Hisham views”. Some models of the grammatical argumentations, between Ibn 
Hisham and schools of Basra, Kufa and other grammarians, are presented in this 
chapter. 

The fourth chapter titled “basic principal and foundation of grammatical and 
morphological weighting”; the essential terms and broad concepts foundation of 
grammatical and morphological weighting are indicated. 

The fifth chapter titled “Grammatical and morphological preference regard 
to Ibn Hisham views”: Some examples of Ibn Hisham’s preferences, whether to be 
in opposition or in agreement, with the opinions of Kufan and Basran scholarsare 
given in this chapter. Indeed, sufficient examples of Ibn Hisham’s position from 
some grammarians are indicated as well.  
Therefore, this study concludes that Ibn Hisham chose compromising and selective 
doctrine, like the later grammarians. Ibn Hisham was one of the leading scholars of 
grammar; who had broad learning and unique knowledge of the works of former 

Thesis Title The Controversy and Weighting, a Review, Through Ibn 
Hisham’s Grammatical Works  

Author Mr.  ABOELGASIM MOHAMED 
Major Program Arabic Language and Literature 
Academic Year ٢٠١٨/١٤٣٩ Hijri 



 م 
 

scholars and thus, his own works are replete with his opinions. Moreover, he 
opposes Kufan, Basran، and Baghdadigrammarians on particular grammatical 
issues based on his own views and his evidences. Moreover, Ibn Hisham 
seemingly shows his agreement with the opinion of Kufan schools. His view are 
not very different from the opinion of the scholars of Basra, which is considered 
preferable. Perhaps this is because the Basran grammar form was earlier entered 
Egypt than the Kufan and its widespread throughout the country. However, Ibn 
Hisham agrees and prefers with Kufan opinions in various grammatical issues by 
addressing some evidences from his analogical approach. 
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  مقدمة
، والصالة  والسالم على رسول هللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله، وسار على هديه واهتدى احلمد 

  .داه، وبعد
لتقعيد النحوي، ومن املوضوعات  فإنّ       البحث يف أصول النحو حيتاج  اطالعا واسعاً، ودراية كافية 

بني  ه خالفوالرتجيح النحوي، فما من كتاب يف النحو إال و في اخلالف:اليت تتضمنها أصول النحو
  .آخر يحنو  رأي أو ترجيح مذهب على آخر، أو رأي حنوي على مذهبني أو حنويني،

وقد تناولت هذه الدراسة آراء لعامل من علماء العربية، وعلماً من أعالمها، وهو ابن هشام األنصاري      
م يف التأليف، ومؤلفاته ) شذور الذهب(و) ىقطر الندى وبل الصد:(الذي اطّلع على آراء النحاة وجتار

وغريها تعد من أبرز كتب النحو يف موروث العربية اللغوي، فهي ) مغين اللبيب(و) أوضح املسالك(و 
من أهم املؤلفات يف النحو يف عصره مبا فيها من إضافة حقيقية يف منهج بناء النحو العريب، وانتخاب 

ضجة ) املغين(فجاءت بعض مؤلفاته كــــــ اآلراء وتقوية بعضها وخمالفته وترجيح بعضها اآلخر وتقويته؛
  .الرؤية، تعكس شخصية ابن هشام اليت تبحث عن اإلبداع والتميز

ها مناقشات آلراء النحاة، وقد رجح ابن هشام بعض تلك اآلراء اليت      ولقد محلت مؤلفاته يف ثنا
أنه كان كثري الرتجيح على الرغم من .ختتص مبذهب حنوي دون اآلخر، كما خالف وضعف بعضًا منها

ً يقف مع الكوفيني  آلراء علماء البصرة وقليل املخالفة هلم، إال إنه كان منصفًا يف مواقفه فكان أحيا
 .وفقا للنظر العلمي آراءهمويرجح بعض 

كما وقف ابن هشام وقفات متباينة من آراء بعض النحاة، فتارة نراه متابعًا هلم، ومعتدًا ومستشهداً     
رة راءهم م، و عجابه  جنده يقف موقف املخالف هلم املضعف  أخرى، ومرجحُا هلا، ومصرحًا 

  .راءهمآل
لسهو ويضعف      كما جند أن ابن هشام ال يرتضى آراء بعض النحاة املعاصرين له ويصف بعضهم 

  .، ومن ذلك موقفه من أيب حيان األندلسيّ آراءهم
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راسة تسعى إىل استقصاء هذه املواقف واآلراء من خالل مؤلفات ابن بناءًا على ما تقدم، فإن هذه الد
ومن مث تقدمي ) مغين اللبيب(و) أوضح املسالك(و) شذور الذهب( و ) قطر الندى(هشام املعروفة كـــــ

  .رؤية واضحة ملوقف ابن هشام من اخلالف والرتجيح للمذاهب النحوية، وموقفه من آراء بعض النحاة
  مشكلة الدراسة

حتاول هذه الدراسة  أن تقف على ما يف مصنفات ابن هشام من خالف وترجيح آلراء البصريني    
ا ابن هشام عن سائر  والكوفيني وغريمها من املذاهب النحوية، وكذلك بعض اآلراء اخلاصة اليت انفرد 

ن بعض النحاة واللغويني  تتتبع هذه اآلراء خمالفًا أو مرجحًا هلا، ومعرفة موقفه م -أيضاً –النحاة، وحتاول 
يت هذه الدراسة بغية الوصول إىل خطوط عامة ترسم املالمح الواضحة آلراء ابن هشام  .كذلك و

  .اخلالفية والرتجيحية من خالل مؤلفاته النحوية
  تساؤالت الدراسة

  :ستحاول  هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية
 وما املنهج الذي اتبعه يف مؤلفاته النحوية؟ما املذهب النحوي الذي سلكه ابن هشام،  - ١
خلالف النحوي، وما أسبابه، وما أنواعه؟ - ٢  ما املعين 
 ما املنهج الذي سلكه ابن هشام يف اخلالف النحوي والصريف؟ - ٣
لرتجيح يف اصطالح النحاة، وما أسباب وجوده، وما أنواعه؟ - ٤  ما املعين 
 ما املنهج الذي اتبعه ابن هشام يف ترجيحاته؟ - ٥
 هل كان مييل يف ترجيحاته ملذهب معني، وما الدوافع إن كانت اإلجابة بنعم؟ - ٦
 هل برزت البن هشام آراء واضحة من خالل تناوله اخلالفات النحوية والرتجيح بينها؟ - ٧

  أمهية الدراسة
صول النحو الذي يوضح عمد النحو     من أبرز النقاط اليت توضح أمهية هذه الدراسة هي ارتباطها 

حية أخرى ترتبط بشخصية مهمة يف اليت  حية، ومن  قام عليها، وطرائق التفكري النحوي هذا من 
تربز من خالل  ذي كان صاحب رؤى واضحة املعامل ال) ابن هشام األنصاري( ريخ الدرس النحوي 

  .مؤلفاته املتعددة
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ن أنفرد مؤلف البن هشام  -أيضاً –وتنبع أمهية الدراسة  ا مل تسبق  يتحدث عن خالفاته يف أ
وترجيحاته، وإمنا جاء احلديث عامًا عن آرائه يف كافة مؤلفاته، وقد تعرض بعض الباحثني آلرائه مبثوثة 
م، حيث يقف املتتبع فيما قيل حول مذهبه النحوي وقفة املتسائل عندما يرى بعض من قال  يف مؤلفا

، )١(..."يف طريقته منحاة أهل املوصلوكان ينحو : "عنه موصلي املذهب، حيث يقول عنه ابن خلدون
نه مجع بني البصرة والكوفة، ويقال أنه أخذ من البغداديني واألندلسيني،  ومن قال بصري، ومن وصفه 

نه اشتق . )٢("كان خيتار لنفسه من املدرستني البغدادية واألندلسية: "يقول شوقي ضيف وحتدثوا كذلك 
سبق ذكره من نقاط توضح األمهية اليت تنبع من خالهلا أمهية هذه كل ما  .لنفسه آراء مل يسبق إليها

  .الدراسة، وما تعاجله من مسائل
  أسباب ودوافع اختيار املوضوع

دوافع الختيار موضوع هذه الدراسة هو إنين منذ تقدمي لرسالة املاجستري كنت أميل إىل تتبع المن أهم 
انة العلمية املرموقة البن هشام، والذي يعد من كبار علماء اآلراء واألفكار النحوية ، كما استهوتين  املك

الواضحة يف كثري من القضا النحوية، وذلك على الرغم من أن األولني قد  ؤهزمانه وله آرا النحو يف
ما شهدته وأشهده كثرياً  -أيضاً  -وكان من احملفزات. على أيديهم فاستوياستوفوا البحث يف علم النحو 

عن اخلوض يف دراسة علم النحو والصرف بني الدارسني واملتعلمني، األمر الذي يعزز من زهد مستشر 
ن علم النحو قد اكتمل صرحه ومن مث ال حاجة له من املزيد من البنيان وهو اعتقاد . اعتقادًا سائدًا  

متجددة  كالتال ميكن جتاهلها، وهي مش مشكالت هتصحبألن النحو قد صاحبته وال تزال  ؛طل
ومن بينها مشكلة اخلالف والرتجيح عموما، والسيما عند  .بتجدد حاجة اإلنسان مع بزوغ كل مشس

  .من خالل مؤلفاتهخصوصا هشام  ابن
عد من األسباب والدوافع اليت جعلت الباحث يقف على هذا املوضوع يتحفز لدراسته من كل ما ذكر ي

  .عدد من النواحي

  .٤/١٢٥٨ابن خلدون، املقدمة، الفصل الثالث، علوم اللسان علم النحو،  ) (١                                                           
  .٣٥١صشوقي ضيف، املدارس النحوية، ) (٢



4 
 

  دراسةأهداف ال
  :يليراسة لتحقيق ما دف هذه الد

 .الوقوف على املذهب النحوي البن هشام، وكذلك منهجه يف التأليف النحوي - ١
التعرف على منهج ابن هشام يف اخلالف .التعريف مبفهوم اخلالف، وأسبابه، وأنواعه - ٢

 .النحوي
التعرف على منهج ابن هشام يف الرتجيح .التعريف مبفهوم الرتجيح، وأسبابه، وأنواعه - ٣

 .النحوي
ا ابن هش.التعرف على موقف ابن هشام يف ترجيحاته خالل وقوفه ام من الوقوف على اآلراء اليت خرج 

ا   .على القضا اخلالفية بني املذاهب والنحاة، والرتجيحات اليت قام 
  :الدراسات السابقة

عند  على دراسات سابقة تتناول اخلالف والرتجيح النحوي - يف حدود ما حبث –مل  يقف الباحث  
  :، ومنهاابن هشام من خالل مؤلفاته، ولعل من أبرز ما وجده قريباً من موضوع هذه الدراسة

اخلالف النحوي يف آمايل ابن الشجري، جامعة : بعنوان: عائدة بنت شعيد العرييب: دراسة -١
  .ه١٤٢٧مؤتة، ماجستري،

أخذ ابن الشجري  توصلت الدراسة إىل أن ابن الشجري بصري املذهب عكس ماقاله شوقي ضيف،
. لقراءات الشاذة على عكس البصرين وقد خالفهم يف هذا، أخذه للحديث مع قلة استشهاده به

ويفيد الباحث من هذه الدراسة الوقوف على اخلالف النحوي عند ابن الشجري ومقارنته مع اخلالف 
  .النحوي عند ابن هشام

ا:دراسة -٢  ات اخلضري النحوية والصرفية املعلل هلا يف ترجيح:(آمال بنت فاهد اللحياين،وعنوا
،وقد توصلت الباحثة إىل )ماجستري(ه،١٤٢٩جامعة أم القرى،) حاشيته على شرح ابن عقيل

  :العديد من النتائج نذكر منها
أظهرت الدراسة احرتام اخلضري للعلماء،وظهر ذلك حني معارضته لبعض آراءهم وكان أسلوبه لطيفاً، 

ضري مل يكن مقلدًا للسابقني يف ترجيحاته، وظهر أنه كان يتجه حنو آراء البصريني وتبني للباحثة أن اخل
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لعل ما يفيد الباحث يف هذه الدراسة، إن قوة شخصية بعض العلماء من أمثال  .يف أغلب األحوال
  .اخلضري وغريه يربزون يف الرتجيح وال مييلون ألهوائهم ،بل جندهم ينجرون إىل احلق

افاطمة دمحم:دراسة-٣ جامعة أم )أسس الرتجيح يف كتب اخلالف النحوي( طاهر أمحد، وعنوا
  :)حبث دكتوراة(ه١٤٣٠القرى، 

هذا، وقد وقفت الباحثة على أسس الرتجيح من مساع وقياس وتعلييل واستصحاب، مث طبقت    
ضمر، الفصل بني املتاضايفني، العطف على امل: دراستها على بعض القضا يف اخلالف النحوي، مثل

  :وقد توصلت هذه إىل كثري من النتائج نذكر منها.إخل...
ا:دراسة حنني بنت عبدهللا الشنقيطي- ٤ اخلالف النحوي من كتاب مغين اللبيب البن هشام :(عنوا

  )رسالة ماجستري(ه،١٤٣٠األنصاري،جامعة أم القرى،
،وتوصلت الباحثة إىل استها تناولت الباحثة الباب الثاين من كتاب مغين اللبيب وطبقت عليه در  قدو

  :كر منهاعدة نتائج نذ 
ستقصاء آراء العلماء وخاصة الزخمشري وابن عصفور-   .شغف ابن هشام 
وجه اإلعرابية اجلائزة اتفاقًا مث فيه النحويون فقط  بل قد يورد األمل تقتصر ترجيحاته على ما اختلف  -

  .يرجح بينها
ً أقرب إىل الصحة من غريه متسك ابن هشام بقول مجهور النحويني ج-   .عله يضعف رأ

لنسبة للرتجيح    ويفيد الباحث من هذه الدراسة أمهية اخلالف النحوي 
ولعل ندرة الدراسات يف هذا املوضوع تشكل حافزا للباحث يف وضع لبنة من لبنات الدرس النحوي   

صول النحو من خالل الرتجيح   .يف العصر احلايل فيما يتعلق 
آراء الكسائي النحوية يف مغين اللبيب، : دراسة عبدالعزيز بن سعدي بن أمحد املطريف، بعنوان - ٥

  .ه١٤٣١جامعة أم القرى، ماجستري،
 ً   :منهاللكسائي يف مغين اللبيب، وتوصل إىل العديد من النتائج نذكر وقد وجد الباحث أكثر من ثالثني رأ
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شام  واتضح ذلك من خالل نقل آراء الكسائي، وإن ابن هكان ابن هشام دقيقًا يف نقل آراء النحاة، 
راء ويفيد الباحث من هذه الدراسة الوقوف على جوانب من سرية . العلماء كان واسع االطالع ملمًا 

  .ابن ابن هشام، وأيضاً آراء العلماء فيه 
ابن هشام اعرتاضات البغدادي على : دراسة منرية بنت أمحد بن عبدالرمحن اخلريصي، بعنوان - ٦

  هـ١٤٣١يف شرح أبيات املغين، جامعة أم القرى، ماجستري،
  :راسة إىل عدة نتائج نذكر منهادوقد توصلت هذه ال

دب البغدادي مع ابن هشام يف اعرتاضاته له،  أن معظم االعرتاضات كان فيها احلق مع البغدادي، و
  .ل إىل الصوابوأن البغدادي مل يكن متصيداً البن هشام وإمنا كان غرضه الوصو 

  .ويفيد الباحث من خالل هذه الرسالة إن ابن هشام مع براعته وعلمه إال أنه وقع يف بعض األخطاء
اخلالف النحوي يف املقتصد، جامعة أم القرى، : دراسة علي دمحم أمحد الشهري، بعنوان -٧

  ه١٤٣٤.دكتوراه
  :هيد، وتوصل الباحث إىل نتائج منهااقتَضى هذا البحث أْن يقع يف مخسة فصول، سبقت مبقدمة ومتوقد 

اتَّضح للباحث من تتبُّعه كتَب الرتاث النحوي، وخباصَّة كتب اِخلالف النحوي أنَّ كثريًا من املسائل 
ا النُّحاة أنفسهم، فاختلفوا فيها اختالفًا واسًعا، ال يرتتَّب عليها ُحكٌم يفيد املتكلم  اخلالفية اليت شَغل 

ا ممَّا يُثِقل كاهله، وخباصَّة تلك املسائل العقلية البحتةودارس العربية شيًئا   .، بل إ
وإن العلماء احملدثني كثريًا ما خيالفون رأي سيبويه، وتوصل أيضًا إىل أن كثريًا من اخلالفات املنسوبة إىل 

  .العلماء املتأخرين حني الرجوع إىل مصادرهم جندها ليست موجودة
  .وقوفه على جوانب اخلالف يف كتب الرتاث النحوي ويفيد الباحث من هذه الدراسة

ا خمتصة بتعقب اآلراء اخلالفية والرتجيحية اليت جاءت  وختتلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة، 
بن هشام  يف مؤلفات ابن هشام األنصاري سواء أكانت بصرية أم كوفية، وتعقب بعض اآلراء اخلاصة 

  .حاةاألنصاري وموقفه من بعض الن
  منهجية الدراسة

  :اقتضت طبيعة الدراسة االعتماد علي املناهج التالية
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  .املنهج التارخيي؛ وذلك للوقوف على حياة ابن هشام وعصره النحوي- ١
وذلك للتعامل مع املسائل اإلعرابية، ووصف املسائل والقضا النحوية من : املنهج الوصفي التحليلي- ٢

  .خالف وترجيح وتضعيف لآلراء
  دراسةكل الهي

، من مقدمة ومخسة فصول، تضمنت مباحث وملحقات توضيحية  دراسةال ههذ تتكون
  :كما يليوخامتة، وهي  

  حياة ابن هشام – ولالفصل األ
وقد دار حول شخصية ابن هشام اخللقية والعلمية والثقافية، مع ما اقتضاه ذلك من حتليل املالمح  

ره ومؤلفاته وأصول التناول  والسمات الشخصية والثقافية، ومن عرض لشيوخ ابن هشام وتالميذه، وآ
  : وهو يف ثالثة مباحث.عنده خامتاً ذلك بوفاته،

  .وما أُلف فيه ابن هشام ومؤلفاته -املبحث األول
  .عصر ابن هشام ومدرسته النحوية -املبحث الثاين

  .منهج ابن هشام يف التأليف -املبحث الثالث
  :اخلالف النحوي ومفهومه وتطوره وأسبابه وأنواعه-والفصل الثاين 

  :وقد تكون هذا الفصل من ثالثة مباحث، وهي
  .مفهوم اخلالف النحوي وتطوره -املبحث األول

  .أسباب اخلالف النحوي وأنواعه -الثايناملبحث 
  .أنواع اخلالف النحوي ومناذج خلالف مدرسة ابن هشام النحوية -املبحث الثالث

  :اخلالف النحوي والصريف عند ابن هشام - الفصل الثالث 
  :وفيه ثالثة مباحث أيضاً، وهي

  .مناذج من خالف ابن هشام للبصريني -املبحث األول
  .من خالف ابن هشام للكوفيني مناذج -املبحث الثاين

  .خالفات متفرقة البن هشام -املبحث الثالث
  :مفهومه ونشأته وأسسه: الرتجيح النحوي والصريف - الفصل 
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  :وقد جاء يف مبحثني، مها
    . مفهوم الرتجيح النحوي وأسسه -املبحث األول
  .أنواع الرتجيح النحوي -املبحث الثاين

  :والصريف عند ابن هشام الرتجيح النحوي - الفصل اخلامس 
  :وقد وردت فيه ثالثة مباحث، وهي

  بعض ترجيحات ابن هشام البصرية -املبحث األول
  .بعض ترجيحات ابن هشام الكوفية -املبحث الثاين

  .ابن هشام بني البصريني والكوفيني وموقفه من بعض النحاة -املبحث الثالث
أما اخلامتة فتوضح أبرز النتائج اليت توصل إليها الباحث، وما يراه من توصيات ومقرتحات، فإن كان 

   .وإن كان اخلطأ فنسأله التوفيق والسدادحنمده،الصواب فا 
   وما توفيقي إال  عليه توكلت وإليه أنيب
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  األنصاري حياة ابن هشام: الفصل األول
  
  

  .ابن هشام ومؤلفاته -املبحث األول
  عصر ابن هشام ومدرسته النحوية -املبحث الثاين

  منهــــــج ابن هشــــام يف التأليــــــف  -املبحث الثالث
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  الفصل ألول
  حياة ابن هشام

  بن هشام ومؤلفاتها :املبحث األول
ا، فعنوان الشخص نسبه وما يتبعه من   ا ابدأ ملا كانت البيوت تؤيت من أبوا كنيته ولقبه، و

مهية هذا؛ حيث سنقف على نسب ابن هشام وحياته ومولده، ومؤلفاته وما أُلف فيه، وهذا ما  لعلمي 
  .سأجل به هذا البحث يف خالف ابن هشام وترجيحه النحوي

 :نسبه
بن ، الشهري )١(هو عبد هللا بن أمحد بن عبد هللا بن هشام األنصارّي، مجال الّدين أبو حمّمد

هو عبدهللا بن يوسف بن أمحد بن عبدهللا بن هشام :"هشام األنصاري، وقد قال عنه السيوطي
  )٢(األنصاري مجال الدين احلنبلي النحوي الفاضل العالمة املشهور

  :مولده
املوافق ) ه٧٠٨(ولد  ابن هشام سنة يف مدينة القاهرة يف ذي القعدة من عام مثان وسبعمائة من اهلجرة 

  .، أي يف أوائل القرن الثامن اهلجري)٣()م١٣٠٩(ثالمثائة وألف من امليالدسنة تسع و 
  

ج الدين عبد الوهاب السبكي، طبقات الشافعية، حتقيق )١(                                                            عبد الفتاح دمحم احللو، هجر . حممود دمحم الطناحي د. د: السبكي، 
ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين،   الدرر .٦/٣٣ه، ١٤١٣، ٢للطباعة والنشر والتوزيع، ط
د -ف العثمانية الكامنة، جملس دائرة املعار  حاجي خليفة، مصطفي . ٢/٤١٥م، ١٩٧٢/ هـ١٣٩٢، ٢اهلند، ط/ حيدر أ

-١/٢٤: م، ١٩٩٤-ه ١٤١٤عبدهللا القسطنطي حاجي خليفة،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دار الفكر، 
حممود : ذهب، حتقيق أبو الفالح، عبد احلي بن أمحد بن دمحم ابن العماد الَعكري، شذرات الذهب يف أخبار من. ٤٠٦

ؤوط،   . ٦/١٩١م، ١٩٨٦-ه١٤٠٦، ١بريوت، ط –دار ابن كثري، دمشق   األر
-لبنان –السيوطي، جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، دمحم أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية )(٢

 .٢/٦٨ت، .طـ، د.صيدا، د
دمحم حمي الدين عبد : شرح قطر الندى وبل الصدى، حتقيقعبد هللا بن يوسف،ابن هشام، . ٢/٦٨السيوطي، بغية الوعاة، ) (٣

 .١١ه، ص١٣٨٣، ١١احلميد، ط
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  : أسرته ونشأته
ا -ليس يف كتب الرتاجم ونشأته األوىل  هشام ما يتيح لنا التعرف على حياة ابن -على كثر

نتف من األخبار ال تكاد تفي حباجة الباحث، والسيما أن  عن جمرد لتفصيل، فكل ما ورد فيها ال يزيد
  .هذه األخبار مأخوذة من بعضها البعض حيث يعتمد املؤلفون الالحقون على ما قاله السابقون

  :شيوخه وتالميذه
رزين ، )هـ٧٣١ت (ج الدين الفاكهاين  :أمثال ،تلّقى علوَم العربية والّدين، على أيدي علماء 

، الذي أخذ عنه )هـ٧٣٣ت (، وبدر الدين بن مجاعة )١(يف الّنحو) شرح اإلشارة( الذي قرأ عليه
ل شهاب الّدين عبد اللطيف )٢(العربية ج الّدين التربيزي )٣()هـ٧٤٤ت (، وابن املرحِّ ت (، و
، )٦(، ومن تالميذه البارزين ابن املالح الطرابلسي)٥()هـ٧٤٦ت (،ومشس الّدين بن السراج )٤()هـ٧٤٦
، وابن إسحاق )٨()هـ٧٩٩ت (، وحمب الّدين ابن هشام ولده )٧()هـ٧٦٧ت (بن أيب بكر الباّيل  وعلي

  .)٩()هـ٨٠٣ت (الدجوي 
  :شخصية ابن هشام

ء مرتفعًا عما ارتضاه سواه، مل يؤثر  كان ابن هشام عظيمًا يف نفسه، معتزًا بكرامته، ذا مشم وإ
الك على دنيا،  بل لقد كان زاهداً يف زهرة الدنيا معرضًا عن زينتها،  ،مريأو ترامى يف أحضان أعنه أنه 

ه، يفسر لنا هذا عزوفه عن مجع املال، ولو أراد ثراء كان له وفر لكفاف من مال هللا الذي آ  قائمًا 
وسف بن تغري بردي احلنفي،النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة، ،ي أبو احملاسن. ١٥٥، ٣/١٥٤ ابن حجر، ،الدرر الكامنة) ١(                                                           
  .٦/١٩١ت، .ط، د.الكتب، مصر، دوزارة الثقافة واإلرشاد القومي، دار 

  . ٣/٣٦٧ جر،ابن ح ،الدرر الكامنة)٢(
  .٢١، ٣/٢٠ جر،ابن ح الدرر الكامنة، )٣(
  .١٠/١٤٥أبو احملاسن،  ،النجوم الزاهرة.١٤٦، ٣/١٤٣ جر،ابن ح ،الدرر الكامنة )٤(
  ،٤/٣٥٠ ابن حجر، الدرر الكامنة،.١٠/١٤٥، ابن حجر ،الدرر الكامنة )٥(
 . ٦/٢٠٦ العكربي، ،هبشذرات الذ. ٤/٢٠٩،  ابن حجر،الكامنةالدرر  )٦(
  . ٢/١٥١ السيوطي، ،بغية الوعاة.٣/١٠٢ ابن حجر، الدرر الكامنة، )٧(
  . ١/١٤٨ السيوطي، ،بغية الوعاة )٨(
  . ٧/١٣ العكربي احلنبلي، ،شذرات الذهب )٩(
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لكنه صان كرامة العلم وترفع عما اتصف به بعض معاصريه من ركض يف أعقاب دنيا يصيبها من وراء 
لعلم   . (١)تكسبه 

ملال لعربية ماهرًا فيها حسن :" قال  ابن حجر وهو يصف أحدهم ممن كان يتكسب  كان عاملًا 
ألجرة ويقر ...ة فنونالتعليم هلا عارفًا بعد كل بيت من  األلفية بدرهم، وله يف ذلك وقائع   ئوكان يعلم 

ءة شديدة وشح مفرط   .(٢)"عجيبة، تنبئ عن د
شام كان عف اللسان رقيق القلب، متواضعًا ، وظهرت هذه األخالق وقد أمجع املؤرخون على أن ابن ه

بياً، أو يقسو يف تعقيبه ً، أو يذكر لفظًا  وإمنا  ؛الفاضلة يف كل مؤلفاته، فال تراه يف مناقشاته يسفه رأ
ألدب اجلم ينفق منه يف مقارعة احلجة ودفع الشبهة ودرء اخلطأ، وإحقاق وإبطال، دون  أخذ نفسه 

لتزييف لكان أمة وحده يف سالمة  حتاملهأو حتامل، ولوال تشف،  عن أيب حيان وتتبعه آلرائه 
  (٣).التأليف

  :مكانته العلمية
امتدت حياة ابن هشام ثالثة ومخسني عاما تقريبا، أّلف خالهلا الكثري من املصنفات والرسائل          

ا من عاصره، ومن أكثرها يف علمي النحو والصرف، واكتسب مكانة علمية مرمو  قة وشهرة شهد له 
ج الدين السبكي  مثل ما :"، وقال عنه ابن خلدون)٤(بلغويِّ هذا الوقت) هـ٧٧١ت (جاء بعده؛ فلّقبه 

بن هشام،  ليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل مصر يعرف  ملغرب هلذا العهد من  وصل إلينا 
من َمَلَكِة تلك الصناعة مل حتصل إال لسيبويه وابن جين وأهل ظهر من كالمه فيها أنه استوىل على غايٍة 

هما؛ لعظم ملكته وما أحاط به من أصول ذلك الفن وتفريعه، وحسن تصرفه فيه، ودل ذلك على يطبقت
سّيما مع ما قدمناه من كثرة الشواغل بتعدد املذاهب والطرق الأن الفضل ليس منحصرا يف املتقدمني، 

ط، .الضبع، يوسف عبد الرمحن الضبع، ابن هشام وأثره يف النحو، دار احلديث، القاهرة، د .٣٧: صالسيوطي،  بغية الوعاة، ) (١                                                           
  .٣٦: ت، ص.د

  .٣/١٠٢لدرر الكامنة، ابن حجر،  ) (٢
  .٣٦-٣٥: صيوسف الضبع،  وأثره  يف النحو،ابن هشام  ) (٣
عبد الفتاح دمحم و  حممود دمحم الطناحي: حتقيق ،الكربى طبقات الشافعية ،ج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيالسبكي، )٤(

  . ٦/٣٣ ه،١٤١٣، ٢، هجر للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة، طاحللو
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در من نوادر الوجودولكن فضل  ،والتأليف بع ابن خلدون قائالً .)١("هللا يؤتيه من يشاء وهذا  : و
ملغرب هلذه العصور ديوان من مصر، منسوب إىل مجال الدين بن هشام من علمائها، " ووصل إلينا 

، فوقفنا منه على علم جمٍّ يشهد بعلو قدره يف هذه …استوىف فيه أحكام اإلعراب جمملة ومفصلة
أهل املوصل الذين اقتفوا أثر ابن جين واتبعوا  وفور بضاعته منها، وكأنه ينح يف طريقته منحاة الصناعة، و

مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دالٍّ على قوة ملكته واطالعه، وهللا يزيد يف اخللق ما 
  .)٢("يشاء

 ووفرة علمه، وهذا الثناءوهذه شهادة من عامل جليل البن هشام تدل على قوة ملكته واطالعه          
قداً وعاملًا وبصرياً  مرده  قًال و قل فقط، بل كان  وال يرتدد يف إبداء رأيه   ،أن ابن هشام مل يكن جمرد 

  .ولو كان خمالفاً آلراء شيوخه، قاصداً بذلك إظهار احلقيقة واملعرفة
الهتمام الزائد من لدن العلماء القدامى واحملدثني، فأثنوا عليه ثناًء عطراً،       و قد ُحظي ابن هشام 

ره وشرح مؤلفاته وتلخيصها، ونظمها، والتعليق عليها، وشرح شواهدها . )٣(واهتموا بدراسة حياته وآ
عناوين الدراسات احلديثة لذلك مل أجد يب حاجة إىل اإلسهاب يف احلديث عن سريته واكتفيت بذكر 
حلديث عنه أو عن نتاجه وعلمه، ومن تلك امل   :ؤلفاتاملعاصرة اليت اختصها مؤلفوها 

نت سعاد - قوت، جامعة قطر، قطر، : منهج ابن هشام يف شرح  الدكتور حممود سليمان 
١٩٨٦.  

كلية و جناح، جملة  بالدكتور صاحب أ: منهج ابن هشام النحوي من خالل كتاب التوضيح -
  .١٩٦٧اآلداب والعلوم يف جامعة البصرة، 

  .١٩٧٠يوسف عبد الرمحن الضبع، دار الزيين، : التبيان يف سرِّ حتامل ابن هشام على أيب حيان -
  .١٩٧١أمرية علي توفيق، : اجلملة االمسية عند ابن هشام األنصاري -
  .١٩٧١اجلملة الفعلية عند ابن هشام األنصاري، أمرية علي توفيق،  -

  . ٥٠١: ص ابن خلدون، ،مقدمة ابن خلدون )١(                                                           
  .٥١٦: ص ابن خلدون، ،مقدمة ابن خلدون)٢(
ره وما قام حوهلا من أمناط هذه الدراسات الدكتور علي فودة يف كتابه ) ٣( ره ومذهبه (حتدث عن سريته وآ ابن هشام األنصاري، آ

 ). النحوي
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جت، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب والعلوم : ة عند ابن هشاماجلمل - سحر توفيق 
  .)١(١٩٨١- ١٩٨٠اإلنسانية يف جامعة القديس يوسف، بريوت، 

ره ومذهبه النحوي -   .١٩٨٠علي فودة نيل، : ابن هشام األنصاري، آ
ة اآلداب والعلوم عصام نور الدين، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلي: الفعل يف حنو ابن هشام -

  .)٢(١٩٨١- ١٩٨٠اإلنسانية يف جامعة القديس يوسف، بريوت، 
ا األديب : ابن هشام وكتابه مغين اللبيب - دي أ هـ، ذكره عبد ١٤٠٢عبد الرمحن بن سليمان، 

  .)٣(اهلادي الفضلي
لي الدكتور ع: ختريج القراءات القرآنية واألحاديث الشريفة يف كتاب أوضح املسالك البن هشام -

  .١٩٨٣-هـ١٤٠٢حسني البواب، عمان، دار الفرقان، 
ت القرآنية بني الزخمشري وابن هشام - جربان أمحد الصاحل، رسالة : املسائل النحوية يف اآل

ض، قسم النحو والصرف،  ماجستري مقدمة إىل جامعة دمحم بن سعود اإلسالمية يف الر
  .)٤(١٩٨٣-هـ١٤٠٣

غي، رسالة : وضح املسالكدراسة الشواهد القرآنية يف كتاب أ - عبد العزيز بن عبد احملسن أ
ض، قسم النحو والصرف،  لر ماجستري مقدمة إىل جامعة دمحم بن سعود اإلسالمية 

  .)٥(هـ١٤٠٣
فرحان السليم، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية اآلداب جبامعة : مراحل التأليف عند ابن هشام -

  .)٦(١٩٨٣دمشق، 

: م، ص١٩٨٦-ه١٤٠٧، ١الفضلي، عبد اهلادي الفضلي، فهرست الكتب النحوية املطبوعة، مكتبة املنار الزرقاء األردن، ط) ٣(  .٢٢:م، ص١٩٨٦، سنة ، ٢٨نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت، العدد ) ٢(  .٢٤: ، ص١٩٨٥، سنة ١٩نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت، العدد ) ١(                                                             .١٩٨٧، ٣٢: ، العدد٢٣: الرتاث العريب، الكويت نشرة أخبار)٦( .١٩٨٦، سنة ٢٨، العدد ٢٣: نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت) ٥(  .١٩٨٥، سنة ١٩، العدد ٢٤: نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت) ٤(  . ٢٢
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سامي عوض، : ره، بيئته، فكره، مؤلفاته، منهجه، مكانته يف النحوابن هشام النحوي، عص -
  .)١(١٩٨٧دمشق، دار طالس، 

دمحم سليمان عليوي، رسالة ماجستري : املسائل اخلالفية يف مغين اللبيب البن هشام األنصاري -
  .١٩٩٦مقدمة إىل كلية اآلداب يف جامعة بغداد، 

 سامي، أطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية الرتبية دمحم: الشواهد النحوية عند ابن هشام األنصاري -
  .١٩٩٨، جامعة بغداد، )ابن رشد(

سامح دمحم سيد دمحم، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اآلداب، : بناء اجلملة عند ابن هشام -
  .)٢(جامعة الزقازيق، مصر

إىل كلية عصام مصطفى يوسف، أطروحة دكتوراه مقدمة : ردود ابن هشام األنصاري على النحاة -
  .٢٠٠١اآلداب يف جامعة املستنصرية، 

هذه اجلمهرة من املصنفات تشري إىل اهتمام العلماء والباحثني بنتاج ابن هشام ومادته اللغوية ف   
اخلالف والرتجيح النحوي (والنحوية، ومع هذا مل تقم دراسة مستقلة فيما اطلعت عليه من مصادر على 

  .هنا وجدت احلاجة إىل رفد ما قدموه بدراسة املوضوععنده، ومن ) يف مؤلفات ابن هشام
  :مؤلفاته

راً وصل إلينا منها مجلة صاحلة ما زالت  اقتضى األمر مراجعة نتاجه اللغوي الذي تركه؛ فقد خّلف آ
معتمدة يف الدراسات اللغوية والنحوية، ينهل منها الدارسون والباحثون، وبقيت بضعة مؤلفات أخرى ال 

انعرف عنها سو  لذا سأذكر كتبه اليت رجعت إليها يف  ؛ى ما ذكره املؤرخون من أمسائها أو موضوعا
ملصنفات اللغوية األخرى اليت مل أمتكن من  دراسيت، مع ذكر الطبعة اليت اعتمدت عليها، مث أردفها 

  :، وهيالرجوع إليها لتكتمل الصورة أمام القارئ الكرمي
 ٧٧، يف ١٩٨٦عبد الفتاح أمحد احلموز، عمان، . حتقيق د: اعرتاض الشرط على الشرط -

  .صفحة
  .١٩٨٨، ٤٢: ، العدد٢٦: ص نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت)١(                                                           

  .١٩٨٧، ٣١: ، العدد١٨: ص نشرة أخبار الرتاث العريب، الكويت)٢(
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ملدينة املنورة، برقم ) ال إله إال هللا(إعراب  - . جماميع، ذكره د ٨٨خمطوط، مكتبة عارف حكمت 
ره ومذهبه النحوي(علي فودة نيل يف رسالته    .)١()ابن هشام، آ

، يف ١٩٧٠دار الفكر، رشيد عبد الرمحن العبيدي، . حتقيق د: اإلعراب عن قواعد اإلعراب -
  .صفحة ١٦٥

هاشم طه شالش، جملة كلية اآلداب، . حققه د: إقامة الدليل على صحة التمثيل وفساد التأويل -
  .صفحة ٢٩، يف ١٩٧٣، ١٦بغداد، العدد 

حتقيق وترتيب أسعد خضري، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، : ألغاز ابن هشام يف النحو -
  .غريصفحة من القطع الص ٦٣، يف ١٩٧٨

حتقيق دمحم حميي الدين عبد احلميد، دار الندوة اجلديدة، : أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك -
صفحة، والثالث يف  ٣٠٣صفحة، والثاين يف  ٣٩٢، بريوت، يف ثالثة أجزاء، األول يف ١٩٦٦
  .صفحة ٣٨٣

، بريوت، عباس مصطفى الصاحلي، املكتبة العربية. حتقيق د: ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد -
  .صفحة ٦٨٠، وهو نفسه شرح الشواهد الكربى، يف ١٩٨٦، ١ط

 ١١٢، يف ١٩٨٦حققه دمحم شريف سعيد الزنبق، مطبعة املالح، : اجلامع الصغري يف علم النحو -
  .صفحة

، ٢علي حمسن عيسى مال هللا، مكتبة النهضة العربية، ط. حتقيق د: شرح مجل الزجاجي -
  .صفحة ٤٧٠، يف ١٩٨٦

، ١١حتقيق دمحم حميي الدين عبد احلميد، القاهرة، ط: ذهب يف معرفة كالم العربشرح شذور ال -
  .صفحة ٤٨٠، يف ١٩٨٦

نت سعاد -   .صفحة ٨٨هـ، يف ١٣٤٥طبع مبطبعة دار إحياء الكتب العربية، : شرح قصيدة 
، ١١حتقيق دمحم حميي الدين عبد احلميد، مطبعة السعادة، مصر، ط: شرح قطر وبل الصدى -

  .صفحة ٣٥٢، يف ١٩٦٣
ره ومذهبه النحوينيل، علي فودة،) ١(                                                            ض، ط، عمادة شئون املكتبات جامعة اإلمام دمحمابن هشام األنصاري آ -ه١٤٠٦، ١ الر

 . ٤١٥-٤٠٨: م،  ص١٩٨٥
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ر، مطبعة اجلامعة، . حتقيق د: شرح اللمحة البدرية يف علم اللغة العربية - ، يف ١٩٧٧هادي 
  .صفحة ٣٤٢صفحة، والثاين يف  ٣٩٩األول يف : جزأين

، يف ١٩٦٣أمحد مطلوب، مستل من جملة كلية اآلداب، . حتقيق د: فوح الشذى مبسألة كذا -
  .صفحة ٣٤

، يف ١٩٦٣، ١حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، ط. ره دنش: املسائل السفرية يف النحو -
  .صفحة ٥١

لد الثالث، العدد الثالث، . حتقيق د: مسائل يف إعراب القرآن - صاحب أبو جناح، جملة املورد، ا
  .صفحة ٧٧، يف ١٩٧٤

لد اخلامس والعشرون، العددان الثالث . حتقيق د: مسائل يف النحو - طه حمسن، جملة املورد، ا
  .صفحة ١٢، يف ١٩٩٧لرابع، وا

، ١٩٨٧حتقيق دمحم حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، : مغين اللبيب عن كتب األعاريب -
  .صفحة ٧٠٠األول والثاين يف : يف جزأين

ض، . حتقيق د: موقد األذهان وموقظ الوسنان - علي فودة نيل، جملة كلية اآلداب، جامعة الر
لد السابع،    .صفحة ٥٦، يف ١٩٨٠ا

  :، بقي ممّا مل يطبع منها اآليت)١()األشباه والنظائر يف النحو(مسائل أثبتها السيوطي يف  -
َِّ َقرِيٌب ِمَن اْلُمْحِسِنني": مسألة يف قول هللا تعاىل -   )٢("ِإنَّ َرْمحََت ا
آلخرة مل تزل(مسألة  - لدنيا مل تكن، و   ).كأنك 
  ).أنت أعلم ومالك(مسألة  -
َِِّ َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَـْيتِ "هللا تعاىل مسألة يف قول  -   )٣("…َو
  ).كان يكفي من هو أوىف منك شعراً أو خري منك(مسألة  -

 ٣/١١٠م، ١٩٩٠-ه١٤١١، ١جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر، دار الكتب العلمية بريوت، ط)١(                                                           
 . ١١–٩٨و ٢٦و ٢٣و ١٥و ٤/١٠و

  ٥٦: األعراف، اآليةسورة )(٢
  .٩٧:آل عمران، اآليةسورة  )(٣
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  )).ال(وهللا ال حكمت زيداً وال عمراً وال بكراً، بتكرار (مسألة يف الفرق بني قولنا  -
  ).إمنا(مسألة  -
  ).االبتداء(مسألة  -
  ).الفرق بني العرض والتحضيض(مسألة  -
  ).شرط تنازع العاملني والعوامل(مسألة  -

ا يف الدراسة، أما ما مل أمتكن من احلصول  هذه هي مصنفاته يف علم العربية اليت وصلت إليها واعتمد
  :)١(علي فودة نيل. دا إىل ما أورده داعليه منها فهو اآليت، استن

  .التذكرة يف النحو -
  .حواٍش على األلفية -
  ).هـ٦٧٢ت (البن مالك  ،)تسهيل الفوائد(حواٍش على  -

 :وفاة ابن هشام
ريخ وفاته، وكان يف الشهر الذي  ريخ والدة ابن هشام، فكذلك اتفقوا على  كما اتفق املؤرخون على 

قد ذكر يف غري موضع  )كشف الظنون(غري أن صاحب .)٢(ه٧٦١ولد فيه، أي يف ذي القعدة من سنة 
الساعة اليت دفن فيها، والقرب الذي وارى  )الزاهرةالنجوم (صاحب وسجل.)٣(ه٧٦٢أنه تويف سنة 

ب النصر من القاهرة: جثمانه به، حيث قال  .)٤(دفن بعد صالة اجلمعة مبقابر الصوفية خارج 
ء ه ابن نباتة بقوله. وكان ملوته هزة عنيفة يف نفوس معاصريه من العلماء واألد   :٥فقد ر

  جير على مثواه ذيل غمام      محة ر سقى ابن هشام يف الثرى نوء 
  فما زلت أزوي سرية ابن هشام  سأزوي له من سرية املدح مسندًا   

  .حوية ومؤلفاته ومنهجه يف التأليفوفيما يلي عرض لعصر ابن هشام ومدرسته الن ،هذا
األزهري، خالد بن عبدهللا األزهري، شرح التصريح على التوضيح، . ٤٩٦، ٤٩١:، صره ومذهبه النحوياألنصاري آابن هشام ) ١(                                                           

 . ٢٤٩و ٦٠و ٣٢و ٢/٢٩و ٢٦٣و ٢٠١و ١٢٥و ٧٦و ٦٥و ١/٣١م، ٢٠٠٠-ه١٤٢١، ١دار الكتب العلمية بريوت، ط
  .١/٥خالد األزهري، شرح التصريح على التوضيح، ) (٢
 .١٤٢: ص حاجي خليفة، مي الكتب والفنون،أسا كشف الظنون عن)(٣
 . ١٠/٧٦١ أبو احملاسن تغري بردي، النجوم الزاهرة، )(٤
  .١٢٣: ص ابن نباتة املصري، ديوان ابن نباتة،  ٥
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  عصر ابن هشام ومدرسته النحوية: الثايناملبحث 
للبيئة احمليطية دور كبري يف تشكيل اإلنسان وتكوينه العلمي؛ هلذا هدف هذا املبحث إىل حتليل        

ا ذات أثر كبري من خالل  شخصية ابن هشام والوقوف عليها من خالل عصره الذي عاش فيه لعلمي أ
  .ما تعكسه على حياة اإلنسان وعلمه وتعلمه

  :احلياة السياسية يف مصر
بعة للسياسة وأطوارها، فاحلياة العقلية ترتبط ارتباطا وثيقا كما هو معل وم فالفنون والعلوم مجيعها 

ما وتؤثر عليهما لذا كان ال بد للباحث أن يتطرق إىل احلياة ؛ لتطور السياسي واالجتماعي وتتأثر 
  .مالسياسية، ويسلط الضوء عليها حىت نتعرف على العصر السياسي الذي عاش فيه ابن هشا

  :عصر ابن هشام 
  .ك الذين حكموا مصر بعد األيوبينيعاش ابن هشام األنصاري يف عصر املمالي

 :فرتة حكم املماليك
- م ١٢٥٠ه أو ما بني ٩٢٣ه إىل ٦٤٨يف الفرتة املمتدة من سنة مصر حكم املماليك 

، الذي أطلق عليه بعض املؤرخني ومنهم جرجي )١(واستمروا يف حكم مصر حىت العهد العثماينم١٥١٧
) هـ٩٢٣هـ إىل ٦٤٨(إذ أرخه بدخول املغول بغداد إىل دخول األتراك مصر ) العصر املغويل(زيدان 

هـ إىل ٦٤٨( كانت مصر والشام يف حوزة سالطني املماليك من سنة:"،ومما يؤكد ذلك قوله)٢(
 :الثالث قرون، وينقسمون إىل قسمنيواستمر حكم املماليك ما يقارب . )٣(")هـ٩٢٣
  )ه٧٨٤ –ه ٦٤٨: (املماليك البحرية -أوالً 

على جمموعة من املماليك قبل أن يؤسسوا دولتهم، وهذه الفئة كانت تسكن مع ) البحرية(أطلق اسم 
لدولة ومؤسس هذه ا) .البحرية(يف قلعة الروضة املطلة على البحر فعرفوا بـــــــ ) جنم الدين األيويب(امللك 

رخيه يف عصر املماليك والعثمانيني،والعصر احلديث،د)(١                                                              .ط،مصر،دار الكتاب العريب .سليم، حممود رزق،األدب العريب و
ريخ آداب اللغة العربية، القاهرة) (٢   ٣/١٢١ت، :ط، د.دار اهلالل، د:زيدان،جورجي زيدان،
  .املرجع نفسه،الصفحة نفسها) (٣
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مث خلفه سيف الدين ) ١نور الدين علي بن املعز آيبك(الذي جاء من بعده ابنه ) جنم الدين آيبك(هو 
قطز، ويف عهده جاء اخلطر الذي هدد العامل اإلسالمي ومصر وهم التتار بقيادة هوالكو، حيث أسقطوا 

 ونمجعه اخللفاء العباسي على كل ما واستباحوا كل شيء وقضوا ،ه٦٥٦اخلالفة اإلسالمية يف بغداد سنة
خالل مخسة قرون ،مث توجهوا صوب الشام فأسقطوها ودخلوا دمشق ،و أرسلوا إىل قطز يهددونه 

خلروج إىل اجلهاد يف سبيل هللا  . ويتوعدونه فجمع السلطان قطز األمراء ونودي يف القاهرة وأقاليم مصر 
لتتار يف موقعة م هزمي) عني جالوت(التقى قطز  ة نكراء واستوىل على الكثري من غنائمهم، وعاد وأحلق 

. )٢(إىل مصر منتصراً، فدبر له الظاهر بيربس مع عدد من أنصاره مؤامرة فقتله وصار سلطا على مصر
وخلع بعد ) ه٦٧٨-ه٦٧٦(وبعد وفاة السلطان بيربس جاء ابنه السلطان السعيد الذي حكم مابني

الذي يعد من أعظم سالطني ) ه٦٨٩ه إىل ٦٧٨(ما بني سنتني وخلفه أخوه سيف الدين الذي حكم 
 .)٣(املماليك البحرية ملا قام به من أعمال جليلة وحكم مصر أربعة عشر عاماً 

وقد وصفه ) ه٧٤١ –ه ٧٠٩(عاصر ابن هشام الناصر دمحم بن قالوون يف سلطته الثالثة
ً ذا بطش  نه كان ملكاً عظيماً حمظوظاً مطاعًا مها وقد أثبت الناصر دمحم  ، ودهاء وحزم وذكاءاملؤرخون 

رعة يف تصريف شئون الدولة مما أضفى على حكمه مهابة كبرية يف الداخل  درة ومقدرة  كفاية 
فأقيمت املنشآت والعمائر الضخمة ،وقد وصفه املقريزي  شهدت مصر أثناء حكمه رخاءً  .)٤(واخلارج

مث جاءت من  ) ٥()ه٧٦٢ه إىل ٧٤١(يف احلكم أبناءه وأحفاده من سنة  أمضىوأنه  ،نه حمب للعمارة
انتهى  .)٦(م١٥١٧بعدهم دولة املماليك اجلراكسة اليت استمرت يف احلكم حىت الفتح العثماين سنة 

                                                            

 
  .٣٤-٣٢: ص عاشور، ليكي،العصر املما) (٢
  .٧٠-٦٧: ص املرجع نفسه،) (٣
 .١٢١-١٠٣ :ص نفسه،املرجع ) (٤
 .١٣٣ -١٢٨: ص نفسه،املرجع  ) (٥
: صم، ١٩٩٨، ١عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية القاهرة،طر سالطني املماليك، عصقاسم، قاسم عبده قاسم، ) (٦

  ٢١٦ -١٣٤: عاشور، العصر املماليكي، املرجع السابق، ص. ٨٠-٥١
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زميتهم يف معركة  القريبة من القاهرة واستوىل  العثمانيون على احلكم سنة ) مرج دابق(حكم املماليك 
  .)١(م١٥١٧

ختصار ولعل من السمات األبرز . ما سبق ذكره هي أهم األحداث اليت متت يف عهد املماليك 
لثقافة العلمية وذلك بعد  بت عنها يف النهوض  خالل هذا العهد أن القاهرة قد قامت مقام بغداد و

لعلماء سقوط بغداد على يد التتار وأصبحت مصر يف عهد املماليك مسرحًا للنشاط العلمي وملجأ ل
يت يف مقدمتها علوم الدين  .)٢(ومشلت احلركة العلمية علوماً متعددة 

  :احلركة العلمية يف عصر املماليك
كان لإلرث احلضاري القدمي وللمزاج الطبيعي والفكري والنفسي عميق األثر يف أن تبسط مصر حبها 

وأن متخض هلا عقليتها منذ أن بدأت العالقة بينها وبني الدين اجلديد،ورمبا كان أعمق  ،للثقافة اإلسالمية
ً للعلماء العرب من فجر اإلسالم،ضمتهم مصر إىل  ثريًا أن أصبحت مصر مهجرًا مستطا من ذلك 

وبذا اكتسبت مصر مكانة مرموقة بعد سقوط بغداد وأصبحت . )٣(صدرها وخلطتهم بنفسها ودمها
ة عاصمة الثقافة اإلسالمية، فشد علماء الثقافة العربية و اإلسالمية ومفكروها إليها الرحال القاهر 

وحنن هلذا العهد نرى أن :"حال مصر ومكانتها فيقول )٥(ويصف ابن خلدون.)٤(وقصدوها من كل مكان
ا مستحكمة  ا مستجر وحضار لقاهرة من بالد مصر ملا أن عمرا منذ آالف من العلم والتعليم إمنا هو 

 ..."السنني

ر، دار الكتب العلمية، ) (١                                                             .١٣٤: ، ص هـ١٤١٨، ١بريوت ، طاملقريزي، تقي الدين املقريزي، مواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآل
ره، طالس للطباعة دمشق، ط) (٢   .٣٣-١٩م،ص١،١٩٨٧عوض، سامي عوض، ابن هشام النحوي أثره وآ
صاري ابن هشام األن.١٩: ت، ص.ط، د.محزة، عبداللطيف محزة ،احلركة الفكرية يف مصر يف العصرين األيويب واململوكي األول،د) (٣

ره ومذهبه،  .٣،صنيل آ
لقلشقندي، أبو العباس القلقشندي، صبح األعشى، دار الكتب املصرية ا. ٣٣: ص سامي عوض، ابن هشام النحوي،) (٤

  .٢٦٣- ٣/٢٦٠م،١٩٣٨
دمحم األسكندراين، دار الكتاب العريب :ابن خلدون عبدالرمحن بن دمحم بن خلدون ،مقدمة ابن خلدون،تقدمي) (٥

  .٧٧٩-٧٧٨هـ ،ص١٤١٧-م١،١٩٩٦بريوت،ط



22 
 

لنشاط العلمي وبدأت حركة التأليف تنتشر، وبلغت  السيما املوسوعات، وقدوقد اتسم هذا العصر 
لدات   :، ونذكر منها)١(املؤلفات آالف الكتب وا

  ).ه٦٨١ت(وفيات األعيان البن خلكان -
  ).ه٧١١ت(لسان العرب البن منظور -
  )ه٨٢١ت(صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء للقلقشندي -
  ).ه٨٤٥ت(السلوك ملعرفة دول امللوك لتقي الدين املقريزي -
  ).ه٨٥٢ت(الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة البن حجر العسقالين -
  ).ه٨٧٤ت(النجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة ل أبو احملاسن بن تغري بردي -

 .ميه يف هذا العصروغريها الكثري من املؤلفات ، وذلك من مظاهر النشاط العلمي وتنا
 :حالة اللغة العربية يف عهد املماليك

ا وبعلومها على عكس غريهم من املغول واألتراك العثمانيني  أما اللغة العربية فقد اهتم املماليك 
 .وال مسلمني، واألتراك العثمانيني كانوا متعصبني للغتهم الرتكية من بعدهم فاملغول مل يكونوا عر

للغة العربية واحرتموا علماءها وشجعوهم لرغم من أن  أغلب املماليك أصوهلم ليست عربية فقد اهتموا 
 :على التأليف فيها وقربوهم منهم، ولعل الدافع لذلك

وقوع الكثري من البالد اإلسالمية يف يد التتار ففكروا يف إحياء الرتاث العلمي، والذي كان من  - ١
ليف أوسع املعاجم اللغوي القاموس (البن منظور و) لسان العرب(: مثل ،ة وأكثرها شهرةحسناته 

دي) احمليط  )٢(د الدين الفريوز أ
 .الغرية الدينية عند حكام املماليك واحرتامهم للعلماء  - ٢
والسيما الظاهر بيربس وشعور العلماء بدورهم املوكل إليهم  ،إحياء ذكرى اخللفاء يف عهد املماليك - ٣

 .ء العربية وعلومهاوواجبهم يف إحيا
لتعليم واللغة العربية   :ومن مظاهر اهتمامهم 

  :انتشار دور التعليم واملساجد اليت من أشهرها-
  ١٥٢-٣/١٠٥م،١٩٦٢، ٢حممود رزق سليم،عصر سالطني املماليك، مكتبة اآلداب، ط سليم،) (١                                                           

ره،. ٣٣-٥/٣٢،، ابن حجرالكامنةالدرر ) (٢   ٣: ص ،الضبع ابن هشام وآ
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  .املدرسة الظاهرية بناها السلطان الظاهر- ١
  .املدرسة املنصورية بناها امللك املنصور قالوون- ٢
  .املدرسة الكاملية وهي دار احلديث وليس مبصر دار حديث غريها- ٣
وكان ذلك قبل ميالد ) ه٧٠٣املدرسة الناصرية اليت أعدها السلطان دمحم بن قالوون للدراسة سنة  - ٤

هلدوء واالستقرار ،ابن هشام خبمس سنوات  .وقد أظله حكم هذا السلطان الذي امتازت فرتة حكمه 
م بنوها وعمروها وزادوا فيها وأضافوا إليها ،وكانت حلقات العلم تقام فيبعضها،خاصة  أما املساجد فإ

مسجد عمرو بن العاص واملسجد الطولوين واألزهر املعمور الذي مازالت يد حكام مصر تصل إليه 
 .)١(لتعمري لينشر رسالته الثقافية والعلمية إىل يومنا هذا

 :الدرس النحوي يف العصر اململوكي
د التميمي(دم فيهالقرن الثاين اهلجري الذي ق ذبدأ الدرس النحوي واللغوي يف مصر من إىل مصر  )٢()والَّ

ويتضح أنه نقل عنه علمًا كثرياً، مث رجع . لبصرة) ه١٧٠ت(بعد أن التقى اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
حيث ) والد(يف ترمجة ) طبقات اللغويني(يف كتاب  و النحو كما يظهر مما ذكرإىل مصر فكتب يف اللغة 

  :ومنهم ،مث تتاىل من بعده العلماء) ٣("يف اللغة والنحو قبله إنه مل يكن مبصر كبري شيء من كتب:"ورد
الذي جعل املنهج املصري يتجه حنو املدرسة البغدادية يف األخذ ) ه٣٣٨ت( )٤(جعفر النحاس وأب -

  .)٥(فدرج أغلب حناة مصر يف هذا االجتاه.عن البصرة والكوفة معاً 
  ).هـ٦٧٢:صاحب األلفية،ت(ابن مالك الطائي -
  ).هـ٧١١:صاحب لسان العرب،ت(منظورابن  -
  )هـ٧٦١:ت(ابن هشام األنصاري ،الذي حنن بصدد احلديث عنه -
  )هـ٨٥٥:له مؤلفات عدة،ت(السيوطي -

  .٢٥- ٢٤الضبع، يوسف الضبع،ابن هشام وأثره يف النحو العريب،دار احلديث القاهرة، ص) (١                                                           
اهو الوليد بن دمحم التميمي املصادري، )(٢   أصله بصري ونشأ مبصر ورحل إىل العراق وتلقى العلم مث عاد إىل مصر و
  .٢٣٣: م، ص١٩٣٢دمحم أبوالفضل إبراهيم، القاهرة، :الزبيدي، طبقات اللغويني والنحويني أليب بكر الزبيدي، حتقيق) (٣
  هــ٣٣٨عن أيب إسحق تويف سنة ذهب إىل بغداد وأخذ) بن النحاس(هو أبو جعفر أمحد بن دمحم بن إمساعيل املعروف) (٤
  .٢٤٩م،ص٢،١٩٨٨الراجحي، عبده الراجحي،دروس يف املذاهب النحوية، دار النهضة بريوت،ط) (٥
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  .ه٨٥٥: ت )١(األمشوين -
  .وغريهم من النحاة الذين مل يرد ذكرهم

التطور  ونرى أن الدرس النحوي بدأ يف االزدهار  يف عصر املماليك، ويصف عبده الراجحي ذلك
ويزدهر الدرس النحوي يف مصر يف عصر املماليك ازدهاراً ويفد إليها عدد كبري من علماء األقطار :"قائالً 

وتنشط الدراسات النحوية يف عصر املماليك ،بل :"ويؤكد ذلك أيضًا شوقي ضيف بقوله. )٢("اإلسالمية
  )٣("وتزدهر و تثمر مثاراً رائعة

فيه كثري من النحاة، ولكل مؤلفاته اخلاصة به، وهذا ما سيقود مما سبق يتضح أن هذا العصر نبغ 
 .للحديث عن املدرسة النحوية يف مصر

 :املدرسة املصرية يف النحو
ا متثل النحو العريب يف أحناء  من عندما نتحدث عن املدرسة املصرية يف النحو ال بد      اإلشارة إىل أ

 . الوطن العريب يف تلك الفرتة
ا وكا       ن منهجها يقوم على االنتقاء من املدارس النحوية السابقة هلا، وأهم ما مييز هذه املدرسة أ

استطاعت أن ختضع ما اختارته من مذاهب وآراء لتنسيق موزون ودقيق وحمكم حىت ليخيل إلينا أننا أمام 
ىل القرن الثاين لبصريني إمصر رجع اتصال حناة ي. مدرسة موحدة االجتاه متحدة اآلراء واألهداف

وكانت املدرسة املصرية يف مراحلها األوىل شديدة ) ه١١٧ت(اهلجري الذي ظهر فيه عبدالرمحن بن هرمز
ا إىل حنو الكوفة حني ظهرت طائفة من طلبة  االجتاه إىل حنو البصرة، وبعد وقت تفتحت أعني طال

إىل أن جاء القرن الثالث اهلجري  ولكن ظل التأليف يف النحو قليالً . خطى علماء الكوفة لمسالعلم تت
مث ذهب علماء مصر يف اجتاه  ،الذي بدأ فيه التأليف النحوي على يد والد بن دمحم وأبو بكر الدينوري

  . )٤(التأليف من بعدهم
  .١٥٦-١٥١: ، صجرجي زيدان داب اللغة العربية،ريخ آ) (١                                                           

  .٢٥٠:، صعبد الراجحي  املذاهب النحوية، دروس يف) (٢
  .٢٤١،ص١٠املعارف القاهرة، طشوقي ضيف، املدارس النحوية، دار ضيف، ) (٣
  .١٥٦-١٥١: ص ،جرجي زيدانربية ، ريخ آداب اللغة الع) (٤
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لنحو الكويف ،وهذا ما أشارت إليه خدجية احلديثي  ونرى أن املدرسة املصرية كانت قليلة التأثر 
ننا لو تتبعنا أخبار النحويني الذين نسبوا إىل مصر النحوية لوجد أن معظمهم إخالصة القول :"يف قوهلا

صريني ممن نزحوا إليها من من البصريني الذي رحلوا إليها حاملني كتاب سيبويه أو علمه أو من غري امل
األندلس أو املغرب أو غريها، وألتضح أنه مل بدخل مصر كتاب يف النحو الكويف وال شيخ درس على 

على الكسائي وإال ما قام به أبو علي ) ه٢٢٧ت(الكوفيني إال ما ذكر من دراسة أيب احلسن األغر
ليف يف بعض مسائل اخلالف بني املدرستني ويتأكد األمر نفسه عند شوقي ضيف  .)١("الدينوري من 

ني من النحاة املصريني يرحلون إىل البصرة :"ولكن من جهة رحلة املصريني إىل البصرة إذ يقول رأينا النا
ويرى ضيف أيضا اجتاه املدرسة . )٢("وبغداد طوال القرنني الثاين والثالث اهلجري وأوائل القرن الرابع

ومنهم من مزج بني آراء البصريني والكوفيني وبذلك يلتحم حنو :"املصرية حنو النحو البغدادي قائالً 
ا املبكرة م )٣("املدرسة املصرية بنحو املدرسة البغدادية مع نشأ إذا مزجوا بني البصرة والكوفة فال بد أ

ويؤكد شوقي ضيف يف ما ذهب إليه يف دمج آراء الكوفيني البصريني يف املدرسة  !!!أخذوا عن الكوفة
وبلغنا أنه بني مصنفاته اليت دونتها له كتب الرتاجم  :" رية قائًال عن أحد علماء املدرسة املصريةاملص

ستيعاب آراء ) املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني(كتاب مما يدل داللة واضحة على أنه عىن 
   )٤("املدرستني عناية جعلته خيصهما بتأليفه

بصرية مث ما لبثت أن مزجت بني املدرستني الكوفية والبصرية مع  نشأت املدرسة املصرية يف النحو     
املدرسة املصرية يف النحو  أبرز مالمحوميكن أن نلخص .ميلها الشديد إىل البصريني يف كثري من مسائلها

 :يف النقاط التالية
الدين  اء:أمثال رزونر األيويب وظهر فيها علماء نشطت املدرسة املصرية يف النحو منذ العص-

 .وابن الرماح وغريهم، وابن معط،وابن أم قاسم  ،النحاس
  ٢٧٢: م، ص٢٠٠١،مكتبة اللغة العربية بغداد، ٣احلديثي، خدجية احلديثي، املدارس النحوبة،ط) (١                                                           

 .٣٣١:، صشوقي ضيفاملدارس النحوية، ) (٢
 .٢٣١:ص، شوقي ضيفاملدارس النحوية،  )(٣
  .٢٣٢،ص، شوقي ضيفاملدارس النحوية، ) (٤
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خذ من النحويني على اختالف مدارسهم  أحديعد ابن هشام  -  أبرز علماء هذه املدرسة، فقد كان 
 .ومذاهبهم وميوهلم

النزوع وامليل إىل النحو البصري،كما فعل ابن والد وأخذ كتاب سيبويه  ةكانت املدرسة املصرية شديد -
لنحو الكويف فمنذ أن ألف أبو علي الدينوري كتابه ، و عن املربد ال يعين هذا أن املدرسة املصرية مل تتأثر 

مام الكوفة ثعلب وأخذ منه) املهذب(  .تعرض فيه للخالف بني املدرستني كما التقى ابن والد 
لكثري من اآلراء  ديع- ريخ املدرسة املصرية، حيث جنده ينفرد  رزة يف  ابن احلاجب عالمة 

ا ما اتفق عليه مجهور النحاة  .)١(والتوجيهات اليت خيالف 
والدماميين والشمين  )شرح ابن عقيل:(نشطت الدراسات النحوية بعد ابن هشام وكثرت الشروح أمثال -

 .واألمشوين وغريهم
ا،وله يف النحو مؤلفات عدةأكمل ا -  .لسيوطي نشاط املدرسة املصرية وأمت ما فا

استمر نشاط املدرسة املصرية يف العصر احلديث فظهر الدسوقي والشيخ حسن العطار ودمحم  اخلضري 
  .، وغريهم)٢(واأليباري

ألنه   ؛وازدهار الثقافة الدينيةوخالصة القول إن التطور يف النحو جاء مرتبطاً بتطور البيئة الفكرية والعلمية 
  .كان وسيلة التفسري واستنباط األحكام من القرآن الكرمي واحلديث الشريف

ونعلم أن ظهور املدارس النحوية مظهر من مظاهر تطور النحو وبلوغه قمة االزدهار، حبيث أنتج صراعاً 
يار و  ً أدى إىل االستقالل املذهيب، أكثر من كونه دليل ضعف وا   .متزقفكر

لصبغة البصرية والكوفية اليت متثل قمة النضج يف  وقد اصطبغت املدارس النحوية يف أحناء البلدان العربية 
  .النحو، ومتيزت بنتاج مزجيها الذي يتفق وأحواهلا الفكرية والبيئية

رية شيوع املذهب البصري قام على أكتاف كتاب سيبويه وشهرته وغلبته بني معظم علماء املدرسة املص
يف كثري من –قد أخفى مكانة املذهب الكويف وصالحية أكثر للواقع اللغوي، بينما استمر البصري 

هذا ؛ التعسري واالنتقاد بني الدارسني عامًال من عوامل - حتت تقديس الناس له–يف رأي البعض  - آرائه
 .٦٧: ، صسامي عوض ابن هشام النحوي،) (١                                                           

  .٦٩-٦٨: ، صسامي عوضابن هشام النحوي، ) (٢
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أن يعترب ما نشأ من النشاط النحوي يف بغداد ومصر والشام واألندلس  )١(وقد أنكر بعض املعاصرين
ملعىن الذي متيزت به مدرسيت البصرة والكوفة؛ ألنه مل حيمل السمات املدرسية  مذاهب أو مدارس 
املستقلة عن املدرستني الشهريتني، فال يعد التلفيق بني اآلراء مسة أو خاصية يصح أن تسمى به 

  .)٢(مدرسة
  :ابن هشام النحوية مدرسة

ً وال كوفياً، ومل يكن من التابعني للبصريني وال من امللتزمني مذهب الكوفيني، وما  مل يكن ابن هشام بصر
اون بعض اآلخرين، بل كان أمة وسطًا بني الفريقني، وحكماً   ً كان متشدداً تشدد األولني، وال متهاو

م، وارتضى مذهبهم، وإن وفق الكوفيون أقرهم واصطفى عدًال بني احلزبني، إن أحسن البصريني أطراه
رأيهم، بيد أن املسائل اليت فضل فيها رأي البصريني أكثر من املسائل اليت رجح فيها مذهب الكوفيني، 

لبصريني أشبه وإىل مدرستهم أقرب   .)٣(ألنه كان 
ليت نستعرضها مع الشواهد وقد جتلى مذهب ابن هشام من بني تلك املذاهب، حامًال مساته اخلاصة ا    

  .على ذلك خالل الفصول الالحقة من اخلالف والرتجيح
  
  
  
  
  
  
  
  

عبد :قيقالفكر  النحوي عند العرب، حتالياسري، علي مزهر دمحم الياسري،  . ١٢٣السامرائي، املدارس النحوية واقع وأسطورة، ص)(١                                                           
  .٣٢٣: م،  ص٢٠٠٣ -ه١٤٢٣، ١بريوت لبنان، ط-العربية للموسوعاتهللا اجلبوري، الدار 

 .٩٧،  ص مصطفى حسنيلفكر النحوي عند ابن هشام، تطور ا )(٢
  .١٠٩: ، صيوسف الضبعام وأثره يف النحو، ابن هش ) (٣
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  منهج ابن هشام يف التأليف: الثالث املبحث
من وقفة متأنية على املنهج الذي اتبعه يف  وترجيحاته البدابن هشام خالفات  للوقوف على

ا حتتوي على كل آراءه اخلالفية والتوافقية   .مؤلفاته املشهورة، أل
وهكذا فإن استعراض منهج ابن هشام يف هذا املبحث سيوفر الصورة العامة ملظاهر اخلالف والرتجيح 

خعنده، تيارها حسب الفرتة الزمنية وسيتناول الباحث مناذج من كتب ابن هشام النحوية وقد قام 
للتأليف عند ابن هشام األنصاري، إذ سيتناول قطر الندى وشرح شذور الذهب،الذان ألفهما ابن هشام 

وستتضح أمهية  يف أول مراحل التأليف، وبعدمها شرح األلفية ومغين اللبيب الذي يعد قمة التأليف لديه،
منهجه يف مغين اللبيب، ومنهجه يف أوضح املسالك، ومنهجه يف شرح شذور الذهب، : "ذلك عند ذكر

واليت حيث سنقف على منهجيته يف التأليف، " شرح قطر الندى وبل الصدى"وأيضًا منهجه يف 
  .ديف اخلالف والرتجيح وهو ما نصبو إليه من  هذا السر  ئهسنتعرف من خالهلا على آرا

  عن كتب األعاريب مغين اللبيب.١
يُعد مغين اللبيب أهم مؤلفات ابن هشام؛  أما منهجه يف املغين فقد اختط فيه ما مل يسبق إليه        

حث يف قضا النحو العريب وال دارٍس إال وقد ، فما من )١("وقد بلغ إعجاب معاصريه به حدًا كبري
ضًال عن أن يكون قد استعان به أو استشهد منه أو اعتمد البن هشام، ف )مغين اللبيب(مسع بكتاب 

يت يف صدارة قائمة الرتاث اللغوي الضخم الذي ورثناه  عليه يف دراسته، وما ذلك إال ألن هذا الكتاب 
خذ  ً الئقًا من بني مؤلفات ابن هشام )املغين(من أسالفنا النحاة، و ألنه أجلها قدرًا وأغناها  ؛مكا

ً للموضوعات النحوية وهاهو ابن خلدون بثين عليه ثناءًا مجيًال يليق به  ثروة وأبلغها أثرًا وأكثرها استيعا
ملغرب هلذه العصور ديوان من مصر منسوب إىل مجال الدين ابن هشام من :"إذ قال ووصل إلينا 

لو قدره يف فوقفنا منه على علم جم، يشهد بع...علمائهاـ واستويف فيه أحكام اإلعراب جمملة ومفصلة
فأتى من ذلك بشيء عجيب دل على قوة ملكته واطالعه وهللا ...هذه الصناعة و وفور بضاعته منها

  .)٢("يزيد يف اخللق ما يشاء
 ، ٣٤٧-٣٤٦: ، صشوقي ضيفاملدارس النحوية، ) (١                                                           

 .٥٤٧: ، صابن خلدونمقدمة ابن خلدون، ) (٢
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ووضعت هذا التصنيف على أحسن إحكام وترصيف، وتتبعت : "يقول ابن هشام يف مقدمة مغين اللبيب
يستشكلها الطالب فأوضحتها ونقحتها، وأغالطاً فيه مقفالت مسائل اإلعراب فافتتحتها، ومعضالت 

 .)١("وقعت جلماعة من املعربني وغريهم، فنبهت عليها وأصلحتها
ليفه كتابه مغين اللبيب حيث قال ومما حثين على وضعه أنين ملا أنشأت يف :"ويذكر ابن هشام سبب 

ن وقعها عند أُويل األلباب، وسار حسُ ) اإلعراب عن قواعد اإلعراب(معناه املقدمة الصغرى املسماة بــــــ
لنسبة إىل ما ادخرته عنها كشذرة من عقد حنر، بل   نفعها يف مجاعة الطالب مع أن الذي أودعته فيها 

ئح مب يد ملا قررته وحررته، مقرب فوائده لألفهام، واضع قا أسررته، مكقطرة من قطرات حبر، وها أ 
دين إملام، سائل من حسن خَ فرائده على طرف الثمام، ليناهلا الطال ، وسلم من داء احلسد أدميه، هُ مَ يْ ب 

إذا عثر على شيء طغى به القلم، أو زلت به القدم، أن يغتفر ذلك يف جنب ما قربت إليه من 
ويرى بعض الباحثني أن هناك عالقة وثيقة بني مغين اللبيب واإلعراب عن قواعد .)٢(..."البعيد،

صلة " املغين"و" اإلعراب عن قواعد اإلعراب"بني كتاب: "كتور فودةاإلعراب، يف ذلك يقول الد 
موضوعية وثيقة، إذ أن مباحث اجلملة، وشبه اجلملة، واألدوات اليت تدور يف الكالم كثرياً، وبيان كيفية 
إعراب بعض الكلمات والرتاكيب أمر مشرتك بني الكتابني، فهذه املوضوعات متثل األبواب األربعة اليت 

" املغين"وهي يف الوقت نفسه متثل أربعة أبواب من أبواب " قواعد اإلعراب"عليها كتاب اشتمل
  .)٣("الثمانية

إىل حد كبري، وذلك يف  هسائل داخل الكتابني أيضًا متشابويرى الفودة أن عرض امل
لكتابني يتقارب إىل حد ما يف كثري من املواطن:"قوله . وعرض املسائل العلمية داخل املباحث السابقة 

اً بيناً يف هذا العرض بينهما   .)٤("فنحن يف مواضع متعددة جند تشا
  :أما من حيث التبويب والرتتيب ينحصر املغين يف مثانية أبواب هي

 تفسري املفردات وذكر أحكامهايف -الباب األول .  
 .١: ، صبن هشاممغين اللبيب، ا مقدمة) (١                                                           

 .١٤: ، صابن هشاممغين اللبيب، ) (٢
 .٤٥-٤٤: ، صمغين اللبيب، ابن هشام) (٣
 .٤٥: املرجع نفسه، ص) (٤
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 يف تفسري اجلمل وذكر أحكامها وأقسامها -الباب الثاين.  
 رور وذكر -الباب الثالث يف ذكر ما يرتدد بني املفردات واجلمل، وهو الظرف واجلار وا

  .أحكامهما
 يف ذكر أحكام يكثر دورها-الباب الرابع.  
 يف ذكر األوجه اليت يدخل على املعرب اخللل من جهتها - الباب اخلامس.  
 يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها -الباب السادس.  
 يف كيفية اإلعراب -الباب السابع.  
 ١("يف ذكر أمور كلية يتخرج عليها ما ال ينحصر من الصور اجلزئية -الباب الثامن(.  

ملت كتب اإلع    :)٢("راب فإذا السبب الذي اقتضى طوهلا ثالثةواعلم أنين 
ويرى ابن هشام أن هناك أموراً عدة أدت إىل الطول غري املربر يف كثري من املؤلفات النحوية اليت سبقته، 

  :مث ذكر ابن هشام هذه األمور قائالً 
ا مل توضع إلفادة القوانني الكلية، بل للكالم على الصور ا  -أحدها جلزئية، فرتاهم كثرة التكرار؛ فإ

م حيث  يتكلمون على الرتكيب املعني بكالم، مث أعادوا ذلك الكالم حيث جاءت نظائره ، أال ترى أ
م مثل املوصول يف قوله تعاىل ْلَغْيبِ  ُهًدى لِْلُمتَِّقني"﴿:مّر  ِ ذكروا أن فيه ثالثة  )٣(﴾الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن 

ذكروا فيه  )٤(﴾ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليمُ " ﴿:أوجه، وحيث جاءهم مثل الضمري املنفصل يف قوله تعاىل
ُكْنَت أَْنَت الرَِّقيَب   ﴿: وحيث جاءهم مثل الضمري املنفصل يف قوله تعاىل - أيضاً –ثالثة أوجه 

عتبار ما قبله أم ذكروا فيه وجهني، ويكررون ذ  )٥(﴾َعَلْيِهمْ  كر اخلالف فيه إذا أعرف فصًال؛ أله حمل 
ِإَذا ﴿: عتبار ما بعده؟ أم ال حمّل له؟ واخلالف يف كون املرفوع فاعًال أو مبتدأ إذا وقع بعد إذا يف حنو

  ١٥-١/١٤، بن هشاممغين اللبيب، ا) (١                                                           
  ١٥-١/١٤املرجع نفسه، ) (٢
 .٣-٢:البقرة، اآلية) (٣
 .١٢٧:البقرة، اآلية) (٤
  .١١٧: املائدة، اآلية) (٥
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َِّ ﴿ : أو الظرف يف حنو )٢(﴿َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمن بـَْعِلَها﴾: أو إْن يف حنو، )١(﴾ السََّماُء انَشقَّتْ  َأِيف ا
  : ويف كون أّن وأْن وصلتهما بعد حذف اجلار يف حنو)٤(﴾َوَلْو أَنـَُّهْم َصبَـُروا﴿: أو لو يف حنو )٣(﴾َشكٌّ 

  
َُّ أَنَُّه َال إِلََٰه ِإالَّ ُهوَ ﴿  جلار  )٦(﴾َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن يـَُقاتُِلوُكمْ ﴿:وحنو )٥(﴾َشِهَد ا يف موضع خفض 

 :هقولاحملذوف على حد 
ألكف األصابع  أشارت كليٍب 

لفعل املذكور على حّد قوله   :أو نصب 
  فيه كما عسل الطريَق الثعلبُ 

رور من غري إعادة اخلافض، وعلى  الضمري وكذلك يكررون اخلالف يف جواز العطف على الضمري ا
املتصل املرفوع من غري وجود الفاصل، وغري ذلك مما إذا استقصي أمّل القلم، وأعقب السأم، فجمعت 
هذه املسائل وحنوها مقررة حمررة يف الباب الرابع من هذا الكتاب، فعليك مبراجعته، فإنك جتد به كنزاً 

 .واسعاً تنفق منه، ومنهًال سائغاً ترِده وتصدر عنه
إلعراب، كالكالم يف اشتقاق اسم؛ أهو من الّسمة كما يقول  -واألمر الثاين إيراد ما ال يتعلق 

الكوفيون أو من الُسمّو كما يقول البصريون؟ واالحتجاج لكل من الفريقني وترجيح الراجح من القولني؛ 
ء اجلر والمه مل كسر لفظاً؟ وكالكالم على  وكالكالم على ألفه مل حذفت من البسملة خطاً؟ وعلى 

ء أخرى حمذوفة كما اإلشارةألف ذا  ء هي عني والالم  ، أزائدة هي كما يقول الكوفيون أم منقلبة عن 
يقول البصريني؟ والعجب من مكي بن أيب طالب إذ أورد مثل هذا يف كتابه املوضوع لبيان مشكل 

ها وتصغريها، وبعضهم إذا ذكر الكلمة ذكر تكسري . اإلعراب مع أن هذا ليس من اإلعراب يف شيء
 ١:االنشقاق، اآليةسورة ) (١                                                           

 .١٢٨:النساء، اآلية سورة)(٢
 ١٠:إبراهيم، اآليةسورة ) (٣
 .٥:احلجرات، اآليةسورة ) (٤
 .١٨:آل عمران، اآلية سورة)(٥
 .٩٠:سورة النساء، اآلية) (٦
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نيثها وتذكريها، وما ورد فيها من اللغات، وما روي من القراءات، وإن مل ينِنب على ذلك شيء من  و
 .اإلعراب
رور والعاطف واملعطوف، وأكثر  - والثالث ئبه، واجلار وا إعراب الواضحات، كاملبتدأ وخربه، والفاعل و

مغين (ولقد جتنب ابن هشام ذلك التكرار واحلشو غري املفيد يف كتابه  .)١("الناس استقصاء لذلك احلَْويف
ما مبا يتبصر به الناظر، ويتمرن به : "إذ يقول يف ذلك )اللبيب وقد جتنبت هذين األمرين وأتيت مكا

الس النحوية وملا ّمت هذا .اخلاطر، من إيراد النظائر القرآنية، والشواهد الشعرية، وبعض ما اتفق يف ا
غين م(بـلتصنيف على الوجه الذي قصدته، وتيسر فيه من لطائف املعارف ما أردته واعتمدته مسيته ا

وثق  )اللبيب عن كتب األعاريب وخطايب به ملن ابتدأ يف تعلم اإلعراب وملن استمسك منه 
  . )٢("األسباب

لذا فقد جتنب  ؛قالوه سابقاً يرى ابن هشام أن من سبقوه يف التأليف كانوا يطيلون التأليف ويكررون ما     
  ".املغين"األمر يف كتابه 

  :)مغين اللبيب(آراء بعض الباحثني احملدثني يف
واصفاً  )ابن هشام األنصاري وأثره يف النحو(من تلك اآلراء ما ورد عن الدكتور يوسف الضبع يف كتابه      
ه ّ هلذا الكتاب من امسه أوفر حظ وأوىف نصيب، واحلق أن ابن هشام كان موفقاً يف كل كتاب، ملهماً :"بقوله إ

يف ختري األلقاب، وجتلى توفيقه كامًال يف مغنيه الذي هذب فيه النحو، ومجع إىل دقة اللفظ رقة حواشيه، ومل 
لنحو فصله، وكل حكم  يغادر شاردة هلذا العلم إال أحصاها، وال واردة إال جالها، وكل شيء له مساس 

  .)٣("حبثه وحلله
ويرى سامي عوض أن ابن هشام كان يدخل املنطق يف النحو ويوضح الظواهر اللغوية والقواعد النحوية يف 

على أننا نشري إىل أن ابن هشام رغم استفادته من املنطق فإنه ظل يقف به عند :"حيث قال )مغين اللبيب(
ملنطق بتربيرها القواعد النحوية، و  ساغتها، مث شرحًا لبواعثها وإالظواهر اللغوية، حمرتمًا هلا، مكتفيًا يف عالقته 

حية أخرى   .)٤("من جهة، وألهدافها من 
 .١٦-١/١٥، بن هشاممغين اللبيب، ا) (١                                                           

 .١٦-١/١٤، بن هشاممغين اللبيب، ا) (٢
 .٩٢: ، صيوسف الضبعام وأثره يف النحو، ابن هش) (٣
 .١١١:، صسامي عوض ابن هشام النحوي،) (٤
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وملا كان للمغين هذه املنزلة الكبرية يف جمال التأليف النحوي، فقد شغل به النحاة عدة قرون وألفوا فيه 
  :روحالشروح واحلواشي، ومن تلك الش

تنزيه السلف عن (هـ ، واملسمى ٧٧٦شرح للشيخ مشس الدين دمحم بن الصائغ احلنفي املتوىف سنة  -
 .)متويه اخللف

، )املنصف من الكالم على مغين ابن هشام(وقد ذكره الشمين يف حاشيته على املغين املسّماة  -
لقد نظرت عند إقرائي ملغين اللبيب عن كتب األعاريب ما كتبه الشيخ مشس : "يقول يف مقدمتها

 الباء(، وذلك إىل إثناء )تنزيه السلف من متويه اخللف(الدين دمحم بن الصائغ احلنفي، ومسّاه 
 . )املوحدة

مدين األريب من حاصل (، املسمى )هـ٨٠٨ت (شرح حملمد بن خضر القرشي العيزري الغزي  -
 . )مغين اللبيب

ت (،وهو شرح حملمد بن أيب بكر الدماميين ، )حتفة الغريب يف الكالم على مغين اللبيب( -
بارات الناقصة وضبط بشرح العبارات والشواهد الواردة يف املغين، وَأْكَمَل الع"، قام فيه )هـ٨٣٧

بيات  سم قائله إن مل يذكر، مث أكمل القصيدة  األلفاظ، فأورد البيت املستشهد به مث اتبعه 
استحسنها، ويف مواضع أخرى أورد شواهد من عنده، وتعترب التحفة من أفضل الشروح على 

األيدي احلسنة  احلمد  الذي منح من لسان العرب"، وقد استهلها الدماميين بقوله " املغين
 .مغين اللبيب عما سواه من األلسنةوجعله كنز الفصاحة، فهو 

 .شرح املغين للدماميين، وهو شرح صغري ألّفه يف مصر، ويعرف بشرح املزج  -
شرح آخر للدماميين، وصل فيه إىل حدود حرف الفاء، وهو شرح تناول فيه صاحبه مادة كتاب  -

يف مصّنفه ، وهذا الشرح من األسباب اليت حدت املغين، حيث تعرض لكل هفوات ابن هشام 
ليف حاشيته املسماة ب  .)املنصف من الكالم على مغين ابن هشام(ـلشمين إىل 

والتعليق الذي كتبه الشيخ بدر الدين دمحم بن : "وقد ذكر الشُّمين شروح الدماميين هذه يف مقدمة حاشيته
ر املصرية، والشرح ا لد لبالد اهلندية ومسّاه حتفة الغريب، فإذا أيب بكر الدماميين  لذي أظهره بعد ذلك 

ا شكاالت مل ينغلق واحلمد   ا ومشحونة  عرتاضات يتجه جوا  ."هي مملوءة 
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وقيل  )الكايف املغين يف شرح املغين(املسمى) هـ٨٤٤ت (شرح حملمد بن عمار املصري املالكي،  -
 .إنّه يف أربع جملدات 

، وهو ) هـ٨٩٤ت (يف ترتيب آي مغين اللبيب ، اليب عبد هللا ابن الرَّصاع ،اجلمع الغريب  -
الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا لشواهد املغين القرآنية ، فهو متفرد يف مادته ، مع سرد آلراء 

 .املفسرين وتوجيهات املعربني وأقوال النحاة والبالغني وغريهم
ت (ي الدين دمحم بن ابراهيم بن يوسف احلنبلي وهو شرح لرض" مغين احلبيب عن مغين اللبيب -

 .ـ)ه٩٧١
 ١٠٠٣ت (منتهى أمل األريب يف الكالم على مغين اللبيب، وهو شرح البن املّال احلصكفي ،  -

 .، وكان األنطاكي كثريا ما حييل على هذا الشرح )هـ
سيه مالّ  -  ) .هـ١٠١١ت (شرح مغين اللبيب يف النحو، ألمحد بن الرومي الشهري 
مواهب األريب يف (بـ،املسمى ) هـ١٠١٨ت(شرح دمحم بن أمحد األزنيقي املعروف بوحي زادة  -

 .وهو شرح مفيد جامع يف ستة جملدات  )شرح مغين اللبيب
غنية األريب عن (بـ: املسمى) هـ١١٠٠(شرح القاضي مصطفى بن حاج حسن األنطاكي ت   -

سابقيه، لذا جاء شرحه شرحا شامال وقد استفاد يف شرحه هذا من شروح ) شروح مغين اللبيب
 . ٨٤٤٥: مفيدا، وهو خمطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق حتت رقم عام

غناء األريب يف مهم مغين (بـاملسمى ) هـ١١٥٠ت (شرح دمحم مهدي بن علي أصغر القزويين  -
 )اللبيب

ت ( القصر املبين على حواشي املغين، وهو شرح لعبد اهلادي جنا بن رضوان األبياري  -
 ).هـ١٣٠٥

ت (شرح السبك العجيب ملعاين حروف مغين اللبيب، ليحىي بن عمر الوالئي احلوضي  -
 ).هـ١٣٣٠

شرح أبيات مغين اللبيب لعبد القادر البغدادي ، صاحب خزانة األدب ، وهو شرح أوىف من  -
ألنه شرح أبيات املصنف إمجاال، بينما اكتفى السيوطي بشرح الشواهد الشعرية،  ؛شرح السيوطي
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أمحد : والكتاب من حتقيق ، تنتمي لفرتات االحتجاج اللغوي مسقطا بذلك األبيات اليت ال
ح عبد العزيز، من مطبوعات مكتبة دار املأمون ، سنة   .١٩٨١يوسف الدقاق، ور

مساعيل الصاوي، ومل يكمله وقد طبع سنة إعبد هللا بن  شرح مغين اللبيب وشواهده، للشيخ -
 .مبطبعة احلليب ١٩٥٨

 .شرح مغين اللبيب ،للسيد نعمة هللا اجلزائري  -
 .كمال األريب بشرح شواهد مغين اللبيب، حملمد العسايف -
عراب شواهد مغين اللبيب، حملمد علي طه الدرة - يب  وقد صدر عن مطبعة .فتح القريب ا

 .٢٠٠٣ة األندلس سن
ليف شاكر األنصاري -  .ُمنية األديب يف شرح الباب الرابع من مغين اللبيب، 
زينة األديب يف شرح مغين اللبيب،وهو شرح واضح وسلس على الباب الرابع من مغين اللبيب  -

  .علي رضا صحيحي،وكاشان حمتشم : ،تعليق
  :منهج ابن هشام يف مغين اللبيب
ملا سار عليه غريه، فرتبه ترتيبًا فريداً، حصر فيه مادة الكتاب يف مثانية اختط ابن هشام منهجًا مغايرًا 

ع  أبواب كما أسلفنا، يف األبواب الثالثة األوىل جتمع أصول النحو وقواعده، وقد استغرقت ثالث أر
زلل، أما األبواب اخلمسة الباقية فهي عبارة عن أمور وتنبيهات تعني املعرب على جتنب ال. الكتاب تقريباً 

ويتضح ذلك من عناوين األبواب، وهي مرتبة كرتتيبها يف . وتبصره مبواطن االلتباس والغموض يف اإلعراب
ملعرب جهلها، األوجه اليت يدخل على املعرب اخللل من جهتها، : الكتاب أحكام يكثر ورودها ويقبح 

أمور كلية يتخرج عليها ما ال  التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها، كيفية اإلعراب،
  .ينحصر من الصور اجلزئية

ويف داخل الكتاب مال املؤلف إىل تقسيم املادة النحوية إىل جزئيات تضم كل منها جزئيات أصغر منها، 
وأطلق اجلزئيات أمساء متعددة، . وهكذا تتواىل التقسيمات والتفريعات، حسبما تسمح به طبيعة املوضوع

  .(١)إخل...جه، أنواعمسائل، أو : من حنو
ه، ص ١٤٣٠عبد الغين، فايزة بنت عديس بن عبدالغين، موقف ابن هشام يف املغين من آراء ابن الشجري النحوية، ماجستري، )  (١                                                           

٣٦-٣٥.  
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لشاهد القرآين اهتمامًا كبريًا إىل احلد الذي دفع  :الشواهد يف املغين لقد اهتم ابن هشام األنصاري 
ت وجعلها حمور دراسته  .  )١(الدكتور عبدالعال سامل مكرم إىل عده أول حنوي تعرض لكثري من اآل

ومثانني آية، وهذا يدل  وتسعمائةيربو على ألف  وحده ما )مغين اللبيب(ويؤيد هذا الكالم أن يف كتابه 
لشاهد القرآين الذي يقدسه كثريًا ويرفض محله على الشذوذ  : فيقول يف ذلك . على اهتمامه الكبري 

ومن أنكر أن يكون يف القرآن مقدر حمذوف، أو أن : "ويقول أيضًا ، )٢(" ُخيَرَّج على الشاذ القرآن ال"
  يتعلق بعضه ببعض، فقد اقتحم خطراً، وركب غرراً  يعمل يف بعض، وال بعضه ال

ت القرآنية يف املسائل النحوية، وقد اختذ مسلكاً خاصًا سار  آل لذلك أكثر ابن هشام من االستشهاد 
ً يذكر الشاهد دون أن يقدم له من عبارات معهودة مثل  : عليه يف إيراده هلذه الشواهد، فنجده أحيا

إن من معانيها : (٣))إال(ونضرب لذلك مثًال يف مبحث، ، أو كقول هللا تعاىلقوله تعاىل، قال تعاىل
  .(٥)﴿ ما فعلوه إال قليل منهم﴾:، وحنو(٤)﴿فشربوا من إال قليل منهم﴾:االستثناء حنو

وجاء يف التنزيل موضع : ألن السياق يقتضيه كقوله ؛ويف بعض األحيان يتطلب املوقف ذكر هذا التصدير
ذا اخلرب وحذف املبتدأ ، وعند إيراده لآلية  (٦)﴿كمن هو خالد يف النار﴾:وهو كقوله تعاىل... صرح فيه 

ت مبوضع الشاهد دون ذكر اآلية كاملة   .كان كثرياً ما 
ه يذهب صحة ب ذهب ممن يقولم ولو أرد معرفة موقف ابن هشام من احلديث النبوي لوجد

ها يف كتبه  حلديث النبوي الشريف ، يؤيد ذلك كثرة الشواهد احلديثية اليت وجد األمر . االحتجاج 
حلديث : الذي دفع الدكتورة خدجية احلديثي إىل القول إن ابن هشام األنصاري أكثر من االستشهاد 

ن هشام األنصاري مع كثرة استشهاده ولكن مع هذا جند اب.)٧(النبوي كثرة فاقت استشهاد ابن مالك
م، ١٩٦٢ط، .م يف القرنني السابع والثامن، كلية دار العلوم مصر، دمكرم، عبد العال سامل مكرم، املدرسة النحوية يف مصر والشا) ١(                                                           

  .٤١٧: ص
  .١/٣٩٥، بن هشاممغين اللبيب، ا)٢(

  .١/٦٣، املرجع نفسه)  (٣
  .٧٣: البقرة، اآلية) (٤
  .٦٦، ٤: النساء، اآلية) (٥
  .٤٧: دمحم، اآلية)  (٦

حلديث الشريف، دار الرشيد، العراق، د )٧(   .٢٢: م، ص١٩٨١طـ، .احلديثي، خدجية احلديثي، موقف النحاة من االحتجاج 
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ي حديث ما حلديث فال حيتج  مل تكن هناك شواهد تشهد  حلديث النبوي يتحرى يف األخذ 
حلديث ويستأنس به أيضاً  .)١(بصحته وتسلم بعدالة روايته  ن ابن هشام يستشهد   .ونستطيع القول 

 ً حلديث النبوي فكان أحيا قال : يذكر احلديث من غري أن يقدم له بقوله أما مسلكه يف االستشهاد 
إلشارة إىل أنه حديث، ومن ذلك  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أو كما يشبه ذلك يف التقدمي، ويستعيض عن ذلك 

كل مولود يولد على الفطرة حىت يكون أبواه مها :"واحلديث ... (٢)"صومي عن أمك:"ويف احلديث: قوله
يف صحيح البخاري  :"وقد يقدم للحديث مبا يشبه ذلك كأن يقول .(٣)"رانهاللذان يهودانه وينص

ذا التصدير فنجده يقول.(٤)..."كذا ً أخرى يصرح  قال عليه الصالة والسالم جلربيل عليه : لكنه أحيا
وغالباً ، (٦)"وإ إن شاء هللا بكم الحقون: "، وقوله عليه الصالة والسالم(٥)"وإن زىن وإن سرق: "السالم

ً يورد بعض األحاديث لالستدالل ومن ذلك، ما ورد يف  حلديث للتمثيل، وأحيا يت  قد " بلى"ما كان 
رد وأورد احلديث  ا االستفهام ا أترضون أن يكون لكم ربع :"قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه: جياب 

  .(٧)."بلى: قالوا" اجلنة
ا واالعتماد أما شواهد الشعر عند ابن  ا واالهتمام  ا تلي الشواهد القرآنية من حيث كثر هشام فإ

 .ألف ومائتني وسبعة عشر بيتًا أو شطرًا من البيت هوقد بلغت الشواهد الشعرية عند ،عليها يف التمثيل
لشطر األول من البيت أو األخري منه طبقاً  ً يكتفي  لشعر فكان أحيا أما مسلكه يف االستشهاد 

، وابن هشام األنصاري  ٤٣: املدرسة النحوية يف مصر والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة، املرجع السابق، ص: ينظر )١(                                                           
ره ومذهبه النحوي   .٤٩٨: آ

  .١/١٥٧، بن هشاممغين اللبيب، ا)  (٢
، دار ١ابن حجر، علي بن حجر العسقالين، فتح الباري يف شرح صحيح البخاري، ط. ١/١٣٤، مغين اللبيب ابن هشام)  (٣

  .١٩٩-٣/١٩٧الكتب السلفية، 
  .١/٢٠٠، بن هشاممغين اللبيب، ا)(٤
  .٣٨٧/ ١٣، بن حجرفتح الباري، ا. ١/٨ه،املرجع نفس)(٥
ط، دار .دمحم فؤاد عبد الباقي، د:  مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي، صحيح مسلم، حتقيق. ١/٢٢، بن هشاماللبيب، امغين )(٦

  .٧/٤١إحياء الرتاث العريب، بريوت، 
  .١١/٤٦٠، بخاريصحيح البخاري، ال. ١/١٢١ بن هشام، ا ،مغين اللبيب) (٧
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ت ملقتضى احلال، وم ً جيعل الشاهد يف شطر وبعضه يف شطر آخر، مثال ذلك طلو الشاهد، وأحيا
  :قول الشاعر

َ َعْبَد قـَْيسٍ    .(١)َأَضاَءْت َلَك اْلنَّاُر احلَِْماَر اْلُمَقيََّدا      َلَعلََّما َأِعْد َنَظرا 
قل من شطر البيت، وذلك يف مثل   :وقد يكتفي يف بعض األحيان 

لسور... ...    ...    ...       ...      .(٢)ال يقرأن 
نياً ) بيتاً  ٧٧٠(وجند أن أغلب شواهده ترتاوح بني البيت الكامل أوال  ، غري أننا )شطراً  ٤١١(والشطر 

نالحظ أن القسم األول من الكتاب تكثر فيه األبيات الكاملة خالفًا للقسم الثاين الذي تكثر فيه 
  .(٣)ا يف بعض األحيانالشطور وما دو

لشعر فأغلب .وابن هشام يف عرضه هلذه الشواهد يقل عنده ذكر أمساء قائليها أما من حيث االستدالل 
ا التمثيل لتوضيح قاعدة معينة، سواء أكان القائل من عصور  الشواهد اليت أوردها كان مقصودًا 

  .االحتجاج أو خارجاً منها
،  إال أنه يورد الكثري من الشواهد بقصد وإذا كان أكثر ما أنشده ابن ه شام للتمثيل كما ذكر

  :والدليل على صحة استقبال ما بعدها قوله: نراه يقول )رب(ومن ذلك خالل حديثه عن . االستدالل
  (٤)فإن أهلك فرب فىت سيبكي    على مهذب رخص البنان

أو التمثيل أو تقوية  ،يف االستداللفاالستدالل يف هذا البيت صريح كما نرى، وله كثري من الشواهد 
   .الدليل

فقد ورد يف كتابه أكثر من عشرين مثًال أو قوًال من أقوال العرب،  النثري، أما استشهاده بكالم العرب
ذا بلغ عدد هذا النوع من الشواهد ثالثني شاهداً (١)وتكرر بعضها يف الكتاب مرتني وساق ابن .، و
علي فاعور، دار الكتب العلمية : الفرزدق، حتقيق ديوان ن غالب بن صعصعة،مهام ب الفرزدق،، ١/٣١٨، بن هشاممغين اللبيب، ا)(١                                                           

  .١/١٨٠، م١٩٨٧-ه١٤٠٧، ١بريوت، ط
  .١/٢٧، بن هشاممغين اللبيب، ا) (٢
 –ه ١٣٩٥، ١شعيب، عمران عبدالسالم شعيب، منهج ابن هشام يف املغين، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع، ليبيا، ط) (٣

  .٣٤٢-٣٣٨صم، ١٩٨٦
" م،  شواهد مث١٩٦٦ -ه١٣٨٦ط، .جالل الدين السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر،شرح شواهد املغين، جلنة الرتاث العريب، د) (٤
١/٢٥٨.  
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وعلى الرغم من  .التمثيل، وجعل بعضها من قبيل االستدالل هشام بعض هذه النصوص على سبيل
  : قلتها ،فإنه أوردها إلثبات عدة أمور منها

ملثل ) استفعل(داللة بنية معينة، فذكر أن صيغة  - إنَّ (: يت للداللة على التحول، واستشهد 
رضنا يستنسرُ     )الُبغاَث 

ب التقاء السا  - ما إذا كا يف  : كنني االستشهاد على النادر ، فقال يف  كلمتني حذف األول إ
  .در   )التقت حلقتا البطان(، مث ذكر أن 

يصاغ من وصف ال ِفعل له ، وإذا  االستشهاد على الشاذ ، فذهب إىل أن افعل التفضيل ال -
ملثل صيغ منه فهو شاذ وكذلك ذهب إىل شذوذ صياغته من ) . أَلصُّ من شظاظ (، واستشهد 

اشغل من (و  )هو أزهى من ديك : (تشهد هلذا الشذوذ مبثلني مها للمجهول، واس الفعل املبين
 .)ذات النحيني

  إىل ألفية ابن مالك منهج ابن هشام يف أوضح املسالك
ا مجعت مسائل النحو وقواعده يف ألف بيت  ؛كان أللفية ابن مالك شأن كبري يف الدراسات النحوية أل

ا كانت موجزة وحتتاج إىل بيان أكثر وشرح ا، إال أ  واىل عدد من النحاة علىوهلذا ت ؛يتيسر اإلملام 
: ومن أهم تلك الشروح اليت دارت حول األلفية ،شرح األلفية وبيان ما اشتملت عليه من مسائل وقواعد

   وأوضح املسالك أللفية ابن مالك، وألوضح املسالك إىل شرح ابن عقيل وشرح األمشوين
.   ابن مالك" ألفية"، وهو كتاب شرح به ابن هشام(٢))التوضيح( ألفية ابن مالك اسم آخر إذ يطلق عليه

فإن كتاب اخلالصة األلفية :" وقد بني لنا ابن هشام يف مقدمة هذا الكتاب املنهج الذي سار عليه فقال
هللا بن مالك الطائي، كتاب صغر حجمًا وغزر  ُنظم اإلمام العالمة مجال الدين أيب عبديف علم العربية 

وقد أسعفت طالبيه مبختصر يدانيه وتوضيح . علماً، غري أنه إلفراط اإلجياز قد كان يعد من األلغاز
وأعقل به يسايره، أحل به ألفاظه، وأوضح معانيه، وأحلل به تراكيبه وأنقح معانيه، وأعذب به موارده، 

  .٣٤٩: م، ص١٩٨٦ط، .عبد السالم، عمران عبد السالم، منهج ابن هشام يف املغين، الدار اجلماهريية ليبيا، د) (١                                                                                                                                                                                           
سم. ١/٢٩٥مية دائرة املعارف اإلسال)(٢ نه و يعرف خطأ  ا  واحلقيقة أن " التوضيح"وذلك عند ذكر مؤلفات ابن هشام ورد 

، وجاء ١١٠يف كتابه تلخيص الشواهد الورقة " توضيح اخلالصة"الذي أطلق عليه هذا االسم اختصاراً هو ابن هشام نفسه، فقد مساه
  .٤٧ابن هشام األنصاري، على فودة، ص" التوضيحشرح التصريح على "خالد األزهري فألف شرحاً له ومساه 
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شوارده، وال أخلي منه مسألة من شاهد أو متثيل، ورمبا أشري فيه إىل خالف أو نقد أو تعليل، ومل آل 
ذيبه، ومسيته أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك يشري ابن هشام إىل أن  .)١("جهدًا يف توضيحه و

ا حتتاج إىل ت وضيح، ويرى البعض أن جلوء بعض األلفية صغرت حجماً وغزرت علماً، ويفيد ضمناً إىل أ
النحاة إىل اإلجياز مبثل هذه األلفية ما هو إال مجع للمعلومات يف نطاق ضيق، أكثر من تيسريها 

ام وقد أوضح ابن هشام يف منهجه هذا أنه سلك طريق . وتسهيلها ملا اشتملت عليه من صعوبة وإ
نه خمتصر يقارب األلفية يف مسا ئلها وقواعدها اليت ذكرها ابن مالك، مع اإلجياز، إذ يصف شرحه 

وال خيلى مسألة من شاهد أمهل، وإذا  : اإلحكام وعدم اإلخالل بشيء فيها،فلم ينس أن يبني هذه الغاية
كانت هناك مسائل خالفية فقد يشري إليها إشارات عابرة، ألن خمتصره ال حيتمل خالفات النحويني مع 

م، وقد علق عل ً ما يتبعها من تعقيبا   .ى اخلالفات املوجودة تعليقاً عابراً أحيا
أنه إذا وجد نقدًا البن مالك أو غريه، ال يتورع من ذكره ال حبًا يف  -أيضاً –كما إن من منهجه يف 

  .، وهذه هي شخصية ابن هشام يف مؤلفاتهصوابالنقد، ولكن إظهاراً لل
البن هشام يف حاجة إىل شرح يزيده وضوحاً، وأنه مل يقم  )التوضيح(وقد زعم بعض النحاة أن 

والذي يبدو يل أن ابن هشام تفادى قدر اإلمكان أن . )الشذور(و )القطر(بذلك كما فعل مع خمتصريه 
 -حفاظاً على قيمة االختصار والتسهيل- تذوب شخصيته كلياً يف االسرتسال والشرح آلراء غريه، فاكتفى

ذا املختصر بداء مالمح من نقده وتصرفه على خطوات اآلخرين دون إضافةمبا قصده  وقد جاء  .، 
وكان جميئه متاشيًا مع سنة التطور والتدرج  )شذور الذهب(و )قطر الندى(ـهذا الشرح بعد بعد شرحه ل

، أخذ يف شرح ألفية ابن مالك ليأخذ بيد السابقنياليت سار عليها ابن هشام، فبعد تقدميه لكتابيه 
النحو خطوة خبطوة، فشرح األلفية ليسهل على دارسي النحو حفظها بعد اإلملام مبحتواها دارسي 

هداف قواعدها، وأغراض مسائلها   .و
وملا اتضح للنحاة من بعده أن عمله يف توضيحه هذا غري كامل يف تذليل الصعاب لفهم األلفية، 

. وا بشرحه خدمة للعلم، وتسهيًال للنحووكشف معانيه، فقام ،وتذليل مسائله ،إىل توضيح عباراته جلئوا
إال أن بعض تلك التوضيحات والشروح مل حتقق هي األخرى املرجو منها، وذلك نتيجة ملا جنحت إليه 

دمحم حمي الدين عبد احلميد،  : ابن هشام، عبدهللا بن يوسف ابن هشام األنصاري، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،حتقيق) (١                                                           
 .١/٥ه، ١٤٣١ط، .املكتبة العصرية القاهرة، د
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من التوسع املفرط يف احلواشي كما سيأيت، فضًال عن أن أغلب تلك الشروح والتعاليق متت بدافع 
  .االنبهار واإلعجاب بعمل ابن هشام

  :اموا بذلكمن ق برز أ
وضح يف مقدمته ) التصريح على التوضيح(هللا األزهري، ومسى شرحه  الشيخ خالد بن عبد -

لتوضيح على ألفية ابن مالك يف علم إ:"األسباب اليت دعته للتأليف، قال ن الشرح املشهور 
ين مجال الدين أيب دمحم عبد صاري يف هللا بن يوسف بن هشام األن النحو للشيخ اإلمام العامل الر

سج على منواله، ومل يوضع  ت أحد مبثاله، ومل ينسج  غاية حسن املوقع عند مجيع اإلخوان ومل 
ته ما وراء احلجاب، وقد ذكرت ذلك ملصنفه  يف ترتيب األقسام مثله، ومل يربز من خفي مكنو

نه سيكتب عليه ما ينب مراده ويظهر مفاده، ذا الكالم، ووعد  فقصصت  يف املنام فاعرتف 
هذا إذن لك  فالن، فإن إسناد الشيخ الكتابة إىل نفسه : هذه الرؤ على بعض اإلخوان فقال

حسب ما ورد عند ) ه٨٩٠(وقد أمت الشيخ هذا الشرح سنة.)١()القصر(بين األمري: جماز، كقوهلم
 .)٢(السيوطي يف كشف الظنون

ثره مبا قام به ابن  هشام، وكان ذلك من الدوافع اليت جعلته واتضح فيما سبق انبهاره وإعجابه و
  .يفسر ويوضح عمل ابن هشام

، أسهم يف التعليق على توضيح )ه٩١١(الرمحن بن أيب بكر السيوطي  جالل الدين عبد عالمةال -
  .ابن هشام، ووضع احلواشي عليه

  )ه٨١٩(الدين دمحم بن أيب بكر بن مجاعة  عز -
  )ه٨٣٥(هللا بن هشام مجال الدين أمحد بن عبد -
  )ه٨٥٥(الدين حممود بن أمحد العيين  بدر -
  .ونظم التوضيح . )٣()ه٧٩٣(القاضي شهاب الدين دمحم بن أمحد بن اخلويب  -

املدرسة النحوية يف مصر والشام، املرجع السابق،  شوقي ضيف،.١/٣التصريح على التوضيح، املرجع السابق، خالد األزهري، ) (١                                                           
 .٣٧٠:ص
 .١/١٥٤، كشف الظنونالسيوطي،  ) (٢
 .٣٧١: ص، شوقي ضيفرس النحوية، ااملد. ١/١٥٤كشف الظنون، السيوطي، ) (٣
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  :وهي ،طبعات حديثة ألوضح املسالك )١(وأضاف الدكتور فودة
حملمد سامل وأمحد مصطفى املراغي، فيه تنقيح وتبسيط لعبارة األصل مع ،ذيب أوضح املسالك. ١

لقاهرة االختصار    .ه١٣٢٩طبع 
حملمد عبدالعزيز النجار وعبدالعزيز حسن، جعل فيه أوضح ، منار السالك إىل أوضح املسالك. ٢

املسالك يف أعلى الصفحة، والتعليقات يف أسفلها، وقد عىن يف هذه التعليقات بتوضيح الغامض من 
ب طائفة عباراته، وتكميل الناقص من شواهده، وإعراب املغلق منها، وإمجال مع اية كل  ناها، ويف 

ويف سنة . مبالقاهرة يف جزأين١٩٧م، ١٩٢٥ه، ١٣٤٩طبع هذا الكتاب سنة و .من األسئلة والتمرينات
خراج طبعة جديدة منه اعتمد فيها على األصل مع شيء ١٩٥٤-م١٩٥٣ م انفرد عبدالعزيز النجار 

دة وإمتام أبيات ألفية ابن مالك اليت سا   .يرت مسائل الكتابمن التنقيح والز
مد عبدالعزيز النجار، نظم هذا الكتاب على غرار سلفه، ولكن حمل ضياء السالك إىل أوضح املسالك.٣

التعليقات فيه أوسع وقد عين فيها بشرح األمثلة والشواهد وإعراب الغامض منها وبيان موطن الشاهد 
املباحث الصرفية اليت أغفلها ابن هشام  فيها وإضافة ما متس احلاجة إليه يف شىت املوضوعات وخباصة يف

ئمة النحو والقراءات الذين وردت أمساؤهم بكتاب . تبعًا البن مالك أوضح "كما عرف املعلق 
ب بطائفة من األسئلة والتمرينات، وصدر الكتاب مبقدمة " املسالك وأعرب ألفية ابن مالك، وختم كل 

لقاهرة ١٩٦٨/ه١٣٨٨يف طبعته اليت ظهرت سنة  وهذا الكتاب. موجزة عن نشأة النحو وتطوراته م 
  .يقع يف أربعة أجزاء

ليف  )بغية السالك إىل كتاب أوضح املسالك(ومعه كتاب  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. ٤
سفل، األصل فيها نسبة الشواهد وتكملة الناقص منها . عبداملتعال الصعيدي وهو تعليقات حمدودة 

ت قليلة جداً وإيضاح بعض املفردات الغامضة   .وإعرا
لطبعة الثالثة اليت ظهرت عام " بغية السالك"مع كتاب" أوضح املسالك"وكتاب  يقعان يف جزء واحد 
لقاهرة١٩٤٤/ه١٣٨٤   .م 

 .٦٢: ، صةألنصاري، علي فودابن هشام ا) (١                                                           
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ليف دمحم  )عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك(ومعه كتاب، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. ٥
ا، وذكر  ، وقد احلميد حمي الدين عبد أمت فيه الناقص من الشواهد ونسبها لقائليها، وبني معانيها وأعر

إلضافة إىل تعليقات قليلة جدًا يف بعض املواط وطبعته اخلامسة تصوير دار ، نمواطن االستشهاد فيها 
  .م تقع يف ثالثة أجزاء١٩٦٦إحياء الرتاث العريب ببريوت سنة 

ليف دمحم  )عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك(ومعه كتاب، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك. ٦
ففي هذا . السابقاحلميد، وهو الشرح الكبري الذي كان قد وعد به مؤلفه ملا أخرج كتابه  حمي الدين عبد

لقاهرة ظهرت سنة  دات كثرية، وطبعته اخلامسة نشر املكتبة التجارية الكربى    . )١(م١٩٦٧الكتاب ز
وهناك أيضاً الكثري من احلواشي على أوضح املسالك ولعل أشهرها حاشية حفيد ابن هشام، وقد أوردها 

  .)٢(الدكتور فودة يف كتابه
  :)أوضح املسالك( ن هشام يف كتابهومن أهم املصادر اليت أوردها اب

األصول البن السراج، اإليضاح أليب على الفارسي، الرتشيح خلطاب املاوردي، والتسهيل البن مالك، 
والتكملة أليب علي الفارسي، واحلجة أليب علي الفارسي، واحللبيات أليب علي الفارسي، واحلواشي 

عصفور، وشرح العمدة البن مالك، وشرح الكافية لألخفش، واخلصائص البن جين، وشرح اجلمل البن 
ت أليب علي الفارسي، والغرة البن الدهان، وكتاب  البن مالك، وشرح ابن الناظم أللفية والده، والشرياز
سيبويه، والكشاف للزخمشري، واملفصل للزخمشري، واملقرب البن عصفور، ومعاين القرآن للفراء، والوقف 

  .)٣(واالبتداء البن األنباري
  :وأبرز أئمة النحو الذين وردت أمساءهم هم

األخفش، الزجاج، الزخمشري، ابن السراج، الفارسي، ابن عصفور، الكسائي، ابن سيبويه، واخلليل، و 
  .)٤(مالك، ابن الناظم

  
 .٦٣- ٦١: ، صفودة ألنصاري، علىابن هشام ا) (١                                                           

 .٦٣: ، صعلي فودة هشام األنصاري،ابن  )(٢
 .٦٠:، صعلي فودةاري، ابن هشام األنص )(٣
 .٦٠:املرجع نفسه، ص) (٤
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  :وبل الصدى قطر النديشرح منهج ابن هشام يف .٣
 -كما أشار يف مقدمته-والتفصيل والتبينيهو مقدمة صغرية يف النحو رأى املؤلف حاجتها إىل التوضيح 

  :وقد أسهم يف شرحها كذلك الكثريون منهم). وبل الصدى بشرح قطر الندى(فألف هلا شرحاً اشتهر 
  . جميب الندا يف شرح قطر الندى: سم. الشهاب أمحد بن اجلمال عبدهللا بن أمحد الفاكهي-
وال خيفى . مال وحمررا له وأكمل بعض النواقصدمحم بن علي بن أمحد احلريري جاء مهذ لشرح اجل -

على طالب العلم إن دمحم حمي الدين عبداحلميد هو أحد شراح قطر الندى احملدثني، وقد اشتملت 
  .شروحه وحتقيقاته على حسن العرض ومجال األسلوب ووضوح الفكرة وسهولة العبارة من غري إخالل

  :منهجه
ة بعضها  يرى )قطر الندى وشرحه(الدارس لكتاب  أن ابن هشام حاول أن يضم أبواب النحو املتشا

ت، وقسمًا للمجرورات، بعد أن حتدث عن البناء  إىل بعض، فجعل قسمًا للمرفوعات، وقسما للمنصو
  .واإلعراب

ً على رأي،  وإذا تعرض ملسألة خالفية بسط فيها آراء النحويني مع اإلجياز، و وقوى  لرمبا فضل رأ
فيضع بني يديك خالصة يسهل . حسب ما يتسىن له من القوة اليت تالمس الدليل ا،خر مذهباً وضعف آ
  :، وخالصتها عنده كما يلي(١))نعم وبئس وعسى وليس(تفصيله اآلراء يف فعلية : تداركها، كنحو

ء التأنيث: أفعال ماضية  نعم، بئس، عسى، ليس   ابن هشام  لقبوهلا 
  الفراء، ومجاعة من الكوفيني  عليهمالدخول حرف اجلر : امسان  نعم، بئس

  الفارسي، أبوبكر بن شقري  مبنزلة ما النافية نفي حرف  ليس
  ابن السراج والكوفيون  حرف ترج مبنزلة لعل  عسى

  .٣٦-٣٥، ص، ابن هشامشرح قطر الندى وبل الصدى )(١                                                           
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كما حاول ابن هشام يف هذا الكتاب أن يكون معلمًا قبل أن يكون مؤلفاً؛ ألنه يف أكثر مسائله يذكر 
يت مبثال  لشاهد، ودعمها مبا يسندها من كالم العربالقاعدة، مث    .يوضحها، فإذا مت له ذلك قواها 

ريخ حمدد له، يتبني به السابق من الالحق بني  والقطر من أوائل ما ألف ابن هشام، وإن مل يشر إىل 
ل مؤلفاته، إال إن الدالئل كلها تشري إىل تقدم قطر الندى على غريه من كتبه األربعة الشهرية من خال

  :بعض البينات البسيطة يف أقواله فيها منها أنه
احتدام النقاش بني  واالستطراد،  يتحاشىملا كان هذا الكتاب قد وضعه ابن هشام للمبتدئني، كان -

على عكس فعله يف شذور الذهب، فإذا ذكر شيئاً . النحاة يف املسائل اليت تكون موضع اخلالف بينهم
ورأيه  -وذلك ألنه رأي ؛راد، والتقصي ألدلة املعارضني أو املؤيدينمن اخلالف ال يلبسه ثوب االستط

ا  -حق كما يعلل  ...ا،كافية ملن اقتصر عليها، وافية ببغية من جنح من طالب علم العربية إليه"أ
  .(١) "ألن التعمق يف مناقشة مسائل النحو ال يتفق مع من حبث يف هذا العلم وصعد إىل قمته: "قائالً 

حيث يكثر من التعبري عن ذلك يف عقب   ؛االستطراد حتاشييف طوا الكتاب الكثري من أدلة هذا  -
ال حيتمله هذا : أو حنو...يف هذا اجلواب نظر: " كل مسألة يفضل عدم االستطراد وذلك بنحو قوله

فأما إذ :")إذ ما(ومن أمثلة ذلك قوله يف (٢)"وحنو ذلك...سيأيت تفصيل ذلك كله: أو حنو... املختصر
ا حرف مبنزلة إّن الشرطية، فإذا قلت: فقال سيبويه. ما فاختلف فيها سيبويه وغريه إذ ما تقم أقم، : أ

ا ظرف زمان، وأن املعىن يف املثال، مىت تقم : وقال املربد، وابن السراج، والفارسي. فمعناه إن تقم أقم أ
ا قبل دخول . أقم ن التغيري قد حتقق قطعاً كانت امساً، واألص  )ما(واحتجوا  ل عدم التغيري، وأجيب 

ا نزع منها املعىن البتة ا كانت للماضي فصارت للمستقبل، فدل على أ وال يلبث أن  )...بدليل أ
" إذ ما"ويف اجلواب نظر ال حيتمله هذا املختصر، ومثال ذلك اخلالف بني سيبويه و غريه حول : يقول

 قطر الندى مل يكن الغرض منه اجلري وراء اخلالف وتعقب آراء ويدل ذلك على أن منهجه يف.(٣)"
جياز لنقد والتجريح بل كان يتطرق لبعض املسائل    .النحاة 

  
  .١٢ص ابن هشام،شرح قطر الندى، )(١                                                           

  .٢٤٤-١٥٣-٤٨، صاملرجع نفسه)(٢
  .٣١ص ابن هشام،شرح قطر الندى، )(٣
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  :شواهد ابن هشام يف شرح قطر الندى
ا يف قطر الندى    :ميكن احلديث عنها من خالل ما يليشواهد ابن هشام اليت استشهد 

لقرآن الكرمي   :استشهاده 
، وخري شاهد على ذلك (١)"أن ابن هشام من النحاة الذين توسعوا يف االعتماد على الدليل القرآينجند 

ت القرآنية اليت تناوهلا بلغت عنده يف شرح  ً  و أربعمائة )قطر الندى وبل الصدى(أن عدد اآل ثال
رج عما اتفق عليه النحاة ، فابن هشام مل خي(٢)القرآنية اءاتوثالثني آية قرآنية كرمية مبا فيها ذلك القر 

السابقني حول االعتماد على الدليل القرآين يف االستشهاد، وهو بذلك يقدم الشاهد القرآين، وجعله 
وقد تنوع أسلوب . عماد األدلة النقلية، وهو بذلك يقدم الشاهد القرآين على مجيع األدلة النقلية األخرى

  :ألساليبابن هشام يف إيراد الشاهد القرآين، ومن هذه ا
ما ورد يف مبحث املبتدأ :يقدم الشاهد منفردًا إلثبات قاعدة حنوية أو لتقرير أصل، ومثال ذلك عنده-

﴿قل :حنو قوله تعاىل: وقد حيذف كل من املبتدأ واخلرب لدليل يدل عليه، فاألول: ، إذ قال(٣)واخلرب
  .(٥)﴿ سورة أنزلناها﴾:، وقوله تعاىل(٤)أفأنبئكم بشر من ذلك النار﴾

فابن هشام أثبت . (٧)﴿قل أأنتم أعلم أم هللا﴾:، وقوله تعاىل(٦)"أكلها دائم وظلها:"كقوله تعاىل: والثاين
لدليل القرآين، ومل يوظف أي دليل مساعي آخر إلثبات هذه القاعدة   .هذه القاعدة 

لشاهد الشعري، ومثال ذلك عنده قول- يت بعده  لشاهد القرآين، مث  يت   ً كان (ه يف مبحث وأحيا
ا كقوله   )صار(جيوز يف كان، وأمسى، وأصبح، وأضحى، وظل، أن تستعمل مبعىن : ، قال(٨))وأخوا

  .٣٠:م، ص١٩٩٦حسانين،يف أدلة النحو، املكتبة األكادميية، ط جديدة، حسانني، عفاف ) (١                                                           
  .٣٠:املرجع نفسه، ص) (٢
  .١٤٧: ص م،ابن هشا ،شرح قطر الندى) (٣
  .٧٢: احلج اآلية سورة)(٤
  .١:النور اآليةسورة )(٥
  .٣٥:الرعد، اآليةسورة )(٦
  .١٤٠:البقرة، اآليةسورة )(٧
  .١٥٧: صام، ، ابن هش شرح قطر الندى )(٨
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﴿فأصبحتم بنعمته :، وقوله تعاىل(١)﴿وبست اجلبال بسا فكانت هباًء منبثا وكنتم أزواج ثالثة﴾:تعاىل 
﴾   :وقال الشاعر(٣)﴿ ظل وجهه مسوداً ﴾:وقوله تعاىل.(٢)إخوا

  (٤)أْخَىن َعَلِيَها الَِّذي أْخَىن َعَلى لُبدِ  ...َأْمَسْت َخَالًء وَأْمَسى َأْهُلَها اْحَتَمُلوا
  :وقال اآلخر

َتغى ... ُميزُِّق أثـَْوايب يـَُؤدُِّبِين  ْضحىأ َ  أبـَْعَد َشْيِيبَ ِعْنِدي يـَبـْ   (٥)اَألَد
لشاهد القرآين  لشاهد الشعري، وابن هشام مل فابن هشام أثبت أيضًا القاعدة النحوية  أوًال، مث عززه 

ت قرآنية، وجند أن ذلك عنده موجود يف مبحث  ية واحدة إلثبات القاعدة، بل أورد مخس آ يكتف 
  .، وغريه من املباحث(٦)التمييز

لشاهد القرآين-أيضًا -نالحظ  يت  ية، مث يذكر بعده قراءة قرآنية خيتارها ليعزز اآل ،أن ابن هشام كان 
يت بشاهد شعري ومثال ذلك عنده من خالل  (٧))نواصب املضارع(ما ورد يف مبحث :وبعد ذلك 

بنفي (بعد واو املعية، إذا كانت مسبوقة : حديثه يف املواضع اليت جيب فيها إضمار أن وهي أربع إحداها
لفعل ، (٨)م الصابرين﴾﴿وملا يعلم الذين جاهدوا منكم ويعل:، مثال ذلك قوله تعاىل)حمض، أو طلب 

ت ربنا ونكون من املؤمنني﴾:وقوله  ، ، يف قراءة محزة وابن عامر وحفص(٩)﴿ ليتنا نرد وال نكذب 
  :وقال الشاعر

تسورة ) (١                                                              .٧-٦- ٥:الواقعة اآل
  .١٠٣: آل عمران، اآليةسورة )(٢
  .٥٨:اآلية: النملسورة ) (٣
عبدالسالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني، : البغدادي، عبد القادر بن عمر البغدادي،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، حتقيق) (٤

  .١/٤٦٥م، ١٩٩٧-ه١٤١٨، ٤القاهرة، ط
، ١أمحد حسن بسج، دار الكتب العلمية بريوت، ط: ، ديوان احلماسة، حتقيقحبيب بن أوس الطائي أبو متام  أبو متام، )٥(

  .١/٣١٦م، ١٩٩٨-ه١٤١٨
  .٢٦٩: ص  ابن هشام، قطر الندى، )(٦
  ١٠٠-٩٨: ص  ابن هشام، قطر الندى،) (٧
  .١٤٣:آل عمران، اآليةسورة  )(٨
  .٢٧: األنعام، اآليةسورة  )(٩
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َنُكمُ       َملْ َأُك َجارَُكْم َوَيُكوَن بـَْيِين أ   (١) ءواإلخا اْلَمَودَّةُ  َوبـَيـْ
  :قال آخرو 

َيت ِمثَلهُ  َ   (٢) .عاٌر َعَليَك ِإذا فـََعلَت َعظيمُ     ال تَنَه َعن ُخُلٍق َو
ختارها ليعزز اآلية، مث بعد امث اتبعه بقراءة قرآنية  ،فابن هشام هنا وكما أشر سابقًا قدم الشاهد القرآين

  .شعريني ينذلك جاء بشاهد
إلثبات قاعدة، ومثال ذلك عنده ما  ؛قد يقدم ابن هشام الشاهد القرآين ويتبعه حبديث نبوي شريف-

ن: ، حيث قال(٣)ورد يف مبحث التمييز فمفسر املفرد له  ؛مفسر ملفرد، ومفسر لنسبة :والتمييز ضر
  :مظان يقع بعدها

والوزن  " صاع متراً "كـوالكيل  " املساحات ك جريب خنل: املقادير، وهي عبارة عن ثالثة أمور - أحدها
  "عسال انمنو "كـ

، وهكذا حكم (٤)﴾ ِإِينّ رَأَْيُت َأَحَد َعَشَر َكوَْكًبا ﴿:كأحد عشر درمهاً، ومنه قوله تعاىل  :العدد–والثاين 
َذا َأِخيَلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجةً  ِإنَّ  ﴿:األعداد من األحد عشر إىل التسعة والتسعني، وقال تعاىل  )٥(﴾ هَٰ

هذه هي بعض أساليب إيراده للشاهد القرآين وله . (٦)"إن  تسعًا وتسعني امساً :"ويف احلديث الشريف 
ه   .عدة طرق أخرى غري ما أورد

 -هـ ١٤٢٧، ١دمحم بن دمحم حسن شراب، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية،، مؤسسة الرسالة، بريوت  لبنان، ط) (١                                                           
  .٤/٢٤ خزانة األدب،البغدادي، . م ٢٠٠٧

-ه١٤١٨، ٢دمحم حسن آل يس، دار ومكتبة اهلالل بريوت، ط: ديوانه، حتقيق السكري، احلسن سعيد أبو  أبو األسود الدؤيل، ٢(
  ٥٦٧/ ٨ج  ،لبغداديا ِخزانة األدب،. ٤٠٤:م،  ص١٩٩٨

  .٢٦٧:صابن هشام،  ،شرح قطر الندى) (٣
  ٤:يوسف، اآلية سورة ) (٤
  .٢٣:ص، اآليةسورة  )(٥
  ٢٦٧٧:رواه مسلم يف صحيحه برقم)(٦
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ومثال ذلك ما ورد يف  )قوله تعاىل(:أما تقدميه للشاهد القرآين فغالبًا ما كان يقدم الشاهد القرآين مبثل 
ً، كقوله تعاىل: حيث يقول(١)"مبحث املبتدأ واخلرب" رَّْكُب َأْسَفَل َوال﴿ :ويقع اخلرب ظرفًا منصو   .(٢)"﴾ِمنُكمْ 

ا(ومثاله، ما ورد يف مبحث" حنو" :أيضاً بقوله -ويقدم للشاهد حول أقسام :"حيث يقول(٣))كان وأخوا
ا وله صيغ تقدمي أخرى  .(٤)" وََكاَن َربَُّك َقِديرًا :"فنحتاج إىل مرفوع ومنصوب حنو: قصة:كان وأخوا

  .وله وغريها من الصيغوجاء يف التنزيل، وورد ق:كثرية مثل 
لشاهد القرآين يف كتابه هذا حيث قدم الشاهد القرآين على مجيع إوخالصة القول  ن ابن هشام اعتىن 

وهلذا جند أن الشواهد القرآنية عنده كثرية جدًا وقد ؛ شعر ونثر حديث املصادر السماعية األخرى، من
ً وثالثني شاهداً  حوايلبلغت    .األربعمائة وثال

حلديث الشريف   :استشهاده 
حلديث النبوي الشريف، وقد استشهد بتسعة عشر حديثاً  الستشهاد  يزين  جند أن ابن هشام من ا

هذا العدد قليل جدًا مقارنة مع شواهده  دويع )وبل الصدى شرح قطر الندى(يف خمتلف مباحث كتابه 
الستشهاد  يزين  حلديث الشريف فكان من املفرتض أن تزيد من القرآن والشعر، ومبا إنه من ا

، ولكن رمبا ترجع هذه القلة لصغر حجم الكتاب، وأسلوبه األحاديث عنده عن هذا العدد القليل
حلديث يف بعض هذه النقاط.التعليمي للمبتدئني   :ويتلخص منهجه يف االستشهاد 

هذا أن ابن هشام جييز يثبت  وما ورد منفردًا دون أن يعضده بشاهد قرآين أو شاهد شعري، -
حلديث الشريف ويع  :ومثال ذلك عنده ،من املصادر السماعية الرئيسة دهاالستشهاد 

وأشار ابن هشام إىل أن نعم، وبئس، وليس، وعسى،   (٥))أنواع الفعل وأحكامه(ما ورد يف مبحث -
مساء وال حروف، وإمنا هي أفعال، إذ قال ء : "ليست  والصحيح أن األربعة أفعال بدليل اتصال 

  .١٤٢صابن هشام،  ،شرح قطر الندى) (١                                                           
  .٤٢:األنفال، اآليةسورة ) (٢
  .١٦١-١٦٠صابن هشام،  ،شرح قطر الندى) (٣
  .٥٤: الفرقان، اآلية سورة)(٤
    .٤٨-٤٧ص ،ابن هشام ،شرح قطر الندى) (٥
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ن من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل :"كقوله عليه الصالة والسالم: التأنيث الساكنة 
  .(١)"فالغسل أفضل

حلديث الشريف على مسألة خالفية بني النحاة، إذ ذهب الفراء  الحظ هنا أني    ابن هشام استشهد 
امسان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف اجلر عليهما، وذهب  )نعم وبئس( ومجاعة من الكوفيني إىل أن

وا وتبعه على ذلك أبوبكر بن شقري، أما الكوفيون فذهب )ما النافية(حرف مبنزلة  )ليس(الفارسي إىل أن 
إن األربعة : ، فابن هشام خالف هؤالء النحاة مجيعًا وقال(٢))لعل(حرف ترج مبنزلة )عسى(إىل أن 

حلديث كأصل من أصول النحو دون  حلديث الشريف، وهذا يدل على أنه اعتد  أفعال، وأثبت ذلك 
  .أن يعضده بشاهد قرآين أو شعري

ه بك  كذلكوجنده   حلديث النبوي معززاً إ لياً للحديث أو سابقاً استشهد  الم العرب من شعٍر أو نثر 
ميماً، " ال"لغة محري إبدال الم : ، إذ قال(٣))ذو األداة(له، ومن هذه األمثلة عنده، ما ورد يف مبحث 

  :، وعليه ورد قول الشاعر(٤)"ليس من أمرب أمصيام يف أمسفر:"وقد تكلم ملسو هيلع هللا ىلص بلغتهم إذ قال
ْمَسْهِم َواْمَسِلَمهْ  ...ي َوُذو يـَُواِصُلِين َذاَك َخِليلِ  ِ   (٥) يـَْرِمي َورَاِئي 

غري أنين مل أقف على هذا احلديث يف كتب الصحاح وما ورد يف كتاب صحيح البخاري قول الرسول 
يف  ، وعند الطرباين٥/٤٣٤ولكن احلديث بلفظه يف املسند .(٦)"ليس من الرب الصوم يف السفر:"ملسو هيلع هللا ىلص 

أي  دون إبدال الالم ميماً، وعلق الدكتور حسن موسى الشاعر على هذا ؛ ١٩/١٧٢اجلامع الكبري 
ويف هذا احلديث جيوز أن يكون النيب ملسو هيلع هللا ىلص تكلم بذلك ملن كانت هذه لغته، أو تكون :"احلديث قائالً 

  .(٧)" أبدل الالم ميماً هذه لغة الراوي اليت ال ينطق بغريها، ألن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ب ما جاء يف الوضوء يوم اجلمعة، رقم ٢/٣٦٩أخرجه الرتمذي يف السنن، )  (١                                                              .٤٩٧، كتاب اجلمعة ،

  .٤٨-٤٧: صابن هشام،  ،الندىشرح قطر ) (٢
  .١٣٧: ، صابن هشام،  ،شرح قطر الندى) (٣
  .املرجع  نفسه، الصفحة نفسها) (٤
  .١٣٧: شرح قطر الندى، املرجع السابق،  ص. ٨١عفاف حسانني ، يف أدلة النحو، املرجع السابق، ص) (٥
  .٢٩٦،  ص١٩٤٦البخاري، صحيح البخاري، رقم )(٦
  .١٥٢حسن الشاعر،  ص ،النبوياة واحلديث النح) (٧
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ه  فابن هشام يف هذه املسألة قدم الشاهد احلديثي على الشاهد الشعري، أي أورد احلديث معززًا إ
  .لشعر

ما ورد من احلديث النبوي معززًا به القرآن الكرمي، وكثريًا ما قدم ابن هشام الشاهد القرآين على -
املبتدأ أن يكون معرفة يف األصل :"، إذ يقول(١))ث واخلرباملبح(احلديث النبوي، ويتضح ذلك يف مبحث 

هول ال يفيد، وجيوز أن يكون نكرة إن كان عامًا أو  ؛ال نكرة ألن النكرة جمهولة غالباً، واحلكم على ا
، فاملبتدأ فيهما عام؛ لوقوعه (٢)﴿أإله مع هللا﴾:ما رجل يف الدار وكقوله تعاىل: خاصاً، فاألول كقولك

، وقوله عليه الصالة (٣)﴿ولعبد مؤمن خري من مشرك﴾:النفي واالستفهام، والثاين كقوله تعاىليف سياق 
 .(٤)"مخس صلوات كتبهن هللا يف اليوم والليلة:"والسالم

  .دــــــــا اجتمعا يف سياق واحــــــــــــــــــفابن هشام كما ذكر قدم الشاهد القرآين على احلديث النبوي حينم
مما سبق أن ابن هشام بقدم الشاهد القرآين على الشاهد احلديثي، وهذا يدل على أن الشاهد يتضح لنا 

القرآين عنده هو املصدر األول من املصادر السماعية، إذ مل يقدم عليه احلديث الشريف، وفيما خيص 
  .الحظ أن ابن هشام يقدم شاهد احلديث الشريف على الشاهد الشعريي- أيضاً –الشاهد الشعري 

لشعر العريب   :استشهاد ابن هشام 
ا آراءه  لشاهد الشعري كأصل من أصول النحو اليت يدعم  ابن هشام كغريه من النحاة الذين اعتنوا 

يت يف هذا الكتاب إذ بلغ عدد الشواهد الشعرية عنده مئة ومخسني شاهدًا شعرً  ؛النحوية ، وبذلك 
ملرتبة الثانية بعد الق االشواهد الشعرية  وهذا يدل على مدى  ،رآن الكرمي من حيث نسبة االستشهاد 

لشاهد الشعري كدليل من األدلة اليت يعتمد عليها يف إثبات القاعدة النحوية، وهذا شأن جل  اهتمامه 
  .النحاة املتقدمني

مل يقتصر ابن هشام يف استشهاده على طبقة من طبقات الشعراء، بل استشهد بشعر الطبقات الثالث 
شعار الطبقة الرابعةكما وىل دون استثناء،  األ من قبيل التمثيل واملعىن وليس من قبيل  )املولدين(استأنس 

  .١٤٣-١٣٩: حسن الشاعر، ص) (١                                                           
  .٦٤-٦٣-٦٢-٦١النمل، سورة )(٢
  .٢٢١:البقرة،  اآليةسورة ) (٣
  .١/٢٥صحيح مسلم،  ،مسلم) (٤
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ا  .التقعيد النحوي بع ابن هشام من سبقه من النحويني جاعًال الشعر أصال من األصول اليت يدعم 
  :آراءه النحوية، ومن الشعراء الذين احتج ابن هشام بشعرهم

أمثال امرؤ القيس والنابغة والشنفرى وغريهم، وكلهم من شعراء عصر االحتجاج : اجلاهليونالشعراء 
م كبار النحاة أمثال سيبويه األعشى : واستشهد ابن هشام أيضًا بشعراء الطبقة الثانية.الذين استشهد 

بت لشعراء اإلسالمي.وعباس بن مرداس وحسان بن  يب ربيعة ، كاألخطل وعمرو بن أنيكما استشهد 
  . وجرير والفرزدق

وما ذكره ابن هشام من أبيات لشعراء الطبقات الثالث كان اهلدف منه االستشهاد بشعرهم إلثبات 
قاعدة حنوية أو لدعم رأي حنوي، مع أن من بني هؤالء الشعراء من كان يسكن احلضر، فخالف ابن 

 .الزاعمني بعدم االستشهاد بشعرهم هشام
 الطيب املتنبئ و أيب العتاهية و أيب نواس و أيب هي طبقة الشعراء احملدثني أمثال أيب،فأما الطبقة الرابعة
ومل يورد هذه األبيات السبعة  هذا، هلم سبعة أبيات فقط يف كتابهابن هشام  أورد  وقدفراس احلمداين، 

ا، كما ذكر بعضها ليوجه ب االستطراف، وللتمثيل   .إليها النقد لتأصيل قاعدة حنوية، بل ذكرها من 
لشعر، إال أن بعض هذه الشواهد الشعرية اليت  فابن هشام من النحاة الذين أكثروا من االستشهاد 

  :استشهد مل يكن يصرح بقائليها مع أن بعضهم مشهورين ومن أمثلة ذلك
  :إذ قال (١))االسم املوصول(قول احلطيئة يف مبحث  -

يت امللوَك غريبةٍ    (٢)؟ قَاَهلَا ذا من لِيـَُقالَ  قد قلُتها    وقصيدٍة 
ا(وكذلك قول النابغة وذلك يف مبحث -   :إذ قال(٣))النواسخ كان وأخوا

  .(٤)أْخَىن َعَلِيَها الَِّذي أْخَىن َعَلى لُبدِ      اَأْمَسْت َخَالًء وَأْمَسى َأْهُلَها اْحَتَمُلو 
  .٩٩ص ،ابن هشام شرح قطر الندى ،) (١                                                           

عبدالسالم دمحم هارون، دار عامل : حتقيق، يف شرح مجع اجلوامع جالل الدين السيوطي، عبد الرمحن بن كمال الدي، مهع اهلوامع) (٢
  .١/٨٤ت، .، د١الكتب، مصر، ط

  .١٥٧ :ابن هشام،  ص قطر الندى،شرح ) (٣
  .١٦: ،  صديوان النابغةالنابغة، ) (٤
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م بيتنيال ينابن هشام مل يشر إىل قائلي هذف هذا، وميكن القول إن جتاهله ؛ املشهورينمن ا لرغم من أ
لقائلي األبيات املعروفة يرجع إىل أنه جعلها من البدهيات املعروفة فال داعي لذكرها سعيا 

هولة القائل، وقد بلغت هذه األبيات عنده ثالثة .لإلجياز واستشهد ابن هشام أيضًا ببعض األبيات ا
  :ومن هذه األبيات،وأربعني بيتاً 

  :(١))نواصب املضارع(الشاعر يف مبحثقول -
  .(٢) َخْريِ َسَننْ  ِيف  َسَنِن السَّاِعنيَ      َربِّ َوِفّْقِين َفَال َأْعِدَل عنْ 

 .(٣)وهو بال نسبة أيضاً  )الشذور(وهذا البيت من شواهد ابن عقيل واألمشوين وابن هشام يف 
ويتضح لنا أن ابن هشام جييز االستشهاد بشواهد ال يعلم قائلها، مع إنه مرتدد يف قبول الشواهد جمهولة 

وذكر ابن هشام يف تعليقه على األلفية مثله، :"حيث قال )املزهر(القائل كما أشار إىل ذلك السيوطي يف 
  .(٤)"ال يعلم قائله فال حجة فيهواجلواب عند أنه : وقال...فإنه أورد الشعر الذي استدل به الكوفيون

نصاف األبيات فال يذكر الشاهد  أما منهجه يف إيراد الشاهد الشعري فإنه كان يعمد إىل االستشهاد 
  :بشطريه، ومن أمثلة ذلك

  (٥))جوازم املضارع(ما ورد يف مبحث 
 أَضِع الِعماَمَة تَعرُِفوينمَىت 

  (٦))التنازع(وقول اآلخر يف مبحث
  َأْجُف األخّالء إنينَجَفوين ومل 

إذًا ابن هشام مل يكن يورد البيت كامًال دائمًا كما سبق، ويف بعض األحيان كان يعمد إىل إيراد جمموعة 
  (١))املعرب واملبين من األمساء ( من األبيات، ومن ذلك ما ورد يف مبحث

  .٩٥ص، ابن هشام شرح قطر الندى ،) (١                                                           
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)(٢
ض،طحنا،حداد حنا، معجم شواهد النحو الشعرية، دار ) (٣   .٦٨٤م، ص١٩٨٤، ١العلوم الر
، ١فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية بريوت، ط: السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق) (٤

  .١/١٤٢م، ١٩٩٨-ه١٤١٨
  .١٠٩: ابن هشام ص شرح قطر الندى ،) (٥
  .٢٢١ابن هشام ، ص شرح قطر الندى ،) (٦
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 ِسيَوطُُلوُعَها ِمْن َحْيُث َال متُْ  **َمَنَع اْلبَـَقاَء تـََقلُُّب الشَّْمِس 
ـــــَوطُلُ   َوتَِغيُب ِيف َصْفَراَء َكاْلَوْرسِ  **وُعَها َمحَْراُء ِإْذ طََلَعْت ــــ

  سِ ــــــَوَمَضى ِبَفْصٍل َمَضى ِبِه َأمْ  **َوَتِغيُب تـَْنظُُر َما َجتِيُء بهِ 
) أمس(حيث استشهد به على بناء ) أمس(والشاهد يف هذه األبيات هو العجز األخري من البيت األخري

  .على الكسر
لشاهد الشعري يف كتابهإوخالصة القول  كأصل   )شرح قطر الندى وبل الصدى ( ن ابن هشام اعتد 

إذ استشهد بشعر الطبقات  ؛وذلك إلقامة القواعد النحوية ودعم آراءه النحوية ؛من األصول النحوية
ا ابن هشامً   أخذ ابن كما . للتمثيل واستطرافاً ملعناهاالثالث املعتد بشعرها أما الطبقة الرابعة فقد أخذ 

هولة القائل متبعا يف ذلك قدامى النحاة لشواهد ا   .هشام 
  :استشهاد ابن هشام بكالم العرب املنثور

ملثل وقد املنثورفي أما عن موقف ابن هشام من االستشهاد بكالم العرب الحظ أنه استشهد 
هذه نسبة ضئيلة جدًا مقارنة مع شواهده من القرآن  عدوتبلغت األمثال يف كتابه أربعة أمثال فقط، 

  :وهذه األمثال هي. واحلديث النبوي والشعر
ذا املثل على  ؛(٢))أنواع الفعل وأحكامه(وذلك يف مبحث "نعم السري على بئس العري"- إذ استشهد 

امسان، إذ استدلوا على ذلك بدخول  )نعم وبئس(وهو أن : رأي ذهب إليه الفراء ومجاعة من الكوفيني
، وابن (٣)"ألفية ابن مالك"كما يف املثل السابق، وهذا املثل األمشوين يف شرحه على حرف اجلر عليهما،  

، إال إنين مل أقف على هذا املثل يف كتاب جممع (٤)"اإلنصاف يف مسائل اخلالف"األنباري يف كتابه
  ".األمثال امليداين

  .٣٦ابن هشام ص لندى ،شرح قطر ا) (١                                                                                                                                                                                           
  .٤٧: ابن هشام ، ص شرح قطر الندى ، )(٢
  .٢/٣٧٠األمشوين،  ، ىل ألفية ابن مالكمنهج السالك إ"شرح األمشوين  )(٣
  .٨٧-٨٦: املسألة، ص ابن األنباري، ، ، اإلنصاف يف مسائل اخلالف) (٤
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، فابن هشام (١)"النواسخ واألحرف العاملة عمل ليس"رد هذا يف مبحث أو  "ما مسيء أعتب"-
ذا املثل على إمهال ما النافية، وذلك بسبب تقدم خربها على امسها   .استشهد 

وروي هذا " مسيء"غة أي برفع، على هذه الصي(٢)"الكتاب"وهذا املثل من شواهد سيبويه يف كتابه 
  .(٣)"ما أساء من أعتب"للميداين وهي " األمثالجممع "بصيغة أخرى يف ، املثل

، إذ استشهد به ابن هشام على شاذ (٤))الوقف(أورد ابن هشام هذا ملثل يف مبحث "ألص من شظاظ"-
  .وقد ذكره ابن هشام ليوضح أنه شاذ وال يصح... عن القاعدة النحوية اليت ذكرها،

ذا املثل (٥))تالنع(أورد ابن هشام هذا املثل يف مبحث "جحر ضب خرب"- ، إذ استشهد ابن هشام 
ذا املثل حىت يتناسب مع .. النعت يتبع املنعوت يف مخسة أمورداًال على أن  وقد أخذ ابن هشام 

ً، وال " هذا جحر ضب خرب: "أما قوهلم: القاعدة النحوية اليت ذكرها إذ قال فأكثر العرب ترفع خر
اورته املخف   .(٦)وضإشكال فيه ومنهم من خيفضه 

ا، كما إنه مل يذكر  وقد اكتفى ابن هشام بذكر هذه األمثال فقط ومل يقم بشرحها أو توضيح معاين كلما
ت هذه األمثال كتاب تعليمي مما جعله مييل إىل ) قطر الندى (ذلك يرجع إىل أن  يف ولعل سبب ؛روا

  .هذه املسائل إىل املتعلمني بسهولة ويسر دون إطالة بغيةإيصالاإلجياز وسهولة العبارة 
ألمثال ضئيل جداً، وقد أشار سعيد األفغاين إىل قلة الشواهد  ذُكروكما  فقد كان استشهاد ابن هشام 

وحنن إذا قابلنا الشواهد النثرية عند :"النثرية  عند كثري من النحاة، مبن فيهم ابن هشام، وذلك يف قوله
ها ضئيلة جداً هؤالء وأولئك  إذن فقلة الشواهد النثرية ليست عند ابن . (٧)"لشواهد الشعرية وجد

  .هشام فحسب، وإمنا عند أغلب النحاة
  

  ١٦٦: ابن هشام ص شرح قطر الندى ،) (١                                                           
  .١/٥٩ سيبويه،  ،الكتاب) (٢
  .٢/٣٦١امليداين،   جممع األمثال،) (٣
  .٣٦١: ص شرح قطر الندى ،، ابن هشام) (٤
  .٣١٩- ٣١٨: ص، شرح قطر الندى، ابن هشام) (٥
  .٣١٩: ص، شرح قطر الندى، ابن هشام )(٦
  .٦٠:ص ،يف أصول النحو، سعيد األفغاين) (٧
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  :منهج ابن هشام يف شرح شذور الذهب.٤ 
وقد  )قطر الندى(أن يضع مؤلفًا آخر مبستوى أعلى من  ىرأ )شرح قطر الندى(ملا فرغ ابن هشام من 

طبعة البايب  ، وهيصفحة ٣٤وهو منت خمتصر يقع يف  ) معرفة كالم العربشذور الذهب يف(مساه 
سلوب  وهذا املختصر. م١٩٣٨ -هــ ١٣٥٧ ، وقد متت يف عاموالده مبصرأاحلليب و  كتبه ابن هشام 

دقيق مركز كما هو الشأن يف املتون، وقد شعر ابن هشام أنه حباجة إىل كشف غوامضه وإكمال فوائده 
َوبعد فـََهَذا كتاب شرحت ِبِه خمتصري : "وقال عنه ابن هشام يف مقدمته )شذور الذهبشرح (فألف 

اْلُمَسّمى بشذور الذََّهب ِيف معرَفة َكَالم اْلَعَرب متمت بِِه شواهده ومجعت بِِه شوارده ومكنت من اقتناص 
َشارَ  ة وعمدت ِفيِه ِإَىل لف املباين واألقسام َال أوابده رائده قصدت ِفيِه ِإَىل ِإيَضاح اْلعباَرة َال ِإَىل إخفاء اْإلِ

ِإَىل نشر اْلَقَواِعد َواْألَْحَكام والتزمت ِفيِه أنين كلما َمَرْرت بِبَـْيت من َشَواِهد اَألْصل ذكرت إعرابه وَكلما 
 َ يَة تتَـَعلَّق  ِ يت َمْسأََلة ختمتها  ا من آي أتيت على لفظ مستغرب أردفته ِمبَا يزِيل استغرابه وَكلما أ

َْويل وقصدي بذلك تدريب الطَّاِلب وتعريفه السلوك  التـَّْنزِيل وأتبعتها ِمبَا ْحتَتاج إِلَْيِه من ِإْعرَاب َوتـَْفِسري َو
  .(١)"ِإَىل أَْمثَال َهِذه املطالب

ذا املنهج الواضح أغنا عن تلمسه يف ثنا شرحه، وكأنه يسلم لكل دارس يف كتبه املصباح الذي  و
ج جديد يف الدراسات ين ري، والقبس الذي يضيء به، ونظرة واحدة على هذا املنهج تدل على أنه 

ا  ؛النحوية، فهو يهتم بتضييق دائرة أقسام النحو حىت ال يضل الناشئة يف مسالكها العديدة وشعا
ت القرآنية، وجتملها الشواهد الشعرية، وغر  آل ضه الذي يهدف املتعددة، كما أنه يدعم مسائل النحو 

، (٢)فتلهم هاستوعبيفتهضم، و  يدرسهاأن  الدراس ستطيعيإليه من هذا كله هو تكوين امللكة القوية اليت 
وقد . "بوقصدي بذلك تدريب الطالب وتعريفه السلوك إىل أمثال هذه املطال:"أو كما قال ابن هشام

: وعبارات الشرح بعدها متميزة عنها، ومسبوقة بكلمة )قلت(: عبارات املختصر مسبوقة بكلمة جعل
ويقع يف  ،احلميد دمحم حمي الدين عبد: ما ورد بتحقيق: وهذا الشرح ورد بتحقيقات متعددة منها ).أقول(

  صفحة تقريباً  ٥٤٤أميل يعقوب يقع يف حنو : ، وحتقيق(٣)صفحة ٤٩٥حنو 
  .٣١: ، صابن هشام، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب) (١                                                           

  .٦٩:م، ص٢٠٠٩آدم، مصطفى حسني آدم، تطور الفكر النحوي عند ابن هشام، رسالة دكتوراه، )  (٢
  .احلميد دمحم حمي الدين عبد: ت، حتقيق.طبعة دار الطالئع املصرية، د)(٣
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  :منهجه يف تناول الشواهد
ل القرآن الكرمي املصدر األول يف االستشهاد وبناء القواعد أن ابن هشام قد جع يالحظ 

حوايل ستمائة ومخسون آية أو  )شرح شذور الذهب(النحوية، وتصحيح القواعد العربية وقد أورد يف كتابه
ً يقدم الشاهد من القرآن منفرداً إلثبات قاعدة حنوية أو لتقرير أصل، ومثال ذلك  جزء منها، وجنده أحيا

، ومثال املبين من أمساء الشرط واالستفهام على (١))املبين على شيء غري معني(ورد يف مبحثما : عنده
ن: من، وما، مثال املبين منهما على الفتح: السكون ومثال االستفهامية يف الرفع قوله ...أين، وأ

تيين بعرشها﴾:تعاىل ً﴾(٢)﴿أيكم    . (٤)..."(٣)، ﴿أيكم زادته هذه إميا
، (٥))املوصوالت العامة(الدليل من القرآن بشاهد من الشعر ومثال ذلك عنده ما ورد يف مبحثوقد يتبع 

: االستفهامية حنو )ما(أن يتقدم عليها : بشرطني؛ أحدمها )ذا(و:"يقول )ذا(ويف معرض حديثه عن 
ول من ذا لقيت؟ وق: االستفهامية، حنو )من(ما الذي أنزل ربكم؟ أو : ، أي(٦)﴿ماذا أنزل ربكم﴾

  :الشاعر
يت املُلوكَ    (٧)؟ ذا قالَهمَن  َقد قُلُتها لُِيقالَ      َحكيَمة َوَغريَبٍة َ

  .(٨)"من الذي قاهلا؟: أي
حلديث النبوي وجعله مصدرًا من مصادر االستشهاد خمالفًا بذلك الكثري من النحاة  كما استشهد 
للفظ، وقد أورد ابن هشام يف شرحه  ملعىن ال  حلديث النبوي، حبجة الرواية  الذين مل جييزوا االستشهاد 

صريني، وكان كثرياً ما مييل للرأي هذا تسعًا وعشرين حديثاً، ومل يلتزم مبدرسة حنوية معينة، رغم جنوحه للب
  .١٥٨: ابن هشام، ص، شرح شذور الذهب) (١                                                           

  .٣٨: النمل، اآليةسورة )(٢
  .١٢٤:التوبة، اآلية)(٣
  .١٥٩-١٥٨: بن هشام، صا، شرح شذور الذهب) (٤
  .١٧٧: ، ص، ابن هشامشرح قطر الندى)(٥
  .٢٤:٣٠:النحل، اآليتان)(٦
  .٢٣ص األعشى، ديوانه، املرجع، )(٧
  .١٧٩- ١٧٧، صابن هشام، شرح شذور الذهب) (٨
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حلديث النبوي وما ورد يف مبحث  .األقوى ، وعند حديثه عن النكرة (١)"املبتدأ"ومن أمثلة استشهاده 
  .(٢)"مخس صلوات كتبهن هللا على العباد:"ومنها أن تكون مضافة، كقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:"املخصوصة قال

ا معمول،   ى عن منكر صدقة:"كقول الرسول ملسو هيلع هللا ىلصومنها أن يتعلق    .(٣)"أمر مبعروف صدقة، و
ما من غري أن بشاهد آخر من القرآن أو من كالم العرب وهذا ما  وقد أورد هذين احلديثني مستشهداً 

  .يثبت قولنا أن ابن هشام جعل احلديث الشريف أحد مصادر االستشهاد عنده
لشعر العريب لشاهد الشعري كأصل من أما استشهاده   فابن هشام كغريه من النحاة الذين اعتنوا 

ا آراءه النحوية، إذ بلغ عدد الشواهد الشعرية عنده مائتني تسعة وثالثني  أصول النحو اليت يدعم 
ملرتبة الثانية بعد القرآن الكرمي من حيث نسبة االستشهاد  يت الشواهد الشعرية  ً، وبذلك  شاهدًا شعر
لشاهد الشعري كدليل من األدلة اليت يعتمد عليها يف إثبات القاعدة  ا وهذا يدل على مدى اهتمامه 

ه بشاهد قرآين . النحوية، وهذا شأن جل النحاة املتقدمني وقد يورد الشاهد الشعري لوحده أو معضداً إ
لشعر العريب ما ورد يف مبحث رو (أو حديث نبوي، ومن أمثلة استشهاده  من (:، حيث قال(٤))راتا

رورات إلضافة: أنواع ا رور    :اإلسناد، قال امرؤ القيس: واإلضافة يف اللغة. ا
  .(٥)ِإىل كلِّ حاريٍّ َجِديٍد ُمشطبِ     َفلما َدخلناه أَضفنا ظُهوَر

وهنا ، (٦)"ملا دخلنا هذا البيت أسند ظهور إىل كل رحل منسوب إىل احلرية خمطط فيه طرائق: أي 
  .أسند): أضفنا(يقصد أن معىن

  :تبويبه
طريقة ختتلف يف معظم أبوابه عما  )شرح شذور الذهب(أما من حيث التبويب فقد اتبع ابن هشام يف 

   .ألفه يف النحو األخرى كقطر الندى واملغين وشرح األلفية
  .٢١٢: ابن هشام، ص، شذور الذهب،شرح) (١                                                           

  .٢٥٥-١/٢٥٤، موطأ اإلمام مالكمالك، ) (٢
ض الصاحلني.  ٩٢-٧/٩١ –.  ٥/٢٣٣  شرح النووي، النووي،)(٣   .٢/١١٦  ، النووير
  .٣٤٢: ابن هشام، ص، شرح شذور الذهب) (٤
  .٤١٨/ ٧ البغدادي، ،خزانة األدب )(٥
  .١/٦٧٣،خالد األزهري،  شرح التوضيح على التصريح )(٦
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ء تبويبه لشرح شذور وقد بدأ كتابه هذا كغريه من مؤلفاته، مبقدمة عن الكلمة والكالم وغريه وجا 
  :الذهب كاآليت

  .ب الكلمة والكالم -
  .ب اإلعراب -
  .ب البناء -
  .ب النكرة -
ل، املضافة إىل معرفة(ب املعرفة وأنواع املعارف  -   . )الضمري، العلم، اإلشارة، املوصول، املعرف 
ئب الفاعل، املبتدأ، اخلرب، اسم كان، اسم كاد، اسم(ب املرفوعات - ما محل على ليس،  الفاعل، 

رد من النواصب واجلوازم" ال"خرب إنَّ، خرب  ).النافية للجنس، الفعل املضارع ا
ت  - املفعول به، املنادى، املفعول املطلق، املفعول ألجله، املفعول فيه، املفعول معه، املشبه (ب املنصو

، وما محل على ليس، خرب إنَّ، خرب ملفعول به، احلال، التمييز، املستثىن بليس أو بال، خرب كان وكاد
 .النافية للجنس، الفعل املضارع املنصوب"ال

ل - رورات  إلضافةنب ا اورة،   .حرف ،
زومات - زوم، ب ا  .وهي فعل املضارع ا
 .ب عمل الفعل -
فة املشبهة، املصدر، اسم الفاعل، اسم املبالغة، اسم املفعول، الص"ب األمساء اليت تعمل عمل الفعل  -

رور، املعتمدان، اسم املصدر، اسم التفضيل  ".اسم الفعل، الظرف وا
 .ب التنازع -
 ".التوكيد، النعت، عطف البيان، البدل، عطف النسق"ب التوابع  -
 .ب موانع الصرف -
 .(١)ب العدد -

  :حتقيقه وطبعاته
، ولعل أشهر طبعاته طبعة دمحم حمي (٢)، كما وضع له عدة حواش وتعليقات(١)وهذا الكتاب طبع عدة مرات

  .الدين عبداحلميد
  .الطالئع القاهرةدمحم حمي الدين عبداحلميد، دار :ابن هشام، شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب، ت)(١                                                           
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  الفصل الثاين
  وأسبابه وأنواعهمفهومه  :اخلالف النحوي

  
  .النحويمفهوم اخلالف : ألولاملبحث ا

  مؤلفاتهأسباب اخلالف و : ايناملبحث الث
  .أنواع اخلالف النحوي: بحث الثالثامل
  
  
 

و طبعة . يوسف هيود: وطبعة دار الفكر بريوت حتقيق. أميل يعقوب: طبعة دار الكتب العلمية بريوت حتقيق: ومن هذه الطبعات) (١                                                                                                                                                                                           
  .عبدالغين الدقر: وطبعة دار الكتب العربية ودار الكتاب بتحقيق. حنا الفاخوي: دار اجليل بتحقيق

  .ية دمحم عبادة  العدوي، كما شرح شواهده دمحم علي الفيومي وحمي الدين عبداحلميد وغريمهاومنها حاشية دمحم األمري، وحاش)(٢
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  الثاينالفصل 
  وأسبابه وأنواعهمفهومه .. اخلالف النحوي 

  
  مفهوم اخلالف النحوي :املبحث األول

  اخلالف لغة واصطالحا
  :نذكر منها ة خالف يف معاجم اللغة بعدة معانٍ جاءت كلم: اخلالف لغة: أوالً 

أن جييء شيء : أحـدها:اخلاء والالم والفاء أصول ثالثة":خلف:"ما ورد يف معجم مقاييس اللغة  يف مادة
ام،والثالث:والثاينبعد شيء يقوم مقامه،    .التَّغريُّ :خالف ُقدَّ

، وَخَلف هذا َخَلُف ِصْدٍق من أبيه: ولونويق.فاألول اخلََلف، واخلََلف ما جـاء بعد الشيء وقام مقامه
: واألصل اآلخر...َخْلف :َخَلف، وللرديء:  سوء من أبيه، فإذا مل يذكروا صدقًا وال سوءاً، قالوا للجيد

: ، وأما قوهلم ...َخَلف فـوه إذا تغيـر، وأْخَلف :فقوهلم: وأمـا الثالث ...امَخْلٌف، وهو غري ُقدَّ 
اختلـف الناس يف كذا، والناس َخْلفٌه أي خمتلفون، فمن الباب األول، ألن كل واحد منهم يتبع قول 

اخلالف : "...وجاء يف القامـوس احمليط.  (١)..."صاحبه، ويقيم نفسه مقام الذي حناه
َفرَِح اْلُمَخلَُّفوَن :"،قال تعاىل(٣)املخالفة: اخلالف:ويف لسان العرب . (٢)"واختلف ضد اتفق...املخالفة

 َِّ سررت مبقعدي :"(١)قال اللحياين ،(٥))ملسو هيلع هللا ىلص(خمالفة رسول هللا : ، أي (٤)"ِمبَْقَعِدِهْم ِخالَف َرُسوِل ا

،معجـم مقاييس اللغة ، دار اجليل ،بريوت، ،مادة  )(١                                                            ابن منظور،دمحم بن مكرم بن منظور ).خلف(أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر
  ).خلف(هـ، مادة١٤١٩إحياء الرتاث العريب،بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة  املصري مجال الدين أبو الفضل، لسان العرب، دار اإلفريقي

دي ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة )(٢   ).خلف(ه،مادة١٤١٩، ٦بريوت، ط: الفريوز آ
  )خلف(انظر لسان العرب،مادة )(٣
  . ٨١: اآلية:التوبة  )(٤
  ).خلف(عجم الصحاح مادةانظر م )(٥
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وكل ما يتفق، فقد ختالف واختلف وقوله : وختالف األمران واختلفا،   (٢)"خمالفهم: خالف أصحايب، أي 
وال يزالون :"،وقوله تعاىل(٤)يف حال اختالف أُكله: ، أي (٣)"َوالنَّْخَل َوالزَّرَْع ُخمَْتِلفًا أُُكُلهُ "عز وجل 

  .  يف إصابة القول الصحيح: ، أي  (٥)"خمتلفني
  .ملخالفة وعدم االتفاق يف مسألة ماا:إن املعىن اللغوي للخالف هو: ميكننا القول

  :اخلالف اصطالحاً 
ه آنفاً، غري أنه خصص يف معىن التضاد     اخلالف اصطالحا مل خيتلف عن املعىن اللغوي الذي ذكر

منازعة جتري بني املتعارضني "ن اخلالف هو) شرح الكوكب املنري(والتعارض، ومن  ذلك  ما ورد يف 
طل أن يذهب كل عـامل إىل خالف : "اخلالف هو) املصباح املنري(وجاء يف   (٦)"لتحقيق حق أو إبطال 

إما أن يكون خالفًا بني :"نه) الكشاف(وعرفه صاحب   (٧)"ما ذهب إليه اآلخر، وهو ضد االتفاق
خلالف عموما إلرادة املسائل املختلف فيها ...(٨)"معاصرين متنازعني ، أو هو فيما بين على دليل ويعرب 

يدور حول عدم االتفاق يف مسألة ) اخلالف(على ذلك جند أن معىن بناءاً و  .  (٩)وجوهها املتعددة على
  .ما

ً أو من  أما اخلالف النحوي فهو اخلالف الواقع بني النحاة يف مسألة ما من حيث خترجيها لغو
حيث أبواب أصوهلا مساعًا أو قياساً، ويتجلى ذلك يف اخلالف بني املدرستني النحويتني يف البصرة 
ابن األنباري أبوالربكات .اللحياين هو  أبو احلسن علي بن حازم اللحياين؛ فإنه كان من أكابر أهل اللغة وله كتاب النوادر )(١                                                                                                                                                                                           

ء،حتقيق ، ٣إبراهيم السامرائي،مكتبة درا املنار ،الزرقاء األردن،ط:عبدالرمحن بن دمحم بن عبيدهللا األنصاري ،نزهة األلباء يف طبقات األد
  .١/١٣٧م،١٩٨٥ -ه١٤٠٥

  ).خلف(انظر لسان العرب مادة )(٢
  . ١٤١ :اآلية:األنعام سورة  )(٣
  . ٩/٩١ابن منظور، ،لسان العرب )(٤
  . ١١٨: ، اآليةهودسورة  )(٥

٦) دمحم الزميلي ونزيه :، حتقيق١/٤٣ابن النجار دمحم بن أمحد بن عبدالعزيز احلنبلي،شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير،)  
.١٩٩٣ –ه ١٤١٣محاد، مكتبة العبيكان،بغداد،  

  ٢١٥هـ،ص١٣٩٨ العلمية،بريوت،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،دار الكتب ، أمحدبن دمحم بن علي الفيومي مث احلموي)(٧
  )٤٨٦ –  ١/٤٨٣( هـ١٣١٧ التهانوي،دمحم بن علي التهانوي،كشاف اصطالحات الفنون، مطبعة إقدار بدارا خلالفة العلية،)(٨
  ١/٥: م١٩٩٣، ١احلديث، مصر، ط مقدمة نيل األوطار، دار الشوكاين،دمحمبن علي بن دمحم بن عبدهللا الشوكاين اليمين،)(٩
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ستنباط األحكام نشأ بني علمائهما من تباين يف تعليـل الظواهر اللغوية، ومن متييز يف ا وما.والكوفة
النحوية، واختالف يف فهم األصول واستخدامها، وتقعيد القواعد وخترجيها، إىل غري ذلك مما ميت إلـى 

  .)١(علـم النحـو واللغة
  :الفرق بني اخلالف واالختالف

يت مبعىن  إذا أرد التعرف على الفرق بني اخلالف واالختالف جند أن االختالف كثريًا ما 
،وميكن استعمال كل من )٢(اختلف خيتلف اختالفًا ،واختلف القوم ضد اتفقوا: أيضاً، فنقولاخلالف 

  .الكلمتني مكان األخرى
أن يذهب كل واحد إىل خالف ما : "وعليه فيكون اخلالف واالختالف يف االصطالح هو

 :يف قولهذلك ، و ذ أنه، فرق بني اخلالف واالختالفغري ذلك إ )٤(ويرى الكفوي. )٣("ذهب إليه اآلخر
واالختالف هو أن يكون الطريق خمتلفاً واملقصود واحد، واخلالف هو أن كالمها خمتلف ،واالختالف ما "

ومييل الباحث  إىل القول األول الذي يؤيد أن . )٥(..."يستند إىل دليل واخلالف ما ال يستند إىل دليل
  .واحد خلالف واالختالف يرميان إىل معىنا
  النحوية اخلالف أنش 

لنقف على اخلالف النحوي بصورته اجللية الواضحة، فال بد للباحث أن يتطرق إىل نشأة النحو وتطوره 
  .حىت نضوجه واكتماله مث برع أصحابه فيه وحبثوا يف فنونه، فاختلفوا يف مسائله

  :نشأة النحو
ريخ نشأة النحو، وقد ورد يف إنباه الرواة  ة يف علم النحو كانت على أّن أول مثر :"تعددت اآلراء حول 

. دخلت على أمري املؤمنني عليه السالم: يد أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، قال أبو األسود الدؤيل
ء،حتقيق) (١                                                            قوت احلموي،معجم األد   .١٨٢: ، صم١٩٩٣، ١بريوت،ط:إحسان عباس،دار الغرب اإلسالمي:احلموي،

 ).خلف(، مادة ٩/٩٠ابن منظور، لسان العرب، ) (٢
  .١٧٩الفيومي، أمحد بن دمحم ،املصباح املنري يف غريب شرح الوجيز، املكتبة العلمية، بريوت،ص) (٣
ستانبول سنة هو أبو البقاء أيوب بن ) (٤ موسى احلسني الكفوي وهو صاحب معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية تويف 

 .٢/٣٨اإلعالم للزركلي ،. ه١٠٩٤
ن درويش و دمحم املصري، مؤسسة الرسالة: الكفوي،أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي،الكليات، حتقيق) (٥ بريوت، :عد

 .٦٢-٦١م ،ص١٩٩٨- ه ١٤١٩
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ً : فيم تفكر  أمري املؤمنني؟ قال: فرأيته مطرقًا مفكراً، فقلت مسعت يف بلدكم حلنًا فأردت أن أضع كتا
م، فألقى إيل إن فعلت هذا أب: يف أصول العربية فقلت له قيت فينا هذه اللغة العربية مث أتيته بعد أ

﷽ الكالم كله اسم وفعل وحرف، فاالسم ما أنبأ عن املسمى،والفعل ما :صحيفة فيها
سم وال فعل ، مث قال أليب  )١(..."أنبأ عن حركة املسمى، واحلرف ما أنبأ عن معىن ليس 

وأعلم أن األشياء ثالثة ظاهر ومضمر وشيء ليس مبضمر وال . ه ما وقع لكتتبعه وزد في:")٢(األسود
  .، وكانت هذه أول مثرة وضعت يف علم النحو)٣("ظاهر

أن :"وهناك من يرى أن أ األسود الدؤيل هو أول من أسس علم النحو، ومن ذلك قول أبوبكر الزبيدي
ج سبيلها  ووضع قياسها وذلك حني اضطرب كالم أبو األسود الدؤيل هو أول من أسس العربية و

ج :" )٥(ويف ذلك أيضًا يقول دمحم بن سالم اجلمحي. )٤("العرب ا وا أول من أسس العربية وفتح 
، وحيدثنا ابن خلدون كيف وضعت قواعد علم النحو؟ )٦("سبيلها ووضع قياسها أبو األسود الدئلي

:" د أن فسدت ملكات النطق السليم لديهم فيقولوكيف فكر العرب يف احملافظة على اللغة ونطقها، بع
فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردة، شبه الكليات والقواعد، يقيسون عليها سائر 
ألشباه، مثل أن الفاعل مرفوع واملفعول به منصوب، واملبتدأ مرفوع، مث  أنواع الكالم، ويلحقون األشباه 

ً، وتسمية املوجب لذلك التغري رأوا الداللة بتغري حركا ت هذه الكلمات، فاصطلحوا على تسميته إعرا
م بعد ما سبق فيمكننا أن نتساءل من .)٧("عامًال، وأمثال ذلك، وصارت كلها مصطلحات خاصة 

دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر :ر مجال الدين أيب احلسن علي بن يوسف القفطي، ابناه الرواة عن أبناه النحاة، حتقيقالوزي) (١                                                           
  .١/٣٩م، ١٩٨٦-ه ١٤٠٦، ١العريب القاهرة،ط

وكان علوي وكان رجل من أهل البصرة، . وهو ظامل بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدئل) (٢
  الرأي

  ..١/٣٩القفطي، إنباه الرواة، املرجع السابق،) (٣
، ٢بريوت، ط:دمحم أيب الفضل إبراهيم، دار الفكر:الزبيدي،أبوبكر دمحم بن احلسن الزبيدي، طبقات النحويني واللغويني، حتقيق) (٤

 .٢٣-٢/٢٢م، ١٩٧٩
  .هو دمحم بن سالم اجلمحي صاحب كتاب طبقات الشعراء) (٥
  .٥: صاملرجع السابق، دمحم سالم اجلمحي ،طبقات الشعراء، . ١/٤٩ املرجع السابق،إنباه الرواة، القفطي،)(٦
  .٢٠١: ص املرجع السابق، مقدمة ابن خلدون،ابن خلدون، ) (٧
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ذهبت بعض  . هللا عنه، أم أبو األسود الدؤيل؟الواضع احلقيقي األول لعلم النحو؟ أهو اإلمام على رضى 
ريخ واألدب إىل أن أول من اهتم بوضع علم النحو هو اإلمام علي بن أيب طالب رضى هللا كتب التا

عنه، وقد شاعت هذه الرواية وانتشرت بني الناس حىت أصبحت يف نظر الكثريين من احلقائق التارخيية 
مل .  عنهويبدو أن هذه الرواية حتتاج إىل نظر حيث إنَّ اإلمام علي رضى هللا. اليت ال جيوز الشك فيها

ت البصرة ملثل هذه األمور، بل جاء إليها يف ثورة اجتماعية  دينية، وهذه األمور ال تقلل من شأن 
ت :" )١(اإلمام علي إن أنكرت عليه، وعليه يقول األستاذ عبدالكرمي الدجيلي إن علي بن أيب طالب مل 

ً خماصماً  ن عليًا هو واضع كما إن ج. البصرة مؤلفًا وحماضرًا وإمنا جاء حمار ت اليت تقول  حد وإنكار الروا
ن واضع علم النحو هو أبو األسود ..."النحو ال يضريه وال ينقص قيمته ت أخرى كثرية تقول  وهناك روا

ت. الدؤيل   :إذاً جند بعضهم يرى أن واضعه اإلمام علي وآخرون يرون أنه أبو األسود الدؤيل ومن تلك الروا
اجلمهور من أهل الرواية على :" قال القفطي :ذي يؤيد أن واضعه هو علي بن أيب طالبالقسم األول وال

وقال ابن  .)٢("أخل....أن أول من وضع النحو أمري املؤمنني علي بن أيب طالب، قال أبو األسود
كله ال : وروي أن سبب وضع علم النحو علي بن أيب طالب هلذا العلم أنه مسع أعرابيًا يقرأ:" األنباري

  .)٣("إال اخلاطئني، فوضع النحو
ت اليت تدل على أن أ األسود هو الواضع احلقيقي لعلم : القسم الثاين ويف هذا القسم نذكر بعض الروا

مث : "يف كتابه مراتب النحويني -ه٣٥١املتوىف سنة -يقول أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي :النحو
ً عن أيب األسود .)٤("الدؤيل أول من رسم للناس النحو أبو األسود : وقال صاحب وفيات األعيان متحد

 .)٥("أن علياً هو الذي وضع له: هو أول من وضع النحو، وقيل" 
رخيه ونصوصه، وحماضرات عن الشعر العراقي احلديث، واملرشد :" أديب جنفي، من الشعراء له كتب منها) (١                                                            البند يف األدب العريب، 

مقدمة ديوان أيب األسود ، ومل يذكره الزركلي يف األعالم تويف سنة "يف اإلمالء ورسم اخلط العريب،  صفحة يف شعراء الغري، وله كتاب 
 . ٤/٥٢م للزركلي، األعال... ١٩٧٤

  .١/٤القفطي،  إنباه الرواة،) (٢
  .٣ابن األنباري،  ص ،نزهة األلباء)  (٣
ضة مصر، د: حتقيقمراتب النحويني،  عبدالواحد بن علي، اللغوي،الطيب أبو )(٤   .٥٠٦: صم، ١٩٧٤ط، .إبراهيم دمحم فضل، دار 
ط، .، دبريوت –دار صادر  إحسان عباس،: حتقيق وفيات األعيان، ،ابن خلكان، أمحد بن دمحم بن أيب بكر بن خلكان)  (٥

 .٢/٣١٢ ،م١٩٧٢
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لبصرة فقالت  أبيت ما أشد احلر، فرفعت كلمة:" ويف األغاين ) أشد( أن أ األسود دخل على ابنته 
جر، فقالت  أبيت إمنا أخربتك، ومل : فقالفظنها تسأله وتستفهم منه ؛ أي زمان احلر أشد؟  شهر 

ب التعجب يف النحو)١("أسالك  .، وقيل إثر هذه الواقعة وضع أبو األسود 
ال، واليت  ت الكثرية يف هذا ا ا كتب األدب والنحو والتاريخ، ومهما يكن من  متتلئهذه مناذج للروا

، أو على يد أبو األسود الدؤيل، ي بن أيب طالب ت إما على يد علأمر  فإن بداية علم النحو وضع
  .وهذا ما نستطيع قوله مما سبق ذكره

  :أسباب نشأة علم النحو
عند جميء اإلسالم ودخول الناس فيه أفوجاً، مث توالت الفتوحات اإلسالمية يف عهد اخللفاء 

الد العرب والعجم فاختلط املسلمني الراشدين رضوان هللا عليهم وامتدت الدولة اإلسالمية حىت حوت ب
فيما بينهم،فالعريب يسمع من غري العريب،واألعجمي مضطر للحديث معهم فتسرب الضعف إىل العريب 

، وانتشر اللحن بني العرب، فهذا رجل يلحن يف حضرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيقول عليه الصالة )٢("وسليقته
  .)٣("ضلَّ أرشدوا أخاكم فقد :" والسالم

أتسمعين أحلن : حيث قال له احلجاج )٤(ومن ذلك أيضًا ما روي عن احلجاج مع حيي بن يعمر العدواين
ؤكم:"تقول يف القرآن : قال له األمري أفصح من ذلك ،فلما ؟أحل عليه قال وجتارة .....قل إن كان آ

تسمع يل حلناً، فأحلقه  ال جرم ،ال: لرفع، قال احلجاج) أحب(تقرأ" ختشون كسادها أحب إليكم
لنصب خرب كان   .)٥(خبراسان والوجه أن تقرأ 

 ١١/١١٩ أبو الفرج األصفهاين،األغاين، ) (١                                                           
  .١/١٤القفطي، ،إنباه الرواة) (٢
 ٢طبريوت، :النيسابوري،أبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا احلاكم النيسابوري، املستدرك على الصحيحني،دار الكتب العلمية) (٣
  .٢/٤٧٧م،،٢٠٠٢-ه١٤٢٢،

وفيات ..ه١٢٩هو أبو سليمان حيي بن يعمر،ولد يف البصرة ونشأ يف خراسان، أخذ النحو عن أبو األسود الدؤيل،تويف سنة ) (٤
 .١٧٦- ٣/١٧٣األعيان،

علي ،  النحاةنشأة النحو وأشهر . ١/٢٨، الزبيدي،طبقات اللغويني والنحويني للزبيدي. ١/١٣اجلمحي،طبقات فحول الشعراء،) (٥
 .٧١:ص طنطاوي،
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واألمثلة اليت دلت على انتشار اللحن  يف اللغة كثرية، فخاف علماء اللغة من ضياعها ففكروا يف 
وانتشر علماء اللغة وكل ذلك خوفا من  للغة منذ ذلك العصرإنشاء علم النحو، فبدأ التأليف يف ا

  .عليهاضياعها وحفاظا 
من الظلم أن : "ويرى بعض احملدثني أن اللحن ليس هو السبب الوحيد لنشأة النحو، ومن ذلك

يقتصر وضع النحو على شيوع اللحن عند العرب، وإن كان كذلك لوضع هذا العلم يف صورة أبسط 
ض لنا يف إال أن النحو الذي يعر : "ويكمل قائالً " وأيسر،ال يهدف إال للضبط وإزالة العيب وسد اخللل

صوله وفروعه ومنهجه دليل على تطور  بنائه الشامخ يف صورة من التحليل والتمكني وإرساء القواعد 
وبعد طور نشأة النحو وتكوينه جاء تالميذ أبو األسود .)١("هذا العلم كما تطورت سائر العلوم األخرى

  .وطوروا من علم النحو
ن أهل احللوم خشوا أن تفسد تلك امللكة رأساً وإضافة لألسباب السابقة من انتشار اللحن، فإ

ا فينغلق القران واحلديث على املفهوم، فاستنبطوا من جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة " ويطول العهد 
وهب أولو األمر من خلفاء وعلماء حلماية اللغة العربية ووضع ضوابط هلا تكون نرباسًا يرجع إليه، فكان 

تلك امللكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم النحو علمًا وهداية ل
ألشباه ن )٢("ويلحقون األشباه  ، وقد ساهم يف ذلك حرص العرب على لغتهم وخوفهم عليها من الذو

ح يف اللغات األخرى، ورقي العقل العريب ومنو طاقاته وقدراته، ولقد كان للدين اجلديد كبري أثر يف رفع رو 
ليف علم النحو. احلضارة واحلياة الفكرية للعريب املسلم   .هذه بعض األسباب اليت دعت إىل 

  :وتطوره نشأة اخلالف النحوي
ظهر اخلالف يف لغة قبائل العرب منذ القدم يف صورة خالف الكلمات واحلركات 

خرى، وبسببه اختلفت واالستعماالت، وتعدد املرتادفات، والذي قد يعظم ويشتد أحيا ويقل أحيا أ
وقبل ذلك تعملق فحول الشعراء يف قصائدهم الطوال وتباينت . القراءات ونزل القرآن على سبعة أحرف

ا  فصاحة القبائل،وتبعًا لذلك تباينت قدرات العلماء يف التعرض ملنابع اللغة وحتديد غثها ومسينها وصوا
  .١١: م،ص١،١٩٨٧بريوت،ط:السامرائي،إبراهيم السامرائي،املدارس النحوية أسطورة وواقع،دار الفكر) (١                                                           

  .٥٤٦: ابن خلدون، ص مقدمة ابن خلدون،) (٢
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 أيب ومن ذلك ما ورد عن. غريه مما خيص اللغةوخطئها، وما يقعد منها وما هو شاّذ وما هو مرتادف و 
  )١("ما لسان محري وأقاصي اليمن لساننا وال عربيتهم عربيتنا:"عمرو بن العالء قوله

ونعلم أن اخلالف يف الرأي والفكرة شيء طبيعي وأمر ال بد منه أن يقع بني الناس، وال ميكننا 
رز يف  توحيد األمة وعامل مهم يف ترسيخ قواعدها، إال أن إنكاره أو نفيه على الرغم من أن اللغة عنوان 

وما الرتادف اللغوي والتنوع يف مفردات اللغة واللهجات . االختالف يف بعض القضا قدمي قدم البشرية
  .والقراءات القرآنية إال ظواهر واضحة من ظواهر اخلالف

  :ريخ اخلالف النحوي
على سوقه وقوي عوده وأصبحت له أصول  استويمر النحو العريب بعدة مراحل  يف طور تكوينه حىت 

بتة ومتفق عليها بني النحاة والدارسني،وخاصة يف عصر سيبويه البصري والكسائي، الكويف  )٢(وقواعد 
اج بكالم واشتد اخلالف النحوي وكان سببه اختالف الطائفتني من النحاة يف االستدالل واالحتج

؛ ألننا عندما نذكر اخلالف النحوي ال يتعدى  اً وكوفي بصرً  هانوهنا  ظهر اجتا..والقياس عليه العرب
  .، أو خالفاً بني النحاة املنتمني ملدرسة حنوية واحدة أو مدارس خمتلفةكونه بصري أو كويف

فهي صاحبة الفضل يف ابتكاره ولقد كانت البصرة منبع نشأة النحو العريب يف أوائل العصر األموي       
يب األسود الدؤيل الذي دون اخلطوات األوىل يف علم النحو، غري  ) ه٦٩: تويف(وترقيته وتنسيقه بدءًا 

دراسات النحو رويدًا رويداً  ازدهرت،مث )٣(سوى بضعة قوانني يف اللسان العريبيكن أن ما جاء فيها مل 
ضجًا كل النضج عند اخلليل بن أمحد : تويف(فدخله التعليل وتعددت أبوابه وضبطت مسائله حىت ظهر 

أول من تكلم يف النحو أبو األسود و :"ابن األثري، قال )ه١٨٠:تويف( وتلميذه سيببويه) ه١٠٠
لناس واختلف البصريون والكوفيون يف بعض مث جاء بعده اخلليل بن أمحد األزدي، وتتابع ا... الدؤيل،

علي دمحم  -الفضل إبراهيم دمحم أبو  -دمحم جاد املوىل :السيوطي،جالل الدين السيوطي، املزهر يف علوم اللغة وأنواعها،حتقيق) (١                                                           
  .١/١٧٤بريوت،:البجاوي ،املكتبة العصرية

ه يف إحدى قرى شرياز بفارس،وهو إمام النحو وله كتابه ١٤٨هو عمرو بن عثمان بن قنرب موىل بين احلارث بن كعب ،ولد سنة )(٢
أحسان عباس،دار صادر .د:،ابن خلكان،أبو العباس أمحد مبحمد وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان،حتقيق١٧٩الكتاب، تويف سنة 

 .٣/٤٦٤ت،.ط، د.بريوت،د
 .١/١٧٤السيوطي ،، هر يف علوم اللغة وأنواعهااملز ) (٣
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، وجند أن من البذور األوىل للخالف ما يورده سيبويه يف كتابه الكتاب حني يورد أقوالً ١"ذلك
،وقد اختلف احملدثون يف تعيني  ٢..."وزعم اخلليل... و زعم يونس:"ليونس،وللخليل، خيالفهما بقوله
بعضهم إىل عهد اخلليل بن أمحد وأبو جعفر الرؤاسي، فقد أرجعه . بداية اخلالف النحوي املذهيب 

بدأ بني الرؤاسي يف الكوفة و اخلليل يف البصرة، مث اشتد بني الكسائي يف الكوفة " فذكروا أن اخلالف 
هو إمام  ٤األخفش األوسط: ، ولصاحب املدارس النحوية رأي آخر حيث يرى أن٣"وسيبويه يف البصرة
إن أبواب : "، ويقول أيضاً ٥"اخلالف يف النحو والصرف ومسائلهما ليصبح إمام"اخلالف يف النحو

اخلالف النحوي فتحت على يدي األخفش تلميذ سيبويه ، وأعد لنشأة مدرسة الكوفة النحوية وغريها 
قب الذهن، حاد الذكاء، خالف  من مدارس النحو املختلفة، حيث إنه كان عاملًا بلغات العرب، وكان 

كثري من املسائل ومحل عليه، ومحل عنه الكوفيون ومضوا يتسعون فيه، فتكونت أستاذه سيبويه يف  
وهو الذي فتح للفراء والكسائي أبواب اخلالف مع سيبويه واخلليل على مصاريعهما وبذلك . مدرستهم

، ومل يكن ٦"أعدمها للخالف عليهما، وتنمية هذا اخلالف حبيث نفذ إىل مذهبهما النحوي اجلديد
لكوفيني إال ائدر األخفش  لرغم من أنه عمقه وفتح أبوابه اجلديدة، ومل يكن اتصاله  ًا يف هذا اخلالف 

نتصر ألستاذه يبعد  وقوع املناظرة املشهورة بني سيبويه والكسائي، وُخذل فيها سيبويه، فجاء األخفش ل
  .  (٧)"فاستماله الكوفيون، بعد أن اطمأن إىل رغد العيش معهم فوافقهم يف بعض مسائلهم

ا بدأت مع سيبويه  البعضفريى  خمتلف فيها،بداية الفعلية للخالف من خالل ما سبق جند أن ال أ
ا بدأت مع األخفش األوسط ،والكسائي   . ويرى آخرون أ
  .أن اخلالف بدأ مع النحو وسار على نفس طريقه يف التطور والتقدم ميكن القولو 
  

 .١/٣٣ السيوطي، الفرائد اجلديدة، ١                                                           
 .٣/١٣٠، ٣٩٩، ٢/٢٤٧،٢٨٠،٢٨١سيبويه ، الكتاب، طبعه هارون، ٢
 .٢/٢٩٤ أمحد أمنب، ضحى اإلسالم، ٣
  .١٠٤نشأة النحو ،ص.  ه،٢١٥هو أبو احلسن سعيد بن مسعدة موىل جماشع ،له مؤلفات عدة منها املقاييس وغريها، تويف سنة٤
  .١٠٨-١٠٧ت،ص.، د٩ضيف، شوقي ضيف، املدارس النحوية،دار املعارف القاهرة، ط٥
  .٩٥،١٥٦: صشوقي ضيق، ، املدارس النحوية ٦

  .١٠٥: الطنطاوي، ص نشأة النحو،) (٧
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  :والفراء أول اخلالفات النحوية  ما ورد عن سيبويه
على ما يؤكد أول ما ورد من اخلالفات النحوية، ولكننا  جند بعض حسب اطالعه مل يقف الباحث      

اضرب أيهم : وسألت اخلليل رمحه هللا، عن قوهلم: مظاهر اخلالف يف كتاب سيبويه، ومن ذلك قوله
أضرب الذي أفضل، ألن أ يف غري االستفهام واجلزاء مبنزلة : القياس النصب، كما تقول: أفضل، فقال

ساً، وهم الكوفيون الذي، كما أن من يف  غري اجلزاء واالستفهام مبنزلة الذي، وحدثنا هارون أن 
ا وهي لغة جيدة، نصبوها كما جروها حني . ١"مث لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرمحن عتيا"يقرؤو

ويف موضع . ٢..."هؤالء جمرى الذي إذا قلت اضرب الذي أفضل فأجراهاامرر على أيهم أفضل، : قالوا
ألن ) حي وقي(منها فيعل :، وتقول...حياً وقياً : وتقول يف فيعل من حويت وقويت: "خر يقول سيبويهآ

وينبغي أن يكون فيعل هو وجه الكالم فيه؛ ألن فيعال فيما الواو ... العني منها واو كما هي يف قلت،
م يزعمون أنه فيعل ن إال فـَْيِعَال مكسور العو يوال ينبغي أن يكون، فيقول الكوف .والياء فيه عني ني، أل

رأيت : اعلم أن أهل احلجاز يقولون إذا قال الرجل:" ويف موضع آخر يقول .٣وأنه حمدود عن أصله
م محلوا قوهلم ....  مررت بزيد، قالوا من زيدِ :من زيدا، وإذا قال :  قالوا:زيداً  وأما أهل احلجاز فقد فإ

م حكوا ما تكلم به  ب ال : " سيبويه أيضًا إىل لغويني يف املدينة فيقولويشري  .٤"املسئولعلى أ هذا 
ا فيه فصًال، ولكن يكن مبنزلة اسم املبتدأ ما أظن أحدًا هو خري منك، : وذلك قولك. تكون هو وأخوا

ا ...ما أجعل رجًال هو أكرم منك ، وأما أهل املدينة فينزلون هو ها هنا مبنزلته بني املعرفتني، وجيعلو
  .٥"ذا املوضعفصًال يف ه

ة عند الفراء يف كتابه معاين القرآن، إذ يتحدث عن حنويي أهل إشاراتوجند  مرة  احلجاز مشا
رة أخرى، ففي معرض حديثه عن مسألة الفصل بني املتضايفني يف قوله تعاىل  :وحنويي أهل املدينة 

 .٦٩:مرمي، اآلية ١                                                           
  .١/٣٩٩سيبويه، ، الكتاب ٢
  .٤٠٩-٤/٤٠٨سيبويه، ، الكتاب ٣
 .٢/٤١٣سيبويه، ، الكتاب ٤
 .٢/٣٩٦سيبويه، ، الكتاب ٥
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فإن تكن مثبتة عن األوليني فينبغي : "، يقول١"َأْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهمْ وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثٍري ِمَن اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل "
م منهم يف النسب واملرياث)نَ يِ زُ (أن يقرأ إذا ) زين(وإن شئت جعلت...، وتكون الشركاء هم األوالد، أل

تباع األوالد   :وليس قول من قال. فتحته فعال إلبليس، مث ختفض الشركاء 
ًنا      زَجَّ اْلَقلوَص أيب َمَزاَدهْ                            )٢( فـََزَجَجُتها ُمَتمكِّ

ن٣"بشيء، وهذا مما كان يقوله حنويو أهل احلجاز، ومل جند مثله يف العربية إىل حنويي  ، وحييل يف مكان 
  :حنويو أهل املدينة ينشدون:"أهل املدينة فيقول

  .٤زج القلوص أيب مزادة      فزججتها متمكناً 
تدأ مبنيًا عليها خيتار فيه أن تكون املصادر مب(بأمثلة اخلالف أيضًا  ما ورد الكتاب لسيبويه يف ومن 

والعجب لك، وإمنا استحبوا الرفع فيه ألنه صار معرفة  -احلمد : وذلك قولك: حيث ورد ). ما بعدها
أللف والالم من: مث يقول .وهو خرب فقوي يف االبتداء ذلك قولك احلمد   ومن العرب من ينصب 

س من العرب  ).٥(فينصبها عامة بين متيم و
لرغم           اإلشارات السابقة وغريها تؤكد وجود اختالفات بني النحاة يف مناقشة املسائل اللغوية، 

ا ال تتضمن اعرتافًا صرحيًا من سيبويه والفراء بوجود مدرسة يف الكوفة أو احلجاز ولكننا نستنج  من أ
  .من خالل ما أوردوه من مسائل ذلك

  :مناذج أخرى من اخلالف النحوي 
ت اخلالف النحوي، سنذكر فيما يلي بعض مالمح            كما أورد الباحث سابقًا مظاهر لبدا

عبد هللا بن أيب إسحاق ، :(اخلالف اليت بدأت تتسع عند علماء الطبقة الثانية من علماء البصرة ،ومنهم 
، فقد كان علماء هذه الطبقة أوفر حظا يف هذا الشأن ممن )الء ، وعيسى بن عمروأبو عمرو بن الع

  ١٣٧:اآلية:األنعام ١                                                           
ريخ العربجواد علي. ٢/٢٤٩ املرجع السابق، ابن األنباري، اإلنصاف،) (٢ ، ٤قبل اإلسالم ،دار الساقي ، ط ،  املفصل ىف 

 .٢٩١/ ١"م ٢٠٠١/ هـ١٤٢٢
  .٣٥٨-١/٣٥٧ ،الفراء معاين القرآن، ٣
  .٢/٨١،الفراء معاين القرآن، ٤

  .٢/٣٢٩، الكتاب، سيبويه) (٥
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سبقهم من علماء الطبقة األوىل، فقد ازدادت املباحث لديهم ، وأضافوا كثريا من القواعد، ونشأت حركة 
النقاش بينهم ، فعبد هللا بن أيب إسحاق كان أول من نشط للقياس وأعمل فكره فيه ، وخرج عليه 

نفسح ميدان القول يف هذا اعمر ، وخالفهما بعض معاصريهم ، فئل كثرية ، وافقه عليه عيسى بن مسا
، فلم يقتصر اخلالف بني النحاة إىل انتقاد بعضهم بعضا ، وإمنا توسع ليشمل القراء والشعراء ،  )١(العلم

ومل يتوقفوا عند معاصريهم وإمنا امتد ليشمل متقدمي القراء وشعراء العصر اجلاهلي ، واملخضرمني ، وقد 
ي أعطى النحاة هذه ، والذ )٢(وصل األمر إىل أن فرض النحاة أنفسهم على معاصريهم من الشعراء  

السطوة واملكانة هو سعيهم إىل حفظ اللغة وسالمة القرآن بعد أن بدأ الضعف يتطرق إىل اللغة ، وبعد 
أن فشا اللحن بني األقدمني اعتقد النحاة أن العريب جيوز عليه اخلطأ ويصدر عنه الغريب ، فهم لذلك 

ن ينظروا فيما قالت العرب ، وأن يتجهوا إىل أ ، فظهرت عند )٣(فصحها لسا وأقواها بياجديرون 
حناة هذه الطبقة ،والسيما عند عبد هللا بن أيب إسحاق ، وعند عيسى بن عمر ظاهرة الطعن على 

وعدم التسليم بكل ما تقوله العرب، وإن العرب جيوز عليهم اخلطأ ، فقد كان عيسى بن عمر  )٤(العرب
  :  خذ على النابغة الذبياين قوله) هـ١٤٩ت(

ِقعُ  ا الُسمُّ    )٥(فَِبتُّ َكَأّين ساَورَتين َضئيَلٌة              ِمَن الُرقِش يف أَنياِ
قعا ، وقد عيب علي: ن وجهه أن يكو :ويقول    : النابغة ـ قوله يف داليته املشهورة  السم 

  )٦(عجالن ذا زاٍد وغري مزود     أمن ال مية رائٌح أو مغتدي 
  
  

  .  ٢٩ـ  ٢٨: ص طنطاوي، ،نشأة النحو)١(                                                           
إمنـا أنـتم : ((، وينظـر مـادار بـني اخلليـل بـن امحـد ، ودمحم بـن منـاذر الشـاعر فقـد قـال لـه اخلليـل ٣٧: صاملخزومـي، مدرسة الكوفـة )٢(

 ١٨/١٩٠: األغاين األصفهاين،، )) معشر الشعراء تبع يل ، وأ سكان السفينة ، إن قرضتكم ورضيت قولكم نفقتم وإال كسدمت
   .  

  .  ١٤٦ :، عبدالرمحن السيد، صمدرسة البصرة النحوية)٣(
  . ٢٦: ص، ،وطبقات النحويني واللغويني،للزبيدي ١/١٦: املرجع السابق، ي،طبقات فحول الشعراء،للجمح:ينظر)٤(

  ٣٣ص ،ديوان النابغة) (٥
  ٢٣:ديوان النابغة الزبياين،ص) (٦
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  : وقوله 
  .)١(بذاَك خرب من الغداف األسودو      وارُِح أّن رِْحَلَتنا َغداً البَ َزَعَم 

فلما مل يفهمه أتى مبغنية فغنته ومدت الوصل وأشبعته ، ومطلت واو الوصل فلما أحسه عرفه واعتذر منه 
  :وغريه إىل قوله 

  )٢(وبذاك تنعاب الغراب األسود
  :يف قوله  خيطئ ذا الرمة) هـ١٥٤ت(وكان أبو عمرو بن العالء 

َفكُّ إال ُمَناَخةً    )٣(بها بلًدا قـَْفَراأو نرمي على اخلسف        َحَراِجيُج ما تـَنـْ
  . )٤("هذا ، ال تدخل إال بعد تنفك وتزال أخطأ ذو الرمة يف قوله: "ويقول 

عمر بن أيب ربيعة حجة يف العربية ، وما آخذ عليه : "ومن مؤاخذات أيب عمرو بن العالء للشعراء قوله 
  : شيء إال قوله 

را: مث قالوا      .  )٦())وله فيه عذر إن أراد اخلرب ال االستفهام.  )٥(حتبها ؟ قلت 
  : رزدق يف قوله فيما كان عبد هللا بن أيب إسحاق يتتبع الفرزدق وخيطئه ، فقد خطأ الف

  ٧إال ُمْسَحًتا أو ُجمَلَّفُ  من املالِ      زََمان  ابن مروان مل َيدَعْ  وعضُّ 
على ما يسوؤك وينوؤك ، : على أي شيء ترفع أو جملف ؟فيقول الفرزدق: فقال له ابن أيب إسحاق 

أصبت هو جائز على املعىن ، أي مل يبق سواه ، ويبدو من الرواية أن أ عمرو بن : فيقول أبو عمرو
يب إسحاق فهو أن  العالء مؤيد ملا جاء به الفرزدق، أن جملفا مرفوع بتقدير فعل حمذوف ، أما رأي ابن أ

  ٢٣:ديوان النابغة الزبياين،ص) (١                                                           
  .  ١/٢٤١: اخلصائص،البن جين :،وينظر ٨ :ص ذي الرمة، املرجع السابق، البيتان يف ديوان)٢(

  .١٤٢:، وينظر تقدير البيت يف أسرار العربية،أليب الربكات األنباري  ١/٧٣: البيت من شواهد املغين،البن هشام )(٣
ج العروس ) ٤(   .  ٧/٢١٢ املرجع السابق،الزبيدي، 
  .  ٦٤:ديوانه:عدد النجم واحلصا والرتاب،ينظر: وعجز البيت ) ٥(
   ١/٨٧: ، والرواية ذكرت يف األغاين،أليب الفرج األصفهاين ١/٣٤٥ املرجع السابق،، أمايل املرتضى) ٦(
 ١/١٠٠: وما بعدها ، وذكره ابن جين يف اخلصائص  ١/١٨٨ ،املرجع السابق، اإلنصاف يف مسائل اخلالف،أليب الربكات األنباري ٧
.  
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، وعندما يسمع الفرزدق ميدح  )١(املنصوب) مسحتا(ينبغي أن تكون منصوبة عطفا على ) جملف(كلمة 
  : يزيد بن عبد امللك بقوله 

  :أسأت إمنا هو خمهارير ، وكذلك قياس النحو يف هذا املوضع،  فلما أحلوا على الفرزدق قال : يقول له 
 َكنديِف القطِن َمْنثورِ  حباِصبٍ       مستقبلني مشاِل الشاِم تضرِبنا 

  )٢(على َزواِحَف تـَُزجى ُخمُّهارِيرُ           على عمائمنا يلقى، وأرحلنا
وقد كان يونس يرى أن ما قاله الفرزدق جائز حسن ، وحىت عندما  )٣("على زواحف نزجيها حماسري"

  : يهجو الفرزدق ابن أيب إسحاق بقوله 
  !)٤(ولَـِكنَّ َعْبـَد ِهللا َمْوَىل َمـَوالَِيا       كاَن عْبُد ِهللا َمْوَىل َهَجْوتُُه  وَلو

ال يسلم هذا اهلجاء من انتقاد ابن أيب إسحاق ، فال يعنيه هذا اهلجاء قدر عنايته بضبط اللغة ، فيقول 
حبذف احلرف األخري من االسم املنقوص يف  )٥(موىل موال: لقد حلنت يف هذا ، وكان ينبغي أن تقول : 

فاخلالف حول ما قالت الشعراء مثل الذي سبق بني ابن أيب إسحق ويونس بن . حاليت الرفع واجلر 
  .حبيب حول قول الفرزدق كان هو البذرة األوىل للخالف يف الدرس النحوي

النحاة إىل ختطئة من حيتج بشعره من  وما فعله حناة الطبقة الثانية البصرية من تغليط للشعراء دفع متأخري
اجلاهليني ، فقد نقل السيوطي يف املزهر عن علماء اللغة والنحو أقواال كثرية لنحاة ولغويني أجازوا 

  : ، فقد غلط النحاس زهري بن أيب سلمى يف قوله )٦(ألنفسهم تغليط الشعراء
  )٧(كأمحر عاد مث ترضع فتفطم    فتنتج لكم غلمان أشأَم كلهم 

، وظـاهرة الشـذوذ يف النحـو العريب،فتحـي الـدجين  ٢٠:املرجـع السـابق،ص السـابق،املرجـع ، طبقات النحويني واللغـوينيالزبيدي، ) ١(                                                           
:١٣٢ .  

 ١/١٧ ،ابن سالم اجلمحي، طبقات فحول الشعراء) (٢
  .٢٧ـ  ٢٦: طبقات النحويني واللغويني  الزبيدي،:،وينظر١/١٨:  نفسه رجعامل )٣(
  .١/١٦٢ م،١٩٩٧، ٢القاهرة، ط - اإلميانمكتبة ب العرب،آداريخ الرافعي، مصطفى صادق الرافعي،) (٤
  .  ٧٠:عبد الرمحن السيد،  ص ،مدرسة البصرة النحوية)٥(
  . ٢/٤٩٤: املزهر يف علوم اللغة  ملعرفة أغالط العرب ، ينظر: فقد عقد يف كتابه ) ٦(

: يف املضـاف واملنسـوب للثعـاليب، ومثـار القلـوب  ١/٨٩:البـن سـالم طبقـات فحـول الشـعراء :،وينظـر ٧٢:زهـري، زهـري، ص ديوان) (٧
٨٠. 
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ما جعل هللا الشعراء معصومني يوقون الغلط " :ود فغلط ، وكان ابن فارس يقول فزعم أنه يريد كأمحر مث
  : واخلطأ ، فما صح من شعرهم فمقبول ، وما أبته العربية وأصوهلا فمردود كقوله 

تيك واألنباء تنمي   )١(أمل 
  ملا َجفا إخوانُه مْصَعباً : وقوله
  ربوعقفا عند مما تعرفان : وقوله

شعراء، ولعل يعيب على سيبويه األخذ عن بعض الأن وهذا ما دفع ابن فارس . )٢("فكله غلط وخطأ
  .ن يؤخذ منه، ومن ال يؤخذ منههذا خالف واضح حول م

، فكما مل تلف كثريا عن موقفهم من الشعراء، فلم خيوقف الذي اختذه النحاة من القراءأما امل
، كذلك مل يسلم القراء، فقد ضعف النحاة قراءة بعضهم ، وختطئتهملشعراء من تغليط النحاة يسلم ا

صول العربية ، كما فعلوا مع ابن عامر مقرئ أهل الشام ،ومحزة بن حبيب  جلهل  موا بعضهم  وا
فع مقرئ أهل املدينة ت أحد قراء أهل الكوفة، و ِمَن وََكَذِلَك َزيََّن ِلَكِثٍري "، فعدوا قراءة ابن عامر  )٣(الز

، قراءة ضعيفة وقد وهم فيها القارئ ، وإمنا دعا ابن عامر إىل ذلك  )٤("اْلُمْشرِِكَني قـَْتَل َأْوالِدِهْم ُشرََكاُؤُهْم 
لواو ) شركاؤهم(لياء ،ومصاحف أهل احلجاز والعراق ) شركائهم(أنه رأى يف مصاحف أهل الشام 

ر وأهل الشام بضم الزاي ورفع قتل ونصب أوالدهم فقد قرأ ابن عام . )٥(فدل على صحة ما ذهبوا إليه
وخفض شركائهم على أن قتل مضاف إىل شركائهم ومعموله أوالدهم ، ففيه الفصل بني املصدر وما هو 

ملفعول ، فالسبب الذي دفع ابن عامر إىل هذه القراءة هو رسم املصحف ومل يعتمد  )٦(مضاف إليه 
د ، ينظـر : البيـت لقـيس بـن زهـري بـن جذميـة بـن رواحـة العبســي ، وعجـزه ) ١(                                                            ، ومغــين  ١٠٣: أسـرار العربيـة : مبـا القـت لبـون بـين ز

  . ٢/٣٨٧،  ١/١٠٨:  ، ابن هشام، صاللبيب
  .  ٥٥:  ، املخزومي، صمدرسة الكوفة:، وينظر ٢/٤٩٨ املزهر، السيوطي،)٢(
  .  ٥٠ :، املخزومي، صمدرسة الكوفة)٣(

  .  ١٣٧: األنعام  سورة)٤(
:  ، ابــن األنبــاري،اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف: وينظــر تفصــيل هــذه املســألة يف  .٢٣١:صعبــدالرمحن الســيد، ، مدرســة البصــرة)٥(

  .  ٤٣٦ـ  ٢/٤٢٧
  .  ٢/١٦٥ه،  ١٤١٤، ١دمشق، بريوت، ط-،دار ابن كثري، دار الكلم الطيبفتح القديرالشوكاين، دمحم بن علي بن دمحم، ) ٦(
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املضاف واملضاف إليه هو قبيح يف القرآن ، لكنه جيوز يف الشعر  ؛ وذلك أن الفصل بني )١(على الرواية
  : ،كقول ذي الرمة 

  )٢(أواخر امليس أصوات الفراريج ...كأن أصوات من إيغاهلن بنا 
  )٣(القارئ للخط الذي وجده يف مصاحف أهل الشام إتباعفجعلوا السبب يف هذه القراءة هو 

ت لقوله تعاىل خطئواوكذلك  ََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ : "قراءة محزة بن حبيب الز ،  )٤("َواتـَُّقوا ا
ب، وطلحة بن ، وهي قراءة إاألرحام، وهو أحد القراء السبعةخبفض  براهيم النخعي، وقتادة، وحيىي بن و
م ال فقد عدوا هذه القراءة شاذة. )٥(، واألعمشمصرف جيوزون عطف الظاهر على املكين وهو هنا ؛ أل

، أما الكالم ، ه إال يف ضرورة الشعر لضيق الشعرعطف األرحام على املكين املخفوض ، وهم ال جيوزون
، ومل يتوقفوا عند احلكم )٦(فال شيء يضطر املتكلم إىل اختيار املكروه من النطق والرديء من اإلعراب

لشذعلى  لو :(، إذ قال املربد سف بعض النحاة يف رد هذه القراءة، وإمنا تعوذقراءة أحد القراء السبعة 
َّ الَِّذي َتَساءُلوَن بِِه َواَألْرَحامَ "، و)َوَما أَنُتْم ِمبُْصرِِخيَّ (أ صليت خلف إمام يقر  ألخذت نعلي " اتـَُّقوْا ا

ا خطأ يف العر )٧()ومضيت ، جيوز إال يف اضطرار الشعربية ال ، ويتابعه تلميذه الزجاج ، فيصف القراءة 
ا خطأ أيضا يف أمر الدين عظيم قارئ به وأبطلوه من وجوه، فهم قد أنكروا اخلفض ، وحلنوا ال )٨(وأ

لظاهر على: أحدها عادة اخلافض أنه ال يعطف  ألنه معه كشيء واحد ال ؛ مضمر املخفوض إال 
  .  ١٠:، صأثر القراءات يف الدراسات النحوية ، عبد العال سامل مكرم  )١(                                                           

يس، ديوان ذي الرمة،ضبط)(٢ لبنان، -عمر فاروق الطباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت: ذي الرمة، غيالن بن عقبة بن 
شرح املفصل، :، وينظر ٢/٤٠٦: أصوات الفراريج :ويف اخلصائص البن جين، املرجع السابق،. ١٠٩:م، ص١٩٩٨- ه١٤١٩، ١ط

 .١/١٠٣، البن يعيش 
  .١٥١ـ  ١٥: ص ابن خالويه، ،احلجة يف القراءات السبع)٣(
  .  ١: اآلية: النساء ) ٤(
  .  ٢/٤٦٣، أبو الربكات األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف)٥(
  .  ٢٣٠: ، عبدالرمحن السيد، صمدرسة البصرة)٦(
 م، ١٩٩٤-ه١٤١٥، ١القــاهرة، ط-دمحم عبــد اخلـالق عضــيمة، وزارة األوقــاف: املـربد، أبــو العبــاس دمحم بــن يزيـد، املقتضــب، حتقيــق) ٧(

  .  ١ :اآلية:، والنساء  ٢٢: اآلية: ، مقدمة احملقق ، واآليتان من سورة إبراهيم  ١/١٢٠
  . ١٠٤: ص م، جامعة أم القرى مكة املكرمة، ٢٠١٥ماجستري، حنو القراء الكوفيني،جية أمحد مفيت، مفيت، خد) ٨(
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ا كان العطف على املضمر املرفوع قبيحا حىت يؤكد أنه مل: حيال بينه وبينه، والعلة يف ذلك، وال ينفرد منه
  : نظام الشعر ووزنه كما قال الشاعر، مل يكن بعد القبح إال االمتناع ،  وإمنا جيوز يف 

ُجوَ َوَتشُتُمَنا م من َعِجبِ        فاليوم قد ِبَت    )١( فاذهب فما ِبَك واأل
  . )٢(وليس يف القرآن ـ حبمد هللا ـ موضع اضطرار

ن أ عمرو بن العالء خطأهم  وخطََأ أبو عمرو بن العالء أهل املدينة فيما نقله سيبويه عن زعم يونس 
، ي، وزيد بن عل، وهذه القراءة هي قراءة احلسنربنصب أطه )٣("َهُؤالِء بـََناِيت ُهنَّ َأْطَهُر َلُكمْ "يف قراءة 

د أجاز األخفش وقوع ضمري الفصل وق. وعيسى بن عمر  وسعيد بن جبري، ودمحم بن مروان السدي
فيمن ) هؤالء بنايت هن أطهر لكم(العماد بني احلال وصاحبها ، كجاء زيد هو ضاحكا ، وجعل منه 

فيه ابن مروان يف حلنه  اجتىب: هي حلن ، وقال أبو عمرو بن العالء : ، فيما ردها سيبويه وقال  )٤(نصب
بن احلكم ، وخرجت على نصب أطهر على احلال ، تربع ، ورويت هذه القراءة عن مروان : ، يعىن 

،  )٥("مبتدأ وخرب يف موضع خرب هؤالء ، وقد روي هذا عن املربد: هؤالء مبتدأ ، وبنايت هن : "فقيل
ها مبنزلة ما إذا كانت لغوا ، جعلهم هو فصال يف املعرفة  وتصري  وهللا إنه لعظيم: وكان اخلليل يقول هم إ

؛ إلمجاع ) هن أطهر لكم(الرفع : والقراءة اليت ال أستجيز خالفها يف ذلك :" يقولأما الطربي ، فكان 
فعا  خطئواوقد .  )٦("احلجة من قراء األمصار عليه مع صحته يف العربية ، وبعد النصب فيه من الصحة

،  ٣/٧٨ ، املرجع السابق،شرح املفصل ابن يعيش،،  ٢/٣٨٣ ، املرجع السابق،سيبويه اليت مل ينسبها ، الكتاب من شواهد) (١                                                           
جو(وفيهما   )قربت 

، ٤بــريوت، ط–عبــدالعال ســامل مكــرم، دار الشــروق : ، حتقيــقاحلجــة يف القــراءات الســبعابــن خالويه،احلســن بــن أمحــد بــن خالويــه، ) ٢(
  .  ٢/٤٦٣: اإلنصاف : ، وينظر تفصيل اخلالف يف ١١٩:ه،  ص١٤٠١

  .  ٧٨: اآلية:هود سورة ) ٣(
  .  ٢/٤٩٤، ابن هشام، مغين اللبيب )٤(
،  ه١٤٢٠ط، .صــدقي دمحم مجيــل، دار الفكــر بـــريوت، د: يف التفســـري،حتقيقالبحــر احملــيط  ف بـــن علــي،أبــو حيــان، دمحم بــن يوســ)٥(
٥/٢٤٧  .  
، ١بــــريوت، ط-أمحــــد دمحم شــــاكر، مؤسســــة الرســــالة: يف تفســــري القــــرآن، حتقيــــقجــــامع البيــــان الطــــربي، دمحم بــــن جريــــر بــــن يزيــــد، ) ٦(

  .  ١٢/١١٢م، ٢٠٠٠-ه١٤٢٠
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ألن الياء  لياء وهو القياس عندهم ؛) معايش(هلمز ؛ ألن اجلمهور قرأ  )١()لكم فيها معائش(لقراءته 
مز الزائدة حنو صحائف يف صحيفة    . يف املفرد هي أصل ال زائدة ، فتهمز ، وإمنا 

فع ، ومل يكن يدري ما العربية، وكالم العرب التصحيح يف :" فقال املازين  أصل أخذ هذه القراءة عن 
وجها إال التشبيه بصحيفة مجيع حناة البصرة تزعم أن مهزها خطأ ، وال أعلم هلا :"وقال الزجاج " حنو هذا 

رمبا مهزت العرب :"، ومحلها الفراء على التوهم بقوله  )٢("وصحائف  وال ينبغي التعويل على هذه القراءة
ا فعلية فيشبهون مفعلة بفعلية   . ٣"هذا وشبهه يتومهون أ

 أخذ ابن عامر وهو عريب:، منهمفع مبفرده وإمنا هي قراءة الثقاتوهذه القراءة ليست قراءة 
، وزيد بن علي وهو من ألعرج وهو من كبار قراء التابعني، واالقرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن

ملكان الذي قل أن يدانيه يف ، وهو من الضبط واإلتقان واحلفظ  ذلك أحد، واألعمشالفصاحة والعلم 
فع الذي ال يدري ما العربية ـ قد قرأ على سبعني من التابعني ـ وهم من الفصاحة  والثقة مبكان  و

حملل الذي ال جيهل   .  )٤(والضبط والثقة 
صول         جلهل  موهم  م وا فالنحاة من خالل النماذج اليت ذكرت نقدوا القراء وضعفوا قراءا

فع  ت مقرئ أهل الكوفة ، و العربية كما فعلوا مع ابن عامر مقرئ أهل الشام، ومحزة بن حبيب الز
ن القراء ال يعملون بشيء من حروف القرآن على األغلب واألقيس يف مقرئ أهل املدين ة ، مع العلم 

العربية  بل على األثبت يف األثر ، واألصح يف النقل ، فإذا ثبتت عندهم رواية قبلوها،ومل حيل دون قبوهلا 
ا حلكم األغلب ؛ وذلك ألن القراءة عندهم سنة متبعة ، و  اإلسناد هو خروجها على القياس ، ومنافا

حمور القبول والرفض ، فما صح منه قبلوه ، ولو تعارض مع مقاييس النحاة ، وما مل يصح رفضوه ولو 
  .  )٥(وافق أصوهلم

  .  ٢٠:اآلية: سورة احلجر ) ١(                                                           
  .  ٤/٢٧١ ، أبو حيان،البحر احمليط )٢(
 .٤/٢٧١ ، أبو حيان،البحر احمليط  ٣
  .  ٤/٢٧١ ، أبو حيان،البحر احمليط )٤(
  .  .٥٠: مهدي املخزومي، ص ،مدرسة الكوفة)٥(
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أما اآلية الثالثة  فقد قرأ فيها عيسى بن عمر ، وهو من كبار النحويني ، ويقرها األخفش ، كما ذكر ابن 
  .  )١(صاحبهاهشام ، فيجيز وقوع ضمري الفصل بني احلال و 

فعا مل يكن يدري ماوأما قوهلم يف اآلية ا ن  لعربية ، فشهادة على النفي ، فلو فرضنا أنه ال ا لرابعة 
ا إىل التكلم بلسان العرب ، فهو ال يلزمه ذلك ، إذ  يدري ما العربية ، وهي هذه الصناعة اليت يتوصل 

قل للقراءة عن العرب الفصحاء ، فكثري من هؤالء النحاة  لعربية ،  الظن  يسيئونهو فصيح متكلم 
  .  )٢(لقراء وال جيوز هلم ذلك

وبعد أن غلط النحويون املتقدمون الشعراء والقراء والفصحاء من العرب، كما حدث مع أيب           
م: "عمرو بن العالء عندما سأل أ خرية األعرايب عن قوهلم  ، فنصب أبو خرية  )٣("استأصل هللا عرقا

م ، فقال له أبو عمرو  وذلك أن أ عمرو استضعف  هيهات أ خرية الن جلدك ،: التاء من عرقا
لكسر فرواية أيب خرية ، وهو أحد الرواة الثقات الذين كانت تؤخذ  )٤( الفتح ، ألنه كان قد مسعها منه 

ا عند النحاة؛ لضعف لسانه بتقدم السن ، مث غلطوا بعضهم بعضا،فهذا )٥(عنهم اللغة ، مل يعد مسلما 
فيقول له أبو ) ليس الطيب إال املسك:(لرفع يف قولهعيسى بن عمر ينكر على أيب عمرو بن العالء ا

منت  أ عمرو وأدجل الناس ليس يف األرض حجازي إال وهو ينصب،وال يف األرض متيمي : عمرو
ذا وهللا فقت الناس:إالهو يرفع وبعد أن يتأكد من مقالته خيرج خامته من يده ويقول   . )٦( لك اخلامت 

ول إن كل ما خطأ فيه بعض النحاة بعض القراءات كانت فيما بعض من ميكن الق عليه، ومما سبق    
املسائل اخلالفية يف الدرس النحوي، هل جيوز الفصل بني املتضايفني أم ال؟ هل جيوز العطف على 

   .إخل...الضمري املخفوض أم ال؟ 
  .  ٢/٤٩٤، ابن هشام،مغين اللبيب)١(                                                           

  .  ٤/٢٧١، أبو حيان، البحر احمليط)٢(
ء،ت أبو الربكات األنباري، األنباري،ابن ) (٣  .٣٢إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار،األردن الزرقاء،  ص.د:نزهة األلباء يف طبقات األد
  .  ٢/١٥،  ١/٣٨٥ ، ابن جين،، واخلصائص ٢٥: ، املرجع السابق، صالنحويني البصريني،للسريايف أخبار)٤(
عبـد السـالم دمحم هـارون، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة، : حتقيـق ،ءجمـالس العلمـالتهاونـدي، الزجاجي، عبد الرمحن بن اسحق البغـدادي ا)٥(

لس الثاين  م، ١٩٨٣-ه١٤٠٣، ٢ط   . ٧:ا
  .  ٥ـ  ٣: ص ،املرجع نفسه) ٦(
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وقد استمر اخلالف هاد إىل عهد اخلليل يف البصرة ، والرؤاسي يف الكوفة ، اشتد بني الكسائي  
وسيبويه ، وأول مظهر من مظاهر اخلالف بني املدرستني ما كان من أمر مناظرة سيبويه والكسائي حبضرة حيىي 

ونصبها ) رئمان(رة الرشيد يف رفع بن خالد الربمكي يف املسألة الزنبورية ، ومناظرة الكسائي مع األصمعي حبض
  : وجرها من قول أفنون التغليب 

َفُع ما تـُْعِطي الَعُلوُق به َكْيفَ  أمْ  للََّنبِ          .يـَنـْ   )١(رِْئَماُن أْنٍف إذا ما ُضنَّ 
ة وهذه املناظرات ال تعدو أن تكون مظهرا من مظاهر التنافس بني العلماء؛ للوصول إىل الرزق أو بلوغ املنزل

ذا يفقد الكسائي ما  عند السلطان ، فقد جاء سيبويه من البصرة؛ ليحل يف بالط اخلالفة سيدا للعلماء ، و
، فاخلالف إذن بدأ مبكرا ، لكنه مل يتخذ شكل العصبية املذهبية إال عند  )٢(يشغله يف قلوب ذوي األمر

اخلالف،  فهو قد ضمنه كثريا من  املتأخرين ، وذلك عندما أصبح كتاب سيبويه األساس الذي يقوم عليه
لوهم يف بعض  م بعض العرب  املؤاخذات النحوية ، فقد غلط فيه عيسى بن عمر  ويونس  واخلليل ، وا

ب املؤاخذات النحوية واسعا على مصراعيه ، ومل ينج كتابه األساليب اليت رويت  وبذلك  فتح سيبويه 
رة يستدرك ، فقد نظر فيه ،  )٣(نفسه من ختطئة النحويني رة و رة وخيطئ  األخفش ، وكان يعلق عليه 

وكذلك فعل الكسائي والفراء واملازين وغريهم ، فجميعهم قرؤوا الكتاب وعنوا به وعلقوا عليه ، وكانوا خيتلفون 
مسائل (مث جاء املربد فجمع هذه التعليقات وزاد عليها شيئا يف كتاب مساه )٤(مع صاحبه يف بعض املسائل

واشتد اخلالف واختذ إطار املذهبية بعد )٥(مث دار اخلالف يف هذه التعليقات فألفت الردود والكتب) لطالغ
وتالميذه، واملربد ) هـ٢٩١ت(التقاء املذهبني يف بغداد فظهر حناة متعصبون انقسموا على أنفسهم ثعلب 

، والرماين ) هـ٣٧٧ت(الفارسي وأيب علي) هـ٣٦٨ت(وتالميذه ،واشتد األمر كثريا مبجيء السريايف) هـ٢٨٥ت(
  .، إذ اختذ اخلالف شكال من أشكال اجلدل واملنطق والفقه) هـ٣٨٤ت(

  .٤/١٣٩البغدادي،  خزانة األدب، )(١                                                           
، د -احللــواين، دمحم خــري احللــواين، اخلــالف النحــوي بــني البصــريني والكــوفيني وكتــاب اإلنصــاف، دار القلــم العــريب) ٢( ط، .حلــب ســور

  .  ١٧ :صم، ١٩٧٠
اية املئة الرابعة للهجرة ،أطروحة دكتوراهسلطان، زهري دمحم سلطان، )٣(   .  ١٣: ، صاملؤاخذات النحوية حىت 
ء نزهة األلباء، كمال الدين عبدالرمحن بن دمحم، أبو الربكات األنباري)٤( مكتبة املنار، عبد السالم دمحم هارون ،:قيق، حتيف طبقات األد

  .  ١٤٣:صم، ١٩٨٥-ه١٤٠٥، ٣األردن، ط -الزرقاء
  .  ٧: ، صاخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة ،أطروحة دكتوراه حسن منديل:ينظر) ٥(



81 
 

  أسباب اخلالف ومؤلفاته: الثايناملبحث 
واع اخلالف النحوي من سنقف على أسباب اخلالف النحوي وما أُؤلف فيه، مث سنتطرق إىل أنهنا       

 .خالل هذا املبحث
  النحويأسباب وجود اخلالف 

نالحظ أن اخلالف النحوي منه ما كان مجاعياً والذي يتمثل يف مدرسيت البصرة والكوفة ومنه ما كان     
ً؛ أي بني أصحاب املذهب الواحد، وهذا يعود إىل طبيعة املادة املدروسة وإىل تفاوت قدرات  فرد

للخالف يف الدفاع عن  العلماء يف فهم تلك املادة مث يدخل هنا بعض التعصب الذي يكون حافزاً 
املذهب وتفنيد رأٍي لنحوي آخر؛ أما أسباب اخلالف النامجة عن طبيعة اللغة فلم يكن للنحاة أثر يف 
ا موجودة بوجود اللغة نفسها قبل بدء الدراسات النحوية أي إن هذه األسباب موجودة  إجيادها إذ أ

ا العرب الذين كانوا يسكنون اجلزيرة وما  سواء أدرست اللغة أم مل تُدرس  فاللغة العربية هي اليت تكلم 
ا أحيا  ا وهلجا وقد يكون اخلالف يف  ٠حوهلا وكانوا يعيشون قبائل وكانت هذه القبائل ختتلف يف لغا

الكلمة الواحدة إْذ جند هلا معًىن معينًا عند قبائل تسكن يف موطن ما، خيتلف عن معناها عند قبائل 
واليمانيون ) طََفرَ (يستعملها احلجازيون  يف معىن ) الوثب(خر فمثال كلمة أخرى تسكن يف موطن آ

نية يف احلجاز  )١()اقعد( وهذا االختالف يف اللغات قد يعظم ويشتد كاخلالف بني القبائل العد
ت (أبو عمرو بن العالء : والقحطانية يف اليمن فقد كانوا خيتلفون يف املفردات والرتاكيب حىت قال 

وهلذا االختالف يف لغات   )٢("ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا) :" ـه  ١٥٤
ا ومن نتائج هذا االختالف ظهور القراءات القرآنية، وغري ذلك كثري، وهنا البد لنا من  العرب وهلجا

 :وقفة على األسباب اليت أدت إىل اخلالف بني حناة الكوفة والبصرة ، ومنها
جا خيتلف كثريا عن منهج اختذ الكوفيون منه: االختالف يف املدرسة النحوية أو املنهج النحوي أ ـ

، القليل النادر والتعليل والتأويل، ونبذ البصرة أساسه القياس على الكثري ، فإذا كان منهج أهلالبصريني
دي،  احمليط، القاموس )١(                                                                ٠)وثب ( ١/١٣٥الفريوز أ

ريخ العرب قبل اإلسالم، جواد عليعلي، .  ١١/ ١ ، ابن سالم،طبقات فحول الشعراء  )٢( ، دار الساقي،املفصل ىف 
  .١/٣٤ م٢٠٠١ -ه١٤٢٢، ٤لبنان، ط-بريوت
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لبعد بني الفريقني تبعا ، ومن هنا زاد االسماع العام قليال كان أم كثريافإن الكوفيني اعتمدوا على 
ما إىل النتائج املتضادة والقواعد املختلفة ، وهذا االختالف املنهجي  الختالفهم يف السبيل الذي أدى 

لسماع وتغليبه على النزعة العقلية قلية ، والفلسفية لدى بعض النحاةمتثل يف النزعة الع ، أو االهتمام 
لعلوم  لدى بعضهم اآلخر ثر بعضهم  ، أو اإلسالمية مما ساعد على طبع درسهم النحوي األجنبية، و
وكذلك جند أن البصريني  قد بنوا قواعدهم على املشهور من لغة العرب ومنها . )١(بطابع ومسات مميزة

األبيات الشعرية الواردة  على تلك اللغة ، ويُعرف قائلوها يف الغالب ، أما الكوفيون فيوسعون نطاق 
خذون ع يعدها  ن قبائل مل يعتد البصريون بفصاحة أهلها ، وقد بنوا قواعدهم على أبيات شعريةالرواية و

يه جواز شيء خمالف لألصول إن الكوفيني لو مسعوا بيتًا واحدًا ف" :حىت قيل يف ذلك ةالبصريون  شاذ
 ٠ )٢("صًال وبوبوا عليهأجعلوه 

النحاة سببًا رئيسيًا من أسباب اخلالف بني تُعد مادة العربية اليت اعتمدها : طبيعة اللغة العربية: ب
التساع وغزارة األلفاظ؛ وذلك ألالبصريني والكوفيني بل حىت بني النحاة مجيعاً  ا تنتشر ا متتاز  ؛ أل

يف أراض مرتامية األطراف ، يف قبائل تفصل بينهم احلواجز الطبيعية، فتكون لكل منهم لغته اخلاصة ، 
ما لسان محري وأقاصي اليمن بلساننا، وال عربيتهم " :لغة اآلخرين حىت قيلهم ال مييز حىت يكاد بعض

، فاحلمرييون اختالف يف استخدام بعض املفردات مما يعين وجود أكثر من عربية يرتتب عليها )٣("بعربيتنا
: ، والتميمي يقول )٤( ثب ، أي اجلس ، على حني أن الوثب يف لغة نزار الطمر: يقولون للرجل 

ومطيوب ، فيتم اسم املفعول من األجوف واآلخرون يلتزمون احلذف يف هذا البناء ، واحلجازي  مصوون
فاختالف اللغات بني القبائل العربية .  )٥(استحي بياء واحدة: استحيي بياءين ، والتميمي يقول : يقول 

لغة هوازن وسفلى متيم جعل العلماء يتفاوتون يف حتديد اللغة الفصيحة ، إذ رأى أبو عمرو بن العالء أن 
  .  ٩ :، صحسن منديل ،ي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثاخلالف النحو )١(                                                           

 ١٠٠: السيوطي، ص ،يف أصول النحو االقرتاح) (٢
  .  ١/١١ابن سالم،، طبقات فحول الشعراء)٣(
  .  ١/٣٩٦السيوطي،، املزهر يف علوم اللغة )٤(
، م٢٠٠٠، اجلامعــة املستنصــرية العــراق، ظ القــرآن الكــرمي ،أطروحــة دكتــوراهاخلــالف الصــريف يف ألفــاســطام،  كاطع جــار هللاســطام،)٥(

  .  ٩:ص



83 
 

هي اللغة الفصيحة،ويرى الفراء وثعلب وابن فارس أن لغة قريش هي اللغة الفصيحة ، ويراها ابن جين يف 
لغات شىت ، وعلى هذا اختلف النحويون  واختلفت أقيستهم يف صياغة القواعد ؛ ألن ما يصل إىل 

، فيعد هذا سببا للحكم على لغة ما  أحد النحويني من مادة لغوية أو حنوية ال يصل إىل حنوي آخر
ا غري مسموعة ، إذ تكون الظواهر القليلة الشيوع مدعاة الختالف النحاة يف النظرة  )١(لشذوذ ؛ أل

  . إليها 
ا تقوم على االجتهاد والتعليل فتجعل النحوي جيتهد  ويستخرج :  طبيعة النحو العريب ج ـ وذلك أل

ا   ً، مما يؤدي إىل تباين وجهات نظر النحاة يف التعليل واالجتهاد ؛ ألن آراء حنوية ينفرد  أحيا
االجتهاد يقوده إىل طرح العلل والظواهر النحوية لتعزيز الرأي الذي يراه ، ومن الطبيعي أن جيتهد النحوي 

  . )٢(بقدر ما ميتلك من حس لغوي ونفاذ ذهين ، متليه عليه ثقافته اللغوية واجتهاده الشخصي
فقد خلق هللا سبحانه وتعاىل الناس خمتلفني يف األجناس واأللوان : د ـ طبيعة  االختالف بني البشر

والتفكري، فكل إنسان له شخصيته املستقلة وتفكريه املتميز وميوله اخلاصة، ومن العبث صب الناس يف 
اس عليها، فقد هللا البشر قالب واحد، وحمو كل اختالف بينهم، فهذا أمر خمالف للفطرة اليت فطر هللا الن

واالستيعاب مبا فضل هللا به بعضهم على بعض من الفهم والعلم واحلفظ وسعة  اإلدراكمتفاوتني يف 
  .االطالع وغريه من الصفات

جند هذا السبب من أهم األسباب اليت كانت وراء اخلالفات النحوية يف القرن  :التنافس بني العلماء.ه
م العلمية ، بغية كسب جاه الثاين اهلجري ، فقد سعى  علماء املصرين البصرة والكوفة إىل إظهار مقدر

علمي أو مايل مما أدى إىل ظهور آراء متباينة ، كل رأي منها يعرب عن شخصية صاحبه ، وقد أسهم 
رة التنافس بني العلماء ، فكانت أغلب املنافسات على أيديهم ، فحكموا يف كثري  اخللفاء واألمراء يف إ

نفسهم يف هذا التنافس م نها ، فنصروا وخذلوا ، ورفعوا وخفضوا ، فكان لذلك أثره يف زج العلماء 
لى مل كل واحد فيه أن يكون ا   .  )٣(الذي كان 

  .٤ص رسالة ماجستري، علي العزاوي، اخلالف النحوي يف كتب معاين القرآن للفراء واألخفش والزجاج،فائزة العزاوي، )١(                                                           
  .  ٥العزاوي، اخلالف النحوي يف كتب معاين القرآن للفراء واألخفش والزجاج ،ص )٢(
  .  ٣٨ :صعلى الطنطاوي، ،نشأة النحو)٣(
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رت  وـ الدوافع املادية واألطماع الشخصية، والعصبية للبلد ، وهذا أيضا من أكثر األسباب اليت أ
اخلالف بشيء من العنف،  فهذا اليزيدي يقول يف مدح البصريني وذم  اخلالفات بني العلماء ، ولونت

  : من خالفهم من الكوفيني 
  أما الكسائي فذاك أمرؤ
تيه جهال به   وهو ملن 

د     يف النحو حار غري مر
  )١(مثل سراب البيد للصادي

  : كذلك هجاء املربد البصري لثعلب الكويف بقوله 
ملبتسم العذب   أُقسم 

  النحو عن الربلو أخذ 
  الَصب إىل الصبِ  ومشتكي  

  ما زاده إال َعمى القلبِ 
  : فريد عليه ثعلب 

  يشُتمِين عبُد بِين َمسمعِ 
  ومل أِجْبُه الحِتَقاِري لهُ 

  فِصْنُت عنُه النـَّْفس والَعْرضا  
  )٢(من ذا يعُض الكلُب إْن َعَضا

ألوالده بلغه أن سيبويه يريد الشخوص إىل وكره الرشيد مالزمته ) الربص(وملا أصاب الكسائي الوضح 
وهو ) الكويف(بغداد، فقلق لذلك وعزم أن يدخل عليهم من ال خيشى غائلته ، فأدخل عليهم األمحر 

  . )٣(ليس بكفء هلذه املهمة
  : اختالف االجتاه العقلي البصري عن نظريه الكويف .ح
ألحكام العامة من      كانت نزعة املذهب البصري منذ ان ُأسس نزعة عقلية فلسفية متيل إىل األخذ 

دون النظر إىل اختالف القبائل يف بعض الظواهر اللغوية اخلاصة أما الكوفيون فجّوزوا القياس على كل 
ل له صداه يف صنع ما مسَُِع عن العرب وِإْن خالف الشائع يف كالمهم وال شك يف ان   هذا العام

  . اخلالف بني املنهجيني 
ن،) ١(                                                            طــه دمحم و دمحم عبــد املــنعم خفــاجي، مصــطفي البــايب : ، حتقيــقلنحــويني البصــريني،أخبــار االســريايف، احلســن بــن عبــد هللا بــن املرز

  . ٢١٩ :صاملرجع السابق، ،،ويف أصول النحو ، األفغاين ٤ص م، ١٨٦٦-ه١٣٧٣القاهرة، –احلليب 
  .  ٢٢٠ :ص ، ابن السراج،يف أصول النحو: ار أخرى يف كتاب ، وهناك أخب ١/٣٩٧: ، السيوطي، ، ترمجة ثعلببغية الوعاة)٢(
  . ٢٢١ :ص ، ابن السراج،،يف أصول النحو) (٣
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  :  االختالف يف القراءات القرآنية خ ـ 
ب إَوسَّع االختالف يف القراءات القرآنية شقة اخلالف النحوي والفقهي      ْذ ساعد ذلك على فتح 

لقراءات   القليل النادر يف إالاالجتهاد يف اآلراء النحوية الفردية والشخصية ، فنجد البصريني ال حيتجون 
يف جمال  اقويالذي يناسب قواعدهم بينما جيد الكوفيون القراءات سندها الرواية ومن مث كانت 

لكثري من القراءات الشاذة والضعيفة ٠االستشهاد من الشعر وقد استدل الكوفيون  و بعض البصريني 
  .)١(واملخالفة للقياس يف مسائل كثرية خالفوا فيها   مجهور النحويني

  :االستقراء الناقص للشواهد. ط
نه ، ويف هذا يقول )٢("علم استخرجه املتقدمون فيه من استقراء كالم العرب: "يعرف ابن السراج النحو 

إّن حنو ما زال بعيدًا عن استيعاب كل ما متثل يف القرآن الكرمي من األحكام : "الدكتور خليل بنيان
أن دارس هذا العلم ال يعرف الكثري من ذلك، وإن بلغ فيه  واألساليب، البعد الذي يكون من عواقبه

فإن كان هذا حال النحويني مع القرآن مع ما له من أمهية عظمى يف حياة .)٣("أعلى مراتب الدراسة
املسلمني، ومع عنايتهم الكربى بعلومه، فكيف يكون حاهلم مع الشعر ومع سائر كالم العرب؟ ال شك 

أدىن شك على موقف النحويني من الشعر، ويظهر من الشواهد أنَّ بعض أن األمر نفسه ينطبق بال 
م مل يوفقوا يف أحكامها، لذا كان هذا أحد أسباب  النحويني قد تسرع يف مجلة من مسائل النحو وأ

  .اخلالف النحوي
  : ميالتأويل النحوي يف القرآن الكر ظ ـ 
ت القرآن الكرمي ال جيوز محلها على ظاهرها الن املعىن ليس عليه ، ومن هنا كان ال       الكثري من آ

إىل التأويل النحوي فكان هذا التأويل سببًا يف اخلالف ذلك ألنَّ ما حيمله  يلجئوا أنبد للنحويني من 
إّن مذهب :((يث جاء يف االقرتاح مثًال ال حيمله عليه الكوفيون ح) ما(البصريون على التأويل يف موضع 
 ٧٩ :م، ص٢،١٩٧٨، مؤسسة جراح الصباح الكويت، طلكرمي وأثره يف الدراسات النحويةالقران امكرم، عبد العال سامل مكرم،  )(١                                                           

– ٠   ٨٢  
  .١/٣٥ابن السراج، يف النحو،  األصول )(٢
 .٩: ص م، ٢٠١١ط، .عمان األردن، د-مكتبة الرسالة احلديثة والقرآن،النحويون احلسون، خليل بنيان احلسون، )(٣
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. ويعلل د )١())التأويالت البعيدة اليت خالفها الظاهر إتباعالكوفيني القياس الشاذ ومذهب البصريني 
نّه  ملا مل يسعفهم القياس يف كل ما كانوا يريدون فال زالت ": املخزومي جنوح البصريني إىل كثرة التأويل 

التأّويل ، والتأويل  إىل جلئواصي عليهم اندراجها يف أحكامهم العامة الكثرة الكاثرة من املسائل يستع
    ٠)٢("البعيد الذي خيالفه الظاهر خمالفة بعيدة

  )٣(و كان اخلالف يف الفروع ال يف األصول وهذه الفروع هي اليت شكلت اجلبهتني
  التأليف يف اخلالف النحوي

ا إىل مجع املسائل  اخلالفية يف النحو العريب، و هناك أخرى صاحب هناك مؤلفات اجته أصحا
  .ا صاحبها حنوي من النحاة، وهنا نقف على أبرز ما ألف يف هذا الشأن

إن املتتبع للرتاث النحوي العريب جيد عددا من املؤلفات اليت اهتمت : أهم كتب اخلالف النحوي
الوحيد لدراسة اخلالف يف العربية خلالف النحوي ، وليس ما نشر بعنوان اخلالف النحوي هو املصدر 

ا احملدثون أن كتب النحو والصرف ، وكتب إعراب  ض  والتأريخ له ، فقد أثبتت الدراسات اليت 
الس وشروح املتون النثرية تنضوي على  القرآن وتفسريه ، واملعجمات اللغوية ، وكتب األمايل والنوادر وا

بني العلماء ، فكتاب سيبويه وهو أقدم كتاب وصل يف النحو  الكثري مما يعرف مبسائل اخلالف النحوي 
، محل يف طياته الكثري من املسائل اليت خالف فيها سيبويه شيوخه كذلك سار على طريقه من ألف 
بعده من النحاة يف النحو والصرف وعلوم اللغة، فقد ذكروا يف كتبهم مسائل خالفية كثرية ، إال أن 

لتأليف ، فأفردوا له كتبا كثرية ، أتى الزمن  الكثري من علماء العربية القدماء خص موضوع اخلالف 
هم كتب اخلالف النحوي وكتب الردود  عليها، ومل يصل إلينا منها إال القليل، وسنقدم سردا 

ا ريخ وفيات أصحا   . واالنتصارات  ، وسنذكر تلك املؤلفات حبسب 
: ويفت(يب العباس دمحم بن يزيد بن عبد األكرب املربد املتوىف سنة أ ـ مسائل الغلط ، أو الرد على سيبويه ،أل

  .٤)هـ٢٨٥
  .    ٢٠٨ :ص السيوطي، ،االقرتاح يف علم اصول النحو )(١                                                           

 .    ٤٦ :، صاملخزومي ،الكوفه ومنهجها يف اللغة والنحو مدرسة) (٢
  ٦٩: ، شوقي ضيف، صاملدارس النحوية )(٣
  .  ١/٢٧٠، السيوطي، لوعاة يف طبقات اللغويني والنحاةبغية ا ٤
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  )١.(هـ٢٨٩ب ـ املهذب يف النحو،أليب علي أمحد بن جعفر الدينوري املتوىف سنة 
  )٢(هـ٢٩١ج ـ اختالف النحويني ،ألمحد بن حيىي بن يسار الشيباين ، ثعلب املتوىف سنة 

مما اختلف فيه البصريون والكوفيون،أليب احلسن دمحم بن إبراهيم بن   د ـ املسائل على مذهب النحويني 
  . )٣(هـ٣٢٠كيسان املتوىف سنة 

هـ ـ االنتصار لسيبويه على املربد ،أليب العباس أمحد بن دمحم بن والد التميمي النحوي املتوىف سنة 
  .م١٩٩٦سنة حققه الدكتور زهري عبد احملسن سلطان ، وصدر عن مؤسسة الرسالة )٤(هـ)٣٣٢(

،قام ) ٥()هـ٣٣٧(و ـ اإليضاح يف علل النحو،أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي املتوىف سنة 
،وأليب القاسم الزجاجي   ١٩٥٨بتحقيقه األستاذ مازن املبارك ، وصدر عن مطبعة املدين يف القاهرة سنة 

لمناظرات ، ومسائل اخلالف بني يعد من أحسن الكتب اليت تعرضت ل) جمالس العلماء(كتاب آخر هو 
  . العلماء ، وهذا الكتاب مطبوع بتحقيق األستاذ عبد السالم هارون ، وصدر عن مكتبة اخلاجني

ز ـ املقنع يف اختالف البصريني والكوفيني ، أليب جعفر أمحد بن دمحم بن إمساعيل النحاس املتوىف سنة 
  )٦()هـ٣٣٨(

( ،أليب دمحم عبد هللا بن جعفر بن درستويه املتوىف سنةح ـ الرد على ثعلب يف اختالف النحويني
الرد على ابن خالويه يف : (،  وله كتب أخرى يف اخلالف أكثرها ردود على النحاة منها )٧()هـ٣٤٧

ء، للحموي)  ١(                                                            ا حـىت .  ٢/٢٤٠، معجم األد محـد ألايـة القـرن الرابـع اهلجـري ، والدراسـات اللغويـة والنحويـة يف مصـر منـذ نشـأ
    ١٥٨:، صنصيف اجلنايب

ــــدمي ) ٢( ـــــن النـــ ـــت البــ ــــاة ٨١: الفهرســــ ـــــيوطي، وبغيـــــــة الوعـــ ــــة ١/٣٩٧:  ، الســ ــــف الظنون،حلـــــــاجي خليفـــ ــــم  ١/٣٣: ،وكشـــ ، ومعجـــ
  . ٢/٢٠٣:املؤلفني،كحالة

-ه١٤١٧، ٢لبنــان، ط-إبــراهيم رمضــان، دار املعرفــة بــريوت: ، حتقيــقالفهرســتابــن النــدمي، أبــو الفــرج دمحم بــن اســحق بــن دمحم، )٣(
ء. ٨٩ :م، ص١٩٩٧   . ١٧/١٣٩، احلموي، معجم األد

  .  ١/٣٨٦، السيوطي، بغية الوعاة)٤(
  .  ٢/٧٧ ، السيوطي ،بغية الوعاة)٥(
ء)٦( وهدية العارفني،البغدادي   ٢/١٨٠٩ ، حجي خليفة،كشف الظنون. ١/٣٦٢: اة ،وبغية الوع ٤/٢٢٨ ، احلموي،معجم األد

 :١/٦١  .  
  .  ٦٩ :، ابن الندمي، صالفهرست)٧(
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الرد على (و) الرد على الفراء يف املعاين(، و) هـ٣٢٢الرد على أيب يزيد البلخي ت(و) الكل والبعض
  .)نقض كتاب الراوندي على النحويني(، و) اخلليلاملفضل يف الرد على 

  . )١(هـ٣٤٨ط ـ كتاب االختالف،لعبيد هللا بن دمحم بن جعفر بن دمحم بن عبد هللا األزدي املتويف سنة 
وله  ) هـ ٣٨٤( ي ـ اخلالف بني النحويني،أليب احلسن علي بن عيسى بن عبد هللا الرماين املتوىف سنة

سم كتاب آخر ذكر يف أنباه ال فله  ) هـ٣٨٤ت(أما الرماين (: ، فقال ) ف بني سيبويه واملربداخلال(رواة 
ن أحدمها عام وهو اخلالف بني النحويني ، وأما اآلخر فهو خاص ، وهو اخلالف بني سيبويه  كتا

  .  )٢())واملربد
، وقد )٣(هـ٣٩٥نة ك ـ كفاية املتعلمني يف اختالف النحويني،ألمحد بن فارس بن زكر القزويين املتوىف س

سم  ، وذكره حاجي خليفة يف كشف الظنون ،  )٤()اختالف النحويني(ذكره السيوطي يف البغية 
سم  وله كتاب آخر يف النصرة لثعلب مساه  )٥()اختالف النحاة: (وإمساعيل البغدادي يف هدية العارفني 

  .  )٦()كتاب االنتصار لثعلب(
  .  )٧(هـ ٤٥٦رهان املتوىف سنة ل ـ تعليق على كتاب سيبويه،البن ب

م ـ إصالح ما وقع يف أبيات سيبويه ، ويف شرحها لألعلم من الوهم واخللل،البن هشام اللخمي املتوىف 
  .  )٨(هـ٥٧٧سنة 

ن ـ اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني،أليب الربكات األنباري املتوىف 
  )١.(هـ ٥٧٧سنة

ء ٩٣: ، ابــن النــدمي، صالفهرســت)١(                                                             ،، وإيضــاح املكنــون ٢/١٢٨ ، الســيوطي،وبغيــة الوعــاة،  ١٢/٦٢ ، احلمــوي،، ومعجــم األد
شا البغدادي،،وهدية العارفني، إمساع٢ ٢/٦٤   . ١/٦٤٦يل 

  .  ٢/٢٩٥، انباه الرواة، للقفطي) ٢(
ء)٣(   .  ٤/٨٥قوت احلموي، ، معجم األد
  .  ١/٣٥٢السيوطي، ، بغية الوعاة)٤(
شا البغدادي، إمساعالعارفني،هدية .  ١/٣٣اجي خليفة ،حن ،كشف الظنون)٥(   .  ١/٦٨يل 
  .  ١/٣٥٢السيوطي، ، بغية الوعاة)٦(
  .  ٧/٣١٦عمر رضا كحالة ،، معجم املؤلفني )٧(
  .  ٥/٣١٨الزركلي، ،األعالم)٨(
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بن العرس املتوىف سنة س ـ مسائل  طي ، املعروف    .)٢(هـ٥٩٧اخلالف يف النحو،لعبد املنعم بن دمحم الغر
ع ـ التبيني يف مسائل اخلالف بني البصريني والكوفيني،أليب البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا بن 

سمدمحم خ. وأليب البقاء كتاب آخر حققه د.)٣(هـ٦١٦احلسني العكربي املتوىف سنة مسائل : (ري احللواين 
  ).خالفية يف النحو

  ف ـ التنبيه على أغالط الزخمشري ، وما خالف فيه سيبويه ،أليب احلجاج يوسف بن معزوز القيسي  
سم ٦٢٥املتوىف سنة    .)٤()الرد على الزخمشري يف مفصله: (هـ ، وقد ذكره السيوطي يف البغية 

ز املتوىف سنة  ص ـ اإلسعاف يف مسائل اخلالف،أليب دمحم مجال الدين احلسني بن بدر بن عبد هللا بن إ
  . )٥(هـ٦٨١

  . )٦(ق ـ رؤوس املسائل يف اخلالف ،أليب إسحاق إبراهيم بن أصبح
.  )٧(ر ـ مسائل اخلالف بني البصريني والبغداديني ،للشيخ أيب رشيد سعيد بن دمحم بن سعيد النيسابوري

نه مطبوع بليدن ، ونسخة خطية منه يف مكتبة جامعة القاهرة حتت وقد قال عنه الدكتور حسن منديل 
  .  )٨(٤٣٤٥رقم 

ش ـ ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة ،لعبد اللطيف بن أيب بكر الزبيدي املتوىف سنة 
هـ ، وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور طارق عبد عون اجلنايب ، وصدر عن عامل الكتب ، ٨٠٢
  .م ١٩٨٧بة النهضة العربية سنة ومكت

  .شهر كتب اخلالف النحوي بني املدرستني البصرية والكوفية حققه دمحم حمي الدين عبد احلميدأوهو من ) ١(                                                                                                                                                                                           
  .   ٢/١١٦السيوطي،، الوعاةبغية )٢(
  .  ٢/١٣٥ ،األشباه والنظائر ، للسيوطي) ٣(
  .  ٢/٣٦٢السيوطي،، بغية الوعاة)٤(
، حجـي خليفـة، ، اإلسعاف يف علم اخلالف ، ويف كشف الظنـون ١/٣١٣:ويف هدية العارفني .  ١/٥٣٢السيوطي،، بغية الوعاة)٥(

سم  ١/٨٥   )اإلسعاف يف اخلالف(،ذكر 
  .  ٢/١٤٨السيوطي،  اهلوامع،مهع )٦(
ســم  ١/٣١١: ، ويف معجـم املطبوعــات العربية،ســركيس  ٤/٢٣٠: وقـد ذكــره صــاحب معجــم املــؤلفني ) ٧( املســائل يف اخلــالف : ، 

  . بني البصريني والبغداديني 
  .  ١٥: ص،حسن منديل حسن العكيلي ،اخلالف النحوي يف ضوء حماوالت التيسري احلديثة)٨(
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  أنواع اخلالف النحوي: الثالثاملبحث 
لربط الدراسة مع بعضها، فمن الضرورة مبكان أن أقوم هنا بذكر أنواع اخلالف النحوي وصوره        

ا  ومن تلك األنواع   :اليت ظهر 
يلتقي به بصريون وكوفيون وهذا النوع قد : خالف عام بني النحاة ال يرتبط مبذهب حنوي:النوع األول

على رأي واحد، ويلتقي فيه بصريون وكوفيون آخرون على رأي خمالف للرأي األول، ومصدر هذا 
اخلالف غالبًا اجتهاد خاص من النحوي جيعله خيالف رأي مذهبه النحوي، وهذا اخلالف يف الغالب 

. ة أو حول مصطلح حنوي أو غريهمعىن أداة، أو ترتيب ألجزاء اجلمل يكون اختالفًا حول ضبط كلمة أو
  :ومثال هلذا النوع من اخلالف ما يلي

 .)١(على املفيد وغريه إطالقهيري مجهور النحويني إطالق الكالم على املفيد فقط، ويرى بعضهم 
 اإلعرابما استحق : اختلفت عبارات النحويني يف حد االسم، وسيبويه مل يصرح له حبد، فقال بعضهم

حد االسم ما مسي مبسماه : ما استحق التنوين يف أوله وضعه، وقال آخرون: يف أول وضعه، وقال آخرون
 .)٢("ستة آراء...فأوضحه وكشف عن معناه

اجلمع بني متييز نعم وفاعلها، أجازه املربد وابن السراج والناظم، وولده للسماع الكثري، ومنعه سيبويه 
 .)٣(د معىن جاز وإال فالإن أفا: والسريايف مطلقاً، وقيل

على وابن كيسان،  ذهب إليه أكثر النحويني، وقال أبو وهو ما"...أما مثل أو يف العطف واملعىن 
ا جمامعة للواو لزوماً، : وهو الصحيح، ويؤيده قوهلم)٤(هي مثلها يف املعىن فقط ووافقهم الناظم: وبرهان إ

 :والعاطف ال يدخل على العاطف، وأما قوله
ر َأْميَا ِإىل جنَّة ,       تما أمُّنا شالْت نعامتها لي َ   .)٥(ذفشا.    َأْميَا إىل 

 .١، ص٢٨اخلالفية يف النحو أليب البقاء العكربي، رسالة خمطوطة بدار الكتب املصرية،رقم  املسائل) (١                                                           
 .٦، ص٢، ورقة رقماملرجع نفسه)(٢
 .٢/٤٢٥األمشوين،  شرح األمشوين،) (٣
 هو ابن مالك صاحب األلفية) (٤
 .٢/٣٧٦األمشوين،  شرح األمشوين،) (٥
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ملعرفة إذا  جيب أن تبع النعت املنعوت يف التعريف والتنكري عند اجلمهور وأجاز األخفش نعت النكرة 
مقامهما من فآخران يقومان :" يف قوله تعاىل) آلخران(خصصت النكرة، ومن هنا جعل األوليان صفة 

لنكرة، وأجازه ابن طراوة بشرط كون . )١("الذين استحق عليهم األوليان وأجاز بعضهم صفة املعرفة 
  :الوصف خاصاً بذلك كقول النابغة

ا يف        سالرُّقْ  من فِبتُّ كَأِينّ ساَورَْتين َضِئيلةٌ  قعُ  أَنياِ   )٢(السُّمُّ 
  .)٣(فمؤول وما أوهم خالف ذلك والصحيح مذهب اجلمهور

لعام وتريد  رد السهيلي بدل البعض، وبدل االشتمال إىل بدل الكل حبجة أن العرب تتكلم 
يوجد يف كالم العرب نظمًا ال نثراً، وزعم قوم منهم ابن السيد أنه  اخلاص، ورد املربد بدل الغلط وقال ال

  :وجد يف كالم العرب قول ذي الرمة
ا َشَنبُ  اللثاثِ  َوِيف ".         َلَعسٌ  َشَفَتيَها ُحوَّةٌ  ِيف  َلْمَياءُ    )٤(َويف أَنْـَيا

  ).٥(السواد، واللعس سواد يشوبه محرة: فاللعس بدل غلط، ألن احلوة
  :ومن أمثلة ذلك:اخلالف بسبب اختالف اللهجات: النوع الثاين

ا عالمات التثنية واجلمع والتذكري ): هلم: (اخلالف حول والتأنيث، وعند احلجازيني عند بين متيم تتصل 
 .)٦(على حالة واحدة فال تتصل بضمائر كأمساء األفعال) هلم(

ومن العرب من ال : "ءًا إذا وقعتا فاء لالفتعال )الواو والياء(يقول ابن جين بعد أن حتدث عن قلب 
ءاً، وجيري عليهما القلب ما تنكبه اآلخرون، فيقول تعد ويوتزن،  أيتمد، وايتزن، ويوتعد،: يبدهلما 

  .١٠٧:سورة املائدة، اآلية) (١                                                           
  .٢/٣٩٤األمشوين،  النابغة الزبياين، شرح األمشوين،ديوان ) (٢
 .٢/٣٩٤األمشوين،  شرح األمشوين،) (٣
-ه١٤١٥، ١، دار الكتب العلمية بريوت، طأمحد حسن بسج :حتقيق ديوان ذي الرمة،، غيالن بن عقبة بن مسعودذي الرمة، ) (٤

 .٢/٤٣٨األمشوين،  شرح األمشوين،. ٣٢:م، ص١٩٩٥
 .٢/٤٣٨األمشوين،  شرح األمشوين،) (٥
 .٤٩١-٢/٤٩٠األمشوين،  شرح األمشوين،) (٦
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تزن، وموَقعد، وموتزن، ومسع الكسائي تسع أي يتسق ويتسع، واللغة األوىل أكثر : و تسق و الطريق 
ا نزل القرآن الكرمي  .)١("وأقيس وهي لغة أهل احلجاز و

ب احلكاية حول حكاية العلم قال أبو حيان عن العلم الذي مل يتيقن فيه عد االشرتاك وإن مل : "يف 
البتداء، وما بعده اخلرب، كان ما قبله يف كالم املخاطب مرفوعا أو  يتيقن فتميم ال حتكي بل ترفع َمْن 

ً أو جمروراً، تقول ملن قال مررت بزيٍد، من زيٍد، وأهل احلجاز منهم : من زيٌد؟ وملن قال: قام زيد : منصو
 .)٢("ملخاطبمن يوافق بين متيم، ومنهم من حيكي بعد حركة االسم يف كالم ا

: وجعل املثىن كاملقصور، فتلزم ألفه رفعًا ونصبًا وجرًا لغة منقولة عن طوائف من العرب: يقول أبو حيان
بنو احلارث بن كعب، وزبيد وخثعم، ومهدان وكنانة، وبنو العنرب وبكر بن وائل، وبطون بن ربيعة، وإنكار 

 .)٣("يق بعاملاملربد ما نقله األئمة عن هؤالء القبائل مكابرة ال تل
ا عند اجلمهور اسم ): هيهات: (اخلالف حول أورد األمشوين عدة آراء يف التكييف النحوي هليهات، وأ

ا يف موضع رفع يف اآلية، وعند املربد ظرف غري متمكن  فعل ماض، وعند أيب اسحق مبعىن البعد، وأ
امه مث ذكر هذا اخلالف ء هيهات، وي(وبين ال هلاء ويكسرها متيم ويقفون ويفتح احلجازيون  قفون 

ا تكتب  لتاء، ومذهب ابن جين أ ا تكتب  لتاء، وبعضهم بضمها، وإذا ضمت فمذهب أيب علي أ
 .)٤("هلاء، وحكى املصنف فيها ستة وثالثني لغة

نظري سحر يف امتناعه من الصرف، أمس عند بين متيم منه من " :قال األمشوين) أمس: (اخلالف حول
ينصرف  ه يف الرفع غري متصرف ويبنيه على الكسر يف النصب واجلر، ومنهم من يعربه إعراب ما اليعرب

أن : ابن أيب الربيع وحكييف األحوال الثالث، خالفًا ملن أنكر ذلك، وغري بين متيم يبنونه على الكسر، 
جاج أن من العرب من بين متيم يعربونه إعراب ما ال ينصرف إذا رفع أو جر مبذ أو منذ فقط، وزعم الز 

 .١/١٦٥ م،٢٠٠٠-م١٤٢١، ١دار الكتب العلمية بريوت، ط عراب،عثمان بن جين،سر صناعة اإل، أبو الفتح ابن جين) (١                                                           
األمشوين،  شرح األمشوين،. ٦٤٣، ص٨٢٨أيب حيان، ارتشاف الضرب من كالم العرب، خمطوطة بدرا الكتب املصرية رقم ) (٢
٣/٦٤٣. 

 .٢٢١، ص٨٢٨، ارتشاف الضرب من كالم العرب، خمطوطة بدرا الكتب املصرية رقم بو حيان، أبو حيان األندلسيأ) (٣
 .٢/٤٨٦األمشوين،  شرح األمشوين،) (٤
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وقال أبو حيان األندلسي يف شرح . )١(إين رأيت عجبًا ُمُذ أمسا: يبنيه على الفتح واستشهد بقول الراجز
لرجز على أن :"التسهيل ومدعاه غري صحيح المتناع الفتح يف موضع الرفع، وألن سيبويه استشهد 
خذ ال إسحاقفتح إعراب، وأبو ) أمسا(الفتح يف بيت من غري كتاب سيبويه، فقط غلط فيما الزجاج مل 

 .)٢("ذهب إليه واستحق أال يعول عليه
صطالحات النحاة  جند أن هذا اخلالف القائم على اختالف اللهجات العربية ممتزج كما هو واضح 

، والكسر والنصب والرفع وغري ذلك، أما اللهجات يف حد واإلعراباملتقدمني منهم واملتأخرين، كالبناء 
  .من أفواه العرب وقاموا بتدوينه الرواةا فهي جمرد ضبط مسعه ذا

وقد خيالف النحوي  مذهبه ألسباب عدة، ومن : اخلالف بني حنويي املذهب الواحد: النوع الثالث
  :أمثلة ذلك

بع الكوفيني يف إعراب فعل األمر وزعم :"قال ابن هشام. خالف األخفش منهج مدرسته البصرية و
قم واقعد، وأن األصل لتقم وتقعد، : مستمرًا يف حنوًا احلسن أن الم الطلب حذفت حذفوأبو الكوفيون 

 .)٣("فحذفت الالم للتخفيف، وتبعها حرف املضارعة
صب بنفسها، وذهب الفراء ومن ) أو(ذهب الكسائي إىل أن: اليت ينصب بعدها املضارع) أو( املذكورة 

مل  .)٤(خالفةوافقه من الكوفيني إىل أن الفعل انتصب 
  .وهكذا انفرد الكسائي رائد املدرسة الكوفية برأي خمالف جلمهور الكوفيني

: وافق األخفش الكوفيني يف جواز رفع الوصف ظاهراً من غري اعتماد للوصف، وكذا الظرف، قال الرضي
أوالنفي واألخفش والكوفيون جوزوا رفع الصفة للظاهر على أنه فاعل هلا من غري اعتماد على االستفهام "

 .)٥("يف الدار زيٌد، أن يعمل الظرف بال اعتماد: قائم الزيدان، كما جييزون يف حنو: حنو

  ).أمس(مادة. ١٥٤ص ، لسان العرب، البن منظور) (١                                                           
  .٢/٥٣٧األمشوين،  شرح األمشوين،) (٢
  .ابن هشام، الباب األول مبحث الالم  اجلازمة اللبيب،ابن هشام، مغين )(٣
 .٣/٥٥٩األمشوين،  شرح األمشوين،) (٤
ب املبتدأ واخلرب) (٥ ذي السمنائي النجفي الرضي،شرح الكافية،   .الرضي، دمحم بن احلسن اإلسرتا
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حرف استدراك وليست عاطفة، وأن الواو قبلها هي العاطفة، وخالفته يف ) لكن(ذهب يونس إىل أن 
ا عاطفة: ذلك مدرسته، أو خالفه مجهور النحاة الذين يقولون  ).١(أ

 أن بتقدم التمييز إذا كان العامل فعًال متصرفاً، ووافقهم على هذا الرأي املازين واملربد جيوز عند الكوفيني
 .) ٢(من البصريني

ال جييز سيبويه يف حىت اجلارة أن تعمل يف مضمر، وأجاز ذلك املربد خمالفًا يف ذلك سيبويه واملدرسة 
 :البصرية وحمتجاً بقول الشاعر

ا ال ختيب فج     حتَّاك تقصد كلَّ  كَ أتت   )٣(ترجى منك أ
  ).٤(وذهب مجهور البصريني إىل أن ذلك ضرورة، وال يقاس عليه

  :اخلالف بني املدرستني: النوع الرابع  
اخلالف بني مدرسيت الكوفة والبصرة نشأ من اختالف منهجيهما، واتسع مداه، فيما بعد وكان له كبري 

 :ة جدا ونذكر منهااألثر يف الدراسات النحوية واألمثلة على ذلك كثري 
  :االختالف يف إعراب األمساء الستة

ا ) أبوك، أخوك:(ذهب الكوفيون إىل أن األمساء الستة مثل معربة من مكانني، وذهب البصريون إىل أ
معربة من مكان واحد، واأللف والياء عندهم حرف اإلعراب، وقد أورد األنباري كثريًا من حج الطرفني، 

  )٥(البصرينيوانتهى برتجيح رأي 
جيوُز استعماُهلا يف الزمان ) ِمن(ذهب الكوفيون إىل أنَّ . البتداء الغاية يف الزمان) ِمنْ (اخلالف يف وقوع 

ن قالوا يف الزمان أنَّه قد جاء ذلك يف كتاب ) من(الدليل على أنَّه جيوز استعماُل : واملكان، واحتجُّوا 

  .٢/٤١٦األمشوين،  شرح األمشوين،) (١                                                           
  .١٢٠رقم األنباري، مسألة أبو الربكات اإلنصاف، ) (٢
 .٩/٤٧٦البغدادي،  خزانة األدب،) (٣
 .١/١٣١ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
 ٢مسألة األنباري،  يف مسائل اخلالف، اإلنصاف) (٥
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،  ")١(ملسجٌد أسس على التقوى من أول يوٍم أحق أن تقوم فيه": هللا تعاىل وكالم العرب، قال هللا تعاىل
  : )٣(ومنه قول النَّابغة الذبياين، )٢(من الزمان) َأوَِّل يـَْومٍ (و

  إىل اليوِم، قْد ُجّرِبَن كلَّ التَّجاِربِ       ُختُّريَن ِمْن َأزماِن يوِم َحليَمةٍ 
ْن قالوا  يف املكان نظري ُمْذ ) ِمنْ (إنَّ : وذهب البصريون إىل أنَّه ال جيوز استعماُهلا يف الزمان، واحتجوا 

وضعت لتدلَّ على ابتداء ) ُمذْ (ُوِضعت لتدلَّ على ابتداء الغاية يف املكان؛ كما أنَّ ) ِمنْ (يف الزمان؛ ألنَّ 
أنَّ ابتداء الوقت الذي : فيكون املعىن) يْـُتُه ُمْذ يـَْوُم اجلُْمعةما رَأَ : (الغاية يف الزمان، أال ترى أنك تقول

لسري من : فيكون املعىن) ما ِسْرُت ِمْن بـَْغَدادَ : (انقطعت فيه الرؤية يوُم اجلمعة، كما تقول ما ابتدأُت 
ُتُه من يوم َما رَأَيْـ (فكذلك ال جيوز أن تقول ) ما سرت ُمْذ بغداد(هذا املكان، فكما ال جيوز أن تقول 

:" إضافة النيف إىل العشرة  قال الفراء )٤(، وقد أجاز الكوفيون) نيف(اخلالف حول إضافة .)٤()اجلمعة
ما رأيت مخسَة عشٍر قطُّ : ولو نويت خبمسة عشر أن تضيف اخلمسة إىل عشر يف شعر جلاز، فقلت

أن يدخل ها هنا كما مل ) التمييزأي ( خريا منها، ألنك نويت األمساء ومل تنِو العدد، وال جيوز للمفسر
  :)٥(جيز يف اإلضافة، أنشدين العكلي أبو ثروان

  .)٦("بِْنَت َمثَاِين َعْشَرٍة ِمْن ِحجَِّتهْ     ِمْن َعَنائِِه َوِشْقَوتِْه  ُكلَِّف 

  ١٠٨:التوبة،اآليةسورة ) (١                                                           
  .٣٧٠/  ١: ٥٤: البصريني والكوفيني، املسألة: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني) (٢
  .٥١ :صالنابغة،  ،ديوان النابغة) (٣
  .٣٧٠/  ١، ٥٤: البصريني والكوفيني، املسألة: اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني) (٤
، واملذكر واملؤنث أليب بكر األنباري ، حتقيق طارق اجلنايب، الرائد العريب، بريوت الطبعة الثانية ٢/٣٤ينظر معاين القرآن للفراء ) ٤(

 .١/٣٠٩واإلنصاف  .٦٣٣ص  ،١٩٨٦
، خزانة األدب ٣/٢١٩ ، السيوطي،، ومهع اهلوامع٤/٢٣٤ ، ابن هشام،، وأوضح املسالك١/٣٠٩الرجز من شواهد اإلنصاف ) ٥(

  :مع بيت آخر وهي ٦/٤٦٣، وهلذا البيت رواية أخرى يف كتاب احليوان ٦/٤٣٠،البغدادي، 
  عـلَق من عنائه وشقـوته         وقـد رأيَت هدجاً يف مشيته

 شيُب عذاَر حليته         بنَت مثاين عشرٍة من حجتهوقد جَال ال
  .٢/٣٤، الفراء، معاين القرآن) ٦(
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حيث أضاف " مثاين عشرةٍ : "والفراء قيد جواز اإلضافة بضرورة الشعر، والشاهد يف البيت قوله     
وجعله أبو بكر األنباري مما ال يقاس عليه . وهو مل ينو به العدد وإمنا نوى به االسم" عشرة"إىل " مثاين"

وأكثر ما يفعلون ذلك يف  ...ومن العرب من يضيف النيِّف إىل العشر، وهو مما ال يقاس عليه: "فقال
مخسة عشٍر إال يف : فال يقال يف مخسَة عشرَ . إضافة النيف إىل العشرة )٢(وقد منع البصريون. )١("الشعر

مجاع مثاين عشرٍة إال يف شعر: "ضرورة الشعر، ألن الرتكيب ينايف اإلضافة، قال ابن مالك  )٣("وال جيوز 
اخلالف حول العامل يف املفعول  .ال يعرف قائلة وال يؤخذ به: وقالوا يف البيت الذي استدل به الكوفيون

حيث اختلف النحاة يف عامل املفعول معه ،وكانت هناك عدة آراء  للخالف حوله وردت كما :معه
ألن الفعل ال حيسن . )٥(أن املفعول معه منصوب على اخلالف )٤(يرى الكوفيون: الرأي األول :يلي

لو تركت وترك : ركت واألسد ألكلك، ولو خليت ورأيك لضللت، فال يقاللو ت:" تكريره يف حنو قوهلم
م ال يعطفون حرفا ال يستقيم فيه ما حدث يف ما  األسد ألكلك، ولو خليت وخلي رأيك لضللت، أل

  .)٦(قبله، فاالسم منصوب على اخلالف؛ ألن الفعل مل يعمل فيه
أن العامل يف املفعول معه الفعل الذي قبله بتوسط الواو، ألن الفعل قوي )٧(يرى البصريون: الرأي الثاين

ك، واملعىن استوي:" لواو، فتعدى إىل االسم فنصبه، وذلك حنو  استوي: املاء واخلشبة، وما صنعت وأ
  :)٢(ومن شواهدهم قول أيب ذؤيب اهلذيل .)١(املاء مع اخلشبة، وما صنعت مع أبيك

  .٦٣٣ :املذكر واملؤنث، الفراء، ص) (١                                                           
  .٦/٤٣٠البغدادي،، اخلزانة،  ٤/٢٣٣ابن هشام،  ، ، أوضح املسالك٣/٣٧٥سيبويه،  ،كتاب  )(٢
 .١١٨ :صابن مالك الطائي اجلياين، ، تسهيل الفوائد) (٣
أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا العكربي، . ١/٢٤٨، أبو الربكات األنباري، اإلنصاف. ١/٣٣، معاين القرآن  للفراء )(٤

-ه١٤٢١، ١بريوت، ط-عبد الرمحن العثيمني، دار الغرب اإلسالمي: عن مذاهب البصريني والكوفيني، حتقيق التبيني ،العكربي
 ٥١٧/ ١، ، وشرح الرضي على الكافية٢/٥٤،  على املفصلشرح ابن يعيش . ٢٧٩: م،ص٢٠٠٠

لواو نصبا على ما يقول النحويون : " ١/٣٣، قال يف معانيه "الصرف"ويسميه الفراء ) (٥ وإن شئت جعلت هذه األحرف املعطوفة 
ا على ما عطف عليه... من الصرف، لواو معطوفة على كالم يف أوله حادثة ال تستقيم إعاد يت  ا، فإذا كان كذلك فهو أن 

 ..".الصرف
 .١/٣٤ ، ،معاين القرآن للفراء) (٦
، واإليضاح ٣١٧ :صيف النحو، الزجاجي،  اجلمل. ١/٢٠٩ ، ابن السراج،األصول يف النحو. ١/٢٩٧، سيبويه، الكتاب) (٧

 .٢/٤٨، وشرح ابن يعيش ١/٦٦٠ ،، واملقتصد٢/٦٤٠، وسر صناعة اإلعراب ٢١٥
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َا َمَثال بـَْعِديفآليُت ال أنَفكُّ أح َها ِ َّ   ُدوا َقِصيدًة       أُكوُن وإ
ها"فنصب    :)٣(على املفعول معه، وقال كعب بن جعيل التغليب" إ

َدا َها َكَحرَّاَن َملْ يُِفْق      َعِن اْلَماِء ِإْذ الَقاُه َحىتَّ تـََقدَّ َّ   وَكاَن وإ
ها"فنصب    :)٤(شعبة بن قمري على أنه مفعول معه، أي كان معها، وقال" إ

  َفُكونُوا أَنْـتُـُم وَبِين أَبِْيـُكْم       َمَكاَن الُكْليَـتَـْنيِ ِمَن الطََّحالِ 
  . أي مع بين أبيكم

املاء واخلشبة،  استوي: أن املفعول معه منصوب بفعل حمذوف، ففي حنو )٥(ُنسب للزجاج:الرأي الثالث 
ما صنعت والبست زيدا، : ما صنعت وزيدا، التقدير: املاء والبس اخلشبة، ويف حنو استوي: التقدير

 .والفعل ال يعمل يف املفعول وبينهما الواو
دة الالم األوىل يف  ا " لعل"أن الالم األوىل يف  )٦(يرى الكوفيون" لعل"اخلالف حول ز أصلية؛ أل

د ختتص " هويت السمان: "ة اليت جيمعها قولكحرف، واحلروف يف احلروف كلها أصلية، وحروف الز
ا  دة، ويدل على أ ألمساء واألفعال، وأما احلرف فال يدخله شيء من هذه احلروف على سبيل الز
ا فيما ال جتوز فيه  د دة إال شاذا، فكيف حيكم بز أصلية أن الالم ال تكاد تزاد فيما جيوز فيه الز

دة ما لغتان، وأن الذي يقول وال:" يقول ابن يعيش .)٧(الز غري " لعل"كوفيون يزعمون أن الالم أصل وأ
 .١/٢٤٨األنباري،، ، اإلنصاف٢١٥ :صالقزويين، اخلطيب ، اإليضاح) (١                                                                                                                                                                                           

  .٦/٢٥٨أبو الفرج األصفهاين، ، األغاين) (٢
عبد : يف علم احلروف، حتقيقاألزهية اهلروي، علي بن دمحم، . ١/٢١١البن السراج ، ، واألصول ١/٢٩٨ ،من شواهد الكتاب) (٣

  .٢٣٢:  م، ص١٩٩٣-ه١٤١٣، ٢املعني امللوحي، جممع اللغة العربية دمشق، ط
 ، واألصول١/٢٩٨منسوب لألقرع القشريي، وهو من شواهد كتاب سيبويه  ٢/٢٧٨، ويف أمايل القايل ١٤١نوادر أيب زيد ص)) (٤

فائز فارس، دار الكتب الثقافية : يف العربية،حتقيق اللمعابن جين،  ابن جين، أبو الفتح عثمان. ١/٢١٠ البن السراج، يف النحو
 .٦٠ :ص ت،.ط، د.الكويت، د

 .٣٧٩ :ص، العكربي، التبيني، ١/٢٤٨األنباري، ، اإلنصاف )(٥
 ،٣٧٤/ ٤، وشرح الرضي على الكافية ٢/١١٢ت، .طـ، د.،دشرح ديوان املتنيب الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد الواحدي،  )(٦

 .١٧٣: ،ص، والزبيدي يف ائتالف النصرة  ٢٢٤/،١ووافقهم أبو الربكات األنباري يف اإلنصاف
 .٤/٣٧٤، وانظر شرح الرضي على الكافية ٢/١١٢ ، املرجع السابق،ينظر شرح ديوان املتنيب)(٧
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ا بكثرة . زائدة" لعل"ىل يف أن الالم األو  )٢(ويرى البصريون.)١(".."عل"الذي يقول  د واحتجوا على ز
فع بن سعد " لعل"استعمال  ا يف الشعر كثريا، واألصل عدم حذف األصل، ومن شواهدهم قول  بدو

  :)٣(الطائي
َما   اٍم َعَلى اَألْمِر بـَْعَدَما  ولْسُت ِبَلوَّ    يـَُفوُت َوَلِكْن َعلَّ َأْن يـَتَـَقدَّ

ذا :اخلالف  يف االسم املرفوع بعد لوال  ستدل البصريون على أن ااحلرف ال يعمل أال أذا كان خمتصاً ، و
ا تدخل على الفعل وعلى االسم على حد ) لوال(  البتداء ، أل ليست رافعة لالسم بعدها وأنُه يرتفع 

السم دون الفعل بل قد ال ) لوال(منا يعمل إذا كان خمتصاً و اسواء ، وحجة البصريني إّن احلرف  ختتص 
هذه حرف خيتص ) لوال(إن : الكوفيون وقالوا وخالفهم   ٠تدخل على الفعل كما تدخل على االسم 

السم فكان عامًال فيه كسائر احلروف املختصة ، وإمنا عمل الرفع ومل يعمل  النصب واجلر ألنه يستقل 
يت بعد ذلك فجواب للحرف وليس هو من متام االسم   .)٤(السم فأشبه الفعل والفاعل ، وأما ما 

النحوي بني النحاة واملذاهب النحوية وقد أورد مناذج لكل نوع مما  ما سبق ذكره مناذج ألنواع اخلالف
  .سبق ذكره

  
  
  
  

  
  .٨/٨٨ ، املرجع السابق،شرح ابن يعيش على املفصل )(١                                                           

-مازن املبارك، دار الفكر: ، حتقيقالالماتالزجاجي، عبد الرمحن بن اسحق التهاوندي، . ،٤/٣٢، و ٣/٧٣املربد، ، املقتضب) (٢
، وسر صناعة ١/٣١٦ ، املرجع السابق،، وابن جين،اخلصائص١٤٩، و١٣٥، و٣٢: م، ص١٩٨٥- ه١٤٠٥، ٢دمشق، ط

 .٢/٣٠٩، املرجع السابق، ، وإعراب القرآن  للنحاس١/٤٠٦ ، ابن جين، املرجع السابق،اإلعراب
، ولسان العرب ١/٢١٩، واإلنصاف ٨/٨٧، ومن شواهد شرح ابن يعيش على املفصل ١١٦٢ ،شرح ديوان احلماسة للمرزوقي) (٣
 ).ل ع ل( 
  . ٧٣/،١، أبو الربكات،اإلنصاف) (٤
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  الثالثالفصل 
  اخلالف عند ابن هشام

  
  طريقة بن هشام يف اخلالف  :املبحث األول

ومن الصيغ اليت أورد ابن هشام صيغًا متعددة، وكانت له طريقته اخلاصة عند خالفه ملسألة ما، 
ً كان خيالف الرأي اآلخر دون ذكر كلمة جند أنه أوردها ابن هشام يف مؤلفاته  ً من ) خالف(أحيا أو أ

معانيها، وكان يقوي الرأي اآلخر على املخالف له دون ذكر خالف أو صيغة من صيغه، ومن مفردات 
  :اخلالف اليت وردت عند ابن هشام من خالل مؤلفاته ما يلي

لضرورة خالفًا لسيبوي:" ومن ذلك قوله :خالفاً  ، وال تضاف لنكرة خالفًا البن  )١(..."هوال خيتص 
وال جيوز ذلك يف النثر " ،)٤(..."خالفًا للجمهور"،  )٣(..."خالفًا لألخفش والكوفيني )٢(..."عصفور

  .)٥("خالفاً للبغداديني
هذه بعض .)٨(، وال جيوز فيه ذلك خالفًا للفراء)٧("، وال يقاس عليه خالفًا ليونس)٦(..."خالفًا للمربد

  .مسألة ما النماذج اليت وردت عند ابن هشام عند اخلالف يف
  
  

 .١/٢٣٣. ١/١١١ابن هشام،، أوضح املسالك) (١                                                           
 .١٣٨/ ١ابن هشام،، أوضح املسالك) (٢
 .١/٣٢٩. ١٧٣ /١ابن هشام،، أوضح املسالك )(٣
 .١/٢٩٧ابن هشام،، أوضح املسالك )(٤
 .٤/٣١ابن هشام،، أوضح املسالك) (٥
 .٤/٦٦ابن هشام،، أوضح املسالك) (٦
 .٤/٢٥٦ابن هشام،، أوضح املسالك )(٧
  .١٨٧: ، صابن هشام شرح شذور الذهب،)(٨
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  خالف ابن هشام آلراء البصريني: الثايناملبحث 
كان ابن هشام إمامًا يف النحو جمتهدًا فيه، تعمق يف مذاهب العلماء وبنيَّ ضعيفها من قويها، 

ألدلة والرباهني،   ً وكان يناقش كل ما يقابله من وخالف ما رأى أنه غري مناسب، ورجح ما رآه قو
مسائل بتمحيص دقيق وشخصية واضحة، ويتضح لنا ذلك من خالل موافقته للبصريني أو الكوفيني 

  .وخالفه هلم كذلك
لرغم من ميل ابن هشام البصري، وخمالفته للكوفيني يف معظم مسائلهم إال أنه قد خالف         و

 ً ً ووقف مع الكوفيني أحيا   .ُأخرى البصريني أحيا
ويف هذا املبحث سنورد مناذج من اخلالفات النحوية والصرفية عند ابن هشام اليت خالف فيها آراء       

  :البصريني، ومنها
  :الرتخيم بغري النداء. ١

  :ذكر ابن هشام أنه جيوز ترخيم غري املنادى بثالثة شروط
  .أن يكون ذلك يف الضرورة -أحدها
  ).الغالم:(؛ فال جيوز يف حنوأن يصلح االسم للنداء-الثاين

  :أن يكون إما زائداً على الثالثة، أو بتاء التأنيث، كقوله-الثالث
  )١(َطريُف بُن ماٍل لَيَلَة اجلوِع َواَخلصرِ 

  :، بدليل)٢(وال ميتنع لغة من ينتظر احملذوف، خالفاً للمربد
  .)٣(وأْضَحْت منك َشاِسَعًة أَُماَما

من ينتظر  يف غري املنادى، ومع ذلك جاء به على لغة) ماماأُ (االسمشاهد هنا يف ترخيم الشاعر وال
على ما يقتضيه العامل فرفعه، وهو هنا خيالف املربد والبصريني فيما ذهبوا إليه  احلرف احملذوف ألجرائه

ت،، .، د٤القاهرة، ط-دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف: جندج بن حجر، ديوان امرؤ القيس، حتقيق امرئ القيس،) (١                                                           
 .٤/٦٥ابن هشام،، أوضح املسالك .١١٠:ص
 .٤/٦٦ابن هشام،، أوضح املسالك) (٢
ت، ،ط، د.د ديوانه، عطية،جرير بن ،أال أضحت حبالكم رماما: ميدح فيها هشاماً، وصدره رير بن عطية اخلطفيمطلع بيت جل )(٣
 .٤/٦٦ابن هشام،، أوضح املسالك .٥٠٢:ص



102 
 

حني أوجبوا ترخيم مثل ذلك على لغة من ال ينتظر، ويعامل الباقي بعد حذف اآلخر معاملة الكلمة 
  .)١(فيجري حركات اإلعراب على آخر ما بقي منهااملستقلة 

  :حول رفع الفعل املضارع. ٢
أمجع النحويون على أن الفعل املضارع إذا جترد من الناصب واجلازم كان مرفوعاً،  : " هشام قال ابن
وإمنا اختلفوا يف حتقيق الرافع له ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه رافعه ) يقعُد عمرو( و) يقوُم زيدٌ : (كقولك

ارعته لالسم، وقال مض: حروف املضارعة، وقال ثعلب: نفس جترده من الناصب واجلازم، وقال الكسائي
إن، لن ، مل ، ملا، امتنع رفعه؛ ألن االسم ال : هلذا إذا دخل عليه حنو: حلوله حمل االسم، قالوا: البصريون

  .)٢("يقع بعدها، فليس حينئذ حاالً حمل االسم
وأصح األقوال األول، وهو الذي جيري على ألسنة املعربني، :"علق ابن هشام على هذه املسألة قائالً 

  . )٣("مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم: لونيقو 
رافع املضارع جترده من الناصب :"إذ قال فيها -أيضاً  - ويورد ابن هشام هذه املسألة يف شرحه لأللفية

  )٤()"هال تفعلُ :(واجلازم وفاقاً للفراء، ال حلوله حمل االسم خالفاً للبصريني؛ النتقاضه بنحو
ن رافع الفعل املضارع هو من خالل ما سبق  يتضح لنا خالف اب ن هشام ورفضه لرأي البصريني القائل 

ن رافعه نفس  نيحلوله حمل االسم، و قد أيد رأي الفراء وأصحابه الذين ميثلون مدرسة الكوفة القائل
  .جترده من الناصب واجلازم

  ):العلم(حول . ٣
بعاً : من خالل حديث ابن هشام عن اجتماع االسم مع اللقب ، قال          وجب كون الثاين 

" وسعيد كرز" كزيٍد قفة" إما على أنه بدل منه، أو عطف بيان عليه، وإن كا مفردين: لألول يف إعرابه
: ية األقسام، والثاينإتباع اللقب لالسم كما تقدم يف بق: فالكوفيون والزجاج جييزون فيه وجهني؛ أحدمها

 .اهلامش تعليق احملقق. ٤/٦٦ابن هشام،، أوضح املسالك) (١                                                           
 .٧٩م،  ٢٠١١احلميد،املكتبة العصرية، صيدا بريوت،  دمحم حمي الدين عبد: ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى، ت) (٢
 .٧٩: ، صشرح قطر الندى، ابن هشام) (٣
 .٤/١٢٩ابن هشام،، أوضح املسالك) (٤
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إضافة االسم إىل اللقب، ومجهور البصريني يوجبون اإلضافة، والصحيح األول، واإلتباع أقيس من 
  . )١("اإلضافة واإلضافة أكثر

إذن هنا نالحظ أن ابن هشام خالف البصريني ووافق الكوفيني فيما ذهبوا إليه، وذلك من خالل 
الصحيح األول، واإلتباع أقيس من اإلضافة، وهو بذلك خيالف  :ترجيحه لرأي الكوفيني األول، إذ قال

البصريني الذين يوجبون اإلضافة، فابن هشام هنا اختار الرأي الذي يراه صحيحًا أو مناسبًا دون التحيز 
  .ملدرسة بعينها

  ):أي(ما جاء حول . ٤
يردُه قوله فسلم على  فخالف يف موصوليتها ثعلب،) أيّ (فأما:"قال عنها ابن هشام يف أوضح املسالك

  .)٢(أيهم أفضل
لننزعن من كل شيعة ﴿:وال تضاف لنكرة خالفًا البن عصفور، وال يعمل فيها إال مستقبًال متقدم حنو

أي كذا :؟ فقال"أعجبين أيهم قام"مل ال جيوز: خالفًا للبصريني، وسئل الكسائي )٣(﴾أيهم أشد
؛) أي(فابن هشام هنا  خيالف البصريني يف أن  .)٤("خلقت  ال يعمل فيها إال مستقبًال متقدم كما أورد

ا من األمساء اليت هلا الصدارة   .ولعل ذلك مرجعه أ
يت مبعىن  )أم(. ٥   :؟)اهلمزة(و) بل(املنقطعة ، هل 

ً عن  يف هذه املسألة خالف ابن هشام البصريون ): أم(ووافق الكوفيون فيما ذهبوا إليه حيث قال متحد
ا مبعىن" مجيعاً، وأن الكوفيني خالفوهم يف ذلك، ) اهلمزة( و) بل(ونقل ابن الشجري عن مجيع البصريني أ

َِِّ ُشرََكاَء أم ﴿: والذي يظهر يل قوهلم، إذا املعىن يف حنو ""﴾َجَعُلوا 

وخيالف يتابع ابن هشام الكوفيون  ،)٥(
 " ".)٦(والذي يظهر يل قوهلم" : البصريني قائالً 

 .١٢١-١٢٠، صشرح قطر الندى، ابن هشام) (١                                                           
 .١/١٣٧ املرجع السابق، أوضح املسالك،ابن هشام،البيت لغسان بن وعلة أحد الشعراء املخضرمني، كما عرفه احملقق، ) (٢
 .٦٩:مرمي، اآليةسورة ) (٣
  .١٣٨-١/١٣٦ أوضح املسالك، ابن هشام،) (٤
 .١٧: الرعد اآليةسورة ) (٥
 .١/٩٨، مغين اللبيب، ابن هشام) (٦
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ــــ: حول. ٦ ـــ   :)قد(جواز وقوع الفعل املاضي حاالً غري مسبوق بــــ
فأوجب ) قد(اختلف النحاة حول وقوع اجلملة الفعلية اليت فعلها ماٍض مثبت حاًال بدون

على اجلملة الفعلية اليت فعلها ماٍض مثبت الواقعة حاًال، سواء ) قد(دخول  - إال األخفش-البصريون 
  .)١(أكان دخوهلا ظاهراً أم مقدراً 

لسماع  أما الكوفيون عدا الفراء فذهبوا إىل جواز وقوع الفعل املاضي املثبت حاًال بدون قد مستدلني 
  .)٢("والقياس
سيما فيما كثر األصل عدم التقدير، والإن : "ئالً يف هذه املسألة قا الكوفيني ابن هشام قفوقد وا

ل)٣("استعماله زعم البصريون أن الفعل املاضي الواقع حاًال ال :"زعم حيث قال، مث وصف رأي البصريني 
َِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكمٱ﴿ :"ظاهرة؛ حنو" قد"بد معه من َُْكُلوا ِممَّا ذُِكَر اْسُم ا ""﴾َوَما َلُكْم َأالَّ 

مضمرة  أو)٤(
  .)٧("، وخالفهم الكوفيون)٦(﴾َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ ﴿)٥(﴾قَاُلوا أَنـُْؤِمُن َلَك َواتـَّبَـَعَك اْألَْرَذُلونَ ﴿:حنو
لسني. ٦   :ما جاء حول مدة االستقبال للمضارع املقرون 

" السني"ب الذين يذهبون إىل أن مدة االستقبال يف املضارع املقرون وافق ابن هشام الكوفيني
ضيق منها مع  وال مدة االستقبال معه أضيق منها مع سوف خالفاً " :، حيث يقول"سوف"ليست 

  .، وهو خالف واضح)٨("للبصريني
ابتداء الغاية املكانية، " من"من معاين :" قائًال " من"حتدث ابن هشام عن معاين  ":ِمنْ "من معاين. ٧

تفاق النحويني، حنو   .)١( ﴾اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى ِإَىل  ِجِد اْحلَرَامِ مَِّن اْلَمسْ ﴿ :وهذا 
 .١/٢٢٩، مغين اللبيب، ابن هشام) (١                                                           

مكة، -عبد املنعم أمحد اهلريدي، جامعة أم القرى:الشافية، حتقيق شرح الكافيةابن مالك الطائي، دمحم بن عبدهللا ابن مالك، ) (٢
  .١/٢١٣، ت.،د١ط
 .١١٩:األنعام، اآليةسورة ) (٣
 ١١١:الشعراء، اآليةسورة ) (٤
 .٩٠:النساء، اآلية سورة )(٥
 .٢/٣١٢، ١/٢٧٢، مغين اللبيب، ابن هشام )(٦
 .١/٢٢٢، مغين اللبيب، ابن هشام) (٧
 .١/٢٢٢، مغين اللبيب، ابن هشام) (٨
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ويف : قال الكوفيون واألخفش واملربد وابن دستويه:"وذكر معىن الزمانية خالفاً ألكثر البصريني، حيث قال
  ،)٣("ومطر من اجلمعة إىل اجلمعة:" ويف احلديث . )٢(﴾َأوَِّل يـَْومٍ ِمْن ﴿:الزمان أيضاً بدليل

  :وقال النابغة 
  )٤(إىل اليوم قد ُجرِّبَن ُكّل التجارب     خليمة أزمان يوم من ُختّري

ا البتداء الغاية، فالبصريون مينعون ) منذ(هل جيوز أن تقع موقع ) من(واخلالف بني الفريقني يف أن  فإ
  .)٥("ذلك والكوفيون جيوزونه

فهي ترد للداللة على اآلية، ) منذ(ترد مبعىن) من(والذي يظهر يل أن ابن هشام قد وافق الكوفيني يف كون
  .وبذلك يكون قد خالف البصريني فيما ذهبوا إليه

  :؟هل تنوب أحرف اجلر بعضها عن بعض. ٨
مذهب البصريني أن أحرف اجلر ال ينوب بعضها عن بعض بقياس، كما :"يف هذه املسألة قال ابن هشام

ويًال يقبله اللفظ، كما أن أحرف اجلزم وأحرف النصب كذلك، وما أوهم ذلك فهو  عندهم إما مؤول 
ليست مبعىن على، ولكن شبه املصلوب لتمكنه " يف"إن، )٦(﴾.ُجُذوِع النَّْخلِ ِيف  َوَألَُصلِّبَـنَُّكمْ ﴿:قيل يف 

حلال يف الشيء،وأما على تضمني الفعل معىن فعل يتعدى بذلك احلرف كما ضمن بعضهم  من اجلذع 
  :يف قوله" شربن"

  )٧(البحر شربن مباء

  ١:اإلسراء ، اآليةسورة ) (١                                                                                                                                                                                           
  .١٠٨:التوبة، اآليةسورة ) (٢
ب الدعوات، . ٢٣-٣/٢٢ املرجع السابق،  ابن هشام، أوضح املسالك،)(٣  .١/١٢٤صحيح البخاري، 
  .٢/٢٨٦معجم الشعراء، النابغة الذبياين، ) (٤
فع بن ضيف هللا العمري، : قيق، مصابيح املغاين يف حروف املعاين، حتابن اخلطيب، دمحم بن علي بن اخلطيب املوزعي) (٥ عائض بن 

 .٤٥٧: ص م،١٩٩٣، ١دار املنار ميدان احلسني، ط
  .٧١:طه، اآليةسورة )(٦
  مىت جلج خضر هلن نئيج** مث ترفعت: ومتامه.١/١٨٥ املرجع السابق،  أبو ذوئب اهلذيل، املغين،: قائله)(٧
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بة كلمة عن )١(﴾َوَقْد َأْحَسَن ِيب ﴿:وأحسن يف قوله تعاىل) روين(مبعىن ، معىن لطف، وإما على شذوذ إ
أخرى، وهذا األخري هو حممل الباب كله عند أكثر الكوفيني وبعض املتأخرين، وال جيعلونه شاذاً 

  .)٢("،ومذهبهم أقل تعسفاً 
أنه خيالف البصريني فيما ذهبوا إليه، واعترب مذهب  "تعسفاً مذهبهم أقل : "يتضح من قول ابن هشام

من عدم نيابة أحرف اجلر بعضها عن  الكوفيني أقل تعسفاً، وهذا يعين خالفه ملا جاء عند البصريني
  .بعض

ب األشياء اليت حتتاج إىل رابط يف كتابه.٩   ":مغين اللبيب"يف 
ا، وال يربطها إال  ً ":إما مذكورًا حنو: الضمرييف حديثه  اجلملة املوصوف  َنا ِكَتا َحىتَّٰ تـَُنزَِّل َعَليـْ

  :أو مقدراً إما مرفوعاً كقوله. )٣("نـَّْقَرُؤهُ 
  )٤(وُربَّ قتٍل عارُ ، عارًا عليك         إْن يقتلوك فإّن قْتلَك مل يكن 

ً كقوله   :أي هو عار، ومنصو
ُ محُ محيُت    )٥(محيَت مبستباحِ ما شيٌء و           ,بعَد جندٍ  امةى 

  .)٦(..."أي محيته
وهل :" مث يورد ابن هشام شواهد أخرى ويناقشها، ويصل إىل موطن اخلالف املعين، حيث يقول سائالً 

لفعل كما قال رور معاً أو حذف اجلار وحده فانتصب الضمري واتصل    :حذف اجلار وا
ه ُسَلْيماً وعاِمرًا َقليالً    )٧(ِسَوى الطَّْعِن النَِّهاِل َنواِفُلهْ        ويوماً َشِهْد

؟ قوالن ه فيه، مث حذف منصو األول عن سيبويه والثاين عن أيب احلسن، ويف أمايل ابن : أي شهد
ال جيوز أن يكون احملذوف إال اهلاء، أي أن اجلار حذف أوًال، مث حذف : الشجري قال الكسائي

  ١٠٠:يوسف، اآليةسورة )(١                                                           
  .١/١٨٥ مغين اللبيب، ابن هشام،) (٢
  .٩٣:اإلسراء، اآليةسورة ) (٣
 .٢/٥٧٨ مغين اللبيب، ابن هشام،) (٤
 .٢/٥٧٨ ،، املرجع السابقمغين اللبيبابن هشام، ) ٧٧٥(الشاهد رقم) (٥
 .٢/٥٧٨ مغين اللبيب، ابن هشام،) (٦
 .٢/٥٧٩ مغين اللبيب، ابن هشام،) (٧
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جيوز األمران، : ه، وقال أكثر النحويني منهم األخفشال يكون احملذوف إال في: الضمري، وقال آخر
ألول ما ذهب إليه الكسائي إمام الكوفيني خمالفًا رأي سيبويه ؛ )١("واألقيس عندي األول وهو يعين 

  .والبصريني
  :ما جاء حول منع صرف املنصرف للضرورة.١١

ه سائر وأجاز الكوفيون واألخفش والفارسي للمضطر أن مينع ":قال ابن هشام  صرف املنصرف، وأ
  )٢("واحتج عليهم بنحو قوله البصريني

لَكَتاِئبِ  طََلبَ  ِ   )٣(ِبَشِبيَب َغائَِلُة النـُُّفِوِس َغُدورُ        إْذ َهَوتْ  األزَاِرُق 
ذا البيت   .رد ابن هشام رأي البصريني مستشهداً 

  :ما جاء حول إعراب اسم الزمان املضاف املبهم. ١٢
ً مبهماً أي املقصود  كيوم ووقت مثًال، البصريون يقولون بوجوب اإلعراب، : أن يكون املضاف زما

فع )٤("والصحيح جواز:" وخيالفهم ابن هشام بقوله هذا يوم ينفع الصادقني "، ويوجه ذلك قراءة 
  .البصرينيوالكوفيون أجازوا البناء واإلعراب، وابن هشام وافقهم، وخالف " ... يوم"، بفتح)٥("صدقهم

  ):أنَّ (يف الكالم على. ١٣
املكسورة واستدل ) إنّ (تفيد الشرط كـــــــــ) أنّ ( لبصريني وذهب مع الكوفيني إىل أنا ابن هشام خالف

  :على ذلك بعدة أدلة هي
لوجهني قوله تعاىل - أحدها أَن ":توارد املفتوحة واملكسورة على احملل الواحد واألصل التوافق، فقرئ 
فـََنْضِرُب أَ ﴿ :ـــاىل، وقــــوله تعـ)١(﴾تـَْعِدُلوا َأالَّ  َعَلى َوَال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْومٍ ﴿:، وقــــــــــــوله تعاىل)٦("ْإْحَداُمهَاَتِضلَّ  ُتْم قـَْوًما ُمْسرِِفنيَ  لوجهني قول)٢(﴾َعْنُكُم الذِّْكَر َصْفًحا َأْن ُكنـْ   ، وقد روى 

  .نفسه، الصفحة نفسهااملرجع  )(١                                                           
 .٤/١٣٧ابن هشام، أوضح املسالك، )(٢
صر الدين، دار الكتب العلمية، بريوت: األخطل، غياث بن غوث، ديوان األخطل، تقدمي) (٣ ت، .طـ، د.لبنان، د-مهدي دمحم 
 .٤/١٣٧ابن هشام،  أوضح املسالك،. ١١٨:ص
 .٢/٦٧٢ مغين اللبيب، ابن هشام،) (٤
 .١١٩: املائدة، اآليةسورة ) (٥
  ٢٨٢: البقرة، اآليةسورة )(٦
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  )٣(..".......ُحزَّ أتغَضُب إن أُذ قُتيبة
  :جميء الفاء بعدها كثرياً كقوله-الثاين

ََُكلُهُم الَضبعُ  فَِإنَّ        ذا نـََفٍر  ُخراَشَة َأّما أَنتَ  َأ   )٤(َقوِمَي َمل 
  :املكسورة يف قوله) إن(عطفها على  - الثالث

ُ           رحتالً مُ  وأّما أنتَ  أقمتَ إّما  ِيت  فا   )٥( وما تذرُ يكأل ما 
  .)٦("األوىل وفتح الثانية، فلو كانت املفتوحة مصدرية لزم العطف املفرد على اجلملة) إن(الرواية بكسر 

  :)مع(حول امسية. ١٤
وقراءة " ذهبُت من معه"ودخول اجلار يف حكاية سيبويه " معاً "اسم؛ بدليل التنوين يف قولك): مع: (قال

غْنم وربيعة، ال ضرورة خالفاً لسيبويه، وأمسيتها حينئٍذ  ، وتسكني عينه لغة(٧)﴾هذا ذكر من معي﴿:بعضهم
قية، وقول النحاس إلمجاع:"حرف  ا حينئٍذ حرف    .(٨)مردود" إ

رأي سيبويه أن تسكني عينها ضرورة، ورأي  حيث )مع( تسكنيخالف ابن هشام سيبويه صراحة حول 
  ".خالفاً لسيبويه": ابن هشام غري ذلك، حيث قال

  :(٩)﴾ألخسرين أعماالً ﴿:يف قوله تعاىل) عماالً أ(إعراب . ١٥
سم الفاعل؛ ) أعماالً ( قال سيبويه: "قال ابن هشام ملفعول به ويرده أن اسم التفضيل ال يشبه    مشبه 

  .(١٠)"ألنه ال تلحقه عالمات الفروع إال بشرط، والصواب إنه متييز
 ٢:يةاملائدة، اآلسورة )(١                                                                                                                                                                                           

 .٥:الزخرف، اآليةسورة )(٢
  جهارا ومل تغضب لقتل ابن خازم: وتكملته. ٣/٣٠٢البغدادي،  ،خزانة األدب. ١/٤١ مغين اللبيب، ابن هشام، )(٣
  .١/٤٦٨البغدادي،  خزانة األدب،) (٤
  .٢/٨٢، البغدادي خزانة األدب،)  (٥
  .١/٤١، ابن هشام، مغين اللبيب) (٦
  )راجع خترجيها من كتب القرءات(.  ٢٤:األنبياء، اآلية)(٧
  .١/٣٦٥، ابن هشام، مغين اللبيب) (٨
  .١٠٣: الكهف، اآلية) (٩

  .٢/٦٣٤، ابن هشام، مغين اللبيب) (١٠
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ملفعول به حيث ) أعماالً (إعراب اعرتض ابن هشام على رأي سيبويه يف هذه املسألة، حول  مشبه 
وعلى هذا يكون ابن هشام قد خالف البصريني . (١)"والصواب أنه متييز...ورده أن اسم التفضيل:"قال

ا متييز   .وذهب إىل أ
  :نيابة اجلمل عن الفاعل. ١٦

لة وثعلب ومجاعة جيوز ذلك يف كل مج: اجلملة فاعل، قال هشام: قال الكوفيون:"قال ابن هشام
داة معلقة حنو )يعجبين تقوم(حنو ا  قرتا ، وقال الفراء ومجاعة جوازه مشروط بكون املسند إليه قلبياً، و

ونرى هنا أن ابن هشام مل يعرتض على رأي الفراء وعرب . (٢))"علم هل قعد عمرو(، و)ظهر يل أقام زيد(
وهذا النص يدل .(٣)"م خاصةوبعد فعندي أن املسألة صحيحة ولكن مع االستفها:"عن ذلك بقوله 

  .لفراء والكوفيني وخالفه لسواهمداللة قاطعة على موافقة ابن هشام ل
  :ما جاء يف املضاف إليه. ١٧

ً مبهماً، واملضاف إليه فعل مبين، بناء أصلياً  :")٤(يف حديثه عن املضاف إليه قال أن يكون املضاف زما
  :كان للبناء كقوله

  ؟ أملا أصُح والشيُب وازعُ : و قلُت      على الصِّباعلى حَني عاتبُت املَشيَب 
  :أو بناءاً عارضاً كقوله

  ٥كّل حليمُ   على حني يستصبنيَ      منهّن قليب حتّلما  ألجتذبنَّ 
لفتح، وهو أرجح من اإلعراب عند ابن مالك، ومرجوح عند ابن عصفور   .رو 

ً أو مجلة امسية، فقا ومنه  جيب اإلعراب، والصحيح جواز البناء، : ل البصريونفإن كان املضاف إليه فعًال معر
فع    .)٧("نفسيوم ال متلك "، بفتح يوم، وقراءة غري أيب عمر وابن كثري )٦("هذا يوم ينفع الصادقني"قراءة 

  .٢/٧٠٦، ابن هشام، مغين اللبيب) (١                                                           
  .٢/٤٦١، ابن هشام، مغين اللبيب) (٢
  .نفسه، الصفحة نفسها) (٣
 .٥٩٥ -٢/٥٩٤، ابن هشام، مغين اللبيب) (٤
  .٣/١٦٦أمات الكتب، شرّاب،  ٥
  ١١٩:املائدة، اآلية سورة)(٦
  .١٩االنفطار ، اآلية سورة  ) (٧
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وذلك من خالل "وجوب اإلعراب"القائل بــــويتضح خالف ابن هشام للبصريني لرده رأيهم 
  ".البناءوالصحيح جواز "قوله
  :)سوى(حكم .١٨

قام : "فأما الذي خيفض دائمًا فغري وسوى، تقول:" قائالً " غري وسوى"حتدث ابن هشام عن 
نفسها مبا يستحقه االسم الواقع " غري"خبفض زيٍد فيهما، وتعرب " قام القوم سوى زيدٍ "و" القوم غري زيدٍ 

وهكذا حكم :" مث ذكر قائالً " ... غري"بنصب "  قام القوم غَري زيدٍ : يف ذلك الكالم؛ فتقول" إال"بعد 
ا واجبة النصب على الظرفية دائماً " سوى" إذا ابن هشام خيالف سيبويه . )١(خالفًا لسيبويه، فإنه زعم أ

لزعم، ويرى ابن هشام أن " سوى"يف حكم  " إال"خذ حكم االسم الواقع بعد " سوى"ويصف كالمه 
  .ا دائمة النصب على الظرفيةخمالفاً بذلك سيبويه الذي يرى أ

  :العطف على الضمري بعد إعادة اخلافض. ١٩
ومثال العطف على الضمري املخفوض بعد إعادة اخلافض، قوله :"قال عنه ابن هشام

َها َوِمن ُكلِّ َكْرٍب ُمثَّ أَنُتْم ُتْشرُِكونَ " )٢("َوِلألْرضِ  فـََقاَل َهلَا:"تعاىل يُكم مِّنـْ َُّ يـَُنجِّ َها" )٣("ُقِل ا  َعَلىو  َوَعَليـْ
ََّ الَِّذي "،وال جيب ذلك خالفًا ألكثر البصريني؛ بدليل قراءة محزة رمحه هللا )٤("اْلُفْلِك ُحتَْمُلونَ  َواتـَُّقوا ا

، خيالف ابن هشام )٦("ما فيها غريه وفرسه"وحكاية قطرب،  ،"األرحام"خبفض )٥("َتَساءَُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ 
آلية وبقول قطربالبصريني يف    . وجوب خفض األرحام ورد عليهم قوهلم 

  :)قد(أو  )قط(أو  )لدن(: حذف. ٢٠
فالغالب اإلثبات، وجيوز احلذف فيه قليًال، وال ) قد(أو ) قط(أو ) لدن(فإن كان : "قال عنها ابن هشام

لضرورة، خالفاً لسيبويه لضرورة، فهو خيالف سيبويه إمام البصريني يف أن حذفه)٧("خيتص    .ما خيتص 
  .٢٠٨: ابن هشام، ص شرح قطر الندى وبل الصدى،) (١                                                           

 .١١:فصلت، اآليةسورة ) (٢
 .٦٤: األنعام، اآليةسورة ) (٣
  ٢٢:املؤمنون، اآليةسورة ) (٤
  .١:النساء، اآليةسورة ) (٥
  .٤٥٥: ابن هشام، ص الذهب،شرح شذور ) (٦
  .١/١١١ابن هشام،  أوضح املسالك، ) (٧
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  ):أي(ما جاء حول موصولية. ٢١
مث .)١(فسلم على أيهم أفضل:فخالف يف موصوليتها ثعلب ويرده قوله" أيُّ "فأما : "قال عنها ابن هشام

لننزعن من  ﴿: وال تضاف لنكرة خالفًا البن عصفور، وال يعمل فيها إال مستقبل متقدم حنو:"قال عنها
جيب أن يدل على الزمان " أيّ "ويرى ابن هشام أن عامل . )٣(خالفًا للبصريني )٢(﴾كل شيعة أيهم أشد

  .املستقبل، وأن يتقدم عليها يف الكالم، وهو بذلك خيالف سيبويه ومذهبه البصري
دة كان. ٢٢   :ز

دة كان كونه بني شيئني متالزمني ليسا جارًا وجمرور : والثاين: "ذكر ابن هشام يف معرض حديثه عن ز
ا قوله)... مل يوجد كان مثلهم(وقول بعضهم ) ما كان أحسن زيداً :(حنو د   :وليس من ز

َراٍن لََنا َكانـُْوا ِكَرامِ           .قـَْومٍ  َمَرْرُت ِبَدارِ  َفَكْيَف إَذا   .(٤)َوِجيـْ
  .(٥)لرفعها الضمري خالفاً لسيبويه

ا لو كانت زائدة يف البيت  " خالفًا لسيبويه"موقف ابن هشام خمالف لسيبويه حيث صرح بقوله يعين أ
  .كما يقول سيبويه مل ترفع الضمري، وعلى هذا يكون ابن هشام خمالفاً لسيبويه

ا تثبت شخصية ابن هشام العلمية  هذه مناذج خلالفات ابن هشام للبصريني، على الرغم من قلتها إال أ
  .رأي اآلخر وإن كان بصرً اليت تعتمد على وجود الدليل وتسري مع الرأي الراجح وختالف ال

  
  
  
  
  

  .١/١٣٧إذا مالقيت بين مالك، والبيت لغسان بن وعلة، أوضح املسالك، : هذا عجز بيت، وصدره قوله) (١                                                           
  .٦٩: مرمي، اآليةسورة ) (٢
  .١٣٨-١/١٣٦ ابن هشام، أوضح املسالك،) (٣
  .٣٧/ ٤البغدادي،  خزانة األدب، .١/٢٥١، املرجع نفسه،امللك البيت منسوب إىل هشام بن عبد) (٤
  .٢٥٢-١/٢٥١ ابن هشام، أوضح املسالك،) (٥
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  ابن هشام آلراء الكوفيني خالف: الثالثاملبحث 
للكوفيني أكثر من موافقته هلم، وهذا يعود إىل املنهجية اليت ارتسمها لنفسه  ابن هشام خالف        

البصري لعدد كما يعود لسيطرة املنهج فهو يف موضع املنتقي املختار، ؛بناءًا على األصول اليت اعتمدها
ال لتفصيلها، ومن أبرزها أنه أقدم املذاهب، يف هذا املبحث الباحث  تناوليوس من العوامل يضيق ا

اليت خالفهم فيها، إذ أن استقصاء املسائل مناذج خلالفات ابن هشام آلراء الكوفيني، وسنعرض مناذج من 
يتومن أبرز اآلراء اليت  .مجيع املسائل حيتاج إىل مؤلف يف ذلك  :خالف فيها ابن هشام الكوفيني ما 

  :القول يف الفعل املتقدم على املبتدأ واخلرب. ١
فأما اإللغاء فهو عبارة عن :"حتدث ابن هشام عن أحكام الفعل وأنه جيوز فيها اإللغاء والتعليق، فقال

خرها عنهما" إبطال عملها يف اللفظ واحملل" توسطهما بينهما مثال و  .لتوسطها بني املفعولني، أو 
ومىت تقدم :"مث واصل كالمه قائالً ...إلمهال،" زيد ظننُت عاملٌ "إلعمال، وجيوز" زيداً ظننت عاملاً "قولك

لرفع خالفاً للكوفيني: ال تقول. الفعل على املبتدأ واخلرب معاً، مل جيز اإلمهال   . )١("ظننت زيٌد قائم، 
وذلك عند حديثه عن الفرق بني اإللغاء  )أوضح املسالك(وقد أورد ابن هشام املسألة نفسها يف 

" ظننُت ما زيدًا قائماً : "أن سبب التعليق موِجٌب، فال جيوز: والثاين: "والتعليق، فقال يف الفرق الثاين
وال جيوز إلغاء العامل املتقدم، خالفًا للكوفيني  ".زيدًا ظننُت قائماً : "وسبب اإللغاء ُجموِز، فيجوز

  .)٢("واألخفش
املسألة على خمالفة الكوفيني يف عدم إمهال الفعل  حول هذهاتفق رأي ابن هشام يف كتابيه  وقد        

  .إذا تقدم على املبتدأ واخلرب
  :الكالم حول عمل املصدر. ٢

. )٣("هو االسم الدال على احلدث، اجلاري على الفعل، كالضرب واإلكرام:"قال ابن هشام عن املصدر
  :بثمانية شروطوذكر أنه يعمل 

 .١٤١- ١٣٩ :ابن هشام، ص قطر الندى، شرح )(١                                                           
 ٦٠-٢/٥٨ابن هشام،  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك،) (٢
 .٢٢١: صابن هشام،  قطر الندى، شرح )(٣
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ألنه ليس فيه " ضريب زيداً حسٌن وهو عمراً قبيح: "أال يكون مضمراً؛ فال تقول:"مث قال يف الشرط الثالث
  :لفظ الفعل، وأجاز ذلك الكوفيون، واستدلوا بقوله
حلَديِث املَُرجَّمِ         ,ما احلَرُب ِإّال ما َعِلمُتم َوُذقُتمُ  ِ   )١(َوما ُهَو َعنها 

حلديث املرجم، قالواما : أي دٌر قابل للتأويل، فال : احلديث عنها  لضمري، وهذا البيت  فعنها متعلق 
، أي؛ "فال تبىن عليه قاعدة" :وهو هنا خيالف الكوفيني فيما ذهبوا راداً عليهم بقوله. )٢("تبىن عليه قاعدة

  .أن كالمهم مردود
  :هل يكون التمييز معرفة؟. ٣

الرفع والنصب واجلر، ويف الوجه : شام عن الصفة املشبهة وأن هلا ثالثة أحوالحتدث ابن ه          
أو معرفة  " وجها:"النصب؛ فال خيلو إما أن يكون نكرة كقولك: قال ابن هشام) النصب(الثاين 
  :فإن كان نكرة فنصبه على وجهني".الوجه:"كقولك
  .أن يكون على التمييز وهو األرجح -أحدمها
ً " -والثاين ملفعول به" أن يكون منصو   .على التشبيه 

ملفعول به ً على التشبيه  ألن التمييز ال يكون معرفة خالفاً  ؛فإن كان معرفة تعني أن يكون منصو
  .يني يف أن التمييز ال يكون معرفةوهو خيالف الكوف. )٣("للكوفيني

ء التأنيث ومنعها حولما جاء . ٤   :وصل 
ازي التأنيثام عن يقول ابن هش        ، ومنه اسم اجلنس، )٤("ومجع الشمس والقمر: "حنو"فقال هو :ا

ن يف معىن اجلماعة، واجلماعة مؤنث جمازي، فلذلك جاز التأنيث، حنو : واسم اجلمع، واجلمع، أل
أورق : "والتذكري حنو" أورقت الشجر"، و)٦("وقالت األعراب"، )٥("كذلك كذبت قبلهم قوم نوح"

، . ٧١:ت، ص.ط، د.لبنان، د-عمر فاروق الطباع، دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت: زهريـ، ضبطزهري ابن أيب سلمى، ديوان ) (١                                                           
 .٢٢٣: ، صابن هشامشرح قطر الندى،

 .٢٢٤-٢٢٣، صابن هشامشرح قطر الندى،) (٢
 .٢٤٠- ٢٣٩: ، صابن هشامشرح قطر الندى،) (٣
  .٩:القيامة، اآليةسورة ) (٤
 .١٠٥:الشعراء، اآلية سورة )(٥
 .١٤:احلجرات، اآلية سورة)(٦
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قُّ "" الشجر إال أن سالمة نظم الواحد يف " جاء اهلنود"، و"قام الرجال"، و)١("وََكذََّب ِبِه قـَْوُمَك َوُهَو احلَْ
، خالفاً "قامت اهلندات:"والتأنيث يف حنو" قام الزيدون:"مجعي التصحيح أوجبت التذكري يف حنو

ِإَذا َجاَءَك "،)٢("و ِإْسَرائِيلَ آَمَنْت ِبِه بـَنُ :"للكوفيني فيهما، وللفارسي يف املؤنث، واحتجوا بنحو
  :الشاعر ، وقول")٣("اْلُمْؤِمَناتُ 

  )٤( فَبَكى بـََناِيت َشْجَوُهنَّ وَزْوَجِيت 
ن التذكري يف           ن البنني والبنات مل يسلم فيهما لفظ الواحد، و للفصل، أو " جاءك"وُأجيب 

لاليت، وهي اسم مجع" أل"ألن األصل النساء املؤمنات، أو ألن    .)٥("مقدرة 
لفعل كما يف           م جييزون عدم اتصال التاء  " بكى بنايت"وخيتلف ابن هشام مع الكوفيني يف أ

فهو كما نراه قد رد رأي " بنت"مؤنث؛ ألنه مجع مؤنث سامل واحده" بنايت"مع إن املسند إليه وهو الفاعل
  .الكوفيني

ن مضمرة بعد الم التعليل. ٥   :نصب الفعل 
َ بِ :"قال ابن هشام معلقاً على اآلية يف قوله تعاىل           َباِسٍط َيِديَ لَِئن َبَسطَت ِإَيلَّ َيَدَك لِتَـْقتـَُلِين َما َأ

ا آذنت : فالالم دالة على قسم مقدر:")٦("إِلَْيَك ِألَقـْتـَُلكَ  إي وهللا لئن، ومتسى الالم املؤذنة واملوطئة؛ أل
جار وجمرور ) إيلَّ (فعل ماٍض وفاعل، و) بسطت(حرف شرط، و) وإن(لقسم ووطأت اجلواب له، 

الم التعليل، وهي حرف جر، ) لتقتلين( مفعول به ومضاف إليه، والالم من) يدك(متعلق ببسطت، و
ا نفسها؛ خالفاً للكوفيني ن مضمرة بعدها جوازاً، ال  أي خالفاً للكوفيني الذين . )٧("والفعل منصوب 

ن الناصب هو  أن (نفسها، ولكن ابن هشام والبصريون يرون أن الناصب هو ) الم التعليل(يقولون 
  .بعد الم التعليل) مضمرة

 .٦٦:األنعام، اآليةسورة ) (١                                                           
  .٩٠:يونس، اآليةسورة ) (٢
  .١٢:املمتحنة، اآليةسورة )(٣
  .٢/١٠٤ابن هشام ، عبدة بن الطيب، أوضح املسالك،:القائل هو الشاعر) (٤
 .١٠٦-٢/١٠٤ابن هشام ، أوضح املسالك،) (٥
 .٢٨:املائدة، اآليةسورة ) (٦
 .٧٠:صابن هشام، الذهب،شرح شذور ) (٧
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  :ورودها شرطية) أنّ ( بعض معاين. ٦
ا جاءت شرطية كـــــــــ)أن(يعرض ابن هشام ملعاين        ن ) إنَّ (، ويذكر أ املكسورة، ويقول مصرحًا 

  .هذا املعىن قد ذهب إليه الكوفيون
توارد املفتوحة واملكسورة على احملل : أحدها: ويرجحه عندي أمور:"ويدعم ابن هشام قول الكوفيني بقوله

لوجهني الواحد، َأْن َتِضلَّ ِإْحَداُمهَا :"قوله تعاىل - وكسرها) أن(أي بفتح مهزة -واألصل التوافق، فقرئ 
رَ    .وهنا يؤيد ابن هشام الكوفيني إىل ما ذهبوا إليه يف هذه املسألة". إن تضل" )١("ِإْحَداُمهَا اُألْخَرى فـَُتذَكِّ

  :متييز كم االستفهامية. ٧
وال :"أن متييز كم االستفهامية ال يكون إال مفرداً، ويف ذلك يقولخيالف ابن هشام الكوفيني يف 

  .، وهو خيالف الكوفيني صراحة يف هذه املسألة)٢(يكون متييز كم االستفهامية إال مفرداً خالفاً للكوفيني
  ؟لن أصلية أم مركبة-٨

  حرف نصب ونفي واستقبال، وليس أصله وأصل ) لن:" (خيالف ابن هشام الفراء والكوفيني قائالً        
ً وميماً يف مل خالفاً للفراء ا مركبة من  )٣("مل ال فأبدلت األلف نو فهو خيالف الفراء فيما ذهب إليه إىل أ

  ). ال وأن(من 
  فأبدلت األلف ) ال(وليس أصلها:" خالفه هذا قائالً ويوافق األمشوين ما ذهب إليه ابن هشام يف       

ً خالفاً للفراء وال    .)٤("فحذفت اهلمزة ختفيفاً، واأللف للساكنني) ال وأن(نو
  :الالم الزائدة يف خرب لكنَّ . ٩

وال تدخل الالم يف خربها خالفاً :"جاء عن ابن هشام يف دخول الالم يف خرب لكن قوله
دخول الالم ليس مقيساً، وليست بعدها الم االبتداء خالفًا هلم، وكذلك خالف ويرى أن . )٥("للكوفيني

  .)١("املربد من البصريني يف كون هذه الالم هي الم االبتداء
  .٢٨٢: البقرة، اآلية سورة)(١                                                           

  .٢٠٨/ ١ ،ابن هشام املغين، ) (٢
  .٣٧٤-١/٣٧٣ ،ابن هشام املغين،) (٣
 .٣/٥٤٨األمشوين،  شرح األمشوين على ألفية ابن مالك،) (٤
 .١/٣٠٧ ،ابن هشام اللبيب،  مغين) (٥
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ويكرر رده ملذهب الكوفيني بتعليقه على البيت الذي . وجند أن ابن هشام يعد أن هذه الالم الم زائدة
  :استدل به الكوفيني، والذي يقول

  .)٢(يدُ مِ ها لعَ حبِ  نْ  مِ لكنِين 
دة الالم، أو على أن األصل:"قائالً  لكن "وال يعرف له قائل وال تتمة، وال نظري، مث هو حممول على ز
  .)٣("للتخفيف) لكنْ (مث حذفت اهلمزة ختفيفاً ونون " أنين

دة الالم يف خرب لكن(وجند أن الكالم حول مسألة إذ :"والكوفةمسألة خالفية بني حناة البصرة ) ز
كما جيوز يف خرب إنَّ، ويذهب البصريون إىل ) لكنَّ (يذهب الكوفيون إىل أنه جيوز دخول الالم يف خرب

  .)٤()"لكنَّ (أنه ال جيوز دخوهلا يف خرب
  :على التمييز) نعم و بئس(حول تقدم خمصوص. ٩

جيء  -املضمر و متييزه فاعلها الظاهر، أو فاعلها" نعم"إذا استوفت :"قال ابن هشام حول هذه املسألة
ملدح أو الذم، فقيل وإعرابه مبتدأ، واجلملة قبله خرب،  ".نعم رجًال زيدً "و" نعم الرجل زيدٌ :"ملخصوص 

إلمجاع أن يتقدم املخصوص على الفاعل، فال  .والرابط بينهما العموم الذي يف األلف والالم وال جيوز 
  ".نعم زيٌد رجالً :"فاً للكوفيني، فال يقال، وال على التمييز خال"نعم زيد الرجل:"يقال

إلمجاع أن يتقدم على الفعل والفاعل، حنو:"ويواصل ابن هشام قائًال    وجيوز أن " زيٌد نعم الرجلُ :"وجيوز 
ُه َصاِبرًاإ:"حتذفه إذا دل عليه دليٌل، قال هللا تعاىل َ   .)٦(أيوب:أي هو، أي )٥("نِّْعَم اْلَعْبُد ِإنَُّه َأوَّابٌ  َّ َوَجْد

خالصة هذه املسألة جند أن ابن هشام قد . وهنا جنده حذف املخصوص لوجود ما يدل عليه      
واصفًا رأيه حول هذه املسألة " عدم جواز تقدم خمصوص ،نعم وبئس وليس" خالف الكوفيني حول

  ".خالفاً للكوفيني"بقوله
 .١/٣٠٧ ،ابن هشام اللبيب،  مغين) (١                                                                                                                                                                                           

 .الصفحة نفسهانفسه، املرجع ) (٢
 .١/٣٠٨،املرجع نفسه) (٣
 .٤٠٤-١/٣٩٩،) ٥٨(مسألة رقم ، أبو الربكات األنباري اإلنصاف،) (٤
 .٤٤:ص، اآلية سورة  )(٥
 .٤١٨-٤١٧وقد وردت هذه املسألة أيضاً يف شرح شذور الذهب،ص .١٥١:ابن هشام، ص شرح  قطر الندى،) (٦



117 
 

  :حول أحكام اسم الفعل. ١٠
مبعىن " عليك زيداً "إن ال يتأخر عن معموله؛ فال جيوز يف :"ام اسم الفعل قائالً حتدث ابن هشام عن أحك

َِّ :"زيدًا عليك، خالفًا للكسائي، فإنه أجازه حمتجًا عليه بقوله تعاىل: ألزم زيداً، أن يقال ِكَتاَب ا
مصدر حمذوف " هللا كتاب"وعند البصريني أن. عليكم كتاب هللا، أي ألزموه:زاعمًا أن معناه )١("َعَلْيُكمْ 

لعامل املقدر، والتقدير" عليكم"العامل و ً، ودل : جار وجمرور متعلق به أو  كتاب هللا ذلك عليكم كتا
ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمََّهاُتُكْم َوبـََناُتُكْم َوَأَخَواُتُكْم َوَعمَّاُتُكْم َوَخاَالُتُكْم َوبـََناُت :"على ذلك املقدر قوله تعاىل

  .)٣("ألن التحرمي يستلزم الكتابة )٢("َوبـََناُت اْألُْختِ اْألَِخ 
ن اسم املفعول جيوز أن يتأخر عن :وقد خالف ابن هشام رأي الكسائي رائد مدرسة الكوفة القائل

ألدلةرأي البصريني و  مورداً  قوهلم وخالفه عليهم معموله، وقد رد   .مسانداً له 
  :قال يف املبتدأ واخلرب. ١١

املبتدأ اسم، أو مبنزلته، جمرد عن العوامل اللفظية، أو مبنزلته، خمرب عنه، أو وصف واقع :"هشامقال ابن 
  :وال بد للوصف املذكور من تقدم نفي أو استفهام حنو: ملكتفى به، مث قال

  أنتما خليليَّ ما واٍف بعهدِّيَ 
  :وحنو

  )٤(َأَقاِطٌن قوُم َسْلَمى َأْم نـََوْوا ظَعنا
خالفاً للناظم وابنه، جلواز كون الوصف " خبري بنو هلب"والكوفيون، وال حجة هلم يف حنوخالفاً لألخفش 

ِلَك : "خربًا مقدماً، وإمنا صح اإلخبار به عن اجلمع؛ ألنه على فعيل ،فهو على حد َواْلَمَالِئَكُة بـَْعَد ذَٰ

  .٢٤:النساء ،اآليةسورة ) (١                                                           
 .٢٣:النساء، اآلية سورة)(٢
 .٢١٩:ابن هشام، ص شرح  قطر الندى،) (٣
التصريح، شواهد من شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري،  .١٨١: شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص )(٤
  .٣/٢١٧م،  ٢٠٠٧-ه١٤٢٧، ١شرّاب، دمحم حسن شرّاب، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية،ط.١/١٥٧
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وهو خالف "ش والكوفيونخالفًا لألخف:"خيالف ابن هشام الكوفيون يف هذه املسألة قائال. )١("َظِهريٌ 
  .واضح وصريح

  :ما ورد يف إعمال اسم الفاعل. ١٢
حلدوث حنو .هو ما دل على احلدث واحلدوث وفاعله: "قال  ابن هشام عن اسم الفاعل : فخرج 

كونه للحال : أحدمها :فإن كان صلة ألل عمل مطلقاً، وإن مل يكن عمل بشرطني ).قام(و) مضروب(
ْلَوِصيدِ :"املاضي، خالفًا للكسائي، وال حجة له يفأو االستقبال، ال  ِ ِسٌط ِذرَاَعْيِه  َ ؛ ألنه )٢("وََكْلبـُُهم 

خيالف ابن هشام الكسائي . )٣("، ومل يقل قلبناهم"ونقلبهم:"حكاية احلال، واملعىن يبسط ذراعيه، بدليلعلى 
  ".سط ذراعيه:"يله يف اآليةل اسم الفاعل يف املاضي، راداً عليه دلاعمإفيما ذهب إليه إىل عدم 

  :ما جاء حول جر متييز كم االستفهامية. ١٣
أن متييز كم اخلربية واجب :"قال ابن هشام يف معرض حديثه عن الفرق بني كم اخلربية واالستفهامية

اخلفض، ومتييز االستفهامية منصوب، وال جيوز جره مطلقًا خالفًا للفراء والزجاج وابن السراج وآخرين، 
النصب وهو الكثري، واجلر خالفاً : يشرتط أن جتر كم حبرف جر؛ فحينئٍذ جيوز يف التمييز وجهانبل 

إلضافة خالفًا للزجاج ً، ال  اجلواز : ص أن يف جر متييزها أقواالً ونلخُ  .لبعضهم، وهو مبن مضمرة وجو
  .)٤("جاز، وإال فال" بكم درهم اشرتيت"واملنع، والتفصيل فإن جرت هي حبرف جر حنو 

، بعض علماء الكوفة فيما ذهبوا إليه إىل أن متييز كم االستفهامية جيوز جرهو هشام الفراء  خيالف ابن
  .فيمنع ذلك

  :حول إعراب االسم املرفوع بعد أدوات الشرط. ١٤
َوِإْن َأَحٌد :"يقول ابن هشام إن االسم املرفوع بعد أدوات الشرط فاعًال لفعل حمذوف يفسره املذكور حنو

َِّ ُمثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنهُ مِّ  َنـَُّهْم قـَْوٌم الَّ يـَْعَلُمونَ  َن اْلُمْشرِِكَني اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّٰ َيْسَمَع َكَالَم ا ِ ِلَك  ، وليس )٥("ذَٰ
  .٤:التحرمي، اآليةسورة ) (١                                                           

 ١٨:الكهف، اآلية سورة )(٢
 .١٩٥-٣/١٩٤ابن هشام،  أوضح املسالك، )(٣
  .١/٢٤٦ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
  .٦:التوبة، اآلية سورة)(٥
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:" ، حيث يقول ابن هشام يف املغين)١("مبتدأ خالفاً لألخفش األوسط، وال فاعًال مقدماً خالفاً للكوفيني
، ألنه فاعل بفعل حمذوف على شريطة )٢("ِإَذا السََّماُء انَشقَّتْ "وإمنا دخلت الشرطية على االسم يف حنو

  .)٣("التفسري، ال مبتدأ خالفاً لألخفش
ن مضمرة بعد حىت. ١٥   :النصب 

الرفع، والنصب، فأما النصب فشرطه كون  : وأعلم أن للفعل بعد حىت حالتني:"قال ابن هشام عن حىت
لنسبة إىل ما قبلها و حلىت اليت :"مث يكمل ابن هشام قوله عن حىت الناصبة. )٤(..."كون الفعل متقبًال 

م أسل:"ينتصب الفعل بعدها معنيان؛ فتارة تكون مبعىن كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة ملا بعدها، حنو
رة تكون مبعىن إىل، وذلك إذا كان ما بعدها غاية ملا قبلها، كقوله تعاىل" حىت تدخل اجلنة َلن نـَّبـْرََح :"و

َنا ُموَسىٰ  وقد تصلح للمعنيني " حىت تطلع الشمس ألسرينَّ :" ، وكقولك)٥("َعَلْيِه َعاِكِفَني َحىتَّٰ يـَْرِجَع إِلَيـْ
نـَُهَما  فََأْصِلُحوا اقْـتَـتَـُلوا اْلُمْؤِمِننيَ ِمَن  طَائَِفَتانِ َوِإْن :"معاً، كقوله تعاىل َفَقاتُِلواَعَلى  ِإْحَداُمهَا بـََغتْ  فَِإنْ  بـَيـْ  اْألُْخرَىـٰ

َِّ  أَْمرِ ِإَىلٰ  تَِفيءَ َحىتَّٰ  تـَْبِغيالَِّيت  نَـُهَما  َفَأْصِلُحوا فَاَءتْ  فَِإنْ  ا ْلَعْدلِ بـَيـْ ََّ  ِإنَّ  َوأَْقِسُطوا ِ مث ، )٦("اْلُمْقِسِطنيَ  حيُِبُّ  ا
ن مضمرة بعد :" وصل  ابن هشام إىل موضع خالفه مع الكوفيني قائالً  والنصب يف هذه املواضع وما أشبهها 

ا قد عملت يف :"، مث يواصل مربرًا سبب خالفه هلم بقوله)٧("حىت حتماً، ال حبىت نفسها، خالفًا للكوفيني أل
ِت لََيْسُجنُـنَُّه َحىتَّٰ "،)٨("حىت مطلع الفجرسالم هي " األمساء اجلر، كقوله تعاىل َ ُمثَّ َبَدا َهلُم مِّن بـَْعِد َما رََأُوا اْآل

رة يف األفعال، )٩("ِحنيٍ  رة يف األمساء و ، فلو عملت يف األفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل 
  .)١٠("العربيةوهذا ال نظري له يف 

 .١/٢٧٠األزهري،  لتصريح على التوضيح،اشرح  )(١                                                           
  .١:االنشقاق ،اآليةسورة ) (٢
  .١/١٥٩، ابن هشام، مغين اللبيب) (٣
 .٥٥ابن هشام، ص قطر الندى،شرح ) (٤
 .٩١:طه، اآليةسورة ) (٥
 .٩:احلجرات، اآلية سورة)(٦
  .٥٥ابن هشام، ص شرح قطر الندى، )(٧
  .٥:القدر، اآلية) (٨
 .٣٥:يوسف، اآلية) (٩

 .٥٥: ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (١٠



120 
 

  :؟صول أم اسم إشارةاملفردة اسم مو ) ذا(هل . ١٦
األمساء املوصولة، وقال : حتدث ابن هشام يف شرحه لقطر الندى عن أنوا ع املعارف، مث ذكر منها

  .الذي، واليت، واللذان وغريها:"وذكر أن اخلاصة مثل.)١("خاصة ومشرتكة: وهي على ضربني:"عنها
موع، املذكر من من، وما، وأيٌّ، وأل، وذو، وذا، فهذه الستة تطلق :"أما املشرتكة  على املفرد واملثىن وا

وإمنا تكون ذو موصولة يف لغة طىيء خاصة، :"قائالً ) ذو(مث حتدث عن  .)٢(..."هذه كله واملؤنث
  :وقال شاعرهم" ال وذو يف السماء عرشه: "ومسع من كالم بعضهم" جاءين ذو قام:"تقول

  )٣(وبئري ذو حفرت وذو طويت    فإن املاء ماء أيب وجدي  
َقاُلوا َوِإَذا ِقيَل َهلُم مَّاَذا أَنَزَل َربُُّكْم :"موصولة بشرط أن يتقدمها ما االستفهامية، حنو) ذا(وإمنا تكون 

  :االستفهامية، حنو قوله) َمنْ (أو )٤("َأَساِطُري اْألَوَِّلنيَ 
يت امللوَك غريبةٍ    )٥(؟اَقاهلََ  ذامن  قد قلُتها لِيـَُقالَ      قصيدٍة 

  )٦("الذي أنزل ربكم؟ ومن الذي قاهلا؟ما : أي
فإن مل يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، :"مث جاء إىل موضع خالفه مع الكوفيني حني قال

  :وال جيوز أن تكون موصولة، خالفاً للكوفيني، واستدلوا بقوله
  .)٧(لني طِليقُ ، وهذا حتمِ ،     أِمْنتُ إمارةٌ  عليكِ  عدْس، ما لعبادُ 

والذي : خربه، والتقدير" طليق"صلتُه، والعائد حمذوف، و" حتملني"موصول مبتدأ، و" وهذا": قالوا
" حتملني"خربه، و" طليق"لإلشارة، وهو مبتدأ، و" ذا"وهذا ال دليل فيه؛ جلواز أن يكون  .حتملينه طليقٌ 

 .٨١: ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (١                                                           
  .نفسها ابن هشام، الصفحة شرح قطر الندى، )(٢
ب ذوا. ٦/١٢سنان الفحل الطائي،انظر لسان العرب، : قائله) (٣ شرح قطر  .٢/٢٧٨خزانة األدب، البغدادي،  .حرف الذال،  

 .٣١الشاهد رقم، ابن هشام،  الندى،
 .٢٤:النحل، اآلية) (٤
  .٨٤-٨٢صابن هشام،  شرح قطر الندى، .٢/٤٢البغدادي، ، األعشي، خزانة األدب: القائل هو) (٥
 .١٥٣:ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (٦
الشاهد  .٢/١٦٣شرّاب، شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، املرجع السابق، .يزيد بن مفرغ احلمريي: القائل هو) (٧
 .٨٤:ابن هشام، ص شرح قطر الندى،. ٣٣:رقم



121 
 

ا هذا طليق يف حاله كونه حمموًال لك، ودخول حرف التنبيه عليه: مجلة حالية، والتقدير ا يدل على أ
خلالف فقط، وإمنا فند دليل الكوفيني ورد . )١("لإلشارة، ال موصولة جند أن ابن هشام هنا مل يكتفي 

  .ورددليلهم وأثبت عدم صحته كما  عليهم
  :ما جاء حول نيابة الظرف عن الفاعل. ١٧

  :ر إال بثالثة شروطوال جيوز نيابة الظرف واملصد:"أورد ابن هشام عن نيابة الظرف عن الفاعل قوله
، لعدم "ُضِرب ضرٌب، وال ِصيَم زمٌن، وال اُعُتِكف مكان"أن يكون خمتصاً، فال جيوز: أحدها

جاز؛ حلصول  - ُضِرب ضرٌب شديد، وِصيم زمن طويل، واُعُتِكف مكاٌن حسن: اختصاصها، فإن قلت
لوصف وورد )٢(..."الظرفية أو املصدريةأن يكون متصرفاً، ال مالزمًا للنصب على : الثاين .االختصاص 

ُضرِب :" أال يكون املفعول به موجوداً، فال تقول: الثالث:"خالفه للكوفيني يف الشرط الثالث حيث قال
خالفًا لألخفش والكوفيني، وهذا الشرط أيضًا جار وجمرور، واخلالف جار فيه أيضاً، واحتج " اليوُم زيداً 

يز بقراءة أيب جعفر َِّ لَِيْجزَِي قـَْوًما ِمبَا َكانُوا ُقل لِّلَّذِ "ا َم ا َّ يَن آَمُنوا يـَْغِفُروا لِلَِّذيَن َال يـَْرُجوَن َأ
  .)٣("َيْكِسُبونَ 

  :وبقول  الشاعر
  )٤(ما دام َمْعنياً ِبذِْكِر قلَبهُ           وإمنا يرضي املِنيُب رَبَّهُ 

  ".قلبهُ "و" قوماً "مع  وجود" بذكر"و)  مبا(فأقيم 
ا شاذةوأجيب  نه ضرورة، وعن القراءة    .)٥("عن البيت 

ميكن أن ينوب عن الفعل يف حالة وجود "إذا خيالف ابن هشام الكوفيني فيما ذهبوا إليه إىل أن الظرف 
نه " املفعول به ا قائًال عن البيت  وعن القراءة ) ضرورة(وكما نراه يفند أدلة الكوفيني اليت استدلوا 

  ).شاذة(ا
 .٨٥-٨٤: ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (١                                                           

  .الصفحة نفسها،ابن هشام،  شرح قطر الندى، )(٢
  ١٤اآلية : اجلاثيةسورة )(٣
  .٧٧الشاهد رقم . ١٥٤صابن هشام،  قطر الندى،شرح . ١/١٠٤شرح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية، شرّاب،  )(٤
 .١٥٤- ١٥٣: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (٥
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  :"واو النفي أو الطلب"ما جاء حول . ١٨
: حتدث ابن هشام عن الواو الداخلة على املضارع املنصوب لعطفه على اسم صريح أو مؤول فقال

  :فاألول كقوله"
  (١)لُبِس الَشفوف من أَحّب إيلّ           َولُبُس َعباءة َوَتقرَّ َعيين

ا شرطه أن يتقدم الواو نفي أو طلب، ومسى : والثاين الكوفيون هذه الواو واو الصرف، وليس النصب 
َُّ  َوَلمَّا يـَْعَلمِ :"خالفاً هلم، ومثاهلا    :، وقوله(٢)"الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمنُكْم َويـَْعَلَم الصَّاِبرِينَ  ا

َيت ِمثَلهُ  َ   .(٣)عاٌر َعَليَك ِإذا فـََعلَت َعظيمُ          ال تَنَه َعن ُخُلٍق َو
، أي؛ خالفاً ملا (٤)واحلق أن هذه واو العطف: "على قول الكوفيني حول هذه الواو قائالً فعلق ابن هشام 

ا واو الصرف   .ذهبوا إليه 
  :يف نصب املفعول معه. ١٩

والناصب للمفعول معه ما سبقه من فعل أو شبهه، ال الواو، خالفا للجرجاين، وال : قال ابن هشام
، (٥)سرت والبست النيل، فيكون حينئذ مفعوال به: والتقدير اخلالف، خالفا للكوفيني، وال حمذوف،

  .يتضح خالفه للكوفيني يف هذه املسألةو 
  :إْن املكسورة املخففة. ٢٠
سخًا حنو: "قال َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا  َوِإن:"وإن وىل إن املكسورة املخففة فعل كثر كونه مضارعًا 

سخاً حنو .(٧)"اْلَكاِذِبنيَ  َلِمنَ  نَّظُنُّكَ  َوِإن"، (٦)"لَيـُْزلُِقوَنكَ  ، (٨)"َوِإن َكاَنْت َلَكِبريَةً :"وأكثر منه كونه ماضياً 
َِّ "و َ َأْكثـََرُهْم لََفاِسِقنيَ "، (١)"ِكْدَت لَتـُْرِدينِ ِإْن  َ سخ كقوله. (٢)"َوِإن َوَجْد   :وندر كونه ماضياً غري 

  .٣/٢٥٨البغدادي،  خزانة األدب،)  (١                                                           
  .٢٤٣:آل عمران، اآلية سورة ) (٢
  ٥٦٧/ ٨البغدادي، ج  خزانة األدب،) (٣
  .٢/٤١٦ اللبيب، ابن هشام، مغين )(٤
  .٢/٢٤٢ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٥
  .٥١:القلم، اآليةسورة  )(٦
  .١٨٦: الشعراء، اآليةسورة )(٧
  .١٤٣: البقرة، اآليةسورة )(٨
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  (٣)َلُمسِلًما َشلَّْت مييُنك إن قتلتَ 
  (٤)"إن قام وإن قعد لزيد خالفاً للكوفيني واألخفش: يقاس عليهوال 

وهكذا يتابع ابن هشام البصريني وخيالف الكوفيني اعتمادًا على الدليل األصوب واألرجح وعلى سالمة 
  .التخريج

  :ما جاء حول حذف أداة الشرط وفعل الشرط. ٢١
وشرطه أن يتقدم عليهما طلب بلفظ الشرط  .حذف أداة الشرط وفعل الشرط: املسألة الثالثة: "قال

تين أكرمك، فأكرمك جمزوم يف : تقديره" ائتين أكرمك:"ومعناه، أو مبعناه فقط؛ فاألول حنو ائتين فإن 
وهو مذهب اخلليل "جواب شرط حمذوف دل عليه فعل الطلب املذكور، وهذا هو املذهب الصحيح

توا أتل، وال جيوز أن (٥)"َما َحرََّم َربُُّكْم َعَلْيُكمْ  ُقْل تـََعاَلْوا أَْتلُ ": والثاين حنو" وسيبويه ، أي؛ تعالوا فإن 
مث ذكر شرط احلذف (٦)..."يقدر فإن تتعالوا؛ ألن تعال فعل جامد ال مضارع له وال ماضي

ً كدخول اجلنة والسالمة يف قولك:"قائالً  ال تكفر :"وشرط احلذف بعد النهي كون اجلواب أمرًا حمبو
كلك"و" لنارتدخل ا ، تعني الرفع، خالفًا للكسائي، وال دليل له يف قراءة بعضهم "ال تدن من األسد 

؛ جلواز أن يكون ذلك موصوًال بنية الوقف وسهل ذلك أن فيه حتصيًال لتناسب (٧)"َوال َمتُْنْن َتْسَتْكِثرُ "
ورد عليه " فًا للكسائيخال"وقد خالف الكوفيني خبالفه للكسائي حني قال. (٨)األفعال املذكورة معه

  . القراءة اليت أوردها
  

  .٥٦:اآلية: الصافات سورة  )(١                                                                                                                                                                                           
  .١٠٢: اآلية األعراف،سورة  )(٢
أوضح . ١٠/٣٦٢خزانة األدب، البغدادي،  حلت عليك عقوبة املتعمد،: البيت لعاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ، وصدره)(٣

  .١/٣٦٩ ابن هشام، املسالك،
  .١/٣٦٨ابن هشام، أوضح املسالك، )(٤
  .٣٦٠: ابن هشام، ص شرح شذور الذهب،) (٥
  .١٥١: األنعام، اآليةسورة )(٦
  .٦: املدثر، اآلية سورة)(٧
  .٣٦٢: ابن هشام، ص شرح شذور الذهب،) (٨
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رد.٢٢   :ما جاء حول عمل الفعل ا
رد إنه يعمل بشرطني   :قال عن الفعل ا

أن يكون للحال أو االستقبال، ال املاضي خالفًا للكسائي وهشام وابن مضاء، استدلوا بقوله : أحدمها
لوصيد:"تعاىل سط ذراعيه  وهلا (١)"وكلبهم  ونالحظ هنا خالفه إلمام الكوفة الكسائي . (٢)غريهم، و

رد ال يعمل إذا كان للماضي   .حول أن ا
  :العطف من غري توكيد وال فصل. ٢٣

كنت وأبوبكر : "ومثال العطف من غري توكيد وال فصل قول النيب ملسو هيلع هللا ىلص: "قال ابن هشام عن هذه املسألة
صفة لرجل، وهو " سواء"فـــــ" مررُت برجل سواء والعدم:"بعضهم  ، وقول"فعلت وأبوبكر وعمر"و" وعمر

معطوف على ذلك الضمري، وال يقاس علي " العدم"مبعىن مستٍو، وفيه ضمري مسترت عائد على رجل، و
  .(٣)"هذا خالفاً للكوفيني

رزاً منفصًال، وإما أ   رزاً ومذهب البصريني التفصيل، وحاصله أن الضمري املرفوع إما أن يكون  ن يكون 
رزًا كان أو مسترتاً، منفصًال كان ...متصًال، أما مذهب الكوفيني أنه جيوز العطف على الضمري املرفوع 

  .(٤)"أو متصًال، مع الفصل بينه وبني املعطوف ومن غري الفصل بينهما
  :شرط اجلزم بعد النهي. ٢٤  

نه يقدر :" قال ابن هشام للفظ وعن الكسائي يف إجازة اجلزم  ملعىن ال  الشرط مثبتًا مدلوال عليه 
  .(٥)ترجيحاً للقرينة املعنوية على القرينة اللفظية وهذا وجه حسن إذا كان املعىن مفهوماً 

" إن"يتضح موقف ابن هشام من خالل موافقته للكسائي وخمالفة مجهور النحاة يف عدم اشرتاط تقدير 
  .كالم مفهوماً يف جواب النهي حبيث يكون معىن ال" ال"بعد

  .١٨: الكهف، اآليةسورة ) (١                                                           
  .٣٩٨-٣٩٧: ابن هشام، ص شرح شذور الذهب،) (٢
  .٤٥٤: ابن هشام، ص شرح شذور الذهب،) (٣
  .٤٥٤ص ،ابن هشام،  شرح شذور الذهب،) (٤
  .٢/٧٩٨ابن هشام،  مغين اللبيب، )(٥
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  ):لوال(االسم املرفوع بعد. ٢٥
ا أصالة، ) لوال(فاعًال بفعل حمذوف وال بــ) لوال(وليس املرفوع بعد : "قال ابن هشام لنيابتها عنه، وال 

ً مطلقًا حمذوفاً، فإذا أريد  خالفًا لزاعمي ذلك بل رفعه االبتداء، مث قال أكثرهم جيب كون اخلرب كو
) لوال أن زيد قائم:(أو تدخل أن على املبتدأ فتقول) لوال قيام زيد ألتيتك(ز أن تقولالكون املقيد مل جي

ً  أو مبتدأ ال خرب له، أو فاعالً بثبت حمذوفاً    .(١)"وتصري أن مبتدأ حمذوف اخلرب وجو
م يقولون أن االسم املرفوع بعد ا) لوال(وقد خالف ابن هشام الكوفيني يف هذه املسألة أل ، (٢)فاعل 

ن االسم بعد    .، وهو ما ذهب إليه ابن هشام وأخذ به(٣)البتداء) لوال(والبصريون يقولون 
  :هي املخففة من الثقيلة) أنْ (القول يف أنَّ . ٢٦

لفعل، والصواب قول ) أنْ (وزعم الكوفيون أنَّ :"قال ابن هشام  هي املخففة من الثقيلة شذ اتصاهلا 
ا أن الناصبة : البصريني   .)٤("أختها املصدرية) ما(أمهلت محًال علىأ

  : حرف الالم. ٢٧
وليس يف . عاملة للجر، وعاملة للجزم، وغري عاملة: ثالثة أقسام) الالم املفردة:"(قال عنها ابن هشام

  .وقد خالفهم بوضوح كما سبق. القسمة أن تكون عاملة للنصب، خالفاً للكوفيني
  :بة لهالالم الداخلة على املضارع الناص. ٢٨

َ لِلنَّاسِ وَ "ومنها الالم الداخلة لفظًا على املضارع يف حنو:"قال عنها ابن هشام ، )٥("أَنزَْلَنا ِإلَْيَك الذِّْكَر لِتـَُبنيِّ
ن مضمرة أو بكي املصدرية مضمرة خالفاً وانتصاب الفعل بعدها ن مضمرة بعينها وفاقاً للجمهور، ال 

لالم  ، وهو خيالف الكوفيني رأيهم )٦("بطريق األصالة خالفًا ألكثر الكوفينيللسريايف وابن كيسان، وال 
ّن  ألصالة" الالم"القائل    .وليس بنفسها" تنصب املضارع 

  .١/٣٠٢ابن هشام،  مغين اللبيب،) (١                                                           
  .٢/١٢٩سيبويه،  الكتاب،) (٢
  .١/٧٦ ،األنباري اإلنصاف يف مسائل اخلالف،)(٣
 .١/٣٨ابن هشام،  مغين اللبيب، ) (٤
  .٤٤: النحل، اآليةسورة ) (٥
  .٢٣٥/ ١ ،ابن هشاماللبيب،  غينم) (٦
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  :نيابة الظرف عن املفعول به. ٢٩
أال :"وال جيوز نيابة الظرف عن املفعول به إال بثالثة شروط، وقال يف الشرط الثالث:"قال ابن هشام

خالفًا لألخفش والكوفيني، وهذا الشرط أيضاً " ُضِرب اليوُم زيداً :"املفعول به موجوداً، فال تقوليكون 
رور، واخلالف جاٍر فيه أيضاً  ُضِرب اليوم "فهو خيالف الكوفيني فيما ذهبوا يف مجلة.)١(جاٍر يف اجلار وا

  ".زيداً 
إذا " جئتك كي تكرمين: "ففي حنو" كي"وأما :"قال ابن هشام بعد حديثه عن الم اجلحود": كي" .٣٠

ا تعليلية مبنزلة الالم، والتقدير ن بعدها إال يف الشعر، : قدر جئتك كي أن تكرمين، وال جيوز التصريح 
بعد كي إال " أن"خيالف ابن هشام الكوفيني يف عدم التصريح بــــــــ.)٢(وقد مضى ذلك. خالفًا للكوفيني

  .يف الشعر خمالفاً بذلك الكوفيني
فيما سبق ذكر بعض املسائل اليت خالف فيها ابن هشام الكوفيني وهي كثرية ال يكاد هذا البحث  إذاً 

الكسائي من حيصيها ولكن اكتفينا بذكر النماذج السابقة، ويالحظ أن ابن هشام قد أكثر من خالف 
  .دون بقية حناة الكوفة

  مسائل متفرقة من خالفات ابن هشام: املبحث الرابع
يقف خالف ابن هشام على البصريني والكوفيني فقط، بل خالف بعض حناة بغداد  واألندلس وحناة مل 

  .مصر واملغرب، وسنورد يف هذا املبحث مناذج لتلك اخلالفات اليت وردت عنده
  :مناذج خلالفات ابن هشام لنحاة بغداد

ن كان إىل الكويف أميل لتغلب نشأ املذهب البغدادي من اختالط آراء املذهبني الكويف والبصري وإ    
دي األمر، ويف ذلك يعلق الدكتور يوسف الضبع قائالً  ال خيطئ من يقول :" الكوفيني على بغداد يف 

إن املذهب البغدادي كان مزجيًا من املذهب الكويف والبصري على أساس الرتجيح بينهما واختيار 
دية عليه أكثر يف  دئ األمر بسبب تغلب الكوفيني وبسط نفوذهم أفضلهما، وكان صبغ األول منهما 

ولكن مع مرور الزمان تغلبت اآلراء البصرية على الكوفية يف املذهب البغدادي، ويضيف  ،)٣("يف بغداد
  ١٥٣: ، صابن هشام شرح قطر الندى وبل الصدى،) (١                                                           

  .٣١٨: هشام، صابن  شرح شذور الذهب، ) (٢
 .١٣٧يوسف الضبع، ص ابن هشام وأثره يف النحو العريب،) (٣
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ً يف املذهب :"الضبع قائالً  بيد أن احلال قد حتول بعد حني، وصار لون املذهب البصري أكثر ملعا
مل يقتصر عمل البغداديني على املوازنة بني املذهبني فقط بل كونوا و . )١("البغدادي من مذهب الكوفيني

هلم قواعد دونوها وساعد على ذلك القياس والسماع الذي مل جيف معينه إىل أواسط القرن الرابع 
وموقف ابن هشام من حنو البغداديني كموقفه من البصريني والكوفيني، ويصف الضبع موقفه  .اهلجري

ىل البصريني إذا أحسنوا، وعلى الكوفيني إذا ندوا عن الصراط املستقيم، وهذا دأب فهو معهم إ:"قائالً 
م تهدين وديد   )٢("ا

  ):أمس(حول إعراب . ١
ومنهم من :"، مث ذكر الفرقة الثانية قائالً )أمس(متيم افرتقوا على فرقتني يف إعراب  ذكر ابن هشام أن بين

لضمة رفعاً، وبناه على الكسر نصباً وجراً    .أعربه 
  :على الفتح، وأنشد عليه قوله) أمس(وزعم الزجاجي أن من العرب من يبين

  ُمذ أمَسا
ه من أنه معرب غري منصرف، وز  يف البيت فعل ماٍض، " عم بعضهم أن أمساوهو وهم، والصواب ما قد

أنه " وهو وهم"إذًا يتضح لنا يف رده على الزجاجي بقوله. )٣("ُمْذ أمسى املساء:"وفاعله مسترت، والتقدير
  .خيالفه فيما ذهب إليه

  :اليت للتوكيد املعنوي) ُكل(ما جاء . ٢
ا بثالث شروط:"ابن هشاميقول    :و إمنا يؤكد 
ا غري مثىنأن يكون  - أحدها   .-وهو املفرد واجلمع- املؤكد 
ً بذاته، أو بعامله؛ فاألول كقوله تعاىل -الثاين . )٤("َفَسَجَد اْلَمَالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ :"أن يكون متجز

عتبار ذاته، وال " اشرتيت العبد كله:"والثاين كقولك عتبار الشراء، وإن كان ال يتجزأ  فإن العبد يتجزأ 
  .ألن ال يتجزأ بذاته، وال بعامله" جاء زيٌد كُله"ز جيو 

 .١٣٧يوسف الضبع، ص ابن هشام وأثره يف النحو العريب،) (١                                                           
 .١٣٧يوسف الضبع، ص ابن هشام وأثره يف النحو العريب،) (٢
  .١٨ص ابن هشام، قطر الندى،) (٣
  .٣٠:احلجر، اآليةسورة  )(٤
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ا ضمري عائد على املؤكد؛ فليس من التأكيد قراءة بعضهم -الثالث َّ ُكلٌّ ِفيَهآ: "أن يتصل  خالفاً  )١("ِإ
كيد . )٢("للزخمشري والفراء فهو هنا خيالف الزخمشري الذي يعترب أحد أعالم املذهب البغدادي يف عدم 

  .اآلية يف" كلٌ "
لفاء . ٣    :يف قول امرئ القيسيف تعليقه على العطف 

  (٣)الِلّـَوى بَيــَْن الدَُّخـول َفَحـْوَملِ  ِبسْقطِ        ِذْكـَرى َحـبِـيٍب وَمْنِزلِ  ِمـنْ  ِقـَفـا نَـْبـكِ 
لواو، ألنه ال جيوز أن تقول جلست بني : ذكر ابن هشام ما ذهب إليه األصمعي من أن الصواب روايته 

وأردف ذلك بني مواضع الدخول فمواضع حومل : زيد وعمرو، كما ذكر ما أجيب به من أن التقدير
  :كما عكس ذلك من قال" بني"دون " ما"األصل ما بني، فحذف : نوقال البغداديو : "بقوله

ما : "مقامها، ومثله" قر"وأقام " بني"أصله ما بني قرن، فحذف(٤)َقرٍن إىل َقَدمِ من  الناس  أحسنُ 
ئبة عن :  ، قال(٥)"بعوضة فما فوقها وكون الفاء للغاية مبنزلة إىل غريب، وقد يستأنس له "...إىل"والفاء 

  :عندي مبجيء عكسه يف حنو قوله
  (٦)إيلَّ وَأْوطَاِين ِبالٌد ِسَواُمهَا     بًدا وأَْنِت اليت َحبـَّْبِت شغًبا إىل

  :شغفاً فبدا، ومها موضعان، ويدل على إرادة الرتتيب قوله بعده: إذ املعىن
ذا حّلة ِن كالمهاخرى    ؛أصبحتْ  مثَّ  وحلَّْت    )٧(فطاَب الواد

  . (٨)وهذا معىن غريب، ألين مل أر من ذكره
يف .(١)يف سعة الكالم ال يف ضرورة الشعر فقط )أل(نداء ما فيه يف اإلشارة إىل رأيهم يف إجازة .٤

  !!)ضرورة الشعر وال نرى شعرا
 .٤٨:غافر، اآليةسورة ) (١                                                           

  .٢٥٢ابن هشام، ص قطر الندى،) (٢
  .٣: ت،  ص.ط، د.القاهرة، د- الشنقيطي، أمحد األمني الشنقيطي، املعلقات العشر، معلقة امرئ القيس، دار النصر) (٣
  .وال حبال حمب واصل تصل: أنشده الفراء ألعرايب، وعجزه)(٤
  .٢٦: البقرة، اآليةسورة )(٥
  .٣٦٣:ديوان كثري عزة، ص .البيت لكثري عزة)(٦
 .٤/١٧٩ابن خلكان،   وفيات األعيان، )(٧
  .١٦٣ -١/١٦١، اللبيب، ابن هشام مغين) (٨
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نيث العدد وتذكريه، ولذلك يقولون . ٥ م يعدون اجلمع ال املفرد يف  : خالف  رأي البغداديني يف أ
برتكها " ثالث"تقولوال : "ثالث اصطبالت وثالث محامات، ألن اجلمع مؤنث وإن املفرد مذكراً، وقال

جلمع خالفاً للبغداديني   .(٢)اعتباراً 
ويف ذكر أن املصدر إن مل يكن علمًا وميميًا ال يعمل عند البصريني، ويعمل عند الكوفيني . ٦

  :والبغداديني حبجة قول الشاعر
َعا َ   (٣)وبـَْعَد َعطَاِئَك املائَة الرِّ

ام خالف ورجح آراء  البغداديني يف ما ذهبوا إليه يف وإذا كانت هذه املسائل تدل على أن ابن هش     
دون أن يكون له موقف حياهلا، فإن ما تقدم يف موقفه جتاه  آراءهمبعض املسائل الفرعية، وعرض بعض 

حناة البصرة وحناة الكوفة يدل على أنه وافق يف األصل الذي قام عليه مذهبهم، وهو املوازنة بني آراء 
إلتباع  .البصريني والكوفيني واختيار ما يكون جديراً 

  :ما يلي ومما أورده ابن هشام عن ابن السراج :ابن السراج
ا حرف ترج " عسى"وأما:" قال ابن هشام عن عسى):عسى(ما جاء حول .    فذهب الكوفيون إىل أ

  .)٥("وتبعهم على ذلك ابن السراج: "، مث أضاف هلم رأي البغدادي ابن السراج قائالً )٤("لعل"مبنزلة 
لرد على ما ذهب إل يح أن األربعة والصح:"بقوله يه الكوفيون وابن السراج األندلسيمث قام ابن هشام 

ألربعة" أفعال ن، كقوله :"مث يواصل قائالً " نعم وبئس وعسى وليس:"ويقصد  ء التأنيث  بدليل اتصال 
  .)٦("من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل:"عليه الصالة والسالم

ً عن لن:للدعاء؟" لن"هل تقع  واالستقبال، حرف يفيد النفي ) لن:"(قال ابن هشام متحد
، مث يرد على ما ذهب )٢("للدعاء خالفًا البن السراج" لن"وال تقع :"مث قال ابن هشام،  )١(..."التفاق

  .٤/٣٢ ابن هشام، أوضح املسالك،) (١                                                                                                                                                                                           
  .٢٢٥/ ٤ ابن هشام، أوضح املسالك،) (٢
الشواهد الشعرية،  .أكفراً بعد رد املوت عين: البيت  للقطامي، وامسه عمري بن شييم من كلمة ميدح فيها زفر بن احلارث، وصدره)  (٣

  .٣/٢١١ ابن هشام، أوضح املسالك،. ٢/٧٣شرّاب، 
  .٢٤،  صبن هشامشرح قطر الندى، ا) (٤
 .،  الصفحة نفسهابن هشامشرح قطر الندى، ا )(٥
 .٢٤،  صبن هشامشرح قطر الندى، ا) (٦



130 
 

فـََلْن َأُكوَن  َعَليَّ  َقاَل َربِّ ِمبَا أَنـَْعْمتَ :"وال حجة له فيما استدل به من قوله تعاىل:"إليه ابن السراج قائالً  " لن"فيما ذهب إليه حول وقوع  ابن السراج  البغدادي، وهنا خالف ابن هشام )٣(" َظِهريًا لِّْلُمْجرِِمنيَ 
  .للدعاء

بعه ...هي فعل ال يتصرف" ليس"ابن هشام حول قال "ليس" وزعم ابن السراج أنه حرف مبنزلة ما، و
ا فعل- الفارسي يف احللبيات وابن شقري ومجاعة ، والصواب األول ويؤكد ابن هشام رأيه  -أي أ

  .)٤("بدليل لست ولستما ولسنت وليسا وليسوا وليست ولسن:"قائالً 
: قال ابن هشام تستعمل غري املضافة لفظًا على وجهني، مث ذكر األول، قائالً : استعمال غري املضافة

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَملُ "أن تكون صفة للنكرة حنو  -وهو األصل-: أحدمها قريبة أو ملعرفة )٥("نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ
اآلية، ألن املعرف اجلنسي قريب من النكرة، وألن غريًا إذا )٦("ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ "منها حنو 

ا حينئٍذ تتعرف، ويرده اآلية األوىل امها، حىت زعم ابن السراج أ  )٧("وقعت بني ضدين ضعف إ
ة خاصة وقد شرح له ابن هشام األلفية يف  األندلسي صاحب األلفية، وكان له مكان ابن مالك:ابن مالك

 :ومن املسائل اليت أورد فيها ابن هشام رأي ابن مالك ما يلي" أوضح املسالك:"كتابه
ا: يف الكالم على بل ابن هشام قال حرف إضراب فإن تالها مجلة كان معىن اإلضراب إما اإلبطال  إ
 أَْم يـَُقوُلوَن بِِه ِجنَّةٌ  ": بل هم عباد، وحنو: أي )٨("َبْل ِعَباٌد مُّْكَرُمونَ  ُسْبَحانَهُ  َوقَاُلوا اختَََّذ الرَّْمحَُٰن َوَلًدا :"حنو

قِّ  حلَْ ِ ا ال  )٩("َبْل َجاَءُهم  وإما االنتقال من غرض إىل آخر، ووهم ابن مالك إذ زعم يف شرح كافيته أ
  ٤٧،  صبن هشامشرح قطر الندى، ا) (١                                                                                                                                                                                           

 .٤٨،  صهشام بنشرح قطر الندى، ا )(٢
  .١٧:القصص، اآلية سورة)(٣
  .١/٣٢٣ ،ابن هشام املغين، ) (٤
 .٣٧: فاطر األيةسورة ) (٥
 .٦:الفاحتة، اآلية سورة)(٦
  .١٨٠ -١/١٧٩، ابن هشاممغين اللبيب،  ) (٧
  .٢٦:األنبياء، اآلية سورة) (٨
  .٧٠:املؤمنون، اآلية سورة) (٩
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َبْل تـُْؤثُِروَن "، )١("َوذََكَر اْسَم َرِبِّه َفَصلَّى *تـَزَكَّى نْ مَ  َقْد أَفـَْلحَ  :"ومثاله .تقع يف التنزيل إال على هذا الوجه
نْـَيا قِّ :"وحنو)٢("اْحلََياَة الدُّ حلَْ ِ وهي يف ذلك كله حرف ابتداء ال  )٣("َوُهْم َال يُْظَلُمونَ  َوَلَديْـَنا ِكَتاٌب يَنِطُق 

  .)٤("عاطفة على الصحيح
النفي، حكى ابن سيده :"معاين قد وقال يف السادسحتدث ابن هشام عن :ابن سيده :قد ومعانيها 
: وهذا غريب، وإليه أشار يف التسهيل بقوله:"بنصب تعرف، قال ابن هشام" قد كنت يف خري فتعرفه"

ورمبا نفى بقد فنصب اجلواب بعدها، وحممله عندي على خالف ما ذكر، وهو أن يكون كقولك 
، وهو بذلك خيالف ابن سيده فيما )٥("اً إىل املعىنهو رجل صادق، مث جاء النصب بعدها نظر : للكذوب

  .ذهب إليه ويرد عليه قوله
  .مما سبق يظهر جليا أن ابن هشام خيالف من خيالف وفقا ملا ثبت له من أدلة  

  :املدارس النحوية األخرىمناذج خلالفات ابن هشام لبعض علماء 
كما كان البن هشام مواقف خالف وترجيح وتضعيف آلراء البصريني والكوفيني والبغداديني،            

كذلك له مواقف مع حناة املغرب واألندلس وهنا سنعرض بعض مواقف ابن هشام لنحاة األندلس 
  .واملغرب

  ):غري(يف الكالم حول . ١
  :املضافة لفظاً على وجهني" غري"تستعمل : حيث قال

َر الَِّذي ُكنَّا نـَْعَملُ :"وهو األصل أن تكون صفة للنكرة حنو -اأحدمه ، أو ملعرفة قريبة )٦("نـَْعَمْل َصاِحلًا َغيـْ
، ألن املعرف اجلنسي قريب من النكرة؛ وألن غريًا إذا وقعت )٧("ِصرَاَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ :"حنو: منها

امها حىت زعم ابن  ا حينئٍذ تتعرف، ويرده اآلية األوىلبني ضدين ضعف إ   .السراج أ
 .١٤،١٥:اآلية: األعلى سورة) (١                                                           

  .١٦:األعلى، اآلية سورة) (٢
 .٦٣-٦٢: املؤمنون، اآلية سورة )(٣
  .١/١٣٠، ابن هشاممغين اللبيب، ) (٤
  .١٩٨-١٩٧/ ١، ابن هشاممغين اللبيب،  ) (٥
  .٣٧:فاطر، اآلية سورة)(٦
 .٧:الفاحتة ،اآليةسورة ) (٧
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عراب االسم التايل إال يف ذلك الكالم فتقول -والثاين "  جاء القوم غَري زيدٍ : "أن تكون استثناء، فتعرب 
لنصب والرفع، وقال تعاىل رُ اْلُمْؤِمِنَني  ِمنَ اْلَقاِعُدوَن  ال َيْسَتِوي:"لنصب، وما جاءين أحد غري زيد   َغيـْ

م جنس، وإما على أنه استثناء، أو "القاعدين"إما على إنه صفة لـ" غريُ "، يقرأ برفع)١("الضََّررِ  أُوِيل  ؛ أل
  .، ويؤيده قراءة النصب)٢("ما فعلوه إال قليًال منهم"بدل على حد

اجلنسية والوقوع بني الضدين، : إمنا كان الجتماع أمرين" غري املغضوب عليهم:"وأن حسن الوصف يف  
خلفض صفة للمؤمنني إال خارج السبع، ألنه وجه هلا إال الوصف، وقرئ  والثاين مفقود هنا، وهلذا مل يقرأ 

لنصب على االستثناء وهي  )٣("إِلٍَه َغيـْرُهُ ِمْن  َما َلُكمْ :" لرفع على املوضع، و جلر صفة على اللفظ، و
يف " غري"ال إله إال هللا، وانتصاب: احملل مثلشاذة، وحتتمل قراءة الرفع االستثناء على أنه إبدال على 

  .)٤("االستثناء على كالم املغاربة كانتصاب االسم بعد إال عندهم، واختاره ابن عصفور
  :)حىت(يف الكالم على . ٢  

خلفض وال : زعم املغاربة أنه ال جيوز:")٥(قال يف الكالم على حىت ضربت القوم حىت زيدًا ضربته، 
لرف ضمار فعل؛ ألنه ميتنع جعل ضربته توكيداً لضربت القوملعطف، بل  لنصب    .ع أو 

وإمنا جاز اخلفض يف حىت نعله؛ ألن ضمري ألقاها للصحيفة، وال جيوز أن يقدر على هذا الوجه أنه : قال
ا يف حمل ج ر للنعل، وال حمل للجملة الواقعة بعد حىت االبتدائية خالفًا للزجاج، وابن دستويه، زعمًا أ

ويل املفردات،  حبىت ويرده أن حروف اجلر ال تعلق عن العمل، وإمنا تدخل على املفردات، أو ما يف 
م إذا أوقعوا بعدها أن كسروها فقالوا م ال يرجونه، والقاعدة أن حرف اجلر إذا : وأ مرض زيد حىت إ

ا، حنو ِلكَ :"دخل على أنَّ فتحت مهز قُّ  ذَٰ ََّ ُهَو احلَْ َنَّ ا ِ")٦(.  
  .٩٥:النساء، اآليةسورة ) (١                                                           

  .٦٦:النساء، آية سورة)(٢
 .٥٩:األعراف، اآليةسورة ) (٣
  . ١٨٠-١/١٧٩، ابن هشاممغين اللبيب، ) (٤
  .١٤٩-١/١٤٠، ابن هشاممغين اللبيب، ) (٥
 .٦:احلج، اآلية سورة)(٦
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  :يف الكالم عن الفرق بني اسم الفاعل والصفة املشبهة. ٣
إنه : العاشر:" ابن هشام الفرق بني اسم الفاعل والصفة املشبهة مث وصل إىل الفرق العاشر قائالً  ذكر

متأخرو املغاربة، ويشكل عليهم  جيوز إتباع معموله جبميع التوابع، وال يتبع معموهلا بصفة، قاله الزجاج و
  .)١("أعور عينه اليمىن:"يث يف صفة الدجالاحلد
" مهما"يف بعض مؤلفات ابن هشام ومن ذلك ما ورد حول" السهيلي"ورد اسم النحوي األندلسي: مهما

ا اسم، بدليل قوله تعاىل) مهما(وأما : "حيث قال ابن هشام ْتَِنا بِهِ :"فزعم اجلمهور إ َ  نْ مِ  َمْهَما 
ا " به"فاهلاء من. )٢("آيَةٍ  عائدة عليها، والضمري ال يعود إال على األمساء، وزعم السهيلي وابن يسعون أ

  :حرف، واستدال على ذلك بقول زهري
  )٣( َوِإن خاَهلا َختفى َعلى الناِس تُعَلمِ         ,َخليَقةٍ  ِمن ِامِرئٍ  ِعندَ  َوَمهما َتُكن

ما أعر  وتقرير  زائدة؛ فتعني خلو الفعل من الضمري، وكون " من"امسًا لتكن، و" خليقة"الدليل أ
ا هاهنا لو كان هلا حمل إال أن تكون مبتدأ، واالبتداء هنا " مهما" ال موضع هلا من اإلعراب؛ إذ ال يليق 

ا متعذر، لعدم رابط يربط اجلملة الواقعة خربًا له، وإذا ثبت أن ال موضع هلا  من اإلعراب؛ تعني كو
يف " ما"تفسري لـــ" من آية"تفسري ملهما، كما أن " من خليقة"مسترت، و" تكن"والتحقيق أن اسم .حرفاً 

  .)٥("مبتدأ، واجلملة خرب" مهما"، و)٤("ِمْن آيَةٍ  َما نَنَسخْ :"قوله تعاىل
  :مناذج خلالف ابن هشام لبعض النحاة

هشام ألحد أعالم املدرسة البصرية وهو الزخمشري، كما سأورد منوذج هنا سأقوم بذكر مناذج خلالف ابن 
  .خلالفه للكسائي الكويف، وأبو حيان األندلسي

  .١/٨٦، ابن هشاممغين اللبيب، ) (١                                                           
 .١٣٢:األعراف، اآليةسورة ) (٢
  .٢٠٧: شرح املعلقات السبع، الزوزين، ص) (٣
 .١٠٦:البقرة، اآليةسورة ) (٤
  .٣٢-٣١: هشام، صشرح قطر الندى، ابن ) (٥
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   :بعض ما خالف فيه ابن هشام الزخمشري
إن املتتبع لذكر الزخمشري يف مؤلفات ابن هشام وخاصة املغين يلحظ أن النقول اليت وجه إليها ابن هشام 

  :أكثر من تلك اليت ارتضاها واستحسنها وسأكتفي بعرض بعض منها كنماذجالنقد وخالفه فيها 
ما مينع وصفية كانت :"ما جاء حول اعرتاض الواو بني املوصوف وصفته، حيث قال ابن هشام .١

متعينة لوال وجود املانع، وميتنع فيه االستئناف، ألن املعىن على تقييد املتقدم، فتعني احلالية بعد 
ٌر لَُّكمْ :"وذلك حنو قوله تعاىلأن كانت ممتنعة،  ًئا َوُهَو َخيـْ َوَعَسٰى َأن حتُِبُّوا  َوَعَسٰى َأن َتْكَرُهوا َشيـْ

ًئا َوُهَو َشرٌّ لَُّكمْ  مث أكمل ابن هشام ...،(٢)"َكالَِّذي َمرَّ َعَلٰى قـَْريٍَة َوِهَي َخاِويَةٌ  أَوْ "، (١)"َشيـْ
ا ال تعرتض ب:"قائالً  ني املوصوف وصفته، خالفًا للزخمشري ومن واملعارض فيهن الواو، فإ
  .(٣)"وافقه

لسهو عندما أعرب قوله تعاىل .٢ ٍت (عطفًا على ) مقاُم إبراِهيم(وصف ابن هشام الزخمشري  آ
ٌت بَيَِّناٌت َمَقاُم ِإبْـرَاِهيمَ :"من قوله تعاىل) بِيَنات َ ، ألن البيان ال خيالف متبوعه يف تعريفه (٤)"ِفيِه آ

ت بينات(عطف على) مقام إبراهيم(إن: وأما قول الزخمشري:"...يقول وتنكريه، حيث ) آ
 .(٥)"فسهو

لوهم، وقد ورد ذلك يف الباب اخلامس حيث قال .٣  ً ومن الوهم يف :"وقد يصفه ابن هشام أحيا
ِلَك ِإنَّ "ذلك قول الزخمشري يف قراءة ابن أيب عبلة ختاصم إنه ، بنصب (٦)"حلََقٌّ َختَاُصُم َأْهِل النَّارِ ذَٰ

صفة لإلشارة، وقد مضى أن مجاعة من احملققني اشرتطوا يف نعت اإلشارة االشتقاق كما 
ونسب إليه الوهم مرة أخرى، وذلك يف موضع أن يكون  .(٧)..."اشرتطوه يف غريه من النعوت

بعًا للمضمر حيث قال التفاق حنو:"البدل  بعًا للمضمر  ا َونَرِثُُه مَ :"وأما البدل فيكون 
  .٢١٦:البقرة، اآليةسورة )(١                                                           

  .٢٥٩: البقرة، اآليةسورة  )(٢
  .٤٩٧- ٤٩٦/ ٢ ،ابن هشام املغين،) (٣
  .٩٧: آل عمران، اآليةسورة )(٤
  .٢/٩٩ ،ابن هشام املغين، )(٥
  .٦٤:ص، اآليةسورة ) (٦
  .٢/٦٦٠ ،ابن هشام املغين، )(٧
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 أَنِ "وإمنا امتنع الزخمشري من جتويز كون  )٢("أَذُْكَرهُ  َأنْ  أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَانُ  ماو "، )١("يـَُقولُ 
 ََّ تومهًا منه أن ذلك خيل بعائد املوصول، وقد مضى ) به(، بدًال من اهلاء يف )٣("اْعُبُدوا ا

  .)٤("رده
ومن : املغين، ذكر بعض ما وقع فيه الوهم للمعربنيومنه أيضاً، ما ورد يف الباب اخلامس من 

ما نعتان)٥("إَِلِه النَّاسِ ،َمِلِك النَّاس"الوهم قول الزخمشري يف ما عطفا بيان، والصواب أ   .)٦("، إ
َواتـََّبَع : "يف قوله تعاىل) ما(يرى ابن هشام أن جار هللا الزخمشري قد غلط عندما جوز مصدرية  .٤

 -يف نظر ابن هشام - ، مع إنه قد عاد عليها الضمري، والصحيح)٧("َما أُْترُِفوا ِفيهِ الَِّذيَن ظََلُموا 
 . )٨("موصولة ال مصدرية) ما(أن 

، وقد ورد ذلك )خالف الظاهر(ومن مظاهره نقله عن الزخمشري مستصحبًا هذا النقل بقوله  .٥
َتِفْت ِمنُكْم َأَحٌد ِإالَّ َوَال يـَلْ :"قول الزخمشري يف اآلية: "عند ابن هشام يف املغين حيث قال

هلك"إن من نصب قّدر االستثناء من: )٩("اْمرَأََتكَ  وال يلتفت "ومن رفع قّدره من " فأسر 
ا على قراءة الرفع،  )١٠("منكم أحد ستلزامه تناقض القراءتني؛ فإن املرأة تكون مسرى  ويُرد 

ا على قراءة النصب، وفيه نظر فقول :"مث واصل ابن هشام حىت قال )١(..."وغري مسرى 
 .)٢("الزخمشري يف اآلية خالف الظاهر

 .٢/٥٢٦ ،ابن هشام املغين، ) (١                                                           
 .٦٣: الكهف اآلية سورة)(٢
 .٣:نوح، اآليةسورة ) (٣
 .٢/٥٢٦ ،ابن هشام املغين،) (٤
 .٣-٢: الناس، اآلية سورة)(٥
 .٢/٦٥٣ابن هشام،  املغين، ) (٦
 .١١٦:هود، اآليةسورة ) (٧
 . ١/٣٣٦ ،ابن هشام املغين، )(٨
 .٨١: هود، اآليةسورة  ) (٩

 .٨١: هود، اآليةسورة ) (١٠
 .٢/٦٨٥ ،ابن هشام املغين،) (١
 .٢/٦٨٥ ،ابن هشام املغين،) (٢
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ً معتمدًا على التحليل املنطقي ومقارعة احلجة  .٦ وجند أن ابن هشام يرد على الزخمشري ردًا قو
وال تفيد لن النفي خالفًا للزخمشري يف كشافه وال :"ومن مث الدليل، ومثال ذلك قول ابن هشام

فيها  قيل لو كانت للتأبيد مل يقيد من. يف أمنوذجه، وكالمها دعوى بال دليل بيده خالفًا له
 ،)١("فـََلْن أَُكلَِّم اْليَـْوَم ِإنِسيا"ليوم يف 

وهنا جند أن ابن هشام جاء  .)٣("، تكراراً واألصل عدمه)٢("يـََتَمنـَّْوُه أََبًدا َوَلن"ولكان ذكر األبد يف  
ً ومبخالفة صرحية  ؛ أي عدم إفادة لن )أن األصل عدمه(للزخمشري وذلك من خالل قولهبردًا قو

  .توكيد النفي
  :الفجائية) إذا(صب .٧

الفجائية ظرف زمان، وذهب إىل أن عاملها فعل مقدر مشتق ) إذا(اختار الزخمشري رأي الزجاج يف أن 
: ، والتقدير عنده)٤("اْألَْرِض ِإَذا أَنُتْم َختُْرُجونَ ِمَّن   ِإَذا َدَعاُكْم َدْعَوةً مثَّ :"من لفظ املفاجأة، ففي قوله تعاىل

إذا دعاكم فاجأمت اخلروج من ذلك : ، والتقدير عنده"إذا دعاكم  دعوة من األرض إذا أنتم خترجون
صب: ، وقد رد ابن هشام هذا الرأي، وقال)٥(الوقت هذه ) إذا(إنه ال يعرف هذا لغري الزخمشري، وإن 

خرجت : (أو املقدر يف حنو) خرجت فإذا زيد جالس(ا هو اخلرب املذكور يف حنو عند من يقول بظرفيته
ا اخلرب فعاملها مستقر أو استقر) فإذا األسد   .)٦("أي حاضر وإذا قدرت أ

  ".لن"ومن خالفات ابن هشام للزخمشري أيضاً ما ورد حول .٨
ييده خالفًا له يف أمنوذجه، وال تفيد لن توكيد النفي خالفًا للزخمشري يف كشاف:"قال ابن هشام  ه، وال 

  .نه دعوى بال دليل" لن"، يصف ابن هشام كالم الزخمشري حول)١("وكالمها دعوى بال دليل
 .٢٦:مرمي، اآليةسورة ) (١                                                           

 .٩٥:البقرة، اآلية سورة )(٢
 .١/٣١٣ ،ابن هشام املغين،) (٣
 .٢٥: الروم، اآلية سورة )(٤
 .٣/٤٧٦الزخمشري،الكشاف، ) (٥
 .١١٣/ ١ ،ابن هشام املغين،) (٦
 .١/٣١٣ ،ابن هشام املغين، ) (١
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وما قدمت به أوالً  -من خالل ما ذكرت من اعرتاضات ابن هشام على الزخمشري ورد أقواله –وهكذا 
  هشام وتتبعه هلذا العامل اجلليل  من مناذج ارتضاها وقبلها واستحسنها يتضح مدى شغف ابن

ً وسلباً  ر قوية إجيا ره يف الفكر النحوي من آ   .)١(جار هللا الزخمشري وكتابه الكشاف ومبلغ ما أ
قًال فحسب بل ينقل لنتقد ويوجه ببيان وجوه الضعف أو القوة فيما ينقله واختيار  فابن هشام ليس 

و يناقش وحيلل ليثرى، ويؤاخذ ليصحح، وخيطئ ليصوب أنسب األقوال وأليقها، حسب اجتهاده؛ فه
  .ويصحح

  :للكسائي مناذج من خالفات ابن هشام
ً ومن ذلك ما جاء يف رافع املضارع  .١ أمجع : " جند أن ابن هشام يفسد قول الكسائي أحيا

 يقوم زيد،:"النحويون على أن الفعل املضارع إذا جترد من الناصب واجلازم كان مرفوعاً، كقولك 
حروف : وقال الكسائي...وإمنا اختلفوا يف حتقيق الرافع له، ماهو؟" ويقعد عمرو

ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء :"، مث يرد ابن هشام قول الكسائي قائًال )٢(..."املضارعة،
 .)٣("ال يعمل فيه

لزعم ومن ذلك ما ورد يف مبحث  .٢ ً يرد رأي الكسائي ويسميه  املفعول جند أن ابن هشام أحيا
ً قال ب : و قد يضمر وجو يف مواضع:"به، ويف معرض حديثه عن إضماره وجو منها 

أن يتقدم اسم، و يتأخر عنه فعل أو وصف صاحل للعمل فيما قبله، : االشتغال، و حقيقته
لعمل يف ضمريه أو مالبسه زيدا "ق فمثال اشتغال الفعل بضمري الساب.مشتغل عن العمل فيه 

زيدا أ ضاربه، اآلن أو "و مثال اشتغال الوصف )١("  َو ُكلَّ ِإنساٍن أَْلَزْمناهُ " :وله تعاىلو ق "ضربته
  ."غدا

 .٢/١٢٦٦ إبراهيم عبد هللا، والتفسري،ينظر النحو ) (١                                                           
 .٤٧ص ابن هشام، شرح قطر الندى، ) (٢
  .٤٧ص ابن هشام،شرح قطر الندى،) (٣
  .١٣اإلسراء، اآلية سورة ) (١
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زيدا أ ضارب غالمه، اآلن أو "و  "زيدا ضربت غالمه"و مثال اشتغال العامل مبالبس ضمري السابق 
؛ تقديره" غدا بته، و ألزمنا كل إنسان ضربت زيدا ضر : فالنصب يف ذلك و ما أشبهه بعامل مضمر وجو

  .إمنا كان احلذف هنا واجبا ألن العامل املؤّخر مفّسر له، فلم جيمع بينهما ألزمناه
لعامل املؤخر على إلغاء العائد   مث قال والرد ... )١(هذا رأي اجلمهور، وزعم الكسائي أن نصب املتقدم 

  .)٢("فال يستقيم إلغاؤه" بت غالمهضر "ن الشاغل قد يكون غري ضمري السابق، كـــ:"على الكسائي 
، )٣("من يعمل سوءًا جيز به"شرطية حنو: يت على مخسة أوجه) من(يرى ابن هشام على أن .٣

أمل تر أن هللا يسجد له من يف :"، وموصولة حنو)٤("من بعثنا من مرقد:" واستفهامية حنو
  السماوات 

  :يف قوله) رب(، تكون نكرة موصوفة، وهلذا دخلت عليها )٥("واألرض
  )٦(قد متىن َيل موً مل ُيطعْ      أنضجُت غيظًا قلبه من ُربَّ 

  :وكذلك يف قول حسان) رب(نكرة موصوفة، ودخلت عليها ) من(فهنا جاءت 
َ    َمنْ  َفَكَفى بَِنا َفْضالً َعَلى َ  ,َغْريِ َّ   )٧(ُحبُّ النَّيبِّ ُحمَمٍَّد ِإ

ا ) من(فــ   .نكرة موصوفة، أو موصوليةهنا من احملتمل كو
وهو بذلك خيالف الكسائي يف الوجه األخري حيث ) من(هذا هو رأي ابن هشام يف أوجه جميء  -إذن

ا ال تكون نكرة إال يف موضع خيص النكرات أي كأن تقع بعد  أو يف حمل احلال ) رب(يرى الكسائي أ
دة، فرد علي ن ذلك مل يثبتأو التمييز مثالً وخرّج تلك الشواهد على الز   .)١("ه ابن هشام 

 .٢٤٣ - ٢٤٢ابن هشام،   شرح شذور الذهب، ) (١                                                           
 .٢٤٣ابن هشام،  ص شرح شذور الذهب، ) (٢
 .١٢٣: اآلية‘ النساء سورة )(٣
 .٥٢: يس، اآلية سورة) (٤
 .١٨: احلج، اآليةسورة ) (٥
 ١/٢٧٠ النويري،  اية األرب يف فنون األدب،) (٦
 .٣/٢٠٧ البغدادي،خزانة األدب،) (٧
 .١/٣٥٩ ابن هشام، املغين،) (١
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ً، فإن مل تسبق ) خال(عند حديثه عن  .٤ بّني ابن هشام أن من معانيها أن تكون فعًال متعد
املصدرية جاز اعتبارها حرف جر فيكون ما بعدها جمروراً، وجاز اعتبارها فعًال ماضياً، ) ما(بـــــــ

  :ملصدرية تعينت فعليتها كقول الشاعرا) ما(وما بعدها منصوب على املفعولية، فإذا سبقت ب
ِطلُ   ُ ّ   )١(زاِئلُ  وكلُّ نعيٍم ال َحمالة ,          أال ُكلُّ شيٍء ما َخال ا

  فرد عليه ابن هشام بفساد هذا الرأي وعدم -زائدة) ما(وأجاز الكسائي اجلر يف هذه الصورة على تقدير 
رور بل بع) ما(صحته؛ ألن  ، )٣("فبما رمحة"، )٢("قَِليلٍ  َعمَّا"حنو ) يعين اجلار(ده ال تزاد قبل اجلار وا

  .)٤("وإن ورد شيء من ذلك عن العرب فهو شاذ حيفظ وال يقاس عليه
عندما ساق ابن هشام قصة الرشيد حني كتب ذات ليلة إىل أيب يوسف القاضي صاحب أيب  .٥

  :قولهوإذا نصبها يف ) ثالث(حنيفة يسأله عما يلزم القائل إذا رفع لفظة 
َ ِهْنُد فَالرِّْفُق َأْميَنُ  َ ِهْنُد فَاخلِْْرُق َأْشَأمُ       ,ِإْن تـَْرفُِقي    )٥(.َوِإْن َختْرِِقي 

  َوَأْظَلمُّ  َثَالٌث َوَمْن َخيِْرْق َأَعقُّ         ,ْنِت َطَالٌق َوالطََّالُق َعزِميَةٌ فَأ
والفقه وال آمن اخلطأ إن قلت برأيي،  إن هذه مسألة مشرتكة بني النحو: مث حكى أن أ يوسف قال

نه إذا رفع لفظة  طُلقت طلقة واحدة وإن ) ثالث(فأتيت الكسائي وهو يف فراشه وسألته، فأجاب 
ا إىل الكسائي ً، فكتب بذلك إىل الرشيد فأرسل إىل جبوائز فوجهت    .)٦(نصبها طُلقت ثال

قش هذه القضية وأبدى رأيه فيها،  ورأى أن الصواب يف أن كال من الرفع والنصب لكن ابن هشام 
حمتمل لوقوع الثالث ولوقوع الواحدة، مث يبدأ يف توضيح وجهة نظره إىل أن يصل إىل صحة رأيه وقصور 

  .رأي الكسائي

 .١/٢٤٤ البغدادي، خزانة األدب،)(١                                                           
 .٤٠: املؤمنون، اآلية سورة)(٢
 .١٥٩: آل عمران، اآلية سورة)(٣
 .١/١٥٣ ابن هشام، املغين،) (٤
 .جمهول القائل) (٥
 .٦٤/ ١ ،ابن هشام  املغين،) (٦
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أورد ابن هشام يف شرح قطر الندى خالفًا آخر للكسائي وذلك يف معرض حديثه عن أحكام 
: مبعىن ألزم زيداً، أن يقال" عليك زيداً "عن معموله؛ فال جيوز يف أنه ال يتأخر :"اسم الفعل حيث قال

: ، زاعمًا أن معناه)١("كتاب هللا عليكم:"زيدًا عليك، خالفًا للكسائي، فإنه أجازه حمتجًا بقوله تعاىل"
: ومن أحكامه: وذكر أيضاً خالفاً آخر يف حكم اسم الفاعل حيث قال .)٢(عليكم كتاب هللا، أي ألزموه

خالفاً " مكاِنك فتحمدي، وصه فنحدثك: "ال ينصب الفعل بعد الفاء يف جوابه؛ فال تقول أنه
  .للكسائي

لزعم   .وخالفه للكسائي واضح كما ورد، وقد وصف قوله هذا 
ذه           هذه بعض املسائل اليت خالف فيها ابن هشام  الكسائي وهي كثرية ولكننا أكتفينا 

  .اقفه من العلماء كما أسلفناالنماذج لنتعرف على بعض مو 
  موقف ابن هشام من أيب حيان

يب حيان األندلسي، إمام : أبو حيان هو طي الشهري  أثري الدين دمحم بن يوسف بن علي بن يوسف الغر
جليل وعامل كبري ومرجع يف العربية وعلوم الشريعة، له دراية ببعض اللغات األعجمية وله مؤلفات عديدة 

احمليط، وارتشاف الضرب من لسان العرب، والتذييل والتكميل يف شرح التسهيل، وغريها البحر : أشهرها
) ه٧٤٥ –ه ٦٥٤(إذًا هو من أبناء القرنني السابع والثامن فقد ُعّمر تسعني عامًا . )٣()ه٧٤٥:ت(

سافرة وكان أمري املؤمنني يف النحو، والشمس ال(قضى حياته يف التعلم والتعليم والتأليف حىت قيل عنه 
  .)٤()شتاء يف يوم الصحو واملتصرف يف هذا العلم

إّن املتأمل يف مؤلفات ابن  -وما يعنيين هنا موقف ابن هشام من هذا العامل اجلليل أيب حيان األندلسي
هشام وخاصة املغين يتضح له جبالء أن العالقة بني هذين اإلمامني مل تكن  على وفاق، بل كانت بينهما 

ة، وإن اإلنسان ليقف حائرًا يف تعليل هذا التحامل من ابن هشام على أيب حيان، جفوة، أو شبه جفو 
 .٢٤: النساء، اآليةسورة  ) (١                                                           

 .٢١٩ابن هشام، ص شرح قطر الندى، ) (٢
ين،.٢٣٢ -١/٢٣١السيوطي،  الوعاة،بغية ) (٣ ين، دمحم بن عمران املرز كرنكو، دار الكتب .ف: حتقيقمعجم الشعراء، املرز

 .٣١٤/ ٥ م، ١٩٨٢-ه١٤٠٢، ٢بريوت، ط-العلمية
 .٧/١٥٢الزركلي،  اإلعالم،. ١/٢٣١الوعاة، السيوطي،  غيةب) (٤
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 واحنرافه عنه، فابن هشام مل يالزمه، ومل يقرأ عليه؛ وإمنا مسع منه ديوان صاحب احلوليات زهري بن أيب
عنه ابن حيان يف مصنفاته إال رادًا له أو معرتضًا عليه، حىت قال  سلمى،وال يكاد ابن هشام يذكر أ

، وتتضح شدة النفور بينهما عندما ينكر )١("وكان كثري املخالفة أليب حيان، شديد االحنراف عنه:" حجر
ابن هشام أستاذيته، وال يعتربه شيخًا له، وما ورد يف املغين عن أيب حيان يصور هذه العالقة غري الطيبة، 

حلديث إحدى املناسبات اليت مجعت بينه وبني أيب حيان، يذكر أن أ حيان  فهو مثًال عندما يتناول 
وسألين أبو (... )٢(سأله عن مسألة حنوية فيسأله عن إعراب بيت فيستعظم اجلواب، قال يف املغين

  : ؟ يف قول زهري)حقلد(عالم عطف بــــــــــــ -وقد عرض اجتماعنا-حيان
  )٣(بَنْكَهِة ذي قـُْرَىب وال ِحبََقلَّدِ        تقّي نقّي مل ُيَكثِّر غنيمةً 

ه فإذا هو سيء اخللق: قلت هو معطوف على شيء متوهم؛ إذ : فقلت -حىت أعرف ما احلقلد؟ فنظر
  .ليس مبكثر غنيمة، فاستعظم األمر: املعىن

فهو حريص أن يفهم القارئني والسامعني أن ) وقد عرض اجتماعنا(ولنتأمل بدقة يف قول ابن هشام 
  .ل أيب حيان له مل يكن سؤال شيخ لتلميذه، بل هو اجتماع طارئ، ولقاء عابر ليس إالسؤا

م ابن هشام بشرح كتابني  حيان حيث انتقد مؤلفاته، وقد قاموقف الند املتحدي أليب وقف ابن هشام
دف االنتقاص منه والرد عليه، ومها " الشذا يف أحكام كذا"كتاب :صغريين البن هشام أليب حيان، 

وقد أعرتض ابن هشام أيب حيان كثريًا يف هذين الكتابني ويف " وكتاب اللمحة البدرية يف علم العربية
وجند أنَّ هذا الوضع املتوتر بينهما قد استمر حىت وفاة أيب حيان، وذلك ألن ابن هشام  .أغلب مؤلفاته

ن هشام تنبئ عن ، وكانت مواقف اب)١()ه٧٤٥(، ووفاة أيب حيان سنة)٤()ه٧٥٦(ألف مغنيه سنة 
تنكره أليب حيان، فجميع النقول عنه تقريباً، ما ذكرها إال لتكون عرضًا ألخطائه، وحرصًا منه على 

 .١/٢٣٣السيوطي، بغية الوعاة،) (١                                                           
 .٢/٦٠٦ابن هشام،  املغين،) (٢
 .٢/١١٦ابن فارس،  مقاييس اللغة، )(٣
 .١/٢٣٣ السيوطي، بغية الوعاة،) (٤
 .١/٢٣٣، املرجع نفسه) (١
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لفاظ ساخرة أو موحية  تضعيف آرائه وأقواله، وقد رد كثريًا منها، بل وقد علق يف بعض األحيان 
  :لسخرية، ومن ذلك

عتبار كل واحد ) كل(حديثه عن أوجه يف معرض : قال ابن هشام راداً على أيب حيان .١ وترد كل 
عتبار ما قبلها -مما قبلها وما بعدها : قائالً : مث ذكر الوجه الثاين: على ثالثة أوجه فأما أوجهها 

ما : أن تكون توكيدًا ملعرفة، قال األخفش والكوفيون: والثاين أو لنكرة حمدودة، وعليهما ففائد
، )١("َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ "مضمر راجع إىل املؤكد حنو العموم، وجتب إضافتها إىل اسم

  :قال ابن مالك قد خيلفه الظاهر كقوله
لَقَمرِ     َكْم َقْد ذََكْرُتِك َلْو ُأْجَزى ِبذِْكِركُ  ِ   )٢(ُميا َأْشَبَه النَّاِس ُكلِّ النَّاس 

وليست توكيداً، " أطعمنا شاة كل شاة"مثلها يف يف البيت نعت " كل"وخالفه أبو حيان وزعم أن 
ا دالة على الكمال ال على عموم اإلفراد ، ويتضح الرد احلاد )٣("وليس قوله بشيء؛ ألن اليت ينعت 

نه ليس شيء وال " وليس قوله بشيء"البن هشام على أيب حيان وذلك بقوله فهو يتفه قوله ويصفه 
  . يستحق حىت الرد عليه

ه " كل" حيان يف موضع آخر من تناوله لــــويرد قول أيب .٢ من وجوب -حيث قال وهذا الذي ذكر
 :نص عليه ابن مالك ورده أبو حيان بقول عنرتة -مراعاة املعىن مع النكرة

  )٤(فـَتَـرَكَن ُكلَّ َحِديَقٍة َكالِدرَهمِ      جاَدت َعليِها ُكلُّ َعْنيٍ ثـَرَّة
  " كل رجل قائم، وقائمون"واز ومل يقل ترْكَت؛ فدل على ج" تركن"فقال

وهو يعين ابن مالك وأيب  )١("والذي يظهر يل خالف قوهلما: "مث رد عليهما ابن هشام قائالً 
  .حيان

 .٧٣:ص، اآلية سورة ) (١                                                           
 .١/٢١٨، ٣١٦الشاهد رقم ابن هشام، املغين، ) (٢
 .٢١٩ -٢١٨/ ١، رجع نفسهامل) (٣
 .٢٢٢/ ١، ٣٢٦الشاهد رقم ، ابن هشام، املغين) (٤
 .١/٢٢٢،املغين، ابن هشام ) (١



143 
 

كيف تتوهم أنَّ ابن مالك اشتبه عليه : وقال يل بعضهم: "ويف الباب السابع، قال ابن هشام.٣
أن النحويني كافة غلطوا يف  كيف توهم ابن مالك: األمر يف االسم والفعل واحلرف؟ فقلت

إن الفعل خيرب به وال خيرب عنه، وإن احلرف ال خيرب به وال عنه، وممن قلد ابن ابن مالك يف : قوهلم
بع له يف ومهه هذا فهو يرى أن ابن مالك واهم وأن أ، )١("هذا الوهم أبو حيان   .حيان 

لغلط يف النقل، والغلط يف الفهم  وتزداد هلجة ابن هشام حدة مع أيب حيان عندما يرميه . ٤
ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا": قال أبو حيان يف تفسري قوله تعاىل: "كذلك يف املسألة التالية  َوَبشِّ

  )٣()العاقالن(جاءين زيد ومن أخوك؟ العاقالن، على أن يكون : وأجاز سيبويه)٢("الصَّاِحلَاتِ 
هللا وهذا رفعت أو نصبت؛ ألنك ال تثين إال على من أثبته من عبد (واعلم إنه ال جيوز : وإمنا قال

  .)٤("وعلمته، وال جيوز أن ختلط من تعلم ومن ال تعلم فتجعلهما مبنزلة واحدة
  وأختم هذه النماذج من املؤاخذات على أيب حيان مبا ذكره ابن هشام من أن الزخمشري .٥

ً خاصًا حمذوفًا يف قوله تعاجعل قد  ن:"ىل متعلق الالم كو مستقبالت : أي )٥("فطلقوهن لعد
ن، وقد رده أبو حيان متومهًا أن اخلاص ال حيذف وقال الصواب أن الالم للتوقيت، : لعد

ن، مث عقب ابن هشام بقوله -وحذف املضاف؛ ألن األصل عنده وقد بينا : (الستقبال عد
ا عدم جواز حذف الكون اخلاص مع و )٦()فساد تلك الشبهة جود الدليل عند مجاعة ، ويقصد 

إىل غري ذلك من النقول اليت توضح تلك العالقة غري احلميمة بينهما، وجند أن هذه  .من النحاة
العالقة يف كل مؤلفات ابن هشام اليت تعرضت آلراء أيب حيان تقوم على هذا املنهج املتعمد 

صاد مل يهادنه إال قليًال، ملر ، فهو له )٧(للبحث عن األخطاء واهلفوات اليت وقعت من أيب حيان
 .٢/٧٦٩ ابن هشام، املغين،) (١                                                           

 .٢٥:البقرة، اآلية سورة)(٢
 ١/١١١ -١٥٠/ ٧ أبو حيان،  البحر احمليط،) (٣
 .٢/٥٥٨ابن هشام  املغين،) (٤
 .١: الطالق، اآليةسورة ) (٥
 .٥١٨-٢/٥١٧ ابن هشام،املغين،) (٦
 .٢/١٢٧٤أبو حيان النحوي،   نقًال عن النحو وكتب التفسري،) (٧
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، ولذا جند أن ابن هشام مل يشر )١(قد انتقده كثرياً، ومل يرتك له قوًال دون تزييف ونبذ هذا القولو 
ا من الكتب العظيمة اليت  إىل مؤلفات أيب حيان كالبحر احمليط والنهر املاد، واالرتشاف مع أ

لعلوم النافعة   .تزخر 
فعلل هذا املوقف " الطالع رالبد"ذكر اإلمام الشوكاين يف كتابه ولعل  السبب يف كل ذلك كما 

لتايل حماولته مزامحة من  مرجحًا بطبيعة ميل ابن هشام الشديد إىل املنافسة يف جمال النحو، و
  .)٢(..."بعلم النحو يف عصره" أبو حيان"تفرد قبله

ن يكون السبب كامناً يف احتمال أ:"تعليًال آخر وهو " املدارس النحوية"ويضيف صاحب كتاب 
امتعاض ابن هشام الشديد من جتاوز شيخه أيب حيان له يف التقدير واإلطراء، مع ختصيصه ذلك 

لس بن عقيل دونه يف ا ذا ..."قال يروي الواقعة عن الصديف قال. ملقابل  وممن ظفروا 
ومل يظفر " ن ابن عقيلما حتت أدمي السماء أحنى م: "فقد قال عنه. التقدير تلميذه ابن عقيل

ابن هشام على الرغم من صفاته النادرة وحسن استعداده جبزء من هذا التقدير الذي ظفر به ابن 
بن املرحل -ابن هشام-عقيل مما جعله،أي؛  وحيط يف املقابل من قدر أيب ) أحد شيوخه(يشيد 

  .)٣("حيان
  

  
 
 
 
 
 

 .مواقف من خالل املغينقليل من املواضع اليت وافق فيها ابن هشام أيب حيان وقد حصرت له ثالث ) (١                                                           
  .٤٠٠البدر الطالع، الشوكاين، ص) (٢
  .٣٥٧ص شوقي ضيف، املدارس النحوية،) (٣
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  الرابعالفصل 
  الرتجيح النحوي 

  وأسسه مفهوم الرتجيح النحوي وتطوره :األولاملبحث 
رخيه نستعرض يف هذا املبحث مفهوم الرتجيح النحوي، وتطوره  وسنبدأ مبفهوم الرتجيح من  نشأته،و و

  .حيث اللغة واالصطالح
  :مفهوم الرتجيح لغة

دة، يقال:"قال صاحب معجم مقاييس اللغة رجح : الراء واجليم واحلاء، أصل واحد يدل على رزانة وز
ر من الرتجيح مصد،   (٢)"رجحت بيدي شيئاً وزنته ونظرت ما ثِْقُلهُ :"ويقال،   (١)الشيء وهو راجح إذا رزن

الَوازن، وأَْرَجح : َوَزنَه، وَنَظَر َما يُثقله، والرَّاجح: َرَجَح الّشيء بيده: َرّجح الشَّيء يرّجح ترِجيحاً، يقال
وذكر صاحب القاموس .   (٣)إذا ثـَُقَل فَلم َخيفَّ : أَْثقله حىت َمال، وَرَجَح يف َجمْلسه يَرُجح: امليزان أي

ً مال وأرجح له ورّجح أعطاه راجحاً، وترجَّح تذبذبرجح امليزان يرجح رجوحاً :"احمليط     (٤)"ورجحا
جعل الشيء راجحاً، أي زائدًا على غريه ومفضٌل ) رجح(فاملعىن اللغوي العام الذي تدور حوله كلمة 

  .عليه، ومنها أيضاً الرزانة والتفضيل والتذبذب والتقوية وامليل والنظر إىل الثقل، وغريها
  :الحاً مفهوم الرتجيح اصط

أما مفهوم الرتجيح اصطالحاً، فلم أعثر يف كتب أصول النحو على تعريف حمدد للرتجيح بني األدلة 
خذ بعض األقوال ونستنج منها اصطالح الرتجيح ومن ذلك قول ابن  النحوية، لكننا ميكن أن 

الرتجيح يف اإلسناد فأن فأما . أحدمها اإلسناد، واآلخر املنت: ِاعلم أن الرتجيح يكون يف شيئني:"األنباري
وأما الرتجيح يف املنت فكأن تكون إحدى الروايتني موافقة للقياس . يكون أحد الناقلني أعلم من اآلخر

 ).رجح: (م،مادة١٩٧٩، القاهرة دار الفكر، ١عبدالسالم هارون، ط:قيق، مقاييس اللغة ،حتفارس بنابن فارس، أمحد )(١                                                           
ج ) (٢ :( م،مادة٢٠٠٧، دار الفكر بريوت، ١دمحم إبراهيم،ط:قيقالبالغة، حتابن أيب حديد، عبداحلميد بن هبة هللا احلسيين، شرح 

  ).رجح
  ).رجح:(، مادة انظر لسان العرب البن منظور) (٣
دي، جمد الدين أمحد بن يعقوب القاموس احمليط،،اهليئة العامة للكتاب املصرية، ط)(٤  ).رجح(م، مادة ١٩٧٩، ٣الفريوز أ
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،    (١)"أن يكون أحدمها موافقًا لدليل آخر من نقل أو قياسوأما الرتجيح يف القياس ف... واألخرى خمالفة
أحدمها على  بتغليبالن يف القياس فإن الرتجيح يكون ج أنه إذا تعارض دليتومن قول األنباري نستن

   :وجهنياآلخر من 
بع له، أو مبؤازرة دليل آخر يقويه ويسانده أن يرجح الدليل   .أن يرجح الدليل مبؤازرة وصف 

م ينظرون إىل الرتجيح من خالل دليل الرتجيح نفسه م وجدوا أن األدلة قد أما األصوليون فإ ؛ أل
ارض ، كما هو معروف، ليس يف أصل الدليل، بل يف نظر املرجح وهو نتيجة عن فهمه تتعارض، والتع

ا وضعفها وذكروا صفة األدلة  ؛لذلك، له فرقوا بني األدلة يف حال التعارض وأثبتوا مراتبها من جهة قو
ا وقالوا ي أن الرتجيح ، ويرى الراز   (٢)"تقوية أحد اإلمارتني على األخرى لدليل:"الرتجيح هو: واختالفا

ن مم اً كثري   غري أن هناك   (٣)"تقوية أحد الطريقني على اآلخر لُيعلم األقوى فيعمل به ويطرح اآلخر:" هو
،   (٤)ن الرتجيح ليس تقوية الدليل وإمنا هو بيان القوة الكامنة يف الدليلإ: تعريف الرازي قائالً على اعرتض 

:" عن االعرتاضات اليت وجهت إىل تعريف الرازي اً أن يضع تعريفًا بعيد   (٥)لذا حاول البيضاوي
  .  (٦)"الرتجيح هو تقوية أحد األمارتني على األخرى ليعمل به:"فقال

ن الرتجيح هو   .  (٧)"إثبات مرتبة يف أحد الدليلني على اآلخر:"وجاء يف معجم التعريفات 
  

 .٦٧-٦٥م،ص١٩٧١، ٢دار الفكر بريوت، ط سعيد األفغاين،:قيقاإلعراب، حتاألنباري، األغراب يف جدل ) (١                                                           
  .٧٨: صالكفوي ،  التعريفات،) (٢
طه جابر فياض العلواين، طبعة جامعة اإلمام دمحم .د:الرازي،فخرالدين دمحم بن عمر ابن احلسني الرازي، احملصول يف علم األصول،ت)(٣

ض، ط  .٢/٥٢٩م،١٩٨٠ه، ١٤٠٠، ١بن سعود الر
يد دمحم إمساعيل السوسوة، منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي، دار النفائس للنشر، ) (٤ عبدا

  .٣٣٧م، ١٩٩٢
ج الدين أبو نصر عبد )  (٥ تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايف بن علي بن متام بن حامد بن حييي السبكي و ولده 

  .يف كتابه:ترمجة املؤلف.. ٧٨٥سنةالوهاب، تويف 
اج، دار الكتب العلمية بريوت ، ،تقي الدين أبو احلسن علي بن عبد الكايفي،البيضاو ) (٦ -ه ١٤١٦املنهاج يف شرح اإل

  .٢٠٩-٣/٢٠٨ط،.م،د١٩٩٥
ت، .ط، د.دمحم صديق املنشاوي،دار الفضيلة القاهرة، د: اجلرجاين،علي بن دمحم السيد الشريف اجلرجاين،معجم التعريفات، حتقيق) (٧
 .٥١ص
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نه عرفوي   ملطلوب مع تعارضهما مبا يوجب اقرتان أحد الصاحلني للداللة على ا:" اآلمدي الرتجيح 
يرى أن الرتجيح هو  ؛ولعل تعريف اآلمدي جامع ملصطلح الرتجيح ألنه،  (١)"العمل به وإمهال اآلخر

لراجح ونرتك اآلخر اً اقرتان دليلني وكل منهما صاحل لالستدالل به، ولكن هناك تعارض   .بينهما فنعمل 
ا  تدل على إجراء املعاين اللغوية السابقة يف الشيئيني ومها هنا و ُملََّخص ما أفادته هذه التعريفات أ

الدليالن حمل الرتجيح، وتعبريهم الرتجيح ببيان القوة أو إثبات املزية ليس ببعيد عن معانيه اللغوية من 
دة والنظر إىل الثقل وامليل والتفضيل والتقوية   .الز

  :عند املفسرين والفقهاءمفهوم الرتجيح 
ألصوليني يف كل أصول النحو من مساع وقياس واستصحاب حال  ال خيفى على ثر النحاة  الباحثني  

وإذا حبثنا هذا التأثر يف تعريف الرتجيح جند أن هناك صلة كبرية بني تعريفه عند علماء اللغة و .. وغريها
صول النحو، ومن تلك  التعريفات عند علماء التفسري والفقهاء وغريهم، من العلوم ذات االرتباط 

  :نذكر
هو تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل، أو قاعدة تقويه، أو لتضعيف أو :" الرتجيح عند املفسرين

أي؛ مبعىن تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل يدل على قوته أو على ضعف ما    (٢)"ردِّ ما سواه
مارة مبا تقوى عليه معارضها، فيجب تقدميها للقطع اقرتان األ:" والرتجيح يف الشرع هو .سواه من األقوال

نه "-، تعريف البخاري وهو لكثري من احلنفيةأيضاً  ومن تعريفات الفقهاء للرتجيح،   (٣)"عنها بذلك
 بعد أن أورد الباحث.  (٤)"إظهار قوة ألحد الدليلني املتعارضني لو انفردت عنه ال تكون حجة معارضة

الرتجيح هو تقوية أحد الدليلني أن؛ لدى العلوم األخرى ميكننا أن نصل إىل مناذج لتعريف الرتجيحات 
  .مع بقاء الثاين وعدم إبطاله به،والعمل 

  
اآلمدي، سيف الدين علي بن أيب علي بن دمحم اآلمدي، األحكام يف أصول األحكام ، طبعة دار احلديث املصرية القاهرة، د،ت )  (١                                                           

 .٤/٣٢٠ط،.، د
 .١/٣٥ه، ١٤٢١، ١القاهرة، ط-دار ابن عفان ،قواعد التفسريالسبت، خالد السبت،  )(٢
  .٣٠٤م، ص٢٠٠٠، ١الرهوين، أيب زكر حيي بن دمحم الرهوين، حتفة املسئول يف شرح خمتصر منتهى السول، ط) (٣
 .٤/١١٩٨ه،١٣٠٧ط، .البخاري، كشف األسرار،مكتبة الصنائع، د) (٤
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  :العالقة بني املعىن اللغوي للرتجيح واملعىن االصطالحي
والتغلب وامليالن ، هي العموم، واخلصوص املطلق، يف اللغة على النقل  املعنيني بنينالحظ أن العالقة 

يف اصطالح األصوليني ببيان قوة أحد الدليلني، أو إظهار قوة ألحد الدليلني  والتقوية، بينما هو خاص
  .مثالً على اآلخر 

  :نشأة الرتجيح
مل يقف الباحث حسب علمه، على زمن حمدد لظهور الرتجيح يف  كتب أصول النحو ولكن كما      

يت ترجيح لرأي من اآلراء اليت نعلم ،أن اخلالف والرتجيح وجهان لعملة وا حدة فحينما يوجد خالف، 
اُختُِلف فيها، لذا كان ظهور الرتجيح مع ظهور أول خالف وكما أورد سعيد األفغاين فإن أول خالف 

أيب جعفر الرؤاسي ) الكويف(من حكاية أقوال ) الكتاب(بني الكوفيني والبصريني ما أثبته سيبويه يف 
عيسى بن عمر جعلت بينهما نوعًا من اإلنس مسح للخليل أن يطلب من  للخليل يف القراءة على

  . (١)"الرؤاسي كتابه، فروى منه أقوال لتلميذه سيبويه، فأثبتها هذا يف كتابه
وذلك كأن يستدل الكويف على النصب :"طيوجند منوذجا للرتجيح ما ورد يف كتاب االقرتاح للسيو 

  :بقول الشاعر) كما(بـــــــــ
ثَهُ  اْمسَعْ    (٢) ظهر غيب إذا ما سائٌل َسَأَال       عن حديثا َكَما يوما ُحتَدِّ

  كما يوماً حتدِّثُهُ : الرواة اتفقوا على أن الرواية:" فيقول له البصري املانع للنصب
ا الفعل املضارع، وال مينعون جواز ) كيما(يت مبعىن ) كما(استدل به الكوفيون على أن  ينصبون 

ا، ألن) كيما(يت مبعىن ) كما(البصريون إىل أنالرفع، وذهب   ؛وال جيوز نصب املضارع الواقع بعدها 
وأما الرتجيح يف املنت فبأن يكون أحد النقلني )... ما(كاف التشبيه، أُدخلت على ) كما(الكاف يف 

  .  (٣)على وفق القياس، واآلخر على خالفه
  

 .١٧٦م،ص١٩٩٤-ه ١٤١٤األفغاين، يف أصول النحو، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، األفغاين، سعيد ) (١                                                           
دمحم حمي الدين عبداحلميد، : ،تيف مسائل اخلالف اإلنصاف،ابن األنباري. ٣/٥٩١البغدادي، خزانة األدب، املرجع السابق، ) (٢

  .٢/٥٨٨م،١٩٨٢
 .٣٩٨:ص ،يالسيوط االقرتاح،) (٣
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  :النحوي التطور التارخيي للرتجيح
نتاج آلراء متعددة، وقد بدأ  هو، والرتجيح وتوسع ومنا معهالرتجيح النحوي مع تطور النحو تطور      

الرتجيح النحوي يف الظهور علنًا عندما انتقل العلم والعلماء من البصرة والكوفة إىل بغداد،ويصف ذلك 
وج فيها العلم كانت بغداد حاضرة اخلالفة العباسية هي السوق اليت كان ير " :سعيد األفغاين قائالً 

واألدب، فكان يرحتل إليها العلماء من األقطار كافة، كل حيمل إليها طابع بلده اخلاص، أو بتعبري آخر 
مدرسة بلده يف الفن املختص به، فالتقت لكل علم وفن ألوان وطوابع خمتلفات، احتكت ومتازجت وكان 

لسمة البغدادية العامة كان النحو، فقد نشر الكوفيون فيها حنوهم وذلك ما  . منها ألوان جديدة مطبوعة 
وقصدها حناة بصريون أيضاً، ونشأت طبقة جديدة يف بغداد اختارت من املذهبني وكونت ما ُعرف 

إذًا تكون املذهب البغدادي نتاج ترجيحات آراء الكوفيني والبصريني، الذي .   (١)"ملذهب البغدادي
سلف أن :"، وفيه يقول الشيخ الطنطاوي  (٢))طور الرتجيح( أطلق عليه بعض علماء أصول النحو احملدثني

البصري : هذا الطور كان التمهيد إليه على أيدي اخلالطني النزعتني وأن أساسه املفاضلة بني املذهبني
ل مزجياً من املذهبني. والكويف وإيثار املختار منهما   (٣)"وأمعنوا يف هذا االختيار، فاصطفوا مسائل ذات 

  .فاالختيار واالصطفاء هنا هو الرتجيح الذي نعنيه. 
حىت تكتمل صورة التطور التارخيي للرتجيح النحوي سنأخذ هنا مناذج من ترجيحات املدرستني املصرية 

سستا على استعراض أقوال السابقني من النحاة واملقارنة بني أقواهلم ما    . واألندلسية يف النحو،وذلك أل
  :حناة املدرسة املصرية  الرتجيح النحوي عند

سست املدرسة النحوية يف مصر على استعراض أقول السابقني واملقارنة بينها، وقد ظهرت         
، وتكاد املراجع تتفق على أن أول  (٤)الدراسات النحوية يف مصر يف وقت مبكٍر عقب الفتح اإلسالمي

وقد نشأ مبصر ) والد ابن(لتميمي املشهور بمن أدخل الدراسات النحوية إىل مصر هو الوليد بن دمحم ا
  .٢٢٩ :م،ص١٩٩٤-ه ١٤١٤فغاين، يف أصول النحو، مديرية الكتب واملطبوعات اجلامعية، سعيد األاألفغاين،) (١                                                           

ريخ أشهر النحاة، دار املعارف القاهر، ط) (٢  .١٨٥ت، ص.، د٢الطنطاوي، الشيخ دمحم الطنطاوي،نشأة النحو و
 .، الصفحة نفسهااملرجع نفسه) (٣
، م١٩٤٧من  الفتح العريب إىل الفتح العثماين، مكتبة النهضة املصرية،  علي إبراهيم حسن، مصر يف العصور الوسطىحسن، ) (٤
 .٢٦: ص
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مث رحل إىل العراق وأخذ العلم عن اخلليل بن أمحد، وبعد عودته اشتغل بتدريس النحو ونشر علم اخلليل، 
، وقد شاركه يف ذلك أبو احلسن األعز، الذي  (١)وكان له عظيم األثر يف تقدم الدراسات النحوية يف مصر

الكوفيني، وعلى ذلك نستطيع أن ندرك أن منهج النحويني يف مصر قد أخذ العلم عن الكسائي إمام 
راء . اتصل يف مراحله اُألوىل مبذهيب البصريني والكوفيني خذ  ومن ذلك أن السيوطي كان كثريًا ما 

 (٢)"األصح وعليه البصريني:" البصريني ويقتفي أثرهم ويعتمد على أصوهلم يف ترجيحاته فرتاه كثرياً ما يقول

ً أخرى يقول ، ً يستخدم  (٣)"خالفًا للكوفيني:"...وأحيا ذا يرجح مذهب البصريني، وأحيا ، وهو 
ضمري الشأن (والكوفيون يسمونه الكناية، و  (٤))الضمائر(مصطلحات البصريني ومن ذلك، مصطلح

هول، و  (٥))والقصة ت،   (٦))الظروف(والكوفيون يسمونه ا والكوفيون يسمونه احملالت املبنية أو الغا
  .والكوفيون يسمونه املستقبل  (٧))املضارع(و

ومن يرجع إىل خمتصره الذي مساه  :" ويعلق شوقي ضيف على أيب جعفر النحاس النحوي املصري قائالً 
صورة العامة جيده ميزج يف وضوح بني آراء البصريني والكوفيني، فهو يف ال...كتاب التفاحة يف النحو

ً لقطرب أو لألخفش  للكتيب بصري، وهو يف بعض آرائه ويف بعض املصطلحات كويف، وقد خيتار رأ
ك :ومن أول ما يلقا يف الكتيب خمالفًا هلم فيه ذهابه إىل أن األمساء اخلمسة . خمالفًا مجهور البصريني أ

ا معربة حبروف العلة نفسها متفقًا يف ذلك مع قطرب و  هشام من الكوفيني والزجاجي من وأخوا
ولعل يف ذلك  "ويرى ضيف أيضًا أن مصر أخرجت حناًة يوازنون ويرجحون بني املدرستني. (٨)"البغداديني

ً بغدادي النزعة يف وقت مبكر فهو ميزج بني النحو البصري  كله ما يدل على أن مصر أخرجت حنو
 .٢٣٣:الزبيدي، ص طبقات النحويني واللغويني،) (١                                                           

 .١/١٣٣السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٢
 ،١/١٣٤،١٤٣،٣٢٢السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٣
 .١/١٩٠السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٤
 .١/٢١٨السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٥
 .١/١٠٢السيوطي،  مهع اهلوامع، )(٦
 .١/٣١،السيوطي مهع اهلوامع،) (٧
 -كوركيس عواد، مطبعة العاين: حتقيق أبو جعفر النحاس،كتاب التفاحة يف النحو،. ٣٣٢: شوقي ضيف ،ص املدارس النحوية،) (٨

 ١٥: ص، ١٩٦٥ط، .بغداد، د



152 
 

ذكره يؤكد ما أن املدرسة املصرية قامت على أكتاف ، كل ما سبق  (١)"والكويف وهو ينفذ إىل آراء جديدة
ا ومع أدلتهم و    .آراءهمالبصرة والكوفة ترجح وختالف ما تراه مناسباً ومتماشياً مع مناهج حنا

لتفصيل يف حينها ا٢وترجيحات املدرسة املصرية سنتطرق هلا  من موضوعات دراستنا هذه واليت  ؛ أل
  .أحد أعمدة املدرسة املصرية يف النحو الذي يعد نصاريتتحدث عن ترجيحات ابن هشام األ

  :الرتجيح النحوي عند حناة املدرسة األندلسية
ملشرق العريب فانتقل إليها كثري من علوم املشرق وآدابه، وكان النحو      كانت األندلس ذات صلة وثيقة 

ا يف من بني تلك العلوم اليت انتقلت إليها منه، وقد مر النحو يف األندلس  بنفس املراحل اليت مر 
أما النحو فقد بدأ يف األندلس كما بدأ كما بدأ يف املشرق عبارة عن :"املشرق العريب، إذ يقول أمحد أمني

قطعة خمتارة فيها لفظ غريب يشرح، ومشكلة حنوية توضح، على النحو الذي نراه يف أمايل القايل 
واملقصور ) فعلت و أفعلت(ا فعل أبو علي القايل نفسه يف والكامل للمربد، مث ألفوا يف مسائل جزئية، كم

 كتاب، فلما انتقل إىل األندلس كتاب الكسائي و )األفعال(، وكما فعل ابن القوطية يف كتاب )واملمدود
، مث أخذت دراسة النحو تزدهر منذ عصور   (٣)"سيبويه ألف األندلسيون يف النحو يف مجيع األبواب

ج  ا خيالطون مجيع النحاة السابقني من بصريني وكوفيني، وإذا هم ينتهجون  الطوائف وأخذ حنا
االختيار من آراء حناة البصرة والكوفة، ويضيفون إىل ذلك اختيارات من آراء البغداديني وخاصة أ علي 

م "لك فقد عكف حناة األندلس على كتاب سيبويه حىت وإضافة إىل ذ.  (٤)الفارسي وابن جين صار كتا
م ما ورد عن  (٥)"املقدس يف العربية ، وإليه تؤول فضيلة النهضة األندلسية املغربية م وترجيحا ومن اختيارا

هذه العبارة على طوهلا واهية :"أيب القاسم السهيلي الذي فضل قول سيبويه على الزجاجي حيث قال
ومن ترجيحات السهيلي أيضًا ما ورد أنه رجح .  (٦)"بارة سيبويه على إجيازها صحيحة ومفيدةمردودة وع

 .٣٣٤: شوقي ضيف، ص املدارس النحوية،) (١                                                           
 .اخلامس من البحث، وفيه ترجيحات ابن هشام األنصاري  والذي ميثل املدرسة املصرية يف النحوالفصل  ٢
 .٣/٧٠م، ٢٠٠٤، ١بريوت، ط ،أمحد أمني، ظهر اإلسالم، دار الكتب العلميةأمني، ) (٣
 .٢٩٢- ٢٩٠:شوقي ضيف، ص املدارس النحوية،) (٤
 .٢٢:دمحم الطنطاوي، ص نشأة النحو،) (٥
، ١عادل أمحد عبداملوجود وعلى دمحم معوض، دار الكتب العلمية بريوت، ط:السهيلي، نتائج الفكر يف النحو،تأبوالقاسم ) (٦

 .٤٩م،ص١٩٩٢
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رأي سيبويه على رأي األخفش يف إحدى املسائل، مع أن رأي األخفش هو الذي يثبت عند النظر، 
هبه لنصرت قول األخفش نصراً مؤزراً، وجلوت مذ) أيب بشر(لوال الوحشة من خمالفة اإلمام:"حسبما قال

، ومن خالل ما سبق نالحظ أن  (١)"يف منصة التحقيق مفسراً، ولكن النفس إىل نصرة سيبويه أميل
ترجيحه األول كان على أساس موضوعي، كون عبارة سيبويه أوضح من عبارة الزجاجي، أما ترجيحه يف 

  .املسألة الثانية مل يكن ألسباب موضوعية بل كان تعصباً ملذهب سيبويه
  ح النحويالرتجي ُأسس
م لآلراء النحوية على جمموعة من األسس واملبادئ اليت تقوي       م واختيارا اعتمد النحاة يف ترجيحا

ما ذهبوا إليه، وقد اعتمدوا يف ذلك على أدلة النحو واليت تعتمد على السماع والقياس، ويعتربان أهم 
ما كتب أصول النحو، وهنا سأتناول  ختصار ما ركنني يف أصول النحو، وقد ملئت   هذه األسس 

  :أمكن ذلك
  :السماع:أوالً 

وهو على درجة كبرية من األمهية، إذ ميثل  السماع هو أول أصول النحو اليت يعتمد عليها األصوليون،
وقد عرفه األساس الذي اعتمد عليه النحاة األوائل يف االستدالل واالحتجاج ووضع قواعد النحو العريب، 

لنقل الصحيح، اخلارج عن حد القلة إىل حد هو :" بقوله  (٢)األنباري الكالم العريب الفصيح املنقول 
   (٣)"الكثرة

وأعين به ما ثبت يف كالم من يوثق بفصاحته، فشمل كالم هللا تعاىل وهو :"كما عرفه السيوطي قائالً 
نثراً، عن مسلم أو  القرآن وكالم العرب قبل بعثته وبعده إىل أن فسدت األلسنة بكثرة املولدين نظمًا أو 

، ويرى النحاة أن أول مصدر من مصادر السماع هو القرآن الكرمي، مث احلديث الشريف، فهو  (٤)"كافر
أبلغ كالم بعد كالم هللا عز وجل، إال أنه مل جيد االهتمام الكايف من النحاة، ومن أسباب ذلك ما أشار 

  .١٨٥:ص أبوالقاسم السهيلي، نتائج الفكر يف النحو،) (١                                                           
 .ترمجة احملقق سعيد األفغاين.هـ٥٧٧ه وتويف سنة٥١٣هو أيب الربكات عبدالرمحن  كمال الدين بن دمحم األنباري، ولد سنة )  (٢
سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة :ابن األنباري،أيب الربكات عبدالرمحن كمال الدين بن دمحم األنباري، ملع األدلة يف أصول النحو،ت) (٣

 .٨١: م،ص١٩٥٧-ه ١٣٧٧السورية،
 .٧٤: االقرتاح، السيوطي ،ص) (٤
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در جداً، وأما كالمه ملسو هيلع هللا ىلص ف:"إليه السيوطي بقوله يستدل منه مبا ثبت أنه قاله على اللفظ املروي، وذلك 
ملعىن، وقد تداوهلا  وإمنا يوجد يف األحاديث القصار على قلة أيضاً، فإن غالب األحاديث مروي 
م، فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا  األعاجم واملولدون قبل تدوينها، فرووها مبا أدت إليه عبارا

  . (١)"لفاظ ألفاظاً 
واملصدر الثالث للسماع هو كالم العرب وقد احتج النحاة مبا ثبت عن الفصحاء املوثوق بعربيتهم، شعرا 
ملادة اللغوية، وعينوا قبائل معينة لألخذ منها، كما حددوا زمنا معينا  ونثرا، ووضعوا ضوابط لألخذ 

ف القرن الثاين اهلجري، وبكالم أهل عصر منتص به يقصد:"لالحتجاج مسي فيما بعد بعصر االحتجاج
اية القرن الرابع اهلجري ، وقد كان علماء النحو وخاصة علماء البصرة حريصني على  (٢)"البادية حىت 

لقد مسعوا عن العرب كثريا، ولكنهم مل يقبلوا كل ما " انتقاء األساليب الفصيحة، والشواهد الصحيحة 
مل تقم قواعدهم على الرواية العابرة، أو البيت النادر أو القولة النابية، مسعوا، ومل يعتمدوا كل ما روي هلم، و 

م أرادوا أن يضعوا أسس علم، وأرادوا هلذه األسس أن تكون قوية، فال بد يف شواهدها من أن تكون  إ
  . (٣)"متواترة، أو قريبة من التواتر حىت ترسخ قواعدها فال تزلزل، وحىت يقوى أساسها فال يلني

أن أمهية السماع هي يف كونه الطريق الطبيعي للتعرف على اللغة ومعرفة خصائصها، ويُعُد أقرب  ونرى
الطرق إىل ضبط العربية ومعرفة املستعمل منها؛ ألن اللغات يف أصلها نقلية مسعية وأساس معرفتها 

لسماع وقد وردت يف كثري من كتب أصول النحو و  . (٤)"السماع   :نذكر منهاوهناك قواعد لالحتجاج 
  . (٥)اللغات كلها حجة حجازية أو غريها

  
 

  .١٠٩االقرتاح، السيوطي ،ص) (١                                                           
 . ١١١م، ص.٢٠٠٦-١٤٢٧خالد سعد شعبان، أصول النحو عند ابن مالك، مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل، شعبان،) (٢
  .١٤٦السيد،عبد الرمحن السيد، مدرسة البصرة النحوية ، دار املعارف، الطبعة األوىل،ص)  (٣
 .١٣٤ص الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه،)  (٤
 -عبد الرازق عبدالرمحن السعدي، مطبعة النواعري: علم أصول النحو، حتقيق ارتقاء السيادةالشاوي، حيي بن دمحم الشاوي، )  (٥

 .٥٣: ، صم١٩٩٠ط، .األنباري، د
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ا د املتكلمون  ال حيتج مبصنوع كما  .يقبل ما ينفرد به الفصيح، الحتمال أن يكون مسع لغة قدمية 
يقبل الفرد من األلفاظ الذي مل يوجد ما يوافقه وال ما خيالفه كشنئي . (١)صنع فعال من أحاد إىل عشار

ال تشرتط العدالة يف العريب املروي عنه  .حيتج يف اللغة العربية بكالم املولدين واحملدثنيال .  (٢)من شنوءة
ال جيوز االحتجاج بشعر وال نثر ال يعرف قائله، إال إذا رواه عريب ممن حيتج .وإمنا تشرتط يف الراوي

ة قبل استخدامها، ويتميز السماع بكونه دليًال للقاعد. بكالمه، خمافة أن يكون ملن ال يوثق بفصاحته
  . (٣)وشاهداً على صحتها بعد ذكرها

  :القياس.نياً 
يت القياس وهو األصل الثاين الذي اعتمده علماء العربية يف تثبيت قواعدهم، وقد عرفه األنباري         

لشيء مقايسة :"بقوله اعلم أن القياس يف وضع اللسان مبعىن التقدير، وهو مصدر قايست الشيء 
نه  (٤)"قدرته ومنه املقياس أي املقدار: وقياساً  محل غري املنقول "، وجاء يف اإلغراب يف جدل األعراب 

احلضرمي الذي قيل  بن أيب إسحقظهور القياس مقرت بعبدهللا ، ويكاد  (٥)"على املنقول إذا كان يف معناه
م النحاة سيبويه من املهتمني ، وكان إما (٦)"أول من بعج النحو ومد القياس وشرح العلل: "عنه أنه هو

سم فعلت به ما فعلت ب:"لقياس،ومن ذلك ما ورد يف كتابه قوله إال أنك ال ) ابن(إذا مسيت رجًال 
  (٧)"أن ال حتذف منه األلف كما مل حتذفه يف التثنية) ابن(حتذف األلف ألن القياس كان يف 

كيداً ألمهية القياس أيضاً ما  أخطئ يف مخسني مسألة :" إذ يقول عن الفارسي جاء يف اخلصائص نقالً و
إنكار القياس يف النحو ال يتحقق؛ ألن :"، ويرى األنباري أن (٨)"يف اللغة وال أخطئ يف واحدة يف القياس

  .٥٢:ص الشاوي،  علم أصول النحو، ارتقاء السيادة) )  (١                                                           
 .٥٢ص الشاوي، علم أصول النحو،  ارتقاء السيادة)  (٢
  .١٠٤: صاألفغاين، يف أصول النحو، ) (٣
  .٩٣ :، صألنباريا ملع األدلة، ) (٤
  .٤٥: األنباري، ص األغراب يف جدل األعراب،) (٥
 .٣١: أبوبكر الزبيدي، ص طبقات النحويني،. ٢/٣٩٨طي، السيو ر، املزه) (٦
 .٣/٤٠٠سيبويه،  الكتاب،) (٧
 .٢/٨٧ ابن جين، اخلصائص،) (٨
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كل ما سبق يؤكد ما للقياس من أمهية لدى النحاة .  (١)"النحو كله قياس ومن أنكره فقد أنكر النحو
  .وعلماء اللغة

  :القياسأركان  -أ
والشرط يف  (٢)أصل وهو املقيس عليه، وفرع وهو املقيس، وحكم، وعلة جامعة: للقياس أربعة أركان هي 

املقيس أن ال يكون شاذاً خارجاً عن سنن القياس، وال يشرتط فيه الكثرة، فقد يقاس على القليل ملوافقته 
  ،  (٤)"ركاً ال يقاس عليه تو كما ال يقاس على الشاذ نطقاً، " ،  (٣)"للقياس

املطرد من املسموع عن العرب، والقواعد واألحكام النحوية اليت :وينقسم املقيس عليه إىل نوعني     
  .(٥)وضعها النحاة

ما قيس على كالم العرب فهو من كالم العرب، :" فقد عرب عنه ابن جين بقوله) الفرع(أما املقيس أي؛
ل وال مفعول، وإمنا مسعت البعض وقست على أال ترى أنك مل تسمع أنت وال غريك اسم كل فاع

  . (٦)"غريه
ملقيس عليه إال إذا كانت بينهما صلة، وهذه الصلة إما أن تكون   العلة اجلامعة؛ فاملقيس ال يلحق 

  ،   (٧)علة، أو شبه، أو طرد
يت الركن األخري وهو  ملقيس عليه، وأحكام النحاة النا) احلكم(مث    جتة عنللمقيس نتيجة إلحلاقه 

  . (٨)الواجب، واملمنوع، واحلسن، والقبيح، وخالف األوىل، وجائز على السواء: القياس ستة أقسام هي 

 .٩٥: األنباري، ص ملع األدلة،) (١                                                           
 .٢٠٨صالسيوطي،  ،االقرتاح)  (٢
 .١٠٩ - ١٠٨: صسعيد األفغاين، يف أصول النحو،. ٢٠٩،صالسيوطي،  ،االقرتاح) (٣
 .٢١٥: صالسيوطي،االقرتاح، ) (٤
 .٩٥ص م،٢٠٠٧، ١القاهرة، ط-دار غريب للطباعة والنشر ،أصول التفكري النحوي،علي أبو املكارم) (٥
 .١/٤٣١اخلصائص، ابن جين، ) (٦
 .١٠٨: صعلي أبو املكارم،  أصول التفكري النحوي،) (٧
 .١١٦-١١٥: صعلي أبو املكارم،  أصول التفكري النحوي، )(٨
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ومتثيل هلذه األركان، ما ورد عن السيوطي يف االقرتاح وذلك يف رفع ما يسم فاعله، فإمنا حكم عليه  
لرفع ألنه أسند الفعل إليه مقدمًا عليه قياسًا على األصل وهو الفاعل، فاملقيس عليه الفاعل، والفرع ما 

  .ءت أنواع القياس النحويومن هنا جا.(١)مل يسم فاعله، واحلكم الرفع والعلة اجلامعة اإلسناد

  :أنواع القياس النحوي حسب العلة اجلامعة -ب 
  :ينقسم القياس حبسب العلة اجلامعة  إىل ثالثة أضرب، هي

لعلة :"وهو كما ورد عند األنباري قوله:قياس العلة.١ أعلم أن قياس العلة أن حيمل الفرع على األصل 
وم على اشرتاك املقيس واملقيس عليه يف العلة اليت تكون ، وهو يق (٢)"اليت علق عليها احلكم يف األصل

  :سبباً حقيقياً يف ثبوت احلكم لطريف القياس ، ينقسم قياس العلة إىل ثالثة أقسام هي
  .وفيه تكون العلة يف الفرع واألصل سواء: قياس املساوي. أ

  .وفيه تكون العلة يف الفرع أقوى منها يف األصل: قياس األوىل .ب
  .وفيه تكون العلة يف املقيس أضعف منها يف األصل: األدىن قياس. ج
،  ومعىن كون الطرد جامعاً  (٣)والطرد هو الذي يوجد معه احلكم وتفقد اإلخالة يف العلة:قياس الطرد.٢

  . (٤)بني الطرفني ، الفرع واألصل ،أن يوجد احلكم يف الطرفني مع فقدان العلة املناسبة
حيمل الفرع على األصل بضرب من الشبه  أعلم أن قياس العلة أن:"األنباري قائالً عرفه :قياس الشبه.٣

، جند أن العالقة بني طريف القياس يف قياس الشبه، ال تعد  (٥)غري العّلة اليت علق عليها احلكم يف األصل
ة، وليس هي السبب يف ثبوت احلكم للمقيس عليه، مثلما يف قياس العلة،  فاحلكم أن تكون جمرد مشا

ة   . (٦)"يف املقيس عليه يف قياس الشبه يثبت بعلة أخرى غري املشا
 .٢٠٨: السيوطي، ص االقرتاح،)  (١                                                           

 .١٠٥:صاألنباري،  ،ملع األدلة) (٢
  .١١٠صاألنباري،  ،ملع األدلة) (٣
 ١١١ :ص علي أبو املكارم، أصول التفكري النحوي، )(٤
 .١٠٧: ،صاملرجع السابق األنباري، ملع األدلة) (٥
م، ٢٠٠٦- ه ١٤٢٧، ١القاهرة، ط:خالد سعد دمحم عثمان، مكتبة اآلداب:ابن مالك،أصول النحو عند ابن مالك، ت)  (٦
  .١٦٦ص
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  :اإلمجاع. لثاً 
اعلم أن إمجاع أهل البلدين إمنا يكون حجة إذا :"أول من تطرق لإلمجاع هو ابن جين يف قوله     

 (١)..".أعطاك خصمك يده إال خيالف املنصوص، فأما إن مل يعط يده بذلك يكون إمجاعهم حجة عليه

واملراد به  إمجاع حناة :"،يعىن البصرة والكوفة، مث جاء السيوطي فلم يزد على ما قاله ابن جين، فقال
  ، (٢)"البصرة والكوفة

  (٣)احملدثون الذين كتبوا يف أصول النحو فلم خيرجوا يف تعريف اإلمجاع عما سبق وعلى ذات النهج ذهب

أمر ما دون خالف مذهيب أو فردي ينقض هذا االتفاق  اتفاق النحاة على:"، إذ عرفه بعضهم بقوله
مع عليه   . (٤)"ا

قد اجتمع النحويون على أن هذا ال جيوز، "...ويرى املربد أن إمجاع العرب حجة على من خالفهم، 
: ،وقال يف موضع آخر ردًا على استشهاد أحدهم بقول إعرابية (٥)"وإمجاعهم حجة على من خالفه منهم

   (٦)"كتاب هللا وإمجاع العرب على قول إعرابية رعناءال يرتك  "
قد " ضب خربجحر  اهذ" :هو يرى أن مقولة: وجيوز اخلروج عن اإلمجاع، كما قال بذلك ابن جين

ا من الشاذ الذي ال حيمل عليه، وال جيوز رد غريه إليه، لكن يرى عكس ذلك؛  ا غلط وأ   ُأمجع على أ
  . (٧)"نيفاً على ألف موضع، وجيعله على حذف املضاف ال غري ألن يف القرآن مثل هذا املوضع

  
  
  

 .١/٢٤٧ابن جين، اخلصائص،) (١                                                           
  .١٨٧: السيوطي، ص االقرتاح،) (٢
مناهج الصرفيني . ١٢٧دمحم خري احللواين،ص.أصول النحو د. ٢٦٧عفاف حسانني ص.يف أدلة النحو د: مثال: ينظر) (٣

 . ٣٨١صاملرجع السابق،  حسن هنداوي،.ومذاهبهم،د
 .٤٩ه،  ص١٤٠٥، ١بريوت، ط:دمحم مسري اللبدي، معجم املصطحات النحوية والصرفية،مؤسسة الرسالةاللبدي،  ) (٤
  .٢/١٧٥دمحم عبداخلالق عضيمة،عامل الكتب بريوت، : املربد، املقتضب ،ت) (٥
 .١١٩هـ ، ص١٤٠٣، ٢عبدالسالم هارون،اخلاجني والرفاعي، ط: ،تالزجاجي، جمالس العلماء) (٦
 .١/٢٤٩ابن جين، ، اخلصائص) (٧
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  أنواع الرتجيح النحوي: الثايناملبحث 
  :ما يلي إىل أنواع الرتجيح النحوي حسب الدراسة  ميكن تصنيف

  :ترجيح مساع على مساع: أوالً 
رجحهما، والرتجيح يكون يف :"وذلك وفق القاعدة اليت تقول : شيئني أحدمهاإذا تعارض نقالن ُأخذ 

  :إذاً سيكون أمامنا نوعان من ترجيح السماع على مساع، مها. )١("اإلسناد، واآلخر املنت
  :ويكون بعدة أمور أمهها: الرتجيح عن طريق املنت

والسماع األفصح هو الذي يكون على ألسنة  الفصحاء من : ترجيح أحد السماعني لفصاحته-أ
يت مصطلح الفصاحة كثريا عند النحاة يف الرتجيح . )٢("ر استعماالً العرب املوثوق بعربيتهم، وهم له أكث و

ما ورد عن الزخمشري ترجيحه للقراءة املشهورة  القراءتني بني قراءتني، و لغة على لغة، ومن أمثلة ترجيح
، إذ جعله )ُجيرِمنكم(على قراءة ابن كثري بضم الياء ، )٣(" َال َجيْرَِمنَُّكْم ِشَقاِقي أَن ُيِصيَبُكم :"يف قوله تعاىل

  ). كاسياً (أي ) جارماً (
أعلم : "ومن أمثلة ترجيح النحاة إلحدى لغات العرب على غريها لفصاحتها، ما جاء عن سيبويه قوله

، وإذا من زيٍد؟) مررُت بزيدٍ : (من زيداً؟، وإذا قال) : رأيت زيداً : (أن أهل احلجاز يقولون إذا قال الرجل
  .)٤("من عبُدهللا؟ أما بنو متيم فريفعون على كل حال وهو أفصح القولني: قال هذا عبدهللا قالوا

يكون الرتجيح يف املنت أيضًا بكون أحد النقلني وفق القياس : ترجيح السماع الذي يؤيد القياس-ب
الراجحة هي اليت يشهد هلا حينما تتعارض الروايتان فالرواية "، وذلك ألنه)٥("واآلخر على خالف القياس

  .)٦("القياس وتوافق النظائر
                                                           

  .١٣٦: األنباري ،ص ملع األدلة، )(١
  .٢/٣٣٠الزخمشري،  الكشاف، )(٢
  .٨٩:هود، اآليةسورة )(٣
 ٢/٤١٤سيبويه،  الكتاب، )(٤
  ١٣٧ :صاألنباري، ، ملع األدلة )(٥
 .٢١٦-١/٢١٠الفارسي،  احلجة على القراءات السبع، )(٦
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يت الشيء على وجهني يف كالم العرب فيؤخذ  ومن أمثلة ترجيح مساع على مساع ملوافقة القياس، إنه قد 
قة وفصيلها راتعني، وقد يقول :ونقول : "ومن ذلك ما ورد عن سيبويه يف قوله.ألكثر قياسًا  هذه 

قة وف: بعضهم وإمنا يريد  ) كل شاة وسخلتها بدرمهني:( صيلها راتعان، وهذا شبيه بقول من قالهذه 
قة وفصيلها راتعني؛ ألن هذا أكثر يف كالمهم وهو القياس والوجه  كل شاة وسخلة هلا بدرهم، وهذه 

  .، والوجه اآلخر الذي يشري إليه سيبويه هنا هو الذي ال يوافق القياس)١("اآلخر قد قاله بعض العرب
يرى النحاة أن من عوامل ترجيح النصوص أن : ترجيح مساع على مساع ملوافقة أحدمها للمعىن-.ج

على قراءة من )٢("من املصدِّقني:"يف قوله تعاىل للقراءةتكون مالئمة للمعىن، ومن ذلك ترجيح األخفش 
وليس هذا ) املتصدقني(الثقيل وليس للثقيل معىن، أمنا معىن : "فقال) الصاد(بتشديد" من املُصَّدِّقني: "قرأ

  .)٣()"التصدُّق(وليس من ) التصديق(بذاك املعىن، إمنا املعىن هذا من 
يماً :"ومن ذلك أيضًا ما ورد حول قول هللا تعاىل يٌم محَِ يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي يـَُبصَُّرونـَُهْم . َوَال َيْسَأُل محَِ م يف شغل يف )وال يسأل( الكوفيونقرأ ،فقد )٤(" ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ  لبناء للفاعل، أل بفتح الياء 

أما قراءة من قرأ . فاعل مرفوع) محيم(وعليه ف. )٥("أنفسهم عن أن يلقى قريب قريبه، فكيف أن ُيسأل
ا أبو عبيدة عن إمساعيل بن جعفر عن أيب جعفر وشيبة) وال ُيسأل( ا. فقد قرأ   وذكر ابن جماهد أ

ولست اشتهي ذلك؛ ألنه خمالف للتفسري؛ :" لبناء للمجهول) ُيسأل(وقال الفراء عن قراءة . )٦(غلط
  .)٧("وألن الُقراء جمتمعون على َيْسأل

  :الرتجيح عن طريق السند. ٢
مور عدة أمهها   :ويكون ترجيح سند مساع على سند مساع آخر 

                                                           
  .٢/٨٢سيبويه،  الكتاب، )(١
  .٥٢:الصافات، اآليةسورة )(٢
  .٤٥٢-٤٥١ /١،األخفش، معاين القرآن )(٣
  ١١-١٠:سورة املعارج، اآلية)(٤
  .١٧٢خدجية املفيت، ص حنو القراء الكوفيني، )(٥
 .٦٥٠:ص ،ه١٤٠٠، ٢مصر، ط-، دار املعارفالسبع يف القراءات أمحد بن موسى بن العباس التميمي، ابن جماهد،)(٦
  .٣/١٨٤الفراء،  معاين القرآن، )(٧



161 
 

ا سنداً ومثال ذلك وهي أن : ترجيح الرواية املشهورة على غريها-أ ت وأقر يرجح النحوي أشهر الروا
  املخففة من الثقيلة تعمل النصب يف االسم فيما ) إن(، حني قالوا إن )١(ما فعله البصريون

  :وقد استدل البصريون بقول الشاعر. )٢(مينع ذلك الكوفيون
  )٣( َكَأْن َثْديـَْيِه ُحقَّانِ      َوَصْدٍر ُمْشِرِق الَنْحرِ 

ا ) كأنْ (مل الشاعرحيث أع   )ثدييه(خمففة فنصب 
  :وبقول الشاعر

  )٤( ُخْلبِ  أْن َورِيَدْيِه رشاءاً ك
ا  ) كأنْ (حيث أعمل    .)٥()ثدييه(وقد وردت رواية للشاهد األول برفع ). وريديه(خمففة نصب 

ما  غري أن األنباري يرجح رواييت النصب .)٦()وريديه(وجاءت للشاهد الثاين رواية أخرى برفع  أل
ن   ).٧(املشهور

ويكون ذلك وفقًا  للقاعدة اليت : كثرة رواة أحد السماعني املتعارضني من رواة السماع اآلخر- ب
إذا تعارض منقوالن فينبغي أن يرجح ما كثر رواته؛ ألن احتمال وقوع الغلط والكذب على :")٨(تقول

والغلط إىل الواحد أسرع :" ل ابن جين يقو . العدد األكثر، أقل من احتمال وقوعهما على العدد األقل
ومن أمثلة الرتجيح بكثرة رواة الشاهد ما ورد عن األنباري يف اإلنصاف، استدالل . )٩("منه إىل اجلمع

  :كما يف قول الشاعر) كيما(إذا كانت مبعىن) كما(الكوفيون على النصب ب
األنباري ، ، اإلنصاف. ٢/٣٤١األخفش ، معاين القرآن. ٢/١٣٦، سيبويه منهم سيبويه واألخفش واألنباري ، الكتاب،   (١)                                                           

١/١٩٩.  
 .١/١٩٥األنباري، ، اإلنصاف) (٢
 .١/١٩٧األنباري، ، اإلنصاف. ٢/١٤٠سيبويه ، ، الكتاب) (٣
 .١٠/٣٩٣البغدادي، ، خزانة األدب) (٤
 .١/١٣٥ ،سيبويه  الكتاب،) (٥
 .١٠/٣٩٥خزانة األدب، البغدادي، ) (٦
 .١/١٩٩ األنباري، اإلنصاف،) (٧
 .١٣٦ :صاألنباري ،  ملع األدلة،) (٨
 .١/٢١٦ابن جين ، املنصف،) (٩
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ثَهُ    .)١( ا سائٌل َسَأَال عن ظهر غيب إذا م        اْمسَْع حديثا َكَما يوما ُحتَدِّ
إال ) حتدثه(لرفع، ومل يروه أحد بنصب ) كما يوماً حتدِّثُه(فرد عليهم البصريون أن الرواة اتفقوا أن الرواية 

لرفع كثريون، ولذلك فال ترجح رواية راٍو واحٍد، على رواية رواٍة كثريين  املفضل بن سلمة، ومن رواه 
 ).٢(؛ألن األخذ برواية الكثريين أوىل

ومن ذلك اختالف الروايتني  :ترجيح رواية من ُعِرف عنه العلم واحلفظ والضبط على رواية غريه -ج
  :أحدمها لسيبويه وهو:للبيت الواحد 

  )٣( َوَأْضَحْت ِمْنَك َشاِسَعًة أَُماَما      أَال أْضَحْت ِحَباُلُكُم رَِماَما
طر، ويرفض املربد هذه الرواية ،وينشد رواية أخرى مرمخة يف غري النداء ملا اض) أُماما(حيث جعل الشاعر 

  :للبيت هي
وأحنت منك : (يقول األعلم يف البيت. للنداء) أماما(على أن الشاعر رخم. )٤()اُماما(وما عهد كعهدك 

يف غري النداء ضرورة، وتركها مفتوحة وهي موضع رفٍع ) أمامة(الشاهد فيه ترخيم ). "شاسعة أماما
لة(كما يف ) أضحت(ب وما عهد : والقول فيهما واحد، ولكن املربد يرد هذا ويزعم أن الرواية فيه )٥()أ

  .)٦(سيبويه أوثق من أن يتهم فيما رواه: ويرد حمي الدين على ذلك بقوله. كعهدك  أماما
ة وكان إذا اختلفت الرواي:"وهنا نرجح رواية سيبويه ألنه ثقة واليتهم فيما رواه كما يقول أبو علي الفارسي

وهو ما .)٧("أحد الفريقني أضبط وعضَّد الضبط القياس كان األخذ مبا مجع هذين الوصفني أوىل وأرجح
  . سبق ذكره

 عن وجند ذلك حول ما ورد: ترجيح الرواية املعروف إسنادها على الرواية اليت ال يعرف إسنادها -د
  :عن عباس بن مرداس يف قوله

  .٣/٥٨٨األنباري ، اإلنصاف،) (١                                                           
 .٢/٥٩٢،املرجع نفسه) (٢
 .٥٠٢، وديوان جرير،ص ٣٨٩/ ١: البغدادي، اخلزانة. ٢/٢٧٠قائل هذا البيت؛ هو جرير بن عطية ، سيبويه، الكتاب ،) (٣
 .١/٣٥٣،  االنتصاف مطبوع مع اإلنصاف، دمحم حمي الدين) (٤
 .٢/٢٧٠سيبويه، الكتاب، )(٥
 .١/٣٥٣،االنتصاف مطبوع مع اإلنصاف، دمحم حمي الدين) (٦
  .١/٢١٦أبو علي الفارسي،  احلجة يف علل القراءات السبع،) (٧
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  .)١( يـَُفوَقاِن ِمْرَداَس ِيف َجمَْمـعِ         َحاِبسٌ َفَما َكاَن ِحْصـٌن َوَال 
استدل به الكوفيون على جواز ترك صرف ما ال ينصرف يف ضرورة الشعر، على حني منع البصريون 

منصرف، ولكنه ُمنع من الصرف يف هذا الشاهد، مما ) مرداس(وبناءًا على شاهد الكوفيني فـــــــ. )٢(ذلك
  .ة الشعرجييز وقوع ذلك يف ضرور 

  :وقد جاء املربد برواية أخرى للبيت هي
  )٣( ِيف َجمَْمـعِ  )شيخي(يـَُفوَقاِن       َفَما َكاَن ِحْصـٌن َوَال َحاِبسٌ 

ا املربد، وهنا يعلق ابن مالك قائالً  وللمربد إقدام يف رد ما مل يرِو، مع أن البيت : "وقد تفرد 
ال يُعرف له سند ) شيخي(لبخاري ومسلم، وذكر، بنقل العدل عن العدل يف صحيح ا)مرداس(يذكر

  .)٤("من التسوية، فكيف يرجح يدينه صحيح، وال سبب
  : ترجيح السماع على القياس:نيا

يعترب السماع أهم األدلة النحوية، وأعالها رتبة، حسب ما يرى األنباري حني عدَّ أقسام النحو 
  .)٥("احلال ومراتبها كذلك نقل وقياس واستصحاب:أقسام أدلة النحو ثالثة :"فقال

وذلك ألن قواعد النحو . إشارة بينة إىل األمهية الكربى للسماع، ويليه القياس" ومراتبها كذلك:"يف قوله 
م تؤخذ من استقراء كالم العرب فالقياس وحده غري كاف إذا مل يسنده السماع الصحيح ... وقياسا

ييد السماع قياس مردود وذلك حني ويؤيد قولنا هذا ما ورد عند سيبويه، حيث يرى أ ن القياس دون 
أما قول النحويني قد أعطاهوك وأعطاهوين فإمنا هو شيء كان، ومل تكلم به العرب، فوضعوا الكالم :"قال

؛ ٢٥٣، ١٤٨، ١٤٧/ ١، البغدادي، ؛  خزانة األدب٨٤ص ،البيت لعباس بن مرداس يف ديوانه. ٢/٤٩٩األنباري،  اإلنصاف،) (١                                                           
شرح ؛ ٣٣: ص ت،.ط، د.يف شرح أمايل القايل، دار الكتب العلمية بريوت، د مسط الآليلأبو عبيد البكري، . ١٠٤/ ١ والدرر

؛ لسان ٧٥٢/ ٢، ٣٠٦، ١٠٧/ ١ ، ابن قتيبة، والشعر والشعراء٦٨/ ١ ابن يعيش، ؛ وشرح املفصل١١٩/ ٢، األزهري، التصريح 
  ".ردس" ٩٧/ ٦ابن منظور،و  ، العرب

  .٢/٤٩٣، املرجع نفسه) (٢
 .٢/٥٠٠األنباري، ، اإلنصاف) (٣
 .٢/٢٧٠سيبويه،  الكتاب،) (٤
  .٨١ :صاالنباري،  ملع األدلة،) (٥
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سيبويه يرى أن القياس غري مقبول ما مل تسنده . )١("وقياس هذا لو تكلم به العرب هيناً . يف غري موضعه
ما قاله حول أولوية ) التذييل والتكميل(ما ذهب إليه أبو حيان نقًال من كتابه  ويؤيد هذا.نصوص مساعية

فلما أطّلعنا على مذاهب الناس يف هذه املسألة، :"إذ قال) كذا(السماع وهو يتحدث عن مسألة 
ه منقوًال عنهم أخذ به، وما مل  الختالفهم فيها، رجعنا عند االختالف إىل السماع من العرب فما وجد

م أطرحناه لسماع من العرب، ويكون يف ... ينقل من لسا لقياس وإمنا نثبتها  فال نثبت األحكام 
نيس وحكمة لذلك السماع   .)٢("األقيسة، إذ ذاك 

أما السيوطي فيقدم السماع على غريه من األدلة ويرى أن السماع هو األصل وأن األدلة النحوية األخرى 
  .)٣("وكل من اإلمجاع والقياس ال بد هلما من مسند إىل السماع:"تستند إليه، ويف ذلك يقول

نالحظ مما سبق ذكره أن السماع مرجح على القياس عند التعارض، ولكن يكون ذلك وفق قواعد 
  .وقوانني معينة

  :ومن أمثلة ترجيح السماع على القياس إذا تعارضا ما ورد عن أبو عثمان املازين أنه مسع قول الشاعر
لقَ وأ الذ   )٤( وتركُت تغِلَب غري ذاِت ِسنام .      ناي قتلُت بكرًا 

لو :" وهو خمالف للشائع املعروف، فأجازه وقال) الذي(، ال إىل )أ(ورأى فيه العائد من الصلة يعود إىل
لقياس أن السماع الواحد قد يرجح على قياسني اثنني، . )٥("مل أمسعه مل أجزه وتتضح قوة السماع مقارنة 

ألن ) الياء(فهي من مضاعف) احلية(،وأما ) ء(والمه ) واو(عينه) احلواء(فقد ذهب ابن جين إىل أن 
َدَلة(سيبويه حكى أن العرب يقولون يف النسبة إىل  فظهور الياء :" يقول ابن جين)٦()حيوي) :(حية بن 

ءًا وا)ء(قد علمنا منه كون العني ) حيوي(عينا يف  لالم معتلة فالكلمة من ، وإذا كانت العني 
وهذا واضح، ولوال هذه احلكاية لوجب ) حيوت(مضاعف الياء البتة، أال ترى أنه ليس يف كالمهم حنو

  .١/٣٨٤سيبويه،  الكتاب،) (١                                                           
 .٤١١: خدجية احلديثي، ص الشاهد وأصوله يف كتاب سيبويه،) (٢
 .٤: السيوطي، ص، االقرتاح) (٣
 .٢٥/ ٤ج  ، املرجع السابق، شرح املفصل)... الزير سامل(البيت ملهلهل بن ربيعة  امللقب بـ) (٤
نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب يف جامعة بغداد نقال عن احللواين االحتجاج، . ١٩٨ابن الدهان، شرح ملع ابن جين، اللوحة )(٥
 .٣٠٠ص
 .٢/٥١٤، األنباري، اإلنصاف) (٦
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ة إمنا ) فعاالً (يف لفظ واحد لضربني من القياس، أما أحدمها فالن) احلواء(و) احلية(أن تكون  يف املعا
) واو(، وأما اآلخر فألن ما عينه)العصب(من ) ابعصّ (و )العطر(من) عطّار( :يت من لفظ املعاين حنو

ب) المه(و) عينه(ء أكثر مما ) المه(و ب) شويت(و) حويت(ءان، إال ترى أن  ) حييت(أكثر من 
، وإذا كان األمر كذلك علمت قوة السماع وغلبة القياس، أال ترى أن مساعًا واحدًا غلب )عييت(و

  .)١("قياسني اثنني
جواز ترك ما ينصرف يف (:االستعمال على القياس ما جاء عند األنباري يف مسألةومن ترجيح كثرة 

أما البصريون فرفضوا . إذ كانت شواهد الكوفيني على جواز ذلك من الكثرة مبكان.)٢()ضرورة الشعر
والذي أذهب إليه يف هذه املسألة، مذهب :"يواصل األنباري قائالً .)٣(جتويز صرف ما ال ينصرف مطلقاً 

ومن خالل ما سبق ميكننا . )٤("وفيني لكثرة النقل الذي خرج عن حكم الشذوذ، ال لقوته يف القياسالك
أنه إذا تعارض الكثري يف االستعمال املخالف للقياس فإنه يرجح الكثري يف االستعمال، وال : أنالقول 

 .)٥(عليهينظر إىل ما قل يف االستعمال وقوي يف القياس القوي، وحيظر األخذ به والبناء 
 .حفظ الكثري من الشواهد ومحاها من سطوة القياس) مبا حيفظ وال يقاس عليه من النصوص(إن ُعرف 

ملسموع على ما جاء عليه، وحيظر اختاذه  إذا تعارض السماع الكثري مع القياس القوي فإنه يرجح 
  .أساساً لقياس جديد

  :ترجيح قياس على قياس
رجحهما أما . )٦(والقياس الراجح هو ما وافق دليًال آخر من نقل أو قياس إذا تعارض قياسان ُأخذ 

  :ترجيح القياس الذي يوافق النقل ،نذكر منه

  .٢/٤٦ابن جين، ، اخلصائص) (١                                                           
 .١/٤٩٣األنباري ،  اإلنصاف،) (٢
 .٢/٤٩٣ري ، األنبا اإلنصاف، )(٣
 .٢/٥١٤األنباري ،  اإلنصاف،) (٤
 .١٠٦: الشيخ حيي الشاوي، ص ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو،) (٥
  ١٣٩-١٣٨األنباري، ص ملع األدلة،) (٦
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يف لغة أهل احلجاز ال تعمل يف اخلرب، بل هو منصوب حبذف حرف ) ما(ذهب الكوفيون إىل أن
ا ا تعمل يف اخلرب ،وهو منصوب  ن الكوفيني ، استدل كل م)١(اخلفض، وذهب البصريون إىل أ

لقياس   .والبصريني على رأييهما 
أن ال تكون عاملة البتة، ألن احلرف يكون عامًال إذا كان ) ما(ذهب الكوفيون إىل أن القياس يف 

ألمساء فعمل فيها، وحرف اجلزم  ألفعال وعمل فيها، أما ) ّلما(خمتصاً، فحرف اخلفض اختص  اختص 
  ).٢(روف االستفهامإذا كان غري خمتص وجب أن ال يعمل كح

ا يف وجهني) ليس(على ) ما(أما البصريون فقاسوا    :وشبهوها 
  .الدخول على املبتدأ واخلرب: أحدمها
  .يف احلال) ما(اشرتاكهما يف نفي: والثاين

يف كل منهما، ومبا أنه يثبت شبههما فيجب أن تعمل عملها فرتفع ) الباء(ويقوي الشبه بينهما دخول 
  .)٣(رباالسم وتنصب اخل

، وقوله تعاىل ) ٥("ما هذا بشراً :"، ويؤيده بقوله تعاىل)٤(ويرجح األنباري قياس البصريني ألن النقل يؤيده
م:"أيضاً    .)٦("ما هن أمها

  :ترجيح قياس على قياس ملوافقة أحدمها لقياس آخر
  :وقد ورد ذلك كثرياً ومن أمثلته    

ا ) اخلرب(النصب وال تعمل يف ) االسم(تعمل يف ) أنَّ (استدل الكوفيون على أن  الرفع حيث احتجوا 
  الرفع ) اخلرب(النصب، ومل تعمل يف ) االسم(فرع على الفعل من العمل فضعفت على درجته، فعملت يف 

  
  .١/١٦٥،األنباري اإلنصاف،) (١                                                           

 .رجع نفسه، الصفحة نفسهاامل) (٢
 .١٦٦-١/١٦٥،األنباري اإلنصاف، )(٣
 ١/١٦٦،األنباري اإلنصاف، )(٤
 .٣١:سورة يوسف، اآلية)(٥
ادلة، اآلية)(٦   .٢:سورة ا
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ا مل تقَو على ذلك   .)١(امرفوعاً مبا كان يرتفع به قبل دخوهل) اخلرب(فبقي . أل
ملفعولوكان ر  ة امسها  ا ترفع اخلرب كما تنصب االسم، وذلك ملشا ن القياس ؛أ  د البصريون عليهم 

لفعل تها هي  لفاعل، وملشا   .)٢(وخربها 
أنه ليس يف كالم العرب عامل يعمل يف االسم النصب أال :"وعزز البصريون قياسهم هذا بقياس آخر هو

م سندوه بقياس آخر.)٣("ويعمل يف اخلرب الرفع   .)٤(فرجح األنباري قياس البصريني أل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .١/١٧٦،األنباري اإلنصاف،) (١                                                           
 .١٧٨-١/١٧٧،األنباري اإلنصاف،) (٢
 .١/١٨٥،األنباري اإلنصاف، )(٣
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها)(٤
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  أنواع أخرى من الرتجيح: الثالثاملبحث 
هناك أنواع متفرقة من الرتجيحات وهي ال ختضع ألسس الرتجيح املعروفة بل ختضع لعوامل أخرى        

  :ومن تلك الرتجيحات
  :مسألة واحدةترجيح أحد القولني للعامل الواحد يف 

ً مساه ب يف :"أورد ابن جين ظاهرة تعدد اآلراء عند العامل الواحد يف مسألة واحدة وأورد يف ذلك 
ووضع يف هذا الباب القواعد اليت ميكن من . )١("اللفظني على املعىن الواحد يردان عن العامل متضادين

  :خالهلا استنتاج الرأي املقبول املرتضى وهذه القواعد هي
  : إسقاط الرأي الذي صرح به العامل برجوعه عنه، وترجيح الرأي اآلخر عليه.أ

فإذا ورد اللفظان عن العامل متضادين، غري أنه قد نص يف أحدمها على الرجوع عن القول اآلخر، فيعلم بذلك 
  :ومن أمثلة ذلك.)٢(أن رأيه مستقر على ما أثبته ومل ينفه وأن القول اآلخر مطروح من رأيه

  :وذلك يف قول الشاعر " الرد على سيبويه:"وع املربد عن رأي له ذكره يف رج
  )٣( مل َجيْد يوماُ على َمْن يتَِّكلْ       إن الكرمي وأبيك يَعتِمإلن 

من يتكل : ، وسيبويه يرى أن العائد حمذوف والتقدير)يتكل:(قولهيف ) َمنْ (والشاهد يف ذلك حذف العائد على
: لضرورة القافية، وأن الشاعر محل ذلك على االستفهام، والتقدير) يتكلْ (أن الشاعر سكَّنويرى املربد . )٤(عليه

  .)٥(على من يتكل؟ أعلى هذا ؟ أم على هذا؟: إن مل جيد يوماً شيئاً، مث يبتدئ فيقول مستفهماً 
، )٦(رجع عنهمث ) الرد على سيبويه(وكان املربد يذهب إليه قدميًا وذكره يف كتاب:" قال البغدادي معقباً 

ويف قول البغدادي هذا إشارة إىل أن املربد تبىن رأي سيبويه يف هذه املسألة بعد رجوعه عن رأيه األول، 
  .وعلى هذا يرجح الرأي األخري للمربد على الرأي األول، وهذا ما أشر إليه آنفاً 

  .٢٠٧-١/٢٠٠ابن جين،  اخلصائص،) (١                                                           
 .١/٢٠٦ابن جين،  اخلصائص،) (٢
 .١/٩٥شرح املشكل من شعر املتنيب البن سيده، . ١٠/١٤٣البغدادي،  خزانة األدب،. ٣/٨١سيبويه،  الكتاب،) (٣
 .٣/٨١سيبويه، ، الكتاب،) (٤
  .٣/٨١سيبويه،  الكتاب،) (٥
  .١٠/١٤٦البغدادي،  خزانة األدب،) (٦
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  :ترجيح املتأخر من القولني يف حالة تعارضهما. ب
تعارض القوالن مرسلني غري مبان أحدمها من صاحبه بقاطع حيكم عليه به  فإن"ويف ذلك يقول ابن جين

رخيهما فعلم أن الثاين هو ما اعتزمه وأن قوله به انصراف منه عن القول األول إذ مل يوجد يف  يفث حبُ 
 فإن استبهم األمر فلم يعرف التاريخ وجب سرب املذهبني وإنعام الفحص . از به عن صاحبهتأحدمها ما مي

، ومثال ذلك ما أورده دمحم عبداخلالق عضيمة حمقق كتاب املقتضب للمربد، فقد )١(".عن حال القولني
  :املقتضب وكتاب الرد على سيبويه، ومن ذلك : أورد للمربد آراء متعارضة يف كال كتابيه 

ر يف املقتضب مث اختا. )٢(حالٌ ) هذا خامتك حديداً : (يف قوهلم" حديداً "ذكر املربد يف مسائل الغلط أن
وهو ما يُعتمُد عليه يف الرتجيح، ألنه املتأخر يف القولني، و ما أميل إليه أن . )٣(متييزاً ) حديداً (أن يكون

 .الرأي صواب ألن األصل يف احلال أن يكون مشتقاً 
ن إال)٤("لو كان معنا رجل إال زيد هللكنا:"صفة بقوله ) إال(مثَّل سيبويه لوقوع ال تكون  ،فرد عليه املربد 

 .)٥(صفة، إال إذا صح االستثناء، وهو ال يصح يف هذا املثال
ذا املثال) إال(ولكنه يف املقتضب ميثل لوقوع  ورأي املربد . )٦("لو كان معنا رجل إال زيد هللكنا: "صفة 

  .هذا هو ما يعتمد يف الرتجيح ألنه املتأخر من القولني
ثر النحا         ة بعلماء أصول الفقه يف ترجيح أحد القولني للعامل الواحد يف مما سبق يتضح لنا مدى 

وقد أشار إىل ذلك ابن جين إذ ذكر أنه أقتفى منهج الشافعي، وطريقته يف ترجيح أحد . املسألة الواحدة
  ).٧(القولني الصادرين عن العامل الواحد يف املسألة الواحدة

  
  

 .١/٢٠٦اخلصائص، ابن جين، ) (١                                                           
 .١/٩٢ عبداخلالق عظيمة املرجع السابقنقالً عن دمحم. ١٠٦-١٠٥انظر ابن والد، ص االنتصار،) (٢
 .٣/٢٧٦ ،املربد،  املقتضب،) (٣
 .٢/٣٣١سيبويه،  الكتاب،) (٤
 .١/٩٢نقال عن دمحم عبداخلالق عضيمة، مقدمة حتقيق املقتضب، . ١٨٣-١٨٢ابن والد، ص االنتصار،) (٥
  .٤/٤٠٨املربد،  املقتضب،) (٦
  .١/٢٠٦ ،اخلصائص، ابن جين) (٧
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  :ترجيح أهون القبيحني
ً أمساه خصص ابن جين هلذه         أعلم أّن هذا من :"، فقال)١()احلمل على أهون القبيحني(القضية 

مواضع الضرورة املميلة، وذلك أن حتضرك احلال ضرورتني ال بد من ارتكاب إحدامها، فينبغي حينئٍذ أن 
ما وأقلهما ُفحشاً    .)٢("حتمل األمر على أقر

لقاعدة الفقه    إذا مل يكن هناك بٌد من ارتكاب :"ية اليت تقولويبدو أن ما ورد عن ابن جين شبيه 
أحد أمرين ضارين، وجب ارتكاب أقلهما ضرراً، وهلذا جاز التفريق بني املرأة وزوجها جربًا عنه إذا 

ولو ابتلعت دجاجة لؤلؤة أو أدخل حيوان رأسه يف قدر وتعذر إخراجه منه، قدمت مصلحة . ضارها
وهكذا أيضا يف أصول . )٣(..."ة، وُضمن األقل ملالكهصاحب األكثر قيمة على صاحب األقل قيم

النحو إذا تعارضت الشواذ، كان األخذ مبا فيه شذوذ واحد على القياس، أوىل من األخذ مبا فيه 
  .شذوذان

. فنحن وقتئٍذ سنقع يف أحد القبيحني" فيها قائمًا رجل:"ومن ترجيح أهون القبيحني ما جيئ إذا قلنا 
وهذا . وإما أن ننصبه حاًال من النكرة . فنقدم الصفة على املوصوف، وهذا ضعيف) قائمٌ (فأما أن نرفع 

ب ما :"ويف ذلك يقول سيبويه. ويرجح يف ذلك محله على احلال على قبح. ال جيوز إال على قلة وهذا 
" قائمفيها رجل "و" هذا قائٌم رجلٌ :"ينتصب ألنه قبيح أن يوصف مبا بعده يُبىن عليه ما قبله وذلك قولك

السم، وقُبح أن تقول فتضع الصفة موضع االسم، كما قبح " فيها قائمٌ :"كما مل جيز أن توصف الصفة 
ين قائم(و) مررت بقائمٍ ( ومحل هذا ...جعلت القائم حاًال وكان املبين على الكالم األول ما بعده) أ

ومما سبق نستطيع . )٤(القبحوصار حني أُخر وجه الكالم فرارًا من ) فيها رجل قائم(النصب على جواز
  .القول إىل أن احلمل على ما يؤدي إىل ضرورة أقل، أوىل من احلمل على ما يؤدي إىل ضرورة قبيحة

  .١/٢١٣ ،ابن جيناخلصائص،  )(١                                                           
 .١/٢١٣ ،اخلصائص، ابن جين) (٢
 .٣٠٩علي حسب هللا، ص أصول التشريع اإلسالمي،) (٣
  .٢/٧٥ابن السراج،  األصول،) (٤
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مع عليه على املختلف فيه: ج   : ترجيح ا
ومن ذلك أنه إذا اضطر . )١("إذا تعارض جممع عليه وخمتلف فيه، فاألول أوىل: "يف ذلك يقول السيوطي

ألنه ال خالف بني البصريني . إىل قصر املمدود، أو مد املقصور، فارتكاب قصر املمدود أوىليف الشعر 
والكوفيني على جوازه يف ضرورة الشعر، ألنه رجوع إىل األصل، إذ األصل القصر، بدليل أن املمدود ال 

دة خالف األصل   :بن مالك وفيه يقول ا.)٢(تكون ألفه زائدة، وألف املقصور قد تكون أصلية، والز
  .)٣(وقصر ذي املد اضطراراً جممع    عليه،والعكس خيلفه يقع

وبذلك فإن ترجيح قصر املمدود كان أوىل من . )٤(أما مد املقصور فقد أجازه الكوفيون ومنعه البصريون
  ).٥(مد املقصور؛ ألن األول جممع عليه الثاين خمتلف فيه
خصمك يده إال خيالف املنصوص أو املقيس على  وإمجاع النحاة من أهل املْصرِين حجة إذا أعطاك

ومبا أن ذلك اإلمجاع قد حتقق يف جواز قصر املمدود يف ضرورة الشعر، فإن قصر املمدود .)٦(املنصوص
  .يقدم على مد املقصور إذا تعارضا

  :ترجيح املانع على املقتضي عند تعارضهما. د
  وهذا يشبه إىل حد بعيد ما ورد . )٧("عإذا تعارض املانع واملقتضى قدم املان:"يقول السيوطي

حة عند تعارضهما   وذلك ألن احلظر أحوط، ففي ارتكاب . يف أصول الفقه حيث يقدم احلظر على اإل
  )٨("احملظور إمثاً، خبالف ترك املباح، فكان احلظر أوىل أن يؤخذ به

من املوانع، فإذا وجد  ولكن يف أصول النحو فالظن أن احلكم حىت يعتمد عليه جيب أن يكون سليماً 
حلكم حىت ينتهي ذلك املانع أو يزول   .املانع توقف العمل 

  .٨١السيوطي، ص االقرتاح،) (١                                                           
 .٨١:السيوطي، ص االقرتاح،. ٢/٧٤٥األنباري،  اإلنصاف،) (٢
 .٦٢٨: ابن عقيل، ص شرح ابن عقيل،) (٣
 .٦٢٨: ابن عقيل، ص عقيل،شرح ابن  )(٤
 .٨١السيوطي، ص القرتاح،) (٥
 .١/١٨٩اخلصائص، ابن جين، ) (٦
 .٨١: السيوطي، ص ،االقرتاح) (٧
 .٣/١٩٠م،  ١٩٨١، مؤسسة الراسالة، بريوت،٢دمحم حسن هيتو، ط: األسنوي، التمهيد على ختريج الفروع واألصول،ت) (٨
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اليت هي من خصائص ) النون(لنون وجد فيه سبب اإلعراب، ومنعته منه " املضارع املؤكد: "ومثال ذلك
  :فالفعل املضارع يلحقه ثالثة أشياء). ١(األفعال، فبين تقدمياً للمانع

ت الثالث ُبين وزال النون اخلفيفة، والنو  ن الشديدة، ونون مجاعة النسوة، فإذا حلقته إحدى النو
وكذلك اسم الفاعل إذا وجد شرط إعماله وهو اعتماده على نفي أو استفهام، أو موصوف،  ).٢(إعرابه

مث عارضه وصف أو تصغري قبل العمل به فامتنع . )٣(أو موصول، أو ذي خرب أو حال عند البصريني
  .)٤(إعماله

  :إذا تعارض األصل والغالب أيهما نرجح؟. ه
ألصل:"يقول السيوطي   .)٥("إذا تعارض أصل وغالب يف مسألة جرى قوالن، واألصح العمل 

  :يتضح من قول السيوطي السابق، أن النحاة انقسموا عند تعارض األصل والغالب إىل قسمني
  :ومثال على ذلك. فمنهم من رجح األصل ومنهم من رجح الغالب

فقد ) ثُقب(و) َكُصرد(العلم إذا مل يُعلم أصرفوه أم ال؟ ومل يعلم له اشتقاق وال قام عليه دليل) فـَُعلَ (مسألة
  :ورد يف ذلك مذهبان

ً على األصل يف األمساء حىت يثبت أنه معدول، ألن : أحدمها مذهب سيبويه، الذي يرى صرفه جر
  .)٦(األصل يف األمساء أن تكون مصروفة، غري معدولة

  )٧(مذهب السيوطي وهو املنع من الصرف جرٌي على الغالب واألكثر من كالم العرب: واآلخر
  :ترجيح األصل والظاهر على جمرد االحتمال:و

ً يف اخلصائص عن تعارض األصل والظاهر بعنوان ب يف الشيء يرد فيوجب له القياس :( أورد ابن جين 
يت السماع بضده، أنقط   .)١("حالهع بظاهره، أم نتوقف إىل أن يرد السماع جبلية حكماً، وجيوز أن 

  .٨١السيوطي، ص االقرتاح،) (١                                                           
 .١/٢٠٥ابن أيب ربيع،  البسيط،) (٢
 .٢/٢٩٣األمشوين ،  شرح األمشوين،. ٢/٩٥السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٣
 .٨١السيوطي، ص االقرتاح،) (٤
 .٧٩السيوطي، ص االقرتاح،) (٥
 .٢٢٣-٣/٢٢٢سيبويه،  الكتاب،) (٦
  .١/٨٩السيوطي،  مهع اهلوامع،. ٨٠السيوطي، ص االقرتاح،) (٧
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، )٢(مث يوضح ابن جين أن احلكم يف ذلك أن يعمل بظاهر القياس وال نتوقف إىل أن يرد السماع بشيء
  .)٣(ويذهب إىل ذلك أيضاً السيوطي يف االقرتاح

  :ومن األمثلة على ذلك
ا ) عْنسل(ما ورد يف كلمة كما رأى   - ؟ أم المها أصلية)عنس(جاءت مبعىن هل الالم فيها زائدة أل

ا مشتقة من ) ٤(-سيبويه دة النون أسهل من )عدو الذئب(وهو ) العسالن(؟ أل ، والنون زائدة ألن ز
دة الالم واشتقاقه واضح ال تكلف فيه   .ز
؛ أم هل حنكم أن النون فيها أصل، لوقعها موقع األصل) عنرب(ومثال ذلك أيضًا ما جاء حول كلمة 

ا د   )٥(نتوقف الحتمال أن يرد دليل على ز
ألصل حىت يرد دليل خبالف األصل)٧(والسيوطي )٦(واملرجح عند ابن جين   .، يف هاتني املسألتني األخذ 

وأحسب أن حديث ابن جين والسيوطي يف هذه املسألة من قبيل الفلسفة العقلية اليت ال طائل من 
فحول ماذا يتناقشون؟ .. تومهون تعارضه مع والظاهر غري موجود أصًال وذلك ألن الدليل الذي ي. ورائها

ن أحد أركان املعارضة وجود دليلني متعارضني، ال دليل واحد واآلخر متخيل ال وجود له   .علماً 
  :ترجيح أحد األصلني املتعارضني.و

ً يف اخلصائص أمساه         ب يف مراجعة األصل األقرب دون األبعد (عقد ابن جين لذلك 
إن أصلها السكون، فلما حركت ) اليوم)ُمذُ (ما رأيته (يف ) الذال(ومثال ذلك قوهلم يف ضمة.  )١()عنك

الثاين وهو األقرب  ، وأصلها)السكون(فأصلها األول وهو األبعد ) امليم(اللتقاء الساكنني إتباعًا لضمة
، دون )منذُ (عند التقاء الساكنني، ردًا إىل األصل األقرب، وهو ضم) ُمذْ (من ) الذال(فضمت ) الضم(

  .٨١صالسيوطي ،  مهع اهلوامع،) (١                                                                                                                                                                                           
 .٣/٦٨ابن جين،  اخلصائص،) (٢
 .٧٩السيوطي، ص االقرتاح،) (٣
 .٤/٣٢سيبويه،  الكتاب،)  (٤
 .٧٩:السيوطي ص.  االقرتاح،، ٣/٦٨ابن جين،  اخلصائص،) (٥
 .٧٩:السيوطي، ص االقرتاح،. ٣/٦٨ ،ابن جين اخلصائص،) (٦
 .٧٩:صالسيوطي،  االقرتاح،) (٧
  .٢/٣٤٤ابن جين،  اخلصائص،) (١
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ا قبل أن حترك املقتضي مثله للكسر ال للضم قبل ضمه ) منذ(إذ لو ّمحل . )١(األبعد الذي هو سكو
لض لكسر ال  املضموم ) منذُ (م، لكنه محل على لكان فيه التقاء ساكنني فيكون أصله التخلص 

  ).الذال(الساكن ) ُمذْ (األقرب من 
) فـََعل(فهذه معاملة على األصل األقرب دون األبعد، ألن أصلهما ) قلتُ (و) بعتُ : (ومن ذلك قوهلم

 فالتقي ساكنان، العني) فـََعْلت(يف ) الياء(و) الواو(مث قُلبت ) فُعل(و) فِعل(بفتح العني، مث نقًال منه إىل 
اللتقائها، فصار التقدير، قلُت وبعُت، مث نقلت ) العني(الفعل، فحذفت ) الم(املعتلة املقلوبة ألفاً، و
، وذلك مراجعة إىل األصل )فِعلت(و) فُعلت(ألن أصلها قبل القلب ) الفاء(الضمة والكسرة إىل 

بفتح الفاء، ألن أول أحوال ) بـَْعتُ ( و) قـّْلتُ : (األقرب، ولو روجع األبعد وهو فتح املفتوح فيهما، لقيل
  . )٢(هذه العني إمنا هو الفتح الذي أُبدل منه الضم والكسر

  :ترجيح ماله نظري من كالم العرب على ما ال نظري له. ح
وذلك . مما يؤنس به، غري أنه إذا دل الدليل فإنه ال جيب إجياد النظري) النظري(أورد ابن جين أن       

  .)٣(ام الدليل إمنا هو لألنس به، ال حاجة إليهألن إجياد النظري بعد قي
وذلك ألن القياس إذا أجاز شيئًا ومسع ذلك الشيء عينه فقد ثب قدمه، وأخذ من الصحة والقوة 

  ألن إجياد النظري وإن كان مأنوساً به فليس يف واجب النظر . مأخذه، مث ال يقدح به أال يوجد له نظري
  .)٤(فلما قبل القياس ذلك مل يقدم فيه عدم النظري) شنئي) (وءةشن(ومثاله ذلك قوهلم يف . إجياده

ملا  مل يقم الدليل على أن ) ِعْزويت(كما يف قولنا. أما إذا مل يقم الدليل فنحن حباجة إىل إجياد النظري
لنظري، فيمنع ساعتئٍذ أن يكون ) ءه(و) واوه( اً، ملا مل جند له نظري ) ِفْعويال(أصالن احتجنا إىل التعلل 

  )١()نِْفريت(و) ِعْفريت(لوجود النظري، وهو ) فـَْعليت(ومحل على 
  :وترجيح ماله نظري على ما ال نظري له مثاله

  .٨٠:ص  ،السيوطي االقرتاح،. ٣٤٥-٢/٣٤٤ابن جين،  اخلصائص،) (١                                                           
 .٨٠:السيوطي، ص االقرتاح،. ٣٤٦-١/٣٤٥ابن جين،  اخلصائص،) (٢
 ١٩٩-١/١٩٨ابن جين،  اخلصائص،) (٣
  .١/١٣٧، ابن جين ،اخلصائص) (٤
  .١/١٩٨، ابن جين ،اخلصائص )(١
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ما جاء عن األنباري يف اإلنصاف عند احلديث عن األمساء الستة ، هل هي معربة من مكان         
مرفوعة من ) أبوك(ف. فالكوفيون ذهبوا إىل أن األمساء الستة معربة من مكانني. واحد أو مكانني

نيهما) أبوك(يف ) الباء(اليت هي على ) الضمة:(مكانني أحدمها ا وذهب البص). الواو( :و ريون إىل أ
لواو حسب) أبوك(فـ. مرفوعة من مكان واحد   .)١(عندهم مرفوع 

ويستدل البصريون على صحة ما ذهبوا إليه وفساد ما ذهب إليه الكوفيون، أن ما ذهب إليه الكوفيون ال 
ري نظري له يف كالم العرب، فإن كل معرٍب يف كالمهم ليس له إال إعراب واحد، وأن ما ذهبوا إليه ال نظ

ن . له يف كالم العرب واملصري إىل ماله نظري، أوىل من املصري إىل ما "فليس يف كالم العرب معرب له إعرا
  .)٢("ليس له نظري

  
  
  
  
  
  
  

    

 .١/١٧األنباري،  اإلنصاف،) (١                                                           
 .٢١-١/٢٠ األنباري، اإلنصاف،) (٢
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  ترجيحات ابن هشام: الفصل اخلامس  
  
  

  طريقة ابن هشام يف الرتجيح :املبحث األول
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  اخلامسالفصل 
  ترجيحات ابن هشام

  طريقة ابن هشام يف الرتجيح: األولاملبحث 
أن  مع العلم، بصريني والكوفينيابن هشام آلراء ال لرتجيحاتمناذج  فصلسنتناول يف هذا ال

سنقصر احلديث يف أبرز املسائل  لذا يف هذا املبحث،استقصاء مجيع املسائل حيتاج إىل مؤلف يف ذلك
أوضح املسالك وشرح : رأي البصريني أو الكوفيني من خالل مؤلفاته املشهورة ابن هشام اليت رجح فيها

ملسائل اليت رجح فيها رأي  شذور الذهب وشرح قطر الندي وبل الصدى ومغين اللبيب، وسنبدأ 
  .البصريني، وقبل ذلك سنتعرف على الصيغ اليت استعملها عند ترجيحه لرأي على آخر

  :صيغ الرتجيح النحوي  والصريف اليت استعملها ابن هشام
استعمل ابن هشام يف ترجيحاته آلراء النحاة من خالل مؤلفاته مصطلحات وصيغ عدة لبيان        

بتة، وإمنا كانت  موقفه وترجيحه ملا يراه مناسبًا حسب معايريه، غري إن تلك املصطلحات مل تكن 
  :متعددة من حيث القوة والضعف من مسألة ألخرى ومن تلك الصيغ

، ويرجحه ...وذلك على األرجح يف: "ومن ذلك قوله: الراجح أو الرتجيح قوله على األرجح ، أو- ١
، وهو )١(..."، وهذا أرجح من األول...، فريجح بذلك...، ويرجحه أن فيه...، وهو األرجح...قوهلم

، الفصل أرجح ...، الوصل أرجح يف الصورة األوىل)٢(..."األرجح يف القياس واألكثر يف كالمهم
التفاق ، وهو)٣(..."فيهن ، وإمنا )٦(..."، فلذلك رجح النصب)٥(..."، ويرتجح النصب)٤(..."األرجح 

 . ١/٢٦٥، ٢٥٢/ ١، ١/٢٣٤. ١/٢٤٩، ١/١٠٢، ١/٥٢: صفحاتمغين اللبيب، ابن هشام، ) (١                                                           
 .٥٢:ص، ابن هشام، قطر الندى شرح )(٢
 .٧٧: ، ص، ابن هشامقطر الندى شرح) (٣
 .١٤٠:، ص ، ابن هشامقطر الندى شرح) (٤
 .١٥٦:، ص ، ابن هشامقطر الندى شرح) (٥
 .١٥٨: ، ص هشام، ابن قطر الندى شرح) (٦
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، فاألرجح عند اجلمهور )٢(..."وإن كان امساً فالفصل أرجح ،)١("وال مرجح غريه...يرتجح الرفع يف ذلك 
  ،)٣(..."الفصل

  )٥(..."أرجحها، وجيوز نصبها ورفعها، واألول )٤(..."ويف األرجح من الوجه اخلالف املذكور 
رور :" وقد ذكر ابن هشام هذه اجلملة يف مواضع متعددة ومن ذلك قوله: على األصح: قوله- ٢ وا

ا موصول...معرفة على األصح ، وهذا هو ...، والصحيح إنه ال يصح التعليق...، واألصح أيضًا أ
  )٨(..."األصح، وهلذا ميتنع العطف على .)٧(..."، هذا هو الصحيح)٦(..."الصحيح

عن  -على األصح:" ، قوله أيضاً )١٠(..."، وهذا هو املذهب الصحيح)٩(..."وقد تبني صحة قولنا
،وأصح األقوال األول وهو الذي جيري على ألسنة .)١٢(..."، والصحيح أن األربعة أفعال)١١("النصب
ه به )١٥(..."، وهو الصحيح)١٤(..."، والصحيح األول)١٣(..."املعربني التمام هو ، وما فسر

والصحيح أن اخلرب يف :، وقوله)١(..."، وزعم البصريون أنه فعل ماضي، وهو الصحيح)١٦(..."الصحيح
  )٤(..."، والصحيح جواز ذكره)٣(..."واألصح جواز تعدد اخلرب ،)٢(..."احلقيقة

 .١٦٠: ، ص ، ابن هشامقطر الندى شرح )(١                                                           
 .١/٨٩ابن هشام، ، أوضح املسالك) (٢
 .١/٩١ابن هشام، ابن هشام، ، أوضح املسالك) (٣
 .١/٩٣ابن هشام، ، أوضح املسالك) (٤
  .١/٢٣٥ابن هشام، ، أوضح املسالك )(٥
 .١/١١٥. ١/١١١، ١/٥٠:صفحاتابن هشام، ، أوضح املسالك) (٦
  ١٩٦-١٦٥ /١ابن هشام،، أوضح املسالك )(٧
 .١/٢٠٨ابن هشام، ، أوضح املسالك) (٨
 .٢٤٦: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (٩

 .٣٦٠:ص. ١٨٧: صابن هشام،شذور الذهب، شرح ) (١٠
 .٤٠٧: صابن هشام،شذور الذهب، شرح ) (١١

 .٢٤: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (١٢
 .٤٧صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (١٣

 .٧٩ :ابن هشام، ص قطر الندى،شرح ) (١٤
 .١٠٥: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (١٥
 .١٠٩: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (١٦
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يل ، والذي يظهر ...، والذي يظهر يل إمنا أراد...والذي يظهر يل قوهلم: "حنو: والذي يظهر يل- ٣
  .)٥(..."خالف قوهلم

، ...عند اخلليل، والصواب قول البصريني...والصواب أن:" وذلك حنو قوله...والصواب: قوله- ٤
، وأن الصواب قول ...، وأقول أن الصواب أن كال من...، والصواب قول بعضهم...والصواب ما قدمنا

، وقال )٧(..."يف القياس،وهو الصواب .)٦(..."والصواب أن الضمري ال يعود إليها... سيبويه
وهو : وقوله.)٩(..."- وهو احلق-ومذهب البصريني:"أو وهو احلق، كقوله.)٨("وهو الصواب:... البصريون

  .)١٠(املختار
، وفاقًا للخليل )١١(..."والرفع غين عنه، فكان األوىل: "...حنو قوله: ألوىل أو وكان األوىل- ٥

  .)١٢(..."وسيبويه
ً جنده يضعف رأي -.٦   .)١٣(..."فمردود...أما قول: "فمردود، مثال: ويؤيد رأي آخر كقولهوأحيا

ً خمالفاً، كقوله ً يضعف رأ   .)١٤(..."وهو مذهب البصريني:"وجنده أحيا
  

  .٢٧٨ : ابن هشام، ص قطر الندى،شرح  )(١                                                                                                                                                                                           
 .١/١٨٢  ابن هشام، أوضح املسالك،) (٢
 .١/٢٠٦ ابن هشام،أوضح املسالك، ) (٣
 .١/٢٥٦ ابن هشام،أوضح املسالك،  )(٤
 .١/٢٢٢، ١/٨٠، ١/٥٦: صفحاتابن هشام،  مغين اللبيب،) (٥
 .١/٢٢٤، ١/٨٤، ١/٦٤، ١/٤٣، ١/١٥٧، ١/٣٨، ١/٣٤ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٦
 .٤٣١: صابن هشام،  شذور الذهب،) (٧
 .٥٩: صابن هشام،  شذور الذهب،) (٨
  .٢٦٩: صابن هشام،  شذور الذهب،) (٩

 .١/٢٩٠ هشام،ابن أوضح املسالك،  )(١٠
 .٤٣٤: صابن هشام،  شذور الذهب،) (١١
 .١/١٦١ ابن هشام،أوضح املسالك، ) (١٢
 .١/٨٣ ، ابن هشام،املغين) (١٣
 .١٩٥: ابن هشام، ص شذور الذهب،) (١٤



180 
 

: يورد اخلرب مث يعلق قائالأنه : ن خالل مؤلفاته ومن ذلكوهناك صيغ أخرى كثرية أوردها ابن هشام م
 )٤(..."،وهذا رأي اجلمهور)٣(، أو هذا قول البصريني)٢("حويني، وعند مجاهري الن)١(هذا قول اجلمهور

ه حنو: وقوله ه :ما اخرت وال : وكذلك إضعاف رأي مقابل رأي آخر حنو قوله.)٥(..."ووجه ذلك ما اخرت
ن مضمرة ال ينفسها كما يقول الكوفيون وأجازه .)٦(..."جيوز سرت إىل أدخلها، وإمنا قلنا إن النصب 

  .)٧(..."النحوينيأكثر 
من  اً وجند أن هناك كثري  )٩(..."وهو أصل البناء:، ودفعت هذا الوهم بقويل)٨()..."هو(وجوز النحويون يف

صيغ الرتجيح اليت وردت يف مؤلفات ابن هشام النحوية والصرفية ولكن الباحث اكتفى بذكر النماذج 
  .السابقة كعينة ملا سيورده من ترجيحات خالل الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  

 .١/٦٨ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
 .٤٤٠:صابن هشام،  شذور الذهب،شرح ) (٢
 .١/١٤٩ ابن هشام، املغين، )(٣
 .٢٤٣ :ابن هشام، ص الذهب،شذور شرح  )(٤
 .١٣٤، ١/١٢٤ابن هشام،  املغين،) (٥
 .١/١٤٤ابن هشام،  املغين،) (٦
 .٤٣٥: صابن هشام،  شذور الذهب،شرح ) (٧
 .٤٤٧: صابن هشام،  شذور الذهب،شرح ) (٨
 .٢٢: صابن هشام  قطر الندى،شرح ) (٩
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  البصريني راءترجيحات ابن هشام آل: الثايناملبحث 
هلم، وهذا يعود إىل املنهجية اليت ارتسمها  الفتهأكثر من خم ترجيح ابن هشام للبصريني جند أن

وبعد االطالع على مؤلفات ، عنده لنفسه بناءاً على األصول اليت اعتمدها فهو يف موضع املنتقي املختار
العديد من املسائل اليت رجح فيها ابن هشام رأي البصريني وخالف  الباحث عندابن هشام، وكتبه توقف 

فيها الكوفيني وهو جزء من جمال دراستنا يف هذا البحث وسأحاول هنا أن أذكر مناذج هلذه الرتجيحات 
ليسري؛ ألنه يتطلب دراسة كتب السابقني له  ا كلها أمر ليس  عنده، مع علمي أن اإلحاطة 

وهي كثرية جدًا حتتاج دراستها وحدها إىل سنوات طوال، ولكن حسيب أين سأبذل قصارى " واملعاصرين
جهدي يف سبيل الوصول إىل بعض النماذج من مؤلفاته، وعليَّ أن أسعى وليس علي إدراك املسعى، إذاً 

  :من املسائل اليت رجح فيها ابن هشام رأي البصريني ما يلي
  :سكون النونبكسر اهلمزة و ) إنْ .(١

  :ترد على أربعة أوجه) إنْ (ذكر ابن هشام أن
تَـُهوا يـُْغَفْر َهلُمْ  ِإنْ :"أن تكون شرطية حنو: أحدها ، وقد تقرتن )٢("تـَُعوُدوا نـَُعدْ  َوِإن"، )١("َقْد َسَلفَ  َما يـَنـْ

ا االستثنائية َُّ ِإالَّ تـَْنُصُروُه فـََقْد "، حنو )٣(بال النافية، فيظن من ال معرفة له إ ِإالَّ تَنِفُروا "، و )٤("َنَصَرُه ا
، وقد بلغين أن بعض من يدعي )٦("اْجلَاِهِلنيِمنَ  إِلَْيِهنَّ َوَأُكنْ َأْصُب  َوِإالَّ َتْصِرْف َعينِّ َكْيَدُهنَّ )٥("يـَُعذِّْبُكمْ 

  .)٨(ما هذا االستثناء، أمتصل أم منقطع؟: ، فقال)٧("إال تفعلوه"الفضل سأل يف
فية فتدخل على اجلملة االمسيةأن : الثاين ِئي َوَلْدنـَُهم:"، حنو)٩(تكون    .)١("ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ

  .٣٨:األنفال اآلية سورة)(١                                                           
 .١٩:األنفال اآليةسورة ) (٢
 .١/٢٦ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
 .٤٠:التوبة ، اآليةسورة ) (٤
 .٣٩:التوبة اآليةسورة ) (٥
 .٣٣:يوسف، اآليةسورة ) (٦
 .٧٣:األنفال ،اآلية سورة)(٧
 .١/٢٧ ابن هشام، املغين،) (٨
 .١/٢٧ ابن هشام، املغين،) (٩
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  أن تكون خمففة من الثقيلة فتدخل على اجلملتني، فإن دخلت على االمسية جاز إعماهلا خالفاً : الثالث
  إن عمرو : ، وحكاية سيبويه)٣("لَيـَُوِفّيَـنـَُّهمْ  لَّمَّاُكال  َوِإنَّ ")٢(للكوفيني، ولنا يف قراءة احلرمني وأيب بكر

يعرض ابن هشام يف   .)٦(أن تكون زائدة:ورابعاً .)٥("لَيـَُوِفّيَـنـَُّهمْ  ُكال لَّمَّا َوِإنَّ  :"حنو )٤(ملنطلق ويكثر إمهاهلا
جلمهور وقد اختار مذهب البصريني  هذه املسألة رأي الكوفيني، ورأي البصريني مشريًا إىل حناة البصرة 

  .ولنا:"فيما ذهبوا إليه، وجند أنه أضاف نفسه معهم حني قال
  ):حىت( صب املضارع بعد. ٢

ا تستعمل على ثالثة أوجه: قال ابن هشام   :إ
  :يف املعىن والعمل، ولكنها ختالفها يف ثالثة أمور) إىل(فاً جاراً مبنزلة أن تكون حر : أحدها
  :أن يكون ملخفوضها شرطني: أحدها

  :أحدها عام، وهو أن يكون ظاهراً ال مضمراً خالفاً للكوفيني، فأما يف قوله
  .)٨(، فضرورة)٧(ترجى منها أنك ال ختيبُ      فٍج   كلَ   وأنت حتَّاَك تقصدُ 

فذهب الكوفيون إىل أن حىت تكون حرف نصب ينصب ) حىت(النحويون يف عامل النصب يف واختلف 
ا حرف جر والفعل بعدها منصوب )أن(الفعل املستقبل من غري تقدير ، وذهب البصريون إىل أ

ا) أن(بتقدير   .)٩(واالسم بعدها جمرور 
  ) حىت(ها كما يقول الكوفيون،ألن مضمرة ال بنفس) أن(ويرى ابن هشام أن النصب بعد حىت يكون بــــــ

ا جتر األمساء، وما يعمل يف األمساء ال يعمل يف األفعال وكذلك العكس   .)١(قد ثبت أ
ادلة، اآليةسورة ) (١                                                                                                                                                                                             .٢:ا

 ١/٢٩ ابن هشام، املغين،) (٢
 .١١١: هود،اآليةسورة ) (٣
 .١/٢٩ ابن هشام، املغين،) (٤
 ١١١: هود، اآليةسورة ) (٥
 .٣٩-١/٣٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٦
  .٣/٤١١البغدادي،  خزانة األدب،) (٧
  .١/٤٧٧ابن هشام،  مغين اللبيب، )(٨
 ١٧١م،ص٢٠٠٢، ١اخلاجني، القاهرة، طجودة مربوك ودمحم مربوك، مكتبة : قيقحتف،اإلنصاف يف مسائل اخلالابن األنباري، ) (٩
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والنصب يف :"وقد أورد هذه املسألة يف شرح قطر الندى وبل الصدى وقال فيها عن الناصب بعد حىت
ن مضمرة بعد ا قد  "حبىت"حتماً ال " حىت"هذه املواضع وما أشبهها    نفسها خالفاً للكوفيني؛ أل

، فلو عملت يف األفعال )٣("َحىتَّ ِحنيٍ "، و)٢("َحىتَّٰ َمْطَلِع اْلَفْجرِ :"عملت يف األمساء اجلر كقوله تعاىل
رة يف األفعال، وهذا ال نظري له يف  رة يف األمساء و النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد، يعمل 

لنظر إىل . )٤("العربية جند أنه يرجح رأي البصريني فيما ذهبوا إليه يف أن ) حىت(ما ذكره ابن هشام عن و
ن مضمرة بعد ، وهنا خيالف الكوفيني يف رأيهم الذي يقول إن املضارع ) حىت(املضارع منصوب 

لعامل   .)٥()حىت(منصوب 
  :بفتح اهلمزة وسكون النون) َأنْ (يف الكالم على . ٣

  :، وقول الشاعر)٦("ِلَمْن أَرَاَد َأن يُِتمَّ الرََّضاَعةَ :" عل بعدها كقراءة ابن حميصنقد يرفع الف:"قال ابن هشام
  )٧(ِمّين السالَم وأن ال ُتْشعرا َأَحدا     .َأْن تـَْقرآِن على أْمساِء َوَحيُْكما

لفعل والصواب قول البصريني؛ ألن ) أن(وزعم الكوفيون أن    هذه هي املخففة من الثقيلة شذ اتصاهلا 
  .)٨(أختها املصدرية) ما(أن الناصبة أمهلت محالً على 

  .إًذا جند أن ابن هشام قد أيد رأي البصريني ورجحه على رأي الكوفيني
لقسم )أمين:(يف الكالم على . ٤   ) :املختص 

  مجع ميني، وذهب البصريون إىل أنه ليس مجع ميني، وأنه اسم ) أمين هللا(ذهب الكوفيون إىل أن قوهلم يف 

  .١١٩-١١٨: ، صي، رسالة ماجستريابن هشام األنصار دمحم، عوين أمحد دمحم، ) (١                                                                                                                                                                                           
  .٥:القدر، اآليةسورة ) (٢
 .٣٥:يوسف، اآليةسورة )(٣
 .٧٧:شرح قطر الندى، ابن هشام، ص) (٤
ذي،  شرح الرضي على الكافية،) (٥  .٢/٢٤١الرضي االسرتا
  .٢٣٣البقرة، اآلية سورة ) (٦
  .١٠٠:ص مل يسم قائله، شرح شواهد املغين،) (٧
 .١/٣٦: صابن هشام،  ،املغين )(٨
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اسم ال حرف خالفًا للزجاج والرماين، مفرد ) أمين(ويرى ابن هشام أن . )١()اليمن(مفرد مشتق من 
وفيني، ويرده جواز كسر مشتق من اليمن وهو الربكة، ومهزته وصل ال مجع ميني ومهزته قطع خالفًا للك

  .)٢(أفلس و أكلب: مهزته وفتح ميمه، وال جيوز مثل ذلك يف اجلمع من حنو
يت بعد إّن املخففة من الثقيلة. ٥   :ما 

سخاً : قال ابن هشام       َوِإن َكاُدوا :"، حنو قوله تعاىل)٣(وإن وىل إن املكسورة فعل كثُر كونه ماضيًا 
سخاً، حنو قوله تعاىل ، ودونه)٤("لَيَـْفِتُنوَنكَ   َوِإْن َيَكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزلُِقوَنكَ :"أن يكون مضارعًا 
، فال جيوز دخوهلا على غري نواسخ االبتداء )٦("َوِإن نَّظُنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبنيَ :"، وقوله تعاىل)٥("َْبَصارِِهمْ 

  :الشاعرعلى خالف الكوفيني الذين جييزون ذلك قياساً على قول 
  .)٧(َحلَّْت عليك عقوبُة املتعمِّدِ    َلمسلماً  قتلتَ  لَّْت مييُنك إنْ شَ 

  .)٨(فال يقاس عليه فهو من الشذوذ
هكذا جند أن ابن هشام يرجح رأي البصريني، ال إتباعاً وال تقليداً ولكن اعتماداً على األرجح واألصوب 

  .مع ذكر الدليل وسالمة التخريج
  ):مث(يف الكالم على . ٦

فأما التشريك .حرف عطف يفيد التشريك يف احلكم، األمر الذي منعه الكوفيون" مث"ون أنيرى البصري
ن تقع زائدة، فال تكون عاطفة البتة، ومحلوا على ذلك  فزعم األخفش والكوفيون أنه قد يتخلف وذلك 

 .٣٤٣:صابن األنباري،  نصاف ،اإل) (١                                                           
 .١٠١-١/١٠٠ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
 .١/٢٩ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
 .٧٣اإلسراء االية،سورة ) (٤
 .٥١القلم، اآلية سورة ) (٥
  .١٨٦سورة الشعراء، ) (٦
 ٣٤٨/ ٤البغدادي، ، األدب خزانة) (٧
 .١/٢٩،البغدادي، األدب خزانة) (٨



185 
 

َِّ ِمَن  َوَضاَقْت َعَلْيِهْم أَنُفُسُهْم َوظَنُّوا َأن الَّ َمْلَجأَ  ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبَا َرُحَبتْ  َحىتَّٰ :"قوله تعاىل ا
َب َعَلْيِهمْ  َ  .)١("لِيَـُتوبُوا ِإالَّ إِلَْيِه ُمثَّ 

  :وقول زهري 
َ       َأرَاِين ِإَذا َأْصَبحُت َأْصَبْحُت َذا َهًوى ثُمَّ ِإَذا َأْمَسْيُت َأْمَسْيُت َغاِد   .)٢(فـَ

ا الكوفيني قائالً    خرجت اآلية على تقدير اجلواب، والبيت على : "وقد ردَّ ابن هشام األدلة اليت استدل 
دة الفاء   )٣("ز

  :حرف عطف يقتضي ثالثة أمور هي: وابن هشام يوافق البصريني حيث يقول عن مث 
لبصريني، وهذا ما ذهب وهو مذهب ا:)٥(...،ويف كل منهما خالف) ٤(تشرتك يف احلكم والرتتيب واملهلة

  .إليه ابن هشام يف ترجيحه
  :الكالم يف ما لزم البناء على الفتح. ٧

والنوع السادس الزمن املبهم املضاف جلملة : الكالم يف البناء على الفتح وهو سبعة أنواع: قال ابن هشام
ملبهم ما مل يدل على وقت بعينه، وذلك حنو والزمان؛ فهذا النوع من احلني والوقت والساعة : وأعين 

رة يكون  أمساء الزمان جتوز إضافته إىل اجلملة، وجيوز لك فيه حينئٍذ اإلعراب والبناء على الفتح، مث 
رة يكون العكس؛ فاألول إذا كان املضاف إليه مجلة فعلية فعلها مبين كقوله   :البناء أرجح من اإلعراب و

  )٦(؟ أملا أصُح والشيُب وازعُ  :قلتُ و     ،َني عاتبُت املَشيَب على الصِّباحِ على 
لفتح على البناء وهو األرجح؛ لكونه مضافاً ) على حنيَ (خلفض على اإلعراب، و) يروى علي حنيِ (

إذا كان املضاف إىل مجلة فعلية فعلها معرب، أو مجلة امسية، فاألول  : والثاين. إىل مبين، وهو عاتبت
مضاف إل ينفع، وهو فعل مضارع، والفعل : ، فيوم)١("ُع الصَّاِدِقَني ِصْدقـُُهمْ َهَذا يـَْوُم يـَنـْفَ :"كقوله تعاىل

 .١١٨التوبة ، اآلية سورة ) (١                                                           
 ١/١٢٠، ابن هشام، املغين) (٢
 .١/١٣٥، ابن هشام، املغين) (٣
 .٥/١٩٨٩ت، القاهرة،.ط، د.اخلاجني،درجب عثمان أمحد، مكتبة :أيب حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ت) (٤
 .١/١٣٥، ابن هشام، املغين )(٥
 .٢/٤٤٤ البغدادي، البيت للنابغة الذبياين، خزانة األدب،) (٦
 .١١٩:املائدة، اآلية سورة)(١
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فعًا برفع  املضارع معرب كما تقدم، فكان األرجح يف املضاف اإلعراب، فلذلك قرأ السبعة كلهم إال 
فع وحد بفتح اليوم على البناء، والبصريون مينعون يف ذلك  اليوم على اإلعراب، ألنه خرب املبتدأ وقرأ 

ً مثلها يف  جل ذلك أن تكون اإلشارة ليست والتزموا أل "اخلميسصمُت يوم "البناء ويقدرون الفتحة إعرا
  :لزم كون الشيء ظرفاً لنفسه، والثاين كقول الشاعر لليوم وإال

  )١(التواصُل غُري دانِ  على حني   ُسليمى من تذّكَر ما تذّكرَ 
وهو ما ذهب إليه . على البناء، والكسر أرجح على اإلعراب، وال جييز البصريون غريه) حنيَ (وروي بفتح 

  .ح رأي البصريني فيما سبقابن هشام وقد رج
ت. ٨   :يف الكالم عن املنصو

ت: "وأقول: قال ابن هشام لصفة املشبهة ": السادس من املنصو ملفعول به وهو املنصوب  املشبه 
خرب : مبتدأ، وحُسن: لرفع؛ فزيد) زيد حُسن وجهه: (سم الفاعل املتعدي إىل واحد وذلك حنو قولك

لفعل فقلت: ، ووجهه بضم -) َحُسنَ : (فاعل حبُسن، ألن الصفة تعمل عمل الفعل، وأنت لو صرحت 
لفاعلية، فكذلك حق الصفة إمنا جيب معها الرفع، لكنهم قصدوا  -السني وفتح النون لوجب رفع الوجه 

املبالغة مع الصفة، فحولوا اإلسناد عن الوجه إىل ضمري مسترت يف الصفة راجع إىل زيد؛ ليقتضي ذلك أن 
) إمنا(ليس ذلك على املفعولية؛ ألن الصفة إىل هو، ونصب وجهه و " زيد حسن:"اُحلسن قد عمه جبملته، فقيل

تتعدى تبعًا لتعدي فعلها، وحُسن الذي هو الفعل ال يتعدى، فكذلك صفته اليت هي فرعه، وال على التمييز، 
إلضافة إىل الضمري ، ومذهب البصريني ألنه    . )٢(أن التمييز ال يكون معرفة -وهو احلق-معرفة 

مؤكدًا رأيه ) التمييز ال يكون معرفة:( رأي البصريني فيما ذهبوا إليه إىل أنجند أنَّ ابن هشام يرجح  إذاً   
  ".وهو احلق:"ومرجحا هلم بقوله

  :يف الكالم على حذف املوصوف. ٩
فأصحابنا يقدرون موصوفاً، أي ) منا ظعن ومنا أقام:(واُختلف يف املقدر مع اجلملة يف حنو"... قال

ه أقيس، ألن اتصال املوصول بصلته أشد . الذي أو من: يفريق، والكوفيون يقدرون موصوًال، أ وما قدر
حد ويقدرونه مبن " ما منهما مات حىت لقيته:"من اتصال املوصوف بصفته لتالزمهما، ومثله  نقدره 

 .١١٥: ص ابن هشام، ،شذور الذهب )(١                                                           
 .٢٦٩ -٢٦٨ص ابن هشام، ،شذور الذهب) (٢
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ض قدمائهم أي إال اإلنسان، أو إال من، وحكى الفراء عن بع )١("أَْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيـُْؤِمَننَّ بِهِ  مِّنْ  َوِإن:"
  .)٢("َوِإنَّ ِمْنُكْم َلَمْن لَيـَُبِطَّئنَّ :"أن اجلملة القسمية ال تكون صلة، ورده قوله تعاىل

ا. ١٠   :حول عامل الرفع يف اسم كان وأخوا
ا قال ابن هشام معلقًا على كالم أيب حيان يف  هذا : وأقول": اللمحة البدرية"ويف عمل كان وأخوا

ا االثين عشر خامس املرفوعات وهو اسم   ا كلها تدخل على املبتدأ واخلرب ) كذا(كان وأخوا املذكورة فإ
فرتفع املبتدأ ويسمى امسها وفاعلها وتنصب اخلرب ويسمى خربها ومفعوهلا، وتسمى األفعال أنفسها 

لنسبة للخرب متفق عليه، وال خفاء فيه، ألن ا قد نسخت احلكم الثابت قبل دخوهلا، وهذا  ه نواسخ، أل
قد انتصب بعد الرفع، وأما االسم فإنه يف ظاهر األمر مل يتغري عن الرفع الذي كان عليه قبل دخوهلا، 

م، فقالوا ق كما كان مل يتغري، وقال : وعلى هذا الظاهر بىن أهل الكوفة على عادا إن ذلك الرفع بعينه 
أن كل فعل يرفع، : أحدمها: أمرانإن هذا رفع غريه جتدد بدخول العامل اللفظي ويدل هلم : أهل البصرة

ا إذا كان ضمريًا حنو: الثاين. وقد ينصب وقد ال ينصب، فأما أن ينصب وال يرفع فال كانوا :"اتصاله 
الستقراء إمنا يتصل بعامله. )٣("هم الظاملني ورأي البصريني هو ما ذهب إليه ابن هشام " )٤(والضمري 

  .ورجحه
  :يف املسألة الزنبورية. ١١
فإذا هو : قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي، وقالوا أيضاً : قالت العرب    

ها، وهذا هو الوجه الذي أنكره سيبويه البصري، ملا سأله الكسائي إذ قال فإذا هو هي وال جيوز : إ
لرفع، أو القائ خرجت فإذا عبد: النصب، وسأله عن أمثال ذلك حنو لنصب، فقال لههللا القائم  : َم 

لرفع إىل أن قال ما قاله سيبويه، فإذا هو هي، هذا هو وجه : وأما سؤال الكسائي فجوابه: كل ذلك 
ها إن ثبت فخارج عن  .)٢("فَِإَذا ِهَي َحيٌَّة َتْسَعىٰ "، )١("فَِإَذا ِهَي بـَْيَضاء: "الكالم، مثل وأما فإذا هو إ

 .١٥٧:النساء اآليةسورة ) (١                                                           
 .٧٢٠-٧١٩: صابن هشام،  مغين اللبيب،. ٧٢:النساء، اآليةسورة ) (٢
  .٧٦:الزخرف، اآلية سورة)(٣
 .٧٠:صابن هشام ، شرح اللمعة البدرية،) (٤
  .١٠٨:األعراف، اآليةسورة ) (١
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بلن والنصب بلم واجلر بلعل، وسيبويه وأصحابه ال يلتفتون ملثل القياس واستعمال الفصحاء كاجلزم 
لرد على الكسائي على زعمه  .)٢("ذلك، وإن تكلم بعض العرب به وكما ورد فإن ابن هشام قد قام 

  .انتصاراً لرأي سيبويه
  : يف الكالم عن أحكام ما يشبه اجلملة. ١٢

لفعل ،أو ما يشب: قال ابن هشام هه، أو ما أِول مبا يشبهه، أو ما يشري إىل معناه، فإن ال بد من تعلقها 
مل يكن شيء من هذه األربعة موجوداً قدر كما سيأيت، وزعم الكوفيون وابنا طاهر وخروف أنه ال تقدير 

  .زيد عندك وعمر يف الدار: يف حنو
زيد أخوك، : نه حنومث اختلفوا فقال ابنا طاهر وخروف الناصب املبتدأ، وزعما أنه يرفع اخلرب إذا كان عي

  .وينصبه إذا كان غريه، وإن ذلك مذهب سيبويه
ما خمالفني للمبتدأ، وال معول على هذين املذهبني: وقال الكوفيون   .)٣(الناصب أمر معنوي وهو كو

  .وكما نراه فهو يدحض فكرة املذهب الكويف ويؤيد ويرجح رأي سيبويه ومجاعته
نيث الفعل. ١٣   :قال يف 
ء التأنيث الفعل إذا كان جمازي التأنيث، وأال تلحقه، قال ابن هشام جيوز أن     ومجع : "حنو: تلحق 

ن يف معىن اجلماعة، واجلماعة مؤنث جمازي )٤("الشمس والقمر ، ومنه اسم اجلنس واسم اجلمع أل
َلُهْم قـَْوُم نُوحٍ "فلذلك جاز التأنيث، حنو  َبْت قـَبـْ ، وأورقت الشجرة، والتذكري )٦("َقاَلِت اَألْعرَابُ "، )٥("َكذَّ

وقام الرجال وجاء اهلنود، إال أن سالمة نظم  )٢("َوَقاَل ِنْسَوةٌ "، )١("وََكذََّب ِبِه قـَْوُمكَ "أورق الشجر : حنو
قامت اهلندات، خالفاً : قام الزيدون، والتأنيث يف حنو: الواحد يف مجعي التصحيح أوجب التذكري يف حنو

 .٢٠:طه اآلية سورة)(١                                                                                                                                                                                           
 .١٠٦-١/١٠٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
 .٧٢/ ٢ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
 .٥:القيامة، اآليةسورة )(٤
  .٩:القمر، اآليةسورة ) (٥
 .١٤:احلجرات، اآلية سورة )(٦
 .٦٦:األنعام، اآلية سورة )(١
 .٣٠:يوسف، اآلية سورة)(٢
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ِإَذا َجاَءَك "،)١("ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسَرائِيلَ : "يف مجع املؤنث، واحتجوا بنحوللكوفيني فيها وللفارسي 
  .)٢("اْلُمْؤِمَناتُ 

ن وزوجيت:    وقوله    ،)٣(فبكي بنايت شجو
ن التذكري يف جاءت للفصل، أو ألن األصل ن البنني والبنات مل يسلم فيها لفظ الواحد، و : وُأجيب 

لالئي وهو اسم مجع) أل(املؤمنات، أو ألن النساء    .)٤(مقدرة 
وإن كان مجع " بنات"ن  :الذي يقولإذًا جند أن ابن هشام يرد رأي الكوفيني مرجحًا رأي البصريني 

فلما أشبه مجع التكسري؛ يف هذا،  ...مؤنث ساملا؛ فقد أشبه مجع التكسري يف عدم سالمة لفظ مفرده 
ملا مل يسلم فيه لفظ مفرده، أشبه مجع التكسري؛ فلما أشبهه يف هذا، أخذ " بين"أخذ حكمه، كما أن 

ء التأنيث يف فعله يف اآل   .)٥(..."بهآَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه ِإالَّ الَِّذي آَمَنْت ":ية السابقةحكمه، وساغ دخول 
لنظرة إىل املعىن الكالم. ١٤   :يف حكم املستثنيات املكررة 
له عندي : ما ال ميكن استثناء بعضه من بعض كزيد ، وعمرو ،وبكرن وما ميكن حنو: هو نوعان: قال

إن كان املستثىن األول داخًال وذلك إذا كان : عشرة إال أربعة إال اثنني إال واحد، ففي النوع األول
مستثىن من غري موجب فما بعده داخل، وإن كان خارجًا وذلك إذا كان مستثىن من موجب فما بعده 

  .جخار 
احلكم كذلك، وإن اجلميع مستثىن من أصل العدد، وقال البصريون : اختلفوا، فقيل: ويف النوع الثاين

كل من األعداد مستثىن مما يليه، وهو الصحيح؛ ألن احلمل على األقرب متعني عند : والكسائي
ويعين بذلك رأي ) وهو الصحيح(بقوله ابن هشام رأي البصريني يف هذا املسألة، وذلك يرجح. )١(الرتدد

  .البصريني
 .٩٠:يونس، اآليةسورة ) (١                                                           

 .١٢:املمتحنة، اآليةسورة ) (٢
  ٢٨٠/ ١ خالد األزهري،، شرح التصريح. ٢٠٤: صابن هشام، شرح شذور الذهب، ) (٣
 ..٢/١٠١ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٤
 .٢/١٠٢ابن هشام،  وضح املسالك،أ .٩٠:يونس ، اآليةسورة ) (٥
 .٦١ :ابن هشام، ص أوضح املسالك،) (١
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  : يف الكالم عن اإللغاء والتعليق. ١٥
  :قال ابن هشام وال جيوز إلغاء العامل املتقدم خالفاً للكوفيني واألخفش، واستدلوا بقوله

  )١(أين رأيُت ِمالُك الشيمِة األدبُ 
  )٢(تَنويلُ  َلَديْـَنا ِمْنكِ أخال وَما 

ن ذلك حمتمل   :لثالثة أوجه وأجيب 
  .أن يكون التعليق بالم االبتداء املقدرة واألصل ملالك، وللدينا، مث حذفت وبقي التعليق: أحدها
أن يكون من اإللغاء ألن التوسط املبيح لإللغاء ليس التوسط بني املعمولني فقط بل توسط : والثاين

ومبا  ينالعامل يف الكالم مقتضى أيضاً، نعم اإللغاء للتوسط بني املعمولني قوى والعامل هنا قد سبق 
  .النافية، ونظريه مىت ظننت زيداً قائماً؟ فيجوز فيه اإللغاء

وجدته، و : ضمري الشأن، واألصل  يكون من اإلمهال على أن املفعول األول حمذوف، وهو أن: والثالث
وال جيوز إلغاء :"قائالً  يف هذه املسألة خيالف الكوفيني.)٣(أن بك زيد مأخوذ: خاله، كما حذف يف قوهلمأ

  .وهذا ترجيح واضح لرأي البصريني" العامل املتقدم خالفاً للكوفيني
  : بتدأ واخلربالكالم يف امل. ١٦

املبتدأ اسم، أو مبنزلته، جمرد عن العوامل اللفظية، أو مبنزلته، خمرب عنه، أو وصف واقع :" قال ابن هشام
  :وال بد للوصف املذكور من تقدم نفي أو استفهام حنو: ملكتفي به، مث قال

  )٤(َخِليَليَّ ما واٍف ِبَعْهِدي أَنْـُتَما
  :وحنو

  )١(نـََوْوا ظَعنا َأَقاِطٌن قوُم َسْلَمى َأمْ 
  .٣/٣١٩البغدادي،  خزانة األدب،) (١                                                           

 ٧/ ٤، البغدادي، اخلزانةكعب بن زهري، البيت ل) (٢
 .٢/٢٨ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٣
 .٩٥: صابن هشام،  قطر الندى، شرح .١٥٧/ ١: لالزهري التصريح: من شواهد التخريج بال نسبة لقائله، وهو )(٤
 .٩٦: ص، ابن هشام، شرح قطر الندى) (١
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خالفًا للناظم وابنه، جلواز الوصف " خبري بنو هلب:" خالفًا لألخفش والكوفيني وال حجة هلم يف حنو
َواْلَمالِئَكُة بـَْعَد َذِلَك :"خربًا مقدماً، وإمنا صح اإلخبار به عن اجلمع؛ ألنه على فعيل فهو على حد

م فيما ذهبوا إليه يف عدم جواز الوصف أن يكون خرباً ويرى ابن هشام أن الكوفيني ال حجة هل<)١("َظِهريٌ 
  .مقدماً، مرجحاً بذلك رأي البصريني

  ):رب(يف الكالم على. ١٧
ا حرف جر خالفاً للكوفيني يف دعوى امسيته، وقوهلم أنه أخرب عنه يف قوله: قال ابن هشام   :)٢(إ

  )٣(قتٍل عارُ  وُربَّ ، عاراً عليكَ        إْن يَقتلوَك فإّن قتَلَك مل يكنْ 
م ) رب(، وحجة الكوفيون على امسية)٤(ويذهب الكوفيون إىل أنه اسم والبصريون إىل أنه حرف جر   أ

ا للعدد والتكثري، و) كم(محلوه على   )٥()رب(اسم فكذلك) كم(للعدد والتقليل، فكما أن ) رب(أل
  )٦(هو موضع املبتدأممنوع بل عار خرب حملذوف، واجلملة صفة للمجرور، أو خرب للمجرور إذ 

أما البصريون فحجتهم يف التدليل على حرفيته أنه ال حيسن فيها عالمات األمساء، وال عالمات األفعال، 
ا جاءت ملعىن يف غريها كاحلروف،  وهو تقليل ما دخلت عليه حنو رب رجل يفهم، أي؛ أن ذلك : وأ

نعته إن كان ظاهراً، وإفراده وتذكريه ومتييزه واجب التنكري، و ) رب(ويذكر ابن هشام أن جمرور . )٧("قليل
  .)٨(مبا يطابق املعىن أن كان ضمرياً 

                                                           
 .١٤٧/ ٣ ، ابن يعيش،شرح املفصل .٤:التحرمي اآليةسورة )(١
بت قطنة يرثي املهلب بن أيب صفرة) (٢  .هو 
 .٣/٤٤٤ البغدادي، خزانة األدب،) (٣
 .٢/٥٥سيبويه،  الكتاب،) (٤
 .٨٣٣-٢/٨٣٢ ، األنباري،اإلنصاف)(٥
 .١/١١٦ابن هشام،   مغين اللبيب،) (٦
 .١/٨٣٣اإلنصاف،  األنباري،) (٧
 .١/١٨١ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٨
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م  وجند أن ابن هشام بقوله بوجوب تذكري جمرورها يتبع البصريني ويرجح رأيهم فيًا ومفندًا رأي أقرا
ـــــــ:"قائالً  الكوفيني رور بـ للتمييز يف التأنيث ) رب(ن ما ذهب إليه الكوفيون من جواز مطابقة الضمري ا

  )١("وليس مبسموع: والتثنية واجلمع، حيث قال
  :لكسر والتشديد) إالَّ (يف الكالم على. ١٨

َفَشرِبُوا ِمْنُه ِإالَّ ":أحدها أن تكون لالستثناء، حنو:"ذكر ابن هشام أن إال تكون على أربعة أوجه، فقال
ُهمْ  مَّا فـََعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل :"وحنو ، هذه اآلية وحنوها على الصحيح، وانتصاب ما بعدها يف )٢("قَِليًال مِّنـْ ُهمْ  ، وارتفاع ما بعدها يف هذه اآلية وحنوها على أنه بدل بعض من كل عند البصريني يبعده أنه ال )٣("مِّنـْ

منه وأنه خمالف للمبدل " أكلت الرغيف ثُلثه] "حنو[كما يف "ما جاءين أحٌد إال زيد:"ضمري معه يف حنو
حرف عطف عند الكوفيني،وهي عندهم " إال"يف النفي واإلجياب، وعلى أنه معطوف على املستثىن منه و

العاطفة يف أن ما بعدها خمالف ملا قبلها، لكن ذاك منفي بعد إجياب، وهذا موجب بعد نفي، " ال"مبنزلة 
ليها يف وليس شيء من أحرف العطف يلي العامل، و " ما قام إال زيداً :"وُرّد بقوهلم نه ليس  قد جياب 

  .)٤("ما قام أحد إال زيد"التقدير، إذ األصل 
ا وبتاليها، ومجع منكر أو شبهه فمثال اجلمع واملنكر: الثاين َلْو َكاَن ِفيِهَما "أن تكون مبنزلة غري فيوصف 

 َ َُّ َلَفَسَد ، فال جيوز يف إال هذه أن تكون لالستثناء من جهة املعىن، إذ التقدير حينئٍذ لو  )٥("آِهلٌَة ِإالَّ ا
، وذلك يقتضي مبفهومه أنه لو كان فيهما آهلة فيهم هللا مل تفسدا . كان فيهما آهلة ليس فيهما هللا لفسد

يصح االستثناء  وليس ذلك املراد، وال من جهة اللفظ، ألن اآلهلة مجع منكر يف اإلثبات فال عموم له، ال
يف هذه اآلية لالستثناء، وأن ما بعدها بدل، " إال... "مل يصح اتفاقاً، " قام رجال إال زيد"منه، فلو قلت

ن لو  :"تدل على االمتناع، وامتناع الشيء انتفاؤه، وزعم أن التفريغ بعدها جائز، وأن حنو" لو"حمتجًا 
م ال يق" كان معنا إال زيدٌ  ر أكرمته" ولونأجود كالم، ويرده أ ولو كانت مبنزلة النايف جلاز " لو جاءين د

 .٩٦: سامي عوض، ص، ابن هشام النحوي) (١                                                           
 .٢٤٩:البقرة، اآليةسورة ) (٢
 .٦٦:اآليةالنساء، سورة  )(٣
 .١/٨٣، ابن هشام، مغين اللبيب) (٤
 .٢٢:األنبياء، اآلية سورة )(٥
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ر"ذلك كما جيوز وملا مل جيز ذلك دل على أن الصواب قول سيبويه " ما جاءين من أحدٍ " و" ما فيها د
دل على أن الصواب : وهنا يرجح ابن هشام قول سيبويه والبصريني قائالً .  )١("إن إال وما بعدها صفة

  .يستعمل أساليب متعددة للرتجيحوهو " قول سيبويه
  :إعمال اسم الفاعل املاضي. ١٩

رد من  (٢)ذكر ابن هشام يف شذور الذهب   :بشرطني) أل(عند حديثه عن إعمال اسم الفاعل ا
أن يكون للحال أو االستقبال، ال للماضي خالفاً للكسائي وهشام وابن مضاء، واستدلوا بقوله : أحدمها

سط ذر :"تعاىل لوصيدوكلبهم  وهلا غريمها(٣)"اعيه    .، و
 رب صائمه لن يصومه و رب قائمه لن "ومسع أعرايب يقول بعد انقضاء رمضان : "وقال يف املغين

رد مبعىن املاضي" يقومه   .ا(٤)"وهو مما متسك به الكسائي على إعمال اسم الفاعل ا
ْلَوِصيدِ َو :"، جاء تعليق ابن هشام على قوله تعاىل(٥)ويف قطر الندى ِ ِسٌط ِذرَاَعْيِه  َ اليت استدل  (٦)"َكْلبـُُهْم 

ن ذلك على حكاية احلال، أال ترى أن : ا الكسائي ومن تبعه على إعمال اسم الفاعل قال وأجيب 
املضارع يصح وقوعه هنا، تقول وكلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية احلال أن اجلملة  احلالية، 

قد خالف ابن هشام الكسائي ورد عليه كما و  .ومل يقل قلبناهم" ونقلبهم:"والواو وواو احلال يف قوله تعاىل
  .أسلفنا ورجح رأي البصريني املانعني

رور من غري إعادة اخلافضالكالم حول .٢٠   :العطف على الضمري ا
رور من غري إعادة اخلافض، أراه ال جييزه إذا مينع  حينما يتحدث ابن هشام عن العطف على الضمري ا

خلافض مرة أخ يت  َوَصدٌّ "رى، وحينئٍذ جياز العطف، ويقول ابن هشام يف قراءة اآليةذلك إال أن 
َِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْحلََرامِ  عطف على الضمري املخفوض ) املسجد(، مبعدًا أن يكون )٧("َعنَسِبيِل ا

  .٨٤-٨٣/ ١ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
  .٣٨٧:شرح شذور الذهب، ابن هشام، ص) (٢
  .١٨:الكهف، اآليةسورة  )(٣
  .١/١٧٩ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
  .٣٨١ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (٥
  .١٨:اآليةالكهف، سورة )(٦
  .٢١٧:البقرة اآليةسورة ) (٧
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قبلها  بباء حمذوفة لداللة ما) املسجد(والصواب أن خفض : ويقول. قبلها، بل هو عطف على سبيل هللا
لعطف رور عطف على . عليها، ال  لعطف على ) به(وجمموع اجلار وا وال يكون خفض املسجد 

عادة اخلافض وما ذهب إليه ابن هشام هو رأي )١("اهلاء؛ ألنه ال يعطف على الضمري املخفوض إال 
رور شيء واحد م ذهبوا إىل عدم جواز ذلك، وحجتهم أن اجلار وا ، إذا أن عطف حناة البصرة، أل

إن الضمري صار عوضًا عن التنوين، فينبغي أن ال جيوز : االسم على احلرف ال جيوز، ومنهم من قال
ويشري الباحث حسن الشاعر إىل تطور رأي ابن هشام . العطف عليهن كما مل جيز العطف على التنوين

أنه جيوز ذلك متابعاً " ر الذهبشرح شذو "فقد كان البن هشام رأي يف كتابه : ، قائالً )٢(يف هذه املسألة
وليس بالزم وفاقًا ليونس و األخفش :"فقد قال ابن هشام" أوضح املسالك" ، وكذلك يف)٣(فيه الكوفيني

بع البصريني يف املغين)٤("والكوفيني ه )٥("، ويشري األستاذ الشاعر إىل أن ابن هشام عاد و ، وهو ما أورد
  .آنفاً 
يت إليك مبعىن خذ؟."٢١   :)٦("واضمم إليك:"يف قوله تعاىل هل 

يت مبعىن خذ، وهذا هو مذهب البصريني  ، كما صرح به يف )٧(ذهب ابن هشام إال أنه ال جيوز أن 
، إغراء، )٨("َواْضُمْم إِلَْيكَ "وال على قول ابن عصفور إن إليك يف :" املغين، رادًا على ابن عصفور بقوله

إىل تكون مبعىن خذ عند البصريني، وألن اجلناح ليس مبعىن عصاك، ألن : خذ جناحك، أي: واملعىن
  .فذهب ابن هشام مذهب الفراء.)٩("العصا، إال عند الفراء وشذوذ املفسرين

  
 .٢/٧٠٠ابن هشام،  مغين اللبيب،) (١                                                           

 .٩٧-٩٦: حسن موسى الشاعر، تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري، صالشاعر، ) (٢
 .٤٤٩:صابن هشام،  شرح شذور الذهب،) (٣
 .٣/٦١ ،أوضح املسالك، ابن هشام) (٤
 .٩٧:حسن الشاعر، ص هشام،تطور اآلراء النحوية عند ابن ) (٥
 .٣٢:القصص، اآلية سورة)(٦
 .٢٥٠-٤/٢٤٩سيبويه،  الكتاب،) (٧
  .٢٢: اآلية:القصصسورة )(٨
  .١/١٩٥ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٩
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  : املضارع بعد فاء السببية. ٢٢
تينا فتحدثنا:"حرف مهمل يف حنو " فاء السببية"يرى ابن هشام أنَّ  ، فابن هشام يذهب مذهب )١("ما 

م يرون أن الناصب للفعل املضارع بعد  -وإن مل يصرح بذلك علناً  -البصريني ولكنه يذهب مذهبهم أل
ب الفاء ينصب على :" ومن ذلك قول  سيبويه. املضمرة) أن(فاء السببية هو  أعلم أن ما انتصب يف 

اقع بعد ، ويذهب الكوفيون إىل أن املضارع الو )٣(وساق سيبويه كالمًا كثريًا على ذلك. )٢("إضمار أن
خلالف، والبصريون إىل أنه ينتصب ...األمر والنهي: الفاء يف جواب األشياء الستة، اليت هي ينتصب 

  .، و رأي البصريني هو ما ذهب إليه ابن هشام)٤()أن(ضمار
  : اليت لالستثناء) أو(املضارع بعد. ٢٣

ضمار اليت ) إال(أن ترد مبعىن ) أو(يذكر ابن هشام أن من معاين  لالستثناء، واملضارع بعدها ينتصب 
اعلم أن ما انتصب بعد أو فإنه ينتصب على :"، وهذا رأي البصريني ويف ذلك يقول سيبويه)٥()أن(

إضمار أن كما انتصب يف الفاء والواو على إضمارها، وال يستعمل إظهارها كما مل يستعمل يف الفاء 
ليكونن اللزوم أو أن : ا قال أللزمنك أو تعطيين، كأنه يقولتقول إذ. والواو ، والتمثيل هاهنا مثله مث

، إذا جند أنه يرجح رأي البصريني فيما )٧(..."ويذكر شواهد كثرية تدل على ما ذهب إليه، )٦("تعطيين
  .ذهبوا إليه

  ):ال يعمل ما يف حيز الشرط فيما قبله(مسألة . ٢٤
  :رد بيت اخلنساء القائلفأو ) إذ(أورد ابن هشام يف هذه املسألة كالماً على 

  )٨(َعزَّ بـَزَّا َمنْ  ِإذ النَّاُس ِإْذ َذاكَ       َكَأْن مل يكونوا ِمحًى يـُتـََّقى
 .١/٢١٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (١                                                           

 .٣/٢٨سيبويه ، الكتاب،) (٢
 .٤١-٣/٢٨سيبويه ،  الكتاب،) (٣
 .٢/٥٥٧األنباري،  اإلنصاف،) (٤
 .١/٩٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٥
 .٣/٤٦سيبويه،  الكتاب،) (٦
 .٣/٤٧ املرجع نفسه،سيبويه،) (٧
 .١/٢١٥ املرجع السابق، أمايل الشجري،. ١/٢٤٩شرح شواهد املغين، ) (٨
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فمن مبتدأ موصول ال شرط؛ ألن بز عامل يف إذ الثانية، وال يعمل ما يف حيز الشرط فيما قبله عند 
  .)١()الناس(خرب من، واجلملة خرب: البصريني، وبز

  شرطية لزم عليه ) من(فلو كانت " وال يعمل ما يف حيز الشرط قبله عند البصريني: " وقول ابن هشام
ا موصولة، وهذا خالف الكوفيني) إذ(فيما قبله، وهو ) بز(أن وامتنع عمل ما يف )٢(وهو ممنوع، فتعني أ

فيما قبله، وقد أيد ابن حيز الشرط فيما قبله؛ ألن الشرط له حق الصدارة، فيمتنع عمل ما بعد الشرط 
هشام ما ذهب إليه البصريون، فقد أورد تقدم اجلواب على الشرط جموز عند الكوفيني، أما عند البصريني 

ففي كلمة أصحابنا يعد نفسه من  )٣("وهو خطأ عند أصحابنا؛ ألن الشرط له الصدر:"فهو خطأ، فقال
  .مرجحاً رأيهم ومعترباً نفسه منهم البصريني

  ):حىت(بـــــــــــــ العطف. ٢٥
ا ابتدائية، : يقول ابن هشام ا قليل، وينكره أهل الكوفة البتة، وحيملون بدل العطف على أ إن العطف 

وابن هشام مل يرد قول الكوفيني ردًا صرحيا  إال أنه فيما أرى رد عليهم . )٤(وأن ما بعدها تقدير عامل
بطريقة أخرى وهو إقراره مبجيئها عاطفة ولو كان قليًال، ويف إعراضه عن قوهلم يتبع البصريني دون تصريح 

 ومما خيتار فيه النصب لنصب األول:" يقول سيبويه. منه بذلك؛ ألن البصريني أقروا بورودها عاطفة
. لقيت القوم كلهم حىت عبدهللا لقيته: ويكون احلرف الذي بني األول واآلخر مبنزلة الواو والفاء ومث قول

لقوم حىت زيدًا مررت به ه ومررت  فحىت جتري جمرى الواو ومث، . وضربت القوم حىت زيدًا ضربُت أ
ا إمنا تكون على الكالم الذي قبلها وال  رأيت القوم حىت عبدهللا، : وتقول. تبتدئوليست مبنزلة أما أل

وكذلك . وتسكت فإمنا معناها أنك قد رأيت عبدهللا مع القوم كما كان رأيُت القوم وعبدهللا على ذلك
  .)٥("ضربت القوم حىت زيداً أ ضاربه

 .١/١١٨ابن هشام،  بيب،لمغين ال) (١                                                           
 .١/٩١ الدسوقي  حاشية الدسوقي،) (٢
 .٢/٧٠٦ املرجع السابق،،ابن هشام) (٣
 .١/١٧٣ابن هشام، املغين، ) (٤
 .١/٩٦سيبويه، ، الكتاب) (٥
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مرجحاً رأي  ام مبجيئها عاطفةشترد عاطفة، وقد أقر ابن ه "حىت" ففي قول سيبويه ما هو واضح يف أن 
  .ينيالبصر 
  :تضمنت معىن مذ وإىل) قط(. ٢٦

ا بنيت لتضمنها معىن مذ وإىل، ويذكر وجوه لفظها ويذكر الدسوقي أنه قال ذلك، .)١(يقول ابن هشام إ
  .)٢(تكون له) مذ(عند البصريني ال تكون البتداء الغاية يف الزمان حيث إن ) من(ومل يقل من وإىل؛ ألن 

ا :"على الضم، وتضمنها معىن منذ قد جاء عند سيبويه) قط(وبناء لضمة أل   وحركوا قٌط وحسب 
ا ) قط(ويعرض ابن هشام وجه آخر لـ. )٣(منذ كنتُ : غايتان، فحسب لالنتهاء، وقط كقولك يف أ

وقط كحسب، وإن مل تقع يف مجيع :"قد ذكر سيبويه ذلك قبله حيث قال.)٤(تكون مبعىن حسب
مبنزلة فوق، وإن ) على(قطك درمهان، فيكون مبنيًا عليه، كما أن : ا، ولو مل يكن امسًا مل تقلمواقعه

  .)٥("ضت من فوقه: ضت من عليه، كما تقول: مسعنا من العرب من يقول. خالفتها يف أكثر املواضع
م إمنا قالوا:"وكذلك يقول ا أ: واعلم أ أال . شد متكناً حسبك درهم، وقطك درهم، فأعربوا حسبك أل

ا تدخل عليها حروف اجلر، وتقول حبسبك، وتقول وقط ال متكن . برجل حسبك، فتصف به: ترى أ
  .إذا من خالل هذا السرد جند أن ابن هشام وافق البصريني وسيبويه إىل ما ذهبوا إليه.)٦("هذا التمكن

  :بعد كي) أنْ (إضمار . ٢٧ 
  .)٧(ال تظهر بعد كي إال يف الضرورة) أن(ويرى أن ) كي(بعد)أنْ (يرى ابن هشام بوجوب إضمار     

ال تظهر بعد حىت ) أن(وأعلم أن :"يقول سيبويه. وهذه موافقة منه ملنهج البصريني، الذين قالوا بذلك
ن أظهار أن بعدمها واكتفوا ع...أما أنت منطلقًا انطلقت: وكي، كما ال يظهر بعد أما الفعل يف قولك

ما ليسا مما يعمل يف الفعل، وأن الفعل ال  بعلم املخاطب أن هذين احلرفني ال يضافان إىل فعل، وأ
 .١/٢٣٣ابن هشام ، املغين) (١                                                           

 .١/١٨٧الدسوقي  احلاشية،) (٢
 .٣/٢٨٦سيبويه،  الكتاب،) (٣
 .١/٢٣٣ابن هشام،  املغين،) (٤
 .٣/٢٦٨سيبويه  الكتاب،) (٥
 .٣/٢٦٨سيبويه،  الكتاب،) (٦
 .٢٤٢ -١/٢٤١ابن هشام ، مغين اللبيب) (٧
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حيسن بعدمها إال أن حيمل على أْن، فأن هاهنا مبنزلة الفعل يف أما، وماكان مبنزلة أما ال يظهر بعده 
ن   .)١("الفعل فصار عندهم بدًال من اللفظ 

أن  ابن هشام  قد تبع منهج البصريني يف هذه املسألة، ورفض ما جاء عند حناة الكوفة الذين جند       
" جئت لكي أن أكرمك"وقد ورد يف اإلنصاف إن الكوفيني أجازوا حنو. بعد كي) أنْ (جييزون ظهور 

. وانتصاب أكرمك بكي، وأن توكيد هلا، وبعضهم ذهب إىل أن العامل الالم، وكي وأن توكيدان هلا
لنقل والقياس   . )٢("واحتجوا 

  :كال وكلتا. ٢٨
ما مفردان لفظاً، ومثنيان معناً  ومها مضافان أبداً لفظًا ومعىن إىل كلمة واحدة معرفة . يقول ابن هشام 

  .)٣(دالة على اثنني
ما مفردان من حيث - جند أنه بقوله مفردان ردَّ مذهب الكوفيني  وأخذ مبذهب البصريني الذي يرى أ

  .)٤("اللفظ، والكوفيون يقولون بتثنيتهما لفظاً 
فرادمها لفظاً، وهو أيضًا تبعهم حينما ذكر            وجند أن ابن هشام تبع البصريني أيضًا يف القول 

ما يضافان إىل كلمة واحدة معرفة دالة على اثنني، فقد أورد أن الكوفيني جييزون إضافتهما إىل النكرة  أ
  ")٥(يف الظرففقد ختصص رجلني بوصفهما " كال الرجلني عندك حمسنان"املختصة حنو

ما          جند أن ابن هشام مل يذكر أنه رجح مذهب البصريني صراحة، لكنه رد كالم الكوفيني يف قوله أ
ما على . يضافان أبدًا إىل كلمة واحدة معرفة دالة على اثنني فإضافة كال وكلتا إىل معرفة رّد 

  .)١(الكوفيني
  

 .٣/٧سيبويه،  الكتاب،) (١                                                           
 .٢/٥٧٩) ٨٠(مسألةأبو الربكات،  نصاف،اإل) (٢
 .١/٢٦٨ابن هشام ، املغين) (٣
 .٤٥٠-٢/٤٣٩) ٦٠(األنباري، مسألة اإلنصاف،) (٤
 .١/٢٦٩ابن هشام، املغين،) (٥
 .١/٢١٥ املرجع السابق،حاشية الدسوقي،)(١
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  :اجلحود) الم(صب املضارع بعد . ٢٩
هشام إىل أن هذه الالم عند الكوفيني حرف زائد مؤكد، غري جار، فهو الناصب، إذ لو كان  يشري ابن

دته، فكيف به وهو غري جار؟ فأصل وهذا . ما كان يفعل) ما كان ليفعل(جاراً مل يتعلق عندهم بشيء لز
كان قاصداً   ما) ما كان ليفعل(مث ينقل عن البصريني قوهلم يف أصل. عند الكوفيني كما أورد ابن هشام

ن مضمرة . للفعل فهي عندهم حرف جر معد متعلق خبرب كان احملذوف، والنصب إمنا يكون للمضارع 
  .)١("وجوً 

ً على آخر، ولكنه عندما حتدث         ويف نقل ابن هذا لكالم الكوفيني والبصريني جند أنه مل يرجح رأ
وليس يف القسمة أن تكون :"عن حرف الالم يف بداية األمر ظهر ترجيحه لرأي الكوفيني حيث قال

  .قاصداً حرف الالم)٢("عاملة للنصب
ب ) أنْ (منتصب على إضمارفاملضارع عند سيبويه الواقع بعد الم اجلحود  ً، فهو يقول يف  وجو

ما كان : واعلم أنَّ الالم قد جتيء يف موضع ال جيوز فيه اإلظهار وذلك):"أن(احلروف اليت تضمر فيها
ما كان : فإذا قلت. فهذا مبنزلته، ودخل فيه معىن نفي كان سيفعل. ليفعل، أي ما كان زيٌد هلذا الفعل

  .إليه ابن هشام يف ترجيحه وهو ما ذهب. )٣(..."ليفعل
  ؟ مركبة أم بسيطة) كأي.(٣٠

لنون، ألن :" يقول ابن هشام اسم مركب من كاف التشبيه وأي املنونة، ولذلك جاز الوقف عليها 
ً، ومن  وقف عليها حبذفه  التنوين ملا دخل يف الرتكيب أشبه النون األصلية، وهلذا ترسم يف املصحف نو

جند أنه رجح البصريني على رأيهم القائل على لسان . )١("هو احلذف يف الوقفاعترب حكمه يف األصل و 
ا إنَّ، حلقتها الكاف للتشبيه، ولكنها صارت مع إنَّ مبنزلة  :" سيبويه وسألت اخلليل عن كأن، فزعم أ

  .)٢("كلمة واحدة، وهي حنو كأي رجالً، وحنو له كذا وكذا درمهاً 
 .١/٢٧٩ابن هشام،  املغين،) (١                                                           

 .١/٢٧٤ابن هشام  املغين،) (٢
 .٣/٧سيبويه،  الكتاب،) (٣
 .١/٢٤٦ابن هشام،  املغين،) (١
 .٣/١٥١سيبويه،  الكتاب،) (٢
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لرغم من قبول ) كأنّ (ه برتكيب كأي مبا جاء يف كالم سيبويه، فإنه مل يقبل تركيبوجند أن ابن هشام 
ا بسيطة:"وذلك يف قوله ومن كالمه هذا يتضح أن ابن . )١("وامللخص عندي من اإلشكال أن يدعى أ

  .بل، يستنتج من ذلك أنه كان يرجح ما يراه مناسباً  آراءهمهشام مل يكن مقلداً للبصريني يف كل 
  ):لوال(بعداملرفوع . ٣١

ا أصالة، :"يقول ابن هشام   وليس املرفوع بعد لوال فاعل بفعل حمذوف، و ال بلو لنيابتها عنه، وال 
البتداء، مث قال أكثرهم ً مطلقًا حمذوفاً : خالفًا لزاعمي ذلك، بل رفعه  فابن .)٢("جيب كون اخلرب كو

ذا القول ينفي رأي الكسائي والفراء، ويتبع رأي الب ن املرفوع ارتفع هشام  صريني يف القول 
رتفاع االسم على االبتداء وهو أحد . )٣("البتداء ن مذهب البصريني يقول  وليس خاف للنظر 

وارتفع :" وكذلك قوله )٤("ولوال تبتدأ بعدها األمساء:" آراءهم النحوية املشهورة، وذلك كما عند سيبويه
لوال عبدهللا لكان كذا :( ، وقد ورد هذا تعليقًا على مجلة)٥("البتداء كما يرتفع بعد ألف االستفهام

يف حديثه عن ارتفاع عبدهللا، وهنا جند أنَّ ابن هشام يتبعهم يف قوهلم هذا وإن مل يشر بقول صريح ) وكذا
  .على أن هذا مذهب البصريني

البتداء، وعند الكوفيني ترفع بلوال) لوال(وجند أن    .)٦(عند البصريني ترفع 
  :يف اخلرب) لكن(هل تعمل.٣١

، فهو يذهب إىل ما ذهب إليه البصريون )١("حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب: "يقول ابن هشام يف لكن
ا ال تعمل يف األخبار شيئاً ) إنّ (يف قوهلم إن  ا تعمل عملني، والكوفيون يرو   .وأخوا

  ."لكن"حول عمل وجند ابن هشام رجح رأي البصريني وذهب إىل ما ذهبوا إليه
  

 .١/٢٥٣ابن هشام  املغين،) (١                                                           
 .١/٣٥٩ابن هشام  املغين،) (٢
 .١/٢٧٨الدسوقي،  حاشية الدسوقي،) (٣
 .١٤٠-٣/١٣٩سيبويه،  لكتاب،ا) (٤
 .٢/١٢٩سيبويه،  لكتاب،ا) (٥
 .١/٧٠،) ١٠(األنباي، مسألة اإلنصاف،) (٦
 .١/٣٨٣ ،ابن هشام  املغين،) (١
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  :املخففة) لكنْ (العطف بـــــــــــــ. ٣٢
قام زيد لك "إن مل تسبق بنفي، مثل مجلة) لكن(يرفض ابن هشام رأي الكوفيني القائل جبواز العطف ب

) لكنْ (وأما :"ويف رفضه هلذه املسألة يتضح أنه كان مؤيدًا للبصريني، ويف ذلك يقول سيبويه. )١("عمرو
ا بعد نفيخفيفة وثقيلة فت : فإن قلت:" وكذلك فهي ال تقع إال بعد نفي، يقول أيضاً . )٢("وجب 

ا بعد  ا بعد إجياب، ولكن يثبت  مررت برجٍل صاحل ولكن طاحل، فهو حمال؛ ألن لكن ال يُتدارك 
ا يف اإلجياب، حنو. )٣("نفي ين زيد لكن عمرو(فقد ذهب الكوفيون إىل أنه جيوز العطف  وذهب ) أ
ا يف اإلجياب وجب أن تكون اجلملة اليت بعدها خمالفة البص ريون إىل أنه ال جيوز ذلك، فإذا جيء 

ت(للجملة اليت قبلها حنو ين زيد لكن عمرو مل  ا )أ ، وما أشبه ذلك، وأمجعوا على أنه جيوز العطف 
ذلك، ال مقلدًا هلم  وإين أرى صواب ما ذهب إليه ابن هشام متجها إىل حنو البصريني يف .)٤("يف النفي

  .من دون تبصر، إذ يف حجة البصريني ما يقتنع لألخذ برأيهم
  :ما النافية هلا الصدر:يف القول أنَّ . ٣٣

مجاع البصريني، وذلك يف رده على من رأى أن إذا ) ما(ن :"يقول ابن هشام النافية هلا الصدر مطلقًا 
َوِإَذا تـُتـَْلى :"وذلك يف اآلية. النافية) ال(على ) ما(قاس  النافية، وقد) ما(غري شرطية، وإن عاملها ما بعد تَـُهمْ  تـَُنا بَيَِّناٍت َما َكاَن ُحجَّ َ النافية عند البصريني، ) ما(وال جيوز تقدمي معمول ما بعد . )١("َعَلْيِهْم آ

  .إذاً جنده يؤيد مذهب البصريني ويرجحه.)٢(وأجازه الكوفيني
  :فعل الشرط وجوابه: فعلنيالشرطية ال جتزم ) كيف(. ٣٤

ا تقتضي فعلني متفقي اللفظ واملعىن ) كيف(يورد ابن هشام حول مسألة استعمال يف الشرط، فيذكر أ
ً وحجتهم ) كيف جتلس اجلسْ (أنه ال جيوز :مث يذكر عن البصريني قوهلم . غري جمزومني جلزم إال قطر

 .١/٣٨٥ابن هشام ،  مغين اللبيب،) (١                                                           
 .٤/٢٣٢سيبويه،  الكتاب،) (٢
 .١/٤٣٥سيبويه،  الكتاب،) (٣
 .٤٨٨-٢/٤٨٤) ٦٨(األنباري، مسألة اإلنصاف،) (٤
 .٢٥:اجلاثية ،اآلية سورة)(١
 .١٧٣-١/١٧٢، )٢٠(مسألةاألنباري،  اإلنصاف،) (٢
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ا خالفت أدوات الشرط بوجوب موافقة جوا مث يعرض ابن هشام لرأي جوز أن . ا لشرطهايف ذلك أ
لثًا جيّوِز ) كيف(جتزم   ً فعلني جتويزاً مطلقاً، مث نسب هذا الرأي لقطرب والكوفيني، وذكر ابن هشام رأ

يصوركم يف األرحام  "، )١("ينفق كيف يشاء: "من ورودها شرطاً : ا مبا فقالواجعلها شرطية بشرط اقرتا
ا  )٢("كيف يشاء ا جيب وجوا حمذوف يف كل ذلك لداللة ما قبلها، وهذا يشكل على إطالقهم أنَّ جوا

، جند أن ابن هشام يوجب أن يكون الفعلني غري جمزومني، مث يذكر إنه ال جيوز )٣("مماثلته لشرطها
م جيوزون ذلك، وعلى  ً نسبه للكوفيني ولقطرب أ خذ برأيهم، مث يذكر رأ جزمهما عند البصريني، فهو 
هذا يكون ابن هشام قد ردَّ على الكوفيني فيما ذهبوا إليه وإن مل يصرح برده، ولكنه اختار رأي البصريني 

  .ورجحه
ــــ. ٣٥ ـــ ا) إنَّ (ما املتصلة بــــــــ   :وأخوا

نَّ  ا ) ما(جند أن ابن هشام فند رأي الكوفيني  يف هذه املسألة وذلك يف قوهلم  نَّ وأخوا إذا اتصلت 
ام، ويف أن اجلملة بعده مفسرة له، وخمرب هلا عنه، تكون  امسًا مبهمًا مبنزلة ضمري الشأن يف التفخيم واإل

سخ غري :" ويرد ابن هشام قائالً  ا، وال لدخول  ا) إنَّ (ا ال تصلح لالبتداء  ويذهب إىل . وأخوا
ا كافة عن عمل النصب والرفع إمنا زيد قائم كان املعىن أن وقوله اسم مبهم أي؛ فإذا قلت . )٤("أ

وقال :" ويف هذا يقول سيبويه. )١(الشخص العظيم وهو زيد قائم، فال يقال ذلك إال يف مقام التفخيم
عن عملها للنصب والرفع، ) إنّ (كفت ) ما(وهذا دليل على أن . )٢("ال تعمل فيما بعدها) إمنا(اخلليل

وهو ما ذهب إليه ابن هشام .)٣("إمنا:" واحدًا حني قالواحرفًا ) إنَّ (و) ما(كما جعلوا :"...وكذلك قوله
  .مرجحاً البصريني وراداً على الكوفيني رأيهم

  
 .٦٤:املائدة، اآلية سورة)(١                                                           

 .٦:آل عمران، اآلية سورة )(٢
 .٢٧١-١/٢٧٠ابن هشام  املغين،) (٣
 .١/٤٠٤ابن هشام  املغين،) (٤
 .١/٣٠٧ املرجع السابق، حاشية الدسوقي،) (١
 .٢/١٣٨سيبويه، ، الكتاب) (٢
 .٤١٨-٤١٧/ ٢، املرجع نفسه) (٣
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  :الزائدة) ما.(٣٦
، ويؤيد ابن هشام رأي )١("حرف زائد للتوكيد عند مجيع البصريني) ما:"(ينقل ابن هشام عن الزجاج قوله

ا تسقط يف قراءة ابن مسعود يف  : ، وبعوضة بدل، وقيل)٢("مثًال ما بعوضة:"قوله تعاىلالبصريني حبجة أ
يقرأ برفع بعوضة،  )٣(، و ُرؤبة)ما(اسم نكرة صفة ملثًال أو بدل منه، وبعوضة عطف بيان على ) ما(إن

دة . )٤("موصولة، إي الذي هو بعوضة) ما(واألكثرون على أن يف ) ما(ولقد ورد عن سيبويه قوله بز
وال مثل : وال سيما زيٍد، فزعم أنه مثل قولك: سألت اخلليل عن قول العربو :" اآلية، وذلك يف قوله

  ")٥("مثًال ما بعوضة:" وكقوله. زيٍد، وما لغٌو، وقال وال سيما زيد كقوهلم دْع ما زيدٌ 
  .يف اآلية الكرمية زائدة) ما(أن  ابن هشام يؤيد ما ذهب إليه البصريون يفومما سبق جند أن 

  :البتداء الغاية الزمانيةتقع ) ِمن(. ٣٧
ا تكون للزمان        ويذكر رد . يورد ابن هشام عن الكوفيني وعن األخفش واملربد وابن درستويه أ

بن هشام قد أورد رد السهيلي بغاية االرتضاء منه  نه حيتاج إىل تقدير الزمان، فكأين  السهيلي عليهم 
ا ال تقع يف الزمان فتكون البتداء الغاية يف األماكن، وذلك ) ِمن(وأما :"ويه،ويف ذلك يقول سيب)١("أ

ً . من مكان كذا إىل مكان كذا وكذا: قولك وتقول رأيته .)٢("من فالن إىل فالن: وتقول إذا كتبت كتا
  .)٣("من ذلك املوضع، فجعلته غاية رؤيتك كما جعلته غاية حيث أردت االبتداء واملنتهى

يف ) ِمنْ (والكوفيون جيوزن استعمال . للمكان من غري الزمان) ِمن(ا جعلواوهذا دليل على أّن البصريني إمن
م منعوه؛ إلمجاعهم . الزمان واملكان، حبجة ورودها يف القرآن الكرمي وكالم العرب للزمان أما البصريون فإ

 .١/٤١٣هشام، ابن ، مغين اللبيب) (١                                                           
 .٢٦:البقرة، اآلية سورة)(٢
 .هو رؤبة ابن العجاج من أفصح الرجاز، احتج العلماء بشعره ولغته) (٣
 .١/٤١٣ ،ابن هشام املغين،) (٤
 .٢/٢٨٦سيبويه،   الكتاب، .٢٦:البقرة اآليةسورة )(٥
 .٤٢٠-١/٤١٩ابن هشام، ، املغين) (١
 .٤/٢٢٤سيبويه، ، الكتاب) (٢
 .٤/٢٢٥، نفسهاملرجع ) (٣
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) مذ(أن ووضعت لتدل على ابتداء الغاية يف املكان، كما . يف الزمان) ُمذ(يف املكان نظري) ِمنْ (أنَّ 
  .)١("وضعت لتدل على ابتداء الغاية يف الزمان

أن ابن " وجيب أن نلفت االنتباه هنا إىل إشارة أحد الباحثني احملدثني الذي أورد قوًال يف هذه املسألة وهو
: والثالث... سبعة معاٍن؛) ِمنْ (لـــــــــــ:"هشام كان رأيه متجها مع البصريني، إذ يقول يف أوضح املسالك

تفاق، حنوابت   ، والزمانية خالفاً ألكثر البصريني، ولنا قوله )٢("من املسجد احلرام"داء الغاية املكانية 
  .)٤(")٣("من أول يومٍ :"تعاىل
وميكن االستدالل . وقد الحظ الباحث أن ابن هشام قد عدل عن ذلك يف املغين، وتبع البصريني     

  والظاهر من عبارة :" أيضاً بقول احملقق دمحم حمي الدين عبداحلميد يف حتقيقه ألوضح املسالك، إذ يقول
  . )٥("املؤلف يف املغين اختيار مذهب البصريني، خالفاً ملا اختاره هنا

ن        . قبُل وبعدُ : ال تكون البتداء الزمان يف قوله بدخوهلا على) ِمن(مث إن ابن هشام يؤكد رأيه 
ما غري متأصلني يف الظرفية، وإمنا مها يف األصل صفتان للزمان، فمعىن   جئُت زمناً قبل " جئت قبلك"فإ

  .)١("زمن جميئك
  :هاء التأنيث حول.٣٨

ا األصل، وأن التاء يف ) محةر (هاء التأنيث حنو:"يقول ابن هشام يف الوقف، وهو قول الكوفيني، زعموا أ
ا جزء   الوصل بدًال منها، وعكس ذلك البصريون، والتحقيق أن ال تعد، ولو قلنا بقول الكوفيني؛ أل

وقول ابن هشام يف إن البصريني قد عكسوا؛ أي ألن األصل يف الكالم عدم الوقف؛ . )٢("كلمة ال كلمة
لنسبة للوقف، ويرد ابن هشام فأبدلت الت اء يف الوقف هاًء، فالتاء أصل واهلاء فرع؛ ألن الوصل أصل 

 .٣٧٦-١/٣٧٠،) ٥٤(أبوالربكات األنباري، مسألة اإلنصاف،) (١                                                           
 .١:اإلسراء، اآلية سورة)(٢
 .١٠٨:التوبة، اآليةسورة ) (٣
 .١٢٩-٢/١٢٨ابن هشام ،، أوضح املسالك) (٤
 .٢/١٢٩ ابن هشام، أوضح املسالك،) (٥
 .١/٤٣٢ابن هشام  ،املغين) (١
 .١/٤٥٥، املرجع نفسه) (٢
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ويف ذلك يقول . )١("واألصل أن ال تعد، أي؛ هاء التأنيث من أقسام اهلاء املفردة:"قول الكوفيني يف قوله
وإمنا احتاج إليها يف . ومجيع هذا إذا كان بعده كالم ذهب منه اهلاء؛ ألنه قد استغىن عنها:"سيبويه

ورأي سيبويه ومجاعته البصريني هو ما ذهب إليه . )٢("الوقف ألنه ال يستطيع أن حيرك ما يسكت عنده
  .ابن هشام ورجحه يف هذه املسألة

  :فعلية؟" زيٌد قام"هل جيوز أن تكون مجلة: حول مسألة.٣٨
لعدم ما يطلب الفعل، هذا قول فاجلملة امسية ال غري، :" يقول ابن هشام معلقًا على هذه اجلملة

ا فعلية على اإلضمار والتفسري، والكوفيون . )٣("اجلمهور مث يذكر بعض النحاة الذين يرون فيها جواز كو
  .)٤("جيوزون فعليتها على التقدمي والتأخري

ا مجلة امسية ال غري، فقد طرح ما ذهب إليه النحاة من قوهلم جبو  از جند أن ابن هشام عندما صرح 
مسيتها يبين عليه أن زيد وقوله . مبتدأ، ومجلة قام خربه: فعليتها، وكذلك رد رأي الكوفيني، والقول 

وقد نقل ابن هشام عن بعض النحاة قوله عن . )٥("أي ألنه جيوز عندهم تقدم الفاعل: الكوفيون
م ال جييزون تقدم الفاعل ال يف شعر وال نثر   .)٦("البصريني أ

نه مع اجلمهور يف اعتبارهم مجلة مث يصرح ابن  فاجلملة امسية ال غري، لعدم ما يطلب ) زيٌد قام(هشام 
  .قوله اجلمهور هنا يعين البصرينيوب. )١("هذا قول اجلمهور. الفعل

  
  
  
  

 .٢/١٢ املرجع السابق،حاشية الدسوقي،) (١                                                           
 .٤/١٦٢سيبويه،  الكتاب،) (٢
 .٢/٤٩٦ ،ابن هشام  املغين،) (٣
 .٤٩٧- ٢/٤٩٦ املرجع نفسه،) (٤
 .٢/٣٩ ،الدسوقي احلاشية،) (٥
 .١/٤٠٤ابن هشام،  املغين،) (٦
 .٢/٤٩٦، املرجع نفسه) (١



206 
 

  :صب الظرف إذا وقع خرباً  حول. ٣٩
لفعل أو ما يشبهه أو ما أِول مبا يشب:" يقول ابن هشام   هه أو ما يشري إىل معناه البد من تعلق الظرف 

وما يشبه الفعل هو ما عمل عمله من األمساء املشتقة، وما . )١("فإن مل يكن من هذه األربعة موجوداً ُقدر
  أِول مبا يشبهه هو االسم اجلامد املؤول مبشتق، وما يشري إىل معناه هو العلم املشتهر مسماه بوصف 

  .)٢("يشري إىل معىن الفعل وهو احلتمفيشار به حال العلمية للوصف كحامت، فإنه 
ويرد ابن هشام على الكوفيني زعمهم من أن الناصب للظرف أمر معنوي، ويرد من قال إن الناصب هو 

  .)٣("املبتدأ
فإن ابن هشام تبع البصريني ووافقهم فيما ذهبوا إليه، إذ يرون أن هناك تقديراً لفعل  من أمر ومهما يكن 

  .)٤()"مستقر(أو اسم فاعل) استقر(هو
  :فرٌع عليها) ُمذ(، و)ُمنذ(ألصُل ا. ٤٠

ا مركبة عندهم من : "قائالً ) ُمذ(عرض ابن هشام رأي بعض الكوفيني يف أصل    ذو (و)ِمن:(إ
منساقًا يف ) ُمذ(مث إن ابن هشام قد تكلم على أصل.ما زعمه البصريون يف أصلهما مغفالً  ،)١()"الطائية

وأصل ُمذ ُمنذ؛ بدليل رجوعهم إىل ضم : "هذا التأصيل على مدرسة البصرة يف رأيها، ويف ذلك يقول
ذ مُ ولوال أنَّ األصل الضم لكسروا، وألن بعضهم يقول) ُمُذ اليوم:(ذال ُمذ عند مالقاة الساكن، حنو

  .)٢("فُيضم مع عدم الساكن) زمن طويلٍ 
ن م يقولون  ) ُمذ(وخالصة القول إن ابن هشام انساق يف هذه املسألة وراء رأي حناة البصرة وذلك أل

حلركة اليت يف أصل الكالم :"ويف ذلك يقول سيبويه) ُمنذ(فرٌع على  فلما اضطروا إىل التحريك جاءوا 
ُضممت ومل تكسر، ألن ف) ُمُذ اليوم(وكانت أوىل من غريها حيث اضطررت إىل التحريك كما قلت يف 

 .٢/٥٦٦ام، شابن ه املغين،) (١                                                           
 .٢/٨٦الدسوقي،  احلاشية،) (٢
 .٢/٥٥٦ابن هشام ، املغين،) (٣
 .٢٤٨-١/٢٤٥) ٢٩(األنباري، مسألة اإلنصاف،) (٤
 .٤٤٢-١/٤٤١ابن هشام،  املغين،) (١
 .١/٤٤٢نفسه،  رجعامل) (٢
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ويذكر سيبويه ُكره العرب كسرة بعدها .)١("هكذا جرت يف الكالم. أصلها أن تكون النون معها وُتضمُّ 
هذا أجدر؛ ألنه ليس يف الكالم حرٌف أوله مكسور والثاين )" ُمُذ اليوم  فىت: (ضمة فقالوا 

ه سابقاً وقد استأنس ابن هشام ملا جاء عند سيبويه، ويقول م.)٢("مضموم   .)٣("ؤيداً ذلك ما أورد
حلذف. إذا التقت نون الوقاية ونون الرفع. ٤١   :أيهما أحق 

ذهب سيبويه إىل أن احملذوفة هي نون الرفع، ورجح رأيه ابن مالك ألن هذه النون قد حتذف دون سبب، 
  .)٤(ومل يعهد ذلك يف نون الوقاية، وحذف ما عهد حذفه أوىل

ثل األخفشني األوسط والصغري، واملربد وأيب علي الفارسي، وابن جين إىل أن م وذهب كثري من النحاة
ا لتقي الفعل  ا إمنا جيء  حلذف، وأل ا تدل على إعراب فكانت أوىل  احملذوف هو نون الوقاية؛ أل
ا دخلت لغري عامل، ونون الرفع دخلت  من الكسر، وقد أمكن ذلك بنون الرفع فكان حذفها أوىل، وأل

  . )٥(امللع
  ، )٦()مروين: (أما ابن هشام فقد اختار رأي سيبويه ومجهور البصريني يف أن احملذوف يف مثل

  .)١(نون الرفع ال نون الوقاية
رور والظرف مبحذوفه. ٤٢   :وجوب تعلق اجلار وا

لفعل، أو ما يشبهه، أو ما أول ما يشبهه، أو ما يشري إىل معناه، :" يقول ابن هشام البد من تعلقهما 
فإن مل يكن شيء من هذه األربعة موجودًا قدر كما سيأيت، وزعم الكوفيون وأبناء طاهر وخروف أنه ال 

 .٤/١٩٤سيبويه،  الكتاب،) (١                                                           
 .٤/١٤٦نفسه،  رجعامل) (٢
 .١/٤٤٢ابن هشام  مغين اللبيب،) (٣
 .٣/٥١٩، ٣/٣٦٩الكتاب، ، سيبويه) (٤
 .٢٧٤أمرية علي توفيق، نظرات يف الفعل وتقسيماته، مطبعة السعادة، صتوفيق، ) (٥
 .٦٤:سورة الزمر، اآلية) (٦
 .٢/٢٩٠ابن هشام  املغين،) (١
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البصريني يف وجوب تعلق اجلار وقد وافق ابن هشام . )١("زيد عندك وعمرو يف الدار:" تقدير يف حنو
رور والظرف مبحذوف   .)٢("وا

  :؟جواب الشرط إذا كان فعل الشرط ماضياً  فهل حيذ: مسألةحول . ٤٢
إن :"،أما ابن هشام فإنه يقول)٣("يرى البصريون أن اجلواب ال حيذف إال إذا كان فعل الشرط ماضياً 

أنت ظامل إن : اب إال وفعل الشرط ماٍض، تقولسيبويه وغريه من األئمة نصوا على أنه ال حيذف اجلو 
: إنه يقال: يف كتاب األصول )٤(أنت ظامل إن تفعل إال يف الشعر، وأما قول أيب بكر: فعلت، وال تقول

تين( ، فنقله من كتب الكوفيني، وهم جييزون ذلك ال على احلذف بل على أن املتقدم هو )٥()آتيك إن 
  .)٦("ألن الشرط له الصدراجلواب، وهو خطأ عند أصحابنا؛ 

ففيه ضرورة؛ وهي حذف ... اللفظ أن يفد هو الكالم: ويقول ابن هشام معلقًا على قول ابن معط
ذا يتضح موقف ابن هشام من هذه املسألة وانضمامه إىل .)٧("اجلواب مع كون الشرط مضارعاً  و

  .فيما ذهبوا إىل إليه البصريني
  :لكن؟هل جيوز دخول الالم على خرب . ٤٣

  :وأجاز ذلك الكوفيون مستدلني بقول الشاعر) لكن(منع البصريون دخول الالم على خرب
َلى  يـَُلوُموَنِين    )١(ُحبَِّها َلَعِميدُ  ِمنْ  َوَلِكنَِّين  َعَواِذِيل     ِيف ُحبِّ لَيـْ

زيدت عليها ) إنَ ) (لكن(واألصل يف ) إن(أمنا جاز دخول الالم هنا كما جاز دخوهلا على خرب : وقالوا
والكاف، مث حذفت اهلمزة لكثرة االستعمال، فصارت حرفًا واحداً، وكما جاز دخول الالم يف ) ال(

 .٢/٧٥ ابن هشام، املرجع السابق،) (١                                                           
مكتبة اخلاجني القاهرة، رجب عثمان دمحم و رمضان عبد التواب، : رتشاف الضرب من لسان العرب، حتقيقاأبو حيان األندلسي، ) (٢
 .٢/٥٢، م١٩٩٨- ه١٤١٨، ١ط
 .٤/٣٣٦السيوطي،  مهع اهلوامع،) (٣
بن السراج، احد أئمة اللغة، من كتبه) (٤  ).األصول يف النحو(هو أبو بكر دمحم بن السري املعروف 
 .٢/١٥٨األصول البن السراج، ) (٥
 .٢/٣٢٧ابن هشام،  املغين،) (٦
  .٢/٣٢٧ ابن هشام، املغين،) (٧
 .جمهول القائل) (١
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بفتح اهلمزة وختفيف الالم  - )١("لطََّعامَ ِإالَّ ِإنـَُّهْم لََيْأُكُلوَن ا"يف قراءة سعيد بن جبري ) أنّ (وخرب ) إنّ (خرب
م(وفتح اهلمزة من كلمة) أال(من كلمة   .)٢() "لكن(فكذلك جيوز دخوهلا يف خرب  –) إ

ويرى البصريون أن شاهد الكوفيون الذي اعتمدوا عليه جمهول القائل وليس له تتمة، وال نظري، مث هو 
... وال تدخل الالم يف خربها،:"فنجده يقولحممول على الالم، ويذهب ابن هشام مذهب البصريني 

دة  ن شاهد الكوفيني ليس له قائل وال تتمة وال نظري، مث هو حممول على ز ويواصل ابن هشام قائًال 
  .)٣("للساكنني) لكن(مث حذفت اهلمزة ختفيفاً ونون ) لكن إنين: (الالم، أو على أن األصل

  :؟)أقاممنا ظعن ومنا : (ما احملذوف يف قوهلم. ٤٣
  .فريق ظعن وفريق أقام: يف هذه املسألة جند أن البصريون يقدرون موصوفاً حمذوفاً، أي

  .منا من ظعن ومنا من أقام: والكوفيون يقدرون موصوالً، والتقدير
: واختلف يف املقدر مع اجلملة يف حنو:" وابن هشام يوافق أصحابه البصريني يف هذه املسألة حيث يقول

َمْن، وما : فريق، والكوفيون يقدرون موصوًال أي: قام، فأصحابنا يقدرون موصوفًا إيمنا ظعن ومنا أ
ه أقيس، ألن اتصال املوصول بصلته أشد من اتصال املوصوف بصفته لتالزمهما   .)٤("قدر

ه أقيس وهو يقصد رأي البصريني(وهاهو يرجح مذهب البصريني بقول   ).ما قدر
  :للتعجب )أفعل(ما جاء على وزن .٤٤

ما أميلحه، ما أحيسنه، و : ، قالوافزعم الكوفيون أنه اسم بدليل أنه يصغر) أفعل(وأما :"قال ابن هشام
وزعم البصريون أنه فعل ماض، وهو الصحيح ألنه مبين على الفتح، ولو كان امسًا الرتفع على أنه 

ن قالوا الدليل على أنه اسم أما الكوفيون فاح:"ويرد األنباري على البصريني قوهلم إذ قال.)١("خرب تجوا 
أنه جامد ال يتصرف، ولو كان فعًال لوجب أن يتصرف؛ ألن التصرف من خصائص األفعال، فلما مل 

 .٢٠: الفرقان، اآلية سورة)(١                                                           
 .١/٣٤٩ابن هشام،  املغين،. ١/٢١٣أبو الربكات األنباري،  اإلنصاف،) (٢
 .١/١٩٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
 .٢/٢٩٩ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
 ٢٧٨: ابن هشام، ص شرح قطر الندى،) (١
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ن قال ألمساء، ومنهم من متسك  الدليل على أنه يدخله : يتصرف وكان جامدًا وجب أن يلحق 
  . )١("التصغري، والتصغري من خصائص األمساء

م قالواأما حجة البص الدليل على إنه فعل أنه إذا وصل بباء الضمري دخلت عليه نون الوقاية :" ريون فإ
ونون الوقاية إمنا تدخل على الفعل ال على االسم، أال " ما أعلمين يف ظنك...ما أحسنين عندك،"حنو

  .)٢("وال تقول مرشدين وال مسعدين" أرشدين، أسعدين، وأبعدين:"ترى أنك تقول يف الفعل
، وأخذ بعد ذلك )٣("وهو الصحيح": إذن نالحظ هنا أن ابن هشام علق على هذه املسألة بقوله      

. )٤("ألنه مبين على الفتح ولو كان امسًا الرتفع على أنه خرب:"يعلل سبب ترجيحه لرأي البصريني إذ قال
  .فهذا القول يدل على موافقة ابن هشام للمدرسة البصرية يف هذه املسألة

  :؟أي املوصولة معربة أم مبنية: حول مسألة. ٤٥
ن املوصولة تبقى إذا ) أي(يف هذه املسألة ذهب سيبويه والبصريون عدا اخلليل ويونس إىل القول 

ن القياس يقتضي أن )٥("ِعِتيا َعَلى الرَّْمحَٰنِ  أَيـُُّهْم َأَشدُّ ""أضيفت، وحذف صدر صلتها، حنو ، حمتجني 
" من وما"لوقوعها موقع حرف اجلزاء واالستفهام واالسم املوصول كما بينت تكون مبنية يف كل حال 

م أعربوها محًال على نظريها وهو  وذلك ) كل(وعلى نقيضها وهو" بعض"لذلك يف كل حال، إال أ
ويرى الكوفيون . )٦("خالف القياس، فلما دخلها نقص حبذف العائد ضعفت فردت إىل أصلها من البناء

وأن " ألضربن أيهم أفضل:"كان مبعىن الذي وحذف العائد من الصلة معرب، حنو قوهلمإذا  " أيهم"أن 
إمنا هي ضمة إعراب ال ضمة بناء، مرفوع ألنه  )١("ِعِتيا َعَلى الرَّْمحَٰنِ  أَيـُُّهْم َأَشدُّ "الضمة يف اآلية املذكورة 

 .١/١٠٤ألنباري، ا اإلنصاف،) (١                                                           
 .١/١٠٦ألنباري، ا اإلنصاف، )(٢
  .٢٧٨صابن هشام،  شرح قطر الندى،) (٣
 .٢٧٨صابن هشام،  شرح قطر الندى،) (٤
  .٦٩:سورة مرمي، اآلية) (٥
  .٢/٤٠٠-. ٣/٦٩الكتاب،  سيبويه،) (٦
  .٦٩:مرمي، اآليةسورة )(١
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فاإلضافة " قبل، بعد"أعرب حنومبتدأ، وال يصح أن تكون مبنية، ألن املفرد من املبنيات إذا أضيف 
  . )١("توجب إعراب االسم

ا ال تبىن إال إذا أضيفت :"أما ابن هشام فقد اختار مذهب البصريني حيث قال وذلك أي املوصولة، فإ
  . )٢()"حنو أيهم أشد(وكان صدر صلتها ضمرياً حمذوفاً، 

  :حذف جواب الشرط.٤٦
، أنه جيوز كون الشرط متصًال مبا )٣("أَيـَْنَما َتُكونُوا يُْدرِككُُّم اْلَمْوتُ :" ..."ردَّ ابن هشام الزخمشري يف قول

يدرككم (قبله، أي وال تظلمون فتيًال أينما تكونوا، فيكون اجلواب حمذوفًا مدلوًال عليه مبا قبله، مث يبتدئ 
ريه من أئمة البصرة وقد رد ابن هشام على الزخمشري بقول سيبويه وغ.)٤("املوت ولو كنتم يف بروج مشيدة

الذين نصوا على أنه ال حيذف اجلواب إال وفعل الشرط ماض، وقد ذكر ذلك ابن هشام مصرحًا به، إال 
  .)٥("أن ما جيري يف الشعر ال ينطبق على اختيار الكالم هنا

ْت ِإَذا َجاُءوَها َوفُِتحَ  َحىتَّ :"وسألت اخلليل عن قوله تعاىل:" يقول سيبويه يف حذف جواب الشرط
ا؟. )٦("أَبْـَوابـَُها فقال إن العرب قد ترتك يف مثل هذا اخلرب يف كالمهم، لعلم املخرب ألي ... أين جوا

ومما سبق نرى أن ابن هشام يستند إىل أقوال البصريني يف خترجيه، وتوجيهه . )٧("شيء وضع الكالم
  .للوجهة اإلعرابية، فهو إىل حد كبري متأثر مبا جاء عند سيبويه

  
  
  
  

 .١/٥٣٥م،١٩٨٤، ١طمصطفى أمحد النماسي، :أبو حيان األندلسي، ارتشاف الضرب من لسان العرب، ت)  (١                                                           
 .٢/٢٥٩ابن هشام،  املغين،) (٢
 ٧٨: النساء،اآليةسورة )(٣
 .٧٨: النساء، اآليةسورة ) (٤
 .٢/٧٠٦ابن هشام  املغين،) (٥
 .٧٣:الزمر اآليةسورة ) (٦
 .٣/١٠٣سيبويه،  الكتاب،) (٧
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  :حول مسألة فصل الضمري عن االسم أو الفعل. ٤٧
يت اتصال الضمري مل يعدل إىل انفصاله؛ :"يورد ابن هشام يف هذه املسألة قاعدة تقول أنه مىت 

ك(وال ) قام أ: (ال يقال فيهما) أكرمتك(و) ُقمتُ :(فنحو :" مث يواصل قائالً . )١()..."أكرمُت إ
  :ويستثىن من هذه القاعدة مسألتان

أن يكون عامل الضمري عامًال يف ضمري آخر أعرف منه مقدم عليه وليس مرفوعاً؛ فيجوز : إحدامها
سخ، فالوصل أرجح كاهلاء من   ) سلنيه(حينئٍذ يف الضمري الثاين الوجهان، مث إن كان العامل فعًال غري 

َُّ :"قال تعاىل إن هللا ملككم : "، ومن الفصل)٤("َيْسأَْلُكُموَهاِإْن "، )٣("أَنـُْلزُِمُكُموَها"، )٢("َفَسَيْكِفيَكُهُم ا
هم ها:"، وإن كان امساً فالفصل أرجح، حنو)٥("إ   : ومن الوصل قوله" عجبت من حيب إ

  . )٦(لقد كاَن ُحبِّيِك َحّقا يَِقينا
سخاً حنو ه: فاألرجح عند اجلمهور الفصل، كقوله) ِخْلتِنيه :(وإن كان فعًال  ويرى . )٧(أخي حسبتك إ

وهو ما ذهب إليه هشام ورجحه من خالل  .)٨("سيبويه يف هذه املسألة أن االنفصال أرجح من االتصال
  .ما أورد سابقاً 

  ):امرئ و ابنم(الكالم حول . ٤٨
اختلف أهل البلدين يف هذين االمسني، فقال :" قوله) امرئ و ابنم(حول امسي ابن هشام ورد عن
ن من مك: الكوفيون ما معر انني، وإذا فرعنا على قوهلم فال جيوز االحرتاز عنهما، بل جيب إدخاهلما إ

ليف) (١                                                            ط، .صيدا بريوت، د:د، املكتبة العصريةدمحم حمي الدين عبداحلمي: ابن هشام، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، 
 .١/٨٧م، ٢٠٠٣- ه ١٤٢٣

 .١٣٧:البقرة، اآلية سورة)(٢
 .٢٨: هود، اآليةسورة ) (٣
 .٣٧:سورة دمحم، اآلية) (٤
كم" وهذا جزء من حديث تتمته) (٥  .٥٠األزهار الزينية، أمحد زيين، ص" ولو شاء مللكهم إ
ً لئن كان حبك يل  : وهذا عجز بيت صدره) (٦ ابن هشام، أوضح املسالك، .. وهو من كلمة أختارها أبو متام ومل ينسبها ألحد. كاذ
١/٨٩. 
 .١/٩١ ابن هشام،ومل أعثر هلذا البيت على نسبة لقائل، أوضح املسالك،) (٧
 .١/٩٢ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٨
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إن احلركة األخرية هي اإلعراب، وما قبلها إتباع هلا، على قوهلم : وهو الصواب: يف احلد، وقال البصريون
  .)١("فال يصح إدخاهلا يف احلد

  .وهذا ترجيح واضح منه لرأيهم) الصوابوهو (:اً عليه بقولهعلقمرأي البصريني ابن هشام أورد       
  ):الزمن املبهم املضاف جلملة(يف احلديث عن . ٤٩

ب          فيما لزم البناء على الفتح، وذكر أنه سبعة أنواع، وقال عن النوع :أورد ابن هشام  يف  
ملبهم ما مل يدل على وقت بعينه، وذلك "السادس،  احلني : حنوالزمن املبهم املضاف جلملة، وأعين 

والوقت والساعة والزمان؛ فهذا النوع من أمساء الزمان جتوز إضافته إىل اجلملة، وجيوز لك حينئٍذ اإلعراب 
رة يكون البناء أرجح إذا كان املضاف إليه مجلة : والثاين: "مث واصل قائالً . )٢(..."والبناء على الفتح، مث 

: فيوم. )٣("هذا يوم ينفع الصادقني صدقهم:"له تعاىلفعلية فعلها معرب، أو مجلة امسية؛ فاألول كقو 
مضاف إىل ينفع، وهو فعل مضارع، والفعل املضارع معرب كما تقدم، فكان األرجح يف املضاف 

فعاً وحده بفتح اليوم على البناء   .اإلعراب، فلذلك قرأ السبعة كلهم إال 
 ً ، والتزموا ألجل )صمت يوم اخلميس(مثلها يف  والبصريون مينعون يف ذلك البناء، ويقدرون الفتحة، إعرا

  :ذلك أن تكون اإلشارة ليست لليوم، وإال لزم كون الشيء ظرفاً لنفسه كقول الشاعر
  .)٤(التواصُل غُري دانِ  على حني     ُسليمىمن  تذّكَر ما تذّكرَ 

  )٥("روى احلني على البناء، والكسر أرجح على اإلعراب، وال جييز البصريون غريه
م جييزون الوجهني فع : أما الكوفيون فنجد أ اإلعراب والبناء، واحتجوا على جواز البناء بنحو قراءة 

  )١("لفتح يف البيت السابق، ووافقهم الفارسي، وابن مالك) حني(السابقة الذكر،وراية 
 .٥٩:ص شرح شذور الذهب، ابن هشام،) (١                                                           

 .١١٢ :ص، شرح شذور الذهب، ابن هشام) (٢
  .١١٩:سورة املائدة، اآلية) (٣
 .١١٤شرح شذور الذهب، ص . مل أقف على نسبة إىل قائل هذا البيت: قال احملقق) (٤
 .١١٥-١١٣ :ابن هشام، ص شرح شذور الذهب،) (٥
/ ١م،  ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢، ١دمحم كامل بركات، جامعة أم القرى، مكة املكرمة، ط: ابن عقيل، املساعد على تسهيل الفوائد،ت) (١

٣٥٥-٣٥٤ . 
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 جييز البصريون وال:"إذا يرجح ابن هشام رأي البصريني يف هذه املسألة، ملمحًا إىل ما ذهب إليه بقوله
  ".غريه
ه(الضمري .٥٠ ه(يف مجلة ) إ   :بدل أم توكيد؟) رأيته إ

أن عطف البيان ال يكون :"يقارن ابن هشام الفرق بني عطف البيان والبدل، فيذكر من هذه الفروق
التفاق بعاً ملضمر  بعاً ملضمر، أما البدل فيكون  مسألة هل مث يقف ابن هشام عند . )١("مضمراً، وال 

بع ملضمر، حنو ه:"جيوز أن يكون البدل مضمرًا  بعًا لظاهر، حنو" رأيته إ رأيت زيداً :" وجواز كونه 
ه   .)٢("والبدل يف كلتا احلالتني مضمرٌ " . إ

جازته يف كلتا احلالتني، ويورد خمالفة ابن مالك هلم فابن مالك . فابن هشام يورد رأي النحويني القائلني 
بعًا ملضمر فهو خيرج إىل التوكيد، يصوب  يرفض أن يت البدل مضمراً، ويرجح إن كان البدل مضمرًا 

وموقفه من إجازة النحاة يف كون إتيان البدل . ابن مالك رأي الكوفيني يف ذلك؛ إذ يرونه على التوكيد
بعًا لظاهر يتمثل بقوله كما نقله ابن هشام عنه  يقصد إتيان البدل . )٣("إن الثاين مل ُيسمع:"مضمرًا 

بعًا لظاهر وهنا جند أن ابن مالك قد خالف سيبويه فيما ذهب إليه يف عدم إتيان البدل .مضمرًا 
واعلم أن هذا املضمر جيوز أن يكون بدًال من :" وذلك يف قوله. مضمراً، ألنه جائز اإلتيان عند سيبويه

ن املضمر التابع ملضمر يف ويف تصويب ابن مالك لرأي الكوفيني القائل .)٤("املظهر ) كنت أنتَ :(ني 
هو توكيد، خيالف به هو والكوفيون ما جاء عند البصريني وسيبويه من أنه بدل، ويف ذلك يقول 

ه: فإن أردت أن جتعل مضمراً بدًال من مضمر قلت:" سيبويه ك، ورأيته إ فإذا أردت أن تبدل . رأيُتَك إ
ما ونظائر. ل ُهوفعلَت أنَت، وفع: من املرفوع، قلت ه(فأنت وهو وأخوا   . )٥("يف النصب) إ

ولعلك تسأل عن سبب إيراد الباحث هلذه املسألة يف ترجيحات ابن هشام املؤيدة لرأي البصريني مع 
  .عدم تصريح ابن هشام وعدم ذكره لرأيهم وخلو كالمه من ترجيح البصريني

 .٥٩٤-٢/٥٩٣ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
 .٢/٥٩٤ابن هشام،  املغين،) (٢
 .١٧٢ص ، التسهيل ابن مالك. ٢/٥٩٤ابن هشام،  املغين،) (٣
 .٢/٣٨٦الكتاب، سيبويه، ) (٤
 .٢/٣٨٦الكتاب، سيبويه، ) (٥
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بني عطف البيان والبدل، قد عقدمها عن البدل ال عن  أن ابن هشام ملا عقد املقارنة بدأاً : يكون اجلواب
  . فاتضح نزوعه وترجيحه ملا ورد عن البصريني، من أنه بدل ال توكيد. التوكيد

وابن هشام يشري إىل ذلك يف موضع آخر من املغين ويذكر اخلالف بني البصرة والكوفة، حول اعتبار 
  . )١("فريق لصاحبه دون ترجيح لرأي أحدمهاهذا الضمري، هل هو توكيد، أم بدل؟ وينسب رأي كل 

ه(ومل يتحدث ابن هشام عن أصل الضمري يف ب اهلاء، وقد تبع ) إ يف هذا املوطن، لكنه تكلم عليه يف 
  .البصريني يف ذلك كما ذكر آنفاً 

يت بعد . ٥١   ):  ما خال –ماعدا (وجوب نصب ما 
ت ذكر أن املستثىن جيب نصبه يف ب املنصو   .)٢(..."مخس مسائل يف 

جاء القوم ما خال زيداً، وقول لبيد بن ربيعة : كقولك) ماخال(أن تكون األداة :"وذكر يف املسألة الثالثة 
  :العامري الصحايب

ِطلُ   ُ ّ   )٣(زاِئلُ  وكلُّ نعيٍم ال َحمالة       أال ُكلُّ شيٍء ما َخال ا
  :جاء القوم ما عدا زيداً، وكقول الشاعر: كقولك) ماعدا(أن تكون األداة: مث ذكر الرابعة

  )٤(بكلِّ الذي يـَْهوى َنِدميي موَلعُ       ُمتَلُّ النَّداَمى ما َعداِين فإنين 
فالياء يف موضع نصب؛ بدليل حلاق نون الوقاية قبلها، و حكى اجلرمي ،والربعي ،واألخفش اجلر بعد 

مل وجب عند اجلمهور النصب : فإن قلت. دمةماخال وما عدا، وهو شاذ؛ فلهذا مل أحفل بذكر يف املق
  ؟ وما وجه اجلر الذي حكاه اجلرمي والرجالن؟)ماعدا(و) ماخال(بعد

ال تدخل إال على اجلملة الفعلية، ) ما(الداخلة عليهما مصدرية و) ما(أما وجوب النصب فألن: قلت
دةزائدة ال مصدرية، ويف ذلك شذوذ؛ فإن ) ما(وأما جواز اخلفض فعلى تقدير  مع ) ما(املعهود يف ز

رور، بل بينهما، كما يف قوله تعاىل حرف اجلر َعمَّا قَِليٍل لَُّيْصِبُحنَّ :"أن ال تكون قبل اجلار وا
 .٢/٦٤٣ابن هشام  املغين،) (١                                                           

 ٢٨٣: ص ابن هشام، شرح شذور الذهب،) (٢
 .١٣٠:ت، ص.ط، د.، ديوان لبيد، دار القاموس، دلَِبيد بن ربيعة بن مالك .:٢٨٤، ص ابن هشام شرح شذور الذهب،) (٣
 .٢٨٥صشرح شذور الذهب، ابن هشام،  )(٤
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ِدِمنيَ  رًا فـََلْم "، )٢("فَِبَما نـَْقِضِهم مِّيثَاقـَُهْم لََعنَّاُهمْ "، )١("َ َ ِِْم أُْغرُِقوا َفأُْدِخُلوا  ُدوا َهلُم مِّن ُدوِن ممَِّّا َخِطيَئا جيَِ
َِّ أَنَصارًا   .سواء تقدم اإلجياب أو النفي أو شبهه:راجع إىل املسائل األربع، أي) مطلقاً (وقويل .)٣("ا

لرغم من عدم ترجيح ابن هشام لرأي البصريني يف هذا املسألة إال أن ذلك يظهر من خالل تضعيفه 
ن رأيهم   ).شاذ(ورده للكوفيني وقوله 

  :حول املنقوص املستحق ملنع الصرف. ٥٢
املنقوص املستحق ملنع الصرف؛ إن كان غري علم حذفت :"قال ابن هشام حول هذه املسألة         

تفاق، ك ) يرمي(، علَم امرأٍة، وكــــ)قاض(، وكذا إن كان علمًا كـــــــ)أُعيم(و) جوار(ؤه رفعًا وجراً، ونُِون 
م يثبتون الياء رفعًا ومفتوحة جرًا كما النصب، احتجاجاً علماً، خالفًا ليونس وعيسى و  الكسائي؛ فإ

  . )٤(لِيا َقْد َعِجَبْت ِمينِّ َوِمْن يـَُعي:بقوله
وكما أورد يف هذه املسألة قد اختار ابن هشام مذهب سيبويه والبصريني ورجح رأيهم على غريهم       

  .من البغداديني والكوفيني
  :)وبئس، ليس ، عسى نعم،(الكالم حول . ٥٣

وملا كان األفعال املاضية ما اختلف يف فعليته نصصت عليه، ونبهت على أن :"قال ابن هشام         
  .نعم، بئس، عسى، ليس:األصح فعليته، وهو أربع كلمات

ما امسان واستدلوا على ذلك بدخول حرف " نعم وبئس"فأما  فذهب الفراء ومجاعة من الكوفيني إىل أ
وقد سار إىل حمبوبته  -وقول آخر" وهللا ماهي بنعم الولد" - قد ُبشر ببنت - عليهما يف قول بعضهماجلر 

  ".نعم السري على بئس العري" - على محار بطيء
ا  حرف نفي مبنزلة" ليس"وأما   النافية، وتبعه على ذلك أبوبكر " ما"فذهب الفارسي يف احللبيات إىل أ

 .٤٠:املؤمنون، اآلية سورة)(١                                                           
 .١٣:املائدة، اآليةسورة )(٢
 .٢٥:نوح، اآلية سورة)(٣
 .٤/١٢٨ابن هشام، أوضح املسالك،) (٤
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ا حرف ترج مبنزلة" عسى"وأما  .)١(بن شقري وتبعهم على ذلك ابن " لعل"فذهب الكوفيون إىل أ
  . السراج

نَّ، كقوله عليه أفضل الصالة  ء التأنيث الساكنة  والصحيح أن األربعة أفعال بدليل اتصال 
بئست املرأة :"وتقول...)٢("من توضأ يوم اجلمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل:"والسالم

وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على  ".محالة احلطب، وليست هند مفلحة، وعست هند أن تزور
ما هي بولد مقول فيه نعم الولد، ونعم : حذف املوصوف وصفته، وإقامة معمول الصفة مقامها، والتقدير

. )٣("وف كما بيناالسري على عري مقول فيها بئس العري، فحرف اجلر يف احلقيقة إمنا يدخل على اسم حمذ
ا أفعال:"يتضح رد ابن هشام رأي الكوفيون وقبوله لرأي البصريني وذلك يف قوله كما " والصحيح أ

  .ذهب إليها البصريني
  :حلول أمساء اإلشارة حمل أمساء املوصول. ٥٤

ن أمساء اإلشارة حتل حمل أمساء املوصول ووافق ال        بصريني رفض ابن هشام رأي الكوفيني القائل 
  :يف ذلك وعلق على الشاهد

  )٤(أِمْنــِت َوَهــَذا َحتْــمِلَني طَِليــقُ      َعــدْس مــا لَِعبَّـاٍد َعَلْيـِك إمـارٌَة 
فإن مل يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، وال جيوز أن تكون موصولة، :"قال ابن هشام

صلته، والعائد " حتملني"هذا موصول مبتدأ، و: قالوا". هذا حتملني طليق"خالفاً للكوفيني، واستدلوا بقوله
لإلشارة " ذا"والذي حتملينه طليق،وهذا ال دليل فيه، جلواز أن يكون: خربه، والتقدير" طليق"حمذوف، و

مجلة حالية، والتقدير يف حالة كونه حمموًال لك، ودخول حرف " حتملني"خربه، و" طليق"، وهو مبتدأ، و
ا لإلشارة ال موصولةالتنبيه عليها يدل  الكوفيني موافقًا للبصريني وقد رفض ابن هشام رأي . )٥("على أ

  .ومؤيداً هلم
  ١/٢٣ ، ابن هشام أوضح املسالك، )(١                                                           

  .٢٤: ابن هشام،ص شرح قطر الندى، )(٢
 .٢٤صابن هشام، شرح قطر الندى،) (٣
 .٢/٢٨١البغدادي،  خزانة األدب،) (٤
  . ٨٤صابن هشام،  الندى،شرح  قطر ) (٥
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  :التمييز ال يكون معرفة: حول .٥٥
ت:"يقول ابن هشام سم : والسادس من املنصو لصفة املشبهة  ملفعول به، وهو  املنصوب  املشبه 

زيٌد حسٌن "بنصب الوجه، واألصل " زيد حسن وجَهه"الفاعل املتعدى إىل واحد، وذلك يف حنو قولك
عل، وأنت لو فاعل حبسن، ألن الصفة تعمل عمل الف: خرب، ووجهه:مبتدأ، حسنٌ : لرفع؛ فزيدٌ " وجُهه

لفعل فقلت لفاعلية -بضم السني وفتح النون-َحُسنَ : صرحت  –ومذهب البصريني ...لوجب الوجه 
وقد ذهب ابن هشام إىل ما ذهب إليه البصريني يف قوهلم . )١(..."أن التمييز ال يكون معرفة -وهو احلق

  ".حلقوهو ا: "ن التمييز ال يكون معرفة، معلقاً على رأي البصريني بقوله
  :التنازع. ٥٦

َرُءوا ِكَتابَِيه:"ومثال تنازع الفعل واالسم:"قال عن تنازع الفعل واالسم ، واتفق الفريقان على (٢)"َهاُؤُم اقـْ
فاختار الكوفيون إعمال األول لتقدمه، : جواز إعمال أي العاملني شئت، مث اختلفوا يف املختار

اورته املعمول،    .(٣)"وهو الصواب يف القياس، واألكثر يف السماعوالبصريون إعمال املتأخر 
  :ما املصدرية. ٥٧

، أي ودوا (٤)"َودُّوا َما َعِنتُّمْ ":املصدرية؛ فهي اليت تسبك مع ما بعدها مبصدر، حنو قوله تعاىل" ما"وأما 
  :عنتكم، وقول الشاعر

َ و      َيُسرُّ املرَء ما َذَهَب اللّيايل نَّ لَُه َذها ُ   (٥)َكاَن َذَها
  .أي  يسر املرء ذهاب الليايل

ا حرف مبنزلة املصدرية، وذهب األخفش وابن السراج إىل " أن"وقد اُختلف فيها؛ فذهب سيبويه إىل أ
ا اسم مبنزلة ودوا الذي عنتموه، أي العنت الذي : واقع على ما ال يعقل وهو احلدث، واملعىن" الذي"أ

  .٢٦٩: ذور الذهب، ابن هشام، صششرح ) (١                                                           
  .١٩:احلاقة، اآليةسورة ) (٢
  .٤٣١صذور الذهب، ابن هشام، ششرح ) (٣
  .١١٨: آل عمران، اآليةسورة )(٤
  ٩٧/ ١، ابن يعيش، شرح املفصل )(٥
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" أعجبين ما قمته وما قعدته"رد على هذا القول أنه مل يسمع عنتموه، ويسر املرء الذي ذهبه الليايل، وي
  (١)ولو صح ما ذكر جلاز ذلك؛ ألن األصل أن العائد يكون مذكوراً، ال حمذوفاً 

ملفعول بهيف . ٥٨   :املشبه 
ملفعول به سم الفاعل املتعدي "زيد حسن وجهه"حنو : يقول يف املشبه  لصفة املشبهة  ، وهو املنصوب 

ضمري مسترت، أي هو، مث نصب وجهه، وليس ذلك على املفعولية، ألن " حسن"إىل واحد، وفاعل
فرعه، وال  الذي هو الفعل ال يتعدى، فكذلك صفته هي" حسن"الصفة إمنا تتعدى تبعاً لتعدي فعلها، و

إلضافة إىل الضمري   ... على التمييز، ألنه معرفة 
ومذهب البصريني هو احلق، أن التمييز ال يكون معرفة وإذا بطل هذان الوجهان تعني ما :إىل أن يقول

ملفعول به   .(٢)"قلنا من أنه مشبه 
  :يف ألفاظ التوكيد. ٥٩
ما غالبًا بعد. أمجعون، ومجعأمجع، ومجعاء، ومجعهما وهو : "من ألفاظ التوكيد: قال " كل"وإمنا يؤكد 

ا ضمري يعود على املؤكد   :إىل أن يقول. فلهذا استغنت عن أن يتصل 
ما ال يثنيان فال يقال: وقد فهم من قويل وهذا هو . أمجعان وال مجعاوان: أمجع ومجعاء، ومجعهما أ

  .(٣)"مذهب مجهور البصريني، وهو الصحيح ألن ذلك مل ُيسمع
  :يف صيغ املبالغة. ٦٠

  وإعمال هذه الثالثة كثري؛ فلهذا اتفق عليه : "قال يف إعمال فّعال، ومفعال، وفعول من صيغ املبالغة
، واستشهد للجميع (٤)"مث بني أن إعمال الصيغتني األخريني فعيل، وفعل عندهم قليل"... مجيع البصريني

  وأما الكوفيون فال جييزون إعمال شيء من اخلمسة، ومىت وجدوا منها قد : "مث قال يف املقابل. 
  .(٥)"وقع بعده منصوب أضمروا له فعًال، وهو تعسف

  .٣٣-٣٢: صابن هشام،  شرح قطر الندى، )(١                                                           
  .٢٤٤: صابن هشام،  شرح شذور الذهب،) (٢
  .٢٥٤- ٢٥٣: صابن هشام،  شرح قطر الندى،) (٣
  .٣٩٣-٣٩٢ :ابن هشام، ص شرح شذور الذهب، )(٤
  .٣٩٦، صابن هشام شرح شذور الذهب، )(٥
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  .مضعفاً ما ذهب إليه الكوفيني أنه يرجح رأي البصريني" وهو تعسف"ويتضح من قوله
  :أ واخلربيف دعوى ترافع كل من املبتد. ٦١

ما على صحة دعوى الرتافع، : "...قال ابن هشام ولكون أمساء الشرط يف قوة كلمتني بطل االستدالل 
وحقيقة هذه املسألة أن الكوفيون زعموا أن املبتدأ واخلرب ترافعا؛ أي أن كل منهما رافع لآلخر ويرد عليه 

ًا للتقدمي والتأخري ملا علم من أن العامل ستلزامه أن يكون كل منهما مستحق) البصريني(أصحابنا، أي؛ 
وجند أن موقف ابن هشام من هذه املسألة واضح وصريح فهو . (١)"رتبته التقدمي واملعمول رتبته التأخري

يوافق البصريني، ويرى ابن هشام أن املبتدأ واخلرب مستحقاً للتقدمي والتأخري ملا علم أن العامل رتبته التقدمي 
  .التأخريواملعمول رتبته 

  :)٢("أينما تكونوا يدرككم املوت:"حول قوله تعاىل. ٦٢
إنه جيوز كون الشرط متصًال مبا قبله، أي وال : فيمن رفع يدرك..." أينما تكونوا"قول الزخمشري يف 

ْوُت يُْدرِككُُّم اْلمَ "تظلمون فتيًال أينما تكونوا؛ يعين فيكون اجلواب حمذوفًا مدلوًال عليه مبا قبله، مث يبتدئ 
ن سيبويه وغريه من األئمة نصوا على أنه ال  اجلواب إال  )٣("بـُُروٍج مَُّشيََّدةٍ ِيف  َوَلْو ُكنُتمْ  وهذا مردود 

إال يف الشعر، وأما قول " أنت ظامل أن تفعل"وال تقول " أنت ظامل إن فعلت"وفعل الشرط ماٍض، تقول 
تيين"إنه يقال : أيب بكر يف كتاب األصول  فنقله من الكوفيني، وهم جييزون ذلك، ال على " آتيك إن 

  .)٤("احلذف، بل على أن املتقدم هو اجلواب، وهو خطأ عند أصحابنا، ألن الشرط له الصدر
ويعين البصريني، " خطأ عند أصحابناوهو "وقد رجح رأي البصريني كما هو واضح وقد أشار إليهم بقوله 

  ".أصحابنا"وكثرياً ما يشري ابن هشام إليهم بقوله 
  
  

 –ه ١٤٠٨، ١مازن املبارك، دار ابن كثري دمشق، ط: قيقابن هشام األنصاري، رسالة املباحث املرضية املتعلقة مبن الشرطية،حت) (١                                                           
  .٢ :م، ص١٩٨٧

 .٧٨: النساء، اآلية سورة )(٢
 .٧٩:النساء، اآلية سورة)(٣
  .٦٢٥ -٦٢٤/ ٢ابن هشام،  املغين، ) (٤
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  ):سواء(ما جاء حول . ٦٣
، مث )١("ويوصف به املكان مبعىن أنه نصف بني مكانني"تكون مبعىن مستو ) سواء: "(قال ابن هشام

ومبعىن مكان أو غري، على خالف ذلك؛ فتمد مع الفتح وتقصر مع الضم  وجيوز الوجهان :"واصل قائالً 
غري، وهو عند الزجاجي وابن مالك كغري يف املعىن مع الكسر، وتقع هذه صفة أو استثناء كما تقع 

وما "لنصب على املفعولية؛ " رأيت سواك"لرفع على الفاعلية، و" جاءين سواك"والتصرف؛ فتقول 
ا ظرف مكان مالزم للنصب، " جاءين أحد سواك لنصب والرفع وهو األرجح وعند سيبويه واجلمهور أ

لوجهني، ورد على نفى ظرفيتها وال خيرج عن ذلك إال يف الضرورة،  ا ترد  وعند الكوفيني ومجاعة أ
من " سواء"البصريني ويرد على من نفى ظرفية هنا يرجح ما ذهب إليه ابن هشام و .)٢(..."بوقوعها صلة

  .الكوفيني وغريهم
  :)٣("ذلك هو الضالل"إعراب. ٦٤

وما بعده صلة وعائد، على أن ذلك موصول، " "ذلك هو الضالل"قال ابن هشام حول من أعرب
ال تكون " ذا"والتقدير يدعو الذي هو الضالل البعيد، وهذا اإلعراب ال يستقيم عند البصريني؛ ألن 

ذا .)٤("عندهم موصولة إال إذا وقعت بعد ما  أو من االستفهاميتني وجند أن ابن هشام يصف من قال 
نه ال يستقيم عند البصريني، بل جنده يعلل للبصري   .ني رأيهم الذي ذهبوا إليهالقول 

  :)٥("بـََلٰى َقاِدرِيَن َعَلٰى َأن نَُّسوَِّي بـََنانَهُ : "إعراب قوله تعاىل. ٦٥
حال، أي بلى جنمعها قادرين، ألن " قادرين"وأما القيامة فالصواب فيها قول سيبويه إن : "قال ابن هشام

فعل اجلمع أقرب من فعل احلسبان، وألن بلى إجياب للمنفي وهو يف اآلية فعل اجلمع، مث يرد ابن هشام 

  ١/١٦١ ،ابن هشام املغين،) (١                                                           
 .١٦٢- ١٦١/ ١ابن هشام،  املغين،) (٢
  .١٢:احلج، اآليةسورة  ) (٣
  .١/٢٦١ابن هشام  املغين،) (٤
  .٤:القيامة، اآليةسورة ) (٥
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ظن، بل اعتقاد وجزم، وذلك ولو سلم قول الفراء فال يسلم أن احلسبان يف اآلية : "على الفراء قائالً 
  .)١("إلفراط كفرهم

  )٢("يلوح كأنه خلل:"صاحب احلال يف قول الشاعر. ٦٦
  :القائل أورد ابن هشام البيت

  )٣(يلوح كأنّه ِخللُ  طللُ  ملّيَة موحشاً 
البتداء، وليس "طلل"النكرةيف هذا البيت عند سيبويه هو  صاحب احلالوجند أن  ، وهو عنده مرفوع 

إذًا يثبت . )٤(كما يقول األخفش والكوفيون، والناصب للحال االستقرار الذي تعلق به الظرففاعًال  
نه    ".فاعل"قول سيبويه وينفي قول الكوفيني القائلني 

ميكن القول أن هذه مناذج لرتجيحات ابن هشام آلراء البصريني، إذ أن حصر كل آراءه من خالل 
ا ذكر سابقًا حيتاج إىل مؤلفات عدة وحبوث متعددة يف كل كتب مؤلفاته ال يسعه املكان هنا، ألنه كم

  .أصول النحو
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .٢/٦٩٧ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
 .٢/٧٥٩ابن هشام،  املغين، ) (٢
 ٥٣٣/ ١، البغدادي، اخلزانة. ٧./٢٥٩ابن هشام،  املغين،) (٣
  .٢/٧٥٩ابن هشام،  املغين،) (٤
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  ابن هشام آلراء الكوفيني ترجيحات :الثالثاملبحث 
أنه رجح للكوفيني  ، إاليف أغلب آرائهالرغم من أن ابن هشام كان مييل إىل البصريني على            

املسائل على حساب نظرائهم البصريني، وهذا إن دل إمنا يدل على سعة إدراكه وإنصافه وسريه مع  بعض
  .صحيح القول وقوي الدليل واإلسناد

لرغم من قلة تلك اآلراء واليت أشار إليها بعض الباحثني احملدثني أمثال            عمران عبدالسالم : و
وبلغت نقوله عن الكوفيني عشرة ومائة نقل، :" يف مغين اللبيب والذي يقول عن آراء ابن هشام الكوفية

أيد من بينها مثانية نقول، وضعف منها واحدًا وأربعني نقًال، أما النقول اليت أغفل ترجيحها أو تضعيفها 
ملئة ، وهو هنا يشري )١("فعددها واحد وستون نقًال، فتكون نسبة اآلراء اليت أيدها بني جمموع اآلراء سبع 

  . إىل آرائه يف املغين والذي يعد أبرز وأهم كتبه النحوية والصرفية
ويضيف الدكتور سامي عوض أن ابن هشام وافق الكوفيني يف تسعة آراء منها ستة يف املغين،           

  .)٢("فيها ويشري أيضاً إىل أخذ ابن هشام عن الكسائي والفراء وثعلب، دون أن يذكر اآلراء اليت وافقهم
ولكين بعد االضطالع على مؤلفات ابن هشام واالستقصاء والبحث وجدت أنَّ ابن هشام قد أيد 
لقليلة كما ذكرها الباحثني السابقني؛ وقد وجدُت له كثريًا من  ورجح رأي الكوفيني يف مسائل ليس 

لرأي اآلخر، أو تقوية الرتجيحات الكوفية اليت مل يذكرها صراحة بل أومأ إىل ذلك عن طريق تضعيف ا
  .الرأي الكويف املوافق له، وذلك من خالل مؤلفاته النحوية

  .املسائل اليت رجح فيها ابن هشام رأي الكوفيني ما يلي من هذا املبحث سنتناولوفي
  :؟ تفسريية) نأ(هل تقع  . ١

التفسريية البتة، إذ ) أن(يف هذه املسألة يؤيد ابن هشام ما ذهب إليه الكوفيون من إنكارهم             
نفس ) قم(مل يكن " كتبت إليه أن قم" وهو عندي متجه؛ ألنه إذا قيل"يقول يف قول الكوفيني هذا، 

) أي(هذا عسجد أي ذهب؛ وهلذا لو جئت ب: كما كان الذهب نفس العسجد يف قولك) كتبت(

 .١٦٨السالم، ص عمران عبد منهج ابن هشام األنصاري،) (١                                                           
 .٩٦-٩٣سامي عوض، ص ابن هشام األنصاري،) (٢
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إال أنه مل  -له بقول الكوفينيمع قو -لكن ابن هشام . )١("يف املثال مل جتده مقبوًال يف الطبع) أن(مكان
ينكر وقوعها البتة، كما أنكره الكوفيني، وهنا ال أقول إنه كان متجها كل االجتاه مع الكوفيني يف إنكاره 

نه ال ) أن(إنكار الكوفيني وجود :"ملا أنكروه، ويف ذلك يقول أحد الباحثني املفسرة، ويستدل لرأيهم 
ي مكان فيه مفسرة، وإذا كان قد تعقبه ) أن(يف أي مثال يدعي أّن  )أن(يصح يف الطبع أن جتيء 

بعض الشُّراح، وبعض أصحاب احلواشي، كاألنطاكي والدسوقي يف هذه املوافقة، ودافع بعضهم عن  
ييده للكوفيني بغض النظر عن صوابه أو ...كاألمري،  املهم عندي من حيث املبدأ هو أن هذا من أمثلة 

  .)٣("ن ابن هشام قد تبع الكوفيني يف هذا الرأي:الدكتور سامي عوض ويقول . )٢("خطئه
ولكين تراءي يل دقة وصواب ما ذهب إليه األستاذ حسن الشاعر، الذي يرى أن هذا الرأي البن هشام،  

وقد تتبع حسن " لرتدد"مفسرة، واستحسنت تعبريه القائل ) أن(كان قد تردد فيه، أي حول وقوع
مفسرة يف ) أن(الرأي عند ابن هشام، إذ كان قد سبق البن هشام أن أجاز وقوع  الشاعر تطور هذا
  .)٤("عدد من مصنفاته

ذا يكون ابن هشام قد تبع البصريني مث عدل عن رأيه إىل متابعة الكوفيني كما أسلفنا        .و
  :اجلمع املطلق كالواو) أو(من معاين حرف العطف. ٢

اجلمع املطلق كالواو ويوضح ذلك ) أو(من معاين حرف العطفيقول ابن هشام أن             
  :قاله الكوفيون، واألخفش واجلرمي، واحتجوا بقول توبة:"قائالً 

َ فاجرٌ  ِينّ َها فجورُها َأوْ  لنفسي تقاها   وقد زعمْت ليلى    .)٥(َعَليـْ
ام    . )٦(..."وقيل أو فيه لإل

 .٤٨-١/٤٧ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
 .١٦٩: عمران عبدالسالم شعيب، ص، ابن هشام من خالل املغينمنهج ) (٢
 .٩٣: ص ،سامي عوض ابن هشام النحوي،) (٣
 .١٠٠-٩٩: حسن موسى الشاعر، ص تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري،) (٤
 .١٠: هذا البيت لتوبة بن احلمري بن حزن، ديوانه، ص)  (٥
 .٨٩-١/٨٨ابن هشام  املغين،) (٦
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فيها مبعىن الواو اليت ) أو(ا الكوفيون على جميءاحتج اليت  شعرية اللشواهد امث يعرض ابن هشام 
  .)١("للجمع املطلق

وإن مل يؤيد ابن هشام رأي الكوفيني صراحة، ولكنه حيمل على األخذ به؛ وذلك ألن ابن هشام       
ساق هذا املعىن على حممل الرضا به، وعند إعادة النظر يف هذه املسألة فنجد أن ابن هشام قد قبل مبا 

وقد خترج إىل معىن بل، وإىل معىن :" و يف ذلك يضيف قائالً . كوفيون واألخفش واجلرميقال ال
ام:(وقوله. أي الذي مل يقيد مبصاحبة أو قبلية أو بعدية) اجلمع املطلق: (وقول ابن هشام. )٢("الواو ) لإل

حد األمرين ولكن أبرز الكالم يف صورة الشك إيها مًا على السامع أي فهو يعلم حال نفسه، واتصافه 
حىت ال يعلم الوصف الذي هو عليه، واألول أظهر؛ ألن كون التقي للنفس والفجور عليها أمران جمتمعان 

ن أو : إذًا من خالل ما سرد جند أن ابن هشام قد مال ورجح الرأي الكويف القائل. )٣("يف الواقع
  .)٤("جتيء مبعىن الواو

  :فعل األمر معرب أم مبين؟. ٣
ن األمر من           حبذف الالم ) إه(مبعىن وعد، الذي مضارعه يئي، هو ) وأى(يقول ابن هشام 

هلاء للسكت يف الوقف ويف قوله هذا يتضح أنه يتماشى مع الكوفيني، الذين يرون أن األمر .)٥(لألمر و
مًا لألمر حمذوفة، كما سيأيت، فهو يرى أن هناك ال  -مع أنه مل يصرح بذلك يف هذا املوضع- فعل معرب

أي " قوله حبذف الالم:"ويقول الدسوقي معلقًا وشارحًا لقول ابن هشام السابق .أي ُحذفت الم الفعل
، مث حذفت الياء بالم األمر الداخلة على الفعل تقديراً؛ ألنه مقتطع )ارمي(أوئي، كـــــ: وهو الياء، واألصل

املعتل مبين على حذف حرف العلة مث ُحذفت  من املضارع، وهذا هو مذهب املصنف، أو ألن األمر
الواو اليت هي فاء الكلمة حلذفها يف املضارع، فتبعتها مهزة الوصل لالستغناء عنها حينئٍذ، وأحلقت بقية 

امشه مغين اللبيب، ط) (١                                                            ، منشورات الرضي ومنشورات زاهدي، مطبعة أمري قم إيران، ٢الدسوقي، عمران عرفة ،حاشية الدسوقي و
١/٦٦. 
 .١/٩٥ابن هشام  املغين،) (٢
 .١/٦٦ املرجع السابق، حاشية الدسوقي،) (٣
، د املوفر يف النحو، الكنغراوي، سيد صدرالدين االستنبويل،) (٤ مع العلمي العريب، دمشق سور جة البيطار،ا ت، .شرح دمحم 
  .١٥٥ص
 .١/٢٧ابن هشام،  املغين،) (٥
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ً، فإذا  اء السكت وجو إي  هند، فهو فعل أمر مبين : هذا األمر للمخاطبة تقول أسندتالكلمة 
ء املخاطبةعلى حذف النون والياء فاعل أل ومن خالل كالم الدسوقي يتضح أن مذهب . )١(..."ا 

يقوم على أن األمر جزء من املضارع، دون أن يبني أن هذا الرأي هو مذهب ) ابن هشام(املصنف
ن ابن هشام كان مع الكوفيني يف هذه . الكوفيني لكن من يدرس املغين ال يصعب عليه أن يقر 

نه وقف إىل جانب رأيهم ويف ذلك يقولاملسألة، إذ إنه يصرح يف موض وزعم الكوفيون وأبو :" ع آخر 
قم، أقعد، وأن األصل لتقم ولتقعد، فحذفت الالم : احلسن أن الم الطلب حذفت حذفًا مستمراً يف حنو

حلرف، وألنه أخو  للتخفيف، وتبعها حرف املضارعة، وبقوهلم أقول ألن األمر معىن حقه أن يؤدى 
لزمان احملصل، وكونه أمرًا أو خرباً  النهى ومل يدل حلرف، وألن الفعل إمنا وضع لتقييد احلدث  عليه إال 

وهذا ما " وبقوهلم أقول:"وهنا يظهر قول ابن هشام وترجيحه الصريح يف قوله. )٢(..."خارج عن مقصوده
  .ذهب إليه يف ترجيحه لرأي الكوفيني

يت . ٤   :عاطفة) إال(أن 
، ويبعد قول )٣("وما فعلوه إال قليٌل منهم:"يت عاطفة بقوله تعاىل) إال(مثل ابن هشام إىل أن        

البصريني يف أن املرفوع بعدها يف هذه اآلية وحنوها على أنه بدل بعض من كل، حبجة أنه ال ضمري معه، 
على املستثىن منه، مث يذكر  وكذلك إنه خمالف للمبدل منه يف النفي واإلجياب، ويذهب إىل أنه معطوف

العاطفة، يف أن ما بعدها خمالف ملا قبلها، وهو ) ال(حرف عطف عند الكوفيني، وهي مبنزلة) إال(أن 
  .)٤("موجب بعد نفي) إال(منفي بعد إجياب، وهذا العطف بــــــــــ

خذ برأي الكوفيني يف اعتب:" يقول الكنغراوي معلقًا على هذه املسألة حرف ) إال(ار فابن هشام 
  .)٥("عاطفة) إال(عطف، وذلك مل يرد عند سيبويه، فالكوفيون يقولون بورود 

جياز شديد إىل وقوف ابن هشام إىل جانب الكوفيني يف هذه املسألة   .)١("ويشري الدكتور على فودة 
 .١/١٦الدسوقي،  حاشية الدسوقي،) (١                                                           

  .١/٣٠٠ابن هشام،  املغين،)  (٢
 .٦٤:النساء، اآليةسورة ) (٣
 .١/٩٨ابن هشام،  املغين،) (٤
 .١٥٣: الكنغرواي، ص املويف يف النحو،) (٥
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  .إذاً كما أورد فقد ذهب ابن هشام يف هذه املسألة مع الكوفيني ورجح رأيهم
  ):إال(صب للمستثىن بــــــــــــــــعامل الن. ٥

ا ) إال(إن من وجوه :" يقول ابن هشام           ن ما ينصب بعدها  أن تكون لالستثناء، ويصرح 
واحلق أن الكوفيني اختلفوا فيما بينهم . ومل يذكر ابن هشام أن هذا هو رأي الكوفيني. )٢("على الصحيح

، وإل هذا ذهب املربد )إال(يذهب بعضهم إىل أن العامل فيه يف حتديد عامل النصب يف املستثىن، إذ
بعه من الكوفيني ) إال(إىل أن  -وهو املشهور من مذهبهم - والزجاج من البصريني، وذهب الفراء ومن 

ا اإلجياب اعتبارًا بـــــــ)ال(وأدغمت يف ) إنَّ (، مث خففت)ال(و ) إن(مركبة من  ، وعطفوا )إنّ (، فنصبوا 
ـــــــا يف  ، وقبل )ال(بعد ) أن(، ويذهب الكسائي إىل أن التأويل يقتضي وجود )ال(اإلجياب اعتبارًا بــــــ

ملفعول، والبصريون يذهبون إىل أن العامل يف :املستثىن، وحكى عنه أنه قال ينصب املستثىن ألنه مشبه 
  .)٣("املستثىن هو الفعل، أو معىن الفعل بتوسط إال

ن العامل وقد اختار ابن  وحدها مستقلة، تضمنت معىن ) إال(هشام مذهب الكوفيني الذي يقول 
ذا االختيار يكون قد اختار مذهب الكوفيني بشكل عام، . االستثناء وهو ما رجحه ابن هشام وهو 

  معرضاً عما جاء عند البصريني على األغلب
ــــ. ٦ ـــ   ):قد(جواز وقوع املاضي حاًال غري مسبوق بــــــ
يقف ابن هشام عند هذه املسألة اخلالفية بني البصريني والكوفيني، وذلك يف حديثه عن معاين        
على الفعل املاضي الواقع حاالً، ) قد(بوجوب دخول : ، إذ ينقل عن البصريني إال األخفش قوهلم)قد(

، حيث وتكون إما ظاهرة إما ظاهرة أو مقدرة، ويصرح مبخالفة الكوفيني واألخفش للبصريني
، واألصل )قد(ال حتتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حاًال بدون: وخالفهم الكوفيون واألخفش، فقالوا:"يقول

  .)٤("عدم التقدير، ال سيما فيما كثر استعماله
 .٤١٠-٤٠٩على فودة نيل، ص ابن هشام األنصاري،) (١                                                                                                                                                                                           

 .١/٩٨ابن هشام،  املغين،)  (٢
 .٢٦١-١/٢٦٠) ٣٤(أبوالربكات األنباري، مسألة اإلنصاف،) (٣
 .١/٢٢٩ ،ابن هشام املغين،) (٤
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واملقصود من ذلك الفعل، هو املاضي الذي يكون هو وفاعله يف حمل انتصاب على احلال، ويف هذا يتبع 
على املاضي، وإن كان غري واضح ميله للكوفيني، فمن ) قد(مل يوجبوا دخولابن هشام الكوفيني الذين 

  أين حيكم الباحث على ترجيح ابن هشام لرأي الكوفيني يف هذه املسألة؟ 
أن العبارة املنقولة عن الكوفيني واألخفش يف املغين هي ليست كلها للكوفيني، وليست احلجج : واجلواب

ن من وضع حناة الكوفة، إذ إن العبارة لكشف الغموض واللبس الذي قد الواردة فيها دفاعًا عن املضمو 
ولنوضح ذلك أكثر إليك اجلملة .وهي من كالم الكوفيني متضمنة بكالم ابن هشام نفسه -حيصل

سلوب الباحث على لسان ابن هشام ال حتتاج لذلك؛ : وخالفهم الكوفيون واألخفش فقالوا:(املصوغة 
قول؛ ألن وبقوهلم أ. انتهى. حاًال بدون قد -ة الفعلية من الفعل املاضي وفاعلهأي اجلمل - لكثرة وقوعها

ن هشام فصل حجته عن حجة . )١("سيما فيما كثر استعمالهاألصل عدم التقدير، وال فكان حري 
الكوفيني، كي ال يقع يف اللبس، وكان ميكن أن يضع فاصال بني كالمهم، مث يبدأ كالمه، مثالً 

وللتأكيد على إيراد ابن هشام هلذه املسألة من ترجيحاته الكوفية، ما أورده الباحث ) .تهىان -أقول(يضع
عمران شعيب حيث إنه ذكر هذه املسألة وأدرجها ضمن املسائل اليت أيد فيها ابن هشام رأي الكوفيني 

ح لنا ترجيح ومما سبق يتض. ، لكنه اكتفى بذكرها فقط دون تفصيل للمسألة)٢("ورد على البصريني قوهلم
  .ابن هشام ملذهب الكوفيني يف هذه املسألة

  :؟هل هي امسية؟ أم فعلية) البسملة(مجلة. ٧
يف الباب الثاين من كتابه مغين اللبيب الذي  يتعلق بذكر ابن هشام لتفسري اجلملة وأقسامها،         

وذلك الحتمال امسية وفعلية اجلملة؛ ألن التقدير " ما جيب على املسئول يف املسئول عنه:"وحتت عنوان
  .)٣("ية؟مث يذكر مجلة البسملة، فهل هي امسية أم فعل. قد خيتلف، أو خيتلف النحاة

مسيتها؛ وذلك لتقديرهم  سم هللا(يورد ابن هشام قول البصريني  ركًا ابن هشام رأيهم دون ) ابتدائي 
تضعيف أو رد، فهو وإن مل يردهم صراحة إال أنه يقبل قول الكوفيني يف املسألة نفسها، حيث يذكر 

ا م يرو ، مث يصف قول الكوفيني )سم هللا ابدأ(فعلية؛ وذلك لتقديرهم  - أي مجلة البسملة -عنهم إ
 .١/٩٨ابن هشام،  املغين، )(١                                                           

 .١٧٠:عمران عبدالسالم، ص منهج ابن هشام من خالل املغين،) (٢
 ٤٩٤/ ٢ابن هشام،  اللبيب،مغين ) (٣
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م املشهور يف التفاسري واألعاريب، حىت إنَّ الزخمشري مل يذكر غريه، ولكن الزخمشري يقدر الفعل 
ه حبديث . مؤخرًا ومناسبًا ملا ُجعلت البسملة مبتدأ له ويرتضي ابن هشام قول الزخمشري معززًا إ

  .)٢(ن هشام وترجيحه لرأي الكوفيني يف هذه املسألةوقد أورد بعض الباحثني ميل اب. )١("شريف
نه هو املذكور يف التفاسري  ومن خالل ما سبق جند أن وْصف ابن هشام لرأي الكوفيني وتعقيبه عليه 
حلديث الذي ال يرتضيه  فهذا القول يدل على ترجيحه لرأي الكوفيينعلى الرغم من  أنَّ حجته كانت 

د، إال إنين أقف مع من يرون أن احلديث الشريف مصدر من مصادر بعض النحاة كمصدر لالستشها
  .االحتجاج

  :وقوع عطف البيان يف النكرات حول.٨
َجنَّاِت َعْدٍن مَُّفتََّحًة هلَُُّم .َوِإنَّ لِْلُمتَِّقَني حلَُْسَن َمآبٍ "يف اآلية) جنات(ُجيَوُِّز ابن هشام أم تكون       
ً  )٣("اْألَبْـَوابُ  يت . )٤("بدًال أو بيا م مينعون أن  عطف بيان؛ وذلك ألنه ) جنات(ونقل عن البصريني أ

  .)٥("ال جيوز عندهم أن يقع عطف البيان يف النكرات
ختياره لصحة ورود: أقول بناءًا على ما تقدم وإن مل –بدالً، قد وافق الكوفيني ) جنات(إن ابن هشام 

م جيو  - يشر إىل ذلك صراحة ويوضح هذا القول البيطار . زون أن يكون عطف البيان ومتبوعه نكرتنيأل
إن أكثر النحويني ذهبوا إىل امتناع كون عطف البيان ومتبوعه نكرتني، وأثبته الكوفيون :"يف شرحه قائالً 

ن معرفني: ومجاعة، ومنهم ابن مالك، قال ن منكرين كما يكو   .)٦("قد يكو
وال شك أن البدل يقع يف النكرات :"يف اختياره للبدل أو البيان بقوله ويشرح الدسوقي كالم ابن هشام

وأما . أي على الراجح من أن البيان كالنعت خمصص يف املعارف، وموضح يف النكرات: وقوله أو بيان
 ً   .)٧("على قول البصريني إن البيان إمنا يكون خمصصاً فال يصح أن يكون بيا

 "مسك ريب وضعت جنيب"واحلديث هو. ٤٩٦-٢/٤٩٥ابن هشام،   املغين،)  (١                                                           
 .٤٠٦- ٤٠٥: على فودة، ص ابن هشام األنصاري، ) (٢
 .٥٠-٤٩:سورة ص، اآلية) (٣
 .٦٥٩-٢/٦٥٨ابن هشام،  املغين،) (٤
 .٢/٦٥٩ابن هشام،  املغين،) (٥
 .٦٢: ص الكنغرواي، املوفر يف النحو،) (٦
  .٢/١٥٠الدسوقي،  احلاشية،) (٧
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ن النكرة ويرد الدسوقي حجة البصريني الق ا فال تبني غريهاائلة  وجوابه إن :"بقوله. غري مبينة يف ذا
  .)١("ِمن مَّاٍء َصِديدٍ :"قال تعاىل. النكرات تتفاوت فتبني مبا كان واضحاً منها فتبني به غري الواضح

  .يتضح ما سبق ذكره إن ابن هشام رجح مذهب الكوفيني يف هذه املسألة
  :حول رافع الفعل املضارع.٩

أمجع النحويون على إن الفعل املضارع إذا جترد من الناصب واجلازم كان مرفوعاً،  :"قال ابن هشام       
رافعه : وإمنا اختلفوا يف حتقيق الرافع ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه" يقعُد عمروٌ "و" يقوُم زيدٌ :"كقولك

مضارعته لالسم، وقال : ثعلب حروف املضارعة، وقال: نفس جترده من الناصب واجلازم، وقال الكسائي
امتنع رفعه، ألن االسم ال " إن، لن، مل ، ملا:وهلذا إذا دخل عليه حنو: حلوله حمل االسم، قالوا: البصريون

  .)٢("يقع بعدها، فليس حينئٍذ حاالً حمل االسم
عربني، وأصح األقوال األول، وهو الذي جيري على ألسنة امل:" وأضاف ابن هشام حول هذه املسألة قائال

ألن االسم " هال يقوم"ويرد قول البصريني ارتفاعه يف حنو ...مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، : يقولون
ن رافع املضارع هو :جند أن ابن هشام يرد رأي البصريني القائل  .)٣("ال يقع بعد حروف التحضيض

رافع املضارع هو نفس جترده من  ن:"حلوله حمل االسم، ورجح ابن هشام رأي الفراء وأصحابه القائل
  .وبذا يكون قد ذهب مع أعالم الكوفة الفراء وأصحابه" الناصب واجلازم

ولكن ابن هشام تراجع عن هذه املسألة واختار مذهب البصريني يف املغين وذلك يف الباب السادس     
سع قوهلم يف املضارع يف والتا:، حيث قال"يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها"

صب وجازم" يقوم زيد"مثل  مرفوع حللوله حمل : والصواب أن يقال. فعل مضارع مرفوع خللوه من 
هلم يبحثون على  .االسم، وهو قول البصريني وكأن حاملهم على ما فعلوا إرادة التقريب، وإال فما 

  .(٤)ف ذلك؟تصحيح قول البصريني يف ذلك، مث أعربوا أو عرّبوا قالوا خال
  

  .١٦:إبراهيم، اآليةسورة ) (١                                                           
  .٧٩: ابن هشام ،ص، شرح قطر الندى) (٢
  .٧٩: ص ،ابن هشام، شرح قطر الندى) (٣
  .٩٩-٩٨: حسن الشاعر، ص، تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام. ٢/٧٥٢ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
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بة أحرف اجلر بعضها عن بعض حول. ١٠   :إ
مذهب البصريني أن أحرف اجلر ال ينوب بعضها عن بعض بقياس،  :" أورد ابن هشام يف املغين       

كما قيل يف ...كما أن أحرف اجلزم، وأحرف النصب كذلك، وما أوهم ذلك فهو عندي أما مؤول
، أن يف ليست مبعىن على، ولكن شبه املصلوب لتمكنه من اجلذع )١(..."النخلُجُذوِع ِيف  َوُألَصلِّبَـنَُّكمْ "

  :وأما على تضمني الفعل معىن ِفعل يتعدى بذلك احلرف ضمن بعضهم شربن يف قوله.حلال يف الشيء
  .)٢("َشرِْبَن ِمبَاِء الَبْحر

وهذا األخري . بة كلمة أخرىوإما على شذوذ إ. معىن لطف) َوَقْد َأْحَسَن ِيب (وأحسن يف . روين: معىن
حممل الباب كله عند أكثر الكوفيني، وبعض املتأخرين، وال جيعلون ذلك شاذاً، ومذهبهم أقل 

  .أي؛ من مذهب البصريني، وقد رجح الرأي الكويف يف هذه املسألة كما هو واضح. )٣("تعسفاً 
  :عليها خرب ليستقدم . ١١

) ليس(أما امتناع ذلك يف خرب: "عليها؟  حول هذه املسألة قال ابن هشام) ليس(هل ميتنع تقدمي خرب  
ا فعل : فهو اختيار الكوفيني واملربد،وابن السراج، وهو الصحيح؛ ألنه مل يسمع مثل ذاهبًا لست، وأل

تفاق ملربد وابن السراج وحيث إن الكوفيني ومعهم ا. )٤("جامد، فأشبهت عسى، وخربها ال يتقدم 
ميتنعون ويرفضون تقدم خرب ليس عليها وعلى امسها، ومما سبق يتضح أن ما ذهب إليه الكوفيون وابن 

بعهم هو األصح ألنه مل يرد يف كالم العرب وأمثلتهم تقدم خرب ليس عليها وعلى امسهما   .هشام ومن 
  :حول اجتماع االسم واللقب. ١٢

خري اللقب، مث إن كا إذا اجتمع اال:" قال ابن هشام سم مع اللقب وجب يف األفصح تقدمي االسم و
كزيد زين العابدين، أو كان األمر : كعبدهللا زين العابدين، أو كان األول مفرداً، والثاين مضافاً : مضافني
بعًا لألول يف إعرابه، إما على أنه بدل عنه، أو عطف بيا: لعكس ن كعبدهللا قفة، وجب كون الثاين 

  :كزيد قفة، وسعيد كرز، فالكوفيون والزجاج جييزون فيه وجهني: وإن كا مفردين. عليه
  .٧١: طه، اآليةسورة ) (١                                                           

  . ١٩٣/ ٣ ، املرجع السابق،اخلزانةالبغدادي، البيت أليب ذويب اهلزيل، ) (٢
 .١٢٣-١/١٢٢ ابن هشام، مغين اللبيب،) (٣
 .١٠٥: صابن هشام،  شرح قطر الندى،)  (٤
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  .إتباع اللقب لالسم كما تقدم يف بقية األقسام: أحدمها
ومجهور البصريني يوجبون اإلضافة والصحيح األول، واإلتباع أقيس  .)١(إضافة االسم إىل اللقب: الثاين

  .)٢("من اإلضافة، واإلضافة أكثر
  ):إذ(وأ) إذا(الزمان احملمول على . ١٣

إنه جيوز فيه اإلعراب على األصل والبناء محالً عليهما ): إذ(أو) إذا(قال ابن هشام يف الزمان احملمول على
  :فإن كان ما وليه فعًال مبنياً فالبناء أرجح للتناسب، كقوله

  )٣(حَني عاتبُت املَشيَب على الصِّبا
  :وقوله

  .)٤(يستصبني كلَّ حليمعلى حَني 
ً، أو مجلة امسية فاإلعراب أرجح عند الكوفيني وواجب عند البصريني واعرتض عليهم  وإن كان فعًال معر

فع   . لفتح)٥("هذا يوم ينفع" بقراءة 
  .)٦(التواصُل غُري دانِ  حني على: وقوله

فع السابقة إذاً           .يتضح ترجيح ابن هشام لرأي الكوفيني ورده رأي البصريني بقراءة 
  :املنقطعة) أم(حول الكالم على معىن. ١٤

ا أبدًا مبعىن:" قال ابن هشام يف الكالم على أم املنقطعة بل : ونقل ابن الشجري عن مجيع البصريني أ
َِِّ ُشرََكاءَ "يظهر يل قوهلم إذ املعىن يف واهلمزة مجيعاً، وأن الكوفيني خالفوهم يف ذلك والذي . )١("أَْم َجَعُلوا 

 .٧٩: صابن هشام،  قطر الندى،شرح ) (١                                                           
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها)  (٢
  .٣٢:م،  ص١٩٩٦-ه١٤١٦، ٣عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية بريوت، ط :ديوان النابغة، حتقيقالنابغة الذبياين، ) (٣
 .٣/١٢١ املرجع السابق، مل يقف احملقق على قائل له، أوضح املسالك،) (٤
 .١١٩: املائدة، اآليةسورة ) (٥
 .٣/١٢٢ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٦
 .١٦: الرعد، اآلية سورة )(١
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، )١("َتْسَتِوي الظُُّلَماُت َوالنُّورُ  َهلْ  أَمْ :"ليس علة االستفهام؛ وألنه يلزم البصريني دعوى التوكيد يف حنو
  :وقوله. )٣("الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكمْ  َمْن َهَذا أَمْ "،)٢("أماذا كنتم تعملون:"وحنو

 أم كيف ُجيُْزوَنِين السُّوَءي من اَحلَسن ...أىنَّ َجَزوا عامرا ُسوَءْي بفعلهم 
للنب ...أم كيف ينفع ما تعطي العلوُق به    .)٤( رئمان أنِف إذا ما َضّن 

وأن الكوفيني خالفوهم  :"يتضح ترجيح ابن هشام لرأي الكوفيني يف هذه املسألة وذلك من خالل قوله
 .)٥("يف ذلك والذي يظهر يل قوهلم

  :)٢٦:يس"(مبا غفر ىل ريب:"مصدرية يف قوله تعاىل) ما(. ١٥
ن مصدرية يف اآلية، وليست استفهامية، وكان الكسائي قد ردَّ قول ) ما(يؤيد ابن هشام رأي الكسائي 

ا استفهامية   .)٦("املفسرين 
  ):ذات(الكالم حول معىن . ١٦

يت مبعىن            ن ذات  ويف ذلك قال ابن " اليت"أخذ ابن هشام برأي الفراء وأصحابه القائل 
ملفردة املؤنثة ا، وإمنا املشهور استعمال :"...هشام عن ألفاظ اإلشارة اخلاصة  " ذات"وذات هي أغر

لفضل ذو :"كى الفراءح: ذات مجال، أو؛ مبعىن اليت يف لغة بعض طي: ، كقوله"صاحبة"مبعىن 
ا" فضلكم ا" هللا به، والكرامة ذات أكرمكم هللا  فرتجيحه لرأي الفراء .)٧("أي اليت أكرمكم هللا 

  .والكوفيني واضح يف هذه املسألة وقد رد رأي البصريني
  
  
  

 .١٦:الرعد، اآليةسورة ) (١                                                           
 .٨٤:النمل، اآليةسورة ) (٢
 .٢٠:امللك، اآليةسورة ) (٣
  .٩٠٦: خزانة األدب، شاهد رقم.١/٩٦ابن هشام، مغين اللبيب، ) (٤
 .١/٩٦ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٥
 .١/٣٩٤ املرجع نفسه،) (٦
  .١١٠صابن هشام،  شرح قطر الندى،) (٧
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  :ما جاء حول الم الطلب. ١٧
" لتقعد"و" لتقم"وأن األصل" واقعدُقم، : "يرى الكوفيون أن الم الطلب ُحذفت قبل الم األمر يف حنو

  .فحذفت الالم للتخفيف وتبعها حرف املضارعة
وزعم الكوفيون وأبو احلسن األخفش أن الم الطلب حذفت حذفًا مستمراً :" ويف ذلك يقول ابن هشام

  . يف حنو قم واقعد، وأن األصل لتقم ولتقعد، فحذفت الالم للتخفيف، وتبعها حرف املضارعة
حلرف، وألن وبقوهلم أقول حلرف، وألنه أخو النهي مل يدل عليه إال  ؛ ألن األمر معًىن حقه أن يؤدي 

م قد نطقوا  لزمان احملصل، وكونه أمرًا أو خربًا خارج عن مقصوده، وأل الفعل إمنا وضع لتقييد احلدث 
  :بذلك األصل كقوله

  )١(يَناكي لَِتقِضي حوائَج املُسِلم  ابَن خري ُقريِش  تقم أنَت ل
  .)٢("فبذلك فليفرحوا"وكقراءة اجلماعة

حلرف مضافًا إىل الفعل، وهذا ما جعله يؤيد رأي  ففعل األمر عند ابن هشام معىن ومن حقه أن يؤدى 
  ".وبقوهلم أقول:"الكوفيني ويرجحه قائالً 

  ":إنَّ "ما جاء حول. ١٨
فهذه اجلمل يف حمل " إنَّ "بكسرروى :"، حيث قال(٣)"اجلملة وأقسامها وأحكامها"وذلك يف مبحث 

لفعل املذكور، ويشهد للبصريني : النصب بقول مقدر، وقال الكوفيون: نصب اتفاقاً، مث قال البصريون
لقول يف حنو َدى نُوٌح رَّبَُّه فـََقاَل َربِّ ِإنَّ اُبِين ِمْن َأْهِلى: "التصريح  َدٰى َربَُّه ِنَداءً إ:"، وحنو(٤)"َوَ َ  َخِفياْذ 

  .(٦)"وإمنا يصح على هذا قول الكوفيني:" فعلق ابن هشام قائالّ ...،(٥)"َقاَل َربِّ ِإّينِ َوَهَن اْلَعْظُم ِمينِّ 
  

  .٤/٣٤٤جمهول القائل، شرح أبيات املغىن، ) (١                                                           
  .٥٨:يونس، اآليةسورة ) (٢
  .٤٧٥/ ٢ ،ابن هشام املغين،) (٣
  .٤٥: هود، اآليةسورة ) (٤
  .٣،٤:مرمي، اآليةسورة )(٥
  .٢/٤٧٥ابن هشام،  املغين، )(٦
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  : يف حركة حرف فاء الفعل املبين ملا مل يسم فاعله. ١٩
إن الكسر : واحلق قول بعض الكوفيني. شّد ومدَّ : فاء الثالثي املضعف حنو وأوجب اجلمهور ضم: "قال

َنا"جائز، وهي لغة بين ضبة وبعض متيم، وقرأ علقمة    (٣)"، بكسر الراء فيهما(٢)"َوَلْو ُردُّوا"، (١)"ُردَّْت إِلَيـْ
  ".واحلق قول بعض الكوفيني: "وترجيح ابن هشام الكوفيني واضح من خالل قوله

  :الزمان احملمول على إذا أو إذيف . ٢٠
قال أنه جيوز فيه اإلعراب على األصل والبناء محًال عليهما، فإن كان ما وليه فعًال مبنيًا فالبناء أرجح 

  :للتناسب كقوله
  (٤)على حَني عاتبُت املَشيَب على الصِّبا

  :وقوله
  (٥)على حَني يستصِبَني ُكلَّ حليم

ً أو مجلة  امسية فاإلعراب أرجح عند الكوفيني، وواجب عند البصريني، واعرتض عليهم وإن كان فعًال معر
فع لفتح، وقوله (٦)"َهَذا يـَْوُم يـَنـَْفعُ :"بقراءة   ،(٧):  
  .(٨)دان غريَ  التواصلُ  على حنيِ 

وقد اعرتض ابن هشام على رأي البصريني وهو ما جعله يرجح ما ذهب إليه الكوفيون يف أن اإلعراب  
  .واجبأرجح وليس 

  
  

  .٦٥:اآلية: يوسفسورة  )(١                                                           
  .٢٨:األنعام، اآليةسورة ) (٢
  .١/١٥٨ابن هشام،  أوضح املسالك، )(٣
  .١٣٤-٣/١٣٣أملا تصح والشيب وازع، أوضح املسالك، فقلت : البيت للنابغة الذبياين، وعجزه) (٤
  .٣/١٣٥الجتذبن منهن قلبيب حتلماً، أوضح املسالك، : مل يسم قائله، وصدره)(٥
  .١١٩:املائدة، اآليةسورة  )(٦
  .١٣٦ -٣/١٣٣مل يسم قائله، وصدره،وما تذكر من سليمى، أوضح املسالك، ) (٧
  .١٣٦ -٣/١٣٣ابن هشام،  أوضح املسالك، )(٨
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  :يف توكيد النكرة. ٢١
تفاق، وإن أفاد جاز عند الكوفيني وهو الصحيح:" قال ابن هشام وحتصل . إنه إذا مل يفد مل جيز 

ن يكون املؤكد حمدداً والتوكيد من ألفاظ اإلحاطة   :الفائدة 
  )اعتكف أسبوعاً كله(ك

  :وقوله
  .(١) ليت ِعدََّة حوٍل كلِِّه رََجبُ 

  ".وهو الصحيح:"كوفيني قائًال وقد رجح رأي ال
  :يف العطف على الضمري املخفوض. ٢٢

عادة اخلافض،حرفًا كان أو امساً، : قال ابن هشام يف العطف على الضمري املخفوض إنه ال يكثر إال 
َءك"، (٢)"فـََقاَل َهلَا َوِلألْرضِ : "حنو َ وفقًا ليونس ، وليس بالزم (٣)"إبْـرَاِهيم َقاُلوا نـَْعُبد إَهلك َوإَِله آ

جلر، وحكاية  (٤)"َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ "واألخفش والكوفيني بدليل قراءة ابن عباس واحلسن وغريمها 
َِّ وَُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ : "قطرب ما فيها غريه وفرسه جبر املعطوف، قيل ومنه  (٥)"َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ا

سبيل؛ ألنه صلة املصدر وقد عطف عليه كفر، وال يعطف على املصدر حىت إذ ليس العطف على ال
   .(٦)تكمل معموالته

  
  
  

  . ٣/٣٣٢ابن هشام،  أوضح املسالك، )(١                                                           
  .١١: فصلت، اآليةسورة ) (٢
  .١٣٣:البقرة، اآليةسورة )(٣
  .١: النساء، اآليةسورة ) (٤
  .٢١٧: البقرة، اآليةسورة ) (٥
  .٣٥٤/ ٣ابن هشام،  أوضح املسالك، )(٦
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بع ابن هشام أيضًا الكوفيني يف شرح شذور الذهب حيث قال ومثال العطف على الضمري :"و
يُكم مِّنْـ "، (١)"فقال هلا ولألرض: " املخفوض بعد إعادة اخلافض قوله تعاىل َُّ يـَُنجِّ َها َوِمن ُكلِّ  ُقِل ا

َها َوَعَلى اْلُفْلِك ُحتَْمُلونَ ".(٢)"َكْربٍ  ، وال جيب ذلك خالفًا ألكثر البصريني، بدليل قراءة محزة (٣)"َوَعَليـْ
ََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِه َواْألَْرَحامَ "رمحه هللا    .(٥)"، خبفض األرحام(٤)"َواتـَُّقوا ا

بع البصريني  (٦)رأيه يف هذه املسألة وذلك يف كتابه املغينولكن يبدو أن ابن هشام قد تراجع عن  حيث 
َِّ وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْحلَرَامِ "فقال يف قراءة محزة  بباء " املسجد"الصواب أن خفض: (٧)"َوَصدٌّ َعن َسِبيِل ا

رور عطف على لعطف، وجمموع اجلار وا وال يكون خفض " به"حمذوفة لداللة ما قبلها عليها، ال 
عادة اخلافض لعطف على اهلاء، ألنه ال يعطف على الضمري املخفوض إال    .(٨)"املسجد 

بع ابن هشام البصريني   .وهنا قد 
    :منع الصرف للضرورة. ٢٣

وأجاز الكوفيون واألخفش والفارسي للمضطر أن مينع صرف : قال يف منع صرف املنصرف  للضرورة
ه سائر البص   :ريني واحتج عليهم بنحو قوهلماملنصرف وأ

لَكَتاِئِب إْذ َهَوتْ  األزَاِرق طََلبَ    .(٩)ِبَشِبيَب َغائَِلُة النـُُّفِوِس َغُدورُ  ...ِ
ذا البيت مثبتاً ما ذهب إليه   .وها هو حيتج على رأي البصريني 

  
  

  .١١: فصلت، اآليةسورة )(١                                                           
  .٦٤:األنعام ،اآليةسورة ) (٢
  .٢٢: اآليةاملؤمنون، سورة ) (٣
  .١:النساء، اآليةسورة ).(٤
  ٤٤٩: صابن هشام،  شرح شذور الذهب،) (٥
  .٦٢٠/ ٢ابن هشام،  املغين، )(٦
  .٢١٧:البقرة، اآليةسورة ) (٧
  .٩٧ص املرجع السابق،حسن الشاعر، تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري،)(٨
  .٤٠٨:ديوان األخطل، املرجع السابق، ص. ٤/١٣٧ ق،املرجع السابالقائل هو األخطل، أوضح املسالك،) (٩
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  ":بئس"و" نعم"اجلمع بني التمييز والفاعل الظاهر يف .٢٤
  وقال يف أوضح املسالك .(١)"فمردود) نعم الرجل رجالً زيد(إجازة املربد ومن وافقه وأما :"قال ابن هشام

، وابن السراج والفارسي (٢)مذهب املربد: اجلواز مطلقًا وهو:"حول اجلمع بني التمييز والفاعل الظاهر
واختاره ابن مالك، وابن عصفور وصححه املرادي، وكما نالحظ فقد اعرتض ابن هشام على هذه 

  ".فمردود"سألة راداً رأي املربد بقوله امل
  :الفجائية حرف أم اسم" إذا". ٢٥

لباب(وهي حرف عند األخفش، ويرجحه قوهلم : "قال ابن هشام ) إن(كسر ) خرجت فإذا إن زيدًا 
ال يعمل ما بعدها فيما قبلها، وظرف مكان عند املربد، وظرف زمان عند الزجاج واختار األول ) إن(ألن 

  .(٣)"ابن عصفور والثالث الزخمشري والثاين
الفجائية حرف دال على املفاجأة، وذلك يف ) إذا(رجح ابن هشام رأي الكوفيني واألخفش يف أن 

وبناءًا على هذا فإن موقف ابن هشام خمالف للبصريني ومرجح للكوفيني، وهو ..." ويرجحه قوهلم"قوله
  .يرى أن إذا ظرف مكان

  :الواو الزائدة. ٢٦
ِإَذا  َحىتَّ "واألخفش ومجاعة ومحل على ذلك  (٤)أثبتها الكوفيون: هشام أن الواو الزائدة حكى ابن

َ "وكذا البحث يف . ، بدليل اآلية األخرى(٥)"َجاُءوَها َوفُِتَحْت أَبْـَوابـَُها َديـَْناُه أَن  َقْد َصدَّْقَت  ِإبْـرَاِهيمُ َوَ
 َ ِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ  الرُّْؤ َّ َكذَٰ األوىل أو الثانية زائدة على القول األول أو مها عاطفتان واجلواب  (١)"ِإ

دة الظاهرة يف قوله" حمذوف على الثاين   :ويرى ابن هشام أن الز
لُ  َ   .(٢)َسَفاَهِتِه ِكْسَرى َويـَْنِوي ِمنْ     اَأْسَعى َألْجبـَُر َعْظَمُه ِحَفاظً مَْن  َفَما 

  .٢/٦٩٦ ابن هشام، مغين اللبيب،) (١                                                           
  .٣/٢٤٤ابن هشام،  أوضح املسالك،) (٢
  .١/١٠٢ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
  .٢/٤١٧ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٤
  .٧٣: الزمر، اآليةسورة )(٥
  .١٠٣: الصافات، اآليةسورة )(١
  .٦/١١٩ املرجع السابق،الذئبة، خزانة األدب،البيت البن )(٢
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  .حال ِمن) ينوي(الواو زائدة ألن مجلة 
  :وقوله

َاِلِس كلَِّهاِيف  فَـَلَقد رََمُقتك   .(١)يـَْبِغيينمن  وأنَت تُِعنيُ ، فَِإَذا ...ا
استدل على يتضح يف هذه املسألة عدم موافقة ابن هشام للبصريني على إنكارهم جميء الواو زائدة وقد 

بيات من الشعر   .جميئها وفاقاً للكوفيني وترجيحاً لرأيهم 
  :حاشا يف االستثناء هل هي حرف جر. ٢٧

ا حرف دائمًا مبنزلة : قال ابن هشام ) إال(أن تكون لالستثناء، فذهب سيبويه وأكثر البصريني إىل أ
واألخفش وأبو زيد والفراء وأبو عمر الشيباين لكنها جتر املستثىن، وذهب اجلرمي، واملازين، واملربد والزجاج 

ً جامداً لتضمه معىن  ا تستعمل كثرياً حرفاً جاراً، وقليالً فعًال متعد   . (٢))إال(إىل أ
، حيث قال وهي عند املربد وابن (٣)اليت لالستثناء) حاشا(وقد اعرتض ابن هشام على سيبويه حرفية 
  .الكوفيني جين والكوفيون فعل، وهو بذلك يرجح رأي

  :(٤)"َيزِيُدونَ َأوْ  َوَأْرَسْلَناُه ِإَىل ِمائَِة َأْلفٍ :"يف قوله تعاىل. ٢٨
بل يزيدون، وهكذا جاء : ، فقال الفراء(٥)"يَزِيُدونَ َأوْ  َوأَْرَسْلَناُه ِإَىل ِماَئِة أَْلفٍ "واختلف يف :"قال ابن هشام

ام : الواو، وللبصريني فيها أقوال، قيل يف التفسري مع صحته يف العربية وقال بعض الكوفيني مبعىن لإل
وقيل للتخيري، أي إذا رآهم الرائي ختري بني أن يقول هم مائة ألف أو يقول هم أكثر نقله ابن الشجري 

  .(١)..."عن سيبويه، ويف ثبوته عنه نظر، وال يصح التخيري بني األشياء الواقع أحدها
فقال :"ريني فيما ذهبوا إليه حيث صرح بذلك قائالَ وقد رجح ابن هشام رأي الكوفيني وخالف البص

  .(٢)"بل يزيدون، وهكذا جاء يف التفسري مع صحته يف العربية: الفراء
  .٦/١٢٦البغدادي،  خزانة األدب،. ٢٥٩أيب البعال اهلزيل، ديوانه، ص) (١                                                           

  .١/١٤٠ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
  .٢/٣٤٩سيبويه، الكتاب، ) (٣
  .١٤٧: الصافات، اآليةسورة )(٤
  .١٤٧: الصافات، اآليةسورة  )(٥
  .١/٧٧ابن هشام،  مغين اللبيب، )(١
  .٧٧/ ١ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
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  :حول حمل الضمري. ٢٩
اسم : إنه حرف، فال إشكال، قال اخلليل: زعم البصريون أنه ال حمل له، مث قال أكثرهم:"قال ابن هشام 

له : عال فيمن يراها غري معمولة لشيء، وأل املوصولة، وقال الكوفيونونظريه على هذا القول أمساء األف
حبسب ما قبله؛ فمحله بني املبتدأ واخلرب رفع، : حمله حبسب ما بعده، وقال الفراء: حمل، مث قال الكسائي

وبني معمويل إنَّ . وبني معمويل ظن نصب، وبني معمويل كان رفع عند الفراء، ونصب عند الكسائي
وقد رجح ابن هشام رأي الكوفيني وفصل آراء علماءهم، يف حني أنه أورد رأي البصريني . )١("لعكس

لزعم ه  ييده للكوفيني فيما ذهبوا إليه مسمياً إ   .مضعفاً وهذا يدل على 
  :من معاين لعل االستفهام. ٣٠

ا للتوقع، أي؛ ترجي احملبوب واإلشفاق" لعل"يتحدث ابن هشام عن معاين  ا  فيذكر أ من املكروه، وأ
  .)٢(للتعليل وكذلك االستفهام
ن الكوفيني قد أثبتوه، وإن مل يصرح هو بقبول أو رد : ويقول يف املعىن األخري هلا أي الذي لالستفهام 

ملا نقله عنهم، إال إنين أرى أنه قد أيدهم؛ وذلك ألنه قد أورد كالم هللا تعاىل على سبيل االحتجاج ملا 
ا الفعل يف حنو:")٣(يقولإذ . ورد عنهم ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمراً ": وهلذا ُعلق  " وحنو )٤("َال َتْدرِي لََعلَّ ا

، وهذه األدلة اليت أوردها ابن هشام فكأمنا هي دليل على قبوله مذهب )١("يـَزَّكَّى َوَما يُْدرِيَك لََعلَّهُ 
  .ترد لالستفهام" لعل"الكوفيني يف أن 

  
  
  
  

  .١/٥٧١ابن هشام،  مغين اللبيب، )(١                                                           
 .١/٣١٧ابن هشام،  مغين اللبيب، ) (٢
  .١/٣١٧ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
 .١: الطالق، اآليةسورة ) (٤
  .٣: عبس، اآليةسورة ) (١
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  :قد. ٣١
ً عن شروط قد ن :أحدها : "قال ابن هشام متحد ا ال تدخل على ليس وعسى ونعم وبئس أل أ

  ..."للحال
َوَما لََنا َأالَّ  "البصريني إال األخفش على املاضي الواقع حاًال إما ظاهرة حنو وجوب دخوهلا عند :"الثاين

 َ َِّ َوَقْد ُأْخرِْجَنا ِمن ِد َنا"أو مقدرة حنو )١("ِرَ َوأَبْـَنائَِنانـَُقاِتَل ِيف َسِبيِل ا ِذِه ِبَضاَعتـَُنا ُردَّْت إِلَيـْ أَْو "وحنو )٢("هَٰ
ال حتتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها : وخالفهم الكوفيون واألخفش، فقالوا )٣("◌ْ َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهم

ويتضح وقوف ابن هشام مع  ،)٤("حاًال بدون قد، واألصل عدم التقدير، ال سيما فيما كثر استعماله
ذا املوقف يرجح رأي الكوفيني" قد"الكوفيني يف عدم تقدير    .كما قال بذلك البصريني، وهو 

  :تفيد االستفهام) لعل.(٣٢
  :)٥(وذكر من معانيها" لعل"أورد ابن هشام معاين 

  ...ترجي احملبوب واإلشفاق من املكروه: التوقع وهو: أحدها
" لعل"مث ذكر ابن هشام املعىن الثالث من معاين ... ه مجاعة منهم األخفشالتعليل، أثبت: الثاين
ا الفعل يف حنو : الثالث:"قائالً  ََّ ُحيِْدُث بـَْعَد "االستفهام، أثبته الكوفيون، وهلذا علق  َال َتْدرِي َلَعلَّ ا

ِلَك أَْمرًا أنه قد أثبت املعىن الثالث من معاين لعل، وأورد له ، وجند )٢("يـَزَّكَّىٰ  َوَما يُْدرِيَك لََعلَّهُ "وحنو )١("ذَٰ
كيد ملا ذهب إليه الكوفيون   .الشواهد ترجيحاً و

  
  
  

  .٢٤٦:البقرة، اآليةسورة ) (١                                                           
 .٦٥:يوسف، اآليةسورة ) (٢
 .٩٠:النساء، اآليةسورة  ) (٣
 .١٩٥/ ١ابن هشام،  مغين اللبيب، ) (٤
 .١/٣١٧ابن هشام،  مغين اللبيب، ) (٥
 .١: الطالق، اآليةسورة ) (١
 .٣: عبس، اآلية سورة  )(٢
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  :حذف قد. ٣٣
" قد"زعم البصريون أن الفعل املاضي الواقع حاًال ال بد معه من : ")١("قد"قال ابن هشام عن حذف 

َِّ َعَلْيِه َوَقْد َفصََّل َلُكمَُْكُلوا ِممَّا ذُِكَر  َأالَّ  َوَما َلُكمْ "ظاهرة حنو   أَنـُْؤِمُن َلكَ "،أو مضمرة حنو)٢("اْسُم ا
وخالفهم الكوفيون، واشرتطوا ذلك يف املاضي  )٤(" أَْو َجاُءوُكْم َحِصَرْت ُصُدورُُهمْ " )٣("َواتـَّبَـَعَك اْألَْرَذُلونَ 

  :، وقول الشاعر)٥("أليس قد صليت معنا"الواقع خرباً لكان كقوله عليه الصالة والسالم لبعض أصحابه 
  .)٦(ارَ ذاماً ومحيْـ القينا جُ  عشيةَ     بيضاء شحمةٍ  ا كلَ نَ ا حسبِ نَ وكُ 

لزعم، ويورد خمالفة دلة الكوفيني مرجحاً  جند أن ابن هشام يصف رأي البصريني  يت  الكوفيني هلم مث 
  .لرأيهم بطريقة غري مباشرة

  :ذكر حرف النداء أو حذفه من اسم اإلشارة واسم اجلنس. ٣٤
: ورد يف هامش أوضح املسالك، اختلف الكوفيون والبصريون يف اسم اإلشارة واسم اجلنس ملعني إذا نود

أو جيب حذفه؟فذهب البصريون إال أنه ال جيب حذفه  هل جيب ذكر حرف النداء مع كل واحد منهما
إال لضرورة، وذهب الكوفيون إىل أنه جيوز مع كل واحد منهما، مث أورد قول الكوفيون مرجحًا هلم 

وقد استدل الكوفيون على جواز حذف حرف النداء مع كل واحد منهما بوروده يف السماع، مث :"بقوله
مذهب الكوفيني لتعدد الشواهد؛ وألن منها ما هو وارد يف النثر الذي ذكر ، ويف هذه املسألة حنن خنتار 

لرغم من قلة املسائل اليت رجح فيها ابن هشام رأي الكوفيني إال أنه قد وقف  .)١("ليس حمل ضرورة
  .إدراكه للمسائل النحوية دون تعصب أعمى ملسائل، وهذا يدل على إنصافه وسعةمعهم يف بعض ا

  .لبصريني أو الكوفينيآلراء ا ابن هشام كان منصفاً فيما ذهب إليه من ترجيحات ونستطيع القول أن
  

 .٧٣٢ -٢/٧٣١ابن هشام،  مغين اللبيب، )(١                                                           
 .١١٩: األنعام، اآليةسورة ) (٢
 .١١١: الشعراء، اآليةسورة ) (٣
  .٩٠:النساء، اآليةسورة ) (٤
   ٦٤٣٧حديث رقم املرجع السابق، صحيح البخاري، كتاب احلدود،) (٥
  .٢/٧٣٢.  ٦٧٢الشاهد رقم  ابن هشام،  مغين اللبيب، )(٦
  .٤/١٥ابن هشام، ، أوضح املسالك،اهلامش )(١
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  مسائل مل يرجحها ابن هشام: الرابعاملبحث 
دون  ها ابن هشام بني البصرة والكوفة،أتناول يف هذا املبحث مناذج لبعض املسائل اليت وقف فيس     

  .من خالل مؤلفاته النحوي عندهكما إنين سأتطرق للتطور ترجيح لرأي على آخر،  
  :معاً  متابعة ابن هشام للبصريني والكوفيني

 فيها ترجيح بنياملسائل اليت  ن هشام الحظت أنه مل حيسم بعض من خالل اطالعي على مؤلفات اب
لنقل فقط، ومل يرجح    :أحدمها على اآلخر،وسأذكر مناذج منها رأي البصريني والكوفيني وإمنا اكتفى 

ال الضمري املسمى فصًال وعماداً،حيث  قال ابن هشام حول وقوع اخلرب بعد الفصل، حول ح.١
ه "أحدمها أن يكون بصيغة املرفوع، فيمتنع : وذكر أحدمها قائالً : ويشرتط له يف نفسه أمران زيد إ

ك العامل ك"وأما " الفاضل، وأنت إ يد عند صريني، وعلى التوكفجائز على البدل عند الب" الفاضل إنك إ
  .وإمنا نقلها نقالً دون تعليق منه وقد اختذ ابن هشام موقف بينهم ومل حيسم هذه املسألة.)١("الكوفيني

إما أن يكون : إذا كان الكالم غري موجب؛ فال خيلو: "، قال ابن هشام)١("االستثناء"يف  مبحث . ٢
  .االستثناء متصالً ، أو منقطعاً 

بعًا للمستثىن منه، على أنه بدل منه بدل : وجهان، أحدمهافإن كان متصًال جاز يف املستثىن  أن ُجيعل 
  .)٢("بعٍض من كل عند البصريني، أو عطف نسٍق عند الكوفيني

" فِعيل، وَفِعل"مل جيز بعض البصريني إعمال : ، قال ابن هشام)٣("إعمال أمثلة املبالغة"ويف مبحث .٣
فابن هشام هنا أيضاً مل يبد " عِلم وفِهم"على وزن الفعل كـــــ ألنه" فِعيل"دون " فِعل"وأجاز اجلرمي إعمال 

  .رأيه يف هذه املسألة وإمنا اكتفى بذكر اآلراء فقط
  
  
  

  .٢/٥٦٩ابن هشام،  مغين اللبيب، ) (١                                                           
  .٢٧٣: صابن هشام،  شرح قطر الندي، ) (١
 .٢٧٣: صابن هشام،  الندي، شرح قطر ) (٢
  .٢٣٥: صابن هشام،  شرح قطر الندي،) (٣
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٤ . ً   ومن الوهم يف األول قول مجاعة يف : "قوله أيضاً  ومن املسائل اليت مل يبدئ فيها ابن هشام رأ
ما : فيمن نون كفارة )٢("َكفَّاَرٌة طََعاُم َمَساِكنيَ "ن ، ويف طعام مساكني م)١("مَّاٍء َصِديدٍ "من  " صديد" إ

عطفا بيان، وهذا إمنا هو معرتض على قول البصريني ومن وافقهم؛ فيجب عندهم يف ذلك أن يكون 
بدًال، وأما الكوفيون فريون أن عطف البيان يف اجلوامد كالنعت يف املشتقات، فيكون يف املعارف 

  .)٣(والنكرات
ً أن ابن هشام أورد رأي البصنالحظ هنا    .ريني ورأي  الكوفيني دون أن يرجح رأ

  :تراجع ابن هشام عن بعض الرتجيحات
، أن هناك تضارب يف بعض ترجيحات ابن هشام أو رجوع عن بعضها، )١(الحظ بعض الدارسني       

خذ برأي البصريني القائل بتقسيم الفعل  ومن تلك املسائل اضطراب ابن هشام يف تقسيم الفعل، فتارة 
خذ برأي الكوفيني : حبسب أمثلته إىل ثالثة رة  نه هو الصحيح، و ماض ومضارع وأمر، ويصفه 

ماض ومضارع دخلت عليه الم األمر فجزمته، مث حذفت حذفاً : القائل بتقسيم الفعل إىل قسمني
  .)٢("وبقوهلم أقول: "ويرجح قول الكوفيني قائالً . وتبعتها حروف املضارعة مستمراً 

وقد مساه بعض  ،أيضاً  اء البن هشام يف املسألة الواحدةومن املسائل اليت وردت فيه عدة آر           
  .، ويرى الباحث إنه تضارب يف اآلراء عنده ومن ذلك)٣(الباحثني تطور اآلراء النحوية

" أفعل"ذهب الكوفيون إىل أن فعل األمر حنو: "فعل األمر هل هو معرب أم مبين؟ ما جاء حول.١
  .)٤(وذهب البصريون إىل أنه مبين على السكون. معرب جمزوم بالم األمر مضمرة

 .١٦: إبراهيم، اآليةسورة ) (١                                                           
  .٩٥: املائدة، اآليةسورة ) (٢
  . ٢/٦٥٥ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٣
  .٤٧م، ص١٩٨٤، املؤسسة اجلامعية للنشر، الفعل والزمننور الدين، عصام نور الدين، ) (١
انظر اجلهود . ١/٢٥والرأي الثاين للكوفيني يف مغين اللبيب، . ٣١٣: ص ،قطر الندىشرح الرأي األول للبصريني يف  ابن هشام،) (٢

 .٨٦رسالة ماجستري، مصطفى آدم، ص -النحوية البن أيب الربيع
  .م١٩٩٤-ه ١٤١٥، ١طجدة، -،دار البشري راء النحويةتطور اآلالشاعر، حسن الشاعر، ) (٣
  ).٧٢(مسألة رقمالربكات األنباري،  أبواإلنصاف، ) (٤
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األمر وبناؤه على من جيزم به :" البصريني يف أوضح املسالك حيث قال وقد  رجح ابن هشام رأي
  مبين على " اْغزُ "مبين على حذف النون، وحنو" اضر"السكون، ومبين على " اضرب"مضارعه، فنحو

  .)١(حذف آخر الفعل
بع البصريني أيضًا يف شرحه لقطر الندى حني قال بينُت أن حكم فعل األمر يف األصل البناء على :"و

  .)٢("السكون كاضرْب واذهبْ 
ئبه وهو نوع واحد، وهو فعل  الباب الثاين ما لزم البناء على السكون:"وقال يف شرح شذور الذهب أو 

  .)٣("األمر، وذلك ألنه يبىن على ما جيزم به مضارعه
وزعم :  يف كتابه املغين، فذهب إىل أن فعل األمر معرب، حيث قاللكن ابن هشام رجح رأي الكوفيني

ألصل لتقْم وأن ا. ُقم واقـُْعدْ : الكوفيون وأبو احلسن األخفش أن الم الطلب حذفت حذفاً مستمراً يف حنو
وبقوهلم أقول، ألن األمر معىن حقه أن يؤدى . ولتقعد، فحذفت الالم للتخفيف، وتبعها حرف املضارعة

  .)١(..."حلرف
وأن كانت جمموعة مجع تصحيح : قال ابن هشام يف شرح قطر الندى، يف إعراب األمساء الستة. ٢

لياء جراً ونصباً، تقول جاءين أبون لواو رفعًا و بنيأعربت  ومل جيمع منها هذا . ، ورأيت أبني، ومررت 
  .)٢(اجلمع إال األب واألخ واحلم

وشّذ أبون :"عن رأيه يف أوضح املسالك حيث جعل هذا اجلمع شاذاً، فقال وعدل ابن هشام
وال يعدو كون هذا العدول بعظيم، وذلك ألن ابن هشام يذهب مع احلق والرأي األصوب .)٣("وأخون

أىن وجده، كما إنه يتدرج يف معاجلة املوضوع يف مؤلفاته، وال نستغرب حني عدوله عن آراءه ملا له يف 

 .١/٣٧ ابن هشام، أوضح املسالك، )(١                                                           
 .٣٩: صابن هشام، شرح قطر الندى، ) (٢
 .٧٠: صابن هشام،  شرح شذور الذهب،) (٣
  .٢٥١-١/٢٥٠ابن هشام،  مغين اللبيب،) (١
  .٣٧: صابن هشام،  شرح قطر الندي، ) (٢
 .١/٥٢ابن هشام،  أوضح املسالك، ) (٣
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والعلم  ألنه جند نفسه خلدمة القرآن. أخالقه اليت عرفناها من فسحة توجب االعتقاد يف حكمة تصرفاته
  .واللغة

  .وقد صرح ابن هشام نفسه برجوعه عن بعض آرائه النحوية عندما ترجح لديه الدليل
أن أكثر اآلراء اليت رجع فيها ابن هشام يف قطر الندى أو شذور الذهب من مصنفاته األوىل، نالحظ 

  آخر مداه علىمن مصنفاته األخرية، مستقرًا يفوان أكثر الرجوع الذي مت له يف مغين اللبيب، وهو 
والتوسع والتفصيل من املغين، ومناذج التدرج يف اآلراء عنده تسري يف املسألة الواحدة بصور من التعمق 

  :ومن ذلك. رأيه فيها حغري أن يرج
ً وجندها يف أوضح املسالك : يف عالمات االسم - جندها يف شرح قطر الندى، كما يف شرح الشذور ثال

  .)١(مخساً 
َا َصنَـُعوا َكْيُد َساِحرٍ "املوصولة من قوله تعاىل) ام(رأيه يف  - جعلها يف شرح القطر امسية موصولة،  )١("ِإمنَّ

  .)٢(وشرح الشذور موصولة ومصدرية وأجاز يف املغين أن تكون موصولة ومصدرية وكافة
  كبار النحاة  بعض  آلراء ابن هشامترجيح 

هشام مواقف متباينة من النحاة، فهو يظهر احرتامًا وتقديرًا فائقًا لنحاة البصرة، حيث ينقل عن  البن
فريجح الكوفيني  النحاة أئمتهم البارزين كثريًا من آراءهم، فريجح أغلبها ويضعف بعضها، كما ينقل عن

  .كما نقل عن البغداديني واألندلسيني  ويضعف أغلبها،  ،هلم بعض املسائل
رزًا لنحوي من كل مدرسة ويف  هذا املبحث سأعرض مواقفه من بعض كبار النحاة متخذًا منوذجًا 

، مناذج لرتجيحاته وسأورد الكسائي من املدرسة الكوفية، حنوية، وقد اخرتت الزخمشري ملدرسة البصرة، و 
  .لكل حنوي منهما

  
  

 .١/١٤ابن هشام،  أوضح املسالك، .٣٦: صابن هشام،  شرح شذور الذهب، .١١: صابن هشام،  شرح قطر الندى،) (١                                                           
 .٦٩:طه، اآليةسورة ) (١
. م٢٠٠٩تطور الفكر النحوي عند ابن هشام األنصاري من قطر الندى إىل مغين اللبيب، دكتوراه، مصطفى حسني آدم، ) (٢
 .١٨٨ص



247 
 

  :الزخمشري موقف ابن هشام من
فيه، وهل استفاد من مصنفاته النحوية والبالغية  هشام منه و رأيهقف ابن فإن ما يعنيين هنا هو مو 

لنقد والرفض كما هو احلال مع أيب  وغريها؟ وهل بىن على أقواله وآرائه مسائل وتوجيهات أم تعرض له 
إن املتمعن يف مؤلفات ابن هشام كاملغىن، يتضح أن ابن هشام مل ينقل عن أحد كما  .حيان األندلسي؟

خمشري، فقد تكرر امسه يف املغين فقط أكثر من مئة وأربعني مرة، غري ما نقله عنه دون ذكر نقل عن الز 
  .(٢)، ومل يرتدد اسم حنوي آخر مثله سوى ابن مالك(١)امسه

وقد أفاد منه ابن هشام إفادة كبرية يف مجيع اجلوانب، خاصة وأنه وضع كتابه الكشاف ملتعاطي التفسري 
رائه مناقشة وحتليالً، فوقف منها موقف الرضا والقبول فيما رآه راه حسنًا وراجحاً والعربية مجيعاً، فاهتم 

لديه، وخالف ورفض ما رآه ضعيفاً، وسكت عن بعض اآلراء، وذلك ألن ابن هشام كان إمامًا جمتهداً 
بعًا ألحد لتوجيهاته وهنا سأذكر مناذج من اآلراء اليت نقلها ابن موافقًا للزحمشري ومزكيًا  .ومل يكن 

  .ومرجحاً هلا
  :لزخمشريل  ابن هشام ترجيحات بعض

عند حديث ابن هشام عن حرف السني املهملة بّني ما يرتدد بني املعربني عنها من النقول  .١
ا )حرف تنفيس(ا إذ ) حرف استقبال(، ورأى من األفضل واألوضح ما ذهب إليه الزخمشري وغريه 
ا تقلب املضارع من الزم) حرف تنفيس(ومعىن قول املعربني فيها:"يقول ن حرف توسيع، وذلك 

م قول الزخمشري وغريه -وهو احلال-الضيق حرف : (إىل الزمن الواسع وهو االستقبال، وأوضح من عبار
نية يف الباب السادس يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني، والصواب  (١))استقبال مث يكررها 
  .خالفها

  .٧٦، ٤٩. ١/٤١ابن هشام،  املغين،) (١                                                           
وتكرر اسم الزخمشري مئة واثنني وأربعني مرة واسم كتابه ) مئة وأربعة وأربعني مرة(حصرت ذكره البن مالك يف املغين فوجدت تكرر)(٢

  .الكشاف أربع مرات
  .١٧٨ :املرجع السابق،صمنهج ابن هشام من خالل املغين، عمران عبد السالم، .  ١/١٥٨ابن هشام،  مغين اللبيب، )(١
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ف استقبال؛ ألنه أوضح، حر : حرف تنفيس، واألحسن: قوهلم يف السني وسوف: التاسع عشر: (فيقول
إىل الزمن الواسع  - وهو احلال-ومعىن التنفيس التوسيع، فإن هذا احلرف ينقل الفعل من الزمن الضيق

  .(١)"وهو االستقبال
ا فرع عن ) أنَّ (ذكر ابن هشام أن . ٢ ) إن(املفتوحة املشددة، تنصب االسم وترفع اخلرب، و رأى أ

؛ ألن )إمنا(لفتح تفيد احلصر متامًا كـ) أمنا(ألة لقول الزخمشري إنمكسورة اهلمزة، وانتصر يف هذا املس
املكسورة، اليت هي فرع عن املفتوحة اهلمز، ويف هذا ) إنّ (هذا الرأي يقوي ما رآه بشأن 

وقد اجتمعتا يف ) إمنا(لفتح تفيد احلصر كـ ) أمنا(ومن هنا صح للزخمشري أن يدعي أن :"...(٢)يقول
َا يُوَحىٰ قُ ": قوله تعاىل َا ِإَيلَّ  ْل ِإمنَّ ُُكْم إِلٌَٰه َواِحدٌ  أَمنَّ   .(٣)"ِإهلَٰ

لزخمشري حول حديثه عن . ٣ عجابه  ا ) أّما(ومن اآلراء اليت ذكرها مصحوبة  لفتح والتشديد من أ
أمَّا فائدة : وأما التوكيد، فلم أر من أحكم شرحه غري الزخمشري، فإنه قال:" حرف توكيد، قال ابن هشام زيٌد ذاهب، فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه ال حمالة ذاهب وأنه : يف الكالم أن تعطيه فضل توكيد، تقول

  .(١)"..."أما زيد فذهب: "بصدد الذهاب وأنه من غري عزمية، قلت
ومما أورده ابن هشام يف شرح شذور الذهب عن الزخمشري ما جاء حول تقدم املفعول املطلق على . ٤

ً؛ : "ل حيث قالسائر املفاعي مسى املفعول مطلقًا ألنه يقع عليه املفعول بال قيد، تقول ضربت ضر
ليس الشيء " زيداً "فإن" ضربت زيداً "فالضرب مفعول؛ ألنه نفس الشيء الذي فعلته، خبالف قولك

الذي فعلته، ولكنك فعلت به فعًال وهو الضرب؛ فلذلك مسى مفعوًال به، وكذلك سائر املفاعيل، وهلذه 
  .(٢)"العلة قدم الزخمشري وابن احلاجب يف الذكر املفعول املطلق على غريه؛ ألنه املفعول حقيقة

  ١/١٥٨ابن هشام،  مغين اللبيب، )(١                                                           
  .٤٩/ ١ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
  .١٠٨: األنبياء، اآليةسورة ) (٣
  .١/٦٩ابن هشام،  املغين،) (١
  .٢٥٣-٢٥٢: صابن هشام، شرح شذور الذهب، ) (٢



249 
 

 (١)ومن النقول اليت نظر إليها ابن هشام بعني الرضا والقبول تعليل الزخمشري اجلر يف قراءة من قرأ به. ٥
ا ُقْمُتْم ِإَىل الصََّالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوأَْيِدَيُكْم َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذَ :"من آية املائدة) وأرجلكم(يف كلمة

ملا كانت األرجل : وقال الزخمشري:"، حيث قال(٢)ِإَىل اْلَمرَاِفِق َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم َوأَْرُجَلُكْم ِإَىل اْلَكْعبَـْنيِ 
اإلسراف املذموم شرعًا فعطفت من بني األعضاء الثالثة املغسولة تغسل بصب املاء عليها كانت مظنة 

  .(٣)"على املمسوح، ال لتمسح، ولكن لينبه على وجوب االقتصاد يف صب املاء عليها
نْـَيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما َحنُْن  َحَياتـَُنا ِهَي ِإالَّ  ِإنْ :"اعتمد ابن هشام على الزخمشري يف تفسريه لقوله تعاىل. ٦ الدُّ

ُعوِثنيَ  ؛ وهذا )حياتنا(ضمري عاد على متأخر لفظًا ورتبًة؛ ألنه خمرب عنه مبفسره وهو ، على أن ال(٤)"ِمبَبـْ
خبالف ضمري القصة والشأن؛ فإنه ال خيرب عنه إال جبملة مفسرة، وقد قال ابن هشام وهو يعدد املواضع 

خر لفظاً ورتبة إن هي :"وان يكون خمرباً عنه، فيفسره خربه؛ حن: الثالث:"اليت يعود فيها الضمري على ما 
إن احلياة :"هذا الضمري ال يعلم ما يعين به إال مبا يتلوه من بيانه، وأصله: ، وقال الزخمشري(١)"إال حياتنا

  .(٢)"موضع احلياة، ألن اخلرب يدل عليها ويبينها) هي(مث وضع" إال حياتنا الدنيا
َُّ :"فيما ورد حول قوله تعاىل" يف اجلملة وأقسامها وأحكامها"يف مبحث. ٧ لِلذََّكِر  أَْوَالدُِكمْ ِيف  يُوِصيُكُم ا

إن اجلملة الثانية يف موضع نصب بيوصي، قال ألن املعىن يفرض لكم :"، حيث قال(٣)"ِمْثُل َحظِّ اْألُنثـَيَـْنيِ 
إن اجلملة األوىل : أو يشرع لكم يف أمر أوالدكم، وإمنا يصح هذا على قول الكوفيني، وقال الزخمشري

ا عنده مفسرة وال حمل هلا، وهو الظاهرإمجال، والثان إذَا ارتضى ابن . ية تفصيل هلا، وهذا يقتضي أ
  ).وهو الظاهر(هشام قول الزخمشري بقوله

احلضرمي، وخلف العاشر، ينظر، البدور ابن كثري املكي، وأبوعمرو البصري، وشعبة، ومحزة ،وأبوجعفر املدين، ويعقوب : وهم) (١                                                           
  .١٥٢الزواهر، ص

  .٦: املائدة، اآليةسورة ) (٢
  .٣٧٠/ ٢ ابن هشام، املغين،. ١/٦١١حاجي خليفة،الظنون،  كشاف) (٣
  .٣٧: املؤمنون، اآليةسورة ) (٤
  .٣٧: املؤمنون، اآليةسورة ) (١
  .٣/١٨٧حاجي خليفة، ،الظنون كشاف. ٢/١٣٨ابن هشام،  املغين،) (٢
  .٢/٤٧٥ابن هشام،  املغين، .١١: النساء، اآليةسورة ) (٣
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ً وإن كان خمالفًا للبصريني ومن ذلك ما ورد حول. ٨ " مجلة البسملة"وقد يرتضي قول الزخمشري أحيا
سم هللا:"حيث قال سم هللا مجلة البسملة، فإن قدر ابتدائي   فامسية، وهو قول البصريني، أو أبدأ 

، ومل يذكر الزخمشري غريه، أي أنه (١)"ففعلية، وهو قول الكوفيني، وهو املشهور يف التفاسري واألعاريب
  . يؤيد الزخمشري والكوفيني فيما ذهبوا إليه حول فعلية مجلة البسملة

شري مؤيدًا ومرجحًا له يف كثري منها بعبارات إذًا هذه بعض النقول اليت ذكرها ابن هشام عن الزخم
واضحة وقد يكون ترجيحًا ضمنياً، ونالحظ مدى استفادة ابن هشام من الكشاف يف مؤلفاته وخاصة 

  .مغين اللبيب الذي أثراه بكثري من مسائل الزخمشري يف الكشاف
  موقف ابن هشام من الكسائي

حو مل يتعقبه أحد من النحويني بشيء يف قراءته، على من اللغة وإمامته يف النونظرًا لتمكن الكسائي 
فع وغريهم ت، وابن عامر،و ذه املكانة من اللغة  .عكس ما حصل يف قراءة محزة الز ما دام الكسائي 

رائه وتوجيهاته يف كتابه املغين ومؤلفاته األخرى، وهذا ما صنعه  بن هشام أن ينقل عنه ويثري  فجدير 
يف مغين اللبيب فقط، وينقل ابن هشام الكثري )١(أكثر من أربعني مرة ) الكسائي(اسم  لفعل، فقد تكرر

لتقدير والرتجيح، وقد ينقل عنه بعض النقول مضعفًا رأيه أو مييل إىل  من آرائه النحوية ويشفع بعضها 
رع وحر الرأي ال ينحاز إىل  اآلراء اليت يراها تضعيفه وخالفه، وذلك ألن ابن هشام كما أسلفنا، حمقق 

  .غري صائبة مهما كان مصدرها وصاحبها
  .مرجحاً لرأي الكسائيوسأذكر هنا بعض النماذج اليت تناوهلا ابن هشام للكسائي 

  
  
  
  
  

  .٢/٤٣٦ ،ابن هشام املغين،) (١                                                           
ط، .ليبيا، د-من خالل معاين القرآن للفراء، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية دراسة يف النحو الكويفديرة، املختار أمحد ديرة، ) (١

 .٥٦، صم١٩٩١
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  :ابن هشام للكسائي بعض ترجيحات
قال  ليت قومي :"مصدرية، وليست استفهامية يف قوله تعاىل) ما(وافق ابن هشام الكسائي يف أن . ١

ا استفهامية، ) مبا غفر يل ريب(رد الكسائي قول املفسرين يف :" ، حيث قال)١("يعلمون مبا غفر يل ريب إ
االستفهامية إمنا هو الفرق بني االستفهام واخلرب، وأما ) ما(وإمنا هي مصدرية، ألن؛ حذف األلف من 

  :من أثبتها يف االستفهام إمنا هو للضرورة فقط حنو قول الشاعر
َّ ق   )٢(؟أهَل اللِّواِء ففيَما يكثـُُر القيألُ          تْلَنا بقتال َسراتكمُ إ

  .)٤("فنادر )٣("َعمَّ يـََتَساءَُلونَ "وأما قول عكرمة وعيسى 
ً يوافق ابن هشا. ٢ ، ونفهم ذلك من خالل شرحه لرأي م الكسائي دون أن يقول ذلك علناً أحيا

املواضع اليت يعود فيها الضمري متأخرًا لفظًا ورتبًة حيث الكسائي ومثال ذلك يف معرض حديثه عن 
نيهما حنو قوله: الثاين: "يقول ول املتنازعني املعمل    :أن يكون مرفوعاً 

  )١(ُمْهِمل خليليَّ من  لغري مجيل,إنين     َجَفوين ومل َأْجُف األخّالء
يضمر ويؤخر عن املفسر، فإن : راءحيذف الفاعل، وقال الف: والكوفيون مينعون من ذلك، فقال الكسائي

لواو حنو  ما" قام وقعد أخواك"استوى العامالن يف طلب الرفع وكان العطف  . )٢("فهو عنده فاعل 
ييده للكسائي من خالل شرحه لرأيه   .ويظهر 

عندما تعرض ابن هشام يف الباب اخلامس من املغين لألوهام اليت يقع فيها املعربون، وذلك حني . ٣
ينظرون لظاهر اللفظ، وال ينتبهون للمعىن، فيحصل منهم فساد بّني، مثَّل لذلك بقول ابن السيد يف قوله 

ملصدر، مث رد عليه ) من(، إن )٣("و على الناس حج البيت ملن استطاع إليه سبيال:"تعاىل فاعل 
ثي)و على الناس أن حيج املستطيع(إن املعىن حينئٍذ : لقول م مجيع الناس، إذا ختلف مستطيع ؛ فيلزم 

 .٢٧- ٢٦: يس، اآليةسورة ) (١                                                           
 .٢/٣٠٠البغدادي،  خزانة األدب، )(٢
 .١:النبأ، اآليةسورة ) (٣
 .١/٣٢٨ابن هشام،  املغين،) (٤
 ).٧٣٥(الشاهد رقم. ٢/٥٦٣ابن هشام، ، مغين اللبيب) (١
 .٢/٥٦٣ابن هشام،  مغين اللبيب،) (٢
 .٩٧: آل عمران، اآليةسورة ) (٣
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لفاعل بعد إضافة املصدر إىل  عن احلج، وفيه فساد املعىن، ضعف من جهة الصناعة، ألن اإلتيان 
  .)١("املفعول شاذ

ه يقول وجوز الكسائي  : مث نراه ينقل رأي الكسائي دون أن يوجه إليه أي طعن، وهذا يؤكد موافقته إ
ا مبتدأ، فإن كانت موصولة؛ ا، والتقدير عليهما كو من : فخربها حمذوف، أو شرطية فاحملذوف جوا

  .)٢("استطاع فليحج
يذهب ابن هشام إىل أن الالم اجلارة تقع ملعىن التعليل، ويستند يف ذلك على قراءة الكسائي وشيخه . ٤

ت، فقد كان هلما قراءة تفيد فيها الالم هذا املعىن، فقد قرأ الكوفيان الالم    لكسر مما يفيد هذا محزة الز
َْمِرَ َلمَّا َصبَـُروا:"املعىن، وهي اآلية ِ ًة يـَْهُدوَن  ُهْم أَِئمَّ   .)١("َوَجَعْلَنا ِمنـْ

  .، ظاهرة التوبيخ)٢("ِإميَانـَُها ِإالَّ قـَْوَم يُوُنسَ  فـَنَـَفَعَها فـََلْوَال َكاَنْت قـَْريٌَة آَمَنتْ :"يف اآلية) لوال(معىن . ٥
أي فهال كانت قرية واحدة من القرى :"الكسائي وغريه، وأيدهم ابن هشام بقولهوقد ذهب إىل ذلك 

بت عن الكفر قبل جميء العذاب فنفعها ذلك   . )٣("املهلكة 
  
  
  
  
  
  
  

  
  .٢/٦١٤ ابن هشام،مغين اللبيب،  ) (١                                                           

 .٦١٥ -٦١٤/ ٢ هشام،مغين اللبيب، ابن ) (٢
 .١/٢٣٥ مغين اللبيب، ابن هشام،. ٢٤: السجدة، األيةسورة ) (١
 .٩٨:يونس، اآليةسورة  ) (٢
 .١/٣٠٤ ،مغين اللبيب، ابن هشام) (٣
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  اخلامتة
احلمد  الذي وفقين إىل كتابة هذه الدراسة يف اخلالف والرتجيح النحوي عند ابن هشام من 

  .هشام يف كثري من املسائل اليت ختص التقعيد اللغويخالل مؤلفاته، وبيان رأي ابن 
رة  فابن هشام يعد من كبار علماء النحو املتأخرين، وقد أقام لنفسه مدرسة خاصة يف النحو، فنجده 
رة أخرى جند أنه خالف البصريني ووافق الكوفيني، ويف بعض  وافق البصريني وخالف الكوفيني، و

  .املسائل كان يقف موقف احملايد
يت برأي جديد  إن الدارس لشخصية ابن هشام األنصاري يرى فيها شخصية موضوعية، ال يستحيي أن 
خمالف لرأيه السابق؛ وذلك عائد إىل أن ابن هشام قد ألف مؤلفاته األوىل لصغار الدارسني مث ما فتئ أن 

  .ألف املغين وشرح األلفية لكبار النحاة
اليت خالف فيها ابن هشام البصريني والكوفيني وغريهم، وعلى وقد قامت هذه الدراسة على املسائل 

من النتائج حول اخلالف ، وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة آراءهماملسائل اليت رجح فيها 
  :من أهم هذه النتائج والرتجيح،

سلك ابن هشام مذهبا انتقائيا توفيقيا شأنه شأن النحاة املتأخرين، فضال عن إضافة آرائه  - ١
 .اصة اليت عنت لهاخل

) شذور الذهب( و) أوضح املسالك( هجه يف نعن م)املغين( خيتلف املنهج الذي سلكه يف  - ٢
؛ ففي األول جنده جعله على أبوب مثانية الثالثة األوىل للقواعد والثوابت، )قطر الندى(و

ويف األخريين فقد  واخلمسة التالية للتنبيهات واملسائل، أما يف الثاين فقد اتبع ترتيب نظم األلفية،
 .اتبع الرتتيب النحوي املطرد

لقرآن وقراءاته، وكالم العرب شعراً  - ٣ ، وقد أكثر ونثراً  لنسبة ملنهجه يف االستشهاد فقد استعان 
) أوضح املسالك( ديثا، ويف ح ٧٤ــــــ من احلديث على خالف السابقني؛ ففي املغين استشهد بـ

 .حديثا١٩بــــــ ) القطر( يف حديثا، و ٢٧ـــــــــب )الشذور( حديثا، ويف ١٣بـــــــــ
اخلالف يف اصطالح النحاة هو أن يصدر للمذهب أو النحوي رأ خمالفا للرأي اآلخر ولكل  - ٤

هج النحوية، واتساع اختالف املذاهب واملنا: شواهده وأدلته اليت يستند إليها، وترجع أسبابه إىل
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ا، وطبيعة الدرسالعربية وغزار  النحوي القائمة على القياس والتعليل واالجتهاد والتأويل،  ة ماد
: العقلي، فضال عن التنافس بني النحاة وتعدد القراءات، أما أنواعه فهي وهي مبنية على النظر

ما ال يرتبط مبذهب حنوي، والختالف اللهجات، وبني حنويي املذهب الواحد، وبني مذهبني 
 .حنويني

الكوفيني، كما خالف البغداديني وعدد من النحاة يف عدد من خالف ابن هشام البصريني و   - ٥
 .املسائل النحوية معتمدا على نظره العقلي وشواهده

لرتجيح تقوية أحد الرأيني املتخالفني على اآلخر وفقا للسماع والقياس والتعليل، ولذلك   - ٦ املعين 
مساع على قياس، وقياس  ترجيح مساع على مساع،: السماع والقياس، وأنواعه،هي: فإن أسسه هي

 .على قياس
على األرجح، الراجح، رجح، على األصح، : من صيغ الرتجيح اليت استخدمها ابن هشام - ٧

ه، هذا رأي اجلمهور، أجازه أكثر  الصحيح، أصح، الصواب، كان األوىل، األوىل، ما اخرت
 .حالنحويني، ومردود وهذا األخري للمرجوح واليت قبله كلها للراج

كرا مييل ك  - ٨ ثريا لرتجيح آراء البصرة؛ ولعل ذلك يعود إىل أن النحو البصري كان دخوله مصر 
على الكويف فانتشر وكانت له السيادة، ولكنه رجح آراء الكوفيني يف العديد من املسائل معتمدا 

 .على أدلته من الشواهد واألقيسة
من الفعل األمر فتارة آراءه، مثل موقفه  رب يف عدد من املسائل؛ حيث تضاربت بعضاضط  - ٩

رة معرب جمزوم على رأي الكوفيني  .مبين على رأي البصريني، و
خالف الزخمشري يف بعض املسائل ووافقه يف أخرى، وخالف الكسائي يف العديد من  -١٠

  .املسائل، بينما اشتد خالفه مع أيب حيان األندلسي
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  املقرتحات والتوصيات
  :لباحثني يف مصنفات ابن هشام مستقبًال، ومنهاوهنا سأذكر بعض املالحظات علها تفيد ا

  ًالنظر يف املسائل اخلالفية عند ابن هشام من خالل علماء املذهب الواحد، كأن يؤخذ مثال
ليكو موضوعا للدراسة والبحث، أو ينظر يف تلك املسائل اليت كانت بني " سيبويه واملربد"
  ".الكسائي والفراء"

 ت، وال يغفل تقدمي شروح جديدة ملؤلفات ا بن هشام فيها سهولة ويسر، وتذليل لبعض الصعو
  .الشارح االستفادة من شروح مؤلفاته السابقة

  مالحظة موقف ابن هشام من أحد املفسرين يف مؤلفاته، كالزخمشري مثًال، ودراسة العالقة بينهما
  .يف النحو فيصاغ من هذه املسألة موضوعاً جيداً للدراسة والبحث

  أيب و  ابن هشام األنصاري ما بنيوكذلك  املتضاربة بني مؤلفات ابن هشام األنصاري،اآلراء
حيان األندلسي، وقد يستفاد من هذا املوضوع أن يطرح للدراسة، وفيه يعمد الباحث إىل تتبع 

لرد والقبول ها   .اعرتاضات ابن هشام أليب حيان، مناقشاً إ
  مايل يوم احلساب، وأن جيرب العمل، وجيعله يف موازين أعويف اخلتام أسأل هللا أن يتقبل هذا

  .ويغفر زليت، فإن قصرت فمن نفسي، وإن أحسنت فمن هللا تعاىل، وهو حسيبضعفي،
  نيوآخر دعوا أن احلمد  رب العامل
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  املصادر واملراجع
 .القرآن الكرمي .١
جودة مربوك ودمحم :بني الكوفيني والبصريني، ت ابن األنباري، اإلنصاف يف مسائل اخلالف .٢

  .م٢٠٠٢مربوك، 
ره ومذهبه النحوي .٣ جامعة امللك سعود عمادة شئون  علي فودة، ،ابن هشام األنصاري آ

  .م١٩٨٥، ١املكتبات، ط
  .،مؤسسة علي جراح الصباح، عبد العال سامل مكرمثر القراءات يف الدراسات النحويةأ .٤
طه دمحم الزيين ودمحم عبداملنعم خفاجي، مطبعة مصطفى :، ت،للسريايفأخبار النحويني البصريني .٥

  .م١٩٦٦البايب القاهرة، 
رخيه يف عصر املماليك والعثمانيني والعصر احلديث  .٦ حممود رزق سليم، ،األدب العريب و

 .ط.،ددار الكتاب العريب :مصر،
تواب،مكتبة رجب عثمان ورمضان عبدال: أبو حيان،تارتشاف الضرب من كالم العرب، .٧

  .م١٩٩٨/ه١،١٤١٨اخلاجني، ط
رجب عثمان أمحد، مكتبة اخلاجني، :ارتشاف الضرب من لسان العرب،أيب حيان األندلسي، ت .٨

  .القاهرة
عبدالرزاق السعدي، دار األنباء .د:ت الشيخ حيي الشاوي،، ارتقاء السيادة يف علم أصول النحو .٩

  .م١٩٩٠/ه١٤١١، ١العراق، ط
، ١بركات يوسف هبود، ط: ، تربكات األنباريأسرار العربية،أليب ال .١٠

  .م١٩٩٩/ه١٤٢٠
  .الناشر دار غريب علي أبواملكارم، ،أصول التفكري النحوي .١١
كتبة خالد سعد دمحم عثمان، م:ت، ابن مالك، أصول النحو عند ابن مالك .١٢

  .ه١٤٢٧، ١القاهرة، ط:اآلداب
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مكتبة اآلداب، القاهرة، الطبعة األوىل،  خالد سعد شعبان،أصول النحو عند ابن مالك، .١٣
  .م.٢٠٠٦-١٤٢٧

سعيد األفغاين،دار الفكر بريوت، :األغراب يف جدل اإلعراب،األنباري، ت .١٤
  .م٢،١٩٧١ط

، دمحم أبو الفضل إبراهيم:، حتقيقعلي بن يوسف القفطي النحاة أنباه اه الرواة عنإنب .١٥
  .م١٩٨٦، ١ط

ليفأوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، ابن  .١٦ دمحم حمي الدين عبداحلميد، : هشام، 
  .م٢٠٠٣/ه١٤٢٣ط، .صيدا بريوت، د:املكتبة العصرية

ليف أوضح املسالك .١٧ دمحم حمي الدين عبداحلميد، :إىل ألفية ابن مالك، ابن هشام، 
  .م١٩٩٥املكتبة العصرية صيدا لبنان، 

  ضل إبراهيمدمحم أبو الف: للسيوطي،ت بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .١٨
  ٣القاهرة،ط،مطتبة النهضة علي إبراهيم حسن، .د،ريخ املماليك البحرية  .١٩
  ، دار النفائس بريوتدمحم سهيل طنوش،ريخ املماليك يف مصر والشام .٢٠
دار البشري  حسن موسى الشاعر،، تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري .٢١

  .م١٩٩٤للطباعة والنشر، 
عند ابن هشام األنصاري من قطر الندى إىل مغين اللبيب،مصطفى تطور الفكر النحوي  .٢٢

  .م٢٠٠٩حسني آدم، دكتوراه، 
ي، دار الكتاب العريب، عباس الصاحل:تلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد، ابن هشام، ت .٢٣

  .م١٩٨٦، ١ط
، مؤسسة ٢دمحم حسن هيتو، ط: التمهيد على ختريج الفروع واألصول،األسنوي، ت .٢٤

  م١٩٨١الراسالة، بريوت،
ويل القرآن، جامع البيان .٢٥ أمحد دمحم شاكر، مؤسسة الرسالة : ، تلطربيإلمام ال يف 

  .م٢٠٠٠/ه١٤٢٠، ١بريوت، ط
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بشار عواد املعروف، :سنن الرتمذي، لإلمام دمحم بن عيسى الرتمذي،ت: اجلامع الكبري .٢٦
  .م١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي بريوت، 

امشه مغين اللبيب، منشور  .٢٧ ات الرضي ومنشورات زاهدي، مطبعة حاشية الدسوقي و
  .٢طأمري قم إيران،

، ٣عبدالعال سامل، دار الشروق بريوت، ط:، تالبن خالويهاحلجة يف القراءات السبع، .٢٨
  .م١٩٧٩/ه١٣٩٩

، ١، دار النشر مطبوعات الكويت، طخدجية احلديثي، الشاهد وأصوله يف كتاب سيبويه .٢٩
  .م١٩٧٤/ه١٣٩٤

  .م١٩٩٧، ٤لسالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني،طعبدا: ، البغدادي، تخزانة األدب .٣٠
اية القرن الرابع اهلجريالدراسات اللغوية والنحوية يف مصر منذ نشأ .٣١ ، للدكتور ا حىت 

  .م١٩٧٧، مكتبة دار الرتاث، أمحد نصيف اجلنايب
  .م٢٠١٢يف أعيان املائة الثامنة، ابن حجر العسقالين،  الدرر الكامنة .٣٢
الدكتور عمر فارق الطباع، شركة دار األرقم للطباعة والنشر  ديوان الفرزدق، قدم له .٣٣

  .١ه، ط١٤١٨-م١٩٩٧بريوت، 
، ٣عباس عبدالستار، دار الكتب العلمية بريوت، ط:الذبياين، ت ديوان النابغة .٣٤

  .م١٩٩٦
ك، دار مازن املبار : رسالة املباحث املرضية املتعلقة مبن الشرطية،ابن هشام األنصاري، ت .٣٥

  .١٩٨٧ /ه١٤٠٨، ١ط ابن كثري دمشق،
دمحم أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف :الزبيدي،طبقات العلماء حنويني واللغويني،ت .٣٦

  ،ص١٩٧٣القاهرة،
  .م١٩٩٣، الناشر الدار العاملية، الزوزين املعلقات العشر، معلقة امرئ القيس .٣٧
ره، طالس للطباعة دمشق، ط .٣٨   ١،١٩٨٧سامي عوض، ابن هشام النحوي أثره وآ
ؤوط، دار ابن كثري للنشر، : يف أخبار من ذهب، أبو الفالح، ت ذهبشذرات ال .٣٩ األر

  .م١٩٨٦، ١ط
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دمحم بن دمحم حسن شراب،مؤسسة ، د الشعرية يف أمات الكتب النحويةشرح الشواه .٤٠
  .تالرسالة، بريو 

شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير،ابن النجار دمحم بن أمحد بن عبدالعزيز  .٤١
  .١٩٩٣ –ه ١٤١٣دمحم الزميلي ونزيه محاد، مكتبة العبيكان،بغداد،:حتقيقاحلنبلي، 

  .املشكل من شعر املتنيب البن سيدهشرح  .٤٢
دمحم حمي الدين عبداحلميد، :تابن هشام،شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب،  .٤٣

  .دار الطالئع القاهرة
  .دمحم خري طعمة حليب، دار املعرفة بريوت: ،ابن هشام،ت قطر الندى وبل الصدىشرح  .٤٤
دمحم خري طعمة حليب، دار : وبل الصدى، ابن هشام األنصاري، ت شرح قطر الندى .٤٥

  .م١٩٩٧، ٢املعارف بريوت، ط
نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب يف . ابن الدهان،،شرح ملع ابن جين، اللوحة  .٤٦

  .بغداد جامعة
  .م٢٠١٠مكتبة دار املعارف، يف، شوقي ض املدارس النحوية، .٤٧
  .، اإلمام مسلمصحيح مسلم .٤٨
ج الدين السبكي، تطبقات الشافعية .٤٩   .م١٩٦٤دمحم الطناجي، : ، 
  .م١٩٨٦-ه ١٤٠٦، طار الفكر العريب القاهرة،، دطبقات الشعراءدمحم سالم اجلمحي .٥٠
  م٢٠٠٤، ١ظهر اإلسالم،أمحد أمني،  دار الكتب العلمية بريوت، ط .٥١
  م٢،١٩٨٨الرجحي،دروس يف املذاهب النحوية، دار النهضة بريوت،طعبده  .٥٢
    ١٣٠١/ ، بوالق١ملعرفة املصرية، طدار ا بشرح البخاري، اإلمام البخاري، فتح الباري .٥٣
  .م٢٠٠١الدار العربية للموسوعات،  علي مزهر،.الفكر  النحوي عند العرب، د .٥٤
  م١٩٩٦جديدة،  املكتبة األكادميية، ط عفاف احلسانني،يف أدلة النحو، .٥٥
  .م١٩٨٧-ه ١٤٠٧، الناشر املكتب اإلسالمي، يف أصول النحو سعيد األفغاين .٥٦
دي الفريوز، القاموس احمليط .٥٧   م١٩٧٩، ٣،اهليئة العامة للكتاب املصرية، طأ
دي، موس احمليطالقا .٥٨   .ه١٤١٩، ٦بريوت، ط: ،مؤسسة الرسالةالفريوز آ
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،دار النهضة، بريوت، وأمحد خمتار ساملالعبادي ،قيام دولة املماليك يف مصر والشام .٥٩
  .م١٩٦١

  .م١٩٨٨، ٣، سيبويه، عبدالسالم دمحم هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، طالكتاب .٦٠
،مطبعة إقدار ،بدار اخلالفة العلية، والعلوم، التهانوي كشاف اصطالحات الفنون .٦١

  .هـ١٣١٧
ستانبولوكالة املعار  ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة  .٦٢   .ف 
ن درويش و دمحم املصري، مؤسسة الرسالة: ، حتقيقللكفوي الكليات .٦٣   .عد
هـ ١٤١٤- م٢٠١٠بريوت ،دار صادر لسان العرب،مجال الدين ابن منظور األنصاري ،  .٦٤

. 
  .هـ١٤١٩دارإحياء الرتاث العريب،بريوت، لبنان، الطبعة الثالثة  ابن منظور،لسان العرب، .٦٥
سعيد األفغاين، مطبعة اجلامعة :، تابن األنباريالنحو،ملع األدلة يف أصول  .٦٦

  .م١٩٥٧-ه ١٣٧٧السورية،
  هـ١٤٠٣، ٢عبدالسالم هارون،اخلاجني والرفاعي، ط: ،ت، الزجاجيجمالس العلماء .٦٧
  .دمحم حمي الدين عبداحلميد، دار املعرفة بريوت: ، تلميداينلجممع األمثال  .٦٨
معة اإلمام دمحم فياض العلواين، طبعة جا طه جابر.د:،تالرازي، احملصول يف علم األصول .٦٩

ض،   .م١٩٨٠/ه١٤٠٠، ١طبن سعود الر
  .م١٩٨٧، ١بريوت،ط:دار الفكرإبراهيم السامرائي، املدارس النحوية أسطورة وواقع، .٧٠
  .م٢٠٠١ ،٣ط،مكتبة اللغة العربية بغداد،خدجية احلديثي.د ة،ياملدارس النحو  .٧١
  .١، طدار املعارف،عبد الرمحن السيد، مدرسة البصرة النحوية .٧٢
مهدي املخزومي، شركة مكتبة مصطفي البايب .مدرسة الكوفة ومنهجها النحوي، د .٧٣

  .م١٩٥٨، ٢احلليب مبصر، ط
، عبدالعال سامل املدرسة النحوية يف مصر والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة .٧٤

  .م١٩٦٢علي أمحد املكرم، كلية دار العلوم القاهرة، 
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دمحم أبوالفضل : أبو الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي احلليب، ت ،مراتب النحويني .٧٥
  .م١٩٥٥إبراهيم، مكتبة النهضة مصر، 

دمحم جاد فضل املوىل وآخرون، املكتبة :، السيوطي،تاملزهر يف علوم اللغة وأنواعها .٧٦
  .العصرية

وآخرون،  دمحم جاد املوىل:، جالل الدين السيوطي، تنواعهاأاملزهر يف علوم اللغة و  .٧٧
  .بريوتاملكتبة العصرية

دمحم كامل بركات، جامعة أم القرى، مكة : املساعد على تسهيل الفوائد،ابن عقيل، ت .٧٨
  م،  ١٩٨٢/ه ١٤٠٢، ١املكرمة، ط

  دمحم عبد املعيد خان،. ، مراقبةاملستقصى يف أمثال العرب للزخمشري .٧٩
فع بن ضيف هللا عائض بن : مصابيح املغاين يف حروف املعاين، ابن نورالدين، ت .٨٠

  م١٩٩٣، ١العمري، دار املنار ميدان احلسني، ط
  .، املكتبة العلمية، بريوت،أمحد بن دمحم الفيومياملصباح املنري يف غريب شرح الوجيز .٨١
  .م١٩٤٧علي إبراهيم حسن، مكتبة النهضة املصرية، .،دمصر يف العصور الوسطى .٨٢
  .م٢٠٠٩رسالة دكتوراه،  هشام،مصطفى حسني آدم، تطور الفكر النحوي عند ابن  .٨٣
أمحد يوسف النجايت وآخرون، دار املصرية للتأليف مصر، : ، الفراء، تمعاين القرآن .٨٤

  .١ط
ء .٨٥ قوت احلموي،معجم األد ، دار الغرب اإلسالمي بريوت، إحسان عباس:حتقيق، 

  .م١٩٩٣، ١ط
  ت،.ط، د.ددمحم صديق املنشاوي،دار الفضيلة القاهرة، : تاجلرجاين،معجم التعريفات،  .٨٦
، ١بريوت، ط:معجم املصطحات النحوية والصرفية،دمحم مسري اللبدي، مؤسسة الرسالة .٨٧

  .ه١٤٠٥
  .م١٩٩٣/ه١٤١٤، ١مؤسسة الرسالة بريوت، ط ،عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني .٨٨
ض،ط حداد حنا،معجم شواهد النحو الشعرية، .٨٩   م،١٩٨٤، ١دار العلوم الر
،،أبو احلسني أمحمعجـم مقاييس اللغة .٩٠   .تدار اجليل،بريو  د بن فارس بن زكر
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دمحم حمي الدين عبداحلميد،املكتبة : ابن هشام، ت ،عن كتب األعاريب مغين اللبيب .٩١
  .م٢٠١٥العصرية صيدا بريوت، 

/ هـ١٤٢٢، ٤،دار الساقي ، ط ،جواد علىريخ العرب قبل اإلسالم يف املفصل .٩٢
  م٢٠٠١

.م١٩٧٩، ١القاهرة دار الفكر،طعبدالسالم هارون، :ت، ابن فارس،مقاييس اللغة  
  .بريوتدمحم عبداخلالق عضيمة،عامل الكتب : ،تدلمرب لاملقتضب .٩٣
، ١دمحم عبداخلالق عضيمة، وزارة األوقاف القاهرة، ط: ،تأليب العباس املربد، املقتضب .٩٤

  .١٩٩٤/ ه١٤١٥
-م١٩٩٦، ١دمحم األسكندراين،دار الكتاب العريب بريوت،ط:مقدمة ابن خلدون،تقدمي .٩٥

  .هـ١٤١٧
  .م١٩٩٣، ١لشوكاين،دار احلديث، مصر،طلمقدمة نيل األوطار  .٩٦
  .م١٩٨٩/ه١٤٠٩دار القلم دمشق،  ،حسن هنداوي.الصرفيني ومذاهبهم،د مناهج .٩٧
اج، .٩٨   . م١٩٩٥/ه١٤١٦دار الكتب العلمية بريوت ، البيضاوي،املنهاج يف شرح اإل
الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع،  عمران عبدالسالم شعيب،منهج ابن هشام يف املغين، .٩٩

  ه١٣٩٥، ١ليبيا، ط
  .الدار اجلماهريية عمران عبدالسالم شعيب،،منهج ابن هشام من خالل املغين .١٠٠
يد دمحم ، منهج التوفيق والرتجيح بني خمتلف احلديث وأثره يف الفقه اإلسالمي .١٠١ عبدا

ض دار النفائس، إمساعيل السوسوة   .الر
  .دمحم حمي الدين عبداحلميد:، األمشوين، تة ابن مالكمنهج السالك إىل ألفي .١٠٢
م .١٠٣ جة البيطار،ا   .ع العلمي العريب، دمشقاملوفر يف النحو،الكنغراوي، شرح دمحم 
موقف ابن هشام يف املغين من آراء ابن الشجري النحوية،فايزة بنت عديس بن  .١٠٤

  .ه١٤٣٠ماجستري،  عبدالغين، 
حلديث ا .١٠٥ خدجية احلديثي، دار الرشيد للنشر .،دلشريفموقف النحاة من االحتجاج 

  .م١٩٨١العراق، 
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عادل أمحد عبداملوجود وعلى دمحم :نتائج الفكر يف النحو،أبوالقاسم السهيلي، ت .١٠٦
  م١٩٩٢، ١معوض، دار الكتب العلمية بريوت، ط

  .يف ملوك مصر والقاهرة، ابو احملاسن النجوم الزاهرة .١٠٧
  .م١٩٩٠، ٣فيدة، الدار اجلماهريية، طالنحو وكتب التفسري، إبراهيم عبدهللا ر  .١٠٨
ء،ت .١٠٩   إبراهيم السامرائي، مكتبة املنار،األردن الزرقاء.د:نزهة األلباء يف طبقات األد
  .، امليدايننزهة الطرف يف علم الصرف .١١٠
ريخ أشهر النحاة، .١١١   .م١٩٩٥ة، لقاهر دار املعارف ا دمحم الطنطاوي،نشأة النحو و
  مطبعة السعادة لي توفيق،أمرية عنظرات يف الفعل وتقسيماته، .١١٢
شا البغدادي هدية العارفني .١١٣ ر املصنفني، إمساعيل    .يف أمساء املؤلفني وآ
إحسان عباس، دار صادر بريوت، :وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان، ت وفيات األعيان .١١٤

  .م١٩٧٢
  .م١٩٩٨، ١دار احلديث للطباعة والنشر،ط يوسف الضبع ،ابن هشام وأثره يف النحو، .١١٥

  رسائل املاجستري والدكتوراه
، جامعة أيب بكر بلقايد، ماجستري ،، عوين أمحد دمحم،حياته وجهوده النحوية ابن هشام األنصاري .١

 .م٢٠٠٨
تطور الفكر النحوي عند ابن هشام األنصاري من قطر الندى إىل مغين اللبيب،مصطفى حسني  .٢

  .م٢٠٠٩آدم، دكتوراه، 
  .م٢٠٠٠، جامعة بغداد، كاطع جار هللا،دكتوراه يف ألفاظ القرآن الكرمي ، اخلالف الصريف .٣
  .حسن منديل،دكتوراه ،يف ضوء حماوالت التيسري احلديثةاخلالف النحوي  .٤
شرح شذور الذهب .٥ بعة،،رسالة ماجستري  منهج ابن هشام األنصاري يف كتا اجلامعة هارون الر

  .م٢٠٠٢األردنية عمان، 
اية املئة الرابعة للهجرة  .٦   .دكتوراه زهري دمحم سلطان،املؤاخذات النحوية حىت 
 .م٢٠٠٢، خدجية أمحد املفيت، جامعة أم القرى ماجستري، حنو القراء الكوفيني .٧
  


