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  . هذا وينفي

  : منه الحب ألولي هدية لميالع نتاجه من يجعل أن فخراً المرء وحسب
  . بدعائهما قدراً رفعاني اللذين الكريمين، والدي إلى العلمي العمل هذا أهدي
  . أجمل الحياة أرى بها إذ دربي، ورفيقة زوجتي وإلى
  . الحياة شدائد في وسند عون لي هم الذين وأخواتي إخواني وإلى
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 فبهم غوانمة، حسين والدكتور محاسنة فايز والدكتور بقاعين عادل الدكتور األستاذ:

  . الشكر خالص مني فلهم وأرحب، أوسع العلم أرى وبتوجيهاتهم علماً، أزداد
 الدكتوراه، مرحلة في وإخواني لزمالئي الكبير بالشكر أتقدم أن تنييفو ال كما    
 نبراس فهم مؤتة، بجامعة العربية اللغة قسم في التدريسية الهيئة أعضاء جميع وإلى

  . األجيال به تستضيء نور وسراج فضل،
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 الملخص
 اللبيب مغني: كتابه في األنصاري هشام ابن عند والرد القبول بين اللغوي الدليل

  عاريباأل كتب عن
  

  الفقهاء بالل
   م2014 ،مؤتة جامعة

  
 مغني كتابه في هشام ابن عند اللغوي الدليل عن الحديث الدراسة هذه تتناول   

  : يلي ما إلى الباحث قسمها ولقد اللبيب،
 كيفية عن والحديث اللغوي، والدليل الدليل، مفهوم عن للحديث وخصصه: التمهيد   

 بكتاب موجز آخر وتعريف النحوي، هشام ابن تعريفو الدليل، هذا مع النحاة تعامل
  . اللبيب مغني

 وتناول االستدالل، في هشام ابن منهج عن للحديث خُصص فقد األول الفصل أما   
 تناول كما النحوية، المسائل ضمن استدالله في اعتمدها التي أصوله عن الحديث
  . أيضاً الدليل در في وطريقته الدليل قبول في هشام ابن طريقة عن الحديث

 العالقات ضمن هشام ابن عند الدليل عن للحديث خُصص فقد الثاني الفصل أما    
 ضمن سواء هشام ابن قبلها التي األدلة تلك وبيان المختلفة، النحوية التراكيب بين

 األدلة تلك من موقفه وبيان وغيرها، اإلضافي أم الوصفي، أم اإلسنادي التركيب
  . عنده المرفوضة

 في الواقع هشام ابن عند الدليل عن للحديث خصص فقد الثالث الفصل أما   
 الفصل هذا وتناول اللبيب، مغني كتاب لتقسيم وفقاً وذلك المعاني، وحروف األدوات
  . عنده المرفوضة واألدلة الباب، هذا ضمن هشام ابن عند المقبولة األدلة عن الحديث

 عن السماعي النقلي الدليل على اعتماداً أكثر هشام ابن أن إلى الدراسة وتوصلت    
 العقلي، الدليل إلى يلمح قد األحيان بعض في كان وإن األدلة، من غيره من العرب

 .  سواه من أكثر كان النقلي الدليل على االعتماد أن غير
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Abstract  
The linguistic proof betweeb acceptance abd response in Ibn           

 Hisham Al-Absari's book : " Moghni Al-Labib".  
 

Belal Alfuqahaa 
 

Mutah university,  2014 
 

     This study talks about the morphological evidence in Ibn Hisham' s 
book "Moghni Al-Labib". The researcher has divided it into : 

Introduction: This part talks about the concept of proof,  the morphological 
proof, talking about how did he deal with this proof, Ibn Hisham's 

morphological identification and another identification in "Moghni al-
Labib". 

First chapter: It talks about Ibn Hisham's way of guidance.  It also talked 
about its origin which he relied on during his guidance within 
morphological matters. It also talks about Ibn Hisham's way of accepting 
the method and his way of responsing to the proof as well. 
     Second chapter: It talks about Ibn Hisham's proof within the relations 
between the different morphological structures, and the explanation of tjis 
proof,  which was  accepted by Ibn Hisham within the reference and the 
descriptive structure,  and the explanation for his opinion towards these 
proofs. 
     Third chapter: It talks about Ibn Hisham's proof within the meanings 
letters.  So, according to the division of Moghni Al-Labib;  this chapter 
talks about ibn Hisham's accepted and rejected proofs. 
    This study concludes that Ibn Hisham depends more on the Hearing 
Transferring proof.  Even if he mentioned the mind proof sometimes; But 
his dependence on the transferring proof was the most of all. 
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  : المقدمة
 األول القرن منتصف قبيل اللغوية المصادر لنا تذكر كما بالظهور النحو علم بدأ   

 بعد خاصة اللحن، من الكريم القرآن على المسلمون خشي أن بعد وذلك الهجري،
 في تظهر اللحن مظاهر وأخذت اإلسالم، في واألعاجم الموالي من كبير عدد دخول

 يصلح العربية علم من شيئاً يدونوا أن المسلمون رأى فقد هنا من وانطالقاً ألسنتهم،
  . النحو علم العلم هذا على وأطلقوا األلسنة، هذه من فسد ما به
 واألسس القواعد هذه استقرار بعد إذ فحسب، النقطة هذه عند الحال يقف لم ثم  

 األسس تلك في ينظرون المتأخرون النحاة أخذ األوائل العرب النحاة وضعها التي
 علوم من المتميز العلم هذا وتأصيل الفهم، زيادة أجل من الموضوعة والقواعد
 مسباراً األوائل النحاة اتخذها التي واألسس األصول من مجموعة فأوجدوا العربية،

 أصول عليها أطلقوا واألصول األسس هذه النحوية، قواعدهم إلى الوصول في لهم
 والقياس، السماع، تشمل وهي العربي، النحوي التفكير أصول أو العربي، النحو

  . والتعليل والتأويل، واإلجماع،
 النحوي، االستدالل اسم عليه نطلق أن يمكن ما النحوية األصول تلك بين ومن   
 السماع، من آخذ فهو األخرى، األصول من سواه مع متشابك  ظننا في  أصل وهو

 أيضاً والقياس القاعدة، صحة على نقلي دليل إال هو ما العرب كالم من فالمسموع
 ليس إذن فاالستدالل التأويل، في األمر وكذلك تلك، أو القاعدة هذه على عقلي دليل

  . جميعاً األصول هذه ضمن داخل هو وإنما آخر، دون معين جانب على مقصوراً
 من النحاة لبعض بد ال كان فإنه األصول هذه لكافة شامالً االستدالل كان وحين   

 إلى الوصول استطاعوا أنهم كيف لنا حوتوض النحوي، فكرهم مدى تبين مواقف
 استناداً اآلخر، وردوا  األدلة أي  بعضها فقبلوا دليل،ال في التعمق خالل من نتائجهم

 ناحية من المسألة في منهم وتعمقاً ناحية، من األخرى التأصيالت بعد إلى منهم
  . أخرى

 نحوي فهو اري،األنص هشام ابن اإلطالق على المتميزين النحاة هؤالء بين ومن   
 اكتملت أن بعد:النحو علم إلى جاء الهجري، الثامن القرن نحاة من مبدع مبتكر

 المتزاحمين، النحاة بين قدم موطئ لنفسه وجد أنه غير فروعه، وأثمرت أصوله،
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 هذه جاءت هنا ومن المتميزة، المنفردة العلمية شخصيته على يؤكد أن واستطاع
 مواقفه وتبين هشام، ابن لدى العلمية الشخصية حمالم بعض عن تكشف لكي الرسالة
  . وردها قبولها خالل من النحوية األدلة من العلمية
  : الدراسة أهمية

 اللغوي الفكر مبادئ من مهماً مبدًأ تناقش أنها في الدراسة هذه أهمية تظهر   
 أ،المبد هذا مع النحاة تعامل كيف لنا وتبين ،اللغوي الدليل وهو العربي النحوي
 وعي من تنبع وآراؤهم أفكارهم كانت بل متخبطة، آراء وفق يسيروا لم أنهم وكيف
 الدرس تُثري أنها في الدراسة هذه أهمية تظهر كما المختلفة، اللغة لجزئيات دقيق

  . اللغوية القواعد هذه في االستدالل جوانب عن الحديث من بشيء العربي النحوي
  : الدراسة أسئلة

  : اآلتية األسئلة عن اإلجابة محاولة إلى راسةالد هذه تسعى   
   الدليل؟ معنى ما . 1
   االستدالل؟ في األنصاري هشام ابن منهج طبيعة ما . 2
   ورده؟ الدليل قبول في األخرى:النحو أصول هشام ابن وظف كيف . 3
   استدالالته؟ في هشام ابن اعتمد ماذا على . 4

  : الدراسة هدف
 هذا حصر ثم ومن النحوي، والدليل الدليل مفهوم بيان لىإ الدراسة هذه وتهدف  

 هشام ابن اعتمدها التي الكيفية بيان إلى تهدف كما هذه، دراستنا إطار ضمن المفهوم
 إلى تهدف كما ذلك، في منهجه وبيان اللغوي، الدليل لقضايا عرضه في األنصاري

 فيها قبل التي اطنوالمو النحوي، الدليل هشام ابن فيها رد التي المواطن حصر
  . منهج من هشام ابن ارتضاه ما وفق وذلك الدليل،
  : الدراسة منهج

 استقراء على بدءاً يقوم الذي الوصفي المنهج على تعتمد أن بد ال كهذه دراسة إن   
 إلى الوصول ثم ومن االستقراء، هذا خالل من النتائج واستخراج اللغوية، المادة

 يكتفي وال النحوية، القضية جزئيات في متعمقة نظرة قوف يسير كله وهذا النتائج،
  . فحسب سطحياً وصفاً اللغوية الظاهرة بوصف



 
 

3

  : وخاتمة فصول وثالثة تمهيد إلى دراسته قسم الباحث فإن هنا ومن   
 وكيفية اللغوي، الدليل ومفهوم الدليل، مفهوم عن للحديث خصصه فقد التمهيد أما   

 هشام بابن والتعريف والرد، القبول لمفهوم وبيان دلة،األ هذه مع النحاة تعامل
  . األعاريب كتب عن اللبيب مغني وبكتابه األنصاري

 في هشام ابن منهج عن للحديث الباحث خصصه فقد: األول الفصل أما   
 عند طريقته عن والحديث األدلة، في يعتمدها التي األصول عن وتحدث االستدالل،

  . االستدالل في عموماً ومنهجه ورده، الدليل قبول عند وأسلوبه الدليل، رد
 والتراكيب العالقات ضمن هشام ابن عند الدليل عن فيتحدث الثاني الفصل أما   

 عنده المرفوضة واألدلة العالقات، هذه ضمن المقبولة األدلة تلك وبيان المختلفة،
  . أيضاً
 وحروف األدوات ضمن هشام ابن عند الدليل عن فيتحدث: الثالث الفصل أما   

  . وقبوال رفضاً المعاني
 إليها توصلت التي النتائج ألهم عرضاً تتضمن بخاتمة الفصول هذه أتبعت ثم  

  . ومراجعها بمصادرها وثبت الدراسة،
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  : التمهيد
 القواعد تلك إلى واالحتكام واللغوية النحوية القواعد بوضع العربية نحاة يكتِف لم   
 مجال في متقدمة فكرية مرحلة إلى بهم األمر انتقل بل  تقريباً عليها اصطلحوا التي

 العربيـة  اللغة ولدارسي أوالً، ألنفسهم يثبتوا أن حاولوا أنهم وذلك اللغوي، الدرس
 وضعوها التي القواعد تلك وأن اللغوي، التقعيد مجال في صحيح يقولونه ما أن ثانياً
 القيـود  بعض ألنفسهم وضعوا بل ة،ذاتي ميول أو شخصية، اجتهادات مجرد تكن لم

 مـن  قربها وبيان اللغوية، القاعدة إثبات في عليها يعتمدون التي واألصول والقوانين
 متينة أهي قصورها، أو شمولها ،ضعفها أو القاعدة قوة وإثبات الخطأ، أو الصواب

 دإيجـا  في عميقاً تفكيراً يفكرون النحاة جعلت التي األمور من وهكذا فضفاضة، أو
 البحث إطار ضمن األسمى الهدف هذا إلى الوصول أجل من العلمية الدعامات تلك

  . اللغوي
 محاولـة  فـي  العرب، عند والنحوي اللغوي التفكير أصول وجدت فقد هنا ومن   

 لغوية أصول تدعمها متينة نحوية لغوية قاعدة إلى الوصول أجل من صحيحة علمية
 يـصبح  وبالتـالي  إقناعاً، أكثر النحوية لقاعدةا جعل على قادرة األخرى، هي متينة

 غوغائيـة  علـى  قائماً وليس سليم لغوي منطق على قائماً والنحوي اللغوي الحجاج
  . شيء على تعتمد ال ساذجة

 التي اللغوية األصول هذه من واحد عن تكشف سوف الدراسة هذه فإن هنا ومن   
 للقواعـد  ومناقـشتهم  والنحويـة،  اللغويـة  لآلراء مناقشتهم في النحاة عليها اعتمد

 عند وذلك ،"االستدالل "أصل وهو أال المختلفة، اللغوية البنى تقنين ألجل الموضوعة
 هـشام  ابن وهو أال  ما شيئاً  المتأخرة اللغوية القرون في زينالمبر النحاة من واحد

 فـي  التفـصيل  قبـل  ولكن األعاريب، كتب عن اللبيب مغني: كتابه في األنصاري
 المفـاهيم  بعـض  توضـيح  من لنا بد ال هشام ابن عند اللغوي الدليل هذا ضوعمو

  . عموماً الدليل بمفهوم ونبدؤها الدراسة، بهذه الخاصة
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  : الدليل مفهوم
 اإلرشاد، به وما المرشد، هو اللغة في: الدليل: "الدليل تعريف في الجرجاني يقول   
 هـو  الدليل، وحقيقة. آخر بشيء لعلما به العلم من يلزم الذي هو: االصطالح وفي
  . )1(األوسط تحت األصغر واندراج لألصغر، األوسط ثبوت

 يقوده للشخص إرشاد عن عبارة الدليل أن يتضمن السابق الجرجاني مكال ففحوى   
 ما: قوله معنى وهذا الحكم، فيه ثبت الدليل فيه ثبت فما السليم، الصحيح الشيء إلى
  . آخر بشيء العلم به العلم يلزم
 الوصـول  أجل من العالم أو الباحث يستعملها التي األداة تلك عن عبارة والدليل   
 األداة هـذه  يـستعمل  أن العـالم  أو الباحـث  على أن غير يطلبه، الذي الشيء إلى

 ذلـك  مطلوب إلى سيؤدي األداة هذه خالل من النظر صحيح فإن صحيحاً، استعماالً
 سليمة، صحيحة نظرة فيه ينظر أن الباحث أو العالم استطاع إذا فالدليل إذن العالم،
 هـذا  فـي  الصحيحة النظرة هذه خالل من سيصل أنه شك فال دقيقة، علمية نظرة
  . )2(يعلَم لم ما علم إلى الدليل

 من يوافقه بما المصطلح هذا ربط من بد فال الدليل مفهوم إلى الباحث يصل ولكي   
 الـذي  الهـدف  هو المصطلح فهذا المدلول، مصطلح خاصة األخرى، المصطلحات

 إلـى  التوصل يمكن ال الذي الشيء بذلك يختص المدلول فإن الدليل، أجله من يأتي
  .)3(الدليل إال هو ما اآلخر الشيء وهذا آخر، شيء خالل من إال به العلم

                                                             
مجموعة : كتاب التعريفات، ضبطه وصححه). م1983(الجرجاني، علي بن محمد بن علي . 1

 . 104: من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، ص

معجم مقاليد العلوم في الحدود ). م2004(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين . 2
: محمد إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة ـ مصر، الطبعة األولى، ص: والرسوم، تحقيق

77 . 

الحدود األنيقة ). هـ1411(نيكي، أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الس. 3
مازن المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، الطبعة : والتعريفات الدقيقة، تحقيق

 . 80: األولى، ص
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 فـي  والبـاحثون  العلمـاء  يستخدمها التي العلمية الذهنية العقلية العملية تلك أما   
 تقرير خالل من إليها ويصلون لديهم، المعروفة غير األشياء تلك إقرار إلى الوصول

 تسمى فإنها يعلم لم ما إلى الوصول أجل من إليها الوصول استطاعوا التي األدلة تلك
 يمكـن  التي الدليلية اإلقرارات من مجموعة إال هذه االستدالل عملية فما باالستدالل،

  .)1(األشياء من لديهم تقرري لم ما إلى الوصول خاللها من
 بـل  لـه،  المستدلِّ إثبات أجل من األدلة تقرير بجوانب االستدالل يختص ال وقد   

 مـن  والعلمـاء  الباحثون بها يقوم التي الطلبية النواحي كبتل خاصاً االستدالل يكون
 أي وإقراره، المدلول إثبات إلى خاللها من يسعون التي األدلة تلك إلى الوصول أجل
 في المتمثلة الغاية تلك إلى الوصول أجل من الدليل طلب بجانب خاص االستدالل أن

  . )2(وتقريره المدلول إثبات
 فإنه المصطلحات أصحاب كتب في وردت التي التعريفات من سبق ما على وبناء   

 الـذي  العلم ميدان كان أياً ليةاالستدال للعملية التكوينية العناصر إلى نصل أن يمكننا
  : هي عناصر وجود من االستداللي الميدان هذا في بد ال إذ تبحثه،

 أو يتقـرر،  لـم  شيء إقرار إلى الوصول أجل من يستخدم ما وهو: الدليل: أوالً   
 يكـون  الـدليل  وهذا بعد، يعلم لم بشيء العلم أو يثبت، لم شيء إثبات إلى الوصول
  . ومستقبله هطارح لدى معلوماً

 الـشيء  هذا ويمتاز الدليل، أجله من يساق الذي الشيء ذلك وهو: المدلول: ثانياً   
 الباحث أو العالم يصل ولكي األحيان، بعض في يعلم وال مقرراً، وال مثبتاً، ليس بأنه
 الدليل خالل من ذلك إلى يصل أن من له بد ال فإنه وإثباته، المدلول، هذا إقرار إلى

  . نفسه

                                                             
التوقيف على مهمات التعاريف، دار عالم ). م1990(المناوي، عبد الرءوف بن تاج العارفين . 1

 . 48: الكتب، القاهرة ـ مصر، الطبعة األولى، ص

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، ). ت.د(ن موسى الكفوي، أبو البقاء أيوب ب. 2
 . 114: عدنان درويش، ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، ص: تحقيق
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 استخدام عملية إن إذ األولى، الجوانب لكافة شاملة العملية وهذه االستدالل،: ثالثاً   
 أيـضاً  طيـه  في االستدالل ويضم االستدالل، جسم ضمن داخلة هي وجمعها الدليل

  : وهما االستداللية، العملية ضمن يدخالن آخرين اثنين عنصرين
 يـسمى  وطلبه الدليل عن البحث افهذ طلبه، أو الدليل، عن البحث عنصر: األول   

  . الشيء طلب قبيل من استدالالً،
 عملية وهي أال المدلول، ألجل وعمل الدليل، أجله من كان الذي النتاج هو: الثاني   

 بها، المرتبطة األحكام إثبات أجل من وذلك مدلوالتها، مع وإثباتها األدلة، تلك إقرار
  . األدلة على أصالً والمعتمدة

  : اللغوي الدليل
 وإنمـا  بنفسه، مخصص أو بذاته، معين بعلم يرتبط ال السابق مفهومه في والدليل   
 أن غير المختلفة، والحياة والعلم الفكر جوانب ضمن وداخل العلوم، كافة في عام هو
 إلـى  الوصـول  في المنطقي األصل هذا يستخدموا أن استطاعوا علم أصحاب كل

 الجميع، عند عام فالدليل بهم، المتعلقة األحكام إلى الوصول في وأساليبهم قواعدهم،
 والـدليل  شيء، اللغوي فالدليل األخرى، المعرفة حقول من حقل كل في خاص وهو

 ثالث، شيء الشرعي والدليل ـ األقل على التطبيقية الناحية من ـ آخر شيء الفقهي
 المعرفـة  قـول ح مـن  حقل كل فإن وهكذا، البالغي، والدليل كذلك، األدبي والدليل
 ونحـن  لديهم، خاصة ناحية وفق العام بمفهومه الدليل توظف أن استطاعت المختلفة

  . األخرى األدلة أنواع من سواه دون اللغوي الدليل عن سنتحدث الموضع هذا في
 تلك يمثل الدليل إن إذ اللغة، في الحتجاج بناحية اللغوي الجانب في الدليل يرتبط   

 وهـذا  اللغـوي،  الحكم أو القاعدة إلى الوصول أجل من للغويا يسوقها التي الحجة
  . )1(اللغة في الدليل كلمة إطالق عند الذهن إلى يتبادر ما عادة

 مـسألة  في عليها االعتماد يمكن التي الشروط بعض يضعون اللغويين أن شك وال  
 فمـا  عنـدهم،  لغوياً دليالً يكون أن يصلح به يتكلم ما كل فليس اللغوي، االستدالل

                                                             
: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، تقديم وإشراف). م1996(التهانوي، محمد بن علي . 1

: لترجمة األجنبيةعبد اهللا الخالدي، ا: علي دحروج، نقل النص الفارسي: رفيق العجم، تحقيق
 .780: ، ص1: جورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، ج
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 متـوافرة  األوصاف هذه كانت فإذا اللغة، في محتمل مستنكر، غير ه،روايت صحت
  . )1(فال وإال به، االستدالل صح الدليل في
 تلـك  فهـو  اللغـوي،  بالـدليل  المقصود التواب عبد رمضان الدكتور لنا ويبين   

 الوصول أجل من للغة المقعد أو العالم أو الباحث يستخدمها التي النصية المجموعة
 نثراً العرب، كالم من بالمسموع تتمثل االستداللية النصوص وهذه القاعدة، تلك إلى
 والـشعر  القرآنية، والقراءات الكريم، القرآن يشمل عنده إذن فالدليل راً،شع أم كان

 ومـواعظ،  وأمثـال  خطـب  من العربي والنثر ـ االحتجاج فترة ضمن ـ العربي
 البـاحثين  بعض عند الشريف النبوي الحديث إليها ينضاف وقد وغيرها، وطرائف،
 بالحـديث  واالستـشهاد  باالسـتدالل  القول رجاحة بيان صدد في ولسنا ،)2(والعلماء
  . رجاحته عدم أو الموضع هذا في الشريف النبوي

 ميـدان  تمثل ونثراً شعراً العرب عن وردت التي اللغوية النصوص هذه فإن إذن   
 فـي  واللغويـون  النحـاة  عليهـا  يعتمد التي االحتجاجية والبيئة اللغوي، تداللاالس

 هـذه  من واحد على يتكئ الذي اللغوي الحكم أو القاعدة فإن قواعدهم، إلى الوصول
 الحكـم  ذلك من أكثر واالستقرار الثبات على قادر أنه شك ال االستداللية النصوص

 جهدهم اللغويون بذل فقد هنا ومن داللية،االست النصوص هذه غير على القائم اللغوي
 من إليه ذهبوا فيما تأييدهم أجل من العرب كالم من االستعمالية األدلة تلك حشد في

  .لغوية تقريرات
 يـشير  إذ اللغوي، الدليل مفهوم إلى الوصول يمكننا فإنه كله تقدم ما إلى واستناداً   

 والمـستعملة  العرب، عن المسموعة اللغوية النصوص تلك إلى اللغوي الدليل مفهوم
 في ما حكم تقرير أو ما، قاعدة إلثبات رةمقر أدلة اللغويون منها يجعل يالت عندهم،
  . اللغوي االستدالل تسمى اللغوية العملية وهذه اللغة،

                                                             
المزهر في علوم اللغة ). م1998(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدين : انظر. 1

: ولى، جفؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األ: وأنواعها، تحقيق
 . 14: ، ص1

مقاالت في اللغة، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ بحوث و). م1995(عبد التواب، رمضان : انظر. 2
 . 147: مصر، الطبعة الثالثة، ص
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  : يلي بما اللغوي االستدالل عناصر يبين أن للباحث ويمكن   
 لغويـة  اسـتعمالية  نصوص عن البحث ولةبمحا ذلك ويتمثل: الدليل طلب: أوالً   

 أم البنـائي،  الجانب في أم التركيبي، الجانب في سواء نفسه، اللغوي المستوى تحمل
  . وهكذا الداللي الجانب في أم التصويتي، الجانب في
 فيما المتقارب اللغوي المستوى ذلك تحمل التي اللغوية النصوص هذه رصد: ثانياً   

  . هاوتصنيف وحشدها بينها،
 يـضعها  التي اللغوية القاعدة تقوية أجل من اللغوية النصوص تلك استخدام: ثالثاً   

  . وإثباتات قواعد من األدلة هذه خالل من ذهنه في استقر ما على بناء اللغوي
 الحاالت بعض في االستعمالي الدليل هذا نفي في اللغويين بعض يتجرأ قد: رابعاً   

 ذلك نفي مسألة يؤيد مما األول، الدليل من أقوى استعمالي دليل بوجود أبرزها يتمثل
  . الدليل
  : الدليل هذا مع واللغويين النحاة تعامل كيفية

 استطاع شك دون فإنه اللغوي، والدليل الدليل مفهوم من سابقاً اتضح ما على وبناء  
 قعيديةالت الجوانب إلى الوصول أجل من اللغوي الدليل هذا توظيف واللغويون النحاة
 وعمليـة  النحاة، هؤالء إليها توصل التي االستقرائية الحالة تقتضيه ما وفق اللغوية
  . االستدالل اسم عليها يطلق سبق كما الدليل توظيف

 فـي  العرب عن سمع ما وهو اللغوي، بالشاهد يرتبط أسلفنا كما اللغوي والدليل   
 لغوية ظاهرة يصف أن أو ا،م قاعدة يضع أن أراد إذا اللغوي فإن ونثرهم، شعرهم

 توصـل  التي القاعدة تلك إثبات في يسهم ما والتقنينات التقعيدات من لها ويبين ما،
 بهـذا  يـستعين  أن من له بد فال المسألة، تلك حول به جاء الذي كالمه ويؤيد إليها،
 كـالم  مـن  يأخـذها  التي ليةاالستدال النصوص من بمجموعة فيأتي اللغوي، الدليل
 والتقعيـد  التقنين المراد ذاته االستعمالي المستوى على تشتمل  ونثراً شعراً  العرب

 نسبة إلى حتماً سيصل فإنه العرب كالم من االستعمالية الشواهد بتلك جاء ما فإذا له،
 فـإن  هنا ومن العرب، عن مسموع لغوي نص على يتكئ ألنه اإلقناع، من معقولة
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 مـا  صـحة  وإثبات اللغوي، اإلقناع جوانب في واللغويون النحاة يستعمله االستدالل
  .)1(مذهب من إليه توصلوا

 جمـع  من له بد فال االستدالل من المطلوب المستوى إلى اللغوي يصل كي ولكن   
 يـذهب  ما يقوي لألدلة الحشد وذلك للقرائن، الجمع هذا فإن األدلة، وحشد القرائن،

 مبينـاً  الـسيوطي  يقـول  التقعيدي، اللغوي النظام ضمن لالستدالل اعتماد من إليه
 عالمـات  فبالعالماتفمن االستدالل وأما: "اللغة في االستدالل عليه يقوم الذي األساس
 اللغـة  أهـل  سمعنا إذا أي القرينة عن والعراء المعنى فَهم إلى الذهن تبادر الحقيقة
 فنعـرفُ  األخرى دون بقرينة إحداهما ويستعلمون بعبارتين واحد معنى عن يعبرون

 ذلك تعين على أنفسهم استقرار لوال ألنه القرينة بدون المستعملة في حقيقةٌ اللفظَ أن
  . )2("عادة يقتصروا لم بالوضع المعنى لذلك اللفظ
 األدلة تلك لحشد حثيثاً سعياً يسعون خصوصاً والنحاة عموماً اللغويون كان وحين   

 أو الباحـث  علـى  المعيـب  من كان فإنه شعراً، أم نثراً كان ما منها سواء اللغوية،
 نجـد  إذ ريةالـشع  خاصة  األدلة تلك من قليالً عدداً ابهكت يورد أن اللغوي المؤلف
  . )3(مصنفه أو مؤلفه في مثلباً السمة هذه وتصبح ذلك، عليه يعيب العلماء من غيره
 عنـد  اللغـوي  الـدليل  بها يتمتع التي الكبيرة القيمة تلك نفهم أن يمكننا هنا من   

 ما إذا اللغوي الدليل لهذا كبيرة القيمة كانت كيف نفهم أن يمكننا هنا ومن اللغويين،
 أو العالم نفمص في كبيراً مثلباً تمثل اللغوي األدلة قلة أن كيف نتصور أن استطعنا
  . االستدالل جانب في كبيراً االهتمام كان لذا كتابه،

 والعلمـاء  المؤلفات بعض تقوية في سبباً كان االستداللي الجانب هذا فإن هنا ومن  
 عليـه،  مأخـذاً  العالم، في مثلباً ذلك يكون بها االحتفال وعدم قلتها فإن بعض، على

                                                             
سر صناعة اإلعراب، دار الكتب العلمية، ). م2000(ابن جني، أبو الفتح عثمان : انظر. 1

 . 158: ، ص2: بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، ج

 . 288: ، ص1: المزهر، ج. السيوطي. 2

البلغة إلى أصول اللغة، ). ت.د(القنوجي، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي . 3
أحمد خطاب العمر، : الدكتور: سهاد أحمد حمدان السامرائي، رسالة ماجستير، إشراف: تحقيق

 . 183: ت، تكريت ـ العراق، صجامعة تكري
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 ذلـك  يتحقق وال كافية، والحجة وافياً، كوني أن يجب الدليل ألن كتابه؛ على ومأخذاً
  . )1(اللغوي الدليل بهذا االهتمام من مزيد خالل من إال كله
 اللغـوي  الظـواهر  تلـك  فإن االستدالل، من له بد ال اللغوي أن كله ذلك يعني   

 يعتمـد  أن من للغوي بد فال جمعها أريد ما إذا العرب كالم في والمتناثرة المتشعبة
، الحـسي  اإلدراك: مثل العقلية، والظواهر األدوات من مجموعة على كبيراً اعتماداً
 لخيـال وا، الحركـة  وخيـال ، واالستدالل والحكم، الكلية المعاني وإدراك، والتفكير
، واالنتبـاه ، الوجدانيـة  والحـاالت ، المعاني وتداعي، والذاكرة، والحافظة، النظري
 من وغيرها النفسية الصفات ووراثة، واألمزجة، واإلرادة النزوع ومظاهر، والعادة

  . )2(األخرى العقلية الظواهر
 بد ال اللغة مجال في باحث أي بأن القول إلى تقودنا العلمية اآلراء هذه جميع إن   
 الـسالح  هذا خالل من ألنه االستدالل، سالح وهو أال السالح، بهذا يتسلح أن من له

 وضـمن  ،اللغة جسم ضمن تقعيدية نتائج من إليه يتوصل ما وتقرير إثبات يستطيع
  . اللغوي البحث إطار
 مـع  والنحاة اللغويين تعامل كيفية نوضح أن أيضاً كله سبق ما خالل من ويمكننا   

  : اآلتية النقاط وفق اللغوي الدليل
  . ذلك أمكنهم ما العرب كالم من االستعمالية األدلة حشد: أوالً   
 أنظمتها في ووضعها تلفة،المخ اللغة أبواب وفق جِمعت التي األدلة تصنيف: ثانياً   

  . المحددة التقعيدية
 الوصفي النظام ضمن سليماً توظيفاً وتوظيفها االستعمالية األدلة هذه رصد: ثالثاً   

  . االستداللي جانب في المتبع
 توصل التي واإلثباتات القواعد لتقوية سبيالً االستعمالية األدلة هذه اتخاذ: رابعاً    
 مقوياً عنصراً تمثل االستعمالية األدلة هذه فإن ثانية ناحية ومن اللغوي، الباحث إليها

                                                             
البحث اللغوي عند العرب، عالم الكتب، ). م2003(عمر، أحمد مختار عبد الحميد : انظر. 1

 . 251: بيروت ـ لبنان، الطبعة الثامنة، ص

رة ـ علم اللغة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاه). ت.د(وافي، علي عبد الواحد . 2
 . 31: مصر، الطبعة األولى، ص
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 أو العـالم  لشخـصية  داعمـاً  وعنصراً لذلك، الموضوع والكتاب اللغوي، للمصنف
  . اللغوي الباحث

 األدوات مـن  عـدد  يعضدها االستداللية األداة هذه بأن الذهنية المعرفة: خامساً   
 ال إذ المختلفـة،  اللغوية الظواهر تلك تحليل ىإل الوصول في تسهم األخرى الذهنية
 األدوات هـذه  خـالل  من إال سليماً تحليالً الظواهر تلك تحليل إلى الوصول يمكن

  . مجتمعة
  : والرد القبول مفهوم

 يرد وقد مقبوالً، يكون فقد اللغة، أهل عند دائماً مقبوالً اللغوي الدليل يكون ال قد    
 والـضعيف  يقبل فالقوي قوي، هو ما ومنها ضعيف، هو ما األدلة فمن الدليل، هذا

  . اللغة في ضعيفاً وجهه يكون وإنما به، االستدالل يسقط وال به، يستدل أنه غير يرد،
 بعبارة أي الشيء، على الشيء من المطلوب الحكم بترتب يختص عموماً والقبول   

  .)1(به المرتبط الغرض أو الحكم بذلك الشيء اتصاف أخرى
 عند األمر من مقصوداً كان فما عليه، األمر من المقصود بترتب يختص والقبول   

  . )2(القبول من أعم واإلجابة عليه، مترتباً يصبح القبول
 أال الـدليل  على يتعاوران آخر ىمعن هناك بل فحسب، بالقبول الدليل يختص وال   
 بينـة،  واضحة حجته كانت إذا مقبوالً الدليل يكون فقد الرفض، أو الرد معنى وهو
 بـين  يتـرجح  فالـدليل  إذن لحجته، قيمة ال ضعيفاً، كان إذا وينقض الدليل يرد وقد

  . )3(والرفض القبول
 علـى  الـصناعي  باالشـتراك  يطلق : "فيقول القبول مفهوم في التهانوي ويفصل  

 على متقدما الموصوف وجود كان سواء بأمر االتصاف إمكان مطلق أحدهما معنيين
 ويقال التجددي االنفعال والثاني الذّاتي اإلمكان وحاصله. ال أو بالزمان الصفة وجود

                                                             
 . 267: التوقيف على مهمات التعاريف، ص. المناوي. 1

 . 732: الكليات، ص. الكفوي: انظر. 2

 العلماء، أو جامع العلوم دستور). م2000(األحمد نكري، القاضي عبد النبي بن عبد الرسول . 3
حسن هاني، دار الكتب العلمية، بيروت ـ : في اصطالحات الفنون، عرب عباراته الفارسية

 . 16: ، ص1: لبنان، الطبعة األولى، ج
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 له يحصل لم بصفة شيء اتّصاف إمكان عن عبارة وهو أيضا، واالستعداد القوة له
 فـي  والحـصول  الفعلية يجامع ال المعنى بهذا وهو بها، يحصل حالة وجود مع بعد
 العـدم  تقابـل  بينهما والتقابل المعنى، هذا بطل الصفة تلك عليه طرأ إذا بل ء،شي

 من يقال وما. األول المعنى بخالف باعتبار التضايف تقابل لهما عرض وإن والملكة
منه المراد ليس إذ ذكرنا ما ينافي ال المقبول مع وجوده يجب القابل أن في القابل أن 

 ذات أن المـراد  بل المقبول، مع وجوده يجب قابل وه حيث من أو قابال كونه وقت
  . )1("قابال القابل يكن لم وإلّا له، محلّا يكون أن يجب فيها المقبول حصول بعد القابل

 أقره الذي التقرير عن الرضا من حالة القبول بأن القول يمكننا سبق ما خالل فمن  
 تلـك  إثبات عليه ترتب ما هو المقبول فالدليل اللغوي، الدليل على به معتمداً اللغوي
  . للصحة سبيالً واتخاذها اللغوية، الظاهرة

 إذ الـرفض،  أو الـرد  مـصطلح  نجد القبول مصطلح من تقريباً  النقيض وعلى   
 ،)2(لـدليل ا انصراف على بناء للحكم انصراف فهو بالصرف، الرد مصطلح يختص

  . عليه ترتب ما إثبات بعدم يختص الدليل صرف فإن
 ذلك ومعنى ،)3(بدءاً المذهب أصل عليه كان ما إلى بالرجوع أيضاً يختص والرد   
 فكأن المذهب، أصل في عليه كان ما إلى الدليل رجوع اللغوي االستدالل جانب في
 لـيس  كأنـه  يصبح الدليل يرد حين إذ ورجوعه، رده وفق قيمة له ليس الدليل هذا

  . أصالً موجوداً
 بعض في ويصل بل يقبله، لم أي الدليل، أو الحجة عليه رد االحتجاج في ويقال   

  .)4(الحجة تلك أو الدليل ذاك تخطئة إلى األحيان
 القبـول  بـين  ما يتراوح اللغوي الدليل بأن لالقو يمكننا كله سبق ما خالل ومن   

 وحينما له، المقوية الدليل بصفات يتصف قوياً، مقنعاً يكون الدليل يقبل فحينما والرد،
 األدلـة  بها توصف التي األوصاف من كثيراً ونجد قليالً، ضعيفاً، يكون الدليل يرد

                                                             
 . 1031: ، ص2: كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، ج. التهانوي. 1

 . 110: التعريفات، ص. الجرجاني. 2

 . 176: التوقيف على مهمات التعاريف، ص. المناوي. 3

 .476: الكليات، ص. الكفوي. 4
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 الـدليل  يكـون  حـين  وذلك ،)1(ضعيفة لغة: مثالً قولهم مثل تضعيفها، يراد عندما
 اللغوية والنصوص الشواهد من كثير عليها يرد لم أي ،)2(قليلة لغة: وقولهم ضعيفاً،

 ال العرب استعمال في قليل أنه أي ،)3(االستعمال في شاذ: كذلك وقولهم تقويها، التي
  . لديهم القياسي االستعمال يوافق

 االستداللية المواضع باستقصاء تقوم سوف الدراسة ههذ فإن كله هذا من وانطالقاً   
 إنهـا  ثـم  ،"األعاريـب  كتب عن اللبيب مغني "كتابه في األنصاري هشام ابن عند

 ويردها األدلة يقبل أنه وكيف االستدالل، هذا في منهجه طبيعة إلى الوصول ستحاول
 سـتداللية اال نـصوصها  من ذهنه في علق وما اللغة، قواعد من لديه استقر ما وفق

 كبيـر  لغوي وعالم فذ، نحوي األنصاري هشام ابن أن شك فال ونثراً، شعراً الكثيرة
 ينبع سليم منطقي ذهني الستقرار وفقاً يكون هذا حكمه فإن اللغة في حكماً اتخذ وإذا
  . المختلفة اللغة مجاالت في عميق فكر من

  : األنصاري هشام بابن التعريف
جمال الدين بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام األنصاري، ولقد           أبو محمد عبد اهللا      هو   

م، ولقـد   1309هـ ، الموافـق     708ولد ابن هشام في القاهرة في ذي القعدة سنة          
  . )4(عاش في القاهرة وترعرع فيها

  

                                                             
عبد السالم محمد : الكتاب، تحقيق). م1988(سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر . 1

 . 338: ، ص4: هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ مصر، الطبعة الثالثة، ج

المنصف البن جني شرح كتاب التصريف ألبي عثمان ). م1954(فتح عثمان ابن جني، أبو ال. 2
 . 366: المازني، دار إحياء التراث القديم، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، ص

اإلنصاف في مسائل ). م2003(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد األنباري، أبو البركات . 3
البصريين والكوفيين، المكتبة العصرية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، : الخالف بين النحويين

 . 397: ، ص2: ج

محمد أبو : بغية الوعاة، تحقيق). م 1964(السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر . 4
: ، ص1: عيسى البابي الحلبي، القاهرة ـ مصر، الطبعة األولى، جالفضل إبراهيم، مطبعة 

68 . 
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  : شيوخه
 العلـم  فـي  زمانه وفحول عصره، علماء من عدداً األنصاري هشام ابن لزم لقد   

، وأبـو حيـان     )1(ابـن الـسراج      لـه  لزوماً العلماء هؤالء أكثر وكان والمعرفة،
، إذ تلقى   )3(، وكذلك تلقى العلم عن عبد اللطيف بن عبد العزيز الحراني          )2(األندلسي

   .ابن هشام منهم العلم والمعرفة، وأخذ منهم علوم اللغة المختلفة
  : وعلمه حياته

 وحافظـة  عظيمـة،  بـذاكرة  يتمتع بالعلم، شغوفاً األنصاري هشام ابن كان لقد   
 علمـاء  وكافة وشيوخه أقرانه يفوق أن وعلمه اجتهاده خالل من استطاع مستقيمة،
 كـان  بـل  فحسب، اللغوية الجوانب على علمه يقتصر ولم والمعرفة، بالعلم عصره
 المشرق طاف قد بالعلم شغفه لشدة هشام ابن وكان أخرى، علمية جوانب في مبرزاً

 لمؤلفاتـه  وكـان  فحـسب،  مصر في بالمكوث يكتِف ولم العلم، أجل من والمغرب
 األعاريب، كتب عن اللبيب مغني: كتابيه خاصة واللغة،:النحو في الواسعة األصداء
 بـل  الديني، معتقده في أبداً هشام ابن يتهم ولم مالك، ابن ألفية إلى المسالك وأوضح

  .)4(حياته أيام آخر التحنبل عنه وعرف مستقيماً، كان
 وهكذا عالية، بأخالق يتمتع هشام ابن كان فقد الخلقية، الصفات ناحية من أما

 بـين  مكانـاً  وأحـسنها  األخالق، صفات بأعلى يتحلون إذ دائماً، العلماء سيرة هي
 مـن  علـى  شفيقاً العلم، طلب في صبوراً دمثاً، متواضعاً، هشام ابن كان إذ الناس،
 والتدين االستقامة عن فضالً هذا القلب، رقيق عطوفاً، وأصدقائه، بأهله باراً حوله،
 فـي  اجتهاده إلى سبيالً كله ذلك وكان األنصاري، هشام ابن بها اتصف التي والعفة

                                                             
 . مشقيابن السراج، محمد بن أحمد أبو عبد اهللا السراج الد. 1

محمد سيد جاد : الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تحقيق). ت.د( العسقالني، ابن حجر. 2
 .310 ـ 308: ، ص2: الحق، دار الكتب الحديث، الطبعة األولى، ج

المقصد األرشد في ). م1990(ق إبراهيم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحا. 3
عبد الرحمن بن سليمان بن عثيمين، دار الرشد، الرياض ـ : ذكر أصحاب اإلمام أحمد، تحقيق

 . 66: ، ص2: السعودية، الطبعة األولى، ج

 . 69: ، ص2: بغية الوعاة، ج. السيوطي. 4
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 العلم طلب في الصبر خاصة الصفات بهذه يتحلى هذا مثل شخصاً إن إذ العلم، طلب
 المؤلفات من كبير عدد هشام ابن عن نُقل إذ كبيرة، علمية ثروة يخلف وأن له بد ال

  . )1(والمصنفات
ويذكر لنا الصفدي كالماً كثيراً يبين فيه مناقب ابن هشام، ويبين فيه كـذلك              

 العالم اإلمام الشيخ : "لمية التي تبوأها بين النحاة واللغويين، يقول في ذلك        مكانته الع 
 الحنبلـي  األنصاري محمد أبو الدين جمال المتأخرين، أفضل العرب، حجة العالمة

  .المصري
 وصـنف،  اإلبداع فيه أظهر والمحو، باإلثبات أمره في قام ومن النحو، شيخ

 األضـعف،  ورجـح  وحقق، تعمق ألن وتعمد ودقق، ونظر وشنف، األسماع وقرط
 عـن  وصـد  وكدح، وكد المتعقد، وسهل األقوال، من األقوى وأوهى المتوقد لذهنه

 عـن  بمذاهبـه  وعدل وحجه، الدين أثير شيخنا وناقض صدح، لما وأطرب الباطل،
 عاصـره  فلـو  جيان، من جاء من كل ويردي حيان، أبي ذكر يميت وكاد المحجة،
 فصول وفصل يديه، بين الزنبورية المسألة أمر وفصل ليه،إ الكسائي لحاكم سيبويه
 سر كتم لما جني ابن أو ورجله، بخيله عليه ألجلب الفارسي أو عليه، وخلعها كتابه

 للنـاس  التـسهيل  طريق به وجعل مملوكاً، له لكان مالك ابن أو أجله، من الصناعة
  :مسلوكاً
  . )2("ربالع كالم مشكالت على ... النهي بعد الفهم وأطلعه

 بها تمتع التي العلمية المكانة تلك إلى واضحة إشارة يشير هذا الصفدي كالم إن   
 لنا يشي الصفدي كالم إن بل عصره، في واللغويين النحاة بين األنصاري هشام ابن

 بل فحسب، عصره علما عن يتميز لم األنصاري هشام ابن أن إلى التجوز من بشيء

                                                             
 . 69: ، ص2: بغية الوعاةت، ج. السيوطي: انظر. 1

علي : أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق). م1998(الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك . 2
مازن عبد القادر : أبو زيد، ونبيل أبو عشمة، ومحمد موعد، ومحمود سالم محمد، قدم له

: المبارك، دار الفكر المعاصر، بيروت ـ لبنان، دار الفكر، دمشق ـ سوريا، الطبعة األولى، ج
 . 5 :، ص3
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 هذا األندلسي حيان أبي ذكر ينسي كاد إنه حتى سبقوه، الذين على حتى متميزاً كان
  . الهجري الثامن القرن في الكبير واللغوي الفذ، النحوي

  : يلي بما العلمية هشام ابن شخصية نصف أن يمكننا سبق ما خالل ومن  
  . عصره علماء كبار أيدي على لتتلمذه نتيجة وذلك االطالع سعة أوالً   
 فـي  كالصبر الباحثين، العلماء بأخالق التصافه نتيجة وذلك علمية،ال الدقة: ثانياً   

  . المعرفة على الحصول سبيل
 الـذي  العلـم  طبيعـة  من ناشئ وهذا واألفكار، اآلراء مناقشة في التعمق: ثالثاً   

  . اكتسبه
 على ذلك في التصانيف لكثرة وذلك النحو، جانب في العلمية التخصصية: رابعاً   
  . سنرى ما
  : ؤلفاتهم

 علـى  تعليقـه : منهـا  نذكر والمصنفات، المؤلفات من عدداً هشام ابن وضع لقد   
 اإلعـراب،  قواعـد  عـن  اإلعراب سماها:النحو في ومقدمة مالك، ابن ألفية مشكل
 مالـك،  ابـن  ألفية شرح في المسالك وأوضح ،)1(األعاريب كتب عن اللبيب ومغني
 والتحصيل، الحاجب، ابن تصريف تحقيق في الطالب وعمدة ،)2(سعاد بانت وشرح
 شـذور  وشرح الذهب، وشذور والصغرى، الكبرى القواعد وشرح التسهيل، وشرح
 وشـرح  الصغير، والجامع الكبير، والجامع الندى، قطر وشرح الندى، قطر الذهب،
 والتـذكرة،  والتكميـل،  التـذييل  لكتاب والتفصيل البردة، شرح حيان، ألبي اللمحة

  . )3(الكبيرة المؤلفات من وغيرها حو،الن في السفرية والمسائل
 يـدلنا  األخرى العلوم من وغيرها اللغوية المؤلفات من الهائل الكبير الكم هذا إن   
 غزارة على يدلنا كما األنصاري، هشام ابن بها امتاز التي الفذة الشخصية تلك على

                                                             
 . 6: ، ص3: أعيان العصر، ج. الصفدي. 1

المنهل الصافي ). ت.د(الظاهري، أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي بن عبد اهللا . 2
سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة : محمد محمد أمين، تقديم: والمستوفى بعد الوافي، تحقيق

 . 132: ، ص7: المصرية العامة للكتاب، القاهرة ـ مصر، ج

 . 69: ، ص2: بغية الوعاة، ج. السيوطي. 3
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 أن بد ال كهذه ومصنفات هذه، مثل فشروح الكبير، العالم ذلك يمتلكه الذي العلم ذلك
  . متكاملة علمية وشخصية غزير، وعلم متأمل، وفكر كبير، عالم عن تشي
  : وفاته

 ،)1(مائة وسبع ستين عام من القعدة ذي شهر في تعالى اهللا رحمه هشام ابن توفي   
 وسـبع  وسـتين  إحـدى  سنة القعدة، ذي شهر من الخامس في الخميس عشية وقيل
  . )2(مائة

  : اللبيب مغني بكتاب التعريف
 يصفه كتاب وهو األنصاري، هشام ابن وضعها التي اللغوية الكتب من دواح هو   
 كان ولما ،)3(األخرى اللغوية الكتب من سواه بما قورن إذا نفاسة ذو بأنه العلم أهل
 هشام، ابن حياة في الكتاب هذا أشتهر تأليفه، في وجودة إتقانه، في غاية الكتاب هذا

 الهتمـام  موضـعاً  الكتاب هذا وغدا العلم، ألهل مرجعاً وصار الناس، عليه وأقبل
 لـه  ووضـعت  أبياتـه،  شُـرحت  ولقـد  األزمنة، من يليه وما زمانه في الباحثين
  . )4(الحواشي

 وضعه ولقد لنحو،ا في ـ اللبيب مغني كتاب ـ الكتاب هذا هشام ابن وضع ولقد   
 الكتاب هذا وضع على دفعه ومما مائة، وسبع وخمسين ست سنة المكرمة، مكة في

 أهل عند قبوالً القى ،"اإلعراب قواعد عن اإلعراب "كتب لما أنه:النحو في وتصنيفه
 هـذا  وضـع  فـي  جدياً يفكر جعله مما النافذة، العقول أصحاب واستصاغه األدب،
 فـي : والثـاني  المفردات، تفسير في: األول: أبواب انيةثم إلى قسمه ولقد الكتاب،
 فـي : الخـامس  دورهـا،  يكثر أحكام في: الرابع بينهما، يتردد فيما: الثالث الجمل،
 أمـور  مـن  التحذير في: السادس جهتها، من الخلل العرب على تدخل التي األوجه

 أمـور  فـي : الثامن اإلعراب، كيفية في: السابع خالفها، والصواب بينهم، اشتهرت
                                                             

محمد : دول الملوك، تحقيقالسلوك لمعرفة ). م1997(المقريزي، أبو العباس أحمد بن علي . 1
 . 248: ، ص4: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان، الطبعة األولى، ج

 . 6: ، ص3: أعيان العصر، ج. الصفدي. 2

 . 67: ، ص2: المقصد األرشد، ج. ابن مفلح. 3
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 والمختصرات، والحواشي، الشروح، من كبير بعدد" اللبيب مغني "حظي ولقد كلية،
  . )1(األخرى العربية كتب من أي به يحظَ لم مما
 عـن  اللبيـب  مغني "لكتاب رأيناه الذي الكبير االهتمام وذلك األوصاف، هذه إن   

 بـين  الكتاب هذا يأخذها التي الكبيرة القيمة تلك إلى بوضوح يدلنا" األعاريب كتب
 والحواشي، الشروح، من كبير بعدد رأينا كما حظي إذ العربي،:النحو كتب من سواه

 وممـا  لـه،  الكبيرة القيمة تلك على يدلنا مما وغيرها، ات،والمختصر والتصنيفات،
 دون األنـصاري  هـشام  ابن به انفرد الذي العلم من واٍف قدر من فيه ما على يدلنا
  .خصوصاً والنحاة عموماً، العلماء من سواه

                                                             
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ). م1941(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا . 1

 .1747: ، ص2: مكتبة المثنى، بغداد ـ العراق، الطبعة األولى، ج
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األول الفصل  
  االستدالل في هشام ابن منهج

 

 هشام ابن منهج في لنا ظهرت التي المالمح أبرز عن للحديث الفصل هذا يعمد    
 تلـك  خـالل  مـن  وذلك األعاريب، كتب عن اللبيب مغني: كتابه في االستدالل في

 تلـك  فيها عرض التي الكيفية وبيان االستدالل، في كثيراً عليها اعتمد التي األصول
 مـن  ذلك كل ورفضه، الدليل رد وكيفية وقبوله، الدليل ترجيحه كيفية وبيان األدلة،
  . أعاله المذكور بهكتا خالل
  : األدلة في يعتمدها التي األصول: أوالً
 إليـه  ذهـب  مـا  يعضد أن أراد إذا المختلفة اللغة علوم في الباحث أن شك وال   

 التـي  العقليـة  أو النقلية األدلة من واحد على يتكئ أن من له بد فال قوي، بعاضد
 شـأن  ذلـك  في شأنه امهش وابن مذهب، من إليه يذهب ما إثبات خاللها من يتمكن
 بأدلة اللبيب مغني "كتابه في يورده ما يقوي فإنه والعلماء، والباحثين اللغويين سائر
  . يوردها التي األقوال لهذه الثبات تحقيق في مباشراً إسهاماً تسهم وعقلية نقلية

 خاللهـا  من استطاعوا التي اللغوية مادتهم استقوا قد العرب اللغويين فإن وعموماً  
 كثيـرة،  نقلية مصادر من العربية اللغوية للعملية المنظمة القواعد تلك إلى لوصولا

 وأكثرهـا  القبول، في وأوثقها المصادر، هذه مراتب أعلى وهو الكريم، القرآن: هي
 لذا عامة، العربية وأهل اللغويين قبل من كبير اهتمام من الكريم القرآن لقيه لما قوة،
  . )1(العرب عند القرآني النقلي الدليل في شك فال
ـ  األخـرى  النقلية األدلة مع الكريم القرآن فإن وعموماً     القرآنيـة  القـراءات  ـ

 التـي  وهي العرب، عند السماعية األدلة مجموعة تمثل ـ والنثر والشعر والحديث
  . )2(اللحن وشيوع المولدين بكثرة األلسنة فساد قبل العرب عن سمعت

                                                             
 . 17: البحث اللغوي عند العرب، ص. عمر. 1

طه عبد : وجدله، تحقيق:االقتراح في علم أصول النحو). م 1999( السيوطي، جالل الدين . 2
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 هـذا  من به قرئ فما اللغويين، عند شرط أو قيد دون به مستشهد الكريم والقرآن   
 أم صحيحة القراءة تلك أكانت سواء به، دوااستشه قد العرب أن ثبت العزيز الكتاب
 اللغـة،  علـم  مجال في به استشهد به قرئ بأنه الرواة عن نقله ثبت ما فكل شاذة،

  . )1(اللغوي االستدالل في وقوة ثباتاً النصوص أكثر أسلفنا كما الكريم والقرآن
 كثيـراً  واللغويون النحاة به استدل فقد القرآني، النص حجية في اثنان يختلف وال   
 الطـرفين  فإن بصريين، أم كوفيين النحاة هؤالء أكان سواء ومصنفاتهم، كتبهم في

 بسهولة يتجرأ أن ألحد يمكن وال قواعدهم، بناء في القرآني الدليل على كثيراً يعوالن
  . )2(خاصة القرآني والدليل يالقرآن النص على
 يشك وال النقلية، األدلة أول في وهو السماعي، االحتجاج قمة يمثل الكريم فالقرآن   
 افـصح  هاسـم  عز فكالمه: " ذلك في البغدادي يقول القرآني، النص حجية في أحد

  .)3( "وشاذِّه بمتواتره االستشهاد يجوز وأبلغه، الكالم،
 اللغويين بعض تحرج فقد الشريف، النبوي الحديث فهو الثاني السماعي األصل أما  
 فرفـضوا  العـرب،  عنـد  الثـاني  االستعمالي السماعي األصل بهذا االستدالل من

 تـروى  األحاديث هذه من كثيراً أن: األول: هما لسببين النبوية باألحاديث االستدالل
 بعـض  يـضعف  ممـا  ،الحديث نص في ويتصرف الراوي يتدخل وهنا بالمعنى،
 النبوية، باألحاديث االستدالل مسألة في كبيراً تأثيراً أثر أمر وهذا ،)4(اللغوية مالمحه

 هذه غدت وإنما  وسلم عليه اهللا صلى النبي كالم من تعد لم التراكيبو األلفاظ إن إذ
  . وسلم عليه اهللا صلى  الكريم للنبي ىالمعن كان وإن ي،الراو ألفاظ األلفاظ

 من كثيراً أن في فيتمثل الشريف النبوي بالحديث االستدالل دون الثاني الحائل أما   
 ومن األعاجم، الموالي من كانوا الشريفة النبوية األحاديث نقلوا الذين والنقلة الرواة

                                                             
 . 19 ،17: البحث اللغوي عند العرب، ص. ، وعمر75: االقتراح، ص. السيوطي: انظر. 1

 . 30: المكتبة األكاديمية، القاهرة ـ مصر، ص، في أدلة النحو). م1996( حسانين، عفاف . 2
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 أن شـك  ال إذ النبوية، الرواية تلك على الضعف من شيئاً أدخل مما ،)1(العرب غير
 النبي كالم نقل إذا العربي فإن هنا ومن األعجمي، من العرب بكالم أعرف العربي

 الراسخة العربية قواعد تقتضيه ما وفق ينقله فإنه بالمعنى ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ
 الذي التمكن من ذاته بالمستوى ليس األعجمي أن بيد المتمكن، العربي هذا ذهن في

 بالمعنى ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ الكريم النبي كالم يروي حين فهو العربي، عليه
 عقلـه  فـي  الذهنية القواعد تلك تترسخ لم إذ وأصولها، العربية قواعد في يخطئ قد

 بالحـديث  واالستـشهاد  االستدالل عدم إلى والنحاة باللغويين دفع الذي األمر تماماً،
  . الشريف النبوي

 فيها كُتب ألنها وذلك القضية، هذه في مطوالً الخوض يريد ال الباحث فإن وعموماً  
 عـدم  فـي  مقنع سبب هناك ليس أنه في يتمثل منها الباحث موقف وخالصة كثيراً،

 الكالم دام وما العرب، بكالم يختص وأخيراً أوالً فاألمر النبوية، باألقوال االستدالل
  . به باالستدالل يضر ما هناك فليس فصيحاً بياًعر النبوي

 وينقـسم  العرب، كالم فهو العربية في به يستدل الذي الكالم من الثالث النوع أما   
 شـرط،  أو قيـد  دون اللغويون به احتج فقد الشعر أما وشعر، نثر إلى العرب كالم
 ما وكثيراً قائله، فيعر لم بكالم واالستشهاد االستدالل إلى بهم األمر وصل إنه حتى

 بـالقول  يكتفون بل بعينه، قائل إلى المقوالت تلك أو األبيات هذه ينسبون ال نجدهم
 اللغويـون  يـسوقها  التي األدلة من كثيراً فإن وهكذا ،)2(العرب من ناس وقال: مثالً

 مجـال  في الشعراء وينقسم قائلها، يعرف ال قد اللغوي االستدالل مجال في والنحاة
 طبقـة : الثانيـة  الجـاهليين،  طبقة: األولى: هي طبقات أربع إلى اللغوي االستشهاد

 الطبقتـين  فأمـا  المولدين، طبقة: والرابعة يين،اإلسالم طبقة: والثالثة المخضرمين،
 الثالثـة  الطبقة مع الحال وكذلك شرط، أو قيد دون بها يستدل أشعارهم فإن األوليين

 الطبقـة  أمـا  األوليين، الطبقتين من نفسها بالمرتبة يجعلها ال العلماء بعض أن غير
 العلمـاء  بعـض  نجد ناأن غير بأشعارهم، يستدلون ال والنحاة اللغويين فأكثر الرابعة
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 بشعر استدل فقد الزمخشري، استدالالت في مثالً نراه ما:نحو وذلك بها، يستشهدون
  . )1(تمام ألبي
 عـن  نقليـة  أصـوالً  تمثل سابقاً ذكرناها التي السماعية األصول هذه جميع إن   

 النحـاة  إن ثـم  جيـل،  بعـد  جيالً النصوص هذه تناقلوا قد العرب أن أي العرب،
 إيجـاد  إلـى  سـبيالً  السماعية النصوص هذه من يتخذوا أن استطاعوا قد واللغويين

 األصـول  هـذه  جميـع  أن الباحث ويرى لها، العامة األسس وتثبيت اللغة، قواعد
 نيمك فال لذا الحجج، وبناء اللغوي، االستدالل نواحي في كبيرة أهمية ذات السماعية

 األخـرى  النـصوص  إلى االلتفات دون االستداللية النصوص هذه إحدى إلى النظر
 في كبيرة وظيفة يؤدي النصوص هذه من فكل نفسه، السماعي اإلطار ضمن الداخلة
  . اللغوي االستدالل مجاالت

 النصوص بهذه يستدل فهو واللغويين، النحاة من سواه عمن يختلف ال هشام وابن   
 الـشريف،  وبالحـديث  الكريم، بالقرآن استدل فقد يلي، فيما سنوضح ما على جميعاً

 عليها اعتمد التي األصول أكثر وهي ونثراً، شعراً العرب وكالم القرآنية، والقراءات
  . االستدالل في هشام ابن
 التـي  االسـتداللية  النماذج بعض بإيراد سنقوم حقيقتها على الصورة تتضح ولكي  

 هشام ابن استدل فقد الكريم، بالقرآن بدءاً" اللبيب مغني "ابهكت في هشام ابن أوردها
 موافقة في تصب األدلة تلك وكانت كتابه، في المواضع من كثير في الكريم بالقرآن

 مـن  هو، رأيه تأييد أجل من االستعمالي الدليل استعمل أنه أي ذاته، هشام ابن رأي
 الجار: مثل التركيبية، الزماتالمت بعض بين" ال "اعتراض عن حديثه في مثالً ذلك

 اعِتراض: "ذلك موضحاً هشام ابن يقول وهكذا، والمنصوب، والناصب والمجرور،
 ِفي والمنصوب الناصب وبين شَيء، لَا من غِضبت: نَحو ِفي والْمجرور الْجار بين لَا

 وتقـدم  ،)3("تفعلـوه  ِإلَّا: "نَحو ِفي والمجزوم الْجاِزم ينوب ،")2(للنَّاس يكون ِلَئلَّا: "نَحو
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 ،)1("إيمانها نفسا ينفع لَا ربك آيات بعض يْأِتي يوم: "نَحو ِفي علَيها بعدها ما معمول
  . )2("الصدر لَها لَيس َأنَّها على دِليل الْآية
 وهـذه  وجل، عز اهللا كتاب من اتآي بثالث الموضع هذا في هشام ابن استدل لقد   

" ال "أن إثبات في يراه ما صحة على يدلل كي هشام ابن بها جاء إنما الثالث اآليات
 كالجـار  اللغويـة،  المتالزمات بعض بين تأتي قد إذ الجملة، في الصدارة لها ليس

 دون حائالً تقف ال المتالزمات هذه إن إذ جرا، وهلم والمجزوم، والجازم والمجرور
  . بينها الصدارية غير" ال "دخلت

 مؤيـداً  القرآني الدليل هشام ابن فيها استعمل التي الحاالت بعض من فإن وكذلك   
 إلـى  يتنبهوا لم النحاة بعض إن إذ لو، بعد" أن "خبر عن حديثه من كان ما لكالمه،
 لتَّنِْزيلا ِفي آية وجدت وقد: " هشام ابن يقول بالشعر، واستدلوا القرآنية اآليات بعض
 ابن ولَا لُقْمان، آلية يتَنَبه لم كَما الزمخْشَِري لَها يتَنَبه ولم مشتقا، اسما الْخَبر ِفيها وقع

 قَولـه  وِهـي  بالـشعر،  استدلَّ لما وِإلَّا مالك ابن ولَا ذَِلك، من منع لما وِإلَّا الْحاِجب
 لَغْـو،  ظرف ِفيها الْخَبر آية ووجدت ،)3("الَْأعراب ِفي نبادو َأنهم لَو يودوا: "تَعالَى
  . )5(")4("الَْأولين من ذكرا عندنَا َأن لَو: "وِهي

 اسـماً " لو "بعد" أن "خبر مجيء من إليه ذهب ما صحة على هشام ابن استدل فلقد  
 الخبـر  فيهـا  جاء والثانية فاعل، اسم الخبر فيها جاء كريمتين،األولى بآيتين مشتقاً

  . التركيبي الجانب هذا في مذهبه فيه هشام ابن قوى االستدالل وهذا صريحاً، مصدراً
 هـشام  ابـن  عند االستدالل في أيضاً الواسع حضورها فلها القرآنية القراءة أما   
 اإلضـافة،  من أشياء يكتسب االسم أن كتابه من موضع في لنا يبين إذ نصاري،األ
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 مبهما الْمضاف يكون َأن: َأحدها: "هشام ابن يقول معينة، حاالت في البناء بينها ومن
 وبين بينهم وحيل: "تَعالَى قَوله: ِمنْها ِبُأمور ذَِلك على استدلَّ وقد ودون، ومثل كَغَير

1(يشتهون ام("،"  مناذَِلك دون و")أِجيب وخولف، الَْأخْفَش قَالَه ،)2ن وِبـَأن  األول ع 
 الْمضمر من حاال وتَكون... الْحول: َأي هو، وحيل َأي الْمصدر، ضمير الْفَاِعل نَاِئب
 ومنـا : َأي الْموصوف، حذف على ِبَأنَّه الثَّاِني وعن ل،الِْفع يفده لم ما فتقيد بها ليتقيد
 َأقَـام،  فريـق  ومنا ظعن فريق منا: َأي َأقَام، ومنا ظعن منا: كَقَوِلِهم ذَِلك، دون قوم

 ِقـراءة  ويَؤيـده  َأخْفَش،الْ قَالَه بينا، فتح ِفيمن ،)3("بينكُم تقطع لقد: "تَعالَى قَوله وِمنْها
 لقد: َأي الِْفعل، مصدر ِإلَى راجع مستتر ضمير والْفَاِعل ظرف بين: وقيل ،)4(الرفْع
 التهـاجر،  على يدل ،")5(شفعاءكم كُممع نرى وما "ِلَأن الْوصل؛ ِإلَى َأو التقطع، وقع
وهتَلْزم وـا  "ِإلَى َأو التواصل، عدم يسكُنْـتُم  م  ـونمعنِ  َأن علـى  ،")6(تَزلَـيالِْفع 

    .)7("تنازعاه
 مـسألة  وهي إليه، ذهب ما لتوكيد سبيالً القرآنية راءةالق من هشام ابن جعل لقد   

 بعـض  فـي  الفكـرة  هذه نفى ولقد إليه، المضاف خالل من بناء المضاف اكتساب
 ذكـره  ما تأكيد إلى سبيالً بالرفع القراءة من وجعل األنعام، آية بينها من المواضع،

 كـان  فلو بالرفع، راءةالق كالمه يؤيد إذ الكريمة، اآلية في ظاهراً ليس البناء أن من
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 مبنيـاً  ولبقـي  بالرفع، قراءته جاز لما السابقة الكريمة اآلية في البناء اكتسب االسم
  . النون على الفتح على
 مـا  القرآنية بالقراءة ألصحابها مستدالً هشام ابن ذكرها التي المواضع بين ومن   
" أن "إضـمار  في اءوالف الواو مجرى تجري وأنها العاطفة،" ثم "عن حديثه من كان

 نـصب  جواز ِفي والْواو الْفَاء مجرى ثم الْكُوِفيون أجرى: ""هشام ابن يقول بعدها،
 مـن  يخرج ومن "الْحسن ِبِقراءة لَهم واستدلَّ الشَّرط فعل بعد بها المقرون الْمضارع

 ِبنـصب  ،)1("اهللا علـى  أجره وقع فقد الْموت يدِركه ثم ورسوله اهللا ِإلَى مهاجرا بيته
  . )3(")2()يدرك"(

 فـي  وإجرائها العاطفة،" ثم "بعد المضارع الفعل نصب بجواز القائلون استدل لقد   
 الحـسن  قـراءة  وهي الكريمة، القراءة بهذه" أن "بإضمار والفاء الواو مجرى ذلك

 ليـست  إذن فقراءتـه  الـسبعة،  القراء من ليس البصري الحسن أن غير البصري،
 وكلمة المصحف، رسم موافقة: األول: اآلخرين الشرطين استوفت أنها غير متواترة،

 كان ولو الوجوه من بوجه العربية موافقة: والثاني المصحف، لرسم موافقة" يدركه"
  . القراءة هذه في أيضاً متوافر الشرط وهذا ضعيفاً، الوجه هذا
 القرآني لالدلي يقدم األنصاري هشام ابن أن كيف لنا ظهر فقد سبق ما خالل ومن   

 الـشعري  الدليل مثالً يقدم فال األخرى، األدلة سائر على قراءة أم قرآناً أكان سواء
 حـين  الـسابقة  المسألة في إليه أشار ما وهو موجوداً، كان إذا القرآني الدليل على

 مجـيء  علـى  الشعرية الشواهد بتمحل الحاجب وابن الزمخشري موقف عن تحدث
 الـنمط  هـذا  علـى  يـشتمل  الكريم القرآن أن وبين شتقاً،م اسماً" لو "بعد" أن "خبر

 اهتمـام  على دامغ دليل إال هذا وما الكريمة، القرآنية اآلية بتلك واستشهد التركيبي،
  . األدلة من سواه على وتقديمه القرآني، بالدليل هشام ابن
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 بنا عند أيضاً حاضراً نجده الشريف النبوي بالحديث االستدالل في نبحث وحين   
 العربية، اللغة في وأصوله االستدالل مصادر من أياً يغفل ال فهو األنصاري، هشام
" ثم "عد على به يستدل شريفاً نبوياً حديثاً يورد السابقة المسألة في بنا مر كما فنجده
 مجراهما مالك ابن وأجراها: " يقول بعدها، الفعل فينتصب الطلب، في والفاء كالواو

 الـداِئم  المـاء  ِفي أحدكُم يبولن لَا: "وسلم علَيِه اهللا صلى قَوله ِفي جازفَأ الطّلب، بعد
 جاءت وِبه يغْتَسل، هو ثم ِبتَقِْدير الرفْع: أوجه ثَلَاثَة ،)1("ِمنْه يغْتَسل ثم يجِري، لَا الَِّذي

 واو حكم ثم ِبِإعطَاء قَاَل والنّصب النَّهي، فعل موِضع على بالْعطْف والجزم الرواية،
  . )2("الْجمع

" يغتسَل "نصب: أي بالنصب، روايته الشريف النبوي الحديث في الدليل فموضع   
 يـذكر  كما والحديث سابقة، صفحة في الباحث إليه أشار ما وهو ،"أن "إضمار على
  . صحيح حديث أحمد اإلمام مسند في
 منـه  كان ما الشريف، لنبويا بالحديث هشام ابن بها استدل التي المواضع ومن   
 تَقـول  متـصرفا  متَعـديا  فعال تكون: ""هشام ابن يقول إذ ،"حاشى "عن كالمه عند

 أحـب  ُأسـامة : "قَال وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه الحِديث وِمنْه استثنيته ِبمعنى حاِشيته
 يـستَثْن  لم وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه والْمعنَى نَاِفية ما ،")3(فَاِطمة حاشى ما ِإلَي النَّاس
 كَلَامه من َأنه على ِبنَاء االستثنائية وحاشا المصدرية ما َأنَّها مالك ابن وتوهم فَاِطمة
  . )4("زيداً حاشا ما الْقَوم قَام يقَال قد َأنه على ِبِه فاستدل وسلم علَيِه اهللا صلى

 يتمثـل  العربـي  االستعمال من سماعياً دليالً السابق نصه في هشام ابن أورد لقد   
 جواز على الحديث بهذا هشام ابن استدل إذ ـ عليه وسالمه اهللا صلوات ـ بحديثه
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 تـوهم  كما االستثناء قبيل من ليست الحديث هذا في أنها وبين فعالً،" حاشى "مجيء
  . مالك ابن
  : يلي ما استنتاج إلى تقودنا الشريفة النبوية األحاديث هذه إن   
 ف،الشري النبوي بالحديث االستدالل جواز بعدم األنصاري هشام ابن يقول ال: أوالً  
  . ذلك بجواز يقول أنه على يدلنا مما الشريف، بالحديث نفسه هو استدل إنه إذ

 فـي  كثيراً الشريفة النبوية باألحاديث األنصاري هشام ابن استدالل يكن لم: ثانياً   
 يقودنـا  قد مما المواضع، من كبير عدد على الباحث يعثر لم إذ" اللبيب مغني "كتابه
 هدفـه  يجعلها وال الشريفة، النبوية باألحاديث يستأنس انك هشام ابن بأن القول إلى

  . عامة والنحوي خاصة، اللغوي االستدالل في األول
 هـشام  ابن عند النحوي االستدالل في حاضراً فنجده ونثراً شعراً العرب كالم أما   
 أكثـر  فـإن  كـان،  نحوي أي من مستغرب غير أمر وهو اللبيب، مغني كتابه في

 الـشواهد  من سواه دون الشعري بالشاهد االستدالل من يكثرون غويينوالل النحويين
 بالـشاهد  كثيـراً  يهـتم  فهو اللغويين، سائر شأن ذلك في شأنه هشام وابن األخرى،
 سنتحدث هشام ابن عند الشعري الدليل عن بالحديث الشروع قبل أننا غير الشعري،

  . النثري العرب كالم عن
 فـي  كـان  ما النثري العرب بكالم هشام ابن بها تدلاس التي المواضع بين ومن   

 وهـو  ن،النحويي بعض إليه ذهب لها تاسعاً نوعاً لنا يذكر إذ الواو، أنواع عن حديثه
 األدبـاء  مـن  جماعـة  ذكرهـا  الثَّماِنية واو والتَّاِسع: "هشام ابن يقول الثمانية، واو

 َأن وزعموا كَالثَّعلَِبي الْمفَسرين ومن خالويه كَابن الضعفَاء النَّحِويين ومن كالحريري
 عدد بعدها ما وَأن تَام عدد السبعة ِبَأن ِإيذَانًا وثمانية سبعة ِستَّة قَالُوا عدوا ِإذا الْعرب

  . )2("بآيات ذَِلك على واستَدلُّوا ،)1(مستَْأنف
 وذلـك  الواو، هذه بوجود يقول ال أنه السابق هشام ابن كالم في نلحظ أن ويمكننا   
 زعـم، : فقـال  زعم، بأنه الواو أقسام من القسم هذا على القول ةبداي في علّق ألنه
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 أو الكـالم  إبطـال  دائماً يعني ال اللفظ هذا كان وإن الكذب، مطية يقال كما والزعم
 هـشام  ابن قول في عندي يترجح ما وهو ،)1(ذلك فيه األكثر أن غير الرأي، إبطال
  . السابق

 فـي  ذكره ما النثري العرب بكالم هشام ابن بها استدل التي المواضع بين ومن   
 اِلاسـم،  ينـصب  حرف: "ذلك في يقول ،"إن "أخوات من هي التي" لعل "عن حديثه
 لُغَـة  ذَِلك َأن يونُس وزعم ينصبهما، وقد: الْفراء َأصحاب بعض قَاَل الْخَبر، ويرفَع
 وعنـد  يوجد، ِإضمار على عندنَا وتأويله منْطَلقًا، َأباك لَعلَّ: وحكى الْعرب، لبعض

  . )2("يكون ِإضمار على الْكسائي
 لـيس  الدليل هذا أن أي العرب، من أناس لغة الكالم هذا أن هشام ابن بين ولقد   

  . )3(عليه يقاس ال الذي العرب كالم من أنه الصواب وإنما بتأويل، مردوداً
 العرب كالم من النثرية األدلة من قليل غير عدداً تناول قد هشام ابن فإن وعموماً  
 إثباتهـا  أجـل  مـن  ونظمهـا  وضعها التي القواعد تلك على النحوية استدالالته في

  . العرب كالم من النقلية األدلة هذه على اعتمد فقد لذا وتقريرها،
 مـن  وهـو  الـشعر،  فهو العرب كالم من المسموعة األدلة من األخير النوع أما   

 هاهنا نكتفي بل النحوية، األدلة تلك جميع ذكر على قادرين غير يجعلنا مكانب الكثرة
 كـل  عـن  الحـديث  سنفصل الالحقة الدراسة فصول في ثم سريعاً، وصفاً بوصفها
  . موضعه في موضع

 أهـم  مـن  مـصدراً  بالشعر اللغوي للتقعيد األولى البدايات منذ العرب اهتم ولقد   
 وأنـسابهم،  العـرب،  أيام به حفظت ذلك على الوةع وهو اللغوي، التقعيد مصادر
 فقـه  في الصاحبي في فارس ابن يقول العرب، ديوان سمي لذا مآثرهم، من وكثير
 ومنه المآثر، وعِرفت األنساب، حِفظت وبه العرب، ديوان والشِّعر: "الشعر عن اللغة
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 حـديث  وغريب ثناؤه ّلج اهللا كتاب غريب من أشْكََل فيما حجةٌ وهو. اللغة تُعلِّمت
  .1"والتابعين صحابته وحديث -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

 سـألتم  إذا: "فيه يقول ـ عنه اهللا رضي ـ عباس البن قوالً السيوطي ذكر ولقد   
  . 2"العرب ديوان الشعر فإن الشعر، في فالتمسوه القرآن غريب من شيء عن
 مكانـة  تبين  القدماء، العلماء من وردتنا التي األقوال هذه مثل إلى ننظر وحين   

 األمور إلى والوصول اللغوي، التقعيد يف وأهميته العرب، عند قدره وكبير الشعر،
 أن لنـا  يمكن فإنه األخرى، اللغوية الفنون باقي خالل من إليها الوصول يتعذر التي
 فـي  الكريم القرآن بعد الثانية المرتبة في يأتي الشعر بأن معروفة نتيجة إلى نصل

 وفـي  ة،العربي تخص التي األمور من كثير فيه ورد الفن هذا أن وذلك االستشهاد،
 األدب، حظـوظ  وأوفر العرب، علوم أكبر الشعر: "القيرواني رشيق ابن يقول ذلك

 وسلم عليه اهللا صلى ـ اهللا رسول قول في إرادته، وتمتثل شهادته، تقبل أن وأحرى
 مـا  نعـم : ـ عنه اهللا رضي ـ الخطاب بن عمر ولقول لحكمة، الشعر من إن ـ

 الكـريم،  بهـا  فيستزل حاجته، أمام الرجل يقدمها الشعر من األبيات العرب تعلمته
 األنفـة،  وعـز  األبية وشرف المزية، عظيم من للشعر ما مع. اللئيم بها ويستعطف
  . 3"القدرة وسلطان

 شـتى  في األخرى اللغوية الشواهد من غيره على فضالً للشعر العلماء جعل ولقد   
 ابـن  فيـه  يقول العرب، كالم من ترد ال التي الشواهد من فهو اللغة، علوم نواحي
 أعني منه، إال تؤخذ ال والحجج فيه، إال توجد ال الشواهد أن النظم فضل من: "نباتة
 كثير وهذا ،"الشاعر قال: "يقولون واللغويين والنحويين والفقهاء والحكماء العلماء أن

                                                             
الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب ). م1997(ابن فارس، أبو زكريا أحمد . 1
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 هـو  والـشعر  الحجة، صاحب هو الشاعر هذا فعلى به، أتى قد والشعر الشعر، في
  .1"الحجة

 وذلك النحوي، التقعيد في النثر على اعتمادهم من أكثر الشعر على النحاة فاعتماد   
 وأن النثـر،  روايـة  من أدق األعم الغالب في تكون الشعر رواية أن: هي ألسباب
 التغييـر  احتمال وأن المنثور، تذكر من وأسهل أيسر للمنظوم اإلنسان تذكر إمكانية
  . 2المنثور في احتماله من أقل الشعر في والتبديل

 بعـده  جاء ومن سبقه من كشأن بالشعر االستدالل في شأنه هشام ابن أن شك وال  
 التـي  الشعرية الشواهد من قليل غير عدداً هشام ابن حشد إذ واللغويين، النحاة من

 حـوالي  الـشواهد  تلك عدد بلغ إذ المغني، كتابه في النحوية آرائه لىع أدلة ساقها
 مـن  إليـه  ذهب لما يستدل أن هشام ابن خاللها من استطاع شعرياً شاهداً) 1200(

 لتلك التقريري الداعم بمثابة الشعرية الشواهد هذه كانت ونحوية، لغوية وآراء أحكام
  . كتابه في هشام ابن اتخذها التي اآلراء

ـ  القدماء بشعر يكتفي ال األحيان بعض في هشام ابن ونجد     طبقـة  أصـحاب  ـ
 أبـي  أمثـال  المتأخرين، العباسيين الشعراء بعض إلى ذلك يتعدى بل ـ االحتجاج

 يـوم  ضربته ِفي يصح ِإذْ: ""الحذف في يقول إذ بأشعارهم، ويستدل المتنبي، الطيب
 ِإلَيـهِ  تـدع  لـم  ِإذْ دِليل، ِبلَا حذف وهو: قلت الْجمعة، يوم ضرب يقدر َأن الْجمعة

  : )3(المتنبي وقَاَل ضرورة،
  والوسِن الجفِن بين الهجر وفَرق    بدني النَّوى يوم أسفا الْهوى أبلى
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 َأو َأسف إبالء َأو ِبِه، والْمفْعول الْفَاِعل بين بذلك اعترض ثم أسفا، آسف: والتَّقِْدير  
 علـى  فَهو اشْتَرطَه من وأما ِإشْكَال، فَلَا الْفَاِعل اتِّحاد يشْتَرط لم فَمن األسف، ألجل
  . )1("توسعاً الْعلَّة لَام ِإسقَاط

 من ليس المتنبي فإن نعلم وكما للمتنبي، ببيت السابق نصه في هشام ابن استدل فقد  
 ليـستد  لـم  هشام ابن بأن القول إلى يقودنا مما بشعرهم، يحتج الذين الشعراء طبقة
 فحـسب،  االسـتئناس  سبيل على به استدل وإنما االستشهاد، سبيل على البيت بهذا

 قبيـل  مـن  وهـو  المتنبـي،  منازع دون األول العربية لشاعر بيتاً يورد أن وأراد
  . ذكرنا كما االستئناس

 يغِفل لم الدقيق ونظره العميق، بفكره هشام ابن فإن النقلية األدلة هذه على وزيادة   
 النتائج بعض إلى الوصول في العقلي الدليل استعمل قد فهو النحوي، الفكري الجانب
 وإنمـا  فحسب، القياس جانب على يقتصر لم العقلي الدليل وهذا اللغوية، أو النحوية

 عـن  متحـدثاً  هشام ابن يقول األحيان، بعض في والداللة المنطق جوانب إلى تعداه
 وفَاِئدته زيد َأبو حكَاه قَومك هُؤلَاٍء بعضهم كَقَول شاذال التَّنِْوين وهو وثامنا: "التنوين
 نـون  هـذَا  َأن الصِحيح مالك ابن وقَاَل قبعثرى ألف ِفي قيل كَما اللَّفْظ تَكِْثير مجرد
 حكَـاه  الَِّذي ِلَأن نظر قَالَه وِفيما ،)2(بتنوين ولَيس ضيفن كنون اِلاسم آخر ِفي زيدت
اهمذَا تنوينا سِليل فَهد معه َأنه على ِمنْهل ِفي سصقْف دون الْونون الْولَيست ضيفن و 
  . )3("كَذَِلك

 اعتمـد  بـل  العرب، كالم من نقلي دليل على المسألة هذه في هشام ابن يعتمد فلم  
 من النمط لهذا تسميتهم أن فبين له، السابقين عبارة خالل من استمده عقلي دليل على
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 فـي  يـسمعوه  ولـم  الوصل في العرب من سمعوه قد أنهم من نابع بالتنوين التنوين
 فـي  ال الوصـل  في األسماء أواخر تلحق ساكنة نون نعلم كما التنوين ألن الوقف،
 الفكـرة  وهذه ،)1(الوصل في ثابت الوقف، في ساقط ـ التنوين أي ـ فهو الوقف،

 وهو السابق، النص في مالك ابن قول إلى نظرته في هشام ابن ليهاع اعتمد التي هي
  . نقلياً وليس عقلي رأينا كما دليل
 حالـة  في النقلي غير الدليل أشكال كتابه من آخر موضع في هشام ابن لنا ويبين   

 كَقَوِلك حالي، دِليل وجود: َأحدها: " هشام ابن يقول قسمين، إلى ينقسم وهو الحذف،
 َأو سالما سلمنَا: َأي ،)2("سالما قَالُوا: "وِمنْه اضِرب، بإضمار زيدا،: سوطًا رفع لمن

 قَالُوا ربكُم أنزل ماذَا لَهم قيل وِإذا: "وِمنْه زيدا، أضرب؟ من: قَاَل لمن كَقَوِلك مقالي
 أحـد  َأو مثلنَا، كَما بأسرها الْجملَة الْمحذُوف كَان ِإذا ذَِلك ِإلَى يحتَاج وِإنَّما ،)3("خيرا

 فَحذف منكرون، قوم َأنْتُم علَيكُم سالم: َأي ،)4("منكرون قوم سالم قَاَل: "نحو ركنيها،
 تـاهللا : "نَحـو  علَيـِه،  مبِنية ِهي ِفيها معنى يِفيد لفظا َأو الثَّاِنية، ومبتدأ األولى خبر
  . )6("تفتأ لَا: َأي ،)5("تفتأ
 بحـت  عقلي تقسيم هو وإنما نقلي، دليل على قائماً ليس السابق هشام ابن فكالم    
 فبينها الكالم، في حذف إلى تؤدي قد التي واالفتراضية والحالية المقامية األدلة لتلك
 بنات من األمثلة لها ضرب كما الكريم، القرآن من الشواهد لها وضرب هشام، ابن

  . أفكاره
 أن يمكننـا  االستدالل في هشام ابن اعتمدها التي األصول عن حديثنا نهاية وفي   

  : يلي ما نستنتج
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 فقـد  وواسعاً، واضحاً النقلية األدلة على االستدالل في هشام ابن اعتماد كان لقد . 1
 وسـبيالً  السليم، اللغوي الحجاج إلى للوصول سبيالً االستعمالي الدليل من اتخذ
 اللبيب مغني "كتابه يضمنها أن أراد التي اللغوية واآلراء القواعد تلك إثبات إلى
ـ  األوضح الحجة هو العرب فكالم ،"األعاريب كتب عن  مـن  كثيـر  نظـر  يف

  . النحويين
 بـل  فحسب، بها يكتِف لم النقلية األدلة هذه على اعتمد حين هشام ابن أن غير . 2

 والمنطـق  السليم، بالقياس تتمثل التي العقلية باألدلة المواضع من كثير في أيدها
 تقريـر  إلى الوصول ألجل سبيالً كان هذا كل لأللفاظ، الواقعية والداللة العلمي،

  . كتابه خالل من يقررها أن هشام ابن أراد التي الذهنية لقواعدا تلك
 إن إذ أدلة، بأنها االستعمالية األنماط هذه وصف في يتردد ال هشام ابن كان لقد . 3

 هـذا  بـأن  هشام ابن فيها يصرح التي المواضع عشرات على عثر قد الباحث
  . وهكذا البيت، بهذا استدل فالن أن أو لفالن، دليل النص

 التـي  االسـتعمالية  باألدلـة  نفسه يقيد ال األحيان بعض في هشام ابن نجد كما . 4
 هذا عن يخرج بل اللغوي، بالشاهد عرف فيما والمكان بالزمان اللغويون حددها
  . الهجري الرابع القرن في المتنبي أمثال متأخرين لشعراء بأبيات ليستدل الحد

  : الدليل عرض في هشام ابن منهج: ثانياً
 كتابـه  وضع من هدفه خالل من هشام ابن عند التجديدية األفكار  نتمثل أن يمكننا  

 كتـاب  فهم خالله من يمكن ما إلى الوصول في يتمثل بأنه الهدف هذا يبين إذ هذا،
 الإ الفهـم  هـذا  إلى الوصول يمكن وال الكريم، نبيه سنة وفهم وتعالى، سبحانه اهللا
 لما اإلعراب، علم قدراً وأعالها منزلة، العلوم هذه أرفع وإن أخرى، علوم طةاسبو
 ألجـل  يـأتي  كلـه  وهذا المقاصد، وتوضيح المعاني، تبيين في كبيرة قيمة من له

 الكتاب هذا في قام أنه هشام ابن بين كما واآلخرة، الدنيا الدارين في السعادة تحصيل
 الطالب على تشكل يالت المعضالت تلك إلى وعمد فافتتحها، اإلعراب مقفالت بتتبع

 فيهـا  وقـع  التـي  واألخطاء األغالط من مجموعة تناول ثم ونقحها، لهم فأوضحها
 كتابه وضع لما أنه أيضاً هشام ابن بين ثم عليها، ونبه وصوبها، فأوضحها المعربين

 أن أراد فـيهم،  تركه الذي والفضل عليه، الطالب إقبال ورأى" اإلعراب في مقدمة"
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 إن إذ اإلعـراب،  في مقدمة بمنزلته ويفوق كبيراً، قدراً العلم من يحمل كتاباً يصنف
  . )1(اإلعراب في مقدمة بكتاب قورن ما إذا العلم من بحر الكتاب هذا
 أبـواب  عـرض  في منهجه مالمح بعض على يشتمل السابق هشام ابن كالم إن   

 فيهـا  يقـع  التـي  واللغوية النحوية اإلشكاالت بعض توضيح إلى يسعى فهو كتابه،
 المعـربين،  بعض فيها وقع التي واألخطاء األغالط تصويب إلى يسعى كما الطلبة،
 اإلعـراب،  في المغلقة األبواب بعض فتح إلى أيضاً يسعى كما عليها، ينبه أن فأراد
  . اللبيب مغني كتابه في هشام ابن منهج من جزءاً يمثل هذا كل
 ذكـر  بعـد  بمجيئهـا  يتمثل األدلة عرض في هشام ابن منهج في العامة السمةو   

 َأن: "يقـول  إذ وذلـك " أل "عن حديثه مثل اللغوية، المسألة بيان أو النحوية، القاعدة
 الفـاعلين  َأسـماء  علـى  الداِخلَـة  وِهي وفروعه، الَِّذي ِبمعنى موصوال اسما تكون

 فَلَـا  للثبوت المشبهة الصفة ِلَأن ِبشَيء؛ ولَيس المشبهة، اتوالصفَ: قيل والمفعولين،
: وقيـل  ِباتِّفَاق، موصولَة لَيست التَّفِْضيل اسم على الداِخلَة كَانَت وِلهذَا ِبالِْفعِل، تؤول

ِميع ِفي ِهيِريف، حرف الْجلَو تَعو حـال  من لمنعت ذَِلك صمـِمي  ِإعالْفَاِعـل  اس 
ولوفْعا الْممنع كَم ف، التصغير ِمنْهصالْوقيل وول: وصوحرفي، م سلَيء؛  وِبـشَي 

 فعلهـا  فعليـة  َأو اسـمية  بجملة َأو بظرف وصلت وربما ِبالْمصدِر، تؤول لَا ِلَأنَّها
  : )2(كَقَوله: فَالْأول تَعِريف، حرف لَيست َأنَّها على دِليل وذَِلك مضارع،

  سعه ذَات بعيشة حر فَهو         المعه على شاكرا يزال لَا من
  : )3(كَقَوِله: والثَّاِني

  معد بني ِرقَاب دانَتْ لَهم         ِمنْهم اهللا الرسول الْقَوم من
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  : )1(كَقَوِله: والثَّاِلث
   اليجدع الْحمار صوت ...                     

  . )2("الَْأخير ِفي مالك وابن لألخفش خالفًا بالشعر خَاص والجميع   
 ثم المسألة، بعرض يبدأ فإنه السابق هشام ابن كالم خالل من لنا واضح هو فكما   

" أل "فيهـا  تـدخل  التي الحاالت بداية ذكر فقد ذكره، ما على األدلة إيراد في يشرع
  . عنها حديثه نهاية في ةالشعري الشواهد من باألدلة جاء ثم التعريف، لغير
 مناقـضاً  رأيـاً  يبين ثم القاعدة، ذكر بعد كعادته الدليل بإيراد هشام ابن يبدأ وقد   

 مـثالً  ذلك ومن األول، الدليل به يقوي آخر بدليل فيجيء يعود ثم للمسألة، أو للدليل
 الَّـذين  يود ربما "لَىتَعا قَوله الْمستَقْبل الِْفعل على دخُولها ومن": "رب "في ذكره ما

 ،")4(الـصور  ِفـي  ونفخ: "تَعالَى قَوله حد على بالماضي مؤول هو: وقيل ،)3("كفروا
 الْمستَقْبل، عن ِبِه متجوز ماض عن ِبِه عبر لْمستَقْبلا الِْفعل َأن القِْتضائه تكلّف وِفيه

  : )5(قَوله بعدها ما اسِتقْبال ِصحة على والدِليل
  )البنان رخص مهذب علي           سيبكي فَتى فَرب أهلك فَِإن

  : )6(وقَوله
                                                             

سر ). م1982(بن محمد الخفاجي، أبو محمد عبد اهللا : البيت لذي الخرق الطهوي في. 1
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  .)1("معاِوية أم لهف يا       غَدا قائلة رب يا
 الداخلة" رب "عن الحديث بدأ هشام ابن فإن السابق الموضع خالل من رأينا فكما   
 هـذه  أن فيه بين رأياً عرض إنه ثم الكريمة، القرآنية باآلية واستدل تقبل،المس على
 أيد ثم الرأي، هذا وذكر المستقبل، على" رب "دخول بجواز قاطعاً دليالً تمثل ال اآلية
 األول، القول به قوى مما ذلك، جواز على بهما استدل الشعر من ببيتين األول رأيه

  . الثاني القول وأضعف
 األساسي منهجه عن كثيراً يختلف ال األدلة عرض في هشام ابن منهج فإن اوهكذ   

 هنـاك  أن غيـر  القول، هذا على األدلة بإيراد ثم القول، أو المسألة بعرض المتمثل
 هشام ابن يؤخر قد إذ" رب "مسألة في رأينا كما األحوال بعض في التغييرات بعض
 وبيـان  فيهـا،  اللغوية األقوال كافة عرض من االنتهاء بعد المسألة نهاية إلى الدليل
 هـو  عمـا  يختلف ال األساس أن غير تناولتها، التي األطراف من طرف كل رأي
  .أصله
  : الدليل قبول عند أسلوبه: ثالثاً
 المـسائل  علـى  المختلفـة  األدلة يعرض حين األنصاري هشام ابن أن شك وال   

 وإمـا  رفـضاً  إما الدليل، هذا تجاه فاًموق يتخذ أن من له بد ال فإنه المتعددة النحوية
 مغنـي  "كتابـه  فـي  هشام ابن أوردها التي األدلة مجموعة على اطلعنا وإذا قبوالً،
  : ثالث نقاط في يتلخص منها موقفه نجد فإننا ،"اللبيب

 الـدليل،  هذا وموافقة معين، لرأي أو النحو، في معين لمذهب دليل ذكر: األولى   
  . آخر دليالً عليه زاد وربما

 فالدليل آخر، لمذهب توضيحاً أو هو، لمذهبه تأييداً عنده من بدليل اإلتيان: الثانية   
  . آخر أحد من وليس نفسه هشام ابن من يكون
 ورده، الـدليل  هذا رفض ثم العلماء، من عالم أو معين مذهب دليل ذكر: الثالثة   

  . مختلفة بفكرة وإما آخر، بدليل إما وتفنيده
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 األدلـة  هـذه  قبـول  كيفيـة  يبين أن الدراسة هذه في الباحث على فإن هنا نوم   
 في وطريقته هشام ابن منهج على والغالب  األنصاري، هشام ابن قبل من ورفضها

 عنه، يسكت ثم الدليل فيورد بالقبول، وحتى مثالً، بالرفض عليه يعلق أال الدليل قبول
 هل: " قوله ذلك على األمثلة ومن كذا، لبدلي فالن إليه ذهب ما الصواب أن يبين أو

 الْمبـرد  وهـم  ذَِلك من منع الْحدث على يدل لَا َأنه زعم من النَّاِقص ِبالِْفعِل يتعلقان
 دالَّـة  كلهـا  َأنَّها والصِحيح الشلوبين ثم برهان فَابن فالجرجاني جني فَابن فالفارسي

 َأن عجبـا  للنَّـاس  َأكَـان : "تَعـالَى  بقوله التَّعلُّق ذَِلك بتيلمث واستدلَّ لَيس ِإلَّا علَيِه
 وِلَأنَّه الْمعنى لفساد بأوحينا ولَا مؤخر مصدر ِلَأنَّه بعجبا تتَعلَّق لَا اللَّام فَِإن ،)1("َأوحينَا
 ولَا موصول حرف تَقِْدير ِفي لَيس الَِّذي الْمصدر َأن قريب عن مضى وقد ِلَأن صلَة
 عجبا من حال هو ِبمحذُوف متَعلقَة تكون َأن َأيضا ويجوز علَيِه التَّقِْديم يمتَنع لَا صلته
  : )2(قَوله على

  .)3( ... "طلل موحشا لمية
 واسـتدل  الناقص، بالفعل والمجرور الجار تعلق مسألة على هشام ابن علّق فلقد   

 الجـار  تعلـق  لجـواز  تأييـده  فيه ظهر مما الشعري، والبيت الكريمة باآلية لذلك
  . الناقص بالفعل والمجرور

 يـراه  ما إلثبات سبيالً يجعلهف معين، لمذهب تأييداً الدليل هشام ابن يستعمل وقد   
 ،"لـو  "بعد الواقعة" أن "خبر عن حديثه في قاله ما ذلك ومن المذهب، هذا أصحاب
 ِفيها وقع التَّنِْزيل ِفي آية وجدت وقد: "يقول إذ وذلك كريمة، قرآنية بآية لذلك واستدل
 ابـن  ولَـا  لُقْمـان،  آلية يتَنَبه مل كَما الزمخْشَِري، لَها يتَنَبه ولم مشتقا، اسما الْخَبر

 قَولـه  وِهـي  بالشعر، استدلَّ لما وِإلَّا مالك، ابن ولَا ذَِلك، من منع لما وِإلَّا الْحاِجب،
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 ،لَغْـو  ظرف ِفيها الْخَبر آية ووجدت ،")1(الَْأعراب ِفي بادون َأنهم لَو يودوا: "تَعالَى
  . )3( ")2("الَْأولين من ذكرا عندنَا َأن لَو: "وِهي

 قاعدة إثبات إلى يصل لكي الكريم القرآن من السابق الدليل هشام ابن استعمل لقد  
 بهـذا  فجـاء  قاً،مـشت  اسماً" لو "بعد الواقعة" أن "خبر مجيء جواز في تتمثل نحوية
 في الحاجب وابن الزمخشري لها يتنبه لم الكريمة اآلية هذه أن وبين اللغوي، الدليل

 األشـعار  عن والبحث التأويالت تمحال لما إليها تنبها لو إذ ،الخبر هذا عن حديثهما
  . ذلك إلى هو فتنبه المناسب، الدليل إلى للوصول

 إذ لـه،  الراد وليس له الموافق معاملة امهش ابن معه تعامل النحوي الدليل وهذا   
 تقوية أجل من الدليل بهذا جاء من وهو أوالً، لالستدالل صالحيته بعدم يعلق لم هو

  . ثانياً المسألة في رأيه
 وذلـك  اللغـوي،  الدليل على الموافقة مسألة في آخر منحى هشام ابن يأخذ وقد   

 وهو أال آخر بدليل مؤيداً نفسه لدليلا فيصبح العرب، من أناس إلى الدليل هذا بنسبة
" لعـل  "عن حديثه في هشام ابن ذكره ما الحالة هذه على األمثلة ومن العرب، كالم

  : )4(كَقَوله الْمبتَدأ، بها يخفضون عقيال َأن مر وقد: " ذلك في يقول الجارة،
  قريب ِمنْك المغوار أبي لَعلَّ... 

 ِمنْك المغوار ألبي لَعلَّه: اَألصل َأن يحتَمل ِلَأنَّه ذَِلك؛ ِفي دِليل لَا َأنه الْفَاِرِسي وزعم
 وأدغم تَخِْفيفًا، الثَّاِنية لَعلَّ ولَام الشَّْأن وضمير قريب موصوف فَحذف قريب، جواب
 المال: يقُول من لُغَة على فَهو فتح ومن مكْسورة، كَانَت ثم ومن الْجر، لَام ِفي ىاألول
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 َأن الَْأِئمة ِبنَقْل محجوج هو ثم لَعلَّ، تَخْفيف يثبت ولم كثير، تكلّف وهذَا ِبالْفَتْح، لزيد،
رلَّ ب الْج1("بأعيانهم قوم لُغَة لَع( .  
 يؤيـده  مـا  أو نظره، في األسلم الرأي جانب إلى بالوقوف يكتفي ال هشام فابن   

 جاءت التي واألقوال اآلراء كافة يوضح أن بعد جانبه إلى يقف وإنما فحسب، الدليل
 يقتـضيه  مـا  وفـق  الصحيح السليم الرأي إلى ويتوصل اآلراء، تلك يفند حتى به،

 كثير إلى بنا حاجة فال العربية القبائل من قبيلة عن منقوالً البيت ذاه دام فما الدليل،
 التـي  العرب لغة نتبع وأن فعالً، البيت يقوله بما نأخذ أن علينا بل تأويله، في تكلف
  . البيت بهذا جاءت

 مـن  كان ما هشام ابن يوافقها التي األدلة ضمن ندرجها التي المواضع بين ومن  
 بـدليل  األحيان بعض في رأيه على هشام ابن يستدل فقد هو، لهواستدال هو، أقواله
: يقـول  إذ" ليس "عن حديثه من نجده ما ذلك ومن اآلخر، الرأي به ويضعف يقويه

 شـقير  وابـن  الحلبيات ِفي الْفَاِرِسي وتَابعه ما ِبمنِْزلَة حرف َأنه السراج ابن وزعم"
  . )2("ولسن ولَيست ولَيسوا وليسا ولستن ولستما لست ِبدِليل األول والصواب وجماعة،

 حرفاً ال فعالً ليس عد في رأيه صواب على هشام ابن به يستدل الموضع هذا إن   
 معـه  يمنـع  بمكان الكثرة من وهي العرب، عن سمعت التي التركيبية األنماط بتلك

 بها يتكلم كما التركيبية األنظمة بإيراد هشام ابن واكتفى جداً، كثيرة فهي إحصاءها،
 لمـا  حرفـاً " لـيس  "كانت فلو وهكذا، ،نولست ولستم، لستَ،: مثل أنفسهم، العرب
 ضـمائر  بالحروف تتصل التي الضمائر إن إذ المتصلة، الرفع ضمائر بها اتصلت
 من منطقي دليل افهذ بالحروف، تتصل ال الرفع ضمائر أن حين في جر، أو نصب

  . حرفاً وليس فعل" ليس "أن فيه يؤكد هشام ابن
  : هي بعبارات الدليل قبول في هشام ابن طريقة نصف أن ويمكننا   

 عليـه  التعليـق  دون قياسـياً  منطقياً أم سماعياً أكان سواء اللغوي الدليل إيراد . 1
  . األكثر هو وهذا الخطأ، أو بالصواب
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  . خطأ واآلخر صواب، أحدهما بأن الدليلين نم واحد على التعليق . 2
 المنطـق  مالمـح  بعـض  على يقدمه فهو كثيراً، السماع على هشام ابن يعتمد . 3

 البيت في رأينا ما:نحو وذلك عنده، مقدم العرب كالم من سمع فما مثالً، كالتأويل
  . عقيل لهجة على جاء الذي

 تأييـداً  وذلـك  النحـويين،  من سبقه من على األدلة ببعض هشام ابن يستدرك . 4
  . ما قاعدة إثبات من وإقراره لكالمه وتمكيناً ذهبوه، الذي لمذهبهم

  : الدليل رد في هشام ابن طريقة: رابعاً
 عنده يستقم لم فما أيضاً، بعضها يرد فإنه األدلة، بعض يقبل هشام ابن كان وكما   

  . يلي فيما سنالحظه ما وهذا آخر، بدليل يرده وقد الرد، ذلك ويعلل يرده
 أبي على يرد النون ساكنة األلف مفتوحة المصدرية" أن "عن هشام ابن حديث في   

 توصل كَونها: " يقول إذ وذلك األمر، بفعل تتصل ال أنها من إليه ذهب ما في حيان
 مـن  سمع شَيء كل وَأن ِبِه توصل لَا َأنَّها زعم حيان َأبو ذَِلك ِفي والمخالف ِبالَْأمر
 فَـاتَ  ِبالْمصدِر قدرا ِإذا َأنَّهما: َأحدهما بدليلين، واستدلَّ تفسيرية ِفيِه)  َأن(  ف ذَِلك

 ولَـا  قُـم  َأن :أعجبني يصح لَا ،مفْعوال ولَا فَاِعال يقعا لم َأنَّهما: الثَّاِني الَْأمر، معنى
  الْمضارع عوم الْماِضي مع ذَِلك يصح كَما قُم َأن كرهت

 التَّقْـِدير  ِعنْـد  ِبالْـَأمر  الموصولة ِفي األمرية معنى فَوات َأن األول عن والْجواب
 والموصـولة  بالماضـي  الموصـولة  ِفي واالستقبال الْمِضي معنى كفوات ِبالْمصدِر

 مـع  الْمـشَددة  من ففةالمخ َأن مصدِرية يسلم ِإنَّه ثم الْمذْكُور التَّقِْدير ِعنْد بالمضارع
 الـدعاء  يفهم لَا ِإذْ ،)1("علَيها اهللا غضب َأن والْخَاِمسة: "نَحو ِفي ِفيها ذَِلك مثل لُزوم
 ما امتنع ِإنَّما َأنه الثَّاِني وعن ورعيا سقيا:نحو مطلقًا مفْعوال كَان ِإذا ِإلَّا الْمصدر من
 َأال لَـه  ينْبِغـي  ثم ذكر لما لَا باإلنشاء والكراهية الِْإعجاب لتعليق معنى لَا ِلَأنَّه رهذك

  . )2("التَّعِليل بالم مخفوضة تقع وِإنَّما مفْعوال ولَا فَاِعال تقع لَا ِلَأنَّها كي مصدِرية يسلم
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 نلحـظ  أن يمكننـا  حيان أبي أدلة عن حديثه في السابق هشام ابن كالم خالل فمن  
  : اآلتية األمور

  . عليها يرد أن هشام ابن يريد التي األدلة إيراد: أوالً   
 التي الكريمة كاآلية أخرى أدلة خالل من بالرفض األدلة هذه على التعليق: ثانياً   

  . هشام ابن ذكرها
 المتلقي إقناع أجل من وذلك الدليل، على رده في الحديث هشام ابن يفصل: ثالثاً   

  . المسألة على تعترض قد التي اإلشكاالت كافة وتوضيح بداية،
 هشام ابن يقدم بل صريحاً، رفضاً لالستدالل رافضاً هشام ابن رأي يكون ال وقد   

 كـابن  النحويين، أحد ساقه الذي الدليل من التشكك إلى المتلقي تقود تشكيكية عبارة
 المفـرد  االسـم  على المنقطعة" أم "دخول جواز عن هشام ابن حديث في مثالً مالك
 الْمبتَـدأ  قدروا وِلهذَا مفْرد على المنقطعة أم تدخل ولَا: "هشام ابن يقول الجملة، دون
 حاجة لَا فَقَاَل النَّحِويين ِإجماع كتبه بعض ِفي مالك ابن وخرق شَاء أم إلبل ِإنَّها ِفي
 الْهمـزة  دون ببـل  هنَا وقدرها) بل (ك الْمفْردات تعطف َأنَّها وزعم مبتَدأ تَقِْدير ِإلَى

 َأن فَالْأولى ِروايته صحت فَِإن ِبالنّصب شَاء، أم إلبال هنَاك ِإن: بعضهم بقول واستدلَّ
  . )1("شَاء أرى أم َأي ناصب لشاء يقَدر

 مـن  متـشكك  فهو" صحت إن "بجملة السابق مالك ابن دليل هشام ابن أعقب فقد  
 لـيس  أنـه  علـى  يدلنا مما الجملة، هذه قول إلى احتاج لما منه تشككه ولوال دليله،
 يكـن  لم الدليل هذا هشام ابن فرفض مالك، ابن به جاء الذي الشاهد هذا من متأكداً

 تـشكيكية  جملـة  أساس على قائماً الرفض هذا كان وإنما مناسب،ال بالقدر صريحاً
  . هشام ابن ذكرها التي الشرط بجملة متمثلة

 ابـن  مـن  استغرابية وإنما تشكيكية تكون ال األحيان بعض في العبارة هذه ونجد   
 فـي  مثاالً لذلك ونضرب المشهورين، النحاة بعض عن الكالم نُقل إذا خاصة هشام
 ابـن  ِمنْهم جماعة َأن الْغَِريب ومن: "يقول حيث العاطفة،" أو "عن هشام ابن حديث
 علـى  ولَا: "نَحو ولَا ِبمعنى تَِجيء َأنَّها ذكروا ثم الْواو ِبمعنى َأو مِجيء ذكروا مالك
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 لَا جاءت وأنما ِبعينها ِتلْك ِهي وهِذه  ،)1("آبائكم بيوت َأو بيوتكُم من تَْأكُلُوا َأن َأنفسكُم
 وذَِلـك  واِحـد  ِبكُـل  لَا بالمجموع النَّفْي تَعِليق توهم من ومانعة الساِبق للنَّفْي توكيدا
 الزنَـى  لَـك  يحـل  لَا قَولك ونَِظيره الِْإجماع وهو اللَّفْظ عن خَارج دِليل من مستَفَاد

  . )2("ذَِلك يضر لم التَّقِْدير ِفي لَا تركت وولَ والسِرقَة
 أنه لنا يقول أن يريد فهو" الغريب ومن "بلفظ حديثه افتتح قد هشام ابن أن نرى إذ   

 يـرى  ال هو إذ وغيره، مالك ابن أمثال كبار نحاة من الرأي هذا يكون أن يستغرب
 متمـثالً  ذلـك  على دليله وكان الكريمة، اآلية في" وال "أو اوالو بمعنى تأتي" أو "أن

  . المعنى هذا وفق مجيئها عدم على أجمعوا فقد النحاة، بإجماع
 الدليل أن ويبين منها، يضعفها ما ويستخرج األدلة، هذه يفند أيضاً هشام ابن ونجد   
 إعمال عن حديثه في مثالً نراه ما وهذا به، االستدالل فيضعف المسألة، عن بعد فيه
 على استدالله ِفي الْكسائي على رد هنَا ومن: ""هشام ابن يقول مصغراً، الفاعل اسم

 وعلـى  فرسـخا  وسـويرا  مرتحال أظنني بعضهم بقول المصغر الْفَاِعل اسم ِإعمال
  : )3(بقوله فعيل ِإعمال على استدالله ِفي ِسيبويٍه

   ...عمل موهنا كليل شآها حتَّى
ذَِلككَان ظرف فرسخا َأن وان ظرف وموهنا ممل والظرف زماِئح ِفيِه يعوـل  رالِْفع 

 لَـا  وفعله كل من كليال َأن ِبِه مفْعوال لَيس الموهن كَون ويوضح ِبِه الْمفْعول ِبِخلَاف
 يقَال كَما ِفيِه بدوامه الْوقْت يكل الْبرق وكَأن مكل ِبمعنى كليال ِبَأن ِسيبويٍه عن يتَعدى
 ولـم  للْمبالَغَـة  فعيـل  ِإلَى يعدل فَاِعال َأن على ِبِه استشْهد ِإنَّما ِبَأنَّه َأو يومك َأتعبت
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 ِإمكَان مع الْمجاز على الْكَلَام حمل األول ِفي فَِإن أقرب وهذَا اإلعمال على ِبِه يستَدّل
  . )1("الْحِقيقَة على حمله
 لـة األد هذه بأن مصغراً الفاعل اسم إعمال بجواز قال من كالم هشام ابن رد لقد   
 بـه،  المفعول في الفاعل اسم فيها يعمل لم القاعدة هذه إثبات أجل من بها جيء التي
 الحجـة  فليـست  هنا ومن الفعل، رائحة فيه يعمل والظرف الظرف، في عِمل وإنما
  . سابقاً بين كما أصحابها على مردودة هي بل األدلة، بهذه عنده قائمة
 بمـا  الدليل رفض في هشام ابن موقف نلخص أن يمكننا المبحث هذا نهاية وفي   
  : يلي

 الـدليل،  هـذا  يفنـد  ثـم  أصحابه، عند له مراد هو كما الدليل هشام ابن يورد . 1
 أو القياس أو االستعمال على قائم عقلي بدليل وإما آخر نقلي بدليل إما ويرفضه

  . ذلك شاكل ما
 أنه المتلقي إلى هاخالل من يوصل استغرابية أو تشكيكية عبارة هشام ابن يورد . 2

 فـإن  هنـا  ومـن  فيه، يشك وأنه السابق، الدليل في ورد بما تماماً مقتنعاً ليس
  . رفضه أو الدليل قبول في الخيار له المتلقي

 لزامـاً  فليس أخرى، ناحية في ويخالفه ناحية، في االستدالل هشام ابن يوافق قد . 3
 في المخالف رأيه يفند أنه ينح في جوانبه، كافة في االستدالل مع يتفق أن عليه
  . الدليل جوانب أحد
  : ورده الدليل قبول في هشام ابن منهج

 على يتكئ كان بل وردها، النحوية لألدلة قبوله في عشوائياً هشام ابن يكن لم   
 المبحث وهذا أيضاً، للدليل رده في أخرى وأسباب للدليل، قبوله في علمية أسباب

 النحوي للدليل قبوله في هشام ابن اتبعها التي لمنهجيةا على الضوء تسليط سيحاول
  . رده أو
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  : للدليل قبوله في هشام ابن منهج: أوالً
  : قبوله وأسباب هشام ابن عند المقبول الدليل صفات . 1

 مجال ال قطعية بصفات يتصف فإنه هشام ابن عند مقبوالً الدليل يكون وكي   
 القرآني، بالنص مرتبط األحيان أكثر في وذلك داللتها، لتحويل أو فيها، للتأويل
 في بأنه يتصف هشام ابن عند الدليل فإن لذا فيه، الدليل لرد مجال ال الكريم فالقرآن
": " لو "بعد الواقعة" أن "خبر على االستدالل في مثالً هشام ابن يقول قرآني، أغلبه
 كَما الزمخْشَِري لَها يتَنَبه ولم مشتقا، سماا الْخَبر ِفيها وقع التَّنِْزيل ِفي آية وجدت وقد
 لما وِإلَّا مالك ابن ولَا ذَِلك، من منع لما وِإلَّا الْحاِجب ابن ولَا لُقْمان، آلية يتَنَبه لم

 آية ووجدت ،)1("الَْأعراب ِفي بادون َأنهم لَو يودوا: "تَعالَى قَوله وِهي بالشعر، استدلَّ
  . )3 (")2("الَْأولين من ذكرا عندنَا َأن لَو: "وِهي لَغْو، ظرف ِفيها الْخَبر

 إضافته، من التخفيف المضاف اكتساب عن حديثه في جاء ما أيضاً ذلك ومن   
 ِإذا بكر وضاربو عمرو وضاربا زيد ضارب ك التَّخِْفيف لثَّاِلثا: "يقول إذ وذلك
 ِمنْه أخف الْخَفْض ولَِكن النصب يعملن َأن ِفيِهن اَألصل فَِإن اِلاسِتقْبال َأو الْحال أردت

 الضاربا كقَول التَّعِريف تِفيد لَا الِْإضافَة هِذه َأن على ويدل نون ولَا معه تَنِْوين لَا ِإذْ
 بالغ هديا: ")4(تَعالى وقَوله تعريفان اِلاسم مع يجتَمع ولَا زيد والضاربو زيد

  . )5("الْكَعبة
 الباحث أن خاصة المبحث، هذا في يمكن ال كلها المواضع هذه استقصاء وإن  

 ضمن المقدار بهذا االكتفاء فاألولى المقبلين، الفصلين في األدلة هذه لكافة سيتعرض
  . المبحث هذا
 أيضاً األدلة يأخذ بل الكريم، بالقرآن المتمثل القطعي بالدليل هشام ابن يكتفي وال   
 من ألناس منسوباً الدليل يكون أن على أدلته في يحرص أنه غير العرب، كالم من
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 نجده ما:نحو وذلك االستعمالي، بالقبول عنده الدليل هذا ميتس كي بأعيانهم، العرب
  : )1(كَقَوله الْمبتَدأ بها يخفضون عقيال َأن مر وقد: " قوله في

  قَِريب ِمنْك الِمغْواِر أبي لَعلَّ
 ِمنْك المغوار ألبي لَعلَّه اَألصل َأن يحتَمل ِلَأنَّه ذَِلك ِفي دِليل لَا َأنه ِرِسيالْفَا وزعم
 وأدغم تَخِْفيفًا الثَّاِنية لَعلَّ ولَام الشَّْأن وضمير قريب موصوف فَحذف قريب جواب
 المال يقُول من غَةلُ على فَهو فتح ومن مكْسورة كَانَت ثم ومن الْجر لَام ِفي األولى
 َأن الَْأِئمة ِبنَقْل محجوج هو ثم لَعلَّ تَخْفيف يثبت ولم كثير تكلّف وهذَا ِبالْفَتْح لزيد
رلَّ ب الْج2("بأعيانهم قوم لُغَة لَع( .  
 منسوب أنه على بناء قالساب النص في العرب كالم من االستعمالي الدليل قبل فقد   
  . العربية في شاذ شاهد مجرد وليس بأعيانهم، لقوم
 االستعمال، في قليل بأنه هشام ابن عند األحيان بعض في المقبول الدليل ويتصف   
 ِإذا النَّاس جِميع تأثيم فَيلْزم: "قوله في جاء ما ذلك ومن العرب، عن مسموع أنه غير

 الِْإتْيان ِلَأن الصنَاعة ِجهة من ضعف الْمعنى فَساد مع وِفيه الْحج على مستطيع تخلف
  : )3(كَقَوله ضرورة ِإنَّه قيل حتَّى شَاذ الْمفْعول ِإلَى الْمصدر ِإضافَة بعد بالفاعل

  األباريق َأفْواه القواقيز قرع     نشب من جمعت وما تالدي أفنى

                                                             
: فَقُلْتُ ادع َأخْرى وارفَِع الصوتَ جهرةً، وقيل: هذا عجز بيت لقائل غير معروف، صدره. 1

بو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة ضياء الشجري، أ: بعدها، انظر البيت في: دعوةً، وقيل
محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ : أمالي ابن الشجري، تحقيق). م1991(الدين 

 . 426: ، ص10: خزانة األدب، ج. ، والبغدادي361: ، ص1: مصر، الطبعة األولى، ج

 . 377: مغني اللبيب، ص. ابن هشام. 2

الشعر ). هـ1423(ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا بن مسلم الدينوري : البيت لُألقيشر، انظر. 3
خزانة . ، والبغدادي547: ، ص2: لحديث، القاهرة ـ مصر، الطبعة األولى، جوالشعراء، دار ا

 . 491: ، ص4: األدب، ج



 
 

47

 هذَا جوازالْ ودِليل قَِليل َأنه ِإلَّا النثر ِفي ذَِلك جواز والْحق َأفْواه ِبرفْع رواه ِفيمن   
 َأن على وذَِلك الُْأخْرى الرواية وِهي النصب من التَّمكُّن مع ِبالرفْع رِوي فَِإنَّه الْبيت

  . )1("ومقروع قرع ِمنْهما كال ِلَأن الْوجهاِن وصح مفعول واألفواه الْفَاِعل القواقيز
 مقبول أنه أخرى ناحية من وبين اللغة، في االستعمال هذا قلة هشام ابن ينب إذ   

  . عنده
 أكثرهم، يجيزه ال إذ النحاة، بعض عند مردوداً هشام ابن عند الدليل كان وربما   
 إجازته من وقع ما:نحو وذلك صراحة، بذلك ويصرح يجيزه، هشام ابن أن غير

 بمجيء يقولون الذين النحويين لجمهور خالفاً للمكان كمجيئها للزمان" حيث "لمجيء
 معنى ضمنت الكافة ما بها اتَّصلت وِإذا: ""يقول إذ وذلك فحسب، للمكان" حيث"

  : )2(كَقَوله الِْفعلَيِن وجزمت الشَّرط
  الَْأزمان غابر ِفي نجاحا        اهللا لَك يقدر تستقم حيثُما

  .)3("للزمان مجيئها على ِعنِْدي دِليل الْبيت وهذَا
 النثر، دون فحسب بالشعر مختصاً هشام ابن عند القبول سبب يكون أن ويحدث   

 حديثه في جاء ما ذلك ومن ثر،الن دون الشعر على باقتصاره متصفاً الدليل فيكون
 موصوال اسما تكون َأن: "يقول إذ" الذي "بمعنى موصوالً اسماً" ال "مجيء عن

 والصفَات قيل والمفعولين الفاعلين َأسماء على الداِخلَة وِهي وفروعه الَِّذي ِبمعنى
 الداِخلَة كَانَت وِلهذَا ِبالِْفعِل تؤول فَلَا للثبوت المشبهة الصفة ِلَأن ِبشَيء ولَيس المشبهة

 ولَو تَعِريف حرف الْجِميع ِفي ِهي وقيل ِباتِّفَاق موصولَة لَيست التَّفِْضيل اسم على
حال من لمنعت ذَِلك صمِمي ِإعول الْفَاِعل اسفْعالْما ومنع كَم ف التصغير ِمنْهصالْوو 
 َأو بظرف وصلت وربما ِبالْمصدِر تؤول لَا ِلَأنَّها ِبشَيء يسولَ حرفي موصول وقيل
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 فَالْأول تَعِريف حرف لَيست َأنَّها على دِليل وذَِلك مضارع فعلها فعلية َأو اسمية بجملة
  : )1(كَقَوله

  سعه ذَات بعيشة حٍر فَهو ... المعه على شاكرا يزال لَا من
  : )2(كَقَوله والثَّاِني

  معد بني ِرقَاب دانَتْ لَهم       ِمنْهم اهللا الرسول الْقَوم من
  : )3(كَقَوله والثَّاِلث
  الُيجدع الْحمِار صوتُ

  . )4("الَْأخير ِفي مالك وابن لألخفش خالفًا بالشعر خَاص والجميع
 هذا بأن العرب عن المسموعة األدلة هذه عن حديثه نهاية في هشام ابن علّق فقد   

 هشام ابن أدلة بعض في تظهر قد سمة وهذه النثر، دون بالشعر خاص للدليل القبول
  . المقبولة

  : أدلتهم هشام ابن قبل الذين النحاة . 2
 ذلك بإيراد يكتفي بل عنده، المقبول الدليل بصاحب هشام ابن يصرح أن يندر   

 في دلتهمأ هشام ابن يقبل ال به قالوا الذين والنحاة غريباً، الدليل كان إذا أما الدليل،
 أدلة يقبل ال األعم الغالب في مثالً هشام ابن فإن الدليل، بصاحب يصرح فإنه الغالب

 في ذلك حصل كما بذكرهم، يصرح فإنه أدلتهم بعض وقبل حصل إذا أما الكوفيين،
 ِفي والْواو الْفَاء مجرى ثم الْكُوِفيون أجرى: "يقول إذ وذلك العاطفة،" ثم "عن حديثه

وارع نصب ازجضا المقرون الْمط فعل بعد بهتدلَّ الشَّراسم وة لَهاءمن "الْحسن ِبِقرو 
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 ،)1("اهللا على أجره وقع فقد الْموت يدِركه ثم ورسوله اهللا ِإلَى مهاجرا بيته من يخرج
  . )2("الطّلب بعد مجراهما مالك ابن وأجراها} يدرك {ِبنصب

  . ذلك في الكوفيين تابع الذي مالك بابن وصرح يين،الكوف باسم صرح فقد  
 الفاء إفادة عدم عن حديثه في قال حيث الجرمي، دليلهم قبل الذين النحاة بين ومن   

 ِفي ولَا الِْبقَاع ِفي التَّرِتيب الْفَاء تِفيد لَا الْجرِمي وقَاَل: " والبقاع األمصار مع الترتيب
  : )3(قَوله ِبدِليل األمصار

  فحومل الدخُول بين...                            
لهمقَونَا وِطركَان مِإن كَذَا انفمك كَذَا مو قُوع كَانطَر وا الْمقت ِفي فيهماِحد و4("و( .  

 مجيء عن تحدث حين وذلك األخفش، كذلك أدلتهم قبل الذين النحاة بين ومن   
 شروط بثالثة الكالم في تزاد من "أن هشام ابن يبين إذ الكالم، في زائدة" من"

 مجرورها، تنكير: الثاني شابهه، ما أو نهي أو بنفي سبقها: األول: هي مجتمعة
 الَْأخْفَش يشْتَرط ولم: "يقول مبتدأ، أو مفعوالً، أو فاعالً، مجرورها كون: الثالث
 يغْفر  "،")5(الْمرسلين نبأ من جاءك ولَقَد: "ِبنَحو واستدلَّ الَْأولين الشَّرطَيِن من واِحدا

  )7("ذهب من أساور من ِفيها يحلون "،)6("ذنوبكم من لكم
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 كَان قد: بقَولهم واستَدلُّوا األول الْكُوِفيون يشْتَرط ولم ،)1("سيَئاتكُم من عنْكُم يكفر "
  . )2(مطر من
  : الدليل رد في هشام ابن منهج: ثانياً

  : رفضه وأسباب هشام ابن عند المرفوض الدليل صفات . 1
 الحال كذلك فإنه للدليل قبوله في منهجية أسس على يعتمد هشام ابن كان وكما   

 للدليل رده وليس تعسفياً، عنده راألم فليس للدليل، رده في منهجية أسس على يعتمد
 من يمتلك فذّ عالم هشام ابن أن شك فال أسباب، توضيح وال تبيين دون رأي مجرد

  . واقتدار علمية بكل النحوية األدلة مع التعامل على قادراً يجعله ما الذهنية المقدرة
 ذافإ للتأويل، قابل أنه هشام ابن عند المرفوض الدليل بها يتصف صفة وأول   

 جمهور يراه ما وفق يؤوله هشام ابن فإن الدليل بهذا النحويين من فريق استدل
 الصفة هذه ونرى القاعدة، وطبيعة يتفق بما للتأويل قابالً بذلك الدليل فيكون النحاة،
 وزعم: ""يقول حيث بالمستغاث، المتصلة الالم عن هشام ابن حديث في ظاهرة

ونة المستغاث ِفي اللَّام َأن الْكُوِفيِقيم باس وهل آل والَْأصا وزيد آل ي ة حذفت ثمهمز 
  : )3(بقوله واستَدلُّوا الساكنين اللتقاء الَْألفَيِن وِإحدى للتَّخِْفيف آل

رفَخَي نَحن اِعي ِإذا       ِمنْكُم النَّاِس ِعنْدالد بثُوياال قَاَل الم  
 ما فَحذف نفر لَا َأو فرار لَا قوم يا اَألصل ِبَأن وأِجيب علَيِه، يقْتَصر لَا الْجار فَِإن   
 أالفا فَيقَال أالتا يقَال كَما الْحرف بعد ما حذف ثم لفُلَان يا اَألصل َأو النافية، لَا بعد

ونِريدَأال ي لُونأال تَفْع4("فافعلوا و( .  
 المعنى، طبيعة مع يتفق ال ياال،: الشاعر قول إن حيث من للتأويل قابل الدليل فإن   
 دون" ال وبقيت النافية،" ال "بعد ما فحذف فالن، ال يا القصد أن بينوا النحاة فإن

  . منها الالم بقيت التي" آل "بقية هذه" ال "أن الكوفيون فتوهم منفيها،
                                                             

 . 271: سورة البقرة، آية. 1

 . 428: مغني اللبيب، ص. ابن هشام. 2

: الخصائص، ج. ، وابن جني6: ، ص2: خزانة األدب، ج. البغدادي: البيت بغير نسبة في. 3
 . 377: ، ص2

 . 290 ـ 289: مغني اللبيب، ص. ابن هشام. 4



 
 

51

 في سبباً التأويل هذا يجعل مما للتأويل، الدليل قبول على أيضاً النماذج ومن   
 إذ ،"لعل "بـ والخبر المبتدأ نصب عن حديثه في جاء ما هشام ابن عند رفضه
 آخر، معنى على الدليل ذلك وأول العرب، لبعض لغة كونها المؤيد الدليل رفض
 الْفراء َأصحاب بعض قَاَل الْخَبر ويرفَع اِلاسم ينصب حرف: لعل: "يقول إذ وذلك
 وتأويله منْطَلقًا َأباك لَعلَّ وحكى الْعرب لبعض لُغَة ذَِلك َأن يونُس وزعم ينصبهما وقد

  .)1("يكون ِإضمار على ئيالْكسا وعند يوجد ِإضمار على عندنَا
 يؤيد ما العرب كالم في هناك أن هشام ابن عند المرفوض الدليل سمات ومن   

: يقول البناء، ومنها باإلضافة، االسم يكتسبه عما حديثه في نجده ما:نحو وذلك نفيه،
  :َأبواب ةثَلَاثَ ِفي وذَِلك الْبناء عشر والْحاِدي" 

 ِمنْها ِبُأمور ذَِلك على استدلَّ وقد ودون ومثل كَغَير مبهما الْمضاف يكون َأن َأحدها
 الَْأخْفَش قَالَه ،)3("ذَِلك دون ومنا "،)2("يشتهون ما وبين بينهم وحيل: "تَعالَى قَوله

 الْحول َأي هو وحيل َأي الْمصدر ضمير الْفَاِعل نَاِئب ِبَأن األول عن أِجيبو وخولف
  : )4(قَوله ِفي كَما

  تدرب غرامك يكْشف وِإن يسؤك      ويعتلل علَيك يبخل متى وقَالَت
 بالمذكورة علَيها مدلوال علَيك تَقِْدير من ِعنِْدي بد ولَا االعتالل َأي هو ويعتلل َأي   

 حذف على ِبَأنَّه الثَّاِني وعن الِْفعل يفده لم ما فتقيد بها ليتقيد الْمضمر من حاال وتَكون
 ومنا ظعن فريق منا َأي َأقَام ومنا ظعن منا كَقَوِلِهم ذَِلك دون قوم ومنا َأي الْموصوف

 ويَؤيده الَْأخْفَش قَالَه بينا فتح ِفيمن ،)5("بينكُم تقطع لقد: "تَعالَى قَوله نْهاوِم َأقَام فريق
 لقد َأي الِْفعل مصدر ِإلَى راجع مستتر ضمير والْفَاِعل ظرف بين وقيل الرفْع ِقراءة
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 وهو التهاجر على يدل} شفعاءكم معكُم رىن وما {ِلَأن الْوصل ِإلَى َأو التقطع وقع
  . )1("تنازعاه الِْفعلَيِن َأن على} تَزعمون كُنْتُم ما {ِإلَى َأو التواصل عدم يستَلْزم

 السابق، الدليل صحة عدم من إليه ذهب ما به أيد دليالً الشعري البيت جعل فقد   
 إذ وذلك ،"ليس "بـ المشبهة" ال "عن حديثه في جاء ما أيضاً عليه اذجالنم ومن
  :ِجهات ثَلَاث من لَيس تخَالف هِذه ولَا: " يقول

  بموجود لَيس َأنه ادِعي حتَّى قَِليل عملها َأن ِإحداها
 اِلاسم ِفي تعمل نَّهاَأ فَادعى ِبِه يظفر لم الزجاج ِإن حتَّى قَِليل خَبرها ذكر َأن الثَّاِنية
  : )2(قَوله ويرده مرفُوع، خَبرها وَأن خَاصة

زفَالَ تَع ءلَى شَيِض عا اَألراِقيالَ      بو رزا وى ِمما ُهللا قَضاِقي3("و(.  
 ابن أخضع إذ الداللي، للتفسير قابالً كان ما هشام ابن عند الدليل رد أسباب ومن   

 على يحكم أن المعنى هذا خالل من فاستطاع والداللة، للمعنى األدلة بعض هشام
: األقل من األكثر استثناء عن حديثه في مثالً يقول الرفض، أو بالقبول الدليل

 سلْطَان علَيِهم لَك لَيس عبادي ِإن: "تَعالَى قَوله ِفي النَّحِويين من كثير قَول الساِدس"
 دالمرا َأن والصواب الَْأقَل من الَْأكْثَر استِثنَاء جواز على دِليل ِإنَّه ،)4("اتبعك من ِإلَّا

 آية ِفي سقُوطه ِبدِليل منْقَطع اِلاسِتثْنَاء وَأن المملوكين عموم لَا المخلصون بالعباد
 الِْمثَال ونَِظير ،)5("وكيال ِبربك وكفى سلْطَان علَيِهم لَك لَيس عبادي ِإن: "سبحان
  . )6("الْآِتي
 المؤمنين بهم المقصود وليس العباد عموم المقصود أن المعنى خالل من بين فقد   
  . فقط
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 الحذف، مالمح لبعض خاضع بأنه أيضاً هشام ابن عند المرفوض الدليل ويتصف   
 حديث في جاء ما عليه األمثلة ومن الدليل، ذلك رفض في وتقديراته الحذف فيؤثر
 حرف تكون َأن الثَّاِني: "يقول إذ وذلك" نعم "بمعنى الثقيلة" إن "مجيء عن هشام ابن

  : )1(بقوله المثبتون استدلَّ عبيدة ألبي خالفًا نعم ِبمعنى جواب
قُلْنيقد      عالك قد شيب وِإنَّه فَقلت كَبرت و  

داء َأن نسلم لَا ِبَأنا وربل للسكت الْه وب ضمير ِهينْصا مر بهالْخَبذُوف وحِإنَّه َأي م 
  .)2("كَذَِلك
 إلجماع خارق أنه األحيان بعض في هشام ابن عند المرفوض الدليل يتسم وقد   

 مثالً مالك كابن الكبار النحاة ألحد قوالً ويورد السبب، لهذا فيرفضه النحويين،
 حديثه في ءجا ما الحالة هذه على النماذج ومن إليه، ذهب ما صحة على به يستدل

 أثبت عاطفا حرفا تكون َأن الراِبع: " يقول إذ وذلك عطف، حرف" ليس "مجيء عن
  : )3(قَوله:ِبنحو واستَدلُّوا النقلَة بين خالف على البغداديون َأو الْكُوِفيون ذَِلك

  الْغَاِلب لَيس المغلوب واألشرم      الطَّاِلب واإلله المفر َأين
 اَألصل ِفي وهو: مالك ابن قَاَل محذُوف، والْخَبر اسمها الْغَاِلب َأن على وخرج
 ثم زيد كانه الصديق تَقول كَما الْغَاِلب ليسه َأي األشرم على عاِئد متَِّصل ضمير

  .)4("نظر وِفيه حذفه يجز لم متَِّصال تَقِْديره لَولَا َأنه كَلَامه ومقْتَضى التصاله، ذفح
  : دليلهم رفض الذين النحاة . 2

 األحيان غالب في هشام ابن فإن قبوله، في عنه الدليل رفض في الحال يختلف   
 أكثر في الدليل هذا أن ذلك في والسبب عنده، قبولالم الدليل صاحب عن يسكت كان
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 يخفي يكاد ال فهو عنده المرفوض الدليل أما النحويين، لجمهور قوالً يكون األحيان
 أو مدرسة دليل برفض يختص ال وهو صراحة، كالمه في به يصرح بل صاحبه،
 وضع،م في مثالً مالك ابن دليل يرفض أن يمكن بل غيرها، دون بعينها جماعة
 حديثهم في مالك وابن المبرد أدلتهم رفض الذين النحاة ومن آخر، موضع في ويقبله
 استثنيته ِبمعنى حاِشيته تَقول متصرفا متَعديا فعال تكون: "يقول إذ ،"حاشا ما "عن

 حاشى ما ِإلَي النَّاس أحب ُأسامة قَاَل وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه الحِديث وِمنْه
 مالك ابن وتوهم فَاِطمة يستَثْن لم وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه والْمعنَى نَاِفية ما ،)1(فَاِطمة

 وسلم علَيِه اهللا صلى كَلَامه من َأنه على ِبنَاء االستثنائية وحاشا المصدرية ما َأنَّها
  : )2(قَال كَما زيدا حاشا ما الْقَوم قَام يقَال قد َأنه ىعل ِبِه فاستدل

  فعاال أفضلهم نَحن فَإنَّا       قُريشًا حاشا ما النَّاس رَأيت
   ردهيجم ِفي َأن وعم اِنيرة ماحاشى: الطَّبلَا فَاِطما وِليل ،غَيرهدله تصرفه و3(قَو( :  

  أحد من األقوام من أحاشي ولَا      يشبهه النَّاس ِفي فَاِعال أرى ولَا
 جامد فعل َأو حرف ِتلْك وِإنَّما بها يستَثْنى الَِّتي حاشا مضارع هذَا َأن الْمبرد وتوهم

  . )4("الْحرف معنى لتَضمنه
 تحدث حين وذلك والكسائي، يبويهكس النحويين، أئمة أدلة هشام ابن يرفض وقد   
 ِإعمال على استدالله ِفي الْكسائي على رد هنَا ومن: "يقول إذ الفاعل، اسم إعمال عن
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 ِفي ِسيبويٍه وعلى فرسخا وسويرا مرتحال أظنني بعضهم بقول المصغر الْفَاِعل اسم
  : )1(بقوله فعيل ِإعمال على استدالله

   ...  عمل موهنًا كُلَيل شآها حتَّى
   ذَِلككَان ظرف فرسخا َأن وان ظرف وموهنا ممل والظرف زماِئح يِهِف يعور 

 كل من كليال َأن ِبِه مفْعوال لَيس الموهن كَون ويوضح ِبِه الْمفْعول ِبِخلَاف الِْفعل
 ِفيِه بدوامه الْوقْت يكل الْبرق وكَأن مكل ِبمعنى كليال ِبَأن ِسيبويٍه عن يتَعدى لَا وفعله
 للْمبالَغَة فعيل ِإلَى يعدل فَاِعال َأن على ِبِه استشْهد اِإنَّم ِبَأنَّه َأو يومك َأتعبت يقَال كَما
 مع الْمجاز على الْكَلَام حمل األول ِفي فَِإن أقرب وهذَا اإلعمال على ِبِه يستَدّل ولم

  . )2("الْحِقيقَة على حمله ِإمكَان
 الدليل في مناسباً رآه لما وفقاً والكسائي سيبويه على بقالسا كالمه في رد فقد   

  . يديه بين الذي
 مسألة في دليله رد إذ األندلسي، حيان أبو أدلتهم هشام ابن رد الذين النحاة ومن   

 ذَِلك ِفي والمخالف ِبالَْأمر توصل كَونها: "يقول إذ وذلك األمر، فعل على" أن "دخول
 تفسيرية ِفيِه َأن ف ذَِلك من سمع شَيء كل وَأن ِبِه توصل لَا هاَأنَّ زعم حيان َأبو

 لم َأنَّهما الثَّاِني الَْأمر، معنى فَاتَ ِبالْمصدِر قدرا ِإذا َأنَّهما َأحدهما بدليلين، واستدلَّ
 مع ذَِلك يصح كَما قُم َأن كرهت ولَا قُم َأن أعجبني يصح لَا مفْعوال ولَا فَاِعال يقعا

 الموصولة ِفي األمرية معنى فَوات َأن األول عن والْجواب الْمضارع، ومع الْماِضي
 الموصولة ِفي واالستقبال الْمِضي معنى كفوات ِبالْمصدِر التَّقِْدير ِعنْد ِبالَْأمر

 امتنع ِإنَّما َأنه اِنيالثَّ وعن... الْمذْكُور التَّقِْدير ِعنْد بالمضارع والموصولة بالماضي
  . )3("ذكر لما لَا باإلنشاء والكراهية الِْإعجاب لتعليق معنى لَا ِلَأنَّه ذكره ما
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 متصلة  المصدرية" أن "مجيء عن حديث على السابق هشام ابن كالم اشتمل   
 المصدرية" أن "اتصال يجز لم الذي األندلسي، حيان أبا فيها خالف ولقد األمر، بفعل
  . والمضارع الماضي الفعل بخالف األمر، بفعل

 ال ولكن السواء، على البصريين وقول الكوفيين، قول هشام ابن يرفض وقد  
 في الحال هو كما فيه، معينة جزئية يرفض بل وتفصيالً، جملة منهم كل قول يرفض
 يخْتَص حرف المفردة السين: " يقول إذ مضارع،ال على الداخلة السين عن حديثه

 مع ِفيِه يعمل لم وِلهذَا الْجزء منزلَة ِمنْه وينزل لالستقبال ويخَلِّصه بالمضارع
 أضيق معه اِلاسِتقْبال مدة ولَا للكوفيين خالفًا سوف من مقتطعا ولَيس ِبِه اخِْتصاصه

 حرف تَنِْفيس حرف ِفيها المعربين قَول ومعنى للبصريين خالفًا سوف مع ِمنْها
 الْواِسع الزمن ِإلَى الْحال وهو الضيق الزمن من الْمضارع تقلب َأنَّها وذَِلك توسيع

وهال وِتقْبقَول عبارتهم من وأوضح اِلاس خْشَِريمغَيره الزال حرف وِتقْبزعم اسو 
 سيقُوُل "تَعالَى بقوله علَيِه واستدلَّ لالستقبال لَا لالستمرار تَأتي قد اَأنَّه بعضهم
 ما {قَولهم بعد نزل ِإنَّما ذَِلك َأن مدعيا ،)1("قبلتهم عن والهم ما النَّاس من السفَهاء
 لَا قَالَه الَِّذي وهذَا انْتهى باالستقبال لَا باالستمرار إعالما السين فَجاءت قَاَل} والهم
ا النحويون يعرفهمو تندِه اسا من ِإلَيلهم بعد نزلت َأنَّها {قَوافق غير} والهم موم 
  . )2("علَيه
 معنى عن حديثه في وذلك الزمخشري، أيضاً أدلتهم رفض الذين النحاة ومن   

 تأبيده ولَا كشافه ِفي للزمخشري خالفًا النَّفْي توكيد لن تِفيد ولَا: " يقول إذ وذلك ،"لن"
 منفيها يقيد لم للتأبيد كَانَت ولَو: قيل دِليل، ِبلَا دعوى وِكلَاهما أنموذجه ِفي لَه خالفًا
 تَكْرارا ،)4("أبدا يتَمنَّوه ولن: "ِفي الَْأبد ذكر ولكان ،)3("إنسيا الْيوم أكلم فَلَن "ِفي ِبالْيوِم

  . )5("عدمه والَْأصل
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 والثعلبي، الحريري جانب إلى خالويه ابن عليهم اعترض الذين النحويين ومن   
 األدباء من جماعة ذكرها الثَّماِنية واو والتَّاِسع: " الواو اعأنو بيان في هشام ابن يقول

 َأن وزعموا كَالثَّعلَِبي الْمفَسرين ومن خالويه كَابن الضعفَاء النَّحِويين ومن كالحريري
 عدد بعدها ما وَأن تَام عدد السبعة ِبَأن ِإيذَانًا وثَماِنية سبعة ِستَّة قَالُوا عدوا ِإذا الْعرب

 قَوله ِإلَى} كلبهم رابعهم ثَلَاثَة سيقولون "ِإحداها: بآيات ذَِلك على واستَدلُّوا مستَْأنف
انَهحبة {سعبقيل  ،)1("كلبهم وثامنهم سو ِإذْ جملَة على جملَة لعطف ذَِلك ِفي ِهي 
 نعم والْمعنَى تَعالَى اهللا كَلَام من الْعطف وقيل كَلَامهم الْجِميع قيل ثم سبعة هم التَّقِْدير

 تَكِْذيب} ِبالْغَيِب رجما {َأن كَما الْمقَالة لهِذِه تَصِديق هذَا وِإن كلبهم وثامنهم سبعة هم
 الْعدة انْقَطَعت الْواو جاءت ِحين ماعنْه اهللا رِضي عباس ابن قَول ويَؤيده الْمقَالة لِتلْك
  . )2("ِإلَيها يلْتَفت عدة يبق لم َأي
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  الثاني الفصل
  المختلفة التراكيب بين العالقات ضمن هشام ابن عند الدليل

  
 بالمستوى أهمها يبرز عدة، مستويات من اللغات من وسواها العربية، اللغة تتكون   

 نحوياً جانباً المستوى هذا ويأخذ الكالم، في التركيبية الجوانب يتناول الذي التركيبي
 الصرفي الجانب مع ليتعالق النحوي الجانب عن ما شيئاً يبتعد وقد األحيان، أكثر في

 عليها نطلق أن لنا يمكن طةبسي حاالت ضمن إال يكون ال هذا أن غير والصوتي،
 في يؤثر الصرفي المستوى فإن ،بعض في بعضها ضمن لمستوياتا تأثيرات
 اللغوي الدرس إطار ضمن المستويات هذه بين الفصل يمكن وال كثيراً، النحوي
 نسميها أن يمكن التي التراكيب من مجموعة فهناك أخرى ناحية ومن عموماً،
 لصوتيةوا الصرف، بجوانب تتعلق البنائية فهذه صوتية، وأخرى بنائية، تراكيب
 أجل من الثالث المستويات هذه بين المزج من بد وال الصوت، بجوانب تتعلق

 هذا بناء في دوره المستويات هذه من مستوى لكل أن فصحيح المعنى، إلى الوصول
 إلى للوصول األخرى المستويات مع التمازج من له بد ال أنه إال وتكوينه، المعنى
  . )1(اإلطار هذا ضمن المعنى غاية
 أطرها ضمن المتكاملة اللغة لنا لتشكل  بعضها مع تتتداخل هذه اللغة ومستويات   

 وهذا غة،الل هذه خالل من إليها للوصول نسعى التي المعاني تؤدي التي التركيبية
 نظام أن غير المستويات، هذه من مستوى كل بين التمايز من يمنع ال التداخل

  . التداخل هذا عليها يحتم اللغة في التراكيب
 الكالم عناصر تربط التي العالقات تلك نقصد فإننا التركيب لفظ إلى نشير وحين   
 كلمة في ماثالً التركيب يكون فقد آخر، دون جانباً فيها نشترط وال ،بعضها مع

 نقصد وقد الكلمة، تلك أصوات تجاور طبيعة من ناشئة العالقات وتكون واحدة،
 الجملة سياق ضمن الكلمات عالقات من كان ما وهو الجملة، جانب مثالً بالتركيب
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 بالمستوى المتمثل النحوي الجانب بالتركيب نقصد وقد النحو، بنواحي المساس دون
 والمسند كالمسند المختلفة النحوية العالقات ضمن النحوية التراكيب عنده نحلل الذي
  . )1(اإلسنادية العملية ومكمالت إليه
 ضمن هشام ابن عند والمرفوض المقبول الدليل عن الحديث الفصل هذا وسيتناول   

 كتب عن اللبيب مغني: "كتاب في وردت التي تلك، التركيبية العالقات مجموعة
 قبلها التي األدلة سيورد الفصل هذا أن إلى شيء كل قبل هنا اإلشارة مع ،"األعاريب

 ذلك ومعنى ورفضها، ردها والتي عنده، مقبولة فهي هو بها جاء والتي هشام، ابن
 به جاء وقسم غيره، من قبله قسم: قسمين إلى ينقسم هشام ابن عند المقبول الدليل نأ

  . عنده مقبوالً فكان هو
  . هشام ابن عند المقبول الدليل مواضع سنورد يلي وفيما   
  : المختلفة التراكيب ضمن قبلها التي األدلة: أوالً
 هشام ابن قبلها التي دلةاأل تلك على سيشتمل المبحث هذا فإن قبل من أشرنا وكما  

 نفسه هشام ابن بها جاء التي المواضع عن الحديث سيشتمل كما غيره، عن وأخذها
  . كدليل
  ": لو "بعد الواقعة" أن "خبر
 وقد: " هشام ابن يقول ،"لو "بعد الواقعة" أن "خبر عن ذكره ما المسائل هذه أول    

 لم كَما الزمخْشَِري لَها يتَنَبه ولم مشتقا، اسما برالْخَ ِفيها وقع التَّنِْزيل ِفي آية وجدت
 استدلَّ لما وِإلَّا مالك ابن ولَا ذَِلك، من منع لما وِإلَّا الْحاِجب ابن ولَا لُقْمان، آلية يتَنَبه

 الْخَبر آية ووجدت ،)2("الَْأعراب ِفي بادون َأنهم لَو يودوا: "تَعالَى قَوله وِهي بالشعر،
  . )4 (")3("الَْأولين من ذكرا عندنَا َأن لَو: "وِهي لَغْو، ظرف ِفيها
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 فأما جامداً، واسماً مشتقاً، اسماً: نوعين وفق الخبر مجيء: النحو في يجوز   
 والصفة المفعول، واسم الفاعل، كاسم الصفة، موضع في كان ما فهو قالمشت

 وهذا ظاهراً، اسماً أو ضميراً معها تحمل الصفة وهذه المبالغة، وصيغة المشبهة،
 الخبر يكون وقد الجملة، في اإلعراب من موضعاً يأخذ الظاهر االسم أو الضمير
  . )1(ظاهراً اسماً وال ضميراً يحمل فال جامداً

 اسماً" لو "بعد الواقعة" أن "خبر مجيء عن السابق نصه في هشام ابن تحدث ولقد   
 عن غاب قد الدليل وهذا الكريم، القرآن من بدليل إليه ذهب لما واستدل مشتقاً،

 إلى يصلوا كي التأويالت واتلمح الذين لنحويينا من سواه عن وغاب الزمخشري،
  . النحوية القاعدة لهذه إقرار

 مجيء جواز على السابق كالمه في هشام ابن عند االستدالل موضع كان ولقد   
 بعض زعم فقد المصدرية،" لو "بوجود متمثلة تركيبي نظام في مشتقاً اسماً الخبر
 اآلية هذه فكانت المصدرية،" لو "بعد االسمية الجملة مجيء يصلح ال أنه النحاة

 وُأتبعت الكريمة، اآلية في المصدرية" لو "جاءت فقد إليه، ذهبوا ما على رداً الكريمة
  . )2(فتنسخها االسمية الجملة على نعلم كما تدخل التي المصدرية" أن "بـ

 المسألة هذه إن إذ دراستناً، في مهمة نقطة يمثل هشام ابن عند االستدالل وهذا    
 ابن نظر فقد النحاة، من غيره عن منقوالً رأياً تمثل وال هو، به خاصاً رأياً تمثل
 إليه ذهب ما يثبت أن واستطاع العلمي، الشخصي منظوره من الدليل هذا إلى هشام
 موقفه أيد ما وهو رده، يمكن ال جداً مهم قرآني بدليل تمثلت قوية بحجة رأي من
  . عليهم اعترض الذين النحويين من
 بهذا جاء قد أنه السابق هشام ابن كالم من لنا الظاهر فإن أخرى ناحية ومن   

 هذا فاته قد الزمخشري أن بين فقد غيره، عن منقوالً الدليل يكن ولم عنده من الدليل
                                                             

: شرح الكافية الشافية، تحقيق). ت.د( مالك، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا جمال الدين ابن. 1
عبد المنعم أحمد هريدي، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مركز البحث 
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 اسماً الخبر مجيء جواز عن حديثهم عند وغيره مالك ابن إليه يتنبه ولم الدليل،
  . مشتقاً
  : لعل معاني

 في للمبتدأ الناصبة" لعّل "معاني عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع يوف   
 قد" لعّل "بعد ما أن إلى حديثه بعض في يشير أنه غير االسمية، الجملة على دخولها

  : )1(كَقَوله الْمبتَدأ بها يخفضون عقيال َأن مر وقد: " يقول إذ مجروراً، يأتي
  قَِريب ِمنْك الِمغْواِر أبي لَعلَّ                        

 ِمنْك المغوار ألبي لَعلَّه: اَألصل َأن يحتَمل ِلَأنَّه ذَِلك؛ ِفي دِليل لَا َأنه الْفَاِرِسي وزعم
 وأدغم تَخِْفيفًا، الثَّاِنية لَعلَّ ولَام الشَّْأن وضمير قريب موصوف فَحذف قريب، جواب
 المال: يقُول من لُغَة على فَهو فتح ومن مكْسورة، كَانَت ثم ومن الْجر، لَام ِفي األولى
 َأن الَْأِئمة ِبنَقْل محجوج هو ثم لَعلَّ، تَخْفيف يثبت ولم كثير، تكلّف وهذَا ِبالْفَتْح، لزيد
رلَّ ب الْج2("بأعيانهم قوم لُغَة لَع( .  
 العرب عن منقول الشعر من ببيت استدالل على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   
 فيه بين الفارسي علي ألبي موقفاً هذا في بين ولقد بها، مجروراً" لعل "اسم فيه جاء
 علي أبي كالم رفض هشام ابن أن غير الجارة، هي ليست وضعالم هذا في" لعلَّ "أن

  . كبير تكلّف أنه وبين ذاك،
 عن المسموع الدليل بهذا هشام ابن له استدّل الذي اللغوي االستعمال هذا إن   

 لغة  في عليه يقاس وال شاذ، استعمال بأنه النحويين بعض عند يوصف العرب
 ناس عن سِمع ذاك أن غير يجر، وال" لعّل "بعد المبتدأ ينتصب أن األصل إذ العرب،

                                                             
: فَقُلْتُ ادع َأخْرى وارفَِع الصوتَ جهرةً، وقيل: هذا عجز بيت لقائل غير معروف، صدره. 1

الشجري، أبو السعادات هبة اهللا بن علي بن حمزة ضياء : بعدها، انظر البيت في: دعوةً، وقيل
محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة ـ : أمالي ابن الشجري، تحقيق). م1991(الدين 
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 يقاس وال يسمع فإنه إذن فيهم، الشعر قديم من وهو عقيل، بنو وهم العرب من
  . )1(عليه

 المنثور الكالم دون المنظوم بالشعر مرتبطاً النحاة بعض عند األمر يكون وقد
 غير ،)2(الشعرية الضرورة تخص قد الحالة هذه بأن يقول أن يريد وكأنه المختار،

 النظم، هذا مثل في للضرورة داعي ال ألنه القول بهذا القول إلى يميل ال الباحث أن
 األمر فليس النظم، ناحية من يختلف ال المغوار، ابا أو المغوار، أبي: قوله إن إذ

  . الشعري بالوزن وال بالقافية متعلقاً
 وإنما العرب، عن المسموع البيت هذا على قاعدة يقم لم هشام ابن ولكن

 النحاة بها جاء التي التأويلية األشكال كافة ينفي أن السماع حجة خالل من استطاع
 لغة" لعل "في الجر لغة أن هشام ابن وبين الشعري، الدليل هذا في الجر تأويل في

 علي أبو نص كما التأويالت لتمحل داعي فال هنا ومن العرب، عن مسموعة
  . سابقاً هشام ابن عند المذكور نصه في الفارسي

 في اإلسنادي التركيب أنماط بأحد المتعلق الدليل هذا هشام ابن قبل فقد هنا ومن   
 وخبرها ينتصب، اسمها فإن هنا ومن" إن "أخوات من فإنها" لعّل "اسم وهو العربية،
 هو وإنما نصب، وال برفع ليس سابقاً المذكور اللغوي الدليل أن حين في يرتفع،
 لغات من لغة بأنه تمثل الدليل لهذا هشام ابن قبول مناط ولكن الجر، على دليل

  . التقعيد في عليه يعتمد أساساً وليس العرب،
  
  
  
  

                                                             
مازن : الالمات، تحقيق). م1985(الزجاجي، أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق النهوندي . 1

 . 137:  صالمبارك، دار الفكر، دمشق ـ سوريا، الطبعة الثانية،

اللمحة في شرح الملحة، ). م2004(ابن الصائغ، أبو عبد اهللا محمد بن حسن بن سباع . 2
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  : حرفاً وليس فعالً" ليس "مجيء
 َأنه السراج ابن وزعم: " يقول" ليس "عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 والصواب وجماعة، شقير وابن الحلبيات، ِفي الْفَاِرِسي وتَابعه ما، ِبمنِْزلَة حرف
  . )1("ولسن ولَيست ولَيسوا وليسا ولستن ولستما لست: ِبدِليل األول

 فقاس استعمالياً، وليس قياسي بدليل السابق الموضع في هشام ابن استدل لقد   
 ابن زعم كما حرفاً وليست فعل أنها يثبت كي األفعال من سواها ما على" ليس"

  . تابعه ومن السراج
 الكلمة، هذه طبيعة على فعل ال حرف" ليس "بأن قوله في السراج ابن استند ولقد   
 فعل أو مضارع، فعل اشتقاق يمكن ال منها؟ واألمر المضارع فأين فعالً عددناها فلو
  . )2(فعالً وليست حرف أنها على تدل هذا بجمودها فهي" ليس "من أمر
 تفيد فهي الكالم، في" ليس "تلعبه الذي المعنى طبيعة على اعتمد من النحاة ومن   

 ال حرف" ليس "أن النحاة هؤالء افترض هنا فمن" ما "بمعنى تكون وبذلك النفي،
 االتصال لضمير قبوله له المميزة الفعل عالمات من فإن األمر حقيقة وفي فعل،
 عالمات من فهي المتحركة أما الساكنة، التأنيث لتاء لهوقبو نصباً، أم كان رفعاً

 وليست فعل بأنها عليها الحكم استطعنا العالمات هذه" ليس "قبلت فلما االسم،
  . )3(حرفاً
 فإن الكلمة، لهذه الشكلية الطبيعة من آتياً كان" ليس "بحرفية القائلين واعتماد   

 أن كما األفعال، دون الحروف خصائص من هوهذ بالجمود، توحي الشكلية طبيعته

                                                             
 . 387: مغني اللبيب، ص. ابن هشام. 1
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 سياقها في" ليس"و عليها، لتد بمعاٍن ترتبط األفعال بأن تتمثل الثانية الشكلية العالمة
  . )1(ذلك غير والواقع فعل، ال حرف بأنها عليها حِكم هنا فمن النفي، معنى على تدل
 من على بالرد تمثلت قياسية استداللية ناحية إلى يشير السابق هشام ابن كالم إن   
 هم استداللهم من آٍت برد الشكلية، العالمات بعض على اعتماداً" ليس "بحرفية قال

 وذلك أيضاً، شكلياً هشام البن ستداللاال كان شكلية، حجتهم كانت فكما أنفسهم،
 بأنها الكلمة على الحكم خاللها من يمكن التي الشكلية الفعلية العالمة بتمكين متمثل
 لتاء وقبولها نصباً، أم كانت رفعاً االتصال ضمائر" ليس "بقبول وذلك حرف، ال فعل

 حرفاً، وليست علف بأنها عليها الحكم وجب الشكلية العالمات هذه قبلت فلما التأنيث،
 الذي التقعيدي النظام على معتمداً قياسياً دليالً هشام ابن به أتى الذي الدليل وكان

  . المختلفة الكالم أنواع على للحكم النحاة وضعه
  : الترنم تنوين

 إسنادية، بجوانب يرتبط فال نفسها، بالكلمة يتعلق ما المختلفة التراكيب أنواع ومن  
 وبين الترنم، تنوين إلى هشام ابن أشار ولقد لألسماء، التنوين كلحاق ذلك، غير وال
  : )2(قوله بدليل باالسم، التنوين هذا يختص وال: "فقال فحسب، باالسم يختص ال أنه

  . )3("َأصابن لَقَد َأصبتُ ِإن وقُولي... .... .... .... 
 الدليل بهذا لالسم رنمالت تنوين لزوم عدم على استدالله في هشام ابن اعتمد لقد   

" أصاب "الفعل آخر ـ الترنم تنوين ـ التنوين لحق فقد االستعمالي، الشعري
 التنوين مجيء جواز على البيت بهذا فاستدل التنوين، يلحقها ال نعلم كما واألفعال

  . قافية كان إذا للفعل الحقاً
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 فحسب، يمتم بني على التنوين هذا قصر قد الزمخشري فإن أخرى ناحية ومن  
 ذكر ثم تميم، بني إنشاد في المطلقة القوافي أواخر يلحق التنوين هذا مثل إن فقال
 من سواهم دون تميم ببني خاصة لغوية سمة التنوين هذا من جعل أنه أي البيت، هذا

  . )1(العرب
 دون تميم ببني خاصة لغوية سمة ليس التنوين هذا فإن الباحث نظر وجهة ومن   

 وجود إلى أشاروا النحاة أكثر فإن العرب، في عامة سمة هو بل العرب، من سواهم
 من الشعرية األبيات من بعدد لذلك واستدلّوا العربي، الفصيح الكالم في التنوين هذا
  . البيت هذا بينها
 أو المنشد بها يتوصل كي المطلقة القوافي يلحق التنوين هذا فإن األمر واقع وفي   

 هذا ومنه تميم، وبني قيس، بني في لغة وهي الحداء، عند الشعر تنغيم إلى الحادي
 التنوين هذا يلحق بل ،حرفاً أم فعالً، أم اسماً، القافية كون فيه يشترط وال البيت،
  . )2(الكالم أقسام من معين بقسم ارتباط ودون استثناء، دون القوافي جميع

 هذا حقيقة عن بعيداً نراه شيء على الشعري البيت بهذا لاستد هشام ابن إن   
 البيت، بهذا وأتى الترنم، تنوين ومنه الفعل، يلحق قد التنوين أن بين فقد التنوين،

 إذن فهو الكالم، اختيار دون بالقوافي خاص التنوين هذا أن إلى يشر لم أنه غير
 كان استدالله فإن هذا إلى يشر لم ولما الشعرية، الضرورة طبيعة ضمن داخل

  . سابقاً إليه أشرنا ما وهو التضليل، من شيء فيه كان بل ناقصاً،
 استعمالي، دليل فهو السابق كالمه في هشام ابن عليه اعتمد الذي الدليل أما   

 ومن فيها، أساساً وليس الكلمة في مركب عنصر التنوين فإن الكلمة، بتركيب خاص
  . بالتركي باب من عددناها هنا
  
  

                                                             
: المفصل في صنعة اإلعراب، تحقيق). م1993(الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمرو . 1
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  : الناقص بالفعل والمجرور الجار تعلّق
 بالفعل والمجرور الجار تعلق عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 الْمبرد وهم ذَِلك، من منع الْحدث على يدل لَا َأنه زعم من: "يقول إذ وذلك الناقص،
 دالَّة كلها َأنَّها ِحيحوالص الشلوبين، ثم برهان، فَابن فالجرجاني جني فَابن فالفارسي

 َأن عجبا للنَّاس َأكَان: "تَعالَى بقوله التَّعلُّق ذَِلك لمثبتي واستدلَّ لَيس، ِإلَّا علَيِه
 الْمعنى؛ لفساد بأوحينا ولَا مؤخر، مصدر ِلَأنَّه بعجبا؛ تتَعلَّق لَا اللَّام فَِإن ،)1("َأوحينَا
ِلَأنَّهقد ِلَأن، صلَة ون مضى والَِّذي الْمصدر َأن قريب ع سحرف تَقِْدير ِفي لَي 

 هو ِبمحذُوف متَعلقَة تكون َأن َأيضا ويجوز علَيِه، التَّقِْديم يمتَنع لَا صلته ولَا موصول
  . )2("عجباً من حال
 متعلقان والمجرور الجار مجيء جواز على السابق نصه في هشام ابن استدّل قدل   

 في المذهب لهذا المجيزين دليل وهو الكريمة، القرآنية باآلية" كان "الناقص بالفعل
  . والمجرور الجار تعلق
 هذه في النحاة بين خالفاً نتبين أن لنا يمكن السابق هشام ابن كالم خالل ومن   

 بعدم قال من وهناك الحدث، على دلّت إذا عملها بجواز قال من هناكف المسألة،
 فيه الزمان ظرف في عملها أن إلى الفارسي أشار وقد مطلقاً، العمل هذا جواز
 وإنما زمان، ظرف على تشتمل ال أيدينا بين التي الكريمة اآلية أن حين في نظر،

  . )3(ومجرور جار على مشتملة
 والمجرور الجار تعلّق جواز المسألة هذه في الصحيح أن الصبان بين ولقد   

 يجوز هنا ومن الحدث، على اللةالد موضع في ألنها وأخواتها" كان "بـ والظرف
  . )4(بها والمجرور الجار تعلّق
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 الجار تعلق جواز على به يدل قرآني دليل عن الحديث إلى هشام ابن عمد لقد   
 مرتبط زالجوا هذا أن غير الكريمة، اآلية في" كان "وهو الناقص، بالفعل والمجرور

 متعلقين والمجرور الجار يكون أن التفسير أهل أجاز وقد الحدث، على" كان "بداللة
 في التبيين بمعنى يتعلقا أن أجازوا كما المصدر، في االتساع على" عجباً "بـ

  . )1(الجملة
 بـ متعلقين والمجرور الجار مجيء لجواز المحتجين دليل هشام ابن قبل لقد   

 من الكريمة باآلية المتمثل القرآني دليلهم على بناء وذلك أخواتها، إحدى أو" كان"
 في القرآني التركيب طبيعة من آتياً الدليل لهذا موافقته لسبي وكان ، يونس سورة
 كونه استبعد كما" عجباً "بـ متعلق" للناس "كون هشام ابن استبعد فقد الكريمة، اآلية
 وهما المصدر، موضع في أوحينا وأن مصدر، عجباً ألن" أوحينا أن "بـ متعلقاً

 متعلقين والمجرور الجار نكو احتمال أبعد هنا فمن والمجرور، الجار عن متأخران
  . الموضع هذا في الحدث على تدل ألنها" كان "بـ متعلقين يكونا أن ورجح بها،
  : الحال جملة في" إن "همزة كسر
 بداية في مكسورة" إن "همزة مجيء عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 عصفُور ابن لقا:  يقول إذ عصفور، البن كالم على يعترض إذ وذلك الحال، جملة
 أول ِفي تقع َأن الضاِبط وِإنَّما الْحال، واو بعد وقعت ِإذا ِإن تكسر": الْجمل شرح ِفي

 ليأكلون ِإنَّهم ِإلَّا الْمرسلين من قبلك أرسلنَا وما: ")2(تعالى قَوله ِبدِليل حالية، جملَة
  . )3("الطَّعام

 لم عبارته بأن عصفور ابن على السابق الموضع في هشام ابن اعتراض كان لقد   
 همزة أن إلى عصفور ابن أشار فقد" إن "همزة كسر موضع تحديد في دقيقة تكن

 في الدقيقة العبارة أن بين هشام ابن أن حين في الحال، واو بعد وقعت إذا تُكسر" إن"
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 قبلها الحال واو مجيء عن النظر بصرف حالية جملة أول في" إن "همزة قوعو ذلك
  . ال أم

 أرسلهم الذين هؤالء لحال بيان الكريمة اآلية في" الطعام ليأكلون إنهم "جملة تمثل   
 منهم، الحال موضع في الجملة هذه أن ذلك يعني النبيين، من وتعالى سبحانه اهللا

 الموضع هذا أن على يدل مما الهمزة مكسورة الجملة هذه أول في" إن "جاءت ولقد
  . )1(همزتها لكسر موضع

 مواضع من هو ضعالمو هذا أن بيان في التركيبي الجانب إلى لجأ من النحاة ومن  
 الداللي، المعنوي الجانب إلى يلجأ ولم فتحها، مواضع من وليس" إن "همزة كسر
 االبتداء معنى على مشتملة الكريمة اآلية هذه أن إلى أشار مثالً السراج ابن ان وذلك

 وقد لالبتداء، شكلية عالمة إال هي ما الالم فهذه ،"ليأكلون "الخبر في الالم لدخول
 كُِسرت هنا ومن ابتداء، موضع بأنه الموضع هذا على للحكم السراج ابن امنه استفاد

  . )2(فيها الحال معنى إلى السراج ابن يشر ولم تُفتح، ولم " إن "همزة فيه
 يربطها رابط على تشتمل أن بد ال فإنها الحال جملة في معروف هو وكما    
 االثنان، يجتمعان وقد الضمير، يكون أن أو الواو، يكون أن إما الحال، احببص

 يستغنى وقد العرب، كالم في كثير وهو الضمير، عن بالواو يستغنى قد ولكن
 على شاهداً الكريمة اآلية هذه وتعد العرب، كالم في قليل وهو الواو، عن بالضمير
 أشار ما هذا الحال، بصاحب تُربط كي الحال جملة في الواو عن بالضمير االستغناء

  . )3(مالك ابن إليه
 ابن بين وقد" إن "همزة فيها كُسرت التي المواضع أحد الموضع هذا يمثل   

 بعد تأتي أن" إن "همزة انكسار سبب جعل أنه هشام ابن كالم في مر كما عصفور
 همزة تُكسر يقال أن الصواب أن وبين عليه استدرك هشام ابن أن غير حال،ال واو

 أم الحال واو على أشتملت سواء عموماً الحال جملة بداية في وقوعها حال في" إن"
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 ابن فإن ثانية ناحية ومن كسرها، في سبب الحال جملة بداية في فوقوعها تشتمل، لم
 سماعي لغوي بدليل استعان بل دليل، دون الفرضية هذه بوضع مكتفياً يكن لم هشام
 واقعة وهي كُسرت" إن "همزة فإن الفرقان، سورة آية وهو أال الكريم، القرآن من
  . الحال بواو تُسبق ولم الحال، جملة في

  : إليه المضاف من التعريف المضاف اكتساب
 من التعريف المضاف اكتساب عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 وضاربو عمرو، وضاربا زيد، ضارب ك التَّخِْفيف، الثَّاِلث: "يقول إذ إليه فالمضا
 الْخَفْض ولَِكن النصب، يعملن َأن ِفيِهن اَألصل فَِإن اِلاسِتقْبال، َأو الْحال أردت ِإذا بكر

 التَّعِريف تِفيد الَ الِْإضافَة هِذه َأن على ويدل نون، ولَا معه، تَنِْوين لَا ِإذْ ِمنْه، أخف
: )1(تَعالى وقَوله تعريفان، اِلاسم مع يجتَمع ولَا زيد، والضاربو زيد الضاربا: قَولك

  . )2("الْكَعبة بالغ هديا"
 من التعريف يكتسب قد المضاف أن بيان على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   

 الحالة هذه في إذ المعرفة، إلى المعرفة إضافة يجوز فال هنا ومن إليه، المضاف
 ومن النحوي، اإلضافي التركيب في جائز غير أمر وهذا تعريفان، االسم في يجتمع

 التعريف أداة من وليس اإلضافة من اآلتي التعريف بوجود االكتفاء من بد فال هنا
  ". أل"

 في اخف الجر ألن النصب، حالة عن بديالً جاءت إنما اإلضافة هذه فإن إذن   
 من التعريف المضاف يستفيد ال التركيب هذا أن إلى جميعاً النحاة أشار ولقد تركيبه،
 االثنين، نون أو التنوين من المخفف التركيب من حالة إال هو ما بل إليه، المضاف

  . )3(ويينالنح أكثر ذكره ما وهو الجماعة، نون أو
 ال لفظياً تخفيفاً المضاف تفيد وهي اللفظية، باإلضافة تُعرف اإلضافة هذه إن   

 من شيئاً الكالم تُكسب وإنما تخصيصاً، وال تعريفاً تُكسبه ال فهي شيء، على داللة
 حذف للتنوين مستوجباً المشتقات أحد أو الفاعل اسم كان فإذا اللفظي، التخفيف
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 أو مثنى المضاف كان وإذا إضافة، مع تنوين يجتمع ال إذ اإلضافة، عند التنوين
 فالنحاة اللفظي، التخفيف من شيء فيه أيضاً وهذا منه، النون حذفت سالم مذكر جمع

 وإنما تخصيصاً، وال ريفاًتع المضاف تُكسب ال اإلضافة هذه أن على يجمعون جميعاً
  . )1(اللفظي التخفيف من شيئاً تُكسبه

 لحصل نصب هناك كان لو إذ التركيب، هذا مثل في واجب الجر فإن هنا ومن   
 بعض كان وإن زيداً، الضاربان هذان: القول يصح فال الجملة، تركيب في كبير ثقل

 لخفته، الجر، كله هذا في ورجحوا منعوه، األكثر أن إال ذلك، أجازوا قد ةالنحا
  . )2(التركيب هذا خفة في يزيد مما التركيب من التنوين أو النون ولحذف

 من التعريف المضاف اكتساب عدم من إليه ذهب ما على هشام ابن استدل لقد   
  : اثنين بدليلين لفظية اإلضافة كون حال في إليه المضاف

 بأنه متمثلة أصولية لقاعدة عودته وهو النحو، جسم من تركيبي دليل وهو: األول   
 من العرب عن سمع ما فإن هنا ومن واحد، اسم على تعريفين اجتماع يجوز ال

 يف التعريف موضع أن على دليل إال هو ما زيد، والضاربا زيد، الضارب: قولهم
 أكسبته أنها ولو تعريفاً، تُكسبه فلم اإلضافة أما التعريف،" أل "بـ متمثل الكلمة هذه

  . عليه والالم األلف إدخال جاز لما تعريفاً
 بها أتبع التي الكريمة باآلية يتمثل الكريم القرآن من سماعي دليل وهو: والثاني   

 بعدم القائل لموقفه أييداًت هشام ابن بها أتى ظني في الكريمة اآلية وهذه كالمه،
 اإلضافة على تمثيالً بها جاء أنه على عالوة اإلضافة، بهذه تعريفاً االسم اكتساب
  . اللفظية
  : الصريح المصدر عمل
 المصدر عمل في جاء ما النحوي الدليل هشام ابن فيها قبل التي المواضع ومن   

 الْحج، على مستطيع تخلف ِإذا سالنَّا جِميع تأثيم فَيلْزم: "يقول إذ وذلك الصريح،
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 ِإضافَة بعد بالفاعل الِْإتْيان ِلَأن الصنَاعة؛ ِجهة من ضعف الْمعنى فَساد مع وِفيه
  : )1(كَقَوله ضرورة، ِإنَّه: قيل حتَّى شَاذ، الْمفْعول ِإلَى الْمصدر

  األباريق َأفْواه القواقيز قرع     نشب من جمعت وما تالدي أفنى
 هذَا الْجواز ودِليل قَِليل، َأنه ِإلَّا النثر ِفي ذَِلك جواز والْحق َأفْواه، ِبرفْع رواه ِفيمن   

 َأن على وذَِلك الُْأخْرى، الرواية وِهي النصب، من التَّمكُّن مع ِبالرفْع رِوي فَِإنَّه الْبيت
  . )2("ومقروع رعاق ِمنْهما كال ِلَأن الْوجهاِن؛ وصح مفعول، واألفواه الْفَاِعل القواقيز

 حالة ففي" أفواه "في والرفع بالنصب السراج ابن أشار كما البيت هذا روي ولقد   
 المصدر إضافة من القول من بد فال الرفع، حالة أما عليه، هو ما على األمر النصب

  . )3(بالشذوذ موصوف وهو مفعوله، إلى
 يضاف ال أنه المشتقات سائر من يتبعه وما المصدر عمل في األصيلة القاعدة إن  
 من العرب عن ورد ما وأما فاعله، إلى يضاف أن فيه األكثر وأن مفعوله، إلى

 النحاة أكثر به جاء وصف وهو الشذوذ، قبيل من فهو مفعوله إلى المصدر إضافة
  . )4(الصريح المصدر بعمل ةالمتمثل التركيبية الحالة لهذه
  : )5(هما أمرين إلى األشموني أشار ولقد   
 من أو الشعرية، الضرورة باب من ليس مفعوله إلى المصدر ةإضاف إن: األول   
 عليه اهللا صلى ـ النبي قول ومنه الشعر، به ورد كما النثر به ورد بل الشذوذ، باب
  ". سبيالً إليه استطاع من البيِت وحج "ـ وسلم
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 إال جائزاً كان وإن الصريح المصدر مع التركيب هذا أن إلى أيضاً أشار: والثاني   
  . بالقلة يوصف إنه بل العرب، كالم في كثيراً ليس نهأ

 إلى الصريح المصدر يضيف لم من النحاة من هناك أن هشام ابن بين لقد   
 بقول عليهم استدل أنه غير فحسب، فاعله إلى المصدر إضافة رجحوا وإنما مفعوله،
 لمن الحتجاجل سبيالً النبوي والحديث الشعري البيت هذا من فجعل السابق، الشاعر

 ال التركيبية الحالة هذه أن هشام ابن بين كما مفعوله، إلى المصدر إضافة بجواز قال
 وردت كما الشعر في وردت فقد النثر، دون بالشعر وال الشعر، دون بالنثر تختص

 بالشذوذ العرب عن المسموع االستعمال هذا وصف يصلح فال هنا ومن النثر، في
  . لنحاةا بعض عند الحال هو كما
 الشعري، بالبيت المتمثل العرب عن السماعي الدليل قبل قد هشام ابن فإن إذن   

 من ليست التركيبية الحالة هذه أن يبين كي وذلك الشريف، النبوي بالحديث وأسنده
  . بالقلة تُوصف قد ولكنها العرب، عن مسموعة هي وإنما الشذوذ باب

  : الحذف شروط
 وهو الحالي، أو المقامي الدليل إلى كتابه مواضع بعض في يشير هشام ابن ونجد   
 االستعماالت بعض على للحكم النحاة يستخدمه أنه غير نفسها، اللغة خارج من دليل

 النوع هذا هشام ابن فيها ذكر التي المواضع بين ومن العرب، عن المسموعة اللغوية
 حالي دِليل وجود حدهاَأ: " يقول إذ الحذف، شروط عن حديثه في جاء ما الدليل من

 َأو سالما سلمنَا َأي} سالما قَالُوا {وِمنْه اضِرب بإضمار زيدا سوطًا رفع لمن كَقَوِلك
 قَالُوا ربكُم أنزل ماذَا لَهم قيل وِإذا: "وِمنْه زيدا أضرب من قَاَل لمن كَقَوِلك مقالي
 أحد َأو مثلنَا كَما بأسرها الْجملَة الْمحذُوف كَان ِإذا ذَِلك ِإلَى حتَاجي وِإنَّما ،")1(خيرا

 فَحذف منكرون قوم َأنْتُم علَيكُم سالم َأي ،)2("منكرون قوم سالم قَاَل: "نَحو ركنيها
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 ،)1("تفتأ تاهللا: "نَحو علَيِه مبِنية يِه ِفيها معنى يِفيد لفظا َأو الثَّاِنية ومبتدأ األولى خبر
  . )2("تفتأ لَا َأي
 حالي أو مقامي أو سياقي دليل عن حديث على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   
 بال الحذف يمكن ال إذ ه،علي يقوم دليل من له بد ال الحذف فإن الحذف، على يدل

  . السياقي أو المقالي أو الحالي، الدليل هذا وجود من بد ال إذ دليل،
 من ركن حذف أي الحذف، حالة عند يستخدم السياقي أو المقامي الدليل وهذا   

 الدليل وهذا الحذف، ذلك وراء الكامن السبب المتلقي يتبين كي وذلك الجملة، أركان
 سياق في ثم: أوالً الكالم سياق في التأصيلي التأويل أو يالنحو للتحليل يخضع
  . )3(نفسها الجملة

 ذاته، المعنى بطبيعة متمثل معنوي بسبب األحوال هذه بعض في الحذف ويكون   
 ال أي تفتأ، تاهللا: مثالً فقوله عناء، كثير إلى الحاجة دون مفهوماً المعنى يكون فقد

 في مالك ابن إليه أشار ما وهو التركيبي، السياق في" ال "إليراد حاجة وال تفتأ،
  . )4(للكافية شرحه

 حذف فهو ،"ال "بـ مقدر" تفتأ تاهللا "الكريمة اآلية هذه في الحذف فإن إذن   
  . )5(مقدر
 مما ألنه الحذف في الحالي أو المقامي الدليل هذا عن هاهنا حديثال أوردنا ولقد   
 الدليل هذا إلى اإلشارة من بد وال الحذف، عن حديثه أثناء في هشام ابن عند ورد
 التي األدلة ضمن يدخل ال الدليل هذا فإن األمر واقع وفي الدراسة، تقتضيه لما وفقاً

  . الدراسة تناقشها
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 في تناوله الذي الحالي أو المقامي الدليل هذا عن الحديث زركّ قد هشام ابن لكن   
 كان إذا الدليل هذا وجود يشترط ال أنه إلى آخر موضع في وأشار السابق، الموضع
 أو المعنى في خلل الحذف ذلك على ترتب إذا إال الفضالت، من فضلة المحذوف
 لحذفه يشْتَرط فَلَا فضلَة محذُوفالْ كَان ِإذا وأما: "ذلك مبيناً هشام ابن يقول الصناعة،

 ما: قَولك ِفي كَما معنوي، ضرر حذفه ِفي يكون َأال يشْتَرط ولَِكن الدِليل، وجدان
 وضربته ضربِني: وقولك ضربته، زيد: قَولك ِفي كَما صناعي، َأو زيدا، ِإلَّا ضربت

  . )1(زيد
 ابن عند الحالي أو المقامي الدليل موضع عن كالم من سبق لما تابع الكالم افهذ   

 الموضع هذا في األمر فليس لذا اآلخر، بعضه مع بعضه متصل الحديث فإن هشام،
 مختلف تقعيدية نظر وجهة من الدليل عن الحديث فإن األخرى، المواضع كسائر
  . تحليلية نظر وجهة من عنه تماماً
 واقتصاراً، اختصاراً تُحذف فإنها به مفعوالً كانت إذا الفضلة أن هشام ابن ويبين   

 واقتصارا اختصارا الْمفْعول يحذف يقُولُوا َأن النَّحِويين عادة جرت: " ذلك في يقول
 ويمثلونه دِليل لغير الْحذف وباالقتصار لدِليل الْحذف باالختصار ويريدون

 من اثْنَيِن ِإلَى يتَعدى ِفيما الْعرب وقَول الِْفعلَيِن هذَين أوقعوا يَأ} واشْربوا كلوا{:ِبنحو
  . )2("خيلة ِمنْه تكن َأي يخل يسمع

 في واقتصاراً، اختصاراً: النحويين كلمة أن السابق نصه في هشام ابن بين لقد   
 حذف فإنه الحذف على الدليل وِجد فإن ليل،الد ناحية على تدل به المفعول

 بالمفعول يتعلق وهذا اقتصاري، الحذف فإن عليه دليل يوجد لم إذا أما اختصاري،
 في خلالً فيه ألن اقتصاراً، الحذف يجوز فال لمفعولين متعدياً الفعل كان وإذا فقط، به

  . )3(والداللة التركيب
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 يجوز منهما األول المفعول فإن لمفعولين تعدى إذا الفعل أن األشموني ويبين   
 فحوى وهو اقتصاراً، حذفه يجوز فال الثاني المفعول أما واقتصاراً، اختصاراً حذفه
  . )1(السابق هشام ابن كالم

  : يلي بما تتميز الدليل عن هشام ابن فيها تحدث التي لسابقةا المواضع إن  
 أن يمكننا التي تطبيقية، ناحية من الدليل عن متحدثاً هشام ابن يكن لم: أوالً   

  . للدليل التحليلي الجانب نسميها
 التقعيدي بالجانب تمثلت فإنها التطبيقي الجانب من عنه حديثه يكن لم ولما: ثانياً   

 ألصول والتحليل الوصف من بشيء يشي الدليل عن ذاك حديثه أن اكم البحت،
  . بالحذف تتعلق التي النحوية القواعد

 عن هشام ابن كالم بها امتاز التي التقعيدية الوصفية الطبيعة هذه على وبناء: ثالثاً   
 أو سماعية لغوية أدلة يورد لم فإنه بالحذف تتعلق التي السابقة نصوصه في الدليل

 هو، يصطنعها التي األمثلة بإيراد األحيان بعض في اكتفى بل ذلك، غير أو سيةقيا
  . استداللي لغوي نص إيراد دون
  : القول مقول جملة حذف

 القول، وبقاء القول، مقول جملة حذف عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 لما للحق أتقولون موسى قَاَل: "نَحو القَول، وبقَاء الْمقُول حذف غَِريبه ومن: ""يقول

  . )3("هذَا َأسحر ِبدِليل سحر، هو: َأي ،)2("جاءكُم
 القول، غريب من بأنها التركيبية الحالة هذه وصف السابق نصه في هشام ابن إن   

 الحالة هذه لمثل واستدّل القول، مقول ذفوح القول بقاء بمكان القلة من أن يعني
 سبحانه يقول هاهنا، إيرادها فاألفضل تماماً اآلية سياق نفهم وكي الكريمة، باآلية

  . )4("الساِحرون يفِْلح ولَا هذَا َأِسحر جاءكُم لَما ِللْحقِّ َأتَقُولُون موسى قَاَل: "وتعالى
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 هشام البن القول هذا الكريم القرآن إعراب في درويش الدين محيي الشيخ وصف   
 قولهم عن يسأل كيف إذ مفهومة، ليست هذه فعبارته الغموض، من شيء فيه بأنه

 لسحر، هذا إن: فقولهم لسحر، هذا إن: قالوا األمر حقيقة في وهم هذا، أسحر للحق
 أن التركيب لهذا والتوجيه هذا، وصفهم عن يسأل فكيف سحر، بأنه وقطع منهم تأكيد

  . )1(له واإلذعان اتباعه عليكم وكان به، وتطعنون الحق، أتعيبون: المعنى
 فإن الكريمة، القرآنية اآليات سياق طبيعة من آٍت القول مقول بحذف القول وهذا   

 الحق هذا بأن لقولهم ـ السالم عليه ـ موسى من استنكار أي" للحق أتقولون "معنى
 اآليات اقسي عليه دّل حذف فهو هذا، أسحر: بقوله استنكاره عليه ودّل سحر،

  . )2(الكريمة
 يةباآل القول وبقاء المقول حذف اعتبار من إليه ذهب ما على هشام ابن استدّل لقد   

 أهل أكثر موقف أن غير هشام، ابن بينه ما تفيد ظاهرها في وهي الكريمة، القرآنية
 بما الكفرة هؤالء على االعتراض المقصود وإنما هذا، ليس المقصود أن التفسير
 األولى وكان الحق، الدين عن وابتعادهم ـ السالم عليه ـ موسى أمر من أنكروه

  . عنهم اإلنكار وترك والهدى، الحق طريق اتباع بهم
 في ابتعد وإن وهو العرب، من سماعي دليل على معتمد هشام ابن موقف أن غير  

 قابله االعتماد هذا أن إال قاعدة، عليها يبني أن وحاول الكريمة، اآلية لهذه تأويله
  . هشام ابن من التأويل هذا يتقبلوا لم فإنهم التفسير، أهل عند الضعف من شيء

  : للمعنى وفقاً عاطفينالمت بين التقدير
 المتعاطفين بين يقدر وما العطف، عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 لَا: "نَحو العاطف، يتبعه َأن ويجب: ""يقول القرآني، السياق يفيده الذي المعنى وفق
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 التَّقِْدير دِليل بعده، من أنْفق ومن: َأي ،)1("وقَاتل الْفَتْح قبل من أنْفق من ِمنْكُم يستَِوي
 الَّذين من درجة أعظم ُأولَِئك: ")2(الْمقدر ودِليل شَيَئيِن، بين يكون ِإنَّما االستواء َأن

  . )3("وقاتلوا بعد من َأنْفقُوا
 يحكم الذي السياقي أو المعنوي للدليل بيان على السابق هشام ناب كالم يشتمل   

 أن غير فريقين، بين االستواء أساس على قائم المعنى فإن المتعاطفين، من المحذوف
 فحسب، األول بالفريق صرح وإنما الثاني، بالفريق يصرح لم الكريمة اآلية صدر
 بين المساواة معنى إلى ضحةوا إشارة أشار الكريمة اآلية خاتمة في جاء ما ولكن

  . الكريمة اآلية صدر في يذكر لم الذي الثاني الفريق ذلك إلى وأشار فريقين،
 عند كثير معطوفها مع ـ الفاء أو الواو ـ العطف حرف حذف عن والحديث   

 مع والواو الفاء حذف وغيره مالك ابن عند يجوز إذ أغلبهم، إليه وأشار النحاة،
 ومنه هشام، ابن قال كما والتقدير الكريمة، اآلية هذه عليه مثلةاأل ومن معطوفهما،

 وأحد، أحد بين فالتقدير ،)4("رسِلِه ِمن َأحٍد بين نُفَرقُ لَا: "وتعالى سبحانه قوله أيضاً
  . )5(معه العطف وحرف المعطوف فحذف

 إذ النحاة، أشار هكذا المعطوف حذف من أكثر عليه المعطوف حذف أن غير   
 وسهالً، أهالً وبكم: قولهم مثالً ومنه ،"أم"و والفاء الواو مع عليه المعطوف يحذف
 وهو المعطوف، وبقاء عليه المعطوف حذف من فهذا مرحباً،: له قيل من على تعقيباً
  . )6(هشام ابن إليه أشار لذيا األول الوجه من أكثر

 المحذوف المعطوف تقدير مسألة فإن السابقة الشواهد خالل من لنا يظهر وكما  
 محذوف المعطوف أن على السياق دّل فإذا للنص، الداللي السياق طبيعة إلى عائدة
 نتبين ولكي اعتباطاً، األمر فليس يدّل لم إذا أما ذف،بالح عليه للحكم سبيالً هذا كان
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 الْحر تَِقيكُم سراِبيَل لَكُم وجعَل: "وتعالى سبحانه قوله: اآلتي المثال نضرب ذلك
 وقت إذا السرابيل فإن ،)1("تُسِلمون لَعلَّكُم علَيكُم ِنعمتَه يِتم كَذَِلك بْأسكُم تَِقيكُم وسراِبيَل
 عليه، للداللة المعطوف حِذف لذا البرد، من تقيه أن أولى باب فمن الحر من اإلنسان
  . )2(البرد وتقيكم الحر تقيكم: والتقدير

 لعطف،ا بباب متعلقة تركيبية مسألة حول السابق هشام ابن حديث كان لقد   
 بين التبعية اساس على يعتمد العربية اللغة في تركيبي نظام نعلم كما والعطف

 وبقاء المعطوف حذف لجواز هشام ابن استدّل ولقد عليه، والمعطوف المعطوف
 في ناحيتين من استفاد قد وهو الذكر، سابقة الكريمة القرآنية باآلية عليه المعطوف
  : هماو المعطوف، ذلك حذف على االستدالل

 بين االستواء اعتبار معناه في يحتّم الفعل هذا إن إذ" يستوي "الفعل: األولى   
 الطرف أن على دّل واحداً طرفاً إال الكريمة اآلية نص في يذكر لم فلما طرفين،
 هذا يقتضيه ما وفق على الكالم يستقيم كي تقديره من بد ال فكان محذوف، الثاني
  . معنى من الفعل
 سياقية إشارة فهذه ،"وقاتلوا بعد من أنفقوا ممن "االستواء تقديم بعد قوله: ةالثاني   
 اعتماد كان هنا ومن الكريمة، اآلية صدر في يذكر لم الذي الثاني الفريق ذلك إلى
  . المعطوف حذف قبيل من بأنها الكريمة اآلية هذه على حكمه في هشام ابن

  : الموصوف حذف
 ابن عند الحذف على الدليل حيث من السابق وضعبالم شبيه آخر موضع وفي  

 يتَوقَّف ِإنَّما الْموصوف حذف: ""يقول الموصوف، حذف عن كالمه في جاء هشام
 اعمْل َأن الْحِديد لَه وألنا: "ِبدِليل اِلاخِْتصاص، على لَا الدِليل، وجدان على

  . )4("غاتساب دروعا: َأي ،)3("سابغات
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 على يعتمد الذي الداللي السياقي بالدليل يتمثل هشام ابن من السابق الكالم فإن   
 كما  بعضها مع الكلمات وارتباطات عموماً، الكالم وسياق الكريمة، اآليات سياق
 الذي النعتي بالتركي عن بالحديث يختص الكالم هذا أن غير المتعاطفين، بين مر

 عند المقبولة األدلة ضمن الدليل هذا دخل فقد هنا ومن والنعت، المنعوت، من يتكون
  . المختلفة التراكيب إطار في هشام ابن
 النحوية ميزاتها كافة وتأخذ مقامها، في الصفة تصبح الموصوف حذف وعند   

 في عندهم تدالليةاس حجة عد بل النحاة، أكثر إليه أشار الحذف وهذا اإلعرابية،
  . )1(الخالفية مواقفهم بعض إثبات

 تركيب في يحصل ال فإنه غاية، أو سبب بال يكون ال للموصوف الحذف وهذا   
 حذفه، في ضرر من فليس المتلقي، لدى معلوماً الموصوف ذلك كان إذا إال الكالم
 المعنى في خلل الحذف ذلك على يترتب وال عليه، داال الكالم سياق كان حذف فإذا
  . )2(السبب هذا دون الحذف يصلح فال وإال السياق، أو

 السابقة اآلية ففي نفسه، التركيب من يؤخذ بدليل إال أيضاً الحذف ذلك يكون وال   
 اآلية افتتاح هذا كان فإذا الحديد، له وألنا: قوله حذفت التي لدروعا على دّل ما

 الموصوفة األشياء من هناك فليس" سابغات "بكلمة وتعالى سبحانه جاء ثم الكريمة،
 هي فالدروع الدروع، إال السالم عليه لداوود الحديد إالنة فكرة ضمن سابغات بأنها

 نفسها، سابغات: وكذلك الحديد، له وألنا: قوله والدليل حذف، الذي الموصوف
  . )3(للدروع صفة فالسابغات

 وإال المحذوف، المنعوت ذلك على يدل سياقي أو تركيبي دليل من بد فال إذن   
 النعت يحذف وقد عليه، يدل دليل دون المنعوت حذف اعتبار الصواب من فليس
 األحوال كافة وفي الكالم، في جداً قليلة التركيبية الحالة هذه أن غير المنعوت ويبقى
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 حذفت وإذا مكانه، الصفة ُأقيمت الموصوف حذف فإذا المحذوف، مكان المثبت يقام
  . )1(مكانها الموصوف ُأقيم الصفة

 السياقي أو المعنوي الدليل ذلك عن حديثاً السابق نصه في هشام ابن تناول لقد   
 الكالم، في الدليل هذا وجود من بد وال الموصوف، مقام الصفة قيام على يدل الذي
 على الكلمات بدالالت يرتبط معنوي سياقي دليل وهو الحذف، يصلح فال وإال

 في خلل يحدث لم هنا نوم الدروع، على تدل" سابغات "كلمة فإن بعضاً، بعضها
  . هشام ابن إليه أشار ما وهو الموصوف، على الواقع للحذف نتيجة التركيب

 فيها ورأى الكريمة، القرآنية باآلية المتمثل السماعي الدليل هذا هشام ابن قبل لقد   
  . مقامه الصفة وإقامة الموصوف حذف بجواز القائلة اللغوية القاعدة لتقنين سبيالً
  : السالم المذكر جمعو المثنى بين رقالف دليل
 الجمع من المثنى إلى التوصل كيفية هشام ابن فيه لنا يبين آخر موضع وفي   

 ِفي يبادر َأن ذَِلك ومن: "يقول الجر، أو النصب حالة في كانا إذا السالم
 نونه، ِفي َأوال ينظر َأن والصواب مثنى، ِبَأنَّه الحكم ِإلَى واألعلين، المصطفين:نحو
 ،)2("األخيار المصطفين لمن عندنَا وِإنَّهم: "تَعالَى قَوله ِفي كَما مفْتُوحة وجدها فَِإن
 من دخُول وهو وثالث ِبالْجمِع، وصفه وهو ثَان دِليل الْآية وِفي جمع، ِبَأنَّه حكم

  . )3("اِلاثْنَين من الْجمع يكون َأن ومحال ،}وَأنَّهم {بعد علَيِه التبعيضية
 جمع من المثنى إلى التوصل كيفية بيان على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد  

 ينصبان التركيبيين العنصرين هذين فإن والجر، النصب حالة في السالم المذكر
 اللغة في الناظر يتوصل أن بد فال لذا الياء، هيو نفسها اإلعرابية بالعالمة ويجران

  . الحالة هذه مثل في الجمع من المثنى معرفة إلى متحدثاً أم كان متلقياً
 المثنى بين والجر النصب حال في الكالم في الناظر على اإلعراب يختلط قد   

 من بد فال الياء، وهي نفسها، اإلعرابية العالمة يحمالن فإنهما السالم، المذكر وجمع
 اللغة فإن وفعالً السالم، الجمع من المثنى معرفة إلى يقودنا شكلي لغوي دليل وجود
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 الناظر رأى فإذا مفتوحة، الجمع نون أن وهو سابقاً هشام ابن ذكره دليالً أوجدت قد
 المذكر جمع قبيل من الكلمة هذه أن فوراً حكم بياء سبقت وقد مفتوحة الكلمة نون

  . )1(المثنى قبيل من ال السالم
 ونون المثنى نون بين الخلط دون حالت الفارقة العالمة هذه أن من الرغم وعلى   

 وذاك، هذا بين أيضاً تحول أخرى عالمات أوجدت اللغة أن إال السالم المذكر جمع
 أنهم العرب بعض عن سمع قدو مكسورة، المثنى نون أن العالمات تلك بين ومن

 وجمع المثنى بين فارقة أخرى عالمة وهناك السالم، المذكر جمع نون كسروا
 ما مكسور السالم المذكر وياء قبلها، ما مفتوح المثنى ياء أن وهي السالم المذكر
 من السالم المذكر جمع قبيل من هي التي الكلمة بين التفريق يمكن هنا ومن قبلها،
  . )2(المثنى قبيل من هي يالت الكلمة

 من المثنى على اللغة في الناظر تدّل التي كلها الشكلية العالمات هذه على وعالوة   
 وهي أال الكلمة على الحكم في جداً مهمة أخرى عالمة فهناك السالم المذكر جمع

 المثنى، قبيل من الكلمة كانت التثنية على يدل الكالم سياق كان فإذا والسياق، المعنى
 عالمة وهي سالماً، مذكر جمع الكلمة كانت الجمع على يدل الكالم سياق كان وإذا

  . )3(السابقة الشكلية العالمات سائر عن تختلف جوهرية
 على للحكم أدلة ثالث السابقة الكريمة اآلية عن حديثه في هشام ابن أورد لقد   

  : وهي مثنى، وليست سالم مذكر جمع أنها الكريمة اآلية في" المصطفين "كلمة
  . سالم مذكر جمع فهي مفتوحة النون كانت وإذا مفتوحة، نونها أن: األولى   
 كيف إذ المثنى، على تدخل ال وهذه التبعيضية،" من "بـ مسبوقة أنها: الثانية   

 عالمتان السابقتان والعالمتان جمع، على داخلة فهي إذن المثنى، بعض يتصور
  . الكلمة هذه على الحكم في شكليتان

 أتت الكلمة هذه أن في تتبين الكلمة على الحكم في جوهرية عالمة وهي: الثالثة   
 األخيار،: وقال ع،الجم ضمير وهذا إنهم،: سبحانه قال فقد جمع، أنها يدّل سياق في
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 كلمة أن على كلها العالمات هذه فدت" المصطفين "لكلمة بالجمع وصف وهو
  . مثنى وليست سالم مذكر جمع" مصطفين"

  : المضاف على إليه المضاف معمول تقديم
 على إليه المضاف معمول تقدم جواز عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 لَا زيدا َأنا: معنى ِفي كَان لما ضارب، غير زيدا َأنا جواز: " يقول المضاف،
 يتَقَدم لَا فَكَذَا الْمضاف، على ِإلَيِه الْمضاف يتَقَدم لَا ِإذْ يجز، لم ذَِلك ولَولَا أضرب،
: تَعالَى قَوله الْمسَألَة ودِليل ضارب، مثل َأو ضارب، أول زيدا َأنا: تَقول لَا معموله،

"وهام ِفي وبين غير الِْخص1("م(، قَولالشَّاعر و)2( :  
  خَِليلًا سواه يوما تتَّخذ ولَا      تَولّه ملٍْغ غَير حقًا هو فَتَى

  : )3(وقَوله
  مكفور غَير لَِعنْدي التنائي على ... مودته يوما خصني امرأ ِإن

 مكَان يحل لَا هنَا النَّاِفي ِلَأن التَّقِْديم؛ يجز لم زيدا، ضارب غير جاءِني: قلت ولَو    
  . )4("غير
 على إليه المضاف معمول تقدم جواز عدم على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد  
 ابن بين ما:نحو وذلك النفي، بمعنى وكانت" غير "المضاف كان إذا إال مضافال

  . السابقة األدلة في هشام
 فالمضاف كان إذا المضاف على إليه المضاف معمول تقديم مالك ابن أجاز لقد   

 هذا معنى فإن ضارب، غير زيداً أنا: نحو وذلك النفي، بمعنى وكانت" غير"
 جاءت أنها على يدل مما" ال "بـ مؤولة" غير "فكانت أضرب، ال زيداً أنا: التركيب
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 إليه المضاف معمول تقديم يجوز فإنه هنا ومن األحوال، هذه مثل في النفي لمعنى
 مكفور، غير لعندي: فقوله السابقة، األبيات في جاء ما:نحو وذلك المضاف، على
 بمعنى هاهنا جاءت" غير "ولكن عندي، مكفور غير: يقول أن فيه األصل كان مثالً،

 على" مكفور "لـ معمول وهي" عندي "تقديم جاز هنا ومن للنفي، فكانت" ال"
 إليه المضاف معمول تقدم في المطلوبة الشروط الستيفائها إليه والمضاف المضاف

  . )1(المضاف على
: المضاف على إليه المضاف معمول تقدم جواز معد سبب مبيناً األشموني ويقول   

 ال والصلة بصلته، الموصول تكمل إليه أضيف بما يتكمل الشيء إلى المضاف "
 أن" زيدا ضارب مثل أنا:"نحو في يجوز فال قبله؛ فيما وال الموصول، في تعمل
 قدميت أن جاز النفي بها وقصد" غيرا "المضاف كان وإن ،"مثل "على" زيدا "يتقدم
 زيدا أنا: "فأجازوا ،"ال"بـ المنفي معمول يتقدم كما إليه، أضيفت ما معمول عليها
ا أنا: يقال كما ،"ضارٍب غير2("أضر ال زيد( .  
 بين طقيمن لغوي قياس على قائماً التركيبية الحالة لهذه حكمه األشموني جعل فقد   

 الموصول، على الصلة تقدم وحالة المضاف، على إليه المضاف معمول تقدم حالة
 تقدم يجوز فال هاهنا األمر فكذلك الموصول على الصلة تقدم يجوز ال أنه فكما

  . المضاف على إليه المضاف معمول
 آنالقر من واحد أدلة، بثالثة المذهب هذا لصحة رأينا كما هشام ابن استدّل ولقد   

 جاءت" غير "أن لوال أنه إلى الحاالت هذه جميع في وأشار الشعر، من واثنان الكريم
 تقدم يجوز فكما المضاف، على إليه المضاف معمول تقدم جاز لما النفي بمعنى
  . هاهنا األمر فكذلك عليها،" ال "بعد ما معمول

 لغوي دليل على المسألة هذه على السابق استدالله في هشام ابن اعتمد لقد   
 هذه مثل في جائز القياس أن من الرغم على القياس، أدلة في ينظر ولم سماعي،
 صلة مثل مثله المضاف معمول أن أوضح األشموني أن كيف رأينا فقد الحالة،
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 األمر فكذلك نفسه، الموصول على تتقدم ال الموصول صلة أن فكما الموصول،
 نرى، كما قياسي دليل وهو لمضاف،ا على إليه المضاف معمول يتقدم فال هاهنا
  . السابق نصه في يذكره لم هشام ابن أن غير
  ": لوال "بعد الخبر حذف

 وِإنَّما: "فيقول" لوال "بعد الخبر حذف عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 نَحوه، َأو وجود،م زيد لَولَا يِريد كَذَا، لَكَان زيد لَولَا:نحو مطلقًا، كونا كَان ِإذا ذَِلك
 ما زيد لَولَا:نحو الذّكر، فواجبة حذفت لَو علَيها دِليل لَا الَِّتي الْخَاصة األكوان وأما
 ِبالِْإسلَاِم عهد حديثو قَومك لَولَا: )1(والسلَام الصلَاة علَيِه قَوله:ونحو سالمنا، سلم

  . )2("ِإبراِهيم قَواِعد على الْبيت ألسست
   حذف فإنه عاماً كوناً كان إذا" لوال "خبر أن السابق نصه في هشام ابن نيبيي 

 الجملة، في ذكره يتوجب بل يحذف، فال خاصاً كوناً كان إذا أما عليه، العموم بدليل
 صلى ـ النبي حديث وهو الأ العرب عن سماعي بشاهد وجاء ثلة،ام لذلك وضرب

  ". لوال "بعد الخبر فيه ذكر إذ ـ وسلم عليه اهللا
 الخبر فإن مقيد غير بكون" لوال "عن ُأخِبر إذا أنه إلى تشير النحوية والقاعدة   

 ما بقيد مقيداً الكون كان إذا أما الناس، لهلك الدين لوال: نحو وذلك الكالم، من يحذف
 القوم بأن الخبر قُيد فقد النبوي، الحديث في جاء كما وذلك الخبر، ذكر من بد فال

  . )3(باإلسالم عهد حديثو
 عليه، دليل دون الحذف يصلح ال إذ حذف، إذا الخبر على دليل وجود من بد وال   

 السياق أساس على قائم معنوي دليل للباحث يظهر كما النحاة عرف في الدليل وهذا
 فإن زيد، وجود لوال أي ألكرمتك، زيد والل: مثالً قولنا فإن الجملة، في الكالمي

 الذي المعنوي السياقي الدليل هو فهذا زيد، وجود معنى على يدل الكالم سياق
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 الحذف على دليل من الجملة خلت إذا أما الحالة، هذه مثل في إليه اإلشارة تتوجب
  . )1(المرادي لذلك أشار كما النحاة بعض عند يجوز وقد يجوز، فال
 الجملة في كان فإذا إثباته، وأ الخبر حذف في سبباً يعد المعنوي الدليل هذا إن   

 زيد نصارأ لوال: ذلك ومثال وإبقاؤه، الخبر حذف جاز المطلق الكون على دليالً
 رغم أنه غير لزيد، األنصار هؤالء حماية على معنوي دليل فهناك لهلك، حموه
 زيد أنصار لوال: يقال أن فيجوز إبقاؤه، ويمكن الخبر حذف فيمكن الدليل هذا وجود
  . )2(لهلك حموه زيد انصار ولوال لهلك،

 يظهر الذي السياقي المعنوي الدليل ذلك إلى أشار السابق نصه في هشام ابن إن   
 الخبر كان إذا أما حذفه، يجوز هنا ومن قاً،مطل كوناً الخبر أن على ليدل الكالم في
 قبل قد هشام ابن أن كيف لنا ظهر هنا ومن الحذف، يجوز فال خاص شيء على داالً
 الداّل الشريف الحديث منهم وقبل ناحية، من النحاة قعدها التي القياسية األدلة هذه
 بشاهد نرى كما أيضاً استدّل فقد خاص، شيء على داللته حال في الخبر إبقاء على

  . المسألة هذه على اللغة من سماعي
 أن بنا يجدر أنه غير الفصل، هذا من المبحث هذا نهاية إلى نصل المسألة وبهذه   

 على وهي المبحث لهذا دراستنا خالل من إليها توصلنا التي النتائج نلخص
  : اآلتي:النحو

 التراكيب باب ضمن قبلها يالت المسائل في هشام ابن عند الدليل مفهوم كان لقد . 1
 السياقي والدليل القياسي، والدليل االستعمالي، الدليل مفهوم بين ما يتراوح
  . الجملة وسياق بالمعنى المتعلق

 النحوية المسائل عن حديثه ضمن األدلة من كبيراً عدداً هشام ابن ضرب لقد . 2
 المبحث، هذا ضمن النماذج أكثر يضربها التي األدلة تلك كانت ولقد المختلفة،

 كان وإنما بعينهم، أناس به استدّل الدليل هذا أن إلى يشير هشام ابن وجدنا وقلما
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 عليه يعلّق وقد بالرفض، عليه يعلق ال ثم ومن حد،أ إلى إشارة دون بالدليل يأتي
  . قليالً كان ذلك أن غير بالقبول

 في هو التي النحوية اعدةالق لتوضيح سبيالً هشام ابن عند المقبولة األدلة تمثل . 3
 بين خالف حسم في األدلة تلك يوظف هشام ابن نجد وال عنها، الحديث صدد

 إطار ضمن األدلة تلك كانت وإنما أحد، على ألحد حجة إثبات أو طرفين،
  . عنها يتحدث التي للقاعدة االستشهاد

  : المختلفة التراكيب ضمن رفضها التي األدلة: ثانياً
 رفضه سبب يبين وكان أيضاً، يرفضها كان فإنه األدلة، يقبل هشام ابن كان كما   

 هشام ابن رفضها التي األدلة تلك على الضوء سيسلط المبحث وهذا الدليل، لذلك
  . بأشكالها التراكيب عن حديثه ضمن

  : االستثناء في" حاشى"
 تركيب ضمن" حاشى "عن حديثه في هشام ابن عند جاء ما المواضع هذه وأول  

 استثنيته،: ِبمعنى حاِشيته،: تَقول متصرفا، متَعديا فعال تكون: "يقول حيث االستثناء،
 حاشى ما ِإلَي النَّاس أحب ُأسامة: قَاَل وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه الحِديث وِمنْه

 ابن وتوهم فَاِطمة، يستَثْن لم وسلم علَيِه اهللا صلى َأنه لْمعنَىوا نَاِفية، ما ،)1(فَاِطمة
 علَيِه اهللا صلى كَلَامه من َأنه على ِبنَاء االستثنائية وحاشا المصدرية، ما َأنَّها مالك

  : )2(قَال كَما زيدا، حاشا ما الْقَوم قَام: يقَال قد َأنه على ِبِه فاستدل وسلم،
  فعاال أفضلهم نَحن فَإنَّا       قُريشًا حاشا ما النَّاس رَأيت
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   ردهيجم ِفي َأن وعم اِنيرة ماحاشى الطَّبلَا فَاِطما، وِليل غَيرهدله تصرفه و1(قَو( :  
  أحد من األقوام من أحاشي ولَا      يشبهه النَّاس ِفي فَاِعال أرى ولَا

 جامد فعل َأو حرف ِتلْك وِإنَّما بها، يستَثْنى الَِّتي حاشا مضارع هذَا نَأ الْمبرد وتوهم
  . )2("الْحرف معنى لتَضمنه

 حاشى ما "فيه يقول الذي النبوي الحديث من مالك ابن دليل هشام ابن رفض لقد   
 ذلك رفض هشام ابن أن غير تثنائية،اس هنا" حاشى "أن مالك ابن فافترض" فاطمة
  . متعد فعل هي وإنما استثناء، ليست هنا حاشى أن وبين
 ليست" حاشا ما "أن على للداللة مالك ابن به أتى الذي السماعي الدليل هذا إن   
 ولم الراوي، كالم من زيدت" حاشا ما "كلمة أن العلماء بين استثناء، هي وإنما فعالً
هذا عنها ينفي أن أراد بل فاطمة، يستثني أن ـ وسلم عليه اهللا صلى ـ النبي يرد 

 فاطمة حاشا ما: قوله من الطبراني معجم في جاء ما ذلك على والدليل االستثناء،
  . )3(االستثناء في داخلة مصدرية وليست نافية هنا فما غيرها، وال
 استثناء" حاشا "أن على الشعري البيت وذلك الحديث بهذا استدّل فقد مالك ابن أما   

  . )4(شرحه في عقيل ابن بينه ما هذا متعدياً، فعالً وليست
 ذكر كما االستثناء ال النفي السياق هذا في" حاشا ما "معنى أن على الصبان أكّد ولقد
  . )5(مالك ابن
 مالك ابن لدليل معارضته يكن لم فإنه السابق هشام ابن كالم خالل من رأينا وكما   

 وهذه ذاك، قوله لدعم يكفي ما األدلة من أورد إنه بل فحسب، عارضها فكرة لمجرد
 من هي بل وسلم، عليه اهللا صلى قوله من الجملة هذه كون نفيه في تمثلت األدلة
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 ما: قولهم من المقصود أن أثبتت قد اللغوية النصوص أن بين كما الراوي، زيادة
 تركيب القصد وليس" كذا أستثني ما "بمعنى فعل المقصود أن أي كذا، حاشا

  . االستثناء
 هناك أن مالك ابن لكالم ورفضه هشام ابن المك صحة على أيضاً األدلة ومن   

 وما: الشاعر قول وهي متصرف، فعلال هذا أن تشهد سماعيةً لغويةً اًنصوص
 يؤكد ما وهو الفعل، هذا من المضارع الفعل اشتق فقد أحد، من األقوام من حاشيأ

  . منه المضارع اشتقاق جاز لما فعالً" حاشا "يكن لم فلو هشام، ابن كالم

  : بالمستغاث المتصلة الالم
 حال في بالمستغاث تتصل التي الالم عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 آل يا والَْأصل آل، وهو اسم بِقية المستغاث ِفي اللَّام َأن الْكُوِفيون وزعم: ""النداء
  : )1(بقوله واستَدلُّوا الساكنين، اءاللتق الَْألفَيِن وِإحدى للتَّخِْفيف، آل همزة حذفت ثم زيد،

رفَخَي ننَح اِعي ِإذا       ِمنْكُم النَّاِس ِعنْدالد بثُوياال قَاَل الم  
 فَحذف نفر، لَا َأو فرار، لَا قوم يا: اَألصل ِبَأن ِجيبوأ علَيِه، يقْتَصر لَا الْجار فَِإن   
: فَيقَال أالتا،: يقَال كَما الْحرف، بعد ما حذف ثم لفُلَان، يا اَألصل َأو النافية، لَا بعد ما

  . )2("فافعلوا وأال تَفْعلُون َأال يِريدون أالفا،
 مذهبهم على الكوفيون به استدّل الذي الدليل هذا عن حديثه هشام ابن افتتح لقد   

 يرى وال ذلك، في مذهبهم يوافق ال هشام ابن بأن تشي الكلمة وهذه وزعم،: بقوله
 الدليل ذلك فنّد حين واضحاً ذلك بدا ثم لالستدالل، صالح به استدلوا الذي دليلهم أن

  . دوفسا ضعف من فيه ما وبين
 حرف بعد باالسم تتصل التي الالم هذه أن النحاة من وغيره سيبويه أوضح لقد   

 كان إذا االسم على تدخل أن يجوز فال البعيد على وتدل لالستغاثة، هي إنما النداء
 كون حال في إليه المضاف وبين بينها التعاقب إلى تشير الالم وهذه قريباً، المنادى
 هذه فالالم متماثالن، زيداه، ويا لزيد، يا: فقولنا زيداه، يا: بةبمثا فهي مستغاثاً، االسم
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 أنها إلى سيبويه يشر ولم االستغاثة، حال في إليه مضاف هي التي الهاء مع تتعاقب
  . )1(السابق هشام ابن نص في الكوفيون بين كما" آل "كلمة من بقية
 أنه على يدل إياها الناطق إدخال فإن التعجب، تفيد االسم تدخل التي الالم وهذه   

 فهي فُِتحت إذا أما تُكسر، وقد الالم، هذه تُفتح وقد به، المستغاث أمر من يتعجب
  . )2(ألجله المستغاث على داخلة فهي كُِسرت إذا وأما به، المستغاث على داخلة

 قيل فقد الالم، هذه به تتعلق ما في أيضاً اختُلف فقد الخالف هذا إلى واستناداً   
 الكوفيون بين حين في النداء، بياء متعلقة بأنها وقيل المحذوف، بالفعل متعلقة بأنها
 حذفت إذ" آل "كلمة من بقية هي وإنما هذا، من بشيء متعلقة ليست الالم هذه أن

 بحرف وليس باإلضافة مخفوض بعدها فاالسم باالسم، متصلة الالم وبقيت الهمزة
  . )3(الجر

 يقول ما على" آل "كلمة دخل الذي الحذف ذلك إلى أدت االستعمال كثرة إن  
 بقوا البصريين نأ حين في بالفعل، اتصلت التي الالم سوى منها يبقَ ولم الكوفيون،

  . )4(الجر الم هي وإنما" آل "بقية ليست الالم هذه بأن رأيهم على
 حاسماً رفضاً يكن لم رفضه أن غير هذا، الكوفيين دليل هشام ابن رفض ولقد   

 القائل مذهبه يقتضيه ما وفق الدليل هذا توجيه أعاد وإنما االستعمالي، لدليلهم بالنسبة
 والصواب بعيد، ظني في وهو الالم، وبقيت األلف، فحذفت ،"ال "بقية الالم هذه بأن
 رفض هشام ابن أن هاهنا يهمنا ما أن غير البصريون، قال كما للجر هذه الالم أن
  . األقوال هذه أحد ترجيح بصدد ولسنا الدليل، هذا

  : الناصبة" لعل"
 ينصب حرف: لعل: "فيقول ،"لعّل "عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 ذَِلك َأن يونُس وزعم ينصبهما، وقد: الْفراء َأصحاب بعض قَاَل الْخَبر، ويرفَع اِلاسم
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 يوجد، ِإضمار على عندنَا وتأويله منْطَلقًا، َأباك لَعلَّ: وحكى الْعرب، لبعض لُغَة
  . )1("يكون رِإضما على الْكسائي وعند
 لغة" منطلقاً اباك لعل "أن في السابق حبيب بن يونس توجيه هشام ابن رفض لقد   
 ان بين كما يوجد،: وتقديره محذوف، تأويل على أنه وبين العرب، لغات من

  . قالساب يونس لموقف رفض كله وهذا يكون،: تقدير على بأنها يرى الكسائي
 أخوات الحروفـ من سواها مع يحصل قد السابق المثال في" لعل "مع حصل وما   
 االسمية الجملة شقي أحد ترفع قد الحروف هذه أن إلى الوراق ابن يشير إذ ـ إن

 وغير جداً ضعيف الرفع أن غير تنصبهما، وقد ترفعهما، وقد اآلخر، وتنصب
 بهذه لها تشبيهاً األفعال عمل تعمل أنها الحروف هذه في األصل ألن مسموع؛
  . )2(عليه يقاس وال جداً فقليل نصبهما وأما األفعال،

 العرب لغات من لغة أنه حبيب بن يونس رجح" منطلقاً أباك لعل "لعربا وقول   
 هذا أن وبين سابقاً، هشام ابن رفضه ما وهو بعينها، مخصوصة تركيبية حالة وليس

  . )3("منطلقاً "لـ ناصب فعل إضمار وفق جاء إنما النصب
 للقاعدة خرقاً" منطلقاً اباك لعل "العرب عن النثري عيالسما الشاهد مثل لقد   

 تنصب" لعل "بأن تقول التي العرب، لكالم استقرائهم بعد النحاة وضعها التي النحوية
 القاعدة، بتلك يقول ال االستعمالي والدليل الشاهد هذا أن غير الخبر، وترفع االسم
 عليها دخلت التي السميةا الجملة طرفي في النصب تمثل فقد تحتها، ينضوي وال

 التي المذاهب ذلك في فذهبوا النحاة، بين واالختالف الخالف ظهر هنا ومن ،"لعل"
  . السابق نصه في هشام ابن بينها

   أنه كالمه من الظاهر أن غير كلها، المذاهب هذه إلى أشار فقد الفيروزآبادي أما  
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 فعل تقدير على ليستو العرب، لغات من لغة الجملة هذه بأن القول يرجح
  . )1(محذوف

 بالقوة ليست نجدها فإننا السابقة النحاة تقديرات في ننظر أن حاولنا أننا ولو   
 ال السابق السماعي الدليل في" منطلقاً "لـ ناصباً" يوجد "الفعل فتقدير المذكورة،

 أحوال في لجاز تقديره لنا جاز ولو الفعل، هذا قُدر فكيف التركيب، معه يستقيم
 مع يتنافى المحذوفة" يكون "تقدير فإن الكسائي، تقدير مع ذاته األمر أن كما أخرى،
 إليها أشار التي الحاالت تلك اسمها، مع" كان "فيها تُحذف التي التركيبية الحاالت
  . كتبهم في النحاة
 عند ورد كما العرب عن السماعي الدليل توجيه على هشام ابن اعتراض إن    

 هذه اعتبار ذلك في األصح وإن حاً،صحي يكن لم الباحث ظن في حبيب بن يونس
 لـ استثنائية تركيبية حالة وليست العرب، لغات من بلغة مرتبطة التركيبية الجملة

 من االستعمالي الدليل لذلك األفضل التوجيه لنا يتضح الكالم هذا على وبناء ،"لعل"
  . العرب كالم

  : مصغراً الفاعل اسم إعمال
 حيث مصغراً، الفاعل اسم إعمال عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 بقول المصغر الْفَاِعل اسم ِإعمال على استدالله ِفي الْكسائي على رد هنَا ومن: "يقول
 ِإعمال على استدالله ِفي ِسيبويٍه وعلى فرسخا، وسويرا مرتحال، أظنني: بعضهم

  : )2(بقوله فعيل
   ...  عمل موهنًا كُلَيل شآها حتَّى
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   ذَِلككَان، ظرف فرسخا َأن وان، ظرف وموهنا ممل والظرف زماِئ ِفيِه يعوحر 
 كل من كليال َأن ِبِه مفْعوال لَيس الموهن كَون ويوضح ِبِه، الْمفْعول ِبِخلَاف الِْفعل
 بدوامه الْوقْت يكل الْبرق وكَأن مكل، ِبمعنى كليال ِبَأن ِسيبويٍه عن يتَعدى لَا وفعله
 فعيل ِإلَى يعدل فَاِعال َأن على ِبِه شْهداست ِإنَّما ِبَأنَّه َأو يومك، َأتعبت: يقَال كَما ِفيِه،

 على الْكَلَام حمل األول ِفي فَِإن أقرب، وهذَا اإلعمال، على ِبِه يستَدّل ولم للْمبالَغَة،
  . )1("الْحِقيقَة على حمله ِإمكَان مع الْمجاز

 استدلوا فيما وسيبويه الكسائي على يعترض أنه لسابقا نصه في هشام ابن بين لقد  
 هذه أن وبين األمثلة، من سواه وما الشعري بالبيت مصغراً الفاعل اسم إعمال من به

 في بإعماله جاء إنما ورد ما فإن المسألة، لب ضمن ليست سيقت التي الشواهد
  . به المفعول في ال الظرف

 اسم أن رأوا مصغّراً الفاعل اسم إعمال من قفالمو هذا بيان النحاة أراد وحين   
 جاء وإنما بها، يعرف التي التكبير صيغة ضمن يأِت لم السابقة الشواهد في الفاعل

 من هي إنما فيها عمل التي الشواهد هذه أما بإعماله، يقولوا لم السبب ولهذا مصغراً،
 ـ والمكاني انيالزم ـ الظرف في مصغراً كونه حال في الفاعل اسم إعمال قبيل

 فإنه هنا ومن الفعل، وليس الفعل رائحة بها يعمل والظروف به، المفعول في وليس
  . )2(به المفعول في عمله مع الظروف هذه في الفاعل اسم عمل على يقاس ال

 البرق" كليل "أن وذلك المسألة، هذه في غلط قد سيبويه إن النحويون وقال   
 غير أنه والصواب عامل، إنه سيبويه فيه قال فكيف يتعدى، ال وفعله الضعيف،

 لهذا االحتجاج ضعف هنا ومن به، مفعوالً وليس ظرف بعده المنتصب إذ عامل،
  . )3(القول

" فعيل "صيغة أن أو صغراً،م يعمل الفاعل اسم بأن القول هشام ابن ضعف لقد   
 يصح، ال هذا أن والصواب به، المفعول فتنصب تماماً، الفاعل اسم يعمل كما تعمل
 إذ استدالله، في مستقيماً يكن لم" فعيل "إعمال على سيبويه به استدّل الذي الدليل وأن
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 الشعري البيت في" كليل "بعد المنتصب االسم ألن دليالً، اعتباره عدم الصواب إن
 قول تضعيف مناط وهذا الفعل، رائحة فيه يعمل النحاة يقول كما والظرف ظرف،
  . النحويين من وغيره هشام ابن قال وبه سيبويه،

  : وبالعكس اإلنشاء على الخبر عطف
 وبالعكس، اإلنشاء على الخبر عطف عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 شرح ِفي مالك وابن البيانيون، منعه: لْعكْسوِبا اإلنشاء على الْخَبر عطف": يقول إذ

 عن ونَقله الِْإيضاح، شرح ِفي عصفُور وابن التسهيل، كتاب من معه الْمفْعول باب
: تَعالى بقوله مستدلين وجماعة عصفُور ابن تلميذ ِبالْفَاِء الصفار وَأجازه الَْأكْثَرين،

 سورة ِفي} الْمؤمِنين وبشر {الْبقَرة سورة ِفي} الصاِلحات عِملُواو آمنُوا الَّذين وبشر"
 َأن على العاقالن، عمرو ومن زيد، جاءِني: ِسيبويٍه وَأجاز: حيان َأبو قَاَل الصفّ
 لَيس: يالزمخْشَِر فَقَاَل الْبقَرة آية أما: وَأقُول... لمحذُوف خَبرا العاقالن يكون

 الْمؤمِنين ثَواب جملَة عطف المراد بل مشاكل، لَه يطْلب حتَّى الَْأمر بالْعطْف الْمعتَمد
 وجوز ِبالِْإطْلَاِق، فلَانا وبشر بالقيد، يعاقب زيد: كَقَوِلك الْكَافرين، عذَاب جملَة على

 جملَة بالْعطْف الْمعتَمد: يقَال َأن لاألو الْجواب ِفي كَلَامه من وأتم اتَّقوا، على عطفه
 ِمنْه، الْحاِصل الْمعنى ِإلَى ِفيِه منْظُور والْكَلَام: فَيقَال علَيِه ويزاد ذكر كَما الثَّواب،
كََأنَّهالَّذين: قيل وعِملُوا آمنُوا وات واِلحم الصأما بذلك، فبشرهم جنَّات لَهواب والْج 

 بالتبشير الَْأمر لَيس ِإذْ للشّرط، جوابا يكون َأن يصح لَا ِلَأنَّه نظر؛ فَِفيِه ِنيالثَّا
 غير َأنهم علم قدم ِبَأنَّه ويجاب الْقُرآن، ِبمثل الِْإتْيان عن الْكَافرين بعجز مشْروطًا
،ؤمِنينالْم لُوا لم فَِإن: قيل فَكََأنَّهفْعمعنى ت،بالجنا غَيرهم فبشر يذَا وُؤلَاِء فبشر هه 
 بجواز المستدلين أدلة هشام ابن رفض لقد . )1("الْجنَّة من لَهم حظّ لَا ِبَأنَّه المعاندين

 من أدلة من اآليتان وهاتان والصف، البقرة آيتي في كما الخبر على اإلنشاء عطف
 كانت عما تماماً اختلف الشكلي العطف لهذا هشام ابن توجيه أن غير العطف، أجاز
  . وجهتهم عليه
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 الجملتين بين التساوي األساس ألن وذلك البيانيين، عند جائز غير العطف هذا إن   
 الجملة تساوي ال الخبرية الجملة فإن شك ودون أحوالهما، كافة في المتعاطفتين

 بينهما، العطف اعتبار باإلمكان ليس هنا فمن وتركيباتها، أحوالها كافة في اإلنشائية
  . )1(معاً والبيانيون النحاة منعه تركيبي مانع وهو
 اإلنشائية الجملة على الخبرية الجملة عطف جواز عدم في السبب يكمن كما   

 والتركيب، الداللة، حيث من طبيعتهما في نمختلفتا الجملتين هاتين أن وبالعكس
 قلنا فإذا الجملتين، بين تختلف التي األمور من ذلك غير إلى والبيان، والتناسب،

 بين التشارك يفيد والعطف وبالعكس اإلنشائية الجملة على الخبرية الجملة بعطف
 والثانية ةخبري األولى دامت ما بينهما والتماثل التشارك هذا فأين الجملتين هاتين

  . )2(ذلك البيانيون رفض هنا ومن العكس؟ أو إنشائية
 اإلنشائية الجملة على الخبرية لجملةا عطف يجيزون فإنهم التفسير أهل أما   

 اتحاد الجمل عطف في يشترط وال سيبويه، مذهب هو هذا إن وقالوا وبالعكس،
 اآليتان هاتان وكانت الطلب، على والخبر الخبر، على الطلب يعطف بل المعاني،
 ،)4(الحلبي والسمين ،)3(األندلسي حيان أبو القول بهذا القائلين ومن ذلك، إلى دليلهما
  . )5(الحنبلي عادل وابن
 قبل من الدليل هذا رفض قد هشام ابن أن الموضع هذا في يهمنا ما فإن وعموماً   

 من ذلك فساد وبين وبالعكس، اإلنشائية على لخبريةا الجملة عطف بجواز القائلين
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 يكون حيث السماعي القرآني الدليل هذا توجيه بإعادة هشام ابن وقام المعنى، خالل
 عقاب معنى مقابل في المؤمنين ثواب معنى هاهنا فالقصد للمعنى، وفقاً فيه العطف

  . الجملة على الجملة عطف المقصود وليس الكافرين،
 أشار كما المعاني اتحاد فيه يشترط ال الجمل عطف ألن ذلك عكس باحثال ويرى   

 قلنا ولو التماثل، وليس التشارك بالعطف القصد أن كما بعده، من والمفسرون سيبويه
 هو فالتشارك منه، عدت التي األمور من كثيراً العطف باب من لخرج بالتماثل
 وهذا وبالعكس، اإلنشائية على الخبرية الجملة عطف يجوز فإنه هنا ومن األساس
  . هشام ابن كالم خالف
  : التنازع

 أطلب ولم ... كفاني: " يقول التنازع عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
   )1(المال من قَِليالً
إنَّهة وان على حجحجار رال اخِْتيمقد فصيح الشَّاِعر ِلَأن األول؛ ِإعو تَكَبهار عم 
 الْحذف، من وسالمته ِمنْه تمكنه مع الثَّاِني ِإعمال وترك ِنيالثَّا مفعول حذف لُزوم

 كفاني فَِإنِّي العاملين، مطلوبي الخِْتلَاف شَيء ِفي التَّنَازع من لَيس َأنه والصواب
 فَساد يلْزم ِلَئلَّا للقليل؛ طَالبا ولَيس للدليل، محذوفا للْملك طَالب وأطلب للقليل، طَالب

  . )2("أطلب ولم: قَوله تَقِْدير يوجب التَّنَازع ِلَأن وذَِلك معنى،الْ
 التنازع، في األول العامل إعمال على االستعمالي الدليل هذا هشام ابن رفض لقد   

  . الشعري البيت خالل من الواضح المعنى طبيعة إلى عائداً ذلك في رده وكان
 ألنَّه رفع فإنَّما : "اآلتي بالقول عليه وعلق هذا القيس امرئ بيت سيبويه أورد لقد   
 لم ولو كافياً، القليل وجعل الملْك عنده المطلوب كان وإنَّما مطلوباً، القليَل يجعل لم

  . )3("المعنى فَسد ونصب يرد
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 ال وأنه شيء، في التنازع من ليس الشعري البيت أن هذا هسيبوي كالم فمعنى   
 اآلخر، العامل مطلوب عن يختلف عامل كل مطلوب فإن به، احتج لمن حجة يصلح
  . واحداً معموالً العامالن يطلب أن التنازع وشرط

 لما موافقاً يكون كي إذ تركيبه، في يختلف البيت تقدير فإن الكالم هذا على وبناء   
 ولم المال من قليٌل كفاني: كاآلتي يكون التركيب فإن البصريين وعامة بويهسي قاله

 التقدير وبهذا الكالم، سياق عليه دّل محذوف الثاني العامل فمطلوب الملك، أطلب
 إعمال حيث من خالف فيه يبقى وال وجه، أتم على الشعري البيت صورة تتضح
  . )1(الثاني إعمال أو األول

 معمـوالً  يطلبـان  اثنين عاملين وجود تتطلب العربي:النحو في التنازع مسألة إن   
 معمـوالً  منهما كل يطلب العامالن كان إذا أما زيداً، وضربني ضربتُ: مثل واحداً،
 أكـل : يقال كأن الحالة، هذه مثل في يستقيم ال التنازع شرط فإن اآلخر عن مختلفاً

 ألن التنـازع،  قبيـل  من" زيد "اعتبار الحالة هذه مثل في يصلح فال زيد، وضربت
  . )2(الثاني العامل معمول عن مختلفاً آخر معموالً منهما كل يطلب العاملين

 مسألة التنازع باب في الثاني إعمال أو األول إعمال مسألة أن المعروف ومن  
 العاملين أولى أن الكوفيون يرى إذ والكوفيين، البصريين النحويين ينب خالفية
 بالعمل العاملين أولى أن البصريون ويرى البيت، بهذا واحتجوا األول، هو بالعمل

  . )3(البيت بهذا الكوفيين حجة ورفضوا المعمول، إلى أقرب ألنه الثاني هو
 بقول يقول أنه بوضوح لنا يظهر فإنه السابق هشام ابن كالم خالل ومن  

 بيت فإن ثانية ناحية ومن األول، إعمال من أولى الثاني إعمال أن ويرى البصريين،
 الشعري البيت ووجه مطلقاً، رفضاً ورفضه به، للكوفيين حجة ال القيس امرئ
 الشكلية باإلشارات يكتِف ولم للبيت، العام معنىوال الداللة مع يتماشى آخر توجيهاً
 شيء على يشتمل البيت تركيب فإن" قليل "رفع حيث من البيت في توجد التي العامة

 كل إن إذ ظننا، في الصحيح هو هشام ابن بينه ما أن والواقع التركيبي، التضليل من
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 ابن رفض سبب ضحيت وبهذا اآلخر، العامل عن مختلفاً معموالً يطلب العاملين من
  . العرب كالم من االستعمالي الدليل لهذا هشام

  : اإلضافة من االسم يكتسبه ما
 ويشير اإلضافة، من االسم يكتسبه عما هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
  َأبواب ثَلَاثَة ِفي وذَِلك الْبناء عشر والْحاِدي: " يقول البناء، يكتسب أنه إلى

 ِمنْها ِبُأمور ذَِلك على استدلَّ وقد ودون ومثل كَغَير مبهما الْمضاف كوني َأن َأحدها
 الَْأخْفَش قَالَه ،)2("ذَِلك دون ومنا "،)1("يشتهون ما وبين بينهم وحيل: "تَعالَى قَوله

 الْحول َأي هو وحيل َأي الْمصدر ضمير الْفَاِعل ِئبنَا ِبَأن األول عن وأِجيب وخولف
  : )3(قَوله ِفي كَما

  تدرب غرامك يكْشف وِإن يسؤك      ويعتلل علَيك يبخل متى وقَالَت
 بالمذكورة علَيها مدلوال علَيك تَقِْدير من ِعنِْدي بد ولَا االعتالل َأي هو ويعتلل َأي   

 حذف على ِبَأنَّه الثَّاِني وعن الِْفعل يفده لم ما فتقيد بها ليتقيد الْمضمر من حاال وتَكون
 ومنا ظعن فريق منا َأي َأقَام ومنا ظعن منا كَقَوِلِهم ذَِلك دون قوم ومنا َأي الْموصوف

 ويَؤيده الَْأخْفَش قَالَه بينا فتح ِفيمن ،)4("بينكُم تقطع قدل: "تَعالَى قَوله وِمنْها َأقَام فريق
 لقد َأي الِْفعل مصدر ِإلَى راجع مستتر ضمير والْفَاِعل ظرف بين وقيل الرفْع ِقراءة
 وهو التهاجر لىع يدل} شفعاءكم معكُم نرى وما {ِلَأن الْوصل ِإلَى َأو التقطع وقع

  . )5("تنازعاه الِْفعلَيِن َأن على} تَزعمون كُنْتُم ما {ِإلَى َأو التواصل عدم يستَلْزم
 في الشعري والبيت الكريمتين باآليتين استدّل من على هشام ابن اعترض لقد   

 بما الدليل توجيه عهدناه كما وأعاد ليه،إ المضاف من البناء المضاف اكتساب جانب
  . يتبناه الذي المذهب مع يتوافق
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 أسماء أو كالضمائر آخر، مبني اسم إلى ُأضيف إذا البناء المضاف يكتسب    
 مالك ابن إليه يشير ما وهذا الشعري، والبيت الكريمتين اآليتين:نحو وذلك اإلشارة،

  . )1(االكتساب هذا على وذجاًنم اآليتين هاتين ويعد للكافية، شرحه في
 الكريمتين، اآليتين في" دون" و" بينهم "ببناء يقولون ال البصريين جمهور أن غير    
 ،"ذلك دون منا في ويقدرون هو،: تقديره مستتر فاعل" تقطع "للفعل يقدرون وإنما
 يجوز فال البصريين عند التقدير هذا وعلى ذلك، وند قوم منا: أي" قوم "كلمة

 كاسم المبني، إليه المضاف من البناء المضاف اكتساب على اآليتين بهاتين االستدالل
  . )2(والضمير اإلشارة

 الموصوف، محل حلت قد الصفة فإن الجن آية وهي الثانية الكريمة اآلية أما   
 في التقدير فإن مبنياً، المضاف وقوع قبيل من أنه من اعتُبر ما على األمر وليس
 حاالً المضاف وبقي الصفة، هذه فحذفت ذلك، دون قوم منا أي ذلك، دون ومنا: قوله

  . )3(حجة أي الكريمة اآلية بهذه للمحتجين فليس وبذا محلها،
 ما وهذا التركيبي، السياق من المحذوف الموصوف محل حلّت قد الصفة هذه فإن   

 إضافتها قبيل من جاء قد ذاك بناءها وأن بناء، حالة في" دون "تكون أن اعتبار ينفي
  . )4(أصالً المبني اإلشارة اسم إلى اإلضافة من البناء اكتسبت أنها أي للمبني،

 من" عليك "حذف ولقد هو،: تقديره مستتر" يعتلل "فاعل فإن القيس امرئ بيت أما   
 دامت فما السياق، طبيعة من جاء الحذف وهذا عليك، هو يعتلل: والتقدير الكالم،

 في فعالً حصل ما وهو الثانية، حذف في إشكال فال الثانية، على تدل األولى" عليك"
  . )5(الشعري البيت هذا
 النحاة قاله عما الشعري والبيت الكريمتين لآليتين هشام ابن توجيهات تختلف لم   
 من النحاة بعض به قال الذي التقدير أن هشام ابن أوضح فقد بعده، ومن قبله من

                                                             
 . 922: ، ص2: شرح الكافية الشافية، ج. ابن مالك. 1

 . 427: ، ص1: شرح التصريح على التوضيح، ج. األزهري. 2

 . 372: ، ص2: الخصائص، ج. ابن جني. 3

 . 386: ، ص2:  األشموني، جحاشية الصبان على شرح. الصبان. 4

 . 418: ، ص1: شرح األشموني على ألفية ابن مالك، ج. األشموني. 5



 
 

99

 هناك إن إذ صحيحاً، ليس لهما ُأضيفت مما البناء اكتسبتا قد" ودون بين، "اعتبار
 عن االبتعاد إلى بالتركيب يؤدي المحذوف التقدير هذا التركيب، في اًمحذوف اًتقدير
 يحمل مختلف آخر تركيب إلى به ويذهب الكريمة، اآلية في لنا يظهر الذي أساسه
  . مختلفاً آخر سياقاً
  . بينهم هو تقطع: بـ يرالتقد يتمثل األولى اآلية ففي   

  . ذلك دون قوم منا: الثانية اآلية وفي    
  . هو يعتلل: الشعري البيت وفي    
 من البناء المضاف اكتساب على األدلة بهذه االستدالل يصح فال عليه وبناء    

  . األدلة بهذه النحاة الستدالل هشام ابن من رفض وهو إليه، المضاف
  : موصوفة نكرة" ما "مجيء

: يقول موصوفة، نكرة" ما "مجيء عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 معجب ِبما مررت: ِفي دِليل ولَا موصوفَة، نكرة ما مِجيء يثبت لم: حيان َأبو وقَاَل"

  . )1("انْتهى ذَِلك لثبت لَك، معجب ما سرني:نحو ثَبت ولَو الزيادة، الحِتمال لَك،
 النقل هذا من لنا والظاهر هشام، ابن عنه نقله حيان ألبي قوالً السابق النص يمثل  
 وضرب موصوفة، نكرة" ما "مجيء جواز عدم من الموقف هذا يتبنى هشام ابن أن

 دةزيا الحتمال القاعدة لفرض سبيالً يكون أن يصلح ال المثال أن غير مثاالً، لذلك
  . المثال ذلك في" ما"

 ما هذا موصوفة، نكرة" ما "مجيء يجيزون النحويين أكثر أن للباحث ويظهر   
  . )2(الكالم في أحوالها عن حديثهم عند وذلك الصائغ، ابن إليه أشار
: قولنا من القصد أن ويبين موصوفة، نكرة" ما "مجيء يجيز المرادي ونجد   

 نكرة أخرى مواضع في" ما "تأتي كما لك، معجب بشيء أي لك، معجب بما مررت
  . )3(هشام ابن قول به ينافي ما وهذا موصوفة، غير
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 أنها غير" أل "تقبل ال تكان وإن أنها موصوفة نكرة تقع" ما "أن أجاز من وحجة  
 ُأجيز هنا ومن عليها، الوصف وقوع يصح وبهذا وشيء، إنسان موقع تقع
  . )1(السابق المثال:نحو
 يقول ال أنه حيان أبي عن نقله الذي السابق هشام ابن كالم خالل من لنا ظهر لقد  

 تدخله الذي التركيب طبيعة من آٍت المذهب وهذا موصوفة، نكرة" ما "ءمجي بجواز
 فإن لك، معجب بما مررت: مثالً قولنا عند وذلك موصوفة، نكرة أنها فيظن" ما"

 وابن حيان أبا أن غير موصوفة، نكرة هاهنا" ما "إن المثال هذا مثل في قالوا النحاة
 التركيب هذا مثل في" ما "زيادة فإن الزيادة، باحتمال ذلك نفيا بعده من هشام

  . موصوفة نكرة اعتبارها يجوز فال محتملة دامت وما محتملة،
 نكرة" ما "مجيء جواز على المثال بهذا استدل من دليل هشام ابن رفض لقد   

 قد فهي نفسها،" ما "لـ الداللية الطبيعة من آٍت ذلك في السبب أن وبين موصوفة،
 النظر دون وجه اعتبار يصح فال هنا ومن النكرة، على تدّل كما الزيادة على تدل
  . اآلخر الوجه إلى

  : الفاعل مع الفعل تأنيث
 تجلى: يقول الفاعل، مع الفعل تأنيث عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 وكَونه التَّْأِنيث، لمجازية آِخره من التَّاء تركت ماِضيا تجلى كَون يحتَمل الشَّمس،
 نَارا: "تَعالَى قَوله حد على التَّاءيِن ِإحدى حذفت ثم تتجلى،: َأصله ضارعام

 مع واِجب التَّْأِنيث ِلَأن تلظت؛: لقيل وِإلَّا ماِضيا كَونه هذَا ِفي يجوز ولَا ،)2("تَلَظّى
 تعلم األول الِْمثَال ِفي الْوجهيِن من نَاذكر وِبما متَِّصال، ضميرا كَان ِإذا الْمجاِزي

  : )3(بقوله الشّعر ِفي ِهنْد، قَاِئم:نحو جواز على استدلَّ من قَول فَساد
   ...  َأبوهما يِعيشَ َأن ابنَتَاي تَمنَّى
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  . )1("تتمنى َأصله يكون َأن لجواز
 الشعري بالبيت استدّل من على اعتراضاً السابق نصه في هشام ابن أورد لقد   
 االحتمال طبيعة من ناتجاً استدالله وكان ث،المؤن الفاعل مع الفعل تذكير جواز على

 أمراً وتذكيره الفعل تأنيث من تجعل التي النحوية القاعدة إطار ضمن الحاصل
  . الكالم في جوازياً

 من بد فال حقيقياً مؤنثاً كان إذا الفاعل أن إلى تشير النحوية القاعدة أصل إن   
 الفاعل كان إذا أما معه، الفعل كيرتذ من بد فال مذكراً كان وإذا معه، الفعل تأنيث
 تأنيث يجوز فإنه ونحوها، والنعل كالظلمة واالصطالح الوضع في معنوياً مؤنثاً
 إذ الفعل، تذكير على الشمس، طلع: قولهم مثالً فيجوز تذكيره، ويجوز معها، الفعل

  . )2(حقيقياً وليس مجازي مؤنث الشمس إن
 تأنيث جاز بالفعل متصالً كان إذا الظاهر االسم فإن النحوية القاعدة هذه ووفق   

 الفعل، تذكير بحالة تختص القاعدة وهذه مؤنثاً، الفاعل كان إذا وتذكيره معه الفعل
  . )3(عموماً اللغة في المؤنث على المذكر لغلبة وذلك
 قبيل من ليس الشعري الدليل هذا مثل في التاء ترك أن السيوطي بين ولقد   

 هذه في مذهباً األصح وهذا الشعرية، الضرورة قبيل من هو وإنما النحوي، الصواب
 مشتمل غير الفعل إلبقاء الشاعر دعت التي هي الشعرية الضرورة إن إذ الحالة،

 الحالة، هذه في المضارع الفعل احتمال على عالوة هذاو الساكنة، التأنيث تاء على
  . )4(ذلك من يمنع شيء ال إذ

 من به استدل الذي الشعري الدليل حول هشام ابن كالم فإن سبق ما على وبناء   
 ليس ند،ه قام: مثالً فيقال الشعر في المؤنث الفاعل مع الفعل تذكير بجواز قال

 استقرؤوه لما وفقاً النحاة وضعها التي النحوية للقاعدة خرقاً يعد هذا إن إذ بصواب،
  . العرب كالم من
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 التذكير بجواز القائلون هؤالء به استدّل الذي الشعري البيت فإن ثانية ناحية ومن   
 دوق الماضي، يحتمل قد تمنى،: قوله فإن الماضي، الفعل احتمال على مشتمالً ليس

 في كثير وهو حِذفت التاءين إحدى أن غير تتمنى،: الفعل فيكون المضارع، يحتمل
  . هشام ابن عند الشعري الدليل بهذا االحتجاج يضعف هنا ومن المضارع،

  : األقل من األكثر استثناء
: يقول األقل، من األكثر استثناء عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   

 سلْطَان علَيِهم لَك لَيس عبادي ِإن: "تَعالَى قَوله ِفي النَّحِويين من ركثي قَول: الساِدس"
 المراد َأن والصواب الَْأقَل، من الَْأكْثَر اءناستثَ جواز على دِليل ِإنَّه ،)1("اتبعك من ِإلَّا

 آية ِفي سقُوطه ِبدِليل منْقَطع اِلاسِتثْنَاء وَأن المملوكين، عموم لَا المخلصون بالعباد
 الِْمثَال ونَِظير ،)2("وكيال ِبربك وكفى سلْطَان علَيِهم لَك لَيس عبادي ِإن: "سبحان
  . )3("الْآِتي
 استثناء مجيء جواز على دليل الكريمة اآلية ههذ بأن القول هشام ابن رفض لقد   

  . ذلك في حجته وبين األقل، من األكثر
 من بأكثر االستثناء يجيزون ال والكوفيين البصريين من النحويين أكثر إن    

 يكون أن أما المساوي، باالستثناء ويسمى ،فالنص بعضهم أجاز وقد النصف،
 فال أكثرهم أما النحويين، من قليل إال به قلي لم أمر فهو النصف من بأكثر االستثناء
  . )4(القول بهذا يقولون

 أكثر ذهب فقد المستثنى، مقدار في النحويين بين خالف فهناك عليه وبناء    
 استثناء وال النصف، استثناء عندهم يجوز فال. النصف دون ما أن إلى البصريين

 إال عشرة عندي: فيجيزون. النصف استثناء جواز إلى بعضهم وذهب. األكثر
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 إنما والخالف. مالك ابن ووافقهم. األكثر استثناء جواز إلى الكوفيون وذهب. خمسة
 الليل قم: "تعالى بقوله النصف، استثناء أجاز من واستدل. المتصل االستثناء في هو
 على وأطلق. الليل على عائد والضمير قليالً، من بدل نصفه ألن ،)1("نصفه قليالً، إال

 واستدل. خروف ابن قاله. أكثر أو أقل أو الليل نصف قم: ىوالمعن قليل، النصف
 من إال سلطان، عليهم لك ليس عبادي إن: "تعالى بقوله األكثر استثناء أجاز من

  . )2(أكثر الغاوين أن ومعلوم". الغاوين من اتبعك،
 من أكثر المستثنى مجيء بجواز الواق السيوطي بينهم ومن النحاة بعض أن غير   

  . )3(الكريمة القرآنية باآلية هذا لرأيهم واحتجوا منه، المستثنى
 مذهب على الكريمة اآلية بهذه االستدالل رفض فقد السابق نصه في هشام ابن أما   
  : قسمين إلى ينقسم الدليل لهذا هرد وكان األقل، من األكثر استثناء بجواز قال من
 اهللا عباد به يقصد وإنما العباد، جميع به مقصوداً ليس المعنى أن: األول   

  . منه المستثنى من أقل المستثنى يكون وبهذا فحسب، المخلصين
 من ليس الشيطان اتبع من فإن وبهذا متصالً، وليس منقطع االستثناء أن: والثاني   

  . لىتعا اهللا عباد جملة
  : المعنوي التوكيد

 ِسيبويٍه فَِإن: "فيقول المعنوي التوكيد عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي   
 بالتوكيد؟ ينْطق كَيفَ َأنفسهما، َأخُوه وأتاني بزيد مررت:نحو عن الْخَِليل سَأَل

هابفََأج :هما ِبتَقِْدير يرفع ِبَأنَّه اياِحبا، صَأنفسهم ا، أعنيهما: ِبتَقِْدير ينصبوَأنفسهم 
  . )4( ... مرتحال وِإن محال ِإن: الْعرب بقول واستَدلُّوا جماعة ذَِلك على ووافَقَهما
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 ِنسبة الْمَؤكّد فَِإن نظر وِفيه بإن، مَؤكد َأنه مع الْخَبر فحذفوا ولدا، وِإن ماال وِإن
  . )1("الْخَبر نفس لَا اِلاسم ِإلَى الْخَبر

 الذي العرب عن السماعي الدليل فيه رفض هشام ابن عن الوارد الكالم هذا وفي   
 ال االسم إلى الخبر نسبة التوكيد من القصد أن وبين التوكيد، في للحذف به احتُج
  . نفسه الخبر

 حذف على دليالً جاءت العرب عن المسموعة األقوال هذه أن سيبويه بين لقد   
 مرتحالً، لنا وإن محالً لنا إن: أي مرتحالً، وإن محالً إن : في فالتقدير الخبر،
 في يأتي وهذا ولداً، لنا وإن ماالً لنا وإن: أي ولداً، إنو ماالً إن: في الحال وكذلك
 زيداً إن: فيقول عليكم، ألبوا الناس إن أحد لكم هل: مثالً للرجل الرجل قول حال
  . )2(عمراً لنا وإن زيداً لنا إن: أي عمراً، وإن
 متعلقة وليست بالخبر، وواضحاً اشراًمب تعلقاً تتعلق التركيبية الحالة هذه فإن   

 التي الجملة هذه فإن هنا ومن فحسب، بالخبر وثيق تعلّق على هي بل مثالً، بالتوكيد
 من آخر مكون أي حذف على ال الخبر حذف على دليالً تمثل العرب عن سمعت

  . )3(فعلية أم كانت اسمية الجملة مكونات
 أخواتها مع الخبر حذف يحصل قد بل وحدها،" إن "بـ يختص ال الحذف وهذا   

 رواجعاً: والتقدير معها، الخبر فحذف رواجعاً، الصبا أيام ليت يا: القائل كقول أيضاً،
  . )4(السابق المثال في الحال هو كما توكيد بغير الحذف وقع فقد لنا،
 من المسموع الدليل بهذا استدّل من استدالل رفض السابق نصه في هشام ابن إن   
 طبيعة من نابعة حجته وكانت ونصبه، التوكيد في الحذف جواز على العرب كالم

 في ال لالسم الخبر نسبة في داخل التوكيد أن فاعتبر والخبر، االسم بين العالقة
  . حذفه جاز هنا ومن ذاته، الخبر

  : يلي ما هشام ابن حجة على الباحث ويضيف   
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 النصب عامل حذف بين كبير فرق ثمة ألنه الشاهد بهذا االحتجاج يصح ال: أوالً   
  . ذاته الخبر وحذف التوكيد، في
 عن سمع ولكن" إن "توكيد أساس على الشاهد بهذا استدّل من دليل قام لقد: ثانياً   

" إن "مع الحال هو كما التوكيد يفدن ال اللواتي" إن "أخوات مع الخبر حذف العرب
 . ذكروا بما االستدالل يصح ال هنا ومن

  : وإثباتها" كاد "نفي
 ِإثْباتها كَاد ِإن قَولهم: "فيقول" كاد "عن هشام ابن فيه يتحدث آخر موضع وفي    
 يفعل، يكد لم: قيل وِإذا يفعل، لم هَأن فَمعنَاه يفعل، كَاد: قيل فَِإذا ِإثْبات، ونفيها نفي،

  وقَوله ،)1("ِإلَيك َأوحينَا الَِّذي عن لَيفِْتنُونَك كَادوا وِإن: "ألول دِليل فعله، َأنه فَمعنَاه
   ... علَيِه تفيض َأن النَّفس كَادت

 َأن والصواب... بينهم ذَِلك اشْتهر وقد ،)2("ونيفْعلُ كَادوا وما: "الثَّاِني ودِليل   
 المقاربة، معنَاها َأن وبيانه ِإثْبات، وإثباتها نفي نَفيها َأن ِفي الَْأفْعال ساِئر حكم حكمها

 الِْفعل، قَارب ام يفعل كَاد ما معنى وَأن الِْفعل، قَارب يفعل كَاد معنى َأن شك ولَا
 انْتَفَى الِْفعل مقاربة انْتَفَت ِإذا ِلَأنَّه فَواِضح؛ منفية كَانَت ِإذا أما داِئما، منفي فخبرها

 َأن من أبلغ كَان وِلهذَا ،"يراها يكد لم يده أخرج ِإذا: "ودِليله الِْفعل، ذَِلك حصول عقال
  . )3("الرْؤية يقَارب قد ير لم من ِلَأن يرها لم: يقَال
 نفي وإثباتها لها، إثبات" كاد "نفي بأن القائلون به استدّل ما هشام ابن رفض لقد  

  . الداللي الجانب على االعتراض هذا في اعتماده وكان لها،
 إن إذ صحيحاً، يكن لم النحويين بين ساد الذي االعتقاد هذا أن مالك ابن وبين   

 إنف النحويين، ضلل الذي هو معناها أن غير األفعال، سائر شأن هذا في شأنها" كاد"
 هو عليه تشتمل الذي المقاربة فمعنى لمعناها، ثباتإ وإثباتها لمعناها، نفي نفيها
  . )4(الداللة في الفيصل الحكم

                                                             
 . 73: سورة اإلسراء، آية. 1

 . 71: سورة البقرة، آية. 2

 . 869 ـ 868: مغني اللبيب، ص. ابن هشام. 3

 . 54: ، ص1: شرح الكافية الشافية، ج. ابن مالك. 4



 
 

106

 أشار الذي األشموني بينهم ومن النحويين أكثر هذا مذهبه في مالك ابن تابع لقدو   
 الشعر من بيتين نظم إلى أدى النحويين أوساط بين المفهوم هذا استفحال أن إلى

  : يقول" كاد "منها والقصد عرفهم في لغزاً يعدان
ِويذَا َأنْحِر هصا الْعتْ       لَفْظَةٌ ِهي مرِل ِفي جانَيٍم سهرِد جوثَمو  

  جحوِد مقَام قَامتْ َأثْبتَتْ وِإن       َأثْبتَتْ الْجحِد صورٍة ِفي استُعِملَتْ إذَا
  . )1(ذلك غير والصواب ،"كاد "اللغز بهذا والمقصود   
" كاد "أن وبين القول، هذا رفض فقد النحويين، سائر شأن هذا في هشأن هشام وابن   
 إثبات وإثباتها لمعناها، نفي نفيها فإن األفعال، سائر مثل مثلها وإثباتها نفيها في

 الدال" كاد "معنى طبيعة من ناشئ هو إنما النحويين هؤالء عند حصل وما لمعناها،
  . المقاربة على
 مواضع في النحوية لألدلة هشام ابن رفض مواضع الباحث تناول أن وبعد   

  : يلي ما على يؤكد فإنه المختلفة التراكيب
 سليمة، علمية منهجية وفق النحوي الدليل على هشام ابن اعتراض كان لقد: أوالً    
 الرافض رأيه يدعم كان بل الرفض، أو االعتراض لمجرد يرفض ولم يعترض فلم

  . سليمة لغوية بحجة
  : ثالث أشياء من تنبع األحيان أكثر في هشام ابن حجة كانت لقد: ثانياً   
  . عليه المعترض رأي وينفي رأيه يخدم بما اللغوي الدليل توجيه إعادة . أ   

  . رأيه به يدعم آخر دليل إيراد . ب    
 الدليل هذا على الحكم في فيصالً منها يجعل ثم والداللة، المعنى إلى اللجوء . ج    
  . فضبالر
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الثالث الفصل  
  المعاني وحروف األدوات ضمن هشام ابن عند الدليل

  
 كتابه في مسهب بشكل المعاني وحروف األدوات عن الحديث هشام ابن تناول    

 شطر حوالي يبلغ المعاني وحروف األدوات لهذه قسماً جعل فقد ،"اللبيب مغني"
 مصطلح ويشير ،الحروف وهذه تاألدوا بهذه لخاصا اهتمامه على يدّل مما الكتاب،
 أثرها لها والتي التركيبية، الجملة في تظهر التي التكميلية العناصر تلك إلى األدوات
 جهة من النحويه الدالالت ببعض واالختصاص جهة، من المعنى ناحية في الكبير
 هذه شوهدت ومتى االستفهام، على تدّل التي هي مثالً االستفهام اتفأدو ،)1(أخرى

 يحصل نفسه واألمر استفهامية، الجملة أن على ذلك دّل الجمل من جملة في األدوات
  . المختلفة اللغة أدوات من وغيرها والجر، والتعجب، الشرط أدوات مع
 أبوابها، ضمن اتاألدو هذه عن الحديث إيراد على النحاة درج فقد هنا ومن   

 يدّل الشرط أدوات: فقولنا واألسماء، للحروف شموالً باألدوات لها تسميتهم ودرجت
 أسماء على يدّل االستفهام أدوات: قولنا أن كما الشرط، وأسماء الشرط، حروف على

 المكونين العنصرين هذين تشمل" أدوات "فكلمة االستفهام، وحروف االستفهام
  . )2(المخصصة الداللة ذات األدوات تلك لمجموعة

 وحكم الجملة، في الصدارة كحكم صة،خا أحكاماً األدوات هذه لبعض أن كما   
 تلك لطبيعة وفقاً النحويين بعض يدرسها قد األحكام وهذه وعدمه، االختصاص

  . )3(األدوات
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 مثالً كالسين لمعنى، وتأتي الكالم في تقع التي هيف المعاني لحروف بالنسبة أما   
 أو بها، تختص ألنها المعاني بحروف الحروف هذه سميت ولقد االستقبال، تفيد التي
 لما الكالم في وإلى من يكن لم فلو األسماء، إلى األفعال معاني توصل ألنها

 لما الحرفان نهذا فلوال البصرة، إلى الكوفة من خرجت: قولنا تفهم أن استطعت
 في الباء بخالف فهي" ِبزيٍد "في كالباء معنى لها ألن أو انتهاء، من ابتداء عرف

  . )1(بنية حرف فهي معنى تفيد ال الثانية أن حين في معنى، تفيد فاألولى ،"بكر"
 أول في تقع أن إما فهي حالها، كان مهما الكالم آخر في المعاني حروف تقع وال   

 اهتم فقد مستحيل، أمر فهذا نهايته في تقع أن أما حشوه، في تقع أن أو الكالم،
 بها، عناية الكالم بداية في يجعلوها أن إما فهم بها، وعنوا الحروف، بهذه العرب

  . )2(لها تحسيناً الكالم حشو في يجعلوها  أن وإما
 االستدالل من هشام ابن موقف عن الحديث يتناول الدراسة هذه من الفصل وهذا   

 ضمن هشام ابن تحدث إذ ورفضاً، قبوالً ـ المعاني حروف ـ الحروف هذه ضمن
 النحاة بها أتى كما بأدلّتها وأتى الحروف، هذه من كبير عدد عن" اللبيب مغني "كتابه
  . الفصل هذا في سنرى ما وفق آلخرا بعضها ورفض بعضها، فقبل قبله، من
  : المعاني وحروف األدوات في هشام ابن قبلها التي األدلة: أوالً
 هشام ابن قبلها التي األدلة: األول: األدلّة من قسمين على المبحث هذا ويشتمل   
 حديثه أثناء في نفسه هشام ابن بها جاء التي األدلة: والثاني قبله، من النحويين عن
  . تلك المعاني حروف من حرف عن

  : موصولة" أل "مجيء . 1
 الشواهد بعض ِمعتس حيث المضارع، بالفعل" أل "نواعأ من النوع هذا يختص   

 يبحثوا أن إال النحاة من كان فما المضارع، الفعل على" ال "فيها دخلت التي اللغوية
" أل "بـ فسموها الموصول، باالسم مرتبطاً لها تأويلهم فكان تأويل، عن لها

  . )3("الذي "بمعنى وتكون المضارع الفعل تدخل التي وهي الموصولة،
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 َأن: "تعريف حرف وليس موصوالً اسماً" ال "مجيء بيان في هشام ابن يقول   
 الفاعلين سماءَأ على الداِخلَة وِهي وفروعه، الَِّذي ِبمعنى موصوال اسما تكون

 فَلَا للثبوت المشبهة الصفة ِلَأن ِبشَيء؛ ولَيس المشبهة، والصفَات: قيل والمفعولين،
: وقيل ِباتِّفَاق، موصولَة لَيست التَّفِْضيل اسم على الداِخلَة كَانَت وِلهذَا ِبالِْفعِل، تؤول

ِميع ِفي ِهيِريف، حرف الْجلَو تَعو حال من لمنعت ِلك،ذَ صمِمي ِإعالْفَاِعل اس 
 ِبشَيء؛ ولَيس حرفي، موصول: وقيل والْوصف، التصغير ِمنْه منع كَما والْمفْعول

 فعلها فعلية َأو اسمية بجملة َأو بظرف وصلت وربما ِبالْمصدِر، تؤول لَا ِلَأنَّها
  : )1(كَقَوله فَالْأول تَعِريف، حرف يستلَ َأنَّها على دِليل وذَِلك مضارع،

  سعه ذَات بعيشة حٍر فَهو ... المعه على شاكرا يزال لَا من
  : )2(كَقَوله والثَّاِني

  معد بني قَابِر دانَتْ لَهم       ِمنْهم اهللا الرسول الْقَوم من
  : )3(كَقَوله والثَّاِلث
  الُيجدع الْحمِار صوتُ

  . )4("الَْأخير ِفي مالك وابن لألخفش خالفًا بالشعر خَاص والجميع
 على فتكون التعريف، لغير" أل "مجيء عن السابق نصه في هشام ابن تحدث لقد   
: فقوله العرب، عن النقلية األدلة بهذه إليه ذهب ما على واستدّل ،"الذي "بمعنى هذا
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 هم،من اهللا رسول الذين: أي منهم، اهللا الرسول: وقوله معه، الذي: بمعنى المعه، على
  . )1(يجدع الذي: أي اليجدع،: وقوله

 وفيها والمضروب، الضارب،: نحو الصفات على تدخل هذه الموصولة" أل"و   
 المازني، مذهب والثاني للتعريف، إنها قال الذي األخفش مذهب: هي مذاهب ثالثة
 فهي الجمهور مذهب وهو الثالث أما وصول،م اسم ال موصول حرف إنها: وقال
 على موصوالً اسماً تكون أن المرادي عند والصواب الذي، بمعنى موصول اسم

 هند، زيد الضاربها: نحو في إليها الضمير عودة ذلك على ودليله الجمهور، مذهب
  . )2(متأخر إلى عودته يصح ال ألنه" ال "إلى الضمير عاد فقد
 أكثر وصفها موصولة" أل "مجيء على هشام ابن بها استدّل التي األدلة وهذه   

 ابن أن ذلك يعني والشذوذ، للضرورة جاءت العرب عن سماعية أدلّة بأنها النحويين
  . )3(العرب عن شاذّة أدلّة على هذا موقفه بنى قد هشام
 قاعدة على فيه اعتمد العرب عن السماعي الدليل بهذا استدّل حين هشام ابن إن   

 ابن بها أتى التي التركيبية العناصر هذه على التعريف" أل "بدخول تسمح ال نحوية
 إذ عليها، التعريف عنصر إدخال يصلح وال نكرة، الجملة فإن الجملة، وهي هشام،

 هذه على هشام ابن اتكأ هنا ومن ،)4(نكرات بأنها الجمل يصفون يعاًجم النحاة إن
 رسول "على التعريف" أل "إدخال يجوز فال نكرة الجملة دامت فما النحوية، القاعدة

 عالمات من التعريف" أل "فإن وكذلك ،"معه "على إدخالها يجوز وال منهم، اهللا
: قوله في للتعريف اعتبارها بطل هنا ومن ،)5(الفعل على إدخالها يجوز فال األسماء،

  . إليه ذهب ما لتأييد هشام ابن دليل هذا فكان ،"اليجدع"
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  : الشرط فعل بعد ةالعاطف" ثم "حكم . 2
 قد الكوفيين أن وبين الشرط، فعل بعد العاطفة" ثم "حكم عن هشام ابن يتحدث   

: هشام ابن يقول بعدها، المضارع الفعل بنصب والفاء الواو مجرى إجراءها أجازوا
 بعد بها المقرون الْمضارع نصب جواز ِفي والْواو الْفَاء مجرى ثم الْكُوِفيون أجرى"

 اهللا ِإلَى مهاجرا بيته من يخرج ومن: "الْحسن ِبِقراءة لَهم واستدلَّ الشَّرط، فعل
 ابن وأجراها ،}يدرك {ِبنصب ،)1("اهللا على أجره وقع فقد الْموت يدِركه ثم ورسوله

  . )2("الطّلب بعد مجراهما مالك
 دليالً منها جعلوا كريمة يةقرآن قراءة على السابقة حجتهم في الكوفيون ارتكز    
 فعل بعد كله وذلك منصوباً العاطفة" ثم "بعد المضارع الفعل مجيء جواز على لهم

 بالواو العطف فإن والفاء، الواو على مقيس الكوفيون تبنّاه الذي الرأي وهذا الشرط،
 فجِعل والفاء، الواو على" ثم "فقيست بالنصب،  يكون الشرط فعل على والفاء

  . )3(الشرط فعل على نصباً بها العطف
 ينِف لم فهو يوافقهم، وكأنه بدا الكوفيين قول على الكالم أورد حين هشام ابن إن  

 به جاء الذي دليلال هذا فإن أخرى ناحية ومن ينقضه، بدليل يأِت ولم دليلهم،
 وزاد التقعيد، في به االستدالل يصح لذا العرب، عن سمع سماعي دليل الكوفيون
  . )4(وثم والفاء بالواو وألحقها كذلك" أو "بعضهم

 ن،أخريي بقراءتين قرئت الكريمة اآلية أن هذا الكوفيين دليل يضعف مما أن الإ    
" ثم "بـ الخاص االستعمال هذا ندرة على يدّل مما بالجزم، وقراءة بالرفع، قراءة
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 نقض إلى النحويين وجمهور البصريين دفع الذي األمر الشرط، فعل مع العاطفة
  . )1(النادر القليل الشاذ من واعتباره هذا الكوفيين دليل
 كلها العطف حروف مع الحالة هذه في األحسن أن إلى أشار فإنه السيوطي أما    
 أو، ومع الفاء ومع الواو مع النصب عدم األحسن أن أي بالجزم، الفعالن يشترك أن

 سابق ملفوظ وفق يكون مجزوماً الفعل كون حال في العطف ألن وذلك ثم، ومع
 في منطوقاً ليس مقدر ملفوظ قوف فهو بالنصب العطف أما الكالم، في موجود
  . )2(الكالم

 ولم الكوفيين، كالم ينِف لم فإنه هو، موقفه السابق هشام ابن كالم من يهمنا وما   
 على المذهب هذا عن ساكت أنه أو ذلك، في مذهبهم يوافق أنه على يدّل مما ينقضه،
 وهو أال المعاني حروف من واحد إطار في النحوي بالدليل متعلّق أمر وهو األقل،

  .     العاطفة" ثم"
  : للزمان" حيث "مجيء . 3
 تُضاف أن ويندر الجملة، إلى مضافة أمرها كثرأ في تأتي" حيث "أن النحاة بين   

 مجيئها األخفش وأجاز الزمان، لمعنى ال المكان لمعنى تأتي أنها كما المفرد، إلى
 الفتح، على يبنيها من العرب ومن الضم، على وتُبنى للمكان، تجيء ماك للزمان
 عند واواً ياؤها تُقلب وقد الساكنين، التقاء أصل على الكسر على يبنيها من ومنهم
  . )3(الجملة إلى اإلضافة وتلزم العرب، بعض
 ناحية من عنها حديثه في للزمان" حيث "مجيء عن هشام ابن عند الحديث ورد    

 وِإذا: ""هشام ابن يقول شرطية، أصبحت الكافة" ما "بها اتصلت إذا فهي الشرط،
  : )4(كَقَوله الِْفعلَيِن، وجزمت الشَّرط، معنى ضمنت الكافة ما بها اتَّصلت

  الَْأزمان غابر ِفي نجاحا        اهللا لَك يقدر تستقم حيثُما
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  . )1("للزمان مجيئها على ِعنِْدي دِليل الْبيت وهذَا
 في هي إذ للزمان،" حيث "مجيء على سماعياً دليالً البيت هذا هشام ابن استعمل   
 للمكان، غالباً تأتي" حيث أن النحاة شارا وقد بالمكان، ال بالزمان ارتبطت البيت هذا

 كان هشام ابن أن غير ،)2(البيت هذا ذلك على شواهدهم ومن للزمان، تأتي وقلما
 النحوي موقفه بنى فقد المسألة، هذه عن حديثه ضمن للقلة وموافقاً للكثرة معارضاً
 الرغم على للمكان، ال للزمان" حيث "فيه تظهر الذي الشعري البيت ذلك على السابق

  . للزمان مجيئها وشذّ للمكان،" حيث "بمجيء يقولون النحويين جمهور أن من
 هاهنا حيث فإن البيت، بهذا القائلون ويستدّل  لألخفش النحوي القول هذا يعزى   

  . )3(عليه البيت سياق بداللة واضح أمر وهو للزمان، جاءت
 مجيء على النحوي الدليل هذا ردوا قد النحاة بعض فإن أخرى ناحية ومن   

 اينما: أي" أين "بمعنى تكون أن تحتمل أنها: األولى: ناحيتين من للزمان" حيث"
 يكون فقد حاضرة، الشاهد هذا في المكان إرادة احتمال أن: والثانية ،....يقدر تستقم
 البيت، هذا في ملةمحت المكان فإرادة استقمت، مكان أي في أي تستقم، حيثما القصد
  . )4(به االستدالل يضعف وبذا
" حين "بمعنى بأنها األخفش عن نُقلت التي األدلة هذه مثل رد فقد السيوطي أما   
  . )5(البيت بهذا االستدالل أيضاً يضعف وبذا ،...يقدر تستقم حينما: أي
 عليها اعتماداً قرر التي العرب عن السماعية الحجة هذه على هشام ابن اعتمد لقد   
 أو المكان، إرادة احتمال إلى يشر ولم للمكان، تأتي كما للزمان تأتي" حيث "أن

 كالم في ذلك ندرة إلى يشر لم كما األصلي، معناها غير بمعنى مجيئها احتمال
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 النحاة ذكرها التي للعلة للمكان، إال تأتي ال" حيث "أن الباحث عند لظاهروا العرب،
 ال المكان به يقصد آخر بلفظ تأويلها واحتمال المكان، إرادة احتمال وهي قبل، من

  . حينما أو أينما،: مثل الزمان
  : للمستقبل" رب "مجيء . 4

 جمهور عند راجحوال الكوفيين، عند واسم البصريين، قول في جر حرف" رب   "
 االسم، خصائص من وخلوها الحرف خصائص على الشتمالها جر حرف أنها النحاة
  . )1(أحيانها أكثر في التقليل تفيد وهي
 الِْفعل على دخُولها ومن: " فيقول للمستقبل" رب "مجيء عن هشام ابن يتحدث   

 حد على بالماضي مؤول هو: وقيل ،)2("كفروا الَّذين يود ربما: "تَعالَى لهقَو الْمستَقْبل
 عن ِبِه عبر الْمستَقْبل الِْفعل َأن القِْتضائه تكلّف وِفيه} الصور ِفي ونفخ{: تَعالَى قَوله

  : )3(قَوله بعدها ما اسِتقْبال حةِص على والدِليل الْمستَقْبل، عن ِبِه متجوز ماض
  البنان رخص مهذب علي       سيبكي فَتى فَرب أهلك فَِإن

  : )4(وقَوله
  .)5("معاِوية أم لهف يا       غَدا قائلة رب يا

" رب "مجيء تؤيد التي األدلة من مجموعة على السابق هشام ابن نص اشتمل   
 ابن ينقله نص في السراج نواب المبرد إليه ذهب ما بخالف االستقبال، لفعل سابقة
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 فال الزمان، من كان عما بها ينبأ إنما" رب "أن بين حيث العباس، أبي عن السراج
  . )1(حكمه في ما أو الماضي، الفعل على إال تدخل

 على يدّل النحاة ذكره مما أيضاً وغيرها العرب، عن ليةالنق األدلة هذه أن غير   
 السراج وابن المبرد بكالم يؤخذ فال هنا ومن الحاضر، بالزمن" رب "تعلّق جواز

 مجموعة وهناك الماضي الفعل على إال تدخل  ال"رب "بأن القول يمكن ال إذ السابق،
 من الحاضر الزمن على لةدا مجيئها تؤيد التي العرب عن النقلية واألدلة الشواهد من

  . )2(المستقبل الفعل أو الفاعل باسم تعلّقها خالل
 هذه فإن بالقلة، العرب عن السماعي االستعمال هذا وصف قد النحاة بعض ونجد   

 يعتمد قاعدة نتكو أن مستوى إلى ترقى ال العرب عن سمعت التي ومثلها األبيات
  . )3(العرب كالم في قليلة شاذة حالة هي بل" رب "عن الحديث في عليها

 على" رب "داللة بجواز يقول أنه السابق هشام ابن كالم خالل من لنا يظهر وما   
 دليل على تمديع ولم العرب، عن نقلياً دليالً ذلك في دليله وكان المستقبل، الزمن
 هذا مثل على الحكم في عنده الفيصل هو العرب عن المسموع فإن مثالً، قياسي

 ذكره الذي الدليل وهذا ،"رب "وهو المعاني حروف بأحد المرتبط التركيبي النموذج
  . إليه فكرته اضاف بأن هو وأكّده النحاة، من سبقه عمن نقله إنما هشام ابن

  : الفاء مع الترتيب . 5
 التَّرِتيب الْفَاء تِفيد لَا: الْجرِمي وقَاَل: " الفاء مع الترتيب حكم مبينا هشام ابن يقول   
  : )4(قَوله ِبدِليل األمصار ِفي ولَا الِْبقَاع ِفي

  فحومل الدخُول بين... 
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لهمقَونَا: وِطركَان مِإن كَذَا، فمكان كَذَا مو قُوع كَانطَر وا الْمقت ِفي فيهماِحد و1("و( .  
 الواو، تفيده كما الجمع تفيد وال التعقيب، مع الترتيب تفيد أن الفاء في األصل إن   

 دون زيد جاء ثم قبالً، جاء قد محمداً أن يدل هذا فزيد، محمد جاء: مثالً فتقول
  . )2(مهلة
 الجمع، مطلق تفيد قد األحيان بعض في الفاء أن إلى أشار قد الجرمي أن غير   
 عند سقط ثم الدخول، عند اللواء يسقط لم إذ السابق، القيس امرئ بقول لهذا استدّلو

 كذا، فمكان كذا بمكان مطرنا: نقول حين الحال وكذلك بينهما، سقط وإنما حومل،
  . )3(فيهما ترتيب هناك يكن ولم معاً، آن في المكانين أصاب قد والمطر

 الترتيب تفيد الفاء بأن: الجمهور قاله ما بين متوسطاً رأياً هذا الجرمي رأي ليمث   
 على يشتمل الجرمي رأي فجاء مطلقاً، الترتيب تفيد ال بأنها: الفراء قاله وما مطلقاً،
 باألمصار تعلّقت إذا الترتيب ال الجمع تفيد الفاء أن وبين ذلك، في التوسط من شيء

  . )4(األدلة هبهذ واستدّل والبلدان،
 فإنه هذا، الجرمي دليل يقبل أنه السابق هشام ابن كالم خالل من للباحث ويظهر   
 عن النقلي الدليل هذا أورد وإنما آخر، بدليل يرده ولم بالرفض، عليه يعلّق لم

 التي الجرمي، إليها أشار التي اعدةالق تلك يثبت أن خالله من واستطاع العرب،
 بد ال كان هنا ومن المعاني، حروف أحد الحرف وهذا ،"الفاء "العطف بحرف تتعلق

  . الجمع أم الترتيب، سواء المعاني من معنى على داللته من
  ": لما "جواب . 6

 يكون فقد األخرى، الشرط أدوات من غيره شأن ذلك في شأنه" لما "جواب يتعدد   
 مقروناً جوابها يأتي وقد ،)5("مقْتَِصد فَِمنْهم البر ِإلى نَجاهم فَلَما: "نحو ابتدائية، ةجمل
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 ،)1("يركُضون ِمنْها هم ِإذَا بْأسنَا َأحسوا فَلَما: "تعالى قوله:نحو للمفاجأة، التي" إذا"ب
  . )2(رأينا كما جملة يأتي قد بل مفرداً، جوابها يأتي أن يشترط فال
 اتِّفَاقًا ماِضيا فعال جوابها ويكون: " فيقول" لما "جواب عن هشام ابن يتحدث   

 ابن ِعنْد مضارعا وفعال مالك، ابن ِعنْد ِبالْفَاِء َأو الفجائية، بإذا مقرونة اسمية وجملَة
 ِإلَى نجاهم فَلَما: "والثَّاِني ،)3("أعرضتم الْبر ِإلَى نجاكم فَلَما: "األول دِليل عصفُور،

: والراِبع ،)5("مقتصد فَمنهم برالْ ِإلَى نجاهم فَلَما: "والثَّاِلث ،)4("يشركُون هم ِإذا الْبر
  . )7("بجادلنا مؤول وهو ،)6("يجادلنا الْبشْرى وجاءته الروع ِإبراِهيم عن ذهب فَلَما"

" لما "جواب بها يأتي التي كيفيةال عن حديث على السابق هشام ابن كالم اشتمل   
 األنماط تلك بإيراد هشام ابن يكتفّ ولم بين، كما أربع أنماط على وهو العربية، في

 أورد بل اللغة، من سماعي بدليل منها نمط لكل يستدّل أن دون فحسب األربعة
 مفتتحة اسمية وجملة ماٍض، فعلها فعلية جملة جوابها مجيء: منها كل على الدليل

  . )8(مضارع فعلها فعلية جملة ومجيئه بالفاء، أو الفجائية،" إذا "بـ
: وتعالى سبحانه بقوله واستدلّوا" لما "جواب مع الواو تُزاد قد أنه الكوفيون ويرى    

 ِبَأمِرِهم لَتُنَبَئنَّهم ِإلَيِه وَأوحينَا الْجب غَيابِت ِفي يجعلُوه َأن وَأجمعوا ِبِه ذَهبوا فَلَما "
 الكوفيين، عند" وأوحينا: "اآلية هذه في" لما "جواب فإن ،)9("يشْعرون لَا وهم هذَا
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 فلما: والتقدير الكالم، سياق عليه دّل محذوف أنه والصواب زائدة، الواو ويجعلون
  . )1(عليه أجمعوا ما فعلوا به ذهبوا

 اآلية ودليله عصفور، البن قول فهو مضارعاً فعالً" لما "جواب مجيء أما   
 فعالً" لما "جواب مجيء بجواز يقولون ال النحويين جمهور أن غير السابقة،

 محذوف" لما "وجواب" اجادلن "بمعنى أنها على الكريمة اآلية وأولوا مضارعاً،
  . )2(مضارعاً فعالً" لما "جواب مجيء ينتفي الحالة هذه ففي يجادلنا، أقبل،: تقديره

 ساقها التي األدلة بهذه أخذ قد هشام ابن أن لنا يظهر سبق ما خالل ومن   
 تلك هشام ابن فبين واب،ج من لها بد وال" لما "جواب أحوال على لالستدالل
 مقرون أنه على بها، يأتي التي الكيفية وأوضح الجواب، بهذا تتعلق التي الحاالت
  . الفجائية وإذا كالفاء األخرى األدوات ببعض

 دليل على اعتمد قد هشام ابن أن دراستنا حيث من الموضع هذا في يهمنا وما   
" لما "جواب أحوال يثبت كي الكريمة القرآنية اآليات وهي العرب كالم من استعمالي

 أن عليه وجب هنا فمن له، قيمة ال دليل بغير التقعيد عن الحديث فإن الكالم، في
 . وجه بأكمل القاعدة صورة تتضح كي األدلة بهذه يأتي

  ": لعل "بـ الحرفية" ما "اتصال . 7
 الزائدة، وما ،النافية وما المصدرية، ما: أقسام ثالثة إلى الحرفية" ما "تنقسم   

  . )3(تعمل ال وقد عاملة تكون قد والنافية
 وتتصل: " عملها في وأثرها" لعل "بـ الحرفية" ما "اتصال عن هشام ابن يقول   

 : )4(قَوله ِبدِليل ِحينَِئٍذ، اختصاصها لزوال الْعمل، عن فتكفها الحرفية ما بلعل
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  . )1("المقيدا ارالْحم النَّار لَك َأضاءت ... لعلما
" إن "تلحق التي الكافة ما هي السابق البيت في" لعل "بـ لحقت التي" ما "إن   

 الكافة ما تلي التي الجملة أن أي بعدها، الكالم ويبتدأ العمل، عن فتكفها وأخواتها،
 بزوال هشام ابن بينه ما وهذا الجديد، تركيبها لها جديدة جملة تكون به ُألحقت وما

 الفعلية الجملة بعدها جاء فقد االسمية، بالجملة مختصة" لعل "تعد فلم االختصاص،
  . )2(واختصاصها عملها عن كفّها على يدّل مما رأينا، كما
 عن خروجها فإن ا،اختصاصه بزوال يتمثل" لعلما "عمل عدم في السبب إن   

 لبقي االسمية بالجملة مختصة بقيت أنها ولو العمل، ذلك زوال إلى أدى اختصاصها
" ما "دخلتها حين فهي" ليتما "عن حديثهم عند النحاة بعض إليه أشار ما وهو عملها،
 لزوم إلى النحاة بعض ذهب هنا ومن االسمية، بالجملة اختصاصها تقفو لم الكافة

 عدم وجاز اختصاصها زوال لعدم عملها بقاء فجاز مختصة، يتبق ألنها عملها،
  . )3(الناسخة الحروف من بأخواتها قياساً إعمالها

 فإنها ـ إن أخوات ـ هذه النصب حروف من واحد على الكافة" ما "تدخل وحين    
 الحرف هذا اختصاص زوال معنى هو وهذا الفعلية، لةالجم على للدخول تهيئها
  . )4(تماماً
 الجملة على تدخل أنها وذلك العربية، في الناصبة األدوات من واحدة" لعل "تمثل   

 ذلك في شأنها خبرها، ويسمى الخبر وترفع اسمها، ويسمى المبتدأ فتنصب االسمية
 للدخول وهيئتها العمل عن كفّتها الزائدة" ما "عليها دخلت وإذا" إن "أخوات سائر شأن
 في هشام ابن بينه ما وهو االسمية، بالجملة اختصاصها وأزالت الفعلية، الجملة على
  . إليه ذهب لما تأكيداً العرب عن سماعي نقلي دليل على واعتمد السابق، نصه
 أن على يدّل العرب عن سماعي استعمالي دليل هشام ابن ساقه الذي الدليل إن   

 من اختصاصها وزوال ناحية، من هذا االسمية، الجملة في النصب تعمل ال" لعلما"
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 موافق وهو هذا، بكالمه وأكّده سبقه، عمن هشام ابن نقله دليل وهو أخرى، ناحية
  . يرده أو يرفضه وال له،
  : الكالم في الجارة" من "زيادة . 8
 سبقها: األول: هي مجتمعة شروط بثالثة الكالم في تزاد من "أن هشام ابن يبين  

 فاعالً، مجرورها كون: الثالث مجرورها، تنكير: الثاني شابهه، ما أو نهي أو بنفي
 واستدلَّ الَْأولين الشَّرطَيِن من واِحدا الَْأخْفَش يشْتَرط ولم: "يقول مبتدأ، أو مفعوالً، أو
 من ِفيها يحلون "،)2("ذنوبكم من لكم يغْفر  "،")1(الْمرسلين نبأ من جاءك ولَقَد: "نَحوِب

 األول الْكُوِفيون يشْتَرط ولم ،)4("سيَئاتكُم من عنْكُم يكفر "،)3("ذهب من أساور
  . )5(مطر من كَان قد: بقَولهم واستَدلُّوا

 ويتضمن الكالم، في" من "زيادة عن حديثاً هشام البن السابق الكالم يتضمن   
 نم بعضاً انتقص قد النحاة بعض كان وإن بالزيادة، عليها للحكم الالزمة الشروط

  . السابق هشام ابن لكالم وفقاً والكوفيين كاألخفش الشروط هذه
 التي الشروط تلك بأن إثبات هشام ابن ساقها التي السابقة السماعية األدلة ففي   

 اآليات ففي ملزمة، ليست بالزيادة عليها يحكم حتى الجارة" من "في وقوعها يتوجب
 تدخل بأنها يقول الذي األول رطالش ينقض وهذا معرفة، على" من "دخلت الكريمة

 أو بنفي سبقها لزوم عدم على دليل" مطر من كان قد "الكوفيين قول وفي نكرة، على
  . )6(شبهه
 حتى الجارة" من "في توافرها يجب التي الشروط والكوفيين األخفش ألغى لقد   

 األدلة فإن مثالً، مالك كابن النحاة بعض عليه هموافق اإللغاء وهذا بزيادتها، يحكم
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 زيادة في الملزم بالوجه الشروط تلك ثبات عدم تؤكد والكوفيون األخفش ساقها التي
  . )1(الكالم في الجارة" من"

 من لعدد خضعت الكالم في" من "زيادة مسألة بأن القول يمكننا سبق ما خالل فمن   
 تنكيرها، شرط يلغي األخفش نجد فتارة كلها، بلزومها النحاة يقطع لم التي الشروط

 وعامة البصريين نجد وتارة شبهه، أو بالنفي سبقها شرط يلغون الكوفيين نجد وتارة
 الجارة" من "في الثالث الشروط توافر من بد فال ذاك، وال هذا ال يلغون ال النحاة
  . )2(دتهابزيا يقطع حتى
 بها استدّل التي األدلة يرفض لم هشام ابن أن كله سبق ما خالل من لنا ويظهر    

 وإن الشروط، لتلك قبوله على يدلّنا مما ،"من "زيادة مسألة في والكوفيون األخفش
 توافرها الواجب الشروط عن الحديث بإيراد كالمه افتتح قد فإنه بقولهم، يقل لم كان
 نفسه الوقت وفي الشروط، بهذه يقول أنه لنا يؤكد مما بزيادتها، يحكم حتى" من "في
  . والكوفيين األخفش أدلّة يرفض ال
  : النفي لمعنى مشتملة االستفهامية" من "مجيء . 9

 بعض في النفي لمعنى تأتي هاأن ويبين االستفهامية،" من "عن هشام ابن يتحدث   
 يا ربكُما فَمن "،)3("مرقدنا من بعثنَا من: "نَحو واستفهامية: " يقول إذ وذلك األحوال،

 النَّفْي، معنى أشربت االستفهامية من فَِهي زيد؟ ِإلَّا هذَا يفعل من: قيل وِإذا ،)4("موسى
 ِلابِن خالفًا الْواو يتقدمها ِبَأن ذَِلك جواز يتَقَيد ولَا ،)5("اهللا ِإلَّا الذُّنُوب يغْفر ومن: "نْهوِم

  . )7(")6("ِبِإذِْنِه ِإلَّا ِعنْده يشفع الَِّذي ذَا من: "ِبدِليل مالك،
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 ستفهاماال المعاني من لعدد تأتي" من "فإن العربي نحوال في معلوم هو وكما   
 للتركيب الكالمي السياق بطبيعة تتحدد المعاني وهذه والنكرة والموصول والشرط
 ودالالت أخرى بمعاٍن ترتبط" من "بـ الخاصة التراكيب هذه أن كما عليها، المشتمل
 الذي النفي معنى بينها ومن ذلك، شابه ما أو اإلنكار أو النفي على ّلتد فقد سياقية،

  . )1(سابقاً هشام ابن إليه أشار
 على رداً وتعالى سبحانه اهللا كالم من االستعمالي الدليل بهذا هشام ابن أتى ولقد   
 ابن فجاء ،)2(بالواو يسبق أن بد ال للنفي" من "مجيء أن افترض الذي مالك ابن

 معنى المشرب لالستفهام" من "فيه أتت الذي الكريم القرآن من الدليل بهذا هشام
  . بالواو تُسبق أن دون النفي
 هذا يفعل من "االستفهام جملة في الموجود النفي معنى عن هشام ابن عبر لقد     

 النمط هذا يسمون النحاة بعض جعل الذي األمر النفي، معنى مشرب بأنه" زيد إال
 منفية شبه الجملة فهذه النفي، شبه بأنه هذه االستفهامية" من "بـ المرتبط الداللي
  . )3(تماماً منفية وليست

 أدوات إحدى وهي االستفهامية،" من "عن هشام ابن عند السابق الحديث كان   
 بـ االستفهام أنماط من نمط على ينصب حديثه وكان العربي،:النحو في االستفهام

 تركيبية جملة ضمن" من "أتت إذا وذلك النفي، معنى على مشتمل النمط وهذا" من"
 مالك ابن ولكن زيد، إال هذا يفعل ما: فالمعنى ،زيد إال هذا يفعل من: نحو على

 بدليل هشام ابن فاستدّل بالواو، االستفهامي النمط هذا مثل في" من "تُسبق أن اشترط
  . الكريم القرآن من بدليله وجاء بالواو، تُسبق أن شرطاً ليس أنه يؤكّد قرآني سماعي

 بأن القائل مالك ابن المك يرفض أنه السابق هشام ابن كالم خالل من لنا يتضح   
 قوله ذلك على ودليله بالواو، تُسبق أن لها بد فال النفي معنى ُأشربت إذا" من"

" من "على اشتملت الكريمة اآلية هذه فإن ،...عنده يشفع الذي ذا من: وتعالى سبحانه
  . بالواو تُسبق أن دون النفي لمعنى المتضمنة االستفهامية
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  ":  مع "اسمية . 10
 ِفي التَّنِْوين ِبدِليل اسم،: مع: " فيقول اسماً" مع "مجيء عن هشام ابن حدثيت   

: )1(بعضهم وِقراءة معه، من ذهبت: ِسيبويه ِحكَاية ِفي الْجار ودخُول معا،: قَولك
  . )2("معي من ذكر هذَا"

 وقد اسماً، تأتي" مع "أن فيه يبين سيبويه عن نُقل نص على هشام ابن اعتمد لقد   
 حرفيتها عن تخرج التي روفالح من مجموعة هناك أن كتابه في سيبويه أوضح
 لما اسماً تكن لم لو إذ معه، ِمن ذهب: يقال إذ" مع "بينها ومن ظرفاً، أو اسماً فتصير
  . )3(عليها الجر حرف دخل
 ُأعرب أنه غير يبنى، أن حقه كان حرفين على بوضعه الحرف" مع "شابه ولما   
 نص في ذُكرت التي باألدلة اسم وهو مبنياً، يأِت ولم العرب، عند اللغات أكثر في
  . )4(مالك ابن بين هكذا هشام ابن
 حكم ولقد العين، مفتوح وهو للمكان، أو للزمان اسماً يأتي" مع "االسم وهذا   

 بـ االسم هذا فيه جر الذي عربال عن المسموع الكالم بعض لورود نتيجة باسميته
  . )5(السابقة القراءة:نحو  معي، من ذهب: قوله:نحو ،"ِمن"

 يتعلق تقعيدي دليل: األول بدليلين" مع "اسمية من إليه ذهب ما هشام ابن أيد لقد   
 حق والتنوين ا،حالته بعض في منونة وردت" مع"و باألسماء، خاص التنوين بأن

  . )6(باسميتها حِكم هنا فمن االسم،
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 قول وهو االستعمالية، األدلة من العرب عن نُقل بما فتمثل الثاني الدليل أما   
 ابن بها أتى التي األدلة فهذه الكريمة، القرآنية والقراءة ،"معه من ذهب "سيبويه
  . حرفاً وليس اسم" مع "بأن القائل مذهبه أيدت هشام

  ": مذْ "أصل . 11
 على درجوا النحاة إن حتى العربية، في" ومنذ مذ "الظرفين بين ظاهر تالٍق هناك   

 أصل" منذ "بأن بعضهم فقال النحوية، كتبهم في واحد عنوان ضمن عنهما الحديث
 بعض في الذال إلى الضمة عودة ذلك على والدليل هشام، ابن قال وبهذا" مذ "لـ

  . )1(الكالم أحوال
 ِبدِليل منْذُ، مذ وأصل: " فيقول العربية، في" مذ "أصل عن هشام ابن يتحدث   

 الضم اَألصل َأن ولَولَا م،الْيو مذ: نَحو الساِكن، مالقاة ِعنْد مذ ذال ضم ِإلَى رجوعهم
 ملكون ابن وقَاَل الساِكن، عدم مع فيضم طَِويل، زمن مذ يقُول بعضهم وِلَأن لكسروا،

  . )2("الْحرف ِفي يتَصرف لَا ِلَأنَّه أصالن هما
 فبقيت منها، حذفت قد النون وأن منذ،" مذ "أصل أن العربية في النحاة يفترض   

 تُكسر، ولم الذال ضمت ساكن" مذ "تال إذا أنه القول هذا على والدليل ساكنة، الذال
  . )3(التحريك من أصلها إلى الذال عادت الساكن جاء فلما والضم، بالنون أصلها ألن
 شيء إلى ترجع" مذ "فإن القدماء العرب النحاة عند النحوي التأويل هذا ووفق    
 التي بالحركة ماثل األصل إلى الرجوع وهذا الساكنين، التقاء حال في األصل من

 فإذا الذال، بضم" منذُ "عندهم فاألصل الضمة، وهي الكلمة، من الذال على تظهر
 وال ا،أصله إلى الذال تعود أن الساكنين التقاء عند فاألولى األصل هو هذا كان

  . )4(أصلها جنس من ليست أخرى بحركة تتحرك
 هذه ووفق األول، يكسر أن العربية في الساكنين التقاء قاعدة في األصل إن   

 كالم من المسموع أن غير الذال، تُكسر أن اليوم، مِذ: قولنا في األصل فإن القاعدة
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 اللغوي االستعمال هذا اتصال على يدّل مما بكسرها، وليس الذال بضم جاء العرب
" مذ" أصل بأن حكم لذا الضم، من أصلها إلى الذال بعودة متمثلة تأصيلية بحالة
  . )1(منذ
 يرى ال فإنه النحاة، عن السابق القول بهذا يأخذ لم جني ابن فإن ثانية ناحية ومن   
 أصل تمثل التي" منذُ "ضمة هي إنما اليوم، مذُ: قولنا في تظهر التي الضمة بأن

 أصل على الساكنين التقاء لمنع بها جيء إنما هذه الضمة أن يرى بل الكلمة،
 لها، السابقة الميم لضمة إتباعاً الكسرة من بدالً بالضمة الذال حركت ولكن اعدة،الق

  . )2(المفترض باألصل تأثراً وليس
 من وبعض سبقه من كالم من الصواب إلى أقرب جني ابن كالم أن الباحث ويرى  

 احدهما يمثل وال أصالن،" ومنذ مذ، "إن: يقال نأ األصح إن إذ النحاة، من بهم لحق
 لكان لآلخر أصالً أحدهما كان ولو العربية، في معاً مستعمالن فهما لآلخر، أصالً
 اللفظان يسير أن أما العكس، أو الفرع، ويبقى األصل ذلك يذهب أن المتوقع من
  . معاً أصالتهما على دليل فهو اللغوي االستعمال في جنب إلى جنباً
 ما لتأكيد العرب كالم من مسموع استعمالي دليل على هشام ابن اعتمد ولقد    
 يتنبه ولم االفتراض، لهذا تأكيداً الدليل هذا فاستعمل منذ،" مذ "أصل أن من إليه ذهب
  . قبل من جني ابن إليها أشار التي اإلتباع مسألة إلى
  : اسماً" حاشا "مجيء . 12
} هللا حاش وقلن {ِفي حاشا ِبنَاء: الثَّاِمنَة": " حاشا "عن متحدثاً هشام ابن يقول    

 ِبالتَّنِْويِن حاشا بعضهم ِقراءة اسميتها على والدِليل الحرفية، بحاشا اللَّفْظ ِفي لشبهها
 الْحرف، على لدخولها حرفا لَيست ِإنَّها قُلْنَا وِإنَّما هللا، تَنِْزيها: تَقول كَما إعرابها، على

ِإذْ فعال لَاو سا لَيدهم بعوب اسنْصا م3("به( .  
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" حاشا "بتنوين" هللا حاشا: "وتعالى سبحانه لقوله كريمة قرآنية قراءة وردت لقد   
 على استدالله في هشام ابن عليه اعتمد ما وهو اسميتها احتمال إلى يشير أمر وهو
  . )1(فعل وال فحر ال اسم أنها
 االسم، على شكلية عالمة لمةالك تنوين أن االعتبار بعين نأخذ أن علينا ولكن   

 وعالمات اسماً، تكون كي الكلمة في توافرها يجب أخرى شكلية عالمات هناك ولكن
 فربما حرف، أم فعل أم اسم أهي الكلمة هوية تحديد في دورها لها أيضاً جوهرية

 الشذوذ سبيل على التنوين دخلها ولكن بفعليتها، مقطوع فعل وهي كلمة التنوين لحق
 ال فعل" نسفع "وكلمة ،")2(ِبالنَّاِصيِة فَعاًلَنَس: "ثالًم تعالى كقوله األصالة، سبيل على ال

  . اسماً صارت أنها دخوله يعني وال دخلها، التنوين أن غير فيها، شك
 فهو الكريمة اآلية في" حاشا "اسمية على هشام ابن استدالل من الثاني الجانب أما   
 فيه، يعمل وال الحرف على يدخل ال الحرف إن إذ فعالً، وال حرفاً، ليست أنها اتإثب

 على يدخل ال الحرف إن إذ بحرف، ليست أنها  على دّل" هللا "في الالم وليتها فلما
  . )3(مثلها حرف على دخلت وقد حرف بأنها وصفها يصح فال الحرف،

 فعل وال بحرف وليست اسم أنها على الدالة" حاشا "لـ البنائية الحالة وهذه   
 تقرأ لم التي األخرى القراءات سائر في أما الكريمة، القرآنية القراءة على اعتمدت
" حاشا "فإن بالحرفية، االسمية" حاشا "شبه قبيل من أنها على تُخرج فإنها بالتنوين

 إلى عائد تنوينها عدم في السبب كان اسم وهي تُنون لم فإذا حرفاً، وتأتي اسماً تأتي
  . )4(ذلك على بناء فبنيت الحرفية بتلك شبهها
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 باسمية للحكم يلي ما على اعتمد قد هشام ابن أن لنا يتضح سبق ما خالل ومن   
  : الكريمة اآلية في" حاشا"

 فيها قرأ التي الكريمة القرآنية بالقراءة تمثّل العرب كالم من استعمالي دليل: أوالً   
 وال األسماء، يدخل التنوين ألن اسميتها؛ على يدل مما بالتنوين" حاشا "السمال أبو

  . والحروف األفعال يدخل
 ال الحرف أن وذلك العربية، النحوية القاعدة استقراء من ناشئ قياسي ليلد: ثانياً  

" هللا: "بقوله الكريمة اآلية في" حاشا "ُأتبعت فلما فيه، يعمل وال الحرف، على يدخل
  . آخر حرف بعدها جاء لما حرفاً كانت لو إذ حرفاً، ليست أنها على دّل

 كانت لو" حاشا "أن وهي النحوية، قواعدال بأصول مرتبط أيضاً قياسي دليل: ثالثاً    
  . فعالً ليست أنها على دّل منصوب يتبعها لم ولما منصوب، يتبعها أن لوجب فعالً
  : اآلتية النتائج إلى الباحث يشير المبحث هذا نهاية وفي   

 وقبلها المعاني وحروف األدوات حول هشام ابن أوردها التي األدلة أكثر إن . 1
  . غيره عن ينقلها كان وقلما و،ه عنده من كانت

 إلى الدليل ذلك ينسب كان قلّما غيره عن األدلة بعض ينقل هشام ابن كان حين . 2
  . صاحبه

 باألدلة تمثلت النحوي رأيه تدعيم في هشام ابن عليها اعتمد التي األدلة أكثر إن . 3
 وقلما راً،نث أم شعراً، أم قراءات، أم قرآناً، أكان سواء العرب، عن السماعية

  . إليه ذهب ما في األصولي أو القياسي الدليل على هشام ابن يعتمد كان
  : المعاني وحروف األدوات في هشام ابن رفضها التي األدلة: ثانياً
 كان فإنه بتنوعها، المعاني وحروف األدوات في األدلة يقبل هشام ابن كان وكما  

 التي المواضع تلك على ضوءال سيسلط المبحث وهذا األدلة، بعض يرفض كذلك
  . األدلة تلك هشام ابن فيها رفض

  : األمر بفعل" أن "اتصال . 1
 بفعل متصلة النون ساكنة الهمزة مفتوحة" أن "مجيء جواز عن هشام ابن يتحدث    

 ذَِلك ِفي والمخالف ِبالَْأمر، توصل كَونها: "يقول إذ حيان، ألبي ذلك في خالفاً األمر،
 تفسيرية، ِفيِه َأن ف ذَِلك من سمع شَيء كل وَأن ِبِه، توصل لَا َأنَّها زعم ان،حي َأبو
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 لم َأنَّهما: الثَّاِني الَْأمر، معنى فَاتَ ِبالْمصدِر قدرا ِإذا َأنَّهما: َأحدهما بدليلين، واستدلَّ
 ذَِلك يصح كَما قُم، َأن هتكر: ولَا قُم، َأن أعجبني: يصح لَا مفْعوال، ولَا فَاِعال يقعا
عاِضي مالْم عمارع، وضاب الْموالْجن وات َأن األول عِفي األمرية معنى فَو 

 ِفي واالستقبال الْمِضي معنى كفوات ِبالْمصدِر التَّقِْدير ِعنْد ِبالَْأمر الموصولة
 َأنه الثَّاِني وعن... مذْكُورالْ التَّقِْدير ِعنْد بالمضارع والموصولة بالماضي الموصولة

  . )1("ذكر لما لَا باإلنشاء والكراهية الِْإعجاب لتعليق معنى لَا ِلَأنَّه ذكره ما امتنع ِإنَّما
 متصلة  المصدرية" أن "مجيء عن حديث على السابق هشام ابن كالم اشتمل   

 المصدرية" أن "اتصال يجز لم الذي األندلسي، حيان أبا فيها خالف قدول األمر، بفعل
  . والمضارع الماضي الفعل بخالف األمر، بفعل
 الماضي بالفعل كاتصالها األمر بفعل تتصل هذه" أن "أن سيبويه أوضح لقد   

 عليها، الباء دخول مصدريتها على والدليل مصدرية، كله هذا في وهي والمضارع،
 مصدريتها، على دليل عليها الباء دخول فجواز قم، بأن إليه كتبت: قولنا:كنحو

  . )2(والمضارع الماضي بالفعل كاتصالها األمر بفعل اتصالها وجواز
 الحالة هذه في" أن "تكون أن أجاز سيبويه عن نقالً السراج ابن أن حين في   

 ،"أي "بمعنى تكون التي فهي التفسيرية فأما الوجهين، كال فجائز ة،وتفسيري موصولة
  . )3(والمضارع الماضي مع تأتي التي فهي الموصولة وأما
 قالوا الذين النحاة من غيره كالم رفض كما سيبويه كالم رفض فإنه المرادي أما   

 في الباء دخول بجواز سيبويه كالم ورد الحالة، هذه في صولةمو" أن "مجيء بجواز
 رد وهو المسألة، هذه في بها يستدّل وال الزائدة، الباء أنها قم، بأن إليه كتبت: قوله
  . )4(سيبويه على
 رفضه من ندلسياأل حيان أبو به استدّل ما يرفض السابق نصه في هشام ابن إن   

 إنما ذلك في العرب عن ورد ما جميع وأن األمر، فعل على الموصولة أن لدخول
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 ما بأن حيان أبي دليلي ورد الموصولة، قبيل من ال التفسيرية" أن "قبيل من هو
 الماضي مع أيضاً يفوت المصدرية معنى فوات من األمر فعل به وصف

 وما قم، أن أحببت: قولنا في المعنى قامةاست عدم وهو الثاني دليله أما والمضارع،
  . ممتنع أو جائز بأنه عليه يحكم حتى الكراهية أو لإلعجاب بخاضع ليس فهو شاكله،

" أن "مجيء ناحية في األندلسي حيان أبي دليل رد قد هشام ابن يكون الكالم وبهذا   
 في قاله ام حيان أبي على ويرد ذلك، يجيز هشام فابن األمر، فعل مع موصولة

 حيان أبو اعتمد فقد حيان، أبو ساقه الذي الدليل مع متناسباً هشام ابن رد وكان ذلك،
 من ال القياس من منطلقاً عليه هشام ابن رد فكان الحالة، هذه مثل في القياس على
  . آخر شيء أي
  ": نعم "بمعنى الثقيلة" إن "مجيء . 2
 إن: مثالً فتقول لإليجاب، أي" نعم "بمعنى يلةالثق" إن "مجيء جواز إلى النحاة يشير  

اِهللا عبد ،الحالة هذه مثل في شيئاً" إن "تعمل وال قائم، اهللا عبد نعم: أي قائم 
  . )1(التركيبية

: ذلك في فيقول" نعم "بمعنى تأتي أن الثقيلة" إن "معاني من أن هشام ابن يبين   
 المثبتون استدلَّ عبيدة، ألبي خالفًا نعم ِبمعنى جواب حرف تكون َأن: الثَّاِني"

  : )2(بقوله
قُلْنيقد      عالك قد شيب وِإنَّه فَقلت كَبرت و  

داء َأن نسلم لَا ِبَأنا وربل للسكت، الْه وب ضمير ِهينْصا، مر بهالْخَبذُوف، وحم 
  . )3("كَذَِلك ِإنَّه: َأي
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" إن "تأتي إذ نعم، بمعنى" إن "مجيء عن حديثاً السابق هشام ابن كالم يشتمل   
 إن: مثل شيئاً، بعدها فيما تعمل ال أنها كما اإلعراب من لها محل وال نعم، بمعنى

1(شيئاً الجملة هذه في تعمل لم فإنها قائم، زيد( .  
 للجواب فتكون" أجل "بمعنى" إنه "تأتي أن العرب كالم من أن سيبويه بين لقد   

 أورده الذي الشعري يتالب بهذا سيبويه واستدّل نرى، كما" نعم "بمنزلة وهو الموافق،
  . )2(سابقاً هشام ابن
 أن السراج ابن بين فقد السكت، هاء  السابق البيت في" إن "لحقت التي الهاء وهذه   

 إنه،: إن "في فيقول لفظها، يتبين كي السكت بهاء يتبعها أن الحروف على للواقف
  . )3("أجل "بمعنى الجواب في وهذه السكت، بهاء فيتبعها

 ،"أجل أو نعم، "بمعنى للجواب" إن "مجيء بجواز يقولون النحويين أكثر ونجد  
  . )6(وغيرهم الصائغ، وابن ،)5(والسهيلي ،)4(كالزمخشري

" إن "بأن تقول التي القاعدة أصل على السابق نصه في هشام ابن اعتراض يكن لم   
 لذلك، سيق الذي الدليل على عنده االعتراض كان وإنما" أجل "أو" نعم "بمعنى تأتي
 أن يصلح ال الشاهد هذا أن فبين التسهيل، شرح في هشام ابن قبل من أكّده ما وهو
 قد فإنه فيه، التأويل إلمكانية وذلك نعم، بمعنى للجواب" إن "مجيء على شاهداً يكون
 بأن عقّب مالك ابن أن غير سابقاً، هشام ابن بين كما كذلك، إنه : على يؤول

 حصراً وليست كثيرة،" نعم "نىبمع للجواب" إن "مجيء جواز على األخرى الشواهد
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 الدليل بهذا لالستدالل ورفضه للقاعدة موافقته على يدّل مما الشاهد، هذا في
  . )1(خصوصاً

 للقاعدة وليس للدليل رفضه فإن المذهب، هذا في مالك ابن تابع قد هشام وابن   
 عنده االستعمالي الدليل هذا أن غير نعم، بمعنى" إن "تيتأ أن يجيز فإنه األصلية،

 في بابها على" إن "عد أنه وذلك النحاة، بعض إليه ذهب الذي التأويل بغير مؤول
  . أيضاً الباحث إليه يميل ما وهو محذوف، فيها الخبر وكان البيت، هذا

  : لالستمرار المفردة السين مجيء . 3
 ال لالستمرار تأتي المفردة السين إن قال من لقول رفضه هشام ابن يبين   

 ويخَلِّصه بالمضارع يخْتَص حرف المفردة السين: " قوله في وذلك لالستقبال،
 ولَيس ِبِه، اخِْتصاصه مع ِفيِه يعمل لم وِلهذَا الْجزء، منزلَة ِمنْه وينزل لالستقبال،

 خالفًا سوف مع ِمنْها أضيق معه اِلاسِتقْبال دةم ولَا للكوفيين، خالفًا سوف من مقتطعا
 تقلب َأنَّها وذَِلك توسيع؛ حرف: تَنِْفيس حرف: ِفيها المعربين قَول ومعنى للبصريين،
 وأوضح اِلاسِتقْبال، وهو الْواِسع الزمن ِإلَى الْحال وهو الضيق الزمن من الْمضارع

 تَأتي قد َأنَّها بعضهم وزعم اسِتقْبال، حرف: وغَيره الزمخْشَِري قَول عبارتهم من
 ما النَّاس من السفَهاء سيقُوُل: "تَعالَى بقوله علَيِه واستدلَّ لالستقبال، لَا لالستمرار

 فَجاءت: قَاَل} والهم ما{: قَولهم بعد نزل ِإنَّما ذَِلك َأن مدعيا ،)2("قبلتهم عن والهم
 النحويون، يعرفه لَا قَالَه الَِّذي وهذَا انْتهى، باالستقبال لَا باالستمرار إعالما السين
  . )3("علَيه موافق غير} والهم ما{: قَولهم بعد نزلت َأنَّها من ِإلَيِه استند وما
 كما لالستقبال، السين مجيء عن حديث على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   

 فقد االستقبال، بمعنى مجيئها على وتأكيداً االستمرار، بمعنى لمجيئها رفضاً اشتمل
 من هشام ابن إليه أشار وما المفردة، السين في المعنى هذا عن النحويين أكثر تحدث
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 أقوال من عليه عثر ما جّل وإنما الباحث، عليه عثري لم االستمرار بمعنى مجيئها
  . )1(لالستقبال أنها قولهم العلماء

 الذي الحاضر الزمن من المضارع الفعل تخلّص أنها السين في االستقبال ومعنى   
 الزمن من أوسع وهو فيها، االستقبال عنىم هو الذي المستقبل إلى ضيق، زمن هو

  . )2(الحاضر
 وسو، وسف، سوف شأن ذلك في شأنها المضارع، الفعل مع للتنفيس السين وتأتي   

 بها بطمرت التنفيس فمعنى اآلخر، عن الحروف هذه ألحد ميزة وال للتنفيس، وكلها
  . )3(جميعاً

 من السفهاء سيقول "بأن الكريم القرآن من السماعي الدليل هشام ابن رفض لقد   
 إذ النحويين، لبعض قول وهذا لالستقبال، ال لالستمرار السين فيها جاءت..." الناس
 هذا أن هشام ابن فبين قبلتهم، عن تولوا أن بعد القول هذا قالوا أنهم ذاك في حجتهم
 ذهب فيما هشام ابن السيوطي ويوافق فيه، لهم حجة وال النحويون، يعرفه ال الكالم
 لهذا هشام ابن رد أن غير ،)4(العرب كالم من االستعمالي الدليل هذا مناقشة من إليه

   األخرى األدلة سائر في نجده الذي بالوضوح واضحاً يكن لم الدليل
  ": عُل "الظرف . 4

 ِفيِه التزموا فَوق ِبمعنى اسم: خَِفيفة بالم عل: " فيقول" عل "عن هشام ابن يتحدث   
 َأخَذته يقَال فَلَا مضاف غير استعماله والثَّاِني ِبمن مجرورا اسِتعماله َأحدهما َأمرين

 ِمنْهم جماعة هذَا ِفي وهم وقد فَوقه ومن علوه من يقَال ماكَ السطْح عل من
  : )5(قَوله وأما مالك وابن الْجوهِري

  علُه من وأضحى تَحت من أرمض      للهأظ لَا لي يوم رب يا
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  . )1("مضافا كَان لَو لبنائه وجه ولَا مبِني َأنه ِبدِليل للسكت فالهاء
 عن للقطع زممال وأنه" عُل "الظرف عن حديثاً السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   

 يكن لم مضافاً كان فلو بنائه، في السبب هو ذاوه البتة، افيض ال فهو اإلضافة،
 للقطع ومالزم مضاف غير أنه دّل فقد الضم على بني حين أما لبنائه، وجه هناك
  . )2  (فيه الالم بعد الضم حركة بدليل اإلضافة عن
 على دليالً فاستعملوه الشعري البيت هذا أوهمهم فقد مالك وابن الجوهري أما   

 في ضمير مذهبهم وفق" عله من: قوله في الهاء إن إذ الظرف، هذا إضافة جواز
  . )3(لإلضافة وليس للسكت الهاء هذه إن إذ خاطئ، وهم وهو إليه، مضاف محل
" عُل "إعراب من إليه ذهبوا فيما مالك وابن الجوهري وافق رياألزه أن غير   
 يرفض لم ولكنه وبعد، قبل بناء مثل عارضاً بناؤه كان وإنما دائماً، مبنياً ليس وأنه
 شذوذ، بأنه عليه السكت هاء دخول ووصف للسكت، السابق البيت في الهاء كون
  . )4(عارضاً بناء المبني تدخل ال السكت هاء ألن
 ومن جهة، من هذا النحويين، جمهور عليه ألن هشام، ابن قول الصواب أن غير   
 ال أنها يؤكد مما البيت، هذا سوى" عل "إضافة على آخر دليل فال أخرى جهة

  . )5(دائماً مبنية وأنها تُضاف،
 بعده اسم إلى" عُل "الظرف إضافة بجواز قال من لدليل هشام ابن رفض كان لقد   

 كالم استقراء فإن الظرف، لهذا بالنسبة النحاة قررها التي التقعيدية الطبيعة من نابعاً
 مالزم بذاك وهو اإلضافة، عن للقطع مالزم الظرف هذا بأن يقولون جعلهم العرب
 فهو إضافته بجواز القائلون به استدّل الذي الدليل هذا أما إضافته، تصح وال ،للبناء
 لو إذ الضمير، هاء ال السكت هاء الظرف بهذا ُألحقت التي الهاء بابه،وأن على ليس
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 باعتبار إال لبنائه وجه هناك يكن لم بني لما ولكنه الظرف، بني لما ضمير هاء كانت
 . ضميراً وليست للسكت الهاء

  ":ليس "بـ المشبهة" ال "في مسألة . 5
 في بها شُبهت هنا فمن" ليس "بمعنى تأتي التي العربية في األدوات بعض ثمة   

 وإن، والت، وال، الحجازية، ما وهي وتركيبها، حكمها مالمح بعض وأخذت العمل،
  . )1(حكمها وأخذت معناها، في بليس شُبهت األربعة فهذه
 ثالث من" ليس "تخالف أنها ويبين بليس المشبهة" ال "عن هشام ابن يتحدث   

  ِجهات ثَلَاث من لَيس تخَالف هِذه ولَا: " يقول إذ وذلك جهات،
داأحا َأن: هملهتَّى قَِليل عَأنه ادِعي ح سبموجود لَي  

 اِلاسم ِفي تعمل َأنَّها فَادعى ِبِه، يظفر لم الزجاج ِإن حتَّى قَِليل اخَبره ذكر َأن: ثانيهما
  : )2(قَوله ويرده مرفُوع، خَبرها وَأن خَاصة،

زفَالَ تَع ءلَ شَيِض ىعا اَألراِقيالَ      بو رزا وى ِمما اُهللا قَضاِقيو  
  : )3(قَوله وأما

  حصينا بالكُماة حصنا فَبوئت      خاذل غير صاحب ال إذ نصرتُك
  . )4("استثِْنَاء وغير محذوفا الْخَبر يكون َأن الحِتمال بعضهم توهم كَما ِفيِه دِليل افَلَ

 ثالثة وهي ،"ليس" "ال "فيه تخالف لما بيان على السابق هشام ابن كالم يشتمل   
 باالسم مختصة يجعلونها النحاة بعض يكاد بل جداً، قليل عملها أن بينها من أمور،
  . القول بهذا القائلين مذهب تؤيد التي األدلة وبين الخبر، دون فقط
 سمع لما العربية في بجوازه مقطوع أمر ليس عمل" ال "إعمال أن مالك ابن يبين    
 إعمالها من أكثر بالنكرة إعمالها ذلك في األشهر أن غير إعمالها، من العرب عن
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 بمجموعة كله هذا على واستدّل السماع، في شاذ بالمعرفة ليس إعمال فإن بالمعرفة،
  . )1(البيت هذا بينها من كان األبيات من
 مردود كالمه فإن ليس عمل تعمل ال" ال "بأن قال من أن بين قد فإنه المرادي أما   
 ،)2(إعمالها على قاطع دليل السماع وهذا ليس، عمل إعمالها نم العرب عن سمع بما

  . )3(عقيل ابن أيضاً قال القول وبهذا
 بهذا يقول إنه بل ليس، عمل" ال "إلعمال السابق نصه في منكراً هشام ابن يكن لم   

 يحتمل العرب عن المسموع دليلهم بأن النحويين من قبله من خالف أنه غير القول،
  : الشاعر قول حملوا النحاة فإن عليه، حملوه ما غير آخر احتماالً

  حصينا بالكُماة حصنا فبؤِّئت      خاذل غير صاحب ال إذ نصرتُك
 هشام ابن ولكن غير،: وخبرها صاحب،: واسمها ليس، عمل" ال "إعمال على   

 االستدالل يصح فكما البيت، هذا في وارد االستثناء احتمال ألن االستدالل هذا رفض
 في االستثناء إرادة على به االستدالل يصح فقد ليس، عمل" ال "إعمال على به
 تقديره من بد وال الكالم، في مذكوراً" ال "خبر يعود ال الحالة هذه ففي ،"غير"

 للقاعدة رفضه على األمر وليس للدليل، هشام ابن رفض موضع هو وهذا ذوفاً،مح
  . ككل

  : كلمة وبعض كلمة" الت. "6
 لَا َأنَّها وذَِلك كلمة وبعض كلمة َأنَّها والثَّاِلث: " فيقول" الت "عن هشام ابن يتحدث   

  الطراوة وابن بيدةع َأبو قَالَه الِْحين أول ِفي زاِئدة والتَّاء النافية
 عنه اهللا رِضي عثْمان مصحف وهو اِإلمام ِفي وجدها ِبَأنَّه عبيدة َأبو واستدلَّ

 عن خَاِرجة َأشْياء من الْمصحف خطّ ِفي فكم ِفيِه دِليل ولَا الْخط ِفي ِبِحين مختلطة
 عن منْفَِصلَة رسمت وَأنَّها والْهاء ِبالتَّاِء هاعلَي يوقف َأنه ِللْجمهوِر ويشْهد الْقياس،
 قَول معنى وهو الساكنين، التقاء حركَة أصل على تكسر قد التَّاء وَأن الِْحين
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خْشَِريمقُِرَئ الزِر ولَو اه كجير الْبناء على ِبالْكَسو اِضيا فعال كَانللكسر يكن لم م 
  . )1("وجه
 في الطراوة وابن عبيدة أبي لمذهب إيراد على السابق هشام ابن كالم يشتمل   

 كُِتب ما ذلك على ودليلهم" حين "بـ متصلة والتاء النافية" ال "من أنها يريان إذ" الت"
 ابن عليه اعترض الذي هو الدليل وهذا معاً، باتصالهما عثمان مصحف خط في

  . السابق نصه في هشام
 أن يرون فإنهم البغداديين، بعض مذهب هو" حين "في التاء بزيادة القائل والمذهب  
  . )2("ال "بـ الحقة وليست بالحين متصلة فالتاء" تحين"و" ال "من مكونة" حين الت"

 في التاء تدخل التي األخرى الكلمات بعض هناك أن هؤالء مذهب يؤيد ومما   
 في التاء دخول العرب عن يسمع إذ فحسب،" حين "على مقصوراً األمر وليس أولها

 ،"حين "شأن ذلك في شأنهما أولهما، في التاء تدخل الكلمتين هاتين ففي" واآلن أوان،"
  . )3(مذهبهم يؤيد ما وهو
 إنها حيث من" حين "في التاء دخول لفكرة رافضاً يكن لم هشام ابن نأ غير   

 خطّ به كُتب الذي االستعمالي السماعي للدليل رفضه كان وإنما العرب، عن سمعت
 هو هذا ،"ال "بـ وليس" حين "بـ متصلة التاء فيه وكانت العثماني، المصحف

  . غير ال هشام ابن رفض موضع
 إذ ،"ال "بـ تتصل التي كالتاء ليست" وأوان اآلن، "أول في الداخلة التاء هذه إن   
 عن سمع ومما بالنفي، مسبوقة فإنها" حين "أما وسياقها، نصها في بنفي تُسبق لم هذه

 وإنما بنفي، تُسبق لم التاء فإن  ظاهر هو فكما تاآلن، حسبك: قولهم ذلك في العرب
  . )4("حين الت "حالة عن تختلف هايجعل مما مباشراً، اتصاالً بالكلمة متصلة جاءت
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 بالحين، اتصالها أيضاً عنهم سمع" الت "بـ التاء اتصال العرب عن سمع وكما   
  : )1(قولهم كذل ومن

ناِطفُوالْع نا تَِحيم اِطٍف ِمنع      نوطِْعمالْمو انمز نَأي طِْعمالم  
 بينهما االتصال جواز على دليل وهو السابق، الشاهد في بالحين تاءال اتصلت فقد   

  . )2(التركيب هذا ضمن
 وجه ـ العربية في جائز الوجهين كال بأن القول يمكننا سبق ما خالل ومن   

 ولكن تؤيده، أدلة  الوجهين من ولكل ـ بالحين اتصالها أو" الت "بـ التاء اتصال
 وذلك عبيدة أبي دليل رد بل الناحية، هذه من يكن لم هشام ابن عند الرفض موضع

 األمور من كثيراً إن إذ الحالة، هذه مثل في فيصالً ليس العثماني المصحف رسم أن
 ليس المصحف رسم ولكن الختلفت،  المصحف رسم على فيها اعتُمد لو النحوية
  . النحو في قياساً
 دليل رد في قياسية فكرية حجة على اعتمد قد هشام ابن أن لنا يظهر هنا ومن   
 سماعي دليل على يعتمد ولم حين، الت: قولنا في بالحين التاء اتصال في عبيدة أبي
  . العرب كالم من نقلي
 إلى أشاروا أنهم وذلك النحويين، جمهور به استدّل بما موقفه أيد هشام ابن إن ثم   
 وأنها بالهاء، عليها وقفوا أنهم الت،: قولنا في بال متصلة التاء أن على دليلال أن

 أنها على دليل كله فهذا الساكنين، التقاء عند تُكسر وأنها الحين، عن منفصلة رسمت
  . )3(الحين من جزءاً وليست" ال "بـ متصلة

  ": لن "معنى في . 7
 ولَا: " فيقول العرب، كالم في" لن "به تأتي الذي المعنى عن هشام ابن يتحدث   
 أنموذجه، ِفي لَه خالفًا تأبيده ولَا كشافه، ِفي للزمخشري خالفًا النَّفْي توكيد لن تِفيد
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 أكلم فَلَن "ِفي ِبالْيوِم منفيها يقيد مل للتأبيد كَانَت ولَو: قيل دِليل، ِبلَا دعوى وِكلَاهما
  . )3("عدمه والَْأصل تَكْرارا ،)2("أبدا يتَمنَّوه ولن: "ِفي الَْأبد ذكر ولكان ،)1("إنسيا الْيوم
 مجيء على الكشاف في الزمخشري دليل السابق نصه في هشام ابن رفض لقد   

 وقد دليل، بال دعوى أنه ذلك ووصف النفي، تأبيد بمعنى أو النفي تأكيد بمعنى" لن"
 هذا تأبيد تفيد أنها كما الحاالت، بعض في النفي تأكيد تفيد" لن "أن الزمخشري بين

  . )4(به قال الذي لالقو لهذا مقنع بدليل يأِت ولم السياقات، بعض في النفي
 صحيحاً، ليس" لن "في الزمخشري به جاء الذي المعنى هذا أن مالك ابن يبين    
  . )5(القول لهذا صحة فال لذا مقنع، ودليل حجة على هذا رأيه يقيم ال وأنه
 : "وتعالى سبحانه قوله" لن "في القول بهذا القول على الزمخشري حمل ما إن   
 فإن ،)6("تَراِني لَن قَاَل ِإلَيك َأنْظُر َأِرِني رب قَاَل ربه وكَلَّمه ِلِميقَاِتنَا موسى جاء ولَما
 دفع الذي هو ابداً اهللا يرى لن ـ السالم عليه ـ موسى أن من المستفاد المعنى هذا

  . )7(القول بهذا يقول أن إلى الزمخشري
 لتأكيد تأتي" لن "بأن القائل ورأيه الزمخشري ألدلة رده في هشام ابن اعتمد لقد   

 تشتمل أنها غير الكريم، لقرآنا من آيات وهي سماعية، نقلية أدلة على وتأبيده النفي
 هناك كان لما النفي تأكيد تفيد" لن "كانت فلو النحوي، والتأويل القياس من شيء على
 التكرار من نوع البقرة آية في األبد ذكر ولكان مريم، آية في اليوم ذكر إلى دافع
  . فائدة بغير
 تأكيد أفادت لو أنها في تمثلت أخرى حجة هشام ابن حجة على السيوطي وزاد   

 نَبرح لَن قَالُوا : "وتعالى سبحانه قوله في بالتوقيت اقترانه صح لما وتأبيده النفي
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 دافع هناك كان لما التأبيد أفادت لو فإنها ،)1("موسى ِإلَينَا يرِجع حتَّى عاِكِفين علَيِه
 سبيل وال التأبيد، تفيد" لن "ألن موسى، إلينا يرجع حتى: قوله في التوقيت لذكر

  . )2(للتوقيت
  : عطف حرف" ليس "مجيء في . 8

 عطف حرف" ليس "مجيء جواز على استدّل من لدليل رفضه هشام ابن يبين   
 البغداديون َأو ونالْكُوِفي ذَِلك أثبت عاطفا، حرفا تكون َأن: الراِبع: " قوله في وذلك
  : )3(قَوله:ِبنحو واستَدلُّوا النقلَة، بين خالف على

  الْغَاِلب لَيس المغلوب واألشرم      الطَّاِلب واإلله المفر َأين
 اَألصل ِفي وهو: مالك ابن قَاَل محذُوف، والْخَبر هااسم الْغَاِلب َأن على وخرج
 ثم زيد كانه الصديق تَقول كَما الْغَاِلب ليسه َأي األشرم على عاِئد متَِّصل ضمير
  . )4("نظر وِفيه حذفه يجز لم متَِّصال تَقِْديره لَولَا َأنه كَلَامه ومقْتَضى التصاله، حذف

 هكذا عطف حرف تأتي قد" ليس "أن بيان على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   
 وهو ذلك في دليلهم وبين النقلة، بين خالف على البغداديين أو الكوفيين إلى نسبه
  . السابق البيت
 لب،الغا ليس: قوله أن ويرون البصريين، عند به يستدّل ال البيت هذا أن غير    

 ،"األشرم "على عائد محذوف ضمير وخبرها" ليس "اسم" الغالب "أن على مؤول
 وأخواتها،" كان "في التقدير هذا مثل يصح إذ الغالب، ليسه: ذلك في والتقدير
 دام فما نظير، له ليس ما إلى المسير من أولى العربية في نظير له ما إلى والمسير

  . )5(أولى فهو العطف غير على يؤول البيت

                                                             
 . 91: سورة طه، آية. 1

 . 366: ، ص2: همع الهوامع، ج. السيوطي. 2

: ، ص3: شرح الكافية الشافية، ج. ابن مالك: هذا الرجز ينسب لنفيل بن حبيب، انظر. 3
1233 . 

 . 390: للبيب، صمغني ا. ابن هشام. 4

 . 346: ، ص3: شرح التسهيل، ج. ابن مالك: انظر. 5



 
 

140

 أن غير للكوفيين، قول عطف حرف" ليس "بمجيء القول أن المرادي ويبين  
 هذا إن إذ النحاة، جمهور عليه ما وهو البصريين، قول المسألة هذه في األرجح
 في محتمالً آخر تأويالً تأويله بسبب فيه لهم حجة ال عندهم السماعي الدليل

  . )2(السيوطي قال وبهذا ،)1(العربية
 قياسية تأويلية نظرة على السابق الكوفيين لدليل رده في هشام ابن اعتمد لقد   

 كالم نأل العرب، كالم من آخر سماعي نموذج على يعتمد ولم العربية، في محتملة
 القول بهذا قالوا لما الكوفيين أن غير عاطفاً، حرفاً" ليس "تكون اال يؤيد كله العرب
  . فحسب السماعي الدليل هذا على اعتمدوا

   نفسه هو الدليل هذا في عليهم هشام ابن ورد التركيب تأويل إن إذ البصريين، رد 
 القول أن الباحث ويرى الصحيحة، الوجهة الدليل هذا توجيه من مكّنهم الذي هو

 هذا يؤيد العربية في دليل هناك ليس إذ صحيحاً، ليس عاطفاً حرفاً" ليس "بمجيء
 يمكن واحد سماعي دليل لمجرد عطف حرف" ليس "عد يمكن وال تاماً، تأييدا القول

  . الكوفيون بها وجهها التي تلك عن مختلفة أخرى وجهة توجيهه
  : المصدر بمعنى" ما "مجيء . 9

  : )3(الشاعر قول عن كالمه في المصدر بمعنى" ما "مجيء عن هشام ابن يتحدث    
  افتقارا ولَا نَخَاف ظلما فَلَا       ِفينَا اهللا عبد أبن يا تَك فَما

 َأي للمصدر الحِتماله بقاطع ولَيس للزمان مجيئها على مالك ابن ِبِه استدلَّ   
  . )4("قَِصيرا َأو طَويال ِفينَا تكن كَون َأي فَالْمعنى الْمطلق للْمفْعول

 عليها ينطبق وما ظرفاً، تكون فإنها شرطاً مجيئها حال في" ما "أن مالك ابن يبين   
 مجيئها على ريالشع البيت بهذا واستدّل" مهما "على أيضاً ينطبق الحكم هذا في

   ،)5(ظرفاً
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 مصدراً، السابق البيت في" ما "اعتبار يجيز مالك ابن أن الباحث وجده ما أن غير   
 يشير أن دون فقط للزمان عدها مالك ابن أن من هشام ابن ذكر ما على األمر وليس
  . )1(فيها المصدر معنى إلى
 ظرفاً" ما "مجيء على الشعري البيت بهذا مالك ابن استدالل هشام ابن رد لقد   

 أن تحتمل أنها وبين ـ مطلقاً مفعوالً ـ مصدراً تأتي قد أنها إلى يِشر ولم للزمان،
 لهذا تأويلي رد وهو قصيراً، أو طويالً فينا تكون حال في أي مطلقاً، مفعوالً تكون

 رده كان وإنما آخر، سماعي شاهد من نابعاً هشام ابن رد يكن ولم الشعري، الشاهد
  . مالك ابن إليه ذهب ما يوافق بما الدليل توجيه بإعادة متمثالً

  ": مهما "معاني من . 10
 ذلك دفع هكذا كانت ولما الشرطية،" ما "عليه تدل ما على يدل شرط اسم ومهما   

 أن أرادوا فكأنهم" ما "عليها زيدت" ما "عن عبارة" مهما "بأن القول إلى بالخليل
 إلى" طماما من فانقلبت هاء، األولى ألف قلبوا الماءان توالت فلما مائين، بين يوالوا

  . )2("مهما"
 فَتكون والشّرط، الزمان: الثَّاِني: " فيقول مهما معاني بعض عن هشام ابن يتحدث   

  : )3(لحاتم وأنْشد أهملوه، النَّحِويين َأن وزعم مالك، ابن ذكره الشَّرط، لفعل ظرفا
  أجمعا الذَّم منْتَهى ناال وفرجك       سؤله بطْنك تعط مهما وإنَّك

 َأو كثيرا ِإعطَاء َأي ِبمعنى للمصدر كَونها لجواز ذَِلك ِفي دِليل ولَا أخر، وأبياتا    
 قَاَل من على الِْإنْكَار الزمخْشَِري وشدد غَيره مالك ابن هاِإلَي سبق الْمقَالة وهِذه قَِليال،

 الْعربية، علم ِفي لَه يد لَا من يحرفها الَِّتي الْكَِلمات عداد ِفي الْكَِلمة هِذه: فَقَاَل بها
 ذَاوه َأعطيتك، جئتني مهما: ويقُول متى، ِبمعنى ويظنها موضعها، غير ِفي فَيضعها
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 آيات ِفي فيلحد الْآية بها فيفسر يذهب ثم الْعربية، واضع كَلَام من ولَيس وضعه من
  . )2("ممتَنع الْآية ِفي بذلك والْقَول  ،)1(انْتهى اهللا
 ابن عدها فقد الكالم، في" مهما " لمعنى حديث على السابق هشام ابن كالم يشتمل   

 هشام ابن بين هكذا المصدر، معنى في تأتي أنها والواقع الظرف، موضع في مالك
  . سابقاً
 من بمجموعة أيده العرب كالم من السماعي الدليل بهذا أتى حين مالك وابن    

 على للداللة ساقها التي األدلة تلك جميع أن غير قبل، من هشام ابن أشار كما األدلّة
 بين كما المصدر بمعنى مؤولة المصدر معنى إلى اإلشارة دون ظرفاً" مهما "مجيء

  . )3(سابقاً هشام ابن
 بالمصدر تؤول مالك ابن بها احتج التي األبيات من شاكله وما البيت هذا دام وما   
  . )4(المرادي بذلك وتابعه الدين، بدر ابنه قال هكذا بالظرف، تأويلها في له حجة فال
 إلى يؤدي قد إنه بل باطل،" مهما "في االعتبار هذا أن الزمخشري أوضح لقد   

 فتكون الزمان، ظرف بمعنى" مهما "اعتُبرت إذا وتعالى سبحانه اهللا آيات في اإللحاد
 بمعنى هو وإنما" حتى "في الزمان كمعنى ليس المعنى إن إذ" حتى "بتقدير ذلك لىع

 وضع من القول هذا ألن للزمان، تأتي" مهما "بأن القول يجوز فال لذا المصدر،
  . )5(بالعربية المتكلم وضع من ال نفسه  النحوي

 عن كثيراً يختلف ال مالك ابن دليل هشام ابن فيه رد الذي الموضع هذا إن   
 هذا ضمن المخصوص المعنى إن إذ به، مباشرة صلة على إنه بل السابق، الموضع
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 عند السابق الدليل في المخصوص المعنى نفس هشام ابن عند االستعمالي الدليل
 ظرفاً" مهما "مجيء بمسألة االستعمالي الدليل هذا توجيه ارتبط وقد ،"ما "عن الحديث
 يصح ال أنه فيه يبين للزمخشري بكالم هذا رأيه وأيد هشام ابن نفاه ولقد للزمان،

: أي المصدر، بمعنى هاعد الصواب وإنما" حتى "بمعنى كأنها بالزمان" مهما "ربط
  . المطلق المفعول

 إعادة: األول: هما اثنين شيئين على اعتمد الدليل لهذا رفضه في هشام وابن    
 قول: الثاني العربية، النحوية القواعد طبيعة مع يتوافق بما االستعمالي الشاهد توجيه
 بظرفية القول جواز عدم فيه يبين الذي مالك ابن وعلى عليه المتقدمين النحاة ألحد

  . الحالة هذه مثل في" مهما"
  : لالستفهام" مهما "مجيء . 11
" مهما "مجيء بجواز قالوا الذين النحويين لبعض قوالً موضحاً هشام ابن يقول   

  : )1(بقوله علَيِه واستَدلُّوا مالك ابن ِمنْهم جماعة ذكره اِلاسِتفْهام الثَّاِلث: " لالستفهام
  وِسرباِليهٍ ِبنَعِلي َأودى         ِليه مهما اللَّيلَةَ  ِلي مهما

 هلك ِبمعنى وأودى داتوكي الْجملَة وأعيدت الْخَبر ولي مبتَدأ مهما َأن فزعموا   
 َأن الحِتمال الْبيت ِفي دِليل ولَا} شَِهيدا ِباللَّه كفى {ِفي مثلها زاِئدة والْباء فَاعل ونعلي
  . )2("وحدها ما ب استفهاما استَْأنف ثم اكفف ِبمعنى فعل اسم مه التَّقِْدير

" مهما "مجيء جواز في مالك ابن لدليل رد على السابق هشام ابن كالم ملاشت لقد   
 استفهاماً،" مهما "مجيء جواز على دليل البيت هذا أن مالك ابن بين ولقد لالستفهام،

 تأتي كما لالستفهام مهما "فجاءت الليلة، لي ما: البيت هذا في الشاعر وقصد
  . )3(للشرط

 أن يرى وإنما الشرطية، نفسها هي هذه" مهما "أن يرى ال فإنه الصائغ ابن أما   
 ما جاورت ولما مرتين، كُررت االستفهامية ما وهي" ماما "من مكونة الكلمة
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 لي ما ما: فالتقدير للمجاورة، هاء ألفها قُلبت الثانية االستفهامية ما األولى االستفهامية
  . )1(ةالليل
 األصلية، النحوية القاعدة عن شذوذاً يعد استفهاماً" مهما "بمجيء القول أن غير   

 مجيئها وشذّ الشرط،" مهما "في األصل فإن نفسه، مالك ابن به قال ما وهذا
 أن أيضاً المرادي وبين الشعري، البيت هذا استفهاماً مجيئها على والدليل لالستفهام،

  . )2(االستفهامية" ما "والثانية" أكفف "بمعنى األولى" مه "تكون فقد نظر، فيه
 مجيء بجواز القائل رأيه فيه أيد الذي االستعمالي مالك ابن دليل هشام ابن رد لقد   

 غير على يوجه قد الدليل أن هشام ابن وبين شرط،لل تجيء أنها كما لالستفهام" مهما"
 اكفف، بمعنى األولى" مه "تكون أن باحتمال وذلك مالك، ابن بها وجهه التي وجهته

" مهما "عتبارا يجوز ال فإنه التأويل لهذا ووفقاً ،)3(أكفف بمعنى فعل اسم" مه "تأتي إذ
  . االستفهامية وما اكفف، بمعنى: مه: عنصرين من مكونة هي بل لالستفهام، هاهنا

 السماعي مالك ابن لدليل رده في النحوي التأويل على هشام ابن اعتمد لقد   
 وفيه متعسف النحويين أكثر به قال وإن هشام ابن كالم أن الباحث ويرى السابق،
" مه "بأن القول من أيسر لالستفهام" مهما "مجيء بجواز القول أن ظني ففي تكلّف،

 واألولى بالخط، معها مرتبطة أنها  خاصة استفهامية، وما اكفف، بمعنى فعل اسم
 تعسفاً يعد تابعه ومن هشام ابن بقول القول إن إذ مالك، ابن بقول القول ظني في

  . له حاجة ال تأويل في وإغراقاً
  : الثمانية واو . 12
 إذ وذلك الثمانية، واو بينها من أن ويبين الواو، أنواع عن هشام ابن تحدثي   

 النَّحِويين ومن كالحريري، األدباء من جماعة ذكرها: الثَّماِنية واو: والتَّاِسع: " يقول
: قَالُوا عدوا ِإذا الْعرب َأن وزعموا كَالثَّعلَِبي، الْمفَسرين ومن خالويه، كَابن الضعفَاء

 واستَدلُّوا مستَْأنف، عدد بعدها ما وَأن تَام، عدد السبعة ِبَأن ِإيذَانًا وثَماِنية، سبعة ِستَّة
 سبعة {سبحانَه قَوله ِإلَى} كلبهم رابعهم ثَلَاثَة سيقولون: "ِإحداها: بآيات ذَِلك على
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 سبعة هم التَّقِْدير ِإذْ جملَة، على جملَة لعطف ذَِلك ِفي ِهي: وقيل  ،)1("كلبهم وثامنهم
ِميع قيل ثمقيل كَلَامهم الْجطف: والَى، اهللا كَلَام من الْعنَى تَعالْمعة هم نعم وعبس 

 لِتلْك تَكِْذيب} غَيِبِبالْ رجما {َأن كَما الْمقَالة لهِذِه تَصِديق هذَا وِإن كلبهم، وثامنهم
 الْعدة، انْقَطَعت الْواو جاءت ِحين: عنْهما اهللا رِضي عباس ابن قَول ويَؤيده الْمقَالة،

  . )2("ِإلَيها يلْتَفت عدة يبق لم: َأي
 قال التي وهي الثمانية، واو الواو أنواع من أن السابق كالمه في هشام ابن يبين   
 النوع بهذا القائلون هؤالء واعتمد خالويه، ابن بينهم من وعد النحويين، بعض بها
 قول حسب ـ العرب فإن الكهف، آية هي كريمة قرآنية آية على الواو أنواع من

 يبدؤون فإنهم ثمانية إلى ينتقلون وحين مكتمل، عدد السبعة يعدون ـ النحاة هؤالء
  . )3(ثمانية بالعدد ارتباطها إلى سبيالً الواو هذه فكانت جديداً، عدداً
 أوجه من واحد على أنها ويرون الواو، هذه يجيزون ال النحويين أكثر أن غير   

 يجوز الو عدتهم، في الكهف أهل حال لبيان دخلت الحال، واو إنها: األول ثالث،
  . )4(الثمانية واو أنها اعتبار

 واواً للصفة فإن واواً للحال أن كما ةللصف الواو اعتبار فهو: الثاني الوجه أما   
 على الداخلة الواو، هي : "يقول إذ وذلك الزمخشري، به قال وجه وهو أيضاً،
: قال. المعرفة عن حاالً الواقعة الجملة على تدخل كما للنكرة، صفة الواقعة الجملة

 ثابت أمر بها اتصافه أن على والداللة بالموصوف، الصفة لصوق توكيد وفائدتها
 علم، ثبات عن قالوه كلبهم وثامنهم سبعة قالوا الذين بأن آذنت التي وهي مستقر،
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 عليه معترض للزمخشري القول وهذا كغيرهم، بالظن يرجموا ولم نفس، وطمأنينه
  . )1(سواه للصفة الواو هذه بأن يقل لم النحويين من أحداً ألن
 على جملة عطف قبيل من وأنها عاطفة، الواو اعتبار فهو الثالث القول أما    

 ابن عند ترجح الذي الوجه وهو كلبهم، وثامنهم سبعة، هم: قال أنه والتقدير جملة،
  . )2(رأينا كما هشام
 الثمانية، واو هي: فقالوا الواو، أنواع من النوع هذا ذكروا المفسرين فإن وعموماً   
 الثمانية بواو القول أوردوا فإنهم القول، هذا رجح من على يعثر لم الباحث أن غير
 ذلك، غير وليس ثمانية بأنهم الحكم تعني التي الحكم، كواو أخرى أقوال جوار إلى

  . المفسرين من وغيرهم ،)5(والرازي ،)4(والبغوي ،)3(الثعلبي الكالم هذا أورد وممن
 هذا أن وبين الثمانية، واو الواو أنواع من بأن القائلين دليل رد هشام ابن إن   

 الضعفاء النحاة بعض إال به يقل لم إذ النحاة، عند مقبوالً ليس الواو أنواع من النوع
 لم الواو أنواع من النوع هذا على أدلّتهم فإن أخرى ناحية ومن ـ هو سماهم كما ـ

  . دليلهم عليهم ويرد بقولهم، يقول أال الطبيعي فمن لذا كبير، حد إلى مقبولة تكن
 األدلة لتلك توجيه إعادة من نابع الثمانية بواو القائلين لدليل هشام ابن رد كان   
 في بعيد أمر الثمانية بواو القول فإن الكهف، آية بينها ومن بها، استدلّوا التي
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 القاعدة مع يتناسب توجيهاً هؤالء بها استدّل التي اآليات توجيه ويمكن العربية،
  . العربية في الواو ألنواع النحوية

  : األمر في الجواب فاء . 13
 لقوله يانهب في وذلك األمر فعل بعد تأتي التي الجواب فاء عن هشام ابن يتحدث   

 فَانْفَجرتْ الْحجر ِبعصاك اضِرب فَقُلْنَا ِلقَوِمِه موسى استَسقَى وِإِذ : "وتعالى سبحانه
ةَ اثْنَتَا ِمنْهشْرنًا عيع قَد ِلمُأنَاٍس كُلُّ ع مهبشْروا كُلُوا مباشْرو ِق ِمنلَا اللَِّه ِرزا وثَوتَع 
   .)1("مفِْسِدين الَْأرِض ِفي

 فَاء وَأن فَضرب فَاء ِهي فانفجرت ِفي الْفَاء َأن عصفُور ابن وزعم: " يقول إذ    
 لفظ ِلَأن ِبشَيء ولَيس بعضه، ِببقَاء دِليل الْمحذُوف على ليكُون حذفت فانفجرت
 فَاء تكون َأن تبعه ومن الزمخْشَِري جوزو الدِليل، يحصل فَكيف واِحد الفاءين
 على االنفجار تقدم يقْتَِضي ذَِلك َأن ويرده انفجرت فقد ضربت فَِإن َأي الْجواب
 حكمنَا فقد: المراد: قيل ِإن ِإلَّا} قبل من لَه َأخ سرق فقد يسرق ِإن {مثل الضرب
  . )2("ضربك على االنفجار بترتب
 إذ الكريمة، اآلية هذه في الفاء موضع بيان على السابق هشام ابن كالم يشتمل     

 المعنى يستقيم ال إذ اضرب،: قوله من الطلب جواب في واقعة تكون أن يصلح ال
 الفاء وموضع الكريمة اآلية هذه بيان في الوجوه من عدداً النحاة قدر ولقد ذلك، على
 فضرب: والتقدير محذوف، والمعطوف العطف، فاء هذه الفاء أن فبينوا ها،من

  . )3(الكريمة اآلية معنى يستقيم التقدير بهذا إذ فانفجرت،
  . )7(واألزهري ،)6(واألشموني ،)5(مالك وابن ،)4(األنباري قال القول وبهذا   
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 اء،الجز من محذوفة والفاء المعطوف، المحذوف أن رأى فقد عصفور ابن أما   
 تنوب ال العطف فاء بأن هذا قوله عن والجواب عليه، يدل ما جزء كل من فبقي
  . )1(الجزاء فاء مناب

 فإن: والتقدير محذوف، جواب في واقعة هذه الفاء أن رأى فإنه الزمخشري أما  
 المعنى إن حيث من القول هذا فساد بين هشام ابن أن غير ،)2(انفجرت فقد ضربت
  . يكن لم ما وهو الضرب، قبل االنفجار فيصير مختلفاً، يصبح

 اآلية تأويل خالل من وذلك والزمخشري، عصفور، ابن دليلي هشام ابن رد لقد   
 إلى للوصول سبيل أنه على فحسب تركيبلل ينظر ولم المعنى، يناسب تأويالً الكريمة
 إذ بعيد، ذاك تقديره بأن عصفور ابن دليل رد لذا أيضاً، أثره له المعنى فإن الداللة،

 قول أما فيه، دليل فال واحداً اللفظ دام فما بالفاء، الفاء على الدليل يحصل كيف
 قبل النفجارا وقوع لوجب بقوله قيل لو إذ المعنى، ناحية من رده فقد الزمخشري

  . الضرب
  : الجر حروف نيابة . 14
 هذا في ويقول  بعضها عن الجر حروف نيابة بجواز القول هشام ابن يرفض   

 ِمما َأيضا وهذَا بعض، عن الْجر حروف بعض ينُوب: قَولهم: عشر الثَّاِلث: " المعنى
 فيتعذر وِحينَِئٍذ ينُوب، لهمقَو على قد ِبِإدخَال وتصحيحه ِبِه، ويستدلون يتداولونه
 وقعت ِمما هذَا َأن نسلم لَا: ِفيِه لَهم يقَال ذَِلك ِفيِه ادعوا موِضع كل ِإذْ ِبِه، استداللهم

 عمرو، من ودخلت زيد، ِفي مررت: يقَال َأن لجاز قَولهم صح ولَو النِّيابة، ِفيِه
 ِفيها ادعيت الَِّتي الَْأماِكن ِفي يرون تَابعهم ومن لْبصِريينا َأن على الْقَلَم، ِإلَى وكتبت
 بذلك يتَعدى عامل معنى ضمن الْعاِمل وَأن معنَاه، على باٍق الْحرف َأن النِّيابة

  . )3("الْحرف ِفي ِمنْه أسهل الِْفعل ِفي التَّجوز ِلَأن الْحرف؛
 عن الجر حروف نيابة جواز لعدم بيان على السابق هشام ابن كالم اشتمل لقد   

 العرب، فيها يتسع الحروف هذه أن إلى أشاروا النحاة كان وإن الكالم، في  بعضها
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 اقتربت لما إذ مكة، وفي بمكة، كنت: مثالً فيقولون  بعضها مواضع في فيجعلونها
  . )1("في "عن لباءا نيابة أجازوا المعاني

 بعضها ينوب فال الجر، حروف نيابة بجواز يرون ال فإنهم البصريين مذهب أما   
 حروف شأن شأنها فإن والنصب، الجزم حروف على قياس وهذا بعض، عن

 إما فهو بعضها عن الحروف هذه نيابة على به مستدلّاً جاء وما والجزم، النصب
 الحرف بذلك يتعدى آخر فعل معنى الفعل بتضمين أو السياق، يقبله بتأويل يؤول

  . )2(أخرى كلمة عن كلمة نيابة شذوذ على وإما الجديد،
 عضب عن بعضها نيابة فيها يرى حين الجر حروف بعض بأن البصريين قول إن   
 اتكأ فقد الشذوذ، على وإما فعل، معنى فعل تضمين على إما التأويل على إما

 الشذوذ، وجه وهو البصريين، عند الثالث الوجه على بقولهم قال ومن الكوفيون
  . )3(بابه عن شاذاً عندهم يكون سياقه يوافق ال الذي الجر فحرف

 ينقسم بعض عن بعضها الجر حروف نيابة بجواز قال لمن هشام ابن رد كان لقد   
  : شقين إلى
 بعضها، عن الجر حروف بعض ينوب: جملة في قد بإدخال قال أنه: األول  

 على ال التشكيك على الجملة داللة فتصبح بعض ينوب قد: ذلك على الجملة فتصير
  . المضارع الفعل على الداخلة" قد "من متأتٍّ هذا التشكيك ومعنى التحقيق،

: القول لجاز بعضاً، بعضها عن الجر حروف نيابة بجواز قيل لو بين أنه: الثاني  
 على األمثلة من عدداً وأورد الباء، لمعنى متضمنة " إلى "أن على القلم، إلى كتبت
 يقول وإنما الجر، حروف في الشمول سبيل على القول هذاب يقول ال أنه يدّل مما ذلك
  . والقلة الشذوذ سبيل على به

 إليها توصل التي النتائج بعض إلى يشير الباحث فإن كله سبق ما خالل ومن   
  : يلي كما وذلك هشام ابن عند المرفوضة األدلة مبحث ضمن
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 لألدلة رده في ظاهراً النحوي التأويل على هشام ابن اعتماد كان لقد: أوالً   
 السماعية األدلة في النظر إعادة في التأويل هذا على يعتمد كان ما كثيراً إذ النحوية،

  . يرفضها كان التي
 بما النحوي الدليل توجيه إعادة على اعتمد هشام ابن فإن أخرى ناحية ومن: ثانياً   

 لذلك رده حيث من موقفه تدعيم في يسهم وبما يريدها، التي فكرته مع يتوافق
  . الدليل

 الرد لمجرد تعسفياً لها رده يكن لم النحوية األدلة يرد حين هشام ابن إن: ثالثاً   
 أدلة من قياسي أو سماعي دليل أي يرد حين قوي موقف على يتكئ كان بل فحسب،
  . النحويين

 أدلتهم، ورفض امهش ابن عليهم رد الذين النحويين أكثر مالك ابن كان لقد: رابعاً    
  . السابق المبحث في ظاهراً كان ما وهذا
 العرب، عن السماعية باألدلة تتمثل هشام ابن ردها التي األدلة أكثر إن: خامساً   

 قال وإنما بالشذوذ يقْل لم فإنه النحويين، حكم في بابه عن شاذاً منها كان ما وخاصة
 ذلك في عليه اعتُِمد الذي السماعي ليلللد توجيه بإعادة وقام مطلقاً، ذلك جواز بعدم
 . مذهبه يناسب بما
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 الخاتمة
  

   : وأهمها النتائج، من عدد إلى الدراسة توصلت   
 فقد وواسعاً، واضحاً النقلية األدلة على االستدالل في هشام ابن اعتماد كان لقد . 1

 وسبيالً م،السلي اللغوي الحجاج إلى للوصول سبيالً االستعمالي الدليل من اتخذ
 اللبيب مغني "كتابه يضمنها أن أراد التي اللغوية واآلراء القواعد تلك إثبات إلى
 من كثير نظر في األوضح الحجة هو العرب فكالم ،"األعاريب كتب عن

  . النحويين
 بل فحسب، بها يكتِف لم النقلية األدلة هذه على اعتمد حين هشام ابن أن غير . 2

 والمنطق السليم، بالقياس تتمثل التي العقلية باألدلة اضعالمو من كثير في أيدها
 تقرير إلى الوصول ألجل سبيالً كان هذا كل لأللفاظ، الواقعية والداللة العلمي،

  . كتابه خالل من يقررها أن هشام ابن أراد التي الذهنية القواعد تلك
 الباحث إن إذ لة،أد بأنها االستعمالية األنماط وصف في يتردد هشام ابن يكن لم . 3

 دليل النص هذا بأن هشام ابن فيها يصرح التي المواضع عشرات على عثر قد
  . وهكذا البيت، بهذا استدل فالن أن أو لفالن،

 التي االستعمالية باألدلة نفسه يقيد ال األحيان بعض في هشام ابن نجد كما . 4
 هذا عن يخرج بل ي،اللغو بالشاهد عرف فيما والمكان بالزمان اللغويون حددها
  . الهجري الرابع القرن في المتنبي أمثال متأخرين لشعراء بأبيات ليستدل الحد

 التراكيب باب ضمن قبلها التي المسائل في هشام ابن عند الدليل مفهوم كان . 5
 السياقي والدليل القياسي، والدليل االستعمالي، الدليل مفهوم بين ما يتراوح
  . الجملة قوسيا بالمعنى المتعلق

 النحوية المسائل عن حديثه ضمن األدلة من كبيراً عدداً هشام ابن ضرب. 6
 المبحث، هذا ضمن النماذج أكثر يضربها التي األدلة تلك كانت ولقد المختلفة،

 كان وإنما بعينهم، أناس به استدّل الدليل هذا أن إلى يشير هشام ابن وجدنا وقلما
 عليه يعلّق وقد بالرفض، عليه يعلق ال ثم ومن حد،ا إلى إشارة دون بالدليل يأتي

  . قليالً كان ذلك أن غير بالقبول
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 في هو التي النحوية القاعدة لتوضيح سبيالً هشام ابن عند المقبولة األدلة تمثل. 7
 بين خالف حسم في األدلة تلك يوظف هشام ابن نجد وال عنها، الحديث صدد

 إطار ضمن األدلة تلك كانت وإنما أحد، على ألحد حجة إثبات أو طرفين،
  . عنها يتحدث التي للقاعدة االستشهاد

 فلم سليمة، علمية منهجية وفق النحوي الدليل على هشام ابن اعتراض كان . 8
 الرافض رأيه يدعم كان بل الرفض، أو االعتراض لمجرد يرفض ولم يعترض

  . سليمة لغوية بحجة
  : ثالث أشياء من تنبع اناألحي أكثر في هشام ابن حجة كانت . 9

  . عليه المعترض رأي وينفي رأيه يخدم بما اللغوي الدليل توجيه إعادة . أ   
  . رأيه به يدعم آخر دليل إيراد . ب    
 الدليل هذا على الحكم في فيصالً منها يجعل ثم والداللة، المعنى إلى اللجوء . ج    

  .بالرفض
 وقبلها المعاني وحروف األدوات حول هشام ناب أوردها التي األدلة أكثر إن . 10

  . غيره عن ينقلها كان وقلما هو، عنده من كانت
 إلى الدليل ذلك ينسب كان قلّما غيره عن األدلة بعض ينقل هشام ابن كان حين. 11

  . صاحبه
 باألدلة تمثلت النحوي رأيه تدعيم في هشام ابن عليها اعتمد التي األدلة أكثر إن. 12

 وقلما نثراً، أم شعراً، أم قراءات، أم قرآناً، أكان سواء العرب، عن السماعية
  . إليه ذهب ما في األصولي أو القياسي الدليل على هشام ابن يعتمد كان

 إذ النحوية، لألدلة رده في ظاهراً النحوي التأويل على هشام ابن اعتماد كان . 13
 التي السماعية األدلة في نظرال إعادة في التأويل هذا على يعتمد كان ما كثيراً
  . يرفضها كان

 بما النحوي الدليل توجيه إعادة على اعتمد هشام ابن فإن أخرى ناحية ومن . 14
 لذلك رده حيث من موقفه تدعيم في يسهم وبما يريدها، التي فكرته مع يتوافق
  . الدليل
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 الرد لمجرد اًتعسفي لها رده يكن لم النحوية األدلة يرد حين هشام ابن إن . 15
 من قياسي أو سماعي دليل أي يرد حين قوي موقف على يتكئ كان بل فحسب،

  . النحويين أدلة
 أدلتهم، ورفض هشام ابن عليهم رد الذين النحويين أكثر مالك ابن كان لقد . 16

  . السابق المبحث في ظاهراً كان ما وهذا
 العرب، عن السماعية باألدلة تتمثل هشام ابن ردها التي األدلة أكثر إن . 17

 وإنما بالشذوذ يقْل لم فإنه النحويين، حكم في بابه عن شاذاً منها كان ما وخاصة
 عليه اعتُِمد الذي السماعي للدليل توجيه بإعادة وقام مطلقاً، ذلك جواز بعدم قال
 .مذهبه يناسب بما ذلك في
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والمراجع المصادر  
  

 أو العلماء، دستور). م2000 (الرسول عبد بن النبي عبد القاضي نكري، األحمد
 ،هاني حسن: الفارسية عباراته عرب الفنون، اصطالحات في العلوم جامع
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار
 ،التوضيح على التصريح شرح). م2000 (بكر أبي بن اهللا عبد بن خالد األزهري،
  .األولى الطبعة ،لبنان ـ بيروت العلمية، الكتب دار
 قواعد إلى الطالب موصل). م1996 (بكر أبي بن اهللا عبد بن خالد األزهري،

 لبنان، ـ بيروت الرسالة، مؤسسة مجاهد، الكريم عبد: تحقيق ،اإلعراب
  . األولى الطبعة

 أللفية األشموني شرح). م1998 (عيسى بن محمد بن علي الحسن أبو األشموني،
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت علمية،ال الكتب دار ،مالك ابن

 به اعتنى ،القيس امرئ ديوان). م2004 (الكندي الحارث بن حجر بن القيس امرؤ
 الطبعة لبنان، ـ بيروت المعرفة، دار المصطاوي، الرحمن عبد: وحققه
  . الثانية

 في اإلنصاف). م2003 (محمد بن الرحمن عبد الدين كمال البركات أبو األنباري،
 العصرية، المكتبة ،والكوفيين البصريين: النحويين بين الخالف ائلمس

  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت
 النحو، علم في الحدود). م2001 (اهللا عبد بن محمد بن محمد بن أحمد البجائي،

 ،المنورة بالمدينة اإلسالمية الجامعة مجلة مولي، اهللا عبد حسن نجاة: تحقيق
  . السعودية ـ المنورة المدينة ،33 السنة، ،112: العدد

 ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة ). م1979 ( عمر بن القادر عبد البغدادي،
 للكتاب، العامة المصرية الهيئة هارون، محمد السالم عبد: وشرح تحقيق
  .الثانية الطبعة مصر، ـ القاهرة
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 في التنزيل لممعا). هـ1420 (محمد بن مسعود بن الحسين محمد أبو البغوي،
 العربي، التراث إحياء دار المهدي، الرزاق عبد: تحقيق ،القرآن تفسير
  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت

 دار ،الحماسة ديوان شرح). ت.د (محمد بن علي بن يحيى زكريا أبو التبريزي،
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت القلم،

 تقديم ،والعلوم الفنون الحاتاصط كشاف). م1996 (علي بن محمد التهانوي،
 اهللا عبد: الفارسي النص نقل دحروج، علي: تحقيق العجم، رفيق: وإشراف
 ـ بيروت ناشرون، لبنان مكتبة زيناني، جورج: األجنبية الترجمة الخالدي،

  .األولى الطبعة لبنان،
 المكتبة ،والمؤانسة اإلمتاع). هـ1424 (محمد بن علي حيان أبو التوحيدي،

  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت ية،العصر
 عن والبيان الكشف). م2002 (إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو الثعلبي،

 نظير: وتدقيق مراجعة عاشور، بن محمد أبو: تحقيق القرآن، تفسير
  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العربي، التراث إحياء دار الساعدي،

: وصححه ضبطه ،التعريفات كتاب). م1983 (علي بن محمد بن علي الجرجاني،
 لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار الناشر، بإشراف العلماء من مجموعة
  .األولى الطبعة

 التصريف كتاب شرح جني البن المنصف). م1954 (عثمان الفتح أبو جني، ابن
 الطبعة لبنان، ـ بيروت القديم، التراث إحياء دار ،المازني عثمان ألبي
  . ولىاأل

 القراءات شواذ وجوه تبيين في المحتسب). م1999 (عثمان الفتح أبو جني، ابن
 الطبعة اإلسالمية، للشئون األعلى المجلس األوقاف، وزارة ،عنها واإليضاح

  .األولى
 العلمية، الكتب دار ،اإلعراب صناعة سر). م2000 (عثمان الفتح أبو جني، ابن

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت
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 للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،الخصائص). ت.د (عثمان الفتح أبو جني، ابن
  . الرابعة الطبعة مصر، ـ القاهرة

 دار فارس، فائز: تحقيق ،العربية في اللمع). ت.د (عثمان الفتح أبو جني، ابن
  . الكويت الثقافية، الكتب

 ،النحو علم في الكافية). م2010 (عمر بن عثمان بن الدين جمال الحاجب، ابن
 الطبعة مصر، ـ القاهرة اآلداب، مكتبة الشاعر، العظيم عبد صالح: تحقيق
  . األولى

 الكتب أسامي عن الظنون كشف). م1941 (اهللا عبد بن مصطفى خليفة، حاجي
  . األولى الطبعة العراق، ـ بغداد المثنى، مكتبة ،والفنون

 الطبعة مصر، ـ قاهرةال المعارف، دار ،الوافي:النحو). ت.د (عباس حسن،
  . عشرة الخامسة

 مصر، ـ القاهرة األكاديمية، المكتبة ،النحو أدلة في). م1996 ( عفاف حسنين،
  . األولى الطبعة

 شعيب: تحقيق ،أحمد مسند). م2001 (محمد بن أحمد اهللا عبد أبو حنبل، ابن
 المحسن عبد بن اهللا عبد: إشراف وآخرون، مرشد، وعادل األرنؤوط،

  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت الرسالة، مؤسسة ي،الترك
: تحقيق ،المحيط البحر). هـ1420 (األندلسي علي بن يوسف بن محمد حيان، أبو

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت الفكر، دار جميل، محمد صدقي
 ،السبع القراءات في الحجة). هـ1401 (أحمد بن الحسين اهللا عبد أبو خالويه، ابن

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت الشروق، دار مكرم، سالم العال عبد: تحقيق
 العلمية، الكتب دار ،الفصاحة سر). م1982 (محمد بن اهللا عبد محمد أبو الخفاجي،

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت
 دار ،وبيانه القرآن إعراب). هـ1415 (مصطفى أحمد بن الدين محيي درويش،

 بيروت، دمشق، اليمامة، ودار سوريا، ـ حمص جامعية،ال للشؤون اإلرشاد
  . الرابعة الطبعة بيروت، دمشق، كثير، ابن ودار
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 ،الكبرى الحيوان حياة). هـ1424 (عيسى بن موسى بن محمد البقاء أبو الدميري،
  . الثانية الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار
 مفاتيح). هـ1420 (الحسين بن نالحس بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو الرازي،

  . الثالثة الطبعة لبنان، ـ بيروت العربي، التراث إحياء دار ،الغيب
 وآدابه الشعر محاسن في العمدة). م1988 (القيرواني الحسن علي أبو رشيق، ابن

  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت المعرفة، دار قرقزان، محمد: تحقيق ،ونقده
 المعاني حروف). م1984 (النهوندي إسحاق بن الرحمن بدع القاسم أبو الزجاجي،

 لبنان، ـ بيروت الرسالة، مؤسسة الحمد، توفيق علي: تحقيق ،والصفات
  . األولى الطبعة

: تحقيق ،الالمات). م1985 (النهوندي إسحاق بن الرحمن عبد القاسم أبو الزجاجي،
  . الثانية الطبعة سوريا، ـ دمشق الفكر، دار المبارك، مازن
 حقائق عن الكشاف). هـ1407 (اهللا جار عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشري،

  .الثالثة الطبعة لبنان، ـ بيروت العربي، الكتاب دار ،التنزيل غوامض
 ،اإلعراب صنعة في المفصل). م1993 (عمرو بن محمود القاسم أبو الزمخشري،
  . األولى لطبعةا لبنان، ـ بيروت الهالل، مكتبة ملحم، بو علي: تحقيق

: تحقيق ،النحو في األصول). ت.د (سهل بن السري بن محمد بكر أبو السراج، ابن
  . لبنان ـ بيروت الرسالة، مؤسسة الفتلي، الحسين عبد
 العربي، الفكر دار ،العربي للقارئ مقدمة اللغة علم). م1997 (محمود السعران،

  . الثانية الطبعة مصر، ـ القاهرة
 الدر). ت.د (الدائم عبد بن يوسف بن أحمد الدين شهاب العباس أبو الحلبي، السمين

 القلم، دار الخراط، محمد أحمد: تحقيق ،المكنون الكتاب علوم في المصون
  .سوريا ـ دمشق

 األنيقة الحدود). هـ1411 (زكريا بن أحمد بن محمد بن زكريا يحيى أبو السنيكي،
 ـ بيروت المعاصر، الفكر دار ،المبارك مازن: تحقيق ،الدقيقة والتعريفات

  . األولى الطبعة لبنان،
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 في الفكر نتائج). م1992 (أحمد بن اهللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو السهيلي،
  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار ،النحو

 محمد السالم عبد: تحقيق ،الكتاب ). م1988 ( عثمان بن عمرو بشر أبو سيبويه،
  .الثالثة الطبعة مصر، ـ القاهرة الخانجي، مكتبة ارون،ه
: تحقيق ،سيبويه أبيات شرح). م1974 (سعيد أبي بن يوسف محمد أبو السيرافي،

 الكليات مكتبة سعد، الرءوف عبد طه: مراجعة هاشم، الريح علي محمد
  .مصر ـ القاهرة الفكر، دار األزهرية،

: تحقيق ،الوعاة بغية ). م1964 (الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي،
 مصر، ـ القاهرة الحلبي، البابي عيسى مطبعة إبراهيم، الفضل أبو محمد
  . األولى الطبعة

 في األقران معترك). م1988 (بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل السيوطي،
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار القرآن، إعجاز

 اللغة علوم في المزهر). م1998 (الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي
 لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار منصور، علي فؤاد: تحقيق ،وأنواعها

  . األولى الطبعة
 علم في االقتراح ). م1999 ( الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي،

 القاهرة الصفا، مكتبة سعد، الرءوف عبد طه: تحقيق ،وجدله :النحو أصول
  .مصر ـ
 في العلوم مقاليد معجم). م2004 (الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي،

 ـ القاهرة اآلداب، مكتبة عبادة، إبراهيم محمد: تحقيق ،والرسوم الحدود
  . األولى الطبعة مصر،

 شرح في الهوامع همع). ت.د (الدين جالل بكر أبي بن الرحمن عبد السيوطي،
 ـ القاهرة التوفيقية، المكتبة هنداوي، الحميد عبد: تحقيق ،الجوامع جمع
  . مصر
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 ابن أمالي). م1991 (الدين ضياء حمزة بن علي بن اهللا هبة السعادات أبو الشجري،
 مصر، ـ القاهرة الخانجي، مكتبة الطناحي، محمد محمود: تحقيق ،الشجري
  . األولى الطبعة

 معرفة على اإلعانة في المنير السراج). هـ1285 (حمدم بن أحمد الشربيني،
 ـ القاهرة األميرية، بوالق مطبعة ،الخبير الحكيم ربنا كالم معاني بعض
  .مصر

 المجيد عبد: وشرح تحقيق ،التسع المعلقات شرح). م2002 (عمرو أبو الشيباني،
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت للطباعة، األعلمي مؤسسة همو،

 شرح في اللمحة). م2004 (سباع بن حسن بن محمد اهللا عبد أبو لصائغ،ا ابن
 بالجامعة العلمي البحث عمادة الصاعدي، سالم بن إبراهيم: تحقيق ،الملحة

  . األولى الطبعة السعودية، ـ المنورة المدينة اإلسالمية،
 شرح على الصبان حاشية). م1997 (علي بن محمد العرفان أبو الصبان،

 الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار ،مالك ابن أللفية األشموني
  .األولى

 ،النصر وأعوان العصر أعيان). م1998 (أيبك بن خليل الدين صالح الصفدي،
 محمد، سالم ومحمود موعد، ومحمد عشمة، أبو ونبيل زيد، أبو علي: تحقيق

 لبنان، ـ تبيرو المعاصر، الفكر دار المبارك، القادر عبد مازن: له قدم
  . األولى الطبعة سوريا، ـ دمشق الفكر، ودار
: تحقيق ،الكبير المعجم). ت.د (أيوب بن أحمد بن سليمان القاسم أبو الطبراني،

 الطبعة مصر، ـ القاهرة تيمية، ابن مكتبة السلفي، المجيد عبد بن حمدي
  . األولى

 الصافي المنهل). ت.د (اهللا عبد بن بردي تغري بن يوسف المحاسن أبو الظاهري،
 الفتاح عبد سعيد: تقديم أمين، محمد محمد: تحقيق ،الوافي بعد والمستوفى

  . مصر ـ القاهرة للكتاب، العامة المصرية الهيئة عاشور،
 اعتنى ،ربيعة بن لبيد ديوان). م2004 (مالك بن ربيعة بن لبيد عقيل أبو العامري،
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت المعرفة، دار طماس، حمدو: به
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 التنصيص معاهد ).ت.د (أحمد بن الرحمن عبد بن الرحيم عبد الفتح أبو العباسي،
 عالم دار الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،التلخيص شواهد على

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت الكتب،
 القاهرة الخانجي، مكتبة ،اللغة في ومقاالت بحوث). م1995 (رمضان التواب، عبد

  . الثالثة الطبعة مصر، ـ
 ،اللغوي البحث ومناهج اللغة علم إلى المدخل). م1997 (رمضان التواب، عبد

  .الثالثة الطبعة مصر، ـ القاهرة الخانجي، مكتبة
 دار ،الفريد العقد). هـ1404 (محمد بن أحمد الدين شهاب عمر أبو ربه، عبد ابن

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب
 محمد: تحقيق ،الثامنة المائة أعيان في الكامنة الدرر). ت.د( حجر ابن العسقالني،
  . األولى الطبعة الحديث، الكتب دار الحق، جاد سيد

 ،الشعر ضرائر). م1980 (محمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو عصفور، ابن
  . األولى بعةالط والنشر، للطباعة األندلس دار محمد، إبراهيم السيد: تحقيق

 في الكبير الممتع). م1996 (محمد بن مؤمن بن علي الحسن أبو عصفور، ابن
  .األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت لبنان، مكتبة ،التصريف

 ألفية على عقيل ابن شرح). م1980 (العقيلي الرحمن عبد بن اهللا عبد عقيل، ابن
 مصر ودار تراث،ال دار الحميد، عبد الدين محيي محمد: تحقيق ،مالك ابن

  . العشرون الطبعة مصر، ـ القاهرة وشركاؤه، جودت سعيد للطباعة
 البناء علل في اللباب). م1995 (اهللا عبد بن الحسين بن اهللا عبد البقاء أبو العكبري،

 الطبعة سوريا، ـ دمشق الفكر، دار النبهان، اإلله عبد: تحقيق ،واإلعراب
  .األولى

 ،المتنبي ديوان شرح). ت.د (اهللا عبد بن الحسين بن هللا عبد البقاء أبو العكبري،
 المعرفة، دار شلبي، الحفيظ وعبد األبياري، وإبراهيم السقا، مصطفى: تحقيق
  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت
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 الفصول). م1990 (اهللا عبد بن كيكلدي بن خليل الدين صالح سعيد أبو العالئي،
 عمان البشير، دار الشاعر، موسى حسن: تحقيق ،المزيدة الواو في المفيدة

  . األولى الطبعة األردن، ـ
 الكتب، عالم ،العرب عند اللغوي البحث). م2003 (الحميد عبد مختار أحمد عمر،

  . الثامنة الطبعة لبنان، ـ بيروت
 ومسائلها العربية اللغة فقه في الصاحبي). م1997  (أحمد زكريا أبو فارس، ابن

  . األولى الطبعة بيضون، علي محمد منشورات ،مهاكال في العرب وسنن
 كتاب على التعليقة). م1990 (الغفار عبد بن أحمد بن الحسن علي أبو الفارسي،

  .األولى الطبعة القوزي، حمد بن عوض: تحقيق ،سيبويه
 إسماعيل بن اهللا عبد: تحقيق ،الفرزدق ديوان). هـ1354 (غالب بن همام الفرزدق،

  .األولى الطبعة مصر، ـ القاهرة الكبرى، التجارية المكتبة الصاوي،
 ذوي بصائر). م1992 (يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد الفيروزآبادي،
 األعلى المجلس النجار، علي محمد: تحقيق ،العزيز الكتاب لطائف في التمييز
 الطبعة مصر، ـ القاهرة اإلسالمي، التراث إحياء لجنة اإلسالمية، للشؤن
  . األولى

: وتحقيقه بوضعه عني ،القالي أمالي). م1926 (القاسم بن إسماعيل علي أبو القالي،
 الطبعة مصر، ـ القاهرة المصرية، الكتب دار األصمعي، الجواد عبد محمد
  . الثانية

 دار ،والشعراء الشعر). هـ1423 (الدينوري مسلم بن اهللا عبد محمد أبو قتيبة، ابن
  . األولى طبعةال مصر، ـ القاهرة الحديث،

 أبيات في الكبير المعاني). م1984 (الدينوري مسلم بن اهللا عبد محمد أبو قتيبة، ابن
 دار اليماني، علي يحيى الرحمن وعبد الكرنكوي، سالم: تحقيق ،المعاني
 دائرة طبعة عن مصورة األولى، الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب

  . هندال ـ أباد حيدر العثمانية، المعارف
 أصول إلى البلغة). ت.د (علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو القنوجي،

 ،منشورة غير ماجستير رسالة السامرائي، حمدان أحمد سهاد: تحقيق ،اللغة
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 العراق، ـ تكريت تكريت، جامعة العمر، خطاب أحمد: الدكتور: إشراف
  . األولى الطبعة

 والفروق المصطلحات في معجم الكليات). ت.د (موسى بن أيوب البقاء أبو الكفوي،
 بيروت الرسالة، مؤسسة المصري، ومحمد درويش، عدنان: تحقيق ،اللغوية

  .لبنان ـ
 عبد: به اعتنى ،ديوانه). م2004 (الحارث بن حجر بن القيس امرئ الكندي،

  . الثانية الطبعة لبنان، ـ بيروت المعرفة، دار المصطاوي، الرحمن
: تحقيق ،الفوائد تسهيل شرح). م1990 (اهللا عبد بن محمد اهللا دعب أبو مالك، ابن

 والنشر، للطباعة هجر دار المختون، بدوي ومحمد السيد، الرحمن عبد
  .األولى الطبعة

 ،الشافية الكافية شرح). ت.د (الدين جمال اهللا عبد بن محمد اهللا عبد أبو مالك، ابن
 والدراسات الشريعة كلية قرى،ال أم جامعة هريدي، أحمد المنعم عبد: تحقيق

 ـ المكرمة مكة اإلسالمي، التراث وإحياء العلمي البحث مركز اإلسالمية،
  . األولى الطبعة السعودية،

 الخالق عبد محمد: تحقيق ،المقتضب). ت.د (يزيد بن محمد العباس أبو المبرد،
  .لبنان ـ بيروت الكتب، عالم دار عضيمة،

 في السبعة). هـ1400 (التميمي العباس بن موسى بن أحمد بكر أبو مجاهد، ابن
 الطبعة مصر، ـ القاهرة المعارف، دار ضيف، شوقي: تحقيق ،القراءات

  . الثانية
 ،المعاني حروف في الداني الجنى). م1993 (قاسم بن حسن محمد أبو المرادي،

 ـ بيروت العلمية، الكتب دار فاضل، نديم ومحمد قباوة، الدين فخر: تحقيق
  .األولى الطبعة ان،لبن
 بشرح والمسالك المقاصد توضيح). م2008 (قاسم بن حسن محمد أبو المرادي،

 القاهرة العربي، الفكر دار سليمان، علي الرحمن عبد: تحقيق ،مالك ابن ألفية
  .األولى الطبعة مصر، ـ
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 ،الحماسة ديوان شرح). م2003 (الحسن بن محمد بن أحمد علي أبو المرزوقي،
 الكتب دار الدين، شمس إبراهيم: العامة فهارسه وضع الشيخ، غريدت: تحقيق

  . األولى الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية،
 بنقل المختصر الصحيح المسند). ت.د (النيسابوري الحجاج بن الحسن أبو مسلم،

 فؤاد محمد: تحقيق ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل
  .لبنان ـ بيروت العربي، التراث اءإحي دار الباقي، عبد

 المقصد). م1990 (محمد بن اهللا عبد بن محمد بن إبراهيم إسحاق أبو مفلح، ابن
 سليمان بن الرحمن عبد: تحقيق ،أحمد اإلمام أصحاب ذكر في األرشد

  . األولى الطبعة السعودية، ـ الرياض الرشد، دار العثيمين،
 ،الملوك دول لمعرفة السلوك). م1997 (علي بن أحمد العباس أبو المقريزي،

 الطبعة لبنان، ـ بيروت العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد: تحقيق
  . األولى

 ،التعاريف مهمات على التوقيف). م1990 (العارفين تاج بن الرءوف عبد المناوي،
  . األولى الطبعة مصر، ـ القاهرة الكتب، عالم دار
: تحقيق ،الفصيح إسفار). هـ1420 (محمد بن علي نب محمد سهل أبو الهروي،

 اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة قشاش، محمد بن سعيد بن أحمد
  .األولى الطبعة السعودية، ـ المنورة المدينة

 يوسف بن اهللا عبد بن أحمد بن يوسف بن اهللا عبد محمد أبو الدين جمال هشام، ابن
 ومحمد المبارك، مازن: تحقيق ،األعاريب كتب عن اللبيب مغني). م1985(

  . السادسة الطبعة سوريا، ـ دمشق الفكر، دار اهللا، حمد علي
 ابن ألفية إلى المسالك أوضح). ت.د (يوسف بن اهللا عبد محمد أبو هشام، ابن

 والنشر، للطباعة الفكر دار البقاعي، محمد الشيخ يوسف: تحقيق ،مالك
  . مصر ـ القاهرة

 والنشر، للطباعة مصر نهضة دار ،اللغة علم). ت.د (الواحد دعب علي وافي،
  . األولى الطبعة مصر، ـ القاهرة
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: تحقيق ،النحو علل). م1999 (العباس بن اهللا عبد بن محمد الحسن أبو الوراق، ابن
 الطبعة السعودية، ـ الرياض الرشد، مكتبة الدرويش، محمد جاسم محمود
  .األولى

 في األكم زهر). م1981 (الدين نور محمد بن مسعود بن الحسن علي أبو اليوسي،
 الشركة الثقافة، دار األخضر، ومحمد حاجي، محمد: تحقيق ،والحكم األمثال
  . األولى الطبعة المغرب، ـ البيضاء الدار والنشر، للطباعة الجديدة
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