17

تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري
"دراسة حتليلة حنوية"
Muhlis Saiu, Chaterina P. Doni, Nurul ‘Aini Pakaya.
Sastra Arab, Fakultas Ilmu Budaya - UMG

جتريد البحث
هذا البحث يتكلم عن " تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري "دراسة حتليلية حنوية" .و
هذا البحث حيتوي على املشكلتني هما )1( :كيف تطور املظاهر النحوية عند ابن هشام)2( .
كيف تطور األراء النحوية عند ابن هشام األنصاري .األهداف من إجراءات هذا البحث هي)1( :
أن يعرف الباحث أو القارئ تطور املظاهر النحوية عند ابن هشام )2( .أن يعرف الباحث أو
القارئ تطور األراء النحوية عند ابن هشا م األنصاري .من نتائج البحث ،هناك بعض األمور اليت
حصل عليه الكاتب من خالل إجراءاته ،مما يالي )1 :مظاهر النحوية عند ابن هشام حمورين
أساسني :األول  :التدرج النحوي يف املسألة الواحدة .الثاني  :خمالفة رأيه السابق واألدول أنه إىل
رأي آخر .الثالث :نيابة الصفة عن املصدري يف باب املفعول املطلق )2 .تطور اآلراء النحوية عند
ابن هشام األنصاري تكون منها :الكالم اصطالحا ،الكلم والكلمة ،عالمات االسم.
الكلمات الرئيسية :تطوير ،الرأي ،النحو ،ابن هشام
أ .املقدمة
وقد تناولت يف هذا البحث سرية ابن هشام العلمية ،فقدمت له برتمجة ،ثم ثنيت
باحلديث عن مؤلفاته ،ثم ذكرت منهجه يف النحو مع االستشهاد على ذلك من كتبه ،ثم ذكرت
شيئًا من تطور اآلراء عنده .نسأل اهلل أن يتقبل منا إنه نعم املوىل ونعم النصري.
عندما يولد العظماء يولدون ككل الناس ،ولكن حينما ميوتون ال ميوتون ككل الناس؛ ألن
إرثهم الذي يرتكون خيلد ذكرهم يف العاملني ،فهم األحياء األموات .قد خيتلف املؤرخون يف تاريخ
ميالدهم ،ولكنهم أبدًا ال خيتلفون يف تاريخ وفاتهم ،فيذكر باليوم والليلة ،ال بالشهر والسنة فقط.
العظماء ال ينساهم التاريخ؛ ألنهم هم الذين يصنعونه ،مبدى تأثريهم يف اآلخرين ،وبقيمة
ما تركوا .وحنن يف هذا املقام مع واحد من هؤالء العظماء الذين خلدهم التاريخ يف حقل اللغويات
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(مبفهومه العام) ،حنن هنا مع العبقري الفذ الذي أطبقت شهرته يف اآلفاق ،وطار صيته يف الشرق
والغرب ،وعلى مر العصور واألزمان.
ولد ابن هشام يف عام 708ﻫ يف عصر كانت فيه مصر حرمًا آمنًا آوت إليها اخلالفة
اإلسالمية ،وجلأ إليها من استطاع الفرار من احملن اليت حدقت باملسلمني يف الشرق والغرب؛ ففي
الشرق سقطت اخلالفة اإلسالمية ببغداد على أيدي املغول سنة 656ﻫ بعد ختريبهم للديار،
وتقتيلهم يف العباد ،وحموهم آلثار احلضارة الزاهرة؛ فعاثوا فسادًا يف البالد وأهليها ،وقتلوا كثريًا
من العلماء بعدما أباحوها أربعني يومًا....و قضى اهلل قضاءه.
فكان املماليك جد حريصني على ختليد ذكرهم فتنافسوا يف إقامة املساجد ،وإنشاء املدارس
واملعاهد؛ إلقامة الشعائر الدينية ،وإحياء ما درس من العلوم الشرعية والعربية ،فكانوا بهذا
لإلسالم نعم العون؛ فقد عوضه اهلل بعملهم يف مصر ما فاته يف كثري من بالد اهلل.1
هذا هو العصر الذي ولد فيه ابن هشام ،وقد تلقى تعليمه كما يتلقاه أي طفل يف عصره،
فقد الزم أحد العلماء ،وهو عبد اللطيف بن املرحل ،ومسع على أبي حيان ديوان زهري ،وحضر
دروس التاج التربيزي ،حتى فاق أقرانه وبرز ،وظهرت مقدرته الفذة ونبوغه ففاق بهما شيوخه.
وقد طارت شهرته يف العربية ،فأقبل عليه الطالب من كل فج يفيدون من علمه ومباحثه النحوية
الدقيقة واستنباطاته الرائعة.
ويف هذا العصر فاضت دراسة النحو يف أغلب مدن القطرين (مصر والشام) وخباصة يف
القاهرة ودمشق وحلب ،وقد كانت الدراسة أول أمرها أشبه بعالج املريض الذي مل يبق فيه إال
الذماء ،ولكن اطرادها على طول األيام حمفوفة بالرتغيب والتقدير أكسبها استعادة ما فقد النحو من
االزدهار ،فظهر يف البلدين اجلهابذة العلماء الذين حفظوا وجود هذا العلم بعد نكبيت املشرق
واملغرب ،ونقلوه كاملًا غري منقوص ملن بعدهم ممن حدثوا يف عور الظالم ،ونشطت حركة التأليف
لتزايد اإلقبال عليه ،ومن مظاهر هذا النشاط أن توخى أغلب املؤلفني يف مؤلفاتهم املتعددة التدرج
والتنويع فيها الختالف قدر الطالبني من مبتدئ وشادٍ ومنتهٍ ،فجمعوا فيها بني وجيز ووسيط
وبسيط ،كما صنع ابن مالك وابن هشام والسيوطي.2

 1دكتور يوسف عبد الرمحن الضبع ،ابن هشام وأثره يف النحو العربي ( مصر ،طبع نشر تورنيع1998 ،م) ص 23
 2الشيخ حممد الطنطاوى  ،نشأة النحو وتاريخ أشخر النحاة( ،قاهر ،داراملعارف) ص . 272 , 271
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فكأن ابن هشام مثرة العلماء املصريني من أساتذته ،وقد حتول يتعمق مذاهب النحاة
فتمثلها متثالً غريبًا نادرًا ،وهي مبثوثة يف مصنفاته مع مناقشتها وبيان الضعيف منها والسديد،
مع إثارته ما ال حيصى من اخلواطر واآلراء يف كل ما يناقشه وكل ما يعرضه.3
وقد خلف ابن هشام مؤلفات كثرية يف العربية ،تشهد كلها على علو كعبه ،وقوة ملكته
واطالعه ،ويعد كتابه " املغين "أهمها مجيعًا؛ ألنه اختط له منهجًا مل يسبق إليه ،إذ مل يقمه على
أبواب النحو املعروفة بل قسمه قسمني كبريين؛ قسمًا أفرده للحروف واألدوات اليت تشبه مفاتيح
البيان يف لغتنا ،ومضى يوضح وظائفها وطرق استخدامها ومع عرض اآلراء املتصلة بها عرضًا باهرًا.
أما القسم الثاني فتحدث فيه عن أحكام اجلملة ،وأقسامها املتنوعة ،وأحكام الظرف واجلار
واجملرور ،وخصائص األبواب النحوية ،وصور العبارات الغريبة على ما ال يكاد ينفد من
مالحظات وقواعد كلية جتسم أسرار العربية.4
ومن أشهر مصنفاته أيضًا شرحه على ألفية ابن مالك املوسوم ﺒ " أوضح املسالك إىل ألفية
ابن مالك " ،وقد توخى يف هذا فيه شرح األلفية مع اإلملاع إىل ما فاتها :من استكمال لبعض
األقسام ،ومن انسجام يف ترتيب املعلومات ،ومن تنسيق يف ضم القواعد املتصلة بعضها ببعض.5و
قد شرحه الشيخ خالد األزهري باسم " التصريح على التوضيح " ،وكتب عليه حاشية الشيخ يس
العليمي احلمصي.
والبن هشام جبانب هذين املصنفني قطر الندى وبلّ الصدى ،وشذور الذهب يف معرفة كالم
العرب ،وله عليه شرح ،وله كتاب يف األلغاز النحوية .6وهو ميتاز فيها مجيعًا بوضوح عبارته مع
األداء الدقيق إىل أبعد حدود الدقة ،مسهبًا مطنبًا أو موجزًا جممالً.7
يقوم مذهب ابن هشام على االختيار واالنتخاب من املدارس النحوية السابقة فهو يوازن
بني آراء البصريني والكوفيني ومن تالهما من النحاة يف أقطار العامل العربي ،خمتارًا لنفسه منها ما
يتمشى م ع مقاييسه مظهرًا قدرة فائقة يف التوجيه والتعليل والتخريج ،وكثريًا ما يشق لنفسه رأيًا
جديدًا مل يسبق إليه ،وخاصة يف توجيهاته اإلعرابية على حنو ما يتضح لقارئ املغين.8
 3دكتور شوقى ضيف ،املدارس النحوية( ،القاهر ،داراملعارف ) ،ص 346
 4دكتور شوقى ضيف ،املدارس النحوية( ،القاهر ،داراملعارف ) ،ص 347
 5ابي بكر أمحد بن على اخلطيب البغداد ،السابق والالحق ( ،الرياض ،دارالسميعي للنشر والتوجيع) ص .278
 6اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م)
 7دكتور شوقى ضيف ،املدارس النحوية( ،القاهر ،داراملعارف ) ،ص 347
 8دكتور شوقى ضيف ،املدارس النحوية ،ص . 347
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وابن هشام ينتمي إىل املدرسة املصرية اليت كانت شديدة النزوع وامليل إىل املدرسة
البصرية ،فنجد ابن هشام يف أغلب اختياراته يقف مع البصريني؛ "من ذلك اختياره رأي سيبويه
يف أن املبتدأ مرفوع باالبتداء ،وأن اخلرب مرفوع باملبتدأ 9،وأن املفعول به منصوب بالفعل 10وأن
املضاف إليه جمرور باملضاف ال باإلضافة ،ال مبعنى الالم احملذوفة 11وليس معنى ذلك أنه كان
متعصبًا لسيبويه ومجهور البصريني ،وإمنا معناه أنه كان يوافقهم يف الكثرة الكثرية من آرائهم
النحوية ،ولكن دون أن يوصد األبواب أمام بعض آراء الكوفيني والبغداديني حني يراها جديرة
باالتباع ،ومما كان يتابع فيه الكوفيني أن الفعل ماضٍ ومضارع فقط ،وأن األمر فرع من املضارع
املصحوب بالم الطلب يف مثل :لتقم ،حذفت للتخفيف يف مثل :قم واقعد ،وتبعها حرف
املضارعة ،يقول " :وبقوهلم أقول؛ ألن األمر معنى حقه أن يؤدى باحلرف ،وألنه أخو النهي ومل
يدل عليه إال باحلرف ،وألن الفعل إمنا وضع لتقييد احلدث بالزمان احملصل ،وكونه أمرًا أو
خربًا خارج عن مقصوده " 12وكان سيبويه يذهب إىل أن " أبؤسا " يف مثل " :عسى الغوير أبؤسًا
" خرب عسى ،وذهب الكوفيون ومعهم ابن هشام إىل أن " أبؤسًا " خرب لكان أو يكون حمذوفة؛ أي
يكون أبؤسًا ،واجلملة خرب عسى.13
وعلى حنو ما كان ابن هشام خيتار لنفسه من املدرستني الكوفية والبصرية ،كان خيتار
أيضًا من املدرستني البغدادية واألندلسية ،ومما اختاره من آراء أبي علي الفارسي أن " حيث " قد
تقع مفعوالً به كما يف قوله تعاىل﴿ :إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا َلهُ لَحَافِظُونَ﴾ األنعام  .14124وأن
قلما يف مثل ":قلما يقوم زيد" .ال حتتاج لفاعل؛ ألنها استعملت استعمال ما النافية.15
أما ابن مالك فهو صاحبه الذي عين بشرح مصنفاته مثل التسهيل واأللفية ،ومن يقرؤه يف
" أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك " جيده يتابعه يف مجهور آرائه ،وقلما خالفه ،وقد حكى آراءه
أو قل كثريًا منها يف كتابه " املغين "  ،وتارة يوافقه وتارة خيالفه ،ومما وافقه فيه أن " إىل " قد

158

140

 9خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (بريوت-لبنان  ،داراالكتب العملية 2000 ،م) ج 1ص
 10خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج 1ص 184
11خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج  ، 1ص 309
 12خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح  ،ج  ،1ص .55
 13خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ،ج  ،1ص .204
 14اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص
 15ابي بكر أمحد بن على اخلطيب البغداد ،السابق والالحق ( ،الرياض ،دارالسميعي للنشر والتوجيع) ص .750
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تأتي مبعنى " يف " ،كما يف اآلية الكرميةَ ﴿ :ليَجْ َمعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ا ْل ِقيَامَةِ ﴾ النساء .1687وأنه ميكن
ختريج مسألة الزنبور " :فإذا هو إيّاها " على أن ضمري النصب استعري يف مكان ضمري الرفع،
يقول :ويشهد له قراءة احلسن " :إياك تُعبَدُ " ببناء الفعل للمفعول".17
هذا كان مذهب ابن هشام يف النحو ،ولعلنا ال نكون قد جاوزنا الصواب إذا قلنا :إن ابن
هشام نسيج وحده من بني النحاة مجيعًا السابقني عليه أو الالحقني به ،فوضوح الفكرة رغم
عمقها ،وسهولة العبارة رغ م جفافها ،مع ابتكاراته واستنباطاته ،كل ذلك حدا بابن هشام أن يقدم

على غريه من النحاة ،وأن يستحق املكانة اليت وصل إليها.

ب .البحوث
 .1ابن هشام األنصاري والتطور النحوي
أ ).التعريف بابن هشام
هو اإلمام أبو حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف ابن أمحد بن عبد اهلل بن هشام
األنصاري املشهور بابن هشام .
ولد يف القاهرة خامس ذي القعدة سنة  ۷.٨ه1309/م  ,وتلقى على عدد من علماء عصره ،
فلزم الشيخ شهاب الدين بن مرحل  ،ومسع من أبي حيان ديوان زهري ومل يالزمه بل كان كثري
خمالفة له ،وحضر دروس الشيخ تاج الدين التربيزي  ،وقرأ على الشيخ تاج الدين فاكهاني،
وتفقه للشافعي ثم حتنبل  ،فحفظ خمتصر احلرقي يف الفقه احلنبلي فبل وفاته حبمس سنني ـ
وإن مؤلفات ابن هشام وقد تبارى العلماء يف التعليق عليه مذ ظهر؛ فشرحه ابن الصائغ إىل أثناء
الباء املوحدة ،ومسى شرحه " تنزيه السلف عن متويه اخللف " ،والدماميين بعد أن علق عليه يف
الديار املصرية ،ونزح إىل اهلند شرحه بتوسع ،مسى شرحه " حتفة الغريب بشرح مغين اللبيب
" ،ويف هذا الشرح اعرتاضات على املغين كثرية تعقبها الشمين يف حاشيته عليه املسماة " املنصف
من الكالم عن مغين ابن هشام " ،وللسيوطي حاشية على املغين وصل فيها إىل " حتى " ،ولألمري
حاشية تامة ،والدسوقي أيضًا18.

.79

 16اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص
 17دكتور شوقى ضيف ،املدارس النحوية( ،القاهر ،داراملعارف ) ،ص .347
 18الشيخ امحد الطنطاوى  ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاية (القاهرة  ،داراملعارف ) ص .282
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ومن أشهر مصنفاته أيضًا شرحه على ألفية ابن مالك املوسوم ﺒ " أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك
" ،وقد توخى يف هذا فيه شرح األلفية مع اإلملاع إىل ما فاتها :من استكمال لبعض األقسام ،ومن
انسجام يف ترتيب املعلومات ،ومن تنسيق يف ضم القواعد املتصلة بعضها ببعض.و قد شرحه الشيخ
خالد األزهري باسم " التصريح على التوضيح " ،وكتب عليه حاشية الشيخ يس العليمي احلمصي.
يقوم مذهب ابن هشام على االختيار واالنتخاب من املدارس النحوية السابقة فهو يوازن بني آراء
البصريني والكوفيني ومن ت الهما من النحاة يف أقطار العامل العربي ،خمتارًا لنفسه منها ما يتمشى
مع مقاييسه مظهرًا قدرة فائقة يف التوجيه والتعليل والتخريج ،وكثريًا ما يشق لنفسه رأيًا جديدًا مل
يسبق إليه ،وخاصة يف توجيهاته اإلعرابية على حنو ما يتضح لقارئ املغين19
وابن هشام ينتمي إىل املدرسة املصرية اليت كانت شديدة النزوع وامليل إىل املدرسة البصرية ،فنجد
ابن هشام يف أغلب اختياراته يقف مع البصريني؛ "من ذلك اختياره رأي سيبويه يف أن املبتدأ
مرفوع باالبتداء ،وأن اخلرب مرفوع باملبتدأ ،20وأن املفعول به منصوب بالفعل 21وأن املضاف إليه
جمرور باملضاف ال باإلضافة ،ال مبعنى الالم احملذوفة.... 22وليس معنى ذلك أنه كان متعصبًا
لسيبويه ومجهور البصريني ،وإمنا معناه أنه كان يوافقهم يف الكثرة الكثرية من آرائهم النحوية،
ولكن دون أن يوصد األبواب أمام بعض آراء الكوفيني والبغداديني حني يراها جديرة باالتباع ،ومما
كا ن يتابع فيه الكوفيني أن الفعل ماضٍ ومضارع فقط ،وأن األمر فرع من املضارع املصحوب بالم
الطلب يف مثل :لتقم ،حذفت للتخفيف يف مثل :قم واقعد ،وتبعها حرف املضارعة ،يقول" :
وبقوهلم أقول؛ ألن األمر معنى حقه أن يؤدى باحلرف ،وألنه أخو النهي ومل يدل عليه إال
باحلرف ،و ألن الفعل إمنا وضع لتقييد احلدث بالزمان احملصل ،وكونه أمرًا أو خربًا خارج عن
مقصوده  "23وكان سيبويه يذهب إىل أن " أبؤسا " يف مثل " :عسى الغوير أبؤسًا " خرب عسى،
وذهب الكوفيون ومعهم ابن هشام إىل أن " أبؤسًا " خرب لكان أو يكون حمذوفة؛ أي يكون أبؤسًا،
واجلملة خرب عسى24
 19الدكتور شوقى ضيف  ،املدارس النحوية (القاهرة  ،الدار املعارف 1119 ،م) ص .347
 20خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج ، 1ص .158
 21خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج  ،1ص .184
 22خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج  ،1ص .309
 23خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح ج  ،1ص  , 55ا اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين
اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص . 25
 24خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (بريوت-لبنان  ،داراالكتب العملية 2000 ،م) ج  ،1ص
، 204
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أتقن ابن هشام العربي  ،ففال األقران  ،وحترّج به مجاعة من أهل مصر وغريهم ـ
قال عنه ابن خلدون  ‹‹:مازلن وحنن با املغرب نسمع أنه ظهر مبصر عامل باالعربية يقال
له ابن هشام أحنى من سيبويه ››
وقد ترك ابن هشام كثريًا من املصنفات املشهورة بني مطبوع وخمطوط ومفقود ـ
وقد تويف ابن هشام ليلة اجلمعة خامس ذي القعدة سنة  ۷٦١ﻫ1360 /م ،رحم اهلل ـ
ب ).التطور النحوي عند ابن هشام
لقد تعددت اآلراء النحوية عند ابن هشام ،وخالف اختياراته النحوية يف عدد من املسائل ـ
والحظ هذه الظاهرة لدية كثري من العلماء الذين تناولوا مصنفاته بالشرح أو الدراسه أو التدريس ـ
ومن هؤالء العلماء الشيخ يس الذي اعتذر عن ابن هشام مبثل ما اعتذر به الشاطيب عن ابن
مالك الحتالف رأيه يف بعض املسائل ،إذا قال :وال يبعد أن يكون للعامل اجملتهد نظر يف وقت ال
يرتضي يف وقت آخر ،وبهذا يكون له يف املسألة الواحدة قوالن .ومبثل هذا أجاب شيخ اإلسالم
سراج الذين البلقيين يف كتاب امللمات بردٌ مهمات عما وقع للرافعي والنووي من التناقض يف
الرتجيح 25
وقد ترك ابن هشام كثريا من املصنفات اليت نالت اإلعجاب واالحتمام من العلماء والدارسني
ـ وقد صنفها ابن هشام يف مراحل خمتلفة من حياته فكان من الطبيعي أن نرى له يف املسألة
الواحدة أكثر من قول ـ
وقد صرّح ابن هشام نفسه برجوعه عن بعض آرائه النحوية عندما ترجح لديه الدليل ـ زمن
ذالك مسألة جميء اسم الفاعل من كاد الناقصة ،نقلها
ابن هشام يف أوضح املسالك عن ابن مالك يف شرح الكافية الذي استدل هلا بقول
الشاعر :أموتُ أسي يوم الرّ جام وإني يقينًا لرهنٌ بالذي أنا كائد ولكنه خطّأ رواية ابن مالك
للبيت ،وأنكر جميء «كائد» فقال :26والصواب أن الذي يف البيت «كابد »  -باالباء املوحدة – من
املكابدة والعمل  ،وهو اسم غري جا ٍر على الفعل  ،وبهذا جزم يعقوب يف شرح دوان كثري ـ

اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص 164
 25ابن مالك ،حاشية يس على التصريح (بريوت – لبنان  ،دار الكتاب العربي 1955 ،م) ج  ،١ص ٢٨ - ٢١
 26ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه)،ج  ،١ص ٣٢٢
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ولكن ابن هشام يف شرح شواهد ابن النساظم عدل رأي عن رأية يف أوضح املسالك وأثبت
جميء اسم الفاعل من كاد  ،وضوّب رأي ابن مالك ،فقال  :27وبعد فالظاهر ما أنشده الناظم،
وكنت أقمت مدة على خمالفته ،وذكرت ذالك يف توضيح اخلالصة ،ثم اتضح لي أن احلق معه.
إن قضية التطور النحوي عند ابن هشام األنضاري تقتضينا حماولة معرفة التسلسل الزمين
لتصنيف مؤلفاته ،كي نعرف آراءه اليت رجع عنها ،واآلراء ترجحت لديه واختارها  ،وبذالك
نستطيع معرفة آرائه األخرية يف املسائل النحوية ـ
وإذا كنا ال نعرف زمن تصنيف مؤلفاته األوىل ،فقد عرفنا زمن تصنيف مؤلفاته األخرية  28ـ
وبعد دراسة تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام  ،يرى الباحث أنه ميكن تقسيم مصنفاته
إىل ثالثة أقسام مثل مراحل حياته يف التصنيف:
املرحلة األول ،وتشمل املصنفني التاليني:
 -١شرح قطر الندى ـ
 -٢اجلامع الصغري ـ
املرحلة الثانية ،وتشمل املصنفات التالية :
 -١شرح اللمحة البدرية
 -٢أوضح املسالك
 -٣شرح شذور الذهب.
املرحلة الثالثة ،وهي املرحلة اآلخرية من حياة ابن هشام ،
ومتثل نضجه العلمي ،وقمة تطوره النحوي ،وقد عرف فيها زمن التأليف مصنفاته،
وتشمل املصنفات التالية :
 -١شرح بانت سعاد – جاء يف آخره أن الفراق من تأليفه كان يف الثامن عشر من رجب
سنة  ۷٥٦هــــ29
ومما يدل على أن ابن هشام صنفه قبل كتابة املغين أنه ذكره يف كتابة املغين يف الباب
الثالث من كتابه – أحكام شبه اجلملة ـ
 27ابن هشام األنصاري  ،ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد (مجيع احلقوق حمفوظة 1986 ،م) ص٣٤١
 28لقد بذل الدكطور على فولة قيل جهدًا طيبًا يف دراسة آثار ابن هشام  ،وحاول معرفة تاريخ تصنيف بعضها يف
كتابة القيم  :ابن هشام األنصري – آثاره ومذهبه النحوي ـ
 29تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري (مكة املكرمة ،دار البشري1994 ،م) ص 10
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 - ٢مغين اللبيب – ذكر ابن هشام أنه أعاد تصنيفه يف عام  ۷٥٦هــــ وهو جماور يف
احلرام املكي وأمته يف شهر ذي القعدة ـ30
 -3ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد  ،ويعرف بشرح الشواهد – ومل يكمل ولعل سبب
ذلك أنه مات قبل أن يتمّة ـ
 .2مظاهرالتطور النحوي عند ابن هشام
( )١الكالم اصطالحا
عرف ابن هشام الكالم يف اصطالح النحاة فقال يف قطر الندى :
الكالم لفظ مفيد 31وقال يف أوضح املسالك  :الكالم يف اصطالح النحويني عبارة عما اجتمع
فيه أمران  :اللفظ واإلفادة  32ـ ثم قال  :واملراد باملفيد ماد ّل على معنى حيسن السكون عليه.
ولكن ابن هشام يف الشذور واملغين اشرتط مع اإلفاد القصد  ،فقال يف شذور الذهب  :الكالم
قول مفيد مقصود 33وقال يف مغين اللبيب  :الكالم هو القول املفيد بالقصد 34ويدو أن ابن هشام يف
قطر الندى ويف أوضح املسالك متأثر بقول ابن مالك يف ألفيته :كالمنا لفظ مفيدٌ كاستقم
وقد اعرض على ابن هشام الشيخ يس  ،فقال :هنا أمر مهم  ،وهو أن املصنّف عرّف مفيد
مبا ذكره  ،ومل يتعرّض الش رتاط القصد التصرحيا وال تلميحا  ،مع أن رأيه ورأي الناظم اشرتاطه
كما هو مصرّح به يف التسهيل والشذور . 35
والشيخ يس يشري بذلك إىل قول ابن مالك يف التسهيل  :الكالم ما تضمن من الكلم إسنادًا
مفيدًا مقصودًا لذاته 36ـ
وقد أشار إىل هذه املسألة أيضًا الفاكهي يف شح القطر  ،فقال :واعترب بعضهم يف الكالم
القصد ليخرج كالم النائم وحنوه  ،فإنه عارٍ عن القصد  ،وجرى عليه يف املغين الشذور ـ وأسققطه
قوم لعدم اعتبار عندهم  ،وصحّحه أبو حيان وتبعهم املصنف هنا ويف األوضح.
 30تطور اآلراء النحوية عند ابن هشام األنصاري (مكة املكرمة ،دار البشري1994 ،م ـ) ص 10
 31عبد اهلل بن صاحل الفوزان ،شرح القطر الندى (اململكة العربية السعودية ،دارا بن اجلوزي ،س 2010 .م) ط.
الثاني ، ،ص.٥٦ .
 32ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،جــ  ،1ص 11
 33ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،صــ .٢۷
 34اإلمام ابن هشام األنصاري ،مغين اللبيب عن الكتب األعاريب( ،صيدا-بريوت ،املكتبة الصرية1991 ,م) ص ٤١٩
 35ابن زين الدين  ،حاشية يس على التصريح 1061ه  ،ج  ،١ص٢١
 36ابن مالك األندلسي  ،التسهيل البن مالك (بريوت -لبان  ،مجيع احلقوق حمفوظة 2001 ،م ) ص ٣
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وقد اعرتض الشيخ يس على تعارض ابن هشام  ،فقال  :وقد ذكر املصنف يف التعليقة
الكربى أن القصد منطو حتت اشرتاط اإلفادة ـ ـ ـ وحيثذٍ يتجه االعرتاض عليه يف التوضيح  ،ألنه
ترك التصريح به يف تعريف الكالم  ،ثم يف تفسري املفيد  ،فالهو أفرده  ،فال هو أفرده باإلشرتاط
كما صنع يف الشذور  ،وال هو فسّر املفيد بتفسري يشمله كما صنع يف التعليقة  37ـ
ثم عاد الشيخ يس فاعتذر عن ابن هشام مبثل ما اعتذربه الرضي الشاطيب عن ابن مالك ،
فقال : 38والجواب عن ذلك إال ماذكره الرضي الشاطيب يف االعتذار عن ابن مالك  ،حيث اشرتطه
يف التسهيل ومل يسرتطه يف األلفية  ،بأنه قد يكون رآه حني تصنيفها على خلف ما رآه يف حال
تصنيف التسهيل ـ قال  :وال يبعد أن يكون للعامل اجملتهد نظر يف وقت ال يربضيه يف وقت اآلخر
ـ ويهاذ يكون له يف املسألة الواحدة قوالن ـ ومبثل هذا أجاب شيخ اإلسالم سراح الدين البلقيين
يف الكتاب امللمات برد املهمات عما وقع للرافعي والنووي من التنقض يف الرتجيح ـ
( )٢الكلم والكلمة :
ذهب ابن هشام يف شرح الشذور إىل أن الكلم مجع كلمة 39ـ
ولكنه خالف يف أوضح املسالك فقال « :الكلم» اسم جنس مجعي  ،واحده كلمة  ،وهي
االسم والفعل واحلرف ـ ومعين كونه اسم جنس مجعي أنه يدل على مجاعة  ،وإذا زيد على
واحده تاء التأنيث فقيل «كلمة» نقص معناه ،وصار داال على الواحد  ،ولظريه لَبِنَ وَلَبِنَة  ،ونَ ِبقَ
ونَ ِبقَة40
( )٣عالمات االسم
ذكر ابن هشام يف قطر الندى ثالثة عالمات لالسم وهي « :أل» كالرجل  ،والتنوين
كرجلٍ  ،واحلديث عنه كتاء ضَرَبْت 41ـ وكذلك ذكر هذه العالمات لالسم يف اجلامع الصغري.42
ولكنه يف شذور الذهب استبدل النداء بالتنوين  ،فقال  :االسم مايقبل «أل» أو النداء
أواإلسناد إليه
 37ابن زين الدين  ،حاشية يس على التصريح 1061ه  ،ج  ،١ص ٢١
 38ابن زين الدين  ،حاشية يس على التصريح 1061ه  ،ج  ،١ص  ٢١ـ
 39ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م )،ص  ١١ـ
 40ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه)،جـ  ،١ص  ١٢ـ
 41ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص ١٥ـ
 42اإلمام السيوطي ،اجلامع الصغري (بريوت – لبنان  ،دار الكتاب العربي) ص ٩ـ
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ويف أوضح املسالك تابع ابن مالك يف ألفيته فقال  :يتميز االسم عن الفعل واحلرف حبمس
عالمات :
إحداها اجلر ،الثانية  :التنوين ،الثالثة  :النداء ،الرابعة  :أل غري املوصولة اخلامسة
 :اإلسناد إليه.43
( )٤املراد بأل من عالمات االسم
أوالً  :ذكر ابن هشام يف منت القطر من عالمات االسم (أل) ـ ويف شرح قال « :األلف
والالم»  44ـ ويف شرح اللمحة البدرية قال متاباً ألبي حيان  :العالمات األوىل «األلف والالم» .45
ولكنه يف شرح الشذور اعرتض على من يقول «األليف والالم» فقال : 46ذكرت لالسم ثالثة
عال مات يتميز بها عن قسيميه  :إحداها (أل)  ،وهذه العبارة أوىل من عبارة من يقول « :األلف
والالم» ألنه اليقال يف «هل» اهلاء والالم  ،واليف «بل» الباء والالم
ويبدو أن ابن هشام يف ذلك متأثر بأبن مالك الذي قال يف شرح الكافية الشافعي  :47التعبري
بأل أوىل من التعبري باأللف والالم  ،ليسلك يف ذلك السبيل التغبري عن سائر األدوات كـ «هل» و
«بل» فكماال يعرب أن هل وبل باهلاء والالم  ،والباء والالم  ،بل حيكى لفظها  ،كذا ينبغي أن
يفعل بالكلمة املشار إليها  .وقد استعمل التعبري بأل اخلليل وسيبويه رمحهم اهلل .
ثانيا  :مل يبني ا ن هشام نوع (أل) اليت هي من عالمات االسم يف شرح القطر ولكنه قيدها
يف اجلامع الصغري  ، 48ويف أوضح املسالك  49يغري املوصولة كالفرس والغالم
وزاد عليه الشيخ خالد يف التصريح غرياالستفهامية  ،فقال  : 50العالمة الرابعة (أل)
جبميع أقسامها غري املوصولة واالستفهامية.

يبعد ها ـ

.39-38

 43ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،1ص  ،13وما
 44ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص.15
 45ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ،1ص 167
 46ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ص .15
 47دكتور عبد املنعم أمحد املنعم أمحد هريري  ،شرح الكافية الشافية (اململكة العربية السعودية ) ج  ،1ص.298-297
ابن مالك  ،شرح التسهيل (بريوت -لبنان  ،دارالكتب العلمية 2001 ،م) ج  ،1ص .253
 48اإلمام السيوطي ،اجلامع الصغري (بريوت – لبنان  ،دار الكتاب العربي) ص .9
 49ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،1ص .20
 50خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (بريوت-لبنان  ،داراالكتب العملية 2000 ،م) ج  ،1ص
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ثم قال  :وأما (أل) االستفهامية فقد تدخل على الفعل املاضي حنو  :أل فعلتَ ؟ مبعن هل
فلعت ؟ حكاه قطرب .
وقال ابن هشام يف أوضح املسالك  : 51فأما املوصولة فقد تدخل على املضارع  ،كقولة
:ماأنت باحلكم الرتضى حكومته.
ويف شرح الشذور وشرح اللمحة نفهم من كالم ابن هشام أنه يقصد بأل غري املوصولة  ،أو
«أل» املعرفة  ،ألنه مثل هلا باالرجل والكتاب والدار. 52
ومثل يف شرح الشذور أيضا يقول املتنيب :
والسيف والرمح والقرطاس والقلم
اخليل والليل والبيداء تعرفين
قال 53فهذه الكلمات السيع أمساء لدخول (أل) عليها .
( )5يبين الفعل املاضي
قال ابن هشام يف قطر الندى بأن الفعل املاضي يعرف بتاء التأنيث الساكنة  ،وبناؤه على
الفتح كضَرَبَ  ،إال مع واو اجلماعة فيضمّ كضربُوا  ،أو الضمري املرفوع املتحرك فيسكن كضَرب ُ
ت
 .54ثم قال يف شرحه  :وتلخّص من ذلك أن له ثالث حاالت  :الضمّ والفتح والسكون .ولكن ابن
هشام يف أوضح املسالك جعل الفعل املاضي مبني ًا على الفتح ،وأما الضم والسكون فعارضان.
قال  :وبناؤه على الفتح كضربَ ،وأما «ضربتُ» وحنوه فالسكون عارض أوجبه كراهتهم
توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة ،وكذالك ضمة «ضربوا» عارضة ملناسبةالواو.55
ولذلك قا ل اخلطيب الشربيين يف شرح القطر  :وما قرّرت به عبارة املصنف من أن السكون
والضم عارضان وأنه مبين على الفتح مطلقاّ هو ما جرى عليه يف األوضح ،وإن كان ظاهر عبارته
ختالفه.56

 51ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه)،ج  ،1ص .20
 52ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ص ،16شرح اللمحة البدرية 170/1
 53ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ص .17
 54ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .33
 55ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،1ص 36.
 56مغيث الندا إىل شرح قطر الندى 153
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( )6فعل األمر معرب أم مبين
ذهب الكوفني إىل أن فعل األمر حنو «افعلْ» معرب جمزوم بالم األمر مضمرة .وذهب
البصريون إىل أنه مبين على السكون  .57وقدتابع ابن هشام البصرين يف أكثر كتبه ،فقال يف شرح
القطر  :بينت أن حكم الفعل األمر يف األصل البناء على السكون كاضربْ واذهبْ.58
وقال يف شرح الشذور  :الباب الثاني مالزم البناء على السكون أو نائبه وهو نوع واحد ،وهو
فعل األمر ،وذلك ألنه يبنى على ما جيزم يه مضارعه  .59وكذلك قال يف أوضح املسالك  :األمر ،
وبناؤه على من جيزم به مضارعه  ،فنحو «اضربا» مبين على حذف النون ،وحنو «اغْزُ» مبين على
حذف آخر الفعل .60وكذلك يف شرح اللمحة61
ولكن ابن هشام تابع الكوفيني كتابه املغين ،فذهب إىل أن فعل األمر معرب ،قال  :وزعم
الكوفني وأبو احلسن األخفش أن الم الطلب خذفت حذفا مستمرا يف حنو  :قُمْ وَ ْقعُدْ .وأن األصل
لتقم ولتقعد ،فحذفت السالم للتخفيف  ،وتبعها حرف املضارعه .وبقوهلم اقول ،ألن األمر معنى
حقه أن يؤدى باحلرف.62
واستدل ابن هشام هلذا الرأي بعدد من األدلة والشواهد ،منها قراءة مجاعة ﴿فبذلك
فلتفرحوا﴾ ،واحلديث « :لتأحذوا مصافكم».
وهلذا عقّب الشيخ خالد عند قول ابن هشام يف التوضيح بأن الفعل ثالثة أنواع  ،فقال :
عند مجهور البصريني  ،ونوعان عند الكوفيني واألخفش بإشقاط األمر ،بناء على أن أصله مضارع
 ،وانتصر له املوضح يف املغين.63
قال الصبّان  :وقد مسع أب وأخ وذي مجع مذكر ساملاً ،قيل وهن وحم وفم بال ميم أيضاً64
وقال الصبّان أيضا – بعد قول األمسوني (وشذ أبون وأخون)  : -أي وهنون ومحون وذوون
وفون ،على القول بسماع الكل ،كمامرّ.
 57اإلنصاف مسألة  ،72ائتالف النصرة .125
 58ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .39
 59ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ص.70
 60ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،1ص 37.
 61ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ، 2ص322
 62اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب«حرف الالم» ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة ،
1991م) ص 251 -250
 63خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (بريوت-لبنان  ،داراالكتب العملية 2000 ،م) ج  ،1ص
.44،55
 64ابن مالك  ،حاشية الصبان ج  ، 1ص .74
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( )7الضمري املسترت وجوباً وجوازًا
قسم ابن هشام الضمري املسترت إىل قسمني  :واجب االستتار ،و جائز االستتار.
قال يف شرح القطر  :ونعين بواجب االستتار ماال ميكن قيام الظاهر مقامه ،وذلك كالضمري
املرفوع بالفعل املضارع املبدوء باهلمزة كأقوام أو بالنون كنقوم أو بالتاء كتقوم  .أال ترى أنك التقول
« :أقوم زيد» والتقول «نقوم عمرو» .ونعين باملسترت جوازاً ما ميكن قيام الظاهر مقامه  ،وذلك
كالضمري املرفوع بفعل الغائب حنو  :زيديقوم  ،أال ترى أنه جيوز لك أن تقول  :زيد يقوم
غالمُه.65
وكذلك فعل ابن هشام األنصاري يف أوضح املسالك ،فقال :وينقسم املسترت إىل مسترت وجوبًا
وهو ماال خيلفه ظاهر وال ضمري منفصل .وإىل مسترت جوازا وهو ما خيلف ذلك ،وهو املرفوع بفعل
الغائب أو الغائبة أو الصفات احملضة أو اسم الفعل املاضى حنو :زيدٌ قام ،وهندٌ قامت ،وزيدٌ قائمٌ
أو مضروب أو حسنٌ ،وهيهات .أال ترى أنه جيوز  :زيدٌ قام أبوه ،أو ما قام إال هو.
اما بنسبة للكاتب أن األفعال تنقسم إىل اربعة اقسام هي  :فعل املاض ،املضارع ،األمر،
والنايي .حيث أن هذه األفعال كثرية ماذكرت يف كتب النحوي.
( )8هذان وهاتان معربان أم مبنيان
قال ابن هشام يف شرح القطر  :ولتئنية املذكّر «ذان» باأللف رفعاً و «ذين» بالياء جرّاً و
نصيبا ،ولتثنية املؤنث « تان » بأل لف رفعاو « هاتني » بالياء جراونصا66.
واعرتض عتيه الشيلخ حميي الدين عبد احلميد فقال معلقا عليه  :عبارة املؤ لف متيل إىل
اعتبار (ذان وذين ) و ( تان و تني ) مثنيني حقيقة  ،وهو رأي ضعيف عند احلقيقني من علماء
العربية  ،والصحيح عندهم أنها ألفاظ مبنية جيءبها على صورة املثنى ،ووضع ذو األلف
لالستعمال يف حال الرفع وذوالياء لالستعمال يف حال اجلر وحال النصب  ،كما وضعا الفاظا
حمتلفة وجعلوالكل لفظ منها موضعا حنو (أنا وأنت وهو ) لالستعمال يف حال الرفع و ( إياك )
وأخواته لالستعمال يف حال نصب .
وقال ابن هشام األنصاري يف أوضح املسالك  :وإمنا أعرب «هذان وهاتان مع تضمنهما ملعنى
اإلشارة ،لضعف الشبه مبا عارضه من جميئهما على صورة املثنى ،والتثنية من خصائص األمساء».
 65ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .129
 66ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .137
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( )9يقع « الذي» مو صوال حرفيا
عد ابن هشام « الذي» يف أوضع املسالك مشرت كاً بني املوصول احلريف واملوصول االمسي.
قال : 67فاحلريف كل حرف أول مع صلته مبصددر وهو سته  ،أن  ،وأن  ،وما  ،وكي  ،والذى
.
ثم مثل للذيب بقوله تعاىل ﴿ :وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَاضُوا﴾68.وكذلك علها مع املوصول احلريف
يف اجلامع الصغري 69.ولكنه يف مصنفاته االخرى عدها من املوصول االمسي .
ويف الباب اخلامس من مغين اللبيب-يف ذكر اجلهات التى يدخل االتراض على املغرب من
جهتها -ذكر ابن مشام قول حممد بن مسعود الزكي يف كتابه البديع بأن الذي وأن املصدرية يتقار
ضان ،فتقع الذي املصدرية كقوله:
أرى كبدى من حبِّ ميّة يقرح
أتقرح أكباد احملبني كالذي
( )10حكم حذف خرب املبتدأ بعد لوال
ذهب ابن هشام يف قطر الندى 70إىل أنه جيب حذف اخلرب قبل جواب لوال ،حنو قوله
تعاىل  ﴿ :لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِ ِنيْنَ ﴾ ، 71ومل يفصّل يف املسألة ولكنه فصّل يف هذه املسألة يف شرح
اللمحة 72وجعلها على ثالثة أنواع  ،فإن كان اخلرب كزنًا متلقًا وجب حذفه ،حنو  :لوال زيدٌ
ألكرمتك  .وإن كان كونًاخاصًا ود ّل عليه دليل فاحلذف على سبيل اجلواز  ،وجعل منه قوله تعاىل
 ﴿ :لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِ ِنيْنَ ﴾ أي لوال أنتم أضللتمونا  .وإن كان كونًا خاصًا ومل يدل عليه دليل
وجب ذكره حنو قوله عليه الصالة والسالم لعائشة « :لوال قومك حديثو عهد يكفر هلدمتُ الكعبة
وأعدتها على قواعد إبراهيم».
وكذلك فعل ابن هشام األنصاري يف أوضح املسالك.
( )11حالة اخلرب إذا وقعت ظرفا أو جارًا وجمرورًا
قال ابن مالك يف باب املبتدأ واخلرب :
وأخربوا بظرفٍ أو جمرف جر

ناوين معنى كائن أو استقرّ

 67ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،1ص 137.
 68سورة التوبة آية .69
 69اإلمام السيوطي ،اجلامع الصغري (بريوت – لبنان  ،دار الكتاب العربي) ج .36
 70ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .174
 71سورة سبأآية 31
 72ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ، 1ص 341
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ذكر ابن هشام يف قطر الندى أن اخلرب يقع ظرفًا وجارًا وجمرورًا  ،وتعلقهما مبستقر أو
استقر حمذوفني  .ومل يرجع ابن هشام أحد التقديرين.
قال يف شرح القطر : 73ويقع اخلرب ظرفًا منصوبًا كقوله تعاىل ( :وَالرَّكْبُ أ ْس َفلَ مِنْكُمْ)، 74
وجارًا وجمرورًا كـــــــــ (احلمد اهلل رب العاملني )  ، 75وهما حيئذٍ متعلقان مبحذوف وجوبًا
تقديره مستقر أو استقر  .واألول اختيار مجهور البصريني ،وحجّتهم أن حمذوف هو اخلري يف
احلقيقية  ،واألصل يف ا خلرب أن يكون امسًامفردًا  .والثاني اختيار األخقش والفارسي والزخمشري
 ،وحجتهم أن احملذوف عامل النصب يف لفظ الظرف وحمل اجلار واجملرور  ،واألصل يف العامل
أن يكون فعالً.
وكذلك فعل ابن هشام يف شرح اللمحة ،76فذكر الرأيني وححّة كلِّ منهما من غري أن يرجح
أحدهما.
واختار ابن هشام األنصاري يف أوضح املسالك مذهب البصريني ،فقال  :ويقع اخلرب ظرفًا
حنو ﴿والركبُ أَ ْس َفلَ منكم﴾ 77وجمرورًا حنو (احلمد هلل) ،78والصحيح أن اخلرب يف احلقيقة
متعلقهما احملذوف ،وأن تقديره كائن أو مستقرّ ،ال كان أو استقرّ.
( )12اسم فاعل من «كاد» الناقصة
قال ابن مالك يف باب أفعال املقاربة من الكافية الشافية :
وكاد  ،واحفظ كائدًا وموشكًا
واستعملوا مضارعًا ألوشكا
وقال يف شرحها : 79أفعال هذا الباب كلها مالزمة للفظ املاضي  ،إال كاد وأوشاك  ،فإنهما
استعمال بلفظ املاضي واملضارع كثريًا  ،واستعمل منهما اسم فاعل قليال  .فشاهد كائد قول كثري :
مسا عاندُ منها وأسبل عاندُ
وكدْت وقد جالتْ من الغني عَبْرةُ
أسى يوم الرِّجال وإنين
أموات ِّ

يقينًا لرهنٌ بالذي أنا كائد

 73ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص .165
 74سورة األنفال آية .42
 75سورة الفاحتة آية .1
 76ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ، 1ص 200
 77سورة األنفال آية .56
 78سورة الفاحتة آية 1
 79دكتور عبد املنعم أمحد املنعم أمحد هريري  ،شرح الكافية الشافية (اململكة العربية السعودية ) ج  ، 1ص 459.
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وقال ابن مالك يف التسهيل« : 80واستعمل مضارع كاد وأوشك  ،وندر اسم فاعل أوشك
وكاد».
وقال يف العمدة« : 81وندر استعمل اسم الفاعل من أوشك  . . .وأندر منه استعمال فاعل
كاد يف قول كثري» (وذكر البيتني).
فابن هشام األنصاري يثبت هنا جميء اسم الفاعل من كاد ،وينقض ماذكره يف أوضح
املسالك .ويصوّب رأي ابن مالك يف الكافية الشافعي ،على الرغم من رجوع ابن مالك عنه يف األلفية
والتسهيل.
قال ابن هشام األنصاري  :وقوله "كاد" أنشده يعقوب بن اسحاق السّكّيت يف شرح ديوان
كثيّر بالباء املوحدة ،وقال الكابد العامل ،أي إنين لرهن بعملى.
( 13حكم تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثًا مفصوالً عن فعله ياال
إذا كاد الفاعل امسًا ظاهرًا حقيفي التأنيث  ،وهو منفصل عن عامل بغري إال  ،جاز أن
تلحق العامل تاء التأنيث  ،كقولك  :حضرت القاضي امرأة  ،وجيوز  :حضر القاضي امرأةٌ .
واألول أفصح.82
فإن كان الفاصل إال فقد أوجب ابن هشام يف شرح القطر ترك التاء.
قال  :وكاد الظاهر أن جيوز يف حنو « :ماقام إال هند» الوجهان ،ويرتجح التأنيث  ،كما
يف قولك « :حضر القاضي امرأةٌ» ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء يف النثر  ،ألن ما بعد إال ليس
الفاعل يف احلقيقة  ،وأمنا هو بدل من فاعل مقدّر قبل إال  ،وذلك املقدر هو املستثنى منه  ،وهو
مذكر  ،فلذلك ذكر العامل  ،والتقدير  :ماقام أحدٌ إال هند83
وإىل هذا الرأي ذهب ابن هشام يف شرح اللمحة  ،ويف أوضح املسالك .قال يف شرح اللمحة84
 :وإن كان الفاصل إال فاحلذف واجب  ،حنو  :ماقام إال هند  ،وفاقًا للبصريني  ،ألن التقدير :
ماقام أحدٌ إال هند.

 80ابن مالك  ،شرح التسهيل (بريوت -لبنان  ،دارالكتب العلمية 2001 ،م) ص 60
 81اإلمام ابو العباس  ،شرح عمدة احلافظ ( جامعة بشاور قسم اللغة العربية 1998 ،م) ص 823
 82ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص 253
 83ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص 254
 84ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ، 2ص 261
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( )14حكم ترتيب املفعول مع الفاعل إن كان الفاعل ضمريا متصال
األصل يف الفاعل أن يتصل بفعله ثم جييء املفعول به  ،وقد يعكس  ،وقد يتقدمها املفعول
 ،وكل ذلك جائز وواجب 85.
وقد ذهب ابن هشام يف القطر إىل أنه جيب تأخري املفعول عن الفاعل يف مواضع منها إذا
كان الفاعل ضمرياً متصالً  :ضربت زيدًا. 86
( )15ترد سوى كغري يف االستثناء
ذهب سيبويه إىل أن سوى ظرف  ,وال خترج عن الظرفية إال يف الضرورة ,قال : 87وجعلوا
ما ال جيري يف الكالم إال ظرفًا مبنزلة غريه من األمساء  ،وذلك قول املرار بن سالمة العجلي  :وال
ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جلسوا منًا وال من سوائنا ثم قال  :فعلوا ذلك ألن معنى سواء
معنى غري.
أما ابن هشام فقد اختار يف شرح القطر أن «سوى» تستعمل كغري معنى وإعرابًا ،قاال: 88
وهكذا حكم سوى خالفًا لسيبويه فإنه زغم أنها واجبة النصب على الظرفية دائمًا  .وهذا الذي
اختاره ابن هشام يف القطر هو مذهب الزجاجي واختيار ابن مالك .89واختار ابن هشام هذا املذهب
أيضًا يف الشذور فقال  :وتعرب غري باتفاق وسوى على األصح إعراب املثتثنى بإال.90
ويبدو أن ابن هشام يف شرح اللمحة اختار مذهب سيبويه ،فقال  :فأما «سوى» فمالزمة
للنصب على ظرف مكان جمازى  ،والدليل على ظرفيتها وصل املوصول بها ،فيقال  :قام الذي
سواك  ،وال يقال  :قام الذي مثلك أو غريك.91
ولكن ابن هشام يف األوضح عرض مذاهب النحاة يف «سوى» ثم اختار مذهب الرماني
والعكربي يف أنها تستعمل ظرفًا غالبًا وكغري قليالً  ،قال  :قال الزجاجي 92وابن مالك  :سوى

 85ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ، 2ص 119.
 86ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص 256
 87الكتاب 31/1
 88ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص 348
 89خالد ابن عبد اهلل األزهري ،شرح التصريح على التوضيح (بريوت-لبنان  ،داراالكتب العملية 2000 ،م) ج  ، 1ص
 362التعليقة املفيدة  ،63 ،مغيث الندا .717
 90ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ج 260
 91ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج 223/2
 92يف طبعة الشيخ حميي الدين «الزجاج» وهو سهو
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كغري معنى وإعرابًا  ،ويؤيدهما حكاية الفراء  :أتاني سوك  .وقال سيبويه واجلمهور  :هي ظرف
بدليل وصل املوصول بها  ،كــــ «جاء الذي سواك» قالوا  :وال خترج عن الظرفية إال يف العشر.
( )16عند
قال ابن هشام يف املغين :93عند  :اسم للحضور احلسّي  ،حنو ﴿ :فلما رآه مستقرًا
عنده﴾ ، 94واملعنوي حنو ﴿ :قال الذي عنده علم من الكتاب﴾ 95وللقرب كذلك حنو ﴿ :عند
سدرة املنتهى عندها جنة املأوى﴾. . . 96
ثم قال  :وال تقع إال ظرف ًا أو جمرورة مبن .
ثم استدرك ابن هشام على عبارته يف (عند) واعرتف بأنه تبع ابن مالك ،فقال : 97قولنا :
«عند اسم للحضور» موافق لعبارة ابن مالك ،والصواب اسم املكان احلضور  ،فإنها ظرف ال مصدر
 ،وتأتي أيضًا لزمانه حنو ( :الصرب عند الصدمة األوىل)  ،وجعتك عند طلوع الشمس.
وقال ابن هشام يف شرح قصيدة بانتسعاد« : 98عند» اسم ملكان حاضر أو قريب  . . .قال
البغدادي يف حاشية عليه  : 99هذا أحسن من قوله يف املغين  . . .وال يفيده اعتذاره بأنه تبع فيه
ابن مالك يف التسهيل  ،ألن ابن مالك ذكره يف الظروف  ،ففيه قرينة على أن التقدير ملكان
احلضور  ،فحذف املضاف  ،خبالفة هو فإنه مل يذكره مع الظروف.
( )17تأتي واو العطف لإلباحة
منع ابن هشام يف املغين أن تأتي واو العطف لإلباحة  ،مثل أو  ،وذلك عند حد يثه عن أو
 ،فقال : 100وزعم ابن مالك أن أو اليت لإلباحة حالة حمل الواو  ،وهذ أيضًا مردود  ،ألنه لو
قيل  :جالس احلسن وابن سريين  ،كان املأمور به جمالستهما معًا  ،ومل خيرج املأمور عن العهدة
مبجالسة أحدهما  .هذا هو املعروف من الكالم النحويني  .ولكن ذكر الزخمشري عند قوله تعاىل :
167

167

.66

 93اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص
 94سورة النمل آية 30
 95سورة النمل آية 30
 96سورة النجم آية 14
 97اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص
 98شرح قصيدة كعب بن زهري ص 56
 99حاشية على شرح بانت سعاد 268-267/1
 100اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) صى
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(تلك عشرة كاملة ) 101أن الواو تأتي لإلباحة  ،حنو  :جالس احلسن وابن سريين  ،وأنه إمنا
جيء بالفذلكة دفعًا لتوهم إرادة اإلباحة يف ( فصيام ثالثة أيام يف احلج وسبعة إذا رجعتم ) وقلده
يف ذلك صاحب اإليضاح البياني  ،وال تعرف هذه املقالة النحوي .
وأكد ابن هشام كالمه هذا  ،واعرتاضه على الزخمشري  ،عند حديثه عن الواو  ،ووقوعها
مبعين أو  ،قال  : 102الثاني  :أن تكون مبعناها يف اإلباحة  ،قاله الزخمشري  ،وزعم أنه يقال
 :جالس احلسن وابن سريين  ،أي أحدهما  .وأنه هلذا قيل (تلك عشرة كاملة) بعد ذكر ثالثة
وسبعة  ،لثال يتوهم إرادة اإل باحة  ،واملعروف من كالم النحوين أنه لو قيل  :جالس احلسن وابن
سريين  ،كان أمرُا مبجا لسة  ،وجعلوا ذلك فرقًا بني العطف بالواو والعطف بأو .
( )18رافع الفعل املضا رع103
اختار ابن هشام يف اكثر مصنفاته مذهب الفراء وأصحابه  ،يف أن رافع الفعل املضارع جترّده من
الناصب واجلازم.104
قال يف شرح القطر : 105أمجع النحويون على أن الفعل املضارع إذا جترّد من الناصب
واجلازم كان مرفوعًا  ،كقولك  :يقومُ زيدٌ ويقعد عمرو  .وإمنا اختلفوا يف حتقيق الرافع له  ،ماهو
؟ فقال الفرّاء وأصحابه  :رافعه نفس جترّده من الناصب واجلازم  .وقال الكسائي  :حروف
املضارعة  .وقال ثعلب  :مضارعته لالسم  .وقال البصريون  :حلوله حمل االسم  ،قالوا  :وهلذا
إذا دخل عليه حنو  « :أن ولن ومل وملاّ » امتنع رفعه  ،الن االسم ال يقع بعدها  ،فليس حينئ ٍذ
حاالً حمل االسم  .وأصح األقوال األول  ،وهو الذي جيري على ألسنة املعربني  ،يقولون  :مرفوع
لتجرّده من الناصب واجلازم .
واختار ابن هشام هذا الرأي أيضًا يف شرح اللمحة ، 106ويف اجلامع الصغري ، 107ويف
شرح الشذور  ،108ويف أوضح املسالك.109

396

 101سورة البقرة آية 196
 102اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) صى
 103اإلنصاف مسألة 74
 104ابن هشام األنصاري  ،آثاره ومذهبه النحوي ص 382
 105ابن هشام األنصاري ،شرح قطر النداى ( املكتبة التجارية الكربى 1963 ،م) ص 87
 106ابن هشام األنصاري  ،شرح اللمحة البدرية (اليازوري  ،عمان – األردن ) ج  ،2ص 234
 107اإلمام السيوطي ،اجلامع الصغري (بريوت – لبنان  ،دار الكتاب العربي) ص 169
 108ابن هشام األنصاري ،شرح شذور الذهاب( ،مدينة نصر-القاهرة 2003 ،م ) ،ص .211
 109ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك( ،صيدا – بريوت ،منشورات املكتبة العصرية ،س761 .ه) ،ج  ،3ص .169
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ولكن ابن هشام يف مغين اللبيب عدل عن هذا الرأي  ،وعدّه من أخطاء املعربني  ،واختار مذهب
البصريني  ،وذلك يف الباب السادس ( يف التحذير من أمور اشتهرت بني املعربني والصواب خالفها
) قال : 110والتاسع قوهلم يف املضارع يف مثل «يقوم زيد » فعل املضارع مرفوع خللوه من ناصب
وجازم  .والصواب أن يقال  :مرفوع حللوله حمل االسم  ،وهو قول البصريني  .وكأن حاملهم على
ما فعلوا إراد ة التقريب  ،وإال فما باهلم يبحثون على تصحيح قول البصريني يف ذلك  ،ثم إذا
أعربوا أو عرّبوا قالوا خالف ذلك.
ج .اخلامتة
إن التطور النحوي عند ابن هشام األنصاري سار يف حمورين أساسني هما :األول :التدرج
النحوي يف املسألة الواحدة ،حيث يربز التعمق والتوسع والتفضيل من غري أن خيالف رأيه
فيها.والثاني:خمالفة رأيه السابق واألدول أنه إىل رأي آخر .وأما تطور اآلراء النحوية عند ابن
هشام األنصاري حيث أنه عرف الكالم كما يلي:
كالمنا لفظ مفيدٌ كاستقم ،الكلم والكلمة «:الكلم» اسم جنس مجعي  ،واحده كلمة  ،عالمات االسم
 :وهي إحداها اجلر ،الثانية  :التنوين ،الثالثة  :النداء ،الرابعة  :أل غري املوصولة اخلامسة :
اإلسناد إليه ،مراد بأل من عالمات االسم  :يقصد بأل غري املوصولة  ،أو «أل» املعرفة ،ألنه مثل
هلا باالرجل والكتاب والدار ،عالم يبين الفعل املاضي :جعل الفعل املاضي مبنياً على الفتح ،وأما
الضم والسكون فعارضان ،فعل األمر معرب أم مبين :األمر ،وبناؤه على من جيزم به مضارعه،
الضمري املسترت وجوباً وجوازاً  :وينقسم املسترت إىل مسترت وجوبًا وهو ماال خيلفه ظاهر وال ضمري
منفصل ،وإىل مسترت جوازا وهو ما خيلف ذلك ،وهو املرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو الصفات
احملضة أو اسم الفعل املاضى .هذان وهاتان معربان أم مبنيا ن :وإمنا أعرب «هذان وهاتان مع
تضمنهما ملعنى اإلشارة ،لضعف الشبه مبا عارضه من جميئهما على صورة املثنى ،والتثنية من
خصائص األمساء» .يقع « الذي» مو صوال حرفياألن احلريف كل حرف أول مع صلته مبصدر .حكم
حذف خرب املبتدأ بعد لوال :فإن كان اخلرب كزنًا متلقًا وجب حذفه ،وإن كان كونًاخاصًا ودلّ عليه
دليل فاحلذف على سبيل اجلواز ،وإن كان كونًا خاصًا ومل يدل عليه دليل وجب ذكره.

 110اإلمام ابن هشام األنصاري  ،مغين اللبيب عن كتب األعارب ( ،بريوت  ،مجيع احلقوق خمفوظة 1991 ،م) ص
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القرآن الكريم

املراجع

ابن جين .احلصائص البن جين ( .املصرية :دار الكتب  1902،م) جـ 1
ابن األنباري .أسرار العربية( .بريوت:دار الكتب العلمية 1886 ،م) ط ليدن
ابن منظور .لسان العرب( .ط ،1بريوت :دار صادر)
ابن قتبية .تأويل مشكل القرآن (القاهرة  :دار الرتاث1973 ،م) ط 2
ابن داود ،ابي عبد اهلل حممد .األجرومية (الكويت ،سنة 2010م) ط 1
الرجيحي ،دكتور عبده .فقه اللغة يف الكتب العربية( .بريوت :دار النهضة العربية
1974م)
اجلاحظ .البيان والتبيني:( .مكتبة اخلاجني2008 ،م)ط  ،7جـ 2
اجلاحظ ،ابن عثمان بن جمو .حتقيق وشرح عبد السالم حارون ،احليوان (طبعة احللمي،
جـ  .،1سنة  1958م)
األنصري ،ابن هاشم .شرح شذور الذهب (.التحارية الكربى)
الصاحل ،للدكتور صبحي .دراسات يف فقه اللغة( .بريوت :دار العلم للماليني 1962:م) ط
2
الفريوز آبادي ،حممد ابن يعقوب .القاموس احمليط (بريوت :دار الفكر1995 ،م)
الكريم ،أمحد بن حممد بن عبد ،منار اهلدى يف الوقف و االبتداء (بوالق :املطبعة املصرية
1286ه)
الزخمشري ،الكشاف (املصرية :املطبعة البهية1965 ،م)،جـ  ،1ص 137
السيوطي ،عبد الرمحن جالل الدين ،اإلتقان يف علوم القرآن( ،القاهرة :املطبعة األزهرية،
1317ه)
الدمشقي ،حممد بن حممد ،النشر يف القراءات العشر (القاهرة :دار الكتاب العلمية ،د.س)
احلصري ،حممود خليل ،معامل االهتداء إىل معرفة الوقوف واالبتداء (القاهرة :مكتبة
السنة2002 ،م)
الداني ،اإلمام املقرئ أبي عمرو ،املكتفی يف الوقف واالبتداء (بريوت:مجيع حقوق
احملفوظة1987 ،م)
اجلوزية ،ابن قيم ،أعالم املوقعني( ،القاهرة:دار ابن اجلوزي1999 ،م) جـ .1
الغزالي ،اإلمام أبي حامد ،إحياء علوم الدين( ،مصر :دار ابن حزم2005 ،م)
البغدادي ،احلافظ
اخلطيب ،اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع (رياض :مكبة املعارف1989 ،م)
جـ.2
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اجلمل ،سليمان ،حاشية اجلمل على اجلاللني (مصر :التجارية الكربى ،د.س)جـ .1
النحاس ،أبو جعفر ،القطع واالئتناف (بغداد :مطبعة العاني1978 ،م)ط .1
احلصري ،حممود خليل ،أحكام قراءة القرآن (القاهرة :سلسلة دراسات يف اإلسالم ،د.س)
القُرطيب ،ابن عبد الرب .جامع بيان العلم وفضله (رياض :دار ابن اجلوزي 2008م) جـ .1
القرني ،عوض بن جسن ،مفيد يف علم التجويد (الرياض :اجلمعية اخلريية ،د.س) ط.2
بشر ،الدكتور كيال .دراسات يف علم اللغة( .مصر:دار املعارف 1969 ،م)
حسن ،األستاذ عباس .النحو الوايف( .مبصر  :دار املعارف ،سنة 1960م) جـ 1
ظاظا ،الدكتور حسن .اللسان و اإلنسان( .بريوت :دار سامية1990:م)ط2
عبد اهلل ،بدر الدين حممد ،الربهان يف علوم القرآن (بريوت :دار املعرفة1957 ،م)
عبائي ،عبد الرسول  ،الوقف واالبتداء يف القرآن الكريم (بريوت  :مجعية القرآن 2011م)
موليونج ،ليكسي .طرق البحث النوعي( .باندنج :رامج روصدا كاريا)2000،
مهاجر ،نونج .طرق البحث النوعي ( .يوغياكارتا ،راكيسرياسنب) 2000،
حممد ،أبو جعفر ،الوقف واالبتداء يف كتاب اهلل عز وجل (مركز مجعة املاجد للثقافة،
2002م)
نصر ،عطية قابل ،غاية املريد يف علوم التجويد( ،القاىرة :مزيدة ومنقحة ،د.س) ط .7
وايف ،الدكتور علي عبد الواحد .فقه اللغة( .مصر :دار حنضة2004 :م )ط3
ياقوت ،دكتور أمحد سليمان ،ظاهرة اإلعراب يف النحو العربي (اسكندري :دار املعرفة
اجلامعية1994 ،م)
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