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الملخص.

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على"الخالف النحوي عند ابن هشام األنصاري من خالل

كتابه"شرح قطر الندى وبل الصدى"" لمعرفة منهجه في الخالف والترجيح النحوي والصرفي ،وموقفه
من المدارس النحوية السابقة ،واتبع الباحث في دارسة هذا الموضوع المنهج التاريخي من جانب

والمنهج الوصفي التحليلي من جانب آخر.

توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج من أهمها :قوة شخصية ابن هشام من خالل موقفه في

الخالف والترجيح ،وقد خالف ابن هشام البصريين و الكوفيين معا  ،وهذا يدل على نزعته البغدادية
 ،أما الترجيح فقد رجح للبصريين كثي اًر من المسائل في حين أنه رجح لنحاة الكوفة القليل ابن

هشام في خالفاته وترجيحاته لم يأت بجديد يذكر كل قاله فقد سبق إليه يعد  ،من أهم قواعد التقعيد

النحوي التي قام عليها منهجه في الخالف طريقته في التفكير النحوي ترتبط بشخصيته ،فهو كان

ذو رؤى واضحة المعالم تظهر من خالل مؤلفاته المتعددة.
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Abstract.

The purpose of this study is to identify the grammatical
differences between Ibn Hisham Al-Ansari and his book in the book
"Sharh

Al-Nada

Al-Balad

Al-Sada"

Analytical

analysis.

This study reached a number of results, the most important of which are:
the strength of Ibn Hisham's personality through his position in the dispute
and the weighting. Ibn Hisham disagreed with the Basrien and the Kufis

together. This indicates his Baghdadi dynasty. The little Ibn Hisham in his
disagreements and his prophecies did not come up with a new mention

of all that he had previously considered, one of the most important rules
of the grammatical escalation on which his method of dispute in his

method of grammatical thinking associated with his personality, he was
clearly

writings.

visible

visions

appear

through

his

multiple
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:مقدمة

الخالف في النحو والصرف من القضايا المهمة في أصول النحو وذلك لكثرة المدارس

 وقد نشأ،  المدرسة البصرية والكوفية والبغدادية واألندلسية والمصرية:النحوية مثل
.خالف كبير بين علماء المدرستين البصرية والكوفية
 المسائل الخالفية في شرح قطر الندى وبل:ويهدف هذا البحث الذي هو بعنوان
.الصدى" إلى الوقوف على خالفات ابن هشام النحوية والصرفية من خالل القطر
: تكمن مشكلة البحث حول:مشكلة البحث
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ما المنهج الذي اتبعه ابن هشام في الخالف من خالل كتابه":شرح قطر الندى وبل
الصدى" ،وهذا السؤال يمكن تفريعه إلى األسئلة التالية:
 -1أسباب انشغال ابن هشام بالقضايا الخالفية؟
 -2ما أنواع الخالف عنده؟
 -3ما مذهبه في الخالف النحوي؟

 -4ما منهجه في الترجيح النحوي؟ وما هي أبرز أسس الترجيح النحوي عنده؟
 -5ما األسس التي اعتمدها النحاة في خالفاتهم وترجيحاتهم؟
 -6ما المناهج التي سلكها ابن هشام في ترجيحاته ،وما هي أبرز األسس الترجيحية
عنده؟
 -7إلى أي المذاهب النحوية كان يميل في أكثر خالفاته؟
 -8فيم خالف ابن هشام البصريين والكوفيين حتى ُحسب بغدادياً؟
هذه األسئلة غيرها ،هي التي تحاول الدراسة إيجاد إجابة عنها.
أهمية البحث:
من أبرز النقاط التي توضح أهمية هذه الورقة هي ارتباطها بأصول النحو الذي يعد

من أهم قواعد التقعيد النحوي التي قام عليها ،فطرائق التفكير النحوي هذه ترتبط

بشخصية ابن هشام األنصاري ،الذي كان صاحب رؤى واضحة المعالم تظهر من
خالل مؤلفاته المتعددة.

و تنبع أهمية الدراسة في ميدان تطبيقها وهو كتاب "شرح قطر الندى وبل الصدى"
الذي يعد من الكتب المهمة في النحو العربي.
أهداف البحث:
تهدف هذه الورقة لما يلي:
 -1معرفة أسباب انشغال ابن هشام بالقضايا الخالفية .
 -2الوقوف على أنواع الخالف والترجيح عند ابن هشام.
 -3معرفة منهج ابن هشام في الخالف النحوي
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 -4الوقوف على منهجه في الخالف النحوي ،ومعرفة أبرز أسس الترجيح النحوي
عنده.
 -5الوقوف على األسس التي اعتمدها النحاة في خالفاتهم وترجيحاتهم.
 -6ما المناهج التي سلكها ابن هشام في ترجيحاته ،وما هي أبرز األسس الترجيحية
عنده؟
 -7معرفة خالفات ابن هشام للبصريين والكوفيين حتى ظنه البعض بغدادياً.
حدود البحث:
الحدود الموضوعية لهذه الدراسة هي المسائل الخالفية عند ابن هشام ،وميدان
تطبيقها هو كتابه "شرح قطر الندى وبل الصدى".
منهج البحث:
يعتمد هذا البحث على منهج البحث الوصفي التحليلي  ،لوصف الحقائق وتحليلها
بغية الوصول لنتائج مرضية.
الدراسات السابقة:

االختالف في النحو العربي بين النحاة قديم قدم النحو نفسه ،حيث ظهر في بواكير
نشأة هذا العلم ،منذ أن كان مالحظات في قضايا صغيرة حتى تطور وقامت فيه

مدارس نحوية لكل منها نهج ،وقواعد وآراء تدافع عما ذهبوا إليه ،وأول تلك المدارس،
المدرستان المشهورتان :البصرة والكوفة .فالبصريون تحفظوا في أقيستهم وابتعدوا عن
الشواهد المنحوله ،وقد غالوا في ذلك ورفضوا بعض القراءات القرآنية ،وأولو شواهد
القرآن التي ال تتفق مع قواعدهم .وأما الكوفيون فقد احتفوا بكل مسموع في الرواية وفي
القياس توسعا جعل البصريين أصح قياسا منهم .كذلك لم يقفوا بالقياس عند ما سمعوه
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من األعراب الذين شذت ألسنتهم ،بل استخدموا القياس أحيانا بدون االستناد إلى أي
سماع " 1ومن أمثلة ذلك :اختلف البصريون والكوفيون في نصب " تنفعه" في قوله
الذ ْك َرى) ، 2فأجازه الكوفيون بهذه القراءة إذ هو جواب الترجي
تعالى ( :أ َْو َي َّذ َّك ُر َفتَْنَف َع ُه ِّ
في قوله ( لعله يزكى  )...فأنكر البصريون ذلك وعدوا اقتران خبر لعل بأن ضرورة
على أري المبرد  ،وتأول أبو حيان النصب فقال :ولقد ـأولنا ذلك على أن يكون عطفا
على التوهم ،ألن خبر لعل جاء مقرونا بأن وفي النظم كثي ار  ،وفي النثر قليال  ،فمن
نصب توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبر كان منصوبا بـ أن مضمره  ،والعطف على
التوهم كثير ،وإن كان ال ينقاس لكن إن وقع شيء وامكن تخريجه عليه خرج"
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ويبدو أن الدكتور خليل بنيان الحسون قد حسم القضية بقوله " :إن ما في القرآن
هو كالم هللا تنقاد له ،وال ينقاد لها ،ويحكم عليها به ،وال يحكم عليه بها ،وما دام هذا
األسلوب قد جاء في القرآن ،فقد اكتسب القوة والترجيح من مجرد وروده فيه ،مع ما
ظهر من دالئل ترجيحيهن فاذا لم يتضح لهم الوجه فيه فغن هذا ال يخرجه عن قياس
اللغة التي بها نزل".
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 1شوقي ضيف  ،املدارس النحوي  ،ص
2

سورة عبس اآلية 4

3

البحر احمليط 475/7
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 -النحويون والقرآن دخليل بنيان احلسون  ،ص 72

164 -163
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ومن بعدها اتسعت دائرةالخالف النحوي وأول كتاب ذاع صيته في هذا االتجاه هو:
كتاب "االنصاف في مسائل الخالف بين البصريين والكوفيين" البن األنباري ،الذي
أورد فيه مائه وواحد وعشرين مسألة خالفية ،السواد األعظم منها كانت لصالح
البصريين من وجهة نظر المؤلف.
وبعد ذلك تشعبت اآلراء النحوية بين معارض ومؤيد لهذه المدرسة أو تلك ،أو لزيد من
النحاة األوائل ،وكثرت الكتب التي تتناول االختالفات بين النحاة منها:
) -اختالف النحويين ) ألحمد بن يحيى ثعلب  ،ت ٢٩١هـ
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ما اختلف فيه البصريون والكوفيون ) البن كيسان ت ٣٢٠هـ-الخالف بين النحويين ) ألبي الحسن الرماني ت ٣٨٤هـ
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-كفاية المتعلمين في اختالف النحويين ) البن فارس ٣٩٥هـ
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) -التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكـوفيين ) ألبي البقـاء العكـبري ت 616هـ.

الخالف عند ابن هشام
كان ابن هشام إماماً في النحو مجتهداً فيه ،تعمق في مذاهب العلماء وبيَّن ضعيفها

من قويها ،وخالف ما رأى أنه غير مناسباً ورجح ما رآه قوياً باألدلة والبراهين ،وكان

يناقش كل ما يقابله من مسائل بتمحيص دقيق وشخصية واضحة ،ويتضح لنا ذلك

من خالل موافقته للبصريين أو الكوفيين وخالفه لهم كذلك.
وبالرغم من ميل ابن هشام البصري ،ومخالفته للكوفيين في معظم مسائلهم إال أنه قد
خالف البصريين أحياناً ووقف مع الكوفيين أحياناً أُخرى.

 - 5كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ١٣٣ / ١
 - 6انباه الرواة 59/3
 - 7نفسه 295/2
 8كشف الظنون 133/1 ،
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سنورد نماذج من الخالفات النحوية والصرفية التي خالف فيها آراء البصريين ،وقبل
الولوج في تفاصيل خالفاته النحوية والصرفية من خالل مؤلفاته سنذكر نماذج لصيغ

الخالف النحوي والصرفي التي وردت في بعض مؤلفاته.
صيغ الخالف عند ابن هشام:

ومن الصيغ التي أوردها ابن هشام في مؤلفاته عند خالفه لمسألة ما ،وقد وردت عدة

صيغ للخالف عنده ،وأحياناً كان يخالف الرأي اآلخر دون ذكر كلمة خالف أو أياً
من توابعها ،وكان يقوي الرأي اآلخر على المخالف له دون ذكر خالف أو صيغة من
صيغه ،ومن مفردات الخالف التي وردت عند ابن هشام من خالل مؤلفاته ما يلي:
خالفاً :ومن ذلك قوله ":وال يختص بالضرورة خالفاً لسيبويه(...أوضح
المسالك ،)111/1،وال تضاف لنكرة خالفاً البن عصفور( "...أوضح المسالك/1 ،

.)138

خالفاً للمبرد"...وال يقاس عليه خالفاً ليونس" وال يجوز فيه ذلك خالفاً للفراء(شرح شذور
الذهب ،ص).187هذه بعض النماذج التي وردت عند ابن هشام عند خالفه لمسألة

ما.
المسائل التي خالف فيها ابن هشام نحاة البصرة:

المسائل التي جاء بها ابن هشام في شرحه مخالفاً فيها آراء البصريين عديدة  ،ومنها:

عامل الرفع في الفعل المضارع:

قال ابن هشام " :أجمع النحويون على أن الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب

يقعد عمرو) وإنما اختلفوا في تحقيق الرافع
والجازم كان مرفوعاً ،كقولك:
(يقوم ز ٌيد) و( ُ
ُ
له ما هو؟ فقال الفراء وأصحابه رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم ،وقال الكسائي:
حروف المضارعة ،وقال ثعلب :مضارعته لالسم ،وقال البصريون :حلوله محل االسم،

قالوا :لهذا إذا دخل عليه نحو :إن ،لن  ،لم  ،لما ،امتنع رفعه؛ ألن االسم ال يقع
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بعدها ،فليس حينئذ حاالً محل االسم"( .)9وعلق ابن هشام على هذه المسألة

قائالً":وأصح األقوال األول ،وهو الذي يجري على ألسنة المعربين ،يقولون :مرفوع
لتجرده من الناصب والجازم"(.)10

ويورد ابن هشام هذه المسألة في شرحه لأللفية أيضاً ،إذ قال فيها":رافع المضارع تجرده

من الناصب والجازم وفاقاً للفراء ،ال حلوله محل االسم خالفاً للبصريين؛ النتقاضه

تفعل)"
بنحو(:هال ُ

()11

ومن خالل ما سبق يتضح لنا خالف ابن هشام ورفضه لرأي البصريين القائل بأن

رافع الفعل المضارع هو حلوله محل االسم ،و قد رجح رأي الفراء وأصحابه الذين

يمثلون مدرسة الكوفة القائل بأن رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم.
حول (العلم):

من خالل حديث ابن هشام عن اجتماع االسم مع اللقب  ،قال :وجب كون الثاني

تابعاً لألول في إعرابه :إما على أنه بدل منه ،أو عطف بيان عليه ،وإن كانا مفردين"
...و "سعيد كرز" فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين؛ أحدهما :إتباع اللقب لالسم
كما تقدم في بقية األقسام ،والثاني :إضافة االسم إلى اللقب ،وجمهور البصريين يوجبون
اإلضافة ،والصحيح األول ،واإلتباع أقيس من اإلضافة واإلضافة أكثر"(.)12
إذن هنا نالحظ أن ابن هشام خالف البصريين ووافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه ،وذلك
من خالل ترجيحه لرأي الكوفيين األول ،إذ قال :الصحيح األول ،واإلتباع أقيس من

اإلضافة ،وهو بذلك يخالف البصريين الذين يوجبون اإلضافة ،فابن هشام هنا اختار

الرأي الذي يراه صحيحاً أو مناسباً دون التحيز لمدرسة بعينها.

) ) 9ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ت :حممد حمي الدين عبداحلميد،املكتبة العصرية ،صيدا بريوت،
2011م ،ص .79
) )10قطر الندي ،ص.79
) )11أوضح املسالك.129/4 ،
) )12ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.121-120
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حكم "غير و سوى":

تحدث ابن هشام عن "غير وسوى" قائالً ":فأما الذي يخفض دائماً فغير وسوى ،تقول:
"قام القوم غير ز ٍيد" و"قام القوم سوى ز ٍيد" بخفض ز ٍيد فيهما ،وتعرب "غير" نفسها بما

غير ز ٍيد" بنصب
يستحقه االسم الواقع بعد "إال" في ذلك الكالم؛ فتقول :قام القوم َ
ال ":وهكذا حكم "سوى" خالفاً لسيبويه ،فإنه زعم أنها واجبة
"غير"  ...ثم ذكر قائ ً
النصب على الظرفية دائماً( .)13إذا ابن هشام يخالف سيبويه في حكم "سوى" ويصف

كالمه بالزعم ،ويرى ابن هشام أن "سوى" تأخذ حكم االسم الواقع بعد "إال" مخالفاً بذلك
سيبويه الذي يرى أنها دائمة النصب على الظرفية.
خالف ابن هشام للكوفيين:
خالف ابن هشام الكوفيين في مسائل عدة من خالل كتابه شرح قطر الندى وهذه
المسائل ومنها:
القول في ظن وأخواتها:
تحدث ابن هشام عن أحكام األفعال وأنه يجوز فيها اإللغاء والتعليق ،فقال":فأما
اإللغاء فهو عبارة عن "إبطال عملها في اللفظ والمحل" لتوسطها بين المفعولين ،أو
تأخرها عنهما.
عالم"
ظننت
مثال توسطهما بينهما قولك"زيداً ظننت عالماً" باإلعمال ،ويجوز"زيد
ُ
ٌ
باإلهمال...،ثم واصل كالمه قائالً":ومتى تقدم الفعل على المبتدأ والخبر معاً ،لم يجز

اإلهمال .ال تقول :ظننت ز ٌيد قائم ،بالرفع خالفاً للكوفيين"(.)14
وقد أورد ابن هشام المسألة نفسها في أوضح المسالك وذلك عند حديثه عن الفرق بين

اإللغاء والتعليق ،فقال في الفرق الثاني" :والثاني :أن سبب التعليق موج ٌب ،فال يجوز:
ظننت قائماً".
"ظننت ما زيداً قائماً" وسبب اإللغاء ُمجوز ،فيجوز" :زيداً
ُ
ُ

) )13ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص.208
) )14قطر الندى.141-139 ،
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وال يجوز إلغاء العامل المتقدم ،خالفاً للكوفيين واألخفش"(.)15

وقد اتفق رأي ابن هشام في كتابيه على المسألة على مخالفة للكوفيين في عدم

إهمال الفعل إذا تقدم على المبتدأ والخبر.
الكالم حول إعمال المصدر:

قال ابن هشام عن المصدر":هو االسم الدال على الحدث ،الجاري على الفعل،

كالضرب واإلكرام"( .)16وذكر أنه يعمل بثمانية شروط:

حسن وهو عم اًر
ثم قال في الشرط الثالث":أال يكون مضم اًر؛ فال تقول" :ضربي زيداً
ٌ
قبيح" ألنه ليس فيه لفظ الفعل ،وأجاز ذلك الكوفيون ،واستدلوا بقوله:
وما الحرب إال ما علمتم وذقتم

وما هو عنها بالحديث المرجم

()17

نادر
أي :ما الحديث عنها بالحديث المرجم ،قالوا :فعنها متعلق بالضمير ،وهذا البيت ٌ
قابل للتأويل ،فال تبنى عليه قاعدة"( .)18وهو هنا يخالف الكوفيين فيما ذهبوا راداً عليهم

بقوله":فال تبنى عليه قاعدة".

هل يكون التمييز معرفة؟:

تحد ث ابن هشام عن الصفة المشبهة وأن لها ثالثة أحوال :الرفع والنصب والجر،

وفي الوجه الثاني (النصب) قال ابن هشام :النصب؛ فال يخلو إما أن يكون نكرة
كقولك":وجها" أو معرفة كقولك":الوجه".وذلك في المثال  " :مررت برجل حسن وجهه
"
فإن كان نكرة فنصبه على وجهين:

أحدهما :أن يكون على التمييز وهو األرجح.
) )15اإلمام ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ،ت :حممد حمي الدين عبداحلميد ،املكتبة
العصرية صيدا :بريوت1423 ،ه2003-م.60-58/2 ،
) )16قطر الندى ،ص.221
) )17زهري ابن أيب سلمى ،شرح قطر الندى ،ص.223
) )18شرح قطر الندى ،ص.224-223
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والثاني" :أن يكون منصوباً " على التشبيه بالمفعول به.
فإن كان معرفة تعين أن يكون منصوباً على التشبيه بالمفعول به ،ألن التمييز ال يكون

معرفة خالفاً للكوفيين"( .)19وهو يخالف الكوفيين في أن التمييز ال يكون معرفة.
حول تقدم مخصوص(نعم و بئس) على التمييز:

قال ابن هشام حول هذه المسألة":إذا استوفت "نعم" فاعلها الظاهر ،أو فاعلها المضمر

و تمييزه -جيء بالمخصوص بالمدح أو الذم ،فقيل":نعم الرجل ز ٌيد" و"نعم رجالً ز ًيد".
وإعرابه مبتدأ ،والجملة قبله خبر ،والرابط بينهما العموم الذي في األلف والالم.
وال يجوز باإلجماع أن يتقدم المخصوص على الفاعل ،فال يقال":نعم زيد الرجل" ،وال
على التمييز خالفاً للكوفيين ،فال يقال":نعم ز ٌيد رجالً".
ال ":ويجوز باإلجماع أن يتقدم على الفعل والفاعل ،نحو":ز ٌيد
ويواصل ابن هشام قائ ً
الرجل" ويجوز أن
نعم
ُ
َّ
صاب ًار ِّن ْع َم اْل َع ْب ُد"
تحذفه إذا دل عليه ٌ
دليل ،قال هللا تعالى ":إنا َو َج ْدَناهُ َ
أي:أيوب( ، )21فحذف المخصوص لوجود ما يدل عليه.

()20

أي هو،

خالصة هذه المسألة نجد أن ابن هشام قد خالف الكوفيين حول" عدم جواز تقدم
مخصوص ،نعم وبئس وليس" عليها مخالفاً الكوفيين بقوله":خالفاً للكوفيين".
حول أحكام اسم الفعل:

تحدث ابن هشام عن أحكام اسم الفعل قائالً":إن ال يتأخر عن معموله؛ فال يجوز في

"عليك زيداً" بمعنى ألزم زيداً ،أن يقال :زيداً عليك ،خالفاً للكسائي ،فإنه أجازه محتجاً

َّللا َعَل ْي ُك ْم"
اب َّ
عليه بقوله تعالى ":كتَ َ

()22

زاعماً أن معناه:عليكم كتاب هللا ،أي ألزموه.

) )19شرح قطر الندى.240-239 ،
) )20ص ،اآلية. 44:
) )21ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.151وقد وردت هذه املسألة أيضاً يف شرح شذور الذهب،ص -417
.418
) )22النساء ،اآلية.24:
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وعند البصريين أن"كتاب هللا" مصدر محذوف العامل و"عليكم" جار ومجرور متعلق
به أو بالعامل المقدر ،والتقدير :كتاب هللا ذلك عليكم كتاباً ،ودل على ذلك المقدر قوله

ات ْاألَخ "...
تعالىُ ":ح ِّرَم ْت َعَل ْي ُك ْم أ َّ
َخ َواتُ ُك ْم َو َع َّماتُ ُك ْم َو َخ َ
ُم َهاتُ ُك ْم َوَبَناتُ ُك ْم َوأ َ
االتُ ُك ْم َوَبَن ُ
ألن التحريم يستلزم الكتابة"( .)24وقد خالف ابن هشام رأي الكسائي رائد مدرسة الكوفة

()23

القائل:بأن اسم الفعل يجوز أن يتأخر عن معموله ،وقد رد قولهم وخالفه بإيراد رأي
البصريين وتقويته.
النصب بأن المضمرة بعد حتى:

قال ابن هشام عن حتى":وأعلم أن للفعل بعد حتى حالتين :الرفع ،والنصب ،فأما

النصب فشرطه كون الفعل متقبالً بالنسبة إلى ما قبلها .)25("...ثم يكمل ابن هشام

قوله عن حتى الناصبة":و لحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان؛ فتارة تكون بمعنى

"كي"  ،وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها ،نحو":أسلم حتى تدخل الجنة" وتارة تكون

بمعنى إلى ،وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها ،كقوله تعالىَ ":لن َّن ْب َرَح َعَل ْيه
َعاكف َ َّ
وسى"( ،)26وكقولك ":ألسيرن حتى تطلع الشمس" وقد تصلح
ين َحت ٰى َي ْرج َع إَل ْيَنا ُم َ
َصل ُحوا َب ْيَن ُه َما َفإ ْن
للمعنيين معاً ،كقوله تعالىَ ":وإ ْن َ
طائَفتَان م َن اْل ُم ْؤمن َ
ين ا ْقتََتلُوا َفأ ْ
َّ
َّ
َصل ُحوا
يء إَل ٰى أ َْمر َّ
اه َما َعَلى ْاأل ْ
َب َغ ْت إ ْح َد ُ
اء ْت َفأ ْ
َّللا َفإ ْن َف َ
ُخ َر ٰى َفَقاتُلوا التي تَ ْبغي َحت ٰى تَف َ

ين "( ،)27ثم وصل ابن هشام إلى موضع
طوا إ َّن َّ
َب ْيَن ُه َما باْل َع ْدل َوأَ ْقس ُ
َّللاَ ُيح ُّب اْل ُمْقسط َ
خالفه مع الكوفيين قائالً ":والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد
حتى حتماً ،ال بحتى نفسها ،خالفاً للكوفيين"( ،)28ثم يواصل مبر اًر سبب خالفه لهم
طَلع اْلَف ْجر
بقوله":ألنها قد عملت في األسماء الجر ،كقوله تعالىَ ":س َال ٌم ه َي َحتَّ ٰى َم ْ

) )23النساء ،اآلية. 23:
) )24ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.219
))25ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.55
) )26طه ،اآلية.91:
) )27احلجرات ،اآلية.9:
) )28السابق ،ص.55
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"( "،)29ثُ َّم َب َدا َل ُهم ِّمن َب ْعد ما َأرَُوا ْاآلَيات َلَي ْس ُج ُنَّن ُه َحتَّ ٰى ح ٍ
ين"( ،)30فلو عملت في
َ
األفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في األسماء وتارة في األفعال،
وهذا ال نظير له في العربية"(.)31
هل (ذا) المفردة اسم موصول أم اسم إشارة؟:

تحدث ابن هشام في شرحه لقطر الندى عن أنوا ع المعارف ،ثم ذكر منها :األسماء

الموصولة ،وقال عنها":وهي على ضربين :خاصة ومشتركة"(.)32
وذكر أن الخاصة مثل":الذي ،والتي ،واللذان وغيرها.
أي ،وأل ،وذو ،وذا ،فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى
أما المشتركة ":من ،وما ،و ٌّ
والمجموع ،المذكر من هذه كله والمؤنث.)33("...

ثم تحدث عن (ذو) قائالً":وإنما تكون ذو موصولة في لغة طيىء خاصة ،تقول":جاءني
ذو قام" وسمع من كالم بعضهم" :ال وذو في السماء عرشه" وقال شاعرهم:

فإن الماء ماء أبي وجدي

وبئري ذو حفرت وذو طويت

()34

ِ
يل َلهم اما َذا
وإنما تكون (ذا) موصولة بشرط أن يتقدمها ما االستفهامية ،نحوَ ":وِإ َذا ق َ
()35
َنزل رُّبكم َقالوا أ ِ
أو(م ْن) االستفهامية ،نحو قوله:
ين "
َساطير ْاأل اَولِ َ
َ
أَََ ْ
َ
()36
قد قلتها ليقال :من ذا قالها؟
وقصيدة تأتي الملوك غربية،

) )29القدر ،اآلية.5:
) )30يوسف ،اآلية.35:
) )31ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.55
) )32ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.81
) )33نفسه الصفحة نفسها.
) )34قائله :سنان الفحل الطائي،انظر لسان العرب .12/6 ،حرف الذال ،ابب ذوا .شرح قطر الندى الشاهد
رقم.31
) )35النحل ،اآلية.24:
) )36القائل هو :األعشي ،البغدادي ،خزانة األدب .42/2 ،شرح قطر الندى ،ص.84-82
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أي :ما الذي أنزل ربكم؟ ومن الذي قالها؟"

()37

ثم جاء إلى موضع خالفه مع الكوفيين حين قال":فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك

فهي اسم إشارة ،وال يجوز أن تكون موصولة ،خالفاً للكوفيين ،واستدلوا بقوله:

يق(.)38
عدس ،ما لعباد عليك إمارة،
ْ
أم ْنت ،وهذا تحملين طل ُ
صلته ،والعائد محذوف ،و"طليق" خبره،
قالوا" :وهذا" موصول مبتدأ ،و"تحملين"
ُ

طليق.
والتقدير :والذي تحملينه
ٌ

وهذا ال دليل فيه؛ لجواز أن يكون "ذا" لإلشارة ،وهو مبتدأ ،و"طليق" خبره ،و"تحملين"
جملة حالية ،والتقدير :هذا طليق في حاله كونه محموالً لك ،ودخول حرف التنبيه عليها

يدل على أنها لإلشارة ،ال موصولة"( .)39نجد أن ابن هشام هنا لم يكتفي بالخالف
فقط ،وإنما فند دليل الكوفيين ورد عليهم دليلهم وأثبت عدم صحته كما نالحظ.

ما جاء حول نيابة الظرف عن الفاعل:

أورد ابن هشام عن نيابة الظرف عن الفاعل قوله":وال يجوز نيابة الظرف والمصدر

إال بثالثة شروط:

زمن ،وال اُعتُكف مكان"،
يجوز"ضرب
أحدها :أن يكون مختصاً ،فال
يم ٌ
ُ
ٌ
ضرب ،وال ص َ
مكان
ضرب
ضرب شديد ،وصيم زمن طويل ،واُعتُكف ٌ
لعدم اختصاصها ،فإن قلتُ :
ٌ

حسن -جاز؛ لحصول االختصاص بالوصف.

الثاني :أن يكون متصرفاً ،ال مالزماً للنصب على الظرفية أو المصدرية"...
وورد خالفه للكوفيين في الشرط الثالث حيث قال":الثالث :أال يكون المفعول به موجودًا،
()40

اليوم زيداً" خالفاً لألخفش والكوفيين ،وهذا الشرط أيضاً جار
ضرب
فال تقولُ ":
ُ

) )37ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.153
) )38القائل هو :يزيد بن مفرغ احلمريي ،الشاهد رقم .33:قطر الندى ،ص.84
) )39شرح قطر الندى ،ص.85-84
) )40نفسه الصفحة نفسها.

14

َّ
آم ُنوا
ومجرور ،والخالف جار فيه أيضاً ،واحتج المجيز بقراءة أبي جعفر"ُقل ِّللذي َن َ
َّ
ن
َّللا لَي ْجز َي َق ْو ًما ب َما َك ُانوا َي ْكس ُبو َن"(. )41
َّام َّ
َي ْغف ُروا للذ َ
ين َال َي ْر ُجو َ أَي َ
وبقول الشاعر:

وإنما يرضى المنيب ربه

ما دام معنياً بذكر قلبه

()42

و"قلبه".
فأقيم (بما) و"بذكر" مع وجود"قوماً"
ُ

وأجيب عن البيت بأنه ضرورة ،وعن القراءة بأنها شاذة"(.)43
إذا يخالف ابن هشام الكوفيين فيما ذهبوا إليه إلى أن الظرف "يمكن أن ينوب عن
الفعل في حالة وجود المفعول به" وكما نراه يفند أدلة الكوفيين التي استدلوا بها قائالً

عن البيت بأنه (ضرورة) وعن القراءة بأنها(شاذة).
نيابة الظرف عن المفعول به:

قال ابن هشام":وال يجوز نيابة الظرف عن المفعول به إال بثالثة شروط ،وقال في

تقول":ضرب
الشرط الثالث":أال يكون المفعول به موجوداً ،فال
اليوم زيداً" خالفاً
ُ
ُ
لألخفش.
جار في الجار والمجرور ،والخالف ٍ
والكوفيين ،وهذا الشرط أيضاً ٍ
جار فيه أيضاً(.)44

جملة"ضرب اليوم زيداً".
فهو يخالف الكوفيين فيما ذهبوا في
ُ
"كي " :قال ابن هشام بعد حديثه عن الم الجحود":وأما "كي" ففي نحو" :جئتك كي
تكرمني" إذا قدرتها تعليلية بمنزلة الالم ،والتقدير :جئتك كي أن تكرمني ،وال يجوز

) )41اجلاثية :اآلية ١٤
) )42قطر الندى ،ص .154الشاهد رقم .77
) )43ابن هشام ،شرح قطر الندى ،ص.154-153
) )44ابن هشام ،شرح قطر الندى وبل الصدى ،ص153؟
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التصريح بأن بعدها إال في الشعر ،خالفاً للكوفيين .وقد مضى ذلك(.)45فهو يخالف

الكوفيين في عدم التصريح بـ ـ ـ ــ"أن" بعد كي إال في الشعر مخالفاً بذلك الكوفيين.
خالفه للبغداديين حول"كل" التي للتوكيد المعنوي:

يقول ابن هشام":و إنما يؤكد بها بثالثة شروط:

أحدها :أن يكون المؤكد بها غير مثنى-وهو المفرد والجمع.-

الثاني :أن يكون متجزئاً بذاته ،أو بعامله؛ فاألول كقوله تعالى":فسجد المالئكة كلهم
أجمعون"( . )46والثاني كقولك":اشتريت العبد كله" فإن العبد يتج أز باعتبار الشراء ،وإن
كان ال يتج أز باعتبار ذاته ،وال يجوز "جاء ز ٌيد كُله" ألن ال يتج أز بذاته ،وال بعامله.
الثالث :أن يتصل بها ضمير عائد على المؤكد؛ فليس من التأكيد قراءة بعضهم" :إنا

كل فيها"( )47خالفاً للزمخشري والفراء"( .)48فهو هنا يخالف الزمخشري الذي يعتبر أحد
ٌ
"كل" في اآلية.
أعالم المذهب البغدادي في عدم تأكيد ٌ

الخاتمة
قامت هذه الدراسة على المسائل التي خالف فيها ابن هشام البصريين والكوفيين
وغيرهم من النحاة في كتابه :شرح قطر الندى وبل الصدى ،وقد توصلت هذه الدراسة
إلى مجموعة من النتائج ،نذكر منها:
-1

الخالف في النحو العربي من أكثر القضايا التي اسهمت بشكل مباشر
في إثراء النحو العربي.

) )45ابن هشام ،شرح شذور الذهب ،ص.318
))46احلجر ،اآلية.30:
) )47غافر ،اآلية.48:
) )48ابن هشام ،قطر الندى ،ص.252
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-2

أول المصادر المعتبرة التي بين أيدينا من كتب الخالف هو كتاب:
"األنصاف في مسائل الخالف" ،البن األنباري.

-3

آراء ابن هشام وقوة شخصيتة من خالل موقفه في الخالف والترجيح،
جعلت منه علما ال يشق له غبار في النحو العربي.

-4

خالف ابن هشام البصريين و الكوفيين معا  ،وهذا يدل على نزعته
البغدادية.

-5

أما الترجيح فقد رجح للبصريين كثي اًر من المسائل في حين أنه رجح

-6

ابن هشام في خالفاته وترجيحاته لم يأت بجديد يذكر كل قاله فقد سبق

لنحاة الكوفة القليل.
إليه.
-7

من أهم قواعد التقعيد النحوي التي قام عليها منهجه في الخالف طريقته

في التفكير النحوي ترتبط بشخصيته ،فهو كان ذو رؤى واضحة المعالم
تظهر من خالل مؤلفاته المتعددة.

التوصيات:
النحو العربي وضع على خالف منذ بواكير نشأته األولى،األمر الذي جعل
منه علما واسعا ومتشعب المسائل ومتعدد اآلراء ،مما جعله يتسع لكل القضايا

التي تتناول التقعيد النحوي والصرفي  ،وتقبل اجتهادات النحاة ،فإذا كانت تلك
االجتهادات تخضع لضوابط الحدود الزمانية والمكانية التي وضعها القدماء،

فعليه سيظل الباب مفتوحا لكل نحوي للدراسة والتحليل والنقد ،وعليه نجد أن
شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام من كتب النحو الجديرة بالدراسة
والبحث والتقصي.
المراجع والمصادر.

 القرآن الكريم.
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الدين عبدالحميد ،المكتبة العصرية صيدا :بيروت1423 ،ه2003-م،
.60-58/2
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 أبو الفضل ،جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى ،لسان
العرب ،دار صادر بيروت1414 ،ه ،ط.3

 حاجي خليفه شلبي " ،كشف الظنون"
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 عبدالقادر بن عمر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب ،تحقيق:
عبدالسالم محمد هارون ،مكتبة الخانجي1418،ه 1997-م ،ط.4

 القفطي  ،علي بن يوسف  ،إنباه الرواة على أنباء النحاة  ،ت  :محمد أبـو
الفـضل إبراهيم ،دارالكتب المصرية ١٣٦٩هـ.

18

19

