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امللخّص
مـن السـنوات األوىل بعــد تزنيـل املصــحف الشـريف َش ـمّر اللغويــون والنحويـون عــن سـاعد االهتمـام لتنســيق قواعـد اللغــة
العربية اتّقاء من اللحن يف القرآن الكرمي ،فكثرت املؤلّفات فيها؛ ومبا أنـ ال م َفـ أر مـن الز ّلـة يف اإلنتاجـات البشـرية ومـن
الضروري رفع الزلّات وتقوية نقاط قورا العـتالء املسـتوى العلمـي واالتقـاء مـن َتكـرار األخطـاء وقـع النقـد موقـ َع اهتمـام
بالغ يف العلوم البشرية .وح ني نبحف عن الكتب األصيلة يف الصرف والنحـو نعثـر علـى بعـض شـروح حنويـة شـارحها هـو
املصنف نفس ؛ منها شرح قطر الندى وبل الصدى البن هشام األنصـاري ،الـذي اخترناهـا للدراسـة ملـا فيـ مـن اإلجيـاز
املطلوب يف التعليم؛ انسياقاا من هذا يستهدف البحف ع املنهج الوصفي -التحليلـي إىل دراسـة ميـزات النحـو التعليمـي
وســلبيات يف الشــرح املــذكور؛ فبعــد أن ق أمشــنا نقــاط الضــعف والقــوة الــل أوردناهــا يف املقــال وأشــرنا إليهــا ذاكــرين
النمــاذج ،أوضــحنا أدلّتنــا فيهــا ،وذكرنــا الصــواب أينمــا اســتدعا البحــف .مــن أهــم مــا ظهــر لنــا مــن خــالل هــذا البحــف
املتواضــع ميــزات رــدينا إىل غالبيــة الطــابع التعليمــي العــام للشــرح ،وإشــكاليات يف بيــان القواعــد ،واالستشــهادات الــل
بعضها تدعونا إىل فكرة تغير أصل النسخة يف القرون األوىل من تصنيف  ،وحني نراجع شرح شذور الـذهب البـن هشـام
وهو مثيل شرح قطر الندى ن م الظنأ على التقدّم الزمين هلذا الثاين على األوّل ملا يف شرح شـذور الـذهب مـن إصـالح
زلّات شرح قطر الندى.

الكلمات الرئيسة
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مقدمة
أمهية اللغة العربية مـن جانـب والـدور اهلـا ّم للصـرف والنحـو وتعليمهمـا مـن جانـب آخـر تـوحي
إلينــا خُطــورة االهتمــام بدراســات نقديــة علــى مصـنّفات النحــو التعليميــة ،دراســات تفــتح أبــواب
التصنيف التعليمي املثمر علـى املـؤلّفني واملد ّرسـني ،وإن منعـن النظـر يف اجلهـود العلميـة البالغـة
للنحويني من أول أيام إقباهلم على النحو العـريب ،نعثـر علـى شـروح ألّفهـا النحـاة أنفسـهم علـى
مصنّفارم التعليمية ،ومبا أن الشرح إذا كـان لــمصنِّف الـنأص يُعطينـا ميـدانا أوسـع يف التحليـل
والدراســة ــ إذ الشــرح تأيي ـدٌ ملــا جــاء يف الــنص مــن آراء الشــارح املصــنف ومنهجـ التعليمــي ــ
س ـدّدنا القلــم إىل دراســة نــص تعليمــي مــوجز وطوابع ـ ؛ ومــن هــؤالء النحــويني ابــن هشــام مــن
مواليــد املنتصــف األوّل للمئــة الثامنــة اهلجريــة ،الــذي شــرح كتابي ـ قَط ـرُ النَــدى وبَ ـلد الصأــدى،
وشُذور الذَّهب يف معرفة كالم العرب على هنج واحد ،إال أن األول أوجز من الثاين ،وال شـك أن
اإلجياز املفيد من أحسن امليزات التعليمية فاخترنا األول لدراستنا االنتقادية؛ وملاذا النقـد؟ ألن
النقـد مييـز النقـاط اإلجيابيـة مـن السـلبية وخيطـو بنـا إىل التـأليف النـاجح املثمـر ،البعيـد عـن
أخطاء املتقدِّمني الل تنتهي إىل صعوبة فهم النصوص العلمية.
أمهية املوضوع وضروررا:
املهمة اخلطرية للصرف والنحو ،وتعليمهما األسهل املنتج ،تعطف اعتناء املدرّسـني والبـاحثني
إىل متحيص النظـر يف املنـهج التعلـيم النحـوي للمصـنفات التعليميـة وانتقـاد رجـا زء االحتـراز
عن السلبيات وتعزيز اإلجيابيات يف املؤلفات التعليمية.
وأمــا قطــر النــدى وبـلّ الصــدى فمقدّمــة يف النحــو العــريب كمــا صــرح بـ ابــن هشــام نفسـ يف
ديباجت (ابن هشام)9 :1997 ،؛ ومبا أن شرح جامع حتليالت جدلية ،وغـري جدليـة مفيـدة للـدخول
يف الــدرس العلمــي للمســتوى اجلــامعي ــ إ ــر اإلجابــة عــن اخلالفــات النحويــة واألســئلة ،واملشــاكل
املعروضة في ـ تساعد دراست على معرفة ميزات الكتب التعليمية يف النحو اجلامعي وعيوهبا.
أسئلة الدراسة:
األسئلة األساسية الل جعلتها هذ الدراسة نصب عينيها لإلجابة عنها هي:
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 مــا املنــهج املثمــر ملتعاليــات النحــو التعليمــي نتيجــة التعـرّف علـى حماســن شــرح قطــرالندى وبل الصدى ومعايب ؟
 ما عوائق النصوص التعليمية حسَب صعوبات الشرح؟ كيــف عامَــل ابــن هشــام يف مؤلّفات ـ األخــرى مــا زلّ ـ في ـ قدم ـ مــن مباحــف هــذاالشرح؟
 ما التصنيف املتقدّم من بني شرح قطر الندى ومثيل شرح شذور الذهب؟وفرَض منهجُ البحف لإلجابة عن األسئلة املذكورة عرضَ معطيات الدراسة حسـب املنـهج
الوصفي -التحليلي يف ال ة أقسام؛ األوّل :امليزات التعليمية لشرح قطر النـدى وبـل الصـدى،
والقسم الثاين مآخذ على شرح قطر الندى وبل الصدى وأخريا يف القسـم الثالـف مالحظـات
على أسلوب كتابة ابنهشام .ويف كل قسمب نذكر بعض التحليالت أو التوضيحات الل تناسـب
املوضع؛ ويف األخري نستنتج منهجا يساعدنا يف تأليف الكتب املفيدة يف النحو التعليمي.
الدراسات السابقة:
بالنسبة إىل خلفية البحف والدراسـات السـابقة مـع أن مـؤلفي هـذ السـطور قـد بـذلوا أقصـى
جهــدهم يف احلصــول علـى الدراســات الــل أُجنــزت حــول هــذا املوضــوع ولكنــهم مل يعثــروا إال
على القليل ،فإليك بعضها:
 هناك عدة رساالت يف تنقـيح خمطـوطتني لشـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى والشـارحغـري ابـن هشـام ومــن حيـف أن هلـا أقـلّ العالقــات بشـرح ابـن هشـام ال نشــري إال إىل
إحداها وهي« :التصحيح والتحقيق والتعليق ملخطوطة شرح قطر الندى وبلّ الصـدى
الثلــف األول» لطالــب املاجســتري حممــد تقــي زنــد وكيلــي بإشــراف الــدكتور ابــراهيم
ديباجي يف جامعة تربية املدرس سنة .1376
 رســالة «حتليــل شــواهد قــرآين شــرح قطــر النــدى وبــل الصــدى» لطالبــة املاجســتريطاهرة السادات شاكر أردكـاين ،بإشـراف الـدكتور جمـتد حممـدي مزرعـ شـاهي،
ومســاعدة الــدكتور حممــد علــي طــاهري جن ـاد ،يف كليــة علــوم قــرآين جلامعــة علــوم
ومعارف قرآن كرمي مليبد سنة .1393
 مقال ــة «ش ــواهد كت ــاب ش ــرح قط ــر الن ــدى وب ــل الص ــدى دراس ــة منهجي ــة» إلقب ــالعبدالصاحب نُشرت يف جملة كليّة فق جلامعة كوفة.
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أما الطبعة الل راجعناهـا للدراسـة فهـي الطبعـة الثانيـة ملطبعـة داراملعرفـة بـبريوت سـنة
 1997م ،بتحقيــق حممــد خ ــري طعمــة حل ــل؛ وكمــا أشــار ه ــو يف مقدمت ـ إن ـ قــام «مبقابَل ــة
ومراجعة خمطوطة على عدة نسخ مطبوعة» (ابنهشام.)4 :1997 ،
وأخريا جدير بالذكر أننا قد نعبّر عن كتاب قطر الندى وبل الصدى بـ"املقدمة" كمـا فعـل
ابن هشام نفس ؛ وكثريا مـا نع ّبـر عنـ بــ"النص"؛ كمـا نينـا مقدمـة ابـن هشـام لشـرح قطـر
الندى على مصنّفت بـ "الديباجة".
نبذة عن ابن هشام وجهود العلمية (:)761-708
هو مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن هشام األنصـاري ،طلـع يف عـامل الوجـود ذا
القعدة سنة مثان وسبعمائة للـهجرة وأفَـلَ ضَـوءل ليلـة اجلمعـة خـامس ذيالقعـدة سـنة إحـدى
وس ــتني وسـ ــبعمائة (العس ــقالين ،دون تـ ــا ،ج)308 :2؛ الزم مـ ــن العلم ــاء الشـ ــيخ شـ ــهاب الـ ــدين
عبـداللطيف بــن املرحّــل ،والشــيخ تــاج الــدين الت يــزي ،والشــيخ تــاج الــدين الفاكهــاين ،وفــاق
األقـ ــران بـ ــل الشـ ــيوخ ،وم ـ ـرّجَ ب ـ ـ خل ـ ـقٌ ،انفـ ــرد بالفوائـ ــد الغريبـ ــة ،واملباحـ ــف الدقيقـ ــة،
واالستدراكات العجيبة ،والتحقيق البالغ ،مع التواضع ودما ـة اخللـق ورقـة القلـب (العسـقالين،
دون ت ــا ،ج310-308 :2؛ الس ــيوطي ،1967 ،ج536 :1؛ الس ــيوطي ،1965 ،ج .)70-68 :2ق ــال عنـ ـ اب ــن
خلدون« :مـا زلنـا وحنـن بـاملغرب نسـمع أنـ ظ هـر مبصـر عال ـ ٌم بالعربيـة يقـال لـ ابـن هشـام
أحنى من سيبوي » (العسقالين ،دون تا ،ج310-308 :2؛ السـيوطي ،1967 ،ج536 :1؛ السـيوطي،1965 ،
ج)70-68 :2؛ كما ذكر وذلك بعد أن ذاع صيت إ ـر كتابـ مغـين اللبيـب« :وصـل إلينـا بـاملغرب
هلــذ العصــور ديــوان مــن مصــر منســوب إىل ابــن هشــام مــن علمائهــا اســتوع في ـ أحكــام
اإلعــراب جمملـةا ومفصــلةا ...فوقفنــا منـ علــى علــم جـمل يَشــهد بعلــو قــدر يف هــذ الصِّــناعة
ووُفور بضاعت منها ...فأتى من ذلك بشيءٍ عجيبب دالٍّ علـى قـوة مَلَكتـ واطقالعـ واهلل يزيـد
يف اخللق ما يشاء» (ابن خلدون ،2001 ،ج.)755-754 :1
من أهم مؤلّفات  :مغين اللبيب عن كتـب األعاريـب ،وأوضـح املسـالك إىل ألفيـة ابـن مالـك،
وقطر الندى وبل الصدى وشرح  ،وشذور الذهب يف معرفة كالم العرب وشرح .
وأما قطر الندى وبل الصدى وشرح فمن الكتب الـمعروفة يف عامل النحـو العـريب ،امـذ
ابن هشـام فيهمـا منـهج االختصـار يف التعلـيم النحـوي؛ فحـاول ـ ـ جبانـب امليـزات التعليميـة ـ ـ
اإلجيــاز واالكتفــاء بالقواعــد األساســية واالبتعــاد عــن الزوائــد؛ وأشــب مؤلفات ـ هبمــا شــذور
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الذهب يف معرفة كالم العرب وشرح غري أهنما أكثر حجمـا بالنسـبة لقطـر النـدى وشـرح ؛
قد ورد يف الوسيط يف تاريخ النحو العريب عن قطر الندى وشـذور الـذهب :أن «الكتـاب األوّل
مقدمـة يف النحــو علـى هيئــة مــّ أملّ فيهــا املؤلــف بــأبواب النحــو يف إجيــاز وترتيــب خــاص مث
شرحها ،والكتاب الثاين على هذا املنهج أيضا فهو مّ وشرح للمؤلف ،والكتابان متقاربان يف
املوضوعات ويف طريقتهما املبتكرة يف ترتيبها على حنو غـري مـألوف وال مسـبوق ،فقـد ذُكـرَت
فيهمــا املرفوعــات جمتمعـةا تلتــها املنصــوبات مث اجملــرورات ،ومــن قبــل ذلــك ومــن بعــد أبــواب
متفرقة يف الفعل والتوابـع وغريمهـا ،والكتابـان علـى كـلّ حـال يسـريان بـاملتعلم سـريا متـدرجا
سهل املأخذ» (األسعد.)278 :1992 ،

شرح قطر الندى وبل الصدى وطابعه التعليمي:
«وبعد ،فهذ نُكَ ٌ حرأرتـها على مقدِّمَتـي الـمسمّاة بـقطر الندى وبل الصدى رافعةٌ لـحجابــها،
كاشفة لنقابـها ،مكملة لشـواهدها ،مت ِّممـ ٌة لفوائـدها ،كافيـة لــمن اقتصـر عليهـا ،وافيـ ٌة ببُغيـة
من جنحَ من طالب علم العربية إليها» (ابن هشام.)9 :1997 ،
هــذا بعــض مــا قالـ ابــنهشــام األنصــاري يف ديباجــة شــرح علــى قطــر النــدى وبــل الصــدى؛
وحسَبَ قول «وافية ببغية من جنحَ من طالب علم العربية إليها» (ابن هشـام )9 :1997 ،هـذا الكتـاب
مــن املؤ َّلفــات التعليميــة ،فلهــذا ركزنــا يف نقــدنا علــى ميــزات رــدي الــنص النحــوي إىل الســهولة
والوض ــوح ،والتعل ــيم األس ــهل؛ وجي ــدر بال ــذكر أن املن ــهج التعليم ــي خيتل ــف م ــن كت ــابب إىل آخ ــر،
باختالف املـتعلقمني واملخـاطبني؛ فطبيعـي أن منـهج كتـاب يُؤ َّلـف لطـالب املرحلـة املتوسـطة خيتلـف
ض اخلالفـات النحويـة للناشـئني أمـر ال يُستحسـن يف حـنيب
متاما عمّا يؤلَّف للجـامعيني؛ وهلـذا عـر ُ
يُعتبَر حسنا لكتب أُلقفَ جلامعيني؛ تقول الباحثـة وضـحة عبـدالكرمي« :الروايـات الـل حتـد عـن
وضــع النحــو قــد أكــدت أنـ كــان لغــرض تعليمـيل ،ومــن مث اتســم الكــثري مــن املؤلفــات هبــذ الســمة،
سواء يف ذلك املطوالت واملختصرات ،ولكنها اختلف يف أمناط التبويـب والترتيـب وعـرض املسـائل
النحوية» (مجعة امليعـان )161 :2007 ،؛ ف ُدوِّن ح َسـب رأيهـا أكثـر مؤ َّلفـات النحـو لغـرض تعليمـ لي إال أنـ
اختل ــف يف ال ـنَمَط؛ وال ش ــك أن ه ــذا االخ ــتالف متغيِّ ـرٌ ب ــاختالف املخاط ــب فتق ــول الباحث ــة ع ــن
اخــتالف مــن كــان النحــاة يُعلّمــوهنم النحــو« :ومــن املعلــوم أن التــرال التعليمــي كــان كــثريا وخيتلــف
بــاختالف مــن يقــدم إلــيهم ،فقــد يكــون مقــدما ألوالد اخللفــاء ،وقــد يكــون مقــدما لطــالب كــثريين
جيلسون إىل الشيخ يف مسجد مثلاا ويتلقون عن العلم» (مجعة امليعان.)168 :2007 ،
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ولـما نرى يف شرح قطر الندى من إرائة البحول اخلالفية بني النحاة وبيان اخلالفات مث
تقدمي توجيهات يف رجحـان رأيب علـى اآلراء األخـرى ،اعـتىن بـ بعـض األسـاتذة علـى مسـتوى
التعلــيم اجلــامعي؛ فعلـى هــذا التفصــيل نُركــز البحــف علـى ميــزات تســاعد طــالب الدراســات
العليــا للغــة العربيــة الــذين جُـلد اهتمــامهم الســيطرة علـى املســائل املختلفــة يف النحــو العــريب
واكتساب املهارة يف اجلدل النحوي وحتليل اآلراء؛ على هذا نذكر يف التاي امليزات املسـاعدة
على التعليم األسهل هلذا الشرح:

ميزات شرح قطر الندى وبل الصدى:
توجي التبويب إىل التعلّم األسهل:
إن تبويـب املباحــف يف العلـوم املختلفــة ذو أمهيــة بالغـة والتنظــيم املنطقــي مـن أحســن منــاهج
تنظيم حمتوى الكتب (رمحاين )30 :1430 ،وال يُستثنَى منها الصرف والنحو ،ومن قدمي األيـام
ســلكَ أكثــر النحــاة في ـ مســلكاا واحــدا .وأمــا ابــن هشــام فقــد وجّ ـ هــذا التبويــب إىل الــتعلّم
األسهل؛ فرتّب أبواب النص وبتبعـ الشـرح علـى أسـلوب منطقـي ،يتـدرّج مـن املسـائل املبتـدأة
األساسية إىل املسائل املتقدّمة وّا يؤيِّد حُسنَ قبول هذا التبويب ريؤ الطالـب لـتعلّم أبـواب
النحو خطةا بعد خطة؛ فبدأ بتعريف الكلمة وأقسامها الثال ة ،واملعرب واملبين يف األناء ،مث
قدّم مبحثاا يف "ائتالف أجزاء الكالم" ريئاا ملسائل النحو وما رُكّب من الكالم وهذا ّـا قـلّ
ذكر يف الكتب النحوية ،مث وضّح أنواع اإلعـراب يف األنـاء واألفعـال املعربـة ،ورفـع املضـارع
ونصب  ،وجزم  ،والنكرة ،واملعرفة ،أتى باملرفوعات ،مث املنصوبات ،واجملرورات ،والتوابع ،إال
عدة مباحف جـاء هبـا ت تمـ اة لألبـواب وهـي "العـدد" ،و"موانـع الصـرف" ،و"التع ّجـب" ،و"الوقـف"،
وهنايةا "مهزة الوصل"؛ ومن ميزات أخرى لتبويب هو اجلمع بني مباحف بينـها عالقـة وطيـدة
مثل اإلتيان بباب املنادى وما يتلـو مـن التـرخيم ،واالسـتغا ة ،والندبـة ذيـل بـاب "املفعـول بـ "
ونعلــم أن املنــادى مفعــول بـ لفعــل حمــذوف (ابــن هشــام)186-165 :1997 ،؛ وحتـدّل عــن "نعــم
وبئس" وفاعلهما عند مبحف "الفاعل" (ابن هشام.)151-150 :1997 ،
االهتمام بالتقسيم يف بيان القواعد:
من أهمّ ما يساعد على التعلـيم الـمــثمر لقواعـد العربيـة ذكـر تقسـيمات الشـروط واألنـواع يف
القواعد (مجعة امليعـان)179-169 :2007 ،؛ ألن يسبِّب تنسيق مفادها يف ذاكرة املـتعلّم؛ فيسـتعد
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للتعلم األكثر واألنفع؛ وال نعثر على كتاب تعليميل ناجحب يف علم النحو إال أنـ تضـمّن علـى ذكـر
شروط وأقسامب للقواعـد .ول ـمّا بـىن ابـنهشـام بنيـان شـرح علـى تتمـيم فوائـد مقدمتـ قطـر
الندى واستيفاء تقسيمارا ـ حسَبَ ما قال يف ديباجة الشرح« :متمّمةٌ لفوائـدها» (ابـن هشـام،
 ،)9 :1997ويف خامتت « :مسـتويف األنـواع واألقسـام» (ابـن هشـام )289 :1997 ،ـ ـ حـاول يف تبـيني
الشــروط واألقســام موضّــحا مــا قــال يف قطــر النــدى ومســتدركاا إيــا ؛ منـ يف بــاب "النواســخ"
لقطر الندى حيف تكلّم عما متصّ "كان" ب وقال« :و[متص] "كان" جبواز زيادرا متوسطةا
حنو" :ما كان أحسن زيدا"» (ابـن هشـام ،)110 :1997 ،مث شـرح مسـتدركاا كالمـ ببيـان أقسـام
"ك ــان" وقـ ــال« :تـ ــرد "ك ــان" يف العربيـ ــة علـ ــى ال ـ ــة أقس ــام" :ناقصـ ــة" فتحتـ ــاج إىل مرفـ ــوع
ومنصوب ...و"تامـة" فتحتـاج إىل مرفـوع دون منصـوب ...و"زائـدة" فـال حتتـاج إىل مرفـوع وال
إىل منصوب؛ وشرط زيادرا أمران :أحـدمها :أن تكـون بلفـظ املاضـي والثـاين :أن تكـون بـني
شيئني متالزمني ليسا جارا وجمرورا» (ابن هشام.)110 :1997 ،
عرض طرق وضوابط مفيدة للتعلّم األسهل:
قد تاج املتعلقم إىل سُبلب سهلة لتثبّ القواعد يف ذاكرت ؛ للوصول إىل هذ البغيـة علـى املعلقـم أن
ض أقصـر الطـرق إىل املقصـود وأوضـحها؛ هـذا أمـر مل يغفلـ ابـن
ُي َوضِّح األصول والضوابط ويعـر َ
هشــام ،ومــن مناذجـ يف بــاب "الوقــف" وقــد عَـرَض طريقاــا لتمييــز "واو اجلماعــة" مـن الــل ألصــل
الكلمـة مبيّنــا الفــرق بينـهما« :فرَقــوا بــني "الـواو" يف قولــك" :زيــد يـدعو" وبينــها يف قولــك" :القــوم مل
يدعوا" فزادوا ألفاا بعد واو اجلماعة وجردوا األصلية مـن األلـف قصـدا للتفرقـة بينـها» (ابـن هشـام،
)286 :1997؛ كما قال عن كيفية كتابة األلف األصـلية املتطرفـة يف األنـاء واألفعـال« :مـن األلفـات
املتطرفة ما يصور "ألفاا" ومنها ما يصور "ياء" وضـابط ذلـك أن "األلـف" إذا جتـاوزت ال ـة أحـرف
أو كان منقلبةا عن ياء صُوِّرت "ياء"؛ مثـال ذلـك يف النـوع األول "اسـتدعى" ،و"املصـطفى" ويف النـوع
الثاين "ر َمـى" ،و"هـدَى" ،و"الفتــى" ،و"اهلـدَى" وإن كانـ الثـة منقلبـة عـن "واو" صـ ِّورَت "أل افـا" وذلـك
حنو "دعا" ،و"عفا" ،و"العصا" ،و"القفا"» (ابن هشام.)286 :1997 ،
التنبي على وجو االفتراق والتشاب :
معرف ــة وج ــو االفت ــراق والتش ــاب ب ــني املف ــردات أو األس ــاليب املرتبط ــة تس ــاند علــى س ــهولة
االســتيعاب والــتعلّم ،بــال ارتيــاب؛ تنبّـ ابــن هشــام ألمهيــة هــذا األمــر ،ومتســك ببياهنــا كلمــا
اقتضى مسار البحف؛ من مناذج أن إذا حتـدّل عـن بنـاء "فعـل املضـارع" علـى السـكون وهـو
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عند اتصال بضمري الغائبات واملخاطبات؛ وإذا وصل البحف إىل هذا املقام ألزم ابـن هشـام
نفس على بيان الفرق بني صيغل الغائبات والغائبني ـ وبتبعهمـا املخاطبـات واملخـاطبني ـ ـ يف
النــاقص الــواوي ليتض ـلّع الطالــب عل ـى متييزمهــا ـ ــ ونعلــم أن صــيغل الغائبــات واملخاطبــات
تتشاهبان صيغل الغائبني واملخاطبني إذا كان الفعل من الناقص الواوي ـ فللوصول إىل هـذ
البغية قال « :فأمـا بنـاؤ علـى السـكون فمشـروط بـأن يتصـل بـ نـو ُن اإلنـال ...ومنـ ﴿ :إِ اال أَ ْن
ْيع ُف و َن﴾ (البقــرة)237/؛ ألن "الــواو" أصــلية وهــي "واو" "عفــا ،يعفــو" والفعــل مــبين علــى الســكون
التصــال ب ــ"النون" ،و"النــون" فاعــل مضــمر عائــد علــى املطلقــات ووزن ـ "ي ْف ُع ْل ـنَ" ولــيس هــذا
ك ــ"يعْفُونَ" يف قولــك" :الرجــال يعفــون"؛ ألن تلــك "الــواو" ضــمري جلماعــة املــذكرين كــالواو يف
قولــك« :يقومــون» و"واو" الفعــل حــذف و"النــون" عالمــة الرفــع ووزنـ " :يعْفُــون" [كــذا والظــاهر
"ي ْفعُونَ"] وهذا يقال فيـ " :إال أ ْن ي ْع ُفـوا" حبـذف نونـ كمـا تقـول" :إال أن يقومـوا"» (ابـن هشـام،
 . )29 :1997فالطالب يتعلّم أن إذا كان "الواو" مـن أصـل الكلمـة تكـون "النـون" ضـمريا جلمـع
املؤنف وإذا مل يكن من أصل الكلمة فـ"الواو" ضمري جلمع املذكر و"النون" عوض الرفع.
عرض املسائل واملشاكل اإلعرابية والنقاش فيها:
لقـد اهـتمّ النحـاة والــمعربون مـن أول األيـام بـإعراب املفـردات ،ومـن مظـاهر تصـنيف كتـب
كثرية يف جمال إعراب القرآن ومشكل إعراب ؛ والسبب الرئيس في وجود شواهد مـن اآليـات
ري أهنـا
الشريفة وغريها من الشـواهد األربعـة ك انـ شـبيهة لقاعـدة مـن القواعـد النحويـة ،غـ َ
خالفتها يف التشكيل فظهر مشكلٌ إعرايبٌ قد اختلف العلماء يف إعراب مفردارا؛ إما يعدّونـ
من القاعـدة ويُو ّجهـون تشـكيل ببيـان تقـديرات للكـالم ،وإمـا يسـتثنون مـن القاعـدة وينبّهـون
عل ـى الوج ـ املتمــايز بينــهما؛ فاملمارســة عل ـى حتليــل النصــوص إعرابيــا والتعــرف عل ـى طــرق
توجي اإلعراب ،من أهمّ ما يساعد الطالب على ارتقاء مستواهم العلمـي ،وهلـذا جعـل اليـوم
كــثريٌ مــن األســاتذة معيــار امتحــان الطــالب مــدى جنــاحهم يف حتليــل املشــكالت اإلعرابيــة
واإلجابة عنها .على هذا اليبقَى شكٌ يف أن التعرف على طرق اإلجابة عن هذ املسائل يُعتـ
من أهمّ ما يُتوقَّع تناول يف مباحف الكتب النحوية العالية املستوى ،األمر الذي اعتىن ب ابـن
هشام يف شرح على قطر الندى وبل الصدى ويُعلّـم املـتعلّمني طـرق املباحثـة؛ ورمبـا اهتمامـ
البالغ هبذا األمر انتهى ب إىل فتح بابب يف كتاب مغين اللبيب عن كتب األعاريب ـ وهو البـاب
اخلــامس ـ وقــد زاوَل فيـ هــذا املهــم ذيــل قســم األول باســم «يف ذكــر اجلهــات الــل يــدخل
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االعتراض على املعرب من جهتها» (ابن هشـام)491 :2007 ،؛ يف التـاي نـأيت بنمـوذج مـن هـذ
املسائل يف شرح قطر الندى وبلّ الصدى:
قال ابن هشام يف نـهاية باب االشتغال من قطر الندى« :وَلَيْسَ منْـ ُ ﴿وك ُّل َش ْي فَ َعلُ و ُ
الزبر﴾ (القمر )52/و"أزيد ذُهبَ ب "» (ابن هشام )156 :1997 ،؛ وهنا طَرَح املشكلة بقولـ :
فِي ُّ
"وليس من إخل" وأراد ب استثناء الشاهد واملثال التاليني ل من باب االشتغال برمت ؛ وهذا
االستثناء يف احلقيقة جاء إجابةا عن مشكلة إعرابية وهو التباسـهما ببـاب االشـتغال وهلـذا
وضّح يف الشرح سبب خروجهمـا مـن هـذا البـاب وقـال« :ألن تقـدير تسـليط الفعـل علـى مـا
قبل إنأمَا يكون على حسـب املعـىن املـراد ولـيس املعـىن هنـا أهنـم فعلـوا كـل شـيء يف الزبـر،
حَتأى يَصح تسليط على ما قبل وَإنّما املعىن "وكل مفعول هلم اب يف الزبـر" وهـو خمـالف
لذلك املعىن ،فالرفع هنا واجب ال راجح والفعل املتأخر صفة لالسم فال يصح ل أن يعمـل
فيـ ؛ ولـيس منـ " :أزيـد ذُهـب بـ " لعــدم اقتضـائ النصـب مـع جـواز التسـليط» (ابـن هشــام،
 )161-160 :1997؛ فاملقدُرة املفيدة الل يتمكن منها الطالب ع هـذا البحـف هـي االعتنـاء
مبعــىن الكــالم لبيــان اإلعــراب الصــحيح ،وعــدم االكتفــاء بالظــاهر؛ كمــا أن ظــاهر اآليــة
الشريف ة يقود الـذهنَ إىل بـاب االشـتغال واملعـىن ال يُصـدِّق و كـم خبـروج اآليـة مـن هـذا
الباب ،الستحالة تسليط "فعلو " على "كلّ" من حيف املعىن؛ وهلذا أكد ابن هشـام يف البـاب
اخلـامس مـن املغـين ـ وقـد ذكرنـا عنوانـ آنفاـا ـ علـى أمهيـة مراعـاة املعـىن وقـال« :اجلهـة
األوىل أن يراعي ما يقتضي ظاهر الصناعة وال يراعي املعىن وكثريا ما تزلّ األقدام بسبب
ذل ــك» (اب ــن هش ــام)491 :2007 ،؛ وك ــأنّ اب ــن هش ــام واف ــق اجلرج ــاين يف نظريت ـ الش ــهرية
بــ"النظم" ،وقــال بالعالقــة الو يقــة بــني املعــىن والنحــو كمــا نــص عليـ اجلرجــاين يف قولـ :
« واعلم أن ليس الـنظم إال أن ت ضـع زكالمـك الوضـع الـذي يقتضـي علـم النحـو ،وتعمـل علـى
قوانين ـ وأصــول  ،وتعــرفَ مناهجَ ـ الــل ن ــهج ْ ،فــال تزيــغ عنــها ،وحتفَــظ الرســوم الــل
رُسـمَ ْ لك ،فال تُـخلَّ بشيءٍ منها» (اجلرجاين.)81 :1984 ،
وهناك مقدُرة انية وهي التنب إلعرابب وتشكيلب يناسبان القاعدة الل يدعو إليها ظـاهر
الكالم؛ ومثّل ابن هشام ل بـ"أزيدٌ ذُهب ب " ألن مع إمكان تسليط "ذُهب ب " على "زيدٌ" ـ مـن
حيف املعىن ـ ولكن عدم نصب لـ"زيد" خيرج من باب االشتغال.
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ذكر اخلالفات النحوية:
قد احت ّل اخلالفـات النحويـة حيـزا كـبريا لعديـد مـن كتـب النحـو القدميـة ،وشـرح قطـر النـدى
كنمــوذج مــن هــذ الكتــب مل يك ـدْ يَخلــو منــها حب ـفٌ ،وقــد اعــتىن ابــن هشــام ببيــان اخلالفــات
النحويــة مث اإلجابــة عــن آراء مــالف القيــاس؛ وكثــرة معاجلــة خالفــات النحــاة تغــاير املنــهج
التعليمي يف اعتقاد بعض أصحاب الرأي املعاصـرين ،كمؤلـف كتـاب خصـائص التـأليف النحـوي
يف القــرن الرابــع اهلجــري وهــو يع ـدّ خصــائص املؤلفــات التعليميــة ومنــها «البعــد مــا أمكــن عــن
املســائل اخلالفيــة» (أبــو تــاكي )97 :2005 ،وهــذا ال يعــين لــزوم خلـوّ املصـنّفات التعليميــة منــها إذ
ص ـنّف للناشــئني لــزم خل ـ ّو مــن اخلالفــات
خيتلــف األمــر بالنســبة ملســتواها العلمــي فمــا منــها ُ
النحوية؛ وأما الكتب التعليمة للمستويات العليا فأصبح اخلالفات جزءا هامًّا ألغلبيتها واملـراد
بالبعد ما أمكن من املسائل اخلالفية بالنسـبة هلـذ الكتـب عـدم اإلفـراط فيهـا؛ فـتعلّم املباحـف
اجلدلية عند النحاة وكيفية التعليل والتوجي من أهم ما تاج إلي طالب املستوى العـاي ومـن
هــذا املنظــر مزاولــة اخلالفــات واإلجابــة عنــها مــن ميــزات شــرح ابــن هشــام علــى قطــر النــدى
التعليمية؛ وجبانب هذ امليزة ميكننا التعرّف على مذهب النحـوي؛ مـن مناذجهـا مـا نقـرأ حتـ
"باب أقسام الكلمة والكالم" حيف قال يف قطر الندى بعد التعريف بالفعل املاضي« :ومنـ "نعـم"
و"بئس" ،و"عسى" ،و"ليس" يف األصح» (ابـن هشـام )23 :1997 ،ويف الشـرح نبّـ بأنـ أراد أنّ هنـاك
خالفاــا ب ــني النحــاة يف ك ــون هــذ األربع ــة مــن األفع ــال املاضــية؛ مث ش ــرح بادئاــا ب ــذكر اآلراء
اخلالفية عند النحاة ،مث نصّ على الرأي الصـواب دون اإلشـارة إىل مـن اعتقـد بـ ؛ ويف األخـري
متسّــك كالبصــريني بالتأويــل لــردّ اســتدالل الكــوفيني؛ والتأويــل هــو التوجيـ الــذي نعثــر عليـ يف
كالم ابن هشـام مـرارا لـر ّد اسـتدالالت النحـاة إذا خـالفهم يف أمـر مـا؛ فقـال ابـن هشـام :فأمـا
"نعم" و"بئس" فذهب الفراء ومجاعة من الكوفيني إىل أهنما انان واسـتدلوا علـى ذلـك بـدخول
حرف اجلر عليهما يف قول بعضهم ـ وقد بُشِّر ببن ـ" :واهلل ما هي بنعم الولد" وقول آخر ـ وقد
س ال َعـري"؛ وأمـا "لـيس" فـذهب
ري علـى بـئ َ
سار إىل حمبوبت على محار بطيء السـري ـ ـ" :نعـم ال أسـ ُ
الفارسي يف احللبيات إىل أهنا حرف نفي مبزنلة "ما النافية" وتبع على ذلك أبوبكر بـن شُـقَري.
وأما "عسى" فذهب الكوفيون إىل أهنا حرف تـرج مبزنلـة "لعـلّ" وتـبعهم علـى ذلـك ابـن السـراج.
والصــحيح أن األربعــة أفعــال بــدليل اتصــال تــاء التأنيــف الســاكنة هبــن  ...وأمــا مــا اســتدل ب ـ
الكوفيون فمؤول على حذف املوصوف وصفت  ،وإقامة معمول الصـفة مُقامَهـا والتقـدير" :مـا هـي
بولد مقولب في نعم الولدُ ونعم السريُ على عَريب مقولب في بئس العريُ" (ابن هشام.)23 :1997 ،
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مآخذ على شرح قطر الندى وبل الصدى:
ال خيامرنــا شــك يف أن ابــن هشــام مــن أج ـلّ أئمــة النحــو ،ول ـ نظريــات فائقــة يف كــثريب مــن
املسائل النحوية ،وقد ترك كتبـا قيمـة يف أبـواب النحـو ومسـائل اهلامـة؛ أمـا اإلنسـان فممكـن
اخلطــأ والزّلــة ،فــال يكــاد ملــو مؤلفات ـ منــهما؛ هــذا ،وال نُنكــر دور حــوادل الــدهر يف تغــري
النسخ .وجديرٌ بالذكر أن كلَّ ما نذكر من اإلشكاليات ،وفق املعايري النقدية للمنهج التأليفي
أليامنا هذ  ،وال نقصد أبدا التقليـل مـن شـأن ابـن هشـام اجلليـل ،بـل ألن نتعـرف علـى بعـض
عثرات الشرح جبانب منهج التعليمي ،وبتبع نفتح بابـا جديـدا أمـام املـؤلقفني املعاصـرين يف
النحو العريب.

اإلشكاليات العامة لشرح قطر الندى:
بعد أن أمعنا النظر يف أبواب ومباحف شرح قطر النـدى وبـل الصـدى الحظنـا أن ابـن هشـام
أغمض عيني على بعض الفروع والتقسيمات واملباحف األساسـية ،وإن حنمـل هـذا األمـر علـى
إرادة اإلجياز واالختصار ،ال نستطيع أن ن ّر من مثلبة الـنقص وعـدم االكتمـال؛ وأهـم هـذ
املباحف هي:
األول :أن مل يذكر منادى النكرة املقصـودة املوصـوفة حـني يبـيّن أنـواع املنـادى يف مبحـف
املنادى من باب املفعول (ابن هشام.)166 :1997 ،
الثاين :ذكر يف باب النواسـخ األنـواع الثال ـة للنواسـخ لكـن يف النـوع األول وهـو مـا ينصـب
اخل خ ا لـ ويرفـع املبتـدأ انـا لـ  ،مل يشـر إىل "كـاد وأخوارـا" ال يف قطـر النـدى وال يف
شـرح (ابــن هشـام .)100 :1997 ،ومــن بــني احلـروف املشــبهة بلــيس مل يـتكلم عــن "إن" النافيــة
(ابن هشام.)119-115 :1997 ،
الثالــف :قــد حت ـدّل عــن "احلــال" يف ســطور معــدودة ،مكتفيــا باحلــال املفــردة وتعريفهــا،
وصاحبها (ابن هشـام)199-196 :1997 ،؛ ومل يشـر إىل اجلملـة احلاليـة وشـب اجلملـة احلاليـة،
وال إىل روابـط احلــال وذياحلــال ،وال إىل مسـألة التقــدمي والتــأخري يف هـذا البــاب ،أو مســألة
التعريف والتنكري يف احلال وصاحبها.
إشكاليات شرح قطر الندى يف تبيني القواعد:
ما نذكر يف التاي عدة إشكاليات تُرينا سهو املصنف الشارح يف بيان القواعد:
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أ) قـال يف البحــف عــن نصــب فعــل املضــارع بــ"أن" املضــمرة جــوازا« :فاجلــائز يف مســائل:
إحداها :أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعـل» (ابـن هشـام)53 ،1997 ،
يف كالمـ هــذا ســهو وهــو :أنـ نساـيَ تقييــد العــاطف بــ"الواو" ،و"الفــاء" ،و"أو" ،و"مث" ونعلــم أن
القاع ــدة تصـ ـحّ م ــع ه ــذ األربع ــة وال غ ــري؛ كم ــا أش ــار إليه ــا اب ــن هش ــام نفسـ ـ يف ش ــرح
لشذورالذهب رمبا تصحيحا هلذا السهو فقال« :وبعد "الفاء" ،و"الواو" ،و"أو" ،و" ُمّ" إن عَطَفـنَ
عل ـى اســم خــالصب» (ابــن هشــام ،)312 :2005 ،وقــد ن ـصّ علي ـ حميــي الــدين عبداحلميــد يف
حتقيق لشرح قطر الندى (ابن هشام.)123 :1994 ،
ب) حتديد ابن هشام لـ"االسم" يف أوّل باب "املبتدأ" تـاج إىل التأمّـل إذ قـال« :الــمبتدأ
هو االسم الـمجَرّد عَن العوامل اللفظية لالسناد؛ فـ"االسم" جنس يَشمل :الصأريح ،كــ"زيد" يف
وم ْوا َخ ْي ر لَ ُك م﴾
﴿وأَ ْن تَ ُ
ص ُ
حنــو "زي ــد قــائم" وامل ــؤول يف حنــو وأن تص ــوموا فــي قول ـ تعــاىلَ :
(البقرة( »)184/ابن هشام . )92 :1997 ،نشـاهد أن ابـن هشـام قـد عـ ّد االسـم يف هـذا التعريـف
صر ا ومؤولاا بالصـريح .نقـول إن املشـهور بـني النحـاة أن مـن أنـواع املبتـدأ صـر ا ومؤ ّو الـا
بالصــريح؛ ولكــن هــل يشــمل "االســم" يف رأي ابــن هشــام املــؤوألَ بالصــريح أم ال؟ جييــب ابــن
هشام نفس عن هذا السؤال يف شرح تعريف قدّم يف باب املفعول مع « :هو اسم فضـلة بعـد
"واو" أريــد هبــا التنصــيص علــى املعيــة ،مســبوقة بفعــل أو مــا فيـ حروفـ ومعنــا » (ابــن هشــام،
)193 :1997؛ حيــف قــال« :خــرج بــذكر االســم الفعـلُ املنصــوب بعــد "الــواو" يف قولــك" :ال تأكــل
الســمكَ وتشــربَ اللــه" فإنـ علــى معــىن اجلمــع ،أي :ال تفعــل هــذا مــع فعلــك هــذا ،وال يســمى
مفعولاا مع لكون لـيس انـا» (ابـن هشـام)193 :1997 ،؛ فقـد أخـرج الفعـل املـؤول إىل املصـدر
عن قاعدة املفعول معـ  ،ألنـ لـيس انـا؛ فيسـتنتج مـن كالمـ أن رأيـ قـد اسـتقر علـى عـدم
كون ما يؤول إىل املصدر انا؛ اللـهم إال أن يقـال إن الفعـل املنصـوب بــ"أن" املقـدّرة لـيس يف
قوة املنصـوب بــ"أن" املـذكورة ،وتكلّفـ ظـاهر .وهكـذا نسـتدلّ لسـهو ابـن هشـام هـذا بقولـ يف
شذور الذهب حني حديث عـن "املبتـدأ" ،وكأنّـ اسـتدرك هـذا السـهو؛ فقـال« :الثالـف :املبتـدأ،
وهو اجملرد عـن العوامـل اللفظيـة خمـ ا عنـ أو وصـفاا رافعـا ل ـمُكتفى بـ » (ابـن هشـام:2005 ،
 .)207ويف شرح قال« :املبتدأ الذي ل خ  ،يكون انا صر ا ...ومؤوألاا باالسم ...ولذلك
قل اجملرد ومل أقل االسم اجملرد» (ابـن هشـام .)207 :2005 ،وقـدعىن بقولـ «األخـري» ،أنـ مل
يقــل يف الــنص لتعريــف املبتــدأ "االســم اجملــرد" بــل قــال "اجملــرد" لكــي يش ـ َم َل االســم واملــؤوّل
باالســم؛ وبعبــارة أخــرى إن االســم شــيءمل واملــؤول باالســم شــيء آخــر؛ هلــذا أطلــق قول ـ وقــال
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«اجملرد عن العوامل اللفظية» كي يكون "اجملرد" نعتا لكال االسم واملـؤوّل باالسـم؛ وهـذا تأييـد
على أن ابنهشام صنّف قطر الندى وشرح  ،قبل شذور الذهب وشرح ألن صحّح يف الثاين
اخلطأ الذي ارتكب يف األول.
ج) يبــدو أن ابــن هشــام جعــل "االســم" يف بــاب "كــان وأخوارــا" مــا يعــادل "فاعــل األفعــال
التامة" ،و"خ َها " معادل "مفعـول بـ " هلـذة األفعـال؛ يؤيـد معت َقـ َد هـذا قولـ « :جيـوز يف هـذا
الباب أن يتوسط اخل بني االسـم والفعـل كمـا جيـوز يف بـاب الفاعـل أن يتقـدأم املفعـول علـى
الفاعــل» (ابــن هشــام)102 :1997 ،؛ وقــد انتُساــب يف اخلليــل معجــم مصــطلحات النحــو العــريب
تســمية الفاعــل واملفعــول لالســم واخلـ يف هــذا البــاب إىل الفـرّاء وقــد جــاء ذيــل "اســم كــان
وأخوارــا"« :تســميات أخــرى :الفاعــل (الف ـرّاء) ـ ـ شــب الفاعــل (الف ـرّاء) ـ ـ مُشــب الفاعــل
(الف ـرّاء)» (عبداملســيح)65 :1990 ،؛ وحت ـ "خ ـ كــان وأخوارــا"« :تســميات أخــرى :املفعــول،
احلال (الفرّاء) ـ شب احلـال (الفـرّاء)» (عبداملسـيح .)219 :1990 ،هـذا ،وقـد قـال ابـن هشـام
يف بداية باب النواسخ« :يسمى األول من معموي باب كان انـا وفاعلاـا ويسـمى الثـاين خـ ا
ومفعولاــا» (ابــن هشــام ،)100 :1997 ،ونقــول إن االســم شــيءمل والفاعــل شــيءمل آخــر وهكــذا افتــرق
اخلـ عــن املفعــول ،وعلمنــا أن الفاعــل واملفعــول تســميتان أخريــان لالســم واخلـ فــال جيــوز
عطفهمـا بـالواو كمــا قـال ابــن هشـام" :انــا وفاعلاـا ...خـ ا ومفعولاـا"؛ ألنـ ال جيـوز اجتمــاع
انـني خمـتلفني يف مسـمّى واحـد بـل الصــحيح أن يقـال" :انـا أو فاعلاــا ...خـ ا أو مفعولاــا"
عطفاا بـ"أو"؛ اللهم إلّا أن اسـتعمل "الـواو" هنـا مبعـىن "أو"؛ ورمبـا تنبّـ ابـن هشـام نفسـ هلـذا
الســهو أيضــا؛ إذ كأنّـ اســتدرك يف شــرح شــذور الــذهب ،حــني قيّــد بــ"اجملاز" وقــال يف "كــان
وأخوارا"« :يرفعن املبتدأ ،ويسمى انهن حقيقـةا وفاعلـهن جمـازا ،وينصـه اخلـ  ،ويسـمى
خ ـ هن حقيق ــة ،ومفعــوهلن جم ــازا» (ابــن هش ــام  .)211 :2005هــذا دلي ــل آخــر عل ـى التق ـدّم
الزمين لتصنيف قطر الندى وشرح على شذور الذهب وشرح .
إشكاليات شرح قطر الندى يف االستشهاد والتمثيل:
بعد تدقيق النظر فيما استشهد أو متثّل ب ابن هشام ظهر لنا أنّ هناك بعضَ األخطـاء رمبـا
ل سـهوا أو عمـدا ّـن دوّن نسـخ مـن معاصـري  ،واهلل أعلـم؛ علـى
ل سهوا منـ أو ُأحـد َ
أُحد َ
أيــة حــال رأينــا أن ننبّـ عليهــا احتــرازا مــن تَكرارهــا ،وّارسـةا لتركيــز طــالب العربيــة علـى
التدقيق يف بيان مسائل الصرف والنحو.
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أ) يف البحف عن بناء الفتح لــ"فعل املضـارع" نـصّ علـى أنـ يكـون مبنيـا إذا باشـرت "نـون
التوكيد" فإذا فصلَ بينهما فاصلٌ فيبقى معرَبا مث قال« :وكذلك لو كان الفاصل بينهما مقدأرا
ك َع ن آيا ِ
ات اَ الل ِه﴾ (القصـص،)30/
﴿و اال يَ ُ
ص ُّدنَّ َ ْ
كـان الفعـل أيضـا معربـا وذلـك كقولـ تعـاىلَ :
﴿ولَتَ ْس َم ُع َّن﴾ (آل عمــران )186/مثل ـ ؛ غــري أن نــون الرفــع حــذف مفيفاــا لتــواي األمثــال مث
و َ
التقى ساكنان أصل قبل دخول اجلازم يصـدوننك فلمـا دخـل اجلـازم وهـو ال الناهيـة حـذف
النـون فــالتقى سـاكنان :الــواو والنــون ،فحـذف الــواو؛ العتالهلـا ووجــود دليــل يـدلّ عليهــا وهــو
الضـمة» (ابــن هشـام .)30-29 :1997 ،والظــاهر أنـ حـدل ســهو مـن ابــنهشــام حـني قــال أصــل
«اليصدُنّ» قبل دخول اجلازم «يصدّوننّ»؛ ونعلم أن النـون حتـذف ولـو مل يـدخل اجلـازم عليـ
مفيفاا لتواي األمثال ،كما قد أشار هو نفس إلي يف صدر كالمـ ؛ ويف شـرح لكتابـ شـذور
﴿ولَتَ ْس َم ُع َّن﴾ (آل عمران )186/هو فعـل مضـارع معـرب« :إذ األصـل لتسـمعُونَنّ
الذهب قال عن َ
فحذف نون الرفع استثقالاا الجتمـاع األمثـال فـالتقى سـاكنان :الـواو والنـون املدغمـة فحـذف
الواو اللتقاء الساكنني» (ابن هشـام )105 :2005 ،وهذا مبعىن أن احلذف املذكور حَدل إذا كان
الفعل مرفوعا قبل أن يدخل علي اجلازم ،ال بعد دخول .
ب) أول ما تكلّم عن ابن هشام يف الكـالم عـن "املعـارف" هـو "الضـمري"؛ وحـني أشـار إىل
الضمري املستتر وجوبا أتى مبثالني تبيينا لسـبب وجـوب االسـتتار يف عـدة مـن الضـمائر وهـذا
ما ال يبدو خطأ يف بادئ الرأي فإن قال« :ونعين بواجـب االسـتتار :مـا ال ميكـنُ قيـامُ الظـاهر
مَقامَ  ...أال ترى أنك ال تقولُ" :أقومُ زيـدٌ" ،وال تقـول" :نقـوم عمـروٌ"» (ابـن هشـام)76 :1997 ،؛
إن منعن النظر يف املثال الثاين ظهر لنا أن كان من األصح أن يـمثَّل مبثل" :نقوم عمروٌ وزَيدٌ"
أو "نقو ُم األصدقاءل" كـي يكـون الفاعـل مجعـا كمـا يـد دل فعلـ علـى مجـعب مـن املـتكلّمني وإلّـا فمـا
الفرق بني "أقوم زيدٌ" و"نقومُ عَمروٌ".
ج) يف الكالم عن "اسم اإلشارة" من املعارف قال«:ولتثنية املذكر ذان باأللف رفعـا كقولـ
ِ
﴿ربنَّ ا أ ِرن ا
تعــاىل﴿ :فَ اذانِ َ
ك بُ ْر اهانا ان﴾ (القصـص )32/و"ذيــن" باليــاء جــرا ونصــبا كقولـ تعــاىل َ
اللَّ َذي ِن﴾ (فصـل ( »)29/ابـن هشـام)80 :1997 ،؛ والشـاهد الثـاين سـهو مـن ابـن هشـام ـ ـ رمحـ
اهلل ــ ال شــك أن "اللَّــذين" يف اآليــة الشــريفة اســم موصــول ملــثىن املــذكر واستشــهد ب ـ الســم
اإلشارة بصيغة مثىن املذكر؛ هذا السهو مستَغرَبٌ من عامل متضلقعب كابن هشام؛ ويـدعونا إىل
فكرة احتمال حتريف نسخة كتاب .
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د) ويف مبحف "املوصول" حني أرادَ أن يُنبِّ َ على إطالق "ما" على مجيـع الصـيغ قـال« :وتقـول
يف "مَــا" ملــن قــال "اشــتري ُ محــارا أو أتانــا أو محــارين أو أتــانني أو حـمُ ـرا أو أُتُنــا"" :أعجــبين مــا
اشتريت وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتهم وما اشتريتهن"» (ابن هشام)82 :1997 ،؛ كمـا
نشاهد أن ابن هشام سوّال استخدام ضمري مجع املذكر ومجع املؤنف لغري العقالء ،حنو "حُـمُــر"
و"أُتُن" ،وال شك أن األصح اسـتخدام ضـمري املفـرد املؤنـف هلـذا اجلمـع ،وإن كـان إرجـاع ضـمري
مجع املؤنف إلي مسموح أيضا؛ ولكن إرجاع ضمري مجع املـذكر إليـ مل يُسـمع وال يُسـمَحُ .ورمبـا
يُجاب بأنّ ابن هشام ذكر الضمريين ليُن ّبـ علـى اختصـاص "مـا" املوصـول جبميـع الصـيغ؛ فلنـا
أن نقول إن ال داعيَ هلذا إذ يف الكالم ما يُنبّ علي وهو اللفظتان "محار" ،و"أتان" ،ومجعامها،
ومن جهة أخـرى أنـ ال شـك يف أن "مـا" تكـون لغـري العاقـل فـال داعـي يف إ بـات أ ّن العائـد إليهـا
ضمري املذكرين واملؤنثات ،مع أن ابـن هشـام نف َسـ مل يـذكر العقـالء فيمـا م قثـل ،فـال حاجـة إىل
إرجاع ضمريهم إليها ،ال سيما أن لفظة "ما" املوصولة تُعدّ مفردا مذكرا دائما (ابنمالـك،2009 ،
ج208 :1؛ حســن ،1431 ،ج ،)312 :1فلــو كــان يَــذكر جلميــع األنــاء الــل ذكرهــا يف املثــال ضــمريا
واحـدا وهــو املفــرد املــذكر لكــان أدلّ باشــتراك "مـا" بــني مجيــع الصــيغ؛ فكــان يكفيـ أن يقــول يف
مجيعها" :أعجبين ما اشتريتَ " باعتبار لفظة "ما" املشتركة بني اجلميع؛ نعـم ،ال بـأسَ أن يطـابق
العائدُ "ما" املوصـولةَ يف املعـىن كمـا فعـل ابـن هشـام ،أمـا إرجـاع ضـمري مجـع املـذكر العاقـل أي
"هم" إىل غري العاقل فالجيوز أبدا .وأما اختصاص ضمري الغائبة والغائبات جبمع غري العاقـل
وترجيح األوّل على الثاين فقد نصّ علي ابنمالك يف التسهيل قائلاا« :وجلمع الغائب غري العاقـل
ما للغائبة أو الغائبـات؛ و" َف َع َلـ ْ" ،وحنـ ُو أوىل مـن " َف َع ْلـنَ" وحنـ ُو بـأكثر مجعـ وأق ّلـ » (ابـنمالـك،
 ،2009ج)126 :1؛ ويقول مصـطفى الغاليـيين« :واو الضـمري ،وهـاء املتّصـلة هبـا مـيم اجلمـع [أي:
هم] ،خاصّتان جبمع الذكور العقالء؛ ال يستعمالن جلمـع اإلنـال وال جلمـع املـذكر غـري العاقـل»
(الغاليــيين ،1993 ،ج .)117 :1والكتمــال البحــف نســلط الضــوء علــى مــا قــال ابــنمالــك عــن "مــا"
املوصــولة وقــد ذكــر أهنــا مبعــىن "الــذي وفروع ـ " ،ولكــن مل يســتعمل هلــا ضــمري مجــع املــذكر:
« كقولك ملن قال :اشتري ُ كتابا و وبني وعمامـ اة ومالحـفَ ،عرفـ ُ مـا اشـتري َت  ،ومـا اشـتريتهما،
وما اشتريتها ،وما اشتريتهن» (ابنمالك ،2009 ،ج.)191 :1
هـ) ويف باب "املبتدأ واخل " قال عن مواضع وجوب حـذف اخلـ « :جيـب حـذف اخلـ يف
ِِ
ين﴾ (سـبأ )31/أَي:
أربع مسائل :إحداها قبل جواب "لوال" حنو قولـ تعـاىل﴿ :لَ ْوَال أَن تُ ْم لَ ُكنَّ ا ُم ْؤمن َ
ص َد ْدنَا ُك ْم َع ِن ال ُْه َدى بَ ْع َد إِ ْذ َج ا َ ُكم﴾
"لَوْلَـا أَنْـتُم صــددمتونا عَـن الْهــدى" بـدَليل أَن بعـد ﴿أَنَ ْح ُن َ
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(ســبأ( »)32/ابــن هشــام  .)99 :1997 ،ونقــول :االستشــهاد هبــذ اآليــة الشــريفة علــى وجــوب حــذف
خ املبتدأ بعد "لوال" صحيح ،وأما سهو املصنف ففي بيان القاعدة وشرح موضع الشاهد؛ فقـد
رأى ابنهشام أنّ اخلـ ا حملـذوف يف هـذ اآليـة هـو "صـددمتونا عـن اهلـدى" وهـذا املعـىن غـري
مقصود يف هذ اآلية؛ وإن يكن املقصود ،فحـذف اخلـ جـائ ٌز ال وجـوب فيـ لداللـة اخلـ علـى
وجـود مق ّيـد؛ ألن املشـهور بـني النحــاة وجـوب حـذف خـ املبتــدأ بعـد "لـوال" إذا د ّل علـى الوجــود
املطلــق ،وإذا دلّ علــى الوجــود املقيّــد وجــب ذكــر إن مل يــدلَّ عليـ دليـلٌ وإن دلَّ عليـ دليـلٌ جــاز
ذكـر (ابـنمالـك ،2009 ،ج267 :1؛ ابـنعقيـل ،1381 ،ج233-231 :1؛ حسـن ،1431 ،ج)425-424 :1؛ ومـن
جانب آخر مل يُكمل ابن هشام شروط احلذف الوجـويب للخـ يف هـذا املوضـع وهـو داللتـ علـى
الوجود املطلق .وال يبدو أن يكون الرأي املذكور رأيا خاصًّا البن هشام ألنّ مل يـأت بـ يف كتابيـ
مغين اللبيـب وأوضـح املسـالك (ابـن هشـام266-265 ،2007 ،؛ ابـن هشـام ،1989 ،ج )182-180 :1وكـلّ
ما قال يف الكتابني يوافق الرأي املشهور املذكور آنفاا.
و) وأما الشرط األخري لعمل "ال النافية الشبيهة بلـيس" عنـد ابـن هشـام فهـو أن تكـون يف
الشــعر ال النثــر؛ لكــن األمثلــة الــل ذكرهــا لــما ال تعمــل فيهــا "ال" بســبب نقــص أحــد شــروطها
األخــرى كلــها مــن النثــر ومل يــذكر مثــاال مــن الشــعر إال بي ـ املتــنل؛ واإلشــكال الــوارد عل ـى
ابنهشام أن أتى بأمثلتها يف هذا اجملال من النثر وهذا نفس نقص يف الشروط فيبطل عمل
"ال" هبذا النقص قبل أيّ نقصب آخر ،واألصح اإلتيان بشواهد من الشعر العريب الـل مل يـراع
فيها أحد الشروط الثال ة األوىل كمـا استشـهد بشـعر املتـنل؛ ومـن جانـ بب آخـر مل نعثـر علـى
هذا الشرط يف آراء النحاة ،وابن هشام نفس مل يصـرّح بـ يف كتبـ أوضـح املسـالك ،وشـرح
شذور الذهب ،ومغين اللبيب؛ فنص كالم هو« :وإلعماهلا أربعة شروط أن يتقدّم انها وأن
ال يقترن خ ها بإال وأن يكون انها وخ هـا نكـرتني وأن يكـون ذلـك يف الشـعر ال يف النثـر:
فال جيوز إعماهلا يف حنو "لَـا أفضـل منْـك أحـد" وال يف حنـو "ال أحـد إلّـا أفضـل منْـك" وال يف
حنو "ال زيد قَائم وَلَا عَمْرو" وهلذا غلقط املتنل يف قول :
إذا الْجُود مل يُرْزَقْ خَالصا مـن الْـأَذَى

فَلَــا الْحَم ـدُ مَكسُــوبا وَلَــا الـ ـمَالُ بَاقيــا»
(ابن هشام)117 :1997 ،

هذا ،وقد ذكر ابن عصـفور هـذا الشـرط ـ ـ يف كتابـ املقـرّب ــ إلعمـال "إن" النافيـة قائلاـا:
«وقد أجروا "إن" النافية يف الشعر جمرى "ما" يف نصب اخل ؛ لشـبهها هبـا ...ال جيـوز ذلـك
يف الكالم؛ ألهنا غري خمتصة» (ابنعصفور .)163 :1998 ،ورأي ابنعصفور وابن هشـام يؤذننـا
لزوم إعادة النظر يف آراء النحاة حول احلروف املشبهة بليس.
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ز) يف باب "نواسخ املبتدأ واخل " عند ذكـر "مـا" احلرفيـة ،الزائـدة الكافـة عـن عمـل "إن
وأخوارا" ،قد أتـى بعـدة شـواه َد منـها بيـ ٌ قيـل إنـ لألفـو األودي وارتكـب يف االستشـهاد بـ
سهوا؛ ألن "ما" في موصولة ،اسم "لكنّ"؛ فقد قال« :إنأمَا تنصب هَذ األدوات الْأَسْـمَاء وترفـع
ا ْل َأ ْخبَار بشـرط أَن ال تقتـرن هبـن مـا احلرفيـة فـإن اقترنـ بهـن بطـل عملـهن وصـحّ دخـوهلن
على اجلملة الفعلية ...وقال الشّاعر:
فَ ـ ـ ـوَاهللا مَـ ـ ــا فَـ ـ ــارَقْتُكُمْ قَاليـ ـ ــا لَكُ ـ ـ ـمْ

وَلَكـ ـ ـنأ مَ ـ ــا يُقْضَ ـ ــى فَسَـ ـ ـوْفَ يَكُـ ـ ـوْنُ»
(ابن هشام)120 :1997 ،

وقـد نـصّ إميـل بـديع يعقــوب علـى هـذا السـهو يف كتابـ املعجـم املفصّـل يف شـواهد النحــو
الشعرية وقال« :وقد زعم ابنهشام يف [شرح] قطر الندى ،واألمشوين يف شـرح أن مـا هنـا
حرفٌ زائدٌ كافٌّ» (يعقوب ،1999 ،ج.)1001 :2
ح) وقال ذيل باب "املفعول وأنواعـ " معرِّفـا املفعـول الجلـ بأنـ « :كـل مصـدر معلـل حلـدل
مشـارك لـ يف الزمـان والفاعــل» استشــهد بعـدّة شــواهدَ جـرّ فيهــا االســم حبـرف اجلــر لعــدم
﴿ه َو الَّ ِذي
استيفاء شروط التعريف؛ واستشهد لما فقد شرط املصدرية قائالا« :قولـ تعـاىلُ :
َخلَ َق لَ ُك م َّم ا فِ ي اْل َْر ِ
ِ َج ِم ًيع ا﴾ (البقــرة )29/فــإن املخــاطبني هــم العلــة يف اخللــق وخفــض
ضمريهم بالالم؛ ألن ليس مصدرا وكذلك قول امرئ القيس:
وَل ـ ـ ـ ــو أنّ م ـ ـ ـ ــا أَسـ ـ ـ ـ ــعى ل ـ ـ ـ ــأدنَى مَعيشـ ـ ـ ـ ــة

كَفـ ــاين وَمل أطلُ ـ ــب قَلي ـ ـلٌ م ـ ــن امل ـ ــال

فـــ"أدأ" أفع ــل تفض ــيل ول ــيس مبص ــدر» (اب ــن هش ــام .)189 :1997 ،ونق ــول إنــ ل ــيس م ــن
الضروري االستشهاد هبذين الشاهدين؛ ألن شرط املصدرية هو الشرط الـرئيس واملنصـوص
علي يف التعريف املقـدّم  ،وقـد فقـد الشـاهدان فهـذا بـال شـك يسـاوي خروجهمـا مـن البـاب؛
وكأن ابن هشام قد نسي أنّ كان بصدد التمثيل واالستشهاد ملا هو مفعول ل من حيف الشكل
واملعىن ولكنـ مل يُنصَـب وجُـرّ حبـرف اجلـر لعـدم اكتمـال شـروط  ،إذ قـال قبـل اإلشـارة إىل
هـذين الشــاهدين« :فلــو فقــد املعلــل شــرطاا مــن هــذ الشــروط وجــب جـرّ بــالم التعليــل» (ابــن
هشام)188 :1997 ،؛ وليس "كم" و"أدأ" يف الشاهدين مصدرين معللَني للفعل.
هـذا ،وقـد اعتـرض مشـكور املسـاعي أمحـد بـن أمحـد السـجاعي ـ ـ مـن علمـاء أواخـر القـرن
الثاين عشر للهجرة ـ على استشهاد ابن هشام هبذ اآلية الكرمية من حيف عدم انطباق املعـىن
الذي يُستنبط من قول « :فإن املخـاطبني هـم العلـة يف اخللـق» (ابـن هشـام )189 :1997 ،ـ ـ املـذكور
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آنفاا ـ على صفات احلق جلّ شأن وقال« :قول "فإن املخـاطبني هـم العلـة يف اخللـق إخل" يف هـذ
العبارة حزازة؛ قال اجلالل الدواين :اعلم أن اهلل تعاىل راعى احلكمة فيما خلق وأمـر بـ وأودع
فيها املنافع ولكن ال شيء منها باعف ل على الفعل وإن كان معلولة لـ تعـاىل» (مشـكور املسـاعي،
.)90-89 :1939
وعلـى ضــوء هــذا التأمــل املعنـوي اللطيــف نقــول :إنـ ميكننـا أن نفتــرض لــ"الالم" الداخلــة
﴿ه َو الَّ ِذي َخلَ َق لَ ُك م َّم ا فِ ي اْل َْر ِ
ِ َج ِم ًيع ا﴾ (البقــرة )29 :معنــيني؛
علـى "كـم" يف قولـ تعــاىلُ :
أحدمها املالكية ،والثاين السببية؛ ويكون املعىن على األول "خلـق اهلل تعـاىل كـل مـا يف األرض
ليكون ملكاا لكم"؛ وعلى الثاين يكون املعـىن "خلـق اهلل تعـاىل كـل مـا يف األرض بسـببكم" وهـذا
الثاين هو ما أراد ابن هشام ،وذكرنا ما أورد مشكور املساعي يف ردّ .
ِ
وه ا َوِزينَ ةً﴾
ط ـ واستشهد يف الباب نفس  ،لـما فقد شرطَ احتاد الفاعل بقولـ تعـاىل﴿ :لتَ ْرَكبُ َ
(النحل ،)8/وقال :فإن "تركبوها" بتقدير "ألن تركبوها" وهو علة خللق اخليـل ،والبغـال ،واحلمـري
وجيء ب مقرونا بالالم الختالف الفاعـل؛ ألن فاعـل "اخللـق" هـو "اهلل" سـبحان وتعـاىل ،وفاعـل
"الركوب" "بنو آدم"» (ابن هشام)191 :1997 ،؛ واملشكلة هنا "لتركبوها" ألنّـ لـيس مصـدرا بـل فعـلٌ
ص
يؤول إىل املصـدر؛ وقلنـا أن "املصـدرية" جـز ملء منصـوص عليـ يف تعريـف "املفعـول لـ "؛ كمـا نـ ّ
عليـ النحــاة وابــنهشــام نفسـ حــني قــال« :هــو كــل مصــدر معلقــل حلــدل مشــارك لـ يف الزمــان
والفاعل» (ابن هشام)188 :1997 ،؛ وكان يُتوقَّع مـن ابـن هشـام أ ّلـا يستشـهد بـ خلروجـ مـن بـاب
املفعول لـ ملـا فقـد شـرط املصـدرية؛ ومثـل هـذا املوضـع ،وخمالفتنـا للمصـنف استشـهاد باآليـة
ِ
وه َّن﴾ (النساء )127/يف باب "املفعول فيـ "؛ وقـد استشـهد بـ ليكـون
﴿وتَ ْرغَبُو َن أَن تَنك ُح ُ
الشريفةَ :
ِ
وه َّن﴾ شاهدا ملا هـو خـار ٌج مـن هـذا البـاب ،وال خنالفـ يف هـذا بـل خنالفـ يف سـبب
﴿أَن تَنك ُح ُ
هـذا اخلــروج وقــد قــال« :ألنـ وإن كــان علــى معـىن "يف" لكنـ لــيس زمانــا وال مكانــا» (ابــن هشــام،
)192 :1997؛ وخنرج بسببني متقدِّمَني على هذا السـبب املعنـوي ومهـا :األول :أن "املفعـول فيـ "
ِ
وه َّن﴾ فعلٌ يؤوّل إىل االسم الصريح ،واالنية جزء منصوص علي يف تعريـف
اسم ،و﴿أَن تَنك ُح ُ
"املفعول في "؛ والثاين :أن وقوعـ مفعو الـا فيـ ال جيـوز وإن نؤ ّولـ إىل املصـدر ،إال أن نصـوال منـ
اس َم مكان علـى زنـة "مف َعـل" ،يكـون عاملـ مـن لفظـ ؛ فـإذاا تأويلـ إىل املصـدر ال يقتضـي صـحة
وقوع مفعولاا في ؛ والقاعدة هي« :وأما اسم املكان فـال يقبـل النصـب منـ إال نوعـان ،أحـدمها:
املبهم ،والثاين :ما صيغ من املصدر بشرط الذي سـنذكر  ...وأمـا مـا صـيغ مـن املصـدر حنـو:
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"مَجلس زَيد َومَقعَد ُ" فشرط نصب ـ قياسا ـ أن يكون عام ُل من لفظـ  ،حنـوَ " :ق َعـ ْد ُت م ْق َعـ َد َزيـد
وجَلَسْ ُ مَجلسَ عَمْروب" فلو كان عامل مـ ن غـري لفظـ تعـني جـر ب ـ "يف" حنـو" :جلسـ ُ يف مَر َمـى
زيد" فال تقول" :جلس ُ مَرمَى زَيد" إال شُذوذاا» (ابـنعقيـل ،1381 ،ج)530 :1؛ وال شـك أنـ إذا جُـرّ
بـ "يف" فلـيس مفعو الـا فيـ بـل يكـون جمـرورا حبـرف اجلـر ،فيخـرج مـن بـاب "املفعـول فيـ " (ابـن
ِ
وه َّن﴾ مــن بــاب "املفعــول
عقيــل ،1381 ،ج)526 :1؛ فنؤكــد أن الســبب املتق ـدِّم يف خــروج ﴿أَن تَنك ُح ُ
في " ما ذكرنا  ،ال ما ذكر ابنهشام.

عوائق وصعوبات فهم الشرح يف ضَوء املنهج النقدي
ومن خصائص النص التعليمي بساطة البيان فـ «ال يشتمل النص املعروض علـى مـادة معقـدّة
عســر االســتيعاب ســواء مــن الناحيــة اللغويــة كالتراكيــب النحويــة امللبســة الــل تتعــدد فيهــا
احتم ــاالت املع ــىن أو التراكي ــب املركب ــة ال ــل يكث ــر فيه ــا التق ــدمي أوالت ــأخري أو احل ــذف؛ أو
األساليب البالغية الل تتسم باخلفاء» (رمحاين.)30 :1430 ،
هذا ،وقد هنج ابن هشام يف بيان القواعد أسلوبا سـهلاا ،سلسـا ،وحصـل علـى جنـاح بـاهر
يف إيضاح وتفصيل مسائل قطر النـدى وبـل الصـدى ،وقلّـ ْ صـعوبات وتعقيداتـ املانعـة لفهـم
مسائل النحو ،ولكن هذا القليل قد يعوّق الطالبَ عـن التسـريع يف الـتعلّم ،وإن ننظـر إىل هـذا
الكتــاب كتــأليف تعليمـيل لطلّــاب اليــوم فكــان جيــدر بـ أال يكــون مغلقاــا ،حبيــف يُسـهِّل مســائل
النحو ،وألّا يكونَ ضغثاا على إبّالة؛ يف التاي ننظر نظرةا عابرةا على هذا القليل:
أ) تواي عدة صفات ومعموالت يف تركيب الكالم ّا يطلب فهم تأمّلاا أكثـر؛ منـها قولـ
يف استواء إعرابـي النصب والرفع لباب "االشتغال" ،وهو« :وأما الـذي يسـتويان فيـ فضـابط :
" أن يتقدم على االسم ،عاطف مسـبوق جبملـة فعليـة خم َبـر هبـا عـن اسـم قبلـها" كقولـك "زيـد
قام أبو وعمرا أكرمت "» (ابنهشام .)160 :1997 ،فال يتصور املعىن يف الذهن إال بعد تأمل يف
تسلسل إعـرايبّ غـري ضـروريل للكـالم؛ "مسـبوق" نعـ ٌ لــ"عاطف" ،و"جبملـة" متعلقـق بــ"مسبوق"،
و"فعلية" نع "مجلة" ،و"خم " مع متعلق ـ "هبا" ـ نع لـ"مجلة" ،و"عن اسـم" متعلقـق بــ"خم "،
و"قبل" ظرف ونع لـ"اسم" ،وضمري "ها" مضاف إلي "قبل"؛ كلد ما يراد هبذ العبارة هـو :أن
يُعطَف االسم على مجلة انية خ ها مجلة فعلية؛ حيف يتم املعىن املراد يف زمن أقصر.
ب) تقدمي وتأخري يف أجزاء الكالم خيلّان بفهم املراد ّا يتطلب تأمّال أكثر؛ منها قول
يف "املبتدأ واخل " ،حيف قال« :ودخل حت قولنا لإلسناد ما إذا كان املبتـدأ مسـندا إليـ مـا
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بعد حنـو "زيـد قـائم" ،ومـا إذا كـان املبتـدأ مسـندا إىل مـا بعـد حنـو "أقـائ ٌم ال َزيـدان"» (ابـن

هشام" .)92 :1997 ،ما" الثانية يف مجلة "ما إذا كان املبتـدأ مسـندا إليـ مـا بعـد " يف احلقيقـة
اســم "كــان" وتأخرهــا خمـلّ بســهولة الــنص؛ ولــو بـدألنا اجلملــة بــ "مــا إذا كــان مــا بعــد املبتــدأ
مسندا إلي " ،لَتكون اجلملة أسلس ّا قال.
ج) قد تاج الشرح إىل قراءة أكثر من مرة أو مرّتني بسبب وجـود قيـود تُفـرّق بـني أجـزاء
الكالم؛ منها قول املصـنف عنـد موضـع مـن مواضـع تـرجيح نصـب االسـم املشـغول عنـ يف بـاب
"االشتغال" وهو حني يكون الفعل املشغول فع َل طلـبب؛ وبعـد بيـان شـاهدين ظاهرمهـا يشـاب هـذ
الس ا ِر ُا والس ارقةُ فَ اقْئَ ُعوا أَيْ ِدي ِه َما﴾
﴿و َّ
القاعـ ــدة ،غـ ــري أن االسـ ــم فيهمـ ــا مرفـ ــوع مثـ ــل اآليـ ــةَ :
(املائــدة )38/أ ب ـ أن يف مثــل هــذ اآليــة يكــون االســم يف ابتــداء الكــالم مبتــدأ ،اســتوع خ ـ
تقديرا؛ فال ميكن عمل فعل األمر في  ،واألمر مستأنفٌ فلهذا رُفع االسـم؛ عـ عـن قصـد هـذا
بعبـارة « :ومل يسـتقم عمـل فعــل مـن مجلـة يف مبتــدأ ،خمـ عنـ بغـري مــن مجلـة أخـرى؛ ومثلـ
"زيــد فَقــري فاعط ـ "» (ابــنهشــام ،)158-157 :1997 ،وهــذ العبــارة أصــعب فهمــا مــن العب ــارات
األخرى للشرح؛ أل ّن قيـدَي "مـن مجلـة" و"مـن مجلـة أخـرى" خم ّلـان بفهـم الـنص ،حبيـف تصـبح
العبارة بدوهنما :ومل يستقم عمل الفعل يف مبتدأ خم عنـ بغـري ذلـك الفعـل؛ ومـراد  :اليصـحّ
أن يعمل فعلٌ يف مبتدأ اكتمل خ ها بغري ذلك الفعل؛ أي مجلة اخل  ،غريُ مجلة ذلك الفعل.
د) ذكر خالفات النحاة الل ال طائل فيها إال أن جيعل الطالب يتحري بني اآلراء من غري
أن يعلّم ـ طــرق اجلــدل وحتليــل اآلراء أو يعــرض حكمــا حنويــا قاطعــا ،يغــاير ميــزات الكتــب
التعليمة؛ من مناذجها :ذكر آراء عدد من النحويني دون االحنياز إىل أحد منهم ،ضمن بـاب
"النكــرة واملعرفــة :ذو األداة"« :النــوع اخلــامس مــن أنــواع املعــارف" ،ذو األداة" ،حنــو "الفــرس"
و"الغالم" واملشهور بني النحويني أن املعرِّف "أل" عند اخلليل و"الالم" وحدها عنـد سـيبوي ...
وتلخيص الكالم أن يف املسألة ال ة مذاهب؛ أحـدها أن املعـرف "أل" و"األلـف" أصـل؛ والثـاين
أن املعرف "أل" و"األلـف" زائـدة؛ الثالـف أن املعـرف "الـالم" وحـدها واالحتجـاج هلـذ املـذاهب
يستدعي تطويلاا ال يليق هبذا اإلمالء» (ابنهشام.)89-88 :1997 ،
هـ) إمهال اإلجابة عن مشكلة شغّل هبا بالَ الطالـب؛ ومنوذجـ عنـد الكـالم عـن "النعـ "
يف بدايــة بــاب "التوابــع" حــني نـصأ علـى وجــوب تبعيــة النعـ منعوتـ يف حــالتني مــن احلــاالت
األربع لالسم ومهـا اإلعـراب ،والتعريـف والتـنكري ،عـرض إشـكاليات لثال ـة شـواهد ظاهرهـا
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خالف القاعدة وميكن خطورها ببال املتلقـي؛ فقـال« :فـإن قلـ َ :هـذا منـتقضٌ بقـوهلم" :هـذا
﴿ويْل
جُحرُ ضَبل خَربب" فوصفوا املرفوع ،وهو "اجلحر" باملخفوض وهو "خَربب" ،وبقول تعاىلَ :
ِ
وع َّد َد ُ﴾ (اهلمــزة ،)2-1/فوصــف النكــرة وهــي﴿ :لِ ُك رل ُه َم َزة
ل ُك رل ُه َم َزة ل َُم َزة ،اَلَّ ِذي َج َم َ ام ًاال َ
لُمزة﴾ باملعرفة وهو﴿ :اَلَّ ِذي﴾ ،وبقول تعاىل﴿ :حم ،تَ ْن ِزي ل ال ِ
ْكتَ ا ِ ِم َن اللَّ ِه ال َْع ِزي ِز ال َْعلِ ِ
يم ،غَ افِ ِر
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َّذنْ ِب َوقَابِ ِل التَّ ْو ِ َش ديد الْع َق ا ِ ذي الئَّ ْوِل﴾ (غـافر ،)3-1/فوصـف املعرفـة ـ وهـو اسـم اهلل
تعاىل ـ بالنكرة وهيَ ﴿ :ش ِد ِيد اَل ِْع اقا ِ ﴾ وإمنا قلنا :إن نكرة ألن من بـاب الصـفة املشـبهة ،وال
تكون إضافتها إال يف تقـدير االنفصـال أال تـرى أن املعـىن" :شـديد عقابـ " ،ال ينفـك يف املعـىن
عن ذلك؟ قل ُ :أما قوهلم" :هذا جُحرُ ضبل خربب" فأكثر العرب ترفـع خربـا ،وال إشـكال فيـ
ومنهم من خيفض جملاورت للمخفـوض» (ابـنهشـام)245 ،1997 ،؛ فقـد أتـى بثال ـة شـواهد مل
يتّبع النع فيها منعوت يف اإلعراب أو التعريف والتنكري فقدّم توجيها ملشـكلة الشـاهد األوّل ـ
ووضعنا حتت اخلط ـ وأمهل اإلجابة عن املشكلة يف اآلخَرَين ،مفصّلاا التوجي األوّل يف فقرة ـ
مل نـذكرها خوفاــا مـن اإلطالــة ـ مث واصــل كالمـ عـن تبعيــة النعـ للمنعـوت يف ســائر حــاالت
االسم ،فترك املتلقي هائما غري مقنَع عن املشكلتني شغّل هبما بال .

مالحظات على أسلوب كتابة ابن هشام
لن خنرج من جادة الصواب إذا جعلنا ابن هشـام ـ ـ بصـفت عاملاـا حنويـا ـ ـ قـدوتَنا يف أسـلوب
الكتابة يف مسائل النحـو وقضـايا ؛ ولكـن مـا نالحظـ يف شـرح لقطـر النـدى مـن االخـتالف
للقواعــد األصــيلة ،يــدعونا إىل نــوع مــن املســاحمة يف مــا نلتــزم ب ـ اليــوم مــن مراعارــا؛ ويف
التاي تفصيل هلذا:
أ) قال ابنهشام يف باب "املبتدأ واخل " والبحف عـن رابـط اخلـ باملبتـدأ« :وهـذا كُلـ إذا
مل تكن اجلملـة نفـس املبتـدأ يف الــمعىن» (ابـنهشـام)94 :1997 ،؛ ونعلـم أنّ "نفـس املبتـدأ" أسـلوب
حمذورٌ من يف اللغة الفصحى ،ألن "النفس" هنا للتوكيد ،والتوكيد من التوابـع وجيـب ذكـر بعـد
االس م املؤكَّد والصحيح أن يقـال" :املبتـدأ نفسـ " .ولقـد قيـل عـن التوكيـد ب ـ "نفـس" و"عـني"« :إذا
كانتــا للتوكيــد وجــب أن يســبقهما املؤكَّــد ،وأن تكونــا مثلـ يف الضــبط اإلعــرايب ،وأن تضــاف كــل
واحــدة منــهما إىل ضــمري مــذكور ـ ـ حتمــا ـ ـ يطــابق هــذا املؤكَّــد يف التــذكري واإلفــراد وفروعهمـا؛
لريبط بني التابع واملتبوع ... ،وهذا الضمري ال جيوز حذف وال تقدير  .فإن مل يتقدم املتبـوع ،أو
مل يوجد الضمري املضاف إلي  ،املطابق مل يصح إعراهبما توكيدا ،بل جيب إعراهبما شيئاا آخـر
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على حسب اجلملة» (حسن ،1431 ،ج )361-360 :3ونعلم أنـ الجيـوز إعـراب "نفـس" شـيئاا آخـر إال
أن يكــون مبعــىن "الــروح وال ـمُهجة" ،وهــذا املعــىن يف مثــل "نفــس املبتــدأ" ـ ـ الــذي يُحذّرونـ ـ ـ غــري
مقصود .ورمبا استعمال هذا األسلوب مـن قبـل حنـوي جهبـذ مثـل ابـنهشـام سـوّال اليـوم لـبعض
أهل اللغة اسـتعما َل  ،إال أن هـذا االسـتعمال غـري جمـاز مـن جانـب القيـاس والقواعـد املسـتنبطة
مــن كتــب النحــو األصــيلة؛ وحممّــد العــدناين مؤلّــف كتــاب معجــم األغــالط اللغويــة املعاصــرة قــد
أشار إىل القاعدة املعتمَد عليها من قبَل الـمُخطئني وقال« :ويعتمدون علـى األلمشـوين القائـل" :ال
يلي العاملَ شيءمل من ألفاظ التوكيد ،وهو على حال من التوكيد ،إلّا مجيعا وعامّةا مطلقاـا ...وإلّـا
"كــال" و"كلتــا" مــع االبتــداء بكثـرَة ،ومــع غــري بقلّــة"؛ وقــال الصـبّان" :قولـ " :وهــو علــى حالـ مــن
س َزيــد"
التوكيــد" أي :مــن إفــادة التقويــة ورفــع االحتمــال؛ واحتــرز بــذلك عــن حنــو" :طاب ـ ْ نف ـ ُ
و"فقأتُ عنيَ عمروب" فإن املراد بالنفس الروح ،وبالعني الباصرة ،فليسا على حاهلما يف التوكيـد"»
(العدناين.)676-675 :1996 ،

هذا ،وكأنّ هذا االستعمال مقبولٌ من حيف السأماع من أهل اللغة واسـتعمال العبـاقرة مـن
النحــاة؛ وقــد ن ـصّ حممــد العــدناين عل ـى هــذا الســماع واالســتعمال عنــد ســيبوي  ،وابــنجــين
واكتفـى بـ لصــحة أمثــال "نفــس املبتــدأ" وقــال« :ولكــن :يقــول ســيبوي يف الكتــاب " :84/2وإذا
أضَف َ إىل شاة ،قل َ شاهي ،تَرُدّ ما هو من نفس احلرف ،وهو اهلـاء" .وحكـى سـيبوي أيضـا
عن العرب" :نزل ُ بنفس اجلبل ،ونفـسُ اجلبـل مقـابلي"؛ ويقـول ابـن جـين يف اخلصـائص /1
" :295وهي متعلققةٌ بـنفس تبًّـا" يريـدُ :بــ"تبًّا" نفساـها .وحسـبنا االعتمـاد علـى هـذين العمالقـني
سيبوي وابنجين» (العدناين.)676-675 :1996 ،
حَسَــب مــا ذكرنــا نســتطيع القــول بــأن أمثــال "نفــس املبتــدأ" ليس ـ خطا ـا عنــد النــاطقني
بالعربية وعند بعض النحاة املشهورين ،إلّا أن بعيدٌ عـن مـبىن القواعـد األصـيلة ،وال غـرو أنّ
التأكي َد يف "املبتدأ نفسـ " أكثـ ُر مـن "نفـس املبتـدأ" ألن ضـمري "املبتـدأ" يف األوّل يسـبّب تـداعي
معنا للمرّة الثانية بعد أن ينقُشَ يف الذهن بلفظ .
ب) يبدو أن ابن هشام رجّح اسـتعمال صـيغة الغائبـات لغـري العقـالء ،ونعلـم أن اسـتعمال
صيغة الغائبة أوىل منـها ،وكمـا مـرّ ذكـر عنـد إشـكاليات الشـرح يف االستشـهاد والتمثيـل ،أن
ابــن مالــك نـصّ علـى هــذا التــرجيح (ابــنمالــك ،2009 ،ج)126 :1؛ منــها أنّـ قــد اســتعمل صــيغة
للغائبات حني تكلّم عن "إنّ وأخوارا" مـن "نواسـخ املبتـدأ واخلـ " وقـال« :الثّـاين مـن "نواسـخ
الـمبتدأ واخل " ما ينصب االسم ،ويرفع الـخ ؛ وهـو سـتّة أحـرف "إنّ" و"أنّ" ...إنّــما تنصـب
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هذ األدوات األناء وترفع األخبار بشرط أن ال تقترن بـهن "مـا" احلرفيـة فـإن اقترنـ بهـن
بطل عملُهـن ،وَصَـحأ دخـوهلن علـى اجلملـة الفعليـة» (ابـنهشـام )120-119 :1997 ،فقـد اسـتعمل
ضمري "هن" لـ"إن وأخوارا" ،وإن جاء بـ"الضمري" ،و"اسم اإلشارة" للغائبة يف بدء كالم هذا،
ووضعنا حتتها اخلط.
ج) ورمبا يذكر ّا اختصّ بأسلوب ابن هشام عدم التزام باستعمال صـيغة واحـدة مـن
بــني الصــيغ اجملــازة ملرجــع واحــد؛ منــها أن ـ مل يلتــزم باســتعمال صــيغة ابتــة لغــري العقــالء،
مُذبذبا بني الغائبة والغائبات؛ وشاهدنا على هذا ما قال يف مواصلة كالم املنقول آنفاـا ،بعـد
ذكر عدة شواهد من القرآن الكـرمي والشـعر العـريب وهـو« :ويُسـتثىن منـها "ليـ " فإنّهـا تكـون
باقيةا مع "ما" على اختصاصها باجلملة االنية» (ابـنهشـام )122 ،1997 ،ضـمري "ــها" يف هـذ
العبارة يرجع إىل "إن وأخوارا" وهي ـ أيضا ـ مرجع ضمري "هـن" يف النمـوذج السـابق؛ ومنـها
عدم التزام بصيغة واحـدة يف عائـد "مـا" املوصـول ومرجعـ  ،والشـك يف جـواز مطابقـة عائـد
"ما" للفظها ،أي الضمري الغائـب ،أو ملعناهـا املفهـوم مـن سـياق الكـالم؛ ومؤيـد قولـ يف بـاب
"كــان وأخوارــا"« :والكــالم اآلن يف بــاب كــان ،وألفاظ ـ ــالل عشــرة لفظــة وهــي علــى ال ــة
أقسام :ما يرفع الـمبتدأ ،وينصب الـخ بال شرط وهي مثانية "كـان" ،و"أمسـى" و"أصـبح" ...
ومــا يعمــل هــذا العمــل بشــرط أن يتقـدّم عليـ نفــي أو شــبه وهــو أربعــة "زال" و"بــرح" و"فتــئ"
و"انفك" ( »...ابنهشام )100 :1997 ،مرجع الضمريَين املوضوع حتتهما اخلط ـ أي "هي" و"هو"
ـ واحدٌ وهو "ما" املوصول إال أنّ األوّل مطابقٌ ملعـىن "مـا" وهـو ألفـاظ "كـان وأخوارـا" ،والثـاين
مطــابق للفظهــا؛ ومــن حيــف قواعــد العربيــة ال اعتــراضَ علـى ابــنهشــام ،غـريَ أن هــذا األمــر
يكشفُ عن عدم التزام بالصيغة الواحدة يف موضع جواز الصيغتني.

النتائج
بعد اجلهود املمتعة والتطـواف الـذي قمنـا بـ يف دراسـة شـرح قطـر النـدى وبـل الصـدى البـن
هشام يف ضـوء منـهج نقـدي للعثـور علـى ميـزات املنـهج التعليمـي هلـذا الكتـاب الـثمني وكشـف
اللثام عن بعض العوائق والصعوبات يف فهم هذا الشرح ،قد حصلنا على عدة نتائج منها:
 .1غالبية الطابع التعليمي العام للشرح
بيان املباحف يف عبارات بسيطة سهلة بعيدة عـن اإلطنـاب املمـل والتَكـرار ال ـمُخلّ ،ضـمن
أبواب مرتبة على الترتيب املفيد.
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من حماسن شرح قطر الندى وبل الصدى املثمرة للنحو التعليمي:
توجي تبويب املباحف النحوية إىل الـتعلّم األسـهل ،حبيـفُ تكـون بـني األبـواب عالقـة
تُهيّــئ الطالــب للــتعلّم األنفــع؛ بيــان أقســام وشــروط القاعــدة يف كــثري مــن املباحــف؛
عرض طـرق وضـوابط مفيـدة للـتعلّم األسـهل؛ التنبيـ علـى وجـو االفتـراق والتشـاب
بـني املفـردات املرتبطـة؛ وطـرح املشــاكل اإلعرابيـة مـع اإلجابـة بالتوجيهـات املفيــدة،
وذكــر اخلالفــات النحويــة ،املفيــدان يف تعلــيم طــرق التحليــل واالســتدالل واجلــدل
النحوي للمستوى العاي للنحو اجلامعي.
قد اتضح من خالل املواضيع املطروقة يف بيـان اخلالفـات موقفـ الغالـب فيهـا وهـو
املوافَق ــة ل ــرأي اجلمه ــور ،وخباص ــة س ــيبوي م ــن البص ــريني؛ ومتسّ ــك كالبص ــريني
بالتأويل ملا ظاهر خالف القياس.
ّا يُؤخَذُ على ابن هشام يف شرح  ،ويُتوقَّع االجتناب عن يف مصنفات النحو التعليمية:
إشكالية عامة :تركُ كثري من الفروع والتقسيمات وبعض املباحف األساسية.
إشكاليات يف بيان القواعد؛ مثل السهو يف تقييد القاعدة مبا يناسبها؛ اعتبار املؤول
باملصدر انا؛ اجلمع بني انني متباينني يف مسمّى واحد وهذا مستحيل.
إشكاليات يف االستشـهاد والتمثيـل؛ عـدم التـدقيق يف التمثيـل أو االستشـهاد املطـابق
لصيغة الكالم ،أو شروط القاعدة؛ السهو يف موضع االستشهاد وبيان .
عوائق وصعوبات النصوص التعليمة يف ضوء التعرف على صـعوبات الشـرح :تسلسـل
الصــفات واملعمــوالت ،وتقــدمي وتــأخري يف أجــزاء الكــالم خيلّــان بفهــم املــراد ،وقيــود
زائدة تُفرّق بني أجزاء الكالم ،وذكـر خالفـات النحـاة الـل ال طائـل فيهـا إال حـرية
الطالــب بــني اآلراء مــن غــري أن يعلّمـ طــرق اجلــدل وحتليــل اآلراء أو يعــرض حكمــا
حنويا قاطعا ،وسلو اإلجابة عن مشكلة شغّل هبا بال الطالب يف موضوع ما.
من ميزات أسلوب ابن هشام يف الكتابة
أن مل يلتزم ببعض القواعد الل نلتزم ب اليوم يف اللغـة الفصـحى؛ منـها لـزوم تـأخّر
لفظة "نفـس" املؤ قكـدة مـن املؤ َّكـد ،وقـد قـدّمها ابـن هشـام كمـا ُعثـر علـى مناذجـ عنـد
سيبوي وابن جين ،فبهذا ميكن لنا أن نستدلّ بكالمهم يف صحة هذا األسلوب.

شرح قئر الندى وبل الصدى البن هشام اْلنصاري (دراسة نقدية منهجية في متعاليات النحو التعليمي)
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 كمــا أنـ مل يلتــزم باســتخدام صــيغة واحــدة مــن بــني عــدة صــيغ جمــازة لفرقــة مــناألناء؛ كجواز استعمال صيغل الغائبة والغائبات لغـري العقـالء ،وصـيغل الغائـب
والغائبة لـ"ما" املوصول.
 .5االستنتاجات العامة
بعــض اإلشــكاليات الــذي عثرن ــا علي ـ يــدعونا إىل احتمــال حتري ــف نســخة قطــر الن ــدى
وشرح على مرّ العصور.
 سجّل لنا التقدّم الزمين لقطر النـدى وشـرح علـى مثيليهمـا شـذور الـذهب وشـرح ـإ ر مراجعتنا إليهما عند اإلشكاليات املعثور عليها ـ ملا فيهما من تدارك سـهوات قطـر
الندى وشرح  ،فعلى الباحف أن يراجعهمـا تكمي الـا لدراسـة األسـبق؛ كمـا مل نعثـر علـى
اإلشكاليات فيما راجعنا إىل مؤلّفات األخرى مثل مغين اللبيب وأوضح املسالك.
 قد ألفينا رأيا نادرا عند ابـن هشـام وهـو إعمـال "ال النافيـة" الشـبيهة بلـيس بشـرطوقوعها يف الشعر ،كمـا ذكـر ابـن عصـفور شـبي هـذا الشـرط لــ"إن النافيـة"؛ ويـؤذن
الرأيــان بلــزوم إجنــاز دراســة وافيــة يف آراء النحــاة والنصــوص القدميــة حبثاــا عــن
مصدرمها ومدى مراعارما يف النحو التطبيقي.
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