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أ .د .ماجد الدرويش

حماد
محمد ّ
د�.أ�سامة خالد ّ

العربية
الأ�ستاذ الم�ساعد في ق�سم اللغة
ّ
إ�سالمية  -غ ّزة
الجامعة ال
ّ

�ض ِفي الْ ِم ْيزان
الْف َِ�ض ْي ُ

(ا ْلف َِ�ض ْي�ض) ِل َب ْك ِر ْب ِن َع ِل ٍّي ا ْلق َْي َ�ص ِر ّي (ت1145ه) ،وهو �أحد �شروح كتاب الإعراب
أن�صاري (ت761ه)
عن قواعد الإعراب البن ه�شام ال
ّ
(درا�سة و�صفية تحليلية)

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
(((
علي ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي
بكر بن ّ
نبذة مخت�صرة
لي� ��س هن ��اك الكثير ِم ّما يمك ��ن �أنْ نقوله عن عا ِلم ِنا الكريم هذا ،فال يوج ��د �إال القليل النادر
الرومي المدر�س
علي فردي ال َق ْي َ�ص ِر ّي
ّ
عنه ،وك ّل ما وجدناه من معلومات عن �سيرته :هو �أ ّنه بكر بن ّ
الحنفي المعروف ب�آرييجي زاده(((� .أ ّما ال�شارح نف�سه ،فهو لم يزد على ذكر ا�سمه وا�سم �أبيه فقط:
ّ
علي)(((.
(بكر بن ّ
ال�س َّنة والجماعة،
�أ ّما هُ و ّيته الدين ّية التي ينتمي �إليها ،فقد �أ ّكد ب�شكل وا�ضح انتماءه �إلى �أهل ُّ
ال�س َّن ��ة والجماعة ،وذلك في هذا ال�شرح
وذل ��ك ب�إ�شارته ال�صريح ��ة �إلى �أنَّ �أهل الب�صيرة هم �أهل ُّ
الذي نقوم على درا�سته(((.
البخاري ،و�شرح ق�صيدة البردة(((.
ِوم ّما ُذ ِكر من م�ؤلفاته :حا�شية على �شرح
ّ
 -1انظر :الف�ضي�ض ( 32 -26الدرا�سة).
 -2انظر :هدية العارفني  234/5والف�ضي�ض ( 27الدرا�سة).
 -3انظر :الف�ضي�ض .2
 -4انظر :الف�ضي�ض . 3
 -5انظر :هدية العارفني  234/5والف�ضي�ض ( 32الدرا�سة).
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وق ��د توفي عالمن ��ا ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي -رحمة اهلل تعال ��ى عليه -ع ��ام خم�سة و�أربعي ��ن ومائة و�ألف
هجر ّي ��ة(((َ ،
واهلل ن�س�أل �سبحانه وتعالى �أنْ ُيق ِّي َ�ض لهذا العا ِلم الكريم من يُمِ يط ال َّلثام عن �سيرته
ب�صورة �أكثر جالء في قادم الأيام� ،إنْ �شاء اهلل تعالى.
مقدمة
نق ��ف في هذه الدرا�سة المتوا�ضعة �أمام �شرح من �ش ��روح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب
علي ا ْل َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي ،والذي تكم ��ن �أهميته في كونه
الب ��ن ه�شام الأن�ص � ّ�اري ،هو الف�ضي� ��ض لبكر بن ّ
�وي� ،إذ جاء به ابن ه�شام عل ��ى غير الن�سق المعروف
�شرحً ��ا لكت ��اب غير
تقليدي في الت�أليف النح � ّ
ّ
النحوي -من مرفوعات ومن�صوبات ومجرورات ،وقد حاز هذا الكتاب �شهرة وا�سعة،
في الت�صنيف
ّ
م ��ا حدا بكثير م ��ن العلماء �إلى الإقب ��ال على �شرحه ،ب ��ل �إنّ ابن ه�شام نف�سه ق ��ام بتو�سعة م�شروع
ذل ��ك الكتاب القيم وتطويره ،وذلك في كتاب مغني اللبي ��ب ،الذي كان كتاب (الإعراب عن قواعد
الإعراب) بذرتَه الأولى.
وبعدم ��ا ن�شي ��ر في نب ��ذة مخت�صرة �إلى م ��ا ا�ستطعنا الو�ص ��ول �إليه من معلوم ��ات حول حياة
ا ْل َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي ،نعر�ض هذا البحث في ثالثة مباحث ،حيث نذهب في الأول منها �إلى منهج ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي
النحو ّية ،ث ��م نتحول في المبح ��ث الثاني �إلى موافقات ��ه البن ه�شام
و�أ�صول ��ه و�شواه ��ده وم�ص ��ادره ْ
النحوي.
واعترا�ضاته عليه ،واختياراته و�آرائه خلو�صًا �إلى مذهبه
ّ
ث � ّ�م ننتق ��ل في المبحث الثالث �إلى فح�ص م�س�ألة اطالعه عل ��ى �شروح �سابقة لكتاب الإعراب
ع ��ن قواع ��د الإعراب لعلماء �سابقين عليه ،ومدى ت�أثره ب� ٍّأي منه ��م في حالة ح�صول ذلك االطالع،
و�سنعم ��د �أخيرً ��ا �إلى ن ��وع من الموازنة بي ��ن هذا ال�شرح وال�ش ��روح ال�سابقة علي ��ه ،وذلك في بع�ض
الجوانب ،وال�شروح التي �سنقارن الف�ضي�ض بها هي:
ماعة (ت819هـ).
� -1أَ ْق َرب ال َم ِ
قا�صد ،البن َج َ
ماعة (ت819هـ).
� -2أَ ْو َثق َْ أ
ال ْ�سباب ،البن َج َ
وا�شي َجالل الدِّ ين ال َم َح ِّل ّي على قواعد الإعراب (ت864هـ).
َ -3ح ِ
واعد ال ْإعراب ،للكا ِف َي ِج ّي (ت879هـ).
�َ -4ش ْرح َق ِ
َ -5ت ْع ِل ْيق َل ِط ْيف ،لل ُب ْ�ص َر ِو ّي (ت889هـ).
ُ -6م َو ِّ�صل ُّ
الطلاّ ب ،للأَ ْزهَ ِر ّي (ت905هـ).
واعد ال ْإعراب ،لل ُق ْو َج ِو ّي(ت950هـ).
�َ -7ش ْرح َق ِ
 -1انظر :هدية العارفني  234/5والف�ضي�ض ( 32الدرا�سة).
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ّ

واعد ،لل َّز ْي ِل ّي (ت1006هـ).
َ -8ح ّل َمعا ِقد ال َق ِ
ونخت ��م هذا البحث بعر�ض النتائج والثمار التي و�صلن ��ا �إليها من خالل هذا ال ُع َجالة البحثية
المتوا�ضعة ،التي ن�س�أل اهلل تعالى �أنْ ينفع بها ،و�أنْ يجعلها في ميزان ح�سناتنا يوم القيامة.
المبحث الأول
�شرح الف�ضي�ض
بد�أ ال َق ْي َ�ص ِر ّي �شرحه بحمد اهلل �سبحانه وتعالى ،وال�صالة على ر�سوله �صلى اهلل عليه و�سلم،
وعل ��ى ال�صحاب ��ة ر�ضي اهلل عنهم ،ثم بقوله� :أ ّم ��ا بعد ،ثم �أ�شار �إلى عزمه عل ��ى �شرح هذا الكتاب
الم�سمى بالإعراب عن قواعد الإعراب البن ه�شام ال
أن�صاري ،وت�سميته لهذا ال�شرح بالف�ضي�ض(((،
ّ
ودعا اهلل جل جالله �أنْ يوفقه في ذلك وي�سدد خطاه.
و�سنعر�ض �إلى �سمات هذا ال�شرح من خالل المطالب الآتية:
المطلب الأ ّول :منهج ال َق ْي َ�ص ِر ّي في الف�ضي�ض
ن�سوق �سمات منهج ال َق ْي َ�ص ِر ّي في ٍّ
كل من النقاط الآتية:
�-1ص ��ورة متن اب ��ن ه�شام في ال�ش ��رح� :سار ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي على طريقة الم�ص ِّن ��ف في �شرحه،
فهو يذكر عبارة ابن ه�ش ��ام ،ثم يقوم بتو�ضيحها وك�شف غوام�ضها وتدعيمها بال�شواهد،
و�إظه ��ار �آراء العلماء فيها ،وقد مزج ال َق ْي َ�ص ِر ّي بين متن الم�ص ِّنف و�شرحه((( ،ولكنه م َّيز
بينهما بو�ضع ٍّ
خط فوق كالم ابن ه�شام� ،أو بو�ضعه بين فا�صلتين� ،أو ب�إلحاقه بكلمات تدل
عليه((( .وقد اهتم نوعًا ما باالختالف بين ن�سخ كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب(((.
�-2ضبط المفردات و�شرحها :اهتم بال�ضبط وال�شرح للمفردات والكلمات ،فمن الأمثلة على
�ضبطه لها قوله:
الحزْ ب في اللغة-بالك�سر :الجماعة والطائفة والأ�صحاب(((.
• ِ
المف�سرة-بك�سر ال�سين(((.
• الجملة التف�سير ّيةّ � ،أي ِّ
 -1انظر :الف�ضي�ض .2
 -2انظر :الف�ضي�ض ( 35الدرا�سة).
 -3انظر :الف�ضي�ض ( ،88الدرا�سة) ،و�صفحة (ث) يف مقدمة التحقيق.
 -4انظر :الف�ضي�ض .103 ،15
َ
َ
 -5انظر :الف�ضي�ض  .22جاء ذلك تعليقًا على قوله تعاىلِ } :ل َن ْع َل َم �أ ُّي الحْ ِ زْ بَينْ ِ �أ ْح َ�صى{ �سورة الكهف .38/18
 -6انظر :الف�ضي�ض .41
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(�سفْر) بالك�سر وال�سكون ،يقال للكتاب�ِ :سفْر»(((.
• «�أ�سفاراً :جمع ِ
ومن الأمثلة على �شرحه للمفردات قوله:
• قواعد :جمع (قاعدة) ،م�أخوذة من قواعد البيت ،وهي �أ�سا�سه(((.
• «النكتة في اللغةٌ :
لمعان دقيقة»(((.
بيا�ض في �سوادّ ،ثم ا�ستعير ٍ
•«ال�ش ��رط ف ��ي اللغ ��ة :العالمة ،وفي اال�صط�ل�اح :تعليق �شيء ب�شيء ،بحي ��ث �إذا ُو ِج َد الأ ّول
أنت طالق»(((.
يوجد الثاني ،مثل� :إنْ دخ ْل ِت الدار؛ ف� ِ
 -3ذكر الحدود وتعريف الم�صطلحات :ومن الأمثلة على ذلك قوله:
•«الف ��رق بي ��ن اال�س ��م المو�صول والحرف � ّ�ي احتياج اال�س ��م المو�صول �إل ��ى العائد بخالف
الحرفي»(((.
ّ
•«الك�ل�ام في ا�صط�ل�اح النحويين :المعنى المركب الذي فيه الإ�سناد التام؛ فتكون الجملة
� ّأتم من الكالم ،ال مرادفًا له»(((.
•التعليق� :إبطال العمل على �سبيل الوجوب لفظًا ال معنًى ،فتعلق قبل اال�ستفهام �أو النفي �أو
الم االبت ��داء� ،أ ّم ��ا الإلغاء :فهو �إبطال العمل على �سبيل الج ��واز لفظًا ومعنًى ،وكالهما من
خ�صائ�ص �أفعال القلوب(((.
 -4الأ�سلوب والعر�ض:
أنت تعلم(،((1
•ا�ستعانته ب�أ�سلوب الحوار ،نحو قولهِ :ا ْع َل ْم((( ،و�أال تَرى؟((( ،وكما تَرى( ،((1و� َ
 -1الف�ضي�ض  .59وذلك عند تعليقه على قوله تعاىلَ } :ك َم َث ِل الحْ ِ َما ِر َي ْحمِ ُل �أَ ْ�س َفاراً{ �سورة اجلمعة .5/62
 -2انظر :الف�ضي�ض .6 ،5
 -3الف�ضي�ض .10
 -4الف�ضي�ض .26
 -5الف�ضي�ض .37
 -6الف�ضي�ض .14
 -7انظر :الف�ضي�ض .23
-8انظر :الف�ضي�ض ،121 ،119 ،110 ،107 ،94 ،87 ،80 ،74 ،72 ،71 ،62 ،60 ،52 ،46 ،45 ،35 ،32 ،26 ،24 ،23 ،17 ،6 ،3
.177 ،166 ،136 ،131 ،122
 -9انظر :الف�ضي�ض .52 ،3
 -10انظر :الف�ضي�ض .88
 -11انظر :الف�ضي�ض .5
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قلت  ...قلتُ .(((...
واح َف ْظ((( ،وا ْف َه ْم((( ،و َب ِق َي َل َك َ�ش ْي ٌء((( ،و�إنْ َ
وال َت ْغ َف ْل(((ْ ،
كالم العلما ِء عند النقل عنهم بكلمة (انتهى)((( ،كقوله
لموا�ض ِع
•تحدي ��ده �أحيانًا
ِ
ِ
نهايات ِ
نق�ل�ا عن المغني -حي ��ث يذكر ابن ه�شام الجمل ��ة الم�سند �إليها �ضم ��ن الجمل التي لها}�س َوا ٌء َع َل ْيهِ ْم �أَ�أَ ْن َذ ْر َت ُه ْم{((( الآيةْ � ،إذ �أعرب (�سواء):
مح ّل من الإعراب ،نحو قوله تعالىَ :
خبر ،و(�أنذرتهم) :مبتد�أ ،انتهى(((.
•ات�ص ��اف لغت ��ه �أحيانًا ب�شيء م ��ن الركاكة وال�ضعف((( ،نحو قوله« :ف� ��إنّ فيه ت�سامح»(.((1
ووا�ض� � ٌح �أ ّنه كان ينبغ ��ي عليه �أنْ يقول( :ف�إنّ في ��ه ت�سامحًا) ،حي ��ث �إنّ (ت�سامحًا) جاءت
ا�سمًا من�صوبًا لـِ(�إنّ ).
•ا�ستطراده �أحيانًا بذكر بع�ض اللطائف ،نحو قوله« :ذكر ابن ُن َجيم في الأ�شباه والنظائر:
ُ�سئ ��ل الإمام الأعظم(- ((1رحم ��ة اهلل عليه -ع ّمن قال :ال �أرجو الجنة ،وال �أخاف النار ،وال
�أخاف اهلل تعالى ،و�آكل الميتة ،و�أ�صلي بال ركوع و�سجود ،و�أ�شهد بما لم �أره ،و�أبغ�ض الحق،
و�أح ��ب الفتن ��ة ،فقال �أ�صحابه� :أمر هذا الرجل ُم ْ�ش ِكل؛ فق ��ال الإمام رحمة اهلل عليه :هذا
(من)( ((1اهلل في عذابه،
رج ��ل يرجو اهلل ال الجنة ،ويخاف اهلل ال النار ،وال يخاف الظلم ِ
وي� ��أكل ال�سم ��ك والجراد ،وي�صلي على الجن ��ازة ،وي�شهد بالتوحي ��د ،ويبغ�ض الموت ،ونحو
ه ��ذا ،ويحب المال والولد ،وهما فتن ��ة؛ فقام ال�سائل؛ فق ّبل ر�أ�سه وق ��ال� :أ�شهد �أنك للعلم
وعاء .انتهى»(.((1
•بع ��ده ع ��ن الإطالة ،كقول ��ه :واعلم �أنّ الفرق بين (حتى) و(�إل ��ى) �أنّ مجرور (حتى) �إ ّما
�أنْ يك ��ون �آخ ��ر جزء من المذكور قبلها دخوال فيه� ،أو مايال في �آخر جزء منه .و�أ ّما مجرور
 -1انظر :الف�ضي�ض .136 ،122 ،119 ،86 ،67 ،49 ،43
 -2انظر :الف�ضي�ض .71
 -3انظر :الف�ضي�ض .103
 -4انظر :الف�ضي�ض .72
 -5انظر :الف�ضي�ض .98 ،83
 -6انظر :الف�ضي�ض .145 ،142 ،129 ،116 ،66 ،54 ،32
� -7سورة البقرة .6/2
 -8انظر :الف�ضي�ض .32
 -9انظر :الف�ضي�ض ( 90الدرا�سة).
 -10الف�ضي�ض .166
 -11الإمام املق�صود هنا هو الإمام �أبو حنيفة النعمان .انظر :الأ�شباه والنظائر البن نجُ َ ْيم .426
 -12وردت (يف) يف التحقيق ،وال�صحيح ما �أوردناه ،ف�ضال عن ا�ستقامة املعنى بذلك .انظر :خمطوطة الف�ضي�ض �40أ.
 -13الف�ضي�ض .129
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أعم من �أنْ يكون �آخر جزء من المذكور قبال �أو مايال في �آخر جزء منه� ،أو �أول
(�إلى) فهو � ّ
من ��ه �أو �أو�سط جزء منه ،نحو :فلو قلت نمت ليل ��ة البارحة حتى ن�ص ِفها� ،أو ثل ِثها؛ لم يجز،
ول ��و قل ��ت :نمت ليلة البارحة �إلى ن�صفه ��ا �أو ثلثها جاز .وفيه كالم طوي ��ل ،فيرجع فيه �إلى
المطوالت ،لكن هذا فرق لطيف و�أن�صف(((.
•حر�ص ��ه عل ��ى االخت�صار ،بل ه ��و مولع به ،ونرى ذل ��ك في اخت�صاراته ف ��ي �أ�سماء ال�سور،
ف�أ�شار �إلى �سورة البقرة بالرمز (بق) ،و�سورة مريم بالرمز (مر) ،و�سورة المائدة بالرمز
(ما)� ،إلخ ،وذلك كثير((( .وكذلك الأمر في بع�ض الكلمات ،نحو رمزه :بـِ(الحر) للحرف،
وبـِ(فح) لـِ(فحينئذ)((( ،وبـِ(الم� ��ص) لـِ(الم�ص ِّنف)((( ،والحقّ �أنّ هناك ان�سجامًا لطيفًا
وحقيق ًّيا بين حر�ص ال َق ْي َ�ص ِر ّي على االخت�صار ،والخال�صة المخت�صرة لهذا ال�شرح ،حيث
ُو ِّفق ال َق ْي َ�ص ِر ّي فيما �أراد.
•تجن ��ب التك ��رار ،نحو قول ��ه( :الثانية) :وجه الت�سمية �سبق ف ��ي الم�س�ألة الثانية في الباب
الأ ّول((( .وقول ��ه« :حت ��ى حرف ابتداء� ،أي �أنْ تكون (حتى) م ��ا يفتتح به الكالم؛ فيكون ما
دخل ��ت علي ��ه (حتى) جمل ��ة م�ست�أنفة ،فحينئذ ال تعم ��ل عمل الج ّر عن ��د الجمهور ،خالفًا
للزجاج وابن در�ستويه ،وقد �سبقت نبذة عنه في الم�س�ألة الثالثة من الباب الأ ّول»(((.
ّ
•ح�ض ��ور �أ�سل ��وب المقارنة لديه ،وذلك في نحو قوله :الفرق بين (�إذا) الظرف ّية ال�شرط ّية
و(�إذا) الفجائ ّية من وجوه:
�أ -الظرف ّية مخ�صو�ص �إلى الفعل ّية فقط.
ب -الفجائ ّية حرف ال يحتاج �إلى الجواب ،والظرف ّية ا�سم يحتاج �إليه.
ت -الفجائية تقت�ضي ترتيب ما بعدها �سريعًا على ما قبلها ،بخالف الظرفية.
ث -الظرفية مخت�صة لأول الكالم ،بخالف الفجائية.
ج -الفجائية تقع جوابًا لل�شرط ،بخالف ال�شرطية(((.
 -1انظر :الف�ضي�ض .94
 -2انظر :الف�ضي�ض .2
 -3انظر :الف�ضي�ض .9
 -4انظر :الف�ضي�ض .31
-5انظر :الف�ضي�ض  .88جاء ذلك عند ابتدائه احلديث عن الكلمة الثانية_ وهي (ملّا) ،من النوع الثالث_ وهو �سبع كلمات
ت�أتي على ثالثة �أوجه ،يف الباب الثالث الذي يتناول تف�سري ع�شرين كلمة يحتاج �إليها املعرب ،كما قال ابن ه�شام.
 -6الف�ضي�ض  .98ولالطالع على حاالت �أخرى من حر�صه على جتنب التكرار؛ انظر �أي�ضًا.105 ،101 :
 -7انظر :الف�ضي�ض .84
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-5الإعراب :اهت � ّ�م ال َق ْي َ�ص ِر ّي كثيرًا بالإعراب((( ،ف�أعرب معظم ال�شواهد ،بل �أعرب الكثير
من كالم ابن ه�شام ،ومن الأمثلة على ذلك قوله:
•«(�أي�ضً ��ا) ي�ستعم ��ل في مق ��ام الت�شبيه ،وهو من�ص ��وب ب�أ ّنه مفعول مطل ��ق لفعل محذوف
تقديره (�آ�ض)� ،أي :احملها في الحكم حمال على ما �سبق»(((.
•(الب� � ّد م ��ن ت ُّعلق الجار والمجرور بفعل �أو في معناه)(((« :ال لنفي الجن�س ،ا�سمه ب ّد ،خبره:
من تعلق الجار والمجرور»(((.
• «كيف �أنت �أ�صحيح �أم �سقيم؟�( :صحيح) بالهمزة بدل من (كيف)»(((.
 -6اهتمامه بالخالفات بين النحاة :وهو حا�ضر ح�ضورًا ح�سنًا في �شرحه ،ومن �أمثلة ذلك:
•اعل ��م �أنّ النح ��اة اختلف ��وا ف ��ي �أنّ الم�ضاف �إليه ف ��ي الجملة الفعل ّية هو الفع ��ل �أو الجملة،
واالتفاق �أنّ الم�ضاف �إليه هو الجملة اال�سمية بتمامها �إذا �أُ�ضيف �إليها.
• ف ��ي �أثن ��اء حديثه عن قوله �سبحانه وتعالى�} :إِ َّنا �أَ ْع َط ْي َن � َ
�اك ا ْل َك ْو َث َر{((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي:
«�أ�صل (�إ ّنا) (�إ ّننا)ُ ،ح ِذ َفت �إحدى النونات ،على اختالف بين القوم»(((.
•اعل ��م �أنّ النح ��اة اختلف ��وا في جازم جواب ال�شرط ،فقال بع�ضه ��م :هو �أداة ال�شرط فقط،
وقال بع�ضهم :هو فعل ال�شرط فقط ،وقال بع�ضهم :هو الأداة والفعل معًا ،و�أ ّما فعل ال�شرط
فمجزوم بالأداة اتفاقًا(((.
النحو ّية التي تركها الم�صنف :فمثال ،في الوقت الذي اقت�صر
-7ا�ستيف ��اء عنا�صر الم�سائل ْ
في ��ه ابن ه�شام على ذكر �أربعة �أحرف زائدة ال تتعل ��ق ،ا�ستطرد ال َق ْي َ�ص ِر ّي فذكر �أخرى،
وه ��يُ :ر َّب ،في نح ��وُ :ر ّب رجل كريم لقيته ،وحروف اال�ستثناء :خ�ل�ا ،وعدا ،وحا�شا ،في
نح ��و� :أ�ساد القوم خال زي ��د ،وعدا زيد ،وحا�شا زيد ،ف�إنها من الحروف الجارة ،وال تتعلق
ب�شيء(((.
 -1انظر :الف�ضي�ض ( 40الدرا�سة).
 -2الف�ضي�ض .32
 -3الإعراب عن قواعد الإعراب .55
 -4الف�ضي�ض .62
 -5الف�ضي�ض .176
� -6سورة الكوثر .1/108
 -7الف�ضي�ض .33
 -8انظر :الف�ضي�ض .26
 -9انظر :الف�ضي�ض .69
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-8التنبي ��ه على الأخطاء :نحو قوله :تكون (حتى) حرف عطف �إذا لم يدخل على ا�سم نكرة
مح�ضة؛ فيجوز �أنْ نقول :جاءني النا�س حتى رجل عالم منهم ،وال يجوز (رجل) فقط(((.
-9الرب ��ط بين فروع علوم اللغة� ،أو مع علوم �أخ ��رى :وقد �أ�شار هو نف�سه-وب�صورة وا�ضحة-
�إلى عدم اقت�صار ال�شرح على النحو((( ،ومن الأمثلة على ذلك:
•العقيدة :نحو قوله« :لفظة الجاللة :ا�سم لذات واجب الوجود الم�ستجمع لجميع ال�صفات،
وعرفوه :بعلم ٍّ
دال على �إله الخلق داللة جامعة بمعاني الأ�سماء الح�سنى كلها»(((.
الَ ْر ِ�ض ِ�إ َذا
•التف�سي ��ر :كم ��ا ورد في �أثناء تعليق ��ه على قوله تعالىُ } :ث َّم ِ�إ َذا َد َعا ُك ْم َد ْع َوةً ِمنَ ْ أ
�أَ ْنت ُْم تَخْ ُر ُجونَ {((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي� :أي دعاكم �إ�سرافيل  uعلى �صخرة بيت المقد�س دعوة
واحدة :يا �أهل القبور ،اخرجوا ب�سرعة(((.
•ال�صرف :نحو قوله�( :أبواب) جمع (باب)� ،أ�صلها (بوب) ،ف ُق ِل َبت الواو �ألفًا((( ،وقوله:
(�س ِّيئة) �أ�صلها (�س ْي ِو َئة)؛ فقلبت الواو ياء ،ف�أدغمت(((.
-10الإحال ��ة �إلى كتب �أخرى :بلغت �إحاالته �إلى كتب �أخ ��رى �أربعًا((( ،نذكر منها« :ولو �أردت
التعليل؛ فارجع ٍ�إلى مو�ضعه»((( ،وقوله�« :أ�صل �شيء �ش ّيئ ،بالت�شديد عند الفراء ،و�أ�صل
�أ�شي ��اء �شيئ ��اء ،على وزن فعالء عن ��د الخليل ،و�أ�شئياء عند الأخف� ��ش والفراء ،على وزن
�أفعالء ،و�إنْ �أردت التف�صيل؛ فارجع �إلى ال�شروح ال�شافية»(.((1
-11الح ��ث عل ��ى البحث ،نحو قول ��ه :تق ��ع (�إذا) الفجائية جوابً ��ا لل�شرط ،بخ�ل�اف (�إذا)
ال�شرطيةَ ،ت َ�أ َّم ْل فيها!( ،((1وقد وردت كلمة َت َ�أ َّم ْل( ((1في موا�ضع كثيرة �سوى هذا المثال،
 -1انظر :الف�ضي�ض .95
 -2وذلك بقوله عن �شرحه هذا� :إ ّنه يحوي �أكرث الفوائد من نح ٍو وغريه .انظر :الف�ضي�ض .2
 -3الف�ضي�ض  .3وقد جاء ذلك يف �أثناء تعليقه على لفظ اجلاللة (اهلل).
� -4سورة الروم .25/30
 -5انظر :الف�ضي�ض .84
 -6انظر :الف�ضي�ض .12
 -7انظر :الف�ضي�ض  .27وللمزيد من م�سائل ال�صرف؛ انظر.169 ،100 ،99 ،98 ،96 ،67 ،13 ،6 ،5 :
 -8انظر :الف�ضي�ض ( 41الدرا�سة) .وانظر :الف�ضي�ض.155 ،98 ،94 ،61
 -9الف�ضي�ض .61
 -10الف�ضي�ض .98
 -11انظر :الف�ضي�ض .84
 -12انظر :الف�ضي�ض .143 ،131 ،129 ،122 ،101 ،66 ،45 ،18 ،16 ،12 ،5
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وقولهَ :ت َب َّ�ص ْر في البواقي((( ،وفيه نظر(((.
-12وق ��د كان �أحيانً ��ا ي�شير �إلى معاني بع�ض المفردات �أو الجم ��ل باللغة التركية ،نحو قوله:
«الزهر ،بالفتح ،وفتح الهاء و�سكونها ،وفي التركي( :جحيك)»(((.
المطلب الثاني� :أ�صول ال َق ْي َ�ص ِر ّي
ح�ض ��رت الأ�ص ��ول النحو ّي ��ة ل ��دى ال َق ْي َ�ص ِر ّي ف ��ي �شرحه هذا ،عل ��ى تفاوت بينه ��ا في حجم
ح�ضوره ��ا ،ولكنّ هذا الح�ضور ال ي�شبه ح�ضورها في كتب الأولين ،بفعل ت�أخر �شارحنا ،الذي عا�ش
في القرن الثاني ع�شر ،و�سنط ّل على �أ�صول هذا العالم الكريم في كل من المقا�صد الآتية:
المق�صد الأول :ال�سماع
بال�سماع ،ك�سائر من عالج النحو وم�سائ َله من النحاة ،ويمكننا �أنْ نلحظ ذلك
اهتم ال َق ْي َ�ص ِر ّي َّ
في ٍّ
كل من النقاط الآتية:
-1ا�ست�شهاده ب�سبعة و�أربعين �شاهدًا ،وهي �سوى �شواهد ابن ه�شام ال�ستة والخم�سين والمائة
الحا�ضرة في ال�شرح ،ليكون المجموع الكلي لل�شواهد الواردة في هذا ال�شرح ثالثةً ومائتي
�شاهد.
� -2إ�شارته �إلى لغات العرب �سبع مرات(((.
� -3إ�شارته �إلى القراءات القر�آنية �أربع ع�شرة مرة(((.
(منْ ) مو�صولة،
-4حر�صه على التمييز بين اللغات ،وبخا�صة الف�صيحة منها ،نحو قوله :تقع َ
فتحت ��اج �إلى �صلة ،وحينئ ��ذ ت�ضاف �إلى معرفة ،وقيل :وت�ضاف �إل ��ى نكرة ،ومثال ال�صلة،
نح ��و قول ��ه تعالىُ } :ث َّم َل َن ْن ِز َعنَّ ِمنْ ُك ِّل ِ�شي َع ٍة َ�أ ُّي ُه ْم َ�أ َ�ش� � ُّد{((( ،ثم �إذا ُح ِذ َف �صدر �صلتها
عادت �إلى البناء على اللغة الف�صيحة؛ (الفتقارها)((( �إلى ذلك المحذوف(((.
 -1انظر :الف�ضي�ض .87
 -2انظر :الف�ضي�ض .103
 -3الف�ضي�ض  .70وللمزيد من موا�ضع ذكره للغة الرتكية .انظر.133 :
 -4انظر :الف�ضي�ض .159 ،157 ،124 ،105 ،104 ،80 ،42
 -5انظر :الف�ضي�ض .150 ،145 ،121 ،119 ،90 ،73 ،51 ،45 ،39 ،33 ،30 ،29
� -6سورة مرمي .69/19
-7وردت (القت�صارها) يف التحقيق ،ولكن املعنى ال ي�ستقيم �إال على ال�صورة التي �أثبتناها ،واحلق �أ ّنها غري وا�ضحة يف املخطوطة،
بل رمبا كانت �أقرب �إىل ما �أثبتته املحققة الكرمية .انظر :خمطوطة الف�ضي�ض 38ب.
 -8انظر :الف�ضي�ض .124
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 -5عندما تت�صل (ما) الكا ّفة بـِ(�إنّ ) و�أخواتها؛ ف�إ ّنها ال تعمل عندئذ في �أف�صح اللغات(((.
بال�سماع مقدمًا على القيا�س ،فنراه مثال يقول« :اعلم �أنّ (قط)
وق ��د جاء اهتمام ال َق ْي َ�ص ِر ّي َّ
�إذا كان ظرفًا فال يت�صل بياء المتكلم ،و�إذا كان ا�سمًا بمعنى (ح�سب) ،فتت�صل به فيقال( :قطي)،
و(قطني) ،على خالف القيا�س(((.المق�صد الثاني :القيا�س
ح�ض ��ر القيا� ��س ب�شكل قليل ل ��دى ال َق ْي َ�ص ِر ّي ف ��ي هذا ال�ش ��رح ،فنراه يقول مث�ل�ا« :نقول في
اال�ست ��دالل( :زيد) في (�ضرب زيد) مرفوع؛ لأنه م�شتمل على علم الفاعلية ،وكل م�شتمل على علم
الفاعلية مرفوع؛ فزيد مرفوع ،و ِق ْ�س على هذا �سائر الأقي�سة»(((.
ومن �أقي�سة ال َق ْي َ�ص ِر ّي القليلة هذه ن�سوق قوله:
-1الف�صحى ت�أنيث الأف�صح ،كما كانت الف�ضلى ت�أنيث الأف�ضل ،والكبرى ت�أنيث الأكبر((( ،ما
يوحي بح�ضور القيا�س عنده.
 -2ال�ضمير المتكلم والمخاطب من �أعرف المعارف ،والغائب محمول عليهما(((.
 -3وكان القيا�س (لو َاع َّم َر)� ،إال �أ ّنه جرى على لفظة الغيبة؛ لقوله تعالىَ } :ي َو ُّد �أَ َحدُهُ ْم{(((.
ب ��ل ق ��د نبه على مخالفة القيا�س في بع� ��ض الأمور ،نحو قوله� :أ�صل } َل ِك َّنا هُ � � َو اللهَّ ُ َر ِّبي{(((:

(لكنْ �أنا هو اهلل ربي)ُ ،ح ِذ َفت الهمزة على غير القيا�س؛ ف�أدغمت النونان(((.

المق�صد الثالث :التعليل
اهت ��م ال َق ْي َ�ص ِر ّي بالتعليل ،وق ��د كان حا�ضرًا ح�ضورًا طيبًا عنده ،كما هو عند �سائر من عالج
النحو وم�سائله من النحاة ،ويمكننا �أنْ يلحظ ذلك من قوله:
-1ل ��م تعمل (�إذ) عمل الجزم؛ لأنّ المجزوم ّية خا�صة بالم�ستقبل ،وهي تدخل على الما�ضي
واال�سم(((.
 -1انظر :الف�ضي�ض .159
 -2انظر :الف�ضي�ض .80
 -3الف�ضي�ض  .6وقد دعا �إىل القيا�س يف غري موطن .انظر :الف�ضي�ض .20
 -4انظر :الف�ضي�ض .79
 -5انظر :الف�ضي�ض .118
 -6انظر :الف�ضي�ض  .133جاء ذلك يف �أثناء تعليقه على قوله تعاىلَ } :ي َو ُّد �أَ َحدُهُ ْم َل ْو ُي َع َّم ُر �أَ ْل َف َ�س َنةٍ{ �سورة البقرة .96/2
� -7سورة الكهف .38/18
 -8انظر :الف�ضي�ض  .18وانظر �أي�ضًا.141 :
 -9انظر :الف�ضي�ض .53
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 -2لم تعمل (�إذا) عمل الجزم؛ لأ ّنها ّ
تدل على اليقين(((.
الب�صري (الحمد) بالك�سر؛ لإتباعها ال�ل�ام في (هلل) ،ويقر�أ بن�صب الدال
-3ق ��ر�أ الح�سن
ّ
عل ��ى �أنه م�صدر لفعل محذوف تقديره (�أحمد الحمد) ،والرفع �أجود؛ لأنّ فيه عمومًا في
المعنى(((.
�-4إ ّنم ��ا اخت�صت (ال النافية) بالنكرة دون المعرفة؛ لأ ّنه ��ا في الأغلب لنفي الجن�س ،وذلك
ال ُيت�ص ��ور �إال فيها((( .وقد جاء كالمه هذا تعليقًا على كالم ابن ه�شام( :ال) تكون نافية،
وناهية ،وزائدة ،فالنافية تعمل في النكرات عمل (�إنّ ) كثيرًا ،وعمل (لي�س) قليال(((.
ويب ��دو �أ ّنه اهت ��م بالتعليل �إلى الدرج ��ة التي ت�شعر فيه ��ا �أ ّنه َع َّل َل لكل �ش ��يء ،حتى لكالم ابن
ه�ش ��ام ،ولطريق ��ة تبويبه للمادة العلمية ال ��واردة ،نحو قوله :الثانية((( مما ي�أت ��ي على خم�سة �أوجه
(ل ��و) ،و�إنم ��ا قال :الثانية ،ولم يقل :ثانيهم ��ا؛ �إ�شارة �إلى �أنّ الحرف َيذ َّك ُر وي�ؤَّن ��ث� ،أو �إلى �أنّ الأ ّول
ا�سم والثاني حرف ،و�أ�شار بقوله( :و�أحد �أوجهها) �إلى طول بحثها؛ لأنّ الت�صريح يفيد التنبيه �إلى
عدم الن�سيان(((.
المق�صد الرابع :الت�أويل
ح�ض ��رت الت�أويالت ف ��ي الف�ضي�ض ك�سائ ��ر الم�صنفات وال�ش ��روح النحو ّية ،وم ��ن الت�أويالت
الواردة في هذا ال�شرح نذكر كال مما ي�أتي:
-1ف ��ي �أثناء تعليقه على قوله تعالىَ } :ل ِك َّنا هُ َو اللهَّ ُ َر ِّبي{((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي« :لكن للعطف،
والمعنى �أنْ ُيقال :لكن ال �أقول كما تقول؛ بل هو اهلل ربي»(((.
}ما ا ْل َحا َّق� � ُة{((( ،ما هي؟ � ْأيّ � :أي �ش ��يء هي؟ فو�ضع
-2قول ��ه}« :ا ْل َحا َّق� � ُة{� ،أي ال�ساع ��ةَ ،
الظاهر مو�ضع ال�ضمير تعظيمًا ل�ش�أنها»(.((1
 -1انظر :الف�ضي�ض .54
 -2انظر :الف�ضي�ض .73
 -3انظر :الف�ضي�ض .105
 -4الإعراب عن قواعد الإعراب .75
 -5و�ضعت ًّ
خطا هنا حتت كالم ابن ه�شام_ الذي يقوم ال َق ْي َ�ص ِر ّي على �شرحه؛ حتى ال تلتب�س الأمور.
 -6انظر :الف�ضي�ض .125
� -7سورة الكهف .38/18
 -8الف�ضي�ض .18
� -9سورة احلاقة .2/69
 -10الف�ضي�ض .18
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-3في �إعرابه لقوله تعالىَ } :وا َّت ُقوا َي ْوماً ُت ْر َج ُعونَ ِفي ِه ِ�إ َلى اللهَّ ِ {((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي( :يومًا):
من�صوب بنزع الخاف�ض� ،أي :على المفعول به �أو المفعول فيه ،والتقدير على الأول :واتقوا
في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه ،وعلى الثاني :واتقوا عذاب اهلل يومًا ترجعون فيه(((.
-4ف ��ي �أثناء حديثه عن قول ��ه تعالى�ِ } :إنَّ ا َّل ِذينَ َك َف ُروا َ�س َوا ٌء َع َل ْيهِ ْم �أَ�أَ ْن َذ ْر َت ُه ْم �أَ ْم َل ْم ُت ْن ِذ ْرهُ ْم
ال ُي�ؤ ِْم ُن ��ونَ {((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي�( :سواء) :خبر ،و(�أنذرته ��م) :مبتد�أ ،والمعنى� :إنذارك
وعدمه �س ّيان عليهم(((.
المطلب الثالث� :شواهد ال َق ْي َ�ص ِر ّي
أن�صاري في متن قواع ��د الإعراب اثنين و�سبعي ��ن ومائة �شاهد:
بلغ ��ت �شواهد ابن ه�ش ��ام ال
ّ
ثالثًا و�أربعين ومائة �آية ،وحديثين ،وع�شرين بيتًا �شعر ًّيا ،و�سبعة �أقوال م�أثورة ،فكم ح�ضر من هذه
القي�صري من عنده؟
ال�شواهد في �شرح الف�ضي�ض؟ ثم ما هي ال�شواهد التي �أ�ضافها
ّ
وللإجاب ��ة على هذي ��ن ال�س�ؤالين نقول :ح�ضر من �شواهد الم�ص ِّن ��ف في �شرح الف�ضي�ض �ستة
وخم�س ��ون ومائ ��ة �شاهد ،و�سقط �ستة ع�شر �شاهدًا ،ثم بلغت ال�شواهد الت ��ي �أ�ضافها ال َق ْي َ�ص ِر ّي من
عنده �سبعة و�أربعين �شاهدًا ،وهي �سوى �شواهد ابن ه�شام ال�ستة والخم�سين والمائة_ الحا�ضرة
في ال�شرح ،ليكون المجموع الكلي لل�شواهد الواردة في هذا ال�شرح ثالثةً ومائتي �شاهد ،كما �سنرى
تف�صيل ذلك في المقا�صد الآتية:
المق�صد الأول :القر�آن الكريم
�سق ��ط م ��ن �شرح الف�ضي� ��ض ع�شر �آيات م ��ن �شواهد ابن ه�ش ��ام القر�آنية الثالث ��ة والأربعين
والمائة ،ليح�ضر منها ثالثة وثالثون ومائة �شاهد.
�أ ّم ��ا طريقة تعامل ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي مع ال�شاهد القر�آني الخا�ص بابن ه�ش ��ام ،فقد كانت بالزيادة
علي ��ه م ��ن �أ�ص ��ل الآية تارة ،وق ��د وقع ذلك في �سب ��ع وع�شرين �آية ،ف ��ي الوقت الذي ل ��م َي ْن ُق ْ�ص �إال
�شاه ��د واحد-فق ��ط -عن ال�شكل ال ��ذي �أورده ابن ه�شام ،وذلك قوله تعالىَ } :و َم ��ا ِت ْل َك ِب َيمِ ي ِن َك َيا
القي�ص ِر ّي ،فقد جاء به من دون } َيا
و�س ��ى{((( ،فق ��د �أورده ابن ه�شام على ال�شكل المذكور� ،أ ّم ��ا َ
ُم َ
ُ
الجدول الآتي:
و�سى{ .و ُيجم ُل ذلك
ُم َ
� -1سورة البقرة .281/2
 -2انظر :الف�ضي�ض .30 ،29
� -3سورة البقرة .6/2
 -4انظر :الف�ضي�ض .32
� -5سورة طه .17/20
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عدد �شواهد ابن ه�شام القر�آنية
كما وردت يف احلا�ضرة يف �شرح التي زادها ال َق ْي َ�ص ِر ّي التي �أنق�ص منها التي تركها ال َق ْي َ�ص ِر ّي
كما هي بال�ضبط
ال َق ْي َ�ص ِر ّي
�شيئًا من �أ�صل الآية
الف�ضي�ض
قواعد الإعراب
105
1
27
133
143

القي�ص ِر ّي �إحدى وثالثي ��ن �آية �أخرى� ،سوى �شواهد ابن ه�شام القر�آنية؛ لي�صبح
وق ��د �أ�ضاف َ
مجم ��وع الآيات ال ��واردة في هذا ال�شرح �أربعً ��ا و�ستين ومائة �آية قر�آنية كريم ��ة ،ما ّ
م�ضي
يدل على ّ
القي�ص � ِ�ر ّي على خطى ابن ه�شام في تغليب اال�ست�شهاد بالقر�آن على اال�ست�شهاد بال�شعر ،تمامًا كما
َ
فعل �سائر ال�شراح الذين �سبقوه ب�شرح كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب(((.
�أ ّم ��ا القراءات القر�آنية الأخرى ،فقد بلغت الإ�ش ��ارات �إليها �أربع ع�شرة مرة((( ،ومنها �إيراده
ل�شاه ��د اب ��ن ه�شام القر� ّآني وهو قوله تعالى�ِ } :إنْ ُك ُّل َنف ٍْ�س َل َّما َع َل ْي َها َحا ِف ٌظ{((( ،الذي ا�ست�شهد به
اب ��ن ه�ش ��ام على (ل ّما) اال�ستئناف ّي ��ة ،والتي هي بمعنى (�إال) في قراءة الت�شدي ��د ،حيث �إنّ المعنى
عندئ ��ذ( :ما ك ّل نف�س �إال عليها حافظ)((( ،ث ��م �أردف ال َق ْي َ�ص ِر ّي قائال« :هذا على قراءة الت�شديد،
�أ ّما على قراءة التخفيف؛ ف�إنْ مخففة من الثقيلة ،والتقدير� :إنْ ك ٌّل لعليها حافظ»(((.
المق�صد الثاني :الحديث ال�شريف
ح�ضر �شاهدا ابن ه�شام من الحديث ال�شريف في �شرح ا ْل َف ِ�ض ْي�ض ،و�أ�ضاف �إليهما ال َق ْي َ�ص ِر ّي
الكلي للأحاديث الواردة في هذا ال�شرح �ستة �أحاديث �شريفة.
�أربعة �أحاديث �شريفة؛ لي�صبح العدد ّ
ومن �شواه ��د ال َق ْي َ�ص ِر ّي قوله �صلى اهلل عليه و�سلم« :ال ُّد ْنيا ِ�س ْج ��نُ ا ْل ُم�ؤ ِْم ِن َو َج َّن ُة ا ْلكا ِف ِر»(((،
وق ��د ا�ست�شهد به عل ��ى �أنّ النعم الدنيوية �أوفر في حق الكافر من الم�ؤمن((( ،وهو ا�ست�شهاد في غير
النحو كما ترى.
 -1انظر :قواعد الإعراب و�شروحه .204
 -2انظر :الف�ضي�ض .150 ،145 ،121 ،119 ،90 ،73 ،51 ،45 ،39 ،33 ،30 ،29
� -3سورة الطارق .4/86
 -4انظر :الإعراب عن قواعد الإعراب .71
 -5الف�ضي�ض .90
�-6سنن الرتمذي (رقم ( ،561/4 )16رقم  562 )2324وم�سند �أبي يعلى (رقم  351/11 )6465و�صحيح ابن ِح ّبان (رقم )687
( ،462/2رقم  464 )688و�شعب الإميان (رقم  27/5 )5645واجلمع بني ال�صحيحني البخاري وم�سلم (رقم 238/3 )2743
وكنز العمال (رقم .185/3 )6081
-7ول�سنا نرى ما ذهب �إليه ال َق ْي َ�ص ِر ّي يف هذا ال�ش�أن ،ف�إنّ املتع الدنيوية �أي�ضًا للم�ؤمن يف الدنيا قبل الآخرة ،و ُي َ�صدِّ ُق ما نذهب �إليه
قوله تعاىلُ } :ق ْل َمنْ َح َّر َم زِي َن َة اللهَّ ِ ا َّل ِتي �أَخْ َر َج ِل ِع َبا ِد ِه َو َّ
ات ِمنَ ال ِّر ْزقِ ُق ْل ِه َي ِل َّلذِ ينَ � َآم ُنوا فِ ا َْ
ل َيا ِة ال ُّد ْن َيا َخا ِل َ�صةً َي ْو َم
الط ِّي َب ِ
آيات ِل َق ْو ٍم َي ْع َل ُمونَ { (�سورة الأعراف .)32/7
ا ْل ِق َي َام ِة َك َذ ِل َك ُن َف ِّ�ص ُل ْال ِ
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المق�صد الثالث :ال�شعر
ورد �سبعة ع�شر بيتًا من �شواهد ابن ه�شام ال�شعر ّية ،و�سقط ثالثة ،وقد قام ب�إكمال بيت واحد
فقط -كان ابن ه�شام قد جاء به م�شطورًا ،و�أنق�ص ثالثة �أبيات ،وترك ثالثة ع�شر بيتًا كما وردتعند الم�ص ِّنف.
وق ��ام ال َق ْي َ�ص ِر ّي بن�سبة �ستة �أبيات �إل ��ى �أ�صحابها ،غير ثالثة الأبيات التي كان ابن ه�شام قد
ن�سبه ��ا ف ��ي المتن ،وبقي ��ت ثمانية من دون ن�سبة في ه ��ذا ال�شرح ،ولم يذكر �أ ًّيا م ��ن �أ�سماء البحور
لل�شواهد ال�شعرية.
وق ��د ا�ست�شهد ب�سبعة �أبيات �شعرية �أخرى من عنده ،ليكون المجموع الكلي لل�شواهد ال�شعرية
الواردة في هذا ال�شرح �أربعة وع�شرين بيتًا.
ومن �شواهده التي ا�ستدعاها لال�ست�شهاد بها قول ال�شاعر:
نا�س
َفال َوا ِ
هلل ال ُي ْل ِف ْي �أُ ٌ

َفتًى َحت َ
ّاك يا ْبنَ �أَ ِب ْي َي ِز ْي ِد

ّ
ي�ستدل بها من يذهبون �إلى جواز دخول
والذي ذكره ال َق ْي َ�ص ِر ّي مثاال على تلك ال�شواهد التي
(حتى) على ال�ضمير المت�صل ،كالمبرد(((.
المق�صد الرابع :الحكم والأمثال والأقوال الم�أثورة
ح�ض ��ر �أربعة من �شواهد اب ��ن ه�شام من الأقوال الم�أثورة في �ش ��رح الف�ضي�ض ،و�سقط ثالثة
منه ��اّ ،ثم ا�ست�شهد ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي بخم�سة �أخرى من عنده؛ لي�صبح مجموع الأق ��وال الم�أثورة في هذا
ال�شرح ت�سعة.
هلل �أَ ْح ِل ُف َل َق ْد َل َع ْم ِر ْي ِب ُّت
وم ��ن الأق ��وال الم�أثورة التي جاء بها ال َق ْي َ�ص ِر ّي من عنده قول ��ه( :وا ِ
�ساهرًا)((( ،حيث جاء به �شاهدًا على جواز الف�صل بين (قد) والفعل بالق�سم(((.
ِ
المطلب الرابع :م�صادر ال َق ْي َ�ص ِر ّي
وي ،فهي م ��ن �أهم ال�ضوابط
النح ّ
تحت� � ّل م�ص ��ادر ال ّدرا�سة اللغو ّية مكانة ّ
خا�ص ��ة في الدر�س ْ
الت ��ي تح ّدد وجهة هذا العلم ،وتقوم عل ��ى حرا�سته وحياطته ،ول�سنا ن�ستطيع االهتداء �إلى �شيء من
دونه ��ا ،ول ��ذا ف�إ ّننا �سنتجه في هذا المطلب �إلى عر�ض م�ص ��ادر ال َق ْي َ�ص ِر ّي المختلفة ،وذلك في ٍّ
كل
من المقا�صد الآتية:
 -1انظر :الف�ضي�ض .92
 -2انظر :املف�صل يف �صنعة الإعراب  433ومغني اللبيب  227وتاج العرو�س .22/9
 -3انظر :الف�ضي�ض .144
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المق�صد الأ ّول :العلماء
والذين �سنتناولهم تحت ظل العناوين الآتية:
علي
الفار�سي((( ،و�أبو عمرو جمال ابن
ّ
-1النح ��اة ،وقد بلغ عددهم �ستة وع�شرين ،وهم� :أبو ّ
(((
(((
الزج ��اج  ،وابن در�ستويه ،
ال�س ّكيت((( ،و�أبو �إ�سحاق ّ
الحاج ��ب((( ،و�سيبويه((( ،واب ��ن ّ
علي
والأخف�ش((( ،وابن ال�س ّراج((( ،والك�سائي((( ،وال َّر ِ�ض ّي( ،((1وابن مالك( ،((1والأ�ستاذ �أبو ّ
ّ
ال�ش َلوبي ��ن( ،((1و�أبو العبا�س ثعلب( ،((1وال ّدماميني( ،((1واب ��ن ع�صفور( ،((1وال ّر ّماني(،((1
�ري(،((2
واب ��ن طاه ��ر( ،((1والفا�ض ��ل اليمن ��ي( ،((1و�أبو العبا� ��س المب ��رد( ،((1والزمخ�ش � ّ
والف� � ّراء( ،((2والخليل( ،((2و�أبو حاتم ال�سج�ستان ��ي( ،((2ويون�س بن حبيب( ،((2وابن ه�شام
اللخمي( ،((2و�أبو الفتح بن ج ّني(.((2
 -1انظر :الف�ضي�ض .153 ،122 ،94 ،88 ،6
 -2انظر :الف�ضي�ض .92 ،6
 -3انظر :الف�ضي�ض .164 ،152 ،148 ،124 ،93 ،88 ،74 ،38 ،36 ،25 ،17 ،14
 -4انظر :الف�ضي�ض .32
 -5انظر :الف�ضي�ض .98 ،84 ،36
 -6انظر :الف�ضي�ض .98 ،36
 -7انظر :الف�ضي�ض .155 ،98 ،92 ،81 ،74 ،68 ،38
 -8انظر :الف�ضي�ض .38
 -9انظر :الف�ضي�ض .152 ،147 ،106 ،102 ،51 ،39
 -10انظر :الف�ضي�ض .152 ،142 ،115 ،46
 -11انظر :الف�ضي�ض .136 ،92 ،52 ،47
 -12انظر :الف�ضي�ض .49 ،48
 -13انظر :الف�ضي�ض .51
 -14انظر :الف�ضي�ض .54
 -15انظر :الف�ضي�ض .140 ،68
 -16انظر :الف�ضي�ض .69
 -17انظر :الف�ضي�ض .69
 -18انظر :الف�ضي�ض .72
 -19انظر :الف�ضي�ض .84
 -20انظر :الف�ضي�ض .133 ،117 ،110 ،107 ،95 ،86
 -21انظر :الف�ضي�ض .164 ،155 ،153 ،131 ،106 ،101 ،98
 -22انظر :الف�ضي�ض .164 ،124 ،98
 -23انظر :الف�ضي�ض .102
 -24انظر :الف�ضي�ض .124
 -25انظر :الف�ضي�ض .136
 -26انظر :الف�ضي�ض .146
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-2اللغوي ��ون ،وق ��د بلغ عددهم �أربع ��ة ،وهم :الفا�ضل ع�ص ��ام ال ّدي ��ن الأَ�سفراييني((( ،وابن
دريد(((،
والجوهري((( ،والهروي(((.
ّ
 -3الأدباء ،والحا�ضر واحد منهم  -فقط ،وهو :عبد الغفور بن �صالح الالري ال
أن�صاري(((.
ّ
 -4البالغيون ،وقد بلغ عددهم اثنين ،وهما :الجرجاني((( ،والتفتازاني(((.
 -5المتكلمون :لم ي�أت ال َق ْي َ�ص ِر ّي على ذكر � ٍّأي منهم.
 -6القراء ،وقد بلغ عددهم ثالثة ،وهم :حمزة((( ،و�إبراهيم بن �أبي علبة((( ،ونافع(.((1
-7المف�سرون ،وقد بلغ عددهم ثالثة ،وهم :ال�ضحاك( ،((1والفا�ضل ابن تمجيد( ،((1والإمام
فخر الدين الرازي(.((1
ال�شافعي(،((1
-8الفقه ��اء ،وقد بلغ عددهم خم�سة ،وهم :ال�شيخ الإمام �أب ��و محمد بن �أ�سعد
ّ
والح�سن
وال�شافعي( ،((1وزين الدين( ((1بن �إبراهيم بن محمد ال�شهير بابن
الب�صري(،((1
ّ
ّ
ُن َج ْيم(.((1
 -9المحدثون :لم ي�ستدع ال َق ْي َ�ص ِر ّي �أ ًّيا منهم في �شرحه هذا.

 -1انظر :الف�ضي�ض .55
 -2انظر :الف�ضي�ض .65
 -3انظر :الف�ضي�ض .80
 -4انظر :الف�ضي�ض .109 ،108
 -5انظر :الف�ضي�ض .145
 -6انظر :الف�ضي�ض .61
 -7انظر :الف�ضي�ض .61
 -8انظر :الف�ضي�ض .51
 -9انظر :الف�ضي�ض .73
 -10انظر :الف�ضي�ض .100
 -11انظر :الف�ضي�ض .4
 -12انظر :الف�ضي�ض .72
 -13انظر :الف�ضي�ض .174 ،118
 -14انظر :الف�ضي�ض .53
 -15انظر :الف�ضي�ض .73
 -16انظر :الف�ضي�ض .106 ،96
-17زين الدين ،ولي�س زين العابدين كما ذكرت املحققة الكرمية يف حا�شية حتقيقها للف�ضي�ض ،و�أنا مل �أَ ُعدْ �إال للكتابني الذين َو َّث َق ْت
منهما معلومتها ،ويبدو �أنّ الأمر ال يعدو ال�سهو يف النقل .انظر :هدية العارفني  378/5والأعالم .64/3
 -18انظر :الف�ضي�ض .129
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-10ال�صحاب ��ة ،وقد بل ��غ عددهم �ستة ،وهم :عب ��د اهلل بن ع ّبا�س((( ،واب ��ن م�سعود((( ،و�أبو
وعلي بن �أبي طالب((( ،والح�سن بن عل ��ى بن �أبي طالب((( ،وعمر بن
بك ��ر ّ
ال�ص ّدي ��ق(((ّ ،
ّ
الخطاب(((.
المق�صد الثاني :الكتب
بلغت �أعداد الكتب التي ذكرها ال َق ْي َ�ص ِر ّي في الف�ضي�ض واحدًا وع�شرين كتابًا  ،في مختلف
العلوم ،وهي التي نعر�ضها تحت ظل الأق�سام الآتية:
المف�صل((( ،والإف�صاح البن ه�شام الخ�ضراوي((( ،ومفاتح الألباب(،((1
-1كتب النحو واللغة:
ّ
(((1
(((1
َ
ومغني اللبيب( ،((1والقامو�س  ،وتحفة الغريب  ،وحا�شية الفا�ضل الأ�سفراييني على
الفوائد ال�ضيائية( ،((1والمق ّرب( ،((1والكبير( ،((1وال�شروح ال�شافية( ،((1والت�سهيل(.((1
(((

 -1انظر :الف�ضي�ض .82 ،45 ،34
 -2انظر :الف�ضي�ض .45
 -3انظر :الف�ضي�ض .52
 -4انظر :الف�ضي�ض .52
 -5انظر :الف�ضي�ض .52
 -6انظر :الف�ضي�ض .130 ،128 ،127
-7ولي�ست �أربعة وع�شرين كما ذكرت املحققة الكرمية ،فهي قد ذكرت حا�شية لعبد الغفور ،والذي ورد ا�سم العامل يف �صفحة
 145يف الف�ضي�ض ،ومل يرد ا�سم حا�شيته ،ثم هي عدَّت �ضمن الكتب الواردة �شرح الإعراب عن قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي؛ بعد
ا�ستنتاجها �أنّ ال َق ْي َ�ص ِر ّي قد نقل كثريًا عنه من دون �أنْ يذكره �ألبتة� ،إ�ضافة �إىل �إيرادها كلمة ظنتها ا�سمًا لكتاب ،وهي كلمة
(املطوالت) ،وقد وردت يف �صفحة  94يف الف�ضي�ض ،ولكنها لي�ست ا�سمًا لكتاب ،و�إنمّ ا ُق�صد بها الكتب املُ َط َّو َلة� ،أو �أمهات الكتب.
انظر :الف�ضي�ض ( 43الدرا�سة).
 -8انظر :الف�ضي�ض .145 ،14
 -9انظر :الف�ضي�ض .30
 -10انظر :الف�ضي�ض .30
 -11انظر :الف�ضي�ض .110 ،31
 -12انظر :الف�ضي�ض .36
 -13انظر :الف�ضي�ض .54
 -14انظر :الف�ضي�ض .55
 -15انظر :الف�ضي�ض .55
 -16انظر :الف�ضي�ض .80
 -17انظر :الف�ضي�ض .98
 -18انظر :الف�ضي�ض .109
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-2كت ��ب الأدب والبالغ ��ة :الأمال ��ي((( ،والإي�ض ��اح((( ،والتلخي� ��ص((( ،والمفت ��اح(((،
والمطول(((.
-3كت ��ب التف�سير والفقه والحديث :خوا� �ّ�ص القر�آن((( ،وحا�شية تف�سي ��ر القا�ضي((( ،و�شرح
الك�شاف للفا�ضل اليمني((( ،والأ�شباه والنظائر في �أ�صول الفقه((( ،والك�شاف(.((1
المق�صد الثالث :اللغات واللهجات
�أُ�شي ��ر في الف�ضي� ��ض �إلى لغات الع ��رب المختلفة �سبع م ��رات(� ،((1أ ّما القبيلت ��ان اللتان ُذ ِك َر
ا�سمهما في هذا ال�شرح فهما� :أهل الحجاز( ،((1وبنو تميم(.((1
المبحث الثاني
َمذْ هَ ُب ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي الن َّْح ِو ّي
تنوع ��ت �آراء ال َق ْي َ�ص ِر ّي في �شرحه هذا ،وواف ��ق وعار�ض الم�ص ِّنف ،وعر�ض الكثير من الآراء
الخا�ص ��ة بالنح ��اة ،مرجحًا ومحاججً ��ا تارة ،ومكتفيًا بعر� ��ض الآراء من دون ترجي ��ح تارة �أخرى،
و�سنعر�ض طرفًا من ذلك كله في ٍّ
كل من المطالب الآتية:
المطلب الأول :موافقات ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي البن ه�شام
م ��ن َّ
الط َب ِع ّي �أنْ نرى ال َق ْي َ�ص ِر ّي يكثر من موافقته للم�ص ِّنف وهو يقوم على �شرح كتابه ،كعادة
ال�شارحين في طريقتهم في �شرح المتون ،و�إنْ لم يخ ُل ال�شرح من بع�ض االعترا�ضات ،ولك ّنها كانت
�أق ّل بكثير من الموافقات.
ونقتطف من هذه الموافقات ك ًّلا من الأمثلة الآتية:
 -1انظر :الف�ضي�ض .3
 -2انظر :الف�ضي�ض .60
 -3انظر :الف�ضي�ض .60
 -4انظر :الف�ضي�ض .61
 -5انظر :الف�ضي�ض .65
 -6انظر :الف�ضي�ض  .53وهو كتاب لليافعي .انظر :الف�ضي�ض ( 43الدرا�سة).
 -7انظر :الف�ضي�ض  .72وهي حا�شية على تف�سري البي�ضاوي مل�صطفى بن �إبراهيم املعروف بابن متجيد.
 -8انظر :الف�ضي�ض .72
 -9انظر :الف�ضي�ض .129
 -10انظر :الف�ضي�ض .141
 -11انظر :الف�ضي�ض .159 ،157 ،124 ،105 ،104 ،80 ،42
 -12انظر :الف�ضي�ض .104
 -13انظر :الف�ضي�ض .157 ،105
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الَ ْع َلى{(((-والتي جاءت
�َلا ْ أ
-1ذه ��ب ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي �إلى كون قوله تعالى} :ال َي َّ�س َّم ُعونَ ِ�إ َلى ا ْل َم َ ِأ
بع ��د قوله تعالىَ } :و ِحفْظاً ِم ��نْ ُك ِّل َ�ش ْي َط ٍان َمار ٍِد{((( -جمل ��ة م�ست�أنفة ،ولي�ست �صفة وال
ح ��اال ،موافقًا ابن ه�شام ف ��ي ذلك ،حيث قال :وال�صفة ال ت�ص � ّ�ح؛ لأ ّنه ال فائدة في حفظ
ي�صح؛ لأنّ الحال ّية �صفة في
ال�سم ��اء منهم؛ لأنهم ال يق ��درون على الت�س ّمع ،وكذا الحال ال ّ
المعنى(((.
-2في �أثناء �إعرابه لقوله تعالىَ } :و�أَ َ�س ُّروا ال َّن ْج َوى ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا هَ ْل هَ َذا ِ�إلاَّ َب َ�ش ٌر ِم ْث ُل ُك ْم{(((،
مح ّل لها؛
قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي :جملة }هَ ْل هَ َذا �إِلاَّ َب َ�ش ٌر{ مف�سرة للنجوى؛ القت�ضاء المعنى ،فال َ
لأنه ��ا جاءت لمجرد الإظهار؛ فال يتوجه �إليها مقت�ض ��ى الإعراب .وقيل :هي �-أي الجملة
مح ّل الن�صب من النج ��وى ،فالتقدير :و�أ�س ّروا هذا الحديث� ،إ ّما
اال�ستفهام ّي ��ة  -بدل في َ
ب ��دل الك ّل من الك ّل� ،أو البع�ض من ��ه ،والأول �أظهر ،والثاني ظاهر .ويجوز �أنْ يكون مفعوال
لق ��ول محذوف� ،أي قالوا :هل هذا �إال ب�شر مثلكم؟ فهو يوافق ابن ه�شام في ما ذهب �إليه
بقوله :والأول �أظهر ،فالأول هو ر�أي ابن ه�شام(((.
}حتَّى ِ�إ َذا َجا ُءوهَ ا َو ُف ِت َح � ْ�ت َ�أ ْب َوا ُب َها{((( ،والتي
-3ل ��دى حديثه عن (ال ��واو) في قوله تعالىَ :
ع َّده ��ا ابن ه�شام واوًا زائدة ،مع �أ ّنه �أ�شار �إلى ر�أي �آخر لبع�ض النحاة وهو كونها عاطفة،
ثم زاد ال َق ْي َ�ص ِر ّي ر�أيين �آخرين ،وذلك بقوله :وقيل� :إ ّنها حال ّية ،وقيل� :إ ّنها بمعنى (مع)،
�إال �أنه وافق ابن ه�شام فيما ذهب �إليه بقوله :وكون الواو فيها زائدة ثابت(((.
المطلب الثاني :اعترا�ضات ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي على ابن ه�شام
وافق ال َق ْي َ�ص ِر ُّي ابنَ ه�شام في كثير من المواطن ،كما ر�أينا في المطلب ال�سابق ،ولكنه �أي�ضًا
خالفه وعار�ضه في خم�س م�سائل.
ونعر�ض هذه الم�سائل الخم�سة التي اعتر�ض فيها ال َق ْي َ�ص ِر ّي على ابن ه�شام على النحو الآتي:
-1قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي :الجملة التف�سير ّيةّ � ،أي المف�سرة -بك�سر ال�سين -ولو ترك ياء الن�سبة لكان
� -1سورة ال�صا ّفات .8/37
� -2سورة ال�صا ّفات .7/37
 -3انظر :الف�ضي�ض .34
� -4سورة الأنبياء .3/21
 -5انظر :الف�ضي�ض .43
� -6سورة الزمر .73/39
 -7انظر :الف�ضي�ض .150 ،149
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�أن�سب؛ لأنّ التف�سير م�صدر والياء الن�سابة مع التاء تفيد الم�صدر ّية(((.
�-2أ�ش ��ار ابن ه�شام �إلى �أنَّ كون الجملة المف�سرة ال َم َح� � ّل لها هو الم�شهور ،ثم �أردف قائال:
المف�س ��رة بح�سب ما تف�سره ،ف�إنْ ك ��ان له َم َح ّل فهي
ق ��ال ال�شلوبي ��ن :التحقيق �أنَّ الجملة ِّ
المف�سرة َم َح ًّلا،
كذل ��ك ،و�إال فال ،وتابع بعد ذلك قائال :وا�ستدل بع�ضه ��م على �أنَّ للجملة ِّ
�إنْ كان ِلما تف�سره َم َح ّل ،بقول ال�شاعر:
َو َمنْ ال نجُ ِ ْر ُه يمُ ْ ِ�س ِم ّنا ُم َر َّوعا  

َف َمنْ َن ْحنُ ُن�ؤْم ْن ُه َي ِب ْت َو ْه َو � ِآمنٌ

المف�سر للفعل المح ��ذوف((( ،فاعتر�ض ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي بقدر كبير من
فظه ��ر الجزم في الفع ��ل ِّ
اللط ��ف ،وذل ��ك بقوله� :إنّ التف�سير للفع ��ل بالفعل في الحقيقة ،وهما مف ��ردان ،وع َّد ذلك نوعًا من
الت�سامحّ ،ثم �أ�شار �إلى �أنّ جزم (ن�ؤمنه) لي�س بم�سلم به((( ،في الوقت الذي بدا فيه غيره �أو�ضح في
المف�سر الفعل ال
ماعة ،والذي َع ّل َل اعترا�ضه بقوله :لأنّ
اعترا�ضهم على ابن ه�شام ،كما فعل ابن َج َ
ِّ
المف�سرة المحدودة بقوله:
الجمل ��ة ،ولي�س الك�ل�ام في تف�سير الفعل للفعل ،و�إنما الكالم في الجملة ِّ
ف�سر فعال ،وجاء الفاعل
ف�سر مفردًا� ،أي فعل َّ
الجملة الكا�شفة لحقيقة ما تليه ،وما نحن فيه مفرد َّ
المف�سر للفعل المح ��ذوف((( .ومما تجدر
م ��ن �ضرورت ��ه ،ال �أنه مق�صود ،فظه ��ر الجزم في الفع ��ل ِّ
(((
ماعة قد �أكد هذا االعترا�ض في �أوثق الأ�سباب مرة �أخرى  ،ولكن بدون �أنْ
الإ�شارة �إليه �أنَّ ابن َج َ
(((
ماعة م�ضى الأ ْزهَ ِر ّي في نف�س االعترا�ض  ،وكذلك
يخو� ��ض في التفا�صيل م ��رة �أخرى .ومع ابن َج َ
فعل ال َّز ْي ِل ّي ،ولكن باخت�صار واقت�ضاب((( ،حتى جاء ال َق ْي َ�ص ِر ّي �أخيرًا لي�ؤكد على هذا االعترا�ض.
-3قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي :ال يخفى عليك �أنّ قول الم�صنف :كالباء الزائد في } َك َفى ِباللهَّ ِ {((( ،لي�س
عل ��ى ما ينبغي ،حيث قال في �آخر ر�سالت ��ه :وينبغي �أنْ يجتنب المعرب �أنْ يقول في حرف
م ��ن كت ��اب اهلل �سبحان ��ه� :إ ّنه زائد؛ لأنه ي�سبق �إل ��ى الأذهان �أنّ الزائد ه ��و الذي ال معنى
-1انظر :الف�ضي�ض  .41والغريب �أ ّنه عاد هو نف�سه وا�ستخدمها ،حيث قال :واعلم �أنّ التف�سري ّية ثالثة �أق�سام� .أ ّما الأق�سام الثالثة،
فهي :املج ّردة عن حرف التف�سري ،نحو قوله تعاىلَ } :ك َم َث ِل �آد ََم َخ َل َق ُه ِمنْ ُت َر ٍاب{ (�سورة �آل عمران  ،)59/3واملقرونة بـِ(� ْأي)،
نحو ُق ِط َع رزقهْ � ،أي :مات ،واملقرونة بـِ(�أنْ ) ،كقوله تعاىلَ } :و َنا َد ْي َنا ُه �أَنْ َيا �إِ ْب َر ِاه ُيم{ (�سورة ال�صافات  ،)104/73فقوله( :يا
�إبراهيم) تف�سري للمفعول املقدّر لـِ(ناديناه)� ،أي :ناديناه بلفظ هو قولنا :يا �إبراهيم .انظر :الف�ضي�ض  .46 ،43وانظر �أي�ضًا
ورود كلمة (التف�سري ّية).141 ،118 :
 -2انظر :الإعراب عن قواعد الإعراب .47 ،46
 -3انظر :الف�ضي�ض .49
قا�صد �11أ.
 -4انظر� :أَ ْق َرب ا َمل ِ
 -5انظر� :أَ ْو َثق الأَ ْ�سباب  .72وذلك يف قوله :والتحقيق عندي �أنَّ هذه امل�سائل ترجع �إىل تف�سري املفرد.
 -6انظرُ :م َو ِّ�صل ُّ
الطالب .65
 -7انظرَ :ح ّل َمعا ِقد القواعد .127
� -8سورة الرعد .43/13
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ل ��ه ،وك�ل�ام اهلل �سبحانه منزه عن ذل ��ك((( .ومما يجدر ذكره �أنّ ال ُق ْو َج� � ِو ّي كان قد �سبق
ال َق ْي َ�ص ِر ّي في هذا االعترا�ض(((.
-4في �أثناء تعليقه و�شرحه لقول ابن ه�شام :ت�أتي (كال) بمعنى (ح ًّقا) �أو (�أال) اال�ستفتاح ّية،
عل ��ى خالف في ذلك ،نحو قوله تعالى} :كَلاَّ ال ُت ِط ْعهُ{((( ،حيث �أردف ابن ه�شام قائال:
ال ْن َ�سانَ َل َي ْط َغى{((( ،فقال ال َق ْي َ�ص ِر ّي:
وال�صواب الثاني؛ لك�سر الهمزة في نحو} :كَلاَّ �إِنَّ ْ ِأ
هذا الر�أي فيه نظر ،ف�إنّ الأول �صحيح ،و�إنْ كان الثاني ظاهر(((.
-5تعليقً ��ا على قول اب ��ن ه�شام :من وجوه (لو) �أنْ تكون حرفًا م�صدر ًّي ��ا مرادفًا لـِ(�أنْ )� ،إال
�أ ّنها ال تن�صب ،و�أكثر وقوعها بعد (و ّد) ،نحوَ } :و ُّدوا َل ْو ُت ْد ِهنُ {(((� ،أو (يو ّد) ،نحوَ } :ي َو ُّد
�أَ َحدُهُ ْم َل ْو ُي َع َّم ُر{((( ،قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي« :ولو قال( :ويو ّد) مكان (لو يود) لكان �أن�سب»(((.
المطلب الثالث :مذهب ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي النحوي
تن ��وع �أ�سلوب ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي في تعاطيه مع الم�سائ ��ل النحو ّية و�آراء النح ��اة ،وتنوعت اختياراته
واجتهاداته و�إعراباته ،والتي نعر�ضها على النحو الآتي:
المق�صد الأول:
حر�صه على �إطالع الطالب على التنوع في م�سائل الإعراب و�آراء النحاة

ونلم�س ذلك من ٍّ
كل من الأمثلة الآتية:
ال�صا ِد ِقي ��نَ ِ�ص ْد ُق ُه ْم{((( ،قال( :هذا) :مبتد�أ،
-1ف ��ي �إعرابه لقوله تعالى} :هَ َذا َي ْو ُم َي ْن َف ُع َّ
و(يوم) :خبر؛ فجملة (ينفع) في مح ّل ج ّر لإ�ضافة (يوم) �إليها ،ويجوز بناء (يوم) على
الفتح لإ�ضافته �إلى جملة(.((1
-2لدى �إعرابه لقوله تعالىَ } :وا َّت ُقوا َي ْوماً ُت ْر َج ُعونَ ِفي ِه ِ�إ َلى اللهَّ ِ {( ،((1قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي( :يومًا):
 -1انظر :الف�ضي�ض  .66 ،65وانظر :الإعراب عن قواعد الإعراب .108 ،56
� -2شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي.63 ،62
� -3سورة العلق .19/96
� -4سورة العلق  .6/96انظر :الإعراب عن قواعد الإعراب .74
 -5انظر :الف�ضي�ض .103
� -6سورة القلم .9/68
� -7سورة البقرة  .96/2انظر :الإعراب عن قواعد الإعراب .86
 -8الف�ضي�ض  .133وقد وردت يف التحقيق( :ولو قال :ويو ّد لكان لو يو ّد �أن�سب) ،وال�صحيح ما �أثبتناه .انظر :خمطوطة الف�ضي�ض �41أ.
� -9سورة املائدة .119/5
 -10انظر :الف�ضي�ض  .24وانظر :الت�صريح على التو�ضيح .706 ،705/1
� -11سورة البقرة .281/2
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من�صوب بنزع الخاف�ض� ،أي :على المفعول به �أو المفعول فيه ،والتقدير على الأول :واتقوا
في الدنيا مقالب يوم ترجعون فيه ،وعلى الثاني :واتقوا عذاب اهلل يومًا ترجعون فيه(((.
}ح َّت ��ى ِ�إ َذا َجا ُءوهَ ا َو ُف ِت َح ْت �أَ ْب َوا ُب َها{(((،
-3ف ��ي �أثناء حديثه عن (الواو) في الآية الكريمةَ :
والت ��ي �صنفه ��ا ابن ه�شام تحت نوع ال ��واو الزائدة ،ثم �أ�شار �إل ��ى ر�أي واحد -فقط -وهو
لبع�ض النحاة الذين ذهبوا �إلى كونها عاطفة ،وعندها يكون جواب ال�شرط محذوف ،زاد
ال َق ْي َ�ص ِر ّي بقوله :وقيل� :إ ّنها حال ّية ،وقيل� :إ ّنها بمعنى (مع)(((.
وم ��ن ه ��ذه الأمثلة نلم�س جل ًّي ��ا حر�ص ال َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي على �إطالع طالب العلم عل ��ى مختلف �آراء
النح ��اة ،وه ��و ما يوح ��ي ب�سعة اطالع ��ه ،وكذلك بمرونت ��ه في ا�ستع ��داده الدائم ل�سبر غ ��ور الآراء
ودرا�ستها وتدبرها.
المق�صد الثاني :عر�ضه لم�سائل الإعراب و�آراء النحاة من دون ترجيح

ب�شكل وا�ضح في مثل قوله:
ونلحظ ذلك ٍ
-1اعل ��م �أنّ النحاة اختلفوا في جازم جواب ال�شرط ،فق ��ال بع�ضهم :هو �أداة ال�شرط فقط،
وقال بع�ضهم :هو فعل ال�شرط فقط ،وقال بع�ضهم :هو الأداة والفعل معًا(((.
-2اال�س ��م المو�ص ��ول و�صلته معًا� ،أو اال�سم المو�صول وحده -فق ��ط -يكون في محل الرفع �أو
الن�صب �أو الج ّر(((.
�(-3إذا) الفجائ ّي ��ة :ح ��رف مفاج�أة ،فال يحتاج �إلى جواب ،وه ��ي ظرف مكان عند المبرد،
وظ ��رف زمان عند الزجاج ،واختار الم�ص ِّنف الأول((( ،م ��ن دون �أنْ يعلق على هذه الآراء
ب�شيء.

المق�صد الثالث :ترجيحه وح�سمه لبع�ض الآراء

المح ّل باعتب ��اره مبن ًّيا جائز ،ولك ��نّ �إعرابه على �أ ّنه
�-1إع ��راب (خم�س� � َة ع�ش َر) َع َلمًا عل ��ى َ
ممنوع من ال�صرف هو الأ�صح(((.
َ -2ذهاب ��ه �إل ��ى �إعراب اال�سم المعرب الم�ض ��اف �إلى ياء المتكلم دومً ��ا �إعرابًا تقدير ًّيا ،في

 -1انظر :الف�ضي�ض .30 ،29
� -2سورة الزمر .73/39
 -3انظر :الف�ضي�ض .150
 -4و�أ ّما فعل ال�شرط ،فمجزوم بالأداة باتفاق .انظر :الف�ضي�ض .26
 -5انظر :الف�ضي�ض .42
 -6انظر :الف�ضي�ض .84
 -7انظر :الف�ضي�ض .8
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وع� � َّده الأ�صح ،ثم َع َّقب بقوله :و�إنْ ذهب بع�ضهم �إلى
ك ّل �أحوال ��ه :الرفع والن�صب والج ّرَ ،
�إعرابه �إعرابًا لفظ ًّيا في حالة الج ّر؛ لوجود الك�سرة فيها(((.
�-3إعراب ��ه لال�س ��م المو�صول مع �صلته معً ��ا((( ،وذلك في �أثناء �إعرابه لقول ��ه تعالىَ } :و َل َّما
َي�أْ ِت ُك ْم َم َث ُل ا َّل ِذينَ َخ َل ْوا ِمنْ َق ْب ِل ُك ْم{((( ،حيث قال ال َق ْي َ�ص ِر ّي( :ا َّل ِذينَ ) :ا�سم المو�صول مع
�صلته َ
(م َث ُل) �إليها ،فال تغفل((( .وهو بقوله( :فال تغفل)
مح ّل الج ّر؛ لإ�ضافة َ
(خ َل ْوا) في َ
ي�شع ��ر باختي ��اره لهذا الإعراب وميل ��ه له ،مع �أ ّنه نف�سه قد �أ�شار �إل ��ى الإعرابين قبل ذلك
بقليل ،ومن دون ترجيح(((.
-4قول ��ه( :كال) :بفتح الكاف وت�شدي ��د الالم ،وهي على �أ�صلها ،ولي�س ��ت مركبة ،وقيل :هي
وح ِذ َف ��ت الذالُ ،
و�ش� � ّدد (ال) عو�ضًا عن
مركب ��ة؛ لأنّ �أ�صله ��ا (ال ك ��ذا) ،ف ُقدِّ َم ��ت الكاف ُ
المحذوف .وال�صحيح الأ ّول(((.
 -5واو ُر َّب لها �صدر الكالم على الأ�صح(((.
ينم عن
وال يملك الناظر في هذا ال�شرح �إال �أنْ ي�شعر بمو�ضوعية ال َق ْي َ�ص ِر ّي وتلقائيته ،والذي ّ
�ص ��دق وتوا�ضع ،فانظر مث�ل�ا �إلى قوله« :الياء في الحال ّية والمفعول ّي ��ة للم�صدر ّية� ،أي :كون ال�شيء
حالً ��ا ومفعولً ��ا ال للن�سبة والمبالغ ��ة؛ لأنّ ياء الن�سبة مع ت ��اء الت�أنيث �إذا لحقت ف ��ي �آخر كلمة تفيد
معن ��ى الم�ص ��در ،كذا قيل»((( .فقوله( :كذا قيل) -من دون ترجيح �أو حتى تعليق -يوحي ببعده عن
التكل ��ف ،فه ��و ال يتكلف ر�أيًا عندما ال يجد �شيئًا ي�ستحق الإدالء به ،ويوحي ذلك �أي�ضًا ب�أمانته ودقته
في عر�ض هذا العلم وتدري�سه.
وتمي ��ز ال َق ْي َ�ص ِر ّي كذلك بق�س ��ط كبير من المرونة ،ونلم�س ذلك مم ��ا �سبق من الأمثلة ،وكما
فع ��ل عندم ��ا ذهب ي�شرح معنى كلم ��ة (تنبيه) فقال :ن َّبه ��ت تنبيهًا ،في اللغة :ه ��ي الداللة على ما
غفل عند المخاطب ،وفي اال�صطالح :ما ُيفهم من مجمل ب�أدنى ت�أمل ،وقيل :هي قاعدة تعرف بها
 -1انظر :الف�ضي�ض .7
 -2انظر :الف�ضي�ض .111 ،73 ،56
� -3سورة البقرة .214/2
 -4انظر :الف�ضي�ض .43
 -5انظر :الف�ضي�ض .42
 -6انظر :الف�ضي�ض .101
-7الف�ضي�ض  .148ذهب ال َق ْي َ�ص ِر ّي �إىل هذا الر�أي و�أردف مبا�شرة :هذا مذهب الكوفيني ،ف�إنهم قالوا� :إ ّنها حرف عطف ،ثم
�صارت قائمة مقام ( ُر َّب) ،وجارة بنف�سها؛ ل�صريورتها مبعنى ( ُر َّب) ،فال يقدرون لها معطوفًا عليه؛ لأنَّ ذلك تع�سف.
 -8الف�ضي�ض .21
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الأبحاث الآتية مجملة ،وقيل :ا�ستح�ضار ما �سبق ،انتظار ما �سي�أتي ،وقيل :هي �إعالم ما في �ضمير
المتكلم للمخاطب ،ثم �أردف قائال :خذ ما �شئت((( .ففي قوله (خذ ما �شئت) �إيحاء وا�ضح بمرونته
وحر�صه على �إطالع الطالب على التنوع.
ونخل� ��ص �إل ��ى �أنّ مذهب ال َق ْي َ�ص ِر ّي ه ��و الدليل ،فلم يتبع مدر�سة بعينه ��ا ،وال عالمًا محددًا،
و�إنما اتبع الدليل والحجة والبرهان ،وهي �سنة عامة المت�أخرين من النحاة ،رحمة اهلل تعالى عليه
وعلى �سائر العلماء الكرام.
المبحث الثالث
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض في الميزان
ن�أت ��ي في ه ��ذا المبحث �إل ��ى درا�سة هذا ال�ش ��رح بين بع� ��ض ال�شروح الت ��ي دارت حول كتاب
الإع ��راب عن قواعد الإع ��راب ،والذي نعر�ضه في مطلبي ��ن اثنين ،ندر�س ف ��ي الأول منهما م�س�ألة
ت�أثره بال�شروح الأخرى ،وفي الثاني نوازن بين الف�ضي�ض وبين ثمانية �شروح �سبقته.
المطلب الأول :من ت�أثر بهم ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي في �شرحه
إيجابي وال ّ
�شك ،ويب ��دو �أنّ ال َق ْي َ�ص ِر ّي قد ت�أثر
الب ��د �أنْ يت�أث ��ر الإن�سان بمن �سبقوه ،وهو �أم ��ر � ّ
ب�شك ��ل وا�ض ��ح ب�شرحين �سبق ��اه ،وهما �شرح قواع ��د الإع ��راب للكا ِف َي ِج ّي ،و�شرح قواع ��د الإعراب
لل ُق ْو َج ِو ّي ،و�سنعر�ض �إلى ذلك في المق�صدين الآتيين:
المق�صد الأول :ت�أثره بالكا ِف َي ِج ّي

والجلي في �شرحه هذا با ْلكا ِف َي ِج ّي في �شرحه ال�شهير ،وذلك في
برز ت�أثر ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي الوا�ضح
ّ
مواط ��ن كثيرة في �شرحه ،ربما ي�صعب ح�صرها تمامًا ،ك ��ان ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي ينقل في الكثير منها نقال
حرف ًّيا ،ومن هذه المواطن قول ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي:
-1متحدثً ��ا ع ��ن لفظ الجاللة�« :أال ترى �أنّ الإيمان اخت�ص بهذا اال�سم ،حيث قال �صلى اهلل
ا�س َحتَّى َي ُقو ُل ��وا  :ال �إِ َل َه �إِ َّال اللهَّ ُ »((( مع �أنْ الإيمان بجميع
علي ��ه و�سلم�« :أُ ِم ْرتُ �أَنْ �أُقا ِت َل ال َّن َ
ال�صف ��ات واجب»((( ،وهو الك�ل�ام نف�سه الذي جاء به الكا ِف َي ِج � ّ�ي ،واالختالف الوحيد هو
قول الكا ِف َي ِج ّي:
(النبي عليه ال�سالم)((( بدال من (قال �صلى اهلل عليه و�سلم).
ّ
 -1انظر :الف�ضي�ض .75
-2انظر� :سنن الرتمذي (رقم  439/5 )3341و�سنن الدارمي (رقم  287/2 )10و�صحيح ابن ِح ّبان (رقم  399/1 )174و�سنن
الدارقطني (رقم  89/2 )2و�سنن البيهقي الكربى (رقم  104/4 )7116و�شعب الإميان (رقم  106/1 )90واجلمع بني
ال�صحيحني (رقم .8/3 )2171
 -3انظر :الف�ضي�ض .4 ،3
 -4انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .39 ،38
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-2جليل ��ة� :أي عظيم ��ة كثي ��رة ،يق ��ال( :م ��ا �أجلن ��ي وال �أدقني)� ،أي :م ��ا �أعطان ��ي كثيرًا وال
قلي�ل�ا»((( .والقول نف�سه تقريبًا لدى ا ْلكا ِف َي ِج ّي ،والذي جاء تف�سيرًا للكلمة نف�سها ،وهي
كلمة (جليلة)(((.
-3الأول« :هو نقي�ض الآخر� ،أ�صله (�أَو�أَل) ،على وزن (�أفعل) ،ف ُق ِل َبت الهمزة الثانية واوًاّ ،ثم
�أُدغمت ،وقيل� :أ�صل ��ه (و َّول) على (فوعل)َ ،ف ِق َل َبت الواو الأولى همزة»((( .والكالم نف�سه
تقريبًا عند الكا ِف َي ِج ّي(((.
«-4ف ��ي معرفة الجملة :م ��ن حيث كونه ��ا :ا�سم ّية ،وفعل ّي ��ة ،و�شرط ّية ،وابتدائ ّي ��ة ،وظرف ّية،
واعترا�ض ّية ،وغيرها»((( .وقد ورد الكالم نف�سه تقريبًا لدى الكا ِف َي ِج ّي(((.
«-5الم ��راد من ��ه (�أي من اللفظ المفي ��د) ههنا :هو اللف ��ظ المركب من كلمتي ��ن ف�صاعدًا
بالإ�سناد� ،سواءً كان خبر ًّيا �أو �إن�شائ ًّيا»((( .وانظر �إلى �شبه التطابق بين هذا الكالم وقول
الكا ِف َي ِج � ّ�ي« :اللفظ المفيد ههنا هو اللفظ المركب م ��ن كلمتين ف�صاعدًا� ،أُ�سند �إحداها
الحرفي.
�إلى الأخرى مطلقًا� ،سواءً كان خبر ًّيا �أو �إن�شائ ًّيا»((( ،ما يوحي ب�شبه النقل
ّ
«-6نح ��و قوله تعال ��ىُ } :ث َّم َب َع ْث َناهُ � ْ�م{((( بمعنى الإيقاظ ،والمراد منه ��م �أ�صحاب الكهف،
} ِل َن ْع َل � َ�م{ :ال�ل�ام للتعلي ��ل ،وعند الأ�شاع ��رة :الم العاقب ��ة �أو الم (الحكم ��ة)( ،((1ونعلم
من�ص ��وب ب� �ـِ(�أنْ ) الم�ضمرة»( .((1وهو اقتبا�س تام من ق ��ول الكا ِف َي ِج ّي« :نحو قوله تعالى:
} ُث � َّ�م َب َع ْث َناهُ � ْ�م{ �أي� :أيقظناه ��م� ،أي� :أ�صحاب الكهفِ } ...ل َن ْع َل � َ�م{ :الالم فيه للتعليل،
وعن ��د الأ�شاعرة :مثل هذه الالم ت�سم ��ى الم العاقبة والم الحكمة ،ونعلم من�صوب بـِ(�أنْ )
م�ضمرة»(.((1
-7ق ��ال بع�ض الأفا�ضل� :إنّ م ��ن �أعجب عجائب الكلمات كلمة ( َل ّم ��ا) ،ف�إنها �إذا دخلت على
 -1الف�ضي�ض .5
 -2انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .44
 -3الف�ضي�ض .13
 -4انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .61
 -5الف�ضي�ض .13
 -6انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .62
 -7الف�ضي�ض .14
� -8شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .66
� -9سورة الكهف .12/18
 -10ولي�س (امللكية) كما ذهبت املحققة الكرمية .انظر :خمطوطة الف�ضي�ض �9أ.
 -11الف�ضي�ض .22
� -12شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .102
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الما�ض ��ي تك ��ون ظرفًا ،و�إذا دخلت عل ��ى الم�ضارع تكون حرفً ��ا ،و�إذا دخلت على غيرهما
تكون بمعنى (�إال) ،وفيه ما فيه»((( .وهو م�أخوذ بال�ضبط من الكا ِف َي ِج ّي(((.
ب ��ل و�صل ت�أث ��ر ال َق ْي َ�ص ِر ّي بالكا ِف َي ِج ّي �إلى الح ّد الذي نقل عنه بع� ��ض الإ�شارات الثانو ّية ،نحو
�إ�شارت ��ه �إل ��ى اخت�ل�اف الن�سخ ،فق ��ال�« :أال ُيرى �أنّ نحو :ق ��ام زيد من (قولك) ،وف ��ي بع�ض الن�سخ
(قولن ��ا) ،والثاني منا�سب لـِ(نعني) ،والأول لـِ(اعلم) ،فاختر م ��ا �شئت»((( ،وهو مقتب�س تمامًا من
ق ��ول الكا ِف َي ِج � ّ�ي« :وقع في بع� ��ض الن�سخ (قولنا) مقام (قول ��ك) ،فالثاني منا�س ��ب لقوله( :ونعني
بالمفيد) ،والأول مت�صل بقوله( :اعلم) ،فيكون �أولى»(((.
ونخل�ص �إلى �أنّ ال َق ْي َ�ص ِر ّي نقل الكثير الكثير من الكا ِف َي ِج ّي ،وت�أثر به �إلى حدٍّ بعيد ،ب�أكثر من
وجلي ،ولي�س كما ذهبت محققة �شرح الف�ضي�ض الكريمة �إلى �أنّ ت�أثره
ت�أثره بال ُق ْو َج ِو ّي ب�شكل وا�ضح ّ
(((
بال ُق ْو َج ِو ّي كان الأكثر والمقدم على من �سواه .
المق�صد الثاني :ت�أثره بال ُق ْو َج ِو ّي

ت�أث ��ر ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي با ْل ُق ْو َج� � ِو ّي ب�شكل وا�ضح�-أي�ضًا ،ولكن بقدر �أقل م ��ن ت�أثره بالكا ِف َي ِج ّي ،ومن
الأمثلة على ذلك قول ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي:
«-1الإمام� :أي المقتدى به من حيث العلم والعمل»((( .وقد ورد القول نف�سه لدى ا ْل ُق ْو َج ِو ّي(((.
-2التوفي ��ق :وه ��و ا�ستعداد الإقدام على ال�شيء ،وقيل :جع ��ل اهلل فعل عبده موافقًا لما يحبه
وير�ضاه ،وقيل :موافقة تدبير العبد لتقدير الحق((( .والأقوال نف�سها عند ال ُق ْو َج ِو ّي(((.
«-3الأول :هو نقي�ض الآخر� ،أ�صله (�أَو�أَل) ،على وزن (�أفعل) ،ف ُق ِل َبت الهمزة الثانية واوًاّ ،ثم
�أُدغمت ،وقيل� :أ�صله (و َّول) على (فوعل)َ ،ف ِق َل َبت الواو الأولى همزة»( .((1والكالم نف�سه
عند ال ُق ْو َج ِو ّي(.((1
 -1الف�ضي�ض .90
 -2انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي .295
 -3الف�ضي�ض .15
� -4شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي  .69وانظر كالم ابن ه�شام يف منت كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب .35
 -5انظر :الف�ضي�ض ( 44 ،43 ،38 ،37الدرا�سة).
 -6الف�ضي�ض .4
 -7انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .7
 -8انظر :الف�ضي�ض .11
 -9انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .9
 -10الف�ضي�ض .13
 -11انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .9
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أعجمي مركب مع (ويه) ،وف ��ي القامو�س :ك ّل ا�سم ختم
«-4اب ��ن در�ستويه( :در�س ��ت) لفظ � ّ
بويه ك�سيبويه»((( .وهو منقول حرف ًّيا من ال ُق ْو َج ِو ّي(((.
«-5ق ��ال الفار�س � ّ�ي� :إنّ الم�ص ��ادر تقع في الأزم ��ان ،فيجعل ل�سعة الكالم زم ��ان»((( .والقول
نف�سه عند ال ُق ْو َج ِو ّي(((.
ي�سى ِع ْن َد
«-6ق ��ول الكريم الخالقَ } :ك َم َث ِل �آ َد َم َخ َل َق ُه ِمنْ ُت َر ٍاب{((( بعد قوله تعالىَ :
}م َث َل ِع َ
اللهَّ ِ { :ه ��ذا من ت�شبيه الغريب �إلى الأغ ��رب؛ لأنّ الوجود من غير �أب �أو �أ ّم �أغرب و�أخرق
وي(((.
للعادة من الوجود من غير �أب»((( .والكالم مقتب�س بال�ضبط من ال ُق ْو َج ّ
وم ��ن الإ�ش ��ارات التي ت�ؤكد عودت ��ه �إلى ال ُق ْو َج ِو ّي ذك ��ره لبع�ض الم�صطلح ��ات التي جاء على
ذكرها ال ُق ْو َج ِو ّي ،نحو المنطقيين(((.
وقد �أ�شارت محققة �شرح الف�ضي�ض �إلى ت�أثر ا ْل َق ْي َ�ص ِر ّي الكبير ب�شرح قواعد الإعراب لمحمد
بن م�صطفى ال ُق ْو َج ِو ّي �شيخ زاده (ت950هـ) ،وذكرت وجود ت�شابه كبير بينهما ،خرجت فيه بنتيجة
مهمة ،وهو �أنّ �شرح قواعد الإعراب لل�شيخ زاده هو الم�صدر الأول والمرجع الرئي�س لل َق ْي َ�ص ِر ّي في
�شرح ��ه ه ��ذا ،على الرغم من �أنّ ال َق ْي َ�ص ِر ّي لم ي�أت على ذك ��ره �ألبتة ،وقد �أكدت انت�شار نقوالته من
الحرفي ،والنق ��ل المت�صرف فيه ،وما َد َّع َم
�شي ��خ زاده م ��ن �أول الف�ضي�ض �إلى �آخ ��ره ،ما بين النقل
ّ
ر�أيه ��ا ه ��ذا �أ ّنها ا�ستعانت كثيرً ��ا ب�شرح زاده في ق ��راءة كلمات كانت مطمو�س ��ة وغام�ضة في �شرح
الف�ضي�ض ،ثم �ساقت �أمثلة على ذلك(((.
ونح ��ن نتفق مع المحقق ��ة في ت�أثر ال َق ْي َ�ص ِر ّي كثيرً ��ا بال ُق ْو َج ِو ّي ،ولكن ت�أث ��ره بالكا ِف َي ِج ّي كان
�أكث ��ر ،ولذل ��ك ،ف�إنّ الم�ص ��در الذي يفوز بالمرتب ��ة الأولى من حيث ت�أثيره ف ��ي الف�ضي�ض هو �شرح
الكا ِف َي ِج ّي ،ولي�س �شرح ال ُق ْو َج ِو ّي كما ذهبت محققته الكريمة.
 -1الف�ضي�ض .36
 -2انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .40
 -3الف�ضي�ض .94
 -4انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .98
� -5سورة �آل عمران .59/3
 -6الف�ضي�ض .43
-7انظر� :شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي  .48وقد ورد الكالم نف�سه عند الكا ِف َي ِج ّي يف �شرحه .انظر� :شرح قواعد الإعراب للكا ِف َي ِج ّي
.181 ،180
 -8انظر :الف�ضي�ض  18و�شرح قواعد الإعراب لل ُق ْو َج ِو ّي .16
 -9انظر :الف�ضي�ض ( 44 ،43 ،38 ،37الدرا�سة).
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المطلب الثاني :الموازنة
ُيب ��رز هذا المطل ��ب مكانة هذا ال�شرح ودرج ��ة �أهميته ،وذلك من خ�ل�ال الموازنة بينه وبين
ثماني ��ة �شروح �أُ ِّلفت حول كت ��اب الإعراب عن قواعد الإعراب((( ،وكله ��ا �سابقة عليه ،ونعر�ض هذه
الموازنة فيما ي�أتي:
المق�صد الأول :الموازنة في المنهج

نكتفي في هذا المق�صد بعر�ض الموازنة بين المناهج على �صورة جدول مخت�صر ،حيث يلقي
ال�ضوء �إلى حدٍّ ما على كيفية تناول ه�ؤالء العلماء ل�شروحهم ال�سالفة الذكر ،وذلك كما في الجدول
الآتي:
جدول ( :)1الموازنة بين مناهج ال�شراح
�شرح
ُم َو ِّ�صل
َت ْع ِل ْيق
�أَ ْو َثق حوا�شي �شرح
�أَ ْق َرب
البند
م.
ُّ
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف
املقارن ا َمل ِ
�صورة املنت
ممزوج ممزوج
ممزوج
ممزوج ممزوج ناق�ص
ممزوج
ممزوج
يف ال�شرح
جدًا
جدًا
جدًا
الرجوع �إىل
قليل متو�سط نادر
نادر
كثري
مل يعد مل يعد
قليل
الن�سخ
�ضبط
قليل
كثري
كثري متو�سط كثري
قليل متو�سط قليل
املفردات
�شرح
قليل
كثري
كثري
كثري كثري جدًا كثري
كثري
كثري
املفردات
ذكر احلدود
قليل كثري جدًا كثري متو�سط متو�سط قليل
كثري
قليل
والتعريفات
ح�ضور
قليل
كثري
قليل
قليل
كثري
كثري
كثري
قليل
�ألفاظ
املعلمني
�أ�سلوب
كثري
كثري
قليل
كثري كثري جدًا كثري كثري جدًا قليل
احلوار
�صيغة
نادر
نادر
نادر
قليل
كثري
كثري
كثري
نادر
ال�س�ؤال
واجلواب
النقل من
كثري
كثري
كثري كثري جدًا
نادر
كثري
متو�سط كثري
الآخرين
جدًّا
جدًا
َح ّل
ا َملعا ِقد

الف�ضي�ض
ممزوج
جدًا
نادر
كثري
كثري
كثري
كثري
قليل
نادر
كثري

-1وكنتُ قد �أجريت موازنة مف�صلة حول هذه ال�شروح الثمانية ،حيث كانت مدار درا�ستي يف �أطروحة الدكتوراة عام 2012م،
وه�أنذا �أقوم بدرا�سة هذا ال�شرح التا�سع لتتم الفائدة ب�إذنه تعاىل .انظر :قواعد الإعراب و�شروحه .216 _196
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حتديد
موا�ضع
النقل
اال�ستطراد
متو�سط كثري
والإطالة
�إعراب
�شواهد متو�سط قليل
امل�صنف
�إعراب منت
ال يعرب ال يعرب
امل�صنف
ا�ستيفاء
كثري كثري جدًا
امل�سائل
التنبيه على
قليل
قليل
الأخطاء
الربط
كثري
قليل
مع العلوم
الأخرى
الإحالة �إىل
قليل متو�سط
كتب �أخرى
احلث على
خافت كثري جدًا
البحث
قليل

قليل

كثري

نادر

كثري

متو�سط

كثري

كثري

قليل

قليل

كثري

كثري
جدًا

نادر

متو�سط

قليل

متو�سط

قليل

كثري جدًا

كثري
جدًا

قليل

متو�سط

قليل

كثري

نادر

كثري

كثري

نادر

كثري

نادر

كثري

نادر

كثري

كثري

متو�سط

كثري

كثري

كثري

نادر

قليل

قليل

قليل

نادر

قليل

قليل

قليل

متو�سط

متو�سط

قليل

متو�سط

قليل

متو�سط

نادر

مل ُي ِحل

مل ُي ِحل

مل ُي ِح ْل

مل ُي ِح ْل

نادر

قليل

نادر

نادر

خافت

مل َي ْف َع ْل

خافت

قليل

كثري

المق�صد الثاني :في ال�شواهد

تنق�س ��م ال�شواه ��د الواردة في هذه ال�شروح �إل ��ى ق�سمين ،فالأول يعود �إل ��ى ابن ه�شام نف�سه،
والثاني �أ�ضافه ال�شراح في �أثناء �شرحهم لمتن الم�صنف.
و�س ��وف نبي ��ن هنا عدد �شواهد ابن ه�ش ��ام الحا�ضرة في كل �شرح� ،إذ ل ��م تح�ضر كل هاتيك
ال�شواهد كاملة في �أي �شرح من ال�شروح ،و�سنذكر عدد ال�شواهد التي جاء بها كل �شارح من عنده،
ثم �سنذكر مجموع ال�شواهد للم�ص ِّنف وال�شارح معًا ،و�سنرتب هذه ال�شروح من الأكثر �إلى الأقل في
ك ّل ت�صنيف من الت�صنيفات الثالثة ،كما �سنرى ذلك في الجدول الآتي:
جدول( :)2الموازنة بين �أعداد ال�شواهد الكلية
ال�شروح مرتبة عدد ال�شواهد الواردة يف ال�شرح
م .من الأقدم �إىل
ا
الأحدث زمان ًّي للم�ص ِّنف لل�شارح لكليهما
436
265
قا�صد 171
� 1أَ ْق َرب ا َمل ِ
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لل�شارح
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َت ْع ِل ْيق َل ِط ْيف
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2
3

�أَ ْو َثق ال ْأ�سباب
حوا�شي ا َمل َح ِّل ّي

� 4شرح الكا ِف َي ِج ّي
َت ْع ِل ْيق َل ِط ْيف
5
ُ 6م َو ِّ�صل ُّ
الطالب
� 7شرح ال ُق ْو َج ِو ّي
َح ّل ا َملعا ِقد
8
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
9

156

99

255

59

142

201

163

234

397

168

314

482

171

70

241

157

91

248

158

269

427

156

47

203

قا�صد
�أَ ْق َرب ا َمل ِ
َح ّل ا َملعا ِقد

ُم َو ِّ�صل ُّ
الطالب
َت ْع ِل ْيق َل ِط ْيف

َح ّل ا َملعا ِقد
قا�صد
�أَ ْق َرب ا َمل ِ

�شرح الكا ِف َي ِج ّي
َح ّل ا َملعا ِقد
�شرح ال ُق ْو َج ِو ّي
�أَ ْو َثق ال ْأ�سباب
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
حوا�شي ا َمل َح ِّل ّي

�شرح الكا ِف َي ِج ّي �شرح الكا ِف َي ِج ّي
حوا�شي ا َمل َح ِّل ّي �أَ ْو َثق ال ْأ�سباب
�أَ ْو َثق ال ْأ�سباب �شرح ال ُق ْو َج ِو ّي
�شرح ال ُق ْو َج ِو ّي ُم َو ِّ�صل ُّ
الطالب
ُم َو ِّ�صل ُّ
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
الطالب
حوا�شي ا َمل َح ِّل ّي
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض

يمكننا �أن نقر�أ �أمورًا عدة من خالل هذا الجدول ،ومن ذلك:
-1جاء ا ْل َف ِ�ض ْي�ض من�سجمًا مع غيره من ال�شروح في حجم ح�ضور �شواهد ابن ه�شام ،ومع �أ ّنه
الأقل� ،إال �أ ّنه �شابه �أوثق الأ�سباب في العدد نف�سه.
-2ج ��اء ا ْل َف ِ�ض ْي� ��ض في ذيل القائمة من حيث غزارة ال�شواهد الت ��ي �أ�ضافها ال�شارح ،فكانت
هي الأقل بين ال�شروح كافة.
-3ن�سب ��ة م ��ا �أ�ضافه ال َق ْي َ�ص ِر ّي من �شواهد من عنده �إلى ما �أ�ضاف ��ه ال ُب ْ�ص َر ِو ّي هي (� )1إلى
(� ،)6.7أي ما يقارب �سبعة الأ�ضعاف ،ما يدل على قلة ما �أ�ضافه ال َق ْي َ�ص ِر ّي من �شواهد
على �شرحه.
ننتقل �إلى عر�ض �أحوال �شواهد ابن ه�شام في قواعد الإعراب ،من حيث ح�ضورها في ال�شروح
�أو �سقوطها منها ،ثم نذهب �إلى الإ�شارة �إلى �أحوال �شواهد ال�شراح التي �أ�ضافوها �إلى هذه ال�شروح:
�أوال� :شواهد ابن ه�شام في ال�شروح

نعر� ��ض هن ��ا �إلى الموازنة بين �شواهد ابن ه�شام في قواع ��د الإعراب وح�ضورها في ال�شروح
�أو �سقوطه ��ا منه ��ا ،و�سوف نبين ع ��دد �شواهد ابن ه�شام الحا�ضرة في كل �ش ��رح� ،إذ لم تح�ضر كل
هاتي ��ك ال�شواه ��د كاملة في �أي �شرح م ��ن هذه ال�شروح الت�سعة-التي نعر�ض له ��ا في هذه الموازنة،
فقد ح�ضر الحديثان فقط في ال�شروح كلها ،واكتمل ح�ضور �سبعة الأقوال الم�أثورة في ثالثة �شروح
قا�صد ،و َت ْع ِل ْيق َل ِط ْيف ،و ُم َو ِّ�صل ُّ
الطالب ،وجاءت الع�شرون بيتًا �شعر ًّيا كاملةً
فقط ،وه ��ي� :أَ ْق َرب ال َم ِ
قا�صد ،و ُم َو ِّ�صل ُّ
الطالب� ،أ ّما ال�شواهد القر�آنية البن ه�شام ،فلم
في �شرحين فقط ،وهما� :أَ ْق َرب ال َم ِ
يكتمل ح�ضورها في �أي �شرح من ال�شروح ،كما يت�ضح ذلك كله في الجدول الآتي:
جدول ( :)3الحا�ضر من �شواهد قواعد الإعراب البن ه�شام في ال�شروح
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قواعد
ال�شروح مرتبة من الأقدم �إىل الأحدث زمان ًّيا
َح ّل
ال�شواهد الإعراب �أَ ْق َرب �أَ ْو َثق حوا�شي �شرح َت ْع ِل ْيق ُم َو ِّ�صل �شرح
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف ُّ
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي ا َملعا ِقد
البن ه�شام ا َمل ِ
ال�شواهد
133 134 133
142 141 138
44
133 142
143
القر�آنية
�شواهد
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
احلديث
ال�شواهد
17
17
17
20
18
17
7
16
20
20
ال�شعرية
الأقوال
4
5
5
7
7
6
6
5
7
7
امل�أثورة
156 158 157
171 168 163
59
156 171
املجموع 172

�أم ��ا ترتي ��ب ال�شروح من حيث ح�ضور �شواه ��د ابن ه�شام فيها ،فقد �سبق ��ت الإ�شارة �إليه في
بداية هذا المق�صد في (جدول .)2
ثان ًيا :ال�شواهد التي �أ�ضافها ال�شراح

ون�أت ��ي في هذا المق�صد �إلى الموازنة بين �شواه ��د ال�شراح التي �أ�ضافوها� -سوى �شواهد ابن
ه�شام الواردة في متن قواعد الإعراب ،والتي تباينت �أعدادها بين �شرح و�آخر ،ولكنها حافظت على
التوازنات الن�سبية بين ال�شروح ،فظل اال�ست�شهاد بالحديث ال�شريف قليال بالمقارنة مع اال�ست�شهاد
بالق ��ر�آن الكريم ،وتقدم اال�ست�شهاد بالقر�آن الكريم عل ��ى اال�ست�شهاد بال�شعر ،حيث اقتفى ال�شراح
�آثار ابن ه�شام الأن�صاري في هذا ال�صدد� ،أ ّما حال اال�ست�شهاد بالحكم والأمثال والأقوال الم�أثورة،
فهي على حالها عند ابن ه�شام ،كما هو الحال لدى �سائر النحاة في ميدان النحو .ون�ستطيع قراءة
ذلك كله ،وغيره-ب�إذنه تعالى ،من خالل االطالع على الجدول الآتي:
جدول (� :)4شواهد ال�شراح التي �أ�ضافوها في �شروحهم
ال�شروح مرتبة من الأقدم �إىل الأحدث زمان ًّيا

ال�شواهد
ال�شواهد
القر�آنية
ال�شواهد
احلديث
ال�شواهد
ال�شعرية

�شرح
�أَ ْق َرب �أَ ْو َثق حوا�شي �شرح َت ْع ِل ْيق ُم َو ِّ�صل
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف ُّ
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي
ا َمل ِ

َح ّل ا َملعا ِقد ا ْل َف ِ�ض ْي�ض

172

46

94

134

225

40

67

195

31

7

5

5

12

17

2

2

9

4

82

40

39

76

58

27

15

58

7
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الأقوال امل�أثورة 4
265
املجموع

8
99

12
234

4
142

14
314

1
70

7
91

7
269

5
47

�أم ��ا ترتي ��ب ال�شروح من حيث �أعداد ال�شواهد التي �أ�ضافها ال�شراح ،فقد �سبقت الإ�شارة �إليه
في بداية هذا المق�صد في (جدول .)2
المق�صد الثالث :في الم�صادر

ن�أت ��ي في هذا المق�ص ��د �إلى الموازنة بين �أع ��داد الم�صادر في كل �شرح -م ��ن ال�شروح التي
ندر�سه ��ا في هذا البحث ،مع االنتباه �إلى �أنّ ه ��ذه الم�صادر تنق�سم �إلى ق�سمين اثنين ،فالأول يعود
�إل ��ى اب ��ن ه�شام ،وهي الم�صادر التي �أوردها هو نف�سه في الإع ��راب عن قواعد الإعراب ،ثم �أثبتها
ال�ش ��راح في �أثن ��اء ت�أليفهم ل�شروحهم� ،أو �أثبتوا معظمها على الأق ��ل ،والق�سم الثاني ،هو الم�صادر
التي ا�ستدعاها ال�شراح �أنف�سهم� ،سوى م�صادر ابن ه�شام الواردة في متن قواعد الإعراب.
و�سنعر�ض �إلى هذين الق�سمين في البندين الآتيين:
�أوال :الموازنة بين ال�شروح من حيث ح�ضور م�صادر ابن ه�شام

ل ��م يكتم ��ل ح�ضور م�صادر ابن ه�شام -ال ��واردة في قواعد الإع ��راب� -إال في �شرحين فقط،
قا�صد ،و ُم َو ِّ�صل ُّ
الطالب� ،أ ّما �سائر ال�شروح الأخرى ،فقد �سقط �شيء من م�صادر
وهم ��ا� :أَ ْق َرب ال َم ِ
ابن ه�شام في ك ّل واحد منها ،كما نالحظ ذلك في الجدول الآتي ،مع االنتباه �إلى �أ ّننا احت�سبنا عدد
المرات التي ورد فيها ا�سم الم�صدر:
جدول ( :)5ح�ضور م�صادر ابن ه�شام في ال�شروح
عدد املرات الواردة لأ�سماء م�صادر ابن ه�شام يف

قواعد
َح ّل
َت ْع ِل ْيق ُم َو ِّ�صل �شرح
امل�صادر الإعراب البن �أَ ْق َرب �أَ ْو َثق حوا�شي �شرح
َ ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف ُّ
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي املعا ِقد
ه�شام ا َمل ِ
34
33
37
43 41
33
13
35
43
43
الأعالم
1
1
1
1
1
1
_
1
1
1
الكتب
2
2
3
3
3
2
2
3
2
3
القبائل
37
36
41
47 45
36
15
39
47
47
املجموع

ونالح ��ظ من خالل هذا الجدول �أنّ كت ��اب الت�سهيل البن مالك الطائي قد ح�ضر في ال�شروح
كله ��ا �سوى حوا�شي ج�ل�ال الدين ال َم َح ِّل ّي� ،أ ّم ��ا �أ�سماء العلماء ،وكذلك �أ�سم ��اء بع�ض القبائل ،فقد
�سقط بع�ضها في معظم ال�شروح ،ولم يكتمل ح�ضور الم�صادر كلها �إال في �شرحين اثنين فقط ،كما
ذكرنا �أعاله ،وكما هو وا�ضح من هذا الجدول.
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ونالح ��ظ هنا �أنّ ح�ض ��ور م�صادر ابن ه�شام كانت �أح�سن حاال ف ��ي الف�ضي�ض منها في ثالثة
وح ّل ال َمعا ِقد؛ ما يوح ��ي بحر�صه على ا�ستيفاء
�ش ��روح ،وه ��ي :حوا�شي ال َم َح ِّل ّي ،و�ش ��رح الكا ِف َي ِج ّيَ ،
المتن الم�شروح ،وح�ضور عنا�صره ،وهي مالحظة تح�سب ل ْل َق ْي َ�ص ِر ّي.
ثان ًيا :الموازنة بين �أ�سماء العلماء الذين �أ�ضافهم ال�شراح من عندهم

ون�أت ��ي �أخيرًا �إل ��ى المقارنة بين هذه ال�شروح بالن�سبة لأ�سماء العلم ��اء التي �أ�ضافها ال�شراح،
غير تلك الأ�سماء التي اعتمد عليها ابن ه�شام في كتابه قواعد الإعراب ،وقام ال�شراح ب�إثباتها في
�أثناء ت�أليفهم ل�شروحهم.
وف ��ي �أثن ��اء موازنتنا بين �أعداد العلماء ف ��ي كل �شرح� ،سنحت�سب التك ��رار لكل عالم ،على �أن
ت�شتم ��ل ه ��ذه الموازنة عل ��ى �أ�صنافهم الع�ش ��رة ،كما �صنفناه ��م في مطلب الم�ص ��ادر ،وذلك على
ال�صورة الآتية:
جدول ( :)6الموازنة بين �أعداد العلماء بين ال�شروح
عدد املرات الواردة لأ�سماء العلماء يف
م.

اال�سم �أَ ْق َرب �أَ ْو َثق حوا�شي
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي
ا َمل ِ
النحاة

226

494

148

ال�شروح
َح ّل
�شرح َت ْع ِل ْيق ُم َو ِّ�صل �شرح
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف ُّ
كافة
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي ا َملعا ِقد
2585
92
119 388
128 725 265
عدد املرات الواردة لأ�سماء العلماء يف

م .اال�سم �أَ ْق َرب �أَ ْو َثق حوا�شي
قا�صد ال ْأ�سباب ا َمل َح ِّل ّي
ا َمل ِ
1
17
اللغويون 9
7
6
الأدباء 8
6
3
البالغيون -
2
املتكلمون 1
القراء 10 35 59
املف�سرون 18 33 11
4
7
الفقهاء 7
3
5
املحدثون 7
7
12
ال�صحابة 9
املجموع الكلي
204 614 337
للعلماء

َح ّل
�شرح َت ْع ِل ْيق ُم َو ِّ�صل �شرح
ال�شروح
ا ْل َف ِ�ض ْي�ض
الكا ِف َي ِج ّي َل ِط ْيف ُّ
َ
كافة
الطالب ال ُق ْو َج ِو ّي املعا ِقد
98
7
3
18
3
22
18
49
1
3
2
2
16
4
29
2
3
11
2
2
3
222
3
6
12
33
52
12
146
4
7
14
13
27
19
46
5
1
4
1
14
3
35
4
3
13
89
11
7
9
4
22
8
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الن�سبة املئوية
لكل �شرح من %5.7 %27 % 10 %6.2 %18.6 %10.2
املجموع العام
الرتتيب من
الأعلى �إىل الرابع الثاين ال�ساد�س اخلام�س الأول ال�سابع
الأدنى

%4.5

%3.8

%100

%14

الثالث الثامن

التا�سع

*

نالحظ ذلك الفرق بين الح�ضور الكبير لأ�سماء العلماء في �أغلب ال�شروح ال�سابقة ،وبخا�صة تعليق
لطي ��ف ،ث ��م �أوثق الأ�سباب ،وذل ��ك الح�ضور الخفي�ض لها ف ��ي الف�ضي�ض ،ما ي ��دل على قلة حر�ص
ا ْل َق ْي َ�ص � ِ�ر ّي عل ��ى ع ��زو الآراء �إل ��ى �أ�صحابها ،وكثيرً ��ا ما كان ي�ستعم ��ل عبارة :قال بع�ضه ��م(((� ،أو:
النحويون(((� ،أو النحاة(((.
ولك ��ن ذل ��ك ال يعني �أ ّنه ابتعد تمامًا عن العزو ،ف�إذا كان �أق� � ّل من العزو الخا�ص �إلى العلماء،
فق ��د �أكثر م ��ن العزو العام �إل ��ى الب�صريين((( ت ��ارة ،و�إلى الكوفيي ��ن((( تارة �أخرى ،كم ��ا عزا �إلى
الجمهور(((.

 -1انظر :الف�ضي�ض .166 ،160 ،126 ،54 ،52 ،26
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 -5انظر :الف�ضي�ض .167 ،150 ،148 ،139 ،137 ،124 ،104 ،103 ،99 ،95 ،74 ،28
 -6انظر :الف�ضي�ض .98 ،37
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