( )1

أثر يونس بن حبيب
في كتاب سيبويه
د .عبدالعزيز بن عبدالرمحن اخلثالن


أسذ ا نحو ل رنحاشا نحيف ةك قسمم نح غم



عضل نحعديد من نحجيفع ت رنألندي نألدب



حه أب ث ر ذب مو لةة نح غلي ت.

نحعشب بك نآلدنب -ج مع نحيف ك ف ال.
رنحثق ف  ،نحج مع رخ ةجه .



ش ةك مؤتيفشنت رندرنت ع يف

رنحخ ةج.

نحمدنخل
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نحيف خص

يتناول هذا البحث األثر الذي تركه يونس بن حبيب يف كتاب

سيبويه؛ إذ كان يونس أحد عالمين امتأل الكتاب بذكرهما ،واإلفادة

منهما ،والرجوع إليهما يف كثير من مباحث الكتاب ،وقضاياه ،فتتبع هذا
األثر بالوقوف على ما أفاده سيبويه من يونس يف رواية كالم العرب نثرا

وشعرا ،ومعرفة آراء من سبقه من العلماء ،ومنهج االستدالل بالسماع،
والقياس ،واالستصحاب ،وتعليل األحكام وتوجيهها ،وموقفه من
الضرورة الشعرية.

وقد تبين من خالل البحث أن سيبويه أفاد من يونس ،يف :العناية

بآراء العلماء السابقين ،والدقة يف نسبتها إليهم .أهمية السماع وتقديمه
على القياس .الحرص على توجيه النصوص الفصيحة من آيات الذكر

الحكيم ،وأقوال العرب شعرا ونثرا .االعتداد بالقراءات القرآنية

واحرتامها واالستدالل هبا .اعتماد الشعر مصدرا يف تقعيد المسائل
وتوجيهها وتعليلها .االستشهاد بشعراء عصره .االعتناء بالقياس الذي
يتوافق مع طبيعة اللغة .األخذ باإلجماع واالستصحاب يف االستدالل

النحوي .أهمية التعليل والتوجيه يف األحكام النحوية.

وسار هذا البحث وفق المنهج االستقرائي الوصفي ،المتخذ من

التحليل وسيلة للوصول إلى األهداف المبتغاة.

نحك يف ت نحيففذ ح  :يونس بن حبيب ،النحو ،سيبويه ،الكتاب.
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نحيفقدم :

رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
الحمد هلل ّ

والمرسلين ،وعلى آله وأصحابه أجمعين ،أ َّما بعد:

فإن اهلل شرف اللغة العربية بأن جعل كتابه ﴿ﮣ ﮤ ﮥ﴾

ثم إنه ه َّيأ لهذه اللغة علماء وضعوا لها قوانينها
[الشعراءّ .]195 :

ونظمها ،وبينوا أحكامها وسننها ،وذلك من خالل استقرائهم لها،

ومشافهتهم أهلها ،ومخالطتهم أرباهبا ،وقد كان طالئع هؤالء العلماء

يرصدون الظواهر اللغوية المختلفة ،ويبينوهنا لتالميذهم يف حلقهم ،ولم

يعنوا بتدوينها ،حتّى ه َّيأ اهلل علما من أعالمهم قام بجمع ما أنتجته عقول
شيوخه وأساتذته ،وما استنبطه بفكره ،فوضع أول كتاب يف اللغة العربية

يبين أحوالها ،ونظامها ،وعللها ،جمع فيه قوانينها ،وشواهدها ،وأبنيتها،

وأوزاهنا ،كما أنه حوى آراء من سبقه من العلماء ،ذلك هو أبو بشر

عمرو بن عثمان ،المشهور بـ(سيبويه) المتوىف سنة (180هـ)؛ فكان

كتابه «الكتاب» أول كتاب يف النحو العربي ،وهو أشهر من أن يعرف به.

والناظر يف كتاب سيبويه يرى أثر شيوخه واضحا من خالل ذكر

أسمائهم ،واإلفادة منهم يف الرواية ،والتوجيه ،والتعليل ،واالستنباط،
ومناقشة اآلراء ،وبناء األحكام ،وغيرها.

وإذا كان الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170هـ) أبرز من نقل عنه

وأفاد منه ،فإن يونس بن حبيب (ت182هـ) يأيت بعده يف الذكر ،والنقل

عنه ،واإلفادة منه .وقد ترك هذان العالمان أثرا جليا يف الكتاب .فأردت
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أن أتتبع هذا األثر ،وكان االقتصار على أثر يونس بن حبيب؛ وذلك

لألسباب اآلتية.

أسب ب نخذ ة نحيفلضلع:

ص يونس بن حبيب بدراسة أثره يف الكتاب دراسة متأنية
 .1لم يخ َّ

معمقة ،كما سيتناولها هذا البحث ،فيما اطلعت عليه.
ّ

 .2كون سيبويه تلميذ يونس بن حبيب يراجعه يف كثير من المسائل

واآلراء.

 .3بروز أثر يونس بن حبيب كان ظاهرا يف الكتاب.

 .4صحة ما نسب إلى يونس بن حبيب؛ ألنه اطلع عليه بعد وفاة

سيبويه ،وأقره.

فكانت هذه األسباب دافعا لي يف البحث عن أثر يونس يف الكتاب؛

وذلك لتحقيق األهداف اآلتية.
أهدنا نحب ث:

 .1الوقوف على األوجه التي أفادها سيبويه من شيخه يونس بن

حبيب.

 .2معرفة آراء يونس بن حبيب كما عرب عنها أبرز تالميذه.

النحوي.
اللغوي يف بدايات التقعيد
 .3الوقوف على معالم الدرس
ّ
ّ

 .4معرفة أساليب العلماء يف دراسة المسائل تقعيدا ،ومناقشة،

وتوجيها.
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ولتحقيق هذه األهداف رأيت أن أتبع المنهج االستقرائي الوصفي

المتخذ من التحليل وسيلة للوصول إلى األهداف المنشودة؛ وذلك

لمناسبة هذا المنهج لمثل هذه البحوث ،فاالستقراء يمهد الطريق إلى

ثم التحليل الذي يعمق
الوصف الذي يعدُّ أول مراحل التقعيد اللغويّ ،

الظاهرة ،ويتيح الحكم عليها ،فقد تتبعت المواضع التي أفاد فيها سيبويه
من شيخه يونس بن حبيب يف كتابه ،فوصفتها بتصنيفها يف مباحث هذا

البحث ،مع تحليل لها.

ورأيت أن أجعلها يف تمهيد ،وتسعة مباحث ،هي:

المبحث األول :رواية كالم العرب نثرا.
المبحث الثاين :روايته الشعر.

المبحث الثالث :ذكره آلراء من سبقه من العلماء.

المبحث الرابع :معرفة آراء يونس.

المبحث الخامس :االستدالل بالسماع والقياس.
المبحث السادس :االستدالل باالستصحاب.

المبحث السابع :التعليل.
المبحث الثامن :التوجيه.

المبحث التاسع :الضرورة الشعرية.

ثم الخاتمة وفيها نتائج البحث وتوصياته.

ولما كان هذا البحث يف كتاب سيبويه ،وهو الكتاب المخدوم خدمة

لم يصل إليها غيره من الكتب ،انتهجت ما يأيت:
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 -أحلت ما نقلته عن يونس ،أو ما ذكرته من آرائه ،وغيرها إلى

كتاب سيبويه بتحقيق عبدالسالم محمد هارون ،طبعة عالم الكتب،

القاهرة ،الطبعة الثالثة1403 ،هـ=1983م.
 -عرفت باألعالم.

 -لم أخرج األبيات؛ اكتفاء بما قام به الشيخ عبدالسالم هارون -

رحمه اهلل.-

 -لم أفسر ما يرد من كلمات غريبة؛ اكتفاء بما قام به الشيخ

عبدالسالم هارون -رحمه اهلل.-

 -لم أناقش المسائل النحوية والصرفية واللغوية؛ ألن هذا ليس

من أهداف البحث ،وأحلت إلى بعض المراجع ،لمن يرغب يف معرفة
أصل المسألة واألقوال فيها.

واهلل أسأل التوفيق والسداد ،والعون والرشاد.
والحمد هلل رب العالمين.
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تيفه د:

يعد يونس بن حبيب الضبي (ت182هـ)

()1

أبرز أساتذة سيبويه

( )1ينظر لرتجمة يونس بن حبيب:

 -أخبار النحو ّيين البصريين ،الحسـن بـن عبـداهلل بـن المرزبـان السـيرايف ،أبـو سـعيد

(ت368هـــ) ،تحقيــق :طــه محمــد ال،ينــي ،ومحمــد عبــدالمنعم خفــاجي ،ومصــطفى

البابي الحلبي1373 ،هـ= 1966م .ص.28

 -ن،هة األلباء يف طبقات األدباء ،عبـدالرحمن بـن محمـد األنصـاري ،أبـو الربكـات،

األنبـاري (ت577هــ) ،تحقيــق :إبـراهيم السـامرائي ،مكتبــة المنـار ،ال،رقــاء ،األردن،
الطبعة الثالثة1405 ،هـ= 1985م .ص.47

 -إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمـال الـدين ،أبـو الحسـن علـي بـن يوسـف القفطـي

(ت646هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة ،الطبعـة

األولى1406 ،هـ=1982م.74/4 .

 -إشــارة التعيــين يف تــراجم النحــاة واللغــويين ،عبــدالباقي بــن عبدالمجيــد اليمــاين

(ت 743هـــ) ،تحقيــق :الــدكتور عبدالمجيــد ديــاب ،مركــ ،الملــك فيصــل للبحــوث
والدراسات اإلسالمية ،الطبعة األولى1406 ،هـ=1986م .ص.396

 البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة ،محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي (ت817هــ)،تحقيــق :محمــد المصــري ،جمعيــة إحيــاء الــرتاث اإلســالمي ،الكويــت1407 ،هـــ،

الطبعة :األولى .ص.323

 -بغيــــة الوعــــاة يف طبقــــات اللغــــويين والنحــــاة ،جــــالل الــــدين عبــــد الــــرحمن

السيوطي(ت911هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضـل إبـراهيم ،المكتبـة العصـرية ،لبنـان.

.356/2

 -يــونس بــن حبيــب ،الــدكتور حســن نصــار ،دار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــر،

1968م.
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(ت )1()180بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170هـ)( ،)2فقد احتل

المرتبة الثانية يف النقل عنه يف الكتاب ،حيث ذكر يونس يف الكتاب مئتي

( )200مرة( ،)3وما كان هذا إال لدوام اتصال سيبويه بشيخه يونس بن
حبيب ،وقد ظهر أثر هذا االتصال يف الكتاب ،من خالل ذكر آراء يونس،
وتعليالته ،وتوجيهاته ،ومروياته ،وغيرها.

كان ليونس درس علمي( )4يتل َّقى فيه التالميذ علمه من رواية لكالم

العرب نثرهم وشعرهم ،وتفسيره ،وشرح غريبه ،وتعليل سننه ،وتوجيه

غامضه ،كما أنه يروي عن من سبقه من علماء العربية .فدرسه مليء
( )1عمرو بن عثمان بن قنبر ،أبو بشر .ينظر لرتجمته :أخبار النحو ّيين البصريين ،ص.38

ن،هة األلباء يف طبقات األدباء .ص .54إنباه الرواة على أنبـاه النحـاة .346/2.إشـارة
التعيين يف تـراجم النحـاة واللغـويين .ص .242البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو واللغـة.

ص .221بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.229/2.

( )2ينظــر لرتجمــة الخليــل :أخبــار النحــو ّيين البصــريين ،ص .31ن،هــة األلبــاء يف طبقــات

األدباء .ص .45إنباه الرواة على أنباه النحاة .376/1.إشارة التعيين يف تراجم النحاة

واللغويين .ص .114البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو واللغـة .ص .133بغيـة الوعـاة يف
طبقات اللغويين والنحاة.557/1.

( )3سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي ناصف ،مطبعة عالم الكتب بالقاهرة ،الطبعة الثانية،
1399هـ1979-م .ص.93

( )4انظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان ،أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن

إبــراهيم بــن أبــي بكــر بــن خلكــان الربمكــي اإلربلــي (ت681هـــ) ،تحقيــق :إحســان
عباس ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة األولى1994 ،م .244/7 .بغية الوعاة يف طبقـات

اللغويين والنحاة.365/2 .
24
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بالفائدة والعلم ،المتحصل من كالم أساتذته ومما استنبطه هو بفهمه،
وإدراكه لكالم العرب الذين خالطهم ممن كان يرتدد على البصرة؛ ويف

ذلك يقول تلميذه أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت209هـ)(« :)1اختلفت
إلى يونس أربعين سنة أمأل ألواحي من حفظه»( .)2وقال أبوزيد

األنصاري (ت225هـ)(« :)3جلست إلى يونس بن حبيب عشر سنين،
وجلس إليه قبلي خلف األحمر عشرين سنة»(.)4

ّ
محط أنظار طلبة العلم الراغبين يف تعلم
لقد كانت هذه الحلقة

العربية ،فقد كان باذال للعلم ،حتى قال عنه أبوزيد األنصاري

(ت225هـ)« :ما رأيت أبذل لعلم من يونس»(.)5

وكان ممن يرتادها سيبويه يتل ّقى منه العلم ،يستقي من معينـه ،وينهـل

من روايته ،ويفيد من آرائه وتوجيهاته ،وذلك يتضح من قول سيبويه عـن

( )1ينظر لرتجمة أبي عبيدة :ن،هة األلباء يف طبقات األدباء .ص .84إنباه الرواة على أنبـاه

النحاة .276/3.البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .ص .295بغية الوعاة يف طبقـات
اللغويين والنحاة.294/2.

( )2إنباه الرواة على أنباه النحاة.76/4.

( )3ينظر لرتجمة أبي زيد األنصاري ،سـعيد بـن أوس بـن ثابـت :ن،هـة األلبـاء يف طبقـات

األدباء .ص .101إنباه الرواة علـى أنبـاه النحـاة .30/2.البلغـة يف تـراجم أئمـة النحـو
واللغة .ص .143بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.582/1.

( )4وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان.245/7 .
( )5إنباه الرواة على أنباه النحاة .74/4
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يــــونس« :حــــدثنا»( ،)1و«حــــدثني»( ،)2و«أخربنــــا»( ،)3و«أخــــربين»(،)4
و«أنشدنا»( ،)5و«سمعناه من يونس»( ،)6و«سمعت يونس يقول»(.)7

وكان سيبويه كثيرا ما يسأله ويناقشه يف بعض المسائل ،وذلك يتضـح

مـــن قولـــه« :ســـألت يـــونس»( ،)8و«ســـألته»( ،)9و«فقلـــت ليـــونس»(،)10
و«فأخربت يونس بذلك»(.)11

وكان لهذا االتصال أثر يف تعدد صـور إفـادة سـيبويه مـن يـونس علـى

وجوه عدة ،فقد أفاد منه يف :معرفة آراء مـن سـبقه مـن العلمـاء ،ومـا رواه

عن العرب نثرا ،وشعرا ،وتعليـل بعـض األحكـام ،وتوجيههـا ،كمـا نقـل
( )1انظر :الكتاب ،311 ،213 ،113 ،96 ،83/2 ،409 ،405 ،346 ،271 ،155/1
،324 ،242 ،140 ،119 ،101/3 ،415 ،410 ،361 ،355 ،337 ،319 ،315

.183 ،159 ،93/4 ،457 ،361 ،347 ،337

( )2انظر :الكتاب .357/3 ،311/2

( )3انظر :الكتاب .397/4 ،450 ،267/3 ،276 ،161/2 ،226/1

( )4الكتاب .450/3

( )5انظر :الكتاب .314 ،71 ،39/3 ،378 ،120/1

( )6الكتاب .343/3
( )7الكتاب .41/3

( )8انظر :الكتاب .461 ،442 ،355 ،352 ،142/3 ،414 ،308 ،237 ،63/2

( )9الكتاب .40/3

( )10الكتاب .297/3
( )11الكتاب .16/3
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رأي يونس يف بعض المسائل ،وكما أفاد منه يف أصول النحـو ،كالسـماع،

والقياس ،واإلجماع ،واالستصحاب.
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نحيفب ث نألرل :ةرني الم نحعشب نثشن

ـوي،
يعـد االسـتدالل بكـالم العـرب الركيـ،ة األولـى يف التقعيـد النحـ ّ

وكان أثر ذلك ظاهرا يف الطبقات األولـى مـن طبقـات النحـويين؛ وذلـك

لمشــافهتهم العــرب ،وســماعهم المباشــر مــنهم .فقــد دأب العلمــاء علــى

االستدالل لألحكام النحو ّية بأقوال العرب ،وهم يصرحون هبذا ،وكانوا

يرحلون إلى اإلعراب يف بواديهم للسماع مـنهم ،وتـدوين اللغـة ،كمـا أن

قــدوم األعــراب ،والقبائــل العربيــة إلــى الحواضــر اإلســالمية ،كالبصــرة

والكوفة أثرى السماع .وإن كان التاريخ لـم يسـجل لنـا أن سـيبويه ذهـب

ـجل لنــا ســيبويه يف كتابــه ســماعه مــن
يف طلــب اللغــة يف الباديــة ،فقــد سـ ّ
األعراب والفصحاء( ،)1كما أنه سجل لنا طرق تلقيه هذا الكـالم بالنقـل،

ونص على أنه أفاد ذلك من سماعه من العلماء ،ومن يوثق به ،كمـا قـال:
ّ

وممن يوثـق بـه ،يـ،عم أنـه سـمعها مـن
«وهذه حج ٌج سمعت من العرب ّ

( )1مـن ذلــك قولــه« :سـمعنا مــن يوثــق بعرب ّيتـه يقــول :خلــق اهلل ال،رافـة يــديها أطــول مــن
رجليها» الكتاب ،155/1ومنها قوله« :سمعنا رفع بعضـه مـن العـرب ،وممـن سـمعه

من العرب» الكتاب  ،268/1وقولهُّ « :
كل هذا على ما سمعنا العـرب تـتك َّلم بـه رفعـا

ونصــبا» الكتــاب  ،327/1وقولــه« :ســمعت رجلــين مــن العــرب عــربيين» ،27/2

وقولــه« :ســمعت مــن يوثــق بعربيتــه مــن العــرب يقــول :هــذه أمــة اهلل .فيســكن» كتــاب

 ،198/4وانظر أيضا :الكتاب ،95/3 ،412 ،84/2 ،423 ،407 ،405 ،326/1

،583 ،549 ،548 ،506 ،505 ،352 ،343 ،292 ،268 ،238 ،233 ،229

 ،197 ،177 ،143 ،127 ،38/4 ،644 ،604وغيرها.
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العــرب»( ،)1وقــال« :ومــررت بحــذام» قبــل« :س ـمعت ذلــك ممــن يوثــق

بعلمه»( .)2وكان هذا النقل عن العلماء لكالم العـرب ولهجااـا ،وطريـق

أدائهــا ،معينــا لســيبويه يف تقعيــد المســائل وتعليلهــا ،وضــبط القواعــد

وتوجيهها.

وكان من أبرز ما ينقل عنهم شيخه يونس بن حبيب ،فقد ذكر سيبويه

يف كتابه ،أقوال العرب من طريق شيخه يونس بن حبيب يف اثنين وسـتين
موضعا( ،)3وهو ينسب بعضها إلى قائله ،وبعضها يطلقه دون نسبة.

فيفيف نسبه إحى ق ئ ه ،ما جاء يف رفع (حاجتك) على أهنا اسم (جاء)

( )1الكتاب .255/1
( )2الكتاب .279/3
( )3انظر :الكتاب:

الج،ء األول ،الصفحات.416 ،389 ،347 ،271 :

الج،ء الثاين ،الصـفحات،199 ،185 ،143 ،119 ،112 ،83 ،65 ،48 ،29 ،27 :

،411 ،410 ،361 ،355 ،337 ،319 ،315 ،276 ،214 ،213 ،209 ،205

.415

الجـــ،ء الثالـــث ،الصـــفحات،344 ،337 ،304 ،267 ،260 ،249 ،140 ،119 :

،600 ،599 ،597 ،584 ،565 ،518 ،493 ،456 ،432 ،425 ،450 ،363

.622 ،602

الج،ء الرابع ،الصفحات.397 ،183 ،159 ،149 ،107 ،93 :
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وخربها محذوف ،وغالب العرب تنصبها ،فقد روى عن رؤبة( )1أنه

يرفعها ،قال(« :)2وزعم يونس أنه سمع رؤبة يقول :ما جاءت حاجتك؛
فيرفع».

َ
رأ َّم م يشريه درن نسب إحى شخص مع ن ،بل يوسبه إحى نحعشب ،ما

ذكره يف مجيء (ذو) ظرفا إذا أضيف إلى صباح ،يف قولهم «ذو صباح»،
حيث قال(« :)3وذو صباحٍ بمن،لة ذات ٍ
مرة .تقول :سير عليه ذا صباحٍ ،
أخربنا بذلك يونس عن العرب».

( )1رؤبة :أبو محمد ،رؤبة بن العجاج عبد اهلل بن رؤبة البصري ،التميمي ،السـعدي ،هـو
وأبوه راج،ان مشهوران( .ت145هـ).

انظر :الشعر والشعراء ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري (ت276هــ)،

دار الحديث ،القاهرة1423 ،هـ .ص  .399المؤتلف والمختلـف يف أسـماء الشـعراء

وكنــاهم وألقــاهبم وأنســاهبم وبعــض شــعرهم ،أبــو القاســم الحســن بــن بشــر اآلمــدي

(ت 370هـــ) ،تحقيــق :األســتاذ الــدكتور ف .كرنكــو ،دار الجيــل ،بيــروت ،الطبعــة

األولى1411 ،هـ=1991م .ص .154وفيات األعيان وأنباء أبناء ال،مان ،أبو العباس
شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بـن أبـي بكـر بـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي

(ت681هـ) ،تحقيق :إحسان عبـاس ،دار صـادر ،بيـروت ،الطبعـة األولـى1994 ،م.

.303/2

( )2الكتاب .51/1

( )3الكتاب .226/1
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ومنه ما ذكره يف إضمار الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ،حيث

قال(« :)1وزعم يونس أن من العرب من يقول :إن ال صالحٍ فطالحٍ  ،على:
إن ال أكن مررت بصالحٍ فبطالحٍ ».

ومنه ما ذكره يف باب ما ينتصب من األماكن والوقت؛ وذلك ألهنا

ظروف تقع فيها األشياء ،حيث قال(« :)2حدثنا يونس أن العرب تقول يف

كالمها :هل قريبا منك أحد ،كقولهم :هل قربك أحد».

ومنه ما ذكره يف لغات المنادى المضاف إلى ياء المتكلم ،فقد ذكر

سيبويه هذه اللغات الجائ،ة فيه ،ثم أخرب أنه أفادها من الخليل

ويونس(« :)3وجميع ما وصفناه من هذه اللغات سمعناه من الخليل -

رحمه اهلل -ويونس عن العرب».

( )1الكتاب.262/1

( )2الكتاب .409/1
( )3الكتاب .214

وانظر أيضا :الكتاب:

الج،ء األول ،الصفحات .416 ،389 ،347 ،271 :والج،ء الثاين ،الصفحات،27 :

،214 ،213 ،209 ،205 ،199 ،185 ،143 ،119 ،112 ،83 ،65 ،48 ،29

 .415 ،411 ،410 ،361 ،355 ،337 ،319 ،315 ،276والجـــــــــ،ء الثالـــــــــث،
الصـــــــــــفحات،450 ،363 ،344 ،337 ،304 ،267 ،260 ،249 ،140 ،119 :

.622 ،602 ،600 ،599 ،597 ،584 ،565 ،518 ،493 ،456 ،432 ،425
والج،ء الرابع ،الصفحات.397 ،183 ،159 ،149 ،107 ،93 :
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وهكذا نرى أن ما لم ينسبه إلى قائل أكثر مما نسبه ،ولعل أسباب

هذا هي:

 -توافر الفصحاء بينهم.

 -طبيعة الرواية يف ذلك الوقت التي لم تعتد على النسبة.

 -اشتهار هذه األقوال مما يضعف الحاجة إلى نسبتها لقائل.

 -أن هذه األقوال ليست لشخص بعينه ،بل هي لغة عامة العرب،

أو طائفة منهم ،فال يمكن أن تنسب لشخص بعينه.
 -الثقة يف الراوي.
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نحيفب ث نحث ين :ةرنيذه نح عش

لـما كان الشعر سجل كالم العرب ،ومادة اللغة كانت العناية به
َّ

ونقله من أبرز ما حرص عليه العلماء ،ومن هنا كانت رواية الشعر

النحوي ،وكان لهذه الرواية رجالها من
ظاهرة بارزة يف عصر التقعيد
ّ
العلماء والرواة.

وكان ليونس بن حبيب حلقة علمية يتوافد إليها الشعراء ،والرواة،

كبير من شعر
قدر ٌ
واألعراب ،فيسمع منهم ،ويحفظ عنهم ،فتح َّصل له ٌ

العرب ،وهذه المعرفة بشعر العرب جعلته مرجعا يف تفسيره ،وبيان

معناه ،فقد كان الخلفاء والوزراء والعلماء يهرعون إليه عند اختالفهم
فيه.

فمن ذلك ما ذكره أبو عبيدة بقوله« :قدم جعفر بن سليمان العباسي

من عند المهدي الخليفة ،فبعث إلى يونس بن حبيب فقال له :أنا وأمير

المؤمنين اختلفنا يف هذا البيت:

ّ
السـواد كأنّـه
والشيب ينهض يف ّ

ليـ ٌ
ــــل يصـــــيح بجانبيـــــه هنـــــار

فما الليل والنهار فقال يونس :الليل الليل الذي تعرف ،والنهار

النهار الذي تعرف ،فقال :زعم المهدي أن الليل فرخ الكروان والنهار
فرخ الحبارى ،فقال أبو عبيدة :القول يف البيت ما قاله يونس ،والذي قاله
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المهدي معروف يف الغريب ،ولكن ليس هذا موضعه»(.)1

وهذا العلم بأشعار العرب ،ومعانيها ،أفاد منها يف استنباط القواعد،

يسر لطالبه اإلفادة منه يف هذا
وتعليل األحكام ،وترجيح اآلراء؛ مما ّ
ومما ّ
يدل على أن يونس كان ينشد الشعر يف حلقته ،أن سيبويه
الجانبَّ ،
ربما سأل شيخه الخليل بن أحمد عن بيت سمعه من يونس طالبا

توجيهه ،قال سيبويه« :وسألناه عن بيت أنشدناه يونس:
قـــد عجبـــت منـــي ومـــن يعيليـــا

ـــما رأتنـــي خلقـــا مقلوليـــا»
لـ َّ

()2

فأفاد منه سيبويه يف رواية الشعر ،وإن كان نقله للشعر من طريق

يونس أقل من رواية النثر عنه؛ حيث بلغت األبيات التي رواها عنه

سيبويه ستة عشر بيتا( .)3ولعل قلة ورود الشواهد الشعرية عن يونس يف
الكتاب يعود إلى األسباب اآلتية:

 .1أن يونس لم يكن ممن تخصص يف رواية الشعر ،كاألصمعي،

وحماد ،وغيرهما.

( )1االقتضاب يف شرح أدب الكتاب ،أبو محمد عبداهلل بن محمد بـن السـيد البطليوسـي

(ت 521هـ) ،تحقيق :مصطفى السقا ،والدكتور حامد عبدالمجيد ،مطبعة دار الكتـب

المصرية ،القاهرة1996 ،م.84/2 .

( )2الكتاب .315-314/3

( )3انظــر :الكتــاب :الجــ،ء األول الصــفحات،319 ،279-278 ،259 ،156-155 :

 .416 ،364والج،ء الثاين الصفحات .153 ،72 ،65 :والجـ،ء الثالـث الصـفحات:

.533 ،315-314 ،260 ،135 ،71 ،39 ،37
34
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 .2توافر الشعراء الذين يحتج بكالمهم.

 .3وجود األعراب الذين يروون أشعار قبائلهم.

نص سيبويه على مصدره يف الشعر؛ لقلة العناية بذلك األمر
 .4عدم ّ

يف ذلك العصر.

 .5اعتناء سيبويه بنقل األحكام والتعليالت والتوجيهات لشيوخه

أكثر من اإلسناد إليهم يف الرواية؛ لظهور الرواية يف ذلك العصر ،وق ّلة

العلماء المستنبطين لألحكام وتقعيد المسائل.

وهذه األسباب جعلت إفادة سيبويه من يونس يف هذا الجانب قليلة،

ومع ذلك فقد روى عنه الشعر ،سواء ما رواه يونس من الشاعر نفسه ،أو

من األعراب الذين يروون الشعر.

فيفيف ةرنه عن شعشنء عاشه نحذين نحذقى بهم رنقل عوهم:

ةرنيذه عن نحفشزدق( ،)1وذلك يف أثناء حديثه عن مسألة قطع النعت

بالنصب أو الرفع على المدح أو الذم حيث قال سيبويه« :وزعم يونس

أنه سمع الفرزدق ينشد:

( )1الفرزدق :همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن عقـال بـن محمـد بـن سـفيان بـن
مجاشع .من شـعراء الدولـة األمويـة .قيـل فيـه :لـوال شـعر الفـرزدق لـذهب ثلـث لغـة
العرب ،من شعراء الطبقة األولى اإلسالميين .تويف سنة (110هـ).

انظر :الشعر والشعراء ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم بـن قتيبـة الـدينوري (ت276هــ)،

دار الحــديث ،القـــاهرة1423 ،هــــ ،315 .األغــاين ،أبـــو الفـــرج علــي بـــن الحســـين

األصــفهاين (ت356هـــ) ،تحقيــق :ســمير جــابر ،دار الفكــر ،بيــروت ،الطبعــة الثانيــة.

=
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كــم ع ّمـ ٍـة لــك يــا جريــر وخالـ ٍـة
شـــ َّغارة تقـــذ الفصـــيل برجلهـــا

فدعاء قد حلبـت علـ َّي عشـارى
ف ّطـــــار ٌة لقـــــوادم األبكـــــار»

()1

ةرنيذه عن نح ع ن نحيفوقشي ،مو زل بن ةب ع  ،يف ما ذكره يف إلغاء

أفعال القلوب ،حيث قال سيبويه« :وقال اللعين( )2يهجو العجاج(:)3
=

 ،278/21وفيات األعيان وأنبـاء أبنـاء ال،مـان ،أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن

محمد بن إبراهيم بـن أبـي بكـر بـن خلكـان الربمكـي اإلربلـي (ت681هــ) ،تحقيـق:

إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بيــروت ،الطبعــة األولــى1994 ،م ،86/6 .ســير أعــالم

النبالء.590/4 .

( )1الكتاب .72/2

المنقري :منـازل بـن ربيعـة مـن بنـي منقـر ،شـاعر إسـالمي يف الدولـة األمويـة،
( )2اللعين
ّ
وعمته ظمياء التي ذكرها الفرزدق فاستعدت عليه بنـو منقـر ،فهـرب
ويكنى أبا أكيدرّ .

هجاء لألضياف.
من زياد إلى المدينة .وكان ّ

انظر :الشعر والشعراء ،490 :خ،انة األدب ولب لبـاب لسـان العـرب ،عبـدالقادر بـن
عمر البغدادي (ت1093هـ) ،تحقيـق :عبدالسـالم محمـد هـارون ،مكتبـة الخـانجي،
القاهرة ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ=1997م.207/3 .

( )3أبو الشعثاء ،عبداهلل بن رؤبة بن لبيد مـن بنـي مالـك بـن سـعد بـن زيـد منـاة بـن تمـيم
التميمي السعدي ،ويعرف بالعجاج الراج ،المشهور .وكان يقـال لـه عبـداهلل الطويـل،

ولقب بالعجاج لقوله :حتَّى يع َّج عندها من عجعجا.

وهو أول من رفع الرج ،،وجعل له أوائـل ،وشـبهه بالقصـيد .مـات يف أيـام الوليـد بـن

عبدالملك.

انظر :الشعر والشعراء  .575اإلصـابة يف تمييـ ،الصـحابة  .87/5خ،انـة األدب ولـب

لباب لسان العرب.170/1 .
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أباألراجي ،يا ابن ال ُّلـؤم توعـدين

أنشدناه يونس مرفوعا عنهم»(.)1

ويف األراجي- ،خلت -ال ُّلؤم والخـور

ةرنيذه عن جشيش( )2يف مسألة جواز العطف على الضمير المنصوب،

حيث قال(« :)3أنشدنا يونس لجرير:
إ َّيـــــــاك أنـــــــت وعبدالمسيــــــــ

ح أن تقربـــــا قبلـــــة المســـــجد

أنشدناه منصوبا ،وزعم أن العرب كذا تنشده».

أم م ةرنه من طشيق نألعشنب:

فيفن احك ،ما ذكره يف حديثه عن البدل يف باب هذا باب من الفعل

يستعمل يف االسم ثم يبدل مكان ذلك االسم اسم آخر فيعمل فيه كما

عمل يف األول ،حيث قال سيبويه« :وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا

البيت ،وهو لعبدة بن الطبيب(:)4
( )1الكتاب .120/1

( )2أبو ح،رة ،جرير بن عطية بن الخطفى بن بدر الكلبي ،اليربوعي ،من تميم .من أشهر
الشعراء اإلسالميين ،اشتهر بمنافرته للفرزدق واألخطل( .ت110هـ).

انظــر :الشــعر والشــعراء  ،456األغــاين  ،5/8وفيــات األعيــان  ،321/1ســير أعــالم

النبالء .590/4

( )3الكتاب .279-278/1

( )4ي،يد بن عمرو بن وعلة بن أنس بن عبداهلل بن عبد تيم بن جشم بـن عبـد شـمس بـن

سعد بن زيد مناة بن تميم ،شاعر مجيـد لـيس بـالمكثر ،وهـو مخضـرم أدرك اإلسـالم
فأسلم ،وكان يف جيش النعمان بن المقرن الذين حاربوا معه الفرس بالمدائن.
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قيس هلكه هلك واح ٍـد
فما كان ٌ

ولكنّـــه بنيــــان قــــو ٍم تهــــدَّ ما»

()1

ومنه ما ذكره يف إضمار الفعل المستعمل إظهاره بعد حرف ،حيث

قال سيبويه« :ويجوز أن تجعل إن كان خير على :إن وقع خير ،كأنه قال:
إن كان خير فالذي يج،ون به خير .وزعم يونس أن العرب تنشد هذا

البيت لهدبة بن خشرم(:)2

فإن تـك يف أموالنـا ال نضـق بهـا

ذراعــــــا وإن صــــــربٌ فنصـــــــبر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب»
لص
ل َّ
نالسذدالل ح قلنعد:
إف دة س بليه من ةرني يلنس

()3

إن هذه الروايات الشعرية استطاع هبا سيبويه أن يستدل على جملة

من القواعد النحوية والصرفية ،وهي من استدالالت يونس بن حبيب

التي تابعه سيبويه فيها ،ومن ذلك:

=

انظر :الشعر والشعراء .717/2 .األغاين.30/10 .

( )1الكتاب .156-155/1

( )2هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي ح َّية بن الكاهن وهو سلمة ،ابن قضاعة ،شاعر فصيح
متقدم من بادية الحجاز ،وكان شـاعرا راويـة ،وكـان يـروي للحطيئـة والحطيئـة يـروي

لكعب بن زهير .وكان جميل راوية هدبة وكثير راوية جميل .وكان لهدبة ثالثـة أخـوة
كلهم شاعر وأمه كانت شاعرة أيضا.

انظر :الشعر والشعراء .680/2 .األغاين .257/10 .خ،انة األدب ولب لباب لسـان

العرب.334/9 .

( )3الكتاب .260-259/1
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 -1رفع أسماء المكان القياسية ،نحو :هو منّي م،جر الكلب ،وأنت

منّي مقعد القابلة ،وهو منك مناط الثُّر َّيا ،على الخربية؛ ألهنا بمعنى
يب ،فيرفعون (قريب)( .)1واستدل
المبتدأ ،كما يقولون :هو مني قر ٌ

يونس برواية أناس من العرب الرفع يف هذا البيت:
ــــــب للمن ّيـــــــة تعـــــــرتيهم
أنصـ ٌ

الســيول
رجــالي أم هــم درج ُّ

()2

 -2نصب (أ َّيما) على أهنا مفعول مطلق ،وليست حاال( ،)3وذلك يف

بيت رؤبة:

( )1انظر :علل النحو ،الوراق ،محمد بن عبداهلل بـن العبـاس ،أبـو الحسـن (ت381هــ)،

تحقيق :د.محمود جاسم محمد الدرويش ،مكتبـة الرشـد ،الريـاا ،الطبعـة األولـى،

1420هـــ=1999م ،ص .369أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن مالــك ،ابــن هشــام،

عبداهلل بن يوسف ،أبو محمد ،جمال الدين( ،ت761هـ) ،دار إحياء العلوم ،بيـروت،
الطبعـــة الثالثـــة1407 ،هــــ=1987م .186 .شـــرح األشـــموين أللفيـــة ابـــن مالـــك،
األشــموين ،علــي بــن محمــد بــن عيســى (ت900هـــ) ،تحقيــق :د.عبدالحميــد الســيد
محمد عبدالحميد ،المكتبة األزهرية للرتاث .221/2 .همع الهوامـع يف شـرح جمـع

الجوامع ،السيوطي ،عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل الـدين (ت911هــ) ،تحقيـق:
د.عبدالعال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة1413 ،هـ= 1922م.154/3 .

( )2الكتاب .416/1

( )3انظـر :شـرح أبيــات سـيبويه ،الســيرايف ،يوسـف بــن أبـي ســعيد الحسـن (ت385هـــ)،
تحقيــق :الــدكتور محمــد علــي الــريح هاشــم ،مكتبــة الكليــات األزهريــة ،دار الفكــر

للطباعـة والنشــر والتوزيــع ،القــاهرة ،مصــر1394 ،هـــ=1974م .191/1 .الصــحاح
حمــاد الجــوهري (ت393هـــ) ،تحقيــق:
تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ،إســماعيل بــن ّ
أحمـــــد عبـــــدالغفور عطـــــار ،دار العلـــــم للماليـــــين ،بيـــــروت ،الطبعـــــة الثانيـــــة،

=
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قولـــك أقـــواال مـــع الـــتَّحالف

ــاف أ َّيمـــا ازدهـــاف
فيـــه ازدهـ ٌ

()1

 -3جواز قطع النعت إلرادة المدح أو الذ ّم إلى الرفع بتقدير مبتدأ

محذوف ،أو النصب بتقدير فعل محذوف ناصب له ،وهذا ال خالف فيه

بين العلماء( ،)2واستدل يونس برواية بعض العرب لمجموعة من
األبيات الشعرية ،على وجه مخالف للمشهور ،منها:
قول الخرنق(:)3

ال يبعــــدن قــــومي الــــذين هــــم
=

ــــم العـــــداة وآفـــــة الجـــــ،ر
سـ ُّ

1399هـــ=1979م .1370/4 .شــرح الرضــي علــى الكافيــة ،محمــد بــن الحســن
الرضي اإلسرتاباذي (ت686هـ) ،تصـحيح وتعليـق يوسـف حسـن عمـر ،جامعـة قـار

يــونس ،ليبيــا1395 ،هـــ=1975م .322/1 .لســان العــرب ،ابــن منظــور ،محمــد بــن

مكرم بن علي (ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـ.142/9 .

( )1الكتاب .364/1

( )2انظــر :شــرح تســهيل الفوائــد ،ابــن مالــك ،محمــد بــن عبــداهلل (ت672هـــ) ،تحقيــق:
د.عبــدالرحمن الســيد ،د .محمــد بــدوي المختــون ،هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع

واإلعالن ،الطبعة األولى410 ،هـ=1990م .319/3 .همع الهوامـع يف شـرح جمـع

الجوامع ،السيوطي ،عبـدالرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل الـدين (ت911هــ) ،تحقيـق:
د.عبدالعال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة1413 ،هـ=1922م.154/3 .

( )3خرنق بنت هفان القيسية ،من بني قيس بن ثعلبـة بـن عكابـة بـن صـعب بـن علـي بـن
بكر بن وائل.

انظــر :خ،انــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب .55/5 .األعــالم ،خيــر الــدين بــن

محمود ،ال،ركلي (ت1396هـ) ،دار العلم للماليين ،الطبعـة الخامسـة عشـر2002 ،

م.303/2 .
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النّــــــــازلين بكـ ّ
ـــــــل معتــــــــر ٍك
بنصب (ال َّطيبين)(.)1

كلي(:)2
وقول ابن خياط الع ّ

ُّ
وكل قوم أطاعوا أمـر مرشـدهم

وال َّطيبــــــــــون معاقــــــــــد األزر

َّإال نميــرا أطاعــت أمــر غاويهــا

ولمـــا يظعنـــوا أحـــدا
ال ّظـــاعنين َّ

دار نخليهــــا
والقــــائلون لمــــن ٌ

وقول الفرزدق:
كــم ع ّمـ ٍـة لــك يــا جريــر وخالـ ٍـة
شـــ َّغارة تقـــذ الفصـــيل برجلهـــا

فدعاء قد حلبـت علـ َّي عشـاري

برفع (ال ّظاعنون) ،ونصب (القائلين)(.)3

بنصب (ش َّغارة)(.)4
وقول رؤبة:

.........................

ف ّطـــــــار ٌة لقـــــــوادم األبكـــــــار

الس ـعدينا
أنــا ابــن ســعد أكــرم َّ

()5

( )1الكتاب .72 ،65/2

( )2مالك بن خياط بن مالك بـن أقـيش العكلـي جـاهلي .هـو الـذي عقـد حلـف الربـاب
وكــان يهجــو بنــي نميــر .معجــم الشــعراء ،أبــو عبيــداهلل محمــد بــن عمــران المرزبــاين

(ت384هـــ) ،تصــحيح وتعليــق :األســتاذ الــدكتور ف .كرنكــو ،مكتبــة القدســي ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة الثانية1402 ،هـ=1982م .ص.359

( )3الكتاب .72 ،65/2

( )4الكتاب .72/2

( )5الكتاب .153/2
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 -4مجيء الفعل المضارع ،مرفوعا بعد فاء االستئناف ،بقول

الشاعر:

الربــع القــواء فينطــق
ألــم تســأل َّ

وهل تخبرنك اليوم بيـداء سـملق

()1

ومنصوبا بعد الفاء يف ضرورة الشعر إذا لم تسبق بنفي أو طلب،

بقول األعشى(:)2

ث َّمــت ال تج،وننـــي عنـــد ذاكـــم

ولكن سـيج،يني اإللـه فيعقبـا

()3

( )1الكتاب .37/3

( )2األعشى :أبو بصير ،ميمون بن قيس بن جنـدل بـن شـراحيل بـن عـوف بـن سـعد بـن
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة ،صناجة العرب ،أحد أصحاب المعلقات .تويف سنة (7هـ).

انظر :طبقات فحول الشعراء ،محمد بـن ّ
سـالم بـن عبيـد اهلل الجمحـي (ت232هــ)،
تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار المدين ،جـدة ،ص ،52الشـعر والشـعراء ص،250

المؤتلف والمختلف ص.13

( )3الكتاب .39/3
42
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 -5رفع الفعل المضارع الواقع يف جواب الشرط ،على نية التقديم

والتأخير( ،)1بقول الهذلي(:)2

من يفعل الحسنات اهلل يشكرها

والشـ ُّـر ب َّ
َّ
الشــر عنــد اهلل مــثالن

()3

( )1انظر :المقتضب ،المربد ،محمد بن ي،يد بن عبد األكرب (ت285هـ) ،تحقيق :محمـد
عبدالخالق عظيمة ،عالم الكتب ،بيروت .72/2 .األصول يف النحو ،ابن السراج ،أبو

بكر محمد بن السري (ت316هــ) ،تحقيـق :عبدالحسـين الفتلـي ،مؤسسـة الرسـالة،

لبنــان ،بيــروت .462/3 .شــرح الكافيــة الشــافية ،ابــن مالــك ،محمــد بــن عبــداهلل

(ت672هـــ) ،تحقيــق :عبــد المــنعم أحمــد هريــدي ،جامعــة أم القــرى مركــ ،البحــث
العلمي وإحياء الرتاث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية ،مكة المكرمة،

الطبعة األولى ،1618/3 .التصـريح بمضـمون التوضـيح  ،402/2شـرح األشـموين

أللفية ابن مالك.51/4

( )2أبو ذؤيب الهذلي :خويلد بن خالد بـن محـرث بـن مضـر ،أحـد المخضـرمين ،ممـن
أدرك الجاهلية واإلسالم ،أسلم فحسن إسالمه .تويف يف زمن عثمان بـن عفـان رضـي

اهلل عنه.

انظــر :الشــعر والشــعراء  ،639/2شــرح أشــعار الهــذليين ،الســكري ،الحســن بــن

الحسين بن عبيد اهلل ،أبو سعيد (ت275هـ) ،تحقيق :عبدالسـتار أحمـد فـراج ،مكتبـة
دار العروبة ،القاهرة ،3/1 .األغاين .279/6

( )3الكتاب .71-70/3
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 -6نصب (حقا) على الظرفية( ،)1ببيت األسود بن يعفر(:)2

أحقا بني أبناء سلمى بـن جنـد ٍل

ادُّ دكم إ َّياي وسط المجالس

.........................

كاف ـا وميمــين وس ـينا طاســما

()3

 -7جواز تذكير حروف الهجاء ،وتأنيثها( ،)4بقول الراج:،

()5

أف د موه تعدد نحشرني ح ب ت نحلنحد ،كما يف بيت عبدة بن الطبيب:

( )1انظر :شرح جمل ال،جاجي ،ابن عصفور ،علي بـن مـؤمن ،الحضـرمي (ت669هــ)،

تحقيــق :د.صــاحب أبــو جنــاح  .460/1شــرح التســهيل البــن مالــك  .23/2مغنــي

اللبيـب عــن كتـب األعاريــب ،ابــن هشـام ،عبــداهلل بــن يوسـف (ت761هـــ) ،تحقيــق:

الدكتور عبداللطيف الخطيب ،المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب ،الكويـت،

الطبعـــة األولـــى1421 ،هــــ=2000م .347/1 .التصـــريح بمضـــمون التوضـــيح،

األزهــري ،خالــد بــن عبــداهلل (ت905هـــ) ،تحقيــق :محمــد باســل عيــون الســود ،دار
الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى1421 ،هـ=2000م.518/1 .

جاهلي ،من بنـي حارثـة بـن سـلمى بـن جنـدل بـن هنشـل بـن
( )2األسود بن يعفر ،شاعر
ّ
الجراح ،وكان أعمى.
دارم ،ويكنّى أبا ّ

انظر :الشعر والشعراء .248/1 .األغاين .17/13 .المؤتلف والمختلف .ص.18

( )3الكتاب .135/3

( )4انظــر :المــذكر والمؤنــث ،أبــو زكريــا ،يحيــى بــن زيــاد الفــراء (ت207هـــ) ،تحقيــق:
د.رمضـــان عبـــدالتواب ،دار الـــرتاث ،القـــاهرة ،الطبعـــة الثانيـــة1989 ،م .ص.100

والمـذكر والمؤنـث ،أبـو حـاتم ،سـهل بـن محمـد السجسـتاين (ت255هــ) ،تحقيــق:
د.حاتم الضامن ،دار الفكر ،سـورية ،الطبعـة األولـى1418 ،هــ1997-م .ص.209

والمـــذكر والمؤنـــث ،ابـــن التســـرتي ،ســـعيد بـــن إبـــراهيم ،أبـــو الحســـين الكاتـــب

(ت361هـ) ،تحقيق :د.أحمد عبدالمجيد هريدي ،مكتبة الخانجي ،القـاهرة ،الطبعـة

األولى1403 ،هـ1983-م .ص .55والمذكر والمؤنث ،أحمد بن فارس بن زكريـاء
(ت395هـ) ،تحقيق :رمضان عبدالتواب ،القاهرة ،الطبعة األولى1969 ،م .ص.62

( )5الكتاب .261-260/3
44

السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

قيس هلكه هلك واح ٍـد
فما كان ٌ

ولكنّـــــه بنيـــــان قـــــو ٍم تهـــــدَّ ما

حيث رواه يونس عن العرب أهنا تنصب (هلك)(.)1

ومنه بيت هدبة بن خشرم:
فــإن تــك يف أموالنــا ال نضــق هبــا

ذراعا ،وإن صب ٌر فنصـبر للصـبر

حيث رواه يونس عن العرب أهنا ترفع (صبر)(.)2
وبيت جرير:
إ ّيـــــاك أنـــــت وعبـــــد المسيــــــ

ح أن تقربـــــا قبلـــــة المســـــجد

حيث رواه يونس عن العرب أهنا تنصب (وعبدالمسيح)(.)3

وبيت هني بن أحمر الكناينّ(:)4
ــب لتلـــك قضـــ ّية وإقـــامتي
عجـ ٌ

فيكم على تلك القض ّية أعجـب

حيث زعم يونس ّ
أن رؤبة بن ال ّعجاج كان ينشده بالرفع(.)5

( )1الكتاب .156-155/1
( )2الكتاب .260-259/1
( )3الكتاب .278/1

( )4هنيء بن أحمر من بني الحارث بن مرة بن عبد مناة بن كنانة ،شاعر جاهلي.

انظر :المؤتلف والمختلف .ص .45خ،انة األدب ولب لباب لسان العرب.38/2 .

( )5الكتاب .319/1
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نحيفب ث نحث حث :ا شه آلةنء من سبقه من نحع يف ء

النحوي مجهولة ،إال من
لقد كانت آراء العلماء يف بدايات التقعيد
ّ

إشارات قليلة ،وردت يف كتب تاريخ النحو ،ومن أبرزها صحيفة

علي بن أبي طالب ( --ت40هـ) التي قدمها إلى أبي األسود الدؤلي

(ت69هـ) ،فقد ذكر القفطي (ت646هـ) ،يف كتابه إنباه الرواة على أنباه

الوراقين ج،ءا فيه
النحاة قوله« :ورأيت بمصر يف زمن الطلب بأيدي ّ

علي بن أبى طالب التي
أبواب من النحو ،يجمعون على أهنا مقدّ مة ّ
ؤلي»(.)1
أخذها عنه أبو األسود الدّ ّ
وجاء يف هذه الصحيفة ما حكاه أبو الربكات األنباري (ت577هـ)،

يف كتابه «ن،هة األلباء يف طبقات األدباء» ،فيما رواه عن أبي األسود قوله:

«دخلت على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،--فوجدت يف يده

رقعة ،فقلت :ما هذه يا أمير المؤمنين؟ فقال :إين تأملت كالم الناس

فوجدته قد فسد بمخالطة هذه الحمراء -يعني األعاجم ،-فأردت أن

إلي الرقعة ،وفيها
أضع لهم شيئا يرجعون إليه ،ويعتمدون عليه؛ ثم ألقى ّ
مكتوب :الكالم كله اسم ،وفعل ،وحرف ،فاالسم ما أنبأ عن المسمى،

والفعل ما أنبئ به ،والحرف ما جاء لمعنى .وقال لي :انح هذا النحو،
وأضف إليه ما وقع إليك .واعلم ،يا أبا األسود ،أن األسماء ثالثة:

واسم ال ظاهر وال مضمر؛ وإنما يتفاضل الناس ،يا أبا
ظاهر ،ومضمر،
ٌ
( )1إنباه الرواة على أنباه النحاة.40/1.
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ٍ
بظاهر وال مضمر .وأراد بذلك االسم المبهم .قال أبو
األسود ،فيما ليس

إلي( :إ َّن) وأخوااا ما خال (لك َّن) .فلما عرضتها
األسود :فكان ما وقع ّ

علي  ،--قال لي :وأين لك َّن؟ فقال :ما حسبتها منها؛ فقال :هي
على ّ

منها فألحقها ،ثم قال :ما أحسن هذا النحو الذي نحوت! فلذلك سمي

النحو نحوا»(.)1

ثم إن تسجيل آراء العلماء يف األحكام النحو ّية من علماء الطبقة
ّ

األولى ،وهم تالميذ أبي األسود الدؤلي ،كما سماهم بذلك الشيخ

محمد الطنطاوي ،يف كتابه نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة( ،)2لم يصل
إلينا؛ حتى جاءت الطبقتان الثانية والثالثة ،اللتان أظهرتا النحو العربي

الظهور الحقيقي ،وتمثل الطبقة الثانية يف عبداهلل بن أبي إسحاق

(ت117هـ) ،وعيسى بن عمر(( )3ت149هـ) ،وأبي عمرو بن العالء
( )1ن،هة األلباء يف طبقات األدباء .19-18/1

( )2نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة ،الشيخ محمـد الطنطـاوي ،تحقيـق :أبـي محمـد عبـد

الرحمن بـن محمـد بـن إسـماعيل ،مكتبـة إحيـاء الـرتاث اإلسـالمي ،الطبعـة األولـى،

1426هـ=2005م .ص 21وما بعدها.

( )3أبــو عمــر ،عيســى بــن عمــر ،الثقفــي ،البصــري .اإلمــام العالمــة ،أخــذ عــن الحســن
البصري ،وعبداهلل بن أبي إسحاق الحضرمي ،وعاصـم الجحـدري ،وغيـرهم ،وأخـذ

عنه األصمعي ،وعلـي بـن نصـر الجهضـمي ،وهـارون األعـور ،والخليـل بـن أحمـد،
وغيرهم .ووالؤه لبنـي مخـ،وم ،نـ،ل يف ثقيـف ،فاشـتهر هبـم .وكـان صـاحب فصـاحة

وتقعر وتشدق يف خطابه ،حكي عنه أنه سقط عن حمار ،فاجتمع إليه النَّاس ،فقال :مـا

لي أراكم تكأكـأتم علـ َّي كتـأكئكم علـى ذي جنَّـة ،افرنقعـوا عنـي .وكـان صـديقا ألبـي

=
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(ت145هـ) ،وتتمثل الطبقة الثالثة يف الخليل بن أحمد الفراهيدي

(ت170هـ) ،وعبدالحميد بن عبدالمجيد األخفش األكرب(( )1ت،)177
=

عمـرو بــن العـالء .وصــنف يف النحــو كتـابي( :اإلكمــال) و(الجـامع) ،وكــان صــاحب
افتخار بنفسه .تويف سنة تسع وأربعين ومئة.

انظــر :تــاريخ العلمــاء النحــو ّيين مــن البصــريين والكــوفيين وغيــرهم ،أبــو المحاســن

المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــوخي المعــري (ت442هـــ) ،تحقيــق :عبــدالفتاح
محمــد الحلــو ،هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع واإلعــالن ،القــاهرة ،الطبعــة الثانيــة،

1412هـ=1992م .ص  .135إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمال الدين ،أبو الحسن

علي بن يوسف القفطي (ت646هـ) ،تحقيق :محمد أبـو الفضـل إبـراهيم ،دار الفكـر
العربي ،القاهرة ،الطبعة األولى1406 ،هـ=1982م.374/2.

سير أعالم النبالء ،شمس الـدين أبـو عبـداهلل محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قايمـاز

الــذهبي (ت748هـــ) ،تحقيــق :مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف الشــيخ شــعيب

األرنــاؤوط ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة الثالثــة1405 ،هـــ=1985م .230/13 .بغيــة
الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة ،جالل الدين عبد الرحمن السيوطي(ت911هــ)،

تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،المكتبة العصرية ،لبنان.237/2 .

( )1أبــو الخطــاب ،عبدالحميــد بــن عبدالمجيــد ،البصــري ،مــولى قــيس بــن ثعلبــة .أحــد
األخافشة الثالثة المشهورين ،وهو من أئمة اللغة والنحو ،وكان دينـا ورعـا ثقـة ،وهـو

أول من فسر الشعر تحت كل بيت ،وما كان الناس يعرفون ذلك قبلـه؛ وإنمـا كـانوا إذا

فرغوا من القصيدة فسروها .وله ألفاظ لغو ّية انفرد بنقلها عـن العـرب .لقـي األعـراب

وأخــذ عــنهم ،وعــن أبــي عمــرو بــن العــالء وطبقتــه .وأخــذ عنــه عيســى بــن عمــر،

ويونس بن حبيب ،وسيبويه ،والكسائي ،وأبو عبيدة معمر بن المثنى ،وغيـرهم .تـويف
سنة سبع وسبعين ومئة.
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ويونس بن حبيب الضبي (ت182هـ) .جاءت هاتان الطبقتان التي على
النحوي؛ لكنها لم تؤلف يف ذلك شيئا إال ما روي
أيديها اتضح الدرس
ّ

من كتابي عيسى بن عمر الجامع واإلكمال ،اللذان لم يصل منهما شيء
إال اسماهما يف بيتين للخليل بن أحمد حيث قال:
ذهـــــب النَّحـــــو جميعـــــا ك ُّلـــــه

ذاك إكمـ ٌ
ـــــال وهــــــذا جــــــام ٌع

غير مـا أحـدث عيسـى بـن عمـر
وهمــا للنَّــاس شــم ٌس وقمــر

()1

وال يعرف عنهما شيء؛ لذا فإن آراء هاتين الطبقتين لم تصل إال من

خالل مؤلفات تالميذهم ،وعلى رأسهم سيبويه ،ورغم أن سيبويه عاصر

بعضهم ،كالخليل بن أحمد ،ويونس بن حبيب اللذين مأل كتابه

بذكرهما ،إال أنه لم يأخذ عن غيرهما كما أخذ منهما()2؛ لذا كان السبيل
=

انظر :إنباه الرواة على أنباه النحاة .157/2.سير أعـالم النـبالء .365/13 .البلغـة يف

تراجم أئمة النحو واللغة .ص .178بغية الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.74/2 .

( )1تاريخ العلماء النحو ّيين من البصريين والكوفيين وغيرهم .ص.134

( )2ذكــر علــي النجــدي ناصــف أن ســيبويه ذكــر الخليــل يف خمــس مئــة واثنــين وعشــرين
( )522موضعا ،ويونس بن حبيب يف مئتـي ( )200موضـع ،وأبـا الخطـاب األخفـش
األكــرب يف ســبعة وأربعــين ( )47موضــعا ،وعيســى بــن عمــر يف اثنــين وعشــرين ()22

النحوي اللغوي يف تسعة ( )9مواضع ،وهارون بن موسـى البصـري
موضعا ،وأبا زيد
ّ
يف خمسة ( )5مواضع.

انظر :سيبويه إمام النحاة لعلي النجدي ناصف ،مطبعة عالم الكتـب بالقـاهرة ،الطبعـة

الثانية1399 ،هـ1979-م .ص  ،93وما بعدها.
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إلى آراء بعض العلماء ممن لم يلتق هبم سيبويه من خالل شيخه

يونس بن حبيب ،وهذا من أثر يونس بن حبيب يف كتاب سيبويه ،فقد
أفاد منه بعض آراء عبداهلل بن أبي إسحاق ،وأبي عمر بن العالء ،وذلك

على النحو اآليت:

أ -عبدنهلل بن أبي إس ق(:)1

لقد كان من أثر يونس بن حبيب يف كتاب سيبويه معرفة آراء

عبداهلل بن أبي إسحاق وذلك يف موضع واحد ،وهو منعه صرف االسم
المذكر إذا سمي به مؤنث ،وذلك إذا سميت امرأة :بـ(زيد) أو (عمرو)،

قال سيبويه« :فإن سميت المؤنث بعمرو أو زيد لم يج ،الصرف ،هذا

قول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس؛ ألن

المؤنث أشد مالءمة للمؤنث ،واألصل عندهم أن يسمى المؤنث

بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر»(.)2

( )1عبداهلل بن زيد بن أبي إسحاق ،ينظـر لرتجمتـه :أخبـار النحـو ّيين البصـريين ،ص.20

ن،هة األلباء يف طبقات األدباء .ص .26إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة .104/2 .بغيـة
الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.42/2.

( )2الكتاب .242/3
50
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ب -أبل عيفشر بن نحعالء(:)1

كما كان من أثر يونس بن حبيب يف كتاب سيبويه معرفة آراء أبي

عمرو بن العالء ،وقد بلغ عدد المواضع التي أفاد منها يف معرفة آراء أبي
عمرو بن العالء ثمانية عشر موضعا ،وقد تنوعت بين مسائل إعرابية،
وصرفية ،ونحوية ،ولغوية ،ومنها(:)2

عدم صحة مجيء المفعول ألجله من غير المصدر ،وذلك من
خالل إيجابه الرفع يف نحو :أما العبيد فذو ٍ
عبيد؛ ألنه ليس مصدرا فيقدر

له فعل من لفظه ينصبه ،فوجب أن يرفع على االبتداء ،وال ينصب على
أنه مفعول ألجله ،قال سيبويه« :هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه

الوجه يف جميع اللغات ،وزعم يونس أنه قول أبي عمرو ،وذلك قولك:
بيد ،وأما العبد فذو ٍ
أما العبيد فذو ع ٍ
عبد ،وأ ّما عبدان فذو عبدين.)3(»...
ّ
ّ

ومثله خروج بعض الظروف من النصب على الظرفية إلى جواز

تجر األسماء ،وذلك عند حديثه عن (خلف) ومعاملته
الجر بـ(من) ،كما ّ
ّ

( )1ينظر لرتجمة أبي عمرو بن العالء :أخبار النحو ّيين البصريين ،ص .23ن،هة األلباء يف

طبقــات األدبــاء .ص .30إنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النحــاة .131/4.إشــارة التعيــين يف

تراجم النحاة واللغويين .ص .121البلغة يف تراجم أئمة النحو واللغة .ص .139بغية
الوعاة يف طبقات اللغويين والنحاة.231/2.

( )2ينظـــــــر :الكتـــــــاب ،242 ،101/3 ،396 ،311 ،185 ،161 ،113/2 ،405/1
.584 ،457 ،361 ،347 ،324 ،303 ،293

( )3الكتاب .387/1
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معاملة األسماء ،فنقل رأي أبي عمرو من رواية يونس له ،قال« :وزعم

يونس ّ
أن أبا عمرو كان يقول :داري من خلف دارك فرسخان ،فش َّبهه

بقولك :دارك مني فرسخان؛ َّ
اسم وجعل (من) فيها
ألن خلف ههنا ٌ
مذهب قوي»(.)1
بمن،لتها يف االسم ،وهذا
ٌ

كما نقل رأيه يف أن (ابن عـر ٍ
س) و(أ َّم حبـي ٍن) و(سـا َّم أبـرص) و(ابـن

مط ٍر) معارف بدليل عدم جواز إضـافتها إلـى مـا فيـه األلـف والـالم ،قـال
ٍ
ٍ
وب،يـد
عرس يراد به معنى واحدٌ  ،كما أريد بأبي الحارث،
سيبويه« :وابن
معني واحد واستغني به .ومثـل هـذا يف بابـه مثـل رجـ ٍل كانـت كنيتـه هـي
االسم ،وهي الكنية .ومثل األسـد وأبـي الحـارث كرجـ ٍل كانـت لـه كنيـ ٌة
واسم .ويدلك على أن ابن عر ٍ
س ،وأ َّم حبـي ٍن ،وسـا َّم أبـرص ،وابـن مط ٍـر
ٌ

معرفة أنك ال تدخل يف الذي أضفن إليه األلف والالم ،فصار بمن،لة زيد
وعمــرو ،أال تــرى أنــك ال تقــول :أبــو الجخــادب ،وهــو قــول أبــي عمــرو

حدثنا به يونس عن أبي عمرو»(.)2

( )1الكتاب .417/1
( )2الكتاب .96/2
52
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نحيفب ث نحشنبع :معشف آةنء يلنس

يعد كتاب سيبويه أوثق مصدر لمعرفة آراء يونس؛ وذلـك أل َّن يـونس

أحــد عــالمين كانــا المرجــع إليهمــا يف ذلــك الوقــت ،األمــر الــذي جعــل

سيبويه يالزمه ،ويسجل آراءه.

كما أن يونس اطلع على كتاب سيبويه وأق ّر بما نسب إليه فيه .فقد

روى ذلك ال،بيدي« :لما مات سيبويه قيل ليونس بن حبيب :إن سيبويه

قد ألف كتابا يف ألف ورقة من علم الخليل .ق ل يلنس :ومتى سمع

سيبويه هذا كله من الخليل؟ جيئوين بكتابه ،فلما نظر فيه رأى كل ما

حكى فقال :يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل يف جميع
ما حكاه كما صدق ف يف حك ه عوي»( .)1فصار الكتاب أوثق مصدر

لمعرفة آراء يونس.

وآراء يونس حاضرة كثيرا يف الكتاب؛ حيث حرص سيبويه على

معرفة رأيه يف كثير من المسائل ،بل كان يقارن بينه وبين الخليل بن

أحمد يف مواضع متعددة؛ لذا بلغت آراء يونس يف الكتاب مئة وسبعا

وأربعين مسألة .وقد جمعتها يف بحث بعنوان «آراء يونس بن حبيب

النحو ّية والصرفية يف الكتاب» طبع يف مجلة كلية اللغة العربية بالقاهرة،

جامعة القاهرة ،يف عددها الثالث والثالثين2015/2014 ،م ،وخشية
( )1طبقــات النحــو ّيين واللغــويين ،أبــو بكــر ال،بيــدي ،محمــد بــن الحســن األندلســي (ت
379هـ) ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،الطبعة الثانية.ص.52
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اإلطالة فإين أكتفي بعنوانات المسائل كي تعطي تصورا عن مدى أثر

يونس بن حبيب يف مسائل الكتاب وقضاياه ،وأنه كان يشارك يف غالب
أبواب الكتاب تقعيدا ،وتعليال ،وتوجيها ،وإعرابا ،وغيرها ،وهي:

 - 1معاملة األسماء المبنية معاملة األسماء المعربة إذا سمي هبا(.)1
 – 2إسكان ميم ضمير الجمع المتصل إذا وصل هبا ضمير(.)2
 - 3اتصال نون الوقاية بأسماء األفعال إذا دخلت عليها ياء

المتكلم(.)3

 - 4إضافة االسم إلى اللقب عند اجتماعهما إذا كانا مفردين(.)4
 - 5سبب حذف التنوين من العلم الموصوف بـ(ابن) إذا وقع بين

علمين(.)5

 - 6ترك تنوين العلم الموصوف بـ(ابن) إذا لم تقع بين علمين(.)6
(أي) الموصولة(.)1
 - 7إعراب ّ
( )1الكتاب .281-280/3
( )2الكتاب .377/2
(.361-360/2 )3

( )4الكتاب .294/3
( )5الكتاب .506/4

( )6الكتاب .508-507/3
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السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

 - 8حكم عود الضمير على (من)(.)2
 - 9مجيء (ما) ،و(من) نكرتين(.)3
 - 10هل أداة التعرف الالم أم (أل)(.)4
 - 11االبتداء بالنكرة إذا دلت على التعجب(.)5
 -12رفع الظرف على الخربية(.)6
 - 13رفع (م،جر الكلب) على الخربية(.)7
 - 14إعراب (عائذ باهلل)(.)8
 - 15تعدد الخرب(.)9
 - 16جاء بمعنى صار(.)10
=

( )1الكتاب .400-399/2
( )2الكتاب .416-415/2
( )3الكتاب .315-314/2
( )4الكتاب .325-324/3
( )5الكتاب .319/1
( )6الكتاب .417/1

( )7الكتاب .416-415/1
( )8الكتاب .347/1
( )9الكتاب .83/2

( )10الكتاب .51-50/1
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 -17نصب (هلك) من قول الشاعر:
()1
ولكنّــــه بنيــــان قــــو ٍم تهــــدَّ ما
قيس هلكه هلك واح ٍـد
فما كان ٌ
 - 18حكم تنوين اسم (ال) النافية للجنس يف الضرورة(.)2
 - 19تعليق أفعال القلوب عن العمل بعد االستفهام(.)3
 - 20الم االبتداء ال تعلق غير أفعال القلوب(.)4
 - 21استعمال القول بمعنى الظن(.)5
 - 22تثنية الفعل وجمعه (لغة أكلوين الرباغيث)(.)6
 - 23عامل النصب يف (زيدا) يف قول العرب« :من أنت زيدا؟»(.)7
 - 24مجيء المفعول ألجله من غير المصدر(.)8
 - 25هل كلمة (بدل) تأيت ظرفا بمعنى مكان(.)9
( )1الكتاب .156-155/1
( )2الكتاب .309-308/2
( )3الكتاب .238/1
( )4الكتاب .149/3

( )5الكتاب .143-142/3
( )6الكتاب .41/2

( )7الكتاب .292/1
( )8الكتاب .389/1
( )9الكتاب .143/2
56
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ب(.)1
 -26نصب (حقا) على الظرفية يف نحو :أحقا أنَّك ذاه ٌ

 - 27بناء يوم يوم ،وصباح مساء ،وبين بين ،وبيت بيت ونحوها إذا

وقعا ظرفا أو حاال(.)2

 - 28حكم المستثنى التام المنفي(.)3
 - 29حكم المستثنى المنفي المقدم على المستثنى منه(.)4
 - 30حكم المعطوف على المستثنى(.)5
 - 31حكم المعطوف على غير يف االستثناء(.)6
 - 32نصب (وحده) يف نحو :رأيته وحده(.)7
 - 33نصب (طرا ،وقاطبة)(.)8

( )1الكتاب .135/3

( )2الكتاب .304-302/3
( )3الكتاب .319 ،311/2
( )4الكتاب .337/2
( )5الكتاب .338/2
( )6الكتاب .344/2

( )7الكتاب .378-377/1
( )8الكتاب .377/1
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 - 34نصب (خمستهم ،وق َّضهم ،والجماء الغفير)(.)1

 - 35مجيء صاحب الحال نكرة من غير مسوغ(.)2

 - 36إعراب (قادرين) من قوله تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

[القيامة.)3(]4 :

 - 37نصب (أطهر) من قوله تعالى﴿ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ

ﮱ ﯓ﴾ [هود.)4(]78 :

 - 38حذف عامل الحال(.)5

هاف أ َّيما ازدهاف»(.)6
(أي) يف قول رؤبة« :فيه ازد ٌ
 - 39ناصب ّ

 - 40حذف حرف الجر وإبقاء عمله بعد المقرون بـ(إن) ،أو فاء

الج،اء بعد ما يتضمن مثل المحذوف(.)7
 - 41زيادة (من) الجارة(.)8

( )1الكتاب .377/1

( )2الكتاب .119 ،112/2
( )3الكتاب .346/1

( )4الكتاب .397-396/2
( )5الكتاب .271/1
( )6الكتاب .364/1

( )7الكتاب .263-262/1
( )8الكتاب .276/2
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( - 42لبيك) بين اإلفراد والتثنية(.)1

 - 43هل تتعرف (مثل ،وغير) إذا أضيفتا إلى معرفة()2؟

 - 44هل تفيد اإلضافة إلى اسم الفاعل واسم المفعول التعريف()3؟
 - 45الفصل بين المضاف والمضاف إليه(.)4

 - 46إضافة الجمل االسمية إلى ظروف ال،مان(.)5

 - 47جواز بناء (مثل) وإعراهبا إذا وقعت بعدها (ما) ال،ائدة(.)6
 - 48إعراب النعت السببي(.)7

 - 49وجوب اإلتباع يف النعت إذا كان المنعوت اسما واحدا(.)8
 - 50قطع النعت بالنصب أو الرفع على المدح أو الذم(.)9

( )1الكتاب .351/1

( )2الكتاب .159/2 ،428-423/1
( )3الكتاب .429-428/1
( )4الكتاب .281-280/2
( )5الكتاب .119/3
( )6الكتاب .140/3

( )7الكتاب .21-18/2
( )8الكتاب .433/1
( )9الكتاب .63/2
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 - 51قطع النعت بالنصب على الرتحم(.)1
 - 52قطع النعت بالرفع على الرتحم(.)2
 - 53النعت بالمصدر(.)3
 - 54النعت بالجامد(.)4

 - 55الوصف بـ(سواء)(.)5

 - 56عطف النعوت بعضها على بعض(.)6
(رب) من قوله تعالى﴿ :ﭟ ﭠ ﭡ
 - 57توجيه قراءة نصب
ّ

ﭢ﴾(.)7

 - 58هل تأيت (كيف) حرف عطف؟(.)8

 - 59إعراب المنادى المنصوب إذا كرر مضافا ،نحو :يا زيد زيد
عم ٍرو(.)9
( )1الكتاب .76/2
( )2الكتاب .77/2

( )3الكتاب .120/2

( )4الكتاب .29-28/2
( )5الكتاب .27/2

( )6الكتاب .67-66/2
( )7الكتاب .63-62/2

( )8الكتاب  ،435/1وانظر.441/1 :
( )9الكتاب .205/2
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 - 60تعريف لفظ (فاسق) يف النداء(.)1

( - 61أجمعون) إذا أكد هبا المنادى المفرد العلم ،فإنه يجوز فيها

الرفع والنصب على التبعية ،وال يجوز فيها القطع(.)2

 - 62حكم البدل يف النداء حكم المنادى المستقل(.)3
 - 63حكم عطف البيان يف النداء(.)4
 - 64سبب حذف التنوين من العلم الموصوف بـ(ابن ،وابنة،

وبنت)(.)5

 - 65أحكام المنادى المضاف إلى ياء المتكلم(.)6
 - 66أحكام المنادى المضاف إلى مضاف إلى ياء المتكلم(.)7
 - 67نصب (شاعرا) يف قول الشاعر :يا شاعرا ال شاعر اليوم

مثله(.)8

( )1الكتاب .199-198/2
( )2الكتاب .184/2

( )3الكتاب .185-184/2
( )4الكتاب .185/2

( )5الكتاب  ،503/3وانظر أيضا.205-204/2 :

( )6الكتاب .214-209
( )7الكتاب .214-213

( )8الكتاب .237-236/2
السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

61

 - 68حذف التاء المبدلة من (الياء) للرتخيم يف نداء األم(.)1
 - 69إلحاق األلف يف الندبة جوازا(.)2
 - 70جواز إلحاق ألف الندبة صفة المندوب(.)3
 - 71عدم جواز ندبة النكرة(.)4
 - 72دخول نون التوكيد على الفعل بعد أدوات العرا(.)5
 - 73دخول نون التوكيد على الفعل بعد (ما) ال،ائدة(.)6
 - 74دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المسند أللف االثنين

ونون النسوة(.)7

 - 75منع صرف االسم المركب إذا جعل اسما واحدا(.)8
 - 76صرف العلم المؤنث الثالثي إذا كان ساكن الوسط(.)9
( )1الكتاب .213/2
( )2الكتاب .221/2
( )3الكتاب .226/2
( )4الكتاب .227/2
( )5الكتاب .514/3
( )6الكتاب .518/3
( )7الكتاب .527/3

( )8الكتاب .297-296/3
( )9الكتاب .247/2
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 - 77يمنع صرف االسم إذا كان على وزن يغلب يف الفعل(.)1

 - 78صرف االسم المنقول من الفعل إذا لم يكن على األوزان

الخاصة بالفعل أو الغالبة فيه ،أو يف أوله زيادة خاصة بالفعل(.)2

 - 79صرف الممنوع من الصرف إذا تغير بناؤه بالتصغير(.)3

 - 80صرف االسم المذكر الثالثي المنقول سواء أكان أعجميا ،أو

عربيا ،أو مؤنثا(.)4

 - 81االسم الثالثي الساكن الوسط المنقول من مذكر إلى

مؤنث(.)5

 - 82الظروف الدالة على الجهات األربع بين التعريف والتنكير(.)6
 - 83منع (غدوة) و(بكرة) من الصرف إذا تعرفت(.)7

 - 84منع صرف كل ما كان آخره ياء زائدة ،أو أصلية ،أو منقلبة من

واو ،إذا كان معرفة(.)8
( )1الكتاب .197/3
( )2الكتاب .206/3
( )3الكتاب .217/3
( )4الكتاب .221/3
( )5الكتاب .242/3

( )6الكتاب .291-290/3
( )7الكتاب .293/3
( )8الكتاب .312/3
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 - 85حكم الفعل الواقع بعد (إذن) المعطوفة على جملة شرطية(.)1
 - 86إلغاء (إذن) مع تحقق شروطها(.)2

 - 87إعراب الفعل المضارع بعد الفاء(.)3
 - 88رفع (تن،لون) يف قول الشاعر:

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنـا

ــر نـــ،ل
أو تن،لـــون فإ َّنـــا معشـ ٌ

()4

 - 89تخريج رفع الفعل الواقع جوابا للشرط(.)5

 - 90أسماء الشرط ال يؤثر على صداراا دخول حرف الجر

عليها(.)6

 - 91عدم المجازاة بـ(أن) المفتوحة(.)7

 - 92لمن يكون الجواب عند اجتماع االستفهام والشرط(.)8

 - 93إعراب الضمير المتصل بـ(لوال) ،يف نحو :لوالك ،ولوالي(.)9
( )1الكتاب .15/3
( )2الكتاب .16/3

( )3الكتاب .40-36/3
( )4الكتاب .51/3

( )5الكتاب .71-70/3
( )6الكتاب .80-79/3
( )7الكتاب .101/3
( )8الكتاب .83/3

( )9الكتاب .374-373/2
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 - 94تميي( ،كم) االستفهامية جمع أم مفرد(.)1
 - 95نصب تميي( ،كأين)(.)2

 - 96حكم اإلشباع يف الحكاية بـ(من) يف الوصل(.)3
 - 97حكم الحكاية يف العلم(.)4
 - 98حكاية غير العلم(.)5

 - 99تثنية (من؟) االستفهامية ،وجمعها يف الوصل يف باب

الحكاية(.)6

 - 100النفس بين التذكير والتأنيث(.)7

 - 101جواز تأنيث وتذكير أسماء القبائل(.)8

( )1الكتاب .159/2

( )2الكتاب .171-170/2
(.411-410/2 )3

( )4الكتاب .414-413/2
( )5الكتاب .414-413/2
( )6الكتاب .411-410/2
( )7الكتاب .565/3
( )8الكتاب .249/3
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 - 102جواز تأنيث وتذكير حروف الهجاء(.)1

 - 103الظرف (أمام) بين التذكير والتأنيث(.)2
 - 104تثنية المقصور الثالثي مجهول األصل(.)3
 - 105إضافة الجمع إلى ضمير المثنى(.)4
 - 106جمع أسماء المذكر المختومة بتاء التأنيث(.)5
 - 107جمع أسماء الرجال والنساء جمع سالمة وجمع تكسير(.)6
 - 108جمع االسم المضاف يكون بجمع المضاف دون المضاف

إليه(.)7

 - 109جمع (معي) على (معايا)(.)8
 - 110اسم الجنس(.)9

( )1الكتاب .261-260/3
( )2الكتاب .267/3

( )3الكتاب .389-388/3

( )4الكتاب .622/3 ،48/2
( )5الكتاب .394/3
( )6الكتاب .395/3
( )7الكتاب .409/3
( )8الكتاب .405/4
( )9الكتاب .584/3
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 - 111جمع (فعول) على (فعل) بإسكان العين(.)1
 - 112سبب جمع (حرة) جمع مذكر سالم(.)2
 - 113تصغير الخماسي(.)3
 - 114حذف األلف يف التصغير إذا كانت خامسة(.)4
 - 115تصغير الثالثي المختوم بألف التأنيث الممدودة ،والمختوم

باأللف والنون ال،ائدتين(.)5

 - 116تصغير المختوم باأللف والنون ال،ائدتين مما له جمع

تكسير(.)6

 - 117تصغير الثالثي المختوم باأللف الممدودة لغير التأنيث(.)7

 - 118تصغير الرباعي المختوم بألف التأنيث الممدودة ،والمختوم

باأللف والنون ال،ائدتين(.)8

( )1الكتاب .602/3

( )2الكتاب .600 ،599/3
( )3الكتاب .418/3
( )4الكتاب .419/3

( )5الكتاب .423 ،419/3
( )6الكتاب .423 ،421/3

( )7الكتاب .423 ،420/3

( )8الكتاب .424-423/3
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 - 119جواز زيادة ياء يف تصغير الثالثي الم،يد بحرفين عوضا عن

المحذوف(.)1

 - 120دخول التضعيف يف العين والالم معا(.)2
 - 121تصغير نحو قبائل ،ورسائل(.)3

 - 122تصغير الرباعي الذي فيه واو متحركة(.)4
 - 123تصغير (ثالثون)(.)5

 - 124التصغير يرد الحروف المبدلة إلى أصلها(.)6

 -125التصغير ال يغير المبدل إذا كان البدل يف موضع العين وكانت

بدال من الواوات أو الياءات(.)7
 -126تصغير (أحوى)(.)8

 - 127تصغير فعائل من المعتل بالياء أو الواو وغيرهما(.)9
( )1الكتاب .426/3
( )2الكتاب .432/3
( )3الكتاب .439/3

( )4الكتاب .442-441/3
( )5الكتاب .442/3

( )6الكتاب .461-457/3
( )7الكتاب .464-462/3
( )8الكتاب .472/3
( )9الكتاب .474/3
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 - 128المحذوف من مطايا عند تصغيرها(.)1

 - 129تصغير ما سمي من الرجال بمؤنث على ثالثة أحرف(.)2
 - 130تصغير سراويل(.)3

روحاوي يف النسب على القياس(.)4
 - 131مجيء
ّ
 - 132النسب إلى فعيلة(.)5

 - 133النسب إلى ما كان على أربعة أحرف وما قبل اآلخر

مكسور(.)6

 - 134النسب إلى الثالثي المكسور العين(.)7

 - 135النسب إلى (فعيلة) إذا كانت المها ياء(.)8

 - 136النسب إلى ما كان آخرها ياء أو واو وما قبلهما ساكن ،وفيه

هاء التأنيث(.)9

( )1الكتاب .474/3
( )2الكتاب .484/3
( )3الكتاب .493/3
( )4الكتاب .337/3
( )5الكتاب .339/3

( )6الكتاب .342-341/3
( )7الكتاب .343/3
( )8الكتاب .344/3

( )9الكتاب .348-347/3
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 -137النسب إلى ما آخره ألف اإللحاق رابعة(.)1
 - 138النسب إلى الخماسي إذا كان آخره ألف أصلية(.)2
 - 139النسب إلى أخت(.)3
 - 140النسب إلى اثنتين(.)4
 - 141النسب إلى محذوف الفاء والمه حرف صحيح(.)5
 - 142حكم الفعل المتصل بواو الجماعة ،أو ياء المخاطبة المؤكد

بنون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليه(.)6

 - 143التعويض عن نون التوكيد الخفيفة عند الوقف إذا كان ما

قبلها مضموما أو مكسورا يف الفعل المعتل(.)7
 - 144أصل كلمة (أخ)(.)8

( )1الكتاب .352/3

( )2الكتاب .356 ،355/3

( )3الكتاب .361-360/3
( )4الكتاب .363/3
( )5الكتاب .369/3

( )6الكتاب .522-521/3
( )7الكتاب .522/3
( )8الكتاب .597/3
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 - 145ال يحكم ب،يادة النون والتاء يف أول الكلمة إال بدليل(.)1
 - 146هم،ة (ايمن) هم،ة وصل أم قطع(.)2
 - 147إدغام الهم،تين(.)3
وكانت نتائج الدراسة هي:

 -1آراء يونس بن حبيب شملت أغلب أبواب النحو.
 -2كثيرا ما يقارن سيبويه بين آراء يونس والخليل.

 -3لقد اشتهر عن يونس أنه يعنى بالقياس أكثر من السماع ،والذي

ظهر لي أنه اعتنى بالسماع أكثر من عنايته بالقياس؛ وذلك أن المسائل

التي اعتمد فيها على السماع بلغت ثمانيا وأربعين مسألة ،بينما المسائل
التي اعتمد فيها على القياس بلغت إحدى وعشرين مسألة.

 -4قد يحكم يونس بن حبيب على بعض األساليب العربية

بالضعف أو الق ّلة ،كما يف مسألة النسب إلى فعيلة ،قال سيبويه« :وقد
تركوا التغيير يف مثل حنيفة ،ولكنه شاذ قليل ،قد قالوا يف سليمة سليمي،
ويف عميرة – ٍ
كلب -عميري ،وقال يونس :هذا ٌ
قليل خبيث»(.)4

( )1الكتاب .197-196/3
( )2الكتاب .503/3
( )3الكتاب .443/4
( )4الكتاب .339/3
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 -5ثناء سيبويه على رأي يونس بن حبيب بالقوة ،أو الحسن ،أو أنه

القياس(.)1

 -6سيبويه قد يضعف رأي يونس بن حبيب ويصفه بالقبح ،أو

الرداءة ،أو أن غيره أكثر منه أو أقوى(.)2

( )1انظر :الكتاب .472 ،389-388 ،242 ،15/3 ،417/1

( )2انظر :الكتاب .83/3 ،377 ،185-184 ،119 ،112/2 ،389/1
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نحيفب ث نحخ مس :نالسذدالل ب حسيف ع رنحق س
النحوي ،وعليهما بنى العلماء
السماع والقياس ،هما أساسا التقعيد
ّ

القواعد النحو ّية والتصريفية .والسماع مقدم عند العلماء على القياس؛
ألنَّه األصل ،وألنَّه ال يصح القياس على المسموع.

وهم مختلفون يف مقدار المسموع الذي يقاس عليه ،فمنهم من

يوسع دائرته ،ويعتدّ بكل ما ورد عن العرب مهما كان مقداره ،ومنهم

من ال يعتدّ يف القياس بما ق ّل وندر يف كالم العرب ،بل يقيس على ما كثر

وا َّطرد.

وأما القليل أو النادر أو الشا ّذ ،فال يجعل قياسا ،بل يقبله سماعا وال

يقيس عليه؛ لذا جاء الخالف يف بعض المسائل بسبب أن المسموع هل

بلغ حدّ الكثرة فيقاس عليه؟ أم لم يبلغ حدّ الكثرة ،فيروى دون أن يقاس

عليه؟

ويونس يعدّ م َّمن يعنى بالسماع ،ويقدمه على القياس ،ويظهر ذلك

جليا يف كثرة روايته عن العرب ،واستدالله بأقوالهم ،وحرصه على
مشافهتهم ،والتأكد من روايتهم.

ولذلك فإ َّن المسائل التي اعتمد فيها على السماع بلغت ثمانيا

وأربعين مسألة ،بينما المسائل التي اعتمد فيها على القياس بلغت اثنتين

وعشرين مسألة.
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رح سيف ع عوده سيف ت:

 -1أن يكون المتكلم تكلم بذلك على سليقته ،من غير أن يتأثر بمن

حوله ،تأثرا باالحتكاك هبم ،أو رغبة يف نوالهم ،فيغير كالمه ألجلهم؛ لذا
نص على أن المتحدث قال ذلك من غير أن يـملى عليه أو
نجده أنه ّ

يل َّقن ،قال سيبويه« :هذا باب اإلضمار فيما جرى مجرى الفعل ،وذلك:
إ َّن ،ولع َّل ،وليت ،وأخوااا ،ورويد ،ورويدك ،وعليك ،وهل َّم ،وما
أشبه ذلك .فعالمات اإلضمار حالهن هاهنا كحالهن يف الفعل...

وحدثنا يونس أنه سمع من العرب من يقول :عليكني ،من غير تلقين»(.)1

 -2أن يكون الراوي ممن يوثق به ،وإن كان من العرب ،وهذا ما

ينص عليه سيبويه بعد نقله عن يونس« :وذلك قولك :هذا عبداهلل

منطل ٌق ،حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب»(.)2

 -3أن المعتمد يف المسموع هو صحة نسبته إلى العرب وإن تعددت

الروايات؛ ألن العربي يتكلم وفق سليقته ،وإن خالفت لهجته لهجة قبيلة

أخرى ،فيتكلم بكالم القبيلة األخرى وفق سليقته ولهجته ،لذلك نجده

ينص على أن هذا البيت تنشده العرب على هذه الطريقة ،كما يف بيت

عبدة بن الطبيب ،قال سيبويه« :وحدثنا يونس أن العرب تنشد هذا
البيت ،وهو لعبدة بن الطبيب:
( )1الكتاب .361-360/2
( )2الكتاب .83/2
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قيس هلكه هلك واح ٍـد
فما كان ٌ

ولكنّـــه بنيــــان قــــو ٍم تهــــدَّ ما»

()1

وبيت هدبة بن خشرم ،قال سيبويه« :ويجوز أن تجعل إن كان خير

على :إن وقع خير ،كأنه قال :إن كان خير فالذي يج،ون به خير .وزعم

يونس أن العرب تنشد هذا البيت لهدبة بن خشرم:
فإن تـك يف أموالنـا ال نضـق بهـا

لصرب»
ذراعا وإن صربٌ فنصبر ل َّ

()2

 -4بيان مكانة هذا المسموع من جملة كالم العرب ،فالمسموع

عنده قسمان :أحدهما :ما تقوله العرب قاطبة ،واآلخر :ما يقوله بعض
العرب؛ لذا نجده أنه ينص على أن هذا المسموع من قول العرب ،أو من

قول بعضهم.

فمن األول :مجيء كلمة (بدل) بمعنى مكان ،ونصبها على الظرفية

المكانية ،قال سيبويه« :وزعم يونس أن العرب تقول :إ َّن بدلك زيدا،

أي :إ َّن مكانك زيدا .والدليل على هذا قول العرب :هذا لك بدل هذا،
أي :هذا لك مكان هذا»(.)3

ومن اآلخر مجيء المفعول ألجله من غير المصدر ،قال سيبويه:
«وزعم يونس أن قوما من العرب يقولون :أما العبيد فذو عب ٍ
يد ،وأما
َّ
العبد فذو ٍ
عبد ،يجرونه مجرى المصدر سواء»( .)4ومنه مجيء صاحب
( )1الكتاب .156-155/1
( )2الكتاب .260-259/1
( )3الكتاب .143/2
( )4الكتاب .389/1
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الحال نكرة من غير مسوغ ،قال سيبويه« :وزعم يونس أن ناسا من
العرب يقولون :مررت ٍ
بماء قعدة رجلٍ؛
والجر الوجه»(.)1
ّ

 -5بيان تعدد الروايات يف األشعار ،إن وجدت ،كأن ينص على أنه

هذا مما ينشد هبذا الوجه ،كما يف إنشاد رؤبة بن العجاج بيت هني بن

أحمر الكناين:

ـب لتلــك قض ـ ّية وإقــامتي
«عجـ ٌ

فيكم على تلك القضـ ّية أعجـب»

()2

 -6أن يكثر المسموع ليصلح القياس عليه ،فإن لم يكن كثيرا لم

يعتد به؛ ألجل ذلك منع معاملة (من) االستفهامية معاملة األسماء يف

باب الحكاية؛ ألنه لم يكثر عن العرب ،فال يقبله كل العرب ،قال

سيبويه« :وزعم يونس أنه سمع أعرابيا يقول :ضرب م ٌن منا؟ وهذا بعيد

ال تكلم به العرب ،وال يستعمله منهم ناس كثير ،وكان يونس إذا ذكرها

يقول :ال يقبل هذا كل أحد ،فإنما يجوز :منون يا فتى على ذا»(.)3

ينص على أن هذا المسموع قليل ،وهو مصطلح يدل على
بل نجده ّ

عدم القياس ،كما يف حديثه عن النسب إلى (فعيلة) دون تغيير ،بأنه

قليل ،وهو ما عرب عنه سيبويه بالشذوذ ،قال سيبويه« :وقد تركوا التغيير

( )1الكتاب .112/2
( )2الكتاب .319/1
( )3الكتاب .411/2
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يف مثل حنيفة ،ولكنه شاذ قليل ،قد قالوا يف سليمة :سليمي ،ويف عميرة

ٍ
كلب :عميري ،وقال يونس :هذا ٌ
قليل خبيث»(.)1

ربهذن يب ن حو أن موهج يلنس يف االستدالل يعتمد أوال على

المسموع عن العرب( ،)2وأنه هذا المسموع ينقسم إلى مطرد ،وغير

مطرد ،وأن ما يقاس عليه هو المطرد دون القليل ،وهو بذلك يتفق مع

علماء عصره يف تركي ،االحتجاج بالمسموع ،وتقديمه على غيره؛ وذلك

لتوافر السماع عندهم ،ووجود الفصحاء بينهم ،فيسهل عليهم التأكد من
يحتج بكالمهم وروايتهم
ذلك ،والتثبت من صحته؛ ألن األعراب الذين
ّ
متوافرون وحاضرون يسمع منهم وينقل عنهم.

رمع نعذو ئه ب حسيف ع ،فإن نحق س حه مك نذه عوده إذا فقد السماع؛ لذا

فقد صرح سيبويه أن يونس كان يقيس ،ومن ذلك ما ذكره يف قياس

بـ(أي) ،حيث قال سيبويه« :وأما
يونس الحكاية بـ(من) على الحكاية
ّ

( )1الكتاب .339/3

( )2لالست،ادة من اعتماد يونس على السماع يف تقرير األحكام النحو ّية انظر :الكتاب:
الج،ء األول.428 ،417 ،416 ،415 ،364 ،347 ،319 ،271 ،50 :

الج،ء الثاين،415 ،337 ،319 ،263 ،262 ،247 ،213 ،199 ،185 ،63 ،27 :

الجـــ،ء الثالـــث،432 ،337 ،315 ،304 ،267 ،261 ،260 ،249 ،140 ،119 :

.622 ،602 ،600 ،599 ،597 ،565 ،518 ،493 ،344
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يونس فإنه كان يقيس (منة) على (أ َّية) فيقول :من ٌة ،ومنة ،ومن ٍة ،إذا قال:

يا فتى»(.)1

ينص سيبويه على أن قول يونس هو القياس ،كما يف
ويف موضع آخر ّ

تصغير (أحوى) حيث قال سيبويه« :وأما يونس فقوله :هذا أح ُّي ،كما
ترى ،وهو القياس والصواب»(.)2

ق س ت يلنس نحكذ ب ث شة ،رحه طشق مذعددة موه :

 .1نحذاشيح ب حق س:

كما يف حكاية العلم إذا كان متبوعا بمعطوف ،نحو :رأيت زيدا
وعمرا ،ورأيت زيدا وأخا عم ٍرو .تقول فيه :من زيدا وعمرا ،ومن زيدا

وأخا عم ٍرو ،فإنه أجاز فيه الحكاية قياسا .قال سيبويه« :وقال يونس إذا
قال رجل :رأيت زيدا وعمرا ،أو زيدا وأخاه ،أو زيدا أخا عم ٍرو ،فالرفع

يرده إلى القياس واألصل إذا جاوز الواحد ،كما ترد :ما زيدٌ إ َّال منطل ٌق

إلى األصل»(.)3

وكما يف قياسه دخول تاء التأنيث على عيينة تصغير (عين) اسم

لرجل ،قياسا على (أذينة)(.)4

( )1الكتاب.410/2

( )2الكتاب .472/3

( )3الكتاب .414-413/2
( )4انظر :الكتاب .484/3
78

السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

ومثله ما ذكره يف علة منع صرف المركب الم،جي؛ ألهنم استثقلوه؛

ألنه لم يأت على بناء األسماء(.)1

 .2ا ش نحيفق س رنحيفق س ع ه:

قد يذكر المقيس عليه عقب ذكر الحكم ،كما يف إجازته إسكان ميم

ضمير الجمع المتصل إذا وصل هبا ضمير؛ قياسا على مجيء االسم

الظاهر بعدها ،قال سيبويه« :وزعم يونس أنه يقول :أعطيتكمه

أعطيتكمها ،كما يقول يف المظهر»(.)2

ومنه قياسه (لبيك) على (عليك) بقلب ألفها ياء ،حيث إنه يرى أن

(لبيك) مفردة ،قال سيبويه« :وزعم يونس أن لبيك اسم واحد ،ولكنه
جاء على هذا اللفظ يف اإلضافة ،كقولك :عليك»(.)3

 .3توا ص س بليه ع ى أن هذن نحشأي يجشي رفق ح ق س:

يف مواضع من الكتاب نجد أن سيبويه ينص على أن هذا الرأي مبني

على القياس ،كما يف منع (غدوة) و(بكرة) من الصرف ،بعد أن ذكر أنه

رأي أبي عمرو بن العالء ويونس ،ذكر أنه يأيت على القياس ،فهو إشارة

منه أهنما بنيا هذا القول على وفق القياس ،قال سيبويه« :وزعم يونس

عن أبي عمرو ،وهو قوله أيضا ،وهو القياس ،أنك إذا قلت :لقيته العام

األول ،أو يوما من األيام ،ثم قلت :غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم
ّ
( )1الكتاب .297-296/3
( )2الكتاب .377/2
( )3الكتاب .351/1
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تنون ،وكذلك إذا لم تذكر العام األول ،ولم تذكر َّإال المعرفة ،ولم تقل

يوما من األ ّيام ،كأنك قلت :هذا الحين يف جميع هذه األشياء .فإذا
جعلتها اسما لهذا المعنى لم تنون ،وكذلك تقول العرب»(.)1

أو ينص سيبويه على أن يونس يلحق شيئا على شيء آخر ،واإللحاق

يعني به القياس ،كما يف جواز أن تلحق ألف الندبة الصفة؛ ألن الصفة
والموصوف كالشيء الواحد ،قياسا على المضاف والمضاف إليه،

نحو :واعبد زيداه ،واغالم عمراه .قال سيبويه(« :)2وأما يونس فيلحق
مجمتي ا ّ
لشام ّيتيناه».
الصفة األلف ،فيقول :وازيد الظريفاه ،واج
ّ

أو أنه يقيسه على نظيره ،كما قال يف كل ما كان آخره ياء زائدة ،أو

أصلية ،أو منقلبة من واو ،يف صرفه ومنعه من الصرف على نظيره من

الصحيح ،إذا كان معرفة ،قال سيبويه« :وأما يونس فكان ينظر إلى كل
شيء من هذا إذا كان معرفة كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة ،فإذا

كان ال ينصرف لم ينصرف ،يقول :هذا جواري قد جاء ،ومررت

بجواري قبل»(.)3

( )1الكتاب .293/3
( )2الكتاب .226/2
( )3الكتاب .312/3
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ومنه قياسه (منة) على (أ َّية) يف الوصل عند الحكاية هبا ،قال سيبويه:
«وأما يونس فإنه كان يقيس (منة) على (أ َّية) فيقول :من ٌة ،ومنة ،ومن ٍة ،إذا
قال :يا فتى»(.)1

 .4توا ص س بليه ع ى نحيفق س ع ه:

كما يف قياسه حذف الهم،ة من (قبائل) و(رسائل) مسمى به عند
ٍ
ٍ
عفارية ،قال سيبويه« :وأما يونس فيقول:
قراسية ،وياء
تصغيره ،على ياء
ٍ
قراسية وياء
قب ّيل ،يحذف الهم،ة إذ كانت زائدة كما حذفوا ياء
ٍ
عفارية»(.)2

ومثل يف قياسه تصغير (ثالثون) على :ثليثون ،تشبيها لها

بـ(جلوالء).

ومثله قياسه حذف ألف (ثالثون) عند تصغيره على واو (جلوالء)

ألهنا ساكنة مثلها ،وألن يف آخرها زيادة ال تفارقها(.)3

مسذدال ب حق س ،أر مب و رجه نحق س
 .5أن يذ ش س بليه نح كم
ً
ف هُ ،ث َّم َيو ُّص ع ى َأ َّن هذن قلل يلنس.
كما يف قياسه واو (فعوالء) بإبقائها عند التصغير على واو (أسيود)؛

ألهنا لإللحاق فهي بمن،لة الحرف األصلي(.)4
( )1الكتاب .410/2
( )2الكتاب .439/3

( )3انظر :الكتاب .442/3

( )4انظر :الكتاب .442-441/3
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ومثله ما جاء يف حديثه عن معاملة األسماء المبنية إذا سمي هبا .فقد

ذكر سيبويه أهنا تعامل معاملة نظيرها من المعرب وذلك قياسا لها على

الحروف المبنية ثم ذكر أن هذا قول يونس(.)1

ومنه قياس تميي( ،كم) االستفهامية على تميي ،ألفاظ العقود ،يف منع

مجيئه جمعا ،قال سيبويه(« :)2ولم يج ،يونس والخليل :كم غلمانا لك؛

ألنك ال تقول :عشرون ثيابا لك».

ومثله قياسه حذف األلف الخامسة يف التصغير قياسا على حذفها يف

جمع التكسير(.)3

ومثله قياسه تصغير المختوم بألف التأنيث الممدودة ،وكذلك ما

كان على وزن فعالن (بألف ونون زائدتين) سواء كان مؤنثه (فعلى) أم

ال ،ولم يجمع على صيغة منتهى الجموع ،على تصغير الثالثي المختوم
بألف التأنيث المقصورة ،نحو :حميراء ،وصفيراء ،وطريفاء ،وغضيبان،

وسكيران ،وعثيمان ،وسليمان ،وعميران ،وقطيفان(.)4

( )1انظر :الكتاب .281-280/3
( )2الكتاب .159/2

( )3انظر :الكتاب .419/3

( )4انظر :الكتاب .423 ،419/3
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ومثله قياسه تعويض ياء يف تصغير الثالثي الم،يد بحرفين عوضا عن

المحذوف على زياداا يف جمع التكسير(.)1

ومثله ما ذكره يف علة قياس تصغير (فعالن) مما ليس مؤنثه على

(فعلى) ،بكسر ما بعد ياء التصغير وقلب األلف ياء ،حيث قاسه على
تصغير (فعالن) الذي مؤنثه (فعلى)؛ بأنه يشاهبه يف أن آخره نون بعد
ألف زائدتان ،ولم يكسر على صيغة منتهى الجمع(.)2

ومثله قياس تصغير الثالثي المختوم باأللف الممدودة لغير التأنيث

على المختوم بألف التأنيث الممدودة بكسر ما بعد ياء التصغير ،وقلب

األلف ياء؛ ألن هم،ته ٌ
بدل من ياء بمن،لة الياء التي من نفس الحرف(.)3

ومثله قياس تصغير الرباعي المختوم بألف التأنيث الممدودة،

والمختوم باأللف والنون ال،ائدتين ،بعدم حذف األلف ،على تاء
التأنيث يف الثالثي؛ ألن آخر االسم قوي بتحركه ،كما قوي آخر االسم

الثالثي بتحركه مع تاء التأنيث(.)4

( )1انظر :الكتاب .426/3

( )2انظر :الكتاب .423 ،421/3
( )3انظر :الكتاب .423 ،420/3

( )4انظر :الكتاب .424-423/3
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أنلنع نحق س عود يلنس(.)1

 .1حيفل فشع ع ى أصل ،ومن ذلك:

 -قياسه جواز إسكان ميم ضمير الجمع المتصل إذا وصل هبا

ضمير؛ قياسا على االسم الظاهر ،واالسم الظاهر أصل والضمير فرع

له(.)2

 قياسه حكاية العلم إذا كان متبوعا بمعطوف ،نحو :رأيت زيداوعمرا ،ورأيت زيدا وأخا عم ٍرو .تقول فيه :من زيدا وعمرا ،ومن زيدا

وأخا عم ٍرو ،فإنه أجاز فيه الحكاية قياسا .قال سيبويه« :وقال يونس إذا
قال رجل :رأيت زيدا وعمرا ،أو زيدا وأخاه ،أو زيدا أخا عم ٍرو ،فالرفع

يرده إلى القياس واألصل إذا جاوز الواحد ،كما ترد :ما زيدٌ إ َّال منطل ٌق

إلى األصل»(.)3

( )1قال السيوطي« :القياس يف العربيـة علـى أربعـة أقسـام :حمـل فـرع علـى أصـل .حمـل
أصل على فرع .حمل نظير على نظير .حمل ضد على ضـد .وينبغـي أن يسـمى األول

والثالث :قياس المساوي والثاين :قياس األولى والرابع :قياس األدون».

االقرتاح يف أصول النحو وجدله ،السيوطي ،عبد الرحمن بـن أبـي بكـر (ت911هــ)،

تحقيــق :د.محمــود فجــال ،دار القلــم ،دمشــق ،الطبع ـة األولــى1409 ،هـــ=1989م.

ص.192

( )2انظر :الكتاب .377/2

( )3الكتاب .414-413/2
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 -قياسه ألف اإللحاق على األلف األصلية ،كما يف واو (فعوالء)

بإبقائها عند التصغير على واو (أسيود)؛ ألهنا لإللحاق فهي بمن،لة

الحرف األصلي(.)1

 .2حيفل نظ ش ع ى نظ ش ،رمن احك:

 -قياسه كل ما كان آخره ياء زائدة ،أو أصلية ،أو منقلبة من واو ،يف

صرفه ومنعه من الصرف على نظيره من الصحيح ،إذا كان معرفة(.)2

 -قياسه (لبيك) على نظيره يف اللفظ وهو (عليك) بقلب ألفها

ياء(.)3

 -قياسه (منة) على نظيره (أ َّية) يف الوصل عند الحكاية هبا(.)4

 -قياسه حذف ألف (ثالثون) عند تصغيره على نظيرها يف اللفظ،

واو (جلوالء)(.)5

 -قياسه دخول تاء التأنيث على عيينة تصغير (عين) اسم لرجل،

على نظيراا يف اللفظ (أذينة)(.)6

( )1انظر :الكتاب .442-441/3
( )2انظر :الكتاب .312/3
( )3انظر :الكتاب .351/1
( )4الكتاب .410/2

( )5انظر :الكتاب .442/3
( )6انظر :الكتاب .484/3
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نحيفب ث نحس دس :نالسذدالل ب السذا ب

االستصحاب من أدلة النحو المختلف فيها؛ وذلك لق َّلة المواضع

التي يمكن أن يستدل به ،وقد عرف ابن األنباري بأنه «إبقاء حال اللفظ
على ما تستحقه يف األصل عند عدم النقل عن األصل»(.)1

ولقد أدرك يونس هذا الدليل ،فاعتمد عليه يف بعض أحكامه ،وهو ما

نجده يف كتاب سيبويه ،حيث استدل يونس باالستصحاب يف مواضع

ذكرها سيبويه:

 -1أن األصل يف أفعال القلوب أ َّال تكسر بعدها (إ َّن) بل يجب

الفتح؛ لتأويلها بالمصدر الواقع موقع مفعولي أفعال القلوب ،وهذا هو
األصل وال يصح الخروج عنه ما لم يأت ما يعلق هذه األفعال عن

العمل ،قال سيبويه« :وزعم الخليل ويونس أنه ال تلحق هذه الالم مع

كل فعل أال ترى أنك ال تقول :وعدتك إنَّك لخار ٌج ،إنما يجوز هذا يف

العلم والظن ونحوه كما يبتدأ بعدهن (أ ّيهم) ،فإن لم تذكر الالم قلت:

لق ،ال تبتدئه وتحمله على الفعل؛ ألنه لم يجئ ما
قد علمت أنَّه منط ٌ
يضطرك إلى االبتداء ،وإنما ابتدأت (إن) حين كان غير جائ ،أن تحمله

على الفعل ،فإذ حسن أن تحمله على الفعل لم تخ ّط الفعل إلى

غيره»( .)2فهو يستدل بأ َّن األصل أ َّال تعلق ،إذا لم يأت معلق؛ «ألنَّه لم

يجئ ما يضطرك إلى االبتداء» .فهذا صريح يف استصحاب األصل .وهو
( )1اإلغراب يف جدل اإلعراب .46
( )2الكتاب .149/3
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أقر بنسبة
ذكر يف مطلع حديثه أنه رأي يونس والخليل ،وسبق أن يونس ّ
ما يف هذا الكتاب له.

 -2األصل تنوين (هند) ،عند من صرفها ،إذا وصفت بـ(بنت) نحو:
هذه هندٌ بنت زي ٍد؛ ألن التنوين هو األصل ،وال يوجد ناقل عن األصل،

قال سيبويه« :قال يونس :من صرف هندا ،قال :هذه هندٌ بنت زي ٍد ،فنون

هندا؛ ألن هذا موضع ال يتغير فيه الساكن ،ولم تدركه علة ،وهكذا
سمعنا من العرب»(.)1

 -3األصل يف كل اسم مختوم بتاء التأنيث أن يجمع باأللف والتاء

سواء كان لمذكر أو مؤنث؛ لذا فقد استصحب يونس هذا األصل يف

جمع (طلحة) ونحوه مما فيه تاء التأنيث ،وإن كان لمذكر؛ ألن هذا

األصل فيما فيه تاء التأنيث ،قال سيبويه« :زعم يونس أنك إذا سميت
رجال طلحة أو امرأة أو سلمة أو جبلة ثم أردت أن تجمع جمعته بالتاء

كما كنت جامعه قبل أن يكون اسما لرجل أو امرأة على األصل أال
ٌ
رجل ربع ٌة ،وجمعوها بالتاء،
تراهم وصفوا المذكر بالمؤنث ،قالوا:

ربعات ،ولم يقولوا :ربعون ،وقالوا :طلحة الطلحات ،ولم
فقالوا:
ٌ

يقولوا :طلحة الطلحين ،فهذا يجمع على األصل ال يتغير عن ذلك كما
أنه إذا صار وصفا للمذكر لم تذهب الهاء»(.)2

( )1الكتاب  ،503/3وانظر :الكتاب .205-204/2

( )2الكتاب .394/3
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نحيفب ث نحس بع :نحذع ل

يعد التعليل أحد سمات النحو العربي ،فال تكاد تجد حكما من

أحكام النحو العربي إال وتجده معلال ،وقد بدأ التعليل مع بدايات

التقعيد النحوي ،وذلك أن العلماء حين بدؤوا يستقرؤون الكالم

العربي ،ويضعون القواعد الضابطة له ،كان تعليل هذه األحكام حاضرا

يف أذهاهنم ،ومرتبطا باألحكام التي قرروها ،حتى إهنم اعتقدوا أن
العرب ال يتكلمون إال وفق قواعد معللة ،فالعرب عندهم يسيرون يف

كالمهم على أصول واضحة ،وال يخرجون عنها إال إلى أصول أخرى
مناسبة لها؛ لذا قال سيبويه« :وليس شيء يضط ّرون إليه إال وهم

يحاولون به وجها»( .)1وهل هذه العلل مما نطقت به العرب؟ أم هي من
استنباط العلماء؟ لعل بتتبع كالم العلماء يف هذا األمر نجدهم ينصون

على أهنم استنبطوها من فهم لكالم العرب ،وسننهم فيه ،وقد أفصح عن

هذا شيخ العربية الخليل بن أحمد حين «سئل عن العلل التي يعتل هبا يف

النحو ،فقيل له :أعن العرب أخذاا أم اخرتعتها من نفسك؟ فقال :إن

العرب نطقت على سجيتها وطباعها .وعرفت مواقع كالمها ،وقام يف

عقولها علله ،ولم ينقل ذلك عنها ،واعتللت أنا بما عندي أنه علة لما
عللته منه .فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمست ،وإن تكن هناك علة

له فمثلي يف ذلك مثل رجل حكيم دخل دارا محكمة البناء ،عجيبة النظم

صحت عنده حكمة بانيها بالخرب الصادق أو الرباهين
واألقسام ،وقد ّ
( )1الكتاب .32/1
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الواضحة والحجج الالئحة .فكلما وقف هذا الرجل يف الدار على شيء

منها قال :إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا ،ولسبب كذا وكذا .سنحت

له وخطرت بباله محتملة لذلك ،فجائ ،أن يكون الحكيم الباين للدار

فعل ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدار ،وجائ ،أن يكون فعله

لغير تلك العلة ،إال أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة
لذلك .فإذا سنح لغيري علة لما عللته من النحو هو أليق مما ذكرته

بالمعلول فليأت هبا»(.)1

والتعليل قديم يف الدرس النحوي فقد بدأ منذ بواكير التقعيد النحوي

األولى ،ولعل أول من عرف به عبداهلل بن أبي إسحاق (ت117هـ) ،فهو

«أول من بعج النَّحو ومد القياس والعلل»(.)2

وعلى هذا السنن سار يونس بن حبيب يف إخراج العلل ،وبناء

األحكام عليها ،فالعلة عنده مؤثرة يف الحكم ،فها هو يقرر أن الع ّلة يف
تنوين (هند) فيمن صرفها ،يف نحو :هذه هندٌ بنت زي ٍد؛ ألن ما بعدها

ليس بساكن ،كما يف (ابنة) ،يف نحو :هذه هند ابنة زي ٍد؛ «ألن هذا موضع
ال يتغ َّير فيه الساكن ،ولم تدركه ع ّلة»(.)3

( )1اإليضاح يف علل النحو ،ال،جاجي ،عبدالرحمن بن إسحاق أبو القاسم (ت337هــ)،
تحقيـــــق :الـــــدكتور مـــــازن المبـــــارك ،دار النفـــــائس ،بيـــــروت ،الطبعـــــة الثالثـــــة،

1399هـ=1979م .ص.66-65

( )2طبقات فحول الشعراء .14/1
( )3الكتاب .506/4
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وقد كان سيبويه يسأل يونس عن العلل ،فقد سأله عن عدم صرف

ٍ
معديكرب
(معديكرب)« :وأ ّما معد يكرب ففيه لغات :منهم من يقول:

فيضيف ،ومنهم من يقول :معديكرب ،فيضيف وال يصرف ،يجعل

(كرب) اسما مؤنثا ،ومنهم من يقول :معديكرب فيجعله اسما واحدا،

عربي؟ فقال:
هال صرفوه إذ جعلوه اسما واحدا وهو
فقلت ليونسّ :
ّ
ليس شي ٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسما سمي به واحدٌ ّإال لم يصرف.

وإنما استثقلوا صرف هذا؛ ألنَّه ليس أصل بناء األسماء .يد ّلك على هذا

ق ّلته يف كالمهم يف الشيء الذي يل،م َّ
فلما لم
كل من كان من أ َّمته ما ل،مهّ ،
يكن هذا البناء أصال وال متمكنا كرهوا أن يجعلوه بمن،لة المتم ّكن
األعجمي»(.)1
الجاري على األصل ،فرتكوا صرفه كما تركوا صرف
ّ

وجاءت العلل عن يونس يف مجملها سهلة متوافقة مع طبيعة اللغة،

وبساطة ذلك العصر ،وتنوعت يف مضموهنا( ،)2فمنها:

( )1الكتاب .297/3

( )2نقــل الســيوطي عــن الحســين بــن موســى الــدينوري« :أن اعــتالالت النحــويين علــى
قسمين :علة تطرد على كالم العرب وتنساق إلى قانون لغتهم ،وعلـة تظهـر حكمـتهم

وتكشــف عــن صــحة أغراضــهم ومقاصــدهم يف موض ـوعاام ،والعلــة األولــى أكثــر

استعماال وأشد تداوال ،والمشهورة منها علـى أربعـة وعشـرين نوعـا هـي علـة سـماع،

وعلة تشبيه ،وعلة استغناء ،وعلة استثقال ،وعلة فـرق ،وعلـة توكيـد ،وعلـة تعـويض،

وعلة نظير ،وعلة نقيض ،وعلة حمل على المعنى ،وعلة مشاكلة ،وعلة معادلة ،وعلـة

قــرب ومجــا ورة ،وعلــة وجــوب ،وعلــة جــواز ،وعلــة تغليــب ،وعلــة اختصــار ،وعلــة

=
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ع ّ نسذغو ء ،كما يف تعليله حذف ناصب يف قول العرب :من أنت

زيدا؟ ،قال سيبويه« :ومن ذلك قول العرب :من أنت زيدا ،ف،عم يونس
أنه على قوله :من أنت تذكر زيدا ،ولكنه كثر يف كالمهم واستعمل،
واستغنوا عن إظهاره»(.)1

ع ّ حيفل ع ى نحيفعوى ،كما يف تعليله جواز القطع بالرفع يف

المعطوف على المستثنى؛ ألن المعنى ال ينتقض ،قال سيبويه« :هذا باب

ما تكون فيه يف المستثنى الثاين بالخيار وذلك قولك :ما لي إال زيدا

صديق وزيدا وزيدٌ  .أما النصب
وعمرو ،ومن لي إال أباك
صديق وعمرا
ٌ
ٌ
ٌ

فعلى الكالم األول ،وأما الرفع فكأنه قال :وعمرو لي؛ ألن هذا المعنى

ال ينقض ما تريد يف النصب .وهذا قول يونس والخليل -رحمه اهلل»(.)2

ومثله جواز العطف على المستثنى المضاف إلى (غير) يف نحو :ما
أتاني غير زي ٍد وعم ٌرو ،بأن المعنى واألصل( :إ َّال زيدٌ ) ،فحمل عليه ،قال

سيبويه« :باب ما أجري على موضع غير ال على ما بعد غير .زعم
الخليل  -رحمه اهلل -ويونس جميعا أنه يجوز :ما أتاني غير زي ٍد وعم ٌرو.

=

تخفيف ،وعلة داللة حال ،وعلة أصل ،وعلة تحليل ،وعلة إشعار ،وعلة تضاد ،وعلـة

أولى» االقرتاح يف أصول النحو وجدله .ص.227

( )1الكتاب .292/1
( )2الكتاب .338/2
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الجر .وذلك أن (غير زي ٍد) يف موضع (إ َّال زيدٌ ) ويف معناه،
فالوجه
ّ

فحملوه على الموضع»(.)1

ومما حمله على المعنى ،تعليله نصب كلمة (بدلك) على معنى

(مكانك) يف قولهم« :إ َّن بدلك زيدا» ،ونصبها على الظرفية المكانية،

قال سيبويه« :وزعم يونس أن العرب تقول :إ َّن بدلك زيدا ،أي :إ َّن

مكانك زيدا .والدليل على هذا قول العرب :هذا لك بدل هذا ،أي :هذا

لك مكان هذا»(.)2

ع ّ عدم نسذغو ء ،كما يف تعليله جواز الفصل بين المضاف

لجر يف :كم بها رج ٍل
والمضاف إليه يف غير الضرورة ،قال سيبويه« :وا ّ

مص ٍ
اب ،وترك النون يف :ال يدي هبا لك ،قول يونس ،واحتج بأن الكالم
ال يستغني إذا قلت :كم بها رج ٍل»(.)3

حرون ،تشبيها بأرا وأرضون؛
حرة على ُّ
ع ّ ت ب ه ،كما يف تعليله َّ

ألهنا مؤنثة مثلها(.)4

ع ّ نسذثق ل ،كما يف تعليله عدم صرف (معديكرب)؛ ألنه اسم كون

من ج،أين ،فاستثقل صرفه ،قال سيبويه« :ومنهم من يقول :معديكرب

هال صرفوه إذ جعلوه اسما واحدا
فيجعله اسما واحدا فقلت ليونسّ :
( )1الكتاب .344/2
( )2الكتاب .143/2

( )3الكتاب .281-280/2
( )4انظر :الكتاب .599/3
92

السنة ( ،)5العدد ( ،)14ذو القعدة 1438هـ /يوليو -أغشت (متوز -آب) 2017م

سمي به
عربي؟ فقال :ليس شي ٌء يجتمع من شيئين فيجعل اسما
وهو
َّ
ّ
واحدٌ ّإال لم يصرف .وإنما استثقلوا صرف هذا؛ ألنَّه ليس أصل بناء

األسماء»(.)1

ع ّ تخف ف ،كما يف تعليله حذف األلف من الخماسي عند تصغيره،

قال سيبويه« :واعلم أن هذه األلف إذا كانت خامسة عندهم فكانت

قريقر ،ويف حربكي:
للتأنيث أو لغيره حذفت ،وذلك قولك يف قرقري:
ٌ

ٌ
حبيرك ،وإنما صارت هذه األلف إذا كانت خامسة عندهم بمن،لة ألف
ٍ
ٍ
وجوالق؛ ألهنا ميتة مثلها؛ وألهنا لو كسرت األسماء للجمع لم
مبارك

تثبت فلما اجتمع فيها ذلك صارت عند العرب بتلك المن،لة ،وهذا قول

يونس والخليل»(.)2

ع ّ زي دة ،كما يف تعليله حذف الهم،ة من (قبائل) و(رسائل) مسمى

به عند تصغيره ،بأهنا زائدة(.)3

( )1الكتاب .297/3
( )2الكتاب .419/3
( )3الكتاب .439/3
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نحيفب ث نحث من :نحذلج ه

ٍ
معان أخرى ،ويؤدي
تخرج بعض النصوص عن معناها الظاهر إلى

هذا الخروج إلى غرابة يف الرتكيب ،أو فهم خاطئ يف اإلعراب؛ لذا

حرص العلماء على توجيه ما جاء من هذه النصوص ،وبيان جهة

الصواب فيها ،وكان يونس يعنى هبذا األمر ،وقد ذكر سيبويه توجيهات

يونس للنصوص العربية ،بما يظهر علم يونس بلغة العرب نظامها
ومعانيها وكيفية أدائها ،كما يربز قدرة يونس على جعل النصوص

اللغوية تدعم القواعد النحوية التي قعدها العلماء وفقا الستقرائهم لغة
العرب وفهمهم لها.

وقد شملت توجيهات يونس آليتين من القرآن الكريم ،وتسعة أبيات

شعرية ،وثمانية أقوال نثرية ،وهي على النحو اآليت:
أرال :تلج ه ته نآلي ت نحقشآن

وجـــه قـــول اهلل تعـــالى﴿ :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [األنبيـــاء ،]3 :الـــذي
َّ
ظاهره إلحاق الفعل عالمة الجمع؛ حيـث إن ظـاهر هـذه اآليـة أن الفعـل

(أسـ ّـر) أســند إلــى الــواو ،وإلــى (النجــوى) ،فوجــه إل ـى أن الفاعــل هــو
الضمير الواو ،و(النجوى) بدل؛ ليتوافق مع اللغة األكثر يف كالم العرب،

وهــي عــدم تثنيــة الفعــل أو جمعــه .قــال ســيبويه« :وأمــا قولــه جــل ثنــاؤه:

﴿ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [األنبياء ،]3 :فإنما يجـيء علـى البـدل ،وكأنـه
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قال :انطلقوا فقيل لـه :مـن؟ فقـال :بنـو فـالن .فقولـه جـل وعـ﴿ :،ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ﴾ على هذا فيما زعم يونس»(.)1

 .1وجه نصب (قادرين) من قوله تعالى﴿ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ﴾

[القيامة ]4 :على حذف العامل ،والمعنى :بلى نجمعها قادرين ،قال
سيبويه« :وأما قوله جل وع﴿ :،ﮚ ﮛ﴾ ،فهو على الفعل الذي أظهر،

كأنه قال :بلى نجمعها قادرين .حدثنا بذلك يونس»(.)2
ث ن  :تلج ه ته نألب ت نح عشي

العبدي(:)3
الصلتان
ّ
 )1وجه نصب (شاعرا) يف قول ّ

يــا شــاعرا ال شــاعر اليــوم مثلــه

جريـ ٌـر ولكــن يف كليـ ٍ
ـب تواضــع

على أنه مفعول به لفعل محذوف وليس منادى ،قال سيبويه:

العبدي:
الصلتان
ّ
«وسألت الخليل -رحمه اهلل -ويونس عن نصب قول ّ
يــا شــاعرا ال شــاعر اليــوم مثلــه

جريـ ٌـر ولكــن يف كليـ ٍ
ـب تواضــع

( )1الكتاب .41/2

( )2الكتاب .346/1

( )3الصلتان العبدي ،قثم بن خبيئة ،أحد بني محارب ابن عمـرو بـن وديعـة بـن لكيـ ،بـن
أفصى بن عبدالقيس .شاعر مشهور.

انظر :الشعر والشعراء .491/1 .والمؤتلـف والمختلـف .ص .186وخ،انـة األدب.

.181/2
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ف،عما أنه غير منادى ،وإنما انتصب على إضمار ،كأنه قال :يا قائل

الشعر شاعرا ،وفيه معنى حسبك به شاعرا ،كأنه حيث نادى قال:

حسبك به ،ولكنه أضمر»(.)1

 )2وجه رفع (تن،لون) يف قول األعشى:

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنـا

ـــر نــــ،ل
أو تن،لــــون فإ َّنــــا معشـ ٌ

على االبتداء ،يف حين أن الخليل وجهه على أنه على التوهم ،قال

سيبويه« :وسألت الخليل عن قول األعشى:
إن تركبوا فركوب الخيل عادتنـا

ـــر نــــ،ل
أو تن،لــــون فإ َّنــــا معشـ ٌ

فقال :الكالم هاهنا على قولك :يكون كذا أو يكون كذا؛ لما كان

موضعها لو قال فيه :أتركبون ،لم ينقض المعنى ،صار بمن،لة قولك :وال

سابق شيئا .وأما يونس فقال :أرفعه على االبتداء ،كأنه قال :أو أنتم

نازلون ...وقول يونس أسهل»(.)2

 )3وجه نصب (أ َّيما) يف قول رؤبة:

قولـــك أقـــواال مـــع الـــتَّحالف
على أنه مفعول مطلق(.)3

ـــاف أ َّيمــــا ازدهــــاف
فيــــه ازدهـ ٌ

( )1الكتاب .237/2
( )2الكتاب .51/3

( )3الكتاب .364/1
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 )4وجه الرفع والنصب يف مجموعة من الكلمات يف أبيات متفرقة

على قطع النعت بالنصب أو الرفع على المدح أو الذم( ،)1واألبيات هي:

قول الخرنق:

ال يبعــــدن قــــومي الــــذين هــــم
النّــــــــازلين بكـ ّ
ـــــــل معتــــــــر ٍك

وال َّطيبــــــــــون معاقــــــــــد األزر

ُّ
وكل قوم أطاعوا أمـر مرشـدهم

ّإال نميــرا أطاعــت أمــر غاويهــا

كلي:
وقول ابن خياط الع ّ

ولـــما يظعنــوا أحــدا
ال ّظــاعنين
ّ

وقول عروة الصعاليك العبسي(:)2

ـــم تكنَّفــــوين
ســــقوين الخمــــر ثـ َّ
وقول النابغة(:)3

لعمــري ومــا عمــري علـ َّي هبــي ٍن

ــــم العـــــداة وآفـــــة الجـــــ،ر
سـ ُّ

دار نخليهــــا
والقــــائلون لمــــن ٌ

عـــــداة اهلل مـــــن كـــــذ ٍ
ب وزور
لقــد نطقــت بطــال علـ َّي األقــارع

( )1انظر :الكتاب .73-70 ،63/2

( )2عروة بن الورد بن زيد بن عبداهلل ،من بني عبس .شاعر من شعراء الجاهليـة وفـارس
من فرساهنا وصعلوك من صعاليكها المعدودين المقدمين األجواد ،وكان يلقب عروة
الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم.

انظر :الشعر والشعراء .665/2 .األغاين.72/3 .

( )3أبو أمامة ،زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بـن
سعد بن ذبيان ،من أصحاب المعلقات.

انظر :الشعر والشعراء ،156/1 .طبقات فحول الشعراء  ،51األغاين .5/11
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أقــارع عــو ٍ
ف ال أحــاول غيرهــا

وجــوه قـ ٍ
ـرود تبتغــي مــن تجــادع

وقول الفرزدق:
كــم ع ّمـ ٍـة لــك يــا جريــر وخالـ ٍـة
شـــ َّغارة تقـــذ الفصـــيل برجلهـــا

ف ّطـــــــار ٌة لقـــــــوادم األبكـــــــار

ديـــــار م َّيـــــة إذ مـــــي تســـــاعفنا

وال يرى مثلها عج ٌـم وال عـرب

علـي عشـارى
فدعاء قد حلبـت َّ

 )5وجه صرف (م ّي) ألنه مؤنث ثالثي ساكن الوسط ،وليس
مرخما؛ ألنه اسم لمحبوبة ،قال سيبويه« :وأ َّما قول ذي الرمة(:)1
ف،عم يونس أنه كان يسميها مرة :ميَّة ،ومرة :ميا ،ويجعل كل واحد

من االسمين اسما لها يف النداء ويف غيره»(.)2
ث حث  :تلج ه ته نألقلنل نحوثشي

 .1وجه نصب (زيدا) من قول العرب :من أنت؟ زيدا ،على أنه

مفعول به لفعل محذوف لكثرة استعماله يف الكالم ،قال سيبويه« :ومن

ذلك قول العرب :من أنت زيدا ،ف،عم يونس أنه على قوله :من أنت

تذكر زيدا ،ولكنه كثر يف كالمهم واستعمل ،واستغنوا عن إظهاره»(.)3

( )1أبو الحارث ،غيالن بن عقبة بـن هبـيش بـن مسـعود ،مـن بنـي صـعب بـن ملكـان بـن
عد ّي بن عبد مناة .أحد فحول الشعراء.

انظر :الشعر والشعراء .515/1األغاين .5/18 .وفيات األعيان.11/4 .

( )2الكتاب .247/2
( )3الكتاب .292/1
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 .2وجه إلغاء (إذن) بحملها على (هل) ،و(بل) ،قال سيبويه:

«وزعم عيسى بن عمر أن ناسا من العرب يقولون :إذن أفعل ذاك ،يف
الجواب .فأخربت يونس بذلك فقال :ال تبعد َّن ذا ولم يكن ليروي إال ما

سمع ،جعلوها بمن،لة (هل) ،و(بل)»(.)1

 .3وجه نصب (وحده) ،يف نحو :رأيته وحده ،على الظرفية؛ كأن

أصله :مررت برجل على حياله ،فحذفت (على) ،كما حذف حرف
الجر من الظرف (عنده) ومعناه مقدر ،قال سيبويه« :وزعم يونس ّ
أن

وحده بمن،لة عنده .....وجعل يونس نصب وحده كأنّك قلت :مررت

برجل على حياله ،فطرحت (على) ،فمن ث ّم قال :هو مثل عنده»(.)2

 .4وكذلك فعل بما جاء عن العرب من نصب :خمستهم ،والج َّماء

الغفير ،وق َّضهم ،وطرا ،وقاطبة ،حيث جعلها منصوبة على الظرفية(.)3

 .5وجه نصب كلمة (بدلك) على معنى (مكانك) يف قولهم« :إ َّن

بدلك زيدا» ،ونصبها على الظرفية المكانية ،قال سيبويه« :وزعم يونس

أن العرب تقول :إ َّن بدلك زيدا ،أي :إ َّن مكانك زيدا .والدليل على هذا

قول العرب :هذا لك بدل هذا ،أي :هذا لك مكان هذا»(.)4

( )1الكتاب .16/3

( )2الكتاب .378-377/1
( )3الكتاب .377/1
( )4الكتاب .143/2
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 .6وجه روايته نصب (العبيد) من قول العرب« :أ َّما العبيد فذو
عب ٍ
يد» على المفعول ألجله؛ وذلك بتأول بالمصدر ،قال سيبويه« :وزعم

يونس أن قوما من العرب يقولون :أما العبيد فذو عب ٍ
يد ،وأما العبد فذو
َّ
()1
ٍ
عبد ،يجرونه مجرى المصدر سواء» .
 .7وجه نصب «راشدا مهديا» ،و«مربورا مأجورا» ،و«مصاحبا

معانا» ،على إضمار فعل ،وتقديره :اذهب راشدا مهديا ،ورجعت

مربورا ،واذهب مصاحبا(.)2

 .8وجه الجر يف قول العرب :إن ال صالحٍ فطالحٍ  ،على حذف

الجار ،والتقدير :إن ال أكن مررت بصالحٍ فبطالحٍ (.)3

( )1الكتاب .389/1
( )2الكتاب .271/1

( )3الكتاب .263-262/1
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نحيفب ث نحذ سع :نحضشرةة نح عشي

أجاز العلماء للشاعر أن يخرج عن األصل إذا اضطر إلى ذلك ،وإن

اختلفوا يف تعريف الضرورة بين من يجعلها «كل ما وقع يف الشعر»،

ومنهم من يجعلها «ما لم يكن للشاعر عنه مندوحة»( .)1وسيبويه أول من

ذكر الضرورة ،وجعل لها بابا يف كتابه ،قال« :هذا باب ما يحتمل الشعر
اعلم أنه يجوز يف الشعر ما ال يجوز يف الكالم .)2(».....وخرج كثيرا من

األبيات الشعرية على الضرورة.

( )1لتعريف الضرورة وأقوال العلماء فيها ،انظر:

 -ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر يف الضـرورة ،محمـد بـن جعفـر القـ،از القيـرواين

أبو عبداهلل التميمي (ت412هـ) ،تحقيق :د.محمد زغلول سـالم ود.محمـد مصـطفى
هدارة ،منشأة المعارف ،اإلسكندرية.

 -ما يحتمل الشـعر مـن الضـرورة ،للسـيرايف ،تحقيـق :د.عـوا بـن حمـد القـوزي،

الطبعة األولى1409 ،هـ=1989م.

 -الضــرائر ومــا يســوغ للشــاعر دون النــاثر علــي بــن مــؤمن بــن محمــد ،الحضــرمي

اإلشبيلي ،أبو الحسن المعروف بابن عصفور (ت669هــ) ،تحقيـق :السـيد إبـراهيم،

دار األندلس ،الطبعة األولى1980 ،م.

 -الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحو ّيين دراسة على ألفيـة ابـن مالـك ،الـدكتور

إبــراهيم بــن صــالح الحنــدود ،الجامعــة اإلســالمية بالمدينــة المنــورة ،الســنة الثالثــة
والثالثون ،العدد الحادي عشر بعد المئة1421 ،هـ=2001م.

( )2الكتاب .26/1
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وأما يونس فلم أجد له يف الكتاب ما حمله على الضرورة سوى

بيتين ،كالهما يف نصب اسم (ال) النافية للجنس على أنه ضرورة ،قال
سيبويه« :وسألت الخليل  -رحمه اهلل  -عن قوله:
أال رجــــــال جــــــ،اه اهلل خيــــــرا

ــــدل علــــى محص ٍ
ي ُّ
ــــلة تبيــــت

فهال خيرا من
ف،عم أنه ليس على التمني ،ولكنه بمن،لة قول الرجلّ :

ذلك ،كأنه قال :أال تروين رجال ج،اه اهلل خيرا .وأما يونس ف،عم أنه ّنون
مضطرا ،وزعم أن قوله:

ال نســــــب اليــــــوم وال خ َّلــــــة
على االضطرار»(.)1

...............................

.....

( )1الكتاب .309-308/2
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نحخ تيف

وبعد أن ط َّوفنا يف كتاب سيبويه بحثا عن أثر يونس بن حبيب يف

الكتاب ،تح ّط بنا الرحال لنسجل جملة من النتائج تم رصدها من خالل
تتبع أثر إفادة سيبويه من يونس ،وكانت على النحو اآليت:

 .1العناية بآراء العلماء السابقين ،والدقة يف نسبتها إليهم.

 .2العناية بالسماع وتقديمه على القياس.

 .3الحرص على توجيه النصوص الفصيحة من آيات الذكر

الحكيم ،وأقوال العرب شعرا ونثرا.

 .4تميي ،القراءات القرآنية ،واحرتامها ،واالستدالل هبا.

 .5اعتماد الشعر مصدرا يف تقعيد المسائل ،وتوجيهها ،وتعليلها.

 .6االستشهاد بشعراء عصره.

 .7االعتناء بالقياس الذي يتوافق مع طبيعة اللغة.
 .8االستدالل باإلجماع واالستصحاب.

 .9أهمية التعليل والتوجيه يف األحكام النحوية.

والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء

الغر الميامين ،ومن تبعهم
والمرسلين ،وعلى آله الطيبين ،وأصحابه ّ
وسار على هنجهم إلى يوم الدين.
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ثبت نحيفا دة رنحيفشنجع

 أخبــار النحــو ّيين البصــريين ،الحســن بــن عبــداهلل بــن المرزبــان
الســيرايف ،أبــو ســعيد (ت368هـــ) ،تحقيــق :طــه محمــد ال،ينــي،

ومحمــــد عبــــدالمنعم خفــــاجي ،مصــــطفى البــــابي الحلبــــي،

1373هـ= 1966م.

 إشـــارة التعيـــين يف تـــراجم النحـــاة واللغـــويين ،عبـــدالباقي بـــن
عبدالمجيد اليمـاين (ت743هــ) ،تحقيـق :الـدكتور عبدالمجيـد

ديــاب ،مركــ ،الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية،
الطبعة األولى1406 ،هـ=1986م.

 األصــول يف النحــو ،ابــن الســراج ،أبــو بكــر محمــد بــن الســري
(ت316هـــ) ،تحقيــق :عبدالحســين الفتلــي ،مؤسســة الرســالة،

لبنان ،بيروت.

 األعالم ،خيـر الـدين بـن محمـود ،ال،ركلـي (ت1396هــ) ،دار
العلم للماليين ،الطبعة الخامسة عشر 2002 ،م.

 األغاين ،أبو الفـرج علـي بـن الحسـين األصـفهاين (ت356هــ)،
تحقيق :سمير جابر ،دار الفكر ،بيروت ،الطبعة الثانية.

 االقرتاح يف أصول النحـو وجدلـه ،السـيوطي ،عبـد الـرحمن بـن
أبــي بكــر (ت911هـــ) ،تحقيــق :د.محمــود فجــال ،دار القلــم،

دمشق ،الطبعة األولى1409 ،هـ=1989م.

 االقتضـــاب يف شـــرح أدب الكتـــاب ،أبـــو محمـــد عبـــداهلل بـــن
محمــد بــن الســيد البطليوســي (ت521هـــ) ،تحقيــق :مصــطفى
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السقا ،والدكتور حامد عبدالمجيد ،مطبعة دار الكتب المصـرية،
القاهرة1996 ،م.

 إنباه الرواة على أنباه النحاة ،جمـال الـدين ،أبوالحسـن علـي بـن
يوســـف القفطـــي (ت646هــــ) ،تحقيـــق :محمـــد أبـــو الفضـــل
إبراهيم ،دار الفكـر العربـي ،القـاهرة ،الطبعـة األولـى1406 ،هــ

=1982م.

 أوضـح المسـالك إلـى ألفيـة ابـن مالـك ،ابـن هشـام ،عبـداهلل بـن
يوسف (ت761هـ) ،دار إحياء العلـوم ،بيـروت ،الطبعـة الثالثـة،
1407هـ =1987م.

 اإليضاح يف علل النحو ،ال،جاجي ،عبدالرحمن بن إسـحاق أبـو
القاســـم (ت337هــــ) ،تحقيـــق :الـــدكتور مـــازن المبـــارك ،دار

النفائس ،بيروت ،الطبعة الثالثة1399 ،هـ=1979م.

 بغيــة الوعــاة يف طبقــات اللغــويين والنحــاة ،جــالل الــدين عبــد
الــرحمن الســيوطي (ت911هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبوالفضــل
إبراهيم ،المكتبة العصرية ،لبنان.

 البلغـــة يف تـــراجم أئمـــة النحـــو واللغـــة ،محمـــد بـــن يعقـــوب
الفيروزآبــادي (ت817هـــ) ،تحقيــق :محمــد المصــري ،جمعيــة
إحياء الرتاث اإلسالمي ،الكويت1407 ،هـ ،الطبعة :األولى.

 تاريخ العلماء النحو ّيين من البصـريين والكـوفيين وغيـرهم ،أبـو
المحاســن المفضــل بــن محمــد بــن مســعر التنــوخي المعــري

(ت442هـ) ،تحقيـق :عبـدالفتاح محمـد الحلـو ،هجـر للطباعـة
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والنشـــــر والتوزيـــــع واإلعـــــالن ،القـــــاهرة ،الطبعـــــة الثانيـــــة،

1412هـ=1992م.

 التصــريح بمضــمون التوضــيح يف النحــو ،األزهــري ،خالــد بــن

عبــداهلل (ت905هـــ) ،تحقيــق :محمــد باســل عيــون الســود ،دار
الكتــــــب العلميــــــة ،بيــــــروت ،لبنــــــان ،الطبعــــــة األولــــــى،

1421هـ=2000م.

 خ،انــة األدب ولــب لبــاب لســان العــرب ،عبــدالقادر بــن عمــر
البغــدادي (ت1093هـــ) ،تحقيــق :عبدالســالم محمــد هــارون،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة الرابعة1418 ،هـ=1997م.

 سيبويه إمام النحاة لعلـي النجـدي ناصـف ،مطبعـة عـالم الكتـب
بالقاهرة ،الطبعة الثانية1399 ،هـ1979-م.

 سير أعالم النبالء ،شمس الدين أبو عبداهلل محمد بن أحمـد بـن
عثمان بـن قايمـاز الـذهبي (ت748هــ) ،تحقيـق :مجموعـة مـن
المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسـة الرسـالة،

الطبعة الثالثة1405 ،هـ=1985م.

 شـرح أبيـات سـيبويه ،السـيرايف ،يوســف بـن أبـي سـعيد الحســن

(ت385هـ) ،تحقيق :الدكتور محمد علي الـريح هاشـم ،مكتبـة
الكليات األزهرية ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،القاهرة،

مصر1394 ،هـ=1974م
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 شــرح أشــعار الهــذليين ،الســكري ،الحســن بــن الحســين بــن
عبيداهلل ،أبو سعيد (ت275هـ) ،تحقيق :عبدالستار أحمد فراج،
مكتبة دار العروبة ،القاهرة.

 شرح األشموين أللفية ابن مالك ،األشموين ،علي بن محمد بـن
عيســـى (ت900هــــ) ،تحقيـــق :د.عبدالحميـــد الســـيد محمـــد
عبدالحميد ،المكتبة األزهرية للرتاث.

 شـــرح الرضـــي علـــى الكافيـــة ،محمـــد بـــن الحســـن الرضـــي
اإلسرتاباذي (ت686هـ) ،تصحيح وتعليق :يوسف حسن عمر،

جامعة قار يونس ،ليبيا1395 ،هـ=1975م.

 شرح الكافية الشافية ،ابن مالك ،محمد بن عبداهلل (ت672هـ)،

تحقيــق :عبــد المــنعم أحمــد هريــدي ،جامعــة أم القــرى مركــ،
البحـــث العلمـــي وإحيـــاء الـــرتاث اإلســـالمي ،كليـــة الشـــريعة

والدراسات اإلسالمية ،مكة المكرمة ،الطبعة األولى.

 شرح تسهيل الفوائد ،ابن مالك ،محمد بن عبداهلل (ت672هـ)،

تحقيق :د.عبدالرحمن السيد ،ود .محمد بدوي المختون ،هجر

للطباعــــة والنشــــر والتوزيــــع واإلعــــالن ،الطبعــــة األولــــى،
410هـ=1990م.

 الشعر والشعراء ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الـدينوري
(ت276هـ) ،دار الحديث ،القاهرة1423 ،هـ.
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حمــاد
 الصــحاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــة ،إســماعيل بــن ّ

الجــوهري (ت393هــ) ،تحقيــق :أحمــد عبــدالغفور عطــار ،دار

العلم للماليين ،بيروت ،الطبعة الثانية1399 ،هـ=1979م.

 ضرائر الشعر أو ما يجوز للشاعر يف الضرورة ،محمد بـن جعفـر
القـــ،از القيـــرواين أبوعبـــداهلل التميمـــي (ت412هــــ) ،تحقيـــق:

د.محمــد زغلــول ســالم ،ود.محمــد مصــطفى هــدارة ،منشــأة

المعارف ،اإلسكندرية.

 الضــرائر ومــا يســوغ للشــاعر دون الن ـاثر ،علــي بــن مــؤمن بــن
محمـــد ،الحضـــرمي اإلشـــبيلي ،أبـــو الحســـن المعـــروف بـــابن
عصــفور (ت669هـــ) ،تحقيــق :الســيد إبــراهيم ،دار األنــدلس،
الطبعة األولى1980 ،م.

 الضرورة الشعرية ومفهومها لدى النحو ّيين دراسة على ألفية ابن

مالك ،الدكتور إبراهيم بن صالح الحندود ،الجامعـة اإلسـالمية

بالمدينة المنورة ،السـنة الثالثـة والثالثـون ،العـدد الحـادي عشـر

بعد المئة1421 ،هـ=2001م.

 طبقــات النحــو ّيين واللغــويين ،أبــو بكــر ال،بيــدي ،محمــد بــن
الحســن األندلســي (ت 379هـــ) ،تحقيــق :محمــد أبــو الفضــل

إبراهيم ،دار المعارف ،الطبعة الثانية.

سـالم بـن عبيـد اهلل الجمحـي
 طبقات فحول الشعراء ،محمد بن ّ
(ت232هـ) ،تحقيق :محمود محمد شاكر ،دار المدين ،جدة.
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 علل النحو ،الوراق ،محمد بن عبداهلل بن العبـاس ،أبـو الحسـن

(ت381هـ) ،تحقيق :د.محمود جاسم محمد الدرويش ،مكتبـة
الرشد ،الرياا ،الطبعة األولى1420 ،هـ=1999م.

 كتــاب ســيبويه ،عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب ،أبــو بشــر ،ســيبويه
(180هـــ) ،تحقيــق :عبدالســالم محمــد هــارون ،عــالم الكتــب،
القاهرة ،الثالثة1403 ،هـ=1983م.

 لســـان العـــرب ،ابـــن منظـــور ،محمـــد بـــن مكـــرم بـــن علـــي
(ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،الطبعة الثالثة1414 ،هـــ.

 ما يحتمل الشعر من الضرورة ،للسيرايف ،تحقيـق :د.عـوا بـن
حمد القوزي ،الطبعة األولى1409 ،هـ=1989م.

 المذكر والمؤنث ،ابن التسرتي ،سعيد بن إبراهيم ،أبـو الحسـين
الكاتــب (ت361هـــ) ،تحقيــق :د.أحمــد عبدالمجيــد هريــري،
مكتبة الخانجي ،القاهرة ،الطبعة األولى1403 ،هــ1983-م.

 المــذكر والمؤنــث ،أبــو حــاتم ،ســهل بــن محمــد السجســتاين
(ت255هـــ) ،تحقيــق :د.حــاتم الضــامن ،دار الفكــر ،ســورية،
الطبعة األولى1418 ،هــ1997-م.

 المذكر والمؤنث ،أبو زكريا ،يحيى بن زياد الفراء (ت207هــ)،

تحقيــق :د.رمضــان عبــدالتواب ،دار الــرتاث ،القــاهرة ،الطبعــة
الثانية1989 ،م.

 المــذكر والمؤنــث ،أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء (ت395هـــ)،
تحقيق :رمضان عبدالتواب ،القاهرة ،الطبعة األولى1969 ،م.
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 معجـــم الشـــعراء ،أبوعبيـــداهلل محمـــد بـــن عمـــران المرزبـــاين
(ت384هـــ) ،تصــحيح وتعليــق األســتاذ الــدكتور ف .كرنكــو،

مكتبــة القدســي ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت ،لبنــان ،الطبعــة

الثانية1402 ،هـ=1982م.

 المقتضب ،المربد ،محمد بن ي،يد بن عبد األكـرب (ت285هــ)،
تحقيق :محمد عبدالخالق عظيمة ،عالم الكتب ،بيروت.

 المؤتلـــف والمختلـــف يف أســـماء الشـــعراء وكنـــاهم وألقـــاهبم
وأنساهبم وبعض شعرهم ،أبو القاسم الحسـن بـن بشـر اآلمـدي

(ت370هـ) ،تحقيق :األستاذ الـدكتور ف .كرنكـو ،دار الجيـل،
بيروت ،الطبعة األولى1411 ،هـ=1991م.

 ن،هـــة األلبـــاء يف طبقـــات األدبـــاء ،عبـــدالرحمن بـــن محمـــد
األنصاري ،أبو الربكات ،األنباري (ت577هـ) ،تحقيق :إبراهيم
الســـامرائي ،مكتبـــة المنـــار ،ال،رقـــاء ،األردن ،الطبعـــة الثالثـــة،

1405هـ = 1985م .ص.47

 نشــأة النحــو وتــاريخ أشــهر النحــاة ،الشــيخ محمــد الطنطــاوي،

تحقيق :أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل ،مكتبـة
إحياء الرتاث اإلسالمي ،الطبعة األولى1426 ،هـ=2005م.

 همـــــع الهوامـــــع يف شـــــرح جمـــــع الجوامـــــع ،الســـــيوطي،
عبدالرحمن بـن أبـي بكـر ،جـالل الـدين (ت911هــ) ،تحقيـق:
د.عبدالعال سالم مكرم ،مؤسسة الرسالة1413 ،هـ=1922م.
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 وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء ال،مــان ،أبــو العبــاس شــمس الــدين
أحمد بن محمد بن إبـراهيم بـن أبـي بكـر بـن خلكـان الربمكـي
اإلربلـــي (ت681هــــ) ،تحقيـــق :إحســـان عبـــاس ،دار صـــادر،

بيروت ،الطبعة األولى1994 ،م.

 يــونس بــن حبيــب ،الــدكتور حســن نصــار ،دار الكتــاب العربــي
للطباعة والنشر1968 ،م.
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