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 الممخص:
إلينا في عمم النحو والعربية، نقل فيو سيبويو آراء كتاب سيبويو بوصفو أول كتاب وصل 

ىـ( وعيسى بن ٚٔٔالّنّحاة األّول الذين لم تصل إلينا كتبيم ومنيم عبد اهلل بن أبي إسحاق الحضرمي )
ىـ(، ويونس بن ٘ٚٔىـ( والخميل بن أحمد الفراىيدي)ٗ٘ٔىـ(، وأبو عمرو بن العالء )ٜٗٔعمر )
 ىـ(.ٛٛٔخفش )ىـ(، وأبو الخطاب األٕٛٔحبيب )

قسمت البحث عمى مقدمة وتمييد وثالثة مباحث، أما التمييد فقد تضمَّن تعريفًا بيونس بن  
حبيب وأثره في سيبويو، وخصصت المبحث األول لدراسة آراء يونس بن حبيب في الكتاب بما يخص 

خالف فيو  )األسماء( وجعمتو في مطمبين، األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس، والثاني: ما
ا المبحث الثاني فقد تضمن )األفعال( وكان في مطمبين أيضًا، األول: ما  سيبويو شيخو يونس، وأمَّ
وافق فيو سيبويو شيخو يونس، والثاني : ما خالف فيو سيبويو شيخو يونس، وجعمت المبحث الثالث 

والثاني: ما خالف فيو لدراسة )الحروف( وكان في مطمبين، األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس، 
 سيبويو شيخو يونس.
 (.كتاب سيبويو، يونس بن حبيب، األسماء، األفعال، الحروف)الكممات المفتاحية: 

The opinions of Yunus bin Habib in Sibawayh's book 

Dr. Raghad Majid Thabet 

Al-Mustansiriya University/College of Basic Education 

Abstract: 

 Sibawayh’s book, as the first book that reached us in the science of 

grammar and Arabic, Sibawayh conveyed the opinions of the first sculptors 

whose books did not reach us, including Abdullah bin Abi Ishaq al-Hadrami 

(117 AH), Issa bin Omar (149 AH), Abu Amr bin Al-Ala (154 AH) and 

Khalil bin Ahmed Al-Farahidi (175 AH), Younis bin Habib (182 AH), and 

Abu Al-Khattab Al-Akhfash (188 AH). 

The research was divided into an introduction, a preface, and three 

chapters, As for the preface, it included a definition of Yunus bin Habib and 

its impact on Sibawayh, I devoted the first topic to studying the opinions of 

Yunus bin Habib in the book regarding (names) and made it into two 

demands: The first: what Sibawayh Sheikh Yunus agreed with. The second: 
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what Sibawayh Sheikh Yunus disagreed with. The first: what Sibawayh 

Sheikh Yunus agreed with, and the second: what Sibawayh Sheikh Yunus 

disagreed with, and I made the third topic to study (the letters) and it had two 

demands, the first: what Sibawayh Sheikh Yunus agreed with, and the 

second: what Sibawayh Sheikh Yunus disagreed with. 

Keywords: (Sibawayh's book, Yunus bin Habib, nouns, verbs, letters). 

  

 المقدمة:
لغة القرآن الكريم،  الحمد هلل رب العالمين الذي شرَّفَّ المغة العربية، وجعميا 

طئ الثرى، وعمى آلو الطيبين وصحبو و عمى خاتم األنبياء خير من  والصالة والسالم
 الغّر الميامين ومن اىتدى بيداه إلى يوم الدين.

 أّما بعد..
والعربية، نقل  فإن كتاب سيبويو بوصفو أول كتاب وصل إلينا في عمم النحو 

 بن أبي إسحاق ومنيم عبد اهللفيو سيبويو آراء الّنّحاة األّول الذين لم تصل إلينا كتبيم 
ىـ( ٗ٘ٔىـ(، وأبو عمرو بن العالء )ٜٗٔىـ( وعيسى بن عمر )ٚٔٔ) الحضرمي

، وأبو الخطاب ىـ(ٕٛٔىـ(، ويونس بن حبيب )٘ٚٔوالخميل بن أحمد الفراىيدي)
 ىـ(.ٛٛٔاألخفش )
ّنما كان يناظر ويعطي رأيو، وقد   ولم يكن سيبويو مجرد ناقل آلراء شيوخو وا 

 .يحثي عن آراء يونس بن حبيب في كتاب سيبويو، وموقف سيبويو من تمك اآلراء كان 
، أما التمييد فقد تضمَّن تعريفًا مباحثسمت البحث عمى مقدمة وتمييد وثالثة ق 

األول لدراسة آراء يونس بن  المبحثبيونس بن حبيب وأثره في سيبويو، وخصصت 
، األول: ما وافق فيو سيبويو مطمبيني حبيب في الكتاب بما يخص )األسماء( وجعمتو ف

الثاني فقد المبحث شيخو يونس، والثاني: ما خالف فيو سيبويو شيخو يونس، وأمَّا 
األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس، أيضًا،  مطمبينتضمن )األفعال( وكان في 

روف( الثالث لدراسة )الحالمبحث والثاني : ما خالف فيو سيبويو شيخو يونس، وجعمت 
، األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس، والثاني: ما خالف فيو مطمبينوكان في 

 سيبويو شيخو يونس.
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، والسالم عميكم وأخيرًا أرجو أن أكون قد وفقت في كتابة صفحات ىذا البحث 
 ورحمة اهلل وبركاتو .

 التمييد
 التعريف بيونس بن حبيب:

( ٕ٘ٙ/٘د. ت: )الحموي، ىو يونس بن حبيب، وكنيتو أبو عبد الرحمن  
(، وقد اختمف في نسبو، فذىب ٛ٘ٗ/ٔ: ٖٜٚٔابن الجوزي، ( )ٔ٘: ٜٗ٘ٔ)الزبيدي، 

: ٜٗٙٔ( )اليغموري، ٔ٘: ٜٗ٘ٔ)الزبيدي، أكثر المترجمين إلى أنَّو َضبِّّي بالوالء 
( ٛٗ: ٜٗٙٔنانة )اليغموري، بين ليث بن بكر بن عبد مناة من ك(، وقيل مولى ٛٗ

(، ٕٓٚ: ٜٚٚٔ( )مكرم، ٕ٘ٙ/٘( )الحموي، د. ت: ٚٚٔ/ٜٕ: ٜٔٛٔ)الصفدي، 
(، وقالوا عنو إنو من ٓٔ: ٜٛٙٔ)نصار،  ىـ(ٜٓوأما والدتو فيرى بعضيم أنيا سنة )

أىل ُجبُّل، وىي قرية عمى دجمة بين بغداد وواسط، وتوفي يونس عن ثمان وثمانين 
ىـ( أنو ٖٛٗ(، وقال ابن النديم )ٔ٘: ٜٗ٘ٔ)الزبيدي،  ىـ(ٕٛٔسنة، وذلك سنة )

(، وكان حافظًا ٕٙ/ٔ: ٜٛٚٔ)ابن النديم،  ))كان أعمم الناس بتصاريف النحو((
ىـ(: ))وكان يونس كثير الحفظ ألشعار العرب، ٕٗٙلمشعر العربي، قال القفطي )

(، وكانت لو حمقة كبيرة في ٓٚ/ٗ، د.ت: )القفطي السيما أشعار رؤبة بن العجاج((
))وكانت حمقتو بالبصرة وكان يقصده طمبة المسجد الجامع، كانت ممتقى طمبة العربية، 

 .(ٛٗ-ٚٗ: ٜٜ٘ٔالعربية وفصحاء األعراب والبادية(()ابن األنباري، 
 أثر يونس في سيبويو:

يرى أنَّو  يونس ىمزة الوصل بين سيبويو وأبي عمرو، والناظر لكتاب سيبويو 
أفاد من يونس ليذا السبب، وتمقى عنو كثيرًا من قضايا النحو ومسائمو، ونقل كثيرًا من 
اآلراء مما يدّل عمى أن يونس كان ركنًا من أركان كتابو، وكثره ىذا النقل يشير إلى 
حقيقة وىي ثقة سيبويو بيونس، وذلك ما دعاه إلى نقمو أبوابًا بّرمتيا، وقد اختمفت 

ت التي ُتشير إلى ىذا األخذ فمرة يقول: حدثنا ومرة: أخبرنا، ومرة أخرى يقول: العبارا
 (.ٖٗٛ-ٕٖٛ: ٜٚٚٔ)مكرم،  َزَعم، ومرة يوجو إليو االسئمة فيقول: سألتو
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 األول مبحثال
 األسماء

 األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس: طمبالم
 المبتدأ المحذوف: -1

أجاز يونس وسيبويو أن يرفعا )عجب(، و)حمد( عمى أنيما خبران لمبتدأ  
(، وزعم يونس أنَّ رؤبة ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو، مضمر يؤول بـ)أمري وشأني( 

: ٜٔٛٔ)الشنقيطي،  / وىو لضمرة بن جابربن الّعجاج كان ُينشد ىذا البيت رفعاً 
 :(ٜٖٔ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو، وليني بن أحمر ( ٕٚ/ٖ

قامتي  فيكْم عمى تمك الَقِضّية َأْعَجبُ   َعَجٌب لِتْمَك َقِضّيًة وا 
قال سيبويو في ذلك: ))كأنَّو َيحممو عمى مضَمر في نّيتو ىو المظَيُر، كأنو يقول: َأمري 

، ولو َنَصَب لكان الذي في نفسو الفعل، ولم يكن مبتدأ لُيبنى وشأني حمُد اهلل وثناٌء عميو
 .(ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو،  عمى شيء، ىو ما أْظيَر(( عميو وال ليكون مبنياً 

نما إخبار ٖٗٛيرى الرماني )  ىـ( أنو لم يرد أن يجيب الداعي لو أن يعجب، وا 
 .(ٓ٘ٙ/ٕ: ٜٜٛٔ)الرماني، عن التعجب، وتقديره: أمري وشأني عميو

 ىـ( فقد ذىب إلى أن المبتدأ مقدر، وىو: )أمري َعَجٌب(ٙٚٗ) أّما األعمم
ىـ( أن رفع )عجب( ٖٜٓٔويرى البغدادي )، (ٓٓ٘-ٜٜٗ/ٔ: ٜٜٜٔالشمنتري، )

و)حمد(  وغيرىا من المصادر المنصوبة بعد حذف عامميا لسبب معنوي ىو زيادة 
أي:  ؛إضمار مبتدأ نو عمىالخبرية بأ في الدوام بين الشارح وجو رفعو عمى المبالغة

 .(ٕٖ/ٕ: ٕٜ٘ٔأمري عجب )البغدادي، 
 :قوليم: )ىو مني مزجر الكمب( في: الرفع -2

لمعرب جمل يكنون بيا عن أمور يقصدونيا، كما في قوليم: )ىو مني منزلة  
(، )وىو مني منزلة الولد( كناية عن القرب، ومنو قوليم )ىو مني مقعد القابمة(، الشغاف

الكمب( كناية عن البعد، أي ىو بعيد عني كبعد الزاجر أّما قوليم )ىو مني مزجر 
 ، وىذه الظروف ظروف مختصة، ولكنيم أجروىا مجرى الظروف غير المختصةلمكمب

 (.ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو، 
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وقد ذىب أغمب النحويين إلى جواز رفع )مزجر، مقعد(، وعمى رأسيم يونس،  
)ىو مّني َمْزَجُر الكمب( ووافقو سيبويو في ذلك فقال: ))وقد زعم يونس أن ناسًا يقولون: 

َمْرأى ومسمُع وكذلك َمْقَعد وَمناط يجعمونو ىو األول فيجري كقول يجعمونو بنزلة 
: ٕٜ٘ٔ( )البغدادي، ٜٕٔ( )األصفياني، د. ت: ٖٖ٘: ٕٜٜٔ)األخطل، الشاعر 

 :(ٖٙ)أبو فيض الزبيدي، د. ت:  (ٕٕٓ/ٔ
 سِت الَجَمُل ((امكاُن القراِد ِمن  ك من وائٍل     ـَت مكانـوأن

 (ٚٔٗ-ٙٔٗ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو، 
نما حسن الرفُع ىينا؛ ألنَّو َجَعل اآلِخَر ىو األّول   وعمل سيبويو فقال: ))وا 

َجعل اآلِخَر ظرفًا جاز، ولكّن الشاعر أراد أن يشبَِّو كقولك: لو رأٌس رأُس الِحمار، ولو 
فقد ُرفعت ىذه الظروف باالبتداء، (. ٚٔٗ/ٔ: ٕٗٓٓمكاَنو بذلك المكان(( )سيبويو، 

مبتدأ، وخبره )مكان القراد( ولم يجعمو ظرفًا، ولو نصبو لكان )مكانك( في البيت  فيكون
)ابن جائزًا وفيو اتساع: وتقديره: مكانك من وائل مثُل مكان القراد من آست الجمل 

 (.ٖٗٗ/ٔ: ٜٗٚٔالسيرافي، 
 الثاني: كا خالف فيو سيبويو شيخو يونس:  طمبالم
 الفصل:نصب تمييز )كم( الخبرية في حال  -1

ل بين )كم( الخبرية وتمييزىا بشبو جممة سواء كان ذىب يونس إلى أنَّو إذا فص 
 -عندك -في سعة الكالم، نحو )كمظرفًا أم حرف الجر، جاز فيو الجر أو النصب 

 . (ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٕ: ٕٗٓٓ)سيبويو،  غالم( -في الدار -رجل(، و)كم
نما يجب أن يكون وذىب سيبويو إلى أنَّو ال يجوز   فيو الجر في االختيار، وا 

منصوبًا، فقال: ))في كم إذا قمت كم بيا رجاًل مصابًا، وأنت ُتْخِبُر، ُلغُة من ينصب 
كم بيا رجٍل مصاٍب فمم ُيباِل القبُح بيا، لئال ُيفَصل بين الجاّر والمجرور، ومن قال: 

: ٕٗٓٓخا ما عمُم لك(( )سيبويو، وال أ قال: ال َيَدْي بيا لك، وال أخًا يوم الجمعة لك،
، وذىب الكوفيون مذىب يونس واحتجوا لذلك بالقياس والسماع معًا، فأما (ٕٓٛ/ٕ

)ابن  (٘ٙٔ/ٕ: ٕٗٓٓ)سيبويو،  بن أبي ُسممىالسماع فقد استشيدوا بقول زىير 
 : (ٖٙٓ/ٔ: ٜٕٓٓاالنباري، 
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 غاُرَىـامن األْرِض ُمْحَدْوِدبًا   َتُؤمُّ سناَنا وَكْم ُدْوَنــو
(، ٛٙٔ/ٕ: ٕٗٓٓ(، )سيبويو، ٖٔٗ/ٙ: ٕٜ٘ٔوقال الفرزدق )البغدادي،  
كم في بني َسْعٍد بن َبْكر َسّيٍد      َضْخِم الدَّسيعِة ماجٍد (: ٕٙ/ٖ: ٖٜٙٔ)المبرد، 

 َنفّـاعِ 
في الخبر بتقدير )من(: ألنك إذا  (كم) وأما القياس فقد قدروا خفض االسم بعد 

كم امرأة أىنت، كان التقدير فيو: )كم من رجل أكرمت(، و)كم قمت كم رجل أكرمت، و 
-ٖٗٓ/ٔ: ٜٕٓٓ)االنباري،  من امرأة أىنت( واستدلوا بأن المعنى يقتضي ىذا التقدير

ٖٓ٘) . 
 ؛ىا المفصولمميز ىـ( تقدير حرف الجر )من( قبل ٚٚ٘ورفض ابن االنباري ) 

يضاف إلى ما بعده، أو أنيم يقدرونيا ألن العامل فيو ىو )كم( نفسيا؛ ألنَّيا تقدر بعدد 
ي بعدىا، فإنَّ حرف الّجر ال يجوز أن يعمل مع يا االسم الذببـ)رب( فيخفضون 

نَّ  : ٜٕٓٓما يجوز ذلك في مواضع يسيرة خالف األصل )األنباري، الحذف، وا 
ٔ/ٖٓٚ.) 

ىـ( الجر إاّل أنَّو خص ذلك في الضرورة الشعرية ٜ٘ٓوأجاز خالد األزىري ) 
: ٜٜٛٔ)األزىري،  رف((ظ: ))وقد ُيجّر تمييز الخبرية في الشعر مفصواًل منيا بفقال
ٕ/ٚٚ٘-ٚٚٙ.) 
 المنقوص بين صرفو ومنعو: -2

صيغة منتيى الجموع ممنوعة من التنوين ما جاء عمى ذىب يونس إلى أنَّ  
مة، والياء تظير الفتحة عمييا مطمقاً  ال تظير عمييا  في حالتي النصب والجر، والضَّ

لمثقل، قال سيبويو في ذلك: ))أما يونس فكان ينظر إلى كل شيء من ىذا إذا كان 
لم يصرف، يقول  معرفة، كيف حال نظيره من غير المعتل معرفة، فإذا كان ال ينصرف
: ٕٗٓٓ)سيبويو، )ىذا جواري قد جاء( و)مررت بجواري قبل( وقال الخميل: ىذا خطأ((

ٖ/ٖٕٔ.) 
)الجمحي،  يونس في ذلك إلى بيتين من الشعر األول: قول الفرزدقوقد استند  
 (: ٖٖٔ/ٖ: ٕٗٓٓ( )سيبويو، ٚٔد. ت: 
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ــــــو  فمــــــو َكــــــان عبــــــد مــــــولى َىجوَت
 

ـــــــــا  ـــــــــْوَلى َمَوالي ـــــــــد َم  ولكـــــــــن عب
 

رف غير العمم معاممة فعاممو معاممة الممنوع من الصالشاىد فيو )َمَوالَيا(،       
 بالفتحة نيابة عن الكسرة.الصحيح فأثبت الياء وجره 

: ٕٛٓٓ( )المرادي، ٔٚٔ: ٜٔٛٔ)لشنقيطي،  واآلخر: قول الشاعر الفرزدق 
 (:ٖ٘ٔ/ٖ: ٕٗٓٓ( )سيبويو، ٕٕ٘ٔ/ٖ

ــــــا ــــــي َوِمــــــْن ُيَعْيمَي ــــــُت ِمّن ــــــْد َعِجَب  َق
 

ـــــــــا مُ   ـــــــــي َخَمًق ـــــــــا رَأْتِن ـــــــــاْقمَ َلمَّ  ْوِلي
 

، وىو (يعمى)( عمى األصل؛ ضرورة، وىو تصغير )يعيميوالشاىَد فيو: إجراء  
مع ذلك منقوص عاممو معاممة الصحيح، وىذا مذىب يونس، فإنو يثبت الياء الساكنة 

(، وذىب الخميل وسيبويو ٖ٘ٔ/ٖ: ٕٗٓٓرفعًا ومفتوحة جرًا كما في النصب )سيبويو، 
الخميل عن إلى تنوين )جوار( ىو تنوين عوض في الرفع والجر، قال سيبويو: ))سألت 

 .رجل يسمى )جوار( فقال، في حال الجر والرفع بمنزلة قبل أن يكون اسًما
ولو كان من شأنيم أن َيَدعوا صرَفو في المعرفة لتركوا صرفو قبل أن يكون  

معرفة؛ ألنَّو ليس شيء من االنصراف في شيء المَتنع إذا كان )َمفاِعَل( و)فواِعَل(، 
امرأة؟ قال: أصرُفيا؛ ألن ىذا التنوين ُجعل ونحو ذلك، قمت: فإن جعمتو اسم 

، والذي ُيفيم من قول سيبويو أنَّ )جواري( حينما (ٖٓٔ/ٖ: ِٕٗٓٓعَوًضا(()سيبويو، 
وأن تنوينيا  عيتسمى بيا أحد الناس تبقى مصروفة، فيي بعيدة عن صيغ منتيى الجمو 

 ىو عوض عن الياء المحذوفة.
ىـ( مذىب سيبويو، وذكر أن سبب الحذف في الرفع ىو ٕٜٖوذىب ابن جني ) 

الثقِل: ))ما ذكرناه ثقاًل، ووقعت مع ذلك في آخره الياء، وىي مستثقمٌة، فمما اجتمعت 
فيو ىذه األشياء خففوه بحذف يائو، فمما حذفت الياء نقص عن مثال مفاعل وصار 

نقصانو عن مثال )مفاعل( لحقو التنوين وغواٍش بوزن َجناح، فدخمو التنوين لجوار 
لنقصانو أنك إذا صرت إلى حال النصب، فجرى مجرى الصحيح كما من عادة 
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المنقوص إذا نصب فأتممتو، ِلَم َلْم تصرفو فقمت: رأيت جواري وغواشي وعوالي ونحو 
 (.ٕٔ٘/ٕ: ٜ٘ٛٔ)ابن جني،  ذلك((

 
 الثاني مبحثال

 األفعال
 سيبويو شيخو يونسل: ما وافق فيو واأل  المطمب

 ون التوكيد عمى الفعل :دخول ن -1
 في العرض والتحضيض: -

ذىب يونس إلى جواز إدخال نون التوكيد عمى العرض والتحضيض قياسًا عمى  
(  االستفيام؛ ألنيما من أساليب الطمب، واالستفيام كذلك ووافقو سيبويو قول: )ىال تقوَلنَّ

( )سيبويو،   (.ٗٔ٘/ٖ: ٕٗٓٓو)أال تقوَلنَّ
وعمل السيرافي ذلك بقولو: ))فصار بمنزلة األمر والنيي؛ ألنَّو استدعاء كما  

لى ذلك ذىب ابن السراج )ٕٓ٘/ٖ:ٜٗٚٔ)السيرافي، نستدعي باألمر(( ىـ( ٖٙٔ(، وا 
 (.ٕٓٓ/ٕ: ٜٛٛٔ، ي)البغداد

 مى الفعل المسبوق بـ)ربما(:دخول نون التوكيد ع -
، كما في قوليم: فعل المسبوق بـ)ربما(أجاز يونس دخول نون التوكيد عمى ال 
ك(؛ ألنو فعٌل غير واجب وال يقع بعد ىذه تقوَلنَّ ذلك(، و)كثر ما تقولن ذا)ربما 

الحروف إاّل و)َما( لو الزمة، فأشبيْت عندىم الم القسم. أما سيبويو فقد أجاز ذلك؛ 
(، إالَّ أنو أجاز أيضًا منع دخوليا ٛٔ٘/ٖ: ٕٗٓٓألنيم شبيوىا بالم القسم )سيبويو، 

ن شئت لم ُنقحم النون في ىذا النحو، فيو أكثر وأجود، وليس بمنزلتو في  فقال: ))وا 
القسم؛ ألنَّ الالم إنما ُألزمت اليمين، كما ُألزمت النوُن الالم وليست مع المقَسم بو 

ولو لم ُتمَزم الالُم الَتبس بالنفي، إذا حمفت أنو ال يفعل، فما تجيء بمنزلة حرف واحد، 
، وال يشبو ذا القسم(( )سيبويو،   .(ٛٔ٘/ٖ: ٕٗٓٓلتسّيل الفعل بعد ُربَّ

نما قل التوكيد بعد ٕٚٙوأجاز ابن مالك )  ىـ( ذلك لكن عمى قّمة فقال: ))وا 
ماضي في ىذا التوكيد، وىو )ربما( و)لم(؛ ألن الفعل بعدىا ماضي المعنى، وال حظ لم
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: ٕٜٛٔ)ابن مالك،  بعد )ربما( أحسن، وحكى سيبويو: )ُرّبَما تَُقولَّن ذاك(. ((
ٕ/ٕٖٔ٘.) 
 دخول الالم عمى الخبر المسبوق بفعل غير أفعال القموب: -2

ُسبقت إذا ذىب يونس وسيبويو إلى منع دخول الم التوكيد عمى خبر )إن(  
فقال سيبويو: ))وزعم الخميل ويونس أنو ال تمحق ىذه الالُم بفعل غير أفعال القموب، 

مع كّل فعل. أال ترى أنك ال تقول: وعدُتك إّنك لخارٌج، إنما يجوز ىذا في الِعمم 
 (.ٜٗٔ/ٖ: ٕٗٓٓوالظّن(()سيبويو، 

ىـ( إلى منع )وعدتك َأنَّك لخارٌج(، وعمل لذلك بقولو: ٖٛٙوذىب السيرافي ) 
ال ُتمغى ؛ ألن َمْفُعولي )وعدت( أحدىما غير اآلخر، و لخارج( ))وال يجوز: وعدتك أنك

ألنك إذا قمت: زيدًا حسبت منطمقًا، جاز أن تمغى )حسبت(  كإلغاء )حسبت( وأخواتيا؛
فتقول: حسبت منطمق، ولو لم يذكر: )حسبت( لجاز أن تقول: زيد منطمق، والمفعول 

ل يجوز أن تقع في موضعو الثاني من باب: حسبت وأخواتيا خبر عن المفعول األو 
األفعال والظروف والُجمل، كقولك: حسبت زيدًا أنو قائم وحسبت أبوه لخارج، وحْسبُت 
لزيد خير منك، وال يجوز شيء من ىذا في وعدت؛ ألن أصل )وعدت( أن يتعدى 

الثاني منو أن يكون بالباء المفعول لمفعولين أحدىما غير اآلخر وليس بخير، وأصل 
ينارًا وثوبًا، ووعدتو الخروج والمعونة وال يجوز: وعدتو دقول: وعدت زيدًا استخفافًا فت

لزيد قائم، وال: وعدت أييم في الدار، كما جاز في )حسبت( وال وعدت لزيد قائم وال: 
وعدتك أنَّك لقائٌم، وال: وعدتك أنت قائم كما يجوز: حسبتك ال أبوك قائم وحسبتك أنك 

 (.ٖٛٚ/ٖ: ٜٗٚٔيرافي، )الس قائم وحسبتك أنت قائم((
 الثاني: ما خالف فيو سيبويو شيخو يونس: طمبالم

 إثبات نون التوكيد الخفيفة بعد ألف االثنين:
أجاز يونس إسناد نون التوكيد الخفيفة إلى الفعل المسند إلى ألف االثنين،  

اْضرباْن ، فقال: ))وأما يونس وناٌس من النحوّيين، فيقولون: سرأي يونفذكر سيبويو 
يو ذلك فقال: ))فيذا لم سيبو  ، ورفض(ٕٚ٘/ٖ: ٕٗٓٓزيدًا اْضِرْبناْن زيدًا(()سيبويو، 

العرب، وليس لو نظير في كالميم، وال يقع بعد األلف ساكن إاّل أن يدغم((  تقمو
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ىـ( أن يونس انفرد برأيو ٖٖٛويرى أبو جعفر النحاس ) (،ٕٚ٘/ٖ: ٕٗٓٓ)سيبويو، 
قد أجازوا (، ويرى بعض النحاة أن الكوفيين مع يونس ٕٗ/ٕ: ٜٛٛٔ، ىذا )النحاس

ألن حرف المين ُيعد حركة، فيكون عوضًا عن الحركة فيصبح كالحرف الواحد،  ذلك؛
ابن جني، ( )ٜٕ٘/ٗ: ٜٗٚٔ( )السيرافي، ٖٛٔ/ٔ: ٖٜٙٔ)المبرد، والنطق بو جائز 

 .(ٖٙ٘/ٕ: ٜٕٓٓ)األنباري،  (ٜٙٗ/ٕد.ت: 
لوجيين: ))أحدىما: ىـ( أنَّ الكوفيين احتجوا لجواز ذلك ٚٚ٘وذكر األنبارّي ) 

تدخل في ىذين  أن ىذه النون الخفيفة مخففة من الثقيمة وأجمعنا عمى أن النون الثقيمة
الموضعين؛ فكذلك النون الخفيفة، والوجو الثاني: أن ىذه إنما دخمت في القسم واألمر 

المستقل، فكما يجوز إدخاليا لمتوكيد عمى  بإمَّا لتوكيد الفعلوالنيي واالستفيام والشرط 
)األنباري، كل فعل مستقبل وقع في ىذه المواضع فكذلك فيما وقع الخالف فيو((

ٕٜٓٓ :ٕ/ٖ٘ٙ.) 
ىـ( مذىب سيبويو، فقال: )) )وما حق الخفيفة في فعل ٖٗٛوذىب الرّماني ) 

ذىب كما يثبت الساكن المدغم؟(، ثم االثنين وجمع النساء ولم ال يجوز أن تثبت فيو 
فعل االثنين وال في في الجواب مذىب البصريين فقال: )وال يجوز لحاق الخفيفة في 

ألنيا ال تقع ساكنة بعد ألف، وال يجوز في األصل اللتقاء الساكنين  ؛فعل جميع النساء
 (.ٕٕٖ: ٖٜٙٔ)المبارك،  ألنيا ال تثبت فيو( (( ؛إدغام، وال يجوز في الوقفمن غير 

 الثالث مبحثال
 األدوات والحروف

 األول: ما وافق فيو سيبويو شيخو يونس : طمبالم
 إسناد الضمائر إلى أسماء األفعال: -

أنو سمع من العرب من قال سيبويو نقاًل عن شيخو يونس: ))وحدثنا يونس  
ا( في ذا الموضع نَ وال )ي( نيقول )َعَمْيُكني( من غير تمقين، ومنيم من ال ِيستعمل )

يَّاَنا(( )سيبويو، نِ بي وعميك بنا عن  َعمْيكَ استغناًء بِ  يَّاي وا   (.ٖٔٙ/ٕ: ٕٗٓٓي وَنا، وا 
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ح الفصل إذ قال: ))وبعدىما عميك، وىي أقوى   وأجاز السيرافي ذلك ولكنو َرجَّ
ي، )السيراف في الفصل، ويجوز: عميكو، وعميكني وعميك بو، وعميك بي، وعميك إياي((

ٜٔٚٗ :ٖ/ٕٕٔ-ٕٖٔ.) 
 ىـا لمتنبيو : -

َىا  ذىب يونس وسيبويو إلى أن )ىـا( لمتنبيو، والشاىد في ذلك قولو تعالى:  
-ٜٚ/ٖ: ٕٗٓٓ)سيبويو،  ،(ٛٔ)النساء:  َأْنُتْم َىُؤاَلِء َجاَدْلُتْم َعْنُيْم ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا 

ابن وذىب ابن عطية في تفسيره لآلية الكريمة إن ىذه )الياء( ىي ىاء التثنية ) (ٓٛ
 (.ٖٕٔ/٘: ٖٜٜٔ، عطية األندلسي

 الثاني: ما خالف فيو سيبويو شيخو يونس. طمبالم
 إضمار حرف الجر مع إعمالو:

قال سيبويو: ))وزعم يونس أن من العرب َمن يقول: إنَّ ال صالٍح فطالح،  
 .(ٕٕٙ/ٔ: ٕٗٓٓ)سيبويو، أَكْن مررُت بصالٍح فبطالٍح((عمى: إن ال 

وذىب سيبويو إلى أن ذلك قبيح، فقال: ))وىذا قبيح ضعيف، ألنَّك ُتضِمر بعد  
ال في قولك: إن ال يكْن صالحًا )إن ال( فعاًل آخر فيو حذف غيَر الذي تضِمر بعد إن 
، ولكّنيم لّما ذكروه  في أّوِل كالميم شّبيوه بغيره من فطالٌح، وال يجوز أن يضَمر الجارُّ

(، قال أبو عمي الفارسي: ))إنما يقُبُح ىذا؛ ٖٕٙ-ٕٕٙ/ٔ: ٕٗٓٓالفعل(()سيبويو، 
 محتاج إلى إضمار فعمين: ألنَّك

 أحدىما: ما كنت ُتضمره إذا نصبت صالحًا .
إضمار  واآلخر: َمَرْرُت، فيكون التقدير: إالَّ َأُكْن َمَرْرُت َبصالح، فقبح ىذا، كما قبح

الفعمين إذا أمرت المخاطب أن يأمر الغائب، ويزيد قبحًا أنك تضمر معو حرف 
 (.ٗٚٔ/ٔ)الفارسي، د. ت: الخفض(( 

 الخاتمة والنتائج: 
عدد من آراء يونس بن حبيب فيو، خذنا لوفي ختام البحث في كتاب سيبويو، وأ 

 توصمنا إلى جممة من النتائج، وكانت عمى النحو اآلتي:
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نما كان يناظر ويعطي رأيو في كل لم يكن  -ٔ سيبويو مجرد ناقل آلراء شيوخو، وا 
 مسألة.

 نمحظ اعتناء سيبويو في آراء شيوخو من العمماء السابقين، ودقة نسبتيا إلييم. -ٕ
ستشياد بآيات الذكر الحكيم، وكذلك استشياده بأقوال سيبويو عمى االحرص  -ٖ

 يحة منيا.ونثًرا، وحرص عمى توجيو النصوص الفص االعرب شعرً 
 كان يونس بن حبيب ىمزة وصل بين سيبويو وأبي عمرو بن العالء. -ٗ
 أشارت كثرة النقل عن يونس بن حبيب، إلى حقيقة، وىي ثقة سيبويو بيونس. -٘

 المصادر والمراجع: 
 القرآن الكريم:  -
ابــــن األنبــــاري، نزىــــة األلبــــاء فــــي طبقــــات األدبــــاء، تحقيــــق، ابــــراىيم الســــامرائي،  -ٔ

 م. ٜٜ٘ٔمطبعة المعارف، بغداد، 
ىــ(، برجستراسـر، مكتبـة ٖٖٛاء، )ت ابن الجوزي، غايـة النيايـة فـي طبقـات القـرّ  -ٕ

 م. ٖٜٚٔالخانجي، مصر، 
دار  ابن جني، ابو الفتح عثمان، سر صناعة االعـراب، تحقيـق، حسـن ىنـداوي، -ٖ

 م. ٜ٘ٛٔ، ٔالقمم، دمشق، ط
ابـــن النـــديم، محمـــد بــــن اســـحاق ابـــو الفــــرج، الفيرســـت، دار المعرفـــة، بيــــروت،   -ٗ

 م. ٜٛٚٔ
ابو الفيض الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، تاج العروس مـن  -٘

 جواىر القاموس، تحقيق، مجموعة من المحققين، دار اليداية. 
ىــ(، تحقيـق، عبـد ٓٛٔقنبـر، كتـاب سـيبويو )ت ابو بشر، عمرو بن عثمـان بـن  -ٙ

 م. ٕٗٓٓ، ٗالسالم محمد ىارون، مكتبة الخانجي، مصر، ط
ىــــ(، موصـــل النبيـــل إلـــى نحـــو التســـييل، ٜ٘ٓاألزىـــري، خالـــد بـــن عبـــد اهلل، )ت  -ٚ

 م. ٜٜٛٔدراسة وتحقيق، ثريا عبد السميع اسماعيل، جامعة أم القرى، 
غــــاني، دار احيــــاء التــــراث العربــــي، ىـــــ(، األٖٙ٘األصــــفياني، ابــــو الفــــرج )ت   -ٛ

 بيروت. 
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، َأبو الَبَركاِت َعبُد الرَّحمِن بُن محمَّد بِن َأبي َسِعيد ) -ٜ ىـ(، اإلنَصاُف ٚٚ٘اأَلنَباِريُّ
ــي  ــد ُمحِي ــوِفيِّيَن، َتحِقيــُق: محمَّ ــيَن النَّحــِويِّيَن الَبصــِريِّيَن والُك فــي َمَســاِئِل الِخــاَلِف َب

 .ُٜٕٓٓر الطَّاَلِئع، القاىرة الدِّيِن عبد الَحِميد، دا
المحرر الوجيز في تفسير األندلسي، ابو محمد عبد الحق ابن غالب بن عطية،  -ٓٔ

تحقيـــق، عبـــد الســـالم عبـــد الشـــافي محمـــد، دار الكتـــب العمميـــة، الكتـــاب العزيـــز، 
 م. ٖٜٜٔ، ٔبيروت، ط

 ن )تياألندلسي، الزبيدي، ابـو بكـر محمـد بـن الحسـن، طبقـات النحـويين والمغـوي -ٔٔ
 م. ٜٗ٘ٔىـ(، مطبعة الخانجي، ٜٖٚ

البغــدادي، األصــول فــي النحــو، ابــو بكــر محمــد بــن ســيل بــن الســراج النحــوي،   -ٕٔ
 . ٜٛٛٔ: ٖتحقيق، عبد الحسين الفتمي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

البغدادي، عبد القادر بن عمر، خزانـة األدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، تحقيـق،   -ٖٔ
 م. ٕٜ٘ٔ -ىـٕٓٗٔ، ٕالخانجي، مصر، طعبد السالم محمد ىارون، مكتبة 

، ٔخطل، شرح راجي األسمر، دار الكتاب العربي، بيـروت، طالتغمبي، ديوان األ -ٗٔ
 م. ٕٜٜٔ

الجمحــي، محمــد بــن ســالم، طبقــات فحــول الشــعراء، محمــود محمــد شــاكر، دار  -٘ٔ
 المدني، جدة. 

 ىـ(، دار المأمون، مصر. ٕٙٙدباء )ت الحموي، ياقوت، معجم األ -ٙٔ
ىــــ(، تحقيـــق، المتـــولي ٖٗٛالرمـــاني، عمـــي بـــن عيســـى، شـــرح كتـــاب ســـيبويو )ت -ٚٔ

 م. ٜٜٛٔرمضان، مطبعة السعادة، القاىرة، 
الســــيرافي، المرزبــــاني، شــــرح أبيــــات ســــيبويو، ابــــو محمــــد يوســــف بــــن الحســـــين  -ٛٔ

ــــاىرة، دار الفكــــر، مكتبــــة ٖ٘ٛ)ت ــــريح ىاشــــم، الق ىـــــ(، تحقيــــق، محمــــد عمــــي ال
 . مٜٗٚٔ، ٔالكميات األزىرية، ط

ىــــ(، النكـــت فـــي ٙٚٗالشـــمنتري، األعمـــم، ابـــو الحجـــاج يوســـف بـــن ســـميمان )ت  -ٜٔ
 م. ٜٜٜٔتفسير كتاب سيبويو، تحقيق، رشيد بالحبيب، وزارة األوقاف المغربية، 
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ىـــ(، الــدرر الموامــع عمــى ىمــع اليوامــع، ٖٖٔٔالشــنقيطي، أحمــد بــن األمــين )ت -ٕٓ
 . ٜٔٛٔ، ٔكويت، طتحقيق، عبد العال سالم مكرم، دار البحوث العممية، ال

 -ىـــٔٓٗٔيصــل، فالصــفدي، صــالح الــدين بــن ايبــك، الــوافي بالوفيــات، شــكري  -ٕٔ
 م. ٜٔٛٔ

التعميقـــة ىـــ(، ٖٚٚالفارســي، ابــو عمــي، الحســن بــن أحمـــد بــن عبــد الغفــار )ت   -ٕٕ
 عوض القوزي، القاىرة، دار المعارف. عمى كتاب يونس، 

ـــاه ىــــ(، إنبـــاه الـــٙٗٙالقفطـــي، ابـــو الحســـن عمـــي بـــن يوســـف )ت   -ٖٕ رواة عمـــى أنب
 . ٔالنحاة، محمد ابو الفضل ابراىيم، دار الكتب المصرية، القاىرة، ط

مالــك، ابــو عبــد اهلل محمــد بــن عبــد اهلل، تحقيــق، عبــد المــنعم احمــد ىريــدي، دار  -ٕٗ
 . ٕٜٛٔ، ٔالمأمون، ط

مطبعــة جامعــة دمشــق، شــرح الكافيــة الشــافية، المبــارك، مــازن، الرمــاني النحــوي،  -ٕ٘
 م. ٖٜٙٔ

ىــــ(، المقتضـــب، تحقيـــق، ٕ٘ٛابـــو العبـــاس محمـــد بـــن يزيـــد المبـــرد )ت  المبـــرد، -ٕٙ
 م. ٖٜٙٔمحمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، 

ىـ(، توضـيح المقاصـد ٜٗٚالمرادي، ألبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم )ت   -ٕٚ
والمسـالك بشـرح ألفيــة ابـن مالـك، تحقيــق، عبـد الـرحمن عمــي سـميمان، دار الفكــر 

 . ٕٛٓٓ، ٔالعربي، ط
مكــــرم، عبــــد العــــال ســــالم، الحمقــــة المفقــــودة فــــي تــــاري  النحــــو العربــــي، مصــــر،   -ٕٛ

ٜٔٚٚ. 
ىـــ(، ٖٖٛالنحـاس، اعـراب القـرآن، أبـو جعفـر احمـد بـن محمـد بـن اسـماعيل )ت  -ٜٕ

 . ٜٛٛٔتحقيق، زىير غازي زاىد، عالم الكتب، بيروت، 
 م. ٜٛٙٔالقاىرة،  أعالم العرب، نصار، حسين، يونس بن حبيب، -ٖٓ
تحقيـــق، نــور القــبس، ىـــ(، ٖٚٙغمــوري، أبــو المحاســن يوســف بـــن أحمــد )ت الي -ٖٔ

 م. ٜٗٙٔرودلف زليايم، فيسباد، 


