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املهخص :

ييدؼ ىذا البحث إلى الكشؼ عف أضرب التراكيب النحكية التي تحتاج إلى سماع

تتبعت ىذه األنكاع
عند أبي حياف ،أحد أبرز نحاة األندلس ،كشيخ نحاة مصر؛ كلذا
ي
التي كردت عمى لساف أبي حياف في كتابيو( :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ)،
ك(ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب) ،حتى اجتمع لي منيا ما يصمح لعقد ىذه

ص َّر ىح بو أبك حياف في بعض كتبو
الدراسة بمشيئة اهلل تعالى .كأعانني عمى ذلؾ ما ى
مف المذىب الذم ارتضاه في إثبات القكاعد النحكية ،كخمص البحث إلى أف التراكيب

التي تفتقر إلى السماع عند أبي حياف عمى ثالثة أنكاع :تراكيب خالية مف مطمؽ
السماع ،كتراكيب مبنية عمى سماع يحتمؿ التأكيؿ ،كتراكيب مبنية عمى سماع
مخالؼ ليا ،كقد بسط البحث الكالـ عمى ىذه األنكاع في ثالثة مباحث ،كضرب لكؿ

منيا بعض األمثمة التكضيحية مف كالـ أبي حياف ،كذلؾ في دراسة مفصمة تالية
لكؿ نكع ،كمتمكة بتعقيب يبرز ما ال سبيؿ إلى إبرازه في الدراسة ،كيبيف مكقؼ

الباحث في كؿ منيا.

انكهماث املفتاحيت  :التراكيب  ،األنكاع  ،السماع  ،أبك حياف .
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أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
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Abstract :
This research follows what was reported by Abu Hayyan in
tracking the grammatical rulings that need to be heard. He
concluded that the rulings followed by Abu Hayyan are of
three types: The first: Provisions that are free of absolute
hearing, whether they are free from measurement, or include
it and whether this measurement is correct, or incorrect. The
second: Provisions based on hearing the possible
interpretation, whether this interpretation is in terms of
expressions, or whether it is in the novel in the sense. The
third: rulings based on hearing a violation of them. And
spread the speech on these types in three sections, and set for
each of them some illustrative examples from the words of
Abu Hayyan in a detailed study next to each type, and is
followed by a comment that highlights the way it is not
highlighted in the study, and shows the researcher's position
in each of them.
Keywords : Compositions , Types , to be heard, Abu
Hayyan

ّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن


الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى خير خمؽ اهلل أجمعيف ،سػيدنا

ػي األمػػيف ،كعمػػى هلػػو كأصػػحابو الطيب ػيف الطػػاىريف ،كمػػف تػػبعيـ
محمػػد النبػػي األمػ ّْ
بإحساف إلى يكـ الديف.
أما بعـذ ،،،
فيذا بحث بعنكاف ( :أوُاع انرتاكيب انتي حتتاج إىل مساع عىذ أبي
ً
حيان عشضا َدساست ) .
كالذم دعاني إلى ىذا البحث ما رأيتو مف اختالؼ عبارة أبي حياف محمد

بف يكسؼ األندلسي (تْٕٓىػ) في تعقب التراكيب التي ال تستند إلى سماع ،فمرة

يقكؿ « :كيحتاج مثؿ ىذا التركيب إلى سماع مف العرب»( ،)1كمرة أخرل يقكؿ« :كال
بسماع ثابت عف العرب ،ال يحتمؿ التأكيؿ»(.)2
ينبغي أف يذىب إلى ذلؾ إال
و

كتارة يقكؿ« :كلـ يثبت مف المساف أف يككف المستثنى قدر المستثنى منو،

الدليؿ االحتما يؿ سقط بو
كال أكثر؛ ألف ما استدلكا بو محتم هؿ ،كاذا دخؿ
ى

االستدالؿ»(ّ) .كتارة أخرل يقكؿ« :كأما ما ذكره المصنؼ مف أنو يميز المركب

( )1االرتشاؼُْٕٗ/ّ :
( )2السابؽ.َُُِ/ِ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :

ْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

بمائة ،فتقكؿ( :إحدل عشرة مائة) إلى (تسع عشرة مائة) فإنو يحتاج في ذلؾ إلى

صحة نقؿ أف ذلؾ مسمكعه مف كالـ العرب»(.)1
مخالؼ لتركيب (أربع كعشر)
كأحيانا يقكؿ« :كىذا التركيب الذم في الشعر
ه
بتقديـ َّ
الن ّْيؼ عمى عشر ،فال يصح االستدالؿ بو عمى ىذا التركيب»(.)2
جانبا مف جكانب تعقب
كما مف شؾ في أف كؿ كاحدة مف ىذه العبارات تي ىمثّْ يؿ ن
ىذا النكع مف التراكيب.
مف أجؿ ذلؾ تتبعت ىذه األنكاع عند أبي حياف -أحد أبرز نحاة األندلس،

كشيخ نحاة مصر-في كتابيو( :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ) ،ك(ارتشاؼ

الضرب مف لساف العرب) حتػى اجتمػع لػي منيا ما يصمح لعقد ىذه الدراسة
بمشيئة اهلل تعالى .

ص َّر ىح بو أبك حياف في غير مكضع مف كتابو (التػذييؿ
كأعانني عمى ذلؾ ما ى
كالتكميؿ) مف المذىب الذم ارتضاه في إثبات القكاعد النحكية(ّ).
انذساساث انسابقت :

مف المعركؼ أف المصنفات كالبحكث في نحك (أبي حياف) أكثر مف أف

تحصى ،كلعؿ أىـ الدراسات التي تشبو في ظاىرىا مكضكع ىذا البحث ما يمي:

 -1أصكؿ النحك بيف أبي حياف كناظر الجيش دراسة مقارنة رسالة دكتكراه في كميػة

دار العمكـ .جامعة القاىرة .لمباحث :إسماعيؿ مفتاح محمد شكرافَُِّ :ـ.

 -2اعتراضات أبي حياف ألعالـ نحاة البصرة كالككفة .تأليؼ :نياد عبد الفتاح فػريح

بدرية .دار الكتب العممية.

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ُّْ/ٗ :
( )2السابؽ.ُّٓ/ٗ :
( )3ينظر السابؽ.ٖٔ ،ٕٔ ،ٔٓ/َُ ،ِّْ/ٗ ،َِٔ/ٖ :

ٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

 -3جيكد أبي حياف النحكيػة مػف خػالؿ كتابػو (ارتشػاؼ الضػرب مػف لسػاف العػرب):
رسالة (دكتكراه) لمباحثة( :عائشة محمد إبػراىيـ التػكـ) .كميػة المغػة العربيػة .جامعػة

أـ درماف اإلسالميةَُّْ :ىػََِٗ /ـ.

جيػكدا مشػككرةن فػي الكشػؼ عػف شخصػية
كقد بػذؿ أصػحاب ىػذه الدراسػات
ن
أبػػػي حيػػػاف ،كاإلفصػػػاح عػػػف مكانتػػػو العمميػػػة ،كبيػػػاف مػػػا اسػػػتند إليػػػو مػػػف األصػػػكؿ

البحث ،كىك الكشػؼ
أحدا منيـ لـ يتعرض لمغرض المكضكع لو ىذا
ي
النحكية ،إال أف ن
عف أضرب التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف ،أىػي الخاليػة مػف مطمػؽ
السػماع ،أـ الخاليػػة مػػف السػماع دكف القيػػاس ،أـ المبنيػػة عمػى سػػماع يحتمػػؿ أكثػػر
مػػف كجػػو ،أـ المبنيػػة عمػػى سػػماع يحتمػػؿ الركايػػة بػػالمعنى ،أـ المبنيػػة عمػػى سػػماع

مخالؼ لمحكـ.

خطت انبحث :

جػػا ىػػذا البحػػث فػػي مقدمػػة ،كتمييػػد ،كثالثػػة مباحػػث ،كخاتمػػة ،كفيػػرس

لممصادر كالمراجع:

املقذمـت :كفييا ذكرت سبب اختيار المكضكع  ،كخطة البحث فيو.
انتمٍيـذ( :في تعارض السماع كالقياس).

املبحث األَل( :التراكيب الخالية مف مطمؽ السماع) ،كفيو مطمباف:
املطـهب األَل( :التراكيب الخالية مف مطمؽ السماع كالقياس).

املطهب انثاوي ( :التراكيب الخالية مف مطمؽ السماع مع كجكد القياس).

املبحث انثاوي( :التراكيب المبنية عمى سماع يحتمؿ التأكيؿ) ،كفيو مطمباف:
املطـــهب األَل ( :التراكيب المبنية عمى سماع يحتمؿ أكثر مف كجو).

املطـهب انثاوي( :التراكيب المبنية عمى سماع يحتمؿ الركاية بالمعنى).

املبحث انثانث ( :التراكيب المبنية عمى السماع المخالؼ ليا).

ٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كأما الدراسة فكانت عمى النحك التالي:
 -1جعمت أضرب التراكيب مباحث ،كجمعت في كؿ منيا ما تيسػر لػي مػػف كػالـ أبػي

حيػػاف فػػي كتابيػػو( :التػػذييؿ كالتكميػػؿ فػػي شػػرح التسػػييؿ) ،ك(ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف

لساف العرب) ،مبينا منيجو فيو ،كمف سبقو إليو ،كمف نازعػو فيػو ،مػع إبػدا الػرأم
فيما تدعك إليو ضركرة البحث.
بعضػا مػف مسػائؿ التراكيػب التػي تعقبيػا أبػك حيػاف ،ككضػعت
 -2ضربت لكؿ مبحث ن
عنكانا لكؿ مسألة ،كأكردت نص كالـ أبي حياف في كؿ منيا ،مسبكقنا بتمييد مػكجز
كمتبكعا بدراسة مفصمة ألقكاؿ النحكييف في كؿ منيا.
يتضمف فحكل المسألة،
ن
 -3ذكرت كجو تعقب أبي حياف في كؿ مسألة ،مع بياف مف سبقو مف النحكييف إلى

ذلؾ ،كمف تبعو فيو ،كحرصت عمى إيراد شي مف عبارات السابقيف لو ،كالالحقيف.

 -4ختمت كؿ مسألة بتعقيب ،أبرزت فيو ما ال سبيؿ إلى ذكره في الدراسة ،مع بيػاف

رأم الباحث في كؿ منيا.

اخلامتـت :كفييا ذكرت أىـ نتائج البحث.

ًِا ذٌفٍمً ئال تاهلل عٍٍو ذٌوٍد ًئٌٍو أٍٔة.
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عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن


فـي تعاسض انسماع َانقياط

مػػف المعػػركؼ أف إثبػػات األحكػػاـ النحكيػػة ينبنػػي عمػػى أدلػػة تسػػمى (أصػػكؿ

النحػػك) .قػػاؿ أبػػك البركػػات األنبػػارم« :أصػػكؿ النحػػك :أدلػػة النحػػك التػػي تفرعػػت منيػػا
فركعو كفصكلو ،كما أف أصكؿ الفقو أدلة الفقو التي تنكعت منيا جممتو كتفصػيمو،

كفائدتو التعكيؿ في إثبات الحكـ عمى الحجة»(ُ).

كأدلة النحك -عند األ نبارم -ثالثة .قاؿ« :كأدلة صناعة اإلعراب ثالثة:

كقياس ،كاستصحاب حاؿ(.)3( »)2
نق هؿ،
ه

ػؽ السيكطي أنيا أربعة حاصمة مما ذكره ابف جني ،كاألنبػارم،
كحقَّ ى
ى
(ْ)
حيػػث زاد األنبػػارم (االستصػػحاب) ،كلػػـ يػػذكر (اإلجمػػاع)  ،فكأنػػو لػػـ يػػر

االحتجاج بو في العربية(ٓ).

(ُ) لمع األدلة . َٖ :

( )2االستصػػحاب :ىػػك إبقػػا حػػاؿ المفػػظ عمػػى مػػا يسػػتحقو فػػي األصػػؿ عنػػد عػػدـ دليػػؿ النقػػؿ عػػف
األصؿ ،كاستصحاب حاؿ األصػؿ فػي األسػما  ،كىػك اإلعػراب حتػى يكجػد دليػؿ البنػا  ،كحػاؿ
األصػػػؿ فػػػي األفعػػػاؿ ،كىػػػك البنػػػا  ،حتػػػى يكجػػػد دليػػػؿ اإلعػػػراب .ينظػػػر :اإلغػػػراب فػػػي جػػػدؿ

اإلعراب ،ْٔ:كاالقتراح .ّّٓ :

( )3اإلغراب في جدؿ اإلعراب .ْٔ :
(ْ) ينظر :الخصائص ،َُٗ/ُ :كلمع األدلة . ُٖ :
(ٓ) ينظر  :االقتراح .ُْ :

ٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كاذا لـ يكف اإلجماع مف أدلة النحك عند األنبارم فإف االستصحاب عنده
مف أضعؼ ىذه األدلة .قاؿ« :كاستصحاب الحاؿ مف أضعؼ األدلة»(ُ).

كعمى ىذا يككف السماع أقكل األدلة النحكية؛ كلذا منعكا القياس مع كجكد

السماع(ِ) ،كأكجبكا في المقيس عميو أف يثبت بو السماع ،كقالكا في حد القياس:
ىك «حمؿ غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه»(ّ).

ىذا مذىب البصرييف(ْ) ،كاختاره أبك حياف ،كصرح بيذا االختيار ،كما

سيأتي عمى لسانو في صدر المبحث األكؿ ػ إف شا اهلل تعالى.

كأمػػا الككفيػػكف فقػػد يبنػػكف أحكػػاميـ عمػػى غيػػر المسػػمكع ،كمػػف ذلػػؾ أنيػػـ

ػػػرك)(ٓ) .قػػػػاؿ
أجػػػػازكا العطػػػػؼ بػػػػػ(لكف) فػػػػي اإليجػػػػاب ،نحػػػػك( :قػػػػاـ زيػ ه
ػػػد لكػػػػف عمػ ه
س بمسمكع»(ٔ).
ابف ىشاـ « :ىكلى ٍي ى

عمى أف األدلة النحكية قد تتضافر ،كقد تتعارض :فإف تضافرت باجتماع

دليميف فأكثر عمى مسألة كاحدة فذلؾ غاية المطمكب .قاؿ ابف جني« :كاذا فشا

الشي في االستعماؿ ،كقكم في القياس فذلؾ ما ال غاية ك ار ه»(.)7

( )1ينظر :لمع األدلة .ُِْ :
( )2ينظر :التصريح ،ِٓ/ِ :كشرح األشمكني.ِِّ/ِ :
( )3ينظر :لمع األدلة .ُْٓ :
( )4ينظر :الكتاب.ٗ/ْ ،ِِْ ،َُْ/ّ ،ٗٔ ،ّٖ/ِ ،ّْٔ ،ُِٕ ،ِٓٓ/ُ :
( )5ينظر :تكضيح المقاصد ،َُُٖ/ِ :كالتصريح ،ُْٓ/ِ :كشرح األشمكني.ّٖٕ/ِ :
( )6المغني.ّٖٓ :
( )7الخصائص .ُِٕ/ُ :

ٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كاف تعارضت فال يجكز التمسؾ باستصحاب الحاؿ مع دليؿ هخر مف سماع،

أك قياس؛ لما سمؼ أنو مف أضعؼ األدلة.

كمختمؼ فيو فاألكؿ أكلى ،كمثاؿ ذلؾ أنو إذا
كاف تعارض مجمعه عميو
ه
اضطر شاعر إلى قصر ممدكد ،أك مد مقصكر ،فارتكاب األكؿ أكلى؛ إلجماع

البصرييف كالككفييف عمى جكازهه(ُ).

َّـ؛ ألف القيػػػػاس عمػػػػى غيػػػػر
كاف تعػػػارض السػػػػماع كالقيػػػػاس فالسػػػػماع يمقىػػػد ى
المسمكع يؤدم إلى إثبات تراكيب ليست مف لساف العرب ،كلـ تنطؽ بيا أفػكاىيـ(ِ)،

القياس السماعي حتى يجي السمع بشي خػارج عػف
قاؿ الفارسي« :كلك لـ يعاضد
ى
القياس ،لكجب اطّْراح القياس ،كالمصير إلػى مػا أتػى بػو السػمع؛ أال تػرل أف التعمػؽ
بالقياس مف غير مراعاة السماع معو يؤدم إلى الخركج عف لغتيـ ،كالنطؽ بما ىػك

خطأ في كالميـ»(ّ).

بابا في (الخصائص) بعنكاف( :باب تعارض السماع
كقد أفرد لو ابف جني ن

كالقياس) قاؿ فيو« :إذا تعارضا نطقت بالمسمكع عمى ما جا عميو ،كلـ تقسو في

غيره ،كذلؾ نحك قكؿ اهلل تعالى :اسْرَحٌَْذَ عٍٍََْيُُِ

اٌشٍَّْطَاُْ

(ْ)

فيذا ليس بقياس،

بقياس ،لكنو ال بد مف قبكلو؛ ألنؾ إنما تنطؽ بمغتيـ ،كتحتذم في جميع ذلؾ

( )1ينظر :لمع األدلة  ، ُِْ :كاالقتراح .َْٓ ، َْْ ،َُْ :
( )2ينظر :الكتاب ،َّٓ :كالمقتضب ،ٖٗ/ِ :كاألصكؿ.ِِٖ/ّ :
( )3المسائؿ الحمبيات.ِِٔ :
( )4مف اآلية  ٖٓ :مف سكرة المجادلة.

َُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

أمثمتيـ ،ثـ إنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره أال تراؾ ال تقكؿ في (استقاـ):
استى ٍق ىكىـ)»(ُ).
( ٍ

كنقؿ عف أبي الحسف األخفش أنو قاؿ« :كاعمـ أنؾ إذا أىدَّاؾ القياس إلى

شي ما ،ثـ سمعت العرب قد نطقت فيو بشي هخر عمى قياس غيره فدع ما كنت

عميو إلى ما ىـ عميو .فإف سمعت مف هخر مثؿ ما أجزتو فأنت فيو مخير :تستعمؿ
أييما شئت .فإف صح عندؾ أف العرب لـ تنطؽ بقياسؾ أنت كنت عمى ما أجمعكا
عميو البتة كأعددت ما كاف قياسؾ أداؾ إليو لشاعر مكلد ،أك لساجع ،أك لضركرة؛

صى أبك الحسف»(.)2
ألنو عمى قياس كالميـ .بذلؾ ىك َّ
كعمى ىذا النحك كاف مكقؼ أبي حياف مف تعارض السماع كالقياس،

متبكعا بأمثمة مف كالمو في المبحث األكؿ عند الكالـ عمى
كسيأتي بياف ذلؾ
ن
التراكيػب الخالية مف مطمؽ السماع مع كجكد القياس ػ إف شا اهلل تعالى .

( )1الخصائص.ُُٗ/ُ :
( )2السابؽ.ُِٕ ،ُِٔ/ُ :

ُُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املبحث األَل
انرتاكيب اخلانيت مه مطهق انسماع

مف مذىب أبي حياف في إثبات القكاعد النحكية أنو يرجع إلى المسػمكع مػف
ضا في النقؿ عنيـ أخذ بو ،كاال اطَّ ىرحو ،كأعرض عنو،
كالـ العرب ،فما كجده مستفي ن
مقيسا؛ إذ ال قياس إال بعد تقػرر السػماع .قػاؿ« :فمػا كجػدناه منقػكالن عػنيـ
كلك كاف
ن
أخػػذنا بػػو ،كمػػا لػػـ يي ٍن ىقػػؿ مػػف لسػػانيـ اطَّرحنػػاه ،كذلػػؾ مػػذىبنا فػػي إثبػػات القكاعػػد

شخصػيا مػف األحكػاـ إال بعػد إثبػات
النحكية ،إنما نرجع فييا إلى السماع ،فػال نثبػت
ن
شػيئا
شيئا منو بالقياس؛ ألف كؿ تركيب لو شي ه يخصو ،فمك قسػنا ن
نكعو ،كال نثبت ن
ػت تراكيػػب كثيػػرة ،كلػػـ تنطػػؽ العػػرب بشػػي مػػف أنكاعيػػا،
عمػػى شػػي ألكشػػؾ أف ينثًٍبػ ى
تقرر السماع»(.)1
كالقياس الذم نذكره نحف في النحك إنما ىك بعد ُّ
كىذا الذم ذكره أبك حياف نزعة بصرية ،كمف يرجع إلى كتػاب سػيبكيو يجػده

مػػع مػػا يمتمػػن بػػو مػػف حجػػج منطقيػػة رائعػػة ال يػػدلي بقيػػاس ،كال قاعػػدة نحكيػػة دكف

سماع مف أفكاه الفصحا ال يخمَّص ،كما يخكضكف فيو مف الشػعر كالكػالـ(.)2قػاؿ أبػك

حياف« :كمف تأمؿ كالـ سػيبكيو كجػده فػي أكثػره سػال نكا ىػذه الطريقػة التػي اخترناىػا
مف إثبات األحكاـ بالسماع»(.)3
مف أجؿ ذلؾ تعقب التراكيب الخالية مف مطمؽ السماع ،سكا أكانت مفتقرة

إلى قياس ،أـ مبنية عمى قياس.

متبكعا بدراسػة بعػض األمثمػة التػي جػرت عمػى ذلػؾ مػف
كىاؾ بياف ذلؾ كمو
ن
كالـ أبي حياف:
( )1التذييؿ كالتكميؿ.ٔٓ/َُ :
( )2ينظر :الكتاب.ٗ/ْ ،ِِْ ،َُْ/ّ ،ٗٔ ،ّٖ/ِ ،ّْٔ ،ُِٕ ،ِٓٓ/ُ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ.ٔٓ/َُ :

ُِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املطهب األَل
انرتاكيب اخلانيت مه مطهق انسماع َانقياط

تقدـ عمى لساف أبي حياف أف ال حجية لألحكػاـ النحكيػة التػي ال تسػتند إلػى

شي مف السماع الفصيح.

فإف انضـ إلى ذلػؾ أف ىػذه األحكػاـ ال تجػرم عمػى شػي مػف القيػاس فػذلؾ

أدعى إلى الرد ،كأكلى بعدـ القبكؿ(ُ).

مسبكؽ إليو بنحك قكؿ األ نبػارم« :كأدلػة صػناعة
كىذا الذم ذكره أبك حياف
ه

اإلعراب ثالث هة :نقؿ ،كقيػاس ،كاستصػحاب حػاؿ :فأمػا النقػؿ فػالكالـ العربػي الفصػيح
المنقكؿ النقؿ الصحيح الخارج عف حد القمة إلى حد الكثػرة .كأمػا القيػاس فيػك حمػؿ
غير المنقكؿ عمى المنقكؿ إذا كاف في معناه ،كرفع الفاعؿ ،كنصب المفعكؿ في كػؿ

مكاف ،كاف لـ يكف كؿ ذلؾ منقكالن عنيـ ،كانما لما كاف غير المنقكؿ عػنيـ مػف ذلػؾ
في معنى المنقكؿ كاف محمػكالن عميػو ،ككػذلؾ كػؿ مقػيس فػي صػناعة اإلعػراب .كأمػا
استصحاب الحاؿ فإبقا حاؿ المفظ عمى ما يستحقو في األصؿ عند عدـ دليػؿ النقػؿ

مبنيا ألف األصؿ في األفعاؿ البنا  ،كاف
عف األصؿ ،كقكلؾ في فعؿ األمر :إنما كاف ن
باقيػا عمػى األصػؿ
ب منيا لشبو االسـ ،كال دليؿ يدؿ عمػى كجػكد الشػبو فكػاف ن
ما يي ٍع ىر ي
في البنا »(ِ).

كىذه دراسة تكضيحية ليذا النكع مف تعقب أبي حياف:

َّ ِّ
إضافـت انىيف إنـى انعشـشة

( )1التذييؿ كالتكميؿ.َِّ/ٗ :
( )2اإلغراب في جدؿ اإلعراب.ْٔ ، ْٓ :

ُّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

نسػػب أبػػك حيػػاف إلػػى الكػػكفييف أنيػػـ أجػػازكا إضػػافة َّ
الن ّْيػػؼ

()1

إلػػى العشػػرة

مطمقنا ،ثـ قاؿ« :كىذا الذم ذىبكا إليو مف جكاز إضافة األكؿ إلػى الثػاني – كاف لػـ
ضؼ -ال يي ٍحفىظ مف كالـ العرب ،كال لو قياس ،فيك يجرم عميو»(ِ).
يي ى
انذساســت :

اختمؼ النحكيكف في إضافة النيؼ إلى العشرة عمى ثالثة مذاىب:

شػ ىػر) مبنػي عمػػى فػػتح
املــزٌب األَل :منػع ذلػػؾ ،فالعػدد فػػي نحػك( :ىػػذه خمسػ ىة ع ى
الجزأيف ،كال يجكز إضافة (خمسة) إلى (عشر).
()3
ػػدعي (خمسػػػة
كىػػذا مػػذىب البصػػػرييف  .قػػاؿ سػػػيبكيو« :كاعمػػـ أف العػػػرب تى ى
عشػػر) فػػي اإلضػػافة ،كاأللػػؼ كالػػالـ عمػػى حػػاؿ كاحػػدة ،كمػػا تقػػكؿ( :اضػػرب أىيُّيػػـ

أفض يؿ) ،ككػػ(اآلف) ،كذلؾ لكثرتيا في الكالـ ،كأنيا نكرةه ،فال تغير»(.)4
كاستدلكا عمى ذلؾ بأمريف:

أحذٌما :أف المضاؼ غير المضاؼ إليو ،فمك أضفت (خمسة) إلى (عشر) في
نحك( :قبضت خمسة عشر) لـ تكف العشر مقبكضة ،كىذا ينافي الكضع ىاىنا.

(َّ )1
الن ّْيؼ  :بفتح النػكف كتشػديد اليػا المكسػكرة ،كقػد تخفػؼ ،كىػك مػف كاحػد إلػى تسػعة بإدخػاؿ
المبػػػدأ كالغايػػػة كأصػػػمو( :نيػػػكؼ) مػػػػف (نػػػاؼ ينػػػكؼ) إذا زاد .ينظػػػر :الصػػػػحاح (ف ك ؼ):

ْ ،ُّْٔ/كتمييد القكاعد.ِِْْ/ٓ :

( )2التذييؿ كالتكميؿ.َِّ/ٗ :

( )3ينظر :المقتضػب ،ُِٔ ،ُُٔ/ِ :كاألصػكؿ ،َُْ/ِ :كالتعميقػة ،َُُ/ّ :كشػرح الرضػي:
ّ.َّٕ/

( )4الكتاب.ِٗٗ ،ِٖٗ/ّ :

ُْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

َاآلخش  :أف المضاؼ يتخصص بالمضاؼ إليو ،نحك( :غالـ و
رجؿ) ،كالخمسة غير
متخصصة بالعشرة؛ إذ ال تراد حقيقة الخمسة عمى انفرادىا(ُ).

املزٌب انثاوي  :جكاز ذلؾ مطمقنا ،فيعرب الصدر بحسب العكامؿ ،كيجر العجز

باإلضافة.

كقد اختمؼ العمما في بياف مف ينسب إليو ىذا المذىب عمى قكليػف:

ُ -أنو مذىب الككفييػف .نقمو السػيرافي ،كاألنبارم ،كالعكبرم ،كابف عصفكر كأبك

حياف( .)2قاؿ األنبارم« :ذىب الككفيكف إلى أنو يجكز إضافة النيؼ إلى العشرة،
و
عشر»(.)3
نحك :خمس ية

ِ -أنو مذىب بعض الككفييف .قاؿ الرضػي« :كأجػاز بعػض الكػكفييف إضػافة النيػؼ

تشبييا بالمضاؼ كالمضاؼ إليو حقيقة»(.)4
إلى العشرة؛
ن
كقد استدؿ القائمكف بالجكاز مطمقنا بالسماع كالقياس :أما السماع فمنو قكؿ

الشاعر:

تِنْدَ ثََّأًِ عَشْسَجٍ ِِْٓ

وٍُِّفَ ِِْٓ عَنَائوِ ًَشِمٌَْذِوْ

حِجَّرِوْ(ٓ).

( )1ينظر :المقتضب ،ُِٔ/ُ :كعمؿ النحك ،َِٓ :كاإلنصاؼ ،ِّٓ ،ِِٓ/ُ :كالتبييف.ِّْ :

( )2ينظػػػر :شػػػرح السػػػيرافي ،َُٗ/ُ :كالتبيػػػيف ،ِّْ :كشػػػرح الجمػػػؿ  ،ُِٕ/ِ :كالتػػػذييؿ كالتكميػػػؿ:
ٗ.َِّ/

( )3اإلنصاؼ.ِِٓ/ُ :

( )4شرح الكافية .ُّٓ/ّ :

( )5البيػػت مػػف (الرجػػز) ،كىػػك لػػػػ(نفيع بػػف طػػارؽ) فػػي كتػػاب الحيػكاف لمجػػاحظ .ٓٔٔ/ٔ :كشػػرح الش ػكاىد
الكبػػرل ،ُْٗٗ/ْ :كالتصػػريح ،ْْٔ/ِ :كالخزانػػة .ِّْ/ٔ :كبػػال نسػػبة فػػي معػػاني الق ػرهف لمف ػ ار :
ِ ،ّْ/كشػػرح السػػيرافي ،َُٗ/ُ :كالمسػػائؿ الحمبيػػات ،ُّٕ :كالمخصػػص ،ِٓٔ/ْ :كالمسػػاعد:
ِ.ٕٖ/

ُٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

حيػػث أضػػاؼ الشػػاعر (ثمػػاني) إلػػى (عشػػرة) مػػف غيػػر إضػػافة (عشػػرة) إلػػى شػػي
هخػر(ُ).

ؼ فيػك ضػركرة؛؛ إذ
كأجاب البصريكف عف البيت بأنيـ ال يعرفكنػو .كاف يع ًػر ى
ال معنػػى ليػػذه اإلضػػافة؛ ألنيػػا إمػػا بمعنػػى (الػػالـ) ،أك بمعنػػى ( ًمػػف) ،كالنيػػؼ لػػيس

لمعشرة ،كال منيا ،بؿ ىك زيادة عمييا( .)2قاؿ السيرافي-كقد أنشد البيػت« :-كىػذا ال
يجيزه البصريكف ،كال يعرفكف البيػت»(..)3كقػاؿ ابػف عقيػؿ« :كالبصػريكف حممػكا ذلػؾ

عمى الضركرة إف صح النقؿ فيو»(.)4

كالذم سػيؿ ىذه الضركرة أف (ثماني عشرة) بمنزلة اسػـ كاحد ،كقػد أضػيؼ

إليػػو (بنػػت) " فػ َّ
ػرد اإلع ػراب إلػػى األصػػؿ بإضػػافة (بنػػت) إليػػو ،ال بإضػػافة ثمػػاني إلػػى
مضاؼ  ،كانما نزؿ منزلة اسػـ كاحػد  ،كجعػؿ
عشرة( .)5قاؿ العكبػرم « :ال نسمـ أنو
ه
اإلعراب في هخره ؛ كذلؾ لمضركرة ،كسكغ ذلؾ أنو أضػاؼ البنػت إلػى العػدد ،فعرفيػا
بالجممة»(.)6

كأما القيػاس فمف كجييػف :

 -1أف االسػػػـ األكؿ غيػػػر الثػػػاني ؛ ألف معنػػػى (خمسػػػة عشػػػر) ( :خمسػػػة كعشػػػر)،

كما ىذا سبيمو يجكز أف يضاؼ.

( )1ينظر :التبييف ،ّّْ :ك كشرح الشكاىد الكبرل ،ُٗٗٓ ،ُْٗٗ/ْ :كالتصريح.ْْٔ/ِ :
( )2ينظر :المسائؿ الحمبيات ،ُّٔ :كالتبييف ،ّّْ :كالمقرب.َّٗ/ُ :
( )3شرح كتاب سيبكيو.َُٗ/ُ :
( )4المساعد.ِٖ/ِ :
( )5اإلنصاؼ.ّْٓ ،ِّٓ/ُ :
( )6التبييف.ّّْ :

ُٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كأ ً
يب عف ذلؾ بأف «قياس ىذا عمى بقية األسما خطأ؛ ألف اإلضػافة ليػا
يج ى

معنى ،كليس كؿ األسما يصػح فييػا ذلػؾ المعنػى؛ أال تػرل أف المضػمرات أسػما ه ،

كال يصح إضافتيا  ،ككذا ىاىنا ال يصح إضافة النيؼ إلى العشر»(ُ).

مظير ،كغيره مف األسما المظيرة ؛ فجاز إضػافتو إلػى مػا بعػده،
اسـ
ه
 -2أف النيؼ ه
كسائر األسما المظيرة التي تجكز إضافتيا(ِ).
كأ ً
ػب ،كالتركيػػب ينػػافي
ػب عػػف ذلػػؾ بػػأف النيػػؼ اسػ هػـ مظيػ هػر «إال أنػػو مركػ ه
يجيػ ى

احدا ،ال عمى جية اإلضافة؛ فيػدالف
اسما ك ن
اإلضافة؛ ألف التركيب أف يجعؿ االسماف ن
عمى مسمى كاحد بخالؼ اإلضافة؛ فإف المضػاؼ يػدؿ عمػى مسػمى ،كالمضػاؼ إليػو
يػػدؿ عمػػى مسػػمى هخػػر كاذا كػػاف التركيػػب ينػػافي اإلضػػافة ،كمػػا أف اإلضػػافة تنػػافي

التركيػػػب عمػػػى مػػػا بينػػػا ،كجػػػب أال تجػػػكز إضػػػافة النيػػػؼ إلػػػى العشػػػرة ؛ السػػػتحالة
المعنى»(ّ).

املزٌب انثانث :التفصيػؿ ،كىك الجكاز-إف كانت العشرة مضافة إلى اسـ بعدىا-
كالمنع في غير الضركرة-إف لـ تكف مضافة.

كىذا مذىب الف ار  .قػاؿ« :كلك نكيت بػػ(خمسة عشر) أف تضػيؼ (الخمسػة)
ػر منيػػا)؛ ألنػػؾ
إلػػى (عشػػر) فػػي شػػعر لجػػاز ،فقمػػت( :مػػا رأيػػت خمسػ ىة عشػ وػر قػطُّ خيػ نا
نكيت األسما  ،كلـ ً
سر أف يدخؿ ىاىنػا  ،كمػا لػـ يجػز فػي
لممفى ّْ
تنك العدد ،كال يجكز ي
اإلضافػة؛ أنشدني أبك ثركاف العكمي:

( )1التبييف.ّّْ :
( )2ينظر :اإلنصاؼ ،َُّ/ُ :كالخزانة.ُّْ/ٔ :
( )3اإلنصاؼ.ِْٓ/ُ :

ُٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

وٍُِّفَ ِِْٓ عَنَائوِ ًَشِمٌَْذِوْ

تِنْدَ ثََّأًِ عَشْسَجٍ ِِْٓ

حِجَّرِوْ»(ُ).

فقكلػػػو( :فػػػي شػػػعر) نػػػص عمػػػى أف ىػػػذه اإلضػػػافة ال تجػػػكز إال فػػػي الضػػػركرة؛ ألف

ضؼ إلى شي بعدىا.
(العشرة) فييا لـ تي ى

فإف أيضيفت جازت إضافة النيؼ إلػى العشػرة فػي االختيػار عنػد الفػ ار  .قػاؿ:

س ية
«كاذا أضفت (الخمسة العشر) إلى نفسؾ رفعت (الخمسة) ،فتقكؿ ( :ىما فى ىعمى ٍت ىخ ٍم ى
ش ًػرم) .كانمػا أعربػت الخمسػة؛
س ًة ىع ى
س ىة ىع ى
ىع ى
ش ًرم) ،ك( ىم ىرٍر ي
ش ًرم) ،ك(ر ي
ت ًب ىخ ٍم ى
أيت ىخ ٍم ى
إلضافتؾ العشر فممػا أضػيفت العشػر إلػى اليػا منػؾ لػـ يسػتقـ لمخمسػة أف تضػاؼ

ػػما ،كمػػػا صػػػار مػػػا بعػػػدىا
إلييػػػا ،كبينيمػػػا عشػػػر ،فأضػػػيفت إلػػػى عشػػػر؛ لتصػػػير اسػ ن
مػت
فع ٍ
اسما ،سػمعتيا مػف أبػي فقعػس األسػدم ،كأبػي الييػثـ العقيمػي( :مػا ى
باإلضافة ن
ش ًر ىؾ)»(.)2
خمس ية ىع ى
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:
نص أبك حياف عمى أف ما ذىب إليو الككفيكف مف جػكاز إضػافة النيػؼ إلػى

سػند مػف كػالـ العػرب ،كال مػف قيػاس صػحيح يعتػد بػو ،كىػذه
العشرة مطمقنا ليس لػو ه
ضػؼ-
عبارتو« :كىذا الذم ذىبكا إليو مف جكاز إضافة األكؿ إلى الثاني – كاف لـ يي ى
ال يي ٍحفىظ مف كالـ العرب ،كال لو قياس ،فيك يجرم عميو»(.)3

( )1معاني القرهف .ّْ/ِ :
( )2السابؽ .ّْ ، ّّ/ِ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ.َِّ/ٗ :

ُٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كيظير مف ىذا التعقب أمراف:
األَل :أف أبا حياف في نسبة ىذا المذىب إلػى الكػكفييف تػابعه لمػا سػمؼ مػف حكايػة
ذلػػؾ عػػنيـ عمػػى لسػػاف السػػيرافي ،كاألنبػػارم ،كالعكبػػرم ،بخػػالؼ مػػا تقػػدـ مػػف نقػػؿ

الرضي أنو مذىب بعض الككفييف.

كالتحقيؽ أنو مذىب الككفييف إال الف ار ؛ لما سمؼ عمى لسانو مف التفصيؿ،

كىك جكاز إضافة النيؼ إلى العشرة-إف كانت العشرة مضافة إلى اسـ بعدىا-كالمنػع

في غير الضركرة ،إف لـ تكف مضافة.
كاذا تقرر ىذا يعمً ىـ أف قكؿ ابػف مالػؾ :فػي (التسػييؿ)« :كال يجػكز بإجمػاع:
()1
متجػو عمػى مػا ذكػره الفػ ار فػي (معػاني القػرهف) مػف
(ثماني عشروة إال في الشعر»
ه
جكاز ذلؾ في الشعر دكف النثر ،فال يرد عميو قكؿ أبي حياف« :كىذا الذم ذكػره مػف
أنو ال يجكز بإجماع إال في الشعر ليس بصحيح ،كقد تقدـ النقؿ عف الككفييف أنيػـ

يجيزكف إضافة الصدر إلى العجز في المركب مطمقنا دكف إضافة»(.)2

كليس بمتجو عمى ما ارتضاه ابف مالؾ نفسو (في شػرح التسػييؿ) مػف نقػؿ

السيرافي أف مذىب الككفييف الجكاز مطمقنا ،فقاؿ« :كأجاز الفػ ار إضػافة صػدر العػدد

المركب إلى عجزه م ازالن بناؤىما ،كأنشد:

وٍُِّفَ ِِْٓ عَنَائوِ ًَشِمٌَْذِوْ

تِنْدَ ثََّأًِ عَشْسَجٍ ِِْٓ حِجَّرِوْ

مخصكصا بالشعر ،بؿ أجازه في النثر كالنظـ»(ّ).
كلـ ير ذلؾ
ن

( )1التسييؿ.ُُٖ :
( )2التذييؿ كالتكميؿ.ِّٕ/ٗ :
( )3شرح التسييؿ.َِْ/ِ :

ُٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

الثػػاني :أف نزعػػة البصػػرييف غمبػػت عمػػى أبػػي حيػػاف فػػي قكلػػو« :ال يحفػػظ مػػف كػػالـ

مػت
فع ٍ
العرب»؛ كذلؾ لما فيو مف التصػريح بػرد مػا ركاه الفػ ار مػف قػكؿ العػرب( :مػا ى
ش ًر ىؾ) كما أنشده مف الرجز ،كقد مضى مف كالـ السػيرافي أف البصػرييف ال
خمس ية ىع ى
يعرفكف ىذا البيت.

ككػػذلؾ غمبػػت عميػػو النزعػػة البصػػرية فػػي قكلػػو« :كال لػػو قيػػاس ،فيػػك يجػػرم

عميو»؛ لما فيو مف عدـ االعتداد بشي مف القياس الػذم ذكػره األنبػارم كغيػره مػف
كالـ الككفييف ،كقد تقدـ بياف ذلؾ بما أغنى عف تكراره.
تعقيب :
ألمريػف:

بػػاف مػػف الدراسػػة أف المرضػػي مػػا ذىػػب إليػػو الفػػػ ار مػػف التفصػػيؿ؛ كذلػػؾ

كشعػرا ،كمف سمع حجة عمى مف
نثر
األَل :اعتماده عمى ما سػمؼ مف كالـ العرب نا
ن
لـ يسمع.

مقػدـ
منقكض بمف أثبت معرفتو ،كالمثبت
كأما إنكار معرفة قائؿ البيت فيك
ه
ه
عمى المنفي(ُ).
.

فإف قيؿ :إنما أرادكا إنكار الركاية فالجكاب أف ما ركاه الثقات ال يجكز إنكاره

انثاوي :أف ما ذىب إليو بعض الككفييف مف جكاز إضافة النيؼ إلى العشػرة مطمقنػا

يرد عميو ما تقدـ مف جكاب البصرييف عنو.

( )1تقدـ في تخريج البيت أنو لػػ(نفيع بف طارؽ) في كتاب الحيػكاف لمجػاحظ .ٓٔٔ/ٔ :كالمقاصػد
النحكية ،ُْٗٗ/ْ :كالتصريح ،ْْٔ/ِ :كالخزانة.ِّْ/ٔ :

َِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املطهب انثاوي
انرتاكيب اخلانيت مه مطهق انسماع مع َجُد انقياط

تقرر السماع،
مضى عمى لساف أبي حياف أف القياس إنما يككف بعد ُّ

كالسبب في ذلؾ عنده أف القياس مف غير سماع يؤدم إلى إثبات تراكيب ليست مف

شخصيا مف األحكاـ إال بعد
لساف العرب ،كلـ تنطؽ بيا أفكاىيـ .قاؿ« :فال نثبت
ن
شيئا منو بالقياس؛ ألف كؿ تركيب لو شي ه يخصو ،فمك قسنا
إثبات نكعو ،كال نثبت ن
ت تراكيب كثيرة ،كلـ تنطؽ العرب بشي مف
ن
شيئا عمى شي ألكشؾ أف ينثًٍب ى
تقرر السماع»(ُ).
أنكاعيا ،كالقياس الذم نذكره نحف في النحك إنما ىك بعد ُّ

ىخػػ ىذ بالسػػماع ،كاطَّ ىػػر ىح
كبنػػى عمػػى ذلػػؾ أنػػو إذا تعػػارض السػػماع كالقيػػاس أ ى
فاسدا.
صحيحا ،أـ
القياس ،سكا ه أكاف ىذا القياس
ن
ن
ى
كىذا الذم ذىب إليو مف أصكؿ البصرييف(ِ)،قاؿ الفارسي« :كلك لػـ يعاضػد

القياس السماعي حتى يجي السمع بشي خارج عف القياس ،لكجب اطّْراح القيػاس،
ى
كالمصير إلى ما أتى بو السمع؛ أال ترل أف التعمؽ بالقياس مف غير مراعاة السػماع
معو يؤدم إلى الخركج عف لغتيـ ،كالنطؽ بما ىك خطأ في كالميـ»(ّ).

بابا في (الخصائص) بعنكاف( :باب تعارض السماع
كأفرد لو ابف جني ن

كالقياس) قاؿ فيو« :إذا تعارضا نطقت بالمسمكع عمى ما جا عميو كلـ تقسو في
( )1التذييؿ َُ.ٔٓ/
( )2ينظر :الكتاب ،َّٓ :كالمقتضب ،ٖٗ/ِ :كاألصكؿ.ِِٖ/ّ :
( )3المسائؿ الحمبيات.ِِٔ :

ُِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

غيره ،كذلؾ نحك قكؿ اهلل تعالى :اسْرَحٌَْذَ عٍٍََْيُُِ

اٌشٍَّْطَاُْ

(ُ)

فيذا ليس بقياس،

لكنو ال بد مف قبكلو؛ ألنؾ إنما تنطؽ بمغتيـ كتحتذم في جميع ذلؾ أمثمتيـ ،ثـ
استى ٍق ىكىـ)»(ِ).
إنؾ مف بعد ال تقيس عميو غيره أال تراؾ ال تقكؿ في (استقاـ)ٍ ( :
كىذه دراسة تكضيحية ليذا النكع مف تعقب أبي حياف:

( )1مف اآلية  ٖٓ :مف سكرة المجادلة.
( )2الخصائص.ُُٗ/ُ :

ِِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

جـش متييـض (كـزا)

أجاز الككفيكف ،كمف كافقيـ أف يقكلػكا( :لػو كػذا در و
ىػـ ،ككػذا دراىػـ) بػالجر،

ىمػػا) بالنصػػب .قػػاؿ أبػػك حيػػاف« :كالػػذم أجػػازه الككفيػػكف،
ىمػػا ،ككػػذا در ن
ك(كػػذا كػػذا در ن
كمف كافقيـ مف التراكيب ليست مسمكعة مف العرب»(.)1
انذساســت :

ترد (كذا) في كالـ العرب عمى ثالثة أكجو:

األَل  :أف تكػػػكف كممتػػػيف بػػػاقيتيف عمػػػى أصػػػميما ،كىمػػػا (كػػػاؼ) التشػػػبيو ،ك(ذا)

عمػر كػذا) ،كتػدخؿ عمييػا (ىػا) التنبيػو،
زيدا فاضالن ،كرأيت نا
اإلشارية ،كقكلؾ( :رأيت ن

كقكلو تعالى :أَىَىّرَا

عَسْشُهِ.)ِ(

انثاوي  :أف تككف كناية عف غير العدد ،فتككف مفردة ،نحك( :مررت بدار كذا)،
مكاف كذا ككذا).
كمعطكفة ،نحك( :نزؿ المطر
ى

مكنيا بيا عف العدد ،نحك:
انثانث  :أف تككف كممة كاحدة مركبة مف كممتيف،
ن
ىما)(ّ).
(قبضت كذا ككذا در ن
كاذا كانت كناية عف العدد فاختمؼ النحكيكف في تمييزىا عمى ثالثة مذاىب:

( )1االرتشاؼ.ٕٗٔ/ِ :
( )2مف اآلية  ِْ :مف سكرة النمؿ.
( )3ينظػػر :المقتضػػب ،ُّٖ/ّ :كالخصػػائص ،َِٓ/ُ :كفػػكح الشػػذا بمسػػألة كػػذا البػػف ىشػػاـ:
ُٔ.ُٓ،

ِّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املزٌب األَل :

ػػػػكبا،
مػػػػػذىب جميػػػػػكر البصػػػػػرييف :أف تمييزىػػػػػا ال يكػػػػػكف إال مفػ ن
ػػػػردا منصػ ن
كال تي ٍحفىظي (كذا) إال معطكفة ،كال تي ٍحفىظي مفردة ،كال مركبة؛ كلذلؾ لـ يي ىمثّْؿ بيا سػيبكيو
في األعداد إال معطكفة(ُ) .قاؿ« :ىذا باب ما جرل مجرل (كـ) في االستفياـ ،كذلؾ

ػػبيـ فػػي األشػػيا بمنزلػػػة (كػػـ) ،كىػػك كنايػػػ هة
قكلػػؾ( :لػػو كػػذا ككػػػذا در ن
ىمػػا) ،كىػػك مػ ه
()2
مركبػػا ،أـ معطكفنػػا ،أـ عقػ نػدا ،أـ
لمعػػدد» .أم :كنايػػة عػػف العػػدد مطمقنػػا ،سػكا أكػػاف ن
غير ذلؾ مف سائر العدد .قاؿ ابػف عقيػؿ« :كمػذىب جميػكر البصػرييف :أف التمييػز

منصكبا ،كيؼ كانت (كذا)»(.)3
مفردا
ال يككف إال ن
ن
كاحتجكا عمى ذلؾ بالسماع كالقياس :أما السماع فمنو قكؿ الشاعر:

عِدِ اٌنَّفْسَ ُٔعَّْى تَعْدَ تُإْسَانَ ذَاوِسًا

وَرَا ًَوَرَا ٌُطْفًا تِوِ ُٔسًَِ

اجلُيْدُ(ْ).

كأمػػا القيػػاس فعمػػى إجرائيػػا مجػػرل (كػػـ) االسػػتفيامية فػػي انتصػػاب التمييػػز
انتصابو بعد العدد المنكف(ٓ) .قػاؿ ابػف السػراج« :كقػد أجػركا يم ٍج ىػرل (كػـ) فػي
بعدىا
ى

( )1ينظػػر :الكتػػاب ،ُُٓ/ّ ،َُٕ/ِ :كالخصػػائص ،َِٓ/ُ :كاالرتشػػاؼ ،ٕٗٔ/ِ :كالمغنػػي:
ِْٕ.

( )2الكتاب.َُٕ/ِ :
( )3المساعد .ُُٗ/ِ :
( )4البيت مف الطكيؿ ،كىك بال نسػبة فػي شػرح التسػييؿ ،ِّْ/ِ :كالتػذييؿ كالتكميػؿ،ٔٔ/َُ :
كفكح الشذا ،ُِ :كشرح شكاىد المغني ،ُْٓ/ِ :كشرح أبيات المغني ،ُٔٗ/ْ :كشرح درة
الغكاص.ّٖٗ :

( )5ينظر :شرح كتاب سيبكيو ،ْْٗ/ِ :كالمقتصد  ،ُٕٓ/ِ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ٔٔ/َُ :

ِْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ىمػا»(ُ) .كقػاؿ الفارسػي« :كممػا ينتصػب
االستفياـ ،فنصبكا قكليـ :لو كػذا ككػذا در ن
االسـ و
ىما»(ِ).
بعدد
ى
الم ىن َّكف قكلييـ :لي عنده كذا ككذا در ن
انتصاب األسما بعد العدد ي
املزٌب انثاوي:

مذىب الككفييف :أف تمييز (كذا) بمنزلة تمييز العدد الصريح الذم ىي كناية

عنو؛ فيمزـ اإلفراد كالنصب في الكناية عف األعداد المركبة ،نحك( :لو كذا كذا

ىما) ،أك عف األعداد المعطكفة ،نحك:
ىما) ،أك عف ألفاظ العقكد ،نحك( :لو كذا در ن
در ن
ىما).
(لو كذا ككذا در ن

كيمػػزـ الجمػػع كالخفػػض فػػي الكنايػػة عػػف الثالثػػة إلػػى العشػػرة ،نحػػك( :لػػو كػػذا
دراىـ) ،كاإلفراد كالخفض في الكناية عػف المائػة كاأللػؼ ،نحػك( :لػو كػذا در و
ىػـ) .قػاؿ

ابف عصفكر« :كأىؿ الككفة يقكلػكف فػي الثالثػة إلػى العشػرة( :لػو كػذا دراىػـ) ،كفػي
المائة كاأللؼ( :لو كذا درىـ)»( .)3كقاؿ أبك حياف« :كأما الككفيػكف فػذىبكا إلػى أنيػا

سػػر بػػو العػػدد الػػذم ىػػي كنايػػة عنػػو ،فمػػف الثالثػػة إلػػى العشػػرة بػػالجمع
سػػر بمػػا ييفى َّ
تيفى َّ
المخفػػػكض ،نحػػػك( :لػػػو عنػػػدم كػػػذا جػػػك و
ار) ،كتكػػػكف مفػػػردة ،كعػػػف المركػػػب بػػػالمفرد

َّ
ىمػػا ،كعػػف العقػػكد بػػالمفرد
المنصػػكب ،كتيىركػػب ىػػي ،فتقػػكؿ :لػػو عنػػدم كػػذا كػػذا در ن
ىمػػػا) ،كعػػػف المعطػػػكؼ بػػػالمفرد
المنصػػػكب ،كتي ٍفػ ىػػرد ىػػػي ،نحػػػك( :لػػػو عنػػػدم كػػػذا در ن
ىمػا) ،كعػف
المنصكب ،كتككف ىي معطكفة عمى مثميا ،نحك :لو عنػدم كػذا ككػذا در ن
المائة كاأللؼ بالمفرد المجركر ،كتي ٍفرد ىي ،نحك :لو عندم كذا در و
ىـ»(ْ).
ى

( )1األصكؿ.َِّ/ُ :
( )2اإليضاح العضدم.ِِْ :
( )3شرح جمؿ الزجاجي.َُٓ/ِ :
( )4التذييؿ كالتكميؿ.ّٔ/َُ :

ِٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كبنى فقيا الككفػة عمػى ذلػؾ أنػو يمػزـ بقػكؿ القائػؿ( :لػو عنػدم كػذا در و
ىػـ)

ىمػػا) أحػػد عشػػر،
مائػػة درىػػـ ،كبقكلػػو( :لػػو كػػذا دراىػ ىػـ) ثالثػػة ،كبقكلػػو( :كػػذا كػػذا در ن
ىمػا) أحػد كعشػركف؛ بنػا عمػى
ىما) عشركف ،كبقكلو( :كذا ككػذا در ن
كبقكلو( :كذا در ن

المحقؽ مف نظائرىف مف العدد الصريح(ُ).

قػػػاؿ ابػػػف ىشػػػاـ المخمػػػي« :كعنػػػد الفقيػػػا أنػػػو إذا قػػػاؿ مػػػف لػػػو معرفػػػة

ىما ؛ ألنو أقػؿ العػدد
ىما) ألزـ لو أحد عشر در ن
بكالـ العرب( :لفالف ىعمى َّي كذا ككذا در ن
ىمػا؛ لككنػو أكؿ
ىما) أىٍل ىزىـ لو ن
أحدا كعشػريف در ن
المركب ،كاف قاؿ( :لو ىعمى َّي كذا كذا در ن
مراتب المعطكؼ ،كذلؾ أف المقر بالشي المبيـ ال يمزمػو إال أقػؿ مػا يحتممػو إقػراره،

اىػػـ) لزمػػو ثالثػػ هة؛ ألنيػػا أدنػػى الجمػػع»(ِ) .ككافػػؽ
كمػػا أنػػو إذا قػػاؿ( :لػػو ىعمى َّ
ػػي در ي

الككفييف في ذلؾ األخفش ،كالمبرد ،كابف معط ،كابف الحاجػب(ّ) .قػاؿ المبػرد« :فػإذا

ىما) إلػى (تسػعة عشػر)؛ ألنػو
ىما) فيك كناية عف (أحد عشر در ن
قاؿ( :لو كذا كذا در ن
ضـ العدديف ،فإذا قاؿ( :كذا ككذا) فيك كناية عػف (أحػد كعشػريف) إلػى مػا جػاز فيػو

العطؼ بعدد»(ْ).

( )1ينظػػر :بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الش ػرائع ألبػػي بكػػر الكاسػػاني الحنفػػي (تٕٖٓىػػػػ)،ِٓ/ّ :
ٓ ،ٖٖ/كالمغني البف قدامة المقدسي(تَِٔىػ) ،ُِْ/ٓ :كمغني المبيب .ِْٖ :

( )2المدخؿ إلى تقكيـ المساف البف ىشاـ المخمي (تٕٕٓىػػ).َُْ :

( )3ينظػػػػػػػر :الفصػػػػػػػكؿ الخمسػػػػػػػكف ،ِْْ :كأمػػػػػػػالي ابػػػػػػػف الحاجػػػػػػػب ،ْٖٓ/ِ :كاالرتشػػػػػػػاؼ:
ِ.ٕٗٓ/

( )4الكامؿ.ُِّ ،َِّ/ّ :

ِٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املزٌب انثانث :

مػػذىب ابػػف عصػػفكر :مكافقػػة الكػػكفييف إال فيمػػا يقتضػػي جػػر التمييػػز فإنػػو
ً
جمعػػا يم ىع َّرفنػػا بػػاأللؼ كالػػالـ،
يكػػكف مجػ نا
ػركر بحػػرؼ الجػػر(مف) ،ال باإلضػػافة ،كيكػػكف ن
فتقكؿ( :عندم كذا مػف الػدراىـ) ،سػكا أكانػت الكنايػة عػف الثالثػة إلػى العشػرة ،أـ
عف المائة كاأللؼ(ُ) .قاؿ في (المقرب)« :كأما (كذا) ،فإف كنيت بو عف الثالثة إلى
العشرة ،أك عف المائػة ،أك األلػؼ قمػت( :كػذا مػف الػدراىـ) ،كاف كنيػت بػو عػف (أحػد

ىمػػا) ،كاف كنيػػت بػػو عػػف عشػػريف ،أك
عشػػر) إلػػى (تسػػعة عشػػر) قمػػت( :كػػذا كػػذا در ن
ىمػػا) ،كاف كنيػػت بػػو عػػف المعطػػكؼ مػػف كاحػػد
ثالثػػيف إلػػى تسػػعيف قمػػت( :كػػذا در ن

ىما)»(ِ).
كعشريف إلى تسعة كتسعيف قمت( :لو كذا ككذا در ن
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

تعقػػب أبػػك حيػػاف مػػا أجػػازه نحػػاة الككفػػة مػػف التراكيػػب ،كمػػا انبنػػى عميػػو مػػف

األحكاـ الفقيية.

 -1تعقب ما أجاصي انكُفيُن:

ً
ىمػا،
رد أبك حياف ما أجازه نحكيك الككفة كمف كافقيـ مف نحػك( :كػذا كػذا در ن
ككػػذا درىمػػا) بالنصػػب ،كمػػف نحػػك( :لػػو كػػذا در و
ىػػـ ،ككػػذا دراىػػـ) بػػالجر؛ ألف ىػػذه
ن

التراكيب كميا ليست مف لساف العرب ،كالمغػة إنمػا تؤخػذ بالمشػافية مػف العػرب .قػاؿ
في (االرتشاؼ)« :كالذم أجازه الككفيكف ،كمف كافقيـ مف التراكيػب ليسػت مسػمكعة

مف العرب»(.)3

( )1ينظر :شرح الجمؿ .َُٓ/ِ :
( )2المقرب.ُّْ/ُ :
( )3االرتشاؼ.ٕٗٔ/ِ :

ِٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

َّف رأيػو فػي ىػذه
ككاف قد بسط الكػالـ عمػى ذلػؾ فػي (التػذييؿ كالتكميػؿ) ،كبػي ى
مبني عمػى السػماع ،كاطّْػراح القيػاس الػذم ال يقػرره سػماع ،كقػد تقػدـ
المسألة ،كأنو
ّّ
الكالـ عمى ذلؾ في بداية ىذا المبحػث ،كالػذم يتصػؿ بمسػألة (كػذا) إنمػا ىػك قكلػو:

«المسػػمكع مػػف لسػػاف العػػرب أف (كػػذا) إذا كانػػت كنايػػة عػػف غيػػر عػػدد كانػػت مفػػردةن،
كمعطكف نة خاصة ،كال يي ٍحفىظي تركيبيا ،فإذا كانت كناية عػف عػػدد فػال يي ٍحفىػػظ إال ككنيػا
ػػؿ بيػػا سػػيبكيو ،كاألخفػػش،
معطػػػػكفة ،كال تي ٍحفى ػظي مفػػػردة ،كال يم ىرَّك ىب ػ نة؛ كلػػذلؾ لػػـ يي ىمثّْػػ ٍ
كالفارسي(ُ) في األعػداد إال معطكفػة ،ثػـ ذكػر سػيبكيو أنيػا كنايػة لمعػدد ،فمػـ يخػص
عددا مف عدد ،بؿ ذكر أنو مبيـ في األشيا  ،كبذلؾ كرد السماع ،قاؿ الشاعر:
ن

وَرَا ًَوَرَا ٌُطْفًا تِوِ ُٔسًَِ

عِدِ اٌنَّفْسَ ُٔعَّْى تَعْدَ تُإْسَانَ ذَاوِسًا

اجلُيْدُ»(ِ).

كصرح بأنو تبع الزجاجي ،كالفارسي ،كابف خركؼ ،كابف عصفكر ،كابف أبي

الربيػػع فػػي أف ال سػػماع لمػػا أجػػازه الككفيػػكف مػػف ىػػذه التراكيػػب( ،)3فقػػاؿ« :كسػػائر
التراكيب التي أجازىا الككفيكف ،كمف كافقيـ ليست مف لساف العرب؛ أال ترل أف ابػف
كقيػاس فػي المغػة ،كا َّف تكفيقػو كػذا
خركؼ قاؿ-عند ًذ ٍكر قكؿ المبػرد :-كىػك دعػكل
ه
قياس في المغة ،كال تؤخذ إال عف أفكاه العرب بالمشافية .كقػاؿ
ككذا عمى المعطكؼ ه
ابف عصػفكر فػي إجػازة الكػكفييف( :كػذا در و
ىػـ ،ككػذا دراىػـ) :كلػـ يػرد بػو سػماعه ،كال
ػاس كنيػػايتيـ أف قػػالكه بالقيػػاس ،كقػػاؿ ابػػف أبػػي الربيػػع حػػيف حكػػى مػػذىب
يقبمػػو قيػ ه
الككفييف( :كىذا كمو إنما قالكه بنكع مف القياس ،كلـ يرد بو سماعه) ،كقاؿ أبػك عمػي

( )1ينظػػػػر :الكتػػػػاب ،ُُٓ/ّ ،َُٕ/ِ :كالمسػػػػائؿ البغػػػػداديات ،ّ-ْ ،َِْ :كشػػػػرح التسػػػػييؿ
لممرادم.ُٕٔ :

( )2التذييؿ كالتكميؿ.ٔٔ ،ٔٓ/َُ :
( )3ينظر اإليضػاح العضػدم ،ِِٔ :كسػر الصػناعة ،ُّّ/ُ :كشػرح جمػؿ الزجػاجي،َُٓ/ِ :
كشرح التسييؿ لممرادم ،ُٕٔ :كالمغني ،ِْٗ :كاليمع.َٔٔ/ِ :

ِٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

حيف سألو أبك الفتح عف التفصيؿ في (كػذا) ،كتنزيمػو عمػى مػذىب الكػكفييف ،فقػاؿ:

كىػػذا مػػف اسػػتخراج الفقيػػا  ،كلػػيس ى ػػك ف ػػي النحػػك كػػذا ،إنمػػا (كػػذا) بمنزلػػة عػػدد
منكف) .كقد ىخطَّأى ىػػك كالزجػاجي ،كابػف أبػي الربيػع ،كابػف عصػفكر ىمػف جػر التمييػز
بعد (كذا)»(.)1
نظر مف كجييف:
كفي كالـ أبي حياف ىذا ه
األَل  :أف مػػا نسػػبو البػػف عصػػفكر ًمػػف تخطئػػة ىمػػف جػػر التمييػػز بعػػد (كػػذا) يشػػمؿ

كمف جر باإلضافة ،كقد تقدـ عمى لسػاف ابػف عصػفكر فػي
تخطئة ىمف جر بالحرؼ ،ى
(المقرب) أنػو أجػاز جػر التمييػز بعػد (كػذا) بحػرؼ الجػر(مف) ،كمنػع جػره باإلضػافة،
كىذه عبارتو في (شرح الجمؿ)« .:كمما جرل مجػرل (كػـ) فػي أنػو كنايػة عػف العػدد

(كذا) ،فتقكؿ إذا كنيت عف الثالثة إلى العشرة( :لو كذا مف الد ارىـ) ،كاف كنيػت عػف

ىمػا) ،كاف كنيػت عػف العقػكد مػف
(أحد عشر) إلى تسعة عشػر) قمػت :لػو كػذا كػذا در ن
ىمػػا) ،كاف كنيػػت عػػف المعطكفػػات مػػف كاحػػد
عشػػريف إلػػى تسػػعيف قمػػت( :لػػو كػػذا در ن
ىمػا) ،كتكنػي عػف المائػة كاأللػؼ
كعشريف إلى تسعة كتسعيف قمت( :لػو كػذا ككػذا در ن
كما يكنى عف الثالثة إلى العشرة ،كأىؿ الككفة يقكلكف فػي الثالثػة إلػى العشػرة( :لػو
كذا دراىـ) ،كفي المائة كاأللؼ( :لو كذا درىـ) ،كذلؾ فاسد عنػدنا؛ ألف اسػـ اإلشػارة

ال يضاؼ أصالن»(.)2

ابف مالؾ فػيمف سػبقو إلػى التصػريح بػأف مػا أجػازه الككفيػكف
انثاوي  :أنو لـ يذكر ى
غيػػر مسػػمكع ،مػػع أنػػو قػػاؿ فػػي (شػػرح التسػػييؿ)« :كمسػػتند ىػػذا التفصػػيؿ ال ػرأم،

ال الركاية»(.)3

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ٔٔ/َُ :
( )2شرح جمؿ الزجاجي.َُٓ/ِ :
( )3شرح التسييؿ.ِْْ/ِ :

ِٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

مبنػي عمػى القيػاس ،كأنػو لػيس مػف لسػاف
كىذا نص فػي أف كػالـ الكػكفييف
ّّ
العرب؛ كلػذا قػاؿ نػاظر الجػيش« :فجميػع مػا ذكػره الشػيخ قػد تضػمنو كػالـ المصػنؼ
رحمو اهلل تعالى»(.)1

كقد يقاؿ :إنما لـ يذكر ابف مالؾ فيمف تقدمو؛ لما جا عمى لساف ابف

مفردا ،أك مكرنار بال كاك»( .)2كقكلو
مالؾ مف قكلو في (التسييؿ)« :كقؿ كركد (كذا) ن
في (شرح التسييؿ)«:كاستعماؿ (كذا) دكف تكرار قمي هؿ»(.)3
كىػػػذا «يػػػدؿ عمػػػى كركد األمػػػريف»()4؛ كلػػػذا قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف« :كفػػػي قػػػكؿ

ػرر بػػال كاك) دلي ػ هؿ عمػػى كركده كػػذلؾ فػػي
ػردا ،أك مكػ نا
المصػػنؼ( :كقػػؿ كركد (كػػذا) مفػ ن
لساف العرب ،لكنو لـ يستشيد عمى ذلؾ بشي »(.)5
 -2تعقب ما أجاصي فقٍاء انكُفت :

اعتػػرض أبػػك حيػػاف مػػا سػػمؼ مػػف كػػالـ الفقيػػا بأنػػو ال مسػػتند لػػو مػػف لغػػة

أحد منيـ بما يكافؽ المغة»(.)6
العرب ،قاؿ« :كالعجب أنو لـ يقؿ ه
ػاص لبعضػػيـ
ػطالح خػ ّّ
كاذا لػػـ يكػػف لمن ػاس يعػ ٍػر ه
ؼ فػػي ىػػذه التراكيػػب ،كال اصػ ه
كجب حمميا عمى المغة .كاذا نظرت في لغة العرب لـ تجد ليـ ما يتحقؽ إثباتو فييػا

( )1تمييد القكاعد.ُِِٓ/ٓ :
( )2التسييؿ.ُِٓ :
( )3شرح التسييؿ.ِْْ/ِ :
( )4تكضيح المقاصد.ُّْْ/ّ :
( )5التذييؿ كالتكميؿ.ٖٔ/َُ :
( )6السابؽ :الصفحة نفسيا .

َّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

مف ذلؾ التراكيب إال مػا ذكػره جميػكر البصػرييف ،فكجػب الحمػؿ عميػو  ،صػرح بػذلؾ

أبك حياف(ُ).

كبيَّف ما ينبني عمى اختياره بقكلػو« :فعمػى ىػذا الػذم اخترنػاه لػك قػاؿ قائػ هؿ:

عػددا أكثػر
ىما) لى ىن َّزلناه عمى درىـ كاحد ،إال إف قاؿ :أردت بو ن
(لو عندم كذا ،ككذا در ن
ىمػػا) لػػـ نجعمػػو
مػػف ذلػػؾ ،فى يي ٍر ىجػػع فػػي ذلػػؾ إلػػى تفسػػيره ،ككػػذلؾ لػػك قػػاؿ( :كػػذا كػػذا در ن
ؼ منو حرؼ العطؼ عمى مذىب ىمف يي ًجيز ذلؾ ،ككذلؾ لػك
تركيبا ،بؿ نجعمو مما يح ًذ ى
ن
المعطػكؼ ،كا َّف أصػمو:
ؼ منػو
ىما) لـ نجعمو
ي
مفػردا ،بػؿ يكػكف ممػا يح ًػذ ى
ن
قاؿ( :كذا در ن
(كػػذا ككػػذا) ،كػػؿ ذلػػؾ حفػظه لمػػا اسػػتقر فػػي كالميػػـ مػػف أف (كػػذا)

ال

ستى ٍع ىمؿ في العدد إال معطكفة ،ككذلؾ لك لحػف فخفػض الػدرىـ ،أك رفعػو؛ ألف المحػف
تي ٍ
ال يي ٍب ًطؿ اإلقرار» (ِ).
تفسير لشيئيف في نحك( :لو عنػدم كػذا،
نا
فإف قيؿ :كيؼ يككف الدرىـ الكاحد
كثيػرا ،فػال مػانع
ىما)؟ .قيؿ :إف (كذا) كنايػة عػف العػدد مطمقنػا ،قمػيالن كػاف أك ن
ككذا در ن

أف يككف كؿ كاحد مف ىذيف الشيئيف بعض درىـ.

عمى أف ىذا الذم ذكره أبك حيػاف فيمػا ينبنػي عمػى اختيػاره مػأخكهذ مػف قػكؿ

(ّ)
ىمػػػا)
الشػػافعية كالحنبميػػػة  .قػػػاؿ أبػػػك الحسػػػف المػػػاكردم« :كاف قػػػاؿ( :كػػػذا كػػػذا در ن

نحكيػػػا يي ٍع ً
ػػػرب كالمػػػو
احػػػد ،سػػػكا كػػػاف
ىػػػـ ك ه
ن
بالنصػػػب فمذىػػػػب الشػػػافعي عميػػػو در ه

أـ ال»(ْ).

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ٖٔ/َُ :
( )2السابؽ.ٕٔ/َُ :
( )3ينظر :األـ لإلماـ الشافعي ،ُِْ/ٔ :كالمغني البف قدامة.ُِْ ،ُُْ/ٓ :
( )4الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي ألبي الحسف الماكردم (تَْٓق).ِٕ/ٕ :

ُّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كقاؿ ابف قدامة« :كًاف قاؿ( :لو عمي كذا دراىـ) ،أك (كذا ككذا) ،أك (كذا

بعض در و
ىـ ،يي ٍر ىجعي في تفسيره
ىـ) بالرفع ،لزمو درىـ .كًاف قاؿ :بالخفض لزمو ي
كذا در ه
ً
ىما)
ىما) بالنصب ،لزمو درىـ ،كًاف قاؿ( :كذا ككذا در ن
إليو ،كًاف قاؿ( :كذا در ن
ىـ .كقاؿ أبك الحسف التميمي :يمزمو
بالنصب ،فقاؿ ابف حامد :يمزمو در ه

درىماف»(ُ).
تعقيب :

باف مف الدراسة أمراف:

األَل  :أف قػكؿ ابػف السػػيد «إذا قػاؿ الرجػػؿ( :لػو عنػػدم كػذا ككػػذا) بحػرؼ العطػػؼ،

فيي كناي هة عف األعداد مف أحد كعشػريف إلػى تسػعة كتسػعيف ،كاذا قػاؿ( :لػو عنػدم

ىمػا) بغيػر كاك فيػي كنايػة عػف األعػداد مػف أحػد عشػر إلػى تسػعة عشػر،
كذا كذا در ن
()2
ػكض بمػػا سػػمؼ مػػف أف ىػػذا مػػذىب
كىػػذا اتفػػاؽ مػػف البصػػرييف كالكػػكفييف» منقػ ه

الككفييف ،كمف كافقيـ ،كأف مذىب جميكر البصػرييف أنيػا كنايػة عػف العػدد مطمقنػا.
قاؿ أبك حياف« :كأما حكاية ابف السيد :أف البصرييف كالككفييف اتفقكا عمى أف (كذا)

ك(كػػػػذا) كنايػػػػة عػػػػف األعػػػػداد المركبػػػػة ،فمػػػػيس ذكػػػػر االتفػػػػاؽ بصػػػػحيح»( ،)3كقػػػػاؿ

ابػػف ىشػػاـ« :ككىػػـ ابػػف السػػيد ،فنقػػؿ اتفػػاؽ النحػػكييف عمػػى إجػػازة مػػا أجػػازه المبػػرد،
كمف يذ ًك ىر معو»(.)4
ى

( )1المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف قدامة المقدسي (تَِٔىػػ).ِّٓ :
( )2االقتضاب في شرح أدب الكتاب البف السيد البطميكسي (تُِٓىػػ).ٔٓ/ُ :
( )3االرنشاؼ.ٕٗٔ/ِ :
( )4المغني.ِْٖ :

ِّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

انثاوي  :أف المعتمد ما ذىب إليو جميكر البصػرييف مػف أف تمييػز (كػذا) ال يكػكف

منصكبا ،كذلؾ لما سمؼ مف أنو قد اجتمع فيو السماع كالقياس.
مفردا
إال ن
ن
كأما ما ذىب إليو الككفيكف كمف كافقيـ مف جر التمييز بعد (كذا) في نحك:
(لو كذا درىـ) ،ك(كذا دراىـ) فمعترض مف أربعة أكجو:

 -1ما قرره أبك حياف مف أف إثبات األحكاـ النحكية إنما يكػكف بالسػماع مػف العػرب،

كلـ يأت بخالؼ ما ذكركه ،فكجب العمؿ بو في المغة.

اسػـ مضػاؼ ،أك بإضػافة
 -2أف الجر إما بالكاؼ عمى أنيا حرؼ جر ،أك عمى أنيػا ه
(ذا) ،كال سػػبيؿ إلػػى شػػي مػػف ذلػػؾ؛ ألف (ذا) معمكلػ هة لمكػػاؼ ،كحػػرؼ الجػػر ال يجػػر

ضاؼ مرتيف.
شيئيف ،كاالسـ ال يي ى

 -3أف الكاؼ لما دخمت عمػى (ذا) ،كصػارتا كنايػة عػف العػدد ،صػارتا-كػذلؾ-بمنزلػة

س ّْم ىي بو-ال يجكز إضػافتو؛ ألنػو محكػي،
س ّْم ىي بو ،ك(يزيد) ،كأمثالو-إذا ي
(يزيد) إذا ي
ضاؼ.
كالمحكي ال يي ى
ضػػػاؼ؛ كراىػػػة
 -4أف الكممػػػة أشػػػبيت بالتركيػػػب (أحػػػد عشػػػر) ،كأخكاتػػػو ،كذلػػػؾ ال يي ى

الطكؿ ،فكذلؾ ىذا(ُ).

ً

حزف عائذ انصهت املشفـُع إرا كان مبتذأ معطُفا عهيً
( )1ينظر :فكح الشذا بمسألة كذا.ِّ ،ِِ :

ّّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

أجاز الف ار حذؼ الضػمير العائػد عمػى المكصػكؿ فػي نحػك( :أعجبنػي الػذم

كزيد قائماف) .قاؿ أبك حياف« :كأجاز حذفو الف ار  ،كىك غير مسمكع»(.)1
ىك ه
انذساســت :

اختمػػػؼ النحكيػػػكف فػػػي حػػػذؼ عائػػػد المكصػػػكؿ فػػػي المثػػػاؿ السػػػالؼ عمػػػى

مذىبيف:

املزٌب األَل:
ؼ ،فقيػؿ( :أعجبنػي الػذم
مذىب البصرييف :منع حػذؼ العائػد؛ ألنػو لػك يح ًػذ ى
()2
ش ٍرطي البصػرييف أال
كزيد قائماف) لمزـ العطؼ عمى غير مذككر  .قاؿ أبك حياف« :ك ى
ه
()3
يككف معطكفنا عميو غيره» .
كقد صرح أبك حياف في (شرح األلفية) باختيار ىذا المذىب ،فقاؿ في الكالـ

عمى شركط حذؼ الضػمير المرفػكع العائػد عمػى المكصػكؿ مػف صػمتو« :السػابع :أال

يككف معطكفنا عميػو غيػره ،فػإف كػاف كػذلؾ لػـ يجػز حذفػو ،نحػك( :جػا ني الػذم ىػك

كزيد قائماف) خالفنا لمف ار في ىذا » (.)4
ه

( )1االرتشاؼ.َُُٔ/ِ :
( )2ينظر :تكضيح المقاصد ،ِْٓ/ُ :كالمقاصد الشافية ،ِٓٓ/ُ :كاليمع.ّْٖ/ُ :
( )3االرتشاؼ.َُُٔ/ِ :
( )4منيج السالؾ. ُّ :

ّْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املزٌب انثاوي:

مذىب الف ار  ،كابف السراج :الجكاز ،إال أف ابف السراج استقبحو مف جية

العطؼ عمى محذكؼ( ،)1فقاؿ« :كتقكؿ( :الذم ىك كعبد اهلل ضارباف لي أخكؾ)،
نسقت بػ (عبد اهلل) عمى (ىك) ،فتقكؿ في ىذه المسألة عمى قكؿ مف حذؼ (ىك):

(الذم كعبد اهلل ضارباف لي أخكؾ) ،عطفت (عبد اهلل) عمى (ىك) المحذكؼ ،كىك
عندم قبيح ،ك(الف ار ) يجيزه ،كانما استقبحتو ؛ ألف المحذكؼ ليس كالمكجكد»(.)2

كانما جاز حذؼ العائد ىنا؛ لداللة المعنى عميو ،كاطراد الباب بو ،فجاز فيو

القياس؛ ألجؿ االطراد(ّ).
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

تعقب أبك حياف ما ذىب إليو الف ار بأمريف:

األَل :أنػو ال يسػػتند إلػػى شػػي مػػف السػػماع المعػ َّػكؿ عميػػو فػػي إثبػػات األحكػػاـ ،قػػاؿ

ش ٍرطي البصرييف أال يككف معطكفنا عميو غيره ،نحك( :جػا ني الػذم ىػك
أبك حياف« :ك ى
كزيد عاقالف) ،كأجاز حذفو الف ار  ،كىك غير مسمكع»(.)4
ه

كتبعو في ذلؾ المرادم ،فمـ يزد عمى حكاية كالـ أبي حياف ،كىذه عبارتو:

أيضا-ابف السراج .قاؿ
«كأجاز الف ار حذفو في ىذا المثاؿ ،كنحكه ،كأجازه -ن

( )1لػػػـ أقػػػؼ عمػػػى مػػػذىب الفػػػ ار فيمػػػا تيسػػػر لػػػي مػػػف كتبػػػو ،كىػػػك فػػػي االرتشػػػاؼ،َُُٔ/ِ :
كاألشمكني.ُٓٔ/ُ :

( )2األصكؿ .ّّٖ/ِ :

( )3المقاصد الشافية. ِٓٔ/ُ :
( )4االرتشاؼ.َُُٔ/ِ :

ّٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

بعضيـ :كىك غير مسمكع ،كنقؿ اشتراط ىذا الشرط عف البصرييف»(ُ).

صػدرا ،قػاؿ أبػك حيػاف -فػي الكػالـ عمػى
انثاوي :أنو يؤدم إلى كقكع حرؼ العطػؼ
ن

شركط حػذؼ العائػد المبتػدأ« :-الثػاني :أال يكػكف معطكفنػا عميػو غيػره ،نحػك( :جػا

خالؼ لمف ار  ،أجاز حذفو ،فتقكؿ( :جػا ني الػذم
كزيد فاضالف) ،كفي ىذا
ه
الذم ىك ه
ػػم ٍع مػػػف كالميػػػـ ،كلػػػئال يػػػؤدم إلػػػى كقػػػكع حػػػرؼ العطػػػؼ
كزيػ ه
ػػد فاضػػػالف) ،كلػػػـ يي ٍ
سػ ى
صدر»(ِ).
نا

كتبعو فيو السيكطي الذم لـ يزد عمى ترديد كالـ أبي حياف ،كىذا نصو:

صدر»(ّ).
س ىم ٍع ،كبأنو يؤدم إلى كقكع حرؼ العطؼ نا
«ك يرَّد بأنو لـ يي ٍ
تعقيب :

خمص البحث إلى أمريف:

األَل :أف أبا حياف صرح في (البحر) بجكاز ما منعو في غيره مف حذؼ المعطكؼ،
كحكى كالـ الف ار فيو دكف تعقب ،فدؿ ذلؾ عمى جػكازه عنػده ،قػاؿ« :كيجػكز حػذؼ

كعمرا) ،التقدير:
زيدا)؟ فتجيب ( :ىن ىع ٍـ
المعطكؼ عميو؛ لفيـ المعنى ،تقكؿ:
(أضربت ن
ى
ن
كزيد قائماف) ،فحذؼ (ىػك)؛ لداللػة
(ضربتو
كعمرا) ،كقد أجاز الف ار ( :جا ني الذم ه
ن

المعنى عميو»(ْ).

( )1تكضيح المقاصد.ِْٓ/ُ :
( )2التذييؿ كالتكميؿ.ٖٖ ، ٖٕ/ّ :
( )3اليمع.ّْٖ/ُ :
( )4البحر المحيط. ٓٓٓ/ْ :

ّٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

انثاوي :أف المختار ُّ
رد ما ذىب إليو الفػ ار  ،كابػف السػراج؛ الفتقػاره إلػى سػماع مػف

أىػػؿ المسػػاف ،كألف عطػػؼ النسػػؽ نظيػػر التثنيػػة ،فػػال يصػػح فػػي حقيقػػة المعنػػى حتػػى

َّر،
يككف اثناف ،فأما أف ييقىد ىَّر ك ه
احد تقدير اثنيف فال يجي منو تثني هة؛ إذ أحدىما يمقىػده
ؽ(ُ).
كاآلخر يم ىحقَّ ه
كأما استدالؿ أبي حياف في (البحر) عمى جكاز حذؼ المعطكؼ عميو بنحػك:

زيدا)؟ فػال داللػة فيػو؛ ألف ( ىن ىع ٍػـ) قامػت مقػاـ الجممػة
( ىن ىع ٍـ
كعمرا) في جكاب(أضربت ن
ن
كعمرا)(ِ).
المحذكفة ،كالتقدير( :نعـ ضربتو
ن

( )1ينظر :المقاصد الشافية. ِٓٔ/ُ :
( )2الدر المصكف. ٖٕٔ/ْ :

ّٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

اسـتثىاء األكثـش مـه األقـم

ؼ إال أىٍلفى ٍي ًف) .قاؿ أبك حياف:
عمي أىٍل ه
أجاز بعض النحكييف أف تقكؿ( :لو َّ

«كيحتاج مثؿ ىذا التركيب إلى سماع مف العرب»(ُ).
انذساســت :

األصؿ في المستثنى أف يككف َّ
أقؿ مف المستثنى منو ،نحك( :قاـ إخكتؾ إال

خالؼ بيف النحكييف
زيدا)(ِ) ،كفي جكاز ككنو أكثر ،نحك( :قاـ عشرة إال أحد عشر)
ه
ن
عمى مذىبيف:
املزٌب األَل :

مذىب الجميكر :أنو ال يجكز أف يككف المستثنى أكثػر مػف المسػتثنى منػو.

قػػاؿ ابػػف عقيػػؿ« :كال يجػػكز أف يكػػكف المسػػتثنى مسػػتغرقنا ،كال زائػ نػدا ،فػػال يقػػاؿ( :لػػي
ػػد عشػ ىػػر) ،كنقػػػؿ المغاربػػػة اتفػػػاؽ النحػػػاة عمػػػى منػػػع
عشػػػرةه إال عشػػػرةن) ،كال (إال أحػ ى

ذلؾ»(.)3

كتبع المغاربة في ىػذا النقػؿ ابػف األثيػر ،كأبػك حيػاف ،كالمػرادم( .)4قػاؿ ابػف

األثير« :كأجمعكا عمى أنو ال يجكز أف يككف المستثنى أكثر مف المستثنى منػو ،فػال
تقكؿ( :لي عنده عشرة إال أحد عشر»(.)5

( )1االرتشاؼُْٕٗ/ّ :
( )2ينظر :شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ ،ٕٗٓ/ِ :كتمييد القكاعد.ُِٔٔ/ٓ :
( )3ينظر :المساعد. ِٕٓ/ُ :
( )4ينظر :التذييؿ كالتكميؿ ،ِٓٓ/ٖ :كالجنى الداني.ُّٓ :
( )5البديع في عمـ العربية البف األثير.ِّٕ/ُ :

ّٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املزٌب انثاوي :

مذىب الف ار  :أنو يجكز في االسػتثنا المنقطػع

()1

أف يكػكف المسػتثنى أكثػر

ػؼ إال أىٍلفى ٍػي ًف) .قػاؿ« :كمثمػو
مف المستثنى منو ،مع اتحاد الجنس ،نحك( :لو ىعمى َّي أىٍل ه
ألػؼ إال األلفػيف المػذيف ًمػف ًق ىب ًػؿ فػالف) ،أال تػرل أنػو
في الكالـ أف تقكؿ( :لي عميؾ ه
في المعنى :لي عميؾ سكل األلفيف»(.)2

كىك ظاىر اختيار ابف مالؾ ،ككلده ،كابػف الصػائ  ،كالسػيكطي()3؛ إذ حكػكا

كػػالـ الفػ ار دكف تعقيػػب عميػػو .قػػاؿ ابػػف مالػػؾ فػػي الكػػالـ عمػػى المسػػتثنى المنقطػػع:

ؼ إال أىٍلفى ٍي ًف) ،ذكره الفػ ار ،
«ككذا الفائؽ ما قبمو مع اتحاد الجنس ،نحك( :لو ىعمى َّي أىٍل ه
الم ًقػ َّػر إذا
فمثػػؿ ىػػذا لػػـ يكػػف داخ ػالن فيخػػرج بػػػ(إال) ،كلكنػػو فػػي التقػػدير يم ٍخػ ىػر هج؛ ألف ي
اقتصر عمى مقدار بمنزلة الم ً
ؼ إال أىٍلفى ٍي ًف) قد قاؿ:
نكر لغيره ،فكأف قائؿ( :لو ىعمى َّي أىٍل ه
ي
تقدير»(.)4
نا
غير إال أىٍلفى ٍي ًف) ،فباف بيذا أف (ألفيف) يم ٍخ ىر هج
(لو ىعمى َّي أىٍل ه
ؼ ال ي
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

ؼ إال
تعقب أبك حياف ما ذىب إليو الف ار مف جكاز أف يقاؿ( :لو ىعمى َّي أىٍل ه
دليؿ مف كالـ العرب .قاؿ« :كيحتاج مثؿ ىذا التركيب إلى
أىٍلفى ٍي ًف) بأنو ليس لو ه
سماع مف العرب»(.)5

( )1االسػػتثنا المنقطػػع :ىػػك أف يكػػكف المسػػتثنى مػػف غيػػر جػػنس المسػػتثنى منػػو .ينظػػر :ترشػػيح
العمؿ.ُٓٗ :

( )2معاني القرهف .ِٖ/ِ :
( )3ينظر :شرح ابف الناظـ ،ُِِ :كالممحة في شرح الممحة ،َْٔ/ُ :كاليمع.ِٔٔ/ِ :
( )4شرح التسييؿ.ِْٔ/ِ :
( )5االرتشاؼُْٕٗ/ّ :

ّٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

فإف قيؿ :إف بعػض النحػكييف أضػاؼ ىػذا التركيػب إلػى العػرب(ُ) ،كمػف ذلػؾ
ػردا قكلػػو-عػػز كجػػؿ:-
قػػكؿ ابػػف النػػاظـ« :فمػػف أمثمػػة المسػػتثنى المنقطػػع اآلتػػي مفػ ن

ًَ الَ ذَنىِحٌُا َِا َٔىَحَ آتَاؤُوُُ َِِّٓ اٌنِّسَاءِ ئِالَّ َِاا لَادْ

سَاٍَفَ...)ِ(كمنيػا قػكليـ:

ؼ إال أىٍلفى ٍي ًف)»(ّ) .فدؿ ذلؾ عمػى أنػو مسػمكع مػف كػالـ العػرب؛ كاإلثبػات
(لو ىعمى َّي أىٍل ه
يمقى َّد هـ عمى النفي .

قيؿ :يمنع مف ذلؾ ما تقدـ مف قػكؿ الفػ ار « :كمثمػو فػي الكػالـ أف تقػكؿ:

ألؼ إال األلفيف المذيف ًمف ًق ىب ًؿ فالف)» .
(لي عميؾ ه
تعقيب :

كشفت الدراسة عف أمريف:

ػاؽ النحػػاة عمػػى منػػع أف يكػػكف المسػػتثنى
األَل  :أف نقػػؿ المغاربػػة كمػػف كافقيػػـ اتفػ ى
ػؼ
أكثر مف المستثنى منو
ػي أىٍل ه
منقكض بما تقدـ مف جػكاز الفػ ار أف تقػكؿ( :لػو ىعمى َّ
ه

إال أىٍلفىػ ٍػػي ًف)؛ كلػػػذا قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف« :كنػػػص أصػػػحابنا عمػػػى أنػػػو ال يجػػػكز أف يكػػػكف

ائدا عميو ،ال يجػكز أف تقػكؿ( :عنػدم عشػرةه
ستى ٍغ ًرقنا لممستثنى منو ،كال ز ن
المستثنى يم ٍ
شر) ،كذكػركا اتفػاؽ النحاة عمى ذلؾ ،كىػػذا
إال عػشرةن) ،كال (عػندم عػشرةه إال ى
أحد عػ ى

( )1الممحة في شرح الممحة.َْٔ/ُ :
( )2مف اآلية  ِِ :مف سكرة النسا .
( )3شرح ابف الناظـ.ُِِ ،ُُِ :

َْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

مخالؼ لما نقمو المصنؼ
ه

(ُ)

ألؼ إال ألفيف)»(ِ).
عف الف ار أنو يي ىج ّْكز( :لو ىعمى َّي ه

عمى أف أبا حياف بعد أف قاؿ ذلؾ في (التذييؿ كالتكميؿ) نص في مكضع

هخر مف الكتاب نفسو عمى ما أخذه ىك عمى المغاربة مف نقؿ االتفاؽ عمى المنع،

كىذه عبارتو« :اتفؽ النحكيكف عمى أنو ال يجكز أف يككف المستثنى مستغرقنا

لممستثنى منو ،كال أكثر منو»(.)3

كقد يقاؿ :إنو في نقؿ االتفاؽ تبػع أصػحابو المغاربػة فػي عػدـ االعتػداد بمػا

ػػند مػػف كػػػالـ العػػرب ،كىػػػك مػػا صػػػرح بػػو فػػػي
ذىػػب إليػػو الفػػػ ار ؛ ألنػػو لػػػيس لػػو سػ ه
(االرتشاؼ).
انثاوي  :أف الذم يركف إليو الباحث أنو ال يجػكز اسػتثنا األكثػر مػف األقػؿ؛ كذلػؾ

ألمريف:

 -1ما سمؼ عمى لساف أبي حياف مف أنػو يحتػاج إلػى سػماع مػف العػرب ،كلػـ يػذكر

احدا مف كالـ العرب.
الف ار لذلؾ
شاىدا ك ن
ن

 -2أنو عمى خالؼ األصؿ؛ إذ األصػؿ أف يكػكف المسػتثنى أكثػر مػف المسػتثنى منػو.

قاؿ ابف خركؼ« :أصؿ االستثنا إخراج قميؿ مف كثير»(ْ).

( )1ينظر :شرح التسييؿ.ِْٔ/ِ :
( )2التذييؿ كالتكميؿ.ُّٔ/ٖ :
( )3السابؽ.ِٓٓ/ٖ :
( )4شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ.ٕٗٓ/ِ :

ُْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املبحث انثاوي
انرتاكيب املبىيت عهى مساع حيتمم انتأَيم

الدليؿ
كرد عمى لساف أبي حياف في (التذييؿ كالتكميؿ) أنو قاؿ« :كاذا دخؿ
ى
االحتما يؿ سقط بو االستدالؿ»(.)1
كظاىر كالـ السيكطي أف ىذه القاعدة مف كالـ أبي حياف ،كىذه عبارة

(االقتراح) في الكالـ عمى فركع السماع« :الفرع الثالث عشر :إذا دخؿ الدليؿ

أيضا :-إذا دخؿ الدليؿ االحتماؿ سقط
االحتماؿ سقط بو االستدالؿ .قاؿ أبك حياف -ن
بو االستدالؿ»(.)2

كالتحقيؽ أف ىذا الذم كرد عمى لساف أبي حياف مأخكهذ مف قكؿ اإلماـ

الشافعي في القاعدة الفقيية المركية عنو« :حكاية األحكاؿ إذا تطرؽ إلييا

االحتما يؿ كساىا ثكب اإلجماؿ ،كسقط ليا االستدالؿ»(.)3
كالمعنى أف الدليؿ إذا استكل فيو احتماالف ،كلـ يترجح أحدىما عمى اآلخر
سقط بو االستدالؿ ،كليس حممو عمى أحدىما أكلى مف اآلخر.

كعمى ىذا ال يسقط االستدالؿ باالحتماؿ المرجكح الذم ال يستند إلى قياس
صحيح يي ُّ
عتد بو ،كال إلى شي مف قرائف األحكاؿ ،كمكاقع الخطاب؛ ألنو لك فيًت ىح ىذا
( )1التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :
( )2االقتراح.ِٔ :

( )3لػػػـ أقػػػؼ عمػػػى ىػػػذه القاعػػػدة فػػػي كتػػػابي (الرسػػػالة  ،كاألـ) لمشػػػافعي ،كىػػػي منسػػػكبة إليػػػو
فػػي :الفػػركؽ المعػػركؼ بػػػ(أنكار البػػركؽ فػػي أن ػكا الفػػركؽ) ألبػػي العبػػاس القرافػػي المػػالكي
(تْٖٔىػػػ) ، ِٗ/ِ :كنيايػػة السػػكؿ شػػرح منيػػاج الكصػػكؿ ألبػػي محمػػد اإلسػػنكم الشػػافعي
(تِٕٕىػػػػػػػ) ،ُُٗ :كالقكاعػػػػػد كالفكائػػػػػد األصػػػػػكلية كمػػػػػا يتبعيػػػػػا مػػػػػف األحكػػػػػاـ الفرعيػػػػػة
البف المجاـ البعمي الحنبمي (تَّٖىػ).ُُّ :

ِْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

الباب لـ يبؽ شي مف األدلة إال سقط بو االستدالؿ؛ فما مف دليؿ إال تطرؽ
االحتماؿ إليو(ُ) .قاؿ القرافي في شرح ما سمؼ مف قكؿ الشافعي« :مراده بقكلو:

(حكاية الحاؿ إذا تطرؽ إلخ) أف الدليؿ مف كالـ صاحب الشرع إذا استكت فيو

االحتماالت ،كلـ يترجح أحدىا سقط بو االستدالؿ؛ لقاعدتيف :القاعدة األكلى :أف

االحتماؿ الذم يي ً
كجب اإلجماؿ إنما ىك االحتماؿ المساكم أما المرجكح فال ،كاال
لسقطت دعكل العمكمات كميا؛ لتطرؽ احتماؿ التخصيص إلييا ،كذلؾ باط هؿ.

القاعدة الثانية :أف كالـ صاحب الشرع إذا كاف محتمالن احتماليف عمى السكا صار
مجمالن ،كليس حممو عمى أحدىما أكلى مف اآلخر»(.)2

الرّْد عمى ما
كتي ىع ٌد ىذه القاعدة مف أكثر القكاعد التي يستخدميا النحاة في َّ
ال يرتضكنو مف اآل ار كاألقكاؿ.
كثير مف التراكيب المبنية عمى سماع يحتمؿ
كقد رد أبك حياف بيذه القاعدة نا
تعدد األكجو اإلعرابية ،أك الركاية بالمعنى.

املطهب األَل
( )1ينظر :نياية السكؿ.ُُٗ :
( )2الفركؽ لمقرافي.ََُ/ِ :

ّْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

انرتاكيب املبىيت عهى سـماع حيتمم أكثش مه َجً

ظير مما تقدـ أنو ينبغي النظر إلى دليػؿ النحػكم عمػى إثبػات القاعػدة ،فػإف

كاف ىذا الدليؿ ال يحتمؿ غير ما ذكره صاحبو مف الكجو ثبت االستدالؿ بو.

كجيػػا هخػػر ،كتػػرجح أحػػدىما عمػػى اآلخػػر ثبػػت االسػػتدالؿ بمػػا
كاف احتمػػؿ ن
ترجح .قاؿ ابف ىشػاـ« :كقػد يحتمػؿ المكضػعي أكثػر مػف كجػو ،كيكجػد مػا ييػر ّْجح يكػالِّ
ى
الىا»(.)1
منيا ،فى يينظىر في أ ٍىك ى
كاف استكل فيو االحتماالف ،كلـ يترجح أحدىما عمى اآلخر صار ىػذا الػدليؿ

في حكـ اإلجماؿ ،كسقط بو االستدالؿ.

مف أجؿ ذلؾ أسػقط أبػك حيػاف أدلػة السػماع التػي اسػتكت فييػا االحتمػاالت،

كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة ،كىي مبثكثة في كتبو ،كمف ذلؾ ما يأتي:

ُ َ َ ِّ
حزف عائذ انصهت اجملشَس فرشف متعيه

( )1المغني.ٕٕٔ :

ْْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ثبػػت فػػي بعػػض نسػػخ (التسػػييؿ) أنػػو يجػػكز حػػذؼ عائػػد الصػػمة المجػػركر
َّ
ػكـ الجمعػػة) ،أم :فيػػو،
بحػػرؼ يمتى ىعػ ّْػي وف ،ك ىمثمىػػو فػػي (شػػرح التسػػييؿ) بػػػػ(الذم سػػرت يػ ي
ك(الذم رط هؿ بدرىـ لحـ) ،أم :منو( .)1قاؿ أبك حياف« :كال ينبغي أف يذىب إلى ذلػؾ
بسماع ثابت عف العرب ،ال يحتمؿ التأكيؿ»(ِ).
إال
و
انذساســت :

اختمفت نسخ (التسييؿ ،كشرحو) في بياف رأل ابف مالػؾ فػي ىػذه المسػألة،

صؿ منيا أف لو رأييف:
كتح َّ
ى
ظػػا
ػرؼ مثمػػو لف ن
األَل :أنػو يجػػكز حػػذؼ العائػد المجػػركر إف دخػػؿ عمػػى المكصػكؿ حػ ه
كمعنػى ،كاتفػػؽ العامػػؿ فييمػػا مػػادة ،نحػػك( :مػررت بالػػذم مػػررت بػػو) ،فيجػػكز حػػذؼ

اليا  ،فتقكؿ( :مررت بالذم مررت) .قاؿ في (التسييؿ)« :كيجكز حػذؼ عائػد غيػر
ػافة صػ و
ػركر بإضػ ً
ػفة
ػكبا بفعػػؿ ،أك كصػػؼ ،أك مجػ نا
األلػػؼ كالػػالـ إف كػػاف متصػالن :منصػ ن
مكصكؼ بػو»(.)3
تقديرا ،أك بحرؼ يج َّر بمثمو معنى كمتعمقنا المكصك يؿ ،أك
ناصبة لو
ه
ن

كقػػػاؿ فػػػي (شػػػرح التسػػػييؿ)« :كمثػػػاؿ المجػػػركر بحػػػرؼ يجػ َّػػر بمثمػػػو المكصػػػك يؿ ،أك
مكصكؼ بو :مررت بالذم مررت بو ،أك بالرجؿ الذم مررت»(ْ).
ه
فػػإف اختػػؿ شػػرطه لػػـ يجػػز الحػػذؼ ،نحػػك( :مػػررت بالػػذم غضػػبت عميػػو) ،فػػال

يجػػكز حػػذؼ (عميػػو)؛ الخػػتالؼ العػػامميف ،ككػػذلؾ ال يجػػكز حػػذؼ (بػػو) مػػف نحػػك:

(مررت بالذم مررت بو عمى زيد)؛ الختالؼ معنى الحرفيف؛ ألف البػا الداخمػة عمػى
( )1لػػـ أقػػؼ عمػػى شػػي مػػف ذلػػؾ فػػي المطبػػكع مػػف (التسػػييؿ ،كشػػرحو) كىػػك فػػي شػػرح التسػػييؿ
لممرادم.َِِ :

( )2االرتشاؼ.َُُِ/ِ :
( )3التسييؿ.ّٓ ، ّْ :
( )4شرح التسييؿ.َِٓ/ُ :

ْٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

المكصكؿ لإللصاؽ ،كالداخمػة عمػى الضػمير لمسػببية ،كاف اختمػؼ العػامالف لػـ يجػز
أيضا ،نحك( :مررت بالػذم فرحػت بػو) ،فػال يجػكز حػذؼ (بػو) إال فػي القميػؿ
الحذؼ ن

مػف كػػالـ العػػرب(ُ) .قػػاؿ ابػػف مالػػؾ« :كال يجػػكز حػػذؼ العائػػد المجػػركر إف خػػال ممػػا
قميال ،كمنو قكؿ حاتـ:
ش ًر ى
ط في جكاز حذفو إال ن
ي

ًَِِْٓ حَسَدٍ ٌَجٌُزُ عًٍَََّ لًٌَِِْ ًَأَيُّ اٌدَّىْسِ ذًُ ٌَُْ

ٌَحْسُدًًُِٔ(ِ)»(ّ).

كىذا الذم ذكره ابف مالػؾ ىػك مػذىب جميػكر النحػكييف ،كىػك الػذم اقتصػر

عميو في (شرح الكافية)(ْ) ،كىك المراد بقكلو في (األلفية):

وَرَا اٌَّرِي جُسَّ تاَّا ادلٌَْصٌُيُ جُسّْ

وَاا(ُِسَّ تِاٌَّرِي َِسَزْخُ) فَيٌَْ

تَسّْ(ٓ).

قياسا عمى حذؼ العائد في
انثاوي :أنو يجكز حذؼ الضمير إذا يج َّر بحرؼ يمتى ىع ّْي وف؛ ن

خبر المبتدأ ،نحك قكليـ( :اٌسَُّّْٓ َِنٌَاِْ

تِدِزْىٍَُ) ،أم :منو ،كعمى حذؼ العائد في

( )1ينظر :المساعد .ُِٓ/ُ :

( )2البيت مف الكافر ،كىك لػػ(حاتـ الطائي) في زيادات ديكانو ،َِٗ :كالتذييؿ كالتكميػؿ، ِٖ/ّ :
كتمييد القكاعد ،ََٕ/ِ :كبال نسبة في مكصؿ النبيؿ.َُٓ/ُ :

كالشاىد في قكلو( :لـ يحسدكني) ،أم( :لـ يحسدكني فيػو) ،فحػذؼ العائػد المجػركر بحػرؼ،

كذلؾ قميؿ.

( )3شرح التسييؿ.َِٔ/ُ :
( )4ينظر :شرح الكافية الشافية ،ِِٗ/ُ :كشرح ابف عقيؿ ،ُّٕ/ُ :كتعميؽ الفرائد.ِِْ/ِ :
( )5ألفية ابف مالؾ.َُٔ :

ْٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

جممة الصفة ،نحك قكلو تعػالىًَ  :اذَّمٌُا ًٌٌَِْا الَ ذَجْصِي َٔفْسٌ عَآ َٔفْاسٍ

شَاٍْ ًا

(ُ)

أم :فيو (ِ).

كىذا الرأم ليس في المطبكع مف (التسييؿ ،كشػرحو) البػف مالػؾ ،كانمػا ىػك

ثابت في بعض النسخ مف الكتابيف(ّ) .قاؿ أبك حياف« :كثبت في بعض النسخ( :أك
ه

ػكؼ
بحػػرؼ متعػػيف ،أك مجػػركر بمثمػػو معنػػى ضػػركرةن ،كمتعمقنػػا المكصػػك يؿ ،أك مكصػ ه
ػكـ
بو)،كشػػرح ذلػػؾ المصػ ي
ػنؼ ،فقػػاؿ :مثػػاؿ المجػػركر بحػػرؼ متعػػيف( :الػػذم سػػرت يػ ي
و
لحػـ) ،أم :الػذم سػرت فيػو ،كالػذم رطػؿ منػو ،فحسػف
الجمعة) ،ك(الذم رط هؿ بدرىـ ه
ػيف المحػػذكؼ ،كمػػا حسػػنو فػػي الخب ػر ،كالصػػفة ،كالمكصػػكؿ بػػذلؾ أكلػػى؛
الحػػذؼ تعػ ي

السػػتطالتو بالصػػمة ...كيمكػػف أف يكػػكف منػػو قكلػػو تعػػالى  :ذٌَِ اهَ اٌَّارِي ٌُثَشِّ اسُ اهللُ
عِثَادَهُ.)ٓ(»)ْ(
كما ذكره ابف مالؾ مف االحتماؿ في اآلية مأخكهذ مػف نحػك قػكؿ الزمخشػرم:

«كاألصؿ :ذلؾ الثػكاب الػذم يبشػر اهلل بػو عبػاده ،فحػذؼ الجػار ،كقكلػوًَ :اخْرَاازَ

( )1مف اآلية  ْٖ :مف سكرة البقرة .

( )2ينظػػػر :الكتػػػاب ،ّٖٔ/ُ :كالخصػػػائص ،ْٕٓ/ِ :كاألصػػػكؿ ،ٔٗ/ُ :كالممػػػع ،ِٕ :كأسػػػرار
العربية.ٕٔ :

( )3ينظر :شرح التسييؿ لممرادم ،َِِ :كاليمع.ّْٖ ،ّْٕ/ُ :
( )4مف اآلية  ِّ :مف سكرة الشكرل.
( )5التذييؿ كالتكميؿ.ِٖ - ُٖ/ّ :

ْٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ٌُِسَى لٌََِْوُ ،)ُ(ثـ حذؼ الراجع إلى المكصكؿ ،كقكلو تعػالى :أَىَرَا اٌرِي تَعَثَ
اهللُ زَسٌُالً.)ّ(»)ِ(
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

اعترض أبك حياف ما ذىب إليو ابف مالؾ في بعض نسخ (التسييؿ،

كشرحو) بأمريف:

أحذٌما  :أف ما ذكره مف جكاز حذؼ العائد المجركر في صمة المكصكؿ إذا تعيف

سمؼ فيو .قاؿ« :كىذا الذم ذكره في صمة المكصكؿ ذكره أصحابنا في خبر
ليس لو
ه
المبتدأ ،كلـ يذكركه في صمة المكصكؿ»(ْ).
مبني عمى سماع يحتمؿ التأكيؿ ،كالدليؿ إذا تطرؽ
َاآلخـش  :أف ما ذكره
ّّ
إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ ،فال يجكز القياس عميو؛ ألنو إذا فيًت ىح ىذا الباب
لـ يبؽ في حذؼ العائد المجركر ضركرة .قاؿ في (االرتشاؼ)« :كال ينبغي أف

ب إليو إال بسماع ثابت عف العرب ،ال يحتمؿ
اس عمى ذلؾ ،كال أف ييذ ى
ٍى ى
ييقى ى
التأكيؿ»(.)5
كذكر مثمو في (التذييؿ كالتكميؿ) ،ثـ قاؿ« :كاال فكؿ ما ذكر أنو جا

الحذؼ فيو ضركرةه يمكف تخريجو عمى ما ذكره المصنؼ مف أنو حذؼ ألجؿ

( )1مف اآلية  ُٓٓ :مف سكرة األعراؼ.
( )2مف اآلية  ُْ :مف سكرة الفرقاف.
( )3الكشاؼ.ُِٗ/ْ :
( )4التذييؿ كالتكميؿ ، ِٖ/ّ :كاالرتشاؼ.َُُِ/ّ :
( )5االرتشاؼ.َُُِ/ِ :

ْٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ت
ىدـ لمقكاعد التي ذكرىا النحكيكف ،فال يي ٍمتىفى ي
التعييف ...كىذا الذم ذكره ابف مالؾ ه
إليو»(ُ).
كػكف المكصػكؼ (الػدىر) بالمكصػكؿ
َّف الحذؼ في البيت ي
كقد يقاؿ :الذم ىعي ى
(ذك) زمانا ،فال ينصرؼ الذىف في جػر الضػمير العائػد إليػو بغيػر (فػي) .قػاؿ الشػيخ

ػي ىؿ حذفػػو كػػكف مػػدلكؿ المكصػػكؿ زمانػػا ،كقػػد عػػاد عميػػو الضػػمير
سػ َّ
خالػػد« :كالػػذم ى
المجػػركر بػػػػ(في) ،كمػػا تقػػكؿ( :أعجبنػػي اليػػكـ الػػذم جئػػت) ،تريػػد( :فيػػو) ،كجعمػػو
منقاسا ،بخالؼ غير الزماف ،فإنو ال يتعيف فيو الجار»(ِ).
بعضيـ
ن
تعقيب :

نتج عف الدراسة أف األرجح ما ذىب إليو ابف مالؾ في بعض نسخ

(التسييؿ ،كشرحو)؛ كذلؾ الستناده إلى ما سمؼ مف القياس كالسماع ،كال يعكر

عمى ذلؾ ما مضى مف قكؿ أبي حياف« :كىذا الذم ذكره في صمة المكصكؿ ذكره
أصحابنا في خبر المبتدأ ،كلـ يذكركه في صمة المكصكؿ»()3؛ إذ يسكغ لمثؿ ابف
مالؾ أف يخالؼ جميكر النحكييف ،إذا اجتمع لو السماع الفصيح ،كالقياس

الصحيح ،ككالىما في المسألة قد تحقؽ(ْ).

ب إليو إال
اس عمى ذلؾ ،كال أف ييذ ى
ٍى ى
كأما قكؿ أبي حياف« :كال ينبغي أف ييقى ى
بسماع ثابت عف العرب ،ال يحتمؿ التأكيؿ» فيرد عميو ما حكاه أبك حياف نقسو مف

أنو ال تأكيؿ في البيت عند غير ابف مالؾ ،بؿ فيو حم هؿ عمى الضركرة.

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ّٖ/ّ :
( )2التصريح.ُٕٕ/ُ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ ، ِٖ/ّ :كاالرتشاؼ.َُُِ/ّ :
( )4ينظر :الخصائص.ُُٗ ،َُٗ/ُ :

ْٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

فإف قيؿ :إنما أراد ما تأكلكا بو اآلية مف أف (الذم) مصدرية غير محتاجة

إلى عائد ،كالتقدير( :ذلؾ تبشير اهلل) .قيؿ :إف أبا حياف نفسو ىرَّد ىذا التأكيؿ ،كىذه
عبارتو« :كمف النحكييف مف جعؿ (الذم) مصدرية ،حكاه ابف مالؾ عف يكنس،

إثبات لالشت ارؾ
كتأكؿ عميو ىذه اآلية ،أم :تبشير اهلل عباده(ُ) ،كليس بشي ؛ ألنو
ه
بيف مختمفي الحد بغير دليؿ ،كقد ثبتت اسمية (الذم) ،فال يي ٍع ىدؿ عف ذلؾ بشي ال

يقكـ بو دلي هؿ ،كال شبي هة»(ِ).

مردكدا عند أبي حياف ،لـ يبؽ إال اعتقاد رجكعو
كاذا كاف ثاني االحتماليف
ن
عف المخالفة البف مالؾ في االحتماؿ األكؿ ،كىك حذؼ العائد المجركر لمعمـ بو،

كىذا ما صرح بو أبك حياف في قكلو(« :ذلؾ) :إشارة إلى ما أعد ليـ مف الكرامة،

محذكؼ ،أم :يبشر اهلل بو عباده»(ّ).
كىك مبتدأ ،خبره المكصكؿ ،كالعائد عميو
ه

( )1ينظر :شرح التسييؿ. ُِٖ/ُ :
( )2البحر المحيط.ّّْ/ٗ :
( )3السابؽ :الصفحة نفسيا .

َٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

اسـتعمال (غـذاَ ،ساح) واقصني
ألحػػػؽ بعػػػض النحػػػكييف باألفعػػػاؿ الناقصػػػة (غػػػدا ،كراح) .قػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف:
«كيحتاج تقدير ككنيما ناقصيف إلى سماع مف العرب»(ُ).
انذساســت :

ذكر سيبكيو – رحمو اهلل – بعض األفعاؿ الناقصة التي ال تستغني بالمرفكع

عف المنصكب ،ثـ ىنبَّو عمى سائرىا ،فقاؿ« :كذلؾ قكلؾ :كػاف ،كيكػكف ،كصػار ،كمػا

عبػد
داـ ،كليس ،كما كاف نحكىف مف الفعؿ مما ال يستغني عػف الخبػر ،تقػكؿ :كػاف ي
ً
اهلل أخاؾ»(ِ).
كقد اختمفكا في إلحاؽ (غدا ،كراح) باألفعاؿ الناقصة عمى مذىبيف:

املزٌب األَل :

مػػػذىب الزمخشػػػرم ،كالجزكلػػػي ،كأبػػػي البقػػػا العكبػػػرم ،كابػػػف يعػػػيش ،كابػػػف

الحاجب ،كابف عصفكر ،كالرضي :جكاز اإللحاؽ ،فيستعمالف تاميف ،كناقصيف(ّ).
فإف كانا تاميف فيما لمداللة عمى أمريف:

زيػد ،كراح)ػػ
شيئا في الكقت الذم اي ٍ
أحذٌما  :إيقاع الفاعؿ ن
شػتيقَّا منػو ،يقػاؿ( :غػدا ه

أم :مشى في ال يغ يد ّْك كالركاح(ْ) .قاؿ ابف عصفكر« :كاذا كانتػا تػامتيف فيمػا لمداللػة
( )1التذييؿ كالتكميؿ ،ُٔٔ/ْ :كاالرتشاؼ.ُُٔٔ/ّ :
( )2الكتاب.ْٓ/ُ :
( )3ينظػػر :المفصػػؿ ،ّْٗ :كالمقدمػػة الجزكليػػة ،َُْ :كاع ػراب الميػػة الشػػنفرل لمعكبػػرم،ٕٗ :
كشرح المفصػؿ ،ّّٕ/ْ :كالكافيػة فػي عمػـ النحػك ،ْٕ :كشػرح الجمػؿ ،َّٔ/ُ :كالمقػرب:

ُ ،ِٗ/كالرضي.ُٖٔ/ْ :

( )4ينظر :شرح الكافية لمرضي ،ُٖٕ/ْ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ُٔٔ/ْ :

ُٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

عمػى السػير فػػي الكقػت الػذم يشػػاركيما فػي الحػركؼ»(ُ) .كقػػاؿ الرضػي« :إذا كػػاف

(غػػدا) بمعنػػى( :مشػػى فػػي الغػػداة) ،كقكلػػو تعػػالى :أَِْ اُغْادًُا عٍََااى

حَ اسْثِىُُْ،)ِ(

ك(راح) بمعنػػى( :رجػػع فػػي الػػركاح) ،كىػػك مػػا بعػػد الػػزكاؿ إلػػى الميػػؿ ،نحػػك( :راح إلػػى
بيتو) فال ريب في تماميما»(ّ).

شػػتيقَّا مػػف اسػػمو عمػػى حسػػب مػػا تقتضػػيو
اآلخــش  :دخػػكؿ الفاعػػؿ فػػي الكقػػت الػػذم اي ٍ
الصػػػيغة مػػػف م ً
ػػد ،كراح) ،أم :دخػػػؿ فػػػي الغػػػدك
ضػ ه
ػػي ،أك غيػػػره ،فتقػػػكؿ( :غػػػدا زيػ ه
ي

()4
يضػا-
كالركاح  .قاؿ الرضي« :فإف كانا بمعنى (يػدخؿ فػي الػركاح كالغػداة) فيمػا-أ ن

تاماف ،كالمنصكب بعدىما حاؿ»(ٓ).
ستي ٍع ًمالى ناقصيف فيما لمداللة عمى أمريف:
كاذا اي ٍ
شػػتيقَّا منػػو ،كذلػػؾ نحػػك( :غػػدا زيػ هػد
األَل :اقت ػراف مضػػمكف الجممػػة بالزمػػاف الػػذم اي ٍ
قائما) ،أم :كقع قيامو في كقػت ال يغ ٌػد ّْك ،ك(راح عبػد اهلل منطمقنػا) ،أم :كقػع انطالقػػو
ن

في كقت الركاح(ٔ) .قاؿ ابف عصفكر «(كأما (غدا ،كراح) فػإف كانتػا ناقصػتيف فيمػا

( )1المقرب.ّٗ/ُ :
( )2مف اآلية  ِِ :مف سكرة القمـ .
( )3شرح الكافية.ُٖٕ/ْ :
( )4ينظر :المقرب ،ّٗ/ُ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ُٔٔ /ْ :
( )5شرح الكافية.ُٖٕ/ْ :
( )6التذييؿ كالتكميؿ.ُٔٔ /ْ :

ِٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

قائما) ،ك(راح عبد
لمداللة عمى اقتراف مضمكف الجممة بالزماف) مثاؿ ذلؾ( :غدا ه
زيد ن
مقيما) ،أم :كاف قياـ زيد في الغدك ،كاقامة عبد اهلل في الركاح»(.)1
اهلل ن
زيد ضاح نكا ،كغدا عبد اهلل منطمقنػا) ،أم :صػار
انثاوي :معنى( :صار) ،نحك( :غدا ه
في حاؿ ضحؾ ،أك انطالؽ .قػاؿ ابػف عصػفكر« كقػد تككنػاف بمعنػى( :صػار) .مثػاؿ

فارسا»(ِ).
فارسا) ،أم :صار
زيد
ذلؾ في (غدا) قكلؾ( :غدا ه
ن
ن
املزٌب انثاوي :

مذىب الجميكر :منع إلحاؽ (غدا ،كراح) باألفعاؿ الناقصة .قػاؿ السػيكطي:

كج يػد إال
«كمنع ذلؾ الجميكر ،منيـ ابف مالؾ ،كقالكا :المنصكب بعػدىا حػا هؿ؛ إذ ال يي ى
()3
(هؿ) ،كال (قى ىعػ ىػد) مطمقنػػا ،كأال
نكػػرة»  .قػػاؿ (فػػي التسػػييؿ)« :كاألصػػح أال يمحػػؽ بيػػا ى
يي ٍج ىع ىؿ مف ىذا الباب (غدا ،كراح)»(ْ).

قػػكـ بأفعػػاؿ ىػػذا البػػاب (غػػدا ،كراح) ،كقػػد
كقػػاؿ (فػػي الشػػرح)« :كألحػػؽ ه

يي ٍستى ٍش ىيد عمى ذلؾ بقكؿ ابف مسعكد  « :- -اُغْدُ عَاًٌِّا أًَْ ُِرَعًٍَِّّاًَ ،الَ ذَىُْٓ
ئَِِّعَحً»(ٓ) ،كبقكؿ النبي  ٌٌَْ « : --ذٌََوٍَّْرُُْ عٍََى اهللِ حَكَّ ذٌََوٍُِّوِ ٌَاسَشَلَىُُْ وََّاا

( )1مثؿ المقرب.ُٓٗ :

( )2السابؽ.َُٔ ،ُٓٗ :
( )3اليمع.ُْٓ/ُ :
( )4التسييؿ. ْٓ :
( )5ركاه أبك بكر بف أبي شيبة (في الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار .ِْٖ/ٓ :باب ما جػا
جا في طمب العمـ كتعميمو) ،كالدارمي (في سننو ّٓٗ/ُ :برقـ.)ّْٗ :

ّٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ٌَسْشُقُ اٌطٍَّْسَ ذَغْدًُ خَِّاصًااًَ ،ذَاسًُ ُ تِطَأًاا»

(ُ)

كالصػحيح أنيمػا ليسػا مػف البػاب،

كانما المنصكب بعدىما حا هؿ؛ إذ ال يكجد إال نكرة»(ِ).

ادم ،كابف عقيؿ،
كثير مف النحكييف منيـ المر ُّ
كقد تبع ى
ابف مالؾ في ذلؾ ه
كالسمسيمي ،كناظر الجيش ،كالدماميني ،كالشيخ خالد(ّ).
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:
تعقب أبك حياف ما ذىػب إليػو الزمخشػرم ،كمػف تبعػو بأنػو يحتػاج إلػى دليػؿ

صريحا ،ال يحتمؿ التأكيؿ .قاؿ« :كيحتػاج تقػدير
مف كالـ العرب يككف االستدالؿ بو
ن
ككنيما ناقصيف إلى سماع مف العرب»(ْ).

كىذا الذم ذكره أبك حياف مأخكهذ مف نحك قكؿ ابف مالؾ في (شرح الكافية):

صريحا»(ٓ).
شاىدا مف كالـ العرب يككف االستدالؿ بو
«لـ أجد لذلؾ
ن
ن
صػريحا؛ لمػا تقػدـ عمػى لسػاف ابػف مالػؾ
كانما لـ يكف االسػتدالؿ بمػا ذكػركا
ن
خبػرا؛ اللتػزاـ تنكيػره .كالػدليؿ إذا تطػرؽ
مف احتماؿ ككف المنصكب بعػدىما حػاالن ،ال ن
إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ.

( )1أخرجو اإلماـ أحمد (في مسنده .ِِٓ/ُ :برقـ ،)َِٓ :كالترمذم (في سننو .ّٕٓ/ْ :بػاب
التككؿ عمى اهلل) ،كالنسائي (في السنف الكبر .ّٖٗ/َُ :كتاب الرقائؽ).

( )2شرح التسييؿ.ّْٖ/ُ :

( )3ينظر :شرح التسييؿ لممرادم ،ِٖٗ ،ِٕٗ :كالمسػاعد ،َِٔ/ُ :كشػفا العميػؿ،ُّّ /ُ :
كتمييد القكاعد  ،َُُٖ/ّ :كتعميؽ الفرائد ،َُِ/ّ :كمكصؿ النبيؿ.ّٖٓ/ُ :

( )4التذييؿ كالتكميؿ ،ُٔٔ/ْ :كاالرتشاؼ.ُُٔٔ/ّ :
( )5شرح الكافية الشافية.ِّٗ/ُ :

ْٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كقػػد يقػػاؿ :إف الػػذم يفصػػؿ بػػيف الحػػاؿ كالخبػػر بعػػد (غػػدا ،كراح) إنمػػا ىػػك

المعنػى ،فػإف صػح عمػى الػكجييف جػاز الحمػؿ عمػى كػؿ منيمػا .قػاؿ الرضػي« :كأمػػا

نحك قكلو:

ًَالَ خَاٌِفٍ دَازٌَِّحَ ُِرَغَصِّيٍ ٌَسًُ ُ ًٌَغْدًُ َدَاىِنًا

ٌَرَىَحًَُّ(ُ).

«فإف كانا بمعنى (يدخؿ في الركاح كالغداة) فيما تاماف ،كالمنصكب بعدىما

حاؿ ،كاف كانا بمعنى( :يككف في الغداة كالركاح) فيما ناقصاف»(.)2

كسبقو إلى ذلؾ العكبرم ،كىذا نصو« :ك(داىنا) :خبر (يغدك)؛ ألنيا مف

أخكات (كاف) ،كيجكز أف تككف تامة ،فيككف (داىنا) حاالن مف الضمير في (يغدك).
فمحذكؼ ،ىد َّؿ عميو خبر (يغدك) ،كما تقكؿ:
كأما خبر (يركح) ،كالحاؿ مف ضميرىا
ه
مسركرا) ،ك(يتكحؿ):
مسركرا ،كأمسى
مسركرا ،أم( :أصبح
زيد ،كأمسى
(أصبح ه
ن
ن
ن
خبر ثاف ،أم( :داىنا متكحالن) ،كيجكز أف يككف حاالن مف الضمير في داىف)»(ّ).

كاف صح الحمؿ عمى أحدىما دكف اآلخر فالمصير إليو .قاؿ ابف

فارسا)،
زيد
عصفكر«كقد تككناف بمعنى( :صار) .مثاؿ ذلؾ في (غدا) قكلؾ( :غدا ه
ن
فارسا ،كمف ذلؾ:
أم :صار
ن
( )1البيت مف الطكيؿ ،كىك (لمشنفرل) في مختارات شػع ار العػرب البػف الشػجرم ،ُٗ/ُ :كاعػراب
المية الشنفرل ،ٕٗ :كخزانة األدب.ُٗٗ ،ُٖٗ/ٗ :

مجركر عطفنا عمى ما قبمو مػف الصػفات.
المغة( :الخالؼ) :الذم ال خير فيو مف الرجاؿ ،كىك
ه
(الدريػػة) :المػػالزـ لػػداره ال يفارقيػػا ك(الػػداىف ،كالمتكحػػؿ) :الػػذم ال ىىػ َّػـ لػػو إال التػػزيف بالكحػػؿ
َّ

كالتطيب .الخزانةَُِ/ٗ :

( )2ينظر :شرح الكافية لمرضي.ُٖٕ/ْ :
( )3إعراب المية الشنفرل ألبي البقا العكبرم.َٖ ،ٕٗ :

ٓٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ٌَغْدًُا عٍٍََْهَ ُِسَجٍٍَِّااااا َْ وَأََّٔيُُْ ٌَُْ

ٌَفْعٌٍَُا(ُ).

أم :يصيركف مرجميف ،أال ترل أف المعنى عمى عدـ مباالتيـ عمػى اإلطػالؽ
مػػف غيػػر اختصػػاص كقػ وػت بػػذلؾ دكف كقػػت ،كمثػػاؿ ذلػػؾ فػػي (راح) قكلػػؾ( :راح زي ػ هد

عالما»(ِ).
عالما) ،أم :صار ن
ن
تعقيب :

أفصحت الدراسة عف ثالثة أمكر:

األَل  :أف ابف مالؾ خالؼ فػي (الكافيػة ،كشػرحيا) ،مػا نػص عميػو فػي (التسػييؿ،
كشرحو) مف منع إلحاؽ (غدا ،كراح) باألفعاؿ الناقصة ،فقاؿ (في نظـ الكافية):

ًَاجْعًَْ وَا(صَازَ) َِا تَِّعْنَاهُ ًَزَدْ آضَ زَجَعَ عَادَ اسْرَحَايَ ًَلَعَدْ
ًَحَاااازَ ًَازْذَاااادَّ وَاااارَا ذَحَاااٌَّالَ ًَىَىَارَا غَادَا ًَزَا َ

جَعَااااالَ(ّ).

فيػػذا تصػػريح منػػو بج ػكاز إلحػػاؽ (غػػدا ،كراح) باألفعػػاؿ الناقصػػة ،إذا كانػػا

بمعنى( :صار).

( )1البيػػت مػػف مجػػزك الكامػػؿ ،كىػػك لػػبعض بنػػي أسػػد فػػي الكتػػاب ،ٖٕ ،ٖٔ/ّ :كشػػرح كتػػاب
سػػػيبكيو لمرمػػػاني ،َُُُ/ُ :كبػػػال نسػػػبة فػػػي المحتسػػػب ،ٕٔ/ِ :كمثػػػؿ المقػػػػرب،َُٔ :
كالمقاصد الشافية.َِّ/ٓ :

كانما استشيد سيبكيو بالبيت عمى إبداؿ (يغدكا) مف جكاب الشرط في قكلو قبمو:
(إً ٍف ىي ٍج يب ينكا أ ٍىك ىي ٍف ًد يركا أ ٍىك ىي ٍب ىخميك الى ىي ٍح ًفميكا).
( )2مثؿ المقرب.َُٔ ،ُٓٗ :
( )3شرح الكافية الشافية. ّٖٖ/ُ :

ٔٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كأما في (شرح الكافية) فظاىر كالمو أنو يجكز عمى ضػعؼ ،كىػذه عبارتػو:
أيضػػا-إال أنػػي لػػـ أجػػد لػػذلؾ
«كأمػػا (غػػدا ،كراح) فإنيمػػا ممحقػػاف عنػػد بعضػػيـ بيػػا -ن

سػػتى ىد َّؿ عمػػى ذلػػؾ
شػ ن
ػاىدا مػػف كػػالـ العػػرب يكػػكف االسػػتدالؿ بػػو صػ ن
ػريحا ،كيمكػػف أف يي ٍ

بقكلػػو-عميػػػو السػػػالـٌَ « :-ااسُشِلْرُُْ وََّاااا ذُااسْشَقُ اٌطٍَّْااسُ ذَغْاادًُ خَِّاصًاااًَ ،ذَااسًُ ُ
تِطَأًا»(ُ).
كقػػػد يقػػػاؿ :إنػػػو رجػػػع فػػػي (التسػػػييؿ ،كشػػػرحو) عمػػػا ذكػػػره فػػػي (الكافيػػػة،

كشرحيا) ،كالمعركؼ أف (شرح التسييؿ) مف هخر ما ألفػو ابػف مالػؾ؛ بػدليؿ أنػو لػـ

يتـ شرحو.

انثاوي  :أف العيني خرؽ إجمػاع النحػكييف فػي دعػكاه أف (غػدا) ال تسػتعمؿ تامػة،

فقاؿ في قكؿ الشاعر:

ًَوَُْ َِاٌِئٍ عٍَْنٍَْوِ ِِٓ شًَْءِ غٍَْسِهِ ئِذَا زَا َ َٔحٌَْ اجلَّْسَجِ اٌثٍِطُ

وَاٌدَُِّى(ِ).

«ك(راح) مف أخكات (كاف) ،يرفع االسـ ،كينصب الخبر ،كال تستعمؿ تامة ،كانما
تستعمؿ ناقصة داخمة عمى جممة ،فػ(البيض) اسمو ،كالخبر الظرؼ المتقدـ ،كىك

( )1السابؽ.ِّٗ/ُ :

( )2البيت مف الطكيؿ ،كىك لػ(عمر بف أبي ربيعة)-كليس في ديكانو -فػي شػرح الكافيػة الشػافية:
ِ ،ََُّ/كبال نسبة في شرح التسييؿ ،ّٕ/ّ :كاالرتشاؼ ،ِِٔٗ /ٓ :كشرح ابف عقيؿ:
ّ.َُٖ/

كالشاىد عند الجميكر في قكلو( :مالن عينيو) حيث جا بػ(مالن) بالتنكيف ،كنصب (عينيو)؛
ألنػػو اعتمػػد عمػػى مكصػػكؼ مقػػدر ،كالتقػػدير( :ككػػـ رجػػؿ مػػالن) .ينظػػر :المراجػػع السػػابقة فػػي

تخريج البيت.

ٕٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

قكلو( :نحك الجمرة) ،كالتقدير( :إذا راح البيض كالدمي مستقرات نحك الجمرة ،أك
كائنات) ،فالعامؿ في الظرؼ االستقرار المحذكؼ ،أك الككف»(ُ).

انثانث  :أف األظير ما ذىب إليو الزمخشػرم ،كمػف كافقػو مػف جػكاز إلحػاؽ (غػدا،

كنثرا.
شعرا ،ن
كراح) باألفعاؿ الناقصة؛ لما سمؼ مف مجي ذلؾ في كالـ العرب ن
صريحا
شاىد يككف االستدالؿ بو
كأما االعتراض بأنو لـ يرد في كالـ العرب
ه
ن

فيرده قكؿ الشاعر:

ٌَغْدًُا عٍٍََْهَ ُِسَجٍٍَِّااااا َْ وَأََّٔيُُْ ٌَُْ ٌَفْعٌٍَُا
إذ المعنى عمى عدـ مباالتيـ عمى اإلطػالؽ مػف غيػر اختصػاص و
كقػت بػذلؾ

دكف كقت ،كعمى ىذا يمزـ أف يككف التقدير :يصيركف مرجميف.

تقذيـم خبـش (كـان) َأخُاتٍا اجملشدة مه انىفي عهيٍا

( )1المقاصد النحكية.َُِْ/ّ :

ٖٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

أجاز بعض النحكييف تقديـ خبر (كاف ،كأصبح ،كأمسى ،كأضحى ،كظؿ،

كبات ،كصار) عمييا .قاؿ أبك حياف« :كيحتاج في جكاز تقديـ خبر (كاف) إلى

زيد) إلى سماع مف العرب ،كلـ نجدىـ ذكركا
(صار) عمييا في نحك:
(قائما كاف ه
ن

سماعا في ذلؾ إال ما يدؿ عميو قكلو تعالى :وَرٌَِهَ وُنرُُْ ِِٓ
ن

لَثًُْ ،)ُ( كقد قيؿ:

إف (كنتـ) تامة(ِ)»(ّ).
انذساســت :

ال خالؼ بيف النحكييف في كجػكب تقػديـ خبػر (كػاف) عمييػا فػي نحػك( :أيػف

كػػاف زيػ هػد) ممػػا لػػو صػػدر الكػػالـ ،كفػػي تػػأخيره فػػي نحػػكًََِ :ااا وَاااَْ صَاالَذُيُُْ عِنادَ
اٌثٍَْدِ ئِالَّ

ُِىَاءً

(ْ)

مما قي ً
ص ىد فيو حصر الخبر(ٓ).

كأما جػكاز تقػديـ خبػر (كػاف) عمييػا ففيػو تفصػي هؿ ،كذلػؾ أف خبػر (كػاف) قػد
مسػتترا ،نحػك( :كػاف
ضػمير
نا
ظاىرا ،نحك( :كنت حسنا كجيػؾ) ،كقػد يرفػع
اسما
ن
ن
يرفع ن

قائما).
ه
زيد ن
ػاىرا ،ففػػي تقديمػػو عمػػى (كػػاف) مػػذىباف ،قػػاؿ أبػػك حيػػاف:
فػػإف رفػػع اسػ نػما ظػ ن
ػؾ) ،فتقػػكؿ:
كج ييػ ى
«كأجػػاز البصػػريكف كالكسػػائي تقػػديـ الخبػػر فػػي نحػػك( :كنػ ى
سػنا ٍ
ػت ىح ى

( )1مف اآلية  ْٗ :مف سكرة النسا .
( )2ينظر :شرح التسييؿ لممرادم ،ِٖٗ :كتمييد القكاعد.ُُِٓ/ْ :
( )3االرتشاؼ.َُُٕ/ّ :
( )4مف اآلية  ّٓ :مف سكرة األنفاؿ.
( )5ينظر :شرح التسييؿ ،َّٓ/ُ :كتعميؽ الفرائد ،َِِ/ّ :كمكصؿ النبيؿ.ِٔٓ/ُ :

ٗٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كنت) ،كمنعو الفػ ار إال أف تجعػؿ مكػاف الكػاؼ اليػا  ،فتقػكؿ( :حسػنا
كجيؾ ى
(حسنا ي
كجيو كنت» (ُ).
ي

مستتر فاتفقكا عمى جكاز تقديمو عمييا ،مستنديف إلى
نا
ضمير
نا
كاف رفع
(عمر ضرب
نا
زيد) ،كما تقكؿ:
القياس كالسماع(ِ) :أما القياس فتقكؿ:
(قائما كاف ه
ن
تقديمو عمى الفاعؿ ،كعمى الفعؿ
كلما كاف المفعكؿ يجكز
ه
زيد) .قاؿ ابف يعيشٌ « :
ي
نفسو ،جاز تقديـ أخبار ىذه األفعاؿ عمى أسمائيا ،كعمييا ً
أنفسيا ما لـ يمنع مف

ذلؾ مانعه»(ّ).

كأما السماع فمنو:

 -1قكلو تعالى :وَرٌَِهَ وُنرُُْ ِِٓ لَثًُْ .)ْ( قاؿ السميف« :

قكلو( :كذلؾ) :ىذا خبر

ّْـ عمييػػا كعمػػى اسػػميا ،أم :كنػػتـ مػػف قبػػؿ اإلسػػالـ مثػػؿ ىمػػف أقػػدـ ،كلػػـ
لػػػػ(كاف) قيػػد ى
َّت»(ٓ).
ىيتىثىب ٍ

 -2قػػكلو تعػالى  :لًُْ أَتِاهللِ ًَآٌَاذِوِ ًَزَسٌٌُِوِ وُنرُُْ

ذَسْرَيْصِئٌَْ .)ٔ( قػػػاؿ

( )1التذييؿ كالتكميؿ ،ُّٕ/ْ :كاالرتشاؼ..َُُٕ/ّ :
( )2ينظر :األصكؿ  ،ٖٗ/ُ :كالمحكـ ،ُْٔ/ٕ :كتكجيو الممع ،ُّٗ :كشرح الجمؿ.ّٕٗ/ُ :
( )3شرح المفصؿ.ّٖٔ ،ّٕٔ/ْ :
( )4مف اآلية  ْٗ :مف سكرة النسا .
( )5الدر المصكف.ٕٓ/ْ :
( )6مف اآلية  ٔٓ :مف سكرة التكبة.

َٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ػؽ بقكلػػو( :تسػػتيزئكف)؛ ألف تقػػديـ المعمػػكؿ
السػػميف«:قكلػػو تعػػالى( :أبػػاهلل) :متعمػ ه

ييػ ٍػؤًذف بتقػػديـ العامػػؿ ،كقػػد تقػػدـ معمػػكؿ الخبػػر عمػػى (كػػاف) فميجػػز تقديمػػو بطريػػؽ
األكلى»(.)1
ّ -ق ار

َِا وَأٌُا

ة أ ىيب ٌي بف كعب ،كعبد اهلل بف مسعكد-رضي اهلل عنيماًَ :-تَاطِالً

ٌَعٌٍََُّْْ

(ِ)

قاؿ ابف جني« :ففي ىذه الق ار ة داللة عمى جكاز تقديـ خبر

زيد) ،ك(كاقفنا كاف جعفر) ،ككجو الداللة مف ذلؾ أنو
كاف عمييا؛ كقكلؾ:
(قائما كاف ه
ن
إنما يجكز كقكع المعمكؿ بحيث يجكز كقكع العامؿ ،ك(باطالن) منصكب ب("يعممكف)،

متقدما عميو؛ فكانو قاؿ :كيعممكف
كالمكضع-إذف -لػػ(يعممكف)؛ لكقكع معمكلو
ن
باطال كانكا»(ّ).
ن

 -4قكلو تعالى  :أَىَإُالَءِ ئٌَِّاوُُْ وَأٌُا

(ْ)
عمي
ٌَعْثُدًَُْ . قاؿ ابف جني« :استدؿ أبك ه

عمي بذلؾ عمى جكاز تقديـ خبر (كاف) عمييػا؛ أل ف (إيػاكـ( معمػكؿ (يعبػدكف) ،كىػك
ه
خبر (كاف) ،كانما يجكز كقكع المعمكؿ فيو بحيث يجكز كقكع العامؿ»(ٓ).

( )1الدر المصكف.َٖ/ٔ :

( )2مف اآلية  ُٔ :مف سكرة ىكد .كق أر السبعة( :كباطؿ) بالرفع .ينظر :مختصر في شكاذ القرهف
البف خالكيو ،ْٔ :كاعراب القرهف ألبي جعفر النحاس.ُّٔ/ِ :

( )3المحتسب.ُِّ/ُ :

( )4مف اآلية  َْ :مف سكرة سبأ.
( )5المحتسب.ُِّ/ُ :

ُٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

 -5قكلو تعالىًَ :أَٔفُسَيُُْ وَأٌُا ٌَظٌٍَُِّْْ ،)ُ(قاؿ السميف« :

قكلو( :كأنفسيـ):

مفعكؿ لػ(يظممكف) ،كفيو دلي هؿ عمى تقديـ خبر (كاف) عمييا؛ ألف تقديـ المعمكؿ

يي ٍؤًذف بتقديـ العامؿ»(ِ).

كاختمفكا في التكجيو عمى مذىبيػف:

املزٌب األَل :

ػمير يعػػكد عمػػى االسػػـ
مػػذىب البصػػرييف :أف يكػػكف فػػي الخبػػر
(قائمػػا) ضػ ه
ن
المػػؤخر (زيػ هػد)؛ ألف ىػػذا الضػػمير فػػي نيػػة التػػأخير عػػف الظػػاىر .قػػاؿ ابػػف عصػػفكر
«كالمضمر إذا كانت النية فيو التأخير عف الظاىر جاز تقديمو عميو»(ّ).
املزٌب انثاوي :

مقدما ،كلكف عمى كجييف هخريف
خبر
(قائما) نا
مذىب الككفييف :أف يككف
ن
ن
غير ما ذكره البصريكف.
مقدما ،كقد رفع
خبر
(قائما) نا
أحذٌما :ما ذىب إليو الكسائي مف جكاز أف يككف
ن
ن
َّ
قائـ لرفعو
الظاىر،
ه
ك(زيد) مرفكعه بو ،كفي (كاف) ضمير األمر كالشأف ،كال ييثىنى ه

(ْ)
سر
الظاىر .قاؿ ابف عصفكر« :كىك باط هؿ عندنا؛ ألف ضمير األمر كالشأف ال ييفى َّ
إال بجممة ،كاالسـ الرافع لمظاىر ىنا ليس بجممة»(ٓ).

( )1مف اآلية  ُٕٕ :مف سكرة األعراؼ.
( )2الدر المصكف.ُٓٗ/ٓ :
( )3شرح الجمؿ.ّٕٗ/ُ :
( )4ينظر :التذييؿ كالتكميؿ.ُّٕ/ْ :
( )5شرح الجمؿ.ّٕٗ/ُ :

ِٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

(قائما) خبر (كػاف)،
اآلخـش  :ما ذىب إليو الف ار مف جكاز أف يككف
ك(زيػد) مرفػكعه
ه
ن
(قائمػػا) ،كيجمعػػو؛ ألنػػو ال يسػػكغ فػػي محمػػو الفع ػ يؿ ،فػػال
كيثىّْنػػي
بػػػ(كاف) ،كبػػػ(قائـ) ،ي
ن
فاسػد؛ ألنػو
زيد) ( .)1قاؿ ابف عصػفكر« :كىػذا
ه
زيد) ،كال (يقكـ كاف ه
تقكؿ( :قاـ كاف ه

و
معمكؿ كاحد»(ِ).
ال يجكز إعماؿ عامميف في
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

اعترض أبك حياف ما ذىب إليو النحكيػكف مػف جػكاز تقػديـ حبػر (كػاف) إلػى

(صػػار) عمييػػا بأنػػو يحتػػاج إلػػى دليػػؿ مػػف كػػالـ العػػرب ،قػػاؿ (فػػي التػػذييؿ كالتكميػػؿ):

«كيحتػػاج ج ػكاز تقػػديـ خبػػر (كػػاف) إلػػى (صػػار) عمييػػا إلػػى سػػماع مػػف العػػرب ،كلػػـ
زيد)»(،)3
سماعا في ذلؾ ،ال يكاد يكجد:
نجدىـ ذكركا
(قائما كاف ه
ن
ن
فمعترض عند أبي حياف مف كجييف:
كأما ما سمؼ مف التمسؾ بالسماع
ه

صريحا ،بؿ يحتمؿ التأكيؿ ،كما كاف ىذا شأنو ال يتـ
األَل :أف ما استدلكا بو ليس
ن
سماعا في ذلؾ إال ما يدؿ
االحتجاج بو ،قاؿ (في االرتشاؼ)« :كلـ نجدىـ ذكركا
ن

عميو قكلو تعالى :وَرٌَِهَ وُنرُُْ ِِٓ

لَثًُْ ،)ْ( كقد قيؿ :إف (كنتـ) تامة»(ٓ).

كقد تتبعت جممة مف كتب المعربيف كالنحكييف فمـ أظفر بنص عمى أف

(كاف) في اآلية تامة غير ىذا الذم حكاه أبك حياف ،كنقمو عنو المرادم (ٔ)،

( )1ينظر مذىب الف ار في شرح الجمؿ ،ّٕٗ/ُ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ُّٕ/ْ :
( )2شرح الجمؿ.ّٕٗ/ُ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ.ُْٕ ،ُّٕ/ْ :
( )4مف اآلية  ْٗ :مف سكرة النسا .
( )5االرتشاؼ.َُُٕ/ّ :
( )6شرح التسييؿ لممرادم.ِٖٗ :

ّٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كقد تقدـ إيراد كالـ السميف في اآلية ،كىذا نص العكبرم(« :كذلؾ) :الكاؼ خبر

(كاف) ،كقد تقدـ عمييا كعمى اسميا»(ُ).

(أزيدا كنت لو).
عمى أف ابف سيده نقؿ عف األخفش أنو قاؿ« :كيقكلكف:
ن
قاؿ ابف جني :ظاىره أنو ىم ٍح ًك ّّي عف العرب؛ ألف األخفش إنما يحتج بمسمكع

(أزيدا كنت لو) ففيو دالل هة
العرب ،ال بمقيس النحكييف(ِ)  ،كاذا كاف قد سمع عنيـ
ن
سر الفعؿ الناصب المضمر
عمى جكاز تقديـ خبر (كاف) عمييا .قاؿ :كذلؾ أنو ال ييفى ّْ
(أزيدا
ؼ مفعكلو لتسمط عمى االسـ األكؿ فنصبو؛ أال تراؾ تقكؿ:
إال بما لك يح ًذ ى
ن
(أزيدا
فتسمطت (ضربت) ،فعمى ىذا قكليـ:
ضربتو) ،كلك شئت لحذفت المفعكؿ
ٍ
ن
(أزيدا كنت)»(ّ).
كنت لو) يجكز في قياسو أف تقكؿ:
ن

انثاوي  :أف ما تمسككا بو مف أف تقػديـ معمػكؿ خبػر (كػاف) عمييػا فػي نحػك قكلػو

تعػػالى  :أَىَ اإُالَءِ ئٌَِّاااوُُْ وَ اأٌُا

ٌَعْثُ ادًَُْ

(ْ)

ػردا .قػػاؿ
ييػ ٍػؤًذ يف بتقػػديـ الخبػػر لػػيس مطػ ن

أبك حياف« :كىذه القاعدة ليست مطػردة ،كاألكلػى منػع ذلػؾ إلػى أف يػدؿ عمػى جػكازه

سماعه مف العرب»(ٓ).

( )1التبياف في إعراب القرهف.ِّٖ/ُ :
( )2لـ أقؼ عمى ىذا النقؿ إال في المساف (ؾ ك ف) ،ّٔٓ/ُّ :كتاج العركس.ٕٗ/ّٔ :
( )3المحكـ.ُْٔ/ٕ :
( )4مف اآلية  َْ :مف سكرة سبأ.
( )5البحر المحيط. ٓٓٔ/ٖ :

ْٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كالعجيب مف أبي حياف أنو صرح بػذلؾ بعػد أف قػاؿ فػي إعػراب قكلػو تعػالى:

 لًُْ أَتِاهللِ ًَآٌَاذِوِ ًَزَسٌٌُِوِ وُنرُُْ

ذَسْرَيْصِئٌَْ

(ُ)

«:كتقديـ (باهلل) ،كىك معمكؿ خبػر

(كاف) عمييا يدؿ عمى جكاز تقديمو عمييا»(ِ).
تعقيب :

الم ىع َّكؿ عميو ما ذىب إليو البصريكف مف جكاز تقديـ خبر
أبانت الدراسة أف ي
(كاف) عمييا إلى (صار) عمييا؛ كذلؾ ألمريف:
األَل  :ما سمؼ مف استناده إلى السماع كالقياس؛ كلذا اتفقكا عمى جكاز التقديـ،
كاختمفكا في التكجيو.

سمؼ في منع تقدـ
كاذا كاف األمر كذلؾ لـ يكف ألبي حياف -رحمو اهلل -
ه
أحد -فيما أعمـ  -إال ما دؿ عميو ظاىر
خبر (كاف) إلى (صار) ،كلـ يتابعو عميو ه
كالـ المرادم ،كناظر الجيش مف حكاية قكؿ أبي حياف دكف تعقيب عميو (ّ).

(قائما)
انثاوي  :أنو تقدـ الجكاب عما ذىب إليو الكسائي مف جكاز أف يككف
ن

ك(زيد) مرفكعه بو ،كفي (كاف) ضمير األمر كالشأف،
مقدما ،كقد رفع الظاىر،
خبر
نا
ه
ن
(قائما) خبر (كاف)،
كعما ذىب إليو الف ار مف جكاز أف يككف
ك(زيد) مرفكعه
ه
ن
بػ(كاف) ،كبػ(قائـ) بما أغنى عف اإلعادة.

( )1مف اآلية  ٔٓ :مف سكرة التكبة.
( )2البحر المحيط.ْْٓ/ٓ :
( )3ينظر :شرح التسييؿ لممرادم ،ِٖٗ :كتمييد القكاعد.ُُِٓ/ْ :

ٓٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

اسـتثىاء انىصـف َما صاد عهيـً

أجاز بعض النحكييف( :عندم عشرة إال خمسة) ،كأجاز بعضيـ( :عشرة إال

تسعة) .قاؿ أبك حياف« :كلـ يثبت مف المساف أف يككف المستثنى قدر المستثنى

الدليؿ االحتما يؿ سقط بو
منو ،كال أكثر؛ ألف ما استدلكا بو محتم هؿ ،كاذا دخؿ
ى
االستدالؿ»(.)1
انذساســت :

الم ٍخ ىرج باالستثنا أقؿ مف الباقي،
اتفؽ النحكيكف عمى جكاز أف يككف ي
مساكيا لو ،كليـ في ذلؾ ثالثة
كاختمفكا في جكاز أف يككف أكثر مف الباقي ،أك
ن

مذاىب :

املزٌب األَل :

مذىب جميكر البصرييف :أنػو ال يجػكز اسػتثنا نصػؼ الشػي  ،،كال أكثػره.

ػػيح»( .)2كقػػػاؿ األبػػػذم« :فمػػػذىب
قػػػاؿ الزجػػػاج« :فأمػػػا اسػػػتثنا نصػػػؼ الشػػػي فقبػ ه

البصػػػرييف المحققػػػيف مػػػنيـ أنػػػو مػػػا دكف النصػػػؼ»( ،)3كقػػػاؿ أبػػػك حيػػػاف« :فػػػأكثر
النحكييف عمى أنو ال يجكز إذا كاف المستثنى قدر المستثنى منو أك أكثر ،بػؿ يكػكف
أقػػؿ مػػػف النصػػػؼ ،كىػػػك مػػػذىب البصػػػرييف ،كايػػاه اختػػػار ابػػػف عصػػػفكر فػػػي بعػػػض
تصانيفو ،كشيحنا األستاذ أبك الحسف األبذم(ْ)»(ٓ).

( )1التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :
( )2معاني القرهف كاعرابو.ُّٔ/ْ :
( )3شرح الجزكلية .ُ/ِ :
( )4ينظر :شرح الجمؿ ،.ِّٖ/ِ :كشرح الجزكلية.ّ/ِ :
( )5التذييؿ كالتكميؿِٓٓ/ٖ :ػ ِٔٓ.

ٔٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

قالكا :كانما لـ يجز استثنا األكثر؛ ألنو يؤدم إلى كضع اسـ الكؿ عمى

األقؿ ،كذلؾ أنؾ إذا قمت( :قاـ القكـ إال أربعة أخماسيـ) أكقعت القكـ عمى خمسيـ،
كذلؾ ال يجكز(ُ).

املزٌب انثاوي :

مػػذىب أكثػػر الكػػكفييف ،كالفقيػػا  :ج ػكاز اسػػتثنا نصػػؼ الشػػي  ،أك مػػا زاد

عميو .قاؿ األبذم« :كمذىب بعض الككفييف كطائفة مف الفقيا  :أنو يجكز اسػتثنا

مػػا دكف الكػػؿ ،كػػاف النص ػؼ ،أك أكثػػر منػػو ،أك أقػػؿ »( .)2كقػػاؿ أبػػك حيػػاف« :كأكثػػر

ككثير مف الفقيػا أجػازكا ذلػؾ ،كىػك مػذىب أبػي عبيػد ،كالسػيرافي ،كايػاه
الككفييف،
ه
اختار ابف خركؼ»( ،)3كابف مالؾ( .)4قاؿ السػيرافي« :كال يضػر أف يكػكف المسػتثنى
نصؼ المستثنى منو ،أك أكثر مف النصؼ»(ٓ).

كالذم ذىب إلى ذلؾ مف الفقيا أبك حنيفة ،كمالؾ ،كالشافعي()6؛ إذ قاؿ:
ً
س َّمى شي ه يقع بو شي ه مما أكقع»(.)7
نا
«إنما يككف االستثنا
جائز إذا ىبق ىي مما ى
كقد استدؿ مف ذىب إلى جكاز استثنا األكثر بما كرد في الفصيح كمف

ذلؾ:

( )1ينظر :شرح الجمؿ ، ِّٖ/ِ :كشرح الجزكلية ،ْ/ِ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ِٓٔ/ٖ :
( )2شرح الجزكلية .ّ/ِ :

( )3التذييؿ كالتكميؿ.ِٓٔ/ٖ :

( )4ينظػػػػر :مجػػػػاز القػػػػرهف ِٖ ، ِٗٓ ،ُُّ ،كشػػػػرح الجمػػػػؿ البػػػػف خػػػػركؼ ،ٕٗٓ/ِ :كشػػػػرح
التسييؿ.ِّٗ/ِ:

( )5شرح كتاب سيبكيو. ٖٔ/ّ :
( )6ينظر :المغني البف قدامة المقدسي (تَِٔىػ).ُِٗ/ٓ :
( )7األـ لمشافعي.َُِ/ٓ :

ٕٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

 -1قكلػػو تعػػالى  :ئَِّْ عِثَااادِي ٌَااٍْسَ ٌَااهَ عٍََااٍْيُِْ سُااٍْطَاٌْ ئِالَّ َِاآِ اذَّثَعَااهَ ِِاآَ
(ُ)
ػكـ أف الغػػاكيف أكثػػر مػػف الراشػػديف؛ بػػدليؿ قكلػػو تعػػالى :الَذَّثَعْارُُُ
اٌغَااآًٌَِ ، كمعمػ ه

اٌشٍَّْطَاَْ ئِالَّ

لٍٍَِالً.)ِ(

كأجاب المانعكف بأنو ال حجة فيو؛ الحتماؿ أف المراد بالعباد فػي قكلػو :ئَِّْ
تشػريؼ ليػـ ،كاالسػتثنا منقطػعه ،كأنػو قيػؿ:
عِثَادِي المؤمنكف خاصػة ،كاإلضػافة
ه
ػمطاف)(ّ) .قػػاؿ أبػػك حيػػاف« :كيجػػكز أف
(لكػػف مػػف اتبعػػؾ مػػف الغػػاكيف فمػػؾ عمػػييـ سػ ه

الجػاف ،فيكػكف االسػتثنا -إذ
ػؾ ،كاإلنػس ،ك َّ
الممى ى
يككف متصػالن ،كيكػكف (عبػادم) يعػـ ى

ذاؾ-أقؿ»(ْ).
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قكلو تعالىٌَ ًََِٓ :سْغَةُ عَٓ ٍَِِّحِ ئِتْسَاىٍَُِ ئِالَّ َِٓ سَفِوَ

َٔفْسَوُ.،)ٓ(كال شؾ

(مف سفو نفسو) أكثر ممف لـ يسفو نفسو ،كذلؾ أف المراد بػ(مف سفو نفسو)
أف ى
المخالفكف لممة إبراىيـ -عميو السالـ-كىـ أكثر مف الذيف يتبعكنيا.
( )1مف اآلية  ِْ :مف سكرة الحجر.

( )2مف اآلية  ّٖ :مف سكرة النسا .
( )3ينظػػػػػػر :المقػػػػػػرب ُٔٔ/ُ :كشػػػػػػرح الجزكليػػػػػػة ،ّ/ِ :كالبحػػػػػػرٔ ْٕٖ/كالػػػػػػدر المصػػػػػػكف:
َُٕٔ/كالمغني.ٕٕٗ :

( )4التذييؿ كالتكميؿ.ِٖٓ/ٖ :
( )5مف اآلية  َُّ :مف سكرة البقرة.

ٖٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كأجاب المانعكف بأف االستثنا في اآلية منقطعه ،كأف اإلنكار كقع عمى كؿ
ىمف يرغب عف ممة إبراىيـ ،ككأنو قيؿ :لكف مف سفو نفسو يرغب عنيا(ُ).

 -3قكلػػو تعػػالى  :فَ االَ ٌَ اأَُِْٓ َِىْ اسَ اهللِ ئِالَّ اٌمَ اٌَُْ

اخلَاسِ اسًَُْ)ِ(؛ كذلػػؾ أف الم ػراد

غير المؤمنيف ؛ لقكلو تعالى :ئَِّْ اإلِٔسَاَْ ٌَفًِ خُسْسٍ .ئِالَّ اٌرٌَِٓ آَِنٌُا
بالخاسريف ي
.)ّ(

كأجاب المانعكف بأف االستثنا في اآلية يمفىَّرغه ،حيث لـ يذكر المستثنى منػو

عامػا ،أم :فػال يػأمف
فيو ،كعمى تقدير أف لك ي
صّْر ىح بالمستثنى منو لكاف في التقدير ن
نسا ،كجنا(ْ).
أحد،
ه
مك ىر اهلل ه
ك(أحد) يعـ العاقؿ ىممى نكا ،كا ن
 -4قكؿ الشاعر:

أَدًُّا اٌرًِ َٔمَصَدْ ذِسْعِنيَ ِِٓ ِِائَحٍ ثَُُّ اتْعَثٌُا حَىًَّا تِاحلَكِّ

لٌََّاالَ(ٓ).

ككجػػو الػػدليؿ مػػف ىػػذا البيػػت أف االسػػتثنا إخ ػراج الثػػاني مػػف األكؿ ،كىػػذا

الشاعر قػد أخػرج تسػعيف مػف مائػة ،فكمػا سػاغ لػو ذلػؾ فػي غيػر االسػتثنا  ،فكػذلؾ

يجكز لؾ في االستثنا أف تستثني التسعيف مف المائة.

( )1ينظػػر :شػػرح التسػػييؿ ،ِّٗ/ِ :كالتػػذييؿ ،ِٖٓ/ٖ :كتمييػػد القكاعػػد ،ُِٕٔ/ٓ :كاليمػػع:
ِ..ِٕٔ/

( )2مف اآلية  ٗٗ :مف سكرة األعراؼ.
( )3مف اآليتيف  ّ ،ِ :مف سكرة العصر.
( )4ينظر :شرح التسييؿ ،ِّٗ/ِ :كالتذييؿ كالتكميؿ ،ِٕٓ/ٖ :كشرح التسييؿ لممرادم.ّٓٔ :
( )5البيػػػت مػػػف البسػػػيط ،كىػػػك بػػػال نسػػػبة فػػػي شػػػرح الجمػػػؿ ،ُّٖ/ِ :كشػػػرح الجزكليػػػة،ّ/ِ :
كالتذييؿ.ِٕٓ/ٖ :

ٗٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ض بأف البيت ليس فيو استثنا ه ،ال بػ(إال) ،كال بما ىك في معناىا مف
كاعتي ًر ى
نحك( :غير ،كسكل ،كليس ،كال يككف ،كخال ،كعدا ،كحاشا) ،كاالستثنا عند

النحكييف إنما ىك اإلخراج بػػ(إال) ،أك بما ىك في معناىا مف األدكات المذككرة(ُ).
املزٌب انثانث :

مذىب بعض البصرييف كبعض الككفييف :جكاز استثنا النصؼ ،فما دكنو،

كمنع استثنا األكثر مف النصؼ .قاؿ أبك حياف« :كذىب بعض البصرييف ،كبعض

الم ٍخ ىر يج النصؼ فما دكف ،كال يجيزكف أف يككف
الككفييف إلى أنو يجكز أف يككف ي
أكثر»(ِ).
مد .قاؿ القرطبي« :كقاؿ أحمد بف
المذىب مف الفقيا
كاختار ىذا
اإلماـ أح ي
ى
ي

ستىثٍ ىنى إال قدر النصؼ فما دكنو ،كأما استثنا األكثر مف
حنبؿ :ال يجكز أف يي ٍ

الجممة فال يجكز»(ّ).

كحكػػى ابػػف قدامػػة اتفػػػاؽ الحنبميػػة عميػػو ،فقػػػاؿ« :ال يختمػػؼ المػػذىب أنػػػو

ال يجكز استثنا ما زاد عمى النصؼ»(.)4

كاستدؿ مف أجاز إخراج النصؼ بقكلو تعالى:

لُُِ اًٌٍٍَْ ئِالَّ لٍٍَِالً.

ِٔصْفَوُ .)ُ(ككجو الدليؿ أف القميؿ مستثنى مف الميؿ ،كالمراد بو النصؼ ،بدليؿ أنو
( )1ينظر :المقتضب ،ُّٗ/ْ :كشرح السيرافي ٔٔ/ّ :كشرح الجمؿ ،ِّٖ/ِ :كشرح الجزكلية
.ّ/ِ :

( )2التذييؿ كالتكميؿ.ِٓٔ/ٖ :
( )3الجامع ألحكاـ القرهف ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي (تُٖٔىػ).ِٗ/َُ :
( )4المغني البف قدامة.ُِٗ/ٓ :

َٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

قد أبدؿ منو النصؼ بدؿ شي مف شي  ،كىما لعيف كاحدة ،كأطمؽ القميؿ عمى

عائد إلى (الميؿ) ،كالمعنى( :قـ نصؼ الميؿ ،أك أقؿ ،أك أكثر).
النصؼ ،كالضمير ه
قالكا :كال يجكز أف يككف (نصفو) بدالن مف (قميالن) بدؿ بعض مف كؿ؛ ألف القميؿ
مبيـ ،فال يي ٍعمىـ قدر نصفو(ِ).
كأجػػاب المػػانعكف عػػف ذلػػؾ ،فقػػاؿ ابػػف عصػػفكر« :كىػػذا الػػذم اسػػتدلكا بػػو

ال حجػػة فيػػو ،بػػؿ النصػػؼ بػػدؿ مػػف القميػػؿ بػػدؿ بعػػض مػػف كػػؿ ،كيكػػكف القميػػؿ معينػػا

سػ َّػمى قمػػيالن .كالػػدليؿ عمػػى فسػػاد مػػا ذىب ػكا إليػػو مػػف أف
ػالع ٍرؼ ،أم :بالعػػادة أف يي ى
بػ ي
النصؼ بدؿ مف القميؿ بدؿ شي مف شي أف ىمف قاـ الميؿ إال نصفو ال ييقػاؿ فيػو:

إنو قد قاـ الميؿ إال قميالن»(ّ).

بدا -قمي هؿ ،فكجب أال
كقاؿ األبذم« :كىذا
مردكد بأف النصؼ ال يقاؿ فيو -أ ن
ه
يي ٍج ىع ىؿ بدالن مف قميؿ ،بؿ يككف مفعكالن بفعؿ مضمر يدؿ عميو ما قبمو ،كأنو قاؿ( :قـ
نصفو) ،فال يككف ىذا النصؼ عمى ىذا مستثنى»(ْ)..
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

الم ٍخ ىرجة باالستثنا إنما
نص أبك حياف عمى أف المرجع في تجكيز التراكيب ي
ىك السماع الصريح الذم ال يحتمؿ التأكيؿ ،كالثابت مف كالـ العرب إنما ىك
استثنا األقؿ .قاؿ« :كالذم ينبغي أف يسمى ىؾ في مقدار ما ي ٍخرج إنما ىك ما ً
سمعى
يٍ
ي
ي ى
اعى فييا التركيب المسمكعي ،كالذم ال
مف لساف العرب؛ ألف ىذه تراكيب ينبغي أف يي ىر ى
شؾ فيو أف المسمكع مف المساف ىك استثنا األقؿ ،كيبقى المستثنى منو بعد

( )1مف اآليتيف ّ ،ِ :مف سكرة المزمؿ..
( )2ينظر :شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ ،ٕٗٓ/ِ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ِٖٓ ،ِٕٓ/ٖ :
( )3شرح الجمؿ.ّّٖ/ِ :
( )4شرح الجزكلية .ّ/ِ :

ُٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

اإلخراج أكثر مف المستثنى .قاؿ تعالى:

فٍََثِثَ فٍِيُِْ أٌَْفَ سَنَحٍ ئِالَّ خَّْسِنيَ

عَاًِا ، )ُ(كقاؿ تعالى :ئَِّٔا ٌَُّنَجٌُّىُُْ أَجَّْعِنيَ .ئِالَّ

اِْسَأَذَوُ.)ّ(»)ِ(

كأما ما أجازه أكثر الككفييف كالفقيا مف نحك( :عندم عشرة إال تسعة)،

كما أجازه بعض البصرييف ،كبعض الككفييف مف نحك( :عندم عشرة إال خمسة)؛

فال دليؿ عميو مف كالـ العرب؛ ألف جميع ما استدلكا بو يحتمؿ التأكيؿ ،كالدليؿ إذا
تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ .قاؿ« :كلـ يثبت مف المساف أف يككف

المستثنى قدر المستثنى منو ،كال أكثر؛ ألف ما استدلكا بو محتم هؿ ،كاذا دخؿ الدلي ىؿ
االحتما يؿ سقط بو االستدالؿ»(ْ).
بعض النحكييف ،كابف ىشاـ ،كناظر
كتبع أبا حياف في احتماؿ التأكيؿ
ي

الجيش ،كالسيكطي(ٓ) .قاؿ ابف ىشاـ في قكلو تعالى:

عٍٍََْيُِْ سٍُْطَاٌْ ئِالَّ َِِٓ اذَّثَعَهَ َِِٓ

ئَِّْ عِثَادِي ٌٍَْسَ ٌَهَ

اٌغَآًٌَِ« :)ٔ(كالصكاب أف المراد بالعباد

( )1مف اآلية  ُْ :مف سكرة العنكبكت.
( )2مف اآليتيف  َٔ ،ٓٗ :مف سكرة الحجر.
( )3التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :
( )4التذييؿ كالتكميؿ. َِٔ/ٖ :
( )5ينظر :تمييد القكاعد ،ُِٖٔ ،ُِٕٔ/ٓ :كاليمع.ِٕٔ/ِ :
( )6مف اآلية  ِْ :مف سكرة الحجر.

ِٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

المخمصكف ،ال عمكـ المممككيف ،كأف االستثنا منقطعه؛ بدليؿ سقكطو في هية

(سبحاف) :ئَِّْ عِثَادِي ٌٍَْسَ ٌَهَ عٍٍََْيُِْ سٍُْطَاٌْ ًَوَفَى تِسَتِّهَ

ًَوٍِالً.)ِ(»)ُ(

تعقيـب :

خمصت الدراسة إلى أمريف :

طالؽ ثال ثنا إال اثنتػيف)
 -1أف ثمرة الخالؼ تظير في نحك قكؿ الرجؿ لزكجتو( :أنت
ه
ػالؽ كاحػػدة عنػػد أكثػػر الكػػكفييف كجميػػكر الفقيػػا  .قػػاؿ
ػحيح ،كىػػي طػ ه
فاالسػػتثنا صػ ه

ػػالؽ
ػػالؽ ثال ثنػػػا إال اثنتػػػيف) فيػػػي طػ ه
الشػػػافعي« :كاذا قػػػاؿ الرجػػػؿ المرأتػػػو( :أنػػػت طػ ه
كاحدةن»(ّ) .كأما عند البصرييف كبعض الككفييف ،كفقيا الحنبمية فاالستثنا باطػ هؿ،
طالؽ ثال ثنا .قاؿ ابف قدامة« :كمف أقر بشي  ،كاستثنى منو الكثير ،كىك أكثػر
كىي
ه
مف النصؼ أ ً
يخ ىذ بالكؿ ،ككاف استثناؤه باطالن»(ْ).

 -2أف المعتمد مف الخالؼ ما ذىب إليو أكثر الكػكفييف كجميػكر الفقيػا مػف جػكاز

استثنا النصؼ كما زاد عميو.

سمَّـ لو
فم ى
كأما ما ذكره أبك حياف مف أف جميع ما استدلكا بو محتمؿ التأكيؿ ي
مف جية ما أكرده ىػك مػف األدلػة التػي تحتمػؿ التأكيػؿ ،ال مػف جيػة مػا سػمؼ عمػى

لسػػاف الشػػافعي فػػي كتابػػو (األـ) ممػػا ال يحتمػػؿ التأكيػػؿ ،كقػػد ذكػػركا أف محمػػد بػػف

إدريػػس الش ػافعي-رحمػػو اهلل-حجػػة فػػي المغػػة؛ لسػػالمة نشػػأتو ،كتقمبػػو فػػي البيئػػات

( )1اآلية  ٔٓ :مف سكرة اإلس ار .
( )2مغني المبيب .ٕٕٗ :
( )3األـ لمشافعي.َُِ/ٓ :
( )4المغني البف قدامة .ُِٗ/ٓ :

ّٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

العربية السميمة(ُ) .قاؿ تاج الديف السبكي« :كاف ييقاؿ :إف محمد بػف إدريػس كحػده
ص َّححت أشعار
ييحتىج بو كما يي ٍحتى ُّج بالبطف مف العرب .قمت :كيكافقو قكؿ األصمعي :ى
شاب مف قريش يمكة ،ييقاؿ لو :محمد بػف إدريػس ،كقػك يؿ عبػد الممػؾ
اليذلييف عمى ى
بف ىشاـ :الشافعي ممف تؤخذ عنو المغة ،كقكؿ أبي عثماف المازني :الشافعي حجة

عندنا في النحػك .قمػت :كمسػألة االحتجػاج بمنطػؽ الشػافعي فػي المغػة ،كاالستشػياد
كنثر مما تدعك الحاجة إليو ،كلـ أجد ىمف أشبع القكؿ فيو»(ِ).
نظما نا
بكالمو ن

كعبد الممؾ بف ىشاـ ىذا ىك صاحب السيرة النبكية(تُِّىػ) ،كيؤيد ذلؾ

ما نقمو عنو السيكطي في (بغية الكعاة) مف أنو قاؿ« :الشافعي حجة في المغة»(.)3

كفي (االقتراح) عف جعفر بف محمد قاؿ« :قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ :كالـ

الشافعي في المغة حجة»(ْ).

( )1ينظر :االقتراح ،ٗٓ ،ْٗ :كفي أصكؿ النحك لألستاذ سعيد األفغاني.ِٔ ،ِٓ :
( )2طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف السبكي (تُٕٕىػػ).ُِٔ /ِ :
( )3بغية الكعاة.ُُٓ/ِ :
( )4االقتراح.ٗٓ ،ْٗ :

ْٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املطهب انثاوي
انرتاكيب املبىيت عهى سـماع حيتمم انشَايت باملعىن

كثير مف التراكيب المبنية عمى سػماع يحتمػؿ الركايػة بػالمعنى؛
رد أبك حياف نا
الدليؿ االحتما يؿ سقط بو االستدالؿ»(ُ).
استنادا إلى ما ذكره مف قاعدة« :كاذا دخؿ
ى
ن
كقد كانت ىذه القاعدة مف أىـ الدكافع التي أدت إلى منع بعض النحكييف
االحتجاج بما كقع في كتب الحديث عمى إثبات القكاعد النحكية؛
كأبي حياف مف
ى

لعدـ كثكقيـ بأنيا مف لفظ النبي-
االستدالؿ.

-،كالدليؿ إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو

مف أجؿ ذلؾ كاف مف األكلى بياف مكقؼ أبي حياف مف االحتجاج بالحديث

قبؿ الكالـ عمى جرياف ىذه القاعدة في كالمو عمى تعقب ىذا النكع مف األحكاـ.

كيظير مكقؼ أبي حياف مف االحتجاج بالحديث بكضػكح فػي كتابػو (التػذييؿ

كالتكميؿ) ،حيث أكثر ابف مالؾ مف االستدالؿ بمػا كقػع فػي األحاديػث ،كال سػيما فػي

إكثار ضاؽ بو أبك حياف (شارح التسييؿ)(ِ)؛ فتعقبو بأمريف:
كتابو (التسييؿ) نا

األَل  :أف ابف مالؾ خالؼ إجماع النحكييف في ىذه المسألة .قاؿ أبػك حيػاف« :قػد

أكثر ىذا المصنؼ مف االسػتدالؿ بمػا كقػع فػي االحاديػث عمػى إثبػات القكاعػد الكميػة
أحدا مف المتقدميف كالمتأخريف سمؾ ىذه الطريقػة غيػره.
في لساف العرب ،كما رأيت ن
يف لعمـ النحك ،المسػتقرئيف لألحكػاـ مػف لسػاف العػرب ،كػأبي
عمى أف الكاضعيف األى َّكلً ى
عمػػػرك بػػػف العػػػال  ،كعيسػػػى بػػػف عمػػػر ،كالخميػػػؿ ،كسػػػيبكيو مػػػف أئمػػػة البصػػػرييف،

( )1التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :
( )2ينظر :الخزانة ،َُ ،ٗ/ُ :كفي أصكؿ النحك ْٕ.

ٕٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كالكسائي ،كالف ار  ،كعمي بف المبارؾ األحمر ،كىشاـ الضػرير مػف أئمػة الكػكفييف لػـ

يفعمػكا ذلػػؾ ،كتػػبعيـ عمػػى ىػػذا المسػػمؾ المتػػأخركف مػػف الفػػريقيف كغيػػرىـ مػػف نحػػاة

األقاليـ كنحاة بغداد ،كأىؿ األندلس»(ُ).

عـ بأنو يستدرؾ عمى المتقدميف ما
كبنى عمى ذلؾ أف صنيع ابف مالؾ ىذا ز ه
متػأخر فػي
نا
أىممكه ،كينبو الناس عمػى مػا أغفمػكه .قػاؿ أبكحيػاف« :كجػا ىػذا الرجػؿ
أكاخػػر قػػرف سػػبعمائة ،فػػزعـ أنػػو يسػػتدرؾ عمػػى المتقػػدميف مػػا أغفمػػكه ،كينبػػو النػػاس

عمػػى مػػا أىممػػكه ،كهلل در القائػػؿ :لػػف يػػأتي هخػػر ىػػذه األمػػة بأفضػػؿ ممػػا أتػػى بػػو
أكليا»(ِ).
كبػػال فػػي إنكػػار ذلػػؾ عميػػو ،فقػػاؿ« :كمػػا أظػػف ىػػذا الرجػػؿ أخػػذ ىػػذا الحكػػـ،

م فػػي ذلػػؾ مػػف حػػديث جػػابر كالبػ ار  ،فػػإف عادتػػو ذلػػؾ ،كىػػك
كال بنػػاه إال عمػػى مػػا ير ًك ى
إثبات األحكػاـ النحكيػة بمػا كقػع فػي كتػب الحػديث ،كىػذه عػادة مػف لػـ يشػتغؿ عمػى

العممػػػا  ،بػػػؿ ينظػػػر بنفسػػػو ،كيسػػػتبد برأيػػػو»( .)3كقػػػاؿ« :كالمصػػػنؼ قػػػد أكثػػػر مػػػف

االستدالؿ بما كرد في األثر متعق نبا بزعمو عمى النحكييف ،كما أمعف النظر في ذلػؾ،
كال صحب ىمف لو التمييز»(.)4
كيمكف الجكاب عف كالـ أبي حياف – رحمو اهلل  -مف خمسة أكجو:

( )1التذييؿ كالتكميؿ فػي شػرح التسػييؿ( .ٖٕٗ/ٔ :رسػالة دكتػكراه) لمباحػث :عبػد الحميػد حسػاف
الككيؿ.

( )2التذييؿ كالتكميؿ.ِّْ/ٗ :
( )3السابؽ :الصفحة نفسيا .
( )4التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ( .ٖٖٗ/ٔ :رسالة دكتكراه).

ٕٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ً
ب إلى النحكييف القدامى مف منع االحتجاج بالحديث دعكل ال دليؿ
 -1أف ما ينس ى
عمييا مف كالميـ ،كال يمزـ مف عدـ استدالليـ بو أنيـ يمنعكف ذلؾ؛ بدليؿ أف كتب

المغكييف في معاجـ المغة زاخرةه باالستدالؿ باألحاديث عمى إثبات الكممات ،كالمغة
أخت النحك(ُ).
كأمػػػا ادعػػػػا أف األقػػػػاليـ تػػػػابعكىـ عمػػػػى ذلػػػػؾ فيػػػػك مصػػػػادرة ،كىػػػػذه كتػػػػب

األندلسييف ،كأىؿ المغرب قاطبة مشحكنة بذلؾ ،صػرح بػذلؾ ابػف الطيػب ،كقػاؿ« :ال
أحدا مف عمما العربيػة خػالؼ فػي ىػذه المسػألة إال مػا أبػداه الشػيخ أبػك حيػاف
نعمـ ن
في (شرح التسييؿ) ،كأبك الحسف بف الضائع في (شرح الجمؿ) ،كتابعيما عمى ذلػؾ

الجػػالؿ السػػيكطي -رحمػػو اهلل -فػػأكلع بنقػػؿ كالميمػػا ،كأليػػج بػػو فػػي كتبػػو ،كاعتنػػى
باستيفائو في كتاب المكسكـ بػ(االقتػراح فػي عمػـ أصػكؿ النحػك)( .)3(»)2كقػاؿ« :كقػد

اسػػػتدؿ بالحػػػديث فػػػي كتػػػب النحػػػك طكائػػػؼ ،مػػػنيـ :الصػػػفار ،كالسػػػيرافي ،كالشػػػريؼ

الغرنػػاطي ،كالشػػريؼ الصػػقمي فػػي شػػركحيـ لكتػػاب سػػيبكيو ،كابػػف عصػػفكر ،كابػػف

الحاج في (شرح المقرب) ،كابف الخباز في (شرح ألفية ابف معط) ،كأبك عبد اهلل بػف
برم كغيرىـ...بؿ رأيت االستدالؿ بالحديث في كالـ أبي حياف مرات(ْ) ،كال سيما فػي

مسائؿ الصرؼ ،إال أنو ال يقر لو عماد ،فيك كؿ حيف في اجتياد»(ٓ).

( )1ينظر :الخزانة ،ُّ ،ٗ/ُ :كفي أصكؿ النحك ْٕ.ْٖ ،
( )2ينظر :االقتراح.ٖٕ ،ٖٔ ،ْٕ :

( )3شرح كفاية المتحفظ (تحرير الركاية في تقرير الكفاية) البف الطيب الفاسيٕٗ ،ٗٔ :
( )4ينظػػػػػػػػػػػػػر :االرتشػػػػػػػػػػػػػاؼ،ِِّٓ/ٓ ،ُِٕٗ ،ُُٕٕ/ْ ،َُّٖ ،ٕٖٗ ،ُٕٓ ،َٕٓ/ِ :
ِّْٓ ،كتذكرة النحاة.ِْٗ ،ّْٖ ،ْٕٔ ،ْٕٔ ،ْٗ :

( )5شرح كفاية المتحفظ (تحرير الركاية في تقرير الكفاية).ٗٗ : ٕٗ :

ٕٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كيشػيد لػػذلؾ مػػا ذكػػره بعػض البػػاحثيف مػػف أف أبػػا حيػاف استشػػيد فػػي كتابػػو

(االرتشاؼ باثنيف كخمسيف حديثنا(ُ).

كمف ذلؾ قكلو« :كاذا أيسند الفعؿ إلى غير الفاعؿ المخاطب لزمت الالـ،

خالد) ،ك(لًتي ٍعػ ىف بحاجتي) ،ك( ًألي ٍغ ىف بيا) ،كقاؿ تعالى:
ليض ًر ٍب ه
زيد) ك( ٍ
نحك( :لً ىيقي ٍـ ه

ًٌَْنَحًِّْْ

خَطَاٌَاوُُْ ،)ِ(كفي الحديث( :قُىيُىا فَألُصَمِّ نَكُىْ)(ّ)»(ْ).

كقد كقفت لو في (تذكرة النحػاة) عمػى االسػتدالؿ بأحػد كعشػريف حػديثنا عمػى

حكما مف األحكاـ النحكية كالتصريفية(ٓ).
إثبات سبعة عشر ن

ثابت في أفصح الكالـ المنثكر ،كقكلػو -
كمف ذلؾ قكلو« :االتصاؿ ه

:-

( إٌِْ يَكُنْهُ فَهٍَْ تُسَهَّطَ عَهَيْهِ ،وَإِالَّ يَكُنْهُ فَالَ خَيْرَ نَكَ فِي قَتْهِهِ)(ٔ)»(ٕ).

( )1مقدمة تحقيؽ االرتشاؼ.َٓ ،ْٗ :
( )2مف اآلية  ُِ :مف سكرة العنكبكت.
( )3أخرجو البخارم في صحيحو .ٖٔ/ُ :باب الصالة عمى الحصير .كتاب الصالة.
( )4االرتشاؼ.ُٖٓٓ/ْ :

( )5ينظػػػػر :تػػػػذكرة النحػػػػاة ألبػػػػي حيػػػػاف،ْٖٖ ،ّْٖ ،ْٕٔ ،ْٕٔ ،ُّٔ ،ّٖٓ ،ْٗ ،ْٕ :
ِْٗ.ُٕٖ ،ٔٔٔ ،ّٕٓ ،ِٓٓ ،ِْٓ ،َّٓ ،ََٓ ،ْٗٗ ،

( )6متفػػؽ عميػػو؛ فقػػد أخرجػػو البخػػارم (فػػي صػػحيحو .ّٗ/ِ :بػػاب إذا أسػػمـ الصػػبي فمػػات ،ىػػؿ
صػػمَّى عميػػو ،كىػػؿ يي ٍع ىػػرض عمػػى الصػػبي اإلسػػالـ .كتػػاب الجنػػائز) ،كمسػػمـ (فػػي صػػحيحو:
يي ى
ً
صيَّاد .كتاب الفتف كأشراط الساعة)..
ْ .ِِْْ/باب ذ ٍكر ابف ى

( )7تذكرة النحاة .ْٗ :

ٖٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

زيػد شػجاع بيػد
كقكلو« :مف أدكات االستثنا (بيػد) بمعنػى (غيػر) ،تقػكؿ ( :ه

أنو غائب) ،فيي بمعنى( :غير) ،كتقديرىا في النصب؛ ألنيا ال تػدخؿ إال عمػى (أف)

في أكثر االستعماؿ ،كما كرد في الحػديثَ ( :حٍُْ اآلخِرُوٌَ انسَّابِقُىٌَ يَىْوَ انقِيَايَ ةِ بَيْ دَ
أََّهُىْ أُوتُىا انكِتَابَ يٍِْ قَبْهِنَا ،وَأُوتِينَا يٍِْ بَعْدِهِىْ)(ُ) ،أم :غير أنيـ»(ِ).
َّع االسػػتدراؾ عمػػى المتقػػدميف؛ ألنػػو لػػـ يقػػؿ:
 -2أف ابػػف مالػػؾ– رحمػػو اهلل -لػػـ ىيػػد ً
حكما مستدالن عميو بدليؿ ،فإف ثبت
أغفؿ المتقدمكف كذا ،كقد ذكرتو ،غايتو أنو ذكر ن

الدليؿ ثبت الحكـ ،كاف لـ يثبت انتفى(ّ)،

عمى أنو ال عجب في أف يتدارؾ المتأخركف ما فػات المتقػدميف ،بػؿ إف ذلػؾ

ىك المنتظر المعقكؿ ،إذ كػاف العػالـ مػف األكائػؿ يعمػـ ركايػات محػدكدة ،كخيػرىـ مػف

صػػنؼ مفػػردات المغػػة فػػي مكضػػكع كاحػػد ،كاألصػػمعي مػػثالن ،ثػػـ جػػا ت طبقػػة بعػػدىـ
كصؿ إلييا كؿ ما صنؼ السابقكف ،فكانت أكسع إحاطة ،ثـ جا ت طبقة بعد طبقة،

كألفت المعاجـ المحيطة بكؿ مػا اطمػع عميػو أصػحابيا مػف تصػانيؼ كنصػكص غػاب

عممػػا؛ كلػػذلؾ تجػػد مػػا لػػدل المتػػأخريف مػػف ثػػركة
أكثرىػػا عػػف األكلػػيف فكػػانكا أكسػػع ن
ػر مكػػنيـ مػػف أف تكػػكف تصػػكراتيـ أشػػمؿ،
ػيئا كافػ نا
نحكيػػة ،أك لغكيػػة ،أك حديثيػػة شػ ن
كأحكػاميـ أسػد ،كلػك كانػت ىػػذه الثػركة فػي أيػدم األقػػدميف كػأبي عمػرك بػف العػػال ،

ػر مػػف
كاألصػمعي ،كسػػيبكيو لعضػكا عمييػػا بالنكاجػػذ كلغيػركا -فػػرحيف مغتبطػيف -كثيػ نا
( )1متفؽ عميو؛ فقد أخرجػو البخػارم (فػي صػحيحو .ِ/ِ .:بػاب فػرض الجمعػة .كتػاب الجمعػة)،
كمسمـ (في صحيحو .ٖٓٔ/ِ :باب ىداية ىذه األمة ليكـ الجمعة .كتاب الجمعة).

( )2ينظر :تذكرة النحاة.ْٗٗ :

( )3ينظر :تمييد القكاعد.ِْْٔ/ٓ :

ٕٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

قكاعدىـ التػي صػاحبيا حػيف كضػعيا شػح المػكرد ،كلكػانكا أشػد المنكػريف عمػى أبػي

حياف جمكده ،كضيؽ نظرتو ،كانتجاعو الجدب ،كالخصب محيط بو مف كؿ جانب(ُ).

 -3أف اهلل – تعالى – لـ يحصر العمـ في شخص ،بؿ ىبثَّ يو في الخمؽ أجمعيف؛ لينػاؿ
يكػ ّّػؿ مػػف النػػاس نصػػيبو مػػف ذلػػؾ ،فالمتقػػدـ لػػو فضػػؿ السػػبؽ ،كاالخت ػراع ،كالتػػدكيف،
يج ًم ىؿ ،كاستد ار يؾ مػا
كلممتأخر فضؿ التنقيح ،كالتيذيب ،كتقييد ما أي ٍطمً ى
ؽ ،كتفصي يؿ ما أ ٍ

األكؿ ،كقد يدرؾ المتأخر ما لـ يدركو المتقدـ ،كما أف المتقػدـ أدرؾ مػا لػـ
لعمو فات
ى
يدركو المتأخر(ِ).
 -4أف ابػػػف مالػػػؾ – رحمػػػو اهلل  -فػػػي درجػػػة االجتيػػػاد ،كالمجتيػػػد ال يقمػػػد غيػػػره،
كال يتكقؼ في تجكيز حكـ عمى مكافقة مف تقدمو(ّ).

 -5أف المراد بقكؿ القائؿ« :لف يػأتي هخػر ىػذه األمػة بأفضػؿ ممػا يػأتي بػو أكليػا»

األعماؿ الصالحة ،ال المسائؿ العممية(ْ).

األمش انثاوي  :أف العمة في منع االحتجاج بمػا كقػع فػي كتػب الحػديث عمػى إثبػات

األحكاـ النحكية ترجع إلى عدـ الكثكؽ بأف ىذا المركم مػف لفػظ النبػي-

-،كقػد

تقدـ أف الدليؿ إذا تطػرؽ إليػو االحتمػاؿ سػقط بػو االسػتدالؿ .قػاؿ أبػك حيػاف« :كقػد

جػػرل الكػػالـ فػػي ذلػػؾ مػػع بعػػض المتػػأخريف األذكيػػا  ،فقػػاؿ :إنمػػا تػػرؾ العممػػا ذلػػؾ،

لعدـ كثكقيـ أف ذلؾ لفظ الرسكؿ -

 -إذ لك كثقكا بذلؾ لجرل مجرل القػرهف فػي

إثبػػػات القكاعػػػد الكميػػػة .كانمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ ألمػػػريف :أحػػػدىما :أف الػػػركاة جػػػكزكا النقػػػؿ
( )1ينظر :في أصكؿ النحك ْٖ.ْٗ ،
( )2ينظر :تمييد القكاعد.ِْْٔ/ٓ :
( )3ينظر :الخصائص ،ُُٗ ،َُٗ/ُ :كمكصؿ النبيؿ. َٕٓ/ِ :
( )4ينظر :تمييد القكاعد.ِْْٔ/ٓ :

َٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

بالمعنى ،فتجػد قصػة كاحػدة جػرت فػي زمانػو-

 -لػـ تقػؿ بتمػؾ األلفػاظ جميعيػا،

نحػػػك مػػػا ركم مػػػف قكلػػػو( :زَوَّجْتُكَهَ ا بًَِ ا يَعَ كَ يِ ٍَ انقُ رْآٌِ)( ،يَهَّكْتُكَهَ ا بًَِ ا
يَعَكَ)

"...كغير ذلؾ مف األلفاظ الكاردة في ىذه القصػة ،فػتعمـ يقينػا أنػو -

(ُ)

-

لـ يمفظ بجميع ىذه األلفاظ؛ بػؿ ال نجػزـ بأنػو قػاؿ بعضػيا ،إذ يحتمػؿ أنػو قػاؿ لفظنػا
مرادفنػا ليػػذه األلفػػاظ غيرىػػا ،فأتػػت الػػركاة بػػالمرادؼ كلػػـ تػػأت بمفظػػو ،إذ المعنػػى ىػػك

كثيػر مػف
م مف الحديث؛ ألف نا
المطمكب ...األمر الثاني :أنو كقع المحف نا
كثير فيما ير ًك ى
الركاة كػانكا غيػر عػرب ،كال يعممػكف لسػاف العػرب بصػناعة النحػك ،فكقػع المحػف فػي
كالميـ ،كىـ ال يعممكف ذلؾ»(ِ).

سػندا مػف كثيػر ممػا ينقػؿ
كقد رد المجيزكف عمييـ ذلؾ بأف األحاديث أصػح ن
ً
الم ىحدّْثيف مف منع الركايػة بػالمعنى إال لمػف أحػاط بجميػع
مف أشعار العرب ،كأف مف ي

كثير مف األحاديث قد يد ّْك ىف في الصدر األكؿ قبؿ فسػاد المغػة عمػى
دقائؽ المغة ،كأف نا
أيػػدم رجػػاؿ ييحػػتى ُّج بػػأقكاليـ فػػي العربيػػة ،فالتبػػديؿ عمػػى فػػرض ثبكتػػو إنمػػا كػػاف ممػػف
يسكغ االحتجاج بكالمو ،فغايتو تبديؿ لفظ بمفظ يصح االحتجاج بو ،كأنو إذا كػاف قػد

كقع في ركاية بعض األحاديث غمطه ،أك تصحيؼ؛ فإف ىذا ال يقتضي ترؾ االحتجػاج
(زَّك ٍج ىما ىك ىيػا
( )1متفؽ عميو ،فقػد أخرجػو البخػارم فػي صػحيحو فػي كتػاب الككالػة ََُ/ّ :بمفػظ :ى

بما معؾ) ،كفي (كتاب فضائؿ القرهف )ُّٗ ،ُِٗ/ٔ :بمفػظ( :زكجتكيػا) .ك(ممكتكيػا) ،كفػي

كتػػػػػػػاب النكػػػػػػػاح َِ ،ُٕ ،ُّ ،ٔ/ٕ :بمفػػػػػػػظ( :ممكتكيػػػػػػػا)( ،أممكناكيػػػػػػػا) ،ك(زكجتكيػػػػػػػا)،
ك(زكجناكيا) ،،ك(أنكحتكيا) .كأخرجو مسػمـ فػي صػحيحو فػي كتػاب النكػاح ََُْ/ِ :بمفػظ:

(ممكتكيا).

( )2ينظر :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ( .ٖٖٗ ،ٖٕٗ/ٔ :رسالة دكتكراه).

ُٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كح ٍممييػا عمػى قمػة ضػبط
بو جممة ،كانما غايتو تػرؾ االحتجػاج بيػذه األحاديػث فقػط ،ى
أحد الركاة في ىذه األلفاظ خاصة ،كقد كقع في األشػعار غمػط كتصػحيؼ ،كمػع ذلػؾ
فيي حجة مف غير خالؼ(ُ).

الباب ال يبقى لنا كثكؽ بحديث،
كأحسف ما قيؿ في ذلؾ أنو «إذا فيًت ىح ىذا
ي
كال اطمئناف لشي

مف اآلثار الكاردة عنو -

 -كأكجد المبتدعة مسم نكا لمطعف

في جميع األحاديث ،كانتقمنا إلى النظر في دالالتيا عمى العمكمات كاإلطالقات كغير
ذلؾ مما يترتب عمى ىذا القكؿ مف المفاسد العظاـ»(ِ).

صادر عف ال ىغ ٍيػ ىرة عمى
تعرض لو ابف مالؾ
عمى أف باعث النقد المرير الذم َّ
ه
أحد مف المتأخريف ما أغفمكه ،كينبو
أئمة النحكييف المتقدميف أف يستدرؾ عمييـ ه
الناس عمى ما أىممكه .كقد أفصح أبك حياف عف ذلؾ في قكلو« :كانما أمعنت الكالـ

في ىذه المسألة؛ لئال يقكؿ مبتدئ :ما باؿ النحكييف يستدلكف بقكؿ العرب ،كفييـ

المسمـ كالكافر ،كال يستدلكف بما ركم في الحديث بنقؿ العدكؿ ،كالبخارم ،كمسمـ،
كأضرابيما؟!» (ّ).

كتمؾ عادة أبي حياف-رحمو اهلل -كىذا ديدنو ،أال ترل إلى قكلو في

الزمخشرم« :كأعجب لعجمي ضعيؼ في النحك ُّ
يرد عمى عربي صريح محض ق ار ة

( )1ينظر :االقتػراح ٕٔ ،ٖٔ :كالخزانػة ُ ، ُْ : َُ/كشػرح كفايػة المػتحفظ ،ٗٗ :كفػي أصػكؿ
عامػا ّ ، ْ-ّ/كالشػاىد كأصػكؿ
النحك ْٕ :كمػا بعػدىا ،كمجمػع المغػة العربيػة فػي ثالثػيف ن
النحػػك فػػي كتػػاب سػػيبكيو لمػػدكتكرة  :خديجػػة الحػػديثي ُّْ ،كالمدرسػػة النحكيػػة فػػي مصػػر
كالشاـ لمدكتكر  :عبد العاؿ سالـ. ِّٕ .

( )2شرح كفاية المتحفظ.ٗٗ :

( )3التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ( .ٖٖٗ /ٔ :رسالة دكتكراه).

ِٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ظف ىذا
متكاترة(ُ) ،مكجكد نظيرىا في لساف العرب في غير ما بيت  ،كأعجب لسك ّْ

غربا  ،كقد اعتمد
الرجؿ بالق ار األئمة الذيف تخيرتيـ األمة لنقؿ كتاب اهلل شرقنا ك ن
المسممكف عمى نقميـ ؛ لضبطيـ كمعرفتيـ كديانتيـ»(ِ).
كقد كاف صدؽ ليجتو ،كتمسكو بما يرل أنو الحؽ سبب رحمتو عف بالد

األندلس ،حكى ذلؾ غير كاحد( .)3قاؿ السيكطي« :ككاف سبب رحمتو عف غرناطة
أنو حممتو حدة الشبيبة عمى التعرض لألستاذ أبي جعفر بف الطباع ،ىكقد ىكقعت ىبينو
الرد ىعمى ٍي ًو،
ٍعة ،فناؿ ًم ٍن يو كتصدل لتأليؼ ًفي َّ
ىكىبيف أستاذه أبي ىج ٍعفىر بف الزبير كق ى
ثـ ركب
ىكتى ٍكذيب ًرىك ىايتو ،فرفع أمره إًلىى ُّ
الس ٍم ى
طاف ،فىأمر بإحضاره كتنكيمو ،فاختفىَّ ،

ا ٍل ىب ٍحر ،ىكلحؽ بالمشرؽ»(ْ).
كأما قكؿ ناظر الجيش« :كالمكجب لمشيخ أف يتكمـ في حؽ المصنؼ بنحك

ىذا الكالـ أنو كاف يرل تفضيؿ الجماعة ،كابف عصفكر ،كابف الضائع ،كأندادىما
مف طمبة الشمكبيف عمى ىذا الرجؿ ،كال شؾ أف ىؤال أئمة كسادةه ،كقد كفَّر اهلل –

كنظرا،
عمما،
تعالى – نصيبيـ في ىذا الفف ،كلكف المصنؼ -ن
ن
أيضا -قد هتاه اهلل ن
أيضا – يذكركف ما ال
ك
ن
اجتيادا ،فيك يي ىن ّْبو عمى ما لـ ينبيكا عميو ،كما أنيـ ىـ – ن
يذكره ،كيشيركف إلى ما ال يشير إليو ،كال شؾ أف فضؿ ابف مالؾ ال يي ٍج ىي يؿ ،كلكف:

ػف
(ُ) يعنػػي قػ ار ة ابػػف عػػامر قػ ار ة ابػػف عػػامر فػػي اآليػػة  ُّٕ :مػػف سػػكرة األنعػػاـ  :ىك ىكػ ىذلً ىؾ يزّْيػ ى
ػف
ػف ا ٍل يم ٍ
يف قى ٍت ػ يؿ أ ٍىكالى ىد يىػ ٍػـ ي
ػف لً ىك ًثيػ وػر ّْمػ ى
شػ ىػرىك ًائ ًي ٍـ ،كق ػ ار ة الجميػػكر   :ىك ىك ػ ىذلً ىؾ ىزَّيػ ى
شػ ًػرًك ى
لً ىك ًثيػ وػر ّْمػ ى
اؤ يى ٍـ  .ينظر :السبعة  ،َِٕ :كالكشاؼ.َٕ/ِ :
ا ٍل يم ٍ
يف قى ٍت ىؿ أ ٍىكالى ىد ًى ٍـ ي
ش ىرىك ي
ش ًرًك ى
( )2البحر المحيط .ٖٔٓ /ْ :
( )3ينظر :اإلحاطة في أخبار غرناطة البف الخطيب ،َّ/ّ :كالدرر الكامنة.ٓٗ/ٔ :
( )4بغية الكعاة.ُِٖ/ُ :

ّٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

فَاٌمٌََُْ أَعْدَاءٌ ٌَوُ

حَسَدًُا اٌفَرَى ئِذْ ٌَُْ ٌَنَاٌٌُا سَعٍَْوُ

ًَخُصٌَُُ(ُ)»(ِ).

سمَّـ لو  -كاف كاف مف أحػد تالمػذة أبػي حيػاف ،كمػف أدرل النػاس بػو-
فال يي ى
كذلؾ مف ثالثة أكجو:
 -1مػػا سػػمؼ مػػف التشػػابو فػػي رشػػؽ الزمخشػػرم كابػػف مالػػؾ بمسػػاف حػػاد؛ ألف األكؿ

كغربا ،كاآلخر خالقو في
خالفو في نقد ق ار ة مف تخيرتيـ األمة لنقؿ كتاب اهلل شرقنا
ن
االحتجاج بما لـ يحتج بو المتقدمكف مف الحديث.
 -2أف أبا حياف (ت ْٕٓىػػ) لـ ير ابف مالؾ (ت ِٕٔىػ) ،حتى يجد عميو ،كقد

صرح بذلؾ أبك حياف نفسو ،فقاؿ« :كقد قاؿ لنا قاضي القضاة بدر الديف بف

جماعة ككاف ممف أخذ عف ابف مالؾ :قمت لو :يا سيدم ىذا الحديث ركاية

األعاجـ ،ككقع فيو مف ركايتيـ ما يعمـ أنو ليس مف لفظ الرسكؿ ،فمـ يجب
بشي »(ّ).

عمى أف أبا حياف – رجمو اهلل  -كاف إماـ أىؿ زمانو فػي النحػك كالتصػريؼ

بال منازع .قاؿ الصفدم« :كأما النحك كالتصريؼ ،فيػك إمػاـ النػاس كميػـ فييمػا ،لػـ

غيره في حياتو»(.)4
يي ٍذ ىكر معو في أقطار األرض ي

( )1البيػػت مػػف الكامػػؿ ،كىػػك (ألبػػي األسػػكد الػػدؤلي) فػػي ديكانػػو ،َّْ :كشػػرح ش ػكاىد المغنػػي:
ِ ،َٕٓ/كشػرح أبيػػات المغنػػي .ِٗٓ/ْ :كبػال نسػػبة فػػي البيػاف كالتبيػػيف ،ِٖٔ/ّ :كعيػػكف
األخبار ،ُّ/ِ :كجميرة األمثاؿ.ُِِ/ُ :

( )2تمييد القكاعد.ِْْٕ ،ِْْٔ/ٓ :

( )3ينظر :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ" .ٖٖٗ ،ٖٕٗ/ٔ :رسالة دكتكراه" .
( )4أعياف العصر كأعكاف النصر.ُّّ/ٓ :

ْٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

 -3أف الذم بيف أيدينا مػف كتػب أبػي حيػاف ،كمػا ركاه أىػؿ التػراجـ عنػو يقطػع بأنػو
كاف يي ًج ُّؿ ابف مالػؾ ،كيعػرؼ مكانتػو الالئقػة بػو ،كيفخػر بأنػو ىبمىًديُّػو؛ كلػذا شػرح أىػـ
كتبو( :األلفية ،كالتسييؿ) ،قاؿ في مقدمة (شرح األلفيػة)« :كبعػد فػالغرض فػي ىػذا
الكتاب الكالـ عمى األلفية التي نظميا بمدينا أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الجياني

المكلد ،الدمشقي الكفاة رحمو اهلل»(ُ).

كقاؿ في مقدمة (التذييؿ كالتكميػؿ)« :كبعػد فػإف كتػاب (تسػييؿ الفكائػد) فػي
النحك لً ىبمىًد ّْي ىنا أبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف مالػؾ الطػائي الجيػاني مقػيـ دمشػؽ
ص ّْػنؼ،
– رحمو اهلل – أبدعي كتاب في فنو أيلّْؼ ،كأجمعي مكضكع في األحكاـ النحكية ي
فيػػػك-كمػػػا قػػػاؿ مصػ ّْػػنفو فيػػػو-جػػػدير بػػػأف يمى ّْبػػػي دعكتػػػو ً
األل َّبػػػا ي ،كيجتنػػػب يم ىناب ىذتىػػػو
ي ى
ه
ي ى

ُّ
الن ىج ىبا (ِ)»(ّ).

س ىر الناس عمى مصنفات ابف مالؾ– رحمو
كقاؿ الصفدم« :كىك الذم ىج َّ
كر َّغ ىب ييـ في ق ار تيا ،كشرح ليـ غامضيا ،كخاض بيـ لججيا ،كفتح ليـ
اهلل تعالى -ى
مقفميا .ككاف يقكؿ عف (مقدمة ابف الحاجب) :ىذه نحك الفقيا  ،ككاف التزـ أال

أحدا إال إف كاف في كتاب سيبكيو ،أك في التسييؿ البف مالؾ ،أك في
يقرئ ن

تصانيفو»(ْ).

كبعد ىذا البياف عف مكقؼ أبي حياف يعكد البحث إلى الغرض المكضكع لو

ىذا المطمب ،كىك دراسة بعض األمثمة مف تعقب أبي حياف التراكيب المبنية عمى
( )1مقدمة منيج السالؾ في الكالـ عمى ألفية ابف مالؾ.ُ :
( )2مقدمة التسييؿ. ُ :
( )3مقدمة التذييؿ كالتكميؿ.ٔ :
( )4أعياف العصر كأعكاف النصر.ِّّ ،ُّّ/ٓ :

ٖٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

جريا عمى ما قرره مف قاعدة «كاذا دخؿ الدلي ىؿ
سماع يحتمؿ الركاية بالمعنى؛ ن
االحتما يؿ سقط بو االستدالؿ»( ،)1كمف ىذه األمثمة ما يأتي:

( )1السابؽ :الصفحة نفسيا .

ٖٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

متييـض انعـذد املشكـب مبائـت

أجػػػاز ابػػف مالػػؾ أف يقػػاؿ( :إحػػدل عشػػرة مائػػة) ،ك(اثنتػػا عشػػرة مائػػة) إلػػى

(تسع عشرة مائػة) .قػاؿ أبػك حيػاف« :كأمػا مػا ذكػره المصػنؼ مػف أنػو يميػز المركػب
بمائة ،فتقكؿ( :إحدل عشرة مائة) إلى (تسع عشرة مائة) فإنػو يحتػاج فػي ذلػؾ إلػى

صحة نقؿ أف ذلؾ مسمكعه مف كالـ العرب»(ُ).
انذساســت :

مفػردا نكػرة
المشيكر مف قى ٍكلىي النحكييف أف تمييز العدد المركب ال يككف إال
ن

منصكبا(ِ) ،نحك قكلو تعالى :ئًِِّٔ زِأٌَْدُ أَحَدَ عَشَسَ
ن

وٌَْوَثًا .)ّ(قػاؿ المبػرد« :مػا

مفردا ،نحك :خمسة عشر رجالن»(ْ).
عددا لـ يكف إال ن
بعد (خمسة عشر) إذا كاف ن

كالمقرر في لساف العرب جكاز تمييز (ثالث) ،ك(تسع) كما بينيما ب(مائة)،

فقالكا( :ثالثمائة) إلى (تسعمائة)؛ ألف المائة  -كاف كانت مفػردة فػي المفػظ  -فيػي

جمػػعه فػػي المعنػػى؛ إذ ىػػي عشػػر عش ػرات ،كىػػك عػػدد قمي ػ هؿ(ٓ) .قػػاؿ سػػيبكيو« :كأمػػا
(ثالثمائػػة) إلػػى (تسػػعمائة) فكػػاف ينبغػػي أف تكػػكف فػػي القيػػاس (مئػػيف ،أك مئػػات)،
( )1التذييؿ كالتكميؿ.ُّْ/ٗ :

ػاى يـ
ىس ىباطنا مف قكلو تعالى في اآليػة (َُٔ) مػف سػكرة األعػراؼ  :ىكقىطَّ ٍع ىن ي
()2أعرب الزمخشرم أ ٍ
شػ ىػرةى ، كالتمييػػز محػػذكؼ،
ػي ىع ٍ
ػي ىع ٍ
شػ ىػرةى أ ٍ
ىسػ ىػباطنا تمييػ نػزا ،كأعربػػو غيػػره بػػدالن مػػف اثٍىنتىػ ٍ
اثٍىنتىػ ٍ
كالتقدير :اثنتي عشرة فرقة .ينظر :الكشاؼ ،ُٖٔ/ِ :كشرح التسػييؿ ،ِّٗ/ِ :كالمسػاعد:

ِ.ٖٔ/

( )3مف اآلية  ْ :مف سكرة يكسؼ.
( )4المقتضب.َُٖ/ِ :
( )5ينظر :األصكؿ ،ُُّ /ُ :كالمفصؿ ،ِٖٔ :كالتصريح ،ْْٓ/ِ :كاليمع.ٖٓٗ/ّ :

ٕٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

احػدا؛
كلكنيـ شػبييكه بػػػ(عشريف) ،ك(أحػد عشػر) ،حيػث جعمػكا مػا يي ىبػيَّف بػو
العػدد ك ن
ي
ػػدا ،كالمعنػػػى
ػػـ لعػػػدد ،كلػػػيس بمسػػػتنكر فػػػي كالميػػػـ أف يكػػػكف المفػػػظ كاحػ ن
ألنػػػو اسػ ه

جميع»(ُ).

كأما تمييز العدد المركب بمائة؛ حمالن عمى لفظيا ففيو خالؼ بػيف النحػكييف

عمى مذىبيف:

املزٌب األَل:

مذىب المبرد كالرضي :المنػع(ِ) .قػاؿ الرضػي« :كلػـ يقكلػكا( :عشػر مائػة)،

بؿ قالكا( :ألؼ) ،كال (إحدل عشرة مائة) ،بؿ( :مائة كألؼ) ،كال (ثالث عشرة مائػة)،
بؿ (ثالثمائة كألؼ)»(ّ).
املزٌب انثاوي:

مذىب ابف مالؾ :الجكاز .قاؿ« :يقاؿ( :إحػدل عشػرة مائػ نة) ،ك(اثنتػا عشػرة

مائ نة) إلى (تسع عشرةى مائ نة) ،كال يقاؿ( :عشر مائة) ،كال (عشركف مائة)؛ اسػتغنا ن

باأللؼ ،كاأللفيف»(ْ).

( )1الكتاب.َِٗ/ُ :
( )2ينظر :المقتضب.َُٕ ،ُٔٗ/ِ :
( )3شرح الكافية .ِٖٗ/ّ :
( )4شرح التسييؿ.َْٖ/ِ :

ٖٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كاستدؿ عمى ذلؾ بالسماع ،فقاؿ« :كمف تمييز المركب بمائػة قػكؿ جػابر -

( :-وُنَّا خََّسَ عَشْسَجَ
ٌٌََِْ احلُدٌَْثٍَِحِ أَزْتَعَ عَشْسَجَ

(ُ)
الح ىد ٍي ًب ىية ،كفي حديث البػ ار
ِِائَحً)  ،يعني أىؿ ي

( :وُنَّاا

ِِائَحً)(ِ)»(ّ).

كتبعو في ذلؾ السمسيمي ،كنػاظر الجػيش ،كالشػيخ خالػد( .)4قػاؿ السمسػيمي:
«كلـ يميز بالمائة إال ثالث كاحػدل عشػرة كأخكاتيػا ،تقػكؿ :ثالثمائػة ،كاحػدل عشػرة
مائة إلى تسع عشرة مائة»(ٓ).

كالغرض مف تمييز المركب بمائة إنما ىػك اإلشػعار بػأف المعػدكد ينقسػـ إلػى

مئات ،كأف كؿ مائة تختمؼ عف األخرل ،أفاده العيني فػي شػرح حػديث البػ ار  ،كىػذه
عبارتو« :قكلو( :أَرْبَعَ عَشْ رَََ يِا َ ة) :ككػاف القيػاس أف يقػاؿ( :ألفنػا كأربعمائػة) ،لكػف
منقسػما إلػى المئػات ،ككانػت كػؿ مائػة ممتػازة عػف
الغرض اإلشعار بأف الجيش كػاف
ن

األخرل»(ٔ).

( )1متفؽ عميو ،فقد ركاه البخػارم (فػي صػحيحو .ُِٗ /ْ :كتػاب المناقػب .بػاب عالمػات النبػكة
في اإلسػالـ) ،كمسػمـ (فػي صػحيحو .ُْْٖ/ّ :كتػاب اإلمػارة .بػاب اسػتحباب مبايعػة اإلمػاـ
الجيش عند إرادة القتاؿ ،كبياف بيعة الرضكاف تحت الشجرة).

( )2ركاه البخارم في صحيحو .ُّٗ /ْ :كتاب المناقب .باب عالمات النبكة في اإلسالـ.
( )3شرح التسييؿ.َْٖ/ِ :
( )4ينظر :تمييد القكاعد ،ِْْٔ/ٓ :كمكصؿ النبيؿ.َٕٓ/ِ :
( )5شفا العميؿِٕٓ/ِ :
( )6عمدة القارم في شرح صحيح البخارم.ُِْ/ُٕ :

ٖٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

لـ يرتض أبك حياف ما ذىب إليو ابف مالؾ؛ الفتقاره إلى السماع الثابت عػف

العرب .قاؿ فػي (التػذييؿ كالتكميػؿ)« :كأمػا مػا ذكػره المصػنؼ مػف أنػو يميػز المركػب
بمائة ،فتقكؿ( :إحدل عشرة مائة) إلى (تسع عشرة مائة) فإنػو يحتػاج فػي ذلػؾ إلػى

صحة نقؿ أف ذلؾ مسمكعه مف كالـ العرب»(ُ).

كقػػاؿ فػػي (االرتشػػاؼ)« :كأمػػا تمييػػز المركػػب بمائػػة ،فتقػػكؿ( :إحػػدل عشػػرة

مائة) إلى (تسع عشرة مائة) فيحتاج في إثبات ذلؾ إلى سماع مف العرب ،كقد أجاز
ذلؾ ابف مالؾ مستدالن بشي كرد في الحديث مثمو»(ِ).

كحاصؿ ىذا الكالـ أف أبا حياف ال يرل االحتجػاج بمػا كرد فػي الحػديث عمػى

بنا األحكاـ النحكية ،كقد صرح بػذلؾ فػي (التػذييؿ كالتكميػؿ) ،فػراح ينكػر عمػى ابػف
مالؾ ىذا الصنيع ،كيشتد عميو ،كيناؿ منو ،كيقكؿ« :كما أظف ىػذا الرجػؿ أخػذ ىػذا

م في ذلؾ مػف حػديث جػابر كالبػ ار  ،فػإف عادتػو ذلػؾ،
الحكـ ،كال بناه إال عمى ما ير ًك ى
كىك إثبػات األحكػاـ النحكيػة بمػا كقػع فػي كتػب الحػديث ،كىػذه عػادة مػف لػـ يشػتغؿ
عمى العمما  ،بؿ ينظر بنفسو ،كيستبد برأيو»(ّ).

كىػػذا الػػذم اعتػػؿ بػػو أبػػك حيػػاف قػػد سػػبقو إليػػو أبػػك الحسػػف بػػف الضػػائع مػػف

شػػيكخو ،كتبعػػو فيػػو الم ػرادم ،كابػػف عقيػػؿ مػػف تالميػػذه(ْ) ،قػػاؿ ابػػف عقيػػؿ« :قػػاؿ
( )1التذييؿ كالتكميؿ.ُّْ/ٗ :
( )2االرتشاؼ. ِٕٔ/ِ :
( )3التذييؿ كالتكميؿ.ِّْ/ٗ :
( )4ينظر :شرح التسييؿ لممرادم ،َْٔ :كاالقتراح ،ٖٔ :كالخزانة.َُ/ُ :

َٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

المصنؼ :كتقكؿ( :إحدل عشرة مائة) إلى (تسع عشرة مائػة) ،كيحتػاج إلػى سػماع،
جابر قاؿ:
أما ما في الحديث أف نا
كأف البػ ار

(وُنَّا خََّسَ عَشْاسَجَ

قػػاؿ ( :وُنَّاا ٌِاٌََْ احلُدٌَْثٍَِاحِ أَزْتَاعَ عَشْاسَجَ

الح ىد ٍي ًب ىيػة،
ِِائَاحً) ،يعنػي أىػؿ ي

ِِائَاحً).فيحتمػؿ أف يكػكف مػػف لفػػظ

الػػػراكم عنيمػػػا ممػػػف ال يػػػتقف العربيػػػة ،فػػػالمعركؼ فػػػي مثػػػؿ ىػػػذا إنمػػػا ىػػػك ألػػػؼ
ألؼ كأربعمائة(ُ) ،كنحك ذلؾ»(ِ).
كخمسمائة ،ك ه
تعقيـب :

خمصػت الدراسػة إلػػى أف الصػحيح مػا ذىػػب إليػو ابػف مالػػؾ مػف جػكاز تمييػػز

العػػدد المركػػب بمائػػة؛ العتمػػاده عمػػى مػػا سػػمؼ مػػف السػػماع .كأمػػا مػػا تعقبػػو بػػو أبػػك
حياف فقد تقدـ بياف ما فيو ،كالجكاب عنو بما أغنى عف إعادتو.

ألػؼ كأربعمائػة»،
( )1عطؼ ابف عقيؿ األقؿ عمػى األكثػر فػي قكلػو« :إنمػا ىػك ألػؼ كخمسػمائة ،ك ه
كاألكثػػر العكػػس ،فتقػػكؿ( :خمسػػمائة كألػػؼ ،كألػػؼ كأربعمائػػة) .ينظػػر :شػػرح الكافيػػة لمرضػػي:
ّ.ِٕٗ/

( )2المساعد.ٖٗ/ِ :

ُٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

استعمال (كأيـه) استفٍاميـت

نسب أبك حياف إلى ابف قتيبة ،كابف عصفكر أنيما أجػازا( :بكػأيف تبيػع ىػذا

الثكب؟) .قاؿ في (االرتشاؼ)« :كفي ىذا التمثيؿ ثالثة أشيا تحتاج إلى سماع مف

العرب :إدخاؿ حرؼ الجر عمييا ،كحذؼ تمييزىا ،كاستعماليا استفيامية»(.)1
انذساســت :

مػف كنايػػات العػػدد (كػأيف) ،كىػػي بمعنػػى (كػػـ) الخبريػة فػػي اإلبيػػاـ ،كالبنػػا ،

غالبػػػا ،كاالفتقػػػار إلػػػى تمييػػػز ،إال أف تمييػػػز (كػػػـ)
كلػػػزكـ التصػػػدير ،كافػػػادة التكثيػػػر ن
ػكبا ،نحػػك( :كػػأيف رج ػالن
دائمػػا ،كأمػػا تمييػػز (كػػأيف) فقػػد يكػػكف منصػ ن
الخبريػػة مجػ ه
ػركر ن
بػػػ(مف) ،لػـ يػأت فػي القػرهف إال مصػحكبا ً
مجػركر ً
بػػػ(م ٍف)،
نا
رأيت) ،كاألكثػر أف يكػكف
ن

نحك قكلو تعالىًَ :وَأٌَِّٓ ِِٓ

لَسٌَْحٍ.)ِ(

ىذا مذىب سيبكيو كالجميكر( .)3قاؿ سيبكيو (في باب ما جرل مجػرل كػـ):
«ككذلؾ (كأيف رجالن قد أريت) ،زعـ ذلؾ يكنس ،ك(ككأيف قػد أتػاني رجػالن)،
أف العرب إنما يتكممكف بيا مع ً
(م ٍف)»(.)4

إال

( )1االرتشاؼ.ُٕٗ/ِ :
( )2مف اآلية  ُْٔ :مف سكرة هؿ عمراف.
( )3ينظر :معػاني القػرهف لمفػ ار  ،ُٖٔ/ُ :كاألصػكؿ ،َِّ/ُ :كحػركؼ المعػاني لمزجػاجي،َٔ :
كالسػػػيرافي ،ْٗٔ ،ْٗٓ/ِ :كاإليضػػػاح العضػػػدم ،ِِْ :كمنػػػازؿ الحػػػركؼ لمرمػػػاني.ْٓ :

كالبحر.ُٓٗ/ِ :

( )4الكتاب.ُُٕ ،َُٕ/ِ :

ِٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كخالؼ في ذلؾ ابف قتيبة ،كابف عصفكر عمى ما سمؼ مػف نقػؿ أبػي حيػاف

تمثيؿ ابف قتيبة بقكلو :بكأيف تبيع ىذا الثكب؟ ،كتمثيػؿ ابػف عصػفكر بقكلػو :بكػأيف
مف رجؿ مررت؟.

كتبع أبا حياف في ذلؾ المرادم ،كابف ىشػاـ ،كابػف عقيػؿ ،كالفيػركز هبػادم،

كالشيخ خالد ،كالسيكطي( .)1قاؿ المرادم في الكالـ عمى (كأيف)« :كأجاز ابف قتيبػة،

كابف عصفكر جرىػا بػالحرؼ»( .)2كقػاؿ الشػيخ خالػد فػي بيػاف أكجػو مخالفػة ( ىكػأ ّْىيف)

لػػػػ(كـ)« :كمنيػػا أنيػػا ال تقػػع اسػػتفيامية عنػػد الجميػػكر ،خالفنػػا البػػف قتيبػػة ،كابػػف
عصفكر ،كابف مالؾ ،كمنيا أنيا ال تقع مجركرة ،خالفنا البػف قتيبػة ،كابػف عصػفكر،
فإنيما أجازا :بكأيف تبيع ىذا الثكب؟»(.)3

كالػػذم كقفػػت عميػػو مػػف كػػالـ ابػػف قتيبػػة ،كابػػف عصػػفكر أنيػػا بمعنػػى (كػػـ)

الخبريػػة ،كىػػذه عبػػارة ابػػف قتيبػػة فػػي (تأكيػػؿ مشػػكؿ القػرهف)(« :كػػأيف) ىػػي بمعنػػى:

(كـ) .قاؿ اهلل تعالىًَ  :وَأٌَِّٓ ِِٓ لَسٌَْحٍ عَرَدْ عَْٓ أَِْسِ زَتِّيَاا

ًَزُسُاٍِوِ .)ْ(أم :ككػـ

مف قرية»(ٓ).

( )1ينظر :تكضيح المقاصػد ،ُّّْ/ّ :كالمغنػي ،ِْٕ :كالمسػاعد ،ُُٕ/ِ :كالقػامكس (أيػا):
ُِٗٗ ،كاليمع.َٔٓ/ِ :

( )2تكضيح المقاصد.ُّّْ/ّ :
( )3التصريح.ْٕٕ/ِ :
( )4مف اآلية  ٖ :مف سكرة الطالؽ.
( )5تأكيؿ مشكؿ القرهف.ِٕٖ :

ّٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

كزاد ابف عصفكر أنو يمػزـ جػر تمييزىػا ً
بػػػ(مف) ،فقػاؿ فػي (المقػرب)« :كأمػا
(كػػأيف) فمعناىػػا معنػػى (كػػـ) الخبريػػة ،إال أف تمييزى ػا يمزمػػو ً
(مػػف) ،كيجػػكز الفصػػؿ

بينيػػا كبينػػو بالجمػػؿ ،فتقػػكؿ( :كػػأيف جػػا ني مػػف رجػػؿ)»( .)1كقػػاؿ فػػي (شػػرح جمػػؿ
الزجاجي)« :كمما يجرم مجرل (كػـ) فػي الخبر(كػأيف) كيمػزـ تمييزىػا ً
(مػف) ،كيجػكز
الفصؿ بينيا كبيف تمييزىا بالحمؿ ،فتقكؿ( :كػأيف جػا ؾ مػف رجػؿ) ،تريػد( :كػـ مػف

رجؿ جا ؾ»(ِ).

كالتحقيؽ أف ىذا التمثيػؿ المنسػكب البػف قتيبػة ،كابػف عصػفكر قػد كقػع فػي

كػػالـ الجػػكىرم (تّّٗىػػػػ) ،كىػػذا نصػػو فػػي (الصػػحاح)«:كتقػػكؿ :بكػػأيف تبيػػع ىػػذا
الثكب؟ أم :بكـ تبيع؟»(ّ).

كخالفػػػػو ابػػػػف مالػػػػؾ فػػػػي جػػػػكاز دخػػػػكؿ حػػػػرؼ الجػػػػر ،كتبعػػػػو فػػػػي جػػػػكاز

كقكعيػػا اسػػتفيامية ،فقػػاؿ فػػي (شػرح الكافيػػة)(« :كػػأيف) :ال حػػظ ليػػا فػػي ىػػذا الجػػر
ً
أيضا-بأنيا
ب إلى (كـ)»( ،)4كقاؿ في (شرح التسييؿ)« :كانفردت (كأيف) -ن
الذم ينس ى

قد يي ٍستى ٍف ىي يـ ًب ىيا ،كقكؿ أ ىيب ّْي بف كعب--لعبد اهلل(" :ك يينٍْ تَقْ رَأُ سُ ىرَََ األح سَابِ،
أو كَيَينٍْ تَعُدُّ سُىرَََ األحسَابِ؟ فقال عبد اهلل :ثالثا وَسَبْعِنيَ(ٓ).

( )1المقرب.ُّّ/ُ :

( )2شرح الجمؿ.ُْٗ/ِ :
( )3تاج المغة كصحاح العربية (يا).ِِٕٕ/ٔ :
( )4شرح الكافية الشافية.ُُِٕ/ْ :
( )5في شرح التسييؿ البف مالػؾ( :ِّْ/ِ :ثال ثنػا كتسػعيف) ،كالػذم أثبتػو ىػك المكافػؽ لمػا يػأتي
في تخريج الحديث ،كلما ذكره أبك حياف في التذييؿ كالتكميؿ.ّٓ/َُ :

ْٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

فقال أُبَيٌّ :قَطُّ)

(ُ)

أراد :ما كانت كذا قط»(ِ).

ابػف منظػكر ،كالفيػركز
ابف مالؾ في جكاز االستفياـ بيا جماع هة منيـ ي
كتبع ى
هبػػادم ،كالسػػيكطي

(ّ)

(كـ)»(ْ).
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

سػػتى ٍع ىمؿ فػػي الخبػػر كاالسػػتفياـ ،مثػػؿ:
قػػاؿ ابػػف منظػػكر« :كتي ٍ

َّ
رد أبػػك حيػػاف مػػا نسػػب إلػػى ابػػف قتيبػػة ،كابػػف عصػػفكر مػػف التمثيػػؿ بنحػػك:

(بكػػأيف تبيػػع ىػػذا الثػػكب؟) كمػػا اسػػتدؿ بػػو ابػػف مالػػؾ عمػػى ج ػكاز اسػػتعماؿ (كػػأيف)

استفيامية.

أما تمثيؿ ابف قتيبػة ،كابػف عصػفكر فيػرد عميػو أف فيػو ثالثػة أحكػاـ تحتػاج

إلى سماع مف العرب:

األَل :دخػػكؿ حػػرؼ الجػػر عمػػى (كػػأيف) .قػػاؿ فػػي (التػػذييؿ كالتكميػػؿ)« :كيحتػػاج

دخكؿ حرؼ الجر عمييا إلى نقؿ ،كال ينبغي أف ييقىػاس فػي ذلػؾ عمػى (كػـ) الخبريػة؛
ضػػاؼ إلػػى (كػػـ)
أيضػػا-كمػػا يي ى
ضػػاؼ إلييػػا -ن
ألف قيػػاس (كػػأيف) عمييػػا يقتضػػي أف يي ى

( )1أخرجػػو اإلمػػاـ أحمػػد فػػي مسػػنده ُّْ/ّٓ :بػػرقـ ،)َُِِٕ( :كالبييقػػي فػػي السػػنف الكبػػرل:
ٖ ّٖٔ/برقـ.)ُُُٔٗ( :

( )2شرح التسييؿ.ِّْ/ِ :

( )3ينظر :القامكس (أيا) ،ُِِٖ :كبصائر ذكم التمييز ،ّٗٓ/ْ :كاليمع.َْٔ/ِ :
( )4المساف (أيا).ُّٕ/ُّ :

ٓٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

(غالـ كأيف مف صديؽ أكرمت) ،كمػا تقػكؿ( :غػال ىـ كػـ مػف صػديؽ
الخبرية ،فتقكؿ:
ى

أكرمت) ،كال يي ٍحفظ ىذا مف كالميـ»(ُ).
ي

ػػػر بحػػػػرؼ ،كال
كقػػػػد كافقػػػػو عمػػػػى ذلػػػػؾ المػػػػرادم ،فقػػػػاؿ(« :كػػػػأيف) :ال تي ىجػ ُّ

إضػػافة»(ِ) .كفصػػؿ ابػػف عقيػػؿ فكافػػؽ أبػػا حيػػاف فػػي أف دخػػكؿ حػػرؼ الجػػر عمييػػا
يحتاج إلى سماع ،كخالفو فػي منػع القيػاس عمػى (كػـ) الخبريػة ،فقػاؿ« :فػي تمثيػؿ

ابف قتيبة دخكؿ حرؼ الجر عمييا ،نحك :بكأيف تبيع ىػذا الثػكب؟ كالقيػاس ال يأبػاه،
كما في (كـ)»(ّ).

شػيئا
كأما السيكطي فاقتصػر عمػى ترديػد كػالـ أبػي حيػاف فػي ذلػؾ ،فمػـ يػزد ن

عمى ما قالو(ْ).

انثـــاويَ ،انثانـــث :حػػػذؼ تمييػػػز (كػػػأيف) ،كاسػػػتعماليا اسػػػتفيامية .قػػػاؿ فػػػي

(االرتشاؼ)« :كفي ىػذا التمثيػؿ ثالثػة أشػيا تحتػاج إلػى سػماع مػف العػرب :إدخػاؿ
حرؼ الجر عمييا ،كحذؼ تمييزىا ،كاستعماليا استفيامية»(ٓ).

كي ىعكر عمى ىذيف ما تقدـ عمى لساف ابف قتيبة ،كابف عصفكر مف أنيا
ي
بمعنى (كـ) الخبرية.
كأما الخبر الذم استدؿ بو ابف مالؾ فأكرد عميو أبك حياف قكلو « :كلـ

ستىفى ىيـ بيا سكل ىذا الخبر ،كقد تقدـ لنا الكالـ معو في
يذكر دليالن عمى أنو قد يي ٍ
( )1التذييؿ كالتكميؿ. ّٓ ،ِٓ/َُ :
( )2تكضيح المقاصد.ُّّْ/ّ :
( )3المساعد.ُُٕ/ِ :
( )4ينظر :اليمع.َٔٓ/ِ :
( )5االرتشاؼ.ُٕٗ/ِ :

ٔٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

مخالؼ لمنحاة في إثبات القكاعد النحكية بما كرد في اآلثار ،كيذا األثر كغيره،
أنو
ه
كبينا العمة التي عدؿ النحكيكف ألجميا عف االستشياد بذلؾ»(ُ).
كحاصؿ ىذه العمة التي أحاؿ عمييا أبك حياف أف النحػكييف المتقػدميف تركػكا

االحتجاج بالحديث عمى إثبات القكاعد النحكية؛ الحتماؿ الركاية بػالمعنى ،كلمػا كقػع

مف لحف في بعض الركايات؛ ألف بعض الركاة كانكا غيػر عػرب بػالطبع ،كال يعممػكف
لساف العرب بصناعة النحك ،فكقع المحف في كالميـ ،كىـ ال يعممكف ذلؾ(ِ).

كتبع أبػا حيػاف فػي ذلػؾ المػرادم ،كابػف عقيػؿ ،كالشػاطبي ،كالشػيخ خالػد(.)3

ستى ٍف ىيـ بيا ،كال نعمـ مػف ذكػر ذلػؾ
قاؿ المرادم« :بيذا احتج المصنؼ عمى أنيا قد يي ٍ
غيره»( ،)4كقاؿ الشاطبي« :كلـ يأت في غيػر ىػذا ،فػال معػكؿ عمػى قيػاس مثمػو ،كال
ثبكتو مف غير ذلؾ»(.)5
تعقيـب :

ظير مف الدراسة ثالثة أمكر:

األَل  :أف أبػػا حيػػاف ،كمػػف تبعػػو ،كػػالمرادم ،كابػػف عقيػػؿ ال يعتػػدكف بمػػف خػػالؼ

الجميػػػػكر فػػػػي ىػػػػذه المسػػػػألة ،كلػػػػك كػػػػانكا جماعػػػػة مثػػػػؿ ابػػػػف قتيبػػػػة ،كالجػػػػكىرم،
كابف عصفكر ،كابف مالػؾ .فيػذا المػرادم يقػكؿ« :كنصػكص النحػكييف عمػى أنيػػا ال

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ْٓ/َُ :
( )2ينظر :التذييؿ كالتكميؿ في شرح التسييؿ (رسالة دكتكراه).ٖٖٗ ،ٖٕٗ/ٔ :
( )3ينظر :تكضيح المقاصد،ُِّْ/ّ :كالمساعد ،ُُٕ/ِ :كمكصؿ النبيؿ.ٕٕٗ/ِ :
( )4شرح التسييؿ.ُٕٔ :
( )5المقاصد الشافية. ُّٖ/ٔ :

ٕٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

تكػػكف إال خبريػػة»()1كقػػاؿ ابػػف عقيػػؿ« :كالػػذم ذكػػره غيػػره مػػف النحػػكييف أف (كػػأيف)

لمخبر ،مثؿ (كذا)»(.)2

انثــاوي  :أف قػػكؿ ابػػف ىشػػاـ فػػي االسػػتفياـ بػػػػ(كأيف)« :كلػػـ يثبتػػو إال ابػػف قتيبػػة،

كابف عصفكر ،كابف مالؾ»

()3

مبني عمى صحة النقؿ عف ابف قتيبػة ،كابػف عصػفكر

أنيما أجا از ذلؾ ،كقد تقدـ مف كالميما ما يخالؼ ذلؾ.

س ػمّْ ىـ بأنيمػػا أجػػازاه لكػػاف ينبغػػي أف تكػػكف العبػػارة ىكػػذا( :كلػػـ يثبتػػو
كلػػئف ي
إال ابف قتيبػة ،كالجػكىرم ،كابػف عصػفكر ،كابػف مالػؾ)؛ لمػا سػمؼ مػف كػالـ صػاحب

(الصحاح) مف التمثيؿ بكأيف تبيع ىذا الثكب؟.

ػػػر (كػػػأيف) بػػػالحرؼ،
انثانـــث  :أف الػػػذم يػػػركف إليػػػو الباحػػػث أنػػػو يجػػػكز بقمػػػة ىجػ ُّ
االستفياـ بيا :أما الجر بالحرؼ فمما سمؼ مف القياس عمى (كـ).
ك
ي
كأما االستفياـ بيا فمما تقدـ مف االستدالؿ باألثر الذم ذكره ابف مالؾ ،كأما

ما أكرده عميو أبك حياف كمف تبعو مف احتمػاؿ الركايػة بػالمعنى فيػرد عميػو مػا تقػدـ

نػادر ،كلػـ يثبتػو
الجكاب عنو في مثمو بما أغنى عف إعادتو .قاؿ ابف ىشاـ« :كىػك ه
إال ابف قتيبة ،كابف عصفكر ،كابف مالؾ»(.)4

( )1تكضيح المقاصد.ُِّْ/ّ :
( )2المساعد.ُُٕ/ِ :
( )3المغني.ِْٔ :
( )4السابؽ  :الصفحة نفسيا .

ٖٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

املبحث انثانث

انرتاكيب املبىيت عهى انسماع املخانف هلـا

مػػف المعػػركؼ أف لمقيػػاس أربعػػة أركػػاف :أصػػؿ ،كىػػك المقػػيس عميػػو ،كفػػرع،

()1
قياسػا فػي
كىك المقيس ،كحكـ ،كعمة جامعة  .قاؿ األنبارم« :كذلؾ مثؿ أف تركػب ن
مقدما عميو ،فكجب
الداللة عمى رفع ما لـ يسـ فاعمو ،فتقكؿ :اسـ أسند الفعؿ إليو
ن

قياسػػا عمػػى الفاعػػؿ ،فاألصػػؿ ىػػك الفاعػػؿ ،كالفػػرع ىػػك مػػا لػػـ يسػػـ
أف يكػػكف
ن
مرفكعػػا ن
فاعمو ،كالعمة الجامعة ىي اإلسػناد ،كالحكػـ ىػك الرفػع .كاألصػؿ فػي الرفػع أف يكػكف
م عمى الفػرع الػذم ىػك مػا لػـ يسػـ فاعمػو بالعمػة
لألصؿ الذم ىك الفاعؿ ،كانما أ ٍ
يج ًر ى
الجامعة التي ىي اإلسناد ،كعمى ىذا النحك تركيب كؿ قياس مف أقيسة النحك»(ِ).

كيظيػػر مػػف ذلػػؾ أنػػو ال يشػػترط فػػي صػػحة القيػػاس المماثم ػ ية بػػيف المقػػيس

كالمقيس عميػو مػف جميػع الكجػكه .قػاؿ أبػك البقػا الكفػكم« :المماثمػة بػيف المقػيس
كالمقيس عميو مف جميع الكجكه غير كاجبة في صحة القياس ،بػؿ الكاجػب المماثمػة
في العمة؛ ألف معنى القياس :إثبات الحكـ في المقيس مثؿ الحكـ في المقيس عميػو

بعمة كاحدة»(ّ).

كجػ ىد مماثمػ ية بػيف
كخالؼ في ذلؾ أبك حياف ،فاشترط في صػحة القيػاس أف تي ى
المقيس كالمقيس عميو مف جميػع الكجػكه؛ كلػذا تى ىعقَّػب التراكيػب المبنيػة عمػى سػماع
مخالؼ ليا مف بعض الكجكه.
كمف أمثمة ذلؾ ما يأتي:

( )1ينظر :االقتراح.ُُٖ :
( )2لمع األدلة.ّٗ :
( )3الكميات ألبي البقا الكفكم.ُٕٓ :

ٗٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ظٍـُس انعاطـف فـي انعـذد املشكـب

ش ىػرةه رجػالن)(ُ) ،كاسػتدؿ عمػى ذلػؾ
كع ى
أجاز ابف مالؾ أف تقكؿ( :عندم أربعػ هة ى

بقكؿ الشاعر:

وَأََّْ تِيَا اٌثَدْزَ اتُٓ عَشْسٍ ًَأَزْتَعٍ ئِذَا ىَثٌََاخُ اٌصٍَّْفِ عَنْوُ

ذَجٍََّدِ(ِ).

مخالؼ لتركيب (أربع كعشر)
قاؿ أبك حياف« :كىذا التركيب الذم في الشعر
ه
بتقديـ َّ
الن ّْيؼ عمى عشر ،فال يصح االستدالؿ بو عمى ىذا التركيب »(ّ).
انذساســت :

اسػما
العدد المركب ىك :أف تركب العشرة مع ما دكنيا إلى كاحػد ،كتجعميمػا ن

مبنيا عمى فتح الجزأيف(ْ).
ك ن
احدا ن
أما الصدر فعمة بنائو كقكع العجز منو مكقع تػا التأنيػث ،كأمػا العجػز فعمػة

عشر)
(أحد
بنائو تضمنو معنى حرؼ العطؼ الذم ىك الكاك؛ إذ أصؿ ىذا العدد مف ى
ى
ػت
إلػى (تسػعة عشػر) ا
ي
كرَّك ىب ٍ
لعطػؼ ،إال أف العػرب اختصػرت ،فحػذفت حػرؼ العطػؼ ،ى
كب ىنتٍ يي ىمػػا عمػػى الفػػتح ،كصػػار العػػدد فػػي المجمػػكع(ٓ) .قػػاؿ سػػيبكيو« :كأمػػا
االسػػميف ،ى

( )1ينظر :التسييؿ ،ُُٕ :كشرحو.َُْ/ِ :

( )2البيت مػف الطكيػؿ ،كىػك بػال نسػبة فػي التػذييؿ كالتكميػؿ ،ُّٓ/ٗ :كشػرح التسػييؿ لممػرادم:
ٗٗٓ ،كالمسػػػاعد ،ٕٖ/ِ :كشػػػفا العميػػػؿ ،ٓٔٔ/ِ :كتمييػػػد القكاعػػػد ،ِِّْ/ٓ :كمكصػػػؿ
النبيؿ.ّّٕ/ِ :

( )3التذييؿ كالتكميؿ.ُّٓ/ٗ :
( )4كيستثنى مف ذلؾ صدر(اثني عشر ،كاثنتي عشرة) فإنو يعرب إعػراب الممحػؽ بػالمثنى ،كيبقػى
مبنيا عمى الفتح .ينظر :تكضيح المقاصد.ُِّٔ/ّ :
العجز ن
( )5ينظػػر :المقتضػػب ،َّ ،ِٗ/ْ :كاألصػػكؿ ،َُْ/ِ :كشػػرح السػػيرافي ،َُٕ/ُ :كشػػرح ابػػف
عقيؿ.َٕ/ْ :

ََُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

احػدا،
ش ىر) كأخكاتيػا،
ك(حػادم ع ى
(خمس ىة ع ى
ش ىػر) كأخكاتيػا فيمػا شػيئاف يج ًعػالى ن
شػيئا ك ن
ى
ش ىرةه) ،كلكنيـ جعمكه بمنزلة حرؼ كاحد»(ُ).
ش ىر)( :خمس هة كع ى
كانما أصؿ (خمس ىة ع ى

كجػ َّػػك ىز ابػػػف مالػػػؾ إظيػػػار ىػػػذا العػػػاطؼ ،فػػػإف ظيػػػر زاؿ التركيػػػب ،كعػػػادت
ى
ػالث
شػ ىػرةه رج ػالن) ،ك(ثػ ه
الكممتػػاف إلػػى أصػػميما مػػف اإلع ػراب ،فتقػػكؿ( :عنػػدم ثالث ػ هة كع ى

َّ
مبنيػا عمػى
اسما ك ن
احدا ن
كعشر ام أرةن) .قاؿ (في التسييؿ)« :كتجعؿ العشرة مع الن ّْيؼ ن
الفتح ،ما لـ يظير العاطؼ»( .)2كقاؿ (في شرح التسييؿ)« :كنبيت بقػكلي( :مػا لػـ
يظيػػر العػػػاطؼ) عمػػػى أف ظيػػػكر العػػػاطؼ مػػػانعه مػػػف البنػػػا كالتركيػػػب ،كمنػػػو قػػػكؿ
الشاعر:

وَأََّْ تِيَا اٌثَدْزَ اتُٓ عَشْسٍ ًَأَزْتَعٍ ئِذَا ىَثٌََاخُ اٌصٍَّْفِ عَنْوُ

ذَجٍََّدِ»(ّ).

كىذا الػذم ذكػره ابػف مالػؾ سػبقو إليػو ابػف الخشػاب ،كابػف يعػيش(ْ) ،كتبعػو

فيو المرادم (في شرح التسييؿ) ،كابف عقيؿ ،كالسمسيمي ،كناظر الجيش( ،)5كالشيخ
كالشػػػيخ خالػػػد؛ إذ قػػػاؿ« :كيسػػػتمر التركيػػػب مػػػا لػػػـ يظيػػػر العػػػاطؼ ،فػػػإف ظيػػػر زاؿ

ب الجػزهف ،فتقػكؿ( :عنػدم ثالثػة كعشػرة) ،إف أردت الػذككر ،ك(ثػالث
التركيب ،كأ ٍ
يع ًر ى
كعشر) ،إف أردت اإلناث .قاؿ:

( )1الكتاب.ِٖٗ ،ِٕٗ/ّ :
( )2التسييؿ.ُُٕ :

( )3ينظر :شرح التسييؿ.َُْ/ِ :
( )4ينظر :المرتجؿ ،ُُُ :كشرح المفصؿ.ُْٓ/ّ :
( )5ينظػػر :شػػرح التسػػييؿ لمم ػرادم ،ٓٗٗ :كالمسػػاعد ،ٕٖ/ِ :كشػػفا العميػػؿ ،ٓٔٔ/ِ :كتمييػػد
القكاعد ،ِِْٓ/ٓ :كمكصؿ النبيؿ.ّّٕ/ِ :

َُُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

وَأََّْ تِيَا اٌثَدْزَ اتُٓ عَشْسٍ ًَأَزْتَعٍ ئِذَا ىَثٌََاخُ اٌصٍَّْفِ عَنْوُ

ذَجٍََّدِ»(ُ).

كالتحقيؽ أنو ال حاجة إلى قكؿ ابف مالؾ« :ما لػـ يظيػر العػاطؼ»(ِ)؛ ألف

اإلعراب فػي ىػاتيف الكممتػيف َّ
(الن ّْيػؼ ،كالعشػرة) ىػك األصػؿ ،كال تيٍب ىن ىيػاف إال إذا يج ًعمىتػا
كحػرؼ العطػؼ ال تركيػب معػو،
ص َّكر فييمػا إال مػع التركيػب،
ي
اسما ك ن
احدا ،كذلؾ ال ييتى ى
ن
فػػإذا في ًقػ ىػد التركيػػب امتنػػع البنػػا ي؛ لػػزكاؿ م ً
كجبػػو ،كعػػادت الكممتػػاف إلػػى أصػػميما مػػف
ي

اإلعراب(ّ).
َ َ ُّ ُ
تعقب أبي حيـان:

صرح أبك حياف بػأف ىػذا التركيػب الػذم أجػازه ابػف مالػؾ لػيس بعربػي ،فقػاؿ

(في التذييؿ كالتكميؿ)« :كما أظف العرب فاىت بمثؿ( :عندم خمسة كعشرة رجػالن)،
ىم نة»(ْ) .كقاؿ (في االرتشاؼ)« :كيحتاج في إثبػات نحػك:
خمس
كال (عندم
ه
ه
كعشر أ ى

شهر أم نة) إلى سماع ذلؾ مف العرب»(ٓ).
(عندم خمسة كعشرة رجالن)،
ك(خمس كع ٍ
ه
كأجاب عف االستدالؿ بالبيت بأمريف :

مخالؼ لتركيب (أربع كعشرة) بتقديـ َّ
الن ّْيػؼ عمػى العشػرة ،فػال يصػح
أحذٌما  :أنو
ه
مخالؼ لتركيب
االستدالؿ بو عمى ىذا التركيب .قاؿ« :كىذا التركيب الذم في الشعر
ه

( )1مكصؿ النبيؿ.ّّٕ/ِ :
( )2التسييؿ.ُُٕ :
( )3تمييد القكاعد.ِِْٔ/ٓ :
( )4التذييؿ كالتكميؿ.ُّٓ/ٗ :
( )5االرتشاؼ.ٕٖٓ/ِ :

َُِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

(أربػػػع كعشػػػر) بتقػػػديـ َّ
الن ّْيػػػؼ عمػػػى عشػػػر ،فػػػال يصػػػح االسػػػتدالؿ بػػػو عمػػػى ىػػػذا

التركيب»(.)1

اآلخش  :أنو ينبني عمى إظيار العاطؼ أف تقػكؿ فػي المػذكر (عنػدم خمسػ هة كعشػرةه
كعشػر امػ أرةن)
خمػس
رجالن) بإثبات التا في النيؼ كالعشرة  ،كفي المؤنػث ( :عنػدم
ه
ه

بإسقاط التا منيما  ،كلـ يثبت ذلؾ في لساف العرب  ،قػاؿ أبػك حيػاف « :كاف كانػت
َّت ذلؾ إلى األصؿ فينبغي أف يككف في كؿ كاحػد مػف النيػؼ
العرب فى َّك ًت
التركيب كرد ٍ
ى
كالعشر تا التأنيث لممذكر ،كاسقاطيا منيما لممؤنث ،كما أظػف العػرب فاىػت بمثػؿ:
كعشر أم نة)»(ِ).
خمس
(عندم خمس هة كعشرةه رجالن) ،كال (عندم
ه
ه

كجرل عمى كالـ أبي حياف في ذلؾ المرادم (في شرح األلفيػة) ،كالسػيكطي،
()3
ً
ػع التركيػػب
فمػػـ يزيػػدا عمػػى ترديػػد عبػػارة أبػػي حيػػاف  .قػػاؿ الم ػرادم« :فػػإف ظيػػر يمنػ ى
كالبنػػا  ،نحػػك( :خمش ػ هة كعشػػرةه) .قػػاؿ الشػػيخ أبػػك حيػػاف :كيحتػػاج فػػي إثبػػات نحػػك:

شهر أم نة) إلى سماع ذلؾ مف العرب»(ْ).
(عندم خمسة كعشرة رجالن)،
ك(خمس كع ٍ
ه
تعقيب :

ظيػػر مػػف الدراسػػة أف مػػا أكرده أبػػك حيػػاف عمػػى ابػػف مالػػؾ فػػي االسػػتدالؿ

متجو مف جية مخالفة المقيس لممقيس عميو في التقديـ كالتأخير  ،كليس
بالبيت
ه
بمتجو مف جية منع البنا عند زكاؿ التركيب.
كاألكلى ما ذىب إليو ابف مالؾ؛ كذلؾ لثالثة أمكر :

( )1التذييؿ كالتكميؿ.ُّٓ/ٗ :
( )2التذييؿ كالتكميؿ.ُّٓ/ٗ :
( )3ينظر :اليمع.ِٓٔ/ّ :
( )4تكضيح المقاصد.ُِّٔ/ّ :

َُّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

األَل :أنو يمزـ عمى منع إظيار العاطؼ تعطيؿ السماع.

انثاوي  :أف منع إظيار العاطؼ يؤدم إلى فكات ما ال يتـ مف المعنى إال بو ،كذلؾ

لمػػا صػػرح بػػو غيػػر كاحػػد مػػف النحػػكييف-مػػنيـ أبػػك حيػػاف نفسػػو-مػػف أف الكػػالـ مػػع
ظيكر حرؼ العطؼ يحتمؿ معنييف :أف تككف الكاك جامعة ،كأف تكػكف عاطفػة ،فػإذا
قمت( :اشتريت ىذا الثكب بتسعة كعشرة) احتمؿ أنؾ اشػتريتو بمجمػكع ذلػؾ ،فتكػكف

الكاك-إذ ذاؾ-جامع نة ،كاحتمؿ أنػؾ اشػتريتو مػرة بتسػعة ،كمػرة بعشػرة ،فتكػكف الػكاك
عاطفػػة ،ال جامعػػة ،فممػػا أرادكا أف ييزيم ػكا ىػػذا االحتمػػاؿ الثػػاني ،كينص ػكا عمػػى األكؿ

حػػذفكا الحػػرؼَّ ،
كركب ػكا ،فمػػـ يحتمػػؿ إال ىػػذا المعنػػى الكاحػػد

()1

 .قػػاؿ

ابػػف

يعيش« :كربما احتاجكا إلى ذلؾ في بعض االستعماؿ ،كذلػؾ أنػؾ لػك قمػت( :أعطيػت
بيذه المسألة خمسة كعشرة) ،جػاز أف يتػكىـ المخاطػب أنيمػا صػفقتاف :أعطػي بيػا

مػػرة خمسػػػة ،كمػػرة عشػػػرة ،فػػػإذا ركبػػت زاؿ ىػػػذا االحتمػػػاؿ ،كارتفػػع المػػػبس ،كتحقػػػؽ

المخاطب أنؾ أعطيت بيا ىذا المقدار مف العدد»(ِ).

كأما ما ذىب إليو أبك حياف مف إلزاـ التركيػب ،كمنػع العطػؼ ففيػو فػكات مػا

سػػمؼ تقريػػره عنػػو مػػف احتمػػاؿ أف تكػػكف ال ػكاك عاطفػػة ال جامعػػة ،كقػػد يكػػكف ىػػذا

االحتماؿ مراد المتكمـ مف إظيار العاطؼ.

انثانث  :أنو يمكف الجكاب عف تعقب أبي حياف لو بأف مراد ابػف مالػؾ أنػو إذا لػـ

مؤخر(ّ).
نا
مقدما ،أـ
يحصؿ تركيب امتنع البنا  ،سكا ه أكاف النيؼ
ن

اخلامتـــت
( )1ينظر :المرتجؿ ،ُُُ :كالتذييؿ كالتكميؿ.ُّّ/ٗ :
( )2شرح المفصؿ.ُْٓ/ّ :
( )3ينظر :تمييد القكاعد.ِِْٔ/ٓ :

َُْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

الحمػػد هلل الػػذم بنعمتػػو تػػتـ الصػػالحات ،كالصػػالة كالسػػالـ عمػػى خػػاتـ األنبيػػا

كالمرسميف ،كرحمة اهلل لمعالميف ،سػيدنا محمد ،كعمى هلو كصحبو أجمعيف .

أما بعــــذ
فإنو يمكف إجماؿ أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا البحث في خمس نقاط :
ػػػر ىح فػػي غيػػر مكضػػع مػػف كتابػػو (التػػذييؿ
ص َّ
األَىل :أف أبػػا حيػػاف – رحمػػو اهلل – ى
كالتكميؿ) بمذىبو في إثبات القكاعد النحكية(ُ).
كالمعيػػػكد أف يكػػػكف ذلػػػؾ فػػػي كتػػػب أصػػػكؿ النحػػػك ،كمػػػا فعػػػؿ أبػػػك البركػػػات

األنبػػارم فػػي كتابيػػو( :اإلغ ػ ارب فػػي جػػدؿ اإلع ػراب) ،ك(لمػػع األدلػػة) ،كالسػػيكطي فػػي
(االقتراح في أصكؿ النحك).

كأمػا أف يكػػكف الكػػالـ عمػى أصػػكؿ النحػػك فػػي بطػكف كتػػب القكاعػػد النحكيػػة

فشي لـ أقؼ عميو لغير أبي عمي الفارسي(ِ) ،كأبي حياف.

انثاويت :أف النزعة البصرية غمبت عمى أبي حياف فيما ذىب إليو مف أف

مرجع األحكاـ كميا إلى السماع ،كأف القياس ال يككف إال بعد تقرر
السماع ،كعدـ االعتداد بمركيات الككفييف التي تخالؼ ما ذىب إليو

البصريكف ،كغير ذلؾ مف الدالئؿ في ىذا البحث(ّ).

( )1ينظر :التذييؿ كالتكميؿ.ٖٔ ،ٕٔ ،ٔٓ/َُ ،ِّْ/ٗ ،َِٔ/ٖ :
( )2ينظر :المسائؿ الحمبيات .ِِٔ :
( )3ينظػػر :مسػػألة (إضػػافة النيػػؼ إلػػى العشػػرة) ،ك(جػػر تمييػػز كػػذا) ،ك(اسػػتثنا النصػػؼ كمػػا زاد
عميو).

َُٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

انثانثت :أف أبا حياف – رحمو اهلل – أى ٍكثىىر مف استعماؿ قاعدة «كاذا دخؿ الدلي ىؿ
االحتما يؿ سقط بو االستدالؿ»( )1في َّرّْد ما ال يرتضيو مف التراكيب المبنية عمى
سماع يحتمؿ تعدد األكجو اإلعرابية ،أك الركاية بالمعنى.

كظػػػاىر كػػػالـ السػػػيكطي فػػػي (االقتػػػراح) أف ىػػػذه القاعػػػدة مػػػف كػػػالـ أبػػػي

حيػػاف( ،)2كالتحقيػػؽ أنيػػا مػػأخكذةه مػػف قػػكؿ اإلمػػاـ الشػػافعي فػػي القاعػػدة الفقييػػة

المركية عنو« :حكاية األحكاؿ إذا تطرؽ إلييا االحتما يؿ كساىا ثكب اإلجماؿ ،كسقط
ليا االستدالؿ»(.)3
تعرض لػو ابػف مالػؾ فػي االسػتدالؿ بالحػديث
انشابعـت :أف باعث النقد المرير الذم َّ
أحػد
صادر عف ىغ ٍيػرًة أبػي حيػاف عمػى أئمػة النحػكييف المتقػدميف أف يسػتدرؾ عمػييـ ه
ه
مف المتأخريف ما أغفمكه ،كينبو الناس عمى ما أىممكه .كتمؾ عادة أبي حياف-رحمو

اهلل-كىذا ديدنو في كؿ مف يراه كذلؾ؛ بػدليؿ مػا ىم َّػر مػف قكلػو فػي الزمخشػرم؛ ألنػو
خالؼ المتأخريف ،كأحيا منيج المتقدميف في نقد ق ار ة مف تخيرتيـ األمة لنقؿ كتاب
كغربا ،كقد اعتمد المسممكف عمى نقميـ؛ لضبطيـ كمعرفتيـ كديانتيـ(ْ).
اهلل شرقنا
ن

كقد كاف صدؽ ليجتو ،كتمسكو بما يرل أنو الحؽ سبب رحمتو عف بالد

األندلس ،كما تقدـ مف حكاية ذلؾ عنو(ٓ).

( )1التذييؿ كالتكميؿ.َِٔ/ٖ :
( )2االقتراح.ِٔ :

( )3ينظر :الفركؽ لمقرافي ، ِٗ/ِ :كنياية السكؿ لإلسنكم.ُُٗ :
( )4ينظر :البحر المحيط .ٖٔٓ /ْ :
( )5ينظػػر :اإلحاطػػة فػػي أخبػػار غرناطػػة البػػف الخطيػػب ،َّ/ّ :كالػػدرر الكامنػػة ،ٓٗ/ٔ :كبغيػػة
الكعاة.ُِٖ/ُ :

َُٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

اخلامســت :أف تعقبػػات أبػػي حيػػاف التراكيػػب التػػي تحتػػاج إلػػى سػػماع منيػػا مػػا ىػػك
ض ّّي ،كمنيا ما ىك غير مر ً
مر ً
ض هي ،كمنيا ما رجع عنو ،كقد تـ التنبيو عمى ذلؾ في
ىٍ
ىٍ
مكضعو.
كمػػف اآل ار التػػي رجػػع عنيػػا أنػػو أجػػاز فػػي (البحػػر المحػػيط) مػػا منعػػو فػػي

(التذييؿ كالتكميؿ) ،ك(االرتشاؼ) مف حذؼ الضمير العائد عمى المكصكؿ فػي نحػك:

كزيد قائماف)(ُ).
(أعجبني الذم ىك ه

ًآخااس دعٌأااا أْ احلّاد هلل زب اٌعادلني ،

ًصٍى اهلل عٍى سٍدٔا حمّد ًعٍى آٌو ًصحثو ًسٍُ.

( )1ينظر :التذييؿ كالتكميؿ ، ٖٖ ، ٖٕ/ّ :كاالرتشاؼ ،َُُٔ/ِ :كالبحر المحيط.ٓٓٓ/ْ :

َُٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

فٍـشط املصــادس َاملشاجـع

ُ -اإلحاطة في أخبار غرناطة ألبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل ،الشيير بمساف الديف
ابف الخطيب (تٕٕٔىػػ) .دار الكتب العممية .بيركت .الطبعة األكلىُِْْ :ىػػ.

ِ -ارتشاؼ الضرب مف لساف العرب ألبي حياف األندلسي .تحقيؽ الدكتكر :رجب عثماف محمد.
مكتبة الخانجي .مطبعة المدني .القاىرة .الطبعة األكلىُُْٖ :ىػػ ُٖٗٗـ.

ّ -أسرار العربية ألبي البركات األنبارم (تٕٕٓىػػػ) .دار األرقـ بف أبي األرقـ .الطبعة األكلى:
َُِْىػػ ُٗٗٗـ.

ْ -األصكؿ في النحك البف السراج .تحقيؽ الدكتكر :عبد الحسيف الفتمي .مؤسسة الرسالة.
بيركت .الطبعة الرابعةَُِْ :ىػ ُٗٗٗـ.

ٓ -أصكؿ النحك بيف أبي حياف كناظر الجيش دراسة مقارنة رسػالة دكتػكراه فػي كميػة دار العمػكـ.
جامعة القاىرة .لمباحث :إسماعيؿ مفتاح محمد شكرافَُِّ :ـ.

ٔ -اعتراضات أبي حياف ألعالـ نحاة البصرة كالككفة .تػأليؼ :نيػاد عبػد الفتػاح فػريح بدريػة .دار
الكتب العممية.

ٕ -إع ػراب الق ػرهف ألبػػي جعفػػر النحػػاس .تحقيػػؽ :عبػػد المػػنعـ خميػػؿ إب ػراىيـ .دار الكتػػب العمميػػة.
بيركت .الطبعة األكلىُُِْ:ىػ.

ٖ -إعراب المية الشنفرل ألبي البقا العكبرم .تحقيؽ :محمد أديب عبد الكاحد جمراف .المكتب
اإلسالمي .بيركت .الطبعة األكلىَُْْ:ىػػ ُْٖٗـ.

ٗ -أعياف العصر كأعكاف النصر لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ الصفدم (تْٕٔىػػػ) .تحقيؽ:
مازف عبد القادر المبارؾ .دار الفكر .بيركت .دار الفكر .دمشؽ .الطبعة األكلىُُْٖ :ىػػ

ُٖٗٗـ.

َُ -اإلغراب في جدؿ اإلعراب  ،كلمع األدلة في أصكؿ النحك ألبي البركات األنبارم  .تحقيؽ
الدكتكر /سعيد األفغاني  .مطبعة الجامعة السكرية ُّٕٕ :ىػ ُٕٓٗـ .

ُُ -االقتراح في عمـ أصكؿ النحك كجدلو لمسيكطي .تحقيؽ الدكتكر :محمكد فجاؿ .دار القمـ.
دمشؽ .الطبعة األكلىَُْٗ :ىػػُٖٗٗـ.

ُِ -االقتضاب في شرح أدب الكتاب البف السيد البطميكسي (تُِٓىػػ) :تحقيؽ األستاذ:
مصطفى السقا ،كالدكتكر حامد عبد المجيد .مطبعة دار الكتب المصرية بالقاىرةُٗٗٔ :ـ.

َُٖ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ُّ -ألفية ابف مالؾ في النحك كالصرؼ لمعالمة محمد بف عبد اهلل بف مالؾ  .دار التعاكف .مكة
المكرمة.

ُْ -أمالي ابف الحاجب المصرم المالكي .تحقيؽ الدكتكر :فخر صالح سميماف قدارة .دار عمار.
األردف .دار الجيؿ .بيركتَُْٗ :ىػ ُٖٗٗـ.

ُٓ -األـ لإلماـ الشافعي .دار المعرفة .بيركتَُُْ :ىػػَُٗٗـ.
ُٔ -اإلنصاؼ في مسائؿ الخالؼ بيف النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي البركات األنبارم
(تٕٕٓىػػ) تحقيؽ الشيخ :محمد محيي الديف عبد الحميد .دار الجيؿُِٖٗ :ـ.

ُٕ -اإليضاح العضدم ألبي عمي الفارسي .تحقيؽ الكتكر :حسف شاذلي فرىكد .كمية اآلداب.
جامعة الرياض .الطبعة األكلىُّٖٗ :ىػػ ُٗٔٗـ.

ُٖ -البحر المحيط ألبي حياف األندلسي .تحقيؽ :صدقي محمد جميؿ .دار الفكر .بيركت:
َُِْىػ.

ُٗ -بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ألبي بكر بف مسعكد الكاساني الحنفي (تٕٖٓىػػ) .دار
الكتب العممية .الطبعة الثانيةَُْٔ :ىػػ ُٖٔٗـ.

َِ -البديع في عمـ العربية ألبي السعادات مجد الديف ابف األثير (تَٔٔىػ) .تحقيؽ كدراسة
الدكتكر :فتحي أحمد عمي الديف .جامعة أـ القرل .مكة المكرمةَُِْ :ىػػ.

ُِ -بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز ألبي طاىر مجد الديف محمد بف يعقكب
الفيركزهبادل (ت ُٕٖىػػ) .المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية .لجنة إحيا

التراث

اإلسالمي .القاىرةُُِْ :ىػػ ُٔٗٗـ.

ِِ -بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لمسيكطي .دار الفكر .الطبعة الثانيةُٕٗٗ :ـ.
ِّ -البياف كالتبييف ألبي عثماف عمرك بف بحر لجاحظ .دار اليالؿ .بيركتُِّْ :ىػػػ.

الرزاؽ الحسيني،
محمد بف عبد ٌ
ِْ -تاج العركس مف جكاىر القامكس ألبي الفيض محمد بف ٌ
َّ
بمرتضى،الزبيدم (ت َُِٓىػػ) .دار اليداية.
الممقٌب

ِٓ -تاج المغة كصحاح العربية لمجكىرم  .تحقيؽ  :أحمد عبد الغفكر عطار  .دار العمـ لممالييف
 .بيركت  .الطبعة الرابعة َُْٕ :ىػُٖٕٗ /ـ.

ِٔ -تأكيؿ مشكؿ القرهف ألبي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (تِٕٔىػػ) .تحقيؽ:
إبراىيـ شمس الديف .دار الكتب العممية .بيركت.

َُٗ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ِٕ -التبياف في إعراب القرهف ألبي البقا العكبرم .تحقيؽ :عمي محمد البجاكم .مطبعة عيسى
البابي الحمبي كشركاه .مصر.

ِٖ -التبييف عف مذاىب النحكييف البصرييف كالككفييف ألبي البقا العكبرم .تحقيؽ الدكتكر :عبد
الرحمف العثيميف .دار الغرب اإلسالمي .بيركت .الطبعة األكلىَُْٔ :ىػػػ ُٖٔٗـ.

ِٗ -التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ألبي حياف األندلسي .رسالة دكتكراه لمباحث :عبد
الحميد حساف الككيؿ .جامعة األزىر .كمية المغة العربية بالقاىرة تحت رقـ: .ُِٖٓ :

ٔ.ٖٖٗ ،ٖٕٗ/

َّ -التذييؿ كالتكميؿ في شرح كتاب التسييؿ ألبي حياف األندلسي .تحقيؽ األستاذ الدكتكر:
حسف ىنداكم .دار القمـ .دمشؽ .الطبعة األكلىَُِْ :ىػػ َََِـ.

ُّ -ترشيح العمؿ في شرح الجمؿ لصدر األفاضؿ الخكارزمي  .تحقيؽ /عادؿ محسف سالـ
العميرم .جامعة أـ القرل .مكة المكرمة .الطبعة األكلىُُْٗ :ىػ ُٖٗٗـ.

ِّ -تسييؿ الفكائد كتكميؿ المقاصد في النحك لمعالمة ابف مالؾ .تحقيؽ :محمد كامؿ بركات.
دار الكتاب العربي لمطباعة كالنشرُّٖٕ :ىػ ُٕٔٗـ.

ّّ -التصريح بمضمكف التكضيح في النحك لمشيخ خالد األزىرم .دار الكتب العممية  .بيركت.
لبناف .الطبعة األكلىُُِْ :ىػ َََِـ.

ّْ -تعميؽ الفرائد عمى تسييؿ الفكائد لمعالمة :محمد بف أبي بكر الدماميني (تِٖٖىػػ).
تحقيؽ الدكتكر :محمد بف عبد الرحمف المفدل .جامعة الممؾ سعكد .السعكدية .الطبعة

األكلىَُّْ :ىػ ُّٖٗـ.

ّٓ -التعميقة عمى كتاب سيبكيو ألبي عمي الفارسي .تحقيؽ الدكتكر :حمد بف عكض القكزم.
الطبعة األكلىَُُْ :قَُٗٗ ،،ـ.

ّٔ -تكجيو الممع البف الخباز .دراسة كتحقيؽ األستاذ الدكتكر :فايز زكي محمد دياب .دار
السالـ .مصر .الطبعة الثانية ُِْٖ ،ىػ ََِٕ ./ـ.

ّٕ -تكضيح المقاصد كالمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ لممرادم .تحقيؽ األستاذ الدكتكر:
عبدالرحمف عمي سميماف .دار الفكر العربي .القاىرة .الطبعة األكلىُِِْ :ىػََُِ /ـ.

َُُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ّٖ -الجامع ألحكاـ القرهف المعركؼ بػ(تفسير القرطبي) ألبي عبد اهلل محمد بف أحمد القرطبي

(تُٖٔىػ) .تحقيؽ :أحمد البردكني ،كابراىيـ أطفيش .دار الكتب المصرية .القاىرة .الطبعة
الثانيةُّْٖ :ىػػ ُْٔٗـ.

ّٗ -جميرة األمثاؿ ألبي ىالؿ العسكرم (تّٓٗىػ) .دار الفكر .بيركت.

َْ -حاشية الصباف عمى شرح األشمكني أللفية ابف مالؾ ألبي العرفاف الصباف .دار الكتب
العممية بيركت .الطبعة األكلىُُْٕ :ىػ ُٕٗٗـ.

ُْ -الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي ألبي الحسف الماكردم (تَْٓىػػػ) .تحقيؽ

الشيخ :عمي محمد معكض ،كالشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد .دار الكتب العممية .بيركت

الطبعة األكلىُُْٗ :ىػػػ ُٗٗٗـ.

ِْ -حركؼ المعاني كالصفات لمزجاجي .تحقيؽ :عمي تكفيؽ الحمد .مؤسسة الرسالة .بيركت.
الطبعة األكلىُْٖٗ :ـ.

ّْ -الحيكاف ألبي عثماف عمرك بف بحر الجاحظ (تِٓٓىػػػ) .دار الكتب العممية .بيركت.
الطبعة الثانيةُِْْ :ىػػ.

ْْ -خزانة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد القادر بف عمر البغدادم .تحقيؽ الشيخ :عبد
السالـ ىاركف .الييئة المصرية العامة لمكتابُّٕٗ :ىػُٕٕٗ /ـ.

ْٓ -الخصائص ألبي الفتح عثماف بف جني .الييئة المصرية العامة لمكتاب .مصر .الطبعة
الرابعة.

ْٔ -درة الغكاص في أكىاـ الخكاص ألبي محمد القاسـ بف عمي الحريرم (تُٔٓىػ) .تحقيؽ:
عرفات مطرجي .مؤسسة الكتب الثقافية .بيركت .الطبعة األكلىُُْٖ :ىػػػ ُٖٗٗـ.

ْٕ -الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنة البف بف حجر العسقالني .تحقيؽ :محمد عبد المعيد
ضاف .مجمس دائرة المعارؼ العثمانية .صيدر اباد .اليند .الطبعة الثانيةُِّٗ ،ىػ

ُِٕٗـ.

ْٖ -ديكاف أبي األسكد الدؤلي .تحقيؽ الشيخ :محمد حسف هؿ ياسيف .منشكرات دار اليالؿ.
بيركتُُْٖ :ىػػ ُٖٗٗـ.

ْٗ -ديكاف شعر حاتـ بف عبد اهلل الطائي كأخباره .تحقيؽ الدكتكر :عادؿ سميماف جماؿ .مطبعة
المدني .المطبعة السعكدية بمصر.

ُُُ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

َٓ -السبعة في الق ار ات ألبي بكر أحمد بف مكسى بف مجاىد .تحقيؽ الدكتكر :شكقي ضيؼ.
دار المعارؼ .مصر .الطبعة الثانيةََُْ :ىػػ.

ُٓ -السنف الكبرل ألبي بكر أحمد بف الحسيف بف عمي البييقي (تْٖٓىػػ) .تحقيؽ :محمد عبد
القادر عطا .دار الكتب العممية .بيركت .الطبعة الثالثةُِْْ :ىػػ ََِّـ.

ِٓ -السنف الكبرل ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب النسائي (تَّّىػػػ) .تحقيؽ :حسف عبد
المنعـ شمبي .مؤسسة الرسالة .بيركت .الطبعة األكلىُُِْ :ىػػ ََُِـ.

ّٓ -الشاىد كأصكؿ النحك في كتاب سيبكيو لمدكتكرة :خديجة الحديثي .مطبكعات جامعة الككيت
ُّْٗىػ ُْٕٗـ.

ش يمكني.
ْٓ -شرح األشمكني عمى ألفية ابف مالؾ لمعالمة :عمي بف محمد األي ٍ

دار الكتب

العممية .بيركت .لبناف .الطبعة :األكلى ُُْٗىػػػ ُٖٗٗـ.

ٓٓ -شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالؾ البف عقيؿ المصرم .تحقيؽ :محمد محيي الديف عبد
الحميد .دار التراث .القاىرة ،دار مصر لمطباعة  ،سعيد جكدة السحار كشركاه .الطبعة

العشركفََُْ :ىػ َُٖٗـ.

ٔٓ -شرح ألفية ابف مالؾ البف الناظـ .تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد .دار الكتب العممية.
بيركت .الطبعة األكلى َُِْ :ىػ َََِـ .

ٕٓ -شرح أبيات مغني المبيب لعبد القادر بف عمر البغدادم (تَُّٗىػػ) .تحقيؽ:
عبد العزيز رباح ،كأحمد يكسؼ دقاؽ .دار المأمكف لمتراث ،بيركت .الطبعة الثانية:

ُّّٗىػػ.

ٖٓ -شرح التسييؿ البف مالؾ .تحقيؽ الدكتكر :عبد الرحمف السيد ،كالدكتكر :محمد بدكم
المختكف .ىجر لمطباعة كالنشر .الطبعة األكلى َُُْ:ىػ َُٗٗ /ـ).

ٗٓ -شرح التسييؿ لممرادم (القسـ النحكم) .تحقيؽ :محمد عبد النبي محمد أحمد عبيد .مكتبة
اإليماف .المنصكرة .الطبعة األكلىُِْٕ :ىػػ ََِٔـ.

َٔ -شرح التسييؿ المسمى تمييد القكاعد بشرح تسييؿ الفكائد لناظر الجيش محمد بف يكسؼ.
تحقيؽ :عمي محمد فاخر  ،كهخركف .دار السالـ .الطبعة األكلىُِْٖ :ىػػ ََِٕـ.

ُُِ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ُٔ-شرح الجزكلية لعمي بف محمد األبذم .السفر الثاني مف أكؿ باب االستثنا إلى هخر باب
تضعيؼ اليمزة .دراسة كتحقيؽ :معتاد بف معتؽ بف عاقؿ الحربي .رسالة ماجستير في كمية
المغة العربية .جامعة أـ القرل .المممكة العربية السعكدية.

ِٔ -شرح جمؿ الزجاجي البف خركؼ اإلشبيمي (تَٗٔىػػ) .تحقيؽ الدكتكرة :سمكل محمد عمر
عرب .جامعة أـ القرلُُْٗ :ىػ.

ّٔ -شرح جمؿ الزجاجي البف عصفكر .تحقيؽ الدكتكر :إميؿ بديع يعقكب .دار الكتب العممية.
بيركت .الطبعة األكلىُُْٗ :ىػػ ُٖٗٗـ.

ْٔ -شرح درة الغكاص في أكىاـ الخكاص لمعالمة :أحمد بف محمد الخفاجي المصرم .تحقيؽ:
عبد الحفيظ فرغمي عمي قرني .دار الجيؿ ،بيركت .الطبعة األكلىُُْٕ :ىػػُٔٗٗـ.

ٓٔ -شرح الشكاىد الكبرل (المقاصد النحكية في شرح شكاىد شركح األلفية) لمعالمػة :بػدر الػديف
العينػػػػػي (تٖٓٓىػػػػػػ) .تحقيػػػػػؽ األسػػػػػاتذة :عمػػػػػي محمػػػػػد فػػػػػاخر ،كأحمػػػػػد محمػػػػػد تكفيػػػػػؽ،
كعبػػػػػد العزيػػػػػز محمػػػػػد فػػػػػاخر .دار السػػػػػالـ لمطباعػػػػػة كالنشػػػػػر .القػػػػػاىرة .الطبعػػػػػة األكلػػػػػى:

ُُّْىػػػََُِـ.

ٔٔ -شرح شكاىد المغني لمسيكطي .تحقيؽ :أحمد ظافر ككجاف .لجنة التراث العربئُّٖ :ىػػ
ُٔٔٗـ.

ٕٔ -شرح الكافية لمرضي .تحقيؽ الدكتكر :يكسؼ حسف عمر .منشكرات جامعة قاف يكنس.
الطبعة الثانية ُٗٗٔ :ـ.

ٖٔ -شرح الكافية الشافية البف مالؾ .تحقيؽ الدكتكر :عبد المنعـ أحمد ىريدم .دار المأمكف
لمتراث .مكة المكرمة .الطبعة األكلىَُِْ :ىػ ُِٖٗـ.

ٗٔ -شرح كتاب سيبكيو ألبي الحسف عمي بف عيسى الرماني .تحقيؽ ::سيؼ بف عبد الرحمف
بف ناصر العريفي .جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية .الرياضُُْٖ .ىػػ ُٖٗٗـ.

َٕ -شرح كتاب سيبكيو ألبي سعيد السيرافي .تحقيؽ :أحمد حسف ميدلي ،كعمي سيد عمي .دار
الكتب العممية ،بيركت .الطبعة األكلىََِٖ :ـ.

ُٕ -شرح كفاية المتحفظ (تحرير الركاية في تقرير الكفاية) لمعالمة :محمد بف الطيب الفاسي.
تحقيؽ الدكتكر :عمي حسيف البكاب .دار العمكـ لمطباعة كالنشر .الرياض..السعكدية .الطبعة

األكلىَُّْ :ىػػ ُّٖٗـ.

ُُّ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ِٕ -شرح المفصؿ في صنعة اإلعراب البف يعيش .تحقيؽ الدكتكر :إميؿ بديع يعقكب .دار
الكتب العممية .بيركت .الطبعة األكلىُِِْ :ىػػ ََُِـ.

ّٕ -شفا العميؿ في إيضاح التسييؿ ألبي عبد اهلل السمسيمي (ت َٕٕىػػ) .تحقيؽ الدكتكر:
الشريؼ عبد اهلل عمي الحسيني البركاتي .المكتبة الفيصمية .مكة المكرمة .الطبعة األكلى:

َُْٔىػػ ُٖٔٗـ.

ْٕ -صحيح البخارم (الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو

كسمـ كسننو كأيامو) لإلماـ :محمد بف إسماعيؿ البخارم .تحقيؽ ::محمد زىير بف ناصر.

ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي .دار طكؽ النجاة .الطبعة األكلىُِِْ :ىػػ

ٕٓ -صحيح مسمـ (المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ) لإلماـ :مسمـ بف الحجاج (تُِٔىػػ) .تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي :دار
إحيا التراث العربي .بيركت.

ٕٔ -طبقات الشافعية الكبرل لتاج الديف السبكي (تُٕٕىػػ) تحقيؽ الدكتكر :محمكد محمد
الطناحي ،كالدكتكر :عبد الفتاح محمد الحمك .ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .الطبعة الثانية:

ُُّّىػ.

ٕٕ -عمؿ النحك البف الكراؽ ( تُّٖىػ ) .تحقيؽ الدكتكر :محمد جاسـ محمد دركيش .مكتبة
الرشد .الرياض .الطبعة األكلىَُِْ :ىػ ُٗٗٗـ.

ٖٕ -عمدة القارم في شرح صحيح البخارم ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بدر الديف
العيني (تٖٓٓىػػ) .دار إحيا التراث العربي .بيركت.

ٕٗ -عيكف األخبار البف قتيبة الدينكرم (تِٕٔىػػػ) .دار الكتب العممية .بيركتُُْٖ :ىػػػ.
َٖ -الفركؽ المعركؼ بػ(أنكار البركؽ في أنكا
(تْٖٔىػ) عالـ الكتب.

الفركؽ) ألبي العباس القرافي المالكي

ُٖ -فكح الشذا بمسألة كذا البف ىشاـ األنصارم .تحقيؽ الدكتكر :أحمد مطمكب .مكتبة لساف
العرب .جامعة بغدادُّٖٔ :ىػػ ُّٔٗـ.

ِٖ -في أصكؿ النحك لألستاذ /سعيد األفغاني .مديرية الكتب كالمطبكعات الجامعية ُُْْ :ىػ
ُْٗٗـ.

ُُْ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ّٖ -القامكس المحيط لمفيركز هبادم .تحقيؽ :مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة.
العرقسكسي .مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت .الطبعة
إشراؼ :محمد نعيـ
ي
الثامنةُِْٔ :ىػػػ ََِٓـ.

ْٖ -القكاعد كالفكائد األصكلية كما يتبعيا مف األحكاـ الفرعية ألبي الحسف ابف المجاـ البعمي

الدمشقي الحنبمي (تَّٖىػ) .تحقيؽ :عبد الكريـ الفضيمي .المكتبة العصريةَُِْ :ىػػ

ُٗٗٗـ.

ٖٓ -الكافية في عمـ النحك البف الحاجب المصرم .تحقيؽ الدكتكر :صالح عبد العظيـ الشاعر.
مكتبة اآلداب – القاىرة .الطبعة األكلىََُِ :ـ.

ٖٔ -الكامؿ في المغة كاألدب لممبرد .تحقيؽ :محمد أبك الفضؿ إبراىيـ .دار الفكر العربي .
القاىرة .الطبعة الثالثةُُْٕ :ىػُٕٗٗ /ـ.

ٕٖ -الكتاب لسيبكيو .تحقيؽ الشيخ :عبد السالـ محمد ىاركف .دار الجيؿ .بيركت .الطبعة
األكلىُُُْ :ىػػ ُُٗٗـ.

ٖٖ -الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التنزيؿ لمزمخشرم .مطبعة الحمبي
بالقاىرة ُِّٗ :ىػػػ ُِٕٗـ.

ٖٗ -الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية ألبي البقا أيكب بف مكسى الحسيني

الكفكم ،الحنفي (تَُْٗىػػ) .تحقيؽ :عدناف دركيش ،كمحمد المصرم .مؤسسة الرسالة.

بيركت.

َٗ -لساف العرب لمعالمة :محمد بف مكرـ بف منظكر .دار صادر .بيركت .الطبعة الثالثة:
ُُْْىػػ.

ُٗ -الممع في العربية البف جني .تحقيؽ الدكتكر :حسيف محمد شرؼ .عالـ الكتب .الطبعة
األكلىُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗـ.

ِٗ -مثؿ المقرب البف عصفكر اإلشبيمي .تحقيؽ األستاذ :صالح سعد محمد المميطي .دار
اآلفاؽ العربية .القاىرة .الطبعة األكلىُِْٕ :ىػػ ََِٔـ.

ّٗ -مجاز القرهف ألبي عبيدة معمر بف المثنى .تحقيؽ :محمد فؤاد سزكيف .مكتبة الخانجي.
القاىرةُُّٖ :.ىػ.

ُُٓ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

عاما مجمع الق اررات العممية .محمد خمؼ اهلل أحمد ،كمحمد
ْٗ -مجمع المغة العربية في ثالثيف ن
شكقي أميف .الطبعة الثانيةُُّٗ :ىػ ُُٕٗـ.
ٓٗ -المحتسب في تبييف كجكه شكاذ الق ار ات كاإليضاح عنيا البف جني  .تحقيؽ /عمي النجدم
ناصؼ  .المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  .القاىرة ُُْْ :ىػ ُْٗٗـ.

ٔٗ -المحكـ كالمحيط األعظـ ألبي الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده (ت ْٖٓىػػػ) .تحقيؽ:
عبد الحميد ىنداكم .دار الكتب العممية .بيركت .الطبعة األكلىُُِْ :ىػ َََِـ.

ٕٗ -مختارات شع ار العرب البف الشجرم (تِْٓىػػ) .تحقيؽ :محمكد حسف زناتي.مطبعة
االعتماد .مصر .الطبعة األكلىُّْْ :ىػػػ ُِٓٗـ.

ٖٗ -مختصر في شكاذ القرهف مف كتاب البديع ألبي عبد اهلل الحسيف بف خالكيو النحكم .مكتبة
المتنبي .القاىرة.

ٗٗ -المدخؿ إلى تقكيـ المساف البف ىشاـ المخمي (تٕٕٓىػػ) ،تحقيؽ األستاذ الدكتكر :حاتـ
صالح الضامف .دار البشائر اإلسالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع .بيركت .الطبعة
األكلىُِْْ:ىػػ ََِّـ.

ََُ -المدارس النحكية لألستاذ :شكقي ضيؼ .دار المعارؼ .مصر.

َُُ -المدرسة النحكية في مصر كالشاـ في القرنيف السابع كالثامف اليجرم لمدكتكر :عبد العاؿ
سالـ مكرـ  .مؤسسة الرسالة .بيركت .الطبعة الثانيةَُُْ :ىػ ُٕٗٗـ .

َُِ -المرتجؿ في شرح الجمؿ البف الخشاب (تٕٔٓ ىػػػ) .تحقيؽ :عمي حيدر .مجمع المغة
العربية بدمشؽُِّٗ: :ىػػ ُِٕٗـ.

الفارسي .تحقيؽ الدكتكر :حسف ىنداكم .دار القمـ لمطباعة
َُّ -المسائؿ الحمبيات ألبي عمي
ٌ
كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ .دار المنارة لمطباعة كالنشر كالتكزيع .بيركت .الطبعة األكلى:
َُْٕىػػ ُٕٖٗـ.

َُْ -المسائؿ المشكمة المعركفة بالبغداديات ألبي عمي النحكم (تّٕٕىػ) .دراسة كتحقيؽ:
صالح الديف السنكاكم .مطبعة العاني .بغداد.

َُٓ -المساعد عمى تسييؿ الفكائد البف عقيؿ .تحقيؽ الدكتكر :محمد كامؿ بركات  .دار
الفكر .دمشؽََُْ :ىػَُٖٗ /ـ.

ُُٔ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

َُٔ -مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ .تحقيؽ :شعيب األرنؤكط ،كعادؿ مرشد ،كهخركف .مؤسسة
الرسالة .الطبعة األكلىُُِْ :ىػػََُِـ.

َُٕ -مسند الدارمي المعركؼ بػ(سنف الدارمي ألبي محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف الدارمي
(تِٓٓىػ) .تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني .دار المغني لمنشر كالتكزيع .السعكدية.
الطبعة األكلى ُُِْ :ىػ َََِ -ـ.

َُٖ -المصنؼ في األحاديث كاآلثار ألبي بكر بف أبي شيبة (تِّٓىػػػ) .تحقيؽ :كماؿ يكسؼ
الحكت .مكتبة الرشد .الرياض .الطبعة األكلىَُْٗ :ـ.

َُٗ -معاني القرهف لمف ار  .تحقيؽ :أحمد يكسؼ نجاتي ،كمحمد عمي النجار ،كعبدالفتاح
إسماعيؿ الشمبي .دار المصرية لمتأليؼ كالترجمة .مصر .الطبعة األكلى.

َُُ -معاني القرهف كاعرابو ألبي إسحاؽ الزجاج .عالـ الكتب .بيركت .الطبعة األكلى:
َُْٖىػُٖٖٗ /ـ.

ُُُ -المغني ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف حمد قدامة المقدسي الحنبمي ،الشيير بابف
قدامة المقدسي (تَِٔىػػ) .مكتبة القاىرةُّٖٖ :ىػػ ُٖٔٗـ.

ُُِ -المفصؿ في صنعة اإلعراب لمزمخشرم .تحقيؽ الدكتكر :عمي أبك ممحـ .مكتبة اليالؿ.
بيركت .الطبعة األكلىُّٗٗ :ـ.

ُُّ -المقاصد الشافية في شرح الخالصة الكافية ألبي إسحاؽ الشاطبي (تَٕٗىػ) تحقيؽ
الدكتكر :عبدالرحمف بف سميماف العثيميف  .جامعة أـ القرل الطبعة األكلى ُِْٖ :ىػ/

ََِٕـ.

ُُْ -المقتضب لممبرد .تحقيؽ الدكتكر :محمد عبد الخالؽ عضيمة .المجمس األعمى لمشئكف
اإلسالمية بالقاىرةُُْٓ :ىػ ُْٗٗـ.

ُُٓ -المقدمة الجزكلية في النحك ألبي مكسى عيسى بف عبد العزيز الجزكلي (تَٕٔىػػ).
تحقيؽ الدكتكر :شعباف عبد الكىاب محمد .مطبعة أـ القرل .دار الغد العربي.

ُُٔ -المقرب البف عصفكر .تحقيؽ :أحمد عبد الستار الجكادم ،كعبد اهلل الجبكرم .مكتبة
األكقاؼ العامة .بغداد .الطبعة األكلىُِّٗ :ىػػ ُِٕٗـ.

ُُٕ

عرضا كدراسة
أنكاع التراكيب التي تحتاج إلى سماع عند أبي حياف
ن

ُُٕ -المقنع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ البف قدامة المقدسي (تَِٔىػػ) .تحقيؽ :محمكد
األرناؤكط ،كياسيف محمكد الخطيب .مكتبة السكادم لمتكزيع .جدة .السعكدية .الطبعة

األكلىُُِْ :ىػػ َََِـ.

ُُٖ -مكصؿ النبيؿ إلى نحك التسييؿ لمشيخ :خالد بف عبد اهلل األزىرم .رسالة (دكتكراه)
لمباحثة :ثريا عبد السميع إسماعيؿ .جامعة أـ القرلُُْٖ :ىػػ ُٖٗٗـ.

ُُٗ -منازؿ الحركؼ ألبي الحسف عمي بف عيسى الرماني (تّْٖىػػ) .تحقيؽ :إبراىيـ
السامرائي .دار الفكر عماف.

َُِ -منيج السالؾ في الكالـ عمى ألفية ابف مالؾ ألبي حياف األندلسي .تحقيؽ :سيدني
جالزر .تصكير دار أضكا السمؼ .الجمعية الشرقية نيكىافف .ككنتيكي .الطبعة األكلى:

ُْٕٗـ.

ُُِ -ىمع اليكامع شرح جمع الجكامع لمسيكطي .تحقيؽ :عبد الحميد ىنداكم .المكتبة
التكفيقية .مصر.

ُِِ -نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ ألبي محمد اإلسنكم الشافعي (تِٕٕىػػ) .دار الكتب
العممية .بيركت .الطبعة األكلىَُِْ :ىػ ُٗٗٗـ .

ُُٖ

