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 حول كتاب سيبويه
 حنا جميل حدادللدكتور 

 اربد -جامعة اليرموك 
أن سذذيبوي  لذذر يتذذرك للمكتبذذة العربيذذة مذذن ينتاجذذ  الوكذذرال  يذذر م ذذني واحذذد  ذذو الذذ ال  الذذ ال خ فذذلي  ليذذ 
ونذذال مذذن اخنتشذذار والشذذ رل مكانذذة لذذر يبل  ذذا م ذذني حفذذر لتوذذر د  بمذذا حذذو ، وتمي ذذ    ،اشذذت ر باسذذر تالكتذذا ت

 ثمذان  مبمقولذة أبذ و ذار جذديرا   ،(1)ا  ذني يذم موعذو  ، حتذم أسذما  النذان تلذرحن النحذوت ن  يذر  ممذ
 .(2)يم النحو بعد كتا  سيبوي  يليستحمت كبيرا    ن : تمن أراد أن يعمل كتابا   مالما ن

وخ فذذلي أيعذذا حذذول أ ميذذة  ذذ ا الكتذذا ، وجدارتذذ  ب ذذ ا الكذذر الذذواير مذذن الدراسذذا  المتنو ذذة التذذم تناولتذذ  
للعديد مذن الدراسذا   رئيسا   ت  مرجعا  و ي ر  ،ل   عاب  ويسر  ي م بالدرن و الج  لعايا  بالشروح، ي ل  

 النحوية الجادل والبحوث الل وية الر ينة.
يار من العبث، وأن اخ تقاد بأن  لر يسلر  لم مر األولكن أ مية   ا الكتا  ومكانت  المرمولة خ تمنعنا من 

كثيذذرل وشذذوا د شذذعرية أكثذذر،  سذذق  م منذذ   بذذارا  نثريذذةلذذد ولذذع ييذذ ، يأ    –ع اآلن تقذذدير  خ نسذذت ي – نق ذذا  
ذّق  ة وأ ميت ذا. ياننذا يمن ا  بارا  جديدل وشوا د شعر  لي  بدخ  يوأعيو   ة أفر  ليس  ل ا لول الشذوا د الم سم

ليس   (3): تأ ح ال بعا  وأتم اتنعتقد أن ن ّسّف  المتداولة اآلن بين أيدينا  لم الر ر مما ليل  ن ا من أن ا
وذذ  سذذيبوي  كمذذا كتبذذ  بنوسذذ ، وكمذذا فل  وخ للنسذذفة المنقولذذة  ن ذذا، وأن كتذا   ذذلية م ابقذة لنسذذفة الكتذذا  األ

  ن متداول أيدينا. وحجتنا ييما ند ي  جملة حقائق  م:  ندنا بعيدا   للعالر من بعد  ما  ال مج وخ  
ر يلذذم أنذذ  بدايذذة لذذ ، ولذذين يذذم ن ايتذذ  مذذا يشذذير يلذذم انت ائذذ ، ي ذذو : لذذين يذذم مقدمذذة الكتذذا  مذذا يشذذيأوخ  

 مبتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذور البدايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة والن ايذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة. ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذين مقنعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  أن يقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذال: ين  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا الكتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا 
    اك.يلمذذن ا التذذأليي الذ ال تعذذود النذذان  ليذذ   للمذذألوي مذن م ذذنوا   لذذك الع ذذر، مفالوذا   جذا  م ذذايرا  

 بي نة. ضيخ أن يقور  لم  لك دليل، وتن 
كأ م  لم كتذا  سذيبوي  أو رجعذ  د  يم كثير من الم نوا  التم ات  : ين الجمل والعبارا  التم ور ثانيا  

لي بين العبارا  كذان يذم أكثذر خ ت ابق بالموا نة نظائر ا يم النسفة التم بين أيدينا اليور، ياخفت لي ي
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ليسذ   ذم  لي ذايو رجعذ  بحيث يؤكد أن النسذفة التذم ا تمذد   لي ذا تلذك الم ذادر أ ،حيان  ريحا  األ
 النسفة التم بين أيدينا اآلن.

ن ا دارسو الكتذا  والم لعذون  ليذ  التم كان يدو يعاي يلم   ا أن بعض الحواشم والتعليقا      
يخ  مذا تيسذر  معريتذ   حتذم  ذار مذن العسذير التمييذ  بين ذا ، ذلملد افتل ذ م مذع مذتن الكتذا  األ
وير لذذر أن لذذول ر ّظْريمذذير وظذذر  ا يبذذدو مذذن لولذذ : تو  ذذر الفليذذل كمذذ ،بالذذدليل الواعذذح والبي نذذة ال ذذريحة

. ولذذال أبذذو  مذذر: ألذذول يذذم ظذذكمذذا أن  المذذ اكير لذذر تكس ذذر  لذذم  ،س ذذر  لذذم ّظْريذذي  يك وي   ذذو ر  ّ ّكذذر 
للذذ    لذذم  لذذك أنذذك ي ا  ذذ  ر ّ ر، والذذدليل يكاجمذذع ّظذذروي  ك س ذذر  لذذم  يذذر بنائذذ  ولذذين مثذذل ّمذذ ّ 

  .(1)ل  لك يم ّمّ اكيرتظّري ووّن، وخ تقو 
ولذد نذ    لذم  لذذك  ذراحة أبذو سذعيد السذيرايم يذذم  ،ي ذو أبذذو  مذر الجرمذم أمذا أبذو  مذر  ذ ا    

تعليذق الجرمذم  ذو الوحيذد الذ ال افذتل  بمذتن الكتذا ، بذل  . ولسنا نعتقد بعذد  ذ ا أن(2)شرح  للكتا 
أحشذائ ، ولذر يمنذع مذن التعذري ين  ناك تعليقا  كثيرل  ير  لد تسذلل  يلذم مذتن الكتذا  و ابذ  يذم 

  لي ا أو الكشي  ن ا يخ  در الت ريح بأسما  معلقي ا.
 : تقذذذذذذذذذذذول الم ذذذذذذذذذذذادر: ين أبذذذذذذذذذذذا  مذذذذذذذذذذذر الجرمذذذذذذذذذذذم لذذذذذذذذذذذال: تنظذذذذذذذذذذذر  يذذذذذذذذذذذم كتذذذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذذذيبوي ثالثذذذذذذذذذذذا  

 .(3)لي يعري  أسما  لائلي ا، وأما الفمسون يلر أ ري لائلي ات، يأما األيا ا يي  ألي وفمسون بيتا  
ن  ذذدد أخ أن العذذدد يذذم كذذل من ذذا واحذذد. أال ي ايذذة الفبذذرن اخعذذ را  يذذم رو و لذذم الذذر ر مذذ     

 لذع  لي ذا يذم   ذر  ذاحب ا االتم و م  –الشوا د الشعرية يم نسفة الجرمم من كتا  سيبوي  
يح بذأن العذدد ال ذح -يلذم حذين –من الشذعر. و ذ ا مذا يذديعنا يلذم التسذلير  وفمسين بيتا   كان ألوا   –

  لية لكتا  سيبوي   و ال ال  كر  أبو  مر الجرمم.النسفة األ للشوا د الشعرية يم
 ولكن، كر  دد الشوا د الشعرية يم نسفة الكتا  التم بين أيدينا؟

سذذتا  أحمذذد راتذذ  النوذذام يذذم مقدمذذة الو ذذرن الذذ ال  ذذنع  لكتذذا  سذذيبوي : ت لذذم أنذذم خ أسذذتبعد يقذذول األ    
و لذك أن  ذدل الشذوا د ييذ ، ولذد بل ذ   ،يذم  ذ ا البذا   ل ال ال نشر  ن  الكتذا  أتذر أ ذول كون األيأن 
قذذار  مذذا أثذذر  ذذن الجرمذذم يذذم تعذذداد شذذوا د  تل ذذا  المكذذرر، اوألذذي بيذذ  ب أربعذذين بيتذذا  و ح ذذائم سذذبعة ييذذم 
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يت  بعذذد توريذذ  سذذتا  النوذذام يذذنق   ذذن الذذرلر الذذ ال أح ذذو ذذ ا الذذرلر الذذ ال  كذذر  األ ،(1)يذذم كلمتذذ  المشذذ ورلت
، وينق ان  ما  كر  الجرمذم يذم الفبذر السذابق احدا ، أال أن الرلمين مت ابقان تقريبا  و  ا  شوا د الكتا  شا د

 شا دين اثنين. وخ بأن يم   ا، يالورق عئيل ودخلت  وا ية.
ولكننم  ثر   لم  دد  ير لليل من الشوا د الشذعرية اد  ذم أ ذحا  الم ذنوا  التذم ورد      

  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدر  مكنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  يي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا بأن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن أبيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  الكتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا . ولذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان م
 اخلتوذذذذذذذذذذذذا  يلذذذذذذذذذذذذذم  ذذذذذذذذذذذذذ   النسذذذذذذذذذذذذبة أو اخ مئنذذذذذذذذذذذذذان يلذذذذذذذذذذذذذم ألذذذذذذذذذذذذوال أ ذذذذذذذذذذذذذحا  الم ذذذذذذذذذذذذذادر التذذذذذذذذذذذذذم 

، أو لو أن  ذ   الشذوا د جذا   يذم م ذدر أو م ذدرين، لو أن  دد     الشوا د كان لليل   أوردت ا
 كذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذان مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن جملت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنوا   ،ولكن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا جذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا   يذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم م ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذادر مفتلوذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة

 ومعظم ذذذذذذذذذذا لعلمذذذذذذذذذذا  ، شذذذذذذذذذذرح شذذذذذذذذذذوا دوعذذذذذذذذذذع  يذذذذذذذذذذم المقذذذذذذذذذذار األول لفدمذذذذذذذذذذة كتذذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذذيبوي  و 
ليلذة أجل  نثق ون مئن يلم أمانت ر العلمية. يما دخلة     النسبة؟ وما ا تعنم     الشوا د  ير الق

 ،خ أن تكذذون يذذد العبذذث لذذد امتذذد  يلذذم  ذذ ا الكتذذا يالتذذم نسذذب   ذذراحة يلذذم الكتذذا  وليسذذ  ييذذ ، 
 ن .لي  وح ي  من  ونسب  يلم  احب  ما  و برال  مييأعاي  

 وييما يلم ثب  ب    الشوا د مع تعليقا  أ حا  الم ادر التم أوردت ا.
ّع ّ   يخ حل أحمد ْشيّعذةر  ّيّمذاْلمّ  -8  ّع   ّمشم  الّحق   ّوّمذا ْلّم يخ  ّمشم

 ، لم أن  مما أنشد  سيبوي  يم كتاب  2/811 كر  ابن السيرايم يم كتاب  تشرح أبيا  سيبوي ت     
 لخ.ي...  خ حليلال الكمي : يما لم  :ل سيبوي  يم اخستثنا ولدم  بقول : لا

ّ   ّجاْنبذذا   -2 ْنذم ّيذأ م ْوذذذّك ّجذاْنبذذا  ّد م مذذا  وأكم  ّيوم

 ولدمذذذ  بقولذذذ : وسذذذأل سذذذيبوي  الفليذذذل  ذذذن لولذذذ  ،(222 كذذذر  ال مفشذذذرال يذذذم تالمو ذذذلت   )    
 (2)تعالم:

ّتنْذذم ْيلّذذم ّأّجذذل  لّ  رم ذذاْلْحيّن( يقذذال:  ذذ ا كقذذول  مذذرو بذذن معذذد )ّر   لّذذومخ ّأف  ذذد ّق ّوّأك ذذنم ْمذذنم ال   ْريذذ   ّيّأ  
 لخ.ي ... يكر  د نم يأ   

 لذم مذا لالذ  ال مفشذرال لذائل: ألذول: بيذ  معذد يكذر  لذر ( 1/466ولد  لق الب ذدادال )ف انذة األد  
 وخ يم موعع حفر. يورد  سيبوي  يم كتاب  البتة، خ  نا
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ْكيمّك ت -1  ّيذا ّللمك   ذوْل وْللشُّب ذذاْن ْللمّعْج ْ   ا   ّبعيد  الد اْر م تر ّيبم

 ا اسذذت ثمّ  اولدمذذ  بقولذذ : تيذذ ،( يذذم بذذا  اخسذذت اثة127أورد  ال ذذيمرال )التب ذذرل والتذذ كرل       
ي الع ذذذي أ ال الل ذذذبمن وشذذذرّك بذذذين ر ألن  حذذذ ،باسذذذمين أحذذذد ما  لذذذم اآلفذذذر كسذذذرّ  خّر المع ذذذوي

، بكسر اللر من  مرو، لما بي نا وأنشد سيبوي : يبكيك نذا  بعيذداخسمين يتق رو  ...  ول: يا ّلّ يمد  ّولّعمم
 لخ.ي
ّتْحل  الت الْ   ْلي ا ّتّور   جل ود  ذااّتّكاد  أو  -6  ور  وّحاْ  ْ ذم ْبم  ذوّيكم

يلذم القلذ  نمذا   ذ  يولدمذ  بقولذ : وكذأن الفليذل  ،(2/29 يت )ن كر  ابن جنم يم كتاب  تالم    
 ... ن  رح ر للبوا نظير  مم ا خم   حيحة نحو لول الشا ر أنشد  سيبوي : تكاد أوالي األ ،  ايم 
ت ذذ    -2  نمّوع ذذ  ْكّ اب ذذذ م يّ  والّمذذر     ّيّ ذذدلمت ذ   وّكذّ بم

 ولدم  بقول : ،( يم با  تمن أبنية الم ادرت927   أورد  ال يمرال )التب رل والت كرل
 لخ.ي...  وكت  ْكّتا ، وأنشد سيبوي : ي دلت  وك بت  ا ، لم يعال، لالوا: ك   ْك ّ  وجا 

ونذذم -4 ّ اجريّن يعل م  ذذري  م تتابّعذذا     أتي   م   ّثلثّذذّة أحم

 ذرم ّ عوعذذا ول ْري ّسذذا ْ ّتّعل    ّوّف وا لذم أباجذاد  وّلالوا 
(  لذذم أن مذذا ممذذا أنشذذد  سذذيبوي  يذذم بذذا  2/24)تح ذذيل  ذذين الذذ     ال لذذر الشذذنتمر شذذرح ما األ

 سما ت.ألتتسميتك الحروي بالظروي و ير ا من ا
ْمذم ّوّخ ّتعمّجْ ال -9 ذّ لْ   ّ ْوي ة ل وم  وّبك ذم الن ّسذذاّ  ّ لذم ّحمم

سيبوي  أنشذد ييمذا يجذو  تقييذد   ولدم  بقول :  ير أن ،(8/860عمدلت ) كر  ابن رشيق يم كتا  تال
 لخ.ي...  :  وية لومم لل ا  و 
ْتام  -0 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ّ  ّلْبلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّ  ّحج  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ نم  ّيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ّر   ينم ك 

 يّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل ّيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ال  ّشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاْحار ّيأْتيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّك بْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام 
 ام ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ر ي ّنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ال ّويمّرتْ ذألمّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ّن  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 

 ولدم  بقول : ،بدال الجيرتي( يم با  ت044-042ال يمرال )التب رل والت كرل     أورد
 .لخي ... ن كن ي، أنشد سيبيوي : يار  يوة أيعا  من اليا  الفو -أال الجير –ولد يبدلون ا 

وا  ّجالم ّوّلالوا ّكيمّي ّسي د   -7 ّسذم ّلمجم  وّدا  كرّمرُّ  ّيّقال ّمنم س ْئلوا: أمم
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و لق  لي  بقول : ألول   ا مذن أبيذا  الكتذا   ،(2/188العينم يم كتاب  )المقا د النحوية  شرح 
 ولر ينس  يي ا يلم أحد.

ْدلّ  -88  بيدال ْ  ذار ّ اريذا  وّتْليمذذدا  ّك ْيتمّيتذمّتمل  ن ذذّك أو ألجم

و لذذق  ليذذ  بقولذذ : ألذذول: أنشذذد  سذذيبوي  ولذذر  ،(6/102شذذرح  العينذذم يذذم كتابذذ  )المقا ذذد النحويذذة 
 ينسب  يلم أحد.

 ّوّلكن ّ ّ  م ّ لمذاْ   رلذة  ل نمبرْ   يما س ْبّق الّقيمْسمُّ ْمنم ّععمْي ّفيمْل  -88

( والب ذذذدادال يذذذم كتابذذذ  )ف انذذذة األد  2/198ابذذذن السذذذيرايم يذذذم كتابذذذ  )شذذذرح أبيذذذا  الكتذذذا    كذذذر 
( وابذذن  بذذد ربذذ  يذذم كتابذذ  )العقذذد الوريذذد 2/6مذذالم الشذذجرية( ( وابذذن الشذذجرال يذذم كتابذذ  )األ1/874
 .لخي...  ولدمو  بقول ر: وأنشد سيبوي  للور دق: يما سبق القيسم ،(2/609

 ( يلم   ا الشا د بقول :2/626الشنتمرال يم كتاب  )تح يل  ين ال     لر كما أشار األ    
  ا حفر جملة ما اشتمل  لي  الكتا  من الشذوا د، ويذم بعذض النسذخ يذم حفذر الكتذا  ممذا يحمذل 

ولد  كر اخسذتا   بدالسذلر  .لخي...  يي  لول الور دق: يما سبق القيسم لوا  مثبتا  أ ن الما نم أن  
ن   ا الشا د وجد برواية:  رلة فالد بف  سيبوي  نوس   ند رجل أ( 8/24بتحقيق   ارون )الكتا  

 من بنم  اشر يقال ل   بدالسلر بن جعور.
ن ّ ا ّما ّوّرا  ا -82 ْمم د وم ّتْب م ّذا الد  مر ْيخ  م ّفاْ ذر    ّوّ بمرا  ّيحم  ّوّخ ّيفم

ولدمذذذ  بقولذذ : لذذذال سذذيبوي ، لذذذال  و  ،(8/886 كذذر  ابذذن السذذذيرايم يذذم كتابذذذ  )شذذرح أبيذذذا  الكتذذا  
 لخ.ي...  الرمة: و برا  يحمم

ّلموا ين ا أف وكذر -81 ذذدور    ّيّقلنذذا ْيسم  ّيّقدم ّبْرّئ م ْمنم اخْحْن ال ُّ

ولدمذ  بقولذ : أمذا لذول اآلفذر و ذو مذن  ،(10-2/19مالم الشجرية  كر  ابن الشجرال يم كتاب  )األ
 .لخي ... أبيا  الكتا : يقلنا أسلموا

اْ ّرا -86 ّراْد ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ْملمّجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ا ّرأيم  ّلّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
اْمرا  أفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م   ك ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرم   ّوّد ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوم   ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 ْلكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  ّ يمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ت سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرُّ الن ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاْظّرا
ّبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاْجرا  ّيفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر   ْمنم ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ّ ّنبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  ح 
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قر ْمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ْق ّيجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم   الّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاْئرا  ْر م
 ّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذنم ّ ا رأ  مثذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّل الّجذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراْد ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاْئرا
 ّسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  م ّوّعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  م باْديذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  وّحاْعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا

 

 ولدم ا بقول : لال أبو  وان: ،(222)الم كر والمؤنث   نبارال يم كتاب  أورد ا ابن األ
 لخ.ي.. .  رابم: لما رأي  ملجرادأنشدنم الجرمم  ن سيبوي  أل

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ااّوفّ  -82 ر ا   لّمني ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذةّ د م ّك ْسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ْ نم
 

  سذذيبوي : ولدمذذ  بقولذذ : بدخلذذة مذذا أنشذذد ،(1/08ندلسذذم يذذم كتابذذ  )المف ذذ  أورد  ابذذن سذذيد  األ
 لخ.ي...  وفاد   المنية

ما  ّسّواْر ّتْجدم ْبّ ا -84 ّتجيّ  الم ّعم ورا  ّمّتم ّتْرّدن ّيوم ْمم الم سم  أد يمْ ذر ّيرم

ولدم  بقول : لال الشا ر: أنشذد  سذيبوي :  ،(74أورد  ابن  شار يم كتاب  )شرح ش ور ال      
 لخ.ي...  متم تردن يوما  

 ّولّذرم ّينما  يخ ّجومّن ّسيمي  ّوْمئمّ ّرا  لن ون  ْمنم  ّمش وّلةّنّجا ّساْلرر وا -89

( مذذا ن ذذ : بفذذ  أبذذم ال يذذ  أفذذم الشذذايعم لذذال 220ورد يذذم شذذرح أشذذعار ال ذذ ليين للسذذكرال ) 
، كمذذا تقذذول: تكلذذر ولذذر يذذتكلر،  ، ون ذذ  تجوذذن  ا كذذان كلمذذ  فويوذذا  يسذذيبوي : كأنذذ  لذذال: نجذذا ولذذر ّيذذنما 

 ا  المنق ع. ا  ذسييت  لم اخستثن
بم  ؤي  ال  لم  ذو يلم أن   ا البي  و و من ل يدل ألكما  و واعح  –ويشير   ا التعليق     

يعنذم  –أحد أبيا  الكتا ، ول ا  لق محقق شرح أشعار ال  ليين  لم   ا التعليذق بقولذ : لذر أجذد  
 يم الكتا  لسيبوي  الم بوع ولعل  سال  من . -الشا د

 ّبعمْدال وّبعمّدك يم الدُّنيذا ّلم مرور    ّ ر   يم الدُّنيا ّواْحدل مر ا  اينم  -80

ولدم  بقول : ألول   ا البي  احذتا بذ  سذيبوي   ،(2/694شرح  العينم يم كتاب  )المقا د النحوية 
 ولر يع   يلم أحد.

ّتّحن وذا  ذّتّرا  يّ ا ّداّر الْعشّ  -87 ّران  ّشامْ وي ع  ا م   ن  ّحم ّلديْ  و و ّن م
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ولدم  بقول : ولال الفليل: واحد الن ار   ،(8/611حكار القرحن  كر  القر بم يم كتاب  )الجامع أل
 لخ.ي ...  ا دار العشاي لم لول : ترا   ن رال كم رال وم ار . وأنشد سيبوي  شا دا  

نم ّتقي سذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا -28 يلن وّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ولّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذيمن ّ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

 ... بقولذذ : وأنشذذد سذذيبوي : ولذذين  ذذيلنولدمذذ   ،(2/77نذذي  كذذر  السذذ يلم يذذم كتابذذ  )الذذروض األ
 .لخي

 ذو ر ّنّواني     وّما ّبيمّن ذا والكعْ    ن ّعل ق  يم ْمثمل الس واْرال س يموّينا -28

ولدم  بقول : وأنشد سذيبوي : نعلذق يذم مثذل  ،(1/812أورد  الوفر الرا ال يم كتاب  )التوسير الكبير 
 .لخي...  السوارال

ق  األلمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراْ  لّ  -22 المقّ واْحذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  قم يي ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ّكذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
 

نظيذر  مذا أنشذد  سذيبوي : ولدم  بقولذ : و  ،(86/812 كر  ابن منظور يم كتاب  )لسان العر  تمثلت 
 لخ.ي...   الر لواحق األ

را   -21  ّ  وخ الذّعتيقْ ذوّمذا بالحذرر أن  أما واللْ  أنم ّلو كنمّ  ح 

بقولذ : أنشذد  سذيبوي  ولذر يعذ   يلذم و لذق  ليذ   ،(6/687أورد  العينم يم كتاب  )المقا د النحويذة 
 أحد.
ْعّح يالْمقمراْل ّلرم ّيعمي  رسم ا -26  ْلمذا ّنّسجتم ذا ْمنم ّجن و   ّوّشمألْ   ّيتوم

 ولدم  بقول : كما أنشد سيبوي : ،(1/118حكار القرحن  كر  القر بم يم كتاب  )الجامع أل
 .لخي...  يتوعح يالمقرال

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْدال الش ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ -22 ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلْ ّ ّجائْذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ت بم  يّ  ْيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم ل ل ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذْة ال  وم
 

 ولدم  بقول : ولال الجو رال: ،(2/626أورد  ال  انم يم كتاب  )ال يل والتكملة وال لة 
 لخ. ولد  لق ال  انم  لم   ا الشا د بقول :ي...  وأنشد سيبوي :  جائ  تبدال الشي 

 د  يم أبيا  سيبوي .جولر أ
 وا ّيّما ينم ْمنم ّحديث  وخ ّ الْ ّلنام  ّحلو   ل ذا باللْ  حلوّة ّياْجر   -24
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ب ذ ا  ملي  بقول : واستش د سيبوي  والرعو لق   ،(8/74أورد  الشنقي م يم كتاب  )الدرر اللوامع 
 لخ.ي...  البي 
ح   -29 ّنما ّنحن  بالّكْثيْ  ع   ي م أتّذذم ّراْك ر  لم ّجّمْلذذ م   مذّبيم

 سذذذيبوي  واستشذذذ دولدمذذذ  بقولذذذ :  ،(8906ر   شذذذرح حماسذذذة أبذذذم تمذذذايذذذم كتابذذذ  ) أورد  المر ولذذذم
 لخ.ي...   بينما نحن بالكثي: بقول 
ّبّح م  األرمْض ّنومنر ّيْقيرل -20  وّخ ّ يمر ّ ذا يخ س ّليمّمذان  ّمال  ّذذا  ّيّما أ م

يذذم سذذيبوي   لذذالولدمذذ  بقولذذ :  ،(166-2/161أبيذذا  سذذيبوي  يذذم كتابذذ  )شذذرح  ابذذن السذذيرايمأورد  
 من الشا  لول ر يم بنم العنبر وبنم الحارث:و : يفووو   لم ألسنت ر ا  شا ا  با  ما ج

ثذذر  لذذق ابذذن  .لذذخي...  بنذذو يذذلن، لذذال الوذذر دق: يمذذا أ ذذبح   ذذاألرض و لمذذا بلحذذارث وبلعنبذذر 
 السيرايم  لم   ا الشا د بقول : ت  ا البي  يقع يم بعض النسخ، ويم بعع ا خ يقعت.

 ّ لم ّ ّنوا   ّكا    ّمنم ّيقمول  ذذا  سية  ّلوسيمّمذذةر ْلّ ن ْك ْمنم ّ بم  -18

المجلذذذد الثذذذامن  ،6   ،الل ذذذة العربيذذذة بدمشذذذقمجمذذذع  كذذذر  ابذذذن يذذذارن يذذذم كتابذذذ  )اللمذذذا ، مجلذذذة 
 لخ.ي...  ولدم  بقول : وأنشد  سيبوي : ل نك من  بسية ،(991 واألربعون  

ّماّل ّكأن ذ  ّترا    -18 لر  أمّ   وّلدم ّياّ  الرُّ  اّر الكلْ  م  ذم  الفد أ م

و لذق  ليذ  بقولذ :  ،( يم ي ل اخسر المعذر  الموذرد68ابن الفشا  يم كتاب  )المرتجل   أورد 
  ك ا أنشد   اح  الكتا  بالريع.

ّنح وّن يلم ْسلمر  ّوّما ثّْئر  -12 ّ ذْرر    ّكمم ّتجم  ّلتملك ر  وّلظم الّ يمّجاْ  ّتعم

والسذذذيو م يذذذم كتابذذذ  )شذذذرح شذذذوا د  ،(6/190أورد  كذذذل مذذذن العينذذذم يذذذم كتابذذذ  )المقا ذذذد النحويذذذة 
 و لقا  لي  بقول ما:  و من أبيا  الكتا  ولر يع  يلم لائل. ،(892الم نم  

مْ  -11  رْ ّ ا ّلرم تّيمثّ ّلوم ل لمّ  ّما ْيم ّلوم
ل ا يم ّحّس   وّميمْسرْ   ّيومع 

 

... مذذن رجذذ  لحكذذير بذذن  و لذذق  لي مذذا بقولذذ : ،(2/188بذذ  )ف انذذة األد  أورد مذذا الب ذذدادال يذذم كتا
 سيبوي  يم موعع حفر من كتاب .  ... نسب معية الربعم
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ي ذرح بنسذبت  يذم  ،ويويد كلر الب دادال   ا أن سيبوي  لد استش د ب  ا الرج  مرتين يذم كتابذ     
أن سيبوي  لذر يستشذ د وجدنا  التم بين أيدينايلم نسفة الكتا   ا  دنا اولم وأ ول ا يم الثانية. ياأل

 (.8/192خ مرل واحدل من  ير نسبة. )الكتا  يب  ا الرج  
ّبذرْ  -16 ذرْ   أّشالتمك أظمّعالر بحوْر أبنم  ّنعذر ب ك را  ْمثمّل الّ سيْل الم ّكم 

ل ويذذل  سذذيبوي أنشذذد و ولدمذذ  بقولذذ :  ،(معجذذر البلذذدان، رسذذر تأبنمذذبرتيذذم كتابذذ  ) يذذالو  الحمذذوال أورد 
 .لخي...  أشالتك أظعان :ال نوال

ذْدّمذا  .......................... -12 نم ْمنم ّفريي  ّيلّذذنم يعم  ّوا 

مذن بعذد  لذول أنشذد و ولدم  بقول :  ،(8/698تح يل  ين ال    يم كتاب  )  لر الشنتمرالاأل كر  
 .لخي...  ن من فرييا  النمر: و 

 ّمّنح المودّل ّ يمّرّنا ّوّجّوانا  ّن ّ ّ ا ال ْ الأّتم ّ ّواْحب  ا ّيق لم وّ  -14

 ولدم  بقول :  ،بدال ال ا ي( يم با  020)التب رل والت كرل  أورد  ال يمرال يم كتاب  
 .لخي ... وأنشد سيبوي : وأتم  واحب ا

ّ  الن ذذذذذذذذذذذذذذذان  وّلالذذذذذذذذذذذذذذذوا: -19  ّ ْجذذذذذذذذذذذذذ
عمرّ  ا ْشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ در لّ   ين ّمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  نم

 

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاح الّيّمذذانذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  ْشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعمر وع 
لج لْنم ْلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ م بذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالج   لّذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد ف 

 

ولذذدم ما بقولذذ : ومذذن لذذول ر يذذم  ،(2/129أورد مذذا ابذذن  بذذد ربذذ  اخندلسذذم يذذم كتابذذ  )العقذذد الوريذذد 
 .لخي...  تسكين المتحرك ولد استش د ب  سيبوي  يم كتاب :  ج  النان

لميممم يذم الّفليْ  الم    ي ا ّياْلدر ّف مّبا   ّيرمّفين ّرج ع  -10  ّباينْ ّ ّكر   س 

 لال ابن سيد :بقول :  و لق  لي  ،(6/116أورد  ابن منظور يم كتاب  )لسان العر  تيقدت 
 بتقدير ف با   لم يرفين.سيبوي    أنشد ك ا 

ّرع ْييمّنا ال  ذلر   -17  ّيّمذا ينم ي قّذاّل لّذ  ّمنم   ذذّو م   يّ ا ّمذا ّتر م

 ،سذما  المعذمرلوأمذا ت ذوت مذن األولدمذ  بقولذ :  ،(7/06شذرح المو ذل يم كتاب  ) ابن يعيشأورد  
تقذول:  يذ  وخ تفذ ي  ،لبيان حركة الواو، وك لك الولذي  لذم ت ذمتكثر الولي  لي ا بال ا  ن األاي

 .لخي. ..  ا ما تر رعيسيبوي :   أنشدكما تح ي من المتمكن، لال الشا ر  ا  من  شيئ
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  ذا ّشاتذذاْوال ْييم ذع  الش  ذخ ّينو -68

و ليذذذ  بيذذذ  ولدمذذذ  بقولذذذ :  ،(42التمذذذار يذذذم توسذذذير أشذذذعار  ذذذ يل   يذذذم كتابذذذ  ) ابذذذن جنذذذمورد  أ
 .لخي. .. الكتا : خ ينوع الشاوال

ْسر   -68 ّتْسم اخل  دون  ذا  اخل  ّمر ل   ّيّقال أرا ا ّيحم ّر  ّيكم  ّيّتبمد و وأفم

 بقول : ولدم   ،(8/889أبيا  سيبوي   حشر يم كتاب  ) ابن السيرايمأورد  
يد أن  يجو  ييذ  الذتمكن، وولذع بعذد  ذ ا يذم ر ولد يكون يم دون ا الريع، ي: يم الظروي سيبوي لال 

 .لخي. .. أحد ما بي   ال الرمة: يقال أرا ا يحسر ،ن ما ليسا من الكتا يوليل  الكتا  بيتان،

ّبعا  مْ   اللْ  أنم ّلدم ّرأيمت  ذا ّيأشم د  ْ نمد -62  نم ّوّراْئيذاّو شروّن ْمتم ا ي م

وأنشذذذذد سذذذذيبوي  لعبذذذذد بنذذذذم ولدمذذذذ  بقولذذذذ :  ،(6/818شذذذذرح المو ذذذذل يذذذذم كتابذذذذ  ) ابذذذذن يعذذذذيشأورد  
 .لخي. .. الحسحان: يأش د  ند الل 

ملذذذذذذذذذذذة   (1)ويقذذذذذذذذذذول أبذذذذذذذذذذذو جعوذذذذذذذذذذذر النحذذذذذذذذذذذان:      بيذذذذذذذذذذذا  كتذذذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذذذيبوي  ممذذذذذذذذذذذا جمعذذذذذذذذذذذ  مذذذذذذذذذذذنأتج 
 ،ألي وفمسون بيتذا   و ير ر يونن بن حبي  وأبم الف ا الفليل بن أحمد وأبم  مرو بن العل  و 

  راب ات.يمعروية، سأوج  يم شرح معاني ا وحل مشكلت ا وخ أدفل بم ر من من ا فمسون  ير 
سذقا  المكذرر، ييم كتاب  من الشوا د الشعرية، بعذد  ما أورد  النحان  ا نحن أح ينا مجموعاي    

 . ودل يم كتا  سيبوي ير موج شا دا   (40( شوا د، ووجدنا من بين ا )987لوجدنا ا )
بيذذا   يذذر الموجذذودل يذذم أال األ –توأكبذذر الظذذن أن ذذا  (2)ولذذد نتوذذق مذذع محقذذق الكتذذا  يذذم لولذذ :    

يقذد نذ  النحذان نوسذ   .مما استش د ب  النحذان لتوعذيح لعذية أو تبيذين مشذكلةت –كتا  سيبوي  
و ذو  ، ذذ(284 )  (3) لم  لك  راحة  ندما ساق بعض     األبيا  رواية  ن أبم  لذم ل ذر 

ذذد ر م بذذالقول: أنشذذدنم  نتوذذقأحذذد تلميذذ  سذذيبوي ، ولكذذن أنذذم لنذذا أن  معذذ  يذذم بععذذ ا اآلفذذر ولذذد   
ونحن نعذري أن  ذ   العبذارا   ذم  بذارا  سذيبوي  يذم كتابذ ،  ،(4)الفليل أو أنشدنم الفليل ويونن

 ن معظر ما روا  سيبوي  يم كتاب  كان  ن الفليل بن أحمد ويونن بن حبي .أو 

                                                           

 . 23 بيات سيبويه للنحاس صأشرح  ( 1) 

 . 19 بيات سيبويه للنحاس صأشرح  ( 2) 

 . 207، 66المصدر السابق ص  ( 3) 

 . 13، 11 المصدر السابق ص ( 4) 
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أورد ا النحان لتوعيح القعذايا  أبياتا   ألبيا  التم جا   يم ثنايا البا أن نعد ا ويبدو مقبوخ       
وتبيذذين المشذذكلة، ولكذذن مذذا مولونذذا مذذن األبيذذا  التذذم ايتذذتح النحذذان ب ذذا بعذذض أبذذوا  كتابذذ   ذذ ا؟ أخ 

  سذذيبوي  التذذم يعنذذم أن يوتذذتح الرجذذل البذذا  مذذن كتابذذ  بشذذا د شذذعرال أن  ذذ ا الشذذا د  ذذو مذذن أبيذذا
 سيدور الحديث  ن ا، والتم سيقور بشرح معاني ا وحل مشكلت ا كما و د؟

  -ومن ذذذذذذذذذذذذا التذذذذذذذذذذذذم لذذذذذذذذذذذذار الذذذذذذذذذذذذدليل  لي ذذذذذذذذذذذذا –سذذذذذذذذذذذذوي نوتذذذذذذذذذذذذرض أن معظذذذذذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذذذذ   األبيذذذذذذذذذذذذا      
 ممذذذذذذذذذذذذذا استشذذذذذذذذذذذذذ د بذذذذذذذذذذذذذ  النحذذذذذذذذذذذذذان لتوعذذذذذذذذذذذذذيح مشذذذذذذذذذذذذذكل أبيذذذذذذذذذذذذذا  سذذذذذذذذذذذذذيبوي  ينسذذذذذذذذذذذذذتبعد ا، ولكذذذذذذذذذذذذذن

يالمن ق والعقل يقوخن  ،التم شرح ا النحانخ أن يكون من أبيا  الكتا  يبعع ا اآلفر خ يمكن 
 ثبات ، أما     األبيا  ي م:ي لم  واألدلة تن ض دليل   ،  ا
 وّمذا ّيا  ذوا بذ  ّل ذر  م قيذذر    يّذل ّل مذور وخ تّأْثيمذر ْييم ذا -61

 ولدم  بقول :  ،تد( با  تالنوم والجحو 48ايتتح ب  النحان )شرح أبيا  سيبوي    

، تخت واحذذذدا    ا يتحذذذ    بذذذ  بذذذ  مذذذ    النوذذذم و ذذذير  شذذذيئين شذذذيئا  ي ،خ مذذذاّل وخ مذذذالر لذذذك تقذذذول:
وتاخسرت يوتح  من  ير تنوين، وأما الريذع يعلذم معنذم لولذك: لذين ّمذالر لذك، أنشذدنم الفليذل: يذل 

 لخ.ي...  ل و وخ تأثير
ّقن عذذذذذذذذذذذذذا ّر  لذذذذذذذذذذذذذوخ الكمذذذذذذذذذذذذذم  و يمّعذذذذذذذذذذذذذل مجذذذذذذذذذذذذذدكر ّبنذذذذذذذذذذذذذم ّعذذذذذذذذذذذذذأّتعذذذذذذذذذذذذذدوّن  قذذذذذذذذذذذذذّر النيذذذذذذذذذذذذذْ   -66  الم 

 ( با  تيفتار يي  الن   ولين لبل  منعو ت.09ايتتح ب  النحان )شرح أبيا  سيبوي   
 خّ ذل  ّمّقمذا   وّشذا   وّجاْمذلْ   ينم الّحم  والقوّر ال ال أّنا ْمنم ر -62

 ،( با  تالحروي التم تكون مفووة يم معنم مشددلت40ايتتح ب  النحان )شرح أبيا  سيبوي    
ت مفووة يم معنم مشددل. لال: أنشدنم الفليل بن أحمذد: ذذ  بقول : من  لك: ينم  يدا  لائرر، يّ ولدم تينم

 لخ.ي...  ن الحم والقوري
لذ   ّيّب يذر    ّوأ مور  ْمنم ّنبم ان أم ا ّن ّذار   -64 ذذا ّليم ّمذم وأم   ّيأ م

لفليل ويونن يم ل ة النجذديين ولدم  بقول : وأنشدنم ا ،(48أورد  النحان )شرح أبيا  سيبوي   
 .لخي...  وال وريين ت امة: وأ ور من نب ان

 ّكّمذا أّف  السذرار  ْمنم ال ذللْ   ّرا م ّمر  السنين أّف مّن ْمنذذم -69

ن ا  ن شذئ  و ي( با  تما يفبذر ييذ   ذن المعذاي مذرل 60ايتتح ب  النحان )شرح أبيا  سيبوي    
 .تلي يشئ   ن المعاي 
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نحن أعونا     الشوا د يلم ما ليل ين ا جا   يم كتذا  سذيبوي  يذم أوثذق نسذف  وأتم ذا،  ا اي    
، ونكذذذذون حينئذذذذ  أمذذذذذار واحذذذذد مذذذذن  ذذذذذ   ( شذذذذذا دا  8879أل ذذذذبح مجمذذذذوع شذذذذذوا د الكتذذذذا  الشذذذذعرية )

 اخحتماخ  الثلثة:
الكتذا   مذن شذوا د الكتذا ، ييكذون مجمذوع شذوا د األول: ين     الشوا د الشعرية الجديذدل  ذم حقذا  

 ذن  ، ويقو   ندنا اخ تقاد بأن نسفة الكتا  التم بين أيذدينا تذنق  كثيذرا  ( شا دا  8879الشعرية )
 ر وخ تت ابق مع ا، ويكون كلر الجرمم خ أسان ل  من ال حة.النسفة األ
 –د   بأن ا مذن أبيذا  الكتذا  المراجع التم  كر      الشوا د، و ن أ حا  الم ادر وايالثانم: 

، ليذ  مذا لذين منذ ي، يتقولون  لم الكتا  و احب ، وينسذبون  ئون جميعا  مف -ل ر ثقا  أياعلوك
  لر وي عن يم أمانت ر العلمية.و  ا ما ي   ع الثقة ب ؤخ  األ

ن  ذ   ا  لشذوا د الكتذا  الشذعرية  ذو الذرلر ال ذحيح، و الجرمذم  ن الرلر ال ال  كر  أبذو  مذريالثالث: 
ت بمْعد م مع األيار وحل  سم اولكن ا  ،من شوا د الكتا  الشعرية ا كان  أ ل  الشوا د التم  ثرنا  لي 

اخ تقذاد الذ ال نعتقذد  مذن أن  ذ   النسذفة التذم بذين أيذدينا  الما يقو  محل ا شوا د جديدل. و  ا أيعا  
 ر وخ للنسفة المنقولة  ن ا.ير، وأن ا ليس  م ابقة للنسفة األاليور من كتا  سيبوي  تنق  الكث

 ن ذذذذذذذذذذذذا ليسذذذذذذذذذذذذ  افة التذذذذذذذذذذذذم بذذذذذذذذذذذذين أيذذذذذذذذذذذذدينا مذذذذذذذذذذذذن الكتذذذذذذذذذذذذا ، ي ا كانذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذ   حذذذذذذذذذذذذال النسذذذذذذذذذذذذا  و     
 مثلنذذذذذذذذذا أن  يذذذذذذذذذادا  لذذذذذذذذذد  مذذذذذذذذذن ن سذذذذذذذذذخ السذذذذذذذذذلي منذذذذذذذذذ ، يقذذذذذذذذذد أدركذذذذذذذذذوا  ذذذذذذذذذر أيعذذذذذذذذذا   أيعذذذذذذذذذل حذذذذذذذذذاخ  

 ولعذذذذذذذذذذذذ  يذذذذذذذذذذذذم الكتذذذذذذذذذذذذا ، وأن بعذذذذذذذذذذذذض شذذذذذذذذذذذذوا د  الشذذذذذذذذذذذذعرية ليسذذذذذذذذذذذذ  ممذذذذذذذذذذذذا روا  سذذذذذذذذذذذذيبوي   ذذذذذذذذذذذذن
  ممذا يذم أكثذر  ذ   الشذوا د ليسذ يأشاروا يلم  لذك ون ذوا  ليذ ، ومذع أن ،شيوف  وسال  يم كتاب 
 خ أن لألمر ّدخلت  التم خ تفوم.ي النسفة التم بين أيدينا

 ذذ(، و ذو الذ ال أسذما  تتح ذيل  ذين  697وي ّعدُّ كتا  شرح شذوا د الكتذا  لأل لذر الشذنتمرال )      
الذذ    مذذن معذذدن جذذو ر األد  يذذم  لذذر مجذذذا ا  العذذر ت مذذن أويذذم الم ذذنوا  التذذم فذذدم  كتذذذا  

ك يذذر  مذذن شذذراح  – لذذر الشذذنتمرال يعذذاح،  لذذم الذذر ر مذذن أن األوتتبعذذ  شذذوا د  بالشذذرح واإ ،يبوي سذذ
 من     الشوا د يلر يتعرض ل ا، ولر يورد ا يم كتاب . لد أ ول  ددا  لين لليل   -الكتا  شوا د
 لذم رتبذذة  مذر ممذذا يؤفذ   ليذذ  ولذد و ذذد يذم بدايذذة كتابذ  أن يتتبذذع  ذ   الشذذوا د ا كذان  ذذ ا األا  و     

 ، لذم الكتذا  مذن  ذ   الشذوا د خ أن مما يحمد ل  أن  نب   يلم ما وجد  دفذيل  يولو  ا يم الكتا ، 
 و رح بأسما  ال ين ألحمو ا.
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 لذر مذن النسذفة التذم كانذ  متداولذة  مذن األوييما يلم ثب  ب    الشوا د التذم كانذ  مثبتذة يذم     
 الكتا  وجملة تعليقات   لي ا:

:ّيبيمنّ  - ّل  ّلال ّلاْئلر ذو  الْملْ  ّنجي     ا   ّيشرال ّرحم  ْلّمنم ّجّمذلر ْرفم

فوش يم البا  لول العجيذر السذلولم: ولدم  بقول : ومما أنشد  األ ،(8/86 لر يم كتاب  )أورد  األ
 لخ.ي...  رحل  النا  يشر يبي
ذْ  ّحذمٌّ أب    ّوّما ْمث ّل   يم الن اْن يخ م ّمل كا -  و   ي ّقاْرب ذذ م أب ذو أم 

الوذذر دق: يذذم البذذا  لذذول  فوذذش أيعذذا  ولدمذذ  بقولذذ : وممذذا أنشذذد  األ ،(8/86 لذذر يذذم كتابذذ  )أورد األ
 لخ.ي...  وما مثل  يم النان

 وّما ّكذان نوسذذا  بالْوراق ّت ي     أّت مج ر ّليملذم بالْوراق ّحبيمّب ذا -

مذذذذا أنشذذذذد  المذذذذا نم يذذذذم البذذذذا  لذذذذول المفبذذذذل ولدمذذذذ  بقولذذذذ : وم ،(8/880 لذذذذر يذذذذم كتابذذذذ  )أورد  األ
 لخ.يالسعدال: أت جر ليلم بالوراق ... 

 ْبّمذا خلذ م لبذون  ّبنذم  يذادْ   ّألّذرم ّيأتيمذّك واألنمّبذا  تّنمْمذم -

 فوش يم البا  لقين بن   ير:لدم  بقول : ومما أنشد  األو  ،(8/82 لر يم كتاب  )أورد  األ
 لخ.ي ... ألر يأتيك واألنبا 

ذذة   - ت ذ ّذذا ْبْمّمذج   ّ    الّقلذذوّ  أبْذذم مذ اّد     يّذّ ججم

...  فوذش يذم البذا : ي ججت ذا بم جذةولدم  بقول : ومما أنشذد  األ ،(8/00 لر يم كتاب  )أورد  األ
 لخ.ي

ّمع   - ْمم ّ لي ا ّو مّم يرعر أجم  أرم
 ع  ذذذذبّ ذذذرع  وا  م  لث  أذذذم ثّ ذذذو  

 
...  ولدمذذ  بقولذذ : وممذذا أنشذذد  الجرمذذم يذذم البذذا : أرمذذم  لي ذذا ،(8/180لذذر يذذم كتابذذ  ) أورد  األ

 لخ.ي

ّنا ْب ا ّلتملم ّوما يم ْدّماْئ ذا -  ولا ر و  ن  الش اييذا   الّحّوائْذذر    ثّأرم

ولدمذذ  بقولذذ : وممذذا أنشذذد  ال جذذا  يذذم البذذا   ذذن المبذذرد للوذذر دق:  ،(8/76 لذر يذذم كتابذذ  )أورد  األ
 لخ.ي...  أرنا ب ا لتلمث
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مذذن الجانذذ  الشذذعرال، يكمذذا  وخ أظذذن بعذذد  ذذ ا أن الجانذذ  النثذذرال يذذم كتذذا  سذذيبوي  أيعذذل حذذاخ      
كثيذذذرل و بذذذارا  أكثذذذر لذذذد  تسذذذلل  شذذذوا د الشذذذعر يلذذذم  ذذذ ا الكتذذذا  أو أسذذذق   منذذذ  يذذذل بذذذد أن جمذذذل  

  ن الل .االمستقبل بتا   سم أن نتابع  يم لي ، و  ا جان  حفر من الكيأسمق   أو أعيو  
 

 : حنا جميل حدادكتوردال
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 مصادر البحث ومراجعه:

 هـ.1349األمالي الشجرية البن الشجري، حيدر أباد  -

 .1963-1970براهيم، دار الكتب المصرية إنباه الرواة للقفطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إ -

 ،2كتور عباادالحليم النجااار، طتاااريا االدب البربااي لكااارل بروكلمااان، تر مااة: الااد –بروكلمااان  -

 م.1979القاهرة 

التبصرة والتذكرة للصيمري، تحقيق: الدكتور فتحي أحماد مصاطف ، منشاورات  امباة أم القار   -

 م.1932

 ،دب لألعلام الشانتمري، مطباوه بهااما كتااب سايبويهتحصيل عاين الاذهب مان مبادن  اوهر األ -

 هـ.1316بوالق 

 م.1912بن  ني، تحقيق: أحمد نا ي القيسي وآخرين، بغداد شبار هذيل الأالتمام في تفسير  -

 م. )طببة مصورة(.1949-1923حكام القرآن للقرطبي، دار الكتب المصرية الجامع أل -

 هـ.1299خزانة األدب للبغدادي، بوالق  -

 )طببة مصورة(. .هـ1323الدرر اللوامع للشنقيطي، مطببة الجمالية بالقاهرة  -

والصاالة للصااغاني، تحقيااق: عباادالحليم الطحاااوي وآخاارين، دار الكتااب المصاارية والتكملااة  الااذيل -

 م.1960-1966

 م.1963نف للسهيلي، نشر: عبدالرؤوف طه سبد، القاهرة الروض األ -

 م.1964شرح أبيات سيبويه البن السيرافي، تحقيق: الدكتور محمد علي الريح، القاهرة  -

 م.1964تحقيق: زهير غازي زاهد، بغداد  بي  بفر النحاس،أل شرح أبيات سيبويه -

 شرح أشبار الهذليين للسكري، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، القاهرة بال تاريا. -

-1971شاارح حماسااة أبااي تمااام للمرزوقااي، تحقيااق: أحمااد أمااين وعبدالسااالم هااارون، القاااهرة  -

 م.1973

 ميد، )طببة مصورة(.شرح شذور الذهب البن هشام، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالح -

 شرح المفصل البن يبيا، مطببة المنيرية بالقاهرة بال تاريا. -

 م.1963براهيم، القاهرة إطبقات النحويين واللغويين ألبي بكر الزبيدي، تحقيق: محمد أبو الفضل  -
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هرة ، مطببة السبادة بالقا2رشيق القيرواني، تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد، طبمدة البن ال -

 م.1977

أمين وآخرين، لجناة التايليف والتر ماة والنشار ندلسي، تحقيق: أحمد البقد الفريد البن عبد ربه األ -

 م.1913-1940بالقاهرة 

 م.1960فهرس شواهد سيبويه، صنبة: أحمد راتب النفاخ، بيروت  -

 هـ.1311بوالق  ،الكتاب لسيبويه -

 )طببة مصورة(.الكتاب لسيبويه، تحقيق: عبدالسالم هارون،  -

 43البادد  ،4ج ،بدمشق حمد بن فارس، تحقيق: شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة البربيةالالمات أل -

 .1963لسنة 

 هـ.1306 -1300لسان البرب البن منظور، بوالق  -

 هـ. )طببة مصورة(.1321-1311ندلسي، بوالق المخصص البن سيده األ -

 م.1963يق: الدكتور طارق الجنابي، بغداد نباري، تحقالمذكر والمؤنث البن األ -

 م.1977براهيم، القاهرة إاللغوي، تحقيق: محمد أبو الفضل  مراتب النحويين ألبي الطيب -

 م.1962دمشق  ،المرتجل البن الخشاب، تحقيق: علي حيدر -

 مبجم البلدان لياقوت الحموي، دار صادر ببيروت )طببة مصورة(. -

 دار الجيل ببيروت )طببة مصورة(.، 2المفصل للزمخشري، ط -

 دب للبغدادي.للبيني، مطبوه عل  هاما خزانة األالمقاصد النحوية  -

براهيم مصطف  وعبدالله أمين، القااهرة إتصريف المازني البن  ني، تحقيق: المنصف في شرح  -

 م.1910 -1974

 م.1916هرة براهيم، القاإنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل األ لباء البننزهة األ -

 

 

 


