نظرات في كتاب سيبويه
د .ماهر عباس جالل
جامعة اإلمارات العربية المتحدة
لعل أول كتاب جامع لمسائل النحو وصل إلينا هوو كتواب سويبويو .و ود
وغرب ،وصار محط أنظار علموا العربيوة وطالب وا إلوت و تنوا
شرق هذا الكتاب ّ
ّ
هووذا ،يتبوواروى إلووت د ارسووتو وق مووو حوا ارئووو وشوورحو ،حتوت كوواى يعوود م لورة لطالووب
العربية أى يستظ ر كتاب سيبويو.
وهووذا الكتوواب لووإ يصوول إلينووا عووى طريووق سوويبويو ن سووو ،حوانمووا عووى طريووق
تلميووذا افل ووو افوسووط سووعيد بووى مسووعدة( ،)1حيووك كوواى سوويبويو يعوور عليووو
مس ووائل الكت وواب .يخ ووول افل وووب يم ووا و ووع س وويبويو مسو و لة إ عر و و ا علو و ّ ،
وكاى أعلإ من بالكتاب وأنا اليوإ أعلإ بو منوي(.)2
و وود ألووذ الطووالب والعلمووا يخرهونووو عليووو بعوود موووت سوويبويو ،وصووار كوول
نحوو يستنسوون لن سووو نسولة مووى الكتوواب ،قتعووددت نسولو ،وربمووا أ ووا بعو
النحاة السابخيى – ومن إ افل و ن سو – تعليخوا عليوو أو شورحا لوو ،وموع مورور
الوونمى ألصووق النسوواا هووذا الشوروح والتعليخووات بكووالإ سوويبويو ن سووو ،حتووت صووار
مى الصعب قصلو عن ا.
و وود أشووار إلووت ذل و ووديما السوويوط قخووالب ي… كمووا ألحخووت ح وواو مووى
كالإ افل و وغيرا ق متى كتاب سيبويوي(.)3
وممووا يوودل علووت تعوودد نسوون الكتوواب وكررت ووا مووا أشووارت إليووو بعو شووروح
الكتاب مى النسن الكريورة التو اعتمودت علي وا عنود شورح ا لوو .وموى أشو ر هوذا
الشووروح التو عنيووت بجمووع نسوون الكتوواب الملتل ووة ،والتنبيووو علووت ال ووروق بين ووا،
وتحخي ووق نص ووو – ش وورح اب ووى ل وورو ( ،)4و وود س ووماا ي تنخ وويي افلب وواب قو و ش وورح
غوام الكتابي( .)5وأهإ هذا النسن الت اعتمد علي اب
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 .1النسن الشر ية ،لعلما مى الشرق لإ ي َس ّم إ(.)6
.2

النسن الرباحية( ،)7نسبة إلت محمد بى يحيت الرباح (.)8

.3

نسلة الجرم (.)9

.4

نسلة المبرد(.)10

.5

نسلة أب بكر بى السراج(.)11

.6

نسلة رعلب(.)12

.7

نسلة أب إسحاق النجاج(.)13
إسماعيل(.)14

.8

نسلة الخا

.9

نسلة أب جع ر النحاس(.)15

 .10نسلة أب عل الخال (.)16
 .11نسلة أب سعيد السيراق (.)17
 .12نسلة أب الخاسإ بى و د(.)18
 .13نسلة أب بكر ُّ
النبيد (.)19
 .14نسلة أب بكر بى طاهر( ،)20ويشير إلي ا بنسلة افستاذ(.)21
 .15نسن ألرى لوإ يسوإ أصوحاب ا ،قيخوولب ي وقو بعو
نسلة…ي(.)23

النسون…ي( ،)22وي و وع قو

وهذا النسن الكريرة إى دلت قإنما تدل علت صعوبة الم مة المو وعة

علت عاتق َمى يتصدى لتحخيق الكتاب ،ولاصة أى كري ار مى الحواش
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النحاة إلت ما نادوا ب ن س إ

والتعليخات ألصخت بنص سيبويو وربما أشار بع
ويتِدها ما ذكرا ابى لرو ق شرحو باب
علت الكتاب .ويهكد هذا المخولة َ
(الحرو الت ت َّننل بمننلة افمر والن …) ،قبعد كالمو علت شاهد سيبويو(،)24

الذيُتَفُ ُرَُونُمنُهُ ُُُُُُُُُُُُُُ ُفإنُهُ ُمُالقُيكُمُ)
ُ
تُ
الم ُو َُ
وهو ولو تعالتب (قُلُ ُإَنُ ُ َُ

( ،)25و ي أى المبرد ناد آية ق الكتاب معترقا بو عو إياها قخالب ي وو ع ق

الكتاب متصال بخولو تعالتب (فإنه ُمالقيكم) ب ومرل ذل

نينُوالمُؤمُناتُ)
ُفَُتَنُواُالمُ ُؤمُ َُ

()26

ولوب ( إنُ ُالَُذين

اآلية .وو ع ق الشر يةب ال أبوُالعباسُ:أنا

و عت ا ق الكتاب .لت()27ب وليس قي ا معنت نائد علت ما تخدإي(.)28

وما تنال هذا اآلية مربتة ق متى الكتاب ق طبعة بو ق( ،)29والطبعة

الت حخخ ا افستاذ عبد السالإ هاروى رحمو اللو(.)30
وعلت الرغإ مى الج د المشكور الذ

بذلو افستاذ عبد السالإ هاروى –

رحمو اللو – ق جمع ما تيسر لو مى نسن الكتاب ،وتد يخ ا ،وقصل ما ليس
مى كالإ سيبويو عى متى الكتاب( ،)31وتالق

بو ق -قلإ يسلإ تحخيخو مى بع

افلطا الموجودة ق

طبعة

أوجو الخصور ،لخلة النسن الت اعتمد علي ا

ق تحخيق للكتاب تارة( ،)32ولعدإ توقيخو ق التيارالرواية افنسب تارة ،ولعدإ

د تو ق تميين كالإ سيبويو عى غيرا تارة ألرى.
وس عر

الكتاب ،أعن

ق

هذا الص حات بع ا مى أوجو الخصور ق

طبعة بو ق والطبعة الت

هاروى ،طلبا لألمانة العلمية ،و إكما
والتراك النحو واللغو بص ة عامة.

أوالًُ:االضطرابُفيُتحقيقُنصُالكتاب ُ
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طبعت

صدرت بتحخيق افستاذ عبد السالإ
لج ود السابخيى ق

لدمة الكتاب

ومى أمرلتوب
المثالُاألولُ :
ورد ق باب( المهنك الذ يخع علت المهنك والمذكر وأصلو الت نيك)ب
ي وتخولب ثالث ُأفراس ُإذا ُأردت ُالمذكر؛ فى ال رس د ألنموا الت نيك
وصار ق كالم إ للمهنك أكرر منو للمذكري(.)33
العبارة السابخة تبدو متنا ة؛ فى العدد (رالرة) يلال المعدود ،قوجب
أى يهنك ق مرالب رالك أقراس ،إذا أريد بال رس المذكر ،أوأى يكوى صواب
الع بارةب ي وتخول ب رالك أقراس ،إذا أردت المهنكي .و د وردت العبارة هكذا ق
تنخيي افلباب(.)34
المثالُالثانيب
وأحيانا يرجع ا طراب تحخيق الكتاب إلت عدإ التوقيق ق الترجيي بيى
الروايات والتيار الرواية افنسب للسياق ،ومرال ذل ب
(إى) بمعنت (ما) ،رإ الب ي وتصرفُالكالم
تحدك سيبويو عى مج
ْ
إى
إلت ا بتدا كما صرقت ا (ما) إلت ا بتدا فيُقولك:إنما ،وذل ول بما ْ
يد ذاهبي(.)35
نٌ
هذا النص مربت ق طبعة بو ق ،كما أربتو افستاذ عبد السالإ هاروى
ق متى الكتاب أي ا ،رإ أشار ق الحاشية( )36إلت أنو أربت ما ق طبعة
(ديرنبورغ) مرتئيا أنو الوجو ،وذكر أنو وردت رواية ألرى ق نسلتيى رباحيتيى
نص ابي وتصرفُماُإلت ا بتدا ي .ويبدو أى الوجو ما ق النسلتيى الرباحيتيى
و(إى)
ما ق طبعة (دير نبورغ)؛ فى سيبويو أراد أى يخولب إى كال مى (ما) ْ
تك افلرى عى العمل إذا جا ت بعدها ،وبذا ينصر الكالإ إلت ا بتدا .
وهذا هو ما أشار إليو ابى لرو ق شرحو ل ذا النص ،قخالب

184

ي ولوب وتصر (ما) إلت ا بتدا كما صرقت ا (ما) إلت ا بتدا  ،يريد
(إى) إذا دللت علت (ما) الناقية منعت ا مى العمل ،و(ما) إذا دللت علت
أى ْ
ّ
()37
(إى) الناقية منعت ا مى العمل أي اي .
ْ
ورمة أمر آلر ق نص سيبويو السابق ينبغ التنبيو عليو ،وهو أى
العبارةب ي ق ول ّإنما ي مخحمة علت نص الكتاب؛ فى ال مير ق
(إى) المشددة ،وهذا ما نبو عليو
(صرقت ا) عائد علت ْ
(إى) المل ة وليس علت ّ
ابى لرو –للو ردا -قخالب ي ول الم سرب إنو إنما يعن ق ولو ب ّإنما نيد
(إى) المذكورةي(.)38
ألو – قاسد؛ فى ال مير ق (صرقَتْ ا) راجع إلت ْ
المثالُالثالثُ :
وأحيانا يرجع ا طراب التحخيق إلت عدإ استلداإ طريخة انطباق ترجمة
الباب علت ما تحتو مى افمرلة ،ومى ترد أمرلة تحت باب تت ق وترجمتو.
ومى ذل أى سيبويو لصص بابا المسمُالمم ُترجإ لو بباب(ما هو اسإ
يخع علت الجميع لإ ي َكسَّر عليو واحد) ،ذكر قيو أمرلة سإ الجمع ،ورد مى
بين اب أخ ُواخوة .ومعلوإ أى (إلوة) بننةب ِق ْعلة ،وه مى جموع التكسير
وليست اسإ جمع ،والصوابب ألوة .ال ابى لرو ب ي و ولوب ومرل ذل أا
حوالوة( .)39د تخدإ أى ِ
(ق ْعلة) مما يكسر عليو للخلة( ،)40وو ع هنا بكسر ال منة
والصوابُالضمُ(أخوة) .وذكر ق ما كسر عليو للواحد مى التحخير(ِ )41
بغْلمة،
ّ
وِقتْية ،حوِا ْلوةِ ،
ووْلدة ي(.)42

ثانياًُ:خلوُالطبعتينُمنُبعضُالشواهدُالمثبتةُفيُنمسخُأخرىُللكتاب ُ
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ومى أمرلتوب
المثالُاألولُ :
ق باب(الحرو الت تننل بمننلة افمر والن …) تناول ابى لرو
افمير) يخطع
ما حكاا
 )43سيبويو عى اللليل مى منعو الج (ان)44ق ولوب آت (َ )45
اللص(  ،حيك الب يوو ع بعد ولوب البتة  ،ال الشاعر ب
ّ
لطالماُحـأل تماهاُالتَـردُ
َ
قال ترد – ليس بمجنوإ ولكى الشعر مخيد ،ومعنااب لئال ترد ،كما أى
اللص.هذا الكالإ رابت ق
اللصب لئال يخطع
يخطع
معنت
ّ
ّ
()46
النسن الشر ية ي .
اللص،
افمير يخطع
والنص كامال ق الطبعتيىب يوس لتو عى آت
ّ
َ
قخالب الج ان هاهنا لط  ،يكوى الج ان أبدا حتت يكوى الكالإ افول غير
واجب ،إ أى ي طر شاعر.و نعلإ هذا جا ق شعر البتةي( .)47ولإ يربت
البيت هنا و ما بعدا ق الطبعتيى ،كما أى افعلإ لإ يذكر البيت كذل ق
شرحو لشواهد الكتاب(.)48
المثالُالثانيُ :
وق باب( أو ق غير ا ست اإ) ال ابى لرو ب يوو ع ق
بعد ولوب بما َع ّن وهاى()49ب ال ابى أحمر()50ب

الشر ية

َ ٍ
يابها ُ
أالُفال َب
ثاُشهرينُأوُنصفُثالثُُُُُُُُُُُإلىُذاكُماُقدُغي َبتنيُغ َ
يريدب البرا ش ريى أو ش ريى ونص رالك إلت هنا .ق و هنا بمننلة
الواوي( .)51و يوجد البيت و ما بعدا ق طبعت الكتاب أي ا( ،)52كما لإ
يذكرا افعلإ(.)53

ثالثاًُ:إقحامُبعضُالحواشيُوالتعليقاتُعلىُنصُالكتاب ُ
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و د نتج هذا عى لة النسن الت اعتمدت علي ا الطبعتاى أحيانا ،وأحيانا
ألرى كاى نتيجة عدإ إنعاإ النظر ق النص ،وعدإ التد يق ق تميين كالإ
سيبويو عى غيرا مى التعليخات والحواش .
ومى أمرلتوب
المثالُاألولُ :
وق باب( ما هذا الحرو

قيو قا ات) ورد هذا النص ق الطبعتيىب

ي و الواب أبت ي ْ بت ،قشب وا بيخرأ .وق (ي بت) وجو آلرب أى يكوى قيو
مرلبح ِسب ِ
يحسب ،قتِحا كما ك ِسرا.
َ
و الواب َجبت َي ْج َبت ،وَلت َي ْخلت ،قشب وا هذا بخ أر يخ أر ونحوا ،وأتبعوا افول
وع ْدتو ،أتبعوا افول… فى ال ا همنة ،كما الوابم ِ
نعلإ
كما الواب َ
َّجعٌ .و َ
يعمر ،وي ْرب،
إ هذا الحر  .وأما غير هذا قجا علت الخياس مرلب َع َمر ْ
تع ّ .
ْ
ويحنر .و الواب ع َ ت َ
فإنماُيحتجُبوعدهُ،يريدونُ:وعدتهُ،فأتبعوهُاألولُكقولهمُ:أبىُيأبىُ،
َ
ىُيم َبىُ،وَقلىُيقلَىُ،فغيرُ
أماُم َب َ
ففتحواُماُبعدُالهمزةُللهمزةُوهيُمساكنةُ.و َ
معروفين ُإال ُمن ُو َميه ُضعيفُ ،فلذلك ُأممسك ُعن ُاالحتماج ُلهماُ .وكذلكُ
عضضتُتعضُغيرُمعروف"(ُ ُ.)54
حواذا ت ملنا ولوب ي قإنما يحتج بوعداي إلت ن اية النص ،قسنجد أنو أشبو
رب ا سيبويو مى حيك الش رة
بت سير لما سبخو ،وتعخيب علت افمرلة الت
وعدم ا ،ومى حيك صحة الوجو و ع و ،حوا كاى الكالإ مكر ار .ويهكد هذا ما
ورد ق ن اية النص مى ولوب يقلذل أمس عى ا حتجاج ل ما ي ،يخصد
الم سر بالذ أمس هو سيبويو  .و د غ لت الطبعتاى عى هذا النيادة
وألحختاها بمتى الكتاب ،علت الرغإ مى أن ا وردت ق نسلة للمبرد وألرى بى
السراج .ال ابى لرو ب
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ُبو َعده -إلت آلر الباب ،أصل ق الشر ية،
ي ومى ولوب وانما ُيحتج َ
وربت بى السراج حاشية ،و الب وهو ت سير عند المبرد إلت آلر الباب ،وهو
أشبو؛ فنو كالإ مكرر ي(.)55
المثالُالثانيُ :
وق باب ( ما تكوى قيو افسما الت يجانى ب ا بمننلة الذ ) ورد ق
متى الكتاب بالطبعتيى النص افت ب
أى يخولب فى ( ) عو مى
ي وليس هذا بخو ق الكالإ كخوة ْ
ذهاب العالمة أ  .ترى أن إ يكادوى يتكلموى بو بغير ال ا  ،قيخولوىب د
منطلقي(.)56
أى عبداللو
ٌ
علمت ْ
وهذا النص مى ت سيرات النحاة مى كالإ سيبويو ،و د نبو عليو ابى
لرو  -رحمو اللو – قخالب ي ول الم سرب وليس بخو  -إلت آلر الباب ،ليس
مى كالإ سيبويوي(.)57
المثالُالثالثُ :
كما نبو ابى لرو علت نيادة ألرى وردت ق باب(إرادة الل ظ بالحر
ومى لال و رد الحر الذ يليو -ليس مى كالإ
الواحد) قخالب ي ولوب َ
سيبويوي( .)58و د ورد النص ق متى الكتاب بالطبعتيى ،دوى إشارة إلت
نيادتو(.)59
المثالُالراب ُ :
تننل بمننلة افمر والن …) وردت الخرآنيةب(
وق باب(الحرو الت
ّ
()61
()60
ق متى الكتاب بالطبعتيى  ،وه
إنُالذينُفتنواُالمؤمنينُوالمؤمنات)
ق الحخيخة مى و ع المبرد وليست مى أصل الكتاب لسيبويو .ال ابى
لرو ب
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يوو ع ق الكتاب متصال بخولو تعالتب ُ(ُفَإنُهُ ُمالقُيكُمُ) ُ()62ب ومرل ذل
ولوب (إن ُالذينُفتنواُالمؤمنينُوالمؤمنات) اآلية .وو ع ق الشر يةب قال أبوُ
العباسب أنا ُوضعتها ُفي ُالكتاب( .)63لتب وليس قي ا معنت نائد علت ما
تخدإي(.)64
وهنا أمر بد مى إرباتو وبيانو ،وهو أى هذا افمرلة المذكورة تخدح
ق الج د الشاق الم ن الذ بذلو افستاذ عبد السالإ هاروى ق تحخيق
تعدو أى تكوى بع ا مى ه واتو -رحمو اللو ،قخد نبو ق
الكتاب ،وه
موا يع كريرة بحاشية الكتاب علت نيادات أ حمت علت الكتاب ق بع
نسلو الملطوطة و اإ هو ب صل ا عى متى الكتاب وأربت ا ق حاشيتو ،ناسبا
بع ا إلت أصحاب ا( ،)65لكى كتابا مرل كتاب سيبويو يمكى أى ي طلع
بتحخيخو قرد واحد م ما أوت مى عنإ وتجربة وحنكة ،قخد تنو بتحخيخو عصبة
مى أولت العنإ مى المحخخيى.
رابعُاًُ:قصورُفيُنمسبةُأبياتُالكتاب
نعدإ حيى نطالع كتاب سيبويو أى نجد صو ار ق نسبة بع
الشعرية .ويتجلت هذا الخصور ق أمريى ارنيىب

ابياتو

األمرُاألولُ:نمسبةُبعضُاألبياتُإلىُغيرُقائليها .ومى أمرلتوب
 -1وربُوم ٍهُمنُحر ٍ
اءُمن َحنُ
َ
ق ذا بيت مى مرلك الرجن ،استش د بو سيبويو علت صر (ح ار ) حمال
علت إرادة المكاى والبيت نسبو افستاذ عبد السالإ هاروى للعماج( ،)66وهو
ليس ق ديوانو .والصواب أنو لرؤبةُمى أرجونة لو مطلع ا()67ب
ُعينُاألغصنُ ُ
ياُأيهاُالكامسر َ
ُماُلمُيلقَني ُ
ال
والقائلُاألقو َ
َ
وبيت الكتاب بلو ول رهبة()68ب
بمحبسُالهدىُوبيتُالممس َدنُ ُ
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رمسينُ ُ
 -2ظَهراهماُمثلُظهورُالت َ
ورد البيت منمسوباً ُإلى ُهميان ُبن ُقحافة بالطبعتيى( ،)69وكذا نسبو
افعلإ الشنتمر ( .)70والمشهورُنمسبتهُإلىُخطامُالمماشعي(.)71
األمرُالثانيُ:إغفالُنمسبةُبعضُأبياتُالكتابُالشعريةُ .
ومى أمرلتوب
فقالُامكثيُحتىُيمسارُلعلنا
ُُ-1
َ
أنشدا سيبويو شاهدا علت مج
البيت ق الطبعتيى(.)72

َنحجُُمعاًُقالتُأعاماًُوقابلَهُ
(يسار) معدو عى الميسرة ،ولإ ينسب

والبيت لحميدُبنُثور ،وهو ق ديوانو بروايةب (قخلت امكر ) (.)73
ُالمطارفُ
وعمت َ
َ
ذام َ
ُعميماًُمنُم َ

ُعنُرو ٍحُوأنكرُمل َده
لخز
ُ-2نباُا َ
َ

أنشدا سيبويو شاهدا علت منع صر (جذاإ) علت معنت الخبيلة ولإ
ينسب ق الطبعتيى( .)74وهو ُألم ُمعفر ُحميدة ُبنت ُالنعمان بى بشير ،وهو
روح بى ِننباع بعد أى كرهتو لكبر سنو،
أحد بيتيى الت ما ق هجو نوج ا َ
قطلخ ا بسبب ما(.)75
ال افعلإ ق شرحو للبيتب يوص تمكى َروح بى ننباع الجذام عند
السلطاى ولباسو اللن ،وذكر أنو لإ يكى مى أهلو ،ق و ينبو عى جلدا وينكرا.
والمطار ب جمع مطر وهو روب معلَّإ الطَ َر ي(.)76
مى قي  ،فالطبعتان ُبهما ُقصور ُفي ُكثير ُمن
وبعد ،ق ذا غي
المواض  ،ومع ذل تلخاهما الباحروى بالر ا والخبول الحسى ،و نعلإ كتابا
يبلغ أهمية كبيرة ق المكتبة النحوية ككتاب سيبويو؛ قمى رَّإ ما أشد حاجتنا
اليوإ إلت العناية بو ،وتلليص متنو مما علق بو -س وا أو عمدا – مى نيادات
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وتعليخات ليست منو! لعل ا كانت و ار التال العلما ق النخل عى سيبويو
وتحديد رأيو ق المسائل النحوية ،بل نسبة أ ار نحوية إليو لإ يخل ب ا الرجل،
ق لنحو أو آللر ممى علّخوا علت الكتاب أو شرحوا.
حواذا كاى افستاذ عبد السالإ هاروى -رحمو اللو -د بذل ج دا مشكو ار
ق تحخيق الكتاب حوالراجو للمكتبة العربية ،فالُيزالُالكتابُبحامة إلىُتحقيقُ
مديد ُأكثر ُدقةُ ،يجمع ما يستطيع مى نسن الكتاب وشروحو ،ويلتنإ من جا
علميا ق الترجيي بيى الروايات ،وق تحخيق نصوص الكتاب وشواهدا،
وي صل الحواش والتعليخات عى المتى ،ويحاول – جاهدا – نسبت ا إلت
أصحاب ا ،وي سر ما غم مى عبارات الكتاب ،إلت غير ذل مى افهدا
المتولاة ق تحخيق هذا الكتاب العمدة ق الدراسات النحوية واللغوية.
يمكى أى
و يل ت علت كل ذ نظر أو م ْسكة وروية ،أى هذا العب
بو قرد واحد م ما وهبو اللو مى رجاحة عخل ،ون اذ بصيرة ،و وة
ين
عنيمة ،وق ل و ت ،وطول صبر ،قافستاذ عبد السالإ هاروى أوت د ار كبي ار
مما ذكرتو آن ا ،ولإ يسلإ تحخيخو مى الخصور ،علت الرغإ مى جاللة درا
وطول باعو ق ميداى التحخيق ،تش د بذل تصاني و الت أتح ب ا المكتبة
العربية .وكاى شيلنا الدكتور محمود محمد الطناح  -رحمو اللو – كرير الرنا
عليو ،ويعدا مى جلة المحخخيى ،وأئمة المد خيى .قال سبيل إذى إلت تحخيخو
تحخيخا علميا د يخا إ بإسنادا إلت لجنة علمية سبرت أغوار المكتبة النحوية،
وأو ت حيات ا علت لدمة التراك اللغو  ،ونذرت للو أى ترقع لوا العربية قوق
ربت الدنيا بإلالص ويخيى.
وتشتدُالحامةُاليومُ-قبلُالبدءُفيُهذهُالمهمةُالمليلةُ-إلىُتوضيحُ
أومه ُالقصور ُواألخطاء ُالتي ُاشتملت ُعليها ُطبعتا ُالكتاب ُأوالًُ ،لنمسير ُفيُ
طريقُنهمةُ،وبخطىُواثقةُنحوُالهدفُالمنشودُ.وهذاُماُأعكفُعليهُألكملُ
رحلتيُفيُعوالمُكتابُمسيبويهُ،رامياًُأنُتحققُهذهُالرحلةُنفعاًُ،وتَرتقُفتقاًُ،
وتمسدُخلالًُ،وتلبيُمطلباًُإنُشاءُاللهُ ُ.
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الهوامش
 .1انظرب افنبار  ،أبو البركاتب ننهة افلبا ق طبخات افدبا  ،الخاهرة1294،هو،
1876إ ،ص.184
 .2انظرب افنبار  ،أبو البركاتب ننهة افلبا  ،ص.184
 .3انظرب السيوط  ،افشباا والنظائر ق النحو ،تحخيق د .عبد اإللو نب اى وآلريى،
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المذكور عليو ،كما صن شرحا لجمل النجاج وغير ذل مى المصن ات
المتنوعة .توق  -علت أرجي اف وال –سنة 609هو.
انظ و و وور قو و و و ترجمت و و وووب اب و و ووى افب و و ووار ب التكمل و و ووة لكت و و وواب الص و و وولة ،مدري و و وود
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1406هوو= 1986إ ،ص ،228وابوى عبوود الملو المراكشو ب الووذيل والتكملوة لكتوواب
الموصول والصلة ،تحخيق د .إحساى عباس ،دار الرخاقة ،بيوروت ،السو ر اللوامس،
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1404ه و وو=  ،1983ج ،22ص ،90والخ ط و و ب إنبو وواا الو وورواة علو ووت أنبو وواا النحو وواة،
تحخيووق محموود أبووو ال وول إب وراهيإ ،دار الكتووب المص ورية ،الخوواهرة1973 ،إ ،ج ،4
.186
 .5الكتاب ملطوط ،وهو يد الطبع بتحخيخنا.
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 .6انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.276 ،115 ،75 ،57 ،35 ،3
 .7انظر ب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.277 ،275 ،226 ،213 ،275
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ج ،1ص ،262وال ووب ب بغيووة الملووتمس ق و تووارين رجووال أهوول افنوودلس ،رولووس،
مدريد1884 ،إ ،ص .134والخبط ب إنباا الرواة ،ج،3ص.229
 .9انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص .285 ،276 ،275
 .10انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.284 ،213 ،141
 .11انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص .212 ،214 ،206 ،175
 .12انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.290،291 ،289 ،285
 .13انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.294 ،82
 .14انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص .298 ،275
إسماعيل هو أبو إسحاق إسماعيل بى إسحاق .عر بإمامتو ق
والخا
العربية وال خو المالك  .تولت الخ ا ببغداد ،وب ا توقت سنة 282هو .انظر
ترجمتو ق ب البغداد  ،اللطيبب تارين بغداد ،مطبعة السعادة ،الخاهرة،
1931إ ،ج،6ص ،284والسيوط ب بغية الوعاة ،ص ،193والحمو  ،يا وتب
معجإ افدبا  ،دار الم موى،1963 ،ج6ص.129
 .15انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.146 ،2
 .16انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.285
 .17انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.68
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 .18انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.275 ،146 ،145
 .19انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.275
ِ
ب ،ومعنااب
 .20هو أبو بكر محمد بى أحمد بى طاهر افنصار المعرو بالل َد ّ
الشين أو العظيإ .أحد أعالإ النحاة بالمغرب وافندلس .اشت ر بت و و ق ق إ
كتاب سيبويو ،ولو تعاليق عليو سماها الطرر .توقت ببجاية سنة 580هو ،علت
أصي اف وال .انظر ترجمتو ق ب ابى افبارب التكملة ،نشر السيد عنت
العطار الحسين  ،ج،2ص ،532وابى عبد المل ب الذيل والتكملة ،الس ر
اللامس ،الخسإ الران  ،ص ،648والخ ط ب إنباة الرواة ،ج،4ص.188
 .21انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.242 ،203 ،42
 .22انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص.96،199،230 ،63 ،3
 .23انظرب ابى لرو ب تنخيي افلباب ص .264 ،261 ،213
 .24انظوورب سوويبويو ،الكتوواب ،تحخيووق عبوود السووالإ هوواروى ،اللووانج  ،الخوواهرة ،طبعووة
رانية  ،1983-1977ج ،3ص.103
 .25الجمعة .8/
 .26البروج.10 /
 .27أ ب ابى لرو .
 .28ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.19
 .29سيبويوب الكتاب ،بو ق ،الخاهرة1317-1316،هو ،ج ،1ص.453
 .30سيبويوب الكتاب ،تحخيق افستاذ عبد السالإ هاروى ج ،3ص.103
 .31انظر علت سبيل المرالب سيبويوب الكتاب ،تحخيق افستاذ عبد السالإ هاروى،
ج11/3هو157 ،3هو170 ،3هو ،5ج 23/4هو1،144 1هو.2
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 .32راجع مخدمة تحخيخو للكتاب ،الجن افول.
 .33سيبويوب الكتاب ،تحخيق افستاذ عبد السالإ هاروى ،563/3 ،بو ق.174/2
 .34ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.181
 .35سيبويوب الكتاب(153/3،هاروى)(475/1 ،بو ق).
 .36انظرب سيبويو ،الكتاب 153/3هو (1هاروى).
 .37ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.35
 .38ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.35
أا
 .39سوويبويوب الكتوواب(625/3 ،هوواروى) ،ونصووو قيوووب ي ومروول ذلو قو كالم ووإب ٌ
حوالوة ي.
 .40انظرب سيبويو ب الكتاب (568/3 ،هاروى).
 .41انظرب سيبويوب الكتاب(140/2 ،بو ق)(490/3 ،هاروى).
 .42ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.203
 .43سيبويوب الكتاب (101/3هاروى)(453/1 ،بو ق).
 .44المرجع السابق ( 101/3هاروى)(453/1 ،بو ق).
 .45ه ووذا ص وودر بي ووت م ووى بح وور الرج وون ،وعجو وناب قللدياه ووا وال دس ووجال تبت و ِورْد ،انظ وور ب
ال ار ب معان الخرآى،ج،2ص.284
 .46ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.18
 .47سيبويوب الكتاب(101/3هاروى)(453/1 ،بو ق).
 .48افعلإ الشنتمر ب شرح أبيات الكتاب (453/1ب امو طبعة بو ق).
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 .49سيبويوب الكتاب (185/3هاروى(489/1،بو ق).
 .50البيووت مووى بحوور الطويوول.ويروى عج وناب إلووت ذاكمووا موواغيبتن ِغيابيووا .انظوور ق و
تلريجو و وووب ابو و ووى افنبو و ووار ب اإلنصو و ووا  ،ص ،483وابو و ووى جن و و و ب اللصو و ووائص
 ،460/2والمحتسب .227/2
.51ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.49
 .52انظرب سيبوبو ،الكتاب( 185/3 ،هاروى)(489/1 ،بو ق).
 .53انظرب افعلإب شرح أبيات الكتاب(489/1ب امو طبعة بو ق).
 .54سيبويوب الكتاب(254/2بو ق)(106-105/4 ،هاروى).
 .55ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.234
 .56سيبويوب الكتاب(441/1بو ق)(74/3،هاروى).
 .57ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.1
 .58ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.111
 .59انظرب سيبويوب الكتاب (64/2بو ق)(326/3،هاروى).
 .60البروج.10/
 .61سيبويوب الكتاب(453/1بو ق)(103/3 ،هاروى).
 .62الجمعة.8/
 .63أ ب ابى لرو .
 .64ابى لرو ب تنخيي افلباب ،ص.19
 .65انظر علت سبيل المرالب سيبويو ،الكتاب(هاروى) 110/3هو 175،3 ،3هو،3
170هو 23/4 ،5هو144 ،1هو.2
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 .66انظرب سيبويو ،الكتاب.245/3،
 .67انظوور افرجووونة ق و ب رهبووة ،ديوانووو ص  (163-160وومى مجموووع
العرب).

أشووعار

 .68رهبةب ديوانو،ص.163
 .69انظرب سيبويو ،الكتاب (202/2بو ق)(622/3،هاروى).
 .70انظرب افعلإ ،شرح أبيات الكتاب(202/2ب امو طبعة بو ق).
 .71انظرب العين  ،بدر الديىب شرح شواهد شروح افل ية ب امو لنانة افدب4 ،
( 89/طبعة بو ق) ،والبغداد ب لنانة افدب ،بو ق1299،هو.374/3،
 .72البيووت مووى بحوور الطويوول .انظوورب سوويبويو ،الكتوواب(39/2بووو ق)(274/3هوواروى).
ولووإ ينسووبو افعلووإ كووذل ق و شوورح أبيووات الكتوواب ،39/2وكووذل ورد غيوور منسوووب
قو ب السوويوط ب همووع ال وامووع ،السووعادة ،الخوواهرة1327،ه وو ،29/1 ،وابووى الشووجر ب
افم و ووال الش و ووجرية ،حي و وودر آب و وواد ،ال ن و وود1349،هو و وو ،133/2،واب و ووى يع و وويوب ش و وورح
الم صل ،المتنب  ،الخاهرة ،دوى تارين.55/4،
 .73حميد بى رورب ديوانو ،صنعة عبد العنين الميمنو  ،دار الكتوب المصورية ،الخواهرة
1371هو =1951إ ،ص.117
 .74انظرب سيبويو ،الكتاب(52/2بو ق)(248/3،هاروى) .ولإ ينسبو افعلإ كذل
ق شرحو أبيات الكتاب.26-25/2
روح .انظر ق
روح ،ويرو أي اب بكت اللن مى َ
 .75يروى البيتب بكت اللن عى َ
تلريجوب ابى حنإب جم رة أنساب العرب ،تحخيق أ .لي بروقنسال ،دار
المعار  ،الخاهرة1948 ،إ ،ص ،345والنجاج ب الجمل ،تحخيق عل توقيق
الحمد ،الرسالة ،بيروت ،ط(1408،)4هو=1988إ ،ص ،225وابى السيد
البطليوس ب ا ت اب ،تحخيق مصط ت السخا وآلر ،ال يئة المصرية العامة
للكتاب1983،إ ،ق ،2ص،26ق ،3ص ،50وابى سيداب الملصص ،بو ق،
الخاهرة1321 ،هو.40/17 ،
 .76افعلإ الشنتمر ب شرح أبيات الكتاب.26/2،

مرام ُالبحث ُ



ابنُاألبارب التكملة لكتاب الصولة ،نشور السويد عونت العطوار الحسوين ،
اللانج  -الخاهرة ،والمرنت -بغداد1375،هو=1956إ.
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ابــــنُمنــــيب اللصو ووائص ،تحخيو ووقب محمو وود عل و و النجو ووار ،دار الكتو ووب



ابــنُمنــيب المحتسووب قو تبيوويى وجوووا شوواذ الخو ار ات واإلي وواح عن ووا،

المصرية ،الخاهرة،ط1371 ،2هو=1952إ.
تحخيقب علت النجد ناص

و د .عبد الحليإ النجوار و د .عبود ال تواح

إس و و ووماعيل ش و و ووبل  ،المجل و و ووس افعل و و ووت للش و و ووئوى اإلس و و ووالمية ،الخ و و وواهرة،
1386هو – 1389هو=1966إ1969-إ.



ابــــنُحــــزمب جم و ورة أنسو وواب العو وورب ،تحخيو ووقبأ .لي و و بروقنسو ووال ،دار



ابنُخروف ،عل بى محمد بى عل ب تنخيي افلباب ق شورح غووام



ابـــنُالمســـيدُالبطليومســـيب ا ت وواب قو و ش وورح أدب الكت وواب ،تحخي ووقب

المعار  ،الخاهرة1948 ،إ.

الكتاب ،ملطوط دار الكتب المصرية ،ر إ -530نحو تيمور.

مصط ت السخا و د حامد عبد المجيد ،ال يئوة المصورية العاموة للكتواب،

الخاهرة1983 ،إ.




ابنُمسيدهب الملصص ،بو ق ،الخاهرة1321،هو.

ابنُالشمريب افمال الشجرية ،حيدر آباد ،ال ند1349،هو.

ابــنُعبــدُالملــكُالمراكشــيب الووذيل والتكملووة لكتوواب الموصوول والصوولة،
تحخيووقب د .محموود بووى ش وري ة ود .إحسوواى عبوواس ،دار الرخاقووة ،بيووروت،

د.ت ،الس ر افول واللامس.




الخواهرة،

ابنُيعيش ،موقوق الوديىب شورح الم صول ،مكتبوة المتنبو ،
د.ت.
األعلمُالشنتمريب شرح أبيات الكتاب ،ب امو الكتواب لسويبويو ،بوو ق،
الخاهرة1316،هو1317 -هو.
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األُنبـــاريُ،أبـــوُالبركـــاتب اإلنصووا ق و مسووائل اللووال  ،نشوور محموود
محي الديى عبد الحميد ،دار الجيل ،بيروت1982،إ.
األنبــــــــاريُ،أبــــــــوُالبركــــــــات ،ننه و و ووة افلب و و ووا قو و و و طبخ و و ووات افدب و و ووا ،
الخاهرة1294،هو=1876إ.
البغداديُ،عبدُالقادرب لنانة افدب ،بو ق ،الخاهرة1299،هو.
الحمويُ،ياقوتب معجإ افدبا  ،دار الم موى1963،إ.
حميــــدُبــــنُثــــورب ديوانو ووو ،صووونعة عبو وود العنيو وون الميمن و و  ،دار الكتو ووب
المصرية ،الخاهرة1371،هو=1951إُ .
الخطيبُالبغدادي :تارين بغداد ،مطبعة السعادة ،مصر1931،إُ .
رؤبــةُبــنُالعمــاج :ديوانووو ،مجموووع أشووعار العوورب ،نشوور ولوويإ بوى الووورد
البروس  ،ليبس 1903 ،إ ،جُ .2
الزمـــــاميُ:الجمو وول ،تحخيو ووقب عل و و توقيو ووق الحمو وود ،مهسسو ووة الرسو ووالة،
بيروت،ط(1408،)4هو=1988إُ .
مســـيبويه :الكتوواب ،بووو ق ،الخوواهرة1317-1316،هو و  ،وطبعووة ألوورىب
-1977
تحخيقب عبد السالإ هواروى ،اللوانج  ،الخواهرة،ط،2
1983إُ .
المســيوطيُ،مــاللُالــدين :افشووباا والنظووائر ق و النحووو ،تحخيووقب د عبوود
اإللو نب اى و د .غان ملتار طليمات حوابوراهيإ محمود عبود اللوو وأحمود
ملتو و و و ووار الش و و و و وري  ،مطبوعو و و و ووات مجمو و و و ووع اللغو و و و ووة العربيو و و و ووة ،دمشو و و و ووق،
1407هو=1978إُ .
المســــــيوطيُ،مــــــاللُالــــــدينُ:بغي و ووة الوع و وواة ،مطبع و ووة السعادة،مص و وور،
 1351هوُ .

 المســيوطيُ،مــاللُالــدين :همووع ال وامووع ق و شوورح جمووع الجوامووع ،تحخيووقب د.
عبد العال سالإ ،دار البحووك العلميوة ،الكويوت ،ط(،)1

هو= 1980إ .وطبعة ألرىب مطبعة السعادة ،مصر1327 ،هوُ .
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الصفديُ،صالحُالدين :الواق بالوقيات ،بعنايوةب رمون بعلبكو  ،ق ارنون



الضبي ،أحمد بى يحيوت بوى أحمود بوى عميورةبُبغيوة الملوتمسُقو توارين



العينــيُ،بوودر الووديىب شوورح شوواهد شووروح افل يووة ،ب ووامو ل اننووة افدب،



نجووات ومحموود

شتاينر ،قيسبادى1404،هو=1983إ ،جُ .22

رجال أهل افندلس ،مطبعة رولس ،مدريد1884،إُ .
بو ق ،الخاهرة1299،هوُ .

الف ـراء،أبووو نكريوواب معووان الخ ورآى ،تحخيووقب أحموود يوس و
علو و النج ووار وعلو و النج وود ناصو و

و د .عبو ود ال ت وواح ش وولب  ،ال يئ ووة

المصرية العامة للكتاب ،الخاهرة1972-1965،إُ .



القفطي ،جمال الديىب إنباا الرواة علت أنباا التنحاة ،تحخيقب محمد أبوو



ب ووى عب وود المجي وودب إش ووارة التعي وويى وتو وراجإ النح وواة

ال

ل إبراهيإ ،دار الكتب المصرية ،الخاهرة1973،إُ .

اليمـــانيُ،عب وود الب ووا

واللغو وووييى ،تحخيو ووقب د .عبو وود المجيو وود ديو وواب ،شو ووركة الطباعو ووة العربيو ووة

السعودية ،السعودية ،ط(1406 ،)1هو=1986إُ ُ.
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