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٣٨٠

تُبِ النحويَّة اتِ الكُ هُ يف أمّ رتُ دْ يِّ أو نُ غيابُ شاهدِ سيبويه الشعريِّ النحوِ

ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ
فقد  سيبويه،  كتاب  في  يِّ  النحوِ يِّ  عرِ الشِّ الشاهدِ  بدراسةِ  البحث  هذا  يُعنى 
احِ كتابِه، فغاب  رّ وجدتُ أنَّ بعضَ تلك الشواهد قد انتهتْ عنده، وعند بعض شُ
هِ، وقد يندرُ أنْ تجدَ بعض  نْ بعدِ تُبِ النحويين مِ ات كُ نات أمّ االستشهاد بها في مدوَّ
دِ  صْ رَ في  فرغبتُ  المتقدمون،  عنها  عزفَ  أنْ  بعد  المتأخرين  عند  الشواهد  تلك 
(غيابِ  بعنوان  البحثية  ورقتنا  موضوع  كان  هنا  ومن  الندرة،  وتلك  الغياب،  هذا 
ةِ )، محاوال - في  يِّ وِ تُبِ النحْ اتِ الكُ يِّ أو نُدرتهِ في أمّ يِّ النحوِ دِ سيبويه الشعرِ شاهِ

سَ عللَ ذلك الغياب أو تلك النُّدرة. الغالب-  تلمُّ

تُب  ات الكُ ، أمَّ دِ رة الشاهِ ، نُدْ يِّ رِ عْ دِ سيبويه الشَّ الكلمات المفتاحية: غيابُ شاهِ
م. خَّ رَ ة، التعظيم أو الشتم، المناد المُ النحويَّ
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Abstract 
The present research study is concerned with the study of the 

poetic and syntactic evidences in Seebaway's book. It is found that 
some of these evidences are settled by him and some interpreters. 
Then there is no mention to his achievement in the references and 
sources that float into surface after his reign. So it is of possibility to 
trace such mentions in the late interpreters worth being caught in 
the lens of explication and attention. As a result, this documentary 
research paper, Absence of Syntactic and Poetic Evidence or Its 
Rarity in Most Significant Sources, attempts to truck reasons of 
both "absence" and "rarity." 

Keywords: Absence of Seebaway's poetic quotation, Rarity of 
quotation, Great grammatical reference books.
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تُبِ النحويَّة اتِ الكُ هُ يف أمّ رتُ دْ يِّ أو نُ غيابُ شاهدِ سيبويه الشعريِّ النحوِ

املقدمة: 

والدرس  ا،  عمومً اللغوي  الدرس  يف  مكانةٍ  من  الشعري  للشاهد  ما  خيفى  ال 
بوصفه  اللغوي  االستعامل  ةِ  صحَّ عىل  الدليل  فهو  اخلصوص  وجه  عىل  النحوي 
أصالً من أصول النحو العريب وهو السامع، وقد وجدت بعد إجالة النظر يف كتاب 
احِ  ّ رشُ بعض  وعند  عنده،  انتهتْ  قد  النحوية  الشعرية  شواهده  بعض  أنَّ  سيبويه 
هِ، وقد يندرُ  نْ بعدِ تُبِ النحويني مِ ات كُ نات أمّ كتابه، فغاب االستشهاد هبا يف مدوَّ
املتأخرين بعد أنْ عزفَ عنها املتقدمون، فرغبتُ  أنْ جتدَ بعض تلك الشواهد عند 
دِ هذا الغياب، وتلك الندرة، ومن هنا كان موضوع ورقتنا البحثية بعنوان  صْ يف رَ
ةِ )، حماوال  يِّ وِ تُبِ النحْ اتِ الكُ يِّ أو نُدرته يف أمّ يِّ النحوِ دِ سيبويه الشعرِ (غيابِ شاهِ
ا ما – سَ عللَ ذلك الغياب أو تلك النُّدرة، وال أحسبُ أنَّ أحدً - يف الغالب-  تلمُّ

بحسب اطالعي-  قد كتَبَ يف هذه املسألة.

، وذلك من خالل تدوين  يّ التحلييلّ فِ وكان منهجي يف البحث هو املنهج الوصْ
د ذلك  عنوانٍ للشاهد الشعري النحوي، وبيانِ موطِنِ االستشهادِ فيه، ومن ثمَّ رصْ
لة  ، وقد قام البحثُ عىل توطئةٍ ومخْسِ مسائلَ مذيَّ ةِ ات الكتُبِ النحويَّ الشاهد يف أمَّ
ت التوطئة ببيانِ مفهومِ  ا بعدها قائمة بمصادر البحث ومراجعه، واختصَّ بخامتةٍ ذاكرً
التي سنحاول  النحوية  تُب  الكُ ات  أمَّ رِ  البحث مع ذكْ يُنشدها  التي  رةِ  الغيابِ والنُّدْ
دَ شواهد سيبويه فيها، واختصت املسألة األوىل بـــ (حذف املبتدأ عىل االستئناف  رصْ
وجواز االتباع )، ودرستُ يف املسألة الثانية الشواهد الشعرية يف (ما ورد عىل التعظيم 
م)،  دَّ لِ املُقَ عْ ا املسألة الثالثة فكانت بعنوان: (توحيدُ الفِ واملدح أو الشتم والذم)، وأمَّ
ا  تبعً معرفةً  بوصفه  الضمِّ  عىل   املناد (بناء  عقدنا   املناد يف  السياقِ  رِ  أثَ ولبيانِ 
م نصيبُه يف البحث، ومن هنا  ، وكان للمناد املُرخَّ ةِ ا للمسألةِ الرابعَ للسياق) عنوانً
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كانت املسألة اخلامسة بعنوان: (ترخيم األعالم الرباعية (حارث، ومالك، وعامر) 
لَ إليها البحث. غري املختومة بالتاء)، وذكرت يف اخلامتة أهم النتائج التي توصَّ

توطئة: 

تُبِ  الكُ اتِ  أمَّ د  صْ ورَ ونُدرتهِ  يِّ  النحوِ يِّ  عرِ الشّ سيبويه  دِ  شاهِ غيَابِ  مفهومُ 
ثِ ةِ يف البحْ النحويَّ

قبل أن نرشع  يف دراسة علل غياب شاهد سيبويه الشعري النحوي أو ندرته يف 
فةٍ عىل مفهومي الغياب والندرة التي ننشدها  ات الكتب النحوية، ال بدَّ لنا من وقْ أمّ
ات الكتب النحوية. ا أمَّ يف البحث، مع وقفة عىل مفهوم الشاهد الشعري، مستعرضً

فقد ذكر اجلوهريُّ يف صحاحه أنَّ الغيب: هو " كلُّ ما غاب عنك" (١)، والذي 
املحكم:  صاحب  قال  احلضور،  نقيض  كان  ما  هو  هنا  الشاهد  غياب  من  ننشده 

ةً " (٢) ضارَ ضوراً وحِ ُ حُ َ حيْرضُ ، نقيض املغيب، حرضَ ورُ "احلُضُ

، وإنَّام  طَ قَ إذا سَ رَ اليشء  نَدَ  " ها صاحبُ (العني) بقوله:  دَ الندرة فقد رصَ ا  وأمّ
ر " (٣)،  نْدُ ، وكذلك نَوادِر األشياء تَ وف يشءٍ قال ذلك ليشءٍ من بنيِ يشءٍ أو من جَ يُ
 ،(٤) ، فإن خالفه فهو شاذ " ه وإن مل خيالف القياسَ وقيل يف النادر إنّه: " ما قلَّ وجودُ

ه (٥). ةِ إذا قلّ وجودُ رَ املالُ يف هذه األزمَ وتقول: نَدَ

دَ به  تشهَ فُ النحوينيَ عامَّ اسْ وْ زُ : هو عُ هُ دُ مَ فالغياب الذي ننشِ ا عىل ما تقدَّ وتأسيسً
ة التي يرومُ اإلفصاحَ عنها. ةِ النحويَّ دَ سيبويه يف كتابِهِ دليالً عىل القاعِ

ا الندرة التي نبتغيها يف ورقتنا البحثية: فهي شاهد سيبويه الشعري النحوي  وأمَّ
ات املصادر النحوية، ما يمكننا االصطالح عليه – كام  الذي قلَّ االستشهاد به يف أمّ

سيأيت- بـــ (إحياء شاهد سيبويه الشعري النحوي).
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الغالب- عىل ما ذكره حممد بن  ةِ فقد اعتمدنا- يف  النحويَّ تُبِ  الكُ ات  أمَّ ا    وأمَّ
ات الكتب النحوية) (٦). هِ (رشح الشواهد الشعرية يف أمَّ فِ اب يف مؤلَّ حممد حسن رشَّ

ا مع عنوان بحثنا سنعتمد أغلب املصادر التي ذكرها حممد بن حممد    وانسجامً
ات  ا إليها بعض أمَّ ات الكتب النحوية) مضافً يف كتابه (رشح الشواهد الشعرية يف أمَّ
وسنستعنيُ  شواهده،  ورشح  سيبويه،  كتاب  برشح  اعتنت  التي  النحوية  املصادر 
ألفيته وبعض رشوحها، وكتابه (  ابن مالك، وعىل وجه اخلصوص  نه  بام دوّ ا  أيضً

رشح التسهيل )، وبعض رشوحه – كام سيأيت - مرتبة ترتيبًا زمنيًا، وهي كام ييل: 

١.الكتاب، عمرو بن عثامن بن قنرب، امللقب سيبويه (ت: ١٨٠هـ).

٢.املقتضب، ملحمد بن يزيد أيب العباس املربد (ت: ٢٨٥هـ).

البغداديّ  النَّحويّ  اج  ّ الرسَّ بن  بن سهل  د  مَّ حمُ بكر  النَّحو، أليب  ٣.األصول يف 
(ت: ٣١٦هـ).

٤.رشح أبيات سيبويه، أليب جعفر أمحد بن حممد النحاس (ت: ٣٣٨هـ).

٥.رشح كتاب سيبويه، للحسن بن عبد اهللا بن املرزبان أيب سعيد السريايف (ت: 
٣٦٨هـ).

عيل  أيب  ار  الغفَّ عبد  بن  أمحد  بن  للحسن  سيبويه،  كتاب  عىل  ٦.التعليقة 
الفاريس(ت: ٣٧٧هـ).

٧.رشح أبيات سيبويه، ليوسف بن املرزبان أيب حممد السريايف (ت: ٣٨٥ه).

اج  احلجَّ أيب  عيسى  بن  سليامن  بن  ليوسف  سيبويه،  كتاب  تفسري  يف  ٨.النكت 
األعلم الشنتمري ( ت: ٤٧٦هـ).

أبو  العرب،  جمازات  علم  يف  األدب  جوهر  معدن  من  الذهب  عني  ٩.حتصيل 
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احلجاج يوسف ابن سليامن املعروف باألعلم الشنتمري (ت: ٤٧٦هـ).

بن محزة،  بن عيل  اهللا  هبة  السعادات  أبو  الدين  الشجري، ضياء  ابن  ١٠.أمايل 
املعروف بابن الشجري (ت: ٥٤٢هـ).

لعبد  والكوفيني،  البرصيني  النحويني  بني  اخلالف  مسائل  يف  ١١.اإلنصاف 
الرمحن بن حممد بن أيب سعيد املعروف بأيب الربكات األنباري(ت: ٥٧٧هـ).

أليب  سيبويه)،  كتاب  رشح   ) الكتاب  غوامض  رشح  يف  األلباب  ١٢.تنقيح 
احلسن عيل بن حممد بن عيل املعروف بابن خروف (ت: ٦٠٩هـ).

ل، ليعيش بن عيل بن يعيش أيب البقاء موفق الدين النحوي (ت:  ١٣.رشح املفصَّ
٦٤٣هـ) 

١٤.رشح مجل الزجاجي (الرشح الكبري)، البن عصفور األشبييل (ت: ٦٦٩ه).

األندليس  اجلياين  الطائي  اهللا  عبد  بن  حممد  الدين  جلامل  التسهيل،  ١٥.رشح 
املعروف بابن مالك (ت: ٦٧٢هـ).

األندليس  الطائي  اهللا  عبد  بن  حممد  الدين  جلامل  الشافية،  الكافية  ١٦.رشح 
املعروف بابن مالك (ت: ٦٧٢هـ).

١٧.رشح ابن الناظم عىل ألفية ابن مالك، لبدر الدين حممد بن مالك أيب عبد اهللا 
(ت: ٦٨٦هـ).

١٨.رشح الريض عىل الكافية، لريض الدين حممد بن احلسن االسرتاباذي (ت: 
٦٨٦ه).

هري بأيب  ١٩.التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل، ملحمد بن يوسف الشَّ
حيّان األندليسّ (ت: ٧٤٥هـ).
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حيّان  بأيب  هري  الشَّ يوسف  بن  ملحمد  العرب،  لسان  من  الرضب  ٢٠.ارتشاف 
األندليسّ (ت: ٧٤٥هـ).

٢١.توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، للحسن بن قاسم بن عبد 
اهللا بن عيل املعروف بابن أم قاسم املرادي (٧٤٩هـ).

٢٢.أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك، عبد اهللا بن يوسف بن أمحد، أبو حممد، 
مجال الدين، ابن هشام األنصاري (ت: ٧٦١هـ).

٢٣.ختليص الشواهد وتلخيص الفوائد، مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف 
بن هشام األنصاري (ت: ٧٦١ هـ).

٢٤.مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهللا بن يوسف بن أمحد، أبو حممد، 
مجال الدين، ابن هشام األنصاري (ت: ٧٦١هـ).

٢٥.رشح ابن عقيل عىل ألفية ابن مالك، لعبد اهللا ابن عقيل هباء الدين العقييلّ 
(ت: ٧٦٩هـ)

(ت:  العقييلّ  الدين  هباء  عقيل  ابن  اهللا  لعبد  الفوائد،  تسهيل  عىل  ٢٦.املساعد 
٧٦٩هـ).

٢٧.املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية، إلبراهيم بن موسى أيب إسحاق 
الشاطبي (ت: ٧٩٠هـ).

٢٨.املقاصد النحوية يف رشح شواهد رشوح األلفية املشهور بـ "رشح الشواهد 
الكرب"، بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى العيني (ت: ٨٥٥ هـ).

٢٩.رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، ، لنور الدين عيل بن حممد بن عيسى 
أيب حسن األشموين (ت: ٩٠٠هـ).
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النحو)،  التوضيح يف  الترصيح بمضمون   ) التوضيح  الترصيح عىل  ٣٠.رشح 
خلالد بن عبد اهللا األزهري (ت: ٩٠٥هـ).

الدين  ٣١.مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل 
السيوطي (ت: ٩١١هـ).

٣٢.خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغداديّ (ت: 
١٠٩٣هـ).

بَّان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، أبو العرفان حممد  ٣٣.حاشية الصَّ
بَّان (ت: ١٢٠٦ه). بن عيل الصَّ

ها  الشواهد، ويكفي يف حقِّ الشعرية أصحّ  نْ عدِّ شواهد سيبويه  مِ الرغم  وعىل 
ا  يْهَ لَ تمد عَ ما ذكره البغدادي يف مدونته خزانة األدب بوصفها " أصحّ الشواهد اعْ
قد  ا عيب هبَا ناقلوها وَ مَ ا أبياتا عديدة جهل قائلوها وَ عَ أَن فِيهَ لَفٍ مَ لَفٌ بعد سَ خَ
نظر فِيهِ وفتش  ء كثري والعناية بِالْعلمِ وهتذيبه وكيدة وَ لَامَ عُ الْ خرج كِتَابه إِىلَ النَّاس وَ
نجدُ  أننا  غري  نكر"(٧)  مُ بِشعر  أَتَى  أَنه  أدعى  الَ  وَ يْهِ  لَ عَ مني  دِّ املُْتَقَ من  أحد  طعن  فَامَ 
عزوف ذلك اخلَلَف من النحويني عن االستشهاد هبا أو ندرة اختاذ ما استشهد به 

سيبويه دليال عىل القاعدة النحوية.

عىل  هبا  دلَّل  التي  ةِ  الشعريَّ سيبويه  دِ  شواهِ بعض  ضُ  سنعرِ التوطئة  هذه  وبعد 
يف  هبا  استشهادهم  ندر  أو  هبا  االستشهاد  عن  النحويون  وعزف  النحوية،  مسائله 

مة:  دِّ ةِ املُتَقَ تُبِ النحويِّ ات الكُ أمَّ

أوالً: حذف املبتدأ عىل االستئناف وجواز االتباع: 

مُ بنو األعاممِ أخوالُنا وهُ بطةً  رَ خَ ولقد خبَطنَ بيوتَ يَشكُ
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ا  منسوبً حمذوفٍ  ابتداء  خرب  بوصفه  (أخوالنا)  رفع  عىل  ا  شاهدً سيبويه  ذكره 
بنو  وهم  األعامم.وقوله:  بنو  وهم  أخوالنا  قال: هم  فكأنه   ،(٨) ربيعة  بن  للمهلهل 

األعامم، يدل عىل املبتدأ املحذوف (٩).

ا إال  ة فإننا ال نجده حارضً مَ ات الكتب النحوية املُتقدِّ وعند تتبُعِ هذا الشاهد يف أمّ
اس يف رشحه ألبيات سيبويه، وعند السريايف، وابن السريايف، وعند  ةِ النحَّ نَ دوَّ يف مُ
األعلم الشنتمري يف النكت، وحتصيل عني الذهب (١٠)، بمعنى أنّ هذا البيت مل يلقَ 
ه حتى يف  اح أبياته، بل مل نجدْ اح كتابه، ورشَّ حظّا من العناية إال عند سيبويه ورشّ
بعض الكتب التي اعتنت بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، وتنقيح 

األلباب البن خروف.

ا من منهجه  واملتحقق أنَّ غياب ذلك الشاهد يف تعليقة أيب عيل الفاريس كان نابعً
رَ أنَّ أبا عيل كان يقرأ  نْ " يقرأ " التعليقة" يستطيعُ أنْ يتصوَّ يف تأليف منجزه هذا، فمَ
تْ عبارة يُظنُّ أهنا  يف كتاب سيبويه، أو أنَ أحدَ تالميذه كان يقرؤه عليه، حتى إذا مرَّ
 م االستفهام عىل وجوه الطالب عند طرقها مسامعهم، تر ظُ رسْ ، أو يُالحِ ةٌ غامضَ
 ، عُ يف التعليق تارةً علِّقُ عليها بقدر احلاجة لكشفِ الغموض، فنراه يتوسَّ الفاريسَّ يُ
(١١)، وقد غلبت األبواب الصوتية والرصفية عىل كتابه هذا  "  وخيترصُ تارةً أخر
حُ هذا جليًّا حني  الً من األبواب النحوية، ما يدلُّ عىل انتقائيته يف الرشح، ويتَّضِ قِ مُ

مراجعة أبواب كتابه (١٢).

ومل يكن ابن خروف يف كتابه: (تنقيح األلباب يف رشح غوامض الكتاب)  ببعيدٍ 
، واقترص  حِ ْ ا بالرشَّ جِ أيب عيلٍّ يف التعليقة، إذ " مل يَعرضْ لواحدٍ وعرشين بابً نهَ عن مَ

.(١٣) " ا " بيّنةٌ غاية البيان" عىل القول بأهنَّ
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رَ يف الباب الذي ترمجه بــــ " هذا باب  م قد تكرَّ واملالحظ أنَّ شاهد سيبويه املُتَقدِّ
بُ عىل التعظيم واملدح "، إذْ أجاز فيه رفع أخوالنا أو نصبه أو جره ملا فيه  نتصِ ما يَ
: " للعرب يف هذا البيت ثالث لغات  ح النحاس بأنَّ من التعظيم واملدح (١٤)، ورصَّ
الرفع والنصب واجلر، فأما الرفع فعىل التفسري كأنه قيل له: أيُّ بني يشكر ؟ فقال: 
نا، وأما اجلرُّ فعىل البدل من يشكر، أي:  هم أخوالنا، وأما النصب فعىل معنى أخوالَ

.(١٥) بيوت أخوالِنا "

بِ قول الفرزدق:  ومن هذا الرضْ

ا بوهبُ ها وشَ ومُ بطَ املَهاري كُ لَ القِر...وعَ ه عاجِ ورثتُ أَيب أخالقَ

ا عىل قطع (الكوم) وما بعدها مما قبلها، ومحلها عىل االبتداء،  أنشده سيبويه شاهدً
تْ  ضَ فِ ب األعلم بأنّه لو خُ ا (١٦)، وعقَّ ها وشبوهبُ كأنه قيل له: أي املهاري ؟ فقال: كومُ

عىل البدل جلاز (١٧).

ْتلَفٌ فيها، فهي يف ديوان الفرزدق: (١٨)     واملتحققُ أنّ رواية هذا البيت خمُ

ا بُوهبَُ بَ عراقيْبِ املَتاين شَ ورضَْ  لَ القِر ه عاجِ القَ ثْتَ [أَيب](١٩) أخْ رِ وَ

البيت مل يذكر  " هذا  فـــ  الرواية، معقبًا عىل رواية سيبويه:  دَ السريايف هذه  وأكّ
قائله يف كتاب سيبويه، ويف أكثر النسخ شنوهنا بنونني وشني، ويف كتاب مربمان(٢٠): 
وشيوهيا بيائني وشني...والذي رأيته يف شعره يف قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد 

امللك أوهلا (٢١): 

ا  يْبُهَ دِ وشِ وْ ، كاألُسُ بَاْبٌ كٌ شَ لُوْ مْ … مُ هُ لْكَ فَعُ مُ رْ روانَ يَ نِي مَ رأيْتُ بَ

ره بآبائه:  ا بعد ما ذكّ اطبُ هشامً وفيها خيُ

ر … ورضب عراقيب [املتاين] (٢٢) شبوهبا  ل القِ هُ عاجَ ثْتُ أيب أخالقَ ورِ
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.(٢٣) والشبوب: السيف، يشبُّ فيها ضوءه إذا التهب "

عَ البيتُ يف الكتاب  ضِ ا يف الرواة، قال: " وقد وُ ه ابن السريايف مشككً وهو ما أكدّ
إنشادهم  تغيريه:  فمن  إنشاده،  وا  غريَّ نقلوه  الذين  ولعلَّ  بصحيح،  ليس  ا  عً ضْ وَ
ح (٢٤)، ورجَّ " (كومها وشنوهنا)، والقصيدة بائية، وليست بنونية، وهي للفرزدق 

 ، أصحُّ وهو  بنونني،  ا)  (وشنُوهنُ  ويُرو  " قال:  النونني،  رواية  الشنتمري  األعلم 
بَ عبد السالم حممد هاون،  وعقَّ  ،(٢٥) " نِ ومل تنته  مَ ذتْ يف السِ والشنون: التي أخَ
البيت من قصيدة  حمقق (كتاب سيبويه) بأن الشنتمري قد أخطأ يف ترجيحه؛ ألنَّ 

م. (٢٦)، وهو ما ثبتَ لنا كام تقدَّ ةٍ للفرزدق روفَ عْ بائيَّةٍ مَ

ا من شواهد سيبويه قد غابَ يف  ا نحويّ هِ شاهدً واملتحقق أنَّ بيتَ الفرزدقِ بوصفْ
ا عىل حذف املبتدأ أو االتباع -  ا شاهدً ات الكتب النحوية املتقدمة، ومل نجدْ له ذكرً أمَّ
يف غري ما تقدم من املصادر-  التي اعتنتْ بكتاب سيبويه، بل غاب حتى عن بعض 
الكتب التي اعتنت بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، وتنقيح األلباب 
ل مع كتاب سيبويه. البن خروف، وقد ذكرنا أنَّ هذا األمرَ نابعٌ من منهجيهام يف التعامُ

واألوفق أنّ أغلب النحاة قد هجروا البيت إيامنًا منهم بام للتصحيف والتحريف 
ح عبد اجلبار النايلة بأنَّ تغيري  من أثر يف االستشهاد بالشاهد الشعري (٢٧)، وقد رصّ
رواية الشاهد الشعري، ويف موطن االستشهاد يرتتب عليه عزوف من النحويني عن 
ب من الشواهد (٢٨)، فإذا ثبت هذا فال شاهدَ يف البيت  االستشهاد بمثل هذا الرضْ

عىل القطع واالستئناف كام ذكر سيبويه.

ومن شواهد هذا الباب قول الراجز: 

لْ ا العَضَ كنوزَ شوقان مَ بان ممَ قْ ...سَ عَلْ ثْلِ زيدٍ وجُ وساقِيَنيْ مِ
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بعده، ومل حيملْه عىل  وما  رفع (سقبان)  أنَّه  فيه  والشاهد  أنشده سيبويه،  هكذا 
فقال: مها  ما مها ؟  قيل:  فكأنه  ابتداء حمذوف،  بل رفعهام، وجعلهام خرب  ساقيني، 
(صقبان   - عمر  بن  عيسى  عن  سيبويه  حيكي  كام   – النحاس  ورواه   ،(٢٩) سقبان 
اخلليل(٣٠) وأنشده  قال:  سيبويه  بأنّ  النحاس  ح  ورصّ العضل)،  مكنونا  ممشوقان 
باجلرِّ عىل البدل (صقبني ممشوقني مكنوين عضل) (٣١)، وقال األعلم الشنتمري: "
ا عىل البدل من االسمني قبلهام جلاز، اال أنه اضطُرَّ إىل التزام الرفع لقوله:  ضَ فِ ولو خُ

.(٣٢) " النكرس الشعر مكنوزا العضل، ولو جرَّ فقال: مكنوزي العضل

واملالحظ تبايُن رأي األعلم يف هذا البيت، فقد ذكر يف كتابه (النكت) رواية سيبويه 
" فرفع معنى مها سقبان، ولو  (سقبان) من دون اإلشارة إىل ذلك االضطرار، قال: 
(٣٣)، وإذا علمنا أنَّ كتاب (النكت) لألعلم  حِ جلاز" بَهُ عىل املدْ هُ عىل البدل، أو نَصَ ضَ فَ خَ
الشنتمري أسبق زمنًا يف التأليف من كتابه (حتصيل عني الذهب) اخلاص برشح شواهد 
سيبويه، والعالقة بينهام عالقة أصل بفرع (٣٤) لتبنيَّ لنا عدم ثقته بام أُثِرَ عن عيسى بن 
رِ فكر الشنتمري النحوي، ولعلَّ هذا االضطراب يف رواية  ا من تطوُّ عمر، وأراه رضبً
هذا البيت قد دفع بالسريايف إىل عدم ذكر البيت - حملّ الدراسة - بل اكتفى بذكر داللة 

ان(٣٥). (سقبان)، ومعناه: الطويالن، وداللة (ممشوقان): أي: ملتفَّ

ات الكتب النحوية، فهجره النحاة  م أنَّ هذا الشاهد قد غاب يف أمّ وحترير ما تقدَّ
نْ اعتنى  م من مصادر، واملتحقق أنَّ مَ ا يف غريِ ما تقدّ ِم، فلم نجدْ له ذكرً ناهتِ يف مدوَّ
: " وعندي أنه  دَ نسبته قائالً ا قد جهلَ نسبتُه ما عدا ابن السريايف الذي رصَ به شاهدً
"(٣٧) بل أنه قد أنشد هذا البيت - برواية األصمعي- رواية خمتلفة عامَّ  احلذملي(٣٦)

عِيِّ (٣٨):  مَ أنشده سيبويه، قال: " ويف إنشاد األصْ

لْ عَ َيْحٍ أو جُ يْلٍ أَو مجُ ثْلُ فُضَ لْ     مِ ضَ ودُ العَ دُ سْ يَفُ مَ ْبي هلا أَهْ جيَ
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(٣٩)" لْ ا األُصُ مَ وْ أرُ اْنِ مَ قَ وْ ْشُ بَانِ ممَ قْ لْ         صَ جُ حُ عَ فْ ِمِ سَ هيْ دِ وِ يف أيْ لْ لِلْدَ

ما  احلذملي يف  إىل  األبيات  نسبة هذه  السريايف يف  ابن  بمقالة  يقول  نْ  مَ أجدْ  ومل 
راجعت يف املشهور من مصادر النحو والرصف، وكتب املعجامت العربية، وكتب 

األدب والبالغة (٤٠).

النحو  يف  مشكلة  وهي   ، موضوعٌ مصنوعٌ  الشاهد  هذا  أنَّ  مَ  تقدَّ مما  ويتبلور 
القضية  ملناقشة هذه  فيها فصالً يف كتابِهِ  دَ  فرِ يُ أنْ  الباحثني  نَّ ألحد  العريب، وقد عَ
أمام  هنا  فكأننا   ،(٤١) والتحريف)  والتغيري  واالنتحال  (الوضع  بــ  هُ  مَ سَ وَ املهمة 
من  ا  بً رضْ املصنوعُ  الشاهدُ  ويُعد   ، آنٍ يف  القائل  وجمهول  مصنوع  شاهد  أمرين 

.(٤٢) فُ قائلُه املجهول الذي ال يُعرَ

وىف    " قائال:  العربيَّة  تاريخِ  كلَةِ يف  املُشْ الظاهرة  م عىل هذه  ابنُ سالّ نَصَّ   وقد 
أدبَ  الَ  وَ بِيَّة،  رَ عَ ىف  ة  حجَّ الَ  وَ  ، فِيهِ خري  الَ  كثري  وع  ضُ وْ مَ مفتعل  نُوع  صْ مَ ر  عْ الشّ
ع،  قذِ الَ هجاءَ مُ الَ مديحَ رائع، وَ ب، وَ َ ثَلَ يُرضْ الَ مَ رج، وَ تَخْ الَ معنى يُسْ اد، وَ تَفَ سْ يُ
ا من املوضوعِ  الَ نسيب مستطرف"(٤٣)، ومما ال شكَّ فيه أنَّ كثريً عْجب، وَ الَ فَخرَ مُ وَ
، فقطعوا  هُ بَ إىل شعرنا العريبِّ القديم، فعرفَ النحاةُ بعضَ لِ قد ترسَّ واملصنوعِ املُفتَعَ
وقد  كتبهم،  اىل  بَ  فترسَّ اآلخر  بعضه  عنهمْ  وقد غابَ   ،(٤٤) بأنَّه مصنوعٌ موضوعٌ 
ح سيبويه نفسه يف أكثر من موطن يف كتابه بأنَّ بعض الشواهد الشعرية مصنوعة  رصّ

ةِ. دِ الشواهدِ الشعريَّ موضوعة (٤٥)، فكان له قدم السبْقِ يف نقْ

ثانيًا: ما ورد عىل التعظيم واملدح أو الشتم والذم: 

تلكام  التي وردت عىل  ةِ  النحويَّ ةِ  الشعريَّ دِ سيبويه  قِ إىل بعضِ شواهِ التطرُّ قبل 
التعظيم  عىل  يرد  الذي  كون  يف  السريايفُّ  ذكره  ما  إىل  هنا  أُشريَ  أنْ  أودُّ  الداللتني، 
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اإلعرابِ  والتقبيحِ جيريان جمر واحدا، وطريقُ  الشتْمِ  يردُ عىل  الذي  أو  واملدح، 
الثاين األول،  واتباع  الصفة  ، األول:  أوجهٍ منهام ثالثةُ  فيهام واحد، ويف كلِّ واحدٍ 
نْ مثْلِ ما يُذكرُ من تكبريِ صفاتِ اهللاِ تعاىل عىل  ، مِ حَ والثناءَ كَ فيه املدْ دُ وإنْ كان قصْ
هُ  بِهِ بإضامرِ (اذكر)، والثالث: أنْ تستأنفَ حِ له والثناء عليه، والثاين: جوازُ نصْ ةِ املدْ هَ جِ
ا وثناء أو شتْامً  حً دْ ه مَ دُ املُتكلِّمِ به هو الذي يصريُّ هُ عىل إضامرِ االبتداء، وقصْ فرتفعَ
ُ ذلك يف  تَبَنيَّ ءِ به، ويُ دَ اإلنسانُ بقوله: فالنٌ فاضلٌ شجاعٌ إىل اهلُزْ ا، فلربام قَصَ وتقبيحً

ه، وهذا معروفٌ يف عاداتِ كالمِ الناسِ (٤٦). رِ اوِ نْ حمُ ظِهِ مِ لفْ

، وأثر التنغيمِ الصويتِّ  نْ مقالةِ السريايفّ عنايته يف توظيفِ سياقِ احلالِ حُ مِ ويرتشَّ
حِ والتعظيم  نْ شأنِ ذلك قلْبُ املعنى من املدْ دِ الكالمِ ومراميه، فمِ يف حتديدِ مقاصِ

. إىل الشتْمِ والذمِ

  ومن شواهد ما ورد عىل التعظيم واملدح: 

رُ كَ لٌ ذَ اْسِ مٌ بَ وْ ذَ يَ  النَّواجِ اْءُ أمريِ املؤمننيَ إذا...أبْدَ نَفْيسِ فِدَ

قَى بِهِ املَطَرُ تَسْ ...خليفةُ اهللا يُسْ هُ نُ طائِرُ وْ رَ واملَيْمُ مْ اخلائِضُ الغَ

ا عىل قطع (اخلائض) وما بعده من قوله:  ذكره سيبويه منسوبًا لألخطل(٤٧) شاهدً
اخلائِضُ  هو  قال:  فكأنَّه   ، حمذوفٍ ابتداءٍ  خربَ  هِ  فِ بوصْ ه  رفَعَ وقد  املؤمنني)،  (أمري
(٤٨)، وذكر ابن السريايف  دَ من معنى املدح والثناء ه ملا قَصَ ر، وهو امليمونُ طائرُ مْ الغَ
(٤٩)، وقال األعلم: " ولو نصبه عىل هذا  جواز أنْ يكونَ عىل االبتداء وخربه حمذوفا

ه عىل النعت أو البدل جلاز "(٥٠). املعنى لكان حسنًا، ولو جرَّ

التي  تلك  عن  ختتلف  روايته  أنَّ  األخطل-  ديوان  إىل  الرجوع  -عند  واملتحقق 
وردت يف كتاب سيبويه، ولعلَّ ذلك من فعْلِ بعض الرواة الذين أخذ سيبويه عنهم، 
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بن  امللك  عبد  هبام  ا  مادحً ديوانه  يف  له  طويلةٍ  قصيدةٍ  من  البيتني  أنَّ  لنا  اتضح  فقد 
– الشاعر  ذكره  قد  الغمر..)  اخلائض   ) الثاين:  البيت  أنَّ  واملالحظ   ،(٥١) مروان 

الً يف الديوان، وقبله:  ...خليفةِ اهللا) أوَّ رَ - (اخلائضِ الغمْ باجلرِّ
(٥٢) رُ نَأ لهُ الظَّفَ يَهْ هُ اهللاُ فلْ رَ أظْفَ هُ  افِلُ نَا نَوَ يْ دِّ عَ ءٍ ال تُ رِ إىل امْ

وأما البيت األول: ( نفيس فداء أمري..) فقد ورد يف الديوان بعد البيت الثاين، 
)، وقبله:  َ نِنيْ ِ املُؤمِ ريْ اءُ أمِ وَ فِدَ هْ وبرواية (فَ

(٥٣) ُ رصَ نَا حَ نَ وْ نيا دُ هِ بدُ ديْ ويف يَ تَهُ  ا عنَّا نصيْحَ يً لَمْ يكنْ طاوِ فَ

زوفِ النحاة عن االستشهاد  دَ أسبابِ عُ   ولعلَّ االختالفَ يف رواية الشاهد كان أحَ
تْ شاهدَ  دَ ةِ التي رصَ مَ تُبِ النحوية، وعالوة عىل تلك املصادر املُتقدِّ ات الكُ به يف أمَّ
- ما يعني ندرته - ا اال عند بعض املتأخرين م فإننا مل نجدْ له حضورً سيبويه املُتقدِّ
ا  وعىل وجه اخلصوص عند أيب حيان األندليس يف كتابه (التذييل والتكميل) قصدً
إلنشاء املدح أو الذم أو الرتحم، إذ جيوز فيه إظهار املبتدأ وإضامره، وإظهار الناصب 
الشافية يف باب (النعت) دليالً عىل  (٥٤)، وقد ذكره الشاطبي يف مقاصده  وإضامره 
النعت املقطوع (٥٥)، واحلال نفسه عند الدكتور فاضل السامرائي (٥٦)، ومن الواضح 

أهنم قد اكتفوا برواية سيبويه.

يَاء  ميتُه بــــ ( إحْ ويف استشهاد بعض املتأخرين عىل ما أنشده سيبويه ما يمكن تسْ
ا يف بابٍ ما،  ا شعريً دُ سيبويه شاهدً نْشِ يِّ النَّحويِّ )، وهو أنْ يُ رِ عْ د سيبويه الشِّ اهِ شَ
ا  م شاهدً تُبِهِ هُ بعضُ املتأخرين فيحيونه يف كُ دُ منيَ ثم يرصُ دِّ فيهجره أغلب النحاةِ املُتَقَ
من  مزيدٍ  عىل  يدلُّ  فإنَّام  يشء  عىل  األمر  هذا  دلَّ  وإنْ  السابقون،  النحاةُ  هُ  هجرَ عامَّ 

العناية بشواهد سيبويه الشعرية.
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وجعل سيبويه (٥٧) من هذا الباب قول املهلهل: 

مُ بنو األعاممِ أخوالُنا وهُ بطةً  رَ خَ ولقد خبَطنَ بيوتَ يَشكُ

م. وقد ذكرناه يف ما تقدّ

وزعم عيسى أنَّه سمع ذا الرمة ينشد هذا  وممَّا يتصل هبذا الباب، قال سيبويه: "
البيت نصباً: 

عىل مستقلّ للنَّوائبِ واحلربِ ا  يالنَ حرهبَ لقد محلتْ قيسُ بن عَ

لول ومن صعبِ عىل كلِّ حالٍ من ذَ ا  أخاها إذا كانتْ عِضاضاً سام هلَ

ن ختاطبُ بأمرٍ  ، وال مَ ثَ الناسَ دِّ بَ هذا عىل أنَّكَ مل تردْ أنْ حتُ زعم اخلليلُ أنَّ نصْ
بَهُ عىل  ، ونَصَ هُ ثناءً وتعظيامً ، فجعلَ نْ ذلك ما قد علمتَ وا مِ جهلوه، ولكنَّهم قد علمُ

.(٥٨) ه " لُ إظهارُ لٌ ال يُستعمَ الفعل، كأنَّه قال: أذكرُ أهلَ ذاك، ....، ولكنَّه فِعْ

بَ أبو جعفر  (٥٩)، ونَسَ ام من ملحقات ديوان ذي الرمة واملتحقق يف نسبة البيتني أهنَّ
النحاس البيتني إىل األخطل، إذ مل يقل: أخوها؛ ألنَّه أراد أعني أخاها، عىل إضامر 
أنه نصب (أخاها) من  الشاهد  فعل(٦٠)، والبيتان لألخطل عند السريايف، وموطن 
بَ القول إىل يونس بن حبيب ال عيسى بن  م فنَسَ تَقِل) املجرور غري أنّه قد توهَّ (املُسْ
الواردة  األبيات  برواية  السريايف  ابن  كَ  (٦١)، وشكَّ مَ يف كتاب سيبويه  تقدَّ ر كام  مَ عُ
يف كتاب سيبويه، ووجد أنَّ يف شعر األخطل ترتيباً خيالفُ ما أورده سيبويه، وهذا 

الرتتيب يبعدُ منه إنشاد الكتاب، إذ أورده هكذا: 

ـــربِ لُهُ   عـــىل مستقـــلٍ بالنَّوائِبِ واحلْ وْ يْ فُضُ رِ ْ تر احللَقَ املاذِيَّ جتَ
(٦٢) عْبِ نْ صَ لولٍ ومِ نْ ذَ ا        عىل كلِّ حالٍ مِ امَ هلََ االً سَ ضَ أخوها إذا كانت عُ

ظُ أنَّ رواية الديوان(٦٣) ختتلف قليالً عامّ أثبته ابن السريايف، إذْ ورد هكذا:  واملُالحَ
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ـــــفٍّ بالنَّوائِبِ واحلْربِ تَخِ عىل مسْ ه  لُ وْ يْ فُضُ رِ ْ تر احللَقَ املــــــاذِيَّ جتَ
بِ عْ نْ صَ لولٍ ومِ نْ ذَ عىل كلِّ حالٍ مِ َا  امَ هلَ ا سَ ضوضً عَ ا، إذا شالَتْ هَ وْ أخُ

كان سببًا يف ورودمها عند األعلم  البيتني،  نِسبةِ هذين  ولعلَّ هذا االختالفَ يف 
ه اكتفى برواية كتاب سيبويه، فالشاهد  الشنتمري بال نسبة، واألمر الالفت للنظر أنَّ
(٦٤)، وذكر يف (التحصيل)  ) املجرور" تَقلِّ فيه يف (النكت) " نصب (أخاها) من (املُسْ
 ( تَقلِّ فَضَ عىل البدل من (املُسْ ، أو خَ طْعِ ، ولو رفَعَ عىل القَ حِ أنَّ هذا النصب عىل املَدْ
جلاز (٦٥)، وقد وهم األستاذ رشيد بلحبيب، حمقق كتاب (النكت) فذكر البيت الوارد 
يف كتاب سيبويه بزيادة (الواو)، أي: (ولقد) زاعامً أهنا رواية النحاس والسريايف (٦٦)، 

م. وقوله جمانبٌ للصواب ملا أثبتناه عنهام كام تقدَّ

هُ يف ما ييل:  ةُ القولِ يف البيتِ السابق نسطِّرُ وَ فْ وصَ

ام لألخطل، وهذا ما فطن إليه .١ ورد يف كتاب سيبويه أنَّ البيتني لذي الرمة، واحلق أهنَّ
حَ عنه بعضُ  م- وهو ما أفصَ اح أبياته – كام تقدَّ ن اعتنى بكتابِ سيبويه ورشّ أغلب مَ
املشتغلني بالشواهد العربية (٦٧)، بل برواية خمتلفة، ويف موطن الشاهد  كام تبنيّ من رأي 
ابن السريايف، وبداللة رواية ديوان األخطل، وقد ذهب الدكتور نعيم سلامن البدري إىل 

طُ االحتجاجَ بالشاهدِ الشعريِّ عىل كل حال (٦٨). ضَ الرواياتِ يُسقِ أنَّ تعارُ

ض يف الرواية قد أد إىل غيابِ شاهد سيبويه الشعريِّ النحويِّ .٢ ولعلَّ هذا التعارُ
م من مصادر، بل غاب حتى  ا يف غري ما تقدَّ ، إذ مل نجدْ له ذكرً ةِ تُبِ النحويَّ اتِ الكُ يف أمَّ
، وتنقيح األلباب  نْ مثلِ تعليقةِ أيب عيلٍّ الفاريسِّ نْ اعتنى بكتابِ سيبويه مِ عند بعض مَ

. مَ نْ منهجيهام يف التأليف كام تقدّ قُ أنَّ هذا األمر نابعٌ مِ قَّ البن خروف، واملُتَحَ

٣.
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ات الكتب النحوية – أنَّ أبا حيان .٤ واألمر الالفت للنظر – بعد إجالة النظر يف أمَّ
ويوافق   " قال  (النعت) حني  باب  مقالته يف  مالك  ابن  استدرك عىل  قد  األندليس 
مالك  ابن  كالم  ةِ  صحَّ إىل  ذاهبًا   (٦٩) " والتنكري  التعريف  يف  املتبوع  النعت]  [أي: 
فُ  الوصْ قُطِعَ  إذا  بالزمٍ  ليس  بأنَّ هذا  بًا  معقِّ اإلعراب،  تَ يف  وْ املَنْعُ تُ  النعْ بِعَ  تَ اذا 
ا بالبيتني الواردين يف كتاب سيبويه، فـ (مستقل) نكرة، وصفته املقطوعة  مستشهدً
عنه، وهي (أخاها) معرفة (٧٠)، ووصف ناظرُ اجليش ما ذهبَ إليه الشيخُ أبو حيان 
يف  ال  ا  عمومً التابِعِ  النعتِ  يف  هو  إنام  اآلن  مالك  ابن  فكالم  منه،   ٍّ يضِ رْ مَ غريُ  بأنّه 

، حتى يَستدركَ عليه (٧١). تِ املَقطوعِ النعْ

(٧٢)، وهي ال ختلو  التعظيم واملدح كثرية  الواردة عىل  أبيات سيبويه  واحلق أن 
ا عىل  تُلِفَ بروايتِهِ ردًّ ها اآلخر قد اخْ هِ، وبعضُ دِ نْشِ تُلِفَ بمُ ، فبعضها قد اخْ دِ نْ نقْ مِ

ما أثبته سيبويه (٧٣).

ات الكتب النحوية- أنَّ أغلب النحاة قد اكتفوا  ظُ – بعد إجالةِ النظر يف أمّ واملالحَ
نق – كام  رْ بأحدِ شواهد سيبويه دليالً عىل ما ورد عىل التعظيم واملدح، وهو قول اخلِ

بٍ من االختصار إذا ثبتتْ نسبته ملنشده، واتَّسعَ موطنُ الشاهدِ فيه. سيأيت– لرضْ

، وهو (٧٦):  بِهِ حِ ونصْ نق(٧٥) يف رفْعِ املدْ رْ فقد أنشد سيبويه(٧٤) قول اخلِ
رِ زْ ةُ اجلُ اةِ وآفَ دَ مُّ العُ سَ مُ  ينَ هُ مي الَّذِ وْ نْ قَ بْعدَ ال يَ  
رِ عاقِدَ األُزْ والطَّيِّبُونَ مَ كٍ  َ عْرتَ ــــلِّ مُ لِنيَ بكُ ــــازِ النـَّ  

كٍ والطيبني) (٧٧)،  رتَ عْ نْ يرويه ( النازلون بكل مُ نَ العربِ مَ وقد زعم يونس أنَّ مِ
فقد نصب (النازلني) عىل املدح، فكأنه قال: أعني أو أمدح النازلني(٧٨)، والطيبون 
بْتَدأ  مُ خرب  هِ  فِ بوصْ والتعظيم  للمدح  الوارد  ي)  (قومِ من  او  وَ بِالْ طُوعٌ قْ مَ نعتٌ  هنا: 
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لُ  : (والطيبني): أي: وأعني الطيبني(٨٠)، وجمُمَ وَ رْ وف أَي: هم الطيبون (٧٩)، ويُ ْذُ حمَ
ل  األوّ ورفع  ونصبُهام،  ا،  مجيعً هام  رفعُ ه:  جُ أوْ أربعة  البيت  هذا  إعراب  يف  القول 

ظِيامً (٨١). لُوم تَعْ ة املَْعْ لَ فِيهِ املنعوت منزلَ َّا نُزِّ وَ ممِ هُ ه، وَ ونصب الثّاين، وعكسُ

  ْرَ الشتْمِ جمَ هُ بعنوان: (هذا باب ما جيري من  مَ بابا وسَ وعقد سيبويه يف كتابه 
وقال   " ومنها:  نحوية  شعرية  بشواهد  عليه  واستشهد   ،(٨٢)  ( هُ بَهَ أشْ وما   ، ظِيْمِ التعْ

عروة الصعاليك العبيس: 
رِ وْ بٍ وزُ ذِ داةَ اهللاِ من كَ ين اخلمرَ ثمَّ تَكنَّفوين...عُ وْ سقَ

(٨٣)، والشاهد – كام ذكر النحاس-  اطَبنيْ " إنام شتمهم بيشء قد استقرَّ عندَ املُخَ
بَ (عداةَ اهللا) عىل الشتم، كأنه قال: اذكر عداةَ اهللا، أو أعني عداةَ اهللا (٨٤)،  فيه أنه نصَ
القطْعِ  رفَعَ عىل  لو  بأنَّه  بَ يف (حتصيله)  (٨٥)، وعقَّ تِه)  (نُكَ ما ذكره األعلم يف  وهو 
رهُ (٨٦)،  ، أي: تُؤخِّ بَ ءُ الواجِ نْيسِ ا تُ ) وهي اخلمر؛ ألهنَّ جلاز، ويرو (سقوين النسءَ
وهو ما أثبته بعض املشتغلني بالشواهد الشعرية (٨٧)، واحلق فهذه رواية الديوان(٨٨)، 

وعىل هذه الرواية سار بعض اللغويني(٨٩).

ءُ الرشابُ  ، قال: " وقيل: النَّسْ دِ دَ ابنُ سيده اختالفَ روايةِ هذا الشاهِ صَ وقد رَ
 ، رَ اخلَمْ ه  وْ قَ سَ إنام  قال:  هاهنا،  ء  النَّسْ  ِّ ايبِ رَ األَعْ ابن  فَرسَّ  وبه   ، لَ قْ العَ يلُ  زِ يُ الذي 
(٩٠)، ومن هنا ذكر ابن منظور الروايتني،  " ر مْ ين اخلَ وْ قَ ي ذلك رواية سيبويه سَ وِّ قَ ويُ

مِّ (٩٢). ىلَ الذَّ اة اهللاَِّ) عَ دَ ب (عُ الشاهد فيه نَصْ رواية الديوان(٩١)، ورواية سيبويه، وَ

م-   تقدَّ كام   – اللغويني  كتب  يف  الورد  بن  عروة  بيت  شهرة  من  الرغم  وعىل 
التي  تُب  الكُ ة، بل غاب حتى عن بعضِ  النحويَّ تُبِ  الكُ ات  أمَّ أنَّه قد غاب يف  غري 
اعتنت بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، ورشح أبيات سيبويه البن 
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أسباب  أحد  كان  روايته  د  تعدُّ أنَّ  ويبدو  األلباب البن خروف،  وتنقيح  السريايف، 
م أنَّ رواية الديوان:  ذلك الغياب وعىل وجه اخلصوص عند ابن السريايف، وقد تقدّ
يف  السريايف  ابن  منهج  من  نابعٌ  ا  أيضً الغياب  ذلك  سبب  ولعلَّ   ،( النسءَ (سقوين 
حَ منها  َ ، فقد رشَ لُهُ مجيعَ أبياتِ الكتابِ رشحه ألبيات كتاب سيبويه، إذْ مل يشملْ عمَ
ةِ أبياتِ الكتابِ التي بلغتْ عىل ما رواه  نْ عدّ ب مِ مخسةَ عرشَ وسبعامئة بيتٍ فحسْ
ابن  و(تنقيح)  عيل  أيب  (تعليقة)  عن  غيابه  ا  وامّ  ،(٩٤) بيتًا  ومخسني  ا  ألفً  (٩٣) يُّ مِ اجلرْ

خروف فقد أرشنا إىل علَّته يف ما تقدم.

وقال النابغة:  " : م قائالً ب سيبويه بعد البيت املتقدِّ وعقّ

عُ اْرِ ّ األَقَ يلَ ...لقد نَطَقَتْ بُطْالً عَ ٍ ري عيلَّ هبَنيِّ مْ ا عُ ي ومَ رِ مْ لَعَ
(٩٥) ادِعُ " نْ جتُ بتَغِيْ مَ دٍ تَ وْ رُ هَ قُ وْ جُ اْ...وُ هَ َ ريْ لُ غَ اْوِ ، ال أُحَ فٍ وْ عُ عَ اْرِ أَقَ

عىل  بَهُ  نصَ وإنام  فعل،  بإضامر  الشتم  عىل  قرود)  (وجوه  نصب  فيه:  والشاهد 
تُمُ وجوهَ قرودٍ أو أعني وجوهَ قرود أو ما أشبه ذلك، وأراد باألقارع بني  معنى: أشْ
وا به إىل النعامن (٩٦)،  عَ قريع بن عوف بن كعب بن زيد مناة بن متيم الذين كانوا سَ
إذ وردتْ  الديوان؛  واحلقُّ فهذه رواية   ،(٩٧) فِعَ جلاز  فرُ قُطِعَ  بأنه لو  بَ األعلم  وعقّ

(وجوه قرود) فيه عىل الرفع (٩٨).

النحوية،  الكتب  ات  أمَّ أكثر  عن  غاب  قد  ا  شاهدً سيبويه  ذكره  ما  أنَّ  واملالحظ 
تُب التي اعتنت بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل  بل غاب حتى عن بعضِ الكُ
الفاريس، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، وتنقيح األلباب البن 
ا غيابه عن تعليقة أيب عيل وتنقيح ابن خروف فقد أرشنا إىل علَّته يف ما  خروف، فامّ
ا غيابه عن كتاب (النكت) لألعلم، فمن  الثابت أنَّ كتاب (النكت) لألعلم  م، وأمّ تقدَّ
هو كتاب خمترص عن كتابه (التحصيل)، والعالقة بينهام عالقة أصل بفرع (٩٩)، ولعلَّ 
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هذا امليل لالختصار كان سببًا يف عدم ورود شاهد سيبويه يف كتاب (النكت).

ر  امَ بُ عىل الشتْمِ بإضْ ا عىل ما يُنصَ هُ شاهدً دَ صَ واحتفل الريض بشاهد سيبويه، فرَ
دِ  تُبِ الشواهِ نْ بابِ (االختصاص) (١٠٠)، ورواية النصب هي املشهورة يف كُ لٍ مِ فِعْ

ةِ (١٠١). ريَّ عْ الشّ

ا  وزعم يونس – كام حيكي سيبويه- أنَّك إن شئتَ رفعتَ البيتني السابقني مجيعً
عىل االبتداء، ومثل ذلك:

اْئِرِ هُ غريُ ثَ لَمْ أنَّ عْ نبَيْه تَ ه        وجَ رانَ متىَ ترَ عينيْ مالكٍ وجِ

ةَ عارشِِ (١٠٣)       لَّ تَهِ سْ يْها، مُ قَ فَ رْ ىلَ مِ ...عَ أَتْ كَّ نيِْ تَوَ أَمَ (١٠٢) كأُمِّ التَّوْ رٌ جْ ضَ حِ

ا عىل  اح كتابه شاهدً بَةٍ يف كتابِ سيبويه وعند بعض رشّ ورد البيتان من دون نسْ
ر (١٠٤)،  جْ ضَ ر) عىل القطع واالبتداء، وهو يريد الشتم، فكأنَّه قال: هو حِ جْ ضَ رفع (حِ

ةِ النعامي (١٠٥). عَ امَ ونسبه ابن السريايف إىل سَ

ة يف غري ما تقدم من مصادر،  تُبِ النحويَّ اتِ الكُ ا  يف أمّ ومل أجدْ هلذا الشاهد حضورً
تنى بكتاب سيبويه من مثل رشح أبيات سيبويه للنحاس،  ن اعْ بل حتى عند بعض مَ
الدكتور:  حَ  رصَّ وقد  خروف،  البن  األلباب  وتنقيح  الفاريس،  عيل  أيب  والتعليقة 
زهري غازي زاهد، حمقق كتاب (رشح أبيات سيبويه) بأنَّ هذا الكتاب املطبوع نسخةٌ 

.(١٠٦) ةٍ لكتابِ سيبويه عسى أنْ يُظهرها الدهرُ لَ فصَّ زةٌ من نسخة أخر مُ وجَ مُ

إىل  نُسبا  قد  املتقدمني  البيتني  بأنَّ  ة  الشعريِّ بالشواهدِ  اعتنى  ن  مَ بعضُ  حَ  ورصَّ
السريايف يف رشحه ألبيات سيبويه(١٠٧)،  ابن  ا عىل ما رصده  اعتامدً النعاميِّ  عة  امَ سَ
وهلذا كلِّه نقول: إنَّ الذي تطمئِنُّ له النفْسُ بأنَّ ما استشهد به سيبويه هنا جمهولةٌ 
من  البيتني  بأنَّ  سيبويه)  كتاب  (حمقق  هاون  حممد  السالم  عبد  ح  رصَّ وقد  نسبتُه، 

فْ هلا قائلٌ (١٠٨). اخلمسني التي مل يُعرَ
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يَة  مِ هٍ من تَسْ يْ يبَوَ تنع سِ إِنَّامَ امْ وقد رصد البغدادي يف خزانته هذه املسألة بقوله: "  وَ
بَعضه منحولٌ  ر يرو لشاعرين، وَ عْ بَعض الشّ ، وَ رَ اعِ َنَّهُ كره أَنْ يَذكرَ الشَّ اء؛ ألِ رَ عَ الشُّ
عزوف  أسباب  أحد  كان  ذلك  ولعلَّ   ،(١٠٩) " بِهِ  دُ  هْ عَ الْ مَ  قدِ هُ  َنَّ ألِ ؛  ائِلُهُ قَ فُ  يُعرَ الَ 
النحويني عن االستشهاد به يف مدوناهتم، وسنكتفي بام ذكرناه من شواهد سيبويه 

بِ ميْالً لالختصار (١١٠). من هذا الرضْ

م:  دَّ لِ املُقَ عْ ثالثًا: توحيدُ الفِ
نجودِ و بنِ حُ فاظِ بَنو عمرِ أليسَ أكرمَ خلقِ اهللاِ قد علِموا...عند احلِ

 ( يْسَ م، فقد " صار (لَ ا غري منسوب عىل توحيد الفعل املُقدَّ ذكره سيبويه شاهدً
ههنا بمنزلة رضب قومَك بنو فالن؛ ألن (ليس) فعلٌ "(١١١)، بمعنى أنَّ الشاعر قد 
ةِ  مَ ا عىل األفعال املُتقدِّ الً جلامعةٍ قياسً أفرد (ليس)، ومل يقل: ( أليسوا)، وإنْ كان فِعْ
بنو   ) فقوله:  اهللا،  خلْق أكرم  حنجودٍ  بن  عمرو  بنو  أليس  والتقدير:  فاعلها،  عىل 

عمرو): اسم (ليس)، وقوله: (أكرم خلق اهللا): اخلرب (١١٢).

واألمر الالفت للنظر يف هذا البيت رواية السريايف إذ ذكره (عمرو بن حنجوت) 
وبعض   ،(١١٤) العربية  املعجامت  وبعض   ،(١١٣) سيبويه  ذكره  كام  (حنجود)  وليس 

كتب الشواهد الشعرية (١١٥).

إىل  البيت  هذا  نسبا  قد  للسريايف  سيبويه  كتاب  رشح  قَيْ  َقِّ حمُ أنَّ  الغريب  ومن 
مسلم بن الوليد من دون اإلشارة إىل املصدر غري سيبويه (١١٦).

الكتب  ات  أمَّ يف  غاب  قد  م  املتقدِّ سيبويه  شاهد  أنَّ  اإلمجايل  القول   وحمتو
ا حتى عند بعض الكتب التي اعتنت بكتاب سيبويه من  النحوية، ومل نجدْ له ذكرً
مثل رشح أبيات سيبويه للنحاس وتعليقة أيب عيل الفاريس، وتنقيح األلباب البن 
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خروف، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه لألعلم الشنتمري، وقد ذكرنا علل ذلك 
الغياب يف ما تقدم يف هذه املدونات النحوية، فبعضها راجع اىل املنهج يف التأليف 
كام يف (تعليقة) ايب عيل، و(تنقيح) ابن خروف، و(نكت) االعلم، وبعضها وردنا 

نةِ النحاس يف رشحه ألبيات سيبويه. دوَّ م يف مُ ا كام تقدَّ ً تَرصَ خمُ

ةً لغياب الشاهد يف  لّ ةً (١١٧) قد تكون عِ شكلَةً نحويّ لِ بالنسبْةِ مُ وعالوةً عىل اجلهْ
بالعناية واالهتامم،  ا  ح السريايف ترصحيًا أراه جديرً النحوية، فقد رصَّ ات الكتب  أمَّ
اهللاِ  كتابِ  ة  عامَّ يف  م  دِّ املُتَقَ الفعل  دَ  توحُّ ألنَّ  االستشهاد؛  من  طريفٌ  وهذا  " قال: 

.(١١٨) نْ أنْ حيتاجَ إىل شاهد" ، أكثرُ مِ تعاىل، وسائِرِ كالمِ الناسِ

يكاد  وال  اجلميع،  يعرفُه  الذي   َ البنيِّ الظاهرَ  العربِ  لغةِ  نْ  مِ أنَّ  الثابت  ومن 
خيتلفون فيه؛ ألنَّه الغالبُ يف كالمهم؛ ولذلك عزفَ علامءُ العربيَّة عن االستشهاد 
م، فهذا مما ال  تِهِ جَ يف لغَ رَ بِ املفعول، ونحو ذلك ممَّا دَ به من مثل رفْعِ الفاعل، ونصْ
تاجُ فيه إىل شاهدٍ لظهوره، ووضوحه (١١٩)، ومن هنا ذكر ابن األنباري يف أضداده  حيُ
أنَّ احلرف (ال) يكون بمعنى: (اجلحد)، وهو نقيض اإلثبات، وهو هبذا املعنى ال 

تاجُ فيه إىل شاهد لشهرته عند النَّاس (١٢٠). حيُ

، وشاعَ  ةُ العربِ واحلق فقد رغبتُ يف إجيادِ علَّة استشهادِ سيبويه بام يعرفُه عامَّ
ا بوصفه من طريف  ا ! وسأكتفي بام تصيَّده السريايفُّ رأيً ِم، فلم أجدْ جوابً يف لساهنِ

االستشهاد.

ا للسياق:  ا: بناء املناد عىل الضم بوصفه معرفةً تبعً رابعً

هاَ نْ عامِ نِيْكَ مِ ا وما يعْ ها...عامً امِ َ ت بعدَ ارصْ وَ يا دارُ أَقْ

ا للسياق،  ا للطرماح (١٢١) دليالً عىل بناء (دار) عىل الضم تبعً ذكره سيبويه منسوبً
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 ، تْ من صفة الدار، ولكنَّه قال: يا دارُ قال: " فإنام ترك التنوين فيه؛ ألنه مل جيعل أقوَ
، أقبل عىل إنسانٍ فقال: أقوتْ  ثُ عن شأهنا، فكأنه ملَّا قال: يا دارُ ثم أقبل بعدُ حيدِّ
، وكأنَّه ملَّا ناداها قال: إهنا أقوتْ يا فالن.وإنام أردت هبذا أنْ تعلم أن أقوتْ  تْ وتغريّ

دِ (١٢٣). صْ ةً بالقَ ا) أصبحتْ معرفَ (١٢٢)، بمعنى أنَّ (دارً ليس بصفة "

تْ شاهد سيبويه املتقدم فإننا مل نجدْ  دَ وعالوةً عىل تلك املصادر املتقدمة التي رصَ
ا  عند الشاطبي، بل مل نجدْ له ذكرً ات الكتب النحوية املتقدمة اال  ا يف أمَّ له حضورً
تُبِ التي اعتنتْ بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس،  حتى يف بعضِ الكُ
ا علة عزوف أيب  ورشح كتاب سيبويه للسريايف، وتنقيح األلباب البن خروف، وأمَّ
م- أنَّ ذلك راجع  عيل يف (تعليقته)، وابن خروف يف (تنقيحه) فقد ذكرنا- كام تقدَّ
ا خلوّ هذا الشاهد يف رشح السريايف  اىل منهجيهام يف التعامل مع كتاب سيبويه، وأمَّ

ا من انتقائيته يف رشحه للكتاب وشواهده. بً عدُّ رضْ لكتاب سيبويه فإنّنا نر أنَّه يُ

يؤذنُ بندرته، فأثبته يف منجزه النحوي بعد عزوف  رُ الشاهد عند الشاطبي  وذكْ
النحاة عن االستشهاد به، إذ ير أنَّ (أقوت) يف شاهد الطرماح املُتقدم عىل االستئناف 

ال الوصف (١٢٤)، وهو ما يدلُّ عىل مزيدٍ من عنايته بشواهد سيبويه الشعرية.

مَ – كام ورد يف كتاب سيبويه - " ومثل ذلك قول األحوص(١٢٥):  ونظري ما تقدَّ
(١٢٦) ا" رَ وْ تْ عليها الريحُ بعدكَ مُ فَ سَ ا...وَ َ ريْ سِ ْ ا البِىلَ حتَ هَ َ رسَّ يا دارُ حَ

ا) بعينها فصارت معرفة،  )، فكأنّه ناد (دارً ومن هنا، فالشاهد فيه قوله: (يا دارُ
، فأراد سيبويه بأنَّ  وبناها عىل الضمِّ حني قصدها، فغدتْ كقولك: يا زيدُ ويا رجلُ
 ُ ربِ خيُ ا  مستأنِفً جعل  ثم   ، الدارَ فخاطبَ  (الدار)،  لـــ  بنعتٍ  ليستْ  (حرسها)  قوله: 
تْ عليها الرتاب حتى  ا، وأنَّ الريحَ قد طريَّ هَ َ مَ قد أخفى آثارها وغريَّ دَ عنها، بأنَّ القِ

خفيتْ رسومها (١٢٧).
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فإننا  املتقدم  سيبويه  شاهد  تْ  دَ رصَ التي  املتقدمة  املصادر  تلك  عىل  وعالوةً 
ا  ات الكتب النحوية، بل مل نجد له ذكرً وجدنا عزوف النحاة عن االستشهاد به يف أمَّ
حتى يف بعض الكتب التي اعتنتْ بكتاب سيبويه من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، 
ورشح كتاب سيبويه للسريايف، وتنقيح األلباب البن خروف، وقد ذكرنا علة ذلك 

يف الشاهد السابق: ( بيت الطرماح).

وقد أحيا الشاطبي هذا البيت ملزيد عنايته بشواهد سيبويه الشعرية، وهو ما يعني 
، فقوله (حرسها)عىل االستئناف ال عىل الوصف (١٢٨). هِ النحويِّ نجزِ ندرته، فأثبته يف مُ

وعزا ابن السريايف البيت املتقدم إىل احلارث بن خالد املخزومي (١٢٩)(١٣٠)، وهو 
ما أثبته الدكتور حييى اجلبوري يف مجْعِه لشعر املخزومي، وقد ورد يف الشطر الثاين ( 
بَتَ يف كتاب سيبويه غري أنَّ  فَتْ عليْها الريحُ بَعدكَ بورا)، وليست (مورا) كام ثَ سَ وَ

الدكتور اجلبوري مل ينكر هذه الرواية (١٣١).

شعر  يف  ثبت  فقد  لقائله  نسبته  د  تعدُّ املتقدم  البيت  يف  اإلمجال  القول   وحمتو
التعدد كان سببًا يف  املخزومي، ولعلَّ هذا  بن خالد  احلارث  األحوص، ويف شعر 
بُ بعضُ  نسِ ات الكتب النحوية، فقد يَ عزوف أغلب النحاة عن االستشهاد به يف أمَّ
نسبُهُ آخرون إىل شاعرٍ آخر(١٣٢)، وقد يُضاف  ، ويَ النحاةِ الشاهدَ الشعريَّ إىل شاعرٍ
كان  وإنْ  اجلبوري،  الدكتور  رأي  تقدم يف  كام  رواية شاهد سيبويه،  تغريُّ  ذلك  إىل 

التغيري يف غري موطن الشاهد.

ا نسبه " لعمرو بن قِنعاس:  ا شعريً وأنشد سيبويه يف هذا الباب شاهدً

يْتُ لِكَ ما أَتَ بُّ أَهْ ...ولوال حُ يْتُ ياءِ بَ لْ أَالَ يا بيتُ بالعَ
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ا البيتُ  ، وإنام تركتُه لك أَهيُّ فإنه مل جيعل بالعلياء وصفا، ولكنه قال: بالعلياء يل بيتٌ
ةِ سيبويه أنَّ الشاعر قد بنى (البيت) عىل الضمِّ بوصفه  قالَ (١٣٣)، ويتبلورُ من مَ حلبِّ أَهله "
هُ باملجرور بعده فينصبه، فكأنه أقبل  دَ وناد بيتًا بعينه، ومل يصفْ ؛ ألنَّه قَصَ نكرةً مقصودةً

حيدثّه قائال: يل بالعلياء بيتٌ غريك، ولكني آثرتك عليه ملحبتي يف أهلك (١٣٤).

اس املرادي (١٣٥)،  واملالحظ أن هذا البيت قد نسبه ابن السريايف إىل عمرو بن قِعَ
بَةُ ابن السريايف هي املشهورةُ يف  نَاس كام ورد يف كتاب سيبويه (١٣٦)، ونِسْ وليس قِعْ
بن قعاس  رو  مْ لعَ يلَة  طَوِ بَيْت من قصيدة  الْ  " ا  ذَ فهَ الشعرية،  الشواهد  بعض كتب 

ا:  نْهَ ا وأبيات مِ ا مطْلعهَ ذَ هَ ادِي، وَ املْرَ

ا أتِيْتُ لِكِ مَ بُّ أهْ الَ حُ لَوْ ا بَيت بالعلياء بَيت...وَ أَال يَ
(١٣٧) " نَيْتُ مُ جَ بِهِ ...كأينّ كل ذنْ ينِ وْ دُ عَ ا بَيت أهلك أوْ أَال يَ

اس بن عبد يغوث بن حمرش بن مالك بن عوف  قِعَ ةِ حالٍ فعمرو بن  أيَّ وعىل 
املرادي هو شاعر جاهيل(١٣٨).

ات  أمَّ يف  غاب  قد  املتقدم  سيبويه  شاهد  أنَّ  نجدُ  فإننا  م  تقدّ ما  نا  ْ تبرصّ ولو    
اال  فيها  ا  حارضً نجده  مل  إذ  النحوية؛  املصادر  من  تقدم  ما  غري  يف  النحوية  الكتب 
عند الشاطبي، وهو ما يعني ندرته، فأثبته يف منجزه النحوي بعد عزوف النحاة عن 
اعتنتْ بكتاب  التي  الكتب  ا حتى يف بعض  له ذكرً (١٣٩)، بل مل نجدْ  به  االستشهاد 
سيبويه، من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، ورشح كتاب سيبويه للسريايف، وتنقيح 

األلباب البن خروف، وقد ذكرنا علَّة ذلك يف ما تقدم.
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ا: ترخيم األعالم الرباعية (حارث، ومالك، وعامر) غري املختومة بالتاء:  خامسً

منها،  ا  بعضً ا  ذاكرً بالتاء  املختومة  غري  الرباعية  األعالم  ترخيم  سيبويه  أجاز 
منه  ألزم  األسامء  هذه  من  ليشء  احلذف  وليس   " قال:  شواهد،  بعدة  ا  مستشهدً
ا يف الشعر، وأكثروا التسمية  م استعملوها كثريً حلارث ومالك وعامر؛ وذلك؛ ألهنَّ

هبا للرجال.قال مهلهل بن ربيعة (١٤٠): 
(١٤١) " الَمِ راتِ واألحْ وْ و السَّ وُ ا ذَ نَا    إِنَّ يَاخِ لْ عىل أَشْ هَ ْ ارِ ال جتَ ا حَ يَ

بتُهُ  لَ غَ الرتخيم  البيت قوله: (يا حار) ترخيم (حارث)، وعلَّته يف  والشاهد يف 
 ويُرو للمهلهل،  البيت  هذا  السريايف  ابن  نسب  وقد   ،(١٤٢) الكالم  يف  لكثرتِهِ 

بيل بن مالك (١٤٣). حْ َ لرشُ

ات الكتب النحوية ندرة االستشهاد به،  ظُ عند مراجعة هذا الشاهد يف أمَّ  واملالحَ
فعالوة عن املصادر السابقة، فقد ذكره ابن يعيش، إذ أجاز يف (حار) الضم والكرس، 
نْ ينتظر)، وعندئذٍ  نْ ال ينتظر)، وكرسها (عىل لغة مَ فيجوز فيه ضم الراء (عىل لغة مَ
كثرة  عىل  دليال  الشاطبي  واختذه   ،(١٤٤) للرتخيم  املحذوفة  الثاء  عىل  ةُ  الضمَّ رُ  دّ قَ تُ
لَامنِ شاهد  الرتخيم يف بعض األعالم لكثرة دوراهنا يف الكالم (١٤٥)، فأحيا هذان العَ
ا  سيبويه بعد أنْ هجره النحاة ملزيد من عنايتهام بشاهد سيبويه هذا، ومل نجدْ له ذكرً
حتى يف بعض الكتب التي اعتنتْ بكتاب سيبويه، من مثل تعليقة أيب عيل الفاريس، 

ورشح كتاب سيبويه للسريايف، وتنقيح األلباب البن خروف.

م،  قُ أنّه للمهلهل لثبوتِهِ يف ديوانه كام تقدَّ ا ما قيل يف نسبة هذا البيت فاملُتَحقَّ  وأمَّ
وبعض املشتغلني بالشواهد الشعرية (١٤٦).
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واستشهد سيبويه ببيت آخر لرتخيم (حارث)، قال: " وقال امرؤ القيس: 
(١٤٧) لَّلِ " كَ بِيٍّ مُ يْنِ يف حَ عِ اليَدَ لَمْ هُ       كَ ميِضَ يكَ وَ قاً أُرِ رْ ارِ تَرَ بَ أحَ

" " الشاهد فيه ترخيم حارث، والقول فيه كالقول يف الذي قبله  قال األعلم: 
(١٤٨)، وهو ما أثبته الشاطبي يف منجزه النحوي(١٤٩).

وردتْ  إذ  ديوانه،  يف  وردت  عامَّ  خمتلفة  سيبويه  عند  الشاهد  رواية  أنَّ  واملتحقق 
اح املعلقات، فقوله: أصاحِ معناه:  ا) (١٥٠)، وعىل هذه الرواية مىض رشّ قً رْ  بَ (أصاحِ تَرَ
 ،(١٥١) م  يا حارث فرخَّ ا)، معناه:  برقً  ا: (أحارِ تر أيضً يا صاحب، ويرو عندهم 
(١٥٢)، واتفق عىل رواية الديوان بعض  ا (أعنِّي عىل برق أريك وميضه)  ويرو أيضً

نحاة العربية (١٥٣)، وبعض اللغويني(١٥٤)، واملشتغلني بالشواهد العربية (١٥٥).

م يف شاهد ترخيم (حارث) ما ييل:  ويتبلور ممَّا تقدَّ

وابن .١ النحاس  جعفر  أيب  بعناية   - مَ تقدَّ كام   – ربيعة  بن  املهلهل  شاهد  حظي 
دِ روايةِ  السريايف، ومل يتطرقا اىل بيت امرء القيس، إما رغبةً يف االختصار أو لتعدُّ
األعلم  عند  إال  ا  ذكرً يْنِ  دَ للشاهِ نجد  ومل   ، الشاهدِ موطنِ  يف  القيس  امرء  بيتِ 
ا  الشنتمري يف كتابيه: (النكت) و(التحصيل)، ووجدنامها كذلك عند الشاطبي، أمَّ

دَ سيبويه. يَا شاهِ لِ بيتَ املهلهل فقط فأحْ صَّ فَ ابن يعيش فقد أثبت يف رشحه للمُ

التعليقة  يف  الفاريس  عيل  وأبو  سيبويه،  لكتاب  رشحه  يف  السريايفُّ  عنه  فَ  زَ وعَ
يْ سيبويه، ونر أن عزوفَهم  دَ وابن خروف يف تنقيح األلباب عن االستشهاد بشاهِ
ا لرضبٍ من االختصار،  بٌ من انتقائيتهم يف التعامل مع شواهد سيبويه إمّ ْ هذا رضَ
ال  (حارث)  ترخيم  أنَّ  ذلك  عن  مَ  ونَجَ العرب  لسان  يف  مرمخة  اللفظة  لشيوع  أو 

تاجُ فيه إىل شاهدٍ عندهم. حيُ
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دَ رواية بيت امرء القيس، ويف موطن الشاهد كان سببًا يف .٢ من الواضح أنَّ تعدُ
(أعنِّي  رواية  به، وعىل وجه اخلصوص  االستشهاد  العربية عن  عزوف بعض علامء 
يف  االختالفُ  وهذا  الرواية،  هذه  عىل  للرتخيم  شاهدَ  فال  وميضه)  أريك  برق  عىل 
ة عوامل، منها أنَّ هؤالء الرواة يتناقلون الشعر العريب  رواية الشاهد الواحد يعود لعدّ
كِالتِ  شْ ةٌ للنسيان، وتبديلِ بعْضِ األلفاظ (١٥٦)، وهي إحد مُ ضَ رْ ، وهو عُ شافهةً مُ
دنا من طريق الروايةِ الشفاهيَّةِ  رَ ظمُ الشعرِ العريبِّ القديمِ قد وَ عْ ، فمُ يِّ رِ دِ الشعْ الشاهِ
طُ االحتجاجَ  ضَ الرواياتِ يُسقِ (١٥٧)، وذهب الدكتور نعيم سلامن البدري إىل أنَّ تعارُ

بالشاهدِ الشعريِّ عىل كلِّ حالٍ (١٥٨)، فيكون بذلك إحد علل غياب شاهد سيبويه.
واستشهد سيبويه عىل ترخيم (مالك)، قال: " وقال األنصاري: يا مالِ واحلقُّ عنده 

(١٥٩)، وبعض هذا البيت خمتلفٌ يف روايته وقافيته، فقد ورد عند النحاس:  " وا فُ فقِ
وا    تؤتون فيه الوفاء فاعرتفوا فُ يا مالِ واحلقُّ عنده فقِ

ا، وتقديره يا مالكُ قفوا عند احلق تؤتون فيه الوفاء "(١٦٠)،  قال: " فرخم مالكً
يْسِ اخلزرجي(١٦١):  قَ ئِ الْ رِ ا لعمرو بن امْ وذكره ابن السريايف منسوبً
...يا مالِ واحلقَّ عنده فقفوا رياً عبدٌ لغريكمُ إنَّ بُجَ

فا...باحلق فيه لكم فال تَكِفوا ِ عْرتَ ن فيه الوفاَء مُ تُؤتَوْ
رفع  يف  لسيبويه  شاهد  الثاين  البيت  ويف  (مالك)،  ترخيم  فيه  الشاهد   " قال: 
عىل  اعتمد  قد  السريايف  ابن  ولعلَّ   ،(١٦٢)" األفعال  عوامل  يف  ذكره  وقد  (تؤتون)، 
مجهرة أيب زيد هنا مع اختالف يف رواية البيت الثاين إذ وردتْ فيه برواية (أُوتِيتُ 
ن فيه) كام تصيَّدها ابن السريايف (١٦٣)، وأثبت األعلم الشنتمري  ) بدال من (تُؤتَوْ فِيهِ
يف نكته شطر سيبويه دليال عىل ترخيم (مالك) (١٦٤)، وعزف عن ذكره يف (حتصيل 
ا – يف باب الرتخيم - حتى يف بعض  عني الذهب) يف باب الرتخيم، بل مل نجد له ذكرً
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، ورشح كتاب  ةِ أيب عيلٍّ الفاريسٍّ ثْلِ تعليقَ نْ مِ تَنتْ بكتاب سيبويه، مِ الكتب التي اعْ
سيبويه للسريايف، وتنقيح األلباب البن خروف.

  ومن الالفت للنظر ورود تلكم األبيات يف ديوان حسان بن ثابت، ولكن برواية 
 : الَنِ جْ عَ الِكَ بْنَ الْ اطِبُ مَ نصاري خيَُ يْسِ األَ قَ ئِ الْ رِ رو بْنِ امْ مْ ام قاله عَ أخر (١٦٥)، فمَّ

فُ ا تَصِ ، غريُ مَ ا مالِ ، يَ رٍ        واحلقُّ خالفتَ يفِ الرأْي كلَّ ذِي فَجَ
َفُ رتَ ـعْ ـــهِ ويُ ــــوىف بـِ مُ       واحلَقُّ يُ كُ مِ ــــوْ ىلً لِقَ ـــــوْ اً مَ ريْ ــجَ إِنَّ بُ

هُ بـــــ (بابٍ  مَ واملالحظ أنَّ شاهد سيبويه قد تكرر يف كتاب سيبويه يف بابٍ وسَ
، قال: " وقال األنصاري:  )، وقد ذكر البيت كامالً لُ مُ فيه الفعْ زِ نَ اجلزاءِ ينْجَ مِ

ا فَ عْرتَ نَ فيه الوفاءَ مُ وا...تَؤتَوْ فُ يا مالِ واحلقُّ عنده فقِ
(١٦٦)، والشاهد فيه عىل رواية سيبويه  كأنه قال: إنكم تؤتون فيه الوفاء معرتفاً "
 - النكت  يف  الشنمرتي  واألعلم  سيبويه،  لكتاب  رشحه  يف  السريايف  ذكر  كام   –
ا  جوابً جيعله  ومل  تؤتون  فإنكم  معنى:  عىل  والقطع،  االستئناف  عىل  (تؤتون)  رفع 
لألمر(١٦٧)، وتابعهم يف هذه الرواية بعض النحاة املحدثني(١٦٨)، وبعض املشتغلني 

بالشواهد العربية بقافية منصوبة (١٦٩).
  ونسب األعلم هذا البيت يف (التحصيل) لعمرو بن اإلطنابة األنصاري(١٧٠)، 
والشاهد فيه رفع (تؤتون) عىل القطع، ولو جزم عىل اجلواب جلاز (١٧١)، وذكر عبد 
 ،(١٧٢) آخر غري األعلم  ا  له مرجعً بأنه مل جيدْ  السالم هارون (حمقق كتاب سيبويه) 
اهُ إىل عمرو بن اإلطنابة،  زَ م، فعَ دَ يف  نِسبةِ الشاهد املتقدِّ واحلقّ فإنَّ ابن خروف قد تردَّ

، ولكن برواية خمتلفة وهي:  يْسِ قَ ئِ الْ رِ أو إىل عمرو بن امْ
فُ ا تَصِ ، غريُ مَ ا مالِ ، يَ واحلقُّ رٍ  خالفتَ يفِ الرأْي كلَّ ذِي فَجَ

وا (١٧٣) ، فَال تَكِفُ مْ ــــقّ فِيهِ لَكُ فـــاً       باحلَ ِ رتَ عْ اءَ مُ فَ تؤتون فِيهِ الـــــــوَ
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ةٌ (١٧٤)،  قٌ من بيتني، يف قصيدة فائية قافيتُها مرفوعَ وهذا يدلُّ عىل أنَّ البيتَ ملفَ
يْسِ بالرواية التي ذكرها ابن خروف  ئِ القَ رِ مرو بن امْ ومن هنا ذكر الشاطبي بيتَيْ عَ
(١٧٥)، والتلفيق  استشهد سيبويه بعجز األول وصدر الثاين " بًا بالقول: " قّ عَ املتقدمة مُ

. بني البيتني واضحٌ

ها كان  دِ نْشِ دَ رواية أبيات األنصاري، واالضطراب يف نسبتها إىل مُ ونر أنَّ تعدُّ
من أسباب عزوف أغلب النحاة عن االستشهاد بشاهد سيبويه الشعري دليالً عىل 

ترخيم االسم الرباعي (مالك).

واستشهد سيبويه عىل ترخيم (عامر) بقوله: "  وقال النابغة الذبياين (١٧٦): 
(١٧٨) اْمِ " ا، عَ مُ ] (١٧٧)...وال تَقولوا لَنَا أمثاهلَ ا [ لَكُ ا إنْ بَدَ نَا مجيعً وْ احلُِ فصَ

دَ فيه ترخيمُ (عامر) (١٧٩)، وخطاب النابغة     ذكر ابن السريايف، واألعلم أنَّ الشاهِ
برشح  اعتنى  نْ  مَ بعض  وعزف    (١٨٠) صعصعة  بن  عامر  لبني  هنا  ا  هً موجّ الذبياين 
كتاب سيبويه عن االستشهاد هبذا الشاهد الشعري من مثل أيب جعفر النحاس يف 
رشحه ألبيات سيبويه، وأيب عيل الفاريس يف التعليقة، والسريايف يف رشحه لكتاب 
ات الكتب النحوية، ولعلَّ  سيبويه، وابن خروف يف تنقيحه، بل غاب عن أغلب أمّ
هذا األمرَ نابعٌ - عند بعضهم - من منهجهم يف التعامل مع شواهد سيبويه، وقد 
َةً يف لسان العرب، ما يؤذنُ بأنَّ  رمخَّ يكون لرضبٍ من االختصار، أو لشيوع اللفظة مُ
تاج فيها إىل شاهد عندهم، وإنْ كان من شواهد سيبويه الشعرية، وعىل  اللفظةَ ال حيُ
 ، هُ يَوْ الرغم من ذلك فقد وجدنا بعض النحاة قد احتفلوا بشاهد سيبويه املتقدم فأحْ

ه دليالً عىل ترخيم (عامر) (١٨١)، لفرط عنايتهم هبذا الشاهد. وْ ذُ واختَّ
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اخلامتة: 
خلص البحث إىل مجلة نتائج، نذكرُ منها ما ييل: 

الشواهد وانتحاهلا، - أو وضع  أو جهل نسبته،  قائله  الشاهد إىل  د نسبة  تعدُّ دُّ  عَ يُ
أو  تصحيفٍ  من  أحيانًا،  الشاهد  موطن  ويف  الواحد  الشاهد  روايات  واختالف 
تُبِ النحوية فرتكت بتْ إىل الكُ ، من املشكالت النحوية التي ترسَّ حتريفٍ أو ضبْطٍ

أثرها يف غياب شاهد سيبويه الشعري النحوي.
احِ - َّ دِ بعضِ رشُ نْ نَقْ مل تسلمْ شواهد سيبويه الشعرية النحوية – حملّ الدراسة - مِ

كتابه، واملحتفلني برشح أبياته، وهذه مسألة جديرٌ بالعناية واالهتامم.
الشعري - إحياء شاهد سيبويه   ) بــــ  ميتُه  تسْ يمكن  ما  الدراسة  حَ عن هذه  ترشّ

هُ  دُ هُ النحاةُ ثم يرصُ رُ ا يف باب ما، فيهجُ ا شعريً دَ سيبويه شاهدً نشِ النحوي )، وهو أنْ يُ
ةَ  ا عامَّ هجره النحاة السابقون، وأجدُ أنَّ علّ بعضُ املتأخرين فيحيونه يف كتبهم شاهدً
ذلك راجعٌ إىل فرط عنايتهم بشواهد سيبويه الشعرية  بغض النظر عامّ ذكره بعض 

شارحي كتاب سيبويه الذين انتقدوا بعض تلك الشواهد.
م - حَ عن البحث بأنَّ ما ذكره البغدادي يف مدونته (خزانة األدب) – كام تقدَّ ترشّ

لَفٌ بعد  ا خَ يْهَ لَ تمد عَ يف صدر ورقتنا البحثية هذه - أنَّ شواهد سيبويه الشعرية قد اعْ
، وال يمكن قبوله عىل إطالقه بدليل غياب تلك الشواهد عن  ، قولٌ فيه نظرٌ لَفٍ سَ

تُبِ النحوية، حملّ الدراسة. ات الكُ أمّ
سيبويه - ذكرها  التي  النحوية  الشعرية  الشواهد  بأحد  النحاة  أغلب  يكتفي  قد 

دِ فيه. ةً إذا ما اتَّسعَ موطنُ الشاهِ بٍ من االختصار إذا ثبتتْ نسبته ملنشده، خاصّ لرضْ
يف - النحويِّ  الشعري  سيبويه  شاهد  غياب  علل  يف  للنظر  الالفتة  األسباب  من 

لسان  يف  لشيوعه  شاهد،  إىل  فيها  تاجُ  حيُ ال  منها  ا  بعضً أنَّ  النحوية  الكتب  ات  أمّ
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العرب، واألوفق أنّه من طريف االستشهاد.
 كان السريايفُّ انتقائيًّا يف رشحه لكتاب سيبويه، ويظهر هذا جليًّا يف عزوفه عن -

بعض شواهد  إيراده  اضطرابه يف  بان  بل  النحوية،  الشعرية  بعض شواهد سيبويه 
 سيبويه النحوية، ومل يكن األعلم الشنتمري ببعيد عن هذا االضطراب، وقد تعد

قي تلكم الكتب. هذا االضطراب حتى شمل – يف بعض املواطن – حمقِّ
ح - غابتْ بعض شواهد سيبويه الشعرية يف رشح أبيات سيبويه للنحاس، ورصَّ

. ةٌ زَ جَ وْ ةَ هي نُسخةٌ مُ قَ ةَ املُحقَّ قهُ بأنَّ النسخَ قِّ حمُ
اعتنى ابن السريايف يف رشحه ألبيات سيبويه بنسبة األبيات إىل قائليها، ومل تثبتْ -

نسبة بعضها لنا يف ما راجعنا من مصادر.
غابت شواهد سيبويه الشعرية النحوية التي رصدها البحث عن كتاب (التعليقة -

ا من منهجه يف  نابعً الفاريس، واملتحقق أنَّ ذلك كان  عىل كتاب سيبويه) أليب عيل 
الً  قِ مُ هذا  كتابه  عىل  والرصفية  الصوتية  األبواب  غلبت  فقد  هذا،  منجزه  تأليف 
انتقائيته يف الرشح، وقد ندرت شواهد سيبويه  النحوية، ما يدلُّ عىل  من األبواب 
ق إليها البحث يف كتاب (تنقيح األلباب يف رشح غوامض  الشعرية النحوية التي تطرَّ

الكتاب) البن خروف، ومل يكن كتابه ببعيد عن منهج أيب عيل يف التعليقة.
دُّ الشاطبي يف كتابه (املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية) – وهو أحد - عَ يُ

رشوح ألفية ابن مالك - من أكثرِ املحتفلني بشواهد سيبويه الشعرية النحوية لفرط 
عنايته بشواهد كتاب سيبويه، فأحيا أغلب شواهده – حمل الدراسة-  واختذها دليالً 
يف رشحه ألبواب ابن مالك بعد أنْ هجر تلك الشواهد أغلب النحاة الذين سبقوه، 

نْ بعده. نْ جاء مِ ومَ
حَ عن البحث أمهية سياق احلال، يف التوجيه اإلعرايب.- ترشَّ
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هوامش البحث: 

١) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: ١٩٦/١، مادة (غيب). 

٢) املحكم واملحيط األعظم: ١٢١/٣، مادة (حرض)، ولسان العرب: ١٩٦/٤، مادة (حرض). 

نظر: هتذيب اللغة: ٦٧/١٤  مادة (ندر).  ٣) العني: ٢١/٨  مادة (ندر)، ويُ

٤)  التعريفات الفقهية: ٢٢٤. 

نظر: معجم اللغة العربية املعارصة: ٣/ ٢١٨٦ مادة (ندر)    ٥)  يُ

نظر: رشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية: ١/ ٩-١٣.  ٦)  يُ

نظر: الشاهد وأصول النحو يف كتاب سيبويه: ١١٢.  ٧) خزانة األدب: ١٦/١-١٧، ويُ

نظر: ديوان املهلهل بن ربيعة: ٧٧.  ٨)  يُ

نظر: كتاب سيبويه: ١٦/٢.  ٩)  يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٤٨/٢، ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٣٤/٢،  ١٠)  يُ
والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٤١/٢-٤٢، وحتصيل عني الذهب: ٢٤٣. 

١١) التعليقة عىل كتاب سيبويه: ١٣/١ (مقدمة املحقق). 

نظر: التعليقة عىل كتاب سيبويه: ٢٢٦/٥-٤٢٠.  ١٢)  يُ

١٣) تنقيح األلباب يف رشح غوامض الكتاب: ٩٤ (مقدمة املحقق)  

نظر: كتاب سيبويه: ٦٢/٢-٦٣.  ١٤)  يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٩٥/٢.  ١٥)  رشح أبيات سيبويه: النحاس: ٩٥-٩٦، ويُ

نظر: كتاب سيبويه: ١٦/٢-١٧، ورشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٢٢.  ١٦)  يُ

نظر: حتصيل عني الذهب: ٢٤٤.  ١٧)  يُ

نظر: ديوان الفرزدق: ٥٩.  ١٨)  يُ

١٩)  وردت يف الديوان (إىل) بدال من (أيب)، والراجح أنّه خطأ مبطعي، وما ذكرناه هو األصوب 
بداللة السياق، ورواية علامء اللغة. 

العلامء  كبار  من  بمربمان:  املعروف   ، العسكري،  إسامعيل  بن  عيل  بن  حممد  بكر  أبو  هو    (٢٠
وكان  والسريايف،  الفايس  عنه  والزجاج.وأخذ  املربد  عن  وأخذ  بغداد،  أهل  من  وهو   بالعربية، 
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ضنينا باألخذ عنه، ال يقرئ كتاب سيبويه اال بمئة دينار.من كتبه (رشح شواهد سيبويه) و (النحو 
سيبويه)  كتاب  (رشح  و  املنعم)  شكر  (صفة  و  (التلقني)  و  (العيون)  و  العلل)  عىل  املجموع 
 ،٢٥٧٢-٢٥٧٣  /٦ األدباء:  معجم  نظر:  ذلك.يُ غري  وقيل  سنة(٣٤٥ه)،  تويف  وقد  يتمه،  ومل 

واألعالم، للزركيل: ٢٧٣/٦. 
نظر: ديوان الفرزدق: ٥٦.  ٢١)  يُ

 ، ٢٢)   ذكر حمققا رشح السريايف ( املباين) بدال من (املتاين) الواردة يف الديوان، وهو تصحيفٌ
وديوان   ،٣٤٨/٢ السريايف:  سيبويه:  كتاب  رشح  نظر:  يُ الفطام،  عند  الناقة  أوالد  و(املتاين): 

الفرزدق: ٥٩(هامش املحقق) 
٢٣)  رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٤٨/٢. 

٢٤)  رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٤٢١/١. 
٢٥)  حتصيل عني الذهب: ٢٤٤، وينظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٤٢/٢. 

نظر: كتاب سيبويه: ١٦/٢ (هامش املحقق)  ٢٦)  يُ
نظر: إشكالية الشاهد الشعري (اجلهل بالنسبة وتعدد الرواية): ٧٩.  ٢٧)  يُ

نظر: الشواهد واالستشهاد يف النحو: ٤٨.  ٢٨)  يُ
نظر: كتاب سيبويه: ١٧/٢، ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٢٤/٢.  ٢٩)  يُ

٣٠)  مل أعثر عىل هذا البيت يف كتاب (العني) للخليل. 
نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٢١-١٢٢.  ٣١)  يُ

٣٢)  حتصيل عني الذهب: ٢٤٤. 
٣٣)  النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ٤٣. 

٣٤)  م.ن: ٩٥/١.(مقدمة املحقق). 
نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٤٩/٢.  ٣٥)   يُ

٣٦)  هو أبو حممد الفقعيس احلذملي، شاعر إسالمي اشتهر بالرجز، وعارص حروب الردة يف زمن 
نظر: اإلصابة يف متييز الصحابة: ٣٢٦/٧.  اخلليفة الثاين، وخالد بن الوليد، يُ

العربية:  شواهد  يف  املفصل  املعجم  نظر:  ويُ  ،٢٤/٢ السريايف:  ابن  سيبويه:  أبيات  رشح    (٣٧
 .٢٩٨/١١

٣٨)  مل أجد الرجز يف األصمعيات. 
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نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٢٥/٢.  ٣٩)  يُ

البغدادي  عرض  وقد  ومشافهات،  مدونات  بني  من  الشعرية  للشواهد  املصادر  تعددت    (٤٠
قائمة للموارد التي اعتمدها اللغويون، وقد راجعت أغلبها بحثا عن البيتني فلم أظفر بجواب، 
ينظر: خزانة األدب: البغدادي: ١٨/١-٢٧، وإشكالية الشاهد الشعري(اجلهل بالنسبة وتعدد 

الرواية ): ٨٥-٨٦. 

نظر: الشاهد الشعري يف النحو العريب ( دراسة توثيقية وتطبيقية): ٣٣٧-٤١٠.  ٤١)  يُ

نظر: إشكالية الشاهد الشعري(اجلهل بالنسبة وتعدد الرواية ): ٤٦.  ٤٢)  يُ

نظر: حتقيقات لغوية يف شواهد شعرية: ٤٠.  ٤٣)  طبقات فحول الشعراء: ٤/١، ويُ

نظر: حتقيقات لغوية يف شواهد شعرية: ٤٠-٤٣.  ٤٤)  يُ

نظر: كتاب سيبويه: ١٨٨/١، و ٦١/٣.  ٤٥)  يُ

٤٦)  يُنظر: رشح كتاب سيبويه: ٣٩٥/٢. 

نظر: كتاب سيبويه: ٦٢/٢.  ٤٧)  يُ

السريايف: ٣٩٤/٢- كتاب سيبويه:  النحاس: ١٥١، ورشح  أبيات سيبويه:  نظر: رشح  يُ   (٤٨
٣٩٥، و رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٤٠٥/١، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ٧٠، 

وحتصيل عني الذهب: ٢٥٦. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٤٠٥/١.  ٤٩)  يُ

٥٠)  حتصيل عني الذهب: ٢٥٦. 

نظر: ديوان األخطل: ١٠٠-١١٠.  ٥١)  يُ

نظر: م.ن: ١٠٣.  ٥٢)  يُ

نظر: م.ن: ١٠٤.  ٥٣)  يُ

نظر: التذييل والتكميل يف رشح كتاب التسهيل: ٣١٤/٣.  ٥٤)  يُ

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٦٧٥/٤.  ٥٥)  يُ

نظر: معاين النحو: ١٩٧/٣.  ٥٦)  يُ

نظر: كتاب سيبويه: ٦٣.  ٥٧)  يُ
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٥٨)  م.ن: ٦٥/٢-٦٦. 

نظر: ديوان ذي الرمة: ٣٠، وكتاب سيبويه: ٦٥/٢ (هامش املحقق).  ٥٩)  يُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٥٢.  ٦٠)  يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٩٧/٢.  ٦١)  يُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٤٢٥/١.  ٦٢)  يُ

نظر: ديوان األخطل: ٢٥.  ٦٣)  يُ

٦٤)  النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ٧١. 

٦٥)  حتصيل عني الذهب: ٢٥٧-٢٥٨. 

نظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ٧١ (هامش املحقق)    ٦٦)  يُ

نظر: املعجم املفصل يف شواهد العربية: ٤١١/١، ورشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب  ٦٧) يُ
النحوية: ١٩٤/١. 

نظر: حتقيقات لغوية يف شواهد شعرية: ٤٦- ٤٧.  ٦٨) يُ

٦٩) رشح التسهيل: ابن مالك: ٣٠٧/٣. 

نظر: ارتشاف الرضب من لسان العرب: ١٩٠٨/٤     ٧٠) يُ

نظر: متهيد القواعد برشح تسهيل الفوائد: ٣٣١٦/٧.  ٧١) يُ

نظر: عىل سبيل املثال، كتاب سيبويه: ٢/ ٦٧-٦٨.  ٧٢) يُ

نظر: حتصيل عني الذهب: ٢٥٨-٢٦٠.  ٧٣) يُ

نظر: كتاب سيبويه: ٦٤/٢.  ٧٤)  يُ

نِق بنت بدر بن هفان بن مالك، من بني ضبيعة، البكرية العدنانية: شاعرة، من الشهريات  رْ ٧٥) اخلِ
بن  هفان  بنت  املؤرخني(اخلرنق  بعض  ويسميها  ألمه،  العبد  بن  طرفة  أخت  وهي  اجلاهلية،  يف 

نظر: األعالم: للزركيل: ٢/ ٣٠٣.  مالك) يُ

نظر: ديوان شعر اخلرنق: ٢٩.  ٧٦) يُ

نظر: كتاب سيبويه: ٦٥/٢.  ٧٧)  يُ

 ،٣٩٦/٢ السريايف  سيبويه:  كتاب  ورشح   ،١٥٣ النحاس:  سيبويه:  أبيات  رشح  نظر:  يُ   (٧٨
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ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٢٨/٢، وحتصيل عني الذهب: ٢٥٦. 

نظر: اللمحة يف رشح امللحة: ٧٣٣/٢، وخزانة األدب: البغدادي: ٤١/٥.  ٧٩)  يُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٥٣، وأمايل ابن الشجري: ١٠٢/٢.  ٨٠)  يُ

نظر: رشح التسهيل: ابن مالك: ٣١٩/٣، واللمحة يف رشح امللحة: ٧٣٣/٢، واملساعد  ٨١)  يُ
عىل تسهيل الفوائد: ٤١٧/٢، واملقاصد النحوية: ١٥٦٣/٤، ومهع اهلوامع: ٧٣٣/٣. 

نظر: كتاب سيبويه: ٧٠/٢.  ٨٢) يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٤٠٠/٢.  ٨٣) م.ن: ص.ن، ويُ

٨٤) رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٥٤. 

٨٥)  النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٧٥/٢. 

٨٦)  ينظر: حتصيل عني الذهب: ٢٦٠-٢٦١. 

ات الكتب النحوية: ٥٤٥/١.  ٨٧)  ينظر: رشح الشواهد الشعرية يف أمَّ

: ديوان عروة بن الورد: ٥٨.  نظرُ ٨٨) يُ

: هتذيب اللغة: ٥٦/١٣، مادة (نسأ)، والصحاح: ٧٧/١، مادة (نسأ).  نظرُ ٨٩) يُ

٩٠) املحكم واملحيط األعظم: ٥٥٠/٨، مادة (نسأ). 

: لسان العرب: ٣٢٥/١٥، مادة (نسأ).  نظرُ ٩١) يُ

: م.ن: ٣٠١/٥، مادة ( يرس).  نظرُ ٩٢) يُ

: خزانة األدب: البغدادي: ٣٦٩/١.  نظرُ ٩٣) يُ

: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٣٧/١ (مقدمة املحقق).  نظرُ ٩٤) يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٤٠٠/٢.  ٩٥) كتاب سيبويه: ٧٠/٢-٧١، ويُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٥٥، ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٣٨٣/١،  ٩٦) يُ
نظر: خزانة األدب: البغدادي: ٢/ ٤٤٧-٤٤٨.  وللوقوف عىل قصة القصيدة، يُ

نظر: حتصيل عني الذهب: ٢٦١.  ٩٧) يُ

نظر: ديوان النابغة الذبياين: ١٢٤.  ٩٨) يُ
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نظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٩٥/١.(مقدمة املحقق).  ٩٩)  يُ

نظر: رشح الريض عىل الكافية: ٤٣٤/١.  ١٠٠) يُ

نظر: خزانة األدب: البغدادي: ٤٤٦/٢، واملعجم املفصل يف شواهد العربية: ٢٧٥/٤،  ١٠١) يُ
ات الكتب النحوية: ٨٣/٢-٨٤.  ورشح الشواهد الشعرية يف أمَّ

نظر: العني: ٣٢٦/٣.  ، يُ : العظيمُ البطْنِ رُ جْ ضَ ١٠٢) احلِ

نظر: كتاب سيبويه: ٧٠/٢-٧١.  ١٠٣) يُ

السريايف:  ابن  سيبويه:  أبيات  ورشح   ،٤٠٠/٢ السريايف:  سيبويه:  كتاب  رشح  نظر:  يُ  (١٠٤
١٢/٢، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٧٥/٢، وحتصيل عني الذهب: ٢٦٢. 

نظر: رشح أبيات ابن السريايف: ١١/٢، ومل أعثر له عىل ترمجة يف ما راجعت من مصادر.  ١٠٥) يُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ٢٣ (مقدمة املحقق)  ١٠٦)  يُ

الكتب  أمات  يف  الشواهد  ورشح   ،٤٩١/٣ العربية:  شواهد  يف  املفصل  املعجم  نظر:  يُ  (١٠٧
النحوية: ٥٤٠/١. 

نظر: كتاب سيبويه: ٧١/٢ (هامش املحقق).  ١٠٨) يُ

نظر: خزانة األدب: البغدادي: ٣٦٩/١، وكتاب سيبويه ورشوحه: ١٢٠.  ١٠٩) يُ

نظر: عىل سبيل املثال، كتاب سيبويه: ٧١/٢ -٧٣.  ١١٠) يُ

١١١)  كتاب سيبويه: ٣٧/٢. 

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٦٨/٢، وحتصيل عني الذهب: ٢٤٧.  ١١٢)  يُ

نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٦٨/٢.  ١١٣)  يُ

نظر: لسان العرب: ١٥٨/٣، مادة (حنجد)، وتاج العروس: ٤٦/٨، مادة (حنجد)  ١١٤)  يُ

أمات  الشعرية يف  الشواهد  العربية: ٤٥٣/٢، ورشح  املفصل يف شواهد  املعجم  نظر:  يُ   (١١٥
الكتب النحوية: ٣٩٦/١. 

 .( نيِْ نظر: رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٦٨/٢  (هامش املُحققَ ١١٦)  يُ

نظر: إشكالية الشاهد الشعري (اجلهل بالنسبة وتعدد الرواية): ٤٦-٤٧.  ١١٧)  يُ

١١٨)  رشح كتاب سيبويه: السريايف: ٣٦٨/٢. 
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نظر: الشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكريم: ٥١-٥٢.  ١١٩) يُ

نظر: األضداد: ٢١١، والشاهد الشعري يف تفسري القرآن الكريم: ٥٢.  ١٢٠) يُ

نظر: ديوان الطرماح: ٤٣٩.  ١٢١) يُ

١٢٢) كتاب سيبويه: ٢٠١/٢. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٧٩، ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٣٩٧/١،  ١٢٣) يُ
والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ١٥٦/٢، وحتصيل عني الذهب: ٣٠٧. 

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٢٦٨/٥.  ١٢٤) يُ

نظر: شعر األحوص األنصاري: ١٦٤.  ١٢٥) يُ

نظر: كتاب سيبويه: ٢٠١/٢.  ١٢٦) يُ

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس ١٧٩-١٨٠، ورشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ١/  ١٢٧) يُ
٤٣٣، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ١٥٦/٢، وحتصيل عني الذهب: ٣٠٨. 

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٢٦٨/٥.  ١٢٨) يُ

١٢٩)  احلارث بن خالد بن العاص بن هشام املخزومي، من قريش: شاعر غزل، من أهل مكة، 
نشأ يف أواخر أيام عمر بن أيب ربيعة.وكان يذهب مذهبه، ال يتجاوز الغزل إىل املديح وال اهلجاء، 
نظر:  نظر: األعالم للزركيل: ١٥٣/٢-١٥٤، وللمزيد يف ترمجته، يُ وقد تويف يف حدود (٨٠ه)، يُ

شعر احلارث بن خالد املخزومي: ٦-٢١. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ١/ ٤٣٣.  ١٣٠) يُ

نظر: شعر احلارث بن خالد املخزومي: ٦٢.  ١٣١) يُ

نظر: الشاهد الشعري يف النحو العريب (دراسة توثيقية وتطبيقية): ٤٤٧-٤٥٦.  ١٣٢) يُ

١٣٣) كتاب سيبويه: ٢٠١/٢. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٨٠، ورشح أبيات سيبويه:  ابن السريايف: ٤٣٥/١،  ١٣٤)يُ
والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ١٥٧/٢، وحتصيل عني الذهب: ٣٠٨. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٤٣٥/١، وقد ورد فيه (قِعاش) بالشني، والراجح  ١٣٥) يُ
مَ له.  نْ ترجَ أنه خطأ مطبعي، وما ذكرناه هو الصحيح  بدليل تواتر علامء العربية، ومَ
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بَةَ هذا البيت عىل ما ذكره األعلم  ١٣٦) اعتمد عبد السالم حممد هارون (حمقق كتاب سيبويه) نِسْ
بِ قائلِه، وهو املرادي من  رِ لقَ كْ يف حتصيله، والالفت للنظر أنَّ األعلم نفسه قد اكتفى يف نكته بذِ
نظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ١٥٧/٢، وحتصيل عني  دون ذكر (قعناس) أو (قعاس)، يُ

الذهب: ٣٠٨، وكتاب سيبويه: ٢٠١/٢ (اهلامش). 

ورشح   ،٥١٩/١ العربية:  شواهد  يف  املفصل  املعجم  نظر:  ويُ  ،٥٢/٣ األدب:  خزانة   (١٣٧
الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية: ٢٢٤/١. 

نظر: معجم الشعراء: ٢٣٦.  ١٣٨) يُ

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٢٦٧/٥.  ١٣٩) يُ

نظر: ديوان مهلهل بن ربيعة: ٧٨.  ١٤٠) يُ

١٤١) كتاب سيويه: ٢٥١/٢. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: النحاس: ١٨٩، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ١٨٨،  ١٤٢)  يُ
وحتصيل عني الذهب: ٣٢٨. 

حبيل بن مالك  نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ٣٥/٢، ومل أقف عىل ترمجة رشُ ١٤٣)  يُ
يف ما راجعت من مصادر. 

نظر: رشح املفصل: ٣٨٠/١.  ١٤٤)  يُ

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٤٢٢/٥.  ١٤٥)  يُ

أمات  الشعرية يف  الشواهد  العربية: ٢٩٨/٧، ورشح  املفصل يف شواهد  املعجم  نظر:  يُ   (١٤٦
الكتب النحوية: ٩٨/٣. 

١٤٧)  كتاب سيبويه: ٢٥٢/٢. 

نظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ١٨٨.  ١٤٨)  حتصيل عني الذهب: ٣٢٨، ويُ

نظر: املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٤٢٣/٥.  ١٤٩) يُ

ء القيس: ١٢١.  نظر: ديوان امرِ ١٥٠) يُ

الزوزين:  السبع:  املعلقات  ورشح   ،٩٩ اجلاهليات:  الطوال  السبع  القصائد  رشح  نظر:  يُ  (١٥١
 .٧٢
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نظر: رشح القصائد العرش: التربيزي: ٤٨.  ١٥٢) يُ

ومن   ،٥٦٢/٢ اخلالف:  مسائل  يف  واإلنصاف   ،٣١٥/٢ الشجري:  ابن  أمايل  نظر:  يُ  (١٥٣
نظر معاين النحو: ٣٣٤/٤.  املحدثني: يُ

نظر: غريب احلديث: للقاسم بن سالم: ١٠٥/٣، وهتذيب اللغة: ٣٣٢/٩، مادة (كلل)،  ١٥٤) يُ
والصحاح: ١١١٣/٣ مادة (ومض). 

نظر: خزانة األدب: البغدادي: ٩/ ٤٢٥، واملعجم املفصل يف شواهد العربية: ٤٣١/١٢،  ١٥٥) يُ
ورشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية: ٤١٣/٢. 

نظر: الشاهد الشعري يف النحو العريب (دراسة توثيقية وتطبيقية ): ٢٣٨-٢٨٤.  ١٥٦) يُ

نظر: إشكالية الشاهد الشعري (اجلهل بالنسبة وتعدد الرواية ): ٨٢.  ١٥٧) يُ

نظر: حتقيقات لغوية يف شواهد شعرية: ٤٦- ٤٧.  ١٥٨) يُ

١٥٩) كتاب سيبويه: ٢٥٢/٢. 

١٦٠) رشح  أبيات سيبويه: النحاس: ١٨٩. 

١٦١)  عمرو بن امرئ القيس، من بني احلارث بن اخلزرج، شاعر جاهيل، كانت يف أيامه احلرب 
بن  مالك  هبا  خياطب  قصيدة  فيها  له  سنة.واشتهرت  عرشين  واستمرت  واخلزرج  األوس  بني 
نظر: األعالم للزركيل: ٧٣/٥، ورشح الشواهد الشعرية يف أمات  العجالن وهذه األبيات منها، يُ

الكتب النحوية: ١٥٢/٢. 

نظر: خزانة األدب: البغدادي: : ٢٧٥/٤ ١٦٢) رشح  أبيات سيبويه: ابن السريايف: ١٢/٢، ويُ
 .٢٧٦-

نظر: مجهرة أشعار العرب: ٥٣١.  ١٦٣) يُ

نظر: النكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/ ١٨٩.  ١٦٤)  يُ

وكتاب  (فجر)،  مادة   ،٤٦/٥ العرب:  ولسان   ،١٦٨ ثابت:  بن  حسان  ديوان  نظر:  يُ   (١٦٥
سيبويه: ٢٥٢/٢ (هامش املحقق). 

١٦٦)  كتاب سيبويه: ٩٦/٣. 
 /٢ سيبويه:  كتاب  تفسري  يف  والنكت   ،٢٩٧/٣ السريايف:  سيبويه:  كتاب  رشح  نظر:  يُ   (١٦٧

 .٣٦٩
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نظر: معاين النحو: ١٤/٤.  ١٦٨)  يُ

نظر: املعجم املفصل يف شواهد العربية: ٨/٥.  ١٦٩)  يُ

مناة،  زيد  بن  عامر  وأبوه  اخلزرج،  أرشاف  من  فارس  شاعر  وهو  اإلطنابة،  بن  عمرو    (١٧٠
نظر: معجم الشعراء: ٢٠٣.  ه، وهي بنت شهاب بن زبان من بني القني، يُ واإلطنابة هي أمُّ

نظر: حتصيل عني الذهب: ٤١٨.  ١٧١)  يُ

نظر: كتاب سيبويه: ٩٦/٣ (هامش املحقق).  ١٧٢)  يُ

نظر: تنقيح األلباب يف رشح غوامض الكتاب: ١٨١-١٨٢.  ١٧٣)  يُ

نظر: رشح الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية: ١٥٢/٢.  ١٧٤)  يُ

١٧٥)  املقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية (رشح ألفية ابن مالك): ٦٩/٦. 

نظر: ديوان النابغة الذبياين: ١٧٩.  ١٧٦)  يُ

يف  كام   ( مُ (لَكُ من  بدال  (لكلم)  هارون)  (بتحقيق  سيبويه  كتاب  يف  الكلمة  هذه  وردت   (١٧٧
نظر: كتاب سيبويه: ٢٥٢/٢.  الديوان، واألوىل أنّه خطأ مطبعي، يُ

١٧٨)  كتاب سيبويه: ٢٥٢/٢. 

نظر: رشح أبيات سيبويه: ابن السريايف: ١٥٢/٢، والنكت يف تفسري كتاب سيبويه: ٢/  ١٧٩)  يُ
١٨٩، وحتصيل عني الذهب: ٣٢٩. 

ورشح   ،٢٩٣/٧ العربية:  شواهد  يف  املفصل  واملعجم   ،١٣٣/٢ األدب:  خزانة  نظر:  يُ   (١٨٠
الشواهد الشعرية يف أمات الكتب النحوية: ٩٨/٣. 

واملقاصد   ،٦٣٤/٢ امللحة:  رشح  يف  واللمحة   ،٣٠٣  /٢ الشجري:  ابن  أمايل  نظر:  يُ   (١٨١
الشافية يف رشح اخلالصة الكافية: ٤٢٣/٥.
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قائمة املصادر واملراجع: 
.إشكالية .١ ٢٠٠٧م  مبروك.  جودة  محمد، 

د  دُّ وتَعَ بالنسبة  :الجهل  الشعري  الشاهد 
الرواية . القاهرة : مكتبة اآلداب . ط١ . 

علي .٢ بن  أحمد  الفضل  أبو  العسقالني، 
٨٥٢هـ).  حجر(ت:  بن  أحمد  بن  محمد  بن 
١٤١٥ه. اإلصابة في تمييز الصحابة. تحقيق: 
محمد  الموجود،وعلى  عبد  أحمد  عادل 

معوض. بيروت:دار الكتب العلمية.ط١. 
الملك .٣ عبد  سعيد  أبو  األصمعي، 

١٩٩٣م. ٢١٦هـ).  قريب(ت:  بن
 : األصمعي.تحقيق  األصمعيات:اختيار 
محمد  السالم  وعبد   . شاكر  محمد  أحمد 

هارون. مصر: دار المعارف . ط٧. 
القاسم(ت: .٤ بن  بكر محمد  أبو  األنباري، 

 : تحقيق  م.األضداد.  ٣٢٨هـ).١٩٨٧ 
محمد أبو الفضل إبراهيم . بيروت: المكتبة 

العصرية . ط١.
(ت: .٥ الدين  خير  الدمشقي،  الزركلي 

العلم  دار  األعالم.   . .٢٠٠٢م  ١٣٩٦هـ) 
للماليين . ط١٥ .

أبو .٦ الدين  ضياء  الشجري،  بابن  المعروف 
حمزة.(ت:  بن  علي  بن  الله  هبة  السعادات 
 . الشجري  ابن  .أمالي  ١٩٩١م  ٥٤٢هـ). 
القاهرة:   . الطناحي  محمد  :محمود  تحقيق 

.مكتبة الخانجي. ط١ .

الدين(ت: .٧ كمال  البركات  أبو  األنباري، 
مسائل  في  .اإلنصاف  ٢٠٠٣م  ٥٧٧هـ). 
الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين . 

المكتبة العصرية . ط١ .
بن .٨ د  محمّ الفيض  أبو  بيدي،مرتضى  الزَّ

من  العروس  تاج  ١٢٠٥هـ).  د(ت:  محمّ
من  مجموعة   : تحقيق  ـ  القاموس  جواهر 

المحققين . دار الهداية . د.ت.
يوسف .٩ الحجاج  أبو  الشنتمري،  األعلم 

سليمان(٤٧٦ه).١٩٩٢م.تحصيل  بن 
في  األدب  جوهر  معدن  من  الذهب  عين 
عبد  العرب.تحقيق:زهير  مجازات  علم 
الشؤون  دار  بغداد:   . سلطان  المحسن 

الثقافية العامة. ط١ . 
البدري،نعيم سلمان. ٢٠١٨م .تحقيقات .١٠

الكتب  شعرية.بيروت:دار  شواهد  في  لغوية 
العلمية . ط١ . 

هير .١١ الشَّ يوسف  بن  محمد   ، األندلسيّ
.التذييل  حيّان(ت:٧٤٥ه).١٩٩٨م  بأبي 
التسهيل. كتاب  شرح  في  والتكميل 
 . هنداوي  حسن  الدكتور  تحقيق: 

دمشق:دار القلم . ط ١. 
عميم .١٢ محمد  البركتي،  المجددي 

اإلحسان (ت :١٣٩٥ ه). ٢٠٠٣م.التعريفات 
الفقهية. بيروت : دار الكتب العلمية . ط١ .  

ار .١٣ الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفَّ
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التعليقة  ١٩٩٠م.  (ت:٣٧٧ه).  علي  أبي 
على كتاب سيبويه.  تحقيق وتعليق: الدكتور 

عوض بن حمد القوزي . ط ١. 
أبي الحسن علي بن محمد .١٤ ابن خروف، 

بن علي(ت: ٦٠٩ه). ١٩٩٥م .تنقيح األلباب 
في شرح غوامض الكتاب :شرح كتاب سيبويه 
. دراسة وتحقيق : خليفة محمد خليفة بديري 

. طرابلس: كلية الدعوة اإلسالمية . ط١ .
بن .١٥ محمد  منصور   األزهري،أبو 

أحمد(ت: ٣٧٠هـ). ٢٠٠١م .تهذيب اللغة . 
دار   : بيروت  : محمد عوض مرعب.  تحقيق 

إحياء التراث العربي .ط١ .
أبي .١٦ بن  محمد  زيد  أبو  القرشي، 

أشعار  ١٧٠هـ).جمهرة  الخطاب(ت: 
العرب. تحقيق: علي محمد البجادي . نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع . د.ت .
بن .١٧ القادر  ،عبد  البغداديّ

األدب  خزانة  ١٩٩٧م.  عمر(ت:١٠٩٣ه). 
وشـرح:  تحقيق  العرب.  لسان  لباب  ولب 
مصر:  القاهـرة،  هارون.  د  مُحمَّ ـالم  السَّ عبد 

.ط ٤ . مطبعـة المدنيّ
١٩٩٤م .١٨ محمد.  مهدي  الدين،  ناصر 

الكتب  بيروت: دار   ، لبنان   . .ديوان األخطل 
العلمية . ط٢ . 

.ديوان .١٩ ٢٠٠٤م  مصطفى.  الشافي،  عبد 
الكتب  دار  لبنان:   ، بيروت  القيس.  ئ  امرِ

العلمية . ط٥ . 
بن .٢٠ حسان  .ديوان  ١٩٩٤م  عبدأ.  مهنّا، 

الكتب  دار  األنصاري.لبنان،بيروت:  ثابت 
العلمية .ط٢. 

ذي .٢١ حسن.١٩٩٥م.ديوان  ج،أحمد  بَسَ
العلمية  الكتب  دار  لبنان:   ، بيروت  الرمة. 

.ط١. 
نِق .٢٢ رْ ار،حسين. ١٩٩٦.ديوان شعر الخِ نصَّ

. القاهرة :مطبعة دار الكتب المصرية . 
٢٣. . الطرماح  .ديوان  ١٩٦٨م  عزة.  حسن، 

دمشق. 
.ديوان .٢٤ ١٩٦٦م  المعين.  الملوحي،عبد 

عروة بن الورد:شرح ابن السكيت . دمشق. 
فاعور، علي. ١٩٨٧م .ديوان الفرزدق . .٢٥

بيروت ، لبنان: دار الكتب العلمية .ط١. 
حرب، طالل. ١٩٩٦م .ديوان مهلهل بن .٢٦

ربيعة . بيروت: دار صادر . ط١ . 
الذبياني .٢٧ النابغة  ديوان  نصر.  حنا  تّي،  الحِ

.١٩٩١م.بيروت: دار الكتاب العربي .ط١.
معاضة. .٢٨ بن  الرحمن  الشهري،عبد 

القرآن  تفسير  في  الشعري  ١٤٣١ه.الشاهد 
الرياض:  العربية السعودية،  الكريم. المملكة 

مكتبة دار المنهاج . ط١ . 
١٤٣١ه.الشاهد .٢٩ الباتل.  محمد  الحربي، 

توثيقية  العربي:دراسة  النحو  في  الشعري 
وتطبيقية. الرياض.مطبعة سفير. 
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.الشاهد .٣٠ م   ١٩٧٤ الحديثي،خديجة. 
. مطبوعات  كتاب سيبويه  في  النحو  وأصول 

جامعة الكويت. 
النحاس، أبي جعفر أحمد بن محمد (ت: .٣١

أبيات سيبويه تحقيق  ٣٣٨ه). ١٩٧٤م.شرح 
الغري  زاهد.النجف:مكتبة  غازي  زهير  د.   :

الحديثة. ط١. 
بن .٣٢ يوسف  محمد  السيرافي،أبي 

أبيات  ١٩٩٦م.شرح  ٣٨٥ه).  المرزبان(ت 
سيبويه. تحقيق: الدكتور محمد الريح  هاشم 

. بيروت : دار الجيلط ١. 
الله .٣٣ بن عبد  الدين محمد  الطائي، جمال 

١٩٩٠م  مالك(٦٧٢هـ).  بابن  المعروف 
.شرح التسهيل . تحقيق: عبد الرحمن السيد 

، محمد بدوي المختون . هجر . ط ١ . 
محمد .٣٤ الدين  رضي  النحوي،  االستراباذي 

بن الحسن(٦٨٦ه).١٩٩٦م.شرح الرضي على 
عمر.  حسن  يوسف  وتعليق:  الكافية.تصحيح 

بنغازي: منشورات جامعة قازيونس.ط ٢. 
بن محمد حسن.٣٥.٢٠٠٧ ، محمد  اب  رَّ شُ

الكتب  أمات  في  الشعرية  الشواهد  م.شرح 
النحوية. بيروت،لبنان:مؤسسة الرسالة.ط١.

بن .٣٦ القاسم  بن  محمد  بكر  األنباري،أبو 
السبع  القصائد  شرح  ٣٢٨هـ).  بشار(ت 
السالم  عبد  الجاهليات.تحقيق:  الطوال 
محمد هارون . دار المعارف . سلسلة ذخائر 

العرب . ط٥ . د.ت .
علي(ت: .٣٧ بن  يحيى  زكريا   التبريزي،أبو 

العشر. القصائِد  .شرح  هـ   ١٣٥٢ ٥٠٢هـ). 
ضبط وتصحيح وتعليق إدارة الطباعة المنيرية. 

السيرافي،الحسن بن عبد الله بن المرزبان .٣٨
أبي سعيد(ت: ٣٦٨ه). ٢٠٠٨م .شرح كتاب 
مهدلي.وعلي  حسن  أحمد  سيبويه.تحقيق: 
العلمية  الكتب  بيروت:دار  لبنان،  علي.  سيد 

. . ط١. 
بن .٣٩ أحمد  بن  حسين  الله  عبد  ني،أبو  زَ وْ الزَّ

حسين(ت : ٤٨٦هـ). ٢٠٠٢ م .شرح المعلقات 
السبع . دار احياء التراث العربي . ط١.  

بن يعيش، أبو البقاء يعيش بن علي (ت: .٤٠
له:  قدم  المفصل  شرح   .  ٢٠٠١ ٦٤٣هـ). 
إميل بديع يعقوب . لبنان- بيروت: دار الكتب 

العلمية. ط١. 
األحوص .٤١ شعر   .١٩٩٠ شوقي.  ضيف، 

سليمان  عادل   : وتحقيق  جمع   . األنصاري 
جمال . القاهرة: مكتبة الخانجي . ط٢. 

شعر .٤٢  . ١٩٧٢م  يحيى.  الجبوري، 
النجف   . المخزومي  خالد  بن  الحارث 

األشرف: مطبعة النعمان . ط١ . 
مسلم .٤٣ بن  الله  عبد  محمد  أبو  الدينوري، 

.الشعر  هـ   ١٤٢٣ ٢٧٦هـ).  قتيبة(ت:  بن 
والشعراء. القاهرة: دار الحديث..

الشواهد .٤٤ علوان.  الجبار  عبد  النايلة، 
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.منشورات  . ١٩٧٦م  النحو  في  واالستشهاد 
جامعة بغداد . ط١. 

حماد .٤٥ بن  إسماعيل  نصر  أبو  الجوهري، 
اللغة  تاج  ١٩٨٧م.الصحاح  ٣٩٣هـ).  (ت: 
الغفور  عبد  أحمد  تحقيق:  العربية.  وصحاح 

عطار .بيروت: دار العلم للماليين .ط٤ .
م .٤٦ سالّ بن  محمد  الله   عبد  أبو   ، الجمحي 

الشعراء.تحقيق:  فحول  طبقات  ٢٣٢هـ)  (ت: 
محمود محمد شاكر.  جدة: دار المدني . د.ت.

الخليل .٤٧ الرحمن  عبد  الفراهيدي،أبو 
١٧٠هـ).العين.١٩٨١م.  أحمد(ت:  بن 
السامرائي  المخزومي.إبراهيم  تحقيق:مهدي 
. بغداد: دار الرشيد . وزارة الثقافة واإلعالم . 

بيد القاسم(ت: ٢٢٤هـ). .٤٨ بن سالّم، أبو عُ
١٩٦٤ م.غريب الحديث . تحقيق : د. محمد 
مطبعة  آباد،الدكن:  حيدر   . خان  المعيد  عبد 

دائرة المعارف العثمانية. ط١ . 
(ت: .٤٩ قنبر.  بن  عثمان  بن  عمرو  سيبويه، 

تحقيق:عبد  .الكتاب.  م   ١٩٨٨ ١٨٠هـ). 
مكتبة   : القاهرة  هارون  محمد  السالم 

الخانجي. ط٣ . 
الحديثي،خديجة. ١٩٦٧م .كتاب سيبويه .٥٠

وشروحه . بغداد : مطبعة دار التضامن.ط١ .
مكرم .٥١ بن  محمد  الفضل  أبو  منظور،  ابن 

 . ١٤١٤هـــ  ٧١١هـ).  العرب(ت:  لسان 
بيروت : دار صادر . ط٣. 

الصائغ (ت : ٧٢٠هـ) ، محمد بن حسن .٥٢
اللمحة   . ٢٠٠٤م   . الله  عبد  أبو   ، باع  سِ بن 
بن  إبراهيم   : تحقيق  الملحة.    شرح  في 
سالم الصاعدي ، المملكة العربية السعودية: 

المدينة المنورة. ط١.
سيده .٥٣ بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن،  أبو 

المرسي (ت: ٤٥٨هـ)، عبد الحميد هنداوي. 
 ، األعظم  والمحيط  المحكم   . ٢٠٠٠م 

بيروت: دار الكتب العلمية  . ط١ .
سيده .٥٤ بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن،  أبو 

(ت: ٤٥٨هـ). ١٩٩٦م . المخصص . تحقيق 
إحياء  دار  بيروت:   . جفال  إبراهم  خليل   :

التراث العربي  . ط١ . 
الدين .٥٥ بهاء  عقيل  ابن  الله  لعبد   ، العقيليّ

(ت:٧٦٩هـ). ١٩٨٢م. المساعد على تسهيل 
الفوائد . تحقيق وتعليق: محمد كامل بركات. 
جامعة أم القر: مركـز البحث العلمي وإحياء 

التراث اإلسالمي. ط ١. 
٥٦. . ٢٠٠٠م  صالح.  فاضل  السامرائي، 

للطباعة  الفكر  دار  األردن:  النحو.  معاني 
والنشر والتوزيع . ط١ .

(ت: .٥٧ ياقوت  الله  عبد  أبو  الحموي، 
إرشاد  األدباء:  معجم  ١٩٩٣م.  ٦٢٦هـ). 
إحسان   : تحقيق  األديب.  معرفة  إلى  األريب 

عباس . بيروت: دار الغرب اإلسالمي. ط١.
بن .٥٨ محمد  الله  عبيد  أبي  المرزباني، 
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معجم  ١٩٨٢م.  ٣٨٤هــ).  (ت:  عمران 
الدكتور  : األستاذ  الشعراء. بتصحيح وتعليق 
ف . كرنكو ، بيروت / لبنان: مكتبة القدسي، 

دار الكتب العلمية. ط٢ .
(ت: .٥٩ الحميد  عبد  مختار  أحمد  عمر، 

العربية  اللغة  معجم  ٢٠٠٨م.  ١٤٢٤هـ). 
المعاصرة عالم الكتب . ط١ .

المعجم .٦٠ ١٩٩٦م.  بديع.  اميل  يعقوب، 
دار  بيروت:   . العربية  شواهد  في  المفصل 

الكتب العلمية . ط١ .
الشاطبي، إبراهيم بن موسى أبي إسحاق .٦١

الشافية  المقاصد  ٢٠٠٧م.  (ت:٧٩٠ه). 
عبد  تحقيق:   . الكافية  الخالصة  شرح  في 
وآخرون.   ، العثيمين  سليمان  بن  الرحمن 
مكة المكرمة: معهد البحوث العلمية وإحياء 

التراث اإلسالمي . ط ١.
العيني، بدر الدين (ت ٨٥٥ هـ). ٢٠١٠. .٦٢

شروح  شواهد  شرح  في  النحوية  المقاصد 
 «الكبر الشواهد  «شرح  بـ  المشهور  األلفية 
فاخر، وآخرون. مصر  . تحقيق: علي محمد 

، القاهرة:  دار السالم للطباعة والنشر . ط١.
الشنتمري، يوسف بن سليمان بن عيسى .٦٣

١٩٩٩م  ت:٤٧٦ه).   ) األعلم  اج  الحجَّ أبي 
دراسة  سيبويه.  كتاب  تفسير  في  النكت   .
مطبعة  المغرب:   . بلحبيب  رشيد  وتحقيق: 

فضالة .
السيوطي، جالل الدين (ت : ٩١١هـ)  ، .٦٤

عبد الرحمن بن أبي بكر. د.ت . همع الهوامع 
في شرح جمع الجوامع . تحقيق : عبد الحميد 

هنداوي. مصر: المكتبة التوفيقية 


