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تنبيهات اب ِن خروف في شرحه (تنقيح األلباب)
ُ
ِ
سخ (الكتاب)
إلى اختالف نَ ِّ
ص سيبويه بين نُ َ
عبداهلل بن عثمان اليوسف (*)
جامعة الحدود َّ
الشماليَّة
(قدم للنشر يف  1440/02/05هـ ،وقبل للنشر يف  1440/04/19هـ)
قعـــدت للغـــة العربيـــةَ ،
كثـــر مـــن العلـــاء واهتمـــوا بـــه ،فكانـــت ملشـــاهري العلـــاء
رشحـــه
ٌ
ملخـــص البحـــث :كتـــاب ســـيبويه مـــن أقـــدم الكتـــب التـــي ّ
ـرت ُن َس ـ ُ
وغريه ــم ُن َس ـ ٌ
ـخ ُه بع ــد ظه ــور نس ــخة األخف ــش ،وزاد ُن َّس ــاخه واملع ِّلق ــون علي ــه واملحشّ ــون في ــه ،وم ــع م ــرور
ـخ من ــه يع ــودون إليه ــا ،وق ــد كث ـ ْ
َ
نص ــه ب ــن تل ــك الن َُّس ــخ الكث ــرة ،وكان اب ــن خ ــروف ( 609هـــ) مم ــن
الزم ــن -وكث ــرة ن ْس ــخ ه ــذا الكت ــاب امله ــم بص ــورة أك ــر  -ظه ــرت االختالف ــات يف ّ
اهت ــم بالتنبي ــه إىل تل ــك االختالف ــات يف رشح ــه لكت ــاب س ــيبويه ال ــذي أس ــاه (تنقي ــح األلب ــاب يف رشح غوام ــض الكت ــاب) ،فج ــاء ه ــذا البح ــث اللتق ــاط
ـص ال ــذي أراده س ــيبويه
تل ــك التنبيه ــات ،ودراس ــتها ،ومقارنته ــا ب ــا ورد يف بع ــض خمطوط ــات كت ــاب س ــيبويه واملطب ــوع من ــه ،ث ــم حماول ــة الوص ــول إىل الن ـ ِّ
م ــن خ ــال تل ــك املقارن ــة ،مضا ًف ــا إليه ــا الرج ــوع إىل م ــا نقل ــه َّ
رشاح الكت ــاب ،أو م ــا نقل ــه النحوي ــون يف كتبه ــم م ــن نص ــوص س ــيبويه .وق ــد اتبع ــت
املنه ــج الوصف ــي املق ــارن ب ــن النص ــوص؛ هاد ًف ــا إىل تس ــليط الض ــوء ع ــى كت ــاب س ــيبويه ال ــذي انبن ــت علي ــه قواع ــد العربي ــة بع ــد ذل ــك.
ص ،سيبويه ،ابن خروف.
كلامت مفتاحية :تنبيهاتُ ،ن َسخَ ،ن ّ
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Abstract: Seebawaih`s book is one of the oldest and the most important Arabic grammar books. A lot of grammarians explained it because of its importance. Many editions
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emerged in these editions too. Ibn Kharouf 609H was the one of the scholars who noticed these differences in his Tankeeh Alalbab. This research studies these differences and
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مقدمة:

احلمــد هلل رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى

خاتــم األنبيــاء واملرســلني ،نبينــا حممــد وعــى آلــه
وصحابتــه أمجعــن ،أ َّمــا بعــد:

بحــر حــاول أن
فكتــاب ســيبويه – رمحــه اهلل -
ٌ

بــن الن َُّســخ ،كــا فعــل الســرايف (ت  368هـــ) يف

(رشح كتــاب ســيبويه) ،والفــاريس (ت  377هـــ) يف
(التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه) ،واألعلــم الشــنتمري

(ت  471هـــ) يف (النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه)،
ثــم جــاء بعدهــم ابـ ُن خــروف (أبــو احلســن عــي بــن

ـر مــن النحويــن ،لكنــه صعــب املنــال إال
يركبــه كثـ ٌ
ملــن و َّطــن نفســه عــى الصــر الشــديد؛ َلِــا فيــه مــن

فــرح كتــاب ســيبويه بكتابــه الــذي أســاه( :تنقيــح

جعــل النــاس يلتفتــون إليــه أكثــر مــن غــره ،وصعوبة
ِ
ِ
ـر حجمــه فحســب؛ بــل
هــذا الكتــاب مل تــأت مــن كـ َ
مــن ترتيبــه الــذي أراده لــه ســيبويه رمحــه اهلل! وزاد
مــن تلــك الصعوبــة أن ســيبويه مل يقــرأه عــى أحـ ٍ
ـد،

التنبيهــات إىل ن َُســخ (الكتــاب) واالختــاف بينهــا يف
ٍ
بغريــب عليــه،
نــص ســيبويه الواحــد ،وليــس هــذا
ّ
ـم بِن َُسـ َ
ـخ ِه،
فهــو مولـ ٌ
ـع هبــذا الكتــاب اجلليــل ،ومهتـ ٌّ
حيــث ن َّبــه عنــد رشحــه لــه إىل كثـ ٍ
ـر مــن النُّســخ التــي

ـرا ،وهــذا مــا
أمــواج علميــة متالطمــة ،فلقــد ُولــد كبـ ً

ومل يقــرأه عليــه أحــدٌ  ،و ُيضــاف إىل هــذا أنــه مل تكــن

منــه  -عنــد وفــاة ســيبويه  -إال نســخة واحــدة كانــت

عنــد األخفــش رمحــه اهلل! فلــا أخــرج األخفــش

حممــد بــن عــي احلرضمــي اإلشــبييل ت  609هـــ)،
األلبــاب يف رشح غوامــض الكتــاب) ،وأكثــر فيــه مــن

كانــت بــن يديــه ،ومنهــا :الن َُّســخ الرشقيــة ،والنســخة
الرباحيــة ،ونســخة أيب عــي الفــاريس ،ونســخة
أيب نــر القرطبــي ،ونســخة األســتاذ ِ
(اخلــدَ ّب)،
أصحابــا ،وقــد
ـم
َ
وكذلــك بعــض النســخ التــي مل ُيسـ ِّ

تلــك النســخة ذاعــت بــن النــاس ،وحــرص العلــاء
ٍ
عــى أن تكــون عنــد ّ
واحــد منهــم نســخ ٌة منــه،
كل

بلغــت تنبيهاتــه إىل تعــدد الن َُّســخ ــــــ عــى الرغــم من

فكثــرت ن َُسـ ُ
ـخ ُه ،وأصبحــت لــدى أشــهر النحويــن،

يبــن مقــدار مــا أصــاب
مــرةً ،وهــذا عــد ٌد كبــر ِّ
َّ

فاستنســخوه بأيدهيــم ،أو طلبــوه مــن الن َُّّســاخ،
ومــن تلــك النســخ املشــهورة :نســخة املــرد ،ونســخة

الســرايف ،ونســخة ثعلــب ،ونســخة ابــن درســتويه،
ونســخة ابــن خــروف ،...وغريهــا ،ومــن الطبيعــي
ـاف بني تلــك الن َُســخ ،فالن َُّّســاخ
أن يكــون هنــاك اختـ ٌ

ـر يعرتهيــم اخلطــأ
مــن النحويــن أو مــن غريهــم بـ ٌ
والنســيان ،فو َّلــد هــذا االختــاف اهتام ًمــا عنــد

بعــض النحويــن بمحاولــة تبيــن ذلــك االختــاف

قلــة مــا وصلنــا مــن رشحــه ــــــ أكثــر مــن أربعــن
بعضــه ابـ ُن خــروف
كتــاب ســيبويه مــن تغيــر ،أظهــر َ

يف رشحــه لـ(الكتــاب) املســمى بـ(تنقيــح األلبــاب يف

رشح غوامــض الكتــاب).

أمهية البحث وأسباب اختياره:

أمهيــة البحــث تتمثــل يف أنــه غــر مســبوق حســب
علــم الباحــث ،مــع َّ
أن لــه صل ـ ًة وثيق ـ ًة ب َع َلمــن مــن
88
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أقسام البحث:

أعــام النحــو العــريب مهــا :ســيبويه وابــن خــروف،
وقــد دفعــت الباحـ َ
ـباب هــي:
ـث للكتابــة فيــه أسـ ٌ
ـات كثـ ٍ
1 .وجــود تنبيهـ ٍ
ـرة إىل ن َُســخ كتاب ســيبويه
يف رشح ابــن خــروف ،وهــو الــذي كان يملــك

َــت أمهيــة البحــث وأســباب
مقدمــة :وفيهــا ُب ِّين ْ

تُعــدّ مــن أقــدم الن َُّســخ املهمــة التــي وصلــت

املبحــث األول :اهتــام ابــن خــروف بِن َُســخ كتــاب

جــاء هــذا البحــث يف مقدمــة ،ومبحثــن ،وخامتة،

وذلــك عــى النحــو التايل:

نســخ ًة نفيسـ ًة مــن كتــاب ســيبويه خ َّطهــا بيده،

اختيــاره.

ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا ،وفيــه ثامنيــة مطالب:

إلينــا ،حيــث كتبــت قبــل 609هـــ وهــي ســنة

املطلــب األول :الترصيــح أو عدمــه بأســاء

وفاتــه.

أصحــاب الن َُّســخ اخلطيــة.

نــص ســيبويه
2 .أمهيــة التنبيــه إىل االختــاف يف ّ

املطلــب الثــاين :عــزو الشــاهد الشــعري غــر
قائلـ ِ
املنســوب يف بعــض النُّســخ اخلطيــة إىل ِ
ـه يف نســخة
َ
رصح بقائلها.
َّ

الواحــد بــن ن َُســخ كتابــه املتعــددة يف تبيــن مــا
قــد يكــون ن ُِقــل خطـ ًـأ عــن ســيبويه ،ممــا أ َّثــر يف
احلكــم عــى آراء ســيبويه النحويــة والرصفيــة

املطلــب الثالــث :التنبيــه إىل االختــاف بــن

عنــد النحويــن ،وهــو مــا أ ّدى إىل اختــاف

الن َُّســخ اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر مــن شــاعر.

نقلهــم عــن ســيبويه يف املســألة الواحــدة ،ممَّــا قد

يكــون ســب ًبا يف َّ
أن بعــض الباحثــن املعارصيــن

نــص
املطلــب الرابــع :التنبيــه إىل التغيــر يف
ِّ
الشــاهد الشــعري بــن الن َُّســخ اخلطيــة.

يظنَّونــه تناقضــا بــن أقــوال ســيبويه.

3 .حماولــة إظهــار مــا أشــار إليــه ابــن خــروف
ٍ
اختــاف بــن ن َُســخ كتــاب ســيبويه،
مــن
وهــو ممــا جيعلنــا ال نسـ ّلم دائــا بـ ِّ
ـكل مــا ُينقــل

املطلــب اخلامــس :التنبيــه إىل اختــاف أربــع ن َُسـ ٍ
ـخ
ٍ
ـص واحــد.
خطيــة يف َنـ ٍّ
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الســادس :التنبيــه إىل

بعــد التدقيــق والتمحيــص ،فقــد يكــون مــا يف

املطلــب الســابع :التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد

رصح هبــا مــن زادهــا.
الن َُّســخ اخلطيــة َّ

عــن األســاف  -يف خمتلــف العلــوم  -إال
بعــض النُّســخ تعلي ًقــا أو حاشــي ًة أو زيــادة مــن

القــرآين يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة.

املطلــب الثامــن :التنبيــه إىل مــا يف بعــض الن َُّســخ
اخلطيــة مــن تغيـ ٍ
ـص ســيبويه.
ـر يف نـ ِّ

أصحاهبــا أو مــن ن َُّســاخها.

مهــم
4 .مشــاركة املكتبــة العربيــة بموضــو ٍع
ٍّ
جديـ ٍ
ـر بالبحــث ،والباحــث  -حســب علمــه -

املبحــث الثــاين :نصــوص ســيبويه يف (الكتــاب)

بــن الن َُّســخ اخلطيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف

ال يعلــم دراســة قامــت هبــذا املوضــوع.
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والن َُّســخ املطبوعــة ،وفيــه ثالثــة مطالــب:
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب األول :التنبيــه إىل

ســيبويه املنتــرة حــول العــامل.

َ 3 .عـ ْـرض تلــك النصــوص عــى مــا يف املطبــوع
مــن كتــاب ســيبويه ،وتوضيــح الفــرق بــن
ٍّ
كل منهــا.

الن َُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة.

ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الثــاين :التنبيــه إىل

4 .الرتجيــح بــن النصــوص؛ ملحاولــة الوصــول

الن َُّســخ اخلطيــة قــد وردت يف املطبوعــة.

املطلــب الثالــثَ :ن ْقــص مــا يف الن َُّســخ اخلطيــة

ـص الــذي أراده ســيبويه.
إىل النـ ِّ

5 .توثيــق مجيــع النصــوص املنقولــة مــن

الرشقيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة.

مصا د ر هــا .

خامتة :وفيها أهم النتائج والتوصيات.

6 .توثيــق الشــواهد القرآنيــة مــن القــرآن

ســار البحــث عــى املنهــج الوصفــي التحليــي
جــع مــا ن َّبــه إليــه ابــن خــروف مــن نصـ ٍ
ـوص
َْ1.

مظانــا النحويــة.
أصحاهبــا ومــن
ّ
قائمــة مفص ٍ
ٍ
لــة  -يف آخــر البحــث -
َ 7 .و ْضــع
َّ
باملصــادر واملراجــع.

اخلطيــة ،و ُيشــار هنــا إىل أن طبيعــة البحــث

املبحــث األول :اهتــام ابــن خــروف بِن َُســخ كتــاب

منهج البحث:

الكريــم ،والشــواهد الشــعرية مــن دواويــن

املقــارن وفــق مــا يــأيت:

يف كتــاب ســيبويه قــد اختلفــت فيهــا الن َُّســخ

تقتــي املقارنــة بــن نصــوص كتــاب ســيبويه
يف نُسـ ِ
ـخه اخلطيــة واملطبوعــة بنقــل النصــوص
َ
بألفاظهــا وتــرك النقــل باملعنــى ،كــا أن هــذا

البحــث ليــس مــن شــأنه  -إال ما يســتوجب-
مناقشــة املســائل النحويــة والرصفيــة بــن

النحويــن أو بينهــم وبــن ســيبويه ،وذلــك
حتــى ال خيــرج عــن املســار الــذي ُحــدِّ د لــه،
وإ َّنــا ارتكــز عــى املقارنــة بــن مــا ن ُِقــل مــن

نــص ســيبويه الواحــد املختلــف فيــه بــن
ّ

ن َُســخ الكتــاب اخلطيــة واملطبوعــة.
2 .الرجــوع إىل جمموعـ ٍ
ـة مــن خمطوطــات كتــاب

ســيبويه اخلطيــة والفــروق بينهــا:

املطلــب األول :الترصيــح أو عدمــه بأســاء

أصحــاب الن َُّســخ اخلطيــة:
أوال :الترصيح بأسامء أصحاب الن َُّسخ:

كان ابــن خــروف عنــد رجوعــه إىل ن َُســخ كتــاب

حريصــا  -إال مــا نــدر – عىل تســمية
ســيبويه املختلفــة
ً
أصحــاب تلــك الن َُّســخ؛ ملــا لذلــك مــن أمهيــة كــرى،
وبخاصــة إذا كان صاحــب النســخة ممــن ُيشــار إليهــم

باالهتــام بســيبويه وكتابــه ،كأيب عــي الفــاريس ،وأيب
نــر القرطبــي ،وغريمهــا ،وممــا جــاء يف ذلــك مــا
يــأيت:
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ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

1 .نســخة حممــد بــن حييــى الرباحــي ،كقولــه:

و 290و 292و 295و 315و 325و329

أيضــا :ص:
1425ه��ـ ،ص ،165 :و ُينظــر ً

يف بعــض ن َُســخ الرشقيــة)) (ابــن خــروف،

و 345و 348و 359و 406و(( .)413وقــع

((ووقــع يف الرباحيــة)) (ابــن خــروف،

1425ه��ـ ،ص.)347 :

 217و  270و  274و 293و 296و315

2 .بعــض الن َُّســخ ،كقولــه(( :وقــع يف بعضهــا))

و .)329

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص،)164 :

2 .نســخة أيب عــي الفــاريس ،كقولــه(( :وقــع

((وقــع يف بعــض الن َُّســخ)) (ابــن خــروف،

بعــده يف نســخة الفــاريس)) (ابــن خــروف،
1425ه��ـ ،ص.)159 :

.

3 .نســخة أيب نــر القرطبــي ،كقولــه(( :وقــع
أيضــا يف نســخة أيب نــر)) (ابــن خــروف،
ً

1425ه��ـ ،ص.)164 :

4 .نســخة األســتاذ ،وهــو أبــو بكــر ِ
اخلــدَ ّب،

1425ه��ـ ،ص 212 :و  239و.)345

3أكثــر الن َُّســخ ،كقولــه(( :ويف أكثــر الن َُّســخ))

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص.)259 :

املطلــب الثــاين :عــزو الشــاهد الشــعري غــر
ـه يف نُسـ ٍ
املنســوب يف بعــض النُّســخ اخلطيــة إىل قائلِـ ِ
ـخة
َ
رصح بصاحبهــا:
َّ

كقولــه(( :وقــع يف كتــاب األســتاذ)) (ابــن
خــروف1425 ،ه��ـ ،ص.)259 :

للشــاهد الشــعري أمهيـ ٌة كــرى يف إرســاء قواعــد

ثانيا :عدم الترصيح بأسامء أصحاب الن َُّسخ:

كبــرا،
اهتــم بــه النحويــون اهتام ًمــا
العربيــة ،وقــد
َّ
ً

عــى الرغــم مــن اهتــام ابــن خــروف بالترصيــح

فهــو أحــد األدلــة املهمــة يف األحــكام النحويــة ،ومــن

عــى هــذا املنهــج يف كل تنبيهاتــه ،فقــد كان يشــر إىل

إثبــات نســبة الشــاهد الشــعري إىل قائلــه،
الشــاهد
ُ
وقــد اكتشــف ابــن خــروف َّ
أن بعــض مــا ُذ ِكــر

قديــا وحدي ًثــا  -يف هــذا
ضمــن اهتــام الباحثــن -
ً

بأســاء بعــض أصحــاب النســخ ،إال أنــه مل يســتمر
الن َُّســخ أحيانــا دون ذكــر أصحاهبــا ،ومــن ذلــك مــا

جمهــول القائــل يف كتــاب ســيبويه قــد ُعـ ِ
ـز َي إىل قائلــه

يــأيت:

يف إحــدى نُســخ كتــاب ســيبويه التــي كانــت بــن

يســم
1 .الن َُّســخ الرشقيــة أو بعضهــا  -ومل
ِّ
أصحاهبــا  -كقولــه(( -:وقــع يف الرشقيــة))

يديــه ،ومــن ذلــك مــا يــأيت:

قال الشاعر:
ُ ِ
ـــم َأ ْن كِ َلنَـــا
َاش ُه َو َأ ْع َل ُ
أك ُ
ِ
َع َ
يــص
ــاء َصاح َبــ ُه َح ِر ُ
ــى َمــا َس َ

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص 164 :و190
و 201و 203و 217و 240و 264و270
و 271و 272و 273و 274و 276و277
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لعـــدي بـــن زيـــد يف ســـيبويه1988 ،م،
(البيـــت
ّ

يمكـــن أن تكـــون عـــدم نســـبته ،أو نســـبته إىل غـــر

ج ،3:ص ،74:والنحـــاس1986 ،م ،ص.166 :

ســـهوا وقـــع مـــن النقلـــة الن َُّســـاخ.
األعشـــى
ً

ص ،65:وبـــا نســـبة يف املـــرد( ،د .ت) ،ج،3 :

اخلطيــة يف عــزو الشــعر إىل أكثــر من شــاعر:

ولعمـــرو بـــن جابـــر احلنفـــي يف البحـــري2007،م،

ص ،241:وابـــن الشـــجري1992 ،م ،ج ،1:ص:

 ،291وابـــن يعيـــش( ،د .ت) ،ج ،1 :ص.)54:

عنـــد البيـــت الســـابق قـــال ابـــن خـــروف:

((ومعنـــى البيـــت معلـــو ٌم ،ووقـــع بعـــده يف نســـخة
الفــاريس :وهــو األعشــى)) (ابــن خــروف1425 ،هـ�ـ،
ص ،)159 :يعنـــي قبـــل ِذكْـــر البيـــت الســـابق قـــال
ســـيبويه( :وقـــول الشـــاعر) ثـــم ذكـــر البيـــت دون

نســـبة ،لكـــن يف نســـخة الفـــاريس زاد بعدهـــا قولـــه:
النـــص البـــن خـــروف
(وهـــو األعشـــى) ،ويف هـــذا
ِّ

ـح يف نس ــبة البي ــت الس ــابق إىل األعش ــى
جه ــدٌ واض ـ ٌ

اعتـــا ًدا عـــى نســـخة أيب عـــي الفـــاريس بعـــد أن كان

املطلــب الثالــث :التنبيــه إىل االختــاف بني الن َُّســخ
نفسـ ِ
تضطــرب النُّســخ أحيا ًنــا يف عــزو البيــت ِ
ـه
َ

إىل أكثــر مــن شــاعر ،ومــن ذلــك:
َأبـــا مالِ ٍ
ـــل ُْلتَنِـــي ُم ْ
ـــك َه ْ
ـــذ َح َض ْضتَنِـــي
َ َ
ـل َلمنِــي َلـ َ ِ
ـى ال َق ْتـ ِ
َعـ َ
ـم
ـك َلئـ ُ
ـل َأ ْم َهـ ْ َ
(البيــت لزفــر بــن احلــارث يف :ســيبويه1988 ،م،

ج ،3 :ص ،176:و2015م ،ج ،4 :ص.324 :

ولرؤبــة ـ كــا زعــم يونــس ـ يف ســيبويه1881 ،م،

ج ،1 :ص ،435:و 1316هـــ ،ج ،1 :ص،486 :
الســ َلمي يف ابــن الســرايف،
َّ
وللجحــاف بــن حكيــم ُّ

1996م ،ج ،2 :ص ،42 :واجلمحي1980 ،م ،ج،2 :
وصححــه األعلــم للجحــاف يف ســيبويه،
ص،481:
َّ

جمه ــول النس ــبة يف غريه ــا ،ويلف ــت النظ ــر َّ
أن البي ــت
نفســـه ُع ِ
ـــزي يف كتـــاب ســـيبويه املطبـــوع إىل عـــدي
َ

نســبة يف الفــاريس2004 ،م ،ص ،213 :وأيب حيــان،

وأشـــار املحقـــق األســـتاذ عبدالســـام هـــارون يف

ق ــال اب ــن خ ــروف(( :وق ــع يف رواي ــة الرباح ــي

بـــن زيـــد (ســـيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص 73 :و،)74
احلاشـــية إىل أنـــه مل يـــرد يف ديـــوان عـــدي بـــن زيـــد

وال يف ملحقات ـ�ه (الس ـ�ابق ،احلاش ـ�ية ( ،)5وبن ــاء علي ــه
رجـــح أن يكـــون البيـــت لألعشـــى كـــا يف نســـخة
ُي َّ

الفـــاريس التـــي ذكرهـــا ابـــن خـــروف ،ويؤيـــد هـــذا
ـت م ــع:
أن ــه بالع ــودة إىل دي ــوان األعش ــى ُو ِج ــدَ البي ـ ُ
ـعر غ ــر موج ـ ٍ
(جمموع ــة م ــا أنش ــدوا ل ــه م ــن ش ـ ٍ
ـود

يف ديوانـــه) (األعشـــى1927 ،م ،ص ،)247 :لذلـــك

1316ه��ـ (احلاشــية الســفىل) ،ج ،1 :ص .486:وبال

1998م ،ج ،4 :ص).2009 :

لِ ُز َفـــر بـــن احلـــارث ،ويف الرشقيـــة :وزعـــم يونـــس

أنـــه ســـمع رؤبـــة يقـــول :قالـــوا :والصـــواب أنـــه
الســ َلمي ،يقول ــه لألخط ــل،
َ
للج َّح ــاف ب ــن حكي ــم ُّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك))( .ابـــن خـــروف1425 ،هـــ
ص ،)270 :و ُي ْلحـــظ اضطـــراب الن َُّســـخ يف نســـبة

ـص اب ــن خ ــروف الس ــابق ،فه ــو لزف ــر
البي ــت يف َن ـ ِّ
اب ــن احل ــارث يف النس ــخة الرباحي ــة ،وأ َّم ــا يف الن َُّس ــخ
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املشـــار إليهـــا يف حاشـــية مطبوعـــة (باريـــس) ،فقـــد

فصوب ــه رؤب ــة – ك ــا ح ــدّ ث عن ــه يون ــس
الرشقي ــة َّ

اجلحـــاف بـــن حكيـــم))...
جـــاء فيهـــا(( :قـــال َّ

اب ــن حبي ــب – للجح ــاف ب ــن حكي ــم ،ويب ــدو أن يف

(ســـيبويه1881 ،م ،احلاشـــية املتعلقـــة بالســـطر(،)6

ـص  -يف بع ــض املطب ــوع م ــن كت ــاب س ــيبويه -
الن ـ َّ

ج ،1:ص.)435 :

ســ ْق ًطا ع ـ َّـا أثبت ــه اب ــن خ ــروف يف الن َُّس ــخ الرشقي ــة،

املطلــب الرابــع :التنبيــه إىل التغيــر يف ن َِّص الشــاهد

الســ ْقط جع ــل البي ــت فيه ــا ُينس ــب لرؤب ــة،
وه ــذا َّ

الشــعري بــن الن َُّســخ اخلطية:

النـــص
فمطبوعتـــا (باريـــس) ،و(بـــوالق) ورد
ُّ
والصـــواب أنـــه
فيهـــا عـــى النحـــو اآليت( :قالـــوا:
ُ

ق ــال اب ــن خ ــروف(( :ووقـــع يف الرشقيـــة قـــول أ ِّم
الزبـــر ،وهـــي:
َك ْي َ
يت َز ْب َرا
ف َر َأ َ
َأإِ ِق ًطا َأو َت ْ َرا؟
َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َص ِ
ار ًما ِه َز ْب َرا؟

للجح ــاف ب ــن حكي ــم الس ــلمي ،يقول ــه لألخط ــل،
َّ
وكنيتـــه أبـــو مالـــك) ،فجـــاء البيـــت فيهـــا بعـــد

قـــول ســـيبويه( :وزعـــم يونـــس أنـــه ســـمع رؤبـــة
ـم ذل ــك أن البي ــت لرؤب ــة ( ُينظ ــر:
يق ــول ،)...فأوه ـ َ

(الرج ــز لصفي ــة بن ــت عبداملطل ــب ــــــ ريض اهلل

ســـيبويه1881 ،م ،ج ،1:ص ،435 :وســـيبويه

عنهـــا ــــــ يف ســـيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،182:

أيضـــا1316 ،ه���ـ ،ج ،1:ص ،)486:و ُي َر َّجـــح ْ
أن
ً

وامل ــرد( ،د .ت) ،ج ،3 :ص ،303:واب ــن الس ــرايف،

يكـــون البيـــت للجحـــاف بـــن حكيـــم؛ الحتـــال
الســـ ْقط الـــذي ُأشـــر إليـــه آن ًفـــا ،ويضـــاف إليـــه
َّ

1996م ،ج ،2 :ص ،136 :وابـــن الشـــجري،
1992م ،ج ،3 :ص .)111:و ُيــروى يف الرشقيــةَ ( :أ ْم
ُق َر ِشــ ًّيا َص ْق ـ َـرا؟) ،والرواي ــة الصحيح ــة م ــا ثب ــت يف
الرباحيـــة ،وللفـــاريس يف الرشقيـــة؛ ألهنـــا أرادت
الســـجع ومل ت ِ
ُـــر ِد الرجـــز ،وكذلـــك رواه املـــرد))

ّ
أن روايـــة أصحـــاب الن َُّســـخ الرشقيـــة أقـــرب  -يف

رأيـــي  -مـــن روايـــة الرباحـــي األندلـــي؛ وذلـــك
َّ
ألن هلـــم ن َُس ً
ـــخا عـــدَّ ة ،بينـــا نســـخة الرباحـــي

أيضـــا التصويـــب الـــذي
واحـــدة،
ويقـــوي ذلـــك ً
ّ

(اب ــن خ ــروف1425 ،هـــ  ،ص 273 :و.)274

ورد يف نســـبة البيـــت يف النســـخة ( )Cاملشـــار إليهـــا

اختلفـــت الن َُّســـخ الرشقيـــة فيـــا بينهـــا يف قـــول

يف حاشـــية مطبوعـــة (باريـــس) بأنَّـــه للجحـــاف،

أم الزبـــر صفيـــة ــــــ ريض اهلل عنهـــا ــــــ عـــى

فقـــد جـــاء فيهـــا(( :وقـــال زفـــر بـــن احلـــارث،

روايتـــن ،ووافقـــت الرباحيـــ ُة إحدامهـــا ،وهـــي
ِ
ـــرا) ،وع َّللـــه الفـــاريس
روايـــة( :أ ْم ُق َرشـــ ًّيا َص ْق َ

جلحـــاف بـــن حكيـــم الســـلمي))
والصحيـــح أنـــه َّ

(ســـيبويه1881 ،م ،احلاشـــية املتعلقـــة بالســـطر(،)6

وصحـــح ذلـــك
ـــج َع ال الرجـــز،
َّ
الس ْ
بكوهنـــا أرادت َّ

أيضـــا
ج ،1:ص ،)435:ويزيـــد يف قـــوة الرتجيـــح ً
أنـــه ن ُِســـب رصاحـــ ًة للجحـــاف يف النســـخة ()H

ابـــ ُن خـــروف (ابـــن خـــروف1425 ،هـــ ،ص:
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مطبوعـــات الكتـــاب األربـــع
 .)274وقـــد وافقـــت
ُ

حرضمـــوت)) (ابـــن الســـرايف1996 ،م ،ج،2 :

الرباحيــ َة وم ــا يف الرشقي ــة منس ــو ًبا للف ــاريس ،وه ــو

س ــيبويه يف (الكت ــاب) ه ــي م ــا ثب ــت يف الرباحي ــة،

(باريـــس وبـــوالق وهـــارون والبـــكَّاء) النســـخ َة

ص .)136:ويظهـــر -واهلل أعلـــم  -أن روايـــة

صوب ــه اب ــن خ ــروف  -ك ــا م ـ َّـر  -فق ــد ج ــاء
ال ــذي َّ
ذل ــك يف الكت ــاب (ه ــارون) ،لك ــن بمج ــيء ح ــرف
العطـــف ( َأ ْو) مـــكان (الـــواو) يف قولـــه :أإق ًطـــا َأ ْو

األعلـــم الشـــنتمري ،وابـــن الشـــجري ،وبترصيـــح
ِ
املهتـــم بكتـــاب
الشـــاعر
املعـــري
أيب العـــاء
ِّ
ِّ

(املـــرد( ،د .ت) ،ج ،3 :ص ،)303:وأمـــا األعلـــم

املطلــب اخلامــس :التنبيــه إىل اختــاف أربــع ن َُســخ

متـــرا (ســـيبويه (تـــح :هـــارون) ج ،3 :ص،)182:
وأورده املـــر ُد بــِ( َأ ْم) مـــكان ( َأ ْو) :أإقطـــا َأ ْم متـــرا
الشـــنتمري فـــرواه( :أم قرشـــيا صارمـــا هزبـــرا).

(الشـــنتمري1999 ،م ،ج ،2 :ص ،)425:وذكـــر

وللف ــاريس يف الرشقي ــة ،ألن ذل ــك مؤ َّي ــدٌ بترصي ــح

ســـيبويه.

ـص واحــد:
خطيــة يف َنـ ٍّ

عند قول الشاعر:
َو َمـــا َذ َ
ـــن َع ِّمـــي َو َل َأ ِخـــي
اك َأ ْن ك َ
َان ا ْب َ
َ ِ ِ
ِ
ـع
ـر َأ ْن َفـ ُ
َو َلكـ ْ
ـن َم َتــى َمــا أ ْملــك الـ ّ َّ
(البيــت للعجــر الســلويل يف ســيبويه1988 ،م،

ابـــن الشـــجري أن هـــذه هـــي روايـــة ســـيبويه،
َّ
وأن( :أم قرشـــ ًّيا صقـــرا) هـــي روايـــة غـــره( .ابـــن

الشـــجري1992 ،م ،ج ،3 :ص ،)111:وكان أبـــو
ـم بكت ــاب
الع ــاء املع ــري الش ــاعر ــــــ وه ــو مهت ـ ٌّ

ســـيبويه ــــــ قـــد ذكـــر أن الروايـــة الصحيحـــة يف
(الكتـــاب) هـــي:

َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َب ِ
از ًل ِه َز ْب َرا

غيها إىل:
وأن بعض الناس َّ
َأ ْم ُق َر ِش ًّيا َص ْق َرا
ِِ
ـــر البيتـــن
رغبـــ ًة يف إصـــاح الـــوزن ،لق َ
أصـــح
األو َلـــن ،وطـــول الثالـــث ،وقـــال(( :هـــي
ُّ
َّ
و َأ ْو َز ُن))( .املعـــري1984 ،م ،ص ،)431 :ورواه

ابـــن الســـرايف روايـــ ًة خمتلفـــ ًة عـــن ّ
كل مـــا ســـبق
هـــيَ :أم ح ْ ِ
ـــر
ـــرا ،وقـــال(( :أرادت َّ
الص ْ َ
ضم ًّيـــا ُم َّ
ْ َ َ
احلرضمـــي ،يعنـــي :الـــذي ُيمـــل مـــن ناحيـــة
َّ

ج ،3 :ص ،78 :وابــن الســرايف1996 ،م ،ج:

 ،2ص ،114 :والبغــدادي1989 ،م ،ج ،9 :ص:

 ،66وبــا نســبة يف ابــن الــراج1988 ،م ،ج،2 :
ص ،194 :والنحــاس1986 ،م ،ص .)167 :قــال

حــل (لكــن) عــى إضــار
ابــن خــروف(( :شــاهده َ ْ
مبتــدأ ،ورفــع (أنفــع) عــى خــره ،و(أملــك) جمــزوم
ـذوف يـ ُّ
ـدل عليــه (أنفــع) ،وهــو
بـ(متــى) ،وجوابــه حمـ ٌ

عــى التقديــم والتأخــر ،ووقــع يف الرشقيــة :ويكــون
(أملــك) واقعــا عــى (متــى) وعــى موضــع اجلــزاء
و(مــا) لغــو ،ووقــع أيضــا يف نســخة أيب نــر :ويكون

(أملــك) رفعــا عــى أن تكــون (متــى) اســتفهاما
وهــي متعلقــة بـ(أملــك) .ووقــع يف الرباحيــة :ويكون
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(أملــك) عــى (متــى) يف موضــع جــزاء رف ًعــا عــى أبــو العبــاس :أنــا وضعتهــا يف الكتــاب)) (ابــن
أن (متــى) يف موضــع املبنــي عليــه ،...ووقــع يف خــروف 1425،هـــ ،ص ،)203 :وهــذه اآليــة

رصح أبــو العبــاس املــرد يف الن َُّســخ الرشقيــة
بعضهــا :وال يكــون (أملــك) رف ًعــا))( .ابــن خــروف ،التــي َّ
1425ه��ـ ،ص 164 :و.).165

بأنــه زادهــا يف كتــاب ســيبويه وهــي ليســت مــن

ـص الــذي أورده ابــن خــروف لســيبويه أصلــه ،قــد وردت يف نســخة الزخمــري (ســيبويه،
هــذا النَّـ ُّ

خمتل ًفــا يف أربــع ن َُسـ ٍ
ـخ مــن أكــر األدلــة عــى التغيــر خمطــوط ،جــوروم باشــا 141/3 ،أ) ،ويف املطبوعــة
ٍ
رجــح
الــذي دخــل عــى الكتــاب،
وبخاصــة أن املطبوعــة (ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)103:و ُي َّ
َّ
رواية خامسـ ٍ
ٍ
ـة ،أهنــا مــن الزيــادات التــي ليســت مــن ســيبويه ،يـ ّ
ـدل
منــه مل توافــق أ ًّيــا منهــا ،فصــارت عــى
جــاء يف كتــاب ســيبويه (هــارون)(( :ويكـ ُ ِ
يضمنوهــا
رشاح (الكتــاب) مل ِّ
ـون ( َأ ْمل ْك) عــى هــذا أن مشــاهري َّ

ـص ســيبويه ( ُينظــر مثـ ً
ـا :الســرايف2008 ،م،
عــى ( َم َتــى) يف موضع جــزاء ،و(مــا) لغو)) (ســيبويه ،يف َنـ ِّ
رجــح أن يكــون ما ج ،3 :ص ،307:والر َّمــاين1998 ،م ،ج ،6 :ص:
1988م ،ج ،3 :ص 78:و ،)79و ُي َّ

ـص . ،)1048
يف الرباحيــة  -وهــو مــا ورد يف املطبوعــة  -هــو َنـ ُّ
املطلــب الســابع :التنبيــه إىل تصحيــح الشــاهد
ســيبويه ،يؤيــد ذلــك أن أبــا عــي الفــاريس ،وهــو
صاحــب نسـ ٍ
ـخة مــن الكتــاب ،قــد نقلــه عــن ســيبويه القــرآين يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة:
قــال ابــن خــروف(( :وقــع يف مجيــع الن َُّســخ
 كــا ورد يف الرباحيــة واملطبوعــة  -يف التعليقــة عــىُــم َفا ْع ُبــدُ ْو ِن)
كتــاب ســيبويه ( ُينظــر :الفــاريس1992 ،م ،ج ، 2 :الرباحيــة والرشقيــةَ :
(و َأنَــا َر ُّبك ْ

يغيهــا أحــدٌ مــن
ص.)185:
(األنبيــاء ،مــن اآليــة  ،)92ومل ِّ
ــو ِن) يف
األئمــة ،وأثبتوهــا كذلــك ،والتــاوةَ ( :فا َّت ُق ْ
املطلــب الســادس :التنبيــه إىل زيــادات يف بعــض هــذه اآليــة)) (ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص،)217 :

رصح هبــا مــن زادهــا:
الن َُّســخ اخلطيــة َّ
ِ ِ
ـر ْو َن
ـو َ
عنــد قــول اهلل تعــاىل( :إِ َّن ا َملـ ْ
ت ا َّلــذي تَفـ ُّ
ِ
ِ
ُــم) (اجلمعــة ،مــن اآليــة ،)8
منْــ ُه َفإِنَّــ ُه ُم َلق ْيك ْ
قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الكتــاب مت ً
َّصــا
ِ
ُــم) :ومثــل ذلــك قولــه( :إِ َّن
بقولــهَ ( :فإِنَّــ ُه ُم َلق ْيك ْ
ا َّل ِذيــن َف َتنُــوا ا ُمل ْؤ ِمنِــن وا ُمل ْؤ ِمن ِ
َــات) (الــروج ،مــن
َْ َ
ْ
ْ َ
اآليــة  ...)10اآليــة ،ووقــع يف الرشقيــة :قــال

وصححــه هــو مــا ورد يف
ومــا أثبتــه ابــن خــروف
َّ

املطبوعــة (باريــس) و(هــارون) ( ُينظــر :ســيبويه،
1881م ،ج ،1 :ص ،413 :و1988م ،ج ،3 :ص:

 ،)126وقــد أشــار األســتاذ عبدالســام هــارون
رمحــه اهلل  -يف احلاشــية إىل أن مــا يف النســختني (أ)و(ب) هــوَ ( :فا ْع ُبــدُ ْو ِن) (ســيبويه1988،م  ،ج،3 :
موافــق للن َُّســخ
ص ،126 :احلاشــية ( ،))4وهــذا
ٌ
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الرباحيــة والرشقيــة ،ويبــدو  -واهلل أعلــم َّ -
أن ابــن

مطبوعــة (باريــس) (ســيبويه1881 ،م ،ج:

خــروف أراد َّ
صحيحــا يف نســخة (الكتاب)
أن مــا ورد
ً
ـو ِن) التــي وردت يف اآليــة ( )52مــن ســورة
هــو ( َفا َّت ُقـ ْ

رجــح أن يكــون مــا يف
 ،1ص ،)423 :و ُي َّ

هــذه الن َُّســخ األخــرة التــي وافقتهــا مطبوعــة

(هــارون) هــو األقــرب؛ ألن إقحــام (ك َ
َان)

(املؤمنــون) ،ويؤيــد ذلــك أن أبــا نــر القرطبــي نقــل

رر ،ويؤ ّيــد هــذا
هنــا يف اجلملــة غــر ُمــ َّ

ـص
رشح النَّـ َّ
ـص ســيبويه وفيــه (فاتقــون) ،وعندمــا َ
َنـ َّ
قــال(( :التقديــر  -واهلل أعلــم  -فاتقــوين)) (القرطبــي،

أيضــا
عــدم جميئهــا يف نســخة اإلســكوريال ً

(ســيبويه ،خمطــوط 130 ،أ) ،وجتــدر اإلشــارة

1984م ،ص.)188 :

هنــا إىل جميئهــا يف نســخة الزخمــري (ســيبويه،

املطلــب الثامــن :التنبيــه إىل مــا يف بعــض الن َُّســخ
ٍ
النــص:
تغيــر يف
اخلطيــة مــن
ّ

خمطــوط ،جــوروم باشــا 158 /3 ،ب).

2 .عند قول الشاعر مالك بن الريب:
ِ
ـــت ِشـــ ْع ِري َه ْ
الر َحـــى
َأ َل َل ْي َ
َـــرت َّ
ـــل َتغ َّ َ
َر َحــى َ
َــا ِه َيــا
احلــز ِْن َأ ْو َأ ْض َح ْ
ــت بِ َف ْلــجٍ ك َ

1 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف بعــض
الن َُّســخ :مل يكــن إال الكــر))( .ابــن خــروف،

1425هـــ ،ص ،)239 :يقصــد يف قــول

ســيبويه( :لــو قــال :أشــهد أنــت ذاهــب،

(البيــت ملالــك بــن الريــب يف ديوانــه1969 ،م،

ص ،94 :ويف ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،178 :

ومل يذكــر الــام ،مل يكــن إال الكــر) ،وقــد
ِ
املطبوعــات مــا ورد يف بعــض
خالفــت
ُ

ج ،11 :ص .)294 :قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف

النــص عــى النحــو
مطبوعــة (باريــس) ورد
ُّ

أنــاس :أم أضحــت( ))...ابــن
مــن العــرب ،وقــال
ٌ

الن َُّســخ التــي أشــار إليهــا ابــن خــروف ،ففــي
اآليت(( :لــو قــال أشــهد أنــت ذاهــب ،ومل

يذكــر الــام ،ك َ
َان ال يكــون إال االبتــداء)).

( ســيبويه1881 ،م ،ج ،1 :ص ،)423:ويف

مطبوعــة (هــارون)(( :لــو قــال أشــهد أنــت
ذاهــب ،ومل يذكــر الــام ،مل يكــن إال ابتــداء)).

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)151 :
ووافقــت مطبوعــ ُة (هــارون) مــا يف النُّســخ

( ،)Bو( ،)Cو( )Hاملشــار إليهــا يف حاشــية

واهلــروي1993 ،م ،ص ،127 :والبغدادي1989 ،م،

الرشقيــة بعــد هــذا البيــت :فهكــذا ســمعناه ُي َ
نشــد

خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،)271:مــا وقــع هنــا يف
الرشقيــة زائــدً ا بعــد البيــت ،ورد يف املطبوعــة بتغيـ ٍ
ـر
النــص ،إ ْذ جــاء فيهــا(( :فهــذا ســمعناه ممــن
يف
ّ
ـت)).
ـاس :أم أضحـ ْ
ينشــده مــن بنــي عمــه ،وقــال أنـ ٌ

رجــح أن
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)178:و ُي َّ
ـص لســيبويه وليــس مقحـ ًـا؛ لــوروده
يكــون هــذا النـ ّ
يف بعــض الن َُّســخ اخلطيــة ،مثــل نســخة الزخمــري

(ســيبويه ،خمطــوط ،جــوروم باشــا 168/3 ،ب)،
96

ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

111-87

ونســخة راغــب باشــا (ســيبويه ،خمطــوط ،راغــب

 ،3ص 180 :و ،)181ويبــدو أن مــا يف املطبوعــة

يف نســخة األســكوريال ( ُينظــر :ســيبويه ،خمطــوط،

ورد يف نســختي نــور عثامنيــة (ســيبويه ،خمطــوط ،ص:

نــص ســيبويه ،إ ْذ
مواف ًقــا للرباحيــة هــو األقــرب إىل ّ

باشــا 159 ،أ) ،و ُيشــار هنــا إىل أن هــذه الزيــادة مل تــرد

 253أ و  254ب) ،والســليامنية (ســيبويه ،خمطــوط،

 133ب).

ص 59 :ب).

 .3قــال ابــن خــروف(( :وقولــه( :هــل يكــون
ٌ
متصــل مــا مل
يشء مــن هــذه األفعــال) مجيــع هــذا
تنـ ِ
ـف وتعــد حــرف النفــي ،ووقــع يف الرشقيــة متصـ ً
ـا

ف؛ ألنــه ْ
وإن كانــت
ص َ
(ومــن قــال :ت ُْرت ٌ
ُــبَ َ ،

مــا يف الرباحيــة إىل بيــت حســان( :فــإن أردت أن

(ابــن خــروف1425 ،هـــ ،ص ،)290:وهــذا

 .4قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة:

فيــه زيــادة ،فإنــه قــد خــرج مــن شــبه الفعــل)))

بقولــه( :هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال) عــوض

َّــص يف املطبوعــة ورد بــيء مــن التغيــر ،قــال
الن ُّ

ـت :أتــرب زيــدً ا أم تشــتم
هــذه األفعــال تكــون؛ قلـ َ

ُــب ،رصف؛ ألنــه ْ
وإن
ســيبويه(( :ومــن قــال :ت ُْرت ٌ

عمـ ًـرا أم تُكلــم خالــدً ا ،ومثــل ذلــك :أتــرب زيــدً ا
ْ

كان أولــه زائــدً ا ،فقــد خــرج مــن شــبه األفعــال))

ــرا أو تــرب خالــدً ا ،إذا أردت هــل
عم ً
أو تــرب ْ
ٍ
ض ِ
واحــد مــن هــؤالءْ ،
وإن
ب
يكــون يشء مــن َ ْ

(ســيبويه1988،م ،ج ،3 :ص .)196:و ُيلحــظ أنــه
ُأشــر يف حاشــية هــذه املطبوعــة (هــارون) إىل ُّ ِ
تغــر

رضب هــؤالء يكــون ،قلــت( :أم) ،ومثــل
أردت ّ
أي ْ

النــص متا ًمــا يف النســختني (أ) ،و(ب) ،فجــاء
هــذا
َّ

ذلــك قــول الشــاعر حســان) ،...إىل هنــا ثبــت يف

فيهــا عــى النحــو اآليت(( :وإنــا هــو مــن الراتــب،

الرشقيــة عــوض مــا يف الرباحيــة)) (ابــن خــروف،

وذلــك املعنــى تريــد)) (ســيبويه1988 ،م ،احلاشــية

1425ه��ـ ،ص  ،)273:ومــا ورد يف املطبــوع مــن

ـص كامـ ً
ـا يف النســختني
( ،).)4فعــى هــذا يكــون النـ ُّ

ثبــت يف الرشقيــة ،حيــث قــال
خمالــف ملــا
الكتــاب
ٌ
َ

أيضا:
(أ) و(ب) جــاء عــى النحــو اآليت( :ومــن ذلــك ً

ســيبويه(( :هــل يكــون يشء مــن هــذه األفعــال؟ فأ َّمــا

ـب ،وإنــا هــو
ـب ،وقــد ُيقــال ً
أيضــا :ت ُْر ُتـ ٌ
ـب ،وت ُْر َتـ ٌ
ت َْر ُتـ ٌ

إذا ا َّدعيــت أحدهــا ،فليــس إال :أجتلــس أم تذهــب أم

مــن الراتــب ،وذلــك املعنــى تريــد).

تــأكل؟ كأنــك قلــت :أي هــذه األفعــال يكــون منــك؟

 .5قــال ابــن خــروف(( :وقــول ســيبويه يف روايــة
الرباحــي يف آخـــر املســألةُّ ،
ذكــرت؛
يــدل عــى مــا
ُ
ــى ،أو فِ ْع َ
قلــت :ك ُُّل َف ْع َ
شــئت
ألنــه قــال( :وإن
ــى،
َ
َ
ٌ
ْ
شــئت
فــإن
مثــال،
َــون؛ ألن هــذا احلــرف
َ
فلــم ُتن ِّ

ــرا أم تكلــم
وتقــول :أتــرب زيــدا أم تشــتم َع ْم ً
خالــدا؟ ومثــل ذلــك :أتــرب زيــدً ا أو تــرب

َع ْمـ ًـرا أو تــرب خالــدً ا؟ إذا أردت :هــل يكــون يشء
مــن رضب واحـ ٍ
رض ِ
ب
ـد مــن هــؤالء؟ وإن
َ
أردتُّ :
أي ْ
ْ
ـتَ ( :أ ْم))) (ســيبويه1988 ،م ،ج:
هــؤالء يكــون؟ قلـ َ

شــئت
وجعـــــلت األلــف للتأنيــث ،وإن
ــت،
َ
َ
أ َّن ْث َ
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األلــف لغــر التأنيــث))) (ابــن خــروف،
جعلــت
َ
َ

ـــت وجعلـــت األلـــف
ص ْف َ
شـــئت َ َ

َّــص زيــاد ًة
يف مطبوعــة (هــارون) فيــه تغيــر يف الن ِّ
ـت :ك ُُّل
ونقصــا ،وذلــك عــى النحــو اآليت ،...(( :قلـ َ
ً
ـى ،أو فِ ْعـ َ
َف ْعـ َ
ـون؛ ألن هــذا احلــرف مثــال،
ـى ،فلــم ُينَـ َّ
فــإن شــئت أنثتــه وجعلــت األلــف للتأنيــث ،وإن

حاشـــية املطبوعـــة (هـــارون) إىل

1425ه��ـ ،ص ،)296 :وباملقارنــة نــرى َّ
أن مــا ورد

شــئت رصفــت وجعلــت األلــف لغــر التأنيــث)).

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)205:والتغيــرات
التــي حصلــت فيــه هــي:
أ ـ مل َيـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة (هــارون) قو ُلـ ُه -
النــص:
يف روايــة الرباحــي  -يف بدايــة
ّ

(وإن شــئت).

ُ
الفعـــل
ب ـ ورد يف روايـــة الرباحـــي

املضـــارع مبن ًّيـــا للمعلـــوم ،مبـــدو ًءا
ُ

لغـــر التأنيـــث) ،وقـــد أشـــر يف
جمـــيء مـــا يوافـــق روايـــة الرباحـــي
يف النســـختني (أ) ،و(ب)( .ســـيبويه،
1988م؛ احلاشـــية (.))7

 .6قــال ابــن خــروف عنــد رشحــه حديــث
ِ
ســيبويه عــن َّ
االســم
جتعــان
أن األلــف والــام ال
َ
حكايــة(( :ويريــد بقولــه( :وال جتعــل األشــياء
حكايــة) أن اإلضافــة ال جتعــل األســاء حكايــة ،كــا

أن األلــف والــام كذلــك ،ووقــع يف الرشقيــة( :وال

جتعــل االســم حكايــة))) (ابــن خــروف1425 ،هـ�ـ،
النــص ُي ْلحــظ مــا يــأيت:
ص .)413 :ويف هــذا
ِّ
أ ـ اختلفـــت الن َُّســـخ الرشقيـــة عـــن

غريهـــا يف الكلمـــة الواقعـــة بعـــد

بتـــاء املضارعـــة يف قولـــه( :فلـــم

قولـــه( :وال جتعـــل)؛ فهـــي (االســـم)

َـــون) ،وأمـــا يف املطبوعـــة (هـــارون)
ُتن ِّ

يف الرشقيـــة ،ويف غريهـــا( :األشـــياء)،

فالفعـــل مبنـــي للمجهـــول مبـــدو ًءا

ووافقـــت املطبوعـــ ُة (هـــارون)

َـــون).
بيـــاء املضارعـــة( :فلـــم ُين َّ

الرشقيـــ َة يف هـــذه الكلمـــة.

جـــ ـ ورد يف روايـــة الرباحـــي الفعـــل
ـــت) ،ومعـــه ضمـــر
املـــايض ( َأ َّن ْث َ

ب ـ يف الرشقيـــة وغريهـــا ورد الفعـــل

املضـــارع الواقـــع قبـــل (األشـــياء/

الرفـــع فقـــط ،بينـــا ورد يف املطبوعـــة

االســـم) للمخاطـــب املفـــرد( :وال

(هـــارون) ومعـــه ضمـــرا الرفـــع
والنصـــبَ ( :أ َّن ْثتَـــ ُه).

وتغـــر هـــذا الفعـــل يف
جتعـــل)،
َّ

ـــت) ،ومل يـــردا يف
(ص ْف َ
والفاعـــل َ َ

للغائبـــن(( :ال جيعـــان االســـم

املطبوعـــة (هـــارون) ،فقـــد ورد

د ـ زاد يف املطبوعـــة (هـــارون) الفعـــل

حكايـــة)) (ســـيبويه1988 ،م ،ج،3 :

روايـــة الرباحـــي ،يف قولـــه( :وإن
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االمــر
الــذي ورد قو ُلــه(( :وســألته عــن :آيت
َ
ـص ،فقــال :اجلــزا ُء ههنــا َخ َطـ ٌ
ـأ،
ـع اللـ َّ
ال يقطـ ُ

ص.)334 :

املبحــث الثــاين :نصــوص ســيبويه يف (الكتــاب)

بــن الن َُّســخ اخلطيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف

ال يكــون اجلــزاء أبــدً ا حتــى يكــون الــكال ُم
ُ
ـاعر ،وال
ـر واجــب ،إال أن ُيضطـ َّـر شـ ٌ
األول غـ َ
ٍ
شــعر ال َبتَّــ َة)) (ســيبويه،
نعلــم هــذا جــاء يف
ُ

والن َُّســخ املطبوعــة:

ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب األول :التنبيــه إىل

1988م ،ج ،3 :ص ،)101 :ومل َي ِ
ــر ْد بعــد

الن َُّســخ اخلطيــة مل تــرد يف املطبوعــة:

1 .جــاء يف تنقيــح األلبــاب ً
نقــا عــن ســيبويه:

كلمــة (البتــة) مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة ،بــل
هــي آخــر عبــارة ســيبويه ،و ُي ْلحــظ هنــا أن

((وال نعلــم هــذا جــاء يف الشــعر ال َبتَّــ َة،...

كلمــة( :الشــعر) ،املعرفــة ،الــواردة يف (تنقيــح
األلبــاب)جــاءتنكــرةِ :
(شــ ْعر)يفاملطبوعــة.
2 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف بعــض النســخ

ووقــع بعــد قولــه (البتــة) :قــال الشــاعر:
َل َطا َلا َح َّ ْ
اها َل ت َِر ْد
ل ُت َ َ

(مل أمتكن من معرفة قائله ،وورد بعده:
والس َ
جال َت ْب َ ِت ْد
َفخَ ِّل َي َ
اها ِّ

بعــد قولــه( :ألنــك ال تقــول :يكــون هــذا

أمــر)( :والنحويــون قــد جيــرون
إذا زيــدٌ
ٌ

ومهــا بــا نســبة يف املفضــل الضبــي :ديــوان

عــى هــذا فيقولــون :يكــون هــذا يــو َم زيــدٌ
ـر) وقــد خ َّطــأه ســيبويه)) (ابــن خــروف،
أمـ ٌ

املفضليــات1920 ،م ،ص ،356 :والفــراء،

1983م ،ج ،2 :ص ،284:وابــن جنــي،

1425ه��ـ ،ص ،)212 :هــذه الزيــاد ُة التــي

1954م ،ج ،3 :ص ،49:واألزهــري،

فــوق اخلــط الــوارد ُة يف بعــض الن َُّســخ ،مل
َتـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة ،جــاء يف (هــارون)(( :فـ ْ
ـإن

1964م ،ج ،5 :ص( 237 :حــا) ،وابــن
ســيده( ،د .ت) ،ج ،9 :ص ،164 :وابــن

أمــر ،كان
قلــت :يكــون هــذا يــو َم زيــدٌ
َ
ٌ
ً
يونــس عــن العــرب؛
خطــأ ،حدَّ َثنــا بذلــك
ُ

منظــور( ،د .ت) ،ج ،2 :ص( 955 :حــأ)،
تأخريهــا عنــه،
وحتلئــ ُة اإلبــل عــن املــاء:
ُ
ـر ْد) ،فـــ :ال َتـ ِ
وح ْب ُســها؛ حتــى ال َتـ ِ
ـر ْد ،ليــس
َ

ـر))
أل َّنــك ال تقــول :يكــون هــذا إذا زيــدٌ أمـ ٌ

بمجــزو ٍم ،ولكـ َّن الشــعر مق َّيــدٌ  ،ومعنــاه :لئــا
ت ِ
َــر َد ،كــا َّ
اللــص :لئــا
يقطــع
أن معنــى :ال
َّ
ُ

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)119:
ويظهــر  -واهلل أعلــم  -أن هــذه اجلملــة مــن

الزيــادات ،إ ْذ مل تــرد يف النســخة احلمزاويــة

ـت يف الن َُّســخ
ـص .هــذا الــكالم ثابـ ٌ
ـع اللـ َّ
يقطـ َ

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص ،)148:وال فيــا

الرشقيــة)) (ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص:
 .)201هــذه الزيــادة مل َتـ ِ
ـر ْد يف املطبوعــة ،وإنــا

َــص ســيبويه ( ُينظــر:
نقلــه الســرايف مــن ن ِّ
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ص ،136 :وأيب حيــان1998 ،م ،ج،3 :

الســرايف2008 ،م ،ج ،3 :ص.)330:

ص )252:قــال ابــن خــروف(( :جــاء بــه عــى

3 .قــال ابــن خــروف يف تعليــل حــذف الــام من
(أن)َّ (( :
(أن) املخففــة مــن َّ
خــر ْ
ألن الــام ال
ُتــذف البتــة مــن ْ
(أن) املبطلــة للعمــل .ووقــع

ملــكان (أ ْم) املعادلــة( ،كــا جــازت املســألة).

ذكــرت لــك يف الدعــاء) وأبدلــه مــن هــذا

خــروف1425 ،هـــ ،ص )264 :هــذه الزيــادة

حــدّ ســواء إتيانــك يف كل حــن ،وجــاز ذلــك
ووقــع يف الرشقيــة :يعنــي يف االســتفهام)) (ابن

يف كتــاب األســتاذ( :إال يف هــذا املوضــع ملــا

التــي وردت يف الرشقيــة مل تــرد يف املطبــوع،

املوضــع .ويف أكثــر النســخ :مــن الدعــاء،
وجعلهــا تبيينًــا لِـ(مــا))) (ابــن خــروف،

جــاء يف كتــاب ســيبويه (هــارون)(( :وجتــوز

أ ـ مــا ذكــره ابــن خــروف وار ًدا يف

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص )171:ويبــدو

النســخ ،مل يــرد يف املطبوعــات ،وأشــار

5 .قــال ابــن خــروف يف أثنــاء حديثــه عــن
رشح جمــيء ( َأ ْو) بمعنــى الــواو(( :ووقــع يف

كــا جــازت املســألة .ومثــل ذلــك))...

1425ه��ـ ،ص.)259 :

تفســر لــكالم ســيبويه.
ـ واهلل أعلــم ـ أهنــا
ٌ

(اخلــدب) ،وأكثــر
نســخة األســتاذ
ّ

املحقــق يف حاشــية كتــاب ســيبويه

الرشقيــة بعــد قولــه( :بــا عـ َّـز وهـ َ
ـان) :قــال

(هــارون) إىل جميئــه يف النســختني (أ)،

ابــن أمحــر:
ـف َثالِ ـ ٍ
ـه َر ْي ِن َأ ْو نِ ْص ـ َ
ـث
َأ َل َفا ْل َب َث ــا َش ـ ْ
ِ
ِ
إِ َل َذ َ
ابــا
اك َمــا َقــدْ َغ َّي َبتْنــي غ َي َ َ
ـف ثالــث))
يريــد :البثــا شــهرين ،أو شــهرين ونصـ َ

و(ب) (ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص:
168؛ احلاشــية (.))3

ِ
ب)
ب ـ يف نســخة األســتاذ (اخلــدَ ّ

ورد حــرف اجلــر (يف) يف قولــه( :ملــا
ذكــرت لــك يف الدعــاء) ،وحـ َّ
ـل مكانه
ِ
ــن ) يف أكثــر الن َُّســخ.
احلــرف (م ْ
4 .عند قول الشاعر:
ِ
ي ِح ـ ْ ٍ
ـن َأ َت ْي َتــ ُه
ـو ٌاء َع َل ْي ــه َأ َّ
َس ـ َ
َأ َســا َع َة ن َْح ٍ
ــس ُت َّت َقــى َأ ْم بِ َأ ْســ ُع ِد

(البيــت لزهــر بــن أيب ســلمى يف ديوانــه،

2008م ،ص .168 :وبــا نســبة يف املــرد( ،د.
ت) ،ج ،3 :ص ،288 :واملالقــي2002 ،م،

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،277 :والبيــت

لعمــرو بــن أمحــر الباهــي يف ديوانــه( ،د .ت)،
ص ،171:واألخفــش1990 ،م ،ج ،1:ص،34:

وابــن الشــجري1992 ،م ،ج ،3 :ص .75:وبــا

نســبة يف ابــن جنــي( ،د .ت) ،ج ،2 :ص .)460:مــا
ورد يف الرشقيــة مــن زيــادة مل َتـ ِ
ـر ْد يف كتــاب ســيبويه
املطبــوع ،قــال(( :ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه
واهلــنُّ ،
َ
وكل
وهــان ،أي :خــذه بالعزيــز
عــز
بــا َّ
ِّ
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واحــدة منهــا جتــزئ عــن أختهــا))( .ســيبويه،

7 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة
ــل ُخ َج َ
وج ٌ
ٌ
ــأةٌ):
بعــد قولــه:
(رجــل َر ْب َعــ ٌةَ َ ،

(أم)( ))...ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص186 :

ور ْب َعــ ٌة،
خــروف1425 ،هـــ ،صَ .325 :

ـص ســيبويه،
أن قــول الشــاعر ابــن أمحــر مل يــرد يف َنـ ِّ
رجــح أن يكــون ُأقحــم ،ويقــوي ذلــك أنــه مل يــرد
و ُي َّ

بالقصــر .ابــن منظــور( ،د .ت) ،ج ،3ص:
َح ـ ٌة،
ور ُجـ ٌـل ُخ َجـ ّـأةٌ ،أيُ :نك َ
( 6651ربــع)َ .

1988م ،ج ،3 :ص ،)185:وقــال(( :وإن شــاء

أدخــل الــواو كــا قــال :بــا عـ َّـز وهــان .وقــد تدخــل
النصــن الســابقني مــن املطبــوع
و ،)186ف ُيلحــظ يف َّ

يف املخطوطــة وال املطبوعــةُ ( .ينظــر ً
مثــا :ســيبويه،
خمطــوط ،األســكوريال 134 ،أ ،وراغــب باشــا،
160أ ،وســيبويه1881 ،م ،ج1 :ص ،)438:كــا مل
يــرد يف رشح كتــاب ســيبويه للســرايف (الســرايف،

2008م ،ج ،3 :ص.)438 :

6 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة:
َ
أفعــل زيــدٌ  ،مثــل :أكــر َم زيــدٌ )) (ابــن
خــروف1425 ،هـــ ،ص.)295 :

بعــض مــا يف الن َُّســخ
َســ َقط مــن املطبوعــة
ُ

الرشقيــة ،وهــو قولــه( :مثــل :أكــر َم زيــدٌ )،
فجــاء فيهــا (هــارون)(( :فقولــك :هــذا
أفعــل ،بمنزلــة قولــك :أ ْف َع َ
ُ
ٌ
ــل زيــدٌ .
رجــل
فــإذا مل تذكــر( ))...ســيبويه1988 ،م ،ج،3 :

ص ،)402:ويظهــر  -واهلل أعلــم  -أن التمثيــل
النــص،
بـــ (أكــر َم زيــدٌ ) زيــادة دخلــت يف
ّ
ويقــوي هــذا أهنــا مل تــرد يف نســخة الزخمــري

(ســيبويه ،خمطــوط ،جــوروم باشــا 5 /3 ،ب)
أيضــا (ســيبويه،
وال يف مطبوعــة (باريــس) ً
1885م ،ج ،2:ص.)5:
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واملباض َعــة))) (ابــن
ـراب
َ
(وهــو الكثــر الـ ِّ
َو َر َب َع ـ ٌة ،أي :مربــوع اخللــق ،ال بالطويــل وال

كثــر النــكاح .ابــن منظــور( ،د .ت) ،ج:
ُ
 ،2ص( 1105 :خجــأ) .).هــذا التفســر
لـ ُ
ِ(خ َجـ َـأ ٍة) الواقــع يف الن َُّســخ الرشقيــة مل يــرد

ـرت إىل
يف املطبوعــة ،كــا أن كلمــة َ َ
(جــل) ُغـ ِّ
ـص فيهــاَ (( :ر ُجـ ٌـل َر ْب َعـ ٌة،
(ر ُجــل) ،فجــاء النـ ُّ
َ
ورجــل ُخ َج َ
ٌ
َّ
فــكأن هــذا املؤنــث))...
ــأةٌ،

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)732:
ويبــدو  -واهلل أعلــم  -أن هــذه مــن الزيــادات
التــي زادهــا املع ِّلقــون عــى كتــاب ســيبويه

ويرجــح هــذا َّ
أن
وهــم يطالعــون رشوحــه؛
ِّ

رشحــا للســرايف عــى
تلــك العبــارة جــاءت ً
نــص لســيبويهُ ( .ينظــر :الســرايف2008 ،م،
ٍّ

ـص
ج ،4:ص ،)7 :ويؤيــده عــدم جميئهــا يف نـ ِّ
مطبوعــة باريــس (ســيبويه1885 ،م ،ج،2:
ص.)20 :

8 .قــال ابــن خــروف(( :وبعــد قولــه( :ال تقــول:
َل ْ َألِــف) ،وزاد يف الرشقيــة( :فتحــذف األلــف
مــن الم ،ســمعنا مــن العــرب مــن يقــول)
وأنشــد البيــت)) (ابــن خــروف1425 ،هـــ،
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مضارعــا مســبوقا بســاع مــن
جــاء
ً

ص.)348 :
مــا ِز ْيــدَ يف الن َُّســخ الرشقيــة مل يــر ْد يف املطبوعــة

العــرب( :ســمعنا مــن العــرب مــن
يقــول) ،ويف املطبوعــة ماض ًيــا:

ـص فيهــا عــى النحــو
(هــارون) ،فقــد جــاء النـ ُّ

(قــال) ،وســقطت مجلــة( :ســمعنا

ـاف ال ْم ،قــال:
ـف وقـ ْ
اآليت(( :تقــول :ال ْم ألـ ْ
ُت َك ِّت َب ِ
ان يف ال َّط ِر ِ
يق َل َم الِ ْ
ف))

مــن العــرب).

 .9يف أثنــاء رشح ابــن خــروف حلديــث ســيبويه

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص ،662:والبيــت

عــن اتفــاق أهــل احلجــاز وبنــي متيــم يف بنــاء
ً
معــدول عــن حــدِّ ِه مــن املؤنــث
مــا جــاء
كـ(ح َض ِ
ــار)
عــى الكــر إذا كان آخــره را ًء،
َ

أليب النجــم العجــي يف املــرد( ،د .ت).
ج ،1:ص ،732:وابــن جنــي( ،د .ت) .ج:

 ،3ص ،792:وابــن منظــور (،د .ت) ،ج،5:

و(ســ َق ِ
ار) ،واختالفهــم فيــا آخــره غــر
َ

ص( 6183 :كتــب) ،وبــا نســبة يف ســيبويه،

الــراء ،قــال(( :ووقــع يف الرشقيــة :واحلجازيــة
هــي األُوىل ال ُقدْ َمــى ،وعليهــا املعنــى))( .ابــن

1988م ،ج ،3:ص ،266:والبغــدادي،

1989م ،ج ،1:ص.)99:

ـص مــن النصــوص التــي حصــل فيهــا
هــذا النَّـ ُّ

خــروف1425 ،هـــ ،ص ،)359 :وقد سـ َ
ـقط

أثبتــه زائــدً ا يف الرشقيــة ـ واملطبوعة (هــارون)،

مهــم؛
املعنــى) ،وهــذا الســ ْق ُط لــه تأثــر
ٌّ
يتبــن ترجيــح ســيبويه لِ ُّلغــة
إ ْذ بوجــوده
ّ

مــن املطبوعــة (هــارون) قولــه( :وعليهــا

ـرا بني مــا نقله ابــن خــــــروف ـ مما
التغيــر كثـ ً
وتلــك التغيــرات جــاءت عــى النحــو اآليت:

احلجازيــة ،فبنــو متيــم يرفعــون مــا ليــس

أ ـ ســقطت (ال) مــن املطبوعــة يف

آخــره راء وينصبونــه ،نحــو :هــذه َق َطــا ُم،

قولــه( :ال تقــول).
تغــر رســم َ
(ل ْ َألِــف) إىل (الم
بـ
َّ

وهــذه َح َ
ــذا ُم ،وشــاهدت حــذا َم وقطــا َم،

وأهــل احلجــاز يبنــون عــى الكــر دو ًمــا:

ألــف) يف املطبوعــة.

ـاف
جـــ ـ زاد يف املطبوعــة قولــه( :وقـ ْ

وشــاهدت َح َ
ــذا ِم ،ومــررت
هــذه حــذا ِم،
ُ
بحــذا ِم .وقــد أجــاز ســيبويه ـ عــى ٍ
قلــة ـ

األلــف مــن الم) ،وســقط مــن

( ُينظــر :ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص:

ألــف).
ال ْم) بعــد قولــه( :ال ْم
ْ

د ـ زاد يف الرشقيــة قولــه( :فتحــذف

أيضــا.
الرفــع
والنصــب فيــا آخــره الــراء ً
َ
َ

املطبوعــة.

رجــح َّ
أن عبــارة (وعليهــا
 278و )279و ُي َّ

تعليــق مــن صاحــب النســخة أو
املعنــى)
ٌ

ـر فعــل القــول ،ففــي الرشقية
هـــ ـ تغـ َّ
102

ابن خروف يف شرحه (تنقيح األلباب) إىل اختالف نَصِّ سيبويهِ بني نسخ (الكتاب)
عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ
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مــن الناســخ ،فعنــد العــودة إىل نســخة ابــن

يرجــح
َــص ســيبويهِّ ،
زيــادة وإنــا هــو مــن ن ِّ

ـص ( ُينظــر :ســيبويه ،خمطــوط  -نســخة
يف النَّـ ّ

وفيهــا(( :مل جيــز هنــا إال( أم) ألنــك إنــا تســأل

ّ
بخــط يــده ال نجدهــا
خــروف التــي كتبهــا
ابــن خــروف  ،ص 60 :أ( ،كــا أهنا يف نســخة
املــرد كذلــك ،حيــث أشــار ابــن خــروف يف

احلاشــية إىل مــا ورد يف تلــك النســخة وفيهــا:

هــذا أهنــا وردت كذلــك يف نســخة الزخمرشي،

عــن صاحــب الفضــل)) (ســيبويه ،خمــطوط -
أيضــا
جــوروم باشــا ج169/2 :أ) ،وكذلــك ً

يف نســخة األســكوريال (ســيبويه ،خمطــوط،

((واحلجازيــة هــي اللغــة األوىل القدمــى))

 133ب) ،ولكــن بس ـ ْقط كلمــة (صاحــب)،

 60أ ،احلاشــية اليــرى( ،و ُيلحــظ االختالف

خــروف يف النَّــص غــر موجــود يف النســختني

(ســيبويه ،خمطــوط  -نســخة ابــن خــروف،
ـص بــن نســخة ابــن خــروف
البســيط يف النـ ِّ
ونســخة املــرد ،ومــع ذلــك مل تــرد يف

و ُيشــار هنــا إىل أن بعــض مــا أورده ابــن

الســابقتني ،وهــو قولــه( :عــن أفضلهــا،
ولســت تســأل) ،ولكــن ُأشــر يف حاشــية

النســختني عبــارة (وعليهــا املعنــى).
ٍ
زيــادات يف بعــض
املطلــب الثــاين :التنبيــه إىل

(ســيبويه ،خمطــوط،ص 133 :ب ،احلاشــية

1 .قــال ابــن خــروف عنــد حديثــه عــن مثــال

2 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بعــد

وردت يف املطبوعــة:
الن َُّســخ اخلطيــة قــد
ْ

األســكوريال إىل وروده يف نســخة املــرد
اليمنــى).

ســيبويه( :أزيــدٌ أفضــل أم عمــرو)(( :وقولــه:
(مل جيــز هنــا إال ( َأ ْم) ألنــك إنــا تســأل عــن

عــى حــال)( :و ُيــروى عــن بعــض العــرب:

قولــه( :ولســت تســأل عــن الفضــل) ،ثبتــت

1425هـــ ،ص 267 :و.)277

أفضلهــا ،ولســت تســأل عــن الفضــل).

هــذه الزيــادة يف الرشقيــة)) (ابــن خــروف،
1425ه��ـ ،ص .).272 :الزيــادة التــي أشــار
ابــن خــروف أهنــا ثبتــت يف الرشقية ،قــد ثبتت

أيضــا يف املطبوعــة (هــارون) بزيــادة كلمــة

(صاحــب)(( :ولســت تســأل عــن صاحــب

الفضــل)) (ســيبويه ،1988 ،ج ،3 :ص:

 ،)179ويظهــر أن مــا ورد يف الرشقيــة ليــس
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قولــه( :خــذه هبــذا أو هبــذا ،أي :ال يفوتنَّــك

عــز وهــان)) (ابــن خــروف،
خــذه بــا َّ
وافقــت املطبوعـ ُة مــا وقــع يف الن َُّســخ الرشقيــة مــن
ـار واملجــرور
الزيــادة ،لكــن بإقحــام (ك ُّل) بــن اجلـ ّ

(عــى حــال) ،وتغيــر قولــه( :يــروى عــن
العــرب) إىل( :ومــن العــرب مــن يقــول) :جــاء
يف املطبوعــة (هــارون)(( :خــذه هبــذا أو هبــذا،
أي :ال يفوتنَّــك عــى ِّ
كل حــال ،ومــن العــرب مــن

يقــول :خــذه بــا عـ َّـز وهـ َ
ـان)) (ســيبويه1988 ،م،
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ــار ٍ
ب) ،ثــم ح َّقرتَــه ،فقلــت:
نحــو( :ت ََض ُ
ت َُض ْ ِ
ــر ُب ،مل ت ْ ِ
َص ْفــ ُه؛ ألنــه يصــر بمنزلــة
ِ
ــب) ،وخيــرج إىل مــا ال ينــرف))...
( َت ْغل َ
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص ،)200:وذكــر

ـص
ج ،3 :ص 184:و ،)185وقــد جــاء هــذا النَّـ ُّ
عــى صيغــة ثالثــة يف نســخة األســكوريال(( :خــذه
َ
هــان ،كأنــك قلــت :هبــذا أو هبــذا،
بــا عــز أو

ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه بــا عــز وهــان))

أن مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة ،هــو عــوض مــا

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص 134 :أ )،فســقط قولــه:

يف النسخـــــة الرباحيــة ،ويبـــدو ـ واهلل أعلــم ـ

(أي :ال يفوتنّــك عــى حــال) ،وزاد قولــه (بــا عـ ّـز
أو هـ َ
ـان ،كأنــك قلــت) قبــل قولــه( :هبــذا أو هبذا)،

أن مــا يف الرباحيــة هــو مــا وضعــه األســتاذ

(ومــن العــرب مــن يقــول :خــذه بــا عـ ّـز وهــان)

مث َب ًتــا يف مطبوعــة (باريــس) ( ُينظــر :ســيبويه،

عبدالســام هــارون ـ رمحــه اهلل ـ بــن معقوفــن

النــص هــو الراجــح عنــدي ،ألن قولــه:
وهــذا
ُّ

1885م ،ج ،2:ص ، )4:ومهــا موضعــان مــن

يــدل عــى أن بعضهــم اآلخــر يقــول( :بــا عـ ّـز أو

ـص؛ أوهلــا( :كــا ختــرج هنــدٌ يف التحقــر،
النـ ِّ

هــان) ،ويؤيــد هــذا وروده يف نســخة راغــب باشــا

بــوالق (ســيبويه 1316 ،هـــ ،ج ،1 :ص.)498:

إذا قلــتُ :هنَ ْيــدَ ةُ ،إىل مــا ال ينــرف)،
واآلخــر( :إذا حقرتــه يصــر ُأجي ِ
ــد َل ،مثــل
َْ
ِ
بـ(هـ ِ
ـح ،وإن ســميت رجـ ً
ـرقَ) قلــت:
ـا َ
ُأ َم ْيلـ َ

(ســيبويه ،خمطــوط ،ص 160 :أ) ويف مطبوعــة

ختــرج هنــدٌ يف التحقــر إذا قلــتُ :هنَ ْيــدَ ةُ؛

4 .قــال ابــن خــروف(( :وقــع هنــا يف روايــة

3 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بعــد

ــق قــد جــاء ،ال تــرف).
هــذا ُه َر ْي ُ

قولــه( :وخيــرج إىل مــا ال ينــرف)( :كــا

الرباحــي( :وذلــك البنــاء معرفــة ،كذلــك

إىل مــا ال ينــرف البتــة يف مجيــع اللغــات،
وكذلــكُ :أج ِ
ــاد ُل :اســم رجــل ،إذا ح َّقرتــه
َ
ِ
ِ
ســميت
ــح ،وإن
يصــر ُأ َج ْيــد َل ،مثــل ُأ َم ْيل َ
َّ

جــرى هــذا الــكال ُم) ...ويف الرشقيــة:
(كذلــك جــرى يف هــذا الــكال ُم))) (ابــن

جــاء ،ال تــرف) .ثبــت فيهــا عــوض مــا يف

َّــص عــن
كان حديــث ســيبويه قبــل هــذا الن ِّ

بـ(ه ِ
ً
ــق قــد
ــر َق) قلــت :هــذا ُه َر ْي ُ
رجــا َ

خــروف1425 ،هـــ ،ص.)315 :

صف مــا جــاء عــى ( ُف َعــل) أو عــدم رصفــه،
َ ْ
فذكــر أن َّ
اســا معرو ًفــا يف
كل مــا جــاء منــه
ً
ٍ
و(ج َعـ ٍ
ـل) ،أو صفـ ًة نحــو:
ــ(صد) ُ
الــكالم ،كـ ُ َ
ـروف ،ثــم ذكر أن
ـم ،فهــو مـ
ٌ
هــذا َر ُجـ ٌـل ُح َطـ ٌ

الرباحيــة))( .ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص:

.).293

مــا ذكــره ابــن خــروف واق ًعــا يف الن َُّســخ

الرشقيــة؛ َق َصــدَ بــه مــا جــاء بعــد قــول
رجــا ب( َت َفا ُع ٍ
ً
ــل)
يت
ــم َ
ســيبويه(( :إذا َس َّ

و(ز َفـ َـر) غــر مرصوفــن؛ ألهنــا خالفا
( ُع َمـ َـر) ُ
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و(زافــر)،
(عامــر)
بناءمهــا يف األصــل ومهــا
ٌ
ٌ
فهــا حمــدودان عــن البنــاء الــذي هــو َأ ْو َل هبــا،

ت إِ َّن ْه)).
ـر َت َف ُقـــــــــــــ ْل ُ
َك َو َقــدْ َكـ ِ ْ
(ابن خــروف1425 ،هـــ ،ص  240:و،)241

يشــبهه ــــــ ال جيــيء حمــدو ًدا عــن البنــاء الذي
هــو َأ ْو َل بــه إال وذلــك البنــاء معرفــة( ،قــال

ديوانــه1986 ،م ،ص  ،66:وورد فيــه البيــت
األول:

ُع َمـ ٌـر ،أي :كثــر العمــران ،رصف َتــه يف املعرفــة

ص ،248:وابــن الشــجري1992 ،م ،ج،2 :

والبيتــان لعبيــداهلل بــن قيــس الرقيــات يف

وهــو بناؤمهــا يف األصــل ،و(عمــر) ــــــ ومــا

ِ ِ
ِ
وم ُهنَّ ْه
َبك ََر ْت َع َ َّل َع َواذيل َي ْلحينَني َو َأ ُل ُ
أيضــا يف :ابــن الســرايف1996 ،م ،ج،2 :
ولــه ً

رجــا بـ( ُع َم ٍ
ً
الزجــاجْ (( :
ــر)،
ســميت
فــإن
َ
ـر ٍة) ،أو بـ( ُع َمـ ٍ
مجــع ( ُع ْمـ ِ
ـر) مــن قولــك :رجـ ٌـل

ص .65:وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م ،ج:

والنكــرة)) .الزجــاج1971 ،م ،ص ،)39 :ثــم

 ،3ص ،151:والنحاس1986 ،م ،ص،173 :

ـص باجلملــة التــي ورد فيهــا
ختــم ســيبويه النـ َّ

وابــن يعيــش( ،د .ت) ،ج ،3 :ص.)130:

حــرف اجلــر ( -يف)  -يف النُّســخة الرشقيــة،

وقــد وافقــت املطبوعــ ُة (هــارون) ـ يف إيــراد

وقــد وافقتهــا املطبوعــة ،وتلــك اجلملــة هــي

قولــه(( :كذلــك جــرى يف هــذا الــكال ُم))

هــذا الشــعر ـ مــا ورد يف الن َُّســخ الرشقيــة

( ُينظــر :ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص،)151:

(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3:ص ،)223:وهــو

نــص ســيبويه
رجــح أن يكــون الرجــز يف ِّ
و ُي َّ

الراجــح وروده عــن ســيبويه ،فقــد جــاء ذلــك

مقحــا ،لــوروده يف بعــض النســخ
وليــس
ً

(يف) يف نســخة الزخمــري (ســيبويه ،خمطــوط

ً
مثــا :ســيبويه،
اخلطيــة واملطبوعــة ( ُينظــر

 -جــوروم باشــا 13/ 3 ،ب) ،ويف نســخة

خمطوط  -جوروم باشــا 159 /2 ،أ ،وســيبويه،

راغــب باشــا (ســيبويه ،خمطــوط  166ب)،
و ُيشــار هنــا إىل َّ
أن حــرف اجلــر (يف) ســقط مــن

1881م ،ج ،1:ص ،422 :وســيبويه1316 ،

هـــ ،ج ،1:ص ،)475:و ُيشــار هنــا إىل أن هــذا

نســخة األســكوريال (ســيبويه ،خمطــوط ،ص:

الرجــز مل يــرد يف نســخة األســكوريال ( ُينظــر:

 139ب).

ســيبويه ،خمطــوط 130 ،أ و ب).

5 .قــال ابــن خــروف(( :ووقــع يف الرشقيــة بيــت
هنــا وهــو:

ِ
الص ُبو
َب َكـ َـر ال َع َواذ ُل ِف َّ
ِ
وم ُهــــــــــــــــنَّ ْه
ح ِ َي ُل ْمنَنــــي َو َأ ُل ُ
ب َقدْ َعـــــــــــ َـا
ـن َش ـ ْي ٌ
َو َي ُق ْلـ َ

املطلــب الثالــثَ :ن ْقــص مــا يف الن َُّســخ اخلطيــة

الرشقيــة التــي ن َّبــه إليهــا ابــن خــروف عــن املطبوعــة:
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ــر فيهــا األســاء عــن حاهلــا يف
احلكايــة التــي ال ُت َغ َّ

و ُي ْل َحــظ االختــاف بــن الن َُّســخ

اآلخــر:

(هــارون) عــى النحــو اآليت:

اخلطيــة

الــكالم(( :ووقــع يف الرشقيــة( :ال تنكحوهنــا) ،وقــول

الرشقيــة،

واملطبوعــة

َو َجدْ َنــا ِف كِت ِ
َاب َبنِــي َتِي ٍم
الرك ِ
ِ
ــق َ
اخل ْي
ار))
َأ َح ُّ
ْــض املـُــ َع ُ
ــــل بِ َّ

وردت منــه يف الن َُّســخ الرشقيــة مجلــة (ال

يف املتــن بعــد قليــل ،والبيــت لبــر بــن أيب خــازم،

ب ـ ســقطت مــن الن َُّســخ الرشقيــة مجلــة( :وعــى
هــذا يقــول :بــدأت بِـــ :احلمــدُ هلل رب

ً
كامــا يف املطبوعــة ،بينــا
أ ـ ورد الشــاهد األول
تنكحوهنــا) فقــط.

(ابــن خــروف1425 ،ه��ـ ،ص ،406 :ويشــر
ٍ
شــاهد شــعري ســيأيت
بقولــه( :ال تنكحوهنــا) إىل

العاملــن) ،يف حــن وردت هــذه اجلملــة يف

1960م ،ص  .8:وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م،

املطبوعــة.
جـــ ـ ُســبِ َق الشــاهد الثــاين يف النُّســخ الرشقيــة

ج ،3 :ص ،327:والزجــاج1971 ،م ،ص،125 :
والنحــاس :رشح أبيــات ســيبويه ،ص،1981:

ــر يف املطبوعــة
بقولــه( :وقــول اآلخــر) ،و ُغ ِّ

والبغــدادي :خزانــة األدب ج ،9 :ص.)168:

إىل( :وقــال الشــاعر).

َّــص يف املطبوعــة (هــارون) عــى
وقــد جــاء الن ُّ

النحـ�و اآليت(( :وقــال الشــاعر:
ِ
ِ
ونَــا
ُــم َو َب ْيــت اهللِ َل َتنْك ُح َ
ك ََذ ْبت ْ
ِ
ــب
َــر َ ْ
ــاب َق ْرن َ
َبنــي َش َ
وت ُل ُ
َاهــا ت ُ ُّ
(البيــت لألســدي يف ابــن منظــور (.د .ت) ،ج،5:

مــا أملــح ابــن خــروف إىل أنــه ورد يف غــر الن َُّســخ

ج ،3 :ص ،326:واملــرد( ،د .ت) ،ج ،9 :ص،4:

ـور الــوزن لــو
وال َ
ينهــى ،ثــم إن البيــت ســيكون مكسـ َ

ص( 3609:قــرن) ،وبــا نســبة يف ســيبويه1988 ،م،
والزجــاج1971 ،م ،ص  ،20وابــن يعيــش( ،د .ت)،

ج ،1:ص.)28:

وعــى هــذا يقــول :بــدأت بِـــ :احلمــدُ هلل رب

العاملــن ،وقــال الشــاعر:
َو َجدْ نَــا ِف َكت ِ
َــاب َبنِــي َتِيــ ٍم
الرك ِ
اخل ْي ِ
ــق َ
ْــض ا ُمل َعــار))
َأ َح ُّ
ـــل بِ َّ
(ســيبويه1988 ،م ،ج ،3 :ص،)326:

وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أن النحــاس عندمــا رشح

أبيــات ســيبويه أورد اجلملــة (ال تنكحوهــا) مــن
َ

غــر النــون (النحــاس1986 ،م ،ص ،)120 :وهــو
ـوح ألن الشــاعر يف البيــت ينفــي
الرشقيــة ،وهــو مرجـ ٌ
ورد عــى غــر روايــة الن َُّســخ الرشقيــة ،ويؤيــد ذلــك

أنــه ورد كذلــك يف نســخة الزخمــري ،ولكــن بتغيــر

(ال تنكحوهنــا) إىل (ال هتتدوهنــا) (ســيبويه ،خمطــوط،
 52 /3ب).
خامتة:

ـياء مهمـ ٌة،
تب َّينَـ ْ
ـت بعــد دراســة هــذا املوضــوع أشـ ُ
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عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ

تتلخــص فيــا يــأيت:

وكلياهتــا واملراكــز التــي ختــدم اللغــة العربيــة

 1 .تنبيــه ابــن خــروف إىل بعــض ن َُســخ كتــاب

وتراثهــا.

ســيبويه اخلطيــة واالختــاف بينهــا جعــل

املصادر واملراجع:

ملحــة؛ لكشــف مــا
التنقيــب عنهــا رضورة َّ
َ

اعــرى بعــض كتــاب ســيبويه مــن التغيــر.
ٍ
اختــاف بــن ن َُســخ كتــاب ســيبويه
2 .وجــو ُد
اخلطيــة ِ
أنفســها ،وبينهــا والن َُّســخ املطبوعــة.
3 .االختــاف بــن الن َُّســخ يف كتــاب ســيبويه
مؤثــر – بــا شــك – يف أحــكام ســيبويه
ٌ

النحويــة والرصفيــة.
4 .مــا ظهــر مــن اختـ ٍ
ـاف بــن الن َُّســخ  -اخلطيــة
واملطبوعــة  -يف هــذا البحــث قــد يكــون
مــؤرشا لدفــع هتمــة التناقــض التــي أثارهــا
ً

بعــض الباحثــن يف مذهــب ســيبويه يف بعــض
املســائل النحويــة والرصفيــة.

 5 .إثبــات نســبة بعــض الشــواهد الشــعرية
جمهولــة القائــل إىل أصحاهبــا مــن خــال
ورود هــذه النســبة يف بعــض الن َُّســخ التــي

أظهرهــا ابــن خــروف ،وهــي مل تكــن منســوبة
مــن قبــل.

6 .يــويص الباحــث بمراجعــة كتــاب ســيبويه،
والبحــث عــن الن َُّســخ اخلطية لــه حــول العامل،

ومقارنتهــا باملطبوعــة؛ لتتضــح الفــوارق أكثر،

ًــص األصــي
ــم الوصــول إىل الن ِّ
ومــن َث َّ

لـ(الكتــاب) ،وهــذا يتطلــب جهــو ًدا مشــركة

تقــع عــى عواتــق أقســام اللغــة العربيــة
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 - 1املراجع العربية:
َّأو ًل :املخطوطات:

سيبويه ،أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب ،كتاب سيبويه:
ِّ
(بخــط ابــن خــروف
نســخة مصــورة عــن نســخة خ ّطيــة
ومقابلتــه) حمفوظــة يف املكتبــة الوطنيــة بباريــس ،برقــم
(.)ARABE 6499
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة األســكوريال ،برقــم
(.)1321 /629
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة جــوروم باشــا برتكيــا،
يف أربعــة أجــزاء؛ األول برقــم ( ،)2562والثــاين برقــم
( ،)2563والثالــث برقــم ( ،)2564والرابــع برقــم
(.)2565
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة راغــب باشــا برتكيــا ،برقــم
(.)1376
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة الزاويــة احلمزاويــة
بالربــاط ،برقــم (.)48
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة الســليامنية برتكيــا ،برقــم
( 1105و.)1106
نســخة مصــورة عــن نســخة مكتبــة نــور عثامنيــة برتكيــا ،برقــم
(.)4628
ثان ًيا :الرسائل العلمية:
الرماين ،أبو احلسن عيل بن عيسى1998( .م) .رشح كتاب
سيبويه (رسالة دكتوراه) .إعداد :سيف بن عبدالرمحن بن
نارص العريفي .كلية اللغة العربية بجامعة اإلمام بن حممد
سعود اإلسالمية بالرياض.
ثال ًثا :املطبوعات:
األخفــش ،أبــو احلســن ســعيد بــن مســعدة1990( .م).
معــاين القــرآن ،حتقيــق :د .هــدى حممــود قراعــة .ط،1.
القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي .
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األزهــري ،أبــو منصــور حممــد بــن أمحــد1964( .م) .هتذيــب
اللغــة ،حتقيــق :جمموعــة مــن املحققــن .املؤسســة
املرصيــة العامــة للتأليــف واألنبــاء والرتمجــة ،الــدار
املرصيــة للتأليــف والرتمجــة.
ــمى
األعشــى ،ميمــون بــن قيــس1927( .م) .ديوانــه ا ُمل َس َّ
(الصبــح املنــر يف شــعر أيب بصــر) .بيانــة  :مطبعــة
أدلــف هلزهوســن .
الباهــي ،عمــرو بــن أمحــر( .د .ت) .ديوانــه ،حتقيــق د .حســن
عطــوان .مطبوعــات جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق.
البحــري ،أبــو عبــادة الوليــد بــن عبيــد2007( .م) .احلامســة،
حــور وأمحــد حممــد عبيــد.
حتقيــق :د .حممــد إبراهيــم ّ
هيئــة أبــو ظبــي للــراث والثقافــة.
البغــدادي ،عبدالقــادر بــن عمــر1989( .م) .خزانــة األدب
ولــب لبــاب لســان العــرب ،حتقيــق :عبدالســام
هــارون .ط ،2.القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
اجلمحــي ،أبــو عبــداهلل حممــد بــن سـ َّ
ـام1980( .م) .طبقــات
فحــول الشــعراء .قــرأه ورشحــه :حممــود حممــد شــاكر،
القاهــرة  :مطبعــة املــدين .
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان(.د .ت) .اخلصائــص ،حتقيــق:
حممــد عــي النجــار ،بــروت :دار الكتــاب العــريب.
(1954م).
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان .املنصــف (رشح كتــاب
الترصيــف للــازين) ،حتقيــق :إبراهيــم مصطفــى
وعبــداهلل أمــن .ط ،1.وزارة املعــارف العموميــة – إدارة
إحيــاء الــراث القديــم.
أبــو حيــان األندلــي ،أثــر الديــن حممــد بــن يوســف.
(1998م) .التذييــل والتكميــل يف رشح كتاب التســهيل،
حتقيــق :د .حســن هنــداوي .ط ،1.دمشــق :دار القلــم .
أبــو حيــان األندلــي1998( .م).ارتشــاف الــرب،
حتقيــق :د .رجــب عثــان حممــد ،ومراجعــة د .رمضــان
عبدالتــواب .ط ،1.القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
ابــن أيب خــازم ،بــر1960( .م) .ديوانــهُ .عنــي بتحقيقــه:
دِ .عــزة حســن .دمشــق :مطبوعــات مديريــة إحيــاء
الــراث القديــم .
ابــن خــروف ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد 1425( .مــن ميــاد
الرســول صــى اهلل عليــه وســلم) .تنقيــح األلبــاب يف

رشح غوامــض الكتــاب (رشح كتــاب ســيبويه) ،حتقيــق:
د .خليفــة حممــد خليفــة بديــري .ط ،1.طرابلــس
(ليبيــا) :منشــورات كليــة الدعــوة اإلســامية وجلنــة
احلفــاظ عــى الــراث اإلســامي .
الرقيــات ،عبيــداهلل بــن قيــس1986( .م) .ديوانــه ،حتقيــق
ورشح :د .حممــد يوســف نجــم .بــروت :دار صــادر .
ابــن الريــب ،مالــك1969( .م) .ديوانــه ،ضمــن دراســة عــن
(حياتــه وشــعره) ،حتقيــق :د .نــوري محــودي القيــي.
جملــة معهــد املخطوطــات العربيــة (مــج  ،15جـــ.)1
الزجــاج ،أبــو إســحاق إبراهيــم بــن حممــد1971( .م) .مــا
ينــرف ومــا ال ينــرف ،حتقيــق :هــدى حممــود
قراعــة ،القاهــرة :جلنــة إحيــاء الــراث اإلســامي .
ابــن أيب ســلمى ،زهــر2008(.م) .رشح ديــوان زهــر بــن أيب
ســلمى .صنعــة أيب العبــاس ثعلــب ،حتقيــق :د .فخــر
الديــن قبــاوة .ط ،3.دمشــق :مكتبــة هــارون الرشــيد .
ابــن الــراج ،أبــو بكــر حممــد بــن الــري1988( .م).
األصــول يف النحــو ،حتقيــق :د.عبداحلســن الفتــي.
ط ،3.بــروت  :مؤسســة الرســالة .
ســيبويه ،أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر1881( .م) -
(1885م) .كتــاب ســيبويه  ،حتقيــق :هرتويــغ درنــرغ،
باريــس :املطبــع العامــي .
(1316هـــ)  .القاهــرة  :املطبعــة األمرييــة الكــرى –
بــوالق.
(1988م) .حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون .ط،3.
القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
(2015م) .حتقيــق :د .حممــد كاظــم ال َبــكَّاء .ط،1.
بــروت  :مكتبــة زيــن احلقوقيــة .
ابــن ســيده ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل .املخصــص،
بــروت :دار الكتــب العلميــة .
الســرايف ،أبــو ســعيد احلســن بــن عبــداهلل2008( .م) .رشح
كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :أمحــد حســن مهــديل وعــي
ســيد عــي .بــروت :دار الكنتــب العلميــة .
ابــن الســرايف ،حممــد بــن احلســن1996( .م) .رشح أبيــات
ســيبويه ،حتقيــق :د .حممــد الريــح هاشــم .ط،1.
بــروت :دار اجليــل .
الســيوطي ،جــال الديــن عبدالرمحــن1987( .م) .مهــع
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عبداهلل بن عثمان اليوسف :تنبيهاتُ ِ
اهلوامــع ،حتقيــق :عبدالســام حممــد هــارون ود .عبــد
العــال ســامل مكــرم ،يف اجلــزء األول ،وانفــرد األخــر
بتحقيــق بقيــة األجــزاء .ط ،2.بــروت :مؤسســة
الرســالة  ،وســاعدت جامعــة الكويــت عــى نــره.
ابــن الشــجري ،هبــة اهلل بــن عــي1992( .م) .أمــايل ابــن
الشــجري ،حتقيــق :د .حممــود حممــد الطناحــي .ط،1.
القاهــرة  :مكتبــة اخلانجــي .
الشــنتمري ،األعلــم يوســف بــن ســليامن1999( .م).
النكــت يف تفســر كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :أ .رشــيد
بلحبيــب ،اململكــة املغربيــة  :وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية .
الضبــي ،املفضــل بــن حممــد1920( .م) .ديــوان املفضليــات.
ُعنــي بطبعــه ومقابلــة ن َُســخه :كارلــوس يعقــوب
اليــل .بــروت  :مطبعــة اآلبــاء اليســوعيني .
الفــاريس ،أبــو عــي احلســن بــن أمحــد بــن عبدالغفــار.
(1992م) .التعليقــة عــى كتــاب ســيبويه  ،حتقيــق :د.
عــوضبــنمحــدالقــوزي.ط،1.مــر:داراملعــارف.
 املســائل املنثــورة1992( .م) ،حتقيــق :د .رشيــفعبدالكريــم النجــار ،عـ َّـان :دار عــار .
الفــراء ،أبــو زكريــا حييــى بــن زيــاد1983( .م) .معــاين
القــرآن ،حتقيــق :حممــد عــي النجــار وأمحــد يوســف
نجــايت .ط ،3.بــروت :عــامل الكتــب .
القرطبــي ،أبــو نــر هــارون بــن موســى1984( .م) .رشح
عيــون كتــاب ســيبويه ،حتقيــق :د .عبدربــه عبداللطيــف
عبدربــه .ط ،1.القاهــرة :مطبعــة حســان .
املالقــي ،أبــو جعفــر أمحــد بــن عبدالنــور2002( .م) .رصــف
املبــاين يف رشح حــروف املعــاين ،حتقيــق :د .أمحــد حممــد
اخلــراط .ط ،2.دمشــق :دار القلــم .
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد( .د .ت) .املقتضــب،
حتقيــق :حممــد عبداخلالــق عضيمــة .بــروت :عــامل
الكتــب .
املعــري ،أبــو العــاء أمحــد بــن عبــداهلل1984( .م) .رســالة
الصاهــل والشــاحج ،حتقيــق :د .عائشــة عبدالرمحــن
(بنــت الشــاطئ) .ط ،2.مــر :دار املعــارف.
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل حممــد بــن مكــرم( .د .ت) .لســان
العــرب ،حتقيــق :عبــداهلل عــي الكبــر ،وحممــد أمحــد
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حســب اهلل ،وهاشــم حممــد الشــاذيل .القاهــرة .دار
املعــارف .
النحــاس ،أبــو جعفــر أمحــد بــن حممــد1986( .م) .رشح
أبيــات ســيبويه ،حتقيــق :د .زهــر غــازي زاهــد .ط،1.
بــروت  :عــامل الكتــب ،ومكتبــة النهضــة العربيــة.
اهلــروي ،عــي بــن حممــد1993( .م) .األزهيــة يف علــم
احلــروف ،حتقيــق :عبداملعــن امللوحــي .ط ،2.دمشــق:
جممــع اللغــة العربيــة.
ابن يعيش ،أبو البقاء يعيش بن عيل( .د .ت) .رشح املفصل.
بريوت  :عامل الكتب .
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