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ملخص:
للًتاث أمهية ابلغة ،لذلك وجب علينا دراستو لالطالع على مكنوانتو الثمينة ،وشرح عباراتو
الغامضة ،ونقد ما قد يلحقو من ىنات من غَت طعن وال جتريح ،من أجل ذلك تساءلت :ىل
نقل النحاة اظتتأخروف ما قالو األولوف نقال دقيقا ميكن للباحث الركوف إىل أقواعت؟
وقد اخًتت كتاب األشباه والنظائر للسيوطي (ت199ىػ) أمنوذجا ونظرت يف ما نسبو
لسيبويو (ت981ىػ) من أقواؿ ألأتكد إذا ما مت نقلها بدقة أـ أف ذتة اختالؼ بُت ما قالو سيبويو
وما نسبو إليو السيوطي ،ومن أجل الوصوؿ إىل نتائج علمية اتبعت اظتنهج اظتقارف الذي تقتضيو
طبيعة اظتقاؿ ،فتوصلت إىل ما يلي:
 َغ ََت السيوطي يف كثَت من اظتواع عبارة سيبويو وقد احاف على اظتعٌت وقد لخل بو نسب يف بعض اظتواع أقواؿ شراح الكتاب إىل سيبويو نسب شاىدا إىل سيبويو ويف حقيقة األمر ما ىو من شواىد الكتاب قلب القياس يف موععُت؛ فجعل األصل عند سيبويو فرعا ،وجعل الفرع عنده أصالغَت اس؟ شاىد من شواىد الكتاب
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وىذه النتائج جتعلنا ال نثق يف ما نقلو اظتتأخروف من النحاة عن األولُت إال ابلرجوع إىل
الكتب األصوؿ
 سيبويو؛ السيوطي؛ النحو؛ النحاة اظتتقدموف؛ النحاة اظتتأخروف:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Heritage is of great importance, so we had to study it in order to see its
precious components, explain its ambiguous phrases, and criticize the delusions that
may be attached to it without stabbing or offending, for this I wondered: Did the late
grammarians accurately convey what the ancients said, so that the researcher could
rely on their statements? So I chose the book of al-Shabat wa al-Naza'ir al-Suyuti (d.
911 AH) as a model and looked at what was attributed to Sibawayh (d. 180 AH) to
make sure whether it was accurately transmitted or whether there is a difference
between what Sibawayh said and what al-Suyuti attributed to him, and in order to
reach scientific results I followed the comparative approach required by the nature
of The article concluded: - Non-Suyuti, in many places, is the term Sebwayh, and he
may preserve the meaning and may violate it. - In some places, the sayings of
Sharrah al-Kitab were attributed to Sebawayh. - He attributed a witness to
Sebawayh, and in fact it is one of the evidence in the book. - flip the measurement in
two positions; So he made the original branch at Sibawayh, and made the branch
with him as an asset. - Change the name of a witness from the evidence in the book.
These results make us not trust what the later grammarians have reported from the
first ones except by referring to the books of origins.).
Keywords: Sȋbwayh ; Al-Sūyūti; Grammar; The first grammarians; Late
Grammarians

:البحث
: مقدمة.1

: أما بعد، والصالة والسالـ على رسوؿ هللا، واضتمد ﵁،بس؟ هللا
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فإف الًتاث العريب زاخر ابظتؤلفات يف شىت العلوـ اللغوية والشرعية والفلسفية
والطبية والرايعية وغَت ذلك ،وإنو من الواجب علينا قراءتو قراءة متفحصة واإلفادة ؽتا
فيو ،والنظر إليو نظرة إكبار وإجالؿ ،والشعور عند ذكره ابالعتزاز واالفتخار ،ألنو
ؽتثل أصالة ىذه األمة ،وحامل ثقافتها من الناحيتُت اللغوية والدينية ،وجيب علينا من
جهة أخرى النظر إليو نظرة نقدية ال للزراية عليو ،وال للحط من قيمة أعالمو ،ولكن
لتمحيصو ودتييز ما ضتقو من شوائب وما ىو مبعصوـ منها ،إذ ىو بناء سهر على
تشييده رجاؿ يلحقه؟ السهو والنسياف وإف كانوا رزته؟ هللا رتيعا قد بلغوا من العل؟
ما بلغوا
من ىذا اظتنطلق ،ال عَت يف أف ننقد الًتاث نقدا علميا بنّاء ،للتأكد ؽتا ورد فيو،
وىذا من ابب إحيائو وإخراجو يف أحسن صورة ،وقد كاف أعالمو رزته؟ هللا ينقد
بعضه؟ بعضا ،ويرد بعضه؟ على بعض ،ويستدرؾ بعضه؟ على بعض بعيدا عن
الطعن يف أمانة األشخاص ،بل لقد عقدوا مناظرات يف غتالس األمراء والسالطُت
للوصوؿ إىل اضتق يف مسألة ؿتوية وإف بدت بسيطة ال فائدة منها ،وبذلك ارتقى
وشحذ الفكر العريب يف زماهن؟ ،فجادوا علينا مبؤلفات
الدرس النحوي يف عصرى؟ُ ،
ؿتوية موسوعية ال ينكر قيمتها العلمية عاقل

وإين ألجد سؤاال يدعوين إبضتاح لكتابة ىذا اظتقاؿ ،ويدفعٍت إىل إلقاء نظرة على
الًتاث النحوي العريب وىو :ىل نقل اظتتأخروف من النحاة أقواؿ اظتتقدمُت منه؟ نقال
دقيقا مي ِّكننا من االعتماد عليها والوصوؿ من قراءهتا إىل نتائج نسًتيح إليها
ومل أجد يف ما رجعت إليو من كتب من أجاب عن ىذا السؤاؿ إجابة مباشرة،
غَت ما أشار إليو عبد الرزتن اضتاج صاحل يف كتابو (السماع اللغوي العلمي عند
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العرب ومفهوم الفصاحة) حتت عنواف (أصول البحث العلمي يف الرتاث اللغوي
كما جيب أن تكون يف نظران) فقد ذكر رزتو هللا أبف أغلب ما نسبو ابن األنباري يف
اإلنصاؼ إىل الفراء ال أصل لو ،وأشار ىناؾ إىل كتاب ﵀مد خَت اضتلواين وأبنو قد

تناوؿ اظتوعوع إال أين مل أستط اضتصوؿ عليو
فرأيت من حيث اظتنطق أف اصتواب عن ىذا السؤاؿ ال لخرج عن أحد احتمالُت:
االحتمال األول :اإلجياب ويف ىذه اضتالة نطمئن إىل كتب اظتتأخرين ،ونعل؟ عن
طريق االستنباط أف ما نُقل من الكتب الضائعة ينوب عن وجودىا واالحتمال
الثاين :السلب ويف ىذه اضتالة علينا أال نركن إىل كتب اظتتأخرين وأف نطلب عل؟
النحو من أصولو األوىل ما استطعنا إىل ذلك سبيال ،وللخروج من دائرة االحتماؿ

الذي ال ميت بصلة إىل العل؟ إىل دائرة اليقُت ،رأيت أف أتتب ما نقلو السيوطي
(ت199ىػ) يف األشباه والنظائر يف النحو من أقواؿ سيبويو (ت981ىػ) ،وأقارف ما
ت يف الكتابُت ،وذلك لكوف سيبويو يف مقدمة قافلة اظتؤلفُت القدامى يف عل؟
أُثْبِ َ
النحو ،والسيوطي يف آخرىا ،وحاولت الوقوؼ على االختالؼ ذي األثر الواعح يف
الدرس النحوي ،فل؟ أذكر يف مقايل ىذا ،ما كاف متفقا يف اللف واظتعٌت أو ؼتتلفا يف
اللف ومتفقا يف اظتعٌت ،وقسمت االقتباسات إىل عناصر ذكرت يف كل عنصر أقواال
نسبها السيوطي إىل سيبويو وتصرؼ فيها بنوع من التصرؼ فضممت االقتباس إىل ما
يشبهو من حيث ما ضتقو من التغيَت ،وهللا اظتوفق واعتادي إىل سواء السبيل
 .2حملة خمتصرة عن املؤل َف نْي (سيبويو والسيوطي):
وإف كاف الرجالف أشهر من انر على عل؟ ،فإف اظتنهج يقتضي التعريف هبما تعريفا
ؼتتصرا ،إذ يطل على مقايل ىذا ،العامل العارؼ بعلوـ العربية وبرجاعتا ،والطالب
91

خمرب قضااي األدب املغاريب/جامعة البويرة

قضااي األدب

ISSN: 2602- 7305

السنة2021 :

اجمللد السادس /العدد األول

اظتبتدئ واظتختص وغَت اظتختص؛ أما العامل فإنو كفاان بعلمو مؤونة تررتة الرجلُت ،وأما
ِ
صلوا العل؟ حتصيال
اظتبتدئ فإين أخشى أف يذىب ذىنو إىل أف النحاة اظتتأخرين مل ُاح ّ
جيدا وراحوا يتق َولوف على األولُت األقاويل ،وليس ىذا أردت وال إليو ذىبت ،وإمنا
قصدي أف اإلنساف يلحقو السهو والنسياف وإف بلغ من العل؟ ما بلغ ،لذلك رأيت أف
أنقل تررتة ؼتتصرة لكل من سيبويو والسيوطي ليستدؿ هبا القارئ على مكانتهما يف
العل؟ ورسوخهما يف النحو ،واب﵁ التوفيق
 .1 .2حملة عن سيبويو:
حجة العرب ،أبو بشر ،عمرو بن عثماف بن قنرب طلب الفقو
إماـ النّحوّ ،
واضتديث مدة ،مث أقبل على العربية ،فربع وساد أىل العصر ،وألف فيها كتابو الكبَت
الذي ال يدرؾ شأوه فيو ،أخذ النحو عن عيسى بن عمر ،ويونس بن حبيب،
واطتليل ،وأيب اطتطاب األخفش الكبَت ،قيل :كاف فيو م فرط ذكائو ُحْبسةٌ يف
العْيشي عنو :كنا ؾتلس م سيبويو يف اظتسجد ،وكاف
عبارتو ،و ٌ
انطالؽ يف قلمو ،قاؿ َ
شااب رتيال نظيفا ،قد تعلق من كل عل؟ بسبب ،وعرب بسه؟ يف كل أدب م
حداثة سنو
قيل :عاش اثنتُت وثالثُت سنة ،وقيل ؿتو األربعُت ،تويف رزتو هللا بشَتاز ،سنة
()1
981ىػ

 -1ينظر :مشس الدين دمحم بن أزتد بن عثماف الذىيب ،سَت أعالـ النبالء ،تح :نذير زتداف ،ط 99بَتوت:
9191ىػ9111 ،ـ ،مؤسسة الرسالة ،9111 ،ج ،8ص153 ،159
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 .2 .2حملة عن السيوطي:
ىو اضتاف ا﵀ ِّقق اظتدقِّق جالؿ الدين السيوطي صاحب اظتؤلفات الفائقة النافعة،
ولد سنة 811ىػ حف كثَتا من الكتب الشرعية واللغوية كعمدة األحكاـ ،ومنهاج
النووي ،وألفية ابن مالك ،ومنهاج البيضاوي وغَتىا ،وعرعها على علماء عصره
فأجازوه ،ورزؽ كثرة التأليف إذ بلغت مؤلفاتو ما يقرب ستسمائة كتاب ،أشهرىا يف
علوـ اللغة األشباه والنظائر يف النحو ،واظتزىر يف علوـ اللغة وأنواعها ،تويف رزتو هللا
سنة 199ىػ

()1

 .3أشكال اقتباسات السيوطي من الكتاب:
ال لخفى على اظتختصُت يف علوـ العربية مكانة السيوطي العلمية ،وال ينكر
منصف فضلو يف التدوين والتأليف ،وال جيحد ابحث جهده يف نقل نصوص كثَتة
بعضها وصلتنا مصادرىا ،وبعضها عاعت أصوعتا أو مل حتقق ومل ُختَْرج إىل الناس بعد،
وال بد لنا -من ابب التأكد والتثبت -من مقارنة ما ينسبو اظتتأخروف إىل األولُت ال
سيما واظتصادر األصوؿ بُت أيدينا ،وال نكتفي ابلثقة يف عل؟ الناقل مهما بلغ من
العل؟ ،ومهما عرؼ بصدؽ القوؿ ،وقد تتبعت ما نسبو السيوطي إىل سيبويو رزتهما
هللا ،وقارنت تلك النصوص مبا ورد يف الكتاب ،فتوصلت حبمد هللا وعونو إىل
اضتاالت التالية:

 -1ينظر :شهاب الدين أيب الفالح عبد اضتي بن العماد  ،شذرات الذىب يف أخبار من ذىب ،تح :ػتمود
األرانؤوط ،ط 9دمشق9191 :ىػ9111 ،ـ ،دار ابن كثَت ،9111 ،ج ،91ص11 -11
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 1 .3تغيري املثال:
قد يذكر السيوطي قوال لسيبويو ولكنو يغَت اظتثاؿ اظتذكور يف الكتاب ،ومن أمثلة
ذلك قولو« :يضاؼ إىل الظرؼ اظتتوس فيو اظتصدر على طريق الفاعلية ؿتو (بل
مكر الل يل والنهار) ،وعلى طريق اظتفعولية ،ؿتو( :تربص أربعة أشهر) ،والوصف
كذلك ؿتو:
اي سارؽ الليلة أىل الدار
واي مسروؽ الليلة أىل الدار ،ذكرمها سيبويو( »)1ومل يذكر سيبويو (اي مسروؽ
الليلة أىل الدار) إطالقا ،وقد نسبها إليو رت من النحاة اظتتأخرين أذكر منه؟ :ابن
مالك (ت113ىػ)( )2وانظر اصتيش(ت118ىػ)( )3وأاب حياف األندلسي
(ت115ىػ)( )4وإمنا ذكر سيبويو« :اي مسروؽ الليلة الثوب( »)5ويدخل يف ىذا
الباب تغيَت الكلمة اليت مثل هبا سيبويو ،أو إعافة كلمة إىل ما ذكر ،قاؿ« :وقاؿ

 -1جالؿ الدين السيوطي ،األشباه والنظائر ،تح :عبد العاؿ سامل مكرـ ،ط 9بَتوت9111 :ىػ9185 ،ـ،
مؤسسة الرسالة ،ج ،9ص11
 -2رتاؿ الدين دمحم بن مالك ،شرح التسهيل ،تح :عبد الرزتن السيد ودمحم بدوي اظتختوف ،ط 9اصتيزة:
9191ىػ9111 ،ـ ،دار ىجر للطباعة والنشر والتوزي واإلعالف ،ج ،3ص311
 -3ػتب الدين دمحم بن يوسف بن أزتد انظر اصتيش ،دتهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ،تح :علي دمحم فاخر
وآخ ِرين ،ط 9القاىرة9138 :ىػ3111 ،ـ ،دار السالـ للطباعة والنشر والتوزي والًترتة ،ج ،1ص3131
 -4أبو حياف األندلسي ،التذييل والتكميل يف شرح كتاب التسهيل ،تح :حسن ىنداوي ،ط 9الرايض:
9111ىػ3111 ،ـ ،دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزي  ،ج ،8ص81
 -5أبو بشر عمرو بن عثماف بن قنرب سيبويو ،الكتاب ،تح :عبد السالـ دمحم ىاروف ،ط 1القاىرة9118 :ىػ،
9188ـ ،مكتبة اطتاؾتي للطباعة والنشر والتوزي  ،ج ،9ص11
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وشي ٍ
ِ ٍ ِ
ات(»)1
سيبويو :وقد جيمعوف الشيء ابلتاء ،ال جياوزوف بو استغناء ،وذكر سيَات َ
ومل يذكر سيبويو (سيات) إطالقا ،وىذا نص كالمو« :وقد جيمعوف الشيء ابلتاء وال
ِ ِ
ات والتاء تدخل على ما
ات ،وشيَةٌ وشيَ ٌ
جياوزوف بو ذلك ،استغناء ،وذلك :ظُبَةٌ وظُبَ ٌ
دخلت فيو الواو والنوف ألهنا األصل( ،»)2وىذا وإف بدا ىيِّنا ،فإنو يف بعض اضتاالت
يػُ َق ِّو ُؿ سيبويو ما مل يقلو ،فقد نقل السيوطي قوؿ ابن الصائغ« :ولو مل يكن لسيبويو
إال قولو يف ابب الصفة اظتشبهة :مررت برجل حس ِن وج ِهو إبعافة حسن إىل الوجو،
وإعافة الوجو إىل الضمَت العائد على الرجل فقد خالفو رتي البصريُت والكوفيُت يف

ذلك( »)3ومل أجد يف الكتاب ما ذكره ابن الصائغ ،ولكنو قاؿ« :وقد جاء يف الشعر
حبسنة ِ
ِ
الوجو ،وذلك رديء( »)4م أنو مل يُثبت ىذا الكالـ
حسنةُ َو ْج ِهها ،شبَهوه
للنثر وم وجود القاعدة اظتتفق عليها« :جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالـ( »)5إال
أنو حك؟ على (حسنةُ َو ْج ِهها) اب ّلرداءة ،ومل أجد يف الكتاب ما يثبت ما ذىب إليو
ابن الصائغ
 .2 .3نسبة قول شارح الكتاب إىل سيبويو:
أحياان ينسب السيوطي قوؿ السَتايف إىل سيبويو وذلك كقولو« :ويف (شرح
يدا منطلق يعجبٍت" عند سيبويو( »)6وىذه
اظتفصل) للسخاوي :ال جيوز" :إِ َف أَ َف ز ً
 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص938
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص518
 -3السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،5ص351
 -4سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص911
 -5سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص31
 -6السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص11
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العبارة ال وجود عتا يف الكتاب ،وىي يف (شرح كتاب سيبويو) للسَتايف (ت118ىػ)
تقوـ خَت لك" كما
وىذا نصو « :والدليل على ذلك أهن؟ يستقبحوف "أَ َف أَ ْف َ
يدا قائ؟ يعجبٍت" يف معٌت :إف قياـ زيد يعجبٍت( »)1ويعود تومهو
يستقبحوف" :إِ َف أَ َف ز ً

إىل سببُت اثنُت:

 السبب األول :نقلو عن مرج وسيط ،إذ نقل النص من شرح اظتفصلللسخاوي (ت 111ىػ) وىو من اظتتأخرين ،ولعل السخاوي نقل العبارة من شرح
السَتايف
 -والسبب الثاين :روايتو للمذىب ال للقوؿ لذلك قاؿ( :عند سيبويو) ،نع؟ ،قد

ورد كالـ يف الكتاب موافق ظتا ذكر السخاوي بلف ؼتتلف عما ذكره ،قاؿ سيبويو:
«واعل؟ أنو ليس احسن أف تلي إ َف أ َف وال أ َف إ َف أال ترى أنك ال تقوؿ :إ َف أنَك

ذاىب يف الكتاب ،وال تقوؿ :قد عرفت أ ّف إنك منطلق يف الكتاب( »)2فل؟ يذكر
يدا منطلق يعجبٍت" وما ذكره السيوطي يوى؟ القارئ
سيبويو يف كتابو اظتثاؿ "إِ َف أَ َف ز ً
أبف سيبويو قد ذكره ومل يفعل ،ووق يف األمر نفسو يف قولو متحداث عن ىاء ىذه:

« وقاؿ سيبويو :وال أعل؟ أحدا يضمها ألهن؟ شبهوىا هباء الضمَت وليست للضمَت،
فحملوىا على أكثر الكالـ ،وأكثر الكالـ كسر اعتاء إذا كاف قبلها كسرة ،ووصلوا
ابلياء كما وصلوا يف بو وبغالمو( »)3وال وجود عتذا النص يف كتاب سيبويو ،وإمنا ذكره
السيوطي ونسبو إىل سيبويو لكونو مذكورا يف شرح الكتاب للسَتايف( )4فتوى؟ أنو
 -1السَتايف ،أبو سعيد ،شرح كتاب سيبويو ،تح :أزتد حسن مهديل وعلي سيد علي ،ط 9بَتوت:
9131ىػ3118 ،ـ ،دار الكتب العلمية ،ج ،9ص13
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص931
 -3السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص11
 -4السَتايف ،اظتصدر السابق ،ج ،5ص11
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لسيبويو ،واألمر نفسو يف قولو معلقا على قوؿ عباس بن مرداس وىو من شواىد
الكتاب:
ِ ِ
أ ََاب ُخَر َ
اشةَ أََما أَنْ َ
ت َذا نَػ َف ٍر*** فَإ َف قَػ ْومي َملْ َأتْ ُك ْل ُه ْ؟ الضَبُ ُ
انطلقت النطالقك( »)1وما ورد يف
كنت ُمنطلقا
ُ
«قاؿ سيبويو :اظتعٌت :ألَ ْف َ
الكتاب« :ومن ذلك قوؿ العرب :أ َما أنت منطلقا انطلقت معك ،وأ َما زيد ذاىبا
ذىبت معو( »)2ومل يذكر سيبويو الفعل (كاف) ويرجح أف يكوف السيوطي قد أخذ
ُ
ىذا الكالـ من شرح كتاب سيبويو للسَتايف فقد ورد فيو « :فتقوؿ :إف كنت
منطلقا ،وأف كنت منطلقا ،فإف كسرت فهو اظتعٌت الظاىر يف الشرط ،وإف فتحت
فاظتعٌت :ألف كنت منطلقا ،أي النطالقك ،وقد ذكران (أ ْف) و(إ ْف) يف موععهما(»)3
وعبارة السيوطي أقرب إىل عبارة السَتايف من عبارة سيبويو ،ومهما يكن األمر ،فإف ما
نسبو السيوطي إىل سيبويو غَت موجود يف الكتاب ،نع؟ لقد ذكر الفعل (كاف) يف
بيت العباس بن مرداس اظتثبت يف ديوانو اظتطبوع ،وىذا نصو:
()4
ِ ِ
أ ََاب ُخَر َ
اشةَ أََما ُكْن َ
ت َذا نػَ َف ٍر*** فَإ َف قَػ ْومي َملْ َأتْ ُك ْل ُه ْ؟ الضَبُ ُ
وىو موافق ظتا قدره بعض النحاة
 1 1نسبة شاىد إىل سيبويو وما ىو من شواىده:

وقد ينسب السيوطي شاىدا إىل سيبويو ،وما ىو من شواىد الكتاب ،من ذلك
قولو« :قاؿ ذو الرمة أنشده سيبويو:
 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص991
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص311
 -3السَتايف ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص913
 -4العباس بن مرداس السلمي ،ديواف العباس بن مرداس ،تح :احِت اصتبوري ،ط 9بَتوت9193 :ىػ،
9119ـ ،مؤسسة الرسالة ،ص911
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ِ
ِ
ِ
وـ البَالَقِ ُ (»)1
الث األَ َاثِيف َو ُّ
الع َمى* ثَ ُ
َوَى ْل يػُْرج ُ التَ ْسل ُي؟ أ َْو يَكْش ُ
الر ُس ُ
ف َ

وليس عتذا الشاىد ذكر يف الكتاب ،وسبب الوى؟ الذي وق فيو السيوطي ىو
وجوده يف شرح كتاب سيبويو للسَتايف( )2فظنو السيوطي من شواىد سيبويو وما ىو
منها
 1 1تغيري عبارة سيبويو:
وقد يذكر نصا لسيبويو ولكنو يغَت بعض كلماتو ،مثل قولو« :قاؿ :سئل اطتليل
بن أزتد عن قوؿ هللا عز وجل { :مث لننزعن من كل شيعة أيه؟ أشد على الرزتن
عتيا{ (مرمي )11 :فقاؿ :ىذا على اضتكاية فقاؿ سيبويو :ىذا غلط ،وألزمو أف
اطتبيث ابلرف على تقدير :ألعربن الذي يقاؿ لو :ىو الفاسق
الفاسق
جييز ألعربن
ُ
ُ
اطتبيث وىذا ال جييزه أحد( »)3وىذا الكالـ هبذا الشكل غَت موجود يف الكتاب،
وإمنا قاؿ سيبويو« :وحدثنا ىاروف أف انسا ،وى؟ الكوفيوف يقرأوهنا﴿ :مث لننزعن من
كل شيعة أيَه؟ أشد على الرزتن عتيا﴾ (مرمي )11 :وىي لغة جيدة وزع؟ اطتليل
أف أيُّه؟ إمنا وق يف اعرب أيُّه؟ أفضل على أنو حكاية ،كأنو قاؿ :اعرب الذي يقاؿ
لو أيُّه؟ أفضل وتفسَت اطتليل رزتو هللا ذلك األوؿ بعيد ،إمنا جيوز يف شعر أو يف
اطتبيث[ ،تريد الذي
الفاسق
اعطرار ولو ساغ ىذا يف األشتاء صتاز أف تقوؿ :اعرب
ُ
ُ
الفاسق اطتبيث]( »)4وذتة اختالفات ذات ابؿ بُت النصُت نذكر منها:
يقاؿ لو
ُ

 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،5ص933
 -2السَتايف ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص81
 -3السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،5ص15
 -4سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص119 -111
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مل ي ذكر سيبويو أف اطتليل قد سئل عن اآلية ،وإمنا ذكر رأيو دوف
بياف سبب تكلمو فيها
مل يقل سيبويو :إف كالـ اطتليل غلط ،وإمنا قاؿ :بعيد ،جيوز يف شعر
أو اعطرار ،والفرؽ بُت اضتكمُت واعح جدا ،فالغلط ال يصح يف نثر وال شعر،
وال يوافق وجها من وجوه كالـ العرب ،والبعيد ما جاز م كراىتو ،وىو موافق
لبعض كالـ العرب وإف كاف اندرا شاذا ،والدليل على الفرؽ بُت اظتصطلحُت ما
قالو سيبويو أثناء كالمو عن قلب اضتروؼ« :وأما ال ِّد َك ُر فإهن؟ كانوا يقلبوهنا يف
َم َدكِ ٍر وشبهو ،فقلبوىا ىنا ،وقلبها شاذٌّ شبيو ابلغلط( ،»)1فلو كاف الشاذ ىو
الغلط عنده ظتا جعلو مشاهبا لو

 مل يقل سيبويو( :الذي يقاؿ لو :ىو الفاسق اطتبيث) ،وإمنا قاؿ( :تريد الذييقاؿ لو :الفاسق اطتبيث) ،والفرؽ بُت العبارتُت أف األوىل كأهنا حتكي ما يقاؿ فعال،
والثانية حتكي مقصود اظتتكل؟ على ما يقولو على اضتقيقة ،وىذا منهج معروؼ عند
َه؟
سيبويو ،إذ يذكر أمثلة وإف كانت العرب ال تتكل؟ هبا ،منها قولوُ « :
ومررت هب؟ قض ُ
بقضيضه؟ ،كأنو يقوؿ :مررت هب؟ انقضاعا فهذا دتثيل وإف مل يػُتَكلَ؟ بو( »)2فعبارة
(الذي يقاؿ لو :الفاسق اطتبيث) من ىذا الباب ،أي من ابب التمثيل الذي ال يتكل؟
بو لرسوخو يف الذىن دوف اللف لذلك قاؿ :تريد
وال أشك يف أف السيوطي مل ينقل ىذا النص من الكتاب ،وإمنا نقلو من (غتالس
العلماء) للزجاجي فقد ذكر فيو النص كما ورد يف األشباه والنظائر( ،)3وىذا يسوقنا
 -1سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص111
 -2نفسو ،ج ،9ص115
 -3ينظر :الزجاجي ،أبو القاس؟ عبد الرزتن بن إسحاؽ ،غتالس العلماء ،تح :عبد السالـ دمحم ىاروف ،ط1
القاىرة9131 :ىػ9111 ،ـ ،مكتبة اطتاؾتي ،ص319
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إىل القوؿ أبف سيبويو َد َو َف رأي اطتليل يف اظتسألة دوف أف يشَت إىل ما دار بينهما من
حوار ،مث نقلو الزجاجي كما وصلو اطترب عن مشالخو ،مث نقلو السيوطي من كتاب
يغَت ما قالو
الزجاجي دوف أف يرج إىل كتاب سيبويو ،وىذا الصني من شأنو أف ّ
سيبويو زايدة أو نقصاان

ومن األمثلة عن ذلك أيضا ما نقلو عن أيب نزار« :وقد قاؿ سيبويو :إف اتء
التأنيث تدخل على اظتصادر اجملردة ،وذوات الزوائد دخوال مطّرداً ،فهي تدؿ على اظترة
الواحدة( »)1ال وجود عتذا النص يف الكتاب ،وإمنا قاؿ سيبويو « :فاظتقاتلة وؿتوىا
مبنزلة اإلقالة واالستغاثة؛ ألنك لو أردت ال َفعلة يف ىذا مل جتاوز لف اظتصدر ،ألنك
ت فقلت
اجتَ ْور ُ
تريد فَػ ْعلَةً واحدة فال بُ ّد من عالمة التأنيث ولو أردت الواحدة من ْ
اورا كذلك جيوز ىذا وكذلك جيوز رتي
جتاورًة جاز ،أل َف اظتعٌت واحد ،فكما جاز َجتَ ً

ىذا الباب( »)2وىذا الصني  ،أقصد تغيَت عبارة سيبويو ،يؤدي إىل نسبة مصطلحات
ؿتوية إىل سيبويو وىو مل يستعملها إطالقا ،مثل اظتصطلح (اظتصادر اجملردة) فإنو مل
يذكر يف الكتاب ،فيعتقد قارئ األشباه والنظائر أنو معروؼ منذ القروف األوىل ،وىو
مل يُعرؼ إال عند النحاة اظتتأخرين ،ويُر َجح أنو مل يعرؼ قبل القرف الساب اعتجري ،وإف
كاف معناه معروفا معلوما ،وم ذلك فال يصح نسبة مصطلحات وععها ؿتاة
متأخروف إىل ؿتاة متقدمُت ونسبتها إىل إماـ اظتؤلفُت يف النحو العريب يعد خطأ علميا
ال ػتالة ،وال يغًت الباحث بنقل اظتعٌت دوف اللف

 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص81
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص81 ،81
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وؽتا يدخل يف ىذا الباب ما نقلو عن أيب نزار« :فأما سيبويو فقاؿ :استغنوا بػ
(إليو) عن( :إىل عنده) ،كما استغنوا بػ(مثل) عن (كو) ابتداء( »)1ومل يذكر يف
حىت
الكتاب ىذا النص هبذا األسلوب وإمنا قاؿ سيبويو« :واستغنوا عن اإلعمار يف َ

حىت ذاؾ،
ذاؾ ،وبقوعت؟َ :د ْعوُ حىت يوـ كذا وكذا ،وبقوعت؟َ :د ْعوُ َ
بقوعت؟ :رأيتُه؟ َ
حىت َ
وابإلعمار يف إىل إذا قاؿ َد ْعوُ إليو؛ ألف اظتعٌت واح ٌد ،كما استغنوا مبثْلي ومثْلو عن
كي وَكوُ( »)2وكما ترى فإف معٌت النصُت ؼتتلف ،إذ يرى سيبويو أف اإلعمار يف
(إليو) من قوعت؟ :دعو إليو ،أغناى؟ عن اإلعمار يف حىت من قوعت؟ :دعو حىت ذاؾ،
ألف اظتعٌت واحد ،ومل يذكر (إىل عنده) إطالقا ،ويف النص الذي نقلو السيوطي عن أيب
نزار اعطراب واعح ،ذلك أف سيبويو جيعل (مثل) تنوب عن كاؼ التشبيو فبُت أف
العرب استغنت عن (كي) و(كو) لوجود مثلي ومثلو ،وال يفيد النص اظتذكور يف
األشباه والنظائر ىذا اظتعٌت إذ ذكر فيو (مثل) غتردة من الضمَت وىي هبذا الشكل ال
تنوب عن كي وكو ،وىذا خلل واعح يف القياس
واألمر نفسو يف قولو « :وإليو أشار سيبويو بقولو :يقاؿ :دخلوا أوُعت؟ ِ
وآخ ُرُى؟،
ّ
()3
وال يقاؿ :ادخلوا أولُك؟ وآخرك؟ ،ألف دخل ال ي ِ
ص ُّح إسناده إىل أولك؟ وآخرك؟ »
َ
ّ
ُ

وآخرك؟ معناه رتيعك؟ ،وليس ىذا اظتعٌت الذي أراده سيبويو بل ىذا ما
فقولوّ :أولُك؟ ُ
فاألو َؿ ،جرى على قولك
األو َؿ ّ
نفاه بعبارة صراحة ،فقاؿ « :وىو قولك دخلوا ّ
فاألو ُؿ،
رجال َر ُجال وإف شئت َ
رفعت فقلتَ :
واحداً فواحداً ودخلوا ُ
األو ُؿ ّ
دخلوا ّ

فاألو ُؿ
األو ُؿ ّ
جعلو بدال وزتلو على الفعل ،كأنو قاؿ :دخل ّ
 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص991
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،3ص181
 -3السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص31
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وجل﴿ :ابلناصية
رجل ،جتعلو بدالً كما قاؿ ّ
رجل ف ٌ
وإف شئت قلت :دخلوا ٌ
عز ّ
َصب الوجوُ ،وال
قلتْ :اد ُخلوا
َ
انصية كاذبة﴾ (العلق )91 ،95 :فِإف َ
فأمرت فالن ُ
رجل ،مل جيز ،وال يكوف
األو ُؿ ّ
يكوف بدالً ،ألنك لو قلتْ :اد ُخ ِل ّ
رجل ٌ
فاألو ُؿ أو ٌ
صفةً ،ألنو ليس معٌت ِ
فاألوِؿ ،أَنّك تريد أف تعَرفو بشئ حتلِّيو بو لو قلت:
األوؿ ّ
ّ
َّ
ُجري غترى ستستَه؟
ُ
األو ُؿ ّ
قومك ّ
فاألو ُؿ أَتَػ ْوان مل يَستق؟ ،وليس معناه معىن كلهم فأ َ
ِ
مررت بو واح َده وال هبما
َ
ووحده وال جيوز ىف غَت األوؿ ىذا ،كما ال جيوز أف تقوؿُ :

فاألو ُؿ أل ّف معناه ليَدخل ،فحملو على
اثْػنَػْيهما وكاف عيسى يقوؿْ :اد ُخلوا األ َّو ُؿ ّ
اظتعٌت( ، »)1فقولو :ليس معناه معٌت كله؟ ،يبطل النص الذي ذكره السيوطي ،وإمنا
اظتقصود من نص الكتاب الًتتيب لذلك ورد األوؿ فاألوؿ ابلفاء يف قوؿ سيبويو ،ومل
يرد ابلواو كما ذكره السيوطي
والسبب الرئيس عتذا االختالؼ أمراف :يتمثل األمر األوؿ يف أف السيوطي ال
يرج يف كثَت من األحياف إىل الكتاب لينقل أقواؿ سيبويو ،وإمنا يعتمد على كتب
وسيطة ،ويتمثل األمر الثاين يف إيراده قوؿ سيبويو ابظتعٌت وال احرص على إيراده بلفظو،
وىذا ما صرح بو يف النص التايل« :وقاؿ سيبويو رزتو هللا :إذا قيل :رأيت زيدا وعمرا،
مث أدخل حرؼ النفي ،فإف كانت الرؤية واحدة قلت :ما رأيت زيدا وعمرا وإف كنت
قد مررت بكل منهما على حدة ،قلت ما مررت بزيد ،وال مررت بعمرو وىذا معٌت
ما نقل عنو ابن عصفور يف (شرح اصتمل) ،فأوجب تكرار النايف عند تكرار الفعل،

ولكنو صرح ابلفعل م النايف( »)2فقد نقل معٌت كالـ سيبويو عن ابن عصفور ،وإف
كاف قد أوصل شيئا من معٌت ما قالو سيبويو ،فإنو قد أخل أبشياء أذكرىا بعد
 -1سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص118
 -2السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص318
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برجل ِ
مررت ٍ
وزتا ٍر
اإلشارة إىل ما قالو سيبويو لفظا ومعٌت وىو قولو« :وذلك قولكُ :
ِ
عل للَر ُجل منزل ًة بتقدميك ّإايه
قبل فالو ُاو أَشر ْ
كت بينهما ىف الباء فجراي عليو ،ومل َجت ْ
ُ
تقوؿ :ما
مررت هبما
فالنفى ىف ىذا أف َ
يكوف هبا أ َْوَىل من اضتمار ،كأنك قلتُ :
ُ
مررت ٍ
برجل وزتا ٍر ،أي ما مررت هبما ،وليس يف ىذا دليل على أنو بدأ بشيء قبل
ُ
شيء ،وال بشئ م شيء ،ألنو جيوز أف تقوؿ :مررت بز ٍ
يد وعم ٍر وواظتْبدوءُ بو ىف
ُ
َ
اظترور عمرو[ ،واحوز أف يكوف زيداً] ،وجيوز أف يكوف اظترور وقَ عليهما ىف ٍ
حالة
ُ َ َ
ٌ
ُ
ِ
شتعت اظتتكلّ َ؟ يَتكلّ؟ هبذا
فإذا
،
اظتعاين
ىذه
على
األشياء
ىذه
م
جت
او
و
فال
احدة
و
َ
َ
ُ
َ
أَجبتو على أيِها شئت؛ ألهنا قد َرتعت ىذه األشياء وقد تقوؿ :مررت بز ٍ
يد وعم ٍرو،
َ
ْ
َ
ّ
َ
[دليل] على اظترور اظتبدوء بو ،كأنّو
وريْن ،وليس ىف ذلك
على أنّك مررت هبما ُم ُر َ
ٌ
مررت بعم ٍرو( »)1ونسجل
مررت بزيد وما ُ
يقوؿ :ومررت أيضا بعم ٍرو فن ْف ُى ىذا :ما ُ
عدة نقاط ابظتقارنة بُت النصُت:
برجل ِ
مررت ٍ
وزتا ٍر،
 يستفاد من نص سيبويو أف اصتملة اظتثبتة ؿتو قولناُ :حتتمل عدة معاف ،فقد يكوف اظترور يف وقت واحد ،وقد يكوف يف وقتُت ؼتتلفُت ،وقد
يكوف اظترور قد وق على الرجل أوال ،وقد يكوف العكس ،وأما اصتملة اظتنفية فال يق
فيها ىذا االشًتاؾ ،وىذا ما ال يفه؟ من نص السيوطي ابلوعوح الذي يفه؟ بو من
نص سيبويو
 يف النص ا لذي ذكره السيوطي إيهاـ أبف تكرار الفعل يستوجب استعماؿ (ما)يف األوؿ و(ال) يف الثاين ،إذ قاؿ« :وإف كنت قد مررت بكل منهما على حدة ،قلت
ما مررت بزيد ،وال مررت بعمرو» وليس ذلك بواجب كما يفه؟ من قوؿ سيبويو:
 -1سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص118 ،111
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مررت بعم ٍرو» فكرر (ما) ومل يشًتط نفي األوؿ بػ(ما)
مررت بزيد وما ُ
«فن ْف ُى ىذا :ما ُ
ونفي الثاين بػ(ال) واعتماد الوسائط ونقل النصوص ابظتعٌت ىو السبب األساس يف
وجود االختالؼ بُت النصوص األصلية والنصوص اظتنسوبة إىل سيبويو
 5 1قلب القياس:
ؽتا وجدتو من اختالؼ بُت ما عزاه السيوطي لسيبويو وبُت ما ذكر يف الكتاب
قلب القياس ،فيجعل اظتقيس مقيسا عليو ،ومن األمثلة على ذلك قولو« :قاؿ سيبويو:
فقلت للخليل :فَلِ َ؟ قالوا :أىلوف فأسكنوا اعتاء ومل احركوىا كما حركوا َأرعُت فقاؿ:
ألف األىل مذكر فأدخلوا الواو والنوف فيو على ما يستحقو ومل احتج إىل حتريكو ،إذ
ليس مبؤنث جيم يف بعض األحواؿ ابأللف والتاء فيحرؾ لذلك ،قاؿ هللا تعاىل:
﴿شغلتنا أموالنا وأىلوان﴾ وقاؿ﴿ :قوا أنفسك؟ وأىليك؟ انرا﴾ قاؿ سيبويو :فقلت لو:
فقاؿ :شبهوه أبرعات
فل؟ قالوا :أ ََىالَت فحركوا حُت رتعوا ابأللف والتاء
ففتحوه لذلك قاؿ سيبويو :ومنه؟ من يقوؿْ :أىالت فيسكن اعتاء وىو أقيس،
والتحريك يف كالمه؟ أكثر ،وىذا من الشواذ الذي احكى حكاية ،وال جيعل أصال

أعٍت رت أىل أ َْىالت( »)1فيخربان السيوطي أبف سيبويو يسأؿ اطتليل عن السبب
الذي جعل العرب ال تقيس رت كلمة (أىل) فتقوؿَ :أىلُوف ،على رت كلمة (أرض)
إذ قالتَ :أرعوف ،وابلرجوع إىل الكتاب ؾتد سيبويو يسأؿ اطتليل عن السبب الذي
جعل العرب ال تقيس رت كلمة (أرض) فتقوؿْ :أرعوف ،على رت كلمة (أىل) إذ

قالتْ :أىلوف ،وىذا كالـ مقلوب كما ترى ،وىذا نص ما قالو سيبويو لفظا ومعٌت:
ورتعت
«
عات فقاؿ :ظتا كانت مؤنَثة ُ
ض و َأر ٌ
وسألت اطتليل عن قوؿ العربْ :أر ٌ
ُ
 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،5ص911 ،913
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ِ
ِ
رتعت ابلواو والنوف قاؿ:
وص َح ٌ
ابلتاء ثػُ ّقلت كما ثػُ ّقلت طَلَ ٌ
فات ُ
قلت :فل؟ َ
حات َ
ِ
ِ
نُت وؿتوىا من بنات اضترفُت أل َهنا مؤنثة كما أف سنة مونثة ،وألف اصتم
ابلس َ
ُشبّهت ّ
ض فيجمعونو كما رتعوا
أقل واصتم ابلواو والنوف ُّ
اض وال ُآر ٌ
أع؟ ومل يقولوا :آر ٌ
ابلتاء ّ
عو َف كما قالواْ :أىلوف قاؿ :إِ َهنا ظتا كانت تدخلها التاء
قلت :فهالَ قالواْ :أر ُ
فَػ ْع ٌل ُ
َ
أرادوا أف جيمعوىا ابلواو والنوف كما رتعوىا ابلتاء ،وأ َْى ٌل مذ َكر ال تدخلو التاء وال
ص ْع ٍ
ب وفَ ْس ٍل( »)1فاالستدالؿ يف
تغَته الواو والنوف كما ال ِّ
ِّ
غَته من اظتذ َكر ؿتو َ
تغَت َ
النصُت ؼتتلف فما ىو أصل يف نص سيبويو جعلو السيوطي فرعا ،وما ىو فرع جعلو
أصال ،وىذا من شأنو أف يضلل الباحث إف نقل عن األشباه والنظائر دوف الرجوع
إىل الكتاب ،وال ميكنٍت معرفة السبب الذي جعل السيوطي يق يف ىذا القلب،
واحتمل أنو كتبو من حفظو فالتبس عليو األمر ،وىذا أقوى ما ميكن القوؿ بو ،ألنٍت
وجدت كثَتا من النصوص يوردىا السيوطي أبسلوبو اطتاص وينسبها إىل سيبويو،
وىذا الصني ؼتالف للعل؟ الدقيق ،وقد أشرت إىل بعض أعراره يف كونو جيعل
الباحث ال يفرؽ بُت اظتصطلحات اليت استعملها سيبويو من اظتصطلحات اليت
استعملها اظتتأخروف واستعملوىا يف تعبَتى؟ عن بعض آراء سيبويو أبسلوهب؟
 1 1تغيري اسم صاحب الشاىد:
ؽتا وجدتو من اختالؼ بُت ما نسبو السيوطي إىل سيبويو وما ذكر يف الكتاب،
نسبة شاىد يف األشباه والنظائر إىل زتيد بن ثور بن حزف اعتاليل اظتتوىف ؿتو
11ىػ وىو منسوب يف الكتاب إىل زتيد األرقط ،قاؿ السيوطي« :
ثور:
 -1سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص511
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أصبَ ُحوا والنَوى ِ
اظتساكُت(»)1
كل النَوى تُػ ْل ِقي
عايل ُم َعَرِسه؟ *** وليس َ
ُ
فػ ْ

وجاء يف الكتاب« :

ط:
قاؿ ُزتَْي ٌد األ َْرقَ ُ

أصبَ ُحوا والنَوى ِ
اظتساكُت(»)2
كل النَوى يػُْل ِقي
عايل ُم َعَرِسه؟ *** وليس َ
ُ
فَ ْ

فاألوؿ :زتيد بن ثور بن حزف اعتاليل اظتتوىف ؿتو 11ىػ وىو شاعر ؼتضرـ ،والثاين
زتيد بن مالك األرقط تويف سنة 15ىػ وىو شاعر إسالمي من شعراء الدولة األموية
ومثل ىذا اطتلط ميس منهج الدراسة العلمية اليت انتهجها النحاة األولوف ،إذ
يؤدي إىل خلط بُت لغات العرب إف كاف الشاعراف من قبيلتُت ؼتتلفتُت ،واطتلط بُت
لغة اصتاىليُت واإلسالميُت ،وإف كاف ىذا النوع من اطتلط اندرا جدا يف األشباه
والنظائر ،فإنو غَت مستبعد من بقية كتب اظتتأخرين من النحاة
وسبب ىذا الوى؟ الذي وق فيو السيوطي ىو تشابو اشتي الشاعرين ،ووجود
كل منهما يف عصر االحتجاج ،إعافة إىل استشهاد سيبويو بشعرمها يف مواع ؼتتلفة
من الكتاب
 .4خامتة:
بعد ىذه النظرة السريعة يف الكتابُت :كتاب سيبويو ،واألشباه والنظائر يف النحو
للسيوطي ،ال بد يل من سرد نتائج الدراسة يف سطور معدودات ،بكلمات بسيطة
واعحة دتكن القارئ الكرمي من تذكر ما قرأه ،فينصرؼ وقد علق بذىنو شيء ؽتا
أردت قولو واب﵁ التوفيق:
 -1السيوطي ،اظتصدر السابق ،ج ،1ص18 ،11
 -2سيبويو ،اظتصدر السابق ،ج ،9ص911
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يغَت السيوطي يف كثَت من األحياف عبارة سيبويو ،فقد يغَت اظتثاؿ الذي ذكره
 ّسيبويو مفردة كاف أـ تركيبا ،وإمنا وق السيوطي يف ىذا األمر لسببُت:
 السبب األول :اعتماده على حفظو دوف الرجوع إىل الكتاب
 السبب الثاين :نقلو أقواؿ سيبويو من كتب وسيطة دوف الرجوع إىل الكتاب
األصل
وعتذا الصني أثر سليب إذ قد يستعمل مصطلحات ؿتوية مل تكن معروفة يف عهد
سيبويو وينسبها إليو ،فيوى؟ القارئ أف ىذا اظتصطلح أو ذاؾ عرؼ يف العصور األوىل
وما ىي منها ،وقد يؤدي تغيَت اظتثاؿ إىل اطتروج عما أراده سيبويو ،واحرـ القارئ من
تذوؽ كالـ العرب األصيل الذي جعل ابن خلدوف يقوؿ عن كتاب سيبويو أبنو
ِ
ب اظتلكة اللغوية
يُكس ُ
 التبس على السيوطي يف بعض اظتواع قوؿ شراح كتاب سيبويو بقوؿسيبويو ،وسبب ذلك –كما أشرت سابقا -عدـ رجوعو إىل كتاب سيبويو األصل،
وأكثر من ىذا؛ فإف السيوطي قد نسب كالما إىل سيبويو نقلو عن ابن يعيش الذي
نقلو عن السخاوي ،وىو يف حقيقة األمر للسَتايف ،فكثرة الوسائط أوقعتو يف ىذا
اطتطأ ،ؽتا جيعلنا ال نسًتيح إىل ما ورد يف األشباه والنظائر إال بعد التأكد من صحتو
 نسب السيوطي شاىدا –وىو بيت لذي الرمة -إىل سيبويو ،وما ىو منشواىد الكتاب ،وسبب ذلك عدـ رجوعو إىل الكتاب ونقلو من الكتب الوسيطة،
ألف الشاىد موجود يف شرح السَتايف ،فظنو من شواىد الكتاب
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 وق يف قلب القياس يف موععُت اثنُت ،فجعل األصل عند سيبويو فرعاوالفرع أصال ،وىذا الصني لو أثر ابلغ يف الدرس النحوي ،كما أنو يوصل صورة غَت
صحيحة ظتا أراده سيبويو يف كتابو
 غيَػَر اس؟ صاحب الشاىد ،ولعل ذلك الختالؼ النسخ والرواايتوأصل يف النهاية إىل نتيجة عقلية تنقس؟ إىل قسمُت مها:
 -القسم األول :وقوع السيوطي يف ىذه األوىاـ وىو يروي كالـ سيبويو م

شهرة أقوالو وانتشار كتابو يف البالد يوحي بوجود أوىاـ أكثر عند روايتو أقواؿ من ىو
دوف سيبويو يف الشهرة
 القسم الثاين :وقوع السيوطي يف ىذه األوىاـ م سعة علمو ،وكثرة ػتفوظو،يوحي بوقوع من ىو دونو يف اضتف والعل؟ يف أوىاـ أكثر وأشن
وال يفوتٍت أف أوصي الطلبة اجملتهدين والباحثُت اظتربزين ابلرجوع إىل األصوؿ
لالطالع على كالـ العرب األقحاح ،والتعرؼ على ما تعارؼ عليو النحاة اظتؤسسوف
من طرائق القياس وما تواععوا عليو من االصطالح واب﵁ التوفيق
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