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مقدمة

نفوسهم يف وله العربية، اللغة لقواعد ارسني الدَّ ألسنة عىل اسمه يدور عالم أشهر سيبويه
من األوَّل املكان يف ويرونها آراءه، دون يمجِّ سواه، لنحويٍّ ليس ما والتقدير اإلجالل من

واإلصابة. العمق
شخصيته، جوانب بعض فأجلو الخالد، الرَّجل هذا دراسة يف أساهم أن أحببت وقد
املبعثرة األشتات هذه من صورًة أستطيع ما بقدر له أرسم أن راجيًا الضخم، مؤلَّفه وأصف

التَّواريخ. كتب يف عنه
سنة يناير يف الصادرة العلوم دار صحيفة من ِفْصَلة مرَّة ل ألوَّ البحث هذا وظهر
أن ًال ُمؤمِّ ثانية مرَّة أُخِرُجه وهأنذا طبَعه، أُعيد أن راجيًا بعضطلبتي إيلَّ وتقدَّم ١٩٤٨م،

به. هللا ينفع
والتَّوفيق. الهداية أستمدُّ هللا ومن





سيبويه حياة

ونسبه اسمه (1)

ييضء نور الدِّراسة هذه وراء من كان إذا له، يُرتِجم من نََسب بدراسة كثريًا الباحث يُعنَى
أرسة يف يكون فقد اآلثار، من أثًرا يفرسِّ أو النَّتائج، من نتيجة يوضح أو البحث، جوانب
والفنون، الثَّقافة ألوان من للون استعداد أو املعرفة، أنواع من خاصٍّ لنوع األرستوارث من
بل آبائه، حياة عىل وء الضَّ من بصيًصا يُلقي شيئًا نجد فال سيبويه نسب يف نبحث ولكنَّنا
هو ، ُقحٌّ َعَرِبيٌّ اسم وقنرب ُقنُْرب، ه وجدُّ عثمان، أبوه هما: اثنني، إىل اآلباء هؤالء من نعرف ال
كتاب يف كما قنربة ال ِه، َجدِّ اسم ضبط هو ذلك أنَّ ح وأُرجِّ معمر، بن الحكم الشاعر جد اسم
كما له الزَّمخرشي رثاء ذلك عىل ويدل عليها، َعثْرت التي القديمة الطَّبعة يف األلباء» «نزهة
ُضبطت كما مفتوحة القاف وليست بقنربة، بالنُّطق يسمُح ال عر الشِّ فإنَّ بعُد، سنرويه
هذا ضبط َخلَِّكان ابن ترك وقد (ص٤٠)، سايس دي وسلفسرت األدباء»، «معجم كتاب يف
املؤرخني واكتفاءُ يذكره، ضبٌط عنده يصحَّ لم ولعله األسماء، بضبط عنايته شدة مع االسم
هما وجدَّه أباه أنَّ منه نستنبط أن نا حقِّ من يكون قد نسبه، سلسلة من االسمني بهذين
يدفع ما الخطر من الفرس ألجداده يكن ولم عربيَّة، بأسماء يَا وُسمِّ اإلسالم، يف دخال اللذان
الرَّبيع آلل أو كعب، بن حارث لبني َمواٍل وأرسته وسيبويه أسمائهم، حفظ إىل املؤرِّخني

الحارث. بني بعد الرَّبيع آلِل والؤه آَل أو زياد، بن
الذي يح الرصَّ الفاريس اللقب هذا ابنها بت لقَّ أنَّها بدليل كذلك؛ فارسية فكانت ه أُمُّ ا أمَّ
لقبُه سار وقد سيأتي، كما الفارسيَّة ابن بأنَّه له بشار هجاء وبدليل التَّاريخ، يف به ُعرف
أُطيل أن أُريد وال الحسن، أبو أو برش، أبو وهي: وكنيته عمرو، وهو اسمه من أشهَر



سيبويه

ثُمَّ التفاح»، «رائحة معناه: أنَّ عىل يجمعون العرب مؤرخو فيكاد اللقب؛ هذا معنى يف
كان أنَّه وحينًا كالتفاح، وجنتني ذا جميًال كان أنَّه حينًا مدَّعني التلقيب، هذا سبب يعلِّلون
قيمة ال تعليالت وهذه التفاح، رائحة منه يشم كان يقربه من إنَّ حتى الرائحة جميل
كتابه: يف Huart املسترشق ويقول يقولون، كما تُعلَّل ال األسماء ألنَّ إليها؛ داعي وال لها
يف التَّصغري مدلولها يكون قد يغة الصِّ هذه إنَّ العربي): (األدب La Littérature arabe
باللغة للعلماء ذلك يف والرأي الصغرية، التفاحة إذًا: اللقب معنى فيكون الفارسية، اللغة
«ويه»، ب املنتهية األسماء من النَّوع هذا بها يُنطق التي الطَّريقة هو وسيبَويْه الفارسية،
ضبطه كما الياء بفتح فسيبويه األصلية لغته يف نطُقه ا أمَّ و«نفطويه»، خالويه» «ابن ک
املسترشق تعب وقد «إيوارت»، ضبطه كما وبكرسها األعالم»، «إعجام وصاحب خلِّكان ابن
واملرجع An. Gra. Ara. كتابه: يف معناها وبيان الكلمة هذه ضبط يف سايس» الفرنيس«دي

الفارسية. اللغة علماء أيًضا
الفارسية اللغة كانت وربما أبيه، وناحية أمه ناحية من رصيح فاريس إذًا سيبويه
بهذه كثري أو قليل علم عىل كان ولعله وأبيه، أمه لسان وعىل منزله، يف الحياة من نوًعا تحيا
كتابه يف عقده الذي الفصل بهذا له أستأنس كنت وإن إثباته، أستطيع ال ما وهذا اللغة،
تعريبها عند الفارسية الكلمة حروف يف اإلبدال واطراد األعجمية، من املنقولة لأللفاظ

العربية. يف لها نظري ال الفارسية يف حروف لوجود
الفرس، من العصور تلك يف العربي اللسان وداريس العلم َحَملة من كثريٌ كان
املواهب ذوي الشبَّان تَطلُّع ريب وال جملتها من كان كثرية، بعلل ذلك يعلِّلون واملؤرخون
الباعث هذا كان ولقد الفرس، سواعد عىل تعتمد كانت دولة يف السامية املناصب نيل إىل
العربية اللغة دراسة إىل سيبويه حفزت التي األسباب بني من واحًدا — شكٍّ بدون —
املجد ورائها من يريد رحلة كانت فإنَّها بغداد، إىل رحلته ذلك عىل يدل كما فيها، ر والتبحُّ

سنرى. كما واألدبي، املادي

مولده (2)

الفرض من لنا َمحيَص وال جميًعا، املؤرخون أغفلها فقد ميالده، سنة تحديد إىل سبيَل ال
من يذكر التاريخ أنَّ ذلك التقريب؛ وجه عىل السنة تلك معرفة إىل للوصول والتخمني
سنة تُويفِّ أنه عىل يُجِمعون املؤرخون يكاد الذي الثقفي عمر بن عيىس سيبويه أساتذة
إال عنه أخذ قد يكون «وما األدباء»: «معجم كتابه يف ياقوت ويقول ومائة، وأربعني تسع
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عرش أربعة الرشد سنَّ سيبويه لبلوغ َحَسبنا فإذا بالًغا، يكون حتى يَعِقل وال يَعِقل، وهو
عيىس ويكون املائة، بعد والثالثني الخامس العام يف سيبويه ميالد نضع أن لنا كان عاًما،

سيبويه.» عنهم أخذ الذين األساتذة أوائل من عمر بن
البلد يعرف ال فهو الوالدة، هذه مكان كذلك التَّاريخ يجهل النَّابغة؟ هذا ُولِد أين
مساجد يف مجالسه إىل يغدو للعلم، طالب وهو إال يذكره يكاد وال األوىل، للمرة رآه الذي
البلدان» «معجم يف ياقوت يصفها التي بالبيضاء ُولد أنَّه يروي املؤرِّخني وبعض البرصة،
بالبيضاء يَت ُسمِّ وإنَّما إصطخر، كورة يف مدينة أكرب وأنَّها بفارس، مشهورة مدينة بأنَّها
فتح يف يقصدونها للمسلمني معسكًرا وكانت بياُضها، ويُرى بُعٍد من تَبني قلعة لها ألنَّ
أهل ينتفع ا، ِجدٍّ خصبة العمارة تامة وهي الِكَرب، يف إصطخر تقارب مدينة وهي إصطخر،
املربَّزين، العلماء من كثريٌ إليها ويُنَسب فراسخ، ثمانيُة شرياز وبني وبينها ِبمريَتِها، شرياز

صالحة. جملة منهم ياقوت َعدَّ
إخفاقه بعد رحل أنَّه من بعُد سنراه بما جيح الرتَّ لهذا وأَستأنس الرواية، هذه ح أُرجِّ
يصل أن قبل أو بها، األجل فوافاه رأسه، مسقط إىل الظن أغلب يف عائًدا فارس إىل بغداد يف

شرياز. يف إليها

نشأته (3)

شداه ما يُعرف وال األوىل، نشأته كذلك يجهل فهو منبته، بالتَّحديد يجهل التَّاريخ كان وإذا
العرص هذا َكناِبتَة كان أنَّه الظَّنِّ وأغلب الثقافة، ألوان من أخذه ما وال العلوم، من الطفل
ثُمَّ الغزوات، وتاريخ النبوية السرية من وشيئًا العرب شعر ويحفظون القرآن يقرءون

له. نفسه خصص فيما مادة يف التخصص يريد من يميض
يطلب كان بل طلب، ما أوَّل النَّحو يطلب لم سيبويه أنَّ املؤرخني من كثريٌ ويروي
عىل يستميل سيبويه كان عيل: بن نرص قال الغزوات، وتاريخ الحديث أي واآلثار، الفقه
أخذت وقد إال أصحابي من أحٌد «ليس ملسو هيلع هللا ىلص: قال يوًما: اد حمَّ فقال سلمة، بن اد حمَّ
ليس «َلَحنت، اد: حمَّ له فقال الدرداء.» أبو «ليس سيبويه: فقال الدرداء.» أبا ليس عليه،
ليس النحو، وطلب أبًدا.» فيه تلحنني ال علًما ألطلبنَّ جرَم، «ال سيبويه: فقال الدرداء.» أبا
ثقافته، يف بالنقص يُشعره ما يدرس وهو للمرء يِعنُّ فقد الغرابة، من يشء القصة هذه يف
فينبغ الجديدة، املادة تلك يف املكنونة موهبتُه تظهر وقد النقص، هذا الستكمال فيتَِّجُه
ب َرضَ بل واآلثار، والفقه بالنَّحو يكتِف لم سيبويه أنَّ عندي فيه ريب ال ومما ويمتاز.
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يف النَّحوي سيبويه مع نجلس «ُكنَّا عائشة: ابن قال بسهم، عرصه علوم من علم كلِّ يف
بسهم، أدب كل يف ورضب بسبب، علم كل من تَعلَّق قد جميًال، نظيًفا شابٍّا وكان املسجد،
فقال الورق، فأطارت ريح َهبَّت إذ يوم ذات نحن فبينا النَّحو، يف وبراعته سنِّه حداثة مع
عاد، ثُمَّ فنظر فرس، تمثال املسجد منارة عىل وكان هي؟ ريح أيَّ انظر الحلقة: لبعضأهل
الريح. تَذاءَبت قد هذا: مثل يف تقول «العرب سيبويه: فقال حال.» عىل ثبتت «ما فقال:
الناظر م فيتوهَّ ليخيل، هنا، وها هنا ها من يجيء أنه وذلك الذئب؛ ِفْعل َفَعلت أي وتذاءبت
منهج عىل دلَّتنا ة، حَّ الصِّ بعيدة ليست وهي الرِّواية، هذه ت صحَّ وإذا ذئاب».» عدة أنه
وإن والنَّظريات، القواعد من يُلقيه فيما العميل التَّطبيق عىل واعتماده التَّعليمي، سيبويه
غريب من ففيها ف، الرصَّ أبواب سيَّما وال كتابه، فصول من كثريٌ عليه يدلُّنا باللغة علمه

اللغة. يف كبري محصول عىل يدلُّنا ما الكلمات

أساتذته (4)

فيه وكتابه النَّحو، علم فهو به، وُشِهر فيه ونَبغ وقته، ُمعظم له َكرَّس الذي العلم ا أمَّ
أهل سيد املادة تلك يف أساتذته من التَّاريخ ويحفظ العلم، ذلك يف إلينا وصل كتاب ل أوَّ
وأكثرهم فيه، أثًرا أساتذته أعظم وهو أحمد، بن الخليل الجبارة العقليَّة وصاحب األدب
حمل َمن وأوثق النحو يف الخليل تالميذ أَبَرع يُعدُّ سيبويه وكان عنه، وأخذًا به اتِّصاًال
الذي وهو النحو، يف و«الجامع» «اإلكمال» كتابَي مؤلف الثقفي، عمر بن عيىس ومنهم عنه،
أبو ومنهم: األسود. أبي تالمذة أحد يعمر بن يحيى تلميذ العالء بن عمرو أبي عن أخذ
بنيف سيبويه بعَد هذا زيد أبو عاش وقد أيًضا، العالء بن عمرو أبي تلميذ األنصاري زيد
فيمن سيبويه عنه نقل وقد الكتاب، بتأليف تلميذه أدركه الذي املجد ورأى سنة، وثالثني
ذؤابتان، وله مجليس، يأتي غالًما سيبويه كان بذلك: كامُلفتخر يقول األستاذ فكان نقل،
العالء ابن تلميذ يونس ومنهم: يعنيني. فإنَّما بعربيَّته أثق من حدَّثني يقول: سمعته فإذا
حبيب: بن ليونس قيل سيبويه مات ملا أنَّه ويُروى سيبويه، بعد كذلك عاش وقد أيًضا،
سيبويه سمع ومتى يونس: قال الخليل، علم من ورقة ألف يف كتابًا ألَّف قد سيبويه إنَّ
أن يجب قال: حكى ما كل ورأى فيه نظر فلما بكتابه، جيئوني الخليل؟ من كله هذا
عني. حكاه فيما صدق كما عنه، حكاه ما جميع يف الخليل عن صدق قد الرجل هذا يكون
تلك يف ذلك نلمس كما يونس وأستاذه سيبويه بني وثيقة تكن لم الصلة أنَّ إيلَّ ويُخيَّل
الكبري، األخفش الخطاب أبو اللغة يف أساتذته ومن ياقوت. نقلها أخرى رواية ويف الرواية
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كان وإن سيبويه، تلميذ األخفش الحسن أبي غري وهو املثنى، بن معمر عبيدة أبي أستاذ
ذلك ذكر كما العالء بن عمرو أبي عن أيًضا اللغة سيبويه وروى سنٍّا. أستاذه من أكرب

ص١٦٠). (ج١١، معجمه يف ياقوت

زمالؤه (5)

وكان شميل، النرضبن هم: أحمد، بن الخليل يد عىل نبغوا ثالثة زمالئه من التاريخ ويذكر
نرص، بن وعيل واللغة، الشعر يف أبرعهم وكان العجل، ج وُمؤرِّ اللغة، يف الخليل تالميذ أبرع

الحديث. يف أبرعهم وكان

الكوفة ومدرسة البرصة مدرسة (6)

قد البرصة أنَّ ومعروف قدًرا، علمائها أعظم عن النحو علم وأخذ بالبرصة، سيبويه نشأ
بن عمرو أبي عن العلَم، هذا أخذ حتى به، وانفردت الدِّراسة من اللون هذا يف الكوفة سبقت
أخذ البرصة علماء من غريه وعن وعنه الرؤايس، جعفر أبو الثقفي، عمر بن وعيىس العالء
الرؤايس أنشأها منذ النحو يف الكوفة مدرسة بدأت وقد سيبويه، معارصا والفراء الكسائي
ص٢٩٤): (ج٢، اإلسالم ضحى كتابه يف أمني أحمد األستاذ يقول البرصة، مدرسة تُناظر
العلمية العصبيَّة أنَّ ويظهر البرصة، يف والخليل الكوفة، الرؤايسيف بني هادئًا الخالف «بدأ
كان فقد البلدين، بني ظهرت التي السياسية العصبية عىل سة ُمؤسَّ كانت املدرستني بني
ُمنِرصفني البرصيون كان بينما العباس، بني دولة إىل سياسيٍّا الجملة يف يميلون الكوفيون
حاربه والذي الذَّكيَّة، بالنَّفس امللقب العلوي الحسن بن محمد البرصة يف ظهر وقد عنها.

العباسيون. يأخذها أن قبل للخالفة املرشح هو وكان املنصور،

املدرستني بني الفروق أهم

غرض أهم أنَّ رأت البرصة مدرسة أنَّ املدرستني بني األساسيَّة الفروق أهمُّ كان وربَّما
أن وتُريد تلتزُمها، ونحوها، والجزم والجر والنصب الرفع يف للغة عامة قواعد وضع هو
فيها بل دائًما، العامة القواعد تلتزم ال دائًما اللغات كانت وإذا وحزم، دقة يف عليها تسري
قبائل لغات هي التي العربية، اللغة وخصوًصا القاعدة، عىل تُجَرى أن يمكن ال مسائل
يُهدروا أن غرضهم مع يًا تمشِّ البرصيون أراد … كبريًا اختالًفا بينها فيما تختلف متعددة
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من أكثر عىل جرءوا بل عليها. يُقاس وال تُحفظ، إنَّها قالوا: تها صحَّ ثبتت فإذا الشواذ،
«إن» رأوا إذا فالبرصيُّون القواعد، عىل تُْجَر لم إذا أقوالهم يف العرب بعض فخطَّئوا ذلك،
الوثوق مع السري هذا تسري ال املواضع بعض يف رأوها ثُمَّ غالبًا، الخرب وترفع االسم تنصب
قد فهم األغلب، األكثر باتِّباع النَّاس ألزموا َلَساِحَراِن﴾ َهذَاِن ﴿إِْن نحو: ورد ما بصحة

عداه. ما وأهدروا عليه وجروا بسلطانه وآمنوا القياس لوا فضَّ
ويُجيزوا العرب، عن جاء ما كلَّ يحرتموا أن ورأوا املسلك، هذا يروا فلم الكوفيون ا أمَّ
بل العامة، القواعد عىل ينطبق ال االستعمال كان ولو استعمالهم، يستعملوا أن للنَّاس
إنَّ الوعاة»: «بغية يف السيوطي قال عامة، قاعدة لوضع أساًسا الشذوذ هذا يجعلون
عليه، ويقيس أصًال فيجعله الرضورة يف إال يجوز ال الذي الشاذَّ يسمع كان الكسائي

بذلك. النحو فأفسد
لديهم املصنوع الشعر وأن للشعر، رواية أكثر كانوا الكوفيني أنَّ ذلك إىل أضفت فإن
يف والكوفيني البرصيني بني الخلف مقدار أَدَرْكت البرصيني، عند املصنوع الشعر من أكثر

مسلكهم.
طريقتهم وأنَّ عقًال، وأقوى ُحريَّة أكثر كانوا البرصيني أنَّ النزعتني هاتني يف ونرى
عن ورد ملا احرتاًما وأشد حرية أقل الكوفيني وأن اللغة، عىل سلطانًا وأقوى تنظيًما أكثر

العرب.
ارتيابًا وأشد يروون، ما بثقة شعوًرا وأكثر بأنفسهم، اعتداًدا أكثر البرصيون وكان
أن عن يتحرَّج البرصي ولكن البرصي، عن يأخذ الكويف كان لذلك الكوفيون؛ يرويه فيما

أمني. أحمد األستاذ كالم ا.ه. الكويف.» عن يأخذ
اعتداد أن وسنرى سيبويه، كتاب يف القياسية التعليلية النزعة هذه أثر نرى وسوف

بغداد. إىل رحلته يف يُخفق جعلته التي األسباب من كان بالقياس سيبويه

بغداد إىل رحلته (7)

الِكسائي؟ وبني بينه املناظرة دارت َمن مجلس ويف ولَِم؟ بغداد؟ إىل سيبويه رحل متى
النزاع موضع كانت التي املسألة يف الرَّأي وما كذلك؟ انتهت ولَِم انتهت؟ وبَم أُديرت؟ وكيف

سيبويه؟ إخفاق نتيجة وما بينهما؟
سبيل ال ما فذلك مناظرة، الكسائي وبني بينه ودارت بغداد، إىل رحل سيبويه أن ا أمَّ
أنَّ يذكره ما وكلُّ السنة، هذه التاريخ د يُحدِّ لم بغداد؟ إىل رحل متى ولكن فيه، الشك إىل
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الرحلة أنَّ يذكرون ثُمَّ الربمكي، خالد بن يحيى إىل كانت وأنَّها الرشيد، عهد يف كانت الرحلة
والبعض بقليل. الرحلة هذه بعد مات ثُمَّ سنة، وثالثون نَيٌف العمر من ولسيبويه ت تمَّ قد
وال سنوات، عرش نحو بعدها عاش ولكنه سنة، وثالثون نيف ولسيبويه تمت أنَّها يذكر
أكثر ألنَّ — حه أُرجِّ والذي املتضاربة، األقوال هذه من الحق وجه استخالص إىل سبيل
مات أنه ذلك إىل أضفنا فإذا الرحلة، هذه بعد طويًال ر يعمِّ لم سيبويه أن — عليه املؤرخني
بعد بغداد إىل رحلته كانت سنة، وأربعون نيف وعمره — بعد فيما ذلك ح سأُرجِّ كما —

هجرية. ١٧٩ سنة حول عمره من األربعني
الكوفيون كان فقد واألدبي، املادي املجد نيل إىل فالطموُح الرحلة تلك عىل الباعث ا أمَّ
أن يف سيبويه فطمع أوالدهم، تربية عىل والقيام الخلفاء بهبات يستأثرون الحني ذلك إىل
الثقة بنفسه واثًقا وكان حظَّهم، الكوفيني يُشارك وأن للبرصيني، واألمراء الخلفاء باب يفتح
البرصيني أنَّ عىل لألمراء يربهن أن فأراد والظفر، الغلب عىل وقدرته بتفوُّقه مؤمنًا كلها،
للبرصة انتصار عليه انتصاره بأنَّ مؤمنًا رئيسهم إىل فعمد ويَبُزُّونهم، الكوفيني يفوقون
يرغب بما ويظفر األدبي، املجد قمة عىل هو يجلس النَّرص هذا وراء ومن الكوفة، عىل
قال مناظراته يف أَخَفق أن بعد أنه َلرُيوى حتى واضحة، فيهما ورغبته والثراء، املال من
عندما يرتجف قلبُه كان أن بعد عليه، بادية واالنتصار الشماتة ولهجة — ليحيى الكسائي
من إليك َوفد قد إنه الوزير، هللا أصلح قال: — بغداد إىل الحضور يف سيبويه برغبة سمع
بالبذل الربامكة وشهرة درهم، آالف بعرشة له فأمر خائبًا. تردَّه أال رأيت فإن ًال، ُمؤمِّ بلده

سيبويه. إليهم جذبت ريب بال التي هي والعطاء
والفضل، جعفر ولداه: وعنده الربمكي، خالد بن يحيى مجلس يف فكانت املناظرة ا أمَّ
األخفش عن نقًال معجمه يف ياقوت ذكره ما املناظرة هذه وصف يف الروايات وأفضل
عن فسأله الربمكي، خالد بن يحيى عىل العراق إىل سيبويه «قدم قالوا: وثعلب، واملربد
السالم مدينة شيخ فإنه تفعل، ال فقال: الكسائي. وبني بيني لتجمع جئُت فقال: َخربه،
بينهما يجمع أن إالَّ فأَبى ومعه. له املرص يف َمن وكلُّ املؤمنني، أمري ولد ومؤدِّب وقارئها،
خربه، الرشيد فَعَرف بنفسه]، وثقته والغلب التحدِّي يف سيبويه رغبة تبدو ذلك [ومن
الرشيد، دار إىل وحَده سيبويه َغدا اليوم ذلك كان ا فلمَّ بيوم، فوََعده بينهما، بالجمع فأمره
عن األحمر فسأله سبقوه، قد سعدان بن ومحمد معاوية بن وهشام واألحمر الفرَّاء فوجد
هذا وقال: سيبويه، فوجم ي. بَْرصِ يا أخطأت قال: إال بجواب عنها أجابه فما مسألة، مائة
جلس ا فلمَّ العرب، من كثري خلق ومعه عليه، أمُره شقَّ وقد الكسائي وواىف أدب. سوء
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بل شخصية، مناظرة تكن لم املناظرة أن يظهر النسبة هذه [ومن بَْرصي يا له: قال
يف سيبويه اسم ذكر أَهَمل ولذلك والكوفة؛ البرصة بني مناظرة أنَّها فيها يُالَحظ كان
«خرجت قال: قائم»؟ زيد وإذا «خرجت تقول: كيف بَْرصي] يا به: واستبدل مخاطبته،
الكسائي: قال ال. قال: قائًما»؟ زيد فإذا «خرجت تقول: أن فيجوز قال: قائم». زيد وإذا
هو فإذا أو هي، هو فإذا الزنبور، من لسعًة أشدُّ العقرب أنَّ أظنُّ كنت «قد تقول: فكيف
وخطَّأه َلَحنت. الكسائي: فقال النصب. يجوز وال هي»، هو «فإذا سيبويه: فقال إياها»؟
يحيى فقال قوله، سيبويه ودفع وتنصبُه. كلَّه ذلك ترفع العرب الكسائي: وقال الجميع،
قال ُمشِكل؟ موضع وهذا بينكما، يحكم فَمن بلَديكما، رئيسا وأنتما اختلفتما قد خالد: بن
وهم صقع، كلِّ من عليك ووفدت أوب، كلِّ من جمعتهم قد ِبباِبك، العرب هذه الكسائي:
فيُحَرضون منهم، والبرصة الكوفة أهل وسمع ين، امِلْرصَ أهُل بهم قنع وقد الناس، ُفصحاء
فقعس أبو وفيهم فدخلوا، بإحضارهم، وأمر أنصفَت. قد وجعفر: يحيى فقال ويُسألون.

الكسائي.» فتابعوا بينهما، جرت التي املسائل عن فُسئلوا ثروان، وأبو دثار وأبو
وسيبويه، الكسائي بني املناظرة بها دارت التي للطريقة املعقولة الرواية هي هذه
نطق، كما الجملة بتلك نطقوا قد الكسائي بهم استشهد الذين األعراب أن الظن وأغلب
األعراب إنَّ سيبويه: أصحاب قال وقد كذلك. بالجملة ينطق العرب بعض أن الظن وأغلب
ا أمَّ عنهم. ويأخذ بهم يقوم الكسائي كان الذين الحطمية أعراب من للكسائي شهدوا الذين
العرب، كالم وهو الكسائي، قال ما الحقُّ بقولهم: اكتفوا األعراب أنَّ تزعم التي الرواية تلك
العرب أنَّ يعلم سيبويه كان فقد مقبولة، وال معقولة فغري الكسائي، نطق كما ينطقوا ولم

ألسنتهم. إىل الصواب يسبق الحني ذلك يف الُخلَّص
ح ويُرجِّ يتكلم، أن األعرابي من يطلب ال أنه بدرجة الذكاء قلة من سيبويه يكن ولم
ما خلكان ابن ويروي املسألة، هذه يف لعبت قد السياسة إصبع أن أمني أحمد األستاذ
من الكسائي تلميذ األمني وكان البرصي، سيبويه ضد ُمدبَّرة كانت املسألة أنَّ منه يُفهم
ينطق بما تَنطق أن عىل ألسنتهم مرَّنوا أعرابًا أحرضوا وأنَّهم التدبري، هذا يف القائمني
والذي إذالل. أيَّما لها إذالٌل ذلك ويف البرصة، عىل للكوفة ويُحَكم األمر فيتم الكسائي، به
ذلك فيها؛ لعبت قد السياسة إصبع فرضأنَّ مع حتى يُتصوَّر مما أبسط املسألة أنَّ حه أُرجِّ
يُقرُّون وال القياس، بغري يعتدُّون ال سيبويه رأسهم وعىل البرصيني أنَّ يعلم الكسائي أنَّ
أن الكسائي عىل اليسري من وكان عليه، القياس يُجيزون وال سماعه، ثبت وإن يخالفه ما
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نعلم ونحن ينطق، كما ينطقون قوًما يجد أن يعدم وال القياس، عن تخرج بمسألة يأتي
الكالم. ونظم اللغة يف مألوف هو ما أشهر عن شذَّ قد العرب بعض أنَّ

وهو سيبويه، قاله ما هو القياس أنَّ شكَّ ال الخالف؟ هذا يف واب الصَّ وجه ما واآلن:
زيد وإذا «خرجت ا: وأمَّ رفع، ضمريا وهما خرب، و«هي» مبتدأ «هو» ف املنطق، مع املتميشِّ
هو «فإذا يف: وامتنع الوجهان، فيها جاز وإنما والنصب، الرفع «قائم» يف فيجوز قائم»
حاًال، تكون أن تصلح ال فمعرفة إياها ا أمَّ نكرة، وهي الحال عىل تُنصب قائًما ألنَّ هي»

خربًا. املعرفة بالضمري نأتي أن فيتعنيَّ

لسانه حبسة (8)

معه يَستْصِحب لم وأنَّه عليه، التحامل عن فضًال املناظرة هذه يف سيبويه إخفاق يرجع
التأثري يستطيع بحيث الفصاحة من يكن لم أنَّه إىل الشاذ، عىل بالقياس يؤمن وال أنصاره،
معاوية بن أحمد حدَّث أَْلَكن، كان أنَّه عىل يُجمعون سيبويه مؤرخو ويكاد سامعيه، يف
أسمع كنت ن، السِّ َحَدث وكان رأيته، قد عثمان، بن عمرو فقال: أبي عند سيبويه ذُكر قال:
وكانت النحو، يف ويناظر يتكلم سمعته وقد الخليل، عن حمل َمن أَثْبُت أنه العرص ذلك يف
سببًا اللكنة هذه كانت أو لسانه، من أبلغ علًما فرأيت كتابه يف ونظرت حبسة، لسانه يف
يف أخفق ولكنَّه فحسب، للكسائي مناظرته يف يُخفق لم فإنَّه املناظرات، يف إخفاقه يف قويٍّا
هذه بسبب ُهزم ولكنه معه، فيها الحق وكان األصمعي، وبني بينه دارت أخرى مناظرة
الذي مرضه يف األصمعي عىل دخلت قال: السجستاني حاتم أبو حدَّث لسانه، يف اللكنة
َسْل. قال: عنه. أسألك أن أريد يشء نفيس يف له: قلت ثُمَّ خربه، عن فسألته فيه، مات
أرجو ال أني لوال وهللا فقال: املناظرة. من سيبويه وبني بينك َجرى بما حدِّثني فقلت:
سيبويه وضعها التي األبيات من يشء عيلَّ ُعرض إنَّه ثتك، حدَّ ما هذه َمْرضتي من الحياة
إال ناَظرتُه ال قال: أنه فبلغني سيبويه، ذلك فبلغ ه، فرسَّ ما خالف عىل تها ففرسَّ كتابه، يف
اجلس يل: فقال املسجد، يف اني فتلقَّ خرجت ثُمَّ الجامع، يف يوًما فصليت الجامع. املسجد يف
فقلت يجب؟ ما خالف عىل ت فرسَّ ولَِم كذا؟ وبيت كذا بيت من أنكرت الذي ما سعيد، أبا يا
ورفعت وأُجيب. تَسألني خطأ، ووضعتَه أنت تَه فرسَّ والذي يجب، ما عىل إال ت فرسَّ ما له:
سيبويه. األصمعي غلب لو فقالوا: َلْكنته، إىل ونظروا َفصاَحتي، العامة فسمع صوتي،
هؤالء. قول إىل أَْلتِفت لم ِمنِّي بك نزَل ما أصمعي يا أنت علمَت إذا يل: فقال ذلك، ني فرسَّ
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وددت يشء منه بي نزل لقد فوهللا بني، يا األصمعي: قال ثُمَّ ومىض، وجهي يف يده ونفض
هزيمته. سبُب َلْكنَته أنَّ ترى فأنت العلم، من يشء يف أتكلم لم أَنِّي

يُؤمنون كانوا العلماء، من كثري نفس يف أثُرها والكسائي سيبويه ِلُمناظرة كان ولقد
املبارك بن يحيى هؤالء ومن الكسائي، عنهم أخذ الذين األعراب وخطأ سيبويه بصدق
فرسخ عىل قرية وهي الحطمية، بأعراب الكسائي استشهاد سمع حينما قال الذي اليزيدي

القواد: أحد الحطم بن الرسي إىل منسوبة بغداد من

األول ال��ع��رِب ل��س��اِن ع��ل��ى َم��ض��ى ف��ي��م��ا ال��ن��ح��َو نَ��ق��ي��ُس ُك��نَّ��ا
ق��ط��ربُّ��ل أَْش��ي��اخ لُ��غ��ى ع��ل��ى يَ��ق��ي��س��ون��ه أق��واٌم ف��ج��اء

إىل يُنسب الذي الفساد إنَّ قائًال: ذلك عىل الخالق عبد األستاذ املرحوم علَّق وقد
للبطَّالني مرتًعا كانت «األعراب» هؤالء يسكنها التي القرى فإنَّ واقًعا، كان ربما الكسائي
يف ياقوت ذكر وقد اللغة، يف عليهم االعتماد يصحُّ ال قوم من خليط وهي ارين، والخمَّ
بغداد من القريبة قطربُّل شهر قد نواس أبا وإن هذا الصفات، هذه مثل البلدان» «معجم

والخمارين. بالخمر
قال: سيبويه، كتاب راوي األوسط، األخفش أستاذهم لهزيمة ثاروا الذين هؤالء ومن
فَورْدت األهواز، إىل ومىض خربه، فعرَّفني إيلَّ ه وجَّ ورجع، الكسائي سيبويه ناظر «ملا
وقعد، صالته من انفتل فلما الغداة، خلفه معه فصلَّيت الكسائي، مسجد فرأيت بغداد،
بجواباٍت فأجاب مسألة، مائة عن وسألته سلَّمت، سعدان، وابن واألحمر الفرَّاء يديه وبني
عليه رأيتهم ما يقطعني ولم فمنعهم، عيلَّ، الوثوب أصحابُه فأراد جميعها، يف خطَّأتُه
نعم. قلت: مسعدة؟ بن سعيد الحسن أبو أنت أَما باهلل، يل: قال فرغت فلما فيه، كنت ا عمَّ
ويتخرَّجوا بك، يتأدَّبوا أن أُحبُّ أوالد يل قال: ثُمَّ جنبه، إىل وأجلسني وعانقني، إيلَّ، فقام
قرأ … باالجتماع األيام اتصلت فلما ذلك، إىل فأجبته يل، مفارق غري معي وتكون عليك،
يل ويظهر — الكسائي استطاع وهكذا ديناًرا.» سبعني يل ووهب ا، ِرسٍّ سيبويه كتاب عيلَّ
هزيمة بعد بأس من ذلك يف عليه وليس قصده، عن األخفش يلوي أن — داهية كان أنَّه

البرصيني. رأس
الكوفة، عىل البرصة ينرص أن ويرجو الرحلة، هذه عىل اآلمال كباَر ل يُؤمِّ سيبويه كان
عينيه أمام تنهار آماَله َوجد أن إال هو فما بها، جديًرا نفسه يجد التي املكانة ينال وأن

بغداد. عن الرحلة فأزمع مختلًسا، سيبويه يعدُّه انتصاًرا عليه الكسائي بانتصار
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الكوفة، إىل أم املجد؟ من لها يبنيه كان فيما حبط وقد البرصة! إىل يتَّجه؟ أين إىل
منه يستنبطون ما أن ويرى بعلمائها، يثق ال أنه عن فضًال ألساتذتها، منافس أعظم وهو
سبيل ال ينهار؟ أمَله َشِهدت التي بغداد يف يبقى أم ُمختَلق؟ مكذوب النحوية قواعدهم
أزمع فيسرتيح. الراحة برَد يجد علَّه فيه يُقيم وطنه إىل الرحلة فأَزَمع ذلك، مع يشء إىل
يف ا حقٍّ له أن ينىس ال الذي رحلة الضغن، عىل امُلنَطِوي رحلة ولكنها الرحلة، سيبويه

يشتهي. ما وبني بينه فِحيَل واملجد، الحياة

وفاته (9)

وهو بالذرب؛ ا غمٍّ مات أن يلبث ولم يحتملها، فلم عليه شديدة كانت الصدمة أنَّ ويظهر
بساوة أو شرياز يف األجل وافاه بل البيضاء، بلده إىل يصل فلم املوت، وأعجله املعدة، فساد
كان أنه سيبويه نفس يف الصدمة أثر عىل يدلُّ ومما هجرية، ١٨٠ سنة منها بالقرب

قائًال: موته عند يتمثَّل

األَم��ل ق��ب��َل ��ل ال��م��ؤمِّ ف��م��اَت ل��ه ل��ت��ب��ق��ى دن��ي��ا، ��ل يُ��ؤمِّ

وهي األبيات، هذه قربه عىل قرأ وأنه بشرياز، مدفون سيبويه أن األصمعي روى
العدوي: يزيد بن لسليمان

وأَْق��َش��ُع��وا ف��أَْس��َل��م��وَك ال��َم��زاُر، ونَ��أَى تَ��زاُوٍر ط��وِل ب��ع��َد األح��بَّ��ُة ذََه��َب
يَ��ْدَف��ُع��وا ل��م وك��رب��ًة يُ��ؤنِ��س��وَك، ل��م ب��ق��ف��رٍة ت��ك��وُن م��ا أوَح��َش ت��رك��وَك
وتَ��َص��دَُّع��وا أَْع��َرُض��وا األح��بَّ��ُة ع��ن��َك ُح��ف��رٍة ص��اح��َب وِص��ْرَت ال��َق��ض��اءُ، ُق��ِض��َي

لسيبويه، أرَّخت التي الكتب يف نجدها التي الروايات تلك من حه أَُرجِّ ما هو وذلك
يَُؤيِّده لم قوٌل وهو ومائة، وستني إحدى سنة بالبرصة مات أنه يذكر وحَده نافع فابن
والعرشين الخامسة تجاوزت قد تكن لم حينئٍذ ِسنَّه ألن أيًضا؛ معقول وغري أحد، فيه
البيضاء إىل وصل أنه — متثبت غري — خلكان ابن ويرى مؤرخ، يَُقْله لم ما وهو بكثري،
البرصة إىل وعودته فارس، إىل ذهب ثُمَّ البرصة، إىل عاد أنه النديم ابن ويروي فيها، ومات

اإلخفاق. هذا بعد فيها مشكوك
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أن أذكر أن وحسبي كذلك، ترجيحي تحديد وثمانني بمائة وفاته سنة وتحديدنا
وتسعني أربع سنة يضعها الجوزي وابن ومائة، وستني إحدى سنة يضعها الرواة بعض
الرواة أكثر فإن ترجيحنا سبب ا أمَّ سنة، وثالثون ثالث التاريخني بني والفرق ومائة،
ثالث سنة مات والكسائي الكسائي، قبل مات أنه بدليل األنباري، ابن حه ويُرجِّ عليه،

ومائة. وثمانني
سنُّه تكون حددنا ما حسب وعىل األربعني، عىل تزيد َ تُويفِّ عندما سيبويه ِسنُّ كانت
نقبل أن إذًا بمعقول فليس التواريخ، بموازنة املعقول وهو سنة، وأربعني خمس زهاء
مات إنه يقول ثُمَّ املائة، بعد الثمانني يف وفاته تاريخ يضع الذي أمني أحمد األستاذ قول
تسع سنة َ تُويفِّ الذي عمر بن عيىس عن أخذ إنه قلنا ألننا سنة؛ وثالثون نيف وعمره

صبيٍّا. املهد يف حينئٍذ سيبويه فيكون ومائة، وأربعني

ومواهبه أخالقه (10)

وكتابه والتعليل، التفريع يُحسن ُمتَّزن، منطقي عقل ذا الذكاء، د متوقِّ ذكيٍّا، سيبويه كان
بل شيخها، أصبح وأنه البرصة يف بحظِّه يَرَض لم طموح هو ثُمَّ ذلك، عىل دليل خري
كان طموحه جانب وإىل اإلسالمي، العالم يف فوَقه عاِلَم ال دهره، وحيد يكون أن إال أَبى
قال: املازني عثمان أبي عن فائقة. قدرة النحو يف بقدرته يُؤِمن الثقة، تمام بنفسه واثًقا
ها وفرسَّ مسألة، عن فسأله سيبويه، فجاءه الخليل، مجلس حْرضت قال: األخفش حدَّثني
فداءك، هللا جعلني له: فقلت الطريق، يف له وجلست فُقمت قاال، ما أفهم فلم الخليل له
وال يل تقع فلم بها فأخربني منيه. ففهِّ عليك، ردَّ ما أفهم فلم مسألة عن الخليل سألَت
ويلك، يل: فقال يل. تقع ولم أفهمها لم فإني إعناتًا، أسألك أني تتوهم ال له: فقلت فهمتها،
بغداد إىل وذَهابُه ومىض. وتركني زجرني، ثُمَّ تعنتني؟! أنك م أَتوهَّ أنني مت توهَّ ومتى
ثقته مع يكن لم ولكنَّه نفسه، يف الثابت الُخلُق هذا عىل تدلُّنا الكسائي مناظرة وطلبُه
محبَّبًا كان بل قربُهم، ويُكَره ِعرشتُهم تَُملُّ الذين املتعجرفني هؤالء من وطموحه بنفسه
النطاح ابن حدَّث وكياسته. ُظرفه عىل تدلُّ كثرية والروايات وُمجاِلسيه، سامعيه نفس إىل
قال: . يُملُّ ال بزائٍر مرحبًا الخليل: فقال سيبويه، فأقبل أحمد، بن الخليل عند كنت قال:

لغريه. يقولُها الخليل سمعت وما للخليل، امُلجالسة كثريَ وكان
يستطع فلم يئس، إذا اليأس ُمفِرط — يل يظهر ما عىل — ذلك جانب إىل وكان
يُحارب أن أراد ولعلَّه بغداد، إىل رحلته يف أَخفَق عندما بها ُمنَي التي الصدمة يقاوم أن
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يف طاهر بني يريد وخرج أََرب، النحو يف له أمرٍي عن سأل إنه فِقيل: به، حلَّ الذي اليأس
مات. حتى يُفاِرْقه لم نفسه يف حزَّ الذي األلم ولكن يُروى، كما خراسان،

امُلناظرات. يف إخفاقه يف أثرها وبيَّنَّا مىض، فيما لكنته عن ثنا تحدَّ وقد هذا

أرسته (11)

شيئًا التاريخ يروي ال له؟ حياته وكرَّس للعلم نفسه وهب أم بيتًا، ن وكوَّ سيبويه ج أتزوَّ
لذلك ونستأنس والتعليم، للعلم كلها حياته عاش سيبويه أن الظن وأغلب بذلك، يتعلَّق
وال زوجة عن تتحدث ال األخرية، لحظاته وتصف وفاته، عن تتحدَّث التي الروايات بأن
مًعا تربطهما كانت واملودة الحب أن يظهر أخ، األقارب من له التاريخ يذكره ما وكل ولد،
يف رأسه وضع سيبويه اعتلَّ وملا قالوا: سواه، أخ له يكن لم سيبويه ولعل رباط، بأوثق
ففتح سيبويه، وجه عىل قطرة عينه من فقطرت به، ملا رآه ملا أخوه فبكى أخيه، ِحجر

فقال: يبكي، فرآه عينه

ال��دَّْه��را يَ��أَْم��ن َوَم��ن األَْق��ص��ى، األَم��ِد إل��ى ب��ي��نَ��ن��ا ال��ده��ُر َق ف��رَّ ك��نَّ��ا، أُخ��يَّ��ي��ِن

بقيت ما يبقى سوف واسًما ُمخلًَّدا، ذكًرا ترك ولكن بعده، من ذريَّة سيبويه يرتك لم
وذيوع الشهرة من حياته يف سيبويه نال ولقد اللغة، لهذه دارس بقي وما العربية، اللغة
يُذَكر اسمه صار لقد بل أحمد، بن الخليل العظيم أستاذُه إال قبَله ينْله لم ما الصيت
العلماء، عند شهرته تقف ولم النحو، علماء أعظم عن الناس تحدَّث كلَّما أستاذه بجانب
عن التاريخي حدَّث ويقلِّدونه، يتأثرونه الشعب، جمهور بني كذلك مشهوًرا كان لقد بل
قال: السمكة؟ هذه بكم بالبرصة: اك لسمَّ رجل قال قال: زيد أبي الزواوي عن املربد
ثمنُها يقول: سيبويه سمعت أحمق، أنت ويلك، اك: السمَّ فقال الرجل، فضحك بدرهمان.

درهمان.

تالمذته (12)

والناشئ، األوسط، األخفش الحسن أبو أشهرهم من وكان تالميذه، بعده من سيبويه ترك
بعد. فيما عنه سنتحدث الذي العظيم كتابه وترك قطرب، عيل وأبو
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لسيبويه أرَّخ من (13)

كتاب أول ألَّف إمام ها يستحقُّ التي التفصيلية الدراسة اليوم إىل سيبويه يُدَرس لم
النحويني أخبار كتاب يف لسيبويه إليها اهتديت ترجمة وأقدم اللغة، قواعد يف إلينا وصل
موجزة، ترجمة وهي للهجرة، وستني وثمان ثالثمائة سنة امُلتوىفَّ للسريايف البرصيني
ِسِني بالزمن يُحدِّد ولم وكتابه، وتالمذته وزمالئه أساتذته وبعض اسمه عن فيها تحدَّث
خمس ٣٨٥ سنة امُلتوىفَّ النديم البن «الفهرست» كتاب ويف موته، مكان وال ووفاته، حياته
خرب إليه وأضاف تقدَّم، ا عمَّ فيها وتحدَّث كذلك، موجزة ترجمة هجرية وثالثمائة وثمانني

وفاته. سنة وحدَّد بغداد، إىل رحلته
ولكن به، عهدهما لقرب سيبويه من غليلنا يشفيا أن العاِلَمني هذين من نطمع ُكنَّا
كانا كثرية معارف من حرمتنا اإليجاز يف اتَّبعاها التي وخطتهما التأليف يف منهجهما

إلينا. يقدماها أن يستطيعان
هجرية وأربعمائة وستني ثالث سنة امُلتوىفَّ البغدادي للخطيب بغداد» «تاريخ ويف
هذه ويف بأسانيدها، املختلفة الروايات ذكر يف منهجه املؤلف فيها نهج لسيبويه، ترجمة

مختلفة. مصادر من متعارضة روايات تحوي وهي الطول، بعض الرتجمة
وهو ٥٧٧ه، سنة امُلتوىفَّ األلباء» «نزهة صاحب كتب للهجرة السادس القرن ويف
وجه يُبنيِّ ولم البغدادي، الخطيب فصل كبري حد إىل يشبه فصًال للكوفيني، ب يتعصَّ كويف
سيبويه مواهب يُنكر أن يستطع لم ولكنه والكسائي، سيبويه بني الخالف يف الصواب
فصًال لسيبويه عقد فقد ٦٢٦ه، سنة امُلتوىفَّ األدباء» «معجم صاحب ا أمَّ كتابه، فضل وال
العصور، تلك يف التأليف عيوب وفيه الحني، ذلك إىل سيبويه عن ُكتب ما أطول هو ُمطوًَّال،
صلة بال غريه إىل موضوع من فيها ينتقل تُجَمع، روايات ولكنها تبويب، وال ترتيب فال
عند سيبويه سنِّ كتحقيق األحيان، من كثري يف نافعة تحقيقات له كانت وإن رباط، وال
لم لرواية نْقٌل الكتاب هذا ويف شتَّى، مواضع يف سيبويه عن الحديث تناول كما وفاته،
من انتخبه مما السمعاني، سعد أبي خط من نقلت قال: رواها، كما وتركها صها يمحِّ
الشريازي العزيز عبد بن محمد هللا عبد أبي الجاحظ تأليف وشرياز، فارس أهل طبقات
النحوي، سيبويه برش أبا يُْكنى قنرب، بن عثمان بن عمرو وقيل: سعيد، بن بشري القصار،
فارس، مظالم عىل وكان مات كعب، بن الحارث من وهو أحمد، بن الخليل عن «أخذ»
عن يَِزد لم ياقوت إن بدوري: أنا وأقول هذا. عىل ترجمته يف يَزد لم شرياز، يف وقربه
إذ ذلك؛ أستبعد فارس؟ مظالم سيبويه َوِيلَ فهل صها، يمحِّ ولم الرتجمة هذه نقل أن
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يجعل مما سيبويه، اسم يف حتى يُخطئ واملرتجم كهذا، نبأ املؤرخني من غريه يرِو لم
القيمة. قليلة تافهة الرتجمة هذه

فصًال له عقد وقد ٦٨١ه، سنة تُويفِّ الذي خلكان ابن أخذ الخمسة الكتب هذه عن
السيوطي وأخذ والفارسية. العربية يف سيبويه اسم ضبط سوى جديد من فيه ليس موجًزا
زيدان، جورجي أمثال من امُلحَدثون وأخذ الوعاة»، «بغية كتاب يف ٩١١ه سنة امُلتوىفَّ أيًضا

واإلسكندري. والرافعي،
النحو نشأة بالحديث تناول قد اإلسالم» «ضحى كتابه يف أمني أحمد واألستاذ
وذكر سيبويه، كتاب عن مجمًال حديثًا وتحدَّث والكوفة، البرصة ومدرسة فيه، والتأليف

ل. ُمطوَّ فصل إىل يحتاجان وتحليله الكتاب دراسة أن
وعن والكوفة البرصة مدرستي وعن عنه وكتب سيبويه، املسترشقون عرف وقد
العربي)، (األدب La Littérature arabe كتابه يف Huart املسترشق وأساتذته تالميذه
املسترشق الفرنسية إىل كتابه فصول بعض وترجم اسمه، ق وحقَّ كتابه وعن عنه وتحدث
من (مختارات Anthologie Gramaticale arabe كتابه يف Silvestre De Sacyاملعروف
طبع ديرنبورج املسترشق أن كتابه يف زيدان جورجي األستاذ وذكر العربية)، اللغة قواعد
باللغة ومقدمة مفيدة، تعاليق عليها كبرية، صفحة ١٠٠٠ يف كبريين مجلدين يف سيبويه
الدكتور األملانية إىل نقله وقد فيها، قيل وما ومظانها، الكتاب هذا مسودات عن الفرنسية
لنعرف ونحلَِّله، نَدُرسه وأن سيبويه، كتاب نَِزن أن بنا يجدر واآلن برلني، يف وُطبع ياهن

الحقيقية. قيمته
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منه األقدمني موقف (1)

له، أُهديه يشء يف ففكَّرت الزيات، امللك عبد بن محمد إىل الخروج أردت الجاحظ: قال
فإذا ففكَّرت شيئًا، لك أهدَي أن أردت له: وقلت سيبويه، كتاب من أرشف شيئًا أجد فلم
قال: الفرَّاء. مرياِث من اشرتيتُه كتاب وهذا الكتاب، هذا من أرشف أَر فلم عندك، يشء كل

منه. إيلَّ أحبَّ شيئًا إيلَّ أهديت ما وهللا
أُلِّف كتابًا أعرف ال قال: كتابه يف األندلس أهل من الجياني أحمد بن صاعد وذكر
ذلك بأجزاء وأحاط العلم ذلك جميع عىل فاشتمل وحديثها قديمها العلوم من علم يف
كتاب والثاني األفالك، هيئة علم يف لبطليموس املجسطي أحدها كتب؛ ثالثة غري الفن
من واحد كلَّ فإن النحوي، البرصي سيبويه كتاب والثالث املنطق، علم يف أرسطاطاليس

له. خطر ال ما إال يشء فنِّه أصول من عنه يشذَّ لم هذه
يُقال فكان النحويني، عند َعلًما وفضله لشهرته سيبويه كتاب كان السريايف: وقال
أنه يُشكُّ وال الكتاب، نصف وقرأ سيبويه، كتاب أنه فيُعَلم الكتاب، فالن قرأ بالبرصة:
له: يقول سيبويه كتاب عليه يقرأ أن مريٌد أراد إذا املربد بن محمد وكان سيبويه. كتاب

فيه. ملا واستصعابًا له تعظيًما البحر؟ ركبت هل
سيبويه، كتاب بعد النحو يف كبريًا كتابًا يعمل أن أراد من يقول: املازني وكان

فليَْستَِح.



سيبويه

الكتاب: هذا يف الزمخرشي وقال

ق��ن��ب��ر ب��ن ُع��ثْ��م��ان ب��ن َع��ْم��رو ع��ل��ى َص��ْدٍق ص��الَة اإلل��ُه َص��لَّ��ى أال
ِم��نْ��بَ��ر أب��ن��اءُ وال َق��َل��ٍم ب��ن��و ع��ن��ه يُ��ْغ��ِن ل��م ِك��ت��ابَ��ه ف��إنَّ

يقترص ولم والتعظيم، التقدير نظرة سيبويه كتاب إىل األقدمني نظرة كانت تلك
كامُلحبِّني، به واالرتفاع تقديره يف خصومه كان بل بسيبويه، املعجبني عىل الكتاب إجالل
جمعة، يف الكسائي عىل سيبويه كتاب قرأ أنه — روينا أن سبق كما — األخفش حدَّث
فاكتبه أسمعه، لم الحرف «هذا له: يقول الكسائي وكان قال: ديناًرا، سبعني له فوهب

فأفعل.» يل،
أهل عىل البرصة أهل فخر من يُعدِّده مما فقال الخرب، هذا سمع الجاحظ فكأن قيل:
فضله! وجحدتم كتبه عىل اعتمدتم الذي وبسيبويه وفالن، بفالن يأتونكم وهؤالء الكوفة:
مات مجلسه: يف يوًما ثعلب قال قال: الزاهد عمر أبي عن اللغوي الطيب أبو وحدَّث

سيبويه. كتاب رأسه وتحت نعلم) كما كويفٌّ (وهو الفرَّاء
اآلتية: النقط ندرس أن نرى البحث نستكمل لكي واآلن

كتابه؟ سيبويه ألَّف متى (١)
للجمهور؟ الكتاب ظهر متى (٢)

الكتاب؟ هذا روى َمن (٣)
عرضه. وأسلوب املؤلف خطَّة ندُرس ثُمَّ (٤)

النحو، دراسة يف الكتاب وأثر املؤلف، وشخصية الكتاب، مصادر ذلك بعد ونبحث (٥)
منتقديه. وآراء

الكتاب. يف برأينا البحث ونختم (٦)

كتابه؟ سيبويه ألَّف متى (2)

ظهر الكتاب أن التاريخ كتب كلُّ تذكر ولم الجهل، كلَّ مجهول الكتاب هذا تأليف تاريخ
حياة يف يَظهر لم الكتاب أن ذكروا قد بعده من واملؤرخون فالسريايف مؤلِّفه، حياة يف
قال األخفش، تلميذه للجمهور ورواه عنه نقله والذي وفاته، بعد َظَهر ولكنه سيبويه،
قرأه أحًدا نعلم ال سيبويه كتاب أن وذلك األخفُش؛ سيبويه، كتاب إىل والطريق السريايف:
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سيبويه كتاب

الحسن أبي عىل الكتاُب ُقرئ سيبويه مات ملَّا ولكنه سيبويه، عليه قرأه وال سيبويه، عىل
يف ياقوت وقال املازني. عثمان وأبو الجرمي، عمرو أبو عليه قرأه ن ممَّ وكان األخفش،
واملازني الجرمي م فتوهَّ االستحسان، كلَّ سيبويه كتاب يستحسن األخفش وكان معجمه:
فقاال: ادِّعائه، من األخفش منع يف فتشاورا لنفسه، الكتاب ِعَي يدَّ أن همَّ قد األخفش أن
فأرغبا يدَّعيه. أن يُمكنه فال لسيبويه، أنه وأشعنا أظهرناه، عليه قرأناه فإذا عليه، نقرؤه
وأخذا القراءة، يف ورشعا فأجاب، عليه، يَقرآه أن عىل املال من شيئًا له وبذال األخفش

للناس. وأظهراه عنه، الكتاب
أن منها ويُفهم سيبويه، لكتاب الوحيد الراوي هو األخفش أن عىل تدلُّ قصة وتلك
كان الكتاب أجزاء بعض أن ح أُرجِّ بل للكتاب، سيبويه بتأليف يعلم كان الناس من كثريًا
من ذكرناه ما بدليل الشعر، من سيبويه به استشهد ما بعض وكذلك للجمهور، معروًفا
مناظرته إىل سيبويه واضطر سيبويه، توجيه غري توجيًها الشعر هذا ه وجَّ األصمعي أن
عند معروًفا فكان بعضه ا أمَّ كامًال، الكتاب هو مجهوًال كان فالذي وإذًا ذكرنا. كما
ألَّف قد سيبويه أن أحد يعلم يكن ولم بالكلية، مجهوًال كان الكتاب أمر أن ولو الجمهور،
بل مؤرخ، يرِوه لم ما وهو ناحية، من مؤلِّفه إىل نسبته يف الشك امليسور من لكان كتابًا

لسيبويه. الكتاب هذا أن عىل منعقد اإلجماع
منه نستنبط أن حقنا من يجعل املؤلف حياة طول كامًال الكتاب ظهور عدم أن غري
غري ر، ويؤخِّ ويقدِّم وينقص، فيه يزيد مؤلَّفه، يُراجع حياته أيام آخر إىل ظلَّ سيبويه أن
قبل املنية فعاجلته عنه، نفسه هو رِيضَ قد يكون أن بعد إال للجمهور يُظِهره أن راٍض
يضُعها مقدمة من خاٍل الكتاب أن أيًضا االستنباط هذا ويُؤيِّد الغاية، هذه عىل يُوِيف أن
من وخاٍل وخطته، غرضه فيها ويذكر للجمهور، الكتاَب بها ليقدِّم كتابه، رأس يف املؤلِّف
هو كما يُميِّزه اسًما لكتابه يضع لم املؤلِّف إن بل فكرته، من املؤلِّف بانتهاء تنبئ خاتمة

النهائي. ثوبه يف الكتاب يضع أن غري من مات قد سيبويه أن عىل يدلُّ مما املألوف،
يف بدأه قد وأنه طويًال، وقتًا كتابه تأليف يف استغرق قد سيبويه أن يل يلوح والذي
ويَجمع الكتب، من قبله أُلِّف فيما يراه وما أساتذته من يسمعه ما يُقيِّد فكان ُمبكِّر، وقت
الذي األخفش عىل يكتبه ما يعرض كان وربما كامًال، مجموًعا املتناثر من ويؤلِّف امُلتفرِّق،
رجل عىل نستبعد وهنا عنهم، سيبويه أخذ ن عمَّ النحو أخذ نفسه الوقت ويف تلميذه، كان
إىل سبق َوْهٌم ولكنه نفسه، إىل الكتاب ينسب أن أستاذه ثقة ويف علمه، يف األخفش مثل

واملازني. الجرمي
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بن يونس فإن بقليل، سيبويه موت بعد للجمهور ظهر قد الكتاب أن يل ويظهر
ويونس ذكرنا، أن سبق كما عنه، سيبويه رواه ما بصدق وأقرَّ الكتاب، راجع قد حبيب
ومائة وثمانني ثالث سنة تُويفِّ الذي الكسائي أن كما تلميذه، وفاة من عامني بعد مات قد

األخفش. روى كما ا، ِرسٍّ األخفش عىل الكتاب قرأ
لم ولكني آرائه، بعض يف أستاذه عارض قد األخفش أن Huart األستاذ ويروي هذا

االعرتاضات. هذه عىل كتب من يديَّ بني فيما أَعثُر

املؤلف خطَّة (3)

وهنا والرصفية، النحوية القواعد جمع موضوعه ألن معني؛ وغرض وحدٌة سيبويه لكتاب
بل فحسب، النحو قواعد ذكر عىل يقترص ال سيبويه كتاب أن إىل نشري أن يَحُسن
والتثنية، املختلفة، االشتقاق وأنواع الكلمة ألوزان أبواب ففيه أيًضا، الرصف قواعد شمل

الترصيف. أبواب من ذلك وغري والنسب، والتصغري، واإلبدال، واإلعالل، والجمع،
نواحي من ناحية يعالج منها باب كل ستمائة، زهاء تبلغ أبواب إىل م مقسَّ والكتاب
عن يتحدث إذ املوضوع؛ صميم يف أوَّلُه بل ذكرنا، كما مقدمٌة الكتاب يف وليس القواعد،
يحتوي جزءان: والكتاب العربية». من الكلم ما علم باب «هذا فيقول: الكلمة، أقسام
وإعمال الفعل، عمل يعمل وما واملفعول، والفاعل، وأقسامه، الكلم عىل منهما األول الجزء
واملعرفة والتوابع، والجر، والظرف، والحال، امُلشبَّهة، والصفة الفاعل، واسم املصدر،
والنداء، به، املشبهة واألحرف الفعل، بمنزلة التي واألسماء والخرب، واملبتدأ والنكرة،
ما الثاني الجزء ويف الجر. أحرف من لكل وباب واالستثناء، بال، والنفي والرتخيم،
والوقف، والجمع، واملمدود، واملقصور والتصغري، والنسب، ينرصف، ال وما ينرصف
ويتبعه نتبعه الذي النهج يُخالف الكتاب ترتيب ولكن الكلمات، ووزن واإلبدال، واإلعالل،

يأتي: فيما رون املتأخِّ املؤلفون
بني التي الكتب من نتداوله فيما الرتتيب من عهدناه ما يخالف الكتاب أبواب ترتيب أوًَّال:
بعضها بل مثًال، واملجرورات املنصوبات ثُمَّ حدة عىل كلها باملرفوعات يأتي فال أيدينا،
املفعول، إىل الفاعل من فينتقل الكتاب، أبواب أرسد وأنا ذلك رأينا كما ببعض، ممزوج

وهكذا. والخرب، املبتدأ يذكر كثرية أبواب بعد ثُمَّ
من أبوابًا فيقدِّم الدقيقة، املنطقية الطريقة عىل وفصوله أبوابه ترتيب يف يسري ال ثانيًا:
موضعها غري يف فصوًال ويضع تتقدَّم، أن ها حقِّ من أبوابًا ر ويؤخِّ ر، تتأخَّ أن ها حقِّ
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املسند أبواب يستويف أن الالئق من وكان واملسند، إليه املسند عن يتحدَّث فهو الطبيعي،
لم ولكنه وأحكامه، أنواعه ليستويف املسند إىل يعود ثُمَّ وغريهما، وفاعل مبتدأ من إليه،
ليت أو هنا، ُوضع الباب ذلك ليت — الكتاب تقرأ وأنت — تقول ما وكثريًا ذلك، يتبع

هناك. إىل انتقل قد الفصل ذلك
ا خاصٍّ بابًا تقريبًا مسائله من مسألة لكل يعقد ثُمَّ العام، الباب سيبويه يذكر ثالثًا:
للمسائل أبوابًا يعقد ثُمَّ املختلفة، صيغه ويذكر للتصغري، مثًال يَُعنِون فهو يُعالجها،
املضاعف، لتصغري وآخر أحرف، خمسة عىل يكون ما لتصغري بابًا فتجد فيه، الجزئية
لفروع أخرى وأبوابًا للتأنيث، الزيادة ولحقته أحرف ثالثة عىل كان ما لتصغري وبابًا

املختلفة. التصغري
أبواب يف يعدُّ هو فمثًال أخرى، عنوانات تحت نحن نضعها أبواب يف مسائل يذكر رابًعا:
فعله اه يتعدَّ الذي للفاعل آخر وبابًا مفعول، إىل فعله يتعدَّه لم الذي للفاعل بابًا الفاعل
ذلك نضع اآلن نحن بينما مفعولني، إىل فعله اه يتعدَّ الذي للفعل ثالثًا وبابًا مفعول، إىل

والالزم. املتعدي الفعل عنوان تحت
يف بعضها يذكر بل متتابعة، متصلة سلسلة الواحد الباب مسائل دائًما يذكر ال خامًسا:
بأبواب األحيان من كثري يف بينهما يفصل أن بعد ثاٍن، موضع يف اآلخر وبعضها موضع

تستدعيها. ملناسبات املسائل هذه وتذكر أخرى،
يضع نجُده ذلك أجل ومن بعُد؛ استقرَّت قد تكن لم النحوية االصطالحات إنَّ سادًسا:
نفسك فرتى لنا، مفهومة غري العناوين هذه تكون ما وغالبًا ألبواب، طويلة عناوين
لك مفهوًما عنوانًا تجد وقلَّما منها، املقصود لتفهم الكتاب صلب إىل العودة إىل مضطرٍّا
الحروف باب «هذا العنواَن: هذا وأخواتها إلنَّ َوَضع أنه تعلم أن وحسبُك الكتاب، هذا يف
عرشين بمنزلة الفعل من وهي بعده، فيما الفعل كعمل بعدها فيما تعمل التي الخمسة
ف تُرصَّ ال عرشين أن كما األفعال، ف تَرصُّ ف تُرصَّ وال الفعل، بمنزلة التي األسماء من
التي األسماء بمنزلة يُقال ولكن بمنزلته، وكانت الفعل من أُخذت التي األسماء ف ترصُّ
وال نعتها، من ليس ألنه درهًما فنصبت املوضع، هذا يف بها وُشبِّهت األفعال من أُِخذت
واحد ولكنَّه عليه، العرشون ُحِمل ما عىل الدرهم تحمل أن ترد ولم إليه، مضافة هي
زيًدا ألن زيًدا؛ ضارٌب هذا قلت: إذا زيد، يف الضارب كعمل فيه فعملت العدد، به بنُيِّ
الحروف هذه وكذلك الضارب، عليه ُحمل ما عىل محموًال وال الضارب صفة من ليس
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ويضع . وكأنَّ ولعلَّ وليت ولكنَّ إنَّ وهي يقول: كله ذلك وبعد األفعال»، من منزلتُها
اسم إىل الفاعل اسم يتعدَّى الذي الفاعل باب «وهذا قوله: وأخواتها كان لباب عنوانًا

واحد». ليشء فيه واملفعول الفاعل واسم املفعول،
عذر». ألنه املصادر من ينتصب ما باب «هذا قوله: ألجله للمفعول عنوانًا ويضع
ألسماء يضع لم أنه استقرَّت قد تكن لم النحوية االصطالحات أن عىل ويدلُّنا
فيقول: جزًما، التسكني: يدعو كان كما امُلبَهمة، األسماء دعاها: بل أسماء، اإلشارة

كثري. ذلك وغري منقوًصا، املقصور: ي َويَُسمِّ لدنه، وجزمت
القياس وجه وبيان املنطقية، بالتعليالت ذلك ويمزج وأمثلتها، القاعدة يذكر سابًعا:

الواحد. املوضوع يف املختلفة اآلراء وعرض القواعد، من يذكره فيما
الكالم يف جاء «ولو (ص٣ / ٢): مثًال فيقول أحكاًما، لها يضع فروًضا يفرض ثامنًا:
األول الحرف يكن لم أفعل كان لو ألنه فته؛ َرصَ رجًال به يت فسمَّ وأيقق أكلل نحو يشء

مدغًما.» ساكنًا إال
باب ذلك عىل ويدلُّنا الكايف، التميَُّز بعض من بعضها تميَّز قد األبواب تكن لم تاسًعا:

سيبويه. كتاب يف الواضح َد التَّحدُّ معامله تتحدَّد لم ا ممَّ التعجب، وباب التمييز

الكتاب أبواب من باب دراسة (4)

الكتاب منهج أوضح صورة يف لنرى الكتاب أبواب من بابًا ندرس أن الخري من ولعلَّ
تناول بني الفرق لنرى الحال باب ولنأخذ النحو، مسائل تناول يف وطريقته التأليف، يف

امُلحَدِثني. وتناول له سيبويه
عندما مثًال ذلك نرى كما املختلفة، أحكامه يذكر ثُمَّ للحال عنوانًا سيبويه يضع لم
باب ذُكر ما وأول شتى، نواٍح يف موزَّعة الحال أحكام ذكر بل كالتوضيح، كتابًا نأخذ
ما باب «هذا بقوله: سيبويه له وَعنَون املفعول، أبواب بني كان سيبويه كتاب يف الحال
أوضح الفصل هذا ويف أوضح»، بمفعول وليس الفعل فيه وقع حال وهو فينتصب يعمل،
كان عن سيبويه فيها تحدث عدة أبواب وبعد مفعوًال، الحال يُعرب أن يجوز ال ِلَم سيبويه
والصفة واملصدر، الفاعل، اسم وإعمال واالشتغال، والتنازع، وأخواتها، وظن وأخواتها،
املفعول إىل وعاد معه، واملفعول والتحذير، التمييز، من ويشء املطلق، واملفعول املشبهة،
ما باب «هذا بقوله: ألحدهما َعنَون الحال، أبواب من بابني أبوابه بني عرض املطلق،

30



سيبويه كتاب

العنوان هذا تحت وذكر تستفهم.» لم أو استفهمت الفعل انتصاب األسماء من ينتصب
وقدَّر الناس. قعد وقد أقائًما قولك: مثل وذلك محذوًفا، عاملُه يكون عندما الحال ُحكم
وأنكره السريايف: قال قائًما. أتقوم يقول: كأنه لفظه، من فعل فيه العامل أن سيبويه
املربد: قال لفظه. من الذي الفاعل اسم يف يعمل يكاد ال الفعل لفظ ألن الناس؛ بعض
توكيًدا. املصدر يكون كما توكيًدا الحال تكون قد ألنه سيبويه؛ قاله ما عندي والقول
مجرى الفعل من تؤخذ التي األسماء من َجرى ما باب «وهذا بقوله: الثاني للباب وَعنَون
محذوًفا فيه الحال عامل يكون ما الباب هذا يف وذكر الفعل»، من أُِخذت التي األسماء
ل، أتتحوَّ أو أتدَّعي أي أخرى؛ وقيسيٍّا مرة أتميميٍّا قولك: مثل وذلك لفظه، من وليس
يكون أحيانًا عامله أن يف له مُلشابهتهما املطلق املفعول أبواب بني البابني هذين ذكر وإنما
بعد عاد ثُمَّ اغرتابًا، وتغرتب لؤًما أتَْلُؤم أي واغرتابًا»؛ لك أبًا ال «ألؤًما جرير: كقول محذوًفا،
الحال، باب إىل عاد ثُمَّ ألجله، املفعول إىل وانتقل كثرية، أبواب يف املطلق املفعول إىل ذلك
التي واألسماء معرفة، أم نكرة أكانت سواء حاًال، تُعرب التي املصادر شتى أبواب يف فذكر
املوضع؛ هذا يف الحال من الفصول هذه وذكر معرفة. أنَّها مع أحواًال كاملصادر تُعرب
فيه بابًا عقد املطلق املفعول يف آخر بابًا ذكر أن وبعد كاملصدر. أو مصدر الحال ألن
ذكر إىل الحال باب من ليس آخر فصل بعد عاد ثُمَّ واملفعول، الحال بني مشرتكة مسائل
والحال سعر، أو يفَّ، إىل فاه ككلَّمتُه مفاعلة، عىل يدل مما جامدة، تقع التي للحال أبواٍب
والعطف، النعت، وباب الجر، وباب واملكان، الزمان ظرف إىل انتقل ثُمَّ معرفة، تقع التي
قائًما، شأنك ما قولك: مثل االبتداء، فيه العامل يكون عندما الحال باب إىل عاد ثُمَّ والبدل،
يكون عندما فصًال فذكر الحال، باب إىل عاد ثُمَّ فيه، وأطال املقطوع النعت إىل ذلك وترك
ونكرة، معرفة صاحبها يكون عندما آخر وفصًال ضمري، أو إشارة السم خربًا صاحبها
مثل: خربًا، أو حاًال يُعَرب أن يصحُّ ملا وبابًا منطلقني، هللا وعبد رجالن هذان قولك: مثل
هللا عبد فيها مثل: خربًا األصل يف وكان حاًال، يُعَرب ملا وبابًا منطِلًقا. أو منطلق الرجل هذا
هذا الحال، أبواب من أخرى أبواب إىل وعاد والنكرة، املعرفة باب من شيئًا ذكر ثُمَّ قائًما.
األبواب. هذه وبني بينها ملناسبة أخرى أبواب يف تُذَكر وهناك هنا منه متناثرة مسائل إىل
أماكن يف موزَّعة مسائله ذُكرت الكتاب، تناولها التي األبواب من لباب صورة هذه
األبواب كل ليس أنه إىل أشري أن الواجب من ولكن تستدعيها، التي للمناسبات تبًعا شتى،
من نوًعا متقاربة مسائلها فذُِكرت حظٍّا، منه أفضل بعضها بل الحال، كباب الكتاب يف

متناثرة. مبعثرًة فُعِرضت حظٍّا، منه أسوأ بعضها كان كما التقارب،
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لم النهائي الرتتيب النحو أبواب ترتيب أن أولهما أمران؛ كلِّه ذلك يف سيبويه وُعذْر
النهائي وضعه يف كتابه يضع لم سيبويه أن من حناه رجَّ ما وثانيهما بعُد، تمَّ قد يكن

أسلفنا. كما

الكتاب أسلوب (5)

موضوعة فيه كلمة كلُّ موجز، ذلك أجل من وهو للعلماء، موضوع كتاب سيبويه كتاب
كثريًا العلماء عليه وضع ذلك أجل ومن املتون؛ من متنًا ضخامته مع يشبه فهو ملعنى،
والتوضيح التفصيل جانب يلتزم اإليجاز مع إنه أقول: أن يُستغرب وقد الرشوح، من
جانب يلتزم التفصيل مع أنه ذكرنا إذا للغرابة محلَّ ال ولكن يستوفيه، حتى يتناوله ملا
يف يستويف كثرية أبواب إىل املوضوع تجزئة التفصيل عىل ساعده والذي أيًضا، اإليجاز
أحكاًما، لها يضع فروًضا ويفرض ويفرِّعها وأمثلتها قاعدتها يذكر مسألة، منها باب كل

املختلفة. اآلراء فيها ويذكر
مما والتواءً، وإبهاًما غموًضا كثرية أحيان يف يسبِّب عنه تحدثت الذي اإليجاز وهذا
غامض الكتاب أن إىل أرمي ولسُت املؤلف، غرض فهم يف والتأنِّي الرويَّة إعمال إىل يحتاج
األغلب يف ولكنه الفصول، بعض يف واقع الغموض أن أثبت أن أريد بل مفهوم، غري أنه
الكتاب وأسلوب َمهل، عىل ُمرتيٌِّث وأنت إال تقرأه أن ذلك مع تستطيع ال أنك غري واضح،
من كثري يف اإلبانة ضعف أخفي أن أستطيع ال ذلك ومع التأثري، ال التفهيم إىل يرمي

الكتاب. صفحات

الكتاب مصادر (6)

أن غري من سيبويه ككتاب والرصف النحو يف شامل كتاب يظهر أن املستبعد فمن وبعُد،
سيبويه إن لذلك: يقولون وهم ُهداها، عىل وسار منها، اقتبس محاوالت سبقته قد يكون
املادة، هذه يف كتابني ألَّف الذي الثقفي، عمر بن عيىس سيَّما وال سبقه، ن ممَّ اقتبس قد

فيهما: قال الخليل أن ويروون والجامع، اإلكمال اهما: سمَّ

ع��م��ر ب��ن ع��ي��س��ى أَح��َدث م��ا غ��ي��ر ك��ل��ه ج��م��ي��ًع��ا ال��ن��ح��و ذه��ب
وق��م��ر ش��م��ٌس ل��ل��ن��اس َف��ُه��م��ا ج��ام��ٌع وه��ذا إك��م��اٌل، ذاك
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من أنه يل ويظهر سيبويه، كتاب آثارهما عىل وَعفى يَبقيا، لم الكتابني هذين أن غري
بدأ منذ بها، واملؤلفون العلماء قام التي الجهود لكلِّ ثمرًة سيبويه كتاب نعد أن الحق
شعر، من به استشهدوا وما كتبهم، يف تفرَّق ما سيبويه فجمع النحو، هذا األسود أبو

بنفسه. سمعه ما إليه وأضاف ونظَّمه، ورتَّبه
وأربعون اثنان سيبويه كتاب صنعة عىل اجتمع ثعلب: قاله ما نفهم أن يجب وهكذا
إنسانًا وأربعني واحًدا أن معناه فليس للخليل؛ واملسائل واألصول سيبويه، منهم إنسانًا،
سبقه من بعلم انتفع قد سيبويه أن معناه ولكن كتابه، تأليف يف سيبويه مع اشرتكوا

أبحاثهم. وبنتائج — كثريين كانوا وقد —
وأخذ قال: حني عمر بن عيىس ترجمة يف خلكان ابن نقلها التي الرواية هذه ا أمَّ
هذا أخذ سيبويه إن ويُقال: النحو، يف الجامع سماه: الذي الكتاب وله النحو، عنه سيبويه
إليه، نُِسب والتحشية بالبحث كمل وملا وغريه، الخليل كالم من عليه وَحىش طه وبسَّ الكتاب
سيبويه أن القول هذا صحة عىل يدل والذي خلكان: ابن قال املشهور. سيبويه كتاب وهو
عيىس، مصنفات عن الخليل سأله أحمد، بن الخليل والزم املذكور، عمر بن عيىس فارق ملا
جمعها، اليسار أهل بعض وإن النحو، يف مصنًَّفا وسبعني نيًفا صنَّف سيبويه: له فقال
اسمه أحدهما كتابني؛ سوى الوجود يف منها يبَق ولم فذهبت آفات، عليها عنده وأتت
فيه أشتغل الذي الكتاب هذا وهو الجامع، واآلخر فالن، عند فارس بأرض وهو اإلكمال،
وأنشد: عيىس. هللا رحم وقال: رأسه رفع ثُمَّ ساعة الخليل فأطرق غوامضه. عن وأسألك

إلخ. … النحو ذهب
التأليف إىل أقرب وهي أرى، فيما الصحة من لها أساس ال فمنقوضة الرواية هذه ا أمَّ
عند واحدة نسخة سوى عيىس مؤلفات من توجد أال فغريب والصواب، الحق إىل منها
أنني إىل هذا الكتابني، هذين غري كتبه جميع عىل اآلفة تأتي أن أيًضا وغريب الثري، هذا
خلفه ما أهم عىل اطَّلع قد يكون أال منزلته النحو يف ومنزلته أحمد، بن الخليل عىل أستبعد
يتحدث أن الذهب بميزان كالمه يَِزن الذي الرجل وهو عليه، وأستبعد عمر، بن عيىس
يظل أن أيًضا عليه وأستبعد واإلعجاب، باإلكبار امليلء الحديث هذا يرهما لم كتابني عن
فيه ليس سيبويه وكتاب هذا ويحشوه. ليرشحه الجامع كتاب عليه يقرأ تلميذه أن جاهًال
معنى وليس كذلك، ابتدائيٍّا وضًعا ُوضع كتاب ولكنه ورشح، متن أصله أن عىل يدل ما
شأن ذلك يف شأنه وبغريهما، بهما انتفع قد بل عمر، بن عيىس بكتابَْي ينتفع لم أنه هذا
أن عليه امُلحتَّم فمن قيًِّما، كتابًا يضع أن يريد الحارض، عرصنا حتى محرتم مؤلِّف كلِّ

33



سيبويه

أو املؤلف يف عيبًا ذلك يُعدُّ وال وتجاربها، بنتائجها يستفيد الكتب من سبقه ما إىل يرجع
قبله. املؤلَّفة الكتب إىل يرجع لم إذا ا ً مقرصِّ ناقًصا ليُعدُّ إنه بل كتابه، يف نقًصا

أساتذته عن أيًضا ونقل السابقة، الكتب من يستفيد، أن حقه ومن سيبويه، استفاد
من الرؤايس عن إال يأخذ ولم البرصيني، من وكلهم مىض، فيما عنهم تحدثنا الذين
روى من وأكثر — ياقوت ذلك ذكر كما — الفيصل اه: سمَّ الذي كتابه عن ناقًال الكوفيني،
يسأله أستاذه، من التلميذ موقف الكتاب يف منه َليَقف سيبويه وإن أحمد، بن الخليل عنه
من فصل يف إلينا نقل لقد بل الخليل، إجابة ويثبت القياس، وفروق والعلل األحكام عن
بالحرف اللفظ إرادة باب هذا عنوانه: بابًا عقد فقد دروسه، من درًسا الكتاب فصول
أن أردتم إذا تقولون كيف أصحابه: وسأل يوًما الخليل قال قال: ج٢)، (ص٦١، الواحد
نقول: له: فقيل رضب؟ يف التي والباء مالك يف التي والكاف لك يف التي بالكاف تلفظوا
ِلَم فقلنا: وبه. كه أقول وقال: بالحرف. تلفظوا ولم باالسم جئتم إنما فقال: كاف. باء،
يستخدمه كان الذي القياس أمثلة من مثل إىل النظر ه أوجِّ وهنا — فقال الهاء؟ ألحقت
ال ألنه بها؛ الكالم يُستطاع وها صريَّ حتى هاء فألحقوا عه، قالوا: رأيتهم قال: — الخليل
سيبويه ويميض فتى. يا ع قالوا: كما فتى، يا فاعلم وب، قلت: وصلت فإن بحرف، يُلفظ
صورة ذلك من نأخذ أن ونستطيع تالميذه، وأجوبة وأجوبته الخليل أسئلة ناقًال ذلك بعد

اإللقاء. ال املناقشة طريقة عىل تسري كانت فقد الحني، ذلك يف الدروس لسري
الكتاب ففي برمتها، أبوابًا عنه ينقل لقد حتى أيًضا، يونس عن كثريًا سيبويه ونقل
لك أذكر وما الباب، هذا يف لك ذكرت ما وجميع وقال: عنه، نقلهما التصغري يف فصالن
ويقول: الكبري، األخفش الخطاب أبي عن يروي كان كما يونس. قول يليه الذي الباب يف
عمرو أبي أقوال ويحكي ذكرنا، أن سبق كما زيد، أبا ويريد: … بعربيته أثق من حدَّثني
يتعصب فال الحق، رائده وكان ويونس، الخليل قول وبني بينها ويوازن العالء، بن
العرب عن يروي وأحيانًا أقوى. يونس وقول أحيانًا: يقول فنسمعه للصواب، بل للخليل،

وتضلعه. سيبويه اطِّالع سعة عىل يدل كله وذلك منهم، سمع إنه ويقول مبارشًة

املؤلف شخصية (7)

ذكرنا كما — أساتذته عن وأخذ قبله، املؤلفة الكتب من — ريب وال — سيبويه استفاد
غري؟ ليس اًعا جمَّ فأصبح املؤلف، شخصيََّة ذلك كلُّ أفنى فهل —
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يأتي: فيما قوية واضحة شخصيته منه لتُِطل سيبويه كتاب إن
املعلومات هذه وضع ولكن هنا، ومن هنا من املرء يتلقاها قد فاملعلومات أسلوبه، أوًَّال:
يقول آخر، من شخًصا يميز ما هو التعبري طرق من خاصة وطريقة خاص أسلوب يف
وتُكتَب وتنتقل، تُرسق، واملكشوفات املوضوعات إن األسلوب: عن حديثه يف Buffon
نفسه، فالرجل األسلوب ا أمَّ الرجل، عن خارجة األشياء هذه إن مهارًة، أكثر بأيٍد أيًضا
التي معلوماته به صاغ الذي أسلوبه يف الوضوح كل واضحة سيبويه فشخصية وإذًا

الحني. ذلك يف املعروفة املصادر جميع من أخذها
عليه، أوافق ال ما وهو الخليل، بلفظ معقود الكتاب إن املؤرخني: بعض ويقول
يف إليه نسبه غريه أو الخليل عن نقله وما سيبويه، بلفظ معقود أيدينا بني فالكتاب

مىض. فيما سيبويه أسلوب عن ثنا تحدَّ وقد رصاحة،
نعرف أن نستطيع وال سيبويه، صنع من وذلك وترتيبه، وتقسيمه الكتاب تبويب ثانيًا:

إلينا. تصل لم ألنها السابقة؛ الكتب تبويب من استفاد مدى أي إىل
غري حظ ذلك من سيبويه وحظ والتفريع، والربهنة التعليل وحسن االستنباط ثالثًا:
يأتي تعليل أو يسوقه، استنباط من الكتاب صفحات من صفحة تخلو تكاد فال يسري،
ممتازة عبقرية عىل يدل مما املختلفة، أحكامه يذكر تفريغ أو يقدمه، برهان أو به،

والتقليد. بالنقل تكتفي ال قوية وشخصية
َكتَبه سيبويه، كتاب فالكتاب الوضوح، كل كتابه يف إذًا واضحة سيبويه شخصية
وهل وتفريع، وبرهنة وتعليل استنباط من فيه فيما واشرتك بفكره، أسلوبَه وصاغ بقلمه،
والتفريع. والقياس للتعليل ُمجيًدا طريقته، آخذًا رآه قد كان إذا إال سيبويه الخليل يعظم

الكتاب شواهد (8)

وأمثالهم وأشعارهم العرب وكالم الكريم، القرآن هما: الشواهد، من مصدران للكتاب
قواعدهم، منه يستنبطون العرب شعر إىل العلماء احتاج القديم العرص ويف وِحَكمهم،
الجاهليني من الطبقتني بأشعار ذلك عىل يستشهدون وكانوا آراءهم، به ويثبتون
االستشهاد جواز عىل واألكثر والفرزدق، كجرير اإلسالميني يف اختلفوا ثُمَّ واملخرضمني،
نون يُلحِّ البرصي والحسن إسحاق أبي بن هللا وعبد العالء بن عمرو أبو وكان بأشعارهم،
يجوز ال الذين امُلولَّدين من ويعدُّونهم شاكلتهم، عىل ومن الرمة وذا والكميت الفرزدق
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فقد ونزاع، خصومة الفرزدق وبني إسحاق أبي ابن بني كان وقد بكالمهم، االستشهاد
يقول: الفرزدق سمع

ُم��َج��لَّ��ُف أو ُم��ْس��َح��تً��ا إالَّ ال��م��اِل م��َن يَ��دَْع َل��ْم َم��ْرواَن ابْ��َن يَ��ا زم��اٍن وَع��ضُّ

الفرزدق، عىل فاعرتض نصبها، يف مسحتًا تناسب ال رفعها يف «ُمَجلَُّف» أن فرأى
بقوله: الفرزدق فهجاه

َم��واِل��يَ��ا َم��ْول��ى ال��ل��ِه ع��ب��َد ول��ك��نَّ َه��َج��وتُ��ه َم��وًل��ى ال��ل��ِه ع��ب��ُد ك��اَن ف��ل��و

مواٍل، موَىل هو بل وقال: أيًضا، مواليا» «موىل قوله عىل إسحاق أبي ابن فاعرتض
الفرزدق: قول وسمع

م��ن��ث��وِر ال��ق��ط��ِن ك��نَ��دي��ِف ب��ح��اص��ٍب تَ��ْض��ِربُ��ن��ا ال��ش��اِم ش��م��اَل ُم��س��ت��ق��ِب��ل��ي��ن
ري��ُر1 ��ه��ا م��خُّ ت��زج��ى، زواح��َف ع��ل��ى وأَرُح��ل��ن��ا ت��ل��ق��ى َع��م��ائ��م��ن��ا ع��ل��ى

جائز الفرزدق قاله ما إن فقال: يونس، وخالفه ريُر. هو إنما إسحاق: أبي ابن فقال
َمحاِسري. تُزِجيها زواحَف قال: الفرزدق عىل وا ألحُّ ا فلمَّ حسن.

جاء وبمن وبطبقته، به جائز بالشعراء االستشهاد أن عىل مجمعون الثقات ولكن
الدولتني مخرضمي بهم الثقات يتجاوز ولم العرب، يف ينتسبون الذين امُلْحَدثني من بعده
(سنة ميادة ابن الشعراء ساقة قال: أنه األصمعي عن قتيبة ابن روى والعباسية، األموية
الدولتني مخرضمي من وجميعهم الخرضي وحكم (١٤٥ (سنة ورؤبة هرمة وابن (١٤٩

والعباسية. األموية
الشعر، قائل يتعرَّفوا أن يف — ذكرنا كما — يجتهدون البرصيون كان وقد هذا،
ألسنتهم تفسد لم الذين الُخلَّص العرب من إال شواهدهم يأخذون وال عربيته، وخلوص
من لهؤالء ما لهم فليس الكوفيون ا أمَّ يستنبطوا، أن قبل يتثبتون وهم األعاجم، بمجاورة

والتحقيق. التدقيق

الهزال. من فاسد ذائب أي ورير؛ رار ُمخٌّ 1
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الجاهلية عن الشواهد هذه وأخذ كتابه، شواهد تخريُّ يف جهده سيبويه بذل وقد
والفرزدق كجرير األمويني وشعراء والُحطيئة، ان كحسَّ واملخرضمني والنابغة، كزهري
الثقات قال ن عمَّ وأخذ واألخطل، وجميل الرقيات قيس وابن ربيعة أبي وابن والكميت
فكان العجاج، بن ورؤبة هرمة وابن ميادة ابن وهم: به، يُحتجُّ شعر آخُر شعَرهم إن
رأي أدري ولست وصحبه، العالء بن عمرو أبي موقف غري اإلسالميني هؤالء من موقفه
يونس، أستاذه رأي يوافق ولعله «… الشام شمال «مستقبلني الفرزدق: بيت يف سيبويه
الثاني، البيت يف رأيه ا أمَّ … زمان وعض األول: البيت يف رأيه وال واستحسانه، جوازه من
الرضورة عىل خرَّجه قد الخليل أن وبنيَّ (ص٥٨) كتابه من الثاني الجزء يف ذكره فقد

عليها. يُقاس وال تُحَفظ التي الشعرية
طعن سيبويه أن وُرِوَي كتابه، يف بشعره يستشهد فلم بشار من سيبويه موقف ا أمَّ

قوله: يف بشار عىل

ُم��ِش��ي��ُر ع��ل��يَّ ب��ال��َوْج��َل��ى وأش��ار ب��اِط��ل��ي ُس��َم��يَّ��َة ع��ن أَْق��َص��َر ف��اآلَن

قوله: ويف

ُزْه��ر َم��ْرءوَم��ٍة ِظ��لِّ ف��ي ب��ه��ا َل��َه��ْوُت ف��ُربَّ��م��ا ��الُم ال��سَّ ِم��نِّ��ي ال��َغ��َزل��ى ع��ل��ى

سفينة: يصف قوله ويف

تَ��ْج��ِري َج��ْري��ه��ا م��ن ال��ق��وم نُ��ف��وَس رأي��َت وُربَّ��م��ا ال��بُ��ح��وِر ِن��ي��نَ��اَن تُ��َالِع��ُب

اًرا، بشَّ ذلك فبلغ ونينان، بنون أسمع ولم فعىل، والغزل الوجل من يُسَمع لم وقال:
بقوله: — بشار لسان مرارة يعلم وكلُّنا — وهجاه فغضب

تَ��ن��ِب��ذُ؟! ك��ن��َت وم��ا َش��تْ��ِم��ي ع��ن تَ��َح��دَّثْ��َت ال��ذي م��ا ال��ف��ارس��يَّ��ة اب��َن ي��ا أَِس��بْ��َويْ��ِه
وتَ��أُْخ��ذُ! تُ��ْع��ِط��ي ب��ال��ِم��ْص��َري��ِن ��َك وأُمُّ َم��َس��اءِت��ي ف��ي س��اِدًرا ت��غ��نِّ��ي أََظ��ْل��َت

اه توقَّ سيبويه إن فيُقال وتأخذ، تعطي الفعلني: يف املفعول حذف من أبلغ هجاء وأيُّ
به احتجَّ بشار شعر من شاهًدا له ووجد عنه فأجاب يشء عن ُسئل إذا وكان ذلك، بعد
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وجعلها البحور نينان فغريَّ بشعره، سيبويه يحتجَّ أن أراد اًرا بشَّ ولعل ه، لرشِّ استكفاًفا
البحور. تيَّار

السيد وحكى واللسان، القاموس صاحب أثبته فقد نينان عىل نون جمع ا وأمَّ هذا،
أيًضا. وغلَّطوه املتنبي واستعمله قال: ثُمَّ لبشار، سيبويه القاموستخطئة رشح املرتىضيف
انتقد وقد شواهد، أصح إنها ليُقال حتى كتابه شواهد اختيار يف سيبويه تَثبََّت
عىل محمولني بيتني سيبويه روى وقد يقول: كامله يف فاملربد شواهده، بعض بعضهم
الرضورة، يف هذا مثل يُجيز املفتِّشني النحويني من أحٌد وليس مصنوع، كالهما الرضورة،

هو: األول والبيت

ُم��ْع��َظ��م��ا األم��ر م��ن ي��وًم��ا خ��ش��وا م��ا إذا واآلِم��ُرون��ه ال��خ��ي��َر ال��ق��ائ��ل��وَن ُه��ُم

والثاني:

َرواِه��ُق��ه ال��م��ع��ت��ف��ي��ن وأي��دي ج��م��ي��ًع��ا، ُم��ْح��تَ��ِض��رونَ��ه وال��ن��اُس ي��رت��ف��ْق ول��م

الفاعل، اسم إعمال باب يف سيبويه كتاب من األول الجزء يف مذكوران والبيتان
مع الزم والتنوين النون حذف أن واعلم يقول: سيبويه فوجدت إليهما، رجعت وقد
البيتني أورد ثُمَّ مصنوع، أنه فزعموا الشعر، يف جاء وقد … املنفصل غري املضمر عالمة

عليه. املربد العرتاض وجه فال مصنوعان، أنهما كذلك يُخِرب فسيبويه املذكورين،
فعل؟ إعمال عىل شاهًدا للعرب تحفظ هل الالحقي: سأل سيبويه أن أيًضا وروى

البيت: هذا له فوضعت الالحقي: قال

األَْع��داء م��ن ُم��ن��ج��ي��ِه ل��ي��َس م��ا وآِم��ٌن تَ��ض��ي��ُر، ال أُم��وًرا َح��ِذٌر

عىل شاهًدا البيت أورد ولكنه القصة، هذه أجد فلم سيبويه كتاِب إىل رجعت وقد
بقوله: البيت هذا صناعة زعم من قول ذكر أن بعد الشنتمري األعلم علَّق وقد َفِعل، إعمال
بعض يف ألفيت وقد يعضده، القياس ألن سيبويه؛ ذلك يرضُّ فال صحيًحا هذا كان وإن

قوله: وهو فعل، تعدِّي يف بيتًا الطائي مهلهل بن الخيل لزيد رأيت ما

ف��دي��د ل��ه��ا ال��ك��رم��ل��ي��ن ج��ح��اش ع��رض��ي م��زق��ون أنَّ��ه��م أت��ان��ي
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هذا غري يَحتمل ال وهذا ممزقني، مجرى وأجراه نرى، كما عريض مزقون فقال:
القاطع. الشاهد بهذا القياس صحة ثبت فقد التأويل،

ألًفا عدُدها يبلغ التي سيبويه شواهد يف مطعنًا يكون لن ذلك إن ِبَدْوري: وأقول
سيبويه كتاب يف قال: الجرمي عن املازني عن املربد عن التاريخي حدَّث بيتًا، وخمسني
وذكر قائليها، من أي خمسون تُعَرف ولم ألف فُعِرف عنها سألت بيتًا، وخمسون ألف
علم أنه املطبوعة حماسته يف ذكر الشقنقيطي املرحوم أن كتابه هامش يف الرافعي األستاذ
المرئ إنه فقال قبيًال»، تمدحن كندة «أفبعد القائل: قول وهو الخمسني، هذه من واحًدا
(ص١٥١) الثاني بالجزء الشطر هذا فوجدت سيبويه كتاب إىل رجعت ولكني القيس،
نسبه الشقنقيطي األستاذ ولعل «مقنًعا»، ى يُسمَّ شاعر إىل منسوبًا التوكيد نون باب يف
فقال: رأيه، الرافعي األستاذ وذكر الشاعر، قبيلة كندة مدح من فيه ملا القيس امرئ إىل
عن لنزولها القيس، امرئ عىل موضوعة الشطر هذا منها التي األبيات تلك أن والصحيح

فيها. والتوليد الصنعة وظهور طبقته،
تحرُّج إىل َمْدعاة الكريم القرآن من بآيات كتابه يف سيبويه استشهاد كان وقد هذا
وكان بالوفيات: الوايف كتاب صاحب قال املسلمني، لغري الكتاُب يُدرَّس أن العلماء بعض
مائة له وبذل سيبويه، كتاب عليه ليقرأ الذمة أهل بعض قصده الورع، غاية يف املازني
فاقتك مع املنفعة، هذه أتردُّ ِفداك! ُجعلت املربد: له فقال فامتنع، إياه تدريسه يف دينار
هللا كتاب من آية وكذا وكذا ثالثمائة عىل يشتمل الكتاب هذا إن فقال: إضاقتك؟! وشدة

له. وَحِميًَّة هللا كتاب عىل وغريًة يٍّا، ِذمِّ منها أمكِّن أن أرى ولست وجل، عز

النحو ودراسة الكتاب (9)

النحو، يف العليا الدراسة أراد ملن برنامًجا للناس ظهر أن بعد سيبويه كتاب أصبح
وصار سيبويه، كتاب قرأ إذا إال الدراسة من النوَع هذا مستكمًال يُعدُّ ال الطالب وأصبح
وغريه نواس أبو بذلك باهى وممن قرءوه، بأنهم الطلبة ويفتخر عليه، يُطَلق الكتاب اسم
عىل وحرصهم الكتاب، بهذا الناس مغاالة مىض فيما ذكرت وقد العرص، شعراء من
درسوا الذين األعالم هؤالء ومن خصومه، من أم سيبويه ُمحبِّي من أكانوا سواء دراسته
والزيادي، الجرمي، سبق: فيما ذكرناه من غري األوىل العصور تلك يف سيبويه كتاب
إذا إال النحو يف عامًلا العالم يُحسب يكن ولم وغريهم، املربد العباس وأبو والسجستاني،
سيبويه، الرساج ابن من ألسمع جئت الفاريس: عيل أبو قال كله، سيبويه كتاب درس
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من لتمكني عنه فانقطعت إتمامه، عيلَّ عرس الكتاب انتصف فلما حملت، ما إليه وحملت
نعم. قلت: فإن إتمامه، عن وسئلت فارس، إىل عدت إذا مدة: بعد نفيس يف فقلت مسائله،

الرواية. بطلت ال. قلت: وإن كذبت،

بالكتاب العناية (10)

من ومنهم يرشحه من منهم العلماء، ملراجعة موضًعا تأليفه منذ سيبويه كتاب وكان
أصول فيه جمع وقد األصول، كتاب ألَّف الذي الرساج ابن هؤالء ومن أبوابه، ترتيب ينظم
سيبويه. كتاب رشح أنه كما ترتيب، أحسن ورتَّبها سيبويه، مسائل وأخذ العربية، علم

سعيد أبو الصغري واألخفش املرزبان، بن سعيد أيًضا سيبويه كتاب رشح ن وممَّ
الشنتمري. سليمان بن يوسف شواهده برشح قام كما السريايف،

وقد األندلس، بالد إىل البحر جاز بل املرشق، حدود عند سيبويه كتاب يقف ولم
يف سيبويه كتاب عن فيه تحدَّث فصًال العرب آداب تاريخ كتابه يف الرافعي األستاذ عقد
النحوي، حمدون هو هناك سيبويه كتاب حفظ ممن عليه وقف ما أقدم أن فذكر األندلس،
مما عليه، والتعليق ورشحه وتدريسه الكتاب بحفظ ُشِهر َمن ذكر ثُمَّ املائتني، بعد امُلتوىفَّ
عن يقل ال تقديًرا التقدير وحسن اإلجالل من األندلس يف الكتاب هذا القاه ما عىل يدل
قام وقد قلب، ظهر عن حفظه يف يتنافسون كانوا حتى يَِزد، لم إن له املرشق أهل تقدير

الثامن. القرن يف حيان أبو أشهرهم ومن املبتدئني، للطلبة باختصاره بعضهم

سيبويه عىل العلماء أخذه ما (11)

كما بعده، ما يخفض حرف «حاشا نسخة: غري يف كتابه يف سيبويه يقول ثعلب: قال
وهو كتابه، يف ذلك بأن الزجاج عليه ردَّ وقد االستثناء»، معنى وفيها حتى، تخفض
يُحَمل أن واألجود ثعلب: قال الكلمة، إىل التأنيث ويف الحرف، إىل التذكري يف ذهب صحيح
ِمنُْكنَّ يَْقنُْت «َوَمْن تعاىل: هللا قال جيد، ُكالٍّ بأن الزجاج عليه فردَّ واحد، وجه عىل الكالم
َمْن ﴿َوِمنُْهْم وجل: عز وقال َصاِلًحا﴾، ﴿َوتَْعَمْل وقرئ: َصاِلًحا»، َويْعَمْل َوَرُسولِِه هلِلِ
اللفظ، إىل ذهب إَِليَْك﴾ يَنُْظُر َمْن ﴿َوِمنُْهْم قال: ثُمَّ املعنى، إىل ذهب إَِليَْك﴾ يَْستَِمُعوَن
جيد. ُكالٍّ ألن أجود؛ كان االثنني يف واحد وجه عىل الكالم ُحِمل لو يقول: أن لقائل وليس
فلم الكتاب إىل رجعت ولقد التعجب. حدَّ يدري ال سيبويه إن يقول: فكان الفراء ا أمَّ

املختلفة. وفروعه التعجب أبواَب ا حقٍّ استوىف قد سيبويه أجد
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والغضِّ سيبويه كتاب يف القدح يف كتابًا أفرد إنه الرافعي: األستاذ فيقول املربد، ا وأمَّ
فيها، خالفه التي النقط أعرف ولم املربد، وضعه الذي الكتاب هذا عىل أطَّلع ولم منه،
عىل لسيبويه االنتصار سماه: كتابًا ألََّف القرصي هللا ُعبيْد أن ذكر معجمه يف ياقوتًا ولكن

الغلط. كتاب يف العباس أبي
االستدراك كتاب سماه: كتابًا ألَّف الزبيدي بكر أبا أن زيدان» «جورجي األستاذ وذكر
األستاذ بعناية ١٨٩٠م سنة روما يف وُطِبع ة، هامَّ موادَّ فيه انتقد سيبويه، كتاب عىل

اإليطايل. املسترشق «جويدي»

الكتاب يف رأينا (12)

القواعد يف كتابًا نؤلِّف عندما إليه نعود املراجع، من مرجع نظرنا يف الكتاب (١)
العربية.

الثاني القرن أواخر يف النحو يف العلمي التقدم إليه وصل ما آلخر صورة وهو (٢)
بدأها منذ املادة تلك يف املتصلة الجهود لهذه ثمرة — قلنا كما — الكتاب ألن الهجري؛

األسود. أبو
والقياس التعليل من الحني، ذلك يف النحو دراسة عليه كانت ملا أيًضا صورة وهو (٣)

الفروض. واستيعاب والتفريع واالستنباط
فالكتاب النحو، يف واألخري األول الكتاب كان سيبويه كتاب أن كذلك رأيي ويف (٤)
جعل بعده جاء من وكل عليها، يزيدوا ولم عندها، العلماء وقف النحو، لقواعد ِسِجلٌّ
كتاب عىل رون املتأخِّ يَِزد ولم االختصار، أو الرشح حد عند ووقف دراسته أساس الكتاب
رتَّبوا أن وإال — ذكرنا كما — تنقصه كانت التي االصطالحات وضعوا أن إال سيبويه
والتكميل الرشح طبقة كانت سيبويه كتاب تََلت التي فالطبقة جديًدا، ترتيبًا القواعد أبواب
بعللها تَقِرنَها أن غري من بذكرها القواعد يف اكتفت أخرى طبقة جاءت ثُمَّ والتنظيم،
إىل احتاجت التي املتون أو املخترصات هذه إىل انتهى حتى يتدرَّج األمُر وظلَّ وأسبابها،

سيبويه. كتاب يف مصدرها وتقريرات حواٍش إىل الرشوح احتاجت ثُمَّ مطولة، رشوح
مثًال الدراسة أساس نجعله أن ا أمَّ ومصدر، مرجع أنه عىل سيبويه كتاب نقرأ (٥)
من التأليف هذا ناله وما النحوي التأليف َر تطوُّ نُلغي بذلك ألننا فال؛ الحديث عرصنا يف

الحارض. وقتنا إىل سيبويه عرص منذ والتبويب التنظيم
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سيبويه

النحوية القواعد فيه كتاٍب إخراج عىل القوى واجتمعت الجهوُد تضافرت لو حبَّذا ويا
مستورة، جواهر من فيها ما السالفني كتب من واستخرجنا ُمنظَّمة، مجموعة املبعثرة
عرصنا يف العالم ة ُعدَّ ليكون ممتازة، شواهد تُزيِّنه جميل أسلوب يف كلَّه ذلك ووضعنا
القرون هذه طوال سيبويه لكتاب كان ما األثر من له يكون كهذا كتابًا إن الحديث.

السبيل. سواء إىل يهدي وهللا املتعاقبة،
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