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في شرحھ لكتاب سیبویھاآلراء النقدیة للسیرافي

جنان محمد مھدي العقیدي.د
جامعة بغداد/ كلیة التربیة للبنات

:الخالصة

ّّالذین رسموا منھجھ اللغوي ونمـوا تلك ا َ ُ

ّلدراستھا ، نماه من بعده الدارسون في البصرة فانمازوا بھ ، وانطبعت مناھجھم ال
ّ" الكتاب"مدونة في أول مدون نحوي وھو 

ّوقواعده وكانت لھ المنزلة الرفیعة حتى سمي  " .قرآن النحو" ُ
ّلقد اخترنا شرح السیرافي لیكون مادة للبحث كونھ أشھر شر ً

ً
ة عند 

. سیبویھ
َ

ًسیبویھ ، فكان المنھج الذي اتبعناه في الدراسة منھجا وصفیا یقوم على وصف مادة البحث التي انتقینا فیھا آراء العلماء  ً
. التي شملھا السیرافي

. ثالثة مباحث یسبقھا تمھید ویتلوھا خاتمة ألھم النتائج التي توصل البحث إلیھا 

Monetary opinions of seraphic in his commentary on the Book of Seboyh

Dr. Jinan Mohammed Mahdi al-aqidi
University of Baghdad /Girls College of Education

Abstract:
rules and assets visual origination efforts scientists who drew his approach

linguistic and growth of those rules, and is Khalil bin Ahmed Faraheedi real founder of
the studies grammatical and linguistic where, as was his preferred organization, and
collect scattered , and invent manyfrom its origins, the fee approach to language to study,
Nmah after him scholars in Basra Vanmazhua it, and imprinted their curriculum
character, were those efforts forums in the first blogger to me a "book" written Sebojh
disciple illustrious gathered the views of his teacher and asset register as rules and had
Manzalahigh so-called "Holy manner".

           We chose to explain seraphic to be material to research being months
explanations book and the greatest amount and created, that is subject of the advantages
that made him superior to the other from the rest of annotations; because it finding doors
book as a whole, and a thorough explanation of accountability and Jalilha and hernia
issues outlined by Sebojh, and explained what I close them, butWe have established new
doors for the heads of some of the issues contained when Sebojh.

We have studied the views of seraphic cash and criticism directed scientists who
stated their views on the questions in the book Sebojh, was the approach in the study
methodology and descriptive based on the description the subject matter that we have
selected the views of scientists surveyed seraphic cash and turned for the sense of
monetary and Moisnath and Trgihath those views. And divided the research material on
the three boot preceded Investigation and followed by the conclusion of the main findings
of research it.
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المقدمة

..یوم الدین إلىبإحسانورضي هللا عن صحابتھ الغر المیامین ومن تبعھم 
ُدَْعبأما 

آفاقفقد 
عددُزخرت بھا مكتبة التراث العربي ونفائس

ھه وأقواعد
ّدَُوی، ّ

(( ، إذالمؤسس الحقیقي للدراسات النحویة واللغویة فیھا 
ھجھم عت مناّكثیر من أصولھا ، ورسم منھج لغوي لدراستھا ، نماه من بعده الدارسون في البصرة فانمازوا بھ ، وانطب

لكتاب " ١))الدراسیة بطابعھ  " ا
ّفجمع فیھ آراء أستاذه وسجــل أصول النحو وقواعده وكانت لھ المنزلة الرفیعة حتى سمي  ُ " قرآن النحو" ّ

اطھا

اسات  در ل ل
.النحویة لیس في مدرسة البصرة فحسب بل امتدت جذوره إلى المدارس األخرى 

ّ ً ))
 ((٢ً

(( الشروح ؛ ذلك ألنھ 
.٣)) ووضح ما أغمض منھا ، بل لقد أنشأ أبوابا جدیدة لرؤوس بعض المسائل الواردة عند سیبویھ 

َ
ًسیبویھ ، فكان المنھج الذي اتبعناه في الدراسة منھجا وصفیا یقوم على وصف مادة البحث التي انتقینا فیھا آراء العلماء  ً

. یحاتھ لتلك اآلراء التي شملھا السیرافي بالنقد وتلمسنا فیھا حسھ النقدي وموازناتھ وترج
ً

.نتائج 
ً

.ًمتنوعة ، وأخیرا وفاتھ منھم ، وآثاره ال
ً َ ِّ ُ

.ن النقد ومفھومھ اللغوي وأسلوب السیرافي في نقده وألفاظھ النقدیة فیھ المبحث على الحدیث ع

ًالنحویة بین العلماء ومحاولة الموازنة والترجیح فیما بین آرائھم ، وبیان قابلیتھ
.لثقافتھ الموسوعیة 

ً
.الترجیح واالختیار

. وختم البحث بأھم النتائج التي توصلنا إلیھا فیھ

التمھید
٤كتب عن السیرافي كثیر من األساتذة والباحثین األفاضل

.   ًدفعــا للتكرار واإلطالة 
٥فالسیرافي 

٦) سیراف ( 

.ذھبت إلى أن والتھ كانت في سنة أربع وثمانین ومائتین 
ـمان ( ً ) ُـع

ُفأقام عامھ فیھا ولقي الصیمري المتكلم الذي كان ی) العسكر( قصد 
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) عسكر( و ) ُعــمان ( السیرافي من قدرة على األخذ والبحث ، وقد كان لـــ 
لعقلي ًالثقافیة ؛ ألنھما من البلدان التي سكنھا المعتزلة الذین التزموا الجدل والعقل منھجـا لھم في االستدالل المنطقي وا

.، ثم اتجھ بعد ذلك إلى بغداد واستقر فیھا إلى وفاتھ سنة ثمان وستین وثالثمائة 
ً ً ًً

ً
ُفما وجد لھ خطأ ، وقد وصف بأنھ شیخ الدھر وقریع العصر وعین الزمان ُ ..ً

.تدریسھا لمعاصریھ من العلماء والطلبة 
: (( وقد تنوعت علوم السیرافي حتى وصف بأنھ

٧)) والقوافي 

ً) شرح كتاب سیبویھ ( بھ النحو وذكره في كتا
٨)) (( اللغة واألنساب وأشعار العرب 

.وغیرھم .. ًالقرآن ، إذ كان إمامـا للقراء في بغداد 
إن 

َ٩

.وھو ما یدل على ثقة كبیرة بشخصیة السیرافي وعلمھ 
وقد 

ّأفضل من بسط شرحھ ووضح غامضھ، كما أن مھارتھ وبراعتھ في علوم
. التي كان أشھرھا مناظرتھ العلمیة مع متي بن یونس وبرھنتھ على أن النحو ھو منطق اللغة 

لقد جذب علم السیرافي وشخصیتھ العلمیة الرصینة تالمیذ أفادوا من علمھ واشتھروا من بعده ، وكان أبرز تالمیذه 
أبو حیان التوحیدي الذي

.وغیرھم من الذین كان للسیرافي أثر في بناء شخصیاتھم العلمیة الرصینة .. الجوھري صاحب الصحاح 
وقد تمثل عطاء السیرافي العلمي في مجموعة المؤلفات واآلثار العلمیة التي تصور فكر

" و " " " " 
" ...  المدخل إلى كتاب سیبویھ " و " شرح إصالح المنطق " و" وألفات الوصل والقطع " النحو 

: المبحث األول 
))في شرح الكتاب منھج السیرافي ونقده((

 ))
 ((١٠ :

 ))
.١١)) النحاة 

ویھ فوجدناه في الموضع الذي یستحقھ ، نظرنا في كتاب سیب: (( وقد علل ابن كیسان ذلك اإلجمال واإلیجاز بقولھ 
ً

١٢)).مذاھبھم 

ً ً١٣

. فكره إال دلیل على صحة ما أزعم 
(( اآلراء والعلل كما سبق القول وبسبب الغموض واإلیجاز في عبارات الكتاب وتجدد 

١٤)). والتعلیقات علیھ
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وغیرھا .. الرماني وشرح ابن خروف وشرح السیرافي والتعلیقة للفارسي 
ّویعد شرح السیرافي أجلھا وأوفاھا؛ ألنھ سبق بما لم  ُیـسبق إلیھ (( ّ

، فقد ١٥))َّ
ًكان الشرح موضحـا ومستدركـا ومستوعبـا آلراء المتقدمین من علماء النحو واللغة  ً ّ.

١٦اینت فیھ طریقة السیرافي أما منھجھ في الشرح فقد تب

ّ ))
: (( ١٧))ما الكلم من العربیة 

". : ": فأولھا : عن أشیاء 
:" : یحتمل ثالثة أوجھ ، أحدھا

: والثاني ". ھذا الذي تب
" " و" ھذا الشتاء مقبل : " ًاألوقات إلیھ فجعلھ كالكائن الحاضر تقریبـا ألمره ، كقولھ

: والثالث ١٨} ِّھذه جھنم التي یكذب بھا المجرمون { : عز وجل 
.١٩... )) بھا عند الحاجة 

ً
ًیشرح جزءا من الباب ویترك الباقي مذیال ذلك بقولھ  " وباقي الباب مفھوم : " ً

" ّباب بیـــن مفھوم : " وتفصیل ویذھب إلى قول أنھ 

أم " إال (( " :یفصل شرح قو
: واالستثناء . حروف االستثناء 

: : على وجھین وقسم سیبویھ االسم الذي بعد إال. ھو أو غیره بلفظ شامل لھما
.٢٠... )) یتغیر عما كان علیھ قبل دخولھا : واآلخر . دخولھا 

ً
ٍخلقناه بقدرَّإنا كل شيء{ : وأما قولھ تعالى : (( كما في فأنتم : فإن قال قائل " ًزیدا ضربتھ : " فإنھ على من یقول ٢١}ُ

ُإني زیدا كلمتھ " تزعمون أن قول القائل  ُ ً " "
ً" َّإنا كل شيء خلقناه 

ُّ: فتقدیره " ُّإنا كل شيء خلقناه بقدر :" المعنى في حالة الرفع ؛ وذلك أنك إذا قلت 
َّإنا خلقنا كل شيء فقد عم ، وإذا رفع فقال : یوجب العموم ؛ ألنھ إذا قال  ُّكـل شيء خلقناه بقدر، فل: ُّ ُ ((...

.، فھو یناقش األدلة والشواھد بأسلوب منطقي استداللي ٢٢
َ

إن الفاء دخلت للجزاء : قال الفراء وأبو العباس المبرد: (( فقال ٢٣} الزانیة والزاني فاجلدوا كل واحد منھما{ : تعالى 
{ " فاجلدوا " 

.٢٤))ما عاد من ذكرھما ، ودخلت الفاء ؛ ألن الزانیة والزاني ، في معنى التي تزني والذي یزني یرتفعان ب} والزاني 

: (( إلیھ دون إعادتھ ، كما فعل في باب من اسم الفاعل إذ قال 
. ٢٥))المفعول ، وجریھ على فعلھ ، وأحكمنا ذلك بما أغنى عن إعادتھ 

ً

ًشرحـا مطوال فیھ كثیر من االستطراد یخرجھ من تفصیل النص األصلي لسیبویھ  ً.
أما نقد السیر

ً ً
.للنحاة واللغویین 
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ً
٢٦ًوصاحب ھذا العمل ناقد 

.ھذا الوجھ أو ذاك 

قبول 
االستبعاد  أو  ار  نك اإل فض و لر أو ا ان  تحس االس أما ألفاظ .. ..و

... فاسد ، شاذ ، غلط ، وھم : ّالرفض والرد فمنھا 

: المبحث الثاني 
))نقد السیرافي للكوفیین والبصریین (( 

ًإن المتأمل لشرح السیرافي یجد  ً
ً ً

.وتفصیل لجزئیاتھ بأسلوب علمي رصین 

لعمق على صحة ما أزعم ؛ ذلك ألن مثل ھذا العمل ال یتأتى إال لمن امتلك بصیرة نافذة وناقدة تتمیز  قة وا الد نضج و ل با
.في التفكیر وریاضة عقلیة منبعھا التراكم المعرفي والثقافة الموسوعیة 

مستند إلى الحجة والدلیل المشفوع بالتحلیل العلمي لتراكیب الكال
.منطقي تبرز فیھ شخصیة السیرافي النقدیة 

ّ
ًإلیھم ، فمنھج السیرافي وألفاظھ في نقده یتنوعان بحسب الرأي 

" سبحان " " شتان " 
؛ م " سبحان :" ، وزعم أنھ بمنزلة "شتان " وزعم أبو حاتم السجستاني ، وقد ذكر(( : إعرابھ ، إذ قال 

. ً" سبحان :" ألن
.٢٧)) وانتصب ألنھ مصدر ، ولم ینون ألنھ ال ینصرف 

ُ أبي ُ
ّ

: : والقول الثالث : (( ًالرأي مع التعلیل لھ ، مشیرا إلى ذلك  بقولھ 
َّالشرط والجواب غیر مجزوم وإنما ھو مسك

َّفي موقع ال یقع فیھ االسم ، رد إلى حكمھ األصلي ،  ُ " "
بین الفساد معرفتھ ، وجاللة محلھ ، كان یذھب علیھ ھذا المعنى الواضح ، ویختار ھذا القول الفاسد ال

ُ
ً ً

ینتج من ھذا أال تكون ا
.٢٨)) وما لزم طریقة واحدة فلیس بمعرب 

 "
ً"" رد في بابالمسند إلى جماعة اإلناث الوا" 

ًونقده السیرافي علیھ ناعتا إیاه بالشذوذ مستدال بالقیاس النحوي لجماعة النحاة ، ذاكرا ذلك بقولھ  واختلف عنھم في : (( ً
َھلممن یا نس" فذكر البصریون والكوفیون . فعل جماعة النساء  َْ ُ " وة ْ

َقعدن "  ْ َ َ
َقـمـن " و" ْ دغام ؛ لسكون للنساء فلما كانت ھذه النون التي ھي ضمیر جماعة النساء ، توجب تسكین ما قبلھا" ُ اإل بطل 

َأرددن " الحرف الذي یلي النون ، وصار عندھم بمنزلة  ْ ُ ْ ." " :َّ ُ تحة " َ ف
 .

ضمیر الجماعة ال توجد 
.... حالھا ، وجعلوا النون المزیدة توقیة لتغییر المیم األخیرة 
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لف في  ُردات " األ َّ ُددت َر" " َ ْ ُردت " : " َ َّ َ " ....
.٢٩)) وما قالھ الفراء من زیادة األلف في ھذه اللغة ، فھو شاذ ال یعبأ بمثلھ. سوى الفراء ھو القیاس 

نحاة أعمل" ال"و" َّإن " " إال "  أن ال و
ال الفراء : (( ً" حتى "  " إال : " وق

، ثم خففت " ال " " إن : " أخذت من حرفین 
. ً" ال " فنصبو" إن " عمل : 

ما " . والذي قالھ الفراء فاسد : قال أبو سعید ..... حرفین أجروھا في العمل مجراھما 
ُ" أن " وال ھو منصوب فیحمل على . ُفیرفع وال شيء قبلھ فیعطف علیھ" قام إال زید 

" حتى"" بحتى". ھذا الموضع 
.٣٠.. )) وإنما ھو حرف واحد یتأول فیھ تأویل حرفین في حالین. الحرفین 

ً
ُسنون "و" َسنات " " سنة "  َ" ،

ُسنون " و " ٌنات َس" وقد أجاز ابن كیسان : (( فقال  َسنات " بالفتح فجعل " َ ً" بنات " ًقیاسا على " َ ُ َ
ُبنون (  َ ( .ٌ

َو مسموع فیتبعٌمطرد فیستعملھ من یرى القیاس على ما جمعتھ العرب ، وإن لم تجمعھ وال ھ َّ ٌ(( .٣١.

( التي ذكرھا سیبویھ في باب " ًقد عرفت زیدا أبو من ھو " لجملة 
ْ" ، و " بعرفت " منصوب " : (( " ّ،)  ذكر أبو " َ

َالعباس أنھ حال ،  ُ
، "ً:" ت ال تقول وإن شئت قلت مررت بزید وأبوه قائم وأن" ٍمررت بزید أبوه قائم : " تقول 

. " ًعرفت زیدا وأبوه قائم " كما یجوز أن تقول ، 
.٣٢))عرفت أبو من ھو: علیھ ، كأنك قلت" عرفت " وموضعھا نصب بوقوع " زید " ًبدال من 

 :ً ً ً

.والمنطق وأثرھا على مؤلفات علماء ذلك العصر 

: المبحث الثالث 
))رافي لمسائل لغویة نقد السی(( 

شرحھ لكتاب سیبویھ قدر
(( لمجھوده العلمي الضخم 

.٣٣))، وتوضیح األسماء منھا والصفات ، وبیان مفردات جموعھا 
لقد

ً
.على مھارة صاحبھا في ریاضة تلك العلوم بان أثرھا في الشرح ودرایة بأصول النحو وتفریعاتھ وامتالك دربة تدل 

ً ًً ً
ندا إلى إن نقد السیرافي لم یصدر عن عبثیة في الطرح من غیر تمحیص وتدقیق في الرأي الذي ینقده بل كا مست ًن نقده 

.للمذھب البصري الذي كان مذھبھ المتبع لھ
إذ ذكر ًولعل في نقده لرأي المبرد في توجیھ شاھد شعري توجیھا مخالفا لما ذھب إلیھ سیبویھ خیر دلیل على لك ،  ذ

ٍ" وقد أجاز سیبویھ : (( ذلك بقولھ  ٍ" و" ِ ِ "
ِ َ

:َوأنشد في ذلك قول المرار األسدي .... في المتبوع یجوز في التابع ما ال یجوز
ُأنا ابن التارك البكري بشر              علیھ الطیر ترقبھ وقوعا    ُ ُ َُ ٍ ُ
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ً" البكري " عطف بیان من " ًبشرا " فجعل 
ًس المبرد ال یجیز الجر في االسم الثاني عطفا كان أو بدال ، أو عطف بیان وكان أبو العبا :ًوینشد البیت نصبا . ً

ًأنا ابن التارك البكري بشرا
.٣٤))والقول ما ذكرناه عن سیبویھ ؛ للقیاس الذي بیناه وإلنشاد العرب والنحویین البیت بالجر

ً" استطاع " ً
َأستاع : " ومن قال : (( إلى ذلك بقولھ  َاستطاع " فإن األصل أیضا " ْ ْ"ُ

: وقال یعقوب بن السكیت . فیھا من اإلطباق 
: ، وذلك أن قولنا ًبعید جدا 

ِّ
ْ ُْ َ َ ُ "ْ " "ُ ِ ُ "

.٣٥))غیرھما 
ولعل براعة السی

بعض  فش و األخ رأي  د 
األخفش : (( ً نشد  وأ

:وغیره من البصریین في مد المقصور قولھ 
ُسیغنیني الذي أغناك عني               فال فقر یدوم وال غناء   ُِ ُِ َ ٌَ ِّ َ َ ْ ْ

.صوروالغنى مق
 :ُ " :ُ َ ُُ َ ٌ ْ " و ". َ

َالغناء  َغناء " ویجوز أن یكون ". الغنى " ممدود، ومعناه معنى " َ ُ" مصدر " ِ ْ َ َ "
:قال 

ٌكالنا غني ُّعن أخیھ حیاتھ            ونحن إذا متنا أشد تغانیا  َ ْ ِ ُ َ َُ َ
ٍأي غني بعض عن بعض  ِ.

:وأنشد الفراء أو غیره من الكوفیین في مد المقصور 
ِقد علمت أخت بني السعالء         وعلمـت ذلـك مـع الجـراء ِ ِْ َْ َْ ِّ ُ ْ َ

ِأن نعم مأكوال على الخواء            َِ َ ٍیالك من تمر ومن شیشاء     ْ ْ ََ َ
ِینشب في المسعل واللھاء َّ َ ََ ُ َ ْ

ْ" فمد  ِّ " " :َ َ ."ُ ْ ُ
.٣٦. ))ّوجھ الذي تأولوه علیھُّولو كانت صحیحة لم یعوزنا تأولھا على غیر ال. االحتجاج بمثلھا 

إن نقد السیرافي للمسائل اللغویة ینبئ عن تنوع في ریاضة العقل والفكر فأدلتھ في الترجیح متنوعة ال تقتصر على 

النقلیة كاالحتج

؛ : قال أبو سعید : (( ّوقد بین ذلك بقولھ 
ُوذلك أنا رأینا القراء قد قرءوا  َما لك ال تأمنا على یوسف { : ّ َُ َّ َ َْ َ {٣٧

اب 
ً ً ً

ًمعنى ؛ ألن اإلدغام أیضا یذھب حركة اإلعراب –ویحتج في فساده بأنھ تذھب منھ حركة اإلعراب  ً.

ْأنا أكرمكم : " كقولھم  ُْ ِ ْأعظمـكم " و " ْ ُْ ِّ َ. "
:ُوقد حكي عن بعض القراء 

ْإن هللا یأمركم {  َُ ْ ُ ْ َ َویعلمكم الكتاب والحكمة { ٣٨} َّ َ ْ ِ َ ْ َُ ُ ِّ ُ .٤٠))وھذا یدل على جواز ما قلناه ویقویھ. ٣٩}َ
إن نقد السیرافي للمسائل اللغویة یتسم باستقاللیة التفكیر و: مكن القولمن كل ما تقدم ی

.ّلقبول أو الرد على التحلیل الدقیق للجزئیات التي یكون على أساسھا الحكم با
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:الخاتمة
بحثث عن آراء السیرافي النقدیةالبحفي ختام ھذا من نتائج ال

:وھي
١-

.دة إلى الدربة والتمكن من فنون العلوم النقدیة المستن
السیرافي فیھا وتعد في الوقت نفسھإن من مظاھر رقي العقل العربي وارتقاء الفكر اللغوي مسألة التعلیل التي برع-٢

نلمس من ذلك أثر التفكیر المنطقي والجدل الدال على تمكن السیرافي نناأعلى سعة علوم السیرافي فضال عن ًدلیال
. تلك العلوممن 

المقاربة المنطقیة بین العبارات إلىالتحلیل المنطقي المستند سمة وأسلوبھكانت السمة البارزة في منھج السیرافي -٣
ًفھو بھذا یعد منھجا التحلیلي األسلوبأجزاءومعاییر تعتمد االتساق بین أسساللغویة والمقوالت النحویة وفق 

.  ًمعیاریا
ّصورة واضحة المالمح والمعالم عن الصراعات الفكریة في ذلك العصر وبین أثرھا في طبیعة في نقل لنا السیرا-٤

.التفكیر اللغوي ومدى نضج العقل العربي وأثره في تطور الدرس النحوي القدیم 
وتنوع نقد السیرافي فشمل جمیع -٥

.وأدلة علمیة منطقیة مكونات النص وفق منھجیة 
ًكشف البحث عن أن التطور في الدرس النحوي كان تطورا شكلیا ولیس جوھریا-٦ ً ً،

.المضمون والموضوع 

:ھوامشال
٣٤مھدي المخزومي  . د/ مدرسة الكوفة ومنھجھا في دراسة اللغة والنحو 1
٣٢محمد عبد المطلب البكاء . د: السیرافي ، تح / فوائت كتاب سیبویھ من أبنیة كالم العرب 2
١٢عوض بن حمد القوزي : أبو علي الفارسي ، تح / التعلیقة على كتاب سیبویھ 3
٢٥-١١. د: / ما: 4

. د/ ٣٩–١٥محمد عبد المطلب البكاء . د: السیرافي، تح / سیبویھ من أبنیة كالم العرب 
.      ١٩٢-١٥٩الحدیثي  

و إنباه ١٤٥/ ٨و معجم األدباء ٣٤١/ ٧و تاریخ بغداد ٦٢ھرست والف١١٩طبقات النحویین : ینظر بشأن ترجمتھ 5
.٦٥/ ٣وشذرات الذھب ٥٠٧/ ١و بغیة الوعاة ٧٨/ ٢وفیات األعیان ٣١٣/ ١الرواة 

.٢٩٤/ ٣معجم البلدان : مدینة تقع على ساحل البحر من أرض فارس ، ینظر : سیراف 6
.١٥٢–١٥/ ٨معجم األدباء 7
١٣٥حویین مراتب الن8
٢٤فوائت كتاب سیبویھ : ینظر9

٦٧خدیجة الحدیثي  . د/ سیبویھ وشروحھ 10
/ ) مستل ( / 11

٣ص ٢٠٠٦لسنة ١ع ١٩اآلداب  م 
٧٩/ ١البغدادي / خزانة األدب ولب لباب لسان العرب 12

٦علي النجدي ناصف / سیبویھ إمام النحاة 13
١٥٠خدیجة الحدیثي  / سیبویھ وشروحھ 14
٩عبد المنعم فائز . د/ السیرافي النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ 15
١٩٠-١٨٢سیبویھ وشروحھ : لمزید من التفصیل فیما یتعلق بمنھج السیرافي وأسلوبھ في الشرح ینظر 16
١/١٢الكتاب 17
٤٣/ الرحمن 18
٩/ ١شرح كتاب سیبویھ 19
٤٨–٣/٤٧شرح كتاب سیبویھ 20
٤٩/ القمر 21
٨-٧/ ٢شرح كتاب سیبویھ 22
٢/النور 23
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٤٩٩/ ١شرح كتاب سیبویھ 24
٢٦/ ٢المصدر نفسھ  25
٦٥الزمخشري  / ، أساس البالغة ٢٣٠/ ٩الزبیدي / تاج العروس : ینظر 26
١٠٣/ ١بویھ شرح كتاب سی27
٣٩/ ١شرح كتاب سیبویھ 28
١٠٥-١٠٤/ ١شرح كتاب سیبویھ 29
٦٢/ ٣شرح كتاب سیبویھ 30
١٥٤/ ٤شرح كتاب سیبویھ  31
١٣٧/ ٢شرح كتاب سیبویھ  32
٢٦فوائت كتاب سیبویھ من أبنیة كالم العرب 33
٣٩/ ٢شرح كتاب سیبویھ 34
١٨٤-١٨٣/ ١شرح كتاب سیبویھ  35
٢١٣/ ١تاب سیبویھ شرح ك36
١١/ یوسف 37
٦٧/ البقرة 38
١٥١البقرة 39
٢٢٢/ ١شرح كتاب سیبویھ 40

المصادر والمراجع
القرآن الكریم* 
–: ) ٥٣٨( / أساس البالغة -

.م ١٩٧٩-ھـ ١٣٩٩بیروت ، 
: تحقیق )/ ه ٦٤٦ت(جمال الدین علي بن یوسف القفطي / لرواة على أنباه النحاة إنباه ا-

.١٩٩٠القاھرة ، –مطبعة دار الكتب المصریة 
: ) ه٩١١ت ( جالل الدین السیوطي/ بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة-

١٩٦٥/ ١مصر، ط –بي الحلبي مطبعة البا
، دار ) ١٢٠٥ت ( / تاج العروس في جواھر القاموس-

.م ١٩٦٦بیروت –صادر 
.١٩٣١مصر ، -، مطبعة السعادة) ه ٤٦٣ت ( أبو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي / تاریخ بغداد -
ارسي / تاب سیبویھ التعلیقة على ك- ار الف لغف بن عبد ا أحمد  بن  لحسن  لي ا بو ع . د: ) ه٣٧٧ت ( أ

م ١٩٩٠–ه ١٤١٠/ ١القاھرة ، ط –حمد القوزي ، مطبعة األمانة 
.ه ١٢٢٩، طبعة بوالق ، ) ه١٠٩٣ت( عبد القادر بن عمر البغدادي / خزانة األدب ولب لباب لسان العرب -
.ت .د/ ٢القاھرة ، ط –علي النجدي ناصف ، عالم الكتب . د/ م النحاةسیبویھ إما-
. م١٩٦٧–ه ١٣٨٦/ ١بغداد ، ط –خدیجة الحدیثي ، دار التضامن . د/ سیبویھ وشروحھ-
فكر . د: دراسة وتحقیق/ السیرافي النحوي في ضوء شرحھ لكتاب سیبویھ - ار ال ئز ، د نعم فا لم ١دمشق ، ط –عبد ا

م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣/  
دسي ، مصر ، ) ه١٠٨٩ت ( أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي / شذرات الذھب في أخبار من ذھب - بة الق ، مكت

.ه ١٣٥٠
: ، تحقیق ) ه ٣٦٨( أبو سعید ، الحسن بن عبد هللا بن المرزبان السیرافي / شرح كتاب سیبویھ-

.م ٢٠٠٨/ ١بیروت ،              ط –علي سید علي ، دار الكتب العلمیة 
: ، تحقیق ) ه ٣٧٩ت ( أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي / طبقات النحویین واللغویین -

.م ١٩٧٣مصر ، –دار المعارف 
.ت.القاھرة، د–، مطبعة االستقامة ) ه٣٨٠ت ( دیم ، محمد بن إسحاق ابن الن/ الفھرست-
. د:  ) ه ٣٦٨ت ( / -

. م ٢٠٠٠/ ١بغداد ، ط –البكاء ، دار الشؤون الثقافیة 
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، . د:  ) ه ٣٦٨ت (أبو/ -
.م ١٩٨٥-ه ١٤٠٥/ ١جدة ، ط 

/ ٢. د/ -
.م ١٩٥٨–ه ١٣٧٧

–: ق / -
.م ١٩٥٥

.ت . ، مكتبة البابي الحلبي ، مصر ، د) ه ٦٢٦ت ( یاقوت الحموي / معجم األدباء -
.١٩٥٥بیروت ، -، دار صادر ) ه ٦٢٦ت ( یاقوت الحموي / معجم البلدان -
: ) ه ٦٨١ت ( ابن خل/ وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان -

.  م١٩٤٨محمد محیي الدین عبد الحمید، مكتبة نھضة مصر ، 

لبحوث ا
/ مجلة جامعة الملك سعود ) مستل ( عادل بن معتوق العیثان / االستدراك على السیرافي في شرح الكتاب 

. ٢٠٠٦لسنة ١ع ١٩م 


