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خصُُ:
مُلُ ُ ُ
تهتم الدراسة بالبحث في شعر المرأة العربية الذي ذكره سيبويه في كتابهه فهمميهة مهذا
الموضههوم ههح تهها يتيح :إ ههدامما ؛ أن المصههدر كتههاب سههيبويه لمههو ألك كتههاب تم ه
وثوق به في علم النحو لص إلينا لمو إل ام النحوييح البصرييح األضهر .لاألخهر؛؛
أن البحهث يتتصصههي إسههام الرههواعر العربيهاب فههي إثبهاب األ ههام النحويهة بهبيههاتهح التههي
هرا علها الرلهاك لن النتهاإ لإن كاتهر رهاركة
استدك بها سيبويه فهذا األ هر لهي
تواضعة -أي عرر شواعر -فإتي علا ثصة بهن كتب النحو األخر؛ بلا برهوامد للمهرأة
لم يذكرما سيبويه لمو ا شرعر فيه نذ شهر.ض
مقدمةُُ:
ُُُ ُ ُ
َ
َ
قياسي لـ(شاعرة) بوزن (فا ِعلهة) ل نهه
تير
(شواعر) زتتها (ف َوا ِع ) لمع ت
ٌّ
ٍ
صههم ال ههوافر" الممتحنههة 51/قههاك التههيوني عههح
قولههـه -سههبحاته" :-لال تمته وا بِ ِع َ
(فَ َوا ِع )" :ليطَّ ِر لمعا لـ(فا ِع )غير لصف ذكر عاق بهن كان غير لصف أل
ضهاربة)
هال ) ل( هوال ) ...ل(
لصف ؤتث أل غير عاق ثاتيهه ألهف زاةهدة كهـ( ِ
ِ
وارب)" .1لل تهاب سهيبويه هح الرههرة لالماه ها ال ين َ هر فههو ألك كتهاب
ل( َ
ض ِ
2
كا لص إلينا في النحو لكان يت َّما (قرآن النحو) ب كان أبهو عمهر المر هي
يمتي الناس في المصه ح كتاب سيبويه نيلة ثالثيح عا ا لتصِ عح المبر قوله لمهح
أرا أن يصرأ عليه كتاب سيبويه" :م ركبر البحر!" تعظيما له.3
لقههد لصههي (ال تههاب) لأبياتههه امتما هها كبيههرا ههح النحههاة شههر ا لتحصيصهها لتعليصهها
لاعتراضا لر ا علا تله االعتراضهاب لنباعهة .4لأبيهاب ال تهاب له إ ال يتمه أ
 1ممع الهوا ع .322/3
 2راتب النحوييح .33
 3ينظر :ال تاب  22/5ح تصديم المحصق األعالم  212/1بغية الوعاة .225/2
 4ينظر :ال تاب  22-22ح تصديم المحصق.
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نه فلها ح األممية في علم النحهو الحها األلفهر لقهد قهاك عنهها اإل هام البغهدا ي:
َ
ليؤخَذ ح مذا أن الرامد الممهوك قاةله لتتمته إن صدر ح ثصة يعت َمد عليهه قبِه
"
لإال فال؛ للهذا كاتر أبياب سيبويه أص َّح الروامد اعتمد عليها خلف بعد سلف ع
أن فيها أبياتا عديدة ل ِه قاةلوما ل ا ِعيب بها تاقلوما".5
فهذا العم يخهت بدراسهة أبيهاب المهرأة فهي (كتهاب) سهيبويه؛ لالغهرض نهه
راركة المرأة العربية في التصعيد النحهوي يهث قهام قولهها مهة ل لهيال فهي
إثباب
َ
عد ح الصاايا النحوية لالتهكيهد علها أن مهذه الم اتهة التها ية ليتهر هرا علها
الرل -كما يتومم-؛ لهذا قمهر بحصهر مهذه األبيهاب لأسهماإ قاةالتهها غيهر أتهي لهم
ألدما كلها نتوبة إليهح في تح (ال تاب) ب في موا ش التحصيق.
الكتابُ)ُ
رنُفيُمتنُُُُ(ُُ ُُُ ُ
ُُ ِكُ ُ ُُُ ُُ ُُ
شواعرُُذ
ُ ُُ ُ ُ:
ُأوُلُا ُُ
الخُ ْرُنُِقُُ
ُُُ 1
)ُُُ ِ
الخرْْ تِق بنر بدر بح ممان بح ال أخر نرفهة بهح العبهد أل هه هح بنهي
مي ِ
سعد بح ضبيعة رمط األعرا شاعرة ح الرهيراب في الماملية أكثر شعرما في
رثاإ أخيها نرفة أ د أصحاب المعلصاب المرهورة لكذا زللها بِرر بح عمرل بح
رثد سيد بني أسد ل َ ح قتِ عه لها يوان شعر اتر تحو عام 11ق.مـ .الموافق
132م .6شامدما في (ال تاب) مو قولها:
َسـم العـداة لآفـة المــ ْ ِر
ال يبعدن قو ـي الذيح مـم
7
لالطيبـون عاقـــد األ ْز ِر
النازلـون ب ـ عتــرك
فصد ذكر سيبويه البيتيح في ثالثة واضهع أ هدما" :بهاب الصهمة المرهبهة فيمها
ْ
عملر فيه" لقاك" :لاعلم أته لهي فهي العربيهة اهاخ يهدخ عليهه األلهف لالهالم
ْ
لعلهر البحهث قتهميح :أللهمها خصصهته ليبيهاب المنتهوبة فهي هتح
 5خ اتة األ ب  .52/5لهذل
ال تاب -بغض النظر عمح تتبها كما مو علوم -لأفهر ب الصتهم ارخهر ليبيهاب التهي ت ِتهبر فهي
التحصيق .ثم ختمر البحث بخاتمة قصيرة لفههرس للمصها ر لالمرالهع لفههرس للمحتويهاب .لهللاَ
أسهههك التوفيهههق خد هههة للعربيهههة التههي زكامههها ربهههها فهههي كتابههه الح هههيم بصولههههَ  :لإِتَّهههه لَتَ ْن ِيههه َرب
ْال َعالَ ِميحََ  .تَ َ َك بِ ِه الرُُّّ لح ْاألَ ِ يحَ .علَا قَ ْلبِ َ لِتَ ونََ ِ حََ ْالم ْن ِذ ِريحََ  .بِلِ َتا ٍن َع َربِ ٍّي بِيحَ .لإِتَّه لَمِي زب ِر
ْهض ْاألَ ْع َم ِمهيحََ  .فَصَه َرأَه
ْاألَ َّللِيحََ  .أَ َللَ ْم يَ ْح لَه ْم آَيَة أَ ْن يَ ْعلَ َمه علَ َماإ بَنِي إِ ْس َراةِي َ َ .للَهوْْ تَ َّ ْلنََهاه َعلَها بَ ْع ِ
َعلَ ْي ِه ْم َ ا َكاتوا بِ ِه ْؤ ِ نِيح الرعراإ.591-592/
 6ينظر :األعالم  323/2أعالم النتاإ .323/5
 7يواتها (بتحصيق تصار) ( 29تحصيق يتري)  23-22سمط الآللي  123/5شرح أبياب سيبويه للنحاس
( 552-551الرامد  )332مـ 2لللتيرافي (تحصيق الريح)  23-23/2المصاصد الرافية .313/5
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غير المااخ إلا المعرفهة فهي مهذا البهاب لذله قوله  :مهذا الحتهح الوله ِه ...فهإذا
َّ
األخيهار
فهثبر النون فلهي إال النصهب لذله قهولهم :مهم الطيبهون
ثنَّير أل لمعر
َ
لممهها الحتههنان الولههوهَ ل ههح ذلهه قولههه -تعههالا" :-قهه مهه تنبههأل م باألختههريح
أعماال" لقالر ِخرْْ تِق :ال يبع َد َْن قهو ي ..فهإن كممهرََ النهون لهررب كهان المعمهوك
فيه ت رة أل فيهه ألهف لالم كمها قلهر :مهؤالإ الاهاربو زيه ٍد" .8لذكهره -أياها -فهي
باب " ا ينصب فيهه االسهم ألتهه ال سهبي لهه إلها أن ي هون صهمة" لقهاك" :لتصهوك:
(اصنع ا سر أخاك لأ ب أبوك الرلالن الصهالحان)علها االبتهداإ لتنصهبه علها
المدح لالتعظيم كصوك الخرتق :ال يبعدن ...النازليح ...لالطيبون".9
لذكره في باب ثالث مو " ها ينتصهب علها التعظهيم لالمهدح" فصهاك" :لسهمعنا
بعض العرب يصوك( :الحمد هلل َربََّّ العالميح) فتهلر عنه يوت ف عم أتها عربيهة
ل ث ذل قوك هللا -ع لل " :-ل ِح الراسخون في العلم نهم لالمؤ نهون يؤ نهون
بما أت ِك إلي ل ا أت ِك ح قبل لالمصيميح الصالة لالمؤتون ال كاة" فلهو كهان كلهه رفعها
كان ليدا فه ا "المؤتون" فمحموك علا االبتداإ .لقاك  -ل ثناؤه" :لل هح البهر هح آ هح
ارخهر لالمالة هة لال تهاب لالنبيهيح لآتها المهاك علها بهه ذلي الصربها
باهلل لاليوم ِ
لاليتا ا لالمتاكيح لابح التبي لالتاةليح لفي الرقاب لأقهام الصهالة لآتها ال كهاة
لالموف ون بعهدمم إذا عامدلا لالصابريح في البهساإ لالاراإ ل يح البههس" للهو
رفع "الصابريح" علا ألك ال الم كان ليدا للو ابتدأته فرفعتهه علها االبتهداإ كهان
ب هح الرهعر قهوك
ليدا كما ابتدأب في قوله "لالمؤتون ال كاة" لتظيهر مهذا النصه ِ
10
الخرتق :ال يبعدن ...النازليح ...لالطيبون فرفع ”الطيبيح“ كرفع ”المؤتيح“" .
ليتت َدَك به علا "أته يموز قطهع تعهر المعرفهة بهالوال كمها يمهوز قطهع الن هرة بهها
فصولها :لالطيبون تعر صطوم بالوال ح قهو ي للمهدح لالتعظهيم بمعلهه خبهر بتهدأ
حذلخ أي :مم الطيبون لإتما ِم بالصطع ع أته رفوم كالمنعوب لمو قهو ي لصطهع
النازليح قبله لما ذكرتا -أياا -بمعله نصوبا بمع حذلخ تصديره أعني أل أ دح لتحومما
لالعرب إذا رلعر عح شهيإ لهم تعهد إليهه" .11للهاإ فهي (ألضهح المتهال )" :لإذا
ْ
لقطعها لالممع بينهمها
ت ررب النعوب لوا د فإن تعيََّّح تماه بدلتها لاز إتباعها
12
بررن تصدم المتبع لذل كصوك خرتق ...:النازلون ...لالطيبون" .
 8ال تاب  212-592/5لالن
 9التابق .13-13/2
 10ال تاب  22-22/2لالنصان ال ريمان ح سورتي النتاإ 522/لالبصرة.533/
 11خ اتة األ ب  25/1لينظر :لتان العرب (تار) شرح أبياب سيبويه للنحاس .552
.352/3 12
الصرآتي ح سورة ال هف.99/
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أي أن المنعههوب إذا تعههد ب تعوتههه لههه ههاالن :إ ههدامما أن ي ههون متصههرا إليههها
لميعا لليتر را ة منا لالحاك األخر؛ مي "أن ي ون المنعوب غير متصر فهي
عرفتههه إلهها شههيإ ههح تل ه النعههوب  -لمههو عنهها كوتههه عينهها بههدلن النعههوب أي
عرلفا ث ذكرما -فل فيه ثالثة ألله كلها لاة  ...أ دماْ :
قطعها كلها إلها الرفهع
فتصهوك :ههررب ب يههد الماضه الصههالح العههالم أل إلهها النصههب فتصههوك :ههررب ب يههد
هالح العههال َم ل نههه قههوك الخرتههق أترههده سههيبويه :ال يبعههدن ...النههازليح
الماض ه َ الصه َ
13
لالطيبههيح لين َرههد م ههذا :النههازلون لالطيبههون برفههع المميههع"  .لعل ه التههيرافي
النصب بهن "االسم الذي قبله رفوم فاع (يبعدا)".14
لف َّرَّق النحاة بهيح اإلتبهام قبه الصطهع لبعهده لفهي (التصهريح) تمهد التوضهيح يهث
قاك" :لاإلتبام بعد الصطع ال يموز لما فيه ح المص بيح النعر لالمنعوب بمملهة ألنبيهة
للما فيه ح الرلوم إلا الريإ بعد االتصراخ عنه أل لما فيه ح الصصور بعهد ال مهاك؛
ألن الصطع أبلغ في المعنا ح اإلتبام" 15للعلوه مو المدح الصحيح لالمذمب المتتح َتهح.16
علوم ال يحتاج إليها فهي التمييه
لزا ه صا ب (الهمع) إياا ا فصاك" :لإن كثرب تعوب
ٍ
أل ن َّ ك ن لته تعظيما أل غيره أتبعر كلها أل قطعر أل قطع بعاها لأتبع بعض بررن
تصديم المتبَع في األصح؛ ألته الثابر عح العرب لألال يمص بيح النعر لالمنعهوب لقيه :
ال يرترن ب يموز اإلتبام بعد الصطع؛ ألته عارضٌٌ لمظي فال م له لقد قاك -تعهالا:-
"لالمصيميح الصالة لالمؤتون ال كاة" لقالر الخرتق :ال يبعدن قهو ي .17"...لقهاك
ابح لني " :لكلما زا اإلسهاب في الثناإ أل الذم كان أبلغ فيهمها أال تهر؛ إلها قهوك
خرتههق :ال يبعههدن" .18لالعههرب  -كمهها فههي (اإلتصههاخ) " -تنصههب علهها المههدح عنههد
ت ههرر العطههف لالوصههف" ثههم اسههتدك بصههوك الخرتههق الههذي عنهها قههاةال" :فنصههبر
الطيبيح علا المدح ف هتها قالر :أعنهي الطيبهيح" .19أي أن (النهازليح) ل(الطيبهيح) يمهوز
فيهمهها الرفههع لالنصههب فههالرفع "علهها اإلتبههام لههـ(قههو ي) أل علهها الصطههع بإضههمار
ْ
لتصْ بهما بإضمار (أ دح) أل (أذكر) لر ْفع األلك لتصْْ ب الثاتي".20
(مم)
 13المصاصد الرافية  235-229/2لينظر 231-235/2 :أساس البالغة ( 21أزر).
 14شرح أبياب سيبويه (بتحصيق الريح) ( 23/2بتحصيق سلطاتي) .52-51/2
.522-523/2 15
 16ينظر :سمط الآللي .123/5
.522-521/5 17
 18المحتتب .593/2
.332-333/2 19
 20ألضح المتال .352/3
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الخنساءُ
)ُُُ ُُ ُُ ُ
ُُُ 2
مي تماضر بنر عمرل بح الرريد صحابية  -رضي هللا عنهها  -قهد ْ
ر علها
ْ
لأسلمر عهم يصاك لهها
رسوك هللا  -صلا هللا عليه لسلم  -ع قو ها ح بني سلَ ْيْم
الخنتاإ لخنهاس لالخََ هنَ  :تههخر األتهف عهح الولهه هع ارتمهام قليه فهي األرتبهة
يصههاك :مههو أخههن لمههي خنتههاإ لالممههع خهه ْن ٌ " لمههي أشهههر شههواعر العههرب
لأشعرمح أكثر شعرما لألو ه رثاؤما ألخويها صخر ل عالية أ ركهر المامليهة
لاإلسالم قي لمرير :ح أشعر الناس؟ قاك :أتا لهوال الخنتهاإ توفيهر عهام 22مهـ.
الموافق 221م .21لللدب لها في (ال تاب) قولها:
رتعر تا إذا ا َّ ْ
ْ
فإتما مي إقباك لإ بار.22
كرب
ترتع ا
ذكره سيبويه في باب " :ا ينتصب فيه المصدر كهان فيهه األلهف لالهالم أل لهم
ي ح فيه علا إضمار المع المترلك إظهاره؛ ألتهه يصهير فهي اإلخبهار لاالسهتمهام
الحذر) بهدال هح (ا هذر) فهي األ هر" 23لاختصهره
بدال ح اللما بالمع كما كان (
َ
24
التيرافي بهته "المنصوباب بعد ذكر صا ر تنصب بإضمار المع " .
قههاك سههيبويه" :لذل ه قول ه  :هها أتههر إال سههيرا لإال سههيرا سههيرا ...لإن شههألر
ْ
هر مهو األلك فمهاز علها سهعة ال هالم هح ذله قهوك
رفعر مهذا كلهه
ارخ َ
فمعلهر ِ
الخنتاإ :ترتهع ..فمعلهها اإلقبهاك لاإل بهار فمهاز علها سهعة ال هالم كصوله  :تههارك
صاةم لليل قاةم" .25لشرح التيرافي المتهلة بصوله" :ل ثاك الذي ذكر قول  :زيهد ٌ
أ ْك ٌ لعم ٌرٌل شرْْ بٌٌ ل ثرة أ ْكلِه كهته مو أ ْك ٌ ليصاك فيه -أياا :-إن فيه ذفا لكهته
ب فحذخ المااخ لأقام المااخ إليه صا ه" 26ف هتهها
قاك :زيد ذل أ ْك ٍ لذل شرْْ ٍ
قالر :ذاب إقباك لإ بار.27
 21ينظههر :الرههعر لالرههعراإ  221 253األعههالم  29/2أعههالم النتههاإ  321 311/5خ اتههة
األ ب  232/5تاج العرلس (خن ).
 22ينظر :يواتها ( ْ
بررْ ح نمهاس) ( 22برهرح سهويلم)  333عمهم شهعراإ الحماسهة  39شهرح
أبيهههاب سهههيبويه للتهههيرافي (بتحصيهههق الهههريح)  292/5المصاصهههد الرهههافية  222 222/2الرهههعر
لالرعراإ .323/5
 23ال تاب .333-331/5
 24شرح أبياب سيبويه (بتحصيق الريح) .292/5
 25ال تاب .333-331/5
 26شرح أبياب سيبويه (بتحصيق الريح) .292/5
 27شرح التصريح علا التوضيح .111/5
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فالرامد فيه مو اإلخبار بالمصهدر عهح الهذاب مهازا28؛ ألن "المعنها ال يخبَهر
به عح العيح إال مازا" 29أي أن "اسم المعنا يصح لقوعه خبهرا عهح اسهم العهيح
إذا ل م ذل المعنا لتل العيح تا صار كهته مي مذا ح قبيه  :زيه ٌد عه ْد ٌك" للهه
ثالثة توليهاب مي :علا المماز بحتب الظامر لبمعنا اسم فا ِعه لعلها تصهدير
ااخ حذلخ أي :ذاب إقباك لإ بار 30بمعنا صبلة ل دبرة.31
لللدب مذه التوليهاب ح اتماق بيح العلمهاإ فصهد لهاإ فهي (اللتهان) قولهه:
"فهيصظنا لتحح ارتهان أي :فِ َرق رتهطون لمو صدر أقا ه صام المعه كصهوك الخنتهاإ:
فإتما مي إقباك لإ بار" .32لفي (المحتتب)" :لإن شهألر لعلتهه إيهاه علها المبالغهة
كصولها :فإتما مي إقباك لإ بار علا غير ذخ الماهاخ" .33لقهاك ابهح يعهيش فهي
بحث الممعوك المطلق" :لاعلم أت إذا رف ْعْرََ كان علا للهيح :أ هدمما :أن ي هون علها
ذخ ااخ لمو (صا ب)  -علا ا تصدم  -لالثاتي :أن تمعله تم التير لالصته ل َّمها
لرضا إذا كثر عدله لالرضا
كثر ذل نه توسعا ل مازا كما يصاك :رل ع ْد ٌك ِ
34
عنه كما يصاك :ترتع ...لعلها تم اإلقباك لاإل بار بالغة لتوسعا" .
ُُُُ
)ُدُرنا
ُُُ 3
مي رتا بنر عبعبة ح بني قي بح ثعلبة شاعرة .لفي ال تاب" :مذا بابٌٌ
لر؛ مر؛ الماع الذي يتعداه فعله إلا معوليح في اللما ال فهي المعنها" لفيهه:
"لذل قول  :يا سار َ
ق الليل ِة أمه َ الهدار لتصهوك علها مهذا الحهد :سهرقر الليلهةَ أمه َ
الدار فتمري الليلة علا المعه فهي سهعة ال هالم ...لال يمهوز :يها سهار َ
ق الليلهةَ أمه ِ
الدار إال في الرعر؛ كرامية أن يمصلوا بيح المار لالممرلر ...فههذا قبهيح ليمهوز
بخير لأفا ِ َ هح ثَهم قالهر رتها بنهر عبعبهة هح بنهي
في الرعر علا مذا :ررب
ِ
قي بح ثعلبة:
إذا خاخ يو ا تبوة فدعامما".36
مما أخوا في الحرب ح ال أخا له
35

 28ينظر :شرح أبياب سيبويه للتيرافي (بتحصيق الريح)  292/5ال تاب  333/5مـ.5
 29شرح التصريح علا التوضيح .111/5
 30خ اتة األ ب  235/5لينظر :المصاصد الرافية .222-221/3
 31كتاب شرح أبياب سيبويه للنحاس .12
 32لتان العرب (رمط) لينظر :المصتاب .311/2
.23/2 33
 34شرح الممص .551/5
 35ينظر :أعالم النتاإ  255/5عمم شعراإ الحماسة .21
 531-531/5 36المصاصد الرافية .533/2
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لفي الها ش" :لالرامد فيه المص بالمار لالممرلر لمو (فهي الحهرب) بهيح
الماههاخ لالماههاخ إليههه" .37لعصَّههب التههيرافي علهها كههالم سههيبويه بصولههه" :لالههذي
للدته :لقالر رتا بنهر سهيار :ممها أخهوا ...الرهامد فيهه أتهها فصهلر بهيح (أخهوا)
لبيح ( َ ح) بصولها( :فهي الحهرب) لاألصه  :ممها فهي الحهرب أخهوا هح ال أخها لهه
ترثي بذل أخويها" .38لذكر صا ب (اللتان) أتها" :بنر شيار" بالريح المعممهة
لاسما آخر مو (عمهرة الخثيميهة) .39لفهي (اإلتصهاخ) أن مهذه المتههلة خالفيهة بهيح
المصريح "أ ا ال وفيون فا تموا بهن قالوا :إتما قلنا ذله ألن العهرب قهد اسهتعملته
كثيرا في أشعارما" لأ ا البصريون فلم يمنعهم مهذا الرهامد لال غيهره هح التمته
بصولهم بالمنع؛ "ألن الظرخ ل رخ المر يتتع فيهما ا ال يتتع في غيرمما فبصينا
فيما سوامما علا صتاا األص ".40
لاألص في المتاايمَ ْي ِْح االتصاك ال االتمصهاك؛ ألن كهال نهمها ي مه ارخهر
قاك ابح يعيش" :المص بيح المااخ لالمااخ إليه قبيح؛ ألتهما كالرهيإ الوا هد
فالمااخ إليه ح تمام المااخ يصوم صام التنويح ليعاقبه ف ما ال يحتهح المصه
صه بينهمها بهالظرخ فهي
بيح التنويح لالمنون كذل ال يحتح المص بينهمها لقهد ف ِ
الرعر ضرلرة" .41لكان شامدتا ما استدك به علا مذا المصه فصهاك" :ل مها لهاإ
المص فيه -أياا -قوك رتا بنر عبعبة ح بني قي بح ثعلبة :مما أخوا ...الرامد
فيه إضافة األخويح إلا " َ ح" ع المص بالمار لالممرلر".42
لالمص بهما ضرلرة ألتهما ألنبيان43؛ لذل لاإ فهي (المصاصهد)" :اإلضهافة
شامد علا المص بيح المتاهايميح بههلنبي لمهو منها المهار ل مهرلره لاألصه :
مما أخوا ح ال أخا له في الحرب" .44لكثير ح العلمهاإ ينتهبون البيهر إلها َعَمهرة
الخثعمية ترثي ابنيها.45
 37ال تاب  531/5مهـ .2لينظهر :شهرح ماسهة أبهي تمهام للرهنتمري  133شهرح يهوان الحماسهة
للمرزلقي .319/2
 38شرح أبياب سيبويه (بتحصيق الريح) .222/5
 39ينظر :لتان العرب (أبي).
.311 329/2 40
 41شرح الممص .21-59/3
 42التابق .25/3
 43ينظر :ممع الهوا ع .233-232/2
.533/2 44
 45مذا ا للدته في الها ش 2ح تحصيق ال تاب  531/5ل في شرح يهوان الحماسهة للمرزلقهي
ترر أ مد أ يح لعبد التالم مارلن  5132لكذل في شرح ماسة أبي تمهام ليعلهم الرهنتمري
 133لفي شرح المرزلقي بتعليق غريد الريخ مـ 2ص 313لفي الررح المنتوب ألبي العالإ
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صفيةُ
)ُ ُُُ ُ
ُُُ 4
مي صمية بنر عبد المطلب عمة رسوك هللا -صهلا هللا عليهه لسهلم -لكاتهر
شاعرة ح شواعر العرب المميداب في الرثاإ لغيره شماعة للصْْ ف (الصمي)
في الناقة يرا به غ يرة اللبح اتر في المدينة في خالفة عمر -رضي هللا عنهما-
عام  21مـ الموافق 225م .46لها رل في ال تاب مو:
أأقِطا أل تَ ْمرا
كيف رأير َز ْبرا
أم قرشيا صصرا
قاك سيبويه" :مذا باب آخر ح أبواب (أل) ...لتصوك :أزيدا أل عمهرا رأيهر أم
بررا؟ لذل أت لهم تهر أن تمعه عمهرا عهديال ل يهد تها يصهير بمن لهة أيُُّّهمها لل نه
أر ب أن ي ون رهوا ف هته قلهر :أأ هد مهذيح رأيهر أم برهرا؟ ل ثه ذله قهوك صهمية
بنر عبد المطلب :كيف رأير زََ ْبْرا أأقطا أل تمرا أم قرشيا صصرا" .47ثم أعصب ذل بتوضيح
مهوم المعا لة لمهي صابلهة شهيإ به خر لممها ها قبه الهمه ة ل ها بعهد (أم) ال ها قبه
(أل) ل هها بعههدما فصههاك" :لذله أتههها لههم تههر أن تمعه التمههر عههديال ليقههط؛ ألن المتههؤلك
عندما لم ي ح عندما مح قاك :مو إ ا تمر لإ ا أقط لإ ا قرشي لل نها قالهر :أمهو
نعام أم قرشي؟ ف هتها قالر :أشيألا ح مذيح الرهيأليح رأيتهه أم قرشهيا؟" .48فالرهامد
فيه مو عا لة (أم) لهم ة االستمهام ل ميإ (أل) بينهما عترضة.49
لضههرب صهها ب (المصتاههب) ثههاال آخههر للمعا لههة فصههاك" :لتصههوك :هها أ ري
أزيدا أل عمرا ضر ْبْرََ أم خالدا لم تر أن تعدك بيح زيهد لعمهرل لل نه لعلتهمها
ِعدال لخالد في التصدير لالمعنا :ها أ ري أ هد مهذيح ضهربرََ أم خالهدا .لتصهوك :قهد
علمههر أربعههي أل اههري أتههر أم تميمههي؟ كهتههه قههاك :قههد علمههر أ ههح أ ههد مههذيح
الرعبيح أتر أم تميمي؟ لعلا مذا ين َرد قوك صمية بنر عبد المطلب :كيهف رأيهر
زبرا ...لم ت ِر أن تمع األقط ِعدال للتمر فتصوك :أمذا أم مذا لل ح أرا ب :أنعا ها
رأير أم قرشيا ال يصلح في المعنا إال مذا".50
المعري مـ 5ص .212لتتبر لهدر اإ بنهر سهيار بهح عبعبهة المحدريهة ترثهي أخهويح فهي تحصيهق
غريد الريخ لكذل الررح المنتوب للمعري في الموضعيح المذكوريح قب قلي .
 46ينظهههر :اإلصهههابة فهههي تمييههه الصهههحابة (بهههاب ال نههها)  321-339/2رقهههم  212سهههمط الآللهههي
 553/5المبهج  12عمم شعراإ الحماسة .21
 47ال تاب .532-539/3
 48التابق تمته.
 49التابق  532/3مـ.5
.312-313/3 50
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لتمد في (األز ِميََّّة) بياتا ل يمية المواب علا ث مذا التؤاك لالح مة نه ثم
تنظيههرا برههامدتا ههيح تصههرأ" :لههو قلههر :أزيههد أل عمههرل أفا ه أم ب ههر؟ لههاز؛ ألن
المعنا :أأ د مذيح أفا أم ب ر؟ للواب مذا أن تصوك :ب ر إن كان مو األفا
أل تصوك :أ دمما -بهذا اللما -هح غيهر أن تهذكر زيهدا أل عمهرا؛ ألته إتمها تتههك:
أأ دمما أفا أم ب ر لإتما أ خلر "أل" بيح زيد لعمهرل لن "أم" ألته لهم تهر
أن تعا ك بينهما لأن تمع عمرا عديال ل يد لإتما أر ب أن تمعلهما بمن لهة اسهم
لا د تعا ك بينهما لبهيح ب هر بهـ"أم" كهته قلهر :أأ هدمما أفاه أم ب هر؟ ل ثلهه
قوك صمية بنر عبد المطلب :كيف رأير زبرا.51"...
ُ
ليلىُ
)ُُُُ ُ
ُُُ 5
مي ليلا بنر عبد هللا الر اك األخيلية صا بة توبة بح الحميهر كاتهر أشههر
الرواعر في اإلسالم ال يصَ َّدم عليها إال الخنتاإ مالر النابغة المعدي -لمو شاعر
صدم -فغلبته كاتر تلتلة بهراإ -لمي كتر رخ الماارعة -لغتها للها فهي ذله
قصة ع الرعبي في ارة عبد المل بح رلان توفير ز ح الح َّمَّاج لمي في نريصها
إلا قتيبة بح تلم لالي خراسان ر مها هللا لاسم ليلا علم رتم  .52للدب لهها
في (ال تاب) ثالثة أبياب أ دما قولها في لصْْ ف قطاة تطعم صغارما:53
ؤرتب
كراب غالم ح كتاإ
الرؤلس كهتها
تدلَّر إلا
ِ
ذكههره سههيبويه فههي بههاب عنواتههه" :مههذا بههاب لحههاق ال يهها ة بنههاب الثالثههة ههح
المع " .54فالمعهو في العربيهة بصهاإ الحهرخ ال اةهد فهي المعه الم يهد ثه  :ت لَّمهر
لتتا حنا لل ح العرب خالمر مذا النهج ع رلخ الماارعة يث ذفوما إال
عنههد الاههرلرة كمهها لقههع لليلهها األخيليههة فههي بيتههها المههذكور قههاك سههيبويه" :لزعههم
الخلي أته كان الصياس أن تثبر الهم ة في ي ْم ِع لي ْم َع لأخواتهما كما تثبر التاإ في
تَمَ َّع َّْلر لتَمَا َع َْلر قي ك اك لل نهم ذفوا الهم ة في باب أَ ْف َع ح مهذا الموضهع
فانَّر الحذخ فيه؛ ألن الهم ة تثص عليهم كما لص ْمر ل لكثهر مهذا فهي كال ههم
فحذفوه لالتمعوا علا ذفه كما التمعوا علا ذخ (ك ) ل(تر؛) ...لقد لاإ في الرعر
ب".55
يث اضطر الراعر ...لقالر ليلا األخيلية :كراب غالم ح كتاإ ؤََ رْْ تَ ِ
 51كتاب األ ْز ِميََّّة في علم الحرلخ .532
 52ينظر :عمم شعراإ الحماسة  519المبهج  33خ اتة األ ب .222/55 535/3
 53ينظر :يواتها .23
 54ال تاب .231-239/2
 55ال تاب  231-239/2يريد ذخ الهم ة في (ك ْ ) ل(تر؛) إذا األص فيهما( :ا ْأك ْ ) (تََرْْ أَ؛).
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لللههه االسههتدالك بههه مههو أن مم ه ة (أرتههب) زاةههدة فهههي علهها لزن (أَ ْف َع ه )
ليوصف قوله مذا بهتهه (الصهحيح) أ ها
ل( ؤرتب) في البير علا لزن ( ؤََ ْف َع )
َ
غيههر سههيبويه فيههرلن أن مههذه الهم ه ة أصههلية فهههي علهها لزن (فَ ْعلَ ه ) لأن لزن
( ؤرتههب) مههو ( مَ ْعلَه ) .56لفههي تحصيههق (ال تههاب)" :لالرههامد فههي قولههه ( :ؤرتههب)
ؤََ ْف َعه ههح األرتههب ...لغيههره يه عم أن لزتههها -أي أرتههب :-فَ ْعلَه لأن مم تههها أصههلية
ليحتج بهذا البير لالصحيح قهوك سهيبويه لمها يعاهده هح الصيهاس فهي كثهرة زيها ة
الهم ة في مذا المثاك للصوك العرب :كتاإ رتباتي إذا ع ِم هح ألبهار األراتهب
فـ( ؤرتب) بمن لة ( رتباتي) لال مم ة فيه فهم ة ( ؤرتب) زاةدة" .57فمي البير
إعالك بالحذخ لمو غير طر لل نه علا األص فصد لاإ في بير األلمية:58
ف
ل ذخ مم (أَ ْف َع َ ) استمر في
ص ِ
اارم لبِ ْنيَتَ ْي تَّ ِ
ٍ
قههاك أ ههد الرههراح" :يعنههي أن ههذخ مم ه ة (أَ ْف َع ه َ ) طههر إذا بنِههي نههه المع ه
الماارم لالبنهاإان اللهذان للوصهف لممهاْ ( :م ِعه ٌ ) للماعه ل( ْم َعه ٌ ) للممعهوك...
لقد ش َّذ ح مذا شيإ فماإ علا األص  ...لقالهر ليلها األخيليهة تهدلر ...أي :تَّخََ ه ٍذ
ح للو األراتب" .59فالمتتع َم في ثه مهذه ال لمهاب مهو هذخ الهمه ة ال اةهدة
لمي أللا بالحذخ ح الهم ة األصلية في األ ر هح ثه ( :أخهذ) ل(أكه ) ل(أ هر)
هرم ال ههؤََ ْك َرم ل ْمهَههم ال ههؤََ ْفهَم ل رْْ تَههب ال ؤََ رْْ تَههب لم ههذا...
لغيرمهها فيصههاك ْ :ه َ
لاإ في (المنصف)" :لإذا كاتوا قد هذفوا الهمه ة األصهلية الممهر ة فهي تحهو (خ ْهذ)
ل(كه ْ ) فهههم بهههن يحههذفوا ال اةههدة -إذا كاتههر عههها أخههر؛ زاةههدة -ألههدر" .60لالمههرا
بهالهم تيح ال اةههدتيح ممه ة الماهارعة للمههت لم لعليههها ِملهر أ ههرخ الماههارعة
األخر؛ أعني :النون لالياإ لالتاإ لالهم ة ال اةهدة األخهر؛ مهي التهي قبه المهاإ
هرم قههاك ابههح لنههي" :لقههد لههاإ ثه
هرم ضههيمي) مههو :أاَ ْكه ِ
فاألصه فههي ثه ( :أتهها أ ْكه ِ
يؤََ ْف َع أتردلا :فإته أم ألن يؤََ ْك َر َ ا فماإ به علا األصه ضهرلرة لقالهر ليلها
األخيلية تصف قطا :تدلر ...أي :تَّخََ ٍذ ح للو األراتهب فصولهها ( :ؤرتهب) علها
د قوله (يؤََ رْْ تََب) ل ثاله :ؤََ ْف َع لمو كـ :يؤََ ْك َرم".61
 56التابق تمته.
 57التابق تمته مـ.2
 58شرح ابح عصي .133/2
 59المصاصد الرافية .251-213/9
.592/560
 61التابق تمته.
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ل عنا ؤََ رْْ تََب ل رْْ تََب" :خلِط في غ لهه َلبَهر األرتهب" 62لفهي البيهر ترهبيه
فراخ الصطاة الصغيرة بـ(كراب) "لمي لمع كرة عمولة هح كتهاإ رهبهة بملهد
األراتب" .63لبيتها الثاتي قولها:
لفي ذ تي لألح فعل َ
ر ليمعال
سوارا إلا الممد لالعال
تتالر َّ
قههاك سههيبويه" :مههذا بههاب النههون الثصيلههة لالخميمههة" لفيههه" :اعلههم أن ك ه شههيإ
خلتههه الخميمههة فصههد تدخلههه الثصيلههة كمهها أن كه شههيإ تدخلههه الثصيلههة تدخلههه الخميمههة...
لقالر ليلا األخيلية:
لفي ذ تي لألح فعلر ليمعال
تتالر سوارا إلا الممد لالعال
64
َّ
ألثههرن"  .لفهي تحصيصهه أن الرهامد
 ...فهذه الخميمة خممر كمها تثصه إذا قلهر:
فههي (لههيمعال) "بههالنون الخميمههة المب َدَلههة ألِمهها" .65لألضههحه التههيرافي بصولههه" :إ خههاك
النون الخميمة في لواب الصتم لمو قوله  :ليمعال" 66لقهاك البغهدا ي" :لمهذا البيهر
ألر ه سيبويه في كتابه علا أن األلف في (ليمعال) أصلها تون التوكيد الخميمة قلِ ْ
بر
68
ْ
هيمعلح"
ألِمهها" .67لأظهههره صهها ب (الرههعر لالرههعراإ) علهها أصههله فصههاك" :أي :له
ل( َس َّوار) :مو زللها سوار بح ألفا الصريري .69لالثالث في (ال تاب) -لمهو بيتهها
األخير منا -قولها:
70
إن ظالما أبدا لإن ظلو ا
خ
ال تصربَ َّح الدمر آك طر ٍ
ذكره سيبويه في بهاب " ها ياه َمر فيهه المعه المتهتعم إظههاره بعهد هرخ"
إن خيهرا فخيهر ْ
لقاك فيه" :لذل قول ( :الناس م يون بهعمالهم ْ
لإن شهرا فرهر)
إن خنمرا فخنمر ْ
ل(المرإ صتوك بما قتِ به ْ
لإن سيما فتهيف) لإن شهألر أظههرب
المع ه فصلههر( :إن كههان خنمههرا فخنمههر لإن كههان شههرا فرههر) ...لإذا أضههمرب فهههن
تامر الناصب أ تح؛ ألت إذا أضمرب الرافع أضمرب له -أياا -خبهرا أل شهيألا
 62لتان العرب (رتب).
 63شرح أبياب سيبويه للتيرافي (بتحصيق الريح) .232-231/2
 64ال تاب  152-113/3لينظر :يواتها .35
 65ال تاب  152/3مـ.2
 66شرح أبياب سيبويه (تحصيق سلطاتي) .351/2
 67خ اتة األ ب .221/2
 68ينظر :الرعر لالرعراإ (بتحصيق شاكر) ( 223/5بتحصيق تميم) .253
 69ينظر :ال تاب .152/3
 70يواتها  515لفيه :ال تغ َل َّن ال ظالما لال ظلو ا لينظر :صلة الديوان (أل ا ينتب إليها
لإلا غيرما) في آخر الديوان.
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ي ون في وضع خبره لكلما كثر اإلضمار كان أضعف ...ل ث ذله  :قهد هررب
برل إن نويال لإن قصيرا ...ال ي ون في مذا إال النصب؛ ألته ال يموز أن تحم
الطويه لالصصههير علهها غيههر األلك ...لقالههر ليلهها األخيليههة :ال تصه َّ
هربح .71"...قلههر:
لههي المحههذلخ (كههان) ل ههدما ب ه مههي لاسههمها عهها فالتصههدير :إن كههان مههو -أي:
العم  -خيرا ...لإن كان مو-أي :ا قتِ به -خنمرا فمي األلمية:
لبعد ( ْ
ْ
ْ
اشتهر
إن) ل(لو) كثيرا ذا
الخبر
ليحذفوتها ليبصون
َ
لقاك ابح عصي في شر ه عليها" :تحذخ (كان) ع اسمها ليبصا خبرما كثيرا
بعد ( ْ
إن) ...لبعد (لو) 72"...فالرامد فيه إضمار فع الررن (كان) الناقصة لاسمها
بعد (إن) الررنية لاتتصب (ظالما) خبرا له لالتصهدير :إن كنهر ظالمها لإن كنهر
ظلو ا .73لقاك التيوني" :تخت (كان) -أياا -ح بهيح سهاةر أخواتهها بهتهها قهد
تعمههه حذلفهههة للهههذل أقتهههام األلك :ههها يمهههوز ب ثهههرة لذلههه بعهههد ( ْ
إن) ل(لهههو)
الررنيتيح فتحذخ مي لاسمها إذا كان ضمير ا علِهم هح غاةهب أل اضهر" ثهم
ثه لاههمير المخانههب بهههذا البيههر .74لذكههر صهها ب (المصاصههد)" :أن العههرب ههح
شهههتهم أن يحههذفوا (كههان) ههع اسههمها ال ل ههدما ليبصههون الخبههر اال عليههها كصول ه :
لإن شرا فرر) ل(المهرإ صتهوك بمها قَتََه بهه ْ
إن خيرا فخير ْ
(المرإ م يٌٌّّ ْ
إن سهيما
ْ
لإن خنمرا فخنمر) تصديرهْ :
فتيف ْ
لإن كان شرا
إن كان عمله خيرا فم اؤه خير
فم اؤه شر لكذل إن كان ا قت به سيما فالمصتوك به سيف لإن كان خنمرا فهو
َّ
تصربح .75"...لرلايته في (الحماسهة)" :ال
خنمر ...لأترد -أياا -لليلا األخيلية :ال
ا الب ري رلاية (ال) علا رلايهة ( ْ
إن) لتهببيح فصهاك:
تغ َل َّن" ل"ال ظالما" .76لف َّ
"لمذه الرلاية مي الرلاية الميدة لولهيح :أ دمما :أتها أفا ب عنا تنا؛ ألته قد
ي ون ظالما أل ظلو ا ح غيرمم فيتتمير بههم لهر ظال تهه أل السهتدفام هرله
َّ
الهدمر) قهد أغنها
تصهربح
عصوبته فال بد لهم ح إلارته لالوله الثاتي :أن قوله (ال
َ
عح قوله (أبدا) فصار روا ال يميد عنا" .77لعلة النهي عح قربهم مي أتهم "ال
ي اك فيهم ح ي ون ظالما أل ظلو ا".78
 71ال تاب .225-213/5
 72شرح ابح عصي .291-293/5
 73ينظر :شرح أبياب سيبويه للتيرافي (تحصيق سلطاتي) .322-321/5
 74ممع الهوا ع .333-332/5
 75المصاصد الرافية .213-212/2
 76ينظر :شرح المرزلقي ص ( 5219-5213ماسية  )299شرح األعلم الرنتمري .935
ِ 77سمط الآللي .122-125/5
 78كتاب شرح أبياب سيبويه للنحاس .39
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الكتابُ)ُ
رنُفيُهامشُُُُ(ُُ ُُُ ُ
ُُُ ِكُ ُ ُُُ ُُ ُُ ُ
شواعرُذ
ُ ُُ ُ ُ:
ُُُُاُ ا ُُ
ثاني
بنتُمرةُ
)ُُُ ُُ ُ ُُ
ُُُ 1
مهي بنههر هرة بههح عامهان أبههي الحصهيح الحههارثي هح قباةه الهيمح لعامههان
لاملي قديم يصاك له ماعان -أياا .79-بيتها في (ال تاب) مو قولها:
أبدا ْ
حي ْ
لقت بني قتيبة شافي
يب
ثصمح نهم فلي ب ٍ
80
ل وضعه فيه مو "باب النون الثصيلة لالخميمة" لقاك سيبويه عح االستدالك
به" :لقد تدخ النون بغير ( ا) في المه اإ لذله قليه فهي الرهعر شهبََّّهوه بهالنهي
ْ
يثصمح ...شب ََّّهه بالم اإ يث كان م ل ا
يح كان م ل ا غير لالب لقاك :ح
81
لكههان غيههر لالههب لمههذا ال يمههوز إال فههي اضههطرار لمههي فههي المه اإ أقههو؛" .
للصمه المبر في غير الرعر بالصبح فصاك" :فإن كان الم اإ بغير ( ا) قبح خولها
فيه؛ ألته خبر يمب آخره بولوب ألله لإتما يموز خولها المه اإ بغيهر ( ها) فهي
ْ
يهثصمح  ...فهههذا
الرهعر للاهرلرة كمها يمهوز ذله فهي الخبهر فمهح ذله قولهه :هح
يموز" .82لفي (المصاصد الرافية) ِذ ْكر المواضع التهي لحهاق النهون فيهها قليه لمهي
أربعة آخرما" :أن يصع بعد غير (إ ا) ح األ لاب الررنية " ل ثَّ لهذا الموضع
بصوله" :فإذا قلرْ :
أعطه ل تها تههتيَني أكر ْ ه
إن تصهو َ َّح أكر ْ ه ل همها تطلهبَ َّح ِ
ل يثما ت وتَ ََّح أذمبْْ إلي لكذل ساةرما فهو لاة ل نه قلي لأترد سيبويه :هح
يثصمح ...لالعلة كوته غير لالب" .83لذكر ابح عصمور مذا البير ثاال علا لحهاق
غير المتبوق بـ( ها) فصهاك" :لقهد تلحصهان -أياها -فهي
توتي التوكيد المع َ الماار َم َ
الرعر المع في الم اإ بغير ( ا) لالمع المنمي بـ(لم) لالوالب تحو قولهه :هح
ي ْ
ثصمح 84"...ل ثله األشموتي 85لالعيني 86لابح عصي يث ألضحه حصصه بصوله:
ْ
يثصمح) يث أكد المع الماارم الواقع بعهد أ اة الرهرن هح
"الرامد فيه قوله ( :ح
غير أن تتصدم علا الماهارم ( ها) ال اةهدة المؤكهدة لهـ(إن) الرهرنية لمهذا التوكيهد
ضرلرة ح ضرلراب الرعر عند سيبويه".87
 79ينظر :خ اتة األ ب  213-399للم ألد لها ترلمة في كتب الترالم التي لد َّ
ي..
 113/3 80لينظر :ممع الهوا ع  215/2المصتاب ( 51/3بصية مـ 2ص )52المصرب .32/2
 81ال تاب .152-151/3
 82المصتاب .51-52/3
 83المصاصد الرافية .111-122/1
 84المصرب .32-33/2
 85اشية الصبان علا شرح األشموتي .321/3
 86التابق تمته.
 352/2 87في آخر تخريمه للرامد .353
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لمذا البير مهو الرهامد ( )923عنهد البغهدا ي 88ل هح اعتنهاإ الرهيخ عاهيمة
ب تاب سيبويه لأبياته خ َّرَّله في تحصيصه لمصتاب المبر فصاك" :استرههد بهه سهيبويه
علا توكيد فعه الرهرن فهي الاهرلرة؛ ألن أ اة الرهرن لهي عهها ( ها)" .89قالتهه
يح فهي رثهاإ أبيهها هيح قتلتهه باملهة فههذا حصهق شهرح ابهح
بنر رة ع بيتيح
َ
آخهر ِ
عصي يصوك " :مذا صدر بير لبنر هرة بهح عامهان أبهي الحصهيح الحهارثي لالبيهر
ب ماله ح أبياب ترثي بهها أبامها" .90للعه التهيرافي انَّلهع علها تتهخة أخهر؛ هح
(ال تاب) غيهر التهي بهيح أيهدينا ارن فهذكر أن سهيبويه تتهبه فصهاك" :قهاك سهيبويه فهي
ْ
يثصمح ...قالهر مهذه األبيهاب
النون الخميمة :قالر بنر أبي الحصيح ح َ ْذ ِ ج ...:ح
في رب كاتر بينهم لبيح باملة".91
ُ

الخنساءُ
)ُُُ ُُ ُُ ُ
ُُُ 2
سبق التعريف بها في الصتم األلك  .قالر:
ن يرمبها الناس ال فا لها
امية ح لامي المنو
ل
ٍ
ذكههره سههيبويه فههي "بههاب هها لههر؛ ههح األسههماإ مههر؛ المصهها ر التههي يههد َعَا
بها" .93ل ما لاإ في مذا الباب قوك سيبويه" :لذل قول  :تربا للنهدال ل ها أشهبه
مذا ...ل ح ذل قوك العرب :فاما لمي لإتما تريد فا الدامية كهته قاك :تربا لميه
فصار بدال ح اللما بالمع لأضمر له كما أضمر للترب لالمندك فصار بدال هح اللمها
بصوله :ماك هللا ...ليدل علا أته يريد به الداميـة قولـه  -لمو عا ر بح األ وص:
ن ترمبها الناس ال فا لها
امية ح لامي المنو
ل
ٍ
94
فمع للداميهة فمها هدثنا بهذل هح يوثَهق بهه"  .لفهي التحصيهق أن الرهنتمري
تتههبه للخنتههاإ .95لألضههح ابههح يعههيش أصه مههذا التعبيههر فصههاك" :ل(فامهها) نصههوب
بمن لة (تربا) ل(لندال) كهت قلر( :تربا لمي ) لإتما يخصون المم بذل ألن أكثر
التالف فيما يهكله اإلتتان ليرربه لصار (فاما) بدال ح اللما بصول  ( :ماك هللا)
92

 88ينظر :خ اتة األ ب .399/55
 89المصتاب  52/3مـ.2
 355/2 90في ألك تخريمه للرامد .353
 91شرح أبياب سيبويه (بتحصيق سلطاتي) .222/2
 92ينظر ص 2ح مذا البحث.
 93ال تاب .352/5
 94التابق .352-352/5
 95التههابق تمتههه مههـ 2لينظههر :كتههاب سههيبويه ههع تحصههي عههيح الههذمب  533/5لقههد للدتههه فههي
يواتها بتحصيق سويلم ص 91للم ألده فيه بتحصيق ن َّماس.
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لإتمهها قلنهها (بههدال ههح مههذا اللمهها تصريبهها) ألتههه (فههم الداميههة) فههي التصههدير فصههدر المعه
المتصههرخ ههح الداميههة للههي الصصههد إال تصههدير فع ه تاصههب لههي شههيألا عينهها ال
يتمالز لإتما يصصد ا يالةهم المعنها ليصهارب اللمها" .96لمهذا يوافهق عهالم اللغهة
التي ذكرب أن المرا به الدعاإ فصد لاإ في (اللتهان)" :لقيه عنهاه (الخيبهة له )
لأصله أتهه يريهد( :لعه هللا بميه األرض) كمها يصهاك( :بميه الحمهر)" .97لشهرح
البغههدا ي قههوك سههيبويه بم ْعه فه ٍهم للداميههة فصههاك" :ل عنهها (ال فهها لههها) :ال ههدخ إلهها
عاتاتها لالتدالي نها أي :مي امية ر لة".98
ُ
رضيُهللاُعنهاُ-
السيدةُسودةُُُ ُُ ُُ ُُ ُ ُ -
)ُُُ ُُُُُ ُ ُُُُ
ُُُ 3
مي أم المؤ نيح التيدة سو ة بنهر ز عهة إ هد؛ أزلاج رسهوك هللا -صهلا هللا
عليه لسلم لرضي عنهح ألمعيح -فيهها ت لهر آيهة الحمهاب لرلب عهح رسهوك
هللا -صههلا هللا عليههه لسههلم -خمتههة أ ا يههث مههي آخههر أ هههاب المههؤ نيح لفههاة فصههد
توفير سنة 12مـ بالمدينة المنورة .99بيتها في ال تاب مو:
ح األرض إال أتر للذك عارخ
فحالف فال لهللا تهبط تلعة
100
ذكره سهيبويه فهي بهاب "األفعهاك فهي الصَ َتهم"  .قهاك سهيبويه" :اعلهم أن الصتهم
فإذا لمر علها فعه غيهر نمهي لهم يصهع ل تهه الهالم لل هر الهال َم
توكيد ل ال
ْ
النون الخميمة أل الثصيلة في آخر ال لمة لذل قول  :لهللا ألفعلح ...لإذا لمرََ علها
فع ٍ نمي لم تغيره عهح الهه التهي كهان عليهها قبه أن تحلهف لذله قوله  :لهللا ال
أفع لقهد يمهوز له -لمهو هح كهالم العهرب -أن تحهذخ (ال) لأتهر تريهد عنامها
101
لذل قول  :لهللا أفع ذل أبدا تريد :لهللا ال أفع ذل أبدا لقاك :فحالف."...
لالرامد فيه ْذخ (ال) ح لواب اليميح لمي را ة؛ لالتصدير :فهال لهللا ال تههبط؛
ألن المع نمي بداللة خلوه ح الالم لالنون الهوالبتيح هع المعه المثبَهر "فتََهرْْ ك
الالم لالنون ْر ِعر بهن المع نمي" .102للعه بعاههم ليلهه علها هذخ (ال) هح
المع ت رار العرب لها في ث مذا األسلوب فصاك" :لقد ت رر (ال) مهذه قبه الصتهم
 96شرح الممص .522/5
 97لتان العرب (فوه).
 98خ اتة األ ب .553/2
 99ينظر :أعالم النتاإ 223/2األعالم  252/3التيرة النبوية .531/2
 100ال تاب  512/3لفي مـ" :3البير ح الخمتيح لاتظر الة اإلعماز  51لفيه أن سهو ة أم
ْ
أتردب مذا الرعر" لينظر :الة اإلعماز ص 51فهو كما قاك.
المؤ نيح
 101التابق تمته لينظر :شرح أبياب سيبويه للتيرافي .533/2
 102شرح الممص .553/5
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تونألة للمواب كصول ( :ال لهللا ال يصوم زيد) قاك الراعر :فحالف ...ل(ال) حذلفة
ح المواب أي :ال تهبط" .103قلر :ال ضهرر فهي الممهع بهيح مهذيح الهدليليح إذ ال
تعارض بينهما ب يصوي أ دمما ارخر.
فاختةُ
)ُ ُُ ُُ ُ
ُُُ 4
مي فاختة بنر عهدي شهاعرة هح شهواعر العهرب فهي ألاخهر الصهرن التها س
للمههيال رثههر عههديا أ ههد لههوك غتههان قتلههه عمههرل لعميههر ابنهها ههذار .104لههها فههي
(ال تاب) بيتان مما:
الحمار
سيوخ بني صيدة
عدي
لعمرك ا خرير علا
ٍّ
ِ
ار
عـدي
لل ني خرير علـا
ٍّ
ر اح المح أل إياك ِ
ذكرممهها سههيبويه فههي بههاب "اسههتعمالهم (إيَّهها) إذا لههم تصههع واقههع الحههرلخ التههي
ْ
اسهتعملرََ
ذكرتا" 105لقاك فيه" :فمهح ذله قهولهم :إيهاك رأيهر لإيهاك أعنهي فإتمها
(إياك) ما منا ح قِبَ أت ال تصدر علها ال هاخ  ...لقهاك ارخهر :لعمهرك  ...ألتهه لهم
يصههدر علهها ال ههاخ" .106لاسههتدك بههه علهها اسههتعماك الاههمير المنمص ه (إيههاك) فههي
وضع الامير المتص (ال اخ)؛ لذل إلقا ة لزن البير في الظامر لفيه عنا
بالغي أزعم أته مو التبب الحصيصي لهذا المصه أعنهي الحصهر لالصصهر لمهو ها
أفهمه ح قوك سيبويه" :ألته لم يصدر علا ال اخ" لاألصه ( :خرهيت ) لأ ثلتهه -
كذل  -تبيح را ه؛ فإن قوك الصاة ( :إياك رأير) ل(إياك أعني) غير قوله( :رأيت )
ل(أعني ) فالمرق بينهما ظامر للي.107
لأم عمرل لعمير اللذيح قتال عديا مي المرا ة بصولها ( صيدة الحمار) لاسمها
تماضر فصولها( :بني صيدة الحمار) "مو لصب أي أن أ م كاتر تصيد الحمهار أي:
108
الحههرة ههح األرض؛
كاتههر ترعهها الحمههر"
لمههذا أ ههد تمتههيريح لاألخََ ههر أتههها َ
109
"ألتههها تعصهه الحمههار ف هتههها قيههد لههه"  .لرأيههر البيتههيح فههي ثالثههة واضههع ههح
 103رصف المباتي .213
 104ينظر :أعالم النتاإ .53-52/2
 105ال تاب .312/2
 106التابق تمته.
 107ينظههر :شههرح أبيههاب سههيبويه للتههيرافي (بتحصيههق الههريح) ( 521/2بتحصيههق سههلطاتي) -593/2
 593لللنحاس .512 -515
 108شرح أبياب سيبويه للنحاس .512
 109ينظر ال تاب  313/2مـ.5
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الحرة؛ ألن الحمار الو ري يعتصَ
(اللتان) :في ( مر) يث قاك" :ل صيدة الحمارَ :
الحهرة" ثهم
فيها ف هته صي ََّّد لبنو صيدة الحمار :العصهارب؛ ألن أكثهر ها ت هون فهي َ
ذكر البيتيح تصال عح ثعلب 110لفي (ر ح) إذ ذكر أن ر اح المح مي الطاعون ثهم ذكهر
البيتيح تصال عهح ثعلهـب -أياها 111-لفهي (قيهد) ذكرممها تهبوقيح بهـ"قهاك" 112لرأيتهمها
في ( مال ثعلب) 113لفي (آكام المرلان) نتوبَ ْيْح إلها األز ي 114لفهي (ثمهار
الصلوب) نتوبَ ْيْح إلا ا رأة "قَتَ ابنََها غير أكماةه" ثم عصب عليهما المؤلف بصوله:
"كهتها قالر :إتما كنر أخرا علا ابني نواعيح الرام لالحارث بح ال الغتاتي
فه ا ح يهرتبط الحميهر لال يهرتبط الخيه فلهم أكهح أخرهاه" 115لفهي وضهعيح هح
(الحيوان) غير نتوبَ ْي ِْح في أللهما 116ل نتوبَ ْيْح في ارخََ ر إلا األسدي.117
ُ
ميسونُ
)ُ ُُ ُ ُ ُ
ُُُ 5
118
مي يتون بنر ميد بح بَحْْ َدَك ال لبية أم ي يد بح عالية شاعرة بدليهة
لبيتها في (ال تاب) مو:
الرموخ
إلي ح لب
أ َ ُّ
لتصر عيني
َّ
لَلب عباإة
ِ
ب َّ
ذكر سيبويه مذا البير تحر عنوان "مذا باب الوال" لمو عنوان قصير علا
غير عا ته في إنالة العناليح لقاك فيه" :اعلم أن الوال ينتصب ا بعدما فهي غيهر
الوالهب ههح يههث اتتصههب هها بعههد المهاإ" ل ثَّه للنصههب بهههذا البيههر فصههاك" :ل ههح
النصب -أياا -قوله :للب عبهاإة لتصه َّر عينهي "...ثهم ألضهح للهه االسهتدالك بهه
فذكر أته تصْْ ب المع الماارم (تصهر) بهـ( ْ
أن) اه َمرة بعهد لال المعيهة التهي قبلهها
لأن التبب مو ميإ مذا المع بعهد اسهم صهريح خهال االسهمية قهاك سهيبويه" :
ل َّما لم يتتصم أن تحم (لتصر) -لمو فع  -علها (لهب ) -لمهو اسهم ل َّمها ضهممته إلها
 110ينظر :لتان العرب ( مر).
 111ينظر :التابق (ر ح).
 112ينظر :التابق (قيد).
 113ينظههر :الصتههم األلك  132/2لفههي الههها ش " :5يههر َل؛ لماختههة بنههر عههدي لأرامهها الرلايههة
الصحيحة".
 114ينظر.529-523 :
 115ينظر.23 :
 116ينظر.315/5 :
 117ينظر.259 -253/2 :
 118ينظر :أعالم النتاإ  532/1األعالم  293/3لمهرة النتب  11كتاب النتهب  321خ اتهة
األ ب .111/3
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االسههم للعلههر (أ َ ههب) لهمهها للههم تههر قطعههه -لههم ي ههح بههد ههح إضههمار ( ْ
أن)".119
لكرف ابح لني التر في تصدير ( ْ
أن) لمو الحصوك علها عنها المصهدر فهذكر أن
"المع إذا تصد ه اسم للم يتغ عطمه عليه اضطر عه إلا إضهمار " ْ
أن" ليميهدا عها
عنهها المصههدر فيعطههف المصههدر الههذي مههو اسههم علهها االسههم الههذي قبلههه" ثههم أتهها
بالبير لقاك" :ف هتها قالرْ َ :
ي ح كذا".120
ألن ألب عباإة لأن تصر عيني أ َ ب إل َّ
لمذا يعني أن (تص َّر) " نصوب بـ( ْ
أن) امرة لوازا لمي لالمع في تهلي صهدر
رفوم بالعطف علا (لب ) لالتصدير :للب عباإة لقرة عيني (للهب ) بهالوال العانمهة
علا قولها قبلهٌ :
لبير .121"...لص َّرَّح ابح يعيش بمواز إظهار ( ْ
أن) فهي ثه مهذه الحالهة
لأته لم يمنع إظهارما منا سو؛ إقا ة الوزن فصاك" :فلو كان األلك صدرا صهريحا لمهاز
ل أن تظهر ( ْ
أن) في الثاتي تحو قوله :للب  ...للو قهاك( :لأن تصهر عينهي) لمهاز؛
ألن األلك صدر ...فلما كان المعنا يعو إلا ضم (تصر عينهي) إلها (لهب عبهاإة)
اضطر إلا إضمار ( ْ
أن) لالنصب" .122لأكد مذا المعنها صها ب (المصاصهد) فهإن
المع ه "إذا ع ِطههف علهها اسههم خههال فههإن ذل ه المع ه ينتصههب بههـ( ْ
أن) ثابتههة غيههر
حذلفة أل حذلفة غير ثابتة" ثهم اسهتدك بههذا البيهر فصهاك" :لأترهد سهيبويه قهوك
الراعر لمو لميتون بنر بحدك ال لبية :للب عباإة لتص َّر عيني .123"...لمذا البير
ح عدة أبياب قالتها يتون بعد أن تصلها زللها عاليهة " هح البهدل إلها رهق لأسه نها
قصرا ح قصور الخالفة ف اتر ت ثر الحنيح لالتذكير لمتصط رأسها".124
ُ
هنـدُ
)ُ ُُُُ
ُُُ 6
مي مند بنر عتبة بح ربيعة لالدة عالية بح أبهي سهميان أسهلمر بعهد إسهالم
زللها يوم ف ْتح ة شاركر في بيعة النتاإ كاتر فصيحة بليغهة شهاعرة توفيهر
سنة 52مـ في خالفة عمر -رضي هللا عهنهم -هح كال هها :المهرأة غه ال بهد للعنهق
نه فاتظر ح تاعه في عنص  .125بيتها في (ال تاب) مو:
العوارك
لفي الحرب أشباه النتاإ
أفي التلم أعيارا لماإ لغلظة
ِ
 119ال تاب  22-25/3لينظر :خ اتة األ ب .132 112-113/3
 120سر صناعة اإلعراب .233/5
 121شرح التصريح  339/2لينظر :شرح شوامد المغني .212-213/2
 122شرح الممص  21/3لينظر :المصاصد الرافية  522-521/1مـ.3
 123المصاصد الرافية .33/2
 124أعالم النتاإ .532/1
 125ينظر :أسد الغابة  122/1أعالم النتاإ  239 /1األعالم  511/9خ اتة األ ب .222/3
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ذكره سيبويه في باب " ا لر؛ ح األسهماإ التهي لهم تؤخهذ هح المعه مهر؛
األسماإ التي أخذب ح المع لذل قوله  :أتميميها هرة لقيتهيا أخهر؛؟ لإتمها مهذا
تلو ٍن لتنصُّ ٍ فصلر :أتميميا رة لقيتيا أخر؛؟ كهت قلهر:
أت رأير رلال في اك ُّ
أتح َّوك تميميا رة لقيتيا أخر؛؟ فهتر في مذه الحاك تعم في تثبير مذا لهه لمهو
عندك في تل الحاك في تلون لتنص للي يتهله تترشهدا عهح أ هر مهو لامه بهه
ليمهمه إياه ليخبره عنه لل نه لبََّّخه بذل  ...ل ث ذله قهوك الرهاعر :أفهي التهلم...
أي :تنصَّلون لتل َّوتون رة كذا ل رة كذا" .126فالرامد فيه "تصب (أعيهارا) بإضهمار
ض ْ
عر مي وضه َعه بهدال هح اللمها بهه" 127ل ثه مهذا تمهده عنهد التهيرافي
فِ ْع ٍ ل ِ
128
لابح عصمور  .لفي (المصاصد) بيان لهذه الحالهة "الواقعهة بهدال هح اللمها بالمعه
في التوبيخ كان ع استمهام -لمو األكثر -أل بدلته" لأن ذل يصهاك "لمهح مهو فهي
هر ه بصولههه" :أي :أتلو وتههه لتنتصلههون ههرة كههذا ل ههرة كههذا
ههاك تله ُّهون لتنصُّ ه " لشه َ
فتتحولون في التلم ث األعيار -لمي الحميهر -لمهاإ لغلظهة لفهي الحهرب أشهباه
النتاإ الحيََّّض لبنا لضعما".129
لتصوك عالم اللغة" :لتتاإ عوارك أي يََّّض ...أفي التلم 130...شهبََّّههم بهها
في المماإ لالغلظة 131إتما أرا أن يرينا البدك ح اللما به بالمع فصاغ فعال لي
ههح كههالم العههرب لتظيههر ذل ه قولههه فههي األعيههار ههح قههوك شههاعر :أفههي التههلم...
أتعيََّّهرلن" .132لألضهح ذله صهها ب (المصتاهب) فصهاك" :مههذا بهاب المصها ر التههي
ترركها أس ماإ المهاعليح لال ت هون لاقعهة مهذا الموقهع إال ل عهها ليه هح رهامدة
فهي نصوبة علا ذل خبرا لاإ أل استمها ا ...لاعلم أن األسماإ التي لم تؤخذ ح
األفعهاك تمههري مهذا الممههر؛ لذله أن تههر؛ الرله فههي هاك تلههون لتنصه فتصههوك:
أتميميا رة لقيتيا أخر؛؟ تريد :أتتحوك لتتلون؟ لأغناه عح ذكر المعه ها شهامد
ح الحاك .لكذل إن لم تتتمهم قلر :تميميا رة -علم هللا -لقيتيا أخر؛ ل ح ذل
قوك الراعر :أفي التهلم .133"...لكلمتها (أعيهارا) ل(أشهباه النتهاإ) نصهوبتان علها
الحاك عند التيرافي لعلا المصدر عند سيبويه.134
 126ال تاب .322-323/5
 127ال تاب  322/5مـ.5
 128ينظر :شرح أبياب سيبويه للتيرافي  322-321/5لالمصرب .213-211/5
 129المصاصد الرافية .123-122/3
 130ينظر :لتان العرب لتاج العرلس (عرك).
 131لتان العرب (عير).
 132التابق (عور).
 133المصتاب .221-222/3
 134ينظر :خ اتة األ ب .223/3
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الخاتمةُُ:
ُُ ُُُ ُ ُ
لهم أ ِر فههي مههذا البحههث الخهوض فههي قاههية َ ههح تتهب األبيههاب إلهها قاةليههها فههي
عرخ بـ(األبياب الخمتون) صيصة أل أسهطورة ل إتمها
كتاب سيبويه لم ا باب ي َ
ع (ال تاب) كما مو ارن لخصصهر البحهث لدراسهة أبيهاب المهرأة
أر ب التعا
وثوق به في النحو فولهدتها نتهوبة فهي
العربية فيه باعتباره أقدم كتاب ت ا
تح (ال تهاب) فهي واضهع لفهي موا رهه فهي واضهع أخهر؛؛ للهذل لعلهر مهذا
البحث قتميح ل كان إسها ها في بناإ علم النحو تمثال في أبياتها التي بلغر ثالثة
عرر شامدا ح لملة أبياب (ال تاب) البالغة ألمها لخمتهيح بيتها أي بنتهبة %5.2
لمي تتبة تواضعة لدا -كما مو ظامر.-
لل ْح لدي أ لإ تاس قويهان بههن األ هر ال يصهف عنهد مهذا الحهد؛ فلعه كتهب
النحو المتهخرة عح كتاب سيبويه ا تهوب علها ها لهم يهذكره سهيبويه؛ لهذل ع هر
علها توسهيع تهها ة البحهث فههي عمه آخهر -إن شههاإ هللا -أبحهث فيههه عهح رههاركة
المرأة العربية في علوم اللغة كلها ح تحهو لأ ب ل اللهة لبالغهة بمرلعهها الثالثهة
البيان لالبديع لالمعهاتي إلهخ ل لن التصيهد ب تهاب ها ليغلهب علها ظنهي أن الثمهرة
ست ون أفا ما سبق ذكره لهللا للي التوفيق.

ُُُُُُُُُُُُ
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المصادرُوالمراجعُُ:
ُُ ُ ُُُ ُُ ُُُ ُ ُُ ُ ُ
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رصف المباتي في شرح رلخ المعاتي للمالصي تحصيهق أ مهد حمهد الخهران
ممع اللغة العربية رق . ( .ن .ب.).
سر صناعة اإلعهراب البهح لنهي تحصيهق  .تهح منهدالي ار الصلهم رهق
ن5211 5مـ5931/م.
سمط الآللي في شرح أ الي الصالي للب هري تحصيهق عبهد الع يه الميمنهي لمنهة
التهليف لالترلمة لالنرر الصامرة 5312مـ5932/م.
التيرة النبوية البح مرام تحصيق صطما عبد الصا ر عطا ار ال تب العلمية
بيرلب ن5221 5مـ2111/م.
شرح أبياب سيبويه البح التيرافي:
 تحصيق  .حمد الريح ماشم ار المي بيرلب ن5252 5مـ5992 /م. تحصيق  .حمد علي سلطاتي ار العصماإ رق ن5222 5مـ2115 /م.شرح األشهموتي علها ألميهة ابهح اله ليشهموتي ار ال تهب العلميهة بيهرلب
5259مـ5993 /م . ( .ن.).
شههرح التصههريح علهها التوضههيح ليزمههري ار ال تههب العلميههة بيههرلب ن5
5225مـ2111 /م.
شرح يوان الحماسة ألبي تمام شرح المرزلقي:
 ترره أ مد أ يح ل عبد التالم مارلن ار المي بيرلب ن5255 5مـ5995 /م. علق عليه لكتب واشيه غريد الريخ لضهع فهارسهه العا هة إبهراميم شهمالديح ار ال تب العلمية بيرلب ن5222 5مـ2113 /م.
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شرح الرنتمري تحصيق  .علي المما
ن5253 5مـ5992/م.
شههرح المعههري راسههة لتحصيههق تههيح حمههد تصرههة ار الغههرب اإلسههال ي
بيرلب 5255مـ5995/م.
شرح شوامد المغني للتيوني ذي بتصحيحاب الرنصيطي تحصيهق أ مهد ظهافر
كولان ار تبة الحياة بيرلب 5332مـ5922 /م . ( .ن.).
شرح ابح عصي علا ألمية ابح ال البح عصي تحصيق حمهد حيهي الهديح عبهد
الحميد ن. ( .2ب.).
شههرح الممصهه البههح يعههيش عههالم ال تههب بيههرلب تبههة المثنهها الصههامرة
5333مـ5913/م . ( .ن.).
الرعر لالرعراإ البح قتيبة:
 تحصيق لشرح أ مد حمد شاكر ار المعارخ الصامرة ن5333 2مـ5913 /م. قدم له تح تميم ار إ ياإ العلوم رق ن5213 3مـ5933/م.ال تاب لتيبويه:
 تحصيق عبد التالم مارلن تبة الخاتمي الصامرة ن 5922 2م. عههه تحصههي عههيح الههذمب فههي علههم مههازاب العههرب للرههنتمري ؤستههةاألعلمي للمطبوعاب بيرلب ن5251 3مـ5991/م.
ُّ
كتاب األزمية في علم الحهرلخ للههرلي تحصيهق عبهد المميهد الملهو ي ممهع
اللغة العربية رق ن5215 2مـ5935/م.
كتههاب شههرح أبيههاب سههيبويه للنحههاس تحصيههق زميههر غههازي زامههد عههالم ال تههب
تبة النهاة العربية الصامرة ن5212 5مـ5932/م.
كتهاب النتههب البههح سههالم تحصيههق هريم حمههد خيههر الههدرم ار الم ههر للطباعههة
لالنرر لالتوزيع ن5251 5مـ5939/م.
يح ار المعهارخ
لتان العرب البح نظور تحصيق عبد هللا علي ال بيهر
َ
لآخهر ِ
الصامرة . ( .ن .ب.).
المبهج في تمتير أسماإ شعراإ يوان الحماسة البح لني ار ال تهاب العربهي
بيرلب ن5213 2مـ5933 /م.
مال ثعلب لثعلب شرح لتحصيهق عبهد التهالم حمهد مهارلن ار المعهارخ
الصامرة ن5923 2م.
المحتتب في تبييح للوه شواذ الصراإاب لاإليااح عنها البح لني تحصيق :علي النمهدي
تاصف لعبد الحليم النمار لعبد المتاح شلبي الصامرة 5221مـ5999/م . ( .ن.).
523

شواعر (الكتاب)









راتب النحوييح ألبي الطيب اللغوي تحصيق حمد أبو الما إبراميم الم تبهة
العصرية صيدا-بيرلب ن5223 5مـ2112/م.
عمم شعراإ الحماسة للهدكتور عبهد هللا بهح عبهد الهر مح عتهيالن ار المهريخ
للنرر الرياض 5212مـ5932/م . ( .ن.).
المصاصد الرافية في شرح الخالصة ال افية للرانبي تحصيق  .عبد الر مح بح
سليمان العثيميح لا عة أم الصر؛ ة الم ر ة ن5223 5مـ2113/م.
المصتاب للمبر تحصيق حمد عبد الخالق عايمة ن . ( .3ب.).
المصرب البح عصمور تحصيق أ مد عبهد التهتار المهواري لعبهد هللا المبهوري
ن5392 5مـ5932/م.
المنصههف شههرح ابهههح لنههي علههها كتههاب التصههريف للمهههازتي تحصيههق إبهههراميم
صطما لعبد هللا أ يح لزارة المعارخ ن5333 5مـ5912/م.
ممههع الهوا ههع شههرح لمههع الموا ههع للتههيوني تحصيههق أ مههد شههم الههديح ار
ال تب العلمية بيرلب ن5253 5مـ5993/م.
ُ
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