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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر
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 المسّمى  الّدرس الّصرفي عند األشموني في كتابه شرح أوضح المسالك
 )توضيح الّتوضيح( 

Explanation of the Clearest Path Named Clarification of 

Clarification 

 

     
 ملّخص البحث 

ه(، اّلذي اشتهر 918ينهض هذا البحث ببيان الّدرس الّصرفّي عند األشمونّي المتوّفى سنة)
أقواله الّصرفّية؛ لذا حاولت في هذا البحث   بكثرة تآليفه في مجال الّنحو والّصرف وُعرف بها، وذكر  

الوقوف على رأيه في هذا الموضوع، في أثناء دراسته لكتابه شرح أوضح المسالك المسّمى )توضيح  
كتابه، وما  في  األشمونّي  ذكرها  اّلتي  المسائل  على مجموعة من  الكريم  القارئ  التوضيح(، وسيّطلع 

قته للمذهب البصرّي، والّنادر فيها موافقته للمذهب الكوفّي،  فيها من مسائل صرفّية الغالب فيها مواف
وسيّطلع كذلك على المسائل الخالفّية الّصرفّية اّلتي ذكرها، وعلى ترجيحاته وردوده، اّلتي تبّين سعة 
ربّ   هلل  والحمد  والعمل.  العلم  في  والّسداد  الّتوفيق  أسأل  وهللَا  الّصرف.  علم  من  وتمّكنه  اّطالعه 

 . العالمين
 : األشموني، الدرس الّصرفيّ الكلمات المفتاحية

 

Abstract 

This research is promoted by an explanation of the morphological 

lesson of Ashmouni, who died in the year (918 AH), who was famous for his 

extensive writings in the field of grammar and morphology, and he was 

known for it, and he mentioned his morphological sayings; Therefore, in this 

research, I tried to stand on his opinion, and his wide knowledge, on this 

subject, during his study of his book, Explanation of the Clearest Path Named 

(Clarification of Clarification). Al-Basri school of thought, which is rarely in 

agreement with the Kufic school of thought, will also be briefed on the 

controversial morphological issues that he mentioned, and on his preferences 

and responses, which show his knowledge of morphology and his ability to 

learn morphology. And God I ask success and payment in knowledge and 

work. and thank Allah the god of everything. 

Keywords: Ashmouny - Morphology- Clarification 
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 المقّدمة 
ن أرسرله هللُا الحمُد هلل  اّلذي أنعَم وأكررََ  الَُ علرى أيرر مرَ الُة والسرّ َم اننسراَن مرا لرم يعلرم، والصرّ وعلرّ

ابعين لرره ب حسرران مررا أضرراء يررَو  د  الّنبرريّ  المكررّرَ، وعلررى للرره وأصررحابه والتررّ رحمررةل للعررالمين سررّيدنا محمررّ
 وأظلم، وبعد:

ن يجمرع لهرم مرا تنراثر  أ لهرم مرَ مرن علومهرا وشررد ف ّن من نعم هللا على أهل الّلغرة وعلومهرا أن ّيرّ
من مسائلها، فمنذ نشأة الّتصنيف وإلى يومنا هرذا تتجرّدُد الموضروعات وتّت رُح لنرا المفرردات مرن أرالل 
ا مختصرررلا، وأأررر   تحقيررق المصررّنفات اّلترري حرروت مجموعررة مررن المسررائل والتحكيقررات، فتررارة تكررون متنررل

ر العنرراوين وتجررّددها، ونسرربة ا مسررتوفيلا، ف ررالل عررن تغيررّ المصررّنفات وأصررلها، ومررا كرران ذلررك  تكررون شرررحل
 لمن اشتغل بها من الّدارسين.وتكريملا  ليكون إّّل بف ل هللا وبتوفيقه؛ أدمة للغة كتابه العظيم،

ن ّيررأه هللا لجمررع مررا تنرراثر مررن المسررائل والمفررردات فرري  -رحمرره هللا تعررالى–وكرران األشررمونّي  ممررّ
ة ابرن مالرك( ال ق هرذا الكتراب توضريح الّتوضريح(، وقرد حُ ):مسّمىكتابه )شرح أوضح المسالك إلى ألفيرّ قرّ

رف، بجزأيه األّول والثّ  ّّ ببراب الصرّ اني، وكران نصريبي منره تحقيرق مرا بقري مرن الجرزء الثراني وهرو أرا
رفي  وأثناء التحقيق وقفت على مسائل صرفّية تستحق أن تدرس وفق بحث مسرتقّل فكران: )الرّدرس الصرّ

ة ابرن مالرك المسرمى توضريح التوضريح( فكران عنرد األشرموني فري كتابره شررح  أوضرح المسرالك إلرى ألفيرّ
البحث موّزعلا على مقدمة وتمهيد ومبحثين، ت ّمن التمهيد سيرة األشموني وشخصرّيته وعلمّيتره ونتاجره 

، وت رررمن مصطططالحاتهم ومه بطططه الصطططرفيم وموقفطططه مططط  الخطططال  العلمررري، وت رررّمن المبحرررث األّول
شررموني ولرا ه الصرررفية، ثررّم أتمررت البحررث بخاتمررة بّينررت فيهررا أهررّم النتررائ  اأتيررارات األ المبحررث الثرراني

 التي توصلت إليها.
وفي الختاَ أسأل هللا تعالى أن أكون موفقة فيما كتبت من مسائل وجمعت مرن لراء، وحسربي هللا 

 ونعم الوكيل، ولأر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين.
 

 الّتمهيد
 تهشخصي  و سيرته األشموني 

 : اسمه وكنيته ولكبه ونسبه أو ًل 
م  بررن األشرررف      ور أبررو الحسررين بررن الشررّ د النررّ د بررن سيسررى بررن يوسررر بررن محمررّ هررو علررّي بررن محمررّ

خاويّ  د بررن (1)األشررمونّي األصررل، هررذا مررا أورده السررّ لررّي إلررى أن  اسررمه هررو علررّي بررن محمررّ ، وذهررب الّزَركي
 .(1)يّ سيسى، أبو الحسن نور الّدين األشمون

 

 . 5/ 6ينظر: ال وء الالمع ألهل القرن التاسع:  ((1
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افعّي، الفكيررره      ا كنيتررره  فهرررو أبرررو الحسرررن نرررور الرررّدين األشرررمونّي الشرررّ ا (2)، األصررروليّ المقررررئ وأمررر  ، وأمررر 
ُمون" ب مّ  الهمزة وسكون الشّ شمونّي فهو نسبة إلى "أُ قولهم: األُ  ين المعجمة وضمّ  الميم، وهري إحرد  شي

ا بفتح (3)قر  دمياط في مصر  .(4)ين المعجمةالهمزة وإسكان الشّ ، وُت بط أي ل
ا قررولهم: الشررّ  افعّي، فقررد كرران األشررمونّي أحررد ، وهررو مررذهب انمرراَ الشررّ (5)افعي فهررو نسرربة إلررى مذّبررهوأمرر 
  .أعالَ هذا المذهب

ه ُذكرر أن  "ُأشرمون" هرذه لم يذكر المؤرّ و  ح أن ه مرن قرري ؛ ألنر  أون شيئلا عن نسبته إلى قبيلة، ولكن ُيرج 
كنى برربالد ادق لثررروا السرر  مررن قررري  فرري عهررد الفرراطميين مررن سرراللة انمرراَ جعفررر الصررّ  كنها قرروَ  قررد سرر

ُمون" سررمّ يت بهررذا اّلسررم فرري ذلررك الوقررت بررر "بررالد قررري "، فلعررل  األشررموني  األشررمونين، ويررذكر أن  " ُأشرري
 . (6)ليهمن ُينسب إممّ 
 : مولدهثانًيا
، أي: مررا يوافررق (7)وّلدترره كانررت فرري شرر بان سررنة ثمرران  وثالثررين وثمانمائررةقررون علررى أن  أجمررع الموثّ     

 . (8)سنة أم  وثالثين وأربعمائة من التأريخ الميالدي
ُمون" وذلك بنواحي قناطر السّ  ا على أن ه ُول د في "ُأشي  .(9)باع في مصرأم ا محّل وّلدته فقد اتفقوا أي ل

 : نشأته ثالًثا
ضروا أين لرم يتعر ن المرؤرّ فر ومرع ذلرك  ،عالملا مشهورلا وله مكانتره العاليرة برين العلمراء  شمونيّ كان األ   

، ينا شيء عن أسرته، وّل عن والديه، وّل عن زوجترهيصل إل فلم، لذكر شيء عن حياته وما يتعلق بها
 . ا، وّل نعرف عنها شيئلا، فبقي هذا الجانب من حياته غام ل عن أوّلدهوّل 
ا عليره، ويتبرين هرذا مرن أرالل حفظره كتراب هللا تعرالى، وحفظره كترب نشأ األ    ا للعلرم ُمكبرل شرمونّي محبرل

ا ، وجمررع الجوامررع واأللفيررة ّلبررن مالررك وغيررر ذلررك ممررّ نهررا المنهررا  فرري الفقرره الشررافعّي والّنحررومالفقرره، و 

 

 . 10/ 5األعالَ للزركلي: ينظر:  ((1
 . 285/ 1 :, والكواكب السائرة بأسيان المئة العاشرة10/ 5األعالَ للزركلي: ينظر:  ((2
 . 200/ 1معجم البلدان: ينظر:  ((3
 . 200/ 1المصدر نفسه:  ((4
 . 10/ 5األعالَ للزركلي: ينظر:  ((5
 .  54البيان وانعراب عما بأرض مصر من األعراب: ينظر:  ((6
 .  491/ 1, و البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: 5/ 6ينظر: ال وء الالمع:  ((7
 . 10/ 5األعالَ للزركلي: ينظر:  ((8
 . 5/ 6ينظر: ال وء الالمع:  ((9
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مررا لرى شريء ف نّ ع . فهررذا إني دلّ  (1)ى بررع فري جميررع العلرَو وتصرد  ل قرراءحفظره فري بدايرة حياترره حترّ 
.  اطالعه سعةيدل  على حبّ ه للعلم و   على كثير من العلَو

 : وفاته رابًعا
د إّّل أن هم اأتلفوا في تحدي ،ر(ه838)، وهي سنة ون على تحديد سنة وّلدة األشمونياتفق المترجم

 منها:سنة وفاته, فذكروا لراء كثيرة، 
ه ترروّفي فرري (2)قوليررهأحررد  فرري، ذكررره حرراجي أليفررة ،هررر(900سررنة )ي فرري ه ترروفّ أنررّ  ، واآلأررر ذكررر أنررّ

ه تروّفي بعرد الّتسرعمائة,  (3)ةحدود الّتسرعمائ ه تروّفي نحرو  ركلريّ الزّ ذكرر و  ,(4)وفري موضرع لأرر ذكرر أنرّ أنرّ
ا.(6) هر(900، وذكر عمر رضا كّحالة أن ه توّفي سنة )(5)هر(900)  ، أي ل

ة سنة ذي ال 17بت َ السّ توّفي يو ه نّ وذكر الّشوكانّي أ   .(7)(هر918)حج 
 .(8)هر  918ي في و في أزانة التراث قال صاحب الكتاب إنه توفّ 

 .(9)(هر929)ي في ه توفّ نّ وذكر ابن العماد الحنبلّي أ
 (هرر912) ا سرنةه كان حير  ألن   (؛هر918)ي في شمونّي توفّ  األنّ  ح أاتّ وبعد اّلطالع على الكتب  
قرد ذكرر فري نهايرة  -يرق القسرم األأيرر منرهحقالرّذي أقرَو بت  -وضريح(بدليل أن  ناسرخ كتراب )توضريح التّ 

ته ونفع المسلمين ببركته وبركة علومه في الردّ سبارةالمخطوط   ا ، وهرذ(10)نيا واآلأررة(: )أطال هللُا في ُمد 
 .(ه912) ا سنةدليل على أن  األشموني كان حي  

؛ ألن ه (هر918)ذي الحجة سنة   17ي اله أن ه توفّ وكاني وعمر رضا كحّ األقوال ما ذكره الشّ   أرجحُ و 
د فيره وفاترهالوحيد الرّ هو وكاني كما ذكرنا، وألن  الشّ   (هر912)ا سنة  كان حي   ا اآلراء ،ذي حرد  األأرر   أمر 

هرا؛ وألن  ككلّ ف راجم لرم تتررجم لمشرموني كثيررلا ترب الترّ ها لراء معتبرة، ولي  هناك دليل على إثباتها أو ردّ 

 

 . 491/ 1, والبدر الطالع: 5/ 6ينظر: ال وء الالمع:  ((1
 .2/1605و 152/ 1ينظر: كشر الظنون:  (2)
 .2/1605: المصدر نفسهينظر:  (3)
 .2/1871: المصدر نفسهينظر:  (4)
 .5/10ينظر: اّلعالَ للزركلي:  (5)
 .7/225ينظر معجم المؤلفين:  (6)
 .1/491ينظر البدر الطالع:  (7)
 .  136/  51 :أزانة التراث :ينظر ((8
 .  527/  1 :الّدليل الى المتون العلمية :ينظر ((9
 .236توضيح التوضيح )مخطوط( اللوحة  (10)
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هر خصرررية واّلجتماسيرررة؛ لرررذلك بقرررَي هرررذا الجانرررب مرررن حياتررره فررري غمررروض بررراليَو والشرررّ عرررن حياتررره الشّ 
 نة، فال ُبد  أن ه اعتمد على أصل صحيح؛ لذا فهو بذلك أرجح األقوال و هللا أعلم.  والسّ 
 سيرته العلمي ة: خامًسا

 : شيوأه أو ًل  
ا مرن األعرالَ  ،تتلمذ األشمونّي على يد عدد من علماء عصره إلرى  البرارزينوبعردها أصربح علمرل

ولم يهمرل ،اكران واضرحل  كتابرهسلوبه في ة يحقق للن حو كل لماله وأمانيه، فنر  أن أة ملفتالوجود في حلّ 
ح فري بعرض األحيران برين اآلراء ،علرى لرائهرم بل اهتم بها و نقل عنهم واعتمرد  ،بقينالراء السّ  و  ،و رجرّ

، و كران األشررموني اهرتم فري كثيرر مرن علرَو الشرريعة أي رامرا وإنّ  ،لرم يهرتم فقرط فري علرَو الّلغرة العربيرة
مررا يررأتي وفي ،ة النحررووأسرراس هررذا النبرروت أنرره تتلمررذ علررى أيرردي أئمررّ  ،نررال إعجرراب الجميررع إذا ا بارعررل نحويررّ 

  :وهم، ذين نهل عنهم العلم وانتفع بهمال ةئمّ ترجمة مختصرة لعدد من األ
حجرررر العسرررقالنّي  ابرررنبرررن علررري برررن محمرررد برررن محمرررد برررن علررري برررن محمرررود،  أحمرررد .1

"فتح البراري :مرن تصرانيفه ،هرر773المصري الشافعّي انماَ العاّلمة الحافظ, ُولر د سرنة  
فرررري شرررررح صررررحيح البخرررراري"، و "تعليررررق التعليررررق"، و "تهررررذيب التهررررذيب" وغيرهررررا, )ت 

 . (1)(هر852
د سررررنة  أحمرررردجررررالل الرررردين محمررررد بررررن  .2 ى الشررررافعّي, ُولرررر  يم المحلررررّ  بررررن محمررررد بررررن إبرررررّا

ا وغيرهررا، مررن مؤلفاترره: 791) ا وأصرروّلل ونحررولا ومنطقررل ا وكالمررل هررر(، برررع فرري الفنررون فقهررل
 ،"مختصررر التنبيرره" للشرريرازّي فرري فررروع الفقرره الشررافعّي، و"شرررح جمررع الجوامررع" للسرربكي

 .(2) هر(864وغيرها،)ت 
اب بن النور بن الزين الشارمساحي القاهرّي الشرافعّي بن علي بن أبي بكر الشه  أحمد .3

المقرررررئ، وشارمسرررراح نسرررربة لبلرررردة قرررررب دميرررراط, مررررن مصررررنفاته: "شرررررح علررررى مجمرررروع 
 .(3)هر(855هر(، وقيل: )ت 865الكالئي"، )ت 

أبو عبد هللا محمد برن سرليمان برن سرعد برن مسرعود الرومري الكرافيجّي، انمراَ العاّلمرة  .4
ر ف بالكرررافيجي؛ لكثررررة اشرررتغاله بالكافيرررة فررري النحوالمحقرررق  لررره مصرررنفات ،النحررروّي, وعرررُ

، منهررا: "شرررح قواعررد انعررراب، و"شرررح كلمترري الشررهادة"، و"مختصررر فرري علررَو الحررديث

 

 .178/ 1 :, واألعالَ للزركلي181/ 1( ينظر: سلم الوصول: (1
 .115/ 2, والبدر الطالع: 237/ 4 :ديوان انسالَ( ينظر: (2
 .320/ 1 :, ومعجم المؤلفين16/ 2 :( ينظر: ال وء الالمع(3
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 . (1)هر(879)ت 
د بجرروجر قرررب  .5 محمررد بررن عبررد المررنعم بررن محمررد الجرروجرّي، ثررم القرراهرّي، الشررافعّي، ُولرر 

هر(، ولره مؤلفرات منهرا: "شررح انرشراد"، و"شررح شرذور الرذهب"، و"شررح 821)  ،دمياط
 .(2) هر(889همزية البوصيرّي"، )ت 

فهؤّلء العلماء كانرت لهرم الف رل فري نشرأة األشرمونّي، إذ نبرر واشرتهر وتقردَ علرى أيرديهم فري علرم 
.  النحو وغيره من العلَو

 ثانيلا: تالميذه 
ثرون بعلمراء عصررهم الرذين يجلسرون إلريهم ويسرتقون مرن علرومهم من المعروف أّن طلبرة العلرم يترأ

ا تمكرن مرن العلرَو  ،ويح رون حلقات دروسهم وّل شك في أن  األشمونّي قد تأثر بَمني أأذ عنهم ثُرم  لمر 
ا وتصرردر للترردري  وانقررراء, إذ ّل بررد  أني يكررون قررد أررر   مررن أررالل تصرردره للترردري  أجيرراّلل  جلرر  أي ررل

ومرن هنرا نعررف أن  لمشرموني  ،لمجتمع وتأثروا به وتتلمرذوا عليره وأأرذوا منره وأفرادوا غيررهمبرزوا إلى ا
 :منهم ،تالميذ ُكُثر
يم بن عبد الجبار بن .1 انماَ العارف المحقق المدقق القدوة،   ،، أبو إسحاق الفجيجيأحمد إبرّا

متأدب اّلشمونيّ   ،فكيه  عن  قواعد    ،أأذ  في  و"منظومة  السلوان"،  "روضة  تصانيفه:  من 
 . (3) هر(918)ت ،انسالَ" وغيرهما

ُول د ،وُيعرف بأبيه  بن أبي بكر بن محمد األنصارّي الشافعّي الشاذلّي المقرئ القاهرّي،  أحمد .2
سنة ب ع وستين وثمانمائة تقريبلا، نشأ فحفظ القرلن وحفظ الكثير من الشاطبية والمنها ، 

وأأذ    ،غل على جماعة كالكمال بن أبي شريف بل قرأ عليه قطعة من ُمسند الشافعيواشت
 . (4)الفقه عن األشمونيّ 

برن محمرد برن موسرى الشرعرانّي األنصرارّي، الشرافعّي  أحمدبن علي بن  أحمدعبد الوهاب بن   .3
مرن تصرانيفه:  هرر(،898رم ران، سرنة ) 27ُولر د فري قلقشرنده بمصرر فري   ،الشاذلّي المصرريّ 

"طبقررررات األوليرررراء"، و"األجوبررررة المرضرررريّ ة"، و"األنرررروار القدسررررية فرررري معرفررررة لداب العبوديررررة"، 
 . (5)هر(973وغيرها، )ت 

 

 .63/ 4 :, وديوان انسال117َ/ 1 :( ينظر: بغية الوعاة(1
 .180/ 3 :, وسلم الوصول123/ 8 :( ينظر: ال وء الالمع(2
 .1/45َ للزركلي: , واّلعال383ينظر: ثبت أبي جعفر أحمد بن علي:  (3)
 263/ 1ينظر: ال وء الالمع:  ((4
 .180/ 4, واألعالَ للزركلي: 168و  3/167ينظر ديوان انسالَ:  (5)
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رضي   .4 ابن  الدين  بدر  البركات،  أبو  الدمشقّي،  العامرّي  الغزّي  محمد  بن  محمد  بن  محمد 
فكي سنة  الدين:  ُول د  والحديث,  والتفسير  باألصول  عالم  شافعّي،  توفّي    ،هر904ه  و 

 .(1) هر(984سنة)
 : مكانته العلمي ةثالًثا

وذلك لثقافته الواسعة ؛ بسبب  ،أأذ األشموني حيزا كبيرا من األهمية لمكانته العالية بين العلماء
، ،على كتب من سربقه مرن العلمراء  اطالعهكثرة   ولكنره بررع فري  ولرم يقتصرر علرى فرن معري ن مرن العلرَو

ا ّل ُيجررار  وّل ُيبررار ، ومؤلفاترره أيررر  علررَو أأررر  كاألصررول والفقرره والنحررو وغيرهررا، جعلررت منرره عالمررل
رح الّنفي ، ُيعد من أغزر شرروح األلفيرة ّلبنفهذا شرحه على األلفية  ،شاهد على ذلك ا  ،مالك الش  وأمر 

ا منررره فهرررو موسررروعة نحويرررة جمرررع فيررره مرررذاهب النحررراة وتعلررريالتهم  ،كتررراب التوضررريح الرررذي أحقرررق جرررزءل
وشرررواهدهم علرررى نمرررط البسرررط والتفصررريل، فرررال غرابرررة فررري أني يتقلرررد األشرررمونّي هرررذه المكانرررة العاليرررة برررين 

لعلمراء يصرفونه بالتقشرر وقد أثنى عليه العلمراء ثنراءل حسرنلا، وكران ا  ،العلماء ويتصدر للتدري  وانفتاء
ولم يقبل بتجريح  ، وقد أنصفه الشوكانّي ودافع عنه وقد مه على السيوطّي،(2)في مأكله وملبسه ومفرشه

ح علرى الجرالل برن األسريوطي مرع  السخاوّي حين رماه والسيوطّي بالَحَمق، قرال: )ورا  أمرره هنراك وُرجرّ 
: )قلرت: وهرذا غيرر مقبرول مرن   ،(3)اشتراكهما في الَحَمق غير أن  ذلك أرجح( فدافع عنه الشوكانّي قرائالل

ا للجرالل فبينهمررا  ال الرررجلين علرى أن  صراحب الترجمررة لري  ممرن ينبغري أني يجعررل قرينرل السرخاوّي فري كر 
 . (4)مفاوز(

: )ُرب مررا كرران أنبرره (5)حيررث قررال عنرره شرروقي ضرريف ،ا مررن المرردحوكررذلك نررال مررن المحرردثين شرريئل 
َم في القرن العاشر الهجريّ ر  نحوي أأرجته مص ا متقشرفلا فري المأكرل والملرب ، وّل هرَ ، وكان عالملا زاهدل

 له إّّل المطالعة وتدري  الطالب والتأليف(.
 رابعلا: مصنفاته  

لكنهرا ذات ييمرة علميرة وافيرة  ،ولرم تكرن كثيررة ،ترك األشرموني ثرروة علميرة جيردة مرن المصرنفات
وإنمررا تنوعررت و تعررّددت فرري ،ولررم تكررن فرري فررن واحررد مررن الفنون  ،شرراملة ذات فوائررد ّل تعررد و ّل تحصررى

 

 59/ 7, واألعالَ للزركلي: 4/ 3ينظر: الكواكب السائرة:  ((1
 . 230/ 10, وشذرات الذهب: 285/ 1ينظر: الكواكب السائرة بأسيان المئة العاشرة:  ((2
 . 219/ 5ينظر: ال وء الالمع:  ((3
 .  491/ 1ينظر: البدر الطالع:  ((4
 . 360ينظر: المدارس النحوية:  ((5
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وهرذه تردل علرى براعتره و إبداعره فري مجرال  ،والنحو و الفقه و المنطرق و غيرهرا  كاألصولفنون عديدة  
  :ومن هذه المصنفات ،التأليف و التحقيق

 .(1)بسط األنوار على كتاب األنوار لعمل األأيار .1
التلرروي  للمقاصررد: )البرراب األأيررر( فرري مكتبررة الجامعررة انسررالمية فرري بهجررة القواعررد ومنتهررى  .2

( منسرررررروب إلررررررى 19-17( وهررررررو ضررررررمن مجمرررررروع مررررررن )5/1786المدينررررررة المنررررررورة بررررررالرقم )
 . (2)األشمونّين، ولم تذكره كتب التراجم

ق الجرررزء األول الررردكتور )أنرررور راكررران،توضررريح التوضررريح .3 ا مرررن الجرررزء الثررراني (وقد حقرررّ ، وجرررزءل
 وأقَو ب تماَ تحقيق ما تبقى منه .،مد()عماد ح

 .  (3)الر د على البرهان البقاعي .4
 شرح اآلجرومية .  .5
 . (4)شرح قطعة من التسهيل .6
 .(5)هر(777المجموع: وهو نظم لكتاب "المجموع" في الفرائض للكالئّي )ت  نظم .7
 

 المبحث األّول
 الّصرفيّ  وموقفه م  الخال  عند األشموني المصالح الّصرفيّ 

 المصطلح الّصرفيّ : لالمالب األوّ 
"، اصطلح" من التصالح، يقولون: "  اصطلحالمصطلح لغة: مصدر ميمّي من الفعل " أي:  القَو

المعجمرررات  اتفقرررتوقرررد ، (6)تعرررارفوا عليررره واتفقررروا علرررى األمرررر واصرررطلحوا زال مرررا بيرررنهم مرررن الخرررالف،
الح أالف الفسا  ،(7)العربية ، ولم يرد في معجمات اللغرة المتقدمرة دعلى أن "صلح" نكيض "فسد" والص 
بيررررردي فرررررذكر اصرررررطالحمرررررادة " ه:) اّلصرررررطالح" إّّل مرررررا اسرررررتدركه مرت رررررى الز  فررررره بأنررررر  اتفاق طائفرررررة  وعر 

 

 .2/394سلم الوصول:  5/ 6ينظر: ال وء الالمع:  (1)
 .440والنحو والصرف, مخطوطات الجامعة اّلسالمية: ينظر: فهرس كتب اللغة  (2)
 .1/130, وديوان اّلسالَ: 394/ 2ينظر: سلم الوصول:  (3)
 .1/491, والبدر الطالع: 130/ 1ينظر: ديوان انسالَ:  (4)
 .2/394, وسلم الوصول: 5/ 6ينظر: ال وء الالمع:  (5)
 . 523/ 1, والمعجم الوسيط: 383/ 1( الصحاح: )صلح((6
  4/234( ينظر: تهذيب اللغة: )صلح( (7



 
 

 
9 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 1-22 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

 E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 2022والثالثون /  الخامسالعدد: 

ُصّو  اّلصرطالح، وأم ا اّلصطالحيةالتعريف يغلب عليه النزعة  وهذا ،(1)(َمخصوصة على َأمر َمخي
يد الشريف الُجرجراني: )  اتفراقفي المعجمات التي عنيت بذكر تعاريف مصطلحات العلَو فهو عند الس 

ل(  باسرمقَو على تسرمية الشريء   إأررا  الشريء عرن  اّلصرطالحوقيرل: ) ،(2)مرا ينقرل عرن موضرعه األو 
  .(3)يان المراد(معنى لغوي إلى معنى لأر؛ لب
ا " وأمررّ :مصررطلح "محمرول" فري براب التأنيرث، قرال ،األشرموني اسرتخدمهافمرن المصرطلحات التري 

مرل علرى نكي ره كمرا يحمرل علرى يء قرد يحعدوة" فشاذ محمول على "صرديقة" ؛ ّلن الشرّ   امرأة قولهم: "
 .(6)والمتأأرون , (5)القدماء . وهذا المصطلح استعمله(4)"نظيره

: ويخررررت  بانشرررماَ" والثالررررث: ان يقرررر :قرررال ،مصرررطلح "انشرررماَ" فرررري بررراب الوقرررر واسرررتخدَ
، فررال يوجررد فرري غيررره، وأمررا مررا جرراء مررن انشررماَ فرري الجررر عررن بعررض القررراء فمحمررول علررى  بالم ررمَو

؛ ألن بعض الكوفيين يسمي الر    .(7)ا، وّل مشاحة في اّلصطالح."َو إشمامل الرَو
" و قال :قال،هو مصطلح "اندغاَ" في باب اندغاَ ،شمونيالذي أورده األو المصطلح اآلأر  

 .(8)غاَ بالتخفيف من ألفاظ الكوفيين"غاَ بالتشديد من ألفاظ البصريين و اندي ي : اندّ  ابن
" :إذ قرررال ،بكثررررة فمثالررره مررا جررراء فررري برراب التصرررغير (9)"اجررتالبواسررتعمل األشرررموني مصرررطلح" 

المتمكن فري ثالثرة أمرور: اجرتالب اليراء السراكنة، والترزاَ كرون مرا قبلهرا مفتوحرا، ولرزَو ويوافقن تصغير  
 .(10)تكميل ما نق  منها عن الثالثة"

"  و لرري  تخصيصرره :حيررث قررال ،بكثرررةمررن المصررطلحات الترري اسررتعمله  مصررطلح "انعررالل" و 
غيررره مررن شررراح الخالصررة ذلررك بفعررال صررحيحا فرران اّلعررالل المررذكور ّل يخررت  برره و قررد مثررل ولررده و 

"و قرد يصرحح مرا :و الرابرع أنره قرال فري التسرهيل ،فأعرل كمرا سربق ،انقروادا  :، و األصل(نقاد: انكياداابر)
 

 6/551( ينظر: تا  العروس من جواهر القاموس: (1
 .28( التعريفات: (2
 .28( التعريفات: (3
 .118توضيح التوضيح:  ((4
 .2/26ينظر: سيبويه:   (5)
 .1/359ينظر: مغني اللبيب: (6)

 .57:مغني اللبيب ((7
 .34المصدر نفسه: ((8
 .1/218الّشافية للرضي:نظر شرح ي ((9
 .90المصدر نفسه: ((10
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ال ل( مصردرا أو جمعرا و )َفعرَ مصردرا"  فسروي برين )َفعرل و َفعرال( فري أن حقهرا  (حقه اّلعالل مرن )َفعري
 .(1)"(الحول) :نحو ،صحيح غالبا ن" الفعل مصدراانعالل و هو مخالر لما في النظم من أ
وقرراس عليرره الكسررائي،  ،" الثالررث: رضرريان:بكثرررة، إذ قررال اسررتعملهو كررذلك مصررطلح "تصررحيح" 

لى( من ذوات الواو المكسرور األول والم رمومة باليراء والرذي شرذ مرن الممردود   :تثنية  فأجاز )ر ضى وع 
 .(2)بالتصحيح" (حمراءان)ياء األول: أمسة أش

 إذ ،كمررا جرراء فرري برراب التصررريف ،و مررن ميررزات مررنه  األشررموني أنرره كرران ذا درايررة بالمصررطلح
تغييرهرررا إلرررى الصررربا :تصرررريف الريررراح، أي" وهرررو فررري اللغرررة: التغييرررر، ومنررره  :بقولررره ،عرررر ف التصرررريف

 والدبور والشمال والجنوب.
: تغيير في بنية الكلمة؛ لغرض معنوي أو لفظي، فاألول: وهو التغيير المعنوي اّلصطالحوفي  

إلررى الفعررل كررر)قال وبرراع ويقررول  كتغييررر: المفرررد إلررى التثنيررة والجمررع، وتغييررر المصرردر كررر)القول والبيررع(
، والثرراني: وهررو التغييررر اللفظرري كتغييررر: )قررول وغررزو( بالتحريررك (قائل وبررائع)كررر ويبيررع(، وإلررى الوصررر

اي  -تقلب حرف العلة الفا؛ لتحركه وانفتاح ما قبله، ولهذين التغييررين   (فعلين ماضيين الى )قال وغزا
 .(3)احكاَ: كالصحة واّلعالل، وتسمى بذلك اّلحكاَ: )علم التصريف(" -المعنوي واللفظي
ا، إذ  "اندغاَ"، تعريفهو كذلك   : اّلصطالحو في  ،اندأال :" اندغاَ في الّلغة:قال اصطالحل

منره و هري لغرة  افتعرالانتيان بحرفين ساكن و متحرك من مخر  واحد بال فصل، و اندغاَ بالتشديد 
 .(4)سيبويه"

 
 المالب الثاني 

 موقفه م  الخال  الصرفي 
، علرى الررغم مرن ينكرر وجروده، ّل النراس، وهرو أمرر برديهيالخالف صرفة مالزمرة فري فطررة يعد  

فري بعرض و غة العربية هي لغة واحدة لكن مع ذلك هناك أالفات كثيرة برين المرذاهب و العلمراء، اللّ   أنّ 
لخرررالف برررين هررذا اء المررذهب أنفسرررهم علرررى مسررألة معينرررة، و لررري  األحيرران قرررد ينشرررأ أررالف برررين علمرررا

، و قرد تنشررأ أالفرات بررين إشررارات مستفي رة حررول هرذه الخالفرراتنراك ، و إنمررا هالعلمراء برراألمر الخفريّ 
غير أن  هذه الخالفات كانت تتسع وت يق. فبينما كانت محصورة   ،عراء وأهل اللغة، فكل له حجتهالشّ 

 

 .64توضيح التوضيح: ((1
 .55توضيح التوضيح: ((2
 .71المصدر نفسه: ((3
 .23المصدر نفسه: ((4
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أنفسهم، تكاد تدرك مجمل ق ايا النحو،  اللغويينوغيرهم، كانت فسيحة ممتدة بين   اللغويينضيقة بين  
ل، فشرركلت مرررا ُيسرررمى  اللغويرررة نحررروا وصرررفاوقررد تبلرررورت فرري هرررذه الخالفرررات األنظررار  فررري مبتررردئها األو 

رد هرذا النحرو العربري فري أوائرل عصرر  بالمذاهب النحوية، أو المدارس النحوية، وقرد كرانررت الربرصرررة َمرولر 
ا بررأبي األسررود الررد لي الررذي كتررب بنرري أميررة فهرري صاحبررررة الف ررل فرري ا بتكرراره، وترقيترره، وتنسرريقه، برردءل

،ولعرل  فيمرا ورد فري (1)"التعليقة" غير أن  ما جاء فيها لم يكن ليزيد على ب ع قوانين في اللسان العربي
كتاب سيبويه، الذي استجمع فيه أصرول النحرو، وفروعره، وتمثلرت فيره سبقريرة الترأليف عنرد العررب فري 

رهم، مرررن تفررراوت وجهرررات الن ظرررر برررين الشررريوه مرررن البصرررريين أنفسرررهم، كيرررون ، والخليرررل، أعترررق عصرررو 
وسيبويه، ما ُيعد البذرة األولى للخالف الصرفي بين نحاة المذهب الواحد، فكثيرلا ما يرورد سريبويه أقرواّلل 

خرالف الصررفي , وقرد اأتلرر فري تعيرين بدايرة ال(2)ليون ، أو للخليل ويخالفها بقوله: "... وزعم يرون "
فبينمرا رده بع رهم إلرى عهرد الخليرل برن سريبويه، وأبري جعفرر الر اسري، مرنهم صراحب كتراب   المذهبي،

أن  الخرالف بردأ هادئرال برين الر اسري فري الكوفرة، والخليرل فري البصررة، ثُرم  اشرتد  :إذ قال  ،ضحى انسالَ
 . (3)بين الكسائي في الكوفة، وسيبويه في البصرة

افقرد كران موقفرال   رفيّ األشمونّي من الخالف الّص   أم ا موقر    ؛ فلرم يلترَز بمرذهب معري ن اجتهادير 
واحد وُيقّدسه، بل كان يميل إلى الرأي الراجح الذي يتماشى مع ما   صرفيّ ولم يأأذ برأي    التزاملا دائملا،

ه ّل  ، سررواء كررانويأأررذ بررهالصرررفية عنررده مررن القواعررد والمقررايي   ا أنرر  ه يعلررم يقينررل ا؛ ألنرر  بصررريلا أو كوفيررل
عصمة لباحث مهما بالر في الحيطة والحذر؛ فالن حاة كّلهم منذ الخليرل وسريبويه براحثون، درسروا النحرو 

واب والخطأ.   العربّي, فأصابوا وأأطأوا وامتمت كتُبُهم نتيجة ذلك، بالص 
 : موقفه من البصريين وذكر أقوالهم:أوًل 

ني بعردهم   ،يميل اّلشموني الى منه  المدرسة البصرية فنراه يعرض لراء البصرريين والكروفيين ومرَ
ا برررهصرررحيح مخترررارلا لنفسررره الررررأي ال لعلمررراء فيررروازن ويقرررارن ويصررروب ويخطررر مرررن ا فررري أغلرررب  ومصررررّ حل

والتعليرل والموازنرة برين اآلراء، وكثيررلا مرا نرراه يقرر فري اأتياراتره مظهرلا قدرة فائقرة فري التوجيره   األحيان،
 (: وهررو" و)مررزاء:قررالإذ  ،مررن أررالف فرري برراب التأنيررث ذكررره ، مررا، فمررن هررذه الخالفرراتمررع البصررريين

ذن فألفهررا ل لحرراق ات  ألرر األ(: وهرو العظررم النررّ شرراءأ  (: وهررو الحرزاز، و)وبرراءقُ ضررب مررن الخمرر، و)
ين بقولره أنيرث محتجرّ للتّ  ،فعرالء :لرر،  ُقرطراس( هرذا قرول البصرريين، وأجراز الكوفيرون كرون أق رطاس)ربر

 

 .  3/447( ينظر: مجلة المجمع العلمي العراقي: (1
 .  279و 259و 51/ 1( ينظر: الكتاب لسيبويه:(2
 .  2/294( ينظر: ضحى انسالَ: (3
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بمنع الصرف، وأرجه البصريون علرى ان المنرع للعلميرة والتأنيرث المعنروي  (1)}م ني ُطور  َسييَناَء{:  تعالى
فعالء، بكسررر الفرراء :ألّن ألررروأالصررة المسررألة أّن البصرررّيين يوجبررون صرررفه؛ ، (2)ّل للتأنيررث برراأللر"

للتأنيث، والفراء ومن تبعه يجوز منع الصرف على أن األلر للتأنيث، ويستدل الفراء بقراءة قوله ليست  
بالكسر، وأجاب البصريون بأنه منع صرفه إنما هو للعلميرة والتأنيرث، ألنره  (3)}م ني ُطور  َسييَناَء{تعالى:  

 .(4)علم بقعة ّل ألن ألفه للتأنيث
" وتحرررذف لررره أي رررا ألرررر :قرررال ،بررراب المقصرررور و الممررردودو كرررذلك مرررا نقلررره مرررن أرررالف فررري 
 :، وفرري التنزيررللررر المحذوفررة فتقررول: جرراء الموسررون علررى األ المقصررور دون فتحهررا ف نهررا تبقررى؛ لترردلّ 

َن{ وي لررَ َعي ُتُم األي { ،(5)}َوَأنرري ار  يررَ َأي َطَفييَن األي َن اليُمصرري َدَنا َلمرر  نرري مي ع  ، قررال ين، وهررذا انطررالق مررذهب البصررري(6)}َوإ ن هررُ
ك ّل تقررررول فررري حبلررررى وسيسررررى وموسرررى إّل  حبلررررون وسيسرررون وموسررررون، وسيسررررون  سررريبويه: )واعلررررم أنررر 
وموسون أطأ . ولرو كنرت ّل تحرذف ذا لرئال يلتقري سراكنان، وكنرت إن مرا تحرذفها وأنرت كأنرك تجمرع حبرل  

الكوفيون فنقل عرنهم أنهرم أجرازوا وأما , (7)وموس  لحذفتها في التاء، فقلت: حبارات وحبالت وشكاعات(
( ة نحرو: )ُحبلرَىضم ما قبرل الرواو وكسرر مرا قبرل اليراء مطلقرا، ونقلره النراظم عرنهم فري ذي األلرر الزائرد

ا، (8)ى به مذكر."مسمّ  ، قال أبو حّيان: )وأجاز الكوفيرون ضرم مرا قبرل الرواو، وكسرر مرا قبرل اليراء مطلقرل
 .(9)فتقول: موسون وموسين(
" والتحويرل :، قرالالكروفّيين فري براب التصرريفالرذي يمثرل مرذهب  قلره عرن الكسرائيّ و أي ا مرا ن

ل( ب ررمها وتقلررب ال ررمة الررى فائرره عنررد نحررو )سرردته ( فرر ن أصررله سررودته بفررتح العررين ثررم حررول إلررى )َفعررُ
حررذف العررين، وفائررردة التحويررل: انعررالَ بأنررره واوي العررين، إذ لررو لرررم تحررول الررى فعرررل و حررذفت عينررره؛ 

 

 .20سورة المؤمنون: من اآلية  ((1
 .39توضيح التوضيح:  ((2
 .20سورة المؤمنون: من اآلية  ((3
 .2/1242ينظر: شرح الرضي للشافية: ((4
 .139سورة لل عمران: من اآلية  ((5
 .47سورة ّ: اآلية  ((6
 .3/394سيبويه: ((7
 .67توضيح التوضيح: ((8
 .2/579ارتشاف ال رب: ((9
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ذهررب  مررذهب قرَو مرنهم الكسررائي، وإليره الرواوي باليررائي، هرذال  ّللترب ألفررا  انقالبهراالسراكنين عنررد  ّللتقراء
 1في التسهيل".

روات( بالكسرررر  " وشررذّ :قرررال ،اجمعررا مؤنثرررا سررالمّ  اّلسرررمو أررالف لأرررر أورده فرري بررراب جمررع  )جررر 
روة)إتباعرا فرري جمرع  ثرالث لغررات: الفررتح  (ُأطروة ول حيررة)بالكسرر: وهرري الناقرة القصرريرة، وفري نحررو:  (جرر 

لي كسرتين وعليه مشى يه تواوانسكان وانتباع، ومنع بعض البصريين انتباع في نحو )لحية(؛ ألن ف
 .(2)"مطلقا ، ومنع الفراء إتباع الكسر مطلقا فيما لم يسمع، والصحيح الجوازفي التسهيل

" و اعلررم أن "مررذهب الكرروفيين أن :قررال ،مسررألة "أطايررا" فرري برراب انبرردال فرريلأررر  او نقررل أالفررل 
)فعالي(، بالفتح صحت الواو في )هراوي( لما صحت فري المفررد و أعلرت  :هذه الجموع كلها على وزن 

بانبرردال و  (أطيرة)فري المطايرا لمرا اعلرت فرري المفررد و هردايا علرى اّلصرل و أمررا "أطايرا" فجراء علرى 
ل( حمررال للمعتررل علررى الصررحيح، ويرردل   اندغرراَ علررى وزن هديررة" . "و ذهررب البصررريون إلررى أنهررا )َفَعائرر 

 .(3)على صحة مذهب البصريين"
 ثانًيا: موقفه م  الكوفيي  وذكر أقوالهم

ه أغفرل لراء الكروفيين فري  موقفره إن  تأييد األشمونّي للبصريين في كثير من لرائهرم لري  معنراه أنر 
مرن لرائهرم الصررفية حرين يرر  أن هرا هري األصروب  كثيررمع البصريين، وإن ما معناه أن ه كان يوافقهم في 

يراهررا جررديرة بانتبرراع، فمثررال مررا نقلرره عررن  فهررو فهررو ّل ُيغلررق البرراب أمرراَ بعررض لرائهررمواألرجررح؛ لررذلك 
المسرألة هرو الكرالَ فري صررف مرا "واعلم أن الكالَ في هذه :قال،الكوفيين في باب المقصور و الممدود

 : الكوفيين؛ لوروده، ومن ذلك قوله ّل ينصرف لل رورة وعكسه وأن الظاهر مذهب
ر ال   الا  السطططططططططططططططّ   والمطططططططططططططططرا ُسبليطططططططططططططططه  ططططططططططططططط 

 
ُب اإلهطططططططططططالل  بعطططططططططططد اإلهطططططططططططالل   ***   ت عاقطططططططططططُ

 
 :وقوله

اا ي طططططططط  ر ومطططططططط  ش   فيططططططططا لططططططططك مطططططططط  ت مطططططططط 
 

ع   والل هطططططططططططاا ***  ُب فطططططططططططي المسططططططططططط   س ن ططططططططططط 
 

 

 .91توضيح التوضيح: ((1
 .77:المصدر نفسه ((2
 .64:المصدر نفسه ((3
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علرى جروازه  اسرتدلأروف، وزعما ان سريبويه  وابنوّلد،  ابنومّمن وافق الكوفيين على الجواز: 
بررل لأررر المقصررور وّلد: فزيررادة األلررر ق ابررنمنررابير(، قررال إذ قررالوا: ) ،وامررا مرردّ و ربّ  : "فرري الشررعر بقولرره
 .(1)وهللا اعلم" كزيادة هذه الياء

" واأتلررر فرري الررر المقصررور المنررون :قررالإذ  ،الكرروفيين دو أي ررا مررا أورده فرري برراب الوقررر عنرر
 حالة الوقر على ثالثة مذاهب:

هرررا بررردل مرررن التنررروين فررري األحررروال الرررثالث، واستصرررحب حرررذف األلرررر المنقلبرررة وصرررال نّ أ" :األول
ووقفرررا. وهرررذا مرررذهب أبررري الحسرررن والفرررراء والمرررازني، وهرررو المفهرررَو مرررن الرررنظم؛ ألنررره تنررروين بعرررد فتحرررة، 

هررا األلررر المنقلبررة فرري األحرروال الررثالث، وأن التنرروين حررذف فلمررا حررذف عررادت األلررر، وهررو والثرراني: إن
البراذ  عرن  ابرنمروي عرن ابري عمررو والكسرائي والكروفيين، واليره ذهرب ابرن كيسران والسريرافي، ونقلره 

 .(2)، وإليه ذهب الناظم في الكافية"سيبويه والخليل "
" و" ذهررب       مررا نقلره فرري برراب جمرع التكسررير، قررال:منهررا  ،و كران ينقررل عررن الفرراء لراء كثيرررة

 .(3)نحو: قردة" (ن عم، و)ف علة :نحو (نحو: ُظلم، و)ف عل (ُفعل)الفراء إلى أن من جموع القلة 
" وإن سرلمنا أنره ل لحراق فرال نسرلم  و كان يوافق الكوفيين و اّلأفر ، قرال فري براب التصرريف:

حرنجم"، فكمرا ألحرق افرألحقوه برر" ،قعنسر ألحرق بالمزيرد فيره فقرالوا: انره قرد أنه ّل يلحق إّل باألصول، ف 
 .(4)النظم موافقة األأف  والكوفيين". وظاهر انتهىبالمفرع بالزيادة، فكذا يلحق قد بالمفرع بالتخفيف"  

 ثالًثا: ذكر قول الفريقي  دون ترجيح
اآلراء ما نقله ذكر األشموني  لراء كثيرة لبصريين وكوفيين دون ترجيح رأي على لأر، فمن هذه 

لفرراء وثعلرب نه ّل يخت  تصغير الترأيم باألعالَ كما رأيرت أالفرا لأواعلم  "  :قال  ،باب التصغير  في
جرراء  :المهرمأبلررق، ومرن ك :، ودليرل البصررريين قرول العررب: يجررري )بليرق ويرذَ(: مصرغروقيرل للكروفيين

يةالربيق: الدّ  الربيق على أريق، وأَّ  بأَّ   .(5)"ّا
ن"   ":قرررال إذ ،و الكرررروفيين فررري مسررررألة "جمرررع يمررررين "وأي رررا مررررا نقلررره عررررن البصرررريين  وأمررررا "أيمررررُ

 ،المخصررّو بالقسررم فألفرره للوصررل عنررد البصررريين، وللقطررع عنررد الكرروفيين؛ ألنرره عنرردهم جمررع )يمررين(

 

 .39توضيح التوضيح:( (1
 .23:المصدر نفسه ((2
 .63توضيح التوضيح: ((3
 .55:المصدر نفسه ((4
 .45:المصدر نفسه ((5
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اليمن وهو البركة؛ فلما حذفت نونه فقيل: "أيم هللا" أعاضوه الهمزة في أولره، وعند سيبويه اسم مفرد من 
 .(1)(نها بصدد الحذف كما قلنا في )امر ولم يحذفوها لما أعادوا النون؛ أل

و قرالوا: هري بردل مرن الروا ":قرالإذ  ،و ما نقله أي ا عن البصريين و الكروفيين فري براب انبردال
و قررال أهررل الكوفررة  هرري هرراء  ،فلررذلك جرراز إن ي ررمها ،يررا هنرراو(األصررل: )فرري "هنرروك و هنرروان " و 

هنيهه في في )هذي( )هذه( و  :و من الياء في قولهم الوقر أّل تر  أنه شبهها بحرف انعراب ف مها
 .(2)ر على مذهب البصريين  و قد تقدَ"( في الوق( و من التاء في نحو: )طلحةهنيه)

 
 المبحث الّثاني

 ة الصرفيّ  وآراؤه هاختيارات
مشى األشموني  في شرحه على أطرى المترأأرين مرن الصررفين الرذين جمعروا برين لراء المرذاهب 

ه فرري األصررول يسررير علررى أصررول البصررريين  بينهرراأتررار مررن ووازن وا ،الصرررفية مررا يترررجح لديرره، إّّل أنرر 
م  دون تعصرررّ   يقرررارن ويررروازن برررين حجررر  ب، فهرررو حرررين يعررررض المسرررألة يعررررض معهرررا لراء المرررذهبين ثرررُ

ا، إذ  وفي الغالب يعرض األقوال دون اأتيار أو ترجيح رأي على لأرر،  الفريقين ُثم  يختار ما يراه راجحل
قرررأ وحفررظ كثيرررلا مررن المصررنفات فرري مختلررر الفنررون، ولعررل هررذا التنويررع الثقررافي جعررل شخصرريته تمترراز 

يرَدة والموضروسية وعردَ التقيررد والتب يرة،  وهررذه  ،ذلررك عنردما كران يخرالر النحرراة و يررد علريهم ات رحبالح 
فهررررو ّل يرررررد أو يخررررالر إّل مررررع مررررا يتماشررررى مررررع األسرررر  و القواعررررد  ،الخاصررررة اأتياراتررررهاآلراء تمثررررل 

 :فمن هذه اآلراء ،واألصول الثابتة
جميع العرب على الفرتح فري "  واتفق ":قال،جمعا مؤنثا سالما  اّلسمما جاء في باب كيفية جمع  

ير" بالكسر: وهي انبل التي تحمل الميرة وهي الّطعاَ، قال الكميت يمدح لل الّنبّي   -َعيرات "جمع "ع 
 :-صلى هللا عليه و سلم 

د   د  العطططططططططططططط  د  عططططططططططططططال  والسطططططططططططططط    راُت الف  يطططططططططططططط   ع 
 

كطططططططططططططططططام  ***   إلطططططططططططططططططيهم محاو طططططططططططططططططُة األع 
 

ه انسركان"وبيعراتبيعة )نره  كرروهو شاذ في الكياس ؛أل ، قرال المرادّي: )مرا ورد مرن هرذا (3)( فحقرّ
الباب مخالفا لما تقدَ فهو إما نادر، وإما ضرورة، وإما لغة قَو مرن العررب، فمرن النرادر قرول بع رهم: 

الت  ويياسررره انسررركان؛ ألنررره صرررفة، وّل يقررراس عليررره، أالفرررا لقطررررب، ومنررره قرررول جميرررع  -برررالفتح-َكهرررَ

 

 .72:المصدر نفسه ((1
 .44توضيح التوضيح: ((2
 .95توضيح التوضيح: ((3
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َيرات"   وهري الدابرة التري يحمرل عليهرا، والعيرر مؤنرث،  جمرع عيرر -بكسرر العرين وفرتح اليراء-العرب: "ع 
ر  وقرررال  -وهررو الحمررار-وذهررب المبرررد والزجررا  إلررى أنرره "َعيرررات" بفررتح العررين، قررال المبرررد: جمررع َعيرري

 .(1)(وهو مؤنث، ومنه جروات 3الزجا : جمع عير، الذي في الكتر أو القدَ
 الجروهري   وهرمَ مراء لفرزارة و  اسرمو )ُجَنفرى( بالفراء  ":، حيث قرالو أي ا ما أورده في باب التأنيث

( لعظاَ النمل . وجعل في التسرهيل هرذا الروزن مرن المشرترك برين المقصرورة لموضع و)جعبى  اسمقال:  
جنفى" مما كان علرى  :، وذكر الّشيخ أالد األزهرّي هذه المسألة فقال: )نحو2واب."والممدودة وهو الّص 

وزن: فعلى، ب م الفاء وفتح العين. "ونحو: أليفى"، ممرا كران علرى وزن: فعيلرى، بكسرر الفراء وتشرديد 
العررين المكسررورة. "ونحررو: أليطررى"، ممررا كرران علررى وزن: فعيلررى، ب ررم الفرراء وتشررديد العررين المفتوحررة. 

 .(3)مدودة(ورة بدليل" وجودها في أوزان المبالمق"لي  من األوزان المختصة 
عتبررار لغتررين، اواعلررم أنرره قررد يكررون لملررر أصررالن ب " :و كررذلك مررا أورده فرري برراب كيفيررة التثنيررة

(، في لغة من قرال: )رحروت ت(، وواويةيائية في لغة من قال:)رحي ف نها": رحىفيجوز فيها وجهان: كر"
وهذا القول ذكرره ابرن مالرك فري الّتسرهيل، إذ قرال:  ,(4)والياء اكثر" : رحيان ورحوان،فلمن ثناها أن يقول

)لمررا كرران لأررر اّلسررم إذا ثنرري مسررتحقا لفتحررة، وكانررت األلررر ّل تقبررل حركررة، وجررب لهررا عنررد لقرراء علررم 
التثنية أن تحذف أو تبدل حرفا قابال للحركة، فامتنع الحذف ألنره كران يوقرع فري اّللتبراس برالمفرد حرال 

ى، أو الرفع وانضافة، فتعين القلرب . فر ن كانرت رابعرة فصراعدا قلبرت يراء، سرواء كانرت بردل واو كُمعطرل
َلى وَعلَقى. َمى، أو زائدة كُحبي  بدل ياء كَمري

دل ، وقررد  ا، وإلررى اليرراء إن كانررت برردلها كهررُ وإن كانررت ثالثررة ردت إلررى الررواو إن كانررت برردلها كقفررل
ى، ف نها يائية في لغة تمرن قرال:  يكون لها أصالن فيجوز فيها الوجهان كَرحل ة فري لغرة مرن  َرَحيري يرّ وواو 
ت، فلمن ثناها أن يقول: رحيان ورحوان، والياء أكثر(  .(5)قال: َرَحوي

أو  لالسرتغراق( التري لأ)رة برالقلرّ  جمعُ  رنَ واعلم إنه إذا قُ  ":قال ،و ما ذكره في باب جمع التكسير
ل م يَن بررررررذلك إلررررررى الكثرررررررة "  كقولرررررره تعررررررالى:  انصرررررررفأضرررررريف إلررررررى مررررررا يرررررردل علررررررى الكثرررررررة  }إ ن  اليُمسرررررري

} ل َمات   ، وقد جمع األمرين قول حسان: (6)َواليُمسي

 

 .3/1374توضيح المقاصد: ((1
 .33توضيح التوضيح: ((2
 .2/496ينظر: شرح التصريح: ((3
 .48توضيح التوضيح: ((4
 .91تسهيل الفوائد: ((5
 .35سورة األحزاب: من اآلية  (6)
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ل معطططط   فططططي ال ططططحى فنططططاُت العططططر س   لنططططا ال ا 
 

ا  *** د   دمططططططط  رن مططططططط  ن اططططططط  اطططططططُ  (1)وأسطططططططيافنا  ق 
 

لر َوالتر اء،  األي ما، فرَ  ن جمعره بر  اَن اسري اَن علرى )فعلرة( َوكرَ ا كرَ م َأن مرَ لرَ قال أبو الحسن الروّراق: )َواعي
لك:  م والنعت، َوَذل َك َقوي سي نيُه للفصل َبين اّل  َسط م  َوي ي وتحريك اليَحريف األي َرة، َتقرول فر  َنة، وصرحفة، َوَتمري َجفي

 .(2)جمعَها: جفنات، وصحفات، وتمرات(
وقال ابن مالك: )ولجمع القلة من أبنية التكسير أربعة وهي: "أفعل" كر"أفل " و"وأفعال" كر"أثواب" 

 و"أفعلة" كر"أرغفة" و"فعلة" كر"غلمة".
ويشارك هذه األبنية في الدّللة على القلة جمعا التصحيح ما لم تقتررن بهمرا األلرر والرالَ الدالرة 

}إ ن  ى الكثرررررة. فرررراّلقتران برررراأللر والررررالَ كقولرررره تعررررالى: علررررى اّلسررررتغراق، أو ي ررررافا إلررررى مررررا يرررردل علرررر
ل َمات   ل م يَن َواليُمسي  .(4)وقد ت من القرينتين قول حسان( .(3){اليُمسي

 
راسة   نتائج البحث والدّ 

الحمُد هلل  على نعمه  اّلتي ّل ُتعد  وّل ُتحصى، والّصالة والّسالَ علرى نبيّ نرا محّمد)صرّلى هللا عليره 
وسّلم(، أير من نطق بالفصحى، وعلى لله وأصحابه اّلذين اّتبعوه ساعة العسرة. أّما بعد، فبعد البحث 
والّدراسة في الّدرس الّصرفّي عند األشموني في كتابه شرح أوضح المسالك المسّمى توضيح التوضيح، 

 هي:وقفت على مجموعة من الّنتائ  أراها جديرة بالّذكر وأالصةل لهذه الّدراسة و 
ة فحسرررب برررل امترررّدت شرررهرته لتشرررمل الق رررايا  .1 لرررم تكرررن شرررهرة األشرررموني فررري المسرررائل الّنحويرررّ

 الّصرفّية كذلك. ومؤلفه توضيح التوضيح دليل على ذلك.
ه فرري أكثررر مررن مسررألة  .2 ة، لكنررّ رف األشررموني بترجيحرره للمررذهب البصرررّي فرري الق ررايا الّنحويررّ عرُ

ا فرري  رفّية فلررم أجررده يرررّجح المررذهب الكرروفّي إّّل فيمررا يرررّجح المررذهب الكرروفّي، أمررّ الق ررايا الصررّ
 ندر.

ماع مرن كرالَ العررب، ولرم يستشرهد  .3 اعتمد في تأصريل قسرم مرن األلفراظ وبيران وزنهرا علرى السرّ
 باآليات القرلنّية، وّل بالحديث. على أالف ما نراه في منهجه في اّلدراسات الّنحوّية. 

ل فرري وزن)الحررادي(، إذ ذكررر أّن فيرره قلبررين، قلررب المكرران اطلررق األشررموني القلررب علررى انبرردا .4

 

 .16توضيح التوضيح: ((1
 .535 علل الّنحو: ((2
 .35األحزاب: من اآلية سورة  (3)
 .4/1811شرح الكافية الّشافية: (4)
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  ، رف يفّرقررون بررين القلررب وانبرردال مررن حيررث العمررَو والخصررّو وقلررب انبرردال، وعلمرراء الصررّ
 فالبدل من حروف العّلة وغيرها، والقلب ّل يكون إّّل من حروف العّلة.

، و ّية، كمرا فري وزن: ُجَنفرىأكثر األشمونّي من ذكر المسائل الخالفّية في اّلشتقاقات الّصرف .5
َولى، وغيرها من األوزان. َفييُ وضى، و ُدأيالء، و   َقعي

لباء وقوباء( وهو بهذا يؤّيد مرا ذهرب إليره ابرن   األشمونيّ رّجح   .6 انعالل على الّتصحيح في )ع 
 مالك، ويخالر األأف  والجزولّي.

ذي قررال: إنّ  األشررمونياعترررض  .7 د أّن غررداة، أصررلها:علررى ابررن األعرابرري الررّ : غديررة، باليرراء، وأكررّ
أصلها: غدوة، بالواو، وأّطأ الجرجاني  وابَن سيده فيما ذّبا إليه في كون: غداة، ترأتي علرى: 
غدايا، فأتبُعوها: الَعشايا؛ ّلزدوا  الكالَ، وبّين أّن اّلذي فعرل اّلزدوا  إّنمرا هرو جمرع: غرداة، 

ا بخررالف: عشرريّ  -أي: غرردايا-ف ّنهررا ّل تسررتحّق هررذا الجمررع ة، ف ّنهررا كررر)ق ّية، ووصررّية(، وأمررّ
اليرراء ف ّنهررا تسررتحّقها بعررد أن ُجمعررت هررذا الجمررع، وهرري مبدلررة مررن همررزة: فعائررل، ّل مررن ّلَ: 

 غداة، اّلتي هي الواو.
الّتوفيَق والّسداَد في العلم والعمرل، وأن يجعرل هرذا العمرل أالصرال  -تعالى-وفي الختاَ أسأل هللَا  

ه ولررّي ذلررك والقررادر عليرره. وصررّل هللا وسررّلم علررى لوجهرره، وأن  يجّنبنررا الفررتن مررا ظهررر منهررا ومررا بطررن. إنررّ
 نبّيه محّمد وعلى لله وصحبه أجمعين.

 
 ثبت المراجع والمصادر

 القرآن الكريم.  •
رب مررن لسرران العرررب - د بررن يوسررر بررن علرري بررن يوسررر بررن  ،ارتشرراف ال رر  ان محمررّ أبررو حيررّ

ان أثيرررر الرررّدين األندلسررري اس، ط745)ت حيرررّ ، مطبعرررة 1هرررر(، تحقيرررق: مصرررطفى أحمرررد النمرررّ
 َ.1989المدني، القاهررة، 

األصول، دراسة بيستيمولوجية للفكر الّلغوي عند العرب: تّماَ حّسان، منشورات وزارة الثقافة  -
 .1988وانعالَ، بغداد، 

ررا  الّنحرررررررروي البغررررررردادّي  ،صرررررررول فررررررري الّنحررررررررواألُ  - د برررررررن سهررررررررل برررررررن السرررررررّ  أبرررررررو بكررررررررر محمرررررررّ
 َ .1987، 2ط  ،، مؤّسّسة الّرسالة(، تحقيق: د . عبد الحسين الفتليهر316)ت 

زهيرر  :هرر(، تحررقيق338)ت  أبو جعفر أحمد بن محّمد بن إسماعيل الّنحراس ،إعراب القرلن -
  َ .1977 ،غازي زاهد، مطبعة العاني، بغداد

أيرررررر الررررردين برررررن محمررررود برررررن محمرررررد برررررن علرررري برررررن فرررررارس، الزركلررررري الدمشرررررقي  ،األعررررالَ -
 َ 2002، 5هر(، دار العلم للماليين، ط1396)ت
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اجّي، أبرررو القاسرررم - الَ هرررارون، ط أمرررالي الّزجرررّ اجّي، تحقيرررق: عبرررد السرررّ ،  دار الجيرررل، 2الّزجرررّ
 َ.  1987بيروت،  

د محيري الرّدين عبرد  :رقيقابن هشاَ األنصرارّي تحر ،أوضح المسالك إلى ألفّية ابن مالك - محمرّ
 َ .1980، دار الّندوة الجديدة، 6ط ،الحميد

ائّي  - د برررن عبرررد هللا، ابرررن مالرررك الطرررّ إيجررراز الّتعريرررف فررري علرررم الّتصرررريف جمرررال الررردين، محمرررّ
، عمادة البحرث 1تحقيق: محّمد المهدي عبد الحّي، ط  ،هر(672الجّياني، أبو عبد هللا، )ت  
 َ.2002ة، المدينة المنّورة، المملكة العربّية الّسعودّية، العلمي بالجامعة انسالميّ 

أبرررو البركررررات عبرررد  ،اننصررراف فررري مسرررائل الخرررالف برررين الّنحرررويين البصررررّيين والكررروفّيين - -
د محيرري الررّدين عبررد ،(هررر 577ت )الررّرحمن بررن مّحمررد بررن أبرري سررعيد األنبررارّي  تحقيق: محمررّ

 َ .1961 ،، المكتبة الّتجارية الكبر ، مصر1ط ،الحميد
بمحاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني   البدر الطالع -

 بيروت. –هر(، دار المعرفة 1250اليمني )ت 
في طبقات اللغويين والنحاة، عبرد الررحمن برن أبري بكرر، جرالل الردين السريوطي   بغية الوعاة -

يم، المكتبة العصرية  هر(،911)ت  لبنان / صيدا. -تحقيق محمد أبو الف ل إبرّا
عما بأرض مصر من األعراب، أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو ال باس   البيان واّلعراب -

طبعرررة:  ،هرررر(، تحقيرررق فردنررراد واسرررطون فيلرررد845الحسررريني العبيررردي، تقررري الررردين المقريرررزي )
 َ.1847جوتنجن، ألمانيا 

د برن عبرد الررّزاق الحسريني، أبرو جواهر القاموس؛ الز بيدّي، متا  العروس من   - حّمد برن محمرّ
بيرردي )ت  ب بمرت ررى، الز  هررر(، تحقيررق: مجموعررة مررن المحققررين، دار 1205الفرريض، الملقررّ

 د.ت(.الهداية، )
د ابرن  - د برن عبرد هللا برن محمرّ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، أبرو عبرد هللا جمرال الرّدين محمرّ

د كامرررل بركرررات، دار الكتررراب العربررري، للّطباعرررة والنّ  :هرررر(، تحررررقيق672مالرررك)ت شررررر، محمرررّ
1967َ. 

هرر(، تحقيرق جماعرة 816، علي بن محمد برن علري الرزين الشرريف الجرجراني )ت التعريفات -
 1983َ، 1لبنان، ط–من العلماء ب شراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 

ألفية ابن مالك، حسن برن قاسرم المررادّي، تحقيرق: عبرد   توضيح المقاصد والمسالك في شرح -
 ، مكتبة الكّليات األزهرّية، القاهرة، )د. ت(.3الّرحمن علي بن سليمان، ط 

د بررن أحمررد، )ت - الَ 370تهررذيب الّلغررة؛ األزهرررّي، أبررو منصررور محمررّ هررر(، تحقيررق: عبررد السررّ
 َ.1967-1964هارون ولأرين، الّدار المصرية للتأليف والّترجمة، 
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فهررررررس مخطوطرررررات، قررررراَ باصرررررداره مركرررررز الملرررررك فيصرررررل، نبرررررذة: فهرررررارس  أزانرررررة الترررررراث -
المخطوطرررات انسرررالمية فررري المكتبرررات والخزانرررات ومراكرررز المخطوطرررات فررري العرررالم تشرررتمل 
علررررى معلومررررات عررررن أمرررراكن وجررررود المخطوطررررات وأرقرررراَ حفظهررررا فرررري المكتبررررات والخررررزائن 

 العالمية.
هرر(، تحقيرق: رمرزي منيرر 321األزدّي )ت جمهرة الّلغة، أبو بكر محّمد بن الحسن بن دريرد  -

 .1987َ، 1بعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط
يم برن قاسرم، دار الصرميعي للنشرر والتوزيرع،   الدليل الى المتون  - لعلمية، عبد العزيز برن إبررّا

 َ.2000، 1المملكة العربية السعودية، ط -الرياض 
هرر(، 1167محمرد برن عبرد الررحمن برن الغرزي )ت ، شم  الدين أبو المعرالي  ديوان اّلسالَ -

 .1990َ، 1لبنان، ط –تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 
إلى طبقات الفحول، مصطفى بن عبرد هللا القسرطنطيني العثمراني المعرروف برر   سلم الوصول -

وط، هرر(، تحقيرق محمرود عبرد القرادر األرنرا   1067»كاتب جلبي« وبر »حراجي أليفرة« )ت 
 َ.2010تركيا،  –مكتبة إرسيكا، إستانبول  

ر)تسررريبويه،  - د 180أبرررو بشرررر، عمررررو برررن عثمررران برررن قنبرررّ الَ محمرررّ هرررر(، تحقيرررق: عبرررد السرررّ
 َ. 1988، 3هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ّيدالفوائرد،  شررح ّتسررهيل - كتبرة األنجلررو م ،أبوعبررد هللا ابرن مالررك، تحقيرق: د . عبررد الرّرحمن السررّ
 ( .)د. ت ،المصرّية

 
د المررراديشرررح تسررهيل الفوائررد،  - ، دار سررعد 1تحقيررق: د. ناصررر حسررين علرري، ط، أبررو محمررّ

 َ.2008الّدين، دمشق، سوريا، 
شرح الّتصريح على الّتوضيح أو الّتصريح بم مون الّتوضيح في الّنحو، أالد بن عبد هللا   -

هررر(، دار الكتررب 905بررن أبرري بكررر بررن محمررد الجرجرراوّي األزهررري، زيررن الرردين المصررري )ت
 َ.2000، 1العلمية، بيروت، لبنان، ط

يم بررن هررر(، تحقيرر442شرررح الّتصررريف، أبررو القاسررم عمررر بررن ثابررت الّثمررانينّي )ت  - ق: د. إبرررّا
 َ.1999، 1سليمان الب يمي، مكتبة الّرشد، ط

هرر(، تحقيرق: 686شرح الّرضي على الكافية، رضّي الّدين محّمد برن الحسرن اّلسرتراباذي)ت -
 َ.1996، جامعة قار يون ، بنغازي، 2يوسر حسن عمر، ط

د برررن الحسرررن )ت   - هرررر(، 686شررررح شرررافية ابرررن الحاجرررب، رضرررّي الرررّدين اّلسرررترابادي، ُمحمرررّ
ة، بيرررروت، لبنررران،  د محيررري الرررّدين عبرررد الحميرررد، ولأررررين، دار الكترررب العلميرررّ تحقيرررق: ُمحمرررّ
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1975.َ 
شرح الكافية الّشافية، محّمد بن عبد هللا بن مالك، تحقيق: د. عبد المنعم أحمد هريردي،، ط  -

 َ. 1982، دار المأمون، 1
هرر( تحقيرق: إميرل 643شرح المفّصل، أبو البقاء موّفق الرّدين ي ري  برن علري برن ي ري )ت  -

 َ.2001، دار الكتب العلمّية، بيروت،1بديع يعقوب، ط
فرري أأبررار مررن ذهررب، عبررد الحرري بررن أحمررد بررن محمررد ابررن العمرراد الَعكررري  شررذرات الررذهب -

 –ار ابررن كثيررر، دمشررق هررر(، تحقيررق محمررود األرنررا وط، د1089الحنبلرري، أبررو الفررالح )ت 
 َ.1986، 1بيروت، ط

تررا  اللغررة وصررحاح العربيرة، أبررو نصررر إسررماعيل برن حمرراد الجرروهري الفررارابي )ت  الصرحاح -
 َ.1987 4بيروت، ط –هر(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 393

رحمن برن محمرد ألهل القرن التاسع، شم  الدين أبو الخير محمد بن عبرد الر  معال وء الاّل  -
 –هررر(، منشررورات دار مكتبررة الحيرراة 902بررن أبرري بكررر بررن عثمرران بررن محمررد السررخاوي )ت 

 بيروت.
الكّشاف عن حقائق الّتنزيل وعيون األقاويرل فري وجروه التأويرل، أبرو القاسرم محمرود برن عمرر  -

وت، ،  دار إحياء الّتراث العربرّي, بيرر 3هر(، تحقيق: عبد الرزاق المهدي, ط538الّزمخشرّي)
 هر.1407

عرن أسرامي الكترب والفنرون، مصرطفى برن عبرد هللا كاترب جلبري القسرطنطيني  كشر الظنرون  -
بغررررداد  -مكتبررررة المثنررررى  ،هررررر(1067 تالمشررررهور باسررررم حرررراجي أليفررررة أو الحررررا  أليفررررة )

)وصررورتها عرردة دور لبنانيررة، بررنف  ترررييم صررفحاتها، مثررل: دار إحيرراء التررراث العربرري، ودار 
 .1941َ،العلَو الحديثة، ودار الكتب العلمية(

هرررر(، 1061بأسيررران المئرررة العاشررررة، نجرررم الررردين محمرررد برررن محمرررد الغرررزي ) الكواكرررب السرررائرة -
 َ.1997، 1لبنان، ط –لمية، بيروت تحقيق أليل المنصور، دار الكتب الع

د بررن مكررَر بررن علررى، ابررن م - نظررور األنصررارّي لسرران العرررب، أبررو الف ررل، جمررال الررّدين محمررّ
 هر. 1414، 3هر(، دار صادر، بيروت، ط711انفريقّى )ت

هررر(، 1426، أحمررد شرروقي عبررد السررالَ ضرريف الشررهير بشرروقي ضرريف )تالمرردارس النحويررة -
 دار المعارف.

هرر(، 626شهاب الدين أبرو عبرد هللا يراقوت برن عبرد هللا الرومري الحمروي )ت ،  معجم البلدان -
 َ. 1995، 2دار صادر، بيروت، ط

بيرررروت، دار إحيررراء الترررراث العربررري  -، عمرررر رضرررا كحالرررة، مكتبرررة المثنرررى معجرررم المرررؤلفين -
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 بيروت.
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