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This research high lights on the literary impact for Abu Ali Al Farsi at two of grammarians in 
Andalusia in the six and seven th AH centuries  and gives a model of that effect, The study of 
some issues, that  I showed in them the scietific importance of Abu Ali Al Farsi at these   
scientists by following his views and by agreeing them wih some  places and disagreeing with 
others .I have proved if they were right by their objection or not . Basing on the opinion of 
syntax audiences in these issues. 
Keywords : Persian , Bateliusi  , Asfor ,  Atypics , characters, Aolak . 

 ين الّسادسالقرن فيفي األندلس  الّنحو ين من علماءمَ عال  في ألبي علي الفارسي الّصرفي األثر على البحُث الّضوَء  هذاُيسّلُط 
 عندة العلميّ لي الفارسي أبي ع، أظهرُت فيها أهّمية  مسائلَ  ثالثَ   اسةدر  األثر على ذلك"  أنموذجا  "  الهجريين، وُيقّدمُ  والّسابع 

 أكانا قد بّينتُ و  ،واعتراضهما عليها في مواطَن أخرى ،بها في  مواطَن  ااستشهادهمآراءه ، و  اتتّبعهممن  خالل  ين مَ هذين العال  
 . المسائل هذه الّنحاة  في  جمهور رأيباالعتماد على  ذلكو   أْم ال ؟ عليها اعتراضهم في ينق  ح  مُ 

"  ، أولق ، حروفالّتصريف  ارسي ، البطليوسي ، عصفور،الف": الكلمات المفتاحّية   

 :مقدمة البحث 

البناء  حيثُ اللغة العربّية من  كلمات يتناولُ شطرا العربّية اللذان ال يفترقان، فإذا كان الّنحو  هما والّصرفَ ، الّنحو أنّ ال شّك 
وهذا : " الّصرف  في يجنّ وقد قال ابن  ،التي تصيب بنيتهاوالّتبدالت ،حيُث  التغيرات من  فالّصرف يتناولها،واإلعراب 
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ميُع  يحتاجُ  ، الّتصريفَ  علم  أعنيالقبيُل  من ال  ، وبه  العربّية ألّنُه ميزانُ ؛ أشّد  فاقة ، وبهم إليهأهل  العربّية  أتّم حاجة إليه ج 
 " :عصفور ابنقال و ،(1)" به   إاّل  االشتقاق معرفة   إلى يوصلُ ال و   عليها الّداخلة   من الّزوائد   كالم  العرب  أصوُل ُتعرُف 

 إليه   وُلغويّ  نحويّ  الُمشتغلين باللغة  العربّية  م نْ جميع   احتياجُ  ،ُيبّيُن َشرفهُ  ، فاّلذيوأغمُضهاالعربّية ي الّصرُف أشرُف  شطر 
لحروفها من  ، وماكلمة  ببنية  ال يُف علٌم يتعّلقُ الّتصر  : "فقد َحد ُه بقوله،أّما ابن مالك  ،(2)"العربّية   ألّنُه ميزان؛ أّيما حاجة

ّحٍة و ،زيادٍة ،و أصالٍة  عالٍل و ص   ، وبما أن  الّنحَو والّصرف توأمان، فقد دخال إلى األندلس معا  منُذ القرن   (3)" شبه ذلك و ،ا 
ّلتي وال سّيما كتب أبي علي الفارسي ا،وزاد اهتمام الّنحاة األندلسيين بما وصل إليهم من كتب المشارقة ،الهجري  الثّالث  

  تارة  ،والّنقل م ْن غير تعليٍق حيُث تناولوا آراء الفارسي بالّتأييد  ، الهجري الخامس   نالت حظوة  كبيرة  عندهم منذ القرن  
الّصرفي اّلذي خّلفُه ر على شيٍء مَن ذلك األث هدُف بحثي هذا إاّل تسليُط الّضوءَ  االعتراض تارة أخرى، وما، و وبالُمخالفة  

فلم أقف على ، أّما بالّنسبة  للّدراسات الّسابقة لبحثي .علماء الّنحو في األندلس  ين من أشهر  مَ ال  عَ  سي فيالفار  علي أبو
ابن ُعصفور و جهوده " بعنوان  أّن هناك دراسة   مفّصٍل ، غيرَ ين بشكٍل صريٍح و مَ أبي علي في هذين الَعلَ  دراسٍة تناولت أثرَ 

ألبي علي الفارسي في مسألة زيادة الحرف الثّاني م ن ابن عصفور  فيها مخالفةَ  كرتْ نجية قداح ، ذ:  للباحثة  " الّصرفية 
أشارت أحدهما وكذلك فقد  رأي أو ترجيح  غير مناقشةٍ مكتفية  بسرد  كالم الفارسي ، وكالم ابن عصفور من ف المضعّ 
: قيليان ، و حيَ " :  يت حيَ " من " فعالن " مسألة  في  ألبي علي موافقة ابن ُعصفورفي موقع آخر من رسالتها إلى  الباحثةُ 
 .حيوان 

 أبو علي  الفارسي

 هـ 822سنة  ولدَ العربّية  ، في علم زمانه أشهرُ  ، الفارسي الّنحوي أبو علي، الغّفار بن سليمانُن أحمد بن عبد ب الحسنُ هو 
المعروف بالّزجاج، ، الّسريبن  إبراهيمتتلمذ على يد  أبي إسحاق  هـ ،733وتوفي سنة  ، فارس من أرض اسَ فَ مدينة   في
المعروف ، ديالبغدا الّسري بن وأبي بكر محّمد،  ه 733ت  ،الّصغير سليمان األخفشبن  علي الحسنوأبي   هـ733ت

محّمد  بكرهـ ، وأبي  783ت  ، المشهور بابن الخّياط، منصورمحّمد بن أحمد بن بكر وأبي  ،هـ  733، ت الّسراجبابن 
بكر أحمد  هـ وأبي783،ت  بمبرمان المعروف، أبي بكر محّمد بن علي بن إسماعيلهـ ، و  783ت  دريد  نالحسن ببن 
 ، الّنحواإليضاح في كتاب : ، منها  قّيمةٌ و مؤّلفات  كثيرٌة  ألبي عليو ه ،  783، ت مجاهد المشهور بابن، موسىبن 

 المسائل، وكتاب كتاب اإلغفالو ، القراءات تاب الحّجة في وك ،اييس المقصور والممدودمق كتابو ،  التصريف فيوالّتكملة  
المشكلة ،  كتاب المسائلو ،  كتاب المسائل المنثورة، و اتالمسائل الّشيرازي ، وكتاب وكتاب المسائل البغداديات ، الحلبيات

و  هـ ، 798 بن جّني، تن ثماالفتح عُ  أبوفأشهرهم  الفارسي،أّما تالمذة و ... غيرهاو  سيبويهكتاب   على أبي عليتعليقة و 
وهو  ،هـ  083ت  ، عبد الوارثبن  محّمد بن الحسين بن ، وأبو الحسين محّمدهـ 083سنة  ، تعيسى الّربعي بنعلي 

  (4). الفارسي ابن أخت أبي علي

أّلف ،تبّحرا   فيها م اآلدابو  ه ، كان عالما  باللغات 383، ت  –بكسر الّسين  – اهلل بن محّمد بن الّسيد الب طْليوِسيّ  عبد  
ْقط، و شرح الموّطأ ، وشرح شرح أدب الكّتاب االقتضاب في : كتبا   قّيمة منها  ْند ، و س  صالح و  ،المتنّبيديوان  شرح الز  ا 

 (5)الفقهاء اختالف  كتاب و  ،في الّنحو والمسائل المنثورة، المثّلثو أبيات الُجمل ،  الُحلل في شرحالُجمل ، و  في الخلل الواقع

حامل لواء ،  ه666ت  ،الحضرمي  اإلشبيليحوي النّ  عصفورأبو الحسن بن  ، بن علي علي بن مؤمن بن محمد
،  ، والُمقربالممتع  في الّتصريف صّنف،  الّشَلوبينو عن الّدباج أخذ  ّسيوطيوصفه ال كما، باألندلس زمانه   فيالعربّية 

 (6)غير ذلكالّستة ، و  شرح األشعار  ،و جمل شروح على ال مختصر المحتسب ،وثالثةو  اُلجزولية شرحو 
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   "             الّتصريف شواذِ " في  سألة  م:                  أوال     

 االعتراض أو ،موافقتهاو  ، اللغوية، و  ةالّنحويّ  آرائه على نقلهم الكثير من حاة األندلسعلي الفارسي في نأبي  أثر ْر لم يقتص
فقد نقل  ،على هذا األثر ه المسائل إاّل أنموذجٌ ، وما هذأيضا  اهتمامهم  مننصيٌب  وافٌر ّصرف  آلرائه في ال كان عليها، بل

،  (7) "يوم" فيإاّل  في األسماءمهموزة و غير وانجد ياء  بعدها لْم : " قتيبة  قال في هذا البابأّن ابن  البطليوسيالّسيد  ابن
، فأّما  فعلٍ وال ، اسمٍ واوا  في  والالمُ  ،ياء   تجئ العينُ  لمْ : " الَحَلبية مسائله  في علي الفارسي قال أبو: الّسيد ثّم يقول ابنُ 

،  " ويترَ و ، َلَويتو ، َطويت:  "   عكس هذا كثير،  نحوقد جاء من ياء، و  بدلٌ  الالسم العلم والَحَيوان، فالواو فيهم َحْيَوة 
" ،يزيدبن  محمد بخط قرأتُ و : قال ،"َيْوم : " هذا قولهم وعكس ، ْيسو وَ ، و َوْيح ،َوْيل عينا  في الياء و  ، فاء   جاءت الواوو 

 حكى أبو عليبواحدٍة وكذلك المعجمة  بالباءُبوح المشهور في اسم الّشمس "  :قال البطليوسي .(8)"الّشمس  في اسم" ُيوح 
 أبا العالء يزيد ، ويروى أنّ بن   محمدعن كالذي حكاه الفارسي  "ُيوح " :الُمَطّرزوحكى أبو ُعمر في البارع ،البغدادي 

 :(9)قال المعّري لّما 

 ُيوحا وأنت  متى َسفْرت  َرَدْدت         يوٍم  د  ُيوحا  بعَض وُيوَشُع ر 

الّنسخ اّلتي  هذه: لهم  فقال، (10)ليعقوب  عليه بكتاب األلفاظواحتّج  ،الّتصحيف سب إلىونُ في ذلك ببغداد،  رضاعتُ 
 ُمقّيدة   فوجدوها،  القديمةَ  فأخرجوا الّنسخَ ، من الّنسخ العتيقة  لكن أخرجوا ما  في الخزانة، و كم شيوخُ  غّيرهاغّيرة ،تقرؤنها م

  (11)" قال كما

 :مناقشة المسألة  

ا  والالم واو ،العين لم تجئ ياء   نّ إ" : يذكر أّن أبا علي الفارسي قال ثّم ، ابن قتيبة قول  في هذه المسألة البطليوسييعرُض 
أّنها  ويذكر، بدل من الياء على أّن الواو فيها" َحْيَوة" الواو غير مهموزة بعد الياء في ، ويخّرج مجيء" وال فعلٍ ،اسم  في

و َوْيس َوْيل ،و َوْيح ،" عينا  في والياء ،  جاءت فاء  أّن الواو  يذكر َلَويت ، ثمّ ،و ت َطَوي: كثيرا  ، نحو   معكوسة   وردت
على كالم الفارسي بأّن المشهور في البطليوسي  يعّلق" . ُيْوح "  بخط المبّرد قرأ و يذكر أّنه،"َيْوم : " قولهم  وعكس هذا،"

 أّن أبا لي البغدادي صاحب البارع ، ويذكرع بقول أبي على ذلكويستدل  ،وليس بالياء المعجمة،بالباء " ُبْوح "  اسم الّشمس
ز حكاها  ُعَمر : المعّري  بقول علي الفارسي أبوإليه  ذهب يؤكد صّحة ماو   المبّرد،فارسي عن مثل ما نقل ال" ُيْوح " المطرِّ
" ُيْوح " فيه  اّلذي ذكرهاالبن الّسكيت  بكتاب األلفاظ واحتجاجه على َمْن احتّج عليهبالباء، " ُبْوح " وليست " ُيْوح " إّنها 

َن ال عددٌ لقد تطّرق . الفارسي  علي أبوو ،قال المعّري  على ما  ، منهمالعين ياء ، والالم واوا  مجيء عدم مسألة  إلى علماءم 
وابن الّسراج  (12) .اجتماع ما يستثقلون قبلها ياء، وذلك كراهيةو  ،ساكنة الواو  نتكو  اّلذي رأى أّن العرب كرهوا أنْ سيبويه 
 منه فلذلك لم يشتق واواو،  المهو ،  ءٌ يا موضَع عينه يستعملُ  فْعل في الكالم   ليَس ف، ال يستعملعلى ماجاء "َحَيوان "  ذكر أنّ 

ياءان  ياَء واوا  لئال تجتمع قلبوا فيه ال" َحَيوان : " الخليل كان  يقولأّن ابن الّسراج  يذكر ثمّ  "ة َحْيوَ " وعلى ذلك  ،ف ْعال  
على ه حمل  من  فَيمنع،"َحَيوان ال" و" َحْيَوة "وأّما : " فيقول، أّما ابن جّني ،  (13)من جنٍس واحٍد يلتق يان للحرفيناستثقاال  
استثقال  من االتساع مع لضربٍ  بدال  من ياء، فال بد  أْن تكون الواو  واوا   والمه ،ياء  عينه ما الكالم  في ال نعرفُ  أّناالّظاهر 

ذا"َحْيَوة " العلمية  في لمعنى و ،الياء في الّتضعيف م ذلك الّتغيير دعاه لفصل حّتىاكر هوا تضعيف الياء مع  كانوا قد ، وا 
" أّن :  سيدهعند ابن و  ،(14)أحجىو أولى  الحرفان ليختلف "الَحَيوان"في  الالم كان إبدال،  َعاعْيتُ وَهاهْيُت ، و  في َحاحْيُت،

عالم األو ،علٌم " َحْيَوة "أّن  ذلك الياء إضافة إلىوكراهة تضعيف   ،وّسعمَن التّ لضرٍب فيه الياُء واوا  ُقلبت رجٍل  اسم" َحْيَوة 



ISSN: 5332-552X  مجلة الذاكرة EISSN :2676-1734                               

41 :التسلسليقم العدد ر  0808 يناير :السنة  84: عدد 80: مجلد 

 

21 
 

علي أّن أبا الّسيوطي ويذكر  ، (15) َوةَحيْ في  القولالقول فيه مثل اسم و " َحَيوان " غيرها، و فيال يوجُد ما فيها يعرض قد 
" حيوان " إبدال واو على أكثر الّنحويين  أنّ يؤكد و  ،"وح يُ " في إاّل " واوا  " ، وعينها"ياء  " الكلمة  فاءأنكر مجيء  الفارسي

َن الّنحاة اّلذين جاؤوا بعده ، منهم الفارسي وعدد هو ما ذهب إليه ما أّكده الّسيوطي ،و  "َحْيَوة"  ذلككو ، "ياء" من  ابن م 
 (16) "فأبدلوا إحدى الياءين  واوا  ،"َحي ه " و" َحَيَيان " فشاذان، واألصُل فيهما" َحْيَوة "  و "الحيوان "  فأّما: " ُعصفور بقوله 

" كلمتي أّن الواو في، و  فعلٍ وال  اسمٍ  ء ياء  ، والالم واوا   فيلم تجي إّن العينَ  ":بقوله  فارسي لم ينفردأبا علي ال ريَب أنّ ال 
الّنحويين، وقد قال مقالته سبقه م ن  َمن َسَنن   في كالمه علىبل سار  ،"الثقلمن الياء اّلتي ُقلبت  كراهّية  بدلٌ "َحَيوان و َحْيَوة 
كُر البو  ، بعدهوا من الّنحاة اّلذين جاؤ عدد  ن مَ  كالم يذكر أندون طليوسي رأي الفارسي في هذه المسألة منفردا  من ما ذ 

ذكرا ما ذكره الفارسي اللَذين سيده ابن و  ،ابن جّنيأمثال  جاء بعده، وَمْن السراج ،وابن ، أمثال الخليل ،النحاة سبقه من
، البارع في مثل قول البغدادي ،العلماءجاء خالفه من أقوال ،وذكر ما "ُيْوح " في الفارسي كالم  يدابن السِّ فيها، وما تتبع 

 الفارسي علي أبي إاّل دليٌل على أهمية والمعّري، المبّردو  ُعَمر المطّرزأبي مثل قول  ،كالم الفارسي موافقا  جاء  ذكر ماو 
 .   عليها  قالّتعلو  ، هانقلب قامو  ، بآراء أبي علياّلذي اهتم   بطليوسيال ابن الّسيدعند  ةالعلمي

 وابن عصفور ، وابن الّسيد، الفارسيالّصرف بين أبي علي الخالفية في  ِمن  المسائل: ثانيا  

  في باب ما يزاد من الحروف في الّتضعيف  مسألة     -0

 فيها خالٌف بين قعو هي من المسائل المشكلة ، واّلتي ،الّزائد من الحروف المضّعفة  في الكلمة هو أّي الحرفين  إّن مسألةَ 
  (17)الخليل فمذهبُ : ؟، فالجواب أن  في ذلك خالفا  الّزائد فأيُّ الحرفين هو: فإْن قيلَ  : "ابن عصفور فيها  ين، فقد قالالّنحوي
لُ أّن  موقعا   وقعقد  لَ وحّجته أّن األوّ  (18)"َبل زّ "  من األولى، وكذلك الّزاي هي الزائد،"ُسل ٍم " من فالالُم األولى  ،الّزائد األو 

 "َحْوَمٍل " :، نحو زائدة  ثانية   الّثالثة قد تقع أال ترى أّن حروف العلة والواو،  واأللف ،الياء وهيأم هات الزوائد،  تكثر فيه
 وكذلك كانت واقعة  موقَع هذه الزوائد وساكنة  مثلها، ،"ُسل م "األولى م ن ، فإذا قضينا بزيادة الالم "اهٍل ك"و ،"صيقٍل " ،و

كانت زائدة  "ب ل زّ " األولى من  فإذا جعلنا الزاي ،"قضيب " و" َعُجوز " و" كتاب " : نحو، أيضا  قد تقع هذه الحروف ثالثة
 إذا كان األمر أيضا  بأّنهعلى ذلك  ستدل  ، واالزائدهو أّن الثّاني (19)ومذهب يونس،مثلها  ه الّزوائد وساكنة  هذموقع  واقعة  

 ،ثالثتين متحركتينزائدتين تقعان  قد والواوأال ترى أّن الياء  ،الزوائد أّمهاتتكثر فيه  عت الّزيادة موقعا  وق ،على ما ذكر
ْثَيٍر " كانت واقعة  موقع الياء من ،هي الّزائدة "ُسّلم "  من الالم الثّانيةفإذا جعلنا ، " عْثَيٍر " و" َجْهَورٍ " حون  م ن والواو  (20)"ع 
ْفر َيٍة "و،(22) "َكَنْهورٍ : " نحو، متحركتينتكثر زيادتهما رابعتين  ، وكذلك أيضا  مثلهماومتحّركة  ،  (21)"َجْهَوٍر "  فإذا  ،(23)"ع 

ْفرَيٍة " منوالياء ، "َكَنْهورٍ " الواو من  موقع واقعة   كانت، زائدة "ب لّز " من الثانيةالّزاي جعلنا  قال سيبويه . ومتحركة  مثلهما ،"ع 
ألّنه ليس فيه أكثر من ؛حّجة لهما فيه به الخليل ويونس ال احتّج اّلذي  رن صحيٌح ومذهٌب ،وهذا القدْ وكال القولي"  :

الثّاني من زيادة من يونس  أّن الّصحيح ما ذهب إليه: زعم الفارسيو  (24) قاطعٌ  دليلٌ فيه الّتأنيس باإلتيان بالّنظير، وليس 
من "افَعنلَل "  أّن الّنون في، وذلك  (25)، وأشباههما في كالمهم "ْنسس اسحْنكك واقع" واستدّل على ذلك بوجود، المثلين

فينبغي أْن يكون ما ألحق به من الّثالثي بين أصلين لئال يخالف  ، "احرْنَجم " نحو إاّل بين أصلين ، الّرباعي لم توجد قط
إاّل بأن يكون األول من  بين أصلين، وأشباههما،" اسحنكك واقعنسس "وال يمكن جعل الّنون في ،ق به لح  لحق ما أُ المُ 

ذا ثبت في هذا الموضع والثّاني هواألصل،  المثلين هو المواضع  ُحملت سائر،الثاني  أّن الزائد من المثلين هو الّزائد، وا 
 .(26)" عليه  
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َق به لحق ما ُألح  يوافق المُ  وهذا اّلذي استّدل به ال حّجة فيه؛ ألّنه ال يلزم أن:" عصفور كالم الفارسي بقوله  ابنُ  ثّم يناقُش 
بعدها حرفان  الّرباعي،من " افعْنَلَل " في  أال ترى أّن الّنونَ ، في أكثر من موافقته له في الحركات، والّسكنات وعدد الحروف

َق به في لحُق الملحخالف المُ  فكما  زائدٌ  واآلخرُ ، أصليهما ،أحدُ  حرفانإاّل  الثالثيمن فيما ُألحق به  بعدهماوليس  أصالن
 زائدٍ أصٍل و بين  في الملحق واقعة، و لحق به واقعة بين أصلينفي المُ ُيخالفه في كون النون ،فكذلك يجوز أْن  هذا القدر  

" لّما صّغروا  أّنهم :أحدهما      :      بدليلين األولُ  هو،منهما  الزائدمن أّن  ليه الخليلُ ما ذهب إعندي  والّصحيح،
ٌح " :قالوا " َصمحَمحا   الّزائدة لوجب حذف والثّانية هي  ،هي األصلية األولى ولو كانت ،األولىالحاء فحذفوا  ،"ُصَميم 

 . ويبقى الزائد ،األصلُ  التصغيرال ُيحذف في ألّنه  ؛نيةالثّا

" و   (27)" ثلٍ َعَثو " : فإّن ذلك الفاصل أبدا  ال يكون إاّل زائدا ، نحو ،صل بينهما حرفوفَ أّن العين إذا تضّعفت ، :واآلخر 
" في، فإذا ثبت ذلك تبّين أّن الزائد من الحاءين زائدتان ال ترى أّن الواو والّنون الفاصلتين بين العينين،أ (28)"َعَقْنْقٍل 

ذلك كسٌر ل ما استقّر في  أصال  لئال يكون في ُيتصّور أن تكون فال ،بين العينين  هي األولى ألّنها فاصلةٌ ،"َصمحمح 
ذا ثبت أّن الزائ  الفصل بين العينين ه ال يجوزمن أنّ  كالمهم األول  هوفي هذين الموضعين د من المثلين إاّل بحرف زائد، وا 

 ( 29)" المواضع عليها سائر ُحملت ،

 مناقشة المسألة 

دة الحرف القائل فيه بزيا، فيذكر رأي الخليل الحرفين هو الّزائد هذه المسألة اختالف العلماء في أيعصفور في  ابنُ  يذكرُ 
إّن  :"وقال، بينهماسيبويه اّلذي جمع   ماستدّل به ، وكالوما  ،بزيادة الثاني ّل به ، ورأي يونس اّلذي قال فيهاألول وما استد

الفارسي، رأي يذكر  ثمّ  ،رأيهفي  ليس بدليٍل قاطعو وه ،"حّجة لهما فيهغير أّن ما احتّجا به ال  ،صحيحٌ قوليهما ك ال 
رأي  يعارُض ابن عصفور  كالمه، ثّم إن  على صحة  به ل  استدوما  ،من المثلين زيادة الثاني س فييونه رأي وترجيح  
  .المثلين من  ى زيادة األولعل قاطعةٌ  أّنها بأدلة رأىفي بيان صحة رأّيه ويجتهد ، رأي الخليل ويرّجح ،الفارسي

 الّزوائد غير كافٍ حذوف لوقوعه موقع  تكثر فيه أّمهات الممن المثلين هو  من أّن األول ال شّك أّن ما احتّج به الخليل
العرب، كالم  واهد على صحة كالمه منساق ش، و الّزوائد أيضا  لزيادة الثّاني بوقوعه موقوع  أمهات احتّج ألّن يونس ؛

ْفريٍة :" نحو كليهما أّن  رأىبل  ،رأيا  على آخر من الرأيين الّسابقين لم يرّجح سيبويه ويعزز كالمنا أنّ ،"َكَنْهوٍر و ع 
وذكر ، لهذه المسألة ابن جّنيولقد تطّرق  وجود دليل قاطع في كالمهما، لهما فيه لعدم صحيحٌ ومذهٌب ، َغْيَر أّنه ال حّجة

 من كلّ  ي المثلين، وأّن حججثان زيادةفي  كان يأخذ برأي يونس  (30)إّن ابن الّسراج : "قالو فيها  و يونس ،الخليل مذهب
 ه الفارسيشيخُ به  احتّج  جّني يؤّيد ماأّن ابن  َغْير، اآلخر دون أحدهما بقاطعة على القول بصواب   ليست نسالخليل ويو 

" اخرنطم " و"احرنجم : " كون بيَن أصلين، نحوأْن تذوات األربعة  في إذا وقعتها بابُ " افعنلل " هو أّن نوني، و الثّانلزيادة 
َق بمثالهما تذي به فيجب أن يحبذلك، ملحٌق " اقعنسَس ،" و َحسٌن، وهو و سديٌد  جّني أّن ما ذهب إليه أستاذه ، ويرى ابنُ ألح 

يونس ها لمذهب بعضُ اء يشهُد بعُضها لمذهب الخليل، و العرب أشيكالم وجد  في وأّنه ، الّصناعة  على أحكام هذه  جارٍ 
هو الّزائد، في الكلمة المضّعفة الحروف الثاني من  أنّ ،فهو يرى المسألة رأيين مختلفين ّما ابن مالك فقد قّدم في هذه ، أ(31)

: " في، نحو بالّزيادة   أن  أّولهما أولى هو ،البن مالك فيها الثاني الرأيو ،" اْحَرْنَبى " ألف لوقوعه  موقع  ، "اْقَعْنَسَس " :نحو
، افق يونسيو أّنُه  مّما قاله ابن مالك  إلىنخلُص .   (32)"َفْوعل " واو َفْيعل، و " ياء ، و "فاعل " ألف  موقعلوقوعه  " عّلم 

ويخالف يونس في زيادة ، ويوافق الخليل ،دون أخرىفي كلمات ولكْن المضّعف ، من  يخالف الخليل في زيادة الثانيو 
في  ّن الّزائدشارح الّشافية  يرى أكذلك فإّن و  المضّعف في كلمات دون أخرى، وهذا مذهٌب جديٌد في هذه المسألة،األول من 

َل في مقابلة  "َقْرَدٍد "  أّن ّزيادة لها، و ال إلى العين ، فلم يحتج كان في مقابلة   فقدأّما األّول و  ،َجْعَفرالم  هو الثّاني؛ ألّنُه ُجع 
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 مقابلة  في  المزيدكون في  المكرر لإللحاقيشارك المكررات ال ألّن سائر  ؛المكرر لإللحاقحكم  مضّعفاتال سائر حكم
إذن فقد ، (33)لإللحاق  الثّاني في المكررفاألولى الحكم بزيادة  ، الثّاني هو،كون الّزائد  في هُ ى تجعَل مثلحتّ  ،صلياأل

، أّول المثلين  ابن ُعصفور إلى زيادةتبعه و ، ذهب الخليلآراؤهم فيها ،حيث تباينت هذه المسألة ،و  اختلف الّنحويون في
 ،أحد  قوليهسيبويه في ، و يونسفي األصل فهو يخّطئ  فيها، يخّطئهُ و  ،ةالفارسي في هذه المسأل يخالفابن ُعصفور إذ و 

 ، سترباذياإل يالرضو  جرى في هذه المسألة على َسَننهم ، وتبعه تلميذه ابن جّني،علي الفارسي قد أبا ألّن ؛ وابن الّسراج
عصفور، وال رأي ابن  علي الفارسي على هذه المسألة، فإّني أرّجُح رأي أبيا ذكرُت في لكّل م. قوليه أحد   في وابن مالك

ى علهو جاٍر فيه غيره ، و ذلك  تبعه علىالّنحو، و  رأي أئمة علىفيما قاله، بل جرى فيه ب دعا    لم يكن سّيما أّن أبا علي
 .  جّني كما قال تلميذه ابنالّصناعة  هذهأحكام 

 " أول ق" مسألة في زيادة  همزة   -9  

 ،كل من ابن الّسيد البطليوسي، فقد خالف فيها بعض الّنحويين  خالٍف عند موضع كانت " أوَلق " إّن الهمزة في كلمة   
في اإليضاح أن تكون  الفارسي، فأجاز  "أوَلق " وأّما " : يقول البطليوسي حيثُ  الفارسي، دلسيين أبا علياألن ابن عصفورو 

   :  قال الراجز  .  (34)"وَلَق  َيل ق، إذا أسرع: " م قولهمن مشتقا  ويكون  األكثر، فيه زائدة حمال  على الهمزة 

 (35)" جاءت به عنٌس من الّشام تل ق " 

د وُأجوه،  همزة النضمامها  كما الواو، فأبدلت "ُول َق " أصله ، على هذا"أل َق الرجل :" ويكون قولهم اّلذي وهذا ُأبدلت في ُأع 
 العلةلذهاب  أصلها الواو إلى فأرجع ،رجل َمْولوق :يقالعلى هذا أْن  كان يلزممختار؛ ألّنه  قول غيرالفارسي إليه ذهب 
َد الّرجُل بالهمز:أّن من يقول ، أال ترى أوجبت همزها اّلتي ، مأعوديقل  ولم موعود،: به قال المفعول  إلى إذ صار، ُأع 

فاّلذي يدلُّ على أصالة  " أولق " وأّما" : فيقول فيها ،أّما ابن ُعصفور           .(36)" العرب مأُلوق بالهمز من والمسموع
دليٌل  ،و حذف الواوبإثبات الهمزة " ُأل َق : " لهمفقو ، "األولق "الّرجُل إذا أصابُه ُأل َق :" قولهم  ،الواو ، و زيادة  الهمزة  فيه

َد الّرُجُل : " ، نحو قولهم "ُول َق "  األصلُ ، و فلعّل هذه الهمزة بدٌل مَن الواو :"ق ْيَل  وزيادة  الواو، فإنْ  ،على أصالة  الهمزة   " ُوع 
َد "  َد " ، فالجواب أّنُه لو كان م ن قبيل"ُأع  َد " ، كما يقولون "ُول َق " :،لقالوا " ُأع  دليٌل على " ُأل َق " ، فالتزامهم الهمزة في"ُوع 

الهمزُة   أْن تُقد ر بالواو، وال ُيتصّور" َمولوق : " لقالوا ة  لو كانت  الهمزُة  زائد، و "رجٌل مألوٌق " : أيضا  فإّنهم قالواأّنها أصٌل ، و 
ْن " أفعل "  ، وعن قول الفارسي أنّ (37)الواو؛ ألّن مثل هذه الواو ال تُقلب همزة  بدال  من" مألوق " في  والهمزة" َوَلَق  َيل ُق " م 

؟، فالجواب أّنُه "مألوق "و" ُأل َق :" مع  قولهم  –أي الفارسي  –فكيف أجاز ذلك : فإْن ق يَل : " زائدة، يقول ابن عصفور
ُول ق " اّلالزم، فتكون الواو من البدل يجعل هذا من قبيل ، و "مولوق " و" ُول َق "  واألصل ،من الواو بدال  يجعل الهمزة منهما 

" أعياٌد " و" عيٌد " :نظير قول هم  ، فيكون"مألوق : " فقالوا ،ُمجرى األصلّيةأجريت هذه الهمزة  ،لّما ُأبدلت همزة النضمامها" 
أصالُة الهمزة أيضا  إذا و قعت أوال  في من البدل أعني الالزم قليٌل ، و  أّن هذا الّنوع إاّل : " ُعصفور إلى أْن يقول ابن.... 

ينبغي أْن ُيحمَل على همزُتُه أصلّية ، وال "األولق "والّصحيح أّن  الوجهين، مثل  هذا قليل، فتكافأ األمران عندُه، فلذلك أجاز
َع فيه األصل الباب ؛ ألّن مثل هذا"و أعياد  عيد" باب  في "مولوق "وال " ُول َق :" ،ولم يقولوا "أعواٌد عيٌد و : " فتقوُل  قد ُسم 

ع    .  . (38)موضٍع مَن المواض 

 مناقشة المسألة

 صواب  و  ،بطالن قولهعلى  األدّلة و يسوقان هنيعارضا ثمّ ي هذه المسألة رأي الفارسي ،ف عصفور ابنُ يذكر البطليوسي و 
كالمه من كما يظهر ،أدّلته أكثر من البطليوسي و  احتجاجهفي  أدّلة متقاربة، غير أّن ابن ُعصفور ُيفّصلُ بحجٍج و  رأييهما
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معاجم  في" ل َق أَ " عند البحث في مادة              " .أولق " في  الوجهين الفارسيتجويز فهو ُيبّيُن عّلة  ، وكذلكالّسابق
َمْأُلوٌق ، و  ، ورجلٌ الُجُنون، وهو َفْوَعل :واأَلْوَلُق ، اأَلْلُق، واأُلالقُ :  َأل ق: "قال ابن منظور بما يأتي، وردت اللغة، نجد أّنها

 : أنشدني أبو عبيدة:  الّرياشي قال ُمَعْوَلٍق من اأَلْوَلق، على مثالُمَأْوَلٌق 

 َأْوَلقُ  من أرانيكأّنما بي 

ن شئت جعلت األولق َأْفَعل ":لّجوهريقال ا قول : بّري  فهو َمْألوق على مفعول، قال ابن ،ُأل ق الّرجلُ : ؛ألّنه ال يقال وا 
ولقد جاء في هذا ،الهمزة أصال  ال زائدة بكون ، فهو يستشهد َيل قُ َوَلَق الّرجل : ، وصوابه أْن يقول هذا وهم منه الجوهري

ألبي ّن إ. (39) "َيل ُق ،ومن الثاني َوَلَق ل ُق َأَلَق َيأْ من األول  والفعل" ، وَوْلقكسرهاو بفتح الهمزة  ا  ْلقو ق َألْ "  فعل لغاٌت ثالثٌ ال
، ُأل قَ من  َفْوَعل على وزن: األول، من الوزنضربين يحتمل  "َأْوَلق" فهو يرى أنّ ،هذه المسألة  قولين فيلفارسي علي ا
 .زائدة  الواوتكون هذا  ، وعلىرجٌل النصرف لو ُسّمي بهوعلى هذا المذهب هنا فاء  والهمزة

ْن َوَلَق : والثّاني  لى الثّاني الهمزةوع، (40)﴿ إْذ َتل ُقوَنه بألسنت كم ﴾: تعالى قوله  ، ومنهَيل ُق إذا أسرع أْن يكون على أْفعل م 
ذا ُسمّ الفاءزائدة ،والواو هي  همزة حّتى يقوم دليٌل على أّنها م بزيادة البل ُحك   صرف،ي به رجٌل على هذا الوصف لم يُ ، وا 

 به ابنُ  قد أخذجمهور الّنحاة، و  وهو مذهبُ يوافقه ، ، بل(42)سيبويه  الفارسي إذن ال يخالف.  (41) أوال   إذا كانتأصل 
ّنما، و أل قَ : قوُلهم  على ذلكيدّلك  نفس الحرف، ،فاأللُف منفأّما َأْوَلق " :في قوله  جالّسرا  الّتثبتُ ، ولوال هذا علفو  " أولق" ا 

العرب  ف عال  أّولُه همزٌة ، و بعدها ثالثة  لْم نَر في كالم  :" ،فيقول أّما الّسيرافي  ،"أفعل "  أي على  (43)" لُحمَل على األكثر
ّنما صارإذ كان به  أولق، وهو جنون، و " رجٌل مألوٌق : " قول هم أحرٍف على  ّلتي تجوز ألّن ااالستبدال ؛أبين في " مألوق " ا 
 . (45)" في معنى وّقتت   (44)﴿ إذا الّرسُل أقِّتت ﴾ :قوله و ُقل بْت الواو همزة النضمامها، مثلُ " ُول ق " أْن  تكوَن 

يعني أّن : " الذي شرح كالم أبي علي الفارسي من غير مخالفته فيها بقوله ستراباذيي اإلناقش هذه المسألة الرضومّمن  
لَ "شاء "  وزن جعْلَتُه علىفإذا  ، أصلّية والهمزة ،زائدة   ْوَلقمن أَ  جعل الواو علي أبا شّك ال . ( 46)" َأل َق : ُقلَت ، ، وهو َفع 

بدال زيادتهاعدم  وعلى " أولق " في  الهمزةأصالة  علىأدّلة  ،و  ّدما براهينقد قَ  صفورابن عُ ، و البطليوسي من أن  كاّل    وا 
ة  من األدلّ  أّن ما ساقاه غير ،"عيد وأعواد": نحو ،فيهما األصلألّنه ُسمَع ؛ "أعياد و عيد "قياسا  على "ُول ق "  منها فيالواو 

في هذه علماء الّنحو، كبار رأي  بمقالته  وافق قد  عليأبا  ألنُّ ؛ على مقالة أبي علي مااعتراضهللحكم بصحٍة  ليس كافيا  
إذا ﴿ :تعالى في قوله همزة اللذين قاال بإبدال الواوراء والّزجاج لفكذلك ا، و والّسيرافي ،ابن الّسراجالمسألة ،أمثال سيبويه، و 

وتشديد القاف على " ُوّقتت "  :نحو ،بالواو ا بعضهمقد قرأهو ، على همزهاقد أجمعوا  ، و بأّن القّراء(47)ُأقِّتت ﴾ الّرسلُ 
 " صلى القوُم إحدانا" نحو  ،زمةتها الضمّ  و كانت ،واو همزة إذا انضّمت أن  القاعدَة في ذلك جواُز إبدال كلّ األصل، و 

ذلك كل من  عنهما أورد  وقد ،(48) الواو ثقيلةٌ  ضّمة ألنّ ؛ بالهمز ُأجوٌه حسانٌ  هذه: يقولونو  ،"ُوحدانا  " تريد 
 . ( 52)، وأبي حّيان األندلسي( 51)والقرطبي  ،(50)، وابن عطّية (49)الّزمخشري

وال  ،وابن ُعصفور،رأي ابن الّسيد البطليوسي  فيها على الفارسي رأي أبي علي لكلِّ ما سبق في هذه المسألة، فإّني أرّجحُ 
؛ لمجيئها همزة  أبدلوا الواوالقراء اّلذين  معظمو ،الّنحو  ُعلماءَسنن فيها على  مضىفي مقالته، بل  ينفردْ  سّيما أّنه لم
مّما ُيبطُل ما " وجوه " ُأجوه " على األصل، وكذلك " ُوّقتت" اّلتي ُقرئت ، و "ُأقِّتت " كلمة  الزمٌة فيضّمُتها و مضمومة، 

ْن َعدم جواز حمل همزة ُعصفوراحتّج به ابن  " عيد و أعواد "  :لسماع األصل فيها، نحو" أعياد و  عيد" على " األولق "  م 
. 

 : اّلذي تركه  أبو علي الفارسي في الع لمين األند لسي ين موازنة بين الّتأثير 
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يذكر ابن الّسيد البطليوسي رأي أبي علي صراحة من دون أن يذكر َمن تطّرق للمسألة  مّمن سبقه مَن ،ولى في المسألة  األ
صراحة  ، ولكن من دون أْن يذكر اسم أبي علييوافق أبا علي في مقالته إّنه ُعصفور ف أّما ابنُ . أو مّمن جاء بعده، الّنحاة

فلم نَر له  ،أّما ابن الّسيد البطليوسيخطئه ، ، ويجتهد في إثباتعليأبا  ُعصفور يخالف ابنُ :في المسألة الثّانية و    .
        .                                          ألبي علي الفارسي في هذه المسألة مخالفة ، أو موافقة  

 غير أّن ابنلفان أبا علي الفارسي، ُعصفور يخا وابن ،فنجد أّن كال  من ابن السِّيد البطليوسي: أّما في المسألة الثّالثة  
ُل أكثر في أدلته     . الفارسي إلبطال ما ذهب إليه أبو علي ُعصفور ُيفصِّ

واعترض عليها ،غير ،الفارسي، وَتتب ع آراءه  عليَلمين األندلسيين قد تأّثر بأبي نجد أّن كال  من العَ  وازنةهذه الممن خالل 
 .في مسائل البحث الّثالثة  الفارسي َتتّبَع أبا علي ابن ُعصفور ؛ألنّ فور أكثر أبي علي قد بدا في ابن ُعص أّن أثرَ 

 : نتائج  البحِث 

وابن ،ابن السِّيد البطليوسي على أثر أبي علي الفارسي في "  أنموذجا  "  اّلذي قّدْمُتهُ  هذا البحث خالصُة القول في  – 3
ْن ،ما خّلفوُه بذلك  ا َيشهُد لهمْ مو زمانهم ، أئّمة الّنحو فيكانا م ن أشهر  ناألندلسييلَمين والعَ  الفارسي، عليأن  أبا  عصفور م 
ْن قدرةٍ مؤّلفاٍت ، ّحة  آرائهم واالستدالل  على  ، البرهنة  على  وما أظهروُه م   .ص 

قيمة  يدلُل علىوهذا  في بعضها، وخالفاه عليها عّلقاو أبي علي الفارسي،  بآراءوابن ُعصفور  ،اهتم  البطليوسي  لقد – 8
 قدمتهما كأنموذجٍ  ّلية في هذا البحث بالمسألتين اللتينتجالماّلنحوّية المستقّلة  اشخصّيتهم  ويثبتُ  ،االعلمّية عندهم أبي علي

  .على مخالفتهما له في بعض  آرائه 

 قد سار وجدُته ألّنيصفور ؛ابُن عُ ابُن الّسيد و يهما فه فخال اللتين الفارسي في المسألتينرأي أبي علي  رّجحتُ  لقد – 7
 .علماء الّنحو   قد تبعُه على ذلك عدٌد من و  قالُه ،ب دعا  فيما  يكنْ  لم، و  الّنحاة   فيهما على َسنن  جمهور  

بل إن  ، َمين األندلسيين ال يعني أن  أبا علي لْم يؤّثر فيهمالَ أي أبي علي الفارسي على رأي العَ إّن ترجيحي ر  – 0
اّلتي كذلك فإن  المسألَة األولى هما إثبات ُبطالن ما ذهب إليه ألدلُّ دليٍل على أثره فيهما ، و محاولتَ و  ،ليهضهما عاعتراَ 
رأَي أبي علي فيها من وتتّبع البطليوسي أبا علي الفارسي ،وافق فيها ابن ُعصفور  واّلتي، عن َمثيالتها "أنموذجا  "  قد مُتها

لدليُل  وابن جّني وابن سيده ،ل  وسيبويه ،وابن الّسراج ،ن تطّرقوا لهذه المسألة ، أمثال الخليدون أْن يذكر رأي العلماء اّلذي
  .هذين الَعَلمَيين األندلسيين  فيَبّيٌن على أثر أبي علي الفارسي 

 :الحواشي 

                                                           
1))

 .8/  3 المنصف شرح اإلمام أبي الفتح ُعثمان بن جّني لكتاب التصريف ، 
 . 83/  3 ،بن عصفور اإلشبيلي االممتع في الّتصريف ،  ((2
 . 893ص  مالك ،لمقاصد، البن اتسهيل الفوائد و تكميل  ((3
،  233/  3ومعجم األدباء  إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ،  732/  3في إنباه  الّرواة على أنباه  الّنحاة ،  الفارسي انظر ترجمة أبي علي    ((4

 .093 /3في طبقات اللغويين والّنحاة ،  وبغية الوعاة 
5))

 . 55 – 55/  2و    الوعاة  في طبقات اللغويين و بغية  ،  147ر البلغة في تراجم أئّمة الّنحو و اللغة ، صانظ  
   .   833/  8الّنحاة  ، انظر بغية الوعاة في طبقات اللغويين و  ((6
7))

 .333ص  اب ،أدب الكتّ  
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(8)
 .   33 – 9، ص المسائل الحلبيات  
 . 39العالء المعّري ، ص  يبأل، قط الّزندس   (9)

(10)
 827ص ، كتاب األلفاظ  

11))
 .  773 - 773/  8أدب الكتاب،   انظر االقتضاب في شرح 

12))
 033– 799/  0 ،انظر الكتاب   

13) )
 . 723/  7 ،األصول في الّنحو  

 .  833 – 833/  3، بن جّني االخصائص ،  ( (14
  . 793/   7، المحكم و المحيط األعظم انظر  (15)
16))

 . 339/ 8، والممتع في الّتصريف ،07/  8وطي، ، للّسيانظر المزهر في علوم اللغة وأنواعها   
17))

 783 – 783 -783/  0 ،الكتاب 
18))

ٍل بكسر الفاء والعين أي امرأة  ب ل ٌز،: الجوهري . كتنزة ضخمة م: امرأة  ب ل ٌز و ب ل زٌّ : بلز   م يأت  من الصفات ل: ثعلب  قال. ضخمة  على ف ع 
ٍل إاّل حرفان                                                            . 702/  3منظور ،  انظر لسان العرب البن. ن إب ٌد أتاو  امرأٌة  ب ل زٌ : على  ف ع 

 733/   8 ابن الحاجب ، شافية  ، وشرح 783/  0 ،الكتاب انظر  (19)
ْثَير، وهو الُغبارالَعث    ((20  .    8337/  7 ،منظورانظر لسان العرب البن ، نبات فيه ، والياء زائدة ، والمراد بها الّصعيد الذي الرُة من الع 
 320/  3، انظر لسان العرب . وهو الذي ليس بأجش الّصوت وال أغّن :َجْهَوٌر   ((21
 7090 / 0   لسان العرب انظر.زائدتان  العظيم من الّسحاب ، والّرباُب األبيض منه ، والّنون والواو :الَكَنْهَورُ   ( (22
23))

ْفر َيته إذا جاء غضبان :ُيقال    ْفراَته : يقال  ه قال ابن سيد. جاء فالن نافشا  ع  ْفر َيته  وع  مع والحرص ، انظر أي ناشرا  شعره من الطّ جاء ناشرا  ع 
        . 8323 / 7لسان العرب، 

 . 733/   8شرح الّشافية  ، ، و  783/  0 ،انظر الكتاب   (80)
 .                  33/  8 ،، البن جّني و الخصائص   ، 833/  0 ، ، و التعليقة على كتاب سيبويه 832ص  ،  رسيألبي علي الفا انظر التكملة ((25
26))

 . 733  – 730/    3  الممتع في الّتصريف ، 
27)) 

ْخو : الَعَثْوَثُل   .    2557/   3لسان العرب البن منظور ،  انظر . الكثير اللحم الرِّ
28))

 . 2417/  3 انظر المصدر السابق ،.  الّرمل ، والجمع َعقاِقلالكثيب العظيم المتداخُل  :الَعَقْنَقُل  
29))

 354/  1الممتع  في الّتصريف  ،  
30))

 38/  7 انظر األصول في الّنحو ،  
 33/  8  ، انظر الخصائص في الّنحو (31)
32))

 .38/  0 الفوائد ، على تسهيلوالمساعد . 839ص  وتكميل المقاصد ، تسهيل الفوائد انظر 
33))

 . 733/  8انظر شافية ابن الحاجب ،  
 .878، ص انظر التكملة  (34)
35))

   0733/ 0للشّماخ ، ،المنقري، وفي لسان العرب للقالح بن حزن 3/9الخصائص  البيت منسوب في 
36))

   772/  8 ، في شرح أدب الُكتاب االقتضاب 
 . 873/  3، الممتع في الّتصريف  ((37

(38)
 873 – 873/  3، ممتع في  الّتصريف لا 

39))
 383 – 383/  3انظر لسان العرب،  

40))
 . 33سورة الّنور ،اآلية ،  

41))
 . 878ص  ،انظر الّتكملة 

42))
 393/  7،  732/  0، انظر الكتاب 
(43)
 . 878/  7،   انظر األصول في الّنحو 
 . 33، اآلية  سورة المرسالت  (44)
45))

 . 399/   3 بي سعيد الّسيرافي ،سيبويه ، ألشرح كتاب  
46))

 . 733/  8،  انظر شرح شافية ابن الحاجب 
 .بالهمز " ُأّقتت " ، القراءة الُمعتمدة في المصحف الّشريف هي 33، اآلية  سورة  المرسالت ((47
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(48)
 833/   3، ج ، ومعاني  القرآن للّزجا 323ص انظر معاني القرآن للفراء ، 

49))
 .3339ص ،  للّزمخشري الّتأويل ، وجوه  عيون األقاويل فيقائق التّنزيل و نظر الكشاف عن حا 

50))
   . 032/  3 بن عطّية األندلسي ،الي تفسير الكتاب العزيز ،انظر المحرر الوجيز  ف 

 . 333/  39لقرطبي، ل،  انظر الجامع ألحكام القرآن ((51
   . 333/  2 ألبي حّيان األندلسي ، انظر البحر الُمحيط ، (52)
 

: المصادر والمراجع    

القرآن الكريم   - 3  

 8، بيروت طهـ ، تحقيق محمد الّدالي ، مؤسسة الّرسالة  833أدب الكتاب ، تأليف أبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة ، ت   - 8
 .م  3923 -هـ  3033، 
، عبد الحسين الفتلي  تحقيق الّدكتور هـ  733ي ، ت حوي البغداداألصول في الّنحو ألبي بكر محمد بن سهل بن الّسراج النّ  - 0

 . م3993 -ه 3033، 8بيروت ط -مؤسسة الّرسالة 
 ،األستاذ مصطفى الّسقا، تحقيق ،هـ  383بد  اهلل  بن الّسيد  البطليوسي ، ت االقتضاب في شرح أدب الكتاب ، ألبي محّمد ع - 3

  .    م3993 ،القاهرة يد ، دار الكتب المصرية المج حامد عبد والّدكتور
،  بثعلب  المعروف ، الّنحوي  يحيى  بن  الّسكيت ، رواية أبي العباس أحمد بن إسحاق  يعقوب  يوسف  تأليف أبي  ،األلفاظ   – 3

     .  3992،  3لبنان ناشرون ، ط قباوة ، مكتبة   تحقيق الّدكتور فخر الّدين
ي   الحسن عليالوزير جمال الّدين أبي  ليفاه الّرواة على أنباه  الّنحاة ، تأإنب - 3 محمد ،يق تحق ه 380، ت  بن  يوسف  الق ْفط 

 .  م 3923  - ه 3033، 3ط، سسة  الكتب الثّقافية ، بيروت مؤ  ، أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي  لقاهرة
ر بأبي حّيان األندلسي ، تحقيق ، د بن حّيان  الّشهيبن  يوسف   ير الّدين محّمد بن يوسف بن عليأث،البحر الُمحيط ، تأليف   - 2
  .  م 8338 -هـ  3087 3ط  ، دار إحياء الّتراث العربيعبد الّرزاق المهدي . 
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