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 أتصيل و لألمشوين يف شرحه على ألفية ابن مالك مجع والصرفية االختيارات النحوية
 جامعة مصراتة  –كلية اآلداب   –ه : علي نور الدين سامل كمبالدكتور

 
 ملخص البحث:

لألمشوين يف شرحه على ألفية ابن مالك مجعا  والصرفية  عنوان هذا البحث: ) االختيارات النحوية
وأتصيال( ويقوم  على فكرة استخراج آراء األمشوين اليت صرح هبا يف معرض حديثه على كل مسألة مر 
هبا يف شرحه على الفية ابن مالك، وذكر  فيها خالفا للنحاة، مث أابن رأيه، أو ما مال  إليه، أو ما 

راء نستطيع أن جنمع مادة حنوية دمسة لعامل جليل تبعثرت آراؤه يف ثنااي انفرد به، وهبذا اجلمع هلذه اآل
شرحه، وهذا البحث يقوم على أساس مجع هذه اآلراء وأتصيلها، وأتصيل اخلالف فيها يف كتب 

 النحو، ونسبة آراء اخلالف إىل أصحاهبا؛ إليضاح املعامل أمام من يكمل الطريق بدراسة هذه اآلراء.
 

 املقدمة
 بسم هللا الرمحن الرحيم

ونبينا وحبيبنا حممد النيب  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف أنبياء هللا أمجعني، سيدان
 الكرمي، اللهم صل وسلم وابرك عليه وعلى آله وأصحابه أمجعني. أما بعد..

األمة، هي ألفية ابن مالك رمحه هللا، فلقد  افإن أهم ما ألف يف علم النحو من كتب ونظم أفاد هللا هب
بُّوها ومعلموها يف أحناء البسيطة، مما جعل الشروح تكثر عليها،  العلماء الذي  منذاع صيتها، وانتشر حمِح

أرادوا أن يكون هلم شرف االنتماء إىل قائمة شارحيها، ومفككي غامضها، وسابلي أغوارها، ومن بني 
مد النور أَبو  العامل: علي بن حممد يالنحو هذه الشروح هو شرح اإلمام  بن عيسى بن يوسف بن حمح

سن بن الشمس بن الشرف األ ملا فيه من  ؛ت هذا الكتاب منذ فرتةمح فلقد رح  هـ(،900، )ت وينمشاحلح
، وهذه ه اخلاصرأي ااختيارات عدة ملؤلفه األمشوين،  يف مسائل اختلف فيها النحاة، كان لألمشوين فيه

حتتاج إىل الوقوف عندها، والنظر فيها بعني الدارس املدقق، فعبقرية األمشوين قوية فريدة من  االختيارات
نوعها، مكنته من وضع بصمات وأفكار حتتاج إىل مزيد من الدرس والتحقيق، وتوضيح ما كان يريد 

 قوله، وقد تباعد لتبلد األذهان وتقادم الزمن، وتغري أمناط التفكري.
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ال أدعي زايدة وال دراسة هلذه اآلراء، وإمنا أردت مجعها وأتصيلها و إخراجها  وإين يف هذا البحث
للباحثني، لعل هللا تعاىل يرشد هبا ابحثا عنها، أو يكون موضوعا لدراسة موسعة تنال هبا درجة علمية 

ة دراسة معمقة، مما يزيد من اتساع فكر  ،عليا، أو موضوعا لكتاب يدرس اختيارات األمشوين يف شرحه
يف شرحه على ألفية ابن مالك  لألمشوين والصرفية هذا البحث، وقد ومسته بعنوان:)االختيارات النحوية

 (.مجع وأتصيل
كل تنوع  حوى كل اختياراته ي وترمجة خمتصرة لألمشوين، و فصل سمت هذا البحث إىل مقدمة،قوقد 

 .ملصادر ومراجع البحث قائمةو  ،وخامتة ع موضوع املسألة،بتنو عنوان 
وال أدعي الكمال وال اإلجادة، إمنا هي مطليب من هللا تعاىل مع التوفيق والسداد، وأن ينفع به وأن   

ن احلمد هلل راد نفعا، وآخر دعواان أيقع يف عني الناظر فيه موقع االستحسان والقبول، وأن يفيد به من أ
 رب العاملني، وصلى هللا علي سيدان  حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني.

 :ترمجة األمشوين  
  امسه. 

سن بن الشمس بن الشرف األ علي بن حممد هو مد النور أَبو احلح وين مشبن عيسى بن يوسف بن حمح
 (1)اأَلصحل مث القاهري الشاِفِعي ويعرف ابألمشوين.

 مولده.  
يف شعحَبان سنة مثان َوثالِثني َومثامنائَة  كانت والدتهو وهبا ولد يف القاهرة،   ،أصله من أمشون )مبصر( 

 (2) .بنواحي قناطر السَباع
 .شيوخه  

 ،والزمه كثريا ،والبامي ،واملناوي ،أخذ يف الحفقحه َعن اجمللي َوالحعلم البلقيِن قال  عنه اإلمام السخاوي:" 
صلني والعربية والفرائض َوغريَها َعن مجَاعة ،وهو أول شيوخه ،والنور اجلوَجرِي َومن  ،وكذا أخذ يف األح

 (3)". والشارمساحي ،َوسيف الّدين التقي احلصن ،شيوخه يِف ذلك َوَغريه الكافياجي
                                                 

الالمع الضوء  ، هـ(902 تمشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد ) ،السخاوي . انظر (1)
 .6/5 بريوت –دار مكتبة احلياة  منشورات، ألهل القرن التاسع

الطبعة: ، دار العلم للماليني، األعالم ، هـ(1396خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الدمشقي )ت: ، الزركلي .  انظر  (2)
 .5/10 م 2002أاير / مايو  -اخلامسة عشر 

 .6/5. انظر الضوء الالمع  (3)



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

780 

 

 آاثره. 
 ،شرحهيف الفقه، و  ،، ونظم املنهاج، وهو موضوع دراسة هذا البحثشرح ألفية ابن مالكمن تصانيفه: 

 (1) .929وقيل سنة  هـ ،900، تويف رمحه هللا تعاىل يف حدود سنة ونظم مجع اجلوامع
 .أصل مهزة آلاختياره يف   

 تعرض األمشوين يف شرحه لقول ابن مالك
 افَ رَ الشُّ  نيَ لِ مِ كح تَ سح مح الح  هِ آلِ ى ... وَ فَ طَ صح مح الح  يِبِّ ى الن  لَ عَ  يا  لِّ صَ مح 

أهل: قلبت اهلاء مهزة، كما قلبت اهلمزة هاء يف  إىل أصل اهلمزة من قوله: ) وآله(، وقال أبن أصلها
مث ذكر  (،آمن)، و(آدم)مث قلبت اهلمزة ألف ا لسكوهنا وانفتاح ما قبلها، كما يف  ،"هراق" األصل "أراق"

وأبو بكر  ،مينعونه (3)والنحاس (2)لكسائيافذكر أن  ،إىل املضمر (آل)اختالف النحاة يف إضافة 
( حيث  إىل املضمر فتقول )وآله( آل  إضافة: )وأجاز األمشوين  (5)يلحقه بلحن العوام، (4)الزبيدي
 (6) ."والصحيح جوازهقال:" 

 . املذكر السامل أحلق جبمع  االطراد فيما يفاختياره   
ما كان من  أفاد أبن سنة(، ويف معرض كالمه على قولنا )مع املذكر السامل وما أحلق بهففي شرحه جل

، وما كان مكسور الفاء مل يغري يف (سنني)كسرت فاؤه يف اجلمع، حنو:   -مفتوح الفاء -ابب سنة 
وما كان مضموم الفاء ففيه  -ابلضم -وحكي مئون وسنون وعزون  (،مئني)اجلمع على األفصح، حنو: 

حلركات على النون مع بقاء ن حكمه اإلعراب ابو فيك .(قلني)، و(ثبني)كسر، والضم، حنو: وجهان: ال

                                                 
، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب، هـ(1089 تعبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العماد الَعكري ، أبو الفالح )،  احلنبلي . انظر (1)
، م 1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –دار ابن كثري، دمشق ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، ق: حممود األرانؤوطيقحت

 .5/10، واألعالم 10/229
 .4/283 ،األعالمانظر    ،هـ ( 189 ت)، علي بن محزة بن عبد هللا األسدي ابلوالء، الكويف، أبو احلسن الكسائيهو:  الِكَساِئي  .(2)
   .1/208، انظر األعالم للزركلي هـ ( 338ت أمحد بن حممد بن إمساعيل املرادي املصري، أبو جعفر النحاس: )هو:  لن ح اسا . (3)
 .6/82انظراألعالم ،هـ ( 379تمد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيدي األندلسي اإلشبيلي، )حمهو: أبوبكر  الز بِيِدي.  (4)
، حلن العوام، حتقيق الدكتور رمضان عبدالتواب، الطبعة حممد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيديانظر اآلراء يف ، الزبيدي،  أبوبكر  (5)

 .71م ص 2000هـ، 1420ابلقاهرة،  الثانية، مكتبة اخلاجني
، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، هـ(900علي بن حممد بن عيسى، أبو احلسن، نور الدين األحمشححوين الشافعي )ت: ، األمشوينانظر :  .(6)

 .1/18 مـ1998 -هـ1419الطبعة: األوىل ، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية بريوت



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

781 

 

إذ يطردون يف  ،يطردون جميئ اجلمع مثل حني (1)وقد أشار إىل أن قوما من النحاة منهم الفراء الياء،
         مجع املذكر السامل وما محل عليه، واستشهدوا بقول الشاعر   

 (2)رحب  َحي َعرنَدٍس ِذي َطاَلل ... الَ يـَزَالوَن َضارِبنَي الِقباب
ابلفتحة الظاهرة على النون، وجعل هذه   هنا بنصب ضاربنيَ  (ضاربني القباب)حيث أورد الشاعر 

 ؛ولو مل يعاملها هذه املعاملة لكان عليه أن يقول: "ضاريب القباب ،النون كالنون اليت من أصل الكلمة
وخرج على أن األصل: "ضاربني ضاريب القباب"  ،املذكر السامل حتذف عند اإلضافة ألن نون مجع

 ضاربني" عليه.فحذف "ضاريب" لداللة "
 .(3)" والصحيح أنه ال يطرد، بل يقتصر فيه على السماعويف ختام كالمه صرح األمشوين برأيه وقال: " 

 أل( عن الضمر احملذوف الرابط بني مجلة اخلرب واملبتدأ.عوضية ) يف اختياره  
 ومفردا أييت، وأييت مجله ... حاوية معىن الذي سيقت لهه لقول ابن مالك: ففي شرح

، أي أن يكون فيا يكون مجلة ال بد يف هذه اجلملة أن تكون حاوية ملعىن املبتدأر أن اخلرب عندما ذك
منوان بدرهم، أي منوان منه بدرهم، أو يكون فيها خلف عن  : السمنح بط يربطها ابملبتدأ يف مثل قولنارا

ه أي املبتدأ، وذكر أن الكوفيني وبعض البصريني يرون أن )أل( أتيت عوضا عن هذا الضمري ري ضم
ََوى، فَِإن    :حيث جعلوا من ذلك قوله تعاىل ،الرابط َوأَم ا َمنح َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى النـ فحَس َعِن اهلح

َن َة ِهَي الحَمأحَوى  ، مأواه()  :إذا قدروا الرابط بقوهلم (4) اجلح
: واملعىن ،بط يف هذه اآلية الضمري احملذوف، بل الرامشوين أبن الالم ال تصلح ألن يكون عوضايرى األو 

صح هذا التقدير الذي قدره الكوفيون لصح أن نقول: زيد األب قوله أبنه لو  وعلل هي املأوى له؛
 (زيد األب قائم)وإال لزم جواز حنو:  " إىل أن يقول"والصحيح أن الضمري حمذوف، حيث قال:" قائم

 (5)."وهو فاسد
 

                                                 
زكرايء، املعروف ابلفراء: إمام الكوفيني،  بن زايد بن عبد هللا بن منظور الديلمّي، موىل بن أسد )أو بن منقر( أبوحيىي هو:  الفر اء.  (1)
 . 8/146انظرا األعالم للزركلي  هـ ( 207ت)
 البيت من اخلفيف وهو بال نسبة يف كتب النحو..  (2)
 .1/64. انظر شرح األمشوين  (3)
 .41ـ 40.سورة النازعات اآلية  (4)
 .1/185انظر شرح األمشوين .  (5)
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 الفتح والكسر مع أن الضم أفصح  ملا أييت على مثال ابع  يفاختياره   
 :ملا شرع األمشوين يف شرح قول ابن مالك

 بح حَ  وِ حح نَ ى لِ رَ يـح  دح قَ  اعَ بَ ا لِ مَ ... وَ  بح نَ تَـ يحح  س  بح لَ  يفَ خِ  لٍ كح شَ ن بِ إِ وَ 
( و :يوز يف حنو  الضم والكسر واإلمشامأرا د أن يوضح أن الذي يوز يف ابع من جواز  )َرد (  :) َحب 

 حىت قال بعض النحاة ال يوز غريه.من فعل ثالثي مضاعف مدغم، وأقر أبن األفصح هو الضم، 
ذلك ( و) رِد ( و فتقول ) ِحب   والصحيح الذي اختاره األمشوين أبنه يوز مع الضم الكسر واإلمشام،

 (3):بكسر الراء، وقوله تعاىل  (2)َوَلوح رِدُّوا على مثاله يف قوله تعاىل: (1) لورود قراءة علقمة
نَا   (4)رِد تح إِلَيـح
 . واملنفي هبا (ما)توسط اخلرب بني  يف  اختياره  

ماضي انقص، )ما(  انفية، و: قائما خرب لكان، وكان: فعل  : ما قائما كان عمر، ف:ففي مثل قولنا
ألصل يف و:عمر امسها، وقد تقدم هنا خربها عليها وتوسط بينها وبني ما النافية الداخلة عليها، وا

  (5).. وعليه أغب النحاةوقد اختار األمشوين جواز هذ الرأي .اجلملة ما كان عمر قائم،
 .(ليس: )املشبهات بـ (إن) و (الت)و (ال) و (ما)فصل يف  اختياره يف  

غلب عليه ذلك يف مثل قول  حىت ،فاو ال( أن يكون حمذن الغالب على خرب )األمشوين يف شرحه أبيقو 
 (6) فأان ابحنح قـَيحٍس الَ بـَرَاحح  َمنح َصد  َعنح نِيـحرَاهِنَا ...: الشاعر

، على ما غلب عليه وحذف اخلرب (براح) ، فرفع هبا االسم ليس عمل  ( ال)  الشاعر هنا حيث أعمل
 (7)العرب، ولكن األمشوين يرى أبن اخلرب يوز أن يذكر والتقدير: ال براح يل.عند  

 
 

                                                 
إحتاف فضالء البشر ىف القراءات األربعة عشر ويسمى ) منتهى ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغن ، الدمياطي انظر القراءة يف (1)

 .262، ص م1998ـ ه1419 -لبنان  -دار النشر : دار الكتب العلمية ، الطبعة : األوىل( ، األماين واملسرات يف علوم القراءات
 .28سورة األنعام من اآلية:  (2)
 .65سورة يوسف من اآلية:  (3)
 .333انظر القراءة يف اإلحتاف:  (4)
 .1/233انظر شرح األمشوين   (5)
  .4/360للمربد ، واملقتضب 1/58الكتاب ، وهو من شواهد بيت  من جمزوء الكامل، وهو لسعد بن مالك القيسيّ ال. (6)
 .1/267انظر شرح األمشوين  (7)
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 .إعمال ) إن ( اختياره  
أما ، ن يكون هلا اسم مرفوع وخرب منصوباختلف النحاة يف إعمال )إن( النافية إعمال )ما( يف أ

  (4)،وابن جن (3)والفارسي (2)وهم ابن السراج وبعض البصريني (1)الكسائي فقال بهاإلعمال 
واملربد  (6)واختلف النقل عن سيبويه ،مجهور البصريني اإلعمالو   (5)الفراء ومينع ،عماهلاييزون إفهم 

يف معىن  (ا)م  :كـ  (إن) "ويكون عدة ما يكون عليه الكلم :اببيف ذلك، فقد قال سيبوبه يف   (7)
بينما اختار األمشوين إعماهلا مستشهدا بقراءة   (9)،أبن تكون مبعىن )ما( :وقد قال املربد (8)،(ليس)

ثَالحكحمح  لقوله تعاىل: (10)جبري سعيد بن عحوَن ِمنح دحوِن اَّللِ  ِعَباد ا أَمح بنصب   (11)ِإن  ال ِذيَن َتدح
 (12) .عبادا

 

                                                 
 ،عامل الكتب ،زهري غازي زاهد حتقيق د.هـ(  338 ،)تجعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس أيبانظر رأي الكسائي يف النحاس،  (1)

 364لبنان،  بريوت، م1988 -هـ1409
، وانظر رأيه 6/136للزركلي ( انظر األعالم ه 316 تحممد بن السري بن سهل، أبو بكر: أحد أئمة األدب والعربية)هو  ابن الس ر اج .(2)

 .3/238يف معجم القراءات للخطيب 
(، وانظر رأيه يف هـ  377 تاحلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسّي األصل، أبو علي: أحد األئمة يف علم العربية. )هو:  الفارِسي   (3)

 .3/238معجم القراءات للخطيب 
 ، هـ( 392تح: من أئمة األدب والنحو،)عثمان بن جن املوصلي، أبو الفت. ابن جن هو:   (4)

، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القرآن واإليضاح عنها، حتقيق: على هـ(392بن جن املوصلي )ت: وانظر رأيه يف ابن جن، أيب الفتح عثمان 
. واخلطيب، الدكتور 1/270م2009هـ ـ1430الناصف اجلندي وآخرون، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية جلنة إحياء كتب  السنة، القاهرة 

 ..3/238م،  2002هـ ـ1422عبداللطيف، معجم القراءات، الطبعة األوىل، دار سعد الدين للطباعة والنشر، دمشق، 
 .3/238. انظر رأيه يف معجم القراءات للخطيب  (5)
 .5/81انظر العالم للزركلي  هـ ( 180 ت عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، هو:  ِسيبَويحه.  (6)
َرد.  (7)  .7/144. انظر األعالم للزركلي هـ( 286 تحممد بن يزيد بن عبد األكرب الثمايل األزدي، أبو العباس،) هو املِبـح
حممد : عبد السالم ، حتقيقالكتاب، هـ(180عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، امللقب سيبويه )ت: . انظر: سيبويه،  (8)

 .4/222، م1988 -هـ  1408الطبعة: الثالثة، ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، هارون
 عامل ،.عظيمة عبداخلالق حممد: املقتضب، حتقيق  (هـ285 ت)العباس، أبو األزدي، الثماىل األكرب عبد بن يزيد بن انظر املربد، حممد (9)

 .1/50بريوت  –. الكتب
ابلوالء، الكويف، أبو عبد هللا: اتبعّي، وهو حبشي األصل، من موايل بن والبة بن احلارث من بن أسد. سعيد بن جبري األسدي، . هو :(10)

   .3/93هـ( انظر األعالم للزركلي  95، تويف سنة )أخذ العلم عن عبد هللا بن عباس وابن عمر
 .194سورة األعراف من اآلية  . (11)
 .3/238انظر القراءة يف: معجم القراءات للخطيب  (12)
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 شتقاق بني الفعل أو االسم.الاختياره يف أصل ا  
الفعل أصل  نفقد قال الكوفيون أبمسألة اخلالف بني أصل االشتقاق من اشتهرت بني النحاة 

ثل ضرب ضراب؛ وذلك ألن املصدر يصح بصحة الفعل ويعتل للمصدر، واملصدر مشتق من الفعل م
 ،ابعتالله، وقال البصريون أبن الفعل مشتق من املصدر وفرع عليه؛ ألن املصدر يدل على زمان مطلق

وجب أن يكون املصدر فرع عن والفعل يدل على زمان معني، واملطلق أوسع من املعني، لذا 
  (1).الفعل

ألن من شأن الفرع أن يكون فيه ما يف  واختار األمشوين االحنياز لراي البصريني، وعلل الختيار بقوله:"
األصل وزايدة، والفعل والوصف مع املصدر هبذه املثابة؛ إذ املصدر إمنا يدل على جمرد احلدث، وكل 

 .(2)"منهما يدل على احلدث وزايدة
  املفعول معه  يف  اختياره    

(، فهذا اتفق النحاة على أن املفعول معه ال يتقدم على  عامله ، فال يوز أن نقول: َوالحِكَتاَب َسِهرحتح
على املفعول معه، إمجاع متفق عليه، لكن اخلالف بني النحاة وقع يف تقدم املصاحب للمفعول معه، 

كما   ،الربد جاء والطيالسةَ  لكنه يوز خصائصه حيث قال:"يف فقد منعه بعض النحاة وأجازه ابن جن 
 واستشهد بقول الشاعر:،  (3)"  تقول: ضربت وزيدا عمرا

 (4)يوِ عَ رح ا مبح هَ نـح عَ  تَ سح لَ  الٍ صَ خِ  ثَ اَل ... ثَ  ة  يمَ منَِ وَ  ة  يبَ ا غِ ش  حح فَ وَ  تَ عح مجََ 
وفحشا: مفعول معه الواو": للمعية، مجعت فعل وفاعل، و  على هذا الشاهد يكون: إعراب البيتو 

، واختار ، حيث تقدم هنا املصاحب الذي هو الفحش على املفعول معه الذي هو الغيبةمنصوب
ويف تقدمه على مصاحبه خالف، األمشوين هنا منع املصاحب للمفعول معه عليه حيث قال:" 

 (5)".والصحيح املنع
 

                                                 
اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني ، هـ(577 تعبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين ) ،األنباريانظر.  (1)

 .1/190، م2003 -هـ1424الطبعة: األوىل ، املكتبة العصرية، حتقيق : حممد حمي الدين عبداحلميد، النحويني: البصريني والكوفيني
 .1/468شرح األمشوين . انظر  (2)
 .  2/385، الطبعة: الرابعة، اهليئة املصرية العامة للكتاب، اخلصائص،  هـ(392 تأبو الفتح عثمان بن جن املوصلي ) . انظر ابن جن، (3)
 .134، 130/ 3ليزيد بن احلكم يف خزانة األدب  . البيت من الطويل، وهو  (4)
 .1/494. انظر شرح األمشوين  (5)
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 االستثناء اختياره يف  
ن مجع أبعشرة إال أربعة إال اثنني إال واحدا، يرى بعض النحاة أن احلكم يكون  ففي مثل قولنا: علي  

قر به املتكلم، وعلى هذا يكون املتكلم مقرا أبن عليه ثالثة أ الذي املستثناة هو العدد عداداألمجيع 
عشرة  فقط؛ ألن مجع األعداد املستثناة وهي أربعة واثنان وواحد يساوي سبعة، فاملتكلم أقر أبن عليه

 أي عليه ثالثة.إال سبعة، 
أبن كل عدد مستثىن  ،اثنان إال واحدا الولكن األمشوين يرى أبنه يف مثل قولنا على عشرة إال أربعة إ 

إال واحدا  قال: إال اثنان ستة، مث فأصبحت ،إال أربعة ةقر أبن عليه عشر أبنه أ من متلوه، فيكون املعىن
االثنان واحد، واستثن الواحد من األربعة فصار ثالثة، فهذا هو ستثىن الواحد من االثنني فأصبحت فا

 وهذا معىن قول األمشوين:"  جمموع ما استثناه املتكلم، فصار جمموع ما عليه على هذا الرأي سبعة،
 وهذا الرأي الذي اختاره. (1) "والصحيح أن كل عدد مستثىن من متلوه

 (اش  اختياره يف : )ح    
ليست حرفا بال خالف  أبهنا  مفاده ،حول فعليتها وامسيتها)حاشا( خالفا :يفعلماء عرض األمشوين لل

 وذكر قول ابن مالك وليست حرفا؛حيث قال    (2)َحاَش َّللِ ِ  قوله تعاىل:، واستدل ببني العلماء
 ، وذكر أبهنا (4)،إذا وليها جمرور ابلالم فارقت احلرفية بال خالف إذ قال يف تسهيله حيث قال:" (3)

  (6).والكوفيني فعل وابن جن (5)املربدعند 
والصحيح أهنا اسم مرادف للتنزيه منصوب انتصاب  مث ذكر األمشوين اختياره يف هذه اخلالف وقال:" 

حاش  (8)ابن مسعودمستشهدا على هذا الرأي بقراءة ؛  (7)"املصدر الواقع بدال من اللفظ ابلفعل
                                                 

 .1/513األمشوين  . انظر شرح (1)
 .31. سورة يوسف من اآلية   (2)
 .6/233. وانظر األعالم للزركلي هـ(672حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد هللا، )ت: هو  . (3)
السيد، د. حممد بدوي ق: د. عبد الرمحن يق، حتشرح تسهيل الفوائد، هـ(672حممد بن عبد هللا، ابن مالك ،  )ت: . انظر ابن مالك،  (4)

 .2/308 م(1990 -هـ 1410الطبعة: األوىل )، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ، املختون
 .4/426. انظر رأي املربد يف املقتضب  (5)
 –لكتب الثقافية دار ا، ق: فائز فارسيق، حتاللمع يف العربية، هـ(392أبو الفتح عثمان بن جن املوصلي )ت:  . انظر رأيه يف ابن جن،  (6)

 .66ص  الكويت
 .1/528. انظر قوله يف شرح األمشوين  (7)
عحود.  (8) جليل، انظر ألعالم للزركلي  هـ(صحايب 32 تعبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل، أبو عبد الرمحن:) هو: ابن َمسح

4/137 . 
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ابلتنوين، أي:   (2)حاش ا هلل (1)أيب السمالوقراءة  "هللا" ابإلضافة، كمعاذ هللا، وسبحان هللا،
  (3) .تنزيها هلل

 )بـ ل ه( اختياره يف حروف اجلر  
يف حر فاجلر ) بـََله( إذ رأي أهنا  (4)يف معرض كالمه على حروف اجلر ذكر األمشوين رأي األخفش

أهنا والصحيح حرف جر مبعىن )من(، وخطأه يف ذلك ووصف رأيه ابلزعم، مث ذكر اختياره وقال :" 
 (5)".اسم

(يف عامل اجلاختياره     ر بني )الواو( و:)ُربَّ
(، وذكر أن الكوفيني يف جرف اجلر ) ذكر األمشوين اخلالف الواقع بني النحاة يف عامل اجلر رحب 

 :لون أبن اجلار يف مثل قول الشاعريقو  (6)واملربد
ِر، أَرحخى سحدحوَلهح ... َعَلي .   (7)أِبَنحواِع اهلحموِم، لَِيبَتلي"َولَيحٍل َكَموحِج الحَبحح

( احملذوفة.   (8)هو الواو،  بينما يرى األمشوين أن العامل هي )رحب 
 اختياره يف اإلضافة  

 أن إضافة املصدر إىل مرفوعه أو منصوبه غري  يف (10) وابن الطراوة (9)ابن برهان ذكر األمشوين رأي  
 

                                                 
ابن اجلزري، مشس ، انظر ترمجته يف : العدوي  -بفتح السني وتشديد امليم وابلالم-أبو السمال  قعنب بن أيب قعنب. أبو السمال هو :  (1)

الطبعة: عن بنشره ألول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية، غاية النهاية يف طبقات القراء، هـ(833 تالدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف )
 .2/27،هـ ج. برجسرتاسر1351

 .4/247 يف معجم القراءات .انظر القراءتني (2)
، بريوت –دار اجليل ، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، هـ(1422 تحممد حممد حممد سامل )، حميسن. انظر القراء يف :  (3)

 .2/327 م 1997 -هـ  1417الطبعة: األوىل، 
َفش.  (4) (، انظر هـ  215ت) االوسط: ابألخفشابلوالء، البلخي مث البصري، أبو احلسن، املعروف  سعيد بن مسعدة اجملاشعيهو  اأَلخح

 .3/101األعالم للزركلي 
 .2/63انظر شرح األمشوين  (5)
 .1/311انظر رأيهما يف اإلنصاف لألنباري . (6)
 .371/ 3، 326/ 2خزانة األدب هو من شواهد ؛ و 18المرئ القيس يف ديوانه ص من الطويل، وهو البيت.  (7)
 .2/111. انظر شرح األمشوين  (8)
. انظر األعالم هـ ( 456 ت) عبد الواحد بن علي، ابن بـَرحهان األسدي العكربّي، أبو القاسم: عامل ابألدب والنسب هو: ابن بـَرحَهان.  (9)

 .4/176للزركلي 
 .3/132انظر األعالم  هـ( 528 )ت ، أبو احلسني سليمان بن حممد بن عبد هللا السبائي املالقي هو: ابن الط َراَوة.  (10)
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 (1)، واختار األمشوين أبن اإلضافة هنا تكون حمضة.ضةحم
إذا كان  اإلضافة احملضة تفيد التعريف ويدر بنا هنا اإلشارة إىل نوعي اإلضافة احملضة وغري احملضة، ف

مثل : هذا  ،إذا كان املضاف إليه نكرة التخصيص للمضاف املضاف إليه معرفة مثل: غالم زيٍد، وتفيد
 املضاف عن املضاف إليه،، أي من انفصال وهي اليت تكون خالصة من تقدير االنفصالأ غالم امرأة،

  وألن املضاف ؛ألصالتها ؛ما كان فيها االتصال بني الطرفني قواي، وليست على نية االنفصال أوهي 
 ، أو هي ما كان املضاف فيها غري وصف عامل.يف الغالب خال من ضمري مسترت يفصل بينهما

، أو هي ما كان يف تقدير االنفصالألهنا ؛ ليس هلا أتثري على املضافهي اليت  واإلضافة غري احملضة  
، مثل زيد ضارب غالما املضاف فيها وصف عامال مثل اسم الفاعل واسم املفعول والصفة املشبهه

لوروده يف كالم  همشوين على اختيار واستدل األ، وحممد حسن الوجه، ن، أو زيد مضروب األباآل
 العرب حيث قال الشاعر:

 (2) عاذر ا فيك من عهدت عذوالإن وجدي بك الشديد أراين ... 
 وجدي، إىل اجلار واجملرور حيث أفادت إضافة املصدر ،يدَ دِ الش   كَ ي بِ دِ جح وَ حيث ورد قوله الشاعر: 

 وهو الشديد التعريف بدليل نعته ابملعرفة
 إضافة أفعل التفضيل غري حمضة،حيث ذهبا إىل أن  (4)والفارسي (3)ابن السراجكما خالف األمشوين 

 . (5)"والصحيح أهنا حمضة، نص عليه سيبويه؛ ألنه يحنعت ابملعرفة فقال:"
 اختياره يف : )مع(   

، وذكر أن هذا اسم ملكان االصطحاب، أو وقته، واملشهور فيها فتح العني ( معيرى األمشوين أن: )
الساكنة  (مع)القول القائل أبن  وذكر ،ما ذكرها بتسكني العني فهو قليلالفتح هو فتح  إعراب، أ

                                                 
 .2/126. نظر شرح األمشوين  (1)
 يف كتب النحو. بال نسبةوهو  . البيت من اخلفيف   (2)
ق: عبد احلسني يق، حتاألصول يف النحو، هـ(316أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف )ت:  ، ابن السراج. انظر رأيه يف:  (3)

 .6/ 2، بريوت –مؤسسة الرسالة، لبنان ، الفتلي
ق: د. حسن شاذيل فرهود يق، حتاإليضاح العضدي، هـ( 377 ت، أبو علي ) احلسن بن أمحد بن عبد الغفار، الفارسيّ . انظر رأيه يف:  (4)

 .269، م 1969 -هـ  1389الطبعة: األوىل، ، جامعة الرايض( -)كلية اآلداب 
 .2/127. انظر شرح األمشوين  (5)
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ابلفساد، مث ذكر اختياره أبن قال:"  إسكان عينها ابإلمجاع علي (1)العني حرف ووصف قول النحاس
 (2)."والصحيح أهنا ابقية على امسيتها

 التعجب  اختياره يف  
: ما ر املتعلقني ابلفعل، يف مثل قولكاختلف النحاة يف الفصل بني فعل التعجب ومعموله ابجلار واجملرو 

فإن كان اجلار  (3)أن يصدق، ولكن األمشوين اختار اجلواز فقد قال والصحيح اجلواز، أحسن ابلرجل
 .ما أحسن مبعروف آمر اواجملرور غري متعلقني بفعل التعجب فال يوز الفصل هبما يف مثل قولك: 

 )نعم(  اختياره يف   
والنكرة إن فاعل )نعم( هو االسم املرفوع بعدها الكسائي والفراء  اختف النحاة يف فاعل نعم ، فقال 

" بينما اختار األمشوين رأي   (4).منصوبة على احلال، ويوز عنده أن تتأخر فيقال: "نعم زيد  رجال 
 (5).اجلمهور يف فاعل نعم، وهو أن فاعل نعم هو الضمري املسترت فيها

 (عتنال)  اختياره يف مطلب: 
، أي أن يطابق النعت منعوته، تعريفا وتنكريا، ونقل التنكريو وجوب التبعية يف التعريف يرى اجلمهور 

والصحيح واختار رأي اجلمهور حيث قال:"  وصف املعرفة ابلنكرة، األمشوين  إجازة بعض النحاة
 .(6)."مذهب اجلمهور، وما أوهم خالف ذلك مؤول

 نياختياره يف نعت املعمول    
إذا  يف وجوب االتباع أو القطع يف العطف على نعت املعمولني لعامل واحد وقع اخلالف بني النحاة

فريى اجلمهور أبن خاصم زيد عمر ا الكرميان،  ، حنو:النسبة من جهة املعىن تحتداختلف العمل و ا

                                                 
عامل  ،زهري غازي زاهد د. :حتقيق، إعراب القرآنهـ(،  338 )تأبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس ، النحاس: .  انظر رأيه يف (1)

 .2/180، م1988 -هـ1409 ،الكتب
 .2/163انظر شرح األمشوين .  (2)
 .2/271. انظر شرح األمشوين  (3)
ارتشاف الضرب من ، هـ( 745 ت)، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي ، أبو حيانانظر رأيهما يف: .  (4)

 -هـ  1418الطبعة: األوىل، ، القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،مراجعة: رمضان عبد التواب، حتقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان حممد، لسان العرب
 .4/2048، م 1998

 .2/285انظر راية يف شرح األمشوين .  (5)
 .2/318انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (6)
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واختار األمشوين رأي  عمر ا الكرميان"، "خاصم زيد  : فتقول ،غريهم هذا وأجاز ،هذه واجب يف القطع
 (1).والصحيح مذهب البصريني " البصريني حيث قال:

 اختياره يف داللة :) أمجعني(   
  ، (2)بينما رأى الفراء أهنا تفيد احتاد الوقت، ،اختلف األمشوين مع الفراء يف داللة كلمة أمجعني

والصحيح أهنا   ،الوقتزعم الفراء أن "أمجعني" تفيد احتاد صرح األمشوين خبالف ذلك وقال: "و 
  (كل):كـ

 (3).يف إفادة العموم مطلق ا
 اختياره يف اشرتاك: ) أم ( و ) أو (.  

وذكر  كان يف اللفظ ال يف املعىن، رت يش ذكر األمشوين أن أكثر النحويني يرون أبن: ) أم ( و ) أو (  
 (4)". يقتضيا إضرااب  والصحيح أهنما يشركان لفظ ا ومعىن ما مل رأيه خمالفا هلما وقال: " 

 النداء  اختياره يف    
يز نداء املضمر، وقد  ذكر رأيه مبخالفة ذلك وقال:"  أشار األمشوين  إىل أن كالم الناظم يفهم منه أنه يِح

 (5)فال يوز مثل قولك: اي إايك قد كفيتك.  "،أفهم كالمه جواز نداء املضمر، والصحيح منعه مطلق ا
 املنادى:اختياره يف اتبع    

 تعرض األمشوين يف شرحه لقول ابن مالك
ب ا، كـ"أزيد ذا احليل" َضاَف دحوَن أَل ... أَلزِمحهح َنصح

ح
 اَتِبَع ِذي الض مِّ امل

 املرفوع يف مثل  (7)يف رفع اتبع املنادى (6)إىل أن وصل إىل خالفه مع الكسائي والفراء وابن األنباري
 

                                                 
 .2/325انظر رأيه يف شرح األمشوين .   (1)
، ق: د. حممد كامل بركاتيق، حتاملساعد على تسهيل الفوائد، هـ( 769 تعبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا )، بن عقيلا انظر .  (2)

 .2/396 هـ( 1405 - 1400)الطبعة: األوىل، ، ( جامعة أم القرى )دار الفكر، دمشق
 .2/340انظر رأيه يف شرح األمشوين  .(3)
 .2/361انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (4)
 .3/17انظر رأيه يف شرح األمشوين  .(5)
 .6/334انظر األعالم  هـ( 328 ت)  حممد بن القاسم بن حممد بن بشار، أبو بكر األنباري: هو: ابن األَنـحَباري .(6)
 .403ـــــــــ 3/401  تسهيل الشرح انظر:  . (7)
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ولك : اي زيدح صاحبحنا، برفع صاحبنا، بينما يرى األمشوين أبن الصحيح منع الرفع ألن اإلضافة هنا ق
 (1)حمضة.

 اختياره يف أمساء الزمت النداء   
 (3)،(، ورأى أنه ال يقاس عليهقرقر)من  (قرقار) :مساعه من غري الثالثي شذوذ ا كـ (2)روي عن سيبويه

 (قرقار) مساع اسم الفعل من الرابعي، وذهب إىل أن ، ورد املربد على سيبويه قياس األخفش وقاس عليه
 (5)، بينما اختار األمشوين ما ذهب إليه سيبويه.(4)حكاية صوت (عرعار)و
 اختياره يف االستغاثة.   

 أشار األمشوين إىل أن النحاة اختلفوا يف قول الشاعر:
َرى َواَي قـَلحبح َما َأصحَب  فـََيا َشوقح َما أَبـحَقى َوايَ   (6)يل ِمَن النـ َوى ... َواَي َدمحعح َما َأجح

أيها الشوق  إذ أن معىن البيت: أن يكون استغاث لنفسه، أو ،استغاث بنفسه الشاعر هنا أن يكونيف 
 خلويف من الفراق، فكم أجرى دموعي، وكم أمال قليب إىل من اي شيئ ا صحيح ا، و املربح، مل تبق يف  

أن يكون  وأ ،استغاث بنفسهي أيب الفتح ابن جن من إجازته ألن يكون الشاعر قد ، وذكر رأأهوى
حيث وقع  ( اي يل : )أن  (7)والصحيح وفاق ا البن عصفور، ومث ذكر رأيه وقال: "استغاث لنفسهقد 

 (9)".واملستغاث به حمذوف، (8)مستغاث له

                                                 
 .3/32انظر رأيه يف شرح األمشوين . (1)
 .3/280انظر الكتاب لسيبويه .  (2)
أبو  توضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك ،بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املصري املالكي، املراديانظر: .  (3)

هـ 1428الطبعة : األوىل ، دار الفكر العريب، الرمحن علي سليمان ، أستاذ اللغوايت يف جامعة األزهر شرح وحتقيق : عبد، هـ(749 ت) ،حممد
 .3/1160، م2008 -
 خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري،، و األزهري، 5/2290انظر الرأيني يف: ارتشاف الضرب . (4)
الطبعة: األوىل ، لبنان -بريوت-دار الكتب العلمية ، التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحوشرح ، هـ(905 ت)

 .2/282، م2000 -هـ1421
 .3/48انظر رأيه يف شرح األمشوين  . (5)
تَـنَـيبِّ الطويل، وهو للمتنيب انظر:. البيت من  (6)

ح
، ديوان املتنيب، (ت 303) ي الكويف الكندي، أَبحو الط يِّبأمحد بن احلسني بن احلسن بن عبد الصمد اجلعف ،امل

 .325م، ص 1983هـ، 1403دار: بريوت للطباعة والنشر، 
َرمي اإلشبيلي، أبو احلسن املعروف اببن عصفور ابن عحصحفحور.  (7)  .5/27، انظر األعالم للزركلي (تهـ  669 ت) علي بن مؤمن بن حممد، احَلضح
َرمي اإلشبيلي، ابن عحصحفحور عصفور يف :. انظر رأي ابن  (8) شرح مجل الزجاجي، حتقيق د.  صاحب أبو  ،(تهـ  669 ت) علي بن مؤمن بن حممد، احَلضح

 .110ـ 2/109جناح،، بدون معلومات، 
 .3/51انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (9)
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 اختياره يف: أمساء األفعال واألصوات   
إىل  الذي ذهب (1)، وذكر رأي أيب عمرو بن العالء( ويلك)  :األمشوين اخلالف الواقع يف قولكذكر 

لكثرة  منها فحذفت الالم ،ويلك :أن ويكأن أصلها  ،(2)َويحَكَأن  اَّلل َ   يف قوله تعاىل:أن األصل 
وعارض رأي   (3)،(ويك اعلم أن): والتقديربفعل مضمر  بعدها ( اليت أن ت )حتِ االستعمال، وفح 

  (4)قطرب
 :مث صرح األمشوين ابختياره وقال (5)،( ويك ألن) قبلها الم مضمر والتقدير:الذي قال أبن 

 . عمرويبأي الرأي األول وهو رأي أ (6) "والصحيح األول:"
 ماال ينصرف اختياره يف   

األلف عندما تعرض األمشوين يف بيان ماال ينصرف وأتى بتفصيل صرف االسم الذي تدخل عليه 
ن االسم اليت تدخل عليه األلف ل أبوالنون، اليت أشار إليها ابن مالك بقوله: )وزائدا فعالن(، وقا

كسكران وغضبان فهو متفق   ،والنون الزائداتن إذا كان يف وصف سلم من أن يرى  بتاء أتنيث ختم
األمشوين إىل أنه قد وقع فأشار  ،كبري اللحيةال) حليان( أي  :فه، وإما ألنه ال مؤنث له كقولناعلى صر 

 (9)،مله على ندمان وسيفانحل ؛بصرفه (8)و وافقهم أبو حيان (7)إذ يرى بعض العرب ،فيه اخلالف
 (10).الرأي القائل مبنع صرفه األمشوين واختار

                                                 
رو ابن الَعالء.  (1) ار التميمي املازين البصر هو،  أبو َعمح ن بن َعم  ( انظر األعالم للزركلي هـ  154 تي، أبو عمرو، ويلقب أبوه ابلعالء:)َزاب 

3/41. 
 .82. سورة القصص من اآلية  (2)
الدر املصون يف علوم  ،هـ(756: تالعباس ) يبأبالسمني احلليب، شهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف رأيه يف: . انظر  (3)

 .8/698، دار القلم، دمشق، أمحد حممد اخلراطق: الدكتور يق، حتالكتاب املكنون
، انظر األعالم للزركلي هـ( 206 ت) حممد بن املستنري بن أمحد، أبو علي، الشهري بقطرب: حنوي، عامل ابألدب واللغة،. قطرب هو:  (4)

7/95. 
الطبعة: األوىل ، دار ابن كثري،  دمشق، بريوت ، فتح القدير، هـ(1250 تحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمن ) ،الشوكاينانظر: .  (5)
 .4/216، هـ 1414 -
 .3/96. أنظر رأيه يف شرح األمشوين  (6)
 .2/323. انظر شرح التصريح  (7)
 .7/152، انظر األعالم للزركلي هـ ( 745 ت)   حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ابن َحي ان الغرانطي  هو:.  (8)
 .2/856 انظر رايه يف ارتشاف الضرب.  (9)
 .137ـ 3/136انظر  شرح األمشوين .  (10)
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 وحنوه اختياره يف تنوين جوار     
أم تنوين صرف؟، فرأى  ،وحنوه، هل هو تنوين عوض عن الياء احملذوفة ( ارٍ وَ جَ ) وقع خالف يف تنوين 

إىل أنه  (3)والزجاج  (2)وذهب املربد  (1)،تنوين عوض عن الياء احملذوفة ال تنوين صرفسيبويه أنه 
 عوض 

 . (4)مث حذفت الياء اللتقاء الساكنني، وذهب األخفش إىل أنه تنوين صرف ،عن حركة الياء
 .(5)تنوين عوضمث اختار األمشوين  ما ذهب ليه سيبويه من اآلراء وهو أن التنوين 

 .ارجتل للعلمية وعجمي  أأب حلق اختياره يف صرف ما    
تعددت آراء النحاة واختلفت يف صرف ما حلق أبعجمي مثل: ) سراويل وشراحيل (، وما ارجتل  

ومذهب املربّد  (6)،أنه ال ينصرف بعد التنكري لشبهه أبصلهي سيبويه فرأ للعلمية مثل: ) هوازن (
بينما اختار األمشوين قويل سيبويه وهو أنه ال  (8)وقال األخفش ابلقولني، (7)،صرفه لذهاب اجلمعية

 (9).ينصرف
 اختياره يف صرف سنان وبيان.   

 نع الصرف للعلمية وزايدة ألف قبل نون أصلية تشبيه ا هلا ابلزائدة اعرتض األمشوين على الفراء قوله  مب
 (11)، والصحيح صرف ذلك.(10)(سنان وبيان)  :حنويف 
 

                                                 
 .3/308انظر الكتاب لسيبويه .  (1)
 .1/143انظر رأي املربد يف املقتضب .  (2)
 املكتبة التوفيقية، أمحد فريد أمجد،حتقيق: د. ، سر صناعة اإلعراب  هـ( 392ت) ، عثمان بن جن املوصلي، أبو الفتح ،بن جنا انظر. (3)

 .2/73، ألوىلالطبعة االقاهرة،  –
دار ، ق: د فخر الدين قباوة تق، حتاجلىن الداين يف حروف املعاين،  هـ(749 ت) سمأبو حممد بدر الدين حسن بن قا ،املرادي انظر:. (4)

 .145،  م 1992 -هـ  1413الطبعة: األوىل، ، لبنان –الكتب العلمية، بريوت 
 .3/148. انظر رأيه يف شرح األمشوين  (5)
 .2/229الكتاب لسيبويه انظر .  (6)
 .3/346انظر رأيه يف املقتضب .  (7)
 .2/855. انظر قوله يف ارتشاف الضرب  (8)
 .3/151. انظر رأيه يف شرح األمشوين  (9)
 .3/1206انظر رأي الفراء يف  توضيح املقاصد  .  (10)
 .3/153انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (11)
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 (مجعاء وكتعاء وبصعاء وبتعاء) يف صرف اختياره   
تباينت آراء النحاة يف صرف كتعاء وبصعاء وبتعاء، تبعا الختالفهم يف قياسها، فذكر اختيار الناظم 

ألن مذكره مجع ابلواو  ؛قياس فعالء إذا كان امس ا أن يمع على فعالوات كصحراء وصحراوات وهو
وهو  ابن عصفورو  (1)،والسريايف وذكر اختيار األخفش فحق مؤنثه أن يمع ابأللف والتاء، ،والنون

معدولة عن فعل ألن قياس أفعل فعالء أن يمع مذكره ومؤنثه على فـحعحل حنو محححر يف أمحر  أهنا
 .نه معدول عن فعايل كصحراء وصحاريوقيل: إ (2)ومحراء،

امس ا  تء إذا كانفعال على قاسوهو أهنا ت رأي الناظموالصحيح  "مث اختار األمشوين  حيث قال:  
 (3).مع على فعالوات كصحراء وصحراواتوجت

 اختياره يف صرف ) سحر(   
من الصرف  ااملانع هلاختلف النحاة يف سبب منع )سحر( من الصرف، فعند ابن مالك يف تسهيله  

 وعندبغري أداة ظاهرة كالعلم،  تتعرف األهن ؛بشبه العلميةوعند ابن عصفور  (4)،العدل والتعريف
وإمنا حذف  ةمعرب اإىل أهن (6)وذهب السهيلي معىن حرف التعريف. التضمنه ةمبني (5) املطرزي

 (9)لنية أل، ا، وإمنا حذف تنوينهةمعرب اإىل أهن (8)الصغري وذهب الشلوبني (7)لنية اإلضافة، اتنوينه
من أهنا ممنوعة من  من قبيل املنصرف، والصحيح ما ذهب إليه اجلمهور يوعلى هذين القولني فه

 (10)الصرف واملانع هلا من الصرف العدل والتعريف.

                                                 
 .2/195انظر األعالم  هـ( 368 تاملرزابن السريايف، أبو سعيد:)احلسن بن عبد هللا بن السريايف هو  .  (1)
 .3/1216ر اآلراء يف توضيح املقاصد . انظ (2)
 3/162انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (3)
 وما بعدها. 2/200انظر شرح التسهيل .  (4)
طَرِّزي.  (5)

ح
 .7/348انظر األعالم  هـ( 610 تانصر بن عبد السيد أيب املكارم ابن علي، أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي ) هو: امل

َهيحِلي.  (6)  .3/313، انظر األعالم هـ( 581 تعبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد اخلثعمّي السهيلّي:)هو:  السُّ
، بريوت –دار الكتب العلمية ، نتائج الفكر يف الن حو ،  هـ(581 تهللا بن أمحد ) أبو القاسم عبد الرمحن بن عبد، لسَُّهيليانظر: ا.  (7)

 .226، م 1992 - 1412الطبعة األوىل: 
نحَصارِّي املالقي أَبحو عبد هللا: )الصغري هو:   الش َلوحِبني.  (8) م د بن ِإبـحرَاِهيم األح م د بن َعلّي بن حمَح د الرمحن عب ، السيوطي ، انظر هـ( 660 تحمَح

لبنان /  -املكتبة العصرية ، ق: حممد أبو الفضل إبراهيميق، حتبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، هـ(911 تبن أيب بكر، جالل الدين )
 .1/187صيدا

 .2/342انظر اآلراء يف شرح التصريح .  (9)
 .164ـ   3/163انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (10)



 2019يناير                   عشر ثالثالعدد ال              البحوث األكادمييةجملة 

794 

 

 اختياره يف  مسألة: املصروف قد ال ينصرف   
ذكر األمشوين قضية اخلالف بني النحاة يف عدم صرف املصروف يف الضرورة، إذ أجاز ذلك الكوفيون 

واختار األمشوين اجلواز أي اختار رأي الكوفيني  (1)ورفض هذا الرأي البصريون، ،واألخفش والفارسي
 (2)ومن اتبعهم يف هذه املسألة.

 اختياره يف  اتصال حركة هاء السكت حبركة املاضي   
يف ذلك وقال إن جواز اتصاهلا حبركة املاضي؛ ألهنا من التحريك املدام، تعرض األمشوين هلاء السكت و 

 (قعده)ثالثة أقوال؛ األول: املنع مطلقا، والثاين: اجلواز مطلقا، والثالث: اجلواز إن أمن اللبس، حنو: 
 (3)مث اختار أول املذاهب وهو املنع مطلقا.   (ضربه)واملنع إن خيف اللبس، حنو: 

 اختياره يف  أوزان اخلماسي   
أي اعترب نونه  (4)فعللل، حنو: هندلع اسم بقلة،يف أوزان اخلماسي  زاد ابن السراج ذكر األمشوين أن

فال تعترب يف  أن نونه زائدة ر مبخالفته وذكر أن رأيهقمث أ ،أصله فاعتربها بزايدة الالم مقابلها يف الوزن
 (5)الوزن.

 اختياره يف  واو ورنتل   
، وهي واو ورنتل أنرأوا  (7)والفارسي (6)هم السريايفو  مل يذكرهم، ذكر األمشوين ان فريقا من النحاة

 فوصف هذا القول أبنهزائدة على سبيل الندور؛ ألن الواو ال تكون أصال يف بنات األربعة،  الداهية،
 (8).ن الواو أصليةمث ذكر رأيه أبضعيف؛ ألنه يؤدي إىل بناء وفنعل وهو مفقود، 

                                                 
 749 تزين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي ) ، بن الورديا وما بعدها، وانظر: 2/403اإلنصاف لألنباري انظر اآلراء يف .  (1)

مكتبة الرشد، الرايض ، حتقيق ودراسة: الدكتور عبد هللا بن علي الشالل،  حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة  :شرح ألفية ابن مالك املسمى، هـ(
 .2/597 م 2008 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ، ديةاململكة العربية السعو  -
 .  3/175انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (2)
 .  4/20انظر رأيه يف شرح األمشوين . (3)
، مكتبة الرشد ،ق: د. إبراهيم بن سليمان البعيمييق، حتشرح التصريف، هـ(442 تأبو القاسم عمر بن اثبت )، الثمانين . انظر رأيه يف: (4)

 .208، م1999-هـ1419ألوىل، الطبعة: ا
 .  4/53انظر رأيه يف شرح األمشوين .  (5)
 ،هـ(669 ت) علي بن مؤمن بن حممد، احَلضحَرمي اإلشبيلي، أبو احلسن، ابن عصفور انظر :. (6)
 .92م، 1996الطبعة: األوىل ، مكتبة لبنان ،املمتع الكبري يف التصريف  
 .1/221انظر رأيه يف ارتشاف الضرب . (7)
 .4/62انظر رأيه يف شرح األمشوين   .(8)
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 زايدة األلف والنون آخرا أكثر من جميء النباتاختياره يف     
مذهب اخلليل ذكر أن و  ،را أكثر من جميء النبات على فعالزايدة األلف والنون آخأن  أورد األمشوين

نونه أصلية مثل قراص ذكر رأي األخفش أبنه نون رمان عنده نون رمان، و  هو زايدة (1)وسيبويه
، مث ذكر األمشوين رأيه ووافق األخفش يف أصلية نون رمان، ولكنه مل يوافقه يف تعليله (2)ومحاض

والصحيح ما قال:"  فعاال أكثر من فعالن، يعن يف النباتحيث علل األخفش اختياره أبن الختياره، 
 (3)."ذهب إليه، ال ملا ذكره بل لثبوهتا يف االشتقاق

 اهلاء. زايدةاختياره يف     
اهلاء من حروف الزايدة، إال أن زايدهتا قليلة يف غري الوقف، ومل تطرد إال يف الوقف أورد األمشوين أن 

ولكنه صرح ابختياره هلا وهي  (4)(، وذكر إنكار املربد لزايدهتا،مله)على ما االستفهامية جمرورة، حنو: 
 (5)أهنا زائدة ولكن زايدهتا قليلة. 

 وانفتاح ما قبلهاقلب الواو والياء ألفا لتحركهما اختياره يف     
آخره زايدة  ما عينا ملا يفقلب الواو والياء ألفا لتحركهما وانفتاح ما قبلها كوهنح  مينع ذكر األمشوين أنه

 ومثل بذلك بـ)ختص األمساء؛ ألنه بتلك الزايدة بعد شبهه مبا هو األصل يف اإلعالل وهو الفعل، 
بينما خالفه وصرح أن اإلعالل هو القياس،  الذي رأىلمربد، ل مث ذكر خمالفته ، (جوالن وسيالن

 (6).مبوافقة سيبويه
 
 
 
 

                                                 
 .3/218انظر الكتاب لسيبويه . (1)
ق: يق، حتاللباب يف علل البناء واإلعراب، هـ(616 تأبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البغدادي حمب الدين ) ، العكربيانظر: . (2)

 .1/518، م1995هـ 1416الطبعة: األوىل، ، دمشق –دار الفكر  ،د. عبد اإلله النبهان
 .4/68نظر رأيه يف شرح األمشوين . ا(3)
 .3/1546انظر توضيح املقاصد . (4)
 .4/70نظر رأيه يف شرح األمشوين . ا(5)
 .4/427، وانظر رأي سيبويه 4/119نظر رأيه يف شرح األمشوين . ا (6)
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 اخلامتة
يف هناية هذا البحث املتواضع يف إخراج اختيارات األمشوين من بني ثنااي سائر شرحه ميكننا القول 

 ابلنقاط التالية:ـ
  وكثرة اطالعه.األمشوين عامل حنوي، وشخصية فذة، وما خطه يدل على سعة علمة وغزارة مادته 
  استقاللية شخصية األمشوين يف كل ما اختار، فقد يوافق البصريني يف مسألة  عندما يرى ذلك

 وخيالفهم يف أخرى، فالوالء عنده يف النحو فيما اقتنع به.
  ،تظهر إفادته مما سبقه ن شروح لأللفية واضحة، فقد يبقه شرح ابن الناظم، واملرادي، وابن عقيل

 والشاطيب، ولعل نقوالته عنهم مجيعا شاهدة عليه بذلك.
  من خالل التتبع لشرح األمشوين نقف بوضوح على تغري واختالف ضوابط ومنهجية البحث

ه من دون إشارة إىل هذا النقل، وال ميكن أن يتصور غري  العلمي، إذ نالحظ كثرة نقل األمشوين من
الواحد منا أن عاملا كاألمشوين يهل قواعد الكتابة، وأو يوصف ابلسرقة األدبية، وإمنا هو تغري يف 

 ضوابط منهجية البحث العلمي من عصر آلخر.
 .لألمشوين آراء ووقفات جديرة أبن تدرس، ويتسع حوهلا البحث والتدقيق 

  أعلى وأعلموهللا تعاىل
 وصلى هللا على سينا حممد وعلى آله وصحبه
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 املصادر واملراجع
 أوال: القرآن الكرمي  برواية قالون عن انفع.

 اثنيا: كتب الرتاث 
غاية النهاية يف ، هـ(833 تمشس الدين أبو اخلري حممد بن حممد بن يوسف ) :ابن اجلزري .1

 . هـ 1351الطبعة: عن بنشره ألول مرة عام ، مكتبة ابن تيمية، طبقات القراء
، األصول يف النحو، هـ(316 تأبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي  ) ابن السراج: .2

 . تبريو  –مؤسسة الرسالة، لبنان ، ق: عبد احلسني الفتلييقحت
شرح ألفية ابن ، هـ( 749 تزين الدين أبو حفص عمر بن مظفر بن الوردي )ابن الوردي:  .3

حتقيق ودراسة: الدكتور عبد هللا بن علي ،  حترير اخلصاصة يف تيسري اخلالصة  :مالك املسمى
 -هـ  1429الطبعة: األوىل، ، اململكة العربية السعودية -مكتبة الرشد، الرايض ، الشالل
 .م 2008

حتقيق: د. ، سر صناعة اإلعراب  هـ( 392تأبو الفتح عثمان بن جن املوصلي ) ابن جن: .4
 .الطبعة األوىلالقاهرة،  – املكتبة التوفيقية، أمحد فريد أمجد،

، ق: فائز فارسيق، حتاللمع يف العربية، هـ(392 تأبو الفتح عثمان بن جن املوصلي )ابن جن:  .5
 . الكويت –دار الكتب الثقافية 

عامة اهليئة املصرية ال، اخلصائص،  هـ(392 تأبو الفتح عثمان بن جن املوصلي )ابن جن:  .6
 .الطبعة: الرابعة، للكتاب

، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القرآن هـ(392 تبن جن املوصلي )أبو الفتح عثمان ابن جن:  .7
واإليضاح عنها، حتقيق: على الناصف اجلندي وآخرون، اجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية  ، 

 م . 2009هـ ـ1430القاهرة 
َرمي اإلشبيلي،علي بن مؤمن بن حممد، احلَ  ابن عصفور: .8 ، شرح مجل (تهـ  669 ت) ضح

 .صاحب أبو جناح،، بدون معلومات  الزجاجي، حتقيق د.
املساعد ،(تهـ  769 تعبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا بن حممد، هباء الدين )ابن عقيل:  .9

دار  -جامعة أم القرى )دار الفكر، دمشق ، ق: د. حممد كامل بركاتيق، حتعلى تسهيل الفوائد
 .  هـ( 1405 - 1400الطبعة: األوىل، )، املدين، جدة(
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حممد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي اجلياين، أبو عبد هللا، مجال الدين )ت: ابن مالك:   .10
هجر  ، ق: د. عبد الرمحن السيد، د. حممد بدوي املختونيق، حتشرح تسهيل الفوائد، هـ(672

 .م(1990 -هـ 1410بعة: األوىل )الط، للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن
، هـ( 745 ت)، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسيحيان:  أبو  .11

مراجعة: رمضان ، حتقيق وشرح ودراسة: رجب عثمان حممد، ارتشاف الضرب من لسان العرب
 . م 1998 -هـ  1418الطبعة: األوىل، ، القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،عبد التواب

 ت) خالد بن عبد هللا بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي األزهري، زين الدين املصري،األزهري:   .12
دار الكتب ، شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، هـ(905

 .م2000 -هـ1421الطبعة: األوىل ، لبنان -بريوت-العلمية 
، هـ(900احلسن، نور الدين األحمشححوين الشافعي )ت: علي بن حممد بن عيسى، أبو األمشوين:   .13

الطبعة: األوىل ، لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية بريوت، شرح األمشوين على ألفية ابن مالك
 . مـ1998 -هـ1419

، هـ(577 تعبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين )األنباري:   .14
، حتقيق : حممد حمي الدين مسائل اخلالف بني النحويني: البصريني والكوفينياإلنصاف يف 

 . م2003 -هـ1424الطبعة: األوىل ، املكتبة العصريةعبداحلميد، 
ق: د. إبراهيم بن يق، حتشرح التصريف، هـ(442 تأبو القاسم عمر بن اثبت )الثماين:    .15

 .م1999-هـ1419الطبعة: األوىل، ، مكتبة الرشد ،سليمان البعيمي
شذرات ، هـ(1089 ت، أبو الفالح )أمحد بن حممد ابن العماد الَعكريعبد احلي بن احلنبلي:   .16

دار ، خرج أحاديثه: عبد القادر األرانؤوط، ق: حممود األرانؤوطيق، حتالذهب يف أخبار من ذهب
 .م1986 -هـ  1406الطبعة: األوىل، ، بريوت –ابن كثري، دمشق 

ر عبداللطيف، معجم القراءات، الطبعة األوىل، دار سعد الدين للطباعة والنشر، الدكتو اخلطيب:   .17
 م .2002هـ ـ1422دمشق، 

إحتاف فضالء البشر ىف القراءات األربعة ،شهاب الدين أمحد بن حممد بن عبد الغن الدمياطي:   .18
النشر : دار  دار، : األوىلالطبعة( ، عشر ويسمى ) منتهى األماين واملسرات يف علوم القراءات

 .م1998ـ ه1419 -لبنان  -الكتب العلمية 
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، حلن العوام، حتقيق الدكتور حممد بن احلسن بن عبيد هللا بن مذحج الزبيديأبوبكر الزبيدي:   .19
 .م 2000هـ، 1420خلاجني ابلقاهرة، رمضان عبدالتواب، الطبعة الثانية، مكتبة ا

 ، هـ(1396بن فارس، الدمشقي )ت: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي الزركلي:    .20
 .م 2002أاير / مايو  -الطبعة: اخلامسة عشر ، دار العلم للماليني، األعالم

مشس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن أيب بكر بن عثمان بن حممد  السخاوي:  .21
 .تبريو  –منشورات دار مكتبة احلياة ، الالمع ألهل القرن التاسع ، هـ(902 ت)

: تالعباس ) يبأبشهاب الدين، أمحد بن يوسف بن عبد الدائم املعروف السمني احلليب:   .22
دار القلم، ، ق: الدكتور أمحد حممد اخلراطيق، حتالدر املصون يف علوم الكتاب املكنون ،هـ(756
 .دمشق

، نتائج الفكر يف الن حو ،  هـ(581 تأبو القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن أمحد ) السهيلي:  .23
 .م 1992 - 1412الطبعة األوىل: ، بريوت –دار الكتب العلمية 

: ، حتقيقالكتاب، هـ(180عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي ابلوالء، أبو بشر، )ت:  سيبويه:  .24
 .م1988 -هـ  1408الطبعة: الثالثة، ، مكتبة اخلاجني، القاهرة، عبد السالم حممد هارون

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني ، هـ(911 تعبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين ) السيوطي:  .25
 . لبنان / صيدا -املكتبة العصرية ، ق: حممد أبو الفضل إبراهيميق، حتوالنحاة

دار ابن   ، فتح القدير، هـ(1250 تحممد بن علي بن حممد بن عبد هللا اليمن )الشوكاين:   .26
 .هـ 1414 -الطبعة: األوىل ، دمشق، بريوت -كثري، دار الكلم الطيب 

اللباب ، هـ(616 تأبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا البغدادي حمب الدين ) العكربي:  .27
الطبعة: األوىل، ، دمشق –دار الفكر  ،ق: د. عبد اإلله النبهانيق، حتيف علل البناء واإلعراب

 .م1995هـ 1416
ق: يق، حتاإليضاح العضدي، هـ( 377 ت، أبو علي ) احلسن بن أمحد بن عبد الغفار الفارسي:  .28

 -هـ  1389الطبعة: األوىل، ، جامعة الرايض( -د. حسن شاذيل فرهود )كلية اآلداب 
 .م1969

، اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر، هـ(1422 تحممد حممد حممد سامل )حميسن:   .29
 .م 1997 -هـ  1417الطبعة: األوىل، ، بريوت –اجليل دار 
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اجلىن الداين ،  هـ(749 تأبو حممد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي )املرادي:   .30
دار الكتب العلمية، ، األستاذ حممد ندمي فاضل-ق: د فخر الدين قباوة تق، حتيف حروف املعاين

 .م 1992 -هـ  1413الطبعة: األوىل، ، لبنان –بريوت 
توضيح املقاصد  ،بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي املصري املالكي املرادي:  .31

الرمحن علي  شرح وحتقيق : عبد، هـ(749 ت) ،أبو حممد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك
 -هـ 1428الطبعة : األوىل ، دار الفكر العريب، سليمان ، أستاذ اللغوايت يف جامعة األزهر

 .م2008
 د. :حتقيق، إعراب القرآنهـ(،  338 )تأبو جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس النحاس:  .32

 .م1988 -هـ1409 ،عامل الكتب ،زهري غازي زاهد
زهري غازي  حتقيق د.هـ(  338 ،)تجعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل النحاس وأب:لنحاسا  .33

 لبنان. بريوت، م1988 -هـ1409 ،عامل الكتب ،زاهد


