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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



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 
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 جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في كتابه توضيح التوضيح
Al-Ashmooni's grammatical efforts in guidance the Arabic  

names in his book Tawdhih al-Tawdhih . 

   
 

        أ.م.د. عبدهللا حميد حسين                         كر محمود جاسم محمـد شا          
Prof. Abdullah Hamid Hussein     Mohammad Shaker Mahmoud Jassem 

 
 الملخَّص 

لألشموني جهوٌد نحويٌة جاءْت متسلسلًة في كتابِه )توضيح التوضيح )شرح أوضح المسالك            
ا وهَو  السيما  مالك((،  ابن  ألفية  والعاشِر  إلى  التاسِع  القرِن  بيَن  صيته  ذاَع  الذي  المعروف،  لعالُم 

الهجري, لذا تَطلََّب األمُر أْن نجمع تلَك الجهوِد ونحصرها, كي يتسنى للقارئ الكريم سهولة البحِث  
واالستقصاِء، واختصاًرا للجهِد ثمَّ الوقت, عسى أْن تكون مرجًعا ُيستفاُد منه, كما عرضُت األسلوَب  

ا الحكيِم  الذي  الذكِر  آياِت  على  ذلَك  في  معتمًدا  الخالفيِة,  للمسائِل  ترجيحِه  في  األشموني  تبعُه 
 والحديِث النبوي الشريف, وأشعاِر العرب وأمثالهم, ثمَّ الخاتمة أحصيُت النتائَج التي توصلُت إليها .      

                                       .جهود , التوضيحتوضيح , األشموني, نحو ,المعرب من األسماء: الكلمات المفتاحية
                                                             

Abstract 

             AL-Ashmooni has grammatical efforts came in sequence in his book 

(Tawdhih al-Tawdhih (Sharh awdah al-masalik ela alfiyat Ibn Malik), 

especially that he is a well-known scholar, who become famous between the 

ninth and tenth centuries AH. So, it took me to collect and limit these efforts, 

so that the researcher and reader can easily search and investigate. Beside, 

for time and effort considerations and in hope that it becomes for future   use 

.I also presented the method used by Al- Ashmooni in his weighting of 

controversial issues, relying on the verses of the wise male and the Hadith of 

the Prophet (SAW), and the poetry and proverbs of Arabs ، and then the 

conclusion counted the results reached . 

keywords: The arabicized from nouns, Grammar, Al-Ashmooni                                                                       

, Tawdhih al-Tawdhih, Efforts.                       
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 : مةالمقد   
وعلى   والسالم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد    الصالةِ   وأفضلُ   ،هلل حمًدا طيًبا كثيًرا  الحمدُ         

 :  وبعد ،وصحبه أجمعينآله 
ز البحث على بعض المسائل النحوية التي طرحها األشموني في كتابه )توضيح التوضيح  رك ِ يُ         

  ، شرحه للمسائل الواردة في كتاب ابن هشام  ابن مالك((, عن طريق  )شرح أوضح المسالك إلى ألفية
منها الراجح  بيان  إيَّ ومرت ِ   ،محاواًل  النحوبا  أبواب  حسب  بيَّ   ،المعروفة  اها  ما  مناقشة  تلك  ثم  من  نه 

مع ذكر أدلتهم وحججهم ومناقشتها ثم بيان   ،وذكر آراء النحاة  لها ،المسائل مع الكشف عن رأيه فيها
 الراجح منها .

بطريقة مباشرة وغير    ،واألمر اآلخر ِذكر ما تناوله األشموني من دقة النقل عن العلماء ممن سبقوه
لت جهوده باآلراء  وتمثَّ   ،مه للمصطلحات النحوية من المدرسة البصرية والكوفيةمباشرة وكيفية استخدا
والتعليقا التنبيهاتوالترجيحات  ثم  لعنايته   ، ت  يراه   إضافة  ما  يوافق  الذي  المذهب  اتباع  إلى    ، وميله 

, علًما أنَّ   ،ويدعم حجته  ن من   ما قام به علماء النحو المتأخرو وقد أظهرنا تلك الجهود من غير فرط  
فما ذكرته ليس يصغر    ، ما عثروا عليه في كتب المتقدمينليس إالَّ   ،نقلهم آلراء سابقيهم والذي بيَّنوه

وبعد هذا    ،خ علمهفالذي أظهرته من جهوده إنَّما هو بيان على رسو   ، ل من مكانتهمقل ِ أو يُ   ،من شأنهم
 :  وعلى النحو التالي ،اإليجاز توضيح ألهم المسائل

 المعرب من األسماء. 
 : إعراب األسماء الستة -1

الياء)) :  األشموني  قال            لغير  المضافة  المعتلة  المثنى    ،هي  على  الذِ كر  في  وتقديمها 
ه, ألنَّها أسماء مفردة, والمفرد قبل المثنى والمجموع وألنَّ إعرابها على األصل في    ،والمجموع على حد 

وتنصب باأللف    ،, والمقصود أنَّها تعرب بالواو بدال عن الضمة(1)   ((اإلعراب من كل وجه بخالفهما
الفتحة عن  بدالً وجرَّ   ،بدال  بالياء  الكسرةها   عن  تلك     القرابةِ   درجةُ   ومعلومٌ   ،  و  الحروف  هذه  بين 

   .الحركات
ومن ذلك فهي    ،, وتعرب بالحروف مطلقا(2)   ال الطائية   ، )ذو( بمعنى صاحب:  واألسماء الستة هي

:  األشموني قال  فا )فم(  , وأمَّ (3)   صحبة أبانا(  ذو إنْ   ذاكَ   منْ : )أول األسماء التي ابتدأ بها الناظم فقال 

 
 .   196: توضيح التوضيح  - 1
 .   45/ 1: وشرح ابن عقيل ،1/182:  ينظر شرح الكافية الشافية - 2
 الخالصة في النحو  . - 3
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األسماء    , وجاء به الناظم ثاني(1)  ذا فارقته الميمعراب )بالحروف( لكن ال مطلقا بل إويلزمه هذا اإل
مه  والحم معناه )والد زوج المرأة وأُ   ،واألُب واألُخ والحمُ   ،(2) (بانا  منهُ   الميِم  حيثُ   )والفمُ :  بعد ذو قال

كناية ومعناها شيء وأصلها هنو بفتحتين تقول هذا َهُنك أي  هن بوزن أخ كلمة  )و)الهُن(  (3)  خوته(وأ
بَهنيك ومررت  َهناك  ورأيت  َهنوك  جاءني  وتقول  وأخَّ (4) (شيئك  األسماء,  بقيِة  عن  الناظم  ألنَّ    ،رُه 

فمنهم    ،دةوقد اختلف النحاة في هذه األسماء من حيث إعرابها  إلى آراء متعد ِ (  5) الحذف فيه أحسن
وسنعرض هنا أهم    ، رًة على هذه األحرفها تعرب بالحركاِت مقدَّ من يعربها بالحروف وآخرون قالوا بأنَّ 

 اآلراء والتفصيل فيها واألخذ بنظر االعتبار الراجح منها والذي عليه أغلب النحاة.  
نحاة البصرة يرى  فمذهب سيبويه وال  ِفيَها ُحرُ ))فارسي وأغلب  العلَّة  ْعَراب  أنَّ ُحُروف  َواإْلِ ِإْعَراب  وف 

ِفيَها ر  إ(6)   ((مقدَّ أي  تُ نَّ ,  بحركات  تعرب  أيقدَّ ها  لآلخر,  آخرها  قبل  ما  الحروف واتباع  على  ه  إنَّ )ر 
ما دخل الكالم في األصل لمعنى وهو الفصل وإزالة اللبس  معرب من مكان واحد ؛ ألنَّ  اإلعراب إنَّ 

 . (7)  (والفرق بين المعاني المختلفة
ْعَراب َوَأنََّها نابت َعن الحركات َوَهَذا َمْذَهب    نَّ إ: )والمذهب الثاني       َهِذه األحرف َنفسَها ِهَي اإْلِ

 .(8) قطرب والزيادي والزجاجي من اْلَبصِريين َوِهَشام من اْلُكوِفي ين( 
اآلراء       ثالث  وهو  األخفش  الحسن  أبي  هي  :  ومذهب  األسماء  هذه  آخر  في  المد  حروف  )أنَّ 

 .(9) دوال إعراب وليست أحرف إعراب( 
, وحركات ما ها معربة من مكانين,  نَّ )إ:  (1)  اء, والفرَّ (10)  ما ذهب إليه الكسائيفا الرابع  أمَّ  حروف المدِ 

 .(قبلها

 
 . 196: توضيح التوضيح - 1
 النحو  .الخالصة في  - 2
 .  3/311: العين - 3
 .314/ 40: وتاج العروس ،136/ 1: وهمع الهوامع ،292: مختار الصحاح - 4
 . 104/ 1: وحاشية الصبان ، 196: ينظر توضيح التوضيح - 5
 . 1/313:  وينظر توضيح المقاصد والمسالك ،90/ 1: اللباب في علل البناء واإلعراب - 6
 . 1/19: (2مسألة ) اإلنصاف في مسائل الخالف, - 7
 . 1/42:  شرح االشموني ،136/ 1: همع الهوامع في جمع الجوامع - 8
:  (20التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين, مسألة ) ،155/ 2: ينظر المقتضب - 9

193 . 
 . 137/ 1:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 10
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ا  والزجاج والمذهب  المازني  مذهب  )لخامس  بالحركات  إ:  معربة  والحروف  نََّها  اْلُحُروف  قبل  الَِّتي 
قولنا  ،(2)إشباع( في  الباء  حرف  أنَّ  ذلك  من  )والمقصود  أحرف  :  وتكون  إعراب  حرف  أبوك(  قام 

 ناتجة من الحركات المشبعة.   )الواو, األلف, الياء(
 :  ولكل مذهب من هذه المذاهب حجة ودليل

 :  فحجج سيبويه ومن أي ده أربعة
اأَلْصل ِفي كل  ُمعرب َأن يكون َلُه حرف ِإْعَراب َوَأن يعرب بالحركة اَل بالحرف َوقد أمكن  نَّ  إ:  األولى

المنقوص   ِفي  َذِلك  َكاَن  َكَما  العل ة  ُحُروف  على  لثقلها  ُظُهورَها  اْمتنع  اْلَحَرَكة  أنَّ  إالَّ  ُهَنا  َذِلك 
 والمقصور.

ْفرَ إ: الثانية َضاَفة َكَغْيِرَها من اأْلَْسَماءنَّ َهِذه اأْلَْسَماء معربة ِفي اإْلِ  .(3)  اد َفَكاَنت ِفي اإْلِ
إعراب:  الثالثة حرف  فيها  المد  حرف  كان  أصلها  على  خرجت  لو  األسماء  رُ ،  هذه  لما  ت  دَّ وكذلك 

 .(4) رة عند اإلضافة الحركة المقدَّ 
اختلَّت  :  الرابعة لما  إعرابًا  َكاَنت  َلو  اْلُحُروف  َهِذه  ِحيَحة  إنَّ  الصَّ اْلَكِلَمة  تختلُّ  اَل  َكَما  بحذفها  اْلَكِلَمة 

ْعرَاب  .(5)  ِبَحْذف اإْلِ
 :  حجتان همافوأمَّا الذي احتج به قطرب 

ر متنازع فيه دليال,  وال فائدة في جعل مقدَّ   , به لبيان مقتضى العاملما جيءَ إنَّ اإلعراب إنَّ :  األولى
 .(6) بالداللة  وإلغاء ظاهر واف  

 .(7)  أُعربت هذه األسماء بالحروف توطئة إلعراب التثنية والجمع بالحروف: الثانية
واألسماء الستة    ،يدخل عليها العامل  و ُردَّ على هذه الحجة بأنَّ الواو في األسماء الستة ثابتة قبل أنْ 

والدليل تثنيتها مع بقاء هذه األحرف    ،ال وجود للشبه بينها وبين التثنية والجمع في مالءمة األحرف 
 .(8) على ما هي عليه 

 
 . 194: (20مسالة )  ،البصريين والكوفيينالتبيين عن مذاهب النحويين  - 1
 . 137/ 1:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 2
 .180/ 1: والتذييل والتكميل  ، 91/ 1: اللباب في علل البناء واالعراب - 3
 . 196 : (20مسألة )  ،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - 4
 .  91/ 1: واإلعراباللباب في علل البناء  - 5
 .  43/ 1: شرح التسهيل - 6
 .  153/ 1: وشرح المفصل ،1/94: واللباب في علل البناء االعراب ،58:  ينظر أسرار العربية - 7
 .  1/135: ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 8
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األخفش حسن  أبي  إعرابالواو)إنَّ  :  وقول  بحروف  ليست  الياء(  األلف,  اإلعراب  ، ,  دالئل    ، ولكنها 
 عراب تجانسها .لب حركات إ , يريد بذلك أنَّها تتطَّ (1)  كالواو واأللف والياء في التثنية والجمع

 :  والردُّ عليه على اآلتي
اإلعراب  إ:  أوال بقي  إعراب  حرف  له  يكن  لم  فإذا  محل  إلى  يحتاج  اإلعراب  على  الشيء  داللة  نَّ 

 .(2) عرضا قائما بنفسه, والعرض ال يقوم بنفسه 
الكلمة،    إنْ :  ثانيا آخر  ألنَّها  ؛  فيها  اإلعراب  يكون  أن  فوَجَب  الكلمة  في  اإلعراب  على  تدل  كانت 

ي إلى أن تكون  كانت تدل على إعراب في غير الكلمة فيؤدَّ   فيؤول هذا القول إلى قول األكثرين، وإنْ 
 .(3)   ها مبنيةمن مذهب هذا القائل أنَّ  الكلمة مبنية، وليَس 

 .(4) َكاَنت َزَواِئد َلَكاَن )فوك َوُذو َمال( اْسما معربًا على حرف َواِحد َوَذلك اَل َنِظير له نَّها َلو  إ: ثالثا
وُردَّ    ،والحركات التي قبلها  ،نَّ األسماء الستة معربة من مكانين بأحرف المد ِ إ :  وقول الكسائي والفرَّاء

 :  النحو اآلتيهذا القول على 
ْعَراب دخل الَكاَلم ليفصل َبين اْلمَعاِني, َوَذِلَك يحصل بإعراب َواِحد, َفاَل َحاَجة ِإَلى آخر.نَّ إ: أوال  اإْلِ

ي قوُله ِإَلى َأنْ إ: ثانيا ْعَراب ِفي َجِميع اْلَكِلَمة نَّ )فوك( و )ُذو َمال( حرفان َوُيَؤدِ   .(5)   يكون اإْلِ
   .(6) في موضع واحد  ال يعمل عملينِ والعامل الواحد  ،اإلعراب حاصل عن عامل: ثالثا

شأت عن إشباع الحركات  ما الواو واأللف والياء نَ وإنَّ   ،حتج به المازني إلى أنَّ الباء حرف إعرابوما ا
 (7) :  في الشعر, ومنه قول الشاعر. وال يجوز ذلك إالَّ 

 (8) َحيُثما  َسَلكوا َأْدنو َفَأْنُظوُر.َوإنَّني َحيُثما ُيثني الَهوى َبَصري          ِمْن               
 فصارت حرف الواو . ،أراد )فأنظُر( فأشبع الضمة      

 
 . 19/ 1: (2مسألة )  ، اإلنصاف في مسائل الخالف - 1
 . 197: (20مسألة )  ،البصريين والكوفيين التبيين عن مذاهب النحويين - 2
 . 20/ 1: (2مسألة )  ، االنصاف في مسائل الخالف - 3
 . 92/ 1: اللباب في علل البناء واالعراب - 4
 والموضع نفسه .: المصدر نفسه - 5
 . 200: (20مسألة )  ،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - 6
وائتالف النصرة في   ،194: (20مسألة )  ،النحويين البصريين والكوفيينالتبيين عن مذاهب  - 7

 . 137/ 1: , و همع الهوامع في شرح جمع الجوامع29: اختالف نحاة الكوفة         والبصرة
الممتع في   ، 1/59:  أسرار العربية ،239:  ديوانه  ،البيت من البسيط, إلبراهيم بن هرمة - 8

 .  109: التصريف
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  وجه:وهذا الرأي ُردَّ من ثالثة أ
ْعر دون ااِلْخِتَيار: أوال  .(1) إنَّ اإلشباع على َهَذا من َأْحَكام َضُروَرِة الش 

وهو فوك   ،يكون االسم الظاهر على حرف واحد )الستة(, أنْ فضي في بعض األسماء إنَّ ذلك ي: ثانيا
 .(2)  و هو أبعد األشياء ,و ذو مال  

العلَّ :  ثالثا حرف  هو  اإلعراب  حرف  كان  اإلضافة  إذا  حال  في  الباء  على  الحركات  تكن هذه  لم  ة 
 .(3) ألنَّ حركات اإلعراب ال تكون في حشو الكلمة   ،حركات إعراب

األشموني مذهب سيبويه ومن اتفق معه من نحاة البصرة  فهو يقول في أول باب األسماء  واختار  
الياء)):  الستة لغير  المضافة  والياء ,  ((المعتلة  واأللف  الواو  آخرها  في  فيها  ،أي  القول  يكمل  :  ثم 

 .(4)  ((وألنَّ إعرابها على األصل في اإلعراب بالفرع من كل وجه بخالفهما))
  بالحركاتِ   م أعربْت كانت إضافتها إلى ياء المتكلَّ   وإنْ   إلى ظاهر    بالحروف إذا أضيفْت   معربةٌ ها  نَّ وإ 

 رةِ المقدَّ 
 .(5(  الظاهرة كان إعرابها بالحركاتِ   ،إلى شيء   ضفْ تُ  لمْ  وإنْ  ،الياء  على ما قبلَ 

 :  منها  ما اختاره األشموني ألسباب   مع    والردود أذهب ,ومن خالل عرض اآلراء
يدخلُ   :  أوال لمعناإلعراب   األصل  في  الكالم  المعاني    بين  والَفْرُق  اللَّْبِس،  وإزالة  الَفْصل،  وهو  ى 

واحد؛    بإعراب    من الفاعلية والمفعولية إلى غير ذلك وهذا المعنى يحصلُ   ،المختلفة بعضها من بعض
بينهما    خر، فال حاجة إلى الجمعِ اآل  مقامَ   يقومُ   أحد اإلعرابينِ   بين إعرابين؛ ألنَّ   فال حاجة إلى الجمعِ 

 .(6) واحدة في كلمة  
موافقٌ إ:  ثانيا الرأي  هذا  األعلم    معَ   نَّ  العافيةمذهب  أبي  وابن  وابن    وأبي  ، الشنتمري  الفارسي  علي 

حيان وأبي  مالككما    (7)   هشام  ابن  به  العكبري  (1)   قال  البقاء  أبو  و  أبي  أيًض   هُ ورجحَ   ،(2) ,  ابن  ا 
 .(5) والمرادي ،(4) والخضري  (3)الربيع

 
 .  92/ 1: في علل البناء واالعراب اللباب - 1
 . 199: (20مسألة  )  ،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين - 2
 . 23: (2مسألة )  ، اإلنصاف في مسائل الخالف - 3
 . 196 : توضيح التوضيح - 4
 . 37،36/ 1:  وشرح األشموني على ألفية ابن مالك ،المصدر نفسه والموضع نفسه - 5
 . 37،36/ 1: شرح األشموني على ألفية ابن مالك - 6
:  وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع  ،19/ 1: (2مسألة )  ، اإلنصاف في مسائل الخالف - 7
1/69 . 
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 إعراب المثنى وجمع المذكر السالم -2
  باأللفِ   ,(6) ا  مطلقً   بالفرعِ   إنَّ المثنى وجمع المذكر السالم يعربانِ   ،قال األشموني في إعرابهما         

 والياء لجر هما ونصبهما.   ، والواو رفعا للجمع ،رفعا للمثنى
آراء   تباينت  السالمةوقد  وجمع  المثنى  إعراب  باختالف  والكوفية  البصرية  كان    ,المدرستين  كما 

 اختالفهم في إعراب األسماء الستة .
الفتحة والضمة   ة والجمع هي إعراب بمرتبةيرى أن  األلف والواو والياء عند التثني   ،فمذهب نحاة الكوفة 

 .(8)  اءوالفرَّ  ، بطرُ وعلى هذا الرأي ذهب قُ  ،(7)والكسرة
 :  ثالثة آراء ا مذهب أهل البصرة, فقد انقسم علىوأمَّ 

ين وهو  والل    األولى منهما حرف المد ِ   قته زيادتانِ ت الواحد لحِ )واعلم إذا ثني  :  رأي سيبويه :  الرأي األول
( و  ياء مفتوح ما قبلها والجر ِ  وفي النصبِ  ن ويكون في الرفع ألفٌ ك وال منوَّ حرف اإلعراب غير متحر ِ 

 .(9)   , ابن جنيأبو علي الفارسيفي هذا الرأي وافقه 
رة فيما نَّ حركات اإلعراب مقدَّ إ)والمازني  :  ادي قيل. والزي  (10)  هو رأي األخفش, والمبرد :  الرأي الثاني

نع من ظهور اإلعراب شغل ما قبل  ومُ   ،وهذه الحروف دالئل على اإلعراب  ،قبل األلف والواو والياء
 .(11)  بالحركات التي اقتضتها الحروف(هذه الحروف  

  ة على األواخر اة والمجموعة مبني  أن  األسماء المثن  :  وهو ما حكاه أبو اسحاق الزجاج:  الرأي الثالث
(1). 

 
 . 144: المطالع السعيدة ،1/136:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 1
 .91-90/ 1: اللباب في علل البناء واإلعراب - 2
 .1/191:  البسيط في شرح جمل الزجاجي - 3
 . 1/91: حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك - 4
 . 1/313: توضيح المقاصد والمسالك  - 5
 . 205 - 203: توضيح التوضيح - 6
 .262/ 1:  شف المشكل في النحووك ،29/  1: (3االنصاف في مسائل الخالف, مسألة ) - 7
والتبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين,  مسألة   ، 1/33:  توضيح المقاصد والمسالك - 8
(22) :204. 
 .    20-19: واللمع في العربية ،27/ 1:  , والتعليقة على كتاب سيبويه1/17: الكتاب - 9

 .1/47: المساعد على تسهيل الفوائد - 10
 .  569:  ارتشاف الضرب من لسان العرب - 11
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ب         الكوفيون  احتج  الحركاتِ   أنَّ   , هوما  تغير  حسب  تتغير  الحروف  العوامل    باختالفِ   تلك 
)الداخلة عليه فقولنا  الزيدانِ :  الزيدينِ   ،قاَم  كأنَّ   ،رأيُت  بالزيديِن( هي  نقولمررُت  رأيُت    ، قاَم زيدٌ : )ما 

(وما أشبه ذلك  .(2)  زيدًا, مررُت بزيد 
 :  ماع والقياس لى ما ذهب إليه من السَّ ودليل سيبويه إ

العربَ :  ماعفالسَّ  )قالوا  أنَّ  ينُفُض  :  فأثبتوا الواو والياء كما يثبتونها  جاَء  بثناييِن(  )َعَقْدُتُه  َمذَرَوْيه( و 
 قبل تاء 

ه ليس  وأنَّ   ،ن جملة الكلمةم  تاء التأنيثِ   أنَّ الثابت قبلَ   وقد ثبتَ   ،شقاوة( و)عباية()التأنيث نحو       
 .( 3) بإعراب, فثبت بذلك أنَّه حرف إعراب

 :  فيأتي من وجهين: ا القياسأمَّ 
 .(4) نَّه اسم معرب, له حرف إعراب كسائر األسماء إ: األول
ثنية والجمع كما في  الت  أي قبلَ   ،أْن تكون زيادة في آخرها  هذه األسماء لها حروف إعراب قبلَ :  الثاني

  االسمينِ   ر إعراب هذينِ ر في تغي  مما أثَّ   والجمعِ   ولهذه الزيادة تغير المعنى في التثنيةِ   ,االسم المؤنث
(5). 

)زيد( فحرف  :  أنَّ لهذه الحروف داللة على اإلعراب كحالة المفرد  فنقول  ,والذي احتج به األخفش
( فاأللف  )الزيدانِ :  كذلك قولنا  ,عليه الحركةُ   الدال في زيد هو الحرف األخير الذي يكون دليل تظهرُ 

 .(6)  على اإلعراب هنا تدلُّ 
مبنية  ةوكانت حجَّ         المثناة والمجموعة  بأنَّ األسماء  العطف  أنَّها تضمَّ   ،الزجاج  نت معنى واو 

 .(7)  مستقلةٌ  ما لكل منها صيغةٌ وإنَّ  ,راباعد اختالف األحرف فيها إعوال يُ  ,عشر( بمنزلة )خمسةَ 

 
 .  65/ 1: وينظر شرح التصريح على التوضيح ،103: اللباب في علل البناء واالعراب - 1
وائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة   ،1/29: (3االنصاف في مسائل الخالف مسألة) - 2
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 :  بتغير حركة المفرد, مردود ألسباب منها  والجمع متغيرةٌ  المثناةِ  أنَّ حروفَ ،وإنَّ الذي حكاه الكوفيون  
  ا لمْ سقط يختل به معنى الكلمة, وهذه الحروف كذلك ولو كانت إعرابً   ما  إذا حرف اإلعراب  نَّ إ  :  أوال

 معناها بسقوطه . يختلْ 
مزيدةٌ   هذهِ   نَّ إ  :  ثانيها آخرِ   الحروف  وحرف    ,االسم  في  وألفه  التأنيث  كتاء  إعراب  حروف  فكانت 

 النسب.  
سميتَ أنَّ :  ثالثها لو  بـرجاًل   ك  رخمته  ( ُمسِلمانِ )  حرف    ، ثم  ليست  والنون  والنون,  األلف  منه  حذفَت 

 .(1)  (حاِرث)إعراب عند الجميع فكانت األلف كالثاِء في 
؛ ألنَّ لهما خاصية ال تكون في غيرها استَحق ا  والجمعِ   رت في التثنيةِ إنَّ هذه الحروف إنَّما تغيَّ :  رابعها

ل ال تدخله الحركات نحو )َرًحى، وَعًصا، وُحْبلى، وُبْشرى(  كل اسم معتَّ   ها التغيير، وذلك أنَّ من أجل
جَمل وَجَبل(، حبلى وبشرى حمراء  :  على مثل إعرابه، فنظير)رًحى وعًصا  له نظير من الصحيح يدلُّ 

فعوضا    ,أو جمع     بتثنية  فال نظير لواحد منهما إالَّ   ,هاا التثنية وهذا الجمع الذي على حد ِ وصحراء وأمَّ 
 .(2) ر هذه الحروف فيهما على مثل إعرابها تغيُّ  ظير الدال ِ من فقد النَّ 

مردود         األخفش  الحركات    ، ومذهب  تقدير  ألوجب  الكلمات  تلك  على  دليل  اإلعراب  أنَّ  فلو 
  ظاهرة    عرب بحركة  فكون المفرد يُ  ,يير صيغة المفردتغ  التثنية والجمع بمعنىألنَّ  ؛عليها وال يمكن ذلك

أنَّ  فلو  والياء,  والواو  دخول األلف  عند  الحركة  تلك  الكلمة تسقط  دلياًل آخر  تلك  ها كانت  سوى  في   
 .(3) البناء الكلمات لصحَّ 

 :  ألمرينِ  ا مردودٌ فهو أيًض  ,سحاق الزجاجا مذهب أبي إوأمَّ 
أصال, لما ظهر االختالف في آخرهما بحسب العوامل اللفظية    مبنيينِ لو كان المثنى والجمع  :  األول

 .(4) الداخلة عليهما
بمنزلة ما رُ :  الثاني التثنية والجمع  أشبهه, ألنَّ عشرَ   ب من االسمين نحو)خمسةَ ك ِ جعل  التثنية    (وما 

التثنية والجمع، وإنَّ  َيُدالَّ على معنييهما من  الصيغة ألن  يفرد  والجمع وضًعا على هذه  المفرد في  ما 
وإذا كان كذلك لم يجِر أن ُيَشبََّها بما ركب من شيئين منفصلين كخمسة عشر وما   ،الحكم لوجود لفظه 

 .(5)  أشبهه

 
 . 104 -103: المصدر نفسه - 1
 . 1/32: (3االنصاف في مسائل الخالف, مسألة ) - 2
 .30/ 1: وينظر المصدر السابق ،165: علل النحو البن الوراق - 3
 . 31/ 1: (3مسألة )  ، مسائل الخالف االنصاف في - 4
 المصدر نفسه, والموضع نفسه . - 5
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  ا مطلقً  بالفرعِ  في أنَّ المثنى وجمع المذكر يعربانَ  ,البصريينواختار األشموني مذهب سيبويه وجمهور 
بالحروف  (1) التثنية والجمع كونهما أكثر من    ؛ وهي أحرف اإلعراب  ,(الياء   ،الواو ،األلف), أي  ألنَّ 

 المفرد وإنَّ صيغة الواحد ُحِفظْت فيهما.
شيوعا األشموني هو األكثر  اختاره  ما  أنَّ  لي  ا  ، والظاهر  مجيء  بصيغ  بحسب  العربية  في  لكلمات 

مختلفً   ، مختلفة عليها  اإلعراب  بالحركاتِ   ، ايأتي  تعرب  الكلمات  من  أو    ،فالمفرد  كانت ظاهرة  سواء 
 الياء(. ،الواو ،عرب باألحرف )األلفا صيغ المثنى والجماعة تُ رة, وأمَّ مقدَّ 

آخر دليل  المذكر:  وهناك  وجمع  التثنية  إعراب  الن    , في  عند  قياسه  في  ثابت  والسَّ أنَّه  من  حاة  ماع 
العرب  ،العرب نحاة  من  والمتأخرين  المتقدمين  أغلب  به  قال  الشنتمري   ,قد  األعلم  والسهيلي,    ,وهم 

 .(2)  واألزهري, والسيوطي, واألشموني
 : ما جمع بألف وتاء مزيدتين نصب -3

االسم          هذا  في  األشموني  )قال  السبعةِ :  األبواب  بالفرعِ   من  بألف    الجمعُ   ، المعربة  الملتبس 
إال في    بالفرعِ   عربُ ال يُ   وهذا الجمعُ   في الصفاتِ   ( مسلمات)و   ،في األسماء   (كـ)هندات  وتاء مزيدتينِ 

فقط( نصبه  تعالى  ,(3)حالة  قوله  َماَواِت  :  نحو  السَّ ِباْلَحق ِ َخَلَق  ُيْشِرُكوَن    َواأْلَْرَض  َعمَّا    سورة )  َّ َتَعاَلٰى 
ا رفعه وجره فيبقى  أمَّ   ،عن الفتحة  نيابةً   ا بالكسرةِ فيكون جمع المؤنث السالم منصوبً ,  (3:  ,اآليةالنحل

 على األصل .
 :  حاة في نصب هذا الجمع آراء ومذاهبوللن      

)ومن َثم  جَعلوا تاء الجْمع  :  فيقول  ،تكون الكسرة الظاهرة هي عالمة النصب  , أنْ فمذهب سيبويه يرى 
بمنزلة    والتنوين   ي هي حرف اإلعراب كالواو والياء هم جعلوا التاء التألنَّ   ، في الجرَّ والنصب مكسورة

جمهور   أي  . وعلى هذا الر (4) النون؛ ألنَّها في التأنيث نظيرة الواو والياء في التذكير فأجروها مجراها(
   .(ذلك في   تنوب عن الفتحة  أنَّ الكسرة )البصريين 

 .(5)  بالفتحة  نصب يُ   ماإنَّ   السالم  المؤنث  جمع   نصب  الكوفيون أنَّ    إليه  ذهب  والذي 

 

 . 205 -203: توضيح التوضيح - 1
وشرح التصريح   ، 84: ونتائج الفكر في النحو ، 25-1/24: النكت في تفسير كتاب سيبويه  - 2

 . 1/55: وشرح األشموني ،238/ 1: , وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع64/ 1: على التوضيح
 .218: توضيح التوضيح - 3
 . 18/  1: الكتاب - 4
 .151/  1: وينظر التذييل والتكميل ،331/ 3: المقتضب - 5
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  بناء   ما  وإنَّ   ،اإعرابً   ليسْت    السالم    المؤنث    جمعفي     نَّ الكسرةَ إ:  يقول  ومذهب أبي الحسن األخفش
(1).            

لوا  هم قد جعألنَّ   ؛(في النصب والجر مكسورة   ،ومن ثم جعلوا تاء الجمع: )حتج به سيبويه قولهوالذي ا
قبلها الذي  والحرف  التاء  لههذه  عالمة  والياء,  الواو  جعلوا  كما  الجمع  المذكر ذا  لجمع  عالمة   , ،  

ا أشركوا بينهما في ذلك  كم,  وا بين النصب والجر في هذا الجمعوالجتماعهما في هذا المعنى أشرك
 .(2)الجمع(

هم في هذا أنَّ آخره التاء وهي حرف إعراب يمكن  , وعلتَّ , أنَّ هذا الجمع ينصب بالفتحوحجة الكوفيين
 :  وأنشدوا ،بفتح التاء (3) ظهور حركات اإلعراب عليها, وحكوا من ذلك )سِمعُت ُلغاَتهم(

 (4) اكِتئاِبها. َتحيَّزْت           ُثباَتًا َعليها ُذلُّها وَ    ِباألياِم  ها فلمَّا َجالَّ                 

 . بنصب )ُثباَتًا( على الحالية 
كانت التاء أصلية كأبيات وأموات أو األلف أصلية كقضاة     )فإنْ )  ،وما ِاحتج به الكوفيون فيه ضعف

ِبَألف وتاء َفِإنَّ )َما جُ ), ونصب على األصل:  أي  (5) ((صب بالفتحةوغزاة  نُ  ِنَياَبة    مع  َنصبه بالكسرة 
اِلم على َجر ِ نصب َأصله جَ   لَ مِ َكَما حُ   , لنصبه على َجر هِ َعن الفتحة حماًل  أي   ،(6) ((همع اْلُمذكر السَّ

 بالكسرة . نصبُ فإنَّه يُ  ,ف والتاء على المفرد األصليلعند زيادة األ
لغاَتهم     )سمعت  من  العرب  قبائل  بعض  قالته  عما  حكايتهم  المازني  (،أما  سمعت  :  قال  )وأما 

   :  , وأنشد األصمعي للهذلي(7) تاء جمع  وما أشبهه فال يجوز فيه إال الكسر ألنَّه (لغاَتهم
الجِم َوبيٌض                   (8) . ُظباِتها ُعْقٌر َبعيجُ   ُمْرَهفاٌت              َكأنَّ   َكالسَّ

 
  74/ 1:  , وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع117/  1: ينظر اللباب في علل البناء واإلعراب - 1
. 
 .117/  1: وهمع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،146/ 1: السيرافي –شرح كتاب سيبويه   - 2
 . 81/  1: وشرح التصريح على التوضيح  ،151: ينظر التذييل والتكميل - 3
  3: والخصائص البن جني ،79/  1: ديوان الهذليين ،البيت من الطويل ألبي ذؤيب الهذلي - 4
 . 206/ 1: وشرح الكافية الشافية ،307/
 . 87/ 1:  ألفية ابن مالكأوضح المسالك إلى  - 5
 . 83/ 1:  همع الهوامع في شرح جمع الجوامع - 6
 . 336/  1: والتذييل والتكميل  ، 21: الُلمع في العربية - 7
  ، 618: وشرح أشعار الهذليين ،3/103: البيت من الوافر, لعمرو بن الداخل, ديوان الهذليين - 8

 .  2/755:  والصحاح للجوهري 
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 .(1)  ال يمكن األخذ به و , فهو فاسدالفتح من جعل   يتبين أنَّ   ذلك   ومن 
لغوي وأمَّ   خطأ  فيه  القول  يمكن  فإنَّه  ؛  ُثباتًا(  )تميَّزت  من  الشعر  في  ورد  الذي  الصحيح    ،ا  ألنَّ 

ٱ  زن من نن  :  قال تعالى  ،الذكر الحكيم بالكسر والدليل على ذلك أنَّها أتت في    ،ُثبات( كسر التاء)في ٱُّ
 .(71:  اآليةالنساء )سورةىن ين َّ 

بل هي عنده     ، إعرابالنصب هذا ليس بإعراب و ال حذفَ   نَّ موضعَ بأ  ،وإنَّ الذي احتج به األخفش
 .(2)  كسرة بناء

,  ا ال ينصرف في حال الجرِ  بناء؛ و يلزم جعل فتحة مأْن  : )أوالً  ألنَّ هذه الفتحة هي للنصب والجرِ 
 .(3)  في التاء للجر ودخل النصب عليها(داخل عليه فيها كما دخلت الكسرة 

فقال:  اثانيً  المازني  عثمان  أبو  عليه  )واحتج  كان:  بناءلو   " مسلمات  "رأيت  في  الكسرة  لكانت  ت   ,
 .(4)  (ن كما في "رأيُت مسلماِتك" لتمكُّ تبطلها وترد الكلمة إلى أصلها في ااإلضافة 

)والذي عندي أنَّ الكسرة في التاء في النصب والفتحة فيما ال ينصرف في الجر  :  قال أبو سعيد:  اثالثً 
  ة وهذه الكسر   ، لم الختالف العواملوذلك أن اإلعراب هو تعاقب الحركات على اواخر الك  ، هما إعرابان

 .(5) , وقد وجد فيهما شرط اإلعراب( ما, لعوامل توجب ذلك لهوالفتحة تدخالن معاقبتين للضمة
 .(6) جمع في النصب ِبَناءالتثنية واللو صحَّ ما َقاله, لكان فتح اْلَمجرور فيما ال ينصرف و : ارابعً 

وهذا  )):  حيث قال  ,والجمهور من البصريين  ،والرأي الذي اختاره األشموني, هو ما ذهب إليه سيبويه
نحو قوله   ,(7) ((, فإنَّ نصبه بالكسرة نيابة عن الفتحة  في حالة نصبه فقطعرب بالفرع إالَّ الجمع ال ي

ِلَك آَلَيًة لِْلُمْؤِمِنيَن    َّ :  تعالى َماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِ  ۚ ِإنَّ ِفي ذَٰ ,  (44:  اآلية  العنكبوت سورة  )َخَلَق َّللاَُّ السَّ
 :  ه لسببين وإنَّما حمل نصبه على جر ِ 

 
 .  82: حاشية الخضري - 1
 .147:  ينظر, شرح كتاب سيبويه للسيرافي - 2
 .1/190: النكت في تفسير كتاب سيبويه  - 3
 .1/147: شرح كتاب سيبويه للسيرافي - 4
 المصدر نفسه والموضع نفسه . - 5
 .1/117: اللباب في علل البناء االعراب - 6
 .219: توضيح التوضيح - 7
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ر  , َتْصِحيح  عُ مْ نَّه جَ إ):  أوالً  ألنَّ المؤنَّث فرع على المذكَّر    ؛َفُحِمَل النصب ِفيِه على الجرَّ كجمع المذكَّ
َوَهَذا اْسِتْحَسان من   , َلَكاَن اْلَفْرع أوسع من َأصلهالنصب أصاًل   لَ عِ َفَلو جُ  ,َواْلُفُروع ُتْحَمُل على اأْلُُصول
 .(1) (اْلَعَرب اَل أنَّ النصب متعذَّر

 

َواَل ُيمكن َذِلك ِفي اْلجمع َفَكَما ُغيَّر ِفي    ,ِفي اْلَوْقف  ه َهاءً التَّاِء ِفي اْلَواِحد تُقلب تاؤ المؤنَّث بِ نَّ  إ:  ثانًيا
 .(2) ييرًا والتغيير يُؤِنُس بالتغيير اْلَواِحد ُغي ر ِفي اْلجمع َفحمل النصب على َغيره ِإْذ َكاَن تغ

وهو المقيس عند أغلب   ،مع التأنيث السالم هو الراجحويبدو لدَي أنَّ ما اختاره األشموني في نصب ج
 :  وسبب هذا االختيار جاء من وجهين ،النحاة
بالكسرة الظاهرة:  األول بالنصب  الكريم  القرآن  الجمع في  تعالى  ،مجيء هذا  َخَلْقَنا    :ومنه قوله  َوَما 

اَلِعِبينَ  َبْيَنُهَما  َوَما  َواأْلَْرَض  َماَواِت  اآلية)سورة    السَّ في  (38:  الدخان  وكذلك  العربال,  القديم    يشعر 
 :  ومنه قول الشاعر

       
 (3) ثالِن .نَد هللاِ مِ رِ  عِ الش  ُر بِ الش  وَ شكُرها             سناِت هللُا يَ فعِل الحَ يَ  نْ مَ              

وما:  الثاني الظاهرة  بالكسرة  الجمع  هذا  ينصب  أن  النحاة  أغلب  أبو  تفاق  السيرافينهم,   ,سعيد 
 .(4) والسيوطي  واألزهري, ،وابن هشام ،والمرادي ،وابن مالك ،البقاء العكبري وأبو  ،والزمخشري 

  :  الممنوع من الصرف ما كان على زنة أفعل-4
فيه          فإنَّ  كأحسَن  علتان,  فيه  متمكن  اسم  أي  ينصرف  ال  ما  بالفرع  المعربة  األسماء  من 

 الوصف ووزن الفعل .
َوِإَذا ُحيِ يُتْم ِبَتِحيَّة  َفَحيُّوا  :  نحو قوله تعالى  ،(5) وفي حالة ُجرَّ هذا االسم تكون الفتحة نيابة عن الكسرة   

ِإنَّ َّللاََّ َكاَن َعَلٰى ُكلِ  َشْيء  َحِسيًبا   وَها ۗ  َأْو ُردُّ ِمْنَها    , فما كان على (86:  آليةا   النساء)سورة  ِبَأْحَسَن 

 

 .117/ 1: اللباب في علل البناء اإلعراب - 1
 والموضع نفسه .: المصدر نفسه - 2
ان - 3  .1923: و  ،433/ 4: والمقاصد النحوية ،61:  ديوانه  ،البيت لعبدالرحمن بن حس 
للسيرافي  -  4 سيبويه  كتاب  اإلعراب147:  شرح  صنعة  في  ل  والمفصَّ علل    ،229:  ,  في  واللباب 

اإلعراب التسهيل1/116:  البناء  وشرح  والمسالك  ،1/87:  ,  المقاصد  وشرح  1/339:  وتوضيح   ,
الذهب  التوضيح 1/49:  شذور  على  التصريح  وشرح  جمع    ،81/  1:  ,  شرح  في  الهوامع  وهمع 

 . 83/  1: الجوامع
 .221 –  222:  ينظر توضيح التوضيح -5
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فذهب  سيبويه    ، , وهذا  موضع  خالف  بين النحاة(1) أو نكرة   كان معرفة ينصرف إنْ وزن )أفعل( ال  
ِاعلم أنَّ أفعل  : )السيما قوله   ،واضح في حديث  سيبويهوهذا    ،منع  من الصرفوالخليل إلى أنَّه  يُ 

 .(2)  أعلم()أذهب و : نحو  ها أشبهت األفعالوذلك ألنَّ  ،ال نكرة إذا كان صفة لم ينصرف في معرفة و 
 .(3)وأبو علي الفارسي ،سحاق الزجاج وأبو إ ،عوا هذا الرأي المازنيالذين اتبَّ  ومن      

وأخضر وأسود( وأي كلمة تشبهها,  إذ يرى أنَّ )أحمر    ،(4) وممن خالف سيبويه أبو الحسن األخفش 
  ، فتصرف عندها  ,عنها النعت فصارت بمنزلة )أفعل(  زيلَ أُ   ،نَّها حسب رأيه بعد تسميتها و تنكيرهافإ

وافقهم    وكذلك    ،, وأبو الفتح عثمان ابن جنيردا. وممن يتفق معه في هذا الرأي المب ِ ألنَّها ال تكون نعتً 
 .(5)ابن يعيش

 :  ةولبيان رأي سيبويه في هذا الموضع أوجه ثالث
فاستثقلوا التنوين   ،وألنَّ الصفات أقرب إلى األفعال  ،وأعلم()أذهب : )ألنَّها أشبهت األفعال نحو: األول

إذ كان مثله في البناء والزيادة    ،وأرادوا أن يكون في االستثقال كالفعل  ،فيه كما استثقلوه في األفعال
 .   (6)وضارعه(

التَّْسِمَية)إ:  الثاني ِفي  مستعار  اأَلْصل  ِفي  صفة  نُ   ,نَّه  أُ ك ِ َفِإذا  اْلَوْصف  جري  ر  ِفي  َأصله  حكم  َعَلْيِه 
َوَّللاَُّ َخَلَق ُكلَّ َدابَّة   :  ا منصرف َمَع اْجِتَماع  اْلَوْصف َواْلَوْزن, َكَقْوِله َتَعاَلىوالتنكير, َأال ترى أنَّ َأْربعً 

ِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلٰى َأْرَبع  َۚيْخُلُق  ِمْن َماء  ۖ َفِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلٰى َبْطِنِه َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلٰى ِرْجَلْيِن وَ 
فة    ,(45:  اآلية  النور)سورة    َّللاَُّ َما َيَشاُء ِۚإنَّ َّللاََّ َعَلٰى ُكلِ  َشْيء  َقِديرٌ  َما َكاَن َذِلك إالَّ نظرا ِإَلى الص 

 . (7) رجُه َعن حكمه َكَذِلك َأْحَمر()َأْرَبَعة وأنَّ َنقله لم ُيخ: َوُهَو اْلعَدد وأنَّ التَّاء تدخل َعَلْيِه  َنْحو 
التحقير:  اثالثً  أو  التصغير  )أحي مر وأخي ضر وأسي ود( قد دخله  التعجب     ،تقول  الفعل  فأشبه هذا من 

 . (8) ألنَّه أشبه أحمر و أذهب ؛مي لَح زيدًا, فال ينصرفما أُ : نحو

 

 .  319/  3: ينظر, المقتضب - 1
 .437/  2: وينظر النكت في تفسير كتاب سيبويه  ،3/193:  الكتاب لسيبويه - 2
والتعليقة على كتاب   ،80/  2: واألصول في النحو ، 437/ 2: النكت في تفسير كتاب سيبويه  - 3

 . 22/  3: سيبويه
 .163/ 1: شرح الرضي على الكافية - 4
 .1/124: وشرح المفصل البن يعيش ، 273:  والمنصف ،312/ 3  : المقتضب - 5
 .  193/  3 : الكتاب - 6
 .  12: و ينظر ما ينصرف وماال ينصرف  ،512/ 1: اإلعراباللباب في علل البناء  - 7
 . 147/ 1: و ينظر, التذييل والتكميل 3/19: الكتاب - 8
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  فقبل أنْ   ,شبههاأحمر وأجدل وما يُ :  نحو  , الذي احتج به األخفش عن األسماء التي على زنة )أفعل(و 
 ثانيها الصفة .  ,, لوجود علتين أولها وزن الفعلبها ال تصرفيكون مسمى 

الوادي(  فإنْ  من  المنبطح  المكان  )وهو  كأبطح  استعمال األسماء  فيه  ,  استعملت  المكان  وأبرق)وهو 
أال    ، ة واحدةستبقى به علَّ   جعلته نكرةً   , وإنْ تها بوزن الفعل والتعريفلعلَّ   ،منع من الصرفتُ   ،لونان(

 .(1) مع الوزن المختص  فيجب صرفه  يةفعندها ال توجد الوصف ،وهي زنة الفعل
 .(2) وإذا زال المانع رجعت الصفة(  ،نَّ زوال الصفة كان لمانع وهو العلمية وُردَّ هذا الرأي ؛ وذلك )أل

مالك البن  الكافية  شرح  في  سيبويه  ,وجاء  خالف  األخفش  في    ةً مدَّ   أنَّ  وافقه  ثم  الزمن  من 
 .(3) )األوسط(كتابه
سيبويه      مذهب  األشموني  اختاره  التوضيح  ،والذي  في  جاء  أي):  إذ  وهو  ينصرف  ال  اسم    )ما 

, وهذا الباب نابت فيه حركة  أحسن فإنَّ فيه الوصف ووزن الفعلك  ,متمكن فيه علتان من علل تسع
 .(4)  ((ه بالفتحة نيابة عن الكسرةفإنَّ جر ِ  ، عن حركة

 :  وترجيح األشموني لمذهب سيبويه يأتي من أمرين
  فهي ممنوعة من الصرف للوصف األصلي ووزن الفعل  ،إنَّ زنة )أفعل( ال تقبل التأنيث بالتاء: األول

(5). 
)ومتى  :  ومنهم قول أبي بكر ابن السراج  ،إنَّ كثيرًا من النحويين كان رأيهم المنع من صرفه:  الثاني

مُ  منها  شيء  في  واحد  تكرر  أو  )علتان(,  اثنان منها  االسم  في  الكان  الفعل    ،صرفنع  وزن  وذلك 
يغلب ع الصفةالذي  الفعل و  لغير فرق   ،لى  الذي يكون  المضارعة أللفي    ،والتأنيث  واأللف والنون 

والعدل   ،التأنيث وبنا  ،والتعريف  والعجمة  الواحد,ء  والجمع  كالشيء  االسم  مع  من    االسم  جاء  فما 
أفعل  على  األسباب    ،األسماء  من  سبب  معه  فأفعلوانضم  ينصرف،  لم  ذكرنا  )أحمر    ،التي  نحو 

 .(6) ه على وزن أذهب وأعلم( ألنَّ   ؛ال ينصرف وأصفر وأخضر( 
تكرر واحد  واالسم يمتنع من الصرف متى اجتمع فيه اثنان من أسباب تسعة أو  )):  وقول الزمخشري 

  ، فإنَّه فيه أكثر منه في االسم أو يخصه في نحو ضرب   ،وزن الفعل الذي يغلبه في نحو أفعل   ،منها

 
 .116/  1: ينظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع -1
 . 350/  2: شرح التصريح على التوضيح - 2
 . 1499: البن مالك   –شرح الكافية الشافية   - 3
 .  222 -  221 : التوضيحتوضيح  - 4
 . 139/ 2: شرح األشموني على ألفية ابن مالك - 5
 . 80/ 2: األصول في النحو - 6



 
 

 
260 

 
 2022والثالثون /  السادسالعدد:  

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp: 245-270 مجلة جامعة االنبار للغات واآلداب 

فيه    ألنَّ   ؛إْن سمي به والوصفية في نحو أحمر, والعدل من صيغة إلى أخرى في نحو عمر وثالث 
 .(1) (( ووصفية عدالً 

وأيضا ما حكاه أبو  )ها ال تنصرف .أي أنَّ   ،(2) (()والصحيح ما ذهب إليه سيبويه)وقول ابن عصفور
    .(3)  عندي عشرون أحمَر(( في رجال اسم كل واحد منهم ))أحمر(()): زيد أنَّ العرب تقول 

وأبو    ،الشنتمري   األعلم:  قول  ،ومن النحاة الذين وافقوا سيبويه على عدم صرف )أحمر( وما شابهها
 . (4)  , األزهري وابن عقيل ,وابن هشام األنصاري  ،وأبو حيان ،وابن مالك ،بركات األنباري ال
 هل له عمل في حالة الماضي؟: اسم الفاعل -5

نى  سواء كان بمع: َعِمل َعَمل فعله مطلقا أي  ،كان اسم الفاعل صلة ألل )إنْ ) قال األشموني         
 . (5) ((تأويله بالفعل ا يجبُ لوقوعه موقعً  ,الماضي أو الحال أو االستقبال

يعمل من دون قيد أو    ، أنَّ اسم الفاعل اذا كان متصال بأل  ،حاةوهذا على رأي الجمهور من الن        
 شرط )مطلقا(.

  (6): بشرطين يعملُ : يتصل بأل قال لمْ  نْ أما إ
 .            ا أو حاالً ا أو موصوفً كاالستفهام  أو النفي أو خبرً  ،من الفعل   هُ بُ قر ِ اعتماده على ما  يُ : أحدهما

 ألنَّه إنَّما عمل حمال على المضارع وهو كذلك ال إن كان للماضي.   ؛ كونه للحال واالستقبال: الثاني
 وكونه للمضي هي مسألة اختلف فيها النحويون .

, وحكى (7)   مضى من الزمان ال يعمل أصاًل نَّ اسم الفاعل إذا كان ِلما  فمذهب أهل البصرة يرى, إ 
)سيبويه مجرى  :  جرى  التنوين  ودخله  بعده  ما  إلى  االضافة  عن  منقطعا  الفاعل  اسم  كان  حال  في 

 

ل في صنعة اإلعراب - 1  .  35:  المفصَّ
 . 333/ 2:  شرح جمل الزجاجي - 2
هو سعيد بن أوس بن قيس بن زيد    ،. وأبو زيد 333/ 2:  والموضع نفسه ، المصدر نفسه - 3

وكان ثقة في   ،وغلب عليه اللغات والنوادر والغريب ،األنصاري اللغوي البصري كان من أئمة األدب 
 . 379 - 378/  2: ألبن خلكان  ،روايته )وفيات األعيان

  ، 399/  2: (  69, واالنصاف في مسائل الخالف, مسألة )437 /2: النكت على كتاب سيبويه - 4
وأوضح المسالك على ألفية ابن   ،859:  وارتشاف الضرب من لسان العرب ،41/ 1: التسهيل وشرح 

 . 323/ 2: وشرح التصريح على التوضيح   ،77/ 1:  وشرح ابن عقيل  ،72/  1: مالك
 . 746: توضيح التوضيح -1
 .2274/ 5:  وارتشاف الضرب من لسان العرب ،747 - 746: المصدر نفسه - 6
 . 98 - 97: (112مسألة ): ائتالف النصرة في اختالف نحاة الكوفة والبصرة - 7
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فتقول منونا  والمعنى  العمل  في  المضارع  غًدا:  الفعل  زيًدا  ضارٌب  مثل  ،هذا  يضرُب  :  فهو  هذا 
 .(1) زيدًا)غدًا(( 

 :  قول الشاعر ن الشعر نحو وأورد سيبويه على هذا شواهَد م
 

 (2) َوال َساِبقًا َشي ئًا ِإذا كاَن َجاِئيا .  . . . ي َلْسُت ُمْدِرَك ما َمضى  َبدا لي أنَّ             

 
قال يستخف ون )):  ثم  العرب  أنَّ  والن    ,واعلم  التنوين  يجعله    ,ون فيحذفون  وال  المعنى  من  يتغير  وال 
 .  لعدم  تنوين االسم  فيكون عمله  كعمل الجار ِ   ,المفعول فيجرُّ  ما يتغير اللفظ,وإنَّ  ،(3)  ((معرفة

)سورة آل  ُكلُّ َنْفس  َذاِئَقُة اْلَمْوِت ۗ  :  قوله تعالىنحو    ,سيبويه آيات  واضحة  لهذا النص  وعن ذلك أوردَ 
 .    (95:  اآلية المائدةسورة ) ( َهْدًيا َباِلَغ اْلَكْعَبةِ )  :  وقوله تعالى  (,185: عمران

 :  األدلة اآلتية وحجة البصريين في هذا
فيعمل إذا كان الحال واالستقبال ال إذا كان بمعنى    , إنَّ اسم الفاعل عمل لشبهه بالمضارع):  األولى

 .(4)  (بل تجب اضافته ، بنصب زيد،هذا ضارٌب زيدًا أمسِ : الماضي فال تقول 
أنْ  األفعال  في  فرع   ،تعمل  واألصل  عملها  يكون  والحروف  األسماء  الفاعل    ،وفي  اسم  شابه  لذلك 

 :  وما أوجب عمله سببان ،للفعل المضارع
 اعل لكونه في معنى الفعل ورد بالمنع .إنَّ عمل اسم الف -1
لمش-2 عمله  المضارع   ابهة  إنَّ  الحروف     فعل  عدد  والسكنات      وموازنته  ،في  الحركات  مع    في 

  . (5) موافقة المعنى
السراج:  الثانية ابن  في    ، ذكر  المضارع  الفعل  مع  يتشابه  الفاعل  اسم  حيث أنَّ  اسم  )):  قال  العمل 

تنعت به    رد القياس فيه, ويجوز أنْ الفعل, هو الذي يجري على فعله ويطَّ الفاعل الذي يعمل عمل  
اشتقَّ  الذي  بالفعل  تنعت  كما  نكرة  قبله  االسم, اسًما  ذلك  منه  ويُ كَّ ذَ ويُ     والالم,  ؤنَّ ر  وتدخله األلف  ث 

الويُ  بالواو والنون, كما يحصل مع  المضارع, وكل اسم فاعل فهو يجري مجرى مضارعه  فجمع  عل 

 

 .164/ 1:  ينظر, الكتاب - 1
, وشرح الرضي  165/  1: , والكتاب140: البيت من بحر الطويل, لزهير بن أبي سلمى, ديوانه - 2

 .4/121: على الكافية
 .166  - 1/165: الكتاب - 3
 .196/ 2: المساعد على تسهيل الفوائد - 4
 المصدر نفسه والموضع نفسه . - 5
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رباعيً ثالثيً  أو  كان  فمُ ا  مزيد,  غير  أو  فيه  كان  مزيًدا  جار  كرِ ا  أكرمَ   م  ومُ على  دحرجَ دحرِ ,  على    ج 
 .(1)  (( ج على استخرجَ ستخرِ ومُ 
 

ا اْلِفْعل  َوأمَّ )):  وهذا ما قاله ابن الوراق  , , ليس بينهما وجه شبهإنَّ اسم الفاعل والفعل الماضي:  الثالثة
م  َفْتح، َوَكَذِلَك يجب ِفي ااِلسبناء على الْ  يزْد على ال ا لمْ  االسم مشابهة َقِويَّة، َفلهذيشابهْ   اْلَماِضي َفلمْ 

،  فَ  تع ل ِفي اأْلَْسَماء َأالَّ  يَزال َعن َأصله، َواأْلَصالَِّذي َمْعَناُه َأالَّ  َبقَي اْسم اْلَفاِعل ِإذا ُأِريد  مل ِإالَّ اْلَجر 
 .(2)  (( ِبِه اْلَماِضي على َأصله

 

,   ما بعده مفعوالً , فيعمل بنصبِ از عمل اسم الفاعل في زمن الماضيفقد أج:  (3) ا مذهب الكسائي  أمَّ 
 :  ,  و أدلتهم عن ذلك على نوعين (5)  وابن مضاء ،(4) و وافقه في ذلك هشام بن معاوية 

ِباْلَوِصيدِ ):  مستدال بقوله تعالى  ه أجاز عمله  فإنَّ :  ماعأدلة السَّ  ِذَراَعْيِه  َباِسٌط    الكهف )سورة    (َوَكْلُبُهْم 
ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا  )  َّ : , وقوله تعالى(18:  اآلية ْصَباِح َوَجَعَل اللَّْيَل َسَكًنا َوالشَّ   األنعام )سورة    ( َفاِلُق اإْلِ
 .(6) )زيٌد معطي عمرو  درهمًا أمِس( : قولهم ,من العرب  عَ مِ , وكذلك ما سُ (96: اآلية

القياس  مشابهً ا :  أدلة  الفاعل  اسم  الماضيعتبار  للفعل  بالمعنى  مفعوالً ا  فينصب  التشابه  ,  زال  وإْن   
 :  حاةما ذكره الن  لِ  ,  وما ذهب إليه الكسائي ومن وافقه مردودٌ (7) بينهما لفظًا 

ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيدِ )  :قال الزمخشري في قوله تعالى  :  أوالً  َباِسٌط    ماضية ؛ ألنَّ   حكاية حال  ))  (َوَكْلُبُهْم 
  إالَّ   ،كغالِم زيد    ،وإضافته إذا أضيف حقيقية معرفة  ،إذا كان في معنى المضي  اسم الفاعل ال يعملُ 

 .(8)(( الحال الماضية إذا نويَت  حكايةَ 

 

 . 123-122/ 1: األصول في النحو - 1
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 .   906:  مغني اللبيب, و 197/  2: المساعد على التسهيل - 4
   223/  6: واالعراب المحيط من تفسير البحر المحيط ،849/ 2:  توضيح المقاصد والمسالك - 5
. 
 . 1043/  2: شرح الكافية الشافية البن مالك - 6
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ما يكون في  وأمثاله فهذا إنَّ   ,َّ  (َوَكْلُبُهْم َباِسٌط ِذَراَعْيِه ِباْلَوِصيدِ )  : ا قوله تعالىوأمَّ :  الحاجبقال ابن و     
 .(1)  ُيقَصُد بها التعبير عن ذلك الفعل في حال وقوعه حتى كأنَّه واقع واألحوالُ  ،موضع األحوال 

اْلَفاِعلنَّ اْلَماِضي اَل  إ: )قال أبو البقاء العكبري :  اثانيً  اْلَفاِعل يشبهُ   ،يشبه اْسم    تحملْ   , َفلمْ هُ َواَل اْسم 
ْعَراب(  يحملْ  ته ِفي اْلَعَمل َكَما لمْ علَّ   .(2) اْلَماِضي على ااِلْسم ِفي اإْلِ

الكريمة :  ثالثا باآلية  االستشهاد  ُحْسَباًنا  )  :إنَّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  َوالشَّ َسَكًنا  اللَّْيَل  َوَجَعَل  ْصَباِح  اإْلِ , َّ ( َفاِلُق 
  ما حكايةُ هي إنَّ   َواَل ناصب للدرهم إالَّ ااِلْسم,وبقولهم َهَذا معطي زيد  درهمًا أمِس,    ، فنصب اْلَمْعُطوف

 (3): ففيها إجابتانِ  ، عن الزمن الماضي حال  
َيْوم يفلقُ إنَّ هللا    -1 َوَتَعاَلى ِفي كل   ْمَس   اللَّْيلَ   اإلصباح َويْجَعلُ   ُسْبَحاَنُه  .     حسباًنا َواْلَقَمرَ   سكنًا َوالشَّ

 فهو خاص باالستقبال وليس للماضي . ،مستمر متكرر يومياً  أي إنَّه عملٌ 
وَ  -2 َأي  المذكور,  بالفعل  مفسر  َمْحُذوف,  ِبفعل  ينتصبان  َواْلَقَمر  ْمس  الشَّ َوَهَكَذا  إنَّ  ْمس,  الشَّ جعل 

 من جملة )هذا معطي زيد  درهمًا أمِس(.    ،ر ِفي اْلَمْسَأَلة  المستشهد  بَها  َأي أعطاه  درهماً يقد ِ 
للكسائي في :  قال األشموني ِباْلَوِصيدِ )  :قوله تعالى    وال حجة   ِذَراَعْيِه  َباِسٌط     جازته إ  في   ،  (َوَكْلُبُهْم 

الماضي الفاعل  اسم  الحال أل؛  لعمل  حكاية  المتكلم  ) ):  قال  ،نَّه على  ر  ُيقدِ  أْن  الحال  حكاية  ومعنى 
ر ذلك الزمان كأنَّه موجود  كأنَّه موجود في ذلك الزمان أو يقد ِ   ,  الفاعل العامل بمعنى الماضي  باسم
يبسُط ذراعيه  ،(4) ((اآلن قبله وهو   ،فالمعنى  يقلْ   ( م بهُ قل ِ ونُ )  بدليل ما  واألمر اآلخر    ،(5)   بناهموقلَّ   ولم 

 .( 3: اآلية الطالق)سورة (ِإنَّ َّللاََّ َباِلُغ َأْمِرِه  )  :خفض  في  قوله تعالىجواز الوجهين  النصب و ال
هذا الموضع ال يقع فيه معرفة, وهو ظاهر كالم    ألنَّ ؛  ألنَّه األصل  ؛   كان منوًناإنْ :  صبالنَّ :  األول

 صب .بالن   (7) قرَأ )بالٌغ أمَرُه( منْ . وهي لِ (6) سيبويه
)هذا  : ما بعده, نحو فيجرُّ  ,ذف التنوين فيكون كاالسم من حيث االسم؛ أي حَ  ةِ الخفض  للخفَّ : الثاني

 .(8) ضارُب زيد  أمِس( 
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باعتراضه على قول الكسائي ومن وافقه في عمل اسم   ؛ وذلكما اختاره األشموني من ذلك يظهر جلًيا
الماضي في حال تجردهال تعالى, بقوله ال حجَّ فاعل في زمن  له في قوله  ِذَراَعْيِه  )  :ة  َباِسٌط  َوَكْلُبُهْم 

 ألنَّها حكاية حال.؛  َّ   (ِباْلَوِصيدِ 
أنَّ     المدرستين خالفً   ويبدو لي  النحويين من  أي ده أغلب  إليه األشموني, والذي  للكسائي  ما ذهب  ا 

 : وقد رجحت ذلك لسببين  ،هو الراجح لدي ف ،ومن سار على رأيه
 ا للفعل المضارع .إنَّ اسم الفاعل يدل على الحال واالستقبال وبذلك يكون مشابهً : األول
 .(1)  وال موصوًفا ،وأْن ال يكون مصغًرا ،ى الماضيشرط عمل اسم الفاعل أْن ال يدل عل: الثاني

   
 

 :  الخاتمة
 :  وخلص البحث إلى النتائج اآلتية        

تميَّ  -1 التي  األشموني  شخصية  طريقاتضحت  عن  للمسائل  زت  عرضها  مناقشته  وطريقة   ,
النَّ  آلراء  بيانه  بالنَّ   ، حاةوكيفية  يتقيد  لم  فإنَُّه  ذلك  يواف وعلى  أو  يناقش  وإنَّما  فقط  ق  قل 

, وأحياًنا يخطئ  برأيه الذي يستند إلى حجة ودليل  , أو يدلي وأحياًنا يعترض ويرد  ،ويستحسن
 أنَّ القارئ يمكن فهم  , وفي بعض األحيان ال يصرح بأخطاء ممن سبقه إالَّ راه مخطًئاالذي ي

 ة  وذكره للراجح منها.اآلراء الضعيفة أو الراجح
الراجح -2 المسائل هو  أكثر  يكنْ إالَّ   ،كان رأي األشموني في  لم  قليلة جًدا  رأيه     في مواضع 

وحجَّ   ،مرجوًحا الواسعة  علميته  على  دليل  الحسنوهذا  واالختيار  القوية  يعرض    ،ته  فهو 
وأكثرها    لذلك يرد ويختار أقوى الحجج  ،جميع اآلراء ويقوم بمناقشتها بمنهج علمي ومهني

 قبوال .
وهو يخطأ    ،وكذلك على أهمية الحجة والدليل  ،تنوع أسلوب الرد وذلك حسب المردود عليهم -3

 أو فيه نظر .   ،أو هذا وهم ، هذا خطأ: فيقول
التوضيح(,    امتاز -4 )توضيح  األشموني  القرآن  بكتاب  من  كثيرة  نحوية  شواهد  من  أورده  ما 

 ب شعًرا ونثًرا .الكريم والحديث النبوي الشريف وكالم العر 
حوية  ة طرح المسألة الن  وكيفي    ،ة الترتيب الذي سار عليه األشموني  في منهجهيالحظ دقَّ  -5

 وتحليلها ومناقشتها .         
 

 
 .  56/ 4: على ألفية ابن مالك شرح األشموني  - 1
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 المصادر و المراجع 
 

 القرآن الكريم 
الحاجب - الحاجب )ت  ،ابن  المعروف بابن  :  م1982  ،هـ(646أبو عمرو عثمان بن عمر 

 بغداد . -مطبعة العاني   ، د. موسى بناي العليلي: تح  ،ج2اإليضاح في شرح المفصل,
  ، توجيه اللمع :  م 2002  ،هـ(638أحمد بن الحسين بن الخباز)ت  ،توجيه اللمع  ، ابن الخباز -

 مصر. –القاهرة   ،دار السالم ، 1ط  ، د. فايز زكي محمد دياب: تح
السراج - )ت   ،ابن  سهل  بن  السري  بن  محمد  بكر  في  :  م1996هـ(,  316أبو  األصول 

 بيروت . –, مؤسسة الرسالة، لبنان 3ط ،عبد الحسين الفتلي: تح  ،ج3النحو,
  ، علل النحو:  م1999  ،هـ(381محمد بن عبد هللا بن العباس، أبو الحسن )ت   ،ابن الوراق -

 الرياض / السعودية . -, مكتبة الرشد 1ط   ،الدرويش محمود جاسم محمد : تح
  ، 4ط    ،الخصائص:  م2006  ،هـ( 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت  ،ابن جني -

 ج .3 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب
د.  صبيح  :  تح  ،هـ( علل التثنية392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت    ،ابن جني  -

 مصر . –لدينية  التميمي,  مكتبة الثقافة ا 
المنصف لشرح كتاب  :  م1954هـ(  392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي)ت  ،ابن جني -

القديم1ط    ،التصريف التراث  إحياء  دار  سنة    ،,  الحجة  سنة    -هـ  1373ذي  أغسطس 
 م .1954

  ، هـ(  اللمع في العربية 392أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي )ت   ،ابن جني الموصلي -
 الكويت . –دار الكتب الثقافية    ،فائز فارس : تح

خلكان - )ت  ،ابن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  :  م 1972  ،هـ(681أبو 
 بيروت . –إحسان عباس . دار صادر  : تح  ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان

:  م 2001  (،هـ643أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش الموصلي الحلبي )ت  ،عيشابن ي -
تح للزمخشري  المفصل  يعقوب:  شرح  بديع  العلمية 1ط    ،إميل  الكتب  دار    –بيروت    ،,  

 لبنان .
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األوسط    ، األخفش - باألخفش  المعروف  البصري،  ثم  البلخي  بالوالء،  المجاشعي  الحسن  أبو 
قراعة:  تح  ،القرآنمعانى  :  م1990هـ(,  215)ت   محمود  هدى  مكتبة    ،1ط    ،الدكتورة 

 القاهرة . ،الخانجي
رمزي  :  تح  ،جمهرة اللغة:  م1987  ، هـ(321محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت    ،األزدي -

 بيروت  . –دار العلم للماليين  ،1ط  ،منير بعلبكي 
الجرجاوي     ،الوقاد  ،األزهري  - محمد  بن  بكر  أبي  بن  هللا  عبد  بن  المصري  خالد 

في  :  م2000،هـ(905)ت التوضيح  بمضمون  التصريح  أو  التوضيح  على  التصريح  شرح 
 لبنان  . –بيروت   –, دار الكتب العلمية 1النحو, ط 

شرح الرضي على  :  م1978هـ(,  686-684محمد بن الحسن رضي الدين)ت  ،اإلستراباذي -
 جامعة قاريونس . ،يوسف حسن عمر:  تصحيح وتعليق ،الكافية

بابن    ،ياإلشبيل - المعروف  الحسن  أبو  اإلشبيلي  الحضرمي  محمد  بن  مؤمن  بن  علي 
التصريف:  م1996  ،هـ(669عصفور)ت  في  الكبير  قباوة:  تح  ، الممتع    ، 1ط    ،فخرالدين 
 لبنان  . –بيروت   ،مكتبة لبنان 

)ت  ،اإلشبيلي - عصفور  ابن  علي  بن  محمد  بن  مؤمن  بن  علي  الحسن    ، هـ(669ألبي 
الزجاجي:  م1998 جمل  الشعار:  تح   ،شرح  العلمية1ط    ، فواز  الكتب  دار    –بيروت    ،, 

 لبنان  .  
ُمَحمَّد)ت  ،األشموني - بن  ُيوُسف  بن  ِعيَسى  بن  ُمَحمَّد  بن  توضيح  :  تقريبا(  918َعلي  

, كلية  أنور راكان شالل العصيبي:  لك( تح التوضيح )شرح أوضح المسالك إلى ألفية ابن ما
   م.2018 –هـ 1439، الجامعة العراقية-اآلداب

ُمَحمَّد)ت  ،األشموني - بن  ُيوُسف  بن  ِعيَسى  بن  ُمَحمَّد  بن  تقريبا(918َعلي   :  م 1998  ، هـ 
 لبنان  . -, دار الكتب العلمية بيروت 1ط   ،شرح األشموني على ألفية ابن مالك

  ، أسرار العربية : م1999 ،هـ(577أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن بشار)ت ،األنباري  -
 لبنان . –بيروت  ، دار األرقم بن أبي األرقم ، بركات يوسف هبود:  , تح1ط 

اإلنصاف في مسائل  :  م  2003  ،هـ(577أبو البركات، كمال الدين األنباري )ت    ،األنباري  -
 بيروت . ،, المكتبة العصرية1ط  ، البصريين والكوفيين: الخالف بين النحويين

بن   ،األندلسي - علي  بن  يوسف  بن  محمد  حيان  الدين)ت  أبو  أثير  حيان  بن    745يوسف 
العرب1998،هـ( لسان  من  الضرب  ارتشاف  محمد :  تح  ،م,  عثمان  رجب  مكتبة    ،د. 

 القاهرة  . –الخانجي 
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هـ(     745أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين)ت  ،األندلسي -
 د. ياسين جاسم المحيميد .   ،اإلعراب المحيط من تفسير البحر المحيط

:  هـ( 745ألبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين)  ،األندلسي -
 دمشق .  ،دار القلم ،وي حسن هندا : تح ،التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل

هشام    ،األنصاري  - بن  عبدهللا  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الدين  جمال  عبدهللا 
مالك  :  م1979،هـ( 761المصري)ت ابن  ألفية  إلى  المسالك  محيي  :  تح  ،أوضح  محمد 

 بيروت . ،دار الجيل ، الدين عبد الحميد
هشام   ،األنصاري  - بن  عبدهللا  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الدين  جمال  المصري    عبدهللا 

العرب:  م1984هـ(,  761)ت الذهب في معرفة كالم  الدقر,  :  تح  ،شرح شذور  عبد الغني 
 سوريا . –الشركة المتحدة للتوزيع 

المصري    ،األنصاري  - هشام  بن  عبدهللا  بن  أحمد  بن  يوسف  بن  الدين  جمال  عبدهللا 
األعاريب:  م1985  ، هـ(761)ت كتب  عن  اللبيب  مح:  تح   ، مغني   / المبارك  مازن  مد  د. 

 دمشق .  –, دار الفكر 1ط   ،علي حمد هللا
المقتصد في  : م1982 ،هـ(471أبوبكر عبد القاهر بن عبدالرحمن بن محمد )ت  ،الجرجاني -

 بغداد . ، دار الرشيد للنشر  ،د. كاظم بحر المرجان: تح ، شرح االيضاح
حاشية  :  م2003  ،هـ( 1278محمد بن مصطفى بن حسن الدمياطي الشافعي)ت   ،الخضري  -

, دار الفكر, بيروت  1ط  ،يوسف الشيخ محمد البقاعي:  تح  ، الخضري على شرح ابن عقيل
 لبنان . –

مطبوعات مجمع اللغة  ،حسين عطوان  ،محمد نفاع: تح  ،هـ(176ديوان إبراهيم بن هرمة )ت  -
 دمشق.   ،العربية

م  1950،الدار القومية للطباعة والنشر ،نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب  ،ديوان الهذليين -
 . 

بيروت    ،دار الكتب العلمية  ، 1ط    ،شرحه علي حسن فاعور  ، ديوان زهير ابن أبي سلمى  -
 م .1988 -هـ  1408 ،لبنان

مطبعة المعارف   ،د. سامي مكي العاني: تح ،ديوان شعر عبدالرحمن بن حسان األنصاري   -
 م.1971 ،بغداد  –

  ، مختار الصحاح : م1999  ،هـ( 666محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي )ت    ،الرازي  -
 صيدا .  –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية  ،5يوسف الشيخ محمد   ط : تح
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الزبيدي)ت  ،الزبيدي - الشرجي  بكر  أبي  بن  النصرة  :  م 1987  ،هـ(802عبداللطيف  ائتالف 
نحاة   اختالف  والبصرة في  الجنابي  :  تح   ،الكوفة  العربية 1ط    ،طارق  النهضة  مكتبة   , ،  

 لبنان  . –بيروت 
تاج العروس    ،هـ(1205محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني، أبو الفيض)ت    ،الزبيدي -

 دار الهداية .  ،من جواهر القاموس, مجموعة من المحققين 
سهل)ت  ،الزجاج - بن  السري  بن  إبراهيم  إسحاق  وما ال  :  م1971، هـ(311أبو  ينصرف  ما 

 القاهرة  . ،لجنة إحياء التراث اإلسالمي ،هدى محمود قراعة: تح  ،ينصرف
المفصل  : م1993 ،هـ(538جار هللا )ت ،أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري  -

 بيروت  . –بة الهالل , مكت1ط  ،د. علي بو ملحم: في صنعة اإلعراب, تح 
الكشاف  : هـ1407،هـ(538جار هللا )ت  ، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد  ،الزمخشري  -

التأويل األقاويل في وجوه  التنزيل وعيون  المهدي :  تح  ،عن حقائق  دار إحياء    ،عبدالرزاق 
 بيروت . –التراث العربي 

الهذليين  ،السكري  - السكري)ت    ،شرح أشعار  الحسين  الحسن بن  شرح    ،هـ(275أبي سعيد 
 القاهرة . ، مكتبة دار التراث ،عبدالستار أحمد فر اج : تح ،أشعار الهذليين 

نتائج الفكر  :  م1992هـ(,  581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد هللا بن أحمد )ت  ،السهيلي -
 بيروت  . –,  دار الكتب العلمية  1ط   ،في النَّحو

   ، هـ(180بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر، الملقب سيبويه )ت    عمرو  ،سيبويه -
تح :  م  1988 الناشر:  الكتاب,  هارون,  محمد  السالم  ط  :  عبد  القاهرة.  الخانجي،  مكتبة 
 الثالثة.

)ت    ،السيرافي - السيرافي  المرزبان  عبدهللا  بن  الحسن  سعيد  شرح  :  م2008  ،هـ(368أبو 
 لبنان .   ، بيروت ،دار الكتب   ،1ن مهدلي, علي سيد علي, ط  أحمد حس: تح  ،كتاب سيبويه

المطالع السعيدة   : م1977 ،هـ( 911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين )ت  ،السيوطي -
 بغداد . –دار الرسالة للطباعة  ،نبهان ياسين حسين: تح  ،في شرح الفريدة

مع الهوامع في شرح جمع  ه ، هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين )ت  ،السيوطي -
 مصر  .  -المكتبة التوفيقية    ،عبد الحميد هنداوي : الجوامع, تح

النكت في  :  م1999هـ(,  476يوسف بن سليمان بن عيسى األعلم الشنتمري)ت  ،الشنتمري  -
 المملكة المغربية . ،وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،رشيد بلحبيب  ،تفسير كتاب سيبويه

حاشية الصبان على  :  م1997  ،هـ( 1206محمد بن علي الصبان الشافعي )ت    ،الصبان -
 لبنان  .     -دار الكتب العلمية بيروت  ،1شرح األشموني أللفية ابن مالك ط 
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  ، شرح التسهيل :  م 1990  ،هـ(672محمد بن عبدهللا بن مالك األندلسي)ت  ، الطائي الجياني -
 دار هجر, القاهرة. ،محمد بدوي المختون  ،لسيدعبدالرحمن ا: تح

أبو عبدهللا محمد بن عبدهللا - ابن مالك,  الجياني,  الدين)ت  ، الطائي  )د, ت(  :  هـ( 672جما 
مكة المكرمة     ،جامعة أم القرى   ،1ط    ،عبد المنعم أحمد هريدي:  تح  ،شرح الكافية الشافية

. 
الجياني, محمد بن عبدهللا بن مالك األندلسي - الخالصة في  :  م2018هـ(,  672)تالطائي 

مالك   ،النحو ابن  القاسم:  تح  ،ألفية  محمد  بن  عبدالمحسن  فهد    ، 1ط    ،د.  الملك  مكتبة 
 الرياض .   ،الوطنية

الهمداني - عقيل  ،العقيلي  )ت   ، ابن  المصري  الرحمن  عبد  بن  هللا  :  م1980  ،هـ(769عبد 
ابن مالك, تح ألفية  ابن عقيل على  الدين  :  شرح  الحميدمحمد محيي  دار  20ط     ، عبد   ,

 القاهرة   . –التراث 
الهمداني - المصري)ت   ،العقيلي  عقيل  بن  عبدالرحمن  بن  عبدهللا  الدين  هـ(,  769بهاء 

  ، , جامعة ام لقرى 1ط    ،د. محمد كامل بركات:  تح  ،المساعد على تسهيل الفوائد:  م1982
 المملكة العربية السعودية  .

عبد  ،البغدادي  العكبري  - البقاء  )ت  أبو  هللا  عبد  بن  الحسين  بن  :  م  1986  (،هـ 616هللا 
ط    ، عبدالرحمن بن سليمان العثيمين:  تح  ،التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين

 لبنان  . ،, دار الغرب االسالمي1
اللباب  :  م 1995هـ(,  616أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا )ت  ،العكبري البغدادي  -

 دمشق . –دار الفكر  ، 1ط   ،د. عبد اإلله النبهان: ء واإلعراب تحفي علل البنا
العيني)ت  ،العيني - النحوية في شرح  ( 855بدرالدين محمود بن أحمد بن موسى  المقاصد   ,

د. أحمد محمد توفيق    ،د.علي محمد فاخر:  شواهد شروح األلفية )شرح الشواهد الكبرى(, تح 
 مصر . ،القاهرة ،االسكندرية ،دار السالم ، 1د. عبد العزيز محمد فاخر, ط  ،السوداني

الفارسي)ت  ،الفارسي - أحمد  بن  الحسن  علي  كتاب  :  م1990  (،هـ377أبو  على  التعليقة 
 , دار الكتب .1ط   ،د. عوض بن حمد القوزي :  تح ،سيبويه

  ، هـ( معاني القرآن207أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي )ت  ،اءالفرَّ  -
دار    ،1ط    ،أحمد يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي:  تح

 مصر . –المصرية للتأليف والترجمة  
)ت   ،الفراهيدي - البصري  تميم  بن  عمرو  بن  أحمد  بن  د  :  تح  ، ج8،العين:  هـ(170الخليل 

 دار ومكتبة الهالل  . ،مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي
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اإلشبيلي - )ت  ،القريشي  عبيدهللا  بن  أحمد  بن  عبدهللا  الربيع  أبي  :  م 1986هـ(,  688البن 
  ، , دار الغرب االسالمي 1ط    ، عياد بن عيد الثبيتي:  تح   ، البسيط في شرح جمل الزجاجي

 لبنان . –بيروت 
)ت    ،دالمبر ِ  - األزدي  الثمالي  عبد  بن  يزيد  بن  محمد  العباس  :  م1996  ،هـ(285أبو 

 بيروت . –عالم الكتب   ، محمد عبد الخالق عظيمة: تح ، المقتضب
توضيح المقاصد والمسالك بشرح  : م 2008  ،هـ(749حسن بن قاسم بن عبد هللا)ت ،المرادي -

 العربي  ., دار الفكر 1ط   ،عبد الرحمن علي سليمان : ألفية ابن مالك تح
  ، كشف المشكل في النحو :  م 1984  ،هـ(599علي بن سليمان الحيدرة اليمني )ت  ،اليمني -

 بغداد . –, مطبعة االرشاد  1د. هادي عطية مطر, ط : تح
 
 
 




