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 ملخص:ال

اختيارات وترجيحات محمد صالح بن محمد علي الفارسي، العماني، من  يكشفحاول هذا البحث أن 

 ."شرح متن اآلجرومية "الفتوحات النحوية خالل كتاب:

 ثم عّرج على موضوع البحث. ،بدأ الباحث بذكر إلمامة مختصرة عن الشارح 

محمد صالح بن محمد بن  هو:صاحب الفتوحات النحوية شارح نص اآلجرومية بيّن في البحث أن و

محمد  بعدها انتقل ،والوطنالعماني اإلقامة  بالد فارس مستقر آبائه،الفارسي، نسبة إلى الغفور  بن عبدعلي 

، ثم حط رحاله في ثم القاهرة، ثم البصرة، بداية من فارس ؛دةدلنهل العلم واكتسابه إلى أمكان متع صالح

 أهله كل ذلك بأن يتقلد المدرسة الشافعية في مسقط.شهد له أساتذته بالعلم والكفاية ف عمان.

في كتاب سماه: "الفتوحات النحوية شرح متن  قام محمد صالح بشرح اآلجرومية شرحا مختصرا

 وترجيحا لما رآه حسنا. غمض،وإيضاحا لما  ،وتبيينا لما أشكل ،تيسيرا على الطالب اآلجرومية"؛

لبعض  اختيارابنقل وشرح اآلجرومية بل صاحب ذلك  لم يكتف بدا من خالل البحث أن الشارحوقد 

فلم يلتزم في  .أو الكوفي ،أو المذهب البصري ،أو الجمهور ،تنوعت من موافقة للمصنفالتي األقوال 

عليه النزعة  تإال أنه غلب انتقاءاته أو فصيل واحد بل تعددت مشاربه وتباينت ن،اختياراته بمذهب معيّ

 عليه النزعة الكوفية. تغلب الذي البصرية خالفا للمصنف صاحب اآلجرومية

 االختيارات النحوية، محمد صالح، شرح متن اآلجرومية الكلمات المفتاحية:
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 Abstract: 

This research attempts to reveal the choices and hypotheses of Muhammad 

Saleh bin Muhammad Ali al-Farsi, the Omani, through the book: "The grammatical 

expositions of the explanation of the Agrium." 

 The researcher began by mentioning something short about Al-Sharih, and 

then he talked about the subject of the research. 

In the research the owner of the Agrium is: Muhammad Saleh bin 

Mohammed bin Ali bin Abdul Ghafoor al-Farisi, relative to Persia the place of his 

fathers, Omani residence and homeland. 

  Mohammed Saleh explained the agrarian explanation briefly in a book he 

called: "grammatical conquests Explain the board of Agromy"; to facilitate the 

students, and to clarify what I form, and clarification of what is blink, and a victory 

for what he saw well. 

 It seems through the research that the narrator did not just explain the 

Jerome but some of the sayings, and varied his words of consent to Ibn Agrum, or 

the public, or the doctrine of visual or Kufi. He did not adhere to his choice of a 

particular doctrine, but it varied in weight, but it was dominated by the introduction 

of the doctrine of visual contrast to the owner of the Agrium, which dominated the 

introduction of the Kufi doctrine. 

Keywords: The grammatical expositions, Muhammad Saleh, explanation of the 

Agrium 
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 :مقدمة

فخر كل فخر،  أن النحوحتى ظن الناس  ؛عناية خاصةاهتم علماء العرب والمسلمين بالنحو، وأولوه 

 .فيه فقطأن العربية تختصر و ،من ال زاد لهوزاد 

كتب النحو كثيرة، وإقبال العلماء عليه في كل عصر ومصر ال يكاد  عددلذلك ال تعجب إن رأيت   

 ، منذ الخليل وسيبويه إلى يومنا هذا.ينقطع البتة

 حسن منا لما امتاز بها أصحابه ؛الظهور واالشتهار دون غيرهاعض كتب النحو بتب لوربما ك   

 .التقسيم والتبويب في وجودة ،المنهج وجمال العرض، أسلوب

في  "ومابن آجر  "كتاب من الحظوة ما نال  كتابا كتب له القبول واالنتشار ونالوال أخالنا نجد 

ت ، وكلماجزيلوأسلوب  ،صاغها بعبارة لطيفة، فقد  (9، 7102)الحفظي، ة"وميّخالصته المسماة "اآلجر  

 ح ومختار.عرب، ومبين، مرجّ ل، ومختصر، م  ، ما بين مطوّ بشره واحتفاء جعلت العلماء يقبلون عليه وجيزة،

شرح هذه ني، شرف العناية بهذه الخالصة محمد صالح الفارسي العما تسنّمواومن أولئك الذين  

ووافقه  ،فلم يكتف بتبعية المؤلف بل خالفه أحياناا، ومرجح ومعربا،، نامبيّ  إليهاالمنظومة باختصار وأضاف 

 تبناه من أقوال.وما اختيارات الشارح، ح هذا البحث أن نوضّ  من خاللفي تارات أخرى، وقد أحببنا 

 

 : مشكلة الدراسة

عن  هل للشيخ الفارسي في كتابه الفتوحات النحوية شرح متن اآلجرومية ترجيحات واختيارات بعيدة

 تبني المذهب الواحد أو األخذ بمذهب الجمهور؟

  :البحثة أسئل

وما مدى قربه من رأي الجمهور؟ وهل وافق ما هي آراء الشيخ الفارسي في كتابه الفتوحات النحوية؟ 

 في شرحه المذهب البصري السائد عند أغلب النحاة؟ وما مدى بعده أو قربه من المذهب الكوفي؟

 

 أهداف الدراسة: 

وقدرته على  ،التعريف بشخصية الشيخ محمد صالح الفارسي المغمورة، ومدى سعة علمه في النحو -

 الترجيح واالستنباط.

 التوضيح أن اختالف العلماء وتعدد آرائهم في المسألة الواحدة دليل قوة في اللغة. -
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علماء الحقيقيين فقد ال مساومة في العلم عند ال لذلك ؛الحجة لمن ملك الدليل، وعرف طريقة تقديمه -

 مؤلفه.ابا وتخالف رأي تشرح كت

 

 أهمية البحث: 

معرفة طرق تعامل العلماء السابقين مع النصوص المختلفة، ومحاولة الترجيح واالختيار على حسب  

 المنهج، وليس المذهب والهوى والسائد.

 

 :المنهج -

بين آراء الفارسي وآراء الجمهور والمذهب  مقارناو، مستقرياستخدم الباحث المنهج الوصفي ا 

  الكوفي.والبصري 

 

 التعريف بالشارح:

 العماني، الشافعي (0، 0681)الفارسي، هو محمد صالح بن محمد بن علي بن عبدالغفور الفارسي

بالد ،ثم رجع إلى مستقره وبلدته: "َرْمَكان" من "جزيرة القسم"، في  (7102 اتصال، )المعيني، ولد بالبصرة

فارس، أخذ العلم في بداية مسيرته من والده الشيخ محمد بن علي الفارسي الذي كان مدرسا في إحدى 

 -المدارس الشافعية بالبصرة، ثم دَرس على يد مشايخ عصره في جزيرة القسم، ثم ارتحل إلى مكة المكرمة

، ثم توجه إلى القاهرة عام  (م0668-هـ0111ت: ونهل من معين الشيخ: أحمد زيني دحالن ) -حرسها هللا 

( وتعلم على أيدي شيوخ األزهر، وأكثر من أخذ منهم العلم شيخ األزهر حينئذ: إبراهيم م0681 -هـ0789)

 وانتشر خبره. ،(، وعليه تخرج، وشاع صيتهم0680 -ت0722الباجوري ) 

 ثم قصد أرض عمان الطيبة، فأهلته كفايته العلمية بأن يتقلد مشيخة مدرسة الشافعية األولى بـ)مغب( 

( فقصده طلبة العلم من بقاع شتى؛ من الهند وفارس واليمن وحضرموت ومكة، وبقي م0682-هـ0721عام )

) بيب بن يوسف الفارسيمدرسا ومعلما ومفتيا ثالثين عاما، خلّف وراءه طلبة نجباء علماء منهم الشيخ ح

 .(611، 7108المعيني، 
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 آثاره العلمية: من

 .وميةشرح متن اآلجر  الفتوحات النحوية  -

) الفارسي، في االستعارات ألبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي حاشية على الرسالة السمرقندية -

 اتصال، )المعيني،بعض الفوائد عليهاان دراسته في األزهر، وزاد ، دّونها محمد صالح إبّ(11، 7106

7106.) 

 (.11، 7106)الفارسي، وجد بعض الباحثين نزرا يسيرا منها فتاوى متناثرة، -

) ، في المدرسة الشافعية، ودفن في قرية "مغب في العاصمة مسقطم(0668 -هـ0111 )توفي عام 

 .(98، 7108المعيني، 

 :في الكتاب الشارح منهج

يليها شرح، وأحيانا جملة أو جمال يتبعها تعقيب وأمثلة،  كلمة، اآلجرومية كلمةينقل المؤلف نص 

ولم يسهب في شرحه بل اقتصر على األربعة والعشرين بابا لآلجرومية، شرحها شرحا مبسطا، وأعرب 

 ف بعض المصطلحات الواردة فيها، وأبواب الكتاب ما يأتي:رّ وع األمثلة،

الماِت اإلعراِب )فصل المعربات(، وباب  األفعاِل، وباب  مرفوَعاِت باب  اإلعراِب، وباب  معرفِة ع

وِل الذي لْم ي سمَّ فَاِعل ه ، وباب  المبتدأِ والخبِر، وبَاب  الَعَواِمِل الدَّاِخلِة ع لى األْسماِء، وباب  الفاعِل، وباب  المفع 

كِم المبتدأِ والخبِر، وباب  النَّعِت، وباب  العطِف، وبَاب  التَّْوكِ  ْيِد، وبَاب  البََدِل، وبَاب  منصوباِت األْسَماِء، وباب  ح 

َماِن وظَْرِف الِمَكاِن، وبَاب  الَحاِل، وبَاب  التَّْمييِز، وَباب  االْستِ  ثناِء، المفع وِل بِه، وباب  المصَدِر، وَباب  ظَْرِف الزَّ

وِل ِمْن أجلِِه،   وباب  المفع وِل مَعه ، وباب  مخف وَضاِت األسَماِء.وبَاب  "ال"، وبَاب  المنَاَدى، وبَاب  المفع 

 اختياراته النحوية من خالل كتاب الفتوحات النحوية: 

ترجيحات واختيارات المؤلف من خالل كتاب الفتوحات النحوية، وتبيين مواضع  تتبعحاولت  

 االختالف مع المصنف )ابن آجروم(، أو غيره من النحاة.

 

وِل الَخْفِض فِْيِهَما"في اختيار مصطلح الخفضتبع الشارح المصنف  -0 اَلٌم َوَزْيٌد: اْسَماِن لِد خ   )، فقال:" فَغ 

 .(7، 0681الفارسي، 
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:" (م0818هـ/900: )ت ح بذلك طائفة من النحاة، يقول السيوطيكما صرّ   -والخفض عبارة الكوفيين 

ألنه عبَّر بالخفض، وهو وهو أنا استفدنا من مقدمته )أي المصنف( أنه كان على مذهب الكوفيين في النحو؛ "

 .(716 /0 )السيوطي، د. ت،"عبارتهم

:"والخفض عبارة الكوفيين، والجر وميةاح اآلجر  أحد شرّ  (م0266هـ/0717:)ت: ويقول الكفراوي 

 .(71، 7110)الكفراوي، عبارة البصريين"

استعمل المصطلح البصري أيضا في مواضع لكونه  ؛ارح مصطلح الكوفيينتبني الشّ يمكن الجزم بال و

ِه َكْسر  آِخِرِه" أخرى وٌر بِـ"َخال"، َوَعاَلَمة  َجرِّ ، َوَزْيٍد: َمْجر  الفارسي،  )من شرحه فيقول:" َخاَل: َحْرف  َجرٍّ

0681 ،79). 

 

والجار والمجرور في مثل قولك: زيد في الدار، هو اسم الفاعل، رجح الشارح أن يكون متعلق الظرف  -7

في  (م0180هـ/827:)ت، وانتصر ابن مالك(م611هـ/708)ت:وهذا هو قول األخفش، كائن أو مستقر

 (.118/ 0)ابن مالك، د.ت، التسهيل له

إلى أنه ال ، م(677-هـ712)ت:  علما بأن خالفا طويال وقع في المسألة، فقد ذهب الكوفيون والفراء

 يوجد تقدير في نحو: "زيد عندك"، وأنه منصوب بمخالفته المبتدأ، وذهب أبو العباس أحمد بن يحي ثعلب

من الكوفيين إلى أنه ينتصب بفعل محذوف غير مقدر؛ ألن األصل في قولك: "أمامك  م(911-هـ790)ت:

صريين ذهبوا إلى وجوب وجود متعلق فبقي منصوبا على ما كان عليه، بيد أن الب ،زيد" حل أمامك محل الفعل

 .(1/0070، 7111)األنباري، لهما وهو كائن أو استقر

 

وقد أجاز قوم منهم ابن مالك أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعال؛ نحو: كائن أو استقر؛ فإن قدرت 

، 7111يل، )ابن عق كائنا كان من قبيل اإلخبار بالمفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل اإلخبار بالجملة

0/096). 

إذا أريد الحدوث قدر "فعل" بحسب الزمن، وإذا أريد الثبوت قدر "اسم" فإذا قلت:  :السامرائي ورجح

 .(0/028، 7119)السامرائي، القط كالنمر قدرت اسما وال يصح أن تقدر فعال
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ولم يذكر إنابة ، ذهب المصنف إلى أن اإلعراب حركة وحرف تبعا للكوفيين، وسار على نهجه الشارح -3

ك وَن. َوقِْسٌم ي ْعَرب  بِالْ  وًدا َوَعَدًما فَيَْشَمل  الس  ج  وِف الحروف عن الحركات فقال:" قِْسٌم ي ْعَرب  بِاْلَحَرَكاِت أَْي و  ر  ح 

وًدا َوَعَدًما فَيَْشَمل  اْلَحْذَف" ج   .(2، 0681الفارسي،  )أَْي و 

 

إلعراب أحركة أم حرف فذهب البصريون إلى أن اإلعراب اختلف العلماء في اجاء في كتاب اإليضاح:" 

وأنه حركة داخلة على الكالم، وعند الكوفيين أن اإلعراب يكون حركة وحرفا فإذا كان  ،دال على المعاني

 .(27، 0998)الزجاجي، "حرفا قام بنفسه، وإذا كان حركة لم يوجد إال في حرف

 

، 7118)ابن آجروم، للمصنف الفتح في جميع أحواله، تبعا ذهب الشارح إلى أن الفعل الماضي مبني على-1

َضَرَب: فِْعٌل َماِض َمْبنِيٌّ َعلَى اْلفَْتحِ الظَّاِهِر، َوَرَمى: فِْعٌل َماٍض َمْبنِيٌّ َعلَى فَْتحٍ فقال"  وجمهور العلماء. (00

: فِ  ، َوَضَرْبت  قَدٍَّر َعلَى آِخِرِه، َمنََع ِمْن ظ ه وِرهَا التََعذ ر  ْعٌل َوفَاِعٌل، َضَرَب: فِْعٌل َماٍض َمْبِنيٌّ َعلَى اْلفَْتحِ َمنََع ِمْن م 

َكاٍت فِيَما ه َو َكاْلَكلَِمةِ  تََحرِّ ك وِن اْلَعاِرِض َكَراهَةَ تََواِلي أَْربَعِ م  اْلَواِحَدِة، َوالتَّاء   ظ ه وِرهَا اْشتَِغال  اْلَمَحلِّ بِالس 

تََكلِِّم َمْبنِ  ِة فِي َمَحِل َرْفعٍ َعلَى أَنَّه  فَاِعلٌ َضِمير  اْلم  مَّ  .(6، 0681الفارسي، )يٌّ َعلَى الضَّ

 

وهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح ما  ،لسهولته ووضوحه ؛خالفا للقول اآلخر الذي تبناه اليوم الكثير

الفعل الماضي على  " يبنىكتاب النحو الوافيلم تتصل به ضمائر الرفع المتحركة أو واو الجماعة، جاء في 

"، وناء الفاعلين، "أرسلنَا"، ونون  السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة؛ وهي: تاء الفاعل، "قمت 

النسوة، "ق ْرَن"، وأما إذا اتصلت به واو الجماعة فيبنى على الضم، مثل: "قام وا". وقيل يبنى الفعل الماضي 

ا أو مقدرا؛ فإذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحرك أو واو في جميع أحواله على الفتح سواء كان ظاهر

وإذا لم تتصل به ضمائر الرفع ونون النسوة وتاء  ،الجماعة أو كان آخره حرف علة فيبنى على الفتح المقدر

 .(91 /0 ،7111)عباس، الفاعل ولم يكن آخره معتال فيبنى على الفتح الظاهر
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 ، فيقول في ذلك"على هذا القول بداية   ولم يعقب الشارح ،صورةذهب المصنف إلى أن فعل األمر مجزوم -8

وَرةً  واألْمُر َمْجُزوم   اص  : اْضِرْب َواْضِرَبا َواْضِرب وا َواْضِربِي..." أَبَد   إلىإال أنه أشار في عدة مواضع ، نَْحو 

ك وِن َوفَاِعل ه   سيما في اإلعراب، فقال في موضع:" أَْقبِْل: فِْعل  أَْمرٍ ال ، تبنّيه قول البصريين َمْبنِيٌّ َعلَى الس 

ه  أَْنَت" وبًا َتْقِدير  ج  ْستَتٌِر و   .(9، 0681الفارسي،  )م 

 

بالم األمر مقدرة، وهو عندهم مقتطع من المضارع؛  امجزوم افعل األمر معرب فالكوفيون يرون

فأصل )قم( لتقم فحذفت الالم للتخفيف، وتبعها حرف المضارعة للفرق ما بين المضارع واألمر، ثم أتوا لألمر 

بهمزة الوصل من أجل النطق بالساكن، أما البصريون فذهبوا إلى أن فعل األمر مبني على ما يجزم به 

 .(0/98، 1171)األشموني، مضارعه

 

 ،والخالف في هذه المسألة مبني على الخالف في اإلعراب؛ فمن قال إن اإلعراب أصل في األسماء

ذهب إلى أنه مبني على األصل، وال مقتضى إلعرابه؛ وهو رأي البصريين، ومن ذهب إلى  ،فرع في األفعال

ضى لبنائه؛ وهو رأي أن اإلعراب أصل في األسماء وفي األفعال؛ ذهب إلى أنه معرب إذ ال مقت

 .(19)علوش، د.ت، الكوفيين

 

"يعني أن فعل األمر مبني على م (: 0266-هـ0717)ت: الكفراويأما شراح اآلجرومية؛ فيقول 

 .(81، 7117)الكفراوي، السكون دائما إما لفظا؛ نحو: اضرب زيدا ... وإما تقديرا للتخلص من الساكنين"

 

"أي: مبني على السكون، وفي عبارته تجوز؛ ألن الجزم  :(م4081، هـ4221)ت:  الحسنيويقول 

من ألقاب اإلعراب، والسكون من ألقاب البناء؛ كالفتح والكسر، والضم، وألقاب اإلعراب: الرفع، والنصب، 

والخفض، والجزم؛ فيقال: مبني على الضم، أو على الفتح، أو على الكسر، أو على السكون، كما يقال في 

ع، أو النصب، أو الخفض، أو الجزم ... هذا؛ وكون األمر مبنيا هو مذهب البصريين، المعرب: معرب بالرف

 .(62، 7112)الحسني، وقال الكوفيون هو معرب مجزوم بالم األمر؛ ألنه مقتطع منه"
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"ويرى الكوفيون من علماء النحو أن فعل األمر ال يعتبر قسما مستقال من أقسام  :الريسويقول أبو 

تأثر بهذه المدرسة الكوفية النحوية؛ وهو قول تابعا للفعل المضارع، والمصنف  رونهاألفعال، ويعتب

 .(019، 7111)أبو الريس، مرجوح"

 

:" إطالق المصنف عبارة الجزم ـ وهو من ألقاب اإلعراب ـ فيه موافقة ألهل الكوفة ماهر علوشويقول 

مقدرة، خالفا ألهل البصرة القائلين بأنه مبني على القائلين بأنه ـ أي: فعل األمر ـ معرب مجزوم بالم أمر 

 .( 19)علوش، د.ت، السكون"

 

 ولو اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون اإلناث، ،ذهب المصنف إلى أن فعل المضارع مرفوع دائما -8

وائِِد  فقد جاء في الفتوحات:" لِهِ إْحَدى الزَّ ، َوه َو َمْرف وٌع َواْلم َضاِرع  َما َكاَن فِي أَوَّ هَا قول َك: أَنَْيت  األْربَعِ، يَْجَمع 

َل َعلَْيِه نَاِصٌب فَيَْنِصبَه  أَْو َجاِزٌم فَيَْجِزَمه .." ِدِه َعِن النَّاِصِب َواْلَجاِزِم َحتَّى يَْدخ   .(6 ،0681) الفارسي، أَبًَدا لِتََجر 

 

َضاِرٌع َمْبِنيٌّ َعلَى اْلفَْتحِ اِلتََّصالِِه فيقول:" َوأَقْ  في ذلك أن الشارح لم يوافق المصنف يلحظ : فِْعٌل م  ت لَنَّ

: لِلتَّوكِ  ه  أَنَا، َوالن ون  وبًا َتْقِدير  ج  ْستَِتٌر و  قِيلَِة فِي َمَحلِّ َرْفعٍ َواْلفَاِعل  م 
 .(9، 0681)الفارسي، يِد"بِن وِن التَّوِكيِد الثَّ

 

في مسألة كون الفعل  تبنى قولهومن  (م986 -هـ112)ت:ابن درستويهتبع قول  يبدو أن المصنف

  .وإن اتصلت به نون التوكيد ونون اإلناث كما يظهر من كالمه المضارع مرفوعا

 

في  م(0111-هـ218)ت: يقول أبو حيان، وفق مذهب الجمهور على وسار الشارحوقد خالفه 

االرتشاف:"والمضارع معرب إال إذا اتصلت به نون اإلناث؛ فالجمهور على أنه مبني خالفا لقوم منهم: ابن 

، وإن اتصلت به نون التوكيد فثالثة م(0068 -هـ860 )ت:درستويه؛ فإنه زعم أنه معرب، وتبعهم السهيلي

، 0996)أبو حيان، فع بها فيكون مبنيا"مذاهب؛ يفصل في الثالث: بين ما رفع بالنون فيكون معربا، وما لم ير

7/821). 
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:" فعلم أن مذهبه )أي: ابن مالك( أن الفعل المضارع ال يبنى (م0191-هـ298)ت: ابن عقيل ويقول

يا زيد، فإن لم تباشره أعرب؛ وهذا هو مذهب الجمهور، وذهب  نَّ هل تضربَ  :إال إذا باشرته نون التوكيد؛ نحو

إلى أنه مبني مع نون التوكيد سواء اتصلت به نون التوكيد أو لم تتصل، ونقل  م(، 611-هـ708)ت:األخفش

 (.0/17، 7111ابن عقيل، " )عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوكيد

 

:"ذهب األخفش، وطائفة إلى البناء مطلًقا، وطائفة إلى  م(0181 -ـ ه979)ت:ويقول األشموني

اإلعراب مطلقًا، وأما نون اإلناث فقال في شرح التسهيل: إن المتصل بها مبني بال خالف، وليس كما قال؛ فقد 

والسهيلي إلى أنه معرب بإعراب مقدر منع  م(0077 -هـ808ت: )ذهب قوم منهم: ابن درستويه وابن طلحة

 .(010، 7111)األشموني، رض فيه من الشبه بالماضي"من ظهوره ما ع

 

"يعني أن المضارع يستمر إلى رفعه  م (: 0266-هـ0717)ت: الحسنيفيقول  ،أما شراح اآلجرومية

 . (91، 7112الحسني، )أو جازم فيجزمه" ،إلى وجود ناصب فينصبه

 

أو المقدرة أو بما ينوب عن  "يكون الفعل المضارع دائما مرفوعا بالضمة الظاهرة ويقول أبو الريس:

)أبو الضمة، وهو حرف النون في األفعال الخمسة، وهذا إذا لم يكن مسبوقا بناصب ينصبه أو جازٍم يجزمه"

 .( 081، 7117الريس، 

 

ويقول الحفظي:"أما قول المصنف وهو مرفوع أبدا...هذا الحكم هو الغالب فيه، وقد كان عليه أن 

، 7102)الحفظي، ى، وذلك إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة"يشير إلى أن المضارع قد يبن

000). 

 

، فقد والبقية بنيت على إضمار أن ،رأي البصريين في نواصب الفعل المضارع فعدها أربعة رجح الشارح -2

َوَعلَى َطِريقَِة اْلَبْصِريِّيَن األَْربََعة  األ َول  اَل  َعَشَرة  َعلَى طَِريقَِة اْلك وفِيِّيَن  فَالنََّواِصبُ  جاء في الفتوحات:"

 . (6، 0681)الفارسي، "َغْير  
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: ، نَْحو  َوَحتَّى فقد جاء:" يتبنى الرأي البصريلم يشر إليها أوال إال أنه من خالل اإلعراب تبين أنه 

وٌب َوإِْعَراب  َحتَّى:  (90)سورة طه/"َحتَّى يَْرِجَع إِلَْينَا م وَسى" َضاِرٌع َمْنص  ، َويَْرِجَع: فِْعٌل م  َحْرف  َغايٍَة َوَجرٍّ

تََعلٌِّق بـ" وٌر م  وبًا بَْعَد َحتَّى َوَعاَلَمة  نَْصبِِه فَْتح  آِخِرِه، َوإِلَْينَا: َجارٌّ َوَمْجر  ج  ْضَمَرةً و  "، َوم وَسى: يَْرِجعَ بـ"أن" م 

 .(9، 0681)الفارسي،  فَاِعٌل َمْرف وٌع.

اعلم أن هذه األفعال لها حروف تعمل فيها؛ فتنصبها، ال تعمل في األسماء كما أن  : "ويهسيبيقول 

حروف األسماء التي تنصبها ال تعمل في األفعال؛ وهي أن؛ وذلك قولك: أريد أن تفعل، وكي؛ وذلك: جئتك 

قولك: جئتك لتفعل،  لكي تفعل، ولن ويقول كذلك: ) هذا باب الحروف التي تضمر فيها أن؛ وذلك الالم التي في

وحتى وذلك قولك حتى تفعل... وبعض العرب يجعل كي بمنزلة حتى... اعلم أن إذن إذا كانت جواباً، وكانت 

مبتدأة عملت في الفعل عمل أرى في االسم إذا كانت مبتدأة، وذلك قولك إذن أجيئك، و إذن آتيك...اعلم أن ما 

لم أن الواو ينتصب ما بعدها في غير الواجب من حيث انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار أن...اع

انتصب ما بعد الفاء...اعلم أن ما انتصب بعد أو فإنه ينتصب على إضمار أن كما انتصب في الفاء والواو على 

 .(1/8، 0996 )سيبويه،إضمارها"

م(: "والنواصب التي تنصبه قسمان: قسم ينصب بنفسه؛ وهذا القسم 0661-هـ0796)ت:  األهدلويقول 

متفق عليه عند البصريين والكوفيين، وقسم ينصب المضارع ال بنفسه بل بأن مضمرة بعده إضمارا واجبا أو 

 .(181، 1971)األهدل، جائزا...ولعل الذي سهل له ذلك إرادة الجمع بين قول البصريين ...وقول الكوفيين"

 

 ملخص كالم شّراحومن كالمه،  يلحظكما  ؛ويبدو أن المصنف يرى أن هذه النواصب تنصب بنفسها

"فهي عشرة من جهة التقريب؛ وهي على قسمين؛ فاألول: أربعة؛ وهي  :الحسنياآلجرومية ما يأتي: يقول 

وهي ستة: الم كي، الم تنصب بنفسها: أن، ولن، وإذن، وكي، والثاني: ما ينصب بأن المضمرة بعدها؛ 

 . (91، 7112)الحسني،  الجحود، حتى، الفاء، الواو، أو.

 

القول في هذه النواصب؛ فلم يبين فيها شيئا، -رحمه هللا تعالى-أجمل المصنف :"ماهر علوشويقول 

ما والحاصل أن منها ما ينصب بنفسه، ومنها ما ينصب بإضماٍر بعده، ومنها ما ينصب بالخالف ـ أي مخالفة 

قبلها لما بعدها ـ وصنيعه هذا متردد بين أمرين، إما أنه يختار أنها تنصب بنفسها، وإما أنه نسب النصب إليها 
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اختصارا وتقريبا ألذهان الطلبة المبتدئين، ورجح الثاني بعض  شراح مقدمته، وال يأباه الذوق، واألول قريب 

 .(19)علوش، د.ت، فال بأس أن نبني عليه"

 

بَه مْ  " البصريين في إعراب قوله تعالى: اختار رأي-6 َوَما َكاَن هللاَّ   " فقد قال: :(11")األنفال/َوَما َكاَن هللاَّ  لِي َعذِّ

بَه مْ  نَافِيَةٌ، َوَكاَن: َوإِْعَراب ه : َما:  (012" )النساء/لَْم يَك ِن هللاَّ  لِيَْغفَِر لَه مْ  ، أَْو يَك ون  اْلَمْنفِيَّة  بـ"(11")األنفال/"لِي َعذِّ

وٌب  َضاِرٌع َمْنص  َب: فَْعٌل م  وِد، َوي َعذِّ ح  : اَلم  اْلج  م  هَا َمْرف وٌع بِهَا، َوالالَّ ْضَمَرًة فِْعٌل َماٍض نَاقٌِص، هللا : اْسم  بـ"أن" م 

ْستَتِرٌ  وِد، َوَعاَلَمة  نَْصبِِه فَْتح  آِخِرِه، َوفَاِعل ه  م  ح  وبًا بَْعَد اَلِم اْلج  ج  :  و  ود  َعلَى هللاِ، َواْلهَاء  ه  ه َو يَع  فِْيِه َجَواًزا تَْقِدير 

: َعاَلَمة  اْلَجْمعِ، وٌل بِِه فِي َمَحل ِّنَْصٍب، َواْلِمْيم  ْملَة  ِمَن اْلفِْعلِ  َمْفع  َخبَر   َواْلفَاِعِل فِي َمَحلِّ نَْصبٍ  َواْلج 

" والجار والمجرور متعلق بمحذوف  (:"ةمن المخطوط وقال في نسخة )ب ،(9، 0681)الفارسي، َكاَن"

ا لتعذيب  .(4181 د،ت، )الفارسي، همخبر كان والتقدير: مريد 

أ أن يكوَن محذوفاً وهو اللحلبي:" (0188-هـ288)ت:  كتاب الدر المصونجاء في  إِلرادة كما إمَّ

ريداً لتعذيبهميقدِّره البصريون أي ا أنه أكَّده بالالم أبلغ  من نفي العذابرادة العذاب ، وانتفاء  إ: ما كان هللا م  ، وإمَّ

على رأي الكوفيين ألنَّ كينونَته فيهم أبلغ  من استغفارهم فشتَّان بين وجوِده عليه السالم فيهم وبين 

 .(8/896، 0962)السمين، "استغفاِرهم

 

إِْذَما: َحْرف  َشْرٍط َجاِزٌم َعلَى  فقال:"وليست اسما أو ظرفا،  ،حرف (إذما)أن  الجمهورتبنى وجهة نظر -9

،(00، 0681)الفارسي، "األََصحِّ 
فقد جاء إذما أداة شرط تجزم فعلين، وهي حرف كـ" إن" عند  

 م(976-هـ108)ت:وابن السراج م(699-هـ768 )ت:، وظرف عند المبردم(298-هـ061)ت:سيبويه

 (.0/081، 092ن هشام، )اب. عملها الجزم قليل ال ضرورة.م(968-هـ122)ت: والفارسي

 

: َكْيفََما تَْجلِْس  َوَكْيفََما، ، فقال:"وهو قول الكوفيين ،تبعا للمصنف أن كيفما يجازى بها الشارحذهب -01 نَْحو 

وما  ،وأينما ،ذهب الكوفيون إلى أن كيف يجازى بها كما يجازى بمتى ما(، 07، 0681)الفارسي، أَْجلِْس"

 بها في االستفهام كأينما وغيرها.  ألنها تشبه الكلمات المجازى ؛أشبهها

فجوابها ال يكون إال نكرة بينما  ،ألنها نقصت على أخواتها ؛وذهب البصريون إلى أنه ال يجازى بها

 .(7/879، 7111)األنباري، . أخواتها تارة تجاب بالمعرفة وتارة بالنكرة وغيرها من األدلة
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ة  َوإِذ   فقال:" والجمهور، جازمة في الشعر فقط تبعا للمصنف (إذا) الشارح عد-00 ْعِر َخاصَّ :ا فِي الشِّ  ، نَْحو 

، َوإِْعَراب ه : إَِذا: اْسم  َشْرٍط َجاِزٌم يَْجِزم  فِْعلَْيِن، (168)الضبي، د.ت،  َوإَِذا ت ِصْبَك َخَصاَصةٌ فَتََحمَّلِ  ]من الكامل[

ِل: اْلفَاء  َواقَِعةٌ فِي َوت ِصْب: فِْعل  الشَّْرِط َمْجز   وٌب، َوَخَصاَصةٌ: فَاِعٌل َمْرف وٌع، فَتََحمَّ وٌل بِِه َمْنص  : َمْفع  وٌم، َواْلَكاف 

، َوفَاِعل ه  م سْ  َك بِاْلَكْسِر أِلَْجِل الَرِويِّ رِّ ك وِن، َوح  ِل: فِْعل  أَْمٍر َمْبنِيٌّ َعلَى الس  وبًا تَقْ اْلَجَواِب، َوتََحمَّ ج  ه  أَْنَت، تَتٌِر و  ِدير 

ْملَة  فِي َمَحلِّ َجْزٍم َجَواب  الشَّْرِط"  .(07، 0681)الفارسي، َواْلج 

" وسألته عن إذا ما منعهم أن يجازوا بها؟ فقال: الفعل في )إذا( م(، 298-هـ061)ت: :سيبويهيقول 

اً ويبين هذا أن إذا تجيء وقتبمنزلته في )إذ( إذا قلت: أتذكر إذ تقول؟ فإذا فيما تستقبل بمنزلة إذ فيما مضى، 

تيك إذا احمر البسر كان حسناً، ولو قلت: آتيك إن احمر البسر كان قبيحاً فإن أبداً معلوماً أال ترى أنك لو قلت: آ

مبهمة، وكذلك حروف الجزاء وإذا توصل بالفعل فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك قلت: الحين الذي تأتيني 

جازوا بها في الشعر مضطرين شبهوها بإن حيث رأوها لما يستقبل، وأنها ال بد لها من وقد ]...[فيه آتيك فيه

 .(1/81، 0996)سيبويه،  جواب.

 

 َرأَْيتَه مْ  : "َوإَِذان يجزم بـ)إذا(، بعد قوله تعالى: ومن العرب م(م919-هـ116)ت: وجاء عن النحاس

ه ْم" ت ْعِجب كَ  األكثر الرفع، واالختيار عند الخليل وسيبويه والفراء أال يجزم ، وإن كان [1 /المنافقون] أَْجَسام 

 .(0081، 7118)النحاس، بإذا"؛ ألن ما بعدها يدل على الحين، وما ورد في الشعر فهو من قبيل االضطرار.

 

:"وأما إذ ما فهو عند سيبويه حرف كـ)إن( ولعله نظر إلى لفظة )ما( م(4201 -هـ606)الرضي يقول

)إذا( مع أن فيه معنى الشرط، وهي للمستقبل، وإن دخلت على الماضي كـ)إن(، وال تصير جازمة تدخل على 

معها، فكيف بإذ الخالية من معنى الشرط الموضوعة للماضي؟! فإذ ما عنده غير مركبة.. قال المبرد: إذ ما 

 (.8/98، د.ت، )الرضيلب اإلضافة، مهيئة للشرط والجزم"باقية على اسميتها و)ما( كافة لها عن ط

 

:"وأما إذا فالجزم بها خاص بالشعر كما ( م0161-هـ669)ت:  السنهوريأما شراح اآلجرومية؛ فيقول 

ت مطلقا قال المؤلف في بعض نسخه، وهذا إذا لم يكن معها ما...فإن كان معها ما قال بعضهم: جزم

 ".والمشهور اختصاصه بالشعر
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وهي موضوعة للداللة على تعليق الجواب على الشرط كـ)إن(، ولذا كانت حرفا  :" إذ ما:الكفراوي ويقول

، وقال أبو الريس:")إذ ما( على األصح حرف يفيد الشرط...وال بد  (21، 7110". )الكفراوي، على األصح

 .(068، 7111)أبو الريس، "من وجود )ما( مع )إذ( فهي وحدها ال تجزم وال تفيد الشرط"

 

،. المرفوعات تبعا للمصنف سبعة عدّ -07 ول   جاء في الفتوحات:" اْلَمْرف وَعات  َسْبَعةٌ، َوِهَي: اْلفَاِعل  َواْلَمْفع 

ه ، َواِْسم  َكاَن، َواِْسم  َكاَن َوأََخَواتِهَا، َوَخبَر  إِنَّ َوأَخَ  ْبتََدأ  َوَخبَر  لِْلَمْرف وعِ، واتِهَا، َوالتَّابِع  الَِّذي لَْم ي َسمَّ فَاِعل ه ، والم 

، ، َوالَعْطف  ، َواْلبََدل   َوه َو أَْربََعة  أْشيَاَء: النَّْعت   . (07، 0681)الفارسي، "َوالتَّوِكيد 

 

ابن هشام في شذور الذهب المرفوعات عشرة؛ وهي: )الفاعل،  عدّ بينما هي تصل إلى أكثر من ذلك، فقد 

نائب الفاعل، المبتدأ، الخبر، اسم كان وأخواتها، اسم أفعال المقاربة، اسم الحروف العاملة عمل ليس، خبر إن 

 (.166، 7111)ابن هشام، وأخواتها، خبر ال النافية للجنس، المضارع الذي لم يسبقه ناصب وال جازم"

 

بل سار على  ولم يعقب عليه الشارح ،ولم يذكر إال أربعة عشر ،المصنف المنصوبات خمسة عشرعد  -01

َماِن َوظَْرف  اْلَمَكاِن  إثره، فقد جاء:" وَبات  َخْمَسةَ َعَشَر، َوِهي: اْلَمْفع ول  بِِه، َواْلَمْصَدر  َوظَْرف  الزَّ اْلَمْنص 

ْستَْثَنى  نَاَدى َوَخبَر  َكاَن َوأََخَواتَِها ، َواْسم  إِنَّ َوأََخَواتِهَ َواْلَحال  َوالتَّْمِييز  َواْلم  َواْلَمْفع ول   ،، َواْلَمْفع ول  ِمْن أَْجلِهِ اَواْلم 

، التَّوِكيد  َواْلبََدل  " ،َمَعه   وِب؛ َوه َو أََرْبَعة  أَْشيَاَء: النَّْعت  َواْلَعْطف   .(71، 0681)الفارسي، َوالتَّابِع  لِْلَمْنص 

ّد ِمن المنصوباِت بعَد قولِهِ: خمسةَ عشَر إال  :"(م0906-هـ0112)ت: الكندي يقول      اِعلْم أنَّ المصنَِّف لم يع 

َماِن والَمَكاِن  في الحقيقِة ه َما واحٌد أربعةَ عشَر منصوباً كَما تَرى مع ما في كالِمهِ ِمن نظر؛ ألنَّ ظرفَي الزَّ

 .(187، 7101)الكندي، فقط "

 

فيقول  يقول في محل نصب حال، ]صل هللا عليه وسلم[سمعت النبي :جملة يقول في قولهم إعراب رجح-01

، َوالنَّ  : فِْعٌل َوفَاِعٌل ِمْن أََخَواِت ظَنَّ ، َوإِْعَراب ه : َسِمْعت  : َسِمْعت  النَبِيَّ يَق ول  ول ه  في ذلك:" َوَسِمْعت  نَْحو  : َمْفع  بِيَّ

ه   ْستَتٌِر َجَواًزا تَْقِدير  َضاِرٌع َمْرف وٌع، َوفَاِعل ه  م  : فِْعٌل م  وٌب، َويَق ول  ل  َمْنص  ْملَة  ِمَن اْلفِْعِل َواْلفَاِعِل  األَوَّ ه َو، َواْلج 

ول ه  الثَّانِي، َوهََذا َعلَى َرأِْي أَبِي َعلِيٍّ اْلفَاِرِسيِّ  فِي قَْولِهِ: إِنَّ "َسِمَع" إَِذا َدَخلَْت َعلَى  فِي َمَحلِّ نَْصٍب َعلَى أَنَّه  َمْفع 
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: ظَنَْنت  َزيًدا َما اَل ي ْسَمع  تََعدَّْت الْثنَْيِن. َوه َو َضِعيفٌ  ْملَةَ يَق ول  فِي َمَحلِّ نَْصٍب َعلَى اْلَحاِل ]تَق ول  اِجح  أَنَّ ج  ، َوالرَّ

 . (71، 0681)الفارسي،  قَائًِما، َوِخْلت  َعْمًرا َشاِخًصا، َوَما أَْشبَهَ َذلَِك.[

-هـ189)العلماء في )سمع(؛ فذهب األخفش، وأبو علي الفارسي، وابن بابشاذ خالف بين وقد وقع

)ت: ، وابن أبي الربيع(م0760-هـ861)ت: ، وابن الصائغم(0720-هـ889)ت: ، وابن عصفورم(0122

إلى أنها إن دخلت على غير مسموع تعدت إلى اثنين كما أن ظن  (-هـ827)ت: ، وابن مالكم(0769-هـ866

ير مظنون تعدت إلى مفعولين، مثال ذلك: سمعت زيدا يتكلم، فـ)زيدا( مفعول أول والجملة إن دخلت على غ

الفعلية مفعول ثان، وذهب الجمهور إلى أن )سمع( ال تتعدى إلى مفعولين؛ ألنها من أفعال الحواس وأن الجملة 

 .( 7/161، 7111)الصبان، الفعلية بعدها تعرب حاال.

:"وَعدَّ صاحب الجرومية من هذه األفعال الناصبة للمبتدأ والخبر (م0812-هـ981)ت:  الحطاب يقول

 (. 0/171، 0991" )الرعيني، أنها فعل متعد إلى واحد :ومذهب الجمهور...)سمعت( تبعا لألخفش ومن وافقه

 

ا َوَبْل، َواَل، َولَِكْن  ،المصنف حروف العطف عشرة عدّ  -08 ، َواْلفَاء  َوث مَّ َوأَْو َوأَْم َوإِمَّ وهي: اْلَواو 

، فيقول في ورجح أنها تسعة حيث أسقط إما ،بينما عقب عليه الشارح ،( 70، 0681")الفارسي، َوَحتَّى

ا َعْمرً  ا َزيًدا َوإِمَّ : اْضِرْب إِمَّ ا ]بَِكْسِر[ اْلهَْمَزِة، نَْحو  ك وِن ذلك" َوإِمَّ ا، َوإِْعَراب ه : اْضِرْب: فِْعل  أَْمٍر َمْبنِيٌّ َعلَى الس 

ا َوا وٌب، َوإِمَّ وٌل بِِه َمْنص  ا َحْرف  تَْخيِيٍر، َوَزيًدا: َمْفع  ه  أَْنَت، إِمَّ وبًا تَْقِدير  ج  ْستَتٌِر و  ا": َوفَاِعل ه  م  : َزائَِدةٌ، َوإ"ِمَّ ْلَواو 

وٌب، َوَعاَلَمة  نَْصبِِه فَْتَحةٌ َحْرف  َعْطٍف، َو"َعْمًرا": مَ  وِب َمْنص  ْعط وٌف َعلَى َزْيٍد، َواْلَمْعط وف  َعلَى اْلَمْنص 

ا": َحْرف  تَْخِييٍر َكالَِّذي قَْبلَه   ِحيح  أَنَّ اْلَواَو َعاِطفَةٌ، َو"إِمَّ )الفارسي، "ظَاِهَرةٌ فِي آِخِرِه، َوهََذا َضِعيٌف َوالصَّ

0681 ،70). 

 م(0181-هـ280)ت: عند المصنف فتكون على ذلك الواو زائدة، وهو قول ابن هشامإما عاطفة 

 (-هـ799)ت: والفارسي وابن كيسان م(296-هـ067)ت: وأكثر النحويين؛ فهي بمنزلة أو، وذهب يونس

؛ وذلك لدخول الواو عليها، فحرف العطف ال (0/016، 0992)ابن هشام،  وابن مالك إلى أنها غير عاطفة

لى حرف العطف، وهي تفيد التخيير؛ نحو: خذ من مالي إما درهما وإما دينارا، واإلباحة؛ نحو: جالس يدخل ع

، واإلبهام؛ (7/708، 7111، )ابن عقيل، إما الحسن وإما ابن سيرين، والتقسيم؛ نحو: الكلمة إما اسم وإما فعل

ونَ  :"نحو ْرَجْونَ  َوآَخر  ِ  أِلَْمرِ  م  ا هللاَّ ب ه مْ  إِمَّ ا ي َعذِّ والشك؛ نحو: جاءني إما زيد  ،َحِكيٌم" َعلِيمٌ  َوهللاَّ   َعلَْيِهمْ  يَت وب   َوإِمَّ

 .(0/019، 0992)ابن هشام، وإما عمرو
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التَّْوِكيُد: تَابِع  لِْلُمَؤكَِّد فِي َرْفِعِه  ، فقد جاء:"إلى أن النكرة ال تؤكد مخالفا في ذلك الكوفيين الشارحذهب -08

ُد ِخاَلف ا لِْلُكوفِيِّينَ  :َونَْصبِِه َوَخْفِضِه َوتَْعِريفِِه َولَْم يَقُلْ   .(77، 0681)الفارسي، َوتَْنِكيِرِه؛ أِلَنَّ النَِّكَرةَ اَل تَُؤكَّ

توكيد النكرة سواء كانت محدودة؛ كيوم، وليلة، بمنع  القائلين مذهب البصريينفيظهر أن الشارح تبع 

وشهر، أو غير محدودة؛ كوقت، وزمن، وذهب الكوفيون، واختاره ابن مالك إلى جواز توكيد النكرة المحدودة 

)ابن  )تحملني الذلفاء  حوالً أكتعاً(]من الرجز[: لحصول الفائدة؛ نحو: صمت  شهراً كلَّه ، وقد ورد عن العرب: 

  .(7/098، 7111ابن عقيل،  ؛ بتوكيد الحول(01/71 منظور، د.ت،

 ، فقد جاء في الفتوحات:"تبع الشارح المصنف في استعمال مصطلح المصدر بدال من المفعول المطلق -02

، َضَرَب،: نَْحو   المصدر: ،: قَِسَمانِ  َوه وَ  َضْربًا، يَْضِرب  ، لَْفِظيٌّ  أَيْ  فَه وَ  فِْعلِهِ  لَْفظَ  لَْفظ ه   َوافَقَ  فَإِنْ  َوَمْعنَِويٌّ

، اْلَمْصَدر   وبٌ : َوقَْتاًل  َوَمْفع وٌل، َوفَاِعلٌ  فِْعلٌ : قَتَْلت ه  : َوإِْعَراب ه   قَْتاًل، قَتَْلت ه  : نَْحو   لَْفِظيٌّ  اْلَمْصَدِريَّةِ  َعلَى َمْنص 

 .(78، 0681)الفارسي، " فِْعلِهِ  ىَمْعنَ  لَْفظ ه   َوافَقَ  َوإِنْ  آِخِره، فِي ظَاِهَرةٌ  فَْتَحةٌ  نَْصبِهِ  َوَعاَلَمة  

بدليل اشتراط النصب في التعريف، وقد ظهر  يبدو أن المصنف قد قصد )بالمصدر( المفعول المطلق

، إضافة إلى أن الكوفيين من عادتهم أنهم يذكرون وقد تبعه في ذلك الشارحذلك جليا من األمثلة التي ساقها، 

 .(787، 7110)الكفراوي،  المطلقل مصطلح المصدر ويقصدون به المفعو

 

 ، جاء في الفتوحات:"المصنف في استعمال مصطلح األلف والالم داللة على أل التعريف حتبع الشار -06

ِم َعلَْيِهَما"َوُدُخوِل األَلِِف َوالالمِ  وِل األَلِِف َوالالَّ اَلِم فَه َما اْسَماِن لِد خ  ِل َواْلغ  ج  : الرَّ (، 7، 0681)الفارسي،  ، نَْحو 

ح بذلك ابن هشام والسيوطي وغيرهما، يقول ابن هشام:" أل: وهذه العبارة أولى من وهو رأي مرجوح صرّ 

)الكفراوي،  عبارة من يقول "األلف والالم"؛ ألنه ال يقال في هَْل: الهاء والالم، وال في بَْل: الباء والالم"

7110 ،12). 

المصنف )أي: ابن مالك( أل مكان األلف والالم، وقد وقع ذلك في عبارة "استعمل  ويقول ابن عقيل: 

 .(0/78، 7111ابن عقيل، (.بعض المتقدمين وهو الخليل

"ولو عبر بأل بدل األلف والالم لكان أولى؛ ألن  قال:فأما الكفراوي وهو من شراح اآلجرومية 

عنها باسمها فيقال: الباء وإن كان وضعها على القاعدة أن الكلمة إن كان وضعها على حرف واحد كالباء يعبر 

 . (71، 7110)الكفراوي، كلمتين فيعبر عنها بلفظها؛ كأل وهل وبل"
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نحو قولهم: ما قاَم القوم   خالف الشارح المصنف في إعراب )غير وسوى( في االستثناء التام المنفي -09

غيَر زيٍد، فأعربها المصنف على البدل أو االستثناء في حين أعربها الشارح على البدل أو الحال، جاء في 

مِّ َوَسَواٍء بِاْلَكْسِر َواْلفَْتحِ َمْمد وًدا َمجْ  ْستَْثنَى بَِغْيٍر، َوِسَوًى، َوس َوًى بِالضَّ وٌر اَل الفتوحات النحوية:" َواْلم  ، ر   َغْير 

ِل:  : قَاَم اْلقَوم  َغْيَر َزْيٍد، َو ما قَاَم اْلقَوم  َغْيَر َزْيٍد، َوإِْعَراب  األَوَّ : أِلَنَّه  م َضاٌف إِلَْيِه، نَْحو  قَاَم: فِْعٌل َماٍض، َواْلقَوم 

َضا وٌب َعلَى اْلَحاِل؛ َوه َو م َضاٌف َو"َزْيٍد": م  ِه َكْسر  فَاِعٌل َمْرف وٌع، َوَغْيَر: َمْنص  وٌر َوَعاَلَمة  َجرِّ ٌف إِلَْيِه َمْجر 

ْفعِ: بََدٌل آِخِرِه، َوإِْعَراب  الثَّانِي، َما: نَافِيَةٌ، َوقَاَم: فِْعٌل َماٍض، َواْلَقوم : فَاِعٌل، َوَغْيَر: بِالنَّْصِب َعلَى اْلحَ  اِل، َوِبالرَّ

 .(79، 0681)الفارسي، ِه" ِمَن اْلقَوِم، َوه َو م َضاٌف َو"َزيٍد": م َضاٌف إِلَيْ 

 إعراب المستثنى حاال قول قديم ذهب إليه الفارسي واختاره ابن مالك، جاء في مغني اللبيب:و 

في االستثناء عن تمام الكالم عند المغاربة كانتصاب االسم بعد إال عندهم واختاره ابن  (غير)"وانتصاب 

وعلى الحالية عند الفارسي واختاره ابن مالك، وعلى التشبيه بظرف المكان عند جماعة واختاره ابن  ،عصفور

 .(0/782، 0992)ابن هشام، الباذش" 
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 جدول يبين تنوع اختيارات الشارح

 الشارح الجمهور الكوفيون البصريون المصنف الموضوع العدد

 مصطلح 0

 الخفض_ الجر

أخذ   خفض جر الخفض

 بالمصطلحين

متعلق الظرف  7

 والجار والمجرور

ال يوجد  كائن أو استقر -

 تقدير

تبنى الرأي  

 البصري.

اإلعراب حركة  1

وحرف أم حركة 

ونيابة عن 

 الحركة؟

اإلعراب حركة 

 وحرف

اإلعراب حركة 

ونيابة عن 

 الحركة

اإلعراب 

حركة 

 وحرف

 لم يصّرح. 

إعراب الفعل  1

 الماضي

مبني على الفتح 

الظاهر أو 

المقدر في 

 جميع الحاالت

مبني على   

الفتح 

الظاهر أو 

المقدر في 

جميع 

 الحاالت.

مذهب الجمهور 

 والمصنف.

فعل األمر معرب  8

 أم مبني؟

فعل األمر 

 مجزوم صورة

فعل األمر  فعل األمر مبني

 معرب.

مذهب  

 البصريين.

المضارع مرفوع  8

دائما أم له حاالت 

 بناء؟

المضارع 

 دائمامرفوع 

المضارع   

مرفوع إال 

إذا اتصلت 

به نون 

التوكيد 

المباشرة أو 

 نون اإلناث.

مذهب 

 البصريين.
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عدد نواصب الفعل  2

 المضارع

مذهب   عشرة أربعة عشرة

 البصريين.

اختار رأي  6

البصريين في 

إعراب قوله 

وما كان  تعالى:"

 هللا ليعذبهم".

الخبر متعلق  

بمحذوف وهو 

 اإِلرادة.

هو الخبر 

ليعذبهم، 

متصل 

 بالالم.

 مذهب البصريين 

حكم إذما: حرف  9

 أم اسم؟

 مذهب الجمهور حرف   

حكم المجازاة  01

 بكيفما.

المذهب الكوفي   يجازى ال يجازى يجازى

 والمصنف.

حكم جزم إذا في  00

 الضرورة.

في الضرورة 

 فقط

في   

الضرورة 

 فقط

مذهب الجمهور 

 والمصنف.

 المصنف    سبعة عدد المرفوعات. 07

 01لم يذكر إال  08   01لم يذكر إال  عدد المنصوبات 01

تعدي سمع إلى  01

 اثنين

تتعدى إلى 

 مفعولين

ال تتعدى   

إلى 

 مفعولين.

 مذهب الجمهور.

حكم إما عاطفة أم  08

 حرف تخيير؟

تبع لرأي بعض  عاطفة   عاطفة

 العلماء.

مذهب المصنف  تؤكدال  تؤكد  ال تؤكد حكم تنكير النكرة 08

 والبصريين.

مذهب المصنف  استعمل استعمل المصدر استعمل تسمية المفعول  02
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 :خاتمةال

الشافعي العماني، ولد  الغفور الفارسي بن علي بن عبد محمد صالح بن محمدشارح اآلجرومية هو 

أخذ العلم في بداية مسيرته من والده ، وقد من "جزيرة القسم"، في بالد فارس ثم رجع إلى "َرْمَكان" بالبصرة،

الشيخ محمد بن علي الفارسي الذي كان مدرسا في إحدى المدارس الشافعية بالبصرة، ثم دَرس على يد مشايخ 

م( وتعلم 0681 -هـ0789جزيرة القسم، ثم ارتحل إلى مكة المكرمة، ثم توجه إلى القاهرة عام ) عصره في

 .على أيدي شيوخ األزهر

مدرسة المشيخة  من تقلدالعلمية  مكنته، فأهلته أرض عمان قصد محمد صالح بعد دراسته بمصروقد 

، وللشيخ محمد ة العلم من بقاع شتىم( فقصده طلب0682-هـ0721عام ) في مسقط، الشافعية األولى بـ)مغب(

المطلق باسم 

 المصدر

المصدر بدال 

من المفعول 

 المطلق

مصدرا والمفعول 

المطلق مفعوال 

 مطلقا

المصدر 

بدال من 

المفعول 

 المطلق

 والكوفيين.

استعمال  مصطلح أل 06

مصطلح األلف 

داللة والالم 

على أل 

 التعريف

استعمال   

 مصطلح أل.

رأي المصنف 

استعمال 

مصطلح األلف 

والالم داللة على 

 أل التعريف

االستثناء بغير  09

وسوى في التام 

 المنفي

على البدل أو 

 االستثناء

على البدل   

 أو االستثناء

على البدل أو 

 الحال
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ومية، والفتوحات النحوية  كتاب ، وهي:علميةصالح آثار   حاشية على الرسالة السمرقنديةشرح متن اآلجر 

 ، وفتاوى متنوعة.م(0668 -هـ0111توفي عام ) . في االستعارات ألبي القاسم بن أبي بكر الليثي السمرقندي

في علوم العربية ال كبير باع  الفارسي له محمد صالحوقد ظهر من خالل كتاب شرح اآلجرومية أن 

، وذكر فلم يكتف بالشرح واإلعراب وضرب األمثلة ، وله ترجيحات واختيارات متنوعة ومتباينة،سيما النحو

 .اختيارات وترجيحات بل كانت لديه القواعد، واختالفات العلماء،

 

 

 نتائج البحث:

 لم يلتزم محمد صالح بأقوال المصنف بل خالفه، ووافقه في أحايين أخر.-

 تنوعت اختيارات الشارح وترجيحاته من المصنف والجمهور والمذهب البصري أو الكوفي.-

بدا من خالل الفتوحات النحوية أن الشارح بصري النزعة مخالفا بذلك المصنف الذي غلبت عليه الصبغة -

 الكوفية.

 

 

 

 ات: التوصي

ينبغي دراسة آثار العلماء، وتفنيد أقوالهم ومقارنتها بمن سبقهم لالطالع على تطور اللغة والتغير الحاصل في -

 األقوال.

أن ما قيل ليس قرآنا ال يمكن نقضه أو  ليعلمواإشاعة فقه االختالف، وإثارة المسائل بين الطالب خاصة؛  -

 أو اإلتيان بأفضل منه.  هتجاوز

 

 والمراجع:المصادر 

متن اآلجرومية، بيت األفكار الدولية، لبنان،  ابن آجروم، عبدهللا بن محمد بن محمد بن داود الصنهاجي،-

 م.2886، 4ط
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، تحقيق: محيي الدين شرح ابن عقيل هـ(،289ابن عقيل، بهاء الدين عبد هللا بن عقيل العقيلي الهمذاني )ت-

 م.7111 )دط(، عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت،

تحقيق: شرح التسهيل البن مالك، هـ(، 827ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد هللا بن عبد هللا الطائي )ت-

 ، )د.ط(.أحمد السيد أحمد علي، المكتبة التوفيقية، القاهرة

 ابن هشام، أبو محمد بن عبد هللا جمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري-

 ، دار الكتاب العربي،7تحقيق: هادي حسن حمودي، طأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك:   هـ(،280)ت

 م. 0991 )د.ط(،

ابن هشام، أبو محمد بن عبد هللا جمال الدين بن يوسف ابن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري -

 م.7111 )د.ط(، دار الطالئع للنشر، مصر،شرح شذور الذهب،  هـ(،280)ت

 هـ(،280ابن هشام، أبو محمد بن عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا بن هشام األنصاري )ت-

 م.0992، 7، ط: تحقيق: الفاخوري، دار الجيل، بيروتمغني اللبيب عن كتب األعاريب

، في علم العربية الوافي في شرح وبيان معاني متن اآلجرومية أبو الريس، عبد الحميد بن خالد بن سرحان،-

 م.7111 ،0دار غراس، ط

 م.0998، 8، تحقيق: مازن المبارك، دار النفائس، طاإليضاح في علل النحوأبو القاسم الزجاجي، -

، تحقيق: رجب عثمان محمد، مكتبة ارتشاف الضرب من لسان العرب هـ(،218أبو حيان األندلسي )ت-

 م.0996 ،0القاهرة، ط -الخانجي

 م.7111هـ/0171،  دار الفكر بيروت/ لبنان، األشموني على ألفية ابن مالك ، شرحاألشموني- 

األصمعيات، تحقيق: عبد السالم  هـ(،708األصمعي، أبو سعيد عبد الملك بن ق َريب بن عبد المملك )ت-

 ، )د.ت(.1هارون وآخرون، دار المعارف، القاهرة، ط

اإلنصاف في مسائل هـ(، 822سعيد األنباري )ت األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي-

 م.7111 ،0، تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، بيروت، طالخالف بين النحويين البصريين والكوفيين

اإلنصاف في مسائل  هـ(،822األنباري، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد األنباري )ت-

 م.7111 ،0: تحقيق: محيي الدين عبد الحميد، بيروت، طينالخالف بين النحويين البصريين والكوفي

، 0، دار طيبة، طالتسهيالت النحوية شرح متن اآلجرومية األهدل، عبد الرحمن بن عبد الرحمن شميلة،-

 م.7119
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الفتوحات القدوسية في شرح المقدمة اآلجرومية:  هـ(، 0771الحسني، أبو العباس أحمد بن عجينة )ت-

 م.7112 ،0لبنان، ط -السالم العمراني الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروتتحقيق: عبد 

 م7112/هـ0176 ؛7ط الرشد، مكتبة: اآلجرومية شرح في الوفية محمد، األقوال بن حسن الحفظي، -

، ، الدرر السنية في دراسة المقدمة اآلجروميةالوهاب علوش، أبو بكر ماهر بن عبد-

http://www.daraleman.org/forum/forum_posts.asp . 

 ، )د.ط(.، تحقيقه وقدم له: عبدالمنعم أحمد هريري، دار المأمون للتراث: شرح الكافية الشافيةالرضي-

األعالم، قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين الزركلي، خير الدين، -

 )د.ت(. ،8ط، للماليين، بيروت، دار العلم والمستشرقين

، تحقيق: الخراط، أحمد محمد، دار الدر المصون في علوم الكتاب المكنونالسمين الحلبي، أحمد بن يوسف:  -

 م.0962، 0القلم، دمشق، ط

 م. 0962 )د.ط(، ،  دار الفكر،المدارس النحوية أسطورة وواقعالسامرائي، إبراهيم : -

 م.7119، )د.ط(، دار الفكر، األردن، 1، طالنحو معاني السامرائي، صالح فاضل:-

، تحقيق: محمد أبو بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة السيوطي، جالل الدين عبد الرحمن السيوطي،-

  الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، )د.ت(.

ن، )د.ط(، الفكر، بيروت/ لبنا، دار حاشية الصبان على شرح األشموني على ألفية ابن مالك الصبان:- 

 .م7111

، دراسة وتحقيق: كتاب فتح األبواب إلى سلّم اإلعراب هـ(،0728/0179الفارسي، حبيب بن يوسف )-

 م.7119، 0ط بلحاف؛ عامر فائل محمد، وزارة التراث والثقافة، سلطنة عمان،

لبلوشي، إبراهيم بن حسن، تحقيق: االفتوحات النحوية شرح متن اآلجرومية،  الفارسي، محمد صالح:-

 .7106، 0العوبثاني، هادي بن صالح، مكتبة الوراق العمانية، سلطنة عمان، ط

الفواكه الجنية على متممة الجرومية،  هـ(،927الفاكهي، جمال الدين عبد هللا بن أحمد بن علي بن محمد )ت-

 م .7116 ،0ط تحقيق: د. عماد علوان حسين العبادي، دار الصميعي، السعودية،

 م.0961، 1لبنان، ط -، عالم الكتب، بيروتمعاني القرآن هـ(:712الفراء، أبو زكرياء يحي بن زياد )ت-

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، أنباء الرواة على أنباه النحاة،  القطفي، علي بن يوسف:-

 م.7111 ،0بيروت، ط
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 م.7110)د.ط(، ، دار الفكر، المغرب، شرح العالمة الكفراوي الكفراوي:-

، دار المعارف، القاهرة، 2تحقيق: عبد السالم هارون وآخرون، طالمفضليات: هـ(: 026المفضل الضبي )ت-

 )د.ت(.

تحقيق: الشيخ خالد العلي، دار إعراب القرآن:  هـ(،116النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل )ت-

 م.7118، 0لبنان، ط -المعرفة، بيروت

تحقيق: عبد السالم محمد هارون، الكتاب،   هـ(،061سيبويه، أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه )ت-

 ، )د.ط(.دار النشر : دار الجيل ـ بيروت

 م.7111، 0ط، النحو الوافي، آوند دانشعباس حسن: -

يق: عبدهللا بن القاسم، دار أروقة، ، تعلبهجة الناظرين في تراجم فقهاء صحار المتأخرينعلي بن إبراهيم، -

 م.7108، 7األردن، ط

 م.0991، 0، مؤسسة الكتب الثقافية، ط، متممة اآلجروميةمحمد بن محمد الرعيني الشهير بالحطاب-

 

 المخطوطات:

د َصالِح ْبن الشَّْيخ َعلِّي:  -  َحمَّ وِميَِّة،اْلفُتُوَحات النَّْحِويَّة َشْرح َمْتِن الفَاِرِسي، م  وزارة التراث والثقافة،  اآلُجرُّ

 .0761(، الناسخ: حسين محمد بن عبدهللا أحمد الرمكاني، عام 1278رقم المخطوط: )

، حزانة خاصة، سلطنة عمان، الناسخ: عيَسى بن عبد هللا بن اْلفُتُوَحات النَّْحِويَّةالفارسي محمد صالح،  -

 هـ.0171عيَسى بن سعيٍد بن بشيٍر البِشِري، عام 

 :االتصاالت والمراسالت

  .7106-7-7، علي بن إبراهيم ، تأريخ الشيخ المعينياتصال مع -

 م.7102، 07، 76، علي بن إبراهيم ، يوم المعيني الشيخاتصال هاتفي مع -


