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  حوية في تواتتعليمية المنظومات النّ 
  حتى القرن الهجري الخامس عشر الهجري الثاني عشرمن القرن 
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  :تمهيد  
 تعليم احلياةِ  عليها احلياة، كونُ  األسس اليت تقومُ  نَ التعليم والّتعلم قضية قدمية، وهي مِ 

يف احلياة ال يأيت والتعّلم  ،مستمرة ةٌ ي نّه عملِ ال حياته يرغب يف التعّلم ألاإلنسان طوَ ف وتعّلم،

�m`�a�b�c�d�e:م، قال اهللا تعاىل من معلّ  مِ عدم، بل البّد للمتعل  نْ مِ 

f�g��h�i�j�k�l�m��n�o�l٣١: ا���رة 

- وقد أسهبت كتب التفسري يف تفسري هذه اآلية فبّينت أّن اهللا عّز وجّل قد عّلم آدم 
النجوم،   اءمسْ اء الدواب، وأَ مسَْ املالئكة، وأَ  اءَ مسَْ إنسانًا إنساناً، وأَ ريته ذُ اء مسَْ أَ  - عليه السالم

  .)1( اريها مع مدلوالَِ قِ ا وحَ هَ يلِ لِ اء مجيع األشياء جَ مسَْ وأَ 
على أّن اهللا عّز وجّل خلق اإلنسان ناطقًا عاملًا عابداً، ومل يبدأ حياته  دُ ك َؤ واآلية تُـ   

 خلق اإلنسان أجهزة الكالم ى ِيف رَ ونَـ  )2(األنتروبولوجيا كما يّدعي علماءُ   جاهًال أو أبكمَ 
راكز الكالم يف املخ، واجلهاز الّسمعي، كل تلك تؤكد على أّن اهللا وم، ..)احلنجرة، اللسان(

  .)3( تعاىل خلق خلقاً مهّيئاً للكالم والّنطق، مهيئاً للعلم واكتساب املعارف

��mg�h�i�j�k�l�m�n��o�p�q:من قائل عز  -فقال

l� ن�  ٤ -  ١: ا�ر

   )م1990ت( نني خملوفسَ يخ حَ قال الش، ورةالس  منَ الثة والرابعة تني الث ويف تفسري اآلي
                                 

        ، 1، ج)2006 -هـ  1427( عبد اهللا الرتكي، مؤسسة الرسالة، : اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب، حتقيق )1(
 .421 ،420ص 

: من مقطعني نمن األصل اليوناين املكو  مشّتقة إنكليزية كلمة هي  Anthropologأنثروبولوجيا  لفظة إن )2(
وبذلك يصبح معىن األنثروبولوجيا  ".علم " ومعناه  Locos، ولوجوس " ".اإلنسان " ومعناه  Anthroposأنثروبوس 

عيسى ) االنرتوبولوجيا(مدخل إىل علم اإلنسان : نسان، ينظر أي العلم الذي يدرس اإل" علم اإلنسان " من حيث اللفظ 
  .13: م، ص  2004الشماس، منشورات احتاد الكتاب العرب، 

: ، ص 1984تونس،  -، الكتاب األول، الدار التونسية للنشر 1تفسري التحرير والتنوير، حممد الطاهر بن عاشور، ج )3(
410 ،411. 
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، الفصيحباملنطق    يف نفسه ما من بياناهللا  هنَ مك و  ،ورةٍ صُ  أبدعِ  يفاإلنساين   النوعَ خلق اهللا«
، رضِ  األواخلالفة ِيف ، ي العلومق لتلَ  واستعد ، احليوانِ  ز بذلك عنِ فتمي ، غريه بيانِ  ومن فهمِ 
  .)1( »هللا تعاىل عظيم والت ، وجب الشكرَ عظمى تُ  وهذه نعمٌ 

نّه ، أللألصغرِ  األكربِ  لقني منَ الت  التعّلم غالبًا مبحاكاة األصغر لألكرب، أوِ  وحيدثُ 
  .)2( التعقيدات التعليمية كّلما ازداد الكائن رقياً  األكثر واألسبق يف اخلربة، وبالطبع تزدادُ 

 وهل هناك عال. عليم؟ وما هي وظائفهبناًء على ما سبق، فما هو الت قة بني الت ععليم والت م؟ ل
   ؟احملتوى التعليمي منَ  مِ تعل امل حظ هو وما وهل للمعّلم أدواٌر يف عملية التعليم والّتدريس؟

   :مفهوم التعليم ووظائفه - أوالً 
: اهَ رَ يْـ وغَ  ةَ عَ نْـ الص ] ا مً ال وعِ  ايمً لِ عْ تَـ  – هُ مَ عل : [فنقول ،مَ مصدر للفعل عل  :ا��
	������ -أ 

   .)3( اهَ مُ لَ عْ يَـ  هُ لَ عَ جَ 

   :أ����������ح -ب�

 ،اخلاصةالعامة و  فعٌل يبلُغ املدرُس بواسطته للتلميِذ جمموعًة مَن املعارفِ : التعليُم ف« -
وذلك باستعمال طرق  ،يكتسبها ويتعلُمَها ويستوعبها التفكري ووسائله، وجيعله وأشكال

  .»)4( اخلاصة ى ُقدراتهُمعدة هلذا الغرض، واعتماًدا عل
 مِ التعريف تقتصر على نقل املعرفة إىل املتعل  هذاحسب ) س املدر ( م وظيفة املعل  ن فنجد أَ     

                                 
، 2، ط )1982 –ه 1402( مصر،  -الشيخ حسنني خملوف، مطابع الشروق صفوة البيان ملعاين القرآن، )1(

  . 687:ص
   Education Conceptمفهوم التعليم، حبث منشور يف األكادميية العربية الربيطانية للتعليم العايل، ) 2(

concept.html-www.abahe.co.uk/education 
 –لى ضبطه، فؤاد إفرام البستاين، دار املشرق، بريوت منجد الطالب، لويس معلوف اليسوعي، نظر فيه ووقف ع) 3(

  . 495: م، ص 1974، 18لبنان، ط 
مصطلح 500-من-، معجم10: ، ص 2015معجم مصطلحات الرتبية والتعليم،إعداد مرداد سهام،) 4(

  .www.scribd.com/document/319780261تربوي
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بل وظيفته ، املعارفِ   بناءِ ِيف  اً مشاركِ  ، أومعارفَ  نْ له مِ  مَ د يكون ناقدا ملا قُ  ال، مُ املتعل فقط، و 
درات، فهو أصحاب القُ  قني منْ تفو لمُ ل احُ تَ يُـ  مَ ل عَ التـ  ن ، ألاالكتساب، واالستيعاب: على تقتصرُ 

 مٌ تعل  ي الفُ اعِ رَ يُـ  ال، مجاعي مني روق الفردية بني املتعل.  

  Teaching:تعليم أو التدريس لل التعريف الثانيو  -
 غيرياليت تساعد املتعلم على إجناز الت  )اخلربات(التصميم املنظم املقصود للخربة  هو

وهو عملية  .بإدارة التعلم اليت يقودها عضو هيئة التدريس يُعىناملرغوب فيه يف األداء، و 
التدريس داخل املؤسسة التعليمية أو  مقصودة وخمطَطة يقوم ا ويشرف عليها عضو هيئة

  .)1( على حتقيق أهداف ونواتج التعلم املستهدفة )ة( خارجها بقصد ُمساعدة املتعلم
     شخص يف تأثري« :مفهوم التعليم على أنّهفيحدد  نالوهاب عوض كويرا دُ عبا م أَ  -

ينقل املعرفة واآلخرون  فالقادرُ  -يتعلم الشيء -وجعله ذا علم بالشيء  آخر،
)2( هِ دِ عْ بَـ  نْ مِ  ونَ دُ د رَ يُـ ون وَ دُ ل قَ بعمٍل أو نشاٍط، واآلخرون يُـ  وا، فهو يقومُ يستقبلُ 

«.  

ل إىل أّن املعّلم هو املالك للمعرفة، بينما املتعّلم مستمٌع، ومن هذا التعريف نتوص  
   .منصٌت، مستقبٌل للمعلومة، ال يناقش وال يبدي رأيه، ودوره األساسي هو التقليد واحملاكاة

فقد حتّدث عن أربعة مضامني  )Steindrof 1985 :39( ا	�����روفأّما   
  :)3(للتعليم وذلك على النحو الّتايل

من ن تأثري أو نشاط، أو فعل تلقائي وغري مقصود، تكو  ويقصد به أيّ مفهوم شامل  - 1
  .اخل...نتيجة زيادة يف معارف شخص ما، فاحلياة تعّلم، يتعلم اإلنسان من القضاء والقدر، 

 مفهوم أقل مشوًال للتعليم خيتلف عن سابقه يف كونه بصورة أو بأخرى نشاطاً  - 2
                                 

اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي، جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،  ) 1(
 .13: ه، ص  1435 – 1434، 03كتيب رقم 

- هـ1425، 2وليد أمحد جابر، دار الفكر، بريوت، ط. طرق التدريس العامة وختطيطاا، وتطبيقاا الرتبوية، أ) 2(
 .93م، ص2005

 .94-93طرق التدريس العامة وختطيطاا، ص )3(
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 درسي، وتكون الذات فيه هي احلاملة لوظيفة مقصوداً، لكن ال يتخذ طابع التعليم امل
صلوات اهللا  –التعليم، فالديانات أنزلت على األنبياء والّرسل كتعاليم، واألنبياء والّرسل 

 .خللقه، لذلك فهم يُعلمون - عّز وجلّ  –يتلقون تعاليم اخلالق  -عليهم
للتأثري يف مفهوم ضيق للتعليم يقصد به كل نشاط خمّطط، ومنّظم وهادف، ومنهجي  - 3

حدوث التعليم، كما هو احلال بالنسبة لنقل املعارف وتطوير القدرات واملهارات والقناعات 
 .واملواقف يف التعليم الّنظامي من الروضة إىل اجلامعة

مفهوم آخر للتعليم ويعترب أضيق مفاهيمه، وذلك النوع من التعليم املعتمد على  - 4
الشرح وتطوير (د على اللغة كوسيلة للتعليم للحقائق أي يعتم) اللفظي(العرض الشفوي 

، كما هو احلال يف احملاضرة واليت غالبًا ما )اخل...األفكار، والتوضيح والتفسري، والتعليل، 
وهو ما ال يلقى ترحيبًا واسعًا يف الوسط الرتبوي من الناحية  –يتميز ا التعليم األكادميي 

 .الّنظرية على األقل
  : وهي كالتايل، م حسب طبيعتهيخمتلفة للتعل نيمضاملقد قدم الباحث 

 . يف معارف شخص ما الزيادة •
ى ذلك ومثال عل، من تعاليم الدين إىل اخللق تبليغ األنبياء ما أنزل إليهم من رم •

 . تعليمهم كيفية أداء الصالة
وتطوير القدرات واملهارات والقناعات واملواقف يف التعليم الّنظامي من نقل املعارف  •

 .لروضة إىل اجلامعةا
•  ى ترحيبا واسعا يف الوسط الرتبويقَ لْ يت ال تَـ وال، عليماعتماد طريقة احملاضرة يف الت. 

أّما ، ْن يعّلمهمن التعريفات أن اإلنسان حيب التعّلم بفطرته، لكّنه حيتاج إىل مَ  ونستخلص
 عليمالتعليم فيكون خاضعاً لنوع الت ، ملاملقدم  عليميوللمحتوى التلمتعل. 

، للمتعّلملقني فقط، بل عليه أن يطّور ما يقدّمه فال تقتصر على الت  مالمعل أّما وظيفة 
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التعّلم،   ، مع تنويع طرائق وأساليب المتعّلموذلك بإعداده إعدادًا سليمًا مناسبًا لسّن 
 مل عَ يم والتـ لِ عْ التـ  املنّظم، ألّن العالقة بني علمالت والعمل على تدريب املتعلم على أساليب 

ما  هوَ  تعليمٍ  فأفضلُ . عالقة تكامل، فهما وجهان لعملة واحدة، وال غًىن ألحدمها عن اآلخر
   .تعليمٍ  أجنحِ  اجُ تَ ، هو نِ مٍ ٍم، وأجنح تعل أفضل تعل  نتجُ يُ 

�ا�����ت�ا��
	�� -ج��   :)1( #"�ذج�� �ا�

ا املعلم ؛ هَ مُ راءات والوسائل اليت يستخدِ من اإلج ا جمموعةٌ هَ نـ أَ بِ  االستراتيجية فُ ر عَ تُـ 
 من اخلربات التعليمية املخططة من اخلربات التعليمية  ملتمكني املتعل.  

م ؛ ليتوصل ا ها املعل ذُ خِ ت أيضا بأا جمموعة من اإلجراءات واملمارسات اليت يَـ  تفَ ر عُ وَ 

  )2( .جات اليت تعكس األهداف اليت وضعها رَ خْ الـمُ إىل حتقيق 
إال أن هناك ، على الرغم من أن احملاضرة هي الطريقة األكثر استخدامًا يف التعليم

م املتعلمني، أثارت بعض لتقييم فعاليتها وفائدا، بوصفها وسيلة لتعزيز تعل  كثريةً   دراساتٍ 
   يجية اإللقاء أو احملاضرة ؟، فماهي اسرتاتالتساؤالت حول مدى فاعليتها

�ا������'�&�ء -1�  ):ا-,�+*ة( ا�

وهي عبارة عن قيام . هي من أقدم اسرتاتيجيات التعليم، وأكثر الطرق شيوعًا حىت اآلن
واملعلومات املرتبطة  واملعارف للمتعلمني وتقدمي احلقائق عضو هيئة التدريس بتقدمي املعلومات،

  .باملوضوع املطروح

  :أ�����1��0/*�ا-,�+*ة -

نه، كأن و بتعزيز ما يتعلم نيسمح فيها للمتعلمالتوقف عدة مرات خالل احملاضرة، ي• 

                                 
 .29: ص  ،)بتصرف (اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 1(
طرائق التدريس العامة طريقة إىل النجاح يف مهنة التدرس، فرج املربوك عمر عامر، دار محيرتا للنشر والتوزيع ، القاهرة  ه ) 2(

  . 19: ، ص 2016 –1437
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  ا حىت اآلن؟وتعلم ما األفكار الرئيسة اليت :ونسألي
 وايف النتائج اليت توصل مومناقشته )دون رصد درجات(مهمة  حبل  نيتكليف املتعلم• 

  .إليها
ين يتخللهما مناقشة يف جمموعات صغرية حول موضوع أتقسيم احملاضرة إىل جز • 
   .ةاحملاضر 
بالوصول إىل اإلجابة الصحيحة يف  نيإعطاء أسئلة قبل احملاضرة بيوم وتكليف املتعلم• 

أثناء سري احملاضرة حيث خيصص وقتا لذلك، ويفضل أن  مإجابا البيت، ويطلب منهن تقييم
عضو هيئة التدريس لكي تشد انتباه  يف أثناء توقفات تصطنعها على مراحل، أيّ   يكون 
  .ني املتعلم
املتعلقة باملوضوع، مث يطلب  األسئلةيف بداية احملاضرة جمموعة من  نيميكن إعطاء املتعلم •

أثناء سري  موقفات لتقييم إجابا معنها ملدة مخس دقائق، مث ترتك هل حماولة اإلجابة ممنه
التفاعل  إىل نياية احملاضرة؛ لكي تدفع املتعلم احملاضرة وأخذ اإلجابات بعد التصحيح يف

   .)1( متابعة احملاضرةو 

�ا������ا-�34�5 -2�  : ا�

من وسائل تعميق الفهم للمادة املدروسة، وتتيح لعضو هيئة التدريس  املناقشة وسيلةٌ  د عَ تُـ وَ 
مهارات اإلصغاء واحرتام وجهات  مي لديهم نَ ، وتُـ نيالقوة والضعف لدى املتعلم معرفة نقاط

 والثقة بالنفس، وتنمي كثريا من املهارات العقلية  ،عبري عن الرأينظر اآلخرين، ومهارات الت
   .)2( العليا كمهارات التفكري الناقد واإلبداعي، والتحليل واالستنباط

وعلى عضو هيئة التدريس مراعاة جمموعة من النقاط جلعل هذه الطريقة فعالة عند 
  :املوضوعات، وهي استخدامها يف تدريس بعض

                                 
 .30: ص  ،)بتصرف (اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 1(
 .30: ص  ،)بتصرف (اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 2(
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  .نيواتج التعلم ومستوى املتعلمأن تكون األسئلة مناسبة لن• 
  .نيأن تكون األسئلة مثرية لتفكري املتعلم• 
  .التفكري والتواصل يف احلوار واملناقشة مزمن انتظار، يتيح هل نيإعطاء املتعلم• 
   .)1( باملناقشة نيمراعاة مشاركة مجيع املتعلم• 

3 -  
ُّ
	
�ا������ا��� ��ا��
�و89ا�

)2(
:  

 الفصل إىل جمموعات صغرية، تضم  يمِ من خالل تقسيم متعل يتحقق التعلم التعاوين 
ى  طَ عْ تُـ أفراد، وَ  )6 – 4 (يرتاوح عدد أفراد اموعة الواحدة ما بني  معرفية خمتلفة، مستوياتٍ 

 هَ جمموعة مَ  كل عملُ ية تعليمية واحدة، و م   موعة وِ  عضو كلقَ فْ يف ا  ور الذي كُ الد به، فَ ل
  .كافة   نيمن نتائج عمل اموعات بتعميمها على املتعلموتتم االستفادة 

-  
ُّ
	
)3( ��ا��
�و�89>ا;��ا��

:  

  .حمور العملية التعليمية جيعل املتعلم• 
  .مناسب ملختلف املقررات الدراسية• 
  .نيينمي املسئولية الفردية واجلماعية لدى املتعلم• 
  .وإدارة الوقت مهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين نييكسب املتعلم• 
  .نييؤدي إىل تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بني املتعلم• 
  .وثقته بنفسه ينمي مفهوم الذات لدى املتعلم• 
  .من معلومات ومهارات تعلمه املتعلمييساعد على تعلم وإتقان ما • 
  .يؤدي إىل كسر الروتني وإجياد احليوية والنشاط للموقف التعليمي• 
  .تيح فرصة للعمل بروح الفريق والتعاون والعمل اجلماعيي• 

                                 
 .31: ص  ،)بتصرف (اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 1(
 .33: ص  ،)بتصرف (اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 2(
 .33: ص  ،)بتصرف (تعلم والتعليم والتقومي اسرتاتيجيات ال) 3(
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   :ملـــــــــــــــــــــــــــــــالتع: ثانياً 

َ ا��َّ �?<0م�  -1 

ُّ
	 �ُ  

   .)1( أي أتقنه: َعِلَم األمَر وتـََعلَمه: فنقول، مَ ل عَ هو مصدر للفعل تَـ  :���  - أ
�� �����ح - ب ��� م لدى الفرد على مستوى املعارف ـيدِ تَ سْ مُ  رٌ هو تغيـ  مُ ل عَ فالتـ : أ��

 ات واملواقفوكَ لُ والس . وَ وثه هُ اجلوهري حلدُ  طُ رْ والش  ق بني املركبَ سُ اُ نَ التـ اليةات الت : مُ املتعل ،
  . » )2( ةي يمِ لِ عْ التـ  ةُ ي لِ مَ فيه العَ  زُ جَ نْ الذي تُـ  ، والوسطُ مُ ، املعل املوضوعُ 

   إن  أقطاب العملية التعليمية الثالث الباحث ركز على هذا التعريف شامل، ألن :
 املوضوعُ ، مُ املتعل ، فاحملتوى التعليمي الذي ، بيئته وأضاف الوسط؛ ألن اإلنسان ابنُ ، مُ املعل

يف  مُ د قَ عليمي الذي يُـ احملتوى الت  عنِ  خيتلفَ  احلية البحرية، ينبغي أنْ يف املناطق الس  مُ د قَ يُـ 
 ؛ دون أن نغفلَ نصوص، واألمثلة املناسبة لكل وسطحراء؛ وذلك بانتقاء الالصيف البادية أو 

وكذا انتقاء األلفاظ ، قاليدوالعادات والت ، لوكونوع الرتبية والس  والرغبة،، الوسائل املادية
  .املناسبة لكل وسط 

  بإشراف هيئة التدريس  )ة(مُ قوم به املتعل يهو نشاط ذاتى ]: Learning [ التعلمو
     .أو تغيري سلوك أو مهارةٍ  اكتساب معرفةٍ  أو بدوا، دفِ    

 عَ والتـ هو كل ما يكتسبه اإلنسان عن طريق املمارسة واخلربة، وهو الوجه اآلخر لعملية  مل
 ا اجٌ تَ عليم ونِ الت احلديث عنِ  وعندَ . حبيث ال ميكن فصل أحدمها عن اآلخر هلا، ويقرتن 
 عليم البُ الت من تس د علم لتكوين صورة ءِ وْ ليط الض3( واضحة ومكتملة حول املوضوع على الت(.  

                                 
  ) .علم(لسان العرب، مادة )  1(
، عبد القادر لورسي، جسور للنشر والتوزيع، )الزاد النفيس والسند األنيس يف علم التدريس ( املرجع يف التعليمية  )2(

 .129: ، ص 2016اجلزائر، طبعة سبتمرب  –احملمدية 
 .13ليم والتقومي، ص اسرتاتيجيات التعلم والتع) 3(
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أكثر ما يلحق بعلماء الّسلوك الذين تبنوا االجتاه  ]Learning[إّن مفهوم التعّلم 
 .ميالذي يعد مرادفاً للتعل ]Behaviorism[السلوكي

وك نتيجة املمارسات، ثابت لظاهر يف الس  بأنّه تغيريٌ  هذا االتجاهلذلك يعرف الّتعّلم وفق 
   . )1(  نسبياً 

 وميكن حتديد املالمح املفاهيمية للت هُ نَ علم وفق ما تضم  عريف باآليتالت:  
  .تغري •
 .تعديل •
  .يظهر على صورة سلوك •
 .يرتتب على مواقف املمارسة واخلربة •
 .ثابت نسبياً  •
  تعريفاتٍ أن هناك  استنتج اينو الباحث أمحد حس  عَ أخرى للتـ مِ ل  مولية؛تتميز بالش 

 الطبيعي هُ علم من حيث طابعُ فالت ، واالجتماعي هو ، فسيوالن :  
 مهيأً  مَ ن دائم جيعل املتعل وحتس ، امل عند الكائن احليمو الش عملية مستمرة للن  – أ

  .للحياة بانسجام يف بيئة معينة 
  . بصورة دائمة ري غَ وهو سلوك معني قابل للتـ ، على أمناط احلياة تدريبٌ  – ب
ي رصيد رِ ثْ ات وقدرات جديدة تُـ ربْ بوساطة اكتساب خِ  قُ نشاط مستمر يتحق  – ج

  .اخلربات السابقة 
   وذلك ، احلياة بكل مظاهرها يف املستقبل ارِ مَ مساعدة الطفل على اقتحام غِ  – د

 دريب املستمرعن طريق الت ، 2(وجيه السليم والت(«.   

                                 
  .64طرق التدريس العامة وختطيطاا، وتطبيقاا الرتبوية، ص ) 1(
 –، أمحد حساين، ديوان املطبوعات اجلامعية، بن عكنون -حقل تعليمية اللغات –دراسات يف اللسانيات التطبيقية) 2(

 . 49: ، ص )ت.د(، )ط.د(اجلزائر، 
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 .التغّري  حىت حيدثَ  ، وقد تقصرُ إىل فرتة زمنية قد تطولُ  مُ تاج املتعل ولكي حيدث التعّلم حي
على التعلم مبعرفة الفرق بني سلوك ما بعد املرور باخلربة، وسلوك ما قبل اخلربة،  ستدل ويُ 

 ، أّما إذا مل يكن هناك فرقٌ مِ ل عَ حدوث التـ  بني االثنني أمكننا أن نستنتجَ  فإذا كان هناك فرقٌ 
    .»)1( مْ إّن الفرد مل يتعل : لوك ما قبل اخلربة وما بعدها، فنستطيع القولبني س

   . )2( والّشكل التايل يوّضح مفهوم الزمن، والفرق بني سلوك ما قبل اخلربة وما بعدها
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  .66تطبيقاا الرتبوية، ص طرق التدريس العامة وختطيطاا، و ) 1(
 . 66طرق التدريس العامة وختطيطاا، وتطبيقاا الرتبوية، ص )2(

 قياس اخلربة

 بعد اخلربة د الطفل ال يستطيع العَ 

درٌس يف تعّلم 
 30: العدد، مّدته
 دقيقة

 15-1الطفل يعّد من 

 قياس اخلربة

 بعد اخلربة ماقبل اخلربة

درٌس يف تعّلم 
 30: العدد، مّدته
 دقيقة

 اليستطيع العد  الطفلُ 
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	�0Dا��Cا��َّ  - 03:  

  :يلي  منها ما، علممعينة تتكامل يف إجناح عملية الت  هناك عواملُ 

النضج،  فإن ...« بينهما فيها الفصلُ  يعسرُ  ضج إىل درجةٍ علم بالن الت  لُ صِ ت يَـ  :ا��FG5– أ
 غريِ  بكيفيةٍ  وحيدثُ ، داخلي يشمل جوانب الكائن احلي و منُُ  ، هو عمليةيف حقيقة أمره

   .إرادة الفرد جَ خاِر  ةِ ي يواصل فعله بالقو إرادِ  غريُ  ؛ فهو حدثٌ  شعوريةٍ 
 عَ بينما التـ وَ تعتمد على الظروف اليت يُـ ، ساننإلاإرادية يف الغالب خباصة عند  عمليةٌ  مُ ل ا هَ رُ فـ

  .)1(واالجتماعي للمتعلم ، الطبيعي الوسطُ 
 سيبولكن على الرغم من هذا التفاوت الن ، فإن  الن واملطلوب من ، علم متالزمانضج والت

 ون على وعي عميكُ علم أن يَ املهتم بعملية الت فيكون ، ضج املختلفة لدى املتعلمق مبراحل الن
   :)2(على دراية باإلجراءات التالية 

  .فةا املختلِ هَ مراحلِ  وحصرُ ، عند الطفلِ  و مُ الن  حالةِ  ضبطُ  – 1
، والعقلية، على جوانبها الفيزيولوجية والوقوفُ ، خصائص منو شخصية الطفل حتديدُ  – 2

  .معل القاعدة السيكولوجية لعملية الت  ؛ لتهيئةواالجتماعية، ةواالنفعالي
اخلربات قبل  منَ  أو خربةً ، املهارات منَ  مهارةً  مِ على تعليم املتعل  مُ املعل  مُ دِ قْ يُـ  ال – 3

  .املهارة أو اخلربة عضويا وعقليا عناصر هذه جِ ضْ نُ 
 اكتسابِ  ا على عمليةِ حتمً  سُ كِ عَ نْـ يَـ علم سَ إغفال جانب النضج يف عملية الت  ن إِ  – 04
  .» مِ ل عَ تَـ للمُ  املعرفيةِ  ا يف احلصيلةِ سلبً  رُ ثـ ؤَ يُـ وسَ ، اتِ واخلربْ  املهاراتِ 

� عدم  ؛ ألن نفسي يف عملية التعلم إن االستعداد هو أهم عامل :���
Iاد –ب
مما ، بل يصبح عائقا كاحبا لطاقة املتعلم النفسية، يؤدي إىل نتيجة االستعداد لفعل التعلم ال

                                 
 .52: ، ص -حقل تعليمية اللغات –دراسات يف اللسانيات التطبيقية) 1(
 . 53 - 52: ، ص -حقل تعليمية اللغات –دراسات يف اللسانيات التطبيقية)2(
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  .)1(حتقيق الغاية املنشودة من عملية التعلميعرقل 
بل ترتكز على جمموعة من ، ترتبط بالعمر العقلي للطفل فقط مثال ال القراءةمهارة ف

  : )2(ميكن لنا حصرها يف العناصر التالية ، واالجتماعية، األسس العضوية، والنفسية
  .واهتمامه اخلاص بالقراءة، اكتمال النضج العضوي للمتعلم – 01
واإلفادة من األفكار على التفكري ارد، وجتاوز العوائق والصعوبات،  قدرة املتعلم -02

  .واستثمارها
  .قدرته على تذكر الكلمات من حيث أصواا ودالالا – 03
  .املرئية، وربطها بالصور السمعية قدرة املتعلم على التمييز بني األشكال – 04

  م عامال أساسيا يف عملية التعل  –علماء النفس يف عرف –الفهم  د عَ يُـ  :ا�?<��–ج�
 الفهم ال غري أن  عَ واملتَـ  مِ يتحقق بني املعل 3(إال بتوافر شروط من أبرزها  مِ ل( :  

ومن ، ألن العملية التعليمية هي عملية تواصلية ؛التجانس يف النظام التواصلي – 01
مشرتكة بني املعلم  لغةٌ  بد أن تكون هناك؛ فالية التواصل يف العملية التعليميةشروط إجناح عمل

  .الستجابة املالئمة لعملية التعلم؛ لكي حتدث اواملتعلم
02 –  بني الباَ  ) القواعد(لسنن يف ا سُ انُ جَ الت واملتلَ  ث ث االستجابة املالئمة ؛ فلكي حتدُ يق

  .مِ واملتعل  مِ لغة مشرتكة بني املعل  ودِ جُ وُ  نْ فالبد مِ ، لعملية التعلم
يفهم  عدم دفع الطفل املتعلم إىل استظهار الئحة مفتوحة من الكلمات دون أنْ  -03

  .)4(داللتها، ويدرك عالقة هذه الداللة باملرجع أو الواقع احلسي 

، غاتالل  ى يف تعليمكرار يف عملية التعلم؛ تتبد وأصفى صورة لدور التK:  *ارا��َّ �–د�

                                 
 .54: دراسات يف اللسانيات التطبيقية ص )1(
 ).بتصرف (  53: دراسات يف اللسانيات التطبيقية ص ) 2(
 ). بتصرف (  54: دراسات يف اللسانيات التطبيقية ص )3(
 ).بتصرف (  54: دراسات يف اللسانيات التطبيقية ص ) 4(
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أو ، ظ مبتوالية صوتية معينةف لَ ؛ تكرار التـ كرارأساسا على الت سانية قائم الل فاكتساب العادة 
 لَ التـ ؛ وهي أَ ومن هنا نصل إىل نتيجة منطقية.. .ببنية تركيبية حمددة  ظُ ف التكرار عامل  ن

 1(غات خباصة ضروري يف العملية التعليمية بعامة، وتعليمية الل(.   


	���وا��َّ ��Oدئ�ا��َّ  - 04 َ
 
ُّ
	�PQا��I:   

 علم ليس لعبة لتحدي الذاكرة يف تذكر املعلومات واملعارف، وإمنا جيب أن يهدف الت
املتعلم من املعلومات واملهارات والقدرة على استخدامها يف  التعليم إىل فهم واستيعاب ومتكن

 الباحث هاين لقد بني و ، التعليم مواقف جديدة، وهذا ال يتم إال من خالل مراعاة مباديء
مبادئ أساسّية جيب أن يتضّمنها أّي برنامج تعليمي حىت يكون التعليم هناك  أنّ  )2(زي اجلا

  : فّعاًال، وهذه املبادئ هي

01  - �Rا-�3ر� يُقصد ذا املبدأ ضرورة إتاحة الفرصة لألشخاص املتعّلمني  :�IOأ
العمل على مهام  عليم مباشرة، وذلك بواِسطة تباُدل املعلومات واملهارات أوشاركة يف الت للم

  .ُمعّينة ضمن الربنامج التعليمي
�ا-4�5	��- 02   ن ونقله إىل الواقع الفعلي؛و املقصود به تطبيق ما يتعّلمه املتعّلم :�IOأ

  . يتم تطبيقه إما تدرجيياً أو كلياً و 
03 -�</<
لوك اجليد واملرغوب فيه، وذلك عن طريق هو عبارة عن حتفيز السIO�:  أ�ا��
  . ّلمني من خالل الربنامج التعليميوافز أمام املتعيئة احل

04  -��
Sا�*ا� �أو ��TK
�ا� �;U��ا�� ة العكسية حول أداء تُعترب الّتغذي :�IOأ

   .من مراحل التعليم  ذات أمهّية كبرية يف كّل مرحلةعّلمنيتاألشخاص امل
05 -�W"	
على  مُ ل أن يكون املع أي :ن�IOأ��]�"�م���Y?*وق�ا�?*د;�����WYن�ا-�

                                 
 .55: دراسات يف اللسانيات التطبيقية ص ) 1(
أغسطس  ..mawdoo3.com wwwأكرب موقع عريب، هايل اجلازي، موضوع  ،مفهوم التعليم لغة واصطالحاً ) 2(

2016.  
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طون، وهناك مون، وهناك املتوس مني، فهناك املتقد راية ذه الفروق املوجودة بني املتعل دِ 
 روناملتأخ .  

  :)1(وهي ، أخرى مبادئاألمرية نورة بنت عبد الرمحن  وأضاف باحثون في جامعة

01.  ِ
ّ
	
   :Wن"�b�Pcdا��?�WY�CDن��0aD]�`��ا��Iر_^�و�ا-�

      الت فاعل املستمر بني واصل والت داخل الفصل  سواءً ، هيئة التدريس وأعضاءِ مني املتعل
 نياملتعلم هم، وجيعلهمومشاركت نياألكثر أمهية يف حتفيز املتعلم العاملَ  د عَ أو خارجه، يُـ 

  .املستقبلية موخططه ميمهقِ  ن يفو يفكر 
ِ �b�Pcdا��َّ . 2

ّ
	
  :Wن"
�ون�WYن�ا-�

  دما يكون على شكل مجاعي؛أكرب عن م بصورةيتعزز التعل   يم اجليد كالعملِ لِ عْ فالتـ  د اجلي
 شَ الذي يتطلب الت عاون، وليسارك والت  االنعزالو  ،نافسالت.  

3 . 
ُّ
	
�ا�� b�Pcd 

َّ
fا�� � 

َ
3g: يال مُ تعل  املذكرات،  كتابةمن خالل اإلنصات و  ونماملتعل

 بتطبيقهاو بل  السابقة، مربط ذلك خبرباو  ،ونهميتعل  الكتابة عماو ، حدثخالل الت  منْ   ما ـن وإِ 
اليومية ميف حيا.  

4 .�
_*�� �
Sرا� �;U�d� �;I&�:  حيث إن  يتوما مل  ،ا اكتسبهُ مل مِ معرفة املتعل هُ مْ عل 
ما جيب ، و همفيما تعل  لَ تأم يحباجة إىل أن  مُ فاملتعل وتقييمها؛  .على فهم طبيعة معارفه هُ ساعدي

  .مهوإىل تقييم ما تعل  مهتعل يأن 

5 .�	
��و�j�k4ٍف��	�Wl0�اًال مًا فع الوقت يعين تعل  ختصيص مساحة مناسبة من ن إِ  :
  .اال ألعضاء هيئة التدريس، ويعين تدريساً فع نيللمتعلم

6 . 
ُّ
40��b+و����Dت��
توّقع أكثر جتْد . نيت العالية مهمة لكل فئات املتعلمالتوقعا: 

                                 
، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي، جامعة األمرية نورة بنت )بتصرف( اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي) 1(

  .18: ه، ص  1435 – 1434، 03عبد الرمحن، كتيب رقم 
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  .جتاوباً أكرب
7 .�	
�ات،�وأ#"�ط�ا��qrQ05ع،�وا-0ا]1،�وا�ام�ا���tا:  نَـ تَـ  ألن و رق يقود إىل ع الط

 1( الناجح، ويتيح الفرصة للمتعلمني إلظهار مواهبهم علمالت(.  

   : )2( المفهوم والتطور: التعليمية: ثالثاً 

	�"�����?<0م�ا��–أ�:  

ألدبيات الرتبوية منذ بداية القرن الح استخدم يف اطاص » Didactique «فكلمة تعليمية 
نفك يكتسبها حىت وقتنا ا وهو جديد متجدد بالنظر إىل الدالالت اليت ما، السابع عشر

  . الراهن 
    وصوال ، وحناول فيما يلي تتبع التطور التارخيي هلذا املصطلح بداية من االشتقاق اللغوي

  .)3( إىل االستخدام االصطالحي

01  -  
ُّ
  : 0ي��ا��
*/�uا�	

َم ل عَ  «الفعلمن  املشتقة، تـَْعِليم صناعي لكلمة مصدرٌ  :في اللغة العربيةتعليمية فكلمة 
اليت اشتّقت بدورها من الفرنسية  )Didactiqueديداكتيك ( وهي ترمجة لكلمة )4(»

أو ، البعض وتعين فلنتعلم أي يعلم بعضنا ، )Didactitos(املصطلح اليوناين ديداكتيتوس 

                                 
، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي، جامعة األمرية نورة بنت )بتصرف ( اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي ) 1(

 .18: ه، ص  1435 – 1434، 03عبد الرمحن، كتيب رقم 
لفظ مفرد يدل على علم : ألن تعليميات تعليميات؛:  َأن الصواب هو   -حممد بنعمر  –يرى الباحث : التعليمية  )2(

والبيداغوجي يف تعليمية املواد التعليمية،  المرجع التربوي: ينظر . مصدر صناعي للتعليم أما لفظ تعليمية فهو . التعليم 
، 01/07/2016املغرب، شبكة ضياء  -حممد بنعمر، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين .01: ص 

www.diae.net .  
 . 19: ، ص )النفيس والسند األنيس يف علم التدريس الزاد ( املرجع يف التعليمية ) 3(
 .  495:منجد الطالب ،لويس معلوف اليسوعي، ص   ) 4(
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وقد ، تعين التعليم )Didaskien(تعين أتعلم و )Didasko(وكلمة ، وأعلمك أتعلم منك
  .)1(فن التعليم  معىن ـاستخدمت ب

كانت ُتطلق على  )Didactitos(ديداكتيتوس كلمة أن  «   ()دة ا$#"! �رأت الباحثة و    
شعر نوٍع من الشعر يتناول مع الشرح معارف تقنّية أو علمّية، وهو يشابه إىل حٍد ما ال

التعليمي الذي ّمت تنظيمه دف تيسري العلوم يف بالدنا، ليسهل على الطّالب استيعاا 
  . »)2( واستظهارها واالستشهاد ا الحقاً عندما تقتضي الضرورة ذلك

  : التعريف االصطالحي – 2
ب تُعرف بأا الدراسة العلمية لطرائق التدريس وتقنياته، وتعد علمًا قائمًا بذاته تنص« 

عنه،    اهتماماته على اإلحاطة بالتعليم، ودراسته دراسة علمية، وتقدمي األحباث العلمية 
ديداكتيك (وذلك من خالل البحث يف حمتوياته، وطرائقه، ونظرياته، وهي ترمجة لكلمة

Didactique ()3(«.  
 س وتقنياتهالدراسة العلمية لطرق التدري« :بــ)علم التدريس(الديداكتيك  حممد الدريج فوعر ،

      ، اليت خيضع هلا التلميذ قصد بلوغ األهداف املنشودة سواء وألشكال تنظيم مواقف التعلم
  .)4(»  حركي –أو على املستوى احلس ،على املستوى الوجداين أو  ،على املستوى العقلي
ااالت  يف) ظواهر التعلم(بلوغ األهداف املنشودة  ز يف تعريفه علىك فالباحث َر 

جماالت  تْ مَ س ، واليت قَ شيكاغو اليت اعتمدا مجاعة سريورة التصنيفمعتمدا  الثالث

                                 
 .19: ، ص )الزاد النفيس والسند األنيس يف علم التدريس ( املرجع يف التعليمية  )1(
يوليو  25بتاريخ  ،.mawdoo3.com wwwمفهوم تعليمية املادة، غادة احلاليقة، موضوع أكرب موقع عريب، ) 2(

2017 .  
مجادى األوىل  27حممد سيف اإلسالم بوفـالقــة، جملة البصائر الثالثاء / -حنو مقاربة معرفية جديدة-مـفـهـوم الـتـعـليميـة ) 3(

  .م2018-2-13املوافق / ه 1439
  13: م، ص2000يده، طبعة البل - ،  حممد الدريج، قصر الكتاب)مدخل إىل علم التدريس(حتليل العملية التعليمية ) 4(
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التصنيف إىل ثالثة يقابل كل واحد منها جانبا من جوانب شخصية اإلنسان اليت تعمل الرتبية 
  :)1(وهي ، على صقلها وتكوينها

، اإلنسانلدى ، ويضم مجيع أشكال النشاط الفكري :المعرفي -العقليالمجال  – 1
وتندرج حتت هذا اال األهداف الرتبوية ... وخاصة العمليات العقلية من حفظ وفهم وحتليل 

  . شحذ وتنمية هذه العمليات العقليةاليت تعمل على 
 وأنْ ، ء اخللفاء الراشديناأن يذكر الطالب أمس «: ومن أمثلة اال األهداف التالية 
وأن يستنتج العوامل اليت أدت إىل تقدم الدولة ، كميلخص الطالب إجنازات كل منهم يف احل

  »)2( اإلسالمية يف عهد اخللفاء الراشدين
  يندرج ضمن اجلانب االنفعايل  كل ماويتضمن   :)االنفعالي (الوجداني المجال – 2
  وينفر  ،وما يكرهه، يميل إليهـحيبذه الفرد و وما، وقيم من اجتاهات، من الشخصية البشرية 

ية سِ فْ ات النـ عَ زْ ا اخلرباء يف هذا امليدان االنفعايل تتناول تلك النـ األهداف اليت جيعلهَ  ن إِ منه؛ وَ 
  .)3(ماء الشخصية البشرية ـلتكامل ن باعتبار كوا ضروريةً ، االنفعالية

أن يصغي الطالب باهتمام ملعلمه «: دريسية يف هذا االاألهداف الت ومن أمثلة 
، رغبة يف املشاركة يف كتابة مقال حول أخطار البلهارسيا وأن يبدي، ياالبلهارسلدرس أخطار 

وأن يكرس الطالب معظم وقته ضد ، وأن يشرتك مع زمالئه للتوعية بأخطار البلهارسيا يف قريته
  »)4(أخطار البلهارسيا 

                                 
 42: ، حممد الدريج، ص)مدخل إىل علم التدريس(حتليل العملية التعليمية ) 1(
، الدار املصرية )حامد عامر : مراجعة ( حسن شحاته، زينب النجار، : معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، إعداد ) 2(

 . 255: م، ص 2003 –ه  1424، 1القاهرة، ط –اللبنانية 
 42: ، حممد الدريج، ص)مدخل إىل علم التدريس(حتليل العملية التعليمية )3(
 .256: معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، ص ) 4(
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: مثل، ويشمل خمتلف املهارات اليدوية: الحركي –الحسي  النفس حركي، أوالمجال  -3
والعزف على اآلالت املوسيقية والتطريز، واستخدام األجهزة، ، الطباعة على اآللة الكاتبةو اخلط، 

  .)1( واأللعاب الرياضية األلفاظ،كالتلفظ الصحيح ب  هو غري يدوي كما يشمل ما...
وهكذا فإن األهداف الرتبوية اليت ستندرج ضمن هذا اال هي تلك اليت تنمي املهارات     

   .حركية  –وما إليها من مهارات حسية ، رة والسرعة والدقة والتناسق واملرونةاملرتبطة بالقد
مرتا يف  150أن يركض الطالب مسافة : التدريسية املصوغة يف هذا االومن أمثلة األهداف 

السيارة  أن يقود الفرد، كلمة دون أخطاء وملدة ثالث دقائق  70أن يطبع الطالب ، ثانية )30(
عن  م صَ أَ  عَ مَ  أن يتخاطب الفرد، دون أن يرتكب أي خطأ يستحق خمالفة ملدة عشر دقائق

  .)2(طريق لغة اإلشارة 

�,0ُّ �ى �0+0ع�ا��
	�"��������*  -ب��x�y :  

بالوسائل  ـ إضافًة الرتباطهالبيداغوجيا وجمال الرتبيةبيف البالد العربّية ) تعليمّية(ارتبط مصطلح 
  . )3(املدعمة للعلم والتعليم

  ، تارخييا جيد أنه قد مر مبراحل ثالث باحث يف جمرى حتوالت املصطلحوال

  ، عليميمن القرن العشرين كان الرتكيز على النشاط الت  الستينياتففي فرتة 
بينما أصبح الرتكيز ، ميفتحول هذا الرتكيز إىل النشاط التعل  السبعينيات والثمانينياتأما يف 

  .)4(مي والنشاط التعليمي ئم بني النشاط التعل على التفاعل القا التسعينياتيف 
  

                                 
  42: ، حممد الدريج، ص )مدخل إىل علم التدريس(حتليل العملية التعليمية ) 1(
 .256: معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، ص ) 2(
 .www. mawdoo3.com.ادة، غادة احلاليقةمفهوم تعليمية امل) 3(
 .25: املرجع يف التعليمية، ص ) 4(
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تعليمّية تطّور يف الوقت احلايل وتغّري، ليتحّول إىل علم من علوم الرتبية الذي اللكّن مفهوم 
   .)1( يستند إىل العديد من األسس والقواعد

�
zَّ : را�ا����	"

	�"��أ��4ب�ا�)2(:   

طاب العملية التعليمية، ومنهم اين شوفاالر ني قد أسهبوا يف احلديث عن أقثِ دَ إن احمل
 والشكل ، مِ ل املتعَ  ومنِ ، مِ ومن املعل ، مية يف قلب مثلث، يتألف من املعارفيالذي يضع التعل

ُ بَـ اآليت يُـ  ذلك ني.  
  
  
  
  

  
  
  

  
     عددٍ  بإقامةِ  يسمحُ  هُ ؛ ألن ةٍ طَ س بَ مُ  م بكيفيةٍ ل عَ والتـ  يمِ لِ عْ عملية التـ  زُ ربِْ فهذا املثلث التعليمي يُـ    
  : وهي  العالقاتِ  نَ مِ 
 . الدرس اليت تظهر مربراا أثناء حتضريِ  وهي العالقةُ ) : مادة  –معلم ( العالقة  -
  .مُ املعل  هُ مُ عليم الذي يقد إىل إبراز الت  أو تتجهُ ، اليت متيل): متعلم  –معلم ( العالقة -
 نَ مِ  يصدرُ  ؛ أي ماليت تربز العمل التعليمية اوهي العالق ):مادة –متعلم (العالقة  -

                                 
 .2017يوليو  25مفهوم تعليمية املادة غادة احلاليقة، موضوع أكرب موقع عريب، بتاريخ ) 1(
م، 2006هـ، 1427، سنة 1تعلمية اللغة العربية، أنطوان نعمة وآخرون، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان، ط)2(

 .14ص

 التعّلمية

 املعارف

 )القطب السيكولوجي(املتعّلم ) القطب البيداغوجي(املعلم 
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 1(مِ املتعل(.   
   » يِ لِ عْ إن العمل التـ ه الكربى أن يصل إىل غاياتِ  ميكن له أن حيقق أهدافه، أو ال يمِ مي التعل
املادة الدراسية  –املتعلم  –املعلم  -: وهي ،، وا يتألفناته اليت منها يرتكبمكو  ة مبراعاال إِ 

  . » )2(...ملة للمعارف إضافة إىل الفضاء املدرسي الذي متارس، وتدبر فيه تلك املعارف احلا

ه املرجوة ، ولن يصل إىل غاياتِ أهدافهلن حيقق ، ميالعمل التعليمي التعل  قد بني أن  فالباحث  
 نة هلذا املثلث الديداكتيكي إال مبراعاة األقطاب املكو.  

، ثالوثا أساسيا متفاعال لُ ك شَ ا تُ هَ وهذه العناصر بأكملِ «:احً ض وَ مُ  وأضاف الباحثُ    
غياب أو  أي  م فإن ـ ومن ثَ ... حاضرا بقوة يف بناء العملية التعليمية ، ال على الدوامتداخِ ومُ 

 هِ نِ أْ شَ  نْ مِ ، عليميةة الت ي أو إقصاء ألي طرف من هذه األطراف األساسية املشكلة للعملِ ، تغييب
  حتقيقها َىل  تسعى إِ وكفاياا اليت ،ة يف أهدافها ي مِ عليمية التعل الت  على سريورة العمليةِ  رَ ثـ ؤَ أن يُـ 

 خاصا ال يؤدي دوراً ، طرف من هذه األطراف املشكلة للعملية التعليمية كل   ألن ، يف املتعلم
  . »)3(األخرى  يه األطرافُ د ؤَ أن تُـ  ميكنُ 

األخرى إىل أمهية هذا املوضوع، ففي استقرائنا بعض  يَ انتبهت هِ  قدِ  اثيةَ الرت  وإّن الكتبَ    
 ذلك يف النقاط التالية ا تفاصيلَ اث، وجدنَ تلك املؤلفات املعنية بالرت: 

  :مـــــ	� ــا��� –01

سميات متعّددة من ر يف الرتاث العريب مبُِ عليمية، حيضُ اإلبداع يف العملية الت  هو طاقةُ 
   . )4(اخل...الّشيخ، والعامل، واملؤّدبو  بينها األستاذ،ُ 

                                 
 . 111: ، ص )الزاد النفيس والسند األنيس يف علم التدريس ( املرجع يف التعليمية ) 1(
 -حممد بنعمر، املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين .01: ص املرجع الرتبوي والبيداغوجي يف تعليمية املواد التعليمية، ) 2(

 . www.diae.net، 01/07/2016املغرب، شبكة ضياء 
 . 01/07/2016، شبكة ضياء .02 :املرجع الرتبوي والبيداغوجي يف تعليمية املواد التعليمية، ص ) 3(
أقطاب املثلث الديداكتيكي يف الرتاث العريب على ضوء اللسانيات احلديثة، حتديد املصطلح والتعريف باملفهوم، مّناع ) 4(

 . 602-594، ص )2014(، 2، العدد 7وث والدراسات اّلد آمنة، جمّلة الواحات للبح
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   :�}�#��ا-
	��-أ�

التعامِل  حسن اعةُ إش ِإن األمة َمْدُعوٌة إىل إعزاز العلم، وإجالل العلماء، ومن ذلك
  .)1(باملكان الالئق ما  إليهما، وإحالهلما رمعهما، وتصحيح النظ

إجياِب توقِري أهِل القرآِن واإلسالِم  علىاِتـَفُقوا « : )ه 456 ( حزم وقد قال اإلمام ابنُ 
   .)2( »والعامل  لوالفاض والنِيب صلى اهللا عليه وسلم، وكذلَك اخلليفة

عليه جناح الرتبية يف  فُ العملية الرتبوية وعصبها الرئيس الذي يتوق  رَ وَ ِحمْ  مُ املعل  رُ بَـ تَ عْ يُـ وَ 
  .)3(هدافها والوصول إىل غاياا أحتقيق 

     ا اجلاحظ ودواٍع اختصرهَ  لمية واالجتماعية، ألسبابٍ أمهية كربى يف احلياة العِ له وكانت 
  :)4(يف الّنقاط التالية

       على  مْ هِ أبنائِ  بِ يْ امللوك املؤدبني لتأدِ  اذِ  اختَ جليًا ِيف  امللوك هلم، األمر الذي يظهرُ  حاجةُ  -
  .مّر العصور

 . هذه املهنةِيف  العملِ  نِ الكبار عَ العلم، واألدباء  عدم استنكاف أصحابِ  -
-  حاجة الّناس إىل املعل ميادين احلياة العملية مني يف كل.   

ِ �–ب�
ّ
	
  :��ا�I�PQ?�ت�و�~�{|�ا-

الوالدين واتمع يف تربية  يف املدرسة يقوم مقامَ  مُ واملعل  ،بية الرت  منَ  عليم جزءٌ ، والت  ب رَ املعلم مُ 
 ،اخلصائص منَ  جمموعةٌ  فيه عليم أن تتوافرَ الت  مهنةَ  نُ هِ تَ ميَْ  نْ لى مَ الطفل؛ لذلك لزاما ع

                                 
أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي، عبد احلكيم األنيس كبري باحثني بإدارة البحوث، دائرة الشؤون اإلسالمية ) 1(

 . 6: ، ص )م  2008 -ه 1429( 1اإلمارات العربية املتحدة، ط –والعمل اخلريي، ديب 
 . 7: تعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي، ص أدب امل) 2(
حممد عيسى الطيطي، . حممد حسن جرادات، د. أبو احلسن القابسي ودوره يف صياغة مناذج تربوية ضوية، د) 3(

  .706جامعة جرش اخلاصة، ص  -منشورات كلية العلوم الرتبوية 
، 250ص /1، جملد 7م، ط1998هـ، 1418اجني، البيان والتبني، اجلاحظ، تح عبد السالم هارون، مكتبة اخل )4(

252. 
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   )1(..  والنفسية ،واملعرفية ،واخللقية ،واملهنية ،والعقلية ،والصفات اجلسمية

  : يـمايأت ...معلم ومعلمة  ل اليت ينبغي أن تتوافر يف كُ  ومن الصفات والخصائص

�yأو :��"TPQا�|}�~rQ2( ا(:  
األمراض، والعاهات، والعيوب الشائنة   ا منَ ا، خاليً يً ح  صَ ن يكون املعلم معاىفً أ – 01

النظر،والسمع،واللمس، والشم ، والتذوق؛ :كالصمم، والتأتأة، وأن يكون سليم احلواس، مثل 
 ألن  عليمية يف حاجة إىل استخدام كل حواسه داخل الفصل أو املعلم يف أثناء العملية الت

  .إىل التالميذ  يكون قادرا على توصيل مايود توصيله املعمل؛ حىت
أن يتميز بالنشاط واحليوية، وأال يكون كسوال؛ ألن يف الكسل إمهاال للعديد من  – 02

  .واجباته حنو تالميذه، مثل حتضري الدروس بشكل جيد 
 أن يكون الئق املظهر بشكل عام ، فال جيب أن يلفت االنتباه يف مشيته، أوطريقة – 03

 ة احلرية حديثه أو جلوسه، أو أن يرتك شعر رأسه طويال، أو أظافره أكثر من املعتاد حبج
 عَ ه مما يُـ سِ ه، ومالبِ بدنِ  نظافةَ  لَ مِ هْ خصية ، أو يُـ الش لالستهزاءِ  هُ ضُ ر  خريةوالس .    

���#�� :��	&
  :)3(  وا-<���5اrQ~�{|�ا�

  .األمراض النفسية  ا منَ  عقليا، خاليً أن يكون املعلم معاىفً  – 01
02 -  بالذكاء، واحلكمة، وحسن التصرف، والقدرة على حل املشكالت  مُ أن يتميز املعل.  
ا كافيا ا استعدادً د عِ تَ سْ رس، مُ ا مبادته، وأن يقوم بالتحضري اجليد للد م لِ أن يكون مُ  – 03

  .التالميذ سئلةألإلجابة عن 
   .تدريس الرغبة الصادقة، وامليل ملهنة ال – 04

                                 
: ،ص 2016، فرج املربوك، دار محيرت ا للنشر والرتمجة، )طريقة إىل النجاح يف مهنة التدريس( طرائق التدريس العامة ) 1(

42  .https://books.google.com/books/about/العامة_التدريس_طرائق.html?id...  
  .  43،  42: فرج املربوك ، ص  طرائق التدريس العامة،) 2(
  .   45، 44،  43: طرائق التدريس العامة، فرج املربوك ، ص )  3(
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 به كليةَ  كَ رَ عند املستوى الذي تَـ   يقفَ ال االستمرار يف البحث والقراءة واالطالع؛ وأَ  – 05
  .الرتبية 

  . عليميةالوسائل الت  استخدامَ  انً سِ ، حمُْ دريس الت  ا بطرائقِ م لِ أن يكون مُ  - 06
مادة علم  علت دراسةُ لذلك جُ  وق الفردية؛رُ الميذ كمعاجلة الفُ بنفسية الت ا م لِ مُ  أن يكون – 09
 فس منَ الن  يف إعدادِ  ةاملواد األساسي  مِ املعل .  

  .اإلملام بوسائل التقومي  – 10

������ :��&ِ
ُ
	

ُ
rQا�|}�~rQ1( ا(  :  

01 –  فِ صف بالعطْ أن يت  ني مع تالميذه ، ويكون حمُِ والل لَ خُ دْ ا معهم، وأن يَ ، بشوشً ا هلمب 
 ال أَ العالقات اإلنسانية احلسنة معهم، وَ  ، وأن يستخدمَ ا هلم بتحية اإلسالميً يـ ا حمَُ مً سِ تَ بْ عليهم مُ 

  .ة واملدرسة عموما م واملاد املعل  نَ التالميذ مِ  رُ ف نَـ القسوة مايُـ  نَ مِ  ؛ ألن ا عليهميكون قاسيً 
م ، ومعاملتهم ل أخطائهعلى حتم  ا قدرةٍ ذَ ، وَ  مع تالميذه هِ لِ ورا يف تعامُ بُ أن يكون صَ  – 02

 ع يف إصدار األحكام بالرفق واللني والرمحة ، وعدم الغضب ألتفه األسباب ، أو التسر.  
  . وتقاليده االجتماعية  يكون حمرتما لدينه،أن  – 03
  . أن يكون عادال يف تعامله مع تالميذه – 04
مل املسؤولية، َحت ف ،وضبطه، وَ درة على إدارة الص أن يتصف بصفات قيادية، كالقُ  – 05

 احل الذي يقوم به التالميذ ، وتشجيعهم على ذلك وامتداح العمل الص.  

�0Y/� - ج�  :دوره����ا�
"	���ا�

ودورهم يف العملية ، منيلعدد من القضايا املتعلقة باملعل وقد تعرض ابن خلدون 
  :)2(وميكن إمجاهلا يف النقاط التالية، الرتبوية

                                 
  .    46،  45: طرائق التدريس العامة، فرج املربوك ، ص   )1(
-  551 ص)  م 2004 - 1424(لبنان،  -املقدمة، ابن خلدون، نسخة حمققة لونان، دار الفكر، بريوت ينظر ) 2(

553. 
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  .» عليم وإفادتهالت  رقَ ون طُ لُ هَ جيَْ «املعلمني  د كثريا منَ جَ وَ  هُ ن أل،تأهيل وتطوير املعلمني  -1
2-  عَ أن يُـ  مِ على املعل املتعَ  مَ ل الشرح والبيانِيف  ِيفَ وْ تَـ سْ يَ  وأنْ ، يفهمه ما مَ ل .  
  .واحدٍ  يف آنٍ  م علمانِ على املتعل  لطَ أال خيُ  -3
  .دِ احِ الوَ  ن  الفَ م ِيف على املتعل  ال يطولَ أ -4
5-  دَ الت نَ مِ  واالنتقالِ  ،لِ يم املسائِ لِ عْ  تَـ ِيف  جُ ر  ادِ دَ عْ  االستِ َىل قريب إِ الت ، تِ  تَ حىت 1( امللكةُ  م(.  

 :مــــ�	� �َ �ـ�ُ ا - 02
 �–أ�

ُّ
 :�0ي�و������ا��
*/�uا�	

  . مٌ ل عَ تَـ فهو مُ ، مُ ل عَ تَـ يَـ  – مَ ل عَ تَـ : فنقول ، مَ من تعل  فاعلٍ  اسمُ  : لغة •

معرفة  قادر على امتالك كائن:)2() ة(أو الطفل ) ة(املتعلمف :وفي االصطالح •

 بني خمتلفِ  درته على إقامة عالقاتٍ ؛ وهذا يعين قُ األشياءِ  بنيَ  الربطِ  مُ ، أي تعل األشياء
  . )3( املعرفةِ  عناصرِ 

على اخلصوص من قبل االجتاهات احلديثة ؛ ألا حتوي ) م ل عَ تَـ مُ ( ولقد استعملت كلمة 
حيث ينتقل هذا الفرد من حالة ، )4(م الذايت واملبادرة الشخصية ل عَ كانية الفرد يف التـ ضمنيا بإم

سيوثقافية سو ، سيولوجيةسو ، سيكولوجية(ومقاربات متعددة ، إىل أخرى وفق معايري حمددة
   . )5(وحسب مراحل منائية خمتلفة ، وعرب أزمنة تعلمية خمتلفة) وغريها

                                 
 .553- 551املقدمة، ابن خلدون، نسخة حمققة لونان، ص ظر ين) 1(
واملدرسة أي عالقة، املصطفى احلسناوي، باحث تربوي وممارس بيداغوجي، موقع احلسن اللحية الرتبوي، ) ة(املتعلم ) 2(

https://www.hassanlahia.com/. 
(  1مطبعة النجاح اجلديدة الدار البيضاء، ط -6 –املدرسة وإشكالية املعىن، حممد بوبكري، السلسلة البيداغوجية ) 3(

 . 79: ص ).1998
 .69، ص ) 2006( ، 1املنهل الرتبوي اجلزء األول، عبد الكرمي غريب، منشورات عامل املعرفة، ط ) 4(
اريخ ، بت9674: بني خملفات املاضي وإكراهات املستقبل، رشيد اخلدميي، جريدة االحتاد االشرتاكي، العدد ) ة(املتعلم) 5(

 .، من امللف الرتبوي02: ، ص 2011يناير  06اخلميس 
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ّ
	 �ِ :  

اح يف ِجنَ  أو آخرَ  بشكلٍ  سهمُ تُ  مِ ل عَ تَـ لـمُ با مِ ل عَ الـمُ  فعالقةُ ،نيَ مِ ل عَ أحوال املتَـ  مراعاةُ  مِ املعل على     
 هذه املسألة، شريعية ِيف الت  صوصِ أسالفنا بالن  بُ كتُ   وقد عّجتْ  ،عليميةالعملية الت  أو فشلِ ،

وق رُ اًال إال وصّنفوا فيه، ومن ذلك مراعام الفُ وا جمََ كُ ُر تْـ يَـ  مْ لَ ، فَـ يل احلديث فيهاصِ فْ وأوغلوا تَـ 
  ...)1(اخل...الفردية بني املتعلمني، والقدوة احلسنة، وتشجيع املتميزين

وتفهيمه ببذل جهده  حرصه على تعليم املتعلم« )2(البن جماعة الفكر الرتبوي وقد ورد ِيف  
ثار ال حيتمله ذهنه، أو بسط ال يضبطه حفظه، ويوّضح ملتوقف وتقريب املعىن له، من غري إك

� .» الذهن العبارة، وحيتسب إعادة الشرح له وتكراره، ويبدأ بتصوير املسائل مثّ يوّضحها

إىل حمّبة طالبه، والرتحيب م وحّثهم على ) المعّلمَ (فيدعو )3(بن رجبا الحافظ إلماما أّما
  ".يهم بالعملوصِ يُ ، وَ العلمِ  ةِ بَ لَ طَ ّحب بِ رَ يُـ  نْ وينبغي للعامل أَ ... : "العلم والعمل، واجلد، قائالً 

ما ويعطيهم من العلم  ،عقوهلم رعلى قد وخماطبتهم وصيه مبراعاة حالتهم النفسية،يُ وَ 
  .»)4( كّذب اهللا ورسولهحّدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يُ «:تستطيع عقوهلم استيعابه
نشاطهم ووقت فراغهم، ويرحيهم إذا حلظ عليهم ص فر  ل يستغ أنْ «كما يطلب منه 

: �، فقد كان النيبمِ املعل  وا بعقوهلم عنِ وينصرفُ  ،وا الّدرسعالمة الفتور والكسل حىت ال يسأمُ 

                                 
 .569أقطاب املثلث الديداكتيكي، ص) 1(
ن، ص 1990، 1الفكر الرتبوي عن ابن مجاعة، عبد األمرب مشس الدين، الّسكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان، ط) 2(

96. 
تلقى العلم منذ نعومة . هـ744ده وهو صغري سنة هـ، وقدم دمشق مع وال736ولد يف بغداد يف ربيع األول سنة  )3(

أظفاره، وقد حرص أبوه على اصطحابه معه إىل حلقات العلم اليت كانت تغص ا املساجد آنذاك، واليت يدرس ا فطاحل 
  كان ورعاً وقد   .العلماء

جمموع (هـ،  795 يف شهر رجب سنة زاهداً مشتغًال بالعلم منصرفاً لسماع احلديث وتعلم العلم وتعليمه للناس تويف رمحه اهللا
، )ط.د(والنشر  رسائل احلافظ ابن حجر احلنبلي، حتقيق ودراسة أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين، الفاروق للطباعة

 ). 11، ص )ت .د(
 .البخاري موقوفاً على علي بن أيب طالب) 4(
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  . )1("يتخّول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة عليهم"
ال  ِغي للعاِمل إذا علَم أنينب«:وما أمجَل القاعدَة اليت وضعها اإلماُم سفيان بُن عيينة إذ قال

   .)2( »يـَُعنَف، وإذا تعلَم أن ال يَْأَنَف 
، جدير باالهتمام واملتابعة، وإلخراجه من دائرة التيه الذي يعيشه اإذ )ة( واقع املتعلم ن إِ 

 كل  خارجها،و اخل املؤسسة التعليمية أامل معه سواء دعَ البد من وضع أسلوب جديد يف التـ
من شأنه أن جيعل من هذا املتعلم فردا قادرا على تفعيل قدراته الدفينة وملكاته      هذا 

   (3).اإلبداعية

ِ �أدُب  -ج�
ّ
	
  :��ا-�
	��ا���ه�ا-

وإذا  ، ِيف مدارج التـَعلِم ومراقيه وغين عن البيان َأن الطالب البد له من أستاٍذ يأخذ بيِدهِ 
الذي  يعرف كيف يؤسس العالقة معه، ويسلك الطريقالضروري أن  كان ال يستغين عنه فمنَ 

   .)4(من تقدير مصدر هذا العلم  وأن يعلم أن تقدير العلم وحامله هو إىل مطلوبه، وصله يُ 
وم الق ىلع مَ ل سَ من حق العامل عليك أن تُ « :يروى عن سيدنا علي كرم اهللا وجهه أنه قال

، وال بعينيكَ  ن بيدك، وال تغمزَ  عندهُ  ن ريَ شِ وال تُ  أمامه، دوم بالتحية، وأن جتلسَ  هُ ص وختَُ  عامة،
   تأخذْ  عنده أحداً، وال تساّر يف جملسه، وال ن ابَ تَ غْ وال تَـ  -خالفًا لقوله  -قال فالنٌ : ن تقولَ 

مىت  خلة، تنتظرُ ا هو مبنزلة الن حبته، فإمن صُ  ولطُ  منْ  ، وال تعرضْ عليه إذا كسلَ  ح لِ ثوبه، وال تُ 
بيل ي يف سالغازِ  ائم القائم،الص  أجرًا منَ  ، وإّن املؤمن العامل ألعظمُ شيءٌ  عليك منها يسقطُ 

  »)5(.إىل يوم القيامة  ا شيءٌ هَ د سُ ثلمة ال يَ  يف اإلسالم وإذا مات العامل انثلمتْ  اهللا،

 يخالش  منَ  ومسعتُ : أحد العلماء مسعها منْ  مقولةً ]رشيد الخديمي[وقد أورد الباحث 
                                 

 .رواه البخاري، باب فضل العلم)1(
 .  8: تارخينا العلمي،  ص أدب املتعلم جتاه املعلم يف )2(
 . 9674: بني خملفات املاضي وإكراهات املستقبل، جريدة االحتاد االشرتاكي، العدد ) ة(املتعلم) 3(
 . 7- 6: أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي،  ص )4(
 .31 أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي،  هامش الصفحة) 5(
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كلمة طيبة   ه1423الشريف، يف شعبان سنة  يف املسجد النبوي من املغرب سعيد باشوش

 يف األحكام، وَمْن تطبب يف رَ يـ يف األوراق غَ  هَ َمْن تفق « : شيوخه، وهي يرويها عن بعض
افعي اجلملة األوىل للش ورأيت.»يف الكالم نَ حَ َـ لَ ى يف األوراق ح نَ األنام، وَمْن تَـ  لَ تَ األوراق قَـ 

   .)1( 138يف الدر النضيد للغزي ص »  األحكامَ  عَ ي ضَ  بِ الكتُ  ونِ طُ بُ  نْ مِ  هَ ق فَ َمْن تَـ « :بنص

   :يرنوجين الز الد  اإلمام برهانُ  الوق
ينبغي  بق بغري ضرورة، بلعند الس  األستاذ  قريبًا منَ  سَ لِ أّال جيَْ  العلمِ  ي لطالبِ وينبغِ «  

  . »)2(التعظيم إىل القوس فإنه أقربُ  درُ اذ قَ األست بينه وبنيَ  أن يكونَ 
بالقاهرة الفقيه  ينرب أخ« :)ه691(: ت هريف اللبلي الفِ ن يوسو العباس أمحد بقال أب

 ابن الطب حنوي يعرف علىكان يقرأ علم النحو ]ن الرازي ر الديفخ [اإلمام ابن اخلطيب اخ أن 
    فكان يعظم  وقعد إليه، سه أتى مكانهاخلطيب إذا فرغ من جمل كان ابنُ كاك، فابن الس ب

 ت إمامٌ أن :كاك جميئه إليه، ويقول لهعلى ابن الس فيقول اإلمام ابن . ك أن يُؤتى إليك ، وحق
  .)3(» هو الواجبُ  هذا الذي أفعلهُ  :اخلطيب

 ةَ دَ عْ مني، ال قِ املتعل  ةَ دَ عْ قِ  يقعد ينبغي للطالب أن« : وأخيرًا فقد قال اإلمام القسطالني
ظهره معتمدًا عليها،  يده اليسرى خلفَ  لِ عْ من جَ  وليحذرْ . املعلمني، بأن جيثو على ركبتيه 

  .»)4(املغضوب عليهم، رواه أبو داود يف سننه ةَ دَ عْ أا قِ  ففي احلديث
خيتار نوع العلم  وينبغي لطالب العلم أن ال « :)5(ياإلمام برهاُن الدين الزرنوج الوق
فكان ، له التجارب يف ذلك فض أمره إىل األستاذ؛ فإن األستاذ قد حصلَ بل يو ، بنفسه

                                 
 .8 جتاه املعلم يف تارخينا العلمي،  هامش الصفحةأدب املتعلم ) 1(
 .36 – 35: أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي، ص ) 2(
 . 40: : أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي، ص ) 3(
 . 40أدب املتعلم جتاه املعلم يف تارخينا العلمي، ص ) 4(
ه  1401(مروان قباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، : هان الدين الزرنوجي، حتقيق كتاب تعليم املتعلم طريق التعلم، بر )5(

 .68: ، ص 1، ط)ه  1981 –ه 
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   . .»يليق بطبيعته أعرف مبا ينبغي لكل أحد وما
 يلي ومن كالمه نتوصل إىل ما، مارس مهنة التعليم برهان الدين الزرنوجي قد فنجد أن :  

01 –  وواضعي املناهج هم من حيَُ ، مَ إن املعل ون مادُ د  همُ يتعل  مُ املتعل.  
02–  أن يف مِ على املتعل يف ما ؛ ألنه سيختارُ أمره إىل األستاذ ضَ و ب كونه صاحب لَ اِ يد الط

  .خربة وجتارب
 مُ املتعل  هُ مُ يتعل  مني؛ لذا فهو خيتار ماا فردية بني املتعل هناك فروقً  يعرف أن  مَ املعل  ن إِ  – 03 

  .امللكةُ  حىت حتصلَ 

  :يقول  –رمحه اهللا تعاىل  – األجل األستاذ برهان الحق والدين ماوكان الشيخ اإلم
        ون وكانوا يصلُ ، علم إىل أستاذهمالت هم يف ون أمرَ ضُ و فَ يُـ  لِ مان األو العلم يف الز  كان طلبةُ «

  . )1( »العلم والفقه  فال حيصل مقصودهم منَ  واآلن خيتارون بأنفسهم،، ومرادهمودهم إىل مقصُ 
ا على د وعلم االجتماع رَ ، وعلم النفس، يخ املطلع على علوم الرتبيةم الش د يف كالوأج

، وه من عقاب املتعلمعُ نَـ دوره الرتبوي حيث مَ  وتقليصَ ، ماملعل  تغييبَ  يدونَ رِ احملدثني الذين يُ 
 نَ مِ  أقل   ؛ وأنزلوه منزلةً م الشخصية وحرية أسرتهعلى حرية املتعل  بل رأوا ذلك تعدياً ، وتربيته
م لسري العملية املنظ ، املالك للمعرفةوهو ، القدوة، القرار صاحبَ  وَ هُ ، فبعدما كان املتعلم
، بُ رَ ضْ يُ و ، هانُ يوم يُ  كل  بل أصبح، غري املسؤول عن أفعالهارس للتلميذ حأصبح مبثابة ،الرتبوية

  ؛ ماكَ وحيَُ  ،باقَ عَ ويُـ 
        يناسبه  وما ال ،سبهُ ينا احلرية يف اختيار ما ؛ فلهُ يميةهو حمور العملية التعل مُ املتعل  ومادام

  . النجاححتقيق بذل أي جهد من أجل أن بدون ، من دروس احملتوى الدراسي
  : أمري الشعراء أمحد شوقي فأين حنن من قول

ـــــــــــــــِم َوفـــــــــــــــِه التبجـــــــــــــــيال ُـــــــــــــــْم للمعّل ـــــــــــُم أن يكـــــــــــوَن رســـــــــــوالً     ق   كـــــــــــاَد املعّل

                                 
 . 68: كتاب تعليم املتعلم طريق التعلم، برهان الدين الزرنوجي، ص )1(
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03 : يميلِ عْ المحتوى الت:   
  :المفهوم  -  أ
  1( الباحث رشدي أمحد طعيمةلقد بني(  ىل وقد أشار إ، تعريفات كثريةللمحتوى  أن

 : أكثرها شيوعا ومشوال وإجرائية
، والقيم اليت يتضمنها كل جمال من ااالت هو املفاهيم والعملياتحمتوى املنهج  « - 01

  .»الدراسية 
واحلقائق واملعلومات اليت يرجى تزويد الطالب يقصد باحملتوى جمموع اخلربات الرتبوية « - 02
وأخريا املهارات احلركية اليت يراد ، والقيم اليت يراد تنميتها عندهم، وكذلك االجتاهات، ا

  .» ضوء األهداف املقررة يف املنهجإكسام إياها دف حتقيق النمو الشامل املتكامل هلم يف
اسي الذي يتكون من اخلربات املعرفية ميثل احملتوى ذلك اجلزء من املنهج الدر  « - 03

واملهارية والوجدانية اليت تقدمها املقررات الدراسية يف صورة كتب مدرسية تعدها املؤسسة 
  .»)2(الرتبوية للطالب من أجل دراستها 

   :يلي اج ماتومن التعريفات السابقة ملفهوم احملتوى ميكن استن
 .عميمات والنظرياتتركيز احملتوى على احلقائق واملفاهيم والت -
 .وينمي معارفه، ينفع املتعلم على ماو ، تركيزه على اخلربات التعليمية -
 .واملهارية، والوجدانية، املعرفية، التعليمية لألهدافبعاد الثالثة الرئيسية يغطي األ -
  
 

                                 
للناطقني بغريها، معهد معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل اإلسالمي، رشدي أمحد طعيمة، العربية ) 1(

 .151: م، ص  2007، يناير 4السودان، ع  –اللغة العربية، جامعة إفريقيا العاملية 
 .151: ص  معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل اإلسالمي)2(
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��ا-,�0ى  –ب�W;�
��8"�	
  :)1(   ا��
  .يف تدريس املادة هاريةوامل، والوجدانية، املعرفية، أن يراعي األهداف التعليمية -01
  .أن يكون مالئما ملستوى الطلبة وقدرام -02
 .العمل التعاوين و أن يشجع الطلبة على البحث واالستكشاف -03
 .أن يوفر فرصا للتدريب على مهارة التفكري بأنواعها  -04
 .أن يكون متنوعا يراعي الفروق الفردية  -05
 .أال يتقاطع مع ثقافة اتمع وقيمه  -06
 .الرتابط بني أجزاء املادة نفسها واملواد األخرىأن يراعي مبدأ   -07
 .أن يهتم باجلانب التطبيقي للمعرفة  -08

  :حويةالن المنظومات  : خامسا
�و  : 01

ً
������ �ا�5َّ

ُ
u/*ِ
ْ

َ
d 

ً
�tا��� :  

  :تعريفـه لـغـة  – أ

وقـد مـن الكـالم أوثـق عـرى مـن املنثـور،  المنظـومتـدل علـى مجـع املتنـاثر، و َنَظمَ إّن ماّدة 
  :تعّددت معانيه يف معاجم اللغة

  املنتمي إىل مدرسة اخلليل املعجمية  )هـ 385ت (  (2)الصاحب بن عبادفقْد أورَد 

                                 
ه 1434( 1: ، طاألردن –مان املناهج احلديثة وطرائق التدريس، تأليف حمسن عطية، دار املناهج للنشر والتوزيع، ع) 1(
 .252: ، ص )م 2013 –
استوزره مؤيد الدولة بن بويه، مث أخوه فخر الد ولة، ولقب .أبو القاسم إمساعيل، وزير غلب عليه العلم واألدب)  2(

ة ألف كتبا جليل. كتاب) 200.000( بالصاحب ملصاحبته مؤيد الدولة منذ صباه، كانت خزانة كتبه حتوي مايزيد عن 
. وهو من َأَجل كتبه" احمليط " ، وكتاب "العروض " ، وكتاب "الكشف عن مساويء املتنيب "، وكتاب "الوزراء" منها كتاب 

منهج اخلليل واألزهري يف ترتيب احلروف والقلب، كما اتبع األزهري يف تقسيم األبواب إىل الثنائي " احمليط"وقد اتبع يف 
ف، الرباعي، اخلماسي، إال أنه مل يتقيد مبنهجهما كل التقيد السيما يف إغفال الشواهد املضاعف، الثالثي املعتل، اللفي
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   :ومنها ،)1(المحيط في اللغةدالالت خمتلفة هلذه اللفظة، يف 
  .أي اّتساق: نظاموليس ألمره ،نُُظم : َنْظُم اخلرِز يف نظام واحد، ومجع الّنظام: الّنظم

    خبيط، منظوم بيض الّضّب كأنه: اإلنظامو ،الّدر :الّنظمو. منظوم: منّظملؤلؤ و 
  .َنْظمٌ  الواحد. وهو الكثري: وجاءنا نظام من جراد

  . ما كاَن ِمْن ُغدراٍن صغار وصَل بعُضَها إىل بعٍض فصارْت منُظومة :من األرض الّنظمو

                                          . )2(ويف معجم مقاييس اللغة -

ـــــى تـــــأليِف َشـــــْيٍء وتأليفـــــه: النـــــون والظـــــاء واملـــــيم )3()َنظَـــــمَ ( ـــــُدل عَل اخلـــــَرَز  َنَظْمـــــتُ و. أصـــــٌل ي
  .اخليط جيمع اخلرز:  النظامو.الشعر وغريه نظمتَنْظَماَ،و

  .جراٍد أي َكثري من نْظمٌ وجاءنا 

                                                                                             
واملراجع، وإمهال ذكر من أخذ عنهم من العلماء يف الغريب والنوادر واللغة بغية االختصار، ومع ذلك جاء معجمه كبري 

ص ) ت.د) (ط.د(اجلزائر،  –ار اهلدى، عينمليلة عبد الطيف الصويف، د.مصادر اللغة يف املكتبة العربية، د: (ينظر .احلجم
:115. 
: ط -لبنان -احمليط يف اللغة، الّصاحب إمساعيل بن عّباد، حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني، عامل الكتب، بريوت) 1(

 .35،36/ 10م، ج 1993 -هـ 1،1414
له رسائل أنيقة، . وخصوصا اللغة أبو احلسني أمحد بن فارس، إمام يف علوم شىت) هـ395 - 329(ابن فارس ) 2(

له يف اللغة  . من تالميذه بديع الزمان اهلمذاين، والصاحب بن عباد. كان مقيما مزان. ومسائل اللغة يعايل ا الفقهاء
سار ابن فارس املنتمي ملدرسة الربمكي يف مقاييسه ". الصاحيب يف فقه اللغة "، وكتاب "امل" ، وكتاب"املقاييس "كتاب 

: ينظر. (لى طريقة خاصة تتجلى يف استنباط املعىن املشرتك، أو األصل الواحد بني صيغ املادة اللغوية يف الثنائي والثالثيع
، األملعية يف الدراسات املعجمية، تأليف األستاذ بن رابح بال عدة القلعي، دار ). 142مصادر اللغةيف املكتبة العربية،ص

  .111، ص ).ت .د( ، )ط .د( عالييب للدراسات ونشر الرتاث،  الوعي للنشر والتوزيع، مركز الث
هـ،  1425، 2حممد خليفة األسود، منشورات جامعة السابع من أبريل، ليبيا، ط . التمهيد يف علم اللغة، تأليف، د -

  . 159ص
، 1: بريوت، لبنان، ط عبد السالم هارون، دار اجليل،: معجم مقاييس اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، تح) 3(

 .444، 443: ، ص5مج، م1991ـ  هـ1411
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، وقــد مــنّظمومنظــوم، ودّر نظمــت الــّدّر ونظمُتــه: )2() نظــم( مــادة، )1(ويف أســاس البالغــة
حسـٌن، نظـم وهـذا . الكـالم نظـم: ومن ااز.منه ونظام، ونُُظم نظمانتظم وتنّظم وتناظم، وله 

هـذه أمـور عظـام لـو كـان : مل تسـتقم طريقـه، وتقـول وانتظم كالمه وأمره، ولـيس ألمـره نظـام إذا
  .وهذان البيتان ينتظمان معىن واحد . هلا نظامٌ 

   التأليف،: هونظم يف مادة ) 3(صاحب لساِن العرب كما أورده  والّنظم -

  : عنده فكانت كالّتايل لّنظموقد تعددت معاين ا

...  نّظمتـــهالّشــعر و نظمــتمثلــه، ومنـــه  الّتنظــيماللؤلــؤ أي مجعتــه يف ســـلك، و نظمــتُ 
مـا نظمتــه مـن لؤلــؤ : لــّنظموا .نظمتــهوكـل شـيء قرنتــه بـآخر أو ضــممت بعضـه إىل بعــض فقـد 

  .)4(الثريا، على التشبيه بالنظم من اللْؤلُؤ: الّنظمو .َنظَمةواحدته . وخرز وغريمها

  : عنده أيضا النظمفقد تعّددت معاين  ،صاحب القاموس المحيطأّما  -

                                 
أبو القاسم جار اهللا حممودبن عمر الزخمشري، ولد يف زخمشر، قرية من قرى ) هـ 538 – 467(ألفه الزخمشري  ) 1(

" له كتاب . زالخوارزم، وإليها نسب، عامل فذ متعدد املواهب، له منزلة مرموقة يف جماالت التفسري واألدب والبالغة واالعت
وقد رتب . يف اللغة" أساس البالغة " يف غريب احلديث، و" الفائق "يف النحو، و" املفصل " يف التفسري، و" الكشاف 

لسان . ( ) 152مصادر اللغة يف املكتبة العربية، ص : ينظر ( ألفاظ معجمه وفق الرتتيب اهلجائي احملكم ألوائل أصوهلا، 
 .11/  1جطبعة دار احلديث، (العرب 

مزيد نعيم، وشوقي املعري مكتبة . أساس البالغة، جار اهللا حممود بن عمر الزخمشري، حققه وقّدم له وصنع فهارسه، د)2(
  .839: ، صم1998، 1: لبنان ناشرون، بريوت، لبنان، ط

.  أحد جدودهاملعروف بابن منظور نسبة إىل، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم) هـ 711 – 630( ابن منظور)3(
كان حمدثا فقيها، عارفا بالنحو واللغة والتاريخ، خدم يف ديوان اإلنشاء عند املماليك، .ولد مبصر، وعاش معظم حياته فيها

" ،"لسان العرب "كتاب، من أمهها) 500(ألف عددا كبريا من الكتب يقال إا بلغت .له شعر مجيل.وويل قضاء طرابلس
ومعجمه أشبه باملوسوعة، وقد اتبع فيه .، كما اختصر العقد الفريد والتواريخ الطوال"يب نواسأخبار أ" و" خمتار األغاين 

، مصادر اللغة يف 20/ 1طبعة دار احلديث، مج (لسان العرب : ينظر . (طريقة اجلوهري يف الصحاح فرتبه ترتيبا ألفبائيا
 )182املكتبة العربية، ص 

/ 12ج ) د،ت) (د،ط( -لبنان-دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، )مادة نظم(لسان العرب، ابن منظور) 4(
578،579.  
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  . املنظُوم: الّنظمو، التأليف وَضم شيء إىل شيء آخرَ : لّنظما

  .)1(من اجلوزاِء، والثرياثالثُة كواكَب : أيضا الّنظمو.اجلَماعة من اجلرَاد: الّنظمو

 فنجــد أن  معــاين الــنظم قــد تعــد وضــم شــيء إىل ، والتــأليف، اجلمــع: املــراد هــو  دت؛ لكــن
برتكيـب الكلمـات أو ، نظم اللؤلـؤ يف سـلككـويكون يف األشياء  ، شيء آخر باتساق وانسجام

 يف الكـــالم البليــــغ، أوتـــأليف الكلمـــات واجلمـــل مرتتبـــة املعـــاين كمـــا، بتنســـيق ِوفـــق وزٍن ِشـــْعرِي 
  .لتحقيق الفائدة املرجوة

ــــه:و�ــــ��'�ــــ��ح -ب ــــرِيف اجلرَجــــاين بقول ــــُه الش ــــة  «: َعرَف ــــأليف الكلمــــات واجلمــــل مرتتب ت
األلفـاظ املرتتبـة املُسـوقة املعتـربة :،وقيـلعلـى حسـب مايقتِضـيه العقلُ ، ين، متناسبة الـدالالتاملعا

  .»)2( دالال ُا على مايقتضيه العقلُ 

ـُق ِوفـق وزٍن ِشـْعرِي حمــّدد : الشـعريف و  ـعري حبيـث تُرّكـُب الكلمـاُت، وتـَُنسهـو التـأليُف الش
مــــن ترتيــــِب الكلمــــاِت، وُمرَاَعــــاِة : هـــو الَعــــروض، يّتبــــع فيــــه مؤلفـــه نَســــًقا دقيقــــا وقواعــــَد حمـــددة

وٌن، وأن معنـاُه سـليٌم واِضـٌح، التـُفِعُيالت، وحتديد القافية والروي، حبيث إذا قُرِئ، ُعِرف أنّه موز 
  .)3(وخيتِلف عن النسق الّنثري 

  .)4(وإّما منثور  منظوموالكالم إّما  كالم موزون مقّفى، خالف املنثور،:المنظومو

  .)5(هي الِقْطَعُة الشعرية اليت ُمتَثُل وحدًة متكاملًة، قطعًةكانت أم قصيدًة :المنظومةو

                                 
) د،ت) (د،ط( -لبنان–، دار اجليل، بريوت )مادة نظم(القاموس احمليط، جمد الّدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ) 1(

 182/ 4ج
م، 1983- 1403، 1لبنان، ط –كتاب التعريفات، الشريف علي بن حممد اجلرجاين، دارالكتب العلمية، بريوت ) 2(

  .  242ص 
هـ ـ 1419، 2:املعجم املفصل يف األدب، إعداد الدكتور حممد التوجني، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط) 3(

 .2/862م، 1999
 .2/730نفسه، )4(
  .2/731نفسه، ) 5(
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نظـــم املنثـــور : ْظِم ُهـــوَ ْعـــرِيَفْنيِ اللغـــوي واالصـــطالحي لكلمـــة الـــن إليـــه مـــَن التـ  ومـــا َنْخُلـــصُ 
يف قالــب، حبيـــث يصــبح كــال بعـــدما كــان جمـــزءاً، وجمموعــاً بعــدما كـــان متنــاثراً، وُمرتبـــاً وتنســيقه 

  .بعدما كان ُمفرقاً وُمَشتتاً ألّن املنظُوَم خالُف املنثُور، وهو يكوُن يف الرجز والَقِصيد

ــعر؟ ومــا هــي العالقــةومــ ة، فمــاذا َحتُِمــُل مــن ِمســات الشبــني  ا دامــِت املنظومــُة قطعــًة شــعري
  بالشعر التعليمي؟ النحويةاملنظُومات التعليمية والشعر؟ وما هي عالقة املنظومات 

02  :�
ُ
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  :وا�3

  :تمهيد

املوزون املقفى، واملنظوم خـالف املنثـور، وقـد رتّـب الـنظم بطريقـة إن النظم هو الكالم    
ال يقصد ا إال احملافظة على الوزن واإليقاع، كانتظام حّبات العقد يف السلك، دون أن يُكـون 

  .)1(كان مجيل الشكل أحيانا كاللؤلؤ فإنه بارٌد مثله  فيه روٌح أو حياة، فهو إنْ 

 عصـــر االحنطــــاط والشـــعر األرقــــط اءنحـــاة، وكثــــري مـــن شــــعر مـــا نظمـــه الفقهــــاء وال وإن(*) 
ــعر الــذي تغلــبُ  (***)والعاطــل (**)واألخيــف وغــريه مــن الش  ــْنعة والشــعر التعليمــي، كــل عليــه الص

  .ذلك نظم ال شعر

 ْوِق األدِيب  ألنَرَجـِة األوىل إىل الـذ ظم يعوُد بالدعر والنْفرِيِق بني الشفِمـن  )2(املقياس يف التـ

                                 
: وب، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طاملعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر،إعداد إميل بديع يعق)1(

 .447: م، ص1991 -هـ1،1411
املعجم املفصل يف علم العروض : ينظر. (وغري معجمة على التوايل) منقوطة(هو الذي تكون حروفه معجمة (*) 

  .).258: ص...والقافية
املعجم املفصل يف علم العروض . (وأخرى غري معجمة على التوايل) منقوطة(هو ما جاءت ألفاظه واحدة معجمة (**)

 .).277: ص...والقافية
 .).283: ص...املعجم املفصل يف علم العروض والقافية.( هو ما كانت كلماته خالية من النقط(***) 

 .276: ص...املعجم املفصل يف علم العروض والقافية )2(
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  ] :البسيط [ من )1(يف وصف الرياض واألزهار أعشى بكرالشعر قول 

ــــــــــــُل   مـــــــــا روضـــــــــة مــــــــــن ريـــــــــاض احلـــــــــزن معِشــــــــــبة    خضــــــــــــراء جــــــــــــاد عليهــــــــــــا ُمْســــــــــــِبل َهِط

ـــــــــــــرِقٌ  ـــــــــــــمَس فيهـــــــــــــا كوكـــــــــــــٌب َش بـــــــــــــــــــــت ُمكتهـــــــــــــــــــــلُ   ُيَضـــــــــــــاِحُك الشر بعمـــــــــــــــــــــيِم النُمـــــــــــــــــــــَؤز  

  لُ ُصـــــــــــــــذ دنـــــــــــــــا األُ وال بأحســـــــــــــــَن منهـــــــــــــــا إ  يومــــــــــــــــاً بأطيــــــــــــــــَب منهــــــــــــــــا نشــــــــــــــــر رائحـــــــــــــــــة  

  :من البسيط َشْوِقيويقول 

ـــــــــــــــــــــعر إن مل يكـــــــــــــــــــــن ِذْكـــــــــــــــــــــرى وعاطفـــــــــــــــــــــة أو حكمــــــــــــــــــًة فهــــــــــــــــــو تقطيــــــــــــــــــٌع وأوزان  والش  

  : )2(ويقول الزهاوي من الطويل

ـــــْعَر الكثـــــريون يف الـــــَورى ـــــَرَض الش   وأكثـــــــــرُه مـــــــــا فيـــــــــه روٌح وال ِفكـــــــــرُ   لقـــــد قـَ

ــــــــــــعر مل يهــــــــــــُزْزك عنــــــــــــد مساِعــــــــــــه رُ عْ ليقـــــا أن يُقـــــال لـــــه ِشـــــفلـــــيس خَ   إذا الش  
    ؟،مقّومــات القصــيدةنوعــاً مــن أنــواع الّشــعر فمــاذا حيمــل مــن  الّشــعر التعليمــيومــا دام 

  .؟علوم اللغةيف احلفاظ على  دورٌ عند العرب؟، وهل كان له  ظهرومىت 
ـْعِر التـْعِليِمـي، ونشـأتِ  َساُؤالت البّد مْن تـَْعرِيـِف الشِه، وإبـراز بـَْعـِض ولإلجابة َعَلى هِذِه الت

يَن برُعوا ِيف َهَذا الَفنّ  الذ .  


*�ا��
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ّ
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هو الذي ينظمه الّشاعر ويضّمنه معلومة أو معلومات يقصد حفظها وإدراك املعَىن   
إالّ  الّشاعرية منَ وليس فيه  وهو نوٌع من الّشعر ال َميُت إىل العاطفة والوِجدان بصلٍة،... فيها

  .   )3(والقافية  الوزن

                                 
 .47/ 2م ، ج2005 -هـ1425، )ط .د( –لبنان  –بريوت ، دار الفكر، جرجي زيدان، تاريخ آداب اللغة العربية)1(
 277: ص...املعجم املفصل يف علم العروض والقافية)2(
م، 1999 -هـ1419لبنان  -املعجم املفّصل يف األدب، إعداد الدكتور حممد التوجني، دار الكتب العلمية، بريوت)3(

 553، ص2ج
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ونقله  َغْريِ َحمُْسوٍس،يص ماِيف الَعامل من َحمُْسوس و خُهَو ُحمَاَوَلٌة لتل«وموضوع هذا الشعر 
  يـُْعَىن خباصة بالدين والعلم والفلسفة، واألخالق، واألدب، والَفن والـِمَهنِ . إىل أذهان املثقفني

طلقه يف كثري من الشعوب كان يهدف إىل إبراز نمُ  ي أن فِ ختُ  وهذه الغاية الظاهرة منه ال ...

عن كل مايدور يف خلد اإلنسان من  وإكراهها على التعبير غةِ الل  تطويعِ في قدرة ناظمه مَ 
)1(معرفة

((.   

��ا�
~0ر  – بqD�8"�	
  : ا�3
*�ا��

  ، نشأتهلقد تضاربت اآلراء حول 

 رَ وَ ْلـــبَـ تَ أن يَـ  قبــل م األعصـــر،رقـــى إىل أقــدتــاريخ هـــذا الشــعر يَ  أن  «يـــرى جبــور عبـــد النــورف
يأيت سـأفكاره لنقلهـا إىل مـن  وتدوينِ  إىل الكتابةِ  اإلنسانُ  وقبل أن يهتديَ ، العام  األدبِ  مفهومُ 
النصيحة يف بيت من الشـعر املـوزون كفيـل  أوِ ، نزال املعرفةإِ  فإن . بعيدا عنه يقطنُ  نْ أو مَ ، بعده

  .من األمينيوإن كان أصحاا ، برتسيخها يف األذهان

، مــن ذلــك القصــيدة .م.قامن الثــ القــرن مــنَ  بتــداءً اِ  اإلغريــقيف بــالد  منــه منــاذجُ  وظهــرتْ 

نها نصـــائح يف األخـــالق ، وضـــم )األعمـــال واأليـــام ( ا بعنـــوان بيًتـــ 826يف هزيـــود الـــيت وضـــعها 
ة اصـوِخب  العربـيتينـي و الـال� وبـرزت منـاذج أخـرى يف األدبـني .  عملية الزراعة واملالحة ا ِيف ودروسً 

 2(عر وجود يف معظم اآلداب العامليةلتعليم القواعد واملنطق،كما كان هلذا الش((.  
قَـْد ُوِجـد عنـد العـرب الشـعر التعليمـي «أن فـريى  –الـدكتور آدم صـاحل بيلـو –الباحُث  ام أَ 

  . » )3(...منذ جاهليتهم 

                                 
 .151 – 150م، ص  1984، 2ط املعجم األديب، جبور عبد النور، دار العلم للماليني، بريوت، )1(
 .151، ص املعجم األديب)2(
هـ، 1402، حول الشعر التعليمي، مقال مبجلة الشريعة والعلوم اإل نسانية، جامعة أم القرى، مبكة املكرمة: ينظر) 3(

  .212، ص 53عدد
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ق خْلـ وقصـةِ اخللق، يف منشـإِ  قصـيدةً  )ـق هـ35()1(عـدي بـن زيـد العبـاديقد نظم الشـاعر ف
  : )2(مطلعها يقول يف ، آدم وحواء وهبوطهما من اجلنة

ـــــغَ  رِ ْهـــــظَ  نْ َعـــــ  ثُــــــــــــهُ ا كمـــــــــــا يومــــــــــــا ُحتد ع حــــــــــــديثً ْمسَـــــــــــاِ    أالَســـــ لٌ ائِ ا َســـــا َمـــــذَ إِ  بٍ ْي

ــــــــهُ  ــــــــق نعمت ــــــــدى إلــــــــه اخلل ــــــــــــــــــــــــه األوال  أن كيــــــــف أب ــــــــــــــــــــــــا آيات   فينــــــــــــــــــــــــا وعرفَن
قصيدة يف علم تقومي البلدان ذكر فيها ُسكىن قبائـل )ق هـ 70(األخنس بن شهاب التغلبيونظم 

  :يقول يف مطلعها، جند قبيلة قبيلة

ـــــــكُ  ـــــــبالد مُ  فمـــــــن ي ــــــــــــــ لُ ســــــــــــــائِ يُ   هاُمـــــــقَ أمســـــــى يف ال ــــــــــــــأطــــــــــــــالال َهل   بُ اوِ ا ال ُجت

ــــــــــ انَ طــــــــــحِ  البنــــــــــةِ فَ  ــــــــــ نِ ْب ــــــــــازلُ  سِ يْ قـَ ــــــــبُ   قِ  الــــــــر ِيف  الُعنــــــــوانَ  قَ كمــــــــا منَــــــــ  من   كات
          فقــــد حتــــدث يف شــــعره ، مقطوعــــات يف الشــــعر الــــديين )هـــــ 5( صــــلتأميــــة بــــن الونظــــم 

  ...)3(واملوت وعدم اخللود ، واإلميان باهللا، التوحيد عنِ 

كما وجدناه عند الشعراء األَُمِويني يف أخص «:حديثه عن نشأته قائال  الباحثواصل وي
َذتْ  ألرُجوزةووجدناه يف ا... أقسامه، يف أبياته ِيف ِصَناعة الكيمياء  ِِة اليت اُختوسيلًة  األَُمِوي

إىل التـَوسِع بالشعراء يف العصر العباسي  ودفعِمما أهلم املقامة فيما بعد،  ،لتعليم َغرِيِب اللغةِ 

  . »)4(التـْعِليِميِيف الشْعِر 

ِيف  َل ِشـْعٍر تـَْعِليِمــي ظهــراألرجــوزة األَُمِويـة تـَُعــد أو  « :شــوقي َضـيف َأن  كتـور  دالــوقـد رأى 

                                 
  :عبادي، ينظر كان نصرانيا كأهله، وكانوا يعرفون بالعباد، ومنه جاء لقبه ال،  هو عدي بن زيد بن محاد)1(

، ص 2مج ) م 2008 -هـ  1429( الدكتور إحسان عباس، طبعة دار صادر، بريوت :األغاين، األصبهاين،تح 
ينظر عدي بن زيد العبادي ؛ شاعر احلكمة يف اجلاهلية، نادر نظام . ( وكانوا يعرفون بالعباد، ومنه جاء لقبه العبادي..63

 .170م، املقدمة، ص  2009العدد اخلامس،  –ثانية السنة ال –طهراين، جملة الرتاث األديب 
، 1بريوت، ج –لكتب العلمية حممد السيد عثمان، دار ا: املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، حتقيق )2(

  .11ص 
 .11.12،  ص ، 1، ج املقاصد الشافية)3(
 .212، ص 53اإل نسانية، عددحول الشعر التعليمي، مقال مبجلة الشريعة والعلوم : ينظر) 4(
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  . » )1(اللَغِة العربيةِ 

ارة وافقه على ِنطَاٍق َضيٍق كوُـا قَـْد ُوِضـَعْت ِلطَبَـَقـٍة خمَْ . لكن د   غَـِوينيَ هدُصوَصـٍة مـَن الل ،
ــَأدِبَني كافــةً َال  ــِة أمرهــا ألولئــك الــِذيَن حَظــوا بِقْســٍط وَ  « . للُمَت ــٍر مــَن العربيــةِ إذ هــي ِيف َحِقيَق ، اَف

  .» )2( ...ومعرفة غريبها ونوادرها

 مــنَ  الــنظم تأخــذنا بشــيء  عــاجل العــريب مــنَ  ومــع ذلــك فــاألرجوزة باعتبارهــا مــن أقــدم مــا «
َفن الشعر التـْعِليمي  يف هذا العصر على الرجز ألن نشأة، احلذر يف إطالق َفن الشْعِر التـْعِليِمي

  :أمههاترتبُط بأمور، 

  .تَساُع الـَمَعارِف والُعُلومِ اِ  – 1

  . ِاْزِديَاُد اإلقْـَباِل عَلى التـْعِليِم والتـَعلمِ  – 2

ألن األُرجوزة َحتْتَـاُج ِإَىل تـَْفرِيـِغ  .وهي أمور مل تكن معُروفة يف بدايات العصر األُموي وقبله
)3(ا ِيف أذهاِن املثقِفني واملتأدِبنيَ َوِمْن َمث َسْكبُـهَ ، املَعاِرِف والُعُلوِم ِفيَها

((.  

على تصنيِف املُتون واملختصرات يف شىت  العصر العباسي األولمنذ  النظامونولقد دأب 
  .مثَل لتقييد تلك العلوِم وِحفظهاالعلوم وُخمتلِف الفنون، حيث اُعتِربت السبيل األ

تأليُف املتون النْثرِية،ونْظُم املتون  :َحتقيق هَذا الَغِرِض، مها َوَقْد َسَلَك املصنفون َسِبيَلْنيِ ِيف 
  .الشعرية 

ــعر  راجولقــد  ظم واســتظهاره فالشنظــم العلــوم أّميـَـا َرَواٍج؛ ويرجــع ذلــك لســهولة حفــظ الــن
بعـــض  كـــان الــنظم ال خيلـــو مــن  املقفــى والــنظم املـــوزون أســهل اســـتيعابا، وأكثــر اســتقرارا، وإنْ 

                                 
  .319م، ص 1977، 6شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط . التطور والتجديد يف الشعر األموي، د) 1(
م،   1981، 1حممد مصطفى هدارة، املكتب اإلسالمي، دمشق، ط. اجتاهات الشعر العريب يف القرن الثاين اهلجري، د) 2(

 .383ص 
 .383اجتاهات الشعر ، ص :  ينظر)3(
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 ي إىل األلغـــاز التكيـــز الـــذي قـــد يـُـــَؤدبـــه مـــن َضـــُروراٍت باإلضـــافة إىل الرتعقيـــدات نظـــرا ملـــا يتطل
  .)1(أحيانا

     يف أكثــر فقــد نظــم  )2()هـــ200(وإّن أبــرَع مــِن اســتخدمه أبّــان بــن عبــد احلميــد الالحقــي   
  :)3(مثل ، والقصص، تاريخ والفقهلمن فرع من فروع املعرفة؛ كا

 .وأنوشروانسرية أرشري  •

 .األحكام املتعلقة بالصوم والزكاة •

 .قصيدة يف اخلَْلق •

  .أرجوزة يف الفقه •
) 4000(مقّفـى ِيف حنــِو  )4(كليلــة ودمنـة مــْن منثـور إىل منظــوم  حـّول َِــا كتـاب أرجـوزة •

  :)5(ِمَن الّرجز املزدوج، ويبدأ أبّان منظومته بقوله  أربعِة آالِف بيتٍ 

ــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــه  هــــــــــــــــــــــــــذا كتــــــــــــــــــــــــــاُب أدٍب وِحمَْن ُـــــــــدعى كليلـــــــــة ودمن   َوهـــــــــو الـــــــــِذي ي
  وهــــــــــــــــــو كتــــــــــــــــــاب وضــــــــــــــــــعته اهلنــــــــــــــــــد  فيــــــــــــــــــــــــــه دالالت وفيــــــــــــــــــــــــــه ُرشــــــــــــــــــــــــــد

                                 
كشف الّنقاب عن خمّدرات ملحة اإلعراب للحريري، تأليف اإلمام أيب حمّمد عبد اهللا بن أمحد بن علي الفاكهي، حتقيق )1(

  .9، ص1م، ج2006 -هـ1،1426عبد املقصود حممد عبد املقصود، مكتبة الثّقذافة الدينية، القاهرة، ط/ د : 
  .27، ص 1مايو، ج / أيار  ، 15لبنان، ط  –للماليني، بريوت األعالم، تأليف خري الدين الزركلي، دار العلم )2(
، ص 2006، )4+3(العدد  –22خالد احللبوين، جملة جامعة دمشق،مج. د)بداياته، تطوره، مساته (الشعر التعليمي)3(

88. 
ن نوخبت الفارسي، ،أبو سهل الفضل ب)هـ 200ت ( أبان بن عبد احلميد الالحقي وِممّن ُعِرَف بنظم كليلة ودمنة بعد ) 4(

مث . ، وكل هذه املنظومات ضاعت)هـ210ت ( وعلي بن داود كاتُب زبيدة زوج الرشيد، ونظم بعضه بشر بن املعتمر 
  .من حبر الرجز املزدوج) نتائج الفطنة يف نظم كليلة ودمنة:،بعنوان)هـ504ت (نظمه ابن اهلبارية 

  ، ))كتابثعلة وعفرة((وممّن حاكاه ونسج على منواله، سهل بن هارون، فنظم 
 هـ، يف عهد السلطان صالح الدين األيويب 606ونظمه ابن ممـايت املصري سنة 

م،  2005-هـ1426، )طبعة جديدة (لبنان  –تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان، دار الفكر، بريوت : ( ينظر   
  .10، ص 1ج  كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب،: ،  وينظر 145،  ص2ج /  1مج 

  .86،  ص2ج /  1تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان،  مج ( ،  ينظر 16املرجع نفسه، ص) 5(
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ــــــــــــــــة عــــــــــــــــن الســــــــــــــــِن البهــــــــــــــــائمِ   فوّصــــــــــــــــــــــلوا اآلداب كـــــــــــــــــــــــّل عـــــــــــــــــــــــامل   حكاي
ـــــــــــــــــــــــه  فاحلكمــــــــــــــــــــــــاء يعرفــــــــــــــــــــــــون فضــــــــــــــــــــــــله   والّســـــــــــــــــــــــخفاء يشـــــــــــــــــــــــتهون هزل
  كــــــــــذا علــــــــــى اللســــــــــان عنــــــــــد اللفــــــــــظِ   وهــــــــــــــو علــــــــــــــى ذاك يســــــــــــــري احلفــــــــــــــظِ 

  :وقال يف باب برزويه الطّبيب

  يرضـــــــــــى مـــــــــــَن األرفـــــــــــع بـــــــــــاألخص   وإّن مـــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــان دينء الـــــــــــــــــــــّنفس
ـــــــــــل الكلـــــــــــب الّشـــــــــــقي البـــــــــــائسِ  ـــــــــــابسِ   كمث ـــــــــــِق الي ـــــــــــالعظم العتي   يفـــــــــــرُح ب

 وظّل هـذا الفـّن قائمـاً بعـد أبّـان، كمـا ظـّل ينمـو عنـد بعـض الّشـعراء، وِيف ُمقـّدمتهم علـي
، وابِن ُدريد ْبُن اجلْهِم وابِن املْعتَـز.  

ــا ابــن اجل ــاريخ تقــع يف أكثــر مــن أّم بيــٍت،  ثالِمثائــة  )300(هــم فَعــَىن بــنظم مزدوجــة يف الّت
يـِه تـاريَخ اإلســالِم ُجـْزٌء تنـاول فيـه بـدَء اخلِليقــة وتـاريَخ األنبيـاِء، وجـزٌء تنـاوَل فَ  :جعَلَهـا ِيف جـزأين

بقّصــة  ونـراه حريصـاً يف مفتــتح اجلـزء األول علـى ذكــر مصـادره فيـه إذ يقــول، وقـد بـدأ واخللفـاء،
  :)1(خلق آدم 

ــــــــــــا ســــــــــــائلي عــــــــــــ ــــــــــــداءِ  نِ ي   ســـــــــــــــألة القاصـــــــــــــــد قصـــــــــــــــد احلــــــــــــــــقّ مَ   اخللــــــــــــق ابت
ـــــــــــــــــــخْ أَ    أولـــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــوٍم وأولـــــــــــــــــــو هيـــــــــــــــــــآت  الّثقـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــنَ   قـــــــــــــــــــومٌ ِين رَ بَـ

ــــــــــــــــــــــــــار ــــــــــــــــــــــــــب اآلث   وعرفــــــــــــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــــــــــــوارد األخبــــــــــــــــــــــــــــار  تفّرغــــــــــــــــــــــــــوا يف طل
ـــــــــــــــــــــحْ وأَ   وا التـــــــــــــــــــــــــوراة واإلجنـــــــــــــــــــــــــيالُســـــــــــــــــــــــــرَ ودَ    وا التأويـــــــــــــــــــــل والتنـــــــــــــــــــــزيالكُم

  وَمــــــــــــــــــــْن لـــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــدرة والبقـــــــــــــــــــــاء  يشــــــــــــــــــاءمــــــــــــــــــا  أّن الــــــــــــــــــذي يفعــــــــــــــــــلُ 
ــــــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــــــه زوجــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــَواء  أنشـــــــــــــــــــــــــــَأ خلـــــــــــــــــــــــــــق آدٍم إنشـــــــــــــــــــــــــــاءَ    وَق

وتــاريخ العلــوم حافــٌل بأعــداد ضــخمة مــن املتــون املنظومــة؛ فقــد ّمت نظــم العلــوم املختلفــة    

                                 
، 4، ج1975، 2تاريخ األدب العريب، العصر العّباسي الثّاين، تأليف الدكتور شوقي ضيف، دار املعارف مبصر، ط ) 1(

 .247-246ص 
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ــــــم القــــــراءات، وعلــــــم مصــــــطلح احلــــــديث، وعلــــــم الفــــــرائض، وعلــــــم الرياضــــــيات، وعلــــــم      كعل

 ، وعلــــم الفلــــك، وعلــــم الطــــِب، وعلــــم التجويــــد، وفــــّن وعلــــم الّنحــــو، الفلســــفة، وعلــــم الفقــــه
  .)1(التوحيد، وعلم الّرسم، وعلم امليقات، وعلم البحث واملناظرة وغري ذلك من العلوم


	�"�8وآراء�ا�5&�د��x�l- ج
ّ

*�ا��

ّ
  :أ�T4م�ا�3

 عر التعليمي إىل نوعنيينقسم الش:  

ـــ  - أ وفلســـفٍة وفلـــك  مختلفـــةالعلـــوم العر التعليمـــي الـــذي يـــنظم الش مـــن حنـــو وفقـــه وطـــب
  .وغريه

  .الخرافات والِقصص واألَساطيرعر التعليمي الذي يـَْنظم والش   - ب

 عِليمــي، واشـتدـعر التــة فرَعـُه األ وتضـاربِت األقـواُل حــول الش ُل الــذي اجلــدُل حولـه خاصو
ــعر ألنــه يتصــف باجلفــاف، وإن اعرت  فــوا بكونــه لونــا جديــدا ال يــنظم العلــوم، فحرمــوه صــفة الش

  .ُيستطاع إمهاله

       وذلك يف اجلملة ليس مَن الشعر ولكنُه نوع ِمما أخذنا:(( بقوله الّرافعي فقد وصفه   
)2(ِيف تَْأِرخيه 

((.  

وهــو فــن لــيس لــه يف نفســه قيمــة أدبيــة وال ســيما يف العصــور «: طــه حســينوقــال عنــه   
ال الـيت احلضارة، و  وإمنا قيمته يف تلك العصور اليت ال حظ هلا منَ  ،املتحضرة، كعصر العّباسيني

تنتشُر فيها الكتابة، وال يسهُل فيها تسجيُل العلم وتدويُنه، َفِفي مثِل هذه العُصوِر ينفـع الشـعر 

                                 
 .17كشف النقاب عن خمدرات اإلعراب، ص )1(
م، 2000 -هـ1421، 1لبنان، ط -تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي،دار الكتب العلمية، بريوت)2(
3/118. 
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)1( التعليمي ويفيد، ألنُه أيسُر حفظًا من النثر
((.  

 ان بن عبد احلميد الالحقي ال يثبت للشعراء املعروفنيبأّن أبّ  «رغم أنه أقّر يف كالمه      
من فنون الشْعِر، اليت اعتادها الشعراُء، ولكنه يـَُفوقهم ِيف َشْيٍء َحنَْسُب أنّه هو الذي سبق إليه، 

د أح هُ فهو إمام طائفة عظيمة اخلطر من الّناظمني، نـَْعِين أَنُه ابتكر ِيف األدب العريب فّنًا مل يتعاط
  .»  )2(وهو فّن الشعر التعليمي  مْن قـَْبِلِه،

فهـو يف نظرنـا لـيس فنـا مـؤثراً وال  «: علـى رأيـه بقولـه طـه حسـين. ، دهدارة. وقد وافق د
، إال أنـه مل يسـتطع أن ينكـر فضـله وهـو ازديـاد )3( » شعراً خالداً ولـيس لـه مـن الشـعر إال امسـه

  .)4( -أي الثّاين -قرن اإلقبال على الّتعّلم والّتعليم يف هذا ال

ـــعر  هـــة إىل الشـــعر التعليمـــي كانـــت ُموج احلملـــة الـــيت محلـــت علـــى الش ويف واقـــع األمـــر أن
الذي ينظُم الُعلوم، أمـا النـوع اآلخـُر منـه الـذي يـنظم القصـَص واخلرافـاِت واألسـاطري فقـد اعتُـِرب 

  .)5( جدال فيه َال      شعرًا 

عضــو َجمَْمـــِع اللغـــة العربيــة ِيف الَقـــاِهرة ِمـــْن أنصـــار  ســـينمحمـــد كامـــل حُ : وكــان الـــدكتور
ــَك هــذه ألغــاٌز،  «  ):البــن مالــك (وليــت النــاس قــالوا  «: التجديــد ِيف النحــو؛ حيــث يـَُقــول ألفيُت

 تُدل إال علـى قُـدرِتك الفائقـة علـى َنظْـِم مـاال َيِصـح نظُمـُه، والفائـدة منهـا إال أن َجتَْعـلَ  وهي ال

                                 
  .2/221طه حسني، . حديث األربعاء، د)1(
  .2/220حديث األربعاء)2(
،  1969، 2اجتاهات الّشعر العريب يف القرن الثّاين اهلجري، للدكتور حمّمد مصطفى هّدارة، دار املعارف، مصر، ط)3(

 .367ص
 .345املرجع نفسه،ص)4(
  .123، ص1الّصادح والباغم، ابن اهلّبارية، ج) 5(
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ِمـــَن  الطالِســـَم مقبولـــًة عنـــد بعـــِض النـــاِس، وقـــد يـُْعَجـــُب َِـــا بعـــُض مـــْن َيْســـتَـْهِويِهْم هـــذا اللـــْون 
�)). )1(التأليف من ُدوِن أن يتعلَم َِا أحٌد َصَواَب الكالمِ 

 لى ألِفيةِ عثناًء حَسًنا  من يـُْثِنيثني د مَن احملدَ إْذ يُوجآلراُء ُخمتلفًة، ُمَتَبايِنة، لكن تظل ا

ي مصر ـفاملدرسة النحوية ( :ِيف كتابه عبد العال سالم مكرمابِن َماِلٍك، ومنهم الدكتور 
ُيْشِبُه التقرِيظ، حيث َقْد وَصَف نظمه  ، وِيف الفصل اخلاص الذي عقدُه البِن َماِلٍك ما)والشام

  .)2(بأنُه سهٌل بسيٌط يفهمُه الدارس دون عناء

فقِد اعرتَف بفضل ابن مالك أيضا يف مؤلفاته املنظومة، اليت  إبراهيم عبادةمحمد أّما 
يف  وما سلكُه ابُن مالكٍ «: قّربِت النحو إىل الناِشَئِة مادام النْظُم أسهل حفظًا من النثر، بقوله

 ِة الشِة هو َما َسَلَكُه أيضا فيما صّنفه نظًما كالكاِفيثريَفاتِِه النِة مث اخلالصِة املعروفة ُمَصنـاِفي
وقد مال ابن مالك إىل نظم مسائل الّنحو وأبوابه مّتبعا ما فشا يف عصره ِمن  باأللفية،

األساليب الّتعليمية املتمثلة يف نظم العلوم والُفُنون ليسُهَل على الّناشئة حفُظ املنظوم وسهولة 
  ه من علمه وقـدرته على الّصياغة الّنظميةاسرتجاعه جبانب ما يدل على براعة املصّنف ومتّكن

)3( «.   

���و  أ]"�� -3
ّ
  :ي ,0 5َّ ا������uا�دوره����ا�5

يف  لقد كان الّشـاعر العـرِيب لسـاَن قومـه ُمْفَتِخـرًا بأْجمَـادهم وَمنَـاِقِبِهْم، ُمـَداِفًعا عـْن ِحياِضـهم
قد قال عمرو بن  و  اهلم احلميدة؛ُمَصورًا ِخصَ ، واقفاعلى أطالهلم ُمرتبطا بديارهم، وقت الشدة،
   :)4(] من الوافر: [كلثوم مفتخراً 

                                 
، 1سوريا، ط  -لبنان، دار الفكر، دمشق –شؤون لغوية، الدكتور حممد أمحد السيد، دار الفكر املعاصر، بريوت ) 1(

  .139،140م، ص  1989هـ ـ1409
 .47املنظومة النحوية دراسةحتليلية، ص)2(
 .88: النحو التعليمي يف الرتاث العريب، حممد إبراهيم عبادة، منشأة املعارف،االسكندرية، مصر، د ط، د ت، ص) 3(
  .193شرح املعلقات السبع الطوال، ص)4(
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  :)1() من الطويل(ؤ القيس يف معلقته و يقول امر        

  ]:البسيط [ من   )2(أطالل الديارويقول عنرتة       

  هــــــــــل غــــــــــادر الشـــــــــــعراء مــــــــــن مـــــــــــرتّدمِ 
  

ــــــــوّهم ــــــــدار بعــــــــد ت   أم هــــــــل عرفــــــــت ال
   بيعُة بُن مقرم ِيف ِميِميِتِه ُمَصورًا ما اتَصَف به وقوُمه من الفضائل احلميدة؛وقال ر              

  .)3(]من املتقارب[

ــــــــــــــــــــــــــُرؤٌ  ــــــــــــــــــــــــــِإين اُْم   َوِإْن َتْســــــــــــــــــــــــــأَلِيِين َف
  

َــــــــــــــــا ــــــــــــــــو الَكرِمي ــــــــــــــــيَم َوَأْحُب ــــــــــــــــُني اللِئ   أُِه
ـــــــــــــــــــــــِين املَعـــــــــــــــــــــــاِيل بِالــــــــــــــــــــــــُمْكَرمَات     َوأَْب

ِ
ـــــــــــــــــَل َوأَْرِوي النـــــــــــــــــ   ِدميَاوأُْرِضـــــــــــــــــي اخلِلي

ــــــــــــــــــــفٍ  ــــــــــــــــــــه ُمْعَت َــــــــــــــــــــْذِيل ل ــــــــــــــــا  َوحيمــــــــــــــــــــد ب ــــــــــــــــِه اللِئيَم ــــــــــــــــْن يـَْعَتِفي   )4(إذا َذم َم

ـــــــــــــــــُروَض َوفَـــــــــــــــــاًء َِـــــــــــــــــا   َوَأْجـــــــــــــــــزِي الُق
  

  )5(بِبُـْؤِســــــــي بَِئيِســــــــي َونـُْعِمــــــــي نَِعيَمــــــــا
  )5(نِعيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

                                 
شرح املعّلقات الّسبع الّطوال، لإلمام القاضي النحوي الّضرير أيب عبد اهللا حسني بن أمحد الزوزين، ضبط نصوصه وعّلق )1(

 .59لبنان، ص –وقّدم ألعالمه الدكتور عمر فاروق طّباع، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بريوت  وعّلق حواشيه
 .213املرجع نفسه، ص) 2(
 .  206/  1، ج)ت . د( 8مصر، ط  –شوقي ضيف، دار املعارف . ، د)العصر اجلاهلي ( تاريخ األدب العريب ) 3(
 .املعتفي السائل يف غري طلب) 4(
 .جيزي بالسيئة مثلها، وكذلك احلسنة يقصد أنه) 5(

ـــــــــــــا الـــــــــــــرب حـــــــــــــىت ضـــــــــــــاق عنـــــــــــــا    مألن
  

  وظهـــــــــــــــــر البحــــــــــــــــــر منلـــــــــــــــــُؤه ســــــــــــــــــفينا 
ــــــــــْن أضــــــــــَحى عليهــــــــــا   نيا وَم ــــــــــد ــــــــــا ال   لن

  
ـــــــــــــبطش قاِدرِينـــــــــــــا ـــــــــــــبِطش حـــــــــــــني ن   ون

   إذا بلـــــــــــــــــــَغ الِفطـــــــــــــــــــاَم لنـــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــيب  
  

  ختــــــــــــــــــر لــــــــــــــــــه اجلبــــــــــــــــــابُر ســـــــــــــــــــاِجدينا
  

  ِبِســــْقِط اللــــَوى بـَــــْنيَ الــــدُخوِل َفَحْوَمــــلِ   ِقَفــــا نـَْبــــِك ِمــــْن ِذْكــــَرى َحِبيــــٍب َوَمْنـــــزِلِ 
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، فنــونُ ال تِ بَ ، وتشـع العلــومُ  تِ دَ جـاء اإلســالم اتسـعت جمــاالت الثقافـة العربيــة، وتعـد  ام ـولـ
  :منها ، على العلوم، ولذلك أسبابٌ  وكان للّنظم دوٌر كبٌري يف احملافظةِ 

إىل قيام دراسة النحـو  وذلك ما أدى... حرُص املسلمني على لغتهم وأحكام شريعتهم -1

  .، كما قامت العلوم الشرعيةراسات اللغويةالد  رُ ـسائ بعد ذلكُه ـتْ لَ ــــتَ 

ــعوب كـالفرس والسـريان والَيعاقبـة، وقـد أدى ذلــكاخـتالُط العـرب بغـريهم مـَن ال -2 إىل   ش
ــــال علــــى الُعلــــوم واملعــــارف الــــيت برعــــوا فيهــــا برتمجتهــــا إىل اللغــــة العربيــــة، كمــــا أدى ذلــــك  اإلقب

ينيةاالختالط إىل تعميق  راسات الدلة يف علم الكالم دفاًعا عن اإلسالم ودعوته إليه الدُممَث.  

يـــون و وقـــد كـــان األم.")1(ألمـــراء الـــذين فتحـــوا خـــزائنهم لكـــل جمتهـــد تشـــجيع اخللفـــاء وا -3
مـن  يُـْغِدقُوَن كِثريا على الشعراء وَمينحونـَُهم الكثري حبـاً للشـعر مـن ناحيـة، واختـاذ الشـعراء َدَعايَـةً 

  . العصرِ ِيف ذلك  وسيلة إعالميةٍ كان أهم   ألن الشاِعرَ ؛ لتوطيد دعائم ُمْلِكِهْم  "ناحية أخرى

    لنهضـــة علميـــة واتســـاع ثقـــايف مل ينفـــرد النثـــر يف كونـــه  -إذن  -ولقـــد تـــوافرت األســـباب 
        بــل شــاركه الـــنظم يف ذلــك، ومــن األســباب الــيت أدت إىل التعبــري بـــالّنظم، وســيلة للتعبــري عنهــا

  : )2(ما يلي

 .للنظم موسيقى تـَْهُفو إليها النفوس، ومجال َيُشد االنتباه -1

كامال فيـِه شـيٌء مـَن الــَمَشقِة والُعْسـِر، أَمـا ِاْسـِتيَعاُب   يعاب للكالم املنثور استيعاباً االست -2
ـــبب األول ـــٌب علـــى الســـُهَولِة والُيْســـِر، وذلـــك ُمتَـَرت ـــُه علـــى جانـــب مـــن السْظِم فإناملوســـيقى  .الــن

 :)3(ومنه قوُل الناظم ابن مالك يف ألفيته . واجلمال

                                 
، أمحد عبد اللطيف حممود )غري مطبوعة ( النحو املنظوم بني ابن معط وابن مالك والسيوطي، رسالة دكتوراه : ينظر) 1(

 6:ص .م 1982-هـ1402الليثي، كلية دار العلوم، جامعة القا هرة، 
  7:املرجع نفسه، ص) 2(
ّصرف، للعّالمة حممد بن عبد اهللا بن مالك الطّائي األندلسي، ضبط وتقدمي سليمان ألفية ابن مالك يف الّنحو وال) 3(
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  مفيـــــــــــــــٌد كاســـــــــــــــتقمْ  كالمنــــــــــــــا لفـــــــــــــــظٌ 
  

  اســــــــــــــٌم وفعـــــــــــــــٌل ُمث حـــــــــــــــرٌف الكِلـــــــــــــــمْ 
ـــــــــــــــــــــــــم   ـــــــــــــــْد يـُـــــــــــــــَؤم  واحـــــــــــــــــــــــــدُه َكِلَمـــــــــــــــــــــــــٌةوالقوُل َع ـــــــــــــــالٌم َق َـــــــــــــــا َك ِ ـــــــــــــــٌة   وِكْلَم

ا ِنْســـَياُن الكـــالم املنثُـــور بعـــد فـــرتة طويلـــة -3 ـــُه يـَبْـ . مـــَن اليســـِري ِجـــدـــا املنظُـــوُم فإن ـــى أم ِيف  َق
  ...َوقْـًتا َطِويال الذاكرة

َاُذ النظْ  -4 ِاخت ْحِصيل الِعلِميًة أطولَ ، ِم َوِسيلًة لتَـْيِسري الت اِكرَِة ُمد واحملافظِة عليِه ِيف الذ.  

  .إظهار العلماِء مقدرَم العلميَة، وتطويعهم الشْعَر خدمًة للعلم -5

َـــاُذ الـــّنظم وســـيلًة لـــربط العــــريب  -6 َجـــِز والقصـــيد يف النفـــوس، واختإدراك العلمـــاء مكانـــَة الر
 .)1(ه، وللحفاظ على لغته بتارخي

بن أمحد الفراهيدي  منظومة الخليل :علم اللغةمن املنظومات الكثرية يف جمال و

ثالثة وتسعني  )293( الذي يعّد أّول من نظم الّنحو التعليمي يف منظومة مكّونة من )هـ170ت(

املتوىف حمرخلف األوقد ذكرها ، وِمئيت بيٍت مَن الّنظم الذي اقرتب من الّشعر يف لغته
))مقدمة يف النحو((أي بعد وفاة اخلليل بعشر سنوات، وقد أورد يف كتابه    )ه158(

)2( 
  :البيتني التاليني

ــــــــالوَ  لْ ِصــــــــوَ  ـقْ ُســــــــانْ فَ  ــــــــكُ   كَ لَــــــــوْ قَـ  اوِ ب   هُ َـ ّل
  

  بُ ـعُ ـْصــــــتَ  تْ َســــــيْ لَ فَـ  ))وْ أَ ((و ))مـ ثُــــــ((و ))ال((ـ بِــــــوَ 
ـــــــــــــــ   ــــــــــــْــــ عِ  كَ لِ ـذَ َكـــــــــــــــ  ةٌ قَ َـ اِســـــــــــــــنَ  ءُ اْ الَف ـَـــــــــــــــشْ مُ  ـبِ اِهـــــــــــــــاملـذَ  بُ ْحـــــــــــــــها رَ َـ ـلُــــــــــــــيْ بِ سَ وَ   انَ ندَ ـ   ـبُ عـ

  .وسأحتدث عنها بإسهاب يف الباب األول من البحث

                                                                                             
 .11ابراهيم البلكيمي، دار الفضيلة، القاهرة، ص

 8:ص بني ابن معط وابن مالك والسيوطيالنحو املنظوم،)1(
القاهرة،  –ي، دار الكتب املصرية أمحد عفيف.املنظومة النحوية املنسوبة إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي،دراسة وحتقيق، د)2(

 .13،  ص 1، ج )املقاصد الشافية: ( وينظر . 11، ص،1995، 1ط
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أرجـوزٌة يف النحـو والصـرف تَِنيـُف  )هــ 370ت (، )1( وألمحَد بن منصور بـن اَألَغـر الَيْشـُكرِيّ 
  :ُهلَاأو ، َنْظُمَها َسْهٌل َوِعلمها َغزِيٌر ، عْن أَْلَفْي بـَْيتٍ 

ــــــــــــــــــــاَىل    َاحلَْْمــــــــــــــــــــُد لِلــــــــــــــــــــِه الــــــــــــــــــــِذي تـََع
  

ــــــــــــــــــــزة و  ــــــــــــــــــــَتْخلَص الِع ـــــــــــــــــــــجَ واْس   الالال
يِن أبو القاسم يوسـف بـن حممـد بـن يوسـف التــْوَزرّي الرِشـيدي، املعـُروف    بـابن وجلمال الد

ــ)هـــ 513(، املتــوىف ســنة ) صــاحب القصــيدة املنفرجــة(  )2( النْحــِوي ِر قصــيدٌة حنويــة رائيــة مــن َحبْ
  : ومطلع هذه القصيدة قوله، وثالثني بيتا يةتقع يف مثان» الُيوسفية«الطويل َمساها 

  لــــــــةً نــــــــك مجُ وَ دُ  اإلعــــــــرابِ  بَ الِــــــــا طَ يَـــــــأَ 
  

  يرِ عْ  ِشــــــها لــــــك ِيف فـــــــتُ ل أَ  فٍ رُ أْحــــــ نْ ِمــــــ
ـــــــــــــــــمُ   يبــــــــــــــةٌ رِ قَ  ـيَ وْهـــــــــــــ رابَ اإلْعـــــــــــــ كَ ُمـــــــــــــل عَ تُـ    ـــــــــــــــــا أَ ـهَ تُـــــــــــــــــرْ س يَ  ةٌ مَ ـظ َن رِ ـسْ ا يُـــــــــــــــــَـ مي  

ـــــــــــــــتً ث ــــــــــــــة ا ُمث الثــــــــــــــون بي   رِ هْ  َشـــــــــــِيف  مُ ـل ـَعـــــــــــا يُ ـا َمـــــــــــيوًمـــــــــــ ـمُ ّلـــــــــــعَ تُـ   فرعهــــــــــــــا ومثاني

  :ويقول يف خامتتها

ــــــــ»وَ ْحــــــــالن «يمــــــــك لِ عْ  تَـ ِيف  ا جــــــــادَ َمـــــــكَ   دٍ ـم ُحمَـــــــــ البـــــــــنِ  اخلــــــــــريِ  ـاءِ َعـــــــــدُ بِ  دْ ُجـــــــــوَ  عرِ بالش  

1221(وقد شرحها حممد بن أمحد املرابط اليعقويب 
بن حممد بن حممـد بـن ، كما شرحها عمر )هـ

                                 
بركات يوسف هبود، : البلغة يف تاريخ أئمة اللغة، اإلمام جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، اعتىن به وراجعه ) 1(

 .48ص، لبنان –بريوت .صيدا، املكتبةالعصرية
من األعالم مبدينة فاس، ألمحد بن القاضي املكناسي، داراملنصور  كر من حل ذِ  جذوة االقتباس يف(ه يف تنظر ترمجت) 2(

  ، )552/ 2. م 1974- 1973للطباعة والوراقة، الرباط،  
 ) كلية العوة   ، أشرف على حتقيقه، عبد احلميد عبد اهللا اهلرامة،  نشرِيت كْ بُ نْ ونيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألمحد بابا التـ

وهدية العارفني ، أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إلمساعيل باشا (، ) 622م ص 1989، 1ليبيا، ط –اإلسالمية، طرابلس 
ويف كنيته خالف، فهي يف هدية العارفني  أبو الفضل، وكذا يف كتاب . ، )  2/551.بريوت–البغدادي، دار الفكر 

 1979د بن محمد أبو رزاق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، أحم. األدب في عصر دولة بني حماد، د(
  ).  264ص م، 

 : فيها  ؛ إذ قال بأبي القاسمويف قصيدته اليوسفية كىن نفسه 
  أبو القاسم النحوي ِيف أول الشعرِ                  وقد قال أقساُم الكالم ثالثٌة 
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 1(الدرة املضية يف القصيدة اليوسفية«: اهُ أيب بكر املبيض الصيداوي بشرح َمس(
«.  

  ،)ملحـة اإلعـراب وسـنحة اآلداب(َها بــ َـ مـــمنظومته الـيت وسَ  )ه  516( ّمث نظم احلريري 
  : )2(حيث افتتحها بقوله 

ُــــــــــــول مــــــــــــن بعــــــــــــد افتتــــــــــــاح القــــــــــــولِ    أَق
  

  حلــــــــــْوِل حبمــــــــــد ذي الطّــــــــــول شــــــــــديد ا
ـــــــــــــــــــــيب ســـــــــــــــــــــيد األنـــــــــــــــــــــاِم   وبعـــــــــــــــــــــــــــده فأفضـــــــــــــــــــــــــــل الّســـــــــــــــــــــــــــالمِ      علـــــــــــــــــــــى الّن

ــــــــــتظمٍْ    حــــــــــــــّداً ونوعــــــــــــــاً وإىل كــــــــــــــم ينقســــــــــــــمْ   يــــــــــا ســــــــــائلي عــــــــــن الكــــــــــالم املن

  امســـــــــــع ُهـــــــــــديَت الّرشـــــــــــد مـــــــــــا أقـــــــــــولُ 
  

ــــــــــــه معقــــــــــــوُل    وافهمــــــــــــه فهــــــــــــَم مــــــــــــن ل
  

   طْعــابـن مُ  وقـد أراد اّصـة العلمـاء، خبعجبـوا ـا أّميــا إعجـاب و وقـد أقبـل عليهـا النّـاس وأُ   

 فـــنظم ألفيتـــه املعروفـــة باســـم  ،الّشـــهرة وذيـــوع الّصـــيت ا للحريـــري مـــنَ أن يكـــون لـــه َمـــ )ه628(
الـذي نظـم ألفيتـه  )ه672(مثّ العّالمة ابـن مالـك ، الباب األولوسأحتدث عنها يف ،  »  الّدرّة«

ســار  نفســه، ُمث  البــابِ يـة الّنحويــة ابــن ُمعـٍط، وســيطول احلــديث عنهـا يف مبتــدع األلف مقتفيـاً أثــرَ 
وقـال ،  »الفريـدة«اها ّـ مــفـنظم ألفيتـه يف الّنحـو وسَ   ،)ه 911(  علـى جهمـا العالمـة الّسـيوطي

  :)3(عنها

  لكوــــــــــــــــــــا واضــــــــــــــــــــحة املســــــــــــــــــــالك  فائقــــــــــــــــــًة ألفيــــــــــــــــــة ابــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــك
  

  

                                 
 .16، 15، ص 1، جلكافية، الشاطبيالمقاصد الشافية في شرح الخالصة ا)1(
- هـ  1428، 1مصر، ط –علي أبو املكارم، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة . تعليم النحو العريب العريب، د) 2(

، 1لبنان، ط -موع الكامل للمتون، مجعه وصّححه حمّمد خالد العطّار، دار الفكر، بريوت، وا131م، ص 2007
  .781، ص2م، ج2006هـ، 1427

  .89، 95تعليم النحو العريب، ص، 11ص، كشف النقاب عن خمدرات ملحة اإلعراب للحريري) 3(
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اســي ومل العب  العصـرِ  ه منـذُ وعاتِ موُضـ عر العـريب وأصـبح أحـدَ يف الشـ هـذا الفـن  رسـخَ  لقـد
قصـيدة َحنِْويـًة رَائِيـة ِمـْن َحبْـِر ، )ـهـ 513ت (ي وِ ْحـالن  وقد نظم ابـنُ  املشرق، نِ ى عَ أَ نْ مبَِ  اجلزائرُ  تكنِ 

  . »اليوسفية«الطِويل َمساها 

ـ  القـرنِ ِيف  نظـم األلفيـةي فقـد كــان السـّباق إىل ِطـملعْ ا دِ ْبـعَ  نُ  بْـَىي ا َحيْـمـأَ  عــرف وتُ  ابع،الس
  .بألفية ابن معط

 هم ِيف ر نظمُ كثُ   نْ وِمم الش  ولـه ألفيـةٌ  )1()هــ 842 -هــ  766( يدوق احلفِ مرزُ  عليمي ابنُ عر الت 
كـربى باسـم : وزتـان يف علـم احلـديثوأرجُ ، األمـاين رزُ ِحـ :يباطِ اذاة ألفيـة الشـ حمُ  الـقراءات ِيف ِيف 
 يف علـوم البالغـة للقـزويين كتـاب املفتـاحِ   وزة يف تلخـيصِ وضة، وصغرى باسـم احلديقـة، وأرُجـالر ،

  ...وأرجوزة يف اختصار ألفية ابن مالك

  .نظم املغين البن هشام )هـ 983(ولعبد الرمحن بن حممد بن حممد بن عامر األخضري 

 يف  ومـــن نـــاظمي هـــذا الفـــن ت ( )2(ي اهللا اجلزائـــرِ  عبـــدِ  بـــنُ  اســـع اهلجـــري أمحـــدُ القـــرن الت

  :ا بقولههَ استهل  ،وحيدوله منظومة يف علم الت ، ) م1479/ ه884

  ثــــــلوعــــــن مَ  عــــــن شــــــبهٍ  ســــــبحانه جــــــل   يلاألزَ  دُ هللا وهـــــــــــــــــو الواِحـــــــــــــــــ احلمـــــــــــــــــدُ 
ـبـن  الوهاب لعبدو  أللفيـة خمتصـر منظـوم  )ه973(، عراينأمحـد بـن علـي التلمسـاين الش    

  . )1(ابن مالك 

 املتون، منها منَ  جمموعةٌ   )م1634/ ه�1035( محن األخضريولعبد الر :  

                                 
، توشيح الديباج وحلية االبنهاج، بدر الدين القرايف، .305:نيل االبتهاج بتطريز الديباج، أمحد بابا، ص: ينظرترمجته يف) 1(

  ، ص )م 2004 -هـ 1425(  1، طالقاهرة -علي عمر، مكتبة الثقافة الدينية . د: حتقيق 
 .1/84، تاريخ اجلزائر الثقايف، أبو القاسم سعد اهللا:ينظر) 2(
 .30، ص 1املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، ج)1(
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  ، لم الفرائضالحساب وعِ يف  رة البيضاءُ ومنها الد ، راجمنظومة الس  :في الفلك

 علــــوم البالغــــةدســــية، ونظــــم تلخــــيص املفتــــاح يف اهــــا القُ َمس  منظومــــةٌ  فالتصــــو ولـــــه يف 
  .)3(ديع ان والبَ  والبيَ املعاِين : الثة فنونيف الث  وناه اجلوهر املكنُ وَمس  للقزويين

 وكثــــريا مــــا كــــانوا ينظمـــــون يف بعــــض املســــائل الد ينيــــة والل َ لـــــول غويـــــة وحملمــــد بــــن علــــي

  :، حيث يقولاإلعراب والبناءيف ألقاب  منظومةٌ  )4(ااجي

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــغِ  نْ َم ــــــــــــــــــرفعن  ز العِــــــــــــــــــ يبت ــــبال  مهتــــــــــــــــــه ي ض ــــا خملــــوق يــــرى م عــــن كــــل   عجب

ـــــــــــــــــــــــهمني  َنبْ وبـــــــــــــــــــــــني عينيـــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــنصِ    نصـــــبا يـــــث املـــــوت قـــــدلَ بفـــــتح بـــــاب لِ   ت

 بكْســــــــــ  شـــــــــــرفا فس ال يبغـــــــــــي هلـــــــــــاوخيفـــــــــــض الـــــــــــن ِمــــــــــا طلبــــــــــا ا ينــــــــــالُ ر شــــــــــهو  

ـــــــــــــــــه النفـــــــــــــــــع جمَُ  ـــــــــــــــــذا جيـــــــــــــــــر ل   رام بســـــــــــهمه عطبــــــــــــا هُ تْ َصــــــــــــفـــــــــــإن عَ   اهَ دُ اِهـــــــــــــــــب

ــــــ  اضــــطربتهــــو نفســــا طاملــــا علــــى الل  مْ واجــــزِ  خــــــذ أدبــــــا مُ كون يكــــــون اجلــــــزْ وبالس  

ـــــن حَســـــ  ـــــة يف قصـــــيدة تســـــمى ونظـــــم خليفـــــة ب ـــــة يف نظـــــم الال "ن القمـــــاري اآلجرومي مي
  ".نهاجيوم الص يف النحو البن آجر   اآلجرومية 

 1393ت(ي البسكري اجلزائري يخ نعيم النعيمِ وللش
1973 - هـ

   :)1(لقطرالندى مطلعه  نظمٌ ) م
  إليـــــــــــــــــــــــــه املهـــــــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــــــنْ  ريب  أمحـــــــــــــــــــــــــدُ   قــــــــــــــــــــــــال نعــــــــــــــــــــــــيم الفقــــــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــــــذنب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه األماجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ســــــــــــــــــــول املاجـــــــــــــــــــــديا علـــــــــــــــــــــى الر صــــــــــــــــــــل مُ    وآل
  عليـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــنت القطـــــــــــــــــــر ممـــــــــــــــــــا ينتحـــــــــــــــــــل  وبعــــــــــــــــــــــد فاملقصــــــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــــــا اشــــــــــــــــــــــتمل

 ــــــــــــــــــــــــــــة  حويـــــــــــــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــــــــــــن درر القواعـــــــــــــــــــــــــــــــد الن   إذ نفعــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــم الربي

                                 
 .10/168، تاريخ األدب العريب) 3(
ا قص.(2/448،تعريف اخللف برجال السلف: ينظر) 4( اها الناظم واملتمعن يف القصيدة يدرك أيدة يف الزهد ؛ قد وش

 )الرفع، الضم، النصب، الفتح، اخلفض، الكسر،اجلر، اجلزم، السكون : مبصطلحات علم النحو 
 . وقد أورده فوزي املصمودي يف مؤلفه أعالم الزيبان، النظم موجود يف خزانة ورثته)1(
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ــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــرر الفوائــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــدللر  مــــــــــــــــــــــا أرجتــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــه نفعــــــــــــــــــــــاً   وزدت   ائ

وضية، كـابن أّب الـذي كـان رُ حوية والعَ فام الن ل ؤَ حوي مبُِ يف الدرس الن  تواتَ  وقد أسهم علماءُ  
حـو وحـافظوا علـى عوا يف علـم الن النظم، إضـافة إىل غـريه مـن علمـاء اإلقلـيم الـذين تضـل  فن  رائدَ 

 العربي البحـث يف  تل الـذي قطـع آالف األميـال؛ إليقـافِ رغم إصرار احمل-النائيةِ  يارِ ة يف هذه الد
 -ورهـا مـن األذهـانطمـس لغـة القـرآن، وحمـو بريـق نُ  علـى العـزمِ  ا كـل سـان؛ عازًمـوالل  ةِ غَـوم الل علُـ

                  .على ذلك عيانٍ  شاهدِ  وما املخطوطات املتناثرة بتناثر الزوايا واخلزائن يف إقليم توات إال أكربُ 

  :)1(قدم العلمي بقولهج إىل هذا الت رَ ود فَـ ج حممُ رَ ار األستاذ فَـ أش

ام احلكــم أيــ ةِ يف العـامل العــريب بالعنايــة الكافيــ غــة العربيــةُ فيــه الل  ويف الوقـت الــذي مل حتــظَ «
 هلـــم بالكفـــاءة علـــى  املشـــهودِ  تـــواتَ  مشـــايخِ  واالســـتعمار األورويب، عكـــف الكثـــري مـــنْ  العثمـــاين

وايـا دريس يف املسـاجد والز ين إىل جانـب اشـتغاهلم بالتـغة العربية، وأصـول الـد الل  دراسات آداب
 2( داخل تواتَ  التعليم اليت كانت منتشرةً  ساتِ وغريها من مؤس(« .  

 هُ َمـتأل  )3(ي فيهـا ابـن حـزمدِ ْبـعرية الـيت يُـ اخرتت هذه األبيات الش  اسِ نَ ئْـ وعلى سبيل االستِ 
 هُ مَ تأل  دِ الش ـ. و االهتمـام بعلمـهون عنـه، قليلُـنصـرفُ واطنيـه مُ م يد؛ ألنذلـك يف قصـيدة  لُ وهـو يعل

 هُ يبَ عَ  له بأن  يقولُ  شرق؛ حيثُ مَ الْ  نَ ليس مِ  هُ الوحيد هو أن  ِاابن حزم يف بعض أبيا:  
                                 

، 2:فرج حممود فرج، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائرط إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر املالديني،)1(
 .98: ، صم2007، 2:اجلزائرط

إقليم توات يقع جنوب غرب الصحراء اجلزائرية اليت هي جزء من الصحراء الكربى اإلفريقية، وتبعد أقرب نقطة منه عن )2(
يد على الثالمثائة ومخسني واحة وهذا اإلقليم يشتمل على عدد من الواحات واملدن والقصور تز ، كلم1500حبواىل  العاصمة

ينظر .  متناثرة هنا وهناك على رمال الصحراء أشبه باألرخبيل يف البحار،  وهي تغطي حواىل ألفي ميل مربع من األرض
 ).13: إقليم توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع عشر املالديني، فرج حممود فرج،  ص:(
من أئمة املذهب الظاهري يف األندلس ألف كثريا من الكتب ) هـ 454- 383ت( هو الفقيه أبو حممد علي بن حزم )3(

األخالق والسري يف مداواة :(الكتب يف ذلك وأحرقها املعتمد بن عباد، فاعتزل الدنيا وانطوى على نفسه وألف يف املعتزل
، ص 1989) ط .د(  اجلزائر، –ابن بسام وكتاب الذخرية، علي بن حممد، املؤسسة الوطنية للكتاب : ينظر). النفوس
137. 
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ــــــــــــ أنــــــــــــا الش ـــــــــــــرةٌ  مس يف جــــــــــــو ـــــــــــــــــــولكـــــــــــــــــــن عَ   العلــــــــــــوم مني ــــــــــــــــــــي الغـــــــــــــــــــربُ عِ لَ طْ  أن مَ ِيب ْي   ـ
ـــــــــِين ولـــــــــو أنـــــــــ طـــــــــالعٌ  رقِ  مـــــــــن جانـــــــــب الش   علـــــــي مــــــا ضـــــــاع مــــــن ذكـــــــري النهـــــــب لـــــــجد  

  الصــــــــــــب  الكلــــــــــــفُ  ســــــــــــتوحشَ رو أن يَ والَغــــــــــــ  بابــــــــــــــــــةٌ صَ  العـــــــــــــــــراقِ   حنــــــــــــــــو أكنـــــــــــــــــافِ وِيل 
ــــــــــــــفــــــــــــــإن يُـ  ــــــــــــــي بينهـــــــــــــــمالــــــــــــــر  لِ زِ ْن   )1(والكـــــــــــــــربُ  فُ س أَ يبــــــــــــــــدو الــــــــــــــــت  ذٍ ِئـــــــــــــــينَ حِ فَ   محن رحل

      ـك حُ رِ دْ يُ  ن البصريَ إن املتمعرقـة الش ه،تِ رَ هْ ُشـ مَ ْغـة، فهـو رَ اخلياعرالد  سِ لُ دَ ه يف األنْـِمـوتقد 
 ـــحُ وَ ، اءَ َمـــلَ عُ  إال أن ـــ قِ املشـــرِ  امَ كـــلَ زِ نْ وه مَ لُـــزِ نْ منـــه مل يُـ  ي نـــزحَ ذِ ال إىل   وادُ َمـــعَ  دْ يـــة، بـــل قَـــاحلقيقِ  هُ َت

 – العــراق –لــم أنــذاك اضــرة العِ ه عــن حَ دِ ْعــبســبب بُـ  هِ بـــعادِ وإىل إِ  ضــوره العلمــي،يبــه رغــم حُ يِ غْ تَـ 
 أشبهَ  احلنني إليها ؛ فكانَ  هُ اليت شد  رائِ بالط  ذِ ال ـ هِ رِ ْكـإىل وَ  ي حيـنالض وإن ظَـ ق،ي الَ طـوَ  ل  ار َهـالنـ

  . سيحٍ فَ  انٍ كَ يف مَ 

  ــنَ وإن كــان التـ ــقــد َطــ رِ ك ال  فكيــف –م قــد رحلــوا إىل املغــرب كــوُ -ومــة مُ اء العُ ال أبَن
  يار؟ د ال هِ باء من أهل هذِ رَ الغُ  الُ طَ يَ 

 نَ أم تَـ  واهم إن نسَ ولكن مـن   يِمـجَ عْ معـط أَ  لفية هو ابنُ األ مِ ظْ املصدر األول لنَ  اسوا فإن
 يبويه مـن علـم اخلليـل نثـره ِسـ مـا ومجـع، اإلسـالم فأبـدع ونظـم هُ بَ املغرب األوسط، بل جزائري عر

  . هِ تِ ر يف دُ 

ــــقــــاِ معل  واُقـــــاملشــــرق قــــد عل  كــــان أهــــلُ   نْ وإِ   يف أســـــتار  -يف جــــاهليتهم  –عرية م الش
ـــ األلفيـــةَ  ويـــةَ م النح اِ َقـــوا معل ُقـــأهـــل املغـــرب قـــد عل  فـــإن  –ا َهـــتِ يمَ قِ لِ  إعـــالءً ، الكعبـــة ورِ دُ يف الص 

  . اهَ مِ ظْ نَ  خارجَ  ةٌ ي وِ غَ لُ  عليهم مسألةٌ  تْ رَ سُ إذا عَ ، إليها مِ لْ العِ  طلبةِ  وعجُ رُ ها؛ و لِ ظَ فِ حْ ِـ ا لِ يخً سِ رْ تَـ 

                                 
  .137ابن بسام األندلسي وكتاب الذخرية،  ص) 1(
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    املثـل  بَ وأضـحت مضـرِ  - املغرب واألندلس ِيف  -ودرت من أرضها األلفية قد صُ  لكن
مالــك ماكــان  وابــنَ ، طٍ ـعْ ُمــ ابــنَ  ون أن نــظُ يَ  حــوعلــم الن  طلبــةِ  ل ُجــ ن إ املشــرق، حــىت  أهــلِ  إلبــداعِ 

   ا يف أرض املغرب واألندلس ؟يَ قِ لو بَ  اجلديدَ  ا هذا الفن عَ دِ بْ يُـ  نْ ا أَ مَ هلَُ 
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وال ميُِْكنُـَنا حصُر مجيع املنظومات العلِميِة التـْعِليِميِة ألّن املنظومات العلمية يف خمتلف 
  .يةالفنون كثرية جداً وخاصًة ِيف َجمَال الّدراسات الّنحوية واللغو 

   العلماء الذين شاركوا يف النظم النحوي قد فاق عددهم مائة  إن : وخالصة القول
خلدمة لغة  منظومة يف النحو والصرف؛ 140وقد قدموا ألبناء األمة اإلسالمية أكثر من ، عامل

فجزاهم ، وذلك بتيسري معرفة القواعد النحوية، وتسهيل تعلمها ألبناء األمة اإلسالمية، القرآن
  .)1(وأجزل هلم املثوبة والعطاء،  عن أبناء األمة أحسن اجلزاءاهللا

ة العربيــة، وتعليمهــا وخنلــص ممــا ســبق إىل أن املنظومــاِت التعليميــة قــد حافظــت علــى اللغــ
ـــا ســهلُة الفهـــم واالســـرتجاع، إىل جانــب براعـــِة هـــؤالِء العلمــاِء الـــذين مل ينظمـــواللناشــئة  يف  أل

ــِة واخلرافــة واملالحــم بــل نظمــوا العلــوم املعتمــدَة علــى احلقيقــة والبُـْرَهــاِن، املعروفــَة بضــوابطها  القص
 العلميــِة الــيت ال مكــان فيهــا للخيــال، ألن لكــل كلمــة َيف الــنْظِم مــدلوهلا، ولــو انفصــمت ُعراهــا

لُعـُدوَل عـن الَفْهـِم واِإلفْـَهـام سقطِت القاعدة، وانـَْهَدَم البنياُن ألن ُكل ُخُروٍج عِن الَقاِعَدِة يـَْعـِين ا
  .وعدم ُوضوح القصد

  

  

  

  

  

  

                                 
 .31،  ص 1، ج )املقاصد الشافية: ( ينظر )1(
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  :قبل انتشار المدارس عليم في اإلسالممعاهد الت : سادسا
، ص القرآين يف مصحف واحدع الن مجُ  حوية بعد أنْ غوية والن الل  راساتُ الد  تِ ألقد نش

 على القرآن الكرمي ولغته  رصِ احل القرن األول اهلجري بدافعِ  صف األول منَ وذلك يف آواخر الن
)1(.  

يف خالفة عمر بن عبد العزيز الذي وىل املغرب ويف أواخر القرن األول اهلجري 
إمساعيل بن أيب مهاجرالذي كان هو نفسه مؤدب أوالد عبد امللك بن مروان ، فسار بالناس 

اخلليفة عمر بن عبد  سرية حسنة، ودعا الرببر إىل اإلسالم ، وعلمهم احلالل واحلرام ، وقد كان
  .)2(عث عشرة فقهاء أهل علم وفضل ، فقاموا بنشر تعاليم اإلسالم أحسن قيام بالعزيز 

افتتحت يف بغداد أول مدرسة من جمموع املدارس الكثرية املنظمة  ه 459ويف عام 

املدارس يف العامل  هِ هذِ  وقد انتشرتْ  «... نظام الملكاليت أنشأها الوزير السلجوقي 
يف  الكربى  املدارسِ  نَ ة إىل كثري مِ باإلضاف، والقرى الصغرية البلدانُ   مشلتِ ىت مي حَ سالاإل

  .» )3( اإلقليم عواصمِ 

   :أمكنة التعليم قبل انتشار المدارس  -  أوال
واحد، بل  يف أمكنة من طرازٍ  دُ قَ عْ عليم ال تُـ الت  اتُ قَ لْ وقبل انتشار املدارس كانت حَ 

واملكتبات العمومية واخلاصة، الكتاتيب، واملساجد،والرابطات،ك )4( فة،خمتل يف أمكنةٍ  دُ قَ عْ تُـ 

                                 
  .  19، ص، 1954، تاريخ الرتبية اإلسالمية، أمحد شليب، بريوت، دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع )1(
املطبوعات اجلامعية ، ديوان  ، 1977إىل  1900محد التيجاين، من سنة الكتاتيب القرآنية بندرومة، عبد الرمحن بن أ)  2(

  . 13: ، ص  1983اجلزائر ، 
    .19، ص، خ الرتبية اإلسالمية، أمحد شليبتاري) 3(
 عبد اهللا عبد الدائم، دار العلم للماليني بريوت،. الرتبية عرب التاريخ من العصور القدمية حىت أوائل القرن العشرين، د)  4(

  . 145، ص، 1984، 5ط
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 ...بيع الكتب وقصور األمراء، ودور العلماء ، وحىت دكاكني
)1(.  

   : العمومي الكتـاب –أ  
 اب من أقدم املراكز التعليمية عند املسلمني، وقيل بأنالُكت قبل  َعرَفُوه العربَ  َعد

   .)2( نطاق حمدود جداعلى  ولكنْ  اإلسالم،

غالبــا مــايكون  املكــان الــرئيس لتعلــيم الصــبيان القــرآن الكــرمي، وهــو هــواب إذا تــفالكُ   
، ومل يشجع العلماء على الفصل يف التعليم بني طبقات اتمـع، أو قريبا منه، ملتصقا باملسجد

... ن معلــم واحــدويتلقــوا املعرفــة مــ، بـل حــرص علــى أن يكــون التعلــيم للجميــع يف مكــان واحــد
   .)3(وقد اعترب كثري من العلماء تعليم األطفال القرآن فرضا من فروض الكفاية 

        وكانت مكانة الُكتاب يف القرون اهلجرية األوىل عالية الشأن؛ إذ يُِعد لبداية تعليم 
رة حبيث عد فكان الُكتاب يشبه املدرسة االبتدائية يف عصرنا احلاضر، وكان من الكث"أعلى، 

  .)4( ابن حوقل ثالمثائة ُكتاب يف مدينة واحدة من مدن صقلية

قد متّثل يف تعليم أطفال املسلمني القراءة والكتابة،  وكان الهدف من إنشاء الكتاتيب
 وكـــان مـــن «، الكتابـــة بتعلـــيم األطفـــال والشـــباب � ِيب اهـــتم النـــ وحفـــظ القـــرآن الكـــرمي، وقـــدِ 

، ومل يكـن مـن األنصـار يومئـذ أحـد حيسـن الكتابـة ، فكـان مـنهم تـباألسـارى يـوم بـدر مـن يك
مــن المـــال لــه، فيقبـــل منـــه أن يعلــم عشـــرة مـــن الغلمــان الكتابـــة، وخيلـــى ســبيله ، فيومئـــذ تعلـــم 

  . » )5(الكتابة زيد بن ثابت يف مجاعة من غلمان األنصار 
                                 

  .  97: ، ص 1971، تاريخ الرتبية بتونس،توزري، إبراهيم العبيدي، الشركة التونسية و للتوزيع،تونس )1(
   2010/05/03-12:29: الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم، بتاريخ ) 2(
جامعة حممد عيسى الطيطي،. سن جرادات، دحممد ح. وية ضوية،أبو احلسن القابسي ودوره يف صياغة مناذج ترب)3(

 . 715، ص )دور المعلم العربي في عصر التدفق المعرفي( جرجش اخلاصة، كلية العلوم الرتبوية 
 . الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم)4(
: ، ص 1لبنان،ج –حممد عبد احلي الكتاين الفاسي، دار األرقم، بريوت   ،)الرتاتيب اإلدارية(نظام احلكومة النبوية )  5(

108  .  
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هم آيـات صـًة إذا كتبـوا يف ألـواحكان األطفال يف الكتاتيب يُعلمون احرتام اللغـة العربيـة، خاو    
؛ فقـــــد قيـــــل ألنـــــس بـــــن مالـــــك الصـــــحايب اجلليـــــل � أو أحاديـــــث النـــــيب مـــــن القـــــرآن الكـــــرمي،

ان وعلــي رضــى اهللا أيب بكــر وعمــر وعثمــ: كيـف كــان املؤدبــون علــى عهــد األئمــة« )ه93ت(
  عنهم؟

ــتِ رْ تَـ بِ (، وكــل صــيب يــأيت كــل يــوم بنوبتــه )1( كــان املــؤدب لــه أجانــة:قــال أنــس  طــاهرًا،  مــاءً ) هيب
ون ذلــك مث حيفــرون ُحفــرة يف األرض، فيصــب : قــال أنــس. همفيصــبونه فيهــا، فيمحــون بــه ألــواحَ 

ـــ. املـــاء فيهـــا فينشـــف ـــعَ ورة الرائعـــة تُـ فهـــذه الص أصـــدق تعبـــري عمـــا كـــان يف نفـــوس أبنـــاء ذلـــك  رُ بـ
 تـــارون املـــاء الطـــاهري اإلهلـــي، فيخبـــه الـــوح بُ تَـــكْ ام للحـــرف العـــريب عنـــدما يُ رتَِ ْحـــاِ  العصـــر مـــنِ 

   .)2( ملسحه، وحيفرون له يف األرض ويصبونه لينشف

 الحجـاج بـن يوسـفوقـد اشـتهر عـدد مـن املعلمـني يف الكتاتيـب وذاع صـيتهم، فكـان 

 ماحِ زَ ُمـ اك بـنُ الضح  ُمَعلًما بأحد الكتاتيب؛ يـَُعلم الصبيان ويأجرونه خبزًا، وُعِرَف عنِ  الثقفي
  .آالف صيب للصبيان يف أحد كتاتيب الكوفة، وكان لديه ثالثةُ  أنه كان ُمَؤدبًا

كــان بــه ثالثــة   يِخــلْ أبــي القاســم البَـ أن ُكتــاب ) معجــم األدبــاء(يف  يــاقوت الحمــويويـَــْرِوي  
ا يـَتِسُع هلذا العـدد؛ لـذا احتـاج البلخـي أن يركـب محـارًااً آالف تلميذ َد  ؛، وكان فسيًحا جدليـرتد

   .)3( ك، وُيْشِرَف على مجيع تالميذهبني هؤالء وأولئ

02 -  عليم في الكُ مناهج الت باتـ:  

ومل تكـــن ُمَقـــررَات ومـــواد التعلـــيم واحـــدة يف العـــامل اإلســـالمي، بـــل اختلفـــت مـــن ُقْطـــٍر  

                                 
 .إناء من فخار يوضع فيه املاء ) 1(
 . الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم )2(
 .  الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم )3(
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، وبعـض )1(آلخر، وإن كانت تشتمل على القرآن الكرمي، والقراءة والكتابة، وأحاديـث األخبـار
   .)2(الشعر، وبعض مبادئ احلساب، وبعض قواعد اللغة العربيةاألحكام الدينية، و 

تعلـيم الولـدان واخـتالف مـذاهب األمصـار «: وقد أوضح ابن خلـدون يف فصـل عنوانـه 
)3(رقهاإلسالمية يف طُ 

« ، كـل مصـر مـن األمصـار    املنـاهج املتبعـة يف تعلـيم املبتـدئني يفحيث بـني
  : كما يلي،  الدراسيةم األمصار حسب مناهجها قس اإلسالمية، و 

  .)4(يقتصرون على تعليم القرآن فقط  : المغرب أهل– أ

. اخلط وجتويد ،ل، وقوانني العربيةس رَ خيلطون بتعليم القرآن الشعر والتـ  :األندلسأهل    - ب
)5(  

  .)6(خيلطون يف تعليمهم للولدان القرآن باحلديث يف الغالب  :أهل إفريقية -ج

  . )7(يف التعليم كذلك خيلطون  : أهل المشرق– د

وقليال من قواعد ، فيضيف إىل هذه املواد مباديء احلساب )8(ابن مسكويهأما الفيلسوف 
ائدة يف عصره من بدايات حتصيله العلمي كانت على الطريقة الس  ولعل  .)9(قواعد اللغة العربية 

  . )1(لوم وأصوهلا التلميذ من خالهلا أولويات الع مُ واليت يتعل  ،)10(يف الكتاتيب  من التعليم 

                                 
 . ألخبار التارخيية والقصصا: أي  )1(
 .  الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم)2(
  .556 :ص)  م 2004 - 1424(لبنان،  -نسخة حمققة لونان، دار الفكر، بريوت  املقدمة، ابن خلدون،  )3(
 .147الرتبية عرب التاريخ، ص . 556صن  املقدمة، ابن خلدون،  )4(
 .147الرتبية عرب التاريخ، ص  .556صن قدمة، ابن خلدون، امل )5(
 .147الرتبية عرب التاريخ، ص  .557صن  املقدمة، ابن خلدون، ) 6(
 .147الرتبية عرب التاريخ، ص  .557صن  املقدمة، ابن خلدون، ) 7(
كويه، دارسة وحتقيق، عماد ذيب األخالق، مس: ، ينظر )مسكويه( أبو علي أمحد بن حممد بن يعقوب املشهور بـ ) 8(

 .9، ص 2011، 1، ط)لبنان  –بريوت ( اهلاليل، منشورات اجلمل 
 .147الرتبية عرب التاريخ، ص ) 9(
، 1946فلسفته األخالقية ومصادرها، عبد العزيز عزت، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة،  –مسكويه )) ابن(() 10(
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لتعليم القرآن  الكتاتيب ما لبثت حىت أصبحت املكان الرئيسومهما يكن من أمر؛ فإن 
  هناك كتاتيب خاصة فإن  ،، وإىل جانب هذه الكتاتيب العامةالكرمي باإلضافة إىل العلوم األخرى

  : )2(الكتـاب القصوري  –ب

ويرتبط هذا النوع من التعلـيم بـالنوع  ،هو موضع لتعليم أبناء اخللفاء واألمراء والعظماء 
السابق إىل حد ما، ألن هدف كليهما تعليم الصـبيان، غـري أنـه خيتلـف عنـه يف املـنهج املتبـع يف 

  .التدريس

  :القصوري   باتـ ج التعليم في الكُ ا منه - 1

 يضــعه األب، أويشــاركه يف وضــعه العلمــاء واملفكـــرين، ومــنهج التعلــيم فــي هــذا الكتــاب

وخيصص له جنـاح ، ))مؤدبا(( بل يسمى ، ابت كُ   صبيان أو معلمَ  مَ ى معل سم هنا اليُ  مُ المعل و
  .إشرافه على األمري أحكم وأشـَمـلخاص يف القصر يعيش فيه ليكون 

فأنشـــأوا يف قصـــورهم مــــدارس ، ا الفـــاطميون يف هـــذا اـــال خطـــوات واســـعةوقـــد خطَـــ
  .حق ا أوالد علية القوم وسرامخاصة يلت

 ،وقوانني العربيةل،س رَ القرآن والشعر والتـ ، وحيفظ فإنه يتعلم القراءة والكتابة مُ ل عَ المتَـ أما  
 و ، سانوكل مايصلح الل فينتقل من مستوى تلميذِ ى العلم حىت جياوز عهد الصبا،  يتلق 

 اج التعليمخيتلف منه فيمَ  ات املساجد أو املدارس، لكنْ قَ لْ إىل مستوى الطالب يف حَ  ابت الكُ 
  ؟ ر عن التعليم يف الكتاتيب العامةيف القصو 

                                                                                             
 . 85ص 

مسكويه وابن القيم منوذجا، الدكتور عبد اهللا بن حممد العمرو، جامعة ( لفية والفلسفية األخالق بني املدرستني الس) 1(
 . 26، ص 2006اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 

  .147الرتبية عرب التاريخ من العصور القدمية ص، ) 2(
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 يل وَ تَـــوإعــدادها لِ ، لفئــة معينــة قصــد تربيتهــا صٌ صــخمَُ علــيم داخــل القصــر الت  ن إِ : المكــان -01
 .املسؤولية

مــن مسـتوى تلميــذ  فينتقـلُ ، عهــد الصـبا زَ اوِ حــىت ُجيَـ مَ ْلـى املـتعلم العِ يتلقــحيـث  :الزمـان -02
 .أو املدارس ،ات املساجدقَ لْ الب يف حَ ى الط اب إىل مستو ت الكُ 

ويطالب ، الرتبويأو مبساعدة خمتصني يف الفكر  أو األمري،اخلليفة  يضعهُ  عليمالت  منهاج -03
 .بالسري على منهاجه )املعلم( املؤدب

بــل كانـت أيضــا موضـعا لتعلــيم الكبــار، ، لتعلــيم الصـبيان ةً َصـمل تكــن خمص  القصـور ن إِ  -04
المسـألة مجيـع طـالب النحـو  ويـذكرُ ، لس العلميـة تعقـد يف بالطـات القصـورحيـث كانـت اـا

أي املنـــاظرة الكـــربى بــني ســـيبويه إمـــام أهــل البصـــرة يف النحـــو، والكســائي إمـــام أهـــل  الزنبوريــة
 :وهذا هو نصها على سيبويه املسألة حيث طرح الكسائي، الكوفة حبضرة الرشيد

 .»اها؟ي ، أو فإذا هو إِ يَ هِ  وَ ، فإذا هُ نبورِ الز  نَ مِ  لسعةً  أشد  ن العقربَ قد كنت أظُ « 

 .فإذا هو هي، والجيوز النصب: فأجاب سيبويه قائال -

 . كالمه  عَ فَ العرب ترفع وتنصب، لكن سيبويه دَ  حلنت؛ ألن : فقال له الكسائي -

 فإذا هو [ هب إليهوا الكسائي فيماذَ دُ فاحتكموا إىل العرب الواقفني بباب الرشيد، فأي
، فأقام هناك حىت مات من الس غاضبا قاصدا بالد فارسوخرج ، سيبويه فاغتاظَ ، ]اها ي إِ 

   .)1(إىل البصرةدْ عُ ومل يَـ 

  

  

                                 
 –عبد السالم هارون، ط مكتبة اخلاجني ينظر، جمالس العلماء، أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق) 1(

  .  9 : ص)  1999 -1420( ، 3القاهرة، ط
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   : دــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمسج: ج

  :مفهوم المسجد   - 01

عدا (املوضع الذي يسجد فيه من األرض، فاألرض كلها مسجد: املسجد يف اللغة هو
   . خاص يوكذا كل مكان ورد فيه  ،الضرارمسجد 

 وقد كان يف األمم الس جود، مث أصبح علماً يف اإلسالم على ابقة وصفًا مشتقًا ملكان الس
، يومٍ  ل كُ   اخلمسَ  لواتِ الص  املسلمةُ  ي فيه اجلماعاتُ د ؤَ تُـ باجلدران، وَ  اطُ املوضع الذي حيَُ 

: ، أيودٍ بذلك ملا يف الصالة من سجُ  يَ ـم سُ  واألضحى، الفطر: وصلوات اجلمع والعيدين
  .)1(  وخشوع وانقياد هللا جل وعال خضوع ةَ َال الص  ن على األرض، أو ِألَ  اجلبهةَ  عُ ضْ وَ 

  : التربويدور المسجد   -  02

 ِيف  اســــةرَ الد  اتُ َقــــحلْ  وقــــد قامــــتْ . يــــرتبط تــــاريخ الرتبيــــة اإلســــالمية باملســــجدارتباطا وثيقــــا  
  . ونرُ والقُ  ننيالس  ر كذلك على مَ   تْ اإلسالم، واستمر  املسجد منذ نشأَ 

 زا ثقافيــــا هــــو أن الدراســــات أيــــام اإلســــالم األوىل كانــــت كــــالســــبب يف جعــــل املســــجد مر  ولعــــل
 دراســات دينيــة تشــرح تعــاليم الــدين اجلديــد، مث توســع املســلمون يف عصــورهم التاليــة يف مهمــة

  .)2( ا للتعليم، ودارا للقضاء، ومعهدفاختذوه مكانا للعبادة، املسجد

  ســـان العـــريبوملـــا فســـد الل ، وتعـــدى عامـــة النـــاس إىل ، العـــرب أنفســـهم بـــني حـــنُ وفشـــا الل
خيتلــــف  أصـــبح املســـجد مكانـــا لتعلـــيم الصـــغار والكبـــار، حيـــث تعقـــد فيـــه حلقـــات خاصـــتهم

                                 
مقدمة حممد بن أمحد بن صاحل الصاحل ورقة عمل : أثر املسجد يف حتقيق األمن الفكري واالنتماء الوطين ، إعداد   )1(

طباء يف رحاب جامعة طيبه يف املدينة النبوية يف قيمه املعهد العايل لالئمة واخلئمة واخلطباء الذي يُ لأل للملتقى العلمي األول
   . 05: م، ص  7/10/2009-6ه املوافق 1430/ شوال18-17/املدة من

   . 153: الرتبية عرب التاريخ من العصور القدمية ص )2(
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  :مستواها

فـــيظ القـــرآن يقتصـــر التعلـــيم علـــى حتخمصـــص للصـــبيان  ):االبتـــدائي( ا-Tـــ�0ى��ول  - 01
  .ومباديء العربية، وجتويد اخلط

  .يتميز التعليم باإلمجال والوضوح):الثانوي (  ا-T�0ى�ا���02-89

   .يتميز بالتعمق يف خمتلف فنون املعرفة):اجلامعي (  :ا-T�0ى�ا����� -02

  :قبل انتشار المدارس )1(في تواتومناهجه   أمكنة التعليم: ثانيا  

 أربــع ســنوات، ومــنهج تعلــيم الصــبيان عنــد بلــوغهم تعلــيم الصــبيانتلحــق بالزاويــة كتاتيــب ل
،  والزيتونـــــة، وجبايـــــة، والقـــــرويني، بفــــاس، اب كـــــان ســـــائدا يف بــــالد املغـــــرب اإلســـــالميتــــيف الكُ 
أو املســـجد ،  اويـــةالز  ُمث ، )3(ابتـــوكانـــت مراحـــل التعلـــيم يف تـــوات تبـــدأ عـــادة بالكُ  ،)2(كـــاآليت

                                 
ارين، توات تينجور : من ثالث مناطق  تتشكلو،) والية أدرار حاليا( هي إقليم يقع يف اجلنوب الغريب للجزائر : توات) 1(

 ا حسب الشورِ صُ واهد األثرية إىل عُ الوسطى، تيدكلت، تعود عمار  ول اإلسالم إىل مشال إفريقيا، اريخ، وبعد دخُ ماقبل الت
وقد زادت أمهيتها التجارية بعد تراجع الطريق الصحراوي الغريب  ،لعبت دورا أساسيا يف انتشار اإلسالم جنوب الصحراء 

ات التجارية، كما انا نتيجة لسقوط مملكة غانا، وقيام مملكة مايل، وهو ماأهلها لتصبح من أهم احملط الرابط بني مراكش وغ
الشيخ موالي : أسهم يف تطور عمارا، ونظرا لتلك املكانة فقد توافد عليها الكثري من العلماء من املغرب اإلسالمي، منهم

ينظر )... ه862(، والشيخ حممد بن عبد الكرمي املغيلي)ه862(، والشيخ العصنوين التلمساين)ه580(سليمان بن علي
 .9 – 8: الجزائر، ص  –مقاالت وأبحاث حول تاريخ وتراث منطقة توات، مبارك جعفري، دار الكتاب العربي : 
لدار ا -إبراهيم حركات، التيارات السياسية والفكرية باملغرب، خالل قرنني ونصف قبل احلماية، دار الرشاد احلديثة )2(

  . 12، 11 :  ، ص) م1994 -ه 1415( ، 2البيضاء،ط
، ] أقربيش يف توات [يف اجلزائر العاصمة،و " كاملسيد " ويظهر أن كلمة ُكتاب يقابلها يف مناطق أخرى كلمات ) 3(

يم القرآن والكتاتيب مراكز صغرية نسبيا، غالبا ماتتضمُن حجرة، أو حجرتني مهمتها األساسية تتمثل يف حتفيظ ، وتعل
  . الكرمي للصبيان ، وقدتكون ملحقة مبسجد كبري 

إنسانيات ، عدد التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري، : ينظر 
  .  2001ديسمبر ،  –، ماي  15، 14
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  .)1( بالنسبة للتعليم الثانوي

  ): التعليم االبتدائي( ابلُكتـ التعليم با  - 01

وكـان جيـب علـى األسـرة  ،ب معلمون تفرغوا ملثل هذا العمـلاِ ت عليم يف الكُ على الت  فُ رِ شْ يُ       
 أن ختَُ أحد أبنائها بالكتاب  مُ اليت يتعل حصة سنوية منَ  صَ ص  ـم الكُ التمر والقمح ملعلاب نظـري ت

مــر إلطعــام ى الت وَ د معلمــه يوميــا حبصــة مــن نـَــأن يــزو  مِ وعلــى الطفــل املــتعل ، بنائهــاأقيامــه بتعلــيم 
  .)2(دابته

يف الغالـــب  اب يف ســـن مبكـــرة، وتـــارة حســـب إفصـــاح الصـــيب؛ لكـــنْ تـــيلتحـــق الصـــيب بالكُ 
  . )3(عة أو اخلامسةابِ الر  ن الصيب إىل املدرسة القرآنية يف سِ  هُ ج وَ يُـ 

02 -  ليم في الكُ عمنهجية الت اب  تـ:  

   :م مبادي القراءة والكتابةتعل  - أ

، واملـتعلم علـى السـواء ،مُ يهـا املعلـفيشرتك  مراحلإىل  الكتابةو القراءةينقسم تعليم مباديء 
وجمموعـة ، جمموعـة مـن املعـارفاملعلم  هتعمل فيس، يعمل نظري وتطبيقي يف الوقت نفسه وهو

   .حركية احلسمن املهارات 

  :)4(  تعلم القراءة: أوال  

، يقــدم لــه الفقيــه لوحــةاب تــفعنــدما حيضــر التلميــذ ألول مــرة إىل الكُ  : المرحلــة األولــى

                                 
، )2007(شر امليالديني، فرج حممود فرج ن ديوان املطبوعات اجلامعية توات خالل القرنني الثامن عشر والتاسع ع إقليم)1(

  .98ص 
  .98إقليم توات، ص ) 2(
 .292نفسه، ص ) 3(
التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد  )4(

  .  2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14
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ويسجل فيها حروف اهلجاء العربية من جهة واحدة، أما من اجلهة الثانية فيسـجل عليهـا سـورة 
  الفاحتة ، 

لسورة مجلة ليحفظها مساعا بدون لميذ هذه ايف تلقني الت  مُ مث يبدأ املعل  :المرحلة الثانية  
، مث يــــدهنها مبــــادة يف أســــبوع مــــثال ميحوهــــا مبــــاء طــــاهر جــــني وبــــدون فهــــم، فــــإذا ماحفظهــــا

، ويكتــب املعلــم ســورة  بقلــم الرصــاص رُ ط َســ، مث تُ )1( الصلصــال، ويرتكهــا يف الشــمس لتنشــفَ 
  . دا مع املصحف عُ الناس للحفظ بالتلقني والسماع ، وهكذا صُ 

  .ياء ،مهزة ...ألف،باء، تاء، ثاء، :ـمائهافعلى الصيب أن ينطقها بأساهلجاء، أما حروف

وبعـــدها ينتقـــل إىل معرفـــة صـــور احلـــروف وأشـــكاهلا ، ومعرفـــة وجـــه الشـــبه  :المرحلـــة الثالثـــة   
بينها، وبني بعض األدوات احملسوسة اليت يشاهدها التلميذ كـل يـوم ، وينطـق ـا هكـذا األلـف  

  .)2(خطاف، وهكذا حىت آخر حرف كالعصا، اجليم كامل

  : )3( تعلم الكتابة: ثانيا  

 لــوح الصــيبم يف يكتــب املعلــمث  ،كيفيــة مســك القلــمالشــيخ الصــيب  مُ يعلــ :المرحلــة األولــى
ليتـابع ذلـك الصـيب بـالقلم  ؛تأثريه يف اللـوح رُ هَ ظْ ، أو مبا يَ ات من القرآن الكرمي بقلم الرصاصآي
ـــــة  حـــــربو ] املصـــــنوع مـــــن القصـــــب[ ، ب علـــــى وضـــــع احلـــــروفحـــــىت يتـــــدر  ؛] مخســـــال[ الكتاب

  .وحتسينها

مث يـــأمره ، اللــوح يكتــب لــه اآليــات أســفلَ  مَ عل فــإن الـــمُ  احلــروف؛ إذا أتقــنَ :المرحلــة الثانيــة  

                                 
   . الكتاتيب يف احلضارة اإلسالمية، راغب السرجاين، موقع قصة اإلسالم) 1(
التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد ) 2(

  .  2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14
 اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد التعليم بالكتاتيب القرآنية يف)3(

    .  2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14
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عندئذ  مَ وصار خبريا بالكتابة واإلمالء؛ فإن املعل  إذا أحسن اخلط، : المرحلة الثالثة . بنقلها
مبراقبتهـــا  مُ مث يقـــوم املعلـــ، أوالويقـــوم بضـــبطها بالشــكل  ت؛ ليكتبهــا يف اللـــوح،ي عليـــه اآليـــالِــميُْ 

  .ثانيا

ينتقـل الصـيب إىل حفـظ القـرآن ، القـراءة والكتابـة مِ بعـد تعلـ: تحفيظ القرآن الكريم -ب
ظهر ويسـت )...، مث حزب عـم الح كام، مث يطالب حبفظ حزب سب ورا بقصار الس ئمبتدالكرمي 

اجلماعيــة بعــد صــالة  ، مث حيضــر الصــيب حللقــة القــراءة الليليــةبعــد صــالة العصــر ميــاً حفظــه يو  مــا
 كــامال  املغــرب، حيــث تــتم قــراءة جــزء عــم ، ن حيفــظ القــرآن كــامالأإىل هج ويســري علــى هــذا الــن  

)1(. 

اب علـــى حتفـــيظ املتـــون تـــويقتصـــر يف الكُ  :والنحويـــةتحفـــيظ المتـــون الفقهيـــة   - ج
  . ..وميةر جً ألااملختصرة كحتفيظ املتون النحوية و ...ابن عاشر، والعبقريك،  املختصرةالفقهية 

     وقـــد بـــني ـــأَ ، الرتكيـــز يف الكتـــاب يكـــون علـــى حفـــظ كتـــاب اهللا كـــامال  فـــرج حممـــود أن ا م
 فيقتصـر فيـه علـى املقـدمات ، حـوياجلانب الفقهـي والن» الطفـل تعليمـه االبتـدائي  وبعـد أن يـتم
تقـيم لـه أسـرته حفلـة عظيمـة ـذه املناسـبة يشـارك فيهـا ، الكامل لكتـاب اهللالذي يتوج حبفظه 

سـرته بطلـي يديـه يديـه ورجليـه أاملعلم بتزيني لوح الطفل بآيات قرأنيـة ن ويف الوقـت نفسـه تقـوم 
ويــأيت إليــه املهنئــون لتهنئتــه علــى ، وجيلــس يف مكــان عــالٍ ، وبعــدها يلــبس حلــة جديــدة، باحلنــاء

  .» )2(هذا النجاح 

، إال أن نظـــــام التعلـــــيم وكانـــــت مـــــدة الدراســـــة يف الكتـــــاب تســـــتمر إىل مخـــــس ســـــنوات تقريبـــــا 
مـن الكتــاب  هِ ِجـر وعلـى التلميـذ الراغـب بعـد ختََ .. اإلسـالمي اليضـمن للتلميـذ مرحلـة متوسـطة 

                                 
  . 295الرحلة العلية، ص )1(
 .98، ص إقليم توات) 2(
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 هُ د ِعــــــا باملــــــدارس تُ االســـــتمرار يف التعلــــــيم أن يبحـــــث لنفســــــه عــــــن حلقـــــة باملســــــجد، أو مقعـــــدً 
 راساتللد  غري أَ . مة املتقد ن  1(ة أوصنعة فٍ رَ الميذ يقع اختيارهم على حْ أغلب الت(.  

  ): 2(:  )توسط والثانويمال التعليم(ايا  وَ التعليم بالز   -ثانيا  

 ِيف  ، وتــتم ى مــن ســابقتها مرحلــة تعليميــة أرقَــإىل ، ينتقــل الطفــلُ ابِ تــالكُ  ج مــنَ خــر الت  وبعــد
  . )3(املسجد أو إمامُ ، الزاوية عليم فيها فقيهُ ىل الت ، ويتو أو املسجد، الزاوية

 حَ وقبل الت أسـباب ظهورهـا، بنـا أن نعـرف بالزوايـا، ونبـني ث عـن التعلـيم يف الزوايـا، جيـدرُ د 
  .الوظائف اليت تؤديها داخل اتمع 

  : تعريف الزوايا –أ

1 –   عــل زوى وانــزوى مبعــىن الزوايــا مجــع زاويــة ، وهــي مــأخوذة مــن الف:  غــويالتعريــف الل
  . )4(ابتعد وانعزل 

الزاوية بيت أو جمموعة من بيوت بناها بعض الفضالء إليواء   :إلصطالحيالتعريف ا – 2
)5( الضيوف، وقراءة القرآن، وذكر اهللا

 يف الصحارى واألمكنة اخلالية منَ  وهي أكثر ماتكونُ ، 
 م فيها بعض حلق العلمجد الكربى تقاعلى ناحية من نواحي املس تْ قَ لِ طْ ورمبا أُ .  كانالس ،

وكانت الزوايا تبىن أحيانا لشيخ مشهور يقوم ... عمرو بن العاص على حنو ماكان يف جامع
  . )6(بنشر العلوم وينقطع للعبادة 

                                 
، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد  التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة)  1(

  .  2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14
 . 347، ص   1الرحلة العلية إىل منطقة توات، الشيخ حممد باي بلعامل، املعرفة الدولية للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط) 2(
 .99، ص إقليم توات) 3(
  .زوي / لسان العرب ، مادة )  4(
رآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد التعليم بالكتاتيب الق)  5(

   . 2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14
   .162، 161الرتبية عرب التاريخ من العصور القدمية ص،  )6(
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)1( خاصة يف العهد الرتكيـوظهرت الزوايا على نطاق واسع يف املدن والقرى ، وب
 .  

الــذين فكـــروا يف بنائهــا اختـــاروا  ا ـــذا االســم ؛ ألن مسيــت الزوايــو :ســـمية  ســبب الت  –ب  

 نِ يْ ذَ ا للهـــدوء والســـكون اللـــطلبًـــ؛صـــخب العمـــران وضـــجيجه  نْ االنـــزواء مبكاـــا، واالبتعـــاد َعـــ
ـــَســـيُ  لِ اعدان علـــى التأم  الـــذكر والعبـــادة، وهـــي مـــن الوظـــائف  والرياضـــة الروحيـــة، ويناســـبان جـــو

    )2(الزوايا  تِ دَ جِ األساسية اليت من أجلها وُ 

  : وتضطلع الزوايا مبهمات نبيلة تتمثل يف  :مهمات الزوايا   –ج  

  .احلفاظ على اإلسالم والعربية  –   01

  .احلفاظ على املرجعية الدينية للبالد ، ومحاية العقيدة من الزيغ واالحنراف  – 02

اشــر، وحــثهم علــى الرتكيــز علــى نشــر الــوعي الــديين بــني النــاس يف املــدن، والقــرى، واملد – 03
  .حماربة االحتالل الغاشم 

  . تعليم القرآن الكرمي وحتفيظه للناشئة  – 04

  .العناية بدراسة العلوم اإلسالمية واللغوية  – 05

  .إطعام الفقراء واحملتاجني ، وابن السبيل  – 06

  .اإلصالح بني املتخاصمني فرادى ومجاعات وفك النزاعات احلاصلة بينهم – 07

  .)3( نت مركزا للغرباء، والفقراء، ومالجيء للمجاهدين والفدائيني أيام الثورةكا  - 08

  

                                 
  .  15، 14 التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر ، خمتارية تراري، إنسانيات ، عدد)  1(
  . 116: ص ي للزوايا اجلزائرية، عيسى شاغة،جامعة البويرة،أمهية املتون النحوية يف الربنامج التعليم )2(
    . 15، 14، عدد ة يف اجلزائر، خمتارية تراري، إنسانياتالتعليم بالكتاتيب القرآني  )3(
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  :وقـات التعليم  أ - د

 لالســرتاحة  قُ لَـغْ تُـ  ُمث  ،ىل قـرب الــزوالإبواـا كـل يــوم مـن صــالة الصـبح أالقرانيــة  الزاويـةتفـتح  « 
 أ تفــتحُ  ُمث ابعـــد صـــالة الظقـــراءة  ملغـــرب والفـــراغ مـــنْ ا وبعـــد صـــالةِ ، صـــفرار الشـــمسإ ىلإهـــر بوا

  .راسة باختالف األعمارالد  ختتلفُ  ، لكنْ »1(احلزب اليومي إىل صالة العشاء

عــن  ختتلــف طريقــة التعلــيم يف هــذه املرحلــة الدراســة ال: )ا��
	ــ����Y�ــIا��8( ا-O�ـI{0ن��-أ�
ابعــة الر ســن  يفحيــت يلتحــق بالزاويــة األطفــال ، التعلــيم يف الكتاتيــب املوجــودة يف املــدن والقــرى

لكـن االخـتالف يف سـاعات الدراسـة ، أغنيـاء كـانوا أم فقـراء، اخلامسة من كل حـدب وصـوبو 
  .  النظام داخلي ألن  اليت تكون يف الزاوية القرآنية من بعد صالة الفجر إىل صالة العشاء؛

  :)ا��
	���ا-�0��gوا���#0ي�( ا-�&0�Iن� -ب�

يلتحـــق الطالـــب باملدرســـة  ،اويـــةنيـــة التابعـــة للز آالقر  ن الكـــرمي يف املدرســـةآبعـــد حفـــظ القـــر 
 ســـالميةإلالعقيـــدة ا متـــون فيتـــابع ؛العلـــوم ينيـــة لتلقـــيالد ، حـــو والصـــرف والفـــرائضوالفقـــه والن ،

ـــفَ يُـ فَـ  ؛س املتخصـــصســـتاذ املــدر تفســـريها ومعانيهــا علـــى األ سُ رُ دْ مث يَـــ،حبفظهــا بيتـــا بيتـــا   هُ ا لَــهَ رُ س
  .اهَ ارِ رَ سْ أَ ى علَ  هُ عَ لِ طْ على معانيها ويُ  هُ فَ ـوق يُ حىت ؛ كلمةً   كلمةً 

وكانـت مـدة  ...التفسـري  ينتقل الطالب لعلوم احلـديث ُمث  ،تقان العلوم سالفة الذكرإد عوب  
كـل شــيء علــى اســتيعاب الطالــب للمــواد املقــررة   فُ غــري حمــددة، بــل يتوقــ] الزاويــة [الدراسـة يف 

م يعقــد لــه امتحــان هــاء الطالــب مــن اســتيعاب كــل ماتقــد ، وعنــد انت)2(عليــه حفظهــا ،وتعلمهــا 
ــج مــن املدرسـة وقـد متََ يتخـر وبعــد أن يـنجح . أمـام شـيخه  مـنْ  نَ ك  اء، والعلــوم علـوم الشــريعة الغـر

  .)3(اللسانية

                                 
 . 348، صالرحلة العلية) 1(
  . 99، ص إقليم توات )2(
  . .349: علية ، ص  الرحلة ال) 3(
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، تقــرأ فيهــا بــردة املــديح، ويرتــدي  الطلبــة حفلــة ــذه املناســبة يقــيم لــه شــيخه مــع زمالئــه مــنَ و 
 ثيابه ، وجيلس يف مكان عالٍ  أفخرَ  جُ املتخر وَ ه اجلميع على جناحه، بعـدها يُـ ئُ ، ويهن هُ شـيخُ  هُ ُعـد ،

   .)1(رجاح الباهِ ليعود إىل أهله سعيدا ذا الن  ؛هُ وزمالؤُ 

   : منهجية التدريس -ه

وكان مظهر الرتبية اإلسالمية التدريسية سواء يف املساجد أو  «)2(يقول اإلمام السمعاني 
ــُع حولــه جمموعــة مــن التالميــذ، ومل حلقــة الــدرسهــو الكتاتيــب  حيــث جيلــس املعلــم، ويـََتَجم ،

  )3(يكن املعلم يستند إىل نص مكتوب، بل يعتمد هو اآلخر على ذاكرته يف إلقاء دروسه 

كتاتيـب يف ال وطريقـة التـدريس، المنهج الدراسيوقد أشار الباحث فرج حممود فرج إىل 
هـو  ور، فالفقيـه، أو اإلمـامُ ٌري َسـْهٌل وميُسـِسـنظـام العمـل الدراسـي يَ  ن إِ  «:والزوايا التواتية، بقوله

ــ ،، فــال يشــاركهالمنهــاج الدراســي دُ د حَ ـاألســاس، فهــو َمــْن يُــ لبــة، يم الط أو يعاونــه أحــٌد يف تعِل
لـى ة علـومهم علـى يديـه يف صـحن الزاويـة، أواملسـجد وهنـاك جيلسـون عكافـ  ى الطلبةُ ق َحْيُث يتلَ 

   .»)4(وشيخهم يف وسطها، ومع كل منهم لوحه وَُكُتبه  هيئة دائرة

  : يف الكتاتيب قائال  الطريقة التربوية المستعملةإىل  تركي رابحويشريالدكتور     

،  يشــرحهــو الــذي  مُ فــاملعل ...  الحفــظ والتلقــينتســود يف الزوايــا ، واملســاجد طريقــة  «

ــماحيتــاج إىل  لُ يحلــوهــو الــذي  يف أغلــب  مُ ، واملتعلمــون علــيهم أن يتقبلــوا مايقولــه املعلــلتحلي
  .   )5( »األوقات

                                 
  .   99، ص إقليم توات )1(
  . 15، 14لتعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر، خمتارية تراري، إنسانيات، عدد ا  )2(
  .  15، 14التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر، خمتارية تراري، إنسانيات، عدد  )3(
  .99، ص إقليم توات) 4(
  . 15، 14رآنية يف اجلزائر، خمتارية تراري، إنسانيات، عدد لتعليم بالكتاتيب القا)  5(



 مدخل إلى الت حو المنظومعليمية والن  
 

 

85 

 

 ،ماضــيا وحاضــراوتربــوي ، شــعاع علمــيإتــزال مركــز  الزوايــا كانــت وال ن إ:وخالصــة القــول    
تــتلخص فيمــا يلــي ، متعــددة الـيت كانــت هلــا أدوارٌ  )1(رمي املغيلــيومنهـا زاويــة الشــيخ بــن عبــد الكــ

)2( :  

 وعلـم الفـرائض، ليمة، وعلـوم العربيـةالسـ والعقيـدة، واحلـديث، تعليم الفقهنت تقوم بكا - 01
  .بناء املسلمني فقراء وأغنياءأل

ــ – 02 ــ نُ متك شــيوخُ يخ املغيلــي، و الش  ربــتهم مــنَ هم ودُ تِ َكــنْ بفضــل حِ بعــده ،وايــا الز  فريــق بــني الت
 مراتب املتعل يف الكتاتيـب للمُ  علـيمَ مـني، فنجـد الت كيـز فيـه علـى حفـظِ بتـدئني ، حيـث يكـون الرت  

، ذي خيصــص لفئــة أخــرى غــري املبتـــدئني، والزوايــا والـــاملســاجد، مث التعلــيم يف كتــاب اهللا تعــاىل
يف هـــذا  للمبتـــدئني  وبـــه حلقـــات مبثابـــة ســـنوات التعلـــيم يف املتوســـط والثـــانوي، ختصـــص حلقـــةٌ 

ــالطــور   ــالتعلــيم املتوســط، وبعــ األوىل مــنَ  ةِ نَ كالس ينتقلــون إىل هلــم صٌ د حفــظ وفهــم مــاهو خمص ،
، وحصـوهلم علـى إجـازة مـن الشـيخ ، مبثابـة ؛ حىت إاء دراسـتهمحلقة أخرى ، وهكذا دواليك

  .صة يف املعاهد املتخص  شهادة إاء الدراسة

 .لح بني املتخاصمني بعد متنطيطَ والص ، دارا للقضاءزاوية الشيخ كانت  - 03

جاريـة اآلتيـة القوافـل الت  واسـتقرارِ  ا ألمـنِ و مقـرً ، ل واسـرتاحة للمسـافرينكانت مركـز نـزو  - 04
 مايل وماجاورها(  وداينمن أسواق اجلنوب الس(. 

05 -  أو ، واملساكني، إيواء الفقراء كانت مقر نبيل الذيبناء الس  تقط م الس بلعت.  

  .حلمىا ود عنِ ذ وال، كانت مركزا عسكريا حملاربة اليهود - 06

                                 
املنهج الدعوي لإلمام املغيلي من خالل الرسائل اليت ، ) م 1503 –م 1417/ه 909 –ه 820(والدته ووفاته  )1(

لدين، ، حاج أمحد نور الدين، قسم أصول ا)رسالة ماجستير في الشريعة اإلسالمية(بعثها للملوك واألمراء والعلماء، 
   . 27،  26: ، ص 4جامعة باتنة، ص

 48، 47، ص)رسالة ماجستير في الشريعة اإلسالمية(املنهج الدعوي لإلمام املغيلي ) 2(



 مدخل إلى الت حو المنظومعليمية والن  
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07 -  بنشر اإلسالم يف إفريقيا سقام الشيخ املؤس .  

ــــ، )1(فــــارس اللــــوح -حقــــا -رمحــــه اهللا وجعــــل اجلنــــة مثــــواه  -الشــــيخ املغيلــــي  فكــــان  يفوالس، 
  .والقلم

                                 
 .اللوح هو وسيلة من وسائل التعليم يف املدارس القرآنية) 1(



� �

  

  
  : ويشتمل على

  .حريري ملحة اإلعراب للمنظومة :  المبحث األول
( ة يَ اتِ وايا التو ي للز يمِ لِ عْ التـ  اثية يف املنهجِ ية الرت حوِ الن  املنظوماتُ :  المبحث الثاني

 منوذجا أيخ باي شرح ملحة اإلعراب للش(  
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  : تمهيد

                 إّن العــــــــــــريب قــــــــــــدمياً ملَ َيكـــــــــــــن يف حاجــــــــــــٍة إىل دراســـــــــــــة لغتــــــــــــه، ألنـــــــــــــه كــــــــــــان يعتمـــــــــــــد
علـى املســموع، وعلــى املشــافهة يف التواصــل، وألّن الكتابـَة ملَ تلــَق رواجــاً كــرواج الّشــعر، ومل يكــِن 

ـــأ أو يُلـــوك لَســـانه أثنـــاَء احلـــديث، الَفَياِفــــي بـــل كـــان هـــو امل العـــريب يتلك عجـــم الـــذي كانـــت ُتَشـــق
وكــان املنظـــوم أُْنَســه يف ِحّلـــه . ُوُصــوال إليـــه؛ أثنــاء الرْحلـــِة إىل الباديــة حبثـــا عــن غريـــب لغــة العـــرب

 .ن ناقته كانت َتستأنُس ُحبدائه، وتشق  الَبوادي ُدون كَلل أو مَللإوتِرحاله، بل حىت 

النحوية ِيف أََواِخِر النْصِف األوِل ِمَن القرِن األوِل اهلجري لقد نشأِت الدراسات اللَغِوية و و 
 –الذين دخُلوا ِيف دين اهللا أفواجا  - بدافع احلرص على لغة القرآن الكرمي، ومحاية ألسنة العجم 

  .من اللْحِن واخلطأ

 التْدرِيِس واملناظرات ويف أواخر القرن الثاين اهلجري َمنَا علُم النْحِو ُمنُوا بارزًا ظهر ِيف 
العلِميِة واالهتمام بالتأليف واختاذ مراكز علمية جديدة كالكوفة مما نتج عنه نوٌع من التسابق 

  .)1(العلمي الذي أخصب الفكر النحوي 
وبعد موت السِليقة وامتزاِج العجم بالعرب ظهر جيل ال يـَُفرُق بني املرفوع واملنصوب، بل 

النْحِو وتبسيطه  يسريتعجَب منه، وهذا ما جعل علماء العربية يفكُرون يف تيرفع االسم امل
َلِل، وتقِويـِمَها مَن اللحن واخلطأ وقد حرص النحاة األوائل ز وتعليمه الناِشَئة حلفظ األْلِسَنة من ال

 على اإلسالم ولغته؛ فقاُموا جبهود كبرية يف نشر علمهم، إم ا بالتأليف فيه، وكانت ا بتعليمه، وإم
، مث أدركوا  مدى ارتباط العريب بالشعر الذي  )2(لغة التأليف املنتشرة يف القرون األوىل هي النثر

كان ديوان العرب فوظُفوه يف صياغة منظومات حنوية ُتْسِهُم يف تسهيل تعلِمه، وتيسري حفِظ 

                                 
)1 (��&'(�	��ر!�Bا	�"��ا	�����A@?�اوا<��ا	�0ن�ا	(>��ا	;:�ي،�	�+8 �ر�&��7أ��5ا�4رم،�ا	0/�ة�ا-,+*(C����* -�

  .126/ـ،��ص������1�،1391ط�

،�د: *����) 2(!�N�Cو��O�P�Q�� 	دار . ا��R<�،S���،�1ا	��اء�	�[��Rوا	 �ز\]،�ا	�!ض،�ط��"�+�<�UVW�OX�&��Yوز�

1399�� �ص �289/ـ، �و!���291، �د: ، ،SC0�'(Cو� SC!��Pو� SO`أ� Q
ُّ
�� �>��Rدار�. ا	 َّ ��د،"�� S�cو� Q�إ�5ا/

�،��e+ر! f̀�،������ا-:g64م،�ص��1997ا���. 
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اِء املستفخبُ  أحس  اخلليُل بن أمحَد الَفراهيديومنهم  قواِعده، ِل الذي أْضحىحطورة هذا الد 
فألف منظومًة يف النحو َحتفُظ األلسَنة، وتُكون قَانونا يِسري  ،ينتِشر كانِتشار الناِر يف اهلِشيم

 ليمَة الَفصيَحة، فأضَحى حنُو العربية ِعلًما كسائر الُعلوم  ِوفَقه كلَم العربيَة السَمْن يُريد تعل
 اِدِس وما بعدهاألخرى، ُمثفظهرت منظومُة احلريري،  )1( انتشرْت هذه املنظوماُت يف القرن الس

؛ وقد اتَسَمْت هذِه املصريوابن مالك األندُلسي، والسيوطي  وألفيةُابِن معط الزواوي اجلزائري،

  .ةِ يف احلفاِظ  على علِم العربي  جعلتها أكثَر انتشارا ُمْسِهَمةً  المنظوماُت بخصائصَ 
 نَ يقابله االسرتجاع مِ  ةِ رَ اكِ الذ  منَ  االستحضارَ  من الذاكرة؛ ألن  سهولة االستحضارمنها 

هزة جمُ  برامجَ  يقِ رِ طَ  نْ ور عَ هلذا الد  هُ ذاكرتَ  د عِ يُ أن  مِ ، ولذلك كان على املتعل )أي الكتب( األوعيةِ 
  .وميسرة للحفظ 

برجمة النصوص واختزاا يف احلاسب اآليل يف  اتِ ي عملِ صوص قدميا، بتراجيز الن  كن مقارنةُ ميُ وَ 
طبيعية مقروؤة  ةٍ غَ لُ  نْ مِ  حويلَ فإذا كان اختزان املعلومات يف احلاسب اآليل يستلزم الت . عصرنا

 programming( أو لغة الربجمة ،)Artificial language(لإلنسان، إىل لغة صناعية 

language( مج يف ذاكرة خارجية للحاسب اآليل، فيمكنُ املرب  حبيث يستوعب املخزون 
 رُ س يَ ا نوعا من برجمة النصوص وحتويلها إىل لغة تُـ هَ زِ يْ جِ رْ نظم النصوص، أو تَـ  ن باملقابل أن تعترب أَ 
  .عن طريق احلفظ  )3(يف ذاكرة اإلنسان الداخلية )2(اختزان املعلومات

  
 

  
  

                                 
)1 ( ��&�����'j ت���k0��l�mر��R]��،+� �̀�Q!�e	8 �ر�&'+�ا+�	�،Un��� ���ا	 َّ ِ

ّ
R	دار�ا��R<�،��N��	ا��q�	م�ا

�R،�ا	�!ض�ط
َّ
]�	���و	   .412/ـ،�ص�1�،1415ا���اج�ا	+َّ

ن،�ا	�����	�[��Rوا	 �ز\]،�ا	0/�ة،�)  2(tuPت�g�&ل����vا	����،�8	w 	ص����ا���	ن�اY5ت�Xx�	م1993ا  

)3(� �� �وا�����ت ت' e��	� ر�ا	�مyf :	ا� +�"�� +�`� ،��cرz-ا� �ا	}ا�8ة �!��P،أو����c� ��'(�� ،UVW�:;

  . 17 -15: ،�ص�1980ا	0/�ة،�
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   منظومة ملحة اإلعراب للحريري:المبحث األول

  :)1(التعريف بالناظم  : أوال

 �	ُ ���ُ �–أ�
ُ

   : ه�ُ� و��

أهل بلد  أبو حممد البصري، منْ  ، بن احلريريبن علي بن حممد بن عثمان  القاسمُ  وَ هُ 
قبيلة من [ ة بين حرامل به، وسكن البصرة يف حمَِ  هُ ان، مولده ومنشؤُ شَ لـمَ قريب من البصرة يسمى ا

رس ، وهو عريب أصيل ينتسب إىل ربيعة الفَ مله أو بيعه واحلريري نسبته إىل احلرير وع، ]العرب
)2(   

وذكر .يف خالفة املسرتشد ) ه446(يف حدود سنة ست وأربعني وأربعمائة  ومولده
  .  )3(، وأنه كان شافعي املذهب مجون له أنه كان ضليعا يف الفقهاملرت 

  -ب�
ُّ
���	�	�����	�و����  : و

مثقفا عاملا ، وكان والده ، متصفة مبكارم األخالقم نشأ احلريري يف أسرة مسلمة حمبة للعل
، مث انتقل إىل » املشان«، فتلقى علوما أولية يف قريته بتعليمهحكيما أديبا ،وقد اهتم والده 

ضاحية من ضواحي البصرة، ويف ، وهي » بين حرام« البصرة ، فاستقر به املقام يف حملة 

                                 
�+ا - )  1(}����ا	���!' eد،�ا��'/�v ت�*̀�~�5�S�cورا�S5�?� &دي�،�ا��،�ا	��Yوزأ5q�	ا���ر!�Bأ�C�����q�'	ا /

  . 142: م�،�ص��2001 –ه�1��،1422	'�ن�،ط�-�Y5وت�

���yو$#�"�ا
� �ة�-O	ا�l*+	ل�اxcة�0ت�ا	�Y!�qن�وا	�"'y�����)����c+*+ة���0"�'y(��0"C�، :�+�"�

��وا	[�Y5��Rوت�&'(�	��e�	دار�ا�Q�A�	ن،�ط�–&'+�ا،�690�،691:  م�،��ص��2005/ ه1��،1425	'�

692 .  

-�� ��د5ء Q:��)د&%( � ")*��� �إ,+ �)ر.% �)إر��د �C� ،� �ا-,��ي �Xت*� �دار�ا	�qب�: ، ،� س'&� نOAإ

�Y5���xوت� f̀–ن�،�ط� .  2207: ،�ص��5،�ج)م1  )1993	'�

)2  (v�	wC� �	�,�!�ي، �f&�اب �,��� ��j+رات l&� �ا	�0ب vR8 :�U�8�ا	� �7&� l5� +�Aأ� l5� +�"�� �أ�� م�f

��،���: ،���C) ه976(���ا	+*[g��ا	(0' e��،ا���0د��+'&�+�،�)م��2006 –م�1426(،��1&'+�ا���0د��"

 . 34: ص�

�f&�اب)  3( �,��� ���Rح �ا	�/ب �ا��� �"���� �ا��� +'&� +�"�� v�	wC� ، )� �د&YOن l5ه�1006(ا (� �C� ، :�+'&

��،��Y5وت���س�،�دار�ا	e ��ا	������ا	��>�+�Aداود،�إ��اف���)���أ�+�"��+�"��v�ن،��–ا	�)�'	

 . 17: ص���1ج
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، فتلقى فيه احلريري النحو لدرس صباح مساءقد حلقات العلم واكانت تع» بين حرام« مسجد
أبو القاسم الفضل بن حممد بن علي بن الفضل  على أشهر حناة البصرة يف ذلك العصر، وهو

إىل غري ذلك من العلوم اليت  ، ودرس فيه أيضا علم الفرائض واحلساب واإلنشاء )1(بانيصَ القَ 
لعلم دفعته للذهاب إىل بغداد لينهل املتعطشة ل هإن نفسإال أن  .)2(كانت موجودة يف عصره، 

حيث يكثر العلماء ويزدهر العلم، وتشتعل نار املنافسة بني  –من معني مشاخيها بقية العلوم 

،املعروف ال المجاشعيفض واألدب على علي بن ودخل احلريري بغداد فقرأ النحو  ،العلماء
  )3(بية واللغة والتفسري وكان بارعا يف العر  ،هُ الفرزدق جد  ي؛ ألن قِ دَ زْ رَ بالفَ 

، حىت أضحى ضليعا يف  ، وأيب إسحاق الشريازي الصباغ الشيخ ابنِ  أخذ الفقه عنِ و 
 وبعد أنِ . افعي فأنشأ فيه املقامة الطيبية ، وذكر فيها مائة مسألة فقهية ملغزةالفقه الش 

جامع بين حرام ، وصار  ةَ مشيخَ فيها  أَ ا ، وتبو مً لَ استكمل دراسته يف بغداد عاد إىل البصرة عَ 
   .)4(الناس يقصدونه من كل مكان 

  : )5( تالميذه –ج 
  : والوزراء ، ومن هؤالء  األمراء: تتلمذ على احلريري عدد كبري منهم 

   ويل نقابة األطباء يف عهد املستظهر باهللا، مث ُوزرَ ) : ه 538ت ( ابن طراد الزينبي  - 1
  . للمسرتشد مث للمقتفي 

له معرفة جيدة باللغة، والنحو، واألدب، قرأ : قال ياقوت  ):ه 552ت ( ندائيالما – 2
  : وله تصانيف كثرية ، منها ، لَ زِ ، مث عُ الكوفةو واسط اءَ ضَ قَ  ِيلَ ، وَ على احلريري 

  . تاريخ البطائح والقضاة 

                                 
 . 18: ،�ص�1،�ج) ا�l5د&YOن(��"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�)  1(

 . 18: ،�ص�1،�ج)ا�l5د&YOن�(,��f&�اب���"��ا����ا	�/ب���Rح���)  2(

رح( ��ح���,��f&�اب�	�,�!�ي�) 3(R	وا�Q�رس�،�دار�����: ،�ا	0`�l5�Q&��7ا-,�!�ي�ا	'��ي،���C) ا	�g���g

�+Nإر�،�[\ز� 	وا��R]�	–��،14: م�،�ص�1991/ ه��1412ردن��، 

��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�،ا�l5د&YOن�،�ص) 4("��  :18�،19   . 

 .  57: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)5(
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  . مؤمتن الدولة أبو القاسم علي بن صدقة وزير املقتفي  – 3
  .األمري ابن املتوكل  – 4
  . أبو بكر ، عبد اهللا بن حممد بن أمحد النقور البَـزاز  – 5
  .أبو الفضل عبد الوهاب هبة اهللا البغدادي – 6

  : قيةلُ قية والخُ لْ الخِ صفاته  -د 
  قذرا يف نفسه وصورته ولبسته وهيئته ، قصريا ذميما خبيال، وكان ،كان احلريري       

  : )1(] املنسرح [ أحد الشعراءقال فيه مبتلى بنتف حليته عند الفكرة ، ولذلك 

 يـَْنِتُف ُعثْـُنونَُه مَن اهلَـَِوس َفَرسِ َشْيخ لَنا ِمْن َربِيَعِة ال

  أجلمُه ِيف الِعرَاِق باخلَِرسِ  قدْ أنطقُه اهللا بالـَمَشـِان وَ 

، هُ لَ كْ ى شَ رَ زْ تَـ سْ اِ  هُ آَ ا رَ مَ ل ، فَـ  مِ لْ العِ  نَ أخذ عنه شيئا مِ يَ وَ  هُ رُ وْ زُ يِ  هُ اءَ ا جَ يبً رِ ا غَ صً خْ شَ  ن ى أَ كَ حيُْ وَ 
  :  بْ تُ كْ ،قال اُ عليهِ  يَ لِ أن ميُْ  هُ نْ مِ  ا التمسَ م احلريري ذلك منه، فلم ففهِ 

   نِ مَ الد  ةُ رَ ضْ خُ  هُ تْ بَ جَ عْ أَ  دٍ ائِ رَ وَ  رٌ مَ قَ  هُ ر غَ  ارٍ سَ  لَ و َما أنَت أَ 

               ِين رَ تَـ َالَ  وَ ْع ِيب امسَْ فَ  الـُمَعْيِدي  لُ ثْ مِ   لٌ جُ  رَ ِين ن إِ ي ريِْ غَ  كَ سِ فْ نَـ لِ  رْ تَـ اخْ فَ 

  (2)فخجل الرجل وانصرف 

 قٍ ، ومن قرأ مقاماته بتعم جبد ونشاط وحرص ومحاس وهو مصلح ديين يدعو إىل احلق واخلري
 –، فسيجد فيها لحة اإلعراب، ومنظومته موكذلك كتابه درة الغواص يف أوهام اخلواص ،مٍ هْ وفَـ 

  . )3( اكً س مَ تَ ا مُ نً يـ دَ ال، وَ اضِ ا فَ مً الِ وعَ ا، عً رِ كان تقيا وَ   لَ جُ الر  ن على أَ  مما يدل  –يقينا 
نُه أ« : )4(، والدعوة إليه ماحكاه ياقوت احلمويك احلريري بتعاليم اإلسالملى متس ومما يدل ع
شرب قد ، عنه  املقاماتِ  الذي عملَ  ملطهر بن سالم البصريا أبازيد هُ بَ احِ صَ  ن أَ  عندما بلغهُ 

                                 
رح( ��ح���,��f&�اب�	�,�!�ي�)  1(R	وا�Q� . 17: ،�ص�) ا	�

 . 40: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  2(

 .22: ص��،1،�ج)ا�l5د&YOن�(��"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�)  3(

��دار�ا	�qب����x`f،�ج)  4(�'y�،ء� . 2207: ،�ص���5�:��Qد5
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  :  )1(ا هَ أَ شَ نْ اليت أَ األبيات  كتب إليه ذهِ ،  مسكرا

  َال الط  بَ رِ شَ  نْ مَ  ن أَ  مْ لَ عْ ازيد اِ بَ أَ 
 

 ِيل وْ قَـ  ر سِ  مْ هَ افْـ فَ  سَ ن تدَ 
ُ
    بِ هذ  امل

 

  تَ يْ مسُ  لُ بْ قَـ  نْ مِ وَ 
ُ
  َىت والفَ  رَ ه طَ امل

 

  بِ األَ  ةِ يَ مِ سْ تَ  الِ عَ باألفْـ  قُ د صَ يُ  
 

  ارً ه طَ مُ  نَ وْ كُ ا تَ مَ يْ ا كَ هَ سُ  حتَْ َال فَ 
 

   »  بِ رَ اشْ وَ  مَ االسْ  كَ لِ ذَ  رْ يـ غَ  فَـ ال وإِ 
 

        به ، ، فأقسمَ  مصحفٌ  هِ أيب حممد ، وبيدِ  يخِ األبيات أقبل حافيا إىل الش  فلما بلغهُ      
  .)2(رب يشْ  نْ مَ  رْ اضِ والحتَُ :  خُ يْ ، وقال له الش رِ كِ إىل شرب املس دَ وْ عُ  يَـ ال أَ 

  : )3(ذلك ا ، وهذين البيتني دليل على حليما متساِحمً احلريري   الشيخكان   وقد

ْد ِحبلمك مـا يُ    كـيِه ُذو سـفـهذْ َأمخِْ
 

   َغْيِظَك واْصَفْح ِإْن َجَىن َجاِين  ارِ نَ  نْ مِ 
 

  بـه ـيبُ بِ ِـ الل  انَ دَ ا ازْ ُم أفضُل مَ لْ احلِ فَ 
 

  ـيـانِ جَ  ىنَـ ا جَ ى مَ لَ حْ أَ  وِ فْ بالعَ  ذُ واألخْ  
 

  :   أ ��ل�ا56*.*ي�وو3�12	 -ه�
له أنه كان صاحب اخلرب بالبصرة ، وهي وظيفة حساسة ؛ألن هلا عالقة  ذكر املرتمجون

حلريري مباشرة باخلليفة ، واليصل إليها إال من أحرز ثقته ونال احلظوة الطيبة عنده، ولقد كان ا
يف أوالده إىل آخر  ، وقد استمرت هذه الوظيفة)ه 512 – 487( ثقة عند اإلمام املستظهر 

  . )4(العهد املقتفوي 
ابن احلريري صاحب اخلرب  مل يزلْ «:  قال العماد يف كتاب اخلريدة: )5(قال ياقوت « 

  .» قتفوييف ديوان اخلالفة، ووجدت هذا املنصب ألوالده إىل آخر العهد امل  بالبصرة
عن ا م أَ ،  هِ لِ مَ عَ  نْ ، وال عَ أهله احلريري عنْ  م تشغلِ ، فلأمهية هذه الوظيفة نْ مِ  مِ غْ على الر و 
  .على قرية املشان مسقط رأسه إلدارة أمالكه  دُ كان يرتد   فقدْ  أهله

                                 
 . 20: ،�ص�1،�ج)ا�l5د&YOن�(��"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�) 1(

 .     20: ص�،�ا�l5د&YOن�،��@?"�ا<�=�ا
�>�ب�;�*ح��59"�8 *اب)2(

��دار�ا	�qب����x`f،�ج)  3(�'y�،ء� . 2208: ،�ص���5�:��Qد5

 .    23: ص�،�ا�l5د&YOن�،��@?"�ا<�=�ا
�>�ب�;�*ح��59"�8 *اب)4(

 . 2207: ،�ص���5�:��Qد5ء�،�ج)  5(
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بحث ظر يف الكتب والالن  دائمَ  ا بعلمهِ ز تَـ عْ مُ  ،ا بنفسهِ ي فقد كان حفِ  هِ مِ لْ عن عِ وأما 
   . )1(   واالطالع والدرس

بالبصرة ) ه516(مات ابن احلريري يف سادس رجب سنة ست عشرة ومخسمائة  :و(��	��- و
  ، )2(عن سبعني سنة 

تويف سنة : سألت أبا القاسم بن أيب حممد احلريري، عن وفاة أبيه، فقال : قال ابن السمعاين
مولده ، فقال الأدري، غري أنه كان له ست عشرة ومخسمائة ببين حرام من البصرة،وسألته عن 

  .)3(وقت أن تويف سبعون سنة 

�1	 - زB�C�   )4( :  
  اليت تشهد له بفضل السبق والنبوغ جمموعة من املؤلفات أنتجت قرحية احلريري     

01-��"�Fت�)د���H>ا : 

، وله تصانيف تشهد بفضله« : احلمويوقد مدحها كثري من العلماء، ومن هؤالء ياقوت 
 .» ا على األوائل وأعجز األواخر  اليت أبر » كتاب املقامات « ، وكفاه شاهدا هِ لِ بْ نُ بِ  ر قِ تُ و 

  : ، وكتب على ظهر نسخة منها الزخمشري ملا وقف عليها استحسنهاوروي أن 

ــــــــــــــــــــــ مُ ِســــــــــــــــــــــقْ أُ  ــــــــــــــــــــــاهللا وآياِت   هب
 

ِــــــــــــــــــــيقَ مِ وَ  ج احلَــــــــــــــــــــ رِ عَ ْشــــــــــــــــــــمَ وَ    هِ ات
 

ـــــــــــــــَأنْ  ـــــــــــــــري َحـــــــــــــــرِي ِب   َأن اَحلرِي
 

 َمَقاَماتُـــــــــــــــهُ  )5(ُتْكَتـــــــــــــــَب بـــــــــــــــالتْربِ  
 

 .أرجوزة يف النحو : ملحة اإلعراب  �- 02
 .شرح ملحة اإلعراب �- 03
 : كتاب درة الغواص في أوهام الخواص  -04

                                 
 . 23: ص�،���@?"�ا<�=�ا
�>�ب�;�*ح��59"�8 *اب) 1(

 . 2207: ،�ص��5،�ج)إر��د�)ر.%�إ,+���*("�)د&%( ��:��Qد5ء�)  2(

0ت�� ) 3('yء����'	���/�Pري،�ط'P��l5ت�ا .278: ،�ص�) م1985 –ه�1405( ،��3 د5ء�،�����ا	��~

 ،��24�،25�،26: ص�،���@?"�ا<�=�ا
�>�ب�;�*ح��59"�8 *اب) 4(

)5 (��ُ�ْ ن�ا	��ب�:ا	ّ ِO	�،ن�Y&���g��YPPب�د�mِ�ذا�gوب������Y���/{	ا�lن��~��)�IJ� . ( 
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  دباء األ نَ مِ  الخاصةحن الذي يدور على ألسنة وقد قصد من تأليف هذا الكتاب بيان الل
لفصيح من إىل استعمال ا ئهم، وأشارإىل أخطا هَ ب والشعراء والكتاب، ونَـ  واملنشئني،

أخطاء بلغت  نْ مِ  ، ومجع يف هذا الكتاب ماوصل إليه األلفاظ، واملستقيم من األساليب
، وكان منهجه أن يذكر العبارة اليت شاع فيها اخلطأ، ) 222( ومائيت مسألة اثنني وعشرين

وهو يف معظم  اذهب إليه،ويبني موضع اخلطأ مث يتبعه الصواب ، مث يأيت باألدلة اليت تؤيد م
    . )1(على املخطئني  األحيان حيمل محلة شعواء

 :)2(رسالتان : وهي رسائل متعددة ،ومن أعظمها:  كتاب رسائله المدونة -  05
  ،  التزم السني يف كل كلمة من كلماا) : السينية( الرسالة  -أ 
   . ا التزم الشني يف كل كلمة من كلما ) :ينيةشال( الرسالة  - ب  

 .كتاب شعره  - 06
  .)3( الفرق بني الضاد والظاء مرتب أجبديا  – 07
  ..)4(بيتا من حبر اخلفيف يف الفرق بني الضاد والظاء  18قصيدة يف  – 08

�"�� -ك����
  :  �M�LB	�ا

وكفاه ، وتقر بنبله، تصانيف تشهد بفضله كان غاية يف الذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة، وله
   .)5(اليت أبر ا على األوائل وأعجز األواخر » تاب املقامات ك« شاهدا
  :املشرق واملغرب ؛ فمن ذلك  علماءُ  لِ جُ الر  لَ ضْ فَ  فَ رَ قد عَ و        

 . يغا لِ ا فصيخا بَ كان احلريري أديبا فاضال، بارعً :  األنباريقال  -

                                 
)1 (�،�	�1B)ب�<�
 .26: ص�،�) �@?"�ا<�=�ا

 .   59: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)2(

)3  (��C�،ن��ر!��Bدب�ا	�����،�~رل��5و~�C :ر�( ،����5ر��ن�&'+�ا	 �اب�،�دار�ا��رف�،�ط�–&'+�ا-,���Qا	��

 . 151: ،��ص������5) م�1977

)4  (�����SO�P5��،151 . 

�Xت�ا-,��ي�،���C).%�إ,+���*("�)د&%إر��د�)ر ( ��:��Qد5ء�)  5(*�، :���x f̀ب��q	س�،�دار�ان�&'OAإ

 2207: ،�ص��5،�ج)م1993(  1	'�ن�،�ط�–�Y5وت�
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يف     نظريٌ  هِ ن ه يف فَـ ل ، ومن مل يكنْ غةاللغة واألدب والل  هو أحد أئمة: فطيالقِ وقال  -
 .ا وحتسينهَ  العبارةِ  ، وتنميقِ احةِ كاء والفصَ فاق أهل زمانه بالذ  .عصره

 . اقة األلفاظ احة ، ورشَ والفصَ  ا يف البالغةِ كان احلريري إمامً : اليمانيوقال  -
 .حلظوَة التامة يف عمل املقاماتوُرزَِق ا كان أحد أئمة أهل عصره ،: ابن خلكانوقال  -
الغة، وتصانيفه احة والبَ صَ والفَ  ةِ نَ طْ اء، والفِ كَ كان احلريري غاية يف الذ : السيوطيال وق -

 .  هِ لِ بْ نُ بِ  ر قِ تُ ، وَ هِ لِ ضْ فَ بِ  دُ هَ شْ تَ 

 . هو حامل لواء البالغة ، وفارس النظم والنثر :  ابن العماد الحنبليوقال  -
 . قد بلغ النثر الفين ذروته يف مقاماته:  بروكلمانوقال  -
يف منظومة مجع فيها تاريخ  نقيطيالش عقويب بن أمحد اخلدمي اليَ  يخ محمد الحسنالش وقال 

  :  )1(حو ، قائال  الن  بعض علماء
ـــــــــــــــــــــــــــُن علـــــــــــــــــــــــــــي القاســـــــــــــــــــــــــــُم احلريـــــــــــــــــــــــــــري   واب

  
  أبــــــــــــــــــــــــــــو حممــــــــــــــــــــــــــــد أخــــــــــــــــــــــــــــو التحريــــــــــــــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا مرامـــــــــــــــــــــــــــــــــه     ـــــــــــــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــــــــــــــــرام الُبُلَغ َف
  

  وباملقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــا مبعـــــــــــــــــــىن حســـــــــــــــــــن الميقـــــــــــــــــــت     ـــــــــــــــــــم َج َك

  
  ))يوقــــــــــــــــــــــت(( ه ُعمــــــــــــــــــــــرِ  ملــــــــــــــــــــــرءُ حــــــــــــــــــــــد وا

  :)2(?�ي�ا56*.*ي�ا
@َّ ��O>ُ%  -ل�  

لحة ا كتبه يف النحو كمُ متاما ِمم  بصري املذهب يف النحو، وهذا واضحكان احلريري 
هم، تِ ل بأدِ  ، واستدل ، وسار على درمالبصريني جَ هْ نَـ  جَ هَ فهو نَـ . اإلعراب وشرحه عليها 

  : مايلي  ، ملسائلِ ا واستشهد بشواهدهم، ومن هذهِ 

املاضي ، واملضارع ، واألمر ، وهو ذا :  أقسامه الثالثةإىل  الفعل تقسيمهُ  – 01
ع ، املضاِر  نَ مِ  عٌ طِ تَ قْ مُ  هُ ن على أَ  األمر بناء  بإسقاطِ  انِ مَ سْ قِ : هُ ن أَ خيالف رأي الكوفيني القائل بِ 

                                 
�ا	��ح�)  1( ��'(�� ،�(�0�R	ا� ���0���ا	 Q*+z-ا� +�Aأ� l5� lO,-ا� +�"�� ،� �ا	�"ة �g���� �إ � دة�O	ا� �/+ا*

ء�،�ط�� 19: م،�ص��1994 –ه�1��،1415ا-:+*+ة�،�ا	+ار�ا	'

 .   40: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  2(
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  : )1( امللحة قال ِيف 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألفْـ  ةَ مَ ْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ  تَ دْ رَ أَ  نْ إِ وَ    الِ َع

  
ــــــــــــــــــــجَ نْ يَـ لِ  ــــــــــــــــــــي عَ ِل   الِ كَ ْشــــــــــــــــــــا اإلِ دَ َصــــــــــــــــــــ كَ ْن

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَ  ن اهلَُ َمـــــــــــــــــــــــــــــــ ثٌ َال ثَـــــــــــــــــــــــــــــــ يَ ْهـــــــــــــــــــــــــــــــفَـ      عُ اِب
  

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاأل فعـــــــــــــــــــــلُ  و اضٍ َم   عُ ضـــــــــــــــــــــاِر املو  رِ ْم
إمنا انقسم الفعل إىل ثالثة أقسام؛ ألن كل فعل يدل : وقال يف شرحه على امللحة          

ماض، وحاضر، :الزمان ثالثة بصيغته على قسم من أقسام الزمان بعينه، وملا كانت أقسام 
ويعترب بأمس، وحاضر ويعترب باآلن،  ماضٍ :  أيضا إىل ثالثة أقسامٍ  ومستقبل انقسم الفعلُ 

  .)2(ومستقبل يعترب بغد 

02 –  الذي كان )  اسم الفاعل( :، وهو مصطلحبالبصريينا استخدم مصطلحا خاص
  :)3( قال يف امللحةِ ) الفعل الدائم(الكوفيون يطلقون عليه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَ  نْ إِ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــنو مُ  ًال اعِ َف   اًن
  

ـــــــــــــــيـ ا بَـ لً ْعـــــــــــــــفَـ  انَ َكـــــــــــــــ  وْ ا لَـــــــــــــــَمـــــــــــــــكَ   وَ ْهـــــــــــــــفَـ    اَن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الزم األفْـ ِيف  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  عْ فَ ارْ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     الِ َع

  
ــــــــــــــــــــذَ إِ  بْ ِصــــــــــــــــــــانْ وَ  ــــــــــــــــــــبِ  يَ د ا ُع   الِ َحــــــــــــــــــــ ل ُك

ـــــــــــــــــــــــــــــــتَـ    ُـــــــــــــــــــــــــــــــأَ  َرتٍ ْشـــــــــــــــــــــــــــــــمُ  زيـــــــــــــــــــــــــــــــدٌ : ول ُق   وهُ ب
  

 ــــــــــــــــــــــــــمِ  عِ فْ بــــــــــــــــــــــــــالر   وهُ ُخــــــــــــــــــــــــــي أَ رتَِ ْشــــــــــــــــــــــــــيَ  لُ ْث
وفيني ، وخالف رأي الكُ و مُ الس  منَ  ق مشتَ  االسمُ : حني قال بصرينيال معَ  قَ فَ تـ اِ  – – 03  

 تَ شْ ه مُ القائل بأن مِ سْ الوَ  نَ مِ  ق .  
يف      قال  ؛ حيثُ قأصل للفعل يف االشتقا املصدرُ : م قوهلِ مع البصريني ِيف  قَ فَ تـ اِ  -  04

  : )4(امللحة 
  لِ ْصــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  ي أَ واملصــــــــــــــــــــــــــــــــــدر األصــــــــــــــــــــــــــــــــــل وَ 

  
ـــــــــــــــــــــــمِ وَ  ـــــــــــــــــــــــالفِ  اقُ قَ تِ اْشـــــــــــــــــــــــ احِ اَصـــــــــــــــــــــــيَ  هُ ْن   لِ ْع

   سَ هو أصل األفعال ؛ وهلذا يُ  املصدرُ : رح وقال يف الش ا ى مصدرً م .  

  . منه  بفعله المشتقينتصب  المصدر: وقال أيضا 

                                 
 .  86: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  1(

 .   44: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  2(

 .   44:  ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  3(

 .   44:  ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  4(
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  .االشتقاق  الفعل أصلُ : القائل بأن  الكوفيينإىل رأي  رْ شِ ومل يُ 
وسكوا ،كونر على الس أفعال األمر مبنية األواخ: البصرين كذلك يف قوله وافق– 05

  .)1(ب جمزوم رَ عْ فعل األمر مُ : م قوهلِ الكوفيني ِيف  ا خيالفُ ذَ وهو ِ .سكون بناء الجزم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
   

                                 
 .   44:  ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�	�,�!�ي�،�ج�)  1(
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ً
��B�R : �"��S@>�F�T.*�L
 :ا

   : و�TUا<@S��" -أ

وسبعون وثالمثائة  سبعة) 377(هي أرجوزة حنوية تعليمية، عدد أبياا ملحة اإلعراب
، وهي سابقة على غريها من  نظمها احلريري للمتعلمني، من الرجز املشطور املزدوج بيت 

( ، وألفية  ابن مالك )672(ه ،وألفية ابن مالك  628(األلفيات كألفية ابن معط 
  ) .ه 911ت (، وألفية السيوطي )ه672

 فَ وقد وظ  اتبع  فقدِ  ه،يمِ وتعلِ  وِ حْ احلريري مقدرته العلمية والشعرية يف سبيل تسهيل الن
  )1(... مها وحفظها على تعل  فيها طرقا تعليمية ، ساعدتْ 

�*ح��59WC�ت� @�ان�ا<@S��"�-ب�:  

ْ أسباب التسمية يف مقدمتها  اظُم أرجوزته ُمْلَحَة اإلعراب، إال أنه مل يـُبَـنيى النلقد مس .  
  .اِإلْعرَاب  –ُمْلَحة : ويالحظ القاريء أّن الُعنوان يتكون من كلمتني مها

  وامللحة يف اللغة هلا معاٍن خمتلفة ،    

  :)2( ففي لسان العرب

 .بـََياٌض َتُشوبُُه شعراٌت ُسود ، والصَفُة أمَلح ، واألنـَْثى َمْلحاء : من األلوان  الُملحة •

 .أملح فهو : وكل شعٍر َوُصوٍف وحنوه كان فيه بياٌض وسواٌد  •

 .َمُة املِليحُة ، ومجعها ُمَلٌح الكلِ : الـُمَلَحُة ، والـُمْلحة  •

بلغـُت بـالعلم، ونِْلـُت : قال األصـمعي . واحدُة الـُمَلِح ِمَن األحاِديث: والُملحة بالضم  •
 . )3(َأْطرِفْـَنا ِمبُْلَحٍة ِمْن ُمَلِحَك : َوِمَن ااز .بالـُملح 

                                 
��ا����Yن�)  1(�ن،�~����q	هللا�ا�+'&�l5ن�OA�،��"�	ا�Q���¢����ت�،�.ا	�!ض،�د��-ا� ���ت�ا	�"�!��وأ£�/

 . 22�،23: ص�22

��دار�{در�) 2(�'y�،ر������l5ب�،�ا��	ن�اO	–وت����Y5)¤�� (���2602: ،�ص���،  

)3  (���0"C�،ي�+�N�	س�،�ا��ج�ا	��وس���c�lا/��ا	0C :���������،¥!�4	ا����4A��رون�،�)'�/�+�&'+�ا	xOم��"

 . 145: ،�ص��7،ج) م�1994 –ه�1415(،2ط�
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ـــاِدُق « :  -م صـــلى اهللا عليـــِه َوَســـل -قـــاَل رســـوُل اهللا:وروي عـــن ابـــن عبـــاس َأْن قَـــال • الص

 .)1(» البركة: ، بالضم الُملحة ابة واحملبة؛ واملهَ  ةُ حَ امللْ : يعطى ثالث خصال

لحــة «: وقــال ابــن ِســيده يف قولــه     
ُ
: أراُه مــن قــوهلم متلَحــِت اإلبــل : قــال » الصــادق يُعطَــى امل

  ).2(َمسنت ، فكأنُه يريد الفضَل والزيَادة 

ّـــََما ذهــب احلر     املتعــة   مــنَ  تْ وَ ا َحــَمــرابــة والطرافــة، لِ يــري يف تســمية منظومتــه إىل معــىن الغَ وكأن
  . )3(واللطافة 

 بَ ْيــغِ يَ غــوي ، ماكـان لِ احلريــري األديـب الل  ن إِ « : الباحـث عبــد اللطيـف حممــد حممـد داود  يقـول
القـاريء أنـه أمـام   رَ عْ ُشـيْ ؛ لـذلك اختارهـا يف عنـوان منظومتـه ؛ لِ » ُملحـة « وحي بـه كلمـةُ اتُ عنه َمـ

قارئــه بإيقافــه علــى  دُ ِعــيَ  فــاحلريري ــذه الكلمــةِ . صــنيف الت ِيف  رائــقٍ  كلمــة جيــدة ، وأســلوب راقٍ 
 حو يف جِ اإلعراب ومسائل الن ؛ رٍ سْ يُ وطرافة، وسهولة وَ  ةٍ د  

يف  قولـهُ  )4(يف نفـوس السـامعني والقـراء» امللحـة «توحي به كلمـة ما احلريري يقصد  يؤكد أن ومما 
رر ه ، وُغــفــظ وجزلِــالل  ه، ورقيــقِ مخســني مقامــة حتتــوي علــى جــد القــول وهزلِــ« : ه مقدمــة مقاماتِــ

  . )5( »ه األدب ونوادرِ  حِ لَ رره ، ومُ البيان ودُ 

  .يري يدرك قبل غريه سبب اختياره الُعنوان، ومدى مالءمته لَِنصه اإلبداعي فالناظم احلرِ     

 رٍ سْ وسهولة، ويُ  ةٍ وطرافَ  ةٍ د على اإلعراب ، ومسائل النحو يف جِ : راب اإلع: والكلمة الثانية هي 
ــُد َأن احلريــري يقصــد مــاتوحي بــه كلمــة  ــا يـُؤَكامللحــة « ، َوِمم « 6(اء يف نفــوس الســامعني والقــر( ، 

  :  يف مقدمة مقاماته هقول

                                 
ن�ا	��ب�،�ا�����l5ر�،) 1(O	 )¤�� (���2604: ،�ص��، 

ن�ا	��ب�،�ا�����l5ر�،�) 2(O	)¤�� (���2604: ،�ص��،  

رح( ��ح���,��f&�اب�) 3(R	وا�Q�  . 26،�ص�1ج،) ا	�

 .    29��،30ا�l5د&YOن�،�( ��"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�،�)  4(

)5(�،�R]	وا��&ت�ا-,�!�ي�،�دار��Y5وت�	�)'� .        12: م،�ص� 1978 –ه�0�1398

)6 (�،�R]	وا��&ت�ا-,�!�ي�،�دار��Y5وت�	�)'� .    12: م،�ص��1978 –ه�0�1398
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   .)1(» املقامة الدمشقيةوقوله يف 
ـــــــــــــــــــــــ  احولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال الطَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُح إىل ُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرِب رَ  ـــــــــــــــــــــــاَح َفمـــــــــــــــــــــــي بال ـــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــاَن ب   ُمَلحْ ـمل

حـو، فقـد ذاع ، فـاحلريري يـرى َأن اإلعـراب هـو النf  &ـ�اب: أما الكلمة الثانية يف العنوان، وهي
 2(حوي اإلعرايبوشاع يف النحو العريب بأنه الن(.    

بَُه ِمَن اللْحنِ : َمْنِطَقُه  َرب عَ  «:ابن منظوريقول    أي هذ  .  

  اإلبانُة عِن املعاين باأللفاظ،  وَ ا هُ منَ إِ : الذي هو النحو  اباإلعر و

   .  اإلعرابِ ِيف  نُ حَ لْ يَـ  إذا ملَْ :  وأعرب كالمه

 »لَــُه إعرابــا إذا بـَيـْنُتــُه لَــُه ؛ حــىت اليكــوَن فيــه حضــرمة َأْعَربْــتُ لــه الكــالَم تعريًبــا، وَ  َعرْبــتُ :ويقــال 
)3(  .  

ُم لقــراء العربيــة كلمــة مليحــة جيــدة حســنة يف النحــو مــن فــاحلريري مبنظومتــه ملحــة اإلعــر  اب يـَُقــد
  )4(حفظها ووعاها بلغ من العلم مبلغا 

لقــد وضــع النــاظم عنوانــا ملنظومته،وقــد ُعرِفَــْت بــِه، بــل َميـَزَهــا َعــِن املنظومــاِت التعليميــة األخــرى، 

ـــَو ، أَِو امللحـــة؛ فإملحـــة اإلعـــرابفعنـــدما يســـمُع طالـــُب العلـــم  النحـــو  نـــُه يفهـــم َأن املقُصـــوَد ُه
  . َمْنظُوَمُة احلريري ِيفِ النحو 

َدْت مشارُِا  علمية اليت تـََعدأصحاَب املنظومات الت فقها ،ولغة، وحنوا، وصرفا ( ويبدو أن
قبل الغربيني احملدثني أمثال جريار جنيت، و هنري ميرتان،  -قد أدركوا حبنكتهم وجتربتهم ....) 
  أمهية العنوان يف العمل اإلبداعي،  - كريفل   وشارل

وهذا ماجعَلُهْم يـُتَـوُجون ُمَؤلَفاِم بعناويَن مناسبٍة للنص اإلبداعي ، يتم انتقاؤها ومتحيصها 

                                 
ت�ا-,�!�ي�،�ص�) 1(�0��،�SO�P :102 . . 

 .   30ا�l5د&YOن�،�( ��"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب�،�)  2(

��دار�{در�) 3(�'y�،ر�����l5ب�،�ا��	ن�اO	–دة�� .  589:  ،�ص�1: ،����+��) *ب�(�Y5وت�،��

 . 30: ،�ص���1"��ا����ا	�/ب���Rح���,��f&�اب��،�ج)  4(
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  -عندهم  –وتزيينها وتوشيحها بزخرِف القول قبل أن يُتوَج ا العمُل األديب ؛ ألن الُعنوان 
  . مبثابة الرأس للَجَسدِ 

وقد تعددت العناوين، واختلفْت َمَشارِبـَُها فكانت كالتـْيَجاِن املرصَعِة اليت تُـَميـُز ملوَك الدنيا 

ديوان أبي الفضل قاسم ابن الواردة يف  عناوين المدائح الدينية: َعْن بعِضهم البعض، ومنها
   )1( - رمحه اهللا تعاىل  –الخلوف القسنطيني

  :، واليت مطلعها )بيتا 352(»  َتْمِطر وصرخُة المْستَـْنِصرمزية الـُمسْ «  -  01
ــــــــــــــــــــــــــــــارا   ــــــــــــــــــــــــــــــة ن ــــــــــــــــــــــــــــــد يف اُحلَشاَش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِجر فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراَأْضــــــــــــــــــــــــــــــرََم الوْج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع يف اَحمل   إِْذ رَأى ال
ــــــــــــــــــــــــــل   حـــــــــــــــــــــني قـــــــــــــــــــــالوا صـــــــــــــــــــــد احلبيـــــــــــــــــــــُب وســـــــــــــــــــــارا  َوَســـــــــــــــــــــــــرى النـــــــــــــــــــــــــوم مــــــــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــــــوين بلْي

 322(ن ثالث مائة واثنني وعشرين ، متكونة مروضُة األزَاِهر ولُـجُة الجواهر– 02
أزيـــد من قرن حتت عنوان ) ابن اخللوف القسنطيين( ، واليت أثبتها ناشُر ِديوان الشاعر )بيتا

) 170(،ومل يـُْثِبْت منها سوى مائة وسبعني )2(»ِمسُْط الُعُقود ِيف َمْدِح ِسر الُوُجوِد « : مغاير هو
   )3(بيتا 

  :اء العربية، مثل وجند العناوين أيضا عند علم
  . » الشْمَعة املضية يف علم العربية  جلالل الدين السيوطي«  - 03

 .» )4() املشكاة الفتحية على الشمعة املضية (وشرحه  «  - 04 
  .                          » )5(الشْهد يف النحو جلالل الدين السيوطي«  -  05

                                 
)1 (� Q

َّ
�ا���������Q	+�ا	�¦�Uا��� ��–ا	+رُّ Q� �̀و S��+�ا	�����ا	��Unzا	��U@'O–{��7هللا�&�Aأ�l5�+�م��"�§	

��0���و¢��"Cو����	�[+P� :R	�UV¨،�درا`�gدي،�دروب�0£�Aز\]&'+�هللا�� 	وري (��وا©Y	ن�) دار�ا�&��،–�

   . 51: م،�ص��2016ردن�،�

)2  (�tª���4	�+�ا-z��¢��ا�Akة�+��X  

���Z[م����]�^_ق�*F�a
�����b�IJ �c�dوأ�ef�g��hi����و  

�*S@&:�����،ن����	وا�� e	ا���  . 1002: ،ص��vR8 :2ا	���ن�&�lأ`

)3  (�Q
َّ
�ا���������Q	+�ا	�¦�Uا��� ��Q،�ص��–ا	+رُّ  . 51: {��7هللا�&���S̀و

 . 1065: ،ص��vR8 ����، :2ا	���ن�&�lأ`���ا	e ��وا	���ن )  4(
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الدراسات النقدية احلديثة ، َقِدِاستمدْت مواضيَع حبثها  وهذا ماجعلَنا جنزُم بأن كثريًا منَ 

على َأن البحث ينبغي التأكيد « :وهذا ماأكَدُه الباحث جميل حمداوياث ؛ كتب الرت   منْ 
؛ لذا جند رتبط بظهور الكتاب ونشره وتوزيعهوالنص املوازي قدمي العهد ؛ إذ ا ،يف العتبات

وعلوم القرآن،     بالعتبات، ككتب النقد والبالغة  بية قِد اهتمتْ جمموعة من الكتب الرتاثية العر 
ركشي، للز ) الربهان يف علوم القرآن (للسيوطي، وكتاب  ) علوم القرآن اإلتقان يف : ككتاب
( ، و)حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر (، و )طر السوانح يف أسرار الفواتح اخلوا(وكتاب 

 اثية اليت تناولتِ ، والالئحة طويلة من املصنفات واملؤلفات الرت يب أصبعأالبن ) إعجاز القرآن 
  .)1(» العتبات املوازية بالشرح ، والدرس واملعاجلة 

اسٌم خاص مبنظومة احلريري التعليمية ،بل هي بطاقُة تـَْعرِيٍف لَُغِوية  إن ملحة اإلعراب
  . رمحه اهللا –وداللية تـُْرِشُد إىل النظم وإىل الناظم 

، أم كتابا ، أم  قصيدة،  وخيتصر لنا هو الذي يوصلنا إىل مبتغانا أرجوزة كانَ  فالعنوان   
 نْ مِ  تٍ يْ بَـ  صاحبِ ، أو  لٍ زْ ، أو نَـ فندقعن  يف السفر الطريق دون مشقة أو عناء إذا كنا نبحث

  . املناسبات  ور مناسبة منَ ضُ طمئنان على أحواله، أو دعوته حلُ البيوت املدينة، ل

  :�SB�%jd	�ا<59"��- ب

أن ينظم بن صاعد بن التلميذ الكاتب  أبو الفتح هبة اهللا بن الفضل عليه صديقه اقترح
كان الشيخ « :  ياقوت الحمويكما حكى عنه   ،  في النحو مختصرا يحفظه المبتدئون

مكاتبة وكانت بيين وبينه ) رضي اهللا عنه( األجل اإلمام األوحد أبو القاسم بن علي بن احلريري 
يت أنشأ ، وملا وقع عند ابتدائه حتمل املقامات ال )ه495( قدمية يف سنة مخس وتسعني وأربعمائة

جاريته ومساعها منه على دفعات عدة ،  ،ببغداد)ه504(يف سنة أربع ومخسمائة االجتماع به 
 فشرع يف نظم هذه األرجوزة، وأملى ،في النحو مختصرا يحفظه المبتدئونوسألته أن ينظم 

                                 
�+اوي�،�ط)  1(A����c�،ان���	ا�0�y����  .15،�ص�) 1 )2015`
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دفعات  هُ تُ بْ ، فكاتَـ هُ رَ ر حَ يُ لِ  ا أمالهُ  مَ ين مِ  علي منها أبواباً يسرية، واحندر من غري إمتامها، واستعادَ 
 ...درة الغواص يف أوهام اخلواص، فكتب إيل جوابني : ها وإنفاذ كتابهبإنفاذِ  أقتضيه ا، َوأُذَكرُهُ 

 فأم 
ُ
  ا مع أحدِ هَ أمكن تنفيذَ  إنْ فلحة ا امل

ُ
ا كما هَ بَـ ذ هَ أُ ، وَ ا الزيادةَ  قَ حلِْ إىل هذا املكان ِألُ  نَ يْ دِ د رَ تَـ امل

  .)1(  هِ بِ  زْ عِ وْ أَ اإلرادة، فَ  يطابقُ 
  :ص مايلي الن  نَ وما ميكن استخالصه مِ 

  .على علمائها  هِ ذِ مُ لْ تَـ ذهاب احلريري إىل بغداد ، وتَـ   – 01
  . فظه املبتدئوناقرتاح صديقه عليه أن ينظم يف النحو خمتصرا حي – 02
  .احلريري شرع يف نظم ملحة اإلعراب سنة أربع ومخسمائة ببغداد  ن إِ  -  03
  . النظر يف منظومته، ليلحَق ا الزيَادات الناقصة كان يعيد  هن إِ  – 04
  . ياتلِ وْ عراء احلَ ، قبل اإلخراج كشُ هذيبوالت  والتمحيص املراجعةَ  هاتباع – 05

   :أ>��lm�� - ج  

، ق وضبطه أثناء الكالمطِ نِ مْ إصالح الَ ، لصون اللسان، و للمبتدئنياحلريري منظومته نظم 
  .وهي من أهم املنظومات النحوية 

إجيازها وصغر حجمها ، إال أا سهلة ميسرة ، مع كثرة  وهذه املنظومة على الرغم منْ  
ائله ، وبعض أبواب مس، واشتماهلا على جل أبواب النحو و أمثلتها التطبيقية وألفاظها الرتبوية

، فاقبلوا مل الباحثني ، وحمط رحال العلماء، وأالصرف وقضاياه؛ لذلك كانت بغية الدارسني
  .)2(، الستلهام مكنون أسرارها ، رح والتحليل ، والبحث يف أغوارهاعليها بالش

��رn��ا<59" –د� :   

وقد كثرت شروح ، )3( عين العلماء بامللحة فشرحوها؛ لتقريب ألفاظها، وتيسري مضموا 

                                 
)1  (Q:� .   2212: ،�ص���5د5ء�،�ج��

رح( ��ح���,��f&�اب�)  2(R	وا�Q�  . 26،�ص�1،�ج) ا	�

��وا	[�Y5،�Rوت�)  3(&'(�	��e�	دار�ا�،�����>��½A�،ن����	وا�� e	ا���ن�،��–�vR8ا	���ن�&�lأ`�'	
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   : ، واالختصارواإلطنابِ االجيازِ  وح بنيَ رُ الش  هذهِ نت تلو  وقد... امللحة 
، » )1( نفسه ملحة اإلعراب« ، ناظم)ه516(بن علي احلريري أبو حممد القاسم  –�01

 2(» شرح ملحة اإلعراب« : ى شرحهومس(.  
 .)3( )ه664ت (ويف أبو العباس أمحد بن املبارك احل  -�02
؛ له شرح ألفية أبيه »ابن الناظم « املدعو ،)ه686ت (: بدر الدين حممد بن مالك  – 03

 .)4(ابن مالك، وشرح امللحة 
 الل «  :ومسى شرحه ،)ه722ت (حممد بن حسن بن سباع الصائغ  –�04

ُ
لحة محة يف شرح امل

)5(« . 
، )6( )ه735(فرغ من شرحه يف رمضان سنة : احملاسن عبد اهللا بن عبد احلقأبو  –�05

  .)7(»  مجل اإلعراب يف شرح ملحة اإلعراب«      :اه َــ ّــ مــوسَ 
، بيتا) 151(يف  )8(اختصرها نظما  ،)ه749ت (زين الدين عمر بن مظفر ابن الوردي  - 06

 : )9(، قال يف مطلعها بيتا
ـــــــــــــــــــــــــوردي بـــــــــــــــــــــــــنُ  عمـــــــــــــــــــــــــرُ  قـــــــــــــــــــــــــال الفقـــــــــــــــــــــــــريُ    ال

  
  يدِ كري أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وَمحْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهللا ُشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــى الر يً صــــــــــــــــــــــــــــــــل مُ      ِيب ول العــــــــــــــــــــــــــــــــرَ ُســــــــــــــــــــــــــــــــا عل
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع النــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ  واآلل والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبِ    ِيب ب
  حتقــــــــــــــــــــــــــــــرْ حو اُ بــــــــــــــــــــــــــــــالن  وبعــــــــــــــــــــــــــــــد فاجلاهــــــــــــــــــــــــــــــلُ   

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــعِ  ل ُكـــــــــــــــــــــــــــــــــ  ذْ إِ    يفتقـــــــــــــــــــــــــــــــــرْ  فإليـــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  مٍ ْل

، له خمتصر )ه780ت (اهلواري األندلسي الضرير جابرعلي بن حممد بن أمحد بن  –�07  
                                 

  . 1817: ،ص��vR8 :2ا	���ن�،����)  1(

 . 1817: ،ص�2: ���.  1817: ،ص�2: ���. 73: ،�ص���vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،���)  2(

 . 1807: ،ص��vR8 :2ا	���ن�،���)  3(

 . 1818: ،ص��vR8 ��� :2ا	���ن�،)  4(

 . 1817: ،ص��vR8 :2ا	���ن،����)  5(

  . 1817: ،ص��vR8 ����، :2ا	���ن )6(

 .73: ،�ص��1��f&�اب�	�,�!�ي�،����vR8ا	�0ب�&j��l+رات���,)  7(

  . 1817:  ،�ص��vR8 ��� :2ا	���ن )8(

( ا	�"��ا	 ����Un&�+�ا	0+�ء�)  9(X,�!�ي���+ا�	اب��&f����.،�د)��,�ب�،������ا	0د`�	n?�&'+�ا	0در�<�

�+����،��PO<fم�����	16:  م�،�ص�2012/ 2،�ع��15:  . 
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 :  )2( ، حيث يقول ،)1(»  املنحة« :ويسمى بيتا، )210(يقع يف  منظوم
ـــــــــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــــــــ اكَ َه ـــــــــــــــــــــــــــــامللْ  ارِ َصـــــــــــــــــــــــــــــتِ  اخْ  ِيف ين ِم   ةِ َح

  
ــــــــــــــــــــــــياَهلـَـــــــــــــــــــــــ علــــــــــــــــــــــــمٍ  ةَ َحــــــــــــــــــــــــنْ مِ    ةِ َحــــــــــــــــــــــــنْ مِ  نْ ا ِم

 )3(يف القاهرة  ، ومنه نسخةٌ ]ابن جابر [ هُ فُ مؤل  هذا املنظومَ  وقد شرح  

 .)4( اهَ ا وشرحَ اختصرها نظمً  ،)ه791ت (ابن الوكيل أمحد بن موسى –�08
شرح على ملحة  له ،)ه802ت (الشرجي سراج الدين عبد اللطيف بن أيب بكر  -�09

  .)6(، وله نظم مقدمة ابن بابشاذ يف ألف بيت )5(عراب إلا
10�–   مليالشيخ شهاب الدين أمحد بن حسني الر  7(  )ه844ت (افعي الش(. 
احلجة سنة  يف ذي شرحه ، وفرغ منن عيسى املرداوي املقدسي احلنبليعبد اهللا بن امحد ب�11

 .)8( )ه847(
 .)9(» منحة اإلعراب« اه؛ومس )ه888ت (ا املصري الشيخ سرحيا بن حممد بن سرحي -�12
13�–  10(  )ه891ت ( يو القلصا علي بن حممد بن علي القرشي(  . 
وهو يف ثالثة كراريس،  ؛ )ه911ت ( جالل الدين عبد الرمحن ابن أيب بكر السيوطي – 14

 . )11(  يف مائة وعشرين بيتا] نظما[، مث اختصرها شرح ممزوج

                                 
ن�)  1(�    154:  ،�ص��5����،5و~�

+P���5	����UV¨ح)  2(c�l5k��5ب���ا-¿:ز!��(ا��"�����ا< �ر�ا��,��*tÀ�� ل�إq �Áب���(��lأول�5	 ̀ر

�Y Oc�(�'	��{xح�{-¤�ا-,����،����5اف�ا	+8 �ر�: ،�إ&+اد�ا	)"��` :�،�+�`�Q!�e	ا�+'&�+�A��5}

��أم�ا	�0ى���c–�����،���eا���e�142: ،�ص . 

0��،�) ه686ت�(,��f&�اب��l5kا	�����Qح���) 3("Cو����Y Oc(درا`���	 -¤�&'+�: ،إ&+اد�)̀ر}�+�"�

��و،: ا	0در�ا	��ر،�إ��اف�ا	+8 �ر�&�lOA�v �̀*�،����z-ا����c )142456: ،�ص�) م2004 –ه� .  

 . 1817: ،ص��vR8��،��� :2ا	���ن )4(

 . 1817: ،ص��vR8 ����، :2ا	���ن )  5(

��f&�اب��l5kا	�����Qح���,)  6()��Y Oc���	  . 54: ،�ص�) ̀ر

 .  1817: ،�ص��vR8 :2ا	���ن�،����)  7(

 . 1818: ،�ص��vR8 ��� :2ا	���ن )  8(

 . 1818: ،�ص��vR8 ��� :2ا	���ن )  9(

رح( ��ح���,��f&�اب�)  10(R	وا�Q� .  28  :،�ص�1ج) : ا	�

 . 1817: ،ص��vR8 ��� :2ا	���ن )  11(
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15 –  ؛)ه930ت (ق احلضرميرَ حبَْ  ن عمرد بمجال الدين حمم  فة األحباب حتُ « ى شرحه َمس
 .  )1(» وطرفة األصحاب

خمدرات  عنْ  قابالن  كشفُ «شرحه ىـم سَ  ؛)ه972ت�(:)2(بن أمحد الفاكهي عبد اهللا -  16
 .  )3(»ملحة اإلعراب

 )4( »ابمنحة امللك الوه « ه شرحَ  ىـم سَ  ،)ه1006ت�(عبد امللك بن دعسني  – 17
 . )5( )ه1026(شرحه سنة  فَ ل أَ : احلميد بن أمحد املعايف عبد 18
 . )6( »مفتاح األلباب«  هُ حَ رْ ى شَ مس : بن أمحد احملالوي  إمساعيل   - 19
 . )7(بن حممد بن حمب الدين، ومنه نسخ خطية، الظاهرية بدمشق مصطفى  – 20
 .(8)  »آلدابنفحة ا«  شرحه واسم،)ه1306ت�( يل بن إبراهيم األزهريواحسني  – 21
 .  )9(  »كشف الطرة عن الغرة « واسم شرحه  ،)ه1270ت�(وسي اآللُ  حممود – 22
 . )10(املؤلف، منه نسخة خطية يف برلني  جمهولُ  وهناك شرحٌ  – 23
  .)11(املؤلف ألحد املختصرات ، يف القاهرة   وهناك شرح جمهولُ  - 24
طبعة دار هومة  ،) م2009(منحة األتراب شرح ملحة اإلعراب ، حممد باي بلعامل  - 25

 .م 2001اجلزائر،  –للنشر والتوزيع ، بوزريعة 
  

                                 
��ا�UVW+0،�ا	0/�ة�،��}ر ) 1(' e��،�7'�,-د�ا�&�l5}/�،�ا	176�،177: ،�ص�08: ه�،����1350ات�ا  . 

 .   366�،367: ،�ص�08: �}رات�ا	}/�،����) 2(

ب�ص�(  �vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،����)3( e	ا�� ،���75: ،�و�،�ص�) 0� :03+�

ن�،����)  4(�رح( �اب���ح���,��f&.   154/  �55و~�R	وا�Q�  .  28  :،�ص�1ج) : ا	�

رح( ��ح���,��f&�اب�) 5(R	وا�Q�  .  28  :،�ص�1ج) : ا	�

رح( ��ح���,��f&�اب�)  6(R	وا�Q� .  28  :،�ص�1ج) : ا	�

)7 (�Q���Y Oc(،���ح���,��f&�اب��l5kا	����	  . 55: ،�ص��) ̀ر

)8 (�Q���Y Oc̀ر(،���ح���,��f&�اب��l5kا	����	 .  56: ،�ص��) 

)9 (�Q���Y Oc(،���ح���,��f&�اب��l5kا	����	  .  56: ،�ص��) ̀ر

)10  (�Q���Y Oc(،���ح���,��f&�اب��l5kا	����	  .  56: ،�ص��) ̀ر

)11  (�Q���Y Oc(،���ح���,��f&�اب��l5kا	����	  .  56: ،�ص��) ̀ر
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  : �@�vwا56*.*ي�_^�ا<59"� -ه�

  :أ�d�y	��xSB�^_ا<59"�� - 01

عليه وسلم  صلى اهللا –، مث عقب بالثناء على رسوله ح احلريري ملحته حبمد اهللا تعاىلافتت
 حَ  ، ُمث نْ ، وهو أَ د موضوع ملحتهد  فيها  ثَ يتحد الكالم املصطلح عليه بني النحاة عن حد ،

ملحته إىل قسمني   مَ س قَ وعن أنواعه ، وأقسام كل نوع ، ومايتعلق بكل نوع من أحكام ، مث 
 –ناء على رسولهللبناء ، مث ختم مبا بدأه حبمد اهللا تعاىل ، و الث  لإلعراب وقسمٌ  ، قسمٌ كبريين

  . )1( صلى اهللا عليه وسلم

  : S��"أ�g�م�ا<@ – 02
  .، وخامتةمقدمة، وموضوع: بيتاً، وتنقسم إىل ) 377(هذه املنظومة مكونة من 

؛ حىت البيت رقم )1(من البيت رقم (: أبيات)  05(مخسة  وتتكون من :المقدمة: أوالً 
 علىو ، أفضل الصالة والسالمعليه  –على نبيه حممد  المالس ، و وبدأها حبمد اهللا تعاىل ،)5( 
  : )2( آل ، قائال هم خرير الذين بيته األطها آل

ـــــــــــــــــــــاِح القـــــــــــــــــــــوِل   ـــــــــــــــــــــن بَعـــــــــــــــــــــِد افتَِت ـــــــــــــــــــولِ أقـــــــــــــــــــــوُل ِم   ِحبمـــــــــــــــــــِد ذي الطـــــــــــــــــــْوِل شـــــــــــــــــــديِد اَحل
ـــــــــــــــــــــــــــــامِ   وبَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدهُ فأفَضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل الّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمِ  ـــــــــــــــــــــــــــــّيب َســـــــــــــــــــــــــــــّيِد األَن   علـــــــــــــــــــــــــــــى الّن
  فـــــــــــــــــــــافَهم َكالمـــــــــــــــــــــي واســـــــــــــــــــــَتِمْع َمَقــــــــــــــــــــــايل  وءالِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه األطَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِري ءاِل 

  ،  )3(طـــب ســـائال يســـأله عـــن الكلـــم املنـــتظم مث خا
ـــــــــــــــــــَتِظْم   ن

ُ
  َحـــــــــــــــــــــــدا ونَوًعـــــــــــــــــــــــا وإىل َكـــــــــــــــــــــــْم يَنَقِســـــــــــــــــــــــمْ يَـــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــائِلي عـــــــــــــــــــن الَكـــــــــــــــــــالِم امل

ـــــــــــــــــــهُ َمعُقـــــــــــــــــــولُ   امسَــــــــــــــــــــع ُهــــــــــــــــــــِديَت الرشــــــــــــــــــــَد َمــــــــــــــــــــا أقــــــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــَم َمـــــــــــــــــــن ل ـــــــــــــــــــهُ فَه   وافَهْم
  

                                 
)1  (� .   38ا�l5د&YOن�،�( f&�اب�،����"��ا����ا	�/ب���Rح���,

)2  (�v�	wC�،اب��&f��دة�: ��,�O	ا�� –ه����1�،1325،�ط�–أ���ا	0`�l5�Q&��7ا-,�!�ي��ا	'��ي�،��)'�

  . 2: م�،�ص�1907

)3(�	H&�U cz1
�ا {F� �هللا "�<� }L1
�ا	4��CأF��ا {���ا	 � l5� +&}� l5 ؛�� �وا-:�اب �ا	ÄOال �0!�yر�،أو�ا< 

�l/رة�ذ)Å Æ̀�Un�5��&�lا	ÄOال�ا�)�وح،�	�qض�¢��cf�Q�g�� إ�SC�&ود�،Q�� وا��[�O	ريء،�وا .ا	0
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، وتعاجل بيتًا  ) 365( مع األبواب األساسية للمنظومة ويتكون منجي:  الموضوع: ثانيًا 
  )1( من أبواب من الصرف أبواب النحو، وبعض امللحة

ا، ونوًعا، وإىل كم جميبا السائل بباب الكالم  بدأه الذي سأله عن الكالم املنتظم،حد
  .همه فهما سليما ، وأن يفقوله أن يسمعَ  ينقسم، مطالبا ٍإياُه مع الدعاء له باهلداية،

  : )2(يقول الناظم 
ســــــــــــــــــــَتِمعْ 

ُ
  حنـــــــــــــــــــُو َســـــــــــــــــــَعى زَيـــــــــــــــــــٌد وَعمـــــــــــــــــــرٌو ُمتبـــــــــــــــــــع  حــــــــــــــــــــد الَكــــــــــــــــــــالِم مــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــاَد امل

  اســــــــــــــــــــــــٌم وِفعــــــــــــــــــــــــٌل مث حــــــــــــــــــــــــرُف َمعــــــــــــــــــــــــَىن   ونَوُعـــــــــــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــــــــــذي عليـــــــــــــــــــــــــــــــِه يُبــــــــــــــــــــــــــــــــَىن 
  : )3(بقوله ،  باب البناء: بـــــــــــــ  )األبواب األساسية( موضوع املنظومة  وختم

   :لة في الجدول اآلتي أبواب الملحة مفص  كَ يْ لَ إِ وَ 

إلى  رقم         -األبيات من  رقم    موضوع  كل باب  األبواب وأرقامها

       07  06   الكالم  الباب األول
  09  08  االسم       الباب الثاين

        12  10  الفعل   الباب الثالث
  14  13  احلرف   الباب الرابع

   21  15  النكرة واملعرفة   الباب اخلامس
   32  22  قسمة األفعال  الباب السادس
   40  33  الفعل املضارع   الباب  السابع
   46  41  اإلعراب    الباب الثامن 

                                 
 .   67: ،�ص���vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،����)1(

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  2(�O	ا�� . 2: ،���ص�) �)'�

)3 (�SO�P )اب��&f�� . 2: ،�ص�) ��,

  َعلــــــــــــــــــــــــــــْم أن يف بعــــــــــــــــــــــــــــِض الَكِلــــــــــــــــــــــــــــمْ مث تَـ 
  

  مــــــــــــا ُهــــــــــــَو مبــــــــــــين علــــــــــــى َوضــــــــــــٍع ُرِســــــــــــمْ 
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   51  47  إعراب االسم املفرد املنصرف   التاسع الباب 
   55  52  األمساء الستة املعتلة املضافة   الباب العاشر

   56  56  حروف العلة   الباب احلادي عشر
  62   57  إعراب االسم املنقوص  الباب الثاين عشر

  65  63  إعراب االسم املقصور  عشر لثالباب الثا
  69  66  إعراب املثىن  عشر رابعالباب ال

  76  70  إعراب مجع التصحيح  عشر امسالباب اخل

  78  77  إعراب مجع املؤنث  الباب السادس عشر

  80  79  إعراب مجع التكسري  عشر سابعالباب ال

  87  81  حروف اجلر  الباب الثامن عشر

  89  88  حروف القسم  الباب التاسع عشر

  96  90  اإلضافة  الباب العشرون

  98  97  كم اخلربية  رونالباب احلادي والعش

  107  99  املبتدأ واخلرب  الباب الثاين والعشرون

  109  108  االشتغال  الباب الثالث والعشرون

  116  110  الفاعل  الباب الرابع والعشرون

  120  117  فاعله م سَ مامل يُ   الباب اخلامس والعشرون

  123  121  املفعول به   الباب السادس والعشرون

  128  124  ظن وأخواا  والعشرون الباب السابع

ُنَـون  الباب الثامن والعشرون
  132  129  عمل اسم الفاعل امل

  140  133  املصدر  الباب التاسع والعشرون

  144  141  املفعول له  الباب الثالثون

  147  145  املفعول معه  الباب احلادي والثالثون    



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

111 

 

  153  148  احلال  الباب الثاين والثالثون

  161  154  التمييز  اب الثالث والثالثون  الب

  162  162  كم االستفهامية  الباب الرابع والثالثون  

  172  163  الظرف  الباب اخلامس والثالثون

  182  173  االستثناء  الباب السادس والثالثون

  188  183  ال النافية للجنس  الباب السابع والثالثون

  193  189  التعجب  الباب الثامن والثالثون

  195  194  اإلغراء   الباب التاسع والثالثون
  197  196  التحذير  الباب األربعون

  209  198  ِإن وأخواا  الباب احلادي واألربعون  
  222  210  كان واخواا  واألربعون    ثاينالباب ال
  233  223  النداء   واألربعون      ثالثالباب ال
  242  234  الرتخيم  األربعون       رابعالباب ال

  257  243  التصغري   واألربعون     امسالباب اخل
  266  258  احلروف الزائدة  واألربعون  سادس الباب ال
  273  267  النسب  األربعون   و سابعالباب ال
  281  274  التوابع   األربعون  و ثامن الباب ال
  307  282  ما ال ينصرف  األربعون  و  تاسعالباب ال

  314  308  العدد  الباب اخلمسون
  333  315  نواصب الفعل وجوازمه  الباب احلادي واخلمسون
  358  334  األمثلة اخلمسة  الباب الثاين واخلمسون  

  371  359  البناء  الباب الثالث واخلمسون  
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ـــــــــــةُ :ثالثـــــــــــا ـــــــــــت  )07(وتتكـــــــــــون مـــــــــــن ســـــــــــبعة :)1( الخاِتَم ـــــــــــاٍت؛ مـــــــــــن البي إىل  ) 371(أبي
ـــــــــــــت  ، وأمهيتهـــــــــــــا، ومطالبـــــــــــــة طالـــــــــــــب ، اشـــــــــــــتملت علـــــــــــــى اســـــــــــــم املنظومـــــــــــــة  ) 377( البي

 ـــــــــــا، وإن وجـــــــــــدَ  ن املستحســـــــــــن ، مـــــــــــع إحســـــــــــان الظـــــــــــ إليهـــــــــــا نظـــــــــــرَ  رَ العلـــــــــــم بـــــــــــأن ينظُـــــــــــ
 ُســــــــــأن يَ  هلــــــــــا عيبــــــــــا ، فعليــــــــــهِ  سُ ارِ الــــــــــد االســــــــــتدراكِ  ، أوِ ةِ باإلضــــــــــافَ  هُ د  طبيعــــــــــة  عليهــــــــــا، ألن

 اإلنسان اخلطأ، والس وليس كامال معصومٍ  قصان، فهو غريُ هو؛ والن ،.  
ـــــــــــــــــــــــــْت ُملَحـــــــــــــــــــــــــةُ اإلعـــــــــــــــــــــــــرَابِ  وقَـــــــــــــــــــــــــدْ  ُموَدَعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً بَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَدائَع اإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِابِ   تـََقض  

ـــــــــــــــــــــــــنِ  سَتحِس
ُ
ـــــــــــــــــــــــــَر امل ـــــــــــــــــــــــــانظُْر إليهـــــــــــــــــــــــــا نََظ ـــــــــــــــــــــــــنِ   َف ـــــــــــــــــــــــــا وَحس ـــــــــــــــــــــــــنوأحِســـــــــــــــــــــــــِن الظ  

ــــــــــــــــــــــــــــال ـــــــــــــــــــــــــــْد َعيًبـــــــــــــــــــــــــــا َفُســـــــــــــــــــــــــــد اخلََل   َفَجـــــــــــــــــل َمــــــــــــــــــْن ال فيـــــــــــــــــِه َعيــــــــــــــــــٌب َوَعــــــــــــــــــال  وإْن جتَِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أْوَىل  ــــــــــــــــــــــــــا أْوَىل وَ   واحلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد هللا عل ــــــــــــــــــــــــــِنعَم َم ــــــــــــــــــــــــــوَىل َف

َ
ــــــــــــــــــــــــــَم امل   نِع

ـــــــــــــــــــــــــَمدِ  ـــــــــــــــــــــــــالةُ بعـــــــــــــــــــــــــَد َمحـــــــــــــــــــــــــِد الص الص ــــــــــــــــــــــــدِ   ُمث صــــــــــــــــــــــــطََفى ُحمم
ُ
  علــــــــــــــــــــــــى النــــــــــــــــــــــــيب امل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحابِِه وِعرتَتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِتهْ   ُمث عل ِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه وُس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِِعي َمَقال   وَت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه األفَاِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِل األخَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ    َمـــــــــــــــــــا انَســــــــــــــــــــَلَخ الليــــــــــــــــــــُل ِمــــــــــــــــــــَن النـَهــــــــــــــــــــار  َوءاِل

 َ� dِ  - و�
ُ

 ُ�  و�C�2ُ� ��ت
ْ

  : 8 *اِب �ِ" 5َ 9

 عجم األدباء احلديث عن منظومة احلريري، وقال عنه املؤلف إا كتاب للمبتدئني ورد يف مُ 
  : ، وقد اتسم هذا النظم خبصائص ، منها )2(

خبالف ألفية ابن مالك اليت ختمها  بباب البناء، وايت بباب الكالمإا ابتدئت  – 01
  .الناِظُم بباب اإلدغام 

َدِ$bاِ   – 02
َ
(��;�

َّ
W
�F��lَ�ِ�

ُ
�dُع�أ��َWِ

ْ
B .  

 هُ تْ طَ عْ أَ  دْ ابع األديب الواضح الذي قَ بالط  هُ انطباعُ  ةِ  امللحَ أسلوب احلريري ِيف  اتِ زَ يـ ممَُ  نْ مِ وَ 
   .)3( عند غريه ا يوجدُ مَ ا خاصا قل ه ذوقً مقاماتُ 

                                 
دة�( ��,��f&�اب�	�,�!�ي )  1(�O	ا�� . 72: ،���ص�) �)'�

�:��Qد5ء�،�)  2(�b��d8ب�*#
 .   2212: ،�ص��5،�ج����"�دار�ا

 .77: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)  3(



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

113 

 

ْعطَْتُه ذوقًا  فـَنـًيا عنَد صياغته هلا، إَن ُقْدرَة احلريري األدبية قد أَ «: يقول الدكتور أمحد قاسم 
فهي سهلُة العبارة، جيدة األسلوب، متناِسقة الرتاكيب، عْذبة األلفاظ، واضحة املعاِين، متداولة 

  . )1(األمثلة، بـَيـنُة الشَواهد بال َتَكلٍف، والتـَْعِقيٍد ، َوَال ِإْلَغاٍز 
03– x.*�

H*آن�ا�Fد��Z��d� :  

وكانت قيمُة العاملِِ تتجلى يف معرفته بالشواهد، «  حث عبد اجلبار علوان النايلةيقول البا
   . )2(...واستخراِجِه هلا من الكالم الفصيح، واستحضاره إياها عند احلاجة

  » )3(مدار العلم على الشاهد واملثل   «  :وقال اجلاحظ

ــــــ ــــــومــــــن أهــــــم الس القــــــرآن  نَ ِمــــــ االقتبــــــاسُ :  ةِ َحــــــ امللْ ة ألســــــلوب احلريــــــري ِيف زَ مات املميـ
   : )4(،  ومنه كثريةٍ   يف مواطنَ يله ثِ يف متَْ  الكريم

  :وهو )  176( جاء يف الشطر الثاين من البيت رقم : )5( ��Lg�س�)ول  - 01
ــــــــــــــــــــ رُ لفْخــــــــــــــــــــ تقــــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــــا   مرَ إال الَك

  
  مُ إال الحــــــــــرَ  نِ األْمــــــــــ ل َحــــــــــمَ  لْ َهــــــــــوَ 

�����������z����y��x��w :مــــــــن قولــــــــه تعــــــــاىل) إال احلــــــــرمُ  األمــــــــنِ  وهــــــــل حمــــــــل ( اقتــــــــبس

   . ]٥٧: ا���ص [ ����������}��

02 - �<س�ا	(' XÁ )6وهو  ،) 186( جاء يف البيت رقم : ):  

  وال خــــــــــــــــــــــــــــــــاللُ  البيــــــــــــــــــــــــــــــــعٌ  ولُ ُقــــــــــــــــــــــــــــــــتَـ 
  

  وال إخـــــــــــــــــــــــــاللُ  ، وال عيـــــــــــــــــــــــــبٌ  فيـــــــــــــــــــــــــه

                                 
 . 66: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)  1(

�د) 2( ،�?@
�ا ^_� �و�Z��d�د �ا. ا
��ا>� �ا�h6�ر� ��ان �� � "�&�@
 :*��@
�ط: ا �;#�اد، "���� 1�  - ه�1396،

  . 23: م،��ص��1976

)3 (� �و��ح ��0" 5� ،ÇA:�	� �YنÈ 	وا� ن��ط: ا	' ،�ÉPz-ا� �' e�� رون،/� �ا	xOم �1418،و��7&'+ م،����1998 -ه

 .  271: ،�ص�1ج

  . 77: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج) 4(

 . 77: ،�ص��1,��f&�اب�،�ج�vR8ا	�0ب�&j��l+رات��)  5(

 . 77: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)  6(



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

114 

 

����:قوله تعاىل نْ مِ ) الل البيع وال خِ ( حيث اقتبس � ��¥� �¤��£��¢��¡������©��� �̈ �§��¦�   

  .  ]٣١: إ�راھ�م [

03 - Ê	س�ا	(' XÁ)1وهو ، )  230( جاء يف البيت رقم :  ):  

ـــــــــــــــــــــمِ َال علـــــــــــــــــــــى غُ  يف الوقـــــــــــــــــــــفِ  واهلـــــــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــ يف الوقــــــــــــــفِ  كاهلــــــــــــــاءِ   هَي ــــــــــــــى عَل   هيَ انِ طَ لْ ُس

  .]٢٩: ا�����[ �����Í��Ì��Ë��Ê: من قوله تعاىل) هيَ انِ طَ لْ سُ (حيث اقتبس 

04 - ' XÁ	س�ا  :وهو  ،) 231( جاء يف البيت رقم : )2(�ا�]�
ــــــــــــــكمــــــــــــــا تَـ   مــــــــــــــــــــــــــــــاَال ياغُ  فيــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ال قــــــــــــــــــــــــــــــومٌ قَــــــــــــــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــا عَ تَ رَ ْســــــــــــــاحَ يَ وا َل ــــــــــــــَل   اى َم

��������Ô��Ó��Ò��Ñ : من قوله تعاىل) يا حسرتا على ما(حيث اقتبس     �Ð����Ï��Î��Í

���Û��Ú��Ù����������Ø��×��Ö��Õ�] ٥٦: ا�ز�ر. [�� �

05 - ' XÁ-س�اË�z )3( : جاء يف البيت رقم )وهو ، )  346:  
ــــــــــــــــــــــــــــــثْـ مِ وَ   نيَ املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ  التنتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ  تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ُل   اينَ ذِ الــــــــــــــــــــــــــــــ نِ ُكــــــــــــــــــــــــــــــم يَ ْـ َل

�����k��j��i��h���g��f��e��d:من قوله تعاىل ) مل يكن الذينا(حيث اقتبس 

��p����o��n��m���l�  ]��  ] . �١: ا���

س�ا	 - 06' XÁدسO )4( :رقم  جاء يف البيت )وهو ، )  348:  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول ُـــــــــــــــــــــــــــــــــــَال وَ  سَ أْ الَت   َال الطـــــــــــــــ سُ  َحتْــــــــــــــَال وَ  مٍ ْلـــــــــــــــ عِ َال بِــــــــــــــ لْ ُقــــــــــــــتَـ   َال وَ  ؤذِ ت

  . ] ٢٦: ا����دة [   ������s���r��q��p��o��n:وهو اقتباس ، من قوله تعاىل 

س�ا	 - 07' XÁ[�O )5( : جاء يف البيت رقم )وهو ، )  345:  

                                 
 . 77: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج�) 1(

  .77: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)  2(

)3 (vR8اب�،�ج��&f��  .) ا-:�ازم(  77��،105: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)4 (vR8اب�،�ج��&f��  ) .ا-:�ازم(  77��،105: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)5 (vR8اب�،�ج��&f��  ) .ا	�Rط(  77��،105: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,
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ـــــــــــــــــــــــــــــ ادَ زَ وَ  ـــــــــــــــــــــــــــــ مٌ وْ قـَ ـــــــــــــــــــــــــــــفَـ ا َم ـــــــــــــــــــــــــــــوا إِ الُ َق وا أَ َلــــــــــــــــــــــــــــا تَـ َمــــــــــــــــــــــــــــا كَ َمــــــــــــــــــــــــــــنَ يْـ أَ وَ   ام ااَمــــــــــــــــــــــــــــي  

��z`��f��e���d��c��b��ag����h}���|��{����~��_���:، من قوله تعاىل  )اامَ ي أَ (اقتبس 

��r��q��p��o���n��m��l��k��j��i�    ]١١٠: ا"!راء. [  

  . خالق العالية م الجامعة، واألكَ والحِ  ،من اآلداب تضمين الملحة كثيرا -  04
  : )1(مثل قوله 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ نْ تَـ  َال  تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــــــــــ :هُ ُلـــــــــــــــــــــــــــــثْـ مِ وَ   اينَ كِ املْســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رِ ِه   اينَ ذِ الـــــــــــــــــــــــــــــ نِ ُكـــــــــــــــــــــــــــــم يَ ْـ َل
  : )2(وقوله 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَال : تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سَ أْ َت ـــــــــــــــــَال وَ  مٍ ْلـــــــــــــــــ عِ َال بِـــــــــــــــــ لْ ُقـــــــــــــــــتَـ   وال ذِ ؤْ والتـُ   َال الطـــــــــــــــــ سُ  َحتْ
  :)3(وقوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــ لَ َبـــــــــــــــــــــــــــــقَـ أْ وَ   ا نَ وْ مجُ والــــــــــــــــُـــــ  حَ املــــــــــــــــــــزْ  ل َخــــــــــــــــــــ:  ولُ ُقــــــــــــــــــــتَـ  ونــــــــــــــــــــــــــــــاأمجعُ  اجُ احلج  
  :)4(وقوله 

  وعــــــــــــــاِص أســــــــــــــباَب اهلَــــــــــــــَوى لَِتســـــــــــــــلَما  واقَتـــــــــــــــــــــِبِس العِلـــــــــــــــــــــَم لكيَمـــــــــــــــــــــا تُْكرََمـــــــــــــــــــــا
  :)5(وقوله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   َال َعــــــــــوَ  يــــــــــهِ فَ  بَ ْيــــــــــعَ َال  نْ َمــــــــــ ل َجــــــــــ دْ قَــــــــــ  وال ُمتــــــــــــــــــــــــــــــــــاِر جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاهالً فتَتَعَب
  :)6(وقوله 

ـــــــــــــــــــــ نْ إِ وَ    اـبتـــــــــــــــــــــــبُــــــــــــــــــــــهُ فـَتُـعْ ومــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــَك َعت  اخللـــــــــــــــــــــَال  د ُســـــــــــــــــــــا فَ بـً ْيـــــــــــــــــــــعَ  دْ جتَِ
فسيتذكروا دائما  املنظومة ويُردُدون توجيهاا منهم وخباصة الناشئة ،فعندما حيفظ طالب العلم

  . )7(وامتثاهلم السلوك احلسن ، مما جيعل للمنظومات أثرا كبريا يف اتباعهم ما فيها

                                 
)1 ( vR8اب�،�ج��&f�� ) .ا-:�ازم(  77��،105: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)2(vR8اب�،�ج��&f��  ) .ا-:�ازم(  77�،105: ص��،1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)3  (vR8اب�،�ج��&f�� ) .ا	 �ا�](  101: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)4  (vR8اب�،�ج��&f�� ) .���Pو�cازم�ا��رع(  104: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)5  (vR8اب�،�ج��&f�� ) .���Pو�cازم�ا��رع(  104: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,

)6  (vR8 اب�،�ج�&f���(  106: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,�Cz-ا. ( 

)7  (� +�"�� l5� �هللا +'&� l5� نOA،� �ا	�"� Q���¢� ��� �وأ£�/ ��ا	�"�! �ا����Yن�ا�����ت ���~� ن���q	ا
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  05 -� ُ� 
ُ
   :ا
���^�<?L�ى�ا<@S��"���1ا
@َّ �*ا �ة

الذين أرادوا أن تكون منظومام تعليمية كاحلريري والقرطاجين ،فنالحظ أم  وهذا ظاهر عند
بـــــــ  جتنبوا احلديث عما يف وصف اللغة من أشياء ال تصلح للتعليم ، مثل باب التنازع واإلخبار

  .)1(واأللف والالم  »الذي  «
06 -� َّL

�Mn�م�]@%�ا�c���� َّ@
   : ?�."ا
   َفُ يُعرَ  آخرَ  حنوٍ  إىل إنشاءِ  مْ هُ نْـ مِ  اهٌ وهذا اجت  بالن عنِ  اختالفا جوهريا  ، وهو خيتلفُ عليميحو الت 
 الرتاكيب  بل يقتصرون على،ون مجيع الرتاكيب املقبولة حنوياهم يتناولجندُ  فال، حو الِعْلِميالن

ا راعوا يف وية الشائعة ، وهلذالنح  ، أي أم خيتارون الُبىنللموقف الكالميالنحوية املالئمة 
 م أن يكون الن2(فيها انتقائيا  وُ حْ منظوما(.  

 &َ �ْ} n��*ة�_^�ذ>}��َ ��"@S� ا<5*ص� �+�أن����ن�ا6 - 07
َ
L َ� 

َّ
� ُ� َZ�،��  

  األمثلة على هذا  ، فمنَ )3( سابقةٍ  وأحكامٍ  قواعدَ  على اإلحالة إىل ظمالنا  وذلك باعتماد
  : )4(قول احلريري 

 ــــــــــــــا ُأَخــــــــــــــي ــــــــــــــُس إن ي   كــــــــــــــان ومـــــــــــــــا انفــــــــــــــك الفـــــــــــــــىت ومل يـَـــــــــــــــَزلْ     يف الَعَمــــــــــــــْل َوَعْك
  )5(  وأخواا»  إن« قول ابن مالك يف باب  و

ـــــــــــــــــــــــــــــَت لكـــــــــــــــــــــــــــــن لعـــــــــــــــــــــــــــــْل    كــــــأن عكــــــس مــــــا لكــــــان مــــــن َعَمــــــلْ     إلن َأن لي

05 - ��l�
�W

Z�� ��I����+�}�ا
� �ات���L�   .ا

  : )6( همثل قول

                                                                                               
ض،ص!�	5:78 . 

��Qا	�"�)  1(��¢���� . 72: ص��،ا�����ت�ا	�"�!��وأ£�/

)2  (�SO�P)� . 72: ص��،�)���¢����Qا	�"��وأ£�/ ا�����ت�ا	�"�!

)3  ( 

)4(vR8اب�،�ج��&f��( 98: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,tÌن�وأ<�ا5ب�~. (  

)5  (���'y�،UV¨	+P���	��l5هللا��+'&�l5�+�م��"�f���x��	�،�����&V¨Í?�ا	'���ا-,�¦�U،�����: ��ن��	��'(�

 .  13: ،�ص�) ت.د(

دة�( ��,��f&�اب�	�,�!�ي )  6(�O	ا�� . 2: ،���ص�) �)'�
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  وافَهْمــــــــــــــهُ فَهــــــــــــــَم َمــــــــــــــن لــــــــــــــهُ َمعُقــــــــــــــولُ   امسَـــــــــــــــع ُهـــــــــــــــِديَت الرشــــــــــــــــَد َمـــــــــــــــا أقــــــــــــــــولُ 
  : )1( مثل قوله

ـــــــــا ـــــــــَت الســـــــــهَو مـــــــــا أملَيـــــــــتُ  َف ــــــــــــتُ   حَفـــــــــْظ ُوقِي ــــــــــــذكوِر مــــــــــــا ألغَي
َ
ــــــــــــى امل ــــــــــــْس عل   وِق

  : )2( مثل قوله
سَتحِســـــــــــــــــــنِ 

ُ
ـــــــــــــــــــَر امل ـــــــــــــــــــانظُْر إليهـــــــــــــــــــا نََظ ـــــــــــــــــــنِ وأحِســـــــــــــــــــِن ال  َف ـــــــــــــــــــا وَحس ـــــــــــــــــــنظ  

ـــــــــــــــــــــ نْ إِ وَ    اـبتـــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــا عليــــــــــــــــــــــَك َعتبُــــــــــــــــــــــهُ فـَتُـعْ   اخللـــــــــــــــــــــَال  د ُســـــــــــــــــــــا فَ ـبً ْيـــــــــــــــــــــعَ  دْ جتَِ
  :)3(وقوله 

ـــــــــــــــــــَو نظـــــــــــــــــــريُ الفـــــــــــــــــــرِد يف اإلعـــــــــــــــــــرابِ  ــــــــــــْع َصــــــــــــَوابي  فـَْه ــــــــــــالي واتِب   فاســــــــــــَمْع مَق

  :  ?�."��*.LH	�_^� *ض�ا
zH�&��ا
@َّ �–ك�

  :  عُ بِ ت يَـ حوية كان الن  قضاياهُ  إن الناظم يف عرضِ 
���8c�َل  :أو�Cِ

ْ
1 َّL
   :  )4( ،قائال، حيث بدأ منظومته بباب الكالمبعد ذلك  ،��xRا

ســــــــــــــــــــَتِمعْ 
ُ
  حنـــــــــــــــــــُو َســـــــــــــــــــَعى زَيـــــــــــــــــــٌد وَعمـــــــــــــــــــرٌو ُمتبـــــــــــــــــــع  حــــــــــــــــــــد الَكــــــــــــــــــــالِم مــــــــــــــــــــا أفــــــــــــــــــــاَد امل

  اســــــــــــــــــــــــٌم وِفعــــــــــــــــــــــــٌل مث حــــــــــــــــــــــــرُف َمعــــــــــــــــــــــــَىن   ونَوُعـــــــــــــــــــــــــــــــهُ الـــــــــــــــــــــــــــــــذي عليـــــــــــــــــــــــــــــــِه يُبــــــــــــــــــــــــــــــــَىن 
ففصل  ادَ ، لكنه عَ اسم، وفعل، وحرف: ىل ثالثة أقسامَأن الكالم ينقسم إوهو يعلم 

  : )5(، قائال  لالسم، وهو الباب الثاينبابا  ُخمَصًصا
ـــــــــــــــــــــــــى  يَْدُخلــــــــــــــــــــــــــهُ مــــــــــــــــــــــــــْن َوِإىل فاالســــــــــــــــــــــــــُم مــــــــــــــــــــــــــا   أَْو كـــــــــــــــــــــــــاَن جمـــــــــــــــــــــــــرورًا حبـــــــــــــــــــــــــىت َوَعَل

ُـــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــْن وََكـــــــــــــــــــــــمْ   زيـــــــــــــــــــــــــــــــٌد وخيـــــــــــــــــــــــــــــــٌل وغـــــــــــــــــــــــــــــــنمْ : ِمثَال ـــــــــــــــــــــــَت والـــــــــــــــــــــــِذي َوَم   َوذَا َوأَْن
  :  )6(صَص بَابًا للفعل ، وهو الباب الثالث ، قائال ُمث خَ 

ـــــــــــــــا يَـــــــــــــــدُخُل قَـــــــــــــــْد والّســـــــــــــــنيُ  ـــــــــــــــــــــــنيُ   والِفعـــــــــــــــُل َم   عليـــــــــــــــــــــــِه ِمثـــــــــــــــــــــــُل بَـــــــــــــــــــــــاَن أو يَِب
                                 

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  1(�O	ا�� . 68: ،���ص�) �)'�

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  2(�O	ا�� . 72: ،���ص�) �)'�

)3  (vR8اب�،�ج��&f���]�ا	 �YOe( 89: ،�ص�1ا	�0ب�&j��l+رات���,cإ&�اب�. ( 

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�) 4(�O	ا�� .  2: ،���ص�) �)'�

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�) 5(�O	ا�� .  3: ،���ص�) �)'�

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�) 6(�O	ا�� .    3: ،���ص�) �)'�
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ــــــــــــــثُ     أو َحلَِقْتـــــــــــــــــــــــهُ تـــــــــــــــــــــــاءُ َمـــــــــــــــــــــــن ُحيــــــــــــــــــــــــّدثُ    كقــــــــــــــوِهلم يف لَــــــــــــــيَس لســــــــــــــُت أَنُف
ُـــــــــــــلْ  ـــــــهُ ادُخـــــــْل وانَبِســـــــْط    أو كـــــــــــــاَن أمـــــــــــــرًا ذَا اشـــــــــــــِتَقاٍق حنـــــــــــــُو ق   واشـــــــَرْب وُكـــــــلْ ومثُل

  : )1(وخصص بابا آخَر للحرف ، وهو الباب الرابع ، قائال  
ـــــــــــــــهْ  َمــــــــــــهْ فَِقـــــــــــْس عَلــــــــــــ   واحلـــــــــــــــرُف مـــــــــــــــا ليســـــــــــــــْت لـــــــــــــــهُ َعَالَم ى قَـــــــــــويل َتُكــــــــــــْن َعال  

ــــــــــــــــوْ    ّىت وال َومثُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :مثالُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  َــــــــــــــــل وَل ــــــــــــــــ وهــــــــــــــــل وب ــــــــــــــــا مْ ـوَل ولَم  
اهة ومعرفة بأحوال املتعلمني ، بل  بَ بين حرام ، وله نَـ  ا يف مسجدمً ل عَ إن احلريري كان مُ 

 شارِة ، وقد أشرنا إىل قصته مع طالب العلم الغريب الذيا يفهم من النْظرَِة، قبل اإلِ كان لبيبً 
منه،  َويَأخذ عنه شيئا ِمَن الِعْلِم ، فـَلَما َرَآُه ِاْستَـْزَرى َشْكَلُه، ففِهم احلريري ذلك، َجاَءُه ِيُزْورُهُ 

   : فلما التمَس ِمْنُه أن ُميِْلَي عليِه،قال اُْكُتْب 
  َورَائِـــــــــــــــــــٍد َأْعَجَبْتـــــــــــــــــــُه ُخْضـــــــــــــــــــرَُة الــــــــــــــــــــدَمنِ   َمـــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــَت أَوَل َســـــــــــــــــــاٍر َغـــــــــــــــــــرُه َقَمـــــــــــــــــــرٌ 
  فَــــــــــــــاْختَـْر لِنَـْفِســــــــــــــَك َغــــــــــــــْريِي ِإنــــــــــــــِين َرُجــــــــــــــل

  

  (2) ِمْثُل الـُمَعْيِدي فَاْسَمْع بِـي َوَالَتـََرنِـي     
(2)  

  .  (3)فخجل الرجل وانصرف 
ل جُ الر  دَ صْ قَ  مَ هِ فِ  ،حيثُ احلال  على لسانِ  ظمإلبراز مقدرته على الن  ؛هذه الواقعةوقد اخرتت 

تِه معرف ا قبلَ شخصً   اليزدريَ ىت حَ  - عٍ ن صَ ون تَ دُ  –الشعر  نَ عليه ببيتني مِ  اته املتكررة فرد رَ ظْ من نِ 
  ، ِلَسانِهِ ، فاملرُء بأصغريه قـَْلِبِه وَ 

 كرارُ ، فالت كرارا، وتفصيال لألبواب النحويةيف منظومته تَ  ن د على من رأوا أَ للر  هِ نفسِ  ويف الوقتِ 
مني، ية   بني املتعل دِ رْ وق الفَ للفرُ  اةً اعَ رَ مُ  ؛ وتوضيحاا ا، بل شرحً بً يْ ليس عَ  يلُ صِ فْ ، والتـ ازً جْ ليس عَ 

    .ولتحقيق الكفاية 

                                 
دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�) 1(�O	ا�� .   3: ،���ص�) �)'�
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               :، ألسباب منها ال إِ  هذا األسلوبَ  عَ بِ ت أن يَـ وماكان له ، اعلمً  وأرفعُ  ،اقدرً  ا أجل شيخنَ  ن إِ 
  .القرآن الكرمي بالتفصيل بعد اإلمجال يف  هتأثر   – 01

 نْ اقرتح عليه أَ  أبو الفتح هبة اهللا صديَقه ألن   ؛املبتديءم ة املعرفية للمتعل املاد  تبسيط - 02
سنة أربع امللحة  لنحو خمتصرًا حيفظه املبتدئون، فقام احلريري بنظم بعض أبوابينظَم يف ا
ص النهائي قبل إخراج الن  ، ولقاءاتٌ بينهما مراسالتٌ  ودارتْ   ،ببغدادَ ) ه504(ومخسمائة 

   .)1(. يف منظومته، ليلحَق ا الزيَادات الناقصة رَ ظَ الن  دُ يْ عِ احلريري كان يُ  ألن  ؛للملحة
وسائل حفظ املعلومة  نْ كرار وسيلة مِ الت  ن خبربته الواسعة يف ميدان التعليم أَ يرى  هُ ن أو أَ  – 03
  .هن خها يف الذ وِ ،ورسُ 

   لُ شاهد على عُ  هُ اتُ فَ ومؤل حيثُ مقاماتهمن كتب األدب مابلغته  مل يبلغ كتابٌ  حيث،كعبهِ   و ، 
بالدهم حيث  عادوا إىل ليه املقامات مبنزله، ُمث وا ع، وقرؤُ علماء األندلس منْ  وفد عليه فريقٌ 

   . )2(وشرحا  ةً سَ ارَ دَ ، ومُ وايًة وحفظاواألدباء، وتناولوها رِ ، العلماء تلقاها عنهمُ 

���B�R :��".�?@

�H� �ة�ا�c���L
  : ا

  :)3(كقوله يف باب اجلوازم 
ــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــْم ِيف النـْف ــــــــــــــــــــــُل بَِل ــــــــــــــــــــــزَُم الِفْع ــــــــــــــــــــال وَ   َوُجيْ   يِ ْهــــــــــــــــــــ النـ  ِيف َال وَ  رِ ْمــــــــــــــــــــ األَ ِيف  مُ ال

ــْم َتْســــــــَمعْ  :تقــــــــولُ    َمــــــــــــــْن إِذَا قَــــــــــــــاَل فـََعـــــــــــــــلْ  َوَالتَُخاِصــــــــــــــمْ   َكـــــــــَالَم َمــــــــْن َعـــــــــَذلْ   لَــــــــ
ـــــــــــــــــَالمُ   َوِإْن تَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَالهُ أَلِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌف َوَالٌم ـــــــــــــــــْيَس غـــــــــــــــــريُ الكْســـــــــــــــــِر والس   فـََل

ــــــــــــــــــــــــــــمْسِكينَا َالتـَْنَتِهـــــــــــــــــــــــــــرِ : تقـــــــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــهُ   ال ــْم يَُكــــــــــــــــــــنِ : َوِمثْـُل ـــــــــــــــــــ   الــــــــــــــــــــِذينَا َل
ــــــــــــــــــــــــا رِْدفَــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــل فِيَه ــــــــــــــــــــــــَر املعَت ــــــــــــــــِل َفِســــــــــــــــْمهُ احلــــــــــــــــْذفَا  َوِإْن تـَ ــــــــــــــــَر الِفْع   أَْو آِخ

ـــــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــٍم   َوَال  وال تـُـــــــــــــــــــــــْؤذِ  التَـــــــــــــــــــــــْأسَ : تـَُق ــــــــــَال ِعْل ــــــــــْل ِب   الطــــــــــَال  َوَال َتْحــــــــــسُ تـَُق
  َوَالتبــــــــــــــــــــــــــــْع ِإال بِنَـْقــــــــــــــــــــــــــــٍد ِيف ِمـــــــــــــــــــــــــــــًىن   املــــــــــــــــَىن  فَــــــــــــــــَال تـَْهــــــــــــــــوَ وأنــــــــــــــــت يازيــــــــــــــــد 

                                 
 .   2212: ص�،���5�:��Qد5ء�،�ج)  1(

)2 (� ��0"C� ،Ë\�R	ا� ËÍ0	ا� l�Äا�� +'&� l5� +�Aأ� �ا	�'س ���� �ا-,�!�ي، ت�0�� �أ��5ا	����: ��ح +�"�

�+ا�}�،���ا	���!' eا��،Q� . 03: ،�ص�1م�،�ج1992 –ه��Y51413وت�،��–إ�5ا/

 .  105: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)3(



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

120 

 

تسمع، : ، بل متداولة يف االستعمال ، مثل واضحة الغموض فيها فنجده قد استخدم أمثلة 
  ...الحتس ، الو  ختاصم، تنهر، التأس ، التؤذ،

  :غوي للمتعلم واألفعال ليثري الرصيد الل  باألمساء، التمثيل للقاعدة النحويةالتنويع يف  :ثالثا
�F�c���d�ء -أ���L
   : )1(ا

�Q�	�08�،S	)��،�"P.  

ـــــــــــــــــــقْ  غُــــــــــــــــــالمٍ  :نحــــــــــــــــــوُ  َــــــــــــــــــــقْ  :كقــــــــــــــــــــولِِهم  وكتــــــــــــــــــاٍب وطََب   ُرب ُغــــــــــــــــــــالٍم يل أَب
ـــــــــــــــــــــــدارُ ا :ِمثَالُـــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــٌد وأنَـــــــــــــــــــــــا ل ــــــــــــــــــــــَىن   وزَي   وَذا وتلــــــــــــــــــــــَك والــــــــــــــــــــــذي وُذو الِغ

ـــــــــــــــــِر منـــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــهُ فَـــــــــــــــــتُح األخي   َســــــــــــــــــــاَر وبَــــــــــــــــــــاَن عنـــــــــــــــــــــهُ  :َكقــــــــــــــــــــوِهلِم  وُحكُم
�c -ب��L
  :  )F  )2��(��ل ا

،��X�،�0لC  

ـــــــــُد اغـــــــــُد يف يـــــــــوِم األَحـــــــــ :تقـــــــــولُ    واســـــــــــــَع إىل اخلَـــــــــــــرياِت لُقيـــــــــــــَت الرَشـــــــــــــدْ   دْ يـــــــــا زي
ـــــــــــلْ   وإن يُكــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــُرَك للُمؤنـــــــــــــــــــــــــــــــثِ  ـــــــــــثِ : هلـَــــــــــا  فُق ـــــــــــاَل الَعَب   َخـــــــــــايف رَِج

  وافـــــــــــــــــــزَْع إىل َحــــــــــــــــــــاٍم ِمحَـــــــــــــــــــاهُ َمــــــــــــــــــــانِعُ   هــــــــــــــــــــــذا ُمشــــــــــــــــــــــَرتٍ ُخمَــــــــــــــــــــــادِعُ  :تقـــــــــــــــــــــولُ 
  وَخالـــــــــــــــــــٌد َصـــــــــــــــــــاَد الغَـــــــــــــــــــَداَة َصــــــــــــــــــــيًدا  َعمـــــــــــــٌرو قـــــــــــــد أَضـــــــــــــاَف زيــــــــــــــًدا :تَقـــــــــــــولُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــُق الَيـــــــــــــــــــــــــــــــدينِ   زيــــــــــــــــــــــٌد البِــــــــــــــــــــــٌس بُــــــــــــــــــــــرَدْينِ  :تقــــــــــــــــــــــولُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــٌد ُمنطَِل   وخال
�c - - ج ��L
   :��M�ت�;���L��"Wاو
"��Fن�ا
@�س�F ا

  ...زيد، األحد، عمرو، خالد، غالم ، كتاب، طبق 

ـــــــــدُ يـــــــــا  :تقـــــــــولُ    واســـــــــــــَع إىل اخلَـــــــــــــرياِت لُقيـــــــــــــَت الرَشـــــــــــــدْ   األَحـــــــــدْ اغـــــــــُد يف يـــــــــوِم  زي
ــــــــــــــــدٌ و  يــــــــــــــًداقـــــــــــــد أَضـــــــــــــاَف ز  َعمـــــــــــــٌرو :تَقـــــــــــــولُ    اَصــــــــــــــــيدً َصــــــــــــــــاَد الغَــــــــــــــــَداَة  َخال

ــــــــــــــــــــدٌ  :تقــــــــــــــــــــولُ  ــــــــــــــــــــٌس  زي   ُمنطَِلــــــــــــــــــــــــــُق الَيــــــــــــــــــــــــــدينِ وخالــــــــــــــــــــــــــٌد   بُــــــــــــــــــــرَدْينِ الِب
ـَترٍ هـــــــــــــــــــذا  :تقـــــــــــــــــــولُ    وافـــــــــــــــــــزَْع إىل َحــــــــــــــــــــاٍم ِمحَـــــــــــــــــــاهُ َمــــــــــــــــــــانِعُ   ُمَخـــــــــــــــــــادِعُ  ُمشــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــقْ و كتـــــــــــــــــابٍ وُغـــــــــــــــــالٍم  :حنـــــــــــــــــوُ  َـــــــــــــــــــــقْ  غُـــــــــــــــــــــالمٍ ُرب  :كقـــــــــــــــــــــوِهلِم  طََب   يل أَب

                                 
دة��(��,��f&�اب�	�,�!�ي�) 1(�O	ا�� .  04: ،���ص�) )'�

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  2(�O	ا�� . 6��،8��،10: ،���ص�) �)'�



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

121 

 

ــــــــــــــُت  :حنــــــــــــــوُ   ذا مــــــــــــــــــــــــا ُنِصــــــــــــــــــــــــبَا وتُفــــــــــــــــــــــــتُح اليــــــــــــــــــــــــاءُ إ   اْلُمهــــــــــــــذبا القاضــــــــــــــيَ لَِقي
ــــــــــلْ   وإن يُكــــــــــــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــــــــــــُرَك للُمؤنـــــــــــــــــــــــــــــــثِ    رَِجــــــــــاَل الَعبَــــــــــثِ َخــــــــــايف : هلَــــــــــا  فُق

���
�R :� Ldاا 
َ
��e¡
  ، H.*����I��1"�ا
L ِ1 aُ� َّLَّ م��*ق�ا
�Lر£¢�ا

من اجلزئية، أو  قةالعامة إىل احلقي ق، وهي انتقال الفكر من احلقائطريقة االستنتاجاستخدام ك 

 ومثالٍ  قاعدةٍ قاعدة فقط أو املشتملة على  وُميثل هذا األبياُت املقتصرة على)1(الكل إىل اجلزء
   )3( اإلعراب يف باب إعراب االسم املنقوص ةِ حَ لْ احلريري يف مُ  ومن أمثلة هذا قول، )2(هلا  

  ر جلـــــــــــــــــــــــــــاســـــــــــــــــــــــــــاِكَنٌة يف رفعهـــــــــــــــــــــــــــا و   واليـــــــــــــاُء يف القاضـــــــــــــْي ويف اْلُمْسَتْشـــــــــــــريْ 

ـــــــــــــــــــــاُء إذا مـــــــــــــــــــــا ُنِصـــــــــــــــــــــَبا  با :حنـــــــــــــوُ   وتُفـــــــــــــــــــــتُح الي َلِقيـــــــــــــُت القاضـــــــــــــَي اْلُمهـــــــــــــذ  

  : و�]��cا
H�ل�

 نَ مِ   ، وهي سابقة على غريهاحو بطريقة جديدةالن  عاجلتِ قد حلريري فإن منظومة ا
   :فكانت ، ووضوحهاملعىن  ةِ ق دِ خرف القول ، وَ ا بزُ هَ قَ منَ األلفيات النحوية ، حيث 

  .سهلة األلفاظ، واضحة املعاين  – 01
؛ لينتفع جيب على طالب العلم أن يتحلى به مشتملة على مجلة من اآلداب اليت – 02

  . ياصِ عَ ال عنِ  بُ جَ ي للتقي ، وحيُْ دَ هْ يُـ  بنور اهللا الذي
  .  بالوزن والقافية قبل االهتمامِ  بِ باملعىن العذْ  تْ ، فاهتم بطريقة أدبية وَ حْ الن  عاجلتِ  – 03
ملخاطبة كثرية    ةً ا أفعاال أمري هَ اختار ناظمُ  ، حيثُ خلطابيف ا عِ و نَـ على التـ  لتاشتم – 04

 ؛ وكأين به يدعوه إىل  للمبتديء مِ املتعل :  

 ،علمٍ  طالبُ  هُ ن ِألَ على صيغة األمر؛ )ع(، و)اسمع( الوعيمع  القاعدة النحوية عاِ مَ ـسَ   •
 .أي واجب التنفيذ ) املتعلم( األسفل إىل) الشيخ(واخلطاب هنا من األعلى 

                                 
��ص�) 1(����ا	�	  . 109*����درا`ت����ا���ÎÏو̀�

��Qا	�"�،�ص�)  2(��¢���� 73:  ا�����ت�ا	�"�!��وأ£�/

 . 88: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)3(



�����ا	��اث�ا	�����ا�����ت�: ا	�����ول ���                                ا	�"�!��ا	 ��
 

122 

 

  :)1(مثل قوله 
ــــــــــــــــــــــتُ  ــــــــــــــــــــــاوي هلـَـــــــــــــــــــــا نَأَْي ــــــــــــــــــــــا اَحل ـــــــــــــوَل كمـــــــــــــا َوَعْيـــــــــــــ عِ وَ  فاســـــــــــــَمعْ   وِمسطَُه   تُ الَق

 ) .افهم( اهفهمو القاعدة النحوية سماع  •
  : )2( مثل قوله 

ـــــــــــــو  افَهْمـــــــــــــهُ و  ُهـــــــــــــِديَت الرشـــــــــــــَد َمـــــــــــــا أقـــــــــــــولُ  ســـــــــــــَمعْ اِ  ـــــــــــــهُ َمعُق ـــــــــــــن ل ـــــــــــــَم َم   لُ فَه
 يسهل عليه حىت  ؛)احفظ(هوالس  القاعدة النحوية بعد فهمها وقاية له منَ  حفظُ  •

  . .استعمال، بل توظيف القاعدة النحوية 

 . القياسو  الحفظ، القاعدة النحوية احملفوظة باستعمال حسن توظيف •
  : )3( قولهب

ـــــــــــاحَفظْ  ـــــــــــتُ  َف ـــــــــــَت الســـــــــــهَو مـــــــــــا أملَي ـــــــــــسْ   ُوقِي ـــــــــــ وِق
َ
ـــــــــــى امل   ذكوِر مـــــــــــا ألغَيـــــــــــتُ عل

  (4)يف باب احلرف ، ومنه قوله دون تعقيد) القياسك( تعليم املبتديء أصول النحو - 05
ـــــــــــــــهْ  َمــــــــــــهْ  فَِقـــــــــــسْ   واحلـــــــــــــــرُف مـــــــــــــــا ليســـــــــــــــْت لـــــــــــــــهُ َعَالَم علـــــــــــى قَــــــــــــويل َتُكـــــــــــْن َعال  

07 –  وح، حوية بالوضُ امتازت طريقته يف عرض املادة الن ديد بلغة فنرى تأثره الش
 ي رِ هو نص ثَ ف،  أدِيب  ص حتويله إىل نَ  لُ هُ سْ ويَ  ، الفين النثر قريب منَ  همُ ظْ نَ ف، مقاماته

 صية نظما أم نثرا حيقق املقاربة الن.  

  .يف مقاماته اوي الر  على ل دُ ا تَ هَ نَـ أ كَ وَ  ،)القائل (مبعىن  :تقول      
، زيدا، فعمرو قد أضاف دشَ ر ال إىل اخلريات لقيت عَ ، واسْ داألحَ يوم  دُ غْ يازيد اُ  :النص 
  .)اتفاق الفواصل( . اليدين، وخالد منطلق بردين، وزيد البس اصيدَ الغداة  وخالد صادَ 

 القواعدَ  ا،وإن هَ نفسِ  غةِ الل  اري طبيعةَ غة ينبغي أن جيَُ يم الل لِ عْ تَـ  ن أَ  « ورأى بعض المربين
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دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  2(�O	ا�� . 2: ،���ص�) �)'�

دة�(��,��f&�اب�	�,�!�ي�)  3(�O	ا�� . 68: ،���ص�) �)'�

 . 84: ،�ص��vR81ا	�0ب�&j��l+رات���,��f&�اب�،�ج)  4(
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  .)1( »ا يً انِ ثَ  دَ اعِ وَ القَ  ، ُمث ًال و أَ  ةَ غَ الل  مَ ل عَ تَـ نَـ  نْ ي أَ ، وينبغِ ةِ غَ الل  عنِ  ةٍ رَ يف مرحلة متأخ  جاءتْ 

الب يف القراءة الصحيحة، تفيد الط  حوية وسيلةٌ القواعد الن  ا سبق أن ِمم  ويستخلص«
، )، والقراءة، واحلديث، والكتابةاالستماع(غةإلتقان مهارات الل  والكتابة السليمة، وهي وسيلةٌ 

 َىن غْ تَـ سْ غة وضرورة اليُ قانون الل  وُ حْ ، فالن حوية عن طريق معرفة القواعد الن إال تقان هلا اليتم اال ن إِ وَ 
  . » )2(عنه 

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
)1 (�&��+�إ`"��،��N��	ا��q�	ا����Ë\+ر 	ا���R]	وا��&'(�	�B!دي،�دار�ا���A�v   ا	�!ض��- ���gو!̀�

 .284:  ،�ص�1م�،�ط�1984/  ه�1�،1404،�ط

������������������Ðو�)  2(R:-ان�ا��;:�ة،��(�?�&�	ا�]��	�0ن�ا	;:�ة�إ ��ا�	�0ن��ول�	ا�l��SO\ر+Cا����y"��و�	ا

�� 	+ي،������د*z-در�ا  . 150:  ،ص�26م�،��ع��2007/ `�+س�&'+�ا	0
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��وا&ــــــ��:  ��bا<�?ــــــ¥�ا
�ــــــ�bــــــ����L
�ــــــ"�_ــــــ^�ا<ــــــ@�vwاRاI¦
ا<@S��ــــــ�ت�ا
@?�.ــــــ"�ا

"��§�F�ي�أ�B�ذ��(ا
L�ا���
�*ح��59"�8 *اب�(  

���Z�� :  

مـع وضـوح األسـلوب وسـهولته أجــدى يف  يـلَ وِ طْ رح والت الشـ ن حـويني قـدميا أَ الن  مـنَ  رى عـددٌ يـ    
 دفـع بـالكثري مـنَ  عليم، هذا الفهـمُ الفهم والت  الن حويـة القدميـة، والسـيما  حـويني إىل شـرح املتـون الن

 ـ يف العبـارة ، فضـال عـنِ  حاة اليت غلب عليهـا الغمـوضُ كتب األوائل من النداخل يف األبـواب الت
 ــالن رف بصــعوبته حــىت كــان يقــال الــذي ُعــ إىل تبســيط كتــاب ســيبويه روح الــيت ســعتْ حويــة، كالش

كتـــاب ســـيبويه مـــرارا،   حَ ِر هـــل ركبـــت البحـــر؟ لغمــوض عبارتـــه ، وقـــد ُشــ: ملــن قـــرأ كتـــاب ســيبويه 
نات أغلـب املــدو  تْ لَ مِ ـ، بـل َشــروح عنــد كتـاب سـيبويه فقــطومل تقــف الشـ... حت شـواهده رِ وُشـ
 الن حوية حىت 1( ..رة منها املتأخ( ،   

أو لـه،  شـرحا لكتـاب سـيبويه، بـني شـرحٍ  )51(واحدا ومخسـني  عبد السالم هارون وقد أحصى
واملغاربـة قة، ارِ وأبنيته، أوشـرح لشـواهده، أو اختصـار لشـروحه ،ومـنهم املَشـ هِ تِ كَ شرح ملشكالته ونُ 

  . )2(ون ي صرِ ون، ومنهم املي سِ لُ ندَ واأل

ــأسبا هنــاك ن أَ  	nــ?�&'ــ+�ا	0ــدر�<��ــب الباحثــةُ  رأتِ و      ــ واجِ إىل رَ  تْ أد  ـاًب الش حويــةروح الن ،
  : )3( ا هَ أمه  نْ مِ 

وا إىل إعـــادة ا مـــالُ لــذَ  مـــنهم؛  إال القليــلَ  ديـــدٍ ِجبَ  االتيـــانِ  حــاة املتـــأخرين عــنِ الن  درةِ قُـــ عــدمُ  - 01
 ات القدنَ إنتاج املدو مية بصيغة الش وضيح رح والت.  

                                 
)1 (� �ا	0+�ء l&� Un��( ا	�"��ا	 �� Xا+��� �	�,�!�ي �Aو��� �f&�اب �,��(������ ب،��ا	0در�<� +'&� ?n	� ،

����،���PO<fم�����	��� . 19: م،�ص�2012/ 2:،�&+د�15ا	0د`

)2  (����X� l5ن��)&�l5� ��و&��Rأ�����،�S!�'Í`ب�0���) ه8����*)180 "C :،رون/�+�،�دار��&'+�ا	xOم��"

37�،42: ،��0+���ا	 "0���،�ص�1ا-:����Y5وت�،�ط   . 

�،�ا	�"��ا	 ����l&�Unا	0+�ء)  3(�PO<fم�����	���  . 19: م،�ص�2012/ 2:،�&+د����15،������ا	0د`
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َ ابـــن مالـــك  لكـــن  :تعقيـــب  رةَ دِ ْقـــمَ  تســـهيل الفوائـــد وتكميـــل المقاصـــد يف مقدمـــة كتابـــه بـــني 

 اصــية، اختصَ  ا إهليــة، ومواهــبَ ًحــنَ مِ  العلــومُ  تِ وإذا كانَــ «:باجلديــد، بقولــه  ين علــى اإلتيــانِ رِ املتـأخ
  .  »)1(ني  مِ ر على كثري من املتقد اعسُ رين مَ املتأخ لكثري منَ  رَ خَ د أن يُ  مستبعدٍ  فغريُ 

ــــ العلمــــاء هــــذا القــــولَ  وقــــد أدرج كثــــري مــــنَ  ه1096( اوييف كتــــبهم مثــــل حيــــي الش(  حــــف يف الت
 ـــالر بانيــة، والش ـــيخ الر ه علـــى شــرح الزرقـــاين علـــى خمتصـــر خليـــل ، كمـــا تيف حاشـــي) ه13ق(وين ه

ــ صــار قاعــدة عنــدَ   لُ األو  كَ مــاترَ  « الــيت قابــل ــا قاعــدةَ  )ه1133(ري وين اجلزائــالشــيخ أمحــد الُب
  .)2( » شيئا رِ لآلخِ 

 اذَ الواحــدة إِ  والفكــرةُ ... ة ألخــرى رَ ا مكــر هنــاك كتًبــ أن  ن ظُــال أَ  «:عبــاس محــود العقــاد ويقــول 
ـــعَ تَـ أَ ، وَ فكـــرةٍ  أصـــبحت ألــــفَ  بٍ كاتِــــ  تناوهلـــا ألـــفُ  ــــكُ  أقـــوالَ  الواحــــدِ  يف املوضـــوعِ  أقــــرأَ  نْ أَ  دُ مابت 

  . » )3( ةِ دَ املتعد  اتِ وعَ املوضُ  قراءةِ  نْ مِ  وأنفعُ  هذا أمتعُ  ن أَ  ين ، وأشعرُ يدِ دِ عَ 

02 –  ــ(التـأليف  مــنَ  طُ مَ عـاد هــذا الـن دبفائـ) روحالش تبســيطٍ  مــني ملـا فيــه مـنْ ة جليلــة علـى املتعل 
  .ري سِ يْ مظاهر التـ  ا منْ مظهرً  تْ د ؛ لذا عُ وتوضيحٍ 

ـــعلـــى  غلـــبَ  – 03 الش لطويـــروح الت ـــوَ ، والتـ واخلالفـــات  ،واستقصـــاء اآلراء ع،س حويـــة أيضـــا، الن
 وعلـى الــرسـلوب مــن فائــدة يف االستقصـاءِ ا هلــذا األغم ِممـ  ـكِ ، لَ صــدوالرُضـيَ  قــدْ  هُ ن بفكــرة التيســري  ر

 ي ، لصـــعوبةِ وِ ْحــالن  م بــالكَ إحاطــة املـــتعل اتَهـــجْ وِ ، وَ اآلراءِ  مــنَ  الكبـــريِ  م  ا هـــذه َهــتْـ ظــر الـــيت مجعَ الن
 روح الش .  

ا حظــ أكثـرَ  حويـةالن  المنظومــاتُ  رح فقــط، بـل كانـتِ املتـون النثريـة وحــدها موضـعا للشـ ومل تكـنِ 

                                 
)1  (��	��l5�+�ل�ا	+*�lأ��5&'+�هللا��"�c�،+}���ا�0�eCا�+�و��	ا����O¢)ه672:ت(���0"C�، :��~�+�"�  

ب�ا	������5~ e	ص�)م1967/ه1387(ت،�دار�ا�،v	Äا����+0��، :2 . 

)2  (� v�R	ا� �*kو� ��Y�5د، جA� ،� tÌا©Yو�� �Nرqا�� +�&��R&� �<�&��Rوا	( �ا-,دي �ا	YP�0ن ��� v�	w 	ا� *�X -

��و�ا	��اث�،�ع�gق�ا	(0gآ���]�Ó<���77ا-:�ا��،����Nرس�،ص��–ه��1433،�ر� :95 . 

�Y5ن)  3( تXx�	ا��Q��	� +*+c� Î;و��� ��N��	ا� �ا	���ص رع�C� �7&� ��درا` �ا	���� v�	w 	ا� ��� ا	���ص

ن،�tuPت�g�&ل��8�،���ا	 �4![�gا�c�� . 395: ا	0/�ة،�ص��–،�ا	�����	���R]وا	�ز\�[)ت�.د(ا	''�
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  .)1(اة املتأخرين هلا يف شرح حنُ 

  ذْ للحريري موضـوع البحـث ، إِ ) ملحة اإلعراب(راح بعناية الش  تْ يَ ظِ ومن املنظومات اليت حَ     
   )2(رب ثالثني شرحا هلا االشروح عليها، وتذكر لنا كتب الرتاجم وفهارس الكتب مايق تِ رَ كثُـ 

ــ عنــدَ  ســمات التعليميــةو قبــل الوقــوف علــى   عــرابإلا ةِ َحــلْ مُ لِ  هشــرحيف  -يخ بــاي بلعــامل الش 
   ، -»اإلعراب  ملحةِ على   شرحٌ  األترابِ  ةُ حَ نْ مِ  «: بــــــاملوسوم  للحريري

  . فِ ـل ؤَ والمُ  ـفِ ل ؤَ مُ للة ي يفِ رِ عْ ــــــــــــــــــــــتَ  اقة طَ بِ  مَ د قَ نُـ  نْ ا أَ بنَ  جيدرُ 

 : أو��
َ

ِ ا<¨
ّ

 

ُ
T :  �َg lْ� /ُ َ�� َّR	ا�Q	5ي�5���B� ؟�)3(

    1930(،ولد سنة من علماء اإلسالم  عاملُ : يخ حممد باي بلعامل رمحه اهللالش
يف قريـة )  م

،كان والده الشيخ حممد عبد القادر من  ) أدرار(والية ) أولف(دائرة ) أقبلي(من بلدية ) ساهل(
رفــع يف لــواء ) حتفـة الولــدان فيمــا جيــب علـى األعيــان(كبـار علمــاء تلــك اجلهـات تــرك كتابــاً امســه 

 جُ نة وحارب البدعة كما أنّه شاعر له عّدة قصائد الس يف مدح النيبها ل .  

، ومصطلح احلديث، و الفقه، والفرائض،والتاريخ علوم القرآنيف أّلف عشرات الكتب  وقد
   )4(، والسرية، والنحو

هـ  1430ربيع اآلخر  22تويف رمحه اهللا ـ وأسكنه فسيح جنانه ،عشية يوم السبت  : و(��	  
  . )5(  سنة) 79( م عن عمر ناهز تسعاً وسبعني  2009إبريل  18املوافق 

                                 
�،�ا	�"��ا	 ����l&�Unا	0+�ء) 1(�PO<fم�����	���   . 19: م،�ص�2012/ 2:،�&+د����15،������ا	0د`

)2  (�����رة�إ ����وح�ا��,�f�¥0'`�+Xوb���
 .��l/}ا�ا	�����ا<�?¥�ا

)3  (����* :����ا	���A�	ا �Q	5ي�5���+�"��B�R	ات�،�ا�C����Sهللا) إ ����0(Aز\]�) ر� 	وا��R[�	�����ا	+و	gا���

��}>���'y+��2011ا-,�اش��ا-:�ا����370 -361:  ،�ص��2م��� 

5ي	0+�أورد�ا)  4(�+�"��B�R	–هللا��S�Aر-��S5 8����SC�	Ä� : *��56وا�eª«�>ن�_^�ا�)�"���g���Z
��lا	���م�و��

����وا�×£��،�دار�/��g271�،272�،273،��ص�1ا-:�ا���،�ط�–وا��� . 

)5  (�¥ÈO	م�ا�*���R&،�SP�c���Og�S�e`هللا�ـ�وأ�S�Aـ�ر����C22���>Ó�[�Nـ�1430ر//��gم2009إ�5!���18ا��ا�

'�Yن �̀و
ً
�O¢��/P���&� l&أدرار�� ��RÅO�5�

ً
A'}� v��	و�ا� �)	�ا	( �&O	ا� �7& )79 (� � ��` .��¢w� ̀و

C�	Ä����Ù	+را` َّ�jا��Ê	x،����ا	����ا	( َّ����S5�v!�� 	اS���!�"  .ا	�َّ
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َ

���ا<¨B�R 
َّ

 

ُ
T  :  

، الكالمِ  أثناءَ  هِ اَلْمِنِطق وضبطِ  ، وإصالحِ انِ سَ الل  نِ وْ صَ لمبتدئني، لِ نظم احلريري منظومته ل
أمثلتها  ، مع كثرةِ ِصَغِر حْجِمَها، إال أَنـَها َسْهَلٌة ُمَيسرَةمْن إجيازها و  مِ غْ على الر  وهذه املنظومةُ 

 هَ يقية وألفاظِ بِ طْ الت بوية، واشتماهلا على جُ ا الرت أبوابِ  ل  رف سَ مَ وَ  وِ حْ النائِِلِه ، وبعض أبواب الص
، وأمل الباحثني ، وحمط رحال العلماء، فاقبلوا عليها وقضاياه؛ لذلك كانت بُغيَة الدارسني

 1(، والبحث يف أغوارها، الستلهام مكنون أسرارها ، رح والتحليلبالش(.  
   ؛ئنيدِ تَ بْ عليمي للمُ اجمها الت وايا اجلزائرية منظومة احلريري يف برنالز  بعضُ  قد اعتمدتْ و         
  ايا واملدارس القرآنية إىل شرحها وَ بعض شيوخ هذه الز  ، كما جلأَ بِ ال ولتها على الط هُ نظرا لسُ 

 مصعب بن  مدرسةِ  شيخُ  –رمحه اهللا  –يخ باي بلعامل ونشرها يف كتاب مطبوع، كما فعل الش  
  .)2(  بهِ ال طُ ا لِ هَ سُ ر دَ ، حيث كان يُ يف والية أدرار) آولف(ري مبدينة عم

ــ ةُ َحــنْ مَ  «:الكتــاب بالعبــارة اآلتيــة  واجهــةيف  العنــوانُ  وردَ :  @ــ�ان�ا
�Lــ�ب��–01  اب شــرحٌ رَ األتْـ
   .  » على ملحة اإلعراب للحريري

  :قراءة معجمية يف العنوان

  :�@?"��–أ�

يقـال : صـمعي قـال األ .عطيـةن واحلـاء أصـل صـحيح يـدل علـى املـيم والنـو  «:  قـال ابـن فـارس
  .)3(»ه تُ قْـ زِ أي رُ : امتنحت املال

  .)4( ةُ ي طِ وهي العَ ، ةُ حَ نْ الــمِ : واالسم.هُ حَ نِ وميُْ  هُ حَ نَ ميَْ  هُ حَ نَ مَ .اءُ طَ العَ : حُ نْ الــــمِ :الصحاح يف اللغةويف 

ــ جعــلَ  ةَ اقَــالن  هُ منَحــ:قــال اللحيــاين «:لســان العــربويف  ــوَ ا وَ َهــرَ وبَـ  هُ َل ــنَـ بَـ لَ ا وَ هَ دَ َل  .ةُ َحــنْ المِ وهــي ا، َه

                                 
رح( ��ح���,��f&�اب�)  1(R	وا�Q�  . 26،�ص�1،�ج) ا	�

)2  (������أ/P��	ا������،�ا� �ن�ا	�"�!���?V¨Í&�،� .  120�،121: ص� ا	 ����Un	��وا*�ا-:�ا��!

 ) .منح( مقاييس اللغة ، ابن فارس ، مادة   )3(

   ) .منح( ، مادة الصحاح يف اللغة )4(
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  . َنبِ ل لِ   املعارةُ ال إِ  يحةُ المنِ قال والتكون . والمنيحة

    .»)1(  ةً يَ ارِ عَ َال ضا وَ رً قْـ ا َالَ قً لَ طْ مُ  على اهلبةِ  ةُ حَ المنْ وقد تقع  -

  ،ن فاملقصود ا املماثل يف الس  : أ���)�*اب


�ــ�ن�ا
�ــ*ب�  �bمــايكون ذلــك يف املؤنــثالرجــل الــذي ولــد معــه، وأكثــر  بُ رْ تِــ وقيــل «:(1ــ ،
  .» ابرَ تْـ أَ ، واجلمع انِ بَ رْ ا، ومها تِ هَ بُـ رْ هي تِ : يقال 

، »هنـا األمثـالُ  األتـرابُ : ثعلب، فقـال هُ رَ س فَ ، ٣٧: ا�وا�$� �����z��y��x: تعاىل  وقوله«
  . )2( هناك والدةٌ  ليستْ  ذْ إِ  نٌ سَ وهو حَ 

��ر  –02Lب�ا���dب��هأ�L�
  :ا

 إِ  «: الكتاب يف مقدمته، حيث قال اختيار من  يخ عن الغرضقد أفصح الش سبيل ال هُ ن 
 ة اآلداب، وملا كانت ملحة اإلعراب وسنح، إال بعد معرفة اإلعرابنةلفهم معاين الكتاب والس 

،  احلجابَ  حوِ الن  نِ عَ  ، لكوا أزالتْ اإلعجاب يثريُ  ما وأمجلُ  به الطالب، ينتفعُ  ما ل جَ أَ  نْ مِ 
  .)3(اب بَ الض  عنهُ  اب ، وقشعتْ قَ النـ  عنهُ  وكشفتْ 

ــــ حُ ِضــــت يَـ  ــــ  نْ ِم ــــاره مللحــــة اإلعــــراب دون ســــواها مل يكــــن  ]املؤلــــف[ يخ كــــالم الش أن ســــبب اختي
  :اعتباطيا؛ لكنه مؤسس عن خربة سنني من التدريس، ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية 

  : ألن ؛»)النحو(  معرفة اإلعرابنة، إال بعد سبيل لفهم معاين الكتاب والس  ال هُ ن إِ « – 01

�����O���N��M  يف آيـــة احلاقـــةن إىل القـــرآن الكـــرمي، ْحـــب الل و هـــو تســـر ْحـــوضـــع الن  ســـببَ   -أ 

��Q����P� أبـو [ وروى «: قـال األنبـاري ،)اليأكلـه إال الخـاطئين( بقراءتهـا، ٣٧: ا�����

اليأكلـه ( قـرأ ع أعرابيـا يَ َمسـ هُ ن لعلم أَ هلذا ا –عليه السالم  –سبب وضع علي  ن أَ ]الدؤيل األسود

                                 
  )منح( لسان العرب، مادة   )1(
   )ترب( لسان العرب، مادة )2(

 . 03: ص� ��"��f&�اب���ح�&����7,��f&�اب،)  3(
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  .»  )1(نحو  ع الفوضَ  )الخاطئين إال

 معانيـــه الـــيت هـــي ِيف  مُ و َقـــبـــذلك تُـ  ألن يف الشـــريعة؛  إعـــراب القـــرآن أصـــلٌ : وقـــال ابـــن عطيـــة «   
ــفلـو غُ  ؛بــاهللا اذُ َيــوالعِ  ي إىل الكفـرِ د ؤَ يـُــ دْ قَــ احلركـةِ  تغيــريَ  ن إِ فَــ. عِ رْ الشـ مـن قولــه تعــاىل  احلركــةُ  تِ رَ يـ:  �
��®��´��³��²��±��°��¯µ�����»���º���¹��¸��¶� مـــن ضـــمة  ... ،٢٨: )'''�طر

    .» )2(، لفسد املعىن وأصبح كفرا ] بالفتح) العلماءَ [(   هافقرأ إىل فتحة

: ال لـه َقـيُـ  نْ يف ذلك أَ  فاجلوابُ ... ؟ وِ حْ الن  مِ ل عَ  تَـ ِيف  ةُ دَ ائِ ا الفَ مَ فَ :  يلَ قِ  نْ إِ فَ : ياجِ ج قال الز  «و 
وتقــومي  (، ريٍ غَـوال مُ  لٍ د َبــا غـري مُ بكـالم العــرب علـى احلقيقــة صـوابً  مِ ل كَ إىل الـت  الفائـدة فيـه الوصــولُ 

صــلى اهللا  - ِيب أخبــار النــ ، ومعرفــةُ ا واملعتمــدُ يَ نْـ ين والــد الــد  أصــلُ  وَ الــذي ُهــ) اهللا عــز وجــل كتــابِ 
ا َهــــتِ يَ فِ وْ تَـ إال بِ  ةٍ ح معانيهــــا علــــى ِصــــ التفهــــمُ  هُ ؛ ألنــــا علــــى احلقيقــــةِ يَهــــانِ عَ مَ  وإقامــــةُ  –عليــــه وســــلم 

   .)3( »ابِ اإلعرَ  نَ ا مِ هَ وقَـ حقُ 

ــ هُ ألنــ -02 يعلــم أ ــامــايثري إعجابــه بــه طالــب العلــم، وأمجــلُ  مــاينتفعُ  ا مــن أجــلمنظومـــة  ، كو
 وِ ْحـالن  أبـوابِ  ل ا علـى ُجـاهلَِ مَ تِ بويـة، واْشـا الرت َهـيقيـة وألفاظِ بِ طْ ت ا الهَ تِ لَ ثِ مْ أَ  كثرةِ ب مُ سِ ت تَـ ، َسْهَلٌة ُمَيسرَة

 ـا مـن علـم النحـو، ويكشـف عنـه عنـه بَ ِجـماحُ يء يل ا عن طالب العلـم املبتـدِ زِ يُ لِ  ،ائِِلهِ سَ مَ وَ 
  .عنه الضباب ا النقاب، ويقشع 

  :ومنها  ،وعلى حواشيهاها، حَ وِ رُ شُ على  -عليهاهللا  ةُ رمح –يخ باي الش  العُ ط اِ  -03

 . نفسه شرح الناظم احلريري –أ

  عن خمدرات  ملحة اإلعراب للفاكهي كشف النقاب - ب
                                 

)1 (�� �/�P	��0"C� ري،'P�� �أ��5ا	��~ت ،� ��د5ء 0ت'y� ��� �دار�ا	���eا	����،�: 'ء ،Q��إ�5ا/ �أ��5ا	��� +�"�

 ،�)م1998 – 1418(

)2  (���0"C�،UVÚ8ر�	�0آن،�ا	م�ا��ن����&���Y5وت،�: ا	��/gدار�ا����،Q� 1/301،�)ه1391(�"�+�أ��5ا	����إ�5ا/

.  

)3  ( ِ�
َ
ِ��ا	�"�،�ِ�

َ
ُح����ِ&��*Á�½ِ َّc 0���)ه327ت(��ا	0`�Qا	�َّ"C�، :ط،�ËÛ   م،��3�،1979زن�ا�'رك،�دار�ا	��

  . 95: ص�
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عن خميمات معاين كشف النقاب عـن خمـدرات ملحـة اإلعـراب للشـيخ  رفع الحجاب - ج
 . حممد أمني اهلرري وهي حاشية على شرح الفاكهي

ــــه  ــــتْ «:بقول ــــ لكوــــا أزال ــــالنـ  عنــــهُ  كشــــفتْ ، والحجــــابَ  حــــوِ الن  نِ َع  عنــــهُ  ، وقشــــعتْ ابَق
 اببَ الض«.  

 واخللق والدين تأثريا قويـا  العقلِ ِيف  رُ ثـ ؤَ يُـ  ةِ غَ الل  اعتيادَ  ن أَ  مْ لَ واعْ  «:تيمية  ابنُ  اإلسالم يخُ شوقال 
ــ مــنَ  ةِ األمــ ة صــدر هــذهِ اَِ َشــأيضــا يف مُ  رُ ثـ ؤَ يـُــا، وَ ًنــيـ بَـ  ــالصتهم تزيــد العقــلَ ابعني، ومحابة والتشــا 

، ومعرفتهــا واجــب، فــإن فهــم الكتــاب الــدينِ  غــة العربيــة مــنَ ، وأيضــا فــإن نفــس الل واخللــقَ  والــدينَ 
  .  )1(والسنة فرض، واليفهم إال بفهم اللغة العربية، وما اليتم الواجب إال به فهو واجب 

  :و�TUا
�L�ب��- 03

اي بلعامل، يقع يف اثنتني وستني خ حممد بَ مؤلفات الشي أشهرِ  نْ هو مِ منحة األتراب        
بدار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،  هُ طبعُ  صفحة من احلجم الصغري،  َمت ) 162(ومائة 

  .  م 2001 سنة )2(اجلزائر ،  -بوزريعة 

َ بَـ وَ             املؤَ  ني يوم  هِ ضِ ييِ بْ تَـ  منْ  اغُ رَ كان  الفَ   «: ، بقوله  هِ تاريخ الفراغ من تأليفِ  فُ ل ،
أربعة عشر وأربعمائة  ه1414عام ]اآلخرة [ادى الثانية الثالث من مجُ  األربعاء املوافق
) والية أدرار( باملدرسة الدينية التابعة ملسجد مصعب بن عمري بآولف  وألف للهجرة،

  . )3( اجلمهورية اجلزائرية
  )4( »بني فصل وباب حنوي قسما ما )58(على مثانية ومخسني  الشيخ شرحه مَ قد قس و «       

  

                                 
)1  (� Q�0 Oا�� �ا	��اط ء� Xا :� ��0"C� ،����C� l5ا� ،Q�,Ý-ا� ب,Þأ� ��	j� :دار�� �ا	��0، Q!�e	ا� +'&��}P

�	�[��Rوا	 �ز\]،�ط���È527/ 1،�ج) م1998 –ه�1419(،2إ� .  

��ا� � )  2(���(  ن�ا	�"�!�أ/���?V¨Í&(121 : ،�ص�. 

5ي�5��	�Q،�دار�/����،�ا-:�ا���،�ص�) 3(�+���f&�اب���ح�&����7,��f&�اب،��""�� :159  . 

)4(���ا� �ن�ا	�"�!���(  أ/���?V¨Í&(121 : ،�ص�.  
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   : ةالتعليمي  منهجية الشارح – 04

مع األصل،يف كما وردت   امللحةِ  برتتيب أبياتَ  التزمَ و  ،لشارح باملنت النحويا د يتـَقَ  لقد         
 سأبني  و.)1(رح لتمييزها عن كالمه حرصه على كتابة عبارة الناظم خبط غليظ يف ثنايا الش

  . مقتصرا على مقدمة املنظومة ،وباب الكالم ة يف منحة األترابعليميالت  منهجيته


����2ِ  - أ�^_�L�>ح�ا*�
 :،�و�@	�?�."�ا
@َّ �cِ ا

  :قال الناظم  الواردة في البيت األول، ) ولقُ أَ (: الوارد فيالقلب شرح   -01

ــــــــــــــــأَ  ــــــــــــــــتِ افْ  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــدِ  لُ وْ قـُ ــــــــــــــــ احِ َت   لِ احلـــــــــــــــوْ  شـــــــــــــــديدِ  لِ وْ ذي الطـــــــــــــــ حبمـــــــــــــــدِ   لِ وْ الَق

بصـيغة املضـارع الـذي يعـرب عـن املـتكلم عـن نفسـه مـن غـري أن يشـاركه غــريه يف  »لُ وْ قـُـأَ « :لـه قو 
، فتحرك حرف العلة وانفتح ماقبلـه لَ وَ قَـ ، وأصل قال لِ وْ القَ  ةُ ماد  يَ اليت هِ  »قال«القول، وماضيه 

 ت إىلاسـتثقلت الضـمة علـى الـواو فنقلـل ، وُ ل أقْــوْ أقـُـ :صـلأكمـا أن ،  قـالفقلب ألفا فصـار 
 2( لُ وْ قُـ ر أَ اكن الصحيح قبلها فصاالس(.    

ا،و،ي، ومــا يلحــق ــا، : حــروف العلــة ، وهــي  حتويــل أحــد:  »الصــرف«فــي  بالقلــبويــراد 

مـــن بينهـــا، طبقـــا  هُ غـــريُ  هُ حملـــ ل ُحـــيَ إىل حـــرف آخـــر منهـــا؛ حبيـــث خيتفـــي أحـــدمها لِ الهمـــزة وهـــو 
  . لضوابط حمددة يف كتب الصرف 

وقلبهمـا همـزة فـي ؛ عَ يَـبَـ ، ولَ وَ قـَـ، إذ األصـل قال،بـاع: او والياء ألفا يف مثللك قلب الو ومن ذ
  .  (3))ع ل، وبايِ قاوِ ( واألصل، )ع ل، وبائِ قائِ ( :مثل

ــ رُ بَـــه خيُْ لكونِــ واحلــرفِ  يل علــى الفعــلِ ِصــفْ والتـ  يف اإلمجــالِ  مُ اظِ النــ هُ َمــد قَ  :بــاب االســم  – 02  هِ ِب

                                 
)1 ( ���ا� �ن�ا	�"�!���(  أ/���?V¨Í&(121 : ،�ص�.  

 . 04: منحة األتراب، ص )  2(

��Óداب�،�ا	0/�ة�،�ط�) 3(' e��،دة�'&�Q��+�إ�5ا/"��،��gت�ا	�"��وا	��ف�وا	��وض�وا	0,�(���Q:�1�،

 . 254��،255: ،�ص�1،�ط)م2011 –ه�1422(
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   .)1( عنهُ  البه و رُ بَـ خيُْ ال، واحلرف هُ نْ العَ  بهِ رب خْ يُ فَـ  لُ عْ ا الفِ م أَ ، وَ وعنهُ 

 �- ب
َّ

�
  : وا
���راِت �^�
���M�ِت ا<�L�_ِ �ُح ْ* ا

  ]: مقدمة النظم [قال الناظم في 

  لِ الحـــــــــوْ  شـــــــــديدِ  لِ وْ ذي الطـــــــــ بحمـــــــــدِ   لِ وْ الَقــــــــــــ احِ تَــــــــــــتِ افْ  مــــــــــــن بعــــــــــــدِ  لُ وْ قـُــــــــــــأَ 
  . » لِ وْ ي الط ذِ  بحمدِ  «ابتداء القولأي : »لِ وْ القَ  احِ تَ تِ افْ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  «: وقوله 

وقيـل ذي .. ل ضـقَ أي ذي الفضل على العرفني على عبـاده والتـ :  » لِ وْ ي الط ذِ  «ومعنى 
  .  الغىن والسعة

  . هُ دَ د شَ أي مُ  » لِ وْ الحَ  دِ يْ دِ شَ  «و -

 . القوة على أعدائه :  والحول -

ـــــــــــــــــــــــــــ لُ ُضـــــــــــــــــــــــــــفأفْ  هُ دُ ْعـــــــــــــــــــــــــــبَـ وَ  َلـــــــــــــــــــعَ   المِ الس ي َســـــــــــــــــــِبـــــــــــــــــــى الن امِ نَـــــــــــــــــــاْألَ  دِ ي  
  .أي بعد احلمدلة  » هُ دُ عْ بَـ وَ  « -

  . أي األمان :  » المِ الس  لُ ضُ فأفْ  « -

جــأ إليــه عنــد لْ يُـ  نْ َمــ: والســيد هنــا هــو . أي املخلوقــات :  » امِ نَــاْألَ  دِ ي ي َســِبــى الن َلــعَ  « -
 ا هَ جُ الشدائد ويفر.  

ـــــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــــاألطْ  وآل ـــــــــــــــــــــــــــخَ  ارِ َه ــــــــــــ   آلِ  رِ ْي ــــــــــــ  مْ هَ افْـ َف ــــــــــــمَ  عْ مِ تَ اْســــــــــــي وَ كالِم   يالِ َق
 ... سِ جْ الر  نَ اهللا مِ  مُ هُ رَ ه طَ  ينَ ذِ أي ال :  » ارِ هَ األطْ  وآلهِ  « -

 .  ى باآللِ م سَ يُ  نْ مَ  لُ ضَ فْ أَ  يْ أَ :  » آلِ  رِ يْ خَ  « -

 . )2(» يالِ قَ مَ  عْ مِ تَ اسْ ي وَ كالمِ  «أي فافهم أيها الطالب :  » مْ هَ افْـ فَ  « -

                                 
����Cاب،�ص�)1("�� :08- 07 . 

 . 05: منحة األتراب، ص )  2(
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 �ْ ا
zَّ  – ج
ُ

�8�c�g�cM *اب�®�F :  

 :»ي ذِ  «،  »لُ وْ قُـ أَ «: ط الكلمات ضب�-1

  :»لِ وْ القَ  احِ تَ تِ افْ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  « :ضبط الجمل  �-2

  : وا�c�h6إ *اب�ا
��M�ت�– د

  :قال الناظم 

  لِ الحـــــــــوْ  شـــــــــديدِ  لِ وْ ذي الطـــــــــ بحمـــــــــدِ   لِ وْ الَقــــــــــــ احِ تَــــــــــــتِ افْ  مــــــــــــن بعــــــــــــدِ  لُ وْ قـُــــــــــــأَ 
ــأَ « - فاعــل ضــمري مســترت فعــل مضــارع مرفــوع لتجــرده عــن الناصــب واجلــازم ، وال:  »لُ وْ قـُ

 هُ وجوبا؛ ألن  الفاعل اليت يتحتم فيها سرت  عِ فْ من ضمائر الر . 

  : »لِ وْ القَ  احِ تَ تِ افْ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  «: وقوله 

 .جار وجمرور متعلق بافتتاح : » دِ عْ بَـ  نْ مِ  «و

  . مضاف إليه: »ي ذِ  «و

  . إىل آخر املنظومة ...   » يلِ ائِ اسَ يَ  « :ومقول القول من قوله

ـــــــــــــــــــــــــــ لُ ُضـــــــــــــــــــــــــــفأفْ  هُ دُ ْعـــــــــــــــــــــــــــبَـ وَ  َلـــــــــــــــــــعَ   المِ الس ي َســـــــــــــــــــِبـــــــــــــــــــى الن امِ نَـــــــــــــــــــاْألَ  دِ ي  
  .ظرف  :» هُ دُ عْ بَـ  «و

  .مبتدأ  :» لُ ضُ أفْ  «ـــف

  ، مضاف إليه : :» المِ الس  «و

  .جار ومجرور  :» على النبي «

  .نعت  :» دِ ي سَ  «

  : مضاف إليه ، ثم قال  :» امِ نَ اْألَ  «
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ــــــــــــــلِ ائِ اَســــــــــــــيَ  ــــــــــــــالمُ  الكــــــــــــــالمِ  نِ ي َع ــــــــــوْ نَـ ا وَ د َحــــــــــ  مْ ظِ تَ ْن ــــــــــإِ ا وَ ًع ــــــــــَل   مْ ِســــــــــقَ نْـ يَـ  مْ ى َك
ــــــــــ دَ ْشــــــــــالر  تَ يْ دَ ُهــــــــــ عْ مَ اْســــــــــفَ  ــــــــــا أَ َم ـــــــــــهَ افْـ وَ   لُ وْ قـُ ـــــــــــفَـ  هُ ْم ـــــــــــ نْ َمـــــــــــ مَ ْه   لُ وْ ُقـــــــــــعْ مَ  هُ َل

  .منادى مضاف  :» ي لِ ائِ سَ  «و .للنداء : الياء  :» يلِ ائِ اسَ يَ  «

  . جار ومجرور  :» الكالمِ  نِ عَ  « -

  . نعت :» مِ ظِ تَ نْ المُ  « -

 تمييز،  :» اد حَ  « -

  .معطوف عليه  :» نوعا « -

  . جار ومجرور  :» مْ ى كَ لَ إِ  «و -

 . فعل مضارع :» مُ سِ قَ نْـ يَـ  « -

*حF  *اب8 ��ج� -ــ�>
َّ

�
� :  

    : قال  الناظم

ــــــــــــــلِ ائِ اَســــــــــــــيَ  ــــــــــــــالمُ  الكــــــــــــــالمِ  نِ ي َع ــــــــــوْ نَـ ا وَ د َحــــــــــ  مْ ظِ تَ ْن ــــــــــإِ ا وَ ًع ــــــــــَل   مْ ِســــــــــقَ نْـ يَـ  مْ ى َك
ــــــــــ دَ ْشــــــــــر ال تَ يْ دَ ُهــــــــــ عْ مَ اْســــــــــفَ  ــــــــــا أَ َم ـــــــــــهَ افْـ وَ   لُ وْ قـُ ـــــــــــفَـ  هُ ْم ـــــــــــ نْ َمـــــــــــ مَ ْه   لُ وْ ُقـــــــــــعْ مَ  هُ َل

 جـار وجمـرور، » الكـالمِ  نِ َعـ «، منـادى مضـاف: للنداء، وسـائلي : الياء ..  »ي لِ ائِ اسَ يَ  «

       جــار وجمــرور،  » مْ ى َكــلَــإِ وَ  « ،�معطــوف »اًعــوْ نَـ  « ،�متييــز »ا د َحــ «  نعــت، » مِ ظِ تَ ْنــالمُ  «
 .فعل مضارع  » مُ سِ قَ نْـ يَـ  «

 . اللغة  أهل اليف اصطالحالنحاة،  واملراد بالكالم يف اصطالح •

  . هميف اصطالحِ  هِ أي حد  » اد حَ  « :قوله 

  .. فعل أمر:  » عْ مَ اسْ  «: وعن أقسامه قوله، أي عن أنواعه كم هي » انوعً  «
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 . لما لم يسم فاعلهفعل ماض مبين :  »)1( تَ يْ دَ هُ  «

»  تَ يْ دَ هُ  «مفعول ثان لــــ :  » دَ شْ الر « .  

  .    هداك اهللا ووقاك: دعائية معرتضة بني الفعل واملفعول به ، أي :  ُهَدْيتَ ومجلة  

  . عُ مَ سْ اِ  مفعولُ :  » امَ  «

  .فعل مضارع : » لُ وْ قُـ أَ  «

  .فعل أمر، والهاء مفعول به :  » هُ مْ هَ افْـ  «و

   .  )2( مصدر:  » مَ هْ فَـ  «و
   . إليه مضاف:  » نْ مَ  « 

  .جار وجمرور خرب مقدم :  » هُ لَ  «

  .. مبتد أ مؤخر :  » معقول «

 .)3(  راسخ  له عقلٌ  نْ مَ  مَ هْ ما أقوله لك فَـ  افهمْ : والمعنى  •

   :Z��d�د�� �- و

سـائل امل هِ عر يف عرِضـ، والشـيفرِ ي الشـوِ بَـالكرمي، واحلديث الن  لقد استشهد الشارح بالقرآن
 غوية الل ية  حو والن.  

01 - �".�#
ُّ
�
 : ا<���c2ا

                                 
)1 (S�&g� QOß�Q	� ��U�'ٍض������g ) ل�����	�U�'�(ء،و�L
����Y ���: اm���P�[g"��ر������ �	��7ا&�U�'�

�&g . 

�: ،�و/��ا����ل�ا�)���: ا���0د�) 2(P�8�+ا�	���S،�أو�5�C��� ا��+ر�ا���SPw5و\��ف��،�O�z-ا���&أA+�ا��

  .	��&S،�أو�&+ده

�،��Y5وت،�:  *�����-	 ��ا	̀�O Ä̀��،'+ي�	ا����P��Y�`�+�"��،��g��	وا���:�Qا��)�,ت�ا	�"�!�

 . 140: ،ص�)م1985ه 1405(1ط

����Cاب،�ص��)3("�� :06 . 
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�Q�ل�ا	�X :  

ــــــــــــأَ  ــــــــــــ لُ وْ قـُ ــــــــــــبَـ  نْ ِم ــــــــــــتِ افْ  دِ ْع ــــــــــــ احِ َت   لِ وْ الَحـــــــــ دِ يْ دِ َشـــــــــ لِ وْ ي الطـــــــــذِ  دِ ْمـــــــــحَ بِ   لِ وْ الَق
  .» بحمد ذي الطول « لِ وْ القَ  أابتداء:أي ..  » لِ وْ القَ  احِ تَ تِ افْ  دِ عْ بَـ  نْ مِ  «:وقوله 

  : القرآن الكريم -أ 

 ������µ��v��u��t��s��r:، ومنه قوله تعاىل لض فَ نعام والتـ اإل لِ وْ الط  وأصلُ  -

  . ٢٥: ا��!�ء

  :)1( الحديث الشريف  -ب   

ي ذِ  رٍ ْمــأَ  ل ُكــ «:  � هِ  بقولِــبالكتــاب العزيــز، وعمــًال  ابتــدأ باحلمدلــة بعــد البســملة اقتــداءً 
  .)2(إخل .. ذم، ويف رواية أقطع ويف رواية أج ..» رُ تَـ بْـ أَ  وَ هُ فَـ  اهللاِ  مِ باسْ  يهِ فِ  دأُ بَ يُـ َالْ  الٍ بَ 

02�- 
  : ?�."@َّ ا<���c2ا

   ؛ بســبب كثــرة الشــواهد فقــط)3( بــاب االســمالــوارد يف  االستشــهاد نمــاذج مــن وســأتناول
  .منحة األتراب يف 

  :  -رمحه اهللا  –قال الناظم 

ـــــــــــــعَ ى وَ تـــــــــــــحَ ا بِ ورً رُ ْجـــــــــــــمَ  انَ َكـــــــــــــ  وْ أَ   ىلَـــــــــــــــــإِ وَ  نْ ِمـــــــــــــــــ مايدخلـــــــــــــــــهُ  واالســـــــــــــــــمُ    ىَل
وذكر الناظم اربعة فقط مع أا تصل إىل . أي حروف اجلر  » ىلَ إِ وَ  نْ مِ  مايدخلهُ  «: وقوله 

، منه ابتداءالغاية كثريةٍ    ملعانٍ وتأِيت  » نْ مِ  «: فقوله .وسيتكلم عنها يف باب خاص ا  عشرين؛
  . زمانا ومكانا 

                                 
����Cاب،�ص�  )1("�� :05 . 
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  : القرآن الكريم  -أ 

����I�����H��G��F��E��D��C��B��A�����K��J: كقوله تعالى 

Q��P�����O��N��M���LR����W��V��U��T������S� ١: ا"!راء  

  :الحديث الشريف  - ب

  »)1(  لَ قْ رَ ى هِ لَ إِ  اهللاِ  لُ وْ سُ رَ  دٍ م حَ مُ  نْ مِ  هُ ن إَ  «:  وكما قال يف احلديث

  :الشعر  –ج 
  )2( وكقول الشاعر

ـــــــــــــــخَ تُ  ـــــــــــــــ نَ رْ يـ ـــــــــــــــزْ أَ  نْ ِم ـــــــــــــــ انِ َم ــــــــلَــــــــإِ   ةٍ َمـــــــــــــــيْ لِ حَ  مِ وْ يـَ ــــــــ ،مِ وْ ى اليَـ   بِ ارِ َجــــــــالت  ل ُكــــــــ  نَ بْ ر ُجــــــــ دْ َق
?�."�–ز َّ@
  ���Ldل�F�S@>���ت�ا

ُّ
�
  :  *وحوا

ت –أ �����  : k+ Á̀ل�5
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��	��l5ل�اX ]م�xe	ب�ا5[)1( :  

ـــــــــــــز حصـــــــــــــل دٍ نَ ْســـــــــــــمُ وَ   لْ أَ ين والنــــــــــــــــــــــدا وَ وِ ْنــــــــــــــــــــــوالتـ  ر بـــــــــــــــــــــالجَ    لالســـــــــــــم تميي
أي اليشـك  »فهـو معرفـة اليمتـري «وماسـوى النكـرة  :وقوله في بـاب النكـرة والمعرفـة 

قـال ابـن مالـك ... )2(وكـذلك الكتـاب والغـالم والفـرس.. املعرفة بــ أل  »ارُ الد  هُ الُ ثَ مِ  « ...
  ]:باب النكرة واملعرفة [ يف )3(

  يذِ والــــــــــــــ وابنــــــــــــــي والغــــــــــــــالمِ  دٍ ْنــــــــــــــهِ وَ   وذي مْ ُهـــــــــــــــــــــ: كــــــــــــــــــــــ  وغـــــــــــــــــــــريه معرفـــــــــــــــــــــةٌ 
وقــد قلــت يف نظمنــا ... ســتة أقســام  ةواحلاصــل أن املعرفــ: لويف حديثــه عــن املعرفــة يقــو  •

  )4( اللؤلؤ املنظوم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  هْ فَـــــــــــــــــــــرِ عْ ى مَ م َســـــــــــــــــــــمنـــــــــــــــــــــه مايُ  واالســـــــــــــــــــــمُ  هفَــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ال لتعفهاكــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفص  
  مومكـــــــــــــــــــــة واالســـــــــــــــــــــم املنـــــــــــــــــــــبهِ  زيـــــــــــــــــــــدٌ   كأنـــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــو والعلـــــــــــــــــــــم  فمضـــــــــــــــــــــمرٌ 

  لألمســـــــــــــــــــــــــــــاءِ  كـــــــــــــــــــــــــــــذاك ماأضـــــــــــــــــــــــــــــيفَ   الءِ وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُ  هِ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ 
 ـــــــــــــــــــأل قــــــــــــــــــد نَـ  فُ كــــــــــــــــــذا املعــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــقَ ب ـــــــــــــــ  وا ُل لـــــــــــــــيس يهمـــــــــــــــل املوصـــــــــــــــولُ  سُ ادِ والس  

  ولِ ُصـــــــــــهــــــــــو الـــــــــــذي يهـــــــــــدي العبـــــــــــاد للوُ   ســـــــــــــــــــــيد األنـــــــــــــــــــــام والرســـــــــــــــــــــول :تقـــــــــــــــــــــول

  هْ رَ كنِمــــــــــــــــــــــــــــــ  وكــــــــــــــــــــــــــــــل مايقبــــــــــــــــــــــــــــــل أل  هْ فنكـــــــــــــــــــــــــرَ  شـــــــــــــــــــــــــائعٌ  وكــــــــــــــــــــــــل اســـــــــــــــــــــــــمٍ 
  : �وح	k+ Á̀ ُّRل�5 –ب 

رح� •R	ل�اX :كفايـة  « شـرحنا :وقلـت يف ... )5(» مهْ َالَ عَ  هُ لَ  تْ سَ يْ ا لَ مَ  «:وا-,�ف�

أما احلرف املخـتص الغالـب : بعد ذكر أنواع احلرف،��» المنهوم على اللؤلؤ المنظوم

                                 
)1  (�،U¦�,-ا�����&V¨Í?�ا	'�'(��،�	��l5ا�،��� . 02: ص�: ��ن��	�

����Cاب،�ص�)  2("�� :12 . 

��،�ص�)  3(� . 05: ��ن��	�

������Cات�،��ا��Ax،�ص���،��10: ��"����Cاب،�ص� )4(!�q�	ت�ا  . 406:  ا�����

����Cاب،�ص�)  5("�� :10 . 
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وأمــا املشــرتك بــني االســم . ضــارعإعمالــه، ويقــل إمهالــه كالســني، وســوف املختصــان بامل

  .»)1(والفعل فإنه اليعمل 

  : وما أحسن قول بعضهم 

ــــــــــــــ  علــــــى  قويـــــتَ ِيب  اختصـــــاصٌ  كَ ْنـــــمِ  انَ ا َكـــــذَ إِ  ــــــــــــــ كــــــــــــــانَ ا َ َم   وإمجــــــــــــــال  بتفصــــــــــــــيلٍ ين ِم
  عنـــــــــــدي كـــــــــــل إمهـــــــــــالِ  وأمهلـــــــــــتَ  تعمـــــــــــلْ   َال فَـــــــــ ضـــــــــعفتَ  يكٌ رِ ْشـــــــــتَ  كَ ْنـــــــــمِ  نْ ُكـــــــــيَ  نْ إِ وَ 

ـــد اختصـــاصٍ  كـــالحرفِ  ــــــــ  و عمـــلفهـــو ذ عن ــــــــي التش ــــــــم يظفــــــــر بأعمــــــــالِ اَ وف   رك ل
�"����*.�Tا<59WC�ت – ك)*C
  : ا
@?�."�وا

ٍ عَ مْ   يف نفسها، واقرتنت بزمانٍ على معًىن  تْ كل كلمة دل   :الفعل  : أوال  وضعا  ني.  

   :الحرف  : ثانيا

  .يطلق على طرف الشيء، وعلى شفريه، وعلى كل حرف من حروف التهجي  :لغة   -

هــو كــل كلمــة مل تــدل علــى معــىن يف نفســها أصــال بــل معناهــا يف الداخلــة :  اواصــطالح -
  .)2(عليه زائدة على أصله أصله، واشتقاقه من احلرف الذي هو الطرف 

�®�ا<����"�– ل�j� x��L��
 :  

 حُ اِر لقد حرص الش  ةِ مَ على تبسيط املعلومة املقد  البسـيطةِ  األمثلـةِ  نَ ِمـ الب ، وذلك، باإلكثارِ للط 
  : ، مثل  تتناسب مع املستوي املعريف للمتعلمحىت اولة يف االستعمال اليومي؛ املتدَ 

   ]:باب الكالم [قوله يف 

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــهِ ذِ الــــــــــــــــــــــــــ هُ ونوُع ــــــــــــــــــــــــــيُـ  ي علي   معـــــــــــــــــــَىن  حـــــــــــــــــــرفُ  ُمث   وفعـــــــــــــــــــلٌ  اســـــــــــــــــــمٌ   َىن بـْ

  ...أي أنواع الكالم اليت يرتكب منها، ال اليت يبىن منها  » ىنَ بْـ يُـ  ي عليهِ ذِ ال  ونوعهُ  «
                                 

)1(8،���£���Xا���5�'(�� ،�Q	5ي�5���+���ا��tªم���ح�&��7ا	�Ä	�Äا����م�،��"*.  22: ،�ص�)ت.د(،�) ط.د(�

����Cاب،�ص�"�� :12��،  

����Cاب،�ص� )2("�� :10 .  
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 :  وهو على ثالثة أقسام... » اسمٌ  « -

  ) .     هذا ، وهذه، وهؤالء( كــــ » مبهم «، و)أنا(كــ  » مضمر «و، )زيد( كـ » ظاهر «

 ، )بُ رِ ْضـي( كـ»مضارع  «و، ) بَ رَ ضَ ( كـ : » ماض «:قساوهو على ثالثة أ...وفعل  -
    )1()...بْ رِ ضْ اِ ( كـ  ،» أمر «و

 ن ، هـو أَ  استخالصـهُ  ، ومـا ميكـنُ ضٍ يْ فـَـ نْ ِمـ ضٌ يْ هـو َغـ هُ خرتتُـافـإن مـا  :ومجمل القـول    
 نْ ِمــ هُ ْتــلَ قَ ، حيــث نَـ وِ ْحــالن  يف تعلــيمِ  ةِ يــعْ وُ  نَـ ِيف  ةٌ َلــقْ ونُـ  جديــدٌ  ابتكــارٌ  هــي ةَ يــيمِ لِ عْ التـ  املنظومــاتِ 

بـه ، يفتخـر و  األجيـالُ  هُ اقلُـنَ تَـ تَـ  نٍ وْ رُ ا لقُ ونً صُ ا مَ حمفوظً  ، فظل ةِ رَ اكِ الذ  إىل رحابةِ  بٍ الكتُ  اتِ ي طَ 
مبتــــدئون، ومتوســــطون، يف املــــدارس والزوايــــا طلبــــة العلــــم ين مبتــــدئني، ومتوســــطني، وشــــادِ 

، واملشــيخة، واإلمامــة ، مِ ل عَ علــى الرغبــة يف الــتـ   وداللــةً  ةً ؛ بــل صــار فخــرا، بــل ِمسَــوشــادون 

  يتونة، أو الز  :من مساجدِ  مسجدٍ دريس يف للت  شيخٌ  -قديما  –فهل يعقل أن يتقدم 

،  املختصــرة حــومــن متــون الن  ، وهــو الحيفــظ متنــاً أو تلمســان، أو تــوات أو فــاس، ،وينيالقــر 
  ؟  أواملطولة كاأللفية، كامللحة

، وإىل ةِ رَ كَ اِ ، قبــل الــذ  واألفئــدةِ  لــوبِ يف القُ  ، عالقــةً ةً دَ الِــخَ  تْ لــظَ  يــةَ وِ حْ الن  املنظومــاتِ  ن إِ     
ـــــلـــــى اع ةً ظَـــــافِ حمَُ  مازالــــت اآلن اثِ رَ لتـ  ا مـــــن بلـــــدان العـــــامل َهـــــريِ وغ  يف تـــــواتَ ِيب رَ ي الَعــــوِ ْحـــــالن

 ةً يَ اإلسالمي، متحد  يـبَ رِ غْ التـ  يـبَ هِ رْ والتـ  ودَ اجلُمـ؛ بـل فَ يْـوِ خْ ، والت  ـخَ ، والتفَ ل أصـبح  يذِ الـ
ــنْـ يُـ  ، ةِ ملــالعو عصــر يف ، يوِ َغــي، أو الل ِهــقْ الفِ يين، أو ، الــد ةِ األمــ راثِ تُــعلــى  ظِ حمــافِ  كــل   بــهِ  تُ َع
مـــن  القليـــلِ  رِ ذْ بالنـــ إىل االكتفــاءِ  نيَ اِعـــ، دَ والربجمـــةِ  التكنولوجيـــا مِ بتقــد ، املعلومـــةِ  نقـــلِ  رعةِ ُســو 
 بِ رَ العَ  ةِ غَ الل َشـ ايفهمهُ ، أي مَ  -لغة القرآن الكرمي  – ةِ ي أن يتواصـل بـه يسـتطيعُ اليـوم، وما اب 

ـــنَ غْ أَ  دْ قَـــ - واحلمـــد هللا -اليـــوم  لـــةَ اآل ؛ ألن فقـــط  وحفـــظِ  ،املتـــون ظِ ْفـــ حِ ِيف  ْريِ ِكـــفْ التـ  عـــنِ  هُ ْت
 فيـه أثنــاءَ  نِ ْحـالل  نَ ِمــ هُ ا لَـصـونً  وُ ْحــالن  عَ ِضـالـذي وُ  الكــرميِ  القـرآنِ  ظ حفـىت ؛ بـل َحــومـاتِ املعلُ 

                                 
����Cاب،�ص� )1("�� :07 .   
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ه تقــدميا يف شــكل والتبــديلٍ  تغيـري نَ وْ ل دُ زِ نْــا أُ عليــه كَمــ احفاظًـبــل ، ةَ ئَ اِشــلن اه ه أو حتفيِظــقراءتِـ
ــــة للقــــرآن الكــــرميِ  لغــــرض مــــن وتــــأخريا ــــ احملفــــوظِ اهللا  كــــالمِ  األغــــراض البالغي حريــــف الت  نَ ِم

 صداقا لقوله تعاىل، ميفيِ زْ والتـ :�����n��m���l��k������j��i��h��g� ٩: ا��*ر � �

����e��d��c :وجــل  قـال عـز  ،هِ ِفـلْ ، وال مــن خَ مـن بـني يديـه تيـه الباطــلُ الـذي اليأوهـو  

��fk���j����i��h��gl����q��p��o��n�����m� ٤٢: )�,ت . 
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  : ويشتمل على

  : تـمهيد

  التعريف بالناظم ابن أب  - املبحث األول

  منظومة ابن أّب األوىل على مقدمة ابن آجروم: املنظومة األوىل - املبحث الثاين

   . آجروم يف نظم منثور ابنِ  ومِ احللُ  نزهةُ : يةانِ ومة الث املنظُ  - املبحث الثالث

��.آجروم ابنِ  ةِ مَ د قَ على مُ  ومِ مُ الغُ  كشفُ :ةُ ثَ الِ ومة الث املنظُ �–لرابعااملبحث 

��.ابِ رَ اإلعْ  ةِ ي المِ  ةُ ومَ ظُ نْ مَ �:ةُ عَ ابِ الر �ةُ ومَ املنظُ �–اخلامساملبحث 

  القضايا التعليمية يف منظومات ابن أب على اآلجرومية - املبحث السادس
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 )ه12ق ( في القرن الثاني عشر) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا�����

   :�ـ���د

ـــــ ـــــتَـ خْ مبُِ  ومُ العُل ـــــحَ رْ ت مبَِ مـــــر  ،ااهلَِ كَ ْشـــــا وأَ َهـــــأنواعِ  فِ َل ـــــاةِ  طبيعـــــةُ  اهَ تْـ افرتَضـــــ ةٍ َل  ، وظـــــواهرِ احلي
 جِ ْضــــ الن َىل والً إِ ُصــــ، وُ و ُمــــوالن  ةِ أَ ْشــــالن  كــــوين، ُمث والت  الوضــــعِ  نَ ِمــــ بــــأطوارٍ  لُ ثــــمَ تَ ا تَـ َهــــنـ إِ .وداتاملوُجــــ
  .الِ والكمَ 

ـــتَـ ، تكثـــر فيهـــا التفســـريات، وتَـ وهـــا وتكوينهـــاأثنـــاء من ِيف وَ   أُ ؛ لـــذا يبـــدَ واملـــذاهبُ  اآلراءُ  دُ د َع
 .)1(ا دً د عَ تَـ ا مُ دً ق عَ ي مُ هِ تَ نْ ، ويَـ هِ اتِ اهَ واجتَ  هِ ولِ ا بأصُ بسيطً  العلمُ 

  :قال ابن األثري 
 يجِ رِ دْ بالتـ ادُ يـزد ُمث  ،شـيء يسـريٌ  أمرهـا يء مبادِ منها ِيف  عُ وضَ يُ  ،اهَ ل كُ   وكذلك العلومُ .. .«
  .»  )2( ا رً آخِ  لَ مَ كْ تَ سْ إىل أن يُ 

 لظاهرةِ  عَ ضَ خَ  – ومِ لُ العُ  نَ مِ  وهو علمٌ  – وُ حْ والن  طَ الت نَ مِ  نوعٌ  هُ ، وأصابَ رو  ري وَ يِ غْ التـ الت رحو.  
 لغـــةُ  تْ وكانَـــ ،أليفعليم والتـــحـــو بـــالت يف تســـهيل ونشـــر علـــم الن  اجتهـــد العلمـــاءُ  قـــدِ لـــذا ف

ـــ ،ثـــرأليف املنتشـــرة هـــي الن التـــ يـــة وِ عر يف صـــياغة منظومـــات حنَْ مث فطنـــوا إىل إمكانيـــة توظيـــف الش
  .رِ ثْ ا من الن فظً حِ  عر أسهلُ الش  ألن  ؛حو وحفظه تيسري تعليم الن ِيف  مُ هِ ُتسْ 

ــ مــنَ  موجــةٌ  وقــد ظهــرتْ  «  عِ حــو وَمجْــيــز الن ف إىل تركِ دِ ْهــتَـ  حويــةالمنظومــات الن  و ونالمُت
 ماد ة يف مُ تــه األساســي ــابــن مُ  كألفيــةِ   يف االجيــازِ  ايــةٍ غَ  صــغريةٍ  فــاتٍ ؤل حلاجــب اوالكافيــة البــن  ،طٍ ْع

ــ ،)هـــ  646ت( البــن مالــك ،لفيــةواأل ،افيةوالكافيــة الش ـهــ 723ت(  البن آجــروموميــة، واآلجر (، 
  . » )3()هـ  905ت (  خلالد األزهري األزهرية( و ،)هـ 761ت(هب البن هشام ور الذ وشذُ 

                                                

ا�
	���ن)  1( �� ������ إ��اد ،� َّ��ِ��ا� ��
ُّ
ا�! ���

ُّ
!�د. د: " ،���% د. إ'&�ان 	ح، َّ�) ا-,�ري. إ'&�ان ./	�

د. ُروزي34	ج،د. د�01ي،،89!:	ش،د. ;�رج َّ=>� �ف. ا'&�انأ�Aز@�،د. �?�َّ
ُّ
&��D	ف،أ'&�انE@ز�;

G�Aوت. إ1�افد،�����ا��HIJ�ا
3	ن،ط–أ'&�ان(�	ح،دار�1،1427 1م،ج Q - 2006ـ .113ص

)2(G�XY�A�Z��ا\�	ء،��	 أدِبا�^	[8ِوا�=َّ. ِ̀ �ُaِ	 َّD�اbُ�cا، /�
0ecا،���f-ا�
��Z��ا.g���?�h�i?]

(��ا،�@�j�–ا�G�A1990وت،1م،ج  .31ص

د) 3( ،��!�!?] درا:� ا�3?�@� ���l3cا. ا:�3eر@� ،�:	Z ��
&�،����	m-ا �n��cادار ،����ا� �
� - ���وح

ص،�j�44. 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 


�ا��ن� - 01��� :  

 -أ�
ً
املـيم والتـاء والنـون، أصـل صـحيح واحـد يـدل علـى صـالبة  « :قـال ابـن فـارس  :  ا��ن����

  .)1( »ماصلب من األرض وارتفع وانقاد:  المتن يف الشيء مع امتداد وطول، منه 

َْنتُ من كل شيء: )2( )لسان العرب(ويف
  .  ع ُمُتون وِمَتانٌ ما َصُلَب َظْهرُه، واجلم: امل

  -ب�
ً
هو ما جرى إطالقـه عنـد أهـل العلـم علـى مبـادئ فـن مـن الفنـون، تكثـف يف  : وا�����

رسائل صغرية غالباً، وهـي ختلـو يف العـادة مـن كـل مـايؤدي إىل االسـتطراد أوالتفصـيل، كالشـواهد 
ذلك ُعدت املتـون واألمثلة إال يف حدود الضرورة، وذلك لضيق املقام عن استيعاب هذا وحنوه، ل

  .)3( األقل ألفاظاً األحسن يف ذاا واألكثر قبوالً عند الدارسني

 ـــوعرالكتـــاب األصـــلي الـــذي يكتـــب فيـــه أصـــول املســـائل ،  «: ه فـــه صـــاحب قصـــد الســـبيل بأن
ويقابله الشرح ، مولد مل يرد عن العرب؛ وإمنا هو مما نقله العرف تشبيها لـه بظـاهر الظهـر الـذي 

  »  )4(املنت األصلي يف القوة واالعتماد عليه هو معىن 

  . )5(رح واحلواشي  الش  خالفُ : وُعّرف بأنه

وقــد مســوا بــه يف االصــطالح هــذه املختصــرات العلميــة ، ألــا  « :قــال يف املــدخل الفقهــي العــام 
   .)6(  » لِ مْ لـحَ كوب وااألساسية للر  املسائلَ  نُ م ضَ تَ تَـ 

  
                                                

)1( ا�!��opZ	i�qmr�05 /294 .   

�ب)  2(�  . t�13/ 397ن،/ �D	نا�

ط) 3( ا��@	ض، ،vw�0ز�وا�=x!� .y��j�ادار ،q:	z �A q�Qا�Aإ �A{@{�ا� �
� ،���!�ا� ا�0cن إ{| b����1ا،

)1420ص) م2000 –ه، :66  .  

)4��?cاهللاbHn�A��Yن��?�،b����ا�������ا�!��ا�.`	��nb��D�ا�jz)1091ه(h�i?]، :���	ن

ا�
0e�،���j�اا��@	ض،ط�?��د،���0�1،)1415  . 2/422،ج)م1994 –ه

)5( �ون=��نا�i�ا�	رف��ةaدا)�=�vا��- ا��@�=�)ا��e��او;�ي،دار�@�n��?�،–��،G�A8وت،: ص

  د. 434

)6  (إ{|ا�0cنا��!���،صb����66: ا  .  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

��أن -02��   ):ا��ن( +*ن�()'&���ا�%$�ت�ا�"!� �

 .شياء يف املوضوع الذي يعاجلهأن يكون املنت قائما على ذكر أظهر األ -01

 .أن يكون املنت قائما على املسائل الرئيسة واألساس  -02

 .ول بُ ا إىل القَ ِ رَ قْـ أا و هلِ دَ راء وأعْ آلوقائما على أقوى ا -03

ستحضــاره، وعــدم وتيســري ا ، ومجــع أطرافــه،امِ َهــفْـ ألَ وأن يســتهدف تقريــب املوضــوع ل -04
 . رَ كْ يف الفِ  مِ احُ زَ عند التـ  هِ تِ ل فَ تَـ 

 .ا نَ رْ كَ اذَ مَ  اهُ غَ تَـ بْ ومُ  اهُ نَ بْـ اإلجياز سبيال مادام مَ  دَ مِ تَ عْ أن يَـ : أخيراو -05

 املنت(ات اليت ينبغي أن يكون عليها مَ هذه الس ( ا كان نوعه أي...)1( 

  :)2(أ1%�م�ا�/*ن� - 02

  :تنقسم املتون إىل قسمني

  .متون منثورة، وهي األكثر - أ

متون منظومة يف أبيات الشعر يسمى الشعر التعليمي ، وتكون غالباً من ،متون منظومة   -  ب
  .حبر الرجز، وقد تكون من غريه 

، وتسمى قصائده األراجيز واحدا أرجوزة ويسمى قائله والرجز حبر معروف من حبور الشعر
  .)3(راجزاً 

                                                

ا�3?�ي،د)1( E�xj0�ا�Qا�� .` ��
ا� �i�ا�. ا� أ��� ر�H	ن �A .}�0cا�=x�وا ��	
&!� ا�=�وق ���Gي،

1413( و���ن،ا�j3cرة)ط.د) (مQ /1993ـص،62.   
)2(  إ{|ا�0cنا��!���،صb����67: ا .  

)3(إ{|ا�0cنا��!���،صb����67: ا .   
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

 ُوهو يشبه )0(/، مث حركة وسكون)0(/اىل فيه حركة وسكونألنه تتوَ  رجزاً  الرجز يَ وإمنا مس ،
ويقال . وتسكن  تتحركوتسكن ، مث  تتحركيف رجل الناقة ورعدا ، وهو أن  يف هذا بالرجز 

  . اءزَ جْ رَ هلا حينئٍذ 

  . ، وكتاب لسام ،وخزانة أنسام وأحساميوان العرب يف اجلاهلية واإلسالمد الرجزو

  :نظومات العلمية تنقسم إىل قسمنيوهذه امل

.. ـ منظومات يف علم معني استقالًال، كملحة اإلعراب للحريري، وألفية ابن مالك يف النحـو  1
  .إخل

ـ منظومــات ملــنت معــني مثــل ألفيــة العراقــي نظــم مقدمــة ابــن الصــالح، ونظــم العمريطــي ملــنت  2
    إخل.. جلوامع الورقات، وملنت اآلجرومية، ونظم زاد املستقنع، ومجع ا

مثـــل : واملتـــون موجـــودة مـــن قـــدمي الزمـــان، ولكنهـــا مل تعـــرف ـــذا االســـم، بـــل باســـم املختصـــرات
  .)1( -رمحه اهللا تعاىل- )Qـ334(خمتصر اخلرقي عمر بن احلسني اخلرقي املتويف سنة 

وكـان « :المقنـع فـي شـرح مختصـر الخرقـييف كتابـه  بن أحمد بن البنا أبو علي الحسنقال 
الفصــيح لثعلــب، : ثالثــة خمتصــرات، يف ثالثــة علــوم، ال أعــرف هلــا نظــائر: شــيوخنا يقــولبعــض 

 ـا أحـدٌ والل هــا كمـا ينبغـي إال أفلــحمَ وفهِ  مـع البـن جـين، وكتــاب املختصـر للخرقـي، فمــا اشـتغل 
)2( «. 

03 -   :ِح اcْ� و ِح ْ� ا�iَ ا�0cن�Aن

ورمبا  « :عليما يف الت لك فسادً ذ رات، وعد صَ تَ املخْ  يفِ نِ بتصْ  الولعَ  وندُ لْ خَ  ابنُ  وقد عابَ 
ا كمَ   ،ظِ فْ حِ لْ ا لِ يبً رِ قْ وها تَـ رُ صَ تَ ري والبيان؛ فاخْ سِ فْ للتـ  ونِ نُ يف الفُ  لةاملطو  هاتِ األم  بِ تُ وا إىل الكُ دُ عمَ 

                                                

)1  (إ{|ا�0cنا��!���،صb����68: ا .  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

 قِ  املنطِ يف واخلوجني  ،ةِ ربي يف العَ  مالكٍ  وابنُ ،) هِ قْ الفِ  ولِ صُ وأُ ( هِ قْ  الفِ ِيف  بِ احلاجِ  ل ابنُ عَ فَـ 
فيه ختليطا على املبتديء  وذلك ألن  ،بالتحصيل خاللٌ يف التعليم وفيه إِ  ادٌ وهو فسَ .ماهلُُ ثَ وأم

  » كما سيأيت عليمِ الت  وءِ سُ  و منْ وهُ  ،دُ عْ بوهلا بَـ لقَ  د عِ تَ سْ مل يَ وهو  ،عليه العلمِ  منَ  اء الغاياتِ لقَ إِ بِ 

)1(.  

  :ا لقوله شارحً  ،ا يف التعليمفسادً اليت جعلته يراها  ،األسباببذكر مث قام 

وعـــدم اتبـــاع ، مـــرة واحـــدةعلـــى املـــتعلم املبتـــديء ،بإلقـــاء الغايـــات مـــن العلـــم عليـــه  اخللـــطُ  - 01
  .يف فهم املسائل   التدرج 

م ، مث ل عَ ك املــتعلم االســتعداد الكــايف لقبوهلــا، واالســتعداد شــرط مــن شــروط الــتـ امــتال عــدمُ  - 02
دعوة صرحية إىل مراعاة سن املتعلم  املبتديء، وتعليمه مايتناسب مـع  وهي –بعد  –ذكر كلمة 

  .سنه، وإدراكه ، لتحقيق الكفاية 

 . للفهم بتزاحم املعاين عليها  يصةِ العوِ  ألفاظ االختصارِ  عِ ب تَ تَ بِ  مِ املتعل  تكليف -03

  .ها بة ألفاظو بسبب صعُ  ، املختصرات منَ  املسائلِ  على استخراجِ  هِ تِ رَ دِ قْ مَ  عدمُ  - 04

إىل  يـــؤديهـــذا االختصـــار  ؛ ألن املختصـــرةحويـــة لفهـــم املســـائل الن  كثـــري ختصـــيص وقـــتٍ  - 05 
، مث )2(عليـــه، وحاشـــية بعـــده املعلـــم إىل وضـــع شـــرحٍ  م املـــنت املختصـــر، ممـــا حيتـــاج مـــنَ صـــعوبة تعلـــ
هـي  املختصـراتِ  ذهِ هـ امللكـة احلاصـلة مـنْ  ؛ ألن للوقـت هذا كلـه مضـيعةً يف  ىوير .. )3(التقريرات 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

لكثــرة  ]املتــون األصــلية[ ةِ لَــاملطو  البســيطةِ  املوضــوعاتِ  امللكــات الــيت حتصــل مــنَ  عــنِ قاصــرة  ملكـةٌ 
   . )1(...  كرارالت  نَ مايقع فيها مِ 

حويــة ثا عــن صــعوبة لغــة املتــون الن متحــد ، خلــدون ماذهــب إليــه ابـنُ  اس حســنويــدعم عبــ
  :املختصرة

 مـوزي والر األحـاجِ  مبلـغَ  الـذي قـد يبلـغُ حوية اإلجياز واالختصـار الن  غةالل من خصائص و  «
  .)2( »والسيما املنظوم منها  »املتون «فيما يسمونه 

ـــ��@!قـــال و Bـــ*ي�ا�DEFـــ;�ا%GFـــ;�ا<�Hـــ$>I ـــ امييف الفكـــر الس  ثا عـــن اإلغــــراق يف متحـــد
نت مغلقــــا اليفهــــم إال ومنهــــا أــــم ملــــا أغرقــــوا يف االختصــــار، صــــار لفــــظ املــــ...  «:  االختصــــار

ــ ــبواســطة الش الــذي ألجلــه وقــع االختصــار، وهومجــع  املقصــودُ  روح واحلواشــي، ففــاتَ راح، أو الش
األسفار يف سفر، وتقريب املسافة، وختفيف املشـاق، وتكثـري العلـم، وتقليـل الـزمن،  بـل انعكـس 

  . )3( إخل.. األمر إذ كثرت املشاق يف فتح اإلغالق، وضاع الزمن من غري مثن 

بــل  ،شــئةالعلمــاء لتيســري النحــو للنا هــاالــيت ألف >76ــ�Hا�/ــ*ن  (�ــ�س��%ــ; تــفِ كُ م يَ ـولــ
 غــةل وإذا كانــت ال «:كتــاب، وشــرح املفصــل قــائالالعــريب كال وِ ْحــللن  ةِ إىل املصــادر األساســي  اهُ عد ـتــ

 وكـــذلك اليبــــةعِ مَ  -غـــة املتـــونكلُ – )4(ةالكـــز ، ؛ســـيبويه ةِ غَـــكلُ  وطةغُ غـــة امللتويـــة واملْضــــل  غــــة فـــإن الل
  . )5( ةٍ قَ ر فَ تَـ يف أبواب مُ  -أحيانا  -  املفصل شرحِ  ةِ غَ كلُ ،كذلكغيضة  اضة بفَ ضْ الفَ 

ـَـوإِ  ؛أو علــى اإلطالـة ،أو علــى االلتـواء ،ل ا علـى االختصــار املِخـمقصــورً  ولـيس العيـبُ  « ا من
يف كــــل  ائم؛ كاختيــــارهم الــــد ةدَ مــــرد  اظَ ة تتعلــــق باختيــــارهم األلفــــيــــأخــــرى بالغِ  إىل نــــواحٍ   د تَ مْ ـيَــــ

                                                

)1(ص،�!�ون�Aا���i� :551�فj0A    .  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ا حىت بلغت من االبتذال واهلـوان حـد  ...اعمرً  وضرب زيدٌ  ...ادوخال ،وبكرا،وعمرا ،زيدا :أمثلتهم
  .)1(ارً ف نَـ بغيضا مُ 

 كتوروكـــان الـــد : �ُ�LـــI�M�Hـــ$>IنNعِ َمـــعضـــو جمَْ  %ـــ  ـــاللأنصـــار  نْ رة ِمـــاهِ  الَقـــة ِيف غـــة العربي
 الِيف  ديــدجالت  ــ «: ولُقــحــو؛ حيــث يَـ نالبــن مالــك(اس قــالوا وليــت الن (:   »  هــذه ألغــازٌ  كَ ُتــألفي ،

 لَ َعــوالفائــدة منهــا إال أن جتَْ  ،هُ نظُمــ ح ِصــمــاال يَ  مِ ْظــك الفائقــة علــى نَ درتِ إال علــى قُــ ل وهــي التــدُ 
 عند بعضِ  مقبولةً  مَ السِ الط  بُ جَ عْ وقد يُـ  ،اسِ الن  َِ ُـ مْ يهِ وِ هْ تَـ سْ يَ  منْ  ا بعضـ نَ ن ِمـوْ هـذا اللأليف الت

    . »  )2(الكالمِ  ابَ وَ صَ  ا أحدٌ َِ  مَ أن يتعل  ونِ من دُ 

   :نةايِ بَ تَ مُ  ،تلفةً خمُ  لكن تظل اآل راءُ 

�ـ�Hكتور ، ومـنهم الـد كٍ الِـمَ  ابـنِ   ةِ ي ا على ألفِ نً حسَ  ثناءً  ينِ ثْ من يُـ ثني  احملدَ  وجد منَ يُ  إذْ «)

ــ:(بــه كتاِيف  ا�ــ�ل�Pــ��I�O+ــ�م الفصــل اخلــاوِيف  ،)ام املدرســة النحويــة يف مصــر والش  الــذي  ص
ارس دون الـد  يفهمهُ  بسيطٌ  سهلٌ  هُ نظمه بأن  فَ وصَ  دْ حيث قَ  ،يظقرِ الت  هُ بِ شْ مايُ  كٍ الِ مَ  البنِ  عقدهُ 
    .»  )3(  عناء

ــ�س��%ــ;�وR 6+ــ�ُ  َّ�علــى ســالمة  ، ودورهــا يف احلفــاظ فوائــدَ  حويــة مــنْ الن  ونِ ُتــمُ لْ لِ  اَمــ (
 سـان يف عصــر خلـتْ الل مهــا، ودراسـة خمتلــف شــروحها، ، حيــث كـان اإلقبــال علــى حفظهـا، وتعل

 –أن نعرتف مبا لتلك املتـون يف غالـب أحواهلـا  اإلنصافِ  ومنَ   «:وحواشيها، وتقاريرها ، بقوله 
ايـا التالزمهـا؛ فهـي ولكن تلك املز . به  أو جاهلٌ  للفضلِ  إال جاحدٌ ا هَ رُ كِ نْ اليُـ  –من مزايا جليلة 

هلــــا،  نيَ غِ ون فـــارِ ُمـــاملتعل  كـــانَ   مَ وْ يـَـــ تْ َقـــفقــــد حتق . مة غـــري عصـــرنا القـــائِ خاصـــ يف عصـــورٍ  قُ تتحقـــ
منقطعــني حلفظهــا، ودرســها، وفــك طالمسهــا مبالزمــة أســتاذيهم وعلمــائهم، وبــالرجع إىل الشــروح 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ناعـة غالبـة، وسـن الطـالب كبـرية، والتقارير يوم كانت احلياة هادئة،ومطالب العيش حمـدودة، والق
  . »)1(وتقرم إىل اهللا بإتقان هذه العلوم واحتمال متاعبها 

   :فيما يلي  مع ابن خلدون قُ فِ ت ، فهو يَـ فيماسبقوكالمه األخري أوضح ماكان غامضا 

  .وجوب مالءمة املادة املعرفية لسن املتعلم  - 01

بــني الســليم  لَ اُصــوَ التـ  قُ حيق ح املنطــق، ومــايصــلالنحــو مبــا  الــدعوة إىل االكتفــاء مــنَ  – 02
 م واملتعَ املعل ةٍ مَ جْ ، أو عُ ةٍ نَ جْ ون هُ دُ م ل.  

03 –  عَ تَـ للمُ  مةٍ ئِ ُال مُ  بسيطةٍ  ةٍ غَ حو،وإخراجها يف لُ وجوب إصالح كتب الن بعيدة عـن مِ ل ،
   . هِ لسانِ  إلصالحِ  مُ املتعل  ماحيتاجهُ  مِ ل عَ تَـ ، بِ يدِ قِ عْ والتـ  االلتواءِ 

ه يف فهـم كـالم ليـتقليل املصطلحات، وحذف مايسـتغين عنـه املـتعلم، وماالحيتـاج إ – 04
   .)2( أو بناء تركيب

 وكــان  «: اهلــدف مــن وضــع املختصــرات، بقولــه  نعمــة رحــيم العــزاوي  الباحــثوقــد بــني
 فـاتُ ل ا املؤَ َمـِِ  تْ مَ سَ ين ات ذَ ع الل و نَـ والتـ  وليف الط   اإلسرافِ يتَ رَ ظاهِ  من وضعها هو عالجُ  اهلدفُ 

 الن القُ ِيف  ةُ حوي  3( ،األوىل ةِ الثَ رون الث( «.   
لى حفظ املختصرات أوال، مث اإلقبال عموضحا سبب  >�رق�(�Hهللا�أ�$Hويذهب الباحث 

ي املختصرات أوال، ق فاألمر الطبيعي هوأن حيفظ املتلَ  «:، بقوله الشروح والتقريرات والتعليقات
ها ويتعلمها، وبعد ذلك يطلب دقائق األمور يف احلواشي والتقريرات والتعليقات، من مث يسمع

هنا نقف على سبب اختالف املستويات يف التأليف مابني خمتصر ومتوسط ومطول، فالنص 

                                                

)1 (،©Z�f-واqZ�i�ا225ص ا�!��وا�3?��Aن،226 .  

)2(  .`ا��}اويqر������ا-3Df	وي،;�9دا��<�0رb'	̄ q'	4،q�	D�ا
	س�
	ح)ا�3?�و[G�Dpه،�Z��]

��ء،ا���د�>���	;�!��،هللا�
��12?����Dن –��/3أول�@�="،/2005  . 198:  م،ص

)3 (�Z��]�>��.` ا��}اوي،دارا�=®ونا��i	��n،���اد،qر����َ�ْ
َ
�،©Z�f-ا�j�ا�.`1995ا�3?�و[G�Dpهم،
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 شرح وتوضيح إىلوإن كان قد أدى الوظيفة اليت ألف من أجلها يف زمن املؤلف، يظل حباجة 
ويفسر  ... فسر تفارع احلواشي على الشروح والتقريرات على احلواشي بتعاقب األجيال، وهذا ي

هذا من غري املختصرات اليت مل ختتصر . كثرة الدعوات إىل تيسري النحو يف العصر احلديث
  .»   )1(  لذاا، بل لتعويض فقد من الرتاث واحلفاظ عليه من الضياع

أي مؤلف ( عرتاض شارح الشرح ويشيد شوقي ضيف مبا يتاح للدارس من االستفادة من ا

أو صاحب املنت ،ناتِ المَ على  المَحش الشارح أو  على مؤلف الشرح، ومن اعرتاض) احلاشية
ماكتبه بعض املؤلفني عليها من ملحوظات ووجوه نقد  األصلي، واستزادة الطالب من قراءة

طأ، أو تصحيح تقارير مطبوعة على هامش احلواشي للتنبيه على خ ومراجعات كانت تتضمنها
  .هنا أو هناك 

 ،ومـــةظُ نْ مَ تـــون الْ مُ يف كتابـــة الْ  بـــروز الرغبـــة :ونتُــمُ ت إىل كثـــرة الْ مــن األســـباب الـــيت أد  ن وإ
 ومل يقـفِ  ،سـني يف احلفـظ واملراجعـةارِ ريا علـى الد سِ يْ وتَـ  ،رة املؤ لفني يف جمال التأليفدِ قْ مَ تأكيدا لِ 

ـــ مِ ظْـــجتـــاوز ذلـــك إىل نَ  بـــل ،بـــداءة اإل نشـــاءِ  د عنـــد َحـــ األمـــرُ  ـــون املوُجـــاملُت وا ذُ كمـــا أَخـــ  ،ارً ودة نثْـ
رســان ومــن أبــرز فُ أو تشــطريا  ، هلــا معارضــة  نظــم آخــر، أويصــنعونملنظومــة ِيف ا ونَ ون املتُــرُ ِصــتَ خيَْ 

  . )2(هو ابن مالك  :هذه املدرسة

نـاب الـذي  مـن اإلطْ  -رف حـو والصـالن  اجلامعـة أبـوابَ  -ألفيتـه  صَ قد لـخ  مالكٍ  ابنَ  ن إِ وَ 
 الميـةَ (  فظم عـن أداء مايريـد فـأل صـور لغـة الـن بقُ  لكنه أحس  ،اها اخلالصةومس  ،كان يف شافيته

   .اتواملشتق  فيه األفعالَ  أوضحَ  زٌ موجَ  وهو نظمٌ  ،رفيف علم الص   )الِ األفعَ 

                                                

ا�3?�ي   )1(E��±0�ا.`����ةو[�i@�9	(ا�¥3و1Q	l�ا.`©?A(،أ���
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علــــى  ا املبحـــثيف هــــذز وســـأرك  ،ها أثــــرَ يًـــفِ تَ قْ جـــه مُ علــــى َ يف تـــوات وقـــد ســـار ابــــن أب   
افظة علـــى حَ لــــمُ  أســـهمت يف تيســـري النحـــو، واالـــيت  ؛جروميـــةاأل املقدمـــةعلـــى  بّ أابـــن  همنظوماتِـــ

 ةِ العربي  رِ صْ  عَ ِيف ة يمَ لِ الس  فِ عْ الض.  
 نوان الفصل عُ املصطلحات الواردة يف  يق بعضِ تِ فْ وع ال بد من تَـ الـموضُ  وجِ لُ وُ  وقبلَ 

، ويعقبها  يةومِ ر جَ حو واألَ كالن - ربية الكثري من أهل العَ  عروفة عندَ وإن كانت مَ  -ا هلا؛ يحً ضِ وْ تَـ 
 التع اظم ابن أُ ريف بالن ب.  (  


�ا�6<*  -1���:   

  .ايكون ظرفا ويكون امسًْ  ،ريقالط  ،دُ صْ القَ  :في اللغة هوالنحو  :لـغـة -أ 

ى أحـد أنواعـه، وقـد ولـه نظـائر يف قصـر مـا كـان شـائعا يف جنسـه علـ  « :قال ابن سيده  
 :استعملته العرب ظرفا، وأصله املصدر؛ وأنشد أبو احلسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــراتِ جْ ترمـــــــــــــــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــــــــــــاعيز مبُِ   ـاتِ بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جمَُ  وحٍ ل رُ بأرُجــ

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ا كــــــــــــــــــل و َِــــــــــــــــــدُ َحيْ ــــــــــــــ ن ُهــــــــــــــوَ    اتِ  هيــــــــــــــــــًىت فـَ ــــــــــــــالبَـ  وَ َحنْ ــــــــــــــعَ  تِ ْي  )1(» اتِ دَ اِم

  .)2( هِ وا بِ مُ ل ماتكل ثْ وا مبِِ مُ ل وهو قصد القبائل أصول العرب ليتك ،حنو الكالم :ووالنح

  .)3(وهذا قليل  و تُـ عُ وها بِ هُ بـ شَ :يبويهقال سِ  ؛و حُ نُ و ،أنحاءواجلمع 

ا َهــرَ هِ ظْ لثــام، ويُ  ل عنهــا ُكــ طَ يْ  ُميِــحــىت  حا املفــردةَ ــذا القــدر بــل جــال وصــال موضــ ومل يكتـفِ 
ا ًنـــيـ بَـ عنــد العــرب مُ ) النحـــو( ا مجيــع اســتعماالِ  داً ورِ ُمــم، واملـــتعل  مِ للمعل ،املعــامل ةِ حَ اِضــة وَ رٍ وَ يف ُصــ

 ِيل ؤَ الـد  دِ وَ ا األْسـبَـأَ  ا أن نَـوبلغَ « ه بأمانـةال مـا بلغَـهـذا املطلـح علـى علـم العربيـة، نـاقِ  القِ طْ إِ  بَ بَ سَ 
  .»اوً حنَْ  يَ ومسُ  هُ وَ اس أحنو حنَْ للن  الَ قَ وه العربية، وَ جُ وُ  عَ ضَ وَ 

                                                

)1 (�ب�(�D	نا�©Z�f-ا)دار��،8  /488    
ا�!��) 2(b���<0	ب . 691 ص،
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 وهِ جُ ف الكالم إىل وُ ر ألنه حيَُ  « ؛ذا االسمالنحوي َِ  يَ ِـ مّ ــوقد سُ  :السكيتقال ابن           
  .»  )1( اإلعراب

  : ا في االصطالحأمّ  -ب

من  هِ فِ ر صَ  تَ كالم العرب ِيف   تِ انتحاء مسَْ  « :فهو الخصائص هبا يف كتِين جِ  نُ ابْ   فهعر كما - 01 
وغري  ،كيبوالرت  سب،افة، والن ضَ اإلو  ري، سكقري، والت حثنية، واجلمع، والت عراب وغريه، كالت إ

 نْ يكُ ◌ْ  ملَ  ا وإنْ ِ  فينطقَ  ،احةِ يف الفصَ  اهَ لِ هْ أَ بِ  ةِ ي بِ رَ عَ ـال ةِ غَ الل  لِ هْ أَ  نْ مِ  سَ يْ لَ  نْ مَ   قَ ـليلح ،ذلك
         .  » )2(  إليها به د رُ  اهَ نْـ عَ  مْ هُ ضُ عْ بَـ  ذ شَ  نْ وإِ  ؛مْ هُ نْـ مِ 

 بَـ  ُمث َ مِ ْلـعِ بِ  رِ دَ ا املْصـذَ َهـ صِ يْ ِصـختَْ  ين سـببَ ِجـ ابـنُ  ةُ المَ العَ  ني  لِ ْصـاأل يف وَ ُهـو«:الائِ قَـ ؛وِ ْحـالن 
،  مِ ْلـالعِ  نَ ِمـ يـلِ بِ ا القَ ذَ َهـ اءُ َحـتِ به انْ  ص خُ  ا، ُمث دً صْ قَ  تُ دْ صَ قَ : كَ لِ وْ ا كقَ وً حنَْ  تُ وْ حنََ  يْ أَ ، عٌ ائِ شَ رٌ دَ صْ مَ 
ـــالفِ  ا أن َمـــكَ  ـــ تُ ْهـــفقِ  رَ دَ ْصـــمَ  لِ  األْصـــِيف  هَ ْق ـــفْـ رَ عَ  أيْ يء  الش ـــ بـــه علـــمُ  ص ُخـــ ، ُمث هُ ُت ـــ  ةِ يعَ رِ الش  نَ ِم
 لِ حْ الت ميِ رِ حْ يل والت.   

ــ َمــوكَ  « :قــائال ذلــك آخــرَ اال ثَــال مِ مِ عْ تَـ ْســمُ  كَ لِــذَ  حَ مث وض ا أن  بيــت اهللا عــز  ُخــ وجــل بــه  ص
  .»)3( وجل  كلها هللا عز   وإن كانت البيوتُ  الكعبةُ 

  ،وغريمهااءِ نَ من اإلعراب والبِ  ةِ ي بِ رَ العَ  يبِ ا كِ رَ التـ  ا أحوالُ عرف َِ يُ  هوعلم بقواننيَ :حوالن و – 02

  .اإلعالل م من حيثُ كلِ ال به أحوالُ  فُ رَ عْ يُـ  حوالن  :وقيل

  .)4(   هِ ادِ سَ فَ وَ  الكالمِ  ةُ ح ا صِ عرف َِ بأصول يُ  علمٌ  :وقيل
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 هــو أن  ا ســبقَ بــه ِممــ اخلــروجُ  نُ ِكــعريــف الــذي ميُْ الت   ن حــو، إال أَ الن  كلمــةِ   تُ اســتعماال تْ رَ ثـُــكَ   نْ وإِ �
 دُ ْصـــالقَ  وَ ُهـــ :ةً َغـــلُ وَ حْ الن  العـــربِ  كـــالمِ   تِ َمسْـــ اءُ َحـــفهوانتِ  :أمـــا اصـــطالحا،يقُ رِ والط  مـــن ◌ِ  هِ فَ يف تصـــر

  .إعراب وغريه

  :���رو���ن ا	  - 2

إىل وا ؤُ ولــذا جلَــ ،حــوحــو وتعلــيم الن ق جــوهري بــني الن لقــد أدرك العلمــاء األوائــل وجــود فــر 
 املختصـرة املنثـورةَ  ونَ تُ الــمهم ، وتـأليفِ وذلـك بتصـنيفهم املنظومـاتِ  ،عليمـهتيسـري تحـو لتسـهيل الن، 

  مـــني يف احملتـــوى ســـهيل علـــى املتعل ة الت وذلـــك بإجـــادة التعلـــيم فيهـــا ودقـــ ،قـــةوإيالئهـــا العنايـــة الفائِ 
 ُا تَـ كو مُ سِ ت   مول واالختصاربالش.  

 )يـةومر جَ األ(عليميـة ة يف بـدايات حيـام الت ئَ اِشـوالن ،ا عده القدماء تيسـرياً علـى الّطآلبوممِّ 
  .وعلم الفرائض ،الّنحو والقراءات رية علماءخِ عّد من الذي يُ . )1( ومر جَ أَ البن 

   :�8وW Yَ ُّ� ِI وا

 مـنت حنـوي نثـري وهـي ،ن بـن إسـحاق الزجـاجيكتاب موجز جلمل أيب القاسم عبـد الـرمح
للمبتـــدئني قبـــل أن  ومر َجـــأمقّدمـــة للّنحـــو العـــريب، خّصصـــه ابـــن  عـــدّ يُ  ،)2( ســـهل العبـــارة دقيقهـــا

ا واختصــار معانيهــا وبســـاطة ووضــوح عباراَِــيتنــاولوا غــريه مــن املؤّلفــات األخــرى وذلـــك ليســرها 

                                                

)1 ( �Aا أ��	م�Qو وم، ُّ�أَ; ��?� هللا �
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D�« �!�
z و�.

،¤¦¸zY�ب�c	A«. اc=�9رAـ 
َ
أ�A	A ;َ ُّ�»وم ا��اءاc=�دةq\و،q�m-وا–0�Aحا��9}ة �AG´�ا��!A«و��3	ه

 .`�j�اG�i��ا « �ةm¹�ا �� �a	�0:و ا�3Xن �	م �A	س �!�) ه672(و�� �@�� ��A qe� أZ	م �	ش �zو ،�ب�
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z��qQو،¤¦¸zY)   . �A	س،)Qـ723ت

 ��\6 : ،�����ا�q!�.`�و���;Y1�حا��IJDري،�Z�ّ�ا'�ر.¡��Aهللا�
��A.¡���?�،h�i?]ودرا:�

1�ف،دارا��Dم،�:�3eر@�{@{�ا��
�b�!� .�ةQ	i�ا–ط،�j�1،1427Q -2006ـ�� .17/ 1م،

)2 (،�����ا�q!�.`�و���;¼1�ح��
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

 .ول كثـري مـن املدّرسـني إىل زماننـا هـذابُـيـت بقَ ظِ حَ ورّمبـا هلـذه األسـباب واملواصـفات . مجلها عاّمة
 1(ات وطَ طُ ات وخمَْ وعَ بُ طْ مَ  ْنيَ بَـ  ، وهياهَ وحُ رُ شُ  تْ دَ وقد تعد(                 .   

ة يــينِ تِ الال: ة منهــاي لـــمِ اعَ  اتٍ َغــّدة لُ  ِعــَىل إِ  تْ ِمجَــرْ تُـ  –ف يْ ي َضــقِ وْ وعلــى قــول َشــ –ها ـكمــا أنّــ
ا، َهـــريِْ ون غَ الّنحــو دُ  ابِ وَ مـــن أبـْــ ةٍ لَــاا علــى مجُْ وعَ ُضــوْ مَ  تْ رَ َصـــتَ قْـ اِ  وقــدِ   )2(ة رنســية واإلجنليزيــوالفِ 
  :يف صُ خ لَ تَـ ا تَـ هَ تُـ فَـ ئ معرِ دِ تَ بْ ي للمُ غِ بَ نْ اليت يَـ  ابَ وَ ارها األبْـ بَ تِ باعْ 

يف هـذا  م اء، ويُضـباب األفعال وأنواعها، باب مرفوعـات األْمسَـ –اب وعالماته رَ اإلعْ  بابِ 
ــفاعِ  م الفاعــل وبــاب املفعــول الــذي مل يَســبــاب   وبــاب العوامــل الّداخلــة  ،وبــاب املبتــدأ واخلــرب ،هُ ُل

مث ينتقـــل إىل بـــاب منصـــوبات . وأبـــواب للّنعـــت والعطـــف والّتوكيـــد والبـــدل ،واخلـــرب إعلـــى املبتـــد
  .)3( مث باب ارورات......األمساء ويضم يف ذلك املفعول به واملصدر

   :ا املنت قائالهلذَ  ومَ آجر  اين عن أسباب اختصار ابنِ يسَ يد عِ جِ ـمَ لا مث حتدث عبدُ    

 آجـــروماكتفـــاء ابـــن  وال شـــّك أن . وال يتعــّدى املـــنت هـــذا عـــدداً حمـــدوداً مــن الّصـــفحات «
ة ة ابتدائيــا يف مرحلــة تعليميــمنــه بضــرورَِ  يٍ ْعــدون غريهــا، إّمنــا كانــت عــن وَ  األبــواب اهلاّمــةِ  هِ ذِ َِــ
كـي ؛اشـئني وهذه من القضايا املطلوبـة يف حيـاة الن .االحنرافِ  منَ  سانِ الل  تقوميِ : فقط إىل فُ دِ هْ تَـ 

يالؤهـــا االهتمـــام األكـــرب يف تشـــكيل حيـــاة الّطفـــل إيف خدمـــة اإلنســـان الـــيت ينبغـــي  يكـــون العلـــمُ 
يف  انِ مَ هِ ْســـيُ   الّصــادقوالشــّك أّن املثــال اجليّــد واملعــَىن  .الّصــياغة اجليّــدة علمــاً وخلقــاً  وصــياغتها
  .»)4(  امهَ سْ إِ ذلك أّميا 

 

                                                

)1  (ص،�D�'v;�c20ا.    

)2(ط،�j��	رف،cادار،�½�!�ا�3?�ا�0ّG�Dp]،E�\.��12ص)دت(،،57.  

)3(د،�Z��0�وا��	)Y�Aنª¾���Dp. ا�3?�ا����cا�
��}م،G�Aوت�Aادار،ª�	–ط
3	ن،�1،1469-Qـ

2008 . 100م،ص
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  :وخالصة القول 

مبجموعة من  سمتات  قدِ  حوياملختصرة املتداولة يف جمالس الدرس الن فإن املتون النحوية 
  : )1(ومن تلك اخلصائص ،الدراسية يف املناهج الرتبوية األخرى الكتباخلصائص اليت ميزا عن 

  .القواعد واألحكام وتضمينها الكثري منَ ، اظتقليل العبارات واأللف – 01

  . الرتكيز على على ماحيتاجه املتعلم املبتديء – 02

 ومن مثة ال، واستذكار رؤوس املسائل، اعتبار املنت النحوي احملفوظ ُمنطلًقا لتعلِم النحو – 03
  يستغين

وأكثر هذه ، عليه املوضوعة، الشروح واحلواشي عدم استغناء املتون املختصرة على – 04
هذا امللحظ ، ويدونه الطلبة، مما ميليه الشيوخ، اخلدمات العلمية للمنت تنشأ يف جمالس الدرس

  . هو الذي يـَُفسر لنا ِقلَة االستدالِل يف املختصراتِ 

  .واالقتصار على الطابع العملي للنحو، االستغناء عن اخلالِف النحوي يف الغالب األعم – 05

ِإِذ اقتصرت كتب املختصرات على ماتكثر احلاجة إليه من ، الصفة املوسوعية ضمور – 06
  .القواعد النحوية

  

  

  
  
  
  

                                                

)1 ( �i��ا owر�] (�IJ	ج �@���] [	ر@��� )درا:� 	�x�;�n ،ª��:��e�!� �½�	�ا� �9�cا ،¿�&j� –،(	د�.
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  )هـ 1160.ت(بالشيخ محمد ْبُن ْأّب   التعريف  -  المبحث األول    
�[� -أ%  :)1(��8:[�̂و

ّزَمري نسباً ، بن أيب بكر، ويف رواية بن عثمان، هو أبو عبد اهللا حممد بن ُأبّ 
ُ
الّتوايت ، امل

لِست سنني بقيت من القرن العاشر أي ، ولد كما أكد ابنه ضيف اهللا يف رحلته، مولدًا وداراً 
بقرية أوالد احلاج بضواحي مدينة آولف التابعة حاليًا لبلدية ِمتقطن؛ دائرة أولف ) هـ1094(سنة 

  .وا تلقى مباِديَء علومه األوىل. والية أدرار
يف يوم األربعاء الثامن والعشرين من عام مخسة وعشرين بعد مائة ) ُأّب  (تـُُويفَ أبوه   
  .  هـ )1125(وألف 

السيد ) هـ14ق .ت(أّما عن نسب ابن ُأب فيقول سيدي حممد بن عبد الكرمي البكري 
خزومي امل، من أرض الربابر  ، )2(حممد بن ُأب بضم اهلمزة هكذا ضبطه الزموري ِنْسَبًة إيل َزمورَةَ 

  . )3( القرشي 

  :دراP/[��-ب

مث  ، وا تلقى مبادئه األوىل، حممد بن ُأَب يف مسقط رأسه بقرية أوالد احلاج  نشأ 
، وبعد ها انتقل إىل قصر زاوية كنته  )Qـ12ق.ت(اتصل بعد ذلك بالشيخ حممد الصاحل بن املقداد 

ومكث ، )هـ115.ت(رقادي واتصل بالشيخ الفقية سيدي عمر بن املصطفى بن سيدي عمر ال
حىت خرج منها لِعلٍة يف مائِها متوجهًا إىل مدينة متنطيط اليت  ، )4(بالزاِويَِة طويًال دارسًا ومَدرساً 

                                                

�ي  ) 1(��; .`	j�ا 	Aأ ،أ��� وآX	ره �]	�� �ي�{cا أب �A ��?� ،vw�0ز�وا�=x!� ، دارا���ب 3ط ،1429Qـ

/2008،   .41: صم
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ة وأقطار عربية وإسالمية، درس ا طويال  به املطاف ، مث انتقل بعد ذلك إىل ُمُدٍن عد واستقر
  .)1(ية أدرار أخرياً مبدينة تيميمون مشال وال

  : b*83[�–ج�
لقد أخذ العلم عن شيوخ أِجالّء يف خمتلف علوم العربية، ومن ُمجلة مشاخيه كما ذكر 

  :)2() هـ1189.ت ( الشيخ عبد الرمحن بن باعمور التِنَالين 
  ُه الفقَه حممد الصاحل بن املقداد، و الفقيه الشيخ سيدي عمر الرقاِدي اللَذاِن دّرسا: ـ السيد  1 
ابنه ]أيضا[ـ الوِيل الصاِلُح سيدي أمحد التوجي الذي دّرسه علَم النحو، وذلك كما يروي  2 

  .)3(الشيخ سيدي ضيف اهللا يف رحلته 

  :  �ؤ����� -د
ينية واللغوية،  فتنَـوعت مؤلَفاتُُه الفقهية ة، لقد نبغ عالِـُمنا يف العلوم الدحويوالن ،

  .ُروِضيةوالع
  :  أو� ـ ا����

، وَمساُه الَعبقري وهو هـ 1128نظم باب السهو من خمتصر األخضري يف العبادات سنة      
  :بدأَُه بقولِِه . ِيف تسٍع ومخسني ومائة بيت

  احلمـــــــــــــــــــــــــــــــد هللا الــــــــــــــــــــــــــــــــــجزيل الـنعـــــــــــــــــــــــــــــــــم
 

  مرشــــــــــــد مــــــــــــن عــــــــــــن ســــــــــــبل احلــــــــــــق عــــــــــــم
  :بيتاً  بقوله  11وختمه يف   

  يرجــــــــــــــــــــــــع واحلمــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــرب إذ خــــــــــــــــــــــــتم  اىل  خربهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميــقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنه مث 
  مولـــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــــيد الـــــــــــــــــــــــــــورى األغــــــــــــــــــــــــــــــر  نظمــــــــــــــي املســــــــــــــمى العبقــــــــــــــري  يف شــــــــــــــهر
ـــــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــــليها ألـ ـــــــــــــــــــــــــن ي ـــــــــــــــــــــــــــــقفو  ســــــــــــــــــــــــنة عشري   ومـــــــــــــــــــــــــــــائة مـــــــــــــــــــــــــــــع ثـــــــــــــــــــــــــــــمان ت

                                                

،ص ) 1(�D�'v;�c41 ا،42 .  
)2  (وآX	ره،ص�]	���ي�{cاأب�A��?� :42 .  

)3 (  وأ���� [�ات Â@ر	] .` �(ا�3
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــــــــــــه اجلـــــــــــــــــــــم جـــــــــــــــــــــداها املـيـمــــــــــــــــــــــون   قـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــائة وتســــــــــــــــــــــــــعة ومخســــــــــــــــــــــــــون  أبيات
 :وآخر  بيت يف اخلامتة هو 

  عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه واألزواج والصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحب واآلل  اجلـــــــــــــــــــالل  صـــــــــــــــــــلى وســـــــــــــــــــلم اإللـــــــــــــــــــه ذو
  :�����  ـ ا���و

  .ـ  نظم مقدمة ابن آجروم  1
  .ـ نزهة احللوم نظم منثور مقدمة ابن آجروم  2          
  .ـ له نظم ثالث ملقدمة ابن آجروم يف النحو مساه كشف الغموم  3          
  .المية يف النحو ـ نظم رابع على مقدمة ابن آ جروم مساه  4          
  .ـ نظم بعض معاين حروف اجلر  5          
  .ـ منظومة يف أمثلة املتعدي والالزم من الرباعي ارد 6          
  .ـ شرح على المية ابن اراد يف اعراب اجلمل  7          
  .ـ شرح ملنظومته األوىل ملقدمة اآلجرومية  8          

  .ونتف يف مسائل حنوية خمتلفة  وله مقطوعات             
   :����� ـ ا��رف

  :َوِهيَ ، على عكس مؤلفاته النحوية فقد َبَدْت مؤلَفاتُُه الصرفية َشِحيَحةً 
  .ـ أرجوزة يف التصريف َمساَها َرْوَضَة النْسرِين ِيف َمَساِئِل التْمرِينِ  1        
  .اِئِل التْمرِينِ ـ شرُح روضِة النْسرِين ِيف َمسَ  2        

  : را �� ـ ا��روض
  .كما برع عاملنا يف النحو  فقد تنوعت مؤلفاته العروضية  

  .ـ  أمساُء البحور اخلمسة عشر وأوزاُا1
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

.     ـ ُدَرُر النُحور يف َفك الُبحوِر عارض ا منظومة اخلزرجية للخزرجي على حبرها ورويها 2
  :)2(: ، على هذه املنظومة، قال )1(حد القدوسيوملا وقف العالمة سيدي عبد الوا

ـــــــــــــــــــــدت جنومـــــــــــــــــــــا زواهـــــــــــــــــــــرا )3(خلفشـــــــــــــــــــــلقلقـــــــــــــد أحكــــــــــــــم ابـــــــــــــن أب فــــــــــــــك دوائــــــــــــــر        ب
  يَنظمــــــــــــــــــــه يف الســــــــــــــــــــطر نظــــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــواهرابــــــــــــــــــــــأطول أشــــــــــــــــــــــعر بلفــــــــــــــــــــــظ مســــــــــــــــــــــدد     
ـــــــــــــــــــــــــدع صـــــــــــــــــــــــــنعة      ـــــــــــــــــــــــــع أب   معانيـــــــــــــــــــــه أضـــــــــــــــــــــحت للعقـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــواهراوافـــــــــــــــــــــــــتح مول

ــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــارت البحــــــــــــــــــــــور ظــــــــــــــــــــــواهرافكـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــد     فَِللـــــــــــــــــــــــــِه دره مبينـــــــــــــــــــــــــا ب   دوائ
  ـ أُرجوزة ِيف علم العروض َمساها 3
  . »َروائُق احلَُلِل يف ذكر ألقاب الزحاف والِعلل  « 
  .ـ أَوزاُن البحوِر السبعِة املهمالِت  4
  : )4(ية ـ  إْنشاُؤه حبراً جديداً مساه املضطرَب واختارله  التفعيالت التال 5

  فعــــــــــــــــولن مفــــــــــــــــاعلن فــــــــــــــــاعالت  فعـــــــــــــــــــــولن مفـــــــــــــــــــــاعلن فـــــــــــــــــــــاعالت
بيتا كلها يف مدح  )87(وأنشأ قصيدة على وزن حبره اجلديد تشتمل على سبع ومثانني     

  ، َوِذْكِر بعًضا من معجزاته وأخالقه،  - صلى اهللا عليه وسلم –الرسول    
  : )5(وهذا مطلعها 

  ألنــــــــــــــامدائمــــــــــــــا علــــــــــــــى خــــــــــــــري ا  صــــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــــا إهلــــــــــــــــــــي مث ســــــــــــــــــــلم
ــــــــــــــــــــــت احلــــــــــــــــــــــرام  مادعـــــــــــــــــــــــــاك أو لبـــــــــــــــــــــــــاك حمـــــــــــــــــــــــــرم   قاصــــــــــــــــــــــدا البي

                                                

)1 (D� �¦Ãو�i�ا ا��ا�� �
� :��ي ا��رع Å:	3�ا �¦Æو��ا� ا�3?�ي ��i��ا ����ا��Qدارا �¦Ã	�!m��ا ، 	


  ،  �اراzو �l3Z : وأ���� [�ات Â@ر	] .` �(ا�3
�ة=� vا��ا� �نi�ا إ{| �يm¹�ا v:	0�ا �نi�ا ��(�
�،

���f-طا،vw�0ز�وا�=x!��ي،دارا���بeA2،2007ص،  .110: م

[�اتوأ���� ) 2(Â@ر	].`110: ، ص ا�3
�ة،111.  
)3(  �و\���ا��aوا��ا وا�i	ف(أ:�	ء ،8!0��!� وا��م ،�
�=�!� وا�=�ن ،E!]®�!� وا��	ء ،E!0��!� ا-,	ء

h�0�!�(q!أ�  .  وهللا
)4(  �l3Z :Xوآ�]	��أب�Aص، 	ره�?��  .  54ـ
[�اتوأ����)  5(Â@ر	].`  . 109: ، ص ا�3
�ة
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

وختميسه ، وفنوِن اللغِة العربيِة ، كما له قصائُد ُمتنوَعُة اَألْغراِض يف املديح النبوي          
  : لقصيدة  ما للمساكني ألم هانئ، واليت مطلعها 

ــــــــــــــدا   لرســـــــــــــــلعلــــــــــــــى حبيبـــــــــــــــك خــــــــــــــري اخللـــــــــــــــق وا  مـــــــــــــوالي صـــــــــــــّل وســـــــــــــلم دائمـــــــــــــا أبـــــ
ـــــــــــــــــــــل  مــــــــــا للمســــــــــاكني مثلـــــــــــي ُمكثــــــــــري الزلـــــــــــل   إال شــــــــــــــــــــفاعة خــــــــــــــــــــْري اْخللــــــــــــــــــــق والرسـ
ــــــــــــــه واسألــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــا مــــــــــــــذنبني قفــــــــــــــوا بباب   بـــــــــــــــــه اْلمفــــــــــــــــــاَز تنــــــــــــــــــالوا غايــــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــــــــــل  ي

  :تالميذه  -هـ 
  : خلف عدًدا مَن الطَلَبِة، منهم    

  .ابنه ضيف اهللا  -
 .)1(بن باعومر التنالين  العالمة اجلليل الشيخ سيدي عبد الرمحان -

1[�4��ا�/َّ �-و�bوأ�]:�c��O8(: 

كاَن ُمْتِقًنا، جمُِيًدا، «  ):Qـ1189.ت(يقول عنه تلميذُه سيدي عبد الرمحان بن باعومر التنالين 
ُجورًا على َفِطًنا، َعارِفًا يـَُباِحُث الشراَح ِيف َجمِْلِسِه بأحسِن حبٍث؛ ِإال أَنُه َكاَن قليَل اإلقراِء، ضَ 

  . »الطَلَبِة 
  : و!��� -و 

، ودفن مبدينة تيميمون، هـ1160تويف يف ظهر يوم االثنني العاشر من مجادى اآلخرة سنة 
   .)2(وقربه جياور قرب الويل الصاحل سيدي عثمان وسط املدينة رمحه اهللا وأسكنه فسيح جنانه 

  :ثناء العلماء عليه  -ه 
فقدكان كما أخَرب بذلك سيدي عبد الرمحن بن ...يدة وقد اتسم بصفات وأخالق مح

وُحييل على غريه، ، ورِعاً يف الفتوى اليكاد جييب يف نازلٍة  -رمحه اهللا  -كان   «:باعومر التنالين

                                                

[�اتوأ����)1(Â@ر	].`   . 113: ، ص ا�3
�ة
وآX	ره) 2(�]	���ي�{cاأب�A  . 66: ص،  �?��
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

وكان كثري املطالعة التكاد جتُد كتابًا بتواَت إال وجتد خطه فيه، وكان ُمتِقنًا ، ولو كان أدىن منه
  . »يـََتَساَهُل ِفيِه ، يف الضْبِط  ال

مل يكن يف  «يف رحلته الشيخ سيدي عبد الرمحن بن باعومر التنالينوقال عنه تلميذه 
   »] والعروضأي الشعر،والنحو،[ )1(...أشياخي من يبلغ درجته يف هذه الفنون الثالث األخرية 

بن أب املزمري حياته  ، وحممد)2(وللتوسع يف املوضوع أكرت يرجى الرجوع اىل الرحلة العلية 

  . )3(وآثاره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

[�اتوأ����ينظر للتوسع ،   )1(Â@ر	].`108: ، ص ا�3
�ة،109،110 . 

)2  (�l3Z: ��!�ا��!��  . 96،  95،  94،  91:  ص   ا�
)3(�l3Z :ره	Xوآ�]	��أب�A��?�   ،   ) .66ص( إ{|) 41 ص(��
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  .)1( ه  1120) نظم على مقدمة ابن آجروم(المنظومة األولى  :  المبحث الثاني

  : ����د

  ابن أُ  منظوماتدت لقد تعد على مُ  ب ـقدافظ علـى هـذه حَ لــما امة ابـن آجـروم فكـان حق
 املقدمـــة يف الـــد ـــعَ نْـ كـــم َصـــحْ أَ نـــازع فقـــد واتيـــة، وبـــال مُ يار الت ة الش عروضـــه  نَ َقـــفيـــه، وأتْـ  نَ عر، وتفـــن

 ه ذلــك إىل ُغــلُ وِصــيُ  ادَ ه إىل أن َكــتَــوقافي لِ  وكربيائـــه، وكــان لــه مــا يريــد يف حْقــرور املتنــيب  علـــيم، الت
 نَـ تَـ ول مُ ول وجيَُ صُ روس بني طلبته يَ وحلقات الد ال بني عُ ق ـلوم العربييـين يخ الغالية، الـيت أوردهـا الش

ة اللسـان والقلـم مَ ْصـا إىل عِ َِـ لُ صـوَ تَـ العلـوم الـيت يُـ  هـيَ "بقولـه ) جامع الّدروس العربيـة(  يف كتابه
وهـو (والرسـم ) وجيمعهمـا اسـم النحـو( ، واإلعـرابُ الصـرفُ (( :من اخلطأ، وهـي ثالثـة عشـر علمـا

 عر،لشـا ضُ رْ وقـَـ ايف،والعـروض والقـو  والبـديع، والبيـان، واملعـاين، ،)الكلمـات العلم بأصـول كتابـة

  .)))2(الصرف واإلعراب  (( :وأهم هذه العلوم )) اللغة ْنتُ ومَ  األدب، وتاريخُ  طابة،واخلَ  واإلنشاء،
)2(((.  

 فالش َِ ذِ يخ ابن أّب كان على دراية ه وقصائدَ منظوماتِ  ه العلوم وإن دليل  خريُ  عريةَ ه الش
  .ما ذهبت إليهعلى 

أحد شراح منظومته األوىل على املقدمة - دياَ بَ  نُ د بْ م سيد حمَُ  يخُ الش  وقد قال عنهُ 
  :األجرومية

ا ا، وِمم قً لِ فْ يدا مُ ا جمُِ رً اعِ شَ  ، ط اخلَ  قَ ائِ رَ ا، ي وضِ رُ ا، عَ ي يفِ رِ صْ ا تَ ي وِ غَ يبا لُ دِ أَ  –رمحه اهللا  -كان
 :ا عن حالهربًِ يف عنفوان شبابه خمُْ   قال 

                                                

)1( 
ُّ
[�اتا��l3c	تا�!.`�و\��أ'��ذ;	( ��@��وا���n�j�واإ��ادا�&	�8)ا�3?�@�، :،�!!
8أ�p
f-  

1�افÇA :.د،�Q	&�ا�ي=�)G�0D;	�أدرار)ر:	�����	;ص) م2009(،،h��cا، :349 .  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــ ادَ ا َســــــــــذَ إِ  ــــــــــ اإلِ ِب ــــــــــعَ  امِ دَ ْق ــــــــــذ ْم  حـــــــــــــــــــــامتُ  اس وبـــــــــــــــــــــاجلودِ د إ يـــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــر    كارو وبال

 ــــــــــنْ اري َصــــــــــعَ ِشــــــــــ فــــــــــإن ـــــــــــــــــيُـ    يعر فالــــــــــذِ عة الش )1(  فيهـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــذلك ظـــــــــــــــــاملُ ِين عُ ازِ َن
 

 هنظوماتممن  ا املنهج الذي اتبعه الناظم يف كل منظومةنً مبيـ  ؛وسأحتدث عن هذه املنظومات
  عة ،الثانية ، مث الثالثة ، مث الراباألوىل، مث : األربع 

   �I*\6ت�ا�/)�g8h(���8$8ا>;�أب�(Yd�ef�وY�8I�د�ا�

  
  املنظومـة 

عدد 
  األبيات

عدد 
  األبواب

  مطلعها  تاريخ النظم

1  
نظم على مقدمة 

   ابن آجروم
  هـ 1120  بابا 31  بيتا 153

  قال ابن وامسه حممد 
  اهللا يف كل األمور وامحد         

2  

نزهة احللوم يف 
نظم منثور ابن 

  آجروم
  هـ 1144  بابا 21  بيتا 144

    حنمدك اللهم يا من أنعما 
   وعلم اإلنسان ما مل يعلما       

  وبك أسألك أن تصليا 
  على نيب بالبهاء حليـا           

3  

كشف الغموم 
يف نظم مقدمة 

  ابن آجروم

128 
  بيتا

21 
  هـ 1157  بابا

  ياهللا يا من تفضال دلك احلم
  دوصلي علينا بالبيان وأمح        

وأهدى صالة مع كرمي حتية                   
  إىل من أتى   باحلق   للخلق  مرسال

                                                

)1(.`�z��	رv�	&�،q�	�!AA	ي��?�ا-f!�م،�QÈÉ�ا�0�cمh���- ا��aا{m-ا�3]	A)ط- د()ت- د(،ص،08. 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

4  

  المية اإلعراب  
على نظم منثور 

  ابن آجروم
  اباب 11  بيتا 72

غري مقيدة 
  بتاريخ

  
 م أوىل الورى حنالمحد الذي كر  

      حَ  نْ إنعامه مَ  وعم الحَ أو رَ  ل  
 ُمث  نْ مَ وَ  األنامِ  ْريِ ى خَ عل الةُ الص  

       البُ من بعده قد غدا يبني الس  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  )نظم على مقدمة ابن آجروم(المنظومة األولى   متن 
ـــــــــــــــــــدُ  .1 َواْمسُـــــــــــــــــــُه ُحمَم ـــــــــــــــــــُن أب ــــــــــــــــــــــــوِر َأْحــــــــــــــــــــــــَمدُ     قَــــــــــــــــــــاَل اْب   اهللاَ ِيف ُكــــــــــــــــــــــــل األُُم
ْنتَـ  .2

ُ
ــــــــــــــــى الرُســــــــــــــــوِل امل ــــــــــــــــىُمَصلـــــــــــــــــًيا َعَل   َوآلِـــــــــــــــــــــــِه َوَصْحـــــــــــــــــــــــِبِه َذِوي التـــــــــــــــــــــــَقى     َق

ْنظُــــــــــــــــــوِم  .3
َ
ــــــــــــــــــِن آُجـــــــــــــــــــرومِ     َوبـَْعـــــــــــــــــــُد فَالَقْصـــــــــــــــــــُد بِــــــــــــــــــَذا امل ـــــــــــــــــــثُوِر اْب   ْســــــــــــــــــِهيُل َمـْن

ــــــــــــــــــــــــــَمْن أَرَاَد ِحْفــــــــــــــــــــــــــَظُه  َوَعُســـــــــــــــــــــــــرَا .4   َعَلْيـــــــــــــِه َأْن َحيْــــــــــــــَفَظ َمــــــــــــــا قَــــــــــــــْد نُثِـــــــــــــرَا    ِل
ـــــــــــــــــــــــُني ِيف ُكــــــــــــــــــــــل َعَمــــــــــــــــــــــلْ   واهللاَ  .5 تــــــــــــــــَكلْ     َأْسَتِع

ُ
ــــــــــــــــْيِه امل ـــــــــــــــِه  َقْصــــــــــــــــِدي َوَعَل   ِإلَْي

  بَاُب الَكَالمِ    
  َلْفـــــــــــٌظ ُمـــــــــــــرَكٌب ُمِفـــــــــــــيٌد قَـــــــــــــْد ُوِضــــــــــــعْ     ِإن الَكــــــــــــــــــــَالَم ِعْنــــــــــــــــــــــَدنَا  فـَْلَتْســـــــــــــــــــــَتِمعْ  .6
ـــــــــــــــــــَىن  .7 َها  يـُبـْ   ِاْســـــــــــــٌم   َوِفْعــــــــــــــٌل ُمث  َحـــــــــــــْرُف َمــــــــــــــْعَىن     أَْقَســــــــــــــــــــاُمُه الـــــــــــــــــــِيت َعــــــــــــــــــــَليـْ
  ُدُخــــــــوِل َأْل يـُْعــــــــَرُف فَـــــــاْقُف َمــــــــا قـََفــــــــوا    فَاِالْســـــــــــــــــُم بِــــــــــــــــــاخلَْفِض َوبِــــــــــــــــــالتـْنِويِن أَْو  .8
ــــــــــــــــْن ِإَىل  .9 ــــــــــــــــــــى    َوِحبُــــــــــــــــُروِف اجلَــــــــــــــــر َوْهــــــــــــــــَي  ِم ــــــــــــــــــــا َوَعَل   َوَعــــــــــــــــــــْن  َوِيف َوُرب َوالَب

  َوُمــــــــــــــــــْذ  َوُمْنـــــــــــــــــــُذ  َوَلَعــــــــــــــــــّل  َحـــــــــــــــــــىت     والـــــــــــــــــــــــــَالُم َوَواٌو َوالتـــــــــــــــــــــــــا َوالَكـــــــــــــــــــــــــافُ  .10
ــــــــــــــِني َوَســــــــــــــْوَف َوِبَقـــــــــــــــدْ  .11 ـــــــــــزُُه َوَردْ     َوالِفْعــــــــــــــُل بِالس ـــــــــــاْعَلْم  َوتَـــــــــــا  التْأنِيـــــــــــِث  َميـْ   َف
ــــــــــــــــــَبالَ  .12 ـــــــــــــــــــَرُف بِــــــــــــــــــَأال يـَْق   َدلِــــــــــــــــيالً َكبَـَلــــــــــــــــى ِالْســـــــــــــــٍم َوالَ ِفْعــــــــــــــــٍل     َواحلَــــــــــــــــــْرُف يـُْع

  بَاُب اِإلْعَرابِ 

ـــــــــِنم    اِالْعـــــــــــــــرَاُب تـَْغيــــــــــــــــُري أََواِخــــــــــــــــِر الَكِلــــــــــــــــمْ  .13 ـــــــــا فَـــــــــَذا اَحلـــــــــد اْغَت   تـَْقـــــــــِديرًا اْو َلْفًظ
ـــــــــــــــــــــــــُري ِالْضــــــــــــــــــــــــــِطرَابِ  .14 ِـــــــــــــــــــــــــَك التـْغِي   َعَواِمــــــــــــــــــــــــــٍل تَــــــــــــــــــــــــــْدُخُل ِلِإلْعــــــــــــــــــــــــــرَابِ     َوَذل
15.  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَؤم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة  ُت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمُه أَْربـََع ــــــــــــــٌض َجـــــــــــــــْزمُ     أْقَس   َرْفـــــــــــــــٌع َوَنْصـــــــــــــــٌب ُمث َخْف
ــــــــــــــــــــــــــَعا .16 ـــــــــــــــــــــــــٍب َوقَـ ـــــــــــــــــــــــــاَألوَالِن ُدوَن َرْي ــــــــــــا    َف َضــــــــــــارِِع َمَع

ُ
ــــــــــــِل امل   ِيف اِالْســــــــــــِم َوالِفْع

ــــــــــا .17 ــــــــــَص بِــــــــــاَجلر َكَم ـــــــــُل ِجبَـــــــــْزٍم فَاْعَلَمـــــــــا    فَاِالْســــــــــُم قَــــــــــْد ُخص ـــــــــَص الِفْع قَـــــــــْد ُخص  
 ْفعِ بَاُب َعَالَماِت الر 

ِــــــــــــــــــــــــــــــٌف َوالنــــــــــــــــــــــــــــــونُ  .18   َعَالَمـــــــــــــــــــــُة الرْفـــــــــــــــــــــِع َِـــــــــــــــــــــا َتُكـــــــــــــــــــــونُ     َضــــــــــــــــــــــــــــــم َوَواٌو أَل
  َكَجـــــــــــــــاَء َزيْــــــــــــــــٌد َصـــــــــــــــاِحُب الَعــــــــــــــــالَِء     فَـــــــــــــــــاْرَفْع ِبَضــــــــــــــــــم ُمْفـــــــــــــــــَرَد اَألْســـــــــــــــــــَماءِ  .19
ـــــــــــــا .20 ـــــــــــــَر َوَم َكس

ُ
ـــــــــــــِه اَجلْمـــــــــــــَع امل ــــــــــــــــــــِلَما     َواْرفَـــــــــــــْع ِب ــــــــــــــــــــْن ُمَؤنــــــــــــــــــــٍث َفَس ــــــــــــــــــــَع ِم   مجُِ
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

َضــــــــــــــارُِع الــــــــــــــِذي ملَْ يـَتِصــــــــــــــلْ  .21
ُ
ــــــــــــــَذا امل ــــــــــــــــِدي وََكَيِصــــــــــــــــلْ     َك ــــــــــــــــِه َكيَـْهَت ــــــــــــــــيٌء ِب   َش

ـــــــــــــــــــــًة أَبـُـــــــــــــــــــــْوكَ  .22 ــــــــــــــــــــــْع بِـــــــــــــــــــــَواٍو َمخَْس   ُخـوَك ُذو َمـاٍل َمحُـوَك فُوكأَ     َواْرَف
ـــــــــــــــــــــــــــِحيحُ  .23 ـــــــــــــــــــــــــــُع الص   َوَهَكـــــــــــــــــــــــــــَذا اَجلْم

ِ
ـــــــــــــــــــــاألَِلفِ    ْــــــــــــــــــــــَتُه ِب ـــــــــــــــــــــا ثـَنيـ ـــــــــــــــــــــُع َم   َوَرْف

ــــــــــــــــْع بِنُــــــــــــــــوٍن يـَْفَعــــــــــــــــَالِن يـَْفَعلُــــــــــــــــوْن وَ  .24 ــــــــــــــــــــــُلونْ     اْرَف ــــــــــــــــــــــِلَني تـَْفَع   َوتـَْفَعـــــــــــــــــــــــَالِن  تـَْفَع
  بَاُب َعَالَماِت النْصبِ 

ِــــــــــــــــُف َواْلَكْســــــــــــــــُر َويَــــــــــــــــا     َعَالَمـــــــــــُة النْصـــــــــــِب َهلَـــــــــــا ُكـــــــــــْن ُحمِْصـــــــــــَيا .25   الَفــــــــــــــــْتُح َواألَل
ـــــــــــــــــ    َوَحـــــــــــْذُف نُـــــــــــوٍن فَالـــــــــــِذي الَفـــــــــــْتُح بِـــــــــــهِ  .26   ٌة يَـــــــــــــــــا َذا النـَهـــــــــــــــــى لَِنْصـــــــــــــــــِبهِ َعَالَم
ْفـــــــــــــــــــــــــــَرُد  .27

ُ
ُر اُجلُمـــــــــــــــــــــــــــوِع ُمث امل ــــــــــــــــــــــِذي َكَتْســـــــــــــــــــــــَعدُ     ُمَكــــــــــــــــــــــــــــسَضـــــــــــــــــــــــارُِع الـ

ُ
  ُمث امل

ـــــــــــــــزِمْ  .28 ـــــــٍث َســـــــِلمْ َواْنِصـــــــْب ِبَكْســـــــٍر َمجْـــــــَع تَأْ     بِـــــــــــــــاألَِلِف اَخلْمَســـــــــــــــَة َنْصـــــــــــــــبَـَها الَت   نِي
29.  ـــــــــــــــــــىن ُثـَ

  َنْصبُـــــــــــــــــُهَما بِالَيـــــــــــــــــاِء َحْيـــــــــــــــــُث َعـــــــــــــــــىن     َواْعَلــــــــــــــــــــْم بِـــــــــــــــــــَأن اَجلْمـــــــــــــــــــَع  َوامل
ِ ِ   ِحبَـــــــــــــــْذِف نُوَِــــــــــــــــا ِإَذا َمـــــــــــــــا ُنِصــــــــــــــــَبتْ     َواَخلْمَســــــــــــُة األَفْـَعـــــــــــــاُل َنْصـــــــــــــبُـَها ثـََبـــــــــــــْت  .30

                �ِت ا�َ�ِْض َ	�ُب َ��َ�َ 
ـــــــــــــي .31 ـــــــــــــِض الـــــــــــــِيت َِـــــــــــــا يَِف   َكْســـــــــــــــٌر َويَـــــــــــــــاٌء ُمث فـَْتـــــــــــــــٌح  فَــــــــــــــاقْـَتفِ     َعَالَمـــــــــــــُة اخلَْف
ــــــــــــــــَرٍد َوفَـــــــــــــــا .32 ــــــــــــــــُض بِالَكْســـــــــــــــِر ِلُمْف ـــــــــــــــا اْنَصـــــــــــــــَرفَا    فَاخلَْف   َوَمجْـــــــــــــــِع َتْكِســـــــــــــــٍري ِإَذا َم
ــــــــــــــــــَىن  .33 َبـْ

ــــــــــــ    َوَجــــــــــــــــــْمِع تَْأنِيــــــــــــــــــٍث َسلِـــــــــــــــــــيِم امل ــــــــــــْض بَِي ــــــــــــىن َواْخِف ُثـَ
  اٍء يَــــــــــــا َأِخــــــــــــي امل

ـــــــــَرتِفْ  .34 ـــــــــاْعِرْف َواْع ـــــــاالَ يـَْنَصـــــــِرفْ     َواَجلْمـــــــــَع َواَخلْمَســـــــــَة َف ـــــــْتٍح ُكـــــــل َم ـــــــْض ِبَف   َواْخِف
                                    َ	�ُب َ��ََ��ِت ا�َ�ْزمِ 

َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َذِوي .35 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَكوَن ي الس ِإن  
ِ

ــــــــــــــــــــــــانِ َواحلَــــــــــــــــــــــــ     ْذَف لِلَجــــــــــــــــــــــــْزِم َعَالَمَت
ــــــــــــــــــــــــــِكٍني ُمَضـــــــــــــــــــــــــــارًِعا .36 ــــــــــــــــــــــــــاْجزِْم بَِتْس   َصِحيـَح اآلِخـِر َكلَـْم يـَُقْم فـََىت     َف
ـــــــــــــــــــا اْكَتَســـــــــــــــــــى .37 ـــــــــــــــــــزِْم ِحبَـــــــــــــــــــْذٍف َم   َواْج

ِ
  آِخــــــــــــــــــــــــــرُُه َواَخلْمَســــــــــــــــــــــــــَة األَفْـَعــــــــــــــــــــــــــاالَ   

� ا�َْ�َ��ِل َوأَْ��َ ِ�َ�    �ِ�َ �َ	�ُب ِ�ْ
ــــــــــــــــــال    َوْهـَي ثَـالَثٌَة ُمِضـي َقْد َخالَ    .38   ــــــــــــــــــٍر َوُمَضــــــــــــــــــارٌِع َع ــــــــــــــــــُل  أَْم   َوِفْع

َــــــــــــــــَدا .39 ـــــــــــــــــاِضي َمْفتُــــــــــــــــوُح اَألِخــــــــــــــــِري أَب
َ
ــــــَدى    فَامل   َواَألْمــــــُر بِــــــاَجلْزِم لَــــــَدى الــــــبَـْعِض اْرَت

َضــــــــــــــــــــــارُِع الــــــــــــــــــــــِذي ِيف َصــــــــــــــــــــــْدرِهِ  .40
ُ
ِـــــــــــــــــِد نَأَ     ُمث امل ـــــــــــــــــَدى َزَوائ ـــــــــــــــــاْدرِِه ِإْح ـــــــــــــــــُت َف   ْي
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــــــــازٍِم َكَتْســــــــــــــــَعُد     َوُحْكُمــــــــــــــــــــــــــــُه الرْفــــــــــــــــــــــــــــُع ِإَذا ُجيَــــــــــــــــــــــــــــــردُ  .41 ــــــــــــــــْن نَاِصــــــــــــــــٍب َوَج   ِم
   َ	�ُب َ%َواِ$ِب ا�ُ�َ#�ِرعِ       
ــــــــــــــــْي  .42   ــــــــــــــــْن ِإَذْن وََك ــــــــــــــــَأْن َوَل   َوَالِم َكــــــــــــْي َالِم اُجلُحــــــــــــوِد يَــــــــــــا ُأَخـــــــــــــيْ     َوَنْصـــــــــــــــــُبُه ِب

  ُب بِالَفـــــــــــــــــا َكـــــــــــــــــَذاَك َحـــــــــــــــــىت َواجلَــــــــــــــــــَوا .43
   

  َوالـــــــــــــــــَواِو ثُـــــــــــــــــم أَْو ُرزِْقــــــــــــــــَت اللـــــــــــــــــْطَفا   
  َ	�ُب َ�َواِزِم ا�ُ�َ#�ِرعِ       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزُمُه ِإَذا أََرْدَت اجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْزَما  .44 ــــــــــــــــــــــــــــــــــا     َوَج ـــــــــــــــــــــــــــــــــا َوَأملَْ أََلم بَِلـــــــــــــــــــــــــــــــــْم َوَلم  
َعاِء  ُمث  الَ  .45 ــــــــــــــــــــــــــــــــــِر َوالـــــــــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــ    َوَالِم اَألْم َع ـــــــــــِي َوالد ــــــــــــالَ ِيف النـْه ـــــــــــَت اَألَم   ـاِء نِْل
أي َمـــــــــــــــــــــَىت أَيـــــــــــــــــــــاَن أَيْـــــــــــــــــــــَن ِإْذَمـــــــــــــــــــــا      َوِإْن َوَمــــــــــــــــــــــــــا َوَمــــــــــــــــــــــــــْن َوَأىن َمْهَمـــــــــــــــــــــــــا .46
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما ُمث  ِإَذا .47 َف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَما وََكيـْ   َوَحْيُث

    
ْأَخــــــَذا  

َ
ــــــاْدِر  امل ــــــِر َف ــــــْعِر الَ ِيف النْث ِيف الش  

   
�َ��ءِ   َْ�  ا�َ�ْرُ�وَ��ُت ِ�َن ا

  ُب ا��ِ�لِ َ	�  
  

ـــــــــا قَـــــــــْد ُأْســـــــــِنَدا .48 َلــــــــــــــــُه قَـــــــــــــــْد ُوِجــــــــــــــــَدا     الَفاِعـــــــــَل اْرفَـــــــــْع َوْهـــــــــَو َم   ِإلَْيـــــــــــــــِه ِفْعـــــــــــــــٌل قـَبـْ
َــــــــــــــــــْأِيت ُمْضــــــــــــــــــَمرَا .49 ــــــــــــــــــاِهرًا يَــــــــــــــــــْأِيت َوي ــــــــــــتَـَرْيُت َأْعُفــــــــــــرَا    َوَظ ــــــــــــٌد َواْش   َكاْصــــــــــــطَاَد َزْي

�ِ)ِب َ�ِن ا�َ�ِ�لِ    َ	�ُب ا�%(
  ُخمَْتِصـــــــــــــــــــرًا أَْو ُمْبِهًمـــــــــــــــــــا أَْو َجـــــــــــــــــــاِهالَ     َذا َحـــــــــــــــــــَذْفَت ِيف الَكـــــــــــــــــــَالِم فَــــــــــــــــــــاِعالَ إِ  .50
ـــــــــــــــْه  .51 ـــــــــــــــوِل ِب َتبِــــــــــهْ     فََأْوِجـــــــــــــــِب التـــــــــــــــْأِخَري لِلَمْفُع   َوالرفْــــــــــَع َحْيــــــــــُث نَــــــــــاَب َعْنــــــــــُه فَانـْ
ــــــــــَأوَل الِفْعــــــــــ .52 ـــــــــــــــــــــالَ ُمَنـــــــــــــــــــــازِِع     ِل اْضــــــــــُمَمْن وََكْســــــــــُر َمــــــــــا َف ـــــــــــــــــــــُب فـَْتُحـــــــــــــــــــــُه ِب   جيَِ
َضـــــــــــــــــــــارِِع  .53

ُ
ـــــــــــــٌد ُضـــــــــــــرَِبتْ     َوَمــــــــــــــــــــــا قـَُبــــــــــــــــــــــْيَل آِخــــــــــــــــــــــِر امل ـــــــــــــْت ِهْنـــــــــــــٌد َوِهْن   َكُأْكرَِم

ــــــــــــــــْت   .54 َوظَـــــــــــــــــاِهرًا َوُمْضــــــــــــــــَمرًا أَْيًضــــــــــــــــا ثـََب
   

  ُخمَْتِصـــــــــــــــــــرًا أَْو ُمْبِهًمـــــــــــــــــــا أَْو َجـــــــــــــــــــاِهالَ   
   

                       ا�ُ�ْ	َ,َدإِ َوا�َ�َ	رِ  َ	�بُ 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــــــمْ  .55 ـــــــــــــْن َعَواِمـــــــــــــٍل َسِل ْبَتـــــــــــــَدا اْســـــــــــــٌم ِم
ُ
ـــــــــــــٍع قَـــــــــــــْد ُوِســـــــــــــْم      امل   َلْفِظيـــــــــــــٍة َوْهـــــــــــــَو ِبَرْف

َــــــــــــــــْأِيت  َويَــــــــــــــــْأِيت  ُمْضــــــــــــــــَمرَا .56 ــــــــــــَرى      َوظَــــــــــــــــاِهرًا ي   َكالَقــــــــــــْوُل ُيْســــــــــــتَـْقَبُح َوْهــــــــــــَو ُمْفتَـ
ـــــــــــــــــــــُر اِإلْســـــــــــــــــــــُم  .57 ـــــــــــــــــــــدْ َواخلَبَـ   الـــــــــــــــــــــِذي َق

ِ
َــــــــــــــــــــَدا    ــــــــــــــــــــَزْم أَب ــــــــــــــــــــُه ال ــــــــــــــــــــِه َواْرتَِفاَع   ِإلَْي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  .58 َـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْأِيت َوَغيـْ   َوُمْفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرًدا ي
ِ

ـــــــــــــــــِدي    ـــــــــــــــــِعْيٌد ُمْهَت ـــــــــــــــــُو َس   فَـــــــــــــــــَأوٌل َحنْ
ـــــــــــــــــــــُو الُعُقوبَـــــــــــــــــــــُة ِلَمـــــــــــــــــــــْن َجيُـــــــــــــــــــــوُر     َوالثـــــــــــــــــــــاِين قُــــــــــــــــــــــْل أَْربـََعــــــــــــــــــــــٌة َجمْـــــــــــــــــــــُروُر  .59   َحنْ
ـــــــــــُر ِعْنـــــــــــَد َأْهِلنَـــــــــــا  .60   َوالِفــــــــــــــــــْعُل َمــــــــــــــــــْع فَاِعــــــــــــــــــِلِه َكَقــــــــــــــــــْوِلنَ     َوالظـــــــــــْرُف َحنْـــــــــــُو اخلَيـْ
ـــــــــــــــْر  .61 ْبــــــــــــــــَتَدا َمـــــــــــــــَع اخلَبَـ

ُ
  َكَقـــــــــــــــــْوهلِِْم َزيـــــــــــــــــٌد أَبُـــــــــــــــــوُه ُذو َبطَـــــــــــــــــرْ     َزيــــــــــــــــٌد أَتَـــــــــــــــى َوامل

  َ	�ُب َ��َن َوأََ�َواِ,َ �
ــــــــــــــَك اِالْســــــــــــــَم َوَنْصــــــــــــــُبَك اخلَ  .62   ــــــــــــــرْ َوَرفْـُع ــــــــــــــــْر     بَـ ــــــــــــــــٌم ُمْعَتبَـ ــــــــــــــــاِل ُحْك   َِــــــــــــــــِذِه األَفْـَع

ــــــــــل بَــــــــــاَت َأْصــــــــــَبَحا  .63   َأْضَحى َوَصـاَر لَْيَس َمْع َمـابَرَِحا    َكــــــــــاَن َوأَْمَســــــــــى َظ
ــــــــــــا .64 ـــــــــــَئ َم ـــــــــــا فَِت ـــــــــــك َوَم ـــــــــــا انـَْف ـــــــــــازَاَل َم َهـــــــــــــا َتَصـــــــــــــرَف اْحُكَمـــــــــــــا     َم   َداَم َوَمـــــــــــــا ِمنـْ
َـــــــــــــــــا لَــــــــــــــــــهَ  .65 ــــــــــــــــــُه ِمب ـــــــــــــــــاَن قَــــــــــــــــــاِئَما َل ــــــــــــرا َوَأْصــــــــــــِبْح َصــــــــــــاِئَما    ا َكَك ــــــــــــْن بـَ   َزيــــــــــــٌد وَُك

                  َ	�َب إِن( َوأََ�َواِ,َ �
ـــــــــــــــــــــَأْن      َعَمــــــــــــــــــــــــُل َكــــــــــــــــــــــــاَن َعْكُســـــــــــــــــــــــُه ِإلن َأنْ  .66 ـــــــــــــــــــــل وََك ـــــــــــــــــــــَت َوَلَع َلِكـــــــــــــــــــــن لَْي
ـــــــــــــــــــــــــــــــاِملُ  .67   َوِمثْــــــــــــــــــُلُه لَْيــــــــــــــــــَت احلَبِــــــــــــــــــيَب قَــــــــــــــــــاِدمُ     تـَُقــــــــــــــــــــــــــــــــوُل ِإن َماِلكـــــــــــــــــــــــــــــــًا َلَع
ـــــــــــــــــــــْد بِـــــــــــــــــــــِإن َأن َشــــــــــــــــــــبْه بِـــــــــــــــــــــَكَأنْ  .68 ــــــــــنْ     َأك   َلِكــــــــــن يَــــــــــا َصــــــــــاِح ِلِالْســــــــــِتْدرَاِك َع
ـــــــــــــــَدُهْم َحــــــــــــــــَصلْ  .69 ـــــــــــــــَت ِعْن ــــــــــــــــــــــــــــي َوالتـَوقــــــــــــــــــــــــــــِع َلَعـــــــــــــــــــــــــــــلْ     َولِلتَمـــــــــــــــين لَْي َرجَولِلتـ  

  َواِ,َ �َ	�ُب َظن( َوأَ�َ 
  )َوَجـَدا( )ظَنَـْنتُ ( :َوْهـيَ  ،َوَخبَـرًا    اِْنِصــــــــــــــْب بِأَفْـَعــــــــــــــاِل الُقلُــــــــــــــوِب ُمْبتَــــــــــــــَدا .70
ــــــــــــــا     َرَأى َحِســـــــــــــــــــــْبُت َوَجَعْلـــــــــــــــــــــُت َزَعَمـــــــــــــــــــــا .71 ــــــــــــــُت َواختَــــــــــــــْذُت َعِلَم ــــــــــــــَذاَك ِخْل   َك
ـــــــــــولُ  .72 ـــــــــــُت َزيـــــــــــًدا َصـــــــــــاِدقَا  :تـَُق ـــــــــــــُت َعْمـــــــــــــرًا َحاِذقَـــــــــــــاوَ  ،ِيف قـَْولِـــــــــــــهِ     قَـــــــــــْد ظَنَـْن    ِخْل

  ا�ـــّ,ــــََوا	ــــــِ.ُ 
  َ	�ُب ا�%(ْ�تِ 

ـــــــــــــــاَل َذُوو األَلبَـــــــــــــــاِب  .73 ـــــــــــــــْد َق ـــــــــــــــُت َق ــــــــــــــــــــوِت ِيف اِإلْعــــــــــــــــــــرَاِب     النـْع ُع   يـَْتَبــــــــــــــــــــُع لِلَمنـْ
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــــــــــــِف وِالتـْنِكـــــــــــــــــــــِري  .74 ـــــــــــــــريِ     َكـــــــــــــــــــــَذاَك ِيف التـْعرِي   َكَجـــــــــــــــاَء  َزيــــــــــــــٌد َصـــــــــــــــاِحُب اَألِم
ِ�َرةُ ا�َ��ْ    ِرَ�ُ� َوا�%(

ـــــــــــــــــــــــــِدْيَت الرْشـــــــــــــــــــــــــَد َأنّ  .75 ـــــــــــــــــــــــــْم  ُه ْعرِفَـــــــــــهْ     َواْعَل
َ
  َمخَْســـــــــــُة َأْشـــــــــــَيا ِعْنـــــــــــَد َأْهـــــــــــِل امل

َهمُ     َوْهــــــــــــــــــــــــــــَي الضِمـــــــــــــــــــــــــــــُري ُمث اِالْســــــــــــــــــــــــــــمُ  .76 ُــــــــــــــبـْ
  فَــــــــــــــُذو اَألَداِة ثُــــــــــــــم اِالْســــــــــــــُم امل

ــــــــــــــــِذي .77 ــــــــــــــــِد َه ـــــــــــــــــا ِإَىل َأَح ـــــــــــــــــهْ  َوَم ـــــــــــــــْه     اَألْربـََع َـــــــــــــــاَل َواتْـبَـَع ـــــــــــــــافْـَهِم املِث   ُأِضـــــــــــــــيَف َف
ــــــــــــــــــــــوُ  .78 َنــــــــــــــــــــــــا اهلَُمـــــــــــــــــــــــــاُم  ،َوَذاكَ     أَنَــــــــــــــــــــــا َوِهْنــــــــــــــــــــــُد َوالغُــــــــــــــــــــــَالُم  :َحنْ َوابْــــــــــــــــــــــــُن َعم  
ـــــــــــــــــــــــِه     َوِإْن تـَــــــــــــَرى اْمسًـــــــــــــا َشــــــــــــائًِعا ِيف ِجْنِســـــــــــــهِ  .79 ـــــــــــــــــــــــًدا ِيف نـَْفِس ْ َواِح ـــــــــــــــــــــــني   وَملَْ يـَُع
ـــــــــــــــــــــكُر  .80 َن

ُ
ـــــــــــــِم ا    َوَمْهـــــــــــــــــــــَما تُـــــــــــــــــــــرِدِ ،فـَْهـــــــــــــــــــــَو امل ِه لَِفْه ـــــــــــــَب َحـــــــــــــد   بـْــــــــــــــَتِديلـمُ تـَْقرِي

ــــــــــــــــ .81 ـــــــــــــــ« َف ِــــــــــــــــٍف َوالــــــــــــــــالمِ  لُك   ) الغُـَالمِ ( وَ   )الَفـَرسِ (ـــــــــــكَ    »َيْصـُلحُ     َمــــــــــــــــاِ ألَل
  َ	�ُب ا�َ�ْطفِ 

ُحُروفُـــــــــــــــــــــُه َعَشـــــــــــــــــــــرٌَة يَـــــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــــاِمُع      ْيًضــــــــــــــــا تَــــــــــــــــاِبُع َهــــــــــــــــَذا َوِإن الَعْطــــــــــــــــَف أَ  .82  
ـــــــــــــــــــا َوبَـــــــــــــــــــلْ  .83 أَْو ِإم ـــــــــــــــــــَواُو َوالَفــــــــــــــــــــا ُمث ــــــــــــاْجَهْد تـَنَـــــــــــلْ     ال ـــــــــــْن َوَحـــــــــــىت الَ َوأَْم َف   َلِك
ـــــــــــــــــــــٌد َوقَــــــــــــــــــــــْد  .84 ْن َمثـَــــــــدْ َســـــــــَقْيُت َعْمـــــــــرًا أَْو َســـــــــِعْيًدا ِمـــــــــ    َكَجـــــــــــــــــــــاَء َزيـــــــــــــــــــــٌد َوُحمَم  
ــــــــــــــــــــَدْد  .85 ِـــــــــــــــــــٍد َوَعـــــــــــــــــــاِمٍر َس ـــــــــــــــــــْوُل َخال    َوَمـــــــــْن يـَتُـــــــــْب َوَيْســـــــــَتِقْم يـَْلـــــــــَق الرَشـــــــــدْ     َوقـَ

     َ	�ُب ا�,(و4�ِدِ 
ــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  .86 ـــــــــــــــــــــــــــــــــَد التوِكي ـؤَك

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــُع امل ـــــــــــاْعِرِف     َويـَْتَب ـــــــــــٍض َف ـــــــــــٍع َوَنْصـــــــــــٍب ُمث َخْف   َرْف

ـــــــــــــــــــَرى    ُف األَثـَــــــــــــرَاَكــــــــــــَذاَك ِيف التـْعرِيــــــــــــِف فَــــــــــــاقْ  .87 ـــــــــــــــــــا َت ـــــــــــــــــــاظُُه َكَم ـــــــــــــــــــِذِه  أَلَف   َوَه
ــــــــــــــــــــعُ     النـْفـــــــــــــــــُس  َوالَعــــــــــــــــــْنيُ  وَُكــــــــــــــــل َأْمجَـــــــــــــــــعُ  .88 ــــــــــــــــــــا ِألَْمجَــــــــــــــــــــَع لَـَدْيِهــــــــــــــــــــْم يـَْتَب   َوَم
ـــــــــــــــــــــــــُدولُ     َكَجـــــــــــــــــــاَء َزيــــــــــــــــــــٌد نـَْفُســــــــــــــــــــُه َيُصــــــــــــــــــــولُ  .89 ـــــــــــــــــــــــــْم ُع ـــــــــــــــــــــــــْوِمي ُكلُه   َوِإن قـَ
ـــــــــــــــــا     َأْمجَِعـــــــــــــــــــــــــــــيَنا َوَمـــــــــــــــــــــــــــــر  َذا بِـالَقـــــــــــــــــــــــــــــْومِ  .90   فَـــــــــــــــــاْحَفْظ ِمثَـــــــــــــــــاالً َحَســـــــــــــــــًنا ُمِبيَن

  َ	�ُب ا�َ	َدلِ 
ـــــــــــِدَل ِمـــــــــــِن اْســـــــــــٍم يـَْنَحـــــــــــُل  .92 ــــــــــــــَدلُ     ِإَذا اْســـــــــــٌم اْب ـــــــــــــــُل  أَْيضـــــــــــــــًا  يـُْب   ِإْعـــــــــــــــرَابَُه َوالِفْع
ـــــــــــــــــــــــٌة  .93 ــــــــــــــــــــــرِدْ أَْقَســـــــــــــــــــــــاُمُه أَْربـََع ـــــــــــــــــــــــِإْن ُت   ِإْحَصــــــــــــاَءَها فَــــــــــــاْمسَْع لَِقــــــــــــوِيل َتْســــــــــــَتِفدْ     َف
ــــــــــيِء َكَجــــــــــا .94 ــــــــــيِء ِمــــــــــَن الش ََِجـــــــــــــــــا    فـَبَــــــــــَدُل الش ـــــــــــــــــُروٍر ـــــــــــــــــوَك َذا ُس   َزيـــــــــــــــــٌد َأُخ
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــنْ  .95 ـــــــــــل َكَم ـــــــــــَن الُك ـــــــــــبَـْعِض ِم َـــــــــــَدُل ال ـــــــــا ِنْصـــــــــَفُه يـُْعـــــــــِط الـــــــــث     َوب ًف   َمْن يَْأُكـــــــــْل َرِغيـْ
ــــــــــــــــــــُو رَاقَـــــــــــــــــــــِين  .96 ـــــــــــــــــــــــــــــــٌد َمجَالُـــــــــــــــــــــــــــــــُه َفَشــــــــــــــــــــــــــــــــاَقِين     َوبَـــــــــــــــــــَدُل اْشــــــــــــــــــــِتَماٍل َحنْ ُحمَم  
ــــــــــــــْد رَكِــــــــــــــبْ  .97 ــــــــــــــُو َق ــــــــــــــِط َحنْ َــــــــــــــَدُل الَغَل ـــــــــــبْ     َوب ـــــــــــي اللِع ـــــــــــا يـَْبِغ ـــــــــــٌد ِمحَـــــــــــارًا فـََرًس   َزي

�َ��ءِ َْ�  ا�َ�ْ%ُ$وَ	�ُت �ـــــَِن ا
  ِل ِ	5ِ َ	�ُب ا�َ�ُْ�و 

ــــــــــَرى اْمسًـــــــــا َوقَــــــــــَع الِفْعـــــــــُل بِــــــــــهِ  .98 ـــــــــــــــــْل بَِنْصــــــــــــــــــِبهِ     َمْهَمـــــــــا تـَ ـــــــــــــــــوٌل فـَُق   فَـــــــــــــــــَذاَك َمْفُع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَرسَ     َكِمْثـــــــــــــــــــــــِل ُزْرُت  الَعـــــــــــــــــــــــاِملَ اَألِديَبـــــــــــــــــــــــا  .99 ــــــــــــــــــــــــــــــــــُت الَف ــــــــــــــــــــــــــــــــــْد رَِكْب   َوَق

ِ ـــــــــــــــــــــــرَا      َوظَــــــــــــــــاِهرًا يَـــــــــــــــــْأِيت َويَـــــــــــــــــْأِيت ُمْضـــــــــــــــــَمرَا .100 ـــــــــــــــــــــــا ذُِك ـــــــــــــــــــــــُه َم ـــــــــــــــــــــــَأوٌل ِمثَاُل   َف
َفِصـــــــــــــــــلْ  .101   َكـــــــــــــــــــزَاَرِين َأِخـــــــــــــــــــي َوِإيـــــــــــــــــــاُه َأِصـــــــــــــــــــلْ     َوالثــــــــــــــــاِين قُـــــــــــــــــْل ُمتِصــــــــــــــــٌل َوُمنـْ

         َ	�ُب ا�َ�ُْ�وِل ا�ُ�ْط7َقِ 
ْصـــــــــــَدُر اْســــــــــــٌم َجـــــــــــاَء ثَالِثًــــــــــــا لَــــــــــــَدى .102

َ
ــــــــــــــــٍل َواْنِتَصــــــــــــــــابُُه بَــــــــــــــــَدا    َوامل   َتْصــــــــــــــــرِيِف ِفْع

103.  ـــــــــــــــِوي ــــــــــــــــًى َحنْ   َمــــــــــــــــــــا بـَـــــــــــــــــــــْنيَ َلْفِظــــــــــــــــــــي َوَمْعَنـــــــــــــــــــــِوي     َوْهـــــــــــــــَو لَـــــــــــــــَدى ُكـــــــــــــــل فـََت
ــــــــــــــــهِ  .104 ــــــــــــــــٍظ َكَفرِْحــــــــــــــــُت َجــــــــــــــــَذالَ     فَــــــــــــــــَذاَك َمـــــــــــــــــا َوافَــــــــــــــــَق َلْفـــــــــــــــــَظ ِفْعِل   ِوفَــــــــــــــــاِق َلْف
ــــــــــــــــٍل َواْنِتَصــــــــــــــــابُُه بَــــــــــــــــَدا    َوَذا ُمـَوِافـــــــــــــــــــــــــــــــٌق ِلَمْعَنــــــــــــــــــــــــــــــاُه بِـــــــــــــــــــــــــــــــالَ  .105   َتْصــــــــــــــــرِيِف ِفْع

ْرفِ    َ	�ُب ا�ظ(
ـــــــــــــــــــــي    الظـــــــــــــْرُف َمْنُصــــــــــــــوٌب َعَلــــــــــــــى ِإْضــــــــــــــَمارِ  .106   ـــــــــــــــــــــًا بِـــــــــــــــــــــَذا يَِف   َزَمانِيـــــــــــــــــــــًا َمـَكانَِي

ـــــــــــــــا ال .107 ــــــــــــــا  تـَــــــــــــــَرى  أَم ــــــــــــــاِين فـََنْحــــــــــــــُو َم    اليَـــــــــــــــــــــــــــــْوَم َوالَلْيـــــــــــــــــــــــــــــَلَة ُمث َســـــــــــــــــــــــــــــَحرَا  زَم
َـــــــــــــــــــــَدا    َوُغــــــــــــــــــــــــــــــــْدَوًة َوُبْكــــــــــــــــــــــــــــــــرًَة ُمث َغــــــــــــــــــــــــــــــــَدا .108 ـــــــــــــــــــــًدا َوأَب ــــــــــــــــــــــًا أََم ــــــــــــــــــــــًا َوَوقْـَت    ِحيَن
  فَاْســــــــــــــتَـْعِمِل الِفْكــــــــــــــَر تـَنَــــــــــــــْل َجنَاَحـــــــــــــــا    َوَعْتَمــــــــــــــــــــــــــــًة َمَســـــــــــــــــــــــــــاًء اْو َصَباَحــــــــــــــــــــــــــــا  .109
ـــــــــــــــــــــــــــــــَكاِين ِمثُالُــــــــــــــــــــــــــــــُه اذُْكـــــــــــــــــــــــــــــــرَا  .110

َ
ــــــــــــــــــــــــــــَف َوَورَا    ُمث امل اَم َوَخْل أََمــــــــــــــــــــــــــــاَم قُــــــــــــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــــــــَت ِعْنـــــــــــــــــــَد َمـــــــــــــــــــْع ِإزَاَءا .111 ـــــــــــــــــــْوَق َحتْ   َوفـَ
             

ـــــــــــــــــــــي    ـــــــــــــــــــــًا بِـــــــــــــــــــــَذا يَِف ـــــــــــــــــــــًا َمَكانَِي   َزَمانِي
  

                        َ	�ُب ا�َ��لِ 
ــــــــــــــبَـَهْم   .112 ــــــــــــــاِت َأْي ِلَمــــــــــــــا انـْ ــــــــــــــــــرًا َوَنْصـــــــــــــــــُبُه اْحنَــــــــــــــــــَتمْ   احلَــــــــــــــاُل لِلَهْيَئ َهـــــــــــــــــا ُمَفس   ِمنـْ
  َوبَـــــــــــــــاَع َعْمــــــــــــــٌرو اِحلَصـــــــــــــــاَن ُمْســــــــــــــَرَجا    َكَجــــــــــــــــاَء َزيــــــــــــــــٌد َضــــــــــــــــاِحًكا ُمْبَتِهَجــــــــــــــــا  .113
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

َقاِصــــــــــــــــَدا    َوِإنــــــــــــــــــــــِين َلِقــــــــــــــــــــــْيُت َعْمــــــــــــــــــــــرًا رَائِــــــــــــــــــــــَدا .114
َ
ــــــــــــــــِرِف امل ــــــــــــــــاَل َواْع ــــــــــــــــِع املَِث    َف

ــــــــــــــــــــــــــــيُء بِاتَضـــــــــــــــــــــــــــــاحِ     وََكـونُـــــــــــــــــــــــــُه َنِكـــــــــــــــــــــــــرًَة يَـــــــــــــــــــــــــا َصـــــــــــــــــــــــــاِح  .115   َوَفْضــــــــــــــــــــــــــــَلًة جيَِ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ُذو .116 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُن َغالِب   َوالَ َيُكــ

ِ
  ِإال ُمَعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا ِيف االْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــِتْعَمالِ   

44ِ�ِْز               َ	�ُب ا�,(
117.  ٌ ـــــــــــــــبَـَهْم   ِاْســـــــــــــــٌم ُمبَـــــــــــــــني َواِت بِاْســـــــــــِم َمتْييـــــــــــٍز ُوِســـــــــــمْ     ِلَمـــــــــــــــا قَــــــــــــــِد انـْ ِمـــــــــــَن الـــــــــــذ  

ـــــــــــــــــــــــــــا    اَب َزيــــــٌد نـَْفًســـــــافَاْنِصــــــْب َوقُـــــــْل قَــــــْد طَـــــــ .118 ـــــــــــــــــــــــــــوَن فـَْلًس ـــــــــــــــــــــــــــِه أَْربـَُع         َوِيل َعَلْي

ِـــــــــــــــــــٌدَأْكَرُم مـــــــــــــــــــْن َعمـــــــــــــــــــرٍو أَبَـــــــــــــــــــا .119   َوَخال
      

ـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــْد َوَجَب   وََكـونُـــــــــــــــــــــــُه َنِكــــــــــــــــــــــرًَة َق

  
 َ	�ُب ا9ِْ�ِ,8َْ%�ءِ 

  َخـــــــالَ َعــــــــَدا َوَحاَشــــــــا اِالْســــــــِتثْـَنا َحــــــــَوى    ِإال َوَغـــــــــــــــــُري َوِســـــــــــــــــَوى ُســـــــــــــــــَوًى َســـــــــــــــــَوا .120  

ـــــــــــــــــــــــَو ُموَجـــــــــــــــــــــــُب  .121 ـــــــــــــــــــــــَالُم َمت َوْه    َفَمـــــــــــا أَتَـــــــــــى ِمـــــــــــْن بـَْعـــــــــــِد ِإال يـُْنَصـــــــــــبُ     ِإَذا الَك

  ْكــــــــــــــــــرَاَوقَــــــــــــــــــْد أَتَــــــــــــــــــاِين النــــــــــــــــــاُس ِإال بَ     تـَُقــــــــــــــــــــوُل قَـــــــــــــــــــاَم الَقـــــــــــــــــــوُم ِإال َعْمــــــــــــــــــــرَا .122

ــــــــــــــــــــــــــــــــلَيا   .123 َــــــــــــــــــــــــــــــــاٍم ُح ـــــــــــــــــــــــــــــــٍي َوَمت    َ◌ْو َصـــــــــــــاِحلًا فـَْهـــــــــــــَو لِـــــــــــــَذْيِن َصـــــــــــــاِلحُ   َوِإْن بِنَـْف

ــــــــــــيُء ِفيــــــــــــِه الَعَمــــــــــــالَ     َكَلــــــــــــــــــــْم يـَُقـــــــــــــــــــْم َأَحـــــــــــــــــــٌد اال َصـــــــــــــــــــاِلُح  .124   َحَســــــــــــِب َمــــــــــــا جيَِ

ـــــــــــــــــاَن نَاِقًصـــــــــــــــــا فََأْعرِبْـــــــــــــــــُه َعلَـــــــــــــــــى   .125 ــــــــــــــــــــَما   أَْو َك اهللاَ فَاِطــــــــــــــــــــَر الس ِإال ــــــــــــــــــــدت   َعَب

ـــــــــــــــــــ .126 ُحمَم ـــــــــــــــــــَدى ِإال ـــــــــــــــــــا  َكَمـــــــــــــــــــا َه ــــــــــــــــــــــــــــــــِفْيِع الَبَشــــــــــــــــــــــــــــــــرِ   ٌد َوَم    بَِأْمحَــــــــــــــــــــــــــــــــَد َش

ـــــــــــــــــــــــــْل يـَلُــــــــــــــــــــــــوُذ الَعْبــــــــــــــــــــــــُد يـَــــــــــــــــــــــــْوَم  .127    ُســـــــــــــَوى َســـــــــــــَواٌء َأْن ُجيَـــــــــــــر الَ ِســــــــــــــَوى    َوَه

ــــــــــــــــــــــا اْســــــــــــــــــــــَتثْـَنْتُه َغــــــــــــــــــــــُري  .128   َوُحْكـــــــــــــــــــــــُم َم
ِ

ــــــــــــــــــَداَخــــــــــــــــــالَ قَــــــــــــــــــِد اْســــــــــــــــــتَ            ثْـنَـْيَتُه ُمْعَتِق

ـــــــــــــــــا .129 ـــــــــــــــــا ِحبَاَش ـــــــــــــــــُرْر َم   َمـــــــــــــا َتْظَفــــــــــــــرَاأَْو َجْعَفـــــــــــــٍر َفِقــــــــــــــْس ِلَكيْ     َواْنِصـــــــــــــــــْب أَِو اْج
َـــــــــــــــــــــــــــــــــا .130 ِ ْصــــــــــــــــــــــــــــــــِبِيف َحـــــــــــــــــــــــــــــــــاَلِة الن  

ِ ِ
  َخـــــــالَ َعــــــــَدا َوَحاَشــــــــا اِالْســــــــِتثْـَنا َحــــــــَوى  

ــــــــــــــــــــــوُل قَـــــــــــــــــــــــاَم الَقــــــــــــــــــــــْوُم َحاَشــــــــــــــــــــــا  .131    َفَمـــــــــــا أَتَـــــــــــى ِمـــــــــــْن بـَْعـــــــــــِد ِإال يـُْنَصـــــــــــبُ     تـَُق
        َ	�ُب 9َ    

132.  ـــــــــــــــــــرًا ُمت الَ     ِصـــــــــــــــــــالَ اِْنِصـــــــــــــــــــْب بِـــــــــــــــــــالَ ُمَنك ـــــــــــــْن َغـــــــــــــِري تـَْنـــــــــــــِويٍن إَذا أَفْــــــــــــــَردت   ِم
ــــــــــــــــــــــــــــابِ  .133 ــــــــــــــــــــــــــــوُل الَ ِإميَــــــــــــــــــــــــــــاَن لِلُمْرَت ــــــــــــــــــــــَتابِ     تـَُق ــــــــــــــــــــــُلُه الَ َريــــــــــــــــــــــَْب ِيف الِك   َوِمْث
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــــــــــــــــــــُب التْكــــــــــــــــــــــــــــرَاُر َواِإلْمهَـــــــــــــــــــــــــــــاُل  .134 ـَـــــــــــــــــــ    َوجيَِ ــــــــــــــــــــَع اْنِفَصــــــــــــــــــــالُ َهل ــــــــــــــــــــا َوَق   ا ِإَذا َم
ــــــــــــــــــــــاِل الَ ِيف َعْمــــــــــــــــــــــرِو  .135 ــــــــــــــــــــــوُل ِيف املَِث ــــــــــــا اْســــــــــــتُـْقرِي    تـَُق   ُشــــــــــــح َو الَ ُخبْــــــــــــٌل ِإَذا َم
ـَـــــــــــــــــــــا َوأَ     َوَجــــــــــــــــــــــــــاَز ِإْن َتَكـــــــــــــــــــــــــرَرْت ُمتِصــــــــــــــــــــــــــَلهْ  .136 ــــــــــــــــــــــوَن ُمْهَمَلــــــــــــــــــــــهْ ِإْعَماُهل   ْن َتُك
ـــــــــــــْن َغـــــــــــــِري تـَْنـــــــــــــِويٍن إَذا أَفْــــــــــــــَردت الَ     تـَُقــــــــــــــــــــــــــوُل الَ ِضـــــــــــــــــــــــــد لَِربـَنـــــــــــــــــــــــــا َو  الَ  .137   ِم

 َ	�ُب ا�ُ�َ%�َدى

ـــــــــــــــــــــــاَدى ِيف الَكـــــــــــــــــــــــَالمِ  .138                    َن
ُ
َــــــــــــــــــَدى النَحــــــــــــــــــاةِ     يَـــــــــــــــــــــــْأِيت  ِإن امل ــــــــــــــــــَواٍع ل   َمخَْســــــــــــــــــُة أَنـْ

ـــــــــــــــــــــــــــــــرَْه  .139 ــــــــــــــــــــــــــــــــَلُم ُمث النِك ــــــــــــــــــــــــــــــــَرُد الَع ْف
ُ
ْشــــــــــــــــَتِهرَهْ     امل

ُ
ْقُصـــــــــــــــوَدَة امل

َ
َـــــــــــــــا امل ِ َأْعـــــــــــــــِين   

ـــــــــــــــــــــــِه  .140 َتِب ــــــــــــــــــــــــِذِه فَانـْ ــــــــــــــــــــبُه بِــــــــــــــــــــهِ     مثُـــــــــــــــــــــــَت ِضــــــــــــــــــــــــد َه َُش
َضـــــــــــــــــــــاُف َوامل

ُ
ُــــــــــــــــــــم امل   ث

141.  ــــــــــــــــــــــــــم َالِن اْبِنِهـــــــــــــــــــــــــــَما  بِالضـــــــــــــــــــــــــــاَألو   أَْو َمـــــــــــا يـَنُـــــــــــوُب َعْنـــــــــــُه يَـــــــــــا َذا الَفْهـــــــــــمِ     َف

ــــــــــــــــــــــرُ  .142   تـَُقـــــــــــــــــــــــوُل يَاَشــــــــــــــــــــــْيُخ َويَـــــــــــــــــــــــا ُزَهيـْ
      

ـــــــــــــــــــــــــُر   َوالَبــــــــــــــــــــــــاِقي فَاْنِصــــــــــــــــــــــــــ   بَـنُه الَ َغيـْ
                ِ57ِ�َْ�  َ	�ُب ا�َ�ُْ�وِل 

ـــــــــــــًا ِلَســــــــــــَبْب  .143   ــــــــــــَو الــــــــــــِذي َجــــــــــــاَء بـََيان ــــــــــــــِل ِفيــــــــــــــِه َوانـَْتَصــــــــــــــبْ     َوْه ُنونَــــــــــــــِة الَعاِم   َكيـْ
                       َ	�ُب ا�َ�ُْ�وِل 5�َ�َُ 

ـــــــــــــــــــــ .144 ــــــــــــــــــــــــــْوِل ُكــــــــــــــــــــــــــل رَاِوي    ـدَ َوْهـــــــــــــــــــــَو اْســــــــــــــــــــــٌم انـَْتَصـــــــــــــــــــــَب بـَْع   َمَعيــــــــــــــــــــــــــٍة ِيف قـَ
  َوَســــــــــــــــــاَر َزيــــــــــــــــــٌد َوالطـــــــــــــــــــرِيَق َهـــــــــــــــــــارِبَا    َحنْـــــــــــــُو أَتَــــــــــــــى اَألِمــــــــــــــُري َواجلَــــــــــــــْيَش قـَُبــــــــــــــا  .145

 
�َ��ءِ َْ�  ا�َ�ْ�ُوَ#�ُت ِ�َن ا

 ِ�  َ	�ُب ا;َِ#�َ�
ــــــــــــــــــــــُض بِــــــــــــــــــــــاَحلْرِف َوبِاِإلَضــــــــــــــــــــــاَفْه  .146 ــــــــــــــــــــَن َأِيب ُقَحافَــــــــــــــــــــهْ     اخلَْف         َكِمْثــــــــــــــــــــِل ُزْرُت اْب

ــــــــــــــــــــِعيِة الـــــــــــــــــــِيت َخلَـــــــــــــــــــتْ  .147 ــــــــــــــــــــْم َوبِالتَب ـــــــــــــــــي     نـََع ـــــــــــــــــَل أَْو ِبِف ِـــــــــــــــــْن َوِقْي   تـَْقـــــــــــــــــِديرُُه ِمب

ــــــــــــا .148 ــــــــــــي َوَم َضـــــــــــــاَف بِــــــــــــالالِم يَِف
ُ
ــــــــــــي امل ـــــــــــــــــــُو َمْكـــــــــــــــــــِر اللْيـــــــــــــــــــِل َوالنـَهـــــــــــــــــــارِ     يَِل    َوَحنْ

ــــــــــــــــتَـَفاَد َخـــــــــــــــــاَمتَْي ُنَضــــــــــــــــاِر  .149   َكــــــــــــــــاْبِين اْس
  

ــــــــــــــــــــَن َأِيب ُقَحافَــــــــــــــــــــهْ            َكِمْثــــــــــــــــــــِل ُزْرُت اْب

                               
 ٌ�  َ��ِ,ـــــــــــــــــــــَ�ـ

ــــــــــــــاِم ِعْشــــــــــــــرِيَن َوأَلْــــــــــــــٍف َوِمائَــــــــــــــهْ     قَــــــــــــــــْد َمت َمـــــــــــــــــا أُتِــــــــــــــــْيَح ِيل َأْن أُْنِشــــــــــــــــــَئْه  .150    ِيف َع
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ــــــــــــــــــــــــــــــــِلهِ     ِحبَـــــــــــــــــــــْمِد َربـنَــــــــــــــــــــا َوُحْســــــــــــــــــــِن َعــــــــــــــــــــــْونِِه  .151 ــــــــــــــــــــــــــــــــنهِ  َورِْفـــــــــــــــــــــــــــــــــِدِه َوَفْضـ   َوَمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــَة األَلَفــــــــــــــــــــــــــــــاِظ  .152 ــــــــــــــــــــــــــــــًة رَائَِق ـــــــــــــُه َذا اْســـــــــــــِتْحَفاظِ     َمْنظُوَم    َفُكـــــــــــــْن ِلَمـــــــــــــا َحَوْت
  َوآلِـــــــــــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــــــــــــْحِبِه َتَكرَمــــــــــــــــــــــــــــــــا     َجَعـــــــــــــــــــــَلَها اللـــــــــــــــــــــُه ِلُكــــــــــــــــــــل ُمْبَتــــــــــــــــــــِدي .153
ـــــــــــــــــــــا  َوَســــــــــــــــــــلَما  .154 ــــــــــــــاِم ِعْشــــــــــــــرِيَن َوأَلْــــــــــــــٍف َوِمائَــــــــــــــهْ     َصـــــــــــــــــــــلى َعَلْيــــــــــــــــــــِه َربـَن    ِيف َع
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  :تحقيق نسبة المنظومة البن أبّ  –أ 

، وقد منظوماته ةُ ر هي غُ  -رمحه اهللا -نا حممد باي بلعاملح شيخُ ض هذه املنظومة كما و  ن إِ 
َ ،نا على هذه املنظومةشيخُ  عَ لَ ط ا عشرين ومائة وألف من )هـ1120(نظمها وهو سنة  تاريخَ  وبني

  :فهو مطلعهاتها، أما امتِ يف خَ  مُ اظِ حسبما أشار الن   اهلجرة 
ــــــــــــــــــــــحمَُ  هُ قـــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــــن أب واْمسُــــــــــــــــــــــ اهللا يف ُكـــــــــــــــــــــــــ    دم 1( دُ ْمحَـــــــــــــــــــــــــأَ  ورِ األُمـــــــــــــــــــــــــ ل(  

وا الذين قامُ  بعض الباحثني كتبَ   وجدتُ  ِين ن وط، إال أَ طُ خْ لـما إىل بعدُ  أصلْ   ملَْ ِين ن ورغم أَ 
ث لِ اّْ الث  يف القرن   ي عاش ذِ ي ال يطِ قِ نْ اهللا الش  دِ يْ بَـ ا إىل عُ هَ و بُ سَ نَ  دْ قَ م ؛ إال أ ةِ ومَ املنظُ  بشرحِ 
  .هـ )13( عشر 

  :فقالوا ،عِ لَ املطْ   صدر بيتِ  ِيف وا حىت رُ يـ بل غَ ، ا فقط ذَ يكتفوا َِ ومل 
)2(اهللا يف كــــــــــــــــــــــــــل األمــــــــــــــــــــــــــور أمحــــــــــــــــــــــــــد    ه حممــــــــــــــــــــــــــــدقـــــــــــــــــــــــــــال عبيــــــــــــــــــــــــــــد ربـــــــــــــــــــــــــــ

  

 كَ يُ  هو كنيةٌ  )عبيد ربه( إال أن أُ  ابنُ ا هَ  بَـ ىن حيث يقول يف مطلع منظومته ؛ هُ نفسَ  ب

  :))لِ لَ العِ وَ  اتِ افَ حَ الز  ابِ قَ لْ أَ  ركِ ذْ ي ِ فِ  لِ لَ حُ الْ  روائقُ ((   ة ي وضِ رُ العَ 

ــــــــــــــــــــــــــدُ  ــــــــــــــــــــــــــتَ ه حمُْ ربــــــــــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــــــــــال عبي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ابً ِس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـدٌ مـحم رِ املزم ابً َســـــــــــــــــــــــــــــــــــنَ  ي  
  .يرِ أب املزم  نظم ابنِ  نْ مِ  املنظومةَ  هذهِ  على أن  وهذا دليل آخرُ 

ه فيه هذ نظمَ  يذِ العام ال ته بمنظوم ةِ ظم يف خامتَِ النا  هو تصريحُ  ثُ الِ ليل الث الد و
  .وزةَ رجُ ألا

ـــــــــــــــــــ َمت  دْ قَـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــأَ وَ  ينَ رِ ْشــــــــــــــــــعِ  امِ  َعــــــــــــــــــِيف     هْ ئَ ِشـــــــــــــــــــنْ أُ  نْ  أَ ِيل  يحَ تِـــــــــــــــــــا أُ َم ــــــــــــــــــوَ  فٍ ْل   هْ مائ
  .اهَ بِ احِ  صَ َىل إِ  ةِ ومَ ظُ نْ الـمَ  ةِ بَ سْ نِ  يقِ قِ  حتَْ ِيف ه كن اعتمادُ ميُ  ي خيِ ارِ تَ  تٌ بْ وهذا ثَـ 

                                                

ا-f!�م،ص ) 1(�QÈÉ�ا�0�cمh��� .03 ا�ّ

)2 (ا�����،A±درار�Aا .ا��cط��;�د�A}ا'�
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م اآلجرومية نظ(( كتاب  ، صاحبُ مشعان العزيزي المطيري د بن فالح بنُ م حَ مُ أما 
 يا بعيدً وعَ ا موضُ ثً فقد كان باحِ  ))ي يطِ قِ نْ لعبيد ربه الش اتِ ا عن الذ هُ ية، ألن  مِ اظِ قال يف ترمجة الن 

مد بن أّب التوايت، املعروف حمُ : ه وهوسوى امسِْ  مل يتحصل لدي ((: ما يلي عبيد ربه الشنقيطي
  .)1( )) بعبيد ربه الشنقيطي

ومة، وكان بعيدا عن فقد شرح هذه املنظُ  طالب أحمد الشنقيطيزايد األذان بن الأما 
يطي الذي عاش نقِ الش  هِ ب رَ  ها لعبيدِ تَ بَ ثْـ ينسبها إىل ناظمها، بل أَ  ملَْ  هُ البحث حيث أن   املوضوعية 

أبيها  ْريِ إىل غَ  تْ بَ سِ وأصبحت  املنظومة كالبنت اليت نُ  ،الثالث عشر اهلجري )13( يف القرن
 نْ مَ  بَ جِ نْ ال تستطيع أن تُـ  تواتَ  وكأن  ،اهَ تِ بَ رْ ا غريبا عن تُـ نً طِ وْ مَ وَ ،ا آخرلت لقبً فحمَ احلقيقي، 

 هُ ري، ولعل الث عشر اهلجْ القرن الث  وكان موجودا أوائلَ ((  :يف النحو، حيث قال ةً مَ مقد  مُ ينظِ 
الذي  مِ ظْ اية الن يف ِ     يقول  مَ ظِ االن   عشر اهلجري حيث أن اِين ن الث رُ القَ : صوابه ي عِ بَ طْ مَ  أٌ طَ خَ 

  :بني أيدينا
 ـــــــــــــــــــيح يل أن أنشـــــــــــــــــــئه قـــــــــــــــــــد َمت )2(يف عـــــــــــــام عشـــــــــــــرين وألـــــــــــــف ومائــــــــــــــة     مـــــــــــــــــــا أت

  

 إال أن  الرحيق المختوم على نزهة الحلوميف كتابه ،يخ بايالش،  قد بني  ومة  املنظُ  أن
يخ والش  ،ادوَ لماء األزَ من عُ   بن بادي يخُ ورة داخل توات وخارجها وقد شرحها الش هُ كانت مشْ 

 لماء توات  عُ  اهري منْ موالي أمحد الط–  أنارت إقليم توات  اهرية منارةً الذي كانت زاويته الط
ا د بن بادي شرحً يد حمم يخ الس المة الش وقد وضع عليها العَ (( :، قائال-إبان ظلمة االحتالل

 اهُ َمس ) وأربعني وثالمثائة وألف  وذلك سنة مخسٍ ) أّب آلجروم وم على نظم ابناملصرُ  مقدم العي
 ،ننيمن الس ) 225(وعشرون ومائتان  مخسٌ  حِ رْ والش  مِ ظْ بني الن   من اهلجرة، فكانَ ) هـ 1345(

                                                

)1 (ا�^�@«،طvw�0ز�وا�=x!�4�اس�>�1اG�&cي�nح�A��?�ا��رةا������،���l3���!]�و���;¼ql'

   07ص: مQ2008ـ1428 01ط

)2 (�Zزاª&�i3=�ا��ر��
����l3�1�ح
	حا�D	ريj��>�1،ª&�i3=�اا�&	�8ا����AYELGAذان،

	0��	n - .05ص) د،ت) (د،ط( -�	�&	
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دنا سي  ا العالمة اجلليلُ نَ املذكور وضع عليه شيخُ  حِ رْ ا الش ذَ ي إحدى وثالثني سنة هلَِ ضِ وبعد مُ 
 اوموالنا أمحد الط اههري شرحا َمس) : الد وم شرحُ املنظُ  ر  آجَ  مة ابنِ مقد 1( )ومر(.  

الفقري إىل  وبعد فيقول العبدُ  ((:أب قائال ا نسبته إىل ابنِ نً يـ بَـ مُ  اهريالط  يخُ الش ح ر صَ  دْ قَ وَ 
 مِ ظْ على نَ  تُ رْ ثَـ ا عَ  لـم ين اهر اإلدريسي احلسين، إِ املعروف بالط  ن سواه أمحدُ  به عم الغِين  موالهُ 
 ني تيميمون قاعدة من قواعدِ فِ امة سيدي حممد ابن أّب الزموري دَ مة البحر الفه الّ العَ  - امِ اإلمَ 

على شرح له، مع  عْ لِ ط أَ ◌ْ  والكمال وملَ  نِ احلسْ  ، ووجدته يف غايةِ وِ ح الن ِيف  ومَ البن آجر  -  تواتَ 
 البقاع  كثري منَ ِيف  مِ ظْ انتشار هذا الن.   

ات الحلية في رَ مَ الث  ( كتاب  صاحبُ  د رفيق الونشريسي الجزائريم حَ مُ أشار  وقد
 قرأ يف نسخة أخرى خبط  وخِ يُ الش  بأن أحدَ  هُ رَ بَـ خْ أَ  دْ قَ  هُ خَ يْ شَ  إىل أن  )ية ومِ ر اآلجَ  مِ ظْ نَ  شرح
 قائال  »مد ابن أّب حمُ « هُ مسَْ اِ  تُ بِ ثْ تُـ  فِ املؤل: )) حفظه اهللا –ا نَ خُ يْ  شَ ِين ثَ وحد -  ِين ثَ قال، حد 
 ِين احلسَ  يدادَ  نُ بْ  أمحدَ  ود بنُ مُ حمَْ  أمحدُ  خُ يْ الش ؤَ لـمط اِخبَ  ةٍ خَ سْ  نُ قرأ ِيف  هُ  أن قال ابن أّب (( :فِ ل
  .)2( ))دُ م ه حمَُ وامسُْ 

قد  ومــةَ املنظُ   ن أَ بِ  مٍ لْ ى عِ لَ عَ  نْ كُ م يَ ْـ لَ  هُ أن  كُ رِ دْ موالي أمحد يُ  خِ يْ معن يف كالم الش تَ لـمُ وا  
وفا يف منطقة توات، هذا النظم كان معرُ  انه بأن سَ ح بلِ صر  هُ ن ا قبله العالمة بن بادي، لكِ شرحهَ 

وب اجلزائري املنهُ  اتِ رَ التـ  نِ مْ كان من ضِ -يف احلقيقة  –ه البقاع، لكن  منَ  وقد انتشر يف كثريٍ 
  الءِ ؤُ هَ  بَ و صَ مه احلقيقي، ونرجوأن يُ وبا إىل غري ناظسُ نْ وأصبح مَ  ؛الذي غادر خزائن توات

 خييةارِ الباحثون أخطاءهم الت،  انَ اثِ رَ عن تُـ  بالبحثِ  ؛ماهُ ِمحَ  عنود وعلى الباحثني اجلزائريني الذ- 

                                                

)1 (ا�0�cم،صh���  04ا�

)2 (������Î	راتا�����Aأ،Å�	�دار��	م،�¦Ïw�ا���=h�nر��?��و���،;¼ql'1�ح.`��!f-اا����ات

ط .22م،صQ - 2005ـ1426 1ا0c?�ة،
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

وا لينهلُ  ةِ اجلزائري  اتِ عَ  اجلامِ ِيف   نيَ ثِ احِ ي البَ أيدِ  بنيَ  هِ عِ ، ووضْ ابً رِ غْ ا ومَ قً رِ شْ  اخلزائن مَ ِيف  - وباملنهُ 
    .بِ ذْ العَ  هِ ينِ عِ من مَ 

  :منهجه في المنظومة -ب

  :أسباب النظم ـ 1

، وقد أشار إىل ذلك جبالء - مة اآلجروميةمقد  -ابن أّب عن سبب نظمه  ثَ د حتََ 
 ووضوح يف مقد التاليني قائال  البيتنيظم ِيف مة الن:  

ـــــــــــــــــــــتَ     ومِ ظُـــــــــــــــــــــا املنْ ذَ بِـــــــــــــــــــــ دُ ْصـــــــــــــــــــــفالقَ  دُ ْعــــــــــــــــــــبَـ وَ    ومِ ر آَجـــــــــــــــــــــ نِ ابْـــــــــــــــــــــ ورِ ثُـــــــــــــــــــــنْ مَ  يلُ هِ ْس
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــفْ حِ  ادَ رَ أَ  نْ ـمَ ِل   ارَ ثـُـــــــــــــــــنَـ  دْ ا قَـــــــــــــــــَمـــــــــــــــــ ظَ َفـــــــــــــــــحيَْ  نْ أَ  هِ ْيــــــــــــــــلَ عَ     ارَ ُســــــــــــــــــــــــــــــعَ وَ  هُ َظ

                 هُ ا دورَ فً ارِ عَ  مِ ظْ  الن َىل إِ  ي دفعهُ ذِ ع ال افِ ا للد كً ِر دْ فابن أّب من خالل البيتني كان مُ 
ل على هُ سْ اليت يَ  اتِ وظَ احملفُ  نَ مِ  ةً وظَ فُ ى حمَْ حَ ضْ لطلبة العلم املبتدئني حيث يَ  رِ ثْ الن   تسهيلِ ِيف 
 بِ الِ الط  دَ تَ بِ  فيها جيدا، ولكنْ  الواردةَ  املصطلحاتِ  كُ رِ دْ وإن كان ال يُ  ؛اهَ ظُ فْ ري حِ غِ الص ِيف  هِ جِ ر 

 ؛ها ليسريا عنده؛ بل يكون زادً  حَ بِ صْ يُ ل ريا منهاسِ ما كان عَ  مُ هَ فْ يَـ يخ سَ الش  يم عندَ لِ عْ التـ  حلقاتِ 
  .ةِ ي ومِ من أبواب اآلجر  بابٍ   أي  نْ عَ أو  منه مثال،  فُ عن الكالم وما يتأل  لَ ئِ إذا سُ 

  :دفعته إىل نظم هذه املنظومة وهي إذن فهناك أسبابٌ 

 ثر، ألن حفظا من الن ظم الذي هو أيسرُ ثر إىل الن الن  وم بتحويله منَ ابن آجر منثور  يلُ هِ سْ تَ  -01
 جيبُ  ئُ بادِ هي مَ  مةَ هذه املقد  هَ تُـ فَـ رِ عْ ا ومَ هَ ظُ فْ حِ  ةِ على طالب العربي ُعلم النحو احُ تَ فْ ا مِ ا كو .                  

 ومية ِيف اآلجر ) حويصنيف الن واهر الت  ظَ ِيف  يهِ العقد البَ ( كتابِ   صاحبُ  فَ وقد صن : ملحوظة 
 :وهي ،عليها املنتُ  أن يكونَ ي اليت ينبغِ  ماتِ اليت حتمل الس ؛وناملتُ  منَ  لِ األو  البعضِ 

  .اجلهعَ يف املوضوع الذي يُـ  األشياءِ  رِ هَ ا على ذكر أظْ املنت قائمً أن يكون   - أ

  .ئيسية واألساسا على املسائل الر أن يكون قائمً   - ب
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  .ولبُ ا إىل القَ ا وأقرِ هلَِ وأعدَ  ى اآلراءِ ا على أقوَ وقائمً   -  ج

، وتيسري استحضاره، وعدم تفلته لإل فهام، ومجع أطرافه املوضوعِ  تقريبَ  وأن يستهدفَ   - د
 زاحم يف الفكرعند الت.  

 .)1( اهُ نَ رْ كَ ا ذَ مَ  اهُ غَ تَـ بْ ومُ  اهُ نَ بْـ از سبيال مادام مَ على اإلجيَْ  وأخريا أن يعتمدَ  -02

لل جمة  والز والعُ  كنةِ الل  نَ حلفظ األلسنة مِ  ةِ ي العربِ  ومِ علُ  إىل حفظِ  هُ يخ طلبتَ الش  دعوةُ  -03
لبة، حو للط عاة تيسري الن من دُ  هُ اشئة فهما وتفسريا، ولعل يبه إىل الن رِ وتقْ  عزيزِ ولفهم كتاب اهللا ال

 . الّ اآلخرَ مكم  واحدٍ  كل   ور باملنظوم فيكونُ ثُ وذلك بربط املنْ 

 .رِ ثْ على الن  ه يف احلفاظِ ودورَ  مِ ظْ الن  مهيةَ أ هُ إدراكُ  -04

تنقسم ) 155( تني ومائة بيتتكون املنظومة من مخس ومخس: أقسام المنظومة -ب 
  :إىل ثالثة أقسام املنظومةُ 

بدأها مستخدما )  05-01(وقد جاءت يف مخسة أبيات من : مقدمة :األول القسم 
  :لِ إىل الغائب حيث قال يف البيت األو  مِ املتكل  نَ مِ  طريقة االلتفات

  األمــــــــــــــــــــــور أمحــــــــــــــــــــــدُ  ل  ُكــــــــــــــــــــــِيف  هَ ـاللــــــــــــــــــــــ    حممــــــــــــــــــــــد هُ قـــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــــن أب واْمسُــــــــــــــــــــــ
االلتفات كابن معط الذي قال يف مطلع منظومته  اتبع املؤلفون القدماء طريقةَ وقد 

  :األلفية
  حيــــــــــــي بــــــــــــن معــــــــــــط بــــــــــــن عبــــــــــــد النــــــــــــور    اجــــــــــــــــــــــي رمحــــــــــــــــــــــة الغفــــــــــــــــــــــورر يقــــــــــــــــــــــول 

 نفسها قائال ريقةَ وقد سار على منواله ابن مالك يف ألفيته مستعمال الط:  
  أمحـــــــــــــــــــــــــــــد ريب اهللا خـــــــــــــــــــــــــــــري مالـــــــــــــــــــــــــــــك    قـــــــــــــــــال حممـــــــــــــــــد هـــــــــــــــــو ابـــــــــــــــــن مالـــــــــــــــــك

  . ةُ ي وِ حْ نـ ال ابُ وَ بْـ أليس وهو ائِ الر  ةِ ومَ مطلب املنظُ : لثانيالقسم ا
                                                

)1  (i�دا� ،E��±]  ا�3?�ي، E�xj0�ا�Qا�� .` ��
ا� � .ا�=�وق ��	̄ و ا����Gي، أ��� ر�H	ن �A .}�0cا

،�j�و���ن،�Z	��!�1413Q-  1993ـص،55م،56. 



 
 

180 
 

 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
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  :بابا على النحو التايل)  21(واحد وعشرين على  ي هذه املنظومةُ وِ تَ حتَْ وَ 

ا�
	بqzر  ���\��  
  �AY	ت

qzر��  qzر  إ{|

  A  06  12	با��eم  ا�
	بYول 

ª�	��ا�اب  ا�
	ب��  A  13  17	ب

  A  18  24	ب���	تا��vn  ا�
	با��	�©

vا��  A  25  30	ب���	تا�8j3  ا�
	با�

o�	,-ا  A  31  34	ب���	تا-,��  ا�
	ب

  A  35  37	ب���	تا-m}م  ا�
	با�D	دس

v�	D�ا�	ل  ا�
	بnY  A  38  41	ب

  A  42  43	با��3ا(8  ا�
	با��	��

v:	0�ا  A  44  47	با-�mازم  ا�
	ب

�1	�  A  48  49	با��	�b  ا�
	با�

�=�ا��	�b  ا�
	با-f	دي��8a	3�ا  A  50  51	ب

�=�ª�	��ا
�0أوا-,´G  ا�
	بcا  A  52  58	ب

�=�̄	نوأ��اIÐ	  ا�
	با��	�©   A  59  62	ب

�=�vا��  A  63  66	بإنوأ��اIÐ	  ا�
	با�

�=�o�	,-ا�	لا�i!�ب  ا�
	بnأ  A  67  69	ب

�=�  A  70  71	با�3�«  ا�
	با�D	دس
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ا�
	ب�=�v�	D�ا  �n��cا  A  72  75	ب

�=��ة  ا�
	با��	��e3�ا  A  76  78	ب

�=�v:	0�ا  A  79  82	با��&E  ا�
	ب

�ون=�  A  83  87	با��0<��  ا�
	با�

�ون=�  A  88  93	با�
�ل  ا�
	با��ا��وا�

�ون=�وا�ª�	��ا��ل�A  ا�
	ب�cا  A  94  97	ب

�ون=�  A  98  101	با�jcر  ا�
	با��	�©وا�

�ون=�وا�vا���ف  ا�
	با�l�ا  A  102  107	ب

�ون=�وا�o�	,-ا  A  108  112	با-f	ل  ا�
	ب

�ون=�  A  113  115	با�È���0  ا�
	با�D	دسوا�

�ون=�وا�v�	D�ا  A  116  127	ب3Ñ0:Î	ء  ا�
	ب

�ون=�  A"«"  128  133	ب  ا�
	با��	��وا�

�ون=�وا�v:	0�ا  A  134  138	با3c	دى  ا�
	ب


	با����Xن ا�  �!;Ô��لcا  A  139  140	ب

��  ا�
	با��ا��وا����Xن ���ل�cا  A  141  142	ب

  .146إىل  143 تِ يْ البَـ  نَ مِ : ـةُ مَ الخـاتِ : الثـالـث

 نظمها قائال امِ بتمَ ) 143( البيتفي صدرِ م اظِ وقد صرّح الن:  

  .)) قد مت ما أتيح يل أن أنشئه (( 

 هـ 1120((  عام عشرين وألف ومائة((  :ا ِيف هَ تأليفِ  تاريخَ  هِ نفسِ  البيتِ  زِ عجُ بّني يف  ُمث((   
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 ينصح طالب العلم حبفظ أبو هو ا منظومة رائقة األلفاظ، و هَ وأشار إىل أنـ ِاا.  

 ؛طلبة العلمِ  ها دائمة النفع لكل مبتدئ منْ لَ عَ جيَْ  أنْ  البيت ما قبل األخيريف  ويدعو اهللا
ي البيت فِ  رامالكِ  وصحبهِ   آلهِ ، وعلى ا عليهمً ل سَ مُ وَ ا يً ل صَ مُ  د توسًال يف ذلك حبب أمحمُ 

  . األخيـرِ 

  :'راءة !$ ���# ا���ظو�� -ج

 و أبعاد تعليمية مول هو منهج ذُ منهج منظومة ابن أّب على طريقتها يف االختصار والش
والعلماء الذين سبقوا  ،وطبيعة العلم املنظوم وهو علم النح :ة منهادَ د عَ تَـ وهو وليد اعتبارات مُ 

 سابقةٍ  جَ اهِ نَ ر املنظومة مبَِ حوي وتأث يف الن لِ أْ مر الت عُ  نْ مِ  فيها القواعدُ  تْ مَ ظِ اليت نُ  واملرحلة،الناظم
  .)1( ةٍ ي وِ حنَْ  الٍ مَ عْ أَ  نْ ا مِ الهَ ا تَ يمَ فَ   ريها ثِ أْ يف وتَ نِ صْ  الت ِيف 

ومية واإلحاطة إىل نظم اآلجر  مِ اظِ الن  ، ومنها يظهر سعيُ ةٍ مَ د قمبُِ  هُ تَ ومَ ظُ نْ مَ  مُ اظِ الن  أَ دَ بَ  دْ قَ وَ 
  :حيث قال أبياتٍ   مخسةِ ِيف  اِ بأبو 

ــــــــــــــــــــــ هُ واْمسُــــــــــــــــــــــ ب أُ  قـــــــــــــــــــــال ابــــــــــــــــــــــنُ  اهللا يف ُكـــــــــــــــــــــــــــــــ    دحمم األمـــــــــــــــــــــــــــــــور أمحـــــــــــــــــــــــــــــــدُ  ل  
 يً مصـــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــُســـــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى الر ــــــــــــــــــــــــــــي التـ وِ ذَ  وصــــــــــــــــــــــــــــحبهِ  وآلــــــــــــــــــــــــــــهِ     ىول املنتَق   ىَق

ـــــــــــــــــــــتَ     ومِ ا املنظُـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــذَ  وبعـــــــــــــــــــــد فالقصـــــــــــــــــــــدُ    ومِ آجـــــــــــــــــــــر  ابـــــــــــــــــــــنِ  منثـــــــــــــــــــــورِ  يلُ هِ ْس
ـــــــــــــــــرامـــــــــــــــــ أن حيفـــــــــــــــــظَ  عليـــــــــــــــــهِ     ارَ وعُســـــــــــــــــــــــــــــــــ هُ ملــــــــــــــــــــــــــــــــن أراد حفظَــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا قـــــــــــــــــد نث

 هُ مهَ  ة رغم أن ة وموضوع وخامتِ مَ د قَ ب للناظم هو تقسيم املنظومة إىل مُ سَ الذي حيُْ  ن إال أَ 
والرباعة،  املقدرة وهو إثباتُ أالعلمية يف قالب شعري لغرض يف نفسه، ته داالوحيد هو وضع م

  .من استظهارها وحفظها لبةحوية لآلجرومية حىت  يتمكن الط تقريب األبواب الن و 

 وآلهِ  هِ ي بِ ى نَ علَ  الةِ والص  وجل  اهللا عز  دِ محَْ  بعدَ  -ومته بداية منظُ فابن أب أوضح ِيف 
لطالب  ظم معونةً هذا الن  ذَ ختَ ام، وأنه و ر آجَ  ابنِ  ورِ ثُ نْ مَ  يلَ هِ سْ وم تَ ا املنظُ ذَ َِ  قاصدٌ  هُ ن أَ - هِ بِ حْ وصَ 

                                                

)1 (ص،��!�!?]ا�3?�@�،درا:����l3cا�l3Z265،267،268،270. 
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 أبوابِ  أودع يف منظومته مجيعَ  هُ ن كما أَ   ورِ املنثُ  عليه حفظُ  رُ سُ عْ ، ما دام يَـ ومٍ نظُ مَ  بٍ الَ  قَ العلم يفَ 
 ومِ اآلجر احلديث عن هذه األبواب مُ شرع يف  ؛ حيثُ ةِ ي ا هَ مَ تَ خَ وَ ،بباب الكالم اأهَ لة، فبدفص

  .اءِ األمسَْ  اتِ وضَ فُ بباب خمَْ 

  :ح وشرح وأعطى أمثلة من كل باب كقوله يف باب املبتدأ واخلربا بل وض ذَ َِ  ومل يكتفِ 
  لفظيـــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــو برفـــــــــــــــــع قـــــــــــــــــد وســـــــــــــــــم    املبتـــــــــــــــدأ اســـــــــــــــم مـــــــــــــــن عوامـــــــــــــــل ســـــــــــــــلم
  كـــــــــــــــــالقول يســـــــــــــــــتقبح وهـــــــــــــــــو مفـــــــــــــــــرتى    وظــــــــــــــــــــاهرا يـــــــــــــــــــــأيت ويـــــــــــــــــــــأيت مضـــــــــــــــــــــمرا

  :اوأخواِ  ن وقوله يف باب ظَ 
ــــــــــــــدً  ِــــــــــــــــــوْ  قَـ ِيف     اقَ ا صــــــــــــــادتقــــــــــــــول قــــــــــــــد ظننــــــــــــــت زي ــــــــــــــــــوخِ  هِ ل ــــــــــــــــــاذِ ا حَ رً ْمــــــــــــــــــعَ  تُ ْل   اَق

 أبياتٍ  ا ببضعةِ هَ مَ تَ تَ اخْ  دِ قَ فَـ  ،ت األربعةز األبيات جتاو  نَ مِ  م ملنظومته بعددٍ وكما قد  ألن 
  :األمني قائال هِ الة على نبي تبدأ عادة حبمد اهللا تعاىل وختتتم بالص   ةِ ي يمِ لِ عْ التـ  وماتِ املنظُ 

 ــــــــــــــــــ    هْ ئَ ِشـــــــــــــــــــنْ أُ   أنْ ِيل  مـــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــيحَ  قـــــــــــــــــــد َمت ــــــــــــــــــف ومائ   هْ يف عــــــــــــــــــام عشــــــــــــــــــرين وأل
  ذا اســـــــــــــــــتحفاظ هُ ْتـــــــــــــــــوَ ا حَ َمـــــــــــــــــفكــــــــــــــــن لِ     منظومـــــــــــــــــــــــــــــــــة رائقـــــــــــــــــــــــــــــــــة األلفـــــــــــــــــــــــــــــــــاظ

ـــــــــــــــــــــــدائمـــــــــــــــــــــــة النـ     يجعلهــــــــــــــــــــــــــــــا اهللا لكــــــــــــــــــــــــــــــل مبتــــــــــــــــــــــــــــــدِ    دأْمحَـــــــــــــــــــــــ حبـــــــــــــــــــــــب  عِ ْف
ــــــــــــــــــــــــبـ صــــــــــــــــــــــــلى عليــــــــــــــــــــــــه رَ  ــــــــــــــــــــــــا وَ َن   اَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر كَ تَ  وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبهِ  وآلــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ     امَ ل َس
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  نثور ابن آجرومنزهة الحلوم في نظم م :الثالثالمبحث  

   ).)1(بيتاً  )140(وهي يف مائة وأربعني  ،هـ1144نَظمها سنة منظومة نزهة احللوم ،(

ــــــــــ م ُهــــــــــك الل مــــــــــدُ حنَ  .1   اَمـــــــــــــــــلَ عْ يَـ  ا ملَْ َمـــــــــــــــــ انَ َســـــــــــــــــنْ اِإل  مَ لــــــــــــــــعَ وَ           ـاَمــــــــــعَ نْـ اَ  نْ يــــــــــا َم
ـــــــــــــــــــــك أســـــــــــــــــــــأَ  .2   اَيــــــــــــــــــــــل حُ  بالبهــــــــــــــــــــــاءِ  يـ ِبــــــــــــــــــــــى نَ عّلــــــــــــــــــــــ    اّليَ َصـــــــــــــــــــــك أن تُ لُ وب
ـــــــــــــــ .3 ـــــــــــــــنَ دِ ي َس رْ َشـــــــــــــــــــتَ انْـ وَ  فجـــــــــــــــــــرٌ  حَ ا َال َمـــــــــــــــــــ وآلـــــــــــــــــــهِ     رْ َشـــــــــــــــالبَ  ْريِ َخـــــــــــــــ دٍ ا حمم  
ــــــــــــــبَـ وَ  .4 ــــــــــــــبُ  هَ يــــــــــــــأَ  دُ ْع ــــــــــــــ احلبي لَ تَـ الــــــــــــــــــــــــــمُ     اِيف الص ق افِ َصـــــــــــــــــــــــــباإلنْ  ي احلـــــــــــــــــــــــــق  
ـــــــــــــــــ ةِ َهـــــــــــــــــزْ نُـ  ا كتـــــــــــــــــابُ فـــــــــــــــــذَ  .5 ـــــــــــــــــــ نَ ِيف     مِ وْ احلُل   ومِ ر ُجـــــــــــــــــــأَ  ابـــــــــــــــــــنِ  ورِ ثُـــــــــــــــــــنْ مَ  مَ ْظ
ـــــــــــا املســـــــــــؤُ ب رَ وَ  .6 ـــــــــــل األَمـــــــــــِيف  ولُ ن ــــــــــــــــويف قَـ     لْ  ني   لْ َمــــــــــــــــالعَ ا وَ نــــــــــــــــمِ  لِ وْ الَقــــــــــــــــ ولِ ُب

�  �=د�
ـــــــــــــــــــــــــــــــإلِ وَ     اَ بـــــــــركُ  لفـــــــــظٌ  وِ ْحـــــــــالن  أهـــــــــلِ  كـــــــــالمُ  .7    ابَ صـــــــــــــــــــــــــــــــحِ  عٍ بوضـــــــــــــــــــــــــــــــ ةٍ ادَ َف
  اِمسَـــــــــــــــوُ  االســــــــــــــمُ  والتنــــــــــــــوينِ  بــــــــــــــاخلفضِ     امَ ِســــــــقُ  حــــــــرفٍ مث  فعــــــــلٍ و مٍ ْســــــــِال  .8
ـــــــــــوَ  لْ أَ وَ  .9 ـــــــــــ هُ ُضـــــــــــفِ ا خيَْ َم ـــــــــــ يَ ِهـــــــــــ    فِ رُ ْحـــــــــــأَ  نْ ِم   وِيف  ب وعلـــــــــــى ورُ  إىل عـــــــــــنْ  نْ ِم

ــــــــــ  .10 ــــــــــمُ  ،ذُ ْم ــــــــــال  ،ذُ ْن ــــــــــ، مُ مث ال   اءُ مث التـــــــــــــــــــــــ ،اوُ مث الـــــــــــــــــــــــوَ  ،والكـــــــــــــــــــــــافُ     اءُ مث الَب
ـــــ :للفعـــــل  .11 ـــــ مث ،فَ وْ وَســـــ ،دْ َق ــــــــــــــــــــــوَ    ْنيُ الس   ونُ كُ هلــــــــــــــــــــــا ُســــــــــــــــــــــ تأنيــــــــــــــــــــــثٍ  اءُ َت
ــــــــــ واحلــــــــــرفُ   .12   لِ ئِ َال الــــــــــــــــــــد  نَ ِمــــــــــــــــــــ هِ يْ مَ يْ ِســــــــــــــــــــقَ ا لِ َمــــــــــــــــــــ    لٍ ابِــــــــــقَ  غــــــــــريَ  اهُ رَ مــــــــــا تـَ

  	�ب ا;�راب  
ــــــــــــــــــــعَ  لِ وْ خُ لــــــــــــــــــــدُ  نْ إِ   .13 ــــــــــــــــــــغَ تَـ  لٍ اِم ـــــــــــــــــــــآَ     ارَ يـ ـــــــــــــــــــــلْ كِ   رُ ِخ ـــــــــــــــــــــ عرابٌ فــــــــــــــــــــــإ ةٍ َم   ارَ َط
ـــــــــــــــــغَ التـ  رُ َهـــــــــــــــــظْ يَ  دْ قَـــــــــــــــــ هُ لكنـــــــــــــــــ  .14 َقـــــــــــــــــــــــــيُـ  ةً ارَ تَـــــــــــــــــــــــــوَ  ،هِ ا بِـــــــــــــــــــــــــرً وْ طَــــــــــــــــــــــــ    رُ يـ رُ د  
15.   ــــــــــــ عُ ْفــــــــــــوالر ــــــــــــــــمُ  وفعــــــــــــــــلٍ  الســــــــــــــــمٍ     بُ ْصــــــــــــوالن  هِ ابِــــــــــــقَ لْ أَ  نْ ِم   بُ ْســــــــــــــــحَ فَ  بٍ رَ ْع
ـــــــــــــــخُ وَ   .16 اءِ رتَِ اْمــــــــــــــــــــ َال بِــــــــــــــــــــ ؛بالفعــــــــــــــــــــلِ  واجلــــــــــــــــــــزمَ     اءِ باألْمســـــــــــــــ اخلفـــــــــــــــضُ  صَ ص  

  �$ل �< ��ر�� ����ت ا;�راب      
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

17.    َضــــــــــــــ    تْ تَــــــــــــأَ  عالمــــــــــــاتٍ  أربــــــــــــعُ  عِ ْفــــــــــــللر ــــــــــــــثَـ  نٌ وْ نـُــــــــــــــ، وألــــــــــــــفٌ  ،وواوٌ  ،م   تْ َب
ــــــــــــ األمســــــــــــاءِ  فمفــــــــــــردُ   .18 بالض ــــــــــــرُ  م ـــــــــــــَمـــــــــــــ كـــــــــــــذاكَ   تكســـــــــــــريٍ  ومجـــــــــــــعُ     عَ ِف   عَ ا مجُِ
 وَ  ،واأللــــــــــــــــــفِ  اءِ بالتــــــــــــــــــ  .19

ُ
ــــــــــ    عاِر َضــــــــــــــــــامل   عُ انِ َمــــــــــ هِ ْيــــــــــفِ  اكَ ذَ  نْ ِمــــــــــ كُ يَــــــــــ مْـ لَــــــــــا َم

  امَ لِ َســــــــــــــ دْ ي قَــــــــــــــذِ لــــــــــــــاَ  رِ ك املــــــــــــــذَ  عُ َمجْــــــــــــــ    اَمـــــــــــــــــــــــتِ حُ اوٍ وَ  بِ ِني ئْ يْ َشـــــــــــــــــــــــ ورفــــــــــــــــــــــعُ   .20
ـــــــــــــــــ ،وذُ وَ     مٌ َحــــــــــــــ ،نٌ َهـــــــــــــ ،بٌ أَ  ،أخٌ  :ةٌ ت ِســـــــــــــوَ   .21 ـــــــــــــــــهُ  واملـــــــــــــــــيمُ  ،مٌ َف   مُ لَ ْصـــــــــــــــــيُ  من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنـ ثُـ امَ  فٍ لِ بــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ  واُعــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـ رَ وَ     )يــــــــــا(ا لغــــــــــريِ هَ فَ يْـ ِضــــــــــبشــــــــــرط أن تُ   .22   اَي
ِـــــــــــــأَ  عٌ يرفـــــــــــــع مضـــــــــــــاِر  ونِ نْ ال بِـــــــــــــ  .23 ِـــــــــــــــــأَ  وْ ا أَ بَـــــــــــــــــ وْ أَ  ،ٍ اووَ  بِـــــــــــــــــًال ِصـــــــــــــــــت مُ     فْ ل   فْ ل
24.   ـــــهذِ  بُ ْصـــــوالن   ايَ ِضـــــاقْ  ي اخلمـــــس ـــــا ل

  اقضيا 
  ايَــــــــــــــــــوَ  ،والكســـــــــــــــــرُ  ،واأللـــــــــــــــــفُ  ،الفـــــــــــــــــتحُ   

ـــــــــــــــــــــــــــبِ  تكســـــــــــــــــــــــــــريٍ  ومجـــــــــــــــــــــــــــعُ     املفــــــــردِ  فانتصــــــــابُ  وحــــــــذف نــــــــونٍ   .25     دِ زِ وَ  ،حٍ تْ َف
ــــــــــــــاملوانــــــــــــــع كُ  مضــــــــــــــارعا مــــــــــــــنَ   .26 ـــــــــــــــــــــــــــ    يْ ِف والس بَـ انِصـــــــــــــــــــــــــــ ةَ ت ـــــــــــــــــــــــــــاأللِ هَ نـ   فِ ا ب
ـــــــــاءٍ  بِ ْصـــــــــوالن  بالكســـــــــرِ     وألــــــــــــفْ  بتـــــــــــاءٍ  اجلمـــــــــــعُ  نصـــــــــــبُ ويُ   .27   فْ رِ ُعـــــــــ قـــــــــدْ  بي
ـــــــــــــفِ  رفـــــــــــــعِ  ونَ نُـــــــــــــ بِ ْصـــــــــــــلن لِ     افَ ذِ اْحـــــــــ وَ ًىن ثـَــــــــي يُـ ذِ والــــــــ ،للجمــــــــعِ   .28 ـــــــــــــ لٍ ْع   افَ لَ َس
ـــــــــحَ فَ  هُ واْمسُـــــــــ واخلفـــــــــضُ   .29 هُ َحـــــــــــــــــــــتَ فْـ وَ  ،ايَـــــــــــــــــــــوَ  كســـــــــــــــــــــرٌ   ثالثـــــــــــــــــــــةٌ     هُ حَ رْ َشـــــــــ قِ ق  
  افَ رِ ُصــــــــــــــــــ وفــــــــــــــــــردٍ  تكســــــــــــــــــريٍ  يف مجــــــــــــــــــعِ     ىَفـــــتَـ قْ مُ  مْ هِ يْ دَ لَـــــ بالكســـــرِ  فـــــاخلفضُ   .30
  األمســـــــــــــــــــــاءِ  ةِ ت ِســــــــــــــــــــ ضِ ْفـــــــــــــــــــــخَ  ةْ ِمسَــــــــــــــــــــ    اليــــــــــــــــاءِ  وحــــــــــــــــرفُ  ويف كهنـــــــــــــــداتٍ   .31

ِ ـــــــي يُـ ذِ الـــــــو  ،واجلمـــــــعُ   .32 ــــــــــــالفتحِ     اَضـــــــفِ اخْ  وَ ىن ثـَ   اَضــــــــــــفِ رُ  دْ قَــــــــــــ افهُ رَ مــــــــــــا انِصــــــــــــ ب
ـــــــــــــــ :قـــــــــــــــل مِ زْ َجـــــــــــــــلْ لِ   .33 ـــــــــــــــانِ  هُ َل ـــــــــــــــــــــــ    عالمت   انِ كَ ْســـــــــــــــــــــــاِإل بِ وَ  باحلـــــــــــــــــــــــذفِ  يءُ جيَِ
ـــــــــــــمُ  مٍ زْ َجـــــــــــــ مُ ْســـــــــــــوَ فَـ   .34 ـــــــــــــيَ  بٍ رَ ْع ــــــــــــــــ اآلخــــــــــــــــرِ  صــــــــــــــــحيحُ     نُ وْ ُك نُ وْ كُ هــــــــــــــــو الس  
  عْ َقــــــــــــــــيَـ  هُ اُمــــــــــــــــزَ جنِْ اِ  فِ باحلــــــــــــــــذْ  ونِ بــــــــــــــــالن     عْ َفــــــــــــــتَـ ارْ  وِ أَ  هُ لــــــــــــــتَـ عْ ى مُ رَ ا يـُــــــــــــــَمـــــــــــــوَ   .35

  ا����ل 	�ب  
ـــــــــقَ  دْ قَـــــــــ الفعـــــــــلُ   .36 رِ ْمـــــــــــــــــــــــــــــأَ وْ أَ  عٍ اِر َضـــــــــــــــــــــــــــــمُ  وْ أَ  ملـــــــــــــــــــــــــــــاضٍ     يرِ دْ يَـــــــــ نْ َمـــــــــ هُ مَ س  
ـــــــا  .37   ِىن بُــــــــــــ ي علــــــــــــى الفــــــــــــتحِ املاِضــــــــــــ رُ خِ آفَــــــــــــ    نِ كُ اْســـــــ نُ كُ ْســـــــيَ  نَ كَ َســـــــ :كقولن
ــــــــــــلَـــــــــــعَ  ِين ْبـــــــــــمَ  واألمـــــــــــرُ   .38 ــــــــــــــعِ  حـــــــــــــــرفِ  أو حــــــــــــــذفِ     نِ وْ كُ ى السونِ أو نُـــــــــــــــ ةٍ ل  
  بالقضــــــا ضَ وارْ  عُ وادْ  ل َصــــــوَ  مْ ُصــــــ: كــــــ  .39

   
  اَضـــــــــــــــــــــــــــــــرِ اقْ وا وَ ُضـــــــــــــــــــــــــــــــرِ اقْ ي وَ ِضـــــــــــــــــــــــــــــــرِ اقْ وَ   
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــبعض   .40 ـــــــأيت«ب ـــــــتحِ  »ن   اَعــــــــــــــــــــــــافِ رَ  نْ لــــــــــــــــــــــــه ُكــــــــــــــــــــــــ دِ ر جَ وبـــــــــــــــــــــــالت     اعَ املضـــــــارِ  افت
  وحـــــــــــــــىت  ،وكـــــــــــــــي ،إذن ،ولـــــــــــــــن ،بـــــــــــــــأن    اتَ قصــــــــــــــــــــــــدْ  إذا لــــــــــــــــــــــــهُ  ونصـــــــــــــــــــــــبهُ   .41
ــــــــــــــــــــــــلِ أُ  جــــــــــــــــــــــــوابٍ  صــــــــــــــــــــــــدرَ  نْ إِ  اوٍ وَ وَ     ،وفـــــــــــاوأو ،الم كـــــــــــي،والم جحـــــــــــد  .42   اَف
ـــــــــــــــــــــــــــــــم و  فلــــــــــــــــــــــــــــــمْ     اجنــــــــزمْ  وإن أردت حصــــــــر مــــــــا بــــــــهِ   .43 ـــــــــــــــــــــــــــــــل   ملَْ أَ وَ  ،ام ا ،وأل
ــــــــــــوَ     اَمــــــــــــــوَ  ،نْ إِ وَ  ،هُ ُمــــــــــــــَال وَ  ،ال طلــــــــــــــبٍ   .44 ــــــــــــهْ مَ وَ  ،نْ َم ــــــــــــأَ  ،اَم ــــــــــــثُ يْ حَ  ،ىن أَ  ،نَ ْي   اَم
ـــــــكيفَ   ،ي أَ  ،أيـــــــان ىت،مـــــــ ،إذ مـــــــا  .45   اَمـــــــــــــــــــــــــزِ جُ  دْ قَـــــــــــــــــــــــــ »إذا«وللضــــــــــــــــــــــــرورة     اَم

���ء     �   	�ب �ر�و��ت ا
  »�$ل �< ا���ل«   

46.   ــــــــــــــفِ رُ  دْ لــــــــــــــه قَــــــــــــــ عــــــــــــــلٌ مــــــــــــــن قبلــــــــــــــه فِ     وقعـــــــــــا الفاعـــــــــــل اســـــــــــمٌ  هـــــــــــذا وإن   اَع
  ارَ بــــــــــالقِ  تُ دْ ُجــــــــــفَ  الضــــــــــيفَ  طــــــــــرقَ :ـكــــــــــ    ارَ مَ ْضـــــــــــ مُ ويـــــــــــأِيت  ،يـــــــــــأيت اوظـــــــــــاهرً   .47

  »�$ل �< ا���ول ا�ذي �م 4�م ���57«    
ـــــــــــــاملفعول مل يُ   .48 ــــــــــــــــــــ فــــــــــــــــــــارفعْ  فاعلــــــــــــــــــــهُ     ام َســـــــــــــإن جئـــــــــــــت ب اَمـــــــــــــــــــــتْ حَ  رْ وأخ  
ــــــــــــلَ     ىرَ ومـــــــــا يـُـــــــــ فعلـــــــــهِ  صـــــــــدرِ  م َضـــــــــوَ   .49   ارَ ِســــــــــــاكْ  ي ِضــــــــــــمــــــــــــن مُ  األخــــــــــــريِ  قب
ـــــــــهُ فـــــــــذَ  ملضـــــــــارعُ أمـــــــــا ا  .50 ـــــــــــــــــرً مَ ْضـــــــــــــــــا ومُ وظـــــــــــــــــاهرً     اَحـــــــــتَ افْـ  ا من   احَ َضـــــــــــــــــوَ  دْ ا َق
ــــ :ـكــــ  .51 ــــبعضُ  قُ زَ رْ يـُ ــــد ،ـَىن الــُمــــ ال ــــ وق   مْ رِ ُح

  حرم 
ـــــــــــــــطِ عْ وقــــــــــــــد أُ ،بعضٌ      مْ ِســـــــــــــــقُ دْ قَ  اِيل َمــــــــــــــ تُ ْي

قسم    �$ل �< ا��	,دأ وا��	ر 
  افاملبتــــــــــــــــــــــــــــــــدَ  ةً يــــــــــــــــــــــــــــــــلفظِ  ال عــــــــــــــــــــــــــــــــوامِ     ادَ ذي ارتفــــــاع فَقــــــ ومــــــا مــــــن اســــــمٍ   .52
  ىدَ النـــــــــــــــ حبـــــــــــــــرُ  أمحـــــــــــــــدُ  :حنـــــــــــــــوُ  هِ ْيــــــــــــــلَ إِ     ادَ نِ ْســــــــو ارتفــــــــاع أُ ذُ  مٌ اْســــــــ :واخلــــــــرب  .53
ـــــــــــــدَ   .54   ىو ِمحَــــــــــــــنــــــــــــــت ذُ أك،ا رً مَ ْضــــــــــــــومُ  مــــــــــــــر     اظـــــــــــــاهرا كَمـــــــــــــ يكـــــــــــــونُ  اواملبت
ــــــــــــــــــــ    وغـــــــــــــــريه يـــــــــــــــأيت اخلـــــــــــــــربْ  افمفـــــــــــــــردً   .55 ــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــأول القســــــــــــــــــــمني آنًف   رْ ا غبَـ
56.   ـــــــــــــــــــــــــــ    ادَ ثانيهمـــــــــــــــــــــــــا أربعـــــــــــــــــــــــــة فعـــــــــــــــــــــــــدـــــــــــــــــــــــــــرورَ  فَ رْ الظامث املبتـــــــــــــــــــــــــــدَ  وا  
ــــــــــ والفعــــــــــلُ  خــــــــــربٍ  عْ َمــــــــــ  .57 ـــــــــــــــــــ اخلـــــــــــــــــــريُ  :كقولنـــــــــــــــــــا    هِ مــــــــــع فاعِل   هِ لـــــــــــــــــــدى فاعِل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيب رَ واحلمـــــــــــــــــــــــــــــــــد هللا وَ   .58 َـــــــــــــــــــزَ  فالعبـــــــــــــــــــدُ  ةٌ عَ اِســـــــــــــــــــوَ     هْ  رمحُت ـــــــــــــــــــم غُ  تْ ال   هْ ُت

  �$ل �< ��ل ��ن وإن وظن وأ�وات �ل �< ا��	,دإ وا��	ر     
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــــد  .59 ـــــــــــــ ااملبت ـــــــــــــ وانصـــــــــــــبِ  عْ ارَف   اارَ األخَب
  األخبارا 

  ابكــــــــــــــان أضــــــــــــــحى ظــــــــــــــل بــــــــــــــات صــــــــــــــارَ   
  ومـــــــــا لـــــــــيس مـــــــــا زال أصـــــــــبح أمســـــــــى  .60  

  وما 
ـــــــــــــلَ اعْ  ك َفـــــــــــــمـــــــــــــا أنْـ  حَ مـــــــــــــا بـــــــــــــِر  فـــــــــــــيتءَ      اَم

  نْ ُصــــــــــــفَ  نٌ وكــــــــــــائِ  ،كــــــــــــانَ   مــــــــــــنْ  ونُ يُكــــــــــــ    نْ ُكــــــــمنهــــــــا كَ  فٍ ر َصــــــــمــــــــا دام أو مُ   .61  
ـــــــــــــــــــا  .62 ـــــــــــــــــــا قريب   ايَبــــــــــــــــجمُِ  نْ ُكـــــــــــــــا يَ ًعــــــــــــــــفكـــــــــــــــن أخـــــــــــــــا دُ     تقـــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــان ربن
ــــــــــــــــــــــتَ  لعــــــــــــــــــــــل    نْ أَ  ن إِ  كــــــــانَ   مِ ْكــــــــحُ  عكــــــــسَ  لِ وْ أَ وَ   .63   نْ كــــــــــــــــــــــأَ   لكــــــــــــــــــــــن  ُمث  لي
ـــــــــــــــــــــــــ هُ لكنـــــــــــــــــــــــــ    نْ ِطــــــــــــــــــــا فَ ذَ  ن أَ  كــــــــــــــــــــأنين عــــــــــــــــــــاملِ   .64   نْ ِســـــــــــــــــــــــــلَ  فليتـــــــــــــــــــــــــهُ  ،ه َف
ــــــــــــــــــــــأَ   .65 إِ بِــــــــــــــــــــــ دْ ك ن  ســــــــــــــــــتدِر مُ     بــــــــــــــــــــــهِ  لكــــــــــــــــــــــن أَ َكــــــــــــــــــبِ  ،ئْ ا ِجــــــــــــــــــك ــــــــــــــــــ ن   هِ ب َش
ـــــــــــت للتمـــــــــــين واشـــــــــــتمَ   .66 ـــــــــــــــــــرَ علـــــــــــــــــــى التـ     لْ وجـــــــــــاء لي ج ـــــــــــــــــــوَ ي والتــــــــــــــــــــلَ  عِ ق   لْ َع
ــــــــــــــــــــــــــــــمَ     ْنيِ ئَـ اجلـــــــــــزْ  بُ ينِصـــــــــــ ن ظَـــــــــــ وبـــــــــــابُ   .67 ــــــــــــــــــــــــــــــجِ رْ يَـ فَـ  اًع ــــــــــــــــــــــــــــــفْ مَ  انِ َع   ْنيِ لَ وْ ُع
  اَمـــــــــــــــــلِ عَ  تُ دْ َجــــــــــــــــوَ وَ  تُ يْـــــــــــــــــأَ رَ  تُ ْلــــــــــــــــخِ     اَمــــــــعَ زَ  تُ بْ ِســــــــحَ وَ  ،تُ ْنــــــــنَـ  ظَ ِين ْعــــــــأَ   .68
69.   َــــــــــــــــــ ُمث اَعــــــــــــــرِ ا وَ زيــــــــــــــدً  ظننــــــــــــــتُ  دْ قَــــــــــــــ لُ وْ ُقــــــــــــــتَـ     اَعــــــــــــــــــمسَِ  تُ ْلــــــــــــــــــعَ جَ وَ  تُ ذْ اخت  

  	ــ�ب ا�ـ,ـوا	ـ.      

  » �$ل �< ا�%�ت «     

70.   يف اإلعــــــــــــرابِ  تُ ْعـــــــــــالنـ  َعــــــــــــوالتـ ِضــــــــــــــــــوَ     فِ ر ــــــــــــــــــمِ كَ   هِ د ــــــــــــــــــقُ  تٍ وْ ُعــــــــــــــــــنْـ مَ  لِ ْث   يْ ِف
ــــــــــتَـ   .71 ـــــــــــِىن ْضـــــــــــتُ     هْ يَــــــــــانِ العَ  وبُ رُ الَعــــــــــ زينــــــــــبُ  لُ وْ ُق ـــــــــــَىت  الَف الص  ـــــــــــبِ  ب   هْ يَـــــــــــانِ رَ  ْنيٍ َع
ــــــــــــــِيت الــــــــــــــ املعرفــــــــــــــةِ  وعــــــــــــــددُ   .72 ــــــــــــ :وَ ُهــــــــــــ ،ةٍ َســــــــــــ مخَْ ِيف     مْ ظَ تَ  انـْ مْ َلـــــــــــــوالعَ  رُ يْـ مِ الض  
  هُ تَ فْ َضــــــــــــــأَ ي ذِ  ضِ عْ بَـ ا لِــــــــــــــَمــــــــــــــوَ  لْ أَ : ـبِــــــــــــــ    هُ تُــــــــــــــفْـ ر ا عَ َمــــــــــــــوَ  ةِ ارَ َشــــــــــــــاإلِ  مُ اْســــــــــــــوَ   .73
ـــــــــــ  .74 َـــــــــــأَ  :وُ َحنْ ـــــــــــدٌ ن ــــــــــــــــيْـ لِ حَ     هْ املـــــــــــرَ  هِ وهـــــــــــذِ  ،ا زي ــــــــــــــــوَ  ،ِيت َل ــــــــــــــــ د َح ــــــــــــــــالن  مِ االْس   هْ رَ ِك
ـــــــــــــــــــذَ  ص ُخيَـــــــــــــــــــ    َال  اعَ َشـــــ دْ قَـــــ هِ ِســـــنْ  جِ ى ِيف ُمسَـــــ ل ُكـــــ  .75 ـــــــــــــــــــحمَُ  هِ ابِـــــــــــــــــــذَ  نْ ا َع َال ص  
  يل كاملهتـــــــــــــــــدِ أ مـــــــــــــــــا يقبـــــــــــــــــلُ  فكــــــــــــــــل     ىدِ َتـــــــــــــــــــبْ للمُ  تقريبـــــــــــــــــــهُ  دْ رِ وإن تُــــــــــــــــــ  .76

  �$ل �< ا��طف    
ـــــــــــــــــــــأَ  ،أم ،أو ،ُمث  ،اوالَفـــــــــــــــــــــ ،اوُ الــــــــــــــــــــوَ     ام أُ يا ابن  العطفِ  حروفَ  هاكِ   .77 ام  
ـــــفاجْ  ،ىت وَحـــــ ،لكـــــن ،وال ،وبـــــل  .78   لِ و ــــــــــــــــا كــــــــــــــــاألَ  معطــــــــــــــــوفٍ  إعــــــــــــــــرابَ     لِ َع
ــــــــــــــــــــــــــــــدِ  هُ جُ رْ َســــــــــــــــــــــــــــــوَ     اَســـــــــــرَ وأبــــــــــوه فَـ  زيــــــــــدٌ  اعَ تَــــــــــابْـ : ـكــــــــــ  .79 ــــــــــــــــــــــــــــــكِ وَ  ْنيِ مهََ رْ ب   اَس
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  �$ل �< ا�,و�4د    
ـــــــــــــــــــأُ     ملـــــــــا وتعريـــــــــفٍ  إعـــــــــرابٍ  نْ ومـــــــــا ِمـــــــــ  .80 ىَمـــــــــــــــــــتَ نْـ اِ ا للتوكيـــــــــــــــــــد حتًمـــــــــــــــــــ دَ ك  
81.   ــــــــــــوَ  والعــــــــــــنيُ  سُ فْ والــــــــــــنـ ـــــــــــــــــــــخِ ا األَ َمـــــــــــــــــــــوَ  هُ اظُـــــــــــــــــــــفَ لْ أَ     عُ ْمجَــــــــــــأَ  ل ُك ـــــــــــــــــــــتْ يُـ  رُ يـْ   عُ َب
ــــــــــــــــــــــــامَ     هُ أماطَــــــــــــــــ قــــــــــــــــدْ  اــــــــــــــــازِ  لُ َمــــــــــــــــتَ حمُْ   .82 ــــــــــــــــــــــــ ،اقَ بَـ َس   هْ اطَــــــــــــــــــــــــحَ ْإلِ ي لِ اقِ والَب
ــــــــــــــــــــــــــــــأبطالُ     اَال َهـــــــــــــــفَـ  هُ نفُســـــــــــــــ زيـــــــــــــــدٌ  كجـــــــــــــــاءَ   .83 ــــــــــــــــــــــــــــــل ا كُ َن   اَال َصــــــــــــــــــــــــــــــ ذْ إِ  مْ ُه

  �$ل �< ا�	دل      
ــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا أُ  ابَ رَ ْعــــــــــــــــــــإِ     َال بـــــــــــدِ ا أُ ا َمـــــــــــذَ إِ  بُ رَ ْعـــــــــــيُـ  واالســـــــــــمُ   .84 ــــــــــــــــــــهُ دِ ْب   َال و أَ  ل من
ــــــــــــــبِ تَ  مــــــــــــــا قــــــــــــــدْ  وبعــــــــــــــضُ  ،قٌ مطــــــــــــــابِ     هْ هكـــــــــــــذا وجــــــــــــاء أربعـــــــــــــ والفعــــــــــــلُ   .85   هْ َع
ـــــــــــــــلِ وْ كقَ     طْ َلــــــــــــغَ  بُ الِ َســـــــــــ ُمث  الٍ مَ تِ و اْشـــــــــــذُ وَ   .86 ـــــــــــــــا زَ َن ـــــــــــــــذُ  كَ وْ ُخـــــــــــــــأَ  دٌ ْي   طْ طَ و َش
ــــــــــــيْـ غِ رَ  ذْ ُخــــــــــــوَ   .87 ــــــــــــظُ عَ وَ  هُ فُ ْصــــــــــــنِ  اًف   اَم

  
  اَمهَـــــــــــــــــــرْ ا دِ بًـــــــــــــــــــوْ ثَـ  اكَ َهـــــــــــــــــــوَ  ،هُ رُ دْ ا قَــــــــــــــــــذَ   

�ـ��ء        �  	ـ�ب �ـ%$و	�ت ا

  �$ل �< ا���ول 	5     

88.   عْ رَ ا الــــــــــــوَ ذَ  تُ رْ زُ َكــــــــــــ  ،مٌ تْ َحـــــــــــ هِ بِــــــــــــ لٌ ْعـــــــــــفِ     عْ وقَ  اسمٌ  وَ هْ وَ  لِ وْ للمفعُ  بُ صْ الن  
ــــــــــــــــــــ ايَ يـــــــــــــــــــإِ وَ  ، زيـــــــــــــــــــدٌ ِين بـــــــــــــــــــكحَ     ارَ مَ ضْ مُ  اكَ تَ ا أَ مَ  لْ صِ فْ اِ  وْ أَ  لْ صِ وَ   .89   ىرَ قـَ

  )ا���ول ا��ط7ق ( �$ل �< ا��$در    
90.   ــــــــــــرً ْصــــــــــــنَ  رُ ُصــــــــــــنْ يَـ     ارَ َصــــــــنَ : ـ كــــــــِيف  املنصــــــــوبُ  ثُ الِــــــــالث ــــــــــــدَ  دْ ا َق   ارَ دَ ْصــــــــــــمَ  هُ وْ َع
91.   ــــــــــــ ُمثـــــــــــــ    هُ َلــــــــــــــعْ ا فِ ظًــــــــــــــفْ لَ  قَ افَــــــــــــــي وَ ذِ الـُـــــــــــــظِ فْ لَ  ىَ مسهْ لَ وْ َصـــــــــــــ تُ لْ ُصـــــــــــــ: ـكـــــــــــــ  اي  
  انَـــــــــــزْ حُ  تُ فْ ِســـــــــــأَ : ـ كـــــــــــ  معنـــــــــــوي  :قـــــــــــل    املعــــــــــــــَىن  يف َال  اقُ فَــــــــــــــالوِ  مُ والعــــــــــــــادِ   .92

  �$ل �< ظرف ا�ز��ن وا����ن    
ـــــــــــــه لُ  بـــــــــــــاملفعولِ  فُ رْ الظـــــــــــــ  .93   ابَ ِصــــــــــنُ  أو مكــــــــــانٍ  وقــــــــــتٍ  وهــــــــــو اســــــــــمُ     ابَـــــــــــــق في
  هْ وَ حَ َضـــــــــــــــــــــــــــــا وَ رَ حَ َســـــــــــــــــــــــــــــوَ  ةً رَ ْكـــــــــــــــــــــــــــــوبُ     هْ وَ دْ أو ُغـــــــــــــــــ  كغـــــــــــــــــدٍ ا ِيف نً م َضـــــــــــــــــمُ   .94
ـــــــــــــــــــــــــــةً   .95 ـــــــــــــــــــــــــــــتَ عَ     اءَ َشـــــــــــــــــــــــــــعِ  ةً ي ِشـــــــــــــــــــــــــــعَ  وليل   اءَ َســـــــــــــــــــــــــــــمَ  وْ ا أَ احً بَ َصـــــــــــــــــــــــــــــ ةَ َم
ـــــــــــــــــــ  .96 ـــــــــــــــــــألوا رُ هْ والشـــــــــــــــــــ امُ ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ     انَ يْـ نِ والس ـــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ  ،ادً َب   اَنـــــــــــــــــــــــــــــــــيْـ حِ وَ  ،ادً َم
ــــــــــــــــــــــــــــــــبَـ وَ     اِينْ َمــــــــــــــــــــــــــالز  أمثلــــــــــــــــــــــــــةُ   هِ فهــــــــــــــــــــــــــذِ   .97 ــــــــــــــــــــــــــــــــثِ مْ أَ ا هَ دَ ْع   اِينْ املَكــــــــــــــــــــــــــــــــ ةُ َل
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ تِ  ،اءَ زَ إِ  ،امَ د قُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،وراءَ     اقَـــــوْ فَـ  ،حتــــت ،عنــــدَ  ،فَ ْلــــخَ  ،امَ َمــــأَ   .98   اءَ َق
ـــــــــــــــعْ أَ     اَنــــــــــــهُ  ،َمث وَ  ،انَـــــــــــهُ  ،عْ َمــــــــــــ ،اءَ ذَ ُحـــــــــــ  .99 ـــــــــــــــ ،وأســـــــــــــــفلَ  ،ىَل   انَـــــــــــــــيْـ بَـ  ،طَ ووْس

  �$ل �< ا���ل     
ـــــــ بٍ ْصـــــــنَ بِ  مٍ اْســـــــ كـــــــل   :احلـــــــالُ   .100 ـــــــــــــــــــــــــــــــفَ مُ     ِيت اي اتِ َئـــــــــــــــــــــــــــــــاهليْ  مَ هِ بَ ْنـــــــــــــــــــــــــــــــا مُ رً س  
ــــــــــــــــ  .101 ــــــــــــــــأَ  :وَ َحنْ ــــــــــــــــى حمَُ َت ايَــــــــــــــــــــــــــــــــ هادِ اهللا رســـــــــــــــــــــــــــــــوًال  هُ ثَـــــــــــــــــــــــــــــــعَ بَـ     ايًــــــــــــــــادِ نَ مُ  دٌ م  
ـــــــــــــوَ  غَ لـــــــــــــبَـ فَـ    .102 ـــــــــــــ يَ حْ ال   هْ رَ ِكـــــــــــــــــــــــــ نَ ال إِ  احلـــــــــــــــــــــــــالُ  وال يكـــــــــــــــــــــــــونُ     هْ رَ ِصـــــــــــــبْ  تَـ ًال يْ َل
  بُ الغالِــــــــــــــــــ ُمث  ،م َمت كــــــــــــــــــَالٍ   بعــــــــــــــــــدَ   .103

  
ــــــــــــرِ عْ تَـ    ــــــــــــ فُ ْي   بُ احِ َصــــــــــــ حلــــــــــــالٍ  وَ ا ُهــــــــــــَم

 
  �$ل �< ا�,�44ز   

ــــــــــــــمَ   .104 َــــــــــــــ بنصــــــــــــــبٍ  مبنكــــــــــــــورٍ  زْ يـ ــــــــــــــــــــــــــــمُ     ِيت اي   اتِ وَ والــــــــــــــــــــــــــــذ  بِ َســــــــــــــــــــــــــــالن  مَ هِ بَ ْن
ـــــــــــــتفَ  :حنـــــــــــــو   .105 ـــــــــــــ اجلبـــــــــــــنيُ  دَ ص ــــــــــــــــــــــ ثــــــــــــــــــــــرُ وصــــــــــــــــــــــاحل أك    اعرًق   امنــــــــــــــــــــــك ورَق
ـــــــــــــــــــــمِ  تٍ ْيـــــــــــــــــــــبَـ  يف كـــــــــــــــــــــل     اًتـــــــــــــــــيْ بَـ  أربعـــــــــــــــــنيَ  زيـــــــــــــــــدٌ  اعَ تَــــــــــــــــوابْـ   .106   اَتـــــــــــــــــــــيْـ زَ  انٍ وَ نـْ
  اَحــــــــــــــوكــــــــــــــان مسَْ  قَ د َصــــــــــــــتَ  دْ قَــــــــــــــوَ   .107

  
  اَحـــــــــــــــــــمْ قَ  اعٍ َصـــــــــــــــــــا وَ أرًضـــــــــــــــــــ عٍ بـــــــــــــــــــأذرُ   

       E%8,�  �$ل  �< ا��
ـــــــــــــــــــــ    اءُ وَ ى َســــــــــــــــــــــوَ وِســــــــــــــــــــــ  وغــــــــــــــــــــــريُ ال إِ   .108   اءُ ا ُجيَـــــــــــــــــــــا َِـــــــــــــــــــــنَ ثْـ تِ ى لالْســـــــــــــــــــــوً ُس
ـــــــــــ بُ ِصـــــــــــنْ تَـ     ال إِ : ـا فـــــــــَشـــــــــا خـــــــــال عـــــــــدا حَ كـــــــــذَ    .109 َـــــــــــ ِىنَ ثْ تُ مـــــــــــا اْس ِ َِحـــــــــــ نْ ا إ ال  
  ىمَ لْ  َســـــــــــــــــــــــال إِ  ةُ وَ ْســـــــــــــــــــــــ الن كجـــــــــــــــــــــــاءِين     اقـــــــــــد متَـــــــــــ بٍ َجـــــــــــوْ مُ  بعـــــــــــد كـــــــــــالمٍ   .110
ـــــــــــــــــــــ نْ إِ وَ   .111 ـــــــــــــــــــــبَـ  ل حيَِ َـــــــــــــــــــــذِ  دَ ْع ــــــــــــــــــــــــنَـ بِ     امِ ي َمت   امِ هَ فْ تِ اْســــــــــــــــــــــــ وِ أَ  يٍ ْهــــــــــــــــــــــــنَـ  وْ أَ  يٍ ْف
  دْ رَ وَ  هُ ونصــــــــــــــــــــــــــــبُ  ،إال أبـــــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــــــــدٍ     أحـــــــــدْ  مـــــــــا قـــــــــامَ  :حنـــــــــو ،هُ نَـــــــــلْ دِ بْ أَ فَ   .112
ـــــــــــــــ جـــــــــــــــاءَ  كـــــــــــــــالمٍ   بعـــــــــــــــدَ     امــــــــــــلِ وِ العَ  بِ َســــــــــــِحبَ  هِ بِــــــــــــ ءَ يْ ِجــــــــــــوَ   .113 ـــــــــــــــكَ   رُ غيـْ   لِ اِم
ـــــــــــــــــــــــ لَ ال ى إِ وَ ا أَ َمـــــــــــــــــــــــوَ  ،ىرَ  الِقـــــــــــــــــــــــال إِ     َىن ا َعـــــَمـــــ يدٌ عِ  َســـــال ى إِ تَـــــا أَ َمـــــ: ـ كـــــ   .114   اَن
ــــــــــــــــــــــــ وغــــــــــــــــــــــــريُ   .115 ـــــــــــــــــــــــــمَ  ر َجتُـــــــــــــــــــــــــ    اءُ وَ ى َســــــــــــــــــــــــوً أو ِس ـــــــــــــــــــــــــَِـــــــــــــــــــــــــ هُ اَل   اءُ نَ ثْـ تِ ا اْس
  اَشـــــــــــتَ  نْ إِ  رْ رُ اْجـــــــــــ وِ أَ  ،بَ ْصـــــــــــالن  هِ لِـــــــــــوْ أَ فَ     اَشــــحَ  ،عــــدا ،ومــــا أتــــى بعــــد خــــال  .116
ـــــــغَ  مْ تُ ْئـــــــجِ  :تقـــــــول  .117 ــــــــ    رْ َمــــــــوَ  دٍ الِـــــــخَ  رَ يـْ   رْ ِحبَــــــــ وْ أَ  ،بٍ ْصــــــــنَ ا بِ رً ْمــــــــ عَ َال ي َخــــــــمِ وْ قـَ
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  �$ل �< 9 ا�,< �%< ا��%س        
ــــــــــــــــ  .118 ــــــــــــــــنَ مُ  نِ اْب ــــــــــــــــ ا بفــــــــــــــــتحٍ رً ك ـــــــــــــــدُ وْ عَ وَ  تَ رْ باَشـــــــــــــــ نْ إِ     َال  عَ َم ـــــــــــــــَه ـــــــــــــــأُ  دْ ا َق   َال مهِْ
  ك َشـــــــــــــ نْ  ِمـــــــــــــَال  :كَ يف ذلِـــــــــــــ واألصـــــــــــــلُ     يِكـــــــــحْ ا أُ َمـــــــــ يف ك ال َشـــــــــ :هُ الُـــــــــثَ مِ   .119
ـــــــــفَ لِ  ؛َال  رْ وكـــــــــر  وارفـــــــــعْ   .120   لِ دْ و َعــــــــــــوال ذُ  ،ب ا ِخــــــــــــنَــــــــــــ هُ َال : ـكــــــــــــ    لِ الوْصـــــــــ دِ ْق
ـــــعْ أَ وَ   .121   لْ ُجــــــــــــــــــــ رَ َال وَ  مْ هِ ارِ يــــــــــــــــــــيف دِ  ال طفــــــــــــــــــــلَ     :لْ وقُـــــ ،يـــــرٍ رِ كْ تَ ال لِ  غِ لْـــــأَ  وْ أَ  لْ ِم

  �$ل ا��%�دى

  هْ رَ ِكـــــــــــــــــــــــــالن  ُمث  ،مِ َلـــــــــــــــــــــــــالعَ  يف املفـــــــــــــــــــــــــردِ     هْ رَ ِصــــــــــــــحَ نْ مُ  ا أقســــــــــــــامهُ دَ و النــــــــــــــوذُ   .122
ـــــــوَ  ،دٍ ْصـــــــ بـــــــال قَ ِيت والـــــــ دِ ْصـــــــبالقَ   .123   اَمــــــــــــلَ اعْ فَ  ؛اهً يْـ بِ َشــــــــــــ وْ أَ  ،اافً َضــــــــــــمُ  اءَ َجــــــــــــ    اَم
124.   ــــــــاِ  ْنيِ لَ فــــــــاألو ــــــــعَ  نِ ْب ــــــــفَ تَـ ى مــــــــا ارْ َل ــــــــــــــــــــطَ قْ اِ  بٍ ْصــــــــــــــــــــنَ ي بِ وللبــــــــــــــــــــاقِ  بــــــــــــــــــــهِ     اَع   اَع
ــــــــ    يدِ تَـــــــعْ ا مُ يَـــــــ:وْ أَ  ا زيـــــــدُ يـــــــ :انَـــــــلِ وْ كقَ    .125 ــــــــعْ أَ  لِ وْ وقـَ   يدِ يَــــــــبِ  ذْ  ُخــــــــيــــــــا فــــــــَىت  :ىَم
ــــــــــــــغِ أَ  لْ قُــــــــــــــوَ   .126   بِ نْ الـــــــــــــــــذ   عظــــــــــــــــيمِ ا ِيف يعً فِ ا َشـــــــــــــــــيَــــــــــــــــوَ     يب رَ  لَ وْ ُســــــــــــــا رَ  يَــــــــــــــِين ْث

  �$ل �< ا���ول �5  
  هُ لَــــــــ المفعــــــــولَ  هُ ُعــــــــادْ وَ  بْ ُصــــــــنْ اُ  هُ َلــــــــاعِ فَ     هِ ِلــــــــــــعْ فِ  لِ ْعــــــــــــفِ  ةَ لــــــــــــ عِ َال َجــــــــــــ اْمسًـــــــــــاِ   .127
  ىكرَ الـــــــــــــــذ ء َ اَ ِغـــــــــــــــبتْ اِ  رَ كْ الـــــــــــــــذ  عَ مَ تَ اْســـــــــــــــوَ     ارَ كْ ُشـــــــ ريُ مـــــــ قـــــــد جـــــــاد األ :ولتقـــــــ  .128

  �$ل �< ا���ول ��5  
ــــــــــــبَـ تْ مُ  وواوٌ  مُ االْســــــــــــ بَ ِصــــــــــــنُ  نْ إِ   .129 ــــــــــــــ    هْ َع   هْ َعــــــــــــــمَ  فمفعــــــــــــــولٌ  ؛عْ  َمــــــــــــــِىن ْعــــــــــــــمبَِ  هِ ِب
َــــــــــــــــــــــرُ وَ     هْ لَـــــــــــمجََ  وَ صـــــــــــاحِيب  ســـــــــــارَ  :تقـــــــــــول  .130 ــــــــــــــــــــــتَـ لْ ا اِ مب ــــــــــــــــــــــَق ــــــــــــــــــــــمَ أَ  وَ َىت ى الَف   هْ َل
ـــــــــغَ  ل والُكـــــــــ ،ن إِ  مُ ا اْســـــــــكـــــــــذَ   ،كـــــــــانَ     رْ بَـ خَ وَ ،بْ ِصـــــــــفانْ  املنصـــــــــوبِ  عَ ابِ تَــــــــوَ   .131   رْ بَـ

���ء   �  	�ب ��و#�ت ا
ـــــــاحلرفِ   .132 ـــــــوالت  رْ رُ ْجـــــــاُ  ةِ افَ واإلَضـــــــ ب ـــــــــــــ نْ ُكـــــــــــــكَ     عْ َب ـــــــــــــأُ  نْ ِم ةِ م  ولِ ُســـــــــــــالر  ـــــــــــــاملت   عْ َب
ــــــــــــ ضُ ْعــــــــــــبَـ  ارِ بــــــــــــاجلوَ  ر َجــــــــــــوَ   .133   بِ رِ َخــــــــــــ ب َضــــــــــــ رُ ْجــــــــــــا حُ ذَ  :مْ هلِِ وْ َقــــــــــــكَ     بِ رَ الَع
134.   ُـــــــــــــــــــــ وَ ِيف  وْ أَ  ،إليـــــــــــــــــــــهِ     افِ  املَضــــــــــِوِيف نْــــــــــأَ  نْ ِمــــــــــ وْ م أَ والــــــــــال ـــــــــــــــــــــذُ  وَ ْه   فَالِ و ِخ
ـــــــــــــ جُ وْ رُ ُســـــــــــــ :كَ لِـــــــــــــذَ  الُ ثَـــــــــــــمِ   .135 ـــــــــــــــــــ امتَُ َخـــــــــــــــــــوَ     لِ اخلْي ـــــــــــــــــــالل  رُ ْكـــــــــــــــــــمَ وَ  ،ْنيِ الَع   لِ ْي
ــــــــــتَـ أَ  دْ قَــــــــــوَ   .136 ـــــــــــــــــــــ ةً زَ ائِ َحـــــــــــــــــــــ    هْ َهــــــــــزْ ا النـ َهــــــــــَال  حُ ِيف  كَ ْت ـــــــــــــــــــــنْـ كُ   اجلمـــــــــــــــــــــالِ  نَ ِم   هْ َه
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ـــــــــــــــــــــــــــــعِ بَ رْ أَ وَ  أربـــــــــــــــــــــــــــــعٍ  ســـــــــــــــــــــــــــــنةُ   .137 ــــــــــــــــ للخمـــــــــــــــسِ     ايَن والس اينَ ئِ لـــــــــــــــــمِ ا نَ ِمــــــــــــــــ ت  
ـــــــــــــــــــــــــيْ بَـ  نيَ ِعـــــــــــــــــــــــــبَ رْ أَ وَ   مائـــــــــــــــــــــــــةٍ ِيف   .138 ــــــــــــــــــ مَ عْ نِ فَــــــــــــــــــ    اًت ــــــــــــــــــا أَ ر ُح   اتَ يْ َضــــــــــــــــــغْ أَ  نْ إِ  تَ ْن
  ِيب رَ الَعــــــــــــــــــ ولِ ُســــــــــــــــــى الر َلــــــــــــــــــا عَ يً ل َصـــــــــــــــــمُ     بِ رَ األَ  يـــــــــــــــــــــــــــــــلَ نِ مُ  اهللاَ  دُ ْمحَـــــــــــــــــــــــــــــــأَ فَ   .139
ــــــــــــــــــــــوِ ذَ  هِ لِــــــــــــــــــــــآَ وَ   .140 الِ وَ ي النـ  الغُــــــــــــــــــــ  هِ بِ حْ َصــــــــــــــــــــوَ     اجلــــــــــــــــــــــم ُــــــــــــــــــــ ر   م الــــــــــــــــــــت  ورِ دُ ب

�H8i$::���jاH<k�L$  :ا�6*ان�4��ا�

 )1(  دِ سَ جَ لْ لِ  سِ أْ ة الر بِ ثاَ مبََ ((نوان العُ  ألن  ،يولوجيةيماربات الس يف املقَ  ةٍ ريَ بِ كَ   ةٍ يَ بأمهَ  العناوينُ  تِ يَ ظِ حَ 

ص، الن  وزِ مُ رُ  ك  فَ ِيف  ساعدناتُ  ِيت ال   عاِين امل نَ وعة مِ مُ جْ ا مبَِ نَ د تاح اإلجرائي الذي ميُِ فْ املِ هو  ((بل  ؛))
  .)2( )) ه الوعرةاتِ بَ ع شَ و تَ   أغوارهِ خول ِيف ة الد ي ورِ وتسهيل مأمُ 

 القة بني االثنني العَ  كما أن) ونِ عالقة جدلية، إذ بدُ «اس باألسَ ) نوانص، العُ الن  ص يكون الن
 ةً ضَ رْ ص باستمرار عُ يكون الن نوان ون العُ دُ وبِ  اليل،الد يطه ا عن تكوين حمُِ زً عاجِ  هُ نوان وحدَ العُ 
 فَ رِ عْ بنا أن نَـ  رُ دُ جيَْ  ،ةِ ومَ املنظُ  انِ وَ نْـ يف أغوار عُ  صِ وْ الغَ  وقبل ،)3( )) ىرَ خْ أُ  وصٍ صُ  نُ ِيف  بانِ وَ للذ 

    ،فردا تهمُ من  فردةوداللة كل مُ   ؛واصطالحا ةً غَ لُ   نوانِ ود بالعُ املقصُ 

َوَنٌة . ة الكتابالُعنواُن والِعنوان ِمس : يدهقال ابن سِ « : ما يلي" لسان العرب"ورد يف  وَعنـْ
َونًا وَعناه، كالمها َونًَة وِعنـْ َوانِ : َعنـْ َياُن ِمس : وقال أيضا. َوَمسَُه بالُعنـْ ، وقد عناُه ابِ تَ ُة الكِ والُعنـْ

َوْنُت الِكَتاَب وَعْلَونـُْتهُ  يقول َأِطْن وَأِعْن أي َعْنِوْنهُ  نْ مَ  ومسَِْعتُ : عقوبقال ي. وأعناه، وَعنـْ
  .)4(  ))ويف جبهته ُعْنواِن من كثرة السجود أي أثر: يدهواْخِتِمُه، قال ابن سِ 

                                                

)1( ا�¥3���	3Zز( د	وإ'�G�l3](د،.�ب،ط�cاا��ارا�
�H	ء،ª¾��ا�.`	i��ا{>�cا�3،2006?����0	ح،م،

 . 72ص

دا)   2(،�'�3�وا�	i�%����D� .��ا�^�@«،،�e��اq�	����اوي،b��;25ع،23�Z	3Z، /�97	رسص، .    
)3( �zو�Q �A ���f-ا �
�� wراو��وا ا-m	ز@� .` ªÕوا�ا� -ا��H	ء،��xZروا�Q	&�ا ،¤��cوا ¤�
cا .` درا:�

ع1اDc	ء��،، v��    .15 ص،1991ر

)4  (�ب،�د(�D	نا�©Z�f-ا)ارم،492/    6..  
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       الُ قَ ويُـ :اينيَ حْ وقال الل  عَ الذي يُـ  لِ جُ للر صَ واليُ  ضُ ر ؛اجتهـحَ لِ  اانً وَ نْـ ا عُ ذَ ا وكَ ذَ كَ   لَ عَ جَ  دْ قَ : حُ ر  
  :]الطويل [:وأنشد

ــــــــــــــتَـ وَ  ــــــــــفِ وْ  جَ ِيف وَ    اَ ِهــــــــــــــنْ حلَ  ضَ ْعــــــــــــــا بَـ اَِــــــــــــــوَ نْـ  عُ ِيف  فُ رِ ْع  ايَ اهِ وَ ي الــــــــــد ِكــــــــــحتَْ  اءُ عَ مْ ا َصــــــــــَه

 ]البسيط[ :بر ضَ بن الـمُ  ارُ وَ ؛ قال سُ رُ ثَـ األَ  انُ وَ نْـ والعُ : قال ابن بري

ــــــــــــــــــفَ خْ  أَ ِيت ا للــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــتُـ لْ عَ جَ    اَِــــــــ تُ حْ نَ َســــــــ دْ ى قَــــــــرَ ْخــــــــأُ  ونَ دُ  ةٍ اَجــــــــحَ وَ  ًــــــــــــــــــوَ نْـ عُ  تُ ْي  اان

 نوانِ يف العُ  ةً غَ لُ  انُ وَ لْ العُ « :ثُ يْ قال الل  نوانوالعُ دة، غري جي،  بالض م : ابن  قال  ؛ةُ يحَ صِ غة الفَ هي الل
   .بري

   :] الطويل[   ِيل ؤَ الد  دِ وَ  األسْ ومثله ألِيب 

ــــــــــنَ كَ    هُ تُـــــــــــــــــــــــــــــذْ بَ نَ فَـ  هِ انِـــــــــــــــــــــــــــــوَ نْـ  عُ َىل إِ  تُ رْ ظَــــــــــــــــــــــــــــنَ  ــــــــــنَـ  كَ ذِ ْب ــــــــــلَ خْ ال أَ ْع ــــــــــ تْ َق  اَكــــــــــالِ عَ نِ  نْ ِم

  . )1( »يا ـفن ال مَ ا أو عَ ص نَ  لُ ث مقطع لغوي أقل من اجلملة ميَُ  «فهو :اصطالحاأما 
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  : عنوان المنظومة )1( سيميائية : أوال

،وقـد ُعرِفَــْت الثانيـة علـى املقدمــة األجرومية عنوانـا ملنظومتــه )ابـن أب( لقـد وضـع النــاظم         
 ،يف كتاتيــب حــوالن ، فعنــدَما يســمُع طالــُب علــم خــرىألالتعليميــة ا هنظوماتِــمَعــِن  بــِه، بــل َميـَزَهــا

انيـة ، ؛ فإنـُه يفهـم َأن املقُصـوَد ُهـَو َمْنظُوَمـُة ابـن أب الث » نزهـة الحلـوم«وزوايا تـوات   ،ومدارس
أوأنـه أىب أن   دون عنـوان مييزهـا،عطـال تـرك منظومتـه األوىل الناظم  ، ألنعلى املقدمة األجرومية

  .يتوجها بقالدة العنوان بسبب مجاهلا ومتامها 

ـــمتَُ  بطاقـــُة تـَْعرِيـــفٍ  هـــو الـــذين إىل أمهيـــة العنـــوان تفطـــويبيـــدو أن النـــاظم قـــد  العمـــل اإلبـــداعي  زُ يـ

مـة قد شـقيقاا األربـع علـى امل ا عـنْ هَ زُ يـ َـ مـُـ ي اَهلَـ اـمً ْسـوَ الـذي أصـبح  مِ ـذا االْسـ فوَسَمَها، هُ مُ سِ تَ وَ 
 حو علم ِيفِ    ومية األجرالن .  

هة بالضم زْ النـ واالسم باعد،، والت هـز نتدل على الت  )هـ-ز-ن(احمليط مادة  يف القاموس :ةهَ زْ ـالن ف
)2(.  

                                                

      )1(،��� ُّD�ا ،qH�	A  
ُ
��َ��ا�َ َّ�Qِ�ِDْeA�ْ�َ�	ء، ِDّ�وا��	ء ِDّ�وا��� ِDّ�وا �وا�=G�,-ا	I��ف�¢<0	با���ن،: ا�¬�

 ا���ا��Qي أ��� �A b�!,-ا ����ا� �
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ص. 321/  7): :�م،Ö�?cا     .1014؛وا�i	��س
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

   سَ يْ لَ  الءٌ خَ : يهٌ زِ نَ  يف، ومكانٌ والر  وا عن املاءِ تباعدُ  اإذَ  هُ ـز نَ تَـ نا نَـ جْ رَ خَ : يقال: ن السكيتـوقال اب 
  .)1( دٌ حَ أَ   هِ بِ 

: قال ،ةهَ ـزِ الن اإلنسان إذا خرج إىل األرض  هَ ـز نَ تَـ و «:يدهسِ  ابنِ  ال كالمَ اقِ منظور نَ  قال ابنُ  
 يضعُ  ةُ والعام نَـ تَـ نَـ  انَ جْ رَ خَ  ونَ ولُ ون فيقُ طُ لَ غْ عه ويَـ موضِ  يف غريِ  يءَ ون الش إذا خرجوا إىل البساتني  هُ ز
 ى والمجعُ وال ندً  حيث اليكون ماءٌ  اهِ يَ واملِ  افِ يَ األرْ  نِ عَ  دُ اعُ بَ الت  هُ ز نَـ ا التـ من ض،  وإياَ ر والر ضَ واخلُ 

 يُباعد نفسهَأي  :عن األَقذار ويـُنَـزُه نْفَسه عنها يتَـنَـزهُ فالٌن : وذلك ِشق البادية، ومنه قيل ناسٍ 
  .)2(»  .عنها

  نزهة األلباء ،: ثل ، ملنزهة متداوال عند علماء العربيةوقد كان اسم ا

  )3( .يشالط  وبة وتركُ قُ ال بالعُ جَ ترك اإلعْ : مُ لْ احلِ : مة حلِ فقد ورد يف ماد  :لومالحُ أما 
َأْم  اذَ َِ  مْ هُ المُ حْ أَ  مْ هُ رُ مُ أْ تَ  أمْ ﴿ :تعاىل هُ لُ وْ قَـ : ومنه )4( لومالم وحُ أحْ : ، جلُ قْ ، والعَ اةُ األنَ  :لمواحلِ 

    .) 32(ر، اآلية  الطو   ﴾ُهْم قـَْوٌم طَاُغوَن 
  :معايقصد املعنيني كان أن الشيخ رمبا   لوجدنا،  نزهة الحلومولو مجعنا الكلمتني        

ول احللماء عقُ  نزهة: هي ،اGF)*م�r�stu: اnF�وج�إ�epا�N:�%oن�واmnF��وا����ض – 01
ة ، سً ارَ دَ ا، ومُ رً ا واستظهاظً فْ حوية، حِ ، وأبواب منظومته الن بني أبياتِ من طلبة العلم العقالء 

  . اا، ووعيً مً هْ وفَـ 
�ا��B^? أو – 02 vwفطالب علم النحو العاقل احلليم، يغوص يف أحشاء  ،ا�/��(H: ا�

    .مينة ا الث هَ رِ رَ اهرها، ودُ ا ؛ الستخراج جوَ بً ق نَـ اد، باحثا، مُ الوق  هِ منظومته بفكرِ 

  
  

                                                

(1) n	رس،ص�A���ا�!��،أb��� 695<0	ب

)2 (�ب،�(�D	نا�©Z�f-ا��)دار، 526/   8  . 

)3 (ص،�D�'v;�c180ا 

)4 (صÖ�?cا  989ا�i	��س،



 
 

195 
 

 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  :    منهجه في المنظومة -ثانيا
على منهج منظومته األوىل، يف مجعه أبواب اآلجرومية  فافتتحها مبطلع اظم الن  ارَ لقد سَ 

 عم علينا بنِ الذي أنْ  -عز وجل –ة أبيات، بدأه حبمد اهللا مكون من ست م عمه الكثرية، وعل
  .وآله –صلى اهللا عليه وسلم  -اإلنسان ما مل يعلم مث الصالة على املصطفى

وختم املطلع  ) نظم منثور ابن آجروم(وموضوعه ) نزهة احللوم(ه مث انتقل إىل التعريف بعنوان منظومت  
   .بالدعاء

 :قائال –حيث دعا اهللا أن حيقق أمل عباده وأن يقبل منا القول والعمل      

 ُهــــــــــــــــحنمــــــــــــــــدك الل ـــــــــــــــ   اَمــــــــــــــــعَ نْـ أَ  نْ ا َمــــــــــــــــيَــــــــــــــــ مـــــــــــــــ م اإلنســـــــــــــــانَ وعل  اَمـــــــــــــــلَ عْ يَـ  ـمْ لَـــــــــــــــا َم

ـــــــــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــــبالبَـ  ِيب نَـــــــــــــــــــــــــى َلـــــــــــــــــــــــــعَ    يال َصـــــــــــــــــــــــــــــأن تُ  كَ لُ أَ ْســـــــــــــــــــــــــــــأَ   كَ ِب ـــــــــــــــــــــــــل حُ  اءِ َه  اَي

 ـــــــــــــــــــــــدِ ســــــــــــــــــــــي ِـــــــــــــــــــآَ وَ    رْ َشـــــــــــــــــــــــالبَ  خــــــــــــــــــــــريِ  دٍ نا حمم ـــــــــــــــــــ ؛هِ ل  رْ َشـــــــــــــــــــتَ انْـ وَ  رٌ ْجـــــــــــــــــــفَ  ا الحَ َم

ــــــــــــــــــ ا احلبيــــــــــــــــــبُ َهــــــــــــــــــيـ أَ  -دُ ْعــــــــــــــــــبَـ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــلَ املتَـ    اِيف الص ق افِ َصــــــــــــــــــــــــــــــنْ باإلِ  ى احلــــــــــــــــــــــــــــــق 

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا كِ ذَ َف ـــــــــــــــــــــــ  ةِ َهـــــــــــــــــــــــزْ نُـ  ابُ َت ُــــــــــــــــــــنْ مَ  مِ ْظــــــــــــــــــــ نَ ِيف    ومِ احلُل ــــــــــــــــــــ ورِ ث ــــــــــــــــــــأَ   نِ اْب  ومِ ر َج

ــــــــــــــــــبـ رَ وَ  ــــــــــــــــــ نَـ ِيف  ولُ ؤُ ا املْســــــــــــــــــَن ــــــــــــــــــاألَ  لِ ْي ــــــــــــــــــ قَـ ِيف وَ    لْ َم ــــــــــــــــــ ولِ ُب ــــــــــــــــــا والعَ منــــــــــــــــــ لِ وْ الَق  لْ َم

 إال أن  
ُ
 هِ تِ ومَ ظُ نْ مَ  ين ذلك فِ بي  هُ ألن ؛كرارافة الت ظم خمََ الن  ابَ بَ سْ أَ   هِ ينِ يِ بْ ظ هو عدم تَـ الحَ امل

 : بقوله، على المقدمة اآلجرومية ىَ ولْ األُ 

 ومِ ر َجــــــــــــــــــــــأَ  نِ اْبــــــــــــــــــــــ ورِ ثُــــــــــــــــــــــنْ مَ  يلُ هِ ْســــــــــــــــــــــتَ    ومِ ا املنظُـــــــــــــــــــــذَ بِـــــــــــــــــــــ دُ ْصـــــــــــــــــــــفالقَ  دُ ْعــــــــــــــــــــبَـ وَ 

ـــــــــــــــه أن حيفـــــــــــــــظ مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد   نثـــــــــــــــرا   حفظــــــــــــــــــــــــــــــــه وعســـــــــــــــــــــــــــــــــرا ادَ رَ أَ  ملــــــــــــــــــــــــــــــــنْ   علي

نوان على ج منظومته الثانية على املقدمة اآلجرومية بعُ قد تو  - رمحه اهللا –الناظم  ن وإ
طن إىل ذلك ، وقد فَ عريفطاقة  تَ ة منظوماته على اآلجرومية اليت  تركها دون بِ ر عكس غُ 

 جها بنزهة احللومفتو.  

 ابنِ  حبات روضةِ ل بني رَ العنان للعقول، ونزع القيود عنها لتنتقِ  إطالقُ  المقصود بهو 
رشدا للعقول، وهو األبواب، حيث ف على مكنوناا وقد وضع مُ ة طليقة، لتتعر ر حُ  آجرومَ 

  :به وكأين من الفصول، كل باب جمموعةوحتت  ستة أبواب، وصل عدد أبواا إىل
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

1-  كرارا كون منظومته تَ ـج بالعقل منتقال من العام إىل اخلاص لنكتة بالغية، وحىت ال تيتدر
   .كيبلقة، والرت ة اهللا االختالف يف اخلِ ن ن سُ ألختها الكربى، فمِ 

2-  ه اتبع هذه املنهجيةَ أو أن  صل ملنظومته األ نزهة احللوم صورة طبقَ    ال تكونَ اجلديدة حىت
ة ر  الكَ ه يف هذه غري لكن   األوىل، حيث انتقل بطلبته يف منظومته األوىل من اخلاص إىل العام

  .قال من العام إىل اخلاصنتم

  .اظم على وزن حبر الرجزها الن حاكَ  بيت 140يف جاءت املنظومة : أقسام المنظومة: ثالثا
  .وخامتة،وموضوع ،تنقسم املنظومة إىل مقدمة

  التمهيد للموضوع منه  الغرضُ ،عٍ لَ طْ مبَِ  خُ يْ استهّلها الش  وقدِ بيتاً  )12( منوتتكون : المقّدمةـ 1 

على الذي أنعم  بدأه الّناظم حبمد اهللاوقد، أبيات) 06(من ستةوهو يتكون : المطلع ـأ   
ىل إمث انتقل بعد احلمدلة  ،ه مامل يعلمعم تعليمُ الن  ةِ لَ ومن مجُْ  ،ىصَ والحتُْ  د عَ تُـ  بنعم ال إلنسانا

   :طهار فقالألالصالة على رسول اهللا وآله ا
01 -  ُهـــــــــحنمـــــــــدك الل ـــــــــــــــ   اَمـــــــــعَ نْـ أَ  نْ ا َمـــــــــيَـــــــــ مـــــــــــــــ م اإلنســـــــــــــــانَ وعل  اَمـــــــــــــــلَ عْ يَـ  ـمْ لَـــــــــــــــا َم

ـــــــــــــــــــــــــبالبَـ  ِيب نَـــــــــــــــــــــــــى َلـــــــــــــــــــــــــعَ    يال َصــــــــــــــــــأن تُ  كَ لُ أَ ْســــــــــــــــــأَ   كَ بِــــــــــــــــــوَ  - 02 ـــــــــــــــــــــــــل حُ  اءِ َه  اَي

03 -  ــــــــــــــدِ ســــــــــــــي ِـــــــــــــــــــآَ وَ    رْ َشــــــــــــــالبَ  خــــــــــــــريِ  دٍ نا حمم ـــــــــــــــــــ ؛هِ ل  رْ َشـــــــــــــــــــتَ انْـ وَ  رٌ ْجـــــــــــــــــــفَ  ا الحَ َم

عريف ىل الت إ  بعدها متهيداً لالنتقال من االستهالل ام لقطع ما قبلها ع بعداستعمل مث 
ن حيقق أ تم املطلع داعيًا اهللا وخَ  )) يف نظم منثور ابن آجروموم نزهة احللُ  ((باسم منظومته 

   :حيث قال ؛لا والعمن ل القول مِ بَ قْ ن يَـ أو   ،ملاأل
ـــــــــــ ا احلبيـــــــــــبُ َهـــــــــــيـ أَ  -دُ ْعــــــــــبَـ وَ - 04 ــــــــــــــــــــــــــــــلَ املتَـ    اِيف الص ق افِ َصــــــــــــــــــــــــــــــنْ باإلِ  ى احلــــــــــــــــــــــــــــــق 

ُــــــــــــــــــــنْ مَ  مِ ْظــــــــــــــــــــ نَ ِيف    ومِ احللُــــــــــــــــ  ةِ َهـــــــــــــــزْ نُـ  ابُ تَـــــــــــــــا كِ ذَ فَـــــــــــــــ -05 ــــــــــــــــــــ ورِ ث ــــــــــــــــــــأَ   نِ اْب  ومِ ر َج

ــــــــــبـ رَ وَ  -06 ــــــــــــــــــ قَـ ِيف وَ    لْ َمــــــــــاألَ  لِ ْيــــــــــ نَـ ِيف  ولُ ؤُ ا املْســــــــــَن ــــــــــــــــــ ولِ ُب ــــــــــــــــــا والعَ منــــــــــــــــــ لِ وْ الَق  لْ َم

��دئ�()�Oا���IH7I*>6ـأI�� ،وعالمات االسم  والفعل ،الكالم وأقسامهوقد تناول فيها  :4
 :قائال. على معىن يف نفسه لذا فليست له عالمات خاصة  أما احلرف فال يدل  ،واحلرف
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

07   حـــــــــو لفـــــــــظ ُر كـــــــــالم أهـــــــــل الن ـــــــــك   وإلفــــــــــــــــــــــــادة بوضــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــحبا   اَب
  مســـــــــاالتنـــــــــوين االســـــــــم وُ بـــــــــاخلفض و    إلســــــــــم وفعــــــــــل مث حــــــــــرف قســــــــــما  08
  هـــــي مـــــن إىل عـــــن وعلـــــى ورب ويف   وال ومــــــــــــا يفضــــــــــــه مــــــــــــن أحــــــــــــرف  09
  والكـــــــــــــــــــاف مث الـــــــــــــــــــواو مث التـــــــــــــــــــاء    مـــــــــــــــذ منـــــــــــــــذ مث الـــــــــــــــالم مث البـــــــــــــــاء  10
  وتــــــــــــــــاء تأنيـــــــــــــــــث هلـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكون    للفعـــــــــــل قـــــــــــد وســـــــــــوف مث الســـــــــــني  11
ـــــــــــل  12 ـــــــــــراه غـــــــــــري قاب   مـــــــــــــــا لقســـــــــــــــيميه مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدالئل    واحلـــــــــــرف مـــــــــــا ت

وقد تناول فيه أبواب املقدمة  ،) 135(إىل البيت )   13(بيت من ال :ا��و(وعـ  2
    :الجداول اآلتيةكما توضحها   ،مث بقية األبواب ،اآلجرومية وقد بدأ بالكالم وما يتألف منه

  اب اإلعرابب  :أوال
  

                   vn�        ا�8j3�ا                               ا-,��

  ا-m}م

  

  

0405                       ���	ت03                                     ���	ت                             ���	ت

  ���0	ن

-q\                    -�ة-                            ا��0حD>                      -��ف

��¼  

--                 واوE�Y                                      -:^�ن   -                                    Z	ء

��¼    

       -E�أ                    -�De�ا                                  - �?0n  

       -  Zـــ	ء-                   '�ن 

                   -   ��فا��3ن 

  

  
  



 
 

198 
 

 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

�ل>ـryب��  
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  اءمخفوضات األسم                                
  أنواع اخلفض يف األمساء بنييُ  املخططو                       

  
  �فf-	A                           �n	\�                                                            ار�m-ا  

              �m-ا �وف�   �D�'                Ýُا�c	ل ذا q9��i> fْ ِ�
َ

� ٍ8ّ\َ �                 ٍب ُ
�m-ا�ف�:.` (                    ا�c	ل

ُ
e>�;Iأ�ِ� �:��Aلا��vn(              )        ِل ا�ا-�mار|¡� ُّ�m-  )ا

   :)140(إىل  البيت ) 136(من البيت ا بقوله وختمه: تـمتهاخا   
ــــــــــــــــــتَـ أَ  دْ قَــــــــــــــــــوَ  ــــــــــــــــــزْ الهــــــــــــــــــا النـ  حُ ِيف  كَ ْت ــــــــــــــــــــــ    هْ َه ــــــــــــــــــــــ ةَ زَ ائِ َج   هْ َهــــــــــــــــــــــنْـ كُ  اجلمــــــــــــــــــــــالِ  نَ ِم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْ أَ  ةَ نَ َســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ بَ رْ أَ وَ  عٍ َب ـــــــــــــــــــوَ  سِ ْمـــــــــــــــــــخَ لْ لِ     ايَن ـــــــــــــــــــ تِ الس ـــــــــــــــــــاملئِ  نَ ِم   ايَن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــِيف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ رْ أَ وَ  ةٍ  ماَئ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نيَ ِع ــــــــــــــــــــا أَ ر ُحــــــــــــــــــــ مَ عْ نِ فَــــــــــــــــــــ    ابيًت   اتَ يْ َضــــــــــــــــــــغْ أَ  نْ إِ  تَ ْن
  ِيب رَ الَعـــــــــــــــــــ ولِ ُســـــــــــــــــــى الر لَـــــــــــــــــــا عَ يً ل َصـــــــــــــــــــمُ     بْ األرَ  لَ ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ اهللا مُ  دُ ْمحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ فَ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــوِ ذَ  هِ آلِـــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  جلَْـــــــــــــــــــــــــــــــــاَ  الِ وَ ي النـ ـــــــــــــــــــــــ هِ بِ حْ َصـــــــــــــــــــــــوَ     م ُـــــــــــــــــــــــ ر الُغ   م الـــــــــــــــــــــــت  ورِ دُ ب

�I*\6ا���$:�b��  :ة د عِ  ورا؛ بني الناظم أم و4

 هنتها حائزة من اجلمال جوهره وغايتلطالب العلم  ترفل يف زيمجال منظومته اليت قدمها  - 01
  .وكنهه

، أي )للخمس والست من املئينا ربعينا أربع و أسنة ( ، فقال بني الناظم سنة النظم  -  02
  .ا ينَ املئِ  نَ إحدى عشر مِ  يَ ائة هِ مَ تِ مع سِ مخسمائة  ؛ألن ) هـ1144(

  .؛ تفاديا للزيادة أو النقصان)بيتا  144( أبياا  عدد حصر  -03

ن يغض الطرف عن العيوب اليت جيدها باملنظومة ؛ فهو اليدعي هنا أطلب من القاريء  -04
  . الكمال ، بل يرى أن النقص يعرتي عمل اإلنسان 

  . ورغبتهِ  يتهِ نِ مْ أُ و  هِ تِ اجَ حَ  يقِ قِ حتَْ  نْ مِ  هُ نَ فمك   للنظم ، هُ قَ فـ اهللا الذي وَ  دَ محَِ  -  04

  .  سيد األنام ،وعلى آله وصحبه الكرام  الصالة والسالم علىختم األبيات ب -05
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 


�ا��$*م�4���\B6I�O*ر�ا>;�آY�وم(I��I*\6: ��ا}5ا��<~�اh�  )1( (                                        

  

ـــــــــــــا  لـــــــــــــك احلمـــــــــــــدُ  .1 ـــــــــــــفَ هللا يـــــــــــــا مـــــــــــــن تَـ اي ومـــــــــــــــــــــــــــّن علينـــــــــــــــــــــــــــا بالبيـــــــــــــــــــــــــــان وأمجـــــــــــــــــــــــــــال    ال ض  
ـــــــــــــــــــة .2    مرســــــــــــــــالإىل مـــــــــــــــن أتــــــــــــــــى بــــــــــــــــاحلق للمــــــــــــــــال    وأهـــــــــــــــــــدي صـــــــــــــــــــالة مـــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــرمي حتي
ــــــــــــــــــــــابعني علــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــوال    حممــــــــــــــــــــــــــد اهلـــــــــــــــــــــــــــادي األمـــــــــــــــــــــــــــني وآلـــــــــــــــــــــــــــه .3   وأصــــــــــــــــــــــحابه والّت
ـــــــــــــيـــــــــــــروق فَ  وبعـــــــــــــد فـــــــــــــذا نظـــــــــــــمٌ  .4 ـــــــــــــــــــ إىل الكتـــــــــــــــــــب الكبـــــــــــــــــــارِ  جنـــــــــــــــــــاهُ     قْ يـــــــــــــذُ  نْ َم التوص  
  آجــــــــــــــــروم نثــــــــــــــــرا مفّصــــــــــــــــال البــــــــــــــــن تْ وَ َحــــــــــــــــ    أتـــــــــــــــــــى جامعـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــب املقدمـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــيت .5
ـــــــــــــت    ومسّيتــــــــــــــــــــــه كشــــــــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــــــــوم لكشــــــــــــــــــــــفه .6   العـــــــــــــن املـــــــــــــرء غـــــــــــــّم اللحـــــــــــــن ســـــــــــــاعة يب
  تـــــــــــــــــــزل معمـــــــــــــــــــال للفكـــــــــــــــــــر فيـــــــــــــــــــه لتنـــــــــــــــــــبال    فدونكـــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــاعرف معانيـــــــــــــــــــــــــــــــــه وال  .7

  باب الكالم
ــــــــــــــــبالكــــــــــــــــالم رجــــــــــــــــال  .8   الو ُعـــــــــــــــــمفيـــــــــــــــــد بوضـــــــــــــــــع حنـــــــــــــــــو أمحـــــــــــــــــد ذُ     ّنحــــــــــــــــو لفــــــــــــــــظ مرّك
  ملعــــــــــــــــــــىن أتــــــــــــــــــــى كاملصــــــــــــــــــــطفى وكفــــــــــــــــــــى وال    وأقســــــــــــــــــامه اســــــــــــــــــم مث فعــــــــــــــــــل وحــــــــــــــــــرف ان .9

  ومنـــــــــــــــــــــــــــذ ومـــــــــــــــــــــــــــذ متيـــــــــــــــــــــــــــزاالم حتصـــــــــــــــــــــــــــال    فــــــــــــــــــــــــــاخلفض والتنــــــــــــــــــــــــــوين مث دخــــــــــــــــــــــــــول أل .10
  علـــــــــــــــى يف ورّب البـــــــــــــــاء والكـــــــــــــــاف فـــــــــــــــاعقال    حــــــــــروف اخلفــــــــــض مــــــــــن وإىل وعــــــــــن كــــــــــذاك  .11
ـــــــــــــا وقـــــــــــــد ـــــــــــــا .12 ـــــــــــــواو والت ـــــــــــــالم مث ال   وســــــــــــــــــري علــــــــــــــــــى متييــــــــــــــــــزك الفعــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــوال    كـــــــــــــذا ال
ـــــــــــدهم .13 ـــــــــــث واحلـــــــــــرف عن ـــــــــــا التأني   عالمتــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــرد العالمــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــجال    وســـــــــــوف وت

  باب اإلعراب
  بتقـــــــــــــــــــــدير أو لفـــــــــــــــــــــظ للعامـــــــــــــــــــــل أو تـــــــــــــــــــــال    واإلعــــــــــــــــــــــــراب تغيــــــــــــــــــــــــري آلخــــــــــــــــــــــــر كلمــــــــــــــــــــــــة .14
  وخفــــــــــــــض وجــــــــــــــزم قالــــــــــــــه كــــــــــــــل مــــــــــــــن بــــــــــــــال     وأقســـــــــــــــــــــامه رفـــــــــــــــــــــع ونصـــــــــــــــــــــب فصـــــــــــــــــــــنهما .15
ــــــــــــــــــان معــــــــــــــــــرب .16   ببعضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــهما لألولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني حتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال    فاالمســــــــــــــــــاء واألفعــــــــــــــــــال إن ب
ــــــــــــــــه معــــــــــــــــرب األفعــــــــــــــــال إال غــــــــــــــــري أهــــــــــــــــال    واالســــــــــــــــــــم خبفــــــــــــــــــــض خّصصــــــــــــــــــــوه ورابــــــــــــــــــــع .17   ل
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  ذكر معرفة عالمات اإلعراب، باب عالمة الّرفع
ـــــــــــــالهـــــــــــــي الضـــــــــــــم مث     وللرفـــــــــــــــع قـــــــــــــــد جـــــــــــــــاءت عالمـــــــــــــــات أربـــــــــــــــع .18 ـــــــــــــف ت ـــــــــــــواو مـــــــــــــع أل   ال
  وســــــــــــــــــــــــــامل مجــــــــــــــــــــــــــع للمؤنــــــــــــــــــــــــــث جيــــــــــــــــــــــــــتال    ونــــــــــــــــــــــــــون ففــــــــــــــــــــــــــرد مث مجــــــــــــــــــــــــــع مكســــــــــــــــــــــــــر .19
  بضـــــــــــــــــم اجلميـــــــــــــــــع الرفــــــــــــــــــع فيهـــــــــــــــــا تـُُقــــــــــــــــــبال    ومـــــــــــــــــــــــــا كيقــــــــــــــــــــــــــوم إن تعــــــــــــــــــــــــــرى أخــــــــــــــــــــــــــريه .20

ِ ــــــــــــــــــالواو يلفــــــــــــــــــى رفــــــــــــــــــع مجــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــذكر .21   ســـــــــــــــليم البنـــــــــــــــا كاالشـــــــــــــــرفون وهـــــــــــــــم املـــــــــــــــال    وب
ـــــــــــــــد وفـــــــــــــــوك وذو املـــــــــــــــال    ومخســـــــــــــــــة امســــــــــــــــــاء أخـــــــــــــــــوك أبــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــىت .22   كـــــــــــــــذاك محـــــــــــــــو هن
ـــــــــــــن األكـــــــــــــرمني ملـــــــــــــا أتـــــــــــــىور  .23 ـــــــــــــا اب   مثــــــــــــــــىن مــــــــــــــــن األمســــــــــــــــاء بــــــــــــــــاأللف  اجنــــــــــــــــال    فعـــــــــــــك ي
ـــــــــــــــىن قـــــــــــــــد حـــــــــــــــوى أو حتّصـــــــــــــــال    وبــــــــــــــــالنون يلفــــــــــــــــى رفــــــــــــــــع فعــــــــــــــــل مضــــــــــــــــارع .24   ضـــــــــــــــمري مث
  كتــــــــــــــــــــــدعون ختتــــــــــــــــــــــاران تبغــــــــــــــــــــــني مــــــــــــــــــــــؤيال    ضــــــــــــــــــــــــــمري جلمــــــــــــــــــــــــــع أو خماطبــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــه .25

  باب عالمة الّنصب
  كـــــــــــــــــذا ألــــــــــــــــــف كســــــــــــــــــر ويــــــــــــــــــاء فحصــــــــــــــــــال    ومخــــــــــس عالمــــــــــات حــــــــــوى الّنصــــــــــب فتحــــــــــة  .26
  ومحــــــــــــــــــــــــر ويرمــــــــــــــــــــــــي بانفتــــــــــــــــــــــــاح تأصـــــــــــــــــــــــــال    لنـــــــــــــــــــون فانتصـــــــــــــــــــاب كجعفـــــــــــــــــــر وحـــــــــــــــــــذف .27
ـــــــل فـــــــدخلت .28 ــــــــــــــــــاأللف اجعــــــــــــــــــال    ومخســـــــة  األمســـــــاء وهـــــــي مـــــــن قب   إذا انصــــــــــــــــــبها تبغــــــــــــــــــي فب
  ومجــــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــــــــــاء باليــــــــــــــــــــــــــــاء فاعــــــــــــــــــــــــــــدال    ونصب كهندات بكسر ونصب ما يثىن .29
  حبــــــــــذف هلــــــــــا كاســــــــــعوا لكــــــــــي تبلغــــــــــوا العــــــــــال    ونصـــــــــــــــــبك فعـــــــــــــــــال بـــــــــــــــــان بـــــــــــــــــالنون رفعـــــــــــــــــه .30

  باب عالمة الخفض
  ويـــــــــــــــــــاء وفـــــــــــــــــــتح مث مـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــاء أو تـــــــــــــــــــال    ثـــــــــــالث عالمـــــــــــات حـــــــــــوى اخلفـــــــــــض كســـــــــــرة .31
  وأســــــــــــــــــد وكاهلنــــــــــــــــــدات فاجهــــــــــــــــــد لتفضــــــــــــــــــال    لــــــــــــــــه الفــــــــــــــــرد واجلمــــــــــــــــع املكّســــــــــــــــر كــــــــــــــــالفىت .32
  كــــــــــــــــذا مخســــــــــــــــة األمســــــــــــــــاء باليــــــــــــــــاء ســــــــــــــــهال    وخفضــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــا ثنيتــــــــــــــــــــــــه أو مجعتــــــــــــــــــــــــه .33
  تــــــــــــراه مــــــــــــن االمســـــــــــــا عــــــــــــن الظــــــــــــرف حـــــــــــــوال    وبالفتحــــــة أخفــــــض يــــــا أخــــــا الفضــــــل كــــــل مــــــا .34

  الجزم  عالمةباب 
ـــــــــــن فـــــــــــاقبال   عالمـــــــــــــــــة جـــــــــــــــــزم الفعـــــــــــــــــل إمـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــكونه .35   إمـــــــــــا اجنـــــــــــذاف كـــــــــــا ســـــــــــوى ذي
  أتـــــــــــــى بســـــــــــــكون حنـــــــــــــوى ذا مل يصــــــــــــــد  طــــــــــــــال    فمــــــــــــــا ختمــــــــــــــه يلقـــــــــــــــى صــــــــــــــحيحا فجزمـــــــــــــــه .36
ــــــــــــــــني رفعــــــــــــــــه  .37 ــــــــــــــــل ختمــــــــــــــــا أو تبي   بنـــــــــــــــون ففيـــــــــــــــه اجلــــــــــــــــزم باحلـــــــــــــــذف حيــــــــــــــــتال    و مــــــــــــــــا أعت
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

          لباب األفعا
ــــــــــــــــــــــة األفعــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــاض مضــــــــــــــــــــــارع  .38 ـــــــــــــــــــــاح تكمـــــــــــــــــــــال  وأمـــــــــــــــــــــر    ثالث   فمـــــــــــــــــــــاض بانفت
  قــــــــــــــد ينــــــــــــــزال  ابــــــــــــــه بعــــــــــــــض نــــــــــــــأيت زايــــــــــــــد    وأمــــــــــــــــــــــــر جبـــــــــــــــــــــــــزم واملضــــــــــــــــــــــــارع صـــــــــــــــــــــــــدره .39
  ومـــــــــــــن ناصـــــــــــــب أو جـــــــــــــازم قـــــــــــــد تعطـــــــــــــال     فــــــــــــــان فــــــــــــــاز بــــــــــــــاإلعراب فــــــــــــــالرفع حكمــــــــــــــه  .40
  كـــــــــــــذا االم كـــــــــــــي حكـــــــــــــم حبـــــــــــــق لتعـــــــــــــدال     نواصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبه أن مث وإذا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى .41
  معـــــــــــــــــــــــتال ب بالفـــــــــــــــــــــــا وواو مث أو نلـــــــــــــــــــــــت     والم اجلحــــــــــــــــــــود مث حـــــــــــــــــــــىت كــــــــــــــــــــذا اجلـــــــــــــــــــــوا .42
  وكطالـــــــــــــــــــــــــــــــــب أو كامـــــــــــــــــــــــــــــــــه فتـــــــــــــــــــــــــــــــــأمال    جوازمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومل أمل  .43
  واىن مــــــــــــــــــــىت أيـــــــــــــــــــــان إذ مـــــــــــــــــــــا فحصـــــــــــــــــــــال    وان مـــــــــــــــا ومـــــــــــــــن مهمـــــــــــــــى وأيـــــــــــــــن وحيثمـــــــــــــــا  .44
  بـــــــــــه جزمـــــــــــو يف الشـــــــــــعر كـــــــــــا النثـــــــــــر فـــــــــــض    كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذالك أي كيفمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإذا وذا .45

  ذكر مرفوعات األسماء  
             باب الفاعل

  فقـــــــــــل فاعـــــــــــل هـــــــــــذا وتقدمـــــــــــه حـــــــــــاظال     علـــــــــهإذا اســــــــم أتـــــــــى بـــــــــالرفع مـــــــــن بعـــــــــد ف .46
   وجـــــــــــاء ضـــــــــــمريا حنـــــــــــو ســـــــــــرت مهــــــــــــروال    وجـــــــــا ظـــــــــاهرا حنـــــــــو اصـــــــــطفى اهللا أمحـــــــــدا .47

  باب المفعول الذي لم يسم فاعله
  والكنــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن ذكــــــــــــــــــره معـــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــال     إذا مـــــــــــــا اســـــــــــــتفاد الرفـــــــــــــع مفعـــــــــــــول فاعـــــــــــــل  .48
  فأولـــــــــــــه أوجـــــــــــــب لـــــــــــــه الضـــــــــــــمه مســــــــــــــجال    فـــــــــــــــال بـــــــــــــــد مـــــــــــــــن تغيـــــــــــــــري صـــــــــــــــيغة فعلـــــــــــــــه  .49
ــــــل خــــــتم فاكســــــر إن كــــــان ذا كمــــــنمــــــا  و .50   مضـــــــــــــــى ومـــــــــــــــن غـــــــــــــــري بفتحـــــــــــــــة أشـــــــــــــــكال    قب
  كمــــــــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــــــــــد مث هيــــــــــــــــــــــــب وجبـــــــــــــــــــــــــال    وجـــــــــــا مضـــــــــــمرا أيضـــــــــــا كمـــــــــــا جـــــــــــاء ظهـــــــــــرا  .51

  باب المبتدأ والخبر
  عــــــــــن العامـــــــــــل اللفظـــــــــــي قـــــــــــد بـــــــــــان منـــــــــــزال    األمســـــــــــــــــــــــــــــاء أدع مبتـــــــــــــــــــــــــــــدأ إذا  عمرفـــــــــــــــــــــــــــــو  .52
ــــــــــــه  .53 ــــــــــــدا مســــــــــــندا ل   ال وقـــــــــــد حـــــــــــاز رفعـــــــــــا كـــــــــــالفىت رايـــــــــــق احلـــــــــــ    وقــــــــــــل خــــــــــــرب يف اســــــــــــم ب
ـــــــــــت أخـــــــــــو عـــــــــــال     واألول يـــــــــــــــــــــأيت ظـــــــــــــــــــــاهرا حنـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــاض .54 ـــــــــــأيت ضـــــــــــمريا حنـــــــــــو أن   وي
  مضـــــــــــى وســـــــــــوى فـــــــــــرد كأهلـــــــــــك يف الفـــــــــــال    وينقســــــــــــــــــــــم الثــــــــــــــــــــــاين إىل مفــــــــــــــــــــــرد كمــــــــــــــــــــــا  .55

  والخبر إذكر العوامل الداخلة على المبتد
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  باب كان وأخواتها
  ســــــــــو الرفـــــــــــع مث النصــــــــــب للنســـــــــــخ وابـــــــــــذال     لـــــــــــــــألول والتاليـــــــــــــــة مــــــــــــــــن جـــــــــــــــزءي ابتــــــــــــــــدا  .56
  نبيـــــــــــــــــــــــــا وامســـــــــــــــــــــــــى للربيـــــــــــــــــــــــــة مرســـــــــــــــــــــــــال    بكـــــــــــــــــان ومـــــــــــــــــا معهـــــــــــــــــا ككـــــــــــــــــان حممـــــــــــــــــد .57
  وظـــــــــــــــــــل مطاعـــــــــــــــــــا مث بـــــــــــــــــــات حممــــــــــــــــــــد ال     وأصـــــــــــــــــــبح منصـــــــــــــــــــورا وأضـــــــــــــــــــحى مؤيـــــــــــــــــــدا  .58
ـــــــــــــــيس مقصـــــــــــــــرا .59 ـــــــــــــــاس ل ـــــــــــــــذيرا الن   و مــــــــــــا زال حممــــــــــــودا ومــــــــــــا أنفــــــــــــك مــــــــــــويال     وصـــــــــــــــار ن
ــــــــــــــــــــــــــت آياتــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــتنرية  .60   ومـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــرح البـــــــــــــــــاغ نـــــــــــــــــداه أو مـــــــــــــــــؤمال    ومــــــــــــــــــــــــــا فتيئ
  تصـــــــــــر منهــــــــــــا حكــــــــــــم مــــــــــــا قــــــــــــد تأصــــــــــــال      ت حيـــــــــــــا وللـــــــــــــذي توســـــــــــــل بـــــــــــــه مـــــــــــــا دمـــــــــــــ .61

  باب إن و أخواتها
ـــــــــــــــــــــــــأل     وإعمــــــــال كــــــــان فــــــــأعكس كــــــــان ومــــــــا إنتمــــــــا .62   إليهـــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــإين عـــــــــــــــــــــــــامل إن ذات
ــــــــــــــــــــــــــك ذو وال     كــــــــــــــأن الفــــــــــــــىت مــــــــــــــوىل و ال كنــــــــــــــه رضــــــــــــــى .63   وليتــــــــــــــــــــــــــك ذو مــــــــــــــــــــــــــال لعل
  حبـــــــــــــــرف كــــــــــــــــأن مث ال كـــــــــــــــن قــــــــــــــــد جــــــــــــــــال    وبـــــــــــــــــــــــــــــــــاألولني أكـــــــــــــــــــــــــــــــــدوا مث شـــــــــــــــــــــــــــــــــبهوا .64
  حـــــــــــــــــــوى والرتجـــــــــــــــــــي والتوقـــــــــــــــــــع حصـــــــــــــــــــال    تدراك ليــــــــــــــــــــــــت متنيــــــــــــــــــــــــا افــــــــــــــــــــــــادة االســــــــــــــــــــــــ .65
ــــــــــــــت فأعمــــــــــــــال إذ ذاك أبطــــــــــــــال    لعــــــــــــــال وهــــــــــــــذي ســــــــــــــت ان وصــــــــــــــلت مبــــــــــــــا  .66   ســــــــــــــوى لي

  ظن وأخواتها
  بظـــــــــــــن ومـــــــــــــا معهـــــــــــــا مـــــــــــــن كلـــــــــــــم أجنـــــــــــــال     ونصــــــــــــــــــــــبهم للمبتــــــــــــــــــــــدأ والــــــــــــــــــــــذي يلــــــــــــــــــــــي .67
  زعمــــــــــــت رأيــــــــــــت مــــــــــــع علمتــــــــــــك أفضــــــــــــال    وتلـــــــك ظننــــــــت مــــــــع حســـــــبت وخلــــــــت معــــــــا .68
  يقــــــــــــول وجــــــــــــل القــــــــــــوم هــــــــــــذا قــــــــــــدا مهــــــــــــال     عتـــــــــــــه وجـــــــــــــدت ختـــــــــــــذت معـــــــــــــا جعلـــــــــــــت مس .69

  باب النعت –ذكر التوابع 
ـــــــــــــــــــف والنكـــــــــــــــــــر أوال     وذو النعــــــــــــــــت يــــــــــــــــأيت نعتـــــــــــــــــه تابعــــــــــــــــا لـــــــــــــــــه .70   يف اإلعـــــــــــــــــــراب والتعري
ـــــــــــك جـــــــــــاء الســـــــــــيد الصـــــــــــاحل الرضـــــــــــى .71 ــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــايرا مــــــــــــــــــــــــتعجال     كقول   حبــــــــــــــــــــــــال مجي
ـــــــــــــــا أمحـــــــــــــــد ذا والفـــــــــــــــىت واخـــــــــــــــو العـــــــــــــــال    واقســــــــــــام ذي التعريــــــــــــف يف النحــــــــــــو مخســــــــــــة .72    أن
ـــــر امســـــا شـــــاعا يف اجلـــــنس وهـــــو ذو .73   وجـــــــــــــــــــود وتقــــــــــــــــــــدير فمنكـــــــــــــــــــورا اجعــــــــــــــــــــال    ومهمـــــى ت
  يـــــــــــــــــرى قــــــــــــــــــابال ال كالســــــــــــــــــماء وكــــــــــــــــــالعال     ومـــــــــــن شـــــــــــاء تقريبـــــــــــا لـــــــــــه قـــــــــــال كـــــــــــل مـــــــــــا  .74

  باب العطف
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  وامــــــــــــــــــــا وبــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــن وحــــــــــــــــــــىت وام وال    وكـــــــــــــــــــن عاطفـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــالواو والفـــــــــــــــــــاء مث أو .75
  ان رحمـــــــــــا ومنصـــــــــــاللـــــــــــذي الظلـــــــــــم والعـــــــــــدو     وتبـــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــا كابتـــــــــــــــــــاع زيـــــــــــــــــــد وجعفـــــــــــــــــــر .76

  باب التوكيد
ـــــــــــــــــــــد دائمـــــــــــــــــــــــا .77 ـــــــــــــــــــــــوا موكــ   يف االعـــــــــراب والتعريـــــــــف كـــــــــا غـــــــــري فاســـــــــئال     وتوكيـــــــــــــــــــــــدهم يتل
ــــــــــــــــــــايت فمثــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــهال    وبــــــــــــــــــــالنفس مث العــــــــــــــــــــني كــــــــــــــــــــل وأمجعــــــــــــــــــــي .78   وتــــــــــــــــــــابع ذي ي
  علــــــــــــــــــــــى الظــــــــــــــــــــــاملني أمجعــــــــــــــــــــــني فــــــــــــــــــــــذلال    كــــــــــــذا نفســــــــــــه قــــــــــــد صــــــــــــال بقــــــــــــوم كلهــــــــــــم .79

  باب البدل
ــــــــــك مبــــــــــدال .80 ــــــــــدا ل ـــــــــــــــدال    إذا مــــــــــا اســــــــــم أو فعــــــــــل ب   فأعربـــــــــــــــه اعـــــــــــــــراب الـــــــــــــــذي منـــــــــــــــه أب
  أو غلـــــــــــــــط حنـــــــــــــــوى الفـــــــــــــــىت زيـــــــــــــــد اعـــــــــــــــتال    مطابقــــــــــــــــــا أو بعضـــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــيء اشـــــــــــــــــــتماال  .81
  شــــــــــــــــرورهم وبتــــــــــــــــاع متــــــــــــــــر أســــــــــــــــفر جــــــــــــــــال    وأعطــــــــــــــى رغيفــــــــــــــا نصــــــــــــــفه وتقــــــــــــــى العــــــــــــــدا  .82

  ذكر منصوبات األسماء
  باب المفعول به

ــــــــــــبال     إذا جــــــــــــــــاء اســــــــــــــــم واقـــــــــــــــــع فعــــــــــــــــل فاعـــــــــــــــــل .83 ــــــــــــه كــــــــــــا حــــــــــــذر ال   عليــــــــــــه فمفعــــــــــــول ب
  وقـــــــــــد يتبــــــــــــدى ظــــــــــــاهر أمثــــــــــــل مــــــــــــا خــــــــــــال     فيلـــــــــــــــــزم نصـــــــــــــــــب إن اتـــــــــــــــــى غـــــــــــــــــري نايبـــــــــــــــــا  .84
ـــــــــــــــــــــه  .85   ومنفصــــــــــــــــــــال كــــــــــــــــــــالعفو أيــــــــــــــــــــاه فاســــــــــــــــــــئال    وجـــــــــــــــــــــاء ضـــــــــــــــــــــمريا ذا اتصـــــــــــــــــــــال كبعت

  باب المصدر
  أتــــــــــــــــاك فقــــــــــــــــل ذا مصــــــــــــــــدرا قــــــــــــــــد متــــــــــــــــثال    إذا اســـــــــــم لـــــــــــدى تصـــــــــــريفك الفعـــــــــــل ثالثـــــــــــا .86
ـــــــــــــــه نصـــــــــــــــبا ولفظـــــــــــــــا أدع مـــــــــــــــا .87   كقمــــــــــــــت قيامــــــــــــــا مث مشــــــــــــــبه قــــــــــــــد عـــــــــــــــال     فاوجـــــــــــــــب ل
  ســـــــــــــــــــــــــناء يســـــــــــــــــــــــــمى املعنـــــــــــــــــــــــــوي كانـــــــــــــــــــــــــه  .88

 

  مبعــــــــىن فقــــــــط قــــــــد وافــــــــق الفعــــــــل فــــــــا عفــــــــال   
 

  باب ظرف الزمان وظرف المكان
  بتقـــــــــــــــــدير يف نصـــــــــــــــــبا بـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا حتـــــــــــــــــوال     وظــــــــــــــرف الزمــــــــــــــان اســــــــــــــم الزمــــــــــــــان الــــــــــــــذي .89
ــــــــــــــــــرد  .90 ــــــــــــــــــه ت   غـــــــــــــــــدا بكـــــــــــــــــرة ورجـــــــــــــــــع مســـــــــــــــــاء متهـــــــــــــــــال    كقولــــــــــــــــــك ســــــــــــــــــر يومــــــــــــــــــا وليلت
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  امكــــــــــــــــث هنــــــــــــــــاك مــــــــــــــــبجالبتقــــــــــــــــدير يف ك    وظـــــــــــرف الكـــــــــــان اســـــــــــم لـــــــــــه صـــــــــــح نصـــــــــــبه .91
  غــــــــــــالم امـــــــــــــام القـــــــــــــوم ونـــــــــــــزل مـــــــــــــع املـــــــــــــال    وســـــــــــــــر خلـــــــــــــــق زيـــــــــــــــد فـــــــــــــــوق بغـــــــــــــــي وراءه  .92

  باب الحال
  قـــــــــــد انبهــــــــــــت وايف فحـــــــــــال جمــــــــــــال فمــــــــــــثال    منصــــــــــــــــــوب االمســــــــــــــــــآ ان لتفســــــــــــــــــري هيئــــــــــــــــــة .93
  وصــــــــــــــــــــــادفين هــــــــــــــــــــــذا الغــــــــــــــــــــــالم مهلــــــــــــــــــــــال     كـــــــــــــــا قبلـــــــــــــــت مســــــــــــــــرورا فجئتـــــــــــــــك ناميــــــــــــــــا  .94
  تنكـــــــــــري صـــــــــــاحبها اغـــــــــــدال  ووجوبـــــــــــا وعـــــــــــن    عتقـــــــــــــــــــــــل ومنكـــــــــــــــــــــــرا اوفضــــــــــــــــــــــلة احلـــــــــــــــــــــــال  .95

  باب التمييز
ـــــــــــذات الشـــــــــــيء جـــــــــــاء مفســـــــــــرا .96   والنصــــــــــــــــــب والتنكــــــــــــــــــري حتمــــــــــــــــــا حتمــــــــــــــــــال     اذا اســـــــــــم لي
ــــــــــــــــــــــز يــــــــــــــــــــــدعى لــــــــــــــــــــــديهم .97   كطـــــــــــــــاب الفـــــــــــــــىت نفســـــــــــــــا ورفـــــــــــــــع منـــــــــــــــزال     فــــــــــــــــــــــذالك بتميي
ـــــــــــــــــد لـــــــــــــــــه تســـــــــــــــــع وتســـــــــــــــــعون نعجـــــــــــــــــة  .98   وأمحــــــــــــــد أـــــــــــــــى منــــــــــــــك وجهـــــــــــــــا وأمجـــــــــــــــال    وزي

  باب المستثنى
  ء اســــــــتثر مــــــــع حاشــــــــى كــــــــذاك عــــــــدا خــــــــال    بــــــــــــاال وغــــــــــــري مــــــــــــع ســــــــــــوى وســــــــــــوى ســــــــــــوآ .99

  بعيـــــــــــــــد كـــــــــــــــالم موجـــــــــــــــب قـــــــــــــــد تكمـــــــــــــــال     فمـــــــــا جـــــــــاء مســـــــــتثىن بـــــــــإال انصـــــــــبان يكـــــــــن 100
  ومـــــــــــــا بعـــــــــــــد ذي نقـــــــــــــي وقـــــــــــــدمتم أبـــــــــــــدال     كقولــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــــــوم إال حممــــــــــــــــــــــدا101
  ســـــــــــــــــــعيدا برفـــــــــــــــــــع أو نصـــــــــــــــــــب تســـــــــــــــــــربال    أو نصـــــــــــــب كمـــــــــــــا جـــــــــــــاءوك إال ســـــــــــــعيد أو102
ـــــــى مـــــــن جـــــــاء مـــــــن بعـــــــد نـــــــاقص103 ـــــــــــــــــــــل إال لـــــــــــــــــــــتعمال تلفـــــــــــــــــــــى  عوامـــــــــــــــــــــل    وســـــــلط عل   قب
  إال مبـــــــــــــــا خـــــــــــــــال ه م إال التقـــــــــــــــى مـــــــــــــــا فـــــــــــــــا    كلـــــــــــــــــم يـــــــــــــــــنج إال طـــــــــــــــــاحل الـــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــايرو104
ــــــــــــــــ    ىوً ى ُســـــــــوً ِســـــــــ الـــــــــذي اســـــــــتثنته غـــــــــريٌ  ر وَجـــــــــ105 ــــــــــــــــ هِ ْيــــــــــــــــلَ إِ  مضــــــــــــــــافاتٌ  اءٌ وَ َس   ال اْجنَــــــــــــــــ دِ ِق
  جممــــــــــال النصــــــــــب واجلــــــــــر  وحاشــــــــــى جــــــــــوازُ     الـــــــــــــــذي اســـــــــــــــتثنيته خبـــــــــــــــال عـــــــــــــــدا مُ ْكــــــــــــــحُ وَ 106
  حصــــــــــــــال  ا اجلـــــــــــــرِ َـــــــــــــ نْ إِ  ر َجـــــــــــــ وأحـــــــــــــرفُ      تَ رْ ثـَـــــــــــــفعـــــــــــــال إذا النصـــــــــــــب أَ فقــــــــــــل هـــــــــــــي أ107
ــــــــــِخــــــــــأَ  ا وزيــــــــــدٍ كقــــــــــاموا خــــــــــال زيــــــــــدً     التـــــــــزم ســـــــــرت فاعـــــــــل بِ ْصـــــــــى الن دَ ولكـــــــــن لَـــــــــ108   ال ي الُع

  باب ال
ــــــــــــــال    بــــــــــــــــال تنصـــــــــــــــــب املنكـــــــــــــــــور غـــــــــــــــــري منـــــــــــــــــون 109   بــــــــــــــال فاصــــــــــــــل ان مل جتــــــــــــــيء ثانيــــــــــــــا ب
   يف االرض طــــــــــــــي وال طــــــــــــــال وكــــــــــــــرر كــــــــــــــال    كـــــــــال ريــــــــــب فيـــــــــه ورفــــــــــع ان يكـــــــــن فاصــــــــــل110
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ــــــــــــــــــــــــا 111 ـــــــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــــــالغ أو أعمـــــــــــــــــــــــال     وان تتكــــــــــــــــــــــــرر حنــــــــــــــــــــــــوى امــــــــــــــــــــــــراة هن   وكارجـــــــــــــــــــــــل ب
  باب المنادى

ـــــــــــــاب عنـــــــــــــه لتعـــــــــــــدال    لتبـــــــــــــــــين املنـــــــــــــــــادى فـــــــــــــــــرد وهـــــــــــــــــو معـــــــــــــــــرف112   علـــــــــــــى الضـــــــــــــم أو من
  اتـــــــــــــــــــــاك مضـــــــــــــــــــــاف أو اتـــــــــــــــــــــاك مطـــــــــــــــــــــوال    ونصــــــــــــــبك للمنكــــــــــــــور حــــــــــــــتم كــــــــــــــذا كمــــــــــــــا 113
  فيــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــوكال الــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــورى ياكا    كيـــــــــــــــــــــا ارض ياهـــــــــــــــــــــارون ياركبـــــــــــــــــــــا ويــــــــــــــــــــــا 114
ــــــــــل فضــــــــــال    فمـــــــــــــــــــن رام انـــــــــــــــــــواع املنـــــــــــــــــــادى فخمســـــــــــــــــــة 115   هلــــــــــا مــــــــــا حــــــــــوه بيــــــــــت مــــــــــن قب

  باب المفعول له
  حوى النصب و اإلقدام للفعل علال     إذا رمــــــــــــــت مفعــــــــــــــوال لــــــــــــــه فهــــــــــــــو مصــــــــــــــدر116
  و اعــــــــــــرض عـــــــــــــن شـــــــــــــتم اللئـــــــــــــيم تفضـــــــــــــال     كـــــــــــــــــــــاغفر عـــــــــــــــــــــوراء الكرميـــــــــــــــــــــة ادخـــــــــــــــــــــاره 117

  باب المفعول معه
يســــــــــــمى إذا املفعــــــــــــول معــــــــــــه لــــــــــــدى املــــــــــــال              األمســـــــــــا بعـــــــــــد واو تفيـــــــــــد مـــــــــــع بو منصـــــــــــو 118
يســــــــــــمى إذا املفعــــــــــــول معــــــــــــه لــــــــــــدى املــــــــــــال              كجـــــــــــاء أمـــــــــــري القـــــــــــوم و اجلـــــــــــيش واســـــــــــتوى119

  ألسماءات اضذكر محفو 
  

ـــــــــــدى خـــــــــــ120   ب كـــــــــــــــــان ككـــــــــــــــــان اهللا للغيـــــــــــــــــث منـــــــــــــــــزال      ا ببـــــــــــارب و ينصـــــــــــب أيضـــــــــــا مـــــــــــا ب
  لــــــذي النصــــــب لكــــــن كــــــل ذلــــــك قــــــد خــــــال    و أول جزءيـــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــاب إن و تـــــــــــــــــــــــــــابع 121

  وضات األسماءفذكر مخ
  خمفــــــــــــــــــــــــــــوض حــــــــــــــــــــــــــــرف تقــــــــــــــــــــــــــــدم  أوال  -    ات األمســــــــــــــــا ثالثــــــــــــــــةضــــــــــــــــفو و أقســــــــــــــــام خم 122
  لــــــــــــــه اخلفـــــــــــــــض يــــــــــــــأيت للثالثـــــــــــــــة مكمـــــــــــــــال     كتــــــــــــــــــابع ذي خفــــــــــــــــــض و مــــــــــــــــــا بإضــــــــــــــــــافة 123
  بـــــــــــــالم ومــــــــــــــن قســــــــــــــم بـــــــــــــه قــــــــــــــد تكفــــــــــــــال     و هـــــــــــــــــــذاعلى قســـــــــــــــــــمني قســـــــــــــــــــم مقـــــــــــــــــــدر124
  و بعــــــــــــــــــض بفــــــــــــــــــي تقــــــــــــــــــديره زاد فــــــــــــــــــاقبال    كـــــــــــــذا ذا فـــــــــــــىت زيـــــــــــــد لـــــــــــــه عقـــــــــــــد جـــــــــــــوهر 125

  مخامتة منظومة كشف الغمو 
  ف و املائــــــــــة اجنـــــــــــال و مخســــــــــني بعــــــــــد األلـــــــــــ    و ذا منتهــــــــــــــى املرمــــــــــــــى و يف عــــــــــــــام ســـــــــــــــبعة 126
  و أرجــــــــــــــــــــــــــــو يف دعوايــــــــــــــــــــــــــــا أن يتقــــــــــــــــــــــــــــبال    علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــين أدعــــــــــــــــــو اإللــــــــــــــــــه لنفعــــــــــــــــــه 127
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  إىل اهللا يف نيــــــــــــــــــــــــــــــل املــــــــــــــــــــــــــــــرام توســــــــــــــــــــــــــــــال    جبــــــــــــاه النــــــــــــيب املصــــــــــــطفى خــــــــــــري مــــــــــــن بــــــــــــه128
ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــع اآلل الكـــــــــــــــــــرام و صـــــــــــــــــــحبه129   صـــــــــــــــــــالة و تســـــــــــــــــــليم يفوحـــــــــــــــــــان منـــــــــــــــــــزال    علي

   'راءة !$ *�وان ا���ظو�� :أو�
  .الغموم ،الكشف :ون من كلمتني مهاإن عنوان املنظومة يتك

  . )1(يه ط غَ يُـ يه وَ ارِ وَ ا يُـ عم  ءٍ يْ ورفع شَ  ،اإلظهار :فالكشف لغة
  .)2(وم مُ ج غُ  ،مبالض  ،ةم كالغماء والغُ   ،بُ رْ الكَ : فهو :الغمأما 

إىل   يءارِ القَ  هُ ج وَ الداللية اليت تُـ  اتِ بَ تَ أهم العَ  نوان منْ العُ  قد أدرك أن  مَ اظِ الن  ن إَ 
 مُ ص وتفكيك شفراته واستكناه حمَْ استكناه مضامني الن يه طِ عْ ا يُـ اللية، مبَِ والته الد  ِيل من انطباع أو 

مثري سيميائي يف النص من  لُ ي فهو أو ق لَ تَـ غواية وإغراء للمُ  نْ مِ  ارسه ا ميَُ وى، ومبَِ تَ حْ مُ الْ  عنِ 
 يءُ ضِ يُ  يا رَ ثُـ  هُ يشرف عليه كما لو أن "شعاعاته فيه وخيوطه وإ عاله ويبث يتمركز يف أ هُ ن أحيث 

يب سبيال للكشف قِ نْ احلفر والتـ  ذُ خِ يت  يَ املتلق  ا جيعلُ إىل شيء مَ  ريُ شِ ا، ويُ يهَ ل وجيَُ  )3( "العتمات
ص أو فهمه بعيدا عن بنيته الكلية عن الن  عزلهُ  بِ عْ الص  فمنَ ،وألنه كذلك  ؛عنه وعن مالبساته

 ميَُ  هُ ألن ا يَـ  مبَِ ِىن غْ يُـ  افتقارٍ  ةَ يَ نْـ بِ " لُ ث ؤَ ويُـ ) منت/نص(به من  لُ صِ ت دة على املستوى معها وحْ  فُ ل
ه إال عرب العالقة درك إشاراتِ ، وال نُ هِ منقطعا عن نص .] …فهمه[كن الداليل حبيث الميُ 

أو  ون منطلقا لتفسريهانه حىت يكوَ نْـ عُ ـص كذلك إال من خالل ربطه بوقد اليفهم الن  )4("بينهما
 وَ لتغدُ  )5( اعً آن مَ  أو مفسرا له يف،مفسرا باملْنتِ  قد يكون  - العنوان –  هُ ن أبه، أي التفسري 

                                                

)1  (Ö�?cا .764ص، ا�i	��س

ص)  2(�D�'1031 

)3  ( �Zوا�� ��!�!?] �i	ر'� ،ªÕوا�ا� ا�¥3 ���	�; ��1خ،n ا��Dx	ن"أ��� �
��"،vw�0ز�وا�=x!� �Y	ن درا ،

�	ط،� 22: م1996،1طا�

د)  4(،����اءةأ:!�z،ªدو�G´�ا��1 .ا[?	دYدA	ءوا�0e	با�����3ن�ي،@�m-اq�	:���:)��	�ا��'	�Y(،

ط ،�ecا ،�=x�وا �!�را:	ت ���تH�دار 3�	ء،) ،�=x�وا �!�را:	ت 
	دي�{>�� 1(3�	ء، ،2004ص  م،

23                                     .                                       

)5  (�����ا��!�cا،�
�03�'�	ذج.`�اءة[±و@!��z،©Z�f-اª¾��ا���ا�=.`���	ن�Aري،و����ا���3ان�l3Z

ع،��'	D���!�م!�81�3D�ا                         19: م2003: ،01	ء21:،
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

مظهر من مظاهر اإلسناد والوصل "العالقة فيما بينهما عالقة تكاملية، تفاعلية، سيما وهو 
   .اوبني القارئ والنص معً  ص فقط، بل بينهليس بينه وبني الن . )1("…والربط املنطقي

من التسمية  ح بالقصدصر اظم قدالن  ن إال أَ ،ا باألفراحستبداهلُ او  ،األحزانِ  فمعىن العنوان هو رفعُ 
 س من املنظومةادِ بقوله يف البيت الس:   

ــــــــــــــــه كشــــــــــــــــف الغمــــــــــــــــوم لكشــــــــــــــــفه   عـــــــــن املـــــــــرء غـــــــــّم اللحـــــــــن ســـــــــاعة يبـــــــــتال    ومسّيت
 اجلديدعلى امل هِ نظمِ ب دفيخ يهفالش قد رٍ شْ تَ سْ عاجلة داء مُ ومية إىل مُ مة اآلجر  فوس يف الن

 الطويل رُ وحبراً جديداً وهو حبَْ  ،اختار له عنواناً  وال فقدِ بُ قَـ  مه اجلديدُ ظْ نَ  دَ جِ وليَ  ،حنوهو داء الل 
 مِ ظْ ى الن وَ تَـ سْ يف مُ     جتديدًا  »منظومة كشف الغموم«فكانت  ،الالموهو  ،جديداً  وروياً 

هو  تُ والالفِ  ،ة ابن الورديي والمِ  ،نفرىكالمية العرب للش   ،ويلالط  رِ حبَْ  ها علىمَ ظَ نَ  ثُ يْ حَ 

يف  منياظِ على عادة الن  - آجروميف نظم مقدمة ابن الغموم كشف-وعَ جُ سْ الـمَ  انَ وَ نْـ العُ  هُ اختيارُ 
ي كان ذِ نوان ال  اختيار العُ ِيف   ة بً وَ ذُ عُ  دُ ا جنَِ نَ نـ أإال  ،ةي ظِ فْ الل  ةُ عَ نْـ فيه الص  تْ الذي سادَ  هِ رِ صْ عَ 

 هُ رَ هَ ظْ ا أَ ذَ ال إِ إِ  كَ لِ ذَ  هُ لَ ى ت أَ تَ يَـ حن وال الل  ةُ بَ ارَ حمَُ  وَ هُ  ةِ ومَ ظُ املنْ  نَ مِ  فاهلدفُ  ،متالئمًا مع املوضوع
   .الثالثة ةُ ومَ ظُ ه املنْ ذِ هَ  وَ هوَ  ،اجلديدِ  عالجهِ وعاجله ب ،هُ فوكشَ 

   :أ',�م ا���ظو�� : �����

  .ةٍ امتَِ خَ وَ  ،وعٍ ضُ وْ مَ وَ  ،ةٍ مَ د قَ إىل مُ   مُ اظِ ا الن هَ مَ س وقد قَ  ،بيتاً  128نـم ةُ ومَ املنظُ  نُ و كَ تَ تَـ 

ابن  فيها إال أن الالفت يف هذه املنظومة أنه مل يقلد ،تتكون من سبعة أبيات :المقدمة -1
 :اليت بدأها بقوله وىلألمالك مثل املنظومة ا

ــــــــــــــــــــــاَل ابْـــــــــــــــــــــُن أب َواْمسُـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــدُ َق ـــــــــــــــــــــــــــــوِر َأْحـــــــــــــــــــــــــــــَمدُ     ُه ُحمَم   اهللاَ ِيف ُكـــــــــــــــــــــــــــــل األُُم

                                                

وا���3'. د)  1( 	i�%���D�ا ���اوي، b��;دو�� و¼داب، وا���3ن �n	i�!� ا��%�� o!�cا ،�e��ا q�	�،�

��ع25: ا�^�@«،،:3�Z	3Z، / 97: م�1997	رس،
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ل على ألنه قد تفض » لك احلمد  « اهللا غزوجل باحلمد بل بدأها مباشرة بتخصيص 
وانتقل بعد ذلك اىل الصالة  ،وفضلنا على احليوانات الصماء البكماء ،واإلفهام ،البيان ادهعب

يف  قائال ابة التابعني على التوايلحلق وآله وأصحالذي أنار لنا طريق ا - � -على املصطفى 
  :»03 – 01 « األبيات

ـــــــــــــــــــــ    تفضــــــــــال نْ لـــــــــك احلمـــــــــد يــــــــــا أهللا يـــــــــا َمـــــــــ   الوأْمجـــــــــــــــــــــ انِ ّن علينـــــــــــــــــــــا بالبَيـــــــــــــــــــــوَم
ـــــــــــأَ  إىل مـــــــــــنْ     ةوأهــــــــــــــدي صـــــــــــــــالة مــــــــــــــع كـــــــــــــــرمي حتيـــــــــــــــ ـــــــــــاحلق َت ـــــــــــ ى ب ـــــــــــرْ ال مُ للَم   الَس

ـــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــى الــــــــــــــــوَ وأصــــــــــــــــحَ     حممـــــــــــــــــــــد اهلـــــــــــــــــــــادي األمـــــــــــــــــــــني وآل   الابه والتّــــــــــــــــابعني عل
وبني أنه  »فذا نظم«ومساه بقوله  ،لالنتقال إىل املوضوع املراد »وبعد«مث استعمل كلمة 

اإلقدام على الكتب املتخصصة كالكتاب  لقب ،حلو املذاق، كالتمر والعسل ممهد للمبتدئ
  :»05 – 04« بياتملقدمة اآلجرومية بالتفصيل يف األلب اوبني أنه أتى جامعاً  ،وغريه

  جنــــــــــــــاه إىل الكتــــــــــــــب الكبــــــــــــــار توصــــــــــــــال    يــــــــــذق نْ فَمـــــــــ وقُ رُ يـَـــــــــ مٌ ظْـــــــــوبعـــــــــد فـــــــــذا نَ 
  حـــــــــــــوت لـــــــــــــنب آجـــــــــــــروم نثـــــــــــــرا مفّصـــــــــــــال    أتــــــــــــــى جامعــــــــــــــا لـــــــــــــــب املقدمــــــــــــــة الـــــــــــــــيت
 ودعا طالب العلم  ،سم نظمه والغرض منهاح بويف البيتني األخريين من املقدمة صر  

  :ل التفكري فيه بقولهبطو  ،هل من معانيه ومعرفتهاالن إىل وجوب 
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــالغُ  فَ ْشــــــــــــــــكَ   هُ ومسّيت ـــــــــ    هِ فِ ْشــــــــــــــــكَ لِ  ومِ ُم   بـــــــــتاليُ  ةَ اعَ َســـــــــ نِ ْحـــــــــاملـــــــــرء غـــــــــّم الل  نِ َع

ــــــــــــــ    نيـــــــــــــــــــــــــه والعاِ كـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــاعرف مَ ونَ فدُ  ــــــــــــــتَـ ال للفكــــــــــــــر فيــــــــــــــه لِ ِمــــــــــــــعْ مُ  لْ زَ تـَ   البُ ْن
وما يتألف  وقد بدأ بالكالم  ؛وقد تناول فيه أبواب املقدمة اآلجرومية :��و(وعا -2

 : حيث قال ،على ج اآلجروميةراً سائ منه

  مـــــــــــفيد بوضـــــــــــع نــــــــــــحو أمحـــــــــــد ذو عــــــــــــال    كـــــــــــالم رجــــــــــــال الّنحـــــــــــو لفــــــــــــظ مرّكــــــــــــب
   :آلجروميةويقول صاحب ا

  .»اللفظ املركب املفيد بالوضعالكالم هو «

  :مث بني أقسامه
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــــــى كاملصــــــــــــــطفى وكفــــــــــــــى وال    وأقســـــــــــــامه اســـــــــــــم مث فعـــــــــــــل وحـــــــــــــرف ان   ملعــــــــــــــىن أت
  :وقال صاحب الآلجرومية

  »عىنسم وفهل وحرف جاء ملاوأقسامه ثالثة «

  :نتقل إىل عالمات االسم قائالامث 
  ومنــــــــــــــــــــــــذ ومـــــــــــــــــــــــــذ متيـــــــــــــــــــــــــزا حتصـــــــــــــــــــــــــال    فبــــــــــــــــــاخلفض والتنــــــــــــــــــوين مث دخــــــــــــــــــول أل

  )1(» فاالسم يعرف باخلفض والتنوين ودخول األلف والالم  «وقال ابن آجروم 

  :ىل احلديث عن حروف اخلفض قائالإمث انتقل 
ـــــــــى يف ورّب البـــــــــاء والكـــــــــا    كــــــذاك حــــــروف اخلفــــــض مــــــن وإىل وعــــــن   ف فـــــــــاعقالعل
ـــــــــــــزك الفعـــــــــــــل عـــــــــــــوال    كـــــــــذا الـــــــــالم مث الــــــــــواو والتـــــــــا وقـــــــــد ــــــــــا ـــــــــــــى متيي   وســـــــــــــري عل

  :وصاحب اآلجرومية يقول

  .والالم ،والكاف ،ورب ،ويف ،وعلى ،وعن،واىل ،وحروف اخلفض وهي  من «

   .)2( »والتاء  ،والباء ،الواو :وحروف القسم وهي

 ومةظُ املن نَ امس مِ البيت اخل زِ جُ  عَ للحديث  عن الفعل ِيف  دَ وقد مه:  
ـــــــــــــزك الفعـــــــــــــل عـــــــــــــوال    ................................. ـــــــــــــى متيي   وســـــــــــــري عل

  :مث مجع العالمات الدالة على الفعل واحلرف يف بيت واحد وكان األخري بقوله
ــــــــــــــــــرد العالمــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــجال    وســـــــوف وتـــــــا التأنيـــــــث واحلـــــــرف عنـــــــدهم   عالمتــــــــــــــــــه ت

  .وميةر جَ آلمة ااملقد  جِ هْ نَـ على  ىل بقية األبواب سائراإمث انتقل بعد ذلك 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

                                                         :�ـ��ا�-� -3

  :وختمها بقوله 
ــــــــــة اجنــــــــــال    وذا منتهـــــــــــــى املرمـــــــــــــى ويف عـــــــــــــام ســـــــــــــبعة ـــــــــــعد األلــــــــــف واملائ   ومخســــــــــني ب
  وه يف دعـــــــــــــــــــــــواي أن يتقـــــــــــــــــــــــبالوأرُجـــــــــــــــــــــــ    علـــــــــــــــى أنـــــــــــــــين أدعـــــــــــــــو اإللـــــــــــــــه لنفعــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــوُ إىل اهللا يف نيـــــــــــــــــــــــــل املـــــــــــــــــــــــــرام تُـ     فى خـــــــــري مـــــــــن بــــــــــهجبـــــــــاه النـــــــــيب املصـــــــــط الس  
  صــــــــــــــــالة وتســـــــــــــــــليم يفوحــــــــــــــــان منـــــــــــــــــدال    عليـــــــــــــــه مـــــــــــــــع اآلل الكـــــــــــــــرام و صـــــــــــــــحبه
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

Fا�~>�  . ))k��8IR  )1(�اب�(�efا�Yd��IH7�و�8I(ا���I*\6ا��ا}��: �I�nا�
  مــــــــــــن حــــــــــــل أو رحـــــــــــــال هنعامــــــــــــإوعــــــــــــم    محــــــــد الــــــــذي كــــــــرم أوىل الــــــــورى حنــــــــال  
  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــده غـــــــــــــــدا  يبـــــــــــــــني الســـــــــــــــبال   نــــــــام ومــــــــنمث الصــــــــالة علــــــــى خــــــــري األ .1
  الن فاقـــــــــــــــــــــــــــده  اليـــــــــــــــــــــــــــامن  الـــــــــــــــــــــــــــزلال   وبعــــــــــــــــد فــــــــــــــــالنحو الختفــــــــــــــــى مزيتــــــــــــــــه .2
  )2(فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن إدراك    جـــــــــــل العلــــــــــــوم وإن عـــــــــــزت مطالبهــــــــــــا  .3

  ان رام حتقيقـــــــــــــــــــه  فليـــــــــــــــــــرتك الكســـــــــــــــــــال   إذ ذاك مفتاحهـــــــــــــــــــا لكـــــــــــــــــــن طالبـــــــــــــــــــه  .4
  الرجـــــــــــــال قبـــــــــــــيُح حلنـــــــــــــه خجـــــــــــــال بـــــــــــــني   فكـــــــــــم لبيـــــــــــب مجيـــــــــــل الوجـــــــــــه أورثـــــــــــه .5
  مـــــــــن جهلــــــــــه أنـــــــــه  مل يرتكــــــــــب خطــــــــــال   ومبــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــن إن ســــــــــــــــــرتت عورتــــــــــــــــــه  .6
  آثـــــــــــــرت ذلـــــــــــــك عـــــــــــــن تلعـــــــــــــق العســـــــــــــال   وكـــــــــــــــم قبـــــــــــــــيح إذا مسعـــــــــــــــت منطقـــــــــــــــه .7
  والنحـــــــــــــــــــو منقبـــــــــــــــــــة  غـــــــــــــــــــراء للعقـــــــــــــــــــال   وحاصــــــــد قــــــــول إن اللحــــــــن منقصــــــــت .8
  ألفاظهــــــــا كســــــــيت مــــــــن جنســــــــها حلــــــــال   مهذبـــــــــــــــــــة  فيـــــــــــــــــــهفهــــــــــــــــــاك منظومـــــــــــــــــــًة  .9

  نظـــــــــــــم لنثــــــــــــــر ابـــــــــــــن آجــــــــــــــروم منــــــــــــــتخال   يـــــــــــــة االعـــــــــــــراب حاويـــــــــــــةتســـــــــــــمى الم .10
  وعصـــــــــــمة الفكـــــــــــر حـــــــــــىت الأرى خلـــــــــــال   واهللا أســـــــــــــأل الســـــــــــــواه نيـــــــــــــل هـــــــــــــدى .11

 	�ب ا���م

  إفــــــــــادة الوضــــــــــع حنــــــــــو أحســــــــــن العمــــــــــال   إن الكـــــــالم هـــــــو اللفـــــــظ املركـــــــب مـــــــع .12
  فاالســـــــــم مـــــــــن ذاك للتنــــــــــوين قـــــــــد قــــــــــبال   الســــــم وفعــــــل وحــــــرف جــــــاء منقســــــما .13
  بـــــــاحرف اخلفــــــــظ وهـــــــي البــــــــا ومــــــــن وإال    أحـــــــــــــــرف عرفـــــــــــــــتوأل وللخفـــــــــــــــظ مث .14
  والــــــــــــواو  والتــــــــــــا وربــــــــــــا مث عــــــــــــن وعلــــــــــــى   والكــــــــاف والـــــــــالم مث منــــــــذ ومـــــــــذ ويف  .15
  وقــــــــــــد وبالتــــــــــــاء للتأنيــــــــــــث قــــــــــــد ُجعــــــــــــال   والفعـــــــــــل بالســـــــــــني مث ســـــــــــوف تعرفـــــــــــه  .16
  مــــــــن ذاك شـــــــــئ كفـــــــــي ومل وهـــــــــل وبلـــــــــى   واحلــــــــرف مـــــــــا اليكــــــــون صـــــــــاحلا معـــــــــه .17

 	�ب ا;�راب
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  بلفــــــــــــــــــــــظ أونيــــــــــــــــــــــة لعامــــــــــــــــــــــل دخــــــــــــــــــــــال   يــــــــــــــري كلمــــــــــــــة بآخرهـــــــــــــــااإلعــــــــــــــراب تغ .18
  واجلــــــــــــــــزم أربعــــــــــــــــة لــــــــــــــــه جتيــــــــــــــــئ ُحلــــــــــــــــى   والرفـــــــــع والنصـــــــــب مث اخلفـــــــــظ بعـــــــــدمها .19
  واالســــــم ُخــــــّص بنــــــوع اخلفــــــض إذ ثقــــــال   االســــــــــم والفعــــــــــل منهــــــــــا االوالن معــــــــــا .20
  ســـــــــــــواه أعــــــــــــــين إلعــــــــــــــراب بــــــــــــــه فضــــــــــــــال   والفعـــــــــل بـــــــــاجلزم خـــــــــص واملضـــــــــارع ال .21

 ذ�ر ��ر�� ����ت ا;�راب

 	�ب ���� ا�ر�.

  ونــــــــــــون جــــــــــــاء عالمــــــــــــات  ــــــــــــا عقــــــــــــال   الرفــــــــــع بالضــــــــــم مث الــــــــــواو مــــــــــع الــــــــــف .22
  وزينبــــــــــــــــــات ومــــــــــــــــــا كريكــــــــــــــــــُب اجلمــــــــــــــــــال   فــــــــــــــــارفع بضــــــــــــــــم كجعفــــــــــــــــر وأفئـــــــــــــــــدة .23
  أخـــــــــــــــــوك مث أبـــــــــــــــــو زيـــــــــــــــــد وذو اخلُـــــــــــــــــيال    و ارفــــــــع بــــــــواو مــــــــن األمســــــــاء مخســــــــتها .24
  ســـــــــــــــالمة حنوجـــــــــــــــاء األكثـــــــــــــــرون مـــــــــــــــاال   محـــــــــــــوك  فـــــــــــــوك ومجـــــــــــــع للمـــــــــــــذكر ذا .25
  وارفــــــــــــــع بنــــــــــــــون مضــــــــــــــارعاً إذا  اتصــــــــــــــال   و اقصــــــــــد  إىل ألــــــــــف يف رفــــــــــع تثنيـــــــــــة .26
  أو للــــــــــــــيت ُخوطبــــــــــــــت كتطلبــــــــــــــني عــــــــــــــال   بـــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــمري جلمـــــــــــــــــــع أو لتثنيـــــــــــــــــــة .27

 	�ب ���� ا�%$ب

ــــــــــِثال   عالمـــــــة النصـــــــب فـــــــاعلم فتحـــــــة ألـــــــف  .28   كســـــــــر ويـــــــــاء وحـــــــــذف النـــــــــون فاْمـَت
  أخـــــاك قلـــــى كـــــا رحـــــم  أبـــــاك والتـــــبغض   ونصـــــب مخســـــة االمســـــاء وســــــُمه ألـــــف  .29
  ســــــــــالمة قـــــــــــد أتــــــــــى كالوالـــــــــــدات صـــــــــــال والنصــــــــب بالكســــــــر يف مجــــــــع املّونــــــــث  .30
  مجـــــــــــــــع وتثنيـــــــــــــــة والنـــــــــــــــون قـــــــــــــــد ُخـــــــــــــــزال   واالنتصــــــــاب حبـــــــــرف اليــــــــاء يوجـــــــــد يف .31
  تـــــــــــرا ه آخـــــــــــر بـــــــــــاب  ذا لـــــــــــذلك تـــــــــــال   لنصـــــــــــب فعـــــــــــل بـــــــــــه يكـــــــــــون مرتفعـــــــــــا .32

 	�ب ���� ا��ض

  فـــــــــــــــال ــــــــــــــــالكســـــــــــــــر ويـــــــــــــــاء وفتحــــــــــــــــة  عالمـــــــــــــــــة اخلفـــــــــــــــــض يف مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء  .33
  فــــــــــرداً ويف مجــــــــــع تكســــــــــري كــــــــــذا جعــــــــــال فــــــــــــــاخلفض بالكســــــــــــــر يف مــــــــــــــا كــــــــــــــان  .34
  ومخســـــــــــــة ذكرهـــــــــــــا يف موضـــــــــــــعني خـــــــــــــال واخلفـــــــــــــض باليـــــــــــــاء يف مجـــــــــــــع وتثنيـــــــــــــة   .35
  ســــــــــــالمة حنـــــــــــــو فــــــــــــز باحلـــــــــــــائزات عـــــــــــــال   وجــــــــــــاء أيضــــــــــــاً  جبمــــــــــــع املّونــــــــــــث ذي .36
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  واخلفـــــــض بفـــــــتح اليف االضـــــــطرار بـــــــدا .37
 

  زالفيمــــــــــا غــــــــــدا عنـــــــــــه االنصــــــــــراف منعـــــــــــ 
 

 	�ب ���� ا��زم

  جــــــاءت بتســــــكني أو حبــــــذف مــــــا اخنــــــزال   عالمـــــــــــــــة اجلــــــــــــــــزم يف املضــــــــــــــــارع قــــــــــــــــد  .38
  فختمــــــــــــه صــــــــــــح  حنــــــــــــو مل جيــــــــــــد خبــــــــــــال   فمـــــــــا أتـــــــــى وْهـــــــــو بالتســـــــــكني منجـــــــــزم  .39
  يلفـــــــى  ويف مخســـــــة  االفعـــــــال قـــــــد قـــــــبال   واجلـــــــزم باحلـــــــذف  فيمـــــــا اعتـــــــل آخـــــــره .40
  ر قســـــــــمه اشـــــــــتمالمـــــــــاض مضـــــــــارع أمـــــــــ   الفعـــــــــــل عنـــــــــــدهم  علـــــــــــى ثالثـــــــــــة  أي .41
  يلفـــــــى  ويف مخســـــــة  االفعـــــــال قـــــــد قـــــــبال   واجلـــــــزم باحلـــــــذف  فيمـــــــا اعتـــــــل آخـــــــره .42

 	�ب ا����ل

  وجــــــــــــــزم ثالثهــــــــــــــا عــــــــــــــن بعــــــــــــــض نقـــــــــــــــال   فاملـــــــــاِض قـــــــــد حرّكـــــــــوا بـــــــــالفتح آخـــــــــره  .43
  أنيــــــــــــــــــــــــت أربعـــــــــــــــــــــــــة تنتابـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــدال   مث املضــــــــــــــــــــــــارع ماكانــــــــــــــــــــــــت بأولــــــــــــــــــــــــه .44
  جــــــــــــــــــــازم دخــــــــــــــــــــال  إال إذا ناصــــــــــــــــــــب أو   إْن معربـــــــــــا جـــــــــــاء فـــــــــــالزم رفعـــــــــــه أبـــــــــــدا .45
  لكنمــــــــــا بعضــــــــــها للنصــــــــــب قــــــــــد عمــــــــــال   إّن النواصـــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــتة وأربعـــــــــــــــــــــــــة .46
  وغريهـــــــــــا نصـــــــــــبه بـــــــــــأن خفـــــــــــىي حصـــــــــــال   بنفســـــــــــه وْهـــــــــــو أن ولـــــــــــن وكـــــــــــي وإذن  .47
  جـــــــــــــواٍب  أو  واوه وأو كـــــــــــــذلك ُجـــــــــــــبال   حــــــىت كــــــذا الم كــــــي الم اجلحــــــود وفــــــا .48
  والم أمـــــــــــــــــــر دعـــــــــــــــــــاٍء جزمـــــــــــــــــــه ُعقـــــــــــــــــــال   بلـــــــــــــم وملـــــــــــــا ومـــــــــــــْع مهـــــــــــــز وال طلـــــــــــــبٍ  .49
  أيانــــــــــــــــا إذمــــــــــــــــا وأي فــــــــــــــــاعرف الـــــــــــــــــُمُثال    ومــــــــــن ومهمــــــــــى  عــــــــــدها ومــــــــــىت  وإن .50
  يف االضـــــــــــــطرار وأمـــــــــــــا يف  ســـــــــــــواه فـــــــــــــال   وحيثمـــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــن أّىن كيفمــــــــــــــــــــا  وإذا .51

���ء� ذ�ر �ر�و��ت ا

 	�ب ا���ل

  كجـــــــــــــاء زيـــــــــــــد منـــــــــــــري وجهـــــــــــــه جـــــــــــــذال   الفاعـــــــل اســـــــم اتـــــــى مـــــــن بعـــــــد رافعـــــــه .52
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  )1(وظاهر  جاء حنو .53
 

  نــــــــال عــــــــالومضــــــــمر حنــــــــو نلــــــــُت نلــــــــَت  
 

57��� E�ّ� 	�ب ا���ول ا�ذي �م 4

  مـــــن أجــــــل مــــــا غــــــرض قــــــد صــــــار خمتــــــزال   إذا نطقـــــــــــــــــــــــت مبفعـــــــــــــــــــــــول وفاعلـــــــــــــــــــــــه .54
  مـــــــــن غـــــــــري فـــــــــرق ولكـــــــــن فعلـــــــــه شـــــــــكال   فارفعـــــــــه واجعـــــــــل لـــــــــه أحكـــــــــام فاعلـــــــــه .55
  كســـــــــــــر ملـــــــــــــا كـــــــــــــان بـــــــــــــاألخري مّتصـــــــــــــال   بالضــــــــــــــــم أولــــــــــــــــه ويف املضــــــــــــــــي بــــــــــــــــدا .56
  زيـــــــــــد ُيكـــــــــــرم  الفضـــــــــــالء تقـــــــــــول أُكـــــــــــرِم   ويف املضـــــــــــارع جـــــــــــاء ذلـــــــــــك منفتحـــــــــــا .57
  مضـــــــــى وذا حنـــــــــو أوصـــــــــينا بـــــــــأن نضـــــــــال   وظـــــــــاهراً جــــــــــا ومضـــــــــمراً فــــــــــذلك قــــــــــد .58

 	�ب ا��	,دإ و ا��	ر

  )2(وصـــــــــــار عـــــــــــن عامـــــــــــل بـــــــــــاللفظ منــــــــــــ   املبتـــــــــدا اســـــــــم  أتـــــــــاك  وْهـــــــــو مرتفـــــــــع   .59

  ُيْســــــــــمى كقولــــــــــك زيــــــــــد أخبــــــــــل الــــــــــبخال   واســــــم حــــــوى الرفــــــع مســــــندا لــــــه خــــــرباً  .60
  ومضــــــمراً حنــــــو انــــــت  خــــــري مــــــن بــــــذلكا   بــــــــــــداواملبتــــــــــــدا ظــــــــــــاهرا كمــــــــــــا رأيــــــــــــت  .61
  فـــــــــــــــــــأول كســـــــــــــــــــعيد  عـــــــــــــــــــاذل عـــــــــــــــــــذال وُمفـــــــــــــردا وِســـــــــــــواه قـــــــــــــد أتـــــــــــــى خـــــــــــــرباً   .62
63. 

)3( 
  

ـــــــــد  ثانيهـــــــــا كعائشـــــــــٌة  .64 ــــــــــــٌد عــــــــــــال الرُســــــــــــال   والظـــــــــرف يف الَع فــــــــــــوق النســــــــــــا وحمم  
  كربّنـــــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــــله  دان ملـــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــأال   مثـــــــــــــــــال ثالثهـــــــــــــــــا وانطـــــــــــــــــق برابعهـــــــــــــــــا .65

 ��	,دإ وا��	رذ�ر ا��وا�ل ا�دا�7� �E7 ا

 	�ب ��ن وأ�وا, �

كـــــــن أْعـــــــُز عكــــــــس الـــــــذي بكـــــــان  قــــــــد    إلن أن كـــــــــــــــــــــأن  ليـــــــــــــــــــــَت عـــــــــــــــــــــل وال .66
  يــــــــــَد عالـــــــــــٌم أن زيــــــــــد ذو نــــــــــدى  ومــــــــــَال    فـــــــــــــــــــــإن  أن لتوكيـــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــإن يـــــــــــــــــــــزِ  .67
  كـــــــــأن وجـــــــــه احلبيـــــــــب البـــــــــدر مكـــــــــتمال   وشـــــــــــــــــــــبه بكـــــــــــــــــــــأن  واملثـــــــــــــــــــــال لـــــــــــــــــــــهُ  .68
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  يــــــــــــت الشــــــــــــباب عائــــــــــــد مــــــــــــثالتقــــــــــــول ل   فجـــــــــــيء حـــــــــــرف  ليـــــــــــت كمـــــــــــا  )1(   .69
  لعـــــــــــــل حنـــــــــــــو لعـــــــــــــل االرض ذات كـــــــــــــال أي االمــــــــــــــــر  احملــــــــــــــــب          )2(     .70
  وحنـــــــــــــو ذلـــــــــــــك ممـــــــــــــا كـــــــــــــان فيـــــــــــــه بـــــــــــــال   وللتواقـــــــــــــــــــــــــــع يف لعلـــــــــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــــــــرض .71
  يف احلـــــــــرب ُســـــــــم العـــــــــدا لكـــــــــنهم خبــــــــــال   لكـــــــــــــن يـــــــــــــايت  لالســـــــــــــتدراك حنـــــــــــــوهم  .72

  

 

 

  :ا قائالً هَ بعد املطلع بامسِْ وقد صرّح الّناظم يف مقّدمتها 
  ومخســــــــــني بعــــــــــد األلــــــــــف واملائــــــــــة اجنـــــــــــال    محــــــــــــــــــداً أوِىل الــــــــــــــــــورى حنــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــبعة
  وعـــــــــــــم إنعمـــــــــــــاه مـــــــــــــن حـــــــــــــّل أو رحـــــــــــــال    مث الـــــــــــّصالة عـــــــــــلى خــــــــــري األنــــــــــام وَمـــــــــــن

  ِمـــــــــــن بعـــــــــــده قـــــــــــد غـــــــــــدا يبـــــــــــّني الســـــــــــبال    مزيّتــــــــــــــــــه ختفــــــــــــــــــىوبعــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــالّنحو ال 
   يــــــــــــــــــــــــــــامن الــــــــــــــــــــــــــــّزلالألّن فاقــــــــــــــــــــــــــــده ال    فهــــــــــــــــــــاك منظومــــــــــــــــــــة  فيــــــــــــــــــــه مهّذبــــــــــــــــــــه
  ألفاظهـــــــــا ُكســـــــــَيت مـــــــــن جنســـــــــها ُحلـــــــــال    ُتســــــــــــــــّمى الميـــــــــــــــــة اإلعـــــــــــــــــراب حاويـــــــــــــــــة
ـــــــــــــتحال    واهللا أســـــــــــــــأل ال ســــــــــــــــواه نيــــــــــــــــل هــــــــــــــــدى   نظمـــــــــــــاً لنثـــــــــــــر ابـــــــــــــن آجـــــــــــــروم من

  :إال أّن هذه املنظومة مبتورة بعض أبواا ومل أعثر إال على أحد عشر باباً 

  باب الكالمـ 

    باب اإلعرابـ 

  باب عالمة الّرفعـ 

  باب عالمة الّنصبـ 

  عالمة اخلفضباب ـ 

  عالمة اجلزمباب ـ 

  باب األفعالـ 

                                                

)1  ( ��ف

  ��ف)  2(

 .ا����� أما بقية األبواب  فهي مبتورة  من  هذه 
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	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  باب باب الفاعلـ 

  باب املفعول الذي مل يسم فاعلهـ 

  باب املبتدأ واخلربـ 

  .  باب كان وأخوااـ 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  :القضايا التعليمية في منظومات ابن أب على اآلجرومية : دسالسا المبحث

فوضع للمتعلم منظومات تسهل على ، يف منظوماته على ج من سبقوه لقد سار ابن أب
  إلصالح لسانه، من داء اللحن، ، املتعلم املبتديء علم النحو

عَدا الالمية اليت نظمها من حبر الطويل ، يف قالب شعري من حبر الرجز وقد وضع منظوماته
، ألنُه مل يضف أبوابا حنوية، األمانة العلميةلكنُه رَاَعى  ؛ )ه 979(ُمَعاِرًضا ا المية العمريطي

بل كان مقتيدا بصاحب املنت املنتور، الذي وضع متنه املختصر للتعليم ال للخوض يف 
  .والعلل النحوية اليت َعقَدِت النحو العريب، اخلالفات والتعقيدات

اليت جيَُِدَها اَْلُمتَـَعلُم ِيف ِحْفِظ وباِت عُ وهو يعرُف الص ، ِإن الشيَخ ابُن ُأب َكاَن ُمَعلًما 
، وِيف ُكل َمرٍة يدُعو املتعلَم )اآلجرومية ( لذلك أكثَر من نظم هذا املنت ، .املنت النحوي املنثور

ِم ألنُه الغًىن له عنُه، فهو املدخُل إىل الُعُلو  ؛ ِإَىل اإلقْـَباِل َعَلى تعلمه باحلْفِظ واالْسِتْظَهاِر أوال
  .بل َوَصَفُه بعضهم كامللح للطعام، العربية واإلسالمية مجيًعا

  : صفات المعلِم الحاذق من خالل النظم: أوال 

ويف رواية فهو    فهو أبرت، ببسم اهللا ألن كل عمٍل ِذي بال اليبدأ بالبسملة، االبتداء - 01
 . )1(أي هناك جزء واجلزء واآلخر مقطوع مبتور ، أقطع

فقد تصاب بالُغرور والطغيان بأنك أنت من سخرت ، بالعمل دون ذكر اهللا فحني التبد أ
وليس يف بالك اهللا فليس َلَك جزاٌء يف  أو أَنَك عملَت العملَ ، هذا املسائل فُأجنَُِزْت َلكَ 

  .فقد ُبِرتَ ِمْنَك عطاُؤه يف اآلخرة، إنك إن أخذت عطاَءُه يف الدنيا: أي ، اآلخرة
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

وافتتح سليمان عليه السالم كتابه إىل ملكة سبأ ، اىل كتابه بالبسملةوقد افتتح اهللا تع

وافتتح ، : النمل W X mv w x y z { |  } ~�l، بالبسملة
وكان صلى اهللا عليه وسلم يفتتح خطبه ، النيب صلى اهللا عليه وسلم كتابه إىل هرقل بالبسملة

  .حبمد اهللا والثناء عليه

ويـَْعَلُم أَنـَها   .شروعيتها واستحباا عند األمور املهمةوم، والناظم يُدرك فضل بسم اهللا
  .ِيف َعَمٍل يُغِضُب اهللا تعاىل    التـَُقالُ 

حيث  ؛  يعلممل منها نعمُة العقل،وتعِليُم اإلنسان ما، محُد اهللا تعاىل على نَِعمه الوفرية – 02
  : )1(اآلجرومية  بيانًا لذلك يف منظومته األوىل على)ابُن ُأب ( قال الناِظم 

ـــــــــــــــــُن ُأب وامســـــــــــــــــه حممـــــــــــــــــدُ    قـــــــــــــــــال اب
  

  اهللاَ يف ُكـــــــــــــــــــــــــل األمـــــــــــــــــــــــــوِر أمحـــــــــــــــــــــــــدُ 
  :)2(نزهُة الـُحُلوِم يف نظم منثور ابن آجروم، يقول الناظم :ويف منظومتة الثانية      

  َمـــــــــــْن أنعَمـــــــــــا حنمــــــــــُدك اللُهـــــــــــم يــــــــــا  
  

ــــــــــــــــا   وعلــــــــــــــــَم اإلنســــــــــــــــاَن مــــــــــــــــامل يـَْعَلَم
   .)3(كشُف الُغُموم يف نظم منثور ابن آجروم :ظومتة الثالثةويقول الناظم ويف من       

ـــــــاأهللا يـــــــا ـــــــَك احلمـــــــُد ي ـــــــال ل ـــــــْن تفض   َم
  

ـــــــــــــــــِان وأمجـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــن علينـــــــــــــــــا بالبَي   َوَم
مة اآلجرومية:والشْيُء نفُسه جنَُِدُه ِيف منظومتة الرابعة      4(الميُة اإلعراب على املقد(  

  َحنَــــــــَال َمحْــــــــَد الــــــــِذي َكــــــــرَم أَْوَىل الــــــــَوَرى 
  

ـــــــــْن َحـــــــــل أَْو َرَحـــــــــَال  ـــــــــم ِإنـَْعاُمـــــــــُه َم   َوَع
َألَن َتْكرَاَر احلمِد ِيف ُكل منظومة َدلِيٌل على قـُوِة إميانه، وعقيدتِه، وله من معني القرآن   

                                                

)1 (l3cاG�0D;	� ر:	�� [�ات، .` ا�!��@� ا�&	�8)��&�%�(��	ت إ��اد ا��<�0ر : ، 1�افÇA ،�!!
أ� 8p
f- :

.y�	m-اأدرار،ا��	م���	;�ي،=��Q	&�2010 – 2009: اh��cا .350ص: م،

)2 (h��cا[�ات،.` .360ص: ا��l3c	تا�!��@�

)3 (h��cا[�ات،.` . 369ص: ا��l3c	تا�!��@�

)4 (h��cا[�ات،.` .378ص: ا��l3c	تا�!��@�
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

َد جنُد احلم، عز وجل افتتح كتابَُه العزيز بالَبْسَمَلِة، وبعد البسملةِ  –الكرمي الذي الينضب، فاهللا 
  . لِلِه ِيف اآلية األوىل ِمْن ُسورة الَفاِحتة

وعلى ءاله وصحبه األتقياء أعالم الدَجى لريبـَي  على سيِدنا محمد الصالة والسالم -03
على  صلى اهللا عليه وسلم، وعَلى ُحب آل بيته الكرام، َولَِيطِلَع  - على ُحب الرُسول  النْشءَ 

 .رضوان اهللا عليهم- رام حياة الصحابة الكِ 

َمِة منظومتِه األولىبيانًا لذلك يف ) ابُن ُأب (حيُث قَاَل الناِظم  ومية ُمَقد1( على اآلجر( :  

َنتَقى   ُمَصـــــــــــلًيا َعلَـــــــــــى الرِســـــــــــوِل الـــــــــــــُمنـْ
  

ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــْحِبِه َذِوي التـَق   َوآِل
  :  )2( ثور ابن آجروم، يقول الناظم أيضايف نظم من نزهُة الـُحُلومِ :منظومتة الثانية  مقدمة ويف  

ـــــــــــــــــــــــــَك أســـــــــــــــــــــــــأُلَك َأْن ْتَصـــــــــــــــــــــــــلَيا   َوِب
  

ـــــــــــــــى نَــــــــــــــــــِبــــــــــــــــي بالبهـــــــــــــــاِء ُحليَـــــــــــــــا   َعَل
  :)3(يف نظم منثور ابن آجروم  كشُف الُغُموم:منظومتة الثالثة في مقدمةويقول الناظم   

ـــــــــــة ـــــــــــِدي َصـــــــــــَالًة مـــــــــــع َكـــــــــــِرِمي حتي   َوأُْه
  

  ى بـــــــاحلق للَمــــــــأل ُمْرَســــــــالإىل َمـــــــْن أَتَــــــــ
حيث يقول الشْيُخ ، على املقدمة اآلجرومية الميُة اإلعراب:منظومتة الرابعة  مقدمةجنَُِدُه ِيف   

 4(ابُن ُأب( :  

َـــــــــــــــامِ  ـــــــــــــــى َخـــــــــــــــْريِ األَن ـــــــــــــــَالُة َعَل الص ُمث  
  

ـــــــــــُبَال  ُــــــــــــِبُني الس ـــــــــــَدُه َغـــــــــــَدا ي ـــــــــــْن بـَْع   َوَم
 :  ظ واالستظهاردعوة المتعلم إلى الحف    04-  

 (5) حيث قال يف خامتة منظومته األوىل على اآلجرومية     
                                                

)1(h��cا[�ات،.` . 350ص: ا��l3c	تا�!��@�

)2 (h��cا[�ات،.` .360ص: ا��l3c	تا�!��@�

)3(h��cا[�ات،.` . 369ص: ا��l3c	تا�!��@�

)4(h��cا[�ات،.` . 378ص: ا��l3c	تا�!��@�

[�ات،اh��cا��l3c	تا�!��@) 5(.`� : .358ص
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ـــــــــــــــــــــــــــاظِ  ـــــــــــــــــــــــــــَة األَلَف ـــــــــــــــــــــــــــًة رَائَِق   َمْنظُوَم
  

ــــــــــــِتْحَفاظِ  ــــــــــــُه َذا اْس ــــــــــــا َحَوْت ــــــــــــْن ِلَم   َفُك
�/Hيء،���P*/Iإ�8[�>��ه��–��H –��ep(*�هللا� – 05  $(���r���]/I*\6Iأن�:+*ن�

H$8[�أ�o�  )1(م صلى اهللا عليه وسل) محمد(:  

ــــــــــــــــــِدي   َجَعَلَهــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــُه ِلُكــــــــــــــــــل ُمْبَت
  

  داِئَمـــــــــــــــــــَة النـْفـــــــــــــــــــِع ِحبُـــــــــــــــــــب َأْمحَـــــــــــــــــــدِ 
  َصـــــــــــــــــــلى َعَلْيــــــــــــــــــــِه َربـنَـــــــــــــــــــا َوَســــــــــــــــــــلَما  

  
ِــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــا... َوَصــــــــــــــــــــْحِبهِ ... َوآل   َتَكرَم

 : دعوة المتعلم إلى اإلنصات لما يقوله الُمَعلم - 06  
 من منظومتِه األوىل على اآلجرومية باب الكالميف بيانًا لذلك ) ابُن ُأب (حيث قال الناِظم 

)2(:  

ـــــــــــــــــَدنَا  إن الَكـــــــــــــــــَالمَ    فـَْلَتْســـــــــــــــــَتِمعْ ِعْن
  

ــــــــــــٌب ُمِفيــــــــــــٌد قَــــــــــــْد ُوِضــــــــــــعْ  َلْفــــــــــــٌظ ُمرَك  
َنــــــــــــــــــــــــى     أَْقَســــــــــــــاُمُه الِتــــــــــــــــي عليهــــــــــــــا يـُبـْ

  
ــــــــــــــــَىن    ِاســــــــــــــــٌم وفعــــــــــــــــٌل مث حــــــــــــــــرُف َمْع

بالفعل املضارع ازوم  ؛ يُدُه املعلُم مستعمال الطلبَقْد َدَعا املتَـَعلَم إىل اإلنصاِت ملا ير   
 َني له َأنَحاة بالم األمر، َوبـٌب بالوْضِع «، الكالَم عندنَا معشَر النوأما أقسامه »لفٌظ مفيٌد ُمرَك ،

  .وقد قدم َوَأخَر ِحَفاظا عَلى القافية والوزن، والفعل، االسم: فهي 

 :بيق القواعد النحويةيبين للمتعلم كيفية تط-  07

 (3) )منظومته أألولى( المزاوجة بين القاعدة والمثال -أ 

  األســـــــــــــــماء مفــــــــــــــردَ فـــــــــــــــارفع بضـــــــــــــــم 
  

  »جــــــــاء زيـــــــــٌد صـــــــــاحُب العــــــــالء«ـكــــــــ
اليت وردت فاعال يف ، زيد: يبني له أن االسم املفرد يرفع بالضمة، ومثَل لذلك بكلمة   

                                                

)1 (h��cا[�ات،.` .358ص: ا��l3c	تا�!��@�

)2(h��cا[�ات،.`  . 350ص: ا��l3c	تا�!��@�

)3(h��cا[�ات،.` . 350ص: ا��l3c	تا�!��@�
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  .وعالمة رفعه الضمة الظاهرة يف آخره " جاء زيدٌ  "املثال الذي وظفه يف عجز البيت 

  :قائال، عن إعراب األسماء الخمسةمث حتدث  - ب 

  مـــــــــــال، َمحُـــــــــــوك، فُوكـــــــــــا أخــــــــــــوك، ُذو  أبوكا وارفــــــع بـــــــــــــــــــواو خــــــــــــــــــمـسة
فتقول فقد بني أا ترفع بعالمة فرعية، وهي بالواو يف حال الرفع، ال الضمة كما سبق،   

  .ألنه من األمساء اخلمسة؛ فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو )أبوك(عاد أبوك، فكلمة : 

  :مخاطبة المتعلم الحذق الفطن  -  06

  :)1(متحدثا عن عالميت اجلزم قال يف منظومته األوىل على اآلجرومية

ــــــــــــكون  الس ذوي األذهــــــــــــان يــــــــــــاِإن  
  

  واحلـــــــــــــــــــــــذَف للجـــــــــــــــــــــــزم عالمتـــــــــــــــــــــــان
إن عالمات اجلزم تكون ، أيها املتعلم: متعلم حاذق فطن قائال له فالناظم خياطب كل   

، أو حذف احلرف األخري من الفعل، فقد تكون عالمة جزمه السكون خمتلفة يف الفعل املضارع
َ وشرحَ  َل وبني2(للبعيد الفهم الِذي مل يُْدرِْك مقالته يف البيت األول  مث َفص( :  

َـــــــــــــىفَـــــــــــــاْجزِْم بَِتْســـــــــــــِكِني ُمَضـــــــــــــارِ    ًعا أَت
  

ـــــــــــْم يـَُقــــــــــْم فـَــــــــــَىت «َك  )3(َصــــــــــِحيَح االِخــــــــــرِ    »لَـ
  اْكَتَســــــى اْعـــــــِتَالَال  َواْجــــــزِْم ِحبَــــــْذِف َمـــــــا  

  
  ِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرُه، واخلمــــــــــــــــــــــــسَة األْفـــــــــــــــــــــــــــــَعاَال آ

  
، مل يعملْ :وكذاـ، مل يقمْ : حنو ، فاملضارع الصحيح اآلخر عالمة جزمه السكون الظاهر يف آخره •

 ... مل يفهمْ ،  يشرحْ مل

إال الناظم مل يقدم ، حذف احلرف املعتل: أي ، أما املعتل اآلخر فعالمة جزمه حذف آخره •
 .يــمشي، خيشى ، يدعو: ذه األفعال : وسأمثل لذلك ، مثاال على ذلك نظرا لسهولته ويسره

                                                

)1([�ات،ص.` . 351ا��l3c	تا�!��@�

)2 (h��cا[�ات،.` .351ص: ا��l3c	تا�!��@�

)3(«أ(!���¼« 
ُ
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

   .حبذف حرف العلة الواو:  مل َيْدعُ : نقول 

  . لة األلفحبذف حرف الع: و مل يَـْـخشَ 

  . حبذف حرف العلة الياء: و مل يَـْـمشِ 

النون، ومل يقدم مثاال : فعالمة جزمه حذف آخره أيضا أي ، أما إذا كان من األفعال اخلمسة •
يعمالن،  -تعمالن ، تعملني: ذه األفعال : وسأمثل لذلك ، على ذلك نظرا لسهولته ويسره

 : فنقول ، وجتزم حبذفها، كلها ترفع بثبوت النون : يعملون –تعملون 

  . حذف النون: عالمة اجلزم هي  :أنت مل تعملي

  .حذف النون: عالمة اجلزم هي : أنتما مل تعمال 

  .حذف النون: عالمة اجلزم هي : مها مل يعمال 

  .حذف النون: عالمة اجلزم هي : وأنتم مل تعملوا 

  .حذف النون: عالمة اجلزم هي : وهم مل يعملوا 

وال ، مل ميثل أيضا للفعل املعتل اآلخر، كشف الغموم يف نظم منثور ابن آجروم  ويف منظومته 
حيث قال يف ، بل اكتفى أيضا بالتمثيل للفعل املضارع الصحيح اآلخر، لألفعال اخلمسة أيضا

  :)1(باب عالمة اجلزم 

ـــــــــا ْســـــــــُكونُهُ  ـــــــــِل ِإم ـــــــــُة َجـــــــــْزِم الِفْع   َعَالَم
  

ـــــــن فـــــــا ـــــــَذاٍف كاســـــــوى ذي ـــــــا بِاحنِْ قبالَوِإم  
ــــــا َخْتُمــــــُه يـَْلَقــــــى َصــــــِحيًحا َفَجْزُمــــــهُ      َفَم

  
  »يصـــــْد طـــــال ذا مل«أَتَــــى ِبُســـــُكوٍن حنــــو 

َ َرفْـُعــــــــــهُ    َخْتًمـــــــــا أَْو تـَبَــــــــــني َوَمـــــــــا اْعتَـــــــــل  
  

ــــــــَتَال  ـــــــــَجْزُم بِالـــــــــَحْذِف َجيْ ــــــــْوٍن َفِفيــــــــِه ال   بِنُـ
    

                                                

)1 (h��cا[�ات،.` .370ص: ا��l3c	تا�!��@�
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  :حسن الختام – 06

ــــــــــــــــــِدي   َجَعَلَهــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــُه ِلُكــــــــــــــــــل ُمْبَت
  

  النـْفـــــــــــــــــــِع ِحبُـــــــــــــــــــب َأْمحَـــــــــــــــــــدِ داِئَمـــــــــــــــــــَة 
  َصـــــــــــــــــــلى َعَلْيــــــــــــــــــــِه َربـنَـــــــــــــــــــا َوَســــــــــــــــــــلَما  

  
ِــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــا... َوَصــــــــــــــــــــْحِبهِ ... َوآل   َتَكرَم

صلى اهللا عليه  – باسم اهللا، والصالة والسالم على رسول اهللافهو كما بدأ النظم   
، النفع أن تكون دائمة، عزوجل -راجيا من اهللا ، ختمها بالدعاءفقد ، وآله وصحبه –وسلم 

  .الكرام وصحبه، وآله –صلى اهللا عليه وسلم  -متوسال إليه حبب رسوله 

  .داعيا املتعلم إىل االقتداء به يف البدء واملختتم

  :)1() البسيط ( افتتاح قصيدته المدحيةوقد قال لسان الدين ابن اخلطيب يف 

ـــــــــــا الحمـــــــــــُد هللا   َمْوُصـــــــــــوال كمـــــــــــا وجب
  

  َجبـــــــافهــــــو الـــــــذي بـــــــرداء الِعـــــــزّة اْحتَ    
ــــــــــــــــــــكُر ِهللا يف بــــــــــــــــــــْدٍء وُخمْتَــــــــــــــــــــَتم   والش  

  
  فــــــاهللا أكـــــــَرُم مــــــن أْعطـــــــى وَمــــــْن َوَهبـــــــا

  مث الّصـــــــــــــالةُ  علــــــــــــــى النــــــــــــــوِر املبــــــــــــــنيِ   
  

  ومـــــــن آياتـــــــه ملَْ تَـــــــدَْع إْفكـــــــاً وال َكـــــــِذبا
ـــــــــٌد خـــــــــُري مـــــــــن تـُْرجـــــــــى َشـــــــــفاعُتهُ    ُحمَم  

  
  غــــــداً وُكــــــّل امــــــرىءٍ  ُجيْــــــَزى مبــــــا َكَســــــبا

  :واختتمها بقوله  

ـــــــــــَتحِ  حمـــــــــــُد هللاِ وال   خْتمـــــــــــاً بعـــــــــــد ُمْفَت
  

ــــاَح أوَمــــا الَعــــاِرُض اْنَســــَكبا   َمــــا البــــارُِق اْلَت
الذي تفتتح به ، ألنه يدرك حقيقة احلمد، فنجد الشاعر قد استعمل احلمد يف البدء واملختتم  

   .أم القرآن، وهي سورة الفاحتة، أول سورة يف القرآن

  
                                                

ا��<�0ر ) 1( ،�� و�zم �� hiو� ��3) ا-,&�8، �Aا �Z��ا �D	ن : د�Zان�=x!� �n	i��ادار ��0	ح، ��?�

vw�0ز�وا–1ا��ارا�
�H	ء،ط،1409ص،1م،ج1989 –ه،118،119،120. 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

    ) :المادة العلمية ( المحتوى : ثانيا

وِمسَاته ، ، لتبيني سهولة النْظم التعليميهسأستعمل يف التمثيل أبياتا من مجيع منظومات
  . التعليمية

  : جند َأن ُحمْتَـَوى َمادتِِه العلمية يتسم مبايلي 

 :الترتيب المنطقي للمحتوى المعرفي  - 01

  مقدمة  

  عرض  

  . خامتة 

  )1(:األوىل الغرَض ِمْن َنْظِمِه التعليمي بٍني الناظم يف منظومته : في المقدمة  -أ 

ـــــــــــــــــد َواْمسُـــــــــــــــــُه ُحمَم ـــــــــــــــــُن آب   قَـــــــــــــــــاَل اْب
  

ـــــــــــــــــــــــــوِر َأْمحَـــــــــــــــــــــــــدُ    اهللاَ ِيف ُكـــــــــــــــــــــــــل األُُم
ــــــــــــــى   ْنتَـَق

ُ
ــــــــــــــى الرُســــــــــــــوِل امل   ُمَصــــــــــــــلًيا َعَل

  
ــــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــْحِبِه َذِوي التـَق   َوآِل

  وبعــــــــــــــــد فالقصــــــــــــــــُد بــــــــــــــــذا املنظــــــــــــــــومِ   
  

  َتْســـــــــــــــــِهيُل منثـــــــــــــــــوِر ابـــــــــــــــــِن آجـــــــــــــــــرومِ 
  ملــــــــــــــــــــــــــن أراد ِحْفظَـــــــــــــــــــــــــــُه وعُســـــــــــــــــــــــــــرَا  

  
ــــــــــــــرَا عليـــــــــــــه أن حيفـــــــــــــظ مـــــــــــــا   قَـــــــــــــْد نُِث

  واهللا أســـــــــــــــــــــتعني يف كـــــــــــــــــــــل عمـــــــــــــــــــــل  
  

ــــــــــــــه َقْصــــــــــــــِدي وعليــــــــــــــه الـــــــــــــــُمَتكلْ    إلي
والتمثيل مبا ، موظفا االستشهاد املقصودة بالشرح األبواب النحويةتناول : في العرض-ب   

  . يفهمه املتعلم
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

َ يف منظُومته األوىل ال: الخاتمة  ِتجة أو اهلدف بـَني1(ن( .  

  قَــــــــــــــْد َمت َمــــــــــــــا أُتِــــــــــــــْيَح ِيل َأْن أُْنِشــــــــــــــَئهْ 
  

ــــــــــــــٍف َوِمائَــــــــــــــهْ    ِيف َعــــــــــــــاِم ِعْشــــــــــــــرِيَن َوأَْل
  ْمــــــــــــــــــِد َربـَنـــــــــــــــــــا َوُحْســـــــــــــــــــِن َعْونِـــــــــــــــــــهِ حبَ   

  
ــــــــــــــــــــــــــــِدِه َوَفْضــــــــــــــــــــــــــــِلهِ    َوَمنــــــــــــــــــــــــــــهِ ...َورِْف

ـــــــــــــــــــــــــــاظِ    ـــــــــــــــــــــــــــَة األَلَف ـــــــــــــــــــــــــــًة رَائَِق   َمْنظُوَم
  

ــــــــــــِتْحَفاظِ  ــــــــــــُه َذا اْس ــــــــــــا َحَوْت ــــــــــــْن ِلَم   َفُك
ــــــــــــــــــِدي     َجَعَلَهــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــُه ِلُكــــــــــــــــــل ُمْبَت

  
  َداِئَمـــــــــــــــــــَة النـْفـــــــــــــــــــِع ِحبُـــــــــــــــــــب َأْمحَـــــــــــــــــــدِ 

  َصـــــــــــــــــــلى َعَلْيــــــــــــــــــــِه َربـنَـــــــــــــــــــا َوَســــــــــــــــــــلَما  
  

ـــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــا...َوَصـــــــــــــــــــــــْحِبهِ ...َوآِل   َتَكرَم
  :االختصار  -  02  

ار وذلك باالقتص، ألا تناسب سنه ؛ حرصه على اختصاِر املادِة املعرفية اليت يقدمها للطالب
  .على بعض أبواب النحو املفيدة

  استعمَل الناِظُم كلماٍت بسيطًة مفهومة، ابتعد فيها عن غريِب اللغِة  :الوضوح  03

  : )2(يقول يف منظومته األوىل، وما يتألف منه ، يف باب الكالم، ومنه

  ِإن الكـــــــــــــــــــالَم عنــــــــــــــــــــدنَا فـَْلَنْســــــــــــــــــــَتِمعْ 
  

ـــــــبٌ ، لفـــــــظٌ " مفيـــــــٌد، قَـــــــْد ُوِضــــــــع، ُمرَك  
  )3(ويقول في نزهة الحلوم   

َبــــــــــــا حــــــــــــِو لفـــــــــــٌظ رُكَكـــــــــــالُم أهـــــــــــِل الن  
  

  َوِإلفَــــــــــــــــــــــــــــاَدٍة بوضـــــــــــــــــــــــــــٍع ُصــــــــــــــــــــــــــــِحَبا
  :ويقول في كشف الغموم  

ــــــــبٌ  ْحــــــــِو لفــــــــٌظ ُمرَككــــــــالم رجــــــــاِل الن  
  

  أمحــــــــُد ُذو ُعــــــــال: مفيـــــــٌد بوضــــــــٍع حنـــــــو
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

   :تبسيط المادة العلمية وتيسيرها للطالب  -  03

  :)1(األوىل على اآلجرومية  قال ابن ُأب ِيف منظومِتهِ 

  وبعــــــــــــــد فالَقْصــــــــــــــُد ِمــــــــــــــَن الــــــــــــــــَمْنظُومِ 
  

  َتْســـــــــــــــــِهيُل منثـــــــــــــــــور ابـــــــــــــــــِن آجـــــــــــــــــروم
   التدرج في تحصيل المادة المعرفية - 04  

  :)2(قال ابن ُأب ِيف منظومِتِه كشف الغموم على اآلجرومية

  فمــــــن يَــــــُذقْ  يــــــروقُ وبعــــــد فــــــذا نظــــــٌم 
  

ــــــــَجنـــــــاُه اىل الُكتـــــــِب  الالِكبَـــــــاِر تـََوص  
   االقتباُس ِمَن القرآن الكريم - 05  

  :بأسلوب َمْن َسِبُقوه فاقتبس ِمَن القرآن الكرمي؛ َويـَتِضُح َهَذا َجِليا ِفيَما يَِليتأثـَر ابُن ُأب  وقد

  ) :ال ( يف باب : يف قوله : االقتباس األول -أ 

ـــــــــــــــــــــــابِ  ـــــــــــــــــــــــماَن للُمـْرَت   تـَُقـــــــــــــــــــــــوُل ال ِإْي
  

ــــــــــــَلُه  ــــــــــــ الَوِمْث ــــــــــــي الِكــــــــــــَتابِ ري   َب ِف
  

�mF���E��D��CG��HI���L��K���J :من قوله تعاىل) الريب( حيث اقتبس 

�l =رة	٢: ا�  

  :باب خمفوضات األْمسَاءِ :  قوله يف: االقتباس الثاني –ب 

  َكــــــــــــــاْبِين اْســــــــــــــتَـَفاَد َخــــــــــــــاَمتَْي ُنَضــــــــــــــارِ 
  

ـــــــــُو  ـــــــــارِ  «وَحنْ ـــــــــِل والنـَه ـــــــــُر اللي   »)3(َمْك
:من قوله تعاىل) يِل والنـَهار َمْكُر الل( حيث اقتبس     
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

�m��v��Y��X��W��V��U��T����S��Rl K	�: ٣٣  
.والَغَرُض من ذلك تزيني نظمه، وتوشيحه باالْسِتْشَهاد  

  :االستشهاد بالشعر  - 06

ِمَني إظهارًا ملقدرتِه الشعرية،وبراَعِته ِيف اْسِتْخَداِم الشعرالَقِدميِ  ِيف  َقْد َحاَوَل ُحمَاكاَة املتقد
  . واآلثاري يف الميته، وابن مالك، منظوماتِه، كاحلريري

، حيث ضمن بيتا  )1( منظومة كشف الغمومَوَيْظَهُر اإلستشهاد جِليا يف قول ابن أّب يف 

 )الالم ( َمتَاِشًيا مع الرِوي  الضْربَ ألنه َغيـَر ، باب المفعول لهبيتا كامال من الشعر يف 
  :َتَكرَما صلواأل، بإضافة كلمة تفضال

  إذا رمـــــــت مفعـــــــوال لـــــــه فهـــــــو َمْصـــــــَدرٌ 
  

ــــال   َحــــَوى الّنصــــب واإلقــــدام للفعــــل عّل
  كـــــــــــــاْغِفْر َعـــــــــــــْورَاَء الَكـــــــــــــِرِمي ادَخـــــــــــــارَهُ   

  
ــــــيِم تـََفّضــــــال   )2(َواْعــــــِرْض َعــــــْن َشــــــْتِم اللِئ

وِخزَانة ، بكالِكَتا،  يف أُمات الكتب النحوية وهذا دليل على اطالعه على الشواهد الشعرية  
   ...وألفيِة ابِن ماِلك، وَشرِْح املفصل، األَدبِ 

   جند الناظم متأثرا بأسلوب اآلثاري يف الميته فجاء ُمقلًدا له يف البحر والقافية والروي 

  : حيث قال اآلثاري يف خامتة الميته النحوية

  ناظمهـــــا الرضــــــا» شـــــعبان«واســـــبغ علـــــى 
  

  بـــــــــــــــــدنياه واألخـــــــــــــــــرى وزده تفّضـــــــــــــــــال
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  ّل علــــــــــــــى خـــــــــــــــري األنــــــــــــــام وآلـــــــــــــــهوصــــــــــــــ
  

  وأصــــــــــــــحابه والتــــــــــــــابعني مــــــــــــــن املــــــــــــــال
ـــــــــــيهم صـــــــــــالة اهللا مـــــــــــا فـــــــــــاه معـــــــــــرب     عل

  
  بقــــــــــــــــول مجيــــــــــــــــل باديــــــــــــــــا ومكّمــــــــــــــــال

َقْدَجاَء ُمَتَصنـًعا ُمثْـَقال ِبُفُنوِن البِديِع، اليت  -ِيف َمَواِطَن أخرى- إال أَنـَنا جنَُِد أن أسلوبه   
َها الناِظُم على املعَىن واألسُلوِب مًعا طََلًبا ِهلَِذِه الزينة َفال يَْأِيت َساَدْت ِيف َعْصرِِه؛ و اليت جيور في

ًعا،وهذا دليل للتوضيح من منظومتة األوىل على املقدمة  ِبَشْيٍء َجِديٍد، َوْهَوَيُظن أَنُه ُحيِْسُن ُصـنـْ
  :)1(اآلجرومية 

  وبعـــــــــــــــد فالقصـــــــــــــــُد بـــــــــــــــذا اَلَمْنظُـــــــــــــــومِ 
  

  رومتســـــــــــــــــهيُل منثـــــــــــــــــور ابـــــــــــــــــن آجـــــــــــــــــ
  ِلَمـــــــــــــــــــــــــْن أراد حفظَـــــــــــــــــــــــــُه وَعُســـــــــــــــــــــــــرَا  

  
ـــــــــــــرَا ـــــــــــــْد نـَثـُ ـــــــــــــا َق   عليـــــــــــــه أن حيفـــــــــــــَظ َم

  واهللا اســـــــــــــــــــــتعني ِيف ُكـــــــــــــــــــــل َعَمــــــــــــــــــــــلْ   
  

  إليــــــــــــــه قصـــــــــــــــِدي وَعَلْيـــــــــــــــِه اْلُمتكـــــــــــــــل
  :وَقْد قـَلَد ابن ُأب العّالمَة ابَن َماِلٍك ِفي باِب الكالم -  

  :حيث قال ابُن مالك ِفي باِب الكالم

  ْســـــــــــــــَتِقمْ كالُمَنــــــــــــــا لفـــــــــــــــٌظ مفيـــــــــــــــٌد كا
  

  اســــــــــــــٌم وفعـــــــــــــــٌل مث حـــــــــــــــرٌف الَكِلـــــــــــــــمْ 
  :)2( وقال ابن أب في منظومته األولى  

ــــــــــــــــــــَدنَا فلنســــــــــــــــــــتِمعْ    ِإن الَكــــــــــــــــــــالَم ِعْن
  

  لفــــــــــــظ ُمَرتــــــــــــٌب مفيــــــــــــٌد قــــــــــــد ُوِضــــــــــــعْ 
  :)3( ويقول أيضا في باب االستثناء  

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــُه َعَل   أَْو َكـــــــــــــــاَن نَاِقًصـــــــــــــــا فََأْعرِْب
  

  َحَســــــــــِب َمــــــــــا يُوِجــــــــــُب ِفيــــــــــِه الَعَمــــــــــال
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

 1( يقول يف موطن آخر يف باب املنادى مث(:  

ــــــــــــــــــــــــــُم ُمث النِكــــــــــــــــــــــــــرَهْ  ـــــــــــــــــــــــــــُمفرُد العل   ال
  

  َأْعـــــــــــــــِين َِـــــــــــــــا املْقُصـــــــــــــــوَدَة املْشـــــــــــــــَتِهرَهْ 
َتِبـــــــــــــــــــــهِ    ـــــــــــــــــــــَت ِضـــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــِذِه فَانـْ   ُمث

  
  ُمث املَضـــــــــــــــــــــــــــاُف واملشـــــــــــــــــــــــــــبُه بِـــــــــــــــــــــــــــهِ 

  :ويقول ِيف باب َخمُْفوَضاِت األْمسَاءِ   

ــــــــــالالم يَ  ــــــــــي املَضــــــــــاَف ِب ــــــــــا يَِل   ِفــــــــــيَوَم
  

ــــــــــــــي ــــــــــــــْن َوِقيــــــــــــــَل أَْو ِبِف   تـَْقــــــــــــــِديرُُه أَْو ِم
َوِمْن ِخالل هِذِه النَماِذج وغريِها َخنُْلُص ِإىل أن االهِتَماَم ِيف َهِذِه املنظُومِة وغريَِهايكوُن   

ئم الوزَن بالِعْلِم واملصطلِح والوْزِن أكَثر مَن االهتماِم باملعَىن، فيكثُر فيها التقدمي والتأخري ِمبَا ُيالِ 
على هذا املنهَج، ينتقل ِمْن بَاٍب إىل بَاٍب ِمْن أَبـَْواِب املنُظوَمِة ما  الشْعرِي فـََقْط، ويظل النِاُظم

دام اهلدُف العام هو تعريُف الطالب باألبواب ومكوناِا، فتصبح املنظومُة جسما بال ُروٍح، 
ي والوزُن والقافيُة، فاملِهم عند الناِظِم ـ كما سبقِت اإلشارُة ليَس هلا مَن الشعر إال الشْكُل اخلارِجِ 

إليِه ـ َأْن يـَتَـَناَوَل األبواَب واملصطلحاِت يكُسوها ِحبُلِة الشعر بعدما كانت َمْنثُوَرًة بني َصْفَحاِت 
  .الـَمـْتـِن

  عر ن لكنْظَم وإن بد أسُلوبُُه بارًدا ليس له من حرارة الشصيٌب، وكثٌري منُه ركيٌك الن
َضِعيٌف، ابتعَد به أصحابُُه َعِن الشاعرية ومل يبَق هلم ِمَن الشعر إال هيكَلُه اخلارِجي ِمْن وزٍن 
وقافية، فإنُه حاَفَظ على العُلوِم اللَغِوية اليت أضحْت َعالَِقًة باألذهاِن بعدما كاَنْت َعِصيًة على 

 َمَكاٍن، منذ قرون خالية طلبِة الِعْلِم ِيف ُكل.   

  :المتعلم: ثالثا

وقد راعى ، إن اهلدف من النظم، والتنويع يف املنظومات على املقدمة اآلجرومية إفادة املتعلم  
  :الناظم يف النظم أمرا كثرية 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

   :مراعاة سن المتلقي  - 01

منظومته األوىل  قال أب ابن أب يف مقدمة، ويكون ذلك بتسهيل املادة املعرفية لتناسب سنه 
  :)1(على اآلجرومية 

  وبعــــــــــــــــد فالقصــــــــــــــــد مــــــــــــــــن املنظــــــــــــــــوم
  

  تســـــــــــــــــهيل منثـــــــــــــــــور ابـــــــــــــــــن آجـــــــــــــــــروم
  :التدرج في تقديم المادة المعرفية  - 02  

  . مقدمة و موضوع وخامتة: جاء املنت املنظوم يف  -أ  

  : االنتقال من باب إىل آخر متدرجا من السهل إىل الصعب - ب 

  . باب الكالم ومايتألف منه •

  . باب اإلعراب •

  ... عالمات الرفع •

  .الرتغيب يف املادة املعرفية - 03

  :)2(كما يف مقدمة منظومته كشف الغموم 

  جناُه اىل الكتب الكبار تـََوصال   فَمْن يذقْ  يروقوبعد فذا نظم 

  : مراعاة الفروق الفردية بين تالمذته -  04

فنجد احملتوى ، ومات على منت واحدللفروق الفردية بني تالمذته قام بنظم أربع منظ مراعاة
  : ومنه التمثيل اته األبيات ، لكن املنظومات خمتلفة تيسريا للفهم واحلفظ ؛ واحدا

  : )3(يقول يف منظومته األوىل ، وما يتألف منه ، ففي باب الكالم
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

ــــــــــــــــــدنا فلنســــــــــــــــــتمع   :إن الكــــــــــــــــــالم عن
  

  مفيـــــــد، قـــــــد وضــــــــع، مركـــــــب، لفـــــــظ"
  )1(حللوم ويقول يف مقدمة منظومته نزهة ا  

  كـــــــــــالم أهـــــــــــل النحــــــــــــو لفـــــــــــظ ركبــــــــــــا
  

  فــــــــــــــــــــــــــــادة بوضــــــــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــــــــحباوإل
  .)2() باب الكالم ( ويقول يف كشف الغموم   

  كــــــــالم رجــــــــال النحــــــــو لفــــــــظ مركــــــــب
  

  مفيــــــــد بوضـــــــــع حنـــــــــو أمحـــــــــد ذو عـــــــــال
  : تبسيط املادة العلمية وتيسريها على الطالب -  05  

  :)3(قال ابن أب يف منظومته األوىل على اآلجرومية 

  صــــــــــــــــد مــــــــــــــــن املنظــــــــــــــــوموبعــــــــــــــــد فالق
  

  تســـــــــــــــــهيل منثـــــــــــــــــور ابـــــــــــــــــن آجـــــــــــــــــروم
  :تبييُن خطورِة داء اللحن  - 06  

  )4(مقدمة كشف الغموم  قال يف

  مسيتـــــــــــــه كشـــــــــــــف الغمـــــــــــــوم لكشـــــــــــــفه
  

  ســـــاعة يبــــــتال غـــــم اللحـــــنعـــــن املـــــرء 
وال ، فقد عد الناِظُم اللْحَن َداٌء عضال، يصاُب صاحبه ِبُغمٍه عندما ُخيِْطيُء يف مسألة  

وَيْشَفى املتعلُم من هذا الداء البد له من مالزمة ، وحىت ينكشَف هذا الغم  ؛ َوابـََهايعرُف صَ 
اُء العضالُ  يزوَل عنه هذا الد ُمه هذا العلم، حىتوسبيله اليومي ِيف ذلك حفظ هاته ، معلم يـَُعل

املناسبة لعالج عضال  اليت نظمها للمبتديء، وعدها، بل رآها الوْصفةَ  )املنظومة (املادة العلمية 
  .دائه

                                                

)1(h��cا[�ات،.` . 360ص: ا��l3c	تا�!��@�

)2(صh��cا[�ات.` . 369ا��l3c	تا�!��@�

)3 (صh��cا[�ات.` .369ا��l3c	تا�!��@�
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

  مالءمة المادة المعرفية للمتعلم  -  07

  )1(أب في خاتمة نظمه على مقدمة ابن آجروم  نقال اب

  منظومــــــــــــــٌة رائقــــــــــــــُة األلفــــــــــــــاِظ َفُكــــــــــــــنْ 
  

ــــــــــــــــــــــُه َذا  ِـــــــــــــــــــــــَما َحَوْت   اْســــــــــــــــــــــتحفاظِ ل
   ــــــــــــــــــــا اهللا لُكــــــــــــــــــــل   مبتــــــــــــــــــــديءَجَعَلَه

  
ــــــــــــــــمدِ  ــــــــــــــــْوِن الص ــــــــــــــــِع ِبَع   َداِئَمــــــــــــــــَة النـْف

ناظَم ابن ُأب مزهًوا بنفسه دائما ِيف َصْنعة الشعر النظم، حىت ادعاَء الكمال جند ال  

الذي ساد قومه  بعمرووالسبق، والتـَقدم يف صنعة الشعر، وكأنُه وحيُد عصرِه، ِألَنُه َشبَه نفسه 
وكأنه مل جيد يف أرِض تواَت َمْن  ؛ َرمِ ِيف اجلود والكَ  وحباِمتٍ ، الذي تفرَد بالذَكاءِ  باإلقداِم، وبـإياسَ 

َعِة، وقد نظَم بيتني ِمَن الشعر دليال ُمَوثـٌقا على ما   : قائال، ذهَب إليه يـَُنازُِعُه يف هاته الصنـْ
ـــــــــــاَد بِـــــــــــاِإل ْقـــــــــــَداِم َعْمـــــــــــرو وبالـــــــــــذكا   ِإَذا َس

  
ــــــــــــــــــــاس وبــــــــــــــــــــــاجلوِد حــــــــــــــــــــــامتُ    تفــــــــــــــــــــــرد إ يــ

ـــــــــــِذي   ـــــــــــعر فال ـــــــــــْنعة الش ـــــــــــَعاري َص   فـــــــــــإن ِش
  

ــــــــــــــــــــازُِعِين في   جاهــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــذلك هــــــــــــــــــــايـَُن
  

  متام يف قصيدة امتدح ا أمحَد بن اخلليفة املعتصم لكن البيت األول قد ذكره أبو

  ِإقْـــــــــــــَداُم َعْمــــــــــــــرٍو ِيف َمسَاَحـــــــــــــِة َحــــــــــــــامتٍِ 
  

  )2(ِيف ذََكــــــــاِء ِإيــــــــاسِ  ِيف ِحْلــــــــِم َأْحنَــــــــفَ 
  : و مطلعها  

  مــــــــــا يف وقوفــــــــــك ســــــــــاعًة مــــــــــن بــــــــــاس
  

  األْدراس تقضــــــــــــــــــي ِذمــــــــــــــــــاَم األربُــــــــــــــــــعِ 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

َنُه ِمْن  –حسب اطاعي  –ومل يكتب أبياتا  ْرِيرِ ، َوتــَمك يبني فيها َمْقِدَرَتُه على التح
ويبُدو أنه حمب للشعِر وأهلِه، كونه ديوان العرب، ، كالشْعرِ   )...وترسًال ، خطابةً  (ناصيِة النْثِر 

  .أو َقِصيًدا، ْجزًاأورَ ، ُحَداءً ، يأِسُر القلوَب ِبَرِويِه وقافيتهِ 

   اعتماد بعض األفعال الواردة بصيغة األمر إلثارة انتباه املتعلم -  07

  ):1(كقوله الناظم ابن أب يف منظومته األوىل على اآلجرومية يف املعرفة والنكرة 

ـــــــــــــــــــــِديت الرْشـــــــــــــــــــــَد َأن  واعلـــــــــــــــــــــمْ    ُه
  

  َمخســــــــــَة أشــــــــــياء عــــــــــن أهــــــــــل املعرفــــــــــة
  وهـــــــــــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــــــــــمري مث االســـــــــــــــــــــــــم  

  
  اة مث االســـــــــــــــــــم املـــــــــــــــــــبهمفـــــــــــــــــــذو األد

  )2(ويف نزهة احللوم يف فصل ال لليت للجنس يقول الناظم   

ـــــــــــِغ ال لتكريـــــــــــٍر َوقُـــــــــــلْ  اْعِمــــــــــلْ و   أَْو اِْل
  

  طفـــــــــــــــــَل يف ديـــــــــــــــــارِهْم وال رُجـــــــــــــــــلْ  ال
   :التفريق بني مراتب املتعلمني ـــ  08  

  )3( يقول الشيخ ابن ُأب يف خامتة منظومته األوىل على اآلجرومية   

ــــــــــــــــــِديَجَعلَ    َهــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــُه ِلُكــــــــــــــــــل ُمْبَت
  

  داِئَمـــــــــــــــــــَة النـْفـــــــــــــــــــِع ِحبُـــــــــــــــــــب َأْمحَـــــــــــــــــــدِ 
ال للمتقدمني؛  فالناظم على دراية اته الفروق؛ لذا فقد بني أن نظمه هذا للمبتدئني،  

  . ألن املتقدمني مطالبني حبفظ املتون املطولة، كاأللفيِة، والميِة األفعال، وغريَِها من ُمُتوِن الِفْقهِ 

 :النتائج 

، )الطالب (واملتعلم ،)الناظم ( تعليمية، املعلم ِإن املنظومات قد تناولت أقطاب العملية ال -01
 ). املنظومة( واحملتوى 
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 )ه12ق ( ني عشرثافي القرن ال) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�
	� ا����� على اآلجّرومية للشيخ ابن أبّ ) الّنحوية(المنظومات التعليمية 

إن املنظومات قد حاَفَظت على العُلوِم اللَغوِية اليت أضحْت َعالَِقًة باألذهاِن بعدما كاَنْت  -02
  ِيف ُكل َمَكاٍن،َعِصيًة على طلبِة الِعْلِم 

ِإن الشيَخ ابُن ُأب َكاَن ُمَعلًما، وهو يعرُف الصعوباِت اليت جيَُِدَها اَْلُمتـََعلُم ِيف ِحْفِظ املنت  -03
 ). اآلجرومية ( النحوي املنثور؛لذلك أكثَر من نظم منت 

ثر من نظم إن الشيخ ابن أب كان على دراية بأمهية التكرار يف التعلم؛  ولذلك جنده أك -04
  .منت اآلجرومية التعليمي

مراعاة املنظومات النحوية الفروق الفردية بني التالميذ، وهذ ا التنوع يف التأليف دليل على  -05
 .معرفة الشيوخ بنفسية املتعلم، وقدراته العقلية

ْظَهاِر أوال؛ ألنهُ دعوة الشيِخ ابن ُأب املتعلَم ِإَىل اإلقْـَباِل َعَلى تعلِم النحو باحلْفِظ واالْستِ  -06
 .املدخُل إىل الُعُلوِم الَعربية واإلسالمية مجيًعا

ْرِس النْحِوي، لكونه السبيل الوحيد لِتَـَعلِم  -07 حفَظ املتوِن هدٌف َأَساِسيي مقصوٌد ِمَن الد إن
  . النْحو

الميكن تعلمَها إال  اليستطيُع املتعلُم االستغناَء عِن احلفِظ؛  ألن هناك َمْعُلوماٍت وقواعدَ  -08
 .باحلفظِ 

 .احلفُظ يساعُد على زيادة خمزون اللغة لدى الطفلِ  -09

 . إن احلفَظ خيلق يف عقِل املتعلِم الُقدرة على استعماِل قواعِد اللَغةِ  -10

 . ومن جملس إىل غريهالتدرج املعريف حبفظ املنظومات،واالنتقال من شرح إىل حاشية،حتقيق  -11

 .رات عدة، وعدم جماوزته إىل غريه، إال بعد فهمه والتوسع يف شرحهتكرار املنت م -12

ْعَر ستصبُح أمناُط اللَغِة تلقائية يف عقله -13 لميذ الذي يستظهُر الشالت إن .  



� �

  

  
  : ويشتمل على

  .باي بلعالممحمد منظومة اللؤلؤ المنظوم للشيخ :  المبحث األول

    لشيخ الحاج عبد الرحمن حفصيا منظومات: المبحث الثاني
 .التعريف به  •

   نظم مقدمة األزهري خالد في علم الّنحو فتح الكريم الواجدمنظومة  •
   منظومة فتح العلي القادر في نظم األسماء المشتقة وأوزان المصادر •

  واتيةايا الت وَ ي الز حوية فِ الن  المنظوماتِ  استراتيجيات تعليمِ  :المبحث الثالث
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  .ؤ المنظوم للشيخ محمد باي بلعالممنظومة اللؤل: المبحث األول

  :ترجمته ـ أوال

عـامل مـن علمـاء اإلسـالم عـاش للعلـم مرابطـاً يف ثغـره : الشيخ حممـد بـاي بلعـامل رمحـه اهللا  
فقــد ألّــف عشــرات ، فهــو املؤلــف الــذي مجــع فــأوعى. خادمــاً للعلــم الشــريف منقطعــاً لــه، البعيــد

وهـو املعلــم املتمّيــز صــاحب املدرسـة العصــرية الــيت حتفــظ القــرآن ، لــوم والفنــونالكتـب يف شــّىت الع
اهللا باحلكمــــة واملوعظــــة إىل  واملتجــــول للــــّدعوة، والــــواعظ، وهــــو احملاضــــر، وتعلــــم العلــــم، العظــــيم
  .وهو حبق من العلماء العاملني الّربّانيني ، احلسنة

أهــــــم و  التحـــــدث عــــــن مدرســـــتهو ، وســـــأحاول التعريـــــف ــــــذا الّشـــــيخ اجلليــــــل ومؤّلفاتـــــه  
  .)1(أعماله

  :مولده ونشأته ـ1

أبـو عبـد اهللا حممـد عبـد القـادر بـن حممـد بـن املختـار : )2( هو الشـيخ اجلليـل بـاي  : مولده -ا  
الشــهري بالشـيخ بـاي، يرجــع نسـبه إىل محــري ) املــالكي املـذهب(بـن أمحـد العــامل القبلـوي اجلزائـري 

  .القبيلة العربية املشهورة باليمن 

1930(ولـــد ســـنة  
جبنـــوب ) أدرار(واليـــة ) أولـــف(دائـــرة ) أقبلـــي(مـــن بلديـــة ) ســـاهل(يف قريـــة ) م

  .اجلزائر، وله أربعة إخوة هو خامسهم، وكان ترتيبه الثالث بينهم
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

حتفـة الولـدان (كان والده الشيخ حممد عبد القادر من كبار علماء تلـك اجلهـات تـرك كتابـاً امسـه 
  لواء السنة وحارب البدعة  هافي  رفع )1()منظومة يف حال الوقت . () فيما جيب على األعيان

   .)2( كما أنّه شاعر له عّدة قصائد جلها يف مدح النيب

  .)3()تيديكلت(يف منطقة  اضياقأمه خدجية بنت حممد احلسن كان والدها عاملا 

إىل   بكرةيف أسرة علمية متدينة اهتمت بتعليمه فقد أدخل يف سن م نشأ الّشيخ :نشأته -ب 
د الشـيخ احلـافظ لكتـاب يـفأّمت حفظه على  ،حلفظ كتاب اهللا العزيز) ساهل أقبلي(كّتاب القرية 

  .مث أخذ على والده املبادئ النحوية والفقهية، اهللا الشيخ حممد بن عبد الرمحان املّكي بن العامل

د الّسـباعي زاويـة الشـيخ أمحـإىل  مث انتقـل، وكذلك علـى الشـيخ حممـد عبـد الكـرمي املغيلـي 
 فقـه وأصـول وحنـو وفـرائض وتفسـري  :( ل فيها العلـوم الشـرعية مـنومكث فيها سبع سنوات حص

وقابلتيـه  حـىت صـار عاملـاً تـاّم التحصـيل وذلـك لذكائـه احلـاد ؛بع ومل تنقض السنني الس  ،)وحديث
 ديدة لتلَ الش ي العلوم واملعارفق .  

  :)4( إجازاته وشهاداته ـ 2

  :يخ بإجازات عّدة من كبار العلماء داخل الواطن وخارجه، منهاُأجيز الش  

 .إجازة عاّمة من شيخه موالي أمحد الطاهري بن عبد املعطي عند انتهاء الدراسة ـ أ 

 .إجازة عاّمة من السيد احلاج أمحد احلسن بأسانيد متعّددة ـب 

 .إجازة من الّسّيد علي البودليمي يف احلديث وعلومه ـج 

 .ة من العامل اللبناين الشيخ زهري الشاويشإجاز  ـد 

 .وأجيز يف مكة املكّرمة من الشيخ العامل الشريف الّسّيد حممد علوي مالكي ـه 
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

 .)1( وأجيز يف املدينة املنّورة من الشيخ الّسّيد حممد العريب السنوسي ـو

  كما حتّصل على شهادة اإلمام األستاذ من وزارة الشؤون الدينية واألوقاف   

  .)2(م�1971عام  اإلسالميةمن وزارة الشؤون  يف العلوم اإلسالمية) الليسانس(وشهادة     

  :)3(حياته العلمية  ـ 3

مبدينة أولف بداية مخسينيات القرن املاضي مدرسة مصعب بن عمري للعلـوم  أّسس الشيخ  
واألميــة الــيت  الشــرعية لتــدريس الطــالب والطالبــات األمــور الدينيــة واللغويــة للقضــاء علــى اجلهــل

الغاشم على أبناء وطنه وأقبل أبناء تلك اجلهات لطلب العلم ـذه املدرسـة وقـد   االستعمارفرضها 
ا انتشرت الثورة املباركة وعّمت يف اجلزائر قرر إغالقـا . كان ا الشيخ املدرس واملشرف والقيم

ّ
ومل

  .خوفا على طلبته من بطش املستعمر

إعادة فتحها من جديد لتحضن الطالب إىل  بنور را بادروبعد أن أشرقت أرض اجلزائر   
إضـافة النظـام إىل  بأعداد كبرية وأقبل عليها الطالب حـىت مـن األمـاكن البعيـدة ممـا اضـطر الشـيخ

1964الـــداخلي وذلـــك ســـنة 
والغـــذاء  ،، فأصـــبح الطـــالب ـــا ينعمـــون بطلـــب العلـــم الصـــحيحم

ــوذلــك كلــه ؛ واإلقامــة املرحيــة ،الصــحي الــوفري  ـــيخ ومصــابرته وجهــاده وجماهدتــه بفضــل صــرب الش 
 ـخري فجزاه اهللا عنهم كل .  

  .البألزم به الط  باته جعل هلا قانونا داخليامتطل  رَ ايِ سَ ولكي تواكب هذه املدرسة روح العصر وتُ 

  : )4(في المدرسة  سُ ر دَ التي تُ  اد الموَ  -

  : -إن شئت -  ميةهذه املدرسة أو قل القلعة اإلسال سُ ر دَ تُ     
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

حضـــريي وتنتهــــي باملســــتوى القـــرآن الكــــرمي وحتفيظـــه يــــتم علـــى مســــتويات تبـــدأ باملســــتوى الت  -ا
 ادس الذي هو ختم القرآنالس . 

 .الفقه اإلسالمي على مذهب مالك دون تعّصب أو انغالق -ب

اهللا وســــّنة معتمــــدين علـــى كتــــاب  فٍ ُســـلْ فَ أو تَـ  فٍ ســـره وبســــاطته دون تكلــــيُ علـــم التوحيــــد بِ  -ج
 .رسوله

 .حنو وصرف وبالغة نْ غوية مِ العلوم الل  -د

   لالنتبـاه واجلالـب لإلعجـاب أَ  امللفـتُ  يءُ والش ن مراجـع الطـ يَ املقـّررة ِهـ ّالب يف هـذه املـواد 
  . ر كما سيأيتثِ كْ لـمُ وهو املؤّلف ا ،ل صاحب املدرسةالعامِ  العالـمهذا  من تآليفِ 

 مـــي القـــرآن الكـــرمي املدرســـة الكثـــري مـــن الفقهـــاء والعلمـــاء واألئمـــة ومعل  وقـــد ختـــرّج مـــن هـــذه     
 وأكثرهم التحق بالس يِين لك الد ؤَ يمي ويُـ لِ عْ  والتـ 1( وجهٍ  ى أكملِ علَ  هُ امَ هَ ي مَ د(.   

  :)2(عنايته بالحديث الشريف وتفسير القرآن ـ  4

ــخــاري منـذ أزيــد مــن ثالثــني ســنة والشــيخ يعكــف علــى تــدريس صــحيح الب    -ودرايــة روايــةً  ـ
 ا مـرة كـل عـامكما خيتم موطـأ اإلمـام مالـك تدريًسـ،عام بني شهري شعبان وذي احلجة من كل ،

 عـــامني وقــد خـــتم تـــدريس تفســـري القـــرآن حملمــد حســـن خـــان، ناهيـــك عـــن  وصــحيح مســـلم كـــل
  . ون والكتب اليت أّلفهاتدريس املتُ 

  :الخارجإلى  رحالتهـ  5

ســنة تقريبــا ألداء املناســك ولقــاء العلمــاء وزيــارة املكتبــات وشــهود كــل  حيــج  الشــيخكــان   
  .ومخس عشرة عمرةً  ةً سبع وثالثني حج  وقد اجتمع له يف سجل حسناته، املنافع 
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طلبـــا للعلـــم وحبثـــاً عـــن املخطوطـــات ولقـــاء العلمـــاء ومدارســـتهم   ةد ِعـــ ةً يـــعربِ  الً و كمـــا زار دُ   
كتـب عـن هـذه   هُ نـومن حسـنات هـذا الشـيخ أَ  -زار غريها هُ ولعل  -كمصر وتونس واملغرب وليبيا

 ا مشاهداته وانطباعاته والعلماء والش يات اليت اجتمعَ صِ خْ الرحالت وسّجل  َِ1( ا(.  

  : )2( مؤلفات الشيخـ  6

جيمـــع يف  مجــع فيهــا مــا مل ، وفنــون خمتلفــةالكثــري مــن الكتــب يف علــوم شــىت   أّلــف الشــيخ  
ة األقدمني الصعبة اليت ال يطيقها إال الفحـول مـن العلمـاء، واملتأمـل يف مؤلفـات غريها على طريق

يــدرك غــزارة علمــه وكثــرة مروياتــه وذكائــه احلــاد وصــربه علــى مجــع أقــوال  -أو يف بعضــها–الشــيخ 
وقـــد بلغـــت بعـــض كتبـــه أجـــزاء .وســـريهم، وفتـــاواهم، والتحليـــل والنقـــد، واألخـــذ والـــرد  ،العلمـــاء

هــذه الكتــب  ل هــذا الوقــت لتــأليف ُكــ مــن أيــن وجــد كــل  فعجبــكَ  تعجــبْ ضــخمة عديــدة، وإن 
 اعيــة الــيت بلغــت عشــرات األســفار وهــو املــدّرس واإلمــام اخلطيــب الــواعظ واملفــيت واحملاضــر، والد

 وا ِيف زُ ينجِ الوقت اليت مينحها اهللا ألوليائه فَ  ا بركةٌ هَ اهللا لوال أنـ إىل   للدعوة يَ عِ دُ  الذي يسافر أينما
  .)3( غريهم يف أضعافه وتلك مّنة اهللا الوقت ما ال ينجزهُ  اليسري منَ 

   –إن شاء اهللا  -الطبعإىل  والباقي يف طريقه عَ بِ وأغلبها طُ ،الكتب اليت أّلفها وإليكم عناوينُ 

  .ا���و�ن ا��ط�و��

 :علوم القرآن -1

  .العامل ضياء املعامل على ألفية الغريب البن  •

 .املدخل الربّايناملفتاح النواراين على   •

  

                                                

)1(�����	

�ي���(�ي،���ة�ا�������	
�*+�%   .  


�ي�) 2(��
#��-ر�#�هللا��–�!��أورد�ا��������"q�QR�#V�`��� :�b���)و���� t�<=�45واj�Fا�QRن��^�/	�A-

�/��Kدار��، ��Fوا�/  ̂�Fم�وا�  ،��271�،272�،273ا=WXا' ،�ص��–ا��	

 . 364،365،366�،367: ،�ص��2ا� �	/�ا��	�/�،�ج -

)3(�����	

�ي���(�ي،���ة�ا�������	
�*+�%    .  



 

242 
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 :مصطلح الحديث -2

  .كشف الّدثار على حتفة اآلثار •

 :المالكي الفقه -3

  .)أبيات2509نظم حيتوي على ( فتح الرحيم املالك يف مذهب اإلمام مالك •

  .اجلواهر الكنزية لنظم ما مجع يف العزية •

  .على اجلواهر الكنزيةشرح السبائك اإلبريزية  •

  .دفتح اجلواد على نظم العزية البن با •

  .الكوكب الزهري نظم خمتصر األخضري •

  .اإلشراق البدري شرح الكوكب الزهري •

  .املباحث الفكرية على األرجوزة البكرية •

  ).جزءان(زاد السالك شرح أسهل املسالك  •

االســـــتدالل بالكتـــــاب والســـــنة النبويـــــة شـــــرح علـــــى نثـــــر العزيـــــة ونظمهـــــا اجلـــــواهر الكنزيـــــة  •
  ).جزءان(

  .ملن أجاز يف القروض املنافعالسيف القاطع والّرد الرادع  •

أربعــة (إقامــة احلجــة بالــدليل شــرح علــى نظــم بــن بــادي علــى مهمــات مــن خمتصــر خليــل  •
  ).أجزاء

  ).أربعة أجزاء(ملتقى األدلة األصلية والفرعية املوضحة للسالك على فتح الرحيم املالك  •

  .أنوار الطريق ملن يريد حج البيت العتيق •

حتــت   ).عشــرة أجــزاء(لكتــاب والســنة واإلمجــاع الكفيــل التأصــيل مــن اإىل  مرجــع الفــروع •
  .الطبع

  ).ثالثة أجزاء(حتفة امللتمس على امللتمس على الضوء املنري املقتبس  •
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  .نظومة العمريطي يف علم األصولمكائز الوصول على ر   •

 .ميسر احلصول على سفينة األصول يف علم األصول •

  :علم الفرائض والمواريث -4

 ) .نظم(ية الربَِ  هُ ثُ رِ ماتَ  السنية يف علم الدرة •

 . رة السنية شرح الد  األصداف اليمية •

 . كشف اجللباب على جوهرة الطالب يف علمي الفروض واحلساب  •

 .فواكه اخلريف شرح بغية الشريف يف علم الفرائض املنيف •

 .مركب اخلائض على النيل الفائض يف علم الفرائض  •

  :أصول الفقه -5

 .العمريطي يف علم األصول ركائز الوصول على منظومة  •

 .ميسر احلصول شرح على سفينة األصول  •

  :السيرة النبوية -6

    �         احلبيبالنيب  فتح ايب يف سرية  •

 :النحو -7

  .للحريري على ملحة اإلعراب) شرح(منحة األتراب  •

•  املنظوم نظم مقدمة بن آجروم ؤلؤُ الل .  

  .وموم شرح اللؤلؤ املنظُ املنهُ  كفايةُ  •

•  البن أُ  وملُ ـحُ ال ةِ هَ زْ حيق املختوم شرح على نظم نُـ الر ب. 

  .البن أب  وممُ ف الغُ القيوم شرح على كشْ  عونُ  •

•  شرح على الّدرة اليتيمة يمةحفة الوسِ الت.  
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 :وفنون أخرى التاريخ -8

                        .قبيلة فالن يف املاضي واحلاضر وماهلا من والعلوم واملعرفة

  .حياة الشيخ عبد الرمحان بن عمر التنالينالغصن الداين يف  •

  .منطقة توات لذكر بعض األعالم واآلثار واملخطوطات والعاداتإىل  الرحلة العلية •

  ).صفحة 462يف (إرشاد احلائر ملعرفة فالن يف اجلزائر وغريها من البلدان  •

 .خمتصر إرشاد احلائر ملعرفة الفالنيني يف اجلزائر •

  .حتت وطأة القلماملخطوطات اليت مل تزل  - •

  :الفتاوى -9

ــ لــه         ، والرســائل ذكــر بعضــها  عليــه بوســاطة اهلــاتف دُ رِ فتــاوى شــفهية وكتابيــة حــول أســئلة َت
  .يف رحالته

  .انقشاع الغمامة واإللباس عن حكم العمامة واللباس من خالل سؤال سعيد هرماس •

  :ألدبا - 10

  .محد الطاهري السباعيله قصيدتان يف الرد على ألغاز بعث له ا الشيخ أ •

  .له قصيدتان يف رثاء الشيخ أمحد الطاهري السباعي •

  .له جمموعة قصائد مضموا الرد على قصائد وصلته من أصدقائه •

 .له قصيدتان يف الرد على امللحد سلمان رشدي •

 .مرثية الشيخ موالي حممد الرقاين الفقيه •

 .مرثية الشيخ الطالب الزاوي •

 .شيخ مهديةمرثية الشيخ عبد العزيز  •

 . مضموا الرد على قصائد وصلته من أصدقائه: جمموعة قصائد  •



 

245 
 

 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  : )1(محاضرات ال - 11

  .حماضرة عنواا كيفية التعليم القرآين والفقهي يف منطقة توات •

أولـف  –عـني صـاحل  –متنراسـت  –ورقلة (: يف الدعوة والتوجيه واإلرشاد يف مساجد اتحماضر  
  . ) توات وبعض قرى ،سايل  –رقان  –

يف مركـــــز األرشـــــيف يف اجلزائـــــر ألقاهـــــا حماضـــــرة يف الـــــدعوة اإلســـــالمية يف عهـــــدها املكـــــي  •
 .العاصمة

  .حماضرة يف ثانوية بلكني الثاين بأدرار  •

  .الرسول املعلم : عنواايف مسجد اجليالين بأدرار، حماضرة  •

 .  وله حماضرات وندوات مرئية بثت على شاشة التلفزة الوطنية اجلزائرية •

 .وله دروس يومية وحماضرة كل يومني بشهر رمضان ، يف مساجد دائرة آولف  •

 : )2(الرحالت  - 12

 . له عشرون مسجلة للحج والعمرة، وله عشرون رحلة للحج مل تسجل  •

 .له رحلة إىل املغرب األقصى   •

 .ذكر يف هذه الرحالت الوقائع والعلماء والشخصيات اليت اجتمع ا يف تلك الرحالت 

صــــاب بالّدهشــــة لكثرــــا وضــــخامتها وتعــــّدد ف يُ ه هــــي مؤلفــــات الشــــيخ واملتأمــــل فيمــــا ألــــهــــذ
وكنـــا نعتقـــد أن هـــذا الـــنمط مـــن املـــؤلفني انتهـــى  ،يتـــأتى هـــذا إال لعـــامل  أغراضـــها ومواضـــيعها وال

  .)3(العكس-رمحه اهللا -وانقرض فأثبت لنا الشيخ اجلليل 

  : ظيالتقار  -13

  .ما ونثرا يف احلضر وأثناء السفرله تقارظ ملؤلفني ُكثر نظ -
                                                

  .   366: ،�ص�2ا� �	/�ا��	�/�،ج)  1(

  .   367: ص�،�2ا� �	/�ا��	�/�،ج�)2(

�زارة�ا���ون�ا��%�0/�. د�) 3(
�،��(�ي،�)�'&����% �ا�"�$�#�وا�"�	���ا�! ءا	
�*+�%. 
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    :و���� 

هــــ  1430 خـــرربيـــع اآل 22الســـبت يـــوم عشـــية ، وأســـكنه فســـيح جنانـــه -رمحـــه اهللا  -تـــويف      
عـن عمـر نـاهز  مبستشـفى أدرار على الساعة الثالثة و النصـف صـباحاً م  2009إبريل  18املوافق 

ــــوير القلــــوب و و ،  حتصــــيل العلــــم أمضــــاه يف )1( ســــنة) 79( تســــعاً وســــبعني  ــــدة تن فكــــان  ، األفئ
يف خمتلـف  اتٍ فَ ل ؤَ ألنه ترك مُ  وال أقول ذلك مادحاً  ،الكواكب تها ختتفي سائرُ كالشمس يف طلعَ 

وطلبــة أضــحوا  ،بــن عمــري حيملــون مشــعل نــور العلــموشــيوخاً يف مدرســة مصــعب ، املعرفــةفنــون 
أو ، أو مهندســاً ، اً جامعيــاً حى أســتاذومــنهم مــن واصــل دراســته اجلامعيــة فأضــ ،أئمــة يف املســاجد

  . )2(..طبيباً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                

�Jه�) 1(	V�#V� 
"�ر��m̂و���Ggأ�)Q��
�����	

;��`��أدرار�) �#����أوردت��Vر��m. ا�Jي���ن�% ا^!#�أ�?�ء���q
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����� :��	
�� ���ا��
	م�������������ي�������   .ا

  

ـــــــــــــــــــــــْد فـََتَحـــــــــــــــــــــــا.1 ـــــــــــــــــــــــِذي َق   اَحلمـــــــــــــــــــــــُد هللا ال
  

ـــــــــــــــــــــُه َحنَـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــواَب فـَْيِضـــــــــــــــــــــِه ِلَمـــــــــــــــــــــْن َل   أَْب
ـــــــــــــــْن َخَفَضـــــــــــــــا .2   ـــــــــــــــى َم   َصـــــــــــــــلى وَســـــــــــــــلَم َعَل

  
ــــــــــــــَد َأْعرَ    ــــــــــــــْن َربــــــــــــــِه َق ــــــــــــــاَجلْزِم َمــــــــــــــْن َع   َضــــــــــــــاب

ـــــــــــــــــــٌد َمــــــــــــــــــــْن نُـــــــــــــــــــورُُه قَــــــــــــــــــــِد اْرتـََفــــــــــــــــــــعْ  .3   ُحمَم  
  

  َوَعــــــــــــــــــــــــم ُكــــــــــــــــــــــــل الّعــــــــــــــــــــــــاَلِمَني ِإْذ طََلــــــــــــــــــــــــعْ   
  4.  ــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــِه اآلَذاُن الص ــــــــــــــــــــــــــــْت ِب   فَانـَْفَتَح

  
ـــــــــــــــــــــــــَفاُه الـــــــــــــــــــــــــُبْكمُ    ـــــــــــــــــــــــــْت بِـــــــــــــــــــــــــِه الش   وَنَطَق

يَاِجي .5   ــــــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــــــُدوِر يف ال ــــــــــــــــــــــــــــــــِه الُب   وآِل
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاِجي   َه ـــــــــــــــــــــــــــــــوِم لِْلِمنـْ   وَصـــــــــــــــــــــــــــــــْحِبِه النُج
  6.  ال ـــــــــــــــــــــــــــــُد ِإن ـــــــــــــــــــــــــــــْزِمنُ وبـَْع ـــــــــــــــــــــــــــــَن َداٌء ُم   لْح

  
  ُمـــــــــــــــــــــــــــــَؤثـٌر تَـــــــــــــــــــــــــــــِئن ِمْنـــــــــــــــــــــــــــــُه األَْلُســــــــــــــــــــــــــــــنُ   

ـــــــــــــِعيفْ  .7   ـــــــــــــُم الض ِـــــــــــــَذاَك قَـــــــــــــْد أَدى ِيبَ الَفْه   ل
  

ِنيـــــــــــــــــــفْ   
ُ
  لَِنْشـــــــــــــــــــِإ أَبـْيَـــــــــــــــــــاٍت ِيف َذا الّفـــــــــــــــــــن امل

ْنظُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومِ  .8  
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللْؤلُؤ امل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ِب   َمسْيُت

  
ـــــــــــــــــــــــــِن آجـــــــــــــــــــــــــُرومِ    ـــــــــــــــــــــــــِم َمْنثُـــــــــــــــــــــــــوِر اْب   ِيف َنْظ

ــــــــــــــــــــــــــِذٌر  .9   ــــــــــــــــــــــــــلْ وِإنــــــــــــــــــــــــــِين ُمْعَت   ِمــــــــــــــــــــــــــَن اخلََل
  

ــــــــــنْظِمِ◌ َحــــــــــلْ    ــــــــــَن اَخلطَــــــــــِإ ِيف ال ــــــــــل َمــــــــــا ِم   وُك
ـــــــــــــــــــــــــــْعرِيةْ  .10   ـــــــــــــــــــــــــــاِيِس الش   ِإْذ َلْســـــــــــــــــــــــــــُت لِْلَمَق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةْ    َغٍة َمْرِض   ُمّتِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاً ِبِصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـْ

  يَــــــــــــــا َرب واْجَعــــــــــــــْل ُكــــــــــــــل َمــــــــــــــا َنَظْمـــــــــــــــتُ  .11  
  

ــــــــــــــــــــــــتُ    ــــــــــــــــــــــــْد َعِمْل   لَِوْجِهــــــــــــــــــــــــَك الَكــــــــــــــــــــــــِرِمي َق
ـــــــــــــــــــــــْن َعلَمَنـــــــــــــــــــــــا .12   ـــــــــــــــــــــــاِز َعنـــــــــــــــــــــــا َرب َم   وَج

  
  وِلَطرِيــــــــــــــــــــــــــِق اخلَـــــــــــــــــــــــــــْريِ قَــــــــــــــــــــــــــْد أَْرَشـــــــــــــــــــــــــــَدنَا  

ـــــــــــــــــــِعيُف الَقاِصـــــــــــــــــــرْ  .13   ـــــــــــــــــــُد الض   فَـــــــــــــــــــِإنِين الَعْب
  

ــــــــــــــــــــاِدرْ    ــــــــــــــــــــِد الَق ــــــــــــــــــــٌد بَــــــــــــــــــــاُي بْــــــــــــــــــــُن َعْب ُحمَم  
  مقّدمة  

  َكــــــــــــــَالُم َأْهــــــــــــــِل النْحــــــــــــــِو َلْفــــــــــــــٌظ وُمِفيــــــــــــــدْ  .14
  

ــــــــــــــــِعيدْ    ــــــــــــــــا َس ــــــــــــــــَل َج ــــــــــــــــٌب بِالَوْضــــــــــــــــِع ِمْث ُمرَك  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة َال رَاِبَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .15   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُمُه َثَالَث   اأَْقَس

  
ـــــــــــــــــــــــــــا     َهلـَــــــــــــــــــــــــــا بِِإْمجَـــــــــــــــــــــــــــاِع النَحـــــــــــــــــــــــــــاِة فَاْمسََع

ــــــــــــــــــــــَىن  .16   ــــــــــــــــــــــْرُف َمْع ــــــــــــــــــــــٌل ُمث َح ــــــــــــــــــــــٌم وِفْع   ِاْس
  

ــــــــــــــــــي يـَْعــــــــــــــــــِىن    َهجــــــــــــــــــِذي بِــــــــــــــــــِه التـلَـــــــــــــــــْيَس ال  
ـــــــــــــــِرفْ  .17   ـــــــــــــــِض ُع ـــــــــــــــالتـْنِويِن واخلَْف   فاِالْســـــــــــــــُم ِب

  
  َكــــــــــــــَذا بَــــــــــــــَأْل وِحبُــــــــــــــُروِف اخلَْفــــــــــــــِض ِصــــــــــــــفْ   

ــــــــــــــــــــنْ  .18   ــــــــــــــــــــى وِيف إىل  وِهــــــــــــــــــــَي َم   وَعــــــــــــــــــــْن َعَل
  

  لبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء وَالُم تـَْقَتِفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيوُرب وا  
ــــــــــــــــــــــــْذ والــــــــــــــــــــــــَواٌوِيف الَقَســــــــــــــــــــــــمْ  .19     وُمْنــــــــــــــــــــــــُذ ُم

  
ــــــــــــــــــــــــمْ    ــــــــــــــــــــــــاهللا َال َغــــــــــــــــــــــــَري َقَس   والتــــــــــــــــــــــــاُء ِيف َت

ـــــــــُل ُوِســـــــــمْ  .20   ـــــــــُني َســـــــــْوَف قَـــــــــْد َِـــــــــا الِفْع والس  
  

ـــــــــــــاِت ُخِصـــــــــــــمْ    ـــــــــــــْن ُكـــــــــــــل الَعَالَم   واحلَـــــــــــــْرُف ِم
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  باب اإلعراب ومعرفة عالماته
ـــــــــــــــــــرَاُب بِالَكْســـــــــــــــــــِر ِيف اِالْصـــــــــــــــــــطِ  .21   َالحِ اِإلْع

  
ـــــــــــــــــــــٍم يَـــــــــــــــــــــا َصـــــــــــــــــــــاحِ    ـــــــــــــــــــــُري َعْجـــــــــــــــــــــِز َكِل   تـَْغِي

ـــــــــــــــــــــــــٍل َدَخـــــــــــــــــــــــــلْ  .22     وَذاَك ِالْخـــــــــــــــــــــــــِتَالِف َعاِم
  

ـــــــــــــــــــــْن َذاَك َحَصـــــــــــــــــــــلْ    ـــــــــــــــــــــالتـْغِيُري ِم ـــــــــــــــــــــِه َف   َعَلْي
ـــــــــــــــــــــــِديراً َكَجـــــــــــــــــــــــاَء َأْمحَـــــــــــــــــــــــدُ  .23     َلْفظـــــــــــــــــــــــاً وتـَْق

  
ـــــــــا قَـــــــــْد َجـــــــــاَء ِعيَســـــــــى َيْشـــــــــَهدُ    ـــــــــِد َم ـــــــــْن بـَْع   ِم

ــــــــــــــــــــٌض َجــــــــــــــــــــْزمُ  .24   ــــــــــــــــــــٌع وَنْصــــــــــــــــــــٌب ُمث َخْف   َرْف
  

  اُمُه أَْربـََعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة فَاِالْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ أَْقَســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ـــــــــــــعْ  .25     قَـــــــــــــْد َخـــــــــــــص بِـــــــــــــالثَالِث واجلَـــــــــــــْزِم اْمتَـَن

  
ــــــــــعْ    ــــــــــِل انـَْقَط ــــــــــِض ِمَ◌ن الِفْع   ِيف اِالْســــــــــِم واخلَْف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــفْ  .26   ـــــــــــــــــــــــــــــــــِع َضـــــــــــــــــــــــــــــــــٌم ُمث َواٌو ًوأًِل   لِلرْف
  

ــــــــــــــــــِرفْ    ــــــــــــــــــْت بِــــــــــــــــــَذا ُع   َكــــــــــــــــــَذاَك نَــــــــــــــــــوٌن ثـََبَت
  فالّضـــــــــــــــــــــــــــــّم يف املفـــــــــــــــــــــــــــــرد واجلمعـــــــــــــــــــــــــــــني .27  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     ويف املضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارع ب

ــــــــــــــــــــــد والّرجــــــــــــــــــــــال .28   ــــــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــــرب زي   مثال
  

  وختتفــــــــــــــــي اهلنــــــــــــــــدات مــــــــــــــــن كــــــــــــــــل اــــــــــــــــال  
ــــــــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــلم .29   ــــــــــــــــــــواو يف املــــــــــــــــــــذكر ال   وال

  
ـــــــــــــــــــم     كـــــــــــــــــــذاك يف اخلمســـــــــــــــــــة االمســـــــــــــــــــاء عل

ــــــــــــــــــــــوك وأخــــــــــــــــــــــوك ومحــــــــــــــــــــــوك .30     وهــــــــــــــــــــــي أب
  

ــــــــــــــــــــــوك ذا ســــــــــــــــــــــلوك     كقــــــــــــــــــــــوهلم كــــــــــــــــــــــان أب
  وذو مبعـــــــــــــــــىن صـــــــــــــــــاحب كـــــــــــــــــذي الوفـــــــــــــــــا .31  

  
ــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــذفا   ــــــــــــــــــث املــــــــــــــــــيم من   والفــــــــــــــــــم حي

  وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرطها أن ال تصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّغر وأن .32  
  

  ليــــــــــــــــــــــــــــــــا وأن تنفــــــــــــــــــــــــــــــــردنتضــــــــــــــــــــــــــــــــاف ال ل  
  وألــــــــــــــــــــــــف املثـــــــــــــــــــــــــىن قـــــــــــــــــــــــــال رجـــــــــــــــــــــــــالن .33  

  
  نــــــــــــــاب عــــــــــــــن الّضـــــــــــــــمة يف هــــــــــــــذا املكـــــــــــــــان  

  كـــــــــــــــــالنون يف املضــــــــــــــــــارع الـــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــرن .34  
  

ـــــــــــــــــــــــــني     بيـــــــــــــــــــــــــا وواو ألـــــــــــــــــــــــــف حـــــــــــــــــــــــــروف ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــني .35     كـــــــــــــــــــــــــــــــيفعالن تفعلـــــــــــــــــــــــــــــــون تفعل

  
  مرينأوجــــــــــــــــــــــاء يف التنزيــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــــــ  

ــــــــــــف .36     للنصــــــــــــب مخــــــــــــس فتحــــــــــــة كــــــــــــذا األل
  

  والكســــــــــــــــــر واليـــــــــــــــــــاء ونـــــــــــــــــــون إن حـــــــــــــــــــذف  
  ذا املثـــــــــــــــالفـــــــــــــــالفتح جـــــــــــــــاء حاويـــــــــــــــا هـــــــــــــــ .37  

  
  زيـــــــــــــــداً والّرجـــــــــــــــال تقـــــــــــــــولن لـــــــــــــــن أضـــــــــــــــربَ   

  يف مفــــــــــــــــــرد األمســــــــــــــــــاء والتكســــــــــــــــــري مــــــــــــــــــع .38  
  

  مضــــــــــــــــــــــــارع إن مـــــــــــــــــــــــــانع منـــــــــــــــــــــــــه انتـــــــــــــــــــــــــزع  
  وألـــــــــــــــــــف يف مخســـــــــــــــــــة األمســـــــــــــــــــاء نـــــــــــــــــــاب .39  

  
ــــــــــــم ُــــــــــــاب     عــــــــــــن فتحــــــــــــة ككــــــــــــن أخــــــــــــا عل

  واجلمـــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــاأللف والتـــــــــــــــــــاء نصـــــــــــــــــــب .40  
  

  بالكســـــــــــــــــر حنـــــــــــــــــو الصـــــــــــــــــاحلات فاجتنـــــــــــــــــب  
  والنصـــــــــــــــــب يف املـــــــــــــــــذّكر الـــــــــــــــــذي ســـــــــــــــــلم .41  

  
ــــــــــــــــــــذي ثــــــــــــــــــــين   ــــــــــــــــــــل ال ــــــــــــــــــــاء علــــــــــــــــــــم مث   بالب

  حنــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــت املــــــــــــــــــــومنني يف الــــــــــــــــــــبالد .42  
  

  يؤيــــــــــــــــــــــــــــــــدون العمــــــــــــــــــــــــــــــــرين يف اجلهــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
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ــــــــــــــــــــــون رفعــــــــــــــــــــــت .43 ــــــــــــــــــــــيت بن   واخلمســــــــــــــــــــــة ال
  

  فإـــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــــــــذفها قـــــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــــــــبت  
ــــــــــــــــــــــــدركوا الكمــــــــــــــــــــــــاال .44   ــــــــــــــــــــــــن ت   مثالــــــــــــــــــــــــه ل

  
  حـــــــــــــــــــــــــــىت تكونـــــــــــــــــــــــــــوا للتقـــــــــــــــــــــــــــى مثـــــــــــــــــــــــــــاال  

ــــــــــــــــــــاء نشــــــــــــــــــــأت .45     للخفــــــــــــــــــــض كســــــــــــــــــــرة وي
  

  منهـــــــــــــــــــــــا وفتحــــــــــــــــــــــــة لكســـــــــــــــــــــــر خلفــــــــــــــــــــــــت  
  فالكســــــــــــــــــــــــــر يف املنفــــــــــــــــــــــــــرد املنصــــــــــــــــــــــــــرف .46  

  
  ســــــــــــــــــــري بصــــــــــــــــــــرف موصــــــــــــــــــــفومجــــــــــــــــــــع تك  

  ويف كهنــــــــــــــــــــــــدات ودومـــــــــــــــــــــــــاً منصـــــــــــــــــــــــــرف .47  
  

  وأجـــــــــــــــرر بفـــــــــــــــتح كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا ال ينصـــــــــــــــرف  
  أل...إال إذا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف أو تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .48  

  
  فجـــــــــــــــــــــــــــره بكســـــــــــــــــــــــــــرة جـــــــــــــــــــــــــــاز وحـــــــــــــــــــــــــــلّ   

ـــــــــــــــــــا مخســـــــــــــــــــة االمســـــــــــــــــــاء ويف  .49     وأجـــــــــــــــــــرر بي
  

ــــــــــــــــــــــــــــف     ســــــــــــــــــــــــــــامل مجــــــــــــــــــــــــــــع ومثــــــــــــــــــــــــــــّىن تقت
  واجلـــــــــــــــــزم بالســـــــــــــــــكون واحلـــــــــــــــــذف علـــــــــــــــــم .50  

  
  فــــــــــــــــــاجزم بتســــــــــــــــــكني صــــــــــــــــــحيحا كيقـــــــــــــــــــوم  

  ويف واحلــــــــــــــــــــذف يف مل خيــــــــــــــــــــَش مل يغــــــــــــــــــــزُ  .51  
  

  مل يفعلـــــــــــــــــــــــــــــــوا مل تفعلـــــــــــــــــــــــــــــــي ومل يـــــــــــــــــــــــــــــــفِ   
  باب األفعال  

  األفعـــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــّدها ثالثـــــــــــــــــــــــة أتـــــــــــــــــــــــت .52
  

  مــــــــــــــــــاٍض مضــــــــــــــــــارع وأمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد ثبــــــــــــــــــت  
  فاملاضـــــــــــــــــي مبــــــــــــــــــين بفـــــــــــــــــتح يف األخــــــــــــــــــري .53  

  
  إال إذا كـــــــــــــــــــــــــــــان يف عجـــــــــــــــــــــــــــــزه ضـــــــــــــــــــــــــــــمري  

  ففـــــــــــــي ضـــــــــــــربت ابـــــــــــــن علـــــــــــــى الســـــــــــــكون .54  
  

  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربوا بالّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم للتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  
  ومعــــــــــــــــــــــــرب األفعــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــا يبتــــــــــــــــــــــــدأ .55  

  
  دأحبــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــن أنيــــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــــل يبــــــــــــــــــــ  

  وأعربــــــــــــــه إن عــــــــــــــرى عــــــــــــــن النــــــــــــــون الــــــــــــــيت .56  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــا يؤكــــــــــــــــــــــــــــــد ونــــــــــــــــــــــــــــــون النســــــــــــــــــــــــــــــوة  
  وحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــه الّرفــــــــــــــــــــــــــــــــــع إذا جتــــــــــــــــــــــــــــــــــّردا .57  

  
  عـــــــــــــــــــن ناصـــــــــــــــــــب أو جـــــــــــــــــــازم يف اإلبتـــــــــــــــــــدا  

  أمــــــــــــــــا النواصــــــــــــــــب فــــــــــــــــأن وكــــــــــــــــي ولــــــــــــــــن .58  
  

  حــــــــــــــــــــــــــــــىت والم كــــــــــــــــــــــــــــــي وجحــــــــــــــــــــــــــــــد وإذن  
ــــــــــــــــــــأو .59   ــــــــــــــــــــواو والفــــــــــــــــــــا يف اجلــــــــــــــــــــواب وب   وال

  
  أو كـــــــــــــــــــــــــــي روواإىل  مبعـــــــــــــــــــــــــــىن حـــــــــــــــــــــــــــّىت أو  

  كمثـــــــــــــــــل أن يــــــــــــــــــنفّض أو لــــــــــــــــــن تربحــــــــــــــــــا .60  
  

  وحــــــــــــــــــــــــــّىت يرجــــــــــــــــــــــــــع لكــــــــــــــــــــــــــي تقرتحــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا .61  

ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــا أمل

ّ
  واجــــــــــــــــــــــــــــــــزم بلـــــــــــــــــــــــــــــــــم مل

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

ّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أمل   وال والم طل

  وهـــــــــــــــــــــــي جبـــــــــــــــــــــــزم واحـــــــــــــــــــــــد وإن ومـــــــــــــــــــــــا  .62  
  

  جتـــــــــــــــــــــزم فعلــــــــــــــــــــــني علــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــا رمســــــــــــــــــــــا  
  ومــــــــــــــــــــــن ومهمــــــــــــــــــــــا أي أيــــــــــــــــــــــن ومــــــــــــــــــــــىت .63  

  
  أيّـــــــــــــــــــــــــــان حيثمـــــــــــــــــــــــــــا وكيفمـــــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــــى  

  أّىن وإذمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإذا يف الّشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر .64  
  

  جــــــــــــــــــاءت فــــــــــــــــــال جتــــــــــــــــــزم ــــــــــــــــــا يف الّنثــــــــــــــــــر  
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  تقـــــــــــــــــول إن تقـــــــــــــــــم نقـــــــــــــــــم وحنـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا .65
  

  تفعــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــــــري جتــــــــــــــــــــد مغنمــــــــــــــــــــا  
  باب مرفوعات األسماء  

  بــــــــــــــــاب وســــــــــــــــبعة هلــــــــــــــــا الرفــــــــــــــــع وجــــــــــــــــب .66  
  

  مــــــــــــــــن األســــــــــــــــامي عنــــــــــــــــد مجلــــــــــــــــة العــــــــــــــــرب  
  أّوهلـــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعـــــــــــــــــــــــــــــــل واملفعـــــــــــــــــــــــــــــــول إن .67  

  
  يبــــــــــــــــــــــــىن للمجهــــــــــــــــــــــــول فــــــــــــــــــــــــالرفع رّكــــــــــــــــــــــــن  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزؤه املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم .68     واملبت
  

  واســــــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــــــان رفعــــــــــــــــــــــــــــــه حمــــــــــــــــــــــــــــــتم  
ــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــا .69     وأخــــــــــــــــــــــــوات كــــــــــــــــــــــــان مثلهــ

  
  خــــــــــــــــــــــــــــــرب إن رفعــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــــد لزمــــــــــــــــــــــــــــــا  

  تــــــــــــــــــــابع املرفــــــــــــــــــــوع كالنعــــــــــــــــــــت البــــــــــــــــــــدلو  .70  
  

ــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــه حصــــــــــــــــــــل     والعطــــــــــــــــــــف والتوكي
  باب الفاعل   

ـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد رفعـــــــــــــــا .71   الفاعـــــــــــــــل االســـــــــــــــم ال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهه إن وقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     بفعل
  وهـــــــــــــــو علــــــــــــــــى قســــــــــــــــمني فيمــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــرا .72  

  
  فيـــــــــــــــــــــــــايت ظـــــــــــــــــــــــــاهرا ويـــــــــــــــــــــــــايت مضـــــــــــــــــــــــــمرا  

  فظــــــــــــــــــــــاهر كجــــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــد والّرجــــــــــــــــــــــال .73  
  

ـــــــــــــــــال     ومضـــــــــــــــــمر كقمـــــــــــــــــت يف ســـــــــــــــــفح اجلب
  باب النائب عن الفاعل  

  ملفعـــــــــــــــــــــول بـــــــــــــــــــــه الرفـــــــــــــــــــــع إذاأوجـــــــــــــــــــــب  .74
  

  نــــــــــــــاب عـــــــــــــــن الفاعـــــــــــــــل والّنصـــــــــــــــب انبـــــــــــــــذا  
  ويف كـــــــــــــــــــــــــــال الفعلـــــــــــــــــــــــــــني ضـــــــــــــــــــــــــــّم األوال .75  

  
  كيقتــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــافر أو كقــــــــــــــــــــــــــــــــــــتال  

  وســــــــــــــــــــابق األخـــــــــــــــــــــري بكســـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــدى .76  
  

  مــــــــــــــــــــــــاٍض وفــــــــــــــــــــــــتح يف ســــــــــــــــــــــــواه ُوجــــــــــــــــــــــــدا  
  وســـــــــــــــــــــــــّم منـــــــــــــــــــــــــه ظـــــــــــــــــــــــــاهراً كضــــــــــــــــــــــــــربا .77  

  
ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــوغى قـــــــــــــــــد غلب ـــــــــــــــــد وعمـــــــــــــــــر يف ال   زي

  ومضــــــــــــــــــــمراً حنــــــــــــــــــــو نصــــــــــــــــــــرت بالصــــــــــــــــــــبا .78  
  

  باوهــــــــــــــــــــــو حــــــــــــــــــــــديث للصــــــــــــــــــــــحيح نســــــــــــــــــــــ  
  باب المبتدأ والخبر  

  املبتـــــــــــــــدأ االســـــــــــــــم الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد جـــــــــــــــّردا .79
  

  عـــــــــــــــــــن عامـــــــــــــــــــل اللفـــــــــــــــــــظ ورفعـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــدا  
  واخلــــــــــــــرب االســـــــــــــــم الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد اســـــــــــــــندا .80  

  
  للمبتــــــــــــــــــــــــــــدأ ورفعــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــــد عهــــــــــــــــــــــــــــدا  

ــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــائم .81   ــــــــــــــــــــــــــايت كزي   وظــــــــــــــــــــــــــاهر ي
  

  ومضــــــــــــــــــــــمر كأنــــــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــــــدل حــــــــــــــــــــــاكم  
  وســـــــــــــــــــــــــــــــاغ يف اخلـــــــــــــــــــــــــــــــرب أن يكّونـــــــــــــــــــــــــــــــا .82  

  
  مـــــــــــــــــــــــــن مجلـــــــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــــــبهها فاســـــــــــــــــــــــــتبينا  

ـــــــــــــــــــــو اهللا أحـــــــــــــــــــــــ .83     دفجملــــــــــــــــــــــة كقـــــــــــــــــــــــل هــ
  

ــــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــــد   ــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــى ي ــــــــــــــــــــه زي   ومثل
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  وشـــــــــــــــــــــــــــــبهها كاملـــــــــــــــــــــــــــــاء يف البســـــــــــــــــــــــــــــتان .84
  

ــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــاجر الفّن ــــــــــــــــــــــــــد الّت   واملــــــــــــــــــــــــــال عن
  باب نواسخ اإلبتداء وهي كان وأخواتها وإّن وأخواتها وظّن وأخواتها  

  إذا أردت األدوات الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليت .85
  

  تنســــــــــــــــــــــــخ االبتــــــــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــــــــدى النحــــــــــــــــــــــــاة  
  ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة تنوعــــــــــــــــــــــــــــــــــتإىل  فهــــــــــــــــــــــــــــــــــي .86  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــــــــــــــخت     كـــــــــــــــــــــــــــــــان وإّن وظنن

ـــــــــــــــــــيت قـــــــــــــــــــد رفعـــــــــــــــــــتأّوهلـــــــــــــــــــ .87     ا كـــــــــــــــــــان ال
  

  مبتـــــــــــــــــــــــــــدءاً وخـــــــــــــــــــــــــــربا قـــــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــــــــبت  
  قاملبتــــــــــــــــــــــــــدأ اســـــــــــــــــــــــــــم هلــــــــــــــــــــــــــا واخلـــــــــــــــــــــــــــرب .88  

  
  خربهــــــــــــــــــــــــــا ككــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــــدال عمــــــــــــــــــــــــــر  

  وكـــــــــــــــــان مـــــــــــــــــع أمثاهلـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد احنصـــــــــــــــــر .89  
  

  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددها إال ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  
  فمنهـــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا يعمــــــــــــــــــل مطلقــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــال .90  

  
ـــــــــــــــــــــــــد ككـــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــثال     شـــــــــــــــــــــــــرط وال قي

  وبــــــــــــات أضــــــــــــحى صــــــــــــار ظــــــــــــّل أصــــــــــــبحا .91  
  

ـــــــــــــيس عـــــــــــــّدها يف رمـــــــــــــز      "حـــــــــــــا"أمســـــــــــــى ول
  م النفـــــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى زال بـــــــــــــــــــــــرحوقــــــــــــــــــــــدّ  .92  

  
  فــــــــــــــــــــــــتء وانفــــــــــــــــــــــــك وشــــــــــــــــــــــــبهه يصــــــــــــــــــــــــح  

  ومـــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــى دام تقـــــــــــــــــــــــــّدم كمـــــــــــــــــــــــــا  .93  
  

  دمـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــحيحا ســـــــــــــــــــــأزور العلمـــــــــــــــــــــا  
  وإّن عكـــــــــــــــــــــس كـــــــــــــــــــــان ترفـــــــــــــــــــــع اخلـــــــــــــــــــــرب .94  

  
  وتنصـــــــــــــــب االســـــــــــــــم كمــــــــــــــــا قـــــــــــــــد اســــــــــــــــتقر  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتح كـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل .95     وأّن ب
  

  لكـــــــــــــــــــــن ليــــــــــــــــــــــت مثــــــــــــــــــــــل إّن يف العمــــــــــــــــــــــل  
  تقـــــــــــــــــــــــــــــــول إين عـــــــــــــــــــــــــــــــامل أن العمـــــــــــــــــــــــــــــــل .96  

  
  خـــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــن التواكـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي ميـــــــــــــــــــل  

  ل كــــــــــــــــأّن الفضــــــــــــــــل ليــــــــــــــــت ولعــــــــــــــــلوقـــــــــــــــ .97  
  

ــــــــــــــت قدســــــــــــــا مســــــــــــــتقل     عمــــــــــــــراً شــــــــــــــجاع لي
  وكّلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تضــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنت معــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين .98  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــان   ــــــــــــــــــــــــــــــتم القصــــــــــــــــــــــــــــــد للبي   ــــــــــــــــــــــــــــــا ت

  أّكـــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــإن أن شـــــــــــــــــــــــــبه بكـــــــــــــــــــــــــأن .99  
  

  واقصــــــــــــــــــد باالســــــــــــــــــتدراك لكــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــدركن  
  لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل للرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتوقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع.100  

  
  وليــــــــــــــــــــــــــت للتمــــــــــــــــــــــــــين تــــــــــــــــــــــــــايت فـــــــــــــــــــــــــــامسع  

ـــــــــــــــــــــدا واخلـــــــــــــــــــــربا.101     وانصـــــــــــــــــــــب بظـــــــــــــــــــــن املبت
  

  ومثلهـــــــــــــــــــــــــا حســـــــــــــــــــــــــبت زيـــــــــــــــــــــــــداً قمــــــــــــــــــــــــــرا  
  ا اختــــــــــــــذ وجــــــــــــــدت مــــــــــــــع علمــــــــــــــتكــــــــــــــذ.102  

  
  خلـــــــــــــــــت زعمـــــــــــــــــت اجعـــــــــــــــــل رأى مسعـــــــــــــــــت  

  وقـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــت املصـــــــــــــــــــــطفى موافقـــــــــــــــــــــا    تقــــــــــــــــول قــــــــــــــــد ظننــــــــــــــــت زيــــــــــــــــداً صــــــــــــــــادقاً .103  
  باب النعت

  النعـــــــــــــــــــــت والصــــــــــــــــــــــفة معــــــــــــــــــــــىن متفــــــــــــــــــــــق.104
  

  وهكـــــــــــــــذا الوصـــــــــــــــف بـــــــــــــــذا املعـــــــــــــــىن أحـــــــــــــــق  
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  يف الرفــــــــــــــــــــع والنصــــــــــــــــــــب وجــــــــــــــــــــر تبعــــــــــــــــــــا.105
  

ــــــــــــــــــــــر معــــــــــــــــــــــــا     منعوتــــــــــــــــــــــــة والعــــــــــــــــــــــــرف والنكــ
  مثالـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــد األديـــــــــــــــــب.106  

  
  يــــــــــــت املصــــــــــــطفى احلــــــــــــرب النجيــــــــــــبوقـــــــــــد رأ  

  وامـــــــــــــــــــــرر بعمـــــــــــــــــــــرو الكـــــــــــــــــــــرمي العاقـــــــــــــــــــــل.107  
  

ـــــــــــــــى      فقـــــــــــــــري ســـــــــــــــائل شـــــــــــــــيخواعطـــــــــــــــف عل
  معرفــــــــــــــــة مىواالســـــــــــــــم منـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يســـــــــــــــ.108  

  
  فهاكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال لتعرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

  فمضـــــــــــــــــــــمر كأنـــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــو والعلـــــــــــــــــــــم.109  
  

ـــــــــــــــــــــــــة واالســـــــــــــــــــــــــم املنـــــــــــــــــــــــــبهم   ـــــــــــــــــــــــــد ومّك   زي
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء.110  

  
  كـــــــــــــــــــــــــذاك مـــــــــــــــــــــــــا أضـــــــــــــــــــــــــيف لألمســـــــــــــــــــــــــاء  

ــــــــــــــــــوا.111     كــــــــــــــــــذا املعــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــأل قــــــــــــــــــد نقل
  

  ادس املوصـــــــــــــــــــول لـــــــــــــــــــيس يهمـــــــــــــــــــالوالّســـــــــــــــــــ  
  تقــــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــــيد األنــــــــــــــــــــــام والرســــــــــــــــــــــول.112  

  
ــــــــــــــاد للوصــــــــــــــول   ــــــــــــــذي يهــــــــــــــدي العب   هــــــــــــــو ال

  فكـــــــــــــــــــــــــل اســــــــــــــــــــــــــم شـــــــــــــــــــــــــائع فنكــــــــــــــــــــــــــرة.113  
  

  أو كـــــــــــــــــــــــــّل مـــــــــــــــــــــــــا يقبـــــــــــــــــــــــــل أل كنمــــــــــــــــــــــــــرة  
  باب العطف  

ــــــــــــــــــابع ملــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد عطفــــــــــــــــــا.114   العطــــــــــــــــــف ت
  

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه هبهثابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذفا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواو والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ومث وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو.115     ب

  
  وأم وإّمــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــل ولكـــــــــــــــــــــــــــــــــن ال رووا  

ــــــــــــايت عطفهــــــــــــاوحــــــــــــىت بعــــــــــــض الشــــــــــــ.116     يء ي
  

  حنــــــــــــــــو أكلـــــــــــــــــت الّشـــــــــــــــــاة حـــــــــــــــــىت رأســـــــــــــــــها  
  وعطفــــــــــــك الفعــــــــــــل علــــــــــــى الفعــــــــــــل أتـــــــــــــى.117  

  
  عنـــــــــــــــــــــــد النحـــــــــــــــــــــــاة دون خلـــــــــــــــــــــــف ثبتـــــــــــــــــــــــا  

  تقـــــــــــــــــــــــول زيـــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــعيد يف مـــــــــــــــــــــــىن.118  
  

ــــــــــــــــت الشــــــــــــــــيخ والّطفــــــــــــــــل هنــــــــــــــــا     وقــــــــــــــــد رأي
ـــــــــــــــــــد.119     والصـــــــــــــــــــدق يف قـــــــــــــــــــول وفعـــــــــــــــــــل جّي

  
  وقــــــــــــــــــــــــــــام عمــــــــــــــــــــــــــــرو وأتــــــــــــــــــــــــــــى حمّمـــــــــــــــــــــــــــــد  

  واعطــــــــــــف علــــــــــــى اــــــــــــزوم جمزومــــــــــــا كلــــــــــــم.120  
  

ــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــب ســــــــــــــــــــــعيد ب   لقلميقــــــــــــــــــــــرأ ومل يكت
  واعطــــــــــــــــف علـــــــــــــــــى الظّــــــــــــــــاهر بالضـــــــــــــــــمري.121  

  
  وعكســـــــــــــــــــــــــه جــــــــــــــــــــــــــاز بــــــــــــــــــــــــــدون ضــــــــــــــــــــــــــري  

  باب التوكيد  
  توكيــــــــــــــــــدنا اللفظــــــــــــــــــي تكــــــــــــــــــرار الكــــــــــــــــــالم.122

  
  يف االســــــــــــــــم والفعــــــــــــــــل ويف احلــــــــــــــــرف يــــــــــــــــرام  

ــــــــــــــــــّذات وصــــــــــــــــــف.123   ــــــــــــــــــوي وهــــــــــــــــــو بال   واملعن
  

  لرفعــــــــــــــــــــــــــــــــــه لالحتمــــــــــــــــــــــــــــــــــال املكتنــــــــــــــــــــــــــــــــــف  
  وهـــــــــــو الــــــــــــذي بـــــــــــالنفس والعــــــــــــني انتمــــــــــــى.124  

  
  كجـــــــــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــــــــــــه فغنمــــــــــــــــــــــــــــا  

  هلــــــــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــــــــل امجــــــــــــــــــــــــــــــع توابــــــــــــــــــــــــــــــع.125  
  

ــــــــــــــــــــــــــــع أبصــــــــــــــــــــــــــــع إحاطــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــا     أكت
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  وكـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــتحّقه األول مـــــــــــــــــــــن.126
  

  إعـــــــــــــــــــــراب أو تعريـــــــــــــــــــــف للثـــــــــــــــــــــاين قمـــــــــــــــــــــن  
  فارفعــــــــــــــــــــــــــــــه إن رفــــــــــــــــــــــــــــــع وانصــــــــــــــــــــــــــــــبه إذا.127  

  
  نصـــــــــــــــــــــــــب واجـــــــــــــــــــــــــرره جبـــــــــــــــــــــــــر حيتـــــــــــــــــــــــــذى  

  كوصـــــــــــــــــــــل احلجـــــــــــــــــــــاج كلهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــىن.128  
  

  وذحبــــــــــــــــــــــــــــوا اهلــــــــــــــــــــــــــــدايا كّلهــــــــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــــــــا  
  وامـــــــــــــــــــــــرر بزيــــــــــــــــــــــــد نفســـــــــــــــــــــــه وعّظمــــــــــــــــــــــــا.129  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــة القـــــــــــــــــــــــــــــرآن كلهـــــــــــــــــــــــــــــم ِلمـــــــــــــــــــــــــــــا     محل

  باب البدل  
  ل االســـــــــــم مـــــــــــن االســـــــــــم فحــــــــــــلإن أبـــــــــــد.130

  
  حمّلــــــــــــــــــــــــه وجــــــــــــــــــــــــاز يف الفعــــــــــــــــــــــــل البــــــــــــــــــــــــدل  

  فــــــــــــــــــــاحكم لــــــــــــــــــــه مبــــــــــــــــــــا حكمــــــــــــــــــــت أّوال.131  
  

ـــــــــــــــــــــــه يف اإلعـــــــــــــــــــــــراب جـــــــــــــــــــــــال     ملبـــــــــــــــــــــــدل من
  وهــــــــــــــــــــو الــــــــــــــــــــيت أربــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــد قســــــــــــــــــــما.132  

  
  فبــــــــــــــــدل الشــــــــــــــــيء مــــــــــــــــن الشــــــــــــــــيء انتمــــــــــــــــا  

  لنبــــــــــــــــدل الكــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الكــــــــــــــــل كقــــــــــــــــام.133  
  

  زيـــــــــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــــــــوك قاصـــــــــــــــــــــــــــد اإلمـــــــــــــــــــــــــــام  
  وبـــــــــــــــــــــدل الـــــــــــــــــــــبعض كقولـــــــــــــــــــــك أكـــــــــــــــــــــل.134  

  
  لزيــــــــــــــــــــــد رغيفــــــــــــــــــــــاً نصــــــــــــــــــــــفه يف ذا احملــــــــــــــــــــــ  

  وذو اشـــــــــــــــــــــــــــــــتمال راقـــــــــــــــــــــــــــــــين ســـــــــــــــــــــــــــــــعيد.135  
  

  ُخُلُقـــــــــــــــــــــــــــــــه فهــــــــــــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــــــــــــعيد  
ـــــــــــــــــــــط.136     وجـــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــد احلمـــــــــــــــــــــار يف الغل

  
ـــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــطط   ـــــــــــــــــــا درمهـــــــــــــــــــا ب   وخـــــــــــــــــــذ ثياب

  باب المفعول به  
ــــــــــــــه الّنصــــــــــــــب فــــــــــــــال وحكــــــــــــــم مفعــــــــــــــول.137   ب

  
  منـــــــــــــــــــــــــــازع يف نصـــــــــــــــــــــــــــبه مـــــــــــــــــــــــــــن املـــــــــــــــــــــــــــال  

ــــــــــــــــــــــه رميــــــــــــــــــــــت زيــــــــــــــــــــــداً باحلصــــــــــــــــــــــى.138     مثال
  

ـــــــــــــــــــــــــــا عصـــــــــــــــــــــــــــى  
ّ
  وخالـــــــــــــــــــــــــــٌد اضـــــــــــــــــــــــــــربته مل

  واألصـــــــــــــــــل أن يكـــــــــــــــــون بعـــــــــــــــــد الفاعـــــــــــــــــل.139  
  

  وقــــــــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــــــــّدم حبكــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــادل  
  وإن خشــــــــــــــــــــيت اللــــــــــــــــــــبس فــــــــــــــــــــابق األوىل.140  

  
  يف حنــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــد كلــــــــــــــــــم موســــــــــــــــــى يعلــــــــــــــــــى  

ــــــــــــــاهر مــــــــــــــا.141   ــــــــــــــى قســــــــــــــمني فالّظ   وهــــــــــــــو عل
  

  تقــــــــــــــــــــــــــــّدم الـــــــــــــــــــــــــــــذكر لــــــــــــــــــــــــــــه فلتعلمـــــــــــــــــــــــــــــا  
ـــــــــــــــــــــى قســـــــــــــــــــــمني.142     ومضـــــــــــــــــــــمر وهـــــــــــــــــــــو عل

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين     متصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل كبعث

  مبثـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــا انفصـــــــــــــــــــل أيـــــــــــــــــــاك أتـــــــــــــــــــى.143  
  

  زيــــــــــــــــــــــد وأيــــــــــــــــــــــاه ضــــــــــــــــــــــربت يــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــىت  
  
  باب المصدر

  يثلـــــــــــــــــــــث املصـــــــــــــــــــــدر االســـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــذي.144
  

  أبنيــــــــــــــــــــــــــة الفعــــــــــــــــــــــــــل إذا مــــــــــــــــــــــــــا ننفــــــــــــــــــــــــــث  
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  ومســــــــــــــــــــــــــــــــــه املطلــــــــــــــــــــــــــــــــــق يف املفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــل.145
  

  وال تكــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــن نصــــــــــــــــــــــــبه بــــــــــــــــــــــــذاهل  
ــــــــــــل قــــــــــــد.146     وقــــــــــــد جيــــــــــــيء بعــــــــــــد مــــــــــــاِض مث

  
  ضـــــــــــــــــــــربته ضـــــــــــــــــــــرباً شـــــــــــــــــــــديداً إذ جحـــــــــــــــــــــد  

  واملصـــــــــــــــدر اللفظـــــــــــــــي مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد وافقـــــــــــــــا.147  
  

  للفــــــــــــــــــــــــــــظ فعلـــــــــــــــــــــــــــــه فكـــــــــــــــــــــــــــــن حمّققـــــــــــــــــــــــــــــا  
  كجلــــــــــــــس الشــــــــــــــيخ جلوســــــــــــــاً يف األمــــــــــــــام.148  

  
ـــــــــــــــــــــل وقوفـــــــــــــــــــــــاً للّســـــــــــــــــــــــالم     ووقـــــــــــــــــــــــف الّطفــ

  ملعنـــــــــــــــــــــــوي وافـــــــــــــــــــــــق املعـــــــــــــــــــــــىن كقـــــــــــــــــــــــاموا.149  
  

  زيـــــــــــــــــــد وقوفـــــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــزل اإلمـــــــــــــــــــام  
  باب الّظرف  

  للظّـــــــــــــــــــرف معـــــــــــــــــــىن يف إذا مـــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــبا.150
  

  كقـــــــــــــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــــــــــــد ليلـــــــــــــــــــــــــــــة حمتســــــــــــــــــــــــــــــبا  
ــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــداإىل  واز.151   ــ   الزمــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــا ل

  
  كغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوة وبكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وكغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  

  واليــــــــــــــــــــــوم واملســــــــــــــــــــــاء صــــــــــــــــــــــبحا أمــــــــــــــــــــــدا.152  
  

  وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحرا عتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا  
  كصــــــــــــــــــــمت شــــــــــــــــــــهر رمضــــــــــــــــــــان كلّــــــــــــــــــــه.153  

  
  هوقمــــــــــــــــــــــــــت ليلـــــــــــــــــــــــــــة فنلـــــــــــــــــــــــــــت فضـــــــــــــــــــــــــــل  

  وهكــــــــــــــــــــذا ظــــــــــــــــــــرف املكــــــــــــــــــــان املـــــــــــــــــــــبهم.154  
  

  اجلهـــــــــــــــــــــــــــــــــات ينتمـــــــــــــــــــــــــــــــــيإىل  ونوعـــــــــــــــــــــــــــــــــه  
  فـــــــــــــــــــــــــــــــــوق وحتـــــــــــــــــــــــــــــــــت ووراء وأمـــــــــــــــــــــــــــــــــام.155  

  
  كــــــــــــــــــــــذا ميــــــــــــــــــــــني ومشــــــــــــــــــــــال يــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــام  

  جتـــــــــــــــــــــــــاه تلقـــــــــــــــــــــــــآء وخلـــــــــــــــــــــــــف قـــــــــــــــــــــــــّدام.156  
  

  حــــــــــــــــــــــــذاء مــــــــــــــــــــــــع إزّاء أســــــــــــــــــــــــفل املقــــــــــــــــــــــــام  
  تقـــــــــــــــول قــــــــــــــــد صـــــــــــــــعدت فــــــــــــــــوق املنــــــــــــــــرب.157  

  
  وجلـــــــــــــــــــــــس األمـــــــــــــــــــــــري حتـــــــــــــــــــــــت الّشـــــــــــــــــــــــجر  

  باب الحال  
  احلــــــــــــــــــال يف جــــــــــــــــــواب كيــــــــــــــــــف يصــــــــــــــــــلح.158

  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــت كي   ف جـــــــــــــــاء يومـــــــــــــــاً صـــــــــــــــاحلإن قل

ـــــــــــــــــــــــــــة أتـــــــــــــــــــــــــــى.159     أعـــــــــــــــــــــــــــين مفّســـــــــــــــــــــــــــراً هليئ
  

  وصــــــــــــــــــــفاً وفضــــــــــــــــــــله كمــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد ثبتــــــــــــــــــــا  
  وذا اشـــــــــــــــــــــــــــــــتقاق وانتقـــــــــــــــــــــــــــــــال عمـــــــــــــــــــــــــــــــا .160  

  
  منّكــــــــــــــــــــــــــــــــرا بعــــــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــــــالم متّــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  باب التمييز  
  اســـــــــــــــــــم مفّســــــــــــــــــــر ملـــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد انــــــــــــــــــــبهم.161

  
  مـــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــّذوات فهـــــــــــــــــــــــــو متييــــــــــــــــــــــــــز أمت  

  أوجـــــــــــــب لـــــــــــــه الّنصـــــــــــــب ونّكـــــــــــــر مطلقـــــــــــــا.162  
  

  حنــــــــــــــــــــــــــو تصــــــــــــــــــــــــــبب الغــــــــــــــــــــــــــالم عالقــــــــــــــــــــــــــا  
  ما اشـــــــــــــــــــرتيتوطبـــــــــــــــــــت نفســـــــــــــــــــاً عنـــــــــــــــــــد.163  

  
  عشــــــــــــــــــــــــرين نعجــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــّحيت  

ــــــــــــــــــــاس أبــــــــــــــــــــا.164     وزيــــــــــــــــــــد اكــــــــــــــــــــرم مــــــــــــــــــــن الّن
  

  وخالــــــــــــــــــــــــد أعظــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــنهم منصــــــــــــــــــــــــبا  
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  باب اإلستشناء
  حــــــــــــروف االســــــــــــتثناء جــــــــــــاءت يف العــــــــــــدد.165

  
  إال وغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء ويعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  

  منهـــــــــا ِســـــــــوى ُســـــــــّوى حشـــــــــا خـــــــــال عـــــــــدا.166  
  

  تقــــــــــــــــــــــــول جــــــــــــــــــــــــاء القــــــــــــــــــــــــوم إال أمحــــــــــــــــــــــــدا  
ـــــــــــــــــــــــــــذا انتصـــــــــــــــــــــــــــــب إال حيثمـــــــــــــــــــــــــــــا.167     وهكــ

  
  لتعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاّمت الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــالم موجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ف  

ــــــــــــــــــــــــــــدون موجــــــــــــــــــــــــــــب.168     وإن يكــــــــــــــــــــــــــــن مت ب
  

ــــــــــــــا ســــــــــــــليل العــــــــــــــرب     فابــــــــــــــدل أو انــــــــــــــدب ي
  حنــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــام القــــــــــــــــــوم إال أمحــــــــــــــــــد.169  

  
  أو أمحــــــــــــــــــــــــد والّرفــــــــــــــــــــــــع طبعــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــود  

  وإن يكـــــــــــــــــــن نقـــــــــــــــــــص ونفـــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــدا.170  
  

  فـــــــــــــــاجر علـــــــــــــــى العامـــــــــــــــل حيـــــــــــــــث اســـــــــــــــندا  
  حنـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا قــــــــــــــــــام إال زيـــــــــــــــــد خيطــــــــــــــــــب.171  

  
ــــــــــــــــــــــــب   ــــــــــــــــــــــــت إال عمــــــــــــــــــــــــراً يكت   ومــــــــــــــــــــــــا رأي

  مســــــــــــــــــــــــتثىن غــــــــــــــــــــــــري وتواليهــــــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــــــر.172  
  

  م عجزهـــــــــــــــــــــا كمســـــــــــــــــــــتثىن غـــــــــــــــــــــربوحكـــــــــــــــــــــ  
  بـــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــدا فجــــــــــــــــــــر.173  

  
  وبعــــــــــــــد مـــــــــــــــا انصــــــــــــــب واجنـــــــــــــــرار ال يضـــــــــــــــرّ   

  باب ال التي لنفي الجنس  
  وال الــــــــــــــــــــيت لنفــــــــــــــــــــي حكــــــــــــــــــــم اجلــــــــــــــــــــنس.174

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبس     كـــــــــــــــــــــــــــــــــإن يف العمـــــــــــــــــــــــــــــــــل دون ل

  إن باشــــــــــــــــــــــــــرت وام تكــــــــــــــــــــــــــرر حنــــــــــــــــــــــــــو ال.175  
  

ــــــــــــــــــــــــدار بفــــــــــــــــــــــــتح جيتلــــــــــــــــــــــــى     رجــــــــــــــــــــــــل يف ال
  وارفــــــــــــــــــــــــع وكــــــــــــــــــــــــّرر الّ ا مــــــــــــــــــــــــا فقـــــــــــــــــــــــــدا.176  

  
  شــــــــــــــــــــــــــــرط تقــــــــــــــــــــــــــــّدم لفــــــــــــــــــــــــــــتح عهــــــــــــــــــــــــــــدا  

  تقـــــــــــــــــــــــــــــول ال يف الـــــــــــــــــــــــــــــّدار مـــــــــــــــــــــــــــــرأة وال.177  
  

  طفـــــــــــــــــــــل وإن عرفــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــاجر املــــــــــــــــــــــثال  
  وإن تكــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــد باشــــــــــــــــــرت وكــــــــــــــــــّررت .178  

  
ـــــــــــــــــــــّررت     فخمســـــــــــــــــــــة األحـــــــــــــــــــــوال فيهـــــــــــــــــــــا قـً

ــــــــــــــــة مــــــــــــــــع فــــــــــــــــتح أوىل قــــــــــــــــد أتــــــــــــــــت.179     ثالث
  

ــــــــــــــــت     واثنــــــــــــــــان مــــــــــــــــع رفــــــــــــــــع هلــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ثب
  تقــــــــــــــــــــــول إن حوقلـــــــــــــــــــــــت ال حـــــــــــــــــــــــول وال.180  

  
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة إال بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهللا ذي العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

  وحيثمـــــــــــــــــــــــــــــــا األول قـــــــــــــــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــــــــــــــع ال.181  
  

ـــــــــــــا مـــــــــــــن غفـــــــــــــالجيـــــــــــــوز نصـــــــــــــب ا   ـــــــــــــاين ي   لّث
  
  باب المنادى

ـــــــــــــــــا.182 ـــــــــــــــــادي ي   مخســـــــــــــــــة أحـــــــــــــــــرف ـــــــــــــــــا تن
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ومهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأي وبأي   هي
ــــــــــــــــــــــدا.183   ــــــــــــــــــــــم ضــــــــــــــــــــــم يف الن   فــــــــــــــــــــــاملفرد العل

  
  كــــــــــــــــــــــــــذا املنّكــــــــــــــــــــــــــر إذا مــــــــــــــــــــــــــا قصــــــــــــــــــــــــــدا  
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  وانصـــــــــــــــــــــــــب إذا مل يقصـــــــــــــــــــــــــد املنكــــــــــــــــــــــــــرا.184
  

  كــــــــــــــــــــــذا املضــــــــــــــــــــــاف والّشــــــــــــــــــــــبيه ال مــــــــــــــــــــــرا  
ــــــــــــــــد ويــــــــــــــــا رجــــــــــــــــل يــــــــــــــــا.185     تقــــــــــــــــول يــــــــــــــــا زي

  
ــــــــــــــــــــــاً    ــــــــــــــــــــــا فقــــــــــــــــــــــرياً عاري ــــــــــــــــــــــه ي ــــــــــــــــــــــد اإلل   عب

  طيفــــــــــــــــاً بالعبــــــــــــــــاد الطــــــــــــــــف بنـــــــــــــــــاويــــــــــــــــا ل.186  ◌ 
  

ـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــا ربّن   والطـــــــــــــــــــف بكـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــلم ي
  باب المفعول من أجله  

  االســــــــــــــــــــم إن جــــــــــــــــــــاء بيانــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــبب.187
  

  وقــــــــــــــــــــــــــوع فعــــــــــــــــــــــــــل أو لعلــــــــــــــــــــــــــة نســــــــــــــــــــــــــب  
  فانصــــــــــــــــــبه بــــــــــــــــــاملفعول مــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــه أو.188  

  
  مسّـــــــــــــــــــــــــــه مفعـــــــــــــــــــــــــــوال لـــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــا رووا  

  كقمــــــــــــــــــــــت إجــــــــــــــــــــــالال لقــــــــــــــــــــــوم بــــــــــــــــــــــرره.189  
  

  وحــــــــــــــــــــــــذر املــــــــــــــــــــــــوت أتــــــــــــــــــــــــى يف البقــــــــــــــــــــــــرة  
  باب المفعول معه  

ــــــــــــــــواو تعــــــــــــــــين مــــــــــــــــعإن قــــــــــــــــرن ا.190   لفعــــــــــــــــل ب
  

  فانصــــــــــب بـــــــــــه االســـــــــــم الـــــــــــذي بعـــــــــــد وقـــــــــــع  
ـــــــــــــــــــــا األمـــــــــــــــــــــري واجلـــــــــــــــــــــيش فـــــــــــــــــــــع.191     كجاءن

  
  أن تقطعــــــــــــــــــــــــــــيإىل  وســـــــــــــــــــــــــــريي والنيـــــــــــــــــــــــــــل  

  باب مخفوضات األسماء  
ـــــــــــــــــاحلرف واإلضـــــــــــــــــافة اُ .192   بـــــــــــــــــعوالت  رْ رُ ْجـــــــــــــــــب

  
   الــــــــــــــــــذّكر اجتمـــــــــــــــــــعْ  يف بســـــــــــــــــــملةِ  والكــــــــــــــــــل  

ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاحلروف قــــــــــــــــــد غَ  ر ومــــــــــــــــــا ُجيَــــــــــــــــــ.193     رْ بَـ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــالتـ  هُ ومثُل   رْ ُجيَــــــــــــــــــــــــــــــ عِ ابِ وَ مــــــــــــــــــــــــــــــا ب
  اَعـــــــــــــــقـــــــــــــــد مسُِ  بٍ ضـــــــــــــــب خـــــــــــــــرِ  رُ ْحـــــــــــــــوجُ .194  

  
ـــــــــــــــــــــــــــبِ فات  الـــــــــــــــــــــــــــهُ قَ  اةِ َحـــــــــــــــــــــــــــالن  بعـــــــــــــــــــــــــــضُ      اَع

  195. ـــــــــــــــــالم أو مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد   افِ  املَضـــــــــــــــــِيف  رْ وال
  

  فِ َال إليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم بالِخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  اجَســـــــــــــــ ابُ غـــــــــــــــالم رجـــــــــــــــل وبَـــــــــــــــ :حنـــــــــــــــو.196  

  
  اجَجـــــــــــــــــــــزُ  الــــــــــــــــــــّذهب أو قصــــــــــــــــــــرُ  متَُ اْ وَخــــــــــــــــــــ  

  ى ونســـــــــــــــــــأل اهللا العظـــــــــــــــــــيمْ انتَهـــــــــــــــــــ قـــــــــــــــــــدِ .197  
  

  ميرِ الَكـــــــــــــــــــــ هِ ْجـــــــــــــــــــــللوَ  العمـــــــــــــــــــــلَ  أن جيعـــــــــــــــــــــلَ   
  نيِئــــــــــــــــــــمِ  عِ بَــــــــــــــــــــرْ أَ  عَ َمـــــــــــــــــــ ألــــــــــــــــــــفٍ  ســـــــــــــــــــنةَ .198  

  
  مـــــــــــــــــــــــنيي األَ اهلــــــــــــــــــــــادِ  هلجــــــــــــــــــــــرةِ  وســــــــــــــــــــــبعةٍ   

ــــــــــــــــــّيب املصــــــــــــــــــطفى.199   ــــــــــــــــــد الّن   يف شــــــــــــــــــهر مول
  

  صـــــــــــــــــــــــــــــّلى عليـــــــــــــــــــــــــــــه ربّنـــــــــــــــــــــــــــــا وشـــــــــــــــــــــــــــــّرفا  
ـــــــــــــــــــالم.200     واآلل والّصـــــــــــــــــــحب كواكـــــــــــــــــــب الّظ

  
  اخلتـــــــــــــــــــــــام كُ ْســـــــــــــــــــــــهللا ـــــــــــــــــــــــا مِ  واحلمـــــــــــــــــــــــدُ   
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01 :���	
������ !�"��ا��
	م(ا��  ):ا

عـن  تسـاؤالت عـّدة، والـدافع للحـديث إّن املتأمل يف عنوان هذا املنت الشـعري، تتجاذبـه  
  .العنوان هو أمهيته يف الدراسات النقدية املعاصرة

ذهـن القـارئ، إىل  لبنـاء، فلعـّل أّول سـؤال يتبـادرداخـل اإىل  نوان هو عتبة تفضيومبا أن العُ 
 عري متصّفحاً امسه وأبوابهوهو يقف على هذا املنت الش.  

ــاظم؟ وســنجعل مــن اإلجابــة  مــا داللــة هــذا العنــوان؟ مــا هــو مصــدره؟ ومــن أيــن جــاء بــه الّن
  .على هذه التساؤالت مداراً هلذه التأمالت

)1( د�������� ا�������وان –أ 
ـــــني مهـــــاّن العُ يالحـــــظ القـــــاريء أ :  ـــــوان يتكـــــون مـــــن كلمت          :ن

 املنظوم  –ؤ لُ ؤْ الل.  

  :داللة العنوان إمجاالإىل  وأنتقل بعد ذلك .على حده كلمةٍ   ل وسأقف عند داللة كُ 

  . )1( )لؤلؤة(اٍء َِ  هُ دُ الّدّر، واحِ : اللؤلؤ  :ففي القاموس احمليط  -

الفصـل يف  هُ حُ رْ شيء آخر، وقد سبق َشـىل إ ف، وضّم شيءيُ لِ أْ الت : يقصد به :  المنظومو
  . )2( )مدخل( التمهيدي 

                                                

)1( /mور t��/�D�A"Mا�/>
�ل���Qرا��Fال�وا 
@ن�ا��َّ�/>
�ا� ا �+@�Gإ~��أنَّ+�&K /�ا���م،�: %?� �. -��ذ	ا���	M

�/$ V�،G@+���. د�: ^ د%?�ن�دي�+y ا$�/�ا�?¡�ا�� ��،WmWM�*+�%���'�4¢،�
Z\�. د�: %	>Fا�*+�%�����

Fا�،���Fا�/���$�،&"nدار�ا��/�A>��،���
?`Z;\�إ~��أ£����Z;\�.  89 – 84م،�ص��1988�&Kن�ذ@��QR

��-��$�ء��QRأ���و�stا�	`�/����Jq �QR؛�أ����$ X=ا��?Mط��A"M¥� نَّ
َ
َ��إ~��أ َّ����+���؛�^"������Aا�

��(��وأ��A\��{� ف�إ�A#�ز ����QRأن�ا+"! ت����S�/�ر�K؛�uن�ا��	>Vق���+�\�Aط،�وأ��A"M¥���§Mال�

�/�� /�©دراك�ا�ّ�ِ َّmوِر ُtَل����Fال�وا ¡�: %?� �. ا���-/�
@ن�ا��َّ �ا�?َّ
ُ
/

َ
n

َ
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اللــة العاّمـــة للعنــوان جنــد أّن النــاظم قـــد الد إىل  رة لــنخلصوعنــدما جنمــع هــذه املعـــاين املتنــاثِ 
اســتعار هــذا العنــوان، واســتعمله اســتعماال جمازيــاً، ألننــا قــد وّضــحنا معــىن اللؤلــؤ، وعرفنــا حقيقتــه 

اء يّتخــذن حّباتــه للزينــة والتفــاخر بعــد نظمهــا بتناســق عجيــب رفقــة صــوحيباا النســ وجــوهره وأنّ 
  .يف عقٍد مجيل، ليكون حمّط األنظار وهو يف جيد مالكته

 يـتْ ألـا لـو بقِ  ،اتـهظم حب نَ إىل  والفضل األول واألخري يعود. بربيقه األّخاذ تتزين وتتباهى 
  . ي منظومةمتفرقة وحيدة فلن جتد املكانة اليت وجدا وه

  :)1(قائال ؛ صاحب احلرية انِ مَ عْ النـ  زوجةَ  ذلك النابغة الذبياين يف وصفهِ  رَ و وقد صَ 
ـــــــــ  دَ قـــــــــوَ تَـ  بٌ َهـــــــــذَ     اَهـــــــــــرَ حنَْ  نُ ي زَ يـُـــــــــــ  ســـــــــــلكٍ م ِيف ظُ نْ والـــــــــــ ـــــــــ ابِ هَ كالش   دِ املوَق
 اهُ وَ ثْـ وجعل اجلّنة مَ  -رمحه اهللا -يخفالش  يف  هُ ودورَ  هُ وبَـرُ ودُ  وارهأْغـ ، ويعـرفمِ ظْ على درايـة بـالن

ور، ولـذا فقـد املنثُـ نَ  ِمـمحًال  أخف  ياع، وألّن املنظومعليها من الض  واحلفاظِ  ،ِ ة بيِ رَ وم العَ لُ العُ  ظِ فْ حِ 
ه يف صــدره، كمــا حتملــه املــرأة يف جيــدها َلــعلــى طالــب العلــم محَْ  لَ  يســهُ ىت يف عقــد َحــ بنظمــهقــام 

 فَـارِ اذ عَ متزينة جبماله األخ مـن بعيـد وتشـرئِ   ه،حىت يُـرىيمتَـق ة إليـه األعنـاقُ  ب قـات ، وكأنـه كاملعل
ــا قــت ِ دور وتعل  الصــقــت ِيف ل ق علــى ظهــر الكعبــة، كمــا عُ علــ، وهــي تُ لقــت ــا األنظــارُ الــيت عُ 

  .فحفظتها

ــ النحــو  اتِ حَ لَ طَ ْصــمُ  نْ ِمــ ريــدٍ قــد فَ ه بنظمــه يف عِ كلماتُــ  املتنــاثرةَ  األجروميــةِ  ســّهل مــنتَ  يخفالش
ـــن  يَ ْشـــه وَ فألبَســـ ،ومعانيـــه  األلفـــاظ  انسبتَجـــ واملوّشـــحةِ  املزركشـــةِ  اجلديـــدةِ  تـــهل ا يف حُ فبـــدَ  ظم،ال

  .واالهتزاز جزاء من شّدة اهلز الّناقة الر  ، كوقعِ لطان الوزن، حىت أضحى له وقعٌ راّصها بسُ وتَ 

ؤلــؤ الــذي هــو مجــع لؤلــؤة وجــود عالقــة بــني اللإىل  فاملتأمــل بعــد الغــوص يف العنــوان يتوصــل 
يلء لتصـبح منظومـة لك الذي توضـع فيـه الـآل وهو الس  ،وهي من األحجار الكرمية، وبني املنظوم
  :الطباق يف  ذلك شعر أيب احلسن ومن.مكّونة عقداً، بعدما كانت حّبات متناثرة

ـــــــخِ   الكـــــــأسِ ِيف  تْ َجـــــــزِ إذا مُ    ـئاً آللِـــــــ تَ ْل
  

ـــــــــــــــــــــــــ     مُ ـظَ ْنـــــــــــــــــــــــــا وتُـ  حــــــــــــــــــــــــــافاَِ ر ِيف ثُ نَ ْـ ُت
  ةٍ ذ لَـــــــ ـل ُكـــــــ  نْ ِمـــــــ ا األشـــــــتاتَ ا َِـــــــَنـــــــعْ مجََ   

  
ـــــــــــعلـــــــــــى أنـــــــــــه مل يُـ      حمـــــــــــرم اكَ  ذَ ِيف  شَ ْغ

                                                  

�،�ج�) 1(y دب�ا��.��mر�V1  /109ص� .  
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مـن غــري  أســهل طبـاق وألطفــه)) مجعنــا واألشـتات (( وبـني  ،)) مُ ظَ نْ وتـُــ رُ ثـَـنْ تُـ (( بــني  فطـابقَ 
  . )1( تعمل وال استكراه

ي مـــن مها اللؤلــؤ الـــذِ لقـــد أخـــذ النّــاظم عنوانـــه مــن مصـــدرين أحـــد : �+ــ�در�ا��ــ	ان�-ب
  .مرادفاته الّدّر، واجلمان

  .وثانيهما املنظوم، وهو املنّظم عكس املنثور املتناثر

  .))الّدر املنظوم((ا نواُ وثيقة بني املنظومة وعُ وإنّنا نالحظ وجود صلة 

  :وقد بّني الشيخ ذلك بقوله، وقد استهل منظومته بديباجة تعكس معرفته مبضموا
  الـــــــِذي قَـــــــْد فـََتَحـــــــااَحلمـــــــُد هللا 201

  
ـــــــــُه َحنَـــــــــا   ـــــــــواَب فـَْيِضـــــــــِه ِلَمـــــــــْن َل   أَْب

ـــــــــــْن 202   ـــــــــــى َم َصـــــــــــلى وَســـــــــــلَم َعَل
  خفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــَد َأْعَرَضــــا   ــــْن َربــــِه َق ــــاَجلْزِم َمــــْن َع   ب
ــــــٌد َمــــــْن نُــــــورُُه قَــــــِد اْرتـََفـــــــعْ 203   ُحمَم  

  
  َوَعـــــــــم ُكـــــــــل الّعـــــــــاَلِمَني ِإْذ طَلَـــــــــعْ   

ــــــ204   فَانـَْفَتَحــــــْت بِــــــِه اآلَذاُن الص م  
  

ــــــــــَفاُه الــــــــــُبْكمُ    ــــــــــْت بِــــــــــِه الش   وَنَطَق
يَاِجي205   ِــــــــــِه البُــــــــــُدوِر يف الــــــــــد   وآل

  
ـــــــــــاِجي   َه   وَصـــــــــــْحِبِه النُجـــــــــــوِم لِْلِمنـْ

ـــــــُد ِإن اللْحـــــــَن َداٌء ُمـــــــْزِمنُ 206     وبـَْع
  

  ُمــــــــــــــَؤثـٌر تَــــــــــــــِئن ِمْنــــــــــــــُه األَْلُســـــــــــــــنُ   
لِــــــــــَذاَك قَـــــــــــْد أَدى ِيبَ الَفْهـــــــــــُم 207  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِعيف  الض  
ِنيــــفْ لَِنْشــــِإ أَ   

ُ
  بـْيَــــاٍت ِيف َذا الّفــــن امل

ْنظُــــــــــــــــومِ 208  
َ
ــــــــــــــــاللْؤلُؤ امل ــــــــــــــــُه ِب   َمسْيُت

  
ــــــــــِن آجــــــــــُرومِ    ــــــــــِم َمْنثُــــــــــوِر اْب   ِيف َنْظ

  وِإنـــــــــِين ُمْعتَـــــــــِذٌر ِمـــــــــَن اخلَلَـــــــــلْ 209  
  

وُكـــــل َمـــــا ِمـــــَن اَخلطَـــــِإ ِيف الـــــنْظِمِ◌   
ـــــْعرِيةْ 210  حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــاِيِس الش   ِإْذ َلْســـــُت لِْلَمَق

  
َغٍة َمْرِضـــــــــــــــــــيةْ ُمّتِصـــــــــــــــــــفاً ِبِصـــــــــــــــــــ     بـْ

ـــــــــــا 211   ـــــــــــْل ُكـــــــــــل َم يَـــــــــــا َرب واْجَع
  نظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــتُ      لَِوْجِهـــــــــَك الَكـــــــــِرِمي قَـــــــــْد َعِمْل
ـــــــا212     وَجـــــــاِز َعنـــــــا َرب َمـــــــْن َعلَمَن

  
  وِلَطرِيـــــــــــِق اخلَــــــــــــْريِ قَـــــــــــْد أَْرَشــــــــــــَدنَا  

ـــــــــــــــِعيُف 213   ِين الَعْبـــــــــــــــُد الضـــــــــــــــِإن َف
  القاِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

ــــــــِد الَقــــــــادِ    ــــــــٌد بَــــــــاُي بْــــــــُن َعْب رْ ُحمَم  
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وهــي أن ،وقـد اشــتملت األبيــات األربعــة علــى براعــة االسـتهالل الــيت يقــال هلــا براعــة املطلــع 
حــىت يفهــم الســامع احلــاذق مــا ســبق إليــه  ؛مــا ســبق الكــالم ألجلــهإىل  تكــون يف الكــالم إشــارة

  .)1(الكالم من غري أن يصرّح له بأنه يف موضوع كذا وال كذا 

 : ج�
َّ
�
��دوا/.�ا:  

ـــلقـــد صـــرّح ا ـــيت جعلتـــه يـــنظم مـــنت ابـــن آجـــروم، وهـــذه باألســـبابِ  بـــايُ  يخُ لش  والـــّدواعي ال
جعلـت الشـيخ يُقـدم علـى نظـم مقدمـة اآلجروميـة،  -حسب اعتقـادي–يات ضِ رَ الفَ  نَ جمموعة مِ 

  :  يَ هْ وَ  يخِ كالم الش   ادِ رَ يْـ ها قبل إِ دُ رِ وْ أُ 

 .ةِ ي بِ رَ العَ  ومِ لُ عُ  ني بنظمِ املهتم  اإلقليم علماءِ  حماكاةُ  -1 

   – العيحسب اط  –يف توات   وميةِ اآلجر  نظمِ إىل  باقه البن أّب الس معارضتُ  - 2

 .املعرفةِ  ونِ نُ تلف فُـ  خمُ ِيف  اإلقليمِ  اثِ رَ لتُـ  واتية احلافظةِ الت  وطاتِ املخطُ  عنِ  نفضه الغبارَ  -3

كيـف ،الـّنظم والّشـرح إىل  يـلُ ا جنـده مـن خـالل مؤلفاتـه ميَِ نَـبـني الـّنظم والّشـرح، إال أنـ  مجعهُ  - 4
الطّـاهرّي اإلدريســي  ري الـذي كــان يلقبـه شــيخه مـوالي أمحــدَمــزاويـة مصــعب بـن عُ  ال وهـو شــيخُ 

 . مَ مَ عايل القِ ى إال بأَ از الذي ال يرضَ بالبَ 

اسـتعمل   إال أّن الشيخ يبّني دواعي نظمه على املقدمة األجروميـة يف هـذه األبيـات، وقـدِ 
ح بالســـبب صـــر  املوضـــوع الـــرئيس للمنظومـــة حيـــثإىل  مـــن االســـتهالللالنتقـــال  ))بعـــد((كلمـــة 

 وابــن الســّكيت يف إصــالحِ ) حلــن العاّمــة(وهــو حماربــة الّلحــن حماكيــاً الزبيــدي يف كتابــه  ،اجلــوهري
  :غة الفصيحة، قائالالعوام وبني الل  ةِ غَ ، ألنه أحّس أّن هناك فرقاً ما بني لُ )سانأي الل ( املنطقِ 

  لحـــــــــــــــــــــــن داٌء مـــــــــــــــــــــــزمنُ وبعـــــــــــــــــــــــد إن الّ 
  

ــــــــــــــــــــــــه األلســــــــــــــــــــــــنُ    ــــــــــــــــــــــــئن من    مــــــــــــــــــــــــؤثـُّر ت
  لـــــــــذاك قـــــــــد أّدى يب الفهـــــــــُم الّضـــــــــعيف  

  
  لنشــــــــــــــإ إبيــــــــــــــاٍت يف ذا الفــــــــــــــّن املنيــــــــــــــف  

  .جزصاغها الّشيخ على وزن حبر الر بيت  200جاءت املنظومة يف :أ���م ا��ظو��  : د  
  .ةوخامتَِ  وعٍ مقدمة وموضُ إىل  تنقسم املنظومة
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رّح َصــيُ  نْ أَ  املوضــوع دونإىل  الشــيخ مبطلــع، الغــرض منــه اإلشــارة وقــد اســتهّلها: المقّدمــة -01
  .بذلك وهو تعبري عن براعة االستهالل

وهــو يتكــون مــن مخســة أبيــات، وقــد بــدأه الّنــاظم باحلمــد هللا الــذي فــتح أبــواب :  المطلــع  -  أ
لكـرمي الـذي الّصالة والّسالم على النّـيب اإىل  اخلري ملن قصده، مث انتقل بعد ذلك يف البيت الثّاين

جاهــد الكّفــار واملنــافقني الــذين أعرضــوا عــن اهللا، وصــّدوا عــن ســبيله، وكــان الّنــور والّضــياء الــذي 
نور احلّق، فانفتحت اآلذان اليت كانـت يف صـمم مـن الشـرك إىل  أخرج الناس من ظّلمات اجلهل

اليت ال تنطـق اة فالواحد األحد، ونطقت بفضله الش ادةعبإىل  والكفر وحل حمله استماع الدعوة
 .بكلمة التوحيد اليت هي ال إله إال اهللا حمّمد رسول اهللا

بالصالة علـى آل بيـت الرسـول وهـم بنـو هاشـم الـذين شـّبههم بالبـدور أي  وختم المطلع  
األقمــار املضــيئة يف الــدياجي أي الليــايل املظلمــة، وعلــى صــحبه الــذين هــم كــالنجوم الــيت يُقتــدى 

  :ت املطلعا يف الظّلمات، وهذه أبيا

  أبــــــــــــــواب فيضــــــــــــــه ملــــــــــــــن لــــــــــــــه حنــــــــــــــا    احلمــــــــــــــــــد هللا الـــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد فتحـــــــــــــــــــا
  بـــــــاجلزم مــــــــن عــــــــن ربّــــــــه قــــــــد أعرضــــــــا    صـــــــــــلى وســـــــــــّلم علـــــــــــى مـــــــــــن خفضـــــــــــا
ــــــــــــــــوره قــــــــــــــــد ارتفــــــــــــــــع ــــــــــــــــد مــــــــــــــــن ن   وعــــــــــــــــّم كــــــــــــــــّل العــــــــــــــــاملني إذ طلــــــــــــــــع    حمّم
ــــــــــــــــــــــه اآلذان الّصــــــــــــــــــــــمّ    ونطقـــــــــــــــت بـــــــــــــــه الشـــــــــــــــفاه الـــــــــــــــُبكم    فانفتحــــــــــــــــــــــت ب
  منهــــــــــــــــــاجيوصــــــــــــــــــحبه النجــــــــــــــــــوم لل    وآلــــــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــــــدور يف املنهـــــــــــــــــــــــــــاجي

تبيـــني أســـباب ودوافـــع نظمـــه علـــى املقّدمـــة اآلجروميـــة يف البيتـــني الّســـادس إىل  ب ـ مث انتقـــل
  : والّسابع

  وبعـــــــــــــــــــــــد إن الّلحـــــــــــــــــــــــن داٌء مـــــــــــــــــــــــزمنُ 
  

ــــــــــــــــــــــــه األلســــــــــــــــــــــــنّ    ــــــــــــــــــــــــئن من   مــــــــــــــــــــــــؤثـُّر ت
  لـــــــــذاك قـــــــــد أّدى يب الفهـــــــــُم الّضـــــــــعيف  

  
  لنشــــــــــــــإ إبيــــــــــــــاٍت يف ذا الفــــــــــــــّن املنيــــــــــــــف  

املنظومة واعتـذر عـن كـل خلـٍل أو نقـٍص يف الـّنظم لكونـه لـيس  ويف بقية أبيات املنظومة بّني اسم  
ملّمــاً باملقــاييس الشــعرية، مثّ ينتقــل بعــدها داعيــاً اهللا أن جيعــل هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكــرمي 
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      وأن جيـــازي عنـــه كــــل مـــن عّلمـــه مــــن الشـــيوخ بـــاخلري العمــــيم وأن جيـــازي أيضـــا كــــّل مـــن أرشــــده 
  .الطريق املستقيمإىل 

 ،واخلطــــلِ  لِ اخلِلــــ عــــنِ  هــــو يعتـــذرُ ، فَ تم مقّدمــــة املنظومــــة بـــأخالق العلمــــاء وتواضــــعهم وخيـــ  
 أن جيعـل  –عزوجـل  –الذي قد حيل بنظمه؛ ألنه ليس شـاعرا جميـدا؛ مث يرجـو اهللا  لِ لَ واخلطإ والز

 نْ َمـ كـل   يَ ازِ أن ُجيَـ –عزوجـل  –؛ مث يطلب من اهللا  اءِ يَ الر  نظمه خالصا لوجهه الكرمي خاليا منَ 
  .شاد الر  إىل طريقِ  وهُ دُ شَ رْ أَ  نْ مَ  مْ ه، فهُ ليا بفضائلهم عفً رتَِ عْ مُ  هُ مَ ل عَ 

  بأنّــه العبــد الضــعيف القاصـر يف العلــم والعمــل بــه، ناســباً العبوديــة ويف البيـت األخــري يعــرتف     
  .باي بن عبد القادر حمّمد هِ مسِْ اِ  ، مصّرحاً حبقيقةِ والقصور إىل نفسه

 ــــــــــــــــــــــــهَمس   وم املنظُــــــــــــــــــــــــ ؤِ لُ ؤْ بــــــــــــــــــــــــالل  يت
  

  يف نظــــــــــــــــم منثــــــــــــــــور ابــــــــــــــــن آجــــــــــــــــروم  
  اخللــــــــــــــــل  وإنـــــــــــــــين معتــــــــــــــــذر مــــــــــــــــنَ   

  
   حـــــل مِ ظْ وكـــــل مـــــا مـــــن اخلطـــــأ يف الـــــن  

ــــــــــــ   عريةإذ لســــــــــــت للمقــــــــــــاييس الش  
  

  ا بصـــــــــــــــــــــــــــبغة مرضـــــــــــــــــــــــــــيةفً ِصـــــــــــــــــــــــــــت مُ   
ــــــا رب واجعــــــل ُكــــــ     مــــــا نظمــــــتُ  ل ي

  
  لوجهــــــــــــــك الكــــــــــــــرمي قــــــــــــــد عملــــــــــــــت  

ـــــــــــــا   ـــــــــــــا رب مـــــــــــــن عّلمن   وجـــــــــــــاز عن
  

  رشـــــــــــــــــدناولطريـــــــــــــــــق اخلـــــــــــــــــري قـــــــــــــــــد أ  
  فـــــــــإنين العبـــــــــد الضـــــــــعيف القاصـــــــــر  

  
ــــــــــــد القــــــــــــادر   ــــــــــــن عب ــــــــــــاي ب   حممــــــــــــد ب

  
إىل  13مـن البيـت  جروميـةلـورادة يف مقدمـة اآليتنـاول كـل األبـواب النحويـة ا إنه:  الموضوع ـ 2

196 .  

َ وبـَـ، اةِ َحـالن  عنـدَ  فيهـا الكـالمَ  تنـاولَ  ةٍ َمـد قَ مبُِ  وقد بدأها    أَ  نيـَر مُ  يـدٌ فِ مُ  لفـظٌ  هُ نـ بالوضـع ومثـل  بٌ ك
َ بـَـ ُمث ، ةِ ي رِ عْ الش  ةِ ورَ رْ حبذف مهزة الفعل للض ( لذلك بـ جاسعيد  اسـم وفعـل وحـرف(    أقسـامه ني (

 عالمات االسم والفعلوبني ،  يف نفسه قائال احلرف اليدل على معىن  ألن:  
ــــــدْ          َكــــــَالُم َأْهــــــِل النْحــــــِو َلْفــــــٌظ وُمِفي
  

ــــــــٌب بِالَوْضــــــــِع مِ    ــــــــَل َجــــــــا َســــــــِعيدْ ُمرَك   ْث
ــــــــــــــــــــــٌة َال رَاِبَعــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــاُمُه َثَالَث   أَْقَس

  
  َهلَــــــــــــــــا بِِإْمجَــــــــــــــــاِع النَحــــــــــــــــاِة فَاْمسََعـــــــــــــــــا  

  ِاْســــــــــــٌم وِفْعــــــــــــٌل ُمث َحــــــــــــْرُف َمْعــــــــــــَىن   
  

ـــــــــي يـَْعـــــــــِىن    َهجــــــــِذي بِـــــــــِه التــــــــــْيَس الـ   َل
  فاِالْســــُم بِـــــالتـْنِويِن واخلَْفــــِض ُعـــــِرفْ   

  
  ِصـــــفْ  َكـــــَذا بَـــــَأْل وِحبُـــــُروِف اخلَْفـــــضِ   
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ـــــــــَي َمـــــــــنْ    وَعـــــــــْن َعلَـــــــــى وِيف إىل  وِه
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ــــــــــــــــــــــــــــــــــاُء وَالُم تـَْقَتِف   وُرب والَب
ـــــــــــــُذ ُمـــــــــــــْذ والـــــــــــــَواٌوِيف الَقَســـــــــــــمْ      وُمْن

  
  والتــــــــــــــاُء ِيف تَــــــــــــــاهللا َال َغــــــــــــــَري َقَســــــــــــــمْ   

ـــــــُني َســـــــْوَف قَـــــــْد َِـــــــا الِفْعـــــــُل    والس
  وِســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

  واحلَــــْرُف ِمـــــْن ُكــــل الَعَالَمـــــاِت ُخِصـــــمْ   
  ألبواب النحوية الواردة يف مقدمة األجرومية ا مث ذكر مجيع  

3 -  ������� اهللا أن جبعــل عملــه خالصــا لوجهــه ســائًال ، وخــتم النــاظم منظومتــه كمــا بــدأها:ا�
يف شــهر ، )هــ 1407(ألـف مـع أربــع مئتـني وسـبع : ظم وهـيالـن  مث ذكـر سـنة االنتهـاء مــنَ ، الكـرمب

 اهللا عيله وسلم  صلى - ِيب مولد الن.   

   ، الم الظ ِيف  هُ ائِ ا الت ين هم كالكواكب اليت يهتدى َِ آله وصحبه الذِ إىل  موصوله أيضاوالصالة 

 وهـذا دليـل علـى، »احلمـدهللا  «بكلمـة  تـهنظوممبـدأ وكان قـد  ،» احلمد هللا « وكان مسك اخلتام
ابــن  رواه[» عاء احلمــد هللاأفضــل الــد «: فقــد قــال نــيب اهللا صــلى اهللا عليــه وســلم  صــفاء عقيدتــه،

    :، حيث قال ]ماجة
  اهللا العظــــــــــــــيم قــــــــــــــد انتهــــــــــــــى ونســــــــــــــألُ 

  
  للوجـــــــــه الكـــــــــرمي العمـــــــــلَ  أن جيعـــــــــلَ   

ـــــــــــــــني   ـــــــــــــــع مئت ـــــــــــــــف مـــــــــــــــع أرب   ســـــــــــــــنة أل
  

  وســــــــــبعة هلجـــــــــــرة اهلــــــــــادي أالمـــــــــــني  
  املصــــــــــــــطفى ِيب يف شـــــــــــــهر مولــــــــــــــد النــــــــــــــ  

  
  عليــــــــــــــــــه ربنــــــــــــــــــا وشــــــــــــــــــرفا صـــــــــــــــــلى  

  ل والصـــــــــــــحب كواكـــــــــــــب الظـــــــــــــالمواآل  
  

َـــــــــــ   ِ ـــــــــــ كُ ْســـــــــــا مِ واحلمـــــــــــد هللا   امِ اخلَت
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 : الترتيب المنطقي للمحتوى المعرفي •

 : فقد جاءت منظومة اللؤلؤ املنظوم ، مكونة من 

  .مقدمة  -

  .عرض   -

 . خامتة   -

  استخدام طرق التدريس التي تـَتِفُق مع طريقة التفكير ، •

، الحقيقــة الجزئيــةإىل  الحقــائق العامــةالفكــر مــن  ، وهــي انتقــالطريقــة االســتنتاجكاســتخدام   
أو املشتملة علـى قاعـدٍة ،األبياُت املقتصرة على قاعدة فقطوُميثل هذا  )1( الكل إلى الجزءأومن 

  ) :املبتدأ واخلرب(باب،  ه يفقول ،ومن أمثلة هذا ،)2(ومثاٍل هلا 
  ّرداالـــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد ُجــــــــــــــــــ املبتـــــــــــــــــدأ االســــــــــــــــــمُ 

  
ـــــــــــــــــــــالل  عـــــــــــــــــــــن عامـــــــــــــــــــــلِ    َـــــــــــــــــــــ هُ ورفعـــــــــــــــــــــ ظِ ْف   ادَ ب

  ادَ نِ ْســـــــــــــــــأُ واخلـــــــــــــــــرب االســـــــــــــــــم الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد   
  

  ادَ ِهـــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــــد عُ  للمبتــــــــــــــــــــــــــــــدأ ورفعــــــــــــــــــــــــــــــهُ   
  :ه يف باب نواسخ االبتداء قول و    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليت   إذا أردت األدوات ال
  

ـــــــــــــــــــــــــــدى النحـــــــــــــــــــــــــــاة   ـــــــــــــــــــــــــــدا ل   تنســـــــــــــــــــــــــــخ االبت
  تنوعـــــــــــــــــــــــت فهـــــــــــــــــــــــي إلـــــــــــــــــــــــى ثالثـــــــــــــــــــــــة  

  
ـــــــــــــــــــت نســـــــــــــــــــــــــــخت   ــــــــ   كـــــــــــــــــــــــــــان وإّن وظنن

  رفعـــــــــــــــــــتالـــــــــــــــــــيت قـــــــــــــــــــد  كـــــــــــــــــــانأّوهلـــــــــــــــــــا   
  

ــــــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــــــبت   ــــــــــــــــــــــرا ق ــــــــــــــــــــــدءاً وخب   مبت
ـــــــــــــــــــــــــــــدأ اســـــــــــــــــــــــــــــم هلـــــــــــــــــــــــــــــا واخلـــــــــــــــــــــــــــــربقاملب     ت

  
   عمــــــــــــــــــرُ كــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــدًال :كـــــــــــــــــــ خربهــــــــــــــــــا    

  
 : ، كقوله يف باب الكالمتسهيال للحفظ الواحد املزاوجة بني القاعدة واملثال يف البيتِ  •

ــــــــــــِل النْحــــــــــــِو  �و�8ِ�ُــــــــــــْ� َكــــــــــــَالُم أَْه
ٌ
ــــــــــــ:

ْ
8

َ
ــــــــــٌ<�ِ��َ	ْ=ــــــــــِ>     

َّ
  َجـــــــــــا َســـــــــــِعيدْ  :ِمثْــــــــــلَ  ُ�َ!?

        
                                                

   . 109%?� �درا+�ت��QRا�µ¶�?Fو.+���&�ا����/�ص�)  1(

���ت�ا�?��m/�وأ� �QR��K{�	���ا�?��،�ص� )2(�?F73:  ا   



 

265 
 

 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  فة عالماته باب اإلعراب ومعر وقوله يف   – 02
  هــــــــــــــذا المثــــــــــــــالا حاويًــــــــــــــ جــــــــــــــاءَ  فــــــــــــــالفتحُ 

  
ــــــــــــ   ــــــــــــن أضــــــــــــربَ  : ولُ تُق ــــــــــــداً والّرجــــــــــــال ل   زي

   :باب المبتدأ والخبروقوله يف  – 02  
ـــــــــــــــ املبتـــــــــــــــدأ االســـــــــــــــمُ    ابــــــــــــــــــدَ  هُ ورفُعــــــــــــــــــ ظِ ْفــــــــــــــــــالل  عــــــــــــــــــن عامــــــــــــــــــلِ     ّرداُجـــــــــــــــ دْ الـــــــــــــــذي َق
ــــــــــــــ واخلــــــــــــــرب االســــــــــــــمُ    ادَ ِهــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــد عُ  أ ورفعــــــــــــــــــــــــــــهُ للمبتــــــــــــــــــــــــــــدَ     ادَ نِ ْســــــــــــــأُ  دْ الــــــــــــــذي َق

ــــــــــــتَ :ـ كــــــــــــ  ا!َ� Cْــــــــــــُ� و    ـمائِــــــــــــــــقَ  زيــــــــــــــــدٌ : كـــــــــــــــــ  اِيت يَــــــــــــــــ Bـــــــــــــــ�Aً!او   حــــــــــــاكمُ  عــــــــــــدلٌ  أن
  انَ بِ تَ مـــــــــــــــــــــــــن مجلـــــــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــــــبهها فاْســـــــــــــــــــــــــ    وســـــــــــــــــــــــــــــــاغ يف اخلـــــــــــــــــــــــــــــــرب أن يكّونـــــــــــــــــــــــــــــــا

 
ٌ
  أتــــــــــــــى يـــــــــــــوم األحــــــــــــــد زيـــــــــــــدٌ  : ومثلـــــــــــــه    أحـــــــــــــــد اهللاقـــــــــــــــل هـــــــــــــــو :كــــــــــــــــ  ��DEــــــــــــــ�
ــــــــــي البســــــــــتان ملــــــــــاءا: كـــــــــــ وشــــــــــبهها ــــــــــــــــــانواملــــــــــــــــــال     ف ــــــــــــــــــاجر الفّن   عنــــــــــــــــــد الّت

 :متداولة يف االستعمال اليومي بسيطةً  ماتٍ كلللقاعدة النحوية بالتمثيل  •

املـال ، املـاء يف البسـتانِ  ،أتـى يـوم األحـد  زيـدٌ حـاكم ،  جاء سعيد، زيد قائم ، أنـت عـدلٌ : مثل
 سائل فقريٍ  على شيخٍ  فْ وأعطِ ر الفنان، ، اجِ عند الت...   

ــــــــــــِل النْحــــــــــــِو  �و�8ِ�ُــــــــــــْ� َكــــــــــــَالُم أَْه
ٌ
ــــــــــــ:

ْ
8

َ
ــــــــــٌ<�ِ��َ	ْ=ــــــــــِ>     

َّ
  َجـــــــــــا َســـــــــــِعيدْ  :ِمثْــــــــــلَ  ُ�َ!?

ـــــــــــــــدٌ :كــــــــــــــــ   اِيت يَـــــــــــــــ ظـــــــــــــــاهرًاو   :ا�?ـــــــــــــــــ�! َ� Cْــــــــــــــــُ� و     ـمائِـــــــــــــــقَ  زي
َ

Fــــــــــــــــ�ٌل �أ�ــــــــــــــــI� �ُ?ــــــــــــــــ�J  

  أPـــــــــــــــــــــN�Oـــــــــــــــــــــ	م�JMـــــــــــــــــــــ��ز ـــــــــــــــــــــٌ� :  و��1ـــــــــــــــــــــK    أحـــــــــــــــد اهللاقـــــــــــــــل هـــــــــــــــو :كــــــــــــــــ  فجملـــــــــــــــةٌ 

ـــــــــي البســـــــــتان: كــــــــــ وشـــــــــبهها ــــــــــــــــــــــــــ�ن    المـــــــــاء ف
ّ
�8ــــــــــــــــــــــــــ�R!�ا

ّ
"ـــــــــــــــ�ل�I�ــــــــــــــــــــــــــ��ا   وا�ـــــــــــ

ـــــــــــــــــــــالعَ  الكـــــــــــــــــــــرميِ و بعمـــــــــــــــــــــرٍ  رْ رُ اْمـــــــــــــــــــــوَ   وَ     لْ اِق
َ
 ِطــــــــــــــIْ أ

ْ
�� َIــــــــــــــ

َ
Tــــــــــــــ

َ
U�V ْ� �ٍ� 

َ
E ِX ٍYــــــــــــــZ� ِ[4ــــــــــــــ� \ْ  

  

 : ، كقوله يف باب نواسخ االبتداء  تبسيط املادة العلمية وتيسريها للطالب  •

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــ   إذا أردت األدوات الالت
  

  اةِ َحــــــــــــــــــــى الن دَ االبتــــــــــــــــــــدا لَــــــــــــــــــــ تنســــــــــــــــــــخُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نَـ تَـ  إىل ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  يَ ْه   تْ َع

  
  تْ خَ َســـــــــــــــــــــــــــنَ  تُ ْنـــــــــــــــــــــــــــنَـ وإّن وظَ  كـــــــــــــــــــــــــــانَ   
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  رفعـــــــــــــــــــتالـــــــــــــــــــيت قـــــــــــــــــــد  كـــــــــــــــــــانأّوهلـــــــــــــــــــا 
  

  قـــــــــــــــــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــــــــــــــــبتا وخـــــــــــــــــــــــــــــــربً  أمبتـــــــــــــــــــــــــــــــد  
  ترفـــــــــــــــــع الخبــــــــــــــــــركـــــــــــــــــان   وإّن عكـــــــــــــــــس  

  
  وتنصـــــــــــــب االســـــــــــــم كمـــــــــــــا قـــــــــــــد اســـــــــــــتقر  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفتح كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن  أنّ و     ولعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  ب
  

   مثــــــــــــــــــــــــل إّن يف العمــــــــــــــــــــــــلْ  ليــــــــــــــــــــــــتَ  لكــــــــــــــــــــــــن  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ن إين عـــــــــــــــــــــــــــــــــامل أَ  :تقـــــــــــــــــــــــــــــــــول     لْ العَم

  
ـــــــــــــــــــــ خـــــــــــــــــــــريٌ    َـــــــــــــــــــــالت  نَ ِم ـــــــــــــــــــــذي ُمي   لْ واكـــــــــــــــــــــل ال

  ولعــــــــــــــــل  ليـــــــــــــــتَ  ،الفضـــــــــــــــلَ  كـــــــــــــــأنّ وقـــــــــــــــل   
  

ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ ،اعجَ عمـــــــــــــــراً ُش ـــــــــــــــت قدًس   لْ قِ تَ ْســـــــــــــــا مُ لي
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنت معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاينوكلّ   

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــــــــتم القصـــــــــــــــــــــــــــــــــد للبيـــــــــــــــــــــــــــــــــان  

ـــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــإن أن شـــــــــــــــــــــــــــبه بكـــــــــــــــــــــــــــأن     أّك
  

  واقصــــــــــــــــــــد باالســـــــــــــــــــــتدراك لكــــــــــــــــــــن تـــــــــــــــــــــدركن  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع     لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّل للرتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي والتوّق

  
ـــــــــــــــــــــــــــــايت فـــــــــــــــــــــــــــــامسع   ـــــــــــــــــــــــــــــت للتمـــــــــــــــــــــــــــــين ت   ولي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــد     واخلرباأوانصـــــــــــــــــــــــــــــــــب بظـــــــــــــــــــــــــــــــــن املبت
  

ــــــــــــــــــــــــــــداً قمــــــــــــــــــــــــــــرا     ومثلهــــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــــبت زي
  كــــــــــــــــذا اختـــــــــــــــــذ وجــــــــــــــــدت مـــــــــــــــــع علمـــــــــــــــــت  

  
  خلـــــــــــــــــــت زعمـــــــــــــــــــت اجعـــــــــــــــــــل رأى مسعـــــــــــــــــــت  

  وقــــــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــــــت املصــــــــــــــــــــــــطفى موافقــــــــــــــــــــــــا    يــــــــــــــــــداً صــــــــــــــــــادقاً تقــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــد ظننــــــــــــــــــت ز   
•  حوية، وتدريبه على توظيفها، كقوله يف باب األفعال حفظ القاعدة الن: 

 
  تْ تَـــــــــــــــــــــــــأَ  األفعـــــــــــــــــــــــــال عـــــــــــــــــــــــــّدها ثالثـــــــــــــــــــــــــةٌ 

  
ــــــــــــــــــــثَـ  دْ قَــــــــــــــــــــ وأمــــــــــــــــــــرٌ  عٌ اِر َضــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــاٍض مُ      تْ َب

ــــــــــــــــــــِين فاملاِضــــــــــــــــــــ     ريْ ِخــــــــــــــــــــيف األَ  بفــــــــــــــــــــتحٍ  ي مب
  

  ريمِ َضـــــــــــــــــــــــــــــــــ هِ  عجـــــــــــــــــــــــــــــــــزِ ِيف  انَ ا َكـــــــــــــــــــــــــــــــــذَ  إِ ال إِ   
ـــــــــــــعلـــــــــــــى  ابـــــــــــــنِ  تبْ ضـــــــــــــر ففـــــــــــــي    كونالس  

  
  للتبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــني وا بالّضـــــــــــــــــــــــــــــــــــمضـــــــــــــــــــــــــــــــــــربُ و  

  ومعــــــــــــــــــــــــــرب األفعــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــا يبتــــــــــــــــــــــــــدأ  
  

  يــــــــــــــــــــبدأ :مثـــــــــــــــــــل أنيــــــــــــــــــتحبــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــن   
ـــــــــــــيت ونِ النـــــــــــــ عـــــــــــــنِ  يَ رِ َعـــــــــــــ نْ وأعربـــــــــــــه إِ      ال

  
ــــــــــــــــــــــــــؤَ يُـ ا َِـــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــون النســــــــــــــــــــــــــوة دُ ك   ونـــــــــ

  ا جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــّرداذَ وحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الّرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع إَ   
  

  ناصــــــــــــــــــــــب أو جـــــــــــــــــــــازم يف اإلبتــــــــــــــــــــــدا نْ َعـــــــــــــــــــــ  
  

 .لتعليم املتعلم االقتباس وأنواعه قبل الشرح ؛  لقرآن الكرميا االقتباس من •

 : كقوله يف باب اإلعراب ومعرفة عالماته   –أ 

  كــــــــــــــــــــــــــــــــــيفعالن تفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــون تفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــني
  

ــــــــــــــــــــاذا تــــــــــــــــــــــأمرينوجـــــــــــــــــــــاء يف التنزيــــــــــــــــــــــل      مــ
  ٣٣: ا���ل �m��Á��À��¿��¾�����½��¼����»��º��¹��¸��¶��µ��´l :قال تعاىل   
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

 :وقوله يف باب املبتدأ واخلرب  –ب 

 
ٌ
  أتــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــوم األحــــــــــــــــــد زيــــــــــــــــــدٌ  : ومثلــــــــــــــــــه    قـــــــــــل هـــــــــــو اهللا أحـــــــــــد:كــــــــــــ  ��DEــــــــــ�

 ١: ا��
ص ��m��E��D��C��B��Al:قال تعاىل 

 :يف باب املفعول من أجله قوله و  –ج 

ـــــــــــــــــــــــــرره   كقمـــــــــــــــــــــــــت إجـــــــــــــــــــــــــالال لقـــــــــــــــــــــــــوم ب
  

  أتـــــــــــــــــــــى يف البقـــــــــــــــــــــرة حـــــــــــــــــــــذر المـــــــــــــــــــــوتو  
�m�����g������f��e��d��c��b��a��`��_�����^��]��\�����[��Z: قال تعاىل    

i��hj���l��k���n��ml ١٩: ا���رة  

 : مصطلحات البصرة والكوفة معا  توظيفُ  •

 ـــــــــــــــــــــ تُ ْعـــــــــــــــــــــالنـ معـــــــــــــــــــــىن مُ  ةُ فَ والص قْ َفـــــــــــــــــــــتـ  
  

   أحــــــــــــــقبــــــــــــــذا املعــــــــــــــَىن  ا الوصــــــــــــــفُ وهكــــــــــــــذَ   
   

  . ينية؛ وتوسيع ثقافته الد الرفيعة  اإلسالميةِ  األخالقِ على  تربية املتعلم •

  بنــــــــــــــــا فْ ويــــــــــــــــا لطيفــــــــــــــــاً بالعبــــــــــــــــاد الطُــــــــــــــــ
  

  بّنـــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــا ر  بكـــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــلمٍ  والطـــــــــــــــــــفْ   
ـــــــــــــــوَ      لْ ســــــــــــائِ  يــــــــــــرٍ قِ فَ  خٍ يْ َشـــــــــــى َلــــــــــــعَ  فْ ِطـــــــــــعْ أَ وَ     لْ اِقـــــــــــــــالعَ  الكـــــــــــــــريمِ و بعمـــــــــــــــرٍ  رْ رُ اْم

  فاملبتـــــــــــــــــــــــــــدأ اســـــــــــــــــــــــــــم هلـــــــــــــــــــــــــــا واخلـــــــــــــــــــــــــــرب
  

   عمـــــــــــــرًال كـــــــــــــان عـــــــــــــدْ :كــــــــــــــ  خربهـــــــــــــا   
  لالـــــــــــــذي ُميـَـــــــــــــ لاُكــــــــــــــوَ التـ  نَ ِمـــــــــــــ خيـــــــــــــرٌ     لَمــــــــــــــالعَ  ن إنــــــــــــــي عــــــــــــــالم أَ  :تقــــــــــــــول

  كوصـــــــــــــــــــــل احلجـــــــــــــــــــــاج كلهـــــــــــــــــــــم مـــــــــــــــــــــىن
  

  وذبحـــــــــــــــــوا الهـــــــــــــــــدايا كّلهـــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــا  
  امـــــــــــــــــــــــرر بزيـــــــــــــــــــــــد نفســـــــــــــــــــــــه وعّظمـــــــــــــــــــــــاو 

  
  حملــــــــــــــــــة القــــــــــــــــــرآن كلهــــــــــــــــــم ِلمــــــــــــــــــا  

  ولعــــــــــــــل  ، ليــــــــــــــتَ وقــــــــــــــل كــــــــــــــأّن الفضــــــــــــــلَ 
  

  لْ قِ تَ ْســـــــــا مُ دًســـــــــ، ليـــــــــت قُ اعجَ عمـــــــــراً ُشـــــــــ  
ــــــــــــــــــــمِ تقــــــــــــــــــــول زيــــــــــــــــــــد وســــــــــــــــــــعيد يف    وقــــــــــــــــد رأيــــــــــــــــت الشــــــــــــــــيخ والّطفــــــــــــــــل هنــــــــــــــــا    ىَن
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 : يف أبواب خمتلفةرغم تنوعها  ،بيسراملصطلحات القواعد و حفظ  •

�و�8ِ�ُـــــــــــْ�  أَْهـــــــــــِل النْحـــــــــــوِ  َكـــــــــــَالمُ 
ٌ
ـــــــــــ:

ْ
8

َ
ـــــــــــٌب بِالَوْضـــــــــــعِ      ـــــــــــلَ  ُمرَك   َجـــــــــــا َســـــــــــِعيدْ  :ِمْث

ـــــــــــــــــــال ـــــــــــــثَـ  دْ قَـــــــــــــ وأمـــــــــــــرٌ  عٌ ارِ َضـــــــــــــمـــــــــــــاٍض مُ     تْ تَـــــــــــــــــــأَ  عـــــــــــــــــــّدها ثالثـــــــــــــــــــةٌ  األفع   تْ َب
ـــــــــــ يفالماِضـــــــــــ   يرمِ َضــــــــــــــــــــــــ هِ  عجــــــــــــــــــــــــزِ ِيف  انَ ا َكــــــــــــــــــــــــذَ  إِ ال إِ     ريْ ِخـــــــــــيف األَ  بفـــــــــــتحٍ  ي مبِن

  ادَ بَـــــــــــــــــ ورفعـــــــــــــــــهُ  ظِ ْفـــــــــــــــــالل  عامـــــــــــــــــلِ عــــــــــــــــن     ّرداالـــــــــــذي قـــــــــــد ُجـــــــــــ االســـــــــــمُ  المبتـــــــــــدأ
ــــــــــأُ االســــــــــم الــــــــــذي قــــــــــد  والخبــــــــــر   ادَ ِهــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــد عُ  للمبتــــــــــــــــــــــــــــدأ ورفعــــــــــــــــــــــــــــهُ     ادَ نِ ْس

ــــــــذّكر اجتمــــــــعْ  فــــــــي بســــــــملةِ  والكــــــــل     بـــــــــعوالت  رْ رُ ْجـــــــــبــــــــالحرف واإلضـــــــــافة اُ    ال
ــــــــــــــــــبــــــــــــــــــاحلروف قــــــــــــــــــد غَ  ر ومــــــــــــــــــا ُجيَــــــــــــــــــ   رْ ُجيَـــــــــــــــــــــــــــــــ عِ ابِ وَ مـــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــالتـ  هُ ومثلُــــــــــــــــــــــــــــــ    رْ بَـ

ــــــــوجُ  ــــــــد ُســــــــ بٍ ضــــــــب خــــــــرِ  رُ ْح ـــــــــــــــــــــــــــبِ فات  الـــــــــــــــــــــــــــهُ قَ  اةِ َحـــــــــــــــــــــــــــالن  بعـــــــــــــــــــــــــــضُ     اعَ مِ ق   اَع
 

يف ه تـــأثره الشـــديد بنظمـــو  ،علـــى اآلجروميـــة نزهـــة احللـــوميف ابـــن أب الســـري علـــى منهجيـــة  •
؛ ألن ابن أب كـان معلمـا، ولـه حـق السـبق تسهيال على املتعلم ؛املوضوعات األبواب ترتيب

  .والتفضيل 
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�Mــــــــ�ت�
ــــــــ�  05 ب��̂ 

ا�`�Mــ��( .+ــ�ء

(  

�Mـــــــــــــــــــــــــ�ت�  
Z"�ن ـــــــــــــــ�ب��̂  
ــــــــــ

�ء+.  

  أ
��ت�05

اF`�ــــــــــ�ل�ا�ــــــــــJي�  06

#	M�^��;p���  

  أ
��ت�03  
�ب�ا�`��M  أ
��ت�04
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��ت�04  ا�A�ل  10

10  #
�ل��`Fن  ا�"Z
  أ
��ت�07  ا�A�ل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ر�  10 ( ا�Fــــــ

f	>Fل�ا��`Fا(  

�ل�
#  أ
��ت��03�`Fت�07  ا��
  أ

¹ـــــــــــــ ف�ا��Wـــــــــــــ�ن�  10

  و¹ ف�ا��Fن

اF`�ــــــــــــــــ�ل�( ا�Fــــــــــــــــ�ر�  أ
��ت�07

f	>Fا(  

  أ
��ت�06

  أ
��ت�08  
�ب�ا�� ف  أ
��ت 04  ا=>�ل  10

10  º@�  أ
��ت�04  ا=>�ل  أ
��ت�04  ا�"

10  »:k�;Fت�10  ا��
  أ
��ت�04  ا�"�@º  أ

10  Y0X¼��4½ت�04  ��ا���
  أ
��ت�09  ¥+"¾?�ء  أ

  أ
��ت�08  
�ب���ا�½Y0X¼��4  05  اF?�دى  10
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�ل�  10�`Fدى  03  �#ا�?Fت�05  ا��
  أ

�ل���#  10�`F03  ا  #	$uل���`Fت�03  ا��
  أ

�tـــــــــــــــــــــــــــــــــــ�ت�  10`E�

�ء+.  

�ل���#  04�`Fت�02  ا��
  أ

10  /���?Fا�/V��  05  ء���tت�.+`E�  05ت���
  أ

      /���?Fا�/V��  04ت���
  أ

  

  :الملحوظات العامة 

 .للمتعلم املبتديء  وتقريب املعىن ،لتيسري النحو ،نظم الشيخان منظومتيهما -01

بيتـــا؛ بينمـــا عـــدد أبيـــات منظومـــة الشـــيخ بـــاي  140عـــدد أبيـــا ت منظومـــة نزهـــة احللـــوم  -02
 .بيتا 200

 . عن باب مرفوعات األمساء ،الشيخ باي الفاعل لَ صَ فَ  -03

ــــوَ الــــيت مل يُـ  لقــــد قــــام الشــــيخ بــــاي بتوضــــيح املســــائلِ  -04 ابــــن أُ  ا الشــــيخُ هَ حْ ض ب،  الشــــيخ  ألن
خربته الرتبوية وكثرة املصادر واملراجع علـى التوسـع فيمـا مل يتوسـع فيـه  اعدتهُ وقد س ،رٌ خ أَ تَ مُ 

 .الشيخ ابن أب 

ــ -05 بقإن ابــن أب كــان لــه حــق الس،  ــ لكــن يخ بــاي املتــأخرالش،  لــه حــق التم نقــيح، حــيص والت
د الــذي اســتدرك نقــائص ابــن وابــن مالــك املقلــ ، بــابن معــط صــاحب اإلبــداعِين رُ ك ذَ فهــو يُــ

 .هرة أيضابل سبقه يف الش  ،طمع

  .رة والكوفة يف النظم صْ مجعهما بني مصطلحات البَ  -06

 .اتسام النظمني بالدقة والوضوح  -07

 .اإلكثار من املصطلحات البصرية   -08
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 :تقدميا وتأخريااستعمال الشواهد نفسها  -09

   :)1(وم يقول ابن أب يف نزهة احل

   كقوهلم ذا جحر ضب خرب       باجلوار بعض العرب وجر

  : )2( الشيخ باي يف اللؤلؤ املنظوميقول و   

  ومثله بالتوابع جير     وماجير باحلروف قد غرب

   حاة قاله فاتبعابعض الن  وجحر ضب خرب قد مسعا

  .فهو استعمل الشاهد نفسه، لكنه مهد قبل إيراد املثال، فكأنه يهيء املتعلم لذلك 

ــ نظــمِ  امُ َســت اِ  -10 الش ــوح، و ُضــبالوُ  رِ يخ بــاي املتــأخ يف  : حنــو قولــه:املثــال  ادِ يــرَ إَ   قبــلَ اِيف رح الــوَ الش
  : )3( باب النعت

 ـــــــــــــــــــــ تُ ْعـــــــــــــــــــــالنـ معـــــــــــــــــــــىن مُ  ةُ فَ والص قْ َفـــــــــــــــــــــتـ  
  

   أحــــــــــــــقبــــــــــــــذا املعــــــــــــــَىن  ا الوصــــــــــــــفُ وهكــــــــــــــذَ   
   َجــــــــــــــــــــوَ  بِ ْصــــــــــــــــــــيف الرفــــــــــــــــــــع والن ــــــــــــــــــــبِ تَ  ر   اَع

  
  امًعــــــــــــــــــــــــ رِ ْكـــــــــــــــــــــــوالن  فِ رْ والُعــــــــــــــــــــــــ هُ منعوتَـــــــــــــــــــــــ  

  األديـــــــــــــــبُ  زيـــــــــــــــدٌ  اءَ َجـــــــــــــــ دْ قَـــــــــــــــ : مثالـــــــــــــــه  
  

  يـــــــــــبَ جِ الن  احلـــــــــــربَ ى املصـــــــــــطفَ  د رأيـــــــــــتُ وقـــــــــــ  
   )4( يقول ابن أب يف نزهة احللوم  

 يف اإلعـــــــــــــــــــــــــرابِ  تُ ْعـــــــــــــــــــــــــالنـ  عـــــــــــــــــــــــــرف     والت
  

  هِ وتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ نْـ مَ  لِ ْثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ كَ   هُ د ِضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   
    

  

  

  

                                                

�ات�)  1(V�QR�/m����ت�ا�	 �?Fا )f��F366: ،�ص�)ا . 

�ات�)2(V�QR�/m����ت�ا�	 �?Fا )f��F410: ،�ص�)ا  . 

�ات�) 3(V�QR�/m����ت�ا�	 �?Fا )f��F410: ،�ص�)ا . 

�ات�) 4(V�QR�/m����ت�ا�	 �?Fا )f��F406: ،�ص�)ا. 
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ef�1����ا�mnج���hIا!ijk8J�l�Jَّا ��
	��ت:  ا��g�hا.  

oأو  :���R!pKp��J )1( .  

هــو الّســّيد عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم بــن عيســى : ن حفصــيعبــد الرمحــا:  ونســبه مولــدهُ  - 01
تلقـى مبـادئ العلـم علـى يـدي أبيـه وجّدتـه . حبـي تقـراف بـأولف م1932حفصي من مواليد سـنة 

ســايل ســنة إىل  مث انتقــل ،-رمحــه اهللا-خدجيــة، وبعــد ذلــك علــى يــدي الســيد احلــاج أحممــد دادة
1949

صـاحبها مـوالي أمحـد الطّـاهري اإلدريسـي، ، ليلتحـق باملدرسـة الطّاهريـة لينهـل مـن معـني م
1957ليعــود ســنة 

أن وافــت إىل  أولــف متوليــا التــدريس حبــي مــوالي املهــدي ومكــث هنــاكإىل  م
شــغل مكانــه إىل  املنيــة والــده الــذي كــان إمامــاً مبســجد البخــاري حبــي عمنــات بــأولف، فاضــطر

  .إماماً ومعلماً ومصلحاً ذات البني

  : )2( العلمي هُ نشاطُ  -02

ات وتأليفــه الكتـب ورده علـى الفتــاوى رَ علمـي بــارز جتسـد يف إلقائـه احملاَضـ يخ نشـاطٌ للشـ   
واألسئلة، فهو يتميز بسعة اطالعه ومعرفته وتضلعه يف فنون شىت من فقه، مرياث، حنو، صرف، 

  .بالغة، تفسري

ـ   نــاكر  علـى قـدر علـو كعبـه يف العلـم ورســوخه فيـه، جـم التواضـع، زاهـد يف الـدنيا، يخوالش
وخ يُ العديـد مـن الشـ وقد التقى.  الوفاضِ خاِيل  هُ ن أَ  هُ ملن ال يعرفُ  لَ ي لذاته، مقدم غريه عليه حىت خيَُ 

الطّاهريــة، أو يف مواســم احلــج العديــدة، أو أثنــاء تنقالتــه عــرب خمتلــف  أثنــاء إقامتــه باملدرســةِ  ســواءً 
  .املدائن واألمصار

مـــام البخـــاري، يـــدرس يف مدرســـة مصـــعب بـــن تدريســـه يف مســـجد اإلإىل  وهـــو باإلضـــافة  
ـــعمـــري للعُ  ـــ ومِ ُل عِ رْ الش حـــي تقـــّراف أيـــن يعكـــف علـــى تـــدريس املوطـــأ، حيـــث  دِ جِ ْســـوكـــذلك مبَِ  ةِ ي

  .ودة حجاج بيت اهللا احلرامعَ  اسبةِ نَ خيتتمها كل عام مبُِ 
                                                

)1 (/!m أو�*�ا���/?%����mر�V�b��/- ت�����`� ، �"q�ا���rFا��AMا' ، ر�-�ي�WX=ط�.د( ،$���/�ا(    ، )

 . 129:ص) ت.د

)2 (f
  130، 129: ص، ا�s$ Fا�;�
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  : )1(مؤلفاته  - 03

 خمطوط من بينها مؤلفات ومنظومات عدة، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو يخِ للش:  

 .نظم فتح املعني املالك على إرشاد السالك البن عساكر -

 .منظومة درّة األطفال يف النصح واإلرشاد -

 .منظومة فتح الكرمي الواجد ملقّدمة األزهري خالد -

 .منظومة زهور أهل الوقت -

 .األترجة الشذية يف علم الناسخ واملنسوخ البهية -

 .املبنيالغرّة يف اجلبني لوجوه يف الكالم  -

 اوىتَ االت والفَ ود واملقَ دُ فضالً عن العديد من نصوص احملاضرات والر.  

  :)2( منها وإليك نماذج من بعض قصائده في أغراض شتى،

  : النصح واإلرشاد –أ 

  :من ثالث وصية أوصى بها لقمان ابنه  - 01 
ــــــــــــــــــــــالتَـ  ـــــــــــــــــــــــ كَ لَــــــــــــــــــــــ ن كَ ُر تـْ يقَ دِ الص  لَ األو  
  

  الدَ بَــــــــــــــــــــــــ هُ ْنــــــــــــــــــــــــعَ  رَ آَخــــــــــــــــــــــــ ذْ ِخـــــــــــــــــــــــت وتَـ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إِ  نْ ئِ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــيطْ  ملَ  هُ نــــــــــــــــــــــــــــــــــإِ فَ      كَ ْي

  
ــــــــــــــــــــــــــــْر تَـ لِ    ــــــــــــــــــــــــــــ لَ األو  كَ ِك ــــــــــــــــــــــــــــ نْ ِم   كَ يْ دَ َي

ـــــــــــــــــــــأَ  َين ابُـ يَـــــــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــــــاِ  يقٍ دِ َصـــــــــــــــــــــ فَ ْل ِذْ خت  
  

ـــــــــــــوَ    ـــــــــــــ دْ َق ـــــــــــــرَ تـَ ـــــــــــــقَ  فَ ى األْل ـــــــــــــتَ قْـ يال وَ ِل   ذْ ِئ
ــــــــــــــــــــِين بْــــــــــــــــــــاِ  ذْ ِخــــــــــــــــــــت التَـ      اد اِحــــــــــــــــــــا وَ و دُ  َع

  
ـــــــــــــــثِ كَ   وَ ْهـــــــــــــــوَ      ادَ اِجـــــــــــــــوَ  هِ ْيـــــــــــــــلَ عَ  نْ ُكـــــــــــــــ  رٌ يـْ

  . خمسة عبادةإلى  النظر – 02  
  فِ احِ املَصــــــــــــــــــــــوَ  ارِ َحــــــــــــــــــــــالبِ إىل  رْ ظُــــــــــــــــــــــنْ اُ 

  
  فِ ارِ َعــــــــــــــــــــــــــبِ  نْ ُكـــــــــــــــــــــــــتَ  نْ إِ  نِ يْ دَ الِـــــــــــــــــــــــــالوَ وَ   

ــــــــــــــ تْ بيَـــــــــــــ ةِ َبــــــــــــــعْ الكَ إىل  رْ ظُـــــــــــــانْ وَ    فِ رَ الش  
  

ـــــــــــإىل  رْ ظُــــــــــانْ وَ    فِ رَ اْعـــــــــــوَ  مْ هَ افْـ فَـــــــــــ ةِ رَ خْ الص  
  

                                                

)1 (f
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ـــــــــــــــــــــــــــــفَـ  ـــــــــــــــــــــــــــــاخلمْ  هِ ذِ َه ـــــــــــــــــــــــــــــرْ ظَ نَ  نْ إِ  ةُ َس   اَت
  

ـَـــــــــــــــــ     اتَ دْ بَــــــــــــــــــعَ  دْ قَــــــــــــــــــ كَ بــــــــــــــــــا رَ َمــــــــــــــــــا كَ َهل
  

  :  ببلد ليس فيها خمسة أشياء ن لَ زِ نْ ال تَـ : قال كسرى  – 03
ـــــــــــــــــــــــبَـ  ن لَ زِ ْنـــــــــــــــــــــــالتَـ  ـــــــــــــــــــــــفِ  سَ يْ ا لَـــــــــــــــــــــــدً َل   ايَه
  

ـــــــــــــــــــأَ  ةُ َســـــــــــــــــــمخَْ    ـــــــــــــــــــ ايَ ْش   ايهَ فِ طَ ْصـــــــــــــــــــتَ  كَ َل
   رْ اهِ قَـــــــــــــــــــــــــــــــــ يسٌ ئِـــــــــــــــــــــــــــــــــرَ  هِ ذِ َهـــــــــــــــــــــــــــــــــ لُ و أَ   

  
   رْ اهِ َســـــــــــــــــــ لٍ ْقـــــــــــــــــــعَ وَ  مٍ زْ و َحـــــــــــــــــــذُ  وَ ُهــــــــــــــــــوَ   

   رْ ِمـــــــــــــــآَ  اهٍ نَـــــــــــــــ ينِ الـــــــــــــــد  وقِ ُقـــــــــــــــى حُ َلـــــــــــــــعَ   
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بِ ِيف وَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ وْ دَ ا َن ــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ  هِ ِت   رْ امِ َس
ـــــــــــــــــــــبِ  اضٍ ا قَـــــــــــــــــــــيَهـــــــــــــــــــــانِ ثَ وَ      مْ ائِ قَـــــــــــــــــــــ لٍ دْ َع

  
   مْ الئِــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  ةٌ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــائِ ا قَ هَ وقُـ ُســــــــــــــــــــــــــــــــــوَ   

ـــــــــــــــــــــــــــــفِ      ةارَ َجـــــــــــــــــــــــــــــي الت ذِ وَ  ةٌ ارَ ا ِجتَـــــــــــــــــــــــــــــيَه
  

  هْ ارَ اخلَســـــــــــــــــــــــــــــــــــ ةُ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ عِ بَ  ةٌ اِحبَـــــــــــــــــــــــــــــــــــرَ   
 ◌   ـــــــــــــــــــــــــــــــبِ  املٌِ َعـــــــــــــــــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــــــــــــــبٌ بِ طَ  ُمثالط ب  

  
ــــــــــــــــــــــالقَ  يمُ ِحــــــــــــــــــــــرَ  يــــــــــــــــــــــهِ فَ  رٌ اهِ َمــــــــــــــــــــــوَ      بِ ْل

ـــــــــــــــــــ ارٍ َجــــــــــــــــــــ رٌ ْهـــــــــــــــــــنَـ وَ    حْ الِ َصــــــــــــــــــــ بِ رْ للش  
  

ــــــــــوَ    حْ الِ َمـــــــــــ ظُ ْفـــــــــــلَ  هُ ْنـــــــــــى عَ َفـــــــــــنْـ يُـ  ِح◌ِ بْ الس   
ــــــــــــــــــــــــــ نْ إِ فَــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــَِــــــــــــــــــــــــــ رَ فـ وَ تـَ   راكِ اذُ ا َم

  
ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــا وَ َهـــــــــــــــعْ ال دَ إِ وَ  لْ زِ انْ َف   ارَ اكِ بَـــــــــــــــ ضِ اْم

  
  . اءِ سَ الن  نَ ا مِ سً ـمْ خَ  جْ و تـزَ َـ تَ  ال – 04

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتَـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ جْ و زَ تَـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ِين ابُ َي   هْ رَ بَـ هْ َش
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالهلَْ ا وَ ذَ َكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ نَـ وَ  رةً َـ َب   رهْ َـ َب
ــــــــــــــــــــــــــــــفُ ال لَ وَ    ــــــــــــــــــــــــــــــا الهَ ذَ َكــــــــــــــــــــــــــــــا وَ وًت   هْ رَ دَ ْي

  
  هْ رَ ذَ اْحــــــــــــــــــوَ  كَ ْنـــــــــــــــــعَ  هُ ْعـــــــــــــــــدَ  ن ُهـــــــــــــــــاجُ وَ زَ   

ــــــــــــــــــــــمَ فَ    ــــــــــــــــــــــرْ ا زَ الَهــــــــــــــــــــــوْ  أُ َىن ْع ــــــــــــــــــــــَق   اينَ دِ ا َب
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــوَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــزُ هْ ى مَ لَ اتَـ َم ــــــــــــــــــــــــــــــــوِ طَ  ةٌ وَل   هْ يَل
  هْ رَ بِ دْ ُمــــــــــــــــــــــــــــــ وزٌ ُجــــــــــــــــــــــــــــــا عَ َمـــــــــــــــــــــــــــــيهِ لِ اتَ مَ وَ   

  
َـــــــــــــــــوَ  اتُ ذَ وَ    ـــــــــــــــــ دٍ ل ـــــــــــــــــمِ  سَ يْ َل ـــــــــــــــــ كَ ْن   هْ رَ ابِ َغ

ــــــــــــــــــــــــــــــامِ خَ      هْ يَمــــــــــــــــــــــــــــــمِ ذَ  ةٌ ريَ ِصــــــــــــــــــــــــــــــا قَ هَ ُس
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــِحمْ  ن هُ تُـ رَ ْشـــــــــــــــــــــــــــــــــــعِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ أَ  ةٌ َن   هْ يَم
ــــــــــــــــــــنَـ    ــــــــــــــــــــزَ  ِيب ى النــــــــــــــــــــَه   اَجــــــــــــــــــــوِ زَ يُـ  نْ ا أَ دً ْي

  
ـــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــدَ  ن هُ نْـ ِمـــــــــــــــــ ةً دَ اِح   اَجـــــــــــــــــا احلِ ذَ  هُ ْع

  ىدَ لَـــــــــــ هُ َنـــــــــــي ابْـ وِصـــــــــــيُ :  ضٌ ْعـــــــــــبَـ  الَ قَــــــــــوَ   
  

  اادَ نَــــــــــــــــــــــــ دْ قَـــــــــــــــــــــــوَ  هُ ذُ ِقــــــــــــــــــــــــنْ يُـ  هِ ِجيـــــــــــــــــــــــوِ زْ تَـ   
  هْ انَـــــــــــــــــــــــــن حَ  ةً أَ رْ  َمـــــــــــــــــــــــــِين بْـــــــــــــــــــــــــاِ  اكَ يـــــــــــــــــــــــــإِ   

  
  هْ انَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ال أَ وَ  ةً انَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المَ وَ   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ةٌ أَ رْ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن الهُ وْ أُ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     ن حتَِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجِ وْ زَ لِ      ن ئِ َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ تَ  لِ ا األو َه
  ان َضــــــــــــــــــــــــــ ن  َمتُـــــــــــــــــــــــــِيت ا الـــــــــــــــــــــــــيَهـــــــــــــــــــــــــانِ ثَ وَ   

  
ـَـــــــــــــــــــــــمبَِ      انــــــــــــــــــــــــمَ  ريِ ِشــــــــــــــــــــــــى العَ َلــــــــــــــــــــــــا عَ اِهل

  الَســـــــــــــــــــــــــكَ   ن ئِ  تَــــــــــــــــــــــــِيت ا الــــــــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــــــــثُـ الِ ثَ   
  

ـــــــــــــــــ     الَمـــــــــــــــــعْ تَـ  نْ أَ  ة يَ ْشـــــــــــــــــخَ  نيِ األنِـــــــــــــــــ نَ ِم
  :الرثاء:  ب  
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  :  الكبري، و منها دبنُ م يف رثاء الشيخ حمَُ بيتا ) 41(من  ،قصيدة
ــــــــــــ   يري وذِ بِــــــــــــالكَ  لِ ْضــــــــــــي الفَ ذِ  هللا دَ احلْم

  
ـــــــــ قِ ي اخلْلـــــــــادِ َهـــــــــوَ  يـــــــــرِ زِ الغَ د ِ اجلــــــــوُ    لِ بُ للس  

   ـــــــــ ُمث ـــــــــحَ  الَ قَـــــــــ نْ ى َمـــــــــلَـــــــــعَ  الةُ الص اذَ ا إَ ق  
  

ـــــــــــــ   ـــــــــــــاِ  اتَ َم ـــــــــــــدِ  حَ ِيف  مَ ادَ ءَ  نُ ْب ـــــــــــــاجلَ  هِ يِث   لِ َل
ـــــــــــــــقَ نْـ مُ    ـــــــــــــــعَ  عٌ ِط ـــــــــــــــلِ  لٌ َم   سٍ ْفـــــــــــــــي نَـ ذِ  ل ُك

  
  لِ َلـــــــــــــــــــــاحلُ  نَ ِمــــــــــــــــــــ ةٌ لــــــــــــــــــــحُ فَ  الثــــــــــــــــــــاً ال ثَ إِ   

  دْ وقَـــــــــــريِ بِ الكَ  نُ بْـــــــــــا اِ نَ خُ يْ َشــــــــــ يَ ِســـــــــــا كُ َِــــــــــ  
  

ـــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــ رَ ِيف  يسُ ال ميَِـــــــــــــــــمِ تَ ْشـــــــــــــــــمُ  جَ رَ َخ   لِ َف
ــــــــــــــــفَ نْـ أَ  الِ الـــــــــــــــــمَ  ل ُكــــــــــــــــا وَ ًمــــــــــــــــلْ عِ  ثَ ر وَ      هُ َق

  
ــــــــــا العَ ذَ بِــــــــــ يــــــــــكَ اهِ نَ ال فَـ ْســــــــــنَ  فَ لــــــــــخَ      لِ َم

  فٍ رَ و َشــــــــذُ  ز تَــــــــا اعْ ا َمـــــــذَ إِ  ريِ بِـــــــالكَ  نَ اابْ يَـــــــ  
  

  لِ َجــــــــخَ  نْ ِمــــــــ تَ ْيــــــــقِ ا وُ َمــــــــ كَ بُ ْســــــــحَ فَ  هِ بِــــــــ  
ـــــفِ كْ يَ  ذْ إِ  لِ ْهـــــاجلَ  لِ َجـــــخَ  نْ ِمـــــ   ا مَ دُ دَ ؤْ ك ُســـــَي

  ما
ــــــــــــ هُ يَتــــــــــــوتِ أُ      لِ ثُ ال الـــــــــــــمُ  ُعــــــــــــِيف  ومٍ لُــــــــــــعُ  نْ ِم

ــــــــــالكَ  نَ اابْ يَــــــــــ   ــــــــــلُ خِ البَ  ن ا َضــــــــــذَ إِ  ريِ ِب َــــــــــ ي   اِمب
  

ــــــــــــــتِ وْ أُ    ــــــــــــــ هُ َي ــــــــــــــ نْ ِم ــــــــــــــاعْ  وَ ًىن ِغ ــــــــــــــعِ الْ بِ  ل َت   لِ َل
ـــــــــــــحَ  تَ نْــــــــــــأَ فَ    ـــــــــــــا بُـ ذَ ا إِ قهِ بِـــــــــــــ اكَ دَ يَـــــــــــــ تْ ل  

  
  لِ َلــــــــــــــــــال مَ بِــــــــــــــــــ يجِ اوِ َحــــــــــــــــــمَ لْ لِ  هُ تَ يْـ دَ ْســـــــــــــــــأَ   

  منطقة توات، إىل  حلة العلّيةوم بالر د باي املوسُ تقريظه لعمل صديقه احلاج حمم ؛ ومن شعره  

  :حيث يقول
ــــــــــــ ــــــــــــكُ   نْ ا إِ أيــــــــــــا طالًب ــــــــــــبْ تَـ  تَ ْن ــــــــــــِغ   ادً و زَ ي تـَ

  
ــــــــــــــ   ــــــــــــــعِ ال نَ ِم ــــــــــــــ أُ ىت َشــــــــــــــبِ  مِ ْل   ة يلَــــــــــــــلِ جَ  ورٍ ُم

  ةً ر َمـــــــــــــــــــــــ كَ ل دُ تَـــــــــــــــــــــــ ّر بســـــــــــــــــــــــاحةٍ ُمــــــــــــــــــــــفَ   
  

ــــــــــعَ    ــــــــــحُ  ةٍ َضــــــــــوْ ى رَ َل ة يَــــــــــغْ بُـ  لِ َمــــــــــكْ أَ بِ  تْ ف  
  ةيَبـــــــــــجِ عَ  ونٍ نُـــــــــــفُـ  نْ ِمـــــــــــ اءُ َشـــــــــــا تَ ا َمـــــــــــَِــــــــــ  

  
  ة آليف َمجّـــــــــــــــــــون يف تَــــــــــــــــــُكــــــــــــــــــا تَ تراَهــــــــــــــــــ  

  ةٌ َحــــــــــــــمْ لَ  يــــــــــــــكَ طِ عْ يُـ  ورُ والنــــــــــــــ هــــــــــــــاَ ارُ هَ وأزْ   
  

ــــــــــ   ــــــــــعَ  ل دُ َت   ة َحــــــــــمْ لَ  ي هي أَ تِ َشــــــــــتْ ا َ ى َمــــــــــَل
ــــــــــــتُ    ــــــــــــ يحُ ِت ــــــــــــتِ نْ اِ  كَ َل ــــــــــــوَ  ازَ َه   ةٍ َضــــــــــــرْ فُـ وَ  تٍ ْق

  
ــــــــــــــتَـ لِ    ــــــــــــــأَ  مَ نِ ْغ ــــــــــــــوْ أَ  مــــــــــــــنْ ا ِ مً هُ ْس ــــــــــــــنْـ مُ  رِ َف   ة َي

  هُ ابَـــــــــــــــكَ ِر  اخَ نَـــــــــــــــا أَ َِــــــــــــــ نْ َمـــــــــــــــي لِ ِطــــــــــــــعْ تُـ وَ   
  

ــــــــــــــــــــــ اهُ رَ ِقــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــهَ مَ زالً لِ اِ نَــــــــــــــــــــــ امَ ا دَ َم ة م  
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  )د في علم الّنحوفتح الكريم الواجد نظم مقدمة األزهري خال( منظومة :ثانيا
  نظــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد رمتــــــــــــــــــه وأّهــــــــــــــــــال    احلمــــــــــــــــــــد هللا الــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــهال .01
  بـــــــــــــــــه اجلزيـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــوابغ الـــــــــــــــــنعم    محـــــــــــــــداً يــــــــــــــــوايف مــــــــــــــــا علينــــــــــــــــا قــــــــــــــــد أمت .02
  علــــــــــــى شــــــــــــفيع اخللــــــــــــق يف يــــــــــــوم القيــــــــــــام    مث الصــــــــــــــــالة تــــــــــــــــرتى بعــــــــــــــــد بالســــــــــــــــالم .03
  مــــــــــــــــــــــــن مل يــــــــــــــــــــــــدانوا علــــــــــــــــــــــــوا وشــــــــــــــــــــــــرفا    وءالــــــــــــــــــــــــــــــه وصــــــــــــــــــــــــــــــحبه أويل الوفــــــــــــــــــــــــــــــا .04
  العــــــــــــــــون دائمــــــــــــــــاً يف كــــــــــــــــل مــــــــــــــــا أريــــــــــــــــد    مـــــــــــــــــــن اهللا ايـــــــــــــــــــدأســـــــــــــــــــأل : وبعـــــــــــــــــــد .05
  خلالـــــــــــــــــــــد األزهـــــــــــــــــــــري وهـــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــاملة    منـــــــــــــــه علـــــــــــــــى نظمـــــــــــــــي لتـــــــــــــــا املقّدمـــــــــــــــة .06
  رغمــــــــــــــاً النــــــــــــــف كــــــــــــــل جاحــــــــــــــد كفــــــــــــــور    مـــــــــــــــــن آفـــــــــــــــــة الناقـــــــــــــــــد نفعهـــــــــــــــــا َكثُـــــــــــــــــر .07
  قــــــــــــد احتــــــــــــوت فــــــــــــاز ــــــــــــا مــــــــــــن حيــــــــــــوي    وهــــــــــــــي علــــــــــــــى جــــــــــــــل علــــــــــــــوم النحــــــــــــــو .08
  قارئــــــــــــــــــــــــــه احلفــــــــــــــــــــــــــظ إذا لــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــال    فرمــــــــــــــــــت نظمهـــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــهل علـــــــــــــــــــى .09
  للــــــــــــــــــــــــــــــوزن أو لتحصــــــــــــــــــــــــــــــل اإلفــــــــــــــــــــــــــــــاده    ولــــــــــــــيس خيلــــــــــــــو الــــــــــــــنظم مــــــــــــــن زيــــــــــــــاده .10
  عـــــــــــــن موضـــــــــــــع صـــــــــــــوناً علـــــــــــــى التتمـــــــــــــيم    أو مـــــــــــــــــن تـــــــــــــــــأخري أيضـــــــــــــــــا أو تقـــــــــــــــــدمي .11
ـــــــــــــــــتح الكـــــــــــــــــريممسيتـــــــــــــــــه  .12   عليــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــا فّتــــــــــــــــــاح صــــــــــــــــــدره اشــــــــــــــــــرح    فـــــــــــــــــافتح ف
  وقــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــعى يف حفظــــــــــــــــــه ومارســــــــــــــــــا    ذاك الـــــــــــــــــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــــــــــــــــرأه ودرســـــــــــــــــــــــــــــــــا .13
  ضـــــــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــــــيخنا خالـــــــــــــــــــــــٌد فـــــــــــــــــــــــىت مر     قـــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــيخ األزهـــــــــــــــــــري: أقـــــــــــــــــــول .14
  ســــــــــــــنة مــــــــــــــن ألّــــــــــــــف مــــــــــــــن بــــــــــــــني املــــــــــــــال    مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد محـــــــــــــــٍد وصـــــــــــــــالة كمـــــــــــــــال .15
  مـــــــــــــــن علـــــــــــــــم النحـــــــــــــــو مـــــــــــــــع اإلفصـــــــــــــــاح    وبعــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــالكالم يف اصــــــــــــــــــــــــطالح .16
  علــــــــــــــــــى ثالثــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن األشــــــــــــــــــيا بــــــــــــــــــال    عبــــــــــــــــــــــارة عّمـــــــــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــتمال .17
  والقصــــــــــــــــــــــــد ثالــــــــــــــــــــــــث بــــــــــــــــــــــــال زيــــــــــــــــــــــــادة    زيـــــــــــــــــــــــادة اللفـــــــــــــــــــــــظ مـــــــــــــــــــــــع اإلفـــــــــــــــــــــــادة .18
  احتمـــــــــــــــــــــلعلـــــــــــــــــــــى مقـــــــــــــــــــــاطع ظـــــــــــــــــــــاهر     واللفــــــــــــظ اســـــــــــــم ذا الصـــــــــــــوت اشـــــــــــــتمل .19
  قــــــــــــــــــــــــــــــوة ذاك كالضــــــــــــــــــــــــــــــمري فــــــــــــــــــــــــــــــاقتف    ولـــــــــــــــــك أن تقـــــــــــــــــول أو مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــو يف  .20
  يعــــــــــــــــىن مــــــــــــــــع الــــــــــــــــنفس معهــــــــــــــــا يعــــــــــــــــرج    أن يســـــــــــــترت والّصـــــــــــــوت عـــــــــــــرض خيـــــــــــــرج .21
  مبقطـــــــــــــع ومـــــــــــــن الـــــــــــــنفس معهـــــــــــــا يعـــــــــــــرج    ومســــــــــــــــــــــــــــــتطيال وكـــــــــــــــــــــــــــــــذا متصـــــــــــــــــــــــــــــــال .22
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  وجــــــــــــــــــــه اإلفــــــــــــــــــــادة يبــــــــــــــــــــني دون مــــــــــــــــــــني    للحلــــــــــــــــــــــــق واللســــــــــــــــــــــــان مث الشــــــــــــــــــــــــفتني .23
  و مــــــــــــــــــــــتكلم عنــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــامع أ    إفهـــــــــــــــام معــــــــــــــــىن الســــــــــــــــكوت ســــــــــــــــحني .24
  والقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أن يقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ذاك وايف    أو منهـــــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــــه علـــــــــــــــــــى اخـــــــــــــــــــتالف .25
  هلــــــــــــــــــــــا يف االجتمـــــــــــــــــــــــاع قــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــال    إفـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الّســــــــــــــــــــــــــــــــــــامع واملثــــــــــــــــــــــــــــــــــــال .26
  قـــــــــــــــــــــد مجـــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــروط ال تفـــــــــــــــــــــوف    العلــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــافع وذاك صــــــــــــــــــــــــــــــوت .27
  معـــــــــــىن هلـــــــــــا الســـــــــــكوت حيســـــــــــن اعلمـــــــــــا    وهــــــــــــــــــو مفيــــــــــــــــــد إنــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــد افهمــــــــــــــــــا .28
  لمـــــــــــــه يـــــــــــــا أخـــــــــــــا احلجـــــــــــــامشـــــــــــــتمل فاع     وهــــــــــو علــــــــــى بعــــــــــض احلــــــــــروف للهجــــــــــا .29
  إفــــــــــــــــــــــادة الّســــــــــــــــــــــامع مقصــــــــــــــــــــــود بــــــــــــــــــــــدا    ومــــــــــــــــــــــــــتكلم بــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــد قصــــــــــــــــــــــــــدا .30
  قيرتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء    وللكـــــــــــــــــــــــالم يـــــــــــــــــــــــا أخـــــــــــــــــــــــي أجـــــــــــــــــــــــزاء .31
  يعرفهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن صــــــــــــــــّح منــــــــــــــــه العــــــــــــــــرف    ثالثـــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــم وفعـــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــرف .32
  حنــــــــــــــــــــــــــو بزيــــــــــــــــــــــــــد ويتنــــــــــــــــــــــــــوين كفــــــــــــــــــــــــــى    عالمـــــــــــــــــــة االســــــــــــــــــــم خبفـــــــــــــــــــض عرفــــــــــــــــــــا .33
  وحبــــــــــــــــــــــــروف اخلفــــــــــــــــــــــــض يــــــــــــــــــــــــا مهــــــــــــــــــــــــام    وألــــــــــــــــــــــــــــــــــف والــــــــــــــــــــــــــــــــــالم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــالغالم .34
  عالمــــــــــــــــــــــــــة بقــــــــــــــــــــــــــد لكــــــــــــــــــــــــــل كلمـــــــــــــــــــــــــــا    مــــــــــــــــــــــن اهللا وللفعــــــــــــــــــــــل مســــــــــــــــــــــهحنــــــــــــــــــــــو  .35
  زيــــــــــــــــــــــد وتــــــــــــــــــــــا التأنيــــــــــــــــــــــث ذا مفهــــــــــــــــــــــوم    كنحــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــام وقــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــوم .36
  واليــــــــــــــــــــوم يف حبــــــــــــــــــــر هواهــــــــــــــــــــا عامــــــــــــــــــــت    ســـــــــــــــــاكنة كمثـــــــــــــــــل ســـــــــــــــــعدى نامـــــــــــــــــت .37
  مثـــــــــــــل قـــــــــــــومي هنـــــــــــــد وافعلـــــــــــــي القـــــــــــــرب    ويـــــــــــــا املخاطبـــــــــــــة مـــــــــــــع فعـــــــــــــل الطّلـــــــــــــب .38
  وســـــــــــــــــوف يفلـــــــــــــــــح غـــــــــــــــــدا ذوو النهـــــــــــــــــى    والســــــــــــــــــني حنــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــيقول الســــــــــــــــــفها .39
  مـــــــــــــــن ذاك شـــــــــــــــيئا أبـــــــــــــــدا عنـــــــــــــــد املـــــــــــــــال    عالمــــــــــــــــــة احلــــــــــــــــــرف بــــــــــــــــــأن ال يقــــــــــــــــــبال .40
  ومفـــــــــــــــــــــــــــــــــرد فمفـــــــــــــــــــــــــــــــــرد ال تعجبـــــــــــــــــــــــــــــــــوا    واللفـــــــــــــــــظ قســـــــــــــــــمان أخـــــــــــــــــي مرّكـــــــــــــــــب .41
  واحلـــــــــــــــــــــــرف منـــــــــــــــــــــــه أبـــــــــــــــــــــــداً ال ختلـــــــــــــــــــــــوا    ثالثــــــــــــــــــــــة األقســــــــــــــــــــــام اســــــــــــــــــــــم فعــــــــــــــــــــــل .42
  فظــــــــــــــــــــــــــــــــــاهر ومــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم ومضــــــــــــــــــــــــــــــــــمر    االســــــــــــــــــم ثــــــــــــــــــالث أيضــــــــــــــــــا فأضـــــــــــــــــربُ  .43
  مـــــــــــــــــــــــاض مضـــــــــــــــــــــــارع وأمـــــــــــــــــــــــر فيضـــــــــــــــــــــــا    والفعـــــــــــــــــــل أقســـــــــــــــــــام ثـــــــــــــــــــالث أيضـــــــــــــــــــا .44
  مــــــــــــــــا بــــــــــــــــني أفعـــــــــــــــــال وامســــــــــــــــا مشـــــــــــــــــرتك    رف أقســــــــــــــــــــــــــــام ثالثـــــــــــــــــــــــــــــة دركاحلــــــــــــــــــــــــــــ .45



 

278 
 

 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  وخـــــــــــــــّص باألمســـــــــــــــا كفـــــــــــــــى قـــــــــــــــد نّصـــــــــــــــا    كهـــــــــــــل وبالفعـــــــــــــل كلـــــــــــــم قـــــــــــــد خّصـــــــــــــا .46
  ثالثــــــــــــــــــــــة إضــــــــــــــــــــــافففي يــــــــــــــــــــــا غالمــــــــــــــــــــــي    أمــــــــــــــــــــــــا املركـــــــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــــــذو اقســـــــــــــــــــــــــام .47
  كبعلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مث اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنادي    حنــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــالم زيــــــــــــــــــــــــدا ومزجــــــــــــــــــــــــي .48
  فاعربــــــــــــــــه مبنيــــــــــــــــا يف كــــــــــــــــل يــــــــــــــــا مجــــــــــــــــال    كقـــــــــــــام زيـــــــــــــد وأتــــــــــــــت زيـــــــــــــد اجلمــــــــــــــال .49
  كجـــــــــــــــــــاء الشـــــــــــــــــــاب احلســـــــــــــــــــن ايـــــــــــــــــــد    رابـــــــــــــــــــــــــــــــــع وذا تقييـــــــــــــــــــــــــــــــــدي  وزيـــــــــــــــــــــــــــــــــد .50
  معربـــــــــــــــــــــــا أو مبنيـــــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــــذ هـــــــــــــــــــــــذين    واالســـــــــــــم يـــــــــــــا صـــــــــــــاح جيـــــــــــــي قســـــــــــــمني .51
  آخـــــــــــــــــــــــــــره بعامـــــــــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــرى    معــــــــــــــــــــــــرب منهمــــــــــــــــــــــــا فمــــــــــــــــــــــــا تغــــــــــــــــــــــــّريا .52
  أو نصــــــــــــــــــــــــبه واملبــــــــــــــــــــــــين جــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــأثره    مبقتضـــــــــــــــــــــــى رفـــــــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــــــه أو جـــــــــــــــــــــــره .53
  خـــــــــــــــــالف معــــــــــــــــــرب فمــــــــــــــــــن ذا ينكــــــــــــــــــره    وهـــــــــــــــــــــو الـــــــــــــــــــــذي مل يتغـــــــــــــــــــــري آخـــــــــــــــــــــره .54
  إعرابـــــــــــــــــــــــــــه لفظـــــــــــــــــــــــــــاً ومـــــــــــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــــــــــّدر    ان أي مــــــــــــــــا يظهــــــــــــــــرومعـــــــــــــــرب قســــــــــــــــم .55
  قســــــــــــــمني ظــــــــــــــاهرين مثــــــــــــــل مــــــــــــــا رســــــــــــــم    فــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي يظهـــــــــــــــر فيـــــــــــــــه ينقســـــــــــــــم .56
  قـــــــــــد شـــــــــــابه الصـــــــــــحيح خـــــــــــذه بالـــــــــــّدليل    إىل صــــــــــــــحيح آخــــــــــــــره حــــــــــــــرف عليــــــــــــــل .57
  قـــــــــــد شـــــــــــابه الصـــــــــــحيح خـــــــــــذه بالـــــــــــدليل    وأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا آخــــــــــــــــره حــــــــــــــــرف عليــــــــــــــــل .58
  أمـــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــذي فيـــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــرى يقـــــــــــــــــــّدر    فهـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــدلو وكظـــــــــــــــــــــــيب يـــــــــــــــــــــــذكر .59
  فيـــــــــــــــــــه حبـــــــــــــــــــرف قـــــــــــــــــــّط أمـــــــــــــــــــا اآلخـــــــــــــــــــر    عــــــــــــــــالاب قســـــــــــــــــمان فمـــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــّدراإل .60
  قــــــــــــــــّدر فيـــــــــــــــــه احلـــــــــــــــــرف مجـــــــــــــــــع ســـــــــــــــــلما    حركــــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــــــــــــّدر ومــــــــــــــــــــــــــــا .61
  يف حالــــــــــــــــــــــــة الرفـــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــال حتيفـــــــــــــــــــــــــا    يــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــتكلم هلــــــــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــــــــيفا .62
  وهــــــــــــــو كمــــــــــــــا تقــــــــــــــول جــــــــــــــاء مســــــــــــــلمى    قـــــــــــــــــدر فيـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــواو رفعـــــــــــــــــاً فـــــــــــــــــاعلم .63
  قســـــــــــــــــــمان أيضـــــــــــــــــــا فهمـــــــــــــــــــه ال ترتكـــــــــــــــــــه    أمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــّدر فيــــــــــــــــــه حركــــــــــــــــــة .64
  والثّــــــــــــــــــــــــاين للثقــــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــــــّدر وانظــــــــــــــــــــــــر    ول قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر للتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ .65
  هــــــــــــــو الــــــــــــــذي تظهــــــــــــــر فيــــــــــــــه يــــــــــــــا فــــــــــــــىت    كالقاضـــــــــــــــي واملبـــــــــــــــين قســـــــــــــــمني أتـــــــــــــــى .66
  أمـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــذي تلفيهـــــــــــــــــا فيـــــــــــــــــه تظهـــــــــــــــــر    حركـــــــــــــــــــــــــــة البنـــــــــــــــــــــــــــا ومـــــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــــّدر .67
  وحيــــــــــــــــــــــــــــــــــث بالبنــــــــــــــــــــــــــــــــــاء مث أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــس    فنحــــــــــــــــــــــــو أيــــــــــــــــــــــــن وبــــــــــــــــــــــــدون لــــــــــــــــــــــــبس .68
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ــــــــــــــــــــــــدر ذه .69   حركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فلتنتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    أمــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــذي فيــــــــــــــــــــــــه تّق
  قبـــــــــــــــــــل النـــــــــــــــــــداء خـــــــــــــــــــذه يـــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــي     فـــــــــــــــــــــــرد املبـــــــــــــــــــــــينفهـــــــــــــــــــــــو املنـــــــــــــــــــــــادى امل .70
  وخالويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نفطويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    كيـــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــذام ويـــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــيبويه .71
  والثــــــــــــــــــــــاين مبــــــــــــــــــــــين حكــــــــــــــــــــــاه العــــــــــــــــــــــرب    والفعــــــــــــــــل قســــــــــــــــمان فقســــــــــــــــم معــــــــــــــــرب .72
  مـــــــــــــــن نـــــــــــــــون لالنـــــــــــــــاث مثـــــــــــــــل تســــــــــــــــعد    فــــــــــــــــــــــــــــــــاملعرب املضـــــــــــــــــــــــــــــــــارع اـــــــــــــــــــــــــــــــــّرد .73
  فاملاضـــــــــــــــــــــي واتفـــــــــــــــــــــاقهم قـــــــــــــــــــــد يغـــــــــــــــــــــين    ونــــــــــــــــــــــــوين التوكيــــــــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــــــــا املبــــــــــــــــــــــــين .74
  ومعـــــــــــــــــرب األفعـــــــــــــــــال قســـــــــــــــــمان يـــــــــــــــــا ذا    ألمــــــــــــــر مبـــــــــــــين كــــــــــــــذاعلـــــــــــــى األصـــــــــــــّح ا .75
  يقـــــــــــــــــــــــدر اإلعـــــــــــــــــــــــراب فيـــــــــــــــــــــــه حتمـــــــــــــــــــــــا    مــــــــــــــا يظهــــــــــــــر اإلعــــــــــــــراب فيــــــــــــــه مث مــــــــــــــا .76
  فعـــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــارع صـــــــــــــــــــــحيح يـــــــــــــــــــــذكر    أمـــــــــــــا الـــــــــــــذي اإلعـــــــــــــراب فيـــــــــــــه يظهـــــــــــــر .77
  قســـــــــــــــــمان مـــــــــــــــــن جهـــــــــــــــــل ذا ال يعـــــــــــــــــذر    أمـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــذي إعرابـــــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــــّدر  .78
  ومنهــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــا حركــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــتقفوا    مـــــــــــــــن ذاك مـــــــــــــــا قـــــــــــــــّدر فيـــــــــــــــه حـــــــــــــــرف  .79
  فعــــــــــــــــــــــــــل مضــــــــــــــــــــــــــارع برفــــــــــــــــــــــــــع جــــــــــــــــــــــــــربا    ذاك احلـــــــــــــــــــــرف فيــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــّدرافأمــــــــــــــــــــا  .80
  أو ألـــــــــــــــــــــــــــف االثنـــــــــــــــــــــــــــني ذا منفصـــــــــــــــــــــــــــل    واو اجلماعــــــــــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــــــــــه متصــــــــــــــــــــــــــــــــل .81
ر فيـــــــــــــــه إن قـــــــــــــــد وجـــــــــــــــدا    أو يــــــــــــــــــا املخاطبــــــــــــــــــة إن قــــــــــــــــــد أكــــــــــــــــــدا .82 بـــــــــــــــالنون قـــــــــــــــد  
  لتبلــــــــــــــــــــــــون خارجــــــــــــــــــــــــاً عــــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــــله    النـــــــــــــــــــــــون للرفـــــــــــــــــــــــع يف حنـــــــــــــــــــــــو قولـــــــــــــــــــــــه .83
  يــــــــــــــــا هنــــــــــــــــد فاســــــــــــــــتحي وخــــــــــــــــايف منــــــــــــــــا    لتبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان ولتبلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني .84
  قســـــــــــــــــمان مـــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــّذر قـــــــــــــــــد أدركـــــــــــــــــه    ي قــــــــــــــــــدر فيــــــــــــــــــه حركــــــــــــــــــةأمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــذ .85
ر اســــــــــــــــــتثقاال .86 ــــــــــــــــــــق املقــــــــــــــــــــاال    كمثــــــــــــــــــل خيشــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــد   يف يــــــــــــــــــــدعو يرمــــــــــــــــــــي حّق
  مبــــــــــــين علــــــــــــى الفــــــــــــتح كقــــــــــــد ضــــــــــــّرب ذا    ومبـــــــــــــــــــين األفعـــــــــــــــــــال قســـــــــــــــــــمان كـــــــــــــــــــذا .87
  كــــــــــــــا أغــــــــــــــز كــــــــــــــاخش وارم كــــــــــــــافراً بـــــــــــــــه    مبــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــكون أو نائبــــــــــــــــــه .88
  ا زيـــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــن التـــــــــــــــــــــربج أهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــ    قـــــــــــــــــــــــوال وقولـــــــــــــــــــــــوا مث قـــــــــــــــــــــــويل هنـــــــــــــــــــــــد .89
  أربـــــــــــــــــــــــــع اقســـــــــــــــــــــــــامها قـــــــــــــــــــــــــد بـُّينـــــــــــــــــــــــــت    أم احلــــــــــــــــــــروف كّلهــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد بنيــــــــــــــــــــت .90
  مبـــــــــــــين علـــــــــــــى الفـــــــــــــتح كليـــــــــــــت مل يلـــــــــــــم    مبـــــــــــين علـــــــــــى الســـــــــــكون حنـــــــــــو مل يقـــــــــــم .91
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  أصــــــــــــــــــــل إلتقــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــاكنني مــــــــــــــــــــثال    ومنهــــــــــــا مبــــــــــــين علــــــــــــى الكســــــــــــر علــــــــــــى .92
  بـــــــــــــين علـــــــــــــى الّضـــــــــــــّم كمنـــــــــــــذ يـــــــــــــا بـــــــــــــين    حنـــــــــــــــــو كجـــــــــــــــــري مث منهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــين .93
  ر كلمـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــحيحة مســـــــــــــــــــــتآخـــــــــــــــــــــ    فحالــــــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــدة إن لزمــــــــــــــــــــــــــــــت  .94
  أنواعــــــــــــــــــــــــــــه أربعــــــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــــــد أعلنــــــــــــــــــــــــــــا    لغــــــــــــــــــري عامــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــو البنـــــــــــــــــــا .95
  والفــــــــــــــــــــتح رابــــــــــــــــــــع ومثــــــــــــــــــــل ذا تكــــــــــــــــــــون    عنهـــــــــــــــــا فضـــــــــــــــــم مث كســـــــــــــــــر فســـــــــــــــــكون .96
  اســـــــــــــــــــــــم وفعـــــــــــــــــــــــل فيهمـــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــدرك    الفــــــــــــــــــتح والّســـــــــــــــــــكون قــــــــــــــــــد يشـــــــــــــــــــرتك .97
  مـــــــــــــــــا ذا االســـــــــــــــــم ص والكســـــــــــــــــر ُخـــــــــــــــــ    تــــــــــــــــــــابع والضــــــــــــــــــــم واحلــــــــــــــــــــرف أيضــــــــــــــــــــا .98
   كـــــــــــــــــأمس جـــــــــــــــــري منـــــــــــــــــذ تــــــــــــــــــانفعـــــــــــــــــال    واحلـــــــــــــــــــــــــرف أيضـــــــــــــــــــــــــا وال يـــــــــــــــــــــــــدخالن .99

  مـــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــم أو مضـــــــــــــــــــــارع فـــــــــــــــــــــاعترب    اإلعـــــــــــــــــــراب تغيـــــــــــــــــــري حلـــــــــــــــــــرف آخـــــــــــــــــــر .100
  مقـــــــــــــــــــــــدر وملفـــــــــــــــــــــــوظ بـــــــــــــــــــــــه اشـــــــــــــــــــــــتهر    لفظـــــــــــــــــــــاً وتقـــــــــــــــــــــديراً بعامـــــــــــــــــــــل ظهـــــــــــــــــــــر .101
  رفـــــــــــــــــٌع ونصـــــــــــــــــُب ّمث خفـــــــــــــــــٌض فامسعـــــــــــــــــه    وأنــــــــــــــــــــواع اإلعــــــــــــــــــــراب تــــــــــــــــــــأيت أربعــــــــــــــــــــة .102
  اشــــــــــــــــــرتكا يف الفعـــــــــــــــــــل واالســــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــذا    واجلـــــــــــــــــزم مث الّرفـــــــــــــــــع والنصـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــذا .103
  للجــــــــــــــــــــــــــــزم باألفعــــــــــــــــــــــــــــال يف الـــــــــــــــــــــــــــــتكلم    خفـــــــــــــض واحكـــــــــــــم خيـــــــــــــتص باألمســـــــــــــاء  .104
  ويف األفعـــــــــــــــــــــــــال يف مثـــــــــــــــــــــــــال جـــــــــــــــــــــــــاءي    ولـــــــــــــــــــــــــــدخول الّرفـــــــــــــــــــــــــــع يف األمســـــــــــــــــــــــــــاء .105
  زيــــــــــــــــــــــــد باالبتــــــــــــــــــــــــداء رفعــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــما    كقولنـــــــــــــــــــــــــــا زيـــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــوم أمـــــــــــــــــــــــــــا  .106
  رفــــــــــــــــــــــــــــــــــــع بالتجريــــــــــــــــــــــــــــــــــــد فاعلمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    فعـــــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــــارع يقـــــــــــــــــــــــوم بعـــــــــــــــــــــــده .107
  يف الفعـــــــــــــــــــــل واألمســــــــــــــــــــــاء ذاك حســــــــــــــــــــــيب    هــــــــــــــــــاك مثــــــــــــــــــاال لــــــــــــــــــدخول النصــــــــــــــــــب .108
  فزيــــــــــــــــــــد اســــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــأن نصــــــــــــــــــــبا    يــــــــــــا أخـــــــــــي لـــــــــــن يضــــــــــــرباكـــــــــــأن زيـــــــــــداً  .109
  بلــــــــــــــــــــن مضــــــــــــــــــــار جيانبــــــــــــــــــــك النصــــــــــــــــــــب    وقولنــــــــــــــــــا يضــــــــــــــــــرب فعــــــــــــــــــل انتصــــــــــــــــــب .110
  بــــــــــــــاخلفض كاخضــــــــــــــع لــــــــــــــرئيس القســــــــــــــم    هـــــــــــــــاك مثـــــــــــــــاال إلختصـــــــــــــــاص اإلســـــــــــــــم .111
  بالـــــــــــــــــــــب وضــــــــــــــــــــــّدما ذكرنــــــــــــــــــــــا رفضــــــــــــــــــــــا    وأمــــــــــــــرر بزيــــــــــــــد فهــــــــــــــو اســــــــــــــم خفضــــــــــــــا .112
  بــــــــــــــــــــــاجلزم حنــــــــــــــــــــــو مل يقــــــــــــــــــــــم بالعــــــــــــــــــــــدل    وذا مثـــــــــــــــــــــــال إلختصـــــــــــــــــــــــاص الفعـــــــــــــــــــــــل .113
  بلــــــــــــــم كمــــــــــــــا يف كتــــــــــــــب النحــــــــــــــو علــــــــــــــم    قــــــــــــــم فعـــــــــــــــل مضــــــــــــــارع جـــــــــــــــزملفــــــــــــــظ ي .114
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  تــــــــــــــــــأيت عالمــــــــــــــــــات األصــــــــــــــــــول واعــــــــــــــــــي    هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه األربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواع .115
  فعالمــــــــــــــــــــــــــــات لألصــــــــــــــــــــــــــــول األربعــــــــــــــــــــــــــــة    كمــــــــــــــــــا عالمــــــــــــــــــات الفــــــــــــــــــروع تابعــــــــــــــــــة .116
  مث الّســــــــــــــــــــــــــــــكون وتليــــــــــــــــــــــــــــــه الكســــــــــــــــــــــــــــــرة    فاصــــــــــــــــــغ هلــــــــــــــــــا الّضــــــــــــــــــمة مث الفتحــــــــــــــــــة .117
  دوالفــــــــــتح للنصــــــــــب للّنصــــــــــب فــــــــــال حييــــــــــ    الّضــــــــــــــــــــــــّم للرفــــــــــــــــــــــــع كجــــــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــــدٌ  .118
  كســـــــــــــــــــــــــر خلفـــــــــــــــــــــــــض كبزيـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــرّا    حنـــــــــــــــــــــــو لقيـــــــــــــــــــــــت زيـــــــــــــــــــــــداً املضـــــــــــــــــــــــطرّا .119
  يقـــــــــــــــــــــرأ ســـــــــــــــــــــعيد ومل يكتـــــــــــــــــــــب بقلـــــــــــــــــــــم    رابعهــــــــــــــــــا الســـــــــــــــــــكون للجــــــــــــــــــزم كلـــــــــــــــــــم .120
  عالمــــــــــــــــــــــــــــة الرفــــــــــــــــــــــــــــع هلــــــــــــــــــــــــــــا أربعــــــــــــــــــــــــــــة    هلــــــــــــــــــــــــا مواضــــــــــــــــــــــــع فأمــــــــــــــــــــــــا الضــــــــــــــــــــــــمة .121
  ككـــــــــــــــان زيـــــــــــــــد والفـــــــــــــــىت قـــــــــــــــي مقعـــــــــــــــد    مــــــــــــــــــن املواضـــــــــــــــــــع يف االســـــــــــــــــــم املفـــــــــــــــــــرد .122
  رى للقــــــــــــــــرىكجــــــــــــــــا الرجــــــــــــــــال واالســــــــــــــــا    والثـــــــــــــــــاين يف مجـــــــــــــــــع لتكســـــــــــــــــري جـــــــــــــــــرى .123
  ثالــــــــــــــــــــــث هــــــــــــــــــــــذه املواضــــــــــــــــــــــع اعلمــــــــــــــــــــــا    مجــــــــــــــــــــــــــــــــع املؤنــــــــــــــــــــــــــــــــث اذا ماســــــــــــــــــــــــــــــــلما .124
  وعابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت متحجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات    كجــــــــــــــــــــــــــــاءت اهلنــــــــــــــــــــــــــــدات تائبــــــــــــــــــــــــــــات .125
  اعــــــــــــــرب حنــــــــــــــو الشــــــــــــــيخ يلــــــــــــــبس حــــــــــــــذا    اذا –الرابــــــــــــــــــــــــــع الفعــــــــــــــــــــــــــل املضــــــــــــــــــــــــــارع  .126
  للنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــب يف ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة متامـــــــــــــــــــــــــــــــــــا    والفـــــــــــــــــــــتح الشـــــــــــــــــــــك هنـــــــــــــــــــــا عالمــــــــــــــــــــــه .127
  داحنـــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــت االن شخصـــــــــــــــــا أمــــــــــــــــــر     مـــــــــــــــــــن املوضـــــــــــــــــــع يف االســـــــــــــــــــم مفـــــــــــــــــــردا .128
  رأيـــــــــــــــــــــــت أســـــــــــــــــــــــداً ورجـــــــــــــــــــــــاال علمـــــــــــــــــــــــا    والثـــــــــــــــــاين يف اجلمـــــــــــــــــع املكســـــــــــــــــر كمـــــــــــــــــا .129
  كــــــــــــــإن شـــــــــــــــيخي أحــــــــــــــداً لـــــــــــــــن يضـــــــــــــــربا    والثالــــــــــــــــــــث الفعــــــــــــــــــــل اذا مــــــــــــــــــــا أعربــــــــــــــــــــا .130
  ثالثــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن املواضــــــــــــــــــــــــــع تفــــــــــــــــــــــــــي    وكســـــــــــــــــــرة تكـــــــــــــــــــون للخفـــــــــــــــــــض ففـــــــــــــــــــي .131
  كمـــــــــــــــــــــــــر إبننـــــــــــــــــــــــــا بزيـــــــــــــــــــــــــد الظريـــــــــــــــــــــــــف    يف االســــــــــــــم ا جنــــــــــــــا مفــــــــــــــرداً ومنصــــــــــــــرف .132
  د برجـــــــــــــــــــــــــــال شـــــــــــــــــــــــــــرفاحنـــــــــــــــــــــــــــو نلـــــــــــــــــــــــــــو     اذا مــــــــــــــــــــا انصــــــــــــــــــــرفا ومجــــــــــــــــــــع تكســــــــــــــــــــري .133
  أعـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى مجعيـــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــامتقي    ومجـــــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــــامل مؤنـــــــــــــــــــــــــث بقـــــــــــــــــــــــــي .134
  يف ملعــــــــــــــــــــــــب يف العـــــــــــــــــــــــــري العبـــــــــــــــــــــــــات    حنــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــررت االن باهلنـــــــــــــــــــــــــــــدات .135
  عالمـــــــــــــــــــــــــة للجـــــــــــــــــــــــــزم قـــــــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــــــــون     ان النحـــــــــــــــــــــــــــــاة قـــــــــــــــــــــــــــــالوا فالســـــــــــــــــــــــــــــكون .136
  فعـــــــــــــــــل املضـــــــــــــــــارع الصـــــــــــــــــحيح االخـــــــــــــــــر    يف موضــــــــــــــــــــــع قــــــــــــــــــــــط فــــــــــــــــــــــال تفــــــــــــــــــــــاخر .137
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  الســـــــــــــــــكون الظــــــــــــــــــاهرعالمـــــــــــــــــة اجلــــــــــــــــــزم     يف حنـــــــــــــــو مل يضـــــــــــــــرب ســـــــــــــــعيداً عـــــــــــــــامر .138
  واو وكســـــــــــــــــــــــرة ويــــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــــــون ألــــــــــــــــــــــــف    عالمـــــــــــــــات الفـــــــــــــــروع ســـــــــــــــبع يـــــــــــــــاظريف .139
  وفتحـــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن كســـــــــــــــــرة قــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــت    عـــــــــــــــــن فتحـــــــــــــــــة كســـــــــــــــــرة فيـــــــــــــــــه نابـــــــــــــــــت .140
  عـــــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــمة ثالثـــــــــــــــــــــــة حمســـــــــــــــــــــــوب    ســــــــــــــــــــابعها احلــــــــــــــــــــذف فمــــــــــــــــــــا ينــــــــــــــــــــوب  .141
  والـــــــــــــــــــواو والنـــــــــــــــــــون وعنـــــــــــــــــــدهم عـــــــــــــــــــرف    ينــــــــــــــــوب عـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــم ثالثـــــــــــــــــة الـــــــــــــــــف .142
  د ألـــــــــــــــفوكســـــــــــــــرة وحـــــــــــــــذف نـــــــــــــــون قـــــــــــــــ    عــــــــــــــــن فتحــــــــــــــــة تنــــــــــــــــوب يــــــــــــــــاء وألــــــــــــــــف .143
  اليــــــــــــــــــــاء والفتحــــــــــــــــــــة والبــــــــــــــــــــاقي ســــــــــــــــــــقط     عـــــــــــــــن كســـــــــــــــرة تنـــــــــــــــوب ثنتـــــــــــــــان فقـــــــــــــــط .144
  وهـــــــــــــــــي حبـــــــــــــــــذف احلـــــــــــــــــرف مث قاعـــــــــــــــــده    نـــــــــــاب عـــــــــــن الســـــــــــكون أيضـــــــــــاً واحـــــــــــدة .145
  نيابـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــمة يف موضـــــــــــــــــــعني    قــــــــــــــــــــــــالوا وللرفــــــــــــــــــــــــع عالمــــــــــــــــــــــــة تبــــــــــــــــــــــــني .146
  تقـــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــاء املســـــــــــــــــــلمون الكرمـــــــــــــــــــا    ســـــــــــــــــــــــامل مـــــــــــــــــــــــذكر كمـــــــــــــــــــــــا يف مجـــــــــــــــــــــــع .147
  يف ســـــــــــــــــــتة االمســـــــــــــــــــاء كمـــــــــــــــــــلوالثـــــــــــــــــــاين     وأخلــــــــــــــــص الزيــــــــــــــــدون يف كــــــــــــــــل عمــــــــــــــــل .148
  وذا محـــــــــــــــــــــــــوك وذو مـــــــــــــــــــــــــال وهنـــــــــــــــــــــــــوك     كهــــــــــــــــــــــذا فــــــــــــــــــــــوك وأبــــــــــــــــــــــوك وأخــــــــــــــــــــــوك .149
  حكاهــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــيبويه فيهــــــــــــــــــــــا فكـــــــــــــــــــــــر    يف لغـــــــــــــــــــــــــــــــــــة قليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مل تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــهر .150
  نيابــــــــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــــــــن ضــــــــــــــــــــــــــــمة أالفــــــــــــــــــــــــــــع    وألــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف عالمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة للرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .151
  كمثـــــــــــــــــــــــــــــــــل زار طالبـــــــــــــــــــــــــــــــــان عاملـــــــــــــــــــــــــــــــــا    ففـــــــــــــــي املثـــــــــــــــىن ذالـــــــــــــــك حكـــــــــــــــم لزمـــــــــــــــا .152
  نيابـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن الفتحـــــــــــــــــــة يف الكتــــــــــــــــــــب    وألـــــــــــــــــــــــــــــــــــف عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة للنصـــــــــــــــــــــــــــــــــــب .153
  حنـــــــــــــــــــو رأيـــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــاك مملـــــــــــــــــــواً دمـــــــــــــــــــا    وذاك يف ســــــــــــــــــــــــــــتة االمســــــــــــــــــــــــــــاء كمــــــــــــــــــــــــــــا .154
  رأيــــــــــــــــــــــت ذا مــــــــــــــــــــــال كرميــــــــــــــــــــــا وهنــــــــــــــــــــــاك    كـــــــــــــــــــــــذا أبـــــــــــــــــــــــاك ومحـــــــــــــــــــــــاك وأخـــــــــــــــــــــــاك .155
  عالمـــــــــــــــــــة للخفـــــــــــــــــــض يـــــــــــــــــــاذا املرجتــــــــــــــــــــى    يف لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجتي .156
  ففــــــــــــــــــــــــــي ثالثــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــن املواضــــــــــــــــــــــــــع    نيابــــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــــن كســــــــــــــــــــــرة يف الواقـــــــــــــــــــــــع .157
  مجـــــــــــــــــــــــــــع املـــــــــــــــــــــــــــذكر كـــــــــــــــــــــــــــذاك عنـــــــــــــــــــــــــــا    بالزيـــــــــــــــــــــــــــــــدين يف املثـــــــــــــــــــــــــــــــىن مـــــــــــــــــــــــــــــــررت .158
  وثالــــــــــــــــــــــــــث فيمـــــــــــــــــــــــــــا يلـــــــــــــــــــــــــــي ياتينـــــــــــــــــــــــــــا    يف حنـــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــررت بالزيـــــــــــــــــــــدينا .159
  حنــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــررت بأبيــــــــــــــــــــــك وأخيــــــــــــــــــــــك    يف ســـــــــــــــــتة االمســـــــــــــــــاء أمليهـــــــــــــــــا عليـــــــــــــــــك .160
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  يف لغـــــــــــــــــــــــــة قليلـــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــذا وفيـــــــــــــــــــــــــك    وحبميـــــــــــــــــــك وبــــــــــــــــــــذي مــــــــــــــــــــال هنيــــــــــــــــــــك .161
  نيابــــــــــــــة عــــــــــــــن فتحــــــــــــــة العــــــــــــــن ســــــــــــــكون    واليـــــــــــــــــــاء للنصـــــــــــــــــــب عالمـــــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــــون .162
  نــــــــــــــــــــــأىحممــــــــــــــــــــــد الزيــــــــــــــــــــــدين عنهمــــــــــــــــــــــا     ويف املثـــــــــــــــــــىن يلفـــــــــــــــــــي حنـــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــد رأى .163
  حنـــــــــــــــــو رأى الزيـــــــــــــــــدين عمـــــــــــــــــر واجلـــــــــــــــــري    كـــــــــــــــــــــــذا يف مجـــــــــــــــــــــــع ســـــــــــــــــــــــامل مـــــــــــــــــــــــذكر .164
  نيابــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــمة هلـــــــــــــــــا اكشـــــــــــــــــف    النــــــــــــــــــــــــون للرفـــــــــــــــــــــــــع عالمـــــــــــــــــــــــــة تفـــــــــــــــــــــــــي .165
  وتفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــون يفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــن يفعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن    يف مخســـــــــــــــــة افعـــــــــــــــــال وهـــــــــــــــــي تفعـــــــــــــــــالن .166
  عالمـــــــــــــــــــــة للنصـــــــــــــــــــــب المـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــرج    وتفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــني مت كســـــــــــــــــــــــــــــــــــرة جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــي .167
  أنــــــــــــــــــــــث إن ســــــــــــــــــــــلم فأعربــــــــــــــــــــــه كمـــــــــــــــــــــــا    نيابـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــن فتحـــــــــــــــــة يف مجـــــــــــــــــع مـــــــــــــــــا .168
  مــــــــــــــن اتقــــــــــــــى اهللا جنــــــــــــــى مــــــــــــــن الوعيــــــــــــــد    حنـــــــــــــــــو رأى اهلنـــــــــــــــــدات زيـــــــــــــــــد وســـــــــــــــــعيد .169
  عــــــــــــــــن كســــــــــــــــرة نابــــــــــــــــت بغــــــــــــــــري رفــــــــــــــــض    وفتحـــــــــــــــــــــــــــــــــة عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــة للخفـــــــــــــــــــــــــــــــــض  .170
  وهــــــــــــــو مـــــــــــــــا كــــــــــــــان علـــــــــــــــى وزن عـــــــــــــــرف     يف ذاك االســـــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــذي الينصـــــــــــــــــــرف  .171
  بكــــــــــــــــــل مجــــــــــــــــــع يــــــــــــــــــايت بعــــــــــــــــــد وربــــــــــــــــــط    صـــــــــــــــــيغة منتهــــــــــــــــــى اجلمــــــــــــــــــوع وضــــــــــــــــــبط .172
  دمجعــــــــــــــــــــــــــا لتكســــــــــــــــــــــــــري بــــــــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــــــــرد    بــــــــــــــــــــالف كانــــــــــــــــــــت يف مجــــــــــــــــــــع املفــــــــــــــــــــرد .173
  حنـــــــــــــــــــــو مســـــــــــــــــــــاجد صـــــــــــــــــــــوامع مثــــــــــــــــــــــال    وبعــــــــــــــدها حرفــــــــــــــان مثـــــــــــــــل مــــــــــــــا يقـــــــــــــــال .174
  ســـــــــــــــــــــكن هكـــــــــــــــــــــذا الـــــــــــــــــــــيت تضـــــــــــــــــــــبطها     أو بعـــــــــــــــــــــــــــــدها ثالثـــــــــــــــــــــــــــــة أو ســـــــــــــــــــــــــــــطها  .175
  وكمصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابيح وذي مناديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل     كمــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــــذه قناديـــــــــــــــــــــــــل  .176
  مقصـــــــــــــــــــــــــــــــورة لتانيـــــــــــــــــــــــــــــــث معدومـــــــــــــــــــــــــــــــه    أوكــــــــــــــــــــــــــــــــــان ذا بــــــــــــــــــــــــــــــــــألف خمتومــــــــــــــــــــــــــــــــــه .177
  مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل لـــــــــــــــــون هكـــــــــــــــــذا كصـــــــــــــــــفرا    كحمـــــــــــــــــــــــــــراً  كحبلـــــــــــــــــــــــــــى او ممـــــــــــــــــــــــــــدودة .178
  زيــــــــــــــــــــــــادة االلــــــــــــــــــــــــف والنــــــــــــــــــــــــون معـــــــــــــــــــــــــا    لميـــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــذاك اجتمعـــــــــــــــــــــــــــــــا أو ع .179
  والرتكيـــــــــــــــــــــــــب املزجـــــــــــــــــــــــــي يف العالنيـــــــــــــــــــــــــة    كـــــــــــــــــــــــــــــأمرر بعمـــــــــــــــــــــــــــــران أو العلميـــــــــــــــــــــــــــــة .180
  والتأنيـــــــــــــــــــــــــــث اللفظـــــــــــــــــــــــــــي يف العربيـــــــــــــــــــــــــــه    كبعلبــــــــــــــــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــــــــــــــــاً أو علميـــــــــــــــــــــــــــــــه .181
  ومثــــــــــــــــــــــــل زينــــــــــــــــــــــــب وقيــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــافىت    وهــــــــــــــــــــــــــــــو كفاطمــــــــــــــــــــــــــــــة أو كطلحــــــــــــــــــــــــــــــة .182
  يليــــــــــــــــه لفظــــــــــــــــا لــــــــــــــــيس معــــــــــــــــىن فاحتــــــــــــــــذ    فــــــــــــــــــــــأول لفظــــــــــــــــــــــاً ومعــــــــــــــــــــــىن والـــــــــــــــــــــــذي .183
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  وعلميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    وثالـــــــــــــــــــــث لفظـــــــــــــــــــــا المعـــــــــــــــــــــىن وأمـــــــــــــــــــــل .184
  كــــــــــــــــــــــــــــإبراهيم وكإســــــــــــــــــــــــــــحاق جــــــــــــــــــــــــــــرى    وعلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وعجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى .185
  كــــــــــــــــأخر الصــــــــــــــــرف هلــــــــــــــــا قــــــــــــــــد منعـــــــــــــــــا    أووصــــــــــــــف أوعــــــــــــــدل اذا مــــــــــــــا أجتمعـــــــــــــــا .186
  والوصــــــــــــــــف مجعهــــــــــــــــا كســــــــــــــــكران وعــــــــــــــــا    زيــــــــــــــــــــــــادة االلــــــــــــــــــــــــف والنــــــــــــــــــــــــون معــــــــــــــــــــــــا .187
  عــــــــــــــــن ســــــــــــــــاعد طالــــــــــــــــب علــــــــــــــــم مشــــــــــــــــرا    وص ووزن الفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أي كــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمحرا .188
  يف موضـــــــــــعني نـــــــــــاب ذا عـــــــــــن الســـــــــــكون    زم عالمـــــــــــــــــة يكـــــــــــــــــون واحلـــــــــــــــــذف للجـــــــــــــــــ .189
  اخـــــــــــــــــــــــره واو كيغـــــــــــــــــــــــزو مـــــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــــــل    وذاك يف فعـــــــــــــــــــــــــــل مضـــــــــــــــــــــــــــارع أعـــــــــــــــــــــــــــل  .190
  تقـــــــــــــــــــــول مل يغــــــــــــــــــــــزو قـــــــــــــــــــــل مل يغــــــــــــــــــــــش    كيخشـــــــــــــــــــى   أو يـــــــــــــــــــا كريمـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــف .191
  حــــــــــــــــــــــــروف علــــــــــــــــــــــــة ثالثــــــــــــــــــــــــة وقــــــــــــــــــــــــف    وحنــــــــــــــــــــو مل يــــــــــــــــــــرم فعنــــــــــــــــــــدها حــــــــــــــــــــذف .192
  يف مخســــــــــــــــة االفعــــــــــــــــال فيهــــــــــــــــا مثــــــــــــــــل ذا    واملوضــــــــــــــوع الثـــــــــــــــاين فللحـــــــــــــــذف خـــــــــــــــدا .193
  مل تفعلـــــــــــــــــــــــــي وخـــــــــــــــــــــــــامس مل تفعلــــــــــــــــــــــــــوا     يفعــــــــــــــــــــــــــال مل تفعــــــــــــــــــــــــــال مل يفعلــــــــــــــــــــــــــوامل .194
  واحلـــــــــــــــــــــــــــــذف للنــــــــــــــــــــــــــــــون عالمــــــــــــــــــــــــــــــة أمل    فهــــــــــــــــــــــــــــــــــذه جمزومــــــــــــــــــــــــــــــــــة حبــــــــــــــــــــــــــــــــــرف مل  .195
  ايضــــــــــــــــــــــا وأنــــــــــــــــــــــت أحــــــــــــــــــــــد ال جتــــــــــــــــــــــف     عالمـــــــــــــــــــــــــــــة لنصـــــــــــــــــــــــــــــبها ذا احلـــــــــــــــــــــــــــــذف .196
  لـــــــــــن يفعلـــــــــــوا لـــــــــــن تفعلـــــــــــوا قـــــــــــد جعـــــــــــال    مثالــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــن يفعــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــن تفعــــــــــــــــــال .197
  وكـــــــــــــــــــــل ذا غــــــــــــــــــــــربيف اجلـــــــــــــــــــــزم كلهــــــــــــــــــــــا     لــــــن تفعلـــــــي يف النصــــــب كـــــــل مــــــا صـــــــدر .198
  نيابــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن فتحــــــــــــــــــة كمــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــف    عالمـــــــــــــــــة لنصـــــــــــــــــبها النـــــــــــــــــون وخـــــــــــــــــذف  .199
  فاملعربـــــــــــــــــــــــــــــــــــات اـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قســــــــــــــــــــــــــــــــــــمان    حاصـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن معـــــــــــــــــاين  .200
  وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلرف اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبو    باحلركـــــــــــــــــــــات فيــــــــــــــــــــــه قســــــــــــــــــــــم يعــــــــــــــــــــــرب .201
  أربعـــــــــــــــــــة االشـــــــــــــــــــيا ملـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد رعبـــــــــــــــــــا    إن الــــــــــــــــــــــــــــــذي باحلركــــــــــــــــــــــــــــــات اعربــــــــــــــــــــــــــــــا .202
  غيــــــــــــــــــــــــــــريمجـــــــــــــــــــــــــــع املؤنــــــــــــــــــــــــــــث بـــــــــــــــــــــــــــال ت    يف مفــــــــــــــــــــــــــــرد االمســــــــــــــــــــــــــــاء والتكســــــــــــــــــــــــــــري  .203
  فمـــــــــــا أبـــــــــــيح افعـــــــــــل ودع عنـــــــــــك القبـــــــــــيح    والرابــــــــــــــع الفعــــــــــــــل املضــــــــــــــارع الصـــــــــــــــحيح .204
  مــــــــــــــــــــــا كانــــــــــــــــــــــت الضــــــــــــــــــــــمة مل تقــــــــــــــــــــــدرا    هلــــــــــــــــــــــذه االشــــــــــــــــــــــياء ضــــــــــــــــــــــابط يــــــــــــــــــــــرى .205
  قــــــــــــــد كــــــــــــــان بــــــــــــــاحلروف يعــــــــــــــرب مســــــــــــــى    فيــــــــــــــــــــــــــــه عالمــــــــــــــــــــــــــــة لرفعــــــــــــــــــــــــــــه ومــــــــــــــــــــــــــــا .206
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  مجــــــــــــــــــــــــع مــــــــــــــــــــــــذكر مثــــــــــــــــــــــــىن فــــــــــــــــــــــــاعرف    اربعـــــــــــــــة االشـــــــــــــــياء ايضــــــــــــــــا قـــــــــــــــد تفــــــــــــــــي .207
  االفعـــــــــــــــــــــال رابـــــــــــــــــــــع جـــــــــــــــــــــرىومخســـــــــــــــــــــة     وثالـــــــــــــــــــــــث االمســـــــــــــــــــــــاء ثالثـــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــرى .208
  إن املثــــــــــــــــــــــــــىن ألــــــــــــــــــــــــــف قــــــــــــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــــــــــــه    تفصـــــــــــــــــــيال هلــــــــــــــــــذي االربعـــــــــــــــــــه وهــــــــــــــــــاك .209
  باليـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــــــــر زال النصـــــــــــــــــــــــب    حنــــــــــــــو أتــــــــــــــى الزيــــــــــــــدان وهــــــــــــــو ينصــــــــــــــب  .210
  واملكســـــــــور مــــــــــا بعــــــــــدها قــــــــــال مــــــــــن روى    هــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــيت املفتــــــــــــــــــوح مــــــــــــــــــا قبلهــــــــــــــــــا .211
  ضــــــــــــــــــــــــــــفت الغالمــــــــــــــــــــــــــــني كمفــــــــــــــــــــــــــــردين    يف حنـــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــررت بالزيـــــــــــــــــــــدين  .212
  يرفــــــــــــــــــع بـــــــــــــــــــالواو كمــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــا    مـــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــلمامجـــــــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــــــذكر اذا  .213
  ينصــــــــــــــــــــــب باليــــــــــــــــــــــا أيضــــــــــــــــــــــا ال مفــــــــــــــــــــــر    حنــــــــــــــــــــــــو اتــــــــــــــــــــــــى الزيــــــــــــــــــــــــدون ذا جيــــــــــــــــــــــــر .214
  واملفتـــــــــــوح احلـــــــــــرف الـــــــــــذي جـــــــــــا بعـــــــــــدها    هـــــــــــــي الـــــــــــــيت املكســـــــــــــور حـــــــــــــرف قبلهـــــــــــــا  .215
ــــــــــــــــــــــــــــــــــررت بالزيـــــــــــــــــــــــــــــــــدينا .216   وأطـــــــــــــــــــــــــــــــــعم الــــــــــــــــــــــــــــــــــزيدين جــــــــــــــــــــــــــــــــــائعينا    ونـحــــــــــــــــــــــــــــــــــوه مـ
  بـــــــــــــــــالواو حنـــــــــــــــــو جـــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــوك يشـــــــــــــــــفع    وســــــــــــــــــــــــتة االمســــــــــــــــــــــــاء حقــــــــــــــــــــــــا ترفــــــــــــــــــــــــع .217
  وجـــــــــــــــــــــــاء ذو مـــــــــــــــــــــــال كـــــــــــــــــــــــذا هنـــــــــــــــــــــــوك    وجــــــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــــــوك ومحــــــــــــــــــــــــوك فوكــــــــــــــــــــــــا .218
  كـــــــــــــــــــــــانظر أبـــــــــــــــــــــــاك وأخـــــــــــــــــــــــاك فـــــــــــــــــــــــاك    تنصـــــــــــــــــــــب بـــــــــــــــــــــاأللف قـــــــــــــــــــــد كفاكـــــــــــــــــــــا .219
  صـــــــــــــوين محــــــــــــــاك واحفــــــــــــــظ مــــــــــــــا هنــــــــــــــاك    وضــــــــــــــــــفت ذا مــــــــــــــــــال وصــــــــــــــــــن هنــــــــــــــــــاك .220
  فيــــــــــــــــــــــــــــــكإىل  وحبميــــــــــــــــــــــــــــــك وأبيــــــــــــــــــــــــــــــك    ختفــــــــــــــــــــض باليــــــــــــــــــــاء كمــــــــــــــــــــر بأخيــــــــــــــــــــك .221
  فاغضـــــــــــــــــض وســــــــــــــــــويف العطـــــــــــــــــا بنيــــــــــــــــــك    وأمــــــــــــــرر بــــــــــــــذي مــــــــــــــال وعــــــــــــــن هنيــــــــــــــك .222
  فبثبـــــــــــــــــــــــوت النـــــــــــــــــــــــون مثـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــايلي    أرفـــــــــــــــــــع يـــــــــــــــــــاعليومخســـــــــــــــــــة االفعـــــــــــــــــــال  .223
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن مث يفعلونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    يف حنـــــــــــــــــــــــــــــــــو تفعـــــــــــــــــــــــــــــــــالن تفعلونـــــــــــــــــــــــــــــــــا .224   ويــفعـ
  جتــــــــــــــــــــزم فاحــــــــــــــــــــذر غضــــــــــــــــــــب املغبــــــــــــــــــــون    وتفعلـــــــــــــــــــــــــــــــــني وحبـــــــــــــــــــــــــــــــــذف النــــــــــــــــــــــــــــــــــون .225
  مل يفعـــــــــــــــــــــــــال مل تفعلـــــــــــــــــــــــــي مل تفعلـــــــــــــــــــــــــوا    مثالـــــــــــــــــــــــــــــــه مل تفعــــــــــــــــــــــــــــــــال مل يفعلــــــــــــــــــــــــــــــــوا .226
  لـــــــــــن تفعـــــــــــال لـــــــــــن يفعـــــــــــال لـــــــــــن تفعلـــــــــــي     حبـــــــــــــــذف نـــــــــــــــون نصـــــــــــــــب كمـــــــــــــــا يلـــــــــــــــي .227
  يف مخســـــــــــة االفعـــــــــــال يـــــــــــا مـــــــــــن قـــــــــــددرى    لـــــــــــوا لـــــــــــن يفعلـــــــــــوا كمـــــــــــا تـــــــــــرىلـــــــــــن تفع .228
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ــــــــــــــــــــــث فتــــــــــــــــــــــدخل    عالمـــــــــــــــــــــــة لفعـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــاض يقبـــــــــــــــــــــــل .229   دخــــــــــــــــــــــول تــــــــــــــــــــــاء ناني
  زينـــــــــــــــــــــــــب لــــــــــــــــــــــــــيال كلــــــــــــــــــــــــــه مانانــــــــــــــــــــــــــت    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــاكنة ءاخـــــــــــــــــــــــــــــــــــرة كقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــت  .230
  منــــــــــه كفــــــــــات احلــــــــــرب وأنفــــــــــك االســــــــــري    وحكمـــــــــــــه ان يفـــــــــــــتح احلـــــــــــــرف االخـــــــــــــري  .231
  أو جـــــــــــــــــــــا رباعيـــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــدحرج ســـــــــــــــــــــبا    كـــــــــــــــــــــــان ثالثيـــــــــــــــــــــــاً يف حنـــــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــــربا .232
  أوجــــــــــــــــا سداســــــــــــــــياً يف حنــــــــــــــــو اســــــــــــــــتنطقا    أو جـــــــــــــــــا مخاســـــــــــــــــياً يف حنـــــــــــــــــو انطلقــــــــــــــــــا  .233
  بـــــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــــمري الرفـــــــــــــــــــــــع كاملنفصـــــــــــــــــــــــل    مــــــــــــــــــــــــــــــــــادام هكــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ومل يتصــــــــــــــــــــــــــــــــــل  .234
  حنــــــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــــــربت لضــــــــــــــــــــــــربنا تــــــــــــــــــــــــركن    يســــــــــــــــــــــــــــــــــــــكنومتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا  .235
  كــــــــــــــــــــــذا ضــــــــــــــــــــــربنت ضــــــــــــــــــــــربتم غبــــــــــــــــــــــت    ضــــــــــــــــــــــــــــــريتما ضــــــــــــــــــــــــــــــربت أو ضــــــــــــــــــــــــــــــربتا .236
  واو اجلماعـــــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــــذكور انتبـــــــــــــــــــــــــــــــه    كـــــــــــــــــــــــــــذاك ان مل يتصـــــــــــــــــــــــــــل واو بـــــــــــــــــــــــــــه  .237
  قبــــــــــــــــــــــل مل كلــــــــــــــــــــــم يقــــــــــــــــــــــل زيــــــــــــــــــــــد اذى    فإنـــــــــــــــــــــه يضـــــــــــــــــــــم حنـــــــــــــــــــــو املضـــــــــــــــــــــارع اذا .238
  رفعــــــــــــــــــــــا ونصــــــــــــــــــــــبا مث جزمــــــــــــــــــــــا أعربــــــــــــــــــــــا    وحكـــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــذا أن يكـــــــــــــــــــون معربـــــــــــــــــــا .239
  بنـــــــــــــــــــــــون نســـــــــــــــــــــــوة كيضـــــــــــــــــــــــربن أعـــــــــــــــــــــــره    همـــــــــــــــــــــــا مل يكـــــــــــــــــــــــن متصـــــــــــــــــــــــال آخـــــــــــــــــــــــر  .240
  يكــــــــــــــــون مبنيــــــــــــــــاً علــــــــــــــــى الفــــــــــــــــتح كــــــــــــــــذا    إذا –مسعــــــــــــــــــــــــك أو بنــــــــــــــــــــــــون توكيــــــــــــــــــــــــد  .241
  وليكونــــــــــــــــــــــــــــــــا ذي بــــــــــــــــــــــــــــــــال تشــــــــــــــــــــــــــــــــديد    حنـــــــــــــــــــــــــــــــو ليســـــــــــــــــــــــــــــــجنن يف التوكيــــــــــــــــــــــــــــــــد  .242
  يــــــــــــــــــــــــــاء املخاطبــــــــــــــــــــــــــة فيــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــالوال    عالمــــــــــــــــــــــــة االمــــــــــــــــــــــــر إذا مــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــبال .243
  وحكمــــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــــين علــــــــــــــــــــى الســــــــــــــــــــكون    مدلولـــــــــــــــــــــــه الطلـــــــــــــــــــــــب حنـــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــوين  .244
  علمــــــــــا أو ابنــــــــــه علــــــــــى احلــــــــــذف تصــــــــــب    اكتســــــــــــبإن صــــــــــــح منــــــــــــه آخــــــــــــر حنــــــــــــو  .245
  تقـــــــــــــــــول اخـــــــــــــــــش واغـــــــــــــــــزو أرم الظلمـــــــــــــــــا    إن كــــــــــــــان معتــــــــــــــل االخــــــــــــــري مثــــــــــــــل مــــــــــــــا .246
  أي حــــــــذف نــــــــون أن يكـــــــــن قــــــــد أســـــــــندا    أو أنــــــــــــــه يبـــــــــــــــين علــــــــــــــى احلـــــــــــــــذف بـــــــــــــــدا .247
  أو واو مجـــــــــــــــــــــــــع حنـــــــــــــــــــــــــو زوروا االقربـــــــــــــــــــــــــا    اللــــــــــــــــــــــــف االثنــــــــــــــــــــــــني حنــــــــــــــــــــــــو أعربــــــــــــــــــــــــا .248
  تـــــــــــــــــــــــرغيب يابنتنـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــن احليـــــــــــــــــــــــا ال    أو يــــــــــــــــــــــا املخاطبــــــــــــــــــــــة حنــــــــــــــــــــــو أعــــــــــــــــــــــريب .249

 باب مرفوعات األسماء

ـــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــاح لألمســــــــــــــــــــاء مرفوعــــــــــــــــــــات .250   ســـــــــــــــــــبع علـــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــــد النحـــــــــــــــــــاة    يـ
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  ومبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا خــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه    أوهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مث نائبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .251
  مــــــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــــــوات تــــــــــــــــــــــايت إن أثرهــــــــــــــــــــــا    و إســــــــــم كــــــــــان و إســــــــــم مــــــــــا كــــــــــان هلــــــــــا .252
  فهـــــــــــن عكـــــــــــس كـــــــــــان مثـــــــــــل مـــــــــــا تــــــــــــرى    وأخواــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رفعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن اخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربا .253
  نعـــــــــــــــــــت وتوكيــــــــــــــــــــد وعطــــــــــــــــــــف وبــــــــــــــــــــدل    دال  – وتــــــــــــــابع املرفــــــــــــــوع ايضــــــــــــــا نقــــــــــــــط .254
  تـــــــــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــــــــا حيـــــــــــــــــــــث ال يرتـــــــــــــــــــــاب    وذي هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــا طالبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــواب .255
  عـــــــــــــــــــرف باالســـــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــريح حاهلـــــــــــــــــــا     فيهــــــــــــــــــــــــــا مريــــــــــــــــــــــــــب فاعــــــــــــــــــــــــــل أوهلــــــــــــــــــــــــــا .256
  إليــــــــــــــــــــــــــه فعــــــــــــــــــــــــــل أو شــــــــــــــــــــــــــبيهه بــــــــــــــــــــــــــدا    قــــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــــندا أو املــــــــــــــــــــــؤول الــــــــــــــــــــــذي .257
  قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أوىل هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتني     مقـــــــــــــــــــــــــــدم عليــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــن ثنتــــــــــــــــــــــــــــني .258
  حنــــــــــــو قــــــــــــد علــــــــــــم زيــــــــــــد مــــــــــــا هنــــــــــــاكيف     ثانيـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وقوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــه منـــــــــــــــــــــــــــــــــــه وذاك .259
  كقــــــــــــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــــــــرأ املثــــــــــــــــــــــــــــاين    لـــــــــــــــــــــالوىل أمــــــــــــــــــــــا يف املثـــــــــــــــــــــال الثــــــــــــــــــــــاين .260
  ومضــــــــــــــــمر كقلــــــــــــــــت إقــــــــــــــــرأ يــــــــــــــــا علــــــــــــــــي     وهــــــــــــــو علــــــــــــــى قســــــــــــــمني ظــــــــــــــاهر يلــــــــــــــي  .261
  أول مــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــر االســــــــــــــــــــــم املفـــــــــــــــــــــــرد    لظــــــــــــــــــــــــــــــاهر أقســــــــــــــــــــــــــــــامه قــــــــــــــــــــــــــــــد أوردوا .262
  حنـــــــــــــــــو أتـــــــــــــــــى الزيـــــــــــــــــدان ركضـــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــا     ثانيهــــــــــــــــــــــــــا املثــــــــــــــــــــــــــىن  كقــــــــــــــــــــــــــام زيــــــــــــــــــــــــــد .263
  حنـــــــــــو جنـــــــــــى الزيـــــــــــدون مـــــــــــن كـــــــــــل ألـــــــــــيم    كر الســــــــــــــــــــــليم ثالثهــــــــــــــــــــــا مجــــــــــــــــــــــع املــــــــــــــــــــــذ  .264
  حنـــــــــــو أتـــــــــــى اجلنـــــــــــود مـــــــــــن فـــــــــــج عميــــــــــــق     ومجـــــــــــــــــــــــع تكســـــــــــــــــــــــري مـــــــــــــــــــــــذكر أنيـــــــــــــــــــــــق .265
  حنــــــــــــــــو أبــــــــــــــــت هنــــــــــــــــد رجــــــــــــــــال العبــــــــــــــــث    واخلـــــــــــــــــــــــــــــــامس املفـــــــــــــــــــــــــــــــرد للمؤنـــــــــــــــــــــــــــــــث .266
  كأبـــــــــــــــــــــت البنتـــــــــــــــــــــان فعـــــــــــــــــــــل اخلبـــــــــــــــــــــث    والســـــــــــــــــــــــــــــــادس املثـــــــــــــــــــــــــــــــىن للمؤنـــــــــــــــــــــــــــــــث .267
  كـــــــــــــروت اهلنـــــــــــــدات عـــــــــــــن كـــــــــــــل علـــــــــــــيم    وســــــــــــــــــــابع مجــــــــــــــــــــع املؤنــــــــــــــــــــث الســــــــــــــــــــليم .268
  ذا –كنجــــــــــــــــــت اهلنــــــــــــــــــود مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل     ذا  –ســــــــــــــــــــــــــــري مؤنــــــــــــــــــــــــــــث ومجــــــــــــــــــــــــــــع تك .269
  عـــــــــــــــــــدوه عـــــــــــــــــــدا أنـــــــــــــــــــه إثنـــــــــــــــــــا عشــــــــــــــــــــر    وثــــــــــــــــــاين االقســــــــــــــــــام مضــــــــــــــــــمر اشــــــــــــــــــتهر .270
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إثنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان .271   أكرمــــــــــــــــــــــــت أكرمنــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــال تــــــــــــــــــــــــوان    فــالـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلم لـ
  تأنيـــــــــــــــث مخســـــــــــــــاً فعهــــــــــــــــا يـــــــــــــــا ســــــــــــــــامي    وللمخاطـــــــــــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــــــــــن االقســــــــــــــــــــــــــــــام .272
  اكـــــــــــــــــــــرمتم أكـــــــــــــــــــــرمنت حكـــــــــــــــــــــم لزمـــــــــــــــــــــا    أكرمــــــــــــــــت أكرمــــــــــــــــت كــــــــــــــــذا أكرمتمــــــــــــــــا .273
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  أكرمــــــــــــــــت أكــــــــــــــــرمن أكرمــــــــــــــــوا وأكرمــــــــــــــــا    ســـــــــــــــــــــة أيضـــــــــــــــــــــا أكرمــــــــــــــــــــــالغائـــــــــــــــــــــب مخ .274
 نائب الفاعل باب

  أولـــــــــــه أضـــــــــــمم واكســـــــــــر مـــــــــــا قـــــــــــد تليـــــــــــا    إن كـــــــــــــــــــــان عاملــــــــــــــــــــــه فعـــــــــــــــــــــال ماضــــــــــــــــــــــيا .275  
  آخـــــــــــــــــــــــــــــــــره يكفيـــــــــــــــــــــــــــــــــك ذاك نـــــــــــــــــــــــــــــــــبال    أي أكســـــــــــر احلـــــــــــرف الـــــــــــذي مـــــــــــا قـــــــــــبال .276
  التقـــــــــــدير يف كيـــــــــــل الطعـــــــــــام يـــــــــــا شـــــــــــجى    مثالــــــــــــــــــــــــــه ضــــــــــــــــــــــــــرب زيــــــــــــــــــــــــــد وجيــــــــــــــــــــــــــي .277
  مضـــــــــــــــــــــــارعا يـــــــــــــــــــــــاذا الفـــــــــــــــــــــــىت عاملـــــــــــــــــــــــه    شــــــــــــــــد احلــــــــــــــــزام أمــــــــــــــــا إن كــــــــــــــــان أتــــــــــــــــى .278
  آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره وذا مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى     أولـــــــــــــــه أضـــــــــــــــمم وافـــــــــــــــتحن مـــــــــــــــا قـــــــــــــــبال .279
  يضــــــــــــــــــــــــرب زيــــــــــــــــــــــــد يعبــــــــــــــــــــــــد املعبــــــــــــــــــــــــود    ختفيفـــــــــــــــــــــــــاً حنـــــــــــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــــــــــرم الزيـــــــــــــــــــــــــود  .280
  وكيشــــــــــــــــــــد احلبــــــــــــــــــــل يفشــــــــــــــــــــي احلمــــــــــــــــــــد    تقـــــــــــــــــــــــــديرا مثـــــــــــــــــــــــــل كيبـــــــــــــــــــــــــاع العبـــــــــــــــــــــــــد .281
  جــــــــــــــــئ بـــــــــــــــــه مثـــــــــــــــــال وصـــــــــــــــــف كامـــــــــــــــــل    إن كـــــــــــــــــــــان عاملـــــــــــــــــــــه إســـــــــــــــــــــم فاعـــــــــــــــــــــل  .282
  وب علــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــيقاكمثــــــــــــــــــــل مضــــــــــــــــــــر     صــــــــــــــــــــيغة الســــــــــــــــــــم مفعــــــــــــــــــــول حتقيقــــــــــــــــــــا .283
  عمــــــــــــرو فــــــــــــان هــــــــــــذا مــــــــــــن ذاك القبيـــــــــــــل    وأمــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــديرا كقولــــــــــــــــــــــــك قتــــــــــــــــــــــــل  .284
  ذا –فظـــــــــــــــــاهر مثــــــــــــــــــل قبـــــــــــــــــل نظمــــــــــــــــــي     قســــــــــــــــــــمان كـــــــــــــــــــــذا  ونــــــــــــــــــــاب الفاعـــــــــــــــــــــل .285
  أكرمنـــــــــــــــــا وأكرمـــــــــــــــــت يفـــــــــــــــــي أكرمـــــــــــــــــت    ومضــــــــــــــــــــــــمر يف حنـــــــــــــــــــــــــو اكرمـــــــــــــــــــــــــت ويف .286
ــــــــــــــــــــــــــــــــرما  أكــــــــــــــــــــــــــــــــرمتما أكــــــــــــــــــــــــــــــــرمتم .287 ــــــــــــــــــــــد أبرمــــــــــــــــــــــا    واكـ   واكــــــــــــــــــــــرمنت أكرمــــــــــــــــــــــت ق
  ديتكم شـــــــــــــــــــــــــــــــرفكم الخترمـــــــــــــــــــــــــــــــوافـــــــــــــــــــــــــــــــ    وأكرمـــــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــــرمن ُمث أكرمـــــــــــــــــــــــــــــــوا .288
  مـضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموم االول االفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصله    يف مجيــــــــــــــــع هــــــــــــــــذي االمثلــــــــــــــــة والفعــــــــــــــــل .289
  مــــــــــــــــــــــــــــــستمسك بـديـنــــــــــــــــــــــــــــــه منصـــــــــــــــــــــــــــــور    مـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــل آخـــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــه مكســـــــــــــــــــور .290

 باب المبتدأ والخبر

  مـــــــــــــــــــــــــجردا عـــــــــــــــــــــــــن الـعـــــــــــــــــــــــــوامل معــــــــــــــــــــــــا    الـــــــــــــــذي قــــــــــــــــد رفعــــــــــــــــا املبتـــــــــــــــدا االســــــــــــــــم .291
  ئــــــــــــــــــــــدهويعـنـــــــــــــــــــــــي االســـــــــــــــــــــــناد فـــــــــــــــــــــــيه عا    لفظيـــــــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــــــــك وغـــــــــــــــــــــــري الزائـــــــــــــــــــــــده  .292
  لالســــــــــــــــــــــــــــــــم قبلــــــــــــــــــــــــــــــــه وذاك املبتــــــــــــــــــــــــــــــــدا    واخلــــــــــــــرب االســــــــــــــم الــــــــــــــذي قــــــــــــــد اســــــــــــــند .293
  زيــــــــــــــــــــــــد مقــــــــــــــــــــــــيم ومســــــــــــــــــــــــري ذو بطــــــــــــــــــــــــر    مثــــــــــــــــــــــــــــال ذاك املبتــــــــــــــــــــــــــــدا وذا اخلــــــــــــــــــــــــــــرب .294
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  قســـــــــــــــــــــمان فيمـــــــــــــــــــــا اذكـــــــــــــــــــــره  واملبتـــــــــــــــــــــدا    فاملبتـــــــــــــــــــــــــدا زيــــــــــــــــــــــــــد مقـــــــــــــــــــــــــيم خــــــــــــــــــــــــــربه  .295
  اقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــامه فمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر    فطــــــــــــــــــــــــــــــاهر ومضــــــــــــــــــــــــــــــمر فالظـــــــــــــــــــــــــــــــاهر .296
  ذا الشـــــــــــــــــــــــــــــــان  مـــــــــــــــــــــــــــــــذكر املثـــــــــــــــــــــــــــــــىن يف    يف حنــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــائم والثــــــــــــــــــــــــاين .297
  مجـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــذكر يلـــــــــــــــــــــــي ياحـــــــــــــــــــــــارث     حنـــــــــــــــــــــــو الزيـــــــــــــــــــــــدان قامـــــــــــــــــــــــان ثالـــــــــــــــــــــــث  .298
  االســــــــــــــــــــــــــــــــد مبتداواعــــــــــــــــــــــــــــــــداء خــــــــــــــــــــــــــــــــرب    مكســــــــــــــــــر كاالســــــــــــــــــد اعــــــــــــــــــداء البشــــــــــــــــــر .299
  ذا مفــــــــــــــــــــــــــــــــــرد مؤنــــــــــــــــــــــــــــــــــث فســــــــــــــــــــــــــــــــــجل    جنـــــــــــــــــــــو الزيـــــــــــــــــــــدون قـــــــــــــــــــــائمون ويلـــــــــــــــــــــي .300
  لكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده     يف حنـــــــــــــــــــــو هنــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــهلة منقــــــــــــــــــــــاده  .301
  لتان تــــــــــــــــــــــــابعحنــــــــــــــــــــــــو البنتــــــــــــــــــــــــان ســــــــــــــــــــــــه    مث مؤنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــث مثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــابع .302
  حنـــــــــــــــــــــو هنودنـــــــــــــــــــــا خيـــــــــــــــــــــار يف الـــــــــــــــــــــورى    ومجــــــــــــــــــــــع تكســــــــــــــــــــــري مؤنــــــــــــــــــــــث يــــــــــــــــــــــرى .303
  حنــــــــــــــــــــو اهلنــــــــــــــــــــدات قائمــــــــــــــــــــات ثــــــــــــــــــــامن    مجــــــــــــــــــــــــــع مؤنــــــــــــــــــــــــــث ســــــــــــــــــــــــــليم امــــــــــــــــــــــــــن .304
  ملـــــــــــــــــــــــــــتكلم فريــــــــــــــــــــــــــــد قــــــــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــــــــرى    واملبتـــــــــــــــــــــــدا املضـــــــــــــــــــــــمر اثنـــــــــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــــــــرا .305
  وانــــــــــــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــــــــــــارب رحــــــــــــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــــــــــــر    حنـــــــــــــــــــــــــــو انـــــــــــــــــــــــــــا مفتقـــــــــــــــــــــــــــر مضـــــــــــــــــــــــــــطر .306
  نفســـــــــــــــــــــــا او الغـــــــــــــــــــــــري لـــــــــــــــــــــــه منتظمـــــــــــــــــــــــا    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــتكلم اذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عظمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .307
  ان كــــــــــــــــان بالتــــــــــــــــذكري وصــــــــــــــــفا يطلــــــــــــــــب    قـــــــــــــــــــــــــــائمون واملخاطـــــــــــــــــــــــــــب نحنكـــــــــــــــــــــــــــ .308
  لتانيــــــــــــــــــــــــــــــث اخلطــــــــــــــــــــــــــــــاب اوكقائمــــــــــــــــــــــــــــــا    كانـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــائم وانـــــــــــــــــــــت صـــــــــــــــــــــائمه .309
  مؤنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــا او بــــــــــــــــــــــــــــــــــــمذكر عـــــــــــــــــــــــــــــــــــرف    خماطـــــــــــــــــــــب املثـــــــــــــــــــــىن مطلقـــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــف .310
  قـريـبـــــــــــــــــــــــــــــــــتان نـســـــــــــــــــــــــــــــــــب ضــــــــــــــــــــــــــــــــمكما    كانتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــليان انتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .311
  يف حنــــــــــــــــــــو انــــــــــــــــــــتم خملصــــــــــــــــــــون افهمــــــــــــــــــــا    مجـــــــــــــــــــــع املـــــــــــــــــــــذكر املخاطـــــــــــــــــــــب كمـــــــــــــــــــــا .312
  كمثـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا انـــــــــــــــــــــــــنت بطيبـــــــــــــــــــــــــات    ع املؤنــــــــــــــــــــــــــــــــث املخاطبــــــــــــــــــــــــــــــــاتمجــــــــــــــــــــــــــــــــ .313
  مـفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردة غـالـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالئم    الغائـــــــــــــــــــــــب كهـــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــائم واملفـــــــــــــــــــــــرد .314
  ومثـــــــــــــــــــــىن الغائـــــــــــــــــــــب مطلقـــــــــــــــــــــا جلـــــــــــــــــــــي    النســـــــــــــــــــاء اجلهـــــــــــــــــــل  كهـــــــــــــــــــي خطيبـــــــــــــــــــة .315
  حنــــــــــــــــــو مهــــــــــــــــــا قائمتــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــرى    كــــــــــــــــــــــــــان مؤنثــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــذكرا .316
  ومجـــــــــــــــــــــــع غائـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــذكور زهـــــــــــــــــــــــرا    وكـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــما مـفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــران سهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا .317
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  مجــــــــــــــــع االنــــــــــــــــاث الغائبــــــــــــــــات ياشــــــــــــــــجي    مـــــــــــــــــــــــــــــعلمون ويـــــــــــــــــــــــــــــجي كـنـــــــــــــــــــــــــــــحوهم .318
  ومـــــــــــــــــــن غـــــــــــــــــــالت اخلبـــــــــــــــــــث ســـــــــــــــــــاملات    كمــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــول هــــــــــــــــــــــــن قائمــــــــــــــــــــــــات .319
  قســـــــــــــــــــمان مفـــــــــــــــــــرد فعـــــــــــــــــــش مشـــــــــــــــــــكور    وأعلـــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــان اخلـــــــــــــــــــــــرب املــــــــــــــــــــــــذكورا .320
  مــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــيس مجلــــــــــــــــــة هنــــــــــــــــــا كتســــــــــــــــــهد    وغـــــــــــــــــــــــــــري مفـــــــــــــــــــــــــــرد وأمـــــــــــــــــــــــــــا املفـــــــــــــــــــــــــــرد  .321
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  تقــــــــــــــــــــــديره حنــــــــــــــــــــــو اســــــــــــــــــــــتقر فـــــــــــــــــــــــارتقى    وهــــــــــــــــــــــــو مبحــــــــــــــــــــــــذوف لــــــــــــــــــــــــه تعلقــــــــــــــــــــــــا .334
  جــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــرب املبتــــــــــــــــــدا كمــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــرف    أو مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقر مث ذاك ماحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذف .335
  يف حنـــــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــــــــد يف الفنــــــــــــــــــــــــــــاء دوروا    رابعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فاجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــار واــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور .336
  علـــــــــــــــــق باحملـــــــــــــــــذوف يف حنـــــــــــــــــو اســـــــــــــــــتقر    فاملبتــــــــــــــــــــــدا زيــــــــــــــــــــــد ويف الفنــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــرب .337

 اباب اسم كان وأخواته

  وأخواــــــــــــــــــــــــــــــــــا تليهــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف االثــــــــــــــــــــــــــــــــــر    ترفـــــــــــــع االســـــــــــــم كـــــــــــــان تنصـــــــــــــب اخلـــــــــــــرب .338
  فعـــــــــــــــــــــال فكـــــــــــــــــــــان مث أمســـــــــــــــــــــى تنظـــــــــــــــــــــر    وهــــــــــــــــــــــي يف العــــــــــــــــــــــد ثالثــــــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــــر .339
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  ولــــــــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــــــــازال لــــــــــــــــــــــــــه أنصــــــــــــــــــــــــــار    أصـــــــــــــبح ظـــــــــــــل أضـــــــــــــحى بـــــــــــــات صـــــــــــــار  .340
  مـــــــــــــــــــادام فـــــــــــــــــــافهم الكـــــــــــــــــــالم املتضـــــــــــــــــــح    مـــــــــــــــــا انفـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــئ مث مـــــــــــــــــابرح  .341
  ســـــــــــــــــــــــــامعلـــــــــــــــــــــــــى ثالثـــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــن االق    وهــــــــــــــــــــــــــــــذه االفعــــــــــــــــــــــــــــــال يف الكــــــــــــــــــــــــــــــالم  .342
  وهـــــــــــــــــــــــي مثــــــــــــــــــــــــان ذكــــــــــــــــــــــــرت بــــــــــــــــــــــــالربط    فمنهــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــا يعمــــــــــــــــــــل دون شــــــــــــــــــــرط .343
  يشــــــــــــــــــرتط النفــــــــــــــــــي ذا الثــــــــــــــــــاين اعلمــــــــــــــــــا    لــــــــــــــــيس كمــــــــــــــــاإىل  تبــــــــــــــــدأ مــــــــــــــــن كــــــــــــــــان .344
  وأنفــــــــــــك والثالــــــــــــث اشــــــــــــرتط مــــــــــــا شــــــــــــرح    وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت زال وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح  .345
  وذاك دام قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط دون مريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    تقـــــــــــــــــــــــدمي مـــــــــــــــــــــــا ظـــــــــــــــــــــــرفىي مصـــــــــــــــــــــــدرية  .346
  جــــــــــــــال نــــــــــــــاقص مــــــــــــــاض فعــــــــــــــل فكــــــــــــــان    كـــــــــــــــان زيـــــــــــــــد رجـــــــــــــــال: مثـــــــــــــــال كـــــــــــــــان  .347
  وزيــــــــــــــــــد إمسهـــــــــــــــــــا برفــــــــــــــــــع قـــــــــــــــــــد ظهـــــــــــــــــــر    يرفـــــــــــــــــــع االســـــــــــــــــــم مث ينصـــــــــــــــــــب اخلـــــــــــــــــــرب  .348
  بفتحــــــــــــــــــــة ظـــــــــــــــــــــاهرة فــــــــــــــــــــافتح تصـــــــــــــــــــــب    ورجــــــــــــــــــــــال خربهــــــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــــــد نصــــــــــــــــــــــب  .349
  زيـــــــــــــــــــــد فقيهـــــــــــــــــــــا ويصـــــــــــــــــــــلي اخلمســـــــــــــــــــــا    كـــــــــــــــــذاك يف البـــــــــــــــــاقي تقـــــــــــــــــول أمســـــــــــــــــى .350
  زيـــــــــــــــد فقـــــــــــــــرياً يـــــــــــــــوم عيـــــــــــــــد االضــــــــــــــــحى     ورعــــــــــــــــــا و أضــــــــــــــــــحى  أصـــــــــــــــــبح عمــــــــــــــــــرو .351
  ا جريضــــــــــــــــــــــابــــــــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــوك حازنــــــــــــــــــــــ    وظـــــــــــــــــــــــــل بكـــــــــــــــــــــــــر وذنبـــــــــــــــــــــــــاً مريضـــــــــــــــــــــــــاً  .352
  ولـــــــــــــــــــــــــيس زيـــــــــــــــــــــــــد يومنـــــــــــــــــــــــــا مخيصـــــــــــــــــــــــــا    وصـــــــــــــــــــــــار ســـــــــــــــــــــــعر قريـــــــــــــــــــــــة رخيصـــــــــــــــــــــــاً  .353
  وافقهــــــــــــــــا معـــــــــــــــــىن مـــــــــــــــــن أفعـــــــــــــــــال مســـــــــــــــــا    يلحــــــــــــــق يف العمــــــــــــــل صــــــــــــــار كــــــــــــــل مــــــــــــــا .354
  رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع أص راح للعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاده    عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدده عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادا .355
  وأرتـــــــــــــــــــــدوا ســـــــــــــــــــــتحل عيشـــــــــــــــــــــاً رغـــــــــــــــــــــدا    قعـــــــــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــــــــار وحتـــــــــــــــــــــــــــول غـــــــــــــــــــــــــــدا .356
  آص خـــــــــــــــــــــــــــــــراب قـــــــــــــــــــــــــــــــريتني عـــــــــــــــــــــــــــــــامرا    مثــــــــــــــال كــــــــــــــل واضــــــــــــــح بالرشــــــــــــــاد آمــــــــــــــرا .357
  الترجعـــــــــــــــــوا بعـــــــــــــــــدي كفـــــــــــــــــاراً ياشـــــــــــــــــهود    طالـــــــــــــــــــــــب يضـــــــــــــــــــــــاعف اجلهـــــــــــــــــــــــودوراح  .358
  ال تقعـــــــــــــــدن يف القفـــــــــــــــه والنحـــــــــــــــو الـــــــــــــــورا    وذاك يف احلــــــــــــديث عــــــــــــن خــــــــــــري الــــــــــــورى  .359
  كأـــــــــــــــــــــــا حربـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــهم وقعـــــــــــــــــــــــت     أرهـــــــــــــــــــــف شـــــــــــــــــــــفرته حـــــــــــــــــــــىت قعـــــــــــــــــــــدت  .360
  الســــــــــــــــــــــــــــــــبابإىل  حتــــــــــــــــــــــــــــــــول املــــــــــــــــــــــــــــــــدح    حــــــــــــــــــــــار احلديــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــفة للبــــــــــــــــــــــاب  .361
  ق يف القـــــــــــــــول احلثيــــــــــــــــثفـــــــــــــــذاك يف االزر     تغــــــــــــــدو مخاصــــــــــــــا وتــــــــــــــروح يف احلــــــــــــــديث  .362
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ـــــــــــــدا بصـــــــــــــريا جعفـــــــــــــر .363   مل يرتــــــــــــــــــــــــــــــــــد بالصــــــــــــــــــــــــــــــــــرب إال نفــــــــــــــــــــــــــــــــــر    بعـــــــــــــد العمـــــــــــــى ارت
  فــــــــــــــال تكــــــــــــــن يف الــــــــــــــدين مثــــــــــــــل احلربــــــــــــــا    ويف احلــــــــــــــــــــــديث فاســــــــــــــــــــــتحالت غربــــــــــــــــــــــا .364
  مـــــــــــــــــــــــافتئ العبـــــــــــــــــــــــد اللئـــــــــــــــــــــــيم ســـــــــــــــــــــــارقاً     ومثــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــازال الرســــــــــــــــــــول صــــــــــــــــــــادقا  .365
  مــــــــــــــن أتــــــــــــــى  جمتهــــــــــــــداً مفــــــــــــــت يضــــــــــــــيف    يــــــــــــــافىت  كـــــــــــــذلك مــــــــــــــا أنفـــــــــــــك الفقيــــــــــــــه .366
  وال تــــــــــــــــــــــــج مــــــــــــــــــــــــادام زيــــــــــــــــــــــــد عادمــــــــــــــــــــــــا    ح عمــــــــــــــــــــــرو بامســــــــــــــــــــــاكــــــــــــــــــــــذاك مــــــــــــــــــــــابر  .367
  منهـــــــــــــــــــــا مضــــــــــــــــــــــارعا أو أمــــــــــــــــــــــرا عرفــــــــــــــــــــــا    كــــــــــــــــــذا يقــــــــــــــــــال فيهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تصــــــــــــــــــرفا .368
  تقـــــــــــــــول يف االمـــــــــــــــر ـــــــــــــــا كـــــــــــــــن قائمـــــــــــــــا     املضــــــــــــــــــــارع يكــــــــــــــــــــون صــــــــــــــــــــائما  ففــــــــــــــــــــي .369
  زيـــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــق فـــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــداهن    ويف إســــــــــــــــــــم فاعــــــــــــــــــــل تقــــــــــــــــــــول كــــــــــــــــــــائن  .370
   وقـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــا الم الـــــــــــــــــــــــــرزين الئـــــــــــــــــــــــــم    ويف إســـــــــــــــــم مفعـــــــــــــــــول مكـــــــــــــــــون قــــــــــــــــــائم  .371
  عنـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن اخلـــــــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــــــا أجيبـــــــــــــــــــــا    فحـــــــــــــــــــــــذف االســـــــــــــــــــــــم وقـــــــــــــــــــــــد أنيبـــــــــــــــــــــــا  .372
  عجبـــــــــــــــت مـــــــــــــــن كـــــــــــــــون زييـــــــــــــــد مقـــــــــــــــبال    ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــثال  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــارتفع إرتفاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .373
  صـــــــــــــــــــــرف منهـــــــــــــــــــــا أخواـــــــــــــــــــــا انتمـــــــــــــــــــــى     ملصــــــــــــــــدر وقــــــــــــــــس علــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــك مــــــــــــــــا  .374

 باب خبر إن وأخواتها

  وتنصـــــــــــــــــــــب االســـــــــــــــــــــم قبيلـــــــــــــــــــــه ظهـــــــــــــــــــــر     إعلــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــأن أن ترفــــــــــــــــــــــــع اخلــــــــــــــــــــــــرب  .375
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا .376 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــواا كـ   تة أحــــــــــــــــــــــــــرف جتــــــــــــــــــــــــــئ كلهـــــــــــــــــــــــــــاســــــــــــــــــــــــــ    وأخـ
  مفتوحـــــــــــــــــــــــــــة تلـــــــــــــــــــــــــــي هلـــــــــــــــــــــــــــا تضـــــــــــــــــــــــــــم    أم  –إن الـــــــــــــــــــــــــــــيت قـــــــــــــــــــــــــــــد كســـــــــــــــــــــــــــــروها  .377
  تأويــــــــــــــــــــــــل مصــــــــــــــــــــــــدر هلــــــــــــــــــــــــذي ثبتــــــــــــــــــــــــا    كلتـــــــــــــــا مهـــــــــــــــا التوكيـــــــــــــــد معـــــــــــــــىن حوتـــــــــــــــا  .378
  مـــــــــــــــــــــــن هـــــــــــــــــــــــذه األربعـــــــــــــــــــــــة النونـــــــــــــــــــــــات    كــــــــــــــــــــــــــــــــــأن لـكـــــــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــــــمشددات .379
  لالحـــــــــــــــــــــرف الســـــــــــــــــــــتة فبمـــــــــــــــــــــا نظمـــــــــــــــــــــا    وليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مث ولعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل متمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .380
  دارس  –ه كـــــــــــــــــــــــــأن فحــــــــــــــــــــــــرف تشـــــــــــــــــــــــــبي    تقـــــــــــــــول فيهـــــــــــــــا زيـــــــــــــــداً أســـــــــــــــد مفـــــــــــــــرتس .381
  خربهــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرى  وأســــــــــــــــــــــــــد    وحـــــــــــرف نصـــــــــــب زيــــــــــــدا إمسهـــــــــــا جــــــــــــرى  .382
  عمــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــد جلــــــــــــــــــس خوفــــــــــــــــــاُ منـــــــــــــــــــا    قمنـــــــــــــــــــــــــــــــا لزائـــــــــــــــــــــــــــــــر لنـــــــــــــــــــــــــــــــا لكنـــــــــــــــــــــــــــــــا  .383
  وحــــــــــــــــــــرف نصــــــــــــــــــــب إســــــــــــــــــــم ينصــــــــــــــــــــب     لكـــــــــــــــــــن إلســـــــــــــــــــتدراك شـــــــــــــــــــئ يطلـــــــــــــــــــب  .384
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  خربهــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــد يلـــــــــــــــــــــــتمس فجملــــــــــــــــــــــة    عمـــــــــــــــر إمسهـــــــــــــــا و أمـــــــــــــــا قـــــــــــــــد جلـــــــــــــــس  .385
   حـــــــــــــــــرف متـــــــــــــــــن واحلبيـــــــــــــــــب يـــــــــــــــــا فـــــــــــــــــىت    فليتـــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــت احلبيـــــــــــــــــــــــــب قـــــــــــــــــــــــــادم .386
  ونـــــــــــــال مـــــــــــــا متـــــــــــــىن مـــــــــــــن قـــــــــــــد إصـــــــــــــطرب     إســــــــــــــــــم هلــــــــــــــــــا وقــــــــــــــــــادم جــــــــــــــــــاء اخلــــــــــــــــــرب .387
  حـــــــــــــــــــــــــــرف تـــــــــــــــــــــــــــرج إمسهـــــــــــــــــــــــــــا تعـــــــــــــــــــــــــــال    راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل اهللا .388
  مــــــــــــــن إتبــــــــــــــاع احلــــــــــــــق مــــــــــــــا منــــــــــــــه مفــــــــــــــر     لفـــــــــــــــــــــــظ اجلاللـــــــــــــــــــــــة وارحـــــــــــــــــــــــم خـــــــــــــــــــــــرب  .389

 باب خبر إن وأخواتها

  وأخـواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــها لــــــــــــــــــــــــــــــــــــها نـظـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــت     ظننــــــــــــــــــــت  اعلمــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن النواســــــــــــــــــــخ .390
  االول و الثــــــــــــــــــــــــــــاين صــــــــــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــــــــــذين     فكلهــــــــــــــــــــــــــــــــا تنصــــــــــــــــــــــــــــــــب مفعــــــــــــــــــــــــــــــــولني  .391
  ظاملــــــــــــــــــــــــا ومــــــــــــــــــــــــا رأيــــــــــــــــــــــــت ذا علــــــــــــــــــــــــوم    تقـــــــــــــــــول قـــــــــــــــــد ظننـــــــــــــــــت زيـــــــــــــــــداً عاملـــــــــــــــــاً  .392
  يافـــــــــــــــــــــــــــــــــل  مفعولــــــــــــــــــــــــــــــــه االول زيــــــــــــــــــــــــــــــــداً     ظننــــــــــــــــت فعــــــــــــــــال والتــــــــــــــــا فيــــــــــــــــه فاعــــــــــــــــل  .393
  يقــــــــــــــول قــــــــــــــد حســــــــــــــبت عمــــــــــــــراً منقــــــــــــــذا     وثـــــــــــــــــــــــاين مفعوليـــــــــــــــــــــــه عاملـــــــــــــــــــــــاً كـــــــــــــــــــــــذا   .394
  الئحــــــــــــــــــــــا دقيقــــــــــــــــــــــاً  اهلــــــــــــــــــــــالل خلــــــــــــــــــــــت    وقــــــــــــــــــــد زعمـــــــــــــــــــــت راشــــــــــــــــــــداً صـــــــــــــــــــــديقا .395
  وقــــــــــــــــــــــد ذلــــــــــــــــــــــك عثيمــــــــــــــــــــــان ناجحــــــــــــــــــــــاً     املستشــــــــــــــــار ناصــــــــــــــــحاً  وقــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت .396
  أشـــــــــــــــــبه ذلـــــــــــــــــك كـــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــه احكمـــــــــــــــــا    منجيـــــــــــاً ومـــــــــــا وقـــــــــــد وجـــــــــــدت الصـــــــــــدق .397

 باب تابع المرفوع

  ال تــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد أربـعــــــــــــــــــــــــــــــــــة االقـســــــــــــــــــــــــــــــــــام    وتـابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الـمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفوع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملراد .398
  فالنعــــــــــــــــــــت وهــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــابع بالجــــــــــــــــــــدل     نعــــــــــــــــــت وعطــــــــــــــــــف مث توكيــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــدل  .399
  بقــــــــــــــــــــــــــوة موضـــــــــــــــــــــــــــح كمـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــرى    بالفعــــــــــــــــــــل مشــــــــــــــــــــتق أو أمــــــــــــــــــــر آخــــــــــــــــــــرا .400
  لــــــــــــــــــــــــه متبعــــــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــــــذا ملخصــــــــــــــــــــــــوص    لــــــــــــــــــذلك الـــــــــــــــــــذي لـــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــد تبعـــــــــــــــــــا  .401
  جــــــــــــــــــــــــــــاء عــــــــــــــــــــــــــــامل نبيــــــــــــــــــــــــــــه كمثــــــــــــــــــــــــــــل    تقـــــــــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــــــد الفقيـــــــــــــــــــــــــــه .402
  هــــــــــــــــــــو املــــــــــــــــــــراد بااليضــــــــــــــــــــاح فــــــــــــــــــــاعرف    ورفــــــــــــــــــــــــــع االحتمــــــــــــــــــــــــــال يف املعــــــــــــــــــــــــــارف .403
  تقليـــــــــــــــــــــــــــل االشـــــــــــــــــــــــــــرتاك بالتنصـــــــــــــــــــــــــــيص    مث املــــــــــــــــــــــــــــراد أيضــــــــــــــــــــــــــــا بالتخصــــــــــــــــــــــــــــيص .404
  مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك مفضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مبجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل    ات حنــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــاء رجــــــــــــــــــــل يف النكــــــــــــــــــــر  .405
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  أي خشــــــــــــــــــــــــــــــــن منتظــــــــــــــــــــــــــــــــراً للفــــــــــــــــــــــــــــــــرج     ومــــــــــــــــــــــــــر خالــــــــــــــــــــــــــد بقــــــــــــــــــــــــــاع عــــــــــــــــــــــــــرفج .406
  وسـبـبـــــــــــــــــــــــــــــــــي وهـمــــــــــــــــــــــــــــــــــا يف مـــــــــــــــــــــــــــــــــنهج     قســـــــــــــــــمان حقيقـــــــــــــــــي جيـــــــــــــــــي والنعـــــــــــــــــت .407
  منعوتــــــــــــــــــــــــــــــــــه يف أربــــــــــــــــــــــــــــــــــع ويوضــــــــــــــــــــــــــــــــــع    فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلقيقي منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  .408
  واجلــــــــــــــــــــــر كفــــــــــــــــــــــى وحســــــــــــــــــــــيب والرفــــــــــــــــــــــع    مــــــــــــن عشــــــــــــرة يف واحــــــــــــد مــــــــــــن نصــــــــــــب .409
  يف اجلمــــــــــــــــــــــــــــــع أو تثنيــــــــــــــــــــــــــــــة االحــــــــــــــــــــــــــــــاد    وواحـــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــايت مـــــــــــــــــــــــــن االفـــــــــــــــــــــــــراد .410
  أو تثنيـــــــــــــــــــــــــــــــة ال تلحـــــــــــــــــــــــــــــــدوا ومجـــــــــــــــــــــــــــــــع    مـــــــــــــــــن االفـــــــــــــــــراد يـــــــــــــــــاذا واحـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــايت .411
  وذا –التـــــــــــــذكري مـــــــــــــن ذاك  مـــــــــــــن مجلـــــــــــــة    وواح مـــــــــــــــــــــــــــــــــن التانيـــــــــــــــــــــــــــــــــث وكــــــــــــــــــــــــــــــــــذا .412
  زمــــــــــــــــــــــــــــن تعريفــــــــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــــــــال نكــــــــــــــــــــــــــــري    وواحــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــــن تنكـــــــــــــــــــــــــــري .413
  يف ذاك فاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم     تقـــــــــــــــــــــــــــول جـــــــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــــــد املعلـــــــــــــــــــــــــــم .414
  يف نظمنـــــــــــــــــــــــــــــــا جممـــــــــــــــــــــــــــــــوع عـــــــــــــــــــــــــــــــددها     ونعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه املعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم املرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع .415
  جريــــــــاً علــــــــى املنعــــــــوت حقــــــــق مــــــــا هنــــــــاك     حقيقيــــــــــــــــــــــــا وذاك مســــــــــــــــــــــــي ذا النعــــــــــــــــــــــــت .416
  ياتيــــــــــــــــــك بالتوضـــــــــــــــــــيح نعــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــبيب    لفظــــــــــــــــــــــا ومعــــــــــــــــــــــىن مث بعــــــــــــــــــــــده حــــــــــــــــــــــيب .417
  مـــــــــــــــــــن مخســـــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــني لنـــــــــــــــــــا هـــــــــــــــــــذين    يتبـــــــــــــــــــــــــع منعوتـــــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــــه يف اثنـــــــــــــــــــــــــني  .418
  وواحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن ذيـــــــــــــــــن عنـــــــــــــــــده مقـــــــــــــــــر    فواحــــــــــــد مــــــــــــن رفــــــــــــع أو نصــــــــــــب وجــــــــــــر .419
  يف فهــــــــــــــم ذيــــــــــــــن يــــــــــــــا صــــــــــــــديقي فكــــــــــــــرا    انعـــــــــــــــــين مبـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــرف أو مـــــــــــــــــا نكــــــــــــــــــر  .420
  قائمــــــــــــــــــــــــــة أمــــــــــــــــــــــــــه هكــــــــــــــــــــــــــذا تقــــــــــــــــــــــــــول     يف حنــــــــــــــــــــو قولــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــررت برجــــــــــــــــــــل  .421
  يف اجلــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــــاذا العجــــــــــــــــــــــول     قائمـــــــــــــــــــــــــــــــــة تابعـــــــــــــــــــــــــــــــــة ذاك الرجـــــــــــــــــــــــــــــــــل  .422
  وذاك واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ويف التعبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري     مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــة ويف التنكــــــــــــــــــــــــــــــــــري  .423
  كـــــــــــــــــــــــــذاك تنكـــــــــــــــــــــــــري أيـــــــــــــــــــــــــا ظريـــــــــــــــــــــــــف     يعـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن اثنـــــــــــــــــني مهـــــــــــــــــا تعريـــــــــــــــــف .424
  يف بــــــــــــاقي ذي اخلمســــــــــــة فافرقهــــــــــــا معــــــــــــه     عــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــيس الزمــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــه أن يتب .425
  لكونـــــــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــــــام معـــــــــــــــــــــــــــىن وجبــــــــــــــــــــــــــــا    ومســــــــــــــــــــــي النعــــــــــــــــــــــت االخــــــــــــــــــــــري ســــــــــــــــــــــبباً  .426
  اىل ضــــــــــــــــــــــــــــمري منعــــــــــــــــــــــــــــوت يضــــــــــــــــــــــــــــاف    بالســـــــــــــــــــــــــــــــــببني وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو املضـــــــــــــــــــــــــــــــــاف  .427
  فســــــــــــــــــــــــــــــــــتة تاتيــــــــــــــــــــــــــــــــــك إن جهلتــــــــــــــــــــــــــــــــــا    عــــــــــــــــــــــــــــــــــن املعـــــــــــــــــــــــــــــــــــارف اذا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــالتا  .428
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  وأنـــــــــــــــــــــت وهـــــــــــــــــــــو والفـــــــــــــــــــــروع حســـــــــــــــــــــبنا    االول املضــــــــــــــــــــــــــــــمر يف حنــــــــــــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــــــــــــا  .429
  وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامر وهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد     والثـــــــــــــــــــــــــــاين العلـــــــــــــــــــــــــــم مثـــــــــــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــــــــــد .430
  وكهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذان وهاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان انتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    وذه  –واســــــــــــــــــــــــــم االشــــــــــــــــــــــــــارة كهــــــــــــــــــــــــــذا  .431
  والـــــــــــــــــــيت واللـــــــــــــــــــذان والالئـــــــــــــــــــي خـــــــــــــــــــذي    والرابــــــــــــــــــع املوصــــــــــــــــــول وهــــــــــــــــــو كالــــــــــــــــــذي  .432
  واللـــــــــــــــــــــــــيت والـــــــــــــــــــــــــالء أتـــــــــــــــــــــــــت مبينـــــــــــــــــــــــــا     أيضـــــــــــــــــــــــــــــــا و الـــــــــــــــــــــــــــــــذينا و كاللتـــــــــــــــــــــــــــــــان .433
  والــــــــــــــــــــــــــــــالم كالرجــــــــــــــــــــــــــــــل واملالحــــــــــــــــــــــــــــــف     وخـــــــــــــــــــــــــــــــامس معـــــــــــــــــــــــــــــــرف بـــــــــــــــــــــــــــــــااللف  .434
  أحـــــــــــــــــد ذي اخلمســـــــــــــــــة عنـــــــــــــــــد العقـــــــــــــــــال     إىل والســـــــــــــــــــــــادس املضـــــــــــــــــــــــاف حمضـــــــــــــــــــــــة .435
  غـــــــــــــــــــــــــــالم هـــــــــــــــــــــــــــذا وكســـــــــــــــــــــــــــا عبيـــــــــــــــــــــــــــد    حنـــــــــــــــــــــــــو غالمـــــــــــــــــــــــــي وغـــــــــــــــــــــــــالم زيـــــــــــــــــــــــــد  .436
  وهـــــــــــــــــــــي علــــــــــــــــــــــى ثالثــــــــــــــــــــــة ال تعجــــــــــــــــــــــل     لـــــــــــــــــوح الـــــــــــــــــذي درس ثـــــــــــــــــوب الرجـــــــــــــــــل  .437
  وال بـــــــــــــــــــــــه ينعــــــــــــــــــــــــت حتمــــــــــــــــــــــــاً اثبتــــــــــــــــــــــــوا    ثالثــــــــــــــــــــة االقســـــــــــــــــــــام مـــــــــــــــــــــا ال ينعـــــــــــــــــــــت  .438
  حتمــــــــــــا بــــــــــــه ينعــــــــــــت حكمــــــــــــاً مســــــــــــجال    وال - وهــــــــــــــــو الضــــــــــــــــمري ومــــــــــــــــا ينعــــــــــــــــت .439
  وبـــــــــــــــــــــه ينعـــــــــــــــــــــت ذا حكـــــــــــــــــــــم مثبـــــــــــــــــــــت    منهـــــــــــــــــــــا ينعـــــــــــــــــــــت والبـــــــــــــــــــــاقي  فـــــــــــــــــــــاعلم .440
  وهــــــــــــي مــــــــــــا شــــــــــــرع يف جــــــــــــنس فــــــــــــاعرف     واملنكــــــــــــــــــرات مــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــوى املعــــــــــــــــــارف  .441
  كرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وجنســـــــــــــــــــــــــــــــــــه معـــــــــــــــــــــــــــــــــــدود    ومــــــــــــــــــــــــا يف خــــــــــــــــــــــــارج لــــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــــود  .442
  كالشــــــــــــمس مل توضــــــــــــع كهنــــــــــــد وكفــــــــــــاك    أو شـــــــــــــــــــــاع يف جـــــــــــــــــــــنس مقـــــــــــــــــــــدر وذاك .443
  النكــــــــــــــــــــــــرات عنــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــــاس    أمســـــــــــــــــــــــــــــــاء االجنـــــــــــــــــــــــــــــــاس  إن مجيـــــــــــــــــــــــــــــــع .444
  كرجـــــــــــــــــــــل تنعـــــــــــــــــــــت خـــــــــــــــــــــذها فائـــــــــــــــــــــدة    جامــــــــــــــــــــــــــدة  ووصـــــــــــــــــــــــــفوها أن تكـــــــــــــــــــــــــون .445
  كأمســـــــــــــــــــا االعـــــــــــــــــــالم تكـــــــــــــــــــون حينئـــــــــــــــــــذ    ولــــــــــــــــــــــــيس ينعــــــــــــــــــــــــت ــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــي إذ  .446
  بعيــــــــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــــــــــــن املعــــــــــــــــــــــــــارف أثــــــــــــــــــــــــــر     وعلـــــــــــــــــــــــم ينعـــــــــــــــــــــــت بالـــــــــــــــــــــــذي ذكـــــــــــــــــــــــر  .447
  مل يقعـــــــــــــــــــــــــــن بتـــــــــــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــــــــــا مبتوتـــــــــــــــــــــــــــاً     إســـــــــــــــــــــــم االشــــــــــــــــــــــــارة هنــــــــــــــــــــــــا منعوتــــــــــــــــــــــــاً  .448
  إذا فجـــــــــــــــــــــــــوره و ال ختـــــــــــــــــــــــــش القمــــــــــــــــــــــــــع     االمبــــــــــــــــــــــــا االلــــــــــــــــــــــــف والــــــــــــــــــــــــالم مجــــــــــــــــــــــــع  .449
  باســــــــــــــــــــم االشـــــــــــــــــــــارة لــــــــــــــــــــدى الـــــــــــــــــــــتكلم     العلـــــــــــــــم  نعـــــــــــــــتيف تقـــــــــــــــول يـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا .450
  بإســــــــــــــم موصــــــــــــــول فــــــــــــــإن ســــــــــــــأل أفتــــــــــــــه    جــــــــــــــــــــاء ســــــــــــــــــــعيد هــــــــــــــــــــذا أو يف نعتــــــــــــــــــــه .451
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  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خـتـنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمه وال    كجـــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــد قامــــــــــــــــــا .452
  وااللـــــــــــــــف يـــــــــــــــا ابـــــــــــــــن الشـــــــــــــــرف بـــــــــــــــاالم    كــــــــــــــــــــــــــــــذاك يف نعتــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــاملعروف  .453
  نعتــــــــــــــــــــــــــــه باملضـــــــــــــــــــــــــــــاف يف املعـــــــــــــــــــــــــــــارف    كجــــــــــــــــا ســــــــــــــــعيد احلســــــــــــــــن الوجــــــــــــــــه ويف  .454
  عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــر صــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبك مث فــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء    معرفــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كجــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءإىل  يعــــــــــــــــــــــــــــــــــــين .455
  هــــــــــــــــذا العمـــــــــــــــــل  أو جاءنــــــــــــــــا صــــــــــــــــاحب    أو جـــــــــــــــــــاء صـــــــــــــــــــاحب زييـــــــــــــــــــد لعلـــــــــــــــــــي .456
  صــــــــــــــهر غالمــــــــــــــي مستشــــــــــــــريا يــــــــــــــا فــــــــــــــىت    أو صـــــــــــاحب الـــــــــــذي أتـــــــــــى أوقـــــــــــد أتـــــــــــى  .457
  تقـــــــــــــــــــــــــــول حنـــــــــــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــــــــــذه العبـــــــــــــــــــــــــــارة     أو صـــــــــــــــــــــاحب العلـــــــــــــــــــــم ويف االشـــــــــــــــــــــارة  .458
  أبـــــــــــــــــــــــوه بالبيـــــــــــــــــــــــت وشـــــــــــــــــــــــعبا ضــــــــــــــــــــــــافا    كجاءنـــــــــــــــا هـــــــــــــــذا الـــــــــــــــذي قـــــــــــــــد طافـــــــــــــــا .459
  بــــــــــــــــــــــالالم و االلــــــــــــــــــــــف مقرونــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــه    نعـــــــــــــــــــــــــــت باملوصـــــــــــــــــــــــــــول أو يف نعتـــــــــــــــــــــــــــه .460
  أو نعـــــــــــــــــــت هـــــــــــــــــــذا باملضـــــــــــــــــــاف يتبـــــــــــــــــــع     كجاءنــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــذا اخلطيــــــــــــــــــب خيشــــــــــــــــــع  .461
  لقــــــــــــــد أتانــــــــــــــا هــــــــــــــذا الضــــــــــــــارب الرجــــــــــــــل    جيــــــــــــــــئ مقرونــــــــــــــــا بــــــــــــــــأل كمــــــــــــــــا تقــــــــــــــــول  .462
  كجـــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــىت الكامـــــــــــــــــــل يف حللـــــــــــــــــــه    مبثلـــــــــــــــــــــــــه ونعــــــــــــــــــــــــت مقـــــــــــــــــــــــــرون بـــــــــــــــــــــــــأل .463
  م أبــــــــــــــــوه وأتـــــــــــــــــرك الفــــــــــــــــىت البـــــــــــــــــذي قــــــــــــــــا    وباملوصــــــــــــول حنــــــــــــو جــــــــــــا الفــــــــــــىت الــــــــــــذي  .464
  الــــــــــــــــورع هــــــــــــــــذا يقتــــــــــــــــدي مبــــــــــــــــن وعــــــــــــــــي     وإســـــــــــــم االشـــــــــــــارة كمثـــــــــــــل قـــــــــــــد ســـــــــــــعى .465
  ومعنــــــــــــــــــــــــــــــــوي ســـــــــــــــــــــــــــــــــاهل للحفـــــــــــــــــــــــــــــــــظ    وثانيهـــــــــــــــــــــا التوكيـــــــــــــــــــــد وهـــــــــــــــــــــو لفظـــــــــــــــــــــي  .466
  ســــــــــــــــــــــبق بــــــــــــــــــــــاللفظ الــــــــــــــــــــــذي تقــــــــــــــــــــــدما    حقيقـــــــــــــــــــــــــة اللفـــــــــــــــــــــــــظ إعـــــــــــــــــــــــــادة ملـــــــــــــــــــــــــا .467
  لـــــــــــــــــــه كجـــــــــــــــــــاء أســـــــــــــــــــد ليـــــــــــــــــــث قفـــــــــــــــــــوا    كجـــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــد زيـــــــــــــــــــــد او مـــــــــــــــــــــرادف  .468
  د لتقريــــــــــــــــــــــر كمــــــــــــــــــــــا يف النقــــــــــــــــــــــلقصــــــــــــــــــــــ    وإمنـــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــئ بـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــــل  .469
  االصــــــــــــــــغا أو اعتنــــــــــــــــا بــــــــــــــــذاك فــــــــــــــــاحكم     أو خــــــــــــــــــوف نســــــــــــــــــيان لــــــــــــــــــه أو عــــــــــــــــــدم  .470
  احتمـــــــــــــــــــــال تقـــــــــــــــــــــدير إضـــــــــــــــــــــافة فعـــــــــــــــــــــوا    والـمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي تـابــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ورافــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .471
  إرادة اخلصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص لـإلعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة    إرادة  –املتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع أو إىل  يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين .472
  بفهـــــــــــــــــــــــــــــــم ذاك تنجلـــــــــــــــــــــــــــــــي اهلمـــــــــــــــــــــــــــــــوم     ظــــــــــــــــــــــــاهره العمــــــــــــــــــــــــوم  بـــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــذي .473
  بـــــــــــــــــــــــالنفس أو بـــــــــــــــــــــــالغري يف احلـــــــــــــــــــــــاالت     الول منــــــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــــــايت يف الغــــــــــــــــــــــــــــرض ا .474
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  مـوكــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـنـطـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــق التقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدير     ضــــــــــــــــــــــــــــــمري إىل  أعــــــــــــــــــــــــــــــين مضــــــــــــــــــــــــــــــافني .475
  بــــــــــــــــذكر ذيــــــــــــــــن ينجلــــــــــــــــي لــــــــــــــــك أمــــــــــــــــره    كجــــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــــد نفســــــــــــــــــــــه أو عينــــــــــــــــــــــه .476
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  مجعــــــــــــــــــــــــاء أيضــــــــــــــــــــــــا وكــــــــــــــــــــــــذاك مجــــــــــــــــــــــــع    خيلـــــــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــــــال أمجعـــــــــــــــــــــــون أمجـــــــــــــــــــــــع  .496
  قبيلــــــــــــــــــــــــــة البلــــــــــــــــــــــــــد مجعــــــــــــــــــــــــــاء ثبــــــــــــــــــــــــــت    جـــــــــــــاء اجلـــــــــــــيش أمجـــــــــــــع أتـــــــــــــت : تقـــــــــــــول .497
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  يســـــــــــــــــــــــاء أمجـــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــن حفـــــــــــــــــــــــظ ال    والقـــــــــــــــــــــــــــــــــوم أمجعـــــــــــــــــــــــــــــــــون والنســـــــــــــــــــــــــــــــــاء .498
  يف حمكـــــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــــذكر أتـــــــــــــــــــــت مبينـــــــــــــــــــــا    أجـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعينا أل غـويـنـهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .499
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــني أمجــــــــــــــــــــــــــــــــــع بشــــــــــــــــــــــــــــــــــرط أديل    وإن تشـــــــــــــــــــــــأ مجعـــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــني كـــــــــــــــــــــــل  .500
  والباقيـــــــــــــــــــــــــــات مثلهـــــــــــــــــــــــــــا يف املعمعـــــــــــــــــــــــــــة    لفظـــــــــــــــة كــــــــــــــــل أجعـــــــــــــــل امــــــــــــــــام أمجعــــــــــــــــا  .501
  وهكــــــــــــــــــــــــــــذا يف الباقيـــــــــــــــــــــــــــــات تصـــــــــــــــــــــــــــــنع    كجـــــــــــــــــــــــا النســـــــــــــــــــــــاء كلهـــــــــــــــــــــــن أمجـــــــــــــــــــــــع  .502
  يعلـــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــذا كـــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــارئ كـــــــــــــــــــرمي     كلهـــــــــــــم أمجعــــــــــــــون يف الـــــــــــــذكر احلكــــــــــــــيم  .503
  او هــــــــــــــــــــو عطــــــــــــــــــــف للبيــــــــــــــــــــان يرتقــــــــــــــــــــي    وهــــــــــــو إمــــــــــــا عطــــــــــــف نســــــــــــق والعطــــــــــــف .504
  جــــــــــــــــــئ بــــــــــــــــــه موضــــــــــــــــــحا يــــــــــــــــــا حامــــــــــــــــــد    عطـــــــــــــــــــــف البيـــــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــــابع وجامـــــــــــــــــــــد .505
  أقســــــــــــــــم بــــــــــــــــاهللا أبــــــــــــــــو حفــــــــــــــــص عمــــــــــــــــر     متبوعـــــــــــــــــــــــــع مثالـــــــــــــــــــــــــه فيمـــــــــــــــــــــــــا غـــــــــــــــــــــــــرب  .506
  جــــــــــــــاء لتخصــــــــــــــيص بــــــــــــــه فيمــــــــــــــا يقــــــــــــــال    وهـــــــــــــذا مـــــــــــــن مـــــــــــــاء صـــــــــــــديد ذا املثـــــــــــــال .507
  فهــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــذاك تــــــــــــــــــــــــابع ومتســـــــــــــــــــــــــق    وهـــــــــــــــاك يف تعريفنـــــــــــــــا عطـــــــــــــــف النســـــــــــــــق .508
  وبـــــــــــــــــــني متبوعــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــرف العطــــــــــــــــــــف     وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــط لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعرفومـتـ .509
  بالنصــــــــــــــــــــح  تســــــــــــــــــــعة ال غــــــــــــــــــــري فخــــــــــــــــــــذ    أمـــــــــــــــا حـــــــــــــــروف العطـــــــــــــــف يف االصـــــــــــــــح  .510
  ملطلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق اجلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــع فبالبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــات    الــــــــــــــــــــــــــواو وهــــــــــــــــــــــــــي ام كــــــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــــــايت  .511
  أو معـــــــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــــــاء حقـــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــده    كجـــــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــــعيد قبلـــــــــــــــــــــــــه .512
  حبســــــــــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــــــــــال أيـــــــــــــــــــــــــا حبيـــــــــــــــــــــــــيب     والتعقيــــــــــــــــــــــــــــــب للرتتيــــــــــــــــــــــــــــــب والفــــــــــــــــــــــــــــــاء .513
  تــــــــــــــــــــــــزوج الرجـــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــن بينكمـــــــــــــــــــــــــا     د وكمـــــــــــــــــــــــاكجـــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــــــعي .514
  فـــــــــــــــــــــــثم للرتتيـــــــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــــــا ياحـــــــــــــــــــــــارث    فأجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب االوالد مث الثالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث .515
  مث ســـــــــــــــــــــــــــــــــــعيد مث جـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــر     حنــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــاء جعفــــــــــــــــــــــر  وللرتاخــــــــــــــــــــــي .516
  حبســـــــــــــــــــــب الضـــــــــــــــــــــعف وقـــــــــــــــــــــوة جتـــــــــــــــــــــي    وحـــــــــــــــــــــــــــــــــــىت للغايــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والتــــــــــــــــــــــــــــــــــــدريج  .517
  وشـــــــــــــــــــــــــــبهها وكخســـــــــــــــــــــــــــيس احلـــــــــــــــــــــــــــرف     أو حســــــــــــــــــــــــب اخلســــــــــــــــــــــــة مث الشــــــــــــــــــــــــرف .518
  مــــــــــــــــــــات النــــــــــــــــــــاس حــــــــــــــــــــىت املرســــــــــــــــــــلون و     كجـــــــــــــــــاء النـــــــــــــــــاس حـــــــــــــــــىت احلجـــــــــــــــــامون  .519
  أو الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيت تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون معنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    مـــــــــن بعـــــــــد مهـــــــــز التســـــــــوية  أعطـــــــــف بـــــــــأم .520
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  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نتبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعيني    طـــــــــــــــــــــــاب واحـــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــــيئني  .521
  أجعفــــــــــــــــر أم خالــــــــــــــــد مــــــــــــــــن هــــــــــــــــو مــــــــــــــــر    حنـــــــــــــــــــــو أعنـــــــــــــــــــــدك ســـــــــــــــــــــعيد أم عمـــــــــــــــــــــر .522
  منهــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــده لــــــــــــــــــــــــــه مشــــــــــــــــــــــــــاهدا    إن كنــــــــــــــــــــــت عاملــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــان واحــــــــــــــــــــــدا .523
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد رووااملعاد    لكــــــــــــــــن قــــــــــــــــد شــــــــــــــــككت يف عينــــــــــــــــه أو  .524
  علـــــــــــــــــــــى يــــــــــــــــــــــا عمـــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــا تشــــــــــــــــــــــاء    تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــول يف مثاهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــواء .525
  فهـــــــــــــــــــــــــي للتخيـــــــــــــــــــــــــري قـــــــــــــــــــــــــول عـــــــــــــــــــــــــريب     طلـــــــــــــــــــــب  قعـــــــــــــــــــــدت ام بعـــــــــــــــــــــد فعـــــــــــــــــــــل .526
  تــــــــــــــــــــزوجن دعـــــــــــــــــــــدا أو أختهـــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــى    أو االباحـــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــاالول كمـــــــــــــــــــــــــــــــــا .527
  النحــــــــــــــــــو لطالــــــــــــــــــب العلــــــــــــــــــوم يســــــــــــــــــتوى    والثـــــــــــــــــــــاين حنـــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــم الفقـــــــــــــــــــــه أو   .528
  قـــــــــــــــــــــــــــول كـــــــــــــــــــــــــــل عـــــــــــــــــــــــــــامل مهـــــــــــــــــــــــــــاميف     للشــــــــــــــــــــــــك ان جــــــــــــــــــــــــاءت او االــــــــــــــــــــــــام  .529
  وقـــــــــــــــــــــــل وانـــــــــــــــــــــــا او ايـــــــــــــــــــــــاكم بعـــــــــــــــــــــــدها    حنـــــــــــــــــــــو اكلنـــــــــــــــــــــا خبـــــــــــــــــــــزة او بعضــــــــــــــــــــــها .530
  يف ســــــــــــــــــــــــــــــورة العقــــــــــــــــــــــــــــــود باالشـــــــــــــــــــــــــــــــارة    او احـــــــــــــــــــــــــد االشــــــــــــــــــــــــــياء يف الكفــــــــــــــــــــــــــارة .531
  عشــــــــــــــــــــــــــــــرة االيـــــــــــــــــــــــــــــــة يـــــــــــــــــــــــــــــــا إمـــــــــــــــــــــــــــــــام     حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو فكفارتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إطعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  .532
  بســــــــــــــــــــــبق نفـــــــــــــــــــــــي أو بنهــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــاك    وتــــــــــــــــــــــــــــــــايت لكــــــــــــــــــــــــــــــــن ولالســــــــــــــــــــــــــــــــتدراك  .533
  فــــــــــــــــــــــــــع شــــــــــــــــــــــــــروط هــــــــــــــــــــــــــذه وحبــــــــــــــــــــــــــذا    يــــــــــــــــــــــــــــــــاذا وان ال تقــــــــــــــــــــــــــــــــرتن بــــــــــــــــــــــــــــــــالواو  .534
  لكــــــــــــــــــــن بطــــــــــــــــــــاحل وذا قــــــــــــــــــــول ســــــــــــــــــــديد    يف حنــــــــــــــــو مــــــــــــــــا مــــــــــــــــر بصــــــــــــــــاحل ســــــــــــــــعيد .535
  كقـــــــــــــــام زيـــــــــــــــد بــــــــــــــــل أخـــــــــــــــو االعــــــــــــــــراب    ثامنهــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــايت لالضــــــــــــــــــــــراب  .536
  عمـــــــــــــــــــر الزيـــــــــــــــــــد أيـــــــــــــــــــا نعـــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــىت    تاســـــــــــــــــــــعها للنفـــــــــــــــــــــي ال حنـــــــــــــــــــــو أتــــــــــــــــــــــى .537
  ـــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــى املرفـــــــــــــــــــوع قـــــــــــــــــــد رفعتـــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــذه االحــــــــــــــــــــــــــــــرف إن عطفتــــــــــــــــــــــــــــــا  .538
  وإن علــــــــــــــى املخفــــــــــــــوض قــــــــــــــد خفضــــــــــــــتا    قـــــــــــــــــد نصـــــــــــــــــبتا وإن علـــــــــــــــــى املنصـــــــــــــــــوب .539
  أراك دا الكـــــــــــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــــــــد حفضـــــــــــــــــــــــــــته    وإن علــــــــــــــــــــى اــــــــــــــــــــزوم قــــــــــــــــــــد جزمتــــــــــــــــــــه  .540
  رأيــــــــــــــــــــــت زيــــــــــــــــــــــداً وســــــــــــــــــــــعيداً يف ممــــــــــــــــــــــر     وعمـــــــــــــر  مثـــــــــــــل أتـــــــــــــى املســـــــــــــجد عمـــــــــــــرو .541
  وأعطــــــــــــف الفعــــــــــــل علــــــــــــى الفعــــــــــــل تفــــــــــــز    ميــــــــــــــــــــــــــــر خالــــــــــــــــــــــــــــد بزيــــــــــــــــــــــــــــد وجيــــــــــــــــــــــــــــوز .542
  ولـــــــــــــــــــــــــــــن يقـــــــــــــــــــــــــــــوم ويـــــــــــــــــــــــــــــزور ميتـــــــــــــــــــــــــــــا    زيــــــــــــــــــــــــــــد يقــــــــــــــــــــــــــــوم وحيــــــــــــــــــــــــــــج البيتــــــــــــــــــــــــــــا .543
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  مل يتكاســــــــــــــــــــل ويــــــــــــــــــــنم عمــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــب     ل ويـــــــــــــــــــرم ناســـــــــــــــــــا بالكـــــــــــــــــــذب ومل يقـــــــــــــــــــ .544
  بــــــــــــــــــــــــذكر هــــــــــــــــــــــــذا تنتهــــــــــــــــــــــــي التوابـــــــــــــــــــــــــع     البـــــــــــــــــــــــدل وهـــــــــــــــــــــــو التـــــــــــــــــــــــابع  والرابـــــــــــــــــــــــع .545
  التــــــــــــــــــــــــابع املقصــــــــــــــــــــــــود فيــــــــــــــــــــــــه رابطــــــــــــــــــــــــة     بنســـــــــــــــــــــــــــبة لـــــــــــــــــــــــــــه بغـــــــــــــــــــــــــــري واســـــــــــــــــــــــــــطة  .546
  يف نضـــــــــــــــــــــمنا جتـــــــــــــــــــــدها يـــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــامي    وهـــــــــــــــــــــــو علـــــــــــــــــــــــى أربعـــــــــــــــــــــــة االقســـــــــــــــــــــــام .547
  مــــــــــــــــن غــــــــــــــــري تعريــــــــــــــــف طريــــــــــــــــق اجلــــــــــــــــل     بــــــــــــــــــــدل كــــــــــــــــــــل جلــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــل  .548
  والثـــــــــــــــاين عـــــــــــــــن دهـــــــــــــــن الغـــــــــــــــيب خفـــــــــــــــي    عمــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــوايف  ء زيــــــــــــــــــــــــدكجــــــــــــــــــــــــا .549
  مرضــــــــــــــــي عنــــــــــــــــدي  تعــــــــــــــــريفهم ذالــــــــــــــــك    بـــــــــــــــــدل كــــــــــــــــــل عرفـــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــض  .550
  بــــــــــــــــــدل االشــــــــــــــــــتمال يــــــــــــــــــايت يف االثــــــــــــــــــر     كأكـــــــــــــــــــل الرغيـــــــــــــــــــف نصـــــــــــــــــــفه عمـــــــــــــــــــر  .551
  شــــــــــــــــــــــــيخي علومــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــا منتفــــــــــــــــــــــــع     يــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــامع  تقــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــد نفعــــــــــــــــــين .552
   ركبــــــــــــــــــت زيـــــــــــــــــــداً احلمـــــــــــــــــــار يف الســـــــــــــــــــفر    وبــــــــــــــــدل الغلــــــــــــــــط مثــــــــــــــــل مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتقر  .553
  عوضــــــــــــــا عنــــــــــــــه جهــــــــــــــاز  فقلــــــــــــــت زيــــــــــــــداً     أردت أن تقـــــــــــــــــــــــــول قـــــــــــــــــــــــــبال احلمـــــــــــــــــــــــــار  .554
  أبـــــــــــدلت دا احلمـــــــــــار مـــــــــــن زيـــــــــــد ســـــــــــقط     وحـــــــــــــــني بـــــــــــــــأن لـــــــــــــــك هـــــــــــــــذاك الغلـــــــــــــــط  .555

 باب المنصوبات

  االول مفعــــــــــــــــــــول بــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــد اشــــــــــــــــــــتهر     ســــــــــــــــــــتة عشــــــــــــــــــــر  املنصــــــــــــــــــــوبات قــــــــــــــــــــالوا .556
  مفعــــــــــــــــــــــول فيــــــــــــــــــــــه مث مفعــــــــــــــــــــــول معــــــــــــــــــــــه     والثـــــــــــــــــــــــاين التـــــــــــــــــــــــايل فـــــــــــــــــــــــاملفعول لـــــــــــــــــــــــه  .557
  كـــــــــــــذا روى النحـــــــــــــاة مـــــــــــــا قـــــــــــــد حققـــــــــــــوا    ملفعــــــــــــــــــــــول ذاك املطلــــــــــــــــــــــق واخلــــــــــــــــــــــامس ا .558
  إحـــــــــــــــــــــــدى االدوات  هلـــــــــــــــــــــــا وإســـــــــــــــــــــــم إن    خـــــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــــان ويليهـــــــــــــــــــــــا اخــــــــــــــــــــــــوات  .559
  وبعـــــــــــــــــــــــــده التمييـــــــــــــــــــــــــز فيهـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــالوا    وأخواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــو احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  .560
  وإســــــــــــــــــــــــم ال كــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــذا املعــــــــــــــــــــــــىن     كــــــــــــــــــــذا املنـــــــــــــــــــــادى بعــــــــــــــــــــد واملســـــــــــــــــــــتثىن  .561
  هــــــــــــــــــــــــــىنكـــــــــــــــــــــــــرة بغــــــــــــــــــــــــــري قصـــــــــــــــــــــــــد منت    واملشـــــــــــــــــــــــبه  أعـــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــه املضـــــــــــــــــــــــاف .562
  أي أخواـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ويف عملهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     خــــــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــــــاد والـــــــــــــــــــــيت يف حكمهـــــــــــــــــــــا  .563
  وأخواــــــــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــــــــا دوي العقــــــــــــــــــــــــــــــول     خـــــــــــــــــرب مـــــــــــــــــا تلـــــــــــــــــك احلجازيـــــــــــــــــة قـــــــــــــــــل  .564
  إن كنــــــــــــــــت يف فهــــــــــــــــم هلــــــــــــــــا ال تــــــــــــــــدي     وتـــــــــــــــابع املنصـــــــــــــــوب هـــــــــــــــا يـــــــــــــــا ولـــــــــــــــدي  .565
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  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــه ناصــــــــــــــــــــــــــــــــــب ومل يتصــــــــــــــــــــــــــــــــــال     فعـــــــــــــــــــل املضـــــــــــــــــــارع كمـــــــــــــــــــا إن دخـــــــــــــــــــال  .566
  د مــــــــــــــــن مجلــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الــــــــــــــــثالث واحــــــــــــــــ    آخــــــــــــــــــــــــره حــــــــــــــــــــــــرف علـــــــــــــــــــــــــة  حبــــــــــــــــــــــــرف .567
  أبواـــــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــــذكر فيهـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــايت     كـــــــــــــــــــــــــــــــــان هلـــــــــــــــــــــــــــــــــؤالء املنصـــــــــــــــــــــــــــــــــوبات  .568
  وهــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــالتحقيق إســــــــــــــــــــــم فانتبــــــــــــــــــــــه     أوهلــــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــــاملفعول بـــــــــــــــــــــــــــه .569
  ونفيـــــــــــــــــــــــــه يصـــــــــــــــــــــــــح عنـــــــــــــــــــــــــه فاعقـــــــــــــــــــــــــل     عليـــــــــــــــــه قـــــــــــــــــد وقـــــــــــــــــع فعـــــــــــــــــل الفاعـــــــــــــــــل  .570
  ومضــــــــــــــــــــــمراً خرجــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــنهج     وهــــــــــــــو علــــــــــــــى قســــــــــــــمني ظــــــــــــــاهر جيــــــــــــــي  .571
  يـــــــــــــــــا ســـــــــــــــــعداً ومـــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــربت أحـــــــــــــــــداً     فــــــــــــــــــــــــــأول حنــــــــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــــــــربت زيــــــــــــــــــــــــــداً  .572
  بعامــــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــــد ويــــــــــــــــــــــــايت منفصــــــــــــــــــــــــل     ومضـــــــــــــــــمر قســـــــــــــــــمان أيضـــــــــــــــــا متصـــــــــــــــــل  .573
  وال يلــــــــــــــــــــــــــــــي يف امللتقــــــــــــــــــــــــــــــى عاملــــــــــــــــــــــــــــــه    متصــــــــــــــــــــــــــــــل وهــــــــــــــــــــــــــــــو أن ال يســــــــــــــــــــــــــــــبقا  .574
  جــــــــــــــــاء علــــــــــــــــى خــــــــــــــــالف داك املتصــــــــــــــــل     إال يف االختبــــــــــــــــــــــــار أمــــــــــــــــــــــــا املنفصــــــــــــــــــــــــل .575
  متصـــــــــــــــــــــــــــــــــــل أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمىن مباشـــــــــــــــــــــــــــــــــــره    وكــــــــــــــــل منهمــــــــــــــــا أتــــــــــــــــى إثــــــــــــــــىن عشـــــــــــــــــرا .576
  مــــــــــــــن قــــــــــــــد علمــــــــــــــك وأنــــــــــــــت أكرمــــــــــــــك     أكرمنـــــــــــــــــــــــــــــا أكـــــــــــــــــــــــــــــرمكم وأكرمـــــــــــــــــــــــــــــك  .577
  أكرمـــــــــــــــــــــــــــــه أكرمهـــــــــــــــــــــــــــــا أكرمكهمـــــــــــــــــــــــــــــا     أكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمكن مث أكرمكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .578
  منفصــــــــــــــــــــــــل إيــــــــــــــــــــــــاي إيانــــــــــــــــــــــــا جلــــــــــــــــــــــــى    أكـــــــــــــــــــــــــــــــــرمهم أكـــــــــــــــــــــــــــــــــرمهن ويلــــــــــــــــــــــــــــــــــي  .579
  مث وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم مســــــــــــــــــــــــــــــــــى    إيــــــــــــــــــــــــــاك إيــــــــــــــــــــــــــاك كــــــــــــــــــــــــــذا إياكمــــــــــــــــــــــــــا  .580
  إيــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم مث إيــــــــــــــــــــــــــــــــــاهن خــــــــــــــــــــــــــــــــــذمها     إيـــــــــــــــــــــــــــــاه إياهـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــذا إيامهـــــــــــــــــــــــــــــا  .581
   يوصـــــــــــــــــــــــــــف بــــــــــــــــــــــــــــاملطلق يف املنقــــــــــــــــــــــــــــول    وثانيهـــــــــــــــــــــــــــــــا املســـــــــــــــــــــــــــــــمى بـــــــــــــــــــــــــــــــاملفعول .582
  كمــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد أنشــــــــــــــــــدوا  لعامــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــه    وهـــــــــــــــــــــو االســـــــــــــــــــــم املصـــــــــــــــــــــدر املؤكـــــــــــــــــــــد .583
  عجبــــــــــــت مــــــــــــن ضــــــــــــربك ضــــــــــــرباً للعــــــــــــدا     حنــــــــــو حفظــــــــــت درســــــــــي حفظــــــــــاً جيــــــــــداً  .584
  يكفـــــــــــــــــــــي  ضـــــــــــــــــــــربته ضـــــــــــــــــــــرباً شـــــــــــــــــــــديداً     أمــــــــــــــــــــــــــا املبــــــــــــــــــــــــــني لــــــــــــــــــــــــــه بالوصــــــــــــــــــــــــــف .585
  ضــــــــــــــــــــربته ضــــــــــــــــــــرب االمــــــــــــــــــــري اخلشــــــــــــــــــــن     و اإلضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني  .586
  ضــــــــرب الشــــــــديدضــــــــربت زيــــــــدا ذالــــــــك ال    وباالشـــــــــــــــــــــــــــــــــارة كالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــا مفيـــــــــــــــــــــــــــــــــد  .587
  فــــــــــــــــرج عــــــــــــــــن أمــــــــــــــــة الرســــــــــــــــول الكربــــــــــــــــا    والم عهـــــــــــــــــــــــــــد كضـــــــــــــــــــــــــــربت الضـــــــــــــــــــــــــــربا .588
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  حنــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــربت ضــــــــــــــــــــربة يف الكبــــــــــــــــــــد     ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد .589
  بـــــــــــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــــــــــــني مصــــــــــــــــــــــــــــدر وجيلــــــــــــــــــــــــــــو    أوضـــــــــــــــــــــــــــــــــربتني ضـــــــــــــــــــــــــــــــــربات تتلـــــــــــــــــــــــــــــــــو  .590
  أولــــــــــــــــــــــــــه أو مــــــــــــــــــــــــــن أجلــــــــــــــــــــــــــه فأولــــــــــــــــــــــــــه     والثالــــــــــــــــــــث املفعــــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــــل الجلــــــــــــــــــــه  .591
  كــــــــــــــــــــــــــــــذاك علــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــدور     وهـــــــــــــــــــــــو يـــــــــــــــــــــــاذا مصـــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــذكور  .592
  وفاعــــــــــــــــــــل فخــــــــــــــــــــذ مثــــــــــــــــــــاال كاجلمــــــــــــــــــــان     دث شــــــــــــــــــارك هــــــــــــــــــذا يف الزمــــــــــــــــــان حلــــــــــــــــــ .593
  ضــــــــــــــــــــربت إبــــــــــــــــــــين التأديــــــــــــــــــــب العــــــــــــــــــــريب     كقمــــــــــــــــــــت إجــــــــــــــــــــالًال لشــــــــــــــــــــيخي و ايب  .594
  بــــــــــــــــــــك خــــــــــــــــــــوف الظلــــــــــــــــــــم  وأســــــــــــــــــــتجري    كــــــــــــــــــــذا قصــــــــــــــــــــدتك إيتغــــــــــــــــــــاء العلـــــــــــــــــــــم  .595
  عنـــــــــــــــــد ذوي البصـــــــــــــــــرة عـــــــــــــــــنهم عـــــــــــــــــرف     والرابـــــــــــــــــــــع املفعـــــــــــــــــــــول فيـــــــــــــــــــــه الظـــــــــــــــــــــرف  .596
  ن مطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــا وذاك إســـــــــــــــــــــــــــــــــم زمـــــــــــــــــــــــــــــــــا    وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــا ضـــــــــــــــمن معـــــــــــــــىن يف رقـــــــــــــــى .597
  كصـــــــــــــام جـــــــــــــل النـــــــــــــاس يومـــــــــــــاً فــــــــــــــاعلم     أو كـــــــــــــان مـــــــــــــن إســـــــــــــم مكـــــــــــــان مـــــــــــــبهم  .598
  يـــــــــــــــــــــــوم اخلمـــــــــــــــــــــــيس مجعـــــــــــــــــــــــة أقـــــــــــــــــــــــاموا     أو ســـــــــــــــــفروا يومـــــــــــــــــاً  طـــــــــــــــــويًال صـــــــــــــــــاموا  .599
  حنـــــــــــــــــــو جلوســـــــــــــــــــي خلـــــــــــــــــــف ذا أمـــــــــــــــــــان     أو صـــــــــــــــــمت أنـــــــــــــــــت اليـــــــــــــــــوم واملكـــــــــــــــــان  .600
  لكـــــــــــــــــــــل أمســـــــــــــــــــــاء اجلهـــــــــــــــــــــات حيتمـــــــــــــــــــــل     وفوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وحتتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ويشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمل  .601
  كســــــــــــــــــــــرت مــــــــــــــــــــــيأل للعــــــــــــــــــــــال مبــــــــــــــــــــــادر     وشــــــــــــــــــــبه ذاك مــــــــــــــــــــن مســــــــــــــــــــا املقـــــــــــــــــــــادير  .602
  رميــــــــــــت مرمــــــــــــى خالــــــــــــد يــــــــــــوم النضـــــــــــــال     وكـــــــــــل مـــــــــــا صـــــــــــيغ مـــــــــــن الفعـــــــــــل مثـــــــــــال .603
  وهـــــــــــــو االســـــــــــــم الفضـــــــــــــلة الـــــــــــــذي يـــــــــــــرام     اخلــــــــــــــــــامس املفعــــــــــــــــــول معــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــاغالم  .604
  مســـــــــــــــــــــــــــــــــبوقة بفعـــــــــــــــــــــــــــــــــل ال معاتبـــــــــــــــــــــــــــــــــه     يقــــــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــواو للمصــــــــــــــــــــــاحبة  .605
  او بعـــــــــــــــد إســـــــــــــــم فيـــــــــــــــه معـــــــــــــــىن الفعـــــــــــــــل     حنــــــــــــــو أتــــــــــــــى االمــــــــــــــري واجلــــــــــــــيش علــــــــــــــى  .606
  والنيــــــــــــــــــــل أو ســــــــــــــــــــر والطريــــــــــــــــــــق عــــــــــــــــــــابر     أو حروفــــــــــــــــــــــــــــــــــه كانــــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــــــــــــــــــــــــــــــائر  .607
  وأخواــــــــــــــــــــــــــــــــا ككانــــــــــــــــــــــــــــــــت راقصــــــــــــــــــــــــــــــــة     سادســــــــــــــــــــها خــــــــــــــــــــرب كــــــــــــــــــــان الناقصــــــــــــــــــــة  .608
  وأخواـــــــــــــــــــــــــــــــــا فحققــــــــــــــــــــــــــــــــــه تصــــــــــــــــــــــــــــــــــب     إن أيضـــــــــــــا قـــــــــــــد نصـــــــــــــب  هنـــــــــــــد واســـــــــــــم .609
  يف بـــــــــــــــاب مرفوعـــــــــــــــات األمســـــــــــــــاء أضـــــــــــــــا     كـــــــــــــــــإن زيـــــــــــــــــداً قـــــــــــــــــائم وقـــــــــــــــــد مضـــــــــــــــــى  .610
  هيئتــــــــــــــــــــــــــه فالفضــــــــــــــــــــــــــلة الوصــــــــــــــــــــــــــف ويف    الثـــــــــــــــــــــــــــــــامن احلـــــــــــــــــــــــــــــــال ويف تعريفــــــــــــــــــــــــــــــــه  .611
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  صــــــــــــــــــــــاحبه فــــــــــــــــــــــاعال كــــــــــــــــــــــان فاحتــــــــــــــــــــــذ    هـــــــــــــــــــــــــــو املبـــــــــــــــــــــــــــني هليئتـــــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــــذي  .612
  أو كـــــــــــــــــــــان مفعـــــــــــــــــــــوال وجـــــــــــــــــــــاء راغبـــــــــــــــــــــا     كجــــــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــاحكا وراكبــــــــــــــــــــا  .613
  مســـــــــــــــــــرجا محـــــــــــــــــــى  والفـــــــــــــــــــرس االبلـــــــــــــــــــق    حنــــــــــــــــو ركبــــــــــــــــت بغــــــــــــــــل زيــــــــــــــــد ملجمــــــــــــــــا  .614
  كــــــــــــا مـــــــــــــرر بزيـــــــــــــد جالســـــــــــــا يف اجلـــــــــــــرف     أو جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــروراً كـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحلرف  .615
  حي يـــــــــــــــــــا هنـــــــــــــــــــد ال ختـــــــــــــــــــايف أن تســـــــــــــــــــت    أو كـــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــي جـــــــــــــــــــروه باملضــــــــــــــــــــاف  .616
  ياشـــــــــــــــــــــيخ للتلميــــــــــــــــــــــذ كــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــفيعاً     حنـــــــــــــــــــــــــــو هلـــــــــــــــــــــــــــذا ارتكـــــــــــــــــــــــــــم مجيعـــــــــــــــــــــــــــا .617
  الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فحصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلهإىل  مث    منتلقـــــــــــــــــــــــــــــــه إىل  تنقســـــــــــــــــــــــــــــــم احلـــــــــــــــــــــــــــــــال .618
  دعــــــــــــــــــــــــوت ربنــــــــــــــــــــــــا مسيعــــــــــــــــــــــــا واجــــــــــــــــــــــــدا    قـــــــــــــام زيــــــــــــــد ســــــــــــــاجدا كمـــــــــــــا يف قــــــــــــــويل .619
  وهــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــيت يــــــــــــــــــــدعوا باجلامــــــــــــــــــــدة     إل موطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أي ممهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده  .620
  أســـــــــــــــــــــــــد يف الشــــــــــــــــــــــــــبهوكـــــــــــــــــــــــــر زيـــــــــــــــــــــــــد     كبعــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــدا بكــــــــــــــــــــــــــذا وانتبــــــــــــــــــــــــــه .621
  فــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــان  قســــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــذالك    تلــــــــــــــــــــــــــــــــــك املقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف الزمــــــــــــــــــــــــــــــــــان  .622
  دخيـــــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــــدهر فكـــــــــــــــــــــــــان دخيــــــــــــــــــــــــــا    كهـــــــــــــــــــــذا ياهنـــــــــــــــــــــد أخـــــــــــــــــــــوك شـــــــــــــــــــــيخاً  .623
  حنـــــــــــــــــــــو ادخلوهـــــــــــــــــــــا خالـــــــــــــــــــــدين بـــــــــــــــــــــرره    مقـــــــــــــــــــــــــــــــدره إىل  تنقســـــــــــــــــــــــــــــــم احلـــــــــــــــــــــــــــــــال .624
  عمـــــــــــــــــــــــــــر أمـــــــــــــــــــــــــــس راكبـــــــــــــــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــــــــــاء     حمكيــــــــــــــــــــــــــــــــــة كجــــــــــــــــــــــــــــــــــاء إىل  أيضــــــــــــــــــــــــــــــــــا .625
  قضـــــــــــــــــامثـــــــــــــــــال ذالـــــــــــــــــك كمـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــد ان    وقــــــــــــــــــــد مضــــــــــــــــــــى  مفــــــــــــــــــــردةإىل  ايضــــــــــــــــــــا .626
  ملتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وردت    تلــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــيت تعــــــــــــــــــــددت إىل  كــــــــــــــــــــذا .627
  تقــــــــــــــــــــــــــــــــــدير أول لثــــــــــــــــــــــــــــــــــان صــــــــــــــــــــــــــــــــــادرا    لقيـــــــــــــــــــت زيــــــــــــــــــــدا مصــــــــــــــــــــعدا منحــــــــــــــــــــدرا .628
  لواحــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــــرتادف ثبــــــــــــــــــــــــت     والعكـــــــــــــس وبـــــــــــــالعكس ومـــــــــــــا تعـــــــــــــددت  .629
  كجـــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــد راكبـــــــــــــــــــــــا مبتســـــــــــــــــــــــما     أو لتـــــــــــــــــــــداخل لكـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــا تعلمـــــــــــــــــــــا  .630
ـــــــــــــــــــــا مبتســـــــــــــــــــــما  .631   حــــــــــــــــــــــالني مــــــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــــــد فســــــــــــــــــــــوينهما     فـــــــــــــــــــــان جعلـــــــــــــــــــــت راكب
  يف احلـــــــــــــــــــــال  فهــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــيت ترادفــــــــــــــــــــت    كلتيهمـــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــاال وبعـــــــــــــــــــــد حـــــــــــــــــــــال  .632
  أي لتتابعهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والتكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتف     ومسيــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك للـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتادف .633
  حـــــــــــــــاال مـــــــــــــــن فاعـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي تقـــــــــــــــدما     وإن جعلــــــــــــــــــت يــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــي مبتســــــــــــــــــما  .634
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  فاملتداخلــــــــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــــــــا نعــــــــــــــــــــــــم املشــــــــــــــــــــــــري     وهـــــــــــــــــــــــــــــــــو راكبـــــــــــــــــــــــــــــــــاً وذاك مســـــــــــــــــــــــــــــــــترت  .635
  لكمـــــــني أجـــــــل دخـــــــول صـــــــاحب احلـــــــال ا    ومسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــت باملتداخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن  .636
  ففــــــــــــــــــــــي املبينــــــــــــــــــــــة ذاك قــــــــــــــــــــــد ضــــــــــــــــــــــمن     وتلـــــــــــــــــــــــــك الثانيـــــــــــــــــــــــــة يف االوىل قمـــــــــــــــــــــــــن  .637
  لعامـــــــــــــــــــــــــــــل هلـــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــال تفنـــــــــــــــــــــــــــــده     واحلـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــد تــــــــــــــــــايت لنـــــــــــــــــا مؤكــــــــــــــــــده  .638
  وصــــــــــــــــــــــــاحب هلــــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــــه مماســــــــــــــــــــــــكا     حنـــــــــــــــــــــو تبســـــــــــــــــــــم الفقيـــــــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــــــاحكا  .639
  ومجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــمونة قبيلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     كـــــــــــــــــــــــأنتم كلكـــــــــــــــــــــــم مجيعـــــــــــــــــــــــاً فقهـــــــــــــــــــــــا .640
  ى رءوفـــــــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــرى شـــــــــــــــــــــــــفوقاً ويـــــــــــــــــــــــــر     كمثـــــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــيخكم عطوفـــــــــــــــــــا .641
  نكـــــــــــــــــــــــــرة مبعـــــــــــــــــــــــــىن مـــــــــــــــــــــــــن ويســـــــــــــــــــــــــموا    التاســـــــــــــــــــــــع التمييـــــــــــــــــــــــز وهـــــــــــــــــــــــو إســـــــــــــــــــــــم  .642
  إمجـــــــــــــــــــــــــــال نســـــــــــــــــــــــــــبة فقـــــــــــــــــــــــــــس ذاك وذا    مبـــــــــــــــــــــــــــني إـــــــــــــــــــــــــــام إســـــــــــــــــــــــــــم وكـــــــــــــــــــــــــــذا  .643
  مــــــــــــــــــن املواضـــــــــــــــــــع لنـــــــــــــــــــا هلـــــــــــــــــــا انعـــــــــــــــــــت     فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأول يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يف أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  .644
  حنــــــــــــــــــــو رأى مخســــــــــــــــــــة عشــــــــــــــــــــر كوكبــــــــــــــــــــا     أحــــــــــــــــــــداها أحــــــــــــــــــــاك العــــــــــــــــــــدد املركبــــــــــــــــــــا  .645
  فطبـــــــــــــــــــت عرضــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــي املســـــــــــــــــــاحة    والثـــــــــــــــاين حنـــــــــــــــو بعـــــــــــــــت شـــــــــــــــرباً أرضـــــــــــــــا  .646
  رابعهــــــــــــــــــــــــــا الكيــــــــــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــــــــــال أذيتــــــــــــــــــــــــــا     الـــــــــــــــــــــــــوزن كرطـــــــــــــــــــــــــل زيتـــــــــــــــــــــــــا ثالثهـــــــــــــــــــــــــا .647
  رحــــــــــــــــــــم ربنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــاع مسحــــــــــــــــــــا    كبعتـــــــــــــــــــــك الليلـــــــــــــــــــــة محـــــــــــــــــــــال قمحـــــــــــــــــــــا  .648
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن املواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــده ذاك    والثـــــــــــــــــــــــــــــــــــاين يف أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك .649
  مثــــــــــــــــــــــــــال ذالــــــــــــــــــــــــــك كمــــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــــول     أحــــــــــــــــــــــدها عـــــــــــــــــــــــن فاعــــــــــــــــــــــل منقـــــــــــــــــــــــول  .650
  ملفعــــــــــــــــــــول عــــــــــــــــــــن ا وثانيهــــــــــــــــــــا املنقــــــــــــــــــــول    بـــــــــــــــــان غــــــــــــــــــالم احلــــــــــــــــــي عيبــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــويل  .651
  وكفجــــــــــــــــــــــــــــــــــرت أرضــــــــــــــــــــــــــــــــــن عيــــــــــــــــــــــــــــــــــون    حنــــــــــــــــــــــو وضــــــــــــــــــــــعت خالــــــــــــــــــــــدا ديونــــــــــــــــــــــا  .652
  حنــــــــــــــــــــو أنــــــــــــــــــــا أوفـــــــــــــــــــــر منــــــــــــــــــــك ولـــــــــــــــــــــدا    ثالثهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد نقلــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــن مبتــــــــــــــــــدا  .653
  كزيـــــــــــــــــــــــــد أكـــــــــــــــــــــــــرم االنـــــــــــــــــــــــــام رجـــــــــــــــــــــــــال    رابــــــــــــــــــــــــــع مل عــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــيئ نقــــــــــــــــــــــــــال  .654
  مــــــــــن بعــــــــــدها التمييــــــــــز يف بعــــــــــض البقــــــــــع     إن كـــــــــــــــــــان وقـــــــــــــــــــع  أفعـــــــــــــــــــل للتفضـــــــــــــــــــيل .655
  اال فاتبعنــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــــــــــــــب نصــــــــــــــــــــــــــــــــــبه     وكـــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــاعال هلـــــــــــــــــــــــا يف املعـــــــــــــــــــــــىن  .656
  أي باالضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافة وال متلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ان مل يكــــــــــــــن كــــــــــــــذالك أوجــــــــــــــب جــــــــــــــره .657
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  جعلــــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــــاعال اذا مــــــــــــــــــــــا رجحــــــــــــــــــــــا    عالمــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــلحا .658
  فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى بالتفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل    وبعـــــــــــــــــــــد جعـــــــــــــــــــــل افعـــــــــــــــــــــل التفضـــــــــــــــــــــيل .659
  مـــــــــــــــــاال وجــــــــــــــــــر زيــــــــــــــــــد منــــــــــــــــــك أفخــــــــــــــــــر   كانــــــــــــــــــــــت أعلــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــزال وأكثــــــــــــــــــــــر .660
  جلعلــــــــــــــــــــــــــــه فعــــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــــال متــــــــــــــــــــــــــــازح   حلحبيــــــــــــــــــــث أن يكــــــــــــــــــــون غــــــــــــــــــــري صــــــــــــــــــــا .661
  يف بعــــــــــــــــض أحــــــــــــــــوال لــــــــــــــــه قــــــــــــــــد تعــــــــــــــــىن   عاشــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا تقــــــــــــــــــــــــدم املســــــــــــــــــــــــتثىن .662
  حشــــــــــــــــا ولــــــــــــــــيس فعــــــــــــــــال خــــــــــــــــال عــــــــــــــــدا   وأدواتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان إال .663
  هلــــــــــــــــا لغــــــــــــــــات كلهــــــــــــــــا امسهــــــــــــــــا حــــــــــــــــوى   وال يكـــــــــــــــــــون غـــــــــــــــــــري تتلوهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــوى .664
  ينصـــــــــــــــــــــــــــــب إن مت الكـــــــــــــــــــــــــــــالم قـــــــــــــــــــــــــــــبال   فـــــــــــــــــــــــــــــإن مـــــــــــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــــــــــتثنيته بـــــــــــــــــــــــــــــإال .665
  ســـــــــــــــــــــــــــــــــعيدا هكـــــــــــــــــــــــــــــــــذا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــاسإال    أو كــــــــــــــــــــان موجبـــــــــــــــــــــا كقـــــــــــــــــــــام النـــــــــــــــــــــاس .666
  إن الـــــــــــــــــــــذي اســــــــــــــــــــــتثنيته منــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــرام   مـــــــــــــــــــــــرادهم بـــــــــــــــــــــــالقول إن مت الكـــــــــــــــــــــــالم .667
  فـــــــــــــــــــــــإن فهمتـــــــــــــــــــــــه تكـــــــــــــــــــــــن مشـــــــــــــــــــــــكورا   يكــــــــــــــــــــــــون فيـــــــــــــــــــــــــه قبلهــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــذكورا .668
  نفـــــــــــــــــــي وشـــــــــــــــــــبهه كمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــررا   وباإلجيــــــــــــــــــــــــاب قبــــــــــــــــــــــــل أن ال يــــــــــــــــــــــــذكروا .669
  متصـــــــــــــــــــــــــــــــــل أم منقطعـــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــواء   ســـــــــــــــــــــــواء كـــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــذا اإلســـــــــــــــــــــــتثناء .670
  ا اســــــــــــــــــــــتثنيته فحصــــــــــــــــــــــليكــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــ   وإن ســـــــــــــــــــــــــــــــــألتنا عـــــــــــــــــــــــــــــــــن املتصـــــــــــــــــــــــــــــــــل .671
  منقطـــــــــــــــــــــــــــــع خـــــــــــــــــــــــــــــالف ذاك علمـــــــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــن جــــــــــنس مــــــــــا اســــــــــتثىن منــــــــــه حتمــــــــــا .672
  مت وغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــري موجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب متامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وإن يكــــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــــا قبلهــــــــــــــــــــــا كالمــــــــــــــــــــــا .673
  اال تبـــــــــــــــاع فيـــــــــــــــه جـــــــــــــــائز علـــــــــــــــى الـــــــــــــــوال   إن كــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــتثنيته متصــــــــــــــــــــال .674
  مــــــــــــــــــــــــن احلجــــــــــــــــــــــــازيني جــــــــــــــــــــــــا وفاقــــــــــــــــــــــــا   وجــــــــــــــــــــــاز فيــــــــــــــــــــــه النصــــــــــــــــــــــب واتفاقــــــــــــــــــــــا .675
  قـــــــــــــــــــوم احلـــــــــــــــــــي إال زيـــــــــــــــــــدمـــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــام    والتميميـــــــــــــــــــــــــــــــــــني ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــيس قيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد .676
  بالنصــــــــــــــــــــب ال تكــــــــــــــــــــد خلــــــــــــــــــــل كيــــــــــــــــــــدا   بـــــــــــــــــــــــــــــــــالرفع أو تقـــــــــــــــــــــــــــــــــول إال زيـــــــــــــــــــــــــــــــــد .677
  أهــــــــــــــــــــــــــل احلجــــــــــــــــــــــــــاز وبنــــــــــــــــــــــــــوا متــــــــــــــــــــــــــيم   وإن يكـــــــــــــــــــــــــــــن منقطعـــــــــــــــــــــــــــــا محيمـــــــــــــــــــــــــــــي .678
  نصـــــــــــــب الـــــــــــــذي اســـــــــــــتثنوه فيـــــــــــــه رغبـــــــــــــوا   اختلفـــــــــــــــــــوا أهـــــــــــــــــــل احلجـــــــــــــــــــاز أوجبـــــــــــــــــــوا .679
  عــــــــــــــــــــــــــــــنهم بإتباعهــــــــــــــــــــــــــــــا يف املنقــــــــــــــــــــــــــــــول   والتميميــــــــــــــــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــــــــــــــــواز القــــــــــــــــــــــــــــــــول .680
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  ومـــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــى األســـــــــــــــــــــــود إال هنـــــــــــــــــــــــدا   كمـــــــــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــــــــى امللـــــــــــــــــــــــــؤا إال قـــــــــــــــــــــــــرادا .681
  علــــــــــــــــى الــــــــــــــــذي اســــــــــــــــتثىن منــــــــــــــــه أمنـــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــا مل يكــــــــــــــــــــــن تقــــــــــــــــــــــدم املســــــــــــــــــــــتثىن .682
  مـــــــــــــــا جـــــــــــــــاء إال زيـــــــــــــــد القـــــــــــــــوم نصـــــــــــــــب   فــــــــــــــــــــــــإن تقــــــــــــــــــــــــدم فنصــــــــــــــــــــــــبه وجــــــــــــــــــــــــب .683
  فأفضــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــاس مجيعــــــــــــــــــــــا أمحــــــــــــــــــــــد   ومـــــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــــى إال محـــــــــــــــــــــــارا أحـــــــــــــــــــــــد .684
  وغـــــــــــــــــــــري موجـــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــه ال تنكصـــــــــــــــــــــا   وإن يكـــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــا قبـــــــــــــــــــل إال ناقصـــــــــــــــــــا .685
  حســــــــــــــــــب مــــــــــــــــــا قبيلهــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــال   يكـــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــا بعيــــــــــــــــــــــــد إال فعلــــــــــــــــــــــــى .686
  لعامــــــــــــــــــل الرفــــــــــــــــــع رفعنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا ذكــــــــــــــــــر   إن كـــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــا قبيـــــــــــــــــــــل إال يفتقـــــــــــــــــــــر .687
  قبيلهـــــــــــــــــــا احتـــــــــــــــــــاج ملنصـــــــــــــــــــوب لـــــــــــــــــــذي   مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد إال مث إن كـــــــــــــــــان الـــــــــــــــــذي .688
  حيتـــــــــــاج للخفـــــــــــض فشـــــــــــيء قـــــــــــد يهـــــــــــون   نصـــــــــــــبنا مـــــــــــــا جـــــــــــــا بعـــــــــــــدها وإن يكـــــــــــــن .689
  مثــــــــــــــــــــــــل لكلهــــــــــــــــــــــــا مثــــــــــــــــــــــــاال حيتــــــــــــــــــــــــذى   خفضـــــــــــــنا مـــــــــــــا جــــــــــــــا بعـــــــــــــدها وهكــــــــــــــذا .690
  وبســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى فإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور   ثنيته بغــــــــــــــــــــــــــــريوأمــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــــــــت .691
  وبســـــــــــــــــــــــــــوى ملـــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــه ال ضـــــــــــــــــــــــــــري   علــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــدوام واحكمــــــــــــــــــــن لغـــــــــــــــــــــري .692
  مــــــــــــــــن بعــــــــــــــــد إال فيمــــــــــــــــا كــــــــــــــــان تابعــــــــــــــــا   حكمنـــــــــــــا لالســـــــــــــم الـــــــــــــذي قـــــــــــــد وقعـــــــــــــا .693
  مــــــــــــــــــــــــــــــع اإلجيــــــــــــــــــــــــــــــاب ويف ذا املقــــــــــــــــــــــــــــــام   مـــــــــــــن واجـــــــــــــب النصـــــــــــــب مـــــــــــــع التمـــــــــــــام .694
  مـــــــــــــــــــــــــع التمـــــــــــــــــــــــــام ولنفـــــــــــــــــــــــــي داعـــــــــــــــــــــــــي   ومـــــــــــــــــــن جـــــــــــــــــــواز النصـــــــــــــــــــب واإلتبـــــــــــــــــــاع .695
  مـــــــــــــــــــــــن العوامـــــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــــذي تقـــــــــــــــــــــــدما   ى حســــــــــــــب مــــــــــــــاومـــــــــــــن االجــــــــــــــزاء علــــــــــــــ .696
  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم التمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام فلتنتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   مــــــــــــــع وجــــــــــــــود النفـــــــــــــــي مصــــــــــــــحوبا بـــــــــــــــه .697
  يكــــــــــون فهــــــــــو واجــــــــــب النصــــــــــب اعقــــــــــال   وكـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا اســـــــــــــــــتثىن بلـــــــــــــــــيس وبـــــــــــــــــال .698
  تقــــــــــــــــول قــــــــــــــــاموا لــــــــــــــــيس زيــــــــــــــــدا عنــــــــــــــــك   ألنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب ذي وتلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك .699
  والشــــــــــــــــــعب قــــــــــــــــــام ال يكــــــــــــــــــون األمــــــــــــــــــرا   والقــــــــــــــــــوم جــــــــــــــــــاءوا ال يكــــــــــــــــــون عمــــــــــــــــــرا .700
  وخبـــــــــــــــــــــــال ينصـــــــــــــــــــــــب مفعـــــــــــــــــــــــوال بـــــــــــــــــــــــدا    حباشــــــــــــــــا وعــــــــــــــــداوأمــــــــــــــــا مــــــــــــــــا اســــــــــــــــتثىن .701
  وإن حروفــــــــــــــــــــــــــــا أجــــــــــــــــــــــــــــررن مــــــــــــــــــــــــــــا وإىل   بشــــــــــــــــــــــــــــــــرط إن قــــــــــــــــــــــــــــــــدرا أفعـــــــــــــــــــــــــــــــــاال .702
  خـــــــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــــــعيد وعـــــــــــــــــــــــــدا محيـــــــــــــــــــــــــدا   قــــــــــــــــــــــــومن خــــــــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــــــــعيدا:تقـــــــــــــــــــــــول .703
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  حشــــــــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــــــــري ذو جــــــــــــــــــــــــاه منــــــــــــــــــــــــريا   عـــــــــــــــــــــــــدا محيـــــــــــــــــــــــــد وحاشـــــــــــــــــــــــــا مســـــــــــــــــــــــــريا .704
  اثنـــــــــــــني منهـــــــــــــا مـــــــــــــا عـــــــــــــدا ومـــــــــــــا خـــــــــــــال   وذاك مــــــــــــــــــــا مل تتقـــــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــى .705
  نصـــــــــــــــب ملـــــــــــــــا بعـــــــــــــــدمها بـــــــــــــــال عجـــــــــــــــب   همـــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــبفـــــــــــــــــــإن تقـــــــــــــــــــدمت علي .706
  ال إن أتــــــــــــــــــــــــــــــــت زائــــــــــــــــــــــــــــــــدة حمضــــــــــــــــــــــــــــــــية   واملـــــــــــــــــــــــــــيم إن جاءتـــــــــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــــــــدرية .707
  جلعلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حرفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ممتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازا   فجـــــــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــــــــــــدمها جـــــــــــــــــــــــــــوازا .708
  إن نفـــــــــــــــــــــــــت اجلـــــــــــــــــــــــــنس وذاك معتـــــــــــــــــــــــــرب   وإســـــــــــــــم ال النافيـــــــــــــــة فاحلـــــــــــــــادى عشـــــــــــــــر .709
  غـــــــــــــــــالم زيـــــــــــــــــد حاضـــــــــــــــــر بـــــــــــــــــني املـــــــــــــــــال   إن كـــــــــــــان ذا اإلســـــــــــــم مضـــــــــــــافا حنـــــــــــــو ال .710
  وهـــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــا لتصـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــيء بانـــــــــــــــــــا   ا باملضـــــــــــــــــــــــــاف كأنــــــــــــــــــــــــــاأو إن شـــــــــــــــــــــــــبيه .711
  معنــــــــــــــــــــــــــاه مرفوعــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــال مــــــــــــــــــــــــــالم   بــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــذا اإلســــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــن متــــــــــــــــــــام .712
  أو كـــــــــــــــــــــــــــان منصــــــــــــــــــــــــــــوب وذا مفيــــــــــــــــــــــــــــد   كـــــــــــــــــــــــــال قبيحـــــــــــــــــــــــــا فعلـــــــــــــــــــــــــه حممـــــــــــــــــــــــــود .713
  أو كـــــــــــــــــــــان خمفوضـــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــا حكـــــــــــــــــــــيم   ال طالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جبلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم .714
  كـــــــــــــــــــــــال مقيمــــــــــــــــــــــــا مبكــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــدنا   خبـــــــــــــــــــــــــــــافض لـــــــــــــــــــــــــــــه تعلـــــــــــــــــــــــــــــق دنـــــــــــــــــــــــــــــا .715
  وال شـــــــــــــــــــــــــــبيها باملضـــــــــــــــــــــــــــاف ســـــــــــــــــــــــــــرمدا   ومعــــــــــــــــــــىن ذا غــــــــــــــــــــري مضــــــــــــــــــــاف أبــــــــــــــــــــدا .716
  بــــــــــــــه كمــــــــــــــا لــــــــــــــو كــــــــــــــان حقــــــــــــــا يعــــــــــــــرب   فإنــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــىن علــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــا ينصــــــــــــــــــب .717
  تقــــــــــــــول يــــــــــــــا عبــــــــــــــد الــــــــــــــرحيم ال ختــــــــــــــف   وثــــــــــــــــاين عشــــــــــــــــر املنــــــــــــــــادى إن يضــــــــــــــــف .718
  يــــــــــــا حســــــــــــنا وجهــــــــــــه ال تكــــــــــــن عجــــــــــــول   وإن يكـــــــــــــــــــــن بـــــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــــبيها فتقـــــــــــــــــــــول .719
  أو يــــــــــــــــا شــــــــــــــــفيقا بالعبــــــــــــــــاد يــــــــــــــــا رفيــــــــــــــــق   وحنـــــــــــــــــو ذا يـــــــــــــــــا طالعـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــال أقـــــــــــــــــف .720
  كقــــــــــــــــوهلم يــــــــــــــــا رجــــــــــــــــال خــــــــــــــــذ بيــــــــــــــــدي   كــــــــــــــــــــــــــــرة مل تقصـــــــــــــــــــــــــــــدأو كــــــــــــــــــــــــــــان ذا ن .721
  واملـــــــــــــــــــــوت يطلبـــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــيس كــــــــــــــــــــــافال   وحنــــــــــــــــــو قــــــــــــــــــول واعــــــــــــــــــظ يــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــافال  .722
  فإنــــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــــىن علــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــا عهــــــــــــــــــــدا   فأمــــــــــــــــــــا إن كــــــــــــــــــــان املنــــــــــــــــــــادى مفــــــــــــــــــــردا .723
  لـــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــان معربـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــذاك يتبـــــــــــــــــــع   يعــــــــــــــىن علــــــــــــــى مــــــــــــــا بــــــــــــــه كــــــــــــــان يرفــــــــــــــع .724
  تقـــــــــــــــول يـــــــــــــــا خالـــــــــــــــد عـــــــــــــــادك العمــــــــــــــــى   فإنــــــــــــــــــه يبــــــــــــــــــىن علــــــــــــــــــى الضــــــــــــــــــم كمــــــــــــــــــا .725
  والـــــــــــواو يــــــــــــا زيــــــــــــدون فيمــــــــــــا قــــــــــــد ألــــــــــــف   زيـــــــــدان ابنـــــــــه هنــــــــا علـــــــــى األلـــــــــفيف يــــــــا  .726
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  وهــــــــــــــــــي يف عهــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــورى معهــــــــــــــــــوده   وإن يكــــــــــــــــــــــــــــــن نكــــــــــــــــــــــــــــــرة مقصــــــــــــــــــــــــــــــوده .727
  مـــــــــــــن غـــــــــــــري تنـــــــــــــوين ومـــــــــــــن أبـــــــــــــاه مـــــــــــــن   فإــــــــــــــــا تبـــــــــــــــــىن علـــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــم قمـــــــــــــــــن .728
  فــــــــــــإن وصــــــــــــفته بــــــــــــذا الوصــــــــــــف اكتــــــــــــف   يــــــــــــــا رجــــــــــــــل مــــــــــــــا مل توصــــــــــــــف: تقــــــــــــــول .729
  ق كـــــــــــــل العظمــــــــــــــايف يـــــــــــــا عظيمـــــــــــــا فــــــــــــــو    ورجــــــــــــح النصــــــــــــب علــــــــــــى الضــــــــــــم كمــــــــــــا .730
  بـــــــــــــــــــــــــــه تـــــــــــــــــــــــــــتم حـــــــــــــــــــــــــــاالت النـــــــــــــــــــــــــــداء   ويـــــــــــــــــــا عظيمـــــــــــــــــــا يرجـــــــــــــــــــى يف الـــــــــــــــــــدعاء .731
  وأخواــــــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــذكر   ثالـــــــــــــــــــــــث عشـــــــــــــــــــــــرها لكـــــــــــــــــــــــاد خـــــــــــــــــــــــرب .732
  فــــــــــــــــــــــــإن حفظتهــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــن نزيهــــــــــــــــــــــــا   ثالثــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األقســــــــــــــــــــــــــــــــــــام تعرتيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .733
  علــــــــــــــــــــــــى دنـــــــــــــــــــــــــو خــــــــــــــــــــــــرب يف احلالـــــــــــــــــــــــــة   األول مـــــــــــــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــع للداللـــــــــــــــــــــــــــــــــه .734
  كــــــــــــــــذا عســــــــــــــــى ذكــــــــــــــــره مــــــــــــــــن حققــــــــــــــــا   وهــــــــــــــــــــــي ثالثــــــــــــــــــــــة حــــــــــــــــــــــرى وأخلوقــــــــــــــــــــــا .735
  علـــــــــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــــــــروع فيـــــــــــــــــــــــه ال حمالـــــــــــــــــــــــه    الــــــــــــــــــــــــــــــــــذي وضــــــــــــــــــــــــــــــــــع للداللــــــــــــــــــــــــــــــــــهمث .736
  هلهــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــب جعــــــــــــــــــــــل مث علقــــــــــــــــــــــا   وهــــــــــــــــــو كثــــــــــــــــــري منــــــــــــــــــه ذكــــــــــــــــــر طفقــــــــــــــــــا .737
  ككـــــــــــــــــــــــــاد زيـــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــرأ املفصـــــــــــــــــــــــــال   أخــــــــــــــــــــــذ قــــــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــــــل ذاك حصــــــــــــــــــــــال .738
  كأخـــــــــــــــــــــــذ الطالـــــــــــــــــــــــب لـــــــــــــــــــــــيال يتلـــــــــــــــــــــــو   وقــــــــــــــــــــــس عليــــــــــــــــــــــه الباقيــــــــــــــــــــــات جتلــــــــــــــــــــــو .739
  قــــــــــــــــد نســــــــــــــــبت ملصــــــــــــــــدر بــــــــــــــــال وهــــــــــــــــن   ويف اقـــــــــــــــــــــــــرتان خـــــــــــــــــــــــــرب هلـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــأن .740
  منقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   دو يــــــــــــــا مهــــــــــــــاموهــــــــــــــو علــــــــــــــى مــــــــــــــا يبــــــــــــــ .741
  ومنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــب حتمـــــــــــــــــا واقـــــــــــــــــع   فمنهــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــا اقرتاـــــــــــــــــــــــــــا ممتنـــــــــــــــــــــــــــع .742
  أربعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيبني الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ومنهــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــا يغلــــــــــــــــــــــــب أو يقــــــــــــــــــــــــل .743
  مــــــــــــــع حــــــــــــــرى أخلولــــــــــــــق واجــــــــــــــب فـــــــــــــــل   فمـــــــــــــــــــــع أفعـــــــــــــــــــــال الشـــــــــــــــــــــروع حيظـــــــــــــــــــــل .744
  يقـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــع كـــــــــــــــــرب كـــــــــــــــــاد فأفهمـــــــــــــــــا   يغلـــــــــــــب مـــــــــــــع عســـــــــــــى وأوشـــــــــــــك كمـــــــــــــا .745
  احلجازيـــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــــا أبرمــــــــــــــــــــــــا أعـــــــــــــــــــــــين   رابــــــــــــــــــع عشــــــــــــــــــرها جيــــــــــــــــــي خــــــــــــــــــرب مــــــــــــــــــا .746
  خـــــــــــــــــــامس عشـــــــــــــــــــرها عليـــــــــــــــــــك يســـــــــــــــــــرد   يف حنـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا هـــــــــــــــــذا خبـــــــــــــــــيال يطـــــــــــــــــرد .747
  النعـــــــــــــــــت حنـــــــــــــــــو بعـــــــــــــــــت دارا شاســـــــــــــــــعه   فتـــــــــــــــــــــابع املنصـــــــــــــــــــــوب وهـــــــــــــــــــــو أربعـــــــــــــــــــــة  .748
  وذا التوكيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــابع لزامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   والعطـــــــــــــــــف بعـــــــــــــــــت الـــــــــــــــــدار والغالمـــــــــــــــــا .749



 

309 
 

 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  مث يليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل ال تنســــــــــــــــــــــــــــــــــــه   حنــــــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــــــت إبــــــــــــــــــــــــراهيم نفســــــــــــــــــــــــه .750
  انتـــــــــــــــــــــــــــــه عمـــــــــــــــــــــــــــــا ربنـــــــــــــــــــــــــــــا اكـــــــــــــــــــــــــــــاف   حنــــــــــــــــــــــــو رأيــــــــــــــــــــــــت خالــــــــــــــــــــــــدا أخاكــــــــــــــــــــــــا .751
  دخـــــــــــــــــــــــل ناصـــــــــــــــــــــــب عليـــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــع ذا   ســــــــــــــــــــــــــادس عشــــــــــــــــــــــــــرها املضــــــــــــــــــــــــــارع إذا .752
  شـــــــــــــــــــــــيء كنـــــــــــــــــــــــون نســـــــــــــــــــــــوة يف أثـــــــــــــــــــــــره   كـــــــــــــــــــــــــــــــذا إذا مل يتصـــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــآخره .753
  وقـــــــــــــــــــــــــــع اإلتفـــــــــــــــــــــــــــاق مـــــــــــــــــــــــــــل إليهـــــــــــــــــــــــــــا   أمـــــــــــــــــــــــا النواصــــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــيت عليهــــــــــــــــــــــــا .754
  كليــــــــــــــــــــت أن تطيـــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــرا وعلـــــــــــــــــــــن   أربعـــــــــــــــــــــــــــــــة إن وإذن وكـــــــــــــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــــــــن .755
  امــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوإذن أكرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك واملق   ولــــــــــــــــــــــــــن تقـــــــــــــــــــــــــــيم أبــــــــــــــــــــــــــدا مضـــــــــــــــــــــــــــاما .756
  أنـــــــــــــــــــــــوي زيارتـــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــاذا اخلـــــــــــــــــــــــدن   جوابـــــــــــــــــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــــــــــــــــذي يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــول إين .757
  وتبــــــــــــــــــــــــذل العلــــــــــــــــــــــــم لنــــــــــــــــــــــــا أوصــــــــــــــــــــــــافه   وجئـــــــــــــــــــــت كـــــــــــــــــــــي تـــــــــــــــــــــوليىن الضـــــــــــــــــــــيافه .758
  مــــــــــــــــــــــن احلــــــــــــــــــــــروف وبــــــــــــــــــــــال مواضــــــــــــــــــــــعه   تضــــــــــــــــــــم أن بعــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــروف أربعــــــــــــــــــــة .759
  أمـــــــــــــــا حـــــــــــــــروف اجلـــــــــــــــر فهـــــــــــــــي تكفـــــــــــــــي   بعـــــــــــد ثــــــــــــالث مــــــــــــن حــــــــــــروف العطــــــــــــف .760
  يــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــيخ جئنــــــــــــــــــا لتوضــــــــــــــــــيح لنــــــــــــــــــا   فــــــــــــــــــــــــالالم للتعليــــــــــــــــــــــــل حنــــــــــــــــــــــــو قولنــــــــــــــــــــــــا .761
  لتطـــــــــــــــــــردوا الســــــــــــــــــــائل عــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــوتكم   الم اجلحـــــــــــــود حنــــــــــــــو مـــــــــــــا كــــــــــــــان لكــــــــــــــم .762
  ملـــــــــــــــــــــن تكـــــــــــــــــــــاد نفســـــــــــــــــــــه أن جتمحـــــــــــــــــــــا   ومل يكــــــــــــــــــــــــــــن لشــــــــــــــــــــــــــــيخنا ليســــــــــــــــــــــــــــمحا .763
  يف كفـــــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــــــعر وحـــــــــــــــــــــىت يثبتــــــــــــــــــــــا   للــــــــــــــــذنب لــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــود حــــــــــــــــىت ينبتـــــــــــــــــا .764
  يكــــــــــــــــون بعــــــــــــــــد حــــــــــــــــىت نصــــــــــــــــبها انبــــــــــــــــذ   ويرفــــــــــــــــــــع الفعــــــــــــــــــــل املضــــــــــــــــــــارع الــــــــــــــــــــذي .765
  يـــــــــــــــــــــــــــــــــوول علـــــــــــــــــــــــــــــــــى اســـــــــــــــــــــــــــــــــتقباله وال   إن كـــــــــــــــــــــــــان حاليـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــال يـــــــــــــــــــــــــدل .766
  حـــــــــــــــــــــــــــــــىت ال يرجـــــــــــــــــــــــــــــــوه أخ صـــــــــــــــــــــــــــــــبور   باحلـــــــــــــــــــــال حنـــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــرض املنصـــــــــــــــــــــور .767
  تكــــــــــــــــون الســــــــــــــــتقبال األحــــــــــــــــداث هلــــــــــــــــا   والرفـــــــــــــــــــع والنصـــــــــــــــــــب جيـــــــــــــــــــوز بعـــــــــــــــــــدها .768
  حـــــــــــــــــــــــــــــــىت يقـــــــــــــــــــــــــــــــول ذاك يف البقـــــــــــــــــــــــــــــــرة   أي مــــــــــــا مضـــــــــــــى منهـــــــــــــا كمثـــــــــــــل األيـــــــــــــة .769
  كجئــــــــــــت كــــــــــــي أنصــــــــــــح بنــــــــــــت اجليـــــــــــــل   كـــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــيت تنســـــــــــــــــــــــب للتعليـــــــــــــــــــــــل .770
  قـــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــديتا الـــــــــــــــــــــــــالم للتعليـــــــــــــــــــــــــل   إن مل تكـــــــــــــــــــــــــــــــــن قبيلهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نويتـــــــــــــــــــــــــــــــــا .771
  ألقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــافرا أو يســـــــــــــــــــــــــــــــــــلما   فمــــــــــــــن حــــــــــــــروف العطــــــــــــــف أو لتعلمــــــــــــــا .772
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  بعـــــــــــــــــــــــــدها غايــــــــــــــــــــــــــة عليــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــذذ   أن إن كــــــــــــــــــــــــان الـــــــــــــــــــــــــذيإىل  ومبعــــــــــــــــــــــــىن .773
  أو ألحــــــــــــــــــــــــــــــج البيــــــــــــــــــــــــــــــت أو يفوتــــــــــــــــــــــــــــــا   ألطلــــــــــــــــــــــــــــــــــنب العلــــــــــــــــــــــــــــــــــم أو أموتــــــــــــــــــــــــــــــــــا .774
  يف عكـــــــــــــــــــس غايـــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــذي تقـــــــــــــــــــدما   وذا األخــــــــــــــــــــــــري معــــــــــــــــــــــــىن إال أن كمــــــــــــــــــــــــا .775
  يف قـــــــــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــــــــن روىواو املعيـــــــــــــــــــــــــــة    فــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الســــــــــــــــــــــــــــــــــببية تلحقهــــــــــــــــــــــــــــــــــا وا .776
  أمثاهلــــــــــــــــــــــــــا تظهــــــــــــــــــــــــــر وهــــــــــــــــــــــــــي آتيــــــــــــــــــــــــــه   وذاك يف أجوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .777
  والــــــــــــــــواو قــــــــــــــــل فيــــــــــــــــه وأحســــــــــــــــن لكــــــــــــــــم   األمــــــــــــــــــــــــــر زوروين فأحســـــــــــــــــــــــــــن لكـــــــــــــــــــــــــــم .778
  فيســـــــــــــــــــــــــــتز لـــــــــــــــــــــــــــك وكـــــــــــــــــــــــــــن مهانـــــــــــــــــــــــــــا   والنهــــــــــــــــــــــــــــي الختاصــــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــــــــلطانا .779
ــــــــــــــــــــالواو أو ويســــــــــــــــــــتز لــــــــــــــــــــك وجــــــــــــــــــــاز .780   ويف التمـــــــــــــــــين حنـــــــــــــــــو ليـــــــــــــــــت يل جـــــــــــــــــواز   ب
  ا روووأتوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج وأوإىل  فأتوجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه .781
  خبطــــــــــــــــــــــــــــــــر املشــــــــــــــــــــــــــــــــيب أو واخــــــــــــــــــــــــــــــــربه   ليــــــــــــــــــــت الشــــــــــــــــــــباب عائــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــأخربه  .782
  أراجـــــــــــــــــــــــــــــع الشـــــــــــــــــــــــــــــيخ فيفهمهـــــــــــــــــــــــــــــا يل   أمــــــــــــــــــا الرتجــــــــــــــــــي فلعــــــــــــــــــل يــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــي .783
  كـــــــــــــــــــــــــأال تنــــــــــــــــــــــــــزل غــــــــــــــــــــــــــدا بأرضــــــــــــــــــــــــــي   أو قـــــــــــــــــــــــــل ويفهمهـــــــــــــــــــــــــا يل والعـــــــــــــــــــــــــرض .784
  أو تتجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لتعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   فتتجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتكرمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  .785
  لزائـــــــــــــــــــــــــــــر ولـــــــــــــــــــــــــــــو فـــــــــــــــــــــــــــــىت بغـــــــــــــــــــــــــــــيض   كهــــــــــــــــــــــال حتســــــــــــــــــــــنون يف التحضــــــــــــــــــــــيض .786
  وبـــــــــــــــــــــــه دهـــــــــــــــــــــــركم تكونـــــــــــــــــــــــوا تـــــــــــــــــــــــذكروا   وا عليــــــــــــــــــــــــــــــــه وتشــــــــــــــــــــــــــــــــكروالتشــــــــــــــــــــــــــــــــكر  .787
  وهــــــــــــــــــــــو إن فكــــــــــــــــــــــرت فيــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــابع   جــــــــــــــــــواب االســــــــــــــــــتفهام أيضــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــابع .788
  إليــــــــــــــــــــه أو نــــــــــــــــــــذهب كــــــــــــــــــــي ال تتعبــــــــــــــــــــا   فهـــــــــــــــــل يف النــــــــــــــــــادي خالـــــــــــــــــد فنــــــــــــــــــذهبا .789
  إليــــــــــــــــــــــه أو يــــــــــــــــــــــركن فاذهــــــــــــــــــــــب معنــــــــــــــــــــــا   وهــــــــــــــــــــــــل لزيــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــادق فــــــــــــــــــــــــريكن .790
  فنبــــــــــــــــــــذل اجلهــــــــــــــــــــد لصــــــــــــــــــــاحل العمــــــــــــــــــــل   ويف الـــــــــــدعا وفقـــــــــــين خــــــــــــري مـــــــــــن عــــــــــــدل .791
  إلن دعتــــــــــــــــــــــــــــــك للمثــــــــــــــــــــــــــــــال داعيــــــــــــــــــــــــــــــه   أو قبـــــــــــــــــــــــل ونبـــــــــــــــــــــــذل بـــــــــــــــــــــــواو املعيـــــــــــــــــــــــه .792
  فيجــــــــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــــــــوت لــــــــــــــــــــــــــــه عيانــــــــــــــــــــــــــــا   والنفـــــــــــــــــي ال يقضـــــــــــــــــى علـــــــــــــــــى عمرانـــــــــــــــــا .793
  نواصــــــــــــــــب الفعــــــــــــــــل املضــــــــــــــــارع خـــــــــــــــــذي   وقــــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــــه وجيــــــــــــــــــــــد املــــــــــــــــــــــوت وذي .794
  قســـــــــــــــــــــمني جتـــــــــــــــــــــزم املضـــــــــــــــــــــارع العـــــــــــــــــــــال   جــــــــــــــــــــوازم الفعــــــــــــــــــــل املضــــــــــــــــــــارع علــــــــــــــــــــى .795
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

   بـــــــــــــــــــداومنهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــــزم فعلـــــــــــــــــــني   فمنهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــزم فعـــــــــــــــــال واحـــــــــــــــــدا .796
  فهــــــــــــــــــو مثــــــــــــــــــان هكــــــــــــــــــذا قــــــــــــــــــد وجــــــــــــــــــدا   فأمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا جيـــــــــــــــــــزم فعــــــــــــــــــال واحـــــــــــــــــــدا .797
  وتـــــــــــــــــأيت ال يف النهـــــــــــــــــي والـــــــــــــــــدعا معـــــــــــــــــا   فلــــــــــــــــــــــم وملــــــــــــــــــــــا الم األمــــــــــــــــــــــر والــــــــــــــــــــــدعا .798
  وملـــــــــــــــــــــــــــــا مثلهـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــذاك ثبتـــــــــــــــــــــــــــــا   فلـــــــــــم لنفـــــــــــي الفعـــــــــــل يف املاضـــــــــــي أتـــــــــــى .799
  يقفـــــــــــــــــــــــــــوا ســـــــــــــــــــــــــــبيل مرشـــــــــــــــــــــــــــد أملـــــــــــــــــــــــــــا   متصـــــــــــــــــــــــــــال باحلـــــــــــــــــــــــــــال حنـــــــــــــــــــــــــــو ملـــــــــــــــــــــــــــا .800
  ا احفــــــــــــــــــظ جيــــــــــــــــــاوزك األملكــــــــــــــــــذا وملــــــــــــــــــ   ومهـــــــــــــــــــزة اســــــــــــــــــــتفهام قــــــــــــــــــــد تلحــــــــــــــــــــق مل .801
  يقــــــــــــــــــــم ســــــــــــــــــــعيد قــــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــــه هلمـــــــــــــــــــــا   حنـــــــــــــــــــــــــــــو أمل تقـــــــــــــــــــــــــــــم كـــــــــــــــــــــــــــــذا أملـــــــــــــــــــــــــــــا .802
  فــــــــــــــــــاحتجيب يــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــد يف الشــــــــــــــــــوارع   إن دخلــــــــــــــت هـــــــــــــــذي علــــــــــــــى املضـــــــــــــــارع .803
  قــــــــــــــــــــــــــــــدم زيــــــــــــــــــــــــــــــد زارنــــــــــــــــــــــــــــــا وعمــــــــــــــــــــــــــــــا   وملـــــــــــــــــــــــــــــــا احلينيــــــــــــــــــــــــــــــــة حنـــــــــــــــــــــــــــــــو ملــــــــــــــــــــــــــــــــا .804
  عليـــــــــــــــــك ملـــــــــــــــــا قمـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــاذا املـــــــــــــــــنعم   ملــــــــــــــــــــــــــا اإلجيابيــــــــــــــــــــــــــة حنــــــــــــــــــــــــــو أقســــــــــــــــــــــــــم .805
  مـــــــــن الفعـــــــــل هـــــــــدا علــــــــى الـــــــــذي مضـــــــــى   فــــــــــــــــــــــــــإن تــــــــــــــــــــــــــني تــــــــــــــــــــــــــدخالن ابــــــــــــــــــــــــــدا .806
  أي طلــــــــــــــب الفعـــــــــــــــل أتــــــــــــــى يف الرغـــــــــــــــب   والم األمـــــــــــــــــــــــر والـــــــــــــــــــــــدعا يف الطلـــــــــــــــــــــــب .807
  لطلـــــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــــرتك ففيهمـــــــــــــــــــــــا معـــــــــــــــــــــــا   ورهـــــــــــــــــــــــــــــــب وال يف ـــــــــــــــــــــــــــــــي ودعـــــــــــــــــــــــــــــــا .808
  قســــــــــــــــــمني حرفــــــــــــــــــا مث إمســــــــــــــــــا واحنســــــــــــــــــم   أمـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي جيـــــــــــــــزم فعلـــــــــــــــني انقســـــــــــــــم .809
  علــــــــــــــى األصــــــــــــــح تلــــــــــــــك إذ مــــــــــــــا ومهــــــــــــــا   فـــــــــــــــــــــــــاحلرف إن وبالتفـــــــــــــــــــــــــاق العلمـــــــــــــــــــــــــا .810
  أعـــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــى التعليـــــــــــــــــــــق ال حمالـــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــــــعا جمــــــــــــــــــــــــــرد الداللــــــــــــــــــــــــــه .811
  واإلســــــــــــــم جـــــــــــــــا ظرفــــــــــــــا وغـــــــــــــــري ظـــــــــــــــرف   أي جلواـــــــــــــــا علـــــــــــــــى الشـــــــــــــــرط اكتــــــــــــــــف .812
  كـــــــــــــــــــــــذاك أيـــــــــــــــــــــــي وكـــــــــــــــــــــــذاك كيفمـــــــــــــــــــــــا   فغـــــــــــــــري ظـــــــــــــــرف مـــــــــــــــن ومهمـــــــــــــــا مث مـــــــــــــــا .813
  وقـــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــأيت زمـــــــــــــــــــــــــاين فالزمـــــــــــــــــــــــــاين   والظــــــــــــــــرف قــــــــــــــــد يــــــــــــــــأيت لنــــــــــــــــا مكــــــــــــــــاين .814
  وأينمـــــــــــــــــــــــــــا وحيثمـــــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــــد عنـــــــــــــــــــــــــــا   مـــــــــــــــــــــــــــــــــــىت وأيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان املكــــــــــــــــــــــــــــــــــــاين أىن .815
  فمنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــــع للداللـــــــــــــــــــــــــة   وقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــموها كلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتة .816
  علـــــــــى هـــــــــذاك الشـــــــــرط حمضـــــــــا للصـــــــــواب   علــــــــــــــــــــــى جمــــــــــــــــــــــرد لتعليــــــــــــــــــــــق اجلــــــــــــــــــــــواب  .817
  مــــــــــــــــــــــــا وضــــــــــــــــــــــــعوه للداللــــــــــــــــــــــــة جلــــــــــــــــــــــــي   وهــــــــــــــــــــو إن والثــــــــــــــــــــاين إذ مــــــــــــــــــــا ويلــــــــــــــــــــي .818
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  ومعــــــــــــــــــــــىن شــــــــــــــــــــــرط ضــــــــــــــــــــــمنوه يافــــــــــــــــــــــل   علـــــــــــــــــى جمـــــــــــــــــرد الـــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــد يعقـــــــــــــــــل .819
  مـــــــــــــا لـــــــــــــيس يعقـــــــــــــل كمـــــــــــــا قـــــــــــــال املـــــــــــــال   وهـــــــــــــــو مـــــــــــــــن فقـــــــــــــــط ومـــــــــــــــا دل علـــــــــــــــى .820
  وهـــــــــــــــــــــو مهمـــــــــــــــــــــى مث مـــــــــــــــــــــا بالضـــــــــــــــــــــبط   الشـــــــــــــــــــــــــــــــرط وضـــــــــــــــــــــــــــــــمنوه مث معـــــــــــــــــــــــــــــــىن .821
  علـــــــــــــى الزمـــــــــــــان الشـــــــــــــرط معـــــــــــــىن حـــــــــــــال   ورابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوه دال .822
  وضــــــــــــعا علــــــــــــى املكــــــــــــاين حقــــــــــــا يارجــــــــــــل   وهــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــىت أيــــــــــــــــــان مث مــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــدل .823
  وحيثمــــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــالث هنــــــــــــــــــــــــــا   ضــــــــــــــــــمن معــــــــــــــــــىن الشــــــــــــــــــرط وهــــــــــــــــــو أين .824
  مــــــــــــــا بــــــــــــــني ذي اخلمســــــــــــــة مــــــــــــــا تعــــــــــــــددا   وســــــــــــــــــــــــــادس وهــــــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــــــــرددا .825
  لــــــــــــــــــــه تضــــــــــــــــــــاف ممــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــد تقــــــــــــــــــــدما    مـــــــــــــــــاوهـــــــــــــــــو أيـــــــــــــــــي فعلـــــــــــــــــى حســـــــــــــــــب  .826
  ملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم والم األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر مث   مثـــــــــــــــــــــــــــال مل كلـــــــــــــــــــــــــــم يقـــــــــــــــــــــــــــم وملـــــــــــــــــــــــــــا .827
  لــــــــــــــيقض ربنــــــــــــــا علــــــــــــــى هــــــــــــــذا اجلهـــــــــــــــول   لــــــــــــــــــــــيقم املــــــــــــــــــــــرء ويف الــــــــــــــــــــــدعاء قـــــــــــــــــــــــل .828
  ويف الــــــــــــــدعاء ال تواخــــــــــــــذ مــــــــــــــن جنــــــــــــــف   مثـــــــــــــــال ال يف النهـــــــــــــــي حنـــــــــــــــو ال ختـــــــــــــــف .829
  يـــــــــــــــــــــــــارب للـــــــــــــــــــــــــنفس فـــــــــــــــــــــــــال تكلنـــــــــــــــــــــــــا   وال تواخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنا مبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فعلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .830
  تتخــــــــــــــــــــذ املســــــــــــــــــــجد هجــــــــــــــــــــرا كســـــــــــــــــــــال    البيــــــــــــــــــــت والوال تصــــــــــــــــــــل الغــــــــــــــــــــرض يف .831
  مـــــــــــــــن يعمـــــــــــــــل العمـــــــــــــــل منـــــــــــــــه يســـــــــــــــتفد   مثـــــــــــــــــــال إن إن تبتــــــــــــــــــــغ العلـــــــــــــــــــم جتــــــــــــــــــــد .832
  يـــــــــــــــــــأت بـــــــــــــــــــه املـــــــــــــــــــأمور مـــــــــــــــــــا ذكرتـــــــــــــــــــا   وإذ مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــأت مــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه أمرتــــــــــــــــــــا .833
  يغلمــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن حنــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــه عبيــــــــــــــــــــد   تقـــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــا تنفعـــــــــــــــــــه يـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــعيد  .834
  بــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألمر يــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتوه وال عتابــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــا شـــــــــــــــيخ مهمـــــــــــــــى تـــــــــــــــأمر الطالبـــــــــــــــا .835
  وكيفمــــــــــــــا تكــــــــــــــن أكــــــــــــــن بــــــــــــــال عجــــــــــــــب   تــــــــــــــــــدع إالهــــــــــــــــــك جتــــــــــــــــــبوايــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــا  .836
  أيـــــــــــــــــان تـــــــــــــــــؤمن زيـــــــــــــــــدا يـــــــــــــــــؤمن أهلـــــــــــــــــه   ويف مــــــــــــــــىت مــــــــــــــــىت يقــــــــــــــــل يســــــــــــــــمع لــــــــــــــــه .837
  بنــــــــــــا جتــــــــــــد أمنــــــــــــا يــــــــــــا نعــــــــــــم املســـــــــــــتجري   وأىن حنــــــــــــــــــــــــــــو أىن تــــــــــــــــــــــــــــأت تســــــــــــــــــــــــــــتجر .838
  وال أراك رب النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريا   وحيثمـــــــــــــــــا تقصــــــــــــــــــد تصـــــــــــــــــادف خــــــــــــــــــريا .839
  مســــــــــــــــــــه بفعــــــــــــــــــــل الشــــــــــــــــــــرط دون مــــــــــــــــــــني   وســـــــــــــــــــــــــــــــم األول مــــــــــــــــــــــــــــــــن الفعلــــــــــــــــــــــــــــــــني .840
  للشــــــــــــــرط نلــــــــــــــت فيــــــــــــــه نظمــــــــــــــا مــــــــــــــوجزا   ثــــــــــــــــــــــاين منهمــــــــــــــــــــــا جوابــــــــــــــــــــــا وجــــــــــــــــــــــزاوال .841
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  بـــــــــــــــــــــــاحلرف جمـــــــــــــــــــــــرور وأمـــــــــــــــــــــــا الثـــــــــــــــــــــــاين   واــــــــــــــــــــرورات يــــــــــــــــــــا أخــــــــــــــــــــي قســــــــــــــــــــمان .842
  واجتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنب عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العيافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   فباملضـــــــــــــــــــــــــــــاف لـــــــــــــــــــــــــــــيس باإلضـــــــــــــــــــــــــــــافة .843
  وبــــــــــــــــــــــإىل وعــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــى ويف قمــــــــــــــــــــــن   فأمـــــــــــــا مـــــــــــــا جـــــــــــــر حبـــــــــــــرف وهـــــــــــــو مـــــــــــــن .844
  والكــــــــــــــــــــــــــــاف مث حبــــــــــــــــــــــــــــروف القســــــــــــــــــــــــــــم   ورب والبــــــــــــــــــــــــــــــــــاء كــــــــــــــــــــــــــــــــــذا والــــــــــــــــــــــــــــــــــالم .845
  والـــــــــــــــــــــــــواو تتلـــــــــــــــــــــــــو وكـــــــــــــــــــــــــذاك التـــــــــــــــــــــــــاء   هــــــــــــــــــــــــــي ثالثــــــــــــــــــــــــــة تفــــــــــــــــــــــــــي فالبــــــــــــــــــــــــــاء و  .846
  وهــــــــــــــــــــــــو ثالثــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــال إجحــــــــــــــــــــــــاف   والثــــــــــــــــــــــــــــــاين فــــــــــــــــــــــــــــــارور باملضــــــــــــــــــــــــــــــاف .847
  كقــــــــــــــــــــــــــوهلم يــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــيد الغــــــــــــــــــــــــــالم   فمنهـــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــا تقـــــــــــــــــــــــــديره بـــــــــــــــــــــــــالالم .848
  مــــــــــــــــن عنــــــــــــــــد عمــــــــــــــــران رطيــــــــــــــــل عنــــــــــــــــرب   ومـــــــــــــــــــا يقـــــــــــــــــــدر مبـــــــــــــــــــن مثـــــــــــــــــــل اشـــــــــــــــــــرت .849
  أعـــــــــــــــــين ـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــاحيب احلرفيـــــــــــــــــة   ومــــــــــــــــــــــــــا يقــــــــــــــــــــــــــدر بفــــــــــــــــــــــــــي الظرفيــــــــــــــــــــــــــة .850
  إليــــــــــــــــــه ظرفــــــــــــــــــا للمضــــــــــــــــــاف ال ختــــــــــــــــــاف   هــــــــــذا أن جتــــــــــد هــــــــــذا املضــــــــــافضــــــــــابط  .851
  واحـــــــــــــــــــــذر مـــــــــــــــــــــن اللعـــــــــــــــــــــب بالقمـــــــــــــــــــــار   كــــــــــــــــــــــأترك دميــــــــــــــــــــــل اليــــــــــــــــــــــل والنهــــــــــــــــــــــار .852
  يكـــــــــــــــــــــــــــــــون جمـــــــــــــــــــــــــــــــرورا وذا صـــــــــــــــــــــــــــــــحيح   وتــــــــــــــــــــــــــابع املخفــــــــــــــــــــــــــوض فالصــــــــــــــــــــــــــحيح .853
  مــــــــــــن حــــــــــــرف أو مضــــــــــــاف ذا مســــــــــــموع   جــــــــــــــــــــــر مبــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــه املتبــــــــــــــــــــــوع .854
  لفـــــــــــــــــــــــظ الكـــــــــــــــــــــــرمي ذا بالبـــــــــــــــــــــــاء جـــــــــــــــــــــــرا   حنــــــــــــــــــــــــــــــو بزيــــــــــــــــــــــــــــــد الكــــــــــــــــــــــــــــــرمي مــــــــــــــــــــــــــــــرا .855
  لفــــــــــــــــــــظ الكرميــــــــــــــــــــة جيــــــــــــــــــــر مبــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــىت   هنــــــــــــــــــــــــــد الكرميــــــــــــــــــــــــــة أتــــــــــــــــــــــــــى غــــــــــــــــــــــــــالم .856
  هلــــــــــــــــا أضــــــــــــــــيف وهــــــــــــــــي هنــــــــــــــــد كلــــــــــــــــت   بــــــــــــــــــــــــذي إضــــــــــــــــــــــــافة الغــــــــــــــــــــــــالم للــــــــــــــــــــــــيت .857

  ذكر الجمل وأقسامها
  مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــواجهني أو فعلتـــــــــــــــــــه   فهــــــــــــــــــــــي كمــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــون أن أمستــــــــــــــــــــــه .858
  إمسيــــــــــــــــــــــــــة كخالـــــــــــــــــــــــــــد ابــــــــــــــــــــــــــن امهـــــــــــــــــــــــــــا   إن صـــــــــــــــدرت باإلســـــــــــــــم لفظـــــــــــــــا مسهـــــــــــــــا .859
  فرضـــــــــــــــــــكم ال ضــــــــــــــــــــرياكـــــــــــــــــــان تـــــــــــــــــــودوا    وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وإن تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــديرا .860
  لفظــــــــــا كقالــــــــــت هنــــــــــد صــــــــــم يــــــــــا بعلــــــــــي   فعليــــــــــــــــــــــــة قــــــــــــــــــــــــد صــــــــــــــــــــــــدرت بفعــــــــــــــــــــــــل .861
  ويــــــــــــــــــــــــا عبيــــــــــــــــــــــــد اهللا أو يــــــــــــــــــــــــا أمحــــــــــــــــــــــــد   وثــــــــــــــــــــــــــاين تقــــــــــــــــــــــــــديرا كيــــــــــــــــــــــــــا حممــــــــــــــــــــــــــد .862
  مـــــــــــــــــا بعـــــــــــــــــد ذاك احلـــــــــــــــــرفإىل  فـــــــــــــــــانظر   فــــــــــــــإن تكـــــــــــــــن قــــــــــــــد صـــــــــــــــدرت حبـــــــــــــــرف .863
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  حمرتفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فامسيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا   "فــــــــــــــــــإن يكــــــــــــــــــن إمســــــــــــــــــا كــــــــــــــــــإن زيــــــــــــــــــدا .864
  رتبـــــــــــــــــــــــــــــة دنيـــــــــــــــــــــــــــــةكمـــــــــــــــــــــــــــــا أتيـــــــــــــــــــــــــــــت    وإن يكـــــــــــــــــــــن فعـــــــــــــــــــــال تكـــــــــــــــــــــن فعليـــــــــــــــــــــه .865
  فــــــــــــــالكربى مــــــــــــــا خربهــــــــــــــا فيهــــــــــــــا وســــــــــــــم   جلملــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــغرى وكــــــــــــــــــربى تنقســــــــــــــــــم .866
  والصــــــــــــــــــغرى نفســــــــــــــــــها تكــــــــــــــــــون خــــــــــــــــــربا   يعـــــــــــــــــــــــــــد مجلـــــــــــــــــــــــــــة وأعـــــــــــــــــــــــــــين اخلـــــــــــــــــــــــــــربا .867
  صــــــــــــــــــغرى أتتنــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــربا عــــــــــــــــــن زيــــــــــــــــــد   مجلــــــــــــــــة زيــــــــــــــــد قــــــــــــــــام شــــــــــــــــيخه والقيــــــــــــــــد .868
  صــــــــــــــــــــــغرى وكـــــــــــــــــــــــربى مــــــــــــــــــــــا يهـــــــــــــــــــــــون   ومجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة تكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون .869
  زيــــــــــــــــــــــــــد أبــــــــــــــــــــــــــوه شــــــــــــــــــــــــــيخه منطلــــــــــــــــــــــــــق   فباعتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارين هلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق .870
  فجملـــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــربى فقــــــــــــــــــــــــط تنبثــــــــــــــــــــــــق   منطلــــــــــــــــــقإىل  يف القـــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن زيـــــــــــــــــد .871
  فجملـــــــــــــــــــة صــــــــــــــــــــغرى فقــــــــــــــــــــط تلتحــــــــــــــــــــق   منطلـــــــــــــــــــــــــــــــــقإىل  مجلــــــــــــــــــــــــــــــــة شـــــــــــــــــــــــــــــــــيخه .872
  منطلـــــــــــــــــــــــــــــــــق كـــــــــــــــــــــــــــــــــربى وتســـــــــــــــــــــــــــــــــتحقه   وأمـــــــــــــــــــــــــــا مجلـــــــــــــــــــــــــــة أبـــــــــــــــــــــــــــوه شـــــــــــــــــــــــــــيخه .873
  يكـــــــــــــــــــــــــون فيهـــــــــــــــــــــــــا مجلـــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــاعترب   وذاك باعتبـــــــــــــــــــــــــــــــار كـــــــــــــــــــــــــــــــون اخلـــــــــــــــــــــــــــــــرب .874
  خـــــــــرب زيـــــــــد قـــــــــس علـــــــــى مـــــــــا قـــــــــد ثبـــــــــت   وصـــــــــــــــــــغرى باعتبـــــــــــــــــــار كوـــــــــــــــــــا أتـــــــــــــــــــت .875
  وال بصـــــــــــــــــــــــــــــــغرى فهــــــــــــــــــــــــــــــــي حمتملــــــــــــــــــــــــــــــــة   تكــــــــــــــــــون ال بكــــــــــــــــــربى اجلملــــــــــــــــــةوقــــــــــــــــــد  .876
  وخالــــــــــــــــــــــــد الــــــــــــــــــــــــدهر كــــــــــــــــــــــــال صــــــــــــــــــــــــائم   بفقـــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــرطيها كزيـــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــائم .877
  ببـــــــــــــذل أقصـــــــــــــى اجلهـــــــــــــد فيـــــــــــــه جالـــــــــــــب   فـــــــــــــــــاجن مثـــــــــــــــــار هـــــــــــــــــذه يـــــــــــــــــا طالــــــــــــــــــب .878

  الجمل التي ال محل لها من اإلعراب والجمل التي لها محل من اإلعراب
  راب تــــــــــــأيت بالعجــــــــــــليعــــــــــــىن مــــــــــــن اإلعــــــــــــ   فاجلمـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــيت فـــــــــــــــــــال هلـــــــــــــــــــا حمـــــــــــــــــــل .879
  باإلبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفيد   عـــــــــــــــــــــــــــددها ســـــــــــــــــــــــــــبع فـــــــــــــــــــــــــــال يزيـــــــــــــــــــــــــــد .880
  ألمــــــــــــــر عــــــــــــــن بعــــــــــــــض العقــــــــــــــول خــــــــــــــايف   ومسيــــــــــــــــــــــــــــــــت جبملــــــــــــــــــــــــــــــــة اســــــــــــــــــــــــــــــــتئناف .881
  مبــــــــــــــــــا إذا كــــــــــــــــــان جــــــــــــــــــواب اإلعــــــــــــــــــرتاف   بعـــــــــــــض البيـــــــــــــانيني خـــــــــــــص اإلســـــــــــــتئناف .882
  مثالـــــــــــــــه يف الـــــــــــــــذكر جـــــــــــــــا كمـــــــــــــــا تـــــــــــــــرى   كــــــــــــــــــــــــان جوابــــــــــــــــــــــــا لســــــــــــــــــــــــؤال قــــــــــــــــــــــــدرا .883
  فـــــــــــــــــــــــــيعم فضـــــــــــــــــــــــــله ســـــــــــــــــــــــــالم: قـــــــــــــــــــــــــال   ســــــــــــــــــــــــالما ويليــــــــــــــــــــــــه قولــــــــــــــــــــــــه: قــــــــــــــــــــــــالوا .884
  واإلبتدائيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مثــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هكــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا   مثالـــــــــــــــــــــــــه اصـــــــــــــــــــــــــرب ال يصـــــــــــــــــــــــــيبك أذى  .885
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ــــــــــــــــــــــاك درمهــــــــــــــــــــــا .886   وصــــــــــــــلة املوصــــــــــــــول كــــــــــــــي مــــــــــــــا تفهمــــــــــــــا   كمثــــــــــــــــــــــل إنــــــــــــــــــــــا أعطين
  مجلتــــــــــــــــــــــه أتــــــــــــــــــــــاك فــــــــــــــــــــــاقف احلكمــــــــــــــــــــــا   كعلــــــــــــــــــــــم الــــــــــــــــــــــذي أتــــــــــــــــــــــاك حكمــــــــــــــــــــــا .887
  بــــــــــــــــــأن تكــــــــــــــــــون يف الطريــــــــــــــــــق عارضــــــــــــــــــه   فثالـــــــــــــــــــــــــــــــــث فجملـــــــــــــــــــــــــــــــــة معرتضــــــــــــــــــــــــــــــــــه .888
  نــــــــــــــــــــــــــــــــنيومفــــــــــــــــــــــــــــــــردين أوال فــــــــــــــــــــــــــــــــوق اث   بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيئني متالزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــني .889
  فبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــل وحيتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــي احلميمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كخالــــــــــــــــــــــــــــــد وإن يكــــــــــــــــــــــــــــــن دميمــــــــــــــــــــــــــــــا .890
  ســـــــــــوى ضـــــــــــمري الشـــــــــــان فهـــــــــــي قاصــــــــــــره   ومجلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره .891
  حملهــــــــــــــــــــــــــــا رفــــــــــــــــــــــــــــع لتلــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــائم   مثالــــــــــــــــــــــــــــه إنـــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــرو نـــــــــــــــــــــــــــــائم .892
  فــــــــــــــــــــــال هلـــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــه نـــــــــــــــــــــــافره   غــــــــــــــــــــري ضــــــــــــــــــــمري الشــــــــــــــــــــأن للمفســــــــــــــــــــره .893
  إن كـــــــــــــــــــــــــــــــان يف أنفســـــــــــــــــــــــــــــــنا حمتقـــــــــــــــــــــــــــــــرا   حنــــــــــــــــــــــــو نظــــــــــــــــــــــــرت للغبيــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــزرا .894
  لقســــــــــــــــــــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــانتهج الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــوابا   جوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خامســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .895
  العـــــــــــــــــــــــال فحبـــــــــــــــــــــــذاإىل  لقـــــــــــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــــال   كمثـــــــــــــــــــــــــــــــل أقســـــــــــــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــــــريب إن ذا .896
  للشــــــــــــــــــــــــرط غـــــــــــــــــــــــــري جـــــــــــــــــــــــــازم إجيابـــــــــــــــــــــــــا   سادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واقعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جوابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .897
  مل تقــــــــــــــــــــرتن بالفــــــــــــــــــــاء يــــــــــــــــــــاذا فاعلمــــــــــــــــــــا   مطلقـــــــــــــــــا أو جـــــــــــــــــواب شـــــــــــــــــرط جزمـــــــــــــــــا .898
  األوىل إذا أتـــــــــــــــــــــــــــــــاك زيـــــــــــــــــــــــــــــــد فأتنـــــــــــــــــــــــــــــــا   وذا الفجائيـــــــــــــــــــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــــــــــــــــــل قولنـــــــــــــــــــــــــــــــــا .899
  كــــــــــــــــذاك إن جـــــــــــــــــاء رمضــــــــــــــــان صـــــــــــــــــمته   تهثانيـــــــــــــــــــــــة إن جـــــــــــــــــــــــاء زيـــــــــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــــــم .900
  مل تتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــل باحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــل املثبـــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ســــــــــــــــــــــــــابعة تابعــــــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــــــك الــــــــــــــــــــــــــيت .901
  تلميـــــــــــــــــــــذة أعـــــــــــــــــــــين املســـــــــــــــــــــمى أمحـــــــــــــــــــــد   كمثـــــــــــــــــــــــل قـــــــــــــــــــــــام شـــــــــــــــــــــــيخنا وقعـــــــــــــــــــــــدا .902
  هــــــــــــــــذي علــــــــــــــــى قعــــــــــــــــد قــــــــــــــــد دخلــــــــــــــــت   هـــــــــــــــــــــذا إذا مل تكـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــواو الـــــــــــــــــــــيت .903
  ذاك هلـــــــــــــــــــــا حملهـــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــب يهـــــــــــــــــــــون   قــــــــــــــــــــدرا للحــــــــــــــــــــال أمــــــــــــــــــــا إن يكــــــــــــــــــــن  .904
  ا يف اإلعــــــــــــــــــــــراب حمــــــــــــــــــــــل يفقــــــــــــــــــــــدهلــــــــــــــــــــــ   فهـــــــــــــــــــــــذه اجلمـــــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــــيس يوجـــــــــــــــــــــــد .905
  ســـــــــــــــبع فـــــــــــــــأحص وعهـــــــــــــــا بـــــــــــــــال مهـــــــــــــــل   واجلمــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــيت تلــــــــــــــــــي هلــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــل .906
  ملبتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدأ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربه واســــــــــــــــــــــــــــــــــــــندت   األوىل منهـــــــــــــــا إن تكـــــــــــــــن قـــــــــــــــد وقعـــــــــــــــت .907
  وخالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد غالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه خمتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف   يف حنــــــــــــــــــــــــو زيــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــه منطلــــــــــــــــــــــــق .908
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  كجــــــــــــــاء زيــــــــــــــد واهلــــــــــــــوى قــــــــــــــد اخــــــــــــــتلط   ثانيــــــــــــــــــــة إن وقعــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــاال فقـــــــــــــــــــــط .909
  كانــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــه مقــــــــــــــــــوال  للقــــــــــــــــــول قــــــــــــــــــد   ثالثـــــــــــــــــــــــــــــــــة إن وقعـــــــــــــــــــــــــــــــــت مفعـــــــــــــــــــــــــــــــــوال .910
  حملهـــــــــــــــــــــــا نصــــــــــــــــــــــــب ومـــــــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــــــاهي   إين عبـــــــــــــــــــــــــــــد اهللا: يف حنـــــــــــــــــــــــــــــو قـــــــــــــــــــــــــــــال .911
  فلـــــــــــــــــــــــيس يعمـــــــــــــــــــــــل فخـــــــــــــــــــــــذها مـــــــــــــــــــــــين   وإن يــــــــــــــــــــك القــــــــــــــــــــول مبعــــــــــــــــــــىن الظــــــــــــــــــــن .912
  معـــــــــــــــــــــــــــــــىن ويعمـــــــــــــــــــــــــــــــل يف مفرداـــــــــــــــــــــــــــــــا   أي يف مكحـــــــــــــــــل مجلـــــــــــــــــة الظـــــــــــــــــن هلـــــــــــــــــا .913
  أي أتظنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىت أريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتقول خالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا أديبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .914
  فـــــــــــــــــــــــاإليـــــــــــــــــــــــه يف إذا غـــــــــــــــــــــــدا مـــــــــــــــــــــــن طا   رابعـــــــــــــــــــــــــــــــــة إن وقعـــــــــــــــــــــــــــــــــت مضـــــــــــــــــــــــــــــــــافا .915
  لشــــــــــــــــــــــــــــــــــرط جــــــــــــــــــــــــــــــــــازم وال إرتيابــــــــــــــــــــــــــــــــــا   خامســــــــــــــــــــــــــــــة إن وقعــــــــــــــــــــــــــــــت جوابــــــــــــــــــــــــــــــا .916
  إذا الفجائيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ذا ال تنبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا   إن قرنــــــــــــــــــــت بالفــــــــــــــــــــاء أو قــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــإذا .917
  فــــــــــــــــــــــــــإن ربــــــــــــــــــــــــــك غفــــــــــــــــــــــــــور صــــــــــــــــــــــــــمدا   كـــــــــــــــإن تقـــــــــــــــع منـــــــــــــــك ذنـــــــــــــــوب أمحـــــــــــــــد .918
  إذا بــــــــــــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــــــــــــر ال أن ينــــــــــــــــــــــــــــــــدما   إن يقــــــــــــــــرتف ذنبــــــــــــــــا مبــــــــــــــــا قــــــــــــــــد قــــــــــــــــدما .919
  رفعــــــــــــــــــــــا ونصــــــــــــــــــــــبا مث جــــــــــــــــــــــرا وأعــــــــــــــــــــــدد   سادســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ملفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد .920
  مسعــــــــــــــــــــــــــــت طــــــــــــــــــــــــــــائرا لنــــــــــــــــــــــــــــا يغــــــــــــــــــــــــــــرد   و أتانـــــــــــــــــــــــــــا طالـــــــــــــــــــــــــــب جيـــــــــــــــــــــــــــودحنـــــــــــــــــــــــــــ .921
  يف كـــــــــــــــــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــــــن وهلـــــــــــــــــــــــــــا ميـــــــــــــــــــــــــــارس   مـــــــــــــــــــــــــــر يزيـــــــــــــــــــــــــــد خالـــــــــــــــــــــــــــد يـــــــــــــــــــــــــــدرس .922
  هلــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــل منــــــــــــــــــــــــــه يف الكلمــــــــــــــــــــــــــة   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعة تابعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جلملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .923
  وإبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيم زاره أخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه   تقــــــــــــــــــــــــــــول خالــــــــــــــــــــــــــــد أتــــــــــــــــــــــــــــى أبــــــــــــــــــــــــــــوه .924
  وقــــــــــــــــــــــــــوع كــــــــــــــــــــــــــل مجلــــــــــــــــــــــــــة للعــــــــــــــــــــــــــرب   وضـــــــــــــــــابط ملـــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــى يف األغلـــــــــــــــــب .925
  راب قـــــــــــــــــد يـــــــــــــــــدليعـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن اإلعـــــــــــــــــ   موقــــــــــــــــــــــــــــــع مفــــــــــــــــــــــــــــــرد هلــــــــــــــــــــــــــــــا حمــــــــــــــــــــــــــــــل .926
  موقــــــــــــــــــــــــــــــع مفــــــــــــــــــــــــــــــرد فــــــــــــــــــــــــــــــال متتــــــــــــــــــــــــــــــع   وكـــــــــــــــــــــــــل مجلـــــــــــــــــــــــــة وليســـــــــــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــــــــــع .927
ـــــــــــــــــــــــــــافهم وإال اكتـــــــــــــــــــــــــــف بالتســـــــــــــــــــــــــــلي   منــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــن اإلعــــــــــــــــــــــــراب باحملـــــــــــــــــــــــــل .928   ف

  حكم اجلمل بعد املعارف والنكرات
  توصــــــــــــــف باحملضــــــــــــــة بعــــــــــــــد ذى الصــــــــــــــفة   إن تكــــــــــــــــــــن اجلمــــــــــــــــــــل بعــــــــــــــــــــد املعرفــــــــــــــــــــة .929
  حنــــــــــــــــو أتــــــــــــــــت هنــــــــــــــــد تســــــــــــــــري مشـــــــــــــــــرفه   فهــــــــــــــــــــي إذا حــــــــــــــــــــال لتلــــــــــــــــــــك املعرفــــــــــــــــــــه .930
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  توصـــــــــــــــــــــف باحملضــــــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــــا فكــــــــــــــــــــــرا   ن أتــــــــــــــت مــــــــــــــن بعــــــــــــــد نكــــــــــــــرهوأن تكــــــــــــــ .931
  كـــــــــــــــذا فـــــــــــــــىت خيـــــــــــــــاف هـــــــــــــــول اآلخـــــــــــــــره   تقـــــــــــــــــــــع ذى نعتـــــــــــــــــــــا لتلـــــــــــــــــــــك النكـــــــــــــــــــــره .932
  حيتمــــــــــــــــــــــــــــــــل التعريــــــــــــــــــــــــــــــــف والتنكــــــــــــــــــــــــــــــــريا   إن وقعـــــــــــــــت مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد مـــــــــــــــا تقريـــــــــــــــرا .933
  وضـــــــــــــــــــــــــــــــــــعهما يف رتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه   حتتمــــــــــــــــــــــــــــــــل احلاليــــــــــــــــــــــــــــــــة والوصــــــــــــــــــــــــــــــــفيه .934
  حيمــــــــــــــل أســـــــــــــــفار احلــــــــــــــديث كالشـــــــــــــــذي   مثـــــــــــــــــل زيـــــــــــــــــد مثـــــــــــــــــل البغـــــــــــــــــل الـــــــــــــــــذي .935
  كحكـــــــــم جمــــــــــرورات ذا االســــــــــم املــــــــــألوف   ل علمــــــــت أن حكــــــــم ذى الظــــــــروفوهــــــــ .936
  أمثاهلـــــــــــــــــــــــا تأتيــــــــــــــــــــــــك بعــــــــــــــــــــــــد جاريــــــــــــــــــــــــه   كحكـــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــل مجلـــــــــــــــــــــــة خربيــــــــــــــــــــــــه .937
  تكـــــــــــــون أحـــــــــــــواال كمـــــــــــــا الـــــــــــــيت مضـــــــــــــت   بعــــــــــــــــــــد املعــــــــــــــــــــارف الــــــــــــــــــــيت متخضــــــــــــــــــــت .938
  وفـــــــــــــــــــــــوق ناقـــــــــــــــــــــــة خويلـــــــــــــــــــــــد احلـــــــــــــــــــــــرس   تقـــــــــــــــول جـــــــــــــــاء جعفـــــــــــــــر علـــــــــــــــى فـــــــــــــــرس .939
  نكـــــــــــــــــــــــرة متخضـــــــــــــــــــــــت عـــــــــــــــــــــــن عهـــــــــــــــــــــــد   وإن تكــــــــــــــن قــــــــــــــد وقعــــــــــــــت مــــــــــــــن بعــــــــــــــد  .940
  كمــــــــــــــــــــر طالــــــــــــــــــــب بنــــــــــــــــــــا يف املدرســــــــــــــــــــة   فهــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــفات كلهــــــــــــــــــــا مؤسســــــــــــــــــــه .941
  دار لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاول التعلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   أو مــــــــــــــــــــــر ذا برجــــــــــــــــــــــل حتــــــــــــــــــــــت مســــــــــــــــــــــا .942
  كــــــــــــــــــــــذاك والتنكــــــــــــــــــــــري كــــــــــــــــــــــن ظريفــــــــــــــــــــــا   وبعــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــا حيتمـــــــــــــــــــــــــل التعريفـــــــــــــــــــــــــا .943
  أو صـــــــــــــــــــــــــفة فخـــــــــــــــــــــــــذ لـــــــــــــــــــــــــذا مثـــــــــــــــــــــــــاال   حيـــــــــــــــــــــــــــــــتمالن أن يكونـــــــــــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــــــــــاال .944
  علــــــــــــى أغصــــــــــــانه كمــــــــــــا فــــــــــــوق الشــــــــــــجر   يف حنــــــــــــــو قــــــــــــــد يعجبــــــــــــــين هــــــــــــــذا الثمــــــــــــــر .945
  واــــــــــــــــــــــــرورات بــــــــــــــــــــــــاحلروف األصــــــــــــــــــــــــليه   البــــــــــــــــــــــــــــــــــد للظــــــــــــــــــــــــــــــــــروف بالكليـــــــــــــــــــــــــــــــــــه .946
  بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتعلق لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين عمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــن عامــــــــــــــــــــل وعنــــــــــــــــــــدهم يســــــــــــــــــــمى .947
  وتــــــــــــــــــــــــارة حيــــــــــــــــــــــــذف كــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــكورا   وقـــــــــــــــــــــــــد يكـــــــــــــــــــــــــون تـــــــــــــــــــــــــارة مـــــــــــــــــــــــــذكورا .948
  وقــــــــــــــــــــــــــــد خيــــــــــــــــــــــــــــص فيهمــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــؤم   فأمـــــــــــــــــــــــا ذا احملـــــــــــــــــــــــذوف قـــــــــــــــــــــــد يعـــــــــــــــــــــــم .949
  وقــــــــــــــــــد يكــــــــــــــــــون جــــــــــــــــــائزا يــــــــــــــــــا عجبــــــــــــــــــا   وقـــــــــــــد يكــــــــــــــون حــــــــــــــذف هــــــــــــــذا واجبــــــــــــــا .950
  حذفـــــــــــــه مســــــــــــــى الظــــــــــــــرف هــــــــــــــذا علمــــــــــــــا   عامــــــــــــــا حتمــــــــــــــاإن كــــــــــــــان ذا احملــــــــــــــذوف  .951
  فيــــــــــــــــــــــــــــــه وذاك يف مواضــــــــــــــــــــــــــــــع كثــــــــــــــــــــــــــــــري   مبســـــــــــــــــــــــــتقر الســـــــــــــــــــــــــتقرار ذا الضـــــــــــــــــــــــــمري .952
  إن صــــــــــــــــــــــلة قــــــــــــــــــــــد وقعــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــالعرف   فاجلـــــــــــــــــــــــــــــار واـــــــــــــــــــــــــــــرور مث الظــــــــــــــــــــــــــــــرف .953
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  أو وقعــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــرب ذا يــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــاري   كجـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي عنـــــــــــــــدك أو ىف الـــــــــــــــدار .954
  واملــــــــــــــــــال يف صــــــــــــــــــندوق كــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــاكم   كـــــــــــــــــالعلم يف الصـــــــــــــــــدر لكـــــــــــــــــل عـــــــــــــــــامل .955
  ومــــــــــــــــــــــــــــالكم عنــــــــــــــــــــــــــــد ذوي الزواجــــــــــــــــــــــــــــر   ن تشـــــــــــــــــــــــأ فعنـــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــــــاجروإ .956
  برجــــــــــــــــــــــــل عنــــــــــــــــــــــــدك كــــــــــــــــــــــــان منقــــــــــــــــــــــــذا   أو صــــــــــــــــــــــفة قــــــــــــــــــــــد وقعــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــر ذا .957
  حـــــــــــــــــــــــــاال فمثلــــــــــــــــــــــــــوا هلــــــــــــــــــــــــــذين معــــــــــــــــــــــــــا   او بفـــــــــــــــــىت يف البيـــــــــــــــــت أو قـــــــــــــــــد وقعـــــــــــــــــا .958
ــــــــــــــــــــــى دراجــــــــــــــــــــــة .959   أو جــــــــــــــــاء زيــــــــــــــــد فــــــــــــــــوق ظهــــــــــــــــر ناقــــــــــــــــة   كجــــــــــــــــــــــاء خالــــــــــــــــــــــد عل
  تعلقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع   يف هــــــــــــــــــــــــــــــــذه األربعــــــــــــــــــــــــــــــــة املواضــــــــــــــــــــــــــــــــع .960
  اســــــــــــــــــــــــــــــــــتقرا وكمســــــــــــــــــــــــــــــــــتقر عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــده   قــــــــــــــــد روا لــــــــــــــــهحـــــــــــــــذف حتمــــــــــــــــا عـــــــــــــــم  .961
  تعـــــــــــــــــــــــــني اســـــــــــــــــــــــــتقر قـــــــــــــــــــــــــط حصـــــــــــــــــــــــــله   إال يف حـــــــــــــــرف واحـــــــــــــــد وهـــــــــــــــو الصـــــــــــــــله .962
  مســـــــــــــــــــــي لغــــــــــــــــــــــوا وأعتـــــــــــــــــــــرب ذا الناصــــــــــــــــــــــا   وغــــــــــــــن يكــــــــــــــن عامــــــــــــــل هــــــــــــــذا خاصــــــــــــــا .963
  لعـــــــــــــــــدم اســـــــــــــــــتقرار هـــــــــــــــــذا يـــــــــــــــــا مســــــــــــــــــري   ذاك إللغائـــــــــــــــــه عـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الضـــــــــــــــــمري .964
  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أوال إنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملتعلق بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء .965
  عاملـــــــــــــــــــــــــه صـــــــــــــــــــــــــليت ذكـــــــــــــــــــــــــره قــــــــــــــــــــــــــد   ســـــــــــــجدصـــــــــــــليت خلـــــــــــــف عـــــــــــــامل يف امل  .966
  علـــــــــــــــــــــــــــى اجلـــــــــــــــــــــــــــواز فمثـــــــــــــــــــــــــــال مثـــــــــــــــــــــــــــا   يـــــــــــــــوم اخلمـــــــــــــــيس صـــــــــــــــمت فيـــــــــــــــه أمـــــــــــــــا .967
  لقائـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــىت قـــــــــــــــــــدمت يـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــىت   تقــــــــــــــــــول يف اجلــــــــــــــــــواب يــــــــــــــــــوم اجلمعــــــــــــــــــة .968
  أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يف عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدها متامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ومقتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه أن ذي األقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاما .969
  وواجــــــــــــــــــب احلـــــــــــــــــــذف لــــــــــــــــــذين ضـــــــــــــــــــاما   األول منهـــــــــــــــــــــــــــا أن يكـــــــــــــــــــــــــــون عامـــــــــــــــــــــــــــا .970
  للحــــــــــــــــــــــذف والثالــــــــــــــــــــــث فيــــــــــــــــــــــه جنبــــــــــــــــــــــا   والثــــــــــــــــاين أن يكــــــــــــــــون خاصــــــــــــــــا واجبــــــــــــــــا .971
  وجــــــــــــــــــــــائز احلــــــــــــــــــــــذف وعامــــــــــــــــــــــا رابــــــــــــــــــــــع   يكـــــــــــون خاصـــــــــــا جـــــــــــائز احلـــــــــــذف فعـــــــــــوا .972
  نظــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــارىء هلــــــــــــــــــــــذا املختصــــــــــــــــــــــر   تنبيــــــــــــــــــــــــــه إنــــــــــــــــــــــــــين ألفــــــــــــــــــــــــــت النظــــــــــــــــــــــــــر .973
  كــــــــــــــــل مثــــــــــــــــال قــــــــــــــــد وضــــــــــــــــعت بدلــــــــــــــــه   بــــــــــــــــــــــأنين حــــــــــــــــــــــذفت كــــــــــــــــــــــل األمثلــــــــــــــــــــــه .974
  خــــــــــــــــــــــــــــوف الزيـــــــــــــــــــــــــــــادة أو النقصـــــــــــــــــــــــــــــان   أعــــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــــا أمثلــــــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــــــرءان .975
  اءت يف نظـــــــــم ذا الـــــــــذي قـــــــــد نظمـــــــــاجـــــــــ   وأنــــــــــــــــــــــه يصــــــــــــــــــــــعب وضــــــــــــــــــــــعها كمــــــــــــــــــــــا .976
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  ســـــــــــــــــــــــهل وضـــــــــــــــــــــــعها بـــــــــــــــــــــــال جلاجـــــــــــــــــــــــه   فيمـــــــــــــا عـــــــــــــدا األقـــــــــــــل ضـــــــــــــمن احلاجـــــــــــــه .977
  إعــــــــــــــــــــــــراب ســــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــا وخفــــــــــــــــــــــــت   وإنــــــــــــــــــــــين مــــــــــــــــــــــن أصــــــــــــــــــــــلها حــــــــــــــــــــــذفت .978
  وخشـــــــــــــــــية الطـــــــــــــــــول فمنهـــــــــــــــــا البســـــــــــــــــمله   مـــــــــــن نظمهـــــــــــا خوفـــــــــــا كمـــــــــــا يف األمثلـــــــــــه .979
  مث قـــــــــــــــــــــــــــــــريش واملـــــــــــــــــــــــــــــــاعون الئحـــــــــــــــــــــــــــــــة   واإلســــــــــــــــــــــــــــــتعاذة كــــــــــــــــــــــــــــــذاك الفاحتــــــــــــــــــــــــــــــة .980
  اإلخـــــــــــــــــالص والنصـــــــــــــــــر وتبـــــــــــــــــت يـــــــــــــــــوثر   لكـــــــــــــــــــــــــــــوثروالكـــــــــــــــــــــــــــــافرون وكـــــــــــــــــــــــــــــذاك ا .981
  إعراــــــــــــــــــــــــــــــــا ثبــــــــــــــــــــــــــــــــت يف األســــــــــــــــــــــــــــــــاس   وســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة الفلـــــــــــــــــــــــــــــــــــق مث النـــــــــــــــــــــــــــــــــــاس .982
  ملـــــــــــــــا مضـــــــــــــــى مـــــــــــــــن علـــــــــــــــة يف احلكـــــــــــــــم   وإين مل أدخــــــــــــــــــــــــل يف هــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــــــــنظم .983
  يــــــــــــا ربنــــــــــــا ارحـــــــــــــم خالــــــــــــدا ذا األزهـــــــــــــرى   إعــــــــــــــراب مــــــــــــــا ذكــــــــــــــر مــــــــــــــن ذا الســــــــــــــور .984
  ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهللا علينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه   قــــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــذي أردت نظمــــــــــــــــــه .985
  لنظمـــــــــــــــــــــــــه أزال مـــــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــــد دمهـــــــــــــــــــــــــا   ن بعـــــــــــــــــدما قـــــــــــــــــد أهلمـــــــــــــــــاوقـــــــــــــــــد أعـــــــــــــــــا .986
  وســــــــــــــــــــــهل اهللا الســــــــــــــــــــــلوك يف املضــــــــــــــــــــــيق   مـــــــــــــــن عقبـــــــــــــــات عـــــــــــــــاثرات يف الطريـــــــــــــــق .987
  مــــــــــــــــــــــــــين عليــــــــــــــــــــــــــه قاعــــــــــــــــــــــــــدا وقائمــــــــــــــــــــــــــا   محــــــــــــــــــدا لــــــــــــــــــه محــــــــــــــــــدا كثــــــــــــــــــريا دائمــــــــــــــــــا .988
  حممــــــــــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــــــــــامت رســــــــــــــــــــــــــــل ربنــــــــــــــــــــــــــــا   مث صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالته علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نبينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا .989
  لنهجــــــــــــــــــــــــــــــه ولــــــــــــــــــــــــــــــيس ذاك املبتــــــــــــــــــــــــــــــدع   وءالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــحبه واملتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع .990
  جنــــــــــــــــــل إلبــــــــــــــــــراهيم حفصــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــا ويف   لرمحــــــــــــــــــان األولفــــــــــــــــــينظمهــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــد ا .991
  شـــــــــــــــــعبان أرخهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــــن قـــــــــــــــــد كلتـــــــــــــــــا   أبياـــــــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــــــيم وشـــــــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــــــكتا .992

  

ijk8J�������Rا	
	����r"Eاq! ��ا����� !�"  :ا

  .نوان العُ  مصطلحاتِ  شرحُ  - أ
الكرمي،  «اء اهللا احلسَىن مسَْ أَ  منْ  انِ ومها امسَْ  ،به القولُ  حُ تَ تَ فْ ومته خبري ما يُـ ظُ نْ ج مَ قد تو  مَ اظِ الن  ن إِ 

ائم.»والواجد وفية يف نزوعه الدره بعامل الصصإىل  ويبدو تأثمو املادة عامل من  التخلوالس 
ا ينً عِ تَ سْ نوان مُ العُ  اتِ حَ لَ طَ صْ مُ  جَ ألِ  أنْ  ولِ حاَ أُ وسَ . اء فَ قاء والص الن مراتب  أقصىإىل  بالروح

   ؛ غةاجم الل عَ مبَِ 
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 .احلاكم: ،أياحالفت  –عز وجل  –احلكم، واهللا : والفتح، قضد اإلغال: لغة فالفتح

����mA:قال اهللا تعاىل. ةَ مك  ومنه فتحُ  )1( رُ صْ الن :  الفتحو. املاء خيرج من عني أو غريها :والفتح

B�C�D�E�F���l����� رة ا������.   

    .)2(أوائل السور :القرآن  فواتحو ،أوله: الشيء  فاتحةو 
 ،)لَ ابِ املقَ  عُ وال يتوق ، ضٍ وَ عِ  ْريِ غَ  نْ ي مِ طِ عْ يُـ  يالذ(  مِ رَ أي الكثري الكَ ) ةصيغة مبالغ: (  والكريم

   ،)4(عن ذنوب عباده  )3(الصفوح  الكريمواهللا تعاىل هو 

    ، )5( فيه معىن الِغَىن والسَعةف : دأما الواج 
 تْ لَ اليت تَـ  ونِ  القرُ مني ِيف املتعل  نَ مِ  تْ يَ قِ رة اليت لَ حوية امليس أحد املتون الن : المقدمة األزهرية 
 ةِ اطَ اإلحَ  عَ مَ  ،ظِ فْ ى احلِ لَ ني عَ عِ از الـمُ اإلجيَ  منَ  هُ تْ وَ ا إقباًال كبريًا واحتفاًال، وذلك ملا حَ هَ عَ ضْ وَ 

ضوح بها الشيخ خالد األزهري من الو احِ صَ  ا امتاز به أسلوبُ ـمَ أوًال، ولِ  ن الفَ  ولِ ة أصُ جبملَ 
  . )6( والسالسة والسهولة

 بديعا اا ترتيبً هَ الشيخ أبوا بَـ  بَ وقد رت ، وَ   ؛...مسائلها الفرعية تقسيما عجيبا  مَ وقس ا يتسم به ِمم
القسمة العقلية  كِ رُ تْـ يَـ  مْ لَ فَـ  ،ةَ ي وِ غَ الل  ا املناسباتِ مَ ى فيهِ اعَ رَ  دْ قَ  خَ يْ الش  ن هذا الرتتيب أو التقسيم أَ 

وقد جعل الشيخ خالد حديثه عن اجلمل بعد فراغه ... ةِ ي وِ غَ الل  ى اجلوانبِ لَ عَ  بُ ل غَ تَـ ة تَـ ي قِ أو املنطِ 
 أن دراسة اجلملإىل  إشارة منه ،والوظائف املختلفة ،من احلديث عن املقدمات النحوية

 حويةوالرتاكيب هي الغاية من دراسة املقدمات الن،               
  . )7(ملختلفة والوظائف النحوية ا

                                                

��ا�	 /،��ص�) 1(rب���"q558 

 . 212ا�!���س�ا��F®،�ص�) 2(
��ا�	 /،�ص�1041  )`;#،��ص�) 3(rب���"q�،620.  
 . 172 ص،��YZ%�!���XÀ��Á��،5ا�	 /�) 4(

 .   293)`;#،�ص�) 5(

)6 (�oV�،ي Kهللا�.ز��AM�b
������،/�v ا����	M�QR�/m Kز.�/��!Fن�،�. د�: ا@�ÂA;ا��b
AM�b��ا� �����

�ز�إ�Äa	����	�0 �وا�"�زs7،�ا� ��mض�?q–د�� . 05م،��!��/�اf!�F،��ص��K- 2007ـ��1�،1428%/،�طا�;�

)7 (� �?% :� �ر"q�ا�� *��³V� �ا�?��ي، �ا�GHاث Æ`�� QR� �ا���a �ا�XÇ ي �ا�! ن �)��ة �AM��. دور ���� �أ�

  . 102- 101- 100 – 99م،�ص��K- 2006ـ��1327ا� اA"n��،45j/�ا�k!�^/�ا��%�0/،�ا�!�K ة،�ا�<�A/�.و~�،�
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 اهللا األزهري يخ خالد بن عبدِ والش : و يف مصرَ حْ هو أحد أعالم الن  خالل الن اين من صف الث
 هـ 838 (اسع، ولد سنة القرن الت ( وُ وتُـ َسنة يف )هِ جُ أوْ  بكثري منْ  هُ اتُ يَ حَ  لتْ فِ وحَ  ،)هـ905  اطِ شَ الن 

يس حىت رِ دْ لإلقراء والت  رَ د صَ وبه تَ  ،مَ ل عَ على شيوخه تَـ : رَ الزمًا الألزه، فكان مُ أليفي والت  ي العلمِ 
 وهو شرحُ ) يحِ ضِ وْ التـ  ونِ مُ ضْ مبَِ  يحُ رِ صْ الت ( أمهها  ،مةقي  كثريةً   اتٍ فَ نـ صَ مُ  وِ حْ للن  جَ رَ إليه، وأخْ  بَ سِ نُ 

 وكتبٌ ) اهَ حُ رْ شَ وَ ) ( ةِ ي بِ رَ العَ  ةِ غَ الل  مِ لْ  عِ ِيف   ةُ ي رِ هَ األزْ  ةُ مَ د املقَ ( و   ،شامالبن هِ ) الكِ ح املسَ أوضَ ( 
  . )1(أخرى 

  : أ���م ا��ظو�� - ب 
  .وخامتة ،وموضوع ،مقدمة: إىل  وتنقسم ،بيتاً  992هذه املنظومة مكونة من 

  .بيًتا  15: وتتكون من : المقدمة 
  :بدأها بقوله 

  احلمــــــــــــــــــــد هللا الــــــــــــــــــــذي قــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــهال
  

  نظـــــــــــــــــــم الـــــــــــــــــــذي قـــــــــــــــــــد رمتـــــــــــــــــــه وأّهـــــــــــــــــــال  
  : ه وختمها بقول  

  مـــــــــــــــن بعـــــــــــــــد محـــــــــــــــٍد وصـــــــــــــــالة كمـــــــــــــــال
  

ّـــــــــــــــف مـــــــــــــــن بـــــــــــــــني املـــــــــــــــال     ســـــــــــــــنة مـــــــــــــــن أل
        

  . بيتاً  969جيمع األبواب األساسية للمنظومة ويتكون من:  الموضوع
  : بباب الكالم الذي توسع فيه على غري املعهود بدأه بقوله

  وبعــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــالكالم يف اصــــــــــــــــــــــــطالحِ 
  

  احِ َصـــــــــــــاإلفْ  عَ َمـــــــــــــ وَ ْحـــــــــــــالن  مَ ِلـــــــــــــعَ  نْ َمــــــــــــ  
  :  وختمه بقوله  

ــــــــــــــ إعـــــــــــــراب ورمــــــــــــــا ذكـــــــــــــر مــــــــــــــن ذا الس  
  

  ــــــــــــيــــــــــــا ربـ   ا ارحــــــــــــم خالــــــــــــدا ذا األزهــــــــــــرىَن
  

                                                

 . 05 ا�s$ F)`;#،��ص) 1(

    إلى                 -األبيات من    موضوع كل باب  األبواب وأرقامها

        228  16    باب الكالم  الباب األول
  249  229 -  باب عالمات األفعال    الباب الثاني
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

   . 992البيت إىل  985؛ من البيت أبياتٍ ) 08(وتتكون من مثانية  : ةُ مَ الخاتِ  
  :بدأها بقوله 

ــــــــــــــــذي أردت نظمــــــــــــــــه   قــــــــــــــــد انتهــــــــــــــــى ال
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    ويســــــــــــــــــــــــــــــــــــر اهللا علين
  : وختمها بقوله   

  أبياـــــــــــــــــــا جـــــــــــــــــــيم وشـــــــــــــــــــني شـــــــــــــــــــكتا
  

  شـــــــــــــــــــعبان أرخهـــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد كلتـــــــــــــــــــا 
      

  

  
  

       274  250  باب مرفوعات األسماء  الباب الثالث

  290  275 -  باب نائب الفاعل  الباب الرابع

  337  291 -  باب المبتدأ والخبر   الباب الخامس

  374  338 -  اسم كان وأخواتها  الباب السادس

  386  375 -  باب خبر إن وأخواتها  الباب السابع

  397  390 -    باب تتميم النواسخ  الباب الثامن 

  555  398 -   باب تابع المرفوع  الباب التاسع 

  857  556 -  باب المنصوبات  الباب العاشر

  878  858 -  ذكر الجمل وأقسامها  الباب الحادي عشر

  الباب الثاني عشر
  

  
  

الجمل التي ال محل لها من 
  اإلعراب

والجمل التي لها محل من 
  اإلعراب

- 879  928  

  الباب الثالث عشر
  

حكم الجمل بعد المعارف 
  والنكرات

- 929  – 984  
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

   ).المصادرِ  وأوزانِ  ةِ تق اء المشمَ األسْ  مِ ظْ ي نَ ر فِ القادِ  ي لِ منظومة فتح العَ ( ثالثاُ 
  اْحلَـْمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُد هللا َوَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي اهللا .1
  

ـــــــــــــــــــــــــــَلى نَـبِـيـــــــــــــــــــــــــــِه َوَمـــــــــــــــــــــــــــْن تَــــــــــــــــــــــــــــالَهُ      َع
ــــــــــْحِب َوَمــــــــــــْن قَــــــــــْد ِإقْـتَـَفـــــــــــا .2   َواإلِل َوالص  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــــــــــــِجِه َوبِـاْلُمـِبيــــــــــــــــــــــــــــــِن ِاْعـتَـَرَف َه   ِمنـْ

  ِاالُهنَــــــــــــــــــــا َصـــــــــــــــــــــل َوَسـلـــــــــــــــــــــْم أَبَـــــــــــــــــــــَدا .3  
  

ــــــــــــــــن    ُــــــــــــــــم َم ــــــــــــــــِه ث ــــــــــــــــِه ِاْهتَــــــــــــــــَديَعَلْي   َِـْدي
ـــــــــــــــــاَك ُهـــــــــــــــــَنا َمـَصـــــــــــــــــاِدَر األْشيَـــــــــــــــــاءِ  .4     َه

  
ــــــــــــــــاءِ    ـــــــــــــــا ِاْشـــــــــــــــَتَق مــــــــــــــــن األْسـَم ـــــــــــــــَه َم   وَُكْن

ــــــــــــــــَم قَــــــــــــــــد يَنَقســــــــــــــــمُ  .5     وبعــــــــــــــــُد ِإن االْس
  

  مُ قْسميــــــــــــــــــِن ُخـْذُهـَمــــــــــــــــــا وَِع يَافَـــــــــــــــــا ِهـــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــا َجـــــــــــــــــــــاِمدُ  .6   ـــــــــــــــــــا ُمْشـتـــــــــــــــــــــٌق وإم فإم  

  
ــــــــــــــــــــاهدُ      فـُهمــــــــــــــــــــا قِـسَمــــــــــــــــــــاِن كمــــــــــــــــــــا ُتَش

  فَجـاِمــــــــــــــــــٌد وهــــــــــــــــــو َمـــــــــــــــــا ْمل يُـؤَخـــــــــــــــــــذِ  .7  
  

ـــــــــــــــَرُف ذاك االْحـــــــــــــــوِذي     مـــــــــــــــن غــــــــــــــريِِه يـَْع
ــــــــــــــــَين  .8     واْســــــــــــــــم ذاٍت وهـــــــــــــــو اْســـــــــــــــُم َمْع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــا     أو َمــــــــــــــــــــــــــــْصَدُر وهــــــــــــــــــــــــــــكذا َعـلِـْمـَن

ُــــــــــــــوَخذُ  .9   ـــــــــــــا ال ي   واْســــــــــــــُم ذاٍت وهــــــــــــــو َم
  

ـــــــــــــــاُه ُخــــــــــــــــُذوا   ــــــــــــــــِه ِفْعــــــــــــــــٌل ِمبَْعَن   مـــــــــــــــن َلْفِظ
  كـَرُجـــــــــــــــــــــــــــــٍل ونَـــــــــــــــــــــــــــــَهٍر وَكِجـــــــــــــــــــــــــــــَدارْ .10  

  
  وكـَسـرِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍر وكـُكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِسٍي وَدارْ   

ْصـــــــــــــَدرُ .11  
َ
  فِإْســــــــــــُم معــــــــــــَين أَو االْســــــــــــُم امل

  
  وهــــــــــــــــو َمـــــــــــــــــا َدل عــــــــــــــــلي َمــــــــــــــــا يُـْذَكـــــــــــــــــرُ   

ــــــــــــــــي احلَـــــــــــــــــَدِث أو َدل َعـــــــــــــــــَلي.12     َدل َعَل
  

  َمْعــــــــــــــــًين ُجمَــــــــــــــــرداً مـــــــــــــــن الوقـــــــــــــــِت َجــــــــــــــــالَ   
  وهـــــــــــــو أصــــــــــــــُل اْلفعـــــــــــــِل ثُــــــــــــــم أْصــــــــــــــلُ .13  

  
ـــــــــــا اْشـــــــــــَتق مــــــــــــن االْســـــــــــ     ـِم فُـــــــــــلُ َمجيــــــــــــِع َم

ــــــــــــــــــي ُمخَـــــــــــــــــــاِسي.14   ـــــــــــــــــــارًة جيَِ   واْلفعــــــــــــــــــُل َت
  

ـــــــــــــــــــــــَداِسي   ـــــــــــــــــــــــي أو ُس ُـــــــــــــــــــــــالِثي أو رُبَـاِع   ث
  وَمْصـــــــــَدُر الِفعـــــــــِل الثالثِـــــــــي لَـــــــــْيَس لَـــــــــهْ .15  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      قَـاعـــــــــــــــــــــــــــــــدٌة َواِحــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌة فـحـصـَل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِلَفهْ .16     طُــــــــــــــــــــــــــــــــرُقُُه َكــــــــــــــــــــــــــــــــثريٌَة ُمـخَت
  

ــــــــــــــــــــــَس هلــــــــــــــــــــــا َضـَوابِــــــــــــــــــــــٌط فْلتَـْعرِفَــــــــــــــــــــــهْ      لَْي
ــــــــــــــــــــــــــــَماعِ وإنــــــــــــــــــــــــــــما تُـْعـــــــــــــــــــــــــــ.17   ـَرُف بالس  

  
  واالِطـــــــــــــــــــــــــــــــالعِ  وكثـــــــــــــــــــــــــــــرَِة الْـَبْحـــــــــــــــــــــــــــــثِ   

  َوْزُن َمـصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِدِر الـثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثَِياتِ .18  
  

  فـَأْعِقـــــــــــــــــــْلُه وأْحَفْظــــــــــــــــــُه كمـــــــــــــــــــا َسيـــــــــــــــــــَأِيت   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْسَبةِ .19   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَلة وَذا بـالِن   وزُن فِـَع

  
  لكـــــــــــــــــــل َمـنُســــــــــــــــــــوٍب لتـــــــــــــــــــلك اْحلِــــــــــــــــــــْرَفةِ   

ـــــــــــــــــــــى.20     مـثـــــــــــــــــــــُل ِصـنـــــــــــــــــــــاَعًة جتــــــــــــــــــــارًة جتَِ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــجِ وكـزِرَاَع َه ـــــــــــــــــــــــــــــَلى َذا الْـَمنـْ   ٍة َع
  والثــــــــــــــــــــــــاِين َوْزُن فـََعــــــــــــــــــــــــَالَن َويَـــــــــــــــــــــــُدلْ .21  

  
  عـــــــــــــــــــلى اْضِطـــــــــــــــــــرَاٍب كـَغَلَيـــــــــــــــــــاٍن فَـــــــــــــــــــُقلْ   

  كــــــــــــــــــــــــــــــَدَوراٍن َغـلَيــــــــــــــــــــــــــــــاٍن َمثـــــــــــــــــــــــــــــــُلوا.22  
  

  وطَـَوفَـــــــــــــــــــــــــــــاٍن ِمـثْـُلــــــــــــــــــــــــــــــَها ال يُـْهَمــــــــــــــــــــــــــــــلُ   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة إذا َدل علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى.23     َوَوْزُن فُـْعَل

  
ــــــــــــــــــــــرٍَة َجــــــــــــــــــــــالَ    ــــــــــــــــــــــْوٍن ُخـْضــــــــــــــــــــــرٍَة وُصـْف   َل

  رَابِــــــــــــــــــــــــــــُعَها وزُن فـَُعــــــــــــــــــــــــــــاٍل ِفيمـــــــــــــــــــــــــــــَا.24  
  

ـــــــــــــــْوِت َكَمــــــــــــــا   اِء أِو الص عـــــــــــــــلى ألـــــــــــــــد َدل  
  مــــــــــــــــــــثُل ُسعــــــــــــــــــــاٍل وزُكـــــــــــــــــــاٍم ونُبـــــــــــــــــــاحْ .25  

  
  ومثُلهـــــــــــــا الُبكـــــــــــــاُء فَافْـَهْمـــــــــــــُه يَــــــــــــا َصــــــــــــاحْ   
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ــــــــــــــــــــــــــَرى.26 ـــــــــــــــــــــــــا ُت   فــــــــــــــــــــــــــهذه األْوزاُن غالًب
  

ـــــــــــــَد مــــــــــــن َدَرى     يف مصـــــــــــــدِر الثـــــــــــــالِثي عن
  27. علـــــــــــــى وإْن يَــــــــــــــُك املصـــــــــــــدُر مـــــــــــــا َدل  

  
  ِمـــــــــــــــــــــــــما ذََكـرنَـــــــــــــــــــــــــا آنِفـــــــــــــــــــــــــًا ُمـَمثـــــــــــــــــــــــــالَ   

  والغــــــــــــــــــالُب احلـــــــــــــــــُق بِــــــــــــــــــأْن َســـــــــــــــــيأِيت .28  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــاتِ    ِـــــــــــــــــــــــــــــِه األْوزاِن التـالِـَي   عـــــــــــــــــــــــــــــلى ت
  فَـــــــــــــــــــوزُن فـَْعــــــــــــــــــــٍل لِلـــــــــــــــــــذي َتعــــــــــــــــــــدي.29  

  
أ   َنَصــــــــــــــــــــــــَب َمـْفـُعـــــــــــــــــــــــــوالً بِــــــــــــــــــــــــِه تـبـــــــــــــــــــــــــد  

ــــــــــــــــــــْتحٌ .30   ـــــــــــــــــــــْمٌع وفـَ ـــــــــــــــــــــثالُه َس ـــــــــــــــــــــمُ  ِم   فـَْه
  

ـــــــــــــــــــــــٌع وَضـــــــــــــــــــــــْرٌب ويـِلي   ـــــــــــــــــــــــمُ َمـْن   هـــــــــــــــــــــــَا َرْق
ــــــــــــــــالزِ  راهُ تَــــــــــــــــ نــــــــــــــــتَ كُ   نْ إِ  لُ ـعـــــــــــــــــفِ والْ .31     اَم

  
ـــــــــــــالْ  بِ نِصـــــــــــــيَ  ملَْ    ـــــــــــــهَ فْـ ِإ  ـهُ نُـــــــــــــزْ وَ  ولَ ـمفُع   اـَم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــفُـ  ـةٌ ـالثَــــــــــــــــــــــــــــــــــثَ  ـهُ ـوزنُــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ .32     ـولُ ُع
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــأو فَ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ ـفُ  ـلٌ ِع   ولُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ تَ  ـةٌ ـوَل
ــــــــــــــــ.33   ــــــــــــــــوجُ  ودٍ ـجُ مـــــــــــــــــثل ُس ــــــــــــــــ وسٍ ُل   حْ ِر وَف

  
  حْ ـِر ذا َمـــــــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــــ  ةٌ ــولَـــــــــــــــــــــهُ سُ  ةٌ ــوبَـــــــــــــــــــــعُ صُ   

َــــــــــــــالر  لِ ـالفعــــــــــــــ رُ صـــــــــــــــادِ مَ .34   ــــــــــــــاتِ ءَ  ياعِ ب   هْ َي
  

ــــــــــــــــــم قِ ـدهـــــــــــــــــــعن ـكـــــــــــــــــــونُ وهــــــــــــــــــي تَ      هْ يَ اسِ َـ ي
ـــــــــــــختَ .35   ـــــــــــــاخْ هـــــــــــــذِ  األوزانُ  ـفُ تِل   تالفْ ي ب

  
ـــــــــــــــاألفْـ  ـغِ يـــــــــــــــصِ    ـــــــــــــــ ـالِ َع ـــــــــــــــ الـوذا ب   الفْ ـِخ

  اذَ إِ  لُ ْعــــــــــــــــــــــالفِ  لَ ـعَ أْفـــــــــــــــــــــ نِ زْ ى وَ ـلَ َعـــــــــــــــــــــفَـ .36  
  

ــــــــــــــــــفْ إِ فَ  انَ َكـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــهُ  ـالٌ َع ــــــــــــــــــذا ل   وهـــــــــــــــــا كـ
ــــــــــــــــــــلِ ـمِ كَ .37   ـــــــــــــــــــ ث ـــــــــــــــــــد أنْ ْـ َق   اارَ كـــــــــــــــــــنْ إِ  هُ ـرَ َك

  
ــــــــــــــــــــــأَ      اارَ ذَ ـنْــــــــــــــــــــــا إِ ذَ ـــــــــــــــــــــــــا كَ امـــــــــــــــــــًــــ ـرَ كْ إِ  مَ رـَ ْك

ــــــــــــــــــــــ انتِ كـــــــــــــــــــَــــ   نْ إِ .38   ـــــــــــــــــــــــفِ لِ  اءُ ـفَ اْل   ااوَ وَ  لٍ ـْع
  

  اوَ ـَســــــــــــــــ فَ ـقَــــــــــــــــأوْ وَ  يـــــــــــــــــخُ الش  ضـــــــــــــــــحَ ـأوْ كَ   
 ـا ِيف َيـــــــــــــــــــــــلِ  هُ اوَ وَ  لـــــــــــــــــــــــبتَ قَ .39  

َ
  درِ ـْصـــــــــــــــــــــــ امل

  
ــــــــــــــــــأوْ  مْ ـهلـــــــــــــــــــوْ قَ كَ    ــــــــــــــــــ افـــــــــــــــــــاً َـ يقإِ  ـفَ َق   يرِ َح

  اداً رـَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِ  ردَ وْ ا أَ ردَ أوْ  ذاكَ ـكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.40  
  

  يدَ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  كَ ـْبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نِ ُجيَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
  عــــــــــــــــنيِ الْ  ـل َعــــــــــــــــمُ  انَ َكــــــــــــــــ  نْ إِ  فعــــــــــــــــلُ والْ .42  

  
ـــــــــــــــــــــا فَ ـهَ لــــــــــــــــــــتَـ عْ مُ    ـــــــــــــــــــــذَ لى هَ ـعــــــــــــــــــــ ـسْ ِق   ـنِ ْي

ِــــــــــــــــــو أَ  رِ ـْســــــــــــــــــكَ  بِ ـأيتَ يَــــــــــــــــــ هُ رُ ـدَ ْصــــــــــــــــــمَ .43     ـهِ ل
  

  هِ ـرِ ـآِخـــــــــــــــــــــــــــــــبِ  ـتْ طَــــــــــــــــــــــــــــــــبِ رُ  ـاءً تَـــــــــــــــــــــــــــــــ هُ دْ زِ وَ   
ــــــــــــــــــــــــــــــ.44   ــــــــــــــــــــــــــــــقَ ـو أَ َحنْ   دْ زِ وَ  ةً ــاَمــــــــــــــــــــــــــــــقَ إِ  ـهُ ـاَم

  
  يــــــــــــــــــــــدْ فِ ـتَ سْ ـتَ  يْ َكـــــــــــــــــــــ  ـةً ـالَـــــــــــــــــــــطَ إِ  ـهُ ـالَـــــــــــــــــــــطَ أَ   

  ـأنْ ـل بِــــــــــــــــــعــــــــــــــــــفَـ  وزنِ ن بِـــــــــــــــــــُكـــــــــــــــــيَ  نْ وإِ .45  
  

ــــــــــــــــــــــــــضَ    ــــــــــــــــــــــــــيْـ ـعَ  تَ ـفْ ـع   نْ ذَ إِ  ـهُ ـاَكــــــــــــــــــــــــــهَ ـفَ  ـهُ َن
  لِ ـيــــــــــــــــــعِ فْ  علـــــــــــــــــى تَـ ـأِيت يَــــــــــــــــــ هُ رُ صــــــــــــــــــدَ مَ .46  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــلَ ص حَ فَ    ـــــــــــــــــــــــــــــ ـهُ ْن   يــــــــــــــــــــــــــــــلِ جِ ـبـْ الت بِـ  ظَ َحتْ

َــــــــــــــــــــــــــــــــــر دَ  ـالـــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ ثـَ مِ .47     ايـبـــــــــــــــــــــــــــــــَــــ رِ ـدْ تَ  ـهُ ب
  

ــــــــــــــــــــــــــــوَ    ـــــــــــــــــــــــــــــمَ الْ  بَ ـر َج   ايـــــــــــــــــــــــــــــبَ رـِ جتَْ  يْ أَ  ـيعَ ِب
  ايـــــــــــــــــــضَ وِ فْ تَـ  هُ ـلَــــــــــــــــــ ـرَ األْمــــــــــــــــــ ضَ ـو وفَـــــــــــــــــ.48  

  
  ايــــــــــــــــــــــضَ وِ ـعْ تَـ  هُ ـلَــــــــــــــــــــ ارَ الــــــــــــــــــــــد  ضَ ـو وَعــــــــــــــــــــ  

  رِ ـ األِخـــــــــــــــــــــِيف  ـهُ لُـــــــــــــــــــــالَ تِ عْ اِ  كُ يَـــــــــــــــــــــ وإنْ .49  
  

ــــــــــــــــــــــطــــــــــــــــــــغَ  ـثلِ ِمــــــــــــــــــــكَ    َـــــــــــــــــــــي وكـزك   رِ ادِ ي ب
ـــــــــــــــــــــــَز كَ   هُ ـلَــــــــــــــــــــــ رٍ ـدَ ْصــــــــــــــــــــــمَ  نِ زْ ـوَ لِـــــــــــــــــــــ.50   ـهِ ك  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطِ ــغْ تَ  ـهِ ـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوغَ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـةً ـَي   هِ ـو وَق

  لَ ـاَعــــــــــــــــــــــفَ  وزنِ  بِــــــــــــــــــــــأيتَ  نْ إِ  فعـــــــــــــــــــــــلُ والْ .51  
  

ـــــــــــــــــــــلى فِ ـعــــــــــــــــــــ هُ صـــــــــــــــــــــدرُ مَ    ــــــــــــــــــــجُ  ـالٍ َع   ـالَ ـِع
  مِ ـهــــــــــــــــــــــــــــافْ ا فَ اذَ يــــــــــــــــــــــــَــــ  ةُ ـلَ اَعـــــــــــــــــــــــــــفَ ُـ أو امل.52  

  
ـــــــــــــــــــــ لَ اتَ ـو قــــــــــــــــــَــــ  َحنـــــــــــــــــــــِيف    ــــــــــــــــــــــمِ ـاعْ فَ  االً تـَ ِق   ل
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ـــــــــــــــــــــــــــ.53   يذِ  ةَ ــلـــــــــــــــــــــــــــاتَ قَ مُ  ـاتلَ قَـــــــــــــــــــــــــــ ـوِ وَحن
  

  ـذِ ـَتــــــــــــــــــــــــــــــحْ تـَ لـْ فَ  هُ وَ ـدُ َعــــــــــــــــــــــــــــــ جـاعـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ شَ   
ُــــــــــــــأو  اباً َســــــــــــــحِ  بَ اسَ وحنـــــــــــــــو حـــــــــــَــــ .54     لِ ق

  
ــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــاسَ َـ حمُ  ـهُ َل ــــــــــــــــــــــــ ـةَ َب   لِ ـا الـرجـــــــــــــــــــــــــذَ َه

ـــــــــــــا الْ ذَ َهـــــــــــــ انَ أو َكـــــــــــــ.55   ـــــــــــــعْ فَـ  نَ زْ وَ  لُ فْع   لَ َل
  

ـــــــــــــــــــسل  هُ رُ صــــــــــــــــــــدَ مَ    ـــــــــــــــــــ ـهُ ْم   ـالَ اِجــــــــــــــــــــ عَ ىن ـِم
ـــــــــــــــــــــــــــــفَـ  ـوزنِ بِـــــــــــــــــــــــــــــ.56   ـــــــــــــــــــــــــــــأو فِ  هْ لَ ـلَ ْع   لَ الَ ْع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــنَـ زْ ـوَ  بِ أِيت يَـــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــمْ تـ  الوِىف  ـنِ ْي   ـالِ َث

  ةَ ـرفَ ْخــــــــــــــــــــــزَ  ـهُ فَــــــــــــــــــــــرَ خْ د زَ قَـــــــــــــــــــــ ثـــــــــــــــــــــلِ مبِ .57  
  

  ىأتَـــــــــــــــــــــــــ االً زـَ ــــــــــــــــــــــــــلْ زِ  هُ ـــــــــــــــــــــــــــلَ ـزَ لْ زَ  ثــــــــــــــــــــــــــلِ مِ وَ   
  ةيـماسـال اخلـمصـادر األفع  

  هْ يَ اِســـــــــــــــيَ قِ  ـلْ قُـــــــــــــــ الِ عــــــــــــَــــ األفْ  صــــــــــــــــادرُ مَ .58
  

ــــــــــــــــــــــــاسِ ـدَ سُ  أو يـــــــــــــــــــــــــةً اسِ ـمخَُ  تْ ـانَ َكــــــــــــــــــــــــ     هْ ـَي
  ادَ بَـــــــــــ يُ ماِســـــــــــاخلُْ  فعـــــــــــلُ ا الْ ذَ  كـــــــــــانَ   نْ إِ .59  

  
   َِصــــــــــــــلِ الوَ  ةِ زـَ ْمـــــــــــــــ  اذَ  ثــــــــــــــلُ ي مِ داِســــــــــــــالس  

  يهِ اِضــــــــــــــــــمَ  وزنِ  بِـــــــــــــــــأِيت يَــــــــــــــــــ هُ صــــــــــــــــــدرُ مَ .60  
  

ِــــــــــــــــــــالث  ـهُ فُــــــــــــــــــــرْ حَ وَ      هِ رِ ْســـــــــــــــــــكَ بِ  ئْ ِجـــــــــــــــــــ ثُ ـال
ِــــــــــــــــــــفْ .61   ــــــــــــــــــــُه أَل ــــــــــــــــــــٍر َل ــــــــــــــــــــَل آِخ   َوزْدُه قَـب

  
ـــــــــــــد ُوِصـــــــــــــفْ    ـــــــــــــَك َق َــــــــــــَني َيدْي   َمصـــــــــــــدرُُه ب

  ِيف ِمثـــــــــــــــِل حنــــــــــــــو ِاْجَتَمــــــــــــــَع ِاْجِتَماَعــــــــــــــا.62  
  

ـــــــــــــــــــــُش لَـــــــــــــــــــــُه اِنْـِدفـاعـــــــــــــــــــــَا     وانْـــــــــــــــــــــَدَفَع اْجلَْي
ـــــــــــــــاالَ .63     واْســــــــــــــَتقبَل اْلُقـــــــــــــــْدَس لَــــــــــــــُه ِاْسِتْقَب

  
ــــــــــــــــــَذا ِاْحـِتَمـــــــــــــــــــاالَ    ــــــــــــــــــَر َك ــــــــــــــــــَل األْم   واْحَتَم

ـــــــــــا.64   ـــــــــــُدًؤا بَِت   ِإْن كــــــــــــَاَن َهـــــــــــذا الفعـــــــــــُل َمْب
  

ــــــــــــــــــــــي     َمصــــــــــــــــــــــَدرُُه بِـــــــــــــــــــــوْزِن َمـاِضيــــــــــــــــــــــِه أَت
ـــــــَل آِخـــــــرِهْ .65   ـــــــْد َجـــــــاَء قـَْب   َمـــــــْع َضـــــــم َمـــــــا َق

  
ـــــــــــــــــــــــــهْ    مـــــــــــــــــــــــــًا َكرِي َم تـََقـد ِمثـــــــــــــــــــــــــُل تَـَقـــــــــــــــــــــــــد  

  َكــــــــــــــــــــــَذا تـََعلــــــــــــــــــــــَم تـََعلــــــــــــــــــــــًما َوجــــــــــــــــــــــا.66  
  

ـــــــــــــــــِل قَـــــــــــــــــد َدْحـَرَجــــــــــــــــــُه َتَدْحــــــــــــــــــُرَجاِيف مِ      ث
  املصدر امليمي  

ـــــــــــــــــــصَدٌر أيتَ .67   واملصـــــــــــــــــــدُر اْلِميمــــــــــــــــــي َم
  

  َمبـــــــــــــــــــَدأَ ِمـيـــــــــــــــــــٍم يــــــــــــــــــــَاَخى زِيــــــــــــــــــَد تَــــــــــــــــــــا  
ُــــــــــــــالثي َوفــــــــــــــَا.68   ـــــــــــــٍل ث ـــــــــــــن ِفْع ــــــــــــــُه ِم   َوُصْغ

  
ــــــــــــــــــَفي   ــــــــــــــــــُه وقَــــــــــــــــــد َك ــــــــــــــــــٍل َل   بِــــــــــــــــــوزِن َمْفَع

ُـــــــــــــــــــُه ويَــــــــــــــــــأِيت ِيف قَـــــــــــــــــــْد َعَرَضـــــــــــــــــــا.69     ِمثال
  

ــــــــــــــــــــــهُ      عــــــــــــــــــــــلى َأِخيــــــــــــــــــــــِه َمـْعـَرَضــــــــــــــــــــــا َمِبيَع
  وِاْن َيُكـــــــــــــــــن بُـــــــــــــــــِدئ ِحبَــــــــــــــــْرِف ِعلـــــــــــــــــةِ .70  

  
ــــــــــــــــــــــــــتِ      فـََوْزنُـــــــــــــــــــــــــُه مبـَـْفـِعـــــــــــــــــــــــــٍل لَـــــــــــــــــــــــــُه أْثِب

ــــــــــــٌع َحَســـــــــــنْ .71     قَــــــــــــد َكـــــــــــاَن لِلَكـــــــــــَالِم َموِق
  

ــــــــــــــــــُع َحَســـــــــــــــــٍن وذا َحَســــــــــــــــــنْ      َمـْعـَنــــــــــــــــــاُه وْق
ُــــــــــــــــــالَِثٍي ِفعلُــــــــــــــــــهُ .72   ـــــــــــــــــى َغيــــــــــــــــــَر ث   وِإْن أَت

  
  َحـقـــــــــــــــــــــــــا َوْزنُــــــــــــــــــــــــــهُ  فَـِانـــــــــــــــــــــــــُه يَـأتِيـــــــــــــــــــــــــكَ   

  َحــــــــــــــْرُف اْلُمَضارَعـــــــــــــــِة ِميًمـــــــــــــا أَبْــــــــــــــِدالَ .73  
  

  َمـْضـُمـوَمــــــــــــــــــــــــــًة وهــــــــــــــــــــــــــي َتُكـــــــــــــــــــــــــــوُن أَوالَ   
ــــــــــــــُح مـــــــــــــا قُبيــــــــــــــَل األِخــــــــــــــِر وقَـــــــــــــي.74     وفَت

  
ـــــــــــــــلِ    َـــــــــــــــعِىن االْلتِـــــــــــــــَقاإىل  كـُق   الْـــــــــــــــُملتَـَقي ي

ـــــــــــــــــــهْ .75     َمْلُحوظَــــــــــــــــــــٌة تُــــــــــــــــــــزَاُد تَـــــــــــــــــــا َمْربُوَط
  

  ـوطَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ َوَذاَك ِيف آخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِِه َمــْحـطُ   
ــــــــــــــــــــــــــــــــهْ .76   ـــــــــــــــــــــــــــــــا َحمَبــــــــــــــــــــــــــــــــٌة َومـْنفـَع   َكَقْولَِن

  
  َمـْرَحـَمـــــــــــــــــــــــــــــٌة َمْفـســـــــــــــــــــــــــــــَدٌة وَموِعظـــــــــــــــــــــــــــــهْ   
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ــــــــــــهْ .77 ــــــــــــٌم تـَْلَحُق ــــــــــــناِعي اْس اْملصـــــــــــــَدُر الص  
  

ــــــــــــــــــــي تَـْتَبـــــــــــــــــــــُعهْ    ـــــــــــــــــــــاُء لِلنـَســـــــــــــــــــــِب تـُْنَم   الْـَي
ــــــــــــــــــــِث قَــــــــــــــــــــد تَِليهــــــــــــــــــــَا.78     والتـــــــــــــــــــاُء لِلتـأنِي

  
ــــــــــــــــــَمص   ــــــــــــــــــَهاَدلــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــلى اْل   َدِر تَـْقَتِفي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة ِإنْـَسانِـَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ .79     وكاْشـتِـرَاِكَي
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ      َوَوطَـنِـَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا َوْحـِشـَي
  َكـِمـثــــــــــــــــــــــــــــِل َمْســــــــــــــــــــــــــــُؤولَِيٍة ُحـــــــــــــــــــــــــــــرِيهْ .80  

  
َقـــــــــــــــــــــــــــــــرِيهْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــِو َعـبـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا ِيف نَـْح   َوِمثْـُلَه

  اْسُم اْلَمرة  
  وَهـــــــــــــــاَك يَــــــــــــــا طالــــــــــــــُب اْســـــــــــــــَم املـــــــــــــــرةِ .81
  

ــــــــــــــــــو مـَْصــــــــــــــــــَدٌر    ــــــــــــــــــِيت َوْه َــــــــــــــــــا َف َــــــــــــــــــُدل ي   ي
ــــــــــــــــــــرهْ .82     َعــــــــــــــــــــلى ُوقُــــــــــــــــــــوِع َحــــــــــــــــــــَدٍث َوَم

  
ـــــــــــــــــــــيَت الُضــــــــــــــــــــرهْ    ـــــــــــــــــــــد ُكـِف   َواِحـــــــــــــــــــــدٍة فَـَق

  َوْهـــــــــــــــــو يَـــــــــــــــــِجُئ َعلــــــــــــــــى َوْزِن فـَْعلَـــــــــــــــــةَ .83  
  

ـــــــــــــــــــــــي     ِإْن َكـــــــــــــــــــــــان فِـْعُلـــــــــــــــــــــــُه ثُـالَثِـــــــــــــــــــــــًيا أَت
  َكـــــــــــــــــــــــــنحو إين َأَكــــــــــــــــــــــــــْلُت َأْكـَلــــــــــــــــــــــــــةَ .84  

  
  َوِإنـــــــــــــــِي قَـــــــــــــــد َضـــــــــــــــَرْبُت َزيـــــــــــــــًدا َضــــــــــــــْربَةَ   

ُــــــــــــــــــالِثٍي فَـــــــــــــــــزِدْ .85   ــــــــــــــــــَر ث ــــــــــــــــــن َغي   وِإْن َيُك
  

  تَـــــــــــــــــــــاًء عـــــــــــــــــــــلى َمـصـــــــــــــــــــــَدرِِه لَِتستِفيـــــــــــــــــــــدْ   
  والثـــــــــــــــــاِين ِمثــــــــــــــــُل اِْنطَلــــــــــــــــَق اِْنِطالَقَـــــــــــــــــةَ .86  

  
  َأْكـَرْمـــــــــــــــــــُت قَــــــــــــــــــــْبُل َجــــــــــــــــــــائِعاً ِإْكرَاَمــــــــــــــــــــةَ   

  ةاسم اهليئ  
ـــــــــــــــــــٍة َفَمــــــــــــــــــــصدرُ .87 ــــــــــــــــــــا اْســــــــــــــــــــُم َهْيَئ وأم  
  

  ـرُ َدل عـــــــــــــــــــــلى َهْيـَئـــــــــــــــــــــِة ِفْعـــــــــــــــــــــٍل يُذَكــــــــــــــــــــ  
ــــــــــــــــــــةِ .88     َعلـــــــــــــــــــى ُوقُــــــــــــــــــــوِعِه وِاْســـــــــــــــــــُم اْهلَْيَئـ

  
ـــــــــــــــــــــــــةِ    ـــــــــــــــــــــــــِوزِن فِـْعـَل ُـــــــــــــــــــــــــُه ب ـــــــــــــــــــــــــوُن َوْزن   َيُك

ـــــــــــــــِيب .89   ــــــــــــــِه قَــــــــــــــد َنظَــــــــــــــرُت ِنْظــــــــــــــرََة اْلَغ   ِإلَْي
  

ـــــــــــــــــيِه اْلَعــــــــــــــــَرِيب      َجَلْســـــــــــــــــُت ِجـْلَســـــــــــــــــَة اْلَفِق
ُــــــــــــــــــالِثي فَـــــــــــــــــالَ .90   ــــــــــــــــــَر ث ــــــــــــــــــن َغي   وِإْن َيُك

  
ـــــــــــــــــــالَ      َحيْظَــــــــــــــــــي ِبِصيَغـــــــــــــــــــٍة تـَُقــــــــــــــــــاُس فَاْعـِق

  عمل املصدر  
ــــــــــــــــهِ .91   ويـَْعَمـــــــــــــــــُل اْلمصـــــــــــــــــدُر ِمثــــــــــــــــَل ِفْعِل
  

ــــــــــــــــــــــــهِ    ــــــــــــــــــــــــوالً ِب ــــــــــــــــــــــــُع فَاِعــــــــــــــــــــــــالً وَمـْفُع   يـَْرَف
ــــــــــــــــــــــــــــوبَا.92     يـَْنِصبُـــــــــــــــــــــــــــه ِبَشـــــــــــــــــــــــــــْرٍط َأْن يـَُن

  
  ِبِفـْعـِلــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َكـَتــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكاً الـُذنُـوبَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  

  تـَْقِديـــــــــــــــــــرُُه َصـــــــــــــــــــح بِــــــــــــــــــَأْن والِفـعـــــــــــــــــــلِ .93  
  

ـــــــــــــــلِ      أْيضـــــــــــــــًا وَمـــــــــــــــا والِفعـــــــــــــــِل يَــــــــــــــا َذا النْب
ــــــــــــا.94   ـــــــــــَب الــــــــــــِذي قَــــــــــــد أْذنـََب   َكـــــــــــَأْن تـَُعاِق

  
ــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــــاَقْب ِإْعَجَب ــــــــــــــــــــٌد َأْن يـَُع َــــــــــــــــــــُه ُمِفي   ل

  َيْكثُـــــــــــــُر َحقــــــــــــاً َأْن ُيَضــــــــــــاَف املِصــــــــــــَدرُ .95  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ      َحقــــــــــــــــــــــــــــــــًا إيل فَاِعـِلــــــــــــــــــــــــــــــــِه ويُـْحـَب
  ويَــــــــــــــــأِيت االْســـــــــــــــــُم بَعـــــــــــــــــَدُه َمـُفُعــــــــــــــــــوالَ .96  

  
ــــــــــــــــــــــــُزوالَ    ــــــــــــــــــــــــْن َي ــــــــــــــــــــــــُل َل ــــــــــــــــــــــــُه الَفـاِع   َنَصـَب

  ـاعِلِه َلْفظـــــــــــــــــــــًا ورُِفـــــــــــــــــــــعْ وَجـــــــــــــــــــــر فَــــــــــــــــــــ.97  
  

ــــــــــــــــــــــــعْ    ــــــــــــــــــــــــْهٍم تـَْنتَـِف ــــــــــــــــــــــــُه َمـَحــــــــــــــــــــــــالً وبِـَف   َل
ِـــــــــــــــــقُ .98   ــــــــــــــــِعيداً الَئ ـــــــــــــــــَة َس   َضـــــــــــــــــْرُب ُأَساَم

  
ــــــــــــــــــــــقُ    ــــــــــــــــــــــٌد اْلُمـِبيــــــــــــــــــــــَن عـَاِب   وِحْفــــــــــــــــــــــُظ زْي
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َ
ُـــــــــــــــــــذَكِر امل   ِإْن ي

  
   ــــــــــــــــــحُ الس ــــــــــــــــــِه فَـهــــــــــــــــــو الصرِي ــــــــــــــــــيبِلْفِظ   اِم

ـــــــــــــــــــــرِ  .100     وِإْن َيُكـــــــــــــــــــــن بِلْفِظـــــــــــــــــــــِه ملَْ يُْذَك
  

  لَـِكـنـــــــــــــــــــــــــُه يُـْفـَهــــــــــــــــــــــــــُم ِمنـــــــــــــــــــــــــُه ادِكــــــــــــــــــــــــــرِ   
ــــــــــــــــــــــــــــَؤولِ  .101   ــــــــــــــــــــــــــــِه ِمبَصــــــــــــــــــــــــــــَدٍر ُم فَـَسـم  

  
ــــــــــــــــــــــْن َأْن والْـِفــــــــــــــــــــــْعلِ      فَـِإنــــــــــــــــــــــُه يَــــــــــــــــــــــأَيت ِم

ـيـــــــــــــــــرْ  .102   ـــــــــــــــــَل مسَِ ــــــــــــــــَل أُرِيــــــــــــــــُد َأْن أُقَـاِب   ِمث
  

َــــــــــــــــــــا َذا األَ    ـــــــــــــــــــــابـََلَتُه ي ـــــــــــــــــــــي ُمَق ـــــــــــــــــــــرْ يـَْعِن   ِمي
  تَأِويلُـــــــــــــــــــُه ِمبـَــــــــــــــــــا وبِالِفْعـــــــــــــــــــِل يُـــــــــــــــــــَري .103  

  
ـــــــــــــــــُه ِفيـــــــــــــــــَما َجـــــــــــــــــَري   ـــــــــــــــــا قـُْلَت   َيُســـــــــــــــــُرِين َم

ــــــــــــــــــــــــَك ِيف  .104     يَـــــــــــــــــــــــْعِين َيُســــــــــــــــــــــــُرِين َمَقـالَُت
  

ـــــــــــــــــــــــَرفِ    تِــــــــــــــــــــــْلَك املـُــــــــــــــــــــــَحاَضرَِة َذاَت الـش  
ـَهـــــــــــــــا وِمـــــــــــــــنْ  .105     تَأويلُـــــــــــــــُه ِمـــــــــــــــن أن وامسِْ

  
ــــــــــــــــــــــــَك يَـِبـيـــــــــــــــــــــــــنْ    ـــــــــــــــــــــــــا ِمثالُــــــــــــــــــــــــُه َل   َخـَربَِه

ـــــــــــــــــــي .106   ـــــــــــــــــــِشي إَل ُـــــــــــــــــــه بِأنــــــــــــــــــُه يَـْم   َهـدف
  

ـــــــــــــــــة َأْي َهـدفُـــــــــــــــــُه اْلَمـْشـــــــــــــــــُي َجــــــــــــــــــالَ    َمك  
ــــــــــــــَؤولُ  .107   ْصـــــــــــــَدُر اْلُم

َ
ــــــــــــــِنَك هـــــــــــــذا امل   يـُْه

  
ـــــــــــــــرِيِح يَــــــــــــــا فُـــــــــــــــلُ    يُـــــــــــــــْعَرُب ِإْعـــــــــــــــرَاَب الص  

ــــــــــــــــــــرَا .108   ــــــــــــــــــــَأِيت َخَب ــــــــــــــــــــَتدأ وي ــــــــــــــــــــُع ُمْب   يَـَق
  

ُــــــــــــــــَري   ــــــــــــــــْعِل ي ِـــــــــــــــَب الـِف ــــــــــــــــاِعالً أو نَائ   أو َف
  ِيت َمْفــــــــــُعوالً بِـــــــــِه وقَـــــــــد َجــــــــــَريأو يَـــــــــأ .109  

  
ـــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــل َهاَك ـــــــــــــــــاُل ُك ــــــــــــــــــالَ ِإْمـتِــــــــــــــــــرَا هُ ِمَث   ِب

ـــــــــــــــــــِو َأْن تـَتِحــــــــــــــــــــُدوا .110   ـــــــــــــــــــدأ ِيف َحن   فَاملْبَت
  

ـــــــــــــــــــــــُدوا   ــــــــــــــــــــــِه فَـتَـْسـَع ـــــــــــــــــــــــٌر ِلُكـــــــــــــــــــــــٍل وِب   َخْي
ــــــــــــــــــــَؤوَل ِمـــــــــــــــــــن أْن َوالِفْعــــــــــــــــــــلِ  .111     ِإن اْلُم

  
ـــــــــــــــــــلي   ـــــــــــــــــــدأ يَـــــــــــــــــــا ِخ ـــــــــــــــــــٍع ُمـْبـَت   َحمَــــــــــــــــــل َرْف

ــــــــــــــــــــاِإن اْلُمــــــــــــــــــــ .112   َه ـــــــــــــــــــــن أن وامسِْ   ـَؤوَل ِم
  

ــــــــــــــــــــا     فَـافْـَهــــــــــــــــــــم َكـــــــــــــــــــَذاِلَك وِمــــــــــــــــــــن َخـَربَِه
  ُعــــــــــــــــــِرَف أنــــــــــــــــــَك َكـريـــــــــــــــــــٌم وَفِقيـــــــــــــــــــهْ  .113  

  
ـــــــــــــــــــي ونَِبيـــــــــــــــــــهْ      َصــــــــــــــــــاِحُب َصـــــــــــــــــــْرٍف وزَِك

َــــــــــــــــــاِئُب فَـاِعــــــــــــــــــٍل تَــــــــــــــــــرَاُه لُِعــــــــــــــــــِرفْ  .114     ن
  

ِــــــــــــــــــفْ    ُـــــــــــــــــُه أُل ــــــــــــــــــَحُل َرفــــــــــــــــــٍع ثَــــــــــــــــــابٍت ل   َم
  115.  َأْن َختـــــــــــــــــُلَص ِيف ُكـــــــــــــــــل َعَمــــــــــــــــــلْ  أََود  

  
ــــــــــــــــــِه لِلَمَحــــــــــــــــــلْ    ــــــــــــــــــُه فَـالنْصــــــــــــــــــُب ِفي   َعَمْلَت

ــــــــــــــــــــَؤوَل ِمـــــــــــــــــــن َأْن َوالِفْعــــــــــــــــــــلِ  .116     ِإن اْلُم
  

  ُنِصــــــــــــــــــَب َمْفـُعـــــــــــــــــــوالً بِــــــــــــــــــِه ِيف األْصـــــــــــــــــــلِ   
  األمساء املشتقة  

ــــــــــــــــــا .117 ُه َوْهـــــــــــــــــو َم االْشـِتَقــــــــــــــــــاُق َحــــــــــــــــــد  
  

ــــــــــــــــَذ ِمــــــــــــــــن َغْيــــــــــــــــرِِه َحْتمـــــــــــــــاً ُرِســــــــــــــــَما     ُأِخ
ـــــــــــــ .118     ي َمْوُصــــــــــــــوفِ َوهــــــــــــــو َمــــــــــــــا َدل عل

  
  ِبِصـَفــــــــــــــــــــــــــٍة بِـُحْكــــــــــــــــــــــــــِمَها اْلَمْعـــــــــــــــــــــــــــُروفِ   

ــــــــــــن َكـِلَمـــــــــــــهْ  .119     َوْهــــــــــــو َأْخــــــــــــُذ َكْلَمـــــــــــــٍة ِم
  

َنـهمـــــــــــــــــــــــــــــــا ُمالَيِـَمـــــــــــــــــــــــــــــــهْ      تَـَناُســــــــــــــــــــــــــــــٌب بَـيـْ
  َكـَتْبــــــــــــــــُت َكْلَمـــــــــــــــًة وِمنهـــــــــــــــا يُـؤَخــــــــــــــــذُ  .120  

  
ــــــــــــــــــــُل نَـابِــــــــــــــــــــذُ    ــــــــــــــــــــاَتَب وِمْث ــــــــــــــــــــوُب َك   َمْكُت

ــــــــــــَما يَلــــــــــــِي .121   َعٌة أَتَـــــــــــْت ِفي ـــــــــــبـْ ــــــــــــن َس   َوُه
  

ـــــــــــــــــــُم الفاِعـــــــــــــــــــلِ    ــــــــــــــــــا اْلُمبالَـغـــــــــــــــــــُة واْس   ِمنَه
ـــــــــــــــــــــــَفُة أملشبـَهـــــــــــــــــــــــهْ  .122   َها والص ـــــــــــــــــــــــد   وُع

  
ـــــــــــاهْ    ــــــــــن قَـــــــــــد َوَع   بِاْســــــــــِم فَاِعــــــــــٍل لَـــــــــــَدي َم
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  واْســـــــــــــــُم َمْفُعـــــــــــــــوٍل وتِـــــــــــــــى املـَُحبَبــــــــــــــــهْ  .123
  

  َأْعــــــــــــــــــــِين بــــــــــــــــــــِيت ِصـَفتُـــــــــــــــــــــَنا اْلُمَشبـَهــــــــــــــــــــــهْ   
ــــــــــــــــــِم اآللَــــــــــــــــــهْ  .124   ـــــــــــــــــِم فَاِعــــــــــــــــــٍل واْس   بِاْس

  
ـــــــــــــــــــَنا وأ   ـــــــــــــــــــِد َصـــــــــــــــــــاِحَب اْجلَـالَلَـــــــــــــــــــهْ َأِع   ْه

  واالْســـــــــــــــــــــــــُم لِلزَمـــــــــــــــــــــــــاِن واملَكــــــــــــــــــــــــانِ  .125  
  

  واالْســــــــــــــــــُم لِلتَـْفِضيـــــــــــــــــــِل ُخــــــــــــــــــْذ بـََيـــــــــــــــــــاِين   
  اسم الفاعل وِصيِغ املبالغة  

  واالْســـــــــــــــــُم لِلَفاِعــــــــــــــــــِل ُمْشـــــــــــــــــَتٌق َوَدلْ  .126
  

ـــــــــي الــــــــــِذي َوقَــــــــــَع ِمْنـــــــــُه اْلِفْعـــــــــُل َحــــــــــلْ      عل
  ـمُ َكِمــــــــــــثِل نَــــــــــــاَم اْلعبــــــــــــُد فهـــــــــــو نَائِــــــــــــ .127  

  
  َوَصــــــــــــــاَم َشـــــــــــــْهراً فـَْهـــــــــــــــو ِفْعـــــــــــــالً َصائِـــــــــــــــمُ   

ِـــــــــــــــــــــعُ  .128     َوقَـــــــــــــــــــــاَل قَـــــــــــــــــــــاِئٌل وبَـــــــــــــــــــــاَع بَائ
  

  قَـــــــــــــــــــــــــَرأَ قَــــــــــــــــــــــــــارٌِئ َوجـــــــــــــــــــــــــَاَع َجـائِــــــــــــــــــــــــــعُ   
ــــــــــــــي .129     َوِإْن َيُكـــــــــــــــن ُثالثِـــــــــــــــًيا َجـــــــــــــــاَء عَل

  
  َوْزٍن لَِفـاِعـــــــــــــــــــٍل لَـــــــــــــــــــَدي َمـــــــــــــــــــن َعَقـــــــــــــــــــالَ   

نَــــــــــُه أَلِـــــــــــفْ  .130     والِفْعـــــــــــُل ِإْن َوَجــــــــــْدَت َعيـْ
  

ــــــــــــــــــــــَس َخيْتَـِلــــــــــــــــــــــفْ فَــــــــــــــــــــــاْقلِ      ْبُه َمهْــــــــــــــــــــــزًَة َولَْي
ــــــــــــــــــاالَ  .131   ـــــــــــــــــِل َق َم ِيف ِمْث ــــــــــــــــــد   َكمــــــــــــــــــا تـََق

  
ـــــــــــــــــــــــاالَ    ـــــــــــــــــــــــِم اْلِمَث ـــــــــــــــــــــــاَع وافْـَه   وِمثـــــــــــــــــــــــِل َب

ــــــــــــــى .132     وِإْن َيُكـــــــــــــــن ُثالثِـــــــــــــــًيا َجـــــــــــــــاَء عَل
  

  نُـِقـــــــــــــــــــــــــــــــالَ  َوْزٍن لِفـَاعـــــــــــــــــــــــــــــــٍل َكـــــــــــــــــــــــــــــــَذاكَ   
ــــــــــــَدا .133   ــــــــــــا َع ـــــــــــــوُح َعــــــــــــْنيٍ َم ـــــــــــــُه َمْفُت   وِفْعُل

  
ــــــــــــــــــــــــالٍ    ــــــــــــــــــــــــَدا  قِـلــــــــــــــــــــــــة أَفْـَع   َكــــــــــــــــــــــــَذاَك ُوِج

ـــــــــــــــَة اْلَعــــــــــــــْنيِ َكَشــــــــــــــاَخ طَـــــــــــــــابَا .134     َمْفُتوَح
  

  َوِقـــــــــــــــــــــْس َعـَلْيـــــــــــــــــــــَها وََكـــــــــــــــــــــَذاَك َشـابَــــــــــــــــــــــا  
ــــــــــــــــفُ  .135   ـــــــــــــــــْد َختَْتِل ِـــــــــــــــــَها َق   َأْمسَـــــــــــــــــاُء أَفْـَعال

  
ــــــــــــــــَرفُ    ــــــــــــــــَؤاِل تـُْع بِْالَبْحــــــــــــــــِث َعنــــــــــــــــها والس  

ـــــــــي .136   ـــــــــْنيِ جيَِ ـــــــــٍل َمْكُســـــــــوِر اْلَع ـــــــــُل ِفْع   وَُك
  

َهـــــــــــــــــــجِ َوْهــــــــــــــــــو ثُـــــــــــــــــــالِثي عـــــــــــــــــــ     لي َذا اْلَمنـْ
ــــــــــــــــــدي .137     بِـــــــــــــــــــَوزِن فَـــــــــــــــــــاعٍل وقَـــــــــــــــــــْد تـََع

  
ا   فَـــــــــــــاْعَلْم ُعـــــــــــــد ِيف ِفْعــــــــــــــِل َمــــــــــــــن ُعــــــــــــــِدي  

  َكـــــــــــــــرَِكَب الـــــــــــــــرُجُل فـَْهـــــــــــــــو رَاِكـــــــــــــــبُ  .138  
  

ــــــــــــــــــــاِلبُ    ــــــــــــــــــــُل َفهــــــــــــــــــــو َط ــــــــــــــــــــَب الـرُج   َوطَـَل
  وَعلِــــــــــــــــــَم الَعالِـــــــــــــــــــُم فـَْهــــــــــــــــــو َعالِـــــــــــــــــــمُ  .139  

  
ِــــــــــــــــ   ــــــــــــــــٌب َسال َـــــــــــــــــُه قـَْل ـــــــــــــــــن ل ُـــــــــــــــــَها َم   ـمُ يـَْعـرِف

ـــــــــــهُ  .140   ـــــــــــْنيُ َل ــــــــــــا ُضـــــــــــمِت اْلَع ــــــــــــا إذا َم أَم  
  

ـــــــــــــــَف القلــــــــــــــُب لَـــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــَب ثُـــــــــــــــم َضُع   َصُع
ــــــــِل َضــــــــِعيٍف َصــــــــْعبُ  .141   ــــــــي ِمث َــــــــأِيت عل   ي

  
ـــــــــــــــــــــبُ    ـــــــــــــــــــــٍل َرْح ي ُـــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــلي َوْزِن مجَِ   ث

ـــــــــــــــــا .142     أَْو كـــــــــــــــــاَن َذا َمْكُســــــــــــــــــوَرها والزَم
  

ـــــــــــِذي قَـــــــــــد َرِمحــــــــــــَا   ــــــــــــرَِح الشْخــــــــــــُص ال   كَف
ـــــــــــــــــــــــَر األْبيـــــــــــــــــــــــَُض  .143     ُمث الَ يَِلــــــــــــــــــــــيومحَِ

  
  ِمـــــــــــــــن َذيْــــــــــــــــِن ِاْســــــــــــــــُم فَاِعــــــــــــــــٍل ِبَفـاعــــــــــــــــلِ   

  وإنـمــــــــــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــــــــــأِيت عــــــــــــــــــــــــــلي أْوزانِ  .144  
  

ُـــــــــــــــــــــَها أْربَـــــــــــــــــــــاُب َهـــــــــــــــــــــَذا الَشـــــــــــــــــــــأنِ      يـَْعـرِف
ــــــــــل اْمحــــــــــَر وَصــــــــــْعٌب وَضِعيـــــــــــفْ  .145     كِمث

  
ــــــــــــــرِيٍف وَظرِيـــــــــــــفْ    ــــــــــــــِل َعطْــــــــــــــَشاِن َش   كِمث

ــــــــــا كــــــــــان اْســــــــــُم اْلَفاِعـــــــــــلِ  .146   ـــــــــــا إذا َم أم  
  

ـــــــــــــــــــَر ال   ـــــــــــــــــــقاً فـَْلتَـْعِقـــــــــــــــــــلِ َغي   ثـــــــــــــــــــالِثي ُمطَل
  َكـــــــــــــــاَن علَـــــــــــــــي َوْزِن اْلُمضـــــــــــــــارِِع َوزِدْ  .147  

  
ْل َتْســـــــــــــــَتِفدْ    َــــــــــــــــد ــــــــــــــــْرَف اْلُمضـاَرَعــــــــــــــــِة ب   َح
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ُــــــــــم أكســــــــــرِ  .148 ـــــــــا ُضـــــــــمها ث ــــــــــُه ِميًم   أْبِدْل
  

ـــــــــــــــَل َحـــــــــــــــْرِف اآلِخــــــــــــــرِ    ــــــــــــــُئ قَب   َحـــــــــــــــْرفًا جيَِ
  َكِمثـــــــــــــــــــــــــِل قَـاتَـــــــــــــــــــــــــَل ُمَقـــــــــــــــــــــــــاِتٌل أيتَ  .149  

  
ـــــــــــــــــــــَن حمُْ      ـِســـــــــــــــــــــٌن َكـــــــــــــــــــــَذاَك ثـََبـــــــــــــــــــــَتاأْحـَس

َم َوُضـــــــــــــــــــــــــــــمْ  .150   ٌم تَـَقـــــــــــــــــــــــــــــد وُمـتَـَقـــــــــــــــــــــــــــــد  
  

ــــــــــــــــــٌر اْستغَفــــــــــــــــــَر لِْلِعْلــــــــــــــــــِم َهـلُــــــــــــــــــمْ      ُمْستَـْغِف
  وكاْستَــــــــــــــــــــَقاَم ُمْســـــــــــــــــــَتِقيٌم وافْـَهــــــــــــــــــــَما .151  

  
ــــــــــــــــــــــَما   ــــــــــــــــــــــاَدَك ُمِفـيــــــــــــــــــــــٌد فَـاْعَل ــــــــــــــــــــــْم أََف   وََك

  إعراب اسم الفاعل  
ــــــــــــــلِ  .152 ــــــــــــــُم اْلَفاِع ــــــــــــــُل اْس   فَِإنـــــــــــــُه ُمْستَـْعَم
  

ــــــــــــــــْد يَـــــــــــــــــِلي   ـــــــــــــــــَرداً ُمثَـــــــــــــــــين َق ـــــــــــــــــًعا وُمْف   َمجْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــرًا ُمـَؤنــــــــــــــــــــــــــــــــثًا .153   َــــــــــــــــــــــــــــــــأِيت  ُمـذَك   وي

  
ــــــــــــــــــــةِ    َـــــــــــــــــــُه ِيف اجلُْْمَل ــــــــــــــــــــْوِقٍع ل   َحَســــــــــــــــــــَب َم

  َكِمثـــــــــــــــــــِل أْن َتُكـــــــــــــــــــوِين ُمْقَتِصـــــــــــــــــــَدهْ  .154  
  

ـــــــــــــــــــــــــــَدهْ    ـــــــــــــــــــــــــــي ُجمْـتَـِه ـــــــــــــــــــــــــــِل أْن َتُكـوِن   َكِمث
ــــــــــــــــــــَذاَك ُمْقَتِصــــــــــــــــــــدْ  .155     ُمْقَتِصــــــــــــــــــــَدْين وََك

  
  َنْصبُــــــــــــــــــَها َكــــــــــــــــــَما ُعِهـــــــــــــــــــدْ ـِديَن ُمْقَتِصـــــــــــــــــ  

  عمل اسم الفاعل  
  َفِفــــــــي اْلَكــــــــَالِم يَـــــــــأِيت اْســــــــُم اْلَفِاِعـــــــــل .156
  

ــــــــــــــِن َجــــــــــــــِلي   ـــــــــــــي َأَحـــــــــــــِد َوْجَهْي   يَأتِــــــــــــــي عَل
الَلَـــــــــــــــــــِة َعلَــــــــــــــــــي .157   ًدا ِمـــــــــــــــــــَن الـدُجمَـــــــــــــــــــر  

  
  ِقَيـــــــــــــــــــــــامِه ِحبـــــــــــــــــــــــَدًث عـنـــــــــــــــــــــــَد الْـَمـــــــــــــــــــــــالَ   

ـــــــــــــَجاَء الَقاِضــــــــــــي .158   ـــــــــــــس يـَْعمـــــــــــــُل َك   فَلْي
  

ــــــــــــــــــــ   َــــــــــــــــــــا رَاِضــــــــــــــــــــيَف ــــــــــــــــــــَة لَــــــــــــــــــــُه ي   الَ َدالََل
ــــــــلْ  .159   ــــــــا َدل فـَُق ــــــــي احلَْــــــــَدِث َم   فـَْهـــــــــَو َعَل

  
  َلِكــــــــــــــن عَلـــــــــــــي ِصـــــــــــــَفٍة أو اْســــــــــــــٍم يَــــــــــــــُدلْ   

  وإْن َيُكـــــــــــــــــن َغيـــــــــــــــــَر ُجمـــــــــــــــــرٍد يَــــــــــــــــُدلْ  .160  
  

ــــــــــــــَياِم َحــــــــــــــَدٍث يَـــــــــــــا َذا الرُجـــــــــــــلْ      عــــــــــــــَلي ِق
ــــــــــــــــــــــــــَع ِيف  .161     فإنــــــــــــــــــــــــــه َيِصــــــــــــــــــــــــــح أْن يَـَق

  
  ْعـــــــــــــــــــــَناُه اِقْـَتــــــــــــــــــــــفِ َمْوِضِعـــــــــــــــــــــِه ِفْعـــــــــــــــــــــٌل مبَِ   

ـــــــــِذي .162   ـــــــــَين ال   بِـــــــــَأْل َحتَلـــــــــي وَيُكـــــــــون َمْع
  

ـــــــــــــــــــُروٌط فَاْحتَـــــــــــــــــــذِ    ـــــــــــــــــــِيت وهـــــــــــــــــــي ُش   أو ال
  وَأْن يَِليــــــــــــــــــُه الــــــــــــــــــِذي قَــــــــــــــــــد َكانَــــــــــــــــــا .163  

  
ـــــــــــــــــــــــــون بَـانـــــــــــــــــــــــــَا   ًرا بـــــــــــــــــــــــــأْن يَـُك ـــــــــــــــــــــــــد   ُمـَق

ــــــــــــــَع ِيف  .164   ـــــــــــــوالً لَـــــــــــــْو َوَق   فَـــــــــــــاِعالً أو َمْفُع
  

ـــــــــــــــــــــــٌل ِمبَْعـــــــــــــــــــــــَناُه يَـــــــــــــــــــــــفِ      يَمـوِضعـــــــــــــــــــــــِه فِـْع
  كمثــــــــــــــــِل َجاَءنـــــــــــــــا اْلفِقيــــــــــــــــُه َخالُــــــــــــــــهُ  .165  

  
  ُحــــــــــــــــــــــــلي بِــــــــــــــــــــــــاْل وخـَالُــــــــــــــــــــــــُه فَـاِعـُلــــــــــــــــــــــــهُ   

  ميُِْكــــــــُن أْن نُقـــــــــوَل قَـــــــــْد َجـــــــــاَء الـــــــــِذي .166  
  

ـــــــــــــــــــــــذِ    ـــــــــــــــــــــــَر َذا اَنْـِب ـــــــــــــــــــــــُه وَغـْي ـــــــــــــــــــــــَه َخـاُل   فـَُق
  وَنْصـــــــــــــــُبُه ِلَمْفُعــــــــــــــــوٍل ُهــــــــــــــــَنا ِمثـــــــــــــــالُ  .167  

  
  كــــــــــــــــــَعاِقِب الْــــــــــــــــــَخاِئَن َوْطنَــــــــــــــــــُه يُـَقـــــــــــــــــــالُ   

ـــــــــــــِذيميُِْكــــــــــــ .168   ــــــــــــِب ال ــــــــــــوَل َعاِق   ُن أْن نُق
  

ــــــــــــــــاَك َفُخــــــــــــــــذِ    ــــــــــــــــاَن وْطــــــــــــــــَنُه وَه   قَــــــــــــــــْد َخ
  ألن ِاْســـــــــــــــــــــــــــَم فَـاِعـــــــــــــــــــــــــــٍل َحتَـــــــــــــــــــــــــــلي .169  

  
ــــــــــــــــــــــِذي تَـَجــــــــــــــــــــــلي   ــــــــــــــــــــــَناُه ال ــــــــــــــــــــــِاْل وَمـْع   ب

ــــــــــــــــا فَـــــــــــــــــالَ  .170   ــــــــــــــــن ُجمَــــــــــــــــرداً ِمنَه   وإْن َيُك
  

  يـَْعـــــــــــــــــــــــــَمُل إال بِـُشــــــــــــــــــــــــــُروٍط ُمـْسَجــــــــــــــــــــــــــالَ   
  ْقَبالِ َدل عَلــــــــــــــــــي اْحلَــــــــــــــــــاِل أِو إْســــــــــــــــــتِ  .171  

  
  َيِصــــــــــــــــــــــــــح أْن نـُقــــــــــــــــــــــــــوَل ِيف اْلَمـَقـــــــــــــــــــــــــــالِ   
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  َنَضــــــــــــــــــــــُع ِيف مكانِــــــــــــــــــــــِه املـُضارِعــــــــــــــــــــــَا .172
  

ـــــــــــــــــــــــَعا   ـــــــــــــــــــــــْد َوَق ـــــــــــــــــــــــَلُه َق   واالْعـِتمـــــــــــــــــــــــَاُد قـَْب
ـــــــــــــــــَدأ .173   ـــــــــــــــــْفِي ُمْبَت   كاالْسِتْفهـــــــــــــــــَاِم أو َكَن

  
ـــــــــــــــــُل َكـــــــــــــــــَذاَك ُوِجـــــــــــــــــدَ      أو َمـــــــــــــــــْوُصوٍف قـَْب

ــــــــــــــــــَدا .175     َكَهــــــــــــــــــَذا َضــــــــــــــــــاِرٌب بـَنُــــــــــــــــــوُه َزْي
  

ـــــــــــــــــــــــــــَدا   ـــــــــــــــــــــــــــُه َأِكـي ـــــــــــــــــــــــــــٌل َل ـــــــــــــــــــــــــــوُه فَـاِع   بَـُن
  َمْفُعـولَــــــــــــــــُه بِــــــــــــــــِه لَـــــــــــــــُه قَـــــــــــــــْد َنَصــــــــــــــــَبا .176  

  
ــــــــــــــــــــــــَا   ــــــــــــــــــــــــد أُْعـرِب ــــــــــــــــــــــــُه َق ــــــــــــــــــــــــَذا تَـَرْوَن   وَهـَك

ـــــــــــــــــــــــــَك اآلنَ  .177   ـــــــــــــــــــــــــارٌك أنـــــــــــــــــــــــــَت بَِنـي   أََت
  

ــــــــــــــــــــــــارُِك اْســــــــــــــــــــــــُم فَـاعــــــــــــــــــــــــٍل أتَـانَــــــــــــــــــــــــا     فـَت
  َنَصــــــــــــــــَب َكْلَمـــــــــــــــــَة بَِنيــــــــــــــــَك وتَـــــــــــــــــَري .178  

  
ــــــــــــــــــهَ    َلــــــــــــــــــُه االْسِتْف   اَم َهَكــــــــــــــــــَذا َجــــــــــــــــــَريقَـبـْ

ـــــــــيُم َحــــــــــاِرثُ  .179     كــــــــــَذا الَفــــــــــالُح يَـــــــــا محَِ
  

ــــــــــــــــــــــــــــــْورُُه أْرَضـــــــــــــــــــــــــــــُه وَذاَك َحــــــــــــــــــــــــــــــاِدثُ      َث
  فالثـــــــــــــــْوُر فاِعـــــــــــــــٌل ِالْســــــــــــــِم الفاِعـــــــــــــــلِ  .180  

  
ـــــــــــــــــوٌل لَـــــــــــــــــُه يَــــــــــــــــا َســــــــــــــــائِِلي     واألْرَض َمـْفـُع

ــــــــــــــــــَبالِ  .181     َدل عــــــــــــــــــَلي اْحلــــــــــــــــــاِل أِو اْسِتْق
  

  ْحلَــــــــــــــــــــــــــــــــالِ ُجمَـــــــــــــــــــــــــــــــرداً ُمـْعـتَـِمـــــــــــــــــــــــــــــــداً ِيف ا  
ــــــــــــــــــــوَل َذا اْلَفــــــــــــــــــــالحُ  .182   ــــــــــــــــــــُن أْن نُق   ميُِْك

  
ــــــــــــــــــــــــــــــُرُث ثَــــــــــــــــــــــــــــــْورُُه وَذا اِإليـضــــــــــــــــــــــــــــــاحُ      َحيْ

  وِيف ُهــــــــــــــنا َعِمـــــــــــــــَل اْســـــــــــــُم الَفاِعـــــــــــــــلِ  .183  
  

ـــــــــــــــــــــــــَل فِـْعـِلـــــــــــــــــــــــــِه بَـــــــــــــــــــــــــالَ َمتَاطُـــــــــــــــــــــــــلِ      َعـَم
ــــــــــــــــا ُجـــــــــــــــــرَدا .184   ـــــــــــــــــُم فَاِعـــــــــــــــــٍل إَذا َم   واْس

  
َــــــــــــــَدا   ـــــــــــــاٍض ب ـــــــــــــى َم ــــــــــــــا َدل عَل   أيضــــــــــــــًا وَم

ـــــــــــــــــــــــَلي .185     ُمْبـَتـــــــــــــــــــــــَدٍإ أو َحـــــــــــــــــــــــالِ  والَ َع
  

ـــــــــــــــــــــــــــَبالِ    ـــــــــــــــــــــــــــْفٍي أو اْسـتِـْق   والَ َعـــــــــــــــــــــــــــَلي َن
  والَ عَلـــــــــــــــي اْســـــــــــــــِتْفَهاٍم أو َمْوُصـــــــــــــــوفَا .186  

  
  الَ يَـْعـَمَلــــــــــــــــــــــــــْن َعـَمــــــــــــــــــــــــــَلُه اْلَمْعــــــــــــــــــــــــــُروفَ   

ـــــــــــهِ  .187   ــــــــــِذي يَِلي ـــــــــــوُن االْســــــــــُم ال   بَـــــــــــْل َيُك
  

ــــــــــــــــــــــــــر َعــــــــــــــــــــــــــَلي ِإَضـافَــــــــــــــــــــــــــٍة ِإلَـْيــــــــــــــــــــــــــهِ      ُج
  188.  رِْع َغـــــــــــــَداكــــــــــــِإبـْرَاِهيُم َحاِصـــــــــــــُد الــــــــــــز  

  
  فَـَحاِصـــــــــــــُد اْســـــــــــــُم فَــــــــــــــاِعٍل قَـــــــــــــْد ُوِجـــــــــــــَدا  

ــــــــــن َعَمــــــــــلِ  .189   ــــــــــُه ِم ـــــــــــَو ُمَضــــــــــاٌف َماَل   وْه
  

  لَِفْقــــــــــــــِد َشــــــــــــــْرٍط ِمــــــــــــــن ُشُروِطــــــــــــــِه َجــــــــــــــِلي  
  وِمثْـلُــــــــــــــُه ُكــــــــــــــوِفَئ َكاتِـــــــــــــُب اْلَمَقــــــــــــــالْ  .190  

  
َـــــــــــــــــْم يـَْعَتـــــــــــــــــِمْد َكـــــــــــــــــَذا يُـــــــــــــــــَقالْ      ُجمَـــــــــــــــــرداً ل

  ِصيُغ املبالغة  
  ْصـــــــــــــــــــــــدَك املـَباَلَغـــــــــــــــــــــــَة أوْ وِعنـــــــــــــــــــــــَد قَ  .191
  

ــــــــــــــــــَما َروْوا   ــــــــــــــــــوَلْن َك ـــــــــــــــــْيٍء َح ــــــــــــــــــَر َش   َتْكِثي
ــــــــــــــــٍل ِخلَْمَســـــــــــــــةِ  .192   ــــــــــــــــِم فَاِع ــــــــــــــــَة اْس   ِصيَغ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــةِ      َمخَْســـــــــــــــــــــــــــــِة أْوزاٍن تُـــــــــــــــــــــــــــــَري الَ ِسـَت

ــــــــــــــود وَغُفــــــــــــــورْ  .193     وهـــــــــــــي فـَُعــــــــــــــوٌل َكحُق
  

  وَكظَـلُــــــــــــــــــــوٍم يـــــــــــــــــــــَا َأِخـــــــــــــــــــي وَكـَشُكـــــــــــــــــــــورْ   
ـــــــــــــــــدِ  .194   ـــــــــــــــــَها ِمثـــــــــــــــــل َفِعيـــــــــــــــــل وَق   يرْ وثَانِي

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــرْ      وكـَعـِليـــــــــــــــــــــــــــــــٍم وَسـِميـــــــــــــــــــــــــــــــٍع وبَـِصي

ـــــــــــــــــــــــــــاٌل أْو َصـــــــــــــــــــــــــــوامُ  .195   ُـــــــــــــــــــــــــــَها فـَع   ثَـالِث
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــوامْ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــواق وَذا قَــ   َكــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَك تَـ
  رَاِبُعــــــــــــــــــــَها َفِعــــــــــــــــــــٌل ِمثــــــــــــــــــــُل َحــــــــــــــــــــِذرْ  .196  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدرْ  ويَـِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍظ وقَـِل   وقَـ

  َخاِمُســـــــــــــــــَها ِذي ِمْفَعـــــــــــــــــاٌل ِمْهـــــــــــــــــَذارُ  .197  
  

  ِمـْقــــــــــــــــــــــــَدارُ  ثُـــــــــــــــــــــــم َكـــــــــــــــــــــــَذاَك ِمـْفـــــــــــــــــــــــرَاحٌ   
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198.  ــــــــــــــــــــُغ قَــــــــــــــــــــْد تَــــــــــــــــــــُدل   وَهــــــــــــــــــــِذِه الصـَي
  

   ــــــــــــَين اْســـــــــــِم فَاِعــــــــــــٍل يَـــــــــــا ِخــــــــــــل   َعــــــــــــَلى َمْع
ــــــــــــهْ  .199   ـــــــــــــوَها لِْلُمَباَلَغ ــــــــــــن أْجــــــــــــِل َذا َسُق   ِم

  
  َمســــــــــــــــــْوَها ِصيـــــــــــــــــــًغا َهلَـــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــَا نَـاِبَغـــــــــــــــــــهْ   

ـــــــــــــَين  .200   ــــــــــــــَن اْلِفْعــــــــــــــِل الثــــــــــــــالِثي تـُبـْ   َأالَ ِم
  

ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــَها َه ــــــــــــــــــــــَد ِإفَـاَدِت   ـَذا اْلَمـْعــــــــــــــــــــــَين بـَْع
ـــــــــــــــــــٌد تُـَقـــــــــــــــــــاُل لِـَشْخـــــــــــــــــــٍص ِإَذا .201     فَـَحاِق

  
ــــــــــــــــاْعَلَمن َذا   ـــــــــــــــــِد َف ـــــــــــــــــَر الْـَحْق   َكــــــــــــــــاَن َكـثِـي

  قُـْلـــــــــــــــــــــَنا لَـــــــــــــــــــــُه وِلِمثْـِلـــــــــــــــــــــِه َحُقـــــــــــــــــــــودُ  .202  
  

  َكَمــــــــــــا لِـَحاِســــــــــــــٍد نَـُقـــــــــــــوُل يَـــــــــــــا َحُســــــــــــــودُ   
  عمل صيغ املبالغة  

  تـَْعَمــــــــــــُل ِذي َعَمـــــــــــَل اْســـــــــــِم اْلَفاِعـــــــــــلِ  .203
  

ــــــــــــَذاِهلِ  فَــــــــــــالَ    ـــــــــــــِظ َذا ِب ـــــــــــــن َعـــــــــــــْن ِحْف   َتُك
ــــــــــــــــــــــــدَمتْ  .204     وِبُشــــــــــــــــــــــــروٍط ُكلــــــــــــــــــــــــها تَـَق

  
ـــــــــــــــــــــــَمتْ    ـــــــــــــــــــــــْد ُعـِل ـــــــــــــــــــــــًة َق   َواِضـــــــــــــــــــــــَحًة بَيَن

ـــــــِخيَف َعْقلُــــــــهُ  .205   َكَطْمأَنْـــــــُت االبْـــــــَن الس  
  

ـــــــــــــــــــَل َمالُــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــْيُت الـِخـــــــــــــــــــل الْـَقِلي   َوَواَس
  فَـَعْقـــــــــــــــــــــــــــــُلُه وَمــــــــــــــــــــــــــــــالُُه فَـَفاِعــــــــــــــــــــــــــــــلُ  .206  

  
ــــــــــــــــــــــواوهـــــــــــــــــــــي ُحمَــــــــــــــــــــــالٌَة بِـــــــــــــــــــــ     ـاْل فـَْلـتَـْعـِقـُل

ـــــــــــــــــــــــــٌر قَــــــــــــــــــــــــْدرُهُ  .207   ـــــــــــــــــــــــــَنا َكِبـي   وإن َشْيـَخ
  

َواِم وََكـِثيـــــــــــــــــــــــٌر َخْيـــــــــــــــــــــــرُهُ    َعـــــــــــــــــــــــَلي الـــــــــــــــــــــــد  
ـــــــــــَدْت وَدلـــــــــــتْ  .208     قَــــــــــــْد ُجــــــــــــرَدْت واْعَتَم

  
  وَعــــــــــــــــــــــن ُشــــــــــــــــــــــُروَطَها فَــــــــــــــــــــــَما َختَلــــــــــــــــــــــتْ   

  اسم املفعول  
ـــــــــــــــولِ  .209 ُق   ِاْشــــــــــــــــَتَق اْســــــــــــــــُم َمْفُعـــــــــــــــوٍل َمنـْ
  

ــــــــــــــــــــِه    ــــــــــــــــــــن فِـْعـِل ـــــــــــــــــــولِ ِم ــــــــــــــــــــِين لِْلَمْجُه   اْلَمْب
ــــــــــــــــَعا .210   ـــــــــــــــا َوَق ــــــــــــــــَلي َم َــــــــــــــــٌة لَــــــــــــــــُه َع   َدالَل

  
ـــــــــــــــــــــــْثِل ُسـِمـــــــــــــــــــــــَعا   ـــــــــــــــــــــــِه ِفْعـلُـــــــــــــــــــــــُه َكـِم   َعَلْي

  فـَْهــــــــــــَو َمـْسُمــــــــــــوٌع وَهـــــــــــاِذي اْلَكِلَمـــــــــــهْ  .211  
  

  قَـــــــــْد َأَخــــــــــَذْت ِمــــــــن ِفْعِلَهـــــــــا اْلَمْبــــــــِين ِمسَـــــــــهْ   
  صْوغ اسم املفعول  

ــــ .212   ِذيُصــــِغ اْســــَم َمفعــــوٍل ِمــــن الِفعــــِل ال
  

  َكــــــــــــــاَن ِمـــــــــــــــن اْلِفْعـــــــــــــــِل الثـــــــــــــــالِثي ُخـــــــــــــــذِ   
ـــــــــــــــــــــــوالَ  .213     وإْن يَـُكـــــــــــــــــــــــن َوَسطُـــــــــــــــــــــــُه َمْعُل

  
  بِـــــــــــــــــــــــأَِلٍف َأْصلُـــــــــــــــــــــــَها يَــــــــــــــــــــــا َمْعـُقـولَــــــــــــــــــــــــه  

  َكبـــــــــــــَاَع ثُـــــــــــــم َشـــــــــــــاَد َعـــــــــــــاَد فـََتِجـــــــــــــدْ  .214  
  

يــــــــــــــــدْ      ِالْســــــــــــــــِم َمْفُعــــــــــــــــوِهلا َوْزنــــــــــــــــاً يَـــــــــــــــا جمَِ
  ِمثـــــــــــــــُل َمِبيــــــــــــــــٍع وَمِعيـــــــــــــــٍب وَمِشيــــــــــــــــدْ  .215  

  
  يَـــــــــــــــــــُك الوَســــــــــــــــــُط ُعــــــــــــــــــل فَاتَـئِـيـــــــــــــــــــدْ  وِإنْ   

ـــــــــــــــــــــــــها َواٌو فَـُقـــــــــــــــــــــــــلِ  .216   ـــــــــــــــــــــــــٍف َأْصـُل   بِأَل
  

  َكَقـــــــــــــــــــاَل َصــــــــــــــــــاَن ثُـــــــــــــــــــم َالَم فَـأْعِقـــــــــــــــــــلِ   
ـــــــــــونْ  .217   ـَــــــــــا َيُك ــــــــــــوٍل َهل ــــــــــــَم َمْفُع   فـــــــــــإن اْس

  
ــــــــــــــــــــوٌم وَمُصــــــــــــــــــــونْ    ــــــــــــــــــــوٌل وَمُل ــــــــــــــــــــها َمُق   ِمن

  وِإْن يَــــــــــــُكن ِفْعُلهــــــــــــا ُمْعَتــــــــــــل اآلِخــــــــــــرْ  .218  
  

  ا َذا فَاْسَتِشــــــــــــــرْ ِمثــــــــــــــُل بـَــــــــــــــَين َرِضــــــــــــــَي يَــــــــــــــ  
  َكـــــــــــــاَن َكَمْبـــــــــــــِين وكَمْرِضـــــــــــــي َمْرِمـــــــــــــي .219  

  
ـــــــــــــــــْرِمي   يـــــــــــــــــَع ُج ـــــــــــــــــْر إالِهــــــــــــــــي ِيل مجَِ   فَاْغِف

  وإْن يَـــــــــــُك الثالثِـــــــــــي ُمعتـــــــــــَل اآلِخـــــــــــرْ  .220  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــــــــــــــــها َواٌو فَـادِك   بِألــــــــــــــــــــــــــــــٍف أْصـُل
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ـــــــــــــــَرَجا وكـــــــــــــــَدَعي .221 ــــــــــــــَكي وَك   ِمثــــــــــــــُل َش
  

  فـَْهـــــــــــــــــــــــَو َمـرُجـــــــــــــــــــــــو وَمـْدُعـــــــــــــــــــــــو َمــــــــــــــــــــــــَعا  
ـــــــــــــَيأِيت  واالْســـــــــــــمُ  .222   ـــــــــــــْد َس ــــــــــــــوِل َق   لِْلمفُع

  
ِـــــــــــــــــَياتِ    ـــــــــــــــــَعاِل الثـالَث ـــــــــــــــــِض األْف ـــــــــــــــــن بـَْع   ِم

  َوَوْزنُــــــــــــــــــــُه َعــــــــــــــــــــَلي َفِعيــــــــــــــــــــٍل بَــــــــــــــــــــَدالَ  .223  
  

  ِمــــــــــــن َوْزِن َمفعــــــــــــُوٍل َكـــــــــــَذا ِعنـــــــــــَد اْلَمـــــــــــالَ   
ــــــــــــــــرِيٍح وَكِحيـــــــــــــــلْ  .224   ــــــــــــــــيٍل وَج ــــــــــــــــُل قَِت   ِمث

  
  َعوْضـــــــــَها ِمـــــــــن َجمْـــــــــُروٍح َمْكُحـــــــــوٍل بَـــــــــِديلْ   

ـــــــــــــــولِ َوَعــــــــــــــــوِض الْ  .225     َقِتــــــــــــــــيَل ِمـــــــــــــــن َمْقُت
  

  واْســـــــــــــــــــــــــَم َزْيـــــــــــــــــــــــــٍد َســـــــــــــــــــــــــو والْـَبُتـــــــــــــــــــــــــولِ   
ـــــــــــــيلْ  .226   ــــــــــــٌد قَِت ــــــــــــُه َزي ـــــــــــــٌد َجــــــــــــرِيٌح ِمثُل   ِهن

  
ــــــــــــــــــلْ    ــــــــــــــــــعاً َفِعي   ِهنــــــــــــــــــٌد قَِتيــــــــــــــــــٌل َوْزنُــــــــــــــــــُه َم

  وإْن َيُكــــــــــــــــن َغــــــــــــــــَري ثُــــــــــــــــالِثي فَـــــــــــــــــزِدْ  .227  
  

ـــــــــــــــــــِه ِميـــــــــــــــــــماً َتْســــــــــــــــــَتِفيدْ      َعـــــــــــــــــــَلي ُمـَضارِِع
ــــــــــــهُ  .228     فَأبْــــــــــــِدلِ  َحــــــــــــْرَف اْلُمضـــــــــــــاَرَعِة ِمن

  
ــــــــــــــــــــها َعــــــــــــــــــــَلي َذا َعــــــــــــــــــــولِ    بِــــــــــــــــــــَهاٍء وُضم  

  َوفـَْتــــــــــــــُح َمـــــــــــــا قـُبَـْيـــــــــــــَل اآلِخـــــــــــــِر لَـــــــــــــــهُ  .229  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــِه والَ تـَْهـِمَلـنـــــــــــــــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــْس َعـلَـْي   َفِق
ـــــــــــــــــي ِصَفــــــــــــــــــهْ  .230   ـــــــــــــــــا َعَل ـــــــــــــــــا َدل هَن َوإمن  

  
َــــــــــــــــــــهْ      أْو َعــــــــــــــــــــَلي اْســــــــــــــــــــٍم بَايــــــــــــــــــــٍن فـَْلتَـْعـرِف

رَا .231   ُـــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــُل ق ـــــــــــــــــــٌق وِمث ـــــــــــــــــــَق ُمْغَل   َأْغَل
  

ــــــــــــــراِعى قَـــــــــــــْد َجـــــــــــــَري   ٌر ُروِعــــــــــــــي ُم ــــــــــــــد   ُمَق
ــــــــــُه ُمْســــــــــَتْخرَجُ  .232     واْســــــــــُتْخرَِج الشــــــــــيُء َل

  
ـــــــــــــــــــــــــِه ُمـــــــــــــــــــــــــْدرَجُ    ـــــــــــــــــــــــــُم اتـِهـــــــــــــــــــــــــَم ِفـي   ُمتـَه

  إعراب اسم املفعول .233  
ــــــــــــــــــــــــــُه ُمْفــــــــــــــــــــــــــَرداً ُمثَــــــــــــــــــــــــــَين  .234   واْستَـْعِمـَلْن
  

ـــــــــــــــــــــــَنا   ـــــــــــــــــــــــُث َع ـــــــــــــــــــــــرًا َفَحـْي َمجْـــــــــــــــــــــــًعا ُمـذك  
ـــــــــــــــــثُ  .235   ـــــــــــــــــُه َحْي َــــــــــــــــــأِيت  ُمَؤنــــــــــــــــــثًا وأْعرِْب   ي

  
  َحَســـــــــــــــَب َمـْوِقعِــــــــــــــــِه فــــــــــــــــِي ِذي اجلُْْملَـــــــــــــــةِ   

ــــــــــــــهْ  .236   ـــــــــــــَواُب يَـــــــــــــا َذا ُمْغلَق   َكَهــــــــــــــِذِه األبـْ
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَقهْ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبَـرُُه ُمـْغـلَـَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــٌة فَـَحـق   َخ
  عمل اسم املفعول  

  وِيف الَكـــــــــــالِم اْســـــــــــُم َمْفعـــــــــــوٍل َعــــــــــــَلي .237
  

  أَحـــــــــــــــــــِد وْجـَهــــــــــــــــــــْنيِ يَـــــــــــــــــــِجُئ فــــــــــــــــــــَاْعَمالَ   
  238.  ــــــــــــــــــــن الـد   اللَــــــــــــــــــــِة َعــــــــــــــــــــَليَجتَــــــــــــــــــــُرٌد ِم

  
ـــــــــــــــــثالَ    ــــــــــــــــــِه َم ــــــــــــــــــَع اْلِفـعــــــــــــــــــُل َعلَـي ــــــــــــــــــا وَق   َم

ــــــــــــــالْ  .239   ــــــــــــــِه ِمث ـــــــــــــــُه َعمـــــــــــــــُل ِفْعِل ـــــــــــــــالَ َل   َف
  

  َكمــــــــــــــْثِل َذا الـطالِـــــــــــــــُب َحمْبُــــــــــــــوٌب يُقــــــــــــــالْ   
  يـُْعِجبُـــــــــــــــــــــِين َذا الـــــــــــــــــــــرجُل املـــــــــــــــــــــُثـَقفُ  .240  

  
ــــــــــــــــاِرفُ    ــــــــــــــــنا يَـــــــــــــــا َع   فَليــــــــــــــــَس يـَْعـَمــــــــــــــــُل ُه

ــــــــــــــــهْ  .241   ــــــــــــــــنا عــــــــــــــــلي ِصـَف   وإنــــــــــــــــما َدل ُه
  

َــــــــــــــــــــهْ      أْو عــــــــــــــــــــلي اْســــــــــــــــــــٍم بَــــــــــــــــــــايٍن فَـْلتَـْعـرِف
ـــــــــــــــا .242   ــــــــــــــــا إْن َدل عــــــــــــــــَلي َمــــــــــــــــا َوقـََع وأم  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــُه ِإَيل فَـاْسـَمــــــــــــــــــــــــــــــــَعا   ــــــــــــــــــــــــــــــــِه فِـْعـُل   َعلْي

ـــــــــــــا .243   ــــــــــــــْد بُِنَي ــــــــــــــِذي َق ــــــــــــــَع ال ــــــــــــــَع َمْوِق   َوَق
  

ـــــــــــــــــــان َماِضــــــــــــــــــــَيا   ُــــــــــــــــــــِين لِْلَمـْجـُهــــــــــــــــــــوِل َك   ب
ـــــــــــــــــــَربُ  .244     نَـــــــــــــــــــائَب فَاِعـــــــــــــــــــٍل لَـــــــــــــــــــُه فـَيُـْع

  
ـــــــــــــــــــذ     اَك َمْفـُعــــــــــــــــــــوالً لَــــــــــــــــــــُه فـَيَـْنِصــــــــــــــــــــبُ َك

ـــــــــــــن ُحـــــــــــــلي بِـــــــــــــاْل فـَيَـْعَمــــــــــــلُ  .245     وإْن َيُك
  

ـــــــــــــــــــــــِن فُـــــــــــــــــــــــلُ    ـــــــــــــــــــــــِه ِبَشـْرطَـْي   َعَمـــــــــــــــــــــــَل ِفْعـِل
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ـــــــــــــاْل وأْن َيُكــــــــــــوَن اْلَمعــــــــــــَين  .246   ُحـــــــــــــلي ِب
  

ـــــــــــــــــــــِيت اْمسَْعنَــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــَين الـــــــــــــــــــــِذي أْو ال   َمْع
ـــــــــــــــــــــــــــررِ  .247   َـــــــــــــــــــــــــــِر اْلُمـَق   وآِخـــــــــــــــــــــــــــُر اْلُمـَؤَمت

  
ـــــــــــــــــــــــُده يـــــــــــــــــــــــْومَ    ـــــــــــــــــــــــُس يَـَنايـــــــــــــــــــــــرِ  َعْق   َخـاِم

ــــــــــــــــــنا .248   ِــــــــــــــــــفاعٍل ُه َــــــــــــــــــائٍب ل ــــــــــــــــــُد ن   فـََعـْق
  

ـــــــــــــــــــرِر اْفطُـــــــــــــــــــَنا   ـــــــــــــــــــِم َمْفُعـــــــــــــــــــوِل اْلُمـَق   الْس
  وْهــــــــــــو بِــــــــــــاْل ُحــــــــــــلي وبَعـــــــــــَدُه ذُِكـــــــــــرْ  .249  

  
  نَــــــــــــــــــــــاِئُب فَـاِعــــــــــــــــــــــٍل لَــــــــــــــــــــــُه وُمـْسَتـــــــــــــــــــــــمرْ   

  ميُِْكـــــــــــــُن أْن نُقـــــــــــــــوَل آِخـــــــــــــــُر الـــــــــــــــِذي .250  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدُه وَذا فَـنَـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِ قُــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَر َعـْق ف  
ــــــــــــــــــــــــــثاِين إَذا ُجيَــــــــــــــــــــــــــردُ  .251   ــــــــــــــــــــــــــُه ال   َوَوْجُه

  
ـــــــــــــــــن َأْل وُيْشـتَــــــــــــــــــَرُط َشــــــــــــــــــْرٌط ُحيَْمـــــــــــــــــدُ      ِم

ـــــــــــــــــــَبالِ  .252   ــــــــــــــــــاٍل أِو اْسِتْق ـــــــــــــــــــَلي َح   َدل َع
  

ـــــــــــــــــــــــــــَقالِ    ـــــــــــــــــــــــــــُه وِيف الْـَم   ُمضــــــــــــــــــــــــــارًعا َضـْع
ــــــــــْد بُــــــــــِين  .253   ــــــــــوٍل وَق ـــــــــــِم َمفُع   َمكـــــــــــاَن اْس

  
  بُـــــــــــــــــــِين لِْلـَمجـُهـــــــــــــــــــــوِل أيْــــــــــــــــــــضاً وُعـــــــــــــــــــــِين   

  َمْوُصـــــــوٍف أْو نـَْفـــــــٍي بَـــــــَدا وْهـــــــَو علـــــــي .254  
  

ـــــــــــــــَهاٍم أْو عـــــــــــــــلي َمــــــــــــــا اْعَتَمـــــــــــــــَدا     أْو اْسِتْف
ـــــــــــائُِز ُمْعطَـــــــــــي َجـــــــــــائِزَهْ  .255     َكِمثـــــــــــِل َذا الَف

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه َجـائِـــــــــــــــــــــــــــــــــزًَة ونَـاِجـــــــــــــــــــــــــــــــــزَهْ      َمْفـعـوُل

ــــــــــــــــــَبالِ  .256     َدل َعــــــــــــــــــَلي احلَــــــــــــــــــاِل أِو اْسِتْق
  

ــــــــــــــــــــــــــاِيل    ــــــــــــــــــــــــــا َت ــــــــــــــــــــــــــًدا َي   ُجمَــــــــــــــــــــــــــرداً ُمـْعـتَـَم
ـــــــــــــــُم َمْفُعــــــــــــــ .257   ــــــــــــــْد ُجــــــــــــــرَداواْس   ـوٍل إَذا َق

  
  َلِكنــــــــــــــــــُه َدل َعــــــــــــــــــَلي الــــــــــــــــــَماِضي َغــــــــــــــــــَدا  

  َوَحيــــــــــــــــُث أنـــــــــــــــــه إَذا لَـــــــــــــــــْم يَعَتِمـــــــــــــــــدْ  .258  
  

َــــــــــــــــــــْم َيْســـــــــــــــــــَتِندْ    ـــــــــــــــــــي ُمـْعـتَـَمــــــــــــــــــــٍد ل   والَ َعَل
ـــــــــــــاَن َهكـــــــــــــَذا فَلــــــــــــْيَس يـَْعـــــــــــــملُ  .259     ِإْن َك

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــِه وَذاَك يُـْهـــــــــــــــــــــــــــــــَملُ      َعــــــــــــــــــــــــــــــَمَل فِـْعـِل

ــــــــــــــُدو َمكْ  .260   ـــــــــــــاحِ بَــــــــــــــاَت اْلَع   ُســــــــــــــوَر اْجلََن
  

ـــــــــــــــــــــــــَا َصــــــــــــــــــــــــاحِ      ِمـثـــــــــــــــــــــــــالُُه أفْـَهـَمـنـــــــــــــــــــــــــُه ي
  الصفة املشبهة باسم الفاعل  

ــــــــــــــِة اْلُمَشبـَهــــــــــــــهْ  .261   فـََهـــــــــــــاَك َحــــــــــــــد الِصَف
  

ــــــــــــــــــــــــرَفهْ    ــــــــــــــــــــــــِه ُمـَع   باْســــــــــــــــــــــــِم الْـفاِعــــــــــــــــــــــــِل ِب
  262.  وِهـــــــــــي َوْصــــــــــــٌف يَــــــــــــا أِخـــــــــــي يَـــــــــــــُدل  

  
  َعلــــــــــــــي الـــــــــــــــِذي قَـــــــــــــــاَم بِـــــــــــــــِه َذا اْلِفــــــــــــــــْعلُ   

ــــــــــــــــَعالِ  ُتصــــــــــــــــاغُ  .263   ُــــــــــــــــالِثي األْف ــــــــــــــــن ث   ِم
  

  وَالزًِمــــــــــــــــــــا يَـُكـــــــــــــــــــــون فـــــــــــــــــــــِي األْحـــــــــــــــــــــوالِ   
  والـــــــــــــــالزُِم الــــــــــــــــثالِثي َكـــــــــــــــونُه َعَلـــــــــــــــي .264  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــالَ    َـــــــــــــــــــــــــــــِة األْوزَاِن َحـــــــــــــــــــــــــــــًقا ُجـِع   ثَـالَث

ـــــــــــــــــــالَ  .265   ـــــــــــــــــــِنه بَِنحـــــــــــــــــــِو فـََع ـــــــــــــــــــِح َعْي   بِـَفْت
  

  وَكْســـــــــــــــــــرِها َفِعــــــــــــــــــــَل َواْضـُمــــــــــــــــــــْم فـَُعــــــــــــــــــــالَ   
  ـُم فَاِعــــــــــــــلِ والَ ُيصـــــــــــــــاُغ ِمنـــــــــــــــها اْســــــــــــــ .266  

  
  بِـــــــــــــــــــــــَوْزِن فَـاِعــــــــــــــــــــــــٍل وُكــــــــــــــــــــــــْن بِـَعاِمــــــــــــــــــــــــلِ   

  إال إَذا َمــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــاَن نَــــــــــــــــــاِدرًا ِعـــــــــــــــــهِ  .267  
  

ــــــــــــــــــــَري َعَليــــــــــــــــــــَها قُــــــــــــــــــــْل بِـــــــــــــــــــهِ      َوأْوزَاٍن أْخ
ــــــــــــــــــــــــــتْ  .268   ـــــــــــــــــــــــــــًة َومسَُي   تَـُكـــــــــــــــــــــــــــوُن ُخمْـَتلِـَف

  
ـــــــــــــــِه قَــــــــــــــــْد ُشبـَهــــــــــــــــتْ    ـــــــــــــــِم فَـاِعــــــــــــــــٍل ِب   بِاْس

ــــــــــــــــــــالِ  .269   ـــــــــــــــــــن َالزِِم أألفْـَع   ِلَصْوِغــــــــــــــــــــها ِم
  

ــــــــــــــــــــٍن أْوزاٍن يــــــــــــــــــــَا تَــــــــــــــــــــاِيل      َمكُســــــــــــــــــــوِر َعْي
  َكـَشــــــــــــــــــــــــــِرٍس وفَــــــــــــــــــــــــــرٍِح وطَـــــــــــــــــــــــــــِربُ  .270  

  
ـــــــــــــــــــاِلبُ    ـــــــــــــــــــِين َط ـــــــــــــــــــٍس َفُخـــــــــــــــــــْذَها ِم   وَسـِل
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  وافْـَعــــــــــــــــــِل الــــــــــــــــــِذي تَــــــــــــــــــِجُئ أنـْثَـــــــــــــــــاهُ  .271
  

ـــــــــــــــــــــــــــالَ تَـــــــــــــــــــــــــــَباهُ    ـــــــــــــــــــــــــــَوْزِن فَـْعـــــــــــــــــــــــــــالََء َف   ِب
  كـِمثـــــــــــــــل أْكَحـــــــــــــــَل وِمثـــــــــــــــِل أْمحَــــــــــــــرَا .272  

  
  ـَمـــــــــــــــــــــــرَاوِمـثــــــــــــــــــــــِل أْعــــــــــــــــــــــرََج وِمـثــــــــــــــــــــــِل اسْ   

َـــــــــــــــأِيت َعــــــــــــــــَلي فـَْعــــــــــــــــَالَن إْذ أنْــــــــــــــــثَاهُ  .273     ي
  

ــــــــــــــــــــَلي َصــــــــــــــــــــاِح الَ تـَْنَســـــــــــــــــــاهُ      بِــــــــــــــــــــوزِن فَـْع
  كِمــــــــــــــــثِل َعْطَشـــــــــــــــاَن وَجْوَعـــــــــــــــاَن َوزِدْ  .274  

  
ـــــــــــــــــدْ    ــــــــــــــــاَن اْسَتِف ـــــــــــــــــاَن وَظْمَئ   َغـْضبـــــــــــــــــَاَن َري

ـــــــــن اْلفعـــــــــِل الـــــــــِذي .275   ـــــــــا ُصـــــــــْغَها ِم   وثَالًِث
  

ــــــــــــــــــــــــذِ    ُــــــــــــــــــــــــُه بِـَضــــــــــــــــــــــــم فَاْحـَت ــــــــــــــــــــــــل َوْزن   فَـُع
  ِمثـــــــــــــل َشــــــــــــــرِيٍف وَكـــــــــــــِرٍمي وَضــــــــــــــِعيفْ  .276  

  
  َكـــــــــــــــــــــذا َرِشيـــــــــــــــــــــٍق وَكِثـيـــــــــــــــــــــٍر وَنِظيـــــــــــــــــــــفْ   

ــــــــــل َشــــــــــْهٍم َصــــــــــْعبُ  .277   ــــــــــُل مث   وِمنــــــــــُه فـُْع
  

ــــــــــــــــْهٌل َعـــــــــــــــــْذبُ      َضْخـــــــــــــــــٌم وَجـــــــــــــــــْزٌل ُمث َس
  ِمنـــــــــــــــُه فـَُعـــــــــــــــاُل كُشــــــــــــــــجاٍع وُهــــــــــــــــَمامْ  .278  

  
ـــــــــــــــامْ      َكـــــــــــــــَذا فُــــــــــــــراٍت فَأْحِفظَـــــــــــــــْنُه يَـــــــــــــــا إَم

  ِمنـــــــــــــــُه فـََعـــــــــــــــاُل كـــــــــــــــَجباٍن وَحَصــــــــــــــانْ  .279  
  

َهـــــــــــــــــَها ِمثـــــــــــــــــَل َرزَانْ      وِقــــــــــــــــْس َعليـــــــــــــــــها ِشبـْ
  280.  ــــــــــــــر ــــــــــــــٍو ُم   وِمنـــــــــــــــُه فُـــــــــــــــْعٌل ِمثـــــــــــــــل ُحْل

  
َـــــــــــــــــا ُحــــــــــــــــرُ    ـــــــــــــــــَها ي ـــــــــــــــــٍب فَـِع ـــــــــــــــــُل ُصـْل   وِمـث

  وإنـــــــــــــــها تَــــــــــــــــأتِيَك يَـــــــــــــــا َذا اْلَمْعرِفَـــــــــــــــهْ  .281  
  

ــــــــــــَك الصـَفـــــــــــــهْ    ـــــــــــــثالِثي الزِمـــــــــــــًا تِْل ــــــــــــن ال   ِم
ـــــــــــــــــوحِ  .282     َوْهــــــــــــــــــَو بِــــــــــــــــــَوْزِن فــــــــــــــــــََعل اْلَمْفُت

  
ــــــــــــــــــــــــُروحِ َعَلـــــــــــــــــــــــ   ي أْوزاٍن تُــــــــــــــــــــــــْلَفي ِيف الش  

ــــــــــــــــــًدا تـُــــــــــــــــــَري .283   ـــــــــــــــــــها قَـلِـيلَـــــــــــــــــــٌة ِج   َلِكـن
  

  َكطَيـــــــــــٍب ِمــــــــــــن طَــــــــــــاَب فَـــــــــــافْـَهْم واْنظُـــــــــــرَا  
ــــــــــــــاَق ُمث أْشــــــــــــــَيبُ  .284   ـــــــــــــــن َش   وَشيـــــــــــــــٍق ِم

  
ــــــــبُ      ِمــــــــن َشــــــــاَب أْيًضــــــــا وِمــــــــن َعــــــــاَب أْعَي

ــــــــــــــي .285     تـَْعـَمـــــــــــــــُل َهـــــــــــــــِذِه إِذا َدلـــــــــــــــْت َعَل
  

  يَِليـــــــــــــــــها ُجيْتَـَلــــــــــــــــي ِصـــــــــــــــَفٍة أْي ِيف اْســـــــــــــــــمٍ   
  َســـــــــــــــــــَواٌء إْن قَـــــــــــــــــــَرنـْتَـَها أْو ُجــــــــــــــــــرَدتْ  .286  

  
ـــــــــــــــــٍم اُْسنِـــــــــــــــــَدتْ    ـــــــــــــــــها إْن ِالْس ـــــــــــــــــاْل وِمن   ِب

ـــــــــــــــَأِيت  .287   ـــــــــــــــُه أْن ي ـــــــــــــــاَالٍت َل   ثَـــــــــــــــَالُث َح
  

  إلَــــــــــــــــــــْيك َمـْرفُـــــــــــــــــــــوًعا َعـــــــــــــــــــــَلي الـــــــــــــــــــــثَباتِ   
ــــــــــــــــيالَ  .288   ـــــــــــــــــزِالً مجَِ   ِمـثـــــــــــــــــُل َدَخـــــــــــــــــْلُت َمْن

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــيالَ َمْنظَــــــــــــــــــــــــــــــــرُُه وَمـْسـِجـــــــــــــــــــــــــــــــــًدا َمـ     ِث

  وثَـــــــــــاِين َحالَـــــــــــٍة لَـــــــــــُه النْصـــــــــــُب يُــــــــــــَري .289  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــرَا   ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــا نُـك   وَذاَك إنــــــــــــــــــــــــــــــــــُه إَذا َمـ
ـــــرِيَف َنَســـــَبا .290   ـــــْيَف الش ـــــُت الض   كـــــا اَقْـَرْي

  
ِـــــــــــــــــــــــــــــــــَبا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــزاً والَ تُـعـَات ـــــــــــــــــــــــــــــــــُه َمتِْي   فَاْنِصْب

ـــــــــــــــاْل َفُجــــــــــــــرْ  .291   ـــــــــــــــرِنا ِب   وإْن َيُكـــــــــــــــن ُمْقَت
  

ـــــــــــــــــــــَك فَـُســـــــــــــــــــــرْ    َعــــــــــــــــــــَلي اإلَضافَـــــــــــــــــــــِة وأُم  
ـــــــرِ  .292   ـــــــَل اْلَمنَظ ـــــــْخَص اجلَْمي كـــــــأْكرِِم الش  

  
ــــــــــــِم َحـــــــــــرِي   ــــــــــــَت أنــــــــــــْت بِاْلَفْه   فـــــــــــإْن فَـِهْم

  اسم التفضيل  
  واالْســـــــــــُم لِلتـْفِضــــــــــيِل ُخـــــــــــْذُه اْنَشــــــــــَقا .293
  

ُـــــــــــــــــــــــــه افْـَعـــــــــــــــــــــــــُل يَـأتِـــــــــــــــــــــــــي َحـــــــــــــــــــــــــَقا     َوَوْزن
ـــــــــــــــي َشْيئَـْيــــــــــــــــ .294   ــــــــــــــــدالَلة َعل ــــــــــــــــلي ال   نِ َع

  
ــــــــــــــــــــــــٍة لِـَذيْــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــرََكا فــــــــــــــــــــــــِي ِصـَف   نِ اْشـَت

ــــــــــــــــــــٌد زَاَد عــــــــــــــــــــلي األَخـــــــــــــــــــِر ِيف  .295     َوَواِح
  

َــــــــــــا َوِيف    ــــــــــــافْـَهْم ي ــــــــــــَفِة ِف تـَْفِضيـــــــــــــِل ِذي الص  
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ــــــدْ  .296 ــــــن األْرِض َوَزْي ــــــُر ِم ــــــْمُس أْكبَـ َكالش  
  

  أْكثَــــــــــُر منـــــــــك َفْضـــــــــالً يِـــــــــا َهـــــــــَذا اْلَولِيـــــــــــدْ   
ـــــــــــــــالَ  .297   ــــــــــــــــُه ُمَفض َل   وَســــــــــــــــم االْســــــــــــــــَم قـَبـْ

  
ـــــــــــــــــــــــــْمُس ِيف ِمـــــــــــــــــــــــــثَالَِنا ُمَفـصـــــــــــــــــــــــــالَ    فالش  

ـــــــــــــــٌل َعليــــــــــــــهْ  .298   ـــــــــــــــَدُه ُمَفض   واالْســـــــــــــــُم بـَْع
  

ـــــــــــــــهْ    ـــــــــــــــثَاِل تـُْنَســــــــــــــُب ِإلي   فــــــــــــــاألْرُض ِيف اْلِم
  َصْوُغ اسِم التفضيلِ   

ـــــــــــن اْلِفعـــــــــــِل الـــــــــــِذي َجيُـــــــــــوزُ  .299   ُصـــــــــــْغُه ِم
  

ــــــــــــــــــــــــِه يَـُحــــــــــــــــــــــــوزُ    ــــــــــــــــــــــــُه التَـَعــــــــــــــــــــــــجُب ِب   ِمن
ــــــــــــْد متَــــــــــــا .300   ـــــــــــــثالِثي الـــــــــــــِذي َق   وْهـــــــــــــَو ال

  
   ــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــٍص إَذا ألَـ   اأْي َغـيــــــــــــــــــــــــــــــَر نَـاِق

ـــــــــــــــــي .301     وَغيــــــــــــــــــَر َجامــــــــــــــــــٍد وَغيــــــــــــــــــَر َمْنِف
  

ــــــــــــــــــــوِم وْصــــــــــــــــــــُف َيْكــــــــــــــــــــِفي     بُــــــــــــــــــــِينَ لِْلَمـْعُل
ــــــــــــلُ  .302   ــــــــــــَوْزِن افْـَع َــــــــــــأِيت ِب   واْلَوْصـــــــــــــُف الَ ي

  
ــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــالََء ُف ــــــــــــــــــــــُه فَـْع   إْن كــــــــــــــــــــــَاَن تَـأنِيُث

ـــــــــــــــــــــــالَ  .303   ــــــــــــــــــــــــَنا إن اجلِْــــــــــــــــــــــــَباَل أْع   َكـَقـْوِل
  

  ِمــــــــــــــــــــــَن الـتــــــــــــــــــــــالِل فَـِمــــــــــــــــــــــثَاٌل اْحـــــــــــــــــــــــَلي  
ـــــــــافـــــــــإْن يَ  .304   ـــــــــُروَط َمجََع ُكــــــــــن لـــــــــِذي الش  

  
ــــــــــــــــــــــُه الَ َمتَْتِنـــــــــــــــــــــــَعا   ـــــــــــــــــــــــُه ِمن ـــــــــــــــــــــــُه ُصـْغ   فِـْعـُل

ــــــْد َخــــــالَ  .305   ــــــُروِط َق ــــــن الش   فــــــإْن َيُكــــــن ِم
  

ــــــــــــــــــــــــــــــباشرًة الَ تَـُصـْغــــــــــــــــــــــــــــــُه الَ    ــــــــــــــــــــــــــــــُه ُم   ِمن
ــــــــــــــــــــــْل تَـَتــــــــــــــــــــــَوصُل إَيل التـْفِضـــــــــــــــــــــيلِ  .306     َب

  
ـــــــــــــــــــــــيلِ    ـــــــــــــــــــــــِر َمـْصـــــــــــــــــــــــَدٍر َكـِف   ِمنـــــــــــــــــــــــُه بِـذِْك

ــــــــــــــرِ  .307   َمْصــــــــــــــَدرُُه الص ـــــــــــــد   يُح بَعـــــــــــــُد كأَش
  

   ـــــــــــــــــضاً أْو أْعـظَـــــــــــــــــَم أْو أْكثَـــــــــــــــــَر فَـــــــــــــــــُعد   أْي
  َجــــــــــاَء الــــــــــــِذي أْكثَـــــــــــُر ِمنـــــــــــك َمـــــــــــاالَ  .308  

  
  َمَضـــــــــــــي الـــــــــــــــِذي أقَـــــــــــــل ِمـنـــــــــــــــَك َحـــــــــــــــاالَ   

ــــــــــــــــــــزَا .309   ــــــــــــــــــــاالً ُنِصــــــــــــــــــــَبا َمتِْي ــــــــــــــــــــاالً وَح   َم
  

ـــــــــــــــــزَا   ـــــــــــــــــْس تَـُكـــــــــــــــــْن َعزِي   وهــــــــــــــــا كــــــــــــــــذا فَـِق
  حاالت اسم التفضيل  

ـــــــــــِم التـْفِضيـــــــــــ .310   ِل أْربَــــــــــُع اْحلَــــــــــاَالتْ ِالْس
  

  ُجمَـــــــــــــــــــــــرداً َغـيـــــــــــــــــــــــَر ُمـَضـــــــــــــــــــــــاٍف يَـــــــــــــــــــــــأِيت   
ــــــــــــــــبُ  .311     ِيف َهــــــــــــــــِذِه اْحلَالَــــــــــــــــِة َحـــــــــــــــــًقا جيَِ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــوا   ــــــــــــــــــــــــــــــرَاُدُه الَ تَـْعـَجـُب   َتْذِكيــــــــــــــــــــــــــــــرُُه ِإْف

ـــــــــــــــهْ  .312   ــــــــــــــاُن بعــــــــــــــُد بِاملـــــــــــــــُفضِل َعلي   اِإلتْـَي
  

ــــــــــــــــــْن ِمـثالُــــــــــــــــــُه فاْنظُــــــــــــــــــِر إليـــــــــــــــــهْ      ُجــــــــــــــــــر ِمب
ـــــــــــا َتقـــــــــــوُل ِيف اْلمَقـــــــــــا .313     ِل الطـــــــــــائِرهْ َكَم

  
ـــــــــــــــطَاِر َسائِـــــــــــــــرَهْ    ــــــــــــــن َهــــــــــــــذا اْلِق   أْســـــــــــــــرَُع َم

ِـــــــــــــــــــــرَاُت فَـَكـــــــــــــــــــــَذاَك أْســـــــــــــــــــــرَعُ  .314     فَالطائ
  

ــــــــــــــا ُعــــــــــــــو   ـــــــــــــــَرًدا ِفيِهَم ـــــــــــــــطَاِر ُمـْف ـــــــــــــــن اْلِق   ِم
ـــــــــــــــــرَدا .315   ــــــــــــــــا ُج ـــــــــــــــــرفاً َم   وإْن َيُكـــــــــــــــــن ُمَع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــْب ُمـطَابَـَقـَتـــــــــــــــــــــــــــــُه ُمـَساِعـــــــــــــــــــــــــــــَدا     أِج

ـــــــــــــــــــ .316   ـــــــــــــــــــُب أْن يُطَابِــــــــــــــــــــَق اْلُمـَفـض   ـالَ جيَِ
  

  ولَيـــــــــــــــــــــــــــَس يُـْذَكــــــــــــــــــــــــــــُر الْـُمَفــــــــــــــــــــــــــــضُل والَ   
  َكاْلَعــــــــــــــُم األْكَبـــــــــــــــُر زَكِــــــــــــــي وَكــــــــــــــذاكْ  .317  

  
ــــــــــــــــــــــَهاكْ    ــــــــــــــــــــــُة الُكْبــــــــــــــــــــــَرى زَِكيــــــــــــــــــــــٌة َف اْلَعم  

  واألَخــــــــــــــــَواُت الُكْبـــــــــــــــــَريَاُت زَِكـــــــــــــــــياتْ  .318  
  

ْولَـــــــــــــــــــــــَتاِن اْلُعْظــــــــــــــــــــــــَمَياِن َكاِفــــــــــــــــــــــــرَاتْ    والـد  
ْولَـــــــــــــــــــــَتانِ  .319   أْعظَـــــــــــــــــــــمُ  والَ تـَُقـــــــــــــــــــــوُل الـد  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــَس يُـْحـَكـــــــــــــــــــــــــــــمُ    ـــــــــــــــــــــــــــــِه فَـَلي   ألن َذا ِب
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ــــــــــــــــــــــــــــْيَس بِاْلَيِســـــــــــــــــــــــــــريِ    ـَمــــــــــــــــــــــــــــاِع َل إَيل الـس  
ــــــــــــــــــــْد َيُكــــــــــــــــــــونَاِن بِــــــــــــــــــــالَ نِــــــــــــــــــــزَاعِ  .321     فَـَق

  
ـــــــــــــــَماعِ    ـــــــــــــــْد َدَخـــــــــــــــالَ ِمـــــــــــــــن ِجَهــــــــــــــِة الس   َق

ــــــــــُري األْشــــــــــَرفُ  .322     نـَُقــــــــــوُل قَــــــــــْد َجــــــــــاَء مسَِ
  

  َوقَــــــــــــــــــــْد أتَـْتـــــــــــــــــــــُهُم ُســـــــــــــــــــــَعاُد األْظـــــــــــــــــــــَرفُ   
  َواْن َيُكونُــــــــــــــــــوا قَــــــــــــــــــْد أَضـافُـــــــــــــــــــوُه إَىل  .323  

  
ــــــــــــــــــــــــــــــالَ    ــــــــــــــــــــــــــــــُب أْن يُـَسـج ـــــــــــــــــــــــــــــرٍَة يَـِج   َنِك

ـــــــــــــــــــــــالَ  .324   ـــــــــــــــــــــــُق اْلُمَفـض   ُمَضافُـــــــــــــــــــــــُه يُطَاِب
  

  يَأتِيــــــــــــــــــــَك ِحـيــــــــــــــــــــًنا بَـْعــــــــــــــــــــَدُه ُمـَفــــــــــــــــــــصالَ   
ـــــــداً ِعنـــــــِدي أْفَضـــــــُل َصـــــــِديقْ  .325     َكـــــــإن َزْي

  
ــــــــــــــــرً      ا ِعنــــــــــــــــِدي أْفَضـــــــــــــــــُل َرِفيـــــــــــــــــقْ وإن َعْم

ــــــــــــــــمْ  .326     وُمهَـــــــــــــــا أْفَضـــــــــــــــُل َصـــــــــــــــِديَقْنيِ وُه
  

  أْفَضـــــــــــــــــــــُل أْصـــــــــــــــــــــِدقَاًء ِعـنـــــــــــــــــــــَدنَا فَـــــــــــــــــــــأُمْ   
  وإْن أَضْفَتـــــــــــــــــــــــــــــُه إَيل ِذي َمْعرِفَـــــــــــــــــــــــــــــهْ  .327  

  
ــــــــــــــــــِه اْلُمـطَابـََقــــــــــــــــــُة َجـــــــــــــــــاَزْت فَاْعــــــــــــــــــرَِفهْ      ِفي

  َكأنتُــــــــــــــــــــما أْفَضــــــــــــــــــــُل أْو وأْفـــــــــــــــــــــَضالَ  .328  
  

ــــــــــــــــــالَ أألبْــــــــــــــــــرَاِر أْو َوأْفَضــــــــــــــــــُل ا     لنـــــــــــــــــاِس َم
  أْو أْفَضــــــــــــــــُل النـــــــــــــــاس أْو ُفْضـــــــــــــــَلَياتِ  .329  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــرَاِر أْو أفْـَضـــــــــــــــــــــــــــــُل قَـانِـــــــــــــــــــــــــــــَتاتُ      أألْب

  عمل اسم التفضيل  
ـــــــــــــن َصـــــــــــــح بِـــــــــــــأْن يـََقـــــــــــــَع ِيف  .330   َوإْن َيُك
  

  َمـْوِضـِعـــــــــــــــــــــِه فِـْعــــــــــــــــــــــٌل بِــــــــــــــــــــــَمْعَناُه يَِفـــــــــــــــــــــي  
ـــــــــــــــــــــــــــالً وَذا َيطـــــــــــــــــــــــــــرِدُ  .331   ـــــــــــــــــــــــــــُع فَـاِع   يَـْرَف

  
  ِفيــــــــــــــــــــــِه أْجــــــــــــــــــــــَودُ  ِيف َمـْوِضــــــــــــــــــــــٍع يـََقــــــــــــــــــــــعُ   

ــــــــــــــــــَهامِ  .332     يـََقــــــــــــــــــُع ِفيــــــــــــــــــِه بَعــــــــــــــــــَد االْسِتْف
  

ــــــــــــــَد نَــــــــــــــْفٍي َهـكــــــــــــــَذا يَـــــــــــــا َســـــــــــــاِمي     أْو بـَْع
  َكِمثــــــــِل َمــــــــا ِمــــــــن أْرٍض ِفيَهــــــــا أْجــــــــَودُ  .333  

  
ــــــــــــــَها أْوَجــــــــــــــدُ    ــــــــــــــن ِمْصـــــــــــــَر وِفي ـــــــــــــُن ِم   اْلُقْط

  اْلُقْطــــــــــــــُن فَاِعــــــــــــــٌل ِألْجـــــــــــــــَوُد وَصـــــــــــــــحْ  .334  
  

   ِــــــــــــــــــِه إت ــــــــــــــــــُل َجيُــــــــــــــــــوُد ِيف َمَكان   َضــــــــــــــــــحْ َجْع
ــــــــــن أْرضِ  .335   ــــــــــا ِم ــــــــــٍي َم   وَجــــــــــاَء بَعــــــــــَد نـَْف

  
ـــــــــــــــِه فـَْهـــــــــــــــِو قَـــــــــــــــْوٌل َمْرِضــــــــــــــي     وِقـــــــــــــــْس َعَلْي

  امسا الزمان واملكان  
ــــــــــــــــق لِلداللَـــــــــــــــهْ  .336 ــــــــــــــــاِن اْشَت   ِاْســـــــــــــــُم الزَم
  

  َعـــــــــــــــــــــَلي َزَمـــــــــــــــــــــاِن ُوِقـــــــــــــــــــــيَت اْجلَـَهالَــــــــــــــــــــــهْ   
ـــــــــــي .337     َعَلـــــــــــي َزَمـــــــــــاِن ُوقُـــــــــــوِع اْلفعـــــــــــِل يَِل

  
ــــــــــــــــــــــــــــَحا   ــــــــــــــــــــــــــــُد أالْمـِت َــــــــــــــــــــــــــــْوَم أولِ َمـْوِع   ِن ي

ـــــــــــتَـَقا .338   ـــــــــــُم اْلَمَكـــــــــــاِن اْش   ِديَســـــــــــْمَربٍ واْس
  

  َدل َعـــــــــــــــــــــــــَلي الْـَمـــــــــــــــــــــــــَكاِن واْسـتَـَحـــــــــــــــــــــــــَقا  
  َعلَــــــــــي َمَكــــــــــاِن ُوقُــــــــــوِع اْلِفْعــــــــــِل وَذاكْ  .339  

  
  َكـَمْلــــــــــــــــــَعُب الْـُكـــــــــــــــــــرَِة واِســـــــــــــــــٌع َكـــــــــــــــــــَفاكَ   

  َصْوُغ امسْي الزمان واملكان  
  اْمسَـــــــــــــا الزمـــــــــــــاِن واملكـــــــــــــاِن ُصـــــــــــــْغهما .340  
  

  ن الــــــــــــــــثالِثي عــــــــــــــــلي َمــــــــــــــــا ُرِســـــــــــــــــَماِمــــــــــــــــ  
ــــــــــــحِ  .341   ـــــــــــُل افْـَت ـــــــــــْنيِ َمْفَع   ُمهـــــــــــا َعلـــــــــــي َوْزنـَ

  
ـــــــــــــل اآلِخـــــــــــــُر اْشـــــــــــــرَحِ    ــــــــــــــا ِاْعَت   َعيًنـــــــــــــا إَذا َم

  َمْلَهــــــــــي وَجمْــــــــــَري َفِعهــــــــــا أْو إْن َيُكــــــــــنْ  .342  
  

ــــــــــــــــُهنْ    ــــــــــــــــوَحاَ أْو َمْضـــــــــــــــُموَم َعـــــــــــــــْنيٍ فـََي   َمْفُت
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  ُمَضـــــــــــــــــــــارٌِع لَــــــــــــــــــــــها َكَمــــــــــــــــــــــْلَعٍب وزِدْ  .343
  

ــــــــــــــــــــــــَمْكَتبٍ    ــــــــــــــــــــــــدْ  َك ــــــــــــــــــــــــٍل لِتَـْستَـِفي   وَمـْدَخ
  وَمْصـــــــــــــــــــــَنٍع وِيف اْلُمَضــــــــــــــــــــــارِِع َهلـَـــــــــــــــــــــا .344  

  
َــــــــــــــــــــَها   ــــــــــــــــــــُب ويَـْدُخــــــــــــــــــــُل ل ــــــــــــــــــــُب َيْكـُت   يـَْلَع

  َكــــــــــــــــــــــَذاَك َيْصـــــــــــــــــــــَنُع َوَوْزُن الــــــــــــــــــــــثاِين  .345  
  

اِين    ــــــــــــد ـــــــــــــَذا ال ــــــــــــْنيَ َه ـــــــــــــِعُل واكِســـــــــــــْر َع   َمْف
ـــــــــــــــانْ  .346   ـــــــــــــــِه َك ــــــــــــــْنيٍ ِلُمَضارِِع   وَكســــــــــــــُر َع

  
ـــــــــــــــــَح اآلِخـــــــــــــــــِر ولِل   ـــــــــــــــــِع بَـــــــــــــــــانْ َصِحي   َجِمي

ـــــــــــــــــزٍِل َكــــــــــــــــذاَ  .347     كمثـــــــــــــــــِل َمـْرِجـــــــــــــــــٍع وَمْن
  

  ُمــــــــــــــــــــــضارِع يَـــــــــــــــــــــــْرِجُع يـَْنـــــــــــــــــــــــزُِل ُخـــــــــــــــــــــــَذا  
  أْو كــــــــاَن َذا اْلفْعــــــــُل َصــــــــِحيَح اآلِخــــــــرِ  .348  

  
  وَحــــــــــــــــــــــــْرُف ِعـلــــــــــــــــــــــــٍة ِيف األوِل َحـــــــــــــــــــــــــرِي  

ــــــــــــــــْورٍِد وِمـــــــــــــــــثِل َمـْوِعـــــــــــــــــدِ  .349     كمثـــــــــــــــــَل َم
  

  وْهــــــــــــــــــــــو َكـــــــــــــــــــــذاِلَك وِمـثــــــــــــــــــــــِل َمـْولِـــــــــــــــــــــــدِ   
ِــــــــــي ُصــــــــــْغهماَوَذاِن  .350   ــــــــــن َغــــــــــْريِ الثالث   ِم

  
ــــــــــــــــــــِم َمْفعــــــــــــــــــــوٍل َفزِنْـهــــــــــــــــــــما   ــــــــــــــــــــلي اْس   وَع

ـــــــــــــــــــتَـْودَعِ  .351   ــــــــــــــــــــَمٍع أْو ُمْس ــــــــــــــــــــِل ُجمَْت   كـِمث
  

ــــــــــــــعِ    ــــــــــــــِل ُمْسَتْشـــــــــــــــَفى َف   ُمْستَـْوَصـــــــــــــــٍف ومث
  اسـم اآللـة  

ـــــــــــــــهْ  .352   فــــــــــــــــَاآلَن أْن نُـبَـيــــــــــــــــَن ِاْســـــــــــــــَم أآلَل
  

  ُمـْشـَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌق لِلـداللَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   
  ٍة َوقَــــــــــــــــــَع اْلِفْعــــــــــــــــــُل ِـــــــــــــــــاَعلَــــــــــــــــي أََدا .353  

  
ـــــــــــــــــــــَها   ـــــــــــــــــــــن ُمـْنـَتِب   فَأْصـــــــــــــــــــــَغ حلَِـــــــــــــــــــــدها وُك

ــــــــــــــــــــُم أآللَــــــــــــــــــــهْ  .354   ُــــــــــــــــــــَصاُغ ِاْس   فإنــــــــــــــــــــُه ي
  

  ِمــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــثالِثي وَمــــــــــــــــــْع ِذي الْـَحــــــــــــــــــاَلهْ   
ـــــــــــــــــــــــــى .355   يًا يَـُكــــــــــــــــــــــــــوُن وَعَل ــــــــــــــــــــــــــد   فَـُمـتَـَع

  
ُه َجـــــــــــــــــــــــــــــــالَ    ثَـالثَـــــــــــــــــــــــــــــِة أألْوزَاِن َحــــــــــــــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــاٍل ومثـــــــــــــ .356     ِل ِمْنَشـــــــــــــارِ كـِمـثــــــــــــــِل ِمْفَع
  

ــــــــــــــــــــَمارِ    ــــــــــــــــــــِل ِمْس ــــــــــــــــــــَتاٍح ومث ــــــــــــــــــــِل ِمْف   ومث
ـــــــــــــــــَزلِ  .357   ـــــــــــــــــٌل كمـــــــــــــــــثِل ِمْغ   الثــــــــــــــــاِين ِمْفَع

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــِل وِمـْعـــــــــــــــــــــــــــــــــَولِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرٍد وِمـْنـَج   وِمْب

ـــــــــــــــــــــــــــهْ  .358   ـــــــــــــــــــــــــــَلٌة كِمطْـَرَق ُـــــــــــــــــــــــــــها ِمْفَع   ثَالِث
  

ــــــــــــــــــــــــــــهْ      ِمـْكـنَـَســــــــــــــــــــــــــــٌة وكِمْصــــــــــــــــــــــــــــَفاٍة ِمْلَعـَق
  ِبَكـْســــــــــــــــــِر أألوِل وفـَْتــــــــــــــــــِح الثالِــــــــــــــــــثِ  .359  

  
ــــــــــــــــــــــها فَـَحــــــــــــــــــــــدثِ فِ    ــــــــــــــــــــــًعا وِب ـي   يــــــــــــــــــــــها مجَِ

ــــــــــــــــــــــــَعاِيل  .360     َوِإنـــــــــــــــــــــــِين بِـَحــــــــــــــــــــــــْمِد َريب اْل
  

ـــــــــــــــــــَر ِيف اْلَمـــــــــــــــــــقالِ    ـــــــــــــــــــا يَـس ـــــــــــــــــــْمُت َم   َخَت
  ِمــــــــــن َنْظــــــــــــِم أْوزَاِن اْلَمَصــــــــــاِدِر وِمـــــــــــنْ  .361  

  
  نَـظْـــــــــــــــــٍم ِلُمْشـــــــــــــــــتَـَقاِت األْمسَــــــــــــــــاِء َقِمــــــــــــــــنْ   

ـــــــــــــــا أْنعــــــــــــــــَما .362   ــــــــــــــــُد هللا َعــــــــــــــــلي َم   فَاحلَْْم
  

ــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــا ِإلي ـــــــــــــــــَهَماوَم ـــــــــــــــــَدي وأْل ـــــــــــــــــْد َه   ـِه َق
ـــــــــــــــــَدا .363     َوَصـــــــــــــــــل يَــــــــــــــــا َرب وَســـــــــــــــــلْم أبَـ

  
  َعـــــــــــــــــــلي الـرُســــــــــــــــــــوِل اْهلـَــــــــــــــــــاِمشِي اْمحَـــــــــــــــــــَدا  

ــــــــــــــــــــــــــــهِ  .364   ــــــــــــــــــــــــــــِه وَصـْحـِب ِــــــــــــــــــــــــــــِه َوَزْوِج   وآل
  

  وتَـاِبِعـيـــــــــــــــــــــــــــِه وَمـــــــــــــــــــــــــــن آَمـــــــــــــــــــــــــــَن بِـــــــــــــــــــــــــــهِ   
ـــــــــاِت ِـــــــــا َصـــــــــاٌد وِســـــــــنيْ  .365   َي ُة أألبـْ ِعــــــــــد  

  
  أألِميــــــــــــــــــــنْ لَـــــــــــــــــــَتَش تَـاِرخيُــــــــــــــــــــَها ِهْجــــــــــــــــــــرَُة   

  َنَظْمتُــــــــــــــَها لِْلِحْفــــــــــــــِظ ِمـــــــــــــن قَـــــــــــــــَواِعدِ  .366  
  

ــــــــــــــــــــــــــــــدِ    ــــــــــــــــــــــــــــــَوي َشـاِه ــــــــــــــــــــــــــــــَنا وَذاَك أْق   لُغَـِت
  تَألِيـــــــــــــــــُف َشْيـــــــــــــــــِخَنا فُـــــــــــــــــَؤاِد نِْعَمــــــــــــــــهْ  .367  

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــٌة وِحـْكـــــــــــــــــــــــــــــــــَمهْ    ُمـِفـيـــــــــــــــــــــــــــــــــَدٌة ُمـِهـم  
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  ) :الفرعية ( نوان المنظومة عُ  تعريف مصطلحاتِ  – 01
 احلاكم:،أي احالفت  –عز وجل  –احلكم، واهللا  : والفتح، قضد اإلغال: فالفتح لغة -

      .ومنه فتح مكة )1(النصر :  الفتحو. املاء خيرج من عني أو غريها:والفتح .
    .)2(أوائل السور :القرآن  فواتحو ،أوله: الشيء  فاتحةو
  .شيء  على كل  وهو تعاىل عالٍ ؛  )3( ديد القوي الش  :والعلي -
وقتما وكيفَما شاء  أي املتمكُن ِمْن فعل ما يشاءُ  :ِء اهللا احلسينمن أْمسَا وأما القادر -

   .يلحقه عجز فيما يريد إنفاذه دون أن

  : أقسام المنظومة: 02
  .ةوخامتِ  ،وموضوع ،مقدمة: إىل  وتنقسم ،بيتاً  363هذه املنظومة مكونة من 

  :أربعة أبيات وهي : وتتكون من : المقدمة :  أ
 تَــَالهُ   َوَمـنْ   نَـبِـيـهِ   َعـَلى     اهللا َوَصـلى   هللا اْحلَـْمــدُ 

َهـِجهِ     اْقتـََفا َقدِ  َوَمـنْ  َواإلِل َوالصْحبِ     ِاْعـتَـَرفَـا َوبِـاْلُمـِبيـنِ  ِمنـْ

   ـمْ  ِاال ُهنَـا َصـلَمـن    أَبَـَدا  َوَسـل َـْديـهِ  َعَلْيـِه ثُـمِ ِاْهتَـَدي 

  األْسـَمــاءِ  مـن  ِاْشَتقَ   َما وَُكْنهَ      األْشيَـاءِ   َنا َمـَصـاِدرَ َهـاَك ُهـ  
  ) . بيتاً  359(  نْ مِ  نُ ويتكو  ةِ ومَ للمنظُ  ةَ ي األساسِ  األ بوابَ  جيمعُ :  الموضوع: ب   

ف عر  ُمث  ،ق واملشتَ  اجلامدِ  هِ يْ مَ سْ االسم وقِ  عنِ  يهِ فِ  ثَ بيتاً حتد )  51(من  نٍ متكو  يدٍ هِ مْ تَ بِ  بدأهُ 
َ  دَ اجلامِ  أَ إىل  صَ لُ ا وخَ مَ يبنهُ  ومها اسم الذات واسم املعىن مبينًا الفرقَ  ،نوعيه وبني املعَىن  اسمَ  ن 
َ بَـ  ُمث ، االشتقاقِ  أصلِ  املصدرُ  هو أَ  ني الفعل وهو أنواع أصلُ  املصدرَ  ن،  احلديثِ إىل  انتقلَ  ُمث 
  .من كالم العرب عَ على ما مسُِ  املعتمدةِ  الثيةِ الث  األفعالِ  مصادرِ  نْ عَ 

 اا بابًا خاصًا ِ هلََ  مل يفردْ  هُ ن ،إال أَ ةِ ي اسِ ي القِ  ةِ ي اعِ بَ الر  األفعالِ  مصادرِ إىل  وبعدها انتقل
  . ةي اسِ كاخلمَ 
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

 اآليت  اجلدولِ لة ِيف وإليك أبواب هذه املنظومة مفص:  
  األبواب وأرقامها

  
  كل باب موضوع

  
  ت األبيا

  إلى    -   من
  65إىل  57من البيت   مصادر األفعال الخماسية  الباب األول
  75إىل  66من   المصدر الميمي  الباب الثاني
  79إىل  76من   المصدر الصناعي  الباب الثالث
  85إىل  80من   اسم المرة  الباب الرابع

  89إىل  86  من  اسم الهيئة  الباب الخامس
  97إىل  90من   مصدرعمل ال  الباب السادس

المصدر الصريح والمصدر   السابع الباب
  المؤول

  115إىل  98من 

  124إىل  116من   المشتقة األسماء  الباب الثامن
  150إىل  125من   اسم الفاعل وِصيِغ المبالغة  الباب التاسع
  154إىل  151من   إعراب اسم الفاعل  الباب العاشر

  188إىل  155من     فاعلعمل اسم ال  البابالحادي عشر
  200إلى  189من   ِصيُغ المبالغة  الباب الثاني عشر
  205إلى  200من   عمل صيغ المبالغة  الباب الثالث عشر

  208إىل  206من     المفعول اسم  الباب الرابع عشر
  229إىل  209من   صْوغ اسم المفعول  البابالخامس عشر
  232إىل  230من  إعراب اسم المفعول  البابالسادس عشر
  256إىل  233من   عمل اسم المفعول  الباب السابع عشر

  288إىل  257من   الصفة المشبهة باسم الفاعل  عشر الباب الثامن

  294إىل  289من   التفضيل اسم  الباب العشرون
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  ) . 363إىل  355(من البيت . أبياتٍ  ةِ عَ سْ تِ  نْ مِ  نُ و وتتكَ  : ةُ مَ الخاتِ : ج
    بدأها بقوله

  لِلـداللَـهْ   ُمـْشـتَــقٌ    وإنـهُ     ِاْسَم أآللَهْ  نُـبَـيـنَ  أنْ  فـَاآلنَ 

  : وختمها بقوله 
ـةٌ مُ  ُمـِفـيـَدةٌ        نِْعَمهْ   فُـَؤادِ  َشْيـِخَنا تَألِيـفُ  وِحـْكـَمهْ  ـِهـم  

 03.�� 	�� :��X !tا����I�.5�ijk8J!ض�ا��N�CXا

 استخدام طرق التدريس التي تـَتِفُق مع طريقة التفكير ، •

، الحقيقــة الجزئيــةإىل  الحقــائق العامــة، وهــي انتقــال الفكــر مــن طريقــة االســتنتاجكاســتخدام   
ملقتصرة على قاعدة فقط،أو املشتملة علـى قاعـدٍة وُميثل هذا األبياُت ا )1( الكل إلى الجزءأومن 

  ) :ِاْسَم أآلَلهْ (، ومن أمثلة هذا، قوله يف باب، )2(ومثاٍل هلا 
  فـــــــــــــــــــــَاآلَن أْن نُـبَـيــــــــــــــــــــــَن ِاْســــــــــــــــــــَم أآللَـــــــــــــــــــــهْ 

 
  وإنــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه ُمـْشـَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌق لِلـداللَــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

ــــــــــــــــــــــا  ِ ـــــــــــــــــــــــُل ـــــــــــــــــــــــَع اْلِفْع ــــــــــــــــــــــي أََداٍة َوَق   َعَل
 

ـــــــــــــــــــــن مُ   ـــــــــــــــــــــَهافَأْصـــــــــــــــــــــَغ حلَِـــــــــــــــــــــدها وُك   ـْنـَتِب
ــــــــــــــــــــــــــهْ     فإنــــــــــــــــــــــــــُه يُــــــــــــــــــــــــــَصاُغ ِاْســــــــــــــــــــــــــُم أآلَل

 
  ِمــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــثالِثي وَمــــــــــــــــــْع ِذي الْـَحــــــــــــــــــاَلهْ  

يًا يَـُكـــــــــــــــــــــــــــــــــوُن وَعَلــــــــــــــــــــــــــــــــى  فَـُمـتَـَعـــــــــــــــــــــــــــــــــد  
 

ُه َجـــــــــــــــــــــــــــــــالَ   ثَـالثَـــــــــــــــــــــــــــــِة أألْوزَاِن َحــــــــــــــــــــــــــــــد  
  كـِمـثـــــــــــــــــــِل ِمْفَعـــــــــــــــــــاٍل ومثـــــــــــــــــــِل ِمْنَشـــــــــــــــــــارِ  

 
ــــــــــــــــــــَمارِ   ــــــــــــــــــــِل ِمْس ــــــــــــــــــــَتاٍح ومث ــــــــــــــــــــِل ِمْف   ومث

                                                 

 .  109%?� �درا+�ت��QRا�µ¶�?Fو.+���&�ا����/�ص�)  1(

���ت�ا�?��m/�وأ� �QR��K{�	���ا�?��،�ص�) 2(�?F73:  ا   

  305إىل  295من   َصْوُغ اسِم التفضيلِ   الباب الواحد والعشرون

  325إىل  306من   اسم التفضيل حاالت  الباب الثاني والعشرون
  331إىل  326من     عمل اسم التفضيل الباب الثالث والعشرون

  335إىل  332من   اسما الزمان والمكان الباب الرابع والعشرون
  347إىل 336من   َصْوُغ اسمْي الزمان والمكان الباب الخامس والعشرون

  اآللـة اسـم الباب السادس والعشرون
  

  354 إىل 348من 
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  اِين ِمْفَعــــــــــــــــــــــٌل كمــــــــــــــــــــــثِل ِمْغـــــــــــــــــــــــَزلِ الثـــــــــــــــــــــ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــِل وِمـْعـــــــــــــــــــــــــــــــــَولِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــَرٍد وِمـْنـَج   وِمْب
  ثَالِثُــــــــــــــــــــــــــــــــــها ِمْفَعــــــــــــــــــــــــــــــــــَلٌة كِمطْـَرقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــهْ     ِمـْكـنَـَســــــــــــــــــــــــــــٌة وكِمْصــــــــــــــــــــــــــــَفاٍة ِمْلَعـَق

ِـــــــــــــــــــــــــثِ   ــــــــــــــــــــــــــِح الثال   ِبَكـْســــــــــــــــــــــــــِر أألوِل وفـَْت
 

ــــــــــــــــــــــها فَـَحــــــــــــــــــــــدثِ   ــــــــــــــــــــــًعا وِب ـي   ِفيــــــــــــــــــــــها مجَِ
 

امســي الزمــان ( ة واملثــال يف البيــِت الواحــد تســهيال للحفــظ، كقولــه يف املزاوجــة بــني القاعــد •
  ): واملكان

  ِاْســــــــــــــــــــُم الزَمـــــــــــــــــــــاِن اْشَتـــــــــــــــــــــق لِلداللَـــــــــــــــــــــهْ 
 

  َعـــــــــــــــــــــَلي َزَمـــــــــــــــــــــاِن ُوِقـــــــــــــــــــــيَت اْجلَـَهالَــــــــــــــــــــــهْ  
ُـــــــــــــــوِع اْلفعـــــــــــــــِل يَلِـــــــــــــــي  ـــــــــــــــاِن ُوق ـــــــــــــــي َزَم   َعَل

 
ـــــــــــــــــــــــَحانِ   ـــــــــــــــــــــــْوَم أولِ  َمـْوِعـــــــــــــــــــــــُد أالْمـِت   َي

  ْســـــــــــــــــُم اْلَمَكـــــــــــــــــاِن اْشـــــــــــــــــتَـَقاِديَســــــــــــــــْمَربٍ وا 
 

  َدل َعـــــــــــــــــــــــــَلي الْـَمـــــــــــــــــــــــــَكاِن واْسـتَـَحـــــــــــــــــــــــــَقا 
ــــــــــــــــِل وَذاكْ   ــــــــــــــــي َمَكــــــــــــــــاِن ُوقُــــــــــــــــوِع اْلِفْع   َعَل

 
  واِســـــــــــــــٌع َكــــــــــــــــَفاكَ  َكـَمْلــــــــــــــــَعُب الْـُكــــــــــــــــَرةِ  

 
 :التمثيل للقاعدة النحوية بكلماٍت بسيطًة متداولة يف االستعمال اليومي •

اَر، غطى، زكى،َحتَْظى، التبجيل،دربَُه، : مثل َض، الدض، َعوب ، املبيع، فوتدريبا، جر 

  .بادر، تغطية
ــــــــــــــــــــــل بِــــــــــــــــــــــأنْ  ــــــــــــــــــــــن بِـــــــــــــــــــــوزِن فـَع   وِإْن َيُك

 
ـــــــــــــــــــــــــــُه فَـَهـاَكـــــــــــــــــــــــــــُه ِإَذنْ   َن ـــــــــــــــــــــــــــْفَت َعـيـْ َضـع  

ـــــــــــــــــــــى تـَْفِعيــــــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــــأِيت عل   َمصــــــــــــــــــــــَدرُُه َي
 

ـــــــــــــــــــــــــــــَظ بـِالتـْبـِجيــــــــــــــــــــــــــــــلِ   ــــــــــــــــــــــــــــــُه َحتْ   َفَحصـَلْن
َــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ     تَـْدرِيـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَا ِمـثَـالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َدرب

 
ـــــــــــــــــــــــــــــيَع َأْي َجتْـرِيـــــــــــــــــــــــــــــَبا  ـــــــــــــــــــــــــــــرَب الْـَمِب   َوَج

ــــــــــــــــــــــُه تـَْفِويــــــــــــــــــــــَضا  ــــــــــــــــــــــوَض األْمــــــــــــــــــــــَر َل   وَف
 

اَر لَـــــــــــــــــــــُه تـَْعـِويــــــــــــــــــــــَضا  َض الــــــــــــــــــــــدوَعـــــــــــــــــــــو  
ُـــــــــــــــــــــــــــُه ِيف األِخـــــــــــــــــــــــــــرِ     وإْن يَـــــــــــــــــــــــــُك ِاْعِتالَل

 
َــــــــــــــــــــاِدرِ   ـــــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــــي وكـزكَكِمـــــــــــــــــــــثِل َغـط  

ــــــــــــــــــــــــــهِ   ــــــــــــــــــــــــــُه َكـزَك ــــــــــــــــــــــــــَوْزِن َمْصــــــــــــــــــــــــــَدٍر َل   ِل
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهِ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة وَق   َوَغطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه تَـْغـِطـَي
 

  : تبسيط املادة العلمية وتيسريها للطالب ، كقوله يف باب نواسخ االبتداء  •
ــــــــــــــــــــــــــــــَة أوْ    وِعنــــــــــــــــــــــــــــــَد َقْصــــــــــــــــــــــــــــــدَك املـَباَلَغ

 
ــــــــــــــــــَما َروْوا  ــــــــــــــــــوَلْن َك ـــــــــــــــــْيٍء َح ــــــــــــــــــَر َش   َتْكِثي

  ِصيَغــــــــــــــــــــــَة اْســــــــــــــــــــــِم فَاِعــــــــــــــــــــــٍل ِخلَْمَســـــــــــــــــــــةِ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــةِ  َمخَْســـــــــــــــــــــــــــــِة أْوزاٍن تُـــــــــــــــــــــــــــــَري    الَ ِسـَت
ــــــــــــــــــــورْ   ــــــــــــــــــــود وَغُف ــــــــــــــــــــوٌل َكحُق   وهـــــــــــــــــــي فـَُع

 
  وَكظَـلُــــــــــــــــــــوٍم يـــــــــــــــــــــَا َأِخـــــــــــــــــــي وَكـَشُكـــــــــــــــــــــورْ  

  وثَانِيــــــــــــــــــــــَها ِمثـــــــــــــــــــــــل َفِعيــــــــــــــــــــــل وقَـــــــــــــــــــــــِديرْ  
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــرْ     وكـَعـِليـــــــــــــــــــــــــــــــٍم وَسـِميـــــــــــــــــــــــــــــــٍع وبَـِصي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــَها فـَعــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌل أْو َصــــــــــــــــــــــــــــــــــوامُ     ثَـالُِث

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوامْ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــواق وَذا قَــ   َكــــــــــــــــــــــــــــــــــذاَك تَـ
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ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــَها َفِع ـــــــــــــــــــــــــُل َحـــــــــــــــــــــــــِذرْ رَاِبُع   ـٌل ِمث
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِدرْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍق وقَـ   ويَـِقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍظ وقَـِل
ــــــــــــــــــــــــَذارُ   ــــــــــــــــــــــــاٌل ِمْه ــــــــــــــــــــــــَها ِذي ِمْفَع   َخاِمُس

 
  ثُـــــــــــــــــــــــم َكـــــــــــــــــــــــَذاَك ِمـْفـــــــــــــــــــــــرَاٌح ِمـْقــــــــــــــــــــــــَدارُ  

  ـَيـــــــــــــــــــــــــُغ قَـــــــــــــــــــــــــْد تَـــــــــــــــــــــــــُدلوَهـــــــــــــــــــــــــِذِه الص  
 

  ــــــــــــَين اْســـــــــــِم فَاِعــــــــــــٍل يَـــــــــــا ِخــــــــــــل   َعــــــــــــَلى َمْع
 

 ) :صيغ املبالغة (فها، كقوله يف حفظ القاعدة النحوية، وتدريبه على توظي •

 
ــــــــــــــــهْ  ــــــــــــــــناِعي اْســــــــــــــــٌم تـَْلَحُق اْملصـــــــــــــــــَدُر الص  

 
ــــــــــــــــــــي تَـْتَبـــــــــــــــــــــُعهْ   ـــــــــــــــــــــاُء لِلنـَســـــــــــــــــــــِب تـُْنَم   الْـَي

  والتــــــــــــــــــــــاُء لِلتـأنِيــــــــــــــــــــــــِث قَـــــــــــــــــــــــد تَِليهــــــــــــــــــــــــَا 
 

ــــــــــــــــــَها  ــــــــــــــــــَمصَدِر تَـْقَتِفي   َدلــــــــــــــــــْت َعــــــــــــــــــلى اْل
  وكاْشـتِـرَاِكَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة ِإنْـَسانِـَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ َوَوطَـنِـ    َيـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة َكــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا َوْحـِشـَي

  َكـِمـثـــــــــــــــــــــــــــــــــِل َمْســـــــــــــــــــــــــــــــــُؤولَِيٍة ُحـــــــــــــــــــــــــــــــــرِيهْ  
 

َقـــــــــــــــــــــــــــــــرِيهْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــِو َعـبـْ ـــــــــــــــــــــــــــــــا ِيف نَـْح   َوِمثْـُلَه
 

 : ويف باب  امسي الزمان واملكان

  وَكســــــــــــــــــــُر َعــــــــــــــــــــْنيٍ ِلُمَضارِِعـــــــــــــــــــــِه َكـــــــــــــــــــــانْ 
 

ـــــــــــــــــِع بَـــــــــــــــــانْ   ـــــــــــــــــَح اآلِخـــــــــــــــــِر ولِلَجِمي   َصِحي
  كمثــــــــــــــــــــــِل َمـْرِجــــــــــــــــــــــٍع وَمْنــــــــــــــــــــــزٍِل َكـــــــــــــــــــــذاَ  

 
  ُمــــــــــــــــــــــضارِع يَـــــــــــــــــــــــْرِجُع يـَْنـــــــــــــــــــــــزُِل ُخـــــــــــــــــــــــَذا 

  أْو كـــــــــــــاَن َذا اْلفْعــــــــــــــُل َصـــــــــــــِحيَح اآلِخــــــــــــــرِ  
 

  وَحــــــــــــــــــــــــْرُف ِعـلــــــــــــــــــــــــٍة ِيف األوِل َحـــــــــــــــــــــــــرِي 
ــــــــــــــــــــــَل َمـــــــــــــــــــــْورٍِد وِمــــــــــــــــــــــثِل َمـْوِعــــــــــــــــــــــدِ     كمث

 
  وْهــــــــــــــــــــــو َكـــــــــــــــــــــذاِلَك وِمـثــــــــــــــــــــــِل َمـْولِـــــــــــــــــــــــدِ  

  َوَذاِن ِمــــــــــــــــن َغــــــــــــــــْريِ الثالثِــــــــــــــــي ُصــــــــــــــــْغهما 
 

ــــــــــــــــــــِم َمْفعــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــلي اْس   وٍل َفزِنْـهــــــــــــــــــــماوَع
ــــــــــــــــــــــــــــَمٍع أْو ُمْســـــــــــــــــــــــــــتَـْودَعِ     كـِمثـــــــــــــــــــــــــــِل ُجمَْت

 
ــــــــــــــعِ   ــــــــــــــِل ُمْسَتْشـــــــــــــــَفى َف   ُمْستَـْوَصـــــــــــــــٍف ومث
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  :استراتيجيات تعليم المنظومات النحوية في الزوايا التواتية  : الثالثالمبحث  

، ِمي يف الكتاتيبفهي أهم مصدر تعلي، إن املنظومات النحوية هي مبثابة الكتاِب املدرسي «  
ألا حتتوي على أكرب قدر ممكٍن مَن املنهاج املقرِر، وتـَُوفـُر مستوياٍت عاليًة  ؛ والزوايا واملساجد

فإا متثُل  ؛وبذلك ؛ مَن اخلربات التعليمية املوجهة لتحقيق األهداف التعليمية اليت يراد حتقيقها
  .» )1(لنظام التعليمي لطلبة الكتاتيب والزوايا مكانة كبرية يف املنهِج التعليمي وا

عبارة االسرتاتيجيات مشتقة «:  )STRATEGIE)2حتديد معىن االسرتاتيجيات  - 01
وقد ).قائد العمليات(  ageiو) جيش (  stratos: حيث ترتكب من جزءين ، من اليونانية

و جمموعة تكتيكات خمتلفة أ، مبعىن خطة، انتقل استخدام هذا املصطلح إىل اال الرتبوي
  .»لتحقيق هدف تعليمي حمدد 

بأا جمموعة القواعد العامة واخلطوط العريضة اليت تم بوسائل حتقيق : تعريفها - 02 
األهداف املنشودة للتدريس، وتشري إىل األساليب واخلطط اليت يتبعها عضو هيئة التدريس 

  .للوصول إىل أهداف التعلم

ريس قد يسري وفقاً ألسلوبه اخلاص يف التدريس ناهجا أي طريقة تدريس أي أن عضو هيئة التد
  . )3(خيتارها، لكنه ال خيرج عن إطار عام تُـَحُدد إجراءاته التدريسية العامة يُعَرف باالسرتاتيجية 

أي بعد حتليل دقيق للوضعية التعليمية ، واسرتتيجية التْعِليم البد أن تكون خمططة بصفة دقيقة
بينما اسرتاتيجية . وتنىب قبل سريان الوضعية التعليمية مع التنبؤ بدرجة تالؤمها، يت تندرج فيهاال

  .)4(وتستخدم خالل ممارسة الفعل التعلمي، التـَعلم تظهر
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  :)1(الفرق بين استراتيجية وطريقة وأسلوب التعليم - 3
 الستراتيجيةالتدريس، يف أن اميكن تلخيص الفرق بني االسرتاتيجية والطريقة واألسلوب يف 

أمشل وأكثر مرونة من الطريقة واألسلوب، فهي اليت يتم على أساسها اختيار الطريقة املالئمة 
فهي وسيلة  طريقة التدريسأما . للتدريس مع خمتلف الظروف واملتغريات يف املوقف التْدرِيسي

  . الدرس مع املتعلمني االتصال اليت يستخدمها عضو هيئة التدريس من أجل حتقيق هدف
وطريقة . هو الكيفية اليت يتناول ا عضو هيئة التدريس طريقة التدريس وأسلوب التدريس

  .التدريس أعم وأمشل من أسلوب التدريس
  .)2(وكل اسرتاتيجية تعليم ميكن أن ترتبط مبجموعة من طرائق أواسرتاتيجيات التعلم 

  :  استراتيجية الحفظ واالستظهار –أوال 
فقد كاَن حفُظ املتون هدفًا َأَساِسيا ، كانت تـَُعد مراجَع أساسية لِتَـْعِليِم النْحوِ «ِإن املتوَن   

ْرِس النْحِوي،  ا مقصوًدا ِمَن الدْحِوي، فقد كان حفُظ املتوِن هدفًا َأَساِسيْرِس الن مقصوًدا ِمَن الد
إال  ؛ ْم َيُكْن ِبُوْسِع طالب النحو أن حيضر جملس الدْرسلكونه السبيل الوحيد لتعلِم النْحِو، فل

  .» )3(» إذا َحِفَظ املنت النْحِوي الذي يـَتَـَناولُه الشْيُخ بالشرِْح والتـْعِليق

يف اسرتاتيجيات التدريس  ي سِ نْ ورأت الباحثة ميشلني حبيب أن احلفظ واالستظهار َفن مَ   
 ريس احلديثة يف املناهج املدرسيةِ التد  اسرتاتيجياتِ  جلبة تطبيقِ  وسطَ «: قالت  ثاحلديثة، حي

أو عملية احلفظ ختلق  ،االستظهار ن ى االعتقاد الشائع أَ د ولقد أَ . مهارة احلفظ دورها تْ دَ قَ فَـ 
 ةِ كمهارة من مهارات التعّلم، وذلك حبج   أمهية احلفظِ  نْ تلميذًا سلبيًا غري فّعال إىل احلد مِ 

فكري الت  التالميذ كيفية التفكري بطريقة خالّقة ونقدية لكي يطّوروا مهاراتِ  عليمِ ضرورة ت
  .)4( وحّل املشكالتِ  والتحليلِ 
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

 ليتم  يّتفق اجلميع على أن بعض املعلومات حتتاج فقط إىل احلفظِ « وتضيف الباحثة موضحة 
د الوطين، أرقام اهلاتف، وجداول شياملنزل، األجبدية، أمساء العواصم، الن  عنوانِ : تعّلمها مثل

تعّلمها،  نْ مِ  نَ ك مَ تَ نَ لِ  كذلك يف تعّلم اللغة هناك معلومات حتتاج فقط إىل احلفظِ . الضرب
  .»)1(فظ القواعد، املفردات، وطرق الل : مثالً 

ح دليل إىل التعّلم الصحي: الفكر املتعلم جيداً (وتقول الكاتبة سوزان وايز باور صاحبة كتاب 
خيلق يف عقل التلميذ القدرة على استعمال قواعد « الستظهارا نإ) مل حتصلوا عليه أبداً  الذي

اللغة االنكليزية، وتضيف أن التلميذ الذي يستظهر الشعر ستصبح أمناط اللغة االنكليزية 
  . »اجلميلة تلقائية يف عقله

فاالستظهار : دوداً من دون االستظهار سيكون خمزون اللغة لدى التلميذ حم«وتقول كذلك أنه 
  .»)2(يساعد الذاكرة على ختزين جمموعة جديدة كاملة من أمناط اللغة 

وال يعين ذلك املطالبة . جيب أن تستعيد مهارة احلفظ واالستظهار مكاا يف املناهج«لذلك 
بأن تصبح منهجية تعليم مسيطرة تظّلل على مهارَيت الفهم والتحليل، وإمنا فقط لتسليط الضوء 

  .»)3(ا والتذكري بأمهية دورها يف عمليَيت التعّلم والتعليم عليه

  : مما سبق نتوصل إىل مايلي 

ْرِس النْحِوي، لكونه السبيل الوحيد لتعلِم  - 01 ا مقصوًدا ِمَن الدحفظ املتوِن هدفًا َأَساِسي إن
وقواعد الميكن  ألن هناك معلومات ؛ الميكن االستغناء عن احلفظ يف حياتنا اليومية النْحوِ 

 .تعلمها إال باحلفظ

  .إن احلفظ خيلق يف عقل املتعلم القدرة على استعمال قواعد اللغة - 02

 . إن التلميذ الذي يستظهر الشعر ستصبح أمناط اللغة تلقائية يف عقله - 03
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

 .أمهيُة احلفظ ودوره يف زيادة خمزون اللغة لدى الطفل - 04

 .كاملة من أمناط اللغةاالستظهاُر يساعد على ختزين جمموعة جديدة   - 05

 .املطالبُة بأن تستعيد مهارة احلفظ مكاا يف املناهج واملقررات الدراسية - 06

  ):طريقة المحاضرة (استرتيجية اإللقاء والتلقين  -ثانيا 
وهي عبارة عن قيام عضو . هي من أقدم اسرتاتيجيات التعليم، وأكثر الطرق شيوعًا حىت اآلن

مات،واملعارف للمتعلمني وتقدمي احلقائق واملعلومات املرتبطة هيئة التدريس بتقدمي املعلو 
  . )1(باملوضوع املطروح 

يف حماضرة له عن كيفية تدريس الفقه والنحو وغريمها من العلوم  –رمحه اهللا  –يقول الشيخ باي 
 أعوذ باهللا من الشيطان: الشيخ يبدأ أوال بدعاء االستفتاحأما كيفية تسيري الدروس فإن « : 

مث يشرع يف ...لى سيدنا حممد أشرف املخلوقنيوصلى اهللا ع،بسم اهللا الرمحن الرحيم، الرجيم
  .» )2(التدريس 

  :التعليم بالتْكَرار  -ثالثا 
وهذا األسلوب من األساليب القدمية يف احلصول على املعلومة واالحتفاظ ا، واملقصود هنا 

املعلم أو الطالب؛ حيث إن هذا التكرار له أثر إجيايب  تكرار املعلومة، سواء أكان ذلك من ِقبل
يف حتصيل التالميذ، ويزيد من نسبة االحتفاظ باملعلومة، وكذلك بقاء أثر التعلم بشكل أكرب، 

  . )3(وهي طريقة فعالة حيصل ا التفاعل بني املعلم واملتعلم 

  :-  رمحه اهللا -وقد أشار ابن مفلح املقدسي إىل هذه الطريقة، فقال 

كنت أسائل إبراهيم عن الشيء فيعرف يف وجهي أين مل أفهم، ): اإلمام أمحد: يعين(وقال «
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

فيعيده حىت أفهم؛ روى ذلك اخلالل وغريه، وللبخاري عن أنس عن النيب صلى اهللا عليه 
إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثًا حىت تفهم عنه، فإذا أتى على قوم فسلم عليهم "وسلم، أنه كان 

 1("م ثالثًاسل( «.  

، التأكيد عن مسألة مهمة: إن استخدام أسلوب التكرار يف التعليم له فوائد عظيمة النفع منها
  .)2(.ومنها حفظ الشيء املكرر، ومنها تنبيه الغافل ومن به نعاس وحنوه، أو حكم هام

يعيدونه بل ، على أستاذ معني وكان الطلبة اليكتفون بدراسة املؤلف الواحد مرة واحدة«   
مث ينتقلون إلعادة دراسة الكتاب نفسه على يد أساتذة آخرين عدة مرات، على األستاذ عدة

  .» )3(مرات 

رمحه اهللا، بنظم املقدمة يف أربع منظومات حنوية ، - وقد عرف ابن أب فائدة التكرار، فقام 
ومات سبقت اإلشارة إليها هلذا الغرض، حرصا على حفظ النحو العريب، وترسيخا للمعل

  .بالتكرار

  : )4( المناقشةو  استراتيجية التعليم من خالل الحوار -رابعا 
وهذا يدل على أن التعلم ، يتخلل كل مراحل الطفولة إن احلوار هو تبادل إعالمي تكويين«    

الذي يفرض االسرتسال يف ، إمنا هو ذلك التعلم الذي يأيت عن طرق احلوار، املدرسي الفعال
  ».)5(ث الكالم واحلدي

َوتـَُعد املناقشة وسيلٌة من وسائل تعميق الفهم للمادة املدروسة، وتتيح لعضو هيئة التدريس «   
معرفة نقاط القوة والضعف لدى املتعلمني، وتـَُنمي لديهم مهارات اإلصغاء واحرتام وجهات 

ملهارات العقلية والثقة بالنفس، وتنمي كثريا من ا، نظر اآلخرين، ومهارات التعبري عن الرأي
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  .» )1(العليا كمهارات التفكري الناقد واإلبداعي، والتحليل واالستنباط 

العالمة اجلليل السيد موالي أمحد الطاهري اإلدريسي يف مدرسته  وهذه كانت عادة الشيخ«  
 –اقتداء بسيد املرسلني، بسايل، حيث كان يطرح الشيخ على تالمذته ألغازا يشحذ ا أذهام

أخربوين عن شجرة مثل املؤمن اليتحات «  :)2(كما ورد يف حديث   –اهللا عليه وسلمصلى 
  . » )3( أوراقها

ومن ، ويريد َحلَها أثناء احلصة، وسأورد منوذج من األلغاز اليت كان يطرحها الشيخ على طلبته  
  : )4(ذلك قولُُه يف مسألة فقهية

ب ــــــــــــــــالـــــــــــــــــها الط   ِإنــــــــــــــــــــي إلــــــــــــــــيكم أيـَـ
  

  ِاْســــــــَأْل َعــــــــْن ُحْكـــــــــٍم َفَمــــــــا الــــــــــــَجَواب
  

ــــوَع الَفْجــــرِ  ــــْن َخــــاَف طُُل   عــــن حكــــم َم
  

ــــــــــُل النْحــــــــــرِ  ــــــــــْف وضــــــــــاَق لي ـــــــــــم يَِق   َولَـْـ
  

  وَملَْ يصـــــــــــــــــــــــــــل املغـــــــــــــــــــــــــــربني فهـــــــــــــــــــــــــــلْ 
  

ـــــــــــــــقف أَْوُيَصــــــــــــــلي َهــــــــــــــَذا َمُقـــــــــــــــــوِيل    يَـِـُـ
  

] الشيخ باي[ه احملاضر ه تلميذوبعد إلقاء السؤال يف جملس الدرس على التالميذ كان ايب ل
  : )5(بقوله 

  ســـــــــألَت َســـــــــيِدي هـــــــــاك جـــــــــواَب مـــــــــا
  

ــــــــــــــِديَنا لســــــــــــــبِل الرشــــــــــــــد ــــــــــــــَت تـَْه   الزل
  

  َخِليــــــــــلقــــــــــال أبــــــــــو املــــــــــَودِة الشــــــــــيُخ 
  

 ياَخِليـــــــــلفـــــــــات الوقــــــــُت  ولــــــــو َصــــــــل  
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

  يف تركـــــــــــــــــه القتـــــــــــــــــُل بَـــــــــــــــــَدا ألن مـــــــــــــــــا
  

ــــــــــــــــــــــا ِســـــــــــــــــــــَواه أبــــــــــــــــــــــدا ٌم َعم ُمَقـــــــــــــــــــــد  
  

ـــــــــــــــُن رُ  ـــــــــــــــرِايف واب َر ذا الَق ْشـــــــــــــــدٍ َصـــــــــــــــد  
  

  َوَصــــــــاحُب املــــــــدَخل فَــــــــافْـَهْم َقْصــــــــِدي
  

ــــــــــــــــاُء املــــــــــــــــْذَهبِ  ــــــــــــــــل ُعَلَم ــــــــــــــــاَل ُج   َوَق
  

ــــــــــــــــَالِة أوجــــــــــــــــبُ  ُوقُوفُــــــــــــــــُه قـَْبــــــــــــــــَل الص  
  

َــــــــــــا ي الفتــــــــــــوى بــــــــــــه ِألَمنوهــــــــــــو الــــــــــــذ  
  

ـــــــــــــا ـــــــــــــَد الَقَضـــــــــــــا َم َما ءيـُْبِع ـــــــــــــِه قُـــــــــــــد   ِفي
  

ـــــــــــــــَرَرْيِن يـْرَُتَكـــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــاع الض   َوِيف اجتَم
  

ــــــــاَ  ــــــــ َم ــــــــا َفَحق ُهَم ــــــــف ِمنـْ ــــــــَببْ خ ِق الس  
  

     : )1(يف قوله ، بألغازه النحوية) ه 1160(الشيخ ابن أب  - قبله  –وقد عرف 

  َصـــــــــــــــــــاِح َســـــــــــــــــــلم علـــــــــــــــــــى النحـــــــــــــــــــاةِ 
  

  َوَســـــْلُهم َحبـــــَذا َحبـــــَذا ُهـــــْم ِإْن َأَجــــــابُوا
  

ــــــــــا   ُمَضــــــــــاف ِإلَْيــــــــــِه أُْعــــــــــِرَب بالرفْــــــــــــــــ َم
  

ــــــــــــع َصــــــــــــِرحيا َوَذا لعمــــــــــــري عجــــــــــــاب   ـ
  

  :ضيف اهللا بقوله فأجابه ابنه

  جــــــــــواُب مـــــــــــا ســـــــــــألَت عنـــــــــــُه قريـــــــــــب
  

  ِيف حــــــــــــــــــزِب األنبيــــــــــــــــــاء هــــــــــــــــــداَك اهللا
  

  بـَْعـــــــــــــــــَد إال ولفظـــــــــــــــــُه لفـــــــــــــــــظ رفـــــــــــــــــع
  

  والعجـــــــــــب مـــــــــــن مبـــــــــــداه ذا اجلـــــــــــواب
  

هو وسيلٌة ذهنية « الذي  العصف الذهنين األلغاَز هي مبثابة أ: توصلت إليه هو وما
، بغيَة حل ، معينةللحصول على أكرب عدد ممكن من األفكار من جمموعة  خالل زمن معني

 ُمشكلٍة بطريقة إبداعية، أو ابتكار فكرة جديدة، مل تُوجْد مْن قبُل، أو تطوير فكرة جديدة
علماء الرتبية يتِهُم الزوايا  رغم َأن البعض ؛ وهي طريقة كانت معلومًة عندشيوخ الزوايا. »)2(

  تواكب العصر؟ مناهجها تقليدية عتيقة البالُقُصور يف منهجياا ومناهِجَها، ألن 

ته إىل ُخمتلِف  - والتزال  –وهي اليت حافظْت  على ِحْفِظ القرآِن، وتدريِس ُعُلوِمِه، َبْل تعد
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�ا±M�Q?��ا�<�ب،�AM�هللا����G@n`"ا��/�?V�QR��K�4ودور:KJ13: ،�ص�2008(�رات�ا���*�ا��،

®
 /harf?view=book&lid=3&rand1=VFlWJGIxR1JNWkBl&rand2.arablib.com: ا� ا
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  .الُعلوم والفنونِ 

َعاُوِني والمَصغر -خامسا  عليم التـ1(  استراتيجية الت(:  

فصل إىل جمموعات صغرية، يرتاوح عدد يتحقق التعلم التعاوين من خالل تقسيم متعلمي ال   
أفراد، وتعطى كل جمموعة مهمة تعليمية واحدة، ويعمل   )6 – 4( أفراد اموعة الواحدة ما بني 

كل عضو يف اموعة وفق الدور الذي كلف به، وتتم االستفادة من نتائج عمل اموعات 
  .بتعميمها على املتعلمني كافة

والزال سائدا يف تعليم املتعلمني أنواها يف الزوايا ن حيث يقول العالمة وكان التعليم التعاوين  
كما أنه إذا كان الس   ؛ وقد جتد يف الفن الواحد وقفات متعددة« رمحه اهللا  –الشيخ باي 

يف وقفة واحدة إذا كان  الثالثة واألربعةفإن الشيخ جيمع بني  ؛ يضم عددا ضخما من التالميذ
  »)2(] راعاة للفروق الفرديةم[مستواهم واحدا 

  : )3( مزايا التعيلم التعاوني

  .جيعل املتعلم حمور العملية التعليمية• 

  .مناسب ملختلف املقررات الدراسية• 

  .ينمي املسئولية الفردية واجلماعية لدى املتعلمني• 

  .يكسب املتعلمني مهارات القيادة والتواصل مع اآلخرين و إدارة الوقت• 

  .تقوية روابط الصداقة وتطور العالقات الشخصية بني املتعلمني يؤدي إىل• 

  .ينمي مفهوم الذات لدى املتعلم وثقته بنفسه• 

  .يساعد على تعلم وإتقان ما يتعلمه املتعلم من معلومات ومهارات• 

  .يؤدي إىل كسر الروتني وإجياد احليوية والنشاط للموقف التعليمي• 

                                                

)1 (��m� . 31: ،�ص)
"� ف�(ا+GHا��r�Vت�ا�"�	��وا�"�	���وا�"!

�ات،�ص) 2(V�/!>?���~/�إ�	/�ا��	305: ا� �. 

)3 (��m� .33: ،�ص)
"� ف�(ا+GHا��r�Vت�ا�"�	��وا�"�	���وا�"!
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  .ق والتعاون والعمل اجلماعييتيح فرصة للعمل بروح الفري• 

!ح�وا���uوا"���~��-�4د�4
َّ

��������" :ا

إن الشرَْح املستوعَب يقتِضي اإلحالة على الكثري مَن املصادر واملراجع اللغوية والنحوية      
فنجُد الشيخ موالي أمحد الطاهري ، وعدُم االقتصار على رأٍي واحد، والصرفية والبالغية

قِد اتـَبَع منهجيَة الشرح والَبْسِط ، ريسي ِيف شرحِه منظومة ابِن أب األوىل على اآلجروميةاإلد
وسار على منهجه تلميذه الشيخ باي الذي يبني طريقة تدريس النحو بالشرح قائال : والتعليق 

أو ُمْلَحِة ، ملسالكأو أسهِل ا، العبقري : وبعد تفسري الشيخ إذا كان الكتاُب منظوًما مثَل « :)1(
اإلعراب، فإن الطلبة يسرُدون املوضوع مجاعيا بصوٍت واحٍد، مث ِإن الشْيَخ املدرَس يشرُح 

: أما املتوُن الكباُر مثل ، للتالميذ املتوَن الصَغار ارجتاًال حسَب عقوهلم وإدراكهم وُمستوياِم
ويفسُر هلم ، الشروحفإنه يشرحها هلم ِمَن  ؛ وواأللفية يف النح، العاصمية، وُخمتصر خليل

ويف بعض املدارس يتوىل أكابُر الطَلَبِة ، واألمثلة األدبية، غويةَ وُمفرداتَِها الل مشكالَِا الِفْقِهيَة،
خ وهكذا كانت عادة الشي، قراءَة املسوَدة بعد شرِح الشيخ للنص ارجتاال ليتدربُوا على الِقرَاءة
  . )2(اجلليل السيد موالي أمحد الطاهري اإلدريسي يف مدرستِه بَسايل 

َرُر املنظوم شرح مقدمة ابن آجروم (  سماُت شرح األجرومية • يخ موالي أمحد الطاهر ) الدللش
  :اإلدريسي

 :: مثل ، إعراب المفردات - 01

   .فعل ماض:  )3( »قال« 

  .حاٌل ِمْن فاِعِل أمحدُ : )4( »مصليا «

 : مثل، مفرداتشرح ال - 02
                                                

�ات،�ص)1(V�/!>?���~/�إ�	/�ا��	305: ا� � . 

�ات،�ص) 2(V�/!>?���~/�إ�	/�ا��	305: ا� � . 

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،����ي�أ���ا�<�K �9در�A>��،45ã/�ا��ا��ت�)3(�?Fَرُر�ا ت�.د(،�1¿ دا%/،�ط�–ا��ُّ

  16: ،�ص)

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص) 4(�?Fَرُر�ا  . 18: ا��ُّ
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 هـ15في القرن ) الّنحوية(المنظومات التعليمية  ا�	�� ا�����

    .)1( أي اخرتته، أي املختار من قوهلم انتقيته:  »المنتقى «

  .)2(أي املقصود : »فالقصد «

اجلمُع من نظمُت العقَد، إذا مجعُت َجَواِهرَُه َعَلى َوْجٍه ُيْسَتْحَسُن : والنْظُم لغًة : »المنظوم «
)3(.  

  :مثل ، شرح المصطلحات - 03

 .فارتبط ملعىن وقافية، وضيني كالم موزون قصد وزنهويف اصطالح العر  :»المنظوم «

، التي يستعملها لالستدالل على القواعد النحوية الشرح الوافي لألبيات الشعرية - 04
 : قال الشاعر وبأدق التفاصيل، ، مبينا مناسبة هذا البيت، ساردا قصتة كاملة

ـــــــــــــَيْبِكي ـــــــــــــًىت َس ـــــــــــــُرب فـَ ـــــــــــــْك فـَ   البَـَنـــــــــــــــــــانِ  َعلَــــــــــــــــــي ُمَهـــــــــــــــــــذٍب َرْخــــــــــــــــــصِ     فـــــــــــــإْن أهل

أخرج ابن عساكر بتارخيه بسند متصل عن ابن ، وهذا البيت له قصة معلومة« : ويقول 
بلغين أنه كان رجل من بين حنيفة يقال له جحدر بن مالك فتاكا شجاعا قد : األعرايب قال 

ويأمره ، فكتب إىل عامله باليمامة يوخبه بتالعب جحدر به، أغار على عاملي احلجاج
أرسل إىل فتية من بين يربوع، فجعل هلم جعال ، فلما وصل إليه الكتاب، د يف طلبهباالجتها

 » )4(...أو أتوا به أسريا، عظيما إن هم قتلوا جحدرا

وإمنا اقتصرنا على أن « : ، كقوله )5( الشرح الواِفي المستوفي للمسائل النحوية - 05
، مث يعود ليفصل قائال ...التنوين عشرةوإال فأقسام  ؛ ألا هي املختصة باآلسم ؛ أربعة التنوين

 : وتنوين العوض املتقدم على ثالثة أقسام « : 

  ، أصلها غواشي، كغواشٍ :ك  عوض عن حرف -أ  

                                                

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص) 1(�?Fَرُر�ا  .18: ا��ُّ

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص) 2(�?Fَرُر�ا  .21: ا��ُّ

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص) 3(�?Fَرُر�ا  .21: ا��ُّ

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص)4(�?Fَرُر�ا  . 60: ا��ُّ
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:وعوض عن كلمة  - ب   
�m�X�W��¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µ�� �́�³l ٨٤: ا��راء  

. أي كل إنسان  
،  ٢٥٣: ا���رة �mA��G��F��E��D��C��BH���J��I�L�������KM�����{lوقوله تعالى 

.أي على بعضهم   

���X�W،عوضا عن مجلة تكون بعدها، وهو الذي يلحق ِإذٍ ، وعوض عن مجلة –ج  �

�m� �e� �d��c��bl ���وأويت بالتنوين ، أي حني بلغت الروح احللقوم.٨٤: ا�وا
 .عوضا عنها

 : )1(اإلكثار من الشواهد  - 06

  :االستشهاد بالقرآن  –أ 

�m�X�W�́�³����¿��¾���½��¼��»����º��¹�� �̧�¶���µl ٨٤: ا��راء  

�m�X�W��e��d��c��bl ��� ٨٤: ا�وا

  ٢٥٣: ا���رة mA��G��F��E��D��C��BH��L�������K��J��IM�������{l:  وقوله تعاىل

  :)2(االستشهاد بالشعر  –ب 

  : قال الشاعر

َهـــــــــــــــــــا َســـــــــــــــــــَالُم اِهللا يـــــــــــــــــــا   َمطَـــــــــــــــــــٌر َعَليـْ
  

َــــــــــا ــــــــــَك ي ــــــــــْيَس َعَلْي ــــــــــَالمُ مَ  َوَل ــــــــــُر الس   َط
  

  : قال الشاعر

ـــــــــــــــَأن َميِيَنـــــــــــــــــــــهُ  َــــــــــــــا طَُفْيـــــــــــــــٍلي َكـــــــــــــــــــ   أَتَان
  

  َعَلــــــــى الكــــــــل بــــــــرٌق للموائــــــــِد ختطــــــــفُ 
  

                                                

�م�a ح��!��/�ا
�bآ$ وم،�ص)1(�?Fَرُر�ا  . 37: ا��ُّ
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  ُحتَــــاِكي َعَصــــا ُموَســـــى ِإَذا ِهــــَي أَقْـبَـَلـــــتْ 
  

  ِهـــــــــــــَي ِإال حيـــــــــٌـــــــــــــة تـَتَــــــــــــــــَلقفُ  فَــــــــــــــــــَما
  

وليس للطلبة ، للطلبة املتقدمني )1(وي بَني الكوفيني والبصريني ذكُر اخلالِف النح - 07
 .املبتدئني

ألنُه يف الُكوفيني  ؛ وقد خالَف الَفراء يف املسألة،وهو ِممْن الينعقُد اإلمجاع بُدونه« :ومنه قوله
واجلواب . رفًاإا ليست امسًا والفعًال والح   :»َكال «ِيف  حيث قالَ ، نظَري سيبويه يف الَبصريني

فلم يـََتَحقْق دخوهلا حتت ، بل قال بالوقف، يعين تـََوقفَ ، ِإن الفراء مل حيكم بأا غري الثالثة: 
، واملربد، أي قسٍم من الثالثة لتَـَعاُرِض األدلة،وقد َنص ِيف الـُمغِين على أَنـَها ِعْنَد ِسيبويه

 .»الردْع والزجر  وأكثر البصريني حرٌف معناهُ ، والزجاج

َها املْنتُ زيادًة يف التوضيح - 08 نـْ َفاِصيل اليت مل يـََتَضمروح وظيفُتها ، ذكُر بعِض التـالش ألن
  .شرُح وتوضيُح مامل يفهمُه املتعلم الذي قد يلجأ أحيانا إىل احلواشي الستزادة الفهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

�م�a ح��!��/�ا
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  : النتائج
 .النحو، وتقريب املعىن للمتعلم املبتديء  شيوخ الزوايا منظومام، لتيسرينظم  - 01

متكن الشيخ ابن أب، والشيخ باي، والشيخ حفصي من نظم منظومات متنوعة، يف 
  .علوم شىت مراعاة لنفسية املتلقي 

نزهة (إدراكهم أمهية العنوان، ودوره يف إقبال الطلبة على املنت، كونه عتبة الدار   - 02
فتح الكرمي الواجد نظم مقدمة ( ، )نظم اللؤلؤ امل( ،)كشف الغموم(، ) احللوم

 ).، فتح العلي القادر يف نظم األمساء املشتقة وأوزان املصادر)األزهري خالد 
 .إدراكهم أمهية احلفظ واالستظهار يف احلفاظ على القاعدة النحوية  - 03
معارضتهم ملن سبقهم؛ فالشيخ أب عارض من سبقوه، والشيخ باي عارض   - 04

حللوم يف األبواب واملوضوعات، والشيخ حفصي قلد ابن أب منظومة ابن أب نزهة ا
حيث نظم يف علم النحو وعلم الصرف، وعارض أصحاب األلفية، بنظمه ألفية    

 . يف النحو
 .اتسام املنظومات بالشمولية، والتوسع يف عرض املعلومات املناسبة للمتعلم - 05
شيح النظم، جبزالة اتباعهم ج صاحب املنت حفاظا على األمانة العلمية، وتو   - 06

 . األلفاظ وسالسة األسلوب 
 . تبسيطهم املادة العلمية بتقدميها يف قالب منظوم  - 07
 . تنويعهم املصطلحات بني الكوفية والبصرية   - 08
 .شرح القاعدة النحوية التوضيح بالشعر يف العجز  - 09
 ) .الصدر والعجز( املزاوجة بني القاعدة واملثال  - 10
سائِل اليت مل يـَُوضْحَها الشيُخ ابن ُأب يف لقد قام الشيخ باي بتوضيح امل - 11

، ألن الشيخ ُمَتَأخٌر، وقد ساعدتُه خربته الرتبوية وكثرة املصادر )نزهة احللوم( منظومته 
 .واملراجع على التوسع فيما مل يتوسع فيه الشيخ ابن أب 
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محيص إن ابن أب كان له حق السبق، لكن الشيخ باي املتأخر، له حق الت - 12
ُرِين بابن معط صاحب اإلبداع، وابن مالك املقلد الذي استدرك  نقيح، فهو يُذَكوالت

 .نقائص ابن معط، بل سبقه يف الشهرة أيضا
لقد شهد القرن اخلامس ضة علمية، وكثر فيه املنظومات حنوا وصرفا، على  - 13

حة اإلعراب،واملقدمة األجرومية، واألزهية، وغريمها، كما كثرت فيه الشروح، على مل
 .األجرومية 

  

  

  

  

  

  

  
  



� �
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  الخاتمة

، -موضــوع البحــث والدراســة  -ليميــةحويــة التع كتابــة املنظومــات الن وبعــَد   ، الختــاموِفــي 
، خمتلفــةٍ  يف حمطــاتٍ  تُ ْفـتوقـ  دْ  قَــِين ن عشـر اهلجري؛فــإِ وصـوال إىل القــرن اخلــامس الســادس  القــرنِ  مـن

 امعـــةً ج مـــاتٍ نظُو مأبـــدعوا وتـــوات  ، سِ واألنـــدل ،واملشـــرقِ  املغـــربِ يف  ءَ أجـــال  االزمـــت فيهـــا شـــيوخً 
 ــرفأبـواب النحـو والص  وبعــد  ،مْ هِ تِ مــن طلبَـ وأخـرى خمتصــرة للمبتـدئني ،العلــمِ  طلبـةِ  نْ ِمــ منيللمتقـد

  :اليةالت  جِ ائِ تَ  الن َىل إِ  تُ صْ لُ خَ  راسةوالد  ،العميقةِ  راءةِ القَ 

01-  اتِ ومَ ظُ املنْ  إن  ذهِ هـ أهـلِ  ارتبـاطِ  ،دليل علـىيف املغـرب اإلسـالمي عليميةالت  غـةِ يار بلُ الـد 
 .ا  ديدِ هم الش كِ ومتس القرآن،

02-  املنظومـاتِ  إن  ـفِ لْ األَ ويـة النحوجـود حواضـر علميــة علــى  شـاهدٌ  سِ واألنـدلُ  ائــرِ اجلزَ يف  ةي
  . بق يف اإلبداع ، وبراءة االخرتاعنالوا الس،  ا علماء

رغـــم  غريــب؛والت  غييــبمـــن الت  قهــاح نالــتْ  العـــريب قــد احلواضــر العلميــة يف املغــرب ن إ -03
  .حضورها العلمي 

04-  إِ اجلهل  المِ ظ ِيف  يشُ عِ تَ  نْ كُ م تَ ْـ لَ  تواتَ  إن اعٍ عَ ْشـإِ  ةَ ارَ نَـمَ  بـل كانـتْ ، ماِين ثْ د العُ العهْ  انَ ب 
 . فةِ املعرِ  نونِ  فُ ِيف  اعٍ دَ بْ إِ ، وَ ي رِ كْ فَ 

ــــتَ  -05 ــــوِ لُــــيف عُ  تــــواتَ  لمــــاءِ ر عُ بحمْ هِ دِ ْعــــبُـ  مَ عليهــــا رْغــــ اظِ لــــى احلَفــــهــــم عَ ملُ ، وعَ ةِ م العربي       
 .يف املغرب اإلسالمي ةِ ي مِ لْ العِ  رِ اضِ وَ احلَ  نِ عَ 

  يســــهلوتقدميــــه يف قالـــب شــــعري ، مْ هِ تِ بِـــلَ ي علــــى طَ صِ عْ تَـ سْ ور الـــــمُ ثُـــنْ مَ الَ  مِ ظْ هم بــــنَ زُ متيــــ -06
  .كَ لِ لى ذَ عَ  يلٍ لِ دَ  رُ يْـ خَ  ةِ ي ومِ ر ى اآلجَ لَ عَ  ب أُ  ابنِ  اتُ ومَ ظُ نْ مَ وَ  ،حفظه واستظهاره

07- تنياملدارســـ آراءَ  جتمـــعُ  املختصـــرةَ  هـــذه املنظومـــاتِ  إن  والبصـــرية  ةالكوفيـــ تنييَ وِ ْحـــالن ُمث ، 
  فيدُ ماي ارُ تَ ختَْ 

ُ
 .يءِ دِ تَ بْ امل

ـــ ارٌ َصـــتِ هــــي اخْ جروميـــة علــــى األحويـــة الن  ومـــاتِ املنظُ  ن إِ  -08  نْ ِمــــ رٌ َهـــظْ مَ و  ،وِ ْحــــالن  ابِ وَ ألبـْ
 .واتية يب الت اتِ وايا والكتَ يف الز  حوتيسري الن  رِ اهِ ظَ مَ 
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ا التنوع يف التـأليف دليـل لفروق الفردية بني التالميذ، وهذا تراعي حويةاملنظومات النّ  إن -09
 .ةي ابِ عَ االستِ  م، وقدرانيعلى معرفة الشيوخ بنفسية املتعلم

 تْ دَ د َعـــتَـ  كَ لِ ولـــذَ  ؛ورِ املنثُـــ ا مـــنَ حفظًـــ ه أيســـرُ نـــاملنظـــوم ألحو شـــيوخ الزوايـــا بـــالن  قُ تعلـــ -10
  .مندهُ عِ  هوعاتُ وضُ مَ 

التكرار و  ،واستظهارها اتِ املعلوم ظِ فْ حلِِ  وسيلة وا احلفظَ اعتمدُ توات قد  علماءَ  ن إِ  -11
   .اوتثبيتها هَ لرتسيخِ  ةوسيل

12-  ُم ِيف ِحْفِظ  ِإنجيَُِدَها اَْلُمتَـَعل عوباِت اليتًما، وهو يعرُف الصَكاَن ُمَعل الشيَخ ابُن ُأب
  ). اآلجرومية ( املنت النحوي املنثور؛لذلك أكثَر من نظم منت 

13-   نِ عَ  ئنيدِ تَ بْ الـمُ طالب الزوايا  ِين غْ تُـ وشروحها  النحوية املختصرة وماتِ املنظُ  هِ ذِ هَ  إن 
 بِ تُ ثري من كُ إىل الكَ   وعِ جُ الر  حوِ الن رفِ ، والص. 

كرار يف التعلم؛  ولذلك جنده أكثر من كان على دراية بأمهية التّ   بّ إن الشيخ ابن أُ  -14
 .نظم منت اآلجرومية التعليمي

الْسِتْظَهاِر أوال؛ دعوة الشيِخ ابن ُأب املتعلَم ِإَىل اإلقـَْباِل َعَلى تعلِم النحو باحلْفِظ وا -15
  .املدخُل إىل الُعُلوِم الَعربية واإلسالمية مجيًعا ألنهُ 

ألن هناك َمْعُلوماٍت وقواعَد الميكن تعلمَها إال تعلُم االستغناَء عِن احلفِظ؛يستطيُع املال -16
 .باحلفظِ 

ْعَر ستصبُح أمناُط اللَغِة تلقائي -17 لميذ الذي يستظهُر الشالت ة يف عقلهإن . 

تنوع طرائِق تـَْعلِيم النحو ِيف الزوايا، كطريقة احلفِظ واالستظهار، وطريقة اإللقاء والتلقني،  -18
 .وطريقة احلوار واملناقشة،والشرح والبْسِط والتـْعلِيِق، والتـْعلِيِم التـَعاُوِين واملَصغر

علـــى معـــرفتهم  دليـــلٌ  دِ وع الـــو اِحـــ املوُضـــِيف  ةورَ رُ املكـــ وماتِ ظُ نْ الــــمَ  هِ ذِ َهـــ ارُ َبـــتِ عْ اِ  نُ ِكـــأالميُْ �-19
 عليمية بالتكرار، ودوره يف العملية الت.  
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ته الدراسات الرتبوية الغربية ا أغفلت مدارسنا احلديثة احلفظ واالستظهار الذي عد ذملا -20
 . أطول يف الذاكرةمدة احلديثة وسيلة من وسائل بقاء املعلومات ورسوخها 

ــــوِ يُ ُشــــ اعُ دَ بْــــإِ  ق حِ تَ ْســـأال يَ �-21  نَ ا  ِمــــيــــدً زِ مَ  – العصــــر احلــــديث ِيف -غـــة الل  ومِ  علُــــِيف  اتَ وَ خ تـَ
 اءِ األْمسَــ ونظــمِ  ،ةمــة األزهريــاملقد   وم، ونظــمِ ؤ املنظُــلُ ؤْ كــالل ((: ةِ َقــم املتعَ  ةِ اَســرَ والد  ؛ايــةنَ العِ 

  انِ زَ وْ أَ وَ  ةِ ق املشتَـ 
َ
  ؟  ))ر ادِ صَ امل

، احلديثِ  رِ صْ  العَ ِيف   مِ ظْ الن  ن ا يف فَ دً د ي جمَُ صِ فْ حَ  نِ محَْ الر  دِ بْ عَ  يخِ الش  عتبارُ اِ  كنُ أالميُ  – -22
 هُ ألن  مَ ظَ نَ  نْ مَ  لُ أو  هرِ األزْ  مةَ املقد رُ  نْ ا مِ دً ائِ ة، ورَ ي ادِ و  مِ لْ يف عِ  مِ ظْ الن  يف القرن  فِ رْ الص

  اخلامس عشر اهلجري ؟

23 -  عليم يف الأال تستحق طرائق الت ملنا العريب ؟ اوايا التفاتة من علماء الرتبية يف عز  
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  الصفحة  نص الحديث  الرقم

كّذب اهللا س مبا يعرفون، أتريدون أن يُ حّدثوا النا(  01
                   )ورسوله

36   

  38  ) ..أتقعد ِقْعدة املغضوب عليهم...(  

  37   يتخّول أصحابه باملوعظة خمافة السآمة عليهم  02

ُكل َكَالٍم َأْو أَْمٍر ِذي بَاٍل َال يـُْفَتُح ِبذِْكِر اِهللا فـَُهَو (   03
  )-أَْقَطُع : أَْو قَالَ  - أَبـْتَـُر 
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1( ��س�ا���ا
	�ا������                   ( :  

  وظهــــــــــــــــــــــر البحــــــــــــــــــــــر منلــــــــــــــــــــــُؤه ســــــــــــــــــــــفينا   رب حـــــــــــــــــىت ضـــــــــــــــــاق عنـــــــــــــــــا مألنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــ
نيا وَمــــــــــــــْن أضــــــــــــــَحى عليهــــــــــــــا ونــــــــــــــــــبِطش حــــــــــــــــــني نــــــــــــــــــبطش قاِدرِينــــــــــــــــــا  لنــــــــــــــا الــــــــــــــد  
 ـــــــــــــــــــــــا صـــــــــــــــــــــــيب   ختـــــــــــــــــــــــر لـــــــــــــــــــــــه اجلبـــــــــــــــــــــــابُر ســـــــــــــــــــــــاِجدينا  إذا بلـــــــــــــــــــــــَغ الِفطـــــــــــــــــــــــاَم لن

  55-54عمرو بن كلثوم، ص   
ــــــــْنيَ الــــــــدُخوِل َفَحْوَمــــــــلِ ِبِســــــــْقِط اللــــــــوَ   ِقَفـــــــا نـَْبـــــــِك ِمـــــــْن ِذْكـــــــَرى َحِبيـــــــٍب َوَمْنـــــــزِلِ    ى بـَ

  55امرؤ القيس، ص   
  أم هـــــــــــل عرفــــــــــــت الـــــــــــدار بعــــــــــــد تــــــــــــوّهم  هــــــــــــــل غــــــــــــــادر الشــــــــــــــعراء مــــــــــــــن مــــــــــــــرتّدمِ 

  55عنرتة، ص   
ــــــــــــــــــــــــــــــــُرؤٌ  ــــــــــــــــــــــــــــــــِإين اُْم   أُِهــــــــــــــــــــُني اللئِــــــــــــــــــــيَم َوَأْحبُــــــــــــــــــــو الَكرِميـَــــــــــــــــــــا  َوِإْن َتْســــــــــــــــــــــــــــــــأَلِيِين َف
ـــــــــــــــــــــــــــــِين املَعـــــــــــــــــــــــــــــاِيل بِالــــــــــــــــــــــــــــــُمْكَرمَات ـــــــــــــــــــــــَل َوأَْرِوي النـــــــــــــــــــــــِدميَا وأُْرِضـــــــــــــــــــــــي  َوأَْب   اخلِلي
  إذا َذم َمـــــــــــــــــــــــــــــْن يـَْعَتِفيـــــــــــــــــــــــــــــِه اللِئيَمـــــــــــــــــــــــــــــا  َوحيمــــــــــــــــــــــــد بَـــــــــــــــــــــــــْذِيل لــــــــــــــــــــــــه ُمْعَتـــــــــــــــــــــــــفٍ 
ـــــــــــــــــــــزِي الُقـــــــــــــــــــــُروَض َوفَـــــــــــــــــــــاًء َِـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا  َوَأْج   بِبُـْؤِســـــــــــــــــي بَِئيِســـــــــــــــــي َونـُْعِمـــــــــــــــــي نَِعيَم

  .55، ص ربيعُة بُن مقرم  
ـــــــــــ أنـــــــــــا الش ـــــــــــــــولكـــــــــــــــن عَ   العلـــــــــــوم منيــــــــــــرةٌ  مس يف جـــــــــــو ــــــــــــــــي الغـــــــــــــــربُ عِ لَ طْ  أن مَ ِيب ْي   ـ

ــــــــِين ولــــــــو أنــــــــ طــــــــالعٌ  رقِ  مــــــــن جانــــــــب الش   ـــــجد   علــــي مــــا ضــــاع مــــن ذكــــري النهــــب ل
ـــــــــــــــافِ وِيل  ــــــــــــــــةٌ صَ  العـــــــــــــــراقِ   حنـــــــــــــــو أكن   الصــــــــب  الكلـــــــفُ  ســــــــتوحشَ رو أن يَ والَغـــــــ  باب

ـــــــــــــفـــــــــــــإن يُـ  ــــــــــــــينَ حِ فَ   محن رحلـــــــــــــي بينهــــــــــــــمالـــــــــــــر  لِ زِ ْن ـــــــــــــــت  ذٍ ِئ ـــــــــــــــدو ال   والكــــــــــــــربُ  فُ س أَ يب
  .62ص  ،ابن حزم  

ـــــــــــــــــَرسِ  ـــــــــــــــــْن َربِيَعـــــــــــــــــِة الَف ــــــــــــــــــــــُف ُعثْـُنونَــــــــــــــــــــــُه مــــــــــــــــــــــَن اهلـَــــــــــــــــــــــَِوس  َشـــــــــــــــــْيخ لَنـــــــــــــــــا ِم   يـَْنِت
ـــــــــــــــــــــــــــــاخلَِرسِ   أنطقـــــــــــــــــــــــــــــُه اهللا بالـَمَشــــــــــــــــــــــــــــــِان َوقـــــــــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــــــــرَاِق ب   أجلمـــــــــــــــــــــــــــــُه ِيف الِع

  92،ص علي بن أفلح  

ِــــــــــــــــــٍد َأْعَجَبْتــــــــــــــــــُه ُخْضــــــــــــــــــرَُة الــــــــــــــــــدَمنِ   َمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــَت أَوَل َســـــــــــــــاٍر َغـــــــــــــــرُه َقَمــــــــــــــــرٌ    َورَائ
ــــــــــــــَرِين    فَـــــــــــاْختَـْر لِنَـْفِســـــــــــَك َغـــــــــــْريِي ِإنـــــــــــِين َرُجـــــــــــلٌ     ِمثْـــــــــــــُل الــــــــــــــُمَعْيِدي فَـــــــــــــاْمسَْع ِيب َوَالَتـَ

  92احلريري، ص   
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ـــــــــــْن َشـــــــــــِرَب الطـــــــــــَال  ـــــــــــْم َأن َم هـــــــــــذِب   أَبَازيـــــــــــد ِاْعَل
ُ
ـــــــــــْوِيل امل ـــــــــــر قـَ ـــــــــــافْـَهْم ِس   تـــــــــــَدنَس َف

ــــــــــــَر والَفـــــــــــــَىت  َُطه
ــــــــــــــــــاِل َتْســــــــــــــــــِمَيِة اَألبِ    َوِمــــــــــــْن قـَْبــــــــــــُل مسُْيــــــــــــَت امل ُق باألفْـَع ُيَصــــــــــــــــــد  

ـــــــــــــرًا ـــــــــــْر َذلِـــــــــــَك االْســـــــــــَم َواْشـــــــــــَرِب   فَـــــــــــــَال َحتُْســـــــــــــَها َكْيَمـــــــــــــا َتُكـــــــــــــْوَن ُمَطه فـََغيـ وِإال«  
  93احلريري، ص   

ــــــــــْد ِحبلمــــــــــك مـــــــــــا يُْذكـــــــــــيِه ُذو سـفـــــــــــه  َغْيِظــَك واْصــَفْح ِإْن َجــَىن َجــاِين ِمــْن نَــاِر   َأمخِْ
ــــــــــه ــــــــــيُب ب ـــــــــا اْزَداَن اللـِِب   َجـانِــــي واألْخـــُذ بـــالَعْفِو َأْحَلـــى َمـــا َجــــَىن   فَـــــــــاحلِْلُم أفضـــــــــُل َم

  93احلريري، ص   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهللا وآياتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم ب   أُْقِس

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــج َوِميَقاِت   َوَمْشــــــــــــــــــــــــــــــــــَعِر اَحل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــَأنْ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــرِي ِب ـــــــــــــــــــــــــــــــــري َح ــــــــــــــــــــــــــ   َأن اَحلرِي ــــــــــــــــــــــــــالتْربِ ُتْكَت    َمَقاَماتُــــــــــــــــــــــــــهُ  )2(َب ب
  .94ي، ص الزخمشر   

ـــــــــــــــــــــــْرِب رَاح ـــــــــــــــــــــــاُح إىل ُش ـــــــــــــــــــــــوال الطَم ـــــــــــــــــ  ول   ُمَلحْ ـملـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــاَن بـــــــــــــــــاَح َفمـــــــــــــــــي بال
  101احلريري، ص  

  إِْذ رَأى الــــــــــــــــــــــــــدمع يف اَحملــــــــــــــــــــــــــاِجر فــــــــــــــــــــــــــاراَأْضـــــــــــــــــــرََم الوْجـــــــــــــــــــد يف اُحلَشاَشـــــــــــــــــــة نـــــــــــــــــــارا  
ـــــــــــــــــل   حـــــــــــــــني قـــــــــــــــالوا صـــــــــــــــد احلبيـــــــــــــــُب وســـــــــــــــارا  َوَســـــــــــــــــرى النـــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــوين بلْي

  102ابن اخللوف، ص  
ِــــــــــــــــــٍد َأْعَجَبْتــــــــــــــــــُه ُخْضــــــــــــــــــرَُة الــــــــــــــــــدَمنِ   َمـــــــــــــــا أنـــــــــــــــَت أَوَل َســـــــــــــــاٍر َغـــــــــــــــرُه َقَمــــــــــــــــرٌ    َورَائ
ــــــــــــــَرِين   فَـــــــــــاْختَـْر لِنَـْفِســـــــــــَك َغـــــــــــْريِي ِإنـــــــــــِين َرُجـــــــــــل  ِمثْـــــــــــــُل الــــــــــــــُمَعْيِدي فَـــــــــــــاْمسَْع ِيب َوَالَتـَ

  118احلريري، ص  
ــــــــــــــختَُ  ـــــــــَىل إِ   ةٍ َمــــــــــــــيْ لِ حَ  مِ وْ يـَــــــــــــــ انِ َمــــــــــــــزْ أَ  نْ ِمــــــــــــــ نَ رْ يـ   بِ ارِ َجـــــــــالت  ل ُكـــــــــ  نَ بْ ر ُجـــــــــ دْ ، قَـــــــــمِ وْ  اليَـ
  137النابغة الذبياين، ص  

ــــــــــــــ     علــــى  قويـــتَ ِيب  اختصــــاصٌ  كَ ْنـــمِ  انَ ا َكـــذَ إِ  ــــــــــــــ كــــــــــــــانَ ا َ َم   وإمجــــــــــــــال  بتفصــــــــــــــيلٍ ين ِم
  عنـــــــــــدي كـــــــــــل إمهـــــــــــالِ  لـــــــــــتَ وأمه تعمـــــــــــلْ      َال فَـــــــ ضـــــــعفتَ  يكٌ رِ ْشـــــــتَ  كَ ْنـــــــمِ  نْ ُكـــــــيَ  نْ إِ وَ 

ــــد اختصــــاصٍ  كــــاحلرفِ  ـــــــــــــــــــــ     فهــــو ذو عمــــل عن رك مل يظفـــــــــــــــــــــر بأعمـــــــــــــــــــــالِ اَ ويف التش  
  139محدون بن  احلاج السلمي، ص   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــــراتِ جْ ترمـــــــــــــــــــــــــــــي األمـــــــــــــــــــــــــــــاعيز مبُِ   ـاتِ بـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جمَُ  وحٍ ل رُ بأرُجــ
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ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ا كــــــــــــــــــل و َِــــــــــــــــــدُ َحيْ ـــــــــــــــــــ ن ُهــــــــــــــــــوَ    اتِ  هيــــــــــــــــــًىت فـَ  »اتِ دَ اِمـــــــــــــــــــعَ  تِ ْيـــــــــــــــــــالبَـ  وَ َحنْ
  152و احلسن، صأب  

ــــــــــــر        خلفشــــــــــــــــلق بــــــــــــــــدت جنومــــــــــــــــا زواهــــــــــــــــرا لقــــــــــــد أحكــــــــــــم ابــــــــــــن أب فــــــــــــك دوائ
  يَنظمـــــــــــــه يف الســـــــــــــطر نظـــــــــــــم جـــــــــــــواهرا بــــــــــــــــــــأطول أشــــــــــــــــــــعر بلفــــــــــــــــــــظ مســــــــــــــــــــدد     
ـــــــــــــــــــــــدع صـــــــــــــــــــــــنعة      ـــــــــــــــــــــــع أب   معانيـــــــــــــه أضــــــــــــــحت للعقـــــــــــــول بــــــــــــــواهرا وافـــــــــــــــــــــــتح مول
ـــــــــــــــر صـــــــــــــــارت البحـــــــــــــــور ظـــــــــــــــواهرادوا فَِللـــــــــــــــــــــــِه دره مبينـــــــــــــــــــــــا بفكـــــــــــــــــــــــه الـــــــــــــــــــــــد        ئ

  160، صسيدي عبد الواحد القدوسي  
ـــــــــــــدا   علــــــــــى حبيبــــــــــك خــــــــــري اخللــــــــــق والرســــــــــل  مــــــــــــوالي صــــــــــــّل وســــــــــــلم دائمــــــــــــا أبـــــ
ــــــــــــــــل  مــــــــــا للمســــــــــاكني مثلــــــــــي ُمكثــــــــــري الزلــــــــــل   إال شـــــــــــــــفاعة خـــــــــــــــْري اْخللـــــــــــــــق والرسـ
  ـلبـــــــــــــه اْلمفـــــــــــــاَز تنـــــــــــــالوا غايـــــــــــــة األمــــــــــــــــــــ  يـــــــــــــا مـــــــــــــذنبني قفـــــــــــــوا ببابـــــــــــــه واسألـــــــــــــــــــوا

 161ص أم هاين بنت الشيخ حممد الكازروي  

ــــــــــ ادَ ا َســــــــــذَ إِ    ــــــــــ اإلِ ِب ــــــــــعَ  امِ دَ ْق ــــــــــذ ْم  حـــــــــــــــــــــامتُ  اس وبـــــــــــــــــــــاجلودِ د إ يـــــــــــــــــــــتفـــــــــــــــــــــر    كارو وبال
 ــــــــــنْ اري َصــــــــــعَ ِشــــــــــ فــــــــــإن ـــــــــــــــــــــيُـ    يعر فالــــــــــذِ عة الش    فيهـــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــذلك ظـــــــــــــــــــــاملُ ِين عُ ازِ َن

  164ابن أّب، ص  
ــــــــــــــتَـ وَ  ــــــــــفِ وْ  جَ ِيف وَ    اَ ِهــــــــــــــنْ حلَ  ضَ ْعــــــــــــــا بَـ اَِــــــــــــــوَ نْـ  عُ ِيف  فُ رِ ْع  ايَ اهِ وَ ي الــــــــــد ِكــــــــــحتَْ  اءُ عَ مْ ا َصــــــــــَه

   192، صاينيَ حْ الل  
ــــــــــــــــــفَ خْ  أَ ِيت ا للــــــــــــــــــَهــــــــــــــــــتُـ لْ عَ جَ    اَِــــــــ تُ حْ نَ َســــــــ دْ ى قَــــــــرَ ْخــــــــأُ  ونَ دُ  ةٍ اَجــــــــحَ وَ  ًــــــــــــــــــوَ نْـ عُ  تُ ْي  اان

  192، صبر ضَ بن الـمُ  ارُ وَ سُ   
ــــــــــنَ كَ    هُ تُـــــــــــــــــــــــــــــذْ بَ نَ فَـ  هِ انِـــــــــــــــــــــــــــــوَ نْـ  عُ َىل إِ  تُ رْ ظَــــــــــــــــــــــــــــنَ  ــــــــــنَـ  كَ ذِ ْب ــــــــــلَ خْ ال أَ ْع ــــــــــ تْ َق  اَكــــــــــالِ عَ نِ  نْ ِم

  192، صِيل ؤَ الد  دِ وَ األسْ  وأب  
ــــــــــْن َحــــــــــاَن، َمْوِعظَــــــــــٌة يَــــــــــاُزْهرََة الــــــــــَيَمِن،   َأملَْ َيُكــــــــــْن ِيف ُوُســـــــــــوٍم قَــــــــــْد َوَمسْـــــــــــُت َِـــــــــــا  َم

  193ص فهرس جرير،   
ــــــــــــــــــامتٍِ  ــــــــــــــــــَداُم َعْمــــــــــــــــــرٍو ِيف َمسَاَحــــــــــــــــــِة َح ـــــــــــــــفَ     ِإْق ـــــــــــــــِم َأْحَن ـــــــــــــــاِء ِإيـــــــــــــــ ِيف ِحْل   اسِ ِيف ذََك

  233أبو متام، ص  
  تقضـــــــــــــــــــــــي ِذمــــــــــــــــــــــــاَم األربُــــــــــــــــــــــــِع األْدراس    مـــــــــــــا يف وقوفـــــــــــــك ســـــــــــــاعًة مـــــــــــــن بـــــــــــــاس

  233أبو متام، ص  
ــــــــــــــــ  دَ قــــــــــــــــوَ تَـ  بٌ َهــــــــــــــــذَ     اَهــــــــــــــــــرَ حنَْ  نُ ي زَ يـُــــــــــــــــــ  ســــــــــــــــــلكٍ م ِيف ظُ نْ والــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ابِ هَ كالش   دِ املوَق
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  258، صالنابغة الذبياين  
ـــــــــــخِ   الكـــــــــــأسِ ِيف  تْ َجـــــــــــزِ إذا مُ  ِـــــــــــ تَ ْل ــــــــــــــــــــــــــــــا وتُـ  حـــــــــــــــــــــــــــــــافاَِ ر ِيف ثُ نَ ْـ تُــــــــــــــــــــــــــــــ    ـئاً آلل   مُ ـظَ ْن

ـــــــــعْ مجََ  ـــــــــ ا األشـــــــــتاتَ ا َِـــــــــَن ــــــــــــــى أنــــــــــــــه مل يُـ     ةٍ ذ لَـــــــــ ـل ُكـــــــــ  نْ ِم ــــــــــــــعل   حمــــــــــــــرم اكَ  ذَ ِيف  شَ ْغ
  258، صأيب احلسن  

ـــــــــــــَيْبِكي ـــــــــــــًىت َس ـــــــــــــُرب فـَ ـــــــــــــْك فـَ   َعلَــــــــــــــــــي ُمَهـــــــــــــــــــذٍب َرْخــــــــــــــــــِص البَـَنـــــــــــــــــــانِ     فـــــــــــــإْن أهل
  352جحدر الُعكلي، ص  

َهــــــــــــــــــــــا َمطَــــــــــــــــــــــرٌ  َســــــــــــــــــــــَالُم اِهللا يــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــَالمُ  َولَــــــــــــــْيَس َعَلْيــــــــــــــَك يَــــــــــــــا    َعَليـْ َمطَــــــــــــــُر الس  
  353األحوص األنصاري، ص  

ـــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــَأن َميِيَنــــــ ـــــــــــــــــــٍلي َكـــــــــــــــــــ ـــــــــــِد ختطـــــــــــفُ     أَتَانَــــــــــــــــــا طَُفْي ـــــــــــى الكـــــــــــل بـــــــــــرٌق للموائ   َعَل
ــــــــــــــــــَما    ُحتَـــــــاِكي َعَصـــــــا ُموَســـــــى ِإَذا ِهـــــــَي أَقْـبَـَلــــــــتْ  ــــــــــــــــــَلقفُ ِهـــــــــــــــــَي ِإال ح فَـــــ ـٌـــــــــــــــــة تـَتَــ   يـــــــــ

  354-353، صالقائل جمهول  
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  .)د ت) (د ط(لبنان 
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غري ( ل البن يعيش مجعاوحتقيقا ودراسة، رسالة ماجستري الضرورة الشعرية يف شرح املفص .125
 - هـ  1427فاروق بدير، جامعة األزهر، / د . ، إعداد عز الرجال متويل، إشراف، أ)مطبوعة 
   .م 2006

وليد أمحد جابر، دار الفكر، بريوت، . طرق التدريس العامة وختطيطاا، وتطبيقاا الرتبوية، أ .126
 .م2005-هـ1425، 2ط

عامر، دار محيرتا طرائق التدريس العامة طريقة إىل النجاح يف مهنة التدرس، فرج املربوك عمر  .127
   ، 2016 –1437للنشر والتوزيع ، القاهرة  ه 

املتويل بن رمضان أمحد الدمريي، الشروق للطباعة . العقد البهي يف ظواهر التصنيف النحوي،د .128
 .م 1993- هـ  1413 –والنشر واإلعالن، املنصورة 

: ن عثمان الذهيب، حتقيقالعقد الثمني يف تراجم النحويني، تأليف َمشس الدين ُحمَمد بن أمحد ب .129
 .م 2004- هـ  1425دار احلديث، القاهرة، سنة الطبع  حيي مراد،. د

عالقة َعُروِض الشعر بِِبَنائِِه النحوي، للدكتور ُحمَمد مجال صقر، جامعة القاهرة املكتبة املركزية،  .130
 .2000  -هـ   1421،  112900: رقم

يب، كمال عرفات نبهان، العريب للنشر والتوزيع، العالقات بني النصوص يف التأليف العر  .131
 . م1993القاهرة، 

 –علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية، للدكتور عبده الراجحي ، دار النهضة العربية ، بريوت  .132
 .م  2004 -هـ  1425،  2لبنان ، ط

 : العريب يوئيل يوسف عزيز، مراجعة النص .د : ، فردينان دي سوسري، ترمجة علم اللغة العام .133
   .مالك يوسف املطليب، بيت املوصل، مطبعة دار الكتب، جامعة املوصل. د 

جالل شوقي ، ، . د.أ: دراسة وثائقية ونصوص، تأليف : العلوم العقلية يف املنظومات العربية   .134
  .) 1990(1مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ط 

الفكر الرتبوي عن ابن مجاعة، عبد األمرب مشس الدين، الّسكة العاملية للكتاب، بريوت، لبنان،  .135
 .م1990، 1ط

ن الثقافية، نعمة رحيم العزاوي، دار الشؤو . دحركة جتديد النحو وتيسريه يف العصر احلديث،يف  .136
 .م 1995بغداد،  

، 1لبنان، ط –ن، أمحد حاطوم،شركة املطبوعات للنشر والتوزيع، بريوت يف مدار اللغة واللسا .137
 .م 1996

           فيض االنشراح من روض طي االقرتاح، تأليف أيب عبد اهللا حممد بن الطيب الفاسي  .138
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حممود يوسف َفجال، دار البحوث للدراسات اإلسالمية  وإحياء / د.أ: َحتقيق وشرحُ ) هـ 1170( 
 .ه1034 – 1031/ م 2003 -هـ  1423 ،2الرتاث، ط 

القاموس احمليط، جمد الّدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي، ضبط وتوثيق يوسف الّشيخ، حممد  .139
 .م 2008 -هـ 1429) د،ط(لبنان ،  -البقاعي، دار الفكر، بريوت

 .ر اجلزائ –قبيلة فالن يف املاضي واحلاضر وماهلا من العلوم واملعرفة واملآثر، دار هومة  .140
، )ه1091(قصد السبيل فيما يف اللغة العربية من الدخيل، حممد األمني بن فضل اهللا احمليب .141

  عثمان حممود الصيين،مكتبة التوبة، الرياض،: حتقيق 
،  2لبنان، ط –الكامل يف النحو والصرف واإلعراب، أمحد قَـبـْش، دار اجليل، بريوت  .142

  .م1974
الدكتور :، حتقيق )هـ 577- 513( الربكات األنباريأيبكتاب أسرار العربية، تصنيف اإلمام  .143

 .م 1995-هـ  1415،  1لبنان، ط  –فخر صاحل قداره، دار اجليل،   بريوت 
 –كتاب األمايل، تأليف، أيب علي إمساعيل القايل البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت  .144

 .)ت .د( ، )ط .د( لبنان، 
لبنان، ط  –كتاب التعريفات، الشريف علي بن حممد اجلرحاين، دار الكتب العلمية، بريوت  .145

    .م 1983 -هـ  1403، 1
، )رسالة ماجستري ( واملنقح على املوشح يف قواعد اللغة العربية . 240 كتاب التعريفات، ص .146

عبد اهللا محزة  النهارّي، دار اإلْميَان، : صادق  مسعد لطف املنِربّي، إشراف الدكتور: دراسة  وحتقيق
 .م  2003مصر،  –إسكندرية 

الدكتور فخر الدين : كتاب اجلمل يف النحو، تصنيف اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق  .147
  .م 1985 - هـ  1405، 1لبنان، ط  –قباوة، ُمَؤسَسُة الرسالة، بريوت 

َرِر اللَواِمع على  .148 تأليف أمحد بن األمني »مهع اهلوامع َشرُْح َمجِْع اجلَواِمع  «كتاب الد  ،
  .هـ 1328، 1مطبعة كردستان العلمية،  ط الشنقيطي، 

  ).دت.(لبنان -عبد السالم هارون، دار اجليل ، بريوت: الكتاب ، سيبويه،حتقيق  .149
 –مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بريوت . ، حتقيق، د)الكتابة والشعر ( كتاب الصناعتني  .150

 .1981لبنان، 
مهدي . د: ، حتقيق)هـ 175ت (هيدي كتاب العني، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفرا .151

، اجلمهورية العراقية، منشورات وزارة )50(ة املعاجم والفهارس لإبراهيم السامرائي، سلس. املخزومي، ود
  .)ت .د( الثقافة واإلعالم، بغداد، 
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 : قيكتاب القوايف، تصنيف أيب يعلى عبد الباقي عبد اهللا ابن  الـمَحـس  التنوخي، حتق .152
                                                          .م 1978 ،2الرؤوف، مكنبة اخلاجني مبصر،  ط  عوين عبد. د

ش يف فَـين النحو والصرف، للملك املؤيد عماد الدين أِيب الفداء إْمسَاعيل بن كتاب الُكنا .153
ياض بن حسن اخلوا م، املكتبة ، دراسة وحتقيق، الدكتور ر ) 732ت (األفضل الشِهري بصاحِب محاة 

 .م 2000- هـ 1420، 1لبنان، ط -بريوت . العصرية، صيدا
مروان قباين، املكتب : كتاب تعليم املتعلم طريق التعلم، برهان الدين الزرنوجي، حتقيق  .154

 .)ه  1981 –ه  1401(، 1طاإلسالمي، بريوت،
، وضع التنقيح )ني بن أمحد أبو عبد اهللا احلس( كتاب ليس يف كالم العرب، ابن خالويه  .155

 . م 2000، 1لبنان، ط –والشرح والضبط، الدكتور ديزيرة سقال، دار الفكر العريب، بريوت 
َحتِْقيق الشيخ ِشَهاب الّدين  كتاب جممل اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا الرّازي،  .156

 .م1494 -هـ1414، )دط(لبنان،  -أبو عمرو، دار الفكر، بريوت
حتقيق عبد الّسالم حممد هارون، دار ) أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرب(الكتاب، سيبويه  .157
 .) د ت( 1بريوت  ط -اجليل
، ديوان 1977إىل  1900الكتاتيب القرآنية بندرومة، عبد الرمحن بن أمحد التيجاين،من سنة  .158

  . 1983املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر ، 
لبنان، د ط،  -فنون، حاجي خليفة، دار الفكر، بريوت كشف الظنون عن أسامي الكتب وال .159

 .م1982هـ ـ 1402
كشف الّنقاب عن خمّدرات ملحة اإلعراب للحريري، تأليف اإلمام أيب حمّمد عبد اهللا بن أمحد  .160

عبد املقصود حممد عبد املقصود، مكتبة الّثقذافة الدينية، القاهرة، / د : بن علي الفاكهي، حتقيق 
  .م2006 -هـ1،1426ط

باتنة اجلزائر  -كفاية املنهوم، شرح اللؤلؤ املنظوم، تأليف حممد باي بلعامل مطبعة عمار قريف .161
 .) د، ت) (د، ط(

) د،ط( - لبنان-، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت)مادة نظم(لسان العرب، ابن منظور .162
  .) د،ت(

سوريا، ط  –كر، دمشق أمحد حممد قدور، دار الفكر الف. اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، د .163
  .م 2001 -هـ  1422، 1

فتحي عبد الفتاح الدجِين، مكتبة الفالح، الكويت، رب وأثرها يف التوجيه النحوي، لغات الع .164
  .م 1981-هـ  1401، 1ط
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165.  ة، َمتة والوصِفيغة بني املعياريان، عامل الكتب، القاهرة، ط اللهـ  4،1427ام َحس-    
  .م 2006

 .القاهرة –عباس حسن، دار املعارف . اللغة والنحو بني القدمي واحلديث، د .166
مطبعة عيسى : منت األلفية ، للعالمة اإلمام حممد بن عبد اهللا بن مالك األندلسي، طبعة    .167

 . البايب احلليب ، مصر
ائُِر ِيف  .168 اعر، ضياء الدين بن األثري،املثُل السحتقيق حممد حمي الدين عبد /  أدِب الكاتِب والش

  .م 1990بريوت،  –احلميد، املكتبة العصرية، صيدا 
جمالس العلماء، أليب القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي، حتقيق عبد السالم هارون، ط  .169

 )  1999 - 1420( ، 3القاهرة، ط –مكتبة اخلاجني
 .م 1995 -هـ 1415، دار مكتبة احلياة، )هـ  518ت (مثال للميداين جممع األ .170
: اموع الكامل للمتون، مجعه وصححه، حممد خالد العطار، دار الفكر، بريوت، لبنان، ط .171
 .م2006هـ ـ 1427، 01

جمموع رسائل احلافظ ابن حجر احلنبلي، حتقيق ودراسة أيب مصعب طلعت بن فؤاد احللواين،  .172
 .)ت .د(، )ط.د(والنشر  باعةالفاروق للط

   .م) (2002لبنان  –ونقده، ابن رشيق، دار ومكتبة اهلالل، بريوت حماسن الشعر وآدابه  .173
،   دار الغرب للنشر والتوزيع، امحد أبا الصايف جعفري.د ، وآثارهحممد بن أب  املزمري حياته  .174
 .م 2008 - هـ  1429ط 

، حتقيق الشيخ حممد حسن آل ياسني، عامل احمليط يف اللغة، الّصاحب إمساعيل بن عّباد .175
 .هـ 1414: ط -لبنان - الكتب، بريوت

 410( املخرتع يف إذاعة سرائر النحو، ألفه أبو احلجاج يوسف بن سليمان األعلم الشنتمري  .176
حسن بن حممود هنداوي، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، . ، حققه األستاذ الدكتور )هـ  476 –

  .م 2006 -هـ  1427، 1الرياض، ط
دار الكتب العلمية، ، املدارُس الصْوتِيُة عنَد الَعَرِب النْشَأُة َوالتَطور، الدكتور َعالء جرب حممد .177

 .م 2006 -هـ 1427لبنان، الطبعة األوىل،  –بريوت 
عيسى الشماس، منشورات احتاد الكتاب العرب، ) االنرتوبولوجيا(مدخل إىل علم اإلنسان  .178

  .م 2004
مطبعة النجاح اجلديدة  -6 –املدرسة وإشكالية املعىن، حممد بوبكري، السلسلة البيداغوجية  .179

 ). 1998(  1الدار البيضاء، ط
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 حممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة : مراتب النحويني، أبو الطيب اللغوي، حتقيق .180
  .م 2002 – 1،1423ط  لبنان، –بريوت  - العصرية، صيدا 

، عبد القادر لورسي، )الزاد النفيس والسند النيس يف علم التدريس ( ة املرجع يف التعليمي .181
  .2006اجلزائر، طبعة سبتمرب  –ية جسور للنشر والتوزيع ن احملمد

َوَن  .182 املزهر يف علوم اللغة العربية، عبد الرمحن جالل الدين السيوطي،شرحه وضبطه وصحَحُه وَعنـْ
أمحد جاد املوىل، علي حممد البجاوي، حممد أبو الفضل إبراهيم، دار موُضوَعاتِِه وعلَق َحَواِشَيُه، حممد 

 .لبنان –بريوت، دار الفكر،  بريوت  –اجليل 
 م، 2001 –ه  1421طبعة مؤسسة الرسالة ) 14/329( "مسند اإلمام أمحد  .183
حممد خليفة . د، َمَساِلُك النحاة يف وجوه الروايات عرض ودراسة  لشروح أبيات الكتاب .184

 .م 1996، 1ط ليبيا، –منُشورات جامعة قان يونس، بنغازي ، ناعالد
دمشق، دار  -حسن هنداوي، دار القلم . د: املسائل احللبيات، أليب غلي الفارسي، حتقيق  .185
  .م 1987 -هـ  1407، 1بريوت، ط –املنارة 
احلليب، فلسفته األخالقية ومصادرها، عبد العزيز عزت، مطبعة مصطفى البايب  –ابن مسكويه  .186

 . 1946القاهرة، 
  . طبعة مؤسسة الرسالة) 14/329(اإلمام أمحد " املسند  .187
اجلزائر،  –مليلة  عبد الطيف الصويف، دار اهلدى، عني.مصادر اللغة يف املكتبة العربية، د .188

 .) ت.د) (ط.د(
مصباح الساري شرح منظومة عبيد ربه الشنقيطي زايد األذان بن الطالب امحد الشنقيطي،  .189
 .) د،ت) (د،ط( -مالطا -،  فاليتاELGA شركة
ياسني حممود اخلطيب، : املصباح يف علم النحو، تأليف ناصر بن أيب املكارم املطرزي، حتق  .190

 .م 1997-هـ  1417، 1طلبنان،   -بريوت . دار النفائس 
، 2بريوت،ط  –مل الكتب ا، ع)هـ  207ت ( معاين القرآن،أبو زكرياء حيي بن زياد الفراء  .191

  .م 1980
معجم األدباء، ياقوت احلموي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، دار صادر، د ط،  .192

 .م1979
إحسان عباس ، : ، ياقوت احلموي ، تح )إرشاد األريب إىل معرفة األديب( معجم األدباء  .193

  . )م1993(  1لبنان ، ط –دار الغرب اإلسالمي بريوت 
 . م 1984، 2دار العلم للماليني، بريوت، ط املعجم األديب، جبور عبد النور،  .194
سعيد علوش،  مطبوعات املكتبة اجلامعية، الدار . معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، د .195
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  .م1984البيضاء، املغرب، 
: مراجعة ( حسن شحاته، زينب النجار، : معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية، إعداد  .196

 .م 2003 –ه  1424، 1القاهرة، ط –ية ، الدار املصرية اللبنان)حامد عامر 
         حممد مسري جنيب اللبدي، مؤسسة الرسالة .معجم املصطلحات النحوية والصرفية، د  .197

  .) ت .د ) ( ط .د(اجلزائر،  –بريوت، قصر الكتاب، دارالثقافة  –
لبنان  - املعجم املفّصل يف األدب، إعداد الدكتور حممد التوجني، دار الكتب العلمية، بريوت .198

 .م1999 -هـ1419
–دار الكتب العلمية، بريوت .املعجم املفصل يف علم الصرف، إعداد األستاذ راجي األمسر  .199

 .م1997-هـ  1418) ط .د(لبنان، 
املعجم املفّصل يف علم العروض والقافية وفنون الّشعر، إعداد ِإْميِيل بديع يعقوب، دار الكتب  .200

    .م1991 - هـ1411، 1لبنان، ط –العلمية بريوت 
 –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت  .201

  .)ت.د(، القاهرة )القسم األديب(دار الكتب املصرية 

روض والقافية، حممد إبراهيم عبادة ، مكتبة اآلداب ، معجم مصطلحات النحو والصرف والع .202
 .القاهرة 

 معجم املصطلحات النحوية والصرفية، حممد مسري جنيب اللبدي، مؤسسة الرسالة، بريوت،  .203
سعيد علوش،  مطبوعات املكتبة اجلامعية، الدار . معجم املصطلحات األدبية املعاصرة، د .204

 . البيضاء، املغرب
عبد السالم هارون، دار : أبو احلسن أمحد بن فارس بن زكريا، تحمعجم مقاييس اللغة،  .205

 .م1991ـ  هـ1411، 1: اجليل، بريوت، لبنان، ط
. د : مغين اللبيب عن كتب األعاريب، جلمال الدين ابن ِهَشام األنصاري، حقَقُه وعلَق عليه  .206

   .)ت.د( .1لبنان، ط  –مازن املبارك، حممد علي محد اهللا، دار الفكر، بريوت 
قاسم املوشي : املغين يف علم النحو، أبو املكارم فخر الدين أمحد بن احلسن بن يوسف، تح  .207

 م،  2007 - هـ  1428، 1استانبول، ط –بريوت، مكتبة اإل رشاد  –أبو حممد أنس، دار صادر 
املفردات يف غريب القرآن، الراغب احلسني بن حممد األصفهاين، حتقيق حممد سيد كيالين،  .208

   ).ت .د( اراملعرفة، بريوت، د
سعيد حممود عقيل، دار :املفصل يف علم العربية، أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري، تح  .209

 .م 2003-هـ  1424،  1لبنان، ط –اجليل، بريوت 
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عبد املقصود / مفهوم االشتقاق الصريف وتطوره عند النحويني واألصوليني، تأليف الدكتور  .210
 .م 2006 -هـ  1327تبة الثقافة الدينية، القاهرة، الطبعة األوىل، حممد عبد املقصود، مك

حممد السيد عثمان، دار الكتب : املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية، الشاطيب، حتقيق  .211
  .بريوت –العلمية 

حسن حممد، دار الكتب العلمية، : املقتضب، تأليف أيب العباس حممد بن يزيد املربد، حتقيق .212
  .1999 - هـ 1420، 1لبنان،ط –بريوت 

 .م 2004 /هـ  1424لبنان، –خليل شحادة ،دار الفكر، بريوت : مقدمة ابن خلدون، تح .213
حممد بن عبد الرمحن . د : املقدمة األزهرية يف علم العربية، خالد بن عبد اهللا األزهري، تح  .214

 .م 2007 - هـ  1428، 1السعودية، ط –السبيهني ، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، الريا ض 
 .)  م 2004 /1424(لبنان،  -بريوت ر الفكر،نسخة حمققة لونان، داابن خلدون،املقدمة، .215
عبد العزيز بن : حتقيق ،احلسن بن أمحد بن البنا : تأليف  ، املقنع يف شرح خمتصر اخلرقي .216

  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض  ،سليمان البعيمي

اجلرجاين منوذجا، الدكتور سامل سعد اهللا، ) ل السيميائي للنقد البالغي التحلي( َممَْلَكُة النص  .217
األردن، الطبعة األوىل،  –جدارا للكتاب العاملي ، عمان  –األردن  –عامل الكتب احلديث، إربد 

 .م 2007
 –املناهج احلديثة وطرائق التدريس، تأليف حمسن عطية، دار املناهج للنشر والتوزيع، عمان  .218

 .)م 2013 –ه 1434(  1: ردن ، ط األ
حمسن علي عطية، دار املناهج للنشر والتوزيع، : املناهج احلديثة وطرائق التدريس، تأليف .219
 .)م 2013/ ه 1434( 1األردن، ط –عمان
، ) ه 1006(ابن دعسني (امللك الوهاب بشرح ملحة اإلعراب،تأليف حممد عبد امللك  منحة .220

داود، إشراف مصطفى أمحد خليل النماس ، دار الكتب العلمية ،  عبد اللطيف حممد حممد:  قيقحت
  . لبنان –بريوت 

 منحة اإلعراب شرح على ملحة اإلعراب، حممد باي بلعامل ، دار هومة ، اجلزائر .221
منجد الطالب، لويس معلوف اليسوعي، نظر فيه ووقف على ضبطه، فؤاد إفرام البستاين، دار  .222

  .م1974 ،18لبنان، ط  –بريوت  املشرق،
      املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، ، ممدوح عبد الرمحن، دار )حتليليةدراسة (املنظومة النحوية  .223

  .م2000ط،  .د
أمحد عفيفي، دار .املنظومة النحوية املنسوبة إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي،دراسة وحتقيق، د .224
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 . 1995، 1القاهرة، ط –الكتب املصرية 
ممدوح عبد الرمحن، دار املعرفة اجلامعية،مطبعة ياسو، .ة حتليلية، داملنظومة النحوية دراس .225

 .م2000مصر، -اسكندرية 
  - ظومات النحوية وأثرها يف تعليم النحو ، حسان بن عبد اهللا الغنيمان، كلية املعلمني نامل .226

 .ت .الرياض، د
لفكر اإلسالمي، املعهد العاملي ل،صادقي مصطفى،)ة تارخيية تربوية دراس(منهاج تدريس الفقه  .227

  . )م  2012 –ه 1433(  1الواليات املتحدة، ط –فرجينيا 
  .) 2006( ، 1املنهل الرتبوي اجلزء األول، عبد الكرمي غريب، منشورات عامل املعرفة، ط  .228
، )ط .د ( لبنان،  -املوجز يف قواعد اللغة العربِية، سعيد األفغاين، دار الفكر،  بريوت .229

 . .م 2003 -هـ  1424
 .لبنان –بريوت .املكتبة العصرية،صيدا مصطفى الغالييين،الشيخ   جامع الدروس العربية، .230
موطأ اإلمام مالك، مراجعة حممد فؤاد عبد الباقي، دارإحياء الرتاث العريب، مصر، كتاب  .231

 .97الطهارة، احلديث رقم 
ليل مكتبة ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب،السيد أمحد اهلامشي، حتقيق حسين عبد اجل .232

 .م1997/هـ 1418،  1مصر،  ط -القاهرة -األدب
،عبد احلميد )من القرن التاسع اهلجري إىل القرن الرابع عشر(النبذة يف تاريخ توات وأعالمه  .233

 .م2007، 02ط ،دار الغرب للنشر والتوزيع بكري،
درية، مصر، د النحو التعليمي يف الرتاث العريب، حممد إبراهيم عبادة، منشأة املعارف،االسكن .234

 .ط، د ت
لبنان،  –عبد ايد عيساين،دار ابن حزم، بريوت .النحو العريب بني األصالة والتجديد، د .235

 .م  1008-هـ 1،1429ط
 .م 1976،  4مصر، ط  –اس حسن، دار املعارف النحو الوايف، عب .236
يسر ية حممد إبراهيم . نزهة الطرف يف علم الصرف، أمحد بن حممد امليداين، شرح ودراسة، د  .237

 .م 1993 - هـ   1414، 1حسن، املكتبة األزهرية للرتاث، ط
 .)م1985 –ه 1405( ، 3 طاء، أليب الربكات ابن األنباري،نزهة األلباء يف طبقات األدب .238
  . موالي أمحد الطاهري،  فحات يف ذكر جوانب من أخبار تواتنسيم الن .239
رقم، بريوت ،  حممد عبد احلي الكتاين الفاسي، دار األ)الرتاتيب اإلدارية(نظام احلكومة النبوية  .240

  .لبنان –
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صاحل بن حسني العايد، كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، . د.نظرات لغوية يف القرآن الكرمي، أ .241
  .م2004 -هـ 1425،  3اململكة العربية السعودية، ط –الرياض 

نظم اآلجرومية تليه منظومة الدرة اليتيمة، حممد بن فالح  املطريي شركة غراس للنشر والتوزيع  .242
   .م2008هـ 1428 01، ط الكويت

، 1اجلزائر، ط -نظم اآلجرومية، لشرف الدين حيي العمريطي،  دار اإلمام مالك البليدة  .243
 .م 2002 -هـ   1423

ين الرِازي،  دار ِاية االجياز يف دراية اإلعجاز، تأليف شيخ اإل سال .244 م اإلمام حممد فخر الد
   .م 1992 -هـ  1412، 1القاهرة، ط –بريوت، املكتب التقايف  –اجليل 
نيل االبتهاج بتطريز الديباج، ألمحد بابا التنبكيت، أشرف على حتقيقه، عبد احلميد عبد اهللا  .245

  .م1989، 1ليبيا، ط –اهلرامة،  نشر كلية العوة اإلسالمية، طرابلس 
  .بريوت–أمساء املؤلفني وآثار املصنفني، إلمساعيل باشا البغدادي، دار الفكر هدية العارفني، .246
، حممد احلسن بن أمحد اخلدمي اليعقويب الشنقيطي، مطبعة هداية السعادة إىل معرفة النحاة .247

  .  م 1994 –ه 1415،  1اجلديدة ، الدار البيضاء ، ط النجاح
دار القلم . فخر الدين قباوة، دار الرفاعي للنشر . إلعراب، دوظيفة املصدر يف االشتقاق و ا .248

  .م 2007 -هـ  1428،   1سوريا، ط  –العريب، حلب 
وفيات األعيان وانباء أبناء الزمان، ابن خلكان أبو العباس مشس الدين أمحد بن حممد، دار  .249

 .م1978صادر، بريوت، لبنان، د ط، 
  
  
  

  :الدوريات المجالت و 
فراج بن ناصر بن حممد احلمد، سلسلة الرسائل . د : ي التصريفية مجعا ودراسة، إعداد آراء ابن بر  •

  .م2006 -هـ 1427، 1، طبع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ط69 - اجلامعية 
، عمادة ضمان اجلودة واالعتماد األكادميي، جامعة )بتصرف( اسرتاتيجيات التعلم والتعليم والتقومي •

  .ه 1435 – 1434، 03نورة بنت عبد الرمحن، كتيب رقم األمرية 
 ضوء الدراسات احلديثة ، حتديد املصطلح أقطاب املثلث الديداكتيكي يف الرتاث العريب على  •
، (2014)،2،العدد 7، الد اساتر والتعريف باملفهوم، مناع آمنة ، جملة الواحات للبحوث والد •

 .602- 594:ص
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 . أمهية املتون النحوية يف الربنامج التعليمي للزوايا اجلزائرية، عيسى شاغة،جامعة البويرة •
)  66جلامعية، سلسلة الرسائل ا(تأثري الكوفيني يف حناة األندلس، إعداد، حممد بن عمار درين،   •

 . 625، 624/  1م، ج  2006 -هـ  1427جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، 
التعليم بالكتاتيب القرآنية يف اجلزائر يف منظور الدراسات النفسية والرتبوية املعاصرة ، خمتارية تراري،  •

  .  2001ديسمرب ،  –، ماي  15، 14إنسانيات ، عدد 
حممد عيسى . حممد حسن جرادات، د. سي ودوره يف صياغة مناذج تربوية ضوية،أبو احلسن القاب •

 ، )دور املعلم العريب يف عصر التدفق املعريف( الطيطي، جامعة جرجش اخلاصة، كلية العلوم الرتبوية 
املكرمة،  حول الشعر التعليمي، مقال مبجلة الشريعة والعلوم اإل نسانية، جامعة أم القرى، مبكة •

 . 53هـ، عدد1402
جهود الدكتور نعمة رحيم العزاوي يف جتديد النحو وتيسريه، صباح عباس السامل، غامن كانل  •

، تشرين أول  3/مج  – 12احلسناوي، حممد حسني عبد اهللا ، جملة جامعة كربالء، العدد 
 م،2005/
/ ، يناير23،ع 25مجيل محداوي، عامل الفكر، الكويت، مج . دطيقا والعنونة،السيميو  •

   .97مارس 
العدد  –22خالد احللبوين، جملة جامعة دمشق،مج. د)بداياته، تطوره، مساته (الشعر التعليمي •
 .88، ص 2006، )3+4(
الشعر التعليمي، مقال مبجلة الشريعة والعلوم اإلنسانية ، جامعة أم القرى، مكة املكرمة،  •

 .212: ،ص 53،عدده1402
السنة  –اجلاهلية، نادر نظام طهراين، جملة الرتاث األديب  عدي بن زيد العبادي ؛ شاعر احلكمة يف •

 .م 2009العدد اخلامس،  –الثانية 
دراسة يف املبىن واملعىن، الطاهر رواينيه،   - الفضاء الروائي يف اجلازية والدراويش لعبد احلميد بن هدوقة •

 .  15 ص، 1991ربيع  ، 1املساءلة، ع
عشر والثاين عشر عند املغاربة وميزاا ، حاج بنريد، والية قضايا التأليف يف القرنني احلادي    •

 مارس –ه  1433، ربيع اآلخر  77اجلزائر، جملة آفاق الثقافة و الرتاث ، ع -الشلف 
 :، رشيد اخلدميي، جريدة االحتاد االشرتاكي، العدد املتعلم بني خملفات املاضي وإكراهات املستقبل •

 .، من امللف الرتبوي02، ص 2011يناير  06،بتاريخ اخلميس، 9674
معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل اإلسالمي، رشدي أمحد طعيمة، العربية  •
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 . م 2007، يناير 4السودان، ع  –للناطقني بغريها، معهد اللغة العربية، جامعة إفريقيا العاملية 
حممد سيف اإلسالم بوفـالقــة، جملة البصائر الثالثاء / - حنو مقاربة معرفية جديدة-مـفـهـوم الـتـعـليميـة  •

 .م2018-2-13املوافق / ه 1439مجادى األوىل  27
املقصد اجلليل يف علم اخلليل أليب عمرو مجال الدين عثمان بن عمربن أيب بكر املعروف بابن  •

 –مية، غزة حممود حممد العامودي، اجلامعة اإلسال/ د .أ: دراسة وحتقيق)هـ  646ت( احلاجب 
 .15م، مج  2007يونيه  – 2فلسطني، العدد 

معايري جودة األصالة واملعاصرة يف التعليم العام للعامل اإلسالمي، رشدي أمحد طعيمة، العربية  •
 .م2007، يناير 4السودان، ع  –للناطقني بغريها، معهد اللغة العربية، جامعة إفريقيا العاملية 

حوية بني أصلي السَماِع والِقياس، مقال لألستاذ الدكتور رشيد مالحظات حول بناء القاعدة الن •
 . -هـ  1412، 2املغرب، عدد  –بلحبيب، منشور ِمبََجلِة املنعَطف، وجدة 

رسالة (املنهج الدعوي لإلمام املغيلي من خالل الرسائل اليت بعثها للملوك واألمراء والعلماء،  •
 . أمحد نور الدين، قسم أصول الدين، جامعة باتنة ، حاج)ماجستري يف الشريعة اإلسالمية

اث محد حسن اخلميسي،مقال ألاملنظومات التعليمية وخصائصها، • قافة والرتة آفاق الثمنشور يف جمل
اث بديب، الصاِدرة عن دائرة البحث العلمي والدراسات ِمبَرَْكِز ُمجعة  قافة والرتاملاجد للث

  .27،28العددان،
حممد بن هشام بن . ، إعداد د-دراسة تأصيلية تطبيقية  -ومات العلمية يف القواعد الفقهية املنظ •

/ هـ  1436-1435حمرم / شوال :الفقهية السعودية ،العدد العشرون، جملة اجلمعية سليمان السعيد
 .م 2014

، بإشراف حلبيب أعبلله: ، إعداد الطالب)خمطوطة(املنظومات اللغوية يف توات، رسالة ماجستري  •
 .م 2010 – 2009: الطاهر مشري، جامعة أدرار، العام اجلامعي: الدكتور

: ، حتقيق )هـ  855ت(وسائل التعريف يف مسائل التصريف لبدر الدين أيب حممود بن أمحد العيين  •
، 2فلسطني، عدد  –، غزة)سلسلة الدراسات اإلنسانية(كرم زرندح، جملة اجلامعة اإلسالمية .د

  .15مج م،2007يونيه
، أمحد عبد )غري مطبوعة ( النحو املنظوم بني ابن معط وابن مالك والسيوطي، رسالة دكتوراه  •

  .م1982-هـ1402اللطيف حممود الليثي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، 
ملى عبد القادر خنياب ، جملة .، د)ملحة اإلعراب للحريري مصداقا( النحو التعليمي عند القدماء  •

 .م 2012/ 2، ع  15: ة للعلوم اإلنسانية، جملد القادسي
 .  م2012/ 2:، عدد 15النحو التعليمي عن القدماء، جملة القادسية للعلوم اإلنسانية ،مج    •
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العدد  جملة دياىل، ، بارق عبداهللا أمحد،)حبث يف الظاهرة وتقوميها(النص وشرحه يف التأليف النحوي •
 م ،2017الثالث والسبعون ،

ائق تدريسه من القرن األول للهجرة إىل القرن الرابع للهجرة، مثىن علوان اجلشمعي  و النحو وطر  •
 .  26م ، ع  2007/ سندس عبد القادر اخلالدي، جملة دياىل 

: ، حتقيق)هـ  855ت(ن أمحد العيين وسائل التعريف يف مسائل التصريف لبدر الدين أيب حممود ب •
، 2فلسطني، عدد  –، غزة)سلسلة الدراسات اإلنسانية( كرم زرندح، جملة اجلامعة اإلسالمية.د

                    .،فصل يف امسي الزمان واملكان) 54–23ص (، 15م، مج2007يونيه
قراءة تأويلية يف مناذج منتخبة، الة العربية  ،وظيفة العنوان يف الشعر العريب احلديث، عثمان بدري •

   .  19: م2003: اء، شت21:، السنة81للعلوم اإلنسانية، ع
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  : المواقع االلكترونية
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