
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  

  

  ةورقلـ احجامعة قاصدي مرب           

  اللغــــاتة اآلداب و ــكلي           

  واألدب العربــي ةـقسم اللغ           

  

  

  

  

  

  

  

   :في مذكرة ماجستير

  دارسه ونظرياتهالنحو العربي م

  

  

  

  

  

  :إشراف الدكتـور                                             :      بـاد الطالإعد          

   رــد بلخضـأحم                                                    بن ميلود التجاني        

  
  

  2010/2011:جامعيةالسنة ال

  

شرح المقدمة ا�جرومية 
بي سليمان 
  داود بن إبراھيم الت�تي   

  تحقيق ودراسة    )م1560/هـ 967ت (                    
 

 
 

 
 

 



  

  

 
                                     

 
  

  

  

  أعضاء لجنة المناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رئيسا  أحمد جاليلي.د.أ

  عضوا مناقشا  عبد المجيد عيساني. د.أ

   عضوا مناقشا  بوعمامة محمد. د

  مشرفا   أحمد بلخضر. د



  

  

  
  ڃ ڃ ڃ چ چ

  ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
    

  

  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ 
 114آلية سورة طه، ا                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



 
 
 
 
 
 

  ةـــقدمـم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ المقدمة ـــــــ

 ب 
 

  قدمةــــم
  

ــــه العلمــــاء المحققــــون فــــي ســــب ــــذي بذل ــــب المخطوطــــة مطبوعــــة إن الجهــــد العظــــيم ال  يل إظهــــار الكت
هـا أو أقـرب مـا و نصوصها من التصحيف والتحريف فـي الصـورة التـي أرادهـا لهـا مؤلفخالية  مضبوطة
وصـبرا علـى  ،ذلك أن عملهم قـد تطلـب عنـاء جمـا ــار،كبــالل واإلـى ذلك ليستحق منا كل اإلجتكون إل

  .محيص تالبحث وال
روح المتــون ـوتـقــديمها إلــينا جليـة واضـحة شـ ،الغبـار عنهـا م نفـضفمن بين تلك المخطوطات التـي تـ

والتـي كـان لهـا دور فـي  ،متخصصـونن مـنهم أو السـواء المبتـدئو  ، فاد منها طلبة العلمتي أـالوية ــالنح
  .تقريبه إلى أفهامهم و ن ــيو العربي للمتعلمــاعد النحقو  تسهيل

، يةضـفإنهم حققوا أهدافا عر  ،الشروح يسعى إليه واضعو كان الهدف التعليمي الذي وعلى الرغم من
غيـر  ،دةـرارية لتـراث أمتنـا المجيــستمـونفخ روح االمتداد واال ،ث األجدادة في إثراء مورو ـــمنها المساهم

وي الكثيــر مــن تلــك الكنــوز المغمــورة التــي ال نشــك فــي أن تــزال تحــ ا الـأن مكتباتنــهــو أن المـــالحظ  
  .العربي وــالنح تعليميةع ــن واقـر مــالكثي رـارها قد يغيـإظه

علــــى بواليـــة غردايــــة عثـــرت " عمــــي الســـعيد "  ؤسســـةمفأثنـــاء تصـــفحي لفهــــرس المخطوطـــات ب   
 ،)م 1560/هـــ 967(المتــوفى ســنةلتالتــي الجربــي مخطــوط  للعالمــة أبــي ســليمان داود بــن إبــراهيم ا

لعلــي أســهم بهــذا ودراســته  ي الرغبــة فــي تحقيقــه ـفــي نفســ ، فآنســتوميــةاآلجر  المقدمــة يشــرح فيــه مــتن
  .لتفات وفاء لعلمائنا وخدمة ألمتنا العمل المتواضع في مجال تحقيق اآلثار العلمية الجديرة باال

   :لهذا الموضوع  اختياريوكان من دواعي 
، فالمخطوط شرح لمتن نحوي يندرج ضمن مجال النحو هرتباطه الوثيق بالتخصص الذي أدرسا -

 .العربي في مدارسه ونظرياته 

 . البحث تحقيقا و دراسة الجّدة التي سيتسم بها -

المخطوطات  ودراسة بشأن أهمية تحقيق األستاذ الدكتور أحمد جاليلي توجيهات رئيس المشروع -
 .لعربي ذات الصلة بالنحو ا

 .وتمكننا من الحصول عليها  ،وطتوفر أكثر من نسختين للمخط -
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ج  

 .المساهمة في إبراز جانب من التراث النحوي لدى القدامى  -

 .يم العلمي لجهود العالمة شارح المتن يالتق -

 :في النقاط اآلتية مية البحثهأكما تتجلى لنا  

  .بيان ما لذلك من فوائد علمية جمةلى االهتمام بتحقيق المخطوطات و توجيه عناية الباحثين إ -

 .سهاما في دراسة التراث النحوي يعتبر تحقيق المخطوط إ -

 .ع بهنتفَ لى النور ليُ اج المخطوط الذي هو موضوع البحث إخر إ -

  .معرفة منهج التأليف النحوي خالل القرن العاشر الهجري والسيما في المغرب العربي -

  :مكن حصرها فيأما عن األهداف المتوخاة من البحث في
  .تحقيق المخطوط وٕاخراجه إلى النور -
  .تأدية النص كما وضعه مؤلفه  -
  .إيضاح الغريب وتجلية الغموض بالشرح والتعليق  -
  .التعريف بالعالمة الشارح أبي سليمان داود بن إبراهيم التالتي  -
  .إبراز جهود الشارح وٕاضافاته على المقدمة اآلجرومية  -
، شرحه لمتن اآلجروميةنهج الذي اعتمده العالمة أبو سليمان داود بن إبراهيم في الكشف عن الم -

  .دراسته  وذلك من خالل
  .التعرف على المذهب النحوي للشارح وعلى السمات التي ميزت شرحه  -

اء النص صـحيحا دون تزيـد أو إن أعظم صفة يجب أن يتحلى بها المحقق هي األمانة في أد        
كمــا   ،دل فــي عباراتــه وأســاليبهيجيــز لنفســه التصــرف فــي المخطــوط الــذي بــين يــده فيعــ فــال ،نقصــان

ق علـى األنفـس مـن تصـنيف كتــاب د يكـون تحقيـق كتـاب أشـــــيجـب عليـه أن يتجمـل بالصـبر واألنـاة فق
 ،، ذلك أن التحقيق يحتاج إلى الجهد والعناية والجلد وسعة الصدر أكثـر ممـا يحتـاج إليـه التـأليفجديد
ولربمــا أراد مؤلــف الكتــاب أن يصــلح تصــحيفا أو كلمــة ســاقطة فيكــون إنشـــاء :" يما قــال الجــاحظ وقــد

عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص حتى يـرده إلـى موضـعه 
  ) . 79ص  1ج/ الحيوان (  "الكالم  اتصالن ـــم
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 ـ تعتبـر صـميم إشـكالية بحثنـاــ   التـي تواجهنـا بتسـاؤالتمـن هنـا تظهـر لنـا خطـورة عمليـة التحقيـق     
المقدمــــة شــــرح " ســــنحاول اإلجابــــة عليهــــا ضــــمنيا أو مباشــــرة مــــن خــــالل تحقيقنــــا ودراســــتنا لمخطــــوط 

   :ذه التساؤالتـــ، ومن أهم ه"اود بن إبراهيم التالتي الجربي ألبي سليمان د اآلجرومية
  من التوضيح والتعليق ؟ كتفى بتقديم نص صحيح فحسب أم البدهل سيُ  -
 هل سيوفق المحقق في وضع العناوين وترقيم المسائل ؟ -

بين النسخ وكذا تخريج اآليات هل سينجح في تصحيح النص وٕاكمال السقط وبيان الفروق  -
 حاديث والنصوص المقتبسة وضبطها ؟واأل

 ؟ما الجديد الذي أضافه التالتي إلى صرح النحو بشرحه لآلجرومية -

 ؟تبعه الشارح لمتن اآلجروميةج الذي اهو المنه ما -

 شرحه ؟ بها متازالخصائص التي ا ما -

 كيف يمكن تحديد المذهب النحوي الذي سلكه الشارح أو تأثر به ؟ -

في تحقيقي للمخطوط على منهج التحقيق القائم  اعتمدتوانطالقا من هذه اإلشكالية فإنني        
هاء بفهرسة نتاط عباراتها وتخريج نصوصها ثم ضب ،الى جمع المخطوطات والمقابلة بينهع

س اعلى المنهج الوصفي القائم على أس اعتمدتأما فيما يخص منهج الدراسة فإنني . محتوياتها 
الطابع  ةغلب المالحظو  ،و تفسيره تفسيرا ال يخرج عن نطاق اللغةالتوصيف وتقرير ما هو واقع، 
  .التحليلي على دراستي للمخطوط

  .)للتحقيق ياألول للدراسة والثان( قسمينو  تمهيد: ثالثة عناصرالبحث في وقد جاء هذا     
وأعاريبها  منظوماتهابعض  توعرضمتنها  ثم أثبتّ  تهبمقدمبابن آجروم و  تفعرّ  التمهيد في     

  .)المحققة والمخطوطة(شروحهاو 
بعدها  شارحال تعرضت لخصائص عصراألول في الفصل ه فصلين، قسم الدراسة فقد فّرعتأما      
مصادره من الكتب  تقصيبعرضت لشرحه ثم شارح اآلجرومية  لعالمة التالتيترجمة ل تأورد

وشواهده من القرآن  همنهجف ،نت مذهبه النحويثم تبيّ واألصول النحوية من سماع وتعليل في شرحه 
في  عةالذي يتحدث عن منهج التحقيق أوضحت الخطوات المتب نيوفي الفصل الثا، الكريم والشعر

  .هابنماذج من صور ل مشفوعة ةالمعتمد المخطوطة ثم قمت بوصف النسخ التحقيق،
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ه  

ص محققا واتبعته بالفهارس فإنني أخرجت الن "تحقيقال"أما في القسم الثاني الذي حمل عنوان      
  .ألصل إلى الخاتمة كنتيجة للبحث الفنية
ملة من المصادر والمراجع منها كتاب في دراستي وتحقيقي لهذا المخطوط على ج اعتمدتوقد     

 ،وكتاب شرح القواعد البصروية في النحو للشيخ عالء الدين البصروي ،األنباري البنأسرار العربية 
ومن المراجع اذكر على سبيل المثال ال الحصر كتاب نحو اللغة  ،وكتاب همع الهوامع للسيوطي

هت بعض الصعوبات تمثلت في عدم العثور على أنني واج ،العربية للدكتور محمد أسعد النادري
  .وبعض المصادر األخرى ،على كتاب مقدمة في النحو لخلف األحمر

ال يسعني في هذا المقام إال أن أتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذي الدكتور أحمد بلخضر  في األخيرو 
وأخص بالذكر  بده من عناء في سبيل توجيهي وٕارشادي دون أن أنسى كل من مد لي يد العونالما ك

  .، واألستاذ بشير حاج موسى من مؤسسة عمي السعيد بغردايةالدكتور أحمد جاليليأستاذي 
  .توجيهوفي الختام عظيم الشكر لكل أفراد لجنة المناقشة لتجشمهم عناء القراءة وال

                     واهللا نسأل حسن التوفيق والسداد            
 15/06/2011ورقلة    
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  الدراسة: القسم األول
  الفصـل األول

  أبوسليمان التالتي وشرحه على اآلجرومية

  الشارحخصائص عصر : األولالمبحث  

 تمهيــد          

   نظم المنثور: 1

   مزج النحو بالمنطق: 2

   طغيان المنهج التعليمي على مناهج التأليف: 3

   ظهور الحواشي و التقريرات :4

  وضع المتون النحوية: 5

    كثرة الشروح :6

          ترجمـة الشارح: الثانيالمبحث 

   آلجروميةشرح التالتي على ا:المبحث الثالث  

 )ـوانـالنسبة والعنـ حقيقت( توطئـــة

 ـتب ـمصــادره من الكـ:  1

 ه ـاألصول النحوية في شرح: 2

 ـويـمذهبــــه النحـ: 3

 ه منـهج التالتي في شرحـ: 4

  ــده واهــــــشــ: 5              
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  الشارح خصائص عصر: األولالمبحث 

  تمهيــــد

 هــ656سـنة همجيـة التتـار  تحـت سقوط بغـدادإن المصيبة التي مني بها العالم اإلسالمي إثر     
وأيقظــت فــيهم حرصــا أذهلــت العلمــاء،  هـــ898ثــم ســقوط األنــدلس بعــد ذلــك فــي يــد الفرنجــة ســنة 

   .ٕانقاذه من الضياعاث األمة و تر على ظ احفشديدا على ال

معاصـرا للعالمـة أبـي سـليمان داود بـن إبـراهيم التالتـي  كـانو يورد لنا السيوطي خبرا خطيـرا ـ و     
وقد ذهب جل الكتب في الفـتن الكائنـة مـن التتـار وغيـرهم  «: يقول السيوطيـ ) هـ976ت(الجربي 

تــأخرين ال تجــيء حمــل بحيــث إن الكتــب الموجــودة اآلن فــي اللغــة مــن تصــانيف المتقــدمين و الم
  .1»جمل واحد

ـــ وٕان كـــانفكـــالم الســـيوطي     ـــو مـــن غل ـــالنقص  و إالال يخل ـــة إحســـاس العلمـــاء ب أنـــه يعكـــس حال
والخســـــارة الشـــــيء الـــــذي أشـــــعرهم بالمســـــؤولية الجســـــيمة الملقـــــاة علـــــى عـــــواتقهم، فوجـــــدوا أنفســـــهم 

اره وأمــام ضــمائرهم عــن مســؤولين أمــام اهللا عــن دينــه و أمــام التــاريخ عــن نهضــة العلــم وٕاقالــة عثــ«
ية وضــخامتها إلــى معارفهــا، وأمــام أوطــانهم عــن تــدعيمها، فــدفعهم شــعورهم العميــق بهــذه المســؤول

  .2»ما فات، وبذل الجهد إلعادة هذا الصرح المنهار يالفالجد في العمل لت

وفــي اإلنصــاف أن نقــول إن «فنشــطت حركــة التــأليف فــي مختلــف الفنــون فــي مقــدمتها النحــو     
الـذين وفـدوا  3»المغـربللحوبـاء إنمـا هـم جاليـة األنـدلس و د هذه الحركة التي كان فيهـا إمسـاك عما

  .وأذاعوا مصنفاتهم و علومهم

                                                           

1
  . 97ص/1ج ،محمد أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، دت. ، تحالمزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي -  

2
ن نو منهج النويري في كتابه نهاية  األرب في ف" كتاب نقال عن 17ص/ج3 ،محمد رزق سليم ،عصر سالطين المماليك -  

  .53ص ،1987، 1عبد الحليم الندوي ، دار الفكر، دمشق، ط.، د"األدب

3
  .160ص ،1995دار المعارف، مصر،  ، نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة، محمد طنطاوي -  
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  ولم تكن جزيرة جربة بمعزل عن هذا الحراك العلمي، فلقد عرفت حركة علمية       

كــة لــم تخمــد بــل بقيــت جــديرة بااللتفــات منــذ دخــول اإلباضــية إليهــا، والالفــت لالنتبــاه أن هــذه الحر 
محافظة على وتيرتها واستمراريتها لمـدة طويلـة رغـم السـجاالت والحمـالت التـي كانـت تتعـرض لهـا 
جزيــرة مــن قبــل النصــارى، وذلــك يرجــع ألســباب سياســية واجتماعيــة ومذهبيــة متعــددة وخيــر دليــل 

لــى تحفــيظ جلهــا يســهر ع 1علــى إشــراق ذلــك النشــاط العلمــي عــدد المــدارس الــذي تجــاوز العشــرين
  .القرآن والعقيدة اإلسالمية وقواعد اللغة العربية والفقه وغيرها

ن عصــــر المماليــــك عصــــر االزدهــــار الكامــــل للدراســــات النحويــــة خاصــــة وخالصــــة القــــول إ     
واللغوية عامة، فقد امتألت البلـدان بالنحـاة القـادمين مـن بغـداد بعـد احتاللهـا علـى يـد التتـار، ومـن 

ل الفرنجة آخر حواضرها غرناطة، مما جعل المصنفات النحوية علـى عصـرهم األندلس بعد احتال
  .تبلغ الذروة كما وكيفا، فظهرت الموسوعات كما ظهرت المتون و الشروح والحواشي

غيــر أنــه مــن المالحــظ علــى الدراســات النحويــة فــي عصــر العثمــانيين هــو تميزهــا بالحواشــي «     
هــــا فائــــدة طيبــــة ،وٕان كــــان بعضــــها يخلــــو مــــن اإلضــــافة والتقريــــرات والمختصــــرات التــــي يشــــكل جل

 .2»والتجديد ويقتصر على الجمع واإلعادة والترديد

 : ومنه يمكننا أن نستخلص بعض خصائص عصر المؤلف كاآلتي  -

  نظم المنثور  -1

مــن الالفــت لالنتبــاه فــي الحركــة النحويــة فــي عصــري المماليــك والعثمــانيين أن بعــض النحــاة      
  :ة فينظمونها في ألفيات أو أراجيز مثلما فعللى متون نحوية منثور كان يعمد إ

ــــــــاس الحمصــــــــي  • ــــــــو العب ــــــــي        ) هـــــــــ644ت(أب ــــــــي عل ــــــــة ألب حــــــــين نظــــــــم اإليضــــــــاح والتكمل
  .1الفارسي

                                                           

1
  .240ص ،فرحات الجعبيري نظام العزابة عند اإلباضية الوهبية في جربة، -  

2
، - اآلداب والعلوم اإلنسانية -حمد السليمي، مجلة جامعة الملك عبد العزيزأ.د المتون والشروح والحواشي والتقريرات، -  

  .06/2008العدد
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الذي نظم المفصل للزمخشري، ونظمه أبوشـامة المـؤرخ )هـ663ت(و أبو نصر الخضراوي  •
 ).هـ665ت(2الدمشقي

  .3ن معط الزواوينظم شرح أبيات سيبويه الب •

 .4كتاب التسهيل البن مالك) هـ820(و نظم شهاب الدين الدمشقي  •

الموصـل فـي نظـم «نفسه نظم المفصل للزمخشري فـي كتـاب سـماه ) هـ672ت(و ابن مالك •
 .5»المفصل

  ).هـ646ت(و نظم الكافية في النحو البن الحاجب  •

 .مكتاب التوضيح ابن هشا) هـ793ت(6و نظم شهاب الدين الخولي •

 .نى البن هشامكتاب المغ7كما نظم الشيخ أبو النجا المصري •

 .نظم جمع الجوامع لألشموني •

 .8نظم اآلجرومية للعمريطي، وغيره •

  مزج النحو بالمنطق -2

                                                                                                                                                                                             

1
محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر، .تح ،)جالل الدين عبد الرحمن(في طبقات اللغويين والنحاة، السيوطي  بغية الوعاة -  

  .151ص /1،ج 1979، 2مصر، ط

2
خليفة، تحقيق وتعليق محمد شرف الدين  لفنون، مصطفى بن عبد اهللا الشهير بحاجيعن أسامي الكتب وا كشف الظنون -  

  1776ص/2ج ، بالتقايا، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط، دت

3
  .527، ص2003دار غريب، القاهرة، ،صالح رواي.النحو العربي، د -  

4
  .407ص/1، جخليفة حاجي، كشف الظنون -  

5
  .1800ص/2ج، المرجع السابق -  

6
  .154ص/1ج، المرجع السابق -  

7
  .1754ص/2ج المرجع السابق، -  

.من هذا البحث 12و11انظر منظومات اآلجرومية ص ـ   
8
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عالقــة النحــو بــالمنطق قضــية قديمــة حديثــة تحــدث عنهــا العلمــاء فــي القــديم مــن أمثــال أبــي       
عصـر الحـديث بـين طروحـات المستشـرقين والمسـتغربين حيان والسيوطي وكثر الجدل حولهـا فـي ال

  .وغيرهم

فأبو حيـان التوحيـدي طـرق هـذه المسـألة فـي فصـلين مـن كتابـه المقابسـات جعـل األول منهـا       
علــى صــورة حــوار بــين أســتاذه أبــي ســعيد الســيرافي أحــد النحــاة المشــهورين وبــين متــى بــن يــونس 

ين لنـا مـن خـالل الحـوار ميـل أبـي حيـان لمسـلك النحـاة المنطقي في حضرة الوزير ابن الفرات، يتبـ
  ".المنطق اليوناني والنحو العربي"وسّمى عنوان المناظرة 

رواهـا " مابين المنطـق والنحـو مـن المناسـبة"أما الفصل الثاني فكان عبارة عن رسالة تحمل عنوان 
  .أبو حيان على صورة حديث بينه وبين أستاذه سليمان المنطقي

قلــت ألبــي ســليمان إنــي أجــد بــين المنطــق والنحــو مناســبة غالبــة ومشــابهة قريبــة : "انقــال أبــو حيــ
  وعلى ذلك فما الفرق بينهما وهل يتعاونان بالمناسبة وهل يتفاوتان بالقرب منه؟

النحو منطق عربي والمنطق نحو عقلي وجل نظـر المنطقـي فـي المعـاني وٕان كـان ال يجـوز : فقال
ي لهــا كالحلـل والمعـارض وجــل نظـر النحـوي فــي األلفـاظ وٕان كــان ال لـه اإلخـالل باأللفــاظ التـي هـ

  1.... "يسوغ له اإلخالل بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر

  فما النحو ؟: فقلت له

إنــه نظــر فــي كــالم : فقــال علــى مــا يحضــرني الســاعة مــن رســمه علــى غيــر تصــفية حــده وتنقيحــه
  ...تفرقه وتعلل منه  العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده أو

  »فما المنطق«:قلت 

  هو حق أو باطل فيما يعتقد وبين ما: آله بما يقع الفصل والتمييز بين ما يقال: قال
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هـو خيــر أو شـر فيمــا يفعـل وبـين مــا يقـال هــو صـدق أو كـذب فيمــا يطلـق باللســان وبـين مــا : يقـال
  .هو حسن أو قبيح بالفعل: يقال

  فهل يعين أحدهما صاحبه؟: قلت

  .نعم وأي معونة إذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسي فهو الغاية والكمال: قال

ويجــب أن تعلــم أن فوائــد النحــو مقصــورة علــى عــادة العــرب بالقصــد األول قاصــرة عــن عــادة : قــال
غيرهم بالقصد الثاني والمنطق مقصور على عادة جميع أهـل العقـل مـن أي جيـل كـانوا وبـأي لغـة 

  .أبانوا

  .الحق المعروف أو إلى العادة الجارية ]إلى[وبالجملة، النحو يرتب اللفظ ترتيبا يؤدي : "قال

 ...مــن العــرف ن العقــل والشــهادة فــي النحــو مــأخوذةوالعقــل والشــهادة فــي المنطــق مــأخوذة مــ    
أكثر مـن  والحاجة إلى النحو أكثر من الحاجة إلى المنطق، كما أن الحاجة إلى الكالم في الجملة

  إلى البالغة ألن ذلك أول وهذا ثان، والنحو أول مباحـث جةالحا

  .1"اإلنسان، والمنطق آخر مطالبه

والنحــو يــدخل المنطــق ولكــن مرتبــا لــه والمنطــق يــدخل : "ويــردف قــائال عــن عالقــة النحــو بــالمنطق
م أكثـر ممـا يسـتعار مـن النحـو ومـا يسـتعار للنحـو مـن المنطـق حتـى يتقـوّ ... النحو ولكن محققا لـه

  .2"لمنطق حتى يصح ويستحكم فالمنطق وزن لعيار العقل والنحو كيل بصاع اللفظل

قــال اإلمــام أبــو محمــد عبــد اهللا بــن  «:أمــا الســيوطي فــي كتابــه صــون المنطــق والكــالم فيقــول     
وقـع البحـث بينـي وبـين رجـل مـن أهـل األدب : المسـائل السيد البطليوسي في كتابه الموسوم بكتاب

مـن ذكـر المحمـول والموضـوع واأللفـاظ المنطقيـة، فقلـت لـه صـناعة  فجعـل يكثـرفي مسائل نحوية 
 يجـب: فلسـفةوقـد قـال أهـل ال. تعمل أهـل المنطـقفيهـا مجـازات ومسـامحات ال يسـ النحـو يسـتعمل
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صــناعة فــي أخــرى  حمـل كــل صــناعة علــى القــوانين المتعارفــة بــين أهلهــا، وكــانوا يــرون أن إدخــال
نتقــال مــن صــناعة إلــى أخــرى عنــد باال لقصــد المغالطــة واالســتراحةإنمــا يكــون لجهــل المــتكلم أو 

  . 1»ضيق الكالم عليهم

أمــا المستشــرقون الــذين اتخــذوا موقفــا مــن القضــية فيقــول عــنهم الــدكتور عبــد الــرحمن الحــاج "    
 I.Guidiجويديإن من أقدم من زعم بوجود تأثير يوناني في النحو في بدء نشأته إيناس : "صالح

فقد زعم هذا الزعم دون أن يأتي ببرهان شاف بـل اقتصـر  فأما جويدي A.Merxيرمركس و أدالب 
على اإلشارة الوجيزة، وجاء بعده مركس فطـرق الموضـوع وأفـاض فيـه ولـم نـر أحـدا توغـل فـي هـذا 

يرتـاح  –وقد صار كل من يـأتي بعـده إذا عـالج الموضـوع ... البحث مثل ما فعله هذا المستشرق 
مـؤرخ الفلسـفة اإلسـالمية الـذي " دي بور"، ونذكر من هؤالء 2"ا الرجل مطمئن البالإلى ما قاله هذ

  .3يرى تأثر النحو العربي بالمنطق األرسطي

مـان الـذي يتحـدث أحمـد أمـين علـى تيلأما الـذين وقفـوا موقفـا وسـطا مـن هـذه المسـألة األسـتاذ      
ب علــم النحــو فــي االبتــداء وأنــه ال وهــو أنــه أبــدع العــر  ...نحــن نــذهب مــذهبا وســطا: "لســانه قــائال

يوجــد فــي كتــاب ســيبويه إال مــا اخترعــه هــو والــذين تقــدموه ولكــن لمــا تعلــم العــرب الفلســفة اليونانيــة 
  .4"من السريان في بالد العراق تعلموا أيضا شيئا من النحو الذي كتبه آرسطوطاليس الفيلسوف

النحـــو العربـــي كـــان أشـــد امتناعـــا مـــن ": ومثلـــه المستشـــرق الفرنســـي لـــويس ماســـينيون إذ يقـــول    
ـــة إلـــى أوضـــاعهما وكـــان قبـــل أن يتخـــذ  ـــى تســـرب اليوناني التقســـيم الثالثـــي ) العـــرب(الســـرياني عل

                                                           

1
  .200صون المنطق والكالم،السيوطي، ص -  

،  1964، العدد األول، سنة ) جامعة الجزائر(عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة كلية اآلداب  ،النحو العربي ومنطق آرسطو -  2
 .68ص

 
  .76ص ريخ الفلسفة في اإلسالم، دي بور، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دت،تا - 3
 ).468ص 2ج(، م2005، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط ،حى اإلسالم ،أحمد أمينض -  4
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فقد أبدعوا تقسيما ثنائيا موافقا لألصول الجدلية السـامية ) حرف-فعل-اسم(اليوناني ألقسام الكالم 
  .1)خبر-فضلة ، مبتدأ-فرع ، عمده-أصل(

فاألســتاذ أحمــد : حثين والمفكــرين العــرب فــي هــذه المســألة فــيمكن تلخيصــها فيمــا يلــيأمــا آراء البــا
أن تأثير اليونان والسريان في العصـر األول لوضـع "أمين يرى رأي أستاذه ليتمان ويزيد على ذلك 

  2"النحو كان ضعيفا

لمنطــق أرســطو وجــاء بعــده إبــراهيم مــدكور فــردد مــا قالــه المستشــرقون القــائلون بوجــود تــأثير ا      
عنــد الفقــه  –ولــم يقــف األمــر فيمــا نعتقــد  : "حيــث يقــول الــدكتور علــى النحــو العربــي حــين نشــأته،

وقـد أثـر فيـه المنطـق األرسـطي مـن . والكالم والفلسفة، بل امتد إلى دراسات أخرى من بينها النحو
د بمــا ورد فتــأثر النحــو العربــي عــن قــرب أو عــن بعــ. أحــدهما موضــوعي، واآلخــر منهجــي: جــانبين

علـى لسـان أرسـطو فـي كتبـه المنطقيـة مـن قواعـد نحويـة، وأريـد بالقيـاس النحـوي أن يحـدد ويوضــع 
   .3"على نحو ما حدده القياس المنطقي

 وقــد واجهــت هــذه الــدعوات كمــا كــان منتظــرا ردود فعــل عنيفــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر،    

ن أن هــــذه الــــدعوات فــــي ارتباطهــــا تحتمــــت معهــــا ضــــرورة إعــــادة تعريــــف للــــذات مــــن خــــالل تبيــــي
تشكل تحامال غير مبرر على الهوية العربية اإلسـالمية التـي تبغـي أن ... بطروحات المستشرقين 

  .4"تنسحب أصالتها على العلوم العربية أيضا

وكان من الذين وقفوا مدافعين عن أصـالة النحـو العربـي األسـتاذ علـي سـامي النشـار فـي كتابـه    
فوقفـوا ضـد المنطـق ووصـلت بهـم معارضـته إلـى "د مفكري اإلسالم ،فيقول عنهم مناهج البحث عن
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درجة تجريمـه كمـا فعـل اإلمـام الشـافعي الـذي أدرك أن منطـق أرسـطو يسـتند إلـى خصـائص اللغـة 
  .1"اليونانية

" الـرد علـى المنطقيـين"في بيانه لعقم المنطق اليوناني في كتابيـه  ابن تيميةوالموقف ذاته وقفه     
  ."نقض المنطق" و

 أما الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح فكان من أبرز الذين دافعوا عن أصالة النحو العربـي     

أصــــالة التقســــيم الثالثــــي وأصــــالة األبــــواب والمصــــطلحات النحويــــة العربيــــة ضــــدا علــــى الفرضــــية 
 فــي منــاهج النحــو العربــي لــم يتــأثر فــي ابتــداء نشــأته  بمنطــق أرســطو ال"اليونانيــة حيــث يــرى أن 

  .2"بحثه وال في مضمونه التحليلي فإنه ال يدين بشيء أصال فيما ابتناه أول أمره للثقافة اليونانية

فــي -ويــرى الــدكتور الحــاج صــالح أن اإلنتــاج العلمــي والنظريــات العلميــة التــي أنتجهــا العــرب     
فتـرة النشـاط األصـيل "في القـرون األربعـة األولـى التـي تشـكل  -مجال الدراسات اللسانية خصوصا

لــم ينكشــف للبــاحثين المعاصــرين بســبب عــاملين يشــكالن عائقــا أمــام حصــول أي معرفــة  3"الخــالق
  :علمية بالتراث هما

 .حاجز العصور التي تحجر فيها الفكر العربي -

 وحاجز االعتقادات المسبقة الصادرة عن ذلك القانون الخيالي المسمى بقانون -

 

  .4األطوار الثالثة

                                                           

1
  .60، صالمرجع السابق -  

 .71الحاج صالح، ص عبد الرحمن ،النحو العربي ومنطق أرسطو -  2
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موقـــف " 1النحـــو العربـــي والمنطـــق األرســـطي"فـــي كتابـــه  "األزهـــري ريحـــاني"ص الباحـــث ويخلـــ   
   :المستشرقين وموقف الباحثين العرب في هذه المسألة في ثالث نقاط هي

أن طروحات الباحثين المستشـرقين القـائلين بالفرضـية اليونانيـة اتجهـت كلهـا إلـى محاولـة  .أ 
علــم اليونـانيين علـى منظومــة النحـو العربــي إثبـات تـأثير منطــق أرسـطو ومـن ثــم النحـو وال

 .،عن طريق التأثير المباشر

أن طروحـــات البـــاحثين العـــرب القـــائلين بالفرضـــية اليونانيـــة اتجهـــت إلـــى محاولـــة إثبـــات  .ب 
ـــأثير منطـــق أرســـطو ـــأثير غيـــر  -أساســـا-ت ـــى منظومـــة النحـــو العربـــي عـــن طريـــق الت عل

 .المباشر أي عن طريق الترجمات

القـــائلين بالفرضـــية العربيـــة  -عمومـــا–الرافضـــين لنظريـــة التـــأثير  إن طروحـــات البـــاحثين .ج 
اتجهــت نحــو رفــض نظريــة طريقــي التــأثير المباشــر وغيــر المباشــر علــى منظومــة النحــو 

 . العربي

وخالصة ما نصل إليه من هذا الجدل أن النحـو العربـي قـد ولـد ونشـأ عربيـا خالصـا تجلـت فيـه    
العربيــة ولعــل صــموده وثباتــه فــي وجــه عديــد المحــاوالت التــي  قــوة التفكيــر وصــفاء الملكــة العقليــة

قصدت إلـى إعـادة صـياغته دون تقـديم بـديل أفضـل فـي الماضـي أو فـي الحاضـر تـارة تحـت لـواء 
التجديد وأخرى بذريعة التيسير كل ذلك دليل على قوة جذور هذا النحـو الضـاربة فـي عمـق الثقافـة 

فلـم يكـن إال فـي القـرون المتـأخرة شـأنه فـي ذلـك شـأن العلـوم  العربية ،أما التأثير الـذي تحـدثنا عنـه
األخـــرى والـــذي بـــدأ تطعيمهـــا بالفلســـفة والمنطـــق مـــع مســـتهل القـــرن الرابـــع الهجـــري حتـــى ظهـــرت 
مدرسة أبي علي الفارسي التي تعمقت في أقيسة المنطق مخالفة بذلك مدرسة أبي سـعيد السـيرافي 

عة النحوية التي تعتمد على أقيسة المستمدة أصـولها مـن التي كانت ال تؤمن إلى حد كبير بالصنا
 .المنطق

منطقـا  ي كان يضعها الرمـاني ممـا جعـل نحـوهه األقيسة المنطقية التا هذومما زاد األمر تعقيد «  
إن كــان النحــو مــا يقولــه الرمــاني : ممــا جعــل أبــا علــي الفارســي يقــول 1»قبــل أن يكــون نحــوا ولغــة

  .2"ن ما نقوله نحن فليس معه فيه شيءفليس معنا منه شيء وأن كا
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حتــى إذا وصــلنا إلــى القــرن العاشـــر الهجــري فإننــا نجــد أن المنطـــق قــد داخــل مختلــف العلـــوم     
وأضــحى الزمــا علــى كــل يتصــدى للتعلــيم والتــأليف أن يأخــذ بحــظ منــه وال أدل  ،لغويــة والشــرعيةال

ي الـذي درسـه الشـارح علـى إبـراهيم ألثير الدين األبهـر ) متن إيساغوجي(ذيوع كتاب من ذلك على 
الكيالني ثم قام بعد ذلـك بشـرحه ودرس أيضـا المنطـق علـى يـد شـيخه إبـراهيم بـن أحمـد التـذمريني 

فــي ذلــك الوقــت كمكانــة  هلمســألة امتــزاج المنطــق ببقيــة العلــوم ومكانتــ صــيقتوكــأن الم. النفوســي
  .المعلوماتية في عصرنا 

  هج التأليفطغيان المنهج التعليمي على منا -3 

يـــــرى الـــــدكتور كـــــريم حســـــين الخالـــــدي بعـــــد اســـــتقرائه لكتـــــب النحـــــو األساســـــية التـــــي درســـــت        
  3":تتبع أحد المناهج الثالثة اآلتية"الموضوعات النحوية أنها 

  .المنهج الوصفي .1
 ).التعليلي(أو ) الفلسفي(المنهج العقلي  .2

 .المنهج التعليمي .3

علــى تقريــر مــا هــو واقــع أو تفســيره تفســيرا ال يخــرج عــن  فــالمنهج الوصــفي هــو المــنهج الــذي يقــوم"
  .4"طاقة اللغة

المـــنهج الوصـــفي يكتفـــي بوصـــف أيـــة لغـــة مـــن « :ويقـــول عنـــه الـــدكتور رمضـــان عبـــد التـــواب     
اللغــات عنــد شــعب مــن شــعوب أو لهجــة مــن اللهجــات فــي وقــت معــين أي أنــه يبحــث اللغــة بحثــا 

لغويــــة مختلفــــة ويســــجل الواقــــع الغــــوي تســــجيال  عرضــــيا ال طوليــــا، ويصــــف مــــا فيهــــا مــــن ظــــواهر
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3
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4
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فالمنهج الوصفي يقوم على أساس وصف اللغة أو اللهجـة فـي مسـتوياتها المختلفـة أي فـي ...أمينا
نـــواحي أصـــواتها ومقاطعهـــا وأبنيتهـــا ودالالتهـــا وتراكيبهـــا وألفاظهـــا أو فـــي بعـــض هـــذه النـــواحي وال 

  .1»يتخطى مرحلة الوصف

المعاصــرون نقاطــا أساســية يعتمــد عليهــا المــنهج الوصــفي الحــديث فــي  لقــد وضــع البــاحثون       
  :دراسته للغة و أهمها

  .عدم األخذ بالمقوالت المنطقية أو المسائل الفلسفية -

 كتفـــىعـــدم اللجـــوء إلـــى األقيســـة والتعلـــيالت أي أنـــه يكـــون لالســـتقراء األهميـــة األولـــى       ويُ  -
  .بالتوصيف

  .اللغة فيه وحدة المكان الذي يتم وصف -

  .وحدة الزمان الذي يتم وصف اللغة إبانه -

، وأمـا 2فـي كثيـر مـن جوانبـه) الوصـفي(لقد كان كتاب سيبويه مثاال معبرا عن المنهج الفطري     
فلـم يكـن أسـلوبا معتمـدا    علـى الفلسـفة والفـروض "ما ورد من تعليل لألحكام النحوية فـي الكتـاب 

رب و جعله األصل الذي استشهد بـه ويقـيس عليـه وكـان فـي تعليلـه النظرية و إنما اعتمد كالم الع
  .3"و قياسه غاية في المهارة و الذكاء

أما المنهج العقلي فهو منهج بدأ بالظهور في التآليف النحويـة بعـد كتـاب سـيبويه وهـذا المـنهج     
لــذا جــاءت  قــد أفــاد مــن علــوم أخــرى فــي أســاليبه وتبويبــه ومصــطلحاته وتعليلــه وتحليلــه وحــدوده،

                                                           

1
 ،1997، ، القاهرة3مكتبة الخانجي، ط ،رمضان عبد التواب.دغوي، المدخل إلى علم اللغة و مناهج البحث الل -  
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2
و تمام حسان في كتابه ) علم اللغة(على الرغم من المآخذ التي سجلها بعض الباحثين من أمثال محمود السعران في كتابه  -  
  ).اللغة بين المعيارية و الوصفية(

3
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و "تســمياته مختلفــة فمــنهم مــن ســماه المــنهج التعليلــي ومــنهم مــن أطلــق عليــه اســم المــنهج الفلســفي 
، وقـد بـدأ هـذا 1"هذا ال يعني أنـه كـان يسـلك مسـلكا فلسـفيا أو أنـه متـأثر بمنـاهج فلسـفة أو المنطـق

أو الثقافــة المجتمــع  المـنهج يبــرز علــى خلفيــة عوامـل متعــددة منهــا ثقافــة النحـوي الدينيــة أو العلميــة
ومـــا تســـوده مـــن تيـــارات مذهبيـــة أو سياســـية أو علميـــة إضـــافة إلـــى االنتمـــاء المـــذهبي أو الفكـــري 
النحوي، فبهذه الطرق كانت المصطلحات واألساليب والجدل والحجاج تتسـرب إلـى مؤلفـات النحـاة 

  :لنقاط اآلتيةوبحوثهم في عفوية ومنه يمكننا أن نحدد المالمح البارزة لهذا المنهج في ا

نصـــاف فـــي مســـائل والحجـــاج مثلمـــا نلحظـــه فـــي كتـــاب اإل اتبـــاع أســـاليب الحـــوار والجـــدل •
 .األنباري البن الخالف

بمعنـــى أن الحـــدود بـــدأت تتجـــه اتجاهـــا منطقيـــا تجانـــب فـــي هـــذا المـــنهج : العنايـــة بالحـــدود •
ي حقــائق النحــو، مثلمــا نلحــظ ذلــك عنــد ابـــن الحاجــب فــي الكافيــة و عنــد ابــن عصــفور فـــ

 .شرحه للجمل

االهتمــام بأوجــه الخــالف فــي اآلراء والســبب فــي ذلــك ظهــور مدرســتين مختلفتــين فــي مــنهج  •
البحــث وهمــا مدرســة البصــرة ومدرســة الكوفــة ونلحــظ ذلــك فــي كتــاب األنصــاف وفــي كتــاب 

 .مسائل خالفية في النحو للعكبري وغيرها من الكتب

لمنطق اليونـاني وٕانمـا التعليـل الفطـري التـابع ال نعني به التعليل الفلسفي المتأثر بـا:التعليل  •
ــــل و إيضــــاحها  ــــى إيجــــاد العل ــــدرس النحــــوي واتجاهاتــــه التعليميــــة الراميــــة إل مــــن طبيعــــة ال

 .للمتعلمين

األخـــص واألعـــم والكــــل والجـــزء والجـــنس والمحــــدود و :كثـــرة ورود األلفـــاظ المنطقيـــة منهــــا  •
 .إلخ...الماهية 

ج الذي ُاتبع في التآليف النحويـة التـي تخاطـب الطبقـة الوسـطى وأما المنهج التعليمي فهو المنه   
  :2والدنيا من المتعلمين، أما الدوافع التي حفزت النحاة على اتباعه فهي كثيرة أهمها

                                                           

1
  .81كريم حسين الخالدي، ص .د ،مناهج التأليف النحوي -  

2
  .ومابعدها 49كريم حسين الخالدي، ص.د مناهج التأليف النحوي، -  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول ــــ

31 

 

رغبة عدد كبير من المسلمين الذين ينتمون إلى قوميات غير عربية في تعلـم اللغـة العربيـة  •
 .تهمالرتباط ذلك بعبادتهم و مصالحهم و ثقاف

ظهــور عــدد كبيــر مــن المــدارس التــي يــدرس فيهــا الفقــه والنحــو والتفســير والحــديث وغيرهــا  •
 . ،األمر الذي استوجب وضع كتب نحوية يعتمدها الشيوخ في تدريسهم

رغبة عدد من الخلفاء واألمراء في وضع كتب نحوية مبسطة للدارسـين كمـا هـو الحـال فـي  •
 .لرغبة المأمونكتاب الحدود الذي وضعه القراء تنفيذا 

الرغبـــة فـــي تبســـيط التـــأليف النحويـــة وجعلهـــا قريبـــة مـــن متنـــاول النـــاس وال ســـيما المتعلمـــين  •
المبتــدئين مــنهم وتســهيل حفظهــا، وقــد عبــر عــن هــذه الرغبــة كثيــر مــن النحــاة فــي مقــدمات 
كتبهم ملمحين إلى صعوبة أساليب التأليف غير التعليمية لذا ألفـوا المتـون المنظومـة لكـون 

ســعيا وراء  1شــعر أســهل حفظــا مــن النثــر كمــا ألفــوا المتــون النثريــة، وشــرحوا تلــك المتــونال
 .توضيح أساليبها وٕازالة اإلبهام عنها

خوف العلماء على أصول العربية من الضياع خاصة بعـد الغـزو المـاغولي الهمجـي لـبالد  •
والتصـنيف فاجتهـدوا المسلمين فأراد أولئك العلماء أن يعوضوا ذلك الذي فقد بكثـرة التـأليف 

و قلما تخلو مدرسة أو مسجد من درس للنحو يقـوم «لنشر الحركة النحوية في دور التعليم 
 .2»جنبا إلى جنب مع دروس الشريعة

إن هــذه الــدوافع وغيرهــا اتجهــت بالتــأليف النحويــة اتجاهــا تعليميــا خاصــة فظهــرت فــي المرحلــة    
مـة فـي النحـو لخلـف األحمـر، ومختصـر ابـن شـقير، األولى مجموعة من الكتب التعليمية منها مقد

البـــن الســـراج والجمـــل للزجـــاجي و اإلرشـــاد فـــي النحـــو البـــن " المـــوجز"ومـــن أقـــدم مـــا وصـــل إلينـــا 
درســـتويه واإليضـــاح العضـــدي ألبـــي علـــي الفارســـي، ثـــم كتـــاب اللمـــع فـــي العربيـــة البـــن جنـــي، ثـــم 

  .المفصل للزمخشري
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ر جــدا مــن هــذه الكتــب التعليميــة مــن هــذه الكتــب التعليميــة وفــي المرحلــة الثانيــة ظهــر عــدد كبيــ    
وأبـي حيـان ) هــ672ت(، وكتب ابـن مالـك )هـ464ت(ومنها على سبيل المثال كافية ابن الحاجب 

وغيــر ذلــك ويمكــن القــول إن جميــع الكتــب التــي ظهــرت فــي ) هـــ761ت(وابــن هشــام ) هـــ7450ت(
نـا أو شـروحا أو حـواش أو تقريـرات وفضـال عـن العصور المتأخرة كتب تعليمية ال تعدو كونهـا متو 

ذلــك ظهــرت كتــب تخصصــت فــي مباحــث مســتقلة تخــص الكلمــات أو الحــروف ،وممــا الشــك فيــه 
أن هذا النمط من التأليف كان استجابة لحاجة تعليمية في إيجاد المؤلفات التي تشبه إلى حد مـا «
فــي عــرض المعلومــات و تقــديمها فــي هــذا العصــر إذ يتــوخى مؤلفوهــا اإليجــاز  ˝الكتــب المدرســية˝

للمتعلمــين بشــكل مبســط ســهل قابــل للحفــظ لــذا لــم يعــد اإلبــداع والتجديــد واالســتنباط والتطــوير ممــا 
، ولتوضـيح أبعـاد المـنهج التعليمـي يحـاول الـدكتور كـريم 1»يشغل بال المؤلف إال في حدود الشـكل

ـــة و أهـــم تلـــك حســـين الخالـــدي تقصـــيه للخطـــوات التـــي أتبعهـــا أولئـــك النحـــاة فـــي تـــ آليفهم التعليمي
  :العناصر 

كـان الــدافع األهــم الــذي حفــز النحــاة علــى اللجـوء إلــى هــذا المــنهج فــي التــأليف النحــوي هــو  •
الشــعور بمــا يعانيــه المتعلمــون مــن غمــوض وصــعوبة فــي أســاليب النحــاة األوائــل، فجعلــوا 

ســاطة والتنظــيم فــي مؤلفــاتهم تلــك تجــنح إلــى الســهولة فــي التعبيــر والوضــوح فــي الفكــرة والب
إال أن . عرض الموضوعات النحويـة وقـد كـان ذلـك واضـحا فـي المؤلفـات التعليميـة األولـى

اتجاه عدد من النحاة إلى أنماط المختصرات والمنظومات من المتون لم يـدع تلـك السـمات 
مرتبطـــة بهـــذه المتـــون، وٕانمـــا آلـــت تلـــك المؤلفـــات إلـــى غمـــوض أكثـــر، و تعقيـــد فـــي اللفـــظ 

والتواء في العبارات وجفـاف فـي المـادة النحويـة الشـيء الـذي حـّتم ظهـور الشـروح  والتركيب
  .للتبيين عنها و تفتح مغلقاتها

حــاول النحــاة فــي مؤلفــاتهم التعليميــة االبتعــاد عــن ذكــر الخالفــات بــين المدرســين وذلــك لمــا  •
ـــدقائ ق يجـــره مـــن تعقيـــد فـــي فهـــم المســـائل النحويـــة وتشـــتيت للـــذهن واســـتغراق فـــي بحـــث ال

اء المتشــعبة والحجــج والتفصــيالت األمــر الــذي يرهــق المتعلمــين ويجعلهــم يرمــون بتلــك اآلر 
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مــن مقــدمات منطقيــة وأســاليب جــدل وحــوار و مصــطلحات لهــذه المدرســة أو  التــي ال تخلــو
 .تلك

اإلكثـــار مـــن وســــائل التـــدريب وهــــي خطـــوة ال تفــــارق المـــنهج التعليمــــي ذلـــك ألن المســــائل  •
 ،مـن دراسـة النحـو فـي قواعـد جامـدة يجعـل المـتعلم ينفـرم النحويـة النظرية وصياغة األحكا

والســبب فـــي ذلــك أن المـــتعلم يحتـــاج إلــى تمرينـــات تمكنــه مـــن القاعـــدة وتجعلــه قـــادرا علـــى 
تطبيقهــا، ولمــا كــان أهــم وســائل التطبيــق فــي النحــو هــو اإلعــراب والتــدريب عليــه لــذا مــال 

إلـــى وضـــع تمرينـــات  -ســـيما شـــروح المتـــونوال–كثيـــر مـــن النحـــاة الـــذين ألفـــوا كتبـــا تعليميـــة
و 1»المغنــــي« جروميــــة و كــــذا ابــــن هشــــام فــــي كتابيــــهإعرابيــــة كمــــا فعــــل بعــــض شــــّراح اآل

 .»اإلعراب عن قواعد اإلعراب«

كان لتطور التعليم وتعدد مراحلـه أثـر كبيـر فـي تنـوع مسـتويات التـأليف : التدرج في التأليف •
عليميــة للمتعلمــين ومــن ينظــر فيمــا تركــه النحــاة النحــوي تنوعــا يتناســب وتلــك المســتويات الت

فـــي القــــرون المتـــأخرة مــــن تـــأليف يجــــد أن مســــتوياتها تتفـــاوت عنــــد المؤلـــف الواحــــد، فمــــن 
مقدمات مختصرة ميسـرة سـهلة الحفـظ إلـى مؤلفـات أكثـر اتسـاعا وشـموال ممـا يـدل علـى أن 

د إتقانهـا وحفظهـا كل نمط من هذه التآليف إنما كان يخصص لفئة من المتعلمين ينـدرج بعـ
إلى مستوى أعلى وهكذا حتى يتمكن من دراسة التآليف النحوية المتطـورة سـواء فـي مادتهـا 
أو فــي طريقــة عرضــها أو فــي أســاليبها وبمــا تقدمــه مــن عــرض لمختلــف اآلراء والمــذاهب 
ومناقشة عميقـة لمـا تتضـمنه مـن موضـوعات وهـذا مـا يفسـر وجـود كتـاب أو أكثـر مـن هـذا 

يتســم بالســعة والشــمولية والعمــق يبــرز بــين مؤلفــات هــذا النحــوي أو ذاك عــالوة الــنمط الــذي 
ومـن السـمات « على رسائل صغيرة وفي هذا المجال يقول الـدكتور عبـد العـال سـالم مكـرم 

البارزة في المؤلفات النحوية لهذا العصر أن نجد للمؤلف أكثر من كتاب فـي غـرض واحـد 
لــى هــذا الهــدف هــو اخــتالف أحــوال المتعلمــين ففــيهم و لعــل الــذي دفعــه إلــى ذلــك و ســاقه إ

الناشئ وفيهم من أوشك أن يصل إلى درجـة العمـق وفـيهم مـن أخـذ بنصـيب كبيـر مـن هـذا 
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الفهم فلهم أساليب تناسبهم وتتفق مع حالهم ومقامهم ولكل مقام مقال والدليل على ذلـك أن 
ـــه إال وكـــان مـــوج) اإلعـــراب عـــن قواعـــد اإلعـــراب(ابـــن هشـــام ألـــف كتابـــه  زا ال يفهـــم معاني

وابــن مالــك " المغنــي"العلمــاء النــابغون وألجــل أن يعــم النفــع بهــذا الكتــاب جعلــه نــواة لكتــاب 
مــن قبلــه ألــف الكافيــة الشــافية وهــي عديــدة األبيــات كثيــرة اإلطنــاب فاضــطر أن يســتخلص 

نهــا فــي مــن هــذه الكافيــة األلفيــة ولعلــه وجــد أن األلفيــة فــي نظمهــا عســيرة ال يظهــر المــراد م
و كلمــة التســهيل تشــير إلــى المعنــى الــذي نريــد أن ” التســهيل“ ســهولة و يســر فــألف كتابــه

فهــذه الكتــب جميعهــا تتفــق فــي غــرض واحــد وهــو عــرض المســائل النحويــة ولكنهــا . نقــرره
 .1»اختلفت أسماؤها باختالف األساليب التي كتبت بها إيجازا وٕاطنابا ونظما ونثرا

 :للمتعلمين في عرض المادة اتباع الطريقة المناسبة  •

اتبعـــت التـــآليف النحويـــة التعليميـــة فـــي عرضـــها للمـــادة النحويـــة أو الصـــرفية أيســـر الطـــرق وأقربهـــا 
مأخـــذا للمتعلمـــين، إذ أدرك النحـــاة مـــن خـــالل تجـــريبهم فـــي التـــدريس أن المـــتعلم يحتـــاج فـــي بـــدء 

مقدمـــة أول كتـــاب تعليمـــي تعليمـــه إلـــى طريقـــة ســـهلة إليصـــال المـــادة النحويـــة إليـــه، وقـــد جـــاء فـــي 
لخلــف األحمــر مــا يشــير إلــى إحســاس بــذلك منــذ أول عهــدهم ) مقدمــة فــي النحــو(وصــل إلينــا وهــو 

لمـا رأيـت النحـويين وأصـحاب العربيـة أجمعـين قـد اسـتعملوا التطويـل «:بالتأليف النحـوي فهـو يقـول 
صر والطرق العربية والمأخـذ وكثرة العلل وأغفلوا ما يحتاج إليه المتعلم المتبلغ في النحو من المخت

فأمعنــت النظــر والفكــر فــي  ،عقلــه ويحــيط بــه فهمــه هالــذي يخفــف علــى المبتــدئ حفظــه ويعمــل فيــ
كتاب أؤلفه وأجمع فيه األصول واألدوات والعوامل على أصول المبتدئين ليستغني بـه المـتعلم عـن 

  . 2»التطويل فعملت هذه األوراق

 .ظهور الحواشي و التقريرات -4

  .إيضاحات مطولة دعت إليها ظاهرة انتشار المتون و الشروح  :شيةالحا

                                                           

1
  .141ص ،بد العال سالم مكرمع.د ،المدرسة النحوية في مصر و الشام -  

2
  .59ص ،كريم حسين خالدي.د ،، نقال عن مناهج التأليف النحوي34/  33خلف األحمر، ص ،ومقدمة في النح -  
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بــدأ ظهــور الحواشــي فــي أواخــر عصـــر المماليــك وانتشــرت فــي العصــر العثمــاني وأصـــبحت      
طابعــا شــامال لتــدريس العلــوم ومنهجــا ســائدا مــن منــاهج التــأليف حتــى أضــحت ظــاهرة راســخة فــي 

لنفـع المتـوخى منهـا ومنشـأ الحواشـي والتقريـرات هـو نظـام ذلك العهد ولقد حققت بالتأكيد كثيرا من ا
التعلم الذي كان سائدا، إذ كان أساسه تدريس كتـاب أو إقـراؤه فكـان المـدرس يعـالج المباحـث التـي 
يتضمنها المتن والشرح فإن صادف مسألة غامضة أو قصورا أو نقصا كتـب علـى حاشـية الكتـاب 

 .حاما يسد ذلك تعقيبا أو استدراكا أو توضي

اختلف في البداية الزمنية لظهور الحواشي النحوية و الصرفية، فالدكتور صالح راوي يلمـح       
بحواشـيه ) هــ633ت(إلى أن بدايتها كانت في مستهل القرن السابع الهجري مع ابن معـط الـزواوي 

 حــواش علــى األلفيــة) هـــ716ت(، ثــم تتــابع المحشــون فكــان البــن هشــام 1علــى أصــول ابــن الســراج
قــد " أمــا بعــض البــاحثين فيـرى أنــه 2وحـواش علــى التســهيل وحــواش علـى شــرح األلفيــة البــن النـاظم

 ."جـاءت مرحلـة الحواشـي والتعليقـات فـي القـرون التـي تلـت عصـر ابـن هشـام األنصـاري
وبـدايتها 3

 4ثم جــاء ابــن جماعــةبحاشــيته علــى مغنــي اللبيــب البــن هشــام،) هـــ776ت(كانــت مــع ابــن الصــائغ 
        حاشـــية علـــى شـــرح التوضـــيح وحاشـــية علـــى مغنـــي اللبيـــب : ولـــه حـــواش كثيـــرة منهـــا ) هــــ819ت(
أخرى على ألفية ابن مالك ورابعة على شرح الشـافية للجـاربردي وخامسـة علـى شـرح األلفيـة البـن و 

يــرد فيهــا "ولــه حاشــية مشــهورة علــى مغنــي ابــن هشــام ) هـــ872ت(النــاظم، بعــد ذلــك جــاء الشــمني 
تحفــة الغريــب فــي الكــالم علــى مغنــى "ميني علــى ابــن هشــام فــي حاشــية ســماها علــى مآخــذ الــدما

   5".اللبيب

                                                           

1
  613.ص صالح رواي،.لعربي، دالنحو ا -  

2
  . 629، صالمرجع السابق -  

3
  .58حسين الخالدي، صكريم .مناهج التأليف النحوي، د -  

4
  .641ص ،صالح رواي.د ،يالنحو العرب -  

5
  .646ص ،المرجع السابق -  
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و لـــه حاشـــية علـــى شـــرح ابـــن النـــاظم أللفيـــة ) هــــ994ت(و بعـــد هـــؤالء جـــاء ابـــن القاســـم العبـــادي 
  1.والده

وهـو مـن أشـهر مـؤلفي الحواشـي فـي العصـر العثمـاني، ومـن ) هـ1019ت(ثم جاء الشنواني       
ية علــى شــرح قطــر النــدى، وحاشــية علــى شــذوذ الــذهب، وحاشــية علــى شــرح الفــاكهي أشــهرها حاشــ

لقطر الندى المسمى مجيـب النـدا، وحاشـية رابعـة علـى شـرح موصـل الطـالب إلـى قواعـد اإلعـراب 
لخالــد الزهــري ســماها هدايــة أولــى األلبــاب إلــى موصــل الطــالب إلــى قواعــد اإلعــراب، ولــه حاشــية 

الـدرة "في علم العربية لخالد األزهري، وحاشية على اآلجروميـة سـماها  على شرح المقدمة األزهرية
ولــه حاشــية ) هـــ1025ت(، ثــم جــاء الدنوشــري 2"الشــنوانية علــى شــرح اآلجروميــة فــي علــم العربيــة

و لـه حاشـية ) هــ1061ت(على التصريح بمضمون التوضيح، ثـم تـاله يـا سـين العليمـي الحمصـي 
لنــــدا وثالثــــة علــــى التصــــريح، وجــــاء مــــن بعــــده الحفنــــي علــــى قطــــر النــــدى وأخــــرى علــــى مجيــــب ا

الذي صنف حواش فـي غايـة الجـودة منهـا حاشـية علـى مختصـر السـعد وحاشـية علـى ) 1178ت(
بحاشــية علــى شــرح ابــن عقيــل وأخــرى علــى شــرح ) 1197ت (شــرح األزهريــة، ثــم جــاء الســجاعي 

والتـي ( شـموني لأللفيـة بحاشـيته المشـهورة علـى شـرح األ) 1206ت(قطر الندى، ثم جاء الصـبان 
، ثــم )ســارت بهــا الركبــان فــاحتفى بهــا العلمــاء وعلقــوا عليهــا تقريــرات كاإلنبــابي والحامــدي والرفــاعي

جاء الدسوقي بحاشيته على مغنى اللبيب، ثم جاء األمير بحاشيته على شرح شذور الـذهب وبعـده 
بحاشـيته علـى شـرح ابـن  جاء حسن العطار بحاشيته على شرح األزهرية ومن بعـده جـاء الخضـري

عقيـــل علـــى األلفيـــة، ثـــم جـــاء العالمـــة أبـــو النجـــا بحاشـــيته علـــى شـــرح الشـــيخ خالـــد األزهـــري لمـــتن 
اآلجروميـــة، وأكثـــر هـــؤالء العلمـــاء كانـــت لهـــم تقريـــرات علـــى بعـــض الحواشـــي بســـبب عملهـــم فـــي 

  .التدريس

  وضع المتون النحوية - 5

                                                           

1
  655ص ،المرجع السابق -  

2
  .656ص ،صالح رواي.د ،النحو العربي -  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول ــــ

37 

 

مــن الفنــون تكثــف فــي رســائل  مبــادئ فــنجــرى إطالقــه عنــد أهــل العلــم علــى مصــطلح « :المــتن
يؤدي إلى االستطراد أو التفصيل كالشـواهد واألمثلـة إال  صغيرة غالبًا وهي تخلو في العادة من كل ما

وذلــك لضــيق المقــام عــن اســتيعاب هــذا ونحــوه، لــذلك عــدت المتــون أقــل ألفاظــًا  ،فــي حــدود الضــرورة
  . األحسن في ذاتها واألكثر قبوًال عند الدارسين

صلي الذي يكتب فيه أصول المسائل، ويقابلـه الشـرح، مولـد الكتاب األ: بأنه المتن فوعرّ     
الـذي هـو معنـى المـتن  وٕانما هو مما نقله العرف تشـبيهًا لـه بظـاهر الظهـر ،لم يرد عن العرب

  األصلي في القوة واالعتماد عليه 

  . 1»خالف الشرح والحواشي: بأنه أيضا وُعّرف

، ألنهـا االصـطالح هـذه المختصـرات العلميـة وقـد سـموا بـه فـي:" لفقهي العـامقال في المدخل ا
  . 2»"تتضمن المسائل األساسية للركوب والحمل

  .متن منظوم و متن منثور: والمتن نوعان

وهمـا يشــتركان فـي الميــل إلــى االختصـار والخلــو مــن كـل مــا يــؤدي إلـى االســتطراد والتفصــيل،     
  .كما يندر فيهما وجود الشواهد وقلة ذكر المذاهب والخالفات

مثــل  ،ت، بــل باســم المختصــراهــا لــم تعــرف بهــذا االســمولكن ،والمتــون موجــودة مــن قــديم الزمــان    
قال أبو علي الحسـن بـن أحمـد  ،)هـ334(وفى سنة مختصر الخرقي عمر بن الحسين الخرقي المت

ثالثـــة : شـــيوخنا يقـــول بعــض وكـــان «    : بــن البنـــا فـــي كتابــه المقنـــع فـــي شـــرح مختصــر الخرقـــي
، وكتــاب الفصــيح لثعلــب، واللمــع البــن جنــي: ال أعــرف لهــا نظــائر، فــي ثالثــة علــوم ، مختصــرات

  3»المختصر للخرقي، فما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إال أفلح

                                                           

1
  25بن قاسم، صعبد العزيز بن إبراهيم  الدليل إلى المتون العلمية، -  

2
  .م1998، 1، دار القلم، دمشق، ط212المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، ص -  

3
  .26ص  ،عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم ،الدليل إلى المتون العلمية -  
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النحويـــة نظمـــا ونثـــرا فأمـــا الـــنظم فهـــو ظـــاهرة جديـــدة لـــم تكـــن مألوفـــة فـــي التـــأليف ألفـــت المتـــون    
األولــى وجــدت لتكــون وســيلة مــن وســائل الحفــظ وقــد ســادت هــذه الظــاهرة مــدة طويلــة فــي  النحويــة

األلفيــة البــن مالــك ) الخالصــة(تــاريخ الــدرس النحــوي عرفنــا خاللهــا منظومــات كثيــرة كــان أشــهرها 
التـــي صـــارت مـــادة نحويـــة مهمـــة فـــي التـــدريس حتـــى يومنـــا هـــذا و أمـــا المنثـــورة فقـــد كانـــت تكتـــب 

  .ات مختصرة وهي كثيرةبأسلوب موجز وعبار 

وقــد كــان النحــاة فــي هــذه المتــون المنظومــة والمنثــورة يعيــدون صــياغة القواعــد النحويــة التــي «    
يستقونها من المؤلفات النحوية األولى ويعرضونها في تلـك المتـون بعبـارات مقتضـبة وأمثلـة مـوجزة 

  .1»كتنفها الغموض أحياناتخضع في أكثر األحيان لمتطلبات النظم و القافية فتأتي مختصرة ي

 : المتن المنظوم �

  الثقافات وزاد إقبالهمبدأ ظهوره عند العرب حين اتسعت معارفهم وتنوعت لديهم       

      حفظ وقد أحسوا حينذاك بحاجتهم إلى نوع خاص من التصنيف يعينهم على على التعلم

ألنه يشـكل وسـيلة مشـوقة، ناصيته، فاستعانوا على ذلك بالشعر الذي امتلكوا  « ،المعلومات ونقلها
لعـــل آخـــر االتجاهـــات الجديـــدة التـــي نتناولهـــا بالدراســـة والتـــي و ... اويســـهل علـــى المتعلمـــين حفظهـــ

الحظنا نشأتها في شعر القرن الثاني، هو الفن التعليمي الـذي يصـطنعه الشـعراء عـادة لـنظم أنـواع 
ه أن نشـأة هـذا الفـن إنمـا تقتـرن باتسـاع شتى من العلوم والمعارف تسهيًال لحفظها، ومما ال شك فيـ

أنــواع المعــارف والعلــوم وازديــاد اإلقبــال علــى التعلــيم والــتعلم فــي القــرن الثــاني، ومــا كــان ممكنــًا أن 
  2.»ينشأ في الشعر العربي فن تعليمي قبل هذا القرن لهذا السبب نفسه

م صـنف الحريـري ث) هـ170ت( 3منظومة في النحو للخليل بن أحمد الفراهيديتنسب أقدم 
فـــي ثالثمائـــة وخمســـة  1"ملحـــة اإلعـــراب وســـحنة اآلداب"أرجوزتـــه النحويـــة ) هــــ516(المتـــوفى ســـنة 

                                                           

1
  .56صكريم حسين الخالدي، . التأليف النحوي، د مناهج -  

2
  .أحمد السليمي.د ،ون والشروح والحواشي والتقريراتالمت -  

3
 1أحمد عفيفي، دار الكتب المصرية، ط.انظر المنظومة النحوية المنسوبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي، دراسة وتحقيق د -  
،1995  
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) هـــ600(المتــوفى ســنة  2وســبعين بيتــًا وبعــد الحريــري نظــم الحســين بــن أحمــد بــن خيــران البغــدادي
الســـابع متنـــًا فـــي النحـــو، ثـــم تتابعـــت المتـــون النحويـــة المنظومـــة حتـــى وصـــلت ذروتهـــا فـــي القـــرن 

الهجــري أثنــاء عصــر المماليــك، واتســعت رقعتهــا وكثــر النــاظمون لهــا، وكــان مــن أبــرزهم ابــن معــٍط 
 .وابن الحاجب وابن مالك

ولعل من أهم الدوافع التي أدت إلى اعتماد الـنظم فـي التـآليف مـا يـورده الـدكتور علـي ناصـف      
قـل أعبائـه علـى الطـالب، فأخـذهم وراعت النحاة ضخامة النحو وتشعب فروعه وث «:النجدي قائال

بهم رحمة وأبوا إال أن يتخذوا منها عونا، فتناولوه بالنظم يسلكون مسائله فيه و يجمعون أشتاته بـه 
 .3»لئال يسبق عليهم حفظه وال يسرع إليهم نسيانه فأصابوا في ذلك نجحا

  :المتن المنثور  �

المتـون فـي مختلـف الفنـون، وقـد صاغ العلماء المتون نثرا كما صيغت نظما وذاع صـيت هـذه 
تـزال عمـدة فـي بابهـا ومرجعـا  اعتمدها الدارسـون جـيال بعـد جيـل يشـرحونها ويعلمونهـا ،وهـي ال

 .ذا بال وهي حتى اآلن مجال للباحثين يخوضون فيه بالتفسير والتعليق واإليضاح والتحقيق

حــين ألــف كتابــه ) هـــ180ت ( 4ينســب أقــدم مــتن نحــوي منثــور لخلــف بــن حيــان األحمــر البصــري
  "مقدمة في النحو"الوجيز 

مختصــرًا فــي النحــو ) هـــ225(المتــوفى ســنة  5ثــم ألــف أبــو عمــر صــالح بــن إســحاق الجرمــي      
جعفـــر ، ثـــم ألـــف أبـــو علـــي أحمـــد بـــن "المتعلمـــينمختصـــر نحـــو "وســـماه بعضـــهم " المقدمـــة"ســـماه 

                                                                                                                                                                                             

1
  .1991، 1دار األمل للنشر والتوزيع، األردن، ط ،فائز فارس.د .تح ،انظر شرح ملحة اإلعراب للحريري -  

2
  .531ص/1ج ،انظر بغية الوعاة للسيوطي -  

3
  .34 ص ،1979، 2المطبعة العثمانية، القاهرة، طعلي النجدي ناصيف،  ،سيبويه إمام النحاة -  

4
  .53ص ،ونزهة األلباء ،554ص/1ظر بغية الوعاة للسيوطي ،جان -  

5
قل من اشتغل بمختصر الجرمي إال صارت له بالنحو « :قال أبو علي الفارسي ،9و8ص/2ظر المصدر السابق،جان -  

  .117ص ،نزهة األلباء »صناعة 
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ن االختالفـــات واكتفـــى فيـــه جـــّرده مـــ" المهـــذب"مختصـــرًا ســـماه ) هــــ289(المتـــوفى ســـنة  1الـــدينوري
  .بمذهب البصريين

" متنــًا نحويــًا اســمه ) هـــ320(المتــوفى ســنة  2ثــم ألــف أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد بــن كيســان     
وهــو " التفاحــة"كتابــه ) هـــ338(المتــوفى ســنة  3، ثــم ألــف أبــو جعفــر النحــاس"فــي النحــو المختصــر 

  .متن صغير الحجم كبير الفائدة

مقدمــة فــي النحــو ثــم جــاءت ) هـــ395(المتــوفى ســنة  4ن أحمــد بــن فــارسيلحســكمــا كتــب أبــو ا     
ثــم مقدمــة أبــي ) هـــ469(المتــوفى ســنة  5مقدمــة ابــن بابشــاذ أبــي الحســن طــاهر بــن أحمــد النحــوي

ثـــم المقدمـــة الجزوليـــة التـــي تســـمى ) هــــ479(المتـــوفى ســـنة  6الحســـن علـــي بـــن فضـــال المجاشـــعي
، بعـدها ألـف أبـو )هــ607(المتـوفى سـنة  7العزيـز الجزولـيألبـي موسـى عيسـى بـن عبـد " القـانون"بـ

 "المقدمـة " متنـًا نحويـًا وأسـماه أيضـًا ) هــ610(المتوفى سنة  8المطرزيناصر بن عبد السيد الفتح 
  . "المطرزية"واشتهرت أيضا بـ 

                                                           

1
  .301ص/1بغية الوعاة للسيوطي ،ج -  

2
  .19و18ص/1،جالمصدر السابق -  

3
  .362ص/1،ج المصدر السابق -  

4
  .352ص/1،ج المصدر السابق -  

5
  .17ص/2ج ،المصدر السابق -  

6
  .183ص/2ج ،المصدر السابق -  

7
مطبعة أم القرى، دط،  ،شعبان عبد الوهاب محمد.تحقيق وشرح د ،لية في النحو، ألبي موسى الجزوليانظر المقدمة الجزو  -  

1988  

8
  .311ص/2ج ،نظر بغية الوعاة للسيوطيا -  
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مـا ك ،واستمر التأليف في المتون النحوية المنثورة المختصرة في عصر المماليك وازدهـر وكثـر    
   ف فيـُأل ن أشهر ماـكثر شّراح هذه المتون وحفاظها والمقبلون عليها، وم

  :عصرهم من المتون النحوية    

  ).هـ646(البن الحاجب المتوفى سنة " الكافية" -  

ابـن "في النحو ألبي عبد اهللا محمد بن داود الصنهاجي المعروف بــ" المقدمة اآلجرومية" -  
ــــوفى ســــنة " آجــــروم ــــل عليهــــا المعلمــــون )هـــــ723(المت ــــد شــــاعت هــــذه المقدمــــة وذاعــــت، وأقب ، وق

  .والمتعلمون؛ األولون يشرحون واآلِخرون يحفظون

وهـــي ال تقـــل فـــي ) هــــ905(للشـــيخ خالـــد األزهـــري المتـــوفى ســـنة " األزهريـــة"المقدمـــة "ثـــم تلتهـــا       
آلجروميــة مــن محتواهــا وقيمتهــا عــن المقدمــة اآلجروميــة، لكنهــا لــم تحــظ بمــا حظيــت بــه المقدمــة ا

  .الشهرة واالنتشار

  نـه وأخاله مـره مؤلفـون كل كتاب قديم اختصـويمكن أن يندرج تحت اسم المت

المتــوفى  1فــي النحــو ألبــي القاســم الزجــاجي" الجمــل" الخــالف وكثــرة التعلــيالت، ومــن ذلــك كتــاب 
لمتــون بــآخره، إال أنــه يؤخــذ عليــه إكثــاره مــن األمثلــة، وهــذا أمــر غيــر مــألوف فــي ا) هـــ339(ســنة 

   ).هـ471(في النحو لعبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة " الجمل " ومن ذلك أيضًا كتاب 

 .كثرة الشروح -6

يســوغ لمــؤرخي النحــو أن يســموا هــذا العصــر بعصــر الشــروح ســواء شــروح المؤلفــات النحويــة     
  ...القديمة التي وضعها المشاهير أمثال سيبويه و ابن عصفور و الفارسي

وأهــم شــروح المؤلفــات التــي وضــعها المتــأخرون أمثــال ابــن الحاجــب وابــن مالــك وابــن هشــام  وابــن 
  :آجروم أما شروح مؤلفات السابقين فمنها

                                                           

1
  .عالء الدين حموية.نظر شرح جمل الزجاجي البن خروف ،تحقيق ودراسة، دا -  
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التـــي تجـــاوزت ثالثـــة وعشـــرين أشـــهرها شـــرح أبـــي ســـعيد الســـيرافي وشـــرح ابـــن  1ح الكتـــابو شـــر  -
 ).هـ776ت(ي بالحاجب وشرح  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي العتا

، )هـــ672(شــرح الحريــري نفســه، وشــرح البــن مالــك المتــوفى ســنة : منهــاملحــة اإلعــراب  شــروح -
، وشـرح الهـواري األندلسـي الضـرير المتـوفى )هــ759(وشرح محمد المقدسي الحنبلي المتوفى سـنة 

، وشـــرح الســـيوطي المتـــوفى ســـنة )هــــ842(، وشـــرح الشـــهاب الرملـــي المتـــوفى ســـنة )هــــ780(ســـنة 
  .وشروح أخرى لغيرهم، )هـ911(

  ".التجريد"وقد جرد أبو حيان أحكام الكتاب في كتاب سماه 

وقــد كتــب شــرحه ) هـــ698ت(2بــن عصــفور فقــد شــرحه بــن النحــاس الحلبــيالوأمــا المقــرب  -
  ).هـ768ت(3إمالء وشرحه أيضا تاج الدين التركماني

وشـرحها أيضـا  )هــ569ت( 4وأما اإليضاح والتكملـة ألبـي الفارسـي فقـد شـرحها ابـن الـدهان -
 .5أبو البقاء العكبري

  :وأما شروح مؤلفات المتأخرين فمنها

 .شرح الرضي لكافية ابن الحاجب •

شــرح ابــن عقيــل علــى األلفيــة، و شــرح ابــن هشــام المســمى أوضــح المســالك إلــى ألفيــة ابــن  •
 .مالك و شرح األشموني

 .شرح التسهيل البن هشام •

 .بن هشامشرح قطر الندى و شرح شذور الذهب كالهما ال •

                                                           

1
  .، بيروت ، د ت 1، دار الجيل ، ط39الكتاب لسيبويه، تحقيق ودراسة محمد عبد السالم هارون، ص -  

2
  .14و13ص/1بغية الوعاة ،السيوطي ،ج -  

3
  .334ص /1ج ،المصدر السابق -  

4
  .587ص /1،جالمصدر السابق -  

5
  .39ص /2ج ،المصدر السابق -  
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 .شرح المقدمة اآلجرومية للشيخ خالد األزهري •

 سليمان داود بن إبراهيم التالتي شرح المقدمة اآلجرومية ألبي •

صــعوبة فهــم هــذه  «أمــا عــن ســبب ظهــور هــذه الشــروح واتســاع نطاقهــا وذيوعهــا بكثــرة ملفتــة هــو
و نهـض بـذلك نحـاة المتون وٕادراك مضامينها مما اضطر أولئـك النحـاة أنفسـهم إلـى شـرح متـونهم أ

وقـــد اســـتدعى وجـــود تلـــك المنظومـــات والمتـــون ظهـــور حركـــة تـــأليف واســـعة لشــــرحها « 1»غيـــرهم
والتعليق عليها لما في بعضـها مـن الغمـوض واإليجـاز الشـديد، فـانبرى بعـض العلمـاء يشـرحون مـا 

  . 2»يقع تحت أيديهم من تلك المصنفات

لتـي ينظمونهـا أو يكتبونهـا أو شـروحهم لهـا أو ولم يقف النحـاة فـي هـذه الحقـب علـى المتـون ا     
علــى شــروحهم لمتــون غيــرهم وٕانمــا كــانوا يعمـــدون إلــى الكتــب التعليميــة القديمــة فيولونهــا اهتمامـــا 
وذلــك بشــرحها والتعليــق عليهــا واعتمادهــا فــي التعلــيم عــالوة علــى كتــبهم المــذكورة ســابقا ولــذا نجــد 

لتعليمية األولى مستمرة في كل عصر وعند كـل نحـوي حركة الشرح والتعليق على الكتب النحوية ا
الجمـل للزجـاجي :ويمكن التمثيل لتلك الكتب التي حظيت بمثل هذه العناية واعتمدت في التـدريس 

ـــة البـــن جنـــي والمفصـــل للزمخشـــري، والمقدمـــة  ـــي الفارســـي واللمـــع فـــي العربي واإليضـــاح ألبـــي عل
م بهــا، ومــن هــذه الشــروح شــرح نايــة كــل مــنهاآلجروميــة لــذا كثــرت شــروحها كثــرة تــدل علــى مــدى ع

  ).هـ967(العالمة أبي سليمان داود بن إبراهيم التالتي الجربي المتوفى سنة

  ترجمـة الشارح : الثانيالمبحث 

، ولـد فـي أواخـر العقـد الثـاني مــن 3هـو أبـو سـليمان داود بـن إبـراهيم التالتـي، أحـد أعـالم اإلباضـية
مـن أسـرة كريمـة، اعتنـى بـه والـده فعلمـه وهـذب أخالقـه، فحفـظ  1القرن العاشر تقريبـا بحومـة تـالت

                                                           

1
  .57حسين الخالدي، صكريم .د ،مناهج التأليف النحوي -  

2
حسين الخالدي، كريم  .، نقال عن مناهج التأليف النحوي ،د50عبد الحسين علك، ص.الزجاجي ومذهبه النحوي في اللغة، د -  

  .57ص

3
. عنـدما قبـل التحكـيم مـع معاويـة الـذين انفصـلوا عـن علـيّ _ )التسـميةاإلباضـيون يرفضـون هـذه (_فرقة من الخـوارج اإلباضية   - 

بسـرعة  باضـية والصـفرية، وانتشـرفي النصف األول مـن القـرن الهجـري الثـاني فـي صـورة اإل المغرب وقد دخل مذهب الخوارج إلى
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القرآن الكريم أوال في كتاتيب حومة تالت، ثم رحل في طلـب العلـم فجـاب البلـدان و قطـع الفيـافي، 
و كانــت رحالتــه فــي ســبيل العلــم فجــاب إلــى نفوســة و ذلــك فــي مناســبتين ثــم إلــى وادي ميــزاب و 

  بن زكريايروي لنا أحد تالمذته و هو محمد 

بــن عبــد الــرحمن بــن موســى البــاروني النفوســي حيــث يــذكر تفاصــيل واضــحة عــن رحــالت شــيخه  
  :وفي هذا اإلطار يذكر لنا 519ص" ملحق سير الشماخي"وردت في 

                                                       دراسة الشيخ بجبل نفوسة: أوال
 عقيدة  سة منذ صغره و بعد أن حفظ كتاب اهللا، درسلقد ارتحل إلى جبل نفو ... «:يقول

، مسـتدال علـى ذلـك بمـا قالـه شـيخه عـن »التوحيد و غيرها على يد أبـي زكريـا بـن عيسـى البـاروني
   2 ».وغيرها على عمنا زكرياء بن عيسى الباروني –عقيدة التوحيد–أول ما قرأت العقيدة «:نفسه

                                                                                                                                                                                             

ولـم  ،عامـاً  130هـرت أكثـر مـن يالرستمية في ت باضية هي األسرةإولقد حكمت أسرة  ،ر حتى أصبح المذهب القومي لهمببين البر 
وهـم ال  ،والجزائـر وفـي جربـةتـونس  باضـيين فـي صـحراءتفـرق شـمل اإلفالفاطميون دولـتهم فـي المغـرب  يزل حكمها إال حين أسس

وجماعـاتهم دائمـة االتصـال  ،زاب وجبل نفوسـة وفـي جزيـرة جربـةيمادي في و  يزالون في هذه األيام يعيشون في جماعات متضامنة
الراشــدين كمــا يفعــل الشــيعة يصــرون علــى أن  أن يجــادلوا فــي شــرعية حكــم الخلفــاء األربعــةمــن دون ون واإلباضــي .ضبعضــها بــبع

ولـيس ، تتـوافر لـديهم القـوة والعلـم أبـي بكـر وعمـر، وُيضـطر المسـلمون إلـى إقامـة اإلمامـة عنـدما القدوة الحسنة بعد النبي كانت في
عنهمـا وجـب  ابتعـد ي أن يكون فاضًال ورعًا وأن يحكم طبقًا ألوامر القرآن والسنة، فإذايكف من الضروري أن يكون اإلمام قرشيًا بل

 والنـار كالجنـة ال ،والثـواب والعقـاب فـي الحيـاة األخـرى أبـديان، الجنـة فـي ولـن ُيـرى اهللاُ  ،والقـرآن كـالم اهللا هـو الـذي خلقـه ،خلعـه

ومـن واجـب كـل مسـلم أن يعمـل المعـروف وأن ينهـي عـن  ،ةحوهـا إال التوبـواهللا يغتفـر الصـغائر أمـا الكبـائر فـال تم ،يعتورهـا الفنـاء
الوحــدة بــالقول  والمســلمون مضــطرون اضــطرارًا إلــى االعتــراف بوحــدتهم والتعبيــر عــن هــذه ،ســبيالً  المنكــر مــا اســتطاع إلــى ذلــك

ن ويجـب أن يعامـل معاملـة العـدو الحرمان من صداقة إخوانه فـي الـدي ولكن الفرد الذي يخرج على شرائع الدين حق عليه ،والعمل
كـذلك كتـاب  انظـر، و للعّالمـة القطـب الحـاج امحّمـد بـن يوسـف اطفـيش "شـرح عقيـدة التوحيـد"انظـر كتـاب . (بفـروض التوبـة إلـى أن يقـوم

   )722ص/3، أحمد أمين، ج"ضحى اإلسالم"

1
مجمع الشعاب التي أحدثتها مياه األمطار  اسم القرية بجزيرة جربة التونسية و تالت كلمة بربرية األصل و معناها: تالت -  

  .المنحدرة من الهضاب و التالل

 
2
للنشر تونس،  سراس، فرحات بن علي الجعبيري.تاريخ جزيرة جربة و مدارسها العلمية للشيخ سالم بن يعقوب، إعداد د -  

  .165 ص م،2006
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  1رجوعه إلى جربة: ثانيا

ثـم قـدمت مـن نفوســة إلـى جربـة وقـرأت بهـا عنــد الفقيـه أبـي القاسـم بـن يــونس ...«خيقـول الشـي     
2»السدويكشي ثم على يد الشيخ أبي زكريا بن إبراهيم الهواري بجامع مدراجن

 

بَأِجنـاُون  –رحل مـرة ثانيـة إلـى نفوسـة والزم الشـيخ أبـا يــوسف يعقــوب بـن صالــح التندميــرتي      
يصرح الشيخ أبـو سـليمان أنـه أخـذ عـن الشـيخ أبـي يوسـف يعقـوب و ). انلفظ بربري معناه الجن( –

أكثـــر ممـــا أخـــذ عـــن غيـــره، و لمـــا ارتحـــل شـــيخه إلـــى جزيـــرة جربـــة انتقـــل الشـــيخ داوود إلـــى بقالــــة، 
  فـدرس المنطـق والبيان على يد شيخه

ه األحـداث إبراهيم بن أحمد من ساللة أبي منصور إلياس التندميرتي النفوسي، وقد أورد الشيخ هذ
  .، و قيده عند أكبر تالمذته3بلسانه

                                                                                          رحلته إلى وادي ميزاب: ثالثا
 أبي مهدي رجع الشيخ داود إلى جربة ولكنه لم يستقر بها، إْذ بمجرد أن بلغه صدى دروس

بن علي  سعيد عمـي م و هو تلميذ1564/هـ971المليكي المتوفى سنة  عيسى بن إسماعيل
 .م1554/هـ961الجربي التحق بمدرسته بمليكة في وادي ميزاب سنة 

و قـدمت أيضـا عـام إحـدى و سـتين و تسـعمائة للهجـرة إلـى جبـل  «:ويقول الشيخ في هـذا الصـدد 
 وأخـذت عنـه فوائـد جمـة فـي بني مصعب والزمت الشيخ أبـا مهـدي عيسـى بـن إسـماعيل رحمـه اهللا

4.»التوحيد و غيره
 

                                                           

1
المؤلفين التونسيين أنه ارتحل إلى مصر ولقي بها على كر في معجم أعالم اإلباضية نقال عن تراجم قبل رجوعه إلى جربة ذُ  -  

معجم  انظر. بن إبراهيم الكيالني بلدًا و منشأ المصري دارًا و مسكنا و قرأ عليه متن إيساغوجي ألثير الدين األبهري في المنطق
   .287ص ،جمعية التراث ،أعالم اإلباضية

2
  .519ص ،يم، دت، مؤسسة عمي السعيد، غردايةمخطوط بقلم أبي اليقظان إبراه، ملحق سير الشماخي -  

3
   .519ملحق سير الشماخي ، ص -  

4
    . 519ملحق سير الشماخي، ص -  
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 استقرار الشيخ نهائيا في جربة و نشاطه فيها : رابعا

م، وكـان يـوم وصـوله إلـى الجزيـرة يومـًا رائعـا، 1556/هــ962كان رجوعه من وادي ميـزاب سـنة « 
أوصــاف احتفــى فيــه أهــل جربــة بقــدوم العــالم العالمــة، القــوي العزيمــة، الصــحيح المبــدأ الكامــل فــي 

  1.»...الرجولة، القوي الشخصية الذي يذوب في مصالح أمته

وما إن رجع إلى جربة حتى تصدر للتدريس في مسجد القصبيين بقاللة، ثم انتخب رئيسا «  
 لمجلس العزابة الذي يتولى الفتوى وفصل القضايا وحل المشاكل والحكم فــي 

 .2»ة الدينية والسياسيةالنوازل وحسم النزاع بين الناس وسائر شؤون الجزير 

وسـاد بجربــة وتـولى مجلســها أي تــولى رئاسـة مجلــس الحكــم  « :قـال الشــيخ سـعيد بــن تعاريــت     
فيها إذ ذاك وٕاليه يرجع األمر في زمانه والشورى وأمـر األمـراء والنهـي لهـم ال يخـاف فـي اهللا لومـة 

3.»الئم 
 

الشيخ                                                                          :تالميذه* 
 .عبد الرحمن بن أحمد الحيالتي، والشيخ بن زكريا بن عبد الرحمن بن موسى الباروني

 :وفاته* 

كان للشيخ موقف جرئ مع درغوث باشا العثماني الطرابلسي حين هجم على جربة وطعن في 
  ...عزابتها

 : 4قال له الشيخ 

                                                           

1
  .165ومدارسها العلمية، الشيخ سالم بن يعقوب، ص تاريخ جزيرة جربة  -  

2
  .165ص السابق،المرجع  -  

3
  .6تحقيق محمد قوجة، ص ،يسليمان بن أحمد الجيالني الجرب علماء جربة المسمى رسائل الشيخ -  

4
  .521، ص)مخ(سير الشماخي بملحق  نسبة الدين لمحمد زكريا الباروني، -  
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فقـــال لـــه . »ينا وال إلينـــا توليـــة األمــراء وال عـــزلهم فـــي هــذا الزمـــاننحــن جماعـــة العزابـــة لــيس بأيـــد«
  .»...بل أنتم حاصرتم مسعودًا و أفسدتم البـالد وفعلتم وفعلتم «: درغوث 

ما فعلنا شيئا إال الخير ولسنا من أهل الشر بل الفساد من قبلك لتقديمك األسافل  «: فقال الشيخ 
 .»...وغير ذلك 

في جمادى األولى سنة  1فأخذ درغوث الشيخ وسجنه نحو شهر أو أقل ثم قتله وأمر بصلبه
  .هـ967

  : 2مؤلفاته* 

قــل أن نجـد ممــن أدركنـا مــن العلمــاء  «:شـرح مقدمــة التوحيـد، قــال عنهـا الشــيخ إبــراهيم اطفـّيش  -
فــي الجزيــرة  أو التالميــذ مــن لــم يكــن مــن محفوظاتــه وذلــك فــي بالدنــا وادي ميــزاب، و لعــل الحــال

3.»ونفوسة كذلك
 

 .مقرر بالجامع األعظم بالزيتونة بتونس ،في المنطق 4شرح على متن إيساغوجي -

  5.قصيدة في رثاء الشيخ زايد اللوغ، شيخ العزابة في عصره -

  . 1وله أيضا رسائل أرسلت إلى شيخه أبي مهدي عيسى في وادي ميزاب -
                                                           

1
، 1دار الغرب اإلسالمي، ط. تحقيق محمد قوجة، ،سليمان بن أحمد الجيالني الجربي علماء جربة المسمى رسائل الشيخ -  

  .6ص ،1998

ن أكثر التالميذ ال يعرفون مصنفاته إال بأبي داود، وهو خطأ أن يكنى أبو سليمان اشتهر عند العامة بأبي داود حتى أ« - 4
اإلباضية في موكب التاريخ ، علي يحي بن معمر،  انظر.  »و الخطأ نشأ من أن البربر يكنون العظماء بأسمائهم... باسمه 

  .159ص

3
  .159، ص1966، 1دار الثقافة بيروت، ط ،اإلباضية في موكب التاريخ ، علي يحي بن معمر -  

4
  . م وأول من ترجمه إلى العربية عبد اهللا بن المقفع3ألفه فوفريوس الصوري في ق” المدخل إلى كتاب المنطق“هو  - 

5
  .217ص، 1975المطبعة العصرية، تونس،  ،نظام العزابة عند اإلباضية الوهبية في جربة، فرحات الجعبيري -  
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فـــي ترجمتـــه ) 1386/1966ت (ق إبـــراهيم اطفـــّيش ، قـــال أبـــو إســـحا2شـــرح المقدمـــة اآلجروميـــة -
شرحه على اآلجرومية قل أن نجد ممـن أدركنـا مـن ال يحفظهـا علـى ظهـر الغيـب  « :للشيخ داود 
3.»اهللا علينا به من المحفوظات �وهو مما من

 

  .الذي نحن بصدد تحقيقه ودراستههذا الشرح 

  شرحه لآلجرومية: المبحث الثالث

  )العنوانتحقيق النسبة و (توطئة 

اود بـــن إبـــراهيم جمـــت لشخصـــية العالمـــة أبـــي ســـليمان دكـــل المصـــادر و المراجـــع التـــي تر        
  ب التي ذكرتـة وٕاليك الكتـة اآلجروميـم أنه ترك شرحا للمقدمز ي تجتالتال

      بفتح الالم(ف المؤل ( ف منسوبا إلى المؤل:  

  .)159ص(علي يحي بن معمر  ،اإلباضية في موكب التاريخ -
 ).168ص(لشيخ سالم بن يعقوب ا ،تاريخ جزيرة جربة ومدارسها العلمية -

 ).520ص(ملحق سير الشماخي  -

 ).287ص(جمعية التراث  ،معجم أعالم اإلباضية -

 .ة الدين لمحمد بن زكريا الباروني ملحق بسير الشماخينسب -

ـــة  04مخطـــوط تحـــت رقـــم م(طفـــيش اي للعالمـــة تـــالتشـــرح شـــرح داود ال - فـــي فهـــرس الخزان
 ).العامة لمؤسسة الشيخ عمي السعيد بغرداية

                                                                                                                                                                                             

1
  .288، ص1999 ،)الجزائر-غرداية- ارةالقر (، معجم أعالم اإلباضية، جمعية التراث -  

2
اإلباضية في موكب التاريخ، علي يحي بن انظر  »عمدة المبتدئين من اإلباضية في عصره ومن بعده«و كان هذا الشرح  -  

  .159معمر، ص

3
  .159اإلباضية في موكب التاريخ، علي يحي بن معمر، ص -  
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) 01-13(مخطـوط تحـت رقـم (معتمد الصواب من شواهد قواعد اإلعراب للعالمة اطفيش  -
 ).غرداية-مكتبة الحاج سعيد محمد بن أيوب 

مكتبـة الحـاج سـعيد  15مخطوط تحـت رقـم (للعالمة اطفيش شرح شواهد شروح اآلجرومية  -
 ). غرداية –محمد بن أيوب 

بعــد أن تحققنــا مــن نســبة الكتــاب إلــى مؤلفــه فــإن المصــادر والمراجــع المــذكورة آنفــا ال تختلــف     
اختالفــا ذا بــال فــي تســمية الكتــاب فمــنهم مــن يســميه شــرح اآلجروميــة وبعضــهم يطلــق عليــه شــرح 

 نحــــن نــــرجحوكلهــــا بمعنــــى واحــــد و اآلجروميــــة،  مــــتن اآلجروميــــة وآخــــرون يســــمونه شــــرح المقدمــــة
  .لمدونة بحثنا اعنوانره في مقدمة الشارح، واعتمدناها رة لما ورد ذكالتسمية األخي

  مصادره من الكتب )1

 إن المتقصي لمصادر شرح العالمة التالتي على اآلجرومية يجد نقوًال عديدة من       

  . هـ860المتوفى سنة  2للعالمة أحمد األبذي 1الحدود في النحوكتاب      

حـد اللفـظ، حـد التركيـب، حـد االسـم، حـد الفعـل، حـد الحـرف، : ٍاآلتيـةويمكننا حصرها في المسائل 
حد المضمر، حد الماضي، حد المضارع، حد األمر، حد التنوين وأنواعه، حد جمع التكسـير، حـد 
جمـع المـذكر الســالم، شـروط بــإعراب األسـماء الخمســة، حـد المثنــى، حـد االســم الـذي ال ينصــرف، 

ســواء مــا يجــزم (واصــب التــي تنصــب بــأن مضــمرة، والجــوازم النواصــب التــي تنصــب بنفســها، والن
، أقسام النعت حد التوكيد المعنوي، حد البدل، حد اإلضـافة كمـا أن )فعلين أو ما يجزم فعال واحدا

اعتداد الشارح وعنايته باالستشهاد بالقرآن الكريم تبين لنا تأثره الشديد بمنهج ابـن هشـام األنصـاري 
، علــى أنــه ال يفوتنــا أن نســجل أن العالمــة التالتــي لــم يــذكر نحويــا فــي كتابــه شــرح شــذور الــذهب

                                                           

متولي بن رمضان، وكالة الشروق للدعاية . قاسم المالكي، تحقيق دتأليف ابن ال .لألبذيالحدود في النحو  انظر شرح -  1
  .م1993واإلعالن، 

شــهاب الــدين البجــائي األٌبــذي المغربــي : هــو أحمــد بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن علــي بــن أحمــد الشــهاب وُيقــالُ  - 2
  .هـ860سنة  ُتوفى في .األندلِس، وتعلَم في بجايةب" ُأبذة"المالكي، هو من أهل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل األول ــــ

50 

 

إمام النحاة فما من شك أنه قد اطلع على الكتـاب وأفـاد منـه أمـا بقيـة النحـاة  1باسمه ماعدا سيبويه
  ".منهم"أو قوله و " بعضهم"الذين كان يعرض آلرائهم فإنه يشير إليهم بقوله و

 األصول النحوية في شرحه )2

ــ    ي باألصــول النحويــة أو مــا يعــرف بأدلــة النحــو الســماع والقيــاس واإلجمــاع واستصــحاب نعن
  .الحال

فــإذا بــدأنا بالحـــديث عــن الســماع فإنـــه يمكــن اعتبــار كـــل مــا استشــهد بـــه الشــارح مــن القـــرآن      
  ).السماع( 2الكريم يندرج ضمن دليل النقل

  كلمة األصل والفرع وفي مواضعفإننا نجد الشارح يردد  3أما إذا تحدثنا عن القياس    

فــإن الشــارح اكتفــى فــي معظــم شــرحه بالعلــل التعليميــة علــى أنــه  5، وفيمــا يخــص التعليــل4عديــدة 
يتعداها أحيانا إلى العلل القياسية من غير أن يتطرق إلى العلل الجدلية وذلـك التزامـا منـه بـالمنهج 

  .لفلسفة النحويةالتعليمي القائم على التيسير وعدم التعرض للتعقيدات وا

                                                           

  .من هذا البحث 108 انظر الصفحة -  1

 هو الكالم العربي الفصيح المنقول النقل الصحيح ،الخارج عن حد القلة إلى حد الكثـرة وعلـى هـذا: "يعرفه ابن األنباري بقوله - 2
  .81،82ص/ 3ف ،دلة في أصول النحو البن األنباريانظر لمع األ ،..."يخرج ما جاء شاذا في كالمهم

  عفاف حسانين.انظر أدلة النحو، د،تقتضي إجراء حكم األصل على الفرعالقياس هو حمل فرع على أصل بعلة  - 3

  .من هذا الكتاب ، وغيرها109، 102، 100، 97، 91أنظر الصفحات  -  4

 .تنبه الزجاجي إلى طبيعة العلل النحوية فقسمها إلى تعليمية وقياسية وجدلية -  5

إن زيدا : في قولنا" زيدا"العلة في نصب لفظة : ولى التي تفيدنا األحكام اإلعرابية كأن نقولفالتعليمية هي العلل األ �
 .مسافر هي مجيء إن قبلها

" إن"التي تأتي وراء العلل األولى ،كأن يسأل سائل عن العلة في أن تنصب ) أو الثواني(والقياسية هي العلل الثانية  �
واتهـا أشبهت الفعـل المتـعـدي إلـى مفعــول به واحد فعملت عمله ،وتالها فيجيب النحاة بانها هي وأخ" زيدا"لفظة 

 .منصوب كأنه مفعول به مقدم ومرفوع كأنه فاعل مؤخر
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  :ويمكننا حصر العلل القياسية في المواضع اآلتية

وهــي أصــل حــروف  «:فهــو يعلــل كــون حــرف القســم البــاء هــو أصــل حــروف القســم فيقــول  -
ومعنــى  أقســمت بالشــمس،" والشــمس"القســم ،ألنهــا يرجــع إليهــا كــل حــرف عنــد التقــدير فمعنــى 

  .1»أقسمت باهللا" واهللا"

والخفـــــض  «:اء بـــــالخفض واختصـــــاص األفعـــــال بـــــالجزم فيقـــــولويعلـــــل الختصـــــاص األســـــم -
وٕانمـــا اخـــتص الخفـــض باألســـماء والجـــزم  ،األســـماء والجـــزم اختصـــت بـــه األفعـــالاختصـــت بـــه 

واألفعــال ثقيلــة و ُأْعِطــَي لهــا الجــزم  ،باألفعــال ألن األســماء خفيفــة و ُأْعِطــَي لهــا الخفــض ثقــيال
  2» .اخفيف

      ه ـا ألنـوسمي المضارع مضارعا أي مشابه «:ويعلل لتسمية المضارع فيقول  -

ومعنــــى ذلــــك أن غالمــــا مــــبهم فــــإن قلــــت غــــالم زيــــد  فــــي اإلبهــــام والتخصــــيص، االســــمأشــــبه 
 وفي الفعل يقوم مبهم ألنه يصلح للحال واالستقبال فـإن قلـت يقـوم اآلن خصصـته، خصصته،

مشـابه السـم الفاعـل  مضـارعا ألنـه يوقيل سم بالحال وٕان قلت يقوم غدا خصصه باالستقبال،
 فــي الحركــات والســكنات إمــا لفظــا كمــا فــي يضــرُب و ضــارٌب و إمــا تقــديرا كمــا فــي يقــوم وقــائم

«3. 

 وفرعه فأصل التكلم ضربت «:ويعلل لبيان األصل والفرع في الضمائر فيقول -

وأصـل الخطـاب .للمعظـم نفسـه للمـتكلم ومـن معـه أو” نا“ضربنا، ألن الجمع فرع عن المفرد، و
ا فــرع ألن التثنيــة فــرع عــن وضــربتم ،ألن المؤنــث فــرع عــن المــذكر ،وفرعــه ضــربت ،ضــربت

                                                                                                                                                                                             

أما العلل الجدلية فعلل ثوالث تأتي وراء إن وأخواتها أ بالماضية أم المستقبلية أم الحادثة في الحال؟ أو يسأل سائل  �
فكل  ؟ى منصوبها كما يحدث ذلك في الفعللى سياق الفعل فيتقدم معها مرفوعها عللم لم تجر إن وأخواتها ع: ثان

أنظر كتاب اإليضاح في علل النحو (ما يعتل به النحاة جوابا عن هذه األسئلة وما يماثلها يدخل في العلل الجدلية 
  ) 65و64مازن المبارك،ص.للزجاجي ،تحقيق د

1
  من هذا البحث 91انظر الصفحة  -  

2
  من هذا البحث 97ر الصفحة انظ -  

3
  من هذا البحث  104انظر الصفحة  -  
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انـــت للخطـــاب ألنهـــا وضـــمت فيـــه التـــاء ولـــو ك ،فيهـــا المـــذكر والمؤنـــثوالتثنيـــة يســـتوي  ،المفـــرد
 ،مــا قبــل الــواو ال يكــون إال مضــموماو  ،وألنهــا شــفوية ،والمــيم بمنزلــة الــواو ،وقعــت قبــل المــيم

 ،ألن الجمــع فــرع عــن المفــرد ،وضــربتم خطــاب لجمــع المــذكر وهــو فــرع ،وكــذلك مــا قــام مقامــه
وهــو فــرع مــن جهــة الجمــع ومــن  ،لجمــع المؤنــثوضــربتن خطــاب  ،وضــمت التــاء ألجــل المــيم

وأصـل الغيبـة ضـرب يعنـي ضـرب هـو  ،وضمت التاء ألجل النون كما في الميم جهة التأنيث،
 .1» الضمير المستتر

قيـل أصـله قُـِوَل حـذفت  ،ويقـال فـي المعتـلِ قيـَل ِوبيـعَ  «:لمجهـولويعلل لبناء الفعل المعتـل   -
الضمة تخفيفـا فاسـتثقلت الكسـرة علـى الـواو فنقلـت إلـى السـاكن قبلـه وقلبـت الـواو يـاًء لمجانسـة 
الكسرة فصـار قيـل ،وبيـع أصـله ُبيِـَع حـذفت الضـمة تخفيفـا فاسـتثقلت الكسـرة علـى اليـاء فنقلـت 

الحــذف والنقــل والقلــب ،وفــي /: أعمــال/،ففــي ذوات الــواو ثــالث  إلــى الســاكن قبلهــا فصــارِ بيــعَ 
 .2» الحذف والنقل: ذوات الياء عمالن

فالمجرور إذا وقـع خبـرًا  « :ويعلل لتقدير الخبر المحذوف المتعلق بالجار والمجرور فيقول  -
ل مــن قــال األصــل فــي العمــ وٕامــا كــائن أو مســتقر، يتعلــق بمحــذوف تقــديره إمــا كــان أو اســتقر،

 .3»ومن قال األصل في الخبر اإلفراد قدر كائن أو مستقر للفعل  قدر كان أو استقر،

 « :ويعلل لجواز اإلخبار بظرف المكـان عـن الجثـة وعـدم جـواز ذلـك بظـرف الزمـان فيقـول  -
 .4»ألن الذوات تقيد بمكان دون مكان وال تقيد بزمان دون زمان

 .5»ن معانيها قائمة بالقلبأل « :ويعلل لسبب تسمية أفعال القلوب فيقول -

                                                           

1
  من هذا البحث 109انظر الصفحة  -  

2
  .من هذا البحث 111انظر الصفحة  -  

3
  .من هذا البحث 112 انظر الصفحة -  

4
  .من هذا البحث 112انظر الصفحة  -  

5
  .من هذا البحث 115انظر الصفحة  -  
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علــى عــدم جــواز تثنيتــه ) المفعــول المطلــق الــدال علــى التوكيــد(ويعلــل للمصــدر التوكيــدي  -
فالتوكيــــدي ال يثنــــى وال يجمــــع ألنــــه يــــدل علــــى القليــــل والكثيــــر بلفــــظ واحــــٍد  « :وجمعــــه فيقــــول

 .1»والعددي والنوعي يثنيان ويجمعان

و ُبنـــَي المفـــرد فيهـــا لتركبـــه مـــع ال كتركيـــب  « :قـــولويعلـــل لبنـــاء اســـم ال النافيـــة للجـــنس في -
 .2»معنى من االستغراقية وقيل لتضمنه خمسة عشر،

ألن  ويبنــى المنــادى المفــرد لوقوعــه موقــع أنــت، « :ويعلــل لبنــاء المنــادى المفــرد العلــم فيقــول -
وكانــت الحركــة ضــمة تشــبيًها بقبــل وبعــد فــي  النــداء خطــاب وحــرك ألن لــه أصــل فــي الــتمكن،

 .3»اية مد الصوتغ

ـــراجح نصـــبه فيقـــول - ـــل للمفعـــول معـــه ال ـــى الضـــمير المرفـــوع  « :وأخيـــرًا يعل ألن العطـــف عل
 .4»المتصل ضعيٌف إال أن يقوى بضمير منفصل نحو جئتك أنا وزيداً 

 مذهبه النحوي )3

 تـدل اآلراء النحويـة والحـدود التـي اســتخدمها الشـارح فـي كتابـه علــى أنـه بغـدادي المـذهب، فقــد    
اعتمـــد العالمـــة مـــذهب البغـــداديين القـــائم علـــى االنتقـــاء واالختيـــار بـــين مـــذهب البصـــريين ومـــذهب 
الكــوفيين، ويمكننــا تبــين ميلــه إلــى المــذهب البصــري فــي معظــم االختيــارات التــي أدرجهــا فــي كتابــه 

  .في حين أنه لم يوافق الكوفيين إال في بعض المسائل تعد على رؤوس األصابع

  :مذهب البصريين أنهفمما اختاره من 

  في تقسيمه لألفعال، إذ قسمها حسب مذهب البصريين إلى ماٍض ومضارع وأمر،  

                                                           

1
  .لبحثمن هذا ا 123انظر الصفحة  -  

2
  .من هذا البحث 126 انظر الصفحة -  

3
  .من هذا البحث 127انظر الصفحة  -  

4
  .من هذا البحث 128انظر الصفحة  -  
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أخرجوا األمـر ألنـه فـرع "و) الفاعل اسم(ماض ومضارع ودائم: أما الكوفيون فيرون أن األفعال    
  .1"من المضارع

أن فعــل األمــر فــي طريقــة إعــراب فعــل األمــر حيــث إنــه يــرى رأي البصــريين فــي  يوهــو بصــر    
  .2"أما الكوفيون فيرون أنه معرب مجزوم"مبني، 

إال أن "علــى أنهمــا فعــالن ماضــيان جامــدان ) نعــم وبــئس(ويأخــذ بــرأي البصــريين فــي إعــراب     
  .3"الكوفيين يرون أنهما اسمان

ألن الكــوفيين يرفضــون أن تكــون كــي جــارة وٕانمــا تكــون "الجــارة " كــي"وهــو بصــري فــي إعــراب    
  .4"لفعل المضارع دائماناصبة ل

  ونــخالفا للكوفيين الذين يدع"إذ يعدها حرف جر " رب"وهو بصري في إعراب    

، ويرى رأي البصريين في نواصب الفعل المضارع، إذ يرى أن هذه النواصب أربعة أما 5"اسميتها 
ا ناصـبة ن أنهـفـي حـين يـرى الكوفيـو "مضـمرة بعـدها  األخرى فليست ناصبه بنفسها، بـل بتقـدير أن

  .6"بنفسها

  ويأخذ برأي البصريين في إعراب حروف العطف ودالالتها، فهو يرى أن الفاء       

                                                           

1
، القاهرة، 1دار الطالئع، ط ،تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد اإلنصاف في مسائل الخالف، ألبي البركات األنباري -  

  .85ص/2ج 2005

2
  .82ص/2، جالمصدر السابق -  

3
  .97ص/1، جالمصدر السابق -  

4
  .37ص/3جمغني اللبيب البن هشام،  -  

5
  .328ص/2اإلنصاف في مسائل الخالف، ألبي البركات األنباري، ج -  

6
  .107،109،123،126،137،141ص/2، جالمصدر السابق -  
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ـــة، ـــزم فيهـــا"للترتيـــب والتعقيـــب بـــال مهل ـــم" ويـــرى أن ،1"أمـــا الكـــوفيين فيـــرون أن الترتيـــب ال يل "  �ث
  .2"ال ترتب) �ثم(للترتيب، في حين يرى الكوفيون أن 

الواقـــع بعـــد إال علـــى أنـــه بـــدل مـــن المســـتثنى منـــه أو مســـتثنى  وهـــو بصـــري فـــي إعـــراب االســـم   
أمـــا الكوفيــــون فيــــرون أنــــه عطــــف نســــق وٕاال أداة "منصـــوب، إذا كــــان الكــــالم تامــــًا غيــــر موجــــب، 

  .3"عطف

يخـــالف رأي الكـــوفيين الـــذين "ويجـــري علـــى مـــذهب البصـــريين فـــي إعـــراب األســـماء الخمســـة و    
  .4"يرون أنها معربة من مكانين

اك مواضــع أخــرى متعــددة يجــري فيهــا علــى مــذهب البصــريين، أمــا مــا وافــق فيــه الكــوفيين وهنــ    
تعمـل فـي االسـم وال " إنّ "تعمـل فـي الخبـر وال تعمـل فـي االسـم و" كـان"فهو مسألة واحدة، وهي أن 

  .في كل من المبتدأ والخبر تعمل في الخبر في حين يرى البصريون عمل كان وٕانّ 

ي اصــــطالحين مــــن المصــــطلحات النحويــــة وهمــــا النعــــت الــــذي يســــميه وقــــد وافــــق الكــــوفيين فــــ   
البصريون الصفة ومصطلح الخفض الذي يسميه البصريون الجر دون أن ننسى استعماله للصـفة 
بمعنــى النعــت واســتعماله فــي مواضــع كثيــرة للجــر بمعنــى الخفــض، أمــا بــاقي المصــطلحات الــواردة 

لـيس "والمفعول ألجله والمفعـول معـه و لمفعول فيهفقد استعمل مصطلح ا ،في الشرح فكلها بصرية
واســـــتعمل الظــــرف وهــــو مصــــطلح بصــــري يقابـــــل  ،5مفعــــول إال المفعــــول بــــه) الكوفيــــون(عنــــدهم 

عنـد 7عند الكوفيين، واستعمل البدل وهو مصطلح بصري يقابل الترجمة والتبيين والتكرير 6"المحل"
                                                           

1
  .478ص/2ج ابن هشام األنصاري، مغني اللبيب، -  

2
  .221ص/2ج المصدر السابق، -  

3
  .230ص/1السابق، ج المصدر -  

4
  .35ص/1اإلنصاف في مسائل الخالف، ألبي البركات األنباري، ج -  

5
  .5ص/2ج، 1ط بيروت ة،ـدار الكتب العلمي ،أحمد شمس الدين .تح ،)جالل الدين(السيوطي ،همع الهوامع -  

6
  .61ص/1ج ،المسألة السادسة في مسائل الخالف، ابن األنباري، اإلنصاف -  
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الكوفـة، واسـتعمل مصـطلح مـا  عنـد أهـل2عند الكـوفيين، واسـتعمل التمييـز ويقابـل التفسـير1والتكرير
، واســتعمل التوكيــد ويســميه 3ينصــرف ومــا ال ينصــرف وهــو عنــد الكــوفيين مــا يجــري ومــا اليجــري

ويسميها الكوفيون ال التبرئة، كمـا اسـتعمل الضـمير 5، واستعمل ال النافية للجنس4الكوفيون التشديد
 7ات ويقــابالن الجحــدويقابــل المكنــى عنــد الكــوفيين، واســتعمل النفــي واإلثبــ 6الضــمير أو المضــمر
  .واإلقرار عند الكوفيين

  

   منهج التالتي في شرحه لآلجرومية )4

  :هناك طريقتان انتهجهما شراح المتون النحوية منثورها أو منظومها وهما   

أن يأخــذ الشــارح قطعــة مــن المــتن بحروفهــا ويضــعها فــي كتابــه مســتقلة، ثــم يتحــدث عنهــا  -
  .شارحا على جهة االستقالل أيضا

يمزج الشارح بين كلمات المـتن والشـرح فيـداخل بينهمـا بحيـث يكونـان بعـد المـزج أسـلوبا أن  -
 .مترابطا

أما أبو داود التالتي في شرحه لآلجرومية فقد مزج المتن بالشرح، على أن التمييز بينهما بـّين     
ســود إال فــي ال يحتــاج إلــى كبيــر عنــاء، ألن النســاخ كتبــوا المــتن بــاللون األحمــر والشــرح بــاللون األ

                                                           

1
  .3/123ج ،الحلبي البابي مصطفى مطبعة ،الحميد عبد الدين محي  محمد .تح ،على األلفية يشرح األشمون -  

2
 ،1983، 3، تحقيق محمد علي النجار وأحمد يوسف نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط)أبوزكريا(، الفراءمعاني القرآن -  

   . 79ص/1ج

 .166جري، عوض محمد القوزي، صالمصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اله -  3

 .177ص/1ج ، ، الفراءمعاني القرآن -  4

 .121و120، صالمصدر السابق -  5

 .174المصطلح النحوي، نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري، عوض محمد القوزي، ص -  6

 .52ص/1اء ،جرّ معاني القرآن، الف -  7
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مواضع قليلة جدا، حيث لم يميزوا بينهما فكتبوهما بلون واحد وهـو اللـون األسـود حتـى صـار لزامـا 
  .هو شرح هو متن وما على الباحث أن يرجع إلى متن اآلجرومية لمعرفة ما

مضى التالتي يشرح المقدمة اآلجرومية بأن يورد شـيئا مـن المـتن مشـيرًا إليـه أحيانـا باسـتعمال     
ثــم يتبعــه بالشــرح وكــان غالبــًا مــا يســتهل شــرحه بحــد الموضــوع المســتهدف ثــم يمضــي فــي " وقولــه"

  .التفصيل والتقسيم

اســـتهل العالمـــة شـــرحه بمقدمـــة ينـــوه فيهـــا بفوائـــد اآلجروميـــة للمبتـــدئين ويفصـــح عـــن الغـــرض     
  .التعليمي من وراء تأليفه للشرح الذي بين أيدينا

لكالم عند اللغويين وعند النحاة ويبـين أنواعـه الثالثـة وعالمـات كـل ثم يباشر شرحه بتعريف ا     
  .نوع

ثــم ينتقــل إلــى بــاب اإلعــراب فيعرفــه لغــة ويحــده اصــطالحا ثــم يتحــدث عــن األســماء واألفعــال     
  .التي تعرب تقديرا فيبين أقسام اإلعراب و البناء

يــة كنيابــة الــواو واأللــف بعــد ذلــك يشــرح مواضــع الضــمة ثــم مــا ينــوب عنهــا مــن عالمــات فرع    
  .والنون عن الضمة

ـــم يعـــرض لمواضـــع الفتحـــة وال لمواضـــع األلـــف وال      غيـــر أنـــه فـــي شـــرحه لعالمـــات النصـــب ل
  .لمواضع الكسرة وال لمواضع حذف النون

والمالحظة ذاتها في عالمات الخفض حيث لم يشرح مواضع الكسرة وال مواضع اليـاء واكتفـى     
  .ينصرف سم الذي البموضع الفتحة في اال

أما عالمـات الجـزم فقـد شـرحها كلهـا دونمـا نقصـان و المعربـات لـم يقـف عنـدها طـويال و إنمـا     
  .اكتفى بتعليق بسيط

  .وأما أقسام األفعال و نواصب المضارع و جوازمه فقد شرحها شرحًا وافيا   
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ل حالة وكذلك فعـل فعـل مـع ومرفوعات األسماء كالفاعل ونائبه والمبتدأ والخبر شرحها ممثال لك  
فإنــه لــم يعــرض لهمــا أمــا فــي ظــن وأخواتهــا فإنــه لــم يعــرض ألفعــال " كــأن"و " لكــن"النواســخ ماعــدا 

وال للفعـــل ســمعت بــل اكتفــى بالحـــديث عــن الحــاالت الــثالث ألفعـــال ) اتخــذت و جعلــت(التحويــل 
  .القلوب من إعمال و تعليق وٕالغاء

بـين الحـاالت التـي يطـابق فيهـا النعـت منعوتـه وبـين أقسـام أما بـاب النعـت فقـد شـرحه بأكملـه و     
  .وأشار إلى أقسامه باعتبار المعاني التي يفيدها) حقيقي وسببي(النعت 

وفي حديثة عن المعرفة وأقسامها تعرض ألنواع المعارف الخمسة غير أنه أسـهب فـي حديثـه عـن 
  ).أسماء اإلشارة واألسماء الموصولة(االسم المبهم 

  .في باب العطف فقد ذكر جميع حروف العطف وبين معانيهاأما     

  .للفظي وٕانما اكتفى بشرح التوكيد المعنوياوفي باب التوكيد لم يعرض للتوكيد    

بــدل الشــيء مــن الشــيء وبــدل الــبعض (أمــا فــي بــاب البــدل فقــد عــرج علــى أنــواع البــدل الثالثــة    
  .دون أن يشير إلى بدل الغلط) وبدل االشتمال

  .المفعول به تعرض له مركزًا على تعدية الفعل إلى مفعول وٕالى اثنين وٕالى ثالثةو    

وأما في باب المصدر وأراد به المفعول فقد المطلق حـد المصـدر وذكـر أنـواع المفعـول المطلـق    
  .ولم يتعرض لما ينوب عنه بعد حذفه) التوكيدي والعددي والنوعي(

المتصــرف وغيــر المتصــرف دون اإلشــارة إلــى : قســميهثــم تحــدث عــن المفعــول فيــه بــأن بــين     
  .شيء آخر مثل التعلق أو غيره

  ثم يمضي في شرح الحال بتبيان أقسامها باعتبار الزمان وباعتبار اإلفراد وعدمـه    

ثــم يخــتم بــاب الحــال باإلشــارة إلــى العامــل فــي . وفائــدة معناهــا وباعتبــار ثبــات معناهــا ومالزمتــه   
  .الحال وصاحبها
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تمييز النسبة وتمييز العـدد وتمييـز المقـادير ممـثال لكـل : وفي شرحه للتمييز يذكر أقسامه الثالثة  
  .قسم بأمثلة ثم بين التمييز الذي يرجع إلى فاعل والذي يرجع إلى مفعول

وفي باب المستثنى بعد حده لالستثناء يتبين إعراب غير وسوى وخال وعدا وحاشا واالسم الواقـع   
  .بعدها

ثـم يتبـين ) مفردًا أو مضافًا أو مشبهًا بالمضـاف(شرحه السم النافية للجنس فإنه يبين حاالته  وفي
وفـي بـاب المنـادى يجـد النـداء ويبـين حروفـه ثـم " ال"إعمال ال وٕاهمالهما، ثم يعلل لبناء المفرد بعد 

  .يبين األنواع الخمسة للمنادى وحكمها من بناء وٕاعراب ممثال لكل حالة

  .ه للمفعول ألجله يكتفي ببيان شروط نصبهوفي شرح   

أمــا فــي شــرحه للمفعــول معــه فإنــه يشــير إلــى أوجهــه الثالثــة مــن واجــب للنصــب وراجــع النصــب    
  .وراجح العطف مع التمثيل

أمــا فــي شــرحه لمخفوضــات األســماء فإنــه لــم يعــرض للمجــرور بــالحرف ألنــه ســبق وأن أشــار     
  .ى اإلضافة وبيان مختلف معانيها كخاتمة للشرحإليه في عالمات االسم وركز شرحه عل

بعـد هــذا المســح لمحتويـات الكتــاب يتضــح لنـا جليــا أن الشــارح لـم يعــرض لألمــور الخالفيــة وال     
آلراء أصحاب المذاهب النحوية وٕانما اكتفى بذكر األساسي الذي يحتاج إليـه المبتـدئ الراغـب فـي 

  .االستزادة

كــــان يجــــنح فــــي مواضــــيع قليلــــة إلــــى االســــتطراد نحــــو تعرضــــه والمالحــــظ علــــى الشــــارح انــــه     
  .للموصوالت الحرفية ضمن شرحه لنواصب المضارع

  ويمكن القول أن منهج الشارح على طريقته في االختصار واإليضاح هو منهـج ذو   

 أبعاد تعليمية ذات اتجاه يعـد مزيجـًا لالتجاهـات النحويـة التـي ظهـرت فـي البيئـات العلميـة العربيـة 
ومحــور الشــرح لــم يبتعــد عــن محــور المــتن القــائم علــى نظريــة العمــل، مــن عامــل مــؤثر ومعمــول 
متأثر ، مما أتاح للشارح مجـاال للتشـقيق و التفريـع فـي األبـواب النحويـة وهـي التـي عبـر عنهـا فـي 
 مقدمته بالتقاسيم حيث نجد أن كلمة قسمين وأقسام تتكرر كثيرًا في الشـرح وفـي أحيـان كثيـرة يـذكر
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النوع ثم األقسام الفرعية لكل قسم فمثال بعد حده للتنوين يـذكر أقسـامه األربعـة ثـم يعـرض لألقسـام 
المؤنـــث بغيـــر عالمـــة نحـــو هنـــد والمؤنـــث (الثالثـــة لتنـــوين العـــوض، وفـــي شـــرحه للمؤنـــث بقســـميه 

الذي بدوره ينقسـم قسـمين مؤنـث بالتـاء ومؤنـث بـاأللف، وكـذلك فـي شـرحه للضـمائر وفـي ) بعالمة
  .يان أقسام الخبر وغيرها من المواضيع مثل الحال واإلضافةب

وهــذه النظــرة القائمــة علــى محــور المعمــوالت كانــت نظــرة تعليميــة مناســبة للفكــر لمــا فيهــا مــن «  
  1»ترابط بين المسائل في األبواب وذلك يساعد المتعلم على الترتيب الذهني وعلى التذكر أيضا

والتركيز، كما أنـه يأخـذ بالمعالجـة المنطقيـة فـي بعـض المواضـع ويتسم أسلوب الشرح باإليجاز    
ـــة والعمـــوم  ـــى لســـانه بعـــض المصـــطلحات المنطقيـــة كـــالجنس والفصـــل والكليـــة والجزئي وتجـــري عل

  .2والخصوص واإلدخال واإلخراج

وهــذه االســتعانة بــالمنطق باديــة فــي اختصــاره الواضــح فــي الشــرح وفــي وضــع بعــض األبــواب    
  ".لالحتراز"إذ يبدأ بالتعميم ثم التخصيص ثم اإلخراج بالقيود مستعمال لفظ  3قيةكأنها حدود منط

إقنـاع النـاس بـأن النحـو يمكـن أن يكـون كـالمنطق الـذي شـغلوا بـه بعـد "فهو لم يكـن يهـدف إلـى    
أن يجعــل النــاس "كمــا فعــل الجزولــي الــذي أراد  4"ترجمــة ابــن رشــد لكتــب علمــاء المنطــق اليونــان

                                                           

1
  2000دار المعرفة الجامعيـة، اإلسكندريـة، دط،  ،265ص ممدوح عبد العليم.المنظومة النحوية ، د -  

2
  .من هذا البحث 96انظر الصفحة  -  

3
القول الدال على ماهية الشئ، أي الذي تتحدد بموجبه مزايا الشئ، وال غرو في ذلك فالحد  -في اصطالح المناطقة  -الحد  - 
ال يتعدى أحدهما على اآلخر، وحـد الشـئ مـن غيـره أي ميـزه، وحـد أو لئ الفصل بين الشيئين لئال يختلط أحدهما باآلخر -لغويا –

انظـر التعريفـات للجرجـاني . كل شئ منتهاه، ألنه يرده ويمنعه عن التمـادي ، ومـن هنـا يتبـين ضـرورة أن يكـون الحـد جامعـا مانعـا
  18حديدي، صإيناس كمال ال. والمصطلحات النحوية في التراث النحوي في ضوء علم االصطالح الحديث، د 112ص

4
  .71ص أبوموسى الجزولي، الجزولية، المقدمة -  
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، وٕانمــا كــان الشــارح يضــع نصــب عينيــه 1"حو تعلقهــم بــالمنطق فصــاغه حــدودًا منطقيــةيتعلقــون بــالن
فهــــم المبتــــدئ لمســــائل النحــــو كهــــدف أساســــي يرمــــي الوصــــول إليــــه ومــــا اعتمــــاد بعــــض المفــــاهيم 
والمصطلحات المنطقية إال كوسائل شبيهة بوسائل اإليضاح التي يستخدمها المعلمـون فـي زماننـا، 

  .اف فلسفة النحو وبين اتخاذ المنطق أداة في بعض المواضعفالفرق بّين بين استهد

    شواهده) 5

منهـا أمـا  2لم يكثر داود التالتي في شرحه لآلجرومية من الشواهد الشعرية فلقـد اكتفـى بـاثنين     
آيــة بروايــة ورش عــن نــافع، ذلــك أن القــرآن هــو )27(ســبعا وعشــرين الشــواهد القرآنيــة فقــد أحصــينا 

لعليـــا ثـــم هـــو الـــنص الموثـــق الخـــالي مـــن الضـــرورات الشـــعرية، فهـــو عمـــاد األدلـــة ذروة الفصـــاحة ا
النقليــة جميعهــا، ال خــالف فــي ذلــك بــين النحــاة علــى اخــتالف مدارســهم واتجاهــاتهم إال فــي مقــدار 

نحـو قولـه "وكـان فـي معظـم مواضـع االستشـهاد بـالقرآن الكـريم يـذكر عبـارة ، ذلك االعتمـاد وكيفيتـه
في القليل منها، ويعاب على الشارح في هـذا المضـمار االقتصـار  ”نحو”في بقوله بينما يكت" تعالى

  3.أحيانا على موضع الشاهد من اآلية واقتطاعها من أولها أو من آخرها أو منهما معا

ذكـره علـى  4أما شواهده من الحديث الشريف فال تكـاد تـذكر حيـث أورد حـديثا واحـدا فـي الشـرح   
  .على نحو األحاديث الثمانية التي أوردها سيبويه في الكتاب سبيل التمثيل ال غير،

                                                           

1
  .71ص ،المرجع السابق -  

 .من هذا البحث 129و 92أنظر الصفحتين  -  2

هو نقص في المنهج وال شك فعدم تمييز كالمـه سـبحانه وتعـالى غيـره بتقديمـه بعبـارة  -هنا–وهذا الذي أسجله على النحاة  « - 3
 ،تقصير مـنهم -ح وجه االستدالل بهابل قد يستدعي األمر معرفة ما قبلها وما بعدها حتى يتض–آلية تفرده وعدم استكمال نص ا

وهـو مـا نحـاول أن نســتكمله ونتحاشـاه فيمـا ندرسـه مــن موضـوعات وفيمـا يحققــه البـاحثون مـن كتـب وال يعفــيهم منـه اطمئنـانهم إلــى 
،المكتبـة األكاديميـة  50ص ،عفـاف حسـانين.نحـو، دأدلـة ال » حفظه سواء من جهـتهم أو مـن جهـة مـن يقـرؤون كتـبهم فـي زمـانهم

،1996 

 .من هذا البحث 89 أنظر الصفحة -  4
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وال نجــزم فــي هــذا الموقــف أن الشــارح قــد ذهــب مــذهب المنــع المطلــق لالحتجــاج باألحاديــث     
بدعوى أنـه لـم يـورد إال حـديثا واحـدا فـي شـرحه فهـو كـذلك لـم يـورد إال بيتـين مـن الشـعر  1الشريفة

                                                           

  :انقسم العلماء بشأن قضية االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية إلى ثالثة أقسام -  1

لصفار والسيرافي وابن عصفور وابن مالك وابن هشام ذهبت طائفة إلى جواز االستدالل مطلقا منهم ابن خروف وا -)أ
أن تطرق االحتمال الذي يوجب سقوط االستدالل بالحديث ثابت في أشعار العرب وكالمهم "وغيرهم كثير ،وحجتهم في ذلك 

  ".فيجب أن ال يستدل بها أيضا وهو خالف اإلجماع
التسهيل وأبو الحسن بن الضائع في شرح الجمل وقد وذهبت طائفة أخرى إلى المنع مطلقا منهم أبو حيان في شرح  -)ب

فقد منع ذلك بعضهم مستدال بأن الحديث يجوز نقله بالمعنى فال يجزم بأن : "بين الدماميني حجتهم في سؤاله بإيجاز فقال
 ".هذا لفظه وقد أشار الشيخ أثير الدين أبو حيان إلى هذا المعنى

 :االحتجاج باألحاديث الشريفة إلى أمرين وقد عزا أبو حيان سبب عزوف العلماء عن   

  أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى : أحدهما -
انه وقع اللحن كثيرا فيما روى من الحديث ألن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ورد الدماميني ما : ثانيهما -

 :ذكره أبو حيان برد مشهور يمكن حصره في النقاط التالية

ب في هذا الباب وٕانما المطلوب غلبة الظن الذي هو مناط باألحكام الشرعية وال أن اليقين ليس بمطلو  .أ 
ألن األصل عدم التبديل السيما والتشديد  ،ن ذلك المنقول المحتج به لم يبدليخفى أنه يغلب على الظن أ

 .في الضبط والتحري في نقل األحاديث شائع بين النقلة والمحدثين

عنى إنما هو فيما لم يدون وال كتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب أن الخالف في جواز النقل بالم .ب 
 .فال يجوز تبديل ألفاظه من غير خالف بينهم

أن تدوين األحاديث واألخبار بل وكثير من الروايات وقع في الصدر األول قبل فساد اللغة العربية حين  .ج 
وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح  ،هتقدير تبديلهم يسوغ االحتجاج ب كان كالم أولئك المبدلين على

 -على تقدير التبديل –االحتجاج به ،فال فرق بين الجميع في صحة االستدالل ثم دون ذلك المبدل 
ومنع من تغييره ونقله بالمعنى فبقى حجة في بابه وال يضر توهم ذلك السابق في شيء من استداللهم 

 .المتأخر

وهللا دره فإنه قد أجاد في : "وقد أثنى البغدادي عليه فصدر رأيه هذا بقوله ،وأيد رأي المجيزين رأي المانعين وبهذا دفع الدماميني  
والصواب جواز االحتجاج بالحديث النبوي في ضبط ألفاظه ويلحق به ما : "الرد ثم أيد البغدادي بعد ذلك رأي المجيزين بالقول

  ".روى عن الصحابة وأهل البيت

المحدثين لتمام الفائدة يجدر بنا أن نعرض رأي الشاطبي الذي توسط المذهبين إذ جوز قبل أن نتحدث عن رأي  -)ج
لهمذان أما التي عرف عنها أن  -صلى اهللا عليه وسلم  –االحتجاج باألحاديث التي اعتنى رواتها بنقل ألفاظها ككتابة 

  رواتها قد نقلوها بالمعنى ،فال يحتج ،ولم يحتج بها أهل اللسان 
  :عند المحدثين االحتجاج باألحاديث المدونة في الكتب الصحاح الستة على الوجه اآلتيوقد تقرر  -
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تطه لنفسه ودرايته العميقة بمستوى المبتدئين وحـاجتهم وتقيـده العربي لكن صرامة المنهج الذي اخ
بالتيســير وابتعــاده عــن الخالفــات والشــواهد بغــرض تقــديم األساســيات فــي علــم النحــو واضــحة بينــة 
للناشئة كل هذه األسباب تفسر لنا عدم اعتماده الواسع على االستشـهاد بالحـديث النبـوي الشـريف 

حتجــاج، ثــم إن وقوفنــا عنــد العــدد الكبيــر مــن األمثلــة التــي ســاقها أو بالشــعر العربــي فــي زمــن اال
مثاال ليدعم ما أسلفنا ذكره بشأن بقية الشواهد  323وي والبالغ ـالشارح لتوضيح قاعدة أو حكم نح

 يرســـخ لـــدينا االتجـــاه التعليمـــي الـــذي انتهجـــه العالمـــة لعـــرض مادتـــه النحويـــة للمبتـــدئين وقــــد وهـــذا
  .1شرحه عن ذلك في مقدمة أفصح

ـــين  .ها بمـــا يتفـــق مـــع التراكيـــب العربيـــةفاألمثلـــة جمـــل يصـــوغها المصـــنف ويصـــنع      والفـــرق ب
الشـــواهد واألمثلـــة يـــتلخص فـــي أن الشـــواهد إنمـــا ســـيقت فـــي األصـــل إلثبـــات صـــحة القاعـــدة التـــي 
اســتنبطها النحويــون القــدماء بعــد اســتقرائهم لكــالم العــرب، ويكثــر ســوقها ومناقشــتها عنــدما يختلــف 
النحويـون فــي إجــازة تركيــب أو رفضــه أو إجــازة صــيغة أو رفضــها فيحتــاج المجيــز أن يســوق نصــا 
يشــهد لــه بصــحة دعــواه، كمــا يكثــر ســوق نصــا يشــهد لــه بصــحة دعــواه، كمــا يكثــر ســوق الشــواهد 
أيضـا لبيـان مــا شـذ عـن القاعــدة المسـتنبطة وشـذ عنهــا وعلـى سـبيل المثــال فإننـا نالحـظ أن نصــب 

يســاق لــه شــاهد، وكــذلك رفــع المفعــول بــه عنــد بنــاء الفعــل للمجهــول علــى أنــه نائــب المفعـول بــه ال 

                                                                                                                                                                                             

  .األحاديث المتواترة المشهورة •
 .األحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات •

 .األحاديث التي تعد جوامع الكلم •

 .كتب النبي صلى اهللا عليه وسلم •

 .كان يخاطب كل قوم بلغتهم األحاديث المروية لبيان أنه صلى اهللا عليه وسلم •

 .األحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم ال يجيزون رواية الحديث بالمعنى كابن سيرين والقاسم بن محمد •

 . األحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظها واحد •

وما بعدها وموقف النحاة من  5أنظر االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات القواعد النحوية ،ص                 
.106- 104محمود فجال ص.والحديث النبوي في النحو العربي ،د 22خديجة الحديثي ،ص.االحتجاج بالحديث ،د  

 .87ص ،انظر مقدمة الشارح -  1
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فاعــل، ولكــن رفــع المفعــول بــه ونصــب الفاعــل يســوق لــه النحويــون شــاهدا يقــول صــاحب التصــريح 
  ....1"سمع من كالمهم خرق الثوب المسمار وكسر الزجاج الحجر"

وتعد بمنزلة الجانب التطبيقـي اإليضـاحي  أما األمثلة فيصوغها المصنف ليوضح بها القاعدة     
  .2للقاعدة وليست دليال على صحتها

فالشــارح فــي أمثلتــه لــم يخــرج عــن ســنة النحــاة مــن قبلــه مــن حيــث طبيعــة الحمولــة المعجميــة      
والتربويــة للمثــال فقــد جــاءت أمثلتــه بســيطة ســهلة، ال تعقيــد وال غرابــة فيهــا وهــي ال تحتــوي أي بعــد 

الــذي أبــدع فكــان جهــده غيــر " العوامــل المئــة"نلحظــه عنــد الجرجــاني فــي كتابــه  تربــوي بخــالف مــا
إذ اتجــه باألمثلــة اتجاهــا تربويــا يســجل لــه ألنــه كــان حريصــا علــى أن تكــون األمثلــة التــي "مســبوق 

يصوغها مما يثبت القيم الدينية فـي نفـوس المتعلمـين فجـاءت كلهـا تـدور حـول اإليمـان بـاهللا واليـوم 
  .3"ة والطاعة واإلخالص وعدم الحسد وعدم الكبر وطلب العلماآلخر والتوب

 

                                                           

 .269ص/1ج ،1925، 3، المطبعة األزهرية، طالشيخ خالد األزهري ،وضيحشرح التصريح على الت -  1

 .89/90ص ،عبد العال سالم مكرم ،ي مصر والشامالمدرسة النحوية ف -  2

 .92ص ،المرجع السابق -  3
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  الفصل الثاني 

  منهج التحقيق

  الخطوات المتبعة في التحقيق:المبحث األول 

  وصف النسخ المعتمدة في التحقيق:المبحث الثاني 
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   الخطوات المتبعة في التحقيق: المبحث األول

  :تبعت في تحقيقي لهذا الكتاب الخطوات التاليةا

ا بنمـاذج مـن صـور تهـتحقيـق ثـم أتبعبوصف النسخ المخطوطة المعتمـدة فـي ال تقم. أ
  .لتلك النسخ

 .الخمس المقارنة بين النسخ. ب    

وضعت عناوين فرعية في أعلى المباحث تيسر على الدارسين سبيل الوصول إلى  . ج
مبتغاهم من دون عناء يذكر زيادة في الخدمة وتوخيا للفائدة المرجوة وأثبتت هذه 

 .لسطرالعناوين بين قوسين معقوفين في منتصف ا

 .ضبطت الكلمات و الحروف التي تحتاج إلى الحركات المناسبة . د

 .ضبطت النص بعالمات الترقيم المناسبة.  ه

 .ورش عن نافعقمت بتخريج اآليات القرآنية معتمدا في ذلك على رواية  . و

لبحر بين قوسين ا اسمقمت بتخريج الشواهد الشعرية بعد تبحيرها و إثبات  . ز
 .جهة اليسرىإلى ال معقوفين فوق البيت

لشعري ثم عقبت بذكر موطن شرحت المفردات الغريبة في المتن وفي الشاهد ا . ح
وجه االستشهاد بشيء من اإليجاز الذي يفي بالغرض الذي قصد إليه الشاهد و 

 . المؤلف من دون التوسع في ذكر مختلف اآلراء

  .بذلت جهدي في وضع التعليقات و الشروح و اإليضاحات على الهوامش . ط

إلى تحقيق الهمزة في الكلمات التي ذكرت فيها بالتسهيل مثل كلمة  عمدت . ي
و ذلك لغلبة هذه التأدية على المنطوق و المكتوب في " الضماير"بدل " الضمائر"

 .اللغة العربية الفصحى و أشرت إلى ذلك في الهامش

 كتبت الكلمات التابعة لمتن اآلجرومية بالخط الغليظ للتمييز بينها و بين الشرح . ك
 .ذلك أن هذا األخير قد مزج المتن بالشرح ،الذي ذكره المؤلف بعدها
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رجاز ة  واألـثانيها للشواهد الشعريثالثة فهارس فنية أولها لآليات و وضعت للكتاب  . ل
 .و آخرها للموضوعات

  مصطلحات و رموز معتمدة في التحقيق والتعليق

  .﴿ ﴾ المزهر لحصر اآليات القرآنية -

 ،)ج( ،)ب( ،)ا(رموز النسخ على الهامش للمقابلة بينها، مثال القوسان لحصر  ( ) -
  .)هـ(، )د(

  .لحصر األقوال واألمثال التوضيحية التي ذكرها المؤلف   "  " -

والزيادة التي  سم البحر الشعري والعناوين الفرعيةالقوسان المعقوفان لحصر ا  [ ]  -
  .أدرجها المحقق حتى ينسجم المتن بعضه مع بعض

  .ئالن لحصر أي زيادة أو نقص في النسخ المعتمدةاالخطان الم/   /  -

  .الصفحة: ص -

  .الجزء: ج -

  وصف النسخ المخطوطة المعتمدة في التحقيق : المبحث الثاني

ي على تالتألبي سليمان داود ال" شرح المقدمة اآلجرومية"اعتمدت في تحقيقي لكتاب 
  :نسخ خمس

ح ومقروء غير أن تاريخ نسخها حديث بالنسبة تامة مكتوبة بخط واض) أ(فالنسخة 
كنسخة أصلية فهو تطابقها ) أ(أما عن سبب اختياري للنسخة ) ب(ة التي تليها للنسخ

أما  إال أن فيها بتر يسير والتي تقترب كثيرا من عصر المؤلف) ب(الشديد مع النسخة 
فالمبتور منها ) ـه(فهما تامتان حديثتا النسخ وفيما يخص النسخة ) د(و)ج(النسختان 

  .كثير 
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  للمخطوط )أ ( النسخة وصف 

 

لمكتبــة عمــي الســعيد بواليــة  51م : يوجــد هــذا المخطــوط فــي الخزانــة العامــة تحــت رمــز  
  .غرداية 

  عنوان المخطوط   شرح متن اآلجرومية

  )م 1560/هـ 967ت ( التالتي ، داود بن إبراهيم، أبو سليمان : المؤلف 

يفهــم مــن  الم فــي اللغــة علــى خمســة أقســام ، الخــط  و اإلشــارة ومــاالكــ:  بدايــة المخطــوط 
  ...حال الشيء 

  ....تم بحمد اهللا وحسن عونه . وقولهم قائم الليل صائم والنهار :... نهاية المخطوط 

  )هـ 13أواخر ق / لعله يحي بن بابه المصعبي العلواني الغرداوي : ( الناسخ 

  ورقة  19: عدد أوراق المخطوط 

  سطر  20: األسطر عدد 

  23.1x16.3: قياس الورقة 

  )أسود قرمزي ( مغربي واضح : نوع الخط 

  .متوسطة ، الورق مفكك وبه بقع  من المداد : حالة المخطوط 

المخطوط عليه تعليقـات قليلـة بخـط أحـد تالميـذ القطـب لعلـه إبـراهيم كلـه ، وٕاحـداها  •
 .منسوبة للشيخ امحمد بن يوسف اطفيش  وهو تام 
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  للمخطوط)ب ( وصف النسخة 

لمؤسسـة الشـيخ عمـي   47دغ /مـع: توجد هـذه النسـخة فـي خزانـة دار التعلـيم تحـت رقـم   
  .السعيد بوالية غرداية 

  عنوان المخطوط   شرح المقدمة اآلجرومية    

  )م1560/هـ 967ت (التالتي  ، داود بن إبراهيم، أبو سليمان : المؤلف     

أمــا بعــد، فــإن المقدمــة اآلجروميــة فــي علــم . حمــد هللا رب العــالمينال: بدايــة المخطــوط     
  ... العربية نافعة للمبتدئ 

وبنـــي المنـــادى المفـــرد لوقوعـــه  ،ونحـــو يازيـــدون...بـــاب المنـــادى ... :نهايـــة المخطـــوط     
  .ركوحُ / موقع أنت 

ادي مـن القـرن الحـ 2النصـف . ح/أبو القاسـم بـن يحـي المصـعبي الغـرداوي : (الناسخ     
  )عشر الهجري

  .ورقة  13: عدد أوراق المخطوط     

  . سطرا  21: عدد األسطر     

  .سم 19.8x 14.7: قياس الورقة     

  )أحمر فاتح  –بني ( مغربي مقروء : نوع الخط     

  .مبتور األول و اآلخر والوسط بعد الورقة الثالثة: حالة المخطوط     

  ،ويبدو أنه كان مسبوقا بكتاب  د عن ورقة واحدةالبتر األول اليزي*              
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  للمخطوط  ) ج( النسخة  وصف

لمكتبـــة عمـــي الســـعيد   19غ .د : يوجـــد هـــذا المخطـــوط فـــي الخزانـــة العامـــة تحـــت رمـــز   
  .بوالية غرداية

  عنوان المخطوط   شرح متن اآلجرومية

  م1560/ـ ه967ت ) / بن إبراهيم ( التالتي  ، أبو سليمان داود : المؤلف 

الكــالم فــي اللغــة علــى خمســة أقســام ، الخــط  و اإلشــارة ومــايفهم مــن :  بدايــة المخطــوط 
  ... حال الشيء وحديث النفس 

  تمت. وقولهم قائم الليل صائم النهار :... نهاية المخطوط 

  )هـ  14أوائل ق / لعله عيسى بن إبراهيم : ( الناسخ 

  ورقة  16: عدد أوراق المخطوط 

  سطر  20: ر عدد األسط

  23.4x16.9: قياس الورقة 

  )أخضر  –بنفسنجي  –برتقالي  –بني ( مغربي واضح : نوع الخط 

  .متوسطة ، الورق مفكك بحوافه تمزق وبقع من المداد : حالة المخطوط 

  .المخطوط عليه تعليقات قليلة وهو تام  •

  

  

  



 ــــ نيل الثاـــــــــــــــــــــــــــــــ الفص

72 

 

  

  للمخطوط )  د( النسخة  وصف

  

لمكتبــة عمــي الســعيد بواليــة  26م : عامــة تحــت رمــز يوجــد هــذا المخطــوط فــي الخزانــة ال 
  .غرداية 

  عنوان المخطوط   شرح متن اآلجرومية

  م1560/هـ 967ت / التالتي  داود  بن إبراهيم ابو سليمان : المؤلف 

، فإن المقدمة اآلجرومية في علـم العربيـة نافعـة أما بعد. الحمد هللا وحده : خطوط بداية الم
  .... للمبتدئ 

  ...تمت الحدود . قائم الليل صائم النهار : وقولهم :... المخطوط نهاية 

مـن ق  1النصـف ( اريخ النسـخ دون تـ) يحي بـن صـالح بـا عمـارة ( دون ناسخ  : الناسخ 
  )هـ 14

  ورقة  32: عدد أوراق المخطوط 

  سطر  11: عدد األسطر 

  23x 15.4:قياس الورقة 

  )برتقالي   -وردي  –ر أحم  -أخضر –بني ( مغربي واضح : نوع الخط 

  .حسنة : حالة المخطوط 

،  باسـم أحمـد بـن بـاب بـن اعمـر الزعبـيفي الصفحة األولـى مـن المخطـوط  تمليكـة  •
  .وهو تام 
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  للمخطوط)ھـ ( وصف النسخة 

  

ضـــمن 20شـــص :توجـــد هـــذه النســـخة فـــي خزانـــة الشـــيخ صـــالح بـــن كاســـي تحـــت رمـــز     
  .خ عمي السعيد بوالية غرداية فهرس مخطوطات الخزائن الثالث  لمؤسسة الشي

  شرح المقدمة اآلجرومية :عنوان المخطوط      

  )م1560/هـ 967ت (، داود بن إبراهيم، أبو سليمان التالتي: المؤلف     

أمــا بعــد، فــإن المقدمــة اآلجروميــة فــي علــم . الحمــد هللا رب العــالمين: بدايــة المخطــوط     
  ... العربية نافعة للمبتدئ 

  لبدل/ زيدا با  ما قام أحد إال زيد وٕاال: كما يقال...لتميزباب ا:... المخطوط  نهاية    

عمــر بــن يوســف بــن الحــاج أبــي القاســم بــن إبــراهيم بــن عيســى بــن إبــراهيم : (الناســخ     
  )هـ1115.ح/

  ورقات  09: عدد أوراق المخطوط     

  سطرا  19: عدد األسطر     

  14×19.5: قياس الورقة     

  )أحمرـ برتقالي  –بني ( مغربي مقروء : الخط  نوع    

  .مبتور اآلخر والوسط: حالة المخطوط     
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 المبحث الرابع

  ةللنسخ المخطوط نماذج من صور
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 صو رة للصفحة األولى من النسخة (أ) للمخطوط 
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 صورة للصفحة األخيرة من النسخة (أ) للمخطوط 
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 القسم الثاني
 التحقيق

 
النص محققا    

الفهارس الفنية    
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 مقدمة الشارح

 في للمبتدئ فعةنا 3العربية علم في 2اآلجرومية 1الحمد هللا وحده أما بعد فإن المقدمة

 من شيء بتقييد نفعها يكثر رأيناها ولكن بصدده، هي فيما نظائرها من خير ، فنها

 ذلك ومع دمة،المق يكتب كما قراءتها في المبتدئ يكتبها والتقاسيم ،5واألمثلة ،4الحدود

 يفهم، كاد ُ◌يرى حتى مسألة كل في األمثلة له يكثر أن فيها المبتدئ المؤدب شأن فمن

 المرشد واهللا يفهم، أن فعسى ذلك له فعل فإن نفسه، تلقاء من باألمثلة يأتي أن يكلفه ثم

  .سواه وال غيره مأمول ال هداه، إلى

  

 

                                                 
 .مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله -1

وهـذا مـن بـاب ) الجّروميـة(: ، أو)اآلجروميـة: (ا ُسـمَي بـه فقيـل، إنمكتابه هذا باسمٍ  -رحمه اهللا  -ف يسم اْلُمَصن لم  -2
وينســب ِإلــى عجــزه ) ابــن(، عنــد النســبة ُيحــذف صــدره ، وهــو هنــا كــذلك)ابــن(لمركــب اإلضــافي كالمبــدوء بـــ ألن ا النســبة،

 : وفيه يقول ابن مالك ) آجروم(

َمـا ولثـانٍ  َمْزجـاً  كـبَ رُ        ما وصْدرِ  ُجْملةٍ  لصْدرِ  وانُسبْ    َتم  
  َوَجبْ  ِبالثاني التْعريفُ  َلهُ  ما أوْ        أبْ  َأوْ  ِباْبنٍ  مـْبدوءةً  إضافـةً              

 لما أولى الكسرو  وتكسر، تفتح فيهما )المقدمة( ودال ،)اآلجرومية المقدمة( :أو )آجروم ابن مقدمة( : التسمية في قيل وربما

 . قليلة لغة الفتح وألن حقيقة، َأوْ  استحقاقاً  بتقدمها راإشع من فيه

المطـوالت مـن كتـب  ألنهـا توصـل المشـتغل بهـا ِإلـى، )المقدمـة(ت اآلجرومية بــ إنما ُسميَ  «:قال بعض الشراح   
ى لطيـف معنـوهـو ، »، لتهيئ له فـي المحـل الـذي يْنزلـه مـا يحتـاج إليـهمقدمة الجيش التي تتقدم َأَماَمه، كالنحو واإلعراب

  .متجه
 )12إيضاح المقدمة اآلجرومية للشيخ صالح بن محمد بن حسن األسمري ص(                               

علــم العربيــة أراد بــه هنــا النحــو وقــد يــراد بهــا فــي غيــر هــذا الموضــع علــوم أخــرى مثــل البيــان و البــديع والمعـــاني   -3
 ....والعروض و غيرها

 .من هذا البحث 61 نظر تعريف الحد صفحةا -4

 .من هذا البحث 65 نظر الفرق بين المثال و الشاهد صفحةا -5
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 ]الكالم عند اللغويين و النحاة[ 

 . ظ المركب المفيد بالوضعالكالم هو اللف

 وحديث الشيء، حال من يفهم ماو  واإلشارة، 2الخـط :أقسـام خمسـة على اللغة في 1الكالم
 .والتكليم النفس،

  .5اللسان من 4مقطع على 3هو الصوت المعتمد اللفظحد 

زيٌد "م كلمة إلى كلمة، وٕانما يتركب الكالم إما من مبتدٍإ وخبر كـ التركيب هو ض المركب
 ."قام زيدٌ "، وٕاما من فعل وفاعل كـ "قائمٌ 

 .ما دل على معنى يحسن السكوت عليه  المفيد

 .الساهي وكالم النائم كالم من احترازا بالقصد يعني 6الوضعب
 

  ]أنواع الكالم[

 التتبع، وهو االستقراء، ثالثة في محصور العرب كالم أن على ،الدليل 7وأقسامه ثالثة

                                                 
ـالَة مـن حـرٍف مفهـٍم كــ: الكالم عند الفقهاء - 1 ما أبطـَل الص وٕان لـم  مـن الوعايـِة، أو حـرفين) عِ (مـن الوقايـِة، و) قِ (كل

محّمـٍد  المنـزُل علـىهـو اللفـُظ : وعنـد األصـوليينعن المعنى القديِم القائِم بذاِته تعالى  عبارةٌ : المتكلمين وعند) لم(ُيفِهما كـ
 .)3(حاشية العشماوي ص انظر .لإلعجاِز بأقصِر سورٍة منه، المتعبُد بتالوته -صلى اُهللا عليِه وسّلمَ  -

 .8انظر شرح اطفيش على التالتي، ص "ما بين دفتي المصحف كالم اهللا عز و جل"الخط مثل ما يروى  -  2

 . المشتمل بدل المعتمد)د)(ج(في  -  3

 .بمعنى اسم المفعول أي مقطوع ،أي ما يقطعه اللسان وهو الحرف. مقطع مصدر ميمي -  4

 .الحروف بدل اللسان) أ(في -  5

ظ وهذا الوضع العربي يشـمل اللفـ معنى ، وفق االستعمال العربي،جعل اللفظ دليًال على  :بالوضع له معنى آخرهو - 6
؛ فإنـه )زيـد(كــ ا قد اسـتعملها العـرب للمعنـى نفسـهفأما االنفراد فتكون الكلمة المراد بها معنى م ،على جهة االنفراد والنظم

ي نظـم الكـالم وضـم بعضـه ، وكـذلك ُيَقـال فـ)زيد(لفظ عربي جعلته العرب داًال على معنى ، وهو ذات وضع عليها لفظ 
  .ْود ضمائره وما ِإلى ذلكِإْذ البد من صحة تركيبه وعَ  ِإلى بعض،

   ( 19ص                                إيضاح المقدمة اآلجرومية للشيخ صالح بن محمد بن حسن األسمري(
أبـو جعفـر أحمـد بـن صـابر مـن رجـال القـرن : جلـين همـا لم يخرج على إجماع النحـاة علـى التقسـيم الثالثـي سـوى ر  - 7

أمـا الـدكتور تمـام حسـان فقـد أضـاف أربعـة  ،أضاف قسما رابعا سماه الخالفة، ويعني به اسـم الفعـل السابع الهجري الذي
عـن الصفة والضمير والخالفة والظرف فهذا التقسيم السباعي يقوم علـى معيـار يختلـف : أقسام على التقسيم الثالثي وهي

الوظيفــة اللغويــة للكلمــة ويبــدو فيــه التــأثر بتقســيم الكلمــة فــي اللغــات : فمعيــاره هــو ،لمعيــار الــذي أخــذ بــه جمهــور النحــاةا



  ــــــــــــــــــــ النص محققا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

89 
 

  .1ثالثة إال يجدوا فلم العرب كالم تتبعوا النحويين إن
 

 ]االسم و عالماته[
 .، حد االسم كلمة تدل على معنى في نفسها، ولم تتعرض ببنيتها للزمانفاالسم

 ]:هي االسم عالمات [

 :وهي/ 3وحروف الخفض/ 2يعرف بالخفض) 1  

، "مشيت من الدار إلى المسجد"النتهاء الغاية نحو  إلىو البتداء الغاية، من وٕالى، من

النتهاء غاية المشي، والبد للمجرور من شيء يتعلق  إلى، و4/المشي/البتداء غاية  منفـ
 :يتعلقان بمشيت هنا، وابتداء الغاية على قسمين إلىو منبه، فـ

  .5﴾ ْقَصىْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد االِمْن اْلَمْسِجِد ا ﴿:له تعالىمكانية نحو قو  -   

  7»6/بينهما لما/من الجمعة إلى الجمعة كفارة « :وزمانية، وهي قليلة نحو -   

                 .8"رويت العلم عن زيد، وتجاوزت عن عمرو"المجاوزة نحو  وعن
  .حقيقي ومجازي: تعالء واالستعالء على قسمينلالس وعلى
 ". ركبت على الفرس: "فالحقيقي نحو قولهم -

 ". وقفت على رأس السلطان: "والمجازي نحو قولهم  -  

                                                                                                                                                    

ثالثـــي لوجـــود خـــواص مـــا زاده يـــدخل تحـــت االســـم فـــي التقســـيم الكاإلنجليزيـــة والفرنســـية، وفـــوق ذلـــك  األوربيـــة المعاصـــرة
تمـــام .وكتـــاب اللغـــة العربيـــة معنـاهـــا ومبنـاهـــا، د 18و 17عــادل خلــف ص. ، دنحـــو اللغـــة العربيــة: نظـــراالســمية فيـــه، ا

 .90حسـان ص

 ).ن هذا البحثم 2ص ،ةالمقدمة اآلجرومي(هي اسم و فعل وحرف جاء لمعنى ، - 1

 .الخفض مصطلح كوفي في مقابل الجر عند البصريين -  2

 ).د(سقطت من -  3

 .بالتعريف  "الغاية"وفيهما )د)(ا(سقطت من     4

 .01سورة اإلسراء، اآلية  -  5

 ).د)(ج)(ب(سقطت من -  6

، 10285: ط وعادل مرشد، رقم الحديث، تحقيق وتعليق شعيب األرنؤو الحديث رواه اإلمام أحمد في مسنده -  7
 . م1995/هـ1416، 1، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط196ص/16الجزء

 .جاوزت عن زيد و رويت عن عمرو) هـ)(د(رويت عن زيد و تجاوزت عن عمرو أما في ) ب)(أ(في -  8
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نحو  لحقيقةفا ومجازية، حقيقية/: 1وهي على قسمين/للوعاء والظرفية، الظرفية وفي 
فزيد مبتدأ، وفي الدار جار و مجرور في موضــع " يٌد في الدارِ ز "،و" دخلت في الدار"

نحو الناس "والمجازية /الخبـر والمجرور يتعلق بمحذوف وجوبا ألنه وقع خبرا لذي خبر، 

  .2"/في الصـالة

 :والمجرورات التي تتعلق بمحذوف وجوبا ثمانية

  .3إذا وقع خبرا لذي خبر -

  . 5لموصول صلة4أو -

  .6أو صفة لموصوف -

  .7أو حاال لذي حال -

 .8باب االشتغالأو وقع في  -

  .9أو رفع اسما ظاهرا -

  .10أو جرى مجرى المثل -

 .11أو القسم بغير الباء -

                                                 
 ).هـ)(د)(ب)(أ(سقطت من  -  1

 ).هـ)(ب)(أ( من سقطت - 2

 .المصلون في المسجد: ذي خبر مثلخبرا ل -  3

 .و بدل أو) ج(في  -  4

 .جاء الذي في الدار : صلة لموصول مثل -  5

 .مررت برجل على حصان: صفة لموصوف مثل -  6

 .التقيت بمحمد على الجسر: حال لذي حال مثل -  7

 .بزيد مررت به: وقع في باب االشتغال مثل -  8

 .فالمرفوع مبتدأ أو فاعل حسب تقدير المحذوف اسما أو فعال ،هل في الدار أحدُ : سما ظاهرا مثلرفع ا -  9

 .بالتوفيق: مجرى المثل مثل -  10

القسم بغير الباء ،ألن الباء ليست عوض عن فعل القسم أما الواو و الالم و التاء فهي عوض حتى أنه ال يصح  - 11
 .)ومابعدها 896محمد أسعد النادري، ص.نحو اللغة العربية، د(: انظر كتاب. ذكر فعل القسم مع الثالثة األخيرة
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 رب أسدٍ "و" /لقيته رب رجلٍ " نحو 1للتقليل والتكثير، وال تدخل إال على النكرةو رب 

 والحرف والكاف رب 3وهي ال تتعلق بشيء، والمجرورات التي ال تتعلق بشيء /2"قنصته

  .6وحاشا وعدا وخال جربهما من عند 5ولعل 4ولوال الزائد والحرف

، والتشبيه الداللة على مشاركة أمر ألمر في معنى، "زيد كاألسدِ "للتشبيه نحو والكاف 
 .حقيقي ومجازي: لإللصاق، وهو على قسمين والباء

 ".مسكت بزيدٍ "فالحقيقي نحو  -

 ".مررت بزيدٍ "والمجازي نحو   -  

 ".والملك هللاِ  المال لزيدٍ "للملك واالستحقاق، نحو  والالم

 . اليمين القسم هووحرف القسم، 

، والباُء تدخل على الظاهر نحو "والليلِ "، "والشمسِ "تدخل على الظاهر خاصة نحو فالواو 
، وهي أصل حروف القسم، ألنها يرجع إليها كل حرف "بك"، وعلى المضمر نحو "باهللاِ "

 .أقسمت باهللا" واهللا"أقسمت بالشمس، ومعنى " والشمس"عند التقدير فمعنى 

 . 7﴾ َوَتاللِه َألِكيَدن َأْصَناَمُكمْ  ﴿ : نحومخصوصة بسم اهللا التاءو

                                                 
ألن النكرة تصلح للتقليل أو التكثير أما المعرفة فإنهـا تـدل علـى مشـخص، انظـر  شـرح اطفـيش علـى شـرح التالتـي  - 1

 .16ص

 ).هـ)(ب)(أ(سقطت من  - 2

ومــا ربــك بغافــل عمــا :"التــي تجــر بــالحرف الزائــد مثــل البــاء فــي قولــه تعــالى  المجــرورات التــي ال تتعلــق بشــيء هــي - 3
دى و رحمـة للـذين وفي نسختها هـ:"الالم في مثل قوله تعالى و  ،"مالكم من إله غيره:"قوله تعالى ومن في مثل  " تعملون

هـذه األحـرف األربعـة زائـدة فـإن لـم تسـتعمل  ،"لـيس كمثلـه شـيء "  :والكـاف كمـا فـي مثـل قولـه تعـالى" هم لـربهم يرهبـون
ُرب ولعــل وعــدا وخــال : و المجــرورات التــي ال تتعلــق بشــيء هــي التــي تجــر بــالحرف الشــبيه الزائــد مثــل .كانــت أصــلية

 )751ص ،محمد أسعد النادري.غة العربية، دنحو الل.  (وحاشا

لـوالي و لـوالك و لـواله ومـذهب سـيبويه أنهـا مـن حـروف الجـر ،لكـن ال متناعيـة إذا تالهـا ضـمير جـر نحـو اال: لوال - 4
 ).347ص/2جالسيوطي، ،،همع الهوامع) 11ص/2شرح ابن عقيل على األلفية، ج(تجر إال المضمر 

 ).304ص/2حاشية الصبان، ج(الجر بلعل لغة عقيل ، - 5

بعــدها  بعــدها مجــرورا كانــت حــروف جــر وٕان جــاء مــا ين الحرفيــة والفعليــة فــإن جــاء مــاخــال وعــدا وحاشــا تشــترك بــ  - 6
فإنهــا تخلصــها للفعليــة حيــث ال " مــا المصــدرية"كانــت أفعــاال وفاعلهــا مســتتر ،أمــا إن دخلــت عليهــا ) مفعــول بــه(منصـوبا 

 ).بعدها وما 142ص/3جامع الدروس العربية ،ج(يكون ما بعدها إال منصوبا،

 .57سورة األنبياء ،اآلية  -  7
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 ".هللا ال يؤخر األجل"ال يقسم بها إال عند التعجب نحو  الالم

 ] البسيط]                                              :[1قول الشاعر[ونحو 

حيد       يبقي على األيام ذو ِ  هللاِ "  "2/بمشمخر به الظيان و اآلس/
  :اب، وجوابه على التقريب واالختصار يكون بأربعة أشياءوالبد للقسم من جو 

 .إن وما يليها -

 .وحرف النفي وما يليه -  

 .وقد وما يليها -  

ما قام  واهللاِ "، "زيد قائم إن واهللاِ "والالم والفعل المضارع مع نون التوكيد الشديدة نحو  -
 ".زيـد ليقومـنّ  واهللاِ "، "قد قام زيـد اهللاِ و  " ،"زيد

حد التنوين نون ساكنة تلحق اآلخر لفظا ال خطا، وهي عالمة تخص والتنوين ) 2  
 :االسم من آخره، والتنوين ينقسم على أربعة أقسام

تنوين التمكين، وهو الالحق لالسم المعرب المنصرف يمكن االسم في بـاب اإلعـراب  -

  .1/و رجلٌ /ٌ◌  زيد نحو الصرف من فيمنع الفعل وال فيبنى، 3لكونه لم يشبه الحرف

                                                 
، وفــــي الكتــــاب لســــبويه )439ص/1ج(البيــــت مــــن البســــيط وهــــو ألبــــي ذؤيــــب الهــــذلي فــــي شــــرح أشــــعار الهــــذليين  - 1
وفـــي المعجـــم ، )95ص/10ج( خزانــة األدب للبغـــدادي و ،)430ص/1ج(، وفــي األصـــول البـــن الســـراج )497ص/3ج(

  .)39ص/4ج(المفصل في شواهد اللغة العربية 
ياســمين البـــر، =الجبــل العــالي، الظيــان=كــل نتــوء فــي قــرن الوعــل أوفــي الجبــل، مشــمخر=اليبقــى، الحيــد=يبقــى: الشــرح
إشـارة إلـى أن الوعـل فـي خصـب، ) الظيـان واآلس(وٕانما ذكرهمـا « :ال الشنتمريالريحان، الشاعر يصف وعال، ق=اآلس

  .»فال يحتاج إلى اإلسهال فيصاد 
  ).497ص/3ج(كتاب سبويه  انظر.  دخول الالم على لفظ الجاللة في القسم بمعنى التعجب: الشاهد فيه

 ".  بقىال ي"وهو سهو منه، إذ التقدير  "ال"النفي  حرفزاد الناسخ ) ا(في  -  

صحيف أو خطأ و الصواب ما األسد وهو ت) أ(وفي ) د(، األمن بدل اآلس في )ج)(ب(سقط عجز البيت من  -  2
  .أثبتناه

  .أو في الوضع أو في االفتقار مشابهة االسم للحرف قد تكون في المعنى  -  3
 .في ضربُت بني ألنه أشبه الحرف في الوضع كونه على حرف واحد" تُ "مثل الضمير : في الوضع -  

 .بنيت ألنها تشبه همزة االستفهام أو إن الشرطية في المعنى" متى"مثل : أو في المعنى -  

مبنى ألنه أشبه الحرف في " دراكِ "األفعال مثل أو في النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل وذلك كأسماء  -  
 .كونه يعمل وال يعمل فيه غيره

�  
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  .1/رجلٌ 

بين معرفتها و نكرتها  ض األسماء المبنيات فرقاو تنوين التنكير، وهو الالحق لبع -
 .صٍه نحو صْه و 

 :و تنوين العوض، وهو على ثالثة أقسام -

 مثال أصله ً◌،2رفعًا و جرا عوض عن الحرف نحو جوار و غواشٍ  •

اء فحذفت، وتتبعها الياء ، فاستثقلت الضمة على الي3/وغواشي/ جواري
 .في الحذف وعوض عنها التنوين فصار جوار

فحذف /، إنسانٍ  ، أصله مثال كل وبعٌض  وعوض عن مفرد نحو كلٌ  •

 .التنوين 5، وعوض عنه4/اإلنسان

 وعوض عن جملة، وهو الالحق إلٍذ المسبوقة بحين، أو يوم نحو يومئـذٍ  •
 َوَأْنـُتْم ِحيَنئِـٍذ َتنظُـُرونَ ) 83(َفَلْوال ِإَذا َبَلَغـْت اْلُحْلقُـوَم  ﴿: ونحو قوله تعالى

 . تنظرون أنتم الحلقوم الروح بلغت إذا حين أي 6﴾)84(

 وتنوين المقابلة، وهو الالحق لجمع المؤنث السالم، جعلوه فـي مقابلـة النـون فـي جمـع -
 .المذكر السالم

 والوقـف، ،7األلـف، والـالم، واإلضـافة: واألشياء التي تزيل التنـوين مـن االسـم أربعـة      
                                                                                                                                                    

فإنها مفتقرة في سائر أحوالها إلى الصلة فأشبهت " الذي"كاألسماء الموصوله مثل : أو في االفتقار الالزم -  
 .الحرف في مالزمة االفتقار فبنيت

سـم الحـرف وفسـره بـأن يشـبه اال ،اليسـماه الشـبه اإلهمـوزاد ابن مالـك فـي شـرح الكافيـة الكبـرى نوعـا خامسـا  -  
 )."وما بعدها 34ص/1شرح ابن عقيل ج( …ص  ،ق ،ألم" ومثل له بأوائل السور نحو في كونه ال عامال وال معموال

 ).د)(ج(سقطت من  -  1

 .رأيت قاضيا: أما نصبا فإن الياء تثبت مثل -  2

 ).ج(سقطت من  -  3

 ).ج(سقطت من  -  4

 .عنها بدل عنه) ج(في  -  5

 83/84تان سورة الواقعة ،اآلي -  6

  : اإلضافة بقسميها اللفظية المعنوية واللفظية -  7
المضـاف غيـر وصـف مضـاف إلـى  وضـبطها أن يكـون ،ريف المضـاف أو تخصيصـهما تفيد تع: فالمعنوية -  
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 .1ينصرف ال وما

 نحو 2مدغمة: هي تنقسم قسمينعالمة تخص االسم من أوله، و  األلف و الالمو )3  
 .فرسقوم والْ الْ ] نحو[ ومصرحة اس،والنّ  الدار

 

 ]الفعل و عالماته[ 
 .وتاء التأنيث الساكنة ،وسوف ،والسين ،بقد: والفعل ُيْعَرفُ 

 .للزمان ببنيتها وتتعرض نفسها، في 3حد الفعل كلمة تدل على معنى

 أولـه، مـن الفعـل تخـص عالمـة ،وهـي والمضـارع الماضـي، علـى تدخل 4حرف تحقيق قد

مخصوصـتان بالمضـارع، وهـي عالمـة  حـرف تسـويف، وسـوف ، 5تنفـيس حـرف والسـين
 .تخص الفعل من أوله

  .رهآخ من الفعل تخص عالمة وهي بالماضي، مخصوصة 6التأنيث وتاء
  

                                                                                                                                                    

إن كـان نكـرة نحـو هـذا هـذا كاتـب سـعيٍد وتخصيصـه : المضاف إليه معرفة نحون كان إوتفيد تعريف المضاف  ،معموله
 ".المحضة"و" الحقيقية"وتسمى المعنوية أيضا  ،كتاب َرُجلٍ 

 بحـذف ،نما الغـرض منهـا التخفيـف فـي اللفـظماال تفيد تعريف المضاف وال تخصيصه وإ : واإلضافة اللفظية -  
أو اسـم مفعـول أو صـفة  ،ضاف اسـم فاعـل أو مبالغـة اسـم فاعـلأن يكون الموضابطها  ،التنوين أو نوني التثنيه والجمع

الــب علــم، رأيــت رجــال هــذا الرجــل ط: "بشــرط أن تضــاف هــذه الصــفات إلــى فاعلهــا أو مفعولهــا فــي المعنــى نحــو ،مشــبهة
مصـــطفى  ،انظـــر جـــامع الـــدروس العربيـــة". (خلـــقعاشـــر رجـــال حســـن ال ،ُانصـــر رجـــال مهضـــوم الحـــق ،نصـــار المظلـــوم

 ).208و207 ص/3ج ،لغالينيا

وقولــه » جئتــك مــن ســبأ بنبــأ يقــين«: مــاال ينصــرف يجــوز صــرفه لضــرورة فــي الشــعر أو لتناســب نحــو قولــه تعــالى - 1
 ).122و 121ص/1ج ،السيوطي،همع الهوامعانظر (  .»سالسًال وأغالالً «
 
 .المدغمة تسمى الشمسية والمصرحة تسمى القمرية  -  2

 .جع زيدٌ ر : هو الحدث كالرجوع في قولك -  3

علي .د المعجم الوافي في أدوات النحو،.(معنى التحقيق فيها هو الغالب و إن دلت أحيانا على التوقع أو التقليل -  4
 )230ص توفيق الحمد،

 )178ص علي توفيق الحمد،.د المعجم الوافي في أدوات النحو،.(التنفيس هو التوسيع في الزمان -  5

 .جاءت هندٌ : تاء التأنيث الساكنة مثل قولك -  6
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 ]الحرف[
 .حد الحرف كلمة تدل على معنى في غيرها والحرف،

 .المعاني وحروف ،1حروف الهجاء: والحروف تنقسم قسمين 

 .فحروف الهجاء ال مدخل لها هاهنا -

 :أقسام ثالثة على المعاني وحروف  -

 .النداء وحروف الجر، كحروف باألسماء 2مختص •

 .والنواصب كالجوازم 3ومختص باألفعال •

 .4وغير مختص كهل وحروف العطف، والحروف كلها مبنية •

 وتاء وسوف والسين قد الفعل ودليل والالم، األلف ودخول والتنوين الخفض 5دليل االسم
 : الحرف في وقولهم الساكنة، التأنيث

.........................          .6ترك العالمة له عالمة
                                                 

حروف الهجاء ال تكون إال على حرف واحد وهي جميع الحروف أما حروف المعاني فإنها تكون على حرف واحـد   - 1
  ) لكن(وتكون على خمسة) لعل(ى أربعةو تكون عل) إن(وتكون على ثالثة أحرف) لن(وتكون على حرفين) باء الجر(

 .الهجا )ب( وفي خطأ، وهو الهجاء بدل الهيجاء )ج( في -       

أمــا غيـــر  ،ماء يعمــل فيهـــايهــا ومــا اخـــتص باألســالحــرف المخــتص هـــو الــذي يعمــل فمـــا اخــتص باألفعــال يعمـــل ف - 2
،وذكر السيوطي عدة الحـروف العاملـة وعـدة الحـروف غيـر العاملـة نـاقال رأي ابـن يعـيش فـي شـرحه .المختص فال يعمل

  :للمفصل قائال
فأمــا عــدة الحــروف العاملــة فثمانيــة وثالثــون حرفــا ســتة منهــا تنصــب االســم وترفــع الخبــر : عــدة الحــروف العاملــة-      

وأربعـة تنصـب الفعـل بنفسـها وهـي أن ولـن وكـي وٕاذن وخمسـة تنصـب نيابـة وهـي الفـاء والــواو وأو والم  وهـي إن وأخواتهـا
 .الجحود وحتى وثمانية عشر تجر االسم وخمسة تجزم الفعل

النــداء وهــي إنمــا وأمــا الحــروف غيــر العاملــة فنيــف وســتون حرفــا منهــا ســتة غيــر حــرف : الحــروف غيــر العاملــة-       
وعشـــرة للعطـــف وأربعـــة للمضـــارعة وأربعـــة لإلعـــراب وأربعـــة تخـــتص بالفعـــل وثالثـــة لالســـتفهام وثالثـــة  ،اوكأنمـــا وأخواتهـــ

 .                                                       وحرف للتنكير ،حرفا النسبة ،، وحرفان للتأكيد وحرفان للتعريفللتأنيث

 ).19ص/2لسيوطي ،جا ،انظر كتاب األشباه والنظائر(                                                           

 .هناك حروف تختص باألفعال وال تعمل مثل قد و السين و سوف -  3

 )57ص/1ج لسيوطي،اهمع الهوامع، (.تورها المعاني حتى تميز باإلعرابألنها ال تع -  4

 .النداء و اإلسناد: هناك عالمات أخرى لالسم وهي -  5

 .28ص ،ته على اآلجرومية ولم يعزه لقائلذكره ابن الحاج في حاشي........ الحرف ما ليس له عالمة : صدره -  6

�  
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  اإلعرابباب  

 ظـاهر، إلـى بـاطن ومـن بـاطن إلـى ظـاهر مـن بهـا يتوصـل سـاتر فـي 1فرجـة البـابحـد 
 . المعاني في ومجازية األجسام في حقيقية

 . واالنتقال ،والعرفان ،والتحسين ،والتبيين ،التغيير: أقسام خمسة على اللغة في 2واإلعراب

 .5لإلخراج والفصل ،4فالجنس لإلدخال: وفصل سجن على اشتمل ما 3والحد عندهم

 .7التغييرات جميع يشمل تغيير 6قوله

 .واألواسط األوائل من احترازاً  8أواخروقوله 

  .نصب إلى جزم يتغير من رفع إلى الفعلو يتغير من رفع إلى نصب إلى خفض، السمفا
 

  ]األسماء و األفعال التي تعرب تقديرا[
المقصور والمنقوص والمضاف إلى ياء : األسماء التي تعرب تقديرا ثالثة تقديرا،قوله  

 . المتكلم

 . فالمقصور ما آخره ألف قبلها فتحة الزمة كالمصطفى -

 .والمنقوص اسم آخره ياء قبلها كسرة الزمة كالقاضي -

 .قصورًا ألنه قصر عن ظهور الحركاتوسمى المقصور م

 .وسمي المنقوص منقوصا ألنه نقصت فيه بعض الحركات دون بعض
                                                 

 .فتحة أو منفذ في جدار أو غيره -  1

 .وما بعدها 2863ص/4أنظر لسان العرب ج وله معان أخرى، -  2

 .عند العلماء أو المناطقة -  3

 .اإلدخال يعني التعميم -  4

 .اإلخراج يعني التخصيص -  5

  هو تغيير أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظًا أوتقديرًا : قال ابن آجروم في تعريف اإلعراب -  6
 ). 3ص لمقدمة اآلجرومية،ا(                                                                                 

 ).تعميم(جنس : يشتمل جميع التغييرات -  7

 ).تخصيص(فصل : أواخر الكلم -  8
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 . فالمقصور إعرابه كله مقدر، والمنقوص بعضه يظهر وبعضه يقدر

 . والمضاف إلى ياء المتكلم نحو غالمي -

، وفعـل "يـدعو"ـ، وفعل آخـره واو كـ"يسعى"ـواألفعال التي تعرب تقديرا ثالثة فعل آخره ألف ك
 ."يرمي"ـآخره ياء ك

 

  ]أقسام اإلعراب و البناء[
كسر ضم وفتح و : وأقسام البناء أربعة، رفع و نصب وخفض وجزم: أربعة 1وأقسامه
 . وسكون

 .فالرفع والنصب مشتركان بين األسماء واألفعال

مــــا اخــــتص الخفــــض والخفــــض اختصــــت بــــه األســــماء، والجــــزم اختصــــت بــــه األفعــــال، وٕان

، واألفعـال ثقيلـة 2باألسماء والجزم باألفعال ألن األسماء خفيفة و ُأْعِطَي لها الخفـض ثقـيال

 .3اثقيلة و ُأْعِطَي لها الجزم خفيف
 

  ]عالمات الرفع[
أصل الرفع أن يكون بالضمة ] والواو، واأللف، والنون [،الضمة: للرفع أربع عالمات

  .الحركة عن الحرف نيابة من وفروع نوائب 4والباقي
  

 ]مواضع الضمة[
 :]فالضمة تكون عالمة للرفع في أربعة مواضع  [

   ].في االسم المفرد) [1   
دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر حد جمع التكسير ما جمع التكسير،  ]في [و) 2   

 :أو مقدر، فالتغيير الظاهر ينقسم على ستة أقسام

                                                 
 .اإلعراب أقسام أي -   1

 .ثقيل بالرفع) د)(ج)(ا(في  -  2

 .خفيف بالرفع) د)(ج)(ا(في  -  3

 ).3المقدمة اآلجرومية ص(الواو و األلف و النون : هي -  4
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 .تغيير الشكل وحده نحو َأَسٌد وُأْسدٌ  -

 .وتغيير الزيادة وحدها نحو ِصْنٌو وِصْنَوانٌ  -

 .والنقصان وحده نحو َكِلَمٌة وَكِلمٌ  -

 .وتغيير الشكل والزيادة نحو َرُجٌل وِرَجالٌ  -

 .الشكل والنقصان نحو ِكَتاٌب وُكُتبٌ وتغيير  -

بذلك ألنه  وجمع التكسير سمي.وتغيير الشكل والزيادة والنقصان نحو ُغَالٌم وِغْلَماٌن  -
 .والتكسير التغيير ،تكسر فيه بناء الواحد

حد جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين  جمع المؤنث السالم،] في[و)3    
 .ي سالما ألنه سلم فيه بناء الواحدنحو هند وهنداٌت وسم

احتراًزا من أن يتصل به ألف  لم يتصل بآخره شيء،] المضارع الذي وفي الفعل)[4     
  .االثنين أو واو الجمع أو ياء المخاطبة

  

 ]الضمة عن الواو نيابة[

 ] .الخمسة األسماء وفي السالم، المذكر جمع في الضمة عن الواو تنوب[

وباليــاء والنــون حالــة  ،مــا جمــع بــالواو والنــون حالــه الرفــعحــده الســالم  جمــع المــذكر) 1   
جمـــع اســـم نحـــو الزيـــدون والعمـــرون وجمـــع صـــفة نحـــو : الجـــر والنصـــب وهـــو علـــى قســـمين

 .القائمون والقاعدون

 ،ومـن 2االسـم أن يكـون اسـما لمـذكر علـم عاقـل خـال مـن تـاء التأنيـث 1/جمـع/وشـروط 

لمـذكر عاقـل خـال مـن تـاء التأنيـث ليسـت مـن بـاب  الصـفة 4/جمـع/ ،وشـروط 3التركيـب

 .2والمؤنث المذكر فيه يستوي مما وال ،1فعلى فعالن باب من وال ،5أفعل فعالء

                                                 
 ).أ(سقطت من  -  1

 .لحاتمثل طلحة جمعه ط -  2

 .تأبط شراً : عبد اهللا أو مزجيا مثل معديكرب أو إسناديا مثل: سواء كان التركيب إضافيا مثل -  3
 ).225محمد أسعد النادري ،ص.نحو اللغة العربية، د(                                                             

 ).أ(سقطت من  -  4

 .أحمر حمراء: مثل -  5
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  3] أبوك، وأخوك، وحموك، وفوك، وذومال: وهي األسماء الخمسة [) 2   
  :بالحروفاألسماء الخمسة و شروط إعراب 

 . أن تكون مكبرة ال مصغرة •

  .4وال مجموعة ،وأن تكون مفردة ال مثناة •

 إلى وٕاضافتها لإلضافة الزمة وذو ،5وٕاضافتها إلى غير ياء المتكلم ،وأن تكون مضافة
  .وذو إبلٍ  ذو مالٍ : نحو صفة غير الظاهرة األجناس أسماء

 

 6]نيابة األلف عن الضمة[ 

  ]تنوب األلف عن الضمة في المثنى[ 
 .وعطف مثله عليه ،ي آخره صالح للتجريدنين بزيادة فحد المثنى اسم دال على اث

  .والجمع المفرد من احتراًزا اثنين على دال وقوله ،7دخلت فيه جميع األجناس اسمقوله 

   8]نيابة النون عن الضمة [ 

هذه األفعال و  وضمير المؤنثة المخاطبة الياء، ،وضمير الجمع الواو ،ضمير التثنية األلف
ن التثنية تنقسم قسمين وٕانما كانت خمسة أل ،واألمثلة الخمسة ،تسمى األفعال الخمسة

وجمع المخاطبين  ،نية الغائبين نحو الزيدان يقومانوتث ،ثنية المخاطبين نحو أنتما تقومانت
والمؤنثة المخاطبة ونحو أنِت  ،جمع الغائبين نحو الزيدون يقومونو  ،نحو أنتم تقومون

                                                                                                                                                    
 .عطشان عطشى: مثل -  1

صيغة فعول التي بمعنى فاعل نحو صبور و  ،معنى مفعول نحو جريح بمعنى مجروحمثل صيغة فعيل التي ب -  2
 .بربمعنى صا

 ).5المقدمة اآلجرومية ص( -  3

 ،)أبوا زيدٍ (أعربت إعراب المثنى  لحركات الظاهرة و إن ثنيتأعربت با ،ألن األسماء الخمسة إن صغرت،ُاَبُي زيدٍ  -  4
 .و إن جمعت أعربت إعراب الجمع آباُء زيد

 .ألن المضاف إلى ياء المتكلم يعرب بالحركات المقدرة على ما قبل الياء مثل جاء أبي -  5

 ). 3المقدمة اآلجرومية ص(خاصة                         وأما األلف فتكون عالمة للرفع في تثنية األسماء  -  6

 .األسماء بدل األجناس) هـ)(ج)(ب(في  -  7

ضــــمير جمــــع أوضــــمير  وأمــــا النــــون فتكــــون عالمــــة للرفــــع فــــي الفعــــل المضــــارع إذا اتصــــل بــــه ضــــمير تثنيــــة أو - 8
 ).3المقدمة اآلجرومية ص(                         ؤنثةالمخاطبة                                  مال
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  .تقومين
 

 ]عالمات النصب[

 :وللنصب خمس عالمات

 .والباقي نوائب وفروع  ،كون بالفتحةأصل النصب أن يالفتحة  -1   

رأيت أباك وأخاك وما  :فتكون عالمة للنصب في األسماء الخمسة نحو : األلف[-2   

 . 1]أشبه ذلك

 .الحركة عن الحركة نيابة من 2عالمة للنصبالكسرة و -3   

عالمة للنصب في التثنية والجمع والفرق بين التثنية والجمع نحو رأيت  الياءو -4   
وياء التثنية مسكنة  ،لتثنية مكسورة ونون الجمع مفتوحةالَزيَدْيِن ورأيت الزيِديَن أن نون ا

وما قبل ياء الجمع سكونا حيا وياء الجمع مسكنة سكونا ميتًا وما قبل ياء التثنية مفتوح، 
 .مكسوٌر 

  .الحركة عن الحذف نيابة من 3حذف النونو -5   
  
  

  ]عالمات الخفض[
 :للخفض ثالث عالماتو

 .والباقي نوائب وفروع بالكسرةأصل الخفض أن يكون الكسرة  -1

في األسماء الخمسة وفي التثنية  :تكون عالمة للخفض في ثالثة مواضعو :الياء  [-2

   .4]والجمع

                                                 
 ).  3المقدمة اآلجرومية ص( - 1

 ".إن الحسناِت يذهبن السيئاِت :" في جمع المؤنث السالم نحو قوله تعالى  -  2

 ".لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون : " في األفعال الخمسة نحو قوله تعالى -  3

 .4المقدمة اآلجرومية ص -  4
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من نيابة الحركة عن ] وهي 1في االسم الذي ال ينصرف [عالمة للخفض الفتحةو 3- 
  .الحركة

رف ال يدخلـــه التنـــوين وال تدخلـــه الكســـرة إال إن أضـــيف أو قـــرن بـــاأللف ومـــا ال ينصـــ     
والالم وهو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان من علـل تسـع أو واحـدة تقـوم مقامهمـا وقـد جمعهـا 

 :2بعضهم في بيتين

 و عجمة ثم جمع ثم تركيــب      � عدل و وصف و تأنيث و معرفة 

 و وزن فعل و هذا القول تقريب     � و نون زائدة من قبلهـا ألــف

عدول عن و زفر و ثعل فعمر م مرفالعدل والعلمية فيما كان على وزن ُفَعل نحو عُ      
وما أشبه  ،اثنيننى معدول عن و مث ،دل والوصف نحو أحد معدول عن واحدوالع ،عامر
 ،بغير عالمة نحو مصر وثمود وتونس مؤنث: والتأنيث المؤنث ينقسم قسمين ،ذلك

ومؤنث باأللف  ،نث بالتاء نحو مكة وعائشة وفاطمةمؤ : ومؤنث بعالمة وهو على قسمين
وممدودة نحو حمراء وبيضاء  ،سعدى وسلمى وسعادىمقصورة نحو : نوهو على قسمي

  .وشركاء وضعفاء
وما ال ينصرف على قسمين منه ما يمنع من الصرف لعلة واحدة وهو ما فيه ألف التأنيث 

 .3والباقي يمنع من الصرف لعلتين ،الجمع الذي ال نظير له في اآلحادو 

ثم جمع حد الجمع الذي ال نظير  ،إبراهيم وٕاسماعيل وفرعون وهامان ومعرفة وعجمة نحو
فاألول نحو دراهم ومساجد  ،فان أو ثالثة أوسطها ساكنمدته حر له في اآلحاد جمع بعد 

 .ومساكين 4والثاني نحو دنانير وقراريط ،ومغانم

ونـون زائـدة  ،لتركيـب كـل اسـمين جعـال اسـما واحـداحـد ا ،يكـرب ثم تركيـب نحـو بعلبـك معـد
ومـــع  ،لعلميـــة نحـــو ســـليمان وعثمـــان ورمضـــانزيـــادة األلـــف والنـــون مـــع اف ،مـــن قبلهـــا ألـــف

                                                 
 ".ينا السماء الدنيا بمصابيَح نا زإ: " نحو قوله تعالى -  1

ب كذلك في ولم يعزهما لقائٍل و ذكرهما ابن الحاج ،222البيتان ذكرهما ابن األنباري في كتابه أسرار العربية ص -  2
 .101ص/1، انظر شرح الرضي على الكافية جكافيته

فالوصفية والعلمية  ،معنوية واألخرى لفظيةعلتي منعه  يجب أن تكون إحدى: الممنوع من الصرف لعلتين -  3
 ).56ص ،محمد أسعد النادري.غة العربية، دنحو الل(.      ح فهي لفظيةمعنويتان أما السبع الباقية التي ذكرها الشار 

.620المنجد في اللغة واألعالم ص. مفردها قيراط وهو نصف عشرالدينار -   4  
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 .الوصف نحو عطشان وسكران

 .ويعيش ويزيد أحمد نحو الفعل ووزن 
 

  ]عالمات الجزم[
 السكون والحذف:وللجزم عالمتان 

لـيس فـي آخـره  الصـحيح اآلخـر ]فـي الفعـل المضـارع[ أصـل وغيـره فـرع قولـه السكون -1

  .يدعو، ويرمي، ويسعى 1/نحو/ثالثة الواو والياء واأللف  حرف علة وحروف العلة
تحـذف الـواو  ]وأما الحـذف فيكـون عالمـة للجـزم فـي الفعـل المضـارع المعتـل اآلخـر[ -2

 ،2والكســـرة تــدل علـــى اليــاء فـــي نحــو لـــم يـــرم ،نحـــو لــم يـــدع وتبقــى الضـــمة تــدل عليـــهمــن 
   .يسع لم نحو في األلف على تدل والفتحة

على وجهين إما حذف حرف العلـة فـي الفعـل المضـارع المعتـل اآلخـر وٕامـا حـذف والحذف 
 .3في األمثلة الخمسة

 

  
  

  فصل المعربات

وخـرج  ،أصـلية بعالمـة يعـرب لمـا بيـان آخرهـا إلـى ترفـع وكلهـا 5واألفعـال 4هـي األسـماء

 القسم هذا 7والذي يعرب بالحروف ،عيةفر  بعالمة يعرب لما بيان 6عن ذلك ثالثة أشياء
                                                 

 ).ج(سقطت من  -  1

 .لكسرة تدل على الياءوالفتحة تدل على األلف وا) د)(ج(في  -  2

  . ، لم يكتبا، لم يكتبوالم تكتبي، لم تكتبا، لم تكتبوا: في المضارع المجزوم مثل -   3
  .يكتبوا لن يكتبا، لن ،تكتبوا لن تكتبي، لن تكتبا، لن :المنصوب مثلوفي المضارع          

 ).04المقدمة اآلجرومية ،ص.(وهي االسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم  -  4

 .ة أو الثقيلةاألفعال المضارعة التي لم تتصل بها نون النسوة أو نونا التوكيد الخفيف -  5

وهي جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة و اإلسم الذي ال ينصرف يخفض بالفتحة و الفعل المضارع معتل اآلخر  -  6
 ).04المقدمة اآلجرومية ،ص. (يجزم بحذف آخره 

 ).05ص ،المقدمة اآلجرومية(فعال الخمسة ،التثنية وجمع المذكر السالم واألسماء الخمسة واأل: أربعة أنواع -  7
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 . فرعية بعالمة يعرب كله القسم
 

  ]األفعال و أنواعها[

 ./1ومضارع وأمر/باب األفعال، األفعال ثالثة ماٍض 

وهو مبني على الفتح مالم  ،ما وقع وانقطع وحسن فيه أمس حد الماضي ]:الماضي[ -1
نحو ضربت  ،ا ونون اإلناثيتصل به بعض الضمائر فسكن وتلك الضمائر التاء ون

 .بالواو نحو ضربوا اتصلوضربنا وضربن وربما تعرض فيه الضمة إذا 

  .2ى ستةوأكثر ما يكون عل ،قل ما يكون الفعل على ثالثة أحرفوأ
والربـاعي  ،وَفُعـَل نحـو َكُبـرَ  ،نحو َعِلمَ  وَفِعلَ  ،الثالثي ثالثة َفَعَل نحو َضَربَ وأبنية الماضي 
 .ر والخماسي نحو انطلق والسداسي استخرجنحو أكرم وكبّ 

 .يعني مبني على ما يجزم به مضارعه مجزوم: واألمر – 2

كون نحو لم تضرْب فهو مبني على السكون نحو إن كان مضارعه يجزم بالس -
 .ضربْ اِ 

فهو مبني على  ولم يسعَ  ولم يرمِ  وٕان كان مضارعه يجزم بحذف اآلخر نحو لم يدعُ  -

 .واسع وارم ادع نحو 3حذف اآلخر

تضربوا ولم تضربي فهو  وٕان كان مضارعه يجزم بحذف النون نحو لم تضربا ولم -
 .مبني على حذف النون نحو اضربا واضربوا واضربي

 .حد األمر طلب الفعل طلبًا جازماً 

 والنون الهمزة يعني أنيت وهي األربعة 4ما كان في أوله أحدى الزوائد: والمضارع –3
 .والتاء والياء

 .ده نحو أقومُ فالهمزة للمتكلم وح -

                                                 
 ).د)(ج)(ب(سقطت من  -  1

 ".أحرف"زيادة ) ج(في  -  2

 .فهو مبني على السكون، وهو خطأ من الناسخ)  ج(في  -  3

 ).الزوايد(بتسهيل الهمزة ) ج)(ب)(أ(في  -  4
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. 1﴾َلكَ  َوُنَقدُس  ِبَحْمِدكَ  ُنَسبحُ  َوَنْحنُ  ﴿:والنون للمتكلم ومن معه نحو قوله تعالى -
ُل ِمْن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْحَمٌة ِلْلُمْؤِمِنينَ  ﴿: وللمعظم نفسه نحو قوله تعالى َوُنَنز 

 .وكذا كذا نفعل نحن نفسه على السلطان وقول 2﴾

 .والياء للغائب نحو زيد يقوم -

 نحو الغائبين وتثنية تقوم هند نحو 3والتاء للمخاطبة نحو أنت تقوم وللمفردة الغائبة -
 .تقومان الهندان

وفاعــل الفعــل المضــارع قــد  ،فــي الربــاعي فإنهــا تضــموحــروف المضــارعة كلهــا تفــتح إال   

 والرابـع الخطـاب بتـاء والمبـدوء بـالنون والمبـدوء بـالهمزة 4يكـون واجـب االسـتتار كالمبـدوء
 .داغ يقوم اآلن يقوم نحو واالستقبال للحال يصلح والمضارع ،المذكر للواحد األمر فعل

وحد المستقبل مالم يقع ولم ينقطع وحسن  ،ما وقع ولم ينقطع وحسن فيه اآلن حد الحال  
 .فيه غدا

ومعنـى  ،فـي اإلبهـام والتخصـيص االسـمأشـبه  وسمي المضارع مضارعا أي مشـابها ألنـه  
وفــي الفعـــل يقــوم مـــبهم ألنــه يصـــلح  ،مــا مـــبهم فــإن قلـــت غــالم زيـــد خصصــتهذلــك أن غال
ٕان قلـــت يقـــوم غـــدا خصصـــه بالحـــال و  ،فـــإن قلـــت يقـــوم اآلن خصصـــته ســـتقبالللحـــال واال
وقيل سمى مضارعا ألنه مشابه السم الفاعل في الحركات والسـكنات إمـا لفظـا  ،باالستقبال
 .مٌ وقائِ  ومُ قُ ٌب و إما تقديرا كما في يَ ارِ ُب و ضَ رِ ضْ كما في يَ 

 

  ]نواصب المضارع[ 

 .المقدرة بأنْ  تنصب 6والباقي بنفسها تنصب 5األربعة األولىوالنواصب عشرة، 

                                                 
 .30سورة البقرة ،اآلية  -  1

 .82،اآلية سورة اإلسراء  -  2

 ).الغايبة(بتسهيل الهمزة ) ج)(ب)(أ(في  -  3

 .المبدو بحذف الهمزة بدل المبدوء ) د)(ج)(ب)(أ(في  -  4

 ).5ص ،المقدمة اآلجرومية(لن وٕاذن وكي ،أْن و : ة األولى هياألربع -  5

 ).5ص ،المقدمة اآلجرومية(والواو وأو ، الم كي والم الجحود وحتى والجواب فالفاء: الباقي هي -  6
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 فـي بعضـهم جمعهـا وقـد خمسـة وهـي الحرفيـة الموصـوالت مـن وهـي 1هـي أم البـاب أن
 :بيت

 :تقدر بالمصدر هي وما يليها ومصدرها َأنْ ف

 .هإما في محل رفع نحو بلغني أن يقوم زيد أي قيامُ  -

 .هأي قيامَ " كرهت أن يقوم زيد"وٕاما في محل نصب نحو  -  

 .هأي من قيامِ " عجبت من أن يقوم زيد" نحو 2وٕاما في محل خفض -

 :حرف جواب وجزاء وشرط النصب بها إذنو

 . أن تقع في صدر الجواب -    

 . وأن ال يفصل بينها وبين المضارع إال بالقسم أو بال النافية -    

 مجيبـا فتقول 3وأن ال يكون الفعل بعدها إال مستقبال نحو أن يقول القائل أنا جئتك -
 .أكرمك إذن له

وهــي  ،نحــو جئتــك كــي تكرمنــي أي لإلكــرامل مصــدرية ومصــدرها مجــرور بــالم التعليــ كــيو

 نحـو بـالالم ومقرونـة ،4﴾ َكـْي َتقَـر َعْيُنَهـا ﴿: مجـردة نحـو قولـه تعـالى: علـى أربعـة أقسـام

 .5﴾ َسْواِلَكْيال َتا ﴿:نحو وال بالالم ومقرونة كيال، نحو بال ومقرونة لكي

 .6معناها ومعنى كي سواء نحو جئتك لتكرمني الم كيو

 يكـن أو 1﴾ َمـا َكـاَن اللـُه ِلُيَعـذَبُهمْ  َ ﴿ :وهي الواقعة بعد كان المنفية بمـا نحـوالم الجحود و
                                                 

 .ألنها تعمل ظاهرة ومقدرة -  1

من قبل أن نطمس : "... أي في محل جر بحرف الجر كما في المثال الذي ذكره الشارح أو باإلضافة مثل -  2
  .و التقدير قبل طمِس وجوهٍ ..." وجوهاً 

 .جر بدل خفض) ج(في  -  

 ).جيتك(بتسهيل الهمزة ) ج)(ب(في  -  3

 .13سورة القصص ،اآلية  -  4

 .23 اآلية الحديد، سورة - 5

 .غالبا:زيادة ) ج(في  -  6

 َمتْ أن و أْن وكي وما لوُعلِ        � وخمسة من الحروف ُوِصَلتْ         
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  .2﴾اللُه ِلَيْغِفَر َلُهْم  َلْم َيُكن ﴿: تعالى قوله نحو بلم منفية

 .3وابتدائية ،فةوعاط ،ناصبة، وجارة: ي على أربعة أقساموه حتىو

 والتمنـي والتحضـيض والعـرض 4على ثمانية أوجـه األمـر والنهـي والـدعاءالجواب بالفاء و
اضـرب " نحـو فـاألمر ،النهـي بصـورة ويكـون األمـر بصـورة يكون والدعاء واالستفهام والنفي

 ال تضــربْ "والنهــي نحــو " لنــا فنــدخَل الجنـة غفـْر اِ "والــدعاء بصـورة األمــر نحــو " زيـدا فيمــوتَ 
أال تنـزل "والعـرض نحـو " ال تهلكنـا فنـدخَل النـار"والدعاء بصورة النهـي نحـو " زيدا فيغضبَ 

هــــال تنــــزل عنــــدنا "وحــــد العــــرض طلــــب بلــــين وتــــأدب والتحضــــيض نحــــو  ،"عنــــدنا فنكرَمــــك
وحــد التحضــيض طلــب بحــث وٕازعــاج واالســتفهام نحــو هــل لزيــد دار فيســكَن فيهــا " نكرَمــكف

 .والتمني نحو ليت لي ماال فأنفَق منه والنفي نحو مالي عبٌد فأخدَمه

 تأكـل ال قـولهم 5تنصـب إذا أفـادت معنـى مـع نحـو ال تضـرب زيـًدا ويبكـَي ومنـه الـواوو
 .اللبن وتشربَ  مكالس

 .بمعنى حتى نحو اضرب زيدا أو يقرَأ أي حتى يقرأَ  أوو

 

  ]جوازم المضارع[

 إنْ  6منهـا مـا يجـزم فعـًال واحـدًا وهـو مـا قبـل: الجـوازم علـى قسـمين والجوازم ثمانية عشـر

 .7بعدها وما إنْ  وهو فعلين يجزم ما ومنها

 .8حرف نفي وجزم وقلب معنى المضارع ماضيا منقطعا عن زمان الحال غالبا لم

                                                                                                                                                    
 .33سورة األنفال، اآلية  -  1

 .137سورة النساء، اآلية  -  2

أكلت السمكة حتى رأسها : الخياط و الجارة مثل حتى يلج الجمل في  َسم: " حتى الناصبة نحو قوله تعالى -  3
 .يأجوج ومأجوجحتى إذا فتحت : مات الناس حتى األنبياء واالبتدائية مثل: والعاطفة مثل

 .الفرق بين األمر والدعاء أن األمر يكون من األعلى إلى األدنى أما الدعاء فيكون من األدنى إلى األعلى -  4

 .ومثل قولهم بدل ومنه قولهم)  ج(في  -  5

 ). 5المقدمة اآلجرومية ،ص(لم ولما وألم وألما والم األمر والدعاء وال في النهي و الدعاء ،: وهي -  6

 ).5المقدمة اآلجرومية ،ص(ما ومن ومهما وٕاذما وأُي ومتى وأيان وأين وأنى وحيثما وكيفما،: وهي -  7

 ﴾ولم ترقب قولي ﴿ :مثل قوله تعالى -  8
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  .2الحال بزمان متصال ماضيا المضارع معنى وقلب وجزم نفي حرف 1لماو
 .الكالم معها استخبار ألماوألم الكالم معها إخبار و لماو لم 

والمخاطــب يتوصــل إليــه بصــيغة  يتوصــل بهــا إلــى أمــر الغائــب نحــو لــيقْم زيــدٌ  األمــر المو

 .لنا اهللا نحو ليغفْر  الم الدعاءو 3ْفعلْ ا

 .تضرْب زيداً  حد النهي طلب الترك طلبا جازمًا نحو الال في النهي و

 .4﴾اِخْذَنا ال ُتوَ  ﴿: نحوالدعاء و

 .الشرط أدوات من 5وما بعدها إنْ و

زم فعلـين إن كانـا مضـارعين جزمتهمـا وهـي تجـ، حد الشرط تعليـق أمـر بغيـره فـي االسـتقبال
قـام زيـٌد قـام  وٕان كانـا ماضـيين جزمتهمـا محـال  نحـو إنْ /عمـرو  زيـد يقـمْ  إن يقـمْ "لفظا نحو 

ـــام زيـــد يقـــمْ  إن نحـــو محـــال والماضـــي لفظـــا المضـــارع جزمـــت مختلفـــين كانـــا وٕان/ 6عمـــرو  ق

 .عمرو

 .وأدوات الشرط منها أسماء ومنها حروف

أســـماء غيـــر ظـــروف وأســـماء : واألســـماء علـــى قســـمين ،عنـــد ســـيبويهإن وٕاذمـــا وف فـــالحر 
ظــروف : والظــروف تنقســم قســمين ،مــن ومــا ومهمــا وأي وكيفمــافغيــر الظــروف  ،ظــروف

ــى فظــروف الزمــان  ،زمــان وظــروف مكــان ــان وأن ــى وأي ــاوظــروف المكــان مت ــن وحيثم  ،أي
إال فعليــة والجملــة الثانيــة تكــون  وأدوات الشــرط تحتــاج إلــى جملتــين الجملــة األولــى ال تكــون

 .تسمى جملة الشرط والجملة الثانية تسمى جملة الجواب والجزاء ،اسمية وتكون فعلية

  

                                                 

  ﴾كال لما يقض ماأمره ﴿ :ل قوله تعالىمث -  1

 .زيادة غالبا) ج(في  -  2

 بْ مثل اضرِ  لْ وافعِ  بْ ل مثل اركَ وافعَ  بْ ل مثل اكتُ افعُ  -  3

 .286سورة البقرة ،اآلية  -  4

هما ، وٕاذ ، وٕاذما ، وأي ، ومتى ، وأين ، وأيان ، وأنى ، وحيثما ، وكيفما ، وٕاذًا في الشعر خاصة ما وم:و هي  -  5
 ).5ص المقدمة اآلجرومية،(                                                                        .
 
 ).ج(سقطت من  -  6
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 1مرفوعات األسماءباب  
 التي األبواب في فأوالً  أوالً  باًبا باًبا وسنفصل إجماال، الباب هذا في المرفوعات ذكرت   

 .بعدها

 

  ]الفاعل و أقسامه[
 فزيٌد فعل القيام" قام زيدٌ ]: "حون[سمي الفاعل فاعال ألنه هو الذي فعل الفعلباب الفاعل 

 ] ظاهر ومضمر:وهو على قسمين[وما أشبه ذلك  ،ضرب زيٌد عمروا فزيٌد فعل الضرب

مثل بالماضي والمضارع في المفرد ثم مثل  فالظاهر نحو قولك قام زيٌد ويقوم زيدٌ  -
بالماضي والمضارع في التثنية ثم مثل بالماضي والمضارع في الجمع واألسماء 

 .2مسةالخ

 .اثني عشر حد المضمر ما يصلح للغيبة والحضور هذه ضمائر متصالت والمضمر -

 ومرتبة التكلم مرتبة ثالثة الضمائر ومراتب 3ال يلي إالحد المتصل ماال يبتدأ به و 
 .وفرع أصل فيها مرتبة ،فكل الغبية رتبةوم الخطاب

ونا للمتكلم ومن معه  ،فأصل التكلم ضربت وفرعه ضربنا، ألن الجمع فرع عن المفرد   
 .أو للمعظم نفسه

ا فــرع وضـربتم ،ألن المؤنـث فــرع عـن المــذكر ،وفرعـه ضــربت ،وأصـل الخطـاب ضــربت   
وضــمت فيــه التــاء ولــو  ،والمؤنــث تثنيــة يســتوي فيهــا المــذكروال ،ألن التثنيــة فــرع عــن المفــرد

مـا قبـل الـواو ال و  ،وألنهـا شـفوية ،والميم بمنزلة الـواو كانت للخطاب ألنها وقعت قبل الميم،

                                                 
سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان و أخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع  -  1

 ).5ص ،المقدمة اآلجرومية(                      .                                          للمرفوع

قام زيد ويقوم زيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقـوم  :فالظاهر نحو قولك : وذلك في قول ابن آجروم  -  2
الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند ، وتقوم هند ، وقامت الهندان ، وتقـوم الهنـدان ، وقامـت الهنـدات ، وتقـوم 

                         ويقوم غالمي ، ومـا أشـبه ذلـك أخوك ، ويقوم أخوك ، وقام غالمي ، الهندات ، وتقوم الهنود ، وقام

 ). 5ص المقدمة اآلجرومية،( .                                             
 
  ِك دياُر أن ال يجاورنا إالّ  ٭وما علينا إذا ما كنت جارتنا  : في الضرورة كقول الشاعر  إال -  3

 ).191ص/1همع الهوامع ج(                                                                               
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ألن  ،وضــربتم خطــاب لجمــع المــذكر وهــو فــرع ،وكــذلك مــا قــام مقامــه ،يكــون إال مضــموما
وهــو  ،وضــربتن خطــاب لجمــع المؤنــث ،وضــمت التــاء ألجــل المــيم ،الجمــع فــرع عــن المفــرد

 .وضمت التاء ألجل النون كما في الميم ،رع من جهة الجمع ومن جهة التأنيثف

 .وأصل الغيبة ضرب يعني ضرب هو الضمير المستتر

 .حد المستتر ما ليس  له صورة في اللفظ

 .وحد البارز ماله صورة في اللفظ

ويقـال  ،فـردا فرع ألن التثنيـة فـرع عـن الموضرب ،بت فرع ألن المؤنث فرع عن المذكروضر 
ربن فـــرع ألن وضـــ ،ع ألن الجمـــع فـــرع عـــن المفـــردوضـــربوا فـــر  ،فـــي تثنيـــة المؤنـــث ضـــربتا

 .والمؤنث فرع عن المذكر ،الجمع فرع عن المفرد

القرينــة والقرينــة  ، تفســرهاوضــمائر الــتكلم وضــمائر الخطــاب ال تحتــاج إلــى اســم تعــود عليــه
 .الحضور

وذلك االسم يطابق الضمير في اإلفراد  ،لغيبة البد لها من اسم تعود عليهوضمائر ا
والزيدان ضربا  ،يث نحو زيٌد ضرب هو وهند ضربت هيوالتثنية والجمع والتذكير والتأن

 ،ليه الضمير فإنك تأتي بذلك االسموكل اسم رجع ع ،ضربن والهنداتُ  ،والزيدون ضربوا
 ،يد ضربوٕاال فسد فتقول في ز  ،فإن صلح ذلك صح الكالم ،وتجعله في محل الضمير

وذلك  ،وفي الزيدون ضربوا ضرب الزيدون ،ضرب الزيدان ،ضرب زيد وفي الزيدان ضربا

 .وجمع ثني أخر وٕاذا 1معنى قولهم الفعل إذا قدم أحد

  ]النائب عن الفاعل[ 

 يسم لم الذي المفعول له يقال و 3النائب له 2يقال باب المفعول الذي لم يسم فاعله
 :الفاعل بحذف للمفعول، المبني والفعل الفاعل المجهول الفعل له يقال وفعله فاعله

                                                 
إال في لغة أكلوني البراغيث فمن العرب من يلحق األلف أو الواو أو النون بالفعل على أنها حروف دوال ال  -  1

  :ضمائر ومنها قول الشاعر
 ـــل أهلي فكلهم ألوُم   ٭ي اشتراء النخيــــ   يلومونني ف        

 ).170ص/1و شرح األشموني ج ،513ص/1همع الهوامع ج(                                            

 .يقول له بدل يقال له) د(في  -  2

 ).النايب(بتسهيل الهمزة) ج)(ب(في  -  3
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  .1﴾ نَساُن َضِعيفاً َوُخِلَق اال ﴿: إما للعلم به نحو قوله تعالى -

 .ِرَب زيٌد إذا لم تعلم الضاربَ أو للجهل نحو ضُ  -

 .المتاع إذا كان السارق قويا قَ رِ أو للخوف منه نحو سُ  -

 .أو للخوف عليه إذا كان ضعيفا -

 .اللُص  عَ طِ أوللتعظيم نحو قُ  -

 .-رضى اهللا عنه -عمرُ  لَ تِ أو للتحقير نحو قُ  -

 الماءَ  زيدٌ  َشِربَ  ذلك مثال تقدمه، وعدم واتصاله 2وينوب عنه المفعول في رفعه وعمدتيه
 .الماءُ  ُشِربَ  فتقول الفاعل تحذف

ماضــيا ضــم أولــه وكســر مــا قبــل آخــره وٕان كــان فــي أولــه التــاء ضــم أولــه  فــإن كــان الفعــل

 ،3يـــرَ ْختِ اُ وٕان كـــان فـــي أولـــه همـــزة وصـــل ضـــم أولـــه وثالثـــه نحـــو  ،مَ َل وُتُعلـــوثانيـــه نحـــو تُُقبـــ
 علـى سـرةالك فاستثقلت تخفيفا الضمة حذفت ُقِولَ  أصله قيل ِوبيَع، ِ◌قيلَ  المعتل في ويقال
 ُبِيعَ  أصله وبيع قيل، فصار الكسرة لمجانسة ياءً  الواو وقلبت قبله الساكن إلى فنقلت الواو

 ِ◌بيـع، فصـار قبلهـا السـاكن إلـى فنقلـت اليـاء علـى الكسـرة فاسـتثقلت تخفيفـا الضـمة حـذفت

الحـذف : عمـالن وفـي ذوات اليـاء ،الحذف والنقل والقلـب :4/أعمال/ ةثالث الواو ذوات ففي
 .والنقل

  ]ذكره تقدم ما فالظاهر مضمر، و ظاهر :قسمين على الفاعل ونائب[

 5وينوب ،كما سبق في باب الفاعل فصال فصالاثني عشر وتفصيل الضمائر والمضمر 

                                                 
 .28سورة النساء ،اآلية  -  1

  .وغ حذفه من أجزاء الكالم إال بدليل يقوم مقام اللفظ به عبارة عما ال يس: العمدة -  2
 ).75ص/1ج ، السيوطي،همع الهوامع(                                                                          

 .استخرج بدل اختير) ب(في  -  3

 ).ج(سقطت من  -  4

  :ينوب عن الفاعل بعد حذفه أحد أربعة أشياء -  5
 .المجتهدُ  ُيْكَرم نحو :به المفعول •

 .احتُِفل احتفاٌل عظيمٌ : تص نحوالمصدر المتصرف المخ •

 .ُمِشَي يوٌم كاملٌ : الظرف المتصرف المختص نحو •
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  .والمجرور ،المكان وظرف الزمان، وظرف المصدر، المفعول مع
  

   المبتدأ و الخبرباب 

 فـي واألصـل معنـوي، عامل واالبتداء بالمبتدإ، مرفوع والخبر باالبتداء، مرفوع 1فالمبتدأ   
 األسـماء انقسـمت ذلـك وبحسـب يقابلهمـا، ومـا والتـذكير اإلفراد في المبتدأ يطابق أن الخبر
،وتثنيـه المـذكر "هنٌد قائمـة""مؤنث نحو ومفرد  ،"زيٌد قائمٌ "نحو مفرد مذكر : أقسام ستة على
الزيـدون "وجمـع المـذكر نحـو  ،"الهنـدان قائمتـان"يـه المؤنـث نحـو وتثن ،"ائمانالزيدان ق"نحو 

 ".الهندات قائمات"وجمع المؤنث نحو  ،2"قائمون

 ]ذكره تقدم ما ،فالظاهر ومضمر ظاهر :قسمان والمبتدأ[

 .اثني عشر هذه ضمائر منفصالت حد المنفصل ما يبتدأ به ويلي إالالمضمر و

 : ومراتب الضمائر ثالثة كما سبق 

 .أنا أصل التكلم ونحن فرع ألن الجمع فرع عن المفرد -

وأنتمــا فــرع ألن التثنيــة فــرع  ،ِت فــرع ألن المؤنــث فــرع عــن المــذكرت أصــل للخطــاب وأنــوأنــ
عــن المفــرد والتثنيــة يســتوي فيهــا المــذكر والمؤنــث ،وأنــتم فــرع ألن الجمــع فــرع عــن المفــرد 

 . ،وأنتن فرع من جهة التأنيث

 .ابالخط في كما 3وهو أصل الغيبة والباقي فروع -

وضـمائر الغيبـة البـد  4/وضـمائر الـتكلم وضـمائر الخطـاب ال تحتـاج إلـى اسـم تعـود عليـه/
 .لها من اسم تعود عليه كما سبق

 ]وغير مفرد[مفرد : الخبر قسمانو

                                                                                                                                                    

 نُظَر في األمر : نحو: المجرور بحرف الجر •

 ). وما بعدها 520ص/1همع الهوامع ج( و ) وما بعدها 247ص/2ج(جامع الدروس العربية                 

اإلنصاف في مسائل الخالف البن (من كتاب 5اختلف في عامل الرفع في المبتدأ والخبر أنظر المسألة رقم  -  1
 ).56ص ،األنباري

 .ن بدل قائمونيقومو ) ج)(ب(في  -  2

 .فرع بدل فروع) هـ)(أ(في  -  3

 ).د)(ج)(ب(سقطت من  -  4
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وفي بـاب  ،وفي باب العلم ماليس بمركب ،ب اإلعراب ماليس بتثنية وال بجمعفي با المفرد
  . وفي باب الخبر ماليس بجملة وال بشبهها ،ماليس بمضاف وال بمشبه بمضافوال النداء 

وجملـة الخبـر  ،اسـمية وفعليـة :جملة وشـبه الجملـة والجملـة قسـمان: قسمان وغير المفرد   
فالمجرور إذا وقع خبـرًا  ،وشبه الجملة المجرور والظرف ،تدأالبد لها من رابط يربطها بالمب

 فـي األصـل قـال مـن ،1وٕامـا كـائن أو مسـتقر ،كـان أو اسـتقر بمحـذوف تقـديره إمـا يتعلـق
 أو كـائن قـدر اإلفـراد الخبـر فـي األصـل قـال ومـن اسـتقر، أو كـان قـدر  للفعـل لالعمـ

 .2مستقر

 ،وعـــن المعنــى نحـــو الصــالة خلفـــك ،خبـــر بــه عـــن الجثــة نحـــو زيــٌد عنــدكفظــرف المكــان ي
ال  ،يخبـر بـه عـن الجثـةوال  ،ه إال عـن المعنـى نحـو الصـلح اليـوموظرف الزمان ال يخبـر بـ

 .ألن الذوات تقيد بمكان دون مكان وال تقيد بزمان دون زمان يقال زيٌد اليومَ 
 

  ]نواسخ المبتدإ و الخبر[

  :3باب العوامل الداخلة على المبتدإ و الخبر وهي ثالثة أشياء

 
 ]أخواتها كان و[ 

 5وهي. شرط بغير يعمل ما منها قسمين على األفعال وهذه 4أفعال نواقص كان وأخواتها

 األربعـة وهـي شـبهه أو النفـي 7تقـدم وهـو بشـرط يعمـل مـا ومنهـا ،6بينهمـا ومـا ولـيس كـان

                                                 
.                                                                          صـل فـي العمـل و لتعيينـه فـي الصـلةهو ابن الحاجب حيث رجح تبعا للزمخشري و الفارسي تقدير الفعـل ألنـه األ - 1
 ).321ص/1الهوامع ج همع(

 ).321ص/1الهوامع ج همع. ( هو ابن مالك و غيره -  2

 )6ص ،ةالمقدمة اآلجرومي. (كان وأخواتها وٕان وأخواتها وظننت وأخواتها -  3

 .أي أنها ال تدل على الحدث وهو رأي الجمهور و سيبويه: أفعال نواقص -  4

 .وهي بدل وهو) أ(في  -  5

 ).6ص ،تن المقدمة اآلجروميةم(،" وليس  حى وظل وبات وصاركان وأمسى وأصبح وأض: " وهي -  6

 .تقديم بدل تقدم)  هـ)(ج)(ب(في  -  7
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 اليـزال نحو والنهي قائما زيدٌ  مازال نحو فالنفي والدعاء النهي النفي وشبه 1ليس بعد التي

 المصـدرية الظرفيـة ما يتقدمها حتى تعمل ال ودام 2قائما زيدٌ  الزال نحو والدعاء قائما زيدٌ 
 .قائما عمرو مادام زيداً  اضرب نحو

  :3كان تنقسم على أربعة أقسام

 .ناقصة وهي التي تحتاج إلى اسم وخبر -

 .وتامة وهي التي تكتفي بمرفوعها -

 .ي يكون اسمها ضمير الشأن وخبرها جملةوشأنية وهي الت -

  وزائدة وهي التي ال تحتاج إلى اسم وال خبر  -
قال  ،منها ماال يتصرف أبدًا وهو ليس ،من هذه األفعال على ثالثة أقسام وما تصرف

  :الشاعر 
 

 ستة أفعـال فخذهـا مثبتا   � كل فعـل متصـرف سوى  و         

 و ليس مع فعل التعجب أتى  � بذانعم و بئس و عسى و حـ        

 مـا وهـو ناقصـا تصـرفا يتصـرف ومـا ،4و منها ما يتصرف تصرفا تامـا وهـو مـا قبـل لـيس

  . 5ليس بعد

 ،عــل واســم المفعــولالتــام يصــاغ منــه الماضــي والمضــارع واألمــر واســم الفا 6/التصــرف/و
صدر فيه خالف ،من ذلك قولهم مصـدر الكـون إذا وقـع مبتـدأ يحتـاج إلـى خبـرين خبـرا والم

 :قال الحكيم  ،وخبرًا مرفوعًا باعتبار االبتداءمنصوبا باعتبار الكون 

                                                 
 ).6ص ،متن المقدمة اآلجرومية(، " دام  مازال وما انفك وما فتئ وما برح وما: " في الحقيقة هي خمسة -  1

 .مقيما بدل قائما) ج(في  -  2

و إن كان ذو عسرٍة فنظرة : " أما التامة فنحو قوله تعالى" ان أبوهما صالحًا و ك: " كان الناقصة نحو قوله تعالى -  3
 .كان محمٌد قائٌم وأما الزائدة فنحو ما كان أصح علم من تقدم: ، وأما الشأنية فنحو" إلى ميسرة 

 ).6ص ،المقدمة اآلجرومية" (،وبات وصار كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل: " وهي -  4

 ).6ص ،ةالمقدمة اآلجرومي" (برح وما داممازال وما انفك وما فتئ وما : " وهي -  5

 ).هـ)(د)(ج)(ب(سقطت من  -  6

 جئت بخبريـــــن أبدا   �  ــداما اسٌم إذا رفعته باالبت            

 بالرفع والنصب بال ارتياب   � ثم هما مختلفا اإلعــراب             

  



  ــــــــــــــــــــ النص محققا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

114 
 

 .نحو قولك كون زيٍد عالمًا حسنٌ 

  . والتصرف الناقص يصاغ منه الماضي والمضارع
 

 ]و أخواتها إن[ 

: 1وتـدور علـى سـتة أمثلـة ،لنسبة ورفع الشك وٕازالة االلتباسلتأكيد ا إن  ،وأما إن وأخواتها 
 .كما سبق في المبتدأ والخبر

والمصدر يقدر من جنس  ،الم، وتقدر بالمصدر هي وما يليهاإال في أثناء الك ال تقع أنّ و
إن كان مشتقا نحو بلغني أن زيدًا قائٌم أي بلغني قيام زيٍد وٕان كان الخبر جامدًا  ،الخبر

 .قدر الكون نحو بلغني أن زيدًا أبوَك أي بلغني كون زيٍد أباك

والمحــال  ،فــالممكن نحــو ليــت زيــدًا قــائم ،لمحــالوالتمنــي يتعلــق بــالممكن وا] للتمنــي ليــتو[
 .نحو ليت الحجَر ذهبٌ 

فــدخلت إن وأصــل إن زيــدًا قــائم زيــٌد قــائٌم  ،والترجــي يتعلــق بــالممكن خاصــة] رجــيللت لعــلو[
  .وظن غيرتهما معاً  ،وكان غيرت الثاني دون األول ،وغيرت األول دون الثاني

  ]ظن و أخواتها[
وظن  ،وٕان ألجل خبرها ،ت في المرفوعات ألجل اسمهاان ذكر كوأما ظننت وأخواتها 

 .ذكرت في المرفوعات باالستطراد وهي مشابهاتها ألخواتها في نسخ االبتداء

 ،والشك هو استواء الطرفين ،والوهم هو الطرف المرجوح ،والظن وهو الطرف الراجح

 .التشكيك يقبل ال الذي 2والعلم هو االعتقاد الجازم المطابق

                                                 
  : األمثلة الستة هي -  1

 .إن زيدًا قائمٌ  •

 .إن هندًا قائمةٌ  •

 .إن الزيدين قائمان •

 .إن الهندين قائمتان •

 .إن  الزيدين قائمون •

 .قائماتٌ  إن الهنداتِ  •

 ).ج(سقطت من  -  2



  ــــــــــــــــــــ النص محققا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

115 
 

 القلـوب لأفعـا واألفعـال بالقلـب، قائمـة معانيهـا ألن القلـوب أفعـال تسـمى 1وهـذه األفعـال
 .الجوارح وأفعال

 :فألفعال القلوب ثالث حاالت

 .ظننتُ  قائمٌ  قائٌم أو تأخرت نحو زيدٌ  حالة اإلعمال وهي إذا تقدمت نحو زيٌد ظنتُ  -

وٕاْن النافية  ،ا النافية نحو ظننت ما زيٌد قائمٌ م: وحالة التعليق يكون بواحدة من ستة  -

 االبتداء وال زيًدا يقوم ال ظننت نحو النافية وال ،2﴾  َقِليالً ِإالّ  نوَن ِإْن َلِبْثُتمُ َوَتظُ  ﴿نحو

 علمت نحو واالستفهام زيٌد، ليقوَمن 3ظننت نحو القسم والم قائٌم، زيدٌ لَ  ظننت نحو
  .زيدٌ  أين

يق ترك العمل لفظا ال حد التعلو  ،ترك العمل لفظا ومحال لغير مانع وحد اإللغاء -
 .اإللغاء جائز والتعليق واجبٌ  ،محال لمانع

 

 4]التابع للمرفوع[

حد التابع هو المشاركة لما قبله في إعرابه الحاصل والمتجدد غير  والتابع للمرفوع 
  .الخبر

 

 النعت باب

 : في أربعة من عشرة وهذه العشرة على أربعة أقسام النعت تابع للمنعوت

 .فالتعريف والتنكير قسم -

  .والتذكير والتأنيث قسم -

 .واإلفراد والتثنية والجمع قسم -

  .والرفع والنصب والخفض قسم -

                                                 
  .وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت -  1

 )  7المقدمة اآلجرومية ص(                                                                                  

 52سورة االسراء اآلية -  2

 .علمت بدل ظننت) د)(أ(في  -  3

 .وسيأتي تفصيلها) 5ص ،المقدمة اآلجرومية.(توكيد والبدلالنعت والعطف وال:وهو أربعة أشياء -  4
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في  ومررت بزيٍد العاقلِ  ،لنصبورأيت زيدًا العاقَل في ا ،عتقول جاء زيٌد العاقُل في الرف
هكذا في المؤنث كما سبق أن  ،وجاء الزيدون العاقلون ،الخفض وجاء الزيدان العاقالن

 .األسماء على ستة أقسام

 .والنعت ينقسم قسمين نعت حقيقي ونعت سببي

 ".جاء زيٌد الكريمُ "إن جرت الصفة على من هي له فهو نعت حقيقي نحو 

 ".أبوه جاء زيٌد الكريمُ "من هي له فهو نعت سببي نحو وٕان جرت الصفة على غير 

 1/الخفــض/الرفــع والنصــب و: والنعــت الســببي يتبــع المنعــوت فــي اثنــين مــن خمســة وهــي
 .والتعريف والتنكير

 :والنعت على خمسة أقسام

 "جاء زيٌد الكريمُ " نحو المنعوت به 2نعت التوضيح وهو الذي يتبين -

  .ونعت المدح نحو الحمد هللا الحميد -

 .ونعت الذم نحو أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم -

  .المسكين بزيدٍ  مررت نحو الترحم ونعت -

وِر َنْفَخٌة َواِحَدةٌ  ﴿: ونعت التوكيد نحو وله تعالى - 3﴾ َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الص. 

وهو الذي يتبع ما قبله في الرفع والنصب  ،نعت موصول:أيضا ينقسم إلى قسمين لنعت وا

يعني هو العاقل خبر ونعت مقطوع إما إلى الرفع نحو رأيت زيدًا العاقُل  ،4/الخفض/و
أو مقطوع إلى النصب نحو جاء زيٌد العاقَل معناه أعني العاقل مفعول  ،لمبتدأ محذوف

 .درلفعل مق

 

 ]المعرفة و أقسامها[
 : والمعرفة خمسة أشياء

 .نحو أنا وأنت تعرفت المضمرات باالستعمالاالسم المضمر   - 1   
                                                 

 ).ج(سقطت من  -  1

 .يثبت بدل يتبين) أ(في  -  2

 .13الحاقة، اية  سورة -  3

 ).ج(سقطت من  -  4
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 .وهو تعرف بالعلمية ،حد العلم اسم يعين مسماه مطلقاً نحو زيٌد ومكة  والعلم  -2

ات ار وأسماء اإلش ،و هذه و هؤالء هي أسماء اإلشاراتنحو هذا  واالسم المبهم -3    
المفرد المذكر يشار إليه بذا ويزاد عليه كاف الخطاب  ،محصورة بالعد فاستغنت عن الحد

ه هاء التنبيه من أوله ويقال ذاك ويزاد عليه الم البعد والفصاحة فيقال ذلك ويزداد علي
والمؤنث يشار إليها بعشرة ألفاظ ذي وتي وذهي وتهي باإلشباع وذِه وتِه  ،فيقال هذا

ولتثنيه المذكر ذان في الرفع وذين في الجر  ،ذْه وتْه باإلسكان وتا وذاتالس و باإلخت
والجمع أوالء وهو يستوي  ،ان في الرفع وتين في الجر والنصبوالنصب و لتثنية المؤنث ت

وأسماء اإلشارات كلها مبنية ماخال  ،نث تقول هؤالء رجال وهؤالء نساءٌ فيه المذكر والمؤ 

واألسماء الموصوالت  ،1/لها/ينبغي أن يوضع فلم يوضع  المثنى بنيت لشبهها بالحرف
والموصول قسمان حرفي واسمي حد  ،الصلةأيضا معارف تعرفت بالعهد الذي في 

َل مع ما يليه بمصدر ولم يحتج إلى عائد وقد سبق في قوله وخمسة من ◌ّ الحرفي ما ُأو

 وهو واحد معنى على مادل فالنص ومشترك، نص قسمان واألسمى 2الحروف وصلت
رفع واللذين واللذان لتثنية المذكر في ال ،والتي للمفرد المؤنث ،الذي للمفرد المذكر: ثمانية

والذين  ،في الرفع واللتين في الجر والنصبواللتان لتثنية المؤنث  ،في الجر والنصب
والمشترك مادل على معان كثيرة بلفظ  ،جمع المؤنثوالتي والالتي ل ،واأللى لجمع المذكر

 3من لمن يعقل وما لما ال يعقل وذو ،وما وذو وذا وأّي واأللف والالم واحد وهو ستة من
 والصفة المفعول واسم الفاعل اسم على دخلت إذا والالم واأللف طيءٍ  عند موصولةٌ 
 .الوجه والحسن والمضروب الضارب نحو المشبهة

: والـالم علـى قسـمين واأللـفالم نحـو الرجـل والغـالم االسم الذي فيه األلف و الـو  -4    
وٕان دخلـــت علـــى غيـــر معـــين فهـــي  ،إن دخلـــت علـــى معـــين فهـــي عهديـــة ،عهديـــة وجنســـية

لــك والعهديـة علــى ثالثـة أقســام عهـد ذكــري وهـو أن يكــون مصـحوبها مــذكورا قبـل ذ ،جنسـية
                                                 

 ).هـ)(د)(ج)(ب(سقطت من  -  1

 .16انظر الصفحة   -  2

  :ذو في لغة طئ ال يستعملها موصوًال غيرهم وهي مبنية على الواو وقد تعرب قال سنان بن الفحل -  3
 طويتُ  وذو فرتح ذو وبئري  ٭   وجدي أبي ماء الماء فإن  

 ).142ص/1و شرح ابن عقيل ج 272ص/1همع الهوامع ج(                                              
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طــب نحــو و عهــد ذهنــي وهــو مــا تعــين فــي ذهــن المخا ،نحــو اشــتريت عبــدا ثــم بعــت العبــد

مثـــل قولـــه هـــا الرجـــل و عهـــد حضـــوري مثـــل يـــا أيو  ،1﴾ِإْذ ُهَمـــا ِفـــي اْلَغـــاِر  ﴿ :قولـــه تعـــالى

 ثالثــة علــى ةـوالجنسيــ ،3﴾اْلَيــْوَم َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِديــَنُكْم َوَأْتَمْمــُت َعَلــْيُكْم ِنْعَمِتــي  ﴿: 2تعـالى

 4﴾ نَسـاَن َلِفـي ُخْسـرٍ ِإن اال ﴿: حقيقـة وتسـمى االسـتغراقية نحـو" كـل"جـنس تخلفـُه : أقسـام
مجـازًا نحـو أنـت الرجـل علمـًا أي أنـت كـل الرجـال ،و " كـلٌ " تخلفـه جـنس و إنسـان، كـل أي

الكثيــر يــف الحقيقــة وهــي تــدل علــى القليــل و ر جــنس ال تخلفــه ال حقيقــة وال مجــازا وتســمى تع

 .5﴾َوَجَعْلَنا ِمْن اْلَماِء ُكل َشْيٍء َحي  ﴿:بلفظ واحد نحو

نحو غالم زيٍد حد اإلضافة نسبة شيء  وما أضيف إلى واحٍد من هذه األربعة -5     
 .إلى شيٍء على جهة التقييد

  العطفباب  

 وعطف الحرف بغير البيان ،فعطف النسق وعطف ،6عطف البيان: وجهين العطف على
 .بالحرف النسق

يعني تعطف لالحق على السابق نحو جاء زيٌد وعمرو بعده للجمع المطلق  الواوفـ
والسابق على الالحق نحو جاء زيٌد وعمر قبله والمصاحبة نحو جاء زيٌد وعمرو معه 

 .للترتيب واالتصال نحو جاء زيٌد فعمرو يعني بعده بال مهلة الفاءو

الشيئين أو ألحد  أو و .للترتيب واالنفصال نحو جاء زيد ثم عمرو يعني بعد مهلة ثمو

 . التخيير والتقسيم واإلباحة والشك واإلبهام: 8أقسام خمسة على وهي 7األشياء

                                                 
 . 40سورة التوبة، اآلية -  1

 .اآلية غير تامة) د)(ج)(ب(في -  2

 .03سورة المائدة ،اآلية  -  3

 .02سورة العصر ،اآلية  -  4

 .30سورة األنبياء ، اآلية  -  5

عطف البيان هو الجاري مجرى النعت في تكميل متبوعه توضيحا وتخصيصا قيل وتوكيدا لكن يجب جموده ولو  -  6
 ).131ص/3همع الهوامع ج) (زيد عطف بيان(تأويال مثل جاء أخوك زيٌد 

 ).173ص/ 3همع الهوامع ج( ،" هي ألحد الشيئين أو األشياء : " قال المتقدمون -  7

 :قال المتأخرون هي  -  8
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 مثـل وهـي تفصـيل حـرف 2واألولـى عطـف، حـرف الثانيـة ة،ومكـرر  مكسـورة وهـي 1إمــّاو

 .3أو

ة في أربعة لتسويوهي ال يعطف بها إال بعد همزة التسوية أو همزة االستفهام ،فهمزة ا أمو
وكلمة سواٌء وهمزة االستفهام نحو أزيٌد قائم أم  ،وما أبالي ،وما أدري ،ليت شعري: أشياء

 قاعٌد؟ 

الكـالم األول وانتقـل  فاالنتقالي معنـاه تـمّ  ،انتقالي وٕابطالي: وهو على قسمين لإلضراب بلو
ل الحكــم مــن ينقــ بطــالي إن كــان بعــد اإليجــاب فهــواإلو  ،ني مــن غيــر إبطــالإلــى الكــالم الثــا

وٕاذا كــان بعــد  ،لمســكوت عنــه نحــو جــاء زيــٌد بــل عمــروويجعــل األول كا ،األول إلــى الثــاني
نحـو مـا جـاء زيـٌد بـل عمـرو  النفي أو النهي فهو يقرر الحكم في األول ويثبت ضـده للثـاني

وال تثبـت الحكـم لـألول وتنفيـه عـن الثـاني  ،اضـربهوال تضرب زيـدًا بـل عمـرو أي  ،أي جاء
  .زيٌد ال عمرونحو جاء 

واالســتدراك رفــع تــوهم  ،وهــي لالســتدراك ،يعطــف بهــا حتــى يتقــدمها نفــي أو نهــي ال لكــنو
 .يتولد من الكالم السابق رفعًا شبيها باالستثناء

  . 4يشتـرط فيمـا بعدها أن يكـون بعضا مما قبلها نحو قدم الَحاُج حتى الُمَشاُة◌ُ  حتىو
  

 5كيدالتو باب 
                                                                                                                                                    

 ".لبثنا يومًا أو بعض يوم : "للشك من المتكلم نحو �

 .24اآلية : سورة سبأ". ظالل مبين و إنا أو إياكم لعلى هدى أو في : " و اإلبهام بالموحدة على السامع نحو

انكح هندًا أو : إقرأ فقها أو نحوًا ،بخالف األول نحو: و التخيير واإلباحة والفرق بينهما أن الثاني يجوز فيه الجميع نحو
 .أختها

 .135البقرة ،اآلية "  و قالوا كونوا هودًا أو نصارى تهتدوا : " و التفصيل بعد اإلجمال نحو

 ).173ص/3همع الهوامع ج(                                                                        

 .الثانية هي حرف العطف" إما"األولى حرف تفصيل و" إما"، فـ "إما شاكرًا وٕاما كفورًا : " في مثل قوله تعالى -  1

 .لوال بدل األولى هو تصحيف أو خطأ من الناسخ) أ (في  -  2

 .في الداللة على المعاني الخمسة ،التخيير والتقسيم واإلباحة والشك واإلبهام -  3

 ).181ص/3ج ،همع الهوامع( -  4

  لفظي و معنوي: التوكيد قسمان -  5
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 عينه، نفسه زيدٌ  جاء نحو المتبوع إلى اإلضافة توهم رفع فائدته والعين بالنفس التوكيـد
 .العموم ظاهره فيما الخصوص توهم يرفع وتوابعه بكل لتأكيدوا

  .1وكل يؤكد بها ذو أجزاء يصح موقع بعضها دون بعض

 والمؤنث والوزن لوصفل الصرف من ،ويمنع 3أبصع 2المفرد المذكر يقال فيه أجمع أكتع

وجمـع  ،4/الممـدودة/ التأنيـث أللـف الصـرف مـن ويمنـع بصـعاء كتعـاء جمعـاء فيـه يقـال
 ،ؤنــث يقــال فيــه ُجْمــٌع وكتــٌع وبصــعٌ وجمــع الم ،ر يقــال فيــه أجمعــون أكتعــون أبصــعونالمــذك

 .خرهاويمنع من الصرف للعدل والوصف فُجْمٌع معدول عن جمعاوات إلى آ

 .والمثنى يؤكد بكال وكلتا 
 

 البدلباب 
  ]:البدل على ثالثة أقسام[ 

  .بدل الشيء من الشيء ،وهو الذي تكون ذاته عين ذات المبدل منه -1

: مأقسا ثالثة على وهو 5وبدل البعض وهو الذي تكون ذاته بعض ذات المبدل منه -2
والبعض األكثر نحو ثلثيه ،والمساوي نحو  ،لبعض األقل نحو أكلت الرغيف ثلثها

 نصفه 

 االشتمال وبدل منه، المبدل لوازم من الزماً  ذاته تكون الذي وهو 6وبدل االشتمال -3
                                                                                                                                                    

 ".هيهات هيهات لما توعدون : " فاللفظي يكون بإعادة المؤكد بلفظة أو بمرادفه نحو قوله تعالى �

 .هو الذي تعرض له الشارح أعاله: والمعنوي �

قبضت المـال كلـه أو مفـرد : حضر الطالب كلهم أو مفرد يتجزأ بنفسه نحو: كل ال يؤكد بها إال جمع ذو أفراد مثل - 1
ال يسـافر سـعيٌد كلـه ،إذ مـاال يتجـزأ هـو بنفسـه أو بعاملـه اليتـوهم اشتريت سيارة كلها ولذلك أيضا اليقـ: يتجزأ بعامله نحو

 ).832ص ،محمد أسعد النادري.د ،نحو اللغة العربية.                 (ع بالتوكيدفيه عدم الشمول حتى يرف

 ).141ص/3ج ،همع الهوامع( أكتع مأخوذة من تكتع الجلد أي تقبض والتقبض فيه معنى الجمع ، -  2

 . أي ال تروي وفيه الغاية " إلى متى تكرع وال تبصع " أبصع وهو بالصاد المهملة على المشهور من قولهم  -  3
 ).141ص/3همع الهوامع ج(                                                                                   

 ).هـ)(د)(ج)(ب(سقطت من -  4

 ).8ص ،المقدمة اآلجرومية". (زيٌد أخوك قام : " نحو -  5

  ).8المقدمة اآلجرومية، ص". (نفعني زيٌد علمه : " نحو -  6
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  .رابط من فيهما البد 1البعض وبدل
 

  باب منصوبات األسماء

  .3عشر أربعة وفصلها 2ذكرها خمسة عشر
  

 المفعول به باب
 .الزم ومتعدٍ : الفعل عندهم على قسمين

 .4/نحو قام وقعد/فالالزم له فاعل وليس له مفعول 

ول ضـرب زيـٌد عمـروًا وأكـل زيـٌد الطعـام والمتعدي له فاعل وله مفعول نحو ضـرب وأكـل تقـ

 :أقسام 5والمتعدي على أربعة

 .متعٍد إلى واحد كضرب -

 .ومتعٍد إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر كظن وأخواتها

 .ومتعٍد إلى اثنين ليس أصلهما المبتدأ والخبر نحو أعطى وكسا

 .ثالثة نحو أعلم وأرى ومتعٍد إلى

الفاعل صدر منه الفعل ،والمفعول وقع عليه نحو ضرب زيٌد عمرو فالضرب صدر من 

                                                                                                                                                    

 رأيــت الفــرس: هنــاك قســم رابــع للبــدل و ذكــره ابــن آجــروم وهــو بــدل الغلــط نحــو رأيــت زيــدًا الفــرس أردت أن تقــول( -    
 ).8ص ،المقدمة اآلجرومية).   (يدًا منهفغلطت فأبدلت ز 

 .الغلط بدل البعض والصحيح ما أثبتناه) ج(في  -  1

وظرف المكان والزمان والحال والتمييز والمستثنى واسم ال والمنـادى والمفعـول مـن أجلـه  المفعول به والمصدر:وهي - 2
النعـــت والعطـــف والتوكيـــد : والمفعـــول معـــه وخبـــر كـــان وأخواتهـــا واســـم إن وأخواتهـــا والتـــابع للمنصـــوب وهـــو أربعـــة أشـــياء

  ).8ص ،المقدمة اآلجرومية(. والبدل
 
و يقـــال الخـــامس عشـــر هـــو خبـــر مـــا وال و إن و الت  : علـــى نـــزع الخـــافض مثـــل المنصـــوبيقـــال الخـــامس عشـــر  - 3

حــو الحســن الوجــه ينصــب و يقــال الخــامس عشــر التشــبيه بــالمفعول ن ،"مــا هــذا بشــراً " امــل عمــل لــيس مثــل النــوافي العو 
 .يقال الخامس عشر ما يتعدى بنفسه تارة وبالحرف أخرى كنصح و شكر ، و ... الوجه

 ).285ص ،شرح اطفيش على شرح التالتي(                                                                      

 ).ج(سقطت من  -  4

 .ثالثة بدل أربعة والفرق في ذلك) هـ)(ج)(ب(في -  5
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 .زيٍد ووقع على عمرو

 ] ظاهٌر و مضمر: والمفعول به قسمان[

 نحو ومنفصل المرفوعات، في سبق كما الضمائر وتفصيل 2متصل: قسمان 1والمضمر

 واالنفصال والغيبة، والخطاب التكلم على تدل حروف 3ولواحقه " إيا  "هو الضمير إياي

 في وكذلك إياك إال تُ ضرب ما نحو إال مع وبالتأخير ضربتَ  4إياي نحو بالتقديم يكون

  5البواقي

 6المصدرباب 
 واضرب ويضرب ضرب صيغة نحو الصيغ منه تصدر ألنه مصدراً  المصدر سمي

 .الضرب من كلها تخرج ومضروب وضارب

 :والمصدر على ثالثة أقسام

 .توكيدي نحو ضرَبا ضرًبا وقتَل قتالً  -

 .وعددي نحو ضرب ضربة أو ضربتين أو ضرباتٍ 

شــديدًا، وبــاأللف والــالم نحــو ضــرب  بالوصــف نحــو ضــربا: ونــوعي وتنويعــه بثالثــة أشــياء
الضـــرب وباإلضـــافة نحـــو ضـــربته ضـــرب عمـــرو، فالتوكيـــدي ال يثنـــى وال يجمـــع ألنـــه يـــدل 

 .على القليل والكثير بلفظ واحٍد والعددي والنوعي يثنيان ويجمعان
 

                                                 
  )8ص المقدمةاآلجرومية،(مضمر  - 2ظاهر  - 1: قال ابن آجروم في حديثه عن المفعول به وهو قسمان -  1

 .زيداً  ضربتُ  :قوله مثل لظاهرا أما �

 .و المضمر شرحه العالمة أعاله �

ضربني وضربنا وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما  :فالمتصل اثنا عشر وهي-  2
  )8المقدمة اآلجرومية، ص) .وضربهم وضربهن 

 
 .إياي ، إيانا ، إياك ، إياِك ، إياكما ، إياكم ، إياكن ، إياه ، إياها ، إياهما ، إياهم ، إياهن -  3

 .إياك بدل إياي) أ(في  -  4

 .الباقي بدل البواقي) هـ)(د)(ب(في -  5

و المصدر هو  ر كالمفعول به و له و فيه و معُه،ألنه لم يقيد بحرف ج"  و يسمى أيضا المفعول المطلق -  6
 ). 72ص/2ع جهمع الهوام. ( وأما المفعول به فمحل الفعل ،حقيقة ألنه هو الذي يحدثه الفاعلالمفعول 
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 ]المفعول فيه[

 ،متصرف وغير متصرف: قسمين ينقسم فالظرف 1باب ظرف الزمان و ظرف المكان

فالمتصرف هو الذي يخرج عن الظرفية ويكون فاعال ومفعوال وغير ذلك نحو اليوم  -
  .والليلة إلى آخرها

وغير المتصرف هو الذي يالزم الظرفية وال يخرج عنها نحو أمام وخلف إشارة إلى  -
وحذاء /ة وٕازاء للمقابلة وتلقاء للجهة الجهات الست وعند للحضور ومع للمصاحب

 .وهذه ظروف الزمة الظرفية ال تثنى وال تجمع 2/للقرب

 

 الحالباب 

 .ومقدرة ومقارنة محكية: 3الحال ينقسم على ثالثة أقسام

 .أمس قائما فالمحكية هي الماضية نحو مررت بزيد -

 .بلة نحو مررت بزيد قائمًا غدا أي سيقوم غداً والمقدرة هي المستق -

 .والمقارنة نحو جاء زيٌد راكبًا أي راكبًا في حال المجيء ال قبله وال بعده -

 .ضاحكاً  راكباً  زيدٌ  جاء نحو ومتعددة سبق كما مفردة: 4والحال أيضا ينقسم قسمين

 سـبق ممـا معناهـا يفهـم التي هي فالمؤكدة ،6ومؤسسة مؤكدة: 5وتنقسم أيضًا على قسمين

جـاء زيـٌد : "نحـو 9منتقلـة: 8قسـمين علـى أيضـا ،وتنقسـم 7﴾◌ً  َولـى ُمـْدِبرا ﴿: نحـو سـبق

                                                 
 ). 102ص/2ج همع الهوامع. ( و يسميان أيضًا ،المفعول فيه  -  1

 ).أ(سقطت من  -  2

 .باعتبار الزمان -  3

 .باعتبار اإلفراد وعدمه -  4

 .ر فائدة معناهاباعتبا  -  5

 . خرج الطبيب َتِعباً : فهي تفيد الجملة معنًى جديدًا نحو ،هي التي ال يستفاد معناها بدونها -  6

 .31أو القصص، اآلية.10سورة النمل ، اآلية  -  7

 .باعتبار ثبات معناها و مالزمته -  8

جاء زيٌد : هي التي تبين هيئة صاحبها مدة مؤقتة، ثم تفارقه بعدها نحو ما مثل به الشارح: الحال المتنقلة -  9
 .ضاحكا
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  .1﴾ نَساُن َضِعيفاً َوُخِلَق اال ﴿: والزمة وهي التي ال يفارق معناها صاحبها نحو ،"ضاحكا

﴾1.  
 .فالعامل في صاحب الحال هو العامل في الحال ،وللحال صاحٌب وعامل

 

  التمييزباب 

  المقادير وتمييز العدد وتمييز النسبة تميز، 2التمييز ينقسم على ثالثة أقسام

وكـل مـا ، 3/وأجمل منـك وجهـا/زيٌد أكرم منك أبًا "و" تفق بكٌر شحماً "فتمييز النسبة نحو  -

 َنفَـراً َوَأَعـز  َماالً َثُر ِمْنَك َأَنا َأكْ  ﴿4ما نصب بعد العدد وبعد أفعال التفضيل فهو تمييز نحو

  .5﴾ َنَفراً 

 .6﴾َلُه ِتْسٌع َوِتْسُعوَن َنْعَجًة  ﴿: وتمييز العدد نحو قوله تعالى -

والموزون  ،ُبرا 7قفيزاً  اشتريتالمكيل نحو ف ،ن وممسوحوتميز المقادير مكيل وموزو  -
 .والممسوح نحو ملكت شبرًا حريراً  ،نحو بعت قنطاًرا حديداً 

وتمييز النسبة يرجع إلى فاعل نحو طاب محمد نفسًا أي طابت نفس محمد ،وٕالى 

ْرَنا االَ  ﴿: المفعول نحو األرض عيون نافجر  أي 8﴾ ْرَض ُعُيوناً َوَفج. 

 

 المستثنىباب 
 .أو بإحدى أخواتها" إالّ "إخراج بعض من كل بـ االستثناءحُد    

                                                 
 .28سورة النساء ،اآلية  -  1

قسما واحدًا و يسميه تمييز الذات و بالتالي يكون التقسيم ) تمييز العدد و تمييز المقادير(هناك من يجعل القسمين  -  2
 .مييز النسبة  وتمييز الذاتثنائيا أي ت

 ).د)(أ(سقطت من  -  3

 ).ج(اآلية سقطت من  -  4

 .34سورة الكهف، اآلية  -  5

 23سورة ص ،اآلية  -  6

  7 )3701ص/42لسان العرب، ج. (ليهالقفيز هو مكيال تتواضع الناس ع -   

 12سورة القمر، اآلية -  8
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 .1قد فصله فالمستثنى بإالّ 

ٍد كمـا يقـال زيـ يقال في اإليجاب قام القوم غيـرَ  ،الذي يلي إال االسموغير تعرب إعراب    
بالبدل والنصب كما يقـال  ]زيدٍ  غيرَ أو [ زيدٍ  وفي النفي ما قام القوم غيرُ  ،قام القوم إال زيًدا
زيـٍد كمـا يقـال مـا  رُ وفـي النـاقص مـا قـام غيـ ،زيـدًا بالبـدل والنصـب  زيٌد وٕاالما قام القوم إال

 .2/فالمستثنى بغير وسوى ِوسوى وسواء مجرور ال غير/ قام إال زيٌد،

نصـبت فهـي أفعـال وٕان جـرت فهـي إن  ،يجـوز نصـبه وجـرهالمستثنى بخـال وعـدا وحاشـا و
تقول قام القوم خـال زيـدًا أي  ،المفهوم مما سبق عضوفاعلها مستتر يعود على الب ،حروف

  .خال بعضهم زيداً 
  

 ]اسم ال النافية للجنس[ 

 :اسم ال إذا كان باب ال،

إن كان قبل دخول ال ينصب  ،مبني على ما ينصب به قبل دخول المفرًدا فهو  -

وٕان  ،وال رجالَ  جمع التكسير نحو ال رجلَ كالمفرد و  3/فهو مبني على الفتحة/بالفتحة 
وٕان كان ينصب بالياء فإنه  ،ة نحو ال مسلماتِ كان ينصب بالكسرة فإنه يبنى على الكسر 

 .نن وال قائميْ يبنى على الياء نحو ال رجليْ 

 فالمضاف معرب، منصوب 5فهو 4/أو مشبها بالمضاف/وٕان كان اسم ال مضافًا  -

                                                 
  :فالمستثنى بإال : " ابن آجروم في مقدمته قائال -  1

 ".خرج الناس إال عمروا " و " قام القوم إال زيد " ينصب إذا كان الكالم تامًا موجبًا ،نحو  �

      "ما قام القوم إال زيٌد : " و إن كان الكالم منفيا تامًا جاز فيه البدل و النصب على اإلستثناء نحو �
 ". اإال زيد" و

" و  " ما ضربت إال زيدًا " و " ما قام إال زيٌد : " و إن كان الكالم ناقصا كان على حسب العوامل نحو �
 ).9ص ،المقدمة اآلجرومية(                           ".               ما مررت إال بزيٍد 

 ).هـ)(د)((ب(سقطت من  -  2

 .تحةفإنه يبنى على الف) ب(أما في ) ج(سقطت من  -  3

 ).أ(سقطت من  -  4

 .بدل فهو فإنه) ج (في  -  5
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 جبال طالعاً  ال نحو 1النصب يعمل مطول بالمضاف والمشبه حاضر رجل غالمَ  ال نحو
 في الجر بعمل ومطول عندنا، عبده مضروباً  ال نحو الرفع بعمل ومطول حاضر،
 .عندنا زيدٍ  من خيراً  ال نحو المجرور

وٕان أهملــت  ،وترفــع الخبــر االســموهــي تعمــل عمــل إن تنصــب  ،وال تعمــل إال فــي النكــرة   

 ،2﴾ ال ُيِحب اللُه اْلَجْهـَر ِبالسـوءِ  ﴿: وـإال في المضارع نح "ال زيٌد وال عمروٌ "و ـتكررت نح

 نَمـ معنـى 4لتضـمنه وقيـل ،3عشـر خمسـة كتركيـب ال مـع لتركبـه فيهـا المفـرد وُبنـيَ 

   .5االستغراقية

  المنادىباب 
  .أو بإحدى أخواتها "يا" حد النداء هو الدعاء ب

 .يا وأيا وأي وهيا والهمزة ]:هي[ وحروف النداء

  . 6﴾َرب اْغِفْر ِلي  ﴿: نادى بها ولو حذفت نحوألنها يُ " يا"روف الندا وأصل ح
 على يبنيان يعني تنوين غير من الضم على يبنيان المقصودة والنكرة العلم المفردفـ -   

 8فإنهما بالضمة مرفوعاً  النداء دخول قبل 7كانا إن النداء، دخول قبل به يرفعان ما

 وٕان رجاُل، ويا زيودُ  ويا رجلُ  ويا زيدُ  يا نحو التكسير وجمع كالمفرد الضمة على 9يبنيان

 يا نحو األلف على يبنيان فإنهما زيدان نحو باأللف 10يرفعان النداء دخول قبل كانا وٕان

                                                 
 .مطول بعمل الرفع قبل مطول بعمل النصب) ج(في  -  1

 .148سورة النساء ،اآلية  -  2

 .وما بعدها ،274ص/2ج ،الكتاب لسبيويه -  3

 .لتضمنها بدل لتضمه) ج(في  -  4

 ).وما بعدها ،466ص/1همع الهوامع ،ج( -  5

 .28سورة نوح ،اآلية  -  6

 .كان بدل كانا) د)(ج)(ب(في  -  7

 .فإنه بدل فإنهما). د)(ج)(ب(في  -  8

 .يبنى بدل يبنيان) د)(ج)(ب(في  -  9

 .مرفوعا بدل يرفعان) د)(ج(في  -  10
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 على يبنيان فإنهما زيدون، نحو بالواو يرفعان النداء دخول قبل كانا وٕان رجالن، ويا زيدان

 2/ألن النداء خطاب/ ،1أنت موقع لوقوعه المفرد المنادى ويبنى زيدون يا نحو الواو

 مد غاية في وبعد بقبل تشبيًها ضمة الحركة وكانت ،3وحرك ألن له أصل في التمكن
 .الصوت

 :]وهي[والثالثة الباقية منصوبة ال غير 

 إذا سالمي بلغ مسافراً  ويا بيدي خذ رجال يا األعمى كقول المقصودة4ة غيروالنكر  -
 .معينا مسافر يرد لم

 .السجن صاحبي ويا 5نحو يا غالم زيدٍ  والمضاف -

 ".ال"هو المطول المذكور في باب  والشبيه بالمضاف -
  

 أجلهباب المفعول من 
 :يشترط في نصبه ثالثة شروط

 .األول أن يكون مصدراً  -

 .والثاني أن يتحد وقته ووقت عامله -

فإن اإلجالل مصدر أجل  ،علهما نحو قام زيٌد إجالال لعمرووالثالث أن يتحد فا -
 .وفاعل اإلجالل وفاعل القيام واحد

ليس  فإن عمرو ،الم نحو جئتك لعمروبال انجرّ فإن فاته شرط من هذه الشروط    
وجاء زيٌد اليوم  ،إن فاعل المجئ زيٌد والخائف عمروف ،بمصدر وجاء زيٌد لخوف عمرو

 .إلجالل عمرو غدًا الختالف وقت المجئ ووقت اإلجالل
 

                                                 
 ،45نصاف المسألة أنظر اال( ،تداللهم على بناء المنادى المفردمن الحجج التي ساقها البصريون الس -  1
 .)278ص/1ج

 ).ج(سقطت من  -  2

 ."ألنه له أصل في التمكن"بدل  "ألنه أصال في التمكن") ج(في  -  3

 .وهو خطأ من الناسخ ،الغير بدل غير) ج(في  -  4

 .رجل بدل زيد) ج(في  -  5
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 المفعول معهباب 
 :وهو على ثالثة أوجه

فإن الجبل ال  ،فيه العطف نحو سار زيٌد والجبل واجب النصب وهو الذي لم يمكن -
 .يوصف بالسير

وراجح النصب وهو عند ضعف العطف نحو جئت وزيدًا ألن العطف على   -

 أنا جئتك نحو منفصل بضمير 2يقوى أن إال 1الضمير المرفوع المتصل ضعيفٌ 
 .وزيداً 

 .وراجح العطف نحو جاء زيٌد وعمرو  -
 

  3مخفوضات األسماءباب 

 نحو 4وتقوم مقامها الواو وتخفض ◌ّ تحذف ُرب ،◌ّ واو ُربو       

 ]الوافر:                                                             [الشاعر قول 
  5رت النجومُ سقيت إذا تغوّ   � يزيد الكأس طيبا  ندمانٍ و              

 رأيت ما نحو 1ال يجران إال الزمان، إن جّرا زماًنا ماضيًا فهما بمعنى من 6منذو مذو   
                                                 

 ).43ص/2نباري ،جاأل اإلنصاف في مسائل الخالف البن(من كتاب  66أنظر المسألة رقم  -  1

 .يفصل بدل يقوى) ج(في  -  2

  )10ص ،المقدمة اآلجرومية( مخفوض بالحرف ومخفوض باإلضافة وتابع للمخفوض: المخفوظات ثالثة أنواع -  3
  .هذا جحُر ضٍب خربٍ : وهناك سبب رابع للجر يسمى الجر بالمجاورة، وهو ضعيف نحو قولهم 

 )440ص/2ُانظر همع الهوامع، للسيوطي، ج(                                                          

و تخفض هذه الواو النكرة ولو كانت الواو ال تختص وما ال يختص ال يعمل غالبا ألن هذه نابت عن رب ورب  -  4
 ).349ص ،شرح اطفيش. (ملت بواسطة النيابةعتعمل ف

, 206ص/7إميل بديع يعقوب، ج لعربية،المعجم المفصل في شواهد اللغة ا. البيت للبرج بن مسهر الطائي  -  5
  ).ندم(4386ص/42ج .ولسان العرب، ابن منظور

  .غابت وأفلت= الجليس الذي يرافقك ويشاربك، تغّورت النجوم= الندمان: الشرح
  .مجالسة الشاعر لهذا الرفيق زادت الشراب حالوة، وقد شقاه عند غياب النجوم: المعنى

   .نيابة عن رب المحذوفة" ندمان "واورّب جرت : محل الشاهد

أيته منذ يومان   التقدير ُاختِلف في االسم المرفوع بعد مذ ومنذ فذهب الكوفيون إلى أنه مرفوع بفعل مقدر نحو ما ر  - 6
التقدير ما رأيته منذ مضى يومان، وذهب البصريون إلى أن مذ ومنذ تكونان اسمين مبتدأين ويرفع ما بعدهما ألنه خبر 
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 بمعنى فهما حاضراً  زماناً  جّرا وٕان ،الخميسِ  يومِ  من معناه ،الخميسِ  يومِ  منذ زيداً  رأيت
 .نايومِ  في معناه نايومِ  مذ زيداً  رأيت ما نحو في

والثاني يسمى مضافًا  فنحو غالم زيٍد األول يسمى مضافاً  وأما ما يخفض باإلضافة    
وحد المضاف إليه هو  ،ما بعده عامال فيهالمجهول كجزء محد المضاف هو  ،إليه

المضاف إليه الزم الخفض والمضاف بحسب  ،كجزء مما قبله معموال فيهالمجعول 
 .العوامل

ويصـــح  ،يكـــون المضـــاف بعضـــا مـــن المضـــاف إليـــهوهـــو أن  ،"مـــن"ـ ومنهـــا مـــا يقـــدر بـــ   
دراهـم،  وخمسة وخاتم حديدٍ  وباب ساجٍ  إطالق المضاف إليه على المضاف نحو ثوب خزٍ 

فــــإن الَخــــز يطلــــق علــــى الثــــوب والحديــــد يطلــــق علــــى الخــــاتم وتســــمى إضــــافة جنســــية ألن 
 .المضاف إليه اسم الجنس الذي منه المضاف ومن لبيان الجنس

فـالالم لِلملـِك  ،والنهـارِ  ومكـر الليـلِ  وبـاب الـدارِ  نحـو غـالم زيـدٍ  "الـالم"ـ ومنها ما يقدر بـ    
 .مجازية في الثالث وتسمى إضافة االختصاصواالختصاص حقيقية في الثاني و 

اف ـوهو أن يكون المضاف إليه ظرفًا وقع فيه المض ،وزاد بعضهم إضافة بمعنى في

َفِصَياُم ﴿: هوقول 3﴾َتَربُص َأْرَبَعِة َأْشُهٍر  ﴿: تعالى وقوله2﴾َمْكُر اللْيِل َوالنَهارِ  ﴿:نحو

  ".النهارِ  صائمُ  الليلِ  قائمُ : "وقولهم ،5﴾َيا َصاِحَبِي السْجِن  ﴿: وقوله ،4﴾َثالَثِة َأياٍم 
  بحمد اهللا و حسن عونه و توفيقهبحمد اهللا و حسن عونه و توفيقه  تمّ تمّ 

                                                                                                                                                    

  .أو يكونان حرفين جارين ويكون ما بعدهما اسما مجرورا بهمالهما، 
 .) 327ص/1، ج56ُانظر اإلنصاف في مسائل الخالف، البن األنباري، المسألة (                                  

 .في بدل من وهو خطأ من الناسخ) ج(في  -  1

 . 33سورة سبأ ،اآلية  -   2

 .226سورة  البقرة،اآلية  -  3

 .196سورة  البقرة،اآلية  -  4

 .39سورة يوسف ،اآلية  -  5
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  :خاتمةال

ضمن النتائج المتوصل إليها من خالل دراستنا وتحقيقنا للمخطوط ويمكن حصرها في تتو 

 : النقاط التالية

ئل شروحها وهو شرح مختصر مما شرح التالتي على اآلجرومية يعتبر من أوا -

 .إلى حفظه عن ظهر قلبببعض المتعلمين  حدا
فـــي  -فـــي وقتنـــا الحـــالي شـــبيه بالكتـــب المدرســـية –اعتمـــاد شـــرح العالمـــة كمقـــرر  -

مختلــف المــدارس التابعــة لنظــام العزابــة آنــذاك وغيرهــا دليــل علــى أهميتــه ومكانتــه 

  .العلمية
بأنه كتاب ) هـ967ت(للتالتي  "شرح المقدمة اآلجرومية"يمكننا وصف كتاب  -

  .تعليمي ييسر النحو للمبتدئين كما أشار الشارح في مقدمته

ستوى والمحتوى، فقد جاءت عبارة الشرح حرص الشارح على المالءمة بين الم -

واضحة وشواهده معظمها قرآنية وتمثيله ظاهر بّين فهو يقرب النحو إلى األذهان 

من غير إرهاق، أو كّد لها في قضايا ليست من غايات الدرس النحوي الذي 

يسعى إلى تقويم األلسنة قبل كل شيء، ذلك ألنه يوجه الشرح للمبتدئين في النحو 

هم، وفي جانب المحتوى يمكننا أيضا أن نالحظ عدم تعرض الشارح قبل غير 

لبابي التنازع واالشتغال، وال للمنصوب على االختصاص، وال للمنصوب على 

التحذير واإلغراء، وال لمواقع حذف المبتدأ وجوبا، وكذا حذف الخبر، وغيرها من 

 .األبواب التي ال يحتاج إليها المبتدئ

مسائل الصرفية مع أنه وجد الفرصة في مواضع عدة عدم خوض الشارح في ال -

لبسط شروحه وآرائه رفقا بالمتعلم المبتدئ، وكأنه تنّبه لقول ابن عصفور في كتابه 

إن النحويين قد هابوا علم التصريف لغموضه، وتركوا "الممتع في التصريف 

 ".التأليف فيه والتصنيف إال القليل منهم

حـو والتفاتـه إلى التراكيب في المواضيع القليلة جدا، اهتمـام الشـارح بمفردات الن -

وذلك في محاولة إليجاد الترابط والتنسيق بين تلك المفردات اعتمادا على الطريقة 

 .التركيبية وذلك باالنتقال من الجزء إلى الكل
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تناسب الشرح مع طريقة التعليم التي كانت متبعة في ذلك الوقت وهي طريقة  -

 .االستظهار التلقين والحفظ و 

الشرح يمكن تصنيفه من الكتب النحوية التي تدور موضوعاتها حول محور  -

المعموالت وذلك في محاولة من الشارح إليجاد ترابط بين المسائل واألبواب أمال 

 .في مساعدة المتعلم على الترتيب الذهني وعونا له على التذكر عند الحاجة

لمؤلفات التي قدح فيها ابن خلدون شرح التالتي مفيد للناشئة اليدخل ضمن ا -

وغيره عندما عابوا على المصنفين مختصراتهم إنما قصدوا كونها غير مالئمة 

للمبتدئين الذين لم يستعدوا بعد لقبولها، فيصعب عليهم فهمها، فينصرفون من أول 

األمر عن العلم الذي هم في حاجة إليه، فينبغي أن تكون كتب المبتدئين مالئمة 

 .رج بهم في العلم من مستوى إلى مستوىلهم تتد

هيمنة عامل التعليم على توجيه أسلوب الشارح، وعلى تحديد سمات شرحه  -

 .وخصائصه وبلورة طريقة عرضه للمادة النحوية

 .تأثر الشارح بالمنطق واستعانته به كأداة للتنظيم والترتيب -

  

سبي أنني حاولت وما وبعد عسى أن أكون قد وفقت في خدمة هذا الكتاب القيم وح    

 . توفيقي إال باهللا عليه توكلت و إليه أنيب
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  فهرس المحتويات

  أ ـ د....................................................................................................................المقدمة
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  قائمة المصادر والمراجع

  .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع *
، 1اإلباضية في موكب التاريخ، علي يحي بن معمر، دار الثقافة، بيروت، ط -1 

1966.    

 .1996، 1المكتبة األكاديمية ،القاهرة، ط ،عفاف حسانين.أدلة النحو، د -2

القواعد النحوية، مكاتبة بين االستدالل باألحاديث النبوية الشريفة على إثبات  -3

، 1رياض بن حسن الخوام، عالم الكتب، بيروت، ط.الدماميني والبلقيني، تحقيق ودراسة د

1998.  

  أسرار العربية ، األنباري ، تحقيق بركات يوسف هبود ، دار األرقم بن األرقم ،  -4

  1999، بيروت ، 1ط 

  .العلمية ، بيروت ، د ت دار الكتب ،. د تح األشباه والنظائر، السيوطي، -5

األصول في النحو، ابن السراج، تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة،  -6

  .1996، 3بيروت، ط

  .2002، 15األعالم، خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، ط -7

                            ،تحقيـــق محمـــد محـــي الـــدين عبـــد الحميـــداإلنصـــاف فـــي مســـائل الخـــالف ،األنبـــاري ،  -8

  2005، ، القاهرة1دار الطالئع، ط

ــــد الــــرحمن،  -9 ــــدين عب ــــات اللغــــويين والنحــــاة، الســــيوطي جــــالل ال ــــي طبق ــــة الوعــــاة ف بغي

  1979، 2مصر، ط محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر،.تح

 .دت ر،طبعة األنيس، الجزائ تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، -10

فرحــات بــن .تــاريخ جزيــرة جربــة و مدارســها العلميــة للشــيخ ســالم بــن يعقــوب، إعــداد د -11

  .م2006علي الجعبيري، سراس للنشر تونس، 

السنية بالشرح المقدمة اآلجرومية، محمد محي الدين عبد الحميـد، دار اإلمـام التحفة  -12

  .2004، مالك، الجزائر
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، ، بيـروت 1هـارون ، دار النهضـة ، طلسالم محمـد تحقيق النصوص ونشرها ، عبد ا -13

2001. 

 ،بيــــروت ، 39ط ، العصــــرية المكتبــــة ، الغالينــــي مصــــطفي ، العربيــــة الــــدروس جــــامع -14

2001.  

طــه عبــد الــرؤؤف ســعد، المكتبــة .شــرح األشــموني علــى األلفيــة، تــح حاشــية الصــبان -15

  التوفيقية، دت

ل علــى مــتن اآلجروميــة، المطبعــة الوهبيــة، أبــي عبــداهللا بــن الفاضــ حاشــية العشــماوي -16

  هـ1291مكة المكرمة، 

، 2أضواء السلف، الرياض، ط محمود فجال،.الحديث النبوي في النحو العربي، د -17
1998  

، 1هندواي، دار الكتب العلمية، ط، تحقيق عبد الحميد الخصائص، ابن جني -18

  2001 ،بيروت

، مكتبة محمد حسين آل ياسين.هـ ،د3قرن الدراسات اللغوية عند العرب حتى ال -19

   .الحياة، بيروت، دت

دار المحمــدي، جــدة،  ،يــز بــن إبــراهيم بــن قاســمعبــد العز  ،الــدليل إلــى المتــون العلميــة -20

  .دت

  .1979، 2المطبعة العثمانية، القاهرة، ط سيبويه إمام النحاة ،علي النجدي، -21

محمود األرناؤوط، قيق ماد الحنبلي، تحفي أخبار من ذهب، ابن الع شذرات الذهب -22

  .1991، 1دمشق، ط دار ابن كثير،

 العصرية المكتبة ،الحميد عبد الدين محي محمد تحقيق ،األلفية على عقيل ابن  شرح -23

  .1990 ، بيروت ،

عبـــد الســـتار  كري أبوســـعيد الحســـن بـــن الحســـين، تحقيـــقشـــرح أشـــعار الهـــذليين، الســـ -24

  .1965العروبة، أحمد فراج، مكتبة دار 

 مصـطفى مطبعـة ، الحميد عبد الدين محي  محمد تحقيق ،األلفية على األشموني شرح -25

  .م1944 ، القاهرة ، 2ط ، وأوالده الحلبي البابي

   1925، 1شرح التصريح على التوضيح، خالد األزهري، المطبعة األزهرية، ط -26
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لــــدين عبــــد الحميــــد، دار تحقيــــق محمــــد محــــي ا، شــــرح شــــذور الــــذهب ال بــــن هشــــام -27

  .2004، القاهرة ،الطالئع

اآلجروميـــة ، مكتبـــة محمـــد علـــي صـــبيح، رح العالمـــة الشـــيخ الكفـــراوي علـــى مـــتن شـــ -28

   .، دتمصر

هشــــام، القوجــــوي، تحقيــــق إســــماعيل مــــروة، دار الفكــــر  شــــرح قواعــــد اإلعــــراب البــــن -29

  . 1997، المعاصر، دمشق

الشيخ عالء الدين البصروي، دراسة وتحقيق شرح القواعد البصروية في النحو،  -30

  .2000، 1عزام عمر الشجراوي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط.د

أحمد الدميري، المتولي رمضان .، تحقيق دالحدود في النحو، الفاكهي شرح كتاب -31

  . 1993، ، القاهرة2مكتبة وهبة، ط

ل للنشر والتوزيع، دار األم فائز فارس،.شرح ملحة اإلعراب للحريري تحقيق د -32

  .1991، 1األردن، ط

  .أحمد جاليلي.شرح المقدمة اآلجرومية، الشيخ خالد األزهري، تحقيق ودراسة د -33

  .م2005، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، طأحمد أمين ،ضحى اإلسالم -34

   2003عبد السالم المسدي، مركز النشر الجامعي، تونس، .العربية واإلعراب، د -35

تحقيق محمـد  ،سليمان بن أحمد الجيالني الجربي لماء جربة المسمى رسائل الشيخع -36

 .1998، 1قوجة، دار الغرب اإلسالمي، ط

تحقيـق وشـرح محمـد عبـد السـالم  الكتاب، سيبويه أبوبشر عمرو بن عثمـان بـن قنبـر، -37

 .، بيروت ، د ت 1هارون ، دار الجيل ، ط

كتـــب والفنـــون، مصـــطفى بــن عبـــد اهللا الشـــهير بحـــاجي كشــف الظنـــون عـــن أســامي ال -38

خليفة، تحقيق وتعليق محمـد شـرف الـدين بالتقايـا، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، دط، 

  ..دت

،     1نخبة من األساتذة، دار المعارف، مصر، طقيق ، ابن منظور، تحلسان العرب -39

1981.    

اإلمـــام  عبـــد اهللا محمـــد الصـــنهاجي، دار، ابـــن آجـــروم أبـــو المقدمـــة اآلجروميـــةمـــتن  -40

  .2006، 1مالك، الجزائر، ط
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رمضــــان عبــــد التــــواب، مكتبــــة .لبحــــث اللغــــوي، دمنــــاهج االمــــدخل إلــــى علــــم اللغــــة و  -41

  . 1997، ، القاهرة 3الخانجي، ط

  م1998، 1المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد الزرقا، دار القلم، دمشق، ط -42

، 2عبـد العـال سـالم مكـرم، مؤسسـة الرسـالة، ط.مصر والشـام، دالمدرسة النحوية في  -43

1990 .  

  .1981المصطلح النحوي،عوض أحمد القوزي، جامعة الرياض،  -44

. المصـــطلحات النحويـــة فـــي التـــراث النحـــوي فـــي ضـــوء علـــم االصـــطالح الحـــديث، د -45

  2006، 1إيناس كمال الحديدي، دار الوفاء،مصر، ط

محمد علي النجار وأحمد يوسـف  أبوزكريا يحي بن زياد، تحقيق الفراء معاني القرآن، -46

   ،1983، 3نجاتي، عالم الكتب، بيروت، ط

 .1999،)الجزائر-غرداية-القرارة(معجم أعالم اإلباضية، نشر جمعية التراث  -47

إميـل بـديع يعقـوب، دار الكتـب العلميـة، .، دالمعجم المفصل في شواهد اللغة العربيـة -48

 .1996 ،1بيروت، ط

، 2علي توفيق الحمد، دار األمل، األردن، ط.المعجم الوافي في أدوات النحو، د -49

1993.  

عبــــد اللطيــــف ابــــن هشــــام األنصــــاري، تحقيــــق  ،مغنــــي اللبيــــب عــــن كتــــب األعاريــــب -50

 .2000، 1الخطيب، دار التراث العربي، الكويت، ط

وبي، المطبعـة الرحمانيــة، المقابسـات، أبوحيـان التوحيــدي، تحقيـق وشـرح حســن السـند -51

  1929، 1مصر، ط

ـــي -52 ـــة فـــي النحـــو،ألبي موســـى الجزول شـــعبان عبـــد .تحقيـــق وشـــرح د ،المقدمـــة الجزولي

  م1988الوهاب محمد، مطبعة أم القرى، دط، 

كريم حسين ناصح الخالدي، دار صفاء للنشر والتوزيع،   .مناهج التأليف النحوي، د -53

  . 2007، 1عمان، ط

ممدوح عبد العليم، دار المعرفة الجامعيـة، اإلسكندريـة، دط، .النحوية ، د المنظومة -54

2000 .  
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  .، دمشق1منهج تحقيق المخطوطات، إياد خالد الطباع، دار الفكر، ط -55

، 1محمـد إبـراهيم عبـادة، منشـأة المعـارف ، ط. د، التعليمـي فـي التـراث العربـي النحو -56

 .1987اإلسكندرية ، 

  .2003صالح رواي، دار غريب، القاهرة، .دربي، النحو الع -57

األزهري ريحاني، منشورات اتحاد الكتاب ، األرسطيمنطق الالنحو العربي و  -58

  .2005الجزائريين، الجزائر، 

  . 1994،القاهرة،اآلدابعادل خلف ، مكتبة .نحو اللغة العربية ، د -59

  1998، 2ة العصرية، بيروت، طمحمد أسعد النادري، المكتب.، دحو اللغة العربيةن -60

  .1991، القاهرة ،  9النحو الوافي ، عباس حسن ، دار المعارف ، ط -61

 .د بــاري أبــو البركــات كمــال الــدين، تحقيــقنزهــة األلبــاء فــي طبقــات األدبــاء، ابــن األن -62

 1985، 3إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، األردن، ط

هبية في جربة، فرحـات الجعبيـري، المطبعـة العصـرية، نظام العزابة عند اإلباضية الو  -63

  .1975تونس، 

مصـــر،  الشــيخ محمـــد الطنطــاوي، دار المعـــارف، ،نشــأة النحـــو وتــاريخ أشـــهر النحـــاة -64

1995 .  

،  1ة، طـ، دار الكتــــب العلميــــالســــيوطي، تحقيــــق أحمــــد شــــمس الــــدين ،همــــع الهوامــــع -65

  .1998بيروت ،

  

 المخطوطات *

فــي فهــرس الخزانــة  04مخطــوط تحــت رقــم م(لتالتــي للعالمــة أطفــيش شــرح شــرح داود ا -1

  ).العامة لمؤسسة الشيخ عمي السعيد بغرداية

مكتبــة الحــاج  15مخطــوط تحــت رقــم (للعالمــة اطفــيش شــرح شــواهد شــروح اآلجروميــة  -2
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