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 مقدمـــة
 

وهو ..الشعر التعليمي هو الذي ينظم دف تسهيل العلوم واملعارف للمتعلمني

، واقرتنت نشأته باتساع املعارف والعلوم  املعروفة يف الثقافة العربية اإلسالمية نواعمن األ

  .إثر الفتوحات اإلسالمية للشعوب املختلفة  ،وازدياد اإلقبال على التعليم

ع من الشعر يؤدي دورا بارزا يف نشر العلم ، كما اليزال العلماء هذا النو  لوال يزا

واحلديث عن الشعر التعليمي يف أدبنا اجلزائري .ينظمونه تيسريا للعلوم وتسهيال للحفظ 

تمع يقدس العلم والتعلم ، استغل املنظومات الشعرية كوسيلة لنشر هو وصف ، القدمي

ثرة املنظومات الشعرية التعليمية يف األدب الذي أدى إىل ك السببهو وهذا .العلم 

هلذا  واالنطالقالقدمي ابتداء من عصر املوحدين الذي أعتربه عصر التأسيس  اجلزائري

  .النوع من الشعر

القرن السادس موضوع الشعر التعليمي كسمة ثقافية يف اجلزائر املوحدية خالل  إن

يني ، قل من اهتم ببحثه،ومجع مادته والسابع اهلجريني الثاين عشر والثالث عشر امليالد

ويرجع . وضوع من الدراسات املغفول عنهاإذ يعد هذا امل.من ثنايا املصادر واملراجع 

سبب اختياري له على الرغم من الصعوبات اليت تكتنفه ، أن عصر املوحدين ميثل 

ه في تأسستي ذ، وهو العصر الرتنا اإلسالميةة من أدبنا وثقافتنا وحضائصفحة مضي

عبد املؤمن بن علي الكومي الندرومي التلمساين  بزعامةجزائريون  قادها أعظم دولة،

، فامتدت دولتهم ،ألول مرة يف التاريخ ، والذين وحدوا بالد املغرب. من بعده  ئهوأبنا

فقد قامت دولة املوحدين ، وهي  ،واألندلسوعمت مجيع تراب الشمال اإلفريقي كله 

إحتاد عها التجديد، وهدفها إعالء راية اإلسالم شاخمة ، لتحقيق دعوة دينية إصالحية طاب

  .إسالمي عاملي 

إذ يعترب هذا العصر ، هو الفرتة الذهبية عصر املوحدين حركة ثقافية واسعة ،كما شهد 

: نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر  ،للفلسفة اإلسالمية ، ظهر فيه كبار الفالسفة

والشعراء  بن عريب ، كما حفل العصر املوحدي باألدباءابن رشد ، وابن طفيل وا
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وقد مس التطور الفكري والثقايف مجيع ...واألطباء والفلكيني  واملفكرين واملهندسني

ومنها اجلزائر أو املغرب األوسط كما كان يطلق عليها . البلدان املغاربية دون استثناء 

  .حينذاك

وإمنا كان  بيل املصادفة أو رغبة يف املغامرة،هلذا املوضوع من ق وإذن فلم يكن اختياري

الذي يكتنف الرتاث العريب ، الغموض إمالء لرغبة شخصية حترص على إجالء 

، الذي يعترب ميزة ثقافية اإلسالمي اجلزائري القدمي عموما، والشعر التعليمي خصوصا

لناس، وسيبقى ا تعلموه إىل ، ورغبة علمائنا يف تبليغ ماالعلمي  حضارية تشهد بالنبوغ

إليه األمة من رقي حضاري يف على ما وصلت شهادة تارخيية  هذا النوع من الشعر

شعرية تعليمية يف األدب والتاريخ على منظومات  فرتاثنا العريب احتوى خمتلف العلوم ،

  .والفلسفة وعلم الفلك والرياضيات وغريها من العلوم والفنون والنحو والبالغة

هد مبوضوع الشعر التعليمي يف األدب اجلزائري القدمي ، على ع وهذه الدراسة ترتبط

أزعم  ال أتوقع منها الكمال وال أولية يف البحث واالستقصاء ، وهي انطالقةاملوحدين 

وإن الذي زاد يف حتمسي للموضوع تشجيع أساتذيت اإلجالء الذين  هلا شيئا من ذلك

 عربية جبامعة قاصدي مرباح بورقلةاألوىل ماجستري بقسم اللغة اليف السنة   درسوين

املتوفرة لديهم ومن والذين كان هلم الفضل يف التوجيه واإلرشاد والدعم باملراجع واملصادر 

كذلك العثور على منظومات تعليمية حنوية وبالغية وعروضية وفقهية ،   أسباب االختيار

 جزائريني منها الذي ضاع مع  األسف الشديد ، ومنها احملقق واملطبوع لشعراء

منوذجا هلذه الدراسة وهو حيي بن معطي بن عبد النور  ، كالشاعر الذي اخرتتهموسوعيني

يف الرتاث وهذه الشخصية الفذة اليت شاركت مشاركة فعالة . الزواوي البجائي اجلزائري 

العريب اإلسالمي ، بقيت مغمورة ، واحلقيقة أين وأنا أقرأ خمتلف املصادر واملراجع اليت 

، أدركت مدى اجلهل الكبري بتاريخ وثقافة اجلزائر ، جلمع مادة املوضوع يل ،  تأتيح

الذي عاش فيه  وخاصة البيئة والعصرومؤلفات اجلزائريني يف كل ميادين العلم والثقافة 

، هذه الفرتة  اإلسالمي وحىت العصر العثماين  الفرتة اليت تلي الفتح إن مل أقل.الشاعر 

إن املتتبع لألدب مياط اللثام عنها ، الدراسات حىت البحوث و ت اليت حتتاج إىل عشرا
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، وشخصيات المعة أسهمت يف الرتاث اجلزائري سيكتشف أدبا زاخرا باملعارف

عكس ما يروج من بعض األوساط اليت تنفي وجود ثقافة ..اإلسالمي بعشرات املؤلفات

  .1830ي عامـالفرنس لباالحتالوكل نشاط ثقايف تربطه هذه األوساط عربية إسالمية 

كذلك اشتغايل بالتعليم كأستاذ تعليم ثانوي من جهة و   للموضوعومن أسباب اختياري 

إىل إمكانية البحث يف هذه  باإلضافةإشرايف على قطاع حمو األمية و تعليم الكبار ، 

الدراسة مستقبال لتوسيع املوضوع  ليشمل القرون اليت تلي فرتة املوحدين يف اجلزائر و 

  .وصا الفرتة الزيانية و العثمانية خص

هذا و قد أردت ذه الدراسة ، إبراز الثراث اجلزائري القدمي و الكشف عن   

يف ميدان الشعر التعليمي على عهد املوحدين  و تولد عن هذا جهود علماء اجلزائر 

  :اإلشكال املطروح إشكاالن يتمثالن يف 

عشر ؟ الثاين  نييرن السادس والسابع اهلجر هل عرفت اجلزائر ازدهارا ثقافيا يف الق ـ1

  ؟ وماهي أبرز مظاهر الثقافة السائدة يف اجلزائر عصرئذ ،يوالثالث عشر امليالد

وما هي عالقته بالشعر التعليمي  هل يوجد شعر تعليمي جزائري يف هذا العصر ؟ ـ2

  وما هي مميزاته ؟ العريب القدمي

ذلك و ة ومعاجلته معاجلة علمي وضوعاملعلي اخلوض يف فرضت و هذه اإلشكالية 

 ،املؤلفاتو  يف عدد من املصادر مبثوثاباالسرتشاد بالرتاث الثقايف الذي خلفه لنا أدباؤنا 

أن تكون واضحة،  ، آمالالدراسة  راها مفيدة ملوضوعأما فيها من معلومات  فجمعت

نزيهة  موضوعية يةلألحداث التارخيية وفق رؤ ي منتهجا املنهج التارخيي التحليلي يف تتبع

وقد حددت  عتمدم يف هذا البحثامع حذر من اجتاهات وميول املؤلفني الذين 

اليت وامتدت إىل القرون بالقرنني السادس والسابع اهلجريني  اإلطار الزمين هلذه املذكرة

املوحدين حىت  القرنني املذكورين لدواع كانت تفرضها ضرورة البحث وتأثريات عصر تلي

حلقة متصلة ظلت مستمرة بعد ذلك ، يف يف  ـه 668الدولة املوحدية يف  بعد سقوط

الواد  عبددول املغرب الثالث اليت نشأت على أنقاض الدولة املوحدية  بنو مرين وبنو 

 ، كما حددت املنطقة اجلغرافية للموضوع وهي أرض اجلزائر املعروفة حاليا. وبنو حفص 
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إلقليمي على الرغم من االرتباط الشديد بني الدول حماوال أن أدرس املوضوع يف اإلطار ا

إذ يستحيل الفصل بني األقاليم املغاربية املشرقية خصوصا يف هذه . املغاربية واملشرقية

ب اجلزائري حيي بن معطي منوذجا من خالل يمن إنتاج األد اختذتوقد . الفرتة

جماال  )البديع يف علم البديع (و )الدرة األلفية يف علم العربية (  املنظومتني التعليميتني

معتمدا على منت ألفية ابن معطي يف النحو والصرف الصادرة عن  للتحليل والتطبيق

كذلك على شرح ألفية ابن معطي   اعتمدتكما  ،1989بغداد سنة بمطبعة العاين 

الصادر عام لي وملعبد العزيز بن مجعة املوصلي حتقيق ودراسة الدكتور علي موسى الش

 ، وألجل ذلك قسمت هذه الدراسة إىل مقدمة و البصائر اجلزائرن دار ع 2007

  :ني و خامتة و ملحق ، مفصال كاآليت لفص مدخل و 

  ـ املقدمة

وقد جوانب من احلياة الثقافية العلمية يف عصر املوحدين : ـ املدخل عنونته بـ

لعبد املؤمن بن  ومن بعده تضمن حملة موجزة عن قيام دولة املوحدين بقيادة ابن تومرت 

مث عرضت للحركة العلمية والثقافية يف هذا الكومي التلمساين وأبنائه من بعده ، علي 

والفلسفة والدين والفقه ، بظهور مبدعني يف خمتلف ااالت يف الشعر والثر العصر ، 

فعصر املوحدين ميثل فرتة النضوج الفكري والثقايف للفكر العريب واإلسالمي يف 

خصصت احلديث عن اجلزائر املوحدية ، فأبرزت كيفية دخول اجلزائر حتت مث ....املغرب

وأهم وأهم اآلثار اليت تركها املوحدون سلطان املوحدين يف عهد عبد املؤمن بن علي ، 

الذين كانوا شوكة يف جنب الدولة فتنة بين غانية كما أشرت إىل أعماهلم وإجنازم فيها ،  

،  دثت عن اجلوانب الثقافية والعلمية يف اجلزائر املوحديةمث حت. املوحدية مدة طويلة 

بابراز جهود اجلزائر الثقافية والفكرية وكنوزها العلمية وكيف بقيت جمهولة ال يعرف الناس 

، وكيف فأبرزت النهضة الثقافية يف العهدين احلمادي واملوحدي حوهلا إال القليل 

واجلزائر وجباية لثقافية اجلزائرية كتلمسان انتشرت خمتلف العلوم والفنون يف املراكز ا

باإلضافة إىل انتشار اللغة العربية والعوامل اليت أدت . وبونة ووارجالن وغريهاوقسنطينة 

إىل ذيوع العربية بني السكان حني ذاك، كما أشرت إىل التأثري الثقايف الذي حدث بني 
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ملساجد والكتاتيب واملدارس وأهم وإنتشار التعليم باواألندلسيني واملشارقة اجلزائريني 

  .الطرائق التعليمية والرتبوية اليت كانت سائدة آنذاك

يف األدب اجلزائري القدمي نشأته فقد جعلته للشعر التعليمي  ولاأل الفصلوأما 

ما بني شعر الدارسني يف تسميته ،  واختالفوتطوره ضمنته التعريف بالشعر التعليمي 

مث حتدثت عن نشأته يف ..ر املنظوم ، واملنظومات التعليمية، واملتون والشعاألراجيز 

. وثانيا نشأته يف األدب العريب ، عند اليونان مث الرومان مث الفرساآلداب األجنبية أوال 

فعرضت الشعر التعليمي يف عصر ما مث حتدثت عن نشأته يف األدب اجلزائري القدمي ، 

تمثل يف املقطوعات واألبيات الشعرية اليت تعليميا عاما ويقبل املوحدين ومسيته شعرا 

مث . األغراض املختلفة كالزهد والوعظ والتصوفتعاجل موضوعات تعليمية مبثوثة يف ثنايا 

عرضت للشعر التعليمي يف عصر املوحدين ، إذ استمر النظم يف األغراض املعروفة 

راء اجلزائريون يف مستشهدا باألبيات اليت نظمها الشعوتضمنت القصائد أبعادا تعليمية 

  .التعليمية فيها شىت األغراض وبينت اجلوانب 

وهو الشعر املتخصص يف علم من العلوم   مث أبرزت النوع الثاين من الشعر التعليمي ،

يف هذا العهد وبالذات املؤلفة مشريا ههنا إىل أهم املنظومات النحوية...كالنحو والفقه

النحوية مث سج على منواهلا ابن مالك ألفيته منظومة الدرة األلفية البن معطي اليت ن

وختمت هذا الفصل . وطرائق التعبريعقدت موازنة بني األلفيتني من حيث املضمون 

  .العام واخلاص بإبراز مميزات الشعر التعليمي 

فقد خصصته للدراسة التطبيقية على إنتاج حيي بن معطي : نيالفصل الثاوأما يف 

من مسقط رأسه بظاهر  صره الذي عاش فيه وكيف انتقلمسه وعاحيث تناولت حياته و 

شيوخه وانتقاله إىل املشرق العريب واستقراره جباية حنو املغرب طالبا للعلم مث حتدثت عن 

مث عرضت حلياة شيوخه . إىل أن استقر به املقام مبصر ووفاته ابدمشق ردحا من الزمن 

  .مؤلفاته  واشرت إىل عناوينوتالميذه 

  :ةالتالي اخلطةبالدراسة وفق   )الدرة األلفية يف علم العربية( املنظومة النحوية مث تناولت

  .بني يدي األلفية -)أ
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  .مقدمة األلفية -)ب

  .اهليكل العام لأللفية -)ج

  .دراسة املضمون -)د

  .اخلصائص األسلوبية -)هـ

البديع من  مث تناولت بإجياز التعريف و التعليق على منظومته البالغية البديع يف علم

  .حيث مضموا و أسلوا

وختمت هذا الفصل باستخالص أهم اخلصائص الفنية وللشعر التعليمي اجلزائري 

  .القدمي

اليت توصلت إليها ، مع ذكر بعض الطموحات يف خلصت أهم النتائج ويف خامتة املذكرة 

عصر  ت تلاجلزائري خصوصا يف العصور اليتجمال الدراسات املستقبلية للشعر التعليمي 

  .املوحدين

صعوبة احلصول على املصادر   املذكرة  إجنازاليت واجهتها يف  ومن أبرز الصعوبات

أتلفت  فالكثري من املؤلفات قد ضاعت أوالفن ، هذا  ألفها اجلزائريون يفاليت واملدونات 

نه جديد أ يف عصر املوحدين يبدواجلزائري الشعر التعليمي  كما أن البحث يف موضوع،  

يسري أو إشارات خاطفة  نزروجدت من يتحدث حوله فهو وان املراجع ، مل تتطرق إليه 

عن مواصلة البحث وأمام صعوبة احلصول أن يثنيين  وكاد اليأس. ين الباحث شيئا غت ال

لتعديل عنوان املذكرة الذي خصصته بابن معطي كنموذج  تاضطرر على املدونات 

م البديع ية أبن معطي النحوية  وقصيدته يف علأين حتصلت على ألف للدراسة ، خصوصا

وهلذا فإن كل بعد جهود داخل الوطن وخارجه أمكنين إجناز هذه املذكرة املتواضعة ، و 

والدارسون ستكون موضع عناية بالغة  وتقدير كبري ،  نمالحظة يتفضل ا املختصو 

رتبطة  مبوضوع الشعر ألا ستسهم يف التقومي واإلضافة إىل هذه الدراسة املتواضعة امل

التعليمي يف اجلزائر على عهد املوحدين ، وستقرر احلقائق العلمية والتارخيية ، ويف ذلك 

  .خدمة للبحث العلمي وللرتاث الوطين
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 كتورد الاملشرفني على البحث وعلى رأسهم  بتشجيعاتهنا أن أنوه  وال يفوتين

كتور أمحد د الىل صاحب املشروع باإلضافة إ، مشري بن خليفةكتور د الو ،  العيد جلويل

  .أمحد بلخضر كتور د ال، و هيمة عبد احلميد كتور د وال بلقاسم مالكية،كتور د الو موساوي 

فصل يف املوضوع أو أزعم أين حققت دعاء بأين قلت كلمة الهذا وال ميكنين اال 

ة من اجلهد يف القراءشيئا أين بذلت أو ما كنت أطمح إليه ، ويكفيين عذرا ما أبتغيه 

 وأما ما اعرتى،  هواجلمع ، وحاولت التصنيف ، فإن وفقت فذلك فضل من اهللا ومنّ 

  .املذكرة من ضعف ونقص وغفلة فمن نفسي وتقصريي

  

  

  عبد الرحمن عبان : الطالب 
   م16/04/2008: ورقلة في 
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  مدخل
  و العلمية في عصر الموحدين الحياة الثقافية 

  

  

  .لمحة موجزة عن قيام الدولة الموحدية : المبحث األول 

  . الحركة العلمية و الثقافية في عصر الموحدين: المبحث الثاني 

  .الجزائر في عصر الموحدين: المبحث الثالث 

  .الجوانب الثقافية و العلمية في الجزائر الموحدية : المبحث الرابع 

فـــــي العهـــــد  الجزائريـــــةأهـــــم المراكـــــز الثقافيـــــة : المبحـــــث الخـــــامس 

   .الموحدي 
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   لمحة موجزة عن قيام الدولة الموحدية: المبحث األول 

" 1تومرتن اب"تأسست الدولة املوحدية على يد حممد بن عبد اهللا املعروف باسم   
بـاملغرب األقصــى ، يف  امللقـب باملهــدي بـني أحضــان قبائـل مصــمودة 3السوســي  2اهلرغـي

شـــكل حركـــة دينيـــة سياســـية ، و كـــان ذلـــك يف القـــرن الســـادس اهلجـــري ، هـــدفها إقامـــة 
زة علــــى الــــدعوة إىل خالفــــة إســــالمية تعــــود باملســــلمني إىل عهــــد اخللفــــاء الراشــــدين ، مركــــ
و مسيـــت " املوحـــدين"التوحيــد اخلـــالص ، و لــذلك أطلـــق ابـــن تــومرت علـــى أنصـــاره اســم 

  ".املوحدين"الدولة اليت قامت على دعوته دولة 
و قــد حتــدثت أغلــب املراجــع عــن حيــاة حممــد بــن تــومرت ، الــذي درس باملشــرق   

ودتـه عـرّج علـى أثنـاء ع هــ رجـع إىل املغـرب ، و يف510علوم الدين و اللغـة ، حـىت سـنة 
جبايـة و سـنطينة و السياسـية ، كمصـر و طـرابلس و املهديـة و تـونس و قالعواصـم العلميـة و 
جهــر بدعوتــه ، مدرســا ، و آمــرا بــاملعروف و   مــراكش ، و حيثمــا حــلّ تلمســان و فــاس و 
اســة الدولــة املرابطيــة يف بعــض األمــور الــيت رآهــا كمــا اعــرتض علــى سي4ناهيــا عــن املنكــر

و بعثت  ،5 املغرب اإلسالمي واألندلس يفخمالفة للشرع فأعلن ثورة عنيفة غّريت التاريخ 
إىل األصــول اجلامعــة و تــرك الفــروع  احليــاة يف احلضــارة اإلســالمية مبــا أدخلتــه مــن الــدعوة

املفّرقــة لــآلراء ، يف ظــرف سياســي خطــري كانــت متــر بــه الــدعوة اإلســالمية ، فهــذه الدولــة 
تنازعهـــــا  و هـــــؤالء  نيالعباســـــية آلـــــت إىل اإلنقســـــام و األفـــــول ، و تلـــــك دولـــــة الفـــــاطمي

يشـــنون الصـــليبيون الفقهـــاء علـــى حيـــام السياســـية و املرابطـــون يســـيطر أهـــل الفـــروع مـــن 
محــالت مســتمرة يف الشــرق ، فــأدرك ابــن تــومرت هــذا الوضــع فعــزم علــى تغيــريه ، فجعــل 
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املهـدد لوجـود املسـلمني، حتـافظ علـى 1لة إسالمية قوية لصـد املـد الصـلييب هدفه إنشاء دو 
ة اخلالفة اإلسالمية ، فأخذ بعد عودته إىل املغـرب يف تأسـيس حكومتـه علـى طريقـة عظم

عقيـدة جنـح ـا الفـاطمّيون هـذه الو   2شيخ القبيلة املتزّعم ، و أفاض عليها صبغة املهدويـة
يف أحنـــــاء مــــن العـــــامل قبلــــه يف تأســــيس دولـــــتهم بــــاملغرب كمــــا اســـــتخدمت هــــذه الفكــــرة 

اإلســالمي علــى مــدى األزمــان يف القضــايا السياســية املصــطبغة بالــدين ، و نــادى بطاعــة 
اإلمام و عصمته على طريقة اإلمامية يف ميدان السياسة واالجتماع ، و استخدم التأويـل 

، وهــــاجم طريقــــة الفقهــــاء املغاربــــة ووصــــفهم  4و املعتزلــــة 3لــــي علــــى طريقــــة األشــــاعرةالعق
، و مجـودهم علـى الفـروع الفقهيــة ذهم النصـوص علـى ظاهرهـا دون تأويـلبالتجسـيم ألخـ

متهمــا خصــوم املــرابطني بــرتك الكتــاب و الســنة ، و االعتمــاد علــى  ،دون ربطهــا بأصــوهلا
فهـــي و أمـــا أصـــول الفـــنت : ( مـــن الشـــرع يدعمـــه يقـــول املهـــدي الـــرأي الـــذي ال ســـند لـــه 

عدم االتفاق و حفـظ سـواد احلـروف و تضـييع االختالف و االفرتاق و عدم االجتماع ، و 
  5...).حدود القرآن ، و اتباع رسوم العبادات و إمهال معانيها 

  

أبــو : نشــر فكرتــه بــاملغرب رجــالن عظيمــان شــهامة و علمــا مهــا و قــد أعانــه علــى   
ــ  ـ نسـبة إىل جبـل و نشـريس جبنـوب بلـدة الشـلف 6حممد عبد اهللا بن حماسن الونشريسـي

أي هـــ 524و كــان عاملــا فصــيحا بــاللغتني العربيــة و الرببريــة تــويف يف حصــار مــراكش ســنة 
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

 1و الثــاين هــو عبــد املــؤمن ابــن علــي التــاجرييف نفــس الســنة الــيت تــويف فيهــا ابــن تــومرت، 
النـــدرومي، الـــذي مجعـــه القـــدر بـــابن تـــومرت ببجايـــة و خـــرج الـــرجالن معـــا إىل  2الكـــومي

   .ـ3ـه514متيجة فوانشريس فتلمسان و بلغوا هرغة سنة 
إىل أن تغلـب علـيهم ابن تـومرت يف القضـاء علـى دولـة املـرابطني بـاملغرب األقصـى  اجتهد

  .هـ 524هـ حىت وفاته سنة 516فبايعته األمة املغربية باإلمارة سنة 
مث بــايع النــاس عبــد املــؤمن بــن علــي ،الــذي متكــن مــن إحكــام قبضــته علــى املغــرب   

وحـــدين ، و تلقـــب عبـــد ق دولـــة جديـــدة هـــي دولـــة املهــــ معلنـــا شـــرو 541األقصـــى ســـنة 
يـث و قد متكنت هذه الدولة من ضم األندلس إليهـا ، ح" خليفة"املؤمن بن علي بلقب 

اســـــتقر يف اشـــــبيلية ، و ســـــيطر علـــــى قرطبـــــة ، و قـــــاوم عـــــرب عبـــــد املـــــؤمن إىل األنـــــدلس و 
املوحدون اإلسبان فوفقوا حينا و مل يوفقوا حينا آخر ، و من أعظم معاركهم مع اإلسبان 

ألرك ، و قــــد متاســــكت جبهــــة األنــــدلس بعــــد تضــــحيات جســــيمة أيــــام اخللفــــاء معركــــة ا
  .املوحدين الثالثة  

كمــــا توحــــد املغــــرب اإلســــالمي سياســــيا و مــــذهبيا ، وأصــــبح ذا ثقافــــة واحــــدة و عقيــــدة 
واحــدة هــي األشــعرية ، و مــذهب يف الفقــه واحــد وهــو مــذهب اإلمــام مالــك ، مــا عــدا 

هـي ليسـت بعيـدة بآرائها الفقهية و العقائدية و اليت  مجاعة اإلباضية اليت بقيت متمسكة
  .عن عقيدة أهل السنة 

ــــة اّدعــــت اخلال   ــــة بربري ــــة املوحــــدين أول دول ــــرب دول فــــة ، و حكومتهــــا مقيــــدة و تعت
  .السنة ، احنصرت اخلالفة فيها بعد رحيل ابن تومرت يف بين عبد املؤمن بالكتاب و 

نـدرومي التلمسـاين يف أسـرة فقـرية يطلـب و قد نشأ عبد املؤمن التاجري الكومي ال  
العلــم يف بلــده مث هــاجر يف ســبيل ذلــك ، احــرتف تعلــيم الصــبيان و أخــذ العلــم عــن ابــن 
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

املهدي ابـن تـومرت عنـد رجوعـه مـن هذه املدينة التارخيية هي اليت آوت و  1تومرت ببجاية
إىل املغرب  و ـا اجتمـع بتلميـذه وويل عهـده عبـد املـؤمن بـن علـي ، و  املشرق يف طريقه

ولـئن كـان املهـدي "  م خطتـه الـيت هـّزت العـاملسـبرباط ماللـة كـان يبـث أفكـاره ، و فيـه ر 
الثـائر علـى دولـة املـرابطني ، و الواضـع خلطـط تومرت هو صاحب دعوة املوحـدين ، و ابن 

ـــة الـــذي اضـــطلع بتنفيـــذ مجيـــع بـــرامج الثـــورة و الثـــورة ، فـــإن عبـــد املـــؤمن هـــو رجـــل الدو  ل
  ".2االستيالء على مملكة املرابطني و حتقيق وحدة الشمال اإلفريقي

فقـــد أعطـــت اجلزائـــر املوحـــدين عبقريـــا عظيمـــا ، أســـس امللـــك و قـــاد االنتصـــارات   
و هـــو مـــن أبـــرز قـــادة العصـــور الوســـطى يف احلـــروب واإلدارة غـــرب و األنـــدلس ، ووحـــد امل

لقد صدق املهـدي حـني قيـل لـه إن املوحـدين قـد هلكـوا ، وذلـك يف وقعـة ، و 3والسياسة 
مــا فعــل : صــر املرابطــون فيهــا مــراكش ، ومــات فيهــا معظــم أصــحابه فقــالالبحــرية الــيت حا

ما بقي عبد املـؤمن فلـم يهلـك : عبد املؤمن؟ قيل هو على جواده قد أحسن البالء ، قال
   4...أحد

علـــــى  و فعـــــال و بفضـــــل حنكـــــة عبـــــد املـــــؤمن ، مت القضـــــاء علـــــى املـــــرابطني مبـــــراكش ، و
طمـوح بـين  باملهديـة يف تـونس ، و قضـى علـى 5احلماديني ببجايـة و علـى حكـم النورمـان

مث تفـــرغ ألطمـــاع النصـــارى و أدـــم، فأعمـــال عبـــد األنـــدلس ووحـــد بـــني املغـــرب و  لهـــال
  .املؤمن بن علي مفخرة للجزائر 

، العـــدل ، وشـــؤون احلـــرب  و قـــد نظـــم عبـــد املـــؤمن دولتـــه و جعـــل هلـــا مؤسســـات  
  ...واجلهاد ، و الكتابة، و املراسالت
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

وقد بلغ جيش املوحدين نصف مليون جندي و أربعمائة مركب ، و يف عهد أيب يوسـف 
ومسـي هـذا  1املنصور ثالث خلفاء املوحدين بلغت الدولة املوحدية أوجهـا يف العـز و املنعـة

املســـاجد والقـــالع و العصـــر بالعصـــر الـــذهيب ، فقـــد اتســـع العمـــران يف عهـــده ، و بنيـــت 
  .2القناطر ، وأجريت املرتبات على الفقهاء و طلبة العلماملستشفيات و 

يف هـــ خلفــه ابنــه حممــد الناصــر، و 595ملنصــور ســنة و ملــا تــويف أبــو يوســف يعقــوب ا     
، فقد اشتبك مـع االسـبان يف معـارك هـزم فيهـا  3عهده أخذت دولة املوحدين يف االيار

و ) العقــاب(بوقعــة  هـــ و الــيت عرفــت609، و كــان اشــدها وقعــا تلــك الــيت جــرت ســنة 
  .تتابعت هزائم املوحدين

هــــ ، بفضـــل 668علـــى دولـــتهم ســـنة و مل يطـــل عهـــدهم حـــىت اســـتوىل بنـــو مـــرين   
الفكـرة الدينيـة الـيت نـادى ـا ابـن تـومرت ، و هـي فكـرة إصـالح اتمـع عـن طريـق األمـر 

   . باملعروف و النهي عن املنكر 
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

  .ة العلمية و الثقافية في عصر الموحدين كالحر  :ني المبحث الثا

علــم و املعرفــة فهمــا متالزمــان  ع رايــة الفــإن نشــر الــدين والتمكــني لتعاليمــه يســتلزم ر   
الدعوة املوحدية دف إىل جتديد الفكر ، و هذا اهلدف يقتضي التوسع يف العلـم وهـذا و 

و صــار أدبــاء "وم عقليــة و نقليــة مــا يفســر ازدهــار احلركــة الثقافيــة يف هــذا العصــر مــن علــ
ع األدب املغــريب ون أدبـاء األنـدلس ، ألول مــرة يف التـاريخ ، و طبـســاملغـرب املوحـدي يناف

خصوصـــا ...األصـــالة ، و صـــار أدبـــا معـــربا عـــن املشـــاعر املغربيـــة احلقـــة بطـــابع القوميـــة و 
و لكـــن بـــدون مغـــاالة كمـــا هـــو عنـــد " 1اإلمامـــة العصـــمة و املوحديـــة و املهديـــة و الـــدعوة 
  .الشيعة 
انتشــاره مــع امليــل إىل الرتجــيح  ففــي ميــدان الفقــه ســاد املــذهب املــالكي الــذي زاد  

  .التأويل ، و نبذ الناس التعصب ألئمتهم ومشاخيم ، و رجعوا إىل الكتاب و السنة و 
حـدين مـذهبا كالميـا، و لكنـه مل حيـاول أن يضـع هلـم كما وضـع ابـن تـومرت للمو     

أن جيمـــع آثـــاره يف التوحيـــد أو  ،مـــذهبا فقهيـــا، و قـــد رأى عبـــد املـــؤمن بعـــد وفـــاة املهـــدي
أعــز مــا "و أشــرف عليــه بنفســه و مســاه كتــاب املهدويــة أو الفقــه لتكــون يف كتــاب واحــد 

  .طاليب  رحققه يف اجلزائر الدكتور عما"يطلب 
اســتهوت عبــد املــؤمن و ابنــه جتريــد األحاديــث الفقهيــة مــن األســانيد مث إن  عمليــة   

حــــاوالت يف ســــبيل جتديــــد الفقــــه فقــــد قــــام الثالثــــة مب ،حفيــــده يعقــــوب املنصــــوريوســــف و 
صدرت األوامر بإحراق كتب الفقه املليئة باخلالفات ، و رد الناس إىل كتـب احلـديث و و 

ام منهـــا مباشـــرة ، و بـــالغ يعقـــوب الســـتنباط األحكـــ" موطـــأ اإلمـــام مالـــك "يف مقـــدمتها 
فعــال أحرقــت كتــب املــذهب ، و خافــه الفقهــاء و املنصــور يف حماربــة علــم الفــروع ، فــأحرق  

و نوادر ابن أيب زيد و كتاب التهذيب للربادعـي ، ) ابن يونس(و كتاب) مدونة سحنون(
ديدة ، الشـبعد أن جرد ما فيها من قرآن و حـديث ، و توعـد املشـتغلني بـالرأي بالعقوبـة 

  .و كان قصده إزالة املذهب املالكي ، و محل الناس على الظاهر من القرآن و احلديث 
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لصــــوفية ذوي النزعــــات الفلســــفية ظهــــر مجاعــــة مــــن كبــــار ا: يف ميــــدان التصــــوف   
ابـن و   بيتانتشرت مذاهبهم املختلفة بني الناس كـأيب احلسـن املسـفر ، و أيب العبـاس السـو 

  .العنان للفكر اإلسالمي دون اعرتاض من أحد  ، و أطلقعريب و ابن سبعني
، كمـا أخـذ علـم الكـالم حظـه مـن االنتشـار بعـد أن ألـزم 1و ارتفع شـأن الفالسـفة عمومـا
       .2املهدي أصحابه بدراسته إلزاما 

حظة أنـه كلمـا أحرقـت السـلطة كتابـا إال و تعلـق النـاس بـه و اجلدير بالذكر و املال  
أكثر فيعاودون كتابته ، كمـا أن املـذهب املـالكي مل ينهـزم أبـدا أمـام الـدعوة إىل االجتهـاد 

  .اليت كان املوحدون يتزعموا 
التـاريخ و ة و البالغـة و العـروض و البيـان و و نعين ا علـوم النحـو واللغـ: ـ العلوم األدبية 

ري، و ينبغـــي اإلشـــارة إىل انتشـــار هـــذه العلـــوم يف هـــذا العصـــر فقـــد ظهـــر الكثـــري مـــن الســـ
موسى اجلزويل صاحب املقدمة اجلزولية و كـابن معـط  يباألمساء الالمعة يف علم النحو كا

ابــن مالــك ، إىل درجــة وجــود مــدارس  اصــاحب األلفيــة النحويــة و الــيت نســج علــى منواهلــ
دون أن نغفـــل أبـــا   مدرســة تلمســـان و مدرســـة ســبتة حنويــة هنـــا وهنــاك كمدرســـة فـــاس و

،  3علي الشلوبني و ابن خروف و ابن عصفور و ابن مضـاء ممـن أظلهـم عصـر املوحـدين 
تـاريخ : و يف السـري) ابن اليـامسني(كما انتشر الشعر التعليمي يف هذا العصر مثل أرجوزة 

لمراكشـي ويف اجلملـة فقـد شـجع اخللفـاء املوحـدون املوحدين للبيذق، و كتـاب املعجـب ل
األدب ألم يف أغلبهم كانوا يتمتعون بثقافة جيدة و يتذوقون األدب ، و حيمون الثقافـة 

باملهــدي مؤســس الدولــة إىل عبــد املــؤمن تلميــذه الــذي كــان رجــال مثقفــا إىل عقبــه  ا، بــدءً 
  .لعقول و اتسعت املدارك الذين شجعوا العلم و أكرموا العلماء ، إىل أن تنورت ا

علـى عهـد أيب يعقـوب و لعل أعجب منظومة تعليمية ظهرت يف العصر املوحـدي   
املنصــور الــذي يرجــع إليــه الفضــل يف نشــر الفلســفة علــى النــاس ، فقــد وجــه إليهــا احلكــيم 
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ابــن رشــد و ابــن الطفيــل ، كمــا ظهــر االهتمــام بالرياضــيات و الفلــك اهتمامــا كبــريا حــىت 
بني الرياضيات و األدب يف أسلوب بديع خيلو من التعقيـد يظهـر فيـه تعـانق  مجع الشعراء

األدب و الرياضــيات ، حيــث نظمــت قــوانني الرياضــيات شــعرا و أبــرز مــن نظــم ذلــك يف 
، و ابـن اليـامسني 1اجلـربو  الـذي وضـع أرجـوزة يف احلسـاب" ابـن اليـامسني"العصر املوحـدي 

بربـري األصــل مــن فــاس عمــل يف خدمــة يعقـوب املنصــور مث ابنــه الناصــر مــن بعــده و تــويف 
  .هـ 601عام 

ــ ت احلســابية تبــدأ األرجــوزة مبقــدمات للعــدد الصــحيح ، و العمليــا: أرجــوزة ابــن اليــامسني ـ
  : األربعة ، مث مقدمة يف الكسور مث باب جرب الكسور ، و من أبيات هذه األرجوزة قوله 

 املال و األعـداد مث اجلـذر   على ثالثـة يـدور اجلبـر 

 و جذره و احد تلك األضلع   فالـمال كل عـدد مربـع 

 للمال أو للجذر فافهم تصب   و العدد املطلق ما مل  ينسب 

  :ملعادالت الرياضية يف شعر ابن اليامسنيـ ا
  :قسم ابن اليامسني معادالت اجلرب إىل أنواع ستة فكتب قائال  

 و نصفها بسيطـة مرتبـه    فتلك ست نصفهـا مركبه

 باألجذار 2أن  تعدل األموال  أوهلا يف االصطالح اجلـاري 

 فهي تليها فافهم املــرادا   و إن تكن عادلت األعـدادا

 فتلك تتلوها على  ما حددا   و إن تعادل  اجلـذور عددا 

واضــحا مــن هــذه األبيــات أن علمــاء اجلــرب العــرب األوائــل قــد قســموا معــادالت  و يبــدو
  :اجلرب إىل ستة أقسام 

  ).ب س= 2أس: (ذلك لاـ يف القسم األول تعادل األموال اجلذور مث
  ).د= 2جـ س: (تعادل األموال العدد مثال ذلك  ـ يف القسم الثاين
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  ).و= هـ س : (ـ يف القسم الثالث تعادل اجلذور العدد مثال ذلك 
  : و أما املعادالت املركبه يف أرجوزة ابن اليامسني فهي قوله

 يف أول املركبات انفــرد   و اعلم هداك ربنا أن العدد

 م يف الثانيـهو أفردوا أمواهل  ووجدوا أيضا جذور الثانيه 

  )جـ= ب س+2أس( :و هذا يعين أن القسم الرابع من املعادالت يكون يف صورة  
  ).و س= هـ + 2دس : ( و أما القسم اخلامس فيكون يف صورة 
   ). ط+ جـ س=2زس:  ( و أما القسم السادس فيكون يف صورة

لــك تخدما يف ذســمث يشــرع يف منظومتــه بشــرح طريقــة حــل كــل هــذه املعــادالت م  
طريقــة كمــال املربــع املعروفــة اليــوم إىل أن تنتهــي املنظومــة بالصــالة و الســالم علــى ســيدنا 

  .1حممد
و فعـــال فقـــد كـــان عصـــر املوحـــدين عصـــر املوضـــوعات العلميـــة ، ففيـــه ظهـــرت عشـــرات 

  ... بن معطي و ابن مالك منظومة ا: املنظومات التعليمية مثل 
  
  
  
  
  

   الجزائر في عصر الموحدين: المبحث الثالث 
عـــم ســـلطان املوحـــدين مجيـــع تـــراب الشـــمال اإلفريقـــي ، ومنـــه اجلزائـــر الـــيت كانـــت   

ربيـة متمثلـة يف تنقسم يف هذا العهد إىل واليتني اثنتني ، شرقية متمثلـة يف واليـة جبايـة و غ
  . 2رقي من اجلزائر فكان ملحقا بوالية تونسأما اجلنوب الشوالية تلمسان ، و 
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شــرع عبــد املــؤمن بعــد توطيــد أركــان دولتــه يف بســط ســلطته علــى اجلزائــر، فتحــرك   
هـ صوب تلمسان فحاصرها و قضـى علـى قـوة املـرابطني ـا علـى الـرغم 534بقواته سنة 

اصــل عبـــد مـــن جبايــة مـــن حيــىي بــن عبـــد العزيــز احلمـــادي ، مث و  مــن النجــدة الـــيت وصــلت
اســتوىل عليهــا و بــذلك زال حكــم املــرابطني مــن اجلزائــر مث تــابع املــؤمن زحفــه حنــو وهــران و 

هــ و 547سـنةفسيطر على الونشريس  1عبد املؤمن فتوحاته باجلزائر ، فزحف حنو الشرق
خل اجلزائر صلحا ، مث اقتحم عاصمة احلمـاديني الـيت فـّر أمريهـا دخل مليانة مث املدية و د

مكث عبد املـؤمن ببجايـة مـدة شـهرين ، كمـا العزيز إىل بونة مث قسنطينة ، و  حيىي بن عبد
  .مدينة جيجل  عن أجرب النصارى على اجلالء

هــذا و قــد تعاقــب علــى حكــم جبايــة و تلمســان والة و أمــراء كثــر ينتمــون إىل آل   
ســنة ، لتخــرج اجلزائــر بعــد ذلــك إىل  80ومن و دامــت فــرتة حكمهــم أكثــر مــن عبــد املــ

  . 2احلفصيني و بين عبد الواد
أـا كانـت فـرتة أمـن و عـدل مل  و يقول امبارك امليلي عن فرتة املوحدين يف اجلزائـر  

إذ نشـــطت احلركـــة االقتصـــادية الداخليـــة ، و كانـــت ببجايـــة تشـــهدها اجلزائـــر مـــن قبـــل  ، 
 ضــت العلــوم و قناصــل للــدول التجاريــة ، كمــا نشــطت حركــة التصــدير و االســترياد ،و

  . 3احلرفاآلداب و الصنائع و 
وار تاجرا مسقط رأسه و حصن املدينة سهـ أمر عبد املؤمن ببناء أ540و يف سنة   

معها ، كما أمر ببناء البطحاء و هي مدينة بنـواحي الشـلف ، كمـا كـان السـادة و بىن جا
من بين عبد املؤمن والة جباية و تلمسان يعنون بالبنـاء و الغراسـة ، كمـا أنقـذ عبـد املـؤمن 
بين محاد و جباية من سطوة اهلالليني ، فقد بلغه و هو يف متيجة خرب قيام القبائـل العربيـة 

لى ابنه عبد اهللا و عزمهم على إعادة دولة بين محاد، فأرسـل إىل ابنـه يف سطيف بالثورة ع
مــــددا والتقــــى عبــــد اهللا بــــن عبــــد املــــؤمن ــــم يف ســــطيف و جنــــح يف القضــــاء علــــيهم و 
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أخضــعهم للموحــدين مث حاصــر قســنطينة حــىت اضــطر ــا يومئــذ حيــىي بــن عبــد العزيــز إىل 
حـــني أحـــس وايل عنابـــة للخليفــة عبـــد املـــؤمن ، و  اعـــعرشـــه مباي عـــنو التنـــازل 1االستســالم

بــاخلطر و هــو احلــارث بــن عبــد العزيــز اســتغاث بالنورمــان ، فجهــزوا لــه أســطوال ضــخما ، 
هــ حيـث 551هـ و بقي احلـارث علـى و اليتـه حـىت سـنة 548وصل إىل ميناء بونة سنة 

ففتحوها عنوة وقتلوا صـاحبها، و بـذلك متـت السـيطرة علـى  ليهاعأعاد املوحدون اهلجوم 
  .القطر اجلزائري كله 

هــــــ و بـــــالغ 548و أمــــا إمـــــارة متيجـــــة فقــــد أســـــندها املوحـــــدون إىل الثعالبــــة عـــــام   
املوحدون يف إكرامهم بسبب موقفهم جتاه املهدي بن تومرت حني حل م مارا بديارهم 

.  
مث وافــاه أجلــه  تحهــا مث فــتح بــالد األنــدلسمث توجــه عبــد املــؤمن إىل تــونس الــيت ف  

  .هـ 558مبدينة سال سنة 
أحدث هذه الفتنة بنو غانية حـني هـامجوا جبايـة و اجلزائـر و انشـقاق بـين : غانية ـ فتنة بين

  .مبلك تلمسان ، و استبداد احلفصيني بوالية جباية  الوادعبد 
قوا شوكة يف جنب الدولة و بنو غانية صنهاجيون من كبار املرابطني باألندلس ، ب  

داخليــــة هــــم و  ات و فتنــــاملوحديــــة مــــدة طويلــــة ، و كــــانوا غــــزاة حبــــريني أحــــدثوا اضــــطربا
النورمان الذي شنوا غارات يف نواحي دولة املوحدين ، و كان هدف بنو غانية اهلالليون و 

جبايـة و مازونـة و مليانـة ودام حكمهـم يف جبايـة  2أمالك الدولة املرابطيـة و احتلـوااسرتداد 
  .أشهر مث استعادها املوحدون ، و نكلوا بكل من شايع بين غانية 7

و دامــت هــذه الثــورة قرابــة النصــف قــرن ، مل جيــن الــوطن منهــا غــري اخلــراب ، فقــد   
ي ريــغ ووارجــالن و ســدراته ، و خربــت تــاهرت و خــرب كثــري مــن قصــور الصــحراء بــواد
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شــــلف و متيجــــة و محــــزة ، كمــــا شــــغلوا املوحــــدين عــــن مــــواالة اجلهــــاد صــــر عجيســــة و ق
                                                                                              . 1باألندلس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   في الجزائر الموحدية الجوانب الثقافية و العلمية :المبحث الرابع 
إن جهـــود اجلزائـــر الثقافيـــة و الفكريـــة رغـــم كوـــا ضـــخمة إال أـــا جمهولـــة ، و ال   

عنهـا أيضـا إال الشـيء القليـل، يـذهب  حنـن يعرف العامل اخلـارجي عنهـا ، بـل و ال نعـرف
األســتاذ رابــح بونــار إىل أن عصــر النضــج الثقــايف يف املغــرب اإلســالمي كلــه يبتــدئ بقيــام 
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، فقــــد شــــهدت اجلزائــــر عصــــرئذ ضــــة واعــــدة يف العهــــدين احلمــــادي  1لــــة املوحديــــةالدو 
نتشـار و الـذيوع، باإلضـافة إىل عصـر خذت خمتلف العلوم و الفنـون يف االواملوحدي، و أ

خصوصــا يف ميــدان األحبــاث الفقهيــة كمــا  زيــان التــايل كــان عصــر اكتمــال و نضــج و  بــين
و السابع و ما يتبعهما من عصور ، عصور تفتح ثقايف ملراكز اجلزائر  سادسكان القرن ال

و عنابة ووارجالن و غريهـا الثقافية كتلمسان ووهران و مليانة و اجلزائر و جباية وقسنطينة 
الشـــعراء و هـــذا الكتّـــاب و  املتصـــوفة واحملـــدثني و ، إذ نبـــغ فيهـــا عـــدد كبـــري مـــن الفقهـــاء و 

بفضـــل االحتكـــاك العلمـــي الـــذي وقـــع بـــني أدبـــاء اجلزائـــر و أعـــالم الثقافـــة املهـــاجرين مـــن 
األنـــدلس الـــذين اســـتوطنوا تلمســـان و جبايـــة ، كمـــا انتشـــرت اللغـــة العربيـــة بفضـــل القبائـــل 

ة و الـذين  العربية املنتشرة يف احلواضر و التلـول و الصـحراء ومـنهم الثعالبـة املنتشـرين مبتيجـ
كـــانوا أول القبائـــل العربيـــة الـــيت ناصـــرت الدولـــة املوحديـــة ، باإلضـــافة إىل عـــرب األثـــبج و 

مرين الذين استقروا بـالزاب و جبـال  لذين حتالفوا ملقاتلة املوحدين وبين هالل و بينزغبة ا
، التفــاق أوراس و قــد جنحــت هــذه القبائــل يف نشــر اللغــة العربيــة يف مجيــع أحنــاء اجلزائــر 

، و من مث تكون جـنس 2أساليب حيام و جتانسها مع احلياة الرببرية يف السهول واجلبال
، كمـــا تســـرب 3ابـــرة خلـــيط و اســـتعرب الرببـــر ، و توغلـــت اللغـــة العربيـــة  بـــني البـــدو والرب 

اهلالليــون إىل الصــحراء حيــث منــت العربيــة و ازدهــرت مث تبعــتهم قبائــل بنــو ســليم ومــنهم 
العربيـــة الـــيت انتقلـــت مـــن تـــوات إىل ) كونتـــا(و قبيلـــة ) ســـيدي الشـــيخ(و أوالد ) الطـــرود(

     .    ظيم يف إسالم الزنوج أطراف متبكتو و كان هلا األثر الع
أن اهلالليني بلغتهم القريبـة يومئـذ جـدا (ويرى امبارك امليلي يف كتابه تاريخ اجلزائر    

سـهلوا علـى وا هـذه اللغـة بـني سـائر الطبقـات و من الفصحى حني جاؤا إىل اجلزائـر ، نشـر 
مليــدان العلمــي و اخلاصــة تعلــم العربيــة و علــى العامــة تعلــم دينهــا ، فتقهقــرت الرببريــة مــن ا
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الرببـر  ارب كثـري مـن الرببـر و الـذي دعـعتسـاألديب ، و زامحتها العربية يف اـالس العامـة فا
راب و الدولة دولتهم و احلكومة حكومتهم ما يعتقدونه من شرف العربيـة عإىل هذا االست

ديـان يف و غناها و كوا لغة الـدين ، فصـاروا يتشـرفون بإجـادة النطـق ـا و هـذا تـأثري األ
  .1)إزالة الفوارق اجلنسية

كفــاس   2و يف عهـد املوحـدين كثــر احتكـاك األندلسـيني و املشــارقة حبواضـر املغـرب  
ـــة ، فقـــد اســـتقرذه احلواضـــرو  ـــة مـــن أعـــالم الفقـــه و  تلمســـان و جباي ـــة خنب األدب و الثقافي

التصوف والفلسفة ، أفادوا أهلها و استفادوا منهم ، نذكر منهم أبوعلي املسيلي ، و أبو 
، و أبــو الطــاهر عمــارة بــن حيــىي ، و أبــو حمشــرة الكاتــب ، و حممــد عبــد احلــق اإلشــبيلي 

ري أبـو مـدين شـعيب ، باإلضـافة إىل الـرتاجم الـيت أثبتهـا أبـو العبـاس يف كتابـه الصويف الكبـ
البـن ) البسـتان(ليحـىي بـن خلـدون و) بغية الـرواد(و كذلك تراجم كتاب ) عنوان الدراية(

  . مرمي ، و هو خري دليل على مشول هذا االزدهار لنواحي القطر اجلزائري 

، أن طرائـق التـدريس يف )عنـوان الدرايـة(يف يـين الغرب ذكـر أبـو العبـاس :  ـ طرائق التـدريس
ن يعتمــد علــى الطريقــة التقليديــة كانــت ختتلــف بــاختالف الشــيوخ ، فمــنهم مــن كــاجبايــة  

   3منهم من كانت طريقته تعتمد على احلوار و املناقشة ، و التعمق يف البحـث و التعليـلو 
  .هـ 673بن علي القلعي املتوىف سنة  أيب عبد اهللا حممد بن احلسنك

اليب التعليم يف هذا و ال شك أن هذه الطريقة احلوارية الفعالة تدل على تقدم أس  
كانــت هلــا يــة و رواج الدراســات املنطقيــة و علــى تطــور الدراســات الفقهيــة و اللغو العصــر و 

  .نتائج فعالة يف ازدهار احلركة الثقافية 
للحياة الثقافية يف هذا العصـر حتديـد عوامـل النضـج  و ميكننا بعد هذا االستعراض  

  :الثقايف يف اجلزائر املوحدية يف اآليت 
  .ـ تشجيع اخللفاء للحركة الثقافية عموما 
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  .ـ تأثري الروح الدينية اإلسالمية على احلركة الثقافية عموما 
  .ـ انتشار اللغة العربية ، و التعليم القرآين باملساجد و الكتاتيب 

ـــــ اال حتكـــــاك األديب و الثقـــــايف بـــــني اجلزائـــــريني و أعـــــالم الثقافـــــة األندلســـــيني و املشـــــارقة ـ
  .املهاجرين 

  .ـ الرحالت العلمية إىل األندلس و املشرق 

  :المؤسسات التعليمية في هذا العهد
  .ـ املساجد  )1
 .ـ الكتاب  )2

 . ـ املدارس  )3

ـــ المســـاجد )1 د ، فهـــو املركـــز الرئيســـي لنشـــر ارتـــبط التعلـــيم ارتباطـــا وثيقـــا باملســـج: ـ
الثقافــــة العربيــــة اإلســــالمية ، ذلــــك أن الدراســــات األوىل ارتبطــــت بشــــرح تعــــاليم اإلســــالم 
،فاختـذ املســجد مكانـا للعبــادة و مهـدا للتعلــيم ، و لـذلك اهــتم والة األمـر ببنــاء املســاجد 

د يف مجيــع يف كــل مكــان ، فقــد أصــدر اخلليفــة املوحــدي عبــد املــؤمن أوامــره ببنــاء املســاج
  .1أرجاء البالد 

و يأيت تاليـا للمسـجد، و مهمتـه تعلـيم الكتابـة و القـراءة معـا  وحتفـيظ : ـ الكتاب )2
قلمـــا جنـــد مســـجدا إال و   تدائيـــة القـــرآن، و يقـــدم تعليمـــا قاعـــديا لألطفـــال ميثـــل مرحلـــة اب

 .تابا جبانبه كو 

ازدهـرت املعـارف يف عصـر املوحـدين يف اجلزائـر، فقـد بنيـت املـدارس :  ـ المـدارس )3
يف تلمســان و جبايــة و كانــت هــذه املــدارس تــأوي الطلبــة الــذين يتلقــون معــارف خمتلفــة يف 

معظـم لتفسـري ، و علـم احلـديث والفقـه و العلوم النقلية كعلم القراءات و التجويـد و علـم ا
ني كانوا من األندلس ووفدوا على بلدان املغرب لتأديـة رسـالتهم العلميـة العلماء املتخصص

األدب فقــد شــاعت ة ، كــالنحو و البالغــة و العــروض و ، باإلضــافة إىل علــوم اللغــة العربيــ
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أبــو العبــاس : دريس تــهــذه العلــوم يف هــذا العصــر ، ومــن أبــرز الشخصــيات الــيت تولــت ال
 .ي املعافري ، ابن عصفور، أبو جعفر النمر 

قد حظيت بعدد كبـري مـن رجـال العلـم و واجلدير باإلشارة إىل أن املراكز الثقافية اجلزائرية 
الدين من الفقهاء و العلماء و الذين كانت هلـم مكانـة ممتـازة يف قلـوب اخلاصـة والعامـة ،  
كمــا ســاعد االســتقرار السياســي منــو احلركــة الثقافيــة عمومــا و ازدهــار احليــاة االقتصــادية ، 

، كمــا كانــت ، ووقفــوا األوقــاف لتعلــيم الصــبيانه األهــايل إىل توجيــه أبنــائهم للتعلــيم فاجتــ
ذ للرحلة العلمية يف طلب العلـم أثرهـا يف التعلـيم ، حيـث كـان الطلبـة حيرصـون علـى األخـ

، و لــــذلك تــــدفق الطلبــــة مــــن اجلزائــــر إىل املغــــرب  و مــــن الشــــيخ مباشــــرة و اجللــــوس إليــــه
كان هلذه اهلجرات أثرها البليـغ يف تنشـيط ام و اجلزيرة العربية و وبالد الشاألندلس و مصر 

احلركــة العلميـــة ببجايــة و تلمســـان و وارجــالن و غريهـــا مــن احلواضـــر و املراكــز كمـــا كـــان 
، و ميكــن أن 1أثــرههلجــرة األندلســيني إىل املغــرب للتــدريس أو االســتقرار أو ألمــور أخــرى 

منثــل هلــذه اهلجــرات علــى ســبيل املثــال ال احلصــر بانتقــال أيب يعقــوب يوســف الــوارجالين 
انتقـــال أبـــو التلمســـاين إىل غرناطـــة للدراســـة و  للدراســـة إىل قرطبـــة و إبـــراهيم بـــن أيب بكـــر

لس إىل جبايـة و مـن األنـد) هــ642ت(احلسن عبيد اهللا بـن حممـد بـن عبيـد اهللا بـن فتـوح 
  .ابن دحية كذلك نفس الشيء

  :األندلسيالتأثير الثقافي 
كان تأثري اجلالية األندلسية هاما يف امليدان الثقايف ، فإن املثقفني األندلسني كانوا   

حبيــــث غــــّريوا وجــــه الــــبالد الثقــــايف ، فــــاخنرط الكثــــري مــــنهم إىل  ةيــــالفاعل ومــــن مــــن الكثــــرة
أمــا   2فمشــاهري العلمــاء ختصصــوا يف ميــدان التعلــيم العــايلاالرتــزاق عــن طريــق التعلــيم ، 

الغالبية فتخصصوا يف التعليم االبتدائي الذي يستهدف الصبيان يف الكتاتيب ، كما كان 
ظيمــــا ، و كانــــت طــــرائقهم الرتبويــــة جذابــــة ، فنشــــروها يف الــــبالد إقبــــال النــــاس علــــيهم ع
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ــــد  ــــى ي ــــذي وقــــع عل ــــن خلــــدون هــــذا التحــــول ال ــــرمحن ب ــــد ال وعمموهــــا و قــــد الحــــظ عب
و أمــا أهــل إفريقيــا فيخلطــون يف تعلــيمهم للولــدان القــرآن باحلــديث : ( األندلســيني فقــال 

ها ، إال أن عنـايتهم بـالقرآن يف الغالب ، و مدارسة قوانني العلوم ، و تلقـني بعـض مسـائل
ه و قراءاتــه ، أكثــر ممــا ســواه ، ، واســتظهار الولــدان إيــاه ، ووقــوفهم علــى اخــتالف رواياتــ

طريقـــة أهـــل  ريقتهم يف تعلـــيم القـــرآن أقـــرب إىلعنـــايتهم بـــاخلط تبـــع لـــذلك وباجلملـــة فطـــو 
  )1..األندلس
م العـايل املتخصـص يف القـراءات و التفسـري و الفقـه ، و علـم احلـديث و أما التعلي  

غريها ، فقد تأسسـت يف تلمسـان مخـس مـدارس متثـل معاهـد عليـا متخصصـة  و و األدب 
ذا كــان يف زمــن مــا بعــد املوحــدين أو يف عهــد بــين زيــان ورثــة ، و هــ2لتخــريج املتخصصــني

   .العرش املوحدي يف اجلزائر 

  

  

  

  أهم المراكز الثقافية الجزائرية في هذا العهد:المبحث الخامس  

هـــ 144قــد أنشــأها الرســتميون ســنة تعــد تــاهرت أقــدم مركــز ثقــايف بــاجلزائر ، ف: ـــ تــاهرت
الــــروابط الثقافيــــة و ني األنــــدلس  الكثــــري مــــن صــــارت عــــامرة زاهــــرة ، نشــــأت بينهــــا و بــــو 

تـــاهرت االقتصـــادية ، كمـــا كانـــت مهجـــرا لكثـــري مـــن األندلســـيني ، ومل تنـــل االجتماعيـــة و 
نشـطوا ـا حتفـيظ ملوحـدين نشـروا مبـادئهم بتـاهرت و ه ، غري أن ائخلفاعناية عبد املؤمن و 

  .3القرآن
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كانت تلمسـان جسـرا جتاريـا بـني السـاحل و الصـحراء  ، فمنهـا ختـرج القوافـل : ـ تلمسان
ـــاملغرب ومنهـــا إىل وارجـــالن شـــرقا مث الســـودانجلإىل س وقـــد بـــرز جنمهـــا كمركـــز  1ماســـة ب

عرضـها للتخريـب مـن حضاري آخر هام ، اهتم ا عبد املؤمن بن علي املوحـدي ، بعـد ت
  .طرف جيوشه الغازية فرمم ما تصدّع منها ، كما حصّنها والة املوحدين و عمّروها 

للتعرف على مـا وصـلت إليـه البن مرمي " البستان"نشأ ا العلماء و يكفي تصفح كتاب 
من تطور يف ميدان الفكر و الثقافـة و مـا أجنبتـه مـن رجـال العلـم ، و زاد عطاؤهـا الثقـايف 

أبـو مـدين و   مهـا املشـهورين اآلبلـيمن بين زيـان يف جمـال األحبـاث الفقهيـة و مـن أعاليف ز 
شعيب ، و يالحظ انصراف أغلب علمائها إىل العلـوم الدينيـة متـأثرين باإلصـالح الـديين 

  .2إليه املوحدون املنادي بالعودة إىل األصول و ترك الفروع االذي دع
لـــة املوحـــدين ، مث بـــني  و دو نيان حربـــا فكريـــة بـــني الفقهـــاء املـــالكيســـكمـــا شـــهدت تلم

  .املتصوفة يف بداية القرن الثامن السلفيني و 
صادية مركز ثقايف هام أثناء حكم املوحدين ، و كانت هلا صلة علمية وثقافية واقت: ـ جباية

و كانــت مهــدا لألندلســيني الفــارين مــن طغيــان النصــارى، وكــان األوروبيــون  باألنــدلس  ،
  . 3يطلبون العلم ا

برز و أهم شخصـية جزائريـة سـامهت يف جباية انطلق حيىي بن معطي النحوي الذي يعد أو 
صـــقلية و اـــال علـــى جبايـــة علمـــاء القلعـــة و  قـــد شـــاركت يف إخصـــاب الفكـــر العـــريب، وو 

فاســتفادت جبايــة مــن هــذه اهلجــرة وازدهــرت بــالعلوم مــن كثــرة الوافــدين عليهــا  .4األنــدلس
باء و الفنانني و الفالسفة ، و شجع ملوك جباية رجال العلـم من الفقهاء و احملدثني واألد

أبو حممد عبد احلق : ، و من أبرز العلماء الذين ظهروا نذكر على سبيل املثال ال احلصر 
، أبــو عبــد اهللا حممــد )هـــ631/731(ايل د، و ناصــر الــدين املشــ)هـــ582ت(اإلشــبيلي 
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

بنا كتـاب عنـوان الدرايـة سـو ح )هــ625ت(وي يـطببن عبـد احلـق بـن سـليمان اليعفـري ال
  عاملا لندرك أمهية جباية يف جمايل العلم واألدب  150ترجم فيه لـ الذي  للغربيين

خييل للباحث يف احلركـة العلميـة و األدبيـة يف القطـر اجلزائـري أن أعـالم الفكـر : ـ وارجالن
رجـال العلـم و  أمـا الصـحراء فتكـاد ختلـوا مـن ،الذين نبغوا فيه ينتسبون كلهم إىل الشـمال

األدب ، ألن املتصـــفح للمراجـــع األدبيـــة اجلزائريـــة جيـــد أن املـــرتجم هلـــم كلهـــم مـــن املـــدن 
الشــمالية ، و االســتنتاج الوحيــد الــذي خيــرج الباحــث بــه أن مــدن الصــحراء تكــاد تكــون 

  .  مقفرة من الدراسات العلمية يف العصر الوسيط 
نا عن معامل النشـاط العلمـي فيهـا جنـد يف كـل واحلقيقة غري ذلك متاما ، ذلك ألننا إذا حبث

عصر مسامهة اجلزائريني الصحراويني يف الدراسـات العلميـة واألدبيـة فقـد ازدهـرت يف كثـري 
مــن هــذه احلواضــر ومنهــا وارجــالن الــيت تعــد أســبق احلواضــر تقــدما علميــا و أجلهــا شــأنا 

ووادي ريـغ، و أمـا منطقـة تـوات كما ازدهرت ثقافيا حاضرة بسـكرة   ،1لكثرة من نبغ فيها
فقـــد متيـــزت بازدهـــار الدراســـات الفقهيـــة و الكالميـــة و األدبيـــة ابتـــداء مـــن القـــرن العاشـــر 

  .اهلجري وما بعده 
مة العلميـــــة الطلبـــــة ، فهـــــي العاصـــــ ووارجـــــالن كانـــــت تعـــــج بالعلمـــــاء و التجـــــار و  

لإلباضـــية يف اجلزائـــر خاصـــة بعـــد ســـقوط تـــاهرت و هجـــرة ســـكاا إىل خمتلـــف  2الدينيـــةو 
و  ق لسـدراته و كرميـة ومنطقـة انقوسـهو اشتهرت سـدراته و جبـل عبـاد املالصـ األمصار ،

اء ـي ملعرفــة عشــرات العلمـــلطبقــات للــدرجيين ، أو الســري للشماخــيكفــي تصــفح كتــاب ا
  ...ن عاشوا يف كل مناطق وارجالن و سدراتهـالذي

ـــــــــن منـــــــــاد الســـــــــدرايت    ـــــــــن إبـــــــــراهيم ب فمـــــــــن أبـــــــــرز علمـــــــــاء وارجـــــــــالن يوســـــــــف ب
أبـو عمـار هــ ، و 6بن خلفون من علماء القـرن و أبو يعقوب ) هـ570.500(الوارجالين
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 ة في عصر الموحدين الحياة الثقافية والعلمي مدخــل 

كلهـم مـن خليفه ، و أبو سهل بن إبـراهيم و  و السويف عثمان بنعبد الكايف ، و أبو عمر 
  .هـ 6علماء القرن 

وتعد وارجالن و ضواحيها من أهم مراكز الثقافة يف املغرب األوسـط و لعـل ذلـك   
بســبب موقعهــا علــى طريــق جتــارة الــذهب راجــع إىل االنتعــاش االقتصــادي لتلــك الواحــات 

  .1عرب الصحراء 
سـكان وارجـالن األغنيـاء كـانوا : (وقد عرب أحد األوربيني عن رفاهية أهل وارجالن بقوله 

ميلكـــون يف هـــذه املنطقـــة بنايـــات فخمـــة حتمـــل أمســـاء خمتلفـــة مبنيـــة قـــرب الســـواقي مظللـــة 
  .2)بأشجار النخيل

، و شـــدة متســــك أهلهـــا باإلســــالم هـــذا وقـــد عرفــــت وارجـــالن بكثــــرة مســـاجدها   
  .3حرصهم على تعلم اللغة العربية لفهم القرآن و احلديث و 
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

  

   الفصل ا�ول
  ـ الشعر التعليمي في األدب الجزائري القديم نشأته و تطوره

  تعريف الشعر التعليمي  و أنواعه: ـ المبحث األول 

  تعريف الشعر التعليمي: ـ المطلب األول 

  الشعر التعليميموضوعات : ـ المطلب الثاني 

  الدينيالشعر التعليمي ـ 

  التاريخيالشعر التعليمي ـ 

  الخاصلتعليمي الشعر اـ 

  الشعر التعليمي في اآلداب األجنبية: ـ المبحث الثاني 

  الشعر التعليمي عند العرب: ـ المبحث الثالث 

  المنظومات النحوية: ـ المطلب األول 

  المنظومات البالغية: ـ المطلب الثاني

  الشعر التعليمي في األدب الجزائري القديم: المبحث الرابعـ 

ر التعليمي في األدب الجزائري القديم ما قبل عصر الشع:األولالمطلب ـ 

  الموحدين

الشعر التعليمي في األدب الجزائري القديم على عهد الموحدين : المطلب الثانيـ 

.  

  الشعر التعليمي العام:  أوالـ 

  .الشعر التعليمي الخاص : اثانيـ 

  مميزات الشعر التعليمي العام و الخاص: اثالث ـ

  أهم المنظومات التعليمية الجزائرية في فترة الموحدين :المطلب الثالث ـ 



 

 

 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

  موازنة بين ألفية ابن معطي و ألفية ابن مالك -أ ـ 

 .أثر ألفية ابن معطي في المنظومات النحوية  - بـ 

  تعريف الشعر التعليمي وأنواعه: المبحث األول
  تعريف الشعر التعليمي: المطلب األول

ن الشـعر عـدة مصـطلحات ، فمـنهم مـن يطلـق مـ عو نـيطلق الدارسون على هـذا ال  
عليه شعر األراجيز ، ومنهم من يطلق عليه اسم الشعر املنظوم ، ومنهم من يسـميه شـعر 

 ماملتون، و هذه املصطلحات تطلق علـى الشـعر الـذي يصـطنعه الشـعراء عـادة لـنظم العلـو 
منذ القـرن الثـاين العريب واملعارف تسهيال للحفظ، و هو فن فرضه الرقي الثقايف و العقلي 

القصـــص و بـــنظم العلـــوم و املعـــارف و الســـري و ، حيـــث قـــام الشـــعراء املثقفـــون 1اهلجـــري 
  .ب معانيها إىل الطالب و الدارسنياألخبار بقصد تيسري حفظها ، و تقري

ـــه    الشـــعر الـــذي تـــنظم فيـــه فنـــون العلـــم : " و يعرفـــه الـــدكتور عمـــر فـــروخ بقولـــه أن
  .2"اريخ تسهيال حلفظها املختلفة كالنحو والفقه و الت

الشــعر التعليمــي فــن قــدمي ، الغــرض : " بينمـا يعرفــه عصــمت عبــد اهللا غوشــة بقولـه  
و الــــدعوة إىل مــــن نظمــــه التثقيــــف و التعلــــيم ، تعلــــيم النــــاس شــــؤون ديــــنهم و دنيــــاهم ، 

األخــالق احلســنة ، و تزويــدهم مبختلــف احلقــائق املتعلقــة بــالفرد و اتمــع و الطبيعــة ومــا 
  .3"هاوراء

الشــعر التعليمــي نتيجــة طبيعيــة مــن نتــائج :" و تــذهب ســلوى نــاظم إىل القــول أن   
، مث تتســـــاءل عمـــــا إذا كـــــان الشـــــعر وســـــيلة لنقـــــل و تنظـــــيم 4"العصـــــور األوىل للحضـــــارة 

 يــة حيتــاج إىل النثــر ال إىل الشــعرالعلماملعلومــات املختلفــة ؟ بينمــا ثبــت أن عــرض املســائل 
تخلي عن تسمية هذا النمط األديب شعرا، بـل أطلـق عليـه اسـم وهذا هو الذي دعا إىل ال
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ولكنـه   النظم ال يعد شعرا بـاملعىن اخلـاصالعلم املنظوم أو النظم العلمي و هذا النوع من 
ـــه يفتقـــر إىل كثـــري مـــن العناصـــر الشـــعرية الـــيت تقـــوم علـــى  شـــعر مـــن حيـــث اإلطـــالق، ألن

را ، و مسيـت بعـض املنظومـات قصـائد، العاطفة و اخليال و بعد التصوير ، وإمنـا مسـي شـع
من حيث مشاتا للقصيدة شكال ، و ذلك يف تعلـق بعضـها بـبعض و يف كوـا مـن حبـر 

  .واحد 
للداللــة علــى جمموعــة األبيــات " منظومــة "ـــ و قــد اســتعمل بعــض النقــاد مصــطلح   

مرعــــاة خلــــروج املنظومــــة يف أبــــواب النحــــو و الصــــرف ، و مل يســــتعملوا مصــــطلح قصــــيدة 
نظومات عن شروط  الشعر على رغم استعمال القدماء هلا ، و اسـتخدم آخـرون لفظـة امل
أي قصيدة علـى حبـر الرجـز ، و يبـىن فيهـا كـل بيـت علـى قافيـة واحـدة صـدرا و " أرجوزة"

عجــــزا مث بنــــاء البيــــت التــــايل علــــى قافيــــة أخــــرى يف صــــدره و عجــــزه و هكــــذا إىل آخــــر 
ض الـبعض اسـتخدام كلمـة أرجـوزة خلروجهـا عـن ، ومسي ناظموها بالرجاز ، ورف1القصيدة

حبــر الرجــز أحيانــا ، و ال كلمــة ألفيــة خلروجهــا عــن شــرط العــدد ، و ال كلمــات ميميــة أو 
  .المية خلروجها عن الروي الواحد 

ــ ومــن الدارســني مــن اســتخدم مصــطلح املــنت و يطلــق علــى مبــادئ فــن مــن الفنــون ، يف  ـ
مــــن كــــل مــــا يــــؤدي إىل االســــتطراد أو التفصــــيل  رســــائل صــــغرية غالبــــا ، ختلــــو يف الغالــــب 

عـدت املتـون األقـل ألفاظـا األحسـن كالشواهد و األمثلة إال يف حدود الضرورة ، ولذلك 
يف ذاا و األكثر قبوال عند الدارسني ، ومن املعروف أن املنت هـو الكتـاب الـذي تكتـب 

نــه عبــارة عــن خمتصــرات فيـه أصــول املســائل ، و يقابلــه الشــرح شــرح املــنت ، و مســي متنــا أل
  :علمية ، و تنقسم املتون إىل قسمني 

  .و هي األكثر: أ ـ متون منثورة        
يف أبيات الشعر يسمى الشعر التعليمي و تكون غالبا من حبر : ب ـ متون منظومة       

الرجــز وقــد تكــون مــن غــريه ، و الرجــز حبــر مــن حبــور الشــعر العــريب ، و تســمى قصــائده 
احدا أرجوزة ، وقد مسي رجزا ألنه تتواىل فيه حركة وسكون مث حركـة وسـكون األراجيز و 
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و هو شبيه يف هذا بالرجز يف رجل الناقة ورعدا، وهـو أن تتحـرك و تسـكن ) مستفعلن(
  .1مث تتحرك و تسكن مث تتحرك و تسكن فتسمى حينئذ رجزاء

تضـت احلاجـة التعليميـة ـ و قد عرفت املتون قدميا و كانت تسمى باملختصرات ، و قـد اق
  :و هو  عليه طالب العلم  إىل وجود منهج يسري

  .ـ املنت 1
  .ـ شرح املنت 2
  .2ـ حاشية على الشرح 3

و هذه املختصرات انتقدها ابـن خلـدون إلخالهلـا بالبالغـة و كوـا تـؤدي إىل التعسـري يف 
ملتــون ال تفهــم خصوصــا بالنســبة للمبتــدئني ، و بعــض هــذه ا ،الفهــم و الفســاد يف التعلــيم

إال بالشروح و احلواشي ، و لكن على الرغم من هذه االنتقادات املوجهة إىل شعر املتون 
و املختصرات فإننـا جنـد فيهـا مـن جهـة أخـرى، عمقـا علميـا يتجلـى يف كثـرة املعلومـات و 

 الـيت الاإلضـافات ائـد و تنوعها و ترتيبها ترتيبا حمكما ، هذا باإلضافة إىل ما فيها مـن الفو 
توجــد يف املطــوالت كمــا أــا تقــدم صــورة جمملــة مــوجزة للفــن الــذي ألفــت فيــه ، يســتطيع 
الطالــب اإلطــالع  عليــه يف زمــن قليــل ، كمــا أــا متثــل مــدخال للعلــوم  و ليســت غايــة أو 
خامتــة و إمنــا هــي بدايــة ، إال أــا حتتــاج مــن الــدارس هلــا أن يتحلــى بالصــرب و األنــاة ، و 

ــــون جتمــــع حقــــائق العلــــم يف  اجلــــد و االجتهــــاد يف فهمهــــا ، ومــــن املعلــــوم كــــذلك أن املت
  .صفحات يسهل حفظها ، و استظهارها يف الدروس و املناسبات

يبقـى حمـدد الداللـة يف اإلشـارة إىل الشـعر " الشـعر التعليمـي"ـ و يف اعتقادي أن مصـطلح 
للحفـظ ، و  الذي يعرب عن معارف علمية يبلغها إىل النـاس بطريقـة ميسـورة مـوجزة سـهلة

ال ضــري أن يطلــق عليهــا مصــطلح املنظومــات التعليميــة ، فــال مشــاحة يف االصــطالح ألن 
يفهـم مـن املصـطلح  ، فقـد أصـبح مـن الشـائع و املشـهور  األهم هو املعـىن الـداليل الـذي

هـــو الشـــعر  ،لـــدى مجهـــرة الدارســـني و القـــراء أن الشـــعر التعليمـــي أو املنظومـــات التعليميـــة
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موضــوع بعينــه، و إمنــا  علــى راملعــارف و العلــوم ، و املنظومــات مل تقتصــالــدال علــى نظــم 
تعدت إىل معاجلة موضوعات شىت يف الـدين و اللغـة و النحـو والفقـه و السـري والتـاريخ و 
البالغــة و الطــب و الفلــك ، ومــن أشــهر املنظومــات الــيت بلغــت ألــف بيــت أو مــا يقاربــه 

لطـب و ألفيتـا ابـن معطـي وابـن مالـك و ألفيـة ألفيـة ابـن سـينا يف ا: فسميت بذلك ألفيـة 
العراقي يف أصول احلديث ، و ألفية حمب الدين احلليب يف الفرائض ، و ألفية الربماوي يف 

  ...أصول الفقه ، و ألفية القباقيب يف البالغة 
وعرفت الثقافة العربية إنتاجا كبريا يف هذه املنظومات التعليمية ، و هـذه الـوفرة تـدل علـى 

هتمـــــام بـــــالتعليم يف العـــــامل العـــــريب عمومـــــا ، و هـــــي مســـــة حضـــــارية متيـــــز األمـــــة العربيـــــة اال
  .اإلسالمية عن باقي األمم ، خصوصا يف وسائل التعلم و التعليم 

فقــد عــين العــرب و املســلمون ، الســيما إثــر الفتوحــات اإلســالمية بالشــعر التعليمــي عنايــة 
، حـــىت لقـــد م النـــاس أمـــور ديـــنهم و دنيـــاهم بالغـــة باعتبـــاره وســـيلة لتبليـــغ املعـــارف و تعلـــي

  .بلغت م العناية يف ذلك أن ألفوا ألفيات شعرية يف شىت العلوم و الفنون 
ــــة مــــن حيــــث كثرــــا و تنوعهــــا ، غريهــــا مــــن  ــــ و قــــد فاقــــت املنظومــــات التعليميــــة العربي ـ

  .املنظومات يف اآلداب األجنبية 
علــــيم النــــاس شــــؤون دنيــــاهم ت ف إىلأن هــــذا اللــــون مــــن الشــــعر يهــــد جممــــل القــــولو      

أســـــرار ،وتزويـــــدهم باحلقـــــائق و املعلومـــــات املتعلقـــــة حبيـــــاة الفـــــرد و اجلماعـــــة ، و وأخراهم
  .الطبيعة و ما وراء الطبيعة

  .1الشعر التعليمي  موضوعات: المطلب الثاني 
و  غة األخالقيــةبو هــو الــذي يعــاجل املوضــوعات ذات الصــ :الشــعر التعليمــي الــديني -

الرذيلـة و احلـق و يتنـاول اخلـري و الشـر و الفضـيلة و يتعلق بشؤون العقيدة و العبـادة و وما 
الباطل ، و ما يسعى أن يكـون عليـه اإلنسـان ، و مـا جيـب أن يتحاشـاه و يتباعـد عنـه ، 
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و فيــه يكثــر النصــح واملوعظــة و رمبــا أتبعــوا ــذا النــوع فــن احلكمــة الــذي يــراد منــه ــذيب 
  .1النفوس 

ــــاريخيالشــــعر  - ــــة و و : التعليمــــي الت احلــــروب و هــــو الــــذي يصــــف األحــــداث التارخيي
  .الفتوحات ، و السري فيبني األنساب و األصول و الفروع

و فيــه يعــرض املنظمــون للعلــوم و الفنــون و الصــناعات ، : الشــعر التعليمــي الخــاص  -
واع يقوم الشاعر فيقرر احلقائق و يضع هلا القواعد و يستنبط هلا القوانني ، و يف هذه األن

ا بكــل هــذه اجلهــود ليقــدمها لقمــة ســائغة ملــن يريــد تعليمــه ، فتعيهــا ذاكرتــه ، و تســجله
استحضـارها يف الوقـت املناسـب و هنـا تـربز أمهيـة هـذا حافظته فيسهل عليـه اسـتدعاؤها و 

فهو سهل احلفـظ ألن الشـعراء آثـروا حبـر الرجـز املصـرع غالبـا خصوصـا ..النوع من الشعر 
و بالتــايل يســهل  ر الــيت تلــت العصــر العباســي ، و هــو حبــر تكثــر فيــه الزحافــاتيف العصــو 

لفنيـة أدى الشـعر ، و ذه امليـزات ايكون وقعه خفيفا سهال يف احلفظ و   ل الكالميتشك
ظ كثـــريا مــن تـــراث األمـــة مهمتـــه الــيت أريـــد لــه أن يؤديهـــا ، ذلــك أنـــه حفــالتعليمــي دوره و 

لغوي و العلمي و التارخيي السيما يف العصور املتأخرة حـني اإلسالمية الديين و الالعربية و 
ـــة هـــذا النـــوع عمليـــة وال صـــلة لـــه بالتـــذوق  ضـــعفت األمـــة سياســـيا و حضـــاريا ، ألن غاي

  . 2األديب و خصوصا إذا كان يف نظم العلوم كما يقول عمر فروخ
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ي يف اآلداب األجنبيــة معــروف، و رمبــا كــان اهلنــود مــن أقــدم الــذين الشــعر التعليمــ  
شغفوا بالنظم العلمي ، و بلغت عنايتهم به إىل درجة أن  ختريوا له أوزانا خاصـة بـه متتـاز 

و كتـبهم يف العلـوم ـ مـع :"بالسـهولة و سـرعة احلفـظ ، و هـو مـا أشـار إليـه البـريوين بقولـه 
  .1" ذوقهمذلك ـ منظومة بأنواع من الوزن يف

و أمـــا اليونـــان فقـــد ظهـــر الشـــعر التعليمـــي عنـــدهم يف القـــرن الســـابع قبـــل املـــيالد    
حيـث بـدأ عصـر امللـوك خيتفـي وحيـل كنتيجة للتغريات اليت طرأت علـى اتمـع اليونـاين ، 

حمّلهم جمموعة من النبالء ، و يف هذا القرن عزف الناس عن الشعر امللحمي ، ورغبـوا يف 
ــــذايت  كــــان ، و 2، و الواقــــع أن الشــــعر التعليمــــي مل ينشــــأ منفصــــال عــــن املالحــــمالشــــعر ال

" األيـاماألعمال و "يمية بقي منها ديوانه هو أول من ترك أشعارا تعل) ق م7ق(هسيودوس
و مها القاعـدة الـيت انطلـق منهـا هـذا الفـن ، ليشـمل سـائر املوضـوعات " أنساب اآلهلة"و 

      . 3وغريه العلمية على حنو ما جنده عند دميقراطيس
يف طبيعــة "و انتشــر عنــدهم الشــعر التعليمــي ، إذ تعــد قصــيدة و أمــا الرومــان فقــد ذاع   

  "األشياء
من ميثل هذا العصر ، و هي قصيدة التينيـة  خري)ق م 55-94(هلولو كريتيوس كاروس 

ق م  65) هـوراس(ومـن القصـائد اهلامـة قصـيدة  4يف الفلسفة اليونانية ، فلسـفة أيب قـور 
يت حتدث فيهـا عـن طبيعـة الشـعر و أنواعـه ونقـده ، و تكلـم عـن مشـكلة اللغـة ومسـائل ال

و أما يف أسفار العهد القدمي، فقد متيز التيار التعليمي بالبعد الـديين و  العروض و الدراما
تنــاوال موضــوعات بــر لوالــدين و النهــي  الــذينكســفر األمثــال و ســفر أيــوب ،   5الفلســفي

و األمـــر بالعـــدل و الصـــدق و األمانـــة و التواضـــع وأدب الزيـــارة و عـــن الظلـــم و املنكـــر ، 
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

أمــــا اجلانـــــب  و الطاعــــة ،و حفــــظ وصـــــايا اهللا،و عــــدم الغــــش يف الكيـــــل ، و عمــــل اخلـــــري
مشـــكلة الفنـــاء و حتديـــد مشـــكلة وجـــود اإلنســـان علـــى األرض و  الفلســـفي فقـــد ركـــز علـــى

  .بكل ما حييط به بالكون و  له به مث عالقة اإلنسانعالقة اإلنسان باخلالق و طريقة اتصا
كمـــا ظهــــر هــــذا النـــوع مــــن الشــــعر املـــرتبط بــــالقيم الدينيــــة لـــدى الســــريان وارتــــبط   

و تنـاول قصــص العهــد القــدمي  باملسـيحية، و لــذلك كــان أغلـب رواده مــن رجــال الكنيســة 
إحيـاء املـوتى شفاء األبرص و األكمه و األعمـى و كحديث عيسى يف املهد و معجزاته ك

.  
فـــرس فقـــد نظمـــوا جمموعـــة مــن األدعيـــة و األشـــعار األخالقيـــة الـــيت تعـــرف و أمــا ال  
أواألغـــاين املقدســـة يف عصـــر مـــا قبـــل اإلســـالم ، و هـــي منظومـــة بلغـــتهم " الكاتـــا"باســـم 

  .1"األنستا"القدمية اليت تسمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الشعر التعليمي عند العرب: المبحث الثالث 
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ون مــــن الشــــعر يف األدب العــــريب  اختلــــف الدارســــون حــــول تــــاريخ ظهــــور هــــذا اللــــ  
حيــدد تــاريخ ظهــوره بــالقرن الثــاين اهلجــري ، و هــذه النشــأة يف فالــدكتور مصــطفى هــدارة 

بـأن أدب اهلنــد أقــرب إىل "نظـره كانــت حتــت تـأثري الثقافــة اهلنديــة ال اليونانيـة معلــال ذلــك 
  . 1..."الطبيعة العربية مبا فيه من أساطري و أمسار و حكايات 

لــدكتور شــوقي ضــيف فإنــه يــذهب إىل أن هــذا الشــعر عــريب النشــأة حمــددا و أمــا ا  
تـــاريخ ظهـــوره بـــأواخر القـــرن األول و بدايـــة القـــرن الثـــاين ، إذ اعتـــرب الطرمـــاح بـــن حكـــيم 

أريـد بـه " والكميت بن زيـد مـن أوائـل الشـعراء العـرب التعليميـني مـن خـالل شـعرمها الـذي
مث جـــاء تطـــور هـــذا اللـــون مـــن الشـــعر  ،2"دهاقبـــل كـــل شـــيء تعلـــيم اللغـــة بغرائبهـــا و أوابـــ

تؤلـف ألجــل حاجــة "التعليمـي علــى يــد رؤبـة بــن العجــاج يف متونـه إذ أصــبحت األرجــوزة 
من الشواهد و األمثـال ، و األرجـوزة األمويـة مـن هـذه الناحيـة  ريدهاملدرسة اللغوية و ما ت

  . 3"تعد أول شعر تعليمي ظهر يف اللغة العربية 
مصــطفى هــدارة الصــفة التعليميــة يف هــذه األراجيــز الــيت حتــدث  و يــرفض الــدكتور  

ألا باعرتاف الباحـث وضـعت مـن أجـل علمـاء اللغـة أنفسـهم فهـي "عنها شوقي ضيف 
  .  4..."بعكس الشعر التعليمي الذي يتوجه إىل املتعلمني أوال...إذن حمدودة 

تعليمـي الـذي كانـت ال جمـال إىل إنكـار الـدور ال"و أما عبـد القـادر هـين فـريى أنـه   
تؤديــــه أراجيــــز رؤبــــة بــــن العجــــاج يف مضــــمار اللغــــة ، و ال إىل رفــــض إدراجهــــا يف الشــــعر 
التعليمي بدعوى أا كانت موجهة إىل اللغويني ، ألن ذلك يقتضي أيضا رفض كثري من 

صـة أكثـر ممـا هـي األراجيز اليت نظمت يف الفلـك و النجـوم و الـيت كانـت موجهـة إىل اخلا
   .5"امةلعموجهة ل
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و يف احلقيقــة ال أكــون جمانبــا للصــواب إذا قلــت أن الشــعر التعليمــي ارتــبط ظهــوره   
 املفتوحــــة علــــى تعلــــم العربيــــة حبركــــة الفتوحــــات اإلســــالمية ، حيــــث اشــــتد إقبــــال األهــــايل

اج الثقافـــــات ، و شـــــعور املعلمـــــني و انتشـــــار التعلـــــيم ، و امتـــــز ازدهـــــار احليـــــاة الثقافيـــــة و 
إىل وســيلة تســهل حفــظ املعلومــات و نقلهــا ، فلجــأوا إىل الشــعر ألنــه املتعلمــني باحلاجــة و 

أفضــل و أســرع وســيلة إىل ذلــك ، و قــد ظهــرت بــوادر هــذا الــنمط مــن األدب يف أواخــر 
القـــرن األول و بدايـــة القـــرن الثـــاين للهجـــرة ممثلـــة يف األرجـــاز الـــيت ألفـــت إلشـــباع حاجـــة 

ذين أصـبحت أراجيزمهـا كأــا لـرؤبـة ، الاللغـويني و كـان علـى رأس الرجـاز العجـاج و ابنـه 
جـوزة األمويـة ر األتقدمـه هلـم مـن الشـواهد واألمثـال و متون لغوية للحفظ ختدم اللغويني مبـا 

  . 1تعد أول شعر تعليمي ظهر يف اللغة العربية 
لتشــــمل  و قــــد تعــــددت موضــــوعات هــــذا النــــوع مــــن الشــــعر يف العصــــر العباســــي  

و العلميــة و األدبيــة ومــن أبــرز املنظمــني يف هــذا العصــر املوضــوعات الكالميــة و التارخييــة 
هـ و الـذي أشـاع هـذا الفـن الشـعري اجلديـد فـنظم 135أبان الالحقي املولود حواىل عام 

كمــا نظــم     ســرييت أردشــري و أنوشــروان ، و يف الفقــه نظــم أحكــام بــاب الصــوم و الزكــاة
  : 2قصص كليلة و دمنة يف أربعة عشر ألف بيت مستهال بقوله 

ذي يدعى كليله ودمنه                                   ـوهو ال ه                                   ـاب أدب و حمنـذا كتـه 
 و هو كتـاب وصفتـه اهلنـد   فيـه دالالت و فيـه  رشـد

وهــو أحــد املعتزلــة قصــيدتني يف التــاريخ ) هـــ210ت(كمــا نظــم بشــر بــن املعتمــر   
ما بعظمة اهللا يف خلقه،و له أرجوزة يف تفضيل علي بن أيب طالب، و الـرد علـى أشاد فيه

  .3اخلوارج والرافضة
  .قصيدة يف تاريخ األمم الغابرة ) هـ213ت (و لألصمعي   

                                                 
 .34منظومة القالدة ص :سلوى نااظم  - 1

م من 1970الشعر التعليمي يف العصور األربعـة األوىل ، رسالـة دكتورا جامعة القاهرة :  عصمت ععبـد اهللا غوشه   - 2
40-63. 

  .64رجع نفسه ص امل - 3
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أرجــوزة يف تــاريخ اخلليفــة منــذ  1)هـــ249ت (و ألــف أبــو احلســن علــي بــن اجلهــم   
بيتــــا و فيهــــا أمســــاء األنبيــــاء  330آدم عليــــه الســــالم حــــىت آخــــر اخللفــــاء العباســــيني مــــن 

  :اخللفاء و مدة حكمهم و منها قوله يف سيدنا إبراهيم عليه السالمو 
 فلــم يزل يف خلقه رحيما   مث اصطفى ربك  إبراهيمـا 

   :و قال يف إمساعيل    

 و قبلهـا بلغت البشــارة   و ولدت هاجر قبـل سارة 

منظومــة يف تــاريخ اخللفــاء يف كتابــه العقــد هـــ 328ونظــم ابــن عبــد ربــه املتــوىف ســنة 
  .2الفريد

كمــا نظــم حممــد بــن إبــراهيم و ابــن أيب الرجــال يف الفلــك و امليقــات و كالمهــا يف 
  .3القرن اخلامس اهلجري 

  .4هـ 428ابن سينا املتوىف عام " عينية"و يف جمال الفلسفة جند 
  . 5هـ513ام و يف الطبيعة و الكيمياء جند منظومة الطغرائي املتوىف ع

ذات (قصــيدة ) اهلجــري//القــرن(و يف ميــدان الزهــد و احلكمــة نظــم أبــو العتاهيــة 
  :6اليت تبلغ أربعة آالف بيت ومنها قوله) األمثال

 من اتقى اهللا رجـا و خافا   الفقر  فيما جاوز الكفافـا 

 فكل ما يف األرض ال يكفيكا  إن كان ال يغنيك ما يكفيكا 

 و خري ذخر املرء حسن فعله   ثل عقلـه ما انتفـع املرء مب

 و رب جد جـره املـزاح  إن  الفساد ضده الصـالح 
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باإلضـــافة إىل منظومـــات أخـــرى يف شـــىت العلـــوم ال يتســـع املقـــام لـــذكرها هنـــا ألننـــا   
، ، و إمنا قـدمنا أمثلـة عنهـا  فحسـبلسنا بصصد اإلشارة إىل كل ما أنتجه األدب العريب

رجــاز و األشــعار التعليميــة ، اعتمادهــا علــى اإلجيــاز التعبــريي عــن و أبــرز مســات هــذه األ
ــــت مملــــوءة بــــاحلكم املعلومــــات مــــع ذكــــر بعــــض التفصــــيالت يف بعــــض املواقــــف  ، و كان

األمثــال بلغـــة ذات ألفــاظ و تراكيـــب متينــة وواضـــحة ، كمــا مـــال بعضــهم إىل اســـتعمال و 
  .األلوان البديعية
   .  المنظومات النحوية: المطلب األول

و أمـــا الشـــعر التعليمـــي النحـــوي ، فتنســـب أول منظومـــة يف النحـــو إىل اخلليـــل بـــن   
، 1)مقدمـة يف النحـو(هـ يف كتابه 180هـ ذكرها خلف األمحر 170أمحد الفراهيدي ت 

و قيل إن أول من نظم يف النحو هو أمحد بن منصور اليشكري الذي نظم أرجـوزة قدميـة 
  .2تا نقلها السيوطي عن أيب حيان عدا ثالثة آالف بيت إال تسعني بي

قصائد قصـد فيهـا غايـات تعليميـة ، ) هـ321/هـ223(مث نظم أبو بكر بن دريد   
  .3منظومة ملحة اإلعراب ) هـ446/516(مث ألف احلريري صاحب املقامات 

و تبلغ عدة أبياا ثالمثائة و سبعة و سبعني بيتـا ، و كـذلك سـاهم أبـو العبـاس أمحـد بـن 
  .يف النحو لشنتمري ذا اال فنظم أرجوزةا عبد العزيز

هــــ أرجـــوزة محيـــدة يف النحـــو كمـــا 600و نظــم حســـني بـــن خيـــزان البغـــدادي املتـــوىف ســـنة 
  .4وصفها السيوطي 
  : يقول  ابن خيزان

 منـزلة امللـح من الطعـام  ل النحـو من الكـالمينزّ 
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عـد يـ أرجوزتـه يف النحـو  و هـ611املعـروف باملنتجـب املتـوىف سـنة 1و نظم سامل بـن أمحـد 
هذا النظم خطوات على طريق النظم الكامل الذي بدأ به ابن معطي الـذي هـو أول مـن 

  .نظم النحو بشكل منظم متكامل 
ابـن معطـي  : هذا وقد وضعت قواعد أنظمـة النحـو وأسسـه علـى أيـدي ثالثـة هـم   

  .وابن احلاجب ، و ابن مالك 
و تبعه اآلخرون حيـث ) ألفية(ستعمل لفظة مع العلم أن ابن معطي هو أول من ا  

  :يقول
 هذا  متام الـدرة األلفيـة  رويـة املحنوية  أشعارهـم 

  :كما ذكر عدد أبيات ألفيته قائال
 عدا ألف خلت من حشو  أرجوزة و جيزة يف النحـو 

 :فأعجب ابن مالك بألفية ابن معطي فسلك مسلكها قائال  

 مقاصـد النحـو ا حموية   و استعيـن اهللا يف ألفيـة 

 2ة ابن معطفائقـة ألفيـ  و تقتضي رضا بغري سخط 

مث استعملها أيضا زين الدين أبو التقي شعبان بن حممد بن داود بن علـي املصـري   
 3"كفاية العالم يف إعراب الكالم:"هـ حيث ألف ألفية يف النحو مساها 828املتوىف سنة 

ز اللمطــــي املكناســــي امليمــــوين املتــــوىف ســــنة و ألــــف عبــــد العزيــــز بــــن عبــــد العزيــــ 3"الكــــالم
هــــ فـــألف ألفيتـــه 911، مث جـــاء بعـــده الســـيوطي املتـــوىف ســـنة 4هــــ ألفيـــة يف النحـــو 880

أن ألفيتــه أفضــل مــن  مــنهم اجلامعــة أللفيــة ابــن معطــي و ابــن مالــك ، و ادعــى كــل واحــد
  .هذا االسمبق بشعر حيمل سألنه مل ي، ألفية من سبقه، إال أن ابن معطي مل يذكر هذا 
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و تنفرد ألفية ابن معطي أا نظمت على حبرين مها الرجز و السـريع ، واعتـرب الـبعض أن  
أن هــذه االزدواجيــة أثــرت علــى  اآلخــر هــذا يــدل علــى مقــدرة فنيــة عاليــة ، و رأى الــبعض

  . 1عللر الشعرية ملا يدخله من زحافات و انتشارها، ألن حبر السريع من أثقل البحو 
أقبل على دراسـة األلفيـة و شـرحها عـدد مـن العلمـاء نـذكر مـنهم علـى : فيةشروح األل   

  :2سبيل املثال ال احلصر 
  . هـ637ـ أمحد بن احلسني بن اخلباز األربلي املوصلي النحوي الضرير املتوىف سنة 1
  . هـ666ـ عز الدين أبو قرشت احلسن و يعرف بسعفص املراغي النحوي ت 2
   .هـ718عقوب بن إلياس الدمشقي ت ـ ابن النحوية حممد بن ي3

هـــ ، و أبــو جعفــر األندلســي ت 728كمــا شــرحها جبــارة املقدســي املــرداوي ت   
هـ و غريهم كثري ، و هذه الشـروح دليـل علـى جـودة األلفيـة و اشـتهارها يف خمتلـف 779

  .األقطار اإلسالمية 
يف وضـــع املتـــون  ومـــن أهـــم خصـــائص احلركـــة النحويـــة يف القــرن الســـابع اهلجـــري التبـــاريـــ 

و حصـر القواعـد فيهـا ، فمـا هـي الـدوافع الـيت دفعـت ابـن معطـي وابـن النحوية و تأليفها 
  احلاجب وابن مالك لوضع هذه املختصرات ؟

التصــور املتبــادر لــدى الدارســني للــدافع وراء ذلــك هــو خدمــة اللغــة العربيــة كهــدف   
صــــها ، لكــــن االختصــــار عــــام ، و خدمــــة املتعلمــــني و تســــهيل القواعــــد النحويــــة و تلخي

للمبتــــدئني ضــــار ــــم ألنــــه ال يســــاعد علــــى الفهــــم ، و لــــذلك قــــد يشــــعر القــــارئ هلــــذه 
املختصــرات بــبعض الصــعوبة و نظــرا لصــعوبتها وضــع كثــري مــن العلمــاء شــروحا علــى هــذه 

متثلــــت يف إجيــــاز الكتــــب الفقهيــــة  املتــــون و علقــــوا عليهــــا ، إذن فظــــاهرة االختصــــار الــــيت
موجزة غايـة اإلجيـاز ال تسـاعد علـى التحصـيل العلمـي ، و قـد انتقـدها  النحوية يف متونو 

العالمـة عبــد الــرمحن ابـن خلــدون الــذي عقــد هلـا فصــال يف مقدمتــه حتـدث فيــه عــن مضــار 
ذهـــب كثـــري مـــن املتـــأخرين إىل اختصـــار الطـــرق و األحنـــاء يف العلـــوم : ( االختصـــار قـــائال
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و صــار ذلــك خمــال بالبالغــة ...لــم  كــل عيولعــون ــا ، ويــدونون منهــا برناجمــا خمتصــرا يف
  . 1... )و هو فساد يف التعليم و فيه إخالل بالتحصيل ...عسرا على الفهم و 

ومن املعروف أن القرن السابع اهلجري شـهد سـباقا محيمـا يف وضـع املنظومـات يف   
شــــىت العلــــوم بــــالنظر إىل كثــــرة االضــــطرابات السياســــية و احلــــروب ، و خوفــــا مــــن ضــــياع 

فاظـــا علـــى الـــرتاث العـــريب العلمـــي در ،  و درءا النتشـــار العجمـــة و اللحـــن ، و حاملصـــا
  .الثقايف و 

يف  تإذا كانــــت علــــوم اللغــــة و النحــــو صــــيغ: المنظومــــات البالغيــــة: المطلــــب الثــــاني
منظومـــات تعليميـــة يف القـــرن الرابـــع اهلجـــري ، فـــإن صـــياغة الفنـــون البالغيـــة يف إطـــار مـــن 

تـأخرت إىل القـرن السـابع اهلجـري ، حـني ظهـرت البـديعيات  البالغي قد التعليمي الشعر
هـ ألف قصيدة الربدة الـيت عـارض ـا بـردة 779و هي قصائد املدح فجابر األندلسي ت

لكن كل بيت يشري مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم و فكانت القصيدة يف البوصريي ، 
صــــفي الــــدين احللــــي  ، بينمــــا ذهــــب بعــــض الدارســــني إىل أن2إىل فــــن مــــن فنــــون البــــديع 

و لكـــن فـــات هـــؤالء قصـــيدة حيـــىي ابـــن ... ســـبق ابـــن جـــابر إىل هـــذا الفـــن ) هــــ750ت(
الــيت تعــد أقــدم منظومــة بديعيــة فهــو ســابق علــى احللــي و ابــن ) هـــ628 -564(معطــي 

واســعا مــع بدايــة القــرن الثــامن اهلجــري حــىت  اجــابر مث عرفــت املنظومــات يف البــديع انتشــار 
  :ديعية من أمهها ب 903بلغت أكثر من 

  .نظم البديع يف مدح خري شفيع ) هـ911-849(ـ بديعية جالل الدين السيوطي 
يف ثالثـة و أربعـني و مائـة بيـت ) هــ837-777(ـ و قبله بديعية أبو احملاسن تقي الدين 

  .حتدث فيها عن ستة و ثالثني و مائة فن بديعي 
  .بعني و مائة بيت يف ستة و أر  )هـ1119 -1052(ـ و بديعية ابن معصوم 
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البــديع يف "ـــ و العجيــب يف األمــر أن كــل مــن تــرجم ليحــىي ابــن معطــي مل يــذكر منظومتــه 
  :1و سبب ذلك يرجع إىل البيت الثالث يف املنظومة و الذي يقول فيه" علم البديع

 بنظمي العروض اتلى و القوافيا  و بعد فإين ذاكر ملن ارتضى

  .ظنا منهم أن القصيدة عروضية فنسبوا إليه قصيدة يف العروض 
تشمل على سبعة و تسعني و مائيت بيت ، ) البديع يف علم البديع( ـ منظومة ابن معطي 

               .و تعد من روائع املنظومات البالغية اجلزائرية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الشعر التعليمي في األدب الجزائري القديم : المبحث الرابع

ليمــــي فــــي األدب الجزائــــري القــــديم مــــا قبــــل عصــــر الشــــعر التع: المطلــــب األول 

  .الموحدين
ال تكــاد ختلــو أي قصــيدة يف الشــعر اجلزائــري القــدمي ال ســيما الــديين منــه مــن روح   

ـــة مفـــردة إال يف القليـــل  ـــا ال نعثـــر علـــى قصـــائد تعليمي تعليميـــة موجهـــة إىل القـــراء ، إال أنن
البـدايات األوىل لـربوز هـذا النـوع  النادر، بل ميكن تلمس ذلك يف ثنايا القصائد ، و لعـل

مـن الشــعر تعـود بنــا إىل العهـد الرســتمي إذ ميكـن أن تعتــرب قصـيدة أفلــح بـن عبــد الوهــاب 
إرشـــادات مـــن خـــالل توجيهـــات و عليميـــة تذات روح ) يف فضـــل العلـــم و أهلـــه(الرســـتمي 

                                                 
 .91املرجع نفسه ص  - 1



 

 

 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

حبر قصيدته هذه من علم و أهله ، و احلث على طلبه و لطالب العلم  ، مع إبراز فضل ال
  :البسيط و مطلعها 

 يريك أشخاصهم روحا وأبكارا  العلم أبقى ألهل العلـم آثـارا 

 1مامات عبد قضى من ذاك أوتارا  حىت وإن مات ذو علم وذوورع

 1أوتارا

رب يف طلبــه و أن جيـالس العلمــاء مث يبـني طريـق طالــب العلـم الـذي عليــه أن يسـافر و يصـ 
  : 2هذا ما يدعونا إليه الشاعر بقولهو 

 وصل إىل العلم يف اآلفاق أسفارا  إىل العلم رحالفوق راحلة  أشدد

 مهامه األرض أحزانا و أقطـارا  و اصرب علـى دلـج معتسفـا

 فضل فأكرم بأهل العلـم زوارا  حىت  تزور رجاال  يف رحاهلـم

 أطوارا  فقد برى اهللا هذا اخللق   فصدرذي العلم إن راجعته جرح

 إذا أردت لبعض القول تكرارا   ط له وارصد خواطرساعات النشا

 ارا ــوالزم دراسته سرا واجه  وأحسن الكشف عن علم تطالبه

   3ـاراكالعري حيمل بني العري أسف  وال تكن جامعا للصحف خنزا 

جتنـب و  فيـه النـافع ، و اإلخـالصنـوع العلـم  مبينـا و يستمر يف نصائح و توجيهات مثينة 
بالـدين  اضـرار إنب املراء و اجلـدل و املخادعـة و املداهنـة ألن فيهـا ه مع جتبالفخر املتعايل 

  :و خيتم هذه القصيدة بقوله
 و كفى بربك رزاقا و غفـارا   و كن بربك ال بالناس معتصما 

 أقررت هللا بالتوحيـد إقـرار   سبحانـه صمد ال شيء يشبهه 
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املســـحة  يي القـــدمي ذبيتـــا مـــن أروع مـــا قيـــل يف الشـــعر اجلزائـــر  44و هـــي قصـــيدة مـــن 
 بتــاهرتلواحــد مــن أبــرز قــادة و علمــاء اجلزائــر ، و هــو ثالــث األئمــة الرســتمني التعليميــة 

  .هـ 240املتويف عام 
بكر بن محاد التاهريت املتـوىف عـام  تهنلحظ البعد التعليمي يف قصيد كما ميكن أن  
ـــروح الدينيـــة 290 ـــالقبور"هــــ يف قصـــيدة ذات ال د باإلضـــافة إىل كـــر ابـــن محـــابف ،"وقفـــة ب

،  يغلــب علــى شــعره الــوعظ و الزهــد و ميتــاز بوضــوح شــاعريته كــان رجــال فقيهــا و حمــدثا 
  :املعىن ورقة اللفظ و هذا ما نالحظه يف قوله 

 من أعظم بليت فيها  و أجسـاد  قف بالقبور فناد اهلا مدين ا

 من الوصول و صاروا حتت أطواد  قوم تقطعت األسباب بينهـم

  :يقول  إىل أن
 التقى من أفضل الـزاد  اا لقالو إذً   و اهللا لو ردوا و لـو نطقـوا 

و يف هذه األبيات عظة للقـارئ  و تـذكري بـاملوت ، و دعـوة لالسـتعداد قبـل الرحيـل،     
و حــث علــى التقــوى ألــا أعظــم زاد يالقــي بــه اإلنســان ربــه ، و هــذه األبيــات مــن حبــر 

  .تها سهلة قريبة من لغة العامة و أفهام الناس البسيط ، معانيها بسيطة ، و لغ
فـــاطمني و الزيـــريني يف القـــرن الرابـــع و اخلـــامس و مـــن الشـــعر التعليمـــي يف عصـــر ال  

  2هــــ425لعلـــي ابـــن أيب الرحـــال الشـــيبانيالتاهريت املتـــوىف عـــام 1اهلجـــريني األرجـــوزة الفلكيـــة
لقد كان يشـعل و  العصر  الذي أثىن عليه ابن رشيق الذي نعته بواحد الدهر وسيد كتاب

  .رئيس ديوان اإلنشاء ببالط املعز بن باديس الزيري و هو أستاذ بن رشيق و معاصره 
و باإلضــافة إىل شــعره املتخصــص يف علــم الفلــك ، لــه قصــائد وعظيــة تــدل اجتاهــه 

  : الديين من ذلك قوله 
 فاخش اإلله و حل عن اجلهل   ل ـة العقـزمان أمن الزمان 

 جتزى مما قدمـت من فعـل   يف احلساب غدا  و اعلم بأنك
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فالروح التعليمية يف هذين البيتـني جليـة و تتمثـل يف اخلـوف مـن اهللا و احلـذر مـن الوقـوف 
  .بني يديه غدا يف يوم احلساب 

ومن الشعر التعليمـي املتخصـص كـذلك قصـيدة احلسـن ابـن رشـيق املسـيلي املتـوىف   
عصره ، فهو شاعر و كاتب و ناقد ، بـل يعتـرب  هـ و ابن رشيق من كبار أدباء390سنة 

قراضــــة "و" لعمــــدة يف صــــناعة الشــــعر و األدبا: "أول واضــــع لفــــن النقــــد األديب بكتابيــــه
ذات " الصناعة الشعرية ووجـه تعلمهـا "، و تعترب قصيدته "الذهب يف نقد أشعار العرب 

  :  1حني يقول  وجهة تعليمية بادية للعيان 
 مـن صنوف اجلهل منه لقينا  ـر ماذا لعن اهللا صناعـة الشع

 كـان  سهال للسامعني مبينا   يؤثرون الغـريب علـى مـا 

 و خسيـس الكالم شيئا مثينا  و يرون احملال  معىن فصيحـا 

الوضوح ،  األلفاظ و امليل إىل السهولة و فهو يوجه الشعراء إىل ضرورة جتنب الوحشي يف 
سـامية و القصـيدة نقديـة حتفـل باألحكـام النقديـة يف املبـىن مع املعىن الصـائب و الداللـة ال

و هـــي مـــن القصـــائد النـــادرة يف الشـــعر اجلزائـــري   2و املعـــىن أوردهـــا العالمـــة ابـــن خلـــدون 
  .التعليمي القدمي نظمها على تفعيالت حبر اخلفيف 

جـــري ، يطالعنـــا يوســـف بـــن اهلو يف عهـــد املـــرابطني و احلمـــاديني القـــرن الســـادس   
هـ و كـان مـن أهـل العلـم 513البسكري اجلزائري نزيل قلعة بين محاد املتوىف عام  النحوي

، ومن االبتهاللذلك جاء غالب شعره يف التضرع و  و 3و الفضل شديد اخلوف من اهللا ،
أبـــرز آثـــاره قصـــيدته اخلالـــدة الـــيت ميكـــن إدراجهـــا يف الشـــعر التعليمـــي فهـــي تعلمنـــا كيفيـــة 

أال " إن مــع العســر يســرا:"ؤليــة مســتوحاة مــن قولــه تعــاىل التعامــل مــع األزمــات بــروح تفا
و هـي مـن  "الفرج بعـد الشـدة"و تدعى كذلك ) باملنفرجة(وهي قصيدته الشهرية املعروفة 

  .حبر املتدارك 
                                                 

، 2حممد رمضان شاوش ، و الغوثي بن محدان، ، إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر ، مطبعة داوود بريكسي ، ط - 1
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ر ، و لــــزوم الطاعــــة و االســــتغفار إن اللجــــوء إىل اهللا ، و الرضــــا بالقضــــاء و القــــد  
ن خبشـــوع و تـــدبر ، و قيـــام الليـــل هـــي ســـبل جتنـــب املعاصـــي و الشـــرور ، و تـــالوة القـــرآو 

اخلــالص مــن اهلمــوم و الشــدائد مهمــا عظمــت و فيمــا يلــي مقطوعــات خمتــارة مــن هــذه 
  :القصيدة الرائعة اليت تعد من روائع الشعر اجلزائري التعليمي القدمي ، و مطلعها قوله 

  1قـد آذن ليـلك بالبلـج  أزمـة تنفـرجي دي ـاشت

هللا ، مفرج الكروب ، فليس بعد العسر إال اليسر ، ففي هذا املطلع ترى إا الثقة يف ا   
  .الثقافة اإلسالمية و اليقني اإلمياين للرجل الذي حيمل بصمات حضارة اإلسالم 

ها صــاحب اإلميــان و اليقــني يف يحيســ ،مث يتــابع الرجــل دفقــات إميانيــة حيــة صــادقة  
  :شحنات روحية حية يف قولهيف  اهللا 
  

ــــه تعــــاىل ةـالقرآنيـــ  ةـاآليـــو كأنــــه  استحضــــر  رـبالشــــر أو باخليـــ  ابـــتالءفاحليـــاة   : يف قول
2.  

  :إن النجاة يف الدنيا و اآلخرة يف نظر الرجل يتمثل يف قوله  
 فعلى مـركوزتـه فعـج   و رضى بقضاء اهللا حجـى 

 فاعجل  خلزائنهـا و لـج   هدى و إذا انفتحت أبواب 

   :إىل أن يقول

 ترضاه غدا و تكـون جني   و كن املرضي لـها بتقـى 

 حزن و بصوت فيه  شجى   و اتل القـرآن بقلـب ذي 

 فاذهب فيها بالفهم و  جي   يـل مسافتهـا لو صـالة ال

م و كـــروب روحيـــة ذاق حالوـــا الرجـــل ، فيصـــفها ملـــن حاصـــرته اهلمـــو  وصـــفةإـــا    
فقـــراءة القــرآن مـــثال تتطلـــب احليــاة ، بشـــرط أن يســتخدم هـــذه الوصـــفة بطريقــة صـــحيحة 
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، و اقرأوا القرآن 1"اتلوا القرآن و ابكوا فإن مل تبكوا فتباكوا: "ففي احلديث النبوي  احلزن
، 2 "شـيء مـا أذن لنـيب يتغـىن بـالقرآنبمل يـأذن اهللا :" بصوت شجي و يف احلديث أيضـا 

داء العبـــادات و متضـــي القصـــيدة يف أر األحاديـــث النبويـــة الـــيت تشـــرح كيفيـــة إنـــه يستحضـــ
ال مــن ذاق حــالوة اإلميــان تقــدمي تعليمــات غاليــة و إرشــادات روحيــة و إميانيــة ال يعرفهــا إ

توحيدا باهللا  يدة ككل تفيضلقصاستعذب أداء العبادات اليت أوجبها اإلسالم ، و اباهللا و 
  .إخالصا و 

أبيات أخـرى عميقـة و ) هـ513-433(ن النحوي البسكري كما أن ليوسف اب  
  :3، استمع إىل قوله رائعة يف التضرع و االبتهال تفيض إميانا و تقوى و اعتصاما باهللا 

  لبست ثوب الرجا و الناس قد رقدو
  وقلت يا سيدي يا منتهى أملــي
  أشكو  إليك أمـورا أنت تعلمـها

 و قد مددت يـدي بالذل مشتكيا   

  أشكـو إىل موالي ما أجد  فقمت 
  يـا من عليه  بكشف الضر أعتمد
  مايل على محلهـا صرب  و ال جلد 
 إليك يا خري من  مدت إليـه يـد 

وقصيدة املنفرجة من حبر املتدارك الـذي ينسـجم مـع احلالـة النفسـية للشـاعر الواثـق    
  .من ربه ، املتيقن يف ربه 

حبــر البســيط الــذي ينســجم و تقريــر احلقــائق  فقــد انتقــى هلــاوأمــا املقطوعــة الثانيــة   
  .الروحية اليت يستشعرها الشاعر ، فيقررها يف ثبات و قوة 

كمــا نعثــر يف هــذا العهــد علــى قصــيدة ميتــزج فيهــا املــدح بــالقيم التعليميــة الــيت أراد   
تبلغهـا إىل القضـاة ، و اختـار هلـا الشـاعر حبـر الـوافر ، إذ يقـول  4الشاعر علي بن الزيتـوين

  :  1 مدح بعض القضاة العادلنييف
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 و قربـه لـخالقـه تقـاه   ـاه  عـن حمارمـه ـاه 

 و ال لشريعيت أحـد سـواه   وقـال اهللا ليس سواي  ريب 

 و بـاأليتام يرحم من أتـاه   هو الرب العطوف على البـرايا

أو احليـف  بالبعد عـن امليـلففي هذه األبيات توجيهات مبطنة إىل مجيع القضاة ،   
مــع اهلــوى ، وجتنــب حمــارم اهللا ، و الــدعوة إىل تقــوى اهللا فالقاضــي خليفــة اهللا يف األرض 
ينفــذ أحكامــه، و يســهر علــى تطبيقهــا ، مــع الرمحــة و الــرب بالعبــاد خصوصــا املستضــعفني 

  :منهم، و يواصل هذه التوجيهات إىل أن يقول 
 ـاه فما خيشى على أحد قض  أمني  عدلـه غمـر الربايـا 

  .فبالعدل وحده يتحقق األمن للجميع ، و حتقيق ذلك يقع على عاتق القضاة
و نكتفـــي ـــذه األمثلـــة كشـــواهد علـــى الشـــعر التعليمـــي اجلزائـــري القـــدمي املمـــزوج  

  . بأغراض أخرى يف العصور اليت سبقت عصر املوحدين
تتميـز  :ـ مميزات الشعر التعليمي الجزائري القديم في فترة ما قبـل الموحـدين

  :هذه القصائد املتنوعة املوضوعات بـ 
  .ـ بروز اخللفية الثقافية احلضارية املرتبطة بقيم اإلسالم 

  
  .ـ إنه شعر ممزوج بالقيم الدينية الربانية 

  .مثقفني فقهاء ال يفصلون بني الدنيا و اآلخرة نه صادر من شعراء إـ 
  .ىل طلب العلم و احلث على التعلم إـ  الدعوة 

  .مني آيات القرآن و احلديث النبوي يف قصائدهم ـ تض
  .الذنوب اإلقالع عنلنهي عن املضي يف شطحات اهلوى وضرورة الندم والتوبة و اـ 

  .ـ احلث على العمل الصاحل ، و تقوى اهللا و االستعداد لآلخرة 
  .ـ اللغة السهلة اللينة ، ألفاظ رقيقة و عبارات بسيطة الرتاكيب 

  .موسيقاه  ـ تنوع موضوعاته و
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

 ائريون عصرئذ مشاكلهم االجتماعيةو بتلك القيم احلضارية واجه املثقفون اجلز 
  .االقتصادية و السياسية مع صعوبتها و ا جتاوزوا الصعاب و األزمات و 
  :الموحدين  هدالشعر التعليمي الجزائري القديم على ع: المطلب الثاني 

شــعر املبثــوث يف ثنايــا القصــائد ممزوجــا و أعــين بــه ال: الشــعر التعليمــي العــام :أوال
  .باألغراض األخرى كما هو احلال يف العصور السابقة للفرتة املوحدية 

فقد استمر الشعراء اجلزائريون يف نظم الشعر اهلادف الذي حيتفي بالقيم الدينية و   
من  االجتماعية ، و أول شاعر ميثل هذه الفرتة هو حممد بن علي املسيلي امللقب باألرقم

شــعراء القــرن الســادس اهلجــري ، الــذي حيــث علــى طلــب الــرزق و هــو موضــوع اجتمــاعي 
التوكـل علـى اهللا يف عيا إىل االجتهاد يف طلـب الـرزق و ديين ، يتوجه به إىل أفراد جمتمعه دا

  :1ذلك بقوله 
 دور ينال ويكسب ـس مبقـو لي  يقولون إن الرزق باحلرص جيلب 

 ذي تتطلب ـه الـرزق تنل منـل  ا ـالد مطالبـيف الب وب ـفص

 ويتعب الرزق من يشقى عليه أخو   ه فإمنا ـفي 2عـوإياك و التضجي

  
              :و هذه الصفة التعليمية تتواىل يف القصيدة إىل أن يقول 

 لرب الورى يف الرزق ندعوونرغب   و لكن علينا االجتهاد وأن نرى 

 ومـا يف ذاك منـه تعقـب أراد   فرب الورى يعطي و مينع كيفما

 و حسيب من رب يرجى و يرهب   رضيت به ربا و موىل و سيـدا 

املتـواكلني توكلني علـى اهللا يف الـرزق و فكأين بالشاعر قد حاول ههنا التوفيق بني امل  
املنتظرين بدون أن يبدلوا جهدهم يف طلبه ، حيث دعاهم إىل االجتهاد مـع التوكـل علـى 

  .ئه و قسمته اهللا و الرضا بقضا
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

إن لغــــة هــــذه األبيــــات تتســــم بســــهولة ألفاظهــــا و بســــاطة تراكيبهــــا ، ذات معــــاين   
  .مباشرة ومسحة دينية يتوجه ا إىل الناس كمعلم ناصح 

و يف هـــذا املنحـــى التعليمـــي الرتبـــوي ، نالقـــي الشـــاعر الصـــويف أبـــا مـــدين شـــعيب   
  .ه الصوفيةهـ و الذي شغل الناس بكراماته ومنظومات596املتوىف عام 

بشـــعره الربـــاين الـــذي وهـــو أحـــد العلمـــاء الربـــانيني الـــذين بثـــوا الوحدانيـــة يف النـــاس   
و الـــيت " بالغيثيـــة"يفــيض إميانـــا و يقينــا يف اهللا ، و مـــن شــعره الربـــاين قصــيدته الـــيت تعــرف 

  :1مطلعها
 ارحم عبيدا أكف الفقر قد بسطوا   يا من يغيث الورى من بعد ما قنطوا 

 ريا يريهم رضا مل يثنـه سخـط   جودك املعهود فاسقهـم  و استنزلوا

وهذه القصائد ذات النهج الصويف الرباين ، حتتوي على حكم تعليمية بادية للقارئ تعلـم 
كيفية التضرع إىل اهللا تعاىل ، و اللجوء إليه وحده  ، و االسـتعانة بـه وحـده عنـد اشـتداد 

لطفــه ، و ســن الظــن بــه و اليقــني يف رمحتــه و حالكــروب ، و استشــعار املعيــة مــع اهللا ، و 
  : 2"اهللا ريب"هذه املعاين اإلميانية جندها يف كل قصائده و منها قصيدته 

 هل يف الوجود احلـي إال اهللا   اهللا ربـي ال أريـد سواه 

 هل كان يوجد غريه لـواله   ذات  اإلله ا قوام ذواتنا 

فحــب اهللا و األنــس بــه و ذكــره والتمتــع بــذلك هــي ســبيل النجــاة و الطمأنينــة يف هــذا    
  .الوجود
 »عنــوان الدرايــة فــيمن عــرف مــن العلمــاء يف املائــة الســابعة ببجايــة«وإذا مــا تتبعنــا   
فإننا نعثر على عدة مقطوعات و قصائد تتسم بالروح التعليمية اهلادفـة إىل غـرس  للغربيين

نية ، ومـن ذلـك مـا كتبـه الفقيـه النحـوي اللغـوي أبـو عبـد اهللا حممـد بـن احلسـن القيم اإلميا
: الغربيــين بقولــه هبــن علــي بــن ميمــون التميمــي القلعــي مــن قلعــة بــين محــاد و الــذي وصــف
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

و مــن " و أفضــل مــن لقيــت يف علــم العربيــة....رمحــه اهللا قويــا يف علــم التصــريف وكــان "
  :1شعره التعليمي الديين قوله 

 فكل شـيء  على حد إىل قدر   ل ألخـرى و ال تبخل مبكرمة و اعم

 إن الزمـان إذا فكرت ذو غري    و خل عن زمـن ختشـى عواقبـه 

 2يغتاله املوت بني الورد و الصدر  و كل حـي و إن طالـت سالمته 

و هي قصيدة طويلة كلها يف الوعظ و التذكري باملوت ، و ضرورة احلذر من الدنيا   
  .بها بأهلها و تقل

كما أورد الغربيين قصـائد تعليميـة حسـنة املأخـذ لشـعراء اسـتوطنوا جبايـة كـأيب عبـد   
  : 3صاحل بن أمحد الكناين الذي يقولاهللا حممد بن 

 فكيف أخــاف فقرا أو إضاعة   جعلـت كـتاب ريب يل بضـاعة 

 و  هل شيء أعـز من القناعـه   و أعـددت القناعـة رأس مـايل 

املواجهة احلقيقية للفقر ، بـالقرآن و القناعـة ، و هـذه قـيم روحيـة راسـخة يريـد  إا  
  .الشاعر أن يبثها يف نفوس الناس 

  
من أهل بلنسية  4و منهم كذلك أبو العباس أمحد بن احلسن بن الغماز األنصاري  

  :5الذي استوطن جباية، و من نظمه يف الزهد ذو األبعاد الرتبوية قوله
 أما آن للقـلب أن يقلعـا   ا ـس أن ختشعـآن للنف أما 

 ملا قد قضى يف لذة مطمعـا   ع ـى الزمان و ال مطمـتقض

 يطيع هوى النفس مهما دعا   ة ـذي شيببـاه لـيا ويلت و 
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

قــــالع عــــن الــــذنوب إن الزمــــان ميــــر إــــا الــــدعوة إىل األوبــــة إىل اهللا إىل اخلشــــوع إىل اإل  
السن فكأنه حيـذر مـن طاعـة اهلـوى السـيما عنـد الكهـول  النفس هلا مطامع ، رغم تقدمو 

ــــــــــــــــــــةو الشــــــــــــــــــــيوخ ، و ا ــــــــــــــــــــة القرآني ــــــــــــــــــــا إىل اآلي  :لشــــــــــــــــــــاعر حييلن
1 .  

و من أروع ما قيـل يف تنزيـه البـاري سـبحانه و تعـاىل مـا قالـه الفقيـه األديـب املـتقن   
  :هـ من حبر الكامل 658حممد بن أيب زيد اخلزرجي املتوىف بتلمسان عام 

 إن كنت مرتادا بلوغ كمال   ع الوجود وما حوى اهللا قل ود 

 2عدم على التفصيل واإلمجال  فالكـل دون اهللا إن حققتـه 

 املتعايل   رـسوى املتكب  شيئا  دوا ـفنوا و ملا يشه  فالعارفون

 يف احلال و املاضي واالستقبال  و رأوا سواه على احلقيقة هالكا 

يـــدعو إىل الوحدانيـــة ينـــزه اهللا  ، يبـــين العقيـــدة ،إن الشـــاعر يعـــرف بـــاهللا و صـــفاته    
بوحدانيتـه و باطل ، فـالكون كلـه يشـهد بوجـوده و يسبحه ، و أال كل شيء ما خال اهللا و 

  .يسبح حبمده 
و املالحظ أن لغة هذه املقطوعات و الشواهد اليت مـرت بنـا، تتميـز بلغـة فصـيحة 

املختـــارة كالكامـــل و البســـيط  حـــورســـليمة و ســـهلة التنـــاول ، موســـيقاها مناســـبة مـــن الب
  . الوافر و املتقارب و الطويل و غريها و 

 يوجـــه إليهــــا النـــاس كظــــاهرة  إنســــانية و للخزرجـــي قصـــائد ذات أبعــــاد اجتماعيـــةو 
   : 3القناعة بقوله

 لدار أيب فـالن أو فـالن   قنعت مبا رزقت فلست أسعى 

  فـال أحـد أراه أو يراين  و آثـرت املقـام بكسر بييت 
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 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

 معني يف املعارف أو معان   و ال ألقى خليال غيـر صبـر 

 و إن لـم  آته سعيا أتاين   و قد  أيقنت أن  الـرزق آت 

 و  قد شاهدته رأي العيان   و قد حققته فهمـا و علمـا 

مجلة و املسكنة ، فهي كنز ال يفىن  و إن الشاعر يؤكد أن القناعة تغين صاحبها عن الذلة 
رتاثية متجدها و تدعو إليها و قـد صـاغ الشـاعر معانيـه بلغـة بسـيطة قريبـة مـن لغـة اآلثار ال

اجلمهــور املســتهدف بألفــاظ عاديــة مألوفــة و تراكيــب ســهلة التــأليف واضــحة املعــىن ، و 
اختــار هلــا حبــر الــوافر و خالصــة القــول عــن هــذا النــوع مــن الشــعر التعليمــي ، أنــه ممــزوج 

الشــعر الــديين عمومــا ، و اهلــدف منــه تعلــيم النــاس  بــأغراض أخــرى كالوصــف و الزهــد و
ؤون ديـــنهم و دنيـــاهم ، و يـــزودهم حبقـــائق الوجـــود و أســـرار الكـــون ، و ال جديـــد يف شـــ

املقطوعـــــات مون أو الشـــــكل ، فمضـــــمون القصـــــائد و عصـــــر املوحـــــدين مـــــن حيـــــث املضـــــ
ع إليــــه ، التضــــر لقــــيم الســــامية ، و التعلــــق بــــاهللا و التعليميــــة هــــو الــــدعوة إىل األخــــالق و ا

  .العامة  ياةباإلضافة إىل بث الروح و الثقافة اإلسالمية يف احل
ومــن الشــعر التعليمــي ، شــعر األلغــاز الــذي جنــده عنــد الشــاعر أبــو الربيــع ســليمان      

املوحــدي و هــو مــن آل عبــد املــومن الكــومي ، نشــأ بــدار اخلالفــة مبــراكش ، مث عينــه ابــن 
هــ و بقـي ـا 584لى جباية مث نقل إىل تلمسان عـام عمه اخلليفة يعقوب املنصور واليا ع

  . إىل وفاته
  :1و األلغاز تنشط الفكر مبا تطرحه من أسئلة رمزية ، ومنها قول الشاعر  

 فإن ذاق من ذاك الطعام تكلما   و ميت برمس طعمه عند رأسه

  2فريجع للقرب الذي  فيـه نّيما  ميوت فيحيـى مث يفـرغ زاده 

 و ال هو ميت يستحق ترمحـا  حـق كرامـة فال هو حي يست

ـــالقلم ، و هـــي أبيـــات علـــى    و هـــذه األبيـــات مـــن حبـــر الطويـــل ، و فيهـــا إشـــادة ب
  .جانب من الطرافة و الظرف و حسن التعليل ، يصف أدوات العلم و احلضارة 

                                                 
 .159إرشاد احلائرص  - 1

 .يقصد القلم و الدواة  - 2



 

 

 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

  :و يف لغز آخر بديع يصف مادة الصابون بقوله   
 مس أن تعدو عليه وخيشى الش  و  أمسر يصرف السودان بيضا 

 و كل النـاس حمتـاج إليـه   لـه يف صنعـة سـر مليـح 

لألمـري تتميز غالبا بالدقة و العمـق ، و  ، وو يف األلغاز جانب ترفيهي عن النفس   
  : قصيدة رائعة تكشف التوجه احلضاري لألمراء املوحدين ومنها هذه األبيات

 و عني اهللا ترصده لني الفراش   يا راقدا مـلء عينيـه يهدئـه 

 يا راقدا ليله ما كنت ترقـده   لو كنت تعلم فوز العامنني غـدا 

  1و أنت جتهل ما يأيت به غـده  و كيف ترقد ليال أو تلـذ بـه 

 :و ميضي قائال للغافلني الذين انغمسوا يف سبات عميق    

 فليس شيء سوى التقوى متهده  مهد جبنبك يف التقـوى خبشيتـه

 وزارع اخلري يف الدنيا سيحصده  ف جتزى مباقدمت من عملفسو 

و تتوضح اخللفية الثقافية و احلضارية لألمري ، فهو يدعو ههنا إىل التهجد والتبتل     
لـــيال و نبــــذ النـــوم واالســــتعداد ليـــوم الرحيــــل ، كمــــا تـــربز املقــــدرة الفنيـــة و اجلماليــــة والــــيت 

طـول الـنفس، لطويلة الـيت تفيـد االنشـراح و مة ااملضمو " اهلاء"انعكست على حرف الروي 
و حرقــة اآلهــات، و أســلوب هــذه املقطوعــة مباشــر خــال مــن الصــور و اخليــال وأســاليبه 

  .متنوعة بني اخلرب و اإلنشاء لتصل إىل أذهان املخاطبني 
اإلشهاري الذي يعرف بالبلدان و يرغب يف زيارا مـا كتبـه و من الشعر التعليمي   

القسنطيين عن البلدان اليت نزل ا يف ارحتاله من قسنطينة إىل مراكش احلسن بن الفكون 
  : 2ومنه قوله

 سوى زيد و عمرو غري شيّ   و كنت أظن أن الناس طرا

 أمالتين  بكـل  رشـى أيبّ   ر دارـة خيـا جئت ميلـفلم
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 وق بالريق  الشهيّ ـأوار  الش  يت ورارـم أوردت ظبابـو ك

 بوصفها حرف الرويّ  يضيق   ار دو ـفجلت ب  و جئت جباية

 ريّ ـق كوتـاملراش  معسول  ئر هام قليبـو يف أرض اجلزا

 يلني العطف و القلب  القسيّ   وقاـد ذبت شـو يف مليانة ق

 و مهت بكل ذي وجه وضيّ   و يف تنس نسيت مجيل صربي

 1بوسنان املـحاجـر لوذعّي   و يف  مازونـة مازلت  صبـّا

 لظامي اخلصر ذي ردف روي  ـت رهناو يف وهـران أمسي

 جلنب الشوق للقلب اخللـيّ   و أبدت  يل تلمسان قـدودا

ربيـة امث يواصل يف وصف مدن املغرب األقصى بلغة رقيقة عاطفية تـدل علـى الـروح املغ   
و للشــاعر قصــيدة سلســة ذات إيقــاع مطــرب مجيــل يتســم باملتعــة و طــالوة املعــىن .األصــيلة

  :اليت نظمها يف وصفه ملنظر جباية الطبيعي، و مطلعها رية اإلعالمية يف قصيدته اإلشها
 فالناصرية ما إن مثلهـا بلـد   دع العراق و بغداد  و شامهما

 مسارح بان عنها اهلم و النكر   بر و حبر  و موج للعيـون به 

  .و القصيدة من حبر البسيط تعرفنا بالطبيعة الساحرة اجلميلة لبجاية الناصرية 
يف قصـائد ) هــ708-645(و نفس هذا الشعر جنده عند ابن مخـيس التلمسـاين   

  :بديعة عن تلمسان اليت يلخص مجاهلا يف هذا البيت 
 و خصوصا على ربا العبـاد  كل حسن على تلمسان وقف 

و املســـجلني للمظـــاهر  2و إذن فـــإن الشـــعراء و قفـــوا موقـــف املعلمـــني و املـــؤرخني  
ة املوحــدين ، فكــانوا أصــحاب رســالة تعليميــة تثقيفيــة و بعبــارة الكــربى ، يف مســري حضــار 

أخــرى حــرص الشــعراء املثقفــون الــذين حصــلوا علــى املعرفــة و رزقــوا ملكــة الشــعر علــى أن 
جيعلــوا مــن أنفســهم أســاتذة معلمــني و مــؤرخني يعلمــون النــاس عــن طريــق الشــعر الســهل 

  .الرقيق 
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ثقف جزائري و هو حممد بن عبد اهللا امللقـب كما ال يفوتين يف هذا املقام شاعر حنوي مـ  
 1)هــــ680-606(الزنـــايت أصـــال التلمســـاين مولـــدا " حبـــايف رأســـه"جبمـــال الـــدين الشـــهري 

  :منها قولهاء العربية ،  و له أشعار جيدة و استقر باإلسكندرية مبصر و تصدر إلقر 
 فأصبح ممقوتا ا و هو ال  يدري   ة يف الكبـر ياسو معتقدا أن الر 

 2أال فاعجبوا من طالب الرفع باجلر  ر ذيول الكرب طالب رفعــه جي

فهو ميقـت الكـرب و املتكـربين ، ألن الكـرب ال جيلـب لصـاحبه إال املقـت مـن النـاس     
  :مجيعا و له كذلك أبيات يف ذم البخل الذي عرف بثغر كان يسكنه باإلسكندرية 

 كرت ما مل  ينكرأن ،عرف الورى   يا منكرا من خبل أهل الثغـر ما 

 3و من الثغور كما علمت األبـخر  أقصر فقد صحت نتانة  أهلـه 

  
  :موجها إىل  و جوب دفع األجور للمعلمني بقوله 4و يؤكد الشاعر حايف رأسه

 فتـى فـؤادا عنـه مل يك ينثنـي   و معلمي الصرب اجلميل جـره 

  5علمتنـي و  إىل السلو ثـواب ما  ال بد من أجـر لكـل معلـم 

إن الــروح التعليميــة التوجيهيــة مبثوثــة يف هــذه األبيــات االجتماعيــة ، منتقــدا ظــاهرة البخــل 
والشح اليت تسود اتمع ، مطالبا اتمـع باالهتمـام بـاملعلمني و دفـع أجورهــم مقابـل مــا 

  .يقدمـونه من جهد  للمجتمع 
لعــام توجــه ــا إىل طلبــة و ال بــن معطــي الــزواوي مقطوعــات مــن الشــعر التعليمــي ا  

العلـــم، حاثـــا إيـــاهم علـــى حتمـــل املســـؤولية الثقيلـــة للعلـــم مـــن جهـــة، و االشـــتغال بأفضـــل 
  :العلوم وأرقاها و ذلك يف قوله 
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 عـبء لتنظـر أي عبء حتمـل   إذا طلبت العلـم فاعلـم أنـه 

  1فاشغل فؤادك بالذي هـو أفضـل  متفاضـل  و إذا علمت بأنـه 

لشعر الذي ختصص يف علم من العلوم مقررا او أعين به : عر التعليمي الخاصالش: ثانيا
النـــوع األول بكونـــه أفـــردت لـــه  عـــنحقائقـــه واضـــعا قواعـــده مســـتنبطا قوانينـــه ، و خيتلـــف 

منظومات مستقلة ، و يتميز بأسلوبه العلمي ، و هـذا النـوع مـن الشـعر لـيس علـى شـيء 
مقفى و أغلبه كان على تفعيالت حبر الرجز، وهو من الناحية الفنية،عدا أنه كالم موزون 

و احلقــائق  مــاتو املعلو األخيلـة و يقتصــر علــى األفكــار و العواطــف  نظـم علمــي خيلــو مــن
  .العلمية اردة يف الغالب األعم

وهذا اللون من الشـعر قليـل جـدا يف الشـعر اجلزائـري القـدمي ، و ال أعلـم أن أحـدا   
طي الزواوي البجائي يف وضعه ملنظومات يف النحو البالغة من اجلزائريني سبق حيىي بن مع

و البـــديع ، و ســـتبقى ألفيتـــه النحويـــة ، و منظومتـــه البـــديع يف علـــم البـــديع شـــاهدة علـــى 
  .عطائه الفكري و مقدرته على النظم العلمي املتحصص 

و مـــن الشـــعراء اجلزايـــريني الـــذي عاشـــوا يف عصـــر املوحـــدين و ألفـــوا يف املنظومـــات   
الــذي ألــف ) هـــ690-609(التلمســاين  2الشــاعر إبــراهيم ابــن أيب بكــر األنصــاري نــذكر

أرجــــوزة مشــــهورة يف علـــــم الفــــرائض تعـــــرف بالتلمســــانية ، مل أســــتطع العثـــــور عليهــــا مـــــع 
األسف، و مل يعرف هذا النوع من الشعر الرواج يف األدب اجلزائـري إال مـع حلـول القـرن 

الــذي ألــف منظومــات ) هـــ842(التلمســاين  علــى يــد ابــن مــرزوق احلفيــدالثــامن هجــري 
ـــة كثـــرية أذكـــر منهـــا مـــا أورده ابـــن مـــرمي يف البســـتان  أرجوزتـــه يف امليقـــات مساهـــا : "تعليمي

و أرجوزة أخرى يف اختصار ألفية ابـن مالـك،  3سبعمائة بيت ويف ألف ) املقنع الشايف (
  ... ".خيص املفتاح و أرجوزة ألفية يف حماذاة حرز األماين للشاطيب و أرجوزة نظم تل
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هــــ أرجوزتـــه 867كمـــا نظـــم حممـــد بـــن أمحـــد بـــن أيب حيـــىي التلمســـاين املتـــوىف عـــام   
و هــذه املنظومــة فيهــا داللــة علــى احتفــاء ) بغيــة الطــالب يف علــم االســطرالب (املســماة 

  :الشعر اجلزائري القدمي بالفلك و الفلكي ممثال يف وصف االسطرالب و مطلعها 
 مصليا على الرسول أمحد   أبتدي   حبمدك اللهم نظمي

 ة الطالبـعلى نظام بغي  ي ـثواب  و أرجتي أن جتزلن

معرفـة طرالب و رسـومه، و مطـالع الـربوج و أجـزاء االسـ: وقد قسمها إىل عنـاوين وهـي    
أصابع الظل و أقدامه ، و األوقات اخلمسـة مـن النهـار و الليـل و اجلهـات األربـع ومعرفـة 

  . 1املاضي من النهار 
ه هو مشاركته ملو احلباك هو شيخ احلسابني و الفلكيني اجلزائريني ، و املهم يف ع  

البجـائي  يف العلوم العقلية يف زمن اهتم الناس بغريها ، و قبله نظم عبد الرمحن الوغليسـي
) هــــ898ت(كمـــا نظـــم عبـــد اهللا اجلزائـــري   2املنظومـــة الوغليســـية يف الفقـــه) هــــ786ت(

  :  3يف التوحيد مبدينة اجلزائر و مطلعها املنظومة اجلزائرية
 سبحانه جل عن شبه و عن مثل  احلمد هللا و هو الواحد األزيل 

حمصـــل (و لـــه رجـــز مســـاه  4منظومـــة يف علـــم الكـــالم) هــــ899ت (و البـــن زكـــري   
  ) .املقاصد

يف التوحيد و ) واسطة السلوك(ومنظومة حممد بن عبد الرمحن احلوضي  املعروفة بـ      
  :     عهامطل

 إجيادنا ثـم افتقـارنـا إليـه   احلمد هللا  الـذي دل عليـه 

 و هو أساسها الذي به تقـوم  و بعد فالتوحيد أشرف العلوم 

  :5مث يشري إىل سبب وضعه له و هو إفادة الطالب يف املدارس  بقوله
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 أرجوزة مفهومـة التعبيـر   و قد سألت اهللا يف تيسيـر 

 يقرأها الصبيان يف  املكاتب   ملطــالب قريبة املأخذ و ا

 ضـرورة بنظـر سديـد   خيرج قاريها من  التقليـد 

   :إىل أن يقول  

 إذ بينـت كيفيـة السلوك  مسيتها واسطـة السلـوك 

ممـن تعـاليق سـطحية يف النحـو و الصـرف و و أما اإلنتاج النحوي فقد اقتصر علـى   
بــن فائــد ) إبــراهيم(غيــة يف هــذا العصــر أبــو مجيــل زيــان اهتمــوا بالدراســات النحويــة و البال

مائة و مخسة أبيات قصد ـا كمـا هـ و من نظمه أرجوزة بلغت 857الزواوي املتوىف عام 
قال إفادة الناشئة ، و رمبا يعترب ابن فائد الزواوي أشـهر مـن اهـتم بـالنحو يف منطقـة زواوه 

  .بعد حيىي بن معطي الزواوي صاحب األلفية 
يف القــرن العاشــر ، توســع اجلزائريــون يف انتــاج املنظومــات التعليميــة و نالقــي فيــه و   

لـه هــ و 909مسـاين املتـوىف بتـوات عـام العالمة حممد بن عبـد الكـرمي بـن حممـد املغيلـي التل
يف علــم املنطــق،  و أمــا إذا ســلطنا األضــواء علــى منطقــة ) مــنح الوهــاب(منظومــة مساهــا 

ائــر فإنــه ميكــن القــول أن شــعر املنطقــة أغلبــه إن مل يكــن كلــه تــوات بــاجلنوب الغــريب للجز 
منظومات تعليمية ، يف الفقه و الغريب و السري و التفسري و استمر إنتاج املنظومـات إىل 

  .غاية احتالل اجلزائر
ميكننا حصر أهـم مميـزات هـذه املقطوعـات : العام والخاصمميزات الشعر التعليمي  -

  :التعليمية العامة كاآليت 
  : أ ـ مميزات الشعر التعليمي العام

  . النفوسإحياء املثل اإلسالمية العليا يف الصبغة اإلسالمية و النزعة الزهدية ، و  -1  
  .توجيه اللوم للنفس ، و الندم على ما مضى، و النهي عن إتباع هوى النفس  – 2       

و تنـــــوع  الوقـــــوف عنـــــد املشـــــيب الـــــذي ميثـــــل رمـــــزا للرحيـــــل و دنـــــو األجـــــل ، -3
  .املوضوعات ليشمل الدين و الدنيا

  .التضمني و االقتباس من القرآن و احلديث النبوي ، و الشعر العريب -4



 

 

 الشعر التعليمي في ا�دب الجزائري القديم نشأته وتطوره  الفصـل ا�ول 

خلفيــام جمتمعــام  و أغلــب شــعرائه مثقفــون فقهــاء علمــاء شــاركوا يف توجيــه  -5
  .الثقافية الدينية جلية 

  .ساطة يف الرتاكيب متيز لغتها يف الغالب األعم بالسهولة يف األلفاظ و الب -6
، و اإلنشـائية املناسـبة  اخلربية املناسـبة للوصـف و التقريـر بني األساليبتتنوع  -7

  .للتنبيه و لفت نظر املتلقي 
البسـيط، الكامـل ،الـوافر، الطويـل  املتقـارب، :نظم الشعراء علـى كـل األوزان  -8

  ...اخلفيف، السريع 
  .للشعراء تنوع حروف الروي حبسب احلالة النفسية  -9

و املالحـــــظ أن الشـــــعراء مل يســـــتخدموا الرجـــــز يف هـــــذا النـــــوع مـــــن الشـــــعر   
التعليمــي العــام ، كمــا مل خيــل هــذا النــوع مــن العاطفــة و اخليــال ، و ألــوان البــديع 
فهــو شــعر غنــائي ، ذايت ، و هــذه املقطوعــات املختــارة الــيت ســقتها كشــواهد علــى 

وعظ و الزهــد و التصــوف ــدف فيمــا الــروح التعليميــة و الــيت تتضــمنها قصــائد الــ
ـــدف إليـــه إىل زرع القـــيم الســـامية يف النفـــوس البشـــرية املتقلبـــة ، و تنميـــة الـــوازع 

  ان ـمـالديين و األخالقي املرتبط بالعقيدة الصحيحة و اليقني يف اهللا و اإلي
       :باليوم اآلخر و كأا حتيلنا إىل قوله تعاىل 

   1.  
  :تعليمي الخاصمميزات الشعر الب ـ 

  .استخدام وزن حبر الرجز يف الغالب األعم  -1  
  .علم النحو أو البالغة أو العروض  شعر متخصص يف  -2  
  .شرح القواعد العلمية  -3  
  .االستشهاد بالقرآن و احلديث و األمثال و احلكم  -4  
  .يتميز باللغة السهلة و املعاين الدقيقة ، و ألفاظ حمددة الداللة -5  
  .يستخدم املصطلحات العلمية  -6  
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  .أسلوبه علمي يقرر احلقائق  -7  
  . "يكاد ينعدم فيه الصور و اخليال"األسلوب املباشر  -8  
  .موسيقاه خفيفة مما جيعله سهل احلفظ -9  
  .يكثر فيه التصريع، وتتنوع قوافيه و حروف رويّه  -10  
  .يه صلى اهللا عليه وسلمالبدء و اخلتام باسم اهللا و محده و الصالة على نب -11  
  .خماطبة العقل إلبراز احلقائق العلمية -12  
  .االعتماد على التحليل و األدلة  -13  
  .استخدام املنظومات كأداة لتبليغ املعارف العلمية  -14  
  .يعتمد على الدقة و الوضوح -15  
  .تتميز أساليبه باهلدوء و البعد عن اإلثارة و االنفعال -16  
  .يه التقسيم و التبويب و التنظيم يكثر ف -17  
  .البعد عن ااز -19  

  :أهم المنظومات التعليمية الجزائرية في فترة الموحدين: المطلب الثالث  
إن مــا أنتجــه ابــن معطــي ســيكون حمــل دراســيت ، و الســبب يعــود يف كونــه األكثــر   

يــدل علــى غــزارة  إنتاجــا للمنظومــات التعليميــة ، و مل يقتصــر تأليفــه علــى علــم واحــد ممــا
علمه و متكنه من أداته اللغوية و قدرتـه الفائقـة علـى صـياغة املسـائل العلميـة شـعرا ، فقـد 

  :1ذكر له املؤرخون عدة مؤلفات تدل على غزارة انتاجه
  ) .الدرة األلفية يف علم العربية(منظومته األلفية املسماة بـ  -
 .لوعاة شرح أبيات سيبويه و هي نظم ذكره السيوطي يف بغية ا -

 .2قصيدة يف العروض ذكرها ياقوت احلموي  -

 .شرح املقدمة اجلزولية يف النحو   -

 .منظومة يف القراءات السبع  -
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 .نظم كتاب الصحاح للجوهري إال أنه مل يكمله بسبب وفاته -

 .البديع يف صناعة الشعر و هي منظومة يف البالغة  -

 .الفصول اخلمسون يف النحو  -

نظومــــات قــــد ضــــاعت مــــا عــــدا األلفيــــة، و الفصــــول و الظـــاهر أن أغلــــب هــــذه امل
  .اخلمسون ، ومنظومته البديع يف علم البديع 

و عليــه فــإن األنظــار تتجــه إىل شخصــية حيــىي بــن معطــي الــزواوي كلمــا أردنــا البحــث يف 
  .الشعر التعليمي اجلزائري القدمي 

ــ  ه الــيت نالــت اســتفاد ابــن مالــك مــن ألفيــة ابــن معطــي و درســها لتالميــذه مث نظــم ألفيتــ ـ
شــهرة واســعة مــدعيا فيهــا أـــا تفــوق ألفيــة ابــن معطــي و قـــد أوضــح ذلــك حــني قـــال يف 

  :مقدمة ألفيته
 ه ـحموي  مقاصد النحو ا  ة ـن اهللا يف ألفيـأستعي  و

 و تبسط البذل بوعد منجز   تقرب األقصى بلفظ موجز 

 فائقة ألفيـة ابـن معـط  و تقتضي رضا بغري  سخط 

مـــن الالفـــت فعـــال أن ألفيـــة ابـــن مالـــك يف النحـــو و الصـــرف نالـــت شـــهرة واســـعة  و      
وأصبح الذهن ينصرف إليها كلما ذكـر اسـم األلفيـة ، و أصـبحت األلفيـة مـن املتـون الـيت 
ال يستغين عنها طالب العلم ، فمنذ ظهورها تلقفها أهـل العلـم و طالبـه بـالقبول  وكتـب 

إىل خمتلـــف البلـــدان ، و تصـــدى لشـــرحها عشـــرات  اهللا هلـــا االنتشـــار ، ووصـــلت شـــهرا
العلمــاء منــذ القــرن الســابع اهلجــري ، و مــا زالــت أقســام اللغــة العربيــة باجلامعــات تقررهــا 

  .مادة لطالب النحو العريب 
  .موازنة بين ألفية ابن معطي و ألفية ابن مالك -أ

اجلزائـــري ابـــن إن اجلـــدير باإلشـــارة هـــو أن ألفيـــة ابـــن مالـــك ســـبقتها ألفيـــة النـــاظم   
و أول حكـم نقـدي وازن بـني ) الدرة األلفيـة يف علـم العربيـة (معطي ، بألفيته املوسومة بـ 

نظمــه ـ أي ابــن : "حــني قــال عنهمــا  1)نفــح الطيــب(األلفيتــني أصــدره املقــري يف كتابــه 
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، و هــذا احلكـــم رأي " مالــك ـ أمجـــع و أوعــب ، و نظــم ابـــن معطــي أســلس و أعـــذب
بـــه أن يكـــون موضـــوعيا ، و هـــو مقاربـــة أقـــرب إىل الصـــواب يف شخصـــي للمقـــري حـــاول 

نظري ذلك ألن ابن مالك استفاد من ألفية ابن معطي من الناحية الشـكلية و املضـمونية 
و كأنــه أمت النقــائص الــيت الحظهــا ، و لــذلك جــاء نظمــه جامعــا لكــل األحكــام النحويــة 

وق ابــن معطــي يبــدوا أوضــح يف الــيت أغفلهــا ابــن معطــي ، أمــا مــن الناحيــة األســلوبية فتفــ
  . كانت تتميز بالسالسة والعذوبةطريقة الصياغة لألحكام النحوية اليت

يتبــدى لنــا فــرق آخــر بــني األلفيتــني ، و يتمثــل يف أن ألفيــة ابــن ومــن جهــة أخــرى   
معطــي مــزيج بــني حبــرين عروضــيني مهــا الرجــز و الســريع ، بينمــا ألفيــة ابــن مالــك مــن حبــر 

لرجـز أو مشــطوره ، و هــذه عـدها النقــاد مــن حماسـن ألفيــة ابــن مالــك  واحـد و هــو كامــل ا
بينما رأى آخرون أن املزج بني حبرين حتسب البن معطي كونـه جنـح يف املـزج بينهمـا وهـي 

  .ظاهرة غري مألوفة يف الشعر العريب القدمي 
 "املدرســة النحويــة يف مصــر و الشــام" :و يــذهب عبــد العــال ســامل مكــرم يف كتابــه   

ضـــطرب فيهـــا األنغـــام املوســـيقية أن األبيـــات الـــيت ليســـت مـــن حبـــر واحـــد ، ت:"القـــول  إىل
  .1 "تكون ثقيلة على السمع يصعب حفظها و 

وعليه يفسر السر يف انتشار و ذيوع ألفية ابن مالك أكثر من ألفية ابن معطي بني الناس 
  .، فهي أسهل يف احلفظ و ألصق يف النفس 

إال أن القــارئ أللفيــة ابــن معطــي ال يشــعر علـــى قيقـــة ، وهــذا احلكــم فيــه جانــب مــن احل
اإلطــالق بثقلهــا أو صــعوبتها بــالنظر إىل سالســتها اللغويــة بــل ال يكــاد يشــعر الناقــد أــا 

  .نظمت على حبرين خمتلفني على اإلطالق 
بينما   و هناك ميزة أخرى بالغية و هو اإلجياز الذي اعتمده ابن مالك يف ألفيته   

أحيانـا  األمثلـة متتبعـا أكثـر املسـائل و معطـي قـد أطنـب يف الشـرح و تقـدمي نالحظ أن ابن
يف املسألة الواحدة يقدم أكثر من مثال ، بينما ابن مالك ، اختذ من اإلجياز مسـة لنظمـه، 
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و البالغــة اإلجيــاز عنــد علمــاء البيــان، فــابن معــط علــى ســبيل املثــال حينمــا أراد أن ميثــل 
  :للكالم أتى بثالني فقال

 حنو مضى القوم و هم كـرام   لفظ إن يفد هـو الكـالم ال

حـني قـال ) اسـتقم(و قد أوجزمها ابن مالك يف مثـال واحـد تـدل عليـه كلمـة واحـدة هـي  
          "  كاستقم"كالمنا لفظ مفيد:                         يف تعريف الكالم 

ن معطي يف ألفيته كـان جيمـع ومن جهة التبويب و التنظيم ، فكانت طريقتهما خمتلفة فاب
بــني األبــواب املتناســبة يف بــاب واحــد ، و لــذا جعلــت ألفيتــه يف واحــد وثالثــني بابــا ، يف 
حـــني أن ابـــن مالـــك كـــان أكثـــر دقـــة يف التبويـــب و التقســـيم ، إذ جعـــل كـــل بـــاب وحـــدة 

، اعـدأو عنوانا حىت ال ختـتلط القو  مستقلة تتميز عن غريها ، فجاءت ألفيته يف مثانني بابا
أسهل ته أكثر ضبطا وإتقانا ، و يعل ألفوتتضح مسائل كل باب على حدة ، و هذا ما ج

  . 1حفظا 
كالمها ناال  حظهما من الدراسة يف مجيع العصور ، إال أن ألفية ابن مالك كتـب   

هلــا اخللــود ، إىل درجــة أن القــراء و طلبــة العلــم ال يــذكرون إال ابــن مالــك، بينمــا ال تــذكر 
  .معطي إال عند املتخصصني ألفية ابن 

، يبقى البن معطي فضل السبق ألن الفضل للمبتدي و على الرغم من ذلك كله   
و إن أحسن املقتدي ، حيث استطاع حيىي بن معطي الزواوي البجـائي أن يـنظم القواعـد 
النحويــة يف ألــف بيــت و تزيــد ، عبــد ــا الطريــق البــن مالــك و غــريه، وهــذا مــا ذكــره ابــن 

  :ذكر ابن معطي و خصه بالتقدير و اإلجالل فقال مالك حني
 مستوجب ثنائيا اجلميال  و هو بسبق حائز تفضيال  

و لكن هذا ال يعين األفضلية املطلقة ، ألن أللفية ابـن معطـي مزايـا ليسـت أللفيـة ابـن    
  :مالك ومنها 

عرية ات القرآنيــة و الشــواهد الشــألفيــة ابــن معطــي يكثــر فيهــا االستشــهاد باآليــ -  
  .هذا قليل يف ألفية ابن مالك و 
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و منها أن ابن معطي يبدأ بالتعريف مث يذكر األحكام و هذا مفقود يف مواضع  -  
  .مهمة يف ألفية ابن مالك 

  .أثر ألفية ابن معطي في المنظومات النحوية  -ب
مــن رواد الــنظم النحــوي املتكامــل ، فهــو واحــد مــن أئمــة عصــره يعــد ابــن معطــي   

 هذا الفـن ، شـارك بفكـره يف القضـايا النحويـة املطروحـة للبحـث عصـرئذ  مـن املبدعني يف
و الـــيت أقبـــل النـــاس علـــى قراءمـــا ) الفصـــول اخلمســـون(خـــالل ألفيتـــه النحويـــة و كتابـــه 

هـذا   ودراستهما و تدريسهما، و علـى رأس هـؤالء ابـن مالـك صـاحب األلفيـة الشـهرية  
  :تالية و منها و قد تردد اسم ابن معطي يف املؤلفات ال

و كأنــه اختيــار ابــن معطــي :"البــن هشــام ) 1كتــاب اللمحــة البدريــة يف علــم العربيــة ( -1
  .2..."و بعد العودة إىل الفصول مل يشر ابن معطي إىل ما نقله ابن هشام...يف فصوله

، ألن احلـد الصـادق و مقتضاه أن الكالم ال خيتص باملفيـد : ( و يقول ابن هشام  
يت الشــرط و اجلـزاء و اجلملـة الواقعـة صـلة ، مــع أن كـل ذلـك غـري مفيــد علـى كـل مـن مجلـ

و ذهب مجاعة إىل أن شرط الكالم اإلفادة ، و هو اختيار اجلزويل و ابن مالك وابن ... 
  .3)معطي و احلريـري و غريهم

  :األشباه و النظائر للسيوطي  -2
، الفصول اخلمسون عطي يف األلفية وأكثر السيوطي من االستشهاد بأقوال ابن م  

التصــغري وصــف يف : و قــال ابــن القــواس يف شــرح ألفيــة ابــن معطــي : " 4يقــول الســيوطي
  . "املعىن ، و فائدته االختصار 

أن أمساء اإلشارة بنيت لشـبهها : ذكر ابن معطي يف الفصول :"5و يقول يف موضع آخر 
  "باحلرف
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  :خزانة األدب للبغدادي -3
فقـال ابـن القـواس :"اآلخـر عـن ابـن معطـي ، فيقـول  و أما البغدادي فقد نقل هـو  

 1و بـالعودة للشــرح" يف شـرح ألفيـة ابـن معطـي أنـه روي أبقاهلــا بـالرفع مسـندا إىل املصـدر 
  .كما ذكره البغدادي " النصب بالرفع إن أبقاهلا يروى و :" جند أن ابن معطي قد قال 

  :أثر ألفية ابن معطي يف ألفية ابن مالك  -4
ه ، فاســـتفاد منهـــا و تـــأثر ـــا  مالـــك أن درس ألفيـــة ابـــن معطـــي لطالبـــ ســـبق البـــن  

لذلك نرى آثار عميقة يف ألفيته ، فقد قلد ابن مالك ابـن معطـي يف كثـري مـن تراكيبـه و و 
ألفاظـــه و ألفـــاظ ألفيتـــه ، فكثـــريا مـــا كـــان يأخـــذ البيـــت أو الشـــطر ، و يف أحيـــان أخـــرى 

  :اص و األمثلة على ذلك كثرية نذكر منها يأخذ املعىن مث يعيد صياغته بأسلوبه اخل
  : يقول ابن معطي يف التوابع 

 ف بدل ـوكيد وعطـنعت و ت  م األول ـع الكلـالقول يف تواب

   :و يقول ابن مالك 

 دل ـف بـنعت و توكيد وعط  م األولـاالس يتبع يف اإلعراب 

 و يف باب العطف يقول ابن معطي 

 قد سبق   عطف البيان شبه نعت   قـو العطف عطفان بيان و نس

   :و يقول ابن مالك 

 ان ما سبق ـرض اآلن بيـو الغ  ق ـو العطف إما ذو بيان أو نس

 : و يرجع ابن معطي بناء األمساء لشبهها باحلرف فيقول 

 ل وقعا ـاحلرف أو كان اسم فع  يضارعا  أعين يف االسم و هو أن 

   :و يقول ابن مالك

 دين ـم  روفـه من احلـلشب  ي ـه معرب و مبنـو االسم من
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 :و يقول ابن معطي يف بيان أوزان الرباعي ارد

  4دبجخو درهـم و  3رجو زب   2بـلهس 1رـمطقو للرباعي 

 :أما ابن مالك فيقول

 و ِفعلِـل و َفعلَـل و فُـعلُـل   السـم جمـرد ربـاع فعـَلل

  .واضعو األمثلة كثرية يف غري هذه امل  
إن الدرة األلفية يف علم العربية تقدم صورة عن شخصية ابن معطـي العـامل املثقـف   

الذي حـذق و أتقـن علـم النحـو العـريب ، إذ لـيس مـن اليسـري صـياغة القواعـد النحويـة يف 
درجة عالية من  ملن امتلك موهبة شعرية فائقة و أبيات شعرية ، و ال تتوفر هذه املوهبة إال

  .الدرجة هي اليت مسحت له مبنح اإلجازات للعلماء العلم ، و هذه 
و لــو مل يشــر "  :و ختامــا أود أن أورد ههنــا قــول حممــد حميــي الــدين عبــد احلميــد  

ابن مالـك إىل ألفيـة اإلمـام العالمـة حيـىي زيـن الـدين بـن عبـد النـورالزواوي اجلزائـري  املتـوىف 
   .5"مبصر و املعروف بابن معط ملا ذكره الناس و ملا عرفوه

وهـــذا القـــول صـــحيح ينطبـــق علـــى طلبـــة العلـــم إال أنـــه ال ميكـــن تعميمـــه علـــى كـــل   
  .العلماء و عموم املثقفني و الباحثني  االناس ، خصوص

  

                                                 
، ينظر شرح ألفية 10اآلية  ورة اإلنسانس" يوما عبوسا قمطريرا :"وعاء الكتب و قيل الشديد ، و منه قوله تعاىل : قمطر  -1

 .439ابن معطي ، للموصلي ، ص 

 .439صفة للطويل ، انظر شرح ألفية ابن معطي للموصلي ص :  سلهب  - 2

 .439الذهب و قيل السحاب األمحر ، انظر شرح ألفية ابن معطي ،  ص : زبرج  - 3

  .440شرح  ص  الالصخم ، : جخدب   - 4

 .6ص 1، بريوت، جب ت ن عبد احلميد، شرح ابن عقيل ، دار إحياء الرتاث العريب حممد حميي الدي - 5



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  

    الثاني الفصل 
  دراسة تطبيقية

  ترجمة الناظم: المبحث األول 

  اسمه و نسبه و نشأته : المطلب األول 

  شيوخه: المطلب الثاني

  المطلب الثالث تالميذه

  مؤلفاته : المطلب الرابع 

  مكانته العلمية : المطلب الخامس 

  دراسة الدرة األلفية في علم العربية البن معطي : المبحث الثاني

  بين يدي األلفية : المطلب األول 

  مقدمة األلفية : المطلب الثاني 

  الهيكل العام لأللفية : المطلب الثالث 

  دراسة المضمون : المطلب الرابع

  الخصائص األسلوبية : المطلب الخامس

  منظومة البديع في علم البديع البن معطي في  دراسة: المبحث الثالث 

  .التعليمي الجزائري القديم خصائص الشعر : المبحث الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  ترجمة الناظم :المبحث األول 

هو حيي بن عبد املعطي بن عبد النور بن  :اسمه و نسبه و نشأته: المطلب األول 
علي بن نصر بن يلول بن تاشفني بن علي بن يازيغ بن حنيفة أبو احلسني النحوي 

باسم ابن املعطي ، وتكتب بإثبات وأشتهر  2من أهل جباية  *1األديب الشاعر الزواوي
  .الياء ويدوا وهو أمر جائز يف العربية ، فقد ورد إثبات الياء يف املنقوص املرفوع وارور

وهو واحد من أئمة عصره يف النحو واللغة 3ويلقب بزين الدين النحوي احلنفي  
اية جببال وينسب ابن معطي إىل زواوة وهي قبيلة كبرية ذات بطون وأفخاذ بظاهر جب

  .جرجرة من بالد القبائل 

هـ ، وتعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن الكرمي مبسقط  564ولد ابن معطي عام      
رأسه ، مث مست به نفسه لطلب املزيد ، فأخذ العلم على كبار علماء عصره كاجلزويل 

اعرا مفلقا ، وابن عساكر ، والتاج الكندي حىت أصبح إماما بارزا يف علوم العربية  وش
وقدم دمشق فأقام ا زمانا طويال مث رحل إىل مصر فتوطن ا ، وتصدر . وناظما جميدا 

بأمر امللك الكامل إلقراء النحو واألدب باجلامع العتيق وهو مقيم بالقاهرة هلذا العهد ، 
عاش ابن معطي أحلى حلظات عمره وذاق نشوة انتصارات صالح الدين األيويب على 

والمس تشجيعات و إعجاب والة األمر بالعلم واملتعلمني وبرز يف هذا العهد  الصليبني
هـ، وعلم الدين 636هـ  ابن يعيش يف  584علماء كثريون ومنهم ابن بري املصري يف 

هـ وبني هؤالء نشأ  637هـ وابن اخلباز يف 646هـ وابن احلاجب 643السخاوي يف
  ابن معطي 

هـ  624يرتك دمشق إال بعد وفاة املعظم عيسى عام  والظاهر أن ابن معطي مل        
وثقافيا  هـ ، إذ كانت القاهرة عصرئذ مركزا علميا 624فنزل ابن معطي القاهرة سنة 
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هـ ودفن على  628هاما ، فشارك بعلمه يف إثراء احلياة الثقافية إىل أن وافاه أجله عام 
  . 1مقربة من قرب اإلمام الشافعي

تلقى حيي بن معطي العلم على عدد غفري من علماء عصره : ــهشيوخ: المطلب الثاني
  .اجلزويل ، و ابن عساكر والتاج الكندي : يف املغرب واملشرق من أمههم 

هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز ، من تالميذ ابن بري مبصر تصدر : الجزولي - )1
وهو صاحب املقدمة لإلقراء باملغرب وكان إماما يف العربية ، شرح أصول ابن السراج 

املشهورة ، وهي حواش على مجل الزجاج ، أخذ عنه أبو على الشلوبني املتويف سنة 
  . 2هـ 607هـ ، وحيي بن معطي ، تويف اجلزويل سنة  645

هو أبو حممد قاسم بن علي ابن احلسن بن هبة اهللا ، حمدث : ابن عساكر - )2
فضل املدينة، : ، من مؤلفاته  هـ ، زار مصر وأخذ عن علمائها 528دمشقي ولد سنة 

واجلامع  املستقصى يف فضائل األقصى ، واجلهاد ، له تالميذ كثر منهم ابن معطي ، 
  . 3هـ 600تويف بدمشق سنة 

هو زيد بن حسن بن سعيد ، وكنيته أبو اليمن ، ولد ببغداد : تاج الدين الكندي  - )3
والكندي . دها اجلامعهـ ، استوطن حلب مث دمشق حيث كان يدرس مبسج 520سنة 

إنه حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ،  4حنوي لغوي حمدث شاعر ، قال عنه السيوطي
وأكمل القراءات العشر وهو ابن العشر وكان أعلى أهل األرض إسنادا يف القراءات ، 

  .هـ ومن تالميذه حيي ابن معطي  597تويف بدمشق سنة 
ون أمساء عدد قليل من تالميذ ابن معطي وهم ذكر املرتمج: تالميــذه : المطلب الثالث

وهو عز الدين أبو إسحاق إبراهيم بن حممد بن طرخان : السويدي الحكيم - )1:
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هـ ،تلقى العلم على يد ابن معطي، وله كتاب  600األنصاري الدمشقي ولد سنة 
   1هـ 695الباهر يف اجلواهر وكتاب التذكرة يف الطب ، تويف سنة 

وهو أبو إسحاق إبراهيم بن أيب عبد اهللا بن إبراهيم بن حممد بن : ابن العطــار - )2
يوسف األنصاري األسكندري الكاتب ، ذكر أنه تأدب على ابن معطي، تويف سنة 

  .  2هـ 649
هو أبو بن عمر بن علي بن سامل اإلمام رضي الدين القسنطيين : القسنطيني  - )3

قدس ، أخذ العربية عن ابن معطي هـ ، ونشأ بال 607النحوي الشافعي ، ولد سنة 
وابن احلاجب تزوج ابنة حيي بن معطي ، وكان من كبار أئمة العربية بالقاهرة ، تويف سنة 

  . 3هـ 695
هو أبو حممد حممود بن عبدين بن حسني التميمي  :تاج الدين الصرخدي  - )4

ناحي الصرخدي الذي منحه ابن معطي إجازة إقراء ذكرها الدكتور حممود حممد الط
هذا وقد رأيت أثناء بعثيت إىل تركيا صورة إجازة إقراء من ابن معطي ألحد «  4:بقوله

  »    العلماء وتدل على علمه وفضله 
مؤلفات ابن معطي كثرية ، تدل على غزارة علمه وأغلبها يف  :مؤلفاتــه: المطلب الرابع

الواضحة باملنظومات  اللغة والنحو ، وتكشف عن شخصية مولعة بعلم العربية ، وعنايته
ومن . التعليمية يف النحو والبالغة واللغة والقراءات إذ كان إمام النظم العلمي غري مدافع 

  :أمهها 

                                                 
  . 411ص  5رات  الذهب ج ذش - 1

ت السنية يف ترمجة نقال عن الطبقا 26حيي بن معطي ، البديع يف علم البديع ، حتقيق حممد مصطفى أبو شوارب ص  -2  
 .احلنفية 

  . 470ص  1السيوطي، بغية الوعاة ، ج -3

، نقال عن مقدمة حممود الطناحي لتحقيق الفصول اخلمسون  20عبد الرمحان خربوش ، ابن معطي وجهوده اللغوية ص  - 4
  .يف النحو البن معطي
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منظومة ، وقد شرحت مرارا وهي ) األلفية النحوية ( الدرة األلفية يف علم العربية  -)1
تا انتهى منها سنة بي 1020وهي أول نظم يسمى باأللفية وعدد أبياا . حمققة منشورة 

  .هـ  595
  .حمققة ومنشورة يف البالغة ) منظومة ( البديع يف علم البديع  -)2
  .حواش على أصول ابن السراج يف النحو -)3
  .العقود والقوانني يف النحو -)4
  .شرح املقدمة اجلزولية وهي مقدمة يف النحو، قام ابن معطي بشرحها  -)5
  .ي شرح اجلمل يف النحو للزجاج -)6
  .املثلث يف اللغة  -)7
  ) .نظم ( شرح أبيات سيبويه  -)8
  ) .نظم ( اجلوهرة يف كتاب اجلمهرة  -)9

  ) .منظومة ( أرجوزة يف القراءات  -)10
  ) .نظم مل يتمه ( كتاب الصحاح للجوهري   -)11
  .ديوان شعر -)12
  .ديوان خطب -)13
  .الفصول اخلمسون يف النحو  -)14

وين ذكرها السيوطي يف بغية الوعاة ، كما ذكرها ياقوت احلموي يف وهذه العنا        
معجم األدباء ويظهر أن كل هذه املصنفات قد ضاعت ما عدا األلفية ، والفصول 

  .اخلمسون ومنظومة البديع يف علم البديع
وتكشف هذه املؤلفات عن نزعة ابن معطي الواضحة يف نظم العلوم منسجما يف       

عصره املتسمة باجلهاد واحلروب الصليبية ، واليت فرضت على العلماء  ذلك مع طبيعة
حينذاك امليل إىل االختصار والتلخيص ، فربزت املنظومات التعليمية كوسيلة لتيسري 

  .العلوم إىل الناس لتحفظ وتستظهر عند احلاجة



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

فقد  كان حيي ابن معطي ذا مكانة علمية معتربة : مكانتـه العلميـة: المطلب الخامس
كان عاملا متمكنا يف علم العربية وحمدثا يسمع احلديث ويرويه وأديبا مارس األدب درسا 

كان إماما مربزا يف العربية ، « : يقول السيوطي عنه . تصنيفا  فشهد له معاصروه 
كتاب : شاعرا حمسنا ، وكان حيفظ شعرا كثريا وأشياء كثرية ، ومن مجلة حمفوظاته 

   1»صحاح اجلوهري  
وهي شاهدة لناظمها بإصابة « : وقد وصف ابن الوردي ألفية ابن معطي بقوله      

يا حيي خذ الكتاب  : الصواب ، والتفنن يف األدب حىت كأن سيبويه ذا اإلعراب قال له 
«2          

فاضل معاصر إمام يف العربية، أديب « :وأما ياقوت وهو معاصر له فيقول عنه      
      3»شاعر 

ا متعنا يف ألفية ابن معطي ، ويف منظومة البديع يف علم البديع ، برز لنا بشكل وإذا م 
جلي املقدرة الفنية والشاعرية البن معطي ، إذ ليس من السهولة نظم ألف بيت شعري 

  .يف علم النحو ومئات األبيات يف علم البالغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 344ص  2السيوطي ، بغية الوعاة ،ج  - 1

  .، نقال عن تاريخ ابن الوردي 26بن معطي و جهوده اللغوية ص عبد الرمحان خربوش ، ا - 2

  . 626ص  5ياقوت احلموي ، معجم األدباء، ج  - 3



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  »رة األلفية في علم العربية  الد« دراسة منظومة ابن معطي : المبحث الثاني 

  :بيـن يـدي األلفيــة  :ولالمطلب األ

تعــد الــدرة األلفيــة يف علــم العربيــة ، أول منظومــة تعليميــة جزائريــة، ضــمنها ابــن            
معطي الزواوي البجائي ، كل األبواب النحوية، وبعض القواعد الصرفية ، بلغ عدد أبياا 

هـــ، وهـــو أول مـــن أطلـــق لفــظ األلفيـــة حـــني قـــال يف  595بيــت ، نظمهـــا ســـنة  1021
   1018البيت رقم 
  1حنوية أشعارهم املرويــة         هذا متام الدرة األلفيـــة           

وألول مـرة تــنظم يف الشـعر العــريب أرجــوزة علـى حبــرين مهــا الرجـز والســريع ، ألن املعتــاد أن 
وحتســب هــذه البــن معطــي الــذي يــنظم الشــعراء قصــائدهم علــى تفعــيالت حبــر واحــد ، 

اســـتطاع بقدراتـــه الفنيـــة التوفيـــق بـــني البحـــرين الرجـــز والســـريع للتقـــارب الكبـــري بينهمـــا يف 
  . اإليقاع 

  :وعن أسباب نظم األلفية يقول ابن معطي 
  وذا حدا إخوان صدق لـي على         أن اقتضوا مين هلم أن أجعال  -10
  عدـا ألف خلت مـن حشو  أرجوزة وجيــزة فـي النحـو       -11
  2لعلمهــم بـأن حفـظ النظـم        وفق الذكـي والبعيـدة الفهـم  -12

 أن الـنظم أيسـر يف احلفـظ مـن النثـرإذن فقد استجاب النـاظم لطلـب اإلخـوان ، لعلمهـم 
إلدراكهـم   وهذا هو السبب الذي جعل الكثري من العلماء ، يؤلفون منظومـات تعليميـة 

اإلنســان مــن ميــل غريــزي إىل اســتيعاب املنظــوم، واســتظهاره علــى حنــو يفــوق  مــا يف طبــائع
إســتيعام املنثــور واســتظهارهم إيــاه ، وعليــه فــإن نظــم العلــوم كــان انعكاســا ظــاهرا لرغبــة 

  .العلماء يف حفظ العلم وانتشاره وتداوله 
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ان الشـعر استفاد ابـن معطـي مـن منظومـة احلريـري الـذي سـبقه يف التـأليف يف ميـد        
النحوي املنظوم ، فقد جتنب ابن معطي ظاهرة احلشو اليت كثرت يف منظومة احلريري وقد 

  :قال ابن معطي عن ألفيته 
  1أرجوزة وجيزة يف النحـو             عدا ألف  خلت من حشـو

  وقد علق عبد الفتاح كيليطو على ملحة اإلعراب للحريري بقوله 
رفة مركزة يف الـذاكرة ، هلـذا لـن يعاتـب أحـد احلريـري بسـبب وظيفة األرجوزة ترسيخ مع«  

  2»فهو عكاز البد منه إلقامة الوزن  ...احلشو الذي جنده بكثرة ملفتة للنظر يف امللحة
مــاذا ســنفعل بألفيــة بــن معطــي الــدرة األلفيــة يف علــم العربيــة ؟ هــل ســنحفظها عــن ظهــر 

زهـــا العلمـــاء يف املاضـــي ومتـــت  قلـــب ؟ هـــل ســـنقوم بوضـــع شـــرح هلـــا بعـــد الشـــروح الـــيت أجن
  كتابتها ؟ 

كـــالنحو والفقـــه : إن األرجـــوزة أو املنظومـــة شـــكلت قالبـــا ألنـــواع كثـــرية مـــن العلـــوم      
كمــــا أــــا منــــت واتســــع جماهلــــا ، وكثــــر إنتــــاج ..والبالغــــة والطــــب والرياضــــيات والتــــاريخ 

  :كر منهااملنظومات على وجه اخلصوص يف عصر احلروب الصليبية لدواع كثرية نذ 
  .رعاية السالطني األيوبيني و املماليك للشعراء ، و تشجيعهم على نظم الشعر –) 1
حــــروب املســــلمني مــــع (كثــــرة احلــــوادث السياســــية والعســــكرية الــــيت تثــــري العواطــــف    -)2

  ) الصليبيني واملغول
  .كثرة الشعراء، وتعدد جمالس الشعر  -)3
  .فألقوا إنقاذا للرتاثشعور العلماء أم ورثة كنوز ثقافية ،  -)4
  . انتشار املدارس واملعاهد يف مصر والشام -)5
ويف هذه املنظومات التعليمية نلمس منهجا معرفيا تعليميا تربويا ، وجهـدا ذهنيـا يهـدف  

  .إىل تنظيم مادة التعلم 
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ألا ليست ملسات عاطفية ذاتيـة تدغـدغ املشـاعر ،إن هذه املنظومات ال ختاطب القلب 
ــــذايت الوجــــداين ، ولكنهــــا مــــن الشــــعر وختاطــــب ا لوجــــدان ، فهــــي ليســــت مــــن الشــــعر ال

املوضوعي الذي خياطب العقـل والفكـر، والـذي تتميـز أسـاليبه بالعلميـة ألـا تنقـل أفكـارا 
ومضــــامني علميــــة حبتــــة ، وعليــــه فــــإن دراســــتنا للمنظومــــات التعليميــــة ســــيربز خصــــائص 

طــي ،  إن املنظومــة ختاطــب املــتعلم وتــربط اخلطــاب التعليمــي يف املتــون الــيت كتبهــا ابــن مع
إن أول . الصلة معه بأساليب مباشرة ومتنوعـة جتعـل املتلقـي ينتبـه ويتـابع مـا يبلغـه النـاظم 

) أقـــول: (ويف منظومـــة البـــديع يف علـــم البـــديع ) يقـــول: (لفظـــة تـــرد يف ألفيـــة ابـــن معطـــي 
ملــتكلم القائــل ميتلــك خطــاب النــاظم مــرتبط بطلبــة علــم متلقــني يلتمســون هــذا العلــم ، وا

معرفة يريد تبليغهـا إىل أهلهـا وعليـه فمـا هـي مالمـح املتلقـي لأللفيـة أو منظومـة البـديع يف 
  علم البديع؟

بــالطبع ليســتا مــوجهتني إىل أطفــال مبتــدئني ، إن مســتوامها التعليمــي عــال ،  لــذلك فــإن  
منـه أي اعـرتاض   املخاطب باملنظومتني ليس هو خماطب الشرح ، فاألول مبتدئ الينتظر

،بينما يف الشرح يتعامل مـع شـخص متبحـر يف النحـو والبالغـة والبـديع فيتوسـع يف القـول 
إن « : ويطلــق العنــان ملعارفــه ، يقــول كيليطــو يف تعليــق لــه علــى ملحــة اإلعــراب للحريــري 

املــتكلم يف املنظومــة يقــدم معرفــة ال تنــاقش وال جيــوز تفنيــدها ، وجيــب تقبلــه بغــري إشــكال 
 مـــراء ، وهـــي طبيعـــة املنهجيـــة التســـلطية الـــيت ال ميكـــن النجـــاح فيهـــا إال باالستســـالم وال

األوامـر حتـدد ..) اعـرف –اعلـم  –افهـم ( واخلضوع للشيخ ، فاألوامر كثرية يف األرجوزة 
  1»عالقة السيطرة اليت جتمع املتكلم باملخاطب 

  ة علـى احلـوار بـني املعلـم واملـتعلموعليه فإن طرائق التعليم اليت أثبتت فعاليتهـا هـي املبنيـ -
وهذه الطرائق سادت يف تلك احلقبة التارخيية وقد أشار الغربيين إىل كثري مـن شـيوخ العلـم  

  . 2الذين كانوا ميارسوا  يف مساجد جباية
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: ويفرق اإلمام أبو حامد الغزايل بني أساليب تعليم الكبار وأساليب تعليم الصغار فيذكر 
ات املريب أن يعلم الطفـل مـا يسـهل عليـه فهمـه ألن املوضـوعات الصـعبة إن أول واجب«  

  1»تؤدي إىل ارتباكه العقلي وتنفره من العلم 
هــذا وقــد اتبــع املســلمون إمجــاال طريقــة احلفــظ والتلقــني يف تعلــيم القــرآن الكــرمي ، أمــا يف 

الب واألســاتذة املراحــل العليــا فقــد متيــزت طريقــة التعلــيم بكثــرة النقــاش واألســئلة بــني الطــ
  .بعد أن يفرغ األستاذ من حماضرته

إن منظومـــة ابـــن معطـــي ســـواء النحويـــة أوالبديعيـــة ، تعلمـــان النحـــو واإلعـــراب والبالغـــة  -
والبـديع ، ويف نفـس الوقـت نقـرتح منـاذج صــاحلة ـدف إىل تنـوير املتلقـني  وتثقـيفهم فهــي 

ومــع ســهولة . مســلما صــاحلا تعلــم احلكمــة وقواعــد الســلوك لكــي يعمــل ــا املتلقــي فيصــري
لغــة ابـــن معطــي يف املنظـــومتني فهمــا مشـــحونتان بــالعلم واآلداب والقـــيم واحلكــم والثقافـــة 
الدينيــة والعلميــة ، ولــذلك كثــر يف ألفيــة ابــن معطــي االستشــهاد بــالقرآن الكــرمي  والشــعر 

العقليـــة العـــريب واألمثـــال ، وهـــذه الشـــواهد مـــن أهـــم الوســـائل اللغويـــة الـــيت تـــؤثر يف القـــوى 
بوســاطة األلفــاظ ، وذلــك بــذكر املثــال أو التشــبيه أو الضــد أو املــرادف ، وهــذه الوســائل 
اللغويــة معينــة يف تـــدريس اللغــة العربيــة وهـــي مســتخدمة بكثــرة يف منظـــوميت ابــن معطـــي ، 
وجتـدر اإلشـارة إىل أن هــذه األمثلـة والشـواهد الــيت سـاقها ابـن معطــي  يف الـدرة األلفيــة أو 

لبديع يف علم البديع ، ال تنحصر يف توضيح القواعـد النحويـة أو البالغيـة ، بـل منظومته ا
كــل مثــال أو شــاهد يبلــغ معــىن يهــدف إىل التــأثري يف املتلقــي ، إذ نالحــظ أننــا أمــام أمثلــة 
رفيعـــة ، ولـــنالحظ أن كـــل واحـــد منهـــا حييـــل علـــى ميـــدان غـــري النحـــو كالتوحيـــد ،والفقـــه 

  :واألدب، انظر قوله
 و يف الـذي تشتقـه ضميـر   توي التعريف و التنكري و يس - 471

 و النضـر خواف و خالد أسد   تقول ربـي اهللا و اهللا أحـد  - 472
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فاملنظومة مع سهولة ألفاظها مشحونة من العلم والرتاجم والتعريف بالشعراء  كما         
ـــة ، ومنظومـــة البـــديع يف علـــم البـــديع ، با ـــة النحوي إلضـــافة إىل مجلـــة هـــو واضـــح يف األلفي

اآلداب والقـــيم املتنوعـــة ، أمـــا العلـــم فقـــد اشـــتملتا علـــى مهمـــات علمـــي النحـــو اإلعـــراب 
والتصــــريف ، والبالغــــة والبــــديع  وأمــــا األدب فمــــا تتضــــمنه أمثلتهــــا مــــن احلكــــم اجلامعــــة 
ــــني علــــوم متعــــددة كــــالنحو والقــــرآن واحلــــديث  واألحكــــام النافعــــة ، فاملنظومــــات جتمــــع ب

  .م ، والتعرف على الشعر والشعراءواألمثال واحلك
إن الناظم ال يتوجـه  باخلطـاب إىل مبتـدئ ، وإمنـا اخلطـاب موجـه إىل متلقـي ملـم         

  .مبادة النحو والبالغة ، وأما املتلقي املبتدئ فسيجد فيها مبتغاه
  :مقدمــة األلفيــة: المطلب الثاني

التمهيــد ذايت ، نلمــس فيــه عواطــف  بيتــا ، وهــذا 15مهــد النــاظم أللفيتــه يف            
وجدانيـة ، يكشــف عـن اخللفيــة الثقافيـة واحلضــارية لشخصـية ابــن معطـي ، وهــذه املقدمــة 
الذاتيـــة تعـــرب عـــن ذات ابـــن معطـــي وشخصـــيته املتواضـــعة ، الســـاعية إىل حتقيـــق أهـــداف 

ه ، ونشــر رســالة خالــدة ، حيــس بضــرورة أدائهــا وتبليغهــا للنــاس ، إذ يفتــتح منظومتــســامية
  :بقوله 

   يقول راجي ربه الغفــور           حيي بن معط بن عبد النـور
إن التعبـــري بصـــيغة الضـــمري الغائـــب ، والعـــدول عـــن ضـــمري املـــتكلم ينبـــئ عـــن شخصـــيته 
املتواضــعة، إنــه تواضــع العلمــاء املخلصــني العــاملني ، إنــه يرجــو ربــه وحيتســب عملــه عنــده 

ســؤولية ، مســؤولية العــامل املثقــف هلــا وطأــا علــى ســائال املغفــرة منــه ، إن عــبء حتمــل امل
  :نفسه ، وهذا ما نلمسه يف البيتني اللذين روامها ياقوت احلموي من خارج األلفية بقوله

                         إذا طلبت العلم فاعلم أنــه      عبء لتنظـر أي عبء حتمـل   
  1ذي هو أفضلوإذا علمت بأنـه متفاضـل       فاشغل فؤادك بال

تكشـــــف إذن مقدمـــــة  األلفيـــــة عـــــن  ثقافـــــة الشـــــاعر اإلســـــالمية ، انظـــــر إىل األلفـــــاظ  -
  : املستخدمة واليت تعرب عن ذات ابن معطي 
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 –اهلـــدى  –اإلســالم  –دينــا  –بأمحــد  –هـــدانا  –احلمــد هللا  –الغفــور  -راجــي ربــه« 
  »....  اهللا –صلى  –وحيا 

ســـالمية ، القـــرآن والســـنة ، وحتمـــل مشـــاعر فياضـــة فكلهـــا ألفـــاظ مســـتقاة مـــن الثقافـــة اإل
  .بالروح اإلميانية للشاعر 

إن هــــذه املقدمـــــة بطاقـــــة هويـــــة الشـــــاعر،  واللغــــة هويـــــة اإلنســـــان ، واإلنســـــان هـــــو       
  . إا متثل رؤيا الشاعر للحياة: األسلوب نفسه ،كما يقول بيفون

  ه ارتضانـااحلمد هللا الذي هدانــا            بأمحد دينـا لـ -2
  فلم يزل ينمي به اإلسالم           حىت استبانت للهدى أعـالم -3
  مؤيدا منه خبري الكتـب           وحيـا إليه بلسـان عربـي -4
  لكونه أشرف مابـه نطق          كما الرسول خري خملوق خلق -5
ـــا  -6 ـــه وكرمـ تمهيــد األويل جنــده وهــذا ال 1صــلى عليــه اهللا مث سلمـــا          وآلـــه وصحبـ

عنــد ســائر املصــنفني للمنظومــات ، البــدء بالثنــاء علــى اهللا والصــالة والســالم علــى رســوله 
  .وصحابته 
ومــا ميكــن أن نلحظــه يف هــذه املقدمــة ، تلــك اللغــة الوجدانيــة اخلفيفــة الصــادقة           

ل علــى نشــر والــيت تــنم عــن نفــس مؤمنــة صــافية تتقــي اهللا وترجــوه ، حمبــة لرســول اهللا، تعمــ
اللغــة العربيــة ، إنــه املســلم الرســايل املعتــز بدينــه وكتابــه و رســوله و لغتــه ويعتقــد يقينــا أنــه 

  .أشرف كتاب وأشرف لغة وأشرف رسول عرفته البشرية مجعاء 
  وبعد فالعلـم جليـل القـدر        وفـي قليلـه نفـاد العمـر -7
  م البادئ فيما يستتـمفابدأ مبا هـو األهم فاألهـم        فاحلـاز  -8
  2فإن من يتقن بعض الفـن          يضطر للباقي وال يستغنـى -9
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فهو يشيد برسالة العلم ، ويوجه األنظـار إليـه ، داعيـا إىل امـتالك ناصـيته ويف سـبيله نفـين 
العمــر علــى أن حنــدد األولويــات يف العلــوم ، وملــا كــان علــم النحــو أداة تســاعد علــى فهــم  

  .  لبداية به تكونكتاب اهللا ، فا
  .مث يتطرق الناظم إىل البحرين املختارين ملنظومته النحوية و مها حبر الرجز و حبر السريع    
  ال سيما مشطور حبر الرجز        إذا بين على إزدواج موجز -13
  1أو ما يضاهيه من السريع        مزدوج الشطور كالتصريع - 14

   ت ملوســـيقي اخلفيـــف النـــابع مـــن تفعـــياليقـــاع اإن أبيـــات الـــدرة األلفيـــة تتميـــز باإل
  .حبري الرجز والسريع 

  :الهيكل العام لأللفيــة:المطلب الثالث

  :تضمنت الدرة األلفية يف علم العربية ليحي بن معطي األبواب النحوية والصرفية التالية
 الرقم األبواب النحوية ......إلى.....من

 01 املقدمـــة 15إىل      01

 02 حد الكالم والكلم 19إىل      16

 03 عالمات االسم والفعل واحلرف  27إىل     20

 04 اشتقاق االسم والفعل واملصدر    32إىل     28

 05 اإلعراب والبناء  43إىل     33

 06 باب إعراب األمساء 56إىل     44

 07 باب الوقف 60إىل     57

 08 باب املثىن 72إىل     61

 09 مجع املذكر السامل 77إىل      73

 10 مجع املؤنث السامل 90إىل     78

 11 باب أزمنة األفعال 99إىل     91
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 12 جزم الفعل املضارع 104إىل     100

 13 مسألة يف جواب الشرط 107إىل     105

 14 باب نصب الفعل املضارع 114إىل     108

 15 ملضارععالمات اإلعراب يف الفعل ا 119إىل     115

 16 بناء الفعل 122إىل     120

 17 باب حروف اجلر 146إىل    123

 18 حروف القسم 154إىل     147

 19 جواب القسم 163إىل    155

 20 غري املنصرف 195إىل    164

 21 الفعل املتعدي والالزم  198إىل    196

 22 باب الفاعل 204إىل    199

 23 ليه الفعل حبرف اجلرما يتعدى إ 207إىل    205

 24 باب املفعول به 221إىل    208

 25 ظن وأخواتــها 232إىل    222

 26 املتعدى إىل ثالثة مفاعيل   236إىل    233

 27 باب املصدر  244إىل    237

 28 باب ظرف الزمان واملكان 259إىل    245

 29 باب احلال 269إىل    260

 30 يز باب التمي 279إىل    270

 31 باب املفعول له 284إىل    280

 32 باب املفعول معه 287إىل    285

 33 باب اإلستثناء 300إىل    288

 34 )املبين للمجهول(باب مامل يسم فاعله  317إىل    301
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 35 باب النكرة واملعرفة 322إىل    318

 36 باب املعارف 324إىل    323

 37 باب العلم 332إىل    325

 38 الضمري املضمر  337إىل    333

 39 ضمري النشأن 340إىل    338

 40 إعمال الفعلني أو التنازع 348إىل    341

 41 الضمري املنفصل املرفوع املوضع  350إىل    349

 42 ضمري الفصل 353إىل    351

 43 الضمري املتصل املرفوع املوضع 355إىل    354

 44 نفصل املنصوب املوضعالضمري امل 358إىل    356

 45 الضمري املتصل املنصوب املوضع 361إىل    359

 46 الضمري املتصل ارور املوضع 363إىل    362

 47 باب األمساء املوصولة 383إىل    364

 48 باب أمساء اإلشارة 390إىل    384

 49 باب العرف بالم التعريف 395إىل    391

 50 فةباب اإلضا 407إىل   396

 51 )النعت ( باب التوابع  421إىل   408

 52 باب التوكيد 433إىل    422

 53 باب العطف 437إىل   434

 54 باب عطف النسق 452إىل   438

 55 باب البدل  461إىل   453

 56 باب املبتدأ واخلرب 487إىل   462

 57 باب االشتغال 499إىل   488
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 58 -ان وأخواا ك  –باب النواسخ  536إىل   500

 59 إن وأخواا 559إىل   537

 60 )النافية للجنس ( ال العاملة عمل إن  573إىل   560

 61 باب التعجب 583إىل   574

 62 )أفعال املدح والذم ( باب نعم وبئس  593إىل   584

 63 إعمال اسم الفاعل –باب األمساء العاملة عمل الفعل  608إىل   594

 64 إعمال الصفة املشبه 616إىل   609

 65 إعمال املصدر 621إىل   617

 66 إعمال اسم الفعل 637إىل   622

 67 باب النداء واملندى والندية 664إىل   638

 68 باب االستغاثة والرتخيم 685إىل   665

 69 باب االختصاص 693إىل   686

 70 باب األعداد والتواريخ 709إىل   694

 71 اب كم اخلربيةب 716إىل   710

 72 باب معاين األدوات 730إىل   717

 73 باب أبنية األمساء 736إىل   731

 74 باب مجع التكسري 782إىل   737

 75 باب التصغري 811إىل   783

 76 باب التذكري والتأنيث 841إىل    812

 77 باب النسبة 886إىل   842

 78 باب القصور واملمدود 902إىل   887

 79 باب اهلجاء واإلمالة 918إىل   903

 80 أبنية املصادر واألفعال 939إىل   919
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 81 باب مهزة القطع والوصل 948إىل   940

 82 )حروف الزيادة ( باب التصريف  972إىل   949

 83 باب احلذف 978إىل   973

 84 باب اإلبدال 1003إىل   979

 85 باب اإلدغام 1008إىل 1004

 86 باب خمارج احلروف وصفاا 1013إىل 1009

 87 باب الضرورات الشعرية 1017إىل 1014

 88 اخلامتــــة 1020إىل 1018

  :دراســة المضمـون: لمطلب الرابع ا

هـــذه املنظومـــة مـــن الشـــعر التعليمـــي النحـــوي ، اهلـــادف إىل تعلـــيم طريقـــة العربيـــة يف       
واعد اللغة العربية ، ونشرها وتعليمها للناس الصياغة والرتكيب والتعبري وإىل احلفاظ على ق

ويف األدب ،قــــدمي معــــروف يف اآلداب األجنبيــــةوهــــذا اللــــون مــــن املنظومــــات التعليميــــة . 
  .مع مطلع القرن الثاين اهلجريالعريب إذ بدأ النظم العلمي العريب 

وقـد تضـمنت منظومــة ابـن معطــي كـل أبــواب النحـو مبــا فيهـا مــن املصـطلحات واألحكــام 
  عامة والضوابط والتفسريات باإلضافة إىل أبواب صرفية وعروضية ال

نستطيع  يت عاجلها ابن معطي وفق خمطط عامومن خالل عرضنا لألبواب املختلفة ال     
أن نتبـــني أن هـــذه األبــــواب أصـــول أساســــية يف الـــدرس النحـــوي ، وتبــــدو هـــذه األبــــواب 

إمنا هو األصل علـى الفـرع، فاألمسـاء  متناسقة مرتابطة منهجية ، إذ ترى أن أول ما يقدمه
تتصــدر العــرض ألــا األصــل يف الكــالم ، مث يكـــون الفــرع بعــدها مــن األفعــال واحلـــروف 

وعالمـــات اإلعـــراب أصـــل يف العربيـــة ، فهـــي حتتـــل الصـــدارة قبـــل عالمـــات البنـــاء ،وألن .
ري واضـحا يف اجلمع املذكر السامل حممول على املثىن ، فإن املثىن يعـرض قبلـه  ليكـون املسـ

بيان ظواهر اجلمع مث إن مجع املذكر السامل يسبق املؤنث السامل ، لتمهد له طريق املعاجلة 
متـأثرا مبـن . والتوضيح ، وقد سار ابـن معطـي علـى منهجيـة ذاتيـة يف ترتيبـه ألجـزاء األلفيـة

  .سبقوه من النحاة 
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 التفصــيل ، وهلــذا يــرد واملالحــظ يف تنســيق األفكــار وتسلســلها هــو مرتبــة اإلمجــال مث      
أقسام الكلمة جمملة ، مث يأيت بعدها تعريف ما يعرف مع األمثلة املناسبة لتصحيح املقال 
، كما نالحظ أن الناظم يوايل يف التعريف والتمثيل بني االسم والفعل واحلرف بالتسلسل  

  .كما وردت يف أول أبواا
ملنظومـة فتحـدث عـن حـروف الزيـادة وأما باب الصرف فقـد عـاجل مسـائله يف آخـر ا      

وحروف اإلبدال مث موضوع اإلدغام مث حتدث عن خمارج احلروف وصفاا وهذا مـن علـم 
اللســانيات مث تطــرق إىل الضــرورات الشــعرية كرافــد مــن روافــد علــم العــروض ، واملتمثلــة يف 

ك صرف ما ال ينصرف ، ومسائل من احلذف واإلبدال والزيادة وقطع ألـف الوصـل ، وفـ
  .املدغم وقصر املمدود وحتريك ما جيب تسكينه ، وتسكني ما جيب حتريكه واإلدغام

باإلشارة إىل امسه وإىل تـاريخ نظـم  1021إىل  1018وختم األلفية ابتداء من          
علــى عــادة . هـــ وخــتم بالثنــاء علــى اهللا مث الصــالة علــى نبيــه املصــطفى 595األلفيــة وهــو 

  .املنظمني
هـــــذه األبـــــواب ســـــواء النحويـــــة أو الصـــــرفية أو العروضـــــية جـــــاءت مدعمـــــة وكـــــل          

بالتمثيــــل والشــــواهد مســــتدال عليهــــا بنصــــوص مــــن القــــرآن والشــــعر العــــريب باإلضــــافة إىل 
فنحن إذا أمعنا النظر يف ألفية ابن معطي وجدناها كثرية الشواهد اهلادفة، . األمثال العربية

  :من األلفية  163قم انظر قوله على سبيل املثال يف البيت ر 
  تفتــأ حذف               ال منه أي ال تفتأ املعىن عرف» تاهللا « كقوله 

  1» قالوا تاهللا تفتأ تذكر يوسف« فههنا نراه يستشهد بقوله تعاىل 
  .فيحيلنا إىل قصة يوسف عليه السالم وما تضمنته من أحداث وعرب

  :من األلفية 340وانظر قوله يف البيت 
  ومنه ما فسر باسم انفرد»                 هواهللا أحد« كقوله جل 

  2»  هواهللا أحد قل«  : فهو استشهاد بقوله تعاىل 
                                                 

  .85سورة يوسف اآلية  - 1

  . 1سورة اإلخالص اآلية  - 2



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  .إا إشارة إىل التوحيد،  كأين  به يعلم النحو ويغرس القيم يف نفس القارئ 
  :من األلفية  628ويف البيت رقم 

  »حذركم  « تقول أي إلزمو كما»               عليكــم أنفسكــم« كقوله 
  : ويف هذا البيت استشهادان هادفان كذلك 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا علــيكم « :فهــو مــأخوذ مــن قولــه تعــاىل»  علــيكم أنفســكم « األول 
  1»  أنفسكم

  2»يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم« : فهو مأخوذ من قوله تعاىل »  حذركم«الثاين

وهـذا لـيس .االستشـهاد واالقتبـاس مـن القـرآن  هذا وقد كثر يف ألفيـة ابـن معطـي ،       
غريبــا علــى هــذا العــامل ، أن يكثــر مــن االستشــهاد باآليــات القرآنيــة ، حــىت ال تكــاد ختلــو 
صفحة من صفحات األلفية منه ، فهو حريص على تطبيق القاعدة النحوية علـى مـا ورد 

مي ، وكــان ابــن معطــي يف القــرآن ، فســر خلــود اللغــة العربيــة وعظمتهــا مــرتبط بــالقرآن الكــر 
مــن حفظــة القــرآن واملدرســني لــه وهــذا يكشــف لنــا شخصــيته كعــامل عامــل يبلــغ آيــات اهللا 

  .إىل الناس ويعلمهم احلكمة 
ويف املنظومة استشهاد بالشعر العريب ومنـه علـى سـبيل املثـال مـا ورد يف البيـت رقـم        
  :من األلفية  213

  إيــاك إيــاك املـراء الشـرا  وهكــذا كليهمــا ومتـــرا          
  مقتبس من قول الفضل ابن عبد الرمحان) إيــاك إيــاك املـراء ( فقوله 

  فإيـاك إيـاك املـراء فإنــه            إىل الشر دعاء وللشر جالـب
ويف األلفيــة عشـــرات النمـــاذج املقتبســـة مـــن الشـــعر العـــريب ، تـــدل علـــى اطالعـــه و حفظـــه 

  .القدمي  لعيون الشعر العريب
و أما األمثال العربية املقتبسـة فهـي كثـرية كـذلك و منهـا علـى سـبيل املثـال قولـه يف        

  :من األلفية 212البيت رقم 
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  شأنك واحلج أي إلـزم شأنكــا             أهلـك والليل أي احلـق أهلكـا 
  

  1)أدرك أهلك مع الليل ( مثل عريب شائع ومعناه ) أهلـك والليل ( فقوله 
وأمــا أدلــة الســماع واالســتقراء فنجــد العبــارات الغفــرية الدالــة علــى أن مــا يــورده مــن أمثلــة 

  :ونصوص شواهد صحيحة حنو قوله يف األبيات التالية من األلفية 
  اللفـظ إن يفد هو الكـالم               حنو مضى القوم وهم كرام  -17

  :ويف قوله يف باب اشتقاق االسم 
  فيون أيضا املصدرا           من فعله حنو نظرت نظـراواشتق كو  -30

  :ويف قوله يف باب حد اإلعراب وأنواعه 
  بالرفع أو بالنصب أو باجلـر             كمـر زيد راكبـا بعمـرو -35

  :وقوله يف باب اجلزم 
  واجلزم يف ألقابه كلم يــرم             وليس يف األمساء شيء ينجزم  -36

  :املقصور واملنقوص ويف باب 
  وإن يكـن آخــره معتـال              بألـف حنـو الفتـى وحبلـى -47
  أو كان مهموزا كمثل الشاء               والضبـي واآلي وكالكســاء -52

  :ويف وباب املثىن 
  يف الرفع قلت خالدان باأللف           والنون كالتنوين فاحذف إن تضف -63

وإذا التفـت إىل األمثلـة يف هـذه األلفيـة جتـدها كثــرية وهـذه منـاذج ملـا انتشـر مــن            
. يســـتطيع أي قـــارئ أن يتلمســـه دون كبـــري عنـــاء ..  النصـــوص الكثـــرية للبيـــان والتوضـــيح

  . وهي أمثلة جاءت بقصد التبيني واإليضاح
طة وســهولة يف واختيــار األمثلــة والشــواهد يعتمــد البســاطة للداللــة علــى املــراد ، وهــي بســا

طبيعـــة املـــادة اللغويـــة والداللـــة املعجميـــة والصـــيغة الصـــرفية ، والرتكيـــب النحـــوي وهـــذا مـــا 
  .تقتضيه أساليب البحث والتعليم اليت ينبغي أن تكون خالية من التعقيد
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إال مـا . وأما الداللة املعجمية فتبدو يف إيراد املفردات املألوفـة بعيـدا عـن احلوشـي والغريـب
على سبيل املثـال ال احلصـر  940ض األبيات نذكر منها ما ورد يف البيت رقم ورد يف بع

:  
  واغدودن اسحنكك فانقضى الباب    اجلود استعطف واسلنقى اشهابك

فال ميكن فهم هذه األلفاظ إال بالعودة إىل الشروح ، إال أن نسبتها يف األلفية قليلة جـدا 
  :ن األلفية م)  953و  952( وكذلك ما ورد يف البيتني . 

  وأورق حطائـط ومشـأل    و أفكـل وأول  ـفاهلمز حن -952
  أو بان أصال كاشتقاق أولق    مل يكن بنـاؤه كأيقـق   ما -953
ففـــي أغلـــب القضـــايا النحويـــة كـــان بصـــريا ، إال أنـــه مل يكـــن متعصـــبا وأمـــا مذهبـــه        

د أخــذ بــرأي غــريهم يف للبصــريني  إذ كانــت لــه مواقفــه الشخصــية وشخصــيته املســتقلة فقــ
بعـــض املســـائل الـــيت يراهـــا أقـــرب إىل الصـــواب فعلـــى ســـبيل املثـــال أخـــذ ابـــن معطـــي بـــرأي 

  :الكوفيني يف 
بـــدال مـــن )  اجلحـــد ( اســـتعماله لـــبعض مصـــطلحات املدرســـية الكوفيـــة كمصـــطلح  -)1

 بـدال مـن املبـين) مـا مل يسـم فاعلـه ( النفي الذي تستعمله املدرسـة  البصـرية ، ومصـطلح 
  .للمجهول 

  :قال ابن معطي 
  قد حيـذف الفاعـل جاهلــه  فيمـا مل يسـم فاعلـه     القـول

وأيـــد الكـــوفيني يف أن املـــانع مـــن الصـــرف لســـكران ، هـــو األلـــف والنـــون والوصـــف   -)2
وهذا غري صحيح ، إذ يف العربية كلمات توفرت فيها الوصـفية وزيـادة األلـف والنـون ومـع 

  .عريانهذا صرفت مثل ندمان و 
  :كما أيد ابن معطي البغداديني يف بعض القضايا القليلة ومنها   -)3
أال يــوم يــأتيهم « قائمــا لــيس زيــد ، واحتجــوا باآليــة : تقــدمي خــرب لــيس عليهــا يف مثــل  -

  1» ليس مصروفا عنهم
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  :وقد أجازه ابن معطي بقوله 
  ومجلة األفعال كان أضحـى            أصبح ظل صار بات أمسـى -502
  ليس وما زال وما انفك ومـا           فتـئ مـا برح مـادام ومـا -503
  صرفته منها تقول كانـــا            عمرو شجاعا مل يكن جبانـا  -504
  والسبعة األوىل تقدم اخلبـر            فيها عليها و على امسها اشتهر -505

  :املبتدأ يأيت على أربعة أقسامو يؤيد ابن معطي أبا علي الفارسي البغدادي يف أن خرب 
ظرف أو جار وجمرور  -)4الشرط واجلزاء  -)3اجلملة الفعلية  -)2اجلملة االمسية  -)1
1     

و أما بصريته فتبدو واضحة يف األلفية مقتـديا باسـتاذه اجلـزويل فهـو يتبـىن مواقـف املدرسـة 
ذي اشــتقت منــه البصـرية ، مــن أن الفعــل أخــذ مــن لفــظ االســم ، فاملصــدر هــو األصــل الــ

األفعال ، و قد تبىن حنـاة البصـرة هـذا القـول و أحـاطوه باالحتجـاج ، يقـول ابـن معـط يف 
  : من األلفية 31البيت رقم 

 و ذا الذي به تليـق النصرة   و اشتق منه الفعل أهل البصـرة 

 29و 28كما أيـد ابـن معطـي البصـريني يف اشـتقاق االسـم فقـال يف البيتـني رقـم          
  : األلفية  من
  واشتق االسم من مسا البصريون           واشتقـته مـن وسم الكوفيون  -28
  واملذهـب املقــدم اجللــي           دليلــه األمسـاء و السمـى -29

ويـــذهب ابـــن معطـــي كـــذلك مـــذهب البصـــريني يف منـــع العطـــف علـــى املضـــمر           
  :من األلفية  452 – 451لبيتني رقم ارور إال بإعادة اجلار ، انظر قوله يف ا

  واملضمر ارور إن عطفتا           عليه جـيء مبا بـه جررتـا -451
   » بك واأليـام« حنو مضـى بـه وبالغـالم            وشـذ منـه  -452

  :هذا وقد انفرد ابن معطي بآراء مل يسبقه إليها أحد من النحاة ومنها    
  :ام على امسها يقول يف البيت رقم منع تقدمي خرب ما د -)1

                                                 
  .نقال عن الفصول اخلمسون البن معطي  59ص 1الشوملي ج - 2



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  وال جيـوز أن يقدم اخلبـر            على اسم ما دام وجاز يف اآلخر -507
  .ورد عليه النحويون ألنه خمالف ملا ورد يف أشعار العرب 

  :حذف حرف النداء مع لفظ اجلاللة يقول يف األلفية  -)2
  ومثـل يوسف وأحرف النداء قد تنحذف          كمثل ربنــا -647
  إال عن اسم اهللا واإلشارة          فاحلرف فيها احذر اختصاره -648
  1لوقلت فـي النـداء واهللا         وشبـه هـذا وقـع اشتبــاه -649

والقيــاس أال حيــذف حــرف النــداء لكونــه نائبــا عــن الفعــل ، ولكــن النحــاة أجــازوا حذفــه 
طي مينع حذف أداة النداء مـع لفـظ اجلاللـة اختصارا لداللة السياق عليه ، إال أن ابن مع

  .ومع اإلشارة ومع النكرة املقصودة
ويف األفعال اخلمسة ، ذكر ابن معطي ثالثة صيغ ، وقال يف األلفية يف البيتـني رقـم  -)3

118 – 119 :  
  ثـم ثبـوت النون يفعلونا            وتفعـالن مـع تفعلينـــا -118
  واجزمه وانصبه حبذف النون             عالمـة لرفعـه املبيــن -119

  .ة ، وكذلك مع يفعلون وتفعلونيفعالن وتفعالن صيغة واحد:وابن معطي ههنا يعترب
وهناك مسائل أخرى يطول شرحها يف أبواب أخرى كجمع التكسري واملبـين للمجهـول   -

ي عــن بقيــة واملضــارع املتصــل بنــون النســوة وغريهــا مــن املواضــيع الــيت انفــرد فيهــا ابــن معطــ
  .النحاة 

  :ـ ومن اعرتاضات النحاة على ابن معطي وآرائه اآليت
مـن عـادة النحـاة يف ترتيـب األبـواب النحويـة أن يـذكر مجـع التأنيـث إىل جنـب مجــع  -)1

وقـد أسـاء « : التذكري ، إال أن ابن معطي وسـط بينهمـا مجـع التكسـري ، فقـال ابـن اخلبـاز
  .ن اخلباز قابل للمناقشةوهو رأي شخصي الب»  ...حيي الرتتيب

  .بناؤه لأللفية من حبرين وهذا مل تألفه العرب  -)2

                                                 
  .وما بعدها  291ينظر شرح ألفية ابن معطي البن مجعة، حتقيق  ودراسة الشوملي ص   - 1
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" النافيـة يف جـواب القسـم ، واملعـروف حـذف " ما " ذهب ابن معطي إىل حذف  -)3
  .1"ال 

هذه بعض مآخذ العلماء علـى آراء ابـن معطـي وهنـاك اعرتاضـات ومآخـذ أخـرى          
    2هنا ، وهي مبثوثة يف شروح األلفية املختلفةكثرية ، ال يتسع املقام  لذكرها ه

ورغــم االعرتاضــات الكثــرية ، فــإن األلفيــة كتجربــة أوىل البــن معطــي والــيت نظمهــا يف      
فخربتــــه قليلــــة، وجتربتــــه يف . الثالثينــــات أي يف الواحــــد والثالثــــني مــــن عمــــره تبقــــى رائــــدة

 ، متبعـا فيهـا نظـام اإلمجـال مث التأليف يف بداياا ومع  ذلك مشلت  أبواب النحـو العـريب
التفصــيل ، ومــا كــان ابــن معطــي إال واحــدا مــن أئمــة العربيــة األفــذاذ ، لــه رأيــه يف التمثيــل 

  . وحتقيق املسائل على أنه خيطئ ويصيب 
  الخصائص األسلوبية  :المطلب الخامس  

لعلميــة متتــاز  لغــة ابــن معطــي بالسالســة واليســر ، فقــد أجــاد يف وصــف الظــواهر ا       
النحويـــة والصـــرفية ونقـــل احلقـــائق العلميـــة ، مفرداتـــه قريبـــة التنـــاول ، ومجلـــه قصـــرية غالبـــا 
وعبارته حمكمة النسج متآلفة غري متنافرة يف الغالب األعم وهذه بعـض األمثلـة علـى هـذه 

 22إىل  20يقــول ابــن معطــي يف األبيــات مــن : اللغــة العلميــة الواضــحة العلميــة الســهلة 
  :ن حد االسم والفعل واحلرف يف حديثه ع

  فاالسم ما أبـان عن مسمـى          يف الشخص واملعىن املسمى عما  -20
  والفعل ما دل على زمــان           ومصــدر داللــة إقتــران -21
  واحلرف ال يفيد معنــى إال          فـي غريه كهل أتـى املعــال -22

  :ديثه عن اإلعراب والبناء يف ح 36إىل  33وانظر قوله كذلك من 
  القول يف اإلعراب والبنـاء           األصل فـي اإلعراب لألمســاء -33
  وحده تغري فـي اآلخــر            بعامــل مقــدر أو ظاهـــر -34

                                                 
 1نظر شرح ألفية ابن معطي لعبد العزيز بن مجعة املوصلي ، حتقيق ودراسة على موسى الشوملي ، دار البصائر ط ي  - 1
  .وما بعدها 36ص  2007/

  .هـ  696هـ وشرح عبد العزيز املوصلي املتويف سنة 637ينظر شرح ابن اخلباز اآلربلي املوصلي املتويف سنة  - 2



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  بالرفع أو بالنصب أو باجلر          كمر زيــد راكبــا بعمـــرو -35
  وليـس يف األمساء شيء ينجــزم      واجلزم من ألقابه كلم يـرم     -36

فمـــا ورد يف املقطـــوعتني يبـــني  جبـــالء لغـــة ابـــن معطـــي العلميـــة السلســـة الـــيت تعـــرب عـــن  -
  .مل سهلة الرتاكيبوجباملعلومة بأقصر طريق مبفردات عادية مألوفة ، وعبارات واضحة 

  : 324 – 323وانظر قوله يف البيتني رقم 
  ر     أوهلــا األعــالم مث املضمـر وأما املعارف فخمس تذكــ -323
  واملبهم املخصوص واملعرف      بالالم واملضــاف السم يعـرف -324

ال  إـا اللغــة العلميـة املنســابة السلســة ، املشـرية إىل املعلومــة رأسـا بأســلوب مباشــر        
  .لبس فيه ، سهل الفهم 

غـــام احلـــروف املتقاربـــة وهـــو يوضـــح إد 1009 – 1008وأنظـــر كـــذلك يف البيتـــني رقـــم 
  :بقوله 

  أمـا إدغــام املتقاربيـن          كالـدال يف الذال مالصقيـن  -1008
  كادرى وقد ذرى فقس تصب         فالقول يف ذكر املخارج جيب   -1009

إن النـــاظم يفصـــل شـــرح الظـــاهرة النحويـــة بالتمثيـــل ، بلغـــة علميـــة واضـــحة دقيقـــة ومل      
لفـــاظ احلوشــية الغريبـــة متامـــا ، وإمنـــا جنــد بعـــض األبيـــات وهـــي قليلـــة ختلــو املنظومـــة مـــن األ

عمومــا اســتخدم فيهــا النــاظم ألفاظــا صــعبة حتتــاج منــا العــودة إىل الشــروح وانظــر قولــه يف 
  يف باب الرباعي  737 - 736البيتني رقم 

  وللرباعي قمطر  سلهـب           وزبــرج  ودرهـم  وحخـدب  -736
جـل جحمـرش قذعملــة    فهي ألفـاظ ر سف     ء قرطعب وله    وللخماسي جا -737

غريبــة ال تفهــم إال بــالعودة إىل القــواميس والشــروح والنــاظم مضــطر الســتخدامها كتمثيــل 
  . للقاعدة

  :النماذج اليت عرضتها دليل على  هفهذ
  .اللغة العلمية الدقيقة البعيدة عن العواطف واخليال -
  .صل إىل املعىن املراد شرحه رأسا األسلوب املباشر الذي ي -
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  .سهولة تراكيب اجلمل  -
      وهو هام يف ) باملثال يتضح املقال ( االستدالل باألمثلة على القواعد العلمية املقررة  -

  .الدرس النحوي
. تفصيل املعلومـات والتمثيـل هلـا داللـة علـى إتقـان ابـن معطـي لفنيـة التـدريس والتعلـيم  -

  .ر قدير على إيصال املعلومات بسهولة إىل أذهان طلبتهفكأنك أمام حماض
تكــرار اجلمــل التمثيليــة للموضــوع الواحــد  حلــرص ابــن معطــي علــى الشــرح وإيصــال  -

فقد ميثـل مبثـالني للموضـوع الواحـد انظـر قولـه ) طالب العلم ( املعلومات إىل املستمع 
  :يف تعريف الكالم 

  حنو مضى القوم وهم كــرام اللفظ أن يفد هـــو الكــالم          
ســـالمة اللغـــة التعبرييـــة  وســـهولة الـــنغم اإليقـــاعي مـــن خـــالل موســـيقاه الداخليـــة أو  -

اخلارجيــة ، إذ ال قلــق يف التعبــري ، وال تشــويش يف موســيقاه املنبعثــة مــن تفعــيالت حبــر 
  .الرجز والسريع 

إىل التأثر مبدرسـة كما نلحظ يف هذا النموذج وغريه حمسنات بديعية كثرية قد تعود   -
الصــنعة اللفظيــة العباســية ، وإين  أعتقــد أــا مقصــودة لــذاا مــن خــالل كثــرة اجلنــاس 

انظـر قولـه يف . والتصريع وكالمها حمسنان بديعيان لفظيان يسـهمان يف موسـيقى الـنظم
  :البيت رقم

  وأما املعارف فخمس تذكــر    أوهلــا األعـالم مث املضمـر - 323
  املخصوص واملعـرف      بالالم واملضــاف السم يعرف واملبهم -324

جنــــاس وتصــــريع أســــهما يف موســــيقى ) واملعــــرف ، يعــــرف) ( تــــذكر واملضــــمر: ( الحــــظ 
  .وإيقاع البيتني 

  : ومن صور اجلناس املركب  -
  فاملدح نعم العبد عبد اهللا             والذم بئس العبد عبد الهي -585

  .جناس مركب متشابه لفظا ال خطا ) عبد الهي ( و  )عبد اهللا ( فبني اللفظني 
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ومـــن احملســـنات البديعيـــة الـــيت اســـتخدمت يف األلفيـــة بغيـــة التوضـــيح والتمثيـــل مـــا         
  :وذلك يف قوله  35يسمى يف علم البديع  باللف  والنشر املرتب يف البيت 

  وبالرفع أو بالنصب أو باجلـر       كمر زيــد راكبــا بعمــر   -35
  .فذكر ههنا الرفع والنصب واجلر ومثل بالرتتيب للرفع والنصب واجلر -
ويف هذه املنظومة عناية فائقة بـالروابط ، ففهـا تنويـع بـني عناصـر التعبـري تبعـا ملقتضـيات   

  :السياق ، فالعطف بالواو وأو بني املفردات أو اجلمل كقوله 
  مجعـه أو نونــه فاالسم عرف وأخرب عنــه             وثنـه وا -23
  وناده  واجـرره أو صغـره            وانعتـه أو أنثه أو أضمـره -24
  والفعل بالسني وسوف عرفـا            واألمر والنهي وقد إن صّرفا  -25

 –ثن  –أخرب  –عرف ( وكان حروف العطف عالمات ههنا حلسن التقسيم يف املعاين  
  : وانظر كذلك لقوله.....) نون –امجع 
  واحلرف فضلة بلفظ خال              من َعَلِم األمساء واألفعـال -26
  جييء إما رابطا أو ناقـال             أو زائدا مؤكدا أو عامـال  -27

تساعد يف حسن التقسيم وضبط اإليقاع املوسيقي كذلك ،  –إما  –أو : وهذه الروابط 
  )مستفعلن ( لينسجم مع رنة 

  :ك يف العطف بني اجلمل وانظر إىل قوله كذل
  واشتق االسم من مسا البصريون            واشتقه من وسم الكوفيــون  -28

وقد استخدمت هذه احلروف العاطفة بني الـربط أو االسـتئناف أو إفـادة مطلـق االشـرتاك 
  .وأحيانا كصلة تساعد يف ضبط الوزن ...يف احلكم
ية داخــل املنظومــة ، فقــد تكــون اســتئنافية  وأمــا الفــاء فقــد كانــت للعالقــات الســبب        

فلـم يـزل ينمـي بـه : ( تفريعية ، أو رابطة جلواب الشـرط ، ولـذا تـراه يقـول مـثال يف املقدمـة
  حىت استبانت للهدى أعـالم )              اإلسالم 

  فابدأ مبا هو األهـم فاألهـم              فاحلازم البادئ فيما يستتـم
  الفـن               يضطر للباقي وال يستغنـيفإن من يتقن بعـض 
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  فقلت غري آمن من حاســد              أو جاهل أو عامل معانــد
وطبيعــي أن يكثــر يف الشــعر االتعليمــي ، حــروف الــربط عمومــا ، ألــا تســاعد النــاظم     

  .اسبة يف التعبري عن املعاين ، وأحيانا قد متنحه الوقت إلجياد اجلمل والرتاكيب املن
إن قيمـــة الـــدرة األلفيـــة البــــن معطـــي تكمـــن يف قـــدرة النــــاظم علـــى املزاوجـــة بـــني التنظــــري 

  .والتطبيق يف سياق  تعليمي ، ينجح إىل حد كبري يف إصابة األهداف اليت قصدها 
  وتظهر القدرة الفائقة البن معطي يف حتديده ملفاهيم املصطلحات النحوية بدقة 

  :دقة الناظم ما جنده يف تفسريه للمبتدأ بقولهولعل من أبلغ األمثلة على 
  القول يف بيان االسم املبتدأ           املبتدأ يرفع إذا جتردا  -462
  من كل عامل له لفظي                فارفع بأمر فيه معنوي  -463
  اعين ابتداء وهو رافع اخلرب          مثاله زيد مصيغ للخرب -464

  ورمبا كان من الطبيعي أن يعول حيي بن معطي ، الذي عاش  ما بيــن  
منظومتـــه علـــى مـــن ســـبقوه يف الـــنظم النحـــوي خصوصـــا ملحـــة ) هــــ  628 -هــــ 564( 

  .احلريري ويعول عليه من جاء بعده كابن مالك 
ـ و لكل نص علمي مصطلحاته ، فللفقه مصطلحاته ولعلـم احلـديث مصـطلحاته كـذلك 

لنحو و الصرف ،فقد وضع النحـاة مصـطلحات ألفـوا اسـتخدمها يف البحـث األمر لعلم ا
وإذا مـا الحظنـا ألفيــة .والتـأليف منـذ نشـأة هــذا العلـم يف عهـد اإلمــام علـي كـرم اهللا وجهــه

فعـــل ولفـــظ : ابـــن معطـــي جنـــد أنفســـنا أمـــام عشـــرات املصـــطلحات النحويـــة والصـــرفية حنـــو
ثنيـة ومجـع وإضـمار وألـف ونـون وبـاء وإضافة ومعىن ونصب ورفع وجـر وسـكون وتنـوين وت

  .مشتق وجامد ، ومضارع ومضاف ومؤنثوثاء وعالمة ومثال ، و 
مـا مضـى ، ومـا يكـون ، ومـا مل يسـم : وهناك مصطلحات مركبة يف مجـل مثـل           

فاعله ، وأمسـاء الفـاعلني ، وال شـك أن كثـرة هـذه املصـطلحات هـي نتيجـة جهـود أجيـال 
وهــذه املصــطلحات . علمــاء الــذين ســهلوا ســبل النحــو للنــاسســبقت ابــن معطــي ، مــن ال

واضحة الداللة ، طيعة بـني يديـه ، يشـكلها يف صـور خمتلفـة ، يصـوغ منهـا حسـب املقـام 
  .واملقال ، موجهة للمتلقي 
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يغلــــب علــــى األلفيــــة األســــاليب اخلربيــــة املناســــبة لوصــــف الظــــواهر العلميــــة وتثبيتهــــا       
ارهـــا حقـــائق ومســـلمات ، إال أن األســـاليب اإلنشـــائية تبعـــث وتقريرهـــا يف األذهـــان باعتب

مـــن  24-23احليويـــة واحلركـــة يف مراحـــل الـــنص بـــني النـــاظم واملتلقـــي ففـــي البيتـــني رقـــم 
  :األلفية يقول ابن معطي

  نـهه وامجعه أو نوّ فاالسم عرفه وأخرب عنه              وثنّ  -23
  ثه أو أضمرهه أو أنّ ره              وانعتوناده واجرره أو صغّ  -24

فهـــذه كلهـــا أفعـــال تـــأمر املتلقـــي باإلجنـــاز واملتابعـــة ، وجتعلـــه أكثـــر انتباهـــا للموضـــوع إـــا 
وتتواصـــل صــــيغة األمـــر بــــني النــــاظم . إنشـــائية حمرضــــة علـــى التفكــــري والـــتفحص والتقــــومي 

  : 59-58-57واملتلقي كذلك يف األبيات رقم 
  ـف عـن نونــه مقلـوبوقف على املنصرف املنصوب       بألـ -57
  ويف سواه قف بغيـر إبــدال       واحذف من املنقوص ياء اإلعـالل -58
  وإن تعرفـه فأثبتــه وقـف        وقف على املقصور حتمـا باأللف -59
إنــه احلــوار اهلــادئ الــذي يعتمــد علــى املنطــق بــني النــاظم واملتلقــي ، يقــوده إىل النتيجــة     

  .عمة بالشواهدواملعرفة اليقينية مد
فالنـــاظم ينـــوع األســـلوب حبســـب املقـــام وحالـــة املتلقـــي بـــني اخلـــرب الـــذي بـــه يقـــرر احلقـــائق  

قف  احذف ( واإلنشاء املتمثل يف األوامر اليت ينبه ا املتعلم ويقوده إىل النتيجة النهائية 
  .....) .، أثبته ، ارفع ، انصبه ، اجزم ، انته خريا ، ثن ، امجع

عشرات األوامـر واألمثلـة والشـواهد وكأنـه أمـام طالـب يشـاركه الـدروس املتواليـة إا        
إن طريقـة احلــوار ، ومتابعــة املــتعلم عنــد مراحــل الــتعلم .املتتابعـة ، فتــارة يــأمره وتــارة ميثــل لــه

  .واإلجناز دليل على تطور الطرائق الرتبوية عصرئذ 
ـــة وخطواـــا ، وهـــذا احلـــوار هـــام يف  إن النـــاظم يشـــرك املتلقـــي يف كثـــري مـــن مراحـــل األلفي

العملية التواصلية التعلمية لـربط املتلقـي بالـدرس ،إصـغاء ومشـاركة ، والطرائـق الرتبويـة الـيت 
-115انظـر األبيـات رقـم .تعتمد احلوار وسيلة للشرح واإلفهام أثبتـت جـدواها وفعاليتهـا

  :من األلفية 116



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  بانضمـام ظاهـر وارفع مضارعا صحيح اآلخر        حنو يقوم -115
  وانصبه بالفتح وإن جتزم سكن       والرفع يف معتلـه مل يستنب -116

إا لغة تعليمية واضحة ، تأمر ومتثل للتوضيح والبيان ، وذه الطرائق خترج كبـار علمائنـا 
.  

وأســلوب الــنص علمــي مباشــر مل يلجــأ إىل اخليــال والعواطــف ألنــه ال جمــال هلمــا يف       
نصـــوص العلميـــة البحتـــة ، إال مـــا جـــاء توضـــيحا أو متثـــيال كقولـــه علـــى ســـبيل مثـــل هـــذه ال

  :من األلفية  740-739-738املثال يف األبيات رقم  
  رـه يغيّ ـواحده عن وضع   القول يف اجلمع الذي يكّسر         -738
  أوهلما فـُْعل َكاْسد فـي أَسْد          وفـُُعٌل َكُثُمـٌر وكأُسـد -739
  3وحسلـة 2ثيـرة 1لـة كَرْجلـٌة وفْعلــة          جبنـةوفـَعْ  -740

انظر كـذلك قولـه يف البيتـني رقـم . ومثل هذا التمثيل يكثر يف األلفية لدرجة ملفتة لالنتباه
  :من األلفية يف باب االختصاص  686-687
  وبـاب االختصـاص كالنـداء        يف النصب بالفعـل ويف النـداء -686
  ن العرَب أقوى للنزل        وإننـي أفعــل أيهـا الرجـلحن" كمثل   -687

  .املقال وهذه اجلمل التمثيلية ، هامة جدا لفهم املتلقي القاعدة النحوية ، فباملثال يتضح
كمــا نالحــظ غلبــة اجلمــل االمسيــة علــى اجلمــل الفعليــة يف األلفيــة ، وهــذا قــد يعــود إىل   -

ن اجلمـــل االمسيـــة وســـيلة مـــن وســـائل التوكيـــد طبيعـــة املنظومـــة العلميـــة ، ومـــن املعـــروف أ
  .للمعاين الثابتة

كمـــا تتنـــوع أســـاليب البيـــان ، يف التعبـــري عـــن املقاصـــد ، تبعـــا لطبيعـــة املوضـــوع            
وشخصية املتلقي ، وحنن ههنا أمام نص حنوي شـامل لقواعـد النحـو العـريب باإلضـافة إىل 

املسالك القولية العربية من الصيغ والتشكيل فهو يعلم . بعض القواعد اإلمالئية والصرفية 
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 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

ـــنص النحـــوي الشـــامل قـــد يوجـــه إىل علمـــاء  1التعبـــريي املوجـــه إىل الدارســـني ، إن هـــذا ال
  .النحو العريب ، واملستعربني من األمم املفتوحة ، وطلبة  علوم اللغة العربية عموما

ـــــة نـــــص علمـــــي تعليمـــــي وهلـــــذا فالنـــــاظم يســـــتخدم أ           ســـــاليب التقنـــــني إن األلفي
والتقسيمات يف ميدان الكلم ، وجماري أواخرها ، وتوزيع تلك ااري بني صور اإلعـراب 

كمـــا يشـــرك . والبنـــاء مث يوضـــح ذلـــك بالتفســـري والتعليـــل ، وجيمـــع بـــني األشـــياء والنظـــائر 
  .القارئ أو املتلقي وحيمله على املشاركة الفعالة 

الـنص التصـريع واجلنـاس والطبـاق وللتـدليل علــى  وأمـا ألـوان البـديع فقـد طغـى علــى       
ذلـــك  خـــذ أي بيـــت مـــن األلفيـــة  جتـــده حيتـــوى علـــى التصـــريع واجلنـــاس خصوصـــا وكـــال 

  .  احملسنني اللفظيني يسهمان يف موسيقى املنظومة وإيقاعها العام من داخلها وخارجها
والنـاظم   قصـيدته تعد املوسـيقى الشـعرية ركنـا أساسـيا ، يسـتخدمه الشـاعر يف بنـاه       

يف بنــاء منظومتــه ، نظــرا ملــا تــوفره مــن أنغــام مبنيــة علــى الــوزن والقافيــة، فهمــا شــريكان يف 
وعليــه فــإن صــياغة العلــوم املختلفــة باســتغالل . االختصــاص بالشــعر وموســيقاه اخلارجيــة 

اإليقــــاع املوســــيقي ، أمــــر ســــّهل العلــــوم للمتعلمــــني وجعلهــــم يقبلــــون عليهــــا وحيفظوــــا ، 
   1.إليقاع تأثري إجيايب على املتعلم وهو منبه للحواس ومثري للخيال فل

ومن املعلوم أن الشعراء التعليميني اختذوا الرجز إطارا  لعرض معلومام ومعارفهم  والرجز 
هو أقدم األوزان الشعرية العربية ،  بل إنه أول اإليقاعات املوسيقية   اليت عرفها العرب ، 

األخرى ، مع اإلشارة إىل أن الرجز قد ظل حمدودا مبا هو ناتج عـن  وعنه تطورت األوزان
  2البديهة واالرجتال من فنون التعبري الشعري 

كما أن موسيقى حبـر الرجـز وكثـرة الزحافـات والعلـل الـيت تتطرأعلـى تفعيالتـه  كانـت        
  3السبب وراء استخداماته الكثرية لنظم العلوم 

                                                 
  .191م  ص  2005ر ، العيد جلويل ، النص الشعري املوجه لألطفال يف اجلزائر ، رسالة دكتوراه ، جامعة اجلزائ - 1

، جامعة القاهرة ، ص 1970عصمت عبد اهللا غوشة ، الشعر التعليمي يف القرون األربعة األوىل ، رسالة دكتوراه ،  - 2
270 .  

 1991ينظر اميل ، بديع يعقوب ، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر ، دار الكتب العلمية بريوت ،  - 3
  . 83ص 



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

يت جتعـل القـارئ يـرتمن ويتغـىن بتفعيالتـه وإيقاعـه اخلفيـف حـىت وهذه اخلفة املوسـيقية هـي الـ
  .حيفظ املنت أو املنظومة 

ومــع التفعــيالت واإليقــاع النغمــي ، تســهم حــروف الــروي املتنوعــة والقــوايف املتغــرية         
من بيت إىل آخر ، يف إضفاء الصبغة الرتمنية هلذا النوع من األشعار ، فإذا الحظنا الـدرة 

  :انظر األبيات التالية من األلفيةوجدناها مصرعة يف كل األبيات  األلفية
  :املثال األول

  والنسق  احلمل على املعطوف              عليه معطوفا بذي احلروف 
  حرويف   وننسقل  محلعـلل   معطويف               عليه مع طوفن بذاْ 

/0/// 0  /0///0    /0/0/0             //0//0   /0/0//0  //0/0  
  مفتعلن   مفنعلـن    مفعولن                مفاعلن  مستفعلن    فعولن

  "حبر الرجز"                                              
  

  :املثال الثاين
  الواو للجمـع بال ترتيــب                والفاء للرتتيب والتعقيــب

  عقيبـتترتيـب وت  ولفاء لت             الواو للـ مجـعبال  ترتيـنب    
/0/0//0 /0///0  /0/0/0                /0/0//0  /0/0//0   /0/0/0   

  مستفعلن  مفتعلن    مفعولن                 مستفعلن   مستفعلن   مفعولن
  "حبر السريع"                                                             

حــظ أن تفعيلــة حبــر الرجــز يلحقهــا علــل وزحافــات كثــرية ممــا يســهل الــنظم علــى ونال      
  .هذا البحر ، و كذلك حبر السريع

إن هـــذه األبيـــات املصـــرعة  تســـهم مســـامهة فعالـــة يف إضـــفاء اإليقـــاع املوســـيقي          
املناسب للقارئ الـذي سـيحفظ األبيـات ، بـل تطـرد عنـه امللـل وهـو يـرتمن باألبيـات مـرات 

ولعـــل هـــذه املوســـيقى الداخليـــة واخلارجيـــة لألبيـــات كانـــت الســـبب وراء حفـــظ . رات ومـــ
املتـــون ، ال بـــل أصـــبحت املتـــون مقـــررة يف الكثـــري مـــن الكتاتيـــب واملســـاجد حـــىت عصـــرنا 



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

احلاضـــر ، وتالقـــي إقبـــاال مـــن طـــرف رواد املـــدارس الدينيـــة عمومـــا ، فاملنظومـــات تســـعف 
فسالســة . كار املعلومــات والوقــوف علــى القواعــد املعلـم واملــتعلم علــى حــد ســواء يف اســتذ 

األلفاظ املنتقاة وحروفها املتالئمة ، وحروف الروي املتنوعة وتفعيالت حبر الرجز هي الـيت 
  .تؤلف موسيقى القصيدة الداخلية واخلارجية

كمــا أن ســهولة عــروض حبــر الرجــز قــد أتاحــت للعلمــاء ســعة يف الــنظم  العلمــي            
  .ابة اإليقاع املنتظم الذي حيفز على العمل والنشاط فيه وأن يكون مبث

وقد صار الرجز وزنـا شـعبيا يـدور علـى كـل لسـان يف مقطوعـات قصـرية  ينظمهـا كـل مـن 
حيمـــل عليـــه كـــل شـــيء "  محـــار الشـــعر " شـــعر برغبـــة يف التعبـــري حـــىت عـــرف الرجـــز بأنـــه 

و علـــى اجلملـــة أكثـــر وهـــ        2ومنهوكـــا 1واســـتعمل يف صـــور عديـــدة جمـــزوءا ومشـــطورا 
البحــور تغــريا وأغناهــا باألحلــان واألنغــام وأطوعهــا للحــذف واإلضــافة يف تفاعليــه ممــا يتــيح 

  .للرجاز الفرصة ليطيلوا صياغتهم أحيانا ويقصروا يف أحيان أخرى 
وممـا يتميـز بـه الرجـز كـذلك إحتـاد كـل بيتـني يف القافيـة والـذي يطلـق عليـه املشـطور        

وهـو مــا جنـده واضــحا يف ألفيــة . الشـكل الــذي أصـبح إطــارا للشـعر التعليمــي املـزدوج وهــو
  .102-101و  93-92و 24-23ابن معطي، مثل البيتني 

كمـــا حتـــدث ابـــن معطـــي أنـــه صـــاغ بعـــض أبياتـــه علـــى حبـــر الســـريع ذي التفعـــيالت        
البيـت  مستفعلن مسـتفعلن مفعـوالت تتكـرر مـرتني يف: املتشاة مع  حبر الرجز فوزنه هو 
 3اخلـنب: وتدخل تفعيالته زحافـات وعلـل كثـرية ومنهـا. ولقد مسي سريعا لسرعة النطق به 

  .5واخلبل 4والطي
و القافية هي الركن الثاين من أركان القصيدة يف بنائها وموسيقاها، وهي كما يقـول       

 ابــن رشــيق شــريكة الــوزن يف اإلختصــاص  بالشــعر الــذي ال يســمى شــعرا حــىت  يكــون لــه
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أو األبيــات   ، والقافيــة ليســت إال عــدة أصــوات تتكــرر يف أواخــر األشــطر  1وزن وقافيــة 
مـــن القصـــيدة وتكرارهـــا يكـــون جـــزءا هامـــا مـــن املوســـيقى الشـــعرية ، فهـــي مبثابـــة الفواصـــل 
املوسيقية ، يتوقع السامع ترددها ويستمتع مبثل هذا الـرتدد الـذي يطـرق األوزان يف فـرتات 

وللقافيـة  2.د عدد معني  من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن زمنية منتظمة ، وبع
  .قيمتها الصوتية يف شعر املتون العلمية يغلب عليها أحيانا العشوائية والتكلف

ـــــة           ـــــه باالنفعـــــاالت وإمنـــــا هـــــو مـــــرتبط باحلقـــــائق العلمي فالشـــــعر العلمـــــي ال عالقـــــة ل
ــــربط بــــني اختيــــار القافيــــة واملوضــــ وإمنــــا غــــرض الشاعـــــر . وع العلمــــي ولــــذلك ال ميكــــن ال

  . التبسيـط فـي العـرض والسالسة يف األداء كما هو الشأن يف ألفية ابن معطي 
إال أن الشــــيء الــــذي نلمســــه وحنســــه هــــو أن وقــــوع القافيــــة يف آخــــر البيــــت ، يتــــيح      

للقارئ فسحة من صمت تتجاوب فيه القافية يف ذاكرته فتكون أعلق باحملافظة وأشد أثـرا 
  .من سواها من كلمات البيت 

إال أن القافية يف كثري من املطوالت قد توقع الشاعر يف متاهة االحتيال اللغوي أو        
  3التقعر حبثا عن ألفاظ القافية 

وإذا تتبعنــــا األلفيــــة جنــــد أن بعــــض األبيــــات جــــاءت مســــبوكة ســــبكا جيــــدا متآلفــــة       
د حنــس بتكلــف يف وضــع القافيــة انظــر الشــطرين  ال حتــس فيهــا بــأي تكلــف ، وبعضــها قــ

  :مثال قوله 
ــــا         ويف هـــذا البيـــت  ــــا أحدهـ ــــا              كلمــــة أقسامهـ ــــم واحدهـ ــــه مـــن كلـ تأليفـ
عيب من عيوب القافية ، فالدال يف واحدها روى ، واهلـاء وصـل  فقـال يف الشـطر الثـاين 

رئ بثقـل يف البيـت، وهنـاك أمثلـة ولذلك يشعر القا. فلم يؤسس ، وذلك الزم ) أحدهــا(
  .أخرى، ولكن أغلب األبيات موسيقاها خفيفة عذبة سلسة 
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وقـد أخــذت األلفيــة شــكل األراجيــز وهــو بنـاء كــل بيــت علــى قافيــة واحــدة صــدرا         
وعجـــزا مث بنـــاء البيـــت التـــايل علـــى قافيـــة أخـــرى صـــدرا وعجـــزا وهكـــذا إىل آخـــر القصـــيدة 

  :وتكون على هذه الصورة 
  س                                      س                      
  ص                                     ص                      
  د                                        د                      
  ك  ك                                                           

  
  :ومثال من األلفية  

  وستة بالواو رفعـا إن تصـف         والياء يف اجلر ويف النصب األلف-54
  أخ أب حــم هــن وفــوه        ذو املـال قــل وال جيـوز ذوه-55
  وكـل ما لـم ينصرف تفتحـه      جرا كإسحــاق  ويأتـي شرحـه -56

صـريع لألبيـات إمنـا جـاءت بغـرض التعلـيم ويبـدو واألرجوزة مبا فيها من تنويـع للقـوايف ، وت
واضــحا أن الرجــاز أرادوا التعــويض عــن القافيــة املوحــدة يف منظومــام بالتصــريع  فوحــدوا 
بني قافية الشطرين املتقابلني ، واجلـدير بالـذكر أن املنظومـات املزدوجـة أكثـر موسـيقية مـن 

لتصـــريع املســـتمر لألبيـــات، ممـــا املنظومـــات املتحـــدة القـــوايف ، حلـــرص الشـــاعر فيهـــا علـــى ا
يكســبها إيقاعــا منتظمــا ، وقــد جيــين هــذا األمــر علــى املعــىن أحيانــا، إذ جيــد املــنظم نفســه 

  .مضطرا للحشو
و قـــد ســـاهم يف املوســـيقى الداخليـــة  التصـــريع الـــذي جنـــده يف كـــل أبيـــات األلفيـــة    

ســــنات البديعيــــة باإلضـــافة إىل احملســــنات البديعيــــة األخــــرى كاجلنــــاس والطبــــاق وســــائر احمل
كما للحروف وتآلف األلفاظ والكلمات كـل هـذا أبـرز موسـيقى داخليـة ذات . األخرى 

نغــم مناســب للحفــظ واالســتظهار، يســتطيع أن حيســها مــن شــارك أو اســتمع إىل طــالب 
احلــوزات  واحللقــات العلميــة باملســاجد والزوايــا وهــم يــرددون الشــعر التعليمــي الفقهــي أو 
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شر  يف الفقه، أو اجلزرية يف القراءات و التجويد أو الرحبية يف علـم النحوي كمنت ابن عا
  .املرياث أو ألفية ابن مالك يف النحو

ــــني الشــــطرين        ــــات اللفظيــــة ب واملالحــــظ يف موســــيقى هــــذا الشــــعر هــــو هيمنــــة املوازن
  :ليستوى الوزن وتتالءم انظر قوله 

  اك إّنكــا  وصدنا وصـده وصدكــا             وثّن وامجــع وكذ
و جممــــل القــــول أن مؤلــــف األلفيــــة أمــــازيغي تعــــرب يف صــــباه وشــــبابه ، خــــالط العلمــــاء   

تـابع    ودرس بالكتاتيب بظاهر جباية تلقى عن األدباء فصاحة الكـالم والصـياغة والتعبـري
جمــالس الــدروس النحويــة والبالغيــة علــى أيــدي مشــاهري النحــاة واللغــويني كــاجلزويل  وابــن 

ارس الدرس النحوي مستعينا مبا تلقـاه وقـرأه ، للتقعيـد والتأصـيل والتفريـع وقـد عساكر ليم
كــان لــه خــربة تعبرييــة متثلــت يف شــعره التعليمــي املــدروس ومنــه هــذه الــدرة األلفيــة يف علــم 

  .العربية 
  فلغة املصنف يف كل ما كتبه من مؤلفات يف الشعر الذايت واملوضوعي       

دات والبســاطة يف الرتاكيــب للداللــة علــى املقاصــد القريبــة خــال متيــزت بالفصــاحة يف املفــر 
وظهـرت    وهـذه البالغـة يف األداء اللغـوي شـهد لـه ـا معاصـروه. من اللحن واالحنـراف 

معاملهــــا يف دقــــة الداللــــة والبيــــان يف املصــــطلحات املســــتخدمة يف شــــعره العلمــــي النحــــوي 
ة والشــواهد الــيت ســاقها للتــدليل علــى مــا والبالغــي للتعبــري عــن القواعــد العلميــة ، واألمثلــ

ذهب إليه من أحكام اليت متثل أهدافا علمية صرفة، كون املوضوع املعرب عنه عقلي نظري 
حبــت ، فألفاظــه العلميــة االصــطالحية تعـــربعن مفــاهيم لغويــة عقليــة خالصــة  ذات صـــلة 

  .بعلم النحو والصرف 
، بعيدة عن عوامل اخليـال والعواطـف وهـذه وأما الرتاكيب فعلمية بعيدة التأنق والتفنن    

  .هي أهم خاصة يف األسلوب العلمي، تتواىل متدفقة باملعلومات واآلراء العلمية اردة
األفكــــار واأللفــــاظ  وهــــذا : ن أساســــني مهــــايومــــن املعــــروف أن لألســــلوب العلمــــي عنصــــر 

مــع .ســتقيم يعتمــد علــى املنطــق الســليم والفكــر امل ألنــهأهــدأ األســاليب ، هــو األســلوب 
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شــــرح لبا ،ألنــــه خياطــــب العقــــل ويتنــــاول احلقــــائق العلميــــة، البعــــد عــــن اخليــــال الشــــعري 
  .  والتوضيح من دون غموض أو إام

  
  
  
  
  
  
  

  منظومة البديع في علم البديع ليحي بن معطي  دراسة في:المبحث الثالث

صــل حيــي بــن معطــي تعــد هــذه املنظومــة البالغيــة الــيت أنشــأها العالمــة اجلزائــري األ        
الزواوي البيجائي ، أقـدم منظومـة بالغيـة يف األدب العـريب ، رغـم أن الكثـري مـن املـؤرخني 

وأغلب من تـرجم حليـاة .أغفلوها ، معتربينها من البديعيات  املتخصصة يف املديح النبوي 
ابــن معطــي ، كــابن عمــاد احلنبلــي ، ويــاقوت احلمــوي ، وابــن خلكــان  والســيوطي ، وابــن  

 وغــريهم مل يشــريوا إىل  هــذه املنظومــة يف علــم البالغــة ، بــل ذكــروا بــدهلا منظومــة يف كثــري
ــــك إىل قــــول ابــــن معطــــي يف البيــــت الث ــــه العــــروض ، ويرجــــع ذل ــــع مــــن منظومت الــــث والراب

  1:البالغية
 ىـارتض  وبعد، فإني ذاكـر لـمن -3 اــبنظمي العروض المجتلى والقوافي

 أتـيت بأبيـات البديـع شواهـدا -4 اأضم إليها فـي نظمي األسـاميـ

وطبيعي أن أي قارئ للبيتني فـي مقدمة املنظومة يظنهـا فـي علم العـروض ال علـم         
  .البالغة 
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وقـــــد ذكـــــر بعـــــض الدارســـــني أن أول مـــــن ســـــبق إىل التـــــأليف البـــــديعي هـــــو جـــــابر        
ه يف هذا الفن قصـيدته هـ وأهم أثر ل 779األندلسي ، إال أن جابر األندلسي تويف سنة 

يف مدح النيب صلى اهللا عليـه وسـلم ، ولكنـه كـان يضـع يف كـل بيـت فنـا مـن فنـون البـديع 
.1  

       
  
  

هـــ أســبق مــن ابــن  750ورأى آخــرون أن صــفي الــدين احللــي العراقــي املتــويف ســنة        
نشــأ هـــ هــو أول مــن أ 670جــابر وذكــر آخــرون ابــن عثمــان اآلربلــي املصــري املتــويف ســنة 

  2.شوقي ضيف . وذهب إىل هذا الرأي من احملدثني د. منظومة بديعية 
« : حممد مصطفى أبو شوارب يؤكد أسبقية ابن معطي على هؤالء مجيعا بقوله. إال أن د

 -هـــ  564(أن حيــددوا مكــان منظومــة حيــي بــن معطــي ...وقــد فــات علــى هــؤالء مجيعــا 
  3»...من تاريخ املنظومات البديعية ) هـ  628
ختتلـــف منظومـــة ابـــن معطـــي عـــن ســـائر البـــديعيات املؤلفـــة والـــيت مجعـــت بـــني غـــرض      

املـديح وعلــم البــديع ، ألــا ختصصـت يف علــم البالغــة ضــمنها ابـن معطــي مثانيــة وأربعــون 
فنا بـديعيا ، عرفـه بإجيـاز ومثـل لـه بأبيـات مـن قصـائد خمتلفـة لشـعراء جـاهليني وإسـالميني 

بيتـــا مـــن  144بيتـــا شـــعريا منهـــا  297ف هـــذه املنظومـــة مـــن وأمـــويني وعباســـيني ، وتتـــأل
بيتا من أبيات الشـعراء الـذين أختـذهم شـواهد ، وهـذه األبيـات  151إنشاء ابن معطي و

فنجـــد الشـــطر  30و 29وأمـــا يف البيتـــني . مشـــهورة استشـــهد ـــا قبلـــه بعـــض املصـــنفني 
  . األول ينظمه ابن معطي والشطر الثاين مقتبس من شواهد البالغيني

                                                 
  . 169ك ، املدائح النبوية يف األدب العريب ص نقال عن زكي مبار  32 -،31نفس املصدر السابق ، ص . د - 1

  . 302ص  1983،  2شوقي ضيق ، تاريخ األدب العريب عصر الدول واإلمارات ، دار املعارف ، ط   - 1

  . 32حممد مصطفى ، البديع يف علم البديع ، ص  - 2



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

والالفـــت لإلنتبـــاه أن هـــذه املنظومـــة هـــي تتبـــع يكـــاد يكـــون حرفيـــا، لفصـــل كامـــل         
( بعنــوان ) هـــ 502-هـــ 421(لكتــاب الكــايف يف العــروض والقــوايف للخطيــب البرتيــزي 

بنفس الرتتيب ونفس الشواهد وكأن ابن معطـي اقتصـر دوره علـى قـراءة  1) مجالية الشعر 
  .را الصفحات وإعادة صياغتها شع

  ) :مضموا العلمي ( هيكل املنظومة  -)أ
فنا من فنون البالغة مرتبة على الشكل  48تضمنت منظومة البديع يف علم البديع       

) يقــول (التــايل، فبعــد املقدمــة يف األربــع أبيــات األوىل والــيت اســتخدم فيهــا ضــمري الغائــب 
ريا إىل امسـه، مفتتحـا باسـم اهللا بطريقة االلتفات بدافع التواضع وهـي صـفة العلمـاء ،  مشـ

  .والثناء عليه مصليا على النيب وهي عادة املنظمني ليشرع يف سرد الفنون 
تحديده في  يـالغـبـه الـريفـعـت

المنظومة 

 إلى..من

 الرقم الفن البالغي

وهـــو اجلمـــع بـــني اللفـــظ وضـــده يف الكـــالم 
  .وهو أنواع سليب وإجيايب

بــديع ، حتقيــق مصــطفى أبــو البــديع يف علــم ال ابــن معطــي،ـــ 1
 .91شوارب ، ص 

إىل  5مــــن البيــــت 
26 

 01 الطبــاق

وهــو تشــابه لفظــني يف الشــكل واختالفهمــا 
  ...يف املعىن وهو أنواع

ـ ينظر اخلطيب التربيـزي الكـايف يف العـروض و القـوايف ، ص 2
138. 

 02 اجلنـاس 40 -27

املشــبه أو ( وهـي تشـبيه حـذف أحـد طرفيـه 
وهـي مـن أنـواع .... ي أنـواع وه) املشبه به 

  .ااز العقلي 

 03 االستعارة  44 - 41

                                                 
قاسم، املكتبة العصرية، صيدا بريوت ينظر اخلطيب البرتيزي ، الكايف يف العروض والقوايف، شرح وتعليق حممد أمحد  - 3

 166-135ص 2004



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

، 108ـ ينظر حيىي ابن معطي البـديع يف علـم البـديع ، ص 3
109. 

وهــو احملاجــاة أو اللــبس الــذي يــأيت بــه صـــاحب 
اللغز ، ويطلب من املتلقـي فكـه ، حيـرك وينشـط 

  .الفكر 
 .112ص البديع يف علم البديع  ابن معطي، ـ4

 04 اإللغــاز   47 - 45

 ≠هــــي طبــــاق مــــزدوج مثــــل يســــر الصــــديق 
  .يسوء األعداء

 .113ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ، ـ5

 05 املقابلــة 51 - 48

ـــاه مـــع جـــواز إرادة املعـــين  ـــه غـــري معن ـــد ب وهـــي لفـــظ أري
  . احلقيقي فهي ردف املعىن اخلاص وتابعه 

 .117-116ص البديع يف علم البديع ابن معطي ، ـ 6

 06 )الكناية( اإلرداف   55 – 52

وهــوان يكــون صــدر البيــت الشــعري وعجــزه 
  .متساويني يف األلفاظ 

ــ 7 نقــال عــن البــاقالين ، 119 ص البــديع يف علــم البــديع ،ـ
 إعجاز القرآن ، و عن التربيزي ، الكايف 

  07 املوازنــة 59 - 56
 

وهــــــي تســــــاوي بــــــني اللفــــــظ واملعــــــىن ، دون 
  نزيادة أو نقصا

 .141ـ ينظر اخلطيب التربيزي ، الكايف ، ص 8

  08 املســاواة 65 – 60
 

 
مجلــة قليلــة األلفــاظ كثــرية املعــاين ، والبالغــة 

  .هي اإلجياز
 .142ص ينظر اخلطيب التربيزي ، الكايف ـ 9

 09 )اإلجياز(اإلشارة  70 - 66

وهــي زيــادة يف املعــىن وغلــو فيــه ، والوصــول 
اته الدالليــة املمكنــة بــاملعىن إىل أقصــى شــحن

 .142ص ينظر اخلطيب التربيزي ، الكايف ـ 10

 10 املبالغــة  74 – 71

وهو جتاوز احلد يف املعىن إىل غاية قريبة مـن 
  .املستحيل 

 11 الغلــو  84 – 75



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

ــــــ ينظـــــر حيـــــىي ابـــــن معطـــــي ، البـــــديع يف علـــــم البـــــديع ص 11
132. 

 .وهــو إمتــام معــىن الكــالم قبــل بلــوغ القافيــة 
 .136ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ12

 12 اإليغــال  92 – 85

  .وهو أن يدل أول الكالم على آخره 
 .141ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ13

 13 التسهيــم  102 – 93

  .وهو رد آخر الكالم على أوله 
 .145صالبديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ14

 14 ـالمرد الكـ 108 - 103

وهـــو تعلـــق الكـــالم مبعـــىن ، وهـــذا املعـــىن لـــه 
  .أقسام متعددة تستكمله ، فيذكرها

 .149ص البديع يف علم البديع ابن معطي ، ـ 15

 15 صحة التقسيم أو األقسام 114 - 109

وهـــــي نـــــوع مـــــن االســـــتعارة ، متثيـــــل شـــــيء 
  بشيء فيه استعارة أي تشبيه حال حبال 

 .152ص لم البديع البديع يف ع ابن معطي ،  ـ16

 16 املماثلة أو التمثيل  117 - 115

وهي الزيـادة يف الكـالم مبعـىن يكملـه ويزيـده 
  .بيانا وهو لون من اإلطناب

 .154ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ17

 17 التكميــل   124 - 118

وهـــــــو اجلمـــــــل املتعادلـــــــة املســـــــجوعة ، ذات 
  .إيقاع صويت مشابه

 .158ص البديع يف علم البديع   ابن معطي ، ـ18

 18 الرتصيــع 129 - 125

تضــــــاد املعــــــاين ، علــــــى أن يكــــــون أحــــــدمها 
  .حقيقة واآلخر جماز

 .161ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ19

 19 التكافــؤ 132 - 130

وهـــو التعـــريض بـــدل التصـــريح كـــالتعرض يف 
  .طلب الشيء دون تسميته أو ذكره 

 .162ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ20

 20 الكناية والتعريض  137 – 133

وهــــو أن يعكــــس الكــــالم فيجعــــل يف اجلــــزء   21 العكس والتبديل 139 - 138



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  األخري ما كان يف اجلزء األول
 .165ص  البديع يف علم البديع ابن معطي ،  ـ21

ـــــة إىل اخلطـــــاب أو  ـــــه الرجـــــوع مـــــن الغيب ومن
ل املسـتقبل إىل العكس ، أو الرجوع عن فعـ

  .فعل األمر أو عن املاضي إىل األمر 
 .167ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ22

 22 االلتفــات 149 - 140

وهـــو نفـــي الشـــيء مـــن جهـــة ، وإثباتـــه مـــن 
  .جهة أخرى 

 .174ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ23

 23 السلب واإلجياب  153 – 150

ىل كالمـــــــه الســـــــابق وهــــــو رجـــــــوع املــــــتكلم إ
  .لفائدة يف املعىن

 .177ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ24

 24 االستــدراك 159 - 154

وهو إعادة األلفاظ املرتادفة على املعىن حىت 
  .يتضح 

نقال عن .181ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ، ـ 25
 .أيب هالل العسكري ، الصناعتني 

 25 التذييــل  166 – 160

وهـــــو االنتقـــــال مـــــن معـــــىن إىل معـــــىن آخـــــر 
  .متصل به 

نقـــال . 185ص البـــديع يف علـــم البـــديع  ابـــن معطـــي ،  ــــ26
 عن اخلطيب القزويين ، جواهر الكنز 

 26 االستطــراد  176 – 167

وهـــــــو إعـــــــادة اللفـــــــظ أو املعـــــــىن أو اجلملـــــــة 
  .بغرض التأكيد والتقرير

 .189 صالبديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ27

 27 التكــرار  181 – 177

  .راج القليل من الكثري لغرض بالغيوهو إخ
 .191ص البديع يف علم البديع ابن معطي ،  ـ28

 28 االستثنــاء 185 - 182

وهـــــو جنـــــاس نـــــاقص ، يكـــــون الفـــــرق بـــــني 
( اللفظتــني املتجانســتني يف النطــق واملعــىن   

 29 التصحيـــف 187- 186



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  ).املعتز  –املغرت 
 .195ص علم البديع  البديع يف ابن معطي ،  ـ29

ـــــداء  وهـــــو حســـــن املطلـــــع ، أو حســـــن االبت
  .لفظا ومعىن ويكون داال على املقصود

 .196ص البديع يف علم البديع ابن معطي ،  ـ30

 30 براعة االستهالل 191 - 188

وهو خروج بارع ذكي من معـىن إىل معـىن ، 
دون شــــعور القــــارئ بانقطــــاع أو اضــــطراب 

  . املعىن يف
 .199ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ31

 31 براعة التخلص  195 – 192

  .وهو ما تردد لفظه يف البيت أوال أو آخرا
 202ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ32

 32 الرتديــد  204 -196

وهــــو زيــــادة لفظيــــة ترفــــع اللــــبس عــــن املعــــىن 
  .وتقربه إىل الفهم 

نقال عن  201ص البديع يف علم البديع  طي ، ابن مع ـ33
 .جنم الدين بن األثري 

 33 التتميــم 210 -  205

وهــــو أن جيمــــع املــــتكلم أشــــياء كثــــرية خمتلفــــة أو 
  مؤتلفة يف بيت شعري أو فقرة موجزة

 .209ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ34

 34 املختلف واملؤتلف 213 – 211

  مل مبا يشرحه ويبينهوهو تفصيل الكالم ا
 .210ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ35

 35 التبييـــن 217 – 214

وهـــو احتجـــاج نظـــري غرضـــه إجلـــام اخلصـــم 
  باحلجة يستخدم يف اجلدال

 .212ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ36

 36 املذهب الكالمي 222 – 218

ــــان مبعــــان متالئمــــة منســــجمة يف  وهــــو اإلتي
  مجل متساوية ومتقاربة

 .214ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ37

 37 التفويــف 234 – 223

وهو تفرع أنواع من املعاين من لفظـة أو مـن   38 التفريــع 239 – 235



 

 

 دراســة تطبيقيـــة  الفصـل الثاني 

  مجلة من األلفاظ يف مواضع شىت
نقال عن . 218ص البديع يف علم البديع ابن معطي ،  ـ38

 .زكي الدين بن أيب اإلصبع ، حترير التحبري 
وهــو صــياغة بعــض مقــاطع األجــزاء يف البيــت أو 

  اجلملة على سجع خيالف قافية البيت
 .220ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ39

 39 التسميــط 242 – 240

  وهو إدخال املرسل شيئا من كالم غريه يف كالمه
  .222ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ40
  
 

 40 التضميــن 252 – 243

وهـــو أن يلـــزم الشـــاعر نفســـه مـــا ال يلـــزم يف 
كـان يوحـد . القافيـة إلظهـار براعتـه واقتـداره
  .حركة احلرف الذي قبل الروي

 .229ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ41

  لزوم ما مل يلزم 258 – 253
 )اإلعنـــات ( 

41 

وهـــو إخـــراج مـــايعرف صـــحته خمـــرج الشـــك 
ـــــــــده تأ ـــــــــى قـــــــــرب ليزي ـــــــــة عل ـــــــــدا ، للدالل كي

  .الشبهني
 .232البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ42

 42 جتاهـل العــارف 264 – 259

  .وهو املدح أو الذم بطريق اهلزل 
 .235البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ43

 43 اهلزل املراد به اجلد  266 – 265

وهــــــــي إضـــــــــافة إىل الكــــــــالم تـــــــــتمم املعـــــــــىن 
  .ا جديدا لهوتضيف بعد

 .236ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ44

 44 الزيـــادة 270 – 267

  .وهو إحتاد اللفظ واختالف املعىن 
 .239ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ45

 45 املشاكلـــة 276 – 271

وهو انتباه الشاعر واستدراكه ملواضـع اخللـل 
 للطعــن يف شــعره فيصــلحه مبــا ال يــرتك جمــاال

 46 التنبيــه 287 – 277
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  .عليه
 .243ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ46

وهــــو وقــــوع احلــــافر علــــى احلــــافر ، وهــــو أن 
يقــول الشــاعر بيتــا فيقولــه شــاعر آخـــر دون 

  .أن يسمعه
 .245ص البديع يف علم البديع  ابن معطي ،  ـ47

 47 املــواردة 290- 288

لص ممــا ينكــر وهــو القــدرة علــى حســن الــتخ
  .عليه،جبواب حاضر أوحجة بالغة

 .247ص البديع يف علم البديع ابن معطي ، ـ 48

 48 املواربة 297 - 291

هذه املنظومة من الشعر التعليمي اهلادف إىل تعريف املتلقني بالفنون البالغيـة يف اللغـة  -
الصـــياغة الشـــعرية  تتميـــز جبانبهـــا التعليمـــي ، وتثبـــت مقـــدرة النـــاظم الفنيـــة علـــى. العربيـــة 

للفنــــون النثريــــة ، إذ اســــتطاع ابــــن معطــــي نقــــل شــــروح التربيــــزي وشــــواهده الشــــعرية أعــــاد 
صياغيها شعرا لتصبح جزءا من نسيج منظومته ، ليحقـق ـا غايتـه يف تيسـر علـم البالغـة 

  .للمتلقني وتسهيل حفظها وذلك بنظمها شعرا 
ال مث يتبعه جبملة من الشواهد اليت تشرح ومنهجيته التعليمية تعتمد على التعريف بالفن أو 

ذلـــك الفـــن وتبـــني أنواعـــه ، إنــــه جيمـــع بـــني التعريـــف والتطبيــــق العملـــي مـــن خـــالل ســــرد 
  .وهذه وسيلة تعليمية هامة يف الدرس النحوي والبالغي . الشواهد 

واملالحــظ أن ابــن معطــي مل يســتخدم الشــواهد القرآنيــة كمــا هــو األمــر يف األلفيــة        
هـذه    ،وقد يعود هذا إىل متابعته للتربيز . وية ، واعتمد يف كل شواهده على الشعرالنح

   .ت من إبداعهاملتابعة هي اليت حدّ 
وأمــا أســلوبه فكــان فصــيحا يتميــز بســهولة والوضــوح فيمــا أنشــأه مــن أبياتــه ليعــرف       

  . الفنون البالغية وميهد للشواهد املختارة 
 48ت البالغيـــة املعروفــة عنــد علمـــاء البالغــة ، فقـــد أورد ومعجمــه كــان ثريـــا باملصــطلحا
  :مصطلحا وفق املنهجية التالية 

  : أنظر تعريفه للطباق  
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 في ذكر الطباق وحـده] و [ فهاك  -5 مقابلـة الضدين، منـه أتـى لـيـا

 مقال جرير فاسـتمعه تجـد بــه -6 مقابلـة يبـدو بهـا النظـم حاليـا

ة هادئة ، ألفاظها عادية مألوفة ، ومجل قصرية موجزة ، ميهد للشاهد إا لغة سلسة علمي
الـــذي سيوضـــح بـــه معـــىن الطبـــاق مســـتخدما لغـــة احلـــوار مـــع املتلقـــي املفـــرتض مســـتخدما 

مث يـورد الشـاهد وهـو قـول . بغـرض لفـت نظـر املتلقـي ) فأسـتمعه  -هاك( أسلوب األمر 
  : جرير

 يـر منكـم بيمينــهوباسـط خ -7 وقابـض شـر عنكـم بشـماليـا

املطابقــة بــني  باســط وقــابض ، واخلــري : ولغــة الشــاهد ههنــا بســيطة ، والشــاهد يف البيــت 
  .والشر ، واليمني والشمال

كمــا نالحــظ التنــوع يف موســيقى األبيــات حســب وزن الشــاهد املختــار ، كمــا هــو احلــال 
ور املنظومــة مــن حبــر الطويــل ، فتــأيت األبيــات مــن نفــس الــوزن ولــذلك تنوعــت حبــ. ههنــا 

، مـن فيف والرجز والسريع تبعا للشاهدالطويل إىل الكامل والبسيط واملتقارب والوافر واخل
  .حيث الوزن والقافية

) هـاك  ( ويف أغلب األبيات يسـتخدم الشـاعر احلـوار ، فقـد تكـرر اسـم فعـل األمـر      
مـرات ، ممـا  10أكثـر مـن ) أصـغ  –أنظـر  –اسـتمع  –امسـع ( مرة ، وصيغة األمر  31

  .جيعل املتلقي منتبها إىل ما يسرد عليه من معلومات 
إال أنــه مــن الصــعوبة مبكــان علــى متلقــي مبتــدئ فهــم كــل مــا قيــل يف املنظومــة ، ال        

سيما  وأننا أمام مصـطلحات متخصصـة يف علـم البالغـة والبـديع متداخلـة حـىت ليصـعب 
م شواهد ترتاوح بني الوضوح أحيانا والغرابـة على املتخصصني أنفسهم التفرقة بينها ، وأما

ولذلك فإن بعض الفنـون تبقـى غامضـة علـى الـرغم مـن حـرص النـاظم . يف أحيان أخرى 
من املنظومـة علـى سـبيل  115على شرحها وتقدمي أمثلة عليها كما هو الشأن يف البيت 

  : املثال ال احلصر، حني حتدث عن فن املماثلة بقوله 
  املماثلة استمع            مقال زهري باستعارة مفهم  وهاك يف ذكر -115
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ففي هذه اإلشارة املقتضبة إىل فن املماثلة ، ال يكاد املتلقي يفهم شيئا ، فلم يعرفها وإمنا 
  : 117 – 116حييل إىل الشاهد وهو قول زهري بن أيب سلمى يف البيت رقم 

 اج فإنـهومن يعص أطراف الزجـ -116 يطيع العوالي ركبت كل لهذم

 كأن قد يقوول من أبى الصلح آخذا   -117 بأحكامه منـا يقاتل بصـارم

وهـــذان الشـــاهدان ال يقـــدمان شـــيء للمتلقـــي ، فيبقـــى فـــن املماثلـــة مبهمـــا ونفـــس األمـــر 
  .ينطبق على فن الزيادة واملوازنة، إذ يقدم تعريفات موجزة غري كافية للمتلقي 

د النفور من درس البالغة ذه الطريقة املنتهجة حـني إن املتلقي املبتدئ سينفر أش       
تواجهــــه تعريفــــات مــــوجزة مقتضــــبة ، وشــــواهد بألفــــاظ غريبــــة ، وكثــــرة مصــــطلحات غــــري 

ومــا الفــرق بـــني ... واضــحة املعــامل فهــذا تكميــل وذاك احــرتاس وهـــذا حشــو وذاك تتمــيم
أنظــــــر التكميــــــل واالحــــــرتاس ؟ إن هــــــذه املصــــــطلحات متداخلــــــة مــــــن حيــــــث الداللــــــة ، 

إن علمـاء البالغـة . مصطلحات التسهيم واملساواة ، والغلـو املبالغـة ، والتسـميط واملواربـة 
أنفسهم اختلفوا يف تفسريها ، فمنهم مـن مجـع بـني التتمـيم والتكميـل كالعسـكري ومـنهم 

و عليـه . من مجع بـني التوشـيح والتسـهيم كـابن معطـي ممـا جيعـل املتلقـي يف حـرية مـن أمـره
ولـذلك قـد . حيل حتقيق األهـداف املرجـوة مـن الـدرس البالغـي ـذه الصـورة فإنه قد يست

املتصــفح « نــتفهم تعليــق عبــد الفتــاح كيليطــو عــن البالغــة بــني األمــس واليــوم حــني قــال 
لكتب البالغـة ، يشـعر أحيانـا بـالنفور واحلـرج ، فهـو يتلقـى مصـطلحات وتعريفـات غريبـة 

مث  1»... ببــال عنــدما يقــوم بتحليــل النصــوصعــن أفقــه ، بعيــدة عــن قاموســه ال ختطــر لــه 
هل هلذه الطالسم فائدة تذكر؟ هل حنن أمام أطالل مهجورة لـيس هلـا سـوى « يتساءل  

   2».... قيمة وثائقية تتعلق بقوم رحلوا ؟
ال ريــب أن معرفــة هــذه الفنــون البالغيــة ، واســتخدامها، وإنتاجهــا ، هــو الــذي ســيقلص 

طــو ، وعليــه فــإن هــذه الفنــون هامــة جــدا يف فهــم أســاليب الغرابــة الــيت حتــدث عنهــا كيلي
العربية ، هذه اللغة اليت ارتبطت بـالقرآن الكـرمي ، بـل إن هـذه الدراسـات البالغيـة القدميـة 

                                                 
  . 56عبد الفتاح كيليطو ، األدب والغرابة ، ص  - 1

  . 56املرجع نفسه ، ص  - 2
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هـــذا . مل تكـــن لتظهـــر لـــوال األســـاليب البالغيـــة القرآنيـــة الـــيت هـــزت كيـــان العـــريب وســـحرته
دمي تعريفات دقيقـة لكثـري مـن الفنـون ونسجل جناح ابن معطي يف كثري من األحيان يف تق

  : اليت فسرها تفسريا دقيقا أنظر مثال تعريفة لرباعة االستهالل يف قوله 
 براعة اإلستهالل أن تبتدي بما  -188 يدل على المقصود في البيت األول 

  .أي أن مقدمة البيت تدل على معناه ومضمونه 
  :لرتكيب قوله يف تفسري فن التنبيه ونفس الدقة يف التعريف ، والوضوح يف ا       

 في  التنبيه وهــو انتقاده] و[وهاك  -277 على نفسه وصما لما هو ناظـــم  

 فيستدرك البهتان بعد تـمامــــه -278 كما قال سباق إلى األصل هــائم   

 سأرقم في المـاء القـــراح إليكم -279 على نأيكم إن كان للمــاء راقم   

البيت ، أن الشاعر ذكر يف الشطر األول أنه سريقم على املاء ،  مث انتبه إىل  والشاهد يف
  ).إن كان للماء راقم ( أنه ال يقدر على ذلك ، فاستدركه بقوله 

ومع ذلك ميكن التأكيد على أن املبتدئ يف علم البديع ال ميكن أن يستوعب هذه       
إذ جند أن كل املنظومات تبعتهـا شـروح وتلك مشكلة املنظومات ، . الفنون إال بالشروح 

  .وحواشي على الشروح مما يدل على صعوبتها
وعليه ميكن القول أن منظومة البديع قد أسهمت يف نظم علوم البـديع وتراوحـت يف      

شــرحها وتفســريها للفنــون البديعيــة باإلجيــاز يف بعــض الفنــون واإلطنــاب يف أخــرى حــاول 
رف إىل املتلقــني جنــح يف كثــري منهــا ، ومل حيالفــه التوفيــق يف النــاظم جاهــدا تبليــغ هــذه املعــا

  .إال أنه مهد الطريق ملن جاء بعده من املنظمني يف هذا العلم ... بعضها
ويف خامتـــة هـــذا التعليـــق ينبغـــي اإلشـــارة إىل أن هـــذا العلـــم يف حاجـــة إىل دراســـات       

ليمـــه للمتلقـــني بأســـاليب معمقـــة تســـتقري النصـــوص القدميـــة واجلديـــدة ، وتيســـر طرائـــق تع
مســـتحدثة جتمـــع بـــني التنظـــري والتطبيـــق ، لتســـهل علـــى املتلقـــي اإلســـهام يف بنـــاء معارفـــه  

  .بدال من بقائه مستمعا ومستهلكا كباحث ومكتشف ومنتج بعد ذلك ،
  خصائص وسمات الشعر التعليمي الجزائري القديم: المبحث الرابع 
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لقدمي ، سواء العام منه أو اخلاص مبميزات متعددة يتميز الشعر التعليمي اجلزائري ا       
  :نذكر منها بإمجال اآليت

يهدف الشعراء اجلزائريون الذين استعرضنا بعضا من قصائدهم أو منظومام أوال  -1
خصوصا تعليم النحو . وقبل كل شيء ، إىل التعليم ، وتبليغ املعارف إىل املتلقني 

  .ف ، والدعوة إىل األخالق احلسنةوالبالغة ، والتوحيد والفقه والتصو 
يف أغلب األحيان تكون املنظومات التعليمية موجهة إىل شخص بعينه، أو  -2

  .أشخاص تربطهم بالناظم روابط إنسانية 
الشعر التعليمي املتخصص بعلم من العلوم يستخدم األسلوب العلمي يف تبليغ  -3

ملبثوث يف ثنايا األغراض املختلفة يعتمد املعارف العلمية ، غري أن الشعر التعليمي العام ا
  .يف بعض فقراته على اخليال والتصوير اليت تؤثر  يف الوجدان 

يعتمد الشعر التعليمي املتخصص على خماطبة العقل ، ألن التعليم يعتمد عليه يف  -4
  . دراسة املعارف والعلوم ، وإثباا وفهمها وحفظها واالستفادة منها 

ن يف وقت ازدهرت فيه الثقافات ، وأقبل الناس على العلم يتعلمونه، ازدهر هذا الف -5
  .فنظم الشعراء املنظومات ليسهل حفظ العلوم ودراسة املعارف 

الصياغة اللغوية تابعة للمضمون الذي حتتويه ، حبيث يصعب الفصل بينها، فالدال  -6
  .واملدلول شيء واحد

  .املادة التعليمية ، ليفهمها املتعلمون  مراعاة العلماء يف شعرهم التعليمي وضوح -7
  .ضرب األمثال للتوكيد ، واالقتباس من القرآن للتدليل على صحة املعلومات  -8
  .اإلجياز واإلطناب ، واإلمجال والتفصيل،حسب مقتضيات الباب املعاجل  -9

ص االستشهاد بالقرآن الكرمي يف أكثر األبيات واإلحالة عنه إىل التاريخ والقص -10
  .وسائر العلوم األخرى
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  .الرتكيز والوضوح ، ومتانة الرتاكيب
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 ملخص البحث
 

تتناول هذه املذكرة موضوع الشعر التعليمي يف األدب اجلزائري القدمي على عهد 

الشاعر املثقف حيي بن معطي الزاوي البجائي كنموذج من  إنتاجوتدرس . املوحدين

البديع (ومنظومته البالغية ) الدرة األلفية يف علم العربية(خالل منظومته النحوية املسماة 

  .قسمت املذكرة إىل مقدمة ومدخل وفصلني وملحق. )عيف علم البدي

جوانب من احلياة الثقافية والعلمية يف عصر : تناولت املذكرة يف املدخل

املوحدين، وقد تضمن حملة موجزة عن قيام دولة املوحدين بقيادة املهدي بن تومرت، ومن 

ائه من بعده، مث بعده للقائد اجلزائري عبد املؤمن بن علي الكومي، التلمساين، وأبن

عرضت للحركة العلمية والثقافية يف هذا العصر، وذلك بظهور مبدعني يف خمتلف 

فرتة النضوج ااالت يف الشعر والنثر والفلسفة والدين والفقه، فعصر املوحدين ميثل 

الفكري والثقايف للفكر العريب اإلسالمي يف املغرب ممثال يف شخصية ابن رشد وابن 

  .بار واجلزويل وابن معطي وغريهمطفيل وابن األ

مث خصصت احلديث عن اجلزائر املوحدية، وكيف دخلت حتت سلطان 

املوحدين يف عهد عبد املؤمن بن علي، وأبرزت أهم اآلثار واإلجنازات اليت قام ا 

يف اجلزائر املوحدية، وذلك  املوحدون يف اجلزائر مث حتدثت عن اجلوانب الثقافية والفكرية

... املراكز الثقافية اجلزائرية وحتدثت عن تاهرت وجباية وتلمسان ووارجالن بوصف أهم

باإلضافة إىل عوامل انتشار اللغة العربية بني السكان احملليني، مشريا إىل االحتكاك 

الثقايف بني القبائل العربية واألمازيغية، وإىل التأثري الثقايف لألندلسيني واملشارقة الوافدين 

  .للجزائر أنذاك

فقد جعلته للشعر التعليمي يف األدب اجلزائري القدمي نشأته : وأما الفصل األول

وتطوره، ضمنته التعريف بالشعر التعليمي ومصطلحاته املختلفة، مث حتدثت عن نشأته يف 

. اآلداب األجنبية مث نشأته يف األدب العريب، مربزا وجوده يف األدب اجلزائري القدمي

ليمي اجلزائري يف عصر ما قبل املوحدين فقسمته إىل شعر فتعرضت إىل الشعر التع

وشعر تعليمي خاص  تعليمي عام، مبثوث يف ثنايا القصائد املختلفة األغراض،



متخصص بعلم من العلوم، مث عرضت للشعر التعليمي يف عصر املوحدين، سواء كان 

د املوحدين، عاما أو خاصا، مشريا ههنا إىل أهم املنظومات النحوية املؤلفة يف عه

وبالذات إنتاج ابن معطي، وختمت هذا الفصل بإبراز مميزات الشعر التعليمي العام 

   .واخلاص

على إنتاج حيي بن معطي  فقد خصصته للدراسة التطبيقية: وأما الفصل الثاين

  .حيث تناولت حياته وعصره وشيوخه وتالميذه وأهم املؤلفات اليت أنتجها

  :ة بالدراسة وفق اخلطة التاليةمث تناولت املنظومة النحوي

 .بني يدي األلفية كتوطئة -  أ

 .مقدمة األلفية - ب

    .اهليكل العام لأللفية - ج

  .دراسة املضمون -د

  .اخلصائص األسلوبية -هـ

مث تناولت بإجياز التعريف والتعليق على منظومته البالغية البديع يف علم البديع 

  .من حيث مضموا وأسلوا

خالص أهم اخلصائص الفنية للشعر التعليمي اجلزائري وختمت هذا الفصل باست

  .القدمي

خلصت أهم النتائج اليت توصلت إليها مع ذكر بعض : ويف ختام املذكرة

الطموحات يف جمال الدراسات املستقبلية للشعر التعليمي اجلزائري خصوصا يف العصور 

  .اليت تلي عصر املوحدين

  

 

 

 
 

 



Résumé 
Dans le présent mémoire nous tentons de mettre en lumière la poésie 

didactique dans la littérature algérienne à l’époque des Almohades tout en 
étudiant les écrits de Yahia Ibn Môti Zaouaoui Al-Bidjai  dont l’un, décrivant le 
système grammatical, s’intitule « , adura l, ulfia Fi, ilm l, arabia » (La millième 
perle en Arabe) et l’autre, traitant le système rhétorique, intitulé « , albadie Fi, 
ilm lbadie » ( L’esthétique dans la rhétorique). Pour ce fait, la présente 
recherche se compose d’une introduction, trois chapitres et une conclusion. 

Sont premier chapitre a pour objet quelques aspects culture et 
scientifiques de l’empire almoahad à l’époque d’Al-Mahdi Ibn Toumert  puis à 
celle de l’algérien Abdelmouméne Ibn Ali Al-Koumi Telemceni et de ce 
descendants. Cette époque est caractérisée par des réalisations almohades dans la 
poésie, la religion et la jurisprudence. C’est pourquoi elle est appelée une période 
de mûrissement intellectuel et culturel de l’esprit arabo-musulman au Maghreb 
marqué par l’idéologie d’Ibn Rochd, Ibn Tofil, Ibn Al-Abar ,Al-Djazouli, I bn 
Moti ….et autres. 

Dans la même perspective, nous décrivons l’Algérie almohade à l’époque 
d’Abdelmouméne Ibn Ali et ses vestiges de l’art almohade tels que Tiaret, Bejaia, 
Telemcen et (Ouargla actuellement) sans oublier le contact entre les tributs arabes 
et amazighes ainsi l’échange culturelle entre les andalous et les orientaux arrivés 
en Algérie. 

Le deuxième chapitre de cette étude traite l’apparition et l’évolution de la 
poésie didactique dans la littérature algérienne classique et le littérateur 
étrangères en définissant le poème didactique et les notions qui s’y rattachent. 
Ladite poésie se trouve aussi dans la littérature arabe et surtout dans la poésie 
algérienne à l’époque pré-almohade ou nous distinguons deux types  la poésie : la 
poésie didactique général et la poésie didactique privée spécialisée selon les 
disciplines. Ces des types présent dans les écrits d’Ibn Môti  mettent fin à ce 
chapitre. 

Dans son dernier chapitre, notre recherche propose une étude pratique des 
écrits d’Ibn Môti en étudiant sa vie, son époque, ses enseignants et ses disciples. 
Cette étude du système grammatical suit l’ordre ci-infra : 

• La préface de sa millième perle. 
• Son introduction. 
• Sa structure générale. 
• Son contenu. 
• Ses caractéristique. 
Tout au long de ce chapitre, nous tentons de définir et de commenter 

brièvement le contenu et le style de son système rubriqué pour le conclure par la 
caractéristique esthétique de la poésie didactique algérienne classique. 

En guise de conclusion, nous citons les résultats auxquels aboutit cette 
recherche ainsi quelques ambition annonçant des études ultérieures dans le 
domaine poétique didactique algérien après les Almohades.       
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قـدرات يف ميدان الشعر التعليمي يف عصر املوحدين وما بعـده   يثبت اإلنتاج اجلزائري      

يف احلضـارة العربيـة اإلسـالمية وال سـيما ومدى إسهامهم املعترب  الفنية ،  وكفاءات اجلزائريني

وهـــذه . لفلـــك واملنطـــق إىل علـــم ا ميـــدان النحـــو واللغـــة والفقـــه والتفســـري واحلـــديث باإلضـــافة

عشرات املنظومـات الـيت مل  ألن. غيض من فيض  يه  املنظومات اليت حتدثت عنها املذكرة

كثــر خصوصــا يف عصــر مــا بعــد املوحــدين وأخــص بالــذكر العصــر األ وهــيتشــر إليهــا املــذكرة 

 يففقــد عرفــت هــذه العصــور طفــرة يف إنتــاج املنظومــات التعليميــة  .والعصــر العثمــاين الزيــاين 

  .البحث وعليه فإن هذه املذكرة تفتح نوافذ على احتماالت . شىت العلوم والفنون 

وحممد  بن أمحد بن هـ  842ما خلفه ابن احلفيد العجيسي التلمساين املتويف سنة  نإ      

ومــن  جــدير بالدراســة والبحــث هـــ 867املتــويف ســنة باحلبــاك أيب حيــي  التلمســاين املعــروف 

بأمسـاء ، ومن أخصب عهودهـا إنتاج اجلزائر الثقايف  القرن التاسع من أوفراملعروف أن إنتاج 

غـري أن  جـري اهليف اجلزائـر خـالل القـرن التاسـع  وفـريا ولقـد كـان الشـعر. املثقفني واملؤلفات 

ديــين أو فــال نكــاد جنــد عاملــا إال ولــه منظومــة يف موضــوع ،  روح التصــوف قــد طغــت عليــه 

ملراديـة ا(  بـ ازي املعروفةتويف هذا الباب تدخل قصيدة التوجيه ، دف إىل التعليم والصويف 

ومنظومـة  )املنظومـة اجلزائريـة ( يف التصوف ومنظومة أمحد بن عبـد اهللا اجلزائـري املعروفـة بــ  )

منظومــة الوغليســي  يف الفقــه و منظومــة يف علــم الكــالم و ) املراصــد ( ابــن زكــري املعروفــة بـــ 

    .الربنوسي يف التوحيد 

راء األدب العــريب يف ميــدان املنظومــات ثــفــاجلزائريون قــد ســامهوا مســامهات فعالــة يف إ 

عرفــت والــيت وبعــده وينبغــي اإلشــارة كــذلك إىل منطقــة تــوات منــذ عصــر املوحــدين التعليميــة 

        .جرياهلالعلوم ابتداء من القرن العاشر يف شىت جماالت إنتاجا وفريا 

يف هــذه املــذكرة جهــد مقــل يطمــح إىل متابعــة البحــث يف ميــدان إين أعتــرب مــا جــاء         

  .الشعر اجلزائري املنظوم يف القرون اليت تلت عصر املوحدين 

دراســة الكنــوز توجيــه اجلهــود حنــو لإىل البــاحثني والطلبــة وإين ألتوجــه بــدعوة صــادقة         

ء والشخصــيات الــيت هلــا إنتــاج اجلزائريــة يف شــىت العلــوم مقرتحــا دراســة األدبــاء والعلمــاالرتاثيــة 
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علــــى وجــــه التاســــع اهلجــــري  الثــــامن و علمــــاء القــــرنوأخــــص بالــــذكر وفــــري يف شــــىت العلــــوم 

  . اخلصوص

  :قد خلصت هذه املذكرة إىل النتائج التالية  و هذا        

لقـــوة  وانعكـــاسرهـــن بالوضـــع السياســـي للدولـــة  ، واالجتمـــاعي إن االزدهــار الثقـــايف واألديب -)1

كلما محت حدودها ، وشـعر املثقفـون ،  مرهوبة اجلانب  ،ومنعتها فكلما كانت الدولة قوية الدولة

  .للموحدين وشعوم التابعة هلم  حتققسينتجون ويبدعون وهذا ما فإم باحلماية ، 

وانســداد قنــوات احلــوار الــداخلي ، ســبب ثــورات داخليــة أضــرت السياســي ،  االســتبدادإن  -)2

بـين غانيـة ضـد فثـورة املوحـدين ضـد املـرابطني وثـورة يف املشـرق واملغـرب ، مومـا باألمة اإلسالمية ع

يف تلــك الفــرتة ، هــي يف غــىن عنهـا ، واألمـوال  حكلــف األمـة خســائر فادحــة يف األروا   ، املوحـدين

  .اليت كان األعداء يرتبصون ا الدوائر

تنشد الوحـدة املغاربيـة الكـربى  من أهم النتائج وأبرزها اليت خرجت ا أن الشعوب املغاربية -)3

وعلــى الــرغم مــن الصــراع بــني وحــدة األقطــار املغاربيــة ،  ، وقــد حقــق املوحــدون بعــد جمهــود كبــري، 

ــــة أحيانــــا ،  والعــــداء املســــتمر ، فقــــد كانــــت الشــــعوب املغاربيــــة تتجــــاوز األحقــــاد األقطــــار املغاربي

، وكــــل علمــــاء تلــــك الفــــرتة وشــــيوخها خصوصــــا لــــدى العلمــــاء والشــــيوخ  ،واخلالفــــات السياســــية

بعـد هـذه الفـرتة مل تعـرتف باحلـدود يف تلـك احلقبـة وحـىت األجيـال الالحقـة ومثقفيها وقادة الفكـر 

ألـا  ،إذ أن مفهـوم املغـرب اإلسـالمي كـان يشـمل الـدويالت الـثالث الفاصلة بني دول املغـرب ،

  .تكون جماال جغرافيا واحدا

ومتكــن مــن لمــوس يف ميــدان الشــعر املنظــوم ممــا يــدل علــى حــذق هم اجلزائريــون بشــكل مأســ -)4

  .العلوم املختلفة وقدرة فائقة على نقل هذه املعلومات شعرا

قبــــل عصــــر وعلميــــا ال ينكــــره إال معانــــد أو جاحــــد ، قــــد عرفــــت نشــــاطا ثقافيــــا إن اجلزائــــر  -)5

  .لجزائر املوحدين وبعده مما ال يدعو جماال للشك أو الطعن يف التاريخ الثقايف ل

يف ثنايـــــا القصـــــائد ذات  ثغلـــــب علـــــى الشـــــعر التعليمـــــي اجلزائـــــري ســـــواء العـــــام منـــــه املبثـــــو  -)6

، الطـابع الـديين والفقهـي أو اخلاص املنظوم يف قصائد مستقلة تعليمية حمضـة األغراض املختلفة ، 

  .مما يدل على اخللفية احلضارية والثقافية هلذا الشعب ، 
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ينبغـي متابعـة البحـث حولــه ئريـة موســوعية شخصـية جزا، زواوي شخصـية حيـي بـن معطــي الـ -)7

ـــدينا اآلن  مـــن إنتاجـــه ثالثـــة مؤلفـــات فقـــط ودمشـــق ألن  القـــاهرةوحـــول إنتاجـــه يف  ( املعـــروف ل

أمـا بقيـة آثـاره وهـي األكثـر فهـي  )والفصـول اخلمسـون األلفية النحويـة ، البـديع يف علـم البـديع ، 

بـني مصـر وسـوريا وتركيـا ورمبـا يف رشيف بعض الـدول الشـقيقة ، ورمبا قد تكون يف أغري معروفة ، 

  .بية املكتبات األور 

  .وذيوعهاإن الظروف املادية واملستوى االجتماعي للناظم كان وراء عدم انتشار ألفيته  -)8

إسـهام كبـري ، ألنـه كجزائـريني بـه  نفخـر إن ما أنتجه ابن معطي يف ميدان النحو والبالغـة ،  -)9

وخدمـة اللغـة العربيـة ، فـابن معطـي هـو الرائـد احلقيقـي يف  الـرتاث العـريب واإلسـالمي ، ونوعي يف 

  .بشكل متكامل  نظم النحو

الــيت  الـذي نأسـف لـه يف إنتـاج املنظومـات التعليميــة اجلزائريـة هـو أن كثـريا مـن املوضـوعات -)10

  فيـد األمـة يف شـيء، يف تكـرار ممـل ال ي يعيد نظمهـا بعـض العلمـاء،  استهلكت و أشبعت درسا

  .ولو توجهت األنظار إىل العلوم العقلية لكان أنفع لألمة وأفيدوالعروض  النحوكباب املرياث و 

وختامـــا خنلـــص إىل أن اجلزائـــر يف عصـــر املوحـــدين قـــد عرفـــت حركـــة ثقافيـــة هامـــة وإنتاجـــا  -)11

عشــرات  إىلإلضـافة الـذي ميثلـه إنتــاج حيـي بـن معطــي الـزواوي بامعتـربا يف ميـدان الشـعر التعليمــي 

املوحـــدين خصوصـــا وغلـــب علـــى هـــذه  راملنظومـــات الـــيت نظمهـــا الشـــعراء الـــذين عاشـــوا يف عصـــ

أن طـابع التقليـد واضـح يف هـذه املنظومـات التعليميـة أي أن  مـع مالحظـة ، الثقافة الطـابع الـديين

جيـــب أن ذلــك ومــع خصوصــا يف املوضــوعات املعاجلــة نظمـــا  .جديـــدا ئا  مل يقــدموا شــينياجلزائــري

إن هـذه . نعرتف ونقدر اجلهد املبذول يف نظم املعلومات واملعارف شعرا ، وهذا ليس أمرا سـهال 

 ، وملكـةفهياملنظومات املؤلفة تدل على فكر خصـب ومقـدرة فنيـة علـى الـتحكم يف الكـالم وتصـر 

نهــــا وبــــني بيالقــــدرة واملهــــارة يف تنظــــيم املعــــارف والعلــــوم املتنوعــــة ، لتعــــانق  ةمبدعـــة للــــنظم ، ملكــــ

  .  األدب والفن 
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 قائمة المصادر والمراجع 

  .برواية حفص  عن عاصم  القرآن الكريم  - 

  : المصادر - )1

.1977ابن خلكان ، وفيات األعيان ، ت ، د إحسان عباس ، دار صادر بريوت  -)1  

.دار الفكر  5ابن عماد احلنبلي ، شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ج  -)2  

. 1985داية والنهاية ، مكتبة املعارف ، بريوت ابن كثري ، الب -)3  

. 2002/ 1ابن مالك ، منت األلفية ، مؤسسة الرسالة ناشرون ط  -)4  

ابن مرمي ، البستان يف ذكر األولياء والعلماء بتلمسان ، ديوان املطبوعات اجلامعية  -)5

..اجلزائر  

. ، لسان العرب ، دار املعارفور ظابن من -)6  

. م1981حممد بن إمساعيل، اجلامع الصحيح، دار الكتب العلمية البخاري،  -)7  

. 2002/ 2احلريري ، ملحة اإلعراب ، املكتبة العصرية ، صيدا بريوت ط  -)8  

حممد أمحد قاسم  .اخلطيب التربيزي، الكايف يف العروض و القوايف ، شرح و تعليق د -)9

. م 2004املكتبة العصرية   

.دار البعث قسنطينة  الدرجيين ، الطبقات -)10  

.السيوطي ، بغية الوعاة ، حتقيق حممد أبو الفضل ، املكتبة العصرية بريوت -)11  

. 1301الشماخي ، السري ، طبعة حجرية ، قسنطينة  -)12  

الغربيين ، عنوان الدراية يف من عرف من العلماء يف املائة السابعة ببجاية ، دار  -)13

. 2007البصائر   

. 1968إحسان عباس . د.، نفح الطيب ، دار الصادر بريوت ، تاملقرى  -)14  

.2007/  1عبد الرمحان بن خلدون ، املقدمة ، مؤسسة الرسالة ناشرون ط  -)15  

علي . شرح ألفية بن معطي حتقيق ودراسة  د عبد العزيز بن مجعة املوصلي ،  -)16

. 2007/ 1ملي دار البصائر ط و موسى الش  

معطي يف النحو والصرف، دار األنبار للطباعة والنشر بغداد مطبعة  منت ألفية ابن -)17

. 1989العاين   
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.1984معجم اللغة واألعالم ، دار املشرق بريوت  -)18  

.م2003 ،1بشرح النووي ، مكتبة الصفا،  طمسلم ،  )19  

.1991/ 1ر الكتب العلمية بريوت ط ياقوت احلموي ، معجم األدباء، دا -)20  

د عبد احلميد حاجيات .خلدون، بغية الرواد ، املكتبة الوطنية ت حيي بن -)21

.م1980  

حممد مصطفى أبو . حيي بن معطي ، البديع يف علم البديع حتقيق ودراسة د -)22

. 1/2003شوارب دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ط   

  :المراجع –) 2

. 2إبراهيم األلغي ، تاريخ األدب العريب ج  -)1  

 1هيم القادري ، تاريخ الغرب اإلسالمي ، دار الطليعة للطباعة والنشر بريوت ط إبرا -)2

/1994.  

.5/1981مصرية القاهرة ط  إبراهيم أنيس ، موسيقى الشعر ، املكتبة اإلجنلو  -)3  

 1998أبو القاسم سعد اهللا، تاريخ اجلزائر الثقايف ، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت   -)4

. 

.1991/رجال السلف ، موفم للنشرمد احلفناوي ، تعريف اخللف بأبو القاسم حم -)5  

أبو زكريا حيي بن أيب بكر ، سري األئمة وأخبارهم، ت إمساعيل العريب ، ديوان  -)6

. 1984املطبوعات   

ناصر الدين سعيدوي ، معجم مشاهري املغاربة، املؤسسة . أبو عمران الشيخ، د -)7

.اجلزائرية للطباعة  

باس ، مالمح يونانية يف األدب العريب ، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، إحسان ع -)8

. 1977بريوت   

.1968/ 4أمحد أمني ، النقد األديب ، دار الكتاب العريب ، بريوت ط  -)9  

. 10أمحد أمني ضحى اإلسالم ، دار الكتاب العريب بريوت ط  -)10  
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دار النهضة ) العصر اإلسالمي(كبري السيد عبد العزيز سامل ، تاريخ املغرب ال -)11

.1981العربية بريوت   

.1/2005ط  1الشيخ حممد باي العامل ، الرحلة العلية إىل منطقة توات ج  -)12  

عمار طاليب ، املؤسسة الوطنية . د .ت . املهدي بن تومرت، أعز ما يطلب -)13

.1985للكتاب   

.جمدالوي األردنأماين سليمان داوود ، األسلوبية والصوفية ،  -)14  

امبارك امليلي ، تاريخ اجلزائر يف القدمي واحلديث ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  -)15

1976.  

دار   بديع يعقوب ، املعجم املفصل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر إميل -)16

. 1991/ 1الكتب العلمية بريوت ط   

ن رشيق املسيلي ، الشركة الوطنية للنشر بشري خلدون ، احلركة النقدية أيام اب -)17

.1981والتوزيع   

الثقافية يف بالد الغرب اإلسالمي ، دار املدار  االجتاهاتبشري رمضان التليسي ،  -)18

. 2003/ 1اإلسالمي ط   

ه ، دار الوفاء  448مجال أمحد طه، مدينة فاس يف عصري املرابطني واملوحدين  -)19

.2002/ 1لدنيا الطباعة والنشر ط   

. 1979/ 1جبور عبد املنعم ، املعجم األديب ، دار العلم للماليني بريوت ط  -)20  

.1حسني مؤنس ، تاريخ املغرب وحضارته ج  -)21  

، مطبعة العصر احلديث  للنشر  3/ 2حسني مؤنس ، تاريخ املغرب وحضارته ج  -)22

. 1/1992والتوزيع ط   

يف عصر املوحدين ، مكتبة اخلاجني  حكمة علي األوسي ، األدب األندلسي -)23

.القاهرة  

.مطبعة دار اهلدى عني مليلة اجلزائر 2رابح بونار ، املغرب العريب تارخيه وثقافته،ط  -)24  
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 3رشيد بوريبة وآخرون ، اجلزائر يف التاريخ ، املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ج -)25

/1984.  

.1989سلوى ناظم ، منظومة القالدة ، دار املستقبل للطباعة والنشر بور سعيد  -)26  

.8/1987شوقي ضيف ، التطور والتجديد يف الشعر األموي ، دار املعارف ط  -)27  

.1983/ 2شوقي ضيف ، عصر الدول واإلمارات ، دار املعارف ط  -)28  

. 1991عات اجلامعيةطاهر ثوات ،ابن مخيس ، شعره ونثره، ديوان املطبو  -)29  

 3عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر، مؤسسة نويهض الثقافية بريوت ط  -)30

/1983.  

ط  2عبد الرمحان اجلياليل ،  تاريخ اجلزائر العام ، دار الثقافة بريوت ج  -)31

6/1983.  

ة، عبد العظيم إبراهيم حممد املصطفى ، علم األسلوب يف الدراسات األدبية والنقدي -)32

.مكتبة وهبة ، القاهرة  

.1997/ 3عبد الفتاح كيليطو، األدب والغرابة، دار الطليعة للطباعة والنشر ط  -)33  

عبد القادر هين ، مظاهر التجديد يف الشعر األندلسي قبل سقوط قرطبة ، دار  -)34

.األمل للطباعة والنشر والتوزيع   

دخل إىل الرتبية والتعليم ، دار الشروق نعيم جعنييت ، امل. الرشدان ، و د عبد اهللا -)35

. 2002/ 2ط   

 1ط  1عبد اهللا كنون ، النبوغ املغريب ، دار الكتاب اللبناين ، بريوت  ج  -)36

/1975 .  

.عبد املالك مرتاض ، األدب اجلزائري القدمي  -)37  

عصام الدين عبد الرؤوف الفقي ، دراسات يف تاريخ املغرب واألندلس ،دار .د -)38

.1999لفكر العريب ا  

علي عبد اهللا عالم ، الدولة املوحدية باملغرب يف عهد عبد املؤمن بن علي مطبعة  -)39

.1971دار املعارف مصر   
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اإلباضية يف اجلزائر  –احللقة الرابعة  –علي حيي معمر ، اإلباضية يف موكب التاريخ  -)40

.1985مطبعة العربية  2ج   

 4مطبعة دار العلم للماليني ط  6،5،4العريب ج عمر فروخ ، تاريخ األدب  -)41

/1981.  

.1960عمر فروخ، املنهاج يف األدب العريب وتارخيه املكتبة العصرية صيدا بريوت  -)42  

. م2006، 2فخر الدين قباوة ، حتليل النص النحوي، دار الفكر، بريوت، ط -)43  

 1981/ 9لم للماليني ط كارل بروكلمان ، تاريخ الشعوب اإلسالمية ، دار الع  -)44

.منري البعلبكي  –نقله إىل العربية نبيه أمني فارس   

.1981 حممد الطمار ، تاريخ األدب اجلزائري،  الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -)45  

حممد بن رمضان شاوش ، الغويت بن محدان ، إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر  -)46

. 1/2005ج  2مطبعة داود بريكسي  ط   

حممد بن شريفة، تراجم مغربية من مصادر مشرقية ، مطبعة النجاح اجلديدة  -)47

1996 .  

.بريوت 1حممد حمي الدين عبد احلميد ، شرح ابن عقيل ، إحياء الرتاث العريب ج  -)48  

.2000حممود السيد ، تاريخ دول املغرب العريب ، مؤسسة شباب اجلامعة  -)49  

محد عمر ، القبائل العربية يف املغرب يف عصر املوحدين وبين مصطفى أبو ضيف أ -)50

.1982مدين ، ديوان املطبوعات اجلامعية اجلزائر   

. 4/1982مصطفى الشكعة ، معامل احلضارة اإلسالمية ، دار العلم للماليني ط  -)51  

 3سليمان بن عبد اهللا الباروين ، األزهار الرياضية ، دار البعث قسنطينة ط  -) 52

. م2002  

 المراجع األجنبية:

01)- Marcel marcier : la civilisation urbaine du Mzab. 

Alger 1922. 

 02)- R.Bourouiba. Ibn Tumart, Alger,Sned,1974 .                  
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 03)- R.Bourouiba Abd al – Mu’min , Flambeau des 
 Almohades, Alger,Sned, 1974. 

 

 الرسائل الجامعية:

 2001 اجلياليل سلطاين ، الشعر الديين على عهد املوحدين  رسالة دكتوراه -)1

.جامعة وهران 2002/  

جامعة    رسالة دكتوراه العيد جلويل ، النص الشعري املوجه لألطفال يف اجلزائر،.د -)2

. 2005اجلزائر   

عة وهران عبد الرمحان خربوش ، ابن معطي وجهوده اللغوية، رسالة دكتوراه ، جام -)3

1998.  

عصمت عبد اهللا غوشه ، الشعر التعليمي يف القرون األربعة األوىل ، رسالة دكتوراه  -)4

.1970جامعة القاهرة   

 )رسالة     ماجستري(عمر سليمان بوعصبانة ، معامل احلضارة اإلسالمية بوارجالن   -)5

. 1991/1992جامعة قسنطينة   

رسالة  ملغرب العريب يف اخلمسية اهلجرية الثانية حممد مرتاض ، شعر الفقهاء يف ا  -)6

.1994 جامعة تلمسان دكتوراه   

 نعيمة بكوش، املفاهيم الصوتية وتوظيفها يف ألفية ابن معطي مابني املنت والشرح -)7

.جامعة السانية وهران 2007أفريل  09) رسالة   ماجستري  

 الدوريات والنشريات:

.1972،  07جملة األصالة ، العدد  -)1  

.1972عام  11جملة األصالة العدد  -)2  

.19جملة األصالة العدد  -)3  

.26جملة األصالة العدد  -)4  

.1977فيفري مارس  43/  42جملة األصالة العدد  -)5  
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. 1998الكويت أكتوبر  339جملة البيان  -)6  

.1982مايو .282جملة العريب ، العدد  -)7  

.2004لثاين أفريل جملة الفضاء املغاريب العدد ا -)8  

.2005جملة الفضاء املغاريب العدد الثالث سبتمرب  -)9  

  .2002تشرين األول  378جملة املوقف األديب العدد  -)10

. 1986يوليو /متوز  10-09جملة دراسات عربية العددان  -)11  
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  .أمحد بن الغماز األنصاري -)2

  .إبراهيم بن أيب بكر التلمساين -)3

  .أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا -)4

  .أبو العباس املعافري -)5

  .عمار عبد الكايف ابو -)6

   .أبو مدين شعيب -)7

  .أبو يعقوب يوسف الوارجالين -)8

  .ابن مخيس التلمساين -)9

  .ابـن حمشرة -)10

  .احلسن بن الفكون -)11

  .احلسن بن رشيق -)12

  .ـــدياحلف -)13

  ــاك باحل  -)14

  .بكر بن محاد -)15

  .حايف رأسه -)16

  .يت التاهر  يباينعلي بن أيب الرجال الش -)17

  علي بن الزيتوين  -)18

  .عمارة الشريف احلسين  -)19

  .حممد بن احلسن القلعي -)20

  .يويطحممد بن عبد احلق الب -)21

  .حممد بن عبد اهللا املعافري الفلعي -)22

  حممد بن علي املسيلي  -)23

  .ايل دناصر الدين املش  -)24

  .يوسف بن النحوي البسكري -)25
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  )هـ  757- هـ  681: (اآلبلــي -)1

هو حممد بن إبراهيم بن أمحد اآلبلي ، شيخ العلوم العقلية والنقلية يف عصره             

وأحد أساتذة ابن خلدون  ، وأشهر علماء املغرب األوسط يف املائة الثامنة اهلجرية،

ولسان الدين ابن اخلطيب ، ولد بتلمسان وأصله أندلسي من مدينة آبلة يف الشمال 

  .يدملدر  ريبغال

  .  12عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ص  -)1املرجع 

  )هـ  693 - هـ  609( : أحمد بن الغماز األنصاري - )2

نزيل جباية هو أبو العباس أمحد بن حممد بن الغماز األنصاري اجلياين أصال            

لة ا ، ويل ولقي املشايخ ا وتوىل خطة العدا البلنسي دارا ، رحل إىل جباية واستوطنها

كان ابن الغماز أديبا بارعا له نظم حسن خصوصا يف الزهد . القضاء ا ، تويف بتونس 

  .ظ والوع

بن محدان، إرشاد احلائر إىل آثار أدباء  حممد بن رمضان شاوش و الغوثي : املرجع

   . 228اجلزائر ص 

  )ـ ه 690 – ـه 609( :إبراهيم بن أبي بكر التلمساني - )3

هو إبراهيم بن أيب بكر بن عبد اهللا بن موسى ، أبو إسحاق األنصاري           

األندلس  إىلبه أبوه  انتقلشاعر أديب من فقهاء املالكية ، ولد بتلمسان ، التلمساين ، 

إىل سبتة  انتقلمث  وسكن مالقة مدة ، وا قرأ معظم قراءته ،، وهو ابن تسع سنوات 

نظم يف الفرائض وهو والفرائض  داتالعبافقه  يف كان مربزا .واستقر ا إىل أن مات 

  .ابن مثانية وعشرين عاما أرجوزة حمكمة بعلمها ، ضابطة ، عجيبة الوضع 

  .11ص 1احلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ج  -)1: املرجع

  .223ص  1ج. إرشاد احلائر إىل أدباء اجلزائر -)2         

  )ـ ه604 – ـه522(: بن عبد اهللا نربيع سليماالأبو  - )4
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هو األمري أبو الربيع سليمان بن عبد اهللا بن عبد املؤمن الكومي ، ولد ببجاية            

ورجال الدولة أيضا وهو ليس شاعرا فحسب ولكنه من احلكام غداة والية أبيه عليها ، 

  .لغاز وبلنسية ، كان مولعا باأل وسجلماسة، ومن القادة العسكريني ، توىل إمارة جباية 

  .وما بعدها 105ص  4نفح الطيب ج : املقري  -)1: املرجع

  . 1ج  156إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر ص  -)2         

  :أبو العباس المعافري - )5

نشأ بقلعة بين محاد مث رحل إىل  ئ، فقيه مقر  عبد اهللاهو أمحد بن حممد بن          

  يف أواسط القرن السابع اهلجري ، تويف ببجايةائها، جباية وتلقى العلم ا على يد علم

يف القراءات خمتصر كتاب التيسري  :له مؤلفات منها تويف يف القرن السابع اهلجري، 

   .السبع 

  . 343ص  3رشيد بوريبة وآخرون ، اجلزائر يف التاريخ ج . د: املرجع

  : ابو عمار عبد الكافي - )6

و عمارعبد الكايف بن أيب يعقوب بهو أو جري ، اهل من علماء القرن السادس         

التناويت من تناوت وهي قرية من قرى وارجالن يف سدراتة العاصمة اإلباضية بعد تاهرت 

، وهو اكثر مؤلفي اإلباضية علما ومقدرة على اجلدل ، وعمقا يف التفكري وتنظيما 

  .االستطاعة ، شرح اجلهاالت : له عدة مؤلفات منها  هب  ذللم

  .اجلزائر يف التاريخ ، العهد اإلسالمي  -)1: املرجع 

  .263ص  3رشيد بوريبة وآخرون ، ج . د -)2          

  )هـ  596:( أبو مدين شعيب  - )7

هو أبو مدين شعيب بن احلسني األندلسي األصل ولد حبصن من ناحية              

أيدي علمائها مث خرج منها  إشبيلية وبه نشأ مث انتقل إىل فاس وتلقى ا دروسه على

حاجا إىل بيت اهللا احلرام، تعرف يف عرفة بالشيخ عبد القادر اجليالين مث دخل بيت 

املقدس واشرتى به قطعة ترابية أوقفها على النزالء املغاربة مث قفل راجعا إىل املغرب فنزل 

لشيخ مكبا كان ا» إا معينة على طلب احلالل « : ببجاية وختريها وطنا وقال عنها 
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على التوصف علما وعمال حىت أصبح عاملا يقصده الناس من مجيع اآلفاق له مؤلفات 

  متعددة منهـا 

  »أنيس الوحيد ونزهة املريد يف التوحيد « 

  .143ص  1إىل آثار أدباء اجلزائر ج إرشاد احلائر  -)1:املرجع

  .دهاوما بع 466احلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ص   -)2        

  )هـ   570 –هـ  500:( أبو يعقوب يوسف الوارجالني - )8

من علماء القرن السادس هجري ، وهو اإلمام يعقوب يوسف بن إبراهيم             

ودرس ا على شيوخها مث ارحتل إىل  ـه 500السدرايت الوارجالين  ، ولد بوارجالن عام 

، وملا عاد الزم داره بوارجالن منكبا ودرس ا علوم العربية والدين) قرطبة ( األندلس 

على الدرس والتأليف مكرسا حياته خلدمة ونشر الثقافة اإلسالمية إىل أن تويف عام 

من أبرز آثاره تفسري القرآن وقصيدة شعرية وصف فيها رحلته إىل احلج .  ـه 570

    .وتسمى القصيدة احلجازية ، وأخرى يف رثاء شيخه أيوب بن إمساعيل

  .341ص  3رشيد بوريبة وآخرون، اجلزائر يف التاريخ ج  :املرجع 

  ) ـه 708 - ـه 640:( ابن خميس التلمساني - )9

مخيس ، ولد بتلمسان  بابنهو أبو عبد اهللا حممد بن عمر التلمساين املعروف            

وباإلطالع على فنون األدب واشتهر بني أهله وذويه بالعلم واألدب والزهد والفقه 

من  ـه 708أغتيل سنة استقر بغرناطة حىت ة واحلكمة ، وهو كاتب بليغ ، والفلسف

الدر النفيس من شعر ابن " آثاره ديوان شعري مجعه القاضي أبو عبد اهللا احلذرمي مساه 

   .لكن مل يعثر عليه " مخيس 

  . 236ص  1إرشاد احلائر ج  -)1: املرجع

  .وما يليها  41طاهر توات ، ابن مخيس شعره ونثره ص  - )2       

  )هـ  598 - هـ  540: ( ابـن محشرة  -)10

أديب هو حممد بن علي بن طاهر املعروف بابن حمشرة، علم متمكن ،              

بارع ، كاتب جميد من فقهاء املالكية ، من أهل جباية ، كان تلميذا أليب القاسم القاملي 



 -131-

ة ، فظهر يف هذا املنصب مبقدرته اخلليفكان كاتبا أليب يعقوب يوسف بن عبد املؤمن ،  

  .وروعة أسلوبه 

  . 288عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ص : املرجع

  )هجريالالقرن السادس (: الحسن بن الفكون -)11

هو أبو علي احلسن بن الفكون القسنطيين األصل والنشأة تلقى مبادئ             

من أشهر تالميذه كان رجال فاضال العلوم العربية مبسقط رأسه مث رحل إىل مراكش و 

كان ابن الفكون شاعرا غزير النظم والنثر معا ، له ديوان . العبدري صاحب الرحلة 

  .شعري 

  . 165ص  1إرشاد احلائر إىل آثار أدباء اجلزائر ج: املرجع

  )هـ  463 - هـ  390( : الحسن بن رشيق -)12

وفيها تأدب  )املسيلة ( د باحملمدية هو أبو علي احلسن ابن رشيق بن علي ول            

ه ـ  406إىل دراسة األدب وقول الشعر ، رحل إىل القريوان عام  ، كان له ميلونشأ 

أكرب أدباء عصره فهو شاعر  قيعترب ابن رشي. واشتهر ا حىت صار يدعى بالقريواين 

 العمدة يف صناعة الشعر ونقده:" وكاتب وناقد يعترب أول واضع لفن النقد األديب بكتابيه

  ." قراضة الذهب يف نقد أشعار العرب " و " 

  . 261 -260ص  3رشيد بوريبة وآخرون ، اجلزائر يف التاريخ ج. د -)1: املرجع

  )هـ  842 -هـ  766( : ـــديالحف -)13

هو حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن حممد بن أيب بكر بن مرزوق             

أبو عبد اهللا املعروف بابن احلفيد ، فقيه حجة يف املذهب املالكي ، التلمساين  العجيسي

مل باألصول ، حافظ للحديث ، مفسر ناظم ، ولد بتلمسان ونشأ ا ، أخذ العلم اع

ادي بوالفريوز آوفاس والقاهرة لقي العالمة ابن خلدون  رحل إىل تونس. من والده وعمه 

املفاتيح املرزوقية " مات بتلمسان ومن أبرز آثاره . ولقي اإلمام ابن حجر وأخذ عنه ، 

، وأرجوزة يف علم احلديث يف العروض والقوايف " حلل األقفال وإستخراج خبايا اخلزرجية 

ختصر ا" خمتصر احلديث " مساها  وأرجوزة أخرى يف علم احلديث" الروضة " تسمى 
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" املقنع الشايف " مساها بيت  1700فيها ألفية العراقي وله أرجوزة يف علم امليقات يف 

  .يف شىت العلوموعشرات املتون " ألفية يف حماذاة الشاطبية " وأرجوزة 

  . 292ص 1983/ 3عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ط  -)1: املرجع

  . 145ص  1اوي ، تعريف اخللف برجال السلف ج احلفن -)2         

  )هـ  867ت ( :التلمساني  الحبــاك   -)14

ي فلكي ضهو حممد بن أمحد بن أيب حيي التلمساين الشهري باحلباك ، فر               

بغية : " ولد ونشأ بتلمسان ، له عدة مؤلفات منها من علماء املالكية ، له نظم ، 

  .يف الفرائض" شرح التلمسانية " أرجوزة و " الب سطر الطالب يف علم اال

  . 119عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ص  -)1: املرجع

  . 452ص  3اجلزائر يف التاريخ  ج -)2         

  )هـ  296 - هـ  200: ( بكر بن حماد -)15

انتقل  هو أبو عبد الرمحان بكر بن محاد الزنايت التاهريت ولد ونشأ بتاهرت ،           

إىل القريوان وأخذ من علمائها مث ارحتل إىل املشرق فدخل البصرة والكوفة وبغداد واتصل 

متام ودعبل  ، واجتمع بكبار الشعراء العباسني كأيبباخللفاء العباسني وخصوصا املعتصم 

مث عاد إىل مسقط رأسه تاهرت رفقة ابنه عبد الرمحان  مث رجع من القريوان. اخلزاعي 

اللصوص يف طريقهما فقتلوا ولده وجرحوه فمات متأثرا من جروحه بعد أن  ا فاعرتضهم

بكر فقيها وحمدثا ثقة كما كان شاعرا مؤثرا، يغلب على شعره كان . وصل إىل تاهرت 

   .الوعظ والزهد

  1ج  30ص ..) إرشاد احلائر: (مصدر الرتمجة  -)1: املرجع 

  )هـ  680 - هـ 606: ( حافي رأسه  -)16

هو حممد بن عبد اهللا بن عبد العزيز بن عمر ، أبو عبد اهللا مجال الدين الزنايت           

وقيل بتلمسان ، أخذ عن حممد بن التلمساين ، من أئمة العربية يف عصره ، ولد بتاهرت 

، وعبد الرمحان بن الزيات مث إنتقل إىل مصر واستقر  منداس صاحب اجلزويل 

بية ، وكان شيخ أهل اإلسكندرية يف النحو ، لقب باإلسكندرية ، تصدر إلقراء العر 
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رآه " : حبايف رأسه ، إلنه أقام مدة مكشوف الرأس وقيل حلفرة كانت يف رأسه وقيل 

  ." فقال هذا لبدين ورأسي حاف يف الثغر فأعطاه ثيابا جددا لبدنه ، رئيس 

  .1ج  218إرشاد احلائر ص  -)1: املرجع

  .119ر ص معجم أعالم اجلزائ -)2         

من علماء القرن الخامس (  :علي بن أبي الرجال الشيباني التاهرتي  -)17

  )هجري ال

هو أبو احلسن علي بن أيب الرجال الشيباين التاهريت رئيس ديوان اإلنشاء              

. ببالط املعز بن باديس الزيري وهو أستاذ ابن رشيق ومعاصره ، وهو أديب كبري وشاعر 

" الفارع يف أحكام النجوم " وخمطوطة بعنوان " ل الفلكية حاألرجوزة يف األ "ومن آثاره 

.  

  . 58ص  1إرشاد احلائر ج : املرجع

  :علي بن الزيتوني  -)18

جري شاعر أديب ، وهو شاعر املغرب األوسط اهلمن علماء القرن السادس              

  .وال نعرف من أخباره إال القليل 

  .113ص حلائر إرشاد ا -)1: املرجع

  : عمارة الشريف الحسني  - )19       

هـ ذكره الغربيين يف عنوان الدراية وأثىن عليه ، له علم  585كان حيا بعد               

كان متقدما يف علم العربية واألدب ، وله تأليف يف علم الفرائض منظوم وفضل وأدب ،  

  .يف اية احلسن تويف ببجايةة ، وتواشيح

  .241عادل نويهض ، معجم أعالم اجلزائر ص  -)1: املرجع

  .161ص  1إرشاد احلائر ج  -)2         

  : محمد بن الحسن القلعي -)20

هو أبو عبد اهللا حممد بن احلسن بن علي بن ميمون التميمي القلعي نسية             

قل إىل جباية منهم ابن منداس وانتإىل قلعة بين محاد ، نشأ باجلزائر وتتلمذ على شيوخها 
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، متكن يف العلوم العربية ، وكان قويا يف علم التصريف ، تصدر لإلقراء ، تتلمذ على يده 

" . املوضح يف علم النحو " له مصنفات منها " الدراية " الغربيين صاحب عنوان 

، ويعد من كبار أدباء اجلزائر هـ  673والقلعي أكثر أهل عصره شعرا ، تويف ببجاية سنة 

  .رن السابع هجري يف الق

  . 145ص  1981حممد الطمار، تاريخ األدب اجلزائري  -)1: املرجع

  )هـ  625 -هـ  536 : ( محمد بن عبد الحق البطيوي -)21

البطيوي ،  هو أبو عبد اهللا حممد بن عبد احلق بن سليمان اليعفري                

والزهد فأخذ عنهم ، فكان صحب أبا مدين شعيب ، ولقي كثريا من أهل العلم والدين 

املختار يف اجلمع بني املنتقى " له مصنفات كثرية أ مهها . راوية فقيها حافظا متمكنا 

ومن نظمه هذين البيتني يف عدد . وتويف بتلمسان ويل قضاء تلمسان ، " واالستذكار 

  :أحاديث البخاري

  عدأحاديث الصحيح الذي روى       البخاري مخسة وسبعون يف ال مجع 

  إىل مئتيـن عد ذاك أولو اجلـد       تضـاف وما بقي ة أالف ـوسبع

  .1ج 1980يحي بن خلدون ، بغية الرواد ، المكتبة الوطنية  -)1: المرجع

 1991الحفناوي ، تعريف الخلف برجال السلف ، موفم للنشر  - )2         

  .237ص  2ج

  : محمد بن عبد اهللا المعافري القلعي -)22

شيخ فقيه حنوي ، كان جيلس  املعروف بابن اخلراط هو أبو عبد اهللا محمد             

لعلوم احلديث وعلوم الفقه ، وهو خطيب من فقهاء املالكية من أهل قلعة بين محاد نشأ 

  .هـ611تويف سنة  . اية ودرس اوتعلم ا مث سكن جب

  . 266ص  2احلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ج : املرجع

  :  محمد بن علي المسيلي -)23
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هو حسن بن علي بن حممد املسيلي ، أبو علي فقيه مالكي حافظ متكلم من         

القضاة أصله من مدينة املسيلة، نشأ ببجاية وهو من أصحاب الويل الزاهد الشيخ أيب 

  .هـ  580مدين التلمساين ، عكف على نشر العلم والتأليف إىل أن مات سنة 

   117ص  1د احلائر ج ارشا: املرجع

  )هـ  745 -هـ  670(  :الي دناصر الدين المش -)24

جائي األصل ، نزيل تلمسان كان فقيها ببن موسى املشدايل ال هو عمران         

  .حافظا عالمة حمققا كبريا أستاذ املقري 

  .وما بعدها 84ص  1احلفناوي ، تعريف اخللف برجال السلف ج: املرجع

  ) هـ  513 -هـ  433: ( نحوي البسكري يوسف بن ال -)25

هو أبو الفضل يوسف بن حممد بن يوسف املعروف بابن النحوي أصله من              

بسكرة ، إال أن أبويه انتقال إىل توزر وا ولد ونشأ مث ارحتل إىل اجلزائر واستقر بقلعة بين 

تويف بقلعة بين محاد من  محاد بعد إن زار املغرب األقصى وكان من أهل العلم والفصل ،

  ." املنفرجة " " أشهر آثاره قصيدة 

  .243ص  3يبة وآخرون ، اجلزائر يف التاريخ ج و رشيد بور  -)1: املرجع

  معجم أعالم اجلزائر ، عادل نويهض ص: مصادر الرتمجة  -           

  .الغربيين ، عنوان الدراية           
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  :الملحق الثاني 
  

�لفية في علم العربية رة ادال  
  بن معطي 



 

ـــــــــــــــــــه الغفـــــــــــــــــــور ﴿0001﴾   يقـــــــــــــــــــول راجـــــــــــــــــــي رب
 

ــــــــــن عبــــــــــد النــــــــــور حيــــــــــىي بــــــــــنُ     معــــــــــط ب
 

  احلمـــــــــــــــــــــــــــد هللا الـــــــــــــــــــــــــــذي هـــــــــــــــــــــــــــدانا  ﴿0002﴾
 

  بأمحــــــــــــــــــــــد دينــــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــــه ارتضــــــــــــــــــــــانا 
 

  بـــــــــــــه اإلســـــــــــــالم  يمـــــــــــــل ينْ فلـــــــــــــم يـــــــــــــزَ  ﴿0003﴾
 

  حــــــــــــــىت اســــــــــــــتبانت للهــــــــــــــدى أعــــــــــــــالم 
 

   الكتــــــــــــــــــــب دا منــــــــــــــــــــه خبــــــــــــــــــــِري ؤيـّـــــــــــــــــــمُ  ﴿0004﴾
 

  وحيــــــــــــــــــــا إليـــــــــــــــــــــه بلســــــــــــــــــــان عـــــــــــــــــــــريب  
 

  طــــــــــــــقنُ  لكونـــــــــــــه أشـــــــــــــرف مــــــــــــــا بـــــــــــــه ﴿0005﴾
 

  كمــــــــــا الرســــــــــول خــــــــــري خملــــــــــوق خلــــــــــق 
 

ــــــــــــــــــــــــه اهللا مث ســــــــــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــــــــــلّ  ﴿0006﴾   ماى علي
 

  و صـــــــــــحبه و كرمـــــــــــا وآلـــــــــــه   
 

  رالقـــــــــــــــــدْ  م جليـــــــــــــــــلُ وبعـــــــــــــــــد فـــــــــــــــــالعلْ  ﴿0007﴾
 

  رالعْمــــــــــــــــــــــــــــ  يف قليلــــــــــــــــــــــــــــه نفــــــــــــــــــــــــــــادُ  و 
 

  فــــــــــــاألهم  فابــــــــــــدأ مبــــــــــــا هــــــــــــو األهــــــــــــمّ  ﴿0008﴾
 

  فاحلــــــــــــــــازم البـــــــــــــــــادئ فيمـــــــــــــــــا يســـــــــــــــــتتم 
 

ـــــــــــــتقن بعـــــــــــــض الفـــــــــــــن ﴿0009﴾ ـــــــــــــإن مـــــــــــــن ي   ف
 

  اقي وال يســــــــــــــــــــــــتغينيضــــــــــــــــــــــــطر للبــــــــــــــــــــــــ 
 

  صـــــــــدق يل علـــــــــى وذا حـــــــــدا إخـــــــــوانُ  ﴿0010﴾
 

  أن اقتضـــــــــــــوا مـــــــــــــين هلـــــــــــــم أن أجعـــــــــــــال  
  

  أرجـــــــــــــــــــــــــوزة وجيـــــــــــــــــــــــــزة يف النحـــــــــــــــــــــــــو ﴿0011﴾
 

  عـــــــــــدا ألـــــــــــف خلــــــــــــت مـــــــــــن حشــــــــــــو 
  

  لعلمهــــــــــــــــم بـــــــــــــــــأن حفـــــــــــــــــظ الـــــــــــــــــنظم ﴿0012﴾
 

  وفــــــــــــــــــق الــــــــــــــــــذكي والبعيــــــــــــــــــد الفهــــــــــــــــــم 
 

  الســـــــــــــــيما مشـــــــــــــــطور حبـــــــــــــــر الرجـــــــــــــــز ﴿0013﴾
 

  إذا بـــــــــــــــــــــــين علـــــــــــــــــــــــى ازدواج مـــــــــــــــــــــــوجز 
  

  أو مــــــــــــــــا يضــــــــــــــــاهيه مــــــــــــــــن الســــــــــــــــريع ﴿0014﴾
 

  مــــــــــــــــــــــــزدوج الشــــــــــــــــــــــــطور كالتصــــــــــــــــــــــــريع 
 

  فقلــــــــــــت غــــــــــــري آمــــــــــــن مــــــــــــن حاســــــــــــد ﴿0015﴾
 

ـــــــــــــــــــــــــد    أو جاهـــــــــــــــــــــــــل أو عـــــــــــــــــــــــــامل معان
 

ـــــــــــــــــــاهللا ريب يف األمـــــــــــــــــــور أعتصـــــــــــــــــــم ﴿0016﴾   ب
 

ــــــــــــم      القــــــــــــول يف حــــــــــــد الكــــــــــــالم و الكل
ــــــــــــــــيُ  إنْ  اللفــــــــــــــــظِ  ﴿0017﴾   د هــــــــــــــــو الكــــــــــــــــالم ِف

 

  حنــــــــــــــو مضــــــــــــــى القــــــــــــــوم وهــــــــــــــم كــــــــــــــرام 
 

       ها تأليفـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن كلـــــــــــــــــــم واحـــــــــــــــــــد ﴿0018﴾

  كلمــــــــــــــــــــــــــــة أقســــــــــــــــــــــــــــامها أحــــــــــــــــــــــــــــدها 
 

     وهـــــــــــي ثالثـــــــــــة لـــــــــــيس فيهـــــــــــا خلـــــــــــف  ﴿0019﴾

  رفاحلــــــــــــــــــــــــــاالســــــــــــــــــــــــــم مث فعــــــــــــــــــــــــــل مث  
 

      فاالســـــــــــم مـــــــــــا أبـــــــــــان عـــــــــــن مســـــــــــمى  ﴿0020﴾

  يف الشـــــــــخص واملعـــــــــىن املســـــــــمى عمـــــــــا 
 

   والفعــــــــــــــــل مــــــــــــــــا دل عــــــــــــــــن الزمــــــــــــــــان   ﴿0021﴾

  واملصـــــــــــــــــــــــــــــــدر داللـــــــــــــــــــــــــــــــة اقـــــــــــــــــــــــــــــــرتان 
 

واحلــــــــــــــــــــــرف ال يفيــــــــــــــــــــــد معــــــــــــــــــــــىن إال   ﴿0022﴾
 

ــــــــــــــــــــه كَ غــــــــــــــــــــري  يفِ   َــــــــــــــــــــأَ  لْ َه  ت
ُ
  عــــــــــــــــــــّال ى امل

 

       هُ ْنـــــــــــــــــعَ   ه وأخـــــــــــــــــِربْ ْفـــــــــــــــــرّ فاالســـــــــــــــــم عِ  ﴿0023﴾

ــــــــــــــــــــــــــــــــوامجَْ ثـَنـــــــــــــــــــــــــــــــــه و   ــــــــــــــــــــــــــــــــن  ه أوْع   هوْن
 

     ره غ ه أو َصــــــــــــــــــــــــرْ رُ واْجــــــــــــــــــــــــ هادِ نَــــــــــــــــــــــــ وَ  ﴿0024﴾

ــــــــــــــــــــــــــعَ وانْـ     هرْ مِ ْضــــــــــــــــــــــــــأَ  ه أوه أو انثّــــــــــــــــــــــــــْت
 

  والفعـــــــــــــل بالســـــــــــــني وســـــــــــــوف عرفـــــــــــــا ﴿0025﴾
 

  إن صــــــــــــرفا" قــــــــــــد"واألمــــــــــــر والنهــــــــــــي و 
 

  فضـــــــــــــــلة بلفـــــــــــــــظ خــــــــــــــــال واحلـــــــــــــــرف ﴿0026﴾
 

  مــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــم األمســــــــــــــــــاء واألفعــــــــــــــــــال 
 

  جيــــــــــــــــــيء إمــــــــــــــــــا رابطــــــــــــــــــا أو نــــــــــــــــــاقال ﴿0027﴾
 

  أو زائـــــــــــــــــــــــــدا مؤكــــــــــــــــــــــــــدا أو عــــــــــــــــــــــــــامال 
 

  ريونصـــــــواشـــــــتق االســـــــم مـــــــن مســـــــا الب ﴿0028﴾
 

ــــــــــــــــون    واشــــــــــــــــتقه مــــــــــــــــن وســــــــــــــــم الكوفي
 

  واملــــــــــــــــــــــــــذهب املقـــــــــــــــــــــــــــدم اجللـــــــــــــــــــــــــــيّ  ﴿0029﴾
 

ـــــــــــــــــــــــــــــه األمســـــــــــــــــــــــــــــاء والّســـــــــــــــــــــــــــــ    ميّ دليل
 



 

ــــــــــون  ﴿0030﴾   ار يضــــــــــا املصــــــــــدأواشــــــــــتق الكوفي
 

  ظـــــــــــــــرامـــــــــــــــن فعلـــــــــــــــه حنـــــــــــــــو نظـــــــــــــــرت ن 
 

ـــــــــه الفعـــــــــل أهـــــــــل البصـــــــــرة ﴿0031﴾   واشـــــــــتق من
 

  صــــــــــــــــــرةوذا الــــــــــــــــــذي بــــــــــــــــــه تليــــــــــــــــــق الن  
 

ــــــــــه مــــــــــا يف األصــــــــــل ﴿0032﴾   إذ كــــــــــل فــــــــــرع في
 

  ولـــــــــــــيس يف املصـــــــــــــدر مـــــــــــــا يف الفعـــــــــــــل 
 

  األصـــــــــــــــــــــل يف اإلعـــــــــــــــــــــراب لألمســـــــــــــــــــــاء     القــــــــــــــــــــول يف اإلعــــــــــــــــــــراب و البنــــــــــــــــــــاء ﴿0033﴾
 

ــــــــــــــــــــــــــــه تَـ وحــــــــــــــــــــــــــــدّ  ﴿0034﴾    يف اآلخــــــــــــــــــــــــــــرري َغ
 

ـــــــــــــــــــــــــــــبعامـــــــــــــــــــــــــــــل مُ     ر أو ظـــــــــــــــــــــــــــــاهردّ َق
 

ــــــــــــــــــاجلر ﴿0035﴾ ــــــــــــــــــالرفع أو بالنصــــــــــــــــــب أو ب   ب
 

  زيــــــــــــــــــــــد راكبــــــــــــــــــــــا بعمــــــــــــــــــــــرو كمــــــــــــــــــــــرّ  
 

  ولــــــــــــيس يف األمســــــــــــاء شــــــــــــيء ينجــــــــــــزم      مرِ واجلــــــــــــــزم مــــــــــــــن ألقابــــــــــــــه كلــــــــــــــم يَــــــــــــــ ﴿0036﴾
 

ـــــــــــــــــــــفعوضـــــــــــــــــــــت جزمـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا يُـ      رّ َجـــــــــــــــولـــــــــــــــيس يف األفعـــــــــــــــال مـــــــــــــــا ينْ  ﴿0037﴾   رّ َق
 

  واحلـــــــــــــــــرف مبــــــــــــــــــين بكـــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال ﴿0038﴾
 

ـــــــــــــــــــــــاء لألفعـــــــــــــــــــــــال    واألصـــــــــــــــــــــــل يف البن
 

ـــــــــــــــــــم ﴿0039﴾ ـــــــــــــــــــزوم آخـــــــــــــــــــر الكل   وحـــــــــــــــــــده ل
 

ـــــــــــــــــــاحركـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا أو ســـــــــــــــــــكونا     مزِ لُت
 

  بصـــت كحيـــث أيـــن أمـــس كـــم فقـــس ﴿0040﴾
 

ــــــــــــــــــــاء ذكرهــــــــــــــــــــا جيــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــة البن   وعل
 

  اارعضـــــــــســـــــــم وهـــــــــو أن يأعـــــــــين يف اال ﴿0041﴾
 

  ســــــــــم فعــــــــــل واقعــــــــــاااحلــــــــــرف أو كــــــــــان  
 

  مْ لُــــــــــــــــــــهَ كمـــــــــــــــــــن وإيـــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــزال وَ  ﴿0042﴾
 

ــــــــــــــــــــولفــــــــــــــــــــظ غــــــــــــــــــــري املــــــــــــــــــــتمكن يَـ     مْ ُع
 

ــــــــــــــذي متكنــــــــــــــاالاملعــــــــــــــرب او  ﴿0043﴾   ســــــــــــــم ال
 

  مث مضـــــــــــــــــــــــــــــــارع ســـــــــــــــــــــــــــــــيأيت بينـــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

  نصـــــــــــــــــــــراف وارداكـــــــــــــــــــــل صـــــــــــــــــــــحيح ب     القــــــــــول يف إعــــــــــراب اإلســــــــــم الواحــــــــــد ﴿0044﴾
 

  فرفعــــــــــــــــــــــــــــــــــه بضــــــــــــــــــــــــــــــــــمة تبــــــــــــــــــــــــــــــــــني ﴿0045﴾
 

  ويتبـــــــــــــــــــــــــــــــــع احلركـــــــــــــــــــــــــــــــــة التنـــــــــــــــــــــــــــــــــوين 
 

  والنصــــــــــــــب فيــــــــــــــه بانفتــــــــــــــاح اآلخــــــــــــــر ﴿0046﴾
 

ــــــــــــــــــه بانكســــــــــــــــــار ظــــــــــــــــــاهر    واجلــــــــــــــــــر في
 

  وإن يكـــــــــــــــــــــــــــن آخـــــــــــــــــــــــــــره معـــــــــــــــــــــــــــتال ﴿0047﴾
 

  بــــــــــــــــــــألف حنــــــــــــــــــــو الفــــــــــــــــــــىت وحبلــــــــــــــــــــى 
 

ــــــــــــــــــــ ﴿0048﴾   رمقصــــــــــــــــــــورا بــــــــــــــــــــه تقــــــــــــــــــــدّ  يّ مسُِ
 

  تظهـــــــــــــــــــــــــــر احلركـــــــــــــــــــــــــــات كلهـــــــــــــــــــــــــــا ال 
 

  وإن يكـــــــــــــــــن يـــــــــــــــــاء وكســـــــــــــــــرا قبلـــــــــــــــــه ﴿0049﴾
 

ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــه يّ مسُِ ــــــــــــــــــنقص حل   منقوصــــــــــــــــــا ل
 

  جي والنصـــــــب فيـــــــه يظهـــــــرحنـــــــو الّشـــــــ ﴿0050﴾
 

  والرفـــــــــــــــــــــــع كـــــــــــــــــــــــاجلر بـــــــــــــــــــــــه يقـــــــــــــــــــــــدر 
 

  اء إذا ماكانــــــــــــــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــوالوالــــــــــــــــــــــــــواو  ﴿0051﴾
 

  ســــــــــكاناإســــــــــم حــــــــــوى قبلــــــــــه مــــــــــا ايف  
 

ـــــــــــــل الشـــــــــــــاء  أو كـــــــــــــان مهمـــــــــــــوزا ﴿0052﴾   كمث
 

  يب واآلي وكالكســــــــــــــــــــــــــــــــاءظ◌َ والــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

  والكرســـــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــدو  و ووالعـــــــــــــــــــــدْ  ﴿0053﴾
 

ــــــــــــــــــــيّ   ــــــــــــــــــــاعراب هلــــــــــــــــــــا جل ــــــــــــــــــــت ب   جئ
 

  وســــــــــــــتة بــــــــــــــالواو رفعــــــــــــــا إن تضــــــــــــــف ﴿0054﴾
 

 فليف النصب األ اجلر و يف  الياء  و 

  أخ أب حـــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــــن وفـــــــــــــــــــــــــــوه ﴿0055﴾
 

  املـــــــــــــــــــــــال قـــــــــــــــــــــــل وال جيـــــــــــــــــــــــوز ذوه ذو 
 

  وكــــــــــــــــل مـــــــــــــــــامل ينصــــــــــــــــرف تفتحـــــــــــــــــه ﴿0056﴾
 

ــــــــــــــــأيت شــــــــــــــــرحهجــــــــــــــــرا كإ    ســــــــــــــــحاق وي
 

  وقــــــــــف علــــــــــى املنصــــــــــرف املنصـــــــــــوب ﴿0057﴾
 

  بـــــــــــــــــــــألف عـــــــــــــــــــــن نونـــــــــــــــــــــه مقلـــــــــــــــــــــوب 
 

  ويف ســــــــــــــــواه قــــــــــــــــف بغــــــــــــــــري إبــــــــــــــــدال ﴿0058﴾
 

 اللــياء اإلع  واحذف من املنقوص 



 

﴾0059﴿  باأللف حتما  املقصور   ف علىـوق  فْ ــــه وقــه فأثبتـفوإن تعر 

﴾0060﴿  مشــــــــــــــــــام والتضــــــــــــــــــعيفاإل و ومُ والــــــــــــــــــر  
 

  الت ــــــــــــــــا الوقــــــــــــــــوفوالنقــــــــــــــــل حــــــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــــــــة ﴿0061﴾ ــــــــــــــــــــــــة اللفظي   القــــــــــــــــــــــــول يف التثني
 

  الـــــــــــــــــــــواو للعطـــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــا منويـــــــــــــــــــــة 
 

  مســــــــــــــــــان بلفــــــــــــــــــظ واحــــــــــــــــــداألــــــــــــــــــا  ﴿0062﴾
 

  فـــــــــــــــإن تثـــــــــــــــين خالـــــــــــــــدا مـــــــــــــــع خالـــــــــــــــد 
 

 تضف   إن  والنون كالتنوين فاحذف   الدان باأللفـــــلت خيف الرفع ق ﴿0063﴾

ــــــــــــــاء ســــــــــــــاكنة ﴿0064﴾   والنصــــــــــــــب كــــــــــــــاجلر بي
 

  بائنـــــــــــــــــــة وقبلهـــــــــــــــــــا الفتحـــــــــــــــــــة فيهـــــــــــــــــــا 
 

  وكــــــــــــــــــل مقصــــــــــــــــــور ثالثــــــــــــــــــي البنــــــــــــــــــا ﴿0065﴾
 

  ينـــــــــــــــــــــــــافيهـــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــرد أصـــــــــــــــــــــــــله تعّ  
 

  فقــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــواو عصــــــــــــــــــوان كالقنــــــــــــــــــا ﴿0066﴾
 

  وقــــــــــــــــــــل بيـــــــــــــــــــــاء رحيـــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــالفىت 
 

  وإن يـــــــــــــــــــــــــــزد فاليـــــــــــــــــــــــــــاء الحتـــــــــــــــــــــــــــول ﴿0067﴾
 

ــــــــــــــــــــــاء يف املنقــــــــــــــــــــــوص ال  ــــــــــــــــــــــزول والي   ت
 

  تقــــــــــــــــــــــــــــول قاضــــــــــــــــــــــــــــيان أعليــــــــــــــــــــــــــــان ﴿0068﴾
   

ــــــــــــــــــــــــ وشــــــــــــــــــــــــذّ     وانرَ ذْ يف املقصــــــــــــــــــــــــور ِم
 

ـــــــــــــــــــانمثـــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــذوذ قـــــــــــــــــــوهلم  ﴿0069﴾   ألي
 

ـــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــذا خصـــــــــــــــــيان    فحـــــــــــــــــذفوا الت
 

  وتـــــــــــــــــهخواردد إىل األصـــــــــــــــــل أبـــــــــــــــــا وإ ﴿0070﴾
 

  هتَــــــــــــــــــــــــــــــبِ ثْ وبابـــــــــــــــــــــــــــــه لــــــــــــــــــــــــــــــن تُـ  ويف دمٍ  
 

  لدَ ْبـــــــــــــــــواهلمـــــــــــــــــز إن يـــــــــــــــــزد فـــــــــــــــــواوا يُـ  ﴿0071﴾
 

  لُ َعــــــــــــــإن يكــــــــــــــن أصــــــــــــــال فهمــــــــــــــزا جيُْ  و 
 

  اءاننقـــــــــــــــــــــــول يف األصـــــــــــــــــــــــلي قـــــــــــــــــــــــرّ  ﴿0072﴾
 

  بـــــــــــــــــــــــــــــــاهلمز واملزيـــــــــــــــــــــــــــــــد محـــــــــــــــــــــــــــــــروان 
 

  القـــــــــــــــول يف مجـــــــــــــــع املـــــــــــــــذكر العلـــــــــــــــم ﴿0073﴾
 

ـــــــــــــه قدســـــــــــــلم    والوصـــــــــــــف والواحـــــــــــــد في
 

  والعقــــــــــــــــل شــــــــــــــــرط فيهمــــــــــــــــا مجيعــــــــــــــــا ﴿0074﴾
 

  ســــــــــــــــــــــــم إن ســــــــــــــــــــــــلمته جمموعــــــــــــــــــــــــااال 
 

  أحلقتــــــــــــــــــه يف الرفــــــــــــــــــع واوا ســــــــــــــــــكنت ﴿0075﴾
 

  نـــــــــــــــــتوالنصـــــــــــــــــب كـــــــــــــــــاجلر بيـــــــــــــــــاء ليّ  
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  فــوالفتح يف املقصور نائب األل ﴿0077﴾
 

 ذفـح  إن تضف لنون مفتوح ووا 

 التذكري   مثل  التأنيث م ــوسال  ري ـالتكس  كالفرد مجع   واـوأعرب ﴿0078﴾

 ال َ ثّ مُ  ر ـَـ اوات جلــالسم يف   و  ىلــالع   اواتـق اهللا السملكخ ﴿0079﴾

 لتزم يون ـوين كنــتن ه ـفي و  مــفالنصب كاجلر ويف الرفع يض ﴿0080﴾

 رف ـؤنث معـــا مـأ مع   رف ــتص  من عرفات أال ترى ﴿0081﴾

 واردةـال ألجل   اــإذا مجعتته  الواحدة   يف  اء اليتـالت وحتذف  ﴿0082﴾

 ل ـــدت فواوا جتعـإال إذا م  دل ـاء تبــث يــوألف التأني ﴿0083﴾

 راواتـحراء وصحـص  دـوامل  ات ــحبلي ى وـا حبلـفقصره ﴿0084﴾

 ورا تتبع ـط بتخفيف و ورا ـط   عـمتجاد ــدع مجل  ند ومثل ه ﴿0085﴾

 تـات أسكنـكاجلفنات والصف  مجعت    حـة بفتـل جفنــمث و ﴿0086﴾

 كالشدات    وى التشديدـح اـم و  وراتـل كالعـــوأسكن املعت ﴿0087﴾



 

 رويت ا ثالث ــا لغـعهـيف مج  درة أتت ـوة وسـل خطــومث ﴿0088﴾

 ات ـامـمح ر وـذكـع مـمج  ات ـــــوهلم سرادقق شذّ   و ﴿0089﴾

 ا  ـذا حرونـــون وكـوأرض  وناـسن  ذوذ قوهلم ـــمثل ش ﴿0090﴾

 ال ــستقباال ي وـاحلال واملاض  ال ــة األفعــول يف أزمنـالق ﴿0091﴾

 دـغـاآليت ب اضر وـاآلن للح و  و قعد ــى حنـبأمس قدر ما قض ﴿0092﴾

 دـحـتالفظ احلال واآليت  لكن   رد ـفـنا ه ب له لفظ  ال ال ـواحل ﴿0093﴾

 ر حال ـغي  هو األمر كاضرب و  ستقبال الـل غ ـــا صيـوإن م ﴿0094﴾

 اقمتَ    قمتُ   ر حنوـالضمي  يأيت  ىـي حتــعلى الفتح املض  وابن ﴿0095﴾

 اعن  زُ ـواغْ  مضَ اكال  يلف عواحذ   يبىن  ر كاضرب بالسكونـواألم ﴿0096﴾

 هـت فيـأني  نمحرف  سم باال  ه ـــرب للتشبيـم املعـاملبه و ﴿0097﴾

 ربـديضـرب وزيـوأنت تض  حنن نضرب    ا أضرب ــأن  حنو ﴿0098﴾

 ع ـمـه مبا ستسـنصباواجزمه و   عـرب مرتفــخصوصا مع  هذا ﴿0099﴾

 زماجن  ي ـبال النه أمر و ال م  و  م ـا وألــم وملـــفجزمه بل ﴿0100﴾

 اه فمنه من وماـن معنـمـض  إن وما زم حبرف الشرط وهوـواج ﴿0101﴾

 اـإذ م و حيثما و ا ـــوأينم  مهما ى وــــه أي ومتـومن ﴿0102﴾

 يبىن  مل إن واجزم جواب الشرط   ىنّ أَ  ه ـا و منــــه أيانـمن و ﴿0103﴾

 ركاــتعطنا نشك  شيئ أي   و  رمكاـــم بنا نكـتقول إن تلم ﴿0104﴾

 تبين التحضيض إن مل   والعرض و  التمين و شرط زم جواب الــجاو  ﴿0105﴾

 للمستفهم  وابــاجل هكذا   و  رمـا تكـــزل فينــحنو أال تن ﴿0106﴾

 الأ و  اـمثله  اـومـوال لــل   هال ض منها ــضيوأحرف التخْ  ﴿0107﴾

 أن  ضمارإ  ىـأت   وأحرف فيها  م إذنــن ثــه بأن ولـونصب ﴿0108﴾

 تاـأجب إذا واوـــال الفاء و و  ود حىتـي الم اجلحـكي الم ك ﴿0109﴾

 اكرامويل اال ـا فنـيء لنــكج  اــستفهامي واالـر والنهـاألم ﴿0110﴾

 اــزورنا فنعطيـت  أال وــحن  اَــ يو العرض والتحضيض و التمنّ  ﴿0111﴾

 تفعله و  إمريء  لـفع وال تعب  ذلهـــه فاعــفعل  وما أعيب ﴿0112﴾

 ركيـتقدي  على إىل أن أو سرت  أي     البلدة  أدخل    سرت حىت و  ﴿0113﴾

 بني  ملعىن   إال أنــب  فانصب   يـضنيه أو تقــوأو كمثل الزم ﴿0114﴾

 رـــظاه  بانضمام  يقوم  حنو  ح اآلخرــمضارعا صحي  وارفع ﴿0115﴾

 يستنب مل   هـمعتل رفع يف ـال و  زم سكنإن جت ح  وـوانصبه بالفت ﴿0116﴾

 حذف  أخريه ه ــاجنزام  يف و  ان إال يف األلفــب والنصب فيه  ﴿0117﴾



 

 اــتفعلين ع ـــم  فعالني و  اــونـــنون يفعل  ثبوت  مث ﴿0118﴾

 انصبه حبذف النون و   هـاجزم و  ه املبنيـــة لرفعـــالمـع ﴿0119﴾

 ليبىن  هــب  لــح  ؤكداـم  ن ويفعلناـعلون يفـــــن و ﴿0120﴾

 وقعت كيف  ف ـبالوق  هلا يبىن   ن ألنثى مجعتـــون يفعلـون ﴿0121﴾

 لـجيع ذاك  ذف كازوم ـباحل  واــافعل ه وـوابن أفعاله وأفعلي ﴿0122﴾

 ذكرــال  يف   اعتقبها القسم  و  روف اجلرـــذكر ح القول يف  ﴿0123﴾

 م خالـث ن وحاشى وعدا ـع و  ىـــلـ ويف ورب وعمن وإىل ﴿0124﴾

 اءـم مث التـــواو للقسـال و  اءـالب ذ وــوالكاف والالم وم ﴿0125﴾

 على خلف وكي فتمت  والــل  تـمـذ ثــمن   ومع وحىت مث ﴿0126﴾

 رارـأحكم باالجن ا ــعليه  فما  ارــاالستخب  مثال كي كيمه يف ﴿0127﴾

 ىـأول  واله رآهـــوالك لـل  د لوالـــر بعــج سيبويه و ﴿0128﴾

  اـذا الرأيــن يزيد رد هـاب و  واليـل  م موطن ـه كــقولك ﴿0129﴾
 منذ إن شئت ارفع  و مذ   بعد و  عــو حىت مطلــحبىت حن رواجر  ﴿0130﴾

 ظرفان  مها  انــيوم ذ ـمن  و  ومانــذ يــتقول ما أكلت م ﴿0131﴾

 انـة الزمــابتداء غاي  اـحرف  رفانــــت فهما حوإن جرر  ﴿0132﴾

 ن عمانـسرت م من   يف تقول   املكان  ةـن يف غايـــمها كم ﴿0133﴾

 هن وإىل النهايـــم  بدؤهاـم   هــــالغاي  نتهاء إىل فال  اـأم ﴿0134﴾

 يبني ا ــم  لـمث  حرفا امسا و  تكون  اف للتشبيه قد ـــوالك ﴿0135﴾

 ا يؤثفنيـكمـات كــصالي و  نـبني كافي  عــ قول من مجيف ﴿0136﴾

 ك ـليـمـال للـامل قول ـت  كما   ض والتمليكـــوالالم للتحضي ﴿0137﴾

 رادـال تـن فـزاد مــا تـمـك   زاد ــد تـــوالباء لإللصاق ق ﴿0138﴾

 ن زيدا ـد مـن أحـه مـوما ب  دا ـــى به شهيــشاهده كف ﴿0139﴾

 ف طارق ليال قريـرب ضيـك   كر نمـــال  ل يفـللتقلي  ربو  ﴿0140﴾

 ون مضمراـرب أو يك ل ـعام  را ــمظه  وبعد وصف اإلسم يأيت ﴿0141﴾

 ل إمنا وقلماـــمثـصارت ك  ا ـــا كرمبـ   ورب أن كفت ﴿0142﴾

 روا يف الشعر رب وحدها ـوأضم  م بعدها ــل واإلسـع الفعـفيق ﴿0143﴾

 اق ـــاألعم قامت  و: ه ـكقول  ي ـــل باقـا دليــهل  ثماوحي ﴿0144﴾

 رفــن فهو حـوقيل إن أسك  ل ظرف ـف فقيـع اخللــويف م ﴿0145﴾

 ا نقالــن ميني من عليهـمن ع  ى ـم وعلــه اسـوعن إذا جررت ﴿0146﴾

 اوي ـالتس هلما  سب ـيف اهللا ح  واو ـــرع الـوالتاء يف القسم ف ﴿0147﴾



 

 راـــمـاليمني أض ومعه فعل   اء مث كثراــرع البــواو فـوال ﴿0148﴾

 رف سقطـوينصب اإلسم إذا احل  ر الفعل مع الباء فقطــــويظه ﴿0149﴾

 به ــال نصــوقد تقول اهللا ح  ه ـــــت بسمتقول واهللا وأق ﴿0150﴾

 عن حرف جيرمز اب ها واهلـإذ ن  رـــــج اهللا و هللا وا اوقل ه ﴿0151﴾

 ب بال اشتباهـــرفع والنصـال  د اهللاـــهـــانة وعـويف أم ﴿0152﴾

 در بفعله انتصب ــمر مصـوع   ع وجب ـــويف لعمر وأمين الرف ﴿0153﴾

 م ــيمه مكسورة وقد تضـوم  م ـــــوقيل هللا ومن ريب قس ﴿0154﴾

 زمــــون امسية فتلـكـا ت  جاب القسم ــــواجلملة اليت ي ﴿0155﴾

 اـالمـــان إن أكد الكـمك  ا ــوم المـــأن وقد أدخل ق ﴿0156﴾

 ل ــــدا مفضـاهللا إن خال و  ل ـــــواهللا لزيد مفض: تقول  ﴿0157﴾

 دـالسما لقد رش الم حنو وـال و  جب به فجيئ بقد ــوالفعل إن ت ﴿0158﴾

 د ـــيعتم  عليه ؤكدا ـنونا م  ت بالالم وزد ــويف املضارع رأي ﴿0159﴾

  ئياـج  لالم حسبنه ما باـم و  واء ـــــشدد أو خفف بالس ﴿0160﴾

 ال ـوالسما ما فع ا كقويل ـأو م  واب منفيا بال ــــوإن أتى اجل ﴿0161﴾

 ذف ــاحل إذ أمنو اإللباس حال   ذف احلرف ـــــفإنه جيوز ح ﴿0162﴾

 عرف  ىـاملعن أ ال منه أي ال تفت  حذف  أــــه تا هللا تفتـكقول ﴿0163﴾

 ف ـل استخـاألمساء أص يف  الصرف   رف ـــغري املنص بيان القول يف ﴿0164﴾

 ع ـتب  وين واجلرـالصرف بالتن و  األصل يقع  مكن سم االوهو يف اال ﴿0165﴾

 أوجه  للفعل من وجهني أو من  ه ــوالصرف ممنوع من اسم مشب ﴿0166﴾

 ان فالصرف امتنعـم اثنـيف اإلسمنها  ع ـــوهي فروع تسعة إذا اجتم ﴿0167﴾

 اــة ووزن فعل خصـمـوعج  ع أقصى ــــعدل وتأنيث ومج ﴿0168﴾

 رفة ـسم املعم مركب واالـواس  فةـــالص و ونون فعالن املزيد  ﴿0169﴾

 را ذّ ــوزن والتعريف حنو بـوال  را ــــفالعدل والتعريف حنو عم ﴿0170﴾

 راـوزن والوصف كمثل أمحـوال  را ـــــوأمحد وتغلب ويشك ﴿0171﴾

 راـــمثل مثىن وثالث اشته و  راـــوالوصف والعدل كمثل أخ ﴿0172﴾

 زهــــغ و وحلب   زينب و  زة ــــــوعلم أنث حنو مح ﴿0173﴾

 رىـــحو محراء وحنو بشـون  و سكرى ــــوألف التأنيث حن ﴿0174﴾

 واــأو عرف  نكروا فيه   هي  ما  رف ـــــتعد فرعني فال ينص ﴿0175﴾

 ل ــفردات ماله من شكـيف امل  ثل ــــوهكذا اجلمع العدمي امل ﴿0176﴾

 رف ــع مساجد   حنو حماريب  ن فليس ينصرف ــــيعد فرعي ﴿0177﴾



 

 دهـــش أو   ثالثة  حرفان أو  ده ـــــــثالثه األلف مث بع ﴿0178﴾

 عفان و ـــحن حنو عثمان و و  ران ـــــكعم   وزائد معرف  ﴿0179﴾

 تبان كذاك  ل ـــأص إذ نونه   ف حسان ار ــــوغطفان وانص ﴿0180﴾

 صرف عريانأ ذال سكرى   مقابل  ل سكرانـــلوصف كمث وزائدا ﴿0181﴾

 كرباـي كمعد رموت وـكحض  اـــــــوعلمية الذي تركب ﴿0182﴾

 امــــق وابراهاـفنحو اسح  ة األعالمـــــأما مثال عجم ﴿0183﴾

 عينا   كنوح   فالصرف  ةــثاني  د سكنا ــــــاال ثالثيا به ق ﴿0184﴾

 صرفه د بعضهم ما ــكهن   فذا  ةـــر املعرفــإال مؤنثا كمص ﴿0185﴾

 كأمحرا   رف معرفاـــمل ينص  منكرا رف ـــينص كل ما مل  و ﴿0186﴾

 منصرف فهو  م ــلالع أو نكر   فـــالم أو تضــوإن تعرفه ب ﴿0187﴾

 وعرب  و قريشـــحن تصرفه   ألب ي أو ـــحل أتاك اسم وإن  ﴿0188﴾

 اـمخل لب وــكتغ مل ينصرف   اة أو أمّ ــــــوأن ترد قبيل ﴿0189﴾

 عمان ن ــكم   تعريف  تأنيث   دان ـــــكذا إذا أردت بالبل ﴿0190﴾

 رفتاــوضعا صم  أردت  إن و  اــــمل ينصرف إذ بقعة أردت ﴿0191﴾

 جـــللمحت   الشعر دليلها يف   ق وفلج ــــــبكواسط ودا ﴿0192﴾

 ربـالتأنيث فيها يعت ود وــكه  ورـــأمساء الس فكذاك ال تصر  ﴿0193﴾

 انصرافه ىضذاك فاصرف مااقت إذ  ةـــــمامل تكن يف نية اإلضاف ﴿0194﴾

 يـــها اعتنوقيل بل برتك صرف  س بينـم ويــــــومثل ح ﴿0195﴾

 دــي لسبعة يف العـــتنته و  عديـــالقول يف األفعال يف الت ﴿0196﴾

 عول ذاك قابالـــإذ ليس للمف  الــــــأوهلا مل يتجاوز فاع ﴿0197﴾

 انصرفا دى وــومثل راح واغت  اـــــكطال وامحر ومثل ظرف ﴿0198﴾

 ل إال قبلهــــوال يكون الفع  هــــــوكل فعل رافع فاعل ﴿0199﴾

 ذكريــالت ضعه  والفعل حتما و  اهر والضمريــــويستوي الظ ﴿0200﴾

 ل ــفاص  غري تقول قامت دعد   للفاعل  ه ـــــــإمنا تأنيث و ﴿0201﴾

 فعله  ب التاء له يف ــــمل جت  ن فاعله ـــإن فصلت الفعل عو  ﴿0202﴾

 ي  فال تكرتث ــــقغري احلقي  ؤنث ـــر يف املـوهكذا التخيي ﴿0203﴾

 رــه ختييــــفليس يف تأنيث  ل ضمري ـــــوإن يؤنث فاع ﴿0204﴾

 ول ـــر إىل املفعـبأحرف اجل  ول ـــــذو الوص هاآلخر التالي ﴿0205﴾

 ليس يفصل   ا عنهـفاحلرف حتم  ا األول ــــوهو على ضربني أم ﴿0206﴾

 ر خالدا واشكر له ــأشك  مثاله  ه ـــواآل خر الذي أجازوا فصل ﴿0207﴾



 

 يشرتط  ال  راـــه مؤخنو كو   طـــالثالث الناصب مفعوال فق ﴿0208﴾

 ىــعيس  كما تقول زار موسى  ا ــــتى معكوسأاال للبس لو  ﴿0209﴾

 ينكر ا ــــو شيئ  تقول اياك  رـــو ينصب املفعول فعل مضم ﴿0210﴾

 الال ــــرأى األهبة واإله ملن  الال  ـــــــومثله مكة واهل ﴿0211﴾

 لكــاحلق اه أهلك والليل أي   زم شأنك ـــشأنك واحلج أي ال ﴿0212﴾

 الشرا اء ر ـــــإياك إياك امل   ار ــــمـت كليهما و  ا هكذ و ﴿0213﴾

 عاــمــل سـك وناقة اهللا و  را ووراء أو سعا ــــخي انته و ﴿0214﴾

 يضمر ك ال ذـــواتق وأت مث  ذراح ط وزدين وــعأا ضمر أقد  ﴿0215﴾

 ت قد نقلـــفعله كبي أضمر   ى املعىن محلـــومنه مفعول عل ﴿0216﴾

 األفعوان و الشجاع الشجعمــا   منـه القـــدما  تاقد سامل احليّ  

 ولـــوص ر ـــله آلخ مث   ول ــــــالرابع الذي له مفع ﴿0217﴾

 ستغفرت ارت وقد ـــقد أم و  رتـــلكن حبرف اجلر حنو اخت ﴿0218﴾

 ى قومه سبعيناـــكاختار موس  ناــــــيكون ساقطا ومستبي ﴿0219﴾

 د حلتنيــــحنو كسوت العب  نــــاخلامس الناصب مفعولي ﴿0220﴾

 ب ــــنصيرا فــمبتدأ وخب  ب ـــــوسادس هلا مثان تطل ﴿0221﴾

 مع زعمتت رأيــ علمت مع   ع حسبت خلت ــوهي ظننت م ﴿0222﴾

 د تعملهاـــق رة وـتلغى أخي  يت وهي كلها ر ع أـــوجدت م ﴿0223﴾

 ها املشهورــالـــلكنها إعم  التخيري ى ــــوإن توسطت أت ﴿0224﴾

 اــدها معلقـبع  مامل تصادف   اــــوإن تقدمت فأعمل مطلق ﴿0225﴾

 يعدت ال   رف االستفهامــوح  د ــــالم ابتداء وحروف اجلح ﴿0226﴾

 ت ماهنا أخوكاــــوقد ظنن  اـــرى أبوكيعلمت من : حنو ﴿0227﴾

 ع كخلته هنا الزيدان ــــفارف  أن ــــوإن تصل ا ضمري الش ﴿0228﴾

 مضمر  كانـــأو الزمان أو م  در ــــوإن تصل ا ضمري املص ﴿0229﴾

 رأى العني  تـــوإن تكن رأي  ولني ــــــفإا تنصب مفع ﴿0230﴾

 شرتطــي ويف اجلميع فعل قلب   ط ـــــفإا تنصب مفعوال فق ﴿0231﴾

 ينقل  مث   ز أو ضعفــــاهلم  ل ــــالذي عليه يدخ السابعو  ﴿0232﴾

 اك األكرماأبدا ــــالقوم خال  ا ــــــقول أعلمتإىل ثالثة  ﴿0233﴾

 اذاك أخرب ــــك  أكذاك أنب  ة أرى ــــــكذا تعدى لثالث ﴿0234﴾

 ة تأيت على التوايل ـــــلسبع  ال ـــــالقول يف تعدية األفع ﴿0235﴾

 احملدود  وع وــــمثل بيان الن  د ــــــكيو املصدر املبهم للت ﴿0236﴾



 

 اــــعليه فعل كطمعت طمع  وقعا اــــوالكل منصوب إذا م ﴿0237﴾

 اخلطرا  شيتمل الصماء ميــواش  رىـــومن بيان النوع عاد القهق ﴿0238﴾

 ن أو ألفا كهذا الضرب ــسوطي  ربــــد الضـوقد ضربته أش ﴿0239﴾

 مصدرا  ذي يكونــوينصب ال  ارة يكون مضمرا ــــالفعل تف ﴿0240﴾

 ورعيا  ومرحبا ة ـــــونعم  ا ـــــمقدم وسقي تقول خريَ  ﴿0241﴾

 والــــومنه سبحان وويال ع  الـــــكي ويال  ومنه لبيك و ﴿0242﴾

 راــــعف  وصبغة اهللا وجدغا  را ــهــــوخيبة وجندال وب ﴿0243﴾

 يفعل  فيه   و زمان الفعلـــفه  ا األولــــوالظرف ظرفان فأم ﴿0244﴾

 ذي خيتص سرت شهراــويف ال  را ــــتقول يف املبهم سرت ده ﴿0245﴾

 دل أعين سحراــــمعرفة ع  كرانم م ينصرف ــــفمنه مال ﴿0246﴾

 بكر اح وــــحنو مساء وصب  د استمر ــــومنه ما تنكريه ق ﴿0247﴾

 رفهـــصت بكرة لن  كغدوة و  هو معرفه و ثا أنّ ــــومنه م ﴿0248﴾

 نه وتارة به ختربـــــــع  ه فتخربــــــومنه ما تنقل ﴿0249﴾

 حتـــــمثله مينة خلف ت   تــــأما املكان فاجلهات الس ﴿0250﴾

 ن أمرهـــــومثلها ما سأتبي  رهــــعكسها فوق أمام يسو  ﴿0251﴾

 ه تلقاء كذا إزاءــــــومن  حذاء اذــــــمنه جتاه وك ﴿0252﴾

 مجع  ا انصبهاـــفهذه وشبهه  د ومعــــودون منها وكذا عن ﴿0253﴾

 ميل والفرسخ والربيدــــكال  دودـــــوهكذا تفعل يف املم ﴿0254﴾

 ل ومن وراءــــكمثل من قب  اءـــــيدخله البنوالظرف قد  ﴿0255﴾

 ذوفــــنصبتها حم فهو إذا   روفــــــويف به تقدر الظ ﴿0256﴾

 عدى صت إليها ــمن أمكن خ  دىـــــوالجيوز حذف ما يع ﴿0257﴾

 العراق رق وـــاملش و الشام و  واق ــــكالدار واملسجد واألس ﴿0258﴾

 فيـــخائفا يستخ كجاء زيد   فــــلوصواحلال هيئة شبيه ا ﴿0259﴾

 املذكورة ة ـــحال من املعرف   ورةـــــمنصوبة مشتقة منك ﴿0260﴾

 ها ضمري وتكون مجلهــــفي  هـــــبعد كالم مت فهي فضل ﴿0261﴾

 ما يضعف ال من عاملها ــواحل  ذف ــــفتلزم الواو وطورا وحت ﴿0262﴾

 هــال تشبي ارة وـــال إش و  ه ــــــفال تقدمها على تنبي ﴿0263﴾

 تبل واها إن تقدم الـــيف س و  ا عملـــوال على ظرف له فيه ﴿0264﴾

 طلل   ى موحشاـه ملـــكقول  ل ـــــوحال ما نكر قبله حي ﴿0265﴾

 ملا  مصدقا  قــــقال هو احل  اـــواحلال قد تكون تأكيدا كم ﴿0266﴾



 

 صفه  ق ــحكم تنكري ومشت يف   هـــرفاحلال طورا مع كونوقد ت ﴿0267﴾

 اــده أتاكـــوح وجهده و  العراكا ا ـــــكقوله أرسله ﴿0268﴾

 دحيمسوح ــوالكيل والوزن وم  ري العددــواألصل يف التمييز تفس ﴿0269﴾

 ســـل اللبــمقدر مبن مزي  س ــــبواحد منكور اسم جن ﴿0270﴾

 اباـة سحـــحنو قدر راح و  اــــــحنو ثالثني منا شراب ﴿0271﴾

 افة على التبينيــــإض  عن و  وينـــينصب عن نون وعن تن ﴿0272﴾

 عسال اء ـــناإل ملء  وهكذا  الــــــمشبه بضاربني رج ﴿0273﴾

 الــفصبان  ؤذنــي معموهلا   ال ـــــواستعملوه بعد يف أفع ﴿0274﴾

 ابت نفس زيد عكسا ـل طواألص  اــــتقول منها طاب زيد نفس ﴿0275﴾

 بالتجويز ي الفعل ــوحكموا ف  ز ـــــوال تؤخر عامل التميي ﴿0276﴾

 را موحداــــن منكـومل يك  دا ـــوما أتى مثل احلسان األعب ﴿0277﴾

 ظا مبفعول بهــه لفـــتشبيه  هـــــفليس متييزا ووجه نصب ﴿0278﴾

 قتله دا ــزي  جئت: حنو ينصب  ه ـــــمث الذي مسي مفعوال ل ﴿0279﴾

 منه ال بلفظ العامل   مــــأع  ل ـــــمقارنا للفعل فعل الفاع ﴿0280﴾

 كون مظهراــــإال في بالالم   واب مل مقدراـــبل مصدرا ج ﴿0281﴾

 عاقر مجهور ل ـب كـــيرك  ر ـــــوجاء بالتعريف والتنكي ﴿0282﴾

 ورـــول اهلبــول من واهل  ورـــــــخمافة وزعل احملب ﴿0283﴾

 ع واو موضعهــه إذ مــتنصب  ه ــــمث الذي مسي مفعوال مع ﴿0284﴾

 اب العارــد وارتكــوما لزي  دار ـــحنو استوى املاء وسطح ال ﴿0285﴾

 أوىل  ذا األخري ـع يف هــوالرف  والــــوحنو ما أنت وهذا الق ﴿0286﴾

 األمساء   دى الفعلـع  وــإذ ه  اء ــــهذا مكان ذكر االستثن ﴿0287﴾

 نت معناه ــــقد تضم  أشياء  داهـــــإال هو األصل وما ع ﴿0288﴾

 ت يف الذي ترىـوقد أجازوا النع  را ــــتقول قام القوم إال جعف ﴿0289﴾

 ام أو ال النهيـأو حرف االستفه  د حرف النفي ـــإن أتى من بعو  ﴿0290﴾

 إن تبدل تصب اء وـفعلى االستثن  ة فإن تصبــضلف  وكان االسم ﴿0291﴾

 جعفر را وــــجيوز إال جعف  دار منهم بشر ــما يف ال: يف مثل ﴿0292﴾

 زومــــواالنقطاع واجب الل  ر والتقدميـــوالنصب يف التكري ﴿0293﴾

 فعال  ئ يء امسا وجيـــــجي  ى إال ـــــمث الذي ضمن معن ﴿0294﴾

 عدا خال مث  و اـــوالفعل حاش  وى ــــوسواء وسفاالسم غري  ﴿0295﴾

 قصره  ده وـــوانصب سواء م  ره ــــوكل مستثىن باالسم ج ﴿0296﴾



 

 هــتنصب فصف به طورا وطورا   هــــوغري كاسم بعد إال تعرب ﴿0297﴾

 رتض فال ي ن سواه اجلر ـــوم  ه حاشى ختفضـــوعند سيبوي ﴿0298﴾

 بدا  فرض  ماــفنصب مستثناه  عدا  ال ومع ــخت ما مع توإن أ ﴿0299﴾

 ظا جاهله ــقد حيذف الفاعل لف  م فاعله ـــــالقول فيما مل يس ﴿0300﴾

 مفرتض  ع ـإذ ذاك يف املفعول رف  رض ــــأو عامل يف حذفه له غ ﴿0301﴾

 ر جيعلـــوكسر ما قبل األخي  ه األول ــــــوفعله يضم من ﴿0302﴾

 قل لن يضربا ه يف اآليت وـوافتح  رباـــض  ماض صح حنو يف كل ﴿0303﴾

 ه األول حنو قيالــر بــفاكس  الـــــعلي وإن يكن أوسطه  ﴿0304﴾

 ن فاعلهــــمث الذي ينوب ع  أوله  م يف ـــــوقد يشم الض ﴿0305﴾

 داء ـــيشفى ال وقضي االمر و  ض املاءــــيكون مفعوال كغي ﴿0306﴾

 ى التقديرــا علــترفع موضع  رور ـــــاجلر مع ا وأحرف ﴿0307﴾

 نـــالزم  فعل املفاعيل لظرف  يـــــكمريب وسرييب وقد بن ﴿0308﴾

 رط كلها مشلــواالختصاص ش  األول   ادر ــــوللمكان واملص ﴿0309﴾

 حـــع الرتجيــم تقام هذه   ح ــــــلفقد مفعول به صري ﴿0310﴾

 ان آخرــان واملكـــمث الزم  ادرــــاملص رور وفال سبق ا ﴿0311﴾

 راـــخي  يومني فرسخني كان  راـــــفإن تقل سري بزيد سي ﴿0312﴾

 اق ــى استحقـينصبه الفعل عل  ي ــــفإن رفعت واحدا فالباق ﴿0313﴾

 رتيب يف األوائلــالت يف الرفع و  ل ـــوحال ذا املفعول حال الفاع ﴿0314﴾

 ي به ألف مائهـــأعطي باملعط  أه ـــــمسألة ا امتحان النش ﴿0315﴾

 ا حبهــــونقص املوزون ألف  ه ـــــوكسي املكسو فرو جب ﴿0316﴾

 ري ــتنكري االسم األصل كالتذك  ر ــــالقول يف التعريف والتنكي ﴿0317﴾

 ان قبل زيد امسا رجلــــوك  يء أولـــأال ترى من عموم ش ﴿0318﴾

 ة عليه تدخل ــــأوكم مضاف  ل رب أو ألـــــوكل ما يقب ﴿0319﴾

 ه ــر مثلـــه منكـــفإن  ال لهـــأو من لالستغراق أو ك ﴿0320﴾

 د ماله من درهمــــوكل عب  م ـــرب غالم قد ملكت أو ك ﴿0321﴾

 ر ـــالم مث املضمــأوهلا األع  ر ــــأما املعارف فخمس تذك ﴿0322﴾

 يعرف   اف السمــبالالم واملض  رف ـــبهم املخصوص واملعوامل ﴿0323﴾

 الناس  رـــــيكون مثله لغي  ي  ــــفالعلم املوضوع لألناس ﴿0324﴾

 مـــق وشدقـكأعوج وال ح  ه كالنعم ــــــمما يال بسون ﴿0325﴾

 دــه حممـــالــمرجتل مث  ردـــمث الذي يف الناس منه منف ﴿0326﴾



 

 وا عن فعلـــــوأسد ونقل  ول حنو الفضلــــاملنقوضده  ﴿0327﴾

 الشعر يف   اـــكأصمت أطرق  ر ــــــحنو يزيد أتى عن أم ﴿0328﴾

 اـــربــومجلة حمكية لن تع  كرباي  دــــمرتكب كمع و ﴿0329﴾

 اــه األنبـــومنه بيت قد منت  ا وذوي حياــــكشاب قرناه ﴿0330﴾

 دــديـــم فـظلما علينا هل  دــــــزينبئت أخوايل بين ي ﴿0331﴾

 ده مؤخرــــــمقدم أو بع  ر ـــــواملضمر الذي له مفس ﴿0332﴾

 رـــتفسي معلوما بال   أو كان  ورــــأو بسياق القول أو حض ﴿0333﴾

 و زيد جاء عمرا خربهـــفنح  ا يفسره ـــــأما الذي قدم م ﴿0334﴾

 جرير م رجالـــــفنحو نع  ر ــــأما الذي من بعده التفسي ﴿0335﴾

 هــدا أردت عتقـــوربه عب  ت رقه ــــئس عبداقد ملكبو  ﴿0336﴾

 لهقبأن حل ـــوهو ضمري الش  هــــــومنه ما تفسريه جبمل ﴿0337﴾

 ظنا اب ــــوباب كان مع ب  اــــــإن موقعه يف االبتدا و ﴿0338﴾

 ردــم انفــباس ه مافسر ومن  و اهللا أحد ـــــكقوله جل ه ﴿0339﴾

 أمسا اجنلى  ازعــــعوامل تن  لىع ل ـــوذاك يف عطف عوام ﴿0340﴾

 راــقط رغ ـــومنه أتوين أف  را ــــكمثل زارين وزرت عم ﴿0341﴾

 رياــــجيعل الضم يف ظاهر و  راــــــفسيبوبه يعمل األخي ﴿0342﴾

 ويف هذا القوالـــالكوعكس   و أوىل ــــيف أسبق الفعلني وه ﴿0343﴾

 اليهـــــلسيبوه واللغات الع  هــــكتابي يشهد هاؤم اقرءوا  ﴿0344﴾

 لــراد البخــبل هو شر وامل  ل ــــأما سياق القول فهو مث ﴿0345﴾

 ريــــأنا الضم و  فنحو أنت  ورـــــأما الذي فسره احلض ﴿0346﴾

 س ــالشم توارت فيه ذكر حنو   س ــــأما الذي تفسريه يف النف ﴿0347﴾

 اـــأن مفصوله يف الرفع حنن و  اــــوكل مضمر فحكمه البن ﴿0348﴾

 هنا  مها هم ههي ه و ـــأنتم ه  اــــــوأنت أنت أنتما أنتنّ  ﴿0349﴾

 ص ذا املضمرـــإن عرفا اخت  ر ــــاخلب والفصل بني املبتدأ و ﴿0350﴾

 اب ظناــــوباب ما أيضا وب  اـــــنإجييء يف كان وباب  ﴿0351﴾

 رــضمي د ـــفهو فصل زائ  ورــــــهو الغف كمثل إنه  ﴿0352﴾

 متاـق ـِت قم  ماقمت وقمنا ق  اـــل قلتـــوإن وصلته بفع ﴿0353﴾

 تا وقاموا قمناـــــقاما وقام  اــم قمتنـــــوقمتما وقمت ﴿0354﴾

 اطبتهــــمن خ يانا وإياي إ  تهـــفظ باملنصوب إن فصللوال ﴿0355﴾

 إيامها  إياهم  مــــــإياك  ا ــاكمــــإياك إياك وقل إي ﴿0356﴾



 

 اكناــل إيـــمجع اإلناث مث  اهناــــاها وإيــــإياه إي ﴿0357﴾

 ذاك إنينــون واق وكـــالن  ل قلت صدينـــوإن تصل بالفع ﴿0358﴾

 اــذاك إنكــوثن وامجع وك  اـــدكــص وصدنا وصده و ﴿0359﴾

 ومـــه معلـــوهكذا مغيب  ومـــمفه يــوقس فكل مابق ﴿0360﴾

 ينفصل ليس  باحلرف  باالسم أو   ا يتصلــــواملضمرارور حتم ﴿0361﴾

 ماــــاملبه وأشرع اآلن أبني   ا ـــحنو غالمي يل على ما قدم ﴿0362﴾

 ما احنصارهـــشرطت يف كليه  ارة ــــفاملبهم املوصول واإلش ﴿0363﴾

 ةـــعادل ر ـضمي حبملة فيها   هـــاج صلـوذلك املوصول حيت ﴿0364﴾

 متضخ فيها   بـالصدق والتكذي  حــة يصـــوهي تكون خربي ﴿0365﴾

 التثنية و ع ـــومن وما و اجلم  يـــــحنو الذي قام ومثله الت ﴿0366﴾

 د نقالـــذوق يت ووالالء والال  األىل و ن ــــحنو الذين والذي ﴿0367﴾

 ورد  شعر أيضاـاألىل يف ال كذا   رت شاهدــحف  عن طيء يف ذو ﴿0368﴾

 مستخربا رى ــمعناه ما الذي ت  ترى  ا فقل ماذاــوذا الذي مع م ﴿0369﴾

 بالصفة  هـــتوصل كاملعطى ب  الم اليتــــال وأي املوصول و ﴿0370﴾

 ارــا ختتـــأل وبالذي كمب  خباره اإلـــمــومنه باب اس ﴿0371﴾

 ذي فتنظرـــو بال  عن ذا بأل  ف خترب ــــوذاك أن يقال كي ﴿0372﴾

 أن يعرفا  جاز  ماـــوكان م  ا ـــــإن كان عامل له تصرف ﴿0373﴾

 رهـــذي مضمــأن تعيد لل  ه رـ ـــوكان مما جاز أن تضم ﴿0374﴾

 ه ضمريا حتماـــمكان واجعل  ا ــمــفانقل آلخر الكالم االس ﴿0375﴾

 اءـــر جــخربه مايف األخي  داءــــلذي ابتاب و وأت  بأل ﴿0376﴾

 ارب الغالم منا بكرــــوالض  رو ــــحنو الذي يقوم منا عم ﴿0377﴾

 ارب ذكر ما ظهر ـكذاك يف الض  ذي استرت ـــففي يقوم مضمر ال ﴿0378﴾

 ي الكالم خرباـــأن يأت بشرط  ربا ـــــوثن وامجع مث أنث خم ﴿0379﴾

 ما أدخلتهاــبالفعل أو ظرف ك  ا ـــــتدخل الفاء اذا وصلته ﴿0380﴾

 أما  ثــشبها بالشرط حيو   وف أيضا ماــر املوصـيف خب ﴿0381﴾

 هــــفمن   وما بكم من نعمة  ذي يعطي فجاوز عنه ـــحنو ال ﴿0382﴾

 ترتب  ا ــالبعد كم القرب و يف  رتب ارات ففيها ــــأما اإلش ﴿0383﴾

 اــالكــت ها تيك مث يهاتا تل  كاــــــهذا يليه ذاك مث ذل ﴿0384﴾

 اـــتانك م ــهاتان مث تان ث  مث ذان  مث ذانكا  ذانـــــه ﴿0385﴾

 ذلكا  ل منـــويف املخاطبة ق  كاــــــوهؤالء وأوىل أوالئ ﴿0386﴾



 

 دعد ا ـــي وكيف ذلك الفىت   ىت ياسعدـــكيف ترى ذاك الف ﴿0387﴾

 ى يا نسويتــوكيف ذاكن الفت  الفىت يا فتييت ى ــــوكيف ذاك ﴿0388﴾

 خاطبتا اف حرف من له ـوالك  أشرتا  ذا وتا اسم من له ــــف ﴿0389﴾

 وصفه  ه تعريف جلنســـفمن  ة ـــالم املعرفـــمث املعرف ب ﴿0390﴾

 و بذا مثل الضمري بل أحقــفه  بق ف ملعهود ســـه تعريــومن ﴿0391﴾

 العهد  فبان  اين ــــاألول الث  د فقال العبد ــى عبـــحنو أت ﴿0392﴾

 اناـــن والربـــواهللا والذي  ا ـــالم اآلنـــوتلزم الالم ك ﴿0393﴾

 العمرو  د أمــه باعـــوقول  سرـــــالن وقد تزاد مثل الم  ﴿0394﴾

 ي تعرفـــاالسم فاحملضة وه  رف ـــي تعـــمث اإلضافة الت ﴿0395﴾

 ص كعبد حيدرهـــبالم ختصي  دره ــــة مقـــإضاف بأا  ﴿0396﴾

 من فضه  ة أيـــكخامت الفض  در من يف احملضهــارة قـــوت ﴿0397﴾

 ظهرا  وـــا لـفلم تعرفه كم  ون قدرا ـــنلة ـــوغري حمض ﴿0398﴾

 ال ـــأو االستقب  اـفيه مضاف  احلال  دـــل أريـمنه اسم فاع ﴿0399﴾

 الصيد  ر حمليـــــدليله غي  د وكاسي زيد ـــكضارب العب ﴿0400﴾

 ذا متم نورهــــوقد روي ك  ات ضرهـــل ذاك كاشفـومث ﴿0401﴾

 وهــــالوج مشبهة كحسين   ذاك عن تشبيه ـوا بــــوأحلق ﴿0402﴾

 التعريفا  هـــمل يعط من مضاف  اــــأضيف  وأفعل التفضيل إن ﴿0403﴾

 الــقي ث ـومسجد اجلامع حي  الة األوىل ــــص كذاك قوهلم  ﴿0404﴾

 ف حكما ــيقضي له العامل كي  اف أعربه مباــــاملض  واألول ﴿0405﴾

 هــه عليــمثل  واحلذف يطرأ  ه ـه إليـــا تضيفـــوجر م ﴿0406﴾

 بدل  د وعطف وــنعت وتوكي  ألول م اـــالكل  توابع القول يف  ﴿0407﴾

 ىن اشتقاق حكماـأو ما حوى مع  األمسا  ن ــــفالنعت مشتق يبي ﴿0408﴾

 ذاك يف األربعة األبواب ـــك  راب ــاإلع والنعت كاملنعوت يف  ﴿0409﴾

 ر ـذاك يف التنكيـــوضده ك  رـــوالنعت كاملنعوت يف التذكي ﴿0410﴾

 دادـــاين عن التعـوالضد أغن  راد ـــإلفع واــوضده واجلم ﴿0411﴾

 ينصب  و عالجـــما همنه و   نسب ة وــــوالنعت منه حلي ﴿0412﴾

 بســـع للــغري العالج راف  س ـــــومنه صنعة وفعل النف ﴿0413﴾

 الدل ارك ذات ــــوهند الف  ي ـــامل واملصلـــكزيد الع ﴿0414﴾

 وديــــرق أسـأخ  ورجل  ي ة املكــــالمــوعمرو الع ﴿0415﴾

 ه شيء وينعت العلم ـــينعت ب  م ينعت وملــــوكل مضمر فل ﴿0416﴾



 

 خفي  ارات فنعتهاـــأما اإلش  ارف ـــعــبكل مابقي من امل ﴿0417﴾

 الم كاملمثل ـــــمعرف بال  رجلـــالـاسم جامد ك   ألنه ﴿0418﴾

 هــــه تضيفــأو مالمبثله   هـــالم وصفـــمث املعرف ب ﴿0419﴾

 فاعرفه  هــــأبنت  فالنعت قد  ه وصفهـــف بـمث املضاف ص ﴿0420﴾

 ى عند شخص يسمعهـحتقيق معن  جيمعه حـــدا  التوكيد  يف وهاك ﴿0421﴾

 زول لبسهـــــكرر معىن لي  ه ـنفس  ه وـــعين  كجاء زيد ﴿0422﴾

 ذا اشرتاطهــواعرف ك قل كله  يف اإلحاطة   ع مثــــوثن وامج ﴿0423﴾

 لـــاملمث  هــوجاء بعد كل  الف األولـــخب وهي التجزي  ﴿0424﴾

 ل يتبعـــل لكــأبتع والك  عــأبص  هـــأمجع وأكتع يلي ﴿0425﴾

 مقدمان ن ـــس والعيـوالنف  رآن ــــل ما ورد يف القـكمث ﴿0426﴾

 ين سوى كليهما ــا ثــوما مل  ا عينيهماـي نفسيهمـــكذا ف ﴿0427﴾

 تعونــــأب ون ـوبعد أبصع  ونــــون أكتعـواجلمع أمجع ﴿0428﴾

 اء وقل بتعاءــــكتعاء بصع  ت داره مجعاء ـــــرأي دـوق ﴿0429﴾

 ؤكد مجعــــوالنكرات مل ت  مجع إذ جتمع  ل ألنثى ــــوق ﴿0430﴾

 ررتاـــكت إن  ـامتنعا والنع  دتا ـــالعطف إذا أك و والقطع  ﴿0431﴾

 ه والعطفاـــه وقطعــاتباع  ذي جعلت وصفا ــأجزت يف ال ﴿0432﴾

 سبق ان شبه نعت قد ـعطف البي  ان ونسقـــوالعطف عطفان بي ﴿0433﴾

 م مشتق فضاهى البدالــيف حك  س مبشتق وال ـــــه ليـلكن ﴿0434﴾

 اماإل  راهةـــــوبالكىن ك  الم ــون يف األعـر ما يكـأكث ﴿0435﴾

 جرا  رـــكري بشبوالتارك ال  را ـر نصـــشاهده يا نصر نص ﴿0436﴾

 روفـــعليه معطوفا بذي احل  وفـــالنسق احلمل على املغط ﴿0437﴾

 ب والتعقيبــــوالفاء للرتتي  ع بال ترتيبـــواو للجمــال ﴿0438﴾

 ر حىت السبتاـصمت الده مثلف  ا حىتـة أمــــلــومث للمه ﴿0439﴾

 يريخــــام والتاإل الشك و  ورـــشهاملا ــوأو وإما فيهم ﴿0440﴾

 اـــالكالم  ولكن استدرك ا  اــــذن أم أقامآـــأم ك و ﴿0441﴾

 اب عن اسم أوالر إلضلل ــوب  ذان يعطفان ما مل يفصالــــه ﴿0442﴾

 طف الكلم املؤخرةــتوجب ع  شرةعا فهذي ــــوال بعكسه ﴿0443﴾

 مثلها  كونــــإعراا حىت ت  هلا اجعل ــف   من قبلهايتعلى ال ﴿0444﴾

 اهـــــيش  إلبل أماا أيف   معناه ه استفهم وبل ــــوأم ب ﴿0445﴾

﴾0446﴿  لةـــــاملقات حنو املضاربة و  ا املفاعلةـــــوالواو ختتص 



 

 أكدتهاعطف عليه بعد ما ـــف  هــــواملضمر املرفوع إن وصلت ﴿0447﴾

 ر أنت وال األقوامــــوال تس  غالم ـــــكمثل سرنا حنن وال ﴿0448﴾

 دا أو استرتـــبالنفس والعني ب  ر ــــكذاك أكد بعد تأكيد ظه ﴿0449﴾

 اــــبه جررت  عليه جيء مبا  ضمر ارور إن عطفتاــــوامل ﴿0450﴾

 األيام ذ منه بك وـــــوش  ه وبالغالمــــــحنو مضى ب ﴿0451﴾

 ما يف األولــــعربه بأمنه ف  دلــــوالبدل اقدره مكان املب ﴿0452﴾

 مرا ـــأو أض عرفت أو نكرته   راـــــئت أخاك جعفجمثاله  ﴿0453﴾

 ل من الكل كما تقدماــــك  ماـــــوهو على أربعةقد قس ﴿0454﴾

 أقله أو ـــــزيد رغيفا ثلثي  له حنو أكل ـــــوبعضه من ك ﴿0455﴾

 مالهــــــأعجبين حممد ج  ال ثالث مثالهـــــوذو اشتم ﴿0456﴾

 ذاك مثل ذا ان معناه وــــك  ل إذا ــــأبدلوا الفعل من الفع ﴿0457﴾

 ا أو جتيء طائعاـــتؤخذ كره  اــــــإن علي اهللا أن تبايع ﴿0458﴾

 لطال جئت دعد زيدا غــكمث  طا ــــوالبدل الرابع يدعى الغل ﴿0459﴾

 ى ااز مسى بالبدلـــوهو عل  لــواألجود اإلضراب عن ذاك بب ﴿0460﴾

 ع إذ جترداــــــاملبتدا يرف  داـــم املبتـالقول يف بيان األس ﴿0461﴾

 ويــــنعم هـفارفع بأمر في  يـــــمن كل عامل له لفظ ﴿0462﴾

 للخرب  خــــزيد مصي مثاله   ع اخلرب ـــأعىن ابتداء وهو راف ﴿0463﴾

 هـــضفأ  ه أوـوإن تنكر صف  فه رّ ـــــعأته ابتد ما  وكل  ﴿0464﴾

 ي ودعاــــنف معىن تعجب و  دم اخلرب ظرفا أو وعا ــــأو ق ﴿0465﴾

 واب أو معممـــــبه أو اجل  رط أو مستفهمــىن الشعأو فيه م ﴿0466﴾

 الم خمرباــــتقول يف الدار غ  درا ــــأو قبله ما يوجب التص ﴿0467﴾

 واذيلـــع  رــمثله أمقص و  أ رفعت رفع الفاعل ـــوإن تش ﴿0468﴾

 املعىن ر يف ــــعن خب فاعله   دأ وأغىن ــــــفمقصر مبت ﴿0469﴾

 مجود به  ق أو كان ــــاشت  د ـــــدإ املفيــوخرب املبت ﴿0470﴾

 ضمري  تقهــــتش ويف الذي   ريف والتنكري ـــويستوي التع ﴿0471﴾

 د أسدـــوخال بواجوالنصر   دـــــتقول ريب اهللا واهللا أح ﴿0472﴾

 رــــظرفا ومجلة وفيها مضم  ر ـــــوتارة أخرى يكون اخلب ﴿0473﴾

﴾0474﴿ ار والتقديرــكالظرف يف اإلخب  رورـــــوأحرف اجلر مع ا 

 ثــــن اجلثبه وال خترب به ع  لزمان أخرب عن حدث ا يف والظرف ﴿0475﴾

 املخرب  ولـــللمبتدا حال كق  ر ــــد مسد اخلبــورمبا س ﴿0476﴾



 

 ماــــدا نائـومثله ضريب زي  ون عمرو قائماــيك  أخطب ما ﴿0477﴾

 اطبــــأو املخ  مـأومتكل  د إما غائبــــواملضمر العائ ﴿0478﴾

 أنا  تلي أنتت القاـــيف أنا أن  اب بيناــــمتثيل ذاك يف اخلط ﴿0479﴾

 قد أخربا  هــــوقبله الذي ب  را ـــؤخــوقد جييء املبتدا م ﴿0480﴾

 د هلاــد وخلالـــوكيف زي  د مثلهاــــحنو على التمرة زب ﴿0481﴾

 نكرا  رفا أوـــإن يعتمد أو ع  دراـــــوتارة يستوجب التص ﴿0482﴾

 راـــــخمي رة تا وقد تكون   را ـــــأو خمربا عنه بفعل أخ ﴿0483﴾

 أيضا وردا ذف يف اخلرب ــواحل  داـــــوتارة جيوز حذف املبت ﴿0484﴾

 خربا وم وقوم ـــــمبتدأ ق  دراـــــيف قوله صرب مجيل ق ﴿0485﴾

 لست تثبته" انــمقرون"حبذف   "كل رجل وضيعته"ل ــــومث ﴿0486﴾

 ر فضلهـــــفعلية فيها ضمي  ر وهو مجله ـــــوإن أتى اخلب ﴿0487﴾

 د زرته للكرمــــزي كمثل  دم ـــــــيعود للمبتدإ املق ﴿0488﴾

 املظهر  من جنس ذا الفعل األخري  أت لنصبه بفعل مضمرـــــف ﴿0489﴾

 ضا مثلهــــحبرف جر فهو أي  ضمري فعلهـــــوإن تعدى لل ﴿0490﴾

 ربـــفعل خوالرفع أوىل فيه وال  ر ـــــينصبه فعل مبعىن ما ظه ﴿0491﴾

 ن قبل فالنصب هو املفروضــم  ى الشرط أو التحضيضــوإن أت ﴿0492﴾

 عيدا زرته أرضيتهــــوإن س  أعطيته  ال خالداــــكمثل ه ﴿0493﴾

 الكالم  ى أولـــأو حرف نف  تفهامـــــمهزة االس تتوإن أ ﴿0494﴾

 مضمر  لــأو قبله منصوب فع  ر ــــأو كان أمر يف مكان اخلب ﴿0495﴾

 دهــــع وجعفرا ال ختلفن و  ثل زيدا اضربن عبدهـــــكم ﴿0496﴾

 زيه  ه والنصر عبتــــكعبت  لة فعليه ـــــأوقبل االسم مج ﴿0497﴾

 جيد ريب ــــوالرفع أيضا ع  ودـــفالنصب يف مجيع هذا أج ﴿0498﴾

 ءث جاـــوينصب األخبار حي  اءـــــالقول فيما يرفع األمس ﴿0499﴾

 رف يف اللغات فيه اخللفــواحل  ن ذاك أفعال ومنه حرف ــــم ﴿0500﴾

 بات أمسىصار ل ـــأصبح ظ  ال كان أضحى ــــومجلة األفع ﴿0501﴾

 ما ا دام وــــفىتء ما برح م  ك وما ـــليس وما زال وما انف ﴿0502﴾

 جبانا  نـــشجاعامل يكعمرو   رفته منها تقول كاناـــــص ﴿0503﴾

 رــلى امسها اشتهع ليها وعفيها   ى تقدم اخلرب ــــوالسبعة األول ﴿0504﴾

 ي مخس بينهــــمبا عليها وه  هــــرتنــوال تقدم خرب املق ﴿0505﴾

 از يف األخرـعلى اسم ما دام وج  رب ـــــوال جيوز أن تقدم اخل ﴿0506﴾



 

 انـــزمة بالـــفائدة اجلمل  رانـــــوكلها دلت على اقت ﴿0507﴾

 وقعا  معىنـــوإن أتت كان ب  للماضي الذي ما انقطعا  ان كـفـ ﴿0508﴾

 هــــناجعل كن فيكون مثله   سبوا أن ال تكون فتنهــــكح ﴿0509﴾

 دت فلم تعمل كذاك قد وردـزي  قد اعل ال غري وـــفارفع ا الف ﴿0510﴾

 ال آتخل  ا عدا كانــــوم  وماتــــعلى كان املس: حنو ﴿0511﴾

 حدا  ال لوقتـــوإن أتت فع  وداـــــكمثل ظل وجهه مس ﴿0512﴾

 ل ال غري وقســفارفع ا الفاع  س ــــنقتب  كمثل أمسينا وبتنا ﴿0513﴾

 جيعل    ـليســوهو ك" ما"واحلرف   مستقبل   ما له  فعل" ســـلي"و ﴿0514﴾

 علــــجي  وإذا مل النفي منها  لــــيف لغة احلجاز إن مل يبط ﴿0515﴾

 حكمها  عن   زيلهاــي حينئذ   رها مقدما على امسهاـــــخب ﴿0516﴾

 ن أمهامــــــمقاله ماه  از يف لغامـــــيشهد للحج ﴿0517﴾

 إال الذين مسعوا" ما"رــــخب  واـــن عدا أهل احلجاز رفعمو  ﴿0518﴾

 بشرا هذا   فـــوسومنه يف ي  ب يف القرآن فيما ذكراـــالنص ﴿0519﴾

 يد زيد فيهماـللتأك" ليس: "كـ  "ما"اء على خرب ـــوأدخلوا الب ﴿0520﴾

 صبـــه أو انـما تعطف رّ جُ و   ذبـــــليس قوله بك: تقول ﴿0521﴾

 مفضال  شأــــمفضل وإن ت  امل وال ـــــما زيد بع: تقول ﴿0522﴾

 هــــك أمــليوال كرمية ع  هـــــكذاك ما زيد كرميا عم ﴿0523﴾

 جررت فالكل وعي   شأــوإن ت  عــفانصب كرمية وإن شئت ارف ﴿0524﴾

 خرب بتدأ وـــــفارفعهما م  رــــوإن تقل وال كرمي جعف ﴿0525﴾

 ها قد اتصلــواالسم حمذوف ب  لـليس يف العم: وشبهوا الت بـ ﴿0526﴾

  براحالت حني مثل الــــف  احــــيب ورفع الت حني قد  ﴿0527﴾

 أبؤسا  ى الغويرــــدليله عس  كاد وعسى " كان :"وا بــوأحلق ﴿0528﴾

 م يرتفعـــاخلرب أنصبه واالسو   با مسعئم ما كدت آــــوعنه ﴿0529﴾

 هر ـــيط  كاد سر زيد: تقول   ل حسب خترب ـــوفيهما بالفع ﴿0530﴾

 يشرتي أن  د عسى حمم: وــحن  يف اخلرب" أن: "أيت بــويف عسى ت ﴿0531﴾

 ورد ا وخرب وقد ــــاسم هل  سد مسد" أن: "وإن تصل عسى بـ ﴿0532﴾

 ول البلى أن ميصحاـقد كاد من ط  اد يف شذوذ وضحاــمع ك" أن  ﴿0533﴾

 ون عليه لبداــــكادوا يكون  أوىل بذاك وردا" أن"رك ـــوت ﴿0534﴾

 الذي اقرتبيف" ادـك:"كـ" أن"بغري   "ربـك"أيضا و" طفق"واستعملوا  ﴿0535﴾

 ث صاراــوينصب األمساء حي  اراـــــالقول فيما يرفع األخب ﴿0536﴾



 

 ال ن وـــسم تعد عتص باالخت  ي حروف عامالت عمالـــوه ﴿0537﴾

 لـــع  وليت خامس ولكن و  أن ولعلـــــــإن وأن وك ﴿0538﴾

 مــــيمق  وليت بكرا عندنا  م ــــــتقول إن خالدا كري ﴿0539﴾

 ول إن خالدا ملفضلـــــتق  تدخل " إن"الم يف خرب ــــوال ﴿0540﴾

 قوم ثقلوا ال وـــحنو وإن ك  فهي تعمل " نّ إ"  فـــوإن ختف ﴿0541﴾

 "ما:"ـت بــكمثل ما تلغى إذا كف  و إن كل ملاــــوألغيت يف حن ﴿0542﴾

 هـــاخلفيف ت إنـوحيث ألغي  وفهــــوليتما املكف" مناأ:"كـ ﴿0543﴾

 الكالما  هاــــجتعل واجبا ب  اـــــمن الثقيلة فأوجب الم ﴿0544﴾

 اـــالم ليزلقونك  ذاــوهك  و وإن كادوا ليفتنونكاـــــحن ﴿0545﴾

 اك عرفاذ والقرآنشعر ـــيف ال  خففا " أنّ ـــك "و" أنّ "كذاك ﴿0546﴾

 يف الشعر أيضا يسمع" كـأن هال  "رجعـال ي أن" "كأن مل تغن: "حنو ﴿0547﴾

 ان خمصوصا بفعل أبداـــأو ك  رداــــوكل موضع باالسم انف ﴿0548﴾

 اك أين موىلــــــلو أنه أت  ل ـــفيه قيحنو "نّ أ"حــــتفت ﴿0549﴾

 ره جيبـــاالسم والفعل فكس  ع عليه يعتقب ــــوكل موض ﴿0550﴾

 امـــــقسع اإلواالبتداء وم  لالم ول أو ـــفاكسره بعد الق ﴿0551﴾

 حت إن كنت تريد الظناـــفت  اـــنأول ـــوإن أتى مع أتق ﴿0552﴾

 اية وال إجيابـــــغري حك  طابــــوذا يف االستفهام واخل ﴿0553﴾

 ا تعتربـــعلى امسها إال ظروف  ر ـــدم اخلبـــيتق  وكلها ال ﴿0554﴾

 ن علينا للهدىإ: ولهــــكق  ت بيننا حممدا ــــــتقول لي ﴿0555﴾

 مظهرا ه حاال ـــوخرب فاجعل  ون خربا ــــوإن أتى ظرف يك ﴿0556﴾

 بني رفعه ونصبه تَ رْ ــــيّ خُ   هــــأو اجعل الظرف معلقا ب ﴿0557﴾

 حسن  ب فيهـــا فالنصأو هينّ   إن املال عندي هّني : ولــــتق ﴿0558﴾

 بطل  غري  دةـجـذا ن ال: تقول  يف العمل " إن"ـ ـك" ال"وجيعلون  ﴿0559﴾

 رداــــمنكرا غري مضاف مف  وردا  ذي قد ــلى الفتح العوابن  ﴿0560﴾

 ال وزر: حنو قويل" من "ا ـمضمن  ة عشرــكخمس" ال"مركبا مع  ﴿0561﴾

 إذ عرف" ال" مناخلرب   ذفـوحي  ذف ــال من وزر مث ح: واألصل  ﴿0562﴾

 دي له بدفع الشرـــــوال ي  روــــال أبا لعم: وقد تقول  ﴿0563﴾

 اليت  حربـــومثله يابؤس لل  م يثبت ـــوالالم مقحم كأن ل ﴿0564﴾

 ة مرتفعةـــــوقد جتيء صف  ن معه ــفاب" ال" ن تصف مبينّ إو  ﴿0565﴾

 هنه وانا ـــال رجل خ: تقول  ة ـــــــوتارة تنصبها منون ﴿0566﴾



 

 بــاحلس ال عبد كرمي :  ولتق  اف فانصب ـــوإن تصفه باملض ﴿0567﴾

 أنفاــفكن مست" ال"و إن تكرر   د واو عاطفاــوانصب أو ارفع بع ﴿0568﴾

 اجعلي  ذينهله ــــستة أوج  ال حول وال قوة يل : ولــــتق ﴿0569﴾

 ول رفعاـــــوفتح قوة وح  رفع فبهما معاــــال فتحهما و ﴿0570﴾

 دة مكررهــأو زائ" ليس: "كـ  ال املؤخره"ه وجعل ــــوعكس ﴿0571﴾

 تكمال بعد خرب  ع ــــبالرف   الـكـ إن املوضع يف  واعطف على ﴿0572﴾

 عنه  ب أبنتــــفعل التعج  ول فيما مل يصرف منه ــــالق ﴿0573﴾

 ماد أُ ــــر قــمبتدأ منك  "ما: "ن خالدا فــتقول ما أحس ﴿0574﴾

 ل أحسن خبالد هناـــوإن تق  "أحسنا:"ب بــــوخالد منتص ﴿0575﴾

 ا أحسنه وقد ظهرـــم: معناه  خرب ىنـــفاللفظ لفظ األمر واملع ﴿0576﴾

 ل بينهماـــحـمعموله وال ت  اــــــوال تصرفه وال تقدم ﴿0577﴾

 ان أشد خالداــــتقول ما ك  دا ـــــلكن كان قد جييء زائ ﴿0578﴾

 درا وجئتاــــنيت منها مصب  ون واخللق إن عجبتاـــــوالل ﴿0579﴾

 ح منه بلجتهـــوحنو ما أوض  د محرتهــــبالفعل حنو ما أش ﴿0580﴾

 ونكجاوز ثالثة يف الـــــم  ونـــــل إذ فعل كل خلقة و ﴿0581﴾

 حتاج للسماعــه يـــومثل  رباعي ــــوشذ ما أعطاه يف ال ﴿0582﴾

 ذم وذكر القبحــــلل"بئس"و  دحــــوهو فعل امل"نعم"ومنه ﴿0583﴾

 بد الهيعـــبئس العبد :والذم  نعم العبد غبد اهللا:دحــــفامل ﴿0584﴾

 داء واملثال قد مسعــــباالبت  دوح ومذموم رفعــــوكل مم ﴿0585﴾

 دا تقدرهـــــأو خرب واملبت  قبل خربه  لــــوالفعل والفاع ﴿0586﴾

 ع للمبتدا يأتيكاــــعن راج  كاــــويف عموم الالم ما يغني ﴿0587﴾

 م موطنا حراء وأحدــنع: كـ  و أتى الضمري فيها مل يعد ـــول ﴿0588﴾

 "ذا"فعل وبه يرفع" بــح:"فـ  مدح أيضا حبذاــــوجعلوا لل ﴿0589﴾

 ح الشقيق نصحاـحبذا نص: كـ  دحاـــم   اراـواقرتنا معا فص ﴿0590﴾

 ال والتمييز يف ذا قيالـــاحل و  وال ــــد رســـوحبذا حمم ﴿0591﴾

 ـ حبذا أو مبتدا يقدرــــل  ا خرباــــوذلك املمدوح فيه ﴿0592﴾

 ل يف املفعول أو يف الفاعلـكالفع  لــم العامـالقول يف بيان االس ﴿0593﴾

 لالستقبال  اعلــم فــأو اس  حالـــــفاألول اسم فاعل لل ﴿0594﴾

 زيد مبغض ذا البخل :ول ــتق  لــه كالفعــينصب مفعوال ب ﴿0595﴾

 در إليه يستند ـــى مصــعل  رط يف اعماله أن يعتمد ـــوالش ﴿0596﴾



 

 بالم وألف   هــرفـــوإن تع  ه املضي فأضف ــــفإن ترد ب ﴿0597﴾

 ال واملاضي واالستقبالــيف احل  الـــل حــفالنصب الزم بك ﴿0598﴾

 ثنيت أو مجعت قل ن ــن تكوا  لــالرج  كزيد الضارب عمرا و ﴿0599﴾

 أتت  ذف والنصبــولغة باحل  تــــالضاربان العبد والنون ثب ﴿0600﴾

 فاعل  ال جمرىــه يف األعميجتر   ل ــم فاعـوكل ما كان من اس ﴿0601﴾

 مستفعل   ذاــفاعل وهك:  بـ   لــل ومفعـــمفع يستويو  ﴿0602﴾

 ال سائغةــفاعل وتلك ح: بـ   ة ـــة املبالغـــأمثل  شبهو و ﴿0603﴾

 املفعول عال فل املـــــومث  لــفعيـال    و  الالفعّ  مثل  يف  ﴿0604﴾

 ل كالفواعلــل يعمـــوفع  لـــــوفعل أجروه جمرى فاع ﴿0605﴾

 ذنوبا ر فُ عمرو غُ   ومـــق  و  زيد حذر عيوبا: ولـــــتق ﴿0606﴾

 ت نكرة أو معرفة ـــات حيث  اعل االسم الصفةـويشبه اسم الف ﴿0607﴾

 أنثت نيت ومجعت وــــإذ ث  ي أعملتــــيف سبب ال أجنب ﴿0608﴾

 مسع ه بنتصاا و ر ــــوقد جي  رتفع ـــواألصل يف معموهلا أن ي ﴿0609﴾

 الفعال و  و مجيل الوجهـــوه  ال ــــن املقـزيد حس: تقول  ﴿0610﴾

 :ب فيه جائز مثالهــــوالنص  الهـقـم  نــحس: واألصل فيه ﴿0611﴾

 ور كلباـــا والعقـاحلزن باب  اـــــشنباء أنيابا وجاء نصب ﴿0612﴾

 مسع  ذوذا قدـــمظهره إال ش  عـــيس يرتفـوأفعل التفضيل ل ﴿0613﴾

 الفي ه يف عني ــعينيه كحل من  ال أحسن يف ــما رأيت رج: يف ﴿0614﴾

 عقبا ظ وخري ــخري حاف: كـ  اــــه وإما نصبــإما أضفت ﴿0615﴾

 ه ما تنكراـــأن وفعل من: بـ  عمل املصدر مهما قدرا ــــوي ﴿0616﴾

 بكرا رو ــوساءين إغضاب عم  رين ضرب سعيد عمراــس: كـ ﴿0617﴾

 لــــوقد يضاف تارة للفاع  ول كاسم الفاعل ــيضاف للمفع ﴿0618﴾

 الضرب مسمعا فقالوا ضعفا: كـ  د تعرفا ــــوان يكن بالالم ق ﴿0619﴾

 وصل وله أخر إذ به ــــمعم  د عمل ــوكل مصدر يف االسم ق ﴿0620﴾

 ىعدسُ  وهلم ادــــروي: حنو  دى ـــويعمل اسم الفعل إن تع ﴿0621﴾

 عمرا تراك  زيدا و  اتـــوه  راـــــوها وحيهل وبله الشع ﴿0622﴾

 ن ابل تراكهاـــــمتراكها   ا ــيف شعرهم قد وردت فحاكه ﴿0623﴾

 ل حيتاج إىل مساعها ـــــوقي  ا من ابل مناعها ــــــمناعه ﴿0624﴾

 ي من األفعالـــــكل ثالث  عال ـــــوقيل بل يبىن على ف ﴿0625﴾

 "عندكا"ا وـــمثله" عليك"مث   "دونكا"ا من الظروف ـــومثله ﴿0626﴾



 

 "حذركم:"كما تقول  زمواـأي ال  م أنفسكم ـــــعليك: كقوله ﴿0627﴾

 أطيقها  ام ال ها يا ــــدونك  ديقهاــيف الشعر أيت تص" دون"و ﴿0628﴾

 دونكا  دلوي ح ـــيا أيها املائ  دكا ــــكذاك لو مل يلغ ما أنش ﴿0629﴾

 غائبا ه زيدا ـــعلي: وال تقل  ل ذا تغري به املخاطباــــوك ﴿0630﴾

 ا ليسينـــعليه شخص: وقوهلم  لينأو : مبعىن" ي ذاــــعل"أما  ﴿0631﴾

 ريهــأكدت مضم والظرف إن   س عليهـــــفهو شذوذ ال تق ﴿0632﴾

 ارور جر" كافه"د ـؤكـوإن ت  رـــرفعتت تأكيد الضمري املستت ﴿0633﴾

 "النجاحا  عليك نفسك "ررـواج  "اــغليك نفسك الفالح"فارفع  ﴿0634﴾

 ليس من احلروف"افهاـــك"إذ  فرو ــو ذاك خمصوص بذي الظ ﴿0635﴾

 كائها رف مثل كاف ـليست حب  "حذاركا"كالكاف يف "كافها:"فـ ﴿0636﴾

 ا ينادى"أي"و"اــــأي"و"يا  ول يف النداء واملنادى ـــــالق ﴿0637﴾

 أرب:   حنو" أي"ز وـنودي باهلم  وإن قرب" اــــهي"للبعيد و"يا ﴿0638﴾

 معمول  رـــمضم  وهو لفعل  ولــــــوكل ما ناديته مفع ﴿0639﴾

 ر مواجه يضمـــــأو متنك  مــــالعل على الضم  وإمنا يبىن ﴿0640﴾

 األعالم ر وو ـــفيستوي املنك  المـــــيا زيد ويا غ: تقول  ﴿0641﴾

 واجههـــت ال  ومفرد بالقصد   ه ـــهـأما املضاف والذي يشاب ﴿0642﴾

 تعرب   ها مل تنب فهيــــألن  نتصب الثة تـــــــفإا ث ﴿0643﴾

 حمسنا ذنب املسئ   رـــيا غاف  ربنا   ادـــيا رب العب:نصبا كـ ﴿0644﴾

 من طريق مثا  لـــيا رجال ه  : ى ـــوغريمقصود كقول أعم ﴿0645﴾

 "يوسف "ومثل " ا ـربن:"كمثل   دف ــــوأحرف النداء قد تنح ﴿0646﴾

 اختصاره   حذراا ـف فيهمر فاحل  ارة ــــإلشإال عن إسم اهللا وا ﴿0647﴾

 إشتباه  ه هذا وقع ـــــوشب  "اهللا"  و  داـيف الن" هذا:"لو قلت  ﴿0648﴾

 وصف  ال أي سوى اهللا ـنودي ب  ف ــــوما لنا إسم فيه الم وأل ﴿0649﴾

 الصفه القصد  ا اإلنسان وـيا أيه  : ْه ـــيف نداء املعرف" أي"متثيل  ﴿0650﴾

 دا ذين فكيف شئت قل ــوما ع  "ا رجلي:" تعين "رجل : " وال تقل  ﴿0651﴾

 الياء   المي بسكونـــيا غ:قل  داء ــــوإن تضف للياء يف الن ﴿0652﴾

 السكت إن فتحتها"هاء:"ـوقف ب  أفتحت أو حدفتها ـــوإن تش ﴿0653﴾

 قف  لسكت ا"ها:"وبـ" ياغالما:"ـك  ت ياءه ألف ــــوإن تشأ قلب ﴿0654﴾

 أو نصبته   از الضمـــالم جلبا  رفته ــــع  ونعت ما يضم إن ﴿0655﴾

 وإن أضفت النعت فالنصب وجب   رمي ذا احلسب ــيا زيد الك:تقول  ﴿0656﴾



 

 بن ابن و اعا لالــــفافتحه إتب  بن ا بنه أوات بــــــوإن نع ﴿0657﴾

 ت مبدال مل ينكر ـــوإن ضمم  ر ــــمعم يا عمر بن :قولهكـ ﴿0658﴾

 نصر حتم  يا نصر :  هـــكقول  م يف إبدال ما يضم ـــــوالض ﴿0659﴾

 إشرتاك   ع والنصب له ــيف الرف  د والضحاك ـــيازي:والعطف يف  ﴿0660﴾

 ال يرفع  م م وكلهــــوكلك  "م مجعــيا متي:"نصب اوإرفع أو  ﴿0661﴾

 وإن أردتا و عمر اد و ــــوازي  :اــــوإن ندبت من تنادي قلت ﴿0662﴾

 هاهيا عبد الال:افـــويف املض  ه ايا سعيد:فقلت"يا:"ت بـ ــجئ ﴿0663﴾

 دمهتا  ه إذا ــــــمبن تنادي  ستغثا ا  ق الالم إذاـــــوتلح ﴿0664﴾

 االمر  ذا ـالد هلـــــويا خل  روــر لعمــــيا جلعف:تقول  ﴿0665﴾

 حه ـــيفت إذاملنادى كالضمري   ه ـــفتحستغث تامن به " الم"و ﴿0666﴾

 ضمري  م يكن مكانه ــــإن ل  ور ــــمكس" المه"وما عداه  ﴿0667﴾

 يرخم   دـــــعلى ثالثة فق  م ـــــالعل  مث إذا زاد املنادى ﴿0668﴾

 ه ما فيه تواىل احلدف ــــومن  ه حرف ـــــفمنه ماحيذف من ﴿0669﴾

 يعل   م ممن يض و" يا مثو:"بالواو   ر يقل ـبالكس" ريا حا:"فمن يقل  ﴿0670﴾

 يفعل  ك اكذ اء وــــالواو ي  فيبدل "يا مثى :"هو يقول ــــف ﴿0671﴾

 ز او إ بدال ـــبالقلب أو باهلم  ا أدى إىل اإلعالل ــــيف كل م ﴿0672﴾

 ل ومتـــسم تكماجيريه جمرى   ضم ي" ا حارــي:"ألن من يقول  ﴿0673﴾

 ر ــظنتا  مها سم وفهو لباقي اال  كسر   راء ـال و"يا حار:"ومن يقل  ﴿0674﴾

 مرمخا" وــــويا سعي ويا مث  ا عما ـــيا هرق وي:"كذا تقول  ﴿0675﴾

 "اـامسع م ويا أسم ،يا عثَ :" تقول  عا ـــوحتدف احلرفني إن زيدا م ﴿0676﴾

 يا علم ويا زحل فزلص ــيا من  :  لــــعثمان وأمساء وق:تريد ﴿0677﴾

 أكثر ي ثالثة أو ـــــإذا بق  املؤخر و رفني حرف املدــــح ﴿0678﴾

 ذا افعل يف األلفــاهلاء منه وك  باهلاء حذف  ل ما أنثــــوك ﴿0679﴾

 ح مقحماــــبفت  اثبته  واهلا  ح وياسلم اعلما ـــيا طل: تقول ﴿0680﴾

 فال تركبا" ديــيا مع:"قولت   دي كرباــــأما املركب كمع ﴿0681﴾

 حتكى ة إذ ــــوالترخم مجل  كاـــــكذاك إن رمخت بعلب ﴿0682﴾

 يا لكاع يا هناه : ل ــــمبث  صصوا النداء عن مساع ــــوخ ﴿0683﴾

 فيه يقع  مــــــوقل الله  يالكع: ل ــــــملذكر فقاو  ﴿0684﴾

 اءنديف ال ل وــالفعيف النصب ب  داء ــــختصاص كالنوباب اال ﴿0685﴾

 ل أيها الرجلـــــوإنين أفع  رى للنزلــكمثل حنن العرب أق ﴿0686﴾



 

 ستخبارى يف االــوقفا وما حيك  ار ـــــإلنكواالقول يف املدة  ﴿0687﴾

 هــــيف كل حال بسكون في  أزيدنيه: راــــــتقول منك ﴿0688﴾

 " مين "جرا" منا"نصبا" منو"رفعا    ولني" من: "ورا بـكذا احك منك ﴿0689﴾

 ان واجلمع منات مسكنهـــمنت  ون ومنه ــــان ومنــوقل من ﴿0690﴾

 إن ضم ضم" من"أو كنية من بعد   وحكاية العلم " أي"ذاك ـــك ﴿0691﴾

 نسب   إن  الوصف املين  أل عنـواس  ره إن جر وانصب إن نصبـوج ﴿0692﴾

 ت إن كنت تريد الظناـــفتح  ا مع أتقول إن    ىـــــوإن أت ﴿0693﴾

 اآلحاد  ةــها مرتبــــأول  دادـــــالقول يف مفسر األع ﴿0694﴾

 ل وفعلهـة وأفعــــــأفعل  ةـــوع القلــمج  تضيفها إىل ﴿0695﴾

 معه تسعة أفراس : اهــــمثال  ال فصارت أربعهــــووزن أفع ﴿0696﴾

 يئحتما جا  دد اإلناثــعمن   هاء ـذف الـــوتسع نسوة وح ﴿0697﴾

 ث ثلثت إىل التعشريـــمن حي  ور ـــــوتثبت اهلاء مع الذك ﴿0698﴾

 أحد  مثلــــجئت بنيف ك  دد ـــل العــفإن جتاوزت أق ﴿0699﴾

 باــــرد قد نصـمفسرا مبف  ده مركبا ــــع عقـمنفتحا م ﴿0700﴾

 دى عشرة ابنة ليهــحإ: تقول   دى واثنىت يف التثنيةـــوجئ بإح ﴿0701﴾

 ع وتسعني فعدـــنتها تساإىل   ب تفسري العددـــتنصناهفمن  ﴿0702﴾

 هآالف  ادةــــوقس على آح  افهـــــمن مائة للجر باإلض ﴿0703﴾

 يف األعداد  بــــوأوال رك  اين يف اآلحادـــــوعرف الث ﴿0704﴾

 ابع كما ترىور   ثــــوثال  ادي عشراــوابن اسم فاعل كح ﴿0705﴾

 ث ثالثة وماــــثال: قد قال   ماــــثاين اثنني، ك:قال تعاىل ﴿0706﴾

 اـــنصبت ة ـــثالث كرابع   د اثنني فإن نونتاـــــأي أح ﴿0707﴾

 خلت مس ـه خلـــحنو كتبت  ايل عدتــــويف التواريخ اللي ﴿0708﴾

 رار البدرت إىل ســـــوبقي  اف الشهرـــمن غرة إىل انتص ﴿0709﴾

 ؤال ناصب التفسريــكم يف الس  رــــــوشبهوا بالعدد الكثي ﴿0710﴾

 واجبه  واخفض بكم حيث تكون  ناصبة  ملكت عبدا   كم  ولــتق ﴿0711﴾

 ض رب واسم بنياـــوهي نقي  ريه ككم عبد لياـــــأي خب ﴿0712﴾

 نتصبي  جر أوــــيرفع أو ي  ا يعرب ــــموضعها يف حالتيه ﴿0713﴾

 أو أخربتا رت ــوكم له استخب  ا ــــحنو بكم بعت وكم ملكت ﴿0714﴾

 ا نال العلىـــككم جبود مقرف  الـــوانصب بكم مفسرا إن فص ﴿0715﴾

 ار أيضا ال يردـخبوالنصب يف اإل  ورد  م ــواجلر يف السؤال بعد ك ﴿0716﴾



 

 ئ يف التعلمــــحيتاجها الناش  مـــــالقول يف معىن بقايا كل ﴿0717﴾

 ل القسمــي مثل نعم قبإجري و   زم ـــمعىن كأي كم ومن هلا الت ﴿0718﴾

 بالتحقيق ى لنقض النفى ـــبل  د والتصديقــــنعم مبعىن الوع ﴿0719﴾

 رتدعامل  لزجر ردع وـــكال ل  ريب وضعـــــقد لتوقع وتق ﴿0720﴾

 ن للمفاجآتو ـــــوقد تك  يتآلــــــإذللمضي وإذا ل ﴿0721﴾

 ا وتزاد مثل أنــــتكون نفي  ز وإنـــوهل لالستفهام كاهلم ﴿0722﴾

 وال امتناع لوجود وقعا ــــل  ا ــناع وضعـــلو امتناع المت ﴿0723﴾

 تاح أو للعرضــــأال لالستف  رف حضـــلوال مع األفعال ح ﴿0724﴾

 جممل م الــــإما لتفصيل ك  لــــحىت تسمى غاية يف اجلم ﴿0725﴾

 وض زمن يبىن يضمـــقط كع  ل نعم ــــمث  ملا كحني وأجل ﴿0726﴾

 دير إذ للحال ــــالواو يف تق  ام عن أحوال ـــكيف لالستفه ﴿0727﴾

 مثل ذاك أن ر وـأي حرف تفسي  وف مع السني لتنفيس الزمنــس ﴿0728﴾

 عانرب مثل سر ــوشكان أي ق  د مثل شتان ـات أي بعـــهيه ﴿0729﴾

 استجب  ف آمنيانتعش مه كُ  ا مل  وهيت أسرع إيه زد قطك احتسب  ﴿0730﴾

 ارئ مزدادـــإذا خلت من ط  ادــــول يف ابنية اآلحــالق ﴿0731﴾

 ل ـــل كإبــفع  فعل كحرب  كجمل   فعل لسـل كفــــفع ﴿0732﴾

 ال عضد وكبدـــــوزد مث  ردـــــفعل كقفل فعل كص ﴿0733﴾

 ذوذ منه دئلــــجاء يف الش  ل قدـــق وعنب وفعـــنوع ﴿0734﴾

 خدبـــج وزبرج ودرهم و  سلهب   ي قمطرـــــوللرباع ﴿0735﴾

 ل جحمرش قذعملهـــسفرج  رطعب ولهـــسي جاء قاوللخم ﴿0736﴾

 عه يغري ـــــواحده عن وض  كسر ـــي  ذيلالقول يف اجلمع ا ﴿0737﴾

 ل كثمر وكأسدــــــوفع   أسد د يفــــأسـأوهلا فعل ك ﴿0738﴾

 لهسَ ة ثرية وحِ ـــــــبجب  ه ــــة وفعلـــوفعلة كرجل ﴿0739﴾

 نـــــوأضلع وأرجل وأرك  عل كأفلس وأزمن ــــــوأف ﴿0740﴾

 وا كليب وكذا الضريس ـــقال  وا ــــــيد قيسبمث فعيل كع ﴿0741﴾

 رجال   ار وكذاـــــفيه بئ  م فعال كالفراخ قالوا ـــــث ﴿0742﴾

 الوعول  م فعول فقلـــــث  راط واجلمال قولواــــالق مث   ﴿0743﴾

 السؤوق وع وكذا ــكذا الضل  ذا العروق ــــكذا الربوج وك ﴿0744﴾

 ولة مجالهـــــــفعولة بع  هـــــكذا األسود مث مع فعال ﴿0745﴾

 غرانثال ران وــــوجاء كالثي  اء يف فعالن كاخلربانــــوج ﴿0746﴾



 

 الن والظهرانـــفعالن كاحلم  وان والعيدانـــــوجاء كالقن ﴿0747﴾

 أفعال على أوزان  اءــــوج  زقانـــــوجاء كالذوبان وال ﴿0748﴾

 واألزناد   ابـــوجاء كاألرط  ادــــقد جاء كاألمحال واألجن ﴿0749﴾

 الع واألكباداء كاألضـــوج  اد ــــوجاء كاألعناق واألعض ﴿0750﴾

 الث عشرة على التوايل ــــث   اء كاآلبال واألمجال ـــــوج ﴿0751﴾

 حرف علة  ن ثانيةـــمامل يك  ل أفعل يف القلهـــــوباب فع ﴿0752﴾

 األفعال  ره قلته ــــــوغي  ول والفعال ـــــوالكثرة الفع ﴿0753﴾

 لل على القياس اـــــيأيت فع  اسي ــــويف الرباعي مع اخلم ﴿0754﴾

 ذفه قلـــــمجعا سفارج حب  ل ــــحنو ضفادع ويف سفرج ﴿0755﴾

 ار بالتعويض كاهلماليج ـــفص  أ عوض فقل سفاريج ـــوأن نش ﴿0756﴾

 ان واملؤون كسرتـــوكاجلف  ات سلمت ـــــوفعلة كاجلفن ﴿0757﴾

 ورد اب وكسرات ـــالقبكو   دد ـــــركبات وعالوفعلة ك ﴿0758﴾

 مثر رات وــــــفعلة كثم  علة كالسدرات والكسر ــــوف ﴿0759﴾

 ختم ة كتخمات وـــــفعل  اب وكنوق وقيمــــوكالرح ﴿0760﴾

 سرب رات وـــــسبفعلة ك  مر ـــــــثمرات و ثفعلة ك ﴿0761﴾

 ن أجلة وأصونهــــــوعي  ي فعال جاء خون أخونهـــوف ﴿0762﴾

 بهغر ال جاء قرد أــــويف فع   و أجوبه لال قذـــــويف فع ﴿0763﴾

 ل جاء كالرغفانــــويف فعي  انـــــوالذبّ  وجاء كالغربان ﴿0764﴾

 ول مثل خرفان كثرـــويف فع  فة وأنصباء وسررــــــأزغ ﴿0765﴾

 الكواهل  ان وـــجاء له احليط  اعل ــــــف وفاعل دوانق و ﴿0766﴾

 متسع من ـــــوأعقب وأي  أذرعق و ـــــويف اإلناث أعن ﴿0767﴾

 و مجـع  فعلــى مع فعلى بينا   و مجع فعلى فعـل مثـل الـدنـا  

 كذا فعاىل  اجلمـع يف فــعالء   يف مثـل ذفـرى كـذفـار  جاء   

 فقل صحار و صحـارى جائـي   و ذاك يف األسـماء كـالـصحراء  

 حسان  أجلف  ث كهولــك  خلقان ي الصفات شيخة ـــوف ﴿0768﴾

 فاطرد  بيض و محر  لــيف أفع  ل أبطال صعاب ووردــــومث ﴿0769﴾

 كالعواذل    ة جتمعـــــفاعل  ماء كاألفاكلـــاألس منوصفا  ﴿0770﴾

 وارس ركبان عوذ حول ــــف  ول ـــد حلـــوفاعل كشه ﴿0771﴾

 نزل ب والة وــــبررة صح  زي ونزلــــهلكى وأشهاد غ ﴿0772﴾

 قتلى و خصيان و أيتـام كـثـر   يف  فعـيـل أنـبيـاء و نـذر  و 



 

 رسل و أود  م ودداء وــــه  لـــز وقــفعول األنثى عجائ ﴿0773﴾

 يستبان الوهم ــــومجع ذا ب  ان ـــث هجـــويف فعال دل ﴿0774﴾

 ظهر  أهوناء قدــــوفيعل ك  اخلفر   ورــــويف فعال صنع ن ﴿0775﴾

 اكر مطافلـــــمداعس من  اعل ـــــفعل كيف أتى مفوم ﴿0776﴾

 ع قد جيمع كاألكالب ــواجلم  اكب ـــــوعنكبوت مجعه عن ﴿0777﴾

 ي للتعويض كالزنادقة ــــوه  ةـــاء الحقـــتويف املهالبة  ﴿0778﴾

 التكسرييف هو   يءـــأشبه ش  ة التصغريــــــالقول يف أبني ﴿0779﴾

 لني ر بياء ـــــــمث دنيني  يـــــبن ودريهمعلى فليس  ﴿0780﴾

 الثي فعيل حتماــــــفللث  ا قد ضماــــــأوهلا مجيعه ﴿0781﴾

 ادياع ى ركيبا أو رجيال ــأخش  اويان قل ممثال لذاك ــــــف ﴿0782﴾

 يستحب   اسي األصيلـويف اخلم  عل وجبــــويف الرباعي فعي ﴿0783﴾

 عنه  رج فعوضــــحنو سفي  نهــــخري مإذ كنت حتذف األ ﴿0784﴾

 ر بياء حتماــــــحنو دنيني  اـزمـورا ألـج  وطيـسفري  فقل  ﴿0785﴾

 د حرف املد قد وردــــوبع  رابغ منه حرف مد ــيف كل ما ال ﴿0786﴾

 الن يف االسم والصفةــكذا فعي  ت ألفهــــــعاال فاثبيإال أف ﴿0787﴾

 ه األلف إذ يصغرــــمن لفظ  رـــــــيغيكذا فعيالء فال  ﴿0788﴾

 ال وقس فقد بانـــوقل أجيم  رانـــــفقل محرياء وقل سكي ﴿0789﴾

 بنائه عن  زول ــــتثبت ال ت  ف التأنيث مثل هائهـــــوأل ﴿0790﴾

 س عليه اجلائي ــــطليحة فق  اهلاء   مثال لى وـــــحبي حنو ﴿0791﴾

 مصغرا ل فقل ــــيرد لألص  ا صغرا ــــوكل حمذوف إذا م ﴿0792﴾

 ة عضية ستيههـــــــثبي  ةــدة يدية شويهـــــوعي ﴿0793﴾

 ضيابه فقل عـــوب ضىويف ع  ويه ودويــــــوقل أىب وف ﴿0794﴾

 ل حنيــــومثل حنو أدغم فق  ل عميـــــويف عم وبابه فق ﴿0795﴾

 رهـــقاضي بياء آخفصار كال  رهــــومثل حيي قل حييي كاس ﴿0796﴾

 و معزى يستوي مبعطىـحــون  يـــــوألف اإلحلاق حنو أرط ﴿0797﴾

 قبعثرى اجلمل  ىــتعن ثيعنقب  ومعيز مث قل  ط ـــــفقل أري ﴿0798﴾

 أ قلت حبريى باأللف ــوإن تش  ر حذ فـــويف حبارى قل حبي ﴿0799﴾

 ا ساملا مصغراــــفاجعله مجع  عا كثراـــواردد إىل الواحد مج ﴿0800﴾

 ر عاقليناـــــوامجع بتاء غي   انـــن ظريفيــــحنو رجلي ﴿0801﴾

 م حقراـــــمرمخا كذا عثي  را ـــر صغــوشذ قوهلم زهي ﴿0802﴾



 

 رب كذا عشيشيان معــــيف   ربانــــذ مغيــكمثل ما ش ﴿0803﴾

 للتيا ر هذا وكذا اــــتصغي  م هاذيا ـــــمثل شذوذ قوهل ﴿0804﴾

 ك الصيب ـــــأىن أبو ذيال  روي ــــكمثل قول القائل امل ﴿0805﴾

 ة اإلناث ـــــهاء به عالم  ت الثالثي ـــــواردد إىل املؤن ﴿0806﴾

 د هذا الباب ذاك يدرىـــوبع  دراــــــفقل قديرة تريد الق ﴿0807﴾

 صل كالتنكري ر االسم األــتذكي  ول يف التأنيث والتذكريــــالق ﴿0808﴾

  ي وإما ضدهـــــإما حقيق  ث الذي نورده ـــــمث املؤن ﴿0809﴾
 العنيـــة كــنوع بال عالم  ري احلقيقي على نوعنيــــغ ﴿0810﴾

 ب مث السنــــوالرجل والعق  ذ واألذنــــــوعنق وفخ ﴿0811﴾

 ب مث الكرش مث الضلعـــالقت  بعـــــواليد واليمني مث األص ﴿0812﴾

 مث الكبد  الـــوالكف والشم  قدم مث العضدالاق و ــــوالس ﴿0813﴾

 اق ختضدــواألذن والرجل وس  وى األعضاء عني ويدـــومن س ﴿0814﴾

 ذودـــم الـــسقر جهن و  روض والصعودــــوالدار والع ﴿0815﴾

 أس والقلوص واحلدورـــوالك  زور ـــــاجل واخليل والغنم و ﴿0816﴾

 ظى والقلتــــواملنجنيق ول  رس وضرب والطستــــوغ ﴿0817﴾

 ذاك قدام مع الوراءـــــك  س واألرض مع السماءــوالشم ﴿0818﴾

 اء إذ نويتهاـــــرد إليها اهل  ها إذا صغراــــفذى وشبه ﴿0819﴾

 ذا عن القياســـــورمبا ش  اسيـــــإال الرباعي مع اخلم ﴿0820﴾

 م ناميـــــكذا وريئة عنه  دامــــــة يف ققالوا قديدمي ﴿0821﴾

 كذا عريس ع وــــكذا دري  ويســــم قـمثل شذوذ قوهل ﴿0822﴾

 ذا حريبــــكذا عريب وك  بــذا نييـــفحذفوا التاء ك ﴿0823﴾

 هاء حنو غرفة ورامهـــــفال  ة ـــالمــإما الذي أنث بالع ﴿0824﴾

 رى وكذاك طغياـــحنو بش  و  نياو دــــحن  رواأللف املقصو  ﴿0825﴾

 رى ومنلىـــى وذفـــوأرب  وزىل ـــرى واخلــأدمى والقه ﴿0826﴾

 لى وكذاك دعوىــومثل حج  ذاك شروىــــومثل دفلى وك ﴿0827﴾

 ابياءـــاء وســـومثل علي  راءــــاأللف املمدود كالس و ﴿0828﴾

 إذ تقف ىــن تاء تنشواهلاء ع  ف للم التأنيث تاء وأـــــفع ﴿0829﴾

 تبانن ـــــونون من ويقم  ذي وتاءقامتــــوالياء يف ه ﴿0830﴾

 خصت به ال ختتلف  ةـــخبلق  رفـــــمث املؤنث احلقيقي ع ﴿0831﴾

 ة تبني عنهــــــبال عالم  رب منهـــوهو على ضربني ض ﴿0832﴾



 

 ل ومطفلـــــورخل وحائ  ئلــــــكزينب وطالق وجي ﴿0833﴾

 رأة والعالمهـــــفاهلاء كامل  هــــــوضربه الثاين له عالم ﴿0834﴾

 ثل سلمى ومثال فضلىـــكم  لىـــواأللف املقصور وزن فع ﴿0835﴾

 ى يف مثال سكرىــووزن فعل  رىــــومتل قصوى ومثال أخ ﴿0836﴾

 اء قس عليه اجلائيــــونفس  راءــــواأللف املمدود كاحلم ﴿0837﴾

 زى ا األمساءـــــزائدة تع  ول يف النسبة وهي ياءــــالق ﴿0838﴾

 اعة وياؤة تشدـــــأولصن  بلدــــــإىل قبيل أوأب أول ﴿0839﴾

 أنيث وجبـوحذف كل هاء ت  بله كسر كزيدي النسبـــوق ﴿0840﴾

 ن يف اسم ينسبـمن مجع تأنيثي  شبه بينهما وهربواــــــل ﴿0841﴾

 ل فتحتاـــــإىل مثال فع  سبتاــــــإذا نويف الثالثي  ﴿0842﴾

 ر أو أنث ليس ينعكســـذك  ســـــأوسطه قل منري مث ق ﴿0843﴾

 عملي ي وقذــــــوزبرج  يبــــــوأكسر إذا اد كتعل ﴿0844﴾

 ذف حرف اللني كالفعيلهــحت   ن فعيلة مع الفعولةــــــوم ﴿0845﴾

 ة حنيفهوءة شنــــــظقري  روفةـــــــمثلها ثالثة مع ﴿0846﴾

 حاــــأوسطه كشقري واض  ول منها حنفي فاحتاــــــتق ﴿0847﴾

 هما احلذف وقل ممثالـــفامنع  ضاعفا أو املعلالــــــإال م ﴿0848﴾

 زي إىل حويزهــــكذا حوي  زيزه ـــــيعزى عزيزي إىل ع ﴿0849﴾

 قريشي الوالذا ــحتذف وقل ه  لت من هاء تأنيث فالـــن خوإ ﴿0850﴾

 بت فاحذفــمقصورة فإن نس  ن تأنيثه باأللفـــــوإن يك ﴿0851﴾

 ددت قلت صحراويـــوإن م  يــــــكاهلاء قل حبل  األفه ﴿0852﴾

 ليس ينحذفـــآخره أصل ف  كن على ثالث واأللفـــوإن ي ﴿0853﴾

 وي أبدالــــوإن يزد كمله  وي مبدال  ـــــتقول هذا رح ﴿0854﴾

 ل حبتم احلذف مصطفيـــوق  ملهي   لـــوإن تشأ فاحذف وق ﴿0855﴾

 ذفه من حبنطىــــتبدله واح  ىـــــوألف اإلحلاق حنو أرط ﴿0856﴾

 دال واإلحلاق ـــواهلمز ذو اإلب  مز قراء أصيل باقيــــــوه ﴿0857﴾

 راء واحلمراءــــينسب كالق  اء واحلرباءـــــكهمزة الكس ﴿0858﴾

 ة كالعموي مثلتـــــثالث  دلتــلياء يف املنقوص واوآ أبوا ﴿0859﴾

 ال قاضويــــومنهم من ق  ي ـــوإن تزد فاحذف وقل قاض ﴿0860﴾

 شرتي ــــوالالم احلذف كم  ذ عنهم فتح تغليب ـــــإذ ش ﴿0861﴾

 أ وشفهيــــودموي إن تش  ذف مثل أخوي ــــورد ما حت ﴿0862﴾



 

 ب وشويـــكذا إىل شية انس  ت ستهيـاس يف شفة وانسب إىل ﴿0863﴾

 ب ملثل عدة عديـــــانس  يــــوقد يقول بعضهم وشي ﴿0864﴾

 اء فقل ماءيـــــأما إىل م  سب إىل شاة فقل شاهيـــوان ﴿0865﴾

 ول الءي كاالسم ردةــــتق  سبت مدةـــــومثل ال إذا ن ﴿0866﴾

 ية انسب أمويـــأمكذا إىل   ويــــوانسب بواو لعلي عل ﴿0867﴾

 ود األول والثاين وردـــواألج  أ قلت أميي بشدـــــوإن تش ﴿0868﴾

 ي الياء ارددـــــويف مهييم  ديا إىل أسيدـــــوانسب أسي ﴿0869﴾

 ال رجلي قل تصبـــإىل رج  واردد إىل الفرد اجلموع يف النسب  ﴿0870﴾

 ذاك املثىن أوجب لــــمث و  دي انسبـــكذا إىل زيدين زي ﴿0871﴾

 ال تعريه لئال يبهماــــــف  ع علما ـــإال إذا  كان اسم مج ﴿0872﴾

 اويـــنبأــــمدائين وك  ري ـــــــحنو كاليب معاف ﴿0873﴾

 د يقول بعضهم يربيــــوق  رين يربييبـــــوانسب إىل يب ﴿0874﴾

 طرون ا بالواو ماـــــومثله  رينــــــكذا نصيبني وقنس ﴿0875﴾

 ثل املركب الذي يف امسنيـــم  اين اثننيــواحذف من مضاف ث ﴿0876﴾

 ي املضاف ذاك طورا ينعكسـوف  س ــــتقول عبدي وبعلي وق ﴿0877﴾

 ن الزبري وبىن شيبانــــكاب  ريفه بالثاينـــــيف كل ما تع ﴿0878﴾

 ذ يف املضاف عبقسيونـــوش  انيونــــــفقل زبريي وشيب ﴿0879﴾

 ذوذ قوهلم حاريــــمثل ش  دريـــــــوعبشمية وعب ﴿0880﴾

 الف الطريقهـــــوهذيل خ  ي إىل السليقةـــــكذا سليق ﴿0881﴾

 ضوا باأللفو ل ميان عــــمث  اءي النسبة يفــوحذف إحدى ي ﴿0882﴾

 رف بالقياس والتعديدــــيع  ور واملمدودــــالقول يف املقص ﴿0883﴾

 ل حتما يقصرـــــلفعل يعت  ول املصدر ـــياس أن تقمن الق ﴿0884﴾

 رى كذا الفعلــيقصر مثل املشت  وى واملفتعلــمثل الصدى كالط ﴿0885﴾

 ى واخلوزيل والبشكىــواملرط  ى كاحلبكىــحنو القرى كذا املش ﴿0886﴾

 ى ضد فعالن الذكرــكذاك فعل  ي قصر ـــكخليق   كذاك فعيلى ﴿0887﴾

 ل رحى وزن فعلــره مثـتقص  عل فأفعال   دـــــواح وفعل ﴿0888﴾

 ان أو مكانا قصراــــأو الزم  دراــإما مص  رــومفعل يقص ﴿0889﴾

 وكذا مستفعل  ىـعطـكمثل م  ى وكذلك مفعلـــكمثل مرم ﴿0890﴾

 ردى ومنلىـــــب كأجلى و  كذاك فعلى   ىـــكمثل مستدع ﴿0891﴾

 ال ستفعل السداسي درــكمص  اس ـــــويعرف املمدود بالقي ﴿0892﴾



 

 اء وكاالفتعالـــــحنو رم  مثل االستلقاء والفعالـــــك ﴿0893﴾

 الء والفعاللــة الفعـــوزن  فعالا    عال و ـــــفأوزنة األ ﴿0894﴾

 ع الزيزاءـاء مــــومثل حرب  اءــــكمثل إعطاء مع األرج ﴿0895﴾

 د ميد تارة ما يقصر ـــــوق  كثر ا فيــــأما السماع فيهم ﴿0896﴾

 ف أو مؤتلفــــولفظه خمتل  ف ــــإما مبعىن واحد أو خمتل ﴿0897﴾

 داء والكباءـــوكالصالء والف  والربا الزناءوالبكاء    وــــحن ﴿0898﴾

 هـــــاعلم بأن األلف املمال  هـاء واإلمالــــالقول يف اهلج ﴿0899﴾

 اورت لكسرة أو راءـــأو ج  لبت عن ياءي قد قــــهي الت ﴿0900﴾

 اع واشرتى وحنو أعمى ـــوب  رمى مرمى و ــــمكسورة حن ﴿0901﴾

 ورة كخاف خوف الغاويـمكس  ن واوــــوهكذا إن قلبت ع ﴿0902﴾

 ر حنو لعباد الباريــــوالكس  ارـــــوالراء حنو كافر و الن ﴿0903﴾

 قد أبينت  دـــبعد حروف بع  ت اء للتأنيث قد أميلـــــواهل ﴿0904﴾

 تـــد تبينـكخيفة وقفا وق  هر مشس جثتــيف ذود كلب ن ﴿0905﴾

 ة املستوليهــــفامنع هلا اإلمال  ستعليهــــوإن تقدم أحرف م ﴿0906﴾

 ا إذا اميل فاكتبه بياــــكم  ياــــــوكل مقصور بياء ثن ﴿0907﴾

 ل ذوات الياء بالياء كتبـــك  بـفقس تص كمثل حبلى ورحى ﴿0908﴾

 ب ذوات الواو كال باأللفـواكت  فـــواالسم والفعل بذا ال خيتل ﴿0909﴾

 الكتاب ه اصطلح ـــهذا علي  اب ـــــيبني أصله لك اخلط ﴿0910﴾

 د واو ضربواــــبألف من بع  وف التباس مثل ما قد كتبواــخ ﴿0911﴾

 ه واجلرـــــر يف رفعال عم  ه وزيد واو عمروـــــوشبه ﴿0912﴾

 روفـــــوأوال باأللف املع  ى التخفيفـــوكتبوا اهلمز عل ﴿0913﴾

 ذف تنوين كزيد بن خلفـكح  ذفـــوألف ابن وابنة وصفا ح ﴿0914﴾

 ا املشتق منها الصادرـــوفعله  ادرــــــالقول يف أبنية املص ﴿0915﴾

 ر وقل فعل واضمم فعالــفاكس  الثي فعالـــــأمثلة الفعل الث ﴿0916﴾

 تعد عدا  ادرــــــله مص  دىــــــفعل يفعل من املع ﴿0917﴾

 ذبـــة وكــة غلبـسرق  ب ــــضرب وقيل سرق وغل ﴿0918﴾

 ا احلرمان والغفرانــــومثله  انـــــــومحية محاية لي ﴿0919﴾

 ر وكتاب لكتبـــقتل وكف  بــــفعل يفعل شكور وجل ﴿0920﴾

 ل املعدى قد نطقـــفعل يفع  كران خنقسدة و ــــحج ونش ﴿0921﴾

 غشيان سفاد فكمل  رب وــش  ماع وعملـــــفيه حبمد وس ﴿0922﴾



 

 مستقبلة يف النطق   حــــتفت  ق ـــــفعل يفعل حبرف احلل ﴿0923﴾

 ه نصاحة نصحا اصح ــينصح  ل يسأل سؤاالونصح ــــكمث ﴿0924﴾

 ول كاجللوس وردا ـــفيه الفع  عدي اطردا ــــمصدر غري املت ﴿0925﴾

 اث ندم عجز ورد ـــمكث ثب  ك فسق حرد ـــفيه مزاح ضح ﴿0926﴾

 ة كشملالـــدره فعللـمص  ــــالـوللرباعي مثال فعلـ ﴿0927﴾

 ل مثله كذاك بيطرا ــــحوق  ق به كجهورا ـــــومنه ملح ﴿0928﴾

 ل مث أفعالـــالفعي  درهـصم  ف وهو فعالـــومنه ذو التضعي ﴿0929﴾

 ه املصدر الفعال ـــل منـفاع  دره اإلفعال مث قالواــــومص ﴿0930﴾

 ل افعل تفاعل افتعل ــــتفع  ي تفعلل إنفعل ــــوللخماس ﴿0931﴾

 د تعاضم اقتدر بر ار ــــتكب  رج انكسر ــــمتثيل كلها تدح ﴿0932﴾

 داد اقتدار ـــبر ار ـــتكب  ا التدحرج انكسار ـــمصدره ﴿0933﴾

 عال يل افعول منه افعـــإفعوع  عل افعنلى افعال ـوللسداسي استف ﴿0934﴾

 فانقضى الباب   واغدودن اسحنكك  كاجلود استعطف واسلنقى اشهاب  ﴿0935﴾

 دخل يف األمر الثالثي األصل ــت  ات الوصل ـــــوأعلم بأن ألف ﴿0936﴾

 م إن يضم ثان متضح ـــوالض  فتح  سر إن كسر ثان أوـــتك ﴿0937﴾

 ورا كذا السداسي ــيلحق مكس  وصل مع اخلماسي ــــوألف ال ﴿0938﴾

 طفى واستأثر ــكاإلنطالق واص  ي ويف املصادر ـــيف األمر واملاض ﴿0939﴾

 ن واسم ـــيف امرأة واثنني واب  ي اإلسم ـــوألف الوصل أتى ف ﴿0940﴾

 ل ـــــلكنه يفتح كأمين جع  يف احلرف كألواست ويف امرئ و  ﴿0941﴾

 مسه حلف اهللا وباأمين ــــك  ى يوصل حدف ـوالف الوصل مت ﴿0942﴾

 ره أو ضمه معني ـــــفكس  ه مسكن ـــــوإن أتى من قبل ﴿0943﴾

 ن اهللا اقتبس ـــوفتح من حنو م  ل فقس ـــو وقم الليعحنو قل اد ﴿0944﴾

 دف وبدل ـــعلى زيادة وح  مل تو يشــوهالقول يف التصريف  ﴿0945﴾

 العشرة   هجاء سهل  من  ت أوي  رة ــــوأحرف الزيادة املنحص ﴿0946﴾

 مأل ــــوأورق حطائط وش  ز حنو أفكل وأول ـــــفاهلم ﴿0947﴾

 ال كاشتقاق أو لق ــأو بان أص  كأيقق   اؤهـــــمامل يكن بن ﴿0948﴾

 د والفواعلـــال زيـويف الفع  و فاعل ف الساكن حنــــواألل ﴿0949﴾

 اقا كذا حبنطى  ــــفزيد إحل  ت أما أرطى ـــــوزيد للتأني ﴿0950﴾

 ا كجهور ـــر وثالثــوكوث  وهر ـــــوالواو زيد ثانيا كج ﴿0951﴾

 ا مثاله قلنسوة ـــــوخامس  ل ترقوة وخامسا ـوزيد رابعا كمث ﴿0952﴾



 

 ئل ـــب وجيــكزين وثانيا   ل ـــــيعموالياء زيد أوال ك ﴿0953﴾

 ا كمنحنيق قد ورد ـــوخامس  الثا مثل قضيب اطرد ـــــوث ﴿0954﴾

 ا كافتعال ــب وثانيـــوترت  د أوال كتتفالــــــوالتاء زي ﴿0955﴾

 وهو األكثر   أنيتـــوزيد للت  ر ـــــوآخر كعنكبوت يكث ﴿0956﴾

 ر كذرقم وستهم ـــــوآخ  كمكرم م زيد أوال  ـــــواملي ﴿0957﴾

 وهلم دالمص ـــومن دالص ق  ن قمارصـــــوشذ حشوا لب ﴿0958﴾

 ل وعنبس ـــــوثانيا كعنص  رجس ــــوالنون زيد أوال كن ﴿0959﴾

 ذاك يف الضيفن واجلحنفل ــك  و الكنهبلد يف القنفخر ـــوزي ﴿0960﴾

 د للتعويض يف اسطاعا ـــيوز   ل كاستطاعا ـــوالسني يف استفع ﴿0961﴾

 اء أمهات مثلهاــــركل وه  اء يف هركولة إذ أصلها ــــواهل ﴿0962﴾

 هنالكا   لــــكذاك للبعيد ق   اذلك دل وـــــم حنو عبالوال ﴿0963﴾

 إذا وزنت تذكره   هــــظبلف  ره ــــوكل حرف زيد ال تغي ﴿0964﴾

 إذا وزنت فعال   هاــــابل بق  رف اليت تكون أصال ــــواالح ﴿0965﴾

 لل يف جعفر ــــالالم حنو فع  الث كرر ــــوإن تزد على ث ﴿0966﴾

 ه جبعفر قل ضرببا ـــــتلحق  نيت فعلال من ضربا ــــفإن ب ﴿0967﴾

 ال مرمى جيعل ــموأى على مث  ن وأوى كمفعل ـــوإن بنيت م ﴿0968﴾

 ة حذف ــــفمنه ما لغري عل  اء والف ـــواحلذف يف الواو وي ﴿0969﴾

 دفا ـــد حـومنه ما لعلة ق  رفا ــــكاألب واليد اعتباطا ع ﴿0970﴾

 اء مهزتني ـــذف اللتقـواحل  ن ــــكاحلدف اللتقاء ساكني ﴿0971﴾

 حق به كمثل يكرمــــأو مل  و فىت وصال وحنو أكرم ــــحن ﴿0972﴾

 د احلكم عرف ـــمطردا كيع  ن الكسر والياء حذف ــوالوا بي ﴿0973﴾

 بء إذ سكن قبلها وجب ـيف اخل  زة باخلذف كخب ــوخففوا اهلم ﴿0974﴾

 يف أجهدمت طاوين   رهاـــحبص  دال يايت التبيني ـــوأحرف اإلب ﴿0975﴾

 رأس ألف   لــــيبدل منه مث  ذف إذ خيفف ــــواهلمز قد حي ﴿0976﴾

 ض ياء جيعل ــــومثل بئر حم  دل ــــــومثل مؤمن بواو يب ﴿0977﴾

 ؤن أو كمئر ـا كمـــما قبله  حتها وضم أو كسر ــــوإن فت ﴿0978﴾

 ر صار ياء حركت ــكذا لكس  م واوا فتحت ــــأبدلتها للض ﴿0979﴾

 رت ثاء وإياك ويف أـــــه  ت ـــــوابدلوا اهلمزة يف أرق ﴿0980﴾

 راء وصحراء يضح ــيف مثل مح   دلوا األلف مهزة لتصح  ــــوأب ﴿0981﴾

 الضالني رووا دابه  لــــمث  ذوذه شابه ـــــكذاك مع ش ﴿0982﴾



 

 ن بعد فتح الزم فليشركا ـــم  ركا ـــــوالواو والياء إذا حت ﴿0983﴾

 رمى ودعا وكالعما ـــومثل م  الب ألفا حنو رمى ــــيف اإلنق ﴿0984﴾

 وات بينه ــــــوميل ودع  ونة ال اخلـــــمامل جييئا يف مث ﴿0985﴾

 و ميزان اشتهرـــبه ياء حنلفاق  ه انكسر ــوالواو إن يسكن وقبل ﴿0986﴾

 ائع وقائلــــــومجعه كب  بدالن مهزة يف فاعلــــــوي ﴿0987﴾

 ل فعالة مع الفعولهـــــمث  هــــــكذاك يبدالن يف فعيل ﴿0988﴾

 ل وكذا تنائفــــكذا رسائ  زا فقل جامعها صحائفــــمه ﴿0989﴾

 زهاـــل فمـــألا مفاع  ش فال مزهاــــــأمامعاي ﴿0990﴾

 ما يف الطرفــــزائدة قبله  ل ألفـــــوأبدال مهزا ألج ﴿0991﴾

 اــة فحتمـــايـشقاوة عب  و كساء ورداء أما ــــــحن ﴿0992﴾

 والثنايني مذروين  حـــتصحي  ينءا للهاـــــيصححان فيهم ﴿0993﴾

 رتهـواو أوال إذا كســـوال  تهـــــومز الواو إذا ضمم ﴿0994﴾

 قؤوس اطرد وب مثل ــــأث  ت و كوشاح وأحد ــــكوقت ﴿0995﴾

 وىـــزن وتقــات وأخت و  رحيا حنو بنت ـــوأبدلت تاء ص ﴿0996﴾

 ثالـه مــــل يزدان  زدانا  واـــــويبدلون التاء داال قال ﴿0997﴾

 عــمـن ميما مثل عنرب سو والن  اء طاء يف فحصط واضطجعــوالت ﴿0998﴾

 ي عويف وأبو علجــــخال  يما فيه للمحتج ـــــوالياء ج ﴿0999﴾

 رائر األشعارـده ضــــوبع  صارــــغام باختدالقول يف اإل ﴿1000﴾

 هدال فمن متثيلـــكالدال يف ال  ه ــــام احلرف يف مثيلغأما اد ﴿1001﴾

 ركا أو ساكنا موجوداــــحم  د يشد شد داؤوداــــــش ﴿1002﴾

 الصقنيــم  ذالــــيف ال  ني كالذالــــأما ادعام املتقارب ﴿1003﴾

 ول يف ذكر املخارج جيبــفالق  صب ــرى وقد ذرى فقس تدّ كإ ﴿1004﴾

 ع النطعيةــة مــــوأسلي  ة  حلقية شجريةــهويــــل ﴿1005﴾

 ةـــع اللينيــة مــيهفوش  ةـــــــذلقيـثوية مع الول ﴿1006﴾

 هما مستعليهـدة بينــديــش  ورة مسرتخيهــــمهموسة جمه ﴿1007﴾

 ان طويل صفرــــاو أعتـه  ررــرف مكــــمطبقة منح ﴿1008﴾

 يئجا  بلحرث منه  بـــلعمِ   لماء ـــــومن شذوذ مدغم ع ﴿1009﴾

 جاز احلذف روفا وـما ليس مص  رف ــص ويف اضطرار الشعر جاز ﴿1010﴾

 ركهـــواكن حمـكما أتت س  ركهـحذف احلروف واجنذاف احل ﴿1011﴾

 ف وفك ما يشدــوشد ما خ  ر ما ميد ــوالفضل والقلب وقص ﴿1012﴾



 

 ام الدرة األلفيهــمـــهذا ت  ه ــــــحنوية أشعارهم املروي ﴿1013﴾

 زة للمعربـــذكرة وجيــت  ريب غى بن معطي املــنظمها حيي ﴿1014﴾

 يف اخلمس والتسعني واخلمس املائة  النشأة  و هـــــوفق مراد املنت ﴿1015﴾

  ه أسلمـــى نبيــــمث عل  مــــــواحلمد اهللا به أعتص ﴿1016﴾
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  قلت ال متعاطيـا: يقول ابن معطي  -1   امقالة مـن يرجـو الرضا واملغاني
 بدأت حبمـد اهللا نظـمي مسلمـا -2   الـى أمحد اهلـادي، إىل اهللا داعيع

 وبعد، فإين ذاكـر لـمن ارتضـى -3   ابنظمـي العروض اتلى والقوافي

 شواهـدا ع أتـيت بأبيـات البديـ -4   اميـاأضم إليها فـي نظمي األس

 يف ذكر الطباق وحـده] و [ فهاك  -5   امقابلـة الضدين، منـه أتـى لي

 مقال جرير فاسـتمعه جتـد بــه -6   امقابلـة يبـدو ا النظـم حالي

 وباسـط خيـر منكـم بيمينــه -7   اوقابـض شـر عنكـم بشـمالي

 لـهوكقول دعبل استمع وأصـخ  -8   ـاجتـد البكـاء يقابـل الضحك

 ال تعجبـي يا سلـم مـن رجـل -9   ا ضحك املشيـب برأسـه فبكـ

 ومنه طباق النفي للبحرتي قــد -10   دمأتى منـه ، فاعلـم أن ذاك املق

 يقيض يل من حيث ال أعلم النـوى -11   م ويسري إيل الشوق من حيث أعل

 ومنه طباق اللفظ واىف بذكــره -12   ا لتلك تقابــلحبيـب له هاتـ

 مها الوحش إال أن هاتــا أوانس -13   لقنا اخلـط إال أن تلك ذوابــ

 ومنه طباق الرد حيث يـرد مـا  -14   روبآخـره يأتـي علـى أول يع

 سوى أنه يف ذا املقـال مقــدم -15   رويص  أو ملا حقـه التأخري يتبـع 

 لــة وحالفهــا فقر قديــم وذ - 16   روبئـس احلليفـان املذلـة والفق

 اق الرد حيث يـرىومنه أيضا طب -17   نحسـ  رد األخيـر وترتيـب له

 علينا وجبنـا عن عدوهـم جهال -18   لبئست اخللتـان اجلهـل واجلنب 

 وبيت عكرشة الرتتيب فيـه أتـى -19   وفيه أيضـا طبـاق الرد منتظـر 

 ن كبـر با وقد قوست مفارقت شغْ  -20   لبئست اخللتـان الثكـل والكبـر

  وأتـى جريـر باملرتـب مثلـه  -21    حيث األخري يـرى بـه مـردودا 
  ـمأخلبتنــا وصـددت أم حملّ  -22    أفتجمعيـن خالبـة وصـدودا

  وقول نابغة اآلتـي الطبـاق بـه  -23    علـى ترتيـب إخبـار له بـرد 
  يريش قوما ويبـري آخرين بـه -24    ش عمـرو ومن بـارـهللا من رائ

  ومنه بالرد والرتتيب مـا وردت -25    الذي مسعـا   ىـبه مطابقة األعش
  ال يرقع الناس ما أوهى وإن جهدوا  -26    ون ما رقعاــطول احلياة وال يوه
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   هيف التجنيس وهو اشتقاق] و[ وهاك  -27    انرسا  من اللفظ لفظا ما إذا املطلق
  اح مـن بعد أرضهملقد طمح الط -28    اـه مـا تلبس مـن دائـليلبسين

  سال السليل ـم: ومنه قول امرئ  -29    هذا السبيل م يعين بـه الـوادي
  :هومنه قـول امـرئ بانـت أحبت -30    اديمستحقبني فـؤادا مـا لـه ف

  ومن اجلنـاس توافق اللفظني ال الـ  -31    املتناهـي  حبيب  ول ـمعىن ، كق
  ما مـات مـن كرم الزمان فإنـه  -32    حيـي لـدى حيـي بـن عبد اهللا

  ومن التجنيـس الـذي ازداد حسنا -33    و وافما يسمـى بناقـص وهـ
  ا فـات مـن تالق تالفهـل مل -34    افة شأم لـشـاك من الصبابـ

  أجـاد ـن البحتـري ومثلــه  -35    ال حبيب يف كماة املقانـب مقـ
  د عواص عواصـمميدون مـن أي -36    تصول بأسياف قواض قواضـب
  وْالبن شهاب حلية قولـه الـذي -37    أجاد به ، والقول يف ذاك واسـع

  ا وحامـلوحامـي لواء قد قتلنـ -38    لواء منعنا، والسيـوف شـوارع
  وجتنيـس املضـاف يعـد أيضـا  -39    بعد مـن احلسـن التمـام علـيّ 

  أعنت ظلمـا  امأيـا قمـر التمـ -40    علـي تطـاول الليــل التمـام
  النوع املسمى استعارة] ويف [ وهاك  -41    قائلــه  ال فض  كقول زهري فيه

  صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله -42    بــا ورواحلهالصّ   وعري أفراس
  أمـا جريـر فاستعـار مطابقــا  -43    فعال ، وما ذي االستعـارة عـار

  روامـس قربهــا فتجـده حتي ال -44    بعد البلى و متيتــه األمطــار
  يف اإللغاز، وهي استعارة] و[ وهاك  -45    تشري إىل املعىن بإيهـام منهــم

  ا ذراعــه وخيفاء ألقى الليث فيه -46    رمت وساءت كل ماش ومصفسرّ 
  هعلى روضة جيـدت بنوء ذراعـ -47    على اللغز منظوم كوشـي منمنـم

  يف ذكر املقابلـة استمع] و[ هاكو  -48    اتقـب منـه آتيطباقا حوتـه فار 
  فىت مت فيـه مــا يسـر صديقـه  -49    علـى أن فيه ما يسوء األعاديـا

  ويف مثلـه ما قـال آخر قاصـدا -50    ربمقابلـة ، فيهـا الطبـاق يثـا
  أيا عجبـا كيف اتفقنـا فناصـح -51    ومطوي على الغـل غـادر ويفّ 

  يف اإلرداف وهو التقاؤه] و[ وهاك -52    بفحوى الكالم اتلى كاملـأول
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  وتضحي فتيت املسك فوق فراشها -53    نؤوم الضحى مل تنتطق عن تفضل
  وتضحي فتيت املسك نعمتها كمـا  -54    كىن آخر عن طـول جيد اشـم

  ـا لنوفـلبعيدة مهوى القـرط إمّ  -55    ــا عبد مشس وهاشـمأبوها وإمّ 
  استمع   يف ذكر املوازنة] و[ وهاك -56    يألجزاء جيدهــا حالـمعادلة ا

  اوى شنج النسّ ظى عبل الشّ سليم الشّ  -57    يله حجبات مشرفات على الفالـ
  وفــي مثلـه دونــه ألبــي -58    واد أقــبْ دؤاد بوصــف ج

  بعيد مدى الطرف خاظي البضيـع -59    املطا مسهــري العصــبْ  ممرّ 
  يف ذكر املسواة قد أتى] و[ وهاك -60    مجلمــان املنظـزهري ا مثل ا
  ومهما تكن عند امرئ من خليقـة -61    ى على الناس تعلموإن خاهلا ختفـ

  فذا اللفظ واملعىن سواء ، ومثلـه -62    والعـدل   ةمقال جرير يف املسـاوا
  مكان حلمـي فيهـ  يفلو شاء قوم -63    يوكان على جهال أعدائهم جهلـ

  فذا اللفظ واملعىن سواء ، فلم يـزد -64    لا قال قائـعليه ومل ينقص ، كم
  إذا أنت مل تقصر عن اجلهل واخلنا -65    لأصبت حليما ، أو أصابك جاهـ

  أتى  يف ذكر اإلشارة ما] و[ وهاك -66    ببكثرة معىن لفظه غيـر مسهـ
  ة و نعمـفظل لنا يـوم لذيــذ  -67    بفقل يف مقيــل حنســه متغيّ 

  ــبالكذب فـي متغيّ  رووه جبرّ  -68    ي ب اإلشـارة وافانـوآخر من با
  على هيكل يعطيـك قبل سؤالــه -69    يوال وانـ أفانني جـري غري كزّ 

  نفى ذاك عنه ذا الوىن يف رخائـه -70    كما قد نفى عنه اجلماح بذي الثاين
  يف ذكر املبالغة استمعها] و[ وهاك -71    االفبالتوكيـد صــاغ هلـا مث

  اونكرم جارنــا مــادام فينـ -72    االونتبعـه الكرامــة حيث مـ
  فزاد على املعنـى بتوكيــده له -73    وفـي مثله من غريه وهو أظـرف

  وأقبح من قرد وأخبـل بالقــرى  -74    من الكلب أمسى وهو غرثان أعجف
  وخذ يف غريبات الغلو وكامسـه -75    أتني ، وقيس بن اخلطيم أقادهــا

  طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائـر -76    هلـا نفذ لوال الشعاع أضاءهــا
  مـر بـومثله ما أتى يف بييت النّ  -77    ـن تولـب بغلـو غري معتــاد

  أبقى احلوادث واأليــام من منـر -78    اد سيف قديـم إثــره بـادأسب
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  ــهتظل حتفر عنه إن ضربـت ب -79    بعد الذراعني والساقني واهلــادي
  ما قاله أبــو ] منه[وأغلى وأعلى  -80    لـه مثـل نواس ، وما إن يف الغلوّ 

  ا فكأمنـا تومهتها فــي كاسهـ -81    لتومهت شيئا ليس يدركـه العقـ
  فما يرتقي التكييف فيها إىل مـدى -82    حيـل بـه إال ومـن قبلـه قبـل

  نـى املغالـي بعدماولرمبـا استث -83    أى املـراد مـن الغلـو فيسلـم
  وهلـن بالبيـت العتيــق لبانـة -84    موالبيت يعرفهــن لــو يتكل
  يف اإليغال واحرص عليه أن] و[ وهاك - 85    مجتـيء مبعنــى كامـل ومتمّ 

  كأن فتات العهـن فــي كل منزل -86    مـنزلنا بـه حب الفنــا مل حيطّ 
  له قول امرئ القيس موغـالويف مث -87    بمذهبتتميمه التشبيه فـي كـل 

  كأن عيون الوحش حول خبائنــا  -88    بوأرحلنا اجلزع الـذي لـم يثقّ 
  ويف مثله قول امرئ القيس مبديـا  -89    بالغـة إيغـال بوصـف سنـان
  أن سنانــه محلـت ردينيـا كـ -90    سنا هلـب لـم يتصـل بدخـان

  اإليغال منـه مقالـةوأحسن يف  -91    وقد جاء يف حسن أتـاك مبغـرب
  ما جرى شأوين وابتل عطفـه إذا  -92    تقول هزيز الريح مرت بأثــأب
  وامسع التسهيم الـذي قد يسمـى  -93    أيضا التوشيح الذي فيـه قيــال

  عزيـزا    أذلـوا   فـإذا حاربـوا -94    وإذا ساملوا أعــزوا ذليــال
  القول كيف تـم ابتـداء فانظـر -95    وتقضــى ذاك التمـام عديـال

  ـى ــويف مثله ما جاء يف قوله أت -96    بكـل كـالم مـردف مبتمــم
  فليس الـذي حللتـه مبحلــل -97    وليس الذي حرمتــه مبحـرم

  وجـاءت جنـوب بتسهيمهــا  -98    فأبدت لذاك املقــال اعتــداال
  اكـنبهــفأقسمت يا عمرو لو  -99    إذا نبهـا منـك داءا عضــاال
  ة ـإذا نبهــا ليــث عريسـ-100    فأمسى مفيدا نفوســا ومــاال

  جمهولة اوزت ــــوخرق جت-101    الالــالك  ىبوجناء حرف تشكّ 
  ه ـــــفكنت النهار ا مشس -102    ا اهلالالــوكنت دجى الليل فيه

  هىيف رد الكالم الذي انت]و[ وهاك-103    على صورة البادي وذاك من النبل
  الرمل جون مستهل غمامه  سقى -104    وما ذاك إال حب من حل بالرمل
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  ما قاله من يرده   هـــويف مثل -105    على العجز الصدر، استتب نظام
  ا يف فزارة تامكاــوكنت سنام -106    امـــسن ويف كل حي ذروة و

  ى تلك البالغة قولهــوجاء عل -107    ه دليلهاــوتح فقام على حسن 
  ن إال تعلل ساعةـــفإن مل يك -108    ع يل قليلهاـــــيال فإين نافقل

  ة التقسيم شاهدهاـوهاك يف صح -109    ظ متفقـــح به واللفواىف طريْ 
  إن حاربوا وضعوا ، أو ساملوا رفعوا-110    أو حدثوا صدقوامنوا،أو عاهدوا ض

  الذي أتىمنه وهو   نصيب وقول  -111    ات على احلصر ـبأقسامه املستولي
  ي ال ، وفريقهمـوقال فريق احل -112    وحيك ما ندري : بلى ، وفريق قال 

  ظ مشتمل ـــومثله قوله واللف -113    ة التقسيم فاتسقاــفيه على صح
  اطعنوا ى إذا ـفارمتوا حت مطعنته -114    ضارب ، حىت إذا ما ضاربوا اعتنقا

   ذكر املماثلة استمعيف] و[ وهاك -115    ارة مفهمـــمقال زهري باستع
  فإنه  الزجاج  ومن يعص أطراف -116    ل هلذمــيطيع العوايل ركبت ك

  ول من أىب الصلح آخذا كأن قد  يق-117    ارمــــبأحكامه منا يقاتل بص
  اك من التكميل وهو جميئه ــوه -118    مــلناظ بلفظ حوى املعىن التمام 
  اللفظ املعاين كلها  رقــتغفيس -119    واهمـــعلى صحة تنفي مقاال ل

  ل احلق منهم ـــأناس إذا مل يقب -120    وارمـويعطوه عاذوا بالسيوف الص
  ل يبدو مجالهـــومما به التكمي -121    و عجيبـلكعب بن سعد جاء وه

  أهله   مـــن احللحليم إذا مازيّ  -122    دو مهيبــمع احللم يف عني الع
  زةــي كثري عـأعن –وكقوله  -123    اهلاـــــفيها بتكميل أبان مج

  لو أن عزة خاصمت مشس الضحى  -124    هاــيف احلسن عند موفق لقضى ل
  رصيع آتية ــــوهاك أمثلة الت -125    بالسجع يف احلسن والتفهيم مصحوب
  حدرـــاملاء منهمر ، والشد من -126    والقصب مضطمر ، واملنت ملحوب

  ن بدىــومثله قول اخلنساء حي -127    ارــــترصيعها علم يف رأسه ن
  مهـليقة،حامي احلقيقة ، حممود اخل-128    رار ــنفاع وض ـدي الطريقة ، 

  قاصية ، عقاد ألوية واب ــج -129    ل جرارـــجزاز ناصية ، للخي
  ت التكافؤ فيه طباقــــوبي -130    مـــه استتــفي لبشار القول 
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  ك حروب العدىـــإذا أيقظت -131    م منـــرا ثــــفنبه هلا عم
  ه ـنبّ ]فـ[ ر مكان لو قال ذكّ  و -132    ذلك يف احلسن مت  انـــملا ك

  قوال يف املسمى كناية]فـ[ اك وه-133    ه جتده يقول ــمعـاس وتعريضا 
  ديباج أما مساؤهـــوأمحر كال -134    ا أرضه فمحولــــا ، وأمفريّ 

  ر مث بأرضهــهعىن بالسماء الظّ  -135    هن حيولـــــقوائمه الاليت ب
  وجاء يف معرض التعريض ذكرخنا -136    ارـــيرمي فزارة قدما منه بالع

  وت بهـــال تأمنن فزاريا خل -137    ى قلوصك واكتبها بأسيارـــعل
  ديل قوم ـــوخذ العكس مث تب -138    عيناو ر أذنا ـــــيف مثال أس

  وهــالدر زان حسن وجوإذا  -139    ك زيناــكان للدر حسن وجه
  لــوااللتفات هو اعرتاض جمم -140    لـــان مجال امــفيه حلس

  فشربتها  أعطيتين  يـــإن الت -141    ، فهاا مل تقتل تَ ــلتَ ، قَـ  لتْ تِ قُ 
  الهــــــومثله يف ذاك ما ق -142    ضمن البيان  رــداع بطول العم

  انني ، وبلغتهاـــــثمإن ال -143    ى ترمجانــقد أحوجت مسعي إل
  فات ــــه إلتـوقول كثري في -144    يث قاالــبدى يف احلسن ذلك ح

  ن ، وأنت منهم ــلو أن الباخلي -145    االــــرأوك تعلموا منك املط
  ه للجعدي واىف ـــوأحسن من -146    انـــوإن كان اجلميع من احلس

  ت بنو سعد بأين ــــأال زعم -147    ن فان ـــأال كذبوا ، كبري الس
  ي مقالة ــــويف مثله للحارث -148    ات حيببــتدل على حسن التف

  ، ال يكن بك الغتدىو بك ما يبفل-149    ر يب والتقرب ــإليك ، وراح الب
  ماترى يف اإلجياب والسلب]و[وهاك -150    ام جيولـــبه الدر يف سلك النظ

  قوهلم  إن شئنا على الناس  وننكر -151    ول ـــوال ينكرن القول حني نق
  ويف ذاك للشماخ ما جاء شاهدا -152    ج ـــوأوضح منه تلنفي وإثبا

  هضيم احلشاال ميأل الكف خصرها  -153    جـــوميأل منها كل حجل ودمل
  وهاك يف اإلستدراك وهو رجوعه -154    ل ــإىل ما نفى بالرد ، وهو جلي

  س قليال نظرة إن نظراـــليأ -155    لـــ ليس منك قليإليك ، وكّال 
  ومثل ذاك يف اإلستدراك حيث بدا  -156    دمـــالع رجوعه شيئا ما جازه 
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  ار اليت مل يعفها القدمـقف بالدي -157    ا األرواح والدميـــبلى ، وغريه
  ار وفيه حماسن ـــوكقول بش -158    ا إليه يشريــــتسيب النهى فيم

  تابين ـــــنبئت فاضح أمه يغ -159    مريأ وهل عليّ   د األمري ،ـــعن
  ارةـإىل التذييل ، ضد إش غ وأص -160    ظ الكالم األولــــبإعادة لف

  انه ـــه وبيـليزيد يف إفصاح -161    ادة عنها الكالم مبعزلــــبزي
  ت أول نازلــودعوا نزال فكن -162    ه إذا مل أنزلــــوعالم أركب

  ر قدــــول آخـويف مثله ق -163     ان أفاد الطربــــى ببيــأت
  ا له ذمة ــــا عقدنــإذا م -164    د الكربـــعق شددنا العناج و

  ول من وافت مقالتهــومثله ق -165    ي معناه فاقرتباـــبلفظ ذاك وف
  دوا عقدا جلارهمــقوما إذا عق -166    دوا فوقه الكرباـشدوا العناج وش
  راد مما قد أتاــستطع يف االوامس -167    دما يف األولـــه البحرتي مق
  و أوردتهــما إن يعاف قذى ول -168    ه األحولدويْ ـــيوما خالئق محْ 

  هـــيء فلــوكقول حامت ط -169    ن للذي يدريــــتبدوا احملاس
  اـة لعيشتنــارهـك  كنت  إن -170    در ـــي بــهاتا فحلي يف بن
  الشمقمق ه ما أتى أليب ـلويف مث -171    داــــــهجوا زعيما عمي

  ت من حبها الباخليـــفأحبب -172    ــن حىت ومقت ابن سلم سعيدا
  ل عرفا كسا وجههـــإذا سي -173    وداـــثيابا من اللؤم صفرا وس

  ان بن ثابت الذي ـوكقول حس -174    ارث بزمامــــحل  قاد اهلجاء
  الذي حدثتين ة ــإن كنت كاذب -175    جى احلارث بن هشامـفنجوت من

  ل دوم ـــترك األحبة أن يقات -176    رة وجلامـــرأس طمــوجنا ب
  ا ـــرار مـــوامسع من التك -177    اـوىل لدينــــاحل د ــلعبي

  ــــع كنــواىف يهدد مج -178    يئاـــمل يعنوه ش ــدة حني 
  وع كنـــــهال سألت مج -179    وا أين أينـوم ولـــــدة ي

  ه اآلخر اتليـاء بــــوج -180    زاراــــه واىف فـه فيوعيد ل
   فكادت  فـزارة تصلــى بنـا  -181    فـأوىل فــزارة أوىل فــرارا

  اك يف االستثناء قوال ختصهــوه -182    ى فيه من غري عائبلّ ــحبسن جت
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  ب فيهم غري أن سيوفهمـوال عي -183    راع الكتائبـــن فلول من ق
  ه استثناء مادح نفسهــويف مثل -184    و من األصلـكن فيه جوإن مل ي

  غري عرق ملعشر  ناـوال عيب في -185    ط على النملــكرام ، وأنا ال خت
  يف التصحيف ما راق لفظه ]و[وهاك-186    ري عجائبه ـفبانت يف بيت البحت

  رى      م يكن املغرت باهللا إذ ســفل -187    ه ــز باهللا طالبـــليعجز املعت
  ة إلستهالل أن تبتدي مبا ــبراع -188    ود يف البيت األول ـيدل على املقص

  كما قالت اخلنساء تطري أخا هلا   -189    ة إال وذي املدح أمجل ــوال مدح
ت كف امرئ متناول غا بلــوم -190    د إال و الذي نلت أطول ــمن ا  

  غ املهدون للناس مدحة ــبل وما -191    وا إال والذي فيك أفضلـوإن أطنب
  ة التخليص واردة ـــبراع] و[  -192    ى به املدح ــــزل يتلــغبت

  راشفه ـــا زال يلثمين مــم -193    ي اإلبريق والقدح ـــــو يعلن
  ى اسرتد الليل خلعته ــــحت -194    واده وضح ـــو بدى خالل س

  ح غرته ـــالصب أنـوبدا ك -195    دح ـــــوجه اخلليفة حني ميت
  يف الرتديد ما قال من أتى ] و[اكوه-196    م عاد يطالبه ـــظ ويف ثــبلف

  ى سوى املعىن املقدم مث قد ــمبعن -197    ا بالتعطف جالبه ــه أيظـيسمي
  ظ مايل يف احلقوق فإنه  ـــأحفو -198    دهر جم نوائبه ــــجلم وإن ال

  ر فيه تلقى أتى ــــومثله لزهي -199    ما اتفقاـــكيف للمعنيني شبيها 
  ته هرما ى عّال ــمن يلق يوما عل -200    ة منه والندى خلقا ـيلقى السماح

  رددــــــومثله ما قاله م -201    ن آت بالعجب ــــلفظا ملعنيي
  اره ــــمضطرب يرتج يف أقط -202    ح فاضطرب ـكاملاء جالت فيه ري
  نا به صدقنا ـــــظنيـإذا ت -203    ر كذب ـــوإن تظىن فوقه العي

  د به راكبه ـغ اجلهــــال يبل -204    ح به حيث طلب ـــيبلغ الري و
  م واىف ـــوهاك القول يف التتمي -205    يه يرى على الثاين املدار ــــوف
  ا ، أكلنا أكل استالب ـــأقمن -206    دار ا شرب بَ ـــاك وشربنـهن
  ك ذاك سخفا غري أين ـــومل ي -207    ت الشرب سخفهم الوقار ــرأي
  م شرح كالمه ـــفأبان بالتتمي -208    ول ما عليه وجوم ـذاك قــوك
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  م وسيوفكم ــأراؤكم ووجوهك-209    ات إذا دجون جنوم ـــادثـللح
  ا معامل للهدى ومصابح ـــمنه -210    و الدجى واألخريات رجوم ــجتل

  نظر إن خمتلفاته ااك فــــهو  -211    ات المرئ القيس تشتكر ـومؤتلف
  ه من أبيه مشائالـــوتعرف في -212    اله ومن يزيد ومن حجرـومن خ

  ر ذا ، ووفاء ذا ــمساحة ذا ،وب -213    ل ذا ،إذا صحا وإذا سكرــونائ
  يف التبيني فانظر جتد به ] و[ وهاك  -214    دمـي املقـــحماسن ذاك التغلب

  ى ببيان سابق الذكر كامال ــأت -215    م ــاملتم  وعاد إىل ذكر اجلوانب
  د جئت قوما لو جلأت إليهم ـلق -216    ل مغرمــامال ثقـطريد دم أو ح
  يت فيهم معطيا ومطاعنا ــأللف -217    وشيج املقومـــوراءك شزرا بال

  ويف مذهب املسمى الكالمي جيتلى  -218    ابغة اإلحسان فيه فيطرب ـــلن
  اظ البديع مبا جرىــأتاك بألف -219    ضية يعذبدال يف القــبنوع ج

  ت امرأ يل جانب ــولكنين كن -220    ه مسرتاد ومذهب ـمن األرض في
  وان إذا ما أتيتهم ـــملوك وإخ -221    م وأقربــــأحكم يف أمواهل

  كفعلك يف قوم أراك اصطنعتهم    -222    ل ذلك أذنبوا ــم يف مثـفلم تره
  ويف جيليــوهاك القول يف التف -223    به جرير ي جاء ـــرود الوشـب

  ديا  ـــهم األخيار منسكة وه -224    ي اهلجا كأم صقور ـــــوف
  ايل ــم حدب الكرام على املع -225    اءم فتورـــن مسـوفيهم ع

  ن النكراء كلهم غيب ـــــع -226    روف كلهم بصريــــاملعـوب
  م فيها كبعضـــخالئق بعضه -227    ريهم فيها الصغريــؤم كبـــي

  روان آتياـــويف مثله ما قال م -228    فوف يرفلــامل  له النظم يف الربد
  أمــــبنو مطر يوم اللقاء ك -229    ر خفان أشبلــأسود هلم يف غي

  ما ـــهم مينعون اجلار حىت كأن -230    اكني منزل ـــجلارهم فوق السم
  هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا -231    وأجزلوا وا أطابواـأجابوا وإن أعط
  ومن حسن التفويف ما قال هائم  -232    دود حبيبهاــالص حملبوبة يشكوا 
  وازعــتطلع من نفسي إليك ن -233    أس منك نصيبها ــعوارف أن الي

  ؤداهـــحالل لليلى أن تروع ف -234    ى ذنواــــجر ومغفور لليل
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  ةـــريع مونقـوهاك أمثلة التف -235    زل ــالغ ا واىف به أوصافها مثل م
  يء املبالغ يف ــفشبه الشيء بالش -236    ا نقلوا ــكم   صفاته قالة األعشى

  ما روضة من رياض احلزن معشبة -237    بل هطلــخصراء جاد عليها مس
  شرق يضاحك الشمس منها كوكب-238    ل ــــهتكمؤزر بعميم النبت م

  يوما بأطيب منها نشر رائحة -239    ل ــسن منها إْذ دنا األصوال بأح
  يف التسميط واحلد فيه أن ]و[وهاك  -240    وازن أولــع أو تـجتيء بسج

  كقول امريء القيس املعادل لفظه  -241    يط املوازن ينجليــبسجع وتسم
  ر مفر مقبل مدبر معا ــــمك -242    كجلمود صخر حطه السيل من عل

  التضمني أجوده الذي  يف]و[وهاك  -243    ادرـــي يبـقول احلارثجييء ك
  دمع سكب مبادرــال وقائلة و -244    ع منها احملاجرــوقد شرقت بالدم

  رت محان من بعد أنسها ـوقد أبص-245    ات دواثر ــبنا وهي قفر موحش
  الصفاكأن مل يكن بني احلجون إىل -246    امرـــس أنيس ومل يسمر مبكة 

  أمنا ــفقلت هلا ، والقلب مين ك -247    ائر ـــح طــقلبه بني اجلواني
  ا ـــفأبادن بلى حنن كنا أهلها  -248    روف الليايل واجلدود العواثر ـص

  ان يف تضمينهـــوأتى أبو هف -249    ول فيه مكملـرح بالقـــمبص
  ل لو رأيت العاشقني ببابهـــب -250    لــه ومطفــب من بني مدعو 

  رت بيتا قاله حسان يف ـــلذك -251    ان األولـــيف الزم  أوالد جفنة
  ى ما ر كالم ـــيغشون حت -252    ن السواد املقبل ــون عـال يسأل

  زم اإلعنات يف ــولزوم ماال يل -253    ن منه نوايف ـــالبيتي  اــمتثيلن
  صري فإنهول البـــفاصغ إىل ق -254    هذين عين الكايف  هــرحـيف ش

  ن ما يظن مؤمليـأكذبت أحس -255    اليفــشادته يل أس  وهدمت ما
  اليت عودا  ادايتــوعدمت ع -256    الف واإلتالفــقدما من االخت

  ى علي محلة ـــإن مل أشن عل -257    ي قذى يف أعني األشرافــتضح
  الف الف واألســبالالم يف اإلت -258    زم املتجايف ــا ال يلــإعنات م

  ارف واىف زهري ــــجتاهل ع -259    اءـــا يشــه مـبه فأجاد في
  وف أخال أدري ـوما أدري وس -260    ن أم نساءـــوم آل حصــأق
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  ول امرئ متجاهلــويف مثله ق -261    ى إحسانه جد عاملـان علــوك
  اء بني جالجل ــهيا ظبية الوعس -262    سامل ا أأنت أْم أم ــن النقــوبي
  اهلهـــجـومثله قول املبدي ت -263    أزرى على الدرر]يرى[ه قدما نظم 

  اع قلن لناـــباهللا يا ظبيات الق -264    ى من البشرــليالي منكن أْم ليل
  يف اهلزل املراد بذكره] و[ وهاك  -265    ه من السب ـهنا اجلد فانظر تستبن

  مفاخرًا  اكـــإذا ما متيمي أت -266    فقل عد عن ذا كيف أكلك للضب
  أثرتـــــوهاك زيادة است -267    ى ما استقرـلـد عـزيـي  مبعىن

  ألمواـــإذا ركبوا اخليل واست -268    ت األرض واليوم قرـرقـحــت
  وم قر زائد حسن ـــــفالي -269    ذا النظمــي بـره اآلتــونظي

  سدهاـــفسقى ديارك غري مف -270    يــمـة ـصوب الربيع ودمي
  لة املعىن ملتحدــــويف املشاك -271    اق والساقــفظاه خمتلف كالسل

  كادت تساقطين والرحل أن نطقت  -272    ى ساقـا علـساق  محامة فدعت
  ى بذا اهلذيل لكن زادهـــوأت -273    ا منساقاــة لفظهــفرتى الثالث

  وابق دمعها فتواكفت ــمرت س -274    وق ساق ساقاـاوب فـساق جت
  وه امسع جتد ـــــومثله لألف -275    م ماقاله كالرئيسـهـولــيف ق

  ساــــوأقطع اهلوجل مستأن -276    سـريـنتـة عــوجل عريان
  يف التنبيه وهو انتقاده] و[ وهاك  -277    ى نفسه وصما ملا هو ناظمــعل

  ان بعد متامهـــفيستدرك البهت -278    ال سباق إىل األصل هائمـكما ق
  راح إليكمـــسأرقم يف املاء الق -279    كم إن كان للماء راقم ــعلى نأي

  لـــه ما قاله متخيـمثلي فف -280    اد كالسؤال يبني  ــــانتق  عليه
  ذئب أوللذئب أدىن أمانةــهو ال -281    ا إال أزل خؤونــا منهمــوم

  ال أيا يكون ذئباــــختيل قائ -282    ونـكـواب إذن يـا فاجلـأمين
  دراك قول ـــويشبهه يف االست -283    ه املصونـن وذاك لـه حســل

  دثان حصنا ــوقد أعددت للح -284    ونــه احلصـرء تنجيـلو أن امل
  تفهم ـــــويف مثله قول مس -285    ا زاد منه غليالــي مــفـليش
  ه ـــت إىل ريقــإذا ما ظمئ -286    يه بديالـدامة فـت املــلـجع
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  ة من ريقـهــــوأين املدام -287    قلبــا عليـالولكـن أعلــل 
  يف ذكر املواردة استمع] و[ وهاك  -288    ن مبـوردـالشاعري  لفحوى اتفاق

  رئ القيس الذي مل تزد بهـكقول ام-289    خمالفـة ابن العبد غيـر التجلـد
   مطيهـم وقوفا ـا صحيب علـيّ  - 290    يقولـون ال لك أسـى وجتلـد

  يف ذكر املواربة استمع ] و[ وهاك  -291    مـا قد قال فيه أديـب أللطـف
  مقال احلـروري الذي قد أتـى به -292    هشاما ، مروعا منه ، وهو يريب

  فإن يك منكـم كان مروان وابنـه - 293    وعمرو وفينـا هاشـم وحبيـب
  ومنا حصيـن والبطيـن وقعـنب - 294    ومنــا أميـر املؤمنيـن شبيب

  ب يف األمري من الردىفخلص نصْ  -295    ي ذا أمـان حيتذيـه لبيـبوفـ
  وتـم مرادي من بديـع نظمتـه -296    ويف كل نظم يل يبيـن عجيـب

  وال غـرو أن تعزى إيل غريبـة -297    ب للغريـب نسيـبكـل غريف
 


