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  في الجزائربين النظم والشرح جرومية اآل
  وأنماط التأليف دراسة في األعالم

  
  
  عبد القادر بقادر: د

  ) الجزائر ( جامعة ورقلة
  
  

Abstract:  

This paper tries to uncover a traditional subject investigated by both the old and the new 
scholars. “The Introductory Ajaromia to the Arabic Grammar” The Ajaromia has been discussed and 
examined in different forms : re-written in poem-form , explained, commented and footnoted. In 
Algeria , the Ajaromia has been one of the notable forms our linguist scholars dealt with. A lot of them 
transformed it into a poem-form , others footnoted it and added more details, others explained the very 
poems made on the Ajaromia itself . This article tries to count statistically all the possible  Algerian 
scholars who performed at least one of the above-mentioned forms . 

Résumé:  

Cet article  tente de découvrir un sujet traditionnel étudié  à la fois par les anciens et les 
nouveaux chercheurs . " L' introduction Ajaromia à la grammaire arabe " La Ajaromia a été discuté et 
examiné sous différentes formes : ré- écrit sous forme de poème  ,expliqué , et commenté dans les 
marges . En Algérie, le Ajaromia a été l'une des formes remarquables nos savants linguistes ont étudié 
. Beaucoup d'entre eux l'a transformé en  forme de poème , d'autres l’ont  commenté  et l’ont ajouté 
plus de détails , d'autres ont même expliqué les poèmes eux- mêmes  faits sur la Ajaromia . Cet article 
tente de compter statistiquement tous les savants algériens  qui ont  au moins traité une des formes 
mentionnées ci-dessus . 

  
  : الملخص

" المقدمة اآلجرومية في علم العربيـة "عالج هذه الورقة موضوعا نحويا تناوله القدامى والمحدثون على حد سواء؛ فمتن ت
شغل المهتمين بالدرس النحوي قديما وحديثا؛ فتناولوه على أنماط عدة نظما، وشرحا، وتعليقا، وتحشية، وفي الجزائر كـان هـذا   

وطالب العلم، فكثير منهم من نظم هذا المنثور، وكثير مـن شـرحه    اللغة تغل عليها علماءالمتن النحوي من أبرز المتون التي اش
وزاد على أصله، ومنهم من شرح المنظومات التي نظمت على المنثور، ويحاول هذا المقال إحصاء الجزائريين الذين تناولوا متن 

إذا استطاع المقال أن يحصي كل الجزائريين الذين اشـتغلوا  فومن ثَم الترجمة لبعضهم، اآلجرومية نظما وشرحا وتعليقا وتحشية، 
  .على هذا المتن فذلك أقصى ما يطلبه، وإال فيكفيه أنه من األوائل الذين طرقوا هذا الباب
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  :المقدمة
مختصـرات، ومنظومـات،   عرف النحو العربي منذ نشأته أنماطا عديدة في تأليف متونه؛ فهي بين مطوالت، و

وما إلى ذلك، فلقي العديد من هذه األنماط النحوية قبوال حسنا في أوساط طـالب   ، وتعليقات، وطرراشوشروح، وحو
مقدمة ابن آجـروم فـي علـم    "في العالم العربي المتون التي حظيت بالقبول الحسن هذه النحو ومعلميه، ومن بين علم 

فهـذا المـتن    ،نهاجي الجزائري األصل الفاسي داراألبي عبد اهللا محمد بن داود الص ، والمعروفة باآلجرومية"العربية
المعارف النحوية التي ال يستغني طالب والشيوخ إقباال منقطع النظير لما فيه من الالنحوي على صغر حجمه أقبل عليه 

  .وشرح منظوماتهمتن ونظّامه العنها طالب هذا العلم في بادئ أمره، فكثر شراح 

  التعريف بمقدمة ابن آجروم
وتكاد تكـون   ،ها من التراث العربي اإلسالميامة ابن آجروم من أقصر المختصرات النحوية التي ورثنإن مقد

المقدمة الوحيدة التي كان لها الحظ الوافر في االنتشار العريض بالعالم العربي واإلسالمي على الرغم من قصر حجمها 
حيث صارت وسيلة قيمة في  1"يرا من عدد من العلماءفقد نالت اهتماما كب"الذي ال يتجاوز العشرين صفحة في األصل؛ 

بيان مقومات اللغة العربية وأوضاعها اإلعرابية ال للمعلمين والمتعلمين العرب فحسب، بل للمستشرقين أيضـا الـذين   
وكانت اآلجرومية هي ملح الطعام عند مدرسي "، 2يريدون الوقوف على أوضاع صياغة هذه اللغة وخصائصها النحوية

وقد أخـذت اآلجروميـة   "، ألنها كانت تفرض على الطالب من قبل المعلمين في المدارس والزوايا، 3"ب الجزائروطال
في متن اآلجرومية وفضل أولويتهـا فـي    5، قال أحد علماء الجزائر4"وألفية ابن مالك حظا وافرا من عناية الجزائريين

  :تعليم وتعلم النحو وعلوم العربية عموما

  بعـزٍ  ن تعيشَمت أإن ر صاحِ
  ظافرا بالمنى دنيـا وأخـرى   
  افاسلكن في اكتساب علم طريق

  علم فانهض إليـه ولكـن   كلُّ
 وهـذا   كـلٍّ  إنما النحو بـاب  

ـ  ـ فكأن األستاذ حـي يناج               يـ
  فاستنيروا بنـوره واحفظـوه  

ـ  فإن من    ييحفظ المتون ويلق
  فصـدقْ  إنما العلم ما حفظـتَ 

ـيهمل المتون ويستـ كل من       
  وإذا كانت الغصـون ضـعافا  

  

  في الفضل والتكـريم  واعتبارٍ  
  سامي القدر عـالم التقـويم  

  في العلـم والتعلـيم   ثم اخُل
نحوا بالبـدء والتقـديم   خص  

  بــاب المــتن البــن أجــروم
  ـنا ويبدي عجيبا من علـوم 
  واكرعوا من رحيقه المختوم

لدرســه المحتــوم قلــبٍ أذن  
  مإن في المتن جـاء بـالتفهي  
  حي بعلـم فـذاك كالمعـدوم   

سـقيم  كلِّ إن في النحو برء  
  

ومن ثم عكف عليها الدارسون حال لمبانيها، وإيضاحا لمعانيها، وتحريرا لمسائلها وتقريبا لقواعدها، وكل ذلـك  
  .لظهور نفعها
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  مضمون ومحتويات المقدمة
طرق إلى متنها ومضـمونها، ومـنهج   قبل الشروع في الحديث عن اآلجرومية بين النظم والشرح في الجزائر نت

صاحبها فيها، إن مقدمة ابن آجروم في النحو من أكثر المتون النحوية قصرا، اقتصر فيها مؤلفها على علم النحـو دون  
  :علم الصرف، ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل نجملها في اآلتي

  الهدف من المتن هو تعليم النحو العربي للناشئة  •
  ن لإلعراب ألن اللغة العربية من خصائصها ومميزاتها اإلعراب  حاجة المتعلمي •
  ثقل المادة الصرفية على المتعلمين المبتدئين •
  تسهيل وتبسيط المعارف النحوية وفهم قواعدها ليسهل حفظها وتداولها على األلسنة •

صرفية في مقدمته كما أنه لهذه األسباب وغيرها لجأ ابن آجروم إلى االقتصار على المادة النحوية دون المادة ال
اقتصر في مضمونها على خمسة أبواب نحوية تتعلق بالجانب اإلعرابي دون غيره مـن الجوانـب األخـرى النحويـة     

  :وجاءت أقسامها على النحو اآلتي
  الكالم وأقسامه •
  اإلعراب وعالماته •
  المرفوعات من األسماء •
  المنصوبات من األسماء •
  المخفوضات من األسماء •

  قدمة ومنهجهامميزات الم
المالحظ لمحتويات المقدمة يدرك للوهلة األولى أنها تعليمية تجنح نحو التسهيل والتبسيط لما فيها من االقتصـار  
على األبواب واألقسام المذكورة، وحذفه لبقية األبواب نابع من إدراكه لصعوبتها، والتي قد تثقل المقدمة وال تفيد المتعلم 

، ومن هنا جاء المقدمة متميزة بميزات خاصة لم تتجلى في غيرها مـن المتـون النحويـة    بقدر ما ترهقه وترهق فكره
  :وأهمها

 االختصار الشديد في األبواب مع إغفال بعضها •
  االهتمام بالتقسيم وذكر األنواع •
 عدم ذكر الخالفات النحوية بين النحاة •
  ذكر الراجح عنده دون التقيد بأحد المذاهب النحو •
 اد بالقرآن أو الحديث أو األمثال واألشعارالخلو من االستشه •
  الخلو من التعليالت النحوية •
  استحضار الكلمات السهلة المتداولة بين طلبة العلم •
  االقتصار في االستشهاد على التمثيل بكلمات مفردة أو جمل قصيرة جدا •

ين مذاهب النحاة دون ميل أو التزم ابن آجروم في المقدمة المنهج االختياري االنتقائي، الذي يقوم على المزج ب
تحيز، والتخير منها، والترجيح بينهما، ولذا جاء المعارف النحوية في المقدمة مـزيج بـين مصـطلحات المدرسـتين     
النحويتين؛ البصرة والكوفة كل هذا من أجل التبسيط والتسهيل على المتعلمين، وربما كان هذا هو السبب الـذي سـمح   

  .في العالم العربي واإلسالمي على مر العصورللمقدمة باالنتشار الواسع 
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  اآلجرومية في الجزائر بين النظم والشرح
العلمـاء الـذين   عض هؤالء بعلينا أوال أن نترجم ل ،قبل التطرق إلى أعمال الجزائريين على مقدمة ابن آجروم

  .وسأكتفي ببعض األعالم منهم فقط اشتغلوا على المقدمة؛ نظما، أو شرحا، أو تحشية، أو تعليقا، أو إعرابا، أو تلخيصا،

  :من أعالم النحو في الجزائر
  :عبد الكريم الفكون

هـ بقسنطينة وبها تعلم وتربى فكان أديبا ونحويـا  988هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الفكون ولد سنة 
بن راشـد تلميـذ التـواتي،    هـ الذي حل بقسنطينة، كما أخذ عن ا1031ومحدثا، فأخذ عن محمد التواتي المتوفى سنة 

اشتغل بالتدريس فكان إلى جانب ذلك ماهرا في علمي النحو والصرف، وكان يحب العزلة واالنزواء عن الخلق، توفي 
  :، له مؤلفات لغوية عديدة منها6هـ1073بالطاعون بقسنطينة كان حيا سنة 

  شرح على أرجوزة المكودي في التصريف •
  فتح المولى بشواهد ابن يعلى •
  جمل المجرادي  شرح •

  :هـ1160محمد بن أب المزمري 
م، 1683هـ الموافق لـ 1094هو أبو عبد اهللا، محمد بن ُأب بن أحـميد، بن عثمان بن أبي بكر، من مواليد 

بقصر أوالد الحاج بأولف، وبها نشأ وتربى مولعاً بالعلم، حيث تلقى مبادئ علومه األولى على يد جملـة مـن شـيوخ    
نتقل بعدها إلى قصر زاوية كُنْتة فأخذ عن شيخها عمر بن محمد بن مصطفى الرقادي الكنتـي، فظـل بهـا    المنطقة، لي

دارساً ومدرساً، ليشد بعدها الرحال إلى حواضر عربية منها؛ سلجماسة، وشنقيط، وأخرى إسـالمية منهـا؛ تكـرور،    
بقصر تيميمون بمنطقة قورارة وهي إحدى أقاليم تـوات  وأروان بأرض مالي طلباً للعلم والمعرفة، حتى استقر به المقام 

  . 7هـ حيث دفن بمقبرة سيدي عثمان1160الكبرى، بها اشتغل بالتدريس، حتى وفته المنية سنة 
ترك المزمري عددا كبيرا من المؤلفات في مختلف الفنون والعلوم والتي ال يزال الكثير منها مخطوطـا لـم   

  : للغوية ما يأتييحقق، ونذكر من تلك المؤلفات ا
  نظم مقدمة ابن آجروم •
  كشف الغموم على مقدمة ابن آجروم •
  نزهة الحلوم في نظم منثور ابن آجروم •
  منظومة في أمثلة المتعدي والالزم من الرباعي المجرد •
  نظم على معاني بعض حروف الجر •
  نيل الـمراد من المية ابن المجراد •
  .ع عليه شرحاروضة الـنَّسرِين في مسائل التمرين، ووض •
 شرح للمقصور والممدود البن دريد •
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  :هـ1211خليفة بن الحسن القماري 
هـ في قرية قمار 1123ولد عام  بن حسن بن مبارك بن محمد بن أبي العافية القماري منشأ ودارا، خليفةهو 

اضر العلميـة القريبـة مـن    الحو بينقل تن، بمسقط رأسه ، وتعلم مبادئ اللغة العربيةالكريم بوادي سوف، قرأ القرآن
، الشيخ عبد الحفيظ الشيخ موسى الفاسي الجمنيب وغيرهما، أخذ عن عدد من الشيوخ منهم الجريد، والزا: موطنه، مثل

  .الشيخ إبراهيم بن شريط القماري، والشيخ أبو القاسم بن تريعة المجوريو
وابنـه اآلخـر   ، )هـ1205(ن خليفة بن الحسن ابنه الشيخ الطاهر بكما تتلمذ على يديه عدد من التالميذ منهم؛ 

توفي الشيخ خليفة ، وغيرهم كثير، الشيخ أحمد بن علي بن صابر المصعبي النفطي، والشيخ محمد بن خليفة بن الحسن
، مـن  8هـ، وهو ما رجحه الشيخ محمد الطاهر التليلي رحمه اهللا1211سنة هـ، وقيل 1207سنة رحمه اهللا في قمار 

  :ةمؤلفاته اللغوي
 .نظم اآلجرومية •

  :هـ1242الرحموني 
هو أبو عبد اهللا محمد الصالح بن سليمان بن محمد بن محمد بن أبي القاسم الطالب الرحموني العيسوي الزواواي 

م، وهو فقيه نحوي ينتسب إلى أوالد رحمون من شرفاء العش بمشدالة وبها ولد، تعلم بتونس 1739/هـ1152ولد عام 
لزيتونة، ثم عاد إلى مسقط رأسه ليشتغل بالتدريس، من شيوخه محمد األزهري، كما تتلمذ عليه فأخذ عن شيوخ جامع ا

  :، من مؤلفاته اللغوية9م بمسقط رأسه1826/هـ1242عدد من الطلبة منهم ابنه أحمد، توفي سنة 
  ميزان اللباب في قواعد البناء واإلعراب •
  الدليل على اآلجرومية •
  شرح على المقدمة األزهرية •
  ح البردة للبوصيريشر •

  :هـ1332الشيخ اطفيش 
اطفـيش  بن عبد الرحمن بن عيسى بن إسماعيل بن عبد العزيـز بكيـر   محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح أ
م، وبها 1820هـ الموافق لـ 1236ينتمي إلى عائلة اشتهرت بالعلم ببني يزقن بمدينة غرداية حيث ولد سنة  اإلباضي

، سليمان بـن  )هـ1292(جملة من الشيوخ في منطقته غرداية منهم عمر بن سليمان نوح  تلقى علومه األولى فأخذ عن
فتتلمذ على ) غرداية(وغيرهم، اشتغل بالتدريس بمنطقة وادي ميزاب ) هـ1296(عيسى آل الشيخ الحاج سعيد آل بافو 

  .10، سعيد تعاريت، وغيرهما)هـ1359(يديه عدد من التالميذ منهم سليمان الباروني 
ن للشيخ اطفيش إنتاج غزير في شتى العلوم والفنون ومنها اللغة العربية وعلومها نذكر من ذلك اإلنتاج اللغوي كا

  : ما يأتي
  معتمد الصواب شرح شواهد قواعد اإلعراب •
  حاشية أولى على شرح أبي القاسم الداوي على األجرومية •
  حاشية ثانية على شرح أبي القاسم الداوي على األجرومية •
  شرح أبي سليمان داود التالتي على األجروميةشرح  •
السابقة (تسهيل االجتهاد في تفسير أشعار االستشهاد، وهو شرح شواهد ثالثة شروح على األجرومية  •

  )الذكر
  المسائل التحقيقية في بيان التحفة األجرومية •
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  الكافي في التصريف •
 شرح المية األفعال  •

  :هـ1348الشيخ باي بن عمر الكنتي 
هـ، كانـت لـه   1285هـ، أو 1284ي بن سيدي عمر بن محمد بن المختار الكبير الكنتي، ولد ما بين هو با

مكانة عالية بين الشيوخ وطالب العلم خاصة في الصحراء، أخذ العلم عن عدد من الشيوخ من بينهم والده عمـر بـن   
هـ، كما أجـازه الشـيخ حمـزة    1314نة هـ، وأخوه األكبر بابا الزين المتوفى س1294المختار الكنتي المتوفى سنة 

هـ في الحديث النبوي الشريف، وكان له عدد من التالميذ منهم محمد بـن  1335الفالني القبالوي التواتي المتوفى سنة 
، له 11هـ1348بادي الكنتي التواتي، والبكاي بن إقادي العزاوي التيمي، واألبات بن محمد التواتي، وكانت وفاته سنة 

  :ار كثيرة ولم تذكر كتب التراجم من مؤلفاته اللغوية إالمؤلفات وأشع
 شرح على اآلجرومية  •

  :)هـ1430ت(الفالني الشيخ محمد باي بلعالم
هــ  1348هـو محمد بن عبد القادر بن محمد بن المختار بلعالم الفالني، الشهير بالشيخ باي، مـن مواليـد   

                    .                 م بقصر ساهل بآولف1930الموافق لـ
تربى ونشأ في أحضان أسرته بقصر ساهل، وبها تعلم مبادئ الفقه واللغة، على يد والده، ثم الشيخ محمد بـن  
عبد الرحمن بن مكي بلعالم، لينتقل بعدها ليتتلمذ على الشيخ موالي أحمد الطاهري السباعي بقصر العلوشـية بسـالي،   

بين الناس، حتى أجازه في شتى علوم الفقه واللغة، وبعدها تولى مهمة التـدريس   الذي جعل منه منارة في العلم والعمل
  .بحي الركينة بأولف، أين وضع النواة األولى لمدرسته العلمية المعروفة حالياً بمدرسة مصعب بن عمير
في جزأين سماه  كان رحمه اهللا تعالى كثير التنقل والتجوال في شتى المناطق التواتية، ووضع كتاباً لتلك الرحلة

بـ الرحلة العلية إلى منطقة توات، كما شد الرحال إلى أصقاع عدة بحثاً عن الزاد العلمي والمعرفي، حيث جال الـبالد  
العربية والتقى بمشايخها وعلمائها، ومن هذه البلدان تونس، والمغرب، وليبيا، والمملكة العربية السعودية التـي واظـب   

م، 1964م بال انقطاع، بعدما كانت حجته األولـى سـنة   1974ي مناسك الحج والعمرة منذ سنة على ارتيادها سنوياً ف
رحالت إلى الحجاز، ورحلة إلى المغرب األقصى، وكسـب مـن تلـك الـرحالت     : وصنف لهذه الرحالت كتابين هما

  .                                12عالقات وطيدة مع الكثير من العلماء واألعالم، فكانت له العودة في الفتوى وطلب المشورة
يعد الشيخ محمد باي من المكثرين في التأليف والتصنيف في شتى المعارف والعلوم، ومن مؤلفاتـه اللغويـة   

  :نذكر ما يهمنا في الموضوع
 . وهو نظم وضعه للآلجرومية: اللؤلؤ المنظوم نظم مقدمة ابن آلجروم •
 .و شرح وضعه لنظمه السابق الذكروه: كفاية المنهوم شرح اللؤلؤ المنظوم •
 .شرح لنظم نزخة الحلوم للشيخ محمد بن ُأب: الرحيق المختوم شرح على نظم نزهة الحلوم •
 .شرح لكشف الغموم لمحمد بن ُأب: عيون القيوم على كشف الغموم •
 .هو شرح ألرجوزة في النحو : التحفة الوسيمة على الدرة اليتيمة  •
 .وهو شرح لملحة اإلعراب للحريري: اإلعرابمنحة األتراب على ملحة  •
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  أنماط التأليف حول اآلجرومية
  )النظم(األنظام : أوال

اختلف الناظمون لمنثور مقدمة ابن آجروم في منظوماتهم فنمهم من نظم المنثور ولم يزد عليه، فكـان بـذلك   
المتعلمين لديه، وكان بذلك قد خرج سائرا على منهج األصل، ومنهم من خرج على المنثور وراح يزيد فيه حسب حاجة 

عن منهج ابن آجروم بتلك الزيادات واإلضافات، ومن الناظمين من نظم المنثور في عدة منظومات على أوزان مختلفة، 
  :ومن الصنف األخير محمد بن أب المزمري التواتي الذي نظم المنثور في ثالث منظومات وهي

المتـوفى سـنة    مـد بـن ساسـي التّميمـي أبـي العبـاس البـوني       ألحمد بن قاسم بـن مح  نظم اآلجرومية .1
 .13م1726/هـ1139

 ). هـ1160هـ ـــ 1094(لمحمد بن أب المزمري التواتي الجزائري نظم مقدمة ابن آجروم .2
 .، لمحمد بن أب المزمرينزهة الحلوم نظم مقدمة ابن آجروم .3
 .14مد بن أب المزمري، لمحكشف الغموم في نظم منظومة ابن آجروم .4
 المتـوفى سـنة   لمحمد بن سليمان بن إدريسو اإلباضي الفقيه الجزائري من وادي ميـزاب  نظم متن اآلجرومية .5

 .15م1881/هـ1298
ـ 1207المتـوفى سـنة    لخليفـة بـن الحسـن القمـاري     اللّامية في نظـم اآلجروميـة   .6 م، وقيـل  1792/هـ

 .16م1796/هـ1211
/ هـ 1223هـ ـــــ 1130زيز بن إبراهيم بن عبد العزيز ضياء الدين الثميني ، لعبد العنظم اآلجرومية .7

 .17م1808م ــــ 1718
لمولود بن محمد السعيد بن الشّيخ المدني بن العربي بن مسعود بن الموهوب الفقيـه المـالكي،     نظم اآلجرومية .8

  . 18م1939ـــ  م1866/هـ1358 هـ ــــ1283واألديب الجزائري 
لمحمـد بـاي بلعـالم التـواتي الجزائـري المتـوفى سـنة         لؤ المنظوم في نظم منثـور ابـن آجـروم   اللُّؤ .9

 .19م2009/هـ1430
 .20بن الحاج المسعود المسعدي غويني البن ناجي الصنهاجي نظم آجرومية .10
 .للشيخ بلحاج عمران ما زال حيا نظم مقدمة ابن آجروم .11

 
  الشروح: ثانيا

ـ  832محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الحسني أبي عبد اهللا التّلمسـاني   للسنوسي شرح اآلجرومية .12  ـــ
 .21م1490 ــــ م1428/هـ895

 .22هـ837 المتوفى سنة ألحمد بن علي بن منصور شهاب الدين الحميري البجائي النّحوي شرح اآلجرومية .13
عـاش فـي    د بن علي الصباغ الهواري القلعيلمحمد بن محمد بن أحم الدرة الصباغية في شرح اآلجرومية .14

 .23القرن العاشر الهجري
  24م1616هـ ـــــ 1036، البن محمد أبي القاسم البجائي المتوفى بعد سنة شرح ألفاظ اآلجرومية .15
 للشّيخ أبي الحسن علي بن عبد الواحد بن محمد بن عبد اهللا األنصاري المالكي السجلماسي ثم شرح اآلجرومية .16

 .25هـ1057 المتوفى سنة الجزائري
لمحمد الصالح بن سليمان بن محمد بن محمد بن الطّالب العيسوي الرحموني الـزواوي   الدليل على اآلجرومية .17

 .26م1826 ـــــ م1739/هـ1242 ــــهـ 1152األديب النّحوي  جزائرياألمشدالي ال
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 الصالح بن سليمان العيسوي الزواوي النّحوي األديـب المـالكي   بن محمد ألحمد الطّيب بن محمد مفيد الطّلبة .18
 .27م1835/هـ1251وفى سنة تالم

 28لباي بن الشيخ محمد الكنتي القرن الثالث عشر الهجري شرح اآلجرومية .19
لمحمـد بـن يوسـف بـن عيسـى بـن صـالح اطفـيش          اآلجروميـة  ةالمسائل التّحقيقية في بيان التّحف .20

 .29هـ1332اإلباضي
 .30لمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش اإلباضي ح المقدمة اآلجروميةشر .21
 31هـ1348للشيخ باي بن الشيخ عمر الكنتي، المتوفى سنة  شرح اآلجرومية .22
لمحمد الحسن بن محمـد بـن أحمـد القـبالوي المتـوفى       تفريج الغموم شرح على متن مقدمة ابن آجروم .23

 32هـ1352
 .33ايللفقيه الزق شرح اآلجرومية .24
 .34ألحمد التّيجاني شرح اآلجرومية .25
  35، لعبيد اهللا بن أبي القاسم بن محمد الثعالبيالجواهر السنية في شرح المقدمة اآلجرومية .26
 36لصالح بن موفق بن قويدر القسنطيني شرح اآلجرومية .27
 37، لمحمد بن أحمد بن أبي يعلى الشريفالدرة النحوية في شرح اآلجرومية .28
 .بي القاسم الداوي، وله شرح ثان عليهاأل شرح اآلجرومية .29
 .38لمحمد بن شعيب بن أحمد المكني بابن شعيب حقائق اآلجرومية .30
 .39التواتي الجزائري لمحمد بن الحسن بن محمد المزمري األولفي كشف الغيوم على متن ابن آجروم .31
 .40لمحمد بن عبد الرحمن الديسي إتمام شرح اآلجرومية .32
 41لمحمد بن أحمد في شرح اآلجروميةالقيومية  .33
 42، ألحمد بن أقد بن محمد بن أحمد المدعو السودانيالفتوحات القيومية في شرح اآلجرومية .34

 
  شروح منظومات اآلجرومية: ثالثا

انكب العلماء على المتون النحوية شرحا وتوضيحا وتعليقا وتحشية حتى صارت تلك المتون مطوالت وقد تخرج 
الذي وضعت له بسبب إطالة الشارح لها، إن اآلجرومية جاءت منثورة وكما قلنا آنفا فهي أقصـر  المتون عن الغرض 

متن نحوي عرف االنتشار والذيوع في العالم العربي واإلسالمي، ولهذا انكب عليه العلماء شارحين وموضحين، وكـان  
خرى تجلت لنا في مقدمة ابن آجـروم  لزاما عليهم أن يزيدوا في الشروح حتى صارت مطوالت، إال أن هناك ظاهرة أ

 .وهي شروح منظومات المقدمة أي أن المنظومات التي نظمت على المتن أعيد شرحها
هــ ـــــ   1063شرح نظم اآلجرومية ألحمد بن قاسم بن محمد بن ساسي التّميمي أبي العباس البـوني  .35

  . 43 م1726م ــــ 1625/هـ 1139
36. المصروم على نظم أبي أب وم العيرمة ابن آجد بن بادي الكنتي التّواتي لمقد44هـ1388المتوفى سنة  لمحم. 
 .45البن الفخار، ألبي القاسم المجاجي شرح نظم اآلجرومية .37
 الجزائـري التـواتي  لمحمـد بـاي بلعـالم     في نظم منثور ابن آجـروم  وم على اللّؤلؤ المنظومهكفاية المن .38

 .46م2009/هـ1430
 .47لمحمد باي بلعالم الجزائري الغموم في نظم مقدمة ابن آجروم عون القيوم على كشف .39
 .48لمحمد باي بلعالم التحفة الوسيمة في شرح الدرة اليتيمة .40
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 .49لمحمد باي بلعالم الجزائري الرحيق المختوم لنزهة الحلوم .41
عبد اهللا محمد بـن  ، ألبي فتح الحي القيوم بشرح عالمات اإلعراب من اللؤلؤ المنظوم في منثور ابن آجروم .42

 50عبد الرحمن بسكر الجزائري
 

 شرح شواهد اآلجرومية: رابعا
، نور السراجي محمد بن أبي القاسم البـوجليلي المتـوفى سـنة    شرح شواهد السيد الشريف على ابن آجروم .43

 .51هـ894
ـ  القسـنطيني بن الفكـون  لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم  ،فتح المولى بشواهد ابن يعلى .44  وفى سـنة المت

 .52م1663ـــ هـ 1073
 53، لعبد الكريم الفكونشرح على شواهد الشريف .45
وهـو   .54لمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش اإلباضي تسهيل االجتهاد في تفسير أشعار االستشهاد .46

لـث  ، والثاشرح شواهد ثالثة شروح لآلجرومية األول ألبي سليمان داود التالتي، والثاني ألبي القاسم الـداوي 
 .للشريف بن يعلى الحسيني

 

  الحواشي على اآلجرومية: خامسا
 55لعبد الكريم  الفكون حاشية على شرح اآلجرومية .47
 56للداودي، محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش اإلباضي حاشية على شرح اآلجرومية .48
 ش اإلباضيمحمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفي ،حاشية أولى على شرح أبي القاسم الداوي .49
 محمد بن يوسف بن عيسى بن صالح اطفيش اإلباضي ،الشريف بن يعلى الحسينيحاشية على شرح  .50

 

  التعليق على اآلجرومية: سادسا
 .57لمحمد بن يحيى البجائي المسفر الباهلي تعليق على اآلجرومية .51
 58ر الهجريلمحمد البصيري بن سيد المختار الجكني القرن الثالث عش تعليق على اآلجرومية .52

 

  إعراب اآلجرومية: سابعا
 . 59هـ894المتوفى سنة  لمحمد بن أبي القاسم البوجليلي نور الراجي في إعراب مقدمة الصنهاجي .53
  60هـ1066لسعيد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المعروف بقدورة المتوفى سنة  إعراب اآلجرومية .54
 .ما زال حيا د تبركان الجزائريفي قواعد اإلعراب لمحم متن ابن آجروم لىاإلعراب ع .55

 

  تلخيص اآلجرومية: ثامنا
 .61للطّاهر العبيدي تلخيص اآلجرومية .56
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  :الخاتمة
  :في ختام هذه الورقة نود أن نخلص إلى جملة من النتائج التي ظهرت لنا جلية في ثناياها ومنها

 م النحـو تعلبها عليها قصد  واعمال التي قامبمقدمة ابن آجروم وتجلى ذلك من خالل األ كان للجزائريين اهتمام بالغ •
 .العربي للناشئة

 .اآلجرومية هي أول ما يبتدئ به المتعلم تعلم النحو العربي ومتون اللغة العربية عموما •
اعتماد الجزائريين على اآلجرومية في تعلم النحو كان نابعا من إيمانهم الجازم بمكانتها بين متون النحو العربي في  •

 .ادة األولية لعملية التعلمتقديم الم
 .لدليل على تنوع المناهج التعليمية في الجزائر ومدارسها.... التنوع في أنماط التأليف نظما، وشرحا، وتلخيصا •
تعدد األعمال على اآلجرومية لمؤلف واحد دليل آخر على تعدد المناهج، ومنه تعدد المستويات العقلية للمتلقين للمادة  •

  .النحوية
                                                           

عبد الرحمن بن عبد القادر المعلمي، دار ابن حزم، للطباعة : بشرى طالب العربية بإعراب اآلجرومية، خالد األزهري، تحــ   1
 .13: م، ص2006هـ ــ 1427، 01: والنشر والتوزيع، بيروت لبنان، ط

نفحات الوريط إسهامات تلمسانية في الثقافة اإلسالمية دراسات ومدونات وتراجم، مجموعة من األساتذة، دار بهاء : ينظرــ   2
 .16: نقال عن تيسير النحوالتعليمي قديما وحديثا، شوثي ضيق، ص. 53: الدين للنشر والتوزيع، الجزائر، ص

 .2/162م، 1998، 01:دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، طأبو القاسم سعد اهللا، ــ تاريخ الجزائر الثقافي،   3
 .ــ نفسه  4

 .ــ وهو خليفة بن الحسن القماري  5

تراجم  ، معجم المؤلفين160ــ  2/158، تاريخ الجزائر الثقافي، 254: معجم أعالم الجزائر، ص: ــ ينظر ترجمته في  6
، األعالم، 2/210 م، 1994/هـ1414، 01: ، بيروت لبنان، طمصنفي الكتب العربية، عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة

4/56. 

 .120ــ  115: م، ص2011من أعالم الجنوب الجزائري، إبراهيم بن ساسي، موفم للنشر، الجزائر، : ــ ينظر ترجمته في  7

، خاص بأشغال الملتقى 04: ، فؤاد عطاهللا، مجلة الذاكرة، ع"علماء سوف وشذرات من تراثهم الدفين: "ــ ينظر ترجمته في  8
م، جامعة ورقلة، 2014ديسمبر  15/16الوطني الثاني حول التراث العربي المخطوط بالجنوب الجزائري واقعه وأعالمه، 

 .258ــ  254: ص

د  محمد بن محمد بن مخلوف، المطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية،: ــ ينظر ترجمته  9
 .3/353 ،معجم المؤلفينو، 146: معجم أعالم الجزائر، صو، 382: هـ، ص1349ط، 

 .21ــ  19: معجم أعالم الجزائر، ص: ــ ينظر ترجمته في  10

مالك كرشوش، وحيمد الكنتي، : ــ مقدمة المحقق السنَن المبين في شرح أحاديث أصول الدين، باي بن عمر الكنتي، تح  11
 .61ــ  1/39م، 2011هـ ــ 1432، 01: للدراسات ونشر التراث، الجزائر، طمركز الثعالبي 

 .الرحلة العلية إلى منطقة توات: ــ ينظر ترجمته في  12
  .51ــ  49 :معجم أعالم الجزائر، ص: ، وينظر ترجمته في333: وفهرست معلمة التراث الجزائري، ص - 13
ية ادرار، وقد شرحها كثير من العلماء في الجزائر وغيرها، وسنأتي على ــ وال تزال هذه المنظومات مخطوطة بخزائن وال  14
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