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ُص البْحث:  ُمَلخَّ

ني نحويَّني خمطوَطني، للمؤلِّف احلرضمّي  يتناول هذا البحث حتقيق ودراسة َنصَّ
احلجة-  )ذي  يف  ة(  )مكَّ يف  املتوىفَّ  العلوي(،  حييى  بن  اهلل  عبد  بن  حممد  بن  )عمر 

10	1هـ= يونيو- 			1م(. 

ومن خالل دراسة َمْتنِه املنثور، تبنيَّ أنَّه معدود يف ضمن املتون التعليميَّة، التي 
وضعها املؤلِّف؛ لتعليم الناشئة مبادئ النحو العريب. 

فها اتبع مناهج رائدة، مل تكن معروفة يف املناهج  ومما يميِّز مادة هذا املتن، أن مؤلِّ
التعليمية، املؤلَّفة يف النحو العريب، قبل ُمستَهل القرن العرشين وما تاله، أبرزها: 

أعامر  تالئم،  ة  ميرسَّ واضحة،  صياغة  النحوية،  احلدود  صياغة  إعادة   -1
الناشئة، ومستوياهتم العقليَّة. 

إعادة ترتيب عدد من األبواب النحوية، بصورة ختتلف عن ما درج عليه   -	
ِفي املخترصات النحوية.  سلفه من مؤلِّ

َمْتنِه  مقتضيات  بحسب  ومباحثها،  النحوية،  األبواب  من  عدًدا  إلغاؤه   -	
التعليمي  املخترص. 

باب  من  أخرى،  ومباحثها يف ضمن  النحوية،  األبواب  من  تذويبه عدًدا   -4
االختصار. 

فه، يف عدد من املواضع.  إبراز شخصيَّته العلميَّة يف مؤلَّ  -5
ولعل ما ُذِكر سابًقا جيعل هذا املتن التعليمي حيتل مرتبة الَسبق، بني سائر املناهج 

التعليمية احلديثة، التي سادت َعِقب عرص مؤلِّف هذا امَلتن. 
النَص  التعليميَّة،  املناهج  ة،  النحويَّ املخترصات  النَبذة،  املفتاحيَّة:  الكلامت 

املخطوط. 
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أ.د. حممد علوي امحد بن حييى 

Abstract: 
The Research deals with verification and study of two gram١

matical manuscripts, written by the Hadhrami author , Omar Bin 
Mohammad Bin Abdullah Bin Yahia Alalawi, who died in (Mecca) in 
(Dhul-Hijjah - 1310 AH = June - 1893 AD). 

By studying the text, it is found that it is to consider the educa١
tional texts, developed by the author; To teach young generation 
the principles of Arabic Grammar. 

What distinguishes the material of this text is that its author fol١
lows pioneering curricula, which were not known in the educational 
curricula, composed in Arabic grammar, before the beginning of the 
twentieth century and beyond, the most prominent of which are: 

1-Re-drafting the grammatical boundaries, in a clear and easy 
formulation that suits the ages of the youngsters and their intellec١
tual levels. 

2-Re-arranging a number of grammatical chapters, in a manner 
different from what was used by his predecessors of authors of 
grammatical abbreviations. 

3-Removing a number of grammatical chapters and its sections , 
as required by its short teaching text. 

4-Merging a number of grammatical chapters and its sections 
among others, for the sake of economy. 

5-Highlighting his scientific personality in his book, in a number 
of places. 

Perhaps what was previously mentioned makes this educational 
text be ranked first  among the modern educational curricula. 

Keywords: Synopsis, grammatical abbreviations, educational 
curricula, manuscript text. 
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 متهيـــــد: 

يزخر الرتاث اللغوي، يف وادي )حرضموت(، الواقع يف جنوب رشق اجلزيرة 
تلك  بني  من  نفاستها.  عن  اإلسفار  انتظرت  طاملا  مكنونة،  بأسفار  العربية- 
ام  أهنَّ ح  ُيرجَّ املخطوطات خمطوط حيوي متنني نحوّيني، منسوبني ملؤلف حرضمي، 
الرابع عرش اهلجري،  القرن  الثالث عرش، وأوائل  القرن  الثاين من  فا يف النصف  ُألِّ

مها يف ضمن املتون املخترصة، اهلادفة إىل تيسري النحو العريب.  تقريًبا، ويمكن َعدُّ

ة أسباب دفعتني إىل حتقيقه و دراسته، لعل أبرزها:  و َثمَّ

الكايف من  ه  ُيعَط حقَّ مل  العلمي  تراث )حرضموت(  إبراز جانب مهم من   -1
لدى  اإلسالمية  الرشيعة  علوم  يف  العلمي،  الرتاث  لدراسة  ُأعطِي  مثلام  الدراسة، 

علامئهم، أال هو اهتاممهم بالتأليف يف علوم العربية. 

النحوي، لدى علامء )حرضموت(، يف معاجلة مسائل  التفكري  إبراز منهج   -	
هذا العلم، و إبداء آرائهم اخلاصة فيها. 

"وضعُت فيه هذه النَبذة،  	- َوْسم مؤلِّف هذا املخطوط متنَه )املنثور( بقوله: 
بتها ترتيًبا عجيًبا، وجعلُت أسلوهبا أسلوًبا غريًبا، ما أظنُّ أنَّ أحًدا سبقني إليه،  ورتَّ
الذي دفعني إىل حتقيق هذا  السبب األبرز  ")1(، ولعل هذا هو   .  . و ال عثر عليه. 
املخطوط ودراسته، بوصفه شاهًدا عىل مدى النضج اللغوي، الذي وصل إليه علامء 

وادي حرضموت، يف تلك احِلقبة. 

وهيدف هذا البحث إىل حماولة استجالء شخصية مؤلِّف هذا املخطوط، ونسبة 
خمطوطه إليه، و كذا وصفه؛ من خالل حتقيقه، ودراسة مادته، والوقوف عىل أهم 

االختيارات النحوية التي مال إليها. 
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إجراءات حتقيــــق املخطــــوط: 

سار العمل يف التحقيق عىل وفق اخلطوات اآلتية: 

التي 1١ النسخة  توجد يف غري موطن  أن  للمخطوط، حيتمل  أخرى  نسًخا  تتبُّعُت 
ظفرُت هبا؛ من خالل البحث يف مظان املصادر واملراجع املعنية بذكر املخطوطات، 

التي ُألِّفت يف احلقبة التي ُألِّف فيها املخطوط، وتراجم أعالمه. 

متنَي 2١ تفحص  فه؛ من خالل  مؤلِّ املخطوط، واسم  عنوان  إىل  ل  التوصُّ حاولت 
املخطوط، هبدف التوصل إىل قرائن ترشد إليهام. 

من 3١ مواضع  يف  الواضحة،  غري  كلامته  ووضحُت  املخطوط،  حمتوى  بيَّضُت 
صفحاته. 

الطرق 4١ املؤلف  فيها  يتبع  مل  التي  الكلامت،  من  لعدد  اإلمالئي،  الرسم  لُت  عدَّ
املشهورة يف كتابتها، كتسهيل اهلمزات، والتفريق بني كتابة التاء: املبسوطة واملربوطة، 

وتعديل األخطاء النحوية، التي طرأت يف عدد من صفحات املخطوط. 

هبدف 5١ ا؛  ونحويًّ رصفيًّا،  ضبًطا  املخطوط  كلامت  من  عدد  حركات  ضبطُت 
إيضاح وظيفتها يف سياقاته الرتكيبية. 

فقرات 6١ تنسيق  وأعدُت  احلديثة.  الكتابة  يف  املتَّبعة  الرتقيم  عالمات  استعملُت 
املخطوط بام يناسب االستقالل الداليل لكل فقرة منه. 

أرشت إىل أرقام صفحات املخطوطة، ووضعتها بني قوسني معقفني، هكذا ]. 7١
 .] . .

خصصُت هوامش باملصادر واملراجع، التي يعتقد أنَّ املؤلِّف اقتبس منها عدًدا 8١
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نها، و كذا خصصُت عدًدا منها يف توضيح معاين الكلامت  من عبارات كتابه أو ضمَّ
املبهمة فيه، أو ذكر مالحظات تتعلق بام ُذِكر. 

وصــــف املخطــــوط: 

تريم/ األبحاث-  و  للدراسات  النور  )مركز  يف  ُموَدع  املخطوط:  أصل   -1
حرضموت(، ومع الباحث صورة منه. 

	- عنوانه واسم مؤلفه: غري مذكوَرين فيه، وربام ُنِزع من املخطوط ورقته األوىل 
لسبب ما، أو أنَّ املؤلف قصد بتأليفه هذا املتن َجْعَله دروًسا موجزة، ُتعطى لطالب 
عة، يف  ن من أساسيات علم النحو، قبل الرتقي إىل دراسة الكتب املوسَّ العلم؛ للتمكُّ

هذا العلم. 

إىل  ُيرِش  مل  املؤلِّف  أنَّ  فه،  مؤلِّ واسم  عنوانه،  إىل  ل  التوصُّ صعوبة  من  زاد  وممَّا 
أنَّه  مته، وال يف حمتواه، وال يف خامتته، ما خال  أيٍّ منهام يف متن الكتاب، ال يف مقدِّ
وسم متنه املنثور بـ)النُْبَذة(*، يف قوله: "وضعُت فيه هذه النُْبَذة. . . ")	(. أي يف علم 

)النحو(. 

هلام  	- مادة املخطوط: عبارة عن متننَي تعليميَّني خمترصين، يف النحو العريب، أوَّ
منثور، واآلخر منظوم. 

4- عدد صفحاته: سبع عرشة صفحة، من القطع الكبري، آخر صفحة منه تشمل 
مخسة أسطر. 

أبيات  ا عدد  أمَّ املنثور: واحد وعرشون سطًرا.  متنه  5- عدد أسطر صفحات 
متنه املنظوم فهي تسعة وثالثون بيًتا. 



497

أ.د. حممد علوي امحد بن حييى 

	- عدد الكلامت يف سطور صفحات متنه املنثور: ما بني اثنتي عرشة، ومخس 
عرشة كلمة. 

	- نوع خطِّه: خمطوط بخط ُنسِخّي، واضح للقارئ، يف عمومه. 

	- مستهل َنص املخطوط ومنتهاه: يستهل املتن املنثور بعبارة: "بسِم اهللِ الرمحِن 
ة النفِس، عن ما  الرحيم. احلمُد هللِ محًدا ُيصِلُح به احلاَل والضمري، و تنَكرِسُ به ِحدَّ
ابِغ بام تبديِه، من ُقرب َوجِه  "أِخي  ")	(، وخيتتمه بعبارة:   . القدير. .  سَخَط املوىل 
يف  الَعبُد  أخلَص  إْن  خافية،  الرمحن  عىل  ختَفى  فليس  وَخراًجا؛  َوالًجا،  امُلَهيمن: 

الطاعاِت َأوَداًجا")4(. ويستهل املتن املنظوم بالبيت: )5(

   قـــاَل َفقيــــُر اهللِ َمن ُيدَعـــى ُعَمـــْر        ابُن اجلمـــاِل ابُن العفيــِف ابُن ُعَمــــْر

وخيتتم بالبيت: )	(

   وليــــَس ختُلـــو َقطُّ عـــن ِزحــــاِف         فاسُتــْر عيوهبــــا بثــوٍب ضافِـــــــي

فريدة،  نسخة  سوى  ِعلمي،  حدِّ  عىل  منه،  يوجد  ال  املخطوط:  نسخ  عدد   -	
)حرضموت(،  بمحافظة  )تريم(  بمدينة  ة  اليحيويَّ املكتبة  خزانة  يف  عليها  عثرُت 
التابع لدار  النور للدراسات واألبحاث(  ُتنَقل إىل )مركز  عام )			1م(، قبل أن 

املصطفى للدراسات الرشعية، بمدينة )تريم(، وُتوَدع فيه. 

وقد بحثُت يف مظانِّ مصادر الرتاث التارخيية ومراجعه، التي قد تشري إىل ذكر 
ا ترصحًيا أو تلميًحا، يف مصادر الرتاث اإلنساين  إمَّ عنوان املخطوط أو إىل مؤلفه: 
عرش،  الثالث  القرَنني:  تراجم  كتب  ويف  خصوًصا،  واحلرضمّي  واليمنّي  عموًما، 
عىل  أعثر  فلم  القرنني،  هذين  يف  واملخطوطة،  املطبوعة،  والكتب:  عرش،  والرابع 
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يشء من ذلك. من هذه املصادر: 

عن 1١ الصادر  حرضموت،  برتيم/م.  للمخطوطات-  األحقاف  مكتبة  فهرس 
وزارة الثقافة- قطاع املخطوطات ودور الكتب. 

ِحلية البرش يف تاريخ القرن الثالث عرش، لعبد الرزاق البيطار )ت 5		1هـ(. 2١

اكتفاء الَقنوع بام هو مطبوع، ادورد فنديك- صححه: حممد عيل الببالوي. 3١

َنيل الوَطر من تراجم رجال اليمن يف القرن الثالث عرش من هجرة سيد البرش 4١
صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم، ملحمد بن حممد بن حييى زبارة اليمني الصنعاين. 

هداية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إلسامعيل باشا البغدادي. )ترجم 5١
ألعالم من القرنني: الثالث عرش و الربع عرش اهلجريني(. 

واملستعربني            6١ العرب  من  والنساء  الرجال  ألشهر  تراجم  قاموس  األعالم 
واملسترشقني، خلري الدين الزركيل. 

معجم املؤلفني يف تراجم مصنِِّفي الكتب العربية، لعمر رضا كحالة. 7١

مصادر الفكر اإلسالمي يف اليمن، لعبداهلل حممد احلبيش. 8١

اهلل حممد 9١ لعبد  اخلامسة،  املحافظة  اليمنية يف حرضموت  املخطوطات  فهرست 
احلبيش. 

قبائلهم(، ملحمد 10١ اليمن و  إىل  املنتسبني  املهاجرين  اجلامع )جامع شمل أعالم 
عبد القادر با مطرف. 

11- سري وتراجم بعض علامئنا يف القرن الرابع عرش للهجرة، عمر عبد اجلبَّار. 
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	1- شمس الظهرية يف نسب أهل البيت من بني علوي، لعبد الرمحن بن حممد 
املشهور، حتقيق وتعليق: حممد ضياء شهاب. 

القرن  من  مكة  أفاضل  تراجم  يف  والَزهر  النَور  نرش  كتاب  من  املخترص   -1	
العارش إىل القرن الرابع عرش، لعبد اهلل مرداد أبو اخلري )ت 	4	1هـ(. 

14- تاريخ األدب العريب، لكارل بروكلامن. 

مكان تأليــــف املخطـــــوط، و زمانــــه، و اسم مؤلفـــــه: 

 من خالل تتبع عبارات نص املخطوط، و ما ُأحِلق به من نصوص أخرى، تبنيَّ يل أنَّه 
ح هذا الرأي، من أمهها:  ُألِّف يف بيئة تنحدر من وادي حرضموت؛ لوجود قرائن ترجِّ

فه أورد فيه املثال “كنُت يف امَلْدَرِس“)	( شاهًدا عىل انجرار االسم بعد  1- إنَّ مؤلِّ
ُعِرَفت واشتِهَرت يف  التي  املصطلحات  )امَلْدَرس(، من  اجلَر )يف(. ومصطلح  حرف 
الكثري من هلجات وادي حرضموت، و ُيقَصد هبا: مكان الدراسة، وال سيَّام يف أربطة 
العلم )املعاهد الدينية( التي انترشت يف ذلك الوادي يف تلك احِلقبة انتشاًرا واسًعا. )	(

ذلك  مدن  إحدى  نشأت وعاشت يف  التي  األعالم  بعض  فيه  أورد  فه  مؤلِّ إنَّ   -	
ة التي ذكرها املؤلِّف. كإيراده  الوادي، وهي مدينة )تريم(، يف ضمن الشواهد النحويَّ
ه شاهًدا عىل )املنادى املضاف(، و هو قوله: “مثال  قوال لـ)عبداهلل بن علوي احلّداد(، َعدَّ
املضاف قول سيِّدي احلبيب الُقطب عبد اهلل بن علوي احلّداد: يا قريَب الفَرج ساَلك* 
ج لألكدار *** يا َخِفيَّ اللطاِئف بيِدك النَفع و الَضار")	(. و)عبد اهلل(، املذكور  ُتفرِّ
تهم يف الفتوى، والتقوى. وِذْكُره يف هذا املتن  آنًفا، ُيَعدُّ أحد كبار علامء حرضموت، وأئمَّ

دليل قاطع عىل أنَّه ُألِّف عقب سنة )		11هـ(، التي ُتَعدُّ سنة وفاة العامل املذكور. )10(
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وفيه  له،  النظم  يشبه  بام  مبارشة،  ُأحِلق،  املنثور،  املخطوط،  املتن  هذا  إنَّ   -	
ترصيح بذكر اسم مؤلفه، و تلميح بذكر اسم والده و جده األول، ثم ترصيح بذكر 

بقية أجداده، وهو ما أوضحه يف مستهل منظومته، بقوله ]من بحر الرجز[: )11(

قـــاَل َفقيــــُر اهللِ َمن ُيدَعـــى ُعَمـــْر *** ابُن اجلمـــاِل ابِن العفيــِف ابِن ُعَمــــْر

ابِن أبــــي َبكــــٍر َسِليــــــِل ُعَمــــرا *** َسِليـــِل َطـــَه اِبن حَييـــى األْشَهـــــــرا

الَعَلـــــِويُّ الفاطِِمــــيُّ اهلاِشِمـــــّي *** الشافِِعـــــيُّ األْشَعــــِريُّ احلَْضـــــَرِمّي

وهذا الترصيح ُيَعد قرينة بارزة، عىل نسبة املتن املنثور إليه. 

آداب  يف  منظوم،  بمتن  أيًضا  ُأحِلق  املنثور،  باملتن  امُللَحق  املنظوم  املتن  إنَّ   -4
املتعلِّم، استهلَّه ناظمه بقوله ]من جمزوء الرجز[: )	1(

مَحْـــًدا علــى َجـــْزِل النَِعــــْم *** و مـــا َزَوى ِمــــَن النَِقـــــْم

فه كاماًل، قبل إيراده منظومته تلك،  وفيه أيًضا ترصيح ال َلبس فيه بذكر اسم مؤلِّ
وهو قوله: "هذه املنظومة للفقري )عمر بن حممد بن عبداهلل بن عمر بن حييى(، اسأل 
اهلل أن ينفعني هبا")	1(. كام أنَّ املتون الثالثة كلها ُخطَّت بخّط َنسِخّي واضح، لكاتب 
وكأنَّه  له،  السابقني  املتنني  خط  عن  قلياًل  خيتلف  خطُّه  األخري  املتن  أنَّ  إالَّ  واحد، 

ُكتِب عىل َعَجل. 

ل إىل معرفة اسم املؤلِّف امُلحتَمل، للمخطوط الذي هو جمال  وبناء عىل التوصُّ
ل إىل حتديد زمان ومكان تأليفه؛ وذلك من خالل  الدراسة والتحقيق، يمكن التوصُّ

ف إىل سرية املؤلِّف الذي ُينَسب إليه هذا املخطوط.  التعرُّ



501

أ.د. حممد علوي امحد بن حييى 

سيـــــرة مؤلــــف املخطــــوط: 

القرنني  ألعالم  ُترمِجَت  التي  الرتاجم،  كتب  يف  مؤلِّفه،  سرية  تتبع  خالل  من 
املخطوطات،  ذكر  يف  املؤلفة  الكتب  يف  وكذا  اهلجري،  عرش  والرابع  عرش  الثالث 
سوى  أظفر  مل  وعِقبها،  احِلقبة،  تلك  يف  فة  املؤلَّ واحلرضميَّة،  اليمنيَّة،  واملطبوعات 

بمعلومات يسرية ختصُّ سرية حياته، يف بضعة مصادر ومراجع. 

ح أنَّه ُولِد يف  فمام ورد من سريته أنَّ مكان وزمان والدته غري معروفني، وُيرجَّ
ا وفاته فكانت يف )مّكة( عقب أداء  النصف الثاين من القرن الثالث عرش اهلجري، أمَّ
النسَكني، يف فجر األحد لثامين عرش خَلت من شهر ذي احلجة سنة 10	1هـ)14(- 

ية. )15( ويوافق هذا بالتاريخ امليالدي: 5	/	/			1م، وانقرض، ومل خُيِلف ذرِّ

نبيًها، ذكيًّا، راسًخا عىل  أنَّه كان فقيًها،  ومن شامئله التي وصفه هبا معارصوه، 
عمر  بن  )عيدروس  فأبرزهم  عنهم  أخذ  الذين  شيوخه  ا  أمَّ  )1	( االستقامة.  قدم 
ا تالمذته فلم ُيذَكر منهم سوى  احلبيش(، الذي اشُتِهر بلقب )األستاذ األبر()	1(. وأمَّ
تلميذه )حممد بن حسن عيديد(، الذي أفرد ترمجة لشيخه صاحب النَص املخطوط، 

يف كتابه )إحتاف املستفيد()	1(، آنف الذكر. 

نص املتنَيــــن املخطوَطيــــن: ]1[

بســــم اهلل الرمحــــن الرحيـــــم

ة النفس، عن ما َسِخط  احلمد هلل محًدا يصلح به احلال والضمري، و تنكرس به ِحدَّ
إله إال اهلل وحده، شهادة تنفتح به أبواب الربكات، و  أْن ال  القدير، وأشهُد  املوىل 
رفع  الذي  ورسوله،  عبده  حممًدا  سيدنا  أنَّ  وأشهد  حسنات،  سيئاتنا  هبا  ل  تتبدَّ
ذكره، عىل مجيع أهل األرض        والساموات، صىلَّ اهلل وسلم عليه صالة وسالًما، 
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العاملني  آله وصحبه،  الصاحلات، وعىل  األعامل  إىل  اخلبيثة  األعامل  يرصفاننا عن 
ا بعد:  رين من الرضائب املذمومة      والِعَلل. أمَّ بالعلم والعمل، املطهَّ

فلامَّ كان النحو مفتاًحا لباب العلوم، ومصباًحا ملعرفة طريق املنطوق منها واملفهوم، 
بتها ترتيًبا عجيًبا، وجعلُت أسلوهبا أسلوًبا غريًبا، ما أظنَّ  وضعُت فيه هذه النُبَذة، ورتَّ
أنَّ أحًدا سبَقنِي إليه وال عَثر عليه، وأرجو من املوىل أن يتقبَّلها، وجيعلها من صالح 
العمل. و اعلم أنَّ فائدة النحو عظيمة، ال تقام بقيمة؛ إذ ال يثُبت ألحد قدم راسخ يف 
يشء من العلوم قبل أن يتعلَّمه. وهو: علم ُيعَرف به ما تستحقه أواخر الكلامت، من 

حيث اإلعراب و البناء)	1(، و هذا أوان الرشوع فيه. فنقول مستعينني باهلل: 

باب الكالم: 

الكالم: هو اللفظ املفيد )0	(، وأقسامه ثالثة: 

)ال( عليه، وهو مرفوع،  إليه، وبدخول  بقبوله اإلسناد  وُيعَرف  اسم  أحدها- 
مامل يدخل عليه عامل نصب أو جر. )1	(

مبني  التأنيث، كـ)قاَم(، وهو  تاء  بقبوله  ا ماٍض، وُيعَرف  إمَّ ثانيها- فعل، وهو 
ا أمر، وُيعَرف بقبوله ياء املؤنثة املخاطبة، كـ)اذهْب( وهو مبني عىل  عىل الفتح، وإمَّ
ا مضارع ]	[ وُيعَرف بدخول )سوف( عليه كـ)يقوُم( وهو  ما جيزم به مضارعه، وإمَّ

مرفوع، مامل يدخل عليه عامل نصب أو جزم. )		(

ثالثها- حرف وعالمته عدم العالمة، كحرف )احلاء(، بني اجليم و اخلاء، وهو 
مبني دائاًم. 

فصل- نواصب الفعل املضارع: 
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نواصبه عرشة حروف: أْن، ولْن، وإذْن، وكي، والم كي، والم اجلحود، وحتَّى، 
واجلواب بالفاء، والواو وأو. واعلم أنَّ اجلواب بالفاء )أي فاء السببية(، والواو )أي 

واو املعيَّة( يكون بعد واحد من تسعة أمور، نظمها بعضهم)		( فقال: 

هِم  ***  متَـــنَّ واْرُج كذاَك النفــُي َقد َكُمـــــال ُمْر واْنَه واْدُع وَسْل وأعِرْض حِلَضِّ

َيت الفاء: السببيَّة؛ ألنَّ  فمثال األمر: أْقبِْل فأْحِسَن إليك، أو: وأحِسَن، وإنَّام ُسمِّ
املعيَّة ألنَّ إحسانك  الواو واو  َيت  إليك، وإنام ُسمِّ إقباله  إليه كان بسبب  إحسانك 
إليه كان مع إقباله إليك، ومثال النهي: ال تقَبْل فأحِسَن أو وأحِسَن إليك، و مثال 
السؤال أي االستفهام: هْل ُتقَبْل فأحِسَن           أو وأحِسَن، ومثال العرض: أال، 
ي: لعلك، و النفي: ما، ومثال الدعاء:  والتحضيض: هالَّ، و التمنِّي: ليَتك، والرتجِّ
َوفِّْق: فعل دعاء، وال يقال: أمر؛ ملجيئها مع املوىل عزَّ  ْقني فأعمَل، فيقال:  َوفِّ َربِّ 
ا جواب )أو( فيشرتط لنصبه أن يصلح حملَّها )أْن(، بعد )إالَّ( االستثنائية،  ، وأمَّ وجلَّ
الذي قبلها، و ال تصلح حملَّها )أْن( بعد )إىل( االنتهائيَّة إال  الفعل  إذا حَدْدَت  إالَّ 
ه، مثال األول: ألرِضَبنَّ الكافَر رضبًة أو ُيسِلَم، و كذا: ألقُتَلنَّ الكافَر أو  إذا مل حتدَّ

ده، ومثال الثاين: )4	(  ة واحدة؛ إذ ال يمكن تعدُّ ُيسِلَم؛ ألنَّ القتَل حمدوٌد بمرَّ

ألسَتسِهَلنَّ الَصعَب أو ُأدِرَك امُلنَى

فصل- جوازم املضارع ثامنية: ]	[

مَلْ، وملَّا،  منها ما ال جتِزم إال فعل واحد، وال تدخل عىل املايض واألمر، وهي: 
اثنني  جتِزم  ما  ومنها  والدعاء(،  النهي  )يف  وال  والدعاء،  األمر  والم  وأملَّا،  وأمَلْ، 
إْن،  اسميَّة، وهي:  أو مجلة  أمر،  الثاين فعل  وتدخل عىل ماضَيني، وقد يكون حمل 
ان، وأيَن، وأنَّى، وحيُثام، وإذا، يف رضورة  وما، وَمن، ومهام، وإْذما، وأّي، ومتى، وأيَّ
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ومل  مة(:  )املتمِّ صاحب  قال  الكوفيني؛  مذهب  هبا  فاجلزم  )كيفام(  ا  وأمَّ الشعر)5	(، 
نِقْف هلا عىل شاهد يف كالم العرب. )		( 

واعلم أنَّ الفاء إذا سقَطْت من جواب األمر، والنهي، واالستفهام، والعرض، 
مثال  اجلزاء،  به  ُقِصد  إْن  بعدها،  الفعل  انجَزم  والرجاء-  والتمني،  والتحضيض، 
ذلك: أقبِْل أحِسْن إليَك، وبقيَّة األمثلة ُتعَلم ممَّا سبق. و ُيشرَتط لصحة اجلزم، بعد 
النهي، صحة حلول )إْن ال( حملَّه كـ: ال تعِص ربَّك ُيدِخْلَك اجلنَّة، بخالف: ُيدِخلَك 
النّار؛ إذ ال يصح املعنى بقولك: إْن ال َتعِص ربََّك ُيدِخْلَك الناَر، وقال )الكسائي(: 

جيوز اجلزم حينئذ عىل معنى: إْن َتعِص. )		(

فصل- ينوب عن اجلزم احلذف: 

الفعل )واو(، كـ: يرُجو، أو )ألف(، كـ: يسَعى، أو )ياء(،  إذا كان آخر  وذلك 
كـ: يعطِي؛ تقول: مل َيرُج )بحذف الواو(، وَيسَع )بحذف األلف(، ومَلْ َيعِط )بحذف 

الياء(، و هكذا يف األمر؛ ألنَّه مبنيٌّ عىل ما جُيَزم به مضارعه. 

رناه عن  وإذ كُمل الكالم عىل املضارع، فلنرشع يف الكالم عىل االسم، وإنَّام أخَّ
املضارع لطول الكالم عليه، فنقول: 

فصل- االسم: 

ال يكون إالَّ مرفوًعا، حتى يدخله عامل جّر، أو نصب؛ فاملجرور بعامل اجلر: 
كّل اسم نكرة، أو معرفة، ُضمَّ إىل اسم نكرة، غري منرصف، مناسب له بيشء، مثال 
املنضم إىل معرفة: ]4[ ُغالُم َزيٍد، ومثال املنضم إىل نكرة: ُغالُم َرجٍل، ومن األسامء 
ُأِحبُّ  ما  تقول:  ة؛  للجر، كـ)َغري( و)ِسَوى(، و)ِعند(، و)َكم( اخلربيَّ أسامء مالزمة 
َغرَي َزيٍد، أو ِسَوى عمٍرو، وكنُت ِعنَد َزيٍد، و َكْم ماٍل أنفقُتُه. ومن عامل اجلر حروف 
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، والباء، والكاف، والالم،  مالزمة للجر، وهي: من، وإىل، وعن، وعىل، ويف، وُربَّ
الواو، والباء، والتاء؛ تقول:  القسم:  وُمْذ، وُمنُذ، وخال، وعدا، وحاشا، وحروف 
َخرْجُت ِمن الداِر إىل امَلسجِد، و َسبَّْلُت* عىل الِعلم وعىل أهله، وكنُت يف امَلْدَرِس، 
، ما رأيُتُه ُمْذ عاٍم  أو ُمنُذ  وُربَّ مسألٍة فهمُتها بالَشيِخ، وَزيٌد كاألسِد، و لِلجاِر َحقٌّ
 . َزمٍن، وجاَء القوُم حاشا َزيٍد، و َخال َعمٍرو، وَعدا َبْكٍر)		(، والرمَحِن، وتاهلل، وبالَربِّ

ا الياء فتقوم عنها يف ثالثة مواضع: يف املثنَّى،  تقوم عن الكرسة الياء، والفتحة؛ فأمَّ
لغري  ة، مضافة  مفردة، مكربَّ كانت  إذا  الستة،  األسامء  و يف  السامل،  املذكر  ويف مجع 
الياء، وهي: أبوَك، وأخوَك، ومَحُوك، وفوَك، وذو ِعلم؛ فمثال املجرور من املثنَّى: 
 .s،ٌد صالُة الِعيَديِن ُسنٌَّة، ومثال املجرور من مجع املذكر السامل: َخرُي امُلرَسِلنَي حُممَّ
واعَلْم أنَّ نون املثنَّى مكسورة أبًدا، و نون اجلمع مفتوحٌة أبًدا)		(، و مثال املجرور 
الكرسة يف  فتقوم عن  الفتحة  ا  وأمَّ أبِيكم{)0	(،  إىل  }اْرِجُعوا  الستة:  من األسامء 

األسامء التي ال تنرصف، أي ال يدخلها اجلر والتنوين، و هي قسامن: 

القسم األول- ما ينرصف؛ إذا ُأِريد به عَلاًم )أي: إنساًنا معيَّنًا معروًفا(، و ينرصف 
، و ال معروف، وهي ستة:  إذا ُأِريد به ما ليس بمعنيَّ

األول- ما فيه العدل كـ)ُعَمر(، تقول: مرْرُت بُعَمَر أِخي، وُعَمٍر آخَر ]5[ فال 
 . ل؛ ألنََّك أردَت به إنساًنا معيَّنًا معروًفا، وَترِصِف الثاين؛ ألنَّه غري معنيَّ َترِصِف األوَّ

الثاين- وزن الفعل كـ)أمْحَد( و)َيِزيد(؛ فإنه يوازن: اْفَرح، و حَيِيد. 

الثالث- األعجِمّي، كـ)إْبراِهيم( و)إْسحاق(، و مجيع أسامء األنبياء صلوات اهلل 
عليهم ال تنرصف، إال مخسة، جيمعها قولك: ُصْن َشْمَله: صالح، وُنوح، وُشَعيب، 

د، وُلوط، وُهود، صىلَّ اهلل عليهم. )1	( وِشْيث، وسيِّدنا حُممَّ
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الرابع- زيادة األلف و النون كـ)ِعْمران( و)ُعْثامن(. 

اخلامس- التأنيث كـ)فاطَِمة( و)َزينَب(، وجيوز رصف ُمسِكن الوسط كـ)ِهنْد(، 
و)َدْعد(. )		(

َموت(.  ب تركيب َمزجّي، كـ)َمْعِدي َكرب، وَحرْضَ السادس- املركَّ

القسم الثاين- ما ال ينرصف بحال، سواء وضع عىل أحد معروف أم ال، وهي 
ثالثة أسامء: 

و)َسْلَمى(،  كـ)َليىَل(،  واملمدودة،  املقصورة  التأنيث  ألف  فيه  ما  األول- 
و)مَحراء(، و)َبيضاء(، وما أشبه ذلك. 

و)َدنانرِي(،  كـ)َمساِجد(،  )َمفاِعيل(،  أو  )َمفاِعل(،  وزن  عىل  كان  ما  الثاين- 
و)مَتاثِيل(. *

مؤنَّثه عىل  يكون  أن  إذا َصحَّ  كـ)َغْضبان(، و)َعْطشان(، و)َسْكران(،  الثالث- 
وزن )َفْعىَل(، كهذه األمثلة، بخالف )َشْيطان(، و)ُسْلطان()4	(. وقد تكون الوصفيَّة 

أيًضا ممَّا عىل وزن الفعل، كـ)أْبَيض(، و)أمْحَر(، و)أْحَسن(. 

واعلم أنَّ مجيع هذه األسامء إذا دخَلْتها )ال( أو ُأِضيفت، انرصَفت**، فمثال ما 
دخَلت )ال(: دخْلُت يف املساِجِد، ومثال ما ُأِضيف: أخْذُت ِمن َدنانرِي َزيٍد َعرَشًة. 

ام أساسا النحو، فينبني عليهام مجيع  فصل- اعَلْم أنَّ املبتدأ واخلرب مرفوعان، وأهنَّ
مه عامل موصوف بيشء، واخلرب ما  يتقدَّ فاملبتدأ اسم مرفوع، مل  النَبذة،  ما يف هذه 
متَّت به ]	[ الفائدة؛ فقولك: َزيٌد عاِقٌل: مبتدأ وخرب؛ فاملبتدأ )َزيٌد(؛ ألنَّه اسم عَلم، 
مه عامل، موصوف بقولك: عاقٌل؛ إذ بيان العقل البدَّ له من أحد يتصف به،  مل يتقدَّ
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واخلرب قولك: عاقٌل؛ ألنَّه متَّت به الفائدة؛ فكلُّ ما متَّت به الفائدة فهو خرب، وإن كان 
جاًرا وجمروًرا، كـ: َزيٌد يف الداِر، أو فعل ماٍض، كـ: َزيٌد قاَم، أو مضارع: مرفوع، أو 
منصوب، أو جمزوم، كـ: َزيٌد يقوُم، أو لن يقوَم، أو مل يُقْم. ويصح أن جتعل األخبار 

دة كـ: زيٌد فقيٌه عاقٌل أديٌب.  متعدِّ

ا الواو فتقوم  فصل- اعَلْم أنَّه يقوم عن الرفع الواو، واأللف، وثبوت النون؛ فأمَّ
ا األلف فتقوم  بالوكالة عنه يف موضعني: يف مجع املذكر السامل، واألسامء الستة، وأمَّ
ا ثبوت النون فتقوم عنه يف كّل فعل مضارع  عنه يف موضع واحد، وهو املثنَّى، وأمَّ
اتصل به ضمري تثنية، أو مجع   أو ضمري املؤنثة املخاطبة؛ فمثال املبتدأ واخلرب، من 
مجع املذكر السامل: الزيُدوَن قاِئُموَن      ومثاهلام من األسامء الستة: أبوك ذو ِعلم، و 
مثاهلام من املثنَّى: الزيداِن قائامِن، و مثال اخلرب املرفوع بثبوت النون: أنتام تقوماِن، مها 
يقوماِن، أنتم تقوموَن، هم يقوموَن، أنِت تقوِمنَي، وال حتذف هذه النون إالَّ إذا دخل 

عليها ناصب، أو جازم، مثال ذلك: أنتام لن تقوما، هم لن يقوُموا. 

دخَلت  فإذا  وخربًا،  مبتدأ  يصح  ما  عىل  إالَّ  وأخواهتا  )كان(  تدخل  ال  فصل- 
عىل ذلك نصَبت اخلرب خرًبا هلا، وأبَقت املبتدأ مرفوًعا بحاله، اساًم هلا، وهي: كاَن، 
، وما  ، وباَت، وصاَر، وَليَس، وما زاَل، وما َبرَح، وما انَفكَّ وأْمَسى، وأْضَحى، وَظلَّ
د خرب كاَن،  د ]	[ خرب املبتدأ يتعدَّ َفتَِئ، وما داَم. مثال ذلك: كاَن َزيٌد قائاًم. وكام يتعدَّ

مثاله }وكاَن اهللُ عِزيًزا َحكِياًم{. )5	(

م خربها عىل اسمها، ومل يكن بعد  فصل-  ما النافية تعَمل عمل كان؛ إن مل يتقدَّ
م خربها، أو كان بعد  تِزد بعدها )أْن( مثال ذلك: ما زيٌد قائاًم، فإن تقدَّ )إالَّ(، ومل 
أنَّه مبتدأ وخرب، و بنو متيم ال  )إالَّ(، أو ِزيَد بعدها )إْن( وجب رفع ما بعدها عىل 
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ُيعِمُلوهنا أصاًل. )		(

( وأخواهتا إالَّ عىل ما يصح مبتدًأ وخربًا، فإذا دخَلت عىل  فصل- ال تدخل )إنَّ
ذلك نصَبت املبتدأ اساًم هلا، وأبَقت اخلرب مرفوًعا بحاله خرًبا هلا، عكس ما فعلت 
، مثال ذلك: إنَّ زيًدا قائٌم، و  ، وَليَت، ولعلَّ ، وكأنَّ ، ولكنَّ ، وأنَّ )كان(، وهي: إنَّ

( مثال ذلك: }إنَّ اهللَ َسِميٌع َعلِيٌم{. )		( د خرب )إنَّ د خرب املبتدأ يتعدَّ كام يتعدَّ

(، كـ: ال َرُجَل  فصل- ال النافية للجنس إذا تَلْتها نكرة متصلة هبا عملت عمل )إنَّ
َرُجٌل  ال  كـ:  )ليس(  عمل  عمَلت  للوحدة،  بل  للجنس،  نافية  تكن  مل  فإن  حارٌض، 
حارًضا، أي: بل َرُجالن، وإن تَلْتها معرفة وجب رفعها، وتكرار )ال(، كـ: ال زيٌد يف 
الداِر وال َعمٌرو، وكذا إذا تلتها نكرة متصلة هبا، كـ: ال يف الداِر َرُجٌل وال امرأٌة، وجيوز 
إعامهلا وإلغاؤها إذا تكررت، وتلتها نكرة، كـ: ال حول وال قوة ] إال باهللِ [؛ فإن فتحَت 

األوىل جاز يف الثانية الفتح والنصب والرفع، وإن رفعتها جاز الرفع والفتح فقط. 

( وأخواهتا إالَّ عىل ما يصح مبتدأ وخربًا؛ فإذا دخَلت عىل  فصل- ال تدخل )َظنَّ
وَزَعَم ورأى،  وَحِسَب، وخاَل،   ، َظنَّ هلا، وهي:  ام مفعوالن  أهنَّ نصَبتهام عىل  ذلك 
د خرب املبتدأ  وَعِلَم، ووَجَد، وجعَل، مثال ذلك َظنَّ َزيٌد َعمًرا َكِرياًم. ]	[ وكام يتعدَّ

، مثاله: َظنَّ َزيٌد َعمًرا َكِرياًم َحِلياًم.  د مفعول َظنَّ يتعدَّ

أو  قاَم ولُدُه،  َزيٌد  مثاله:  مه،  تقدَّ بعامل  الفاعل اسم مرفوع، موصوف  فصل- 
وهو  مه)		(،  تقدَّ بعامل  موصوف  اسم  ألنَّه  مرفوع؛  فاعل  فـ)ولُدُه(:  ولُدُه؛  يقوُم 
ال  العامل  أنَّ  واعلم  به.  يتَّصف  أحد  من  له  البدَّ  القيام  إذ  يقوُم؛  أو  قاَم،  قولك: 
يتَّصل به ضمري تثنية، وال مجع، إذا كان الفاعل مثنَّى، أو جمموًعا؛ فال تقوُل: قاُموا 
الرجاُل، وال ُقمَن النساُء، بل تقول: قاَم، أو قاَمْت، بإحلاق تاء التأنيث)40(، نعم إن 
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مه اسم وجب اتصال ضمري به مطابق له)41(، كـ: الرجاُل قاُموا، والنساُء ُقمَن،  تقدَّ
وشمل ضابط الفاعل السم الفاعل؛ ألنَّه يرتفع االسم بعده عىل الفاعلية، وذلك 
فيام إذا اعتمد عىل اسم موصوف، أو خُمرَب عنه، أو نداء، أو نفي، أو استفهام، كـ: زيُد 
إذا دخلت )ال(  أو املايض،  املستقبل،  أو  بالزمن احلارض،  ر  ُيقدَّ القائُم ولُدُه، وهو 
رته إن  د عنها، فإذا قلت: َزيٌد القائُم ولُدُه، قدَّ عليه، وباحلارض، أو املستقبل، إذا جترَّ
شئت بـ)قاَم أمس(، أو )اآلن( أو بـ)يقوم غًدا(، وجعلت )ال( فيه موصولة، بمعنى 
رته بـ)يقوم اآلَن، أو غًدا( فقط، واعُترِب ما  َزيٌد قاِئٌم ولُدُه، قدَّ )الذي(، وإن قلت: 

اٌم ولُدُه، أو أكوٌل عبُدُه.  ذكرنا يف اسم الفاعل، إذا أتى بصيغة املبالغة كـ: َزيٌد قوَّ

فائدة: تعمل عمل اسم الفاعل الصفة املشبَّهة به، كـ: َزيٌد طاِهٌر ِعرَضُه، وعظيٌم 
رأُسُه، وحَسٌن وجُهُه، وفارَقت اسم الفاعل بعدم انفكاكها عن الشخص؛ فلهذا مل 
يتقيَّد بزمن، وجيوز جر االسم بعدها باإلضافة، كـ: َزيٌد طاهُر الِعرِض، ونصبه ]	[ 
عىل الشبه باملفعول به، إن كان معرفة كـ: َزيٌد طاهٌر العرَض، وعليه، أو عىل التمييز، 

إن كان نكرة، كـ: َزيٌد طاهٌر ِعرًضا. 

الفاعل؛  ضابط  شمله  وقد  املصدر)	4(،  بعد  الفاعليَّة  عىل  االسم  يرتفع  فائدة: 
وذلك يف ثالثة أحوال: 

أحدها- أن ُيضاف إليه املفعول، كـ: عِجْبُت ِمن رُشِب زيٍد العسَل. 

ن كعجبُت من رُشٍب العسَل َزيٌد.  د عن اإلضافة، فينوَّ ثانيها- أن جُيرَّ

ثالثها- أن حُيىلَّ بـ)ال( كعجْبُت ِمن الرزِق امُليِسِء إهلَُه أي: عجْبُت ِمن أْن يرزَق 
اهللُ امُليِسَء، وهو شاذٌّ سامًعا، وقياًسا. 

ًرا، ال  وكام ال يكون الفعل مضمًرا، وال حمدوًدا بعدد، وال موصوًفا، وال مصغَّ
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يكون املصدر عاماًل حينئٍذ؛ فال ُيستعَمل مضمًرا، كـ: رُشُبَك الدواَء ُسنًَّة، وهو الُسمُّ 
حراٌم، بإضامر )ورشُبَك السم(، وجاز كثرًيا إعامله، وال حمدوًدا بعدد، كـ: أعجَبْتنِي 
رضبُة زيٍد عمًرا، وال موصوًفا قبل العمل، كـ: أعجَبنِي رْضُبَك الشديَد َزيًدا، فإن 
ًرا، كـ: أعجَبنِي رُشَب العَسِل َزيٌد.  جعلَت )الشديد( بعد )زيًدا(، عملَته، وال مصغَّ

فصل- نائب الفاعل اسم مرفوع بعد وصف*، ُجِهل املتَّصف به، ويكون بعد 
قبل  ما  وُفتِح  أوله،  ُضمَّ  أو مضارع،  آخره،  قبل  ما  وُكرِس  أوله،  ُضمَّ  ماٍض،  فعل 
فاعل  نائب  املثالني  يف  و)عمٌرو(  عمٌرو،  وُيرَضُب  عمٌرو،  َب  رُضِ مثاله:  آخره، 
َب(؛ إذ الرضب البدَّ له من أحد  مرفوع؛ ألنَّه اسم بعد وصف، وهو قولك )رُضِ
يتَّصف به، وقد ُجِهل هبذا اللفظ، وقد دخل يف الضابط نائب الفاعل ]10[ السم 
عليه  دخَلت  إذا  واملستقبل،  واحلارض  باملايض  ر  يقدَّ وهو  كـ)املرضوب(،  املفعول 

ْدته عنها.  )ال( املوصولة، وباحلارض واملستقبل فقط، إذا جرَّ

أو  الكريُم،  زيٌد  أقبَل  مثاله:  بوصف،  وصْفَته  مَلن  تابع  وصف  النعت:  فصل- 
إنَّ َزيًدا الكريَم ُمقبٌِل؛ فـ)الكريم(، يف املثالني نعت، تابع ملن وصفته باإلقبال، وهو 

ه، وتنكريه، وتعريفه. ** )زيد(، والنعت يتبع منعوته، يف رفعه، ونصبه، وجرِّ

فصل- حروف العطف عرشة، مجعُتها يف بيت*** فقلُت: 

       الــــواُو والفــــاُء وُثـــــمَّ ال وأْو          حتَّــى وَلِكْن بـَـْل وأْم أمـــا رَووا

فإن كان ما قبلها مرفوًعا رفعَت ما بعدها، أو منصوًبا نصبَته، أو جمروًرا جررَته، 
أو جمزوًما جزمَته؛ تقول: جاَء َزيٌد وَعمٌرو، وظننُت َزيًدا وَعمًرا قاِئَمني، وهذا من 

زيٍد وعمٍرو وزيٌد ملْ يرِضْب َعمًرا ويأخْذ ماَله. 

والعني،  بالنفس،  أو  لفظ،  بتكرير  وصفَته،  ملن  تابع  تقرير  التأكيد:  فصل- 
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والكل، واجلميع؛ فمثال التأكيد اللفظي: رأيُت الُسلطاَن الُسلطاَن، ومثال التأكيد 
ُه،  بالنفس، والعني، وكل، ومجيع: مرْرُت بالُسلطاِن نفسِه، أو َعينِه، وحَسْبُت املاَل ُكلَّ

ده، يف رفعِه، و نصبِه، وجرِه، وتعريفه.  أو مجيَعُه، قلياًل، وهو يتبع مؤكَّ

فصل- إذا ُأبِدل اسم من اسم، أو فعل من فعل، تبعه يف مجيع إعرابه، وهو أربعة 
أقسام: 

ي )بدل كّل من   أحدها- بدل كّل من كل، كـ: جاَء َزيٌد أبو َعبِد اهللِ، وإنَّام ُسمِّ
كل(؛ ألنَّ الثاين فيه َعني األول. 

ي )بدل بعض من  ثانيها- بدل بعض من كل، كـ: رضْبُت زيًدا رأَسُه، و إنَّام ُسمِّ
كل(؛ ألنَّ الثاين فيه بعض من األول. 

ثالثها- بدل اشتامل، وضابطه ما كان الثاين فيه غري األول، ]11[ ولكن دلَّ عىل 
معنى فيه، كـ: أعجَبنِي َزيٌد ِعلُمُه؛ فإنَّ الِعلم غري َزيد، ولكنه دلَّ عىل معنى يف َزيد. 

الفرَس،  َزيًدا  رأيُت  ذلك:  مثال  واإلرضاب،  والنسيان،  الغَلط  بدل  رابعها- 
أردَت اإلخبار برؤية الفرس، فغلْطَت، أو نسيَت، فقلَت: َزيًدا، وإن أردَت أن خُترِب 
بأنَّك رأيَت زيًدا، ثم عرض لك أن خُترِب بأنَّك رأيَت الفرس أيًضا، فهو اإلرضاب. 

كـ:  أحد،  به  اتصف  وصف*  عليه  وقع  منصوب،  اسم  به:  املفعول  فصل- 
رضَب َزيٌد َعمرًا؛ فـ)َعمًرا(: مفعول به؛ ألنَّه اسم منصوب، وقع عليه وصف، وهو 
الرضب ملتَِّصف، وهو )َزيٌد(؛ إذ الرضب البدَّ له من أحد يتَّصف به، وقد اتَّصف به 
ي، الذي دخَلْت  يف هذا املثال )َزيٌد(، وقد َشِمل الضابط املفعول السم الفاعل املتعدِّ
د عنها. وجيوز تقديم املفعول عىل الفاعل، وعىل الفعل كـ:  عليه )ال(، والذي جترَّ
م أنَّ املصدر يرفع االسم، إذا ُأِضيف إليه  رَضَب َعمًرا َزيٌد، وعمًرا رضبُت. وقد تقدَّ
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ن أو ُأِضيف إليه الفاعل كـ:  ًيا، ونوِّ املفعول، فكذا هنا ُينَصب االسم إذا كان متعدِّ
عجْبُت ِمن بِناِء َزيٍد الداَر. 

فصل- النصب بالفتحة، وتقوم عنها األلف بالوكالة يف األسامء الستة، والكرسة 
من  به  املفعول  فمثال  السامل؛  املذكر  ومجع  املثنَّى،  يف  والياء  السامل،  املؤنت  مجع  يف 
امُلسِلامِت، ومثاله  السامل: رأيُت  املؤنت  أباَك، ومثاله من مجع  الستة: رأيُت  األسامء 

من املثنَّى رأيُت الزيَديِن، ومثاله من مجع املذكر السامل: رأيُت امُلسلِمنَي. 

فصل- املفعول املطلق: اسم منصوب، ُسلِّط عليه عامل من لفظه، أو معناه، كـ: 
رضْبُت زيًدا رضًبا، فرضًبا: ]	1[ مفعول ُمطَلق، منصوب؛ ألنَّه اسم ُسلِّط عليه عامل 
من لفظه، وهو قولك: رضْبُت، ومثال املنصوب بعامل من معناه: قعَد زيٌد ُجلوًسا. 

فصل- املفعول من أجله: كّل مصدر مَعلِّل لفعل، مل خيالف الفعل يف الزمان، 
ألنَّه  أجله؛  من  مفعول  فاخلوف:  َزيٍد؛  ِمن  خوًفا  َعمٌرو  هرَب  كـ:  الفاعل،  يف  وال 
مصدر ُمعلِّل لفعل، وهو قولك: هرَب؛ ألنَّك تسأل عن علَّة ذلك، بقولك: مِلَ هرَب 
بأن  العلَّة؛  بالم  ه  جرُّ جاز  وهلذا  زيد،  ِمن  َخوًفا  بالعلة:  ُمفِصًحا  فُتجيب  عمٌرو؟ 
تقول: هرَب زيٌد خِلَوفِه ِمن َعمٍرو، ومعنى قولنا: مل خيالف الفعل يف الزمان، وال يف 

الفاعل: أنَّ اهلرب مصاحب للخوف، وأنَّ اخلوف صادر من فاعل اهلرب. 

فصل- املفعول فيه: اسم لوقت، أو مكان، منصوب، َقيَّدَت به وصًفا ملتَِّصف، 
كـ: صاَم زيٌد يوَم اخلميِس؛ فـ)يوَم(: مفعول فيه؛ ألنَّه اسم لوقت، َقيَّدَت به وصًفا، 

وهو قولك: صاَم، ملتَّصف، وهو زيٌد، ومثال املكان: حرَض زيٌد جَمِلَس الِعلِم. 

مسبوقة  )مع(،  بمعنى  واو،  بعد  منصوب،  فضلة،  اسم  معه:  املفعول  فصل- 
بفعل، كـ: ساَر زيٌد وعمًرا؛ فـ)عمًرا(: مفعول معه، منصوب؛ ألنَّه اسم بعد )واو( 
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بمعنى )مع(، مسبوقة بفعل وهو قولك: ساَر، ومعنى قولنا: فضلة، أنَّه غري مستفاد 
من العامل، كـ: َمزْجُت َعساًل وماًء؛ فإنَّ املعيَّة مستفادة من قولك: مَزْجُت. 

كـ:  لـ)كيف(،  جواًبا  يصحُّ  معرفة،  من  منصوب،  ر،  منَكَّ وصف  احلال:  فصل- 
ر، من معرفة، وهي  جاَء الرجُل مريًضا؛ فـ)مريًضا(: حال منصوب؛ ألنَّه وصف منَكَّ
)الرجل(، يصحُّ جواًبا لـ)كيف(؛ تقول: كيَف الرجُل؟ فتقول: مريًضا ]	1[ فـ)كيف( 
املثال، ُيسأل هبا عن الرجل، ال عن املجيء؛ إذ لو كان السؤال عنه مل جُيز أن  يف هذا 
معرفة،  كان  لو  ما  ر  منَكَّ بقولنا:  وخرج  ماشًيا،  أو  راكًبا،  تقول:  بل  مريًضا،  تقول: 

وبـ)من معرفة( من لو كان من نكرة؛ فإنَّه حينئٍذ يكون نعًتا، له حكم منعوته. )	4(

د، ُمفرسِّ ملا انبهم من األشياء)44(،  ر، منصوب، غري متعدِّ فصل- التمييز: اسم منَكَّ
َأ َبكٌر َشحاًم، واشرتيُت  ٌد نفًسا، وأعجَبنِي عمٌرو ُحْسنًا، أو ِعلاًم، وتفقَّ كـ: طاَب حممَّ
ر، ُمفرسِّ  ِعرشيَن َعبًدا، وامتأَل زيٌد َخوًفا؛ فـ)خوًفا(: متييز منصوب؛ ألنَّه اسم منَكَّ
ملا انبهم من األشياء؛ ألنَّك إذا قلَت: امتأَل َعمٌرو، مل ندِر أحلاًم أم َغيًظا أم ُخبًثا أم 
ُتقاًء؛ فإذا قلت: َخوًفا، ارتفع اإلهبام به، وخرج بقولنا: ال يصحُّ قلبه حاالً، املفعول 
ألجله، كـ: هرَب َعمٌرو َخوًفا ِمن زيٍد؛ فإنَّه يصح قلبه حاالً؛ تقول: هرَب َعمرو 

خائًفا ِمن زيٍد. 

أن  يقتيض  قد  التمييز  فإنَّ  )التمييز( و)البدل(؛  فرًقا بني  أبَدى  َمن  أَر  مل  فائدة- 
يصحَّ بَدالً، وكذا العكس؛ ألنَّ بدل االشتامل، والكل، والبعض، قد يشبَّه بالتمييز 
ة أن يكون  ِعلُمه، أو: َوجُهه، يقتيض صحَّ كثرًيا؛ أال ترى أنَّ قولك: أعجَبنِي زيٌد 
ة أن يكون بَدالً،  َأ َبكٌر َشحاًم، يقتيض صحَّ ٌد نفًسا، وتفقَّ متييًزا، وأن قولك: طاَب حممَّ

ح أحد منهم باجلواز. )45( وقد غفلوا عن ذلك، فلم يرصِّ
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حروف االستثناء ستة، وهي: إالَّ، وَغري، وِسَوى، وخال، وَعدا ]14[ وحاشا؛ 
وشبهه،  بنفي،  مسبوق  غري  ا،  تامًّ الكالم  كان  إذا  وجوًبا  ُينَصب  بـ)إالَّ(  فاملستثنى 
جاز  بنفي  مسبوًقا  ا  تامًّ كان  فإن  عمًرا؛  إالَّ  الناُس  وخرَج  زيًدا،  إالَّ  القوُم  قاَم  كـ: 
فيه البدل، والنصب عىل االستثناء، نحو: ما قاَم القوُم إالَّ زيًدا، أو: زيٌد، وإن كان 
الكالم ناقًصا كان عىل حسب العوامل، نحو: ما قاَم إالَّ زيٌد، وما رضبُت إالَّ زيًدا، 
وما مرْرُت إالَّ بزيٍد، واملستثنى بـ)غري، وسوى( جمرور ال غري، واملستثنى بـ)خال، 
وعدا، وحاشا( جيوز نصبه، وجره، نحو: قاَم القوُم َخال زيًدا، وزيٍد، وعدا عمًرا، و 

وميَّة(. )	4( عمٍرو، وحاشا َبكًرا، وَبكٍر، انتهى من )اآلجرُّ

املقصودة،  والنكرة  العلم،  املفرد  أنواع:  مخسة  "املنادى  فصل-  أيًضا،  ومنها 
والنكرة  العلم،  املفرد  ا  فأمَّ باملضاف؛  واملشبَّه  املضاف،  و  املقصودة،  غري  والنكرة 
املقصودة، فُيبنَيان عىل الضّم من غري تنوين، نحو: يا زيُد، و يا َرجُل، والثالثة الباقية 

منصوبة، ال غري")	4(؛ فمثال النكرة غري املقصودة قول الشاعر: )	4(

   يـــا ناظـــًرا يف الكتـــاِب َبعــــِدي         جُمَْتنِيـــًا ِمـــــن ثِمـــــاِر ُجــــــوِدي

ـــي فقيــــٌر إىل دعــــاٍء هتدِيـــِه         لِــــــي فـــــــي َظـــــالِم حَلـــــــِدي    إنِّ

ومثال املضاف قول سيِّدي احلبيب، القطب، عبداهلل بن علوي احلداد: )	4(

ج لالْكَداْر        يا َخِفيَّ اللطائِف بِْيَدَك النَفْع والضاْر    يا قريَب الفَرْج َساَلْك ُتَفرِّ

ومثال الشبيه باملضاف: يا صاحلًا عمَلُه، وجيوز حذف )يا( يف املنادى، كـ: َربِّ 
استِجْب ُدعاِئي. 

اهلل خالصة  توفيقه، جعلها  اهلل وعونه، وُحسن  بحمد  النُبَذة،  انتهت هذه  وقد 



515

أ.د. حممد علوي امحد بن حييى 

لوجهه، ال يُشوهبا ِرياء، وال حمبَّة ِصيت، وشهرة لدى الناس: 

حْسُب امُلرائنَي َغْبنًا أهنُـْم غـَرسـوا * * * وما جنَوا وَلـقـوا كـّدًا وإْزعـاجـا

وأهّنُْم ُحـِرمـوا أْجـرًا وَمـْحـَمـَدًة * * * وأحلَموا ِعرَضهم من عاَب أْو هاجى

ُأَخيَّ فاْبِغ بمـا ُتـبـِديِه مـْن ُقـَرٍب * * * وْجَه امُلَهـيِمـِن والّجـًا وخـّراجـا

فَليَس خْتَفى عىل الّرمَحـِن خـافِـَيٌة * * * إْن أخَلَص العبُد يف الطاعاِت أو داجى 

بســــــِم اهلل الرمَحــــن الرحيــــــم

قاَل فقيــُر اهللِ َمن ُيدَعـــى ُعَمـــــْر          ابُن اجلَمــاِل ابُن الَعفيــِف ابُن ُعَمـــــْر

ابُن أبــي َبكــٍر َسِليـــــِل ُعَمــــــــرا          َسِليــــُل َطـــَه ابُن حَيَيــــى األْشَهـــــرا

الَعَلـــِويُّ الفاطِمـــيُّ اهلاِشِمـــــــْي          الشافِعــيُّ األشعـــــِريُّ احلضــــــَرِمْي

ــــــــرا          َنظمـــًا لطيفـــًا جامعـــــًا خُمتصــــــرا احلمــُد هللِ الـــِذي قـــــد يسَّ

يف النحــِو ذا ُرشٍد إىل الصـــــواِب           لألذكيــــــا والُعَقــــــال األنجـــــــاِب

وبعُد فالصالة تغَشى املصطفـــــى           واآلُل والصحــُب وَمن هلــــم قَفــــــا

ثمَّ الكالُم مـــا أفـــــاَد السامـــــــُع           نحـــَو: أبـــو زيــــٍد إمـــــاٌم طائـــــــُع

وِمــن ثــــالِث َكِلـــــٍم يأتلــــــــُف           االســــُم والفعـــــُل كذاك احلـــــرُف

فاالســــُم ما يدخــُل )ال( عليـــــِه          أو كاَن جمـــــروًرا: كجـــــــا إليـــــــــِه

والفعُل أقســــاٌم لـــــــُه معلوَمـــــْه           كلٌّ لـــــــُه عالمـــــــٌة مفهــوَمــــــــْه

فاألمُر ما اسُتفيَد منــُه الَطَلــــــــُب           كانُظْر وُقــْم واذَهْب إىل َمن ذهُبـــــوا



516

متنان حنويان خمطوطان منسوبان إىل )عمر بن حممد بن حييى العلوي()ذي احلجة-1310هـ= يونيو-1893م( )حتقيق ودراسة(

ــــى ومَضــــى واملايض أمٌر حادٌث قِد انَقضــى           نحـو: أتى َزيـــٌد وولَّ

وكلَّام ســـوَف عليـــِه تدخـــــــُل           فْهــَو ُمضـــارٌع َكســــوَف أدخـــــُل 

وإْن يليـــِه أو يِلـــي للامِضـــــــي           اســـــٌم وَصْفَتــــُه بـــــِه كالقاِضـــي

فذاَك فاعــــٌل ورْفُعــــُه ظَهــــــْر           يف: جاَء زيٌد َويِفَ )القايِض( استَتــــْر

وإْن يُكــــْن متَّصــــاًل بثانِـــــــي           فذاَك مفعـــــوٌل كهــــــذا البانِـــــــي

داَر أيب َبكـــٍر وداَر ابِن ُعَمــــــــْر          أو أكَل الذئُب علـى زيــٍد َبَقــْر ]	1[

وإْن َيُكــِن الفاِعــــالُت مَجْــــــُع            ِمَن اإلنـــــاِث َفْليكـــــوُن الرفــــــُع

ي بالضمِّ والنصِب كمثـِل الَكســِر            نحو: كفيـــُت امُلسلمـــاِت شــــرِّ

وإْن َيُكْن اثنــــــاُن أو ثنتــــــــاِن            أو فـــوَق اثنَيـــــِن ِمـــَن الُذكـــــراِن

ى باأللِـــــْف            ُحكاًم َلدى مَجـِع النُحــاِة َقْد ُعــــِرْف فالرفــُع يف ُكلِّ مثنَـّ

والرفُع يف مَجِع الُذكوِر َقْد َوقـــْع            بالواو فاحَفْظ يـــا ُأَخـــيَّ ما َنفــــْع

والنصُب كاجلــــرِّ ببــاٍء ُثبِتــــــــا            فافَهْم ملِا َســـوَف جَيِــي وما أَتــــــى

َلـــــــُه وآِخـــــــًرا َكســــــْرتــــــــا وكلُّ فِعٍل ماضــــٍي َضَمْمتـــــــا            أوَّ

فاالسُم َبعـــَدُه كِمثـــِل الفاِعــِل            نحَو: ُكِفي َزيـــٌد مجيـــَع اهلاِئــــــــِل

ِه أو مثِلــــــــِه َفْلَتِصـــــــِف ِف            لِضـــــدِّ وُضمَّ اســم )ليَس( باملعــــــرَّ

واجلــرُّ واجــــٌب ملِــــــا يليـــــــِه             َكِمْثــــِل: هــــــذا شاتِــــُم الفِقيــــِه

والنَعُت تابـــٌع ملـــــا وَصْفتـــــــا            رفْعـــَت أو نصْبـــَت أو جرْرتــــــــا
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تقــوُل: َمـــرَّ َزيــــٌد الَفِقيـــــــــُه             وَقـــــْد أتانــــَي ابنُــــــَك النبِيـــــــــُه

وَعكُس كان: إنَّ َعـمًرا راقـْص             وَليـَت هذا التِبـــَر صاٍف خالِـــــْص

ــــُة واألمـــــــــاُن واخلَوُف والرسوُر واألحــــزاُن             واجلـــوُع والصحَّ

وشبُهها احـــواٌل ِمَن اإلنســـاِن             كالنـــــوِم واألسقــــاِم والنِسيــــــاِن

فأوَجَبْت هلــا النُحــاُة النَصبــــا             كســــاَر َزيــــٌد ناسيـــــًا لِلُقرَبــــــــى

وجاَء َعمٌرو سائـاًل عن ِهنْــــدا             وقــاَم َزيــــــٌد عاشقـــــًا لَدْعــدا)50(

وإْن َتُقـــــْل: امتـــأَل اإلنــــــــاُء             وبعـــُد ُقلــَت: َعَســـاًل)51( أو مــــاُء

فذاَك متييٌز كقولـَك: اشتــــــَرى            زيــــٌد ثمـــانِيـــــَن وُقلــــــــَت: دارا

والنصُب واجٌب لُه كاحلــــــــاِل                فاحَفْظ كالِمـــي واستِمـــْع مقالِــي]	1[

وَقْد تَقىضَّ َنظــُم بِنِت ساعـــــْه              ملَِــْن خَلـــى ِمن هـــِذِه البِضاعـــــــه

وليَس ختُلـــو َقطُّ عن ِزحــــاِف)	5(       فاسرُتْ عيوهبــــا بثــوٍب ضافِـــــــــي)	5(

]انتهى املتنان املخطوطان[

دراســــة مــــادة املخطـــــوط: 

آثرُت دراسة املتن املنثور من متنَي املخطوط؛ لغنى حمتواه، أكثر من املتن املنظوم، 
د احلفظ، واالستشهاد به عند احلاجة،  ولكون املتن امُللَحق به، بدا كأنَّه ُوِضع ملجرَّ

ويظهر ذلك من خالل قلَّة األبواب النحوية الواردة فيه، واقتضاب حمتواها. 

وجعلُت حمور دراسة هذا املتن يرتكز عىل دراسة منهج املؤلف يف تبويبه املادة 
فه يف توزيعها عىل هذه األبواب، وكذا اآلراء النحوية التي ارتآها،  النحوية، وترصُّ
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ة.  يف عدد من املسائل النحويَّ

حتليـــــل منهــــج املؤلِّــــــف: 

ل املادة النحوية للمتن املنثور، يمكن تقسيمها عىل ثامنية حماور،   من خالل تأمُّ
هي: 

أواًل- حذف حدود عدد من األبواب النحوية. 

ثانًيا- اختصار ألفاظ عدد من حدود األبواب النحوية، أو تغيري عدد منها. 

ثالًثا- إلغاء عدد من األبواب النحوية، وعدد من مباحثها. 

رابًعا- تذويب مباحث ومسائل عدد من األبواب النحوية يف ضمن غريها. 

خامًسا- تقديم عدد من األبواب النحوية عىل غريها. 

سادًسا- عدد الشواهد التي وردت يف األبواب النحوية، وأنواعها. 

سابًعا- املصادر واملراجع التي اقتبس منها املؤلف مادته النحوية. 

الثامن- آراء املؤلف اخلاصة يف عدد من األبواب النحوية، وقيمتها العلمية. 

ويمكن حتليل هذه املحاور يف اآليت: 

أوال- حــــذف حدود عـــدد من األبـــواب النحويــــة: 

من خالل تتبُّع احلدود النحوية التي أوردها املؤلف نجد أنَّه أغفل ذكر حدود 
أبواب منها، كام يف: 

النحاة --  وحيد  والبدل.  )بنوعيه(،  العطف  مها:  التوابع،  أبواب  من  بابني 
النوع األول، أي )عطف النسق( بأنه: "تابع يتوسط بينه و بني متبوعه أحد حروف 
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العطف")54(. وأما حد النوع الثاين، أي )عطف البيان(، فهو: "تابع غري صفة يوضح 
متبوعه أو خيصصه، نحو: أقسم باهلل أبو حفص عمر)55(، ونحو: }أو كفارٌة طعاُم 

مساكنَي{ )	5(")	5(. وأما حد البدل فهو: "تابع مقصود باحلكم بال واسطة". )	5(

ا لبابني من أبواب املنصوبات، مها: االستثناء)	5(، واملنادى)0	(؛  وكذا مل يضع حدًّ
وهذا مما يعيب مادة هذا املتن، والسيَّام أن وضع احلدود يف املتون املخترصة يف علم 

)النحو(: قديمها، وحديثها، ُيَعدُّ من أهم عنارص التأليف فيها. )1	(

ثانيا- اختصار ألفاظ عدد من حدود األبواب النحوية، أو تغيري عدد منها: 

يالحظ من خالل إيراده حدود األبواب النحوية، أنه يميل إىل اختصار ألفاظ 
وهذا  نظره،  وجهة  من  ويرًسا،  وضوًحا،  أكثر  هبا  أخرى  استبدال  أو  منها*،  عدد 
ال  ولعيل  النحو)		(،  يف  احلديثة  التعليمية  املؤلفات  من  الكثري  به  تنامز  األسلوب 
أجانب الصواب إن عددُت مؤلف هذا املتن  من أوائل املؤلفني املتأخرين، الذين 

فطنوا إىل هذا املنهج التيسريي يف التأليف. 

من أمثلة هذه احلدود: 

املعجمي، -. املفيد)		(؛ وكأنه حد )الكلمة( يف مستواها  اللفظ  بـ:  حده )الكالم( 
وليس )الكالم( يف مستواه الرتكيبي؛ إذ إن مصطلح )اللفظ( يف عرف النحاة هو: 
"الصوت املشتمل عىل بعض احلروف اهلجائية: حتقيًقا أو تقديًرا")4	(، أما كون هذا 
اللفظ )مفيًدا( فالقصد منه: أن يدل عىل معنى مستقل. وهذا احلد ينقصه أهم ضابط 
يميز الكالم من الكلمة، هو تعلق هذا اللفظ بلفظ آخر، يؤلِّف معه عالقة إسنادية، 

ُيتِمُّ هبام معنى اجلملة. )5	(

مه". )		( فمن خالل -. قوله يف حد )الفاعل(: "اسم مرفوع، موصوف بعامل تقدَّ
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"هو  قوله:  وهو  مقدمته،  يف  ومي(  )اآلجرُّ وضعه  الذي  احلد  بمدلوالت  موازنته 
)متممة  يف  )احلطَّاب(  وضعه  الذي  واحلد  فعله")		(،  قبله  املذكور  املرفوع  االسم 
تأويل  يف  ما  أو  فعله،  قبله  املذكور  املرفوع  االسم  "هو  قوله:  وهو  اآلجرومية(، 
أو  الفعل  م  ُقدِّ ما  "هو  قوهلم:  وهو  النحاة،  سائر  وضعه  الذي  واحلد  الفعل")		(، 
شبهه عليه، وأسند إليه، عىل جهة قيامه به، أو وقوعه منه")		(- نجد أنه فاق مستوى 
احلد األول، وماثل مستوى احلد الثاين، تقريًبا، ونقص عن مستوى احلد الثالث؛ من 

حيث إنه مل يبني وظيفة الفاعل. 

نوع  فيه  أنَّ  يل  يبدو  مه"،  تقدَّ بعامل  "موصوف  بأنه:  )الفاعل(  وصفه  أن  كام 
إخالل بمفهوم مصطلحي )املوصوف وصفته(، املتعارف عليه يف مؤلفات النحاة. 

التعريف، بام يناسب  ومع ذلك أحسب أنه وفق، إىل حد كبري، يف صياغة هذا 
حديثي الطلب، يف علم النحو. 

قوله يف حد )نائب الفاعل(: "اسم مرفوع بعد وصف، ُجِهل املتَّصف به". )0	( -.
فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي وضعه مؤلف )اآلجرومية(، وهو قوله: 
مة(،  "االسم املرفوع الذي مل يذكر معه فاعله")1	(، واحلد الذي وضعه مؤلف )املتمِّ
وهو قوله: "هو االسم املرفوع الذي مل ُيذَكر معه فاعله، وأقيم هو مقامه")		(، واحلد 
الذي وضعه سائر النحاة، وهو قوهلم: "هو ما ُحِذف فاعله، وُأقيم هو مقامه")		(- 
أنَّه جاء دون مستوى احلدود األخرى؛ لكونه مل يبنيِّ وظيفة نائب الفاعل يف  نجد 
ا قوله: "ُجِهَل املتَِّصف به"، فهو تعبري ُملبِس، ليس فيه ما يدل  السياق الرتكيبي، أمَّ
عىل نيابته عن الفاعل املحذوف، وإنام هو أقرب إىل وصف الفعل املبني للمجهول. 

ثم إنَّ جْعَله االسم املرفوع يقع بعد وصف. . . يوحي بأنَّ عمل الرفع لنائب 
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املعنِّي  الوحيد،  املشتق  الوصف   ، ُيَعدُّ الذي  املفعول(،  )اسم  عىل  مقصور  الفاعل 
برفع نائب الفاعل*، وخُمِرج للفعل املبني للمجهول، الذي ُيَعدُّ العامل األصيل يف 

رفع نائب الفاعل. 

خالل -. فمن   )	4( بوصف".  وصفَته  ملَِن  تابع  "وصٌف  )النعت(:  حد  يف  قوله 
"النعت  قوله:  وهو  )اآلجرومية(،  مؤلف  وضعه  الذي  احلد  بمدلوالت  موازنته 
الذي  واحلد  وتنكريه")5	(،  وتعريفه  وخفضه،  ونصبه  رفعه  يف  للمنعوت،  تابع 
للفظ  املباِين  به،  املؤول  أو  املشتق  التابع  "هو  )املتممة(، وهو قوله:  وضعه مؤلِّف 
أو  مشتق،  تابع  "هو  قوهلم:  وهو  النحاة،  سائر  وضعه  الذي  واحلد  متبوعه")		(، 
أو  تأكيده،  أو  ذمه،  أو  مدحه،  أو  توضيحه،  أو  متبوعه،  ختصيص  يفيد  به،  ل  مؤوَّ
م عليه")		( – نجد أنَّه يامثل، تقريًبا، مستوى احلد األول، ويقع دون مستوى  الرتحُّ
يف  هو  إنام  النعت  أنَّ  )النبذة(  مؤلف  يوضح  حني  ففي  الثالث؛  الثاين،  احلَدين: 
حقيقته، وصف، يكتفي مؤلف )اآلجرومية( بوصف النعت بأنه: تابع للمنعوت، 
ح املعنى املراد من مصطلَحي: النعت، واملنعوت، كام فعل مؤلف  من غري أن يوضِّ
ين اآلخرين؛ حينام  مة(، وسائر النحاة، فقد فاق احلدَّ ا حد مؤلف )املتمِّ )النبذة(. أمَّ
ل بمشتق، مباِين للفظ متبوعه"،  بيَّنوا حقيقة هذا النعت بأنه: "تابع، مشتق، أو مؤوَّ
التوابع،  أبواب  لُيخِرجوا منه مجيع  قيَّدوا دالالت متبوعه، بستِّ دالالت؛  وحينام 

التي تلتقي به، يف بعض أوصافه. 

قوله يف حد )املفعول به(: "اسم منصوب، وقع عليه وصف اتَّصف به أحد")		(. -.
فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي وضعه مؤلف )اآلجروميَّة(، وهو قوله: 
مة(،  "هو االسم املنصوب الذي يقع به الفعل")		(، واحلد الذي وضعه مؤلف )املتمِّ
وهو قوله: "هو االسم الذي يقع عليه الفعل")0	(، واحلد الذي وضعه سائر النحاة، 
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– يبدو يل أنَّه جاء قريًبا من مستوى  "ما وقع عليه فعل الفاعل". )1	(  وهو قوهلم: 
احلد الذي وضعه اآلجرومي؛ وذلك أنَّ األخري أشار بوضوح إىل أثر العامل، الذي 
ل أن  ا مؤلف )النبذة( ففضَّ عيَّنه هنا بالفعل، والذي أوقعه الفاعل عىل املفعول به، أمَّ
يستعمل لفظ )وصف(؛ ظنًّا منه أنَّه هبذا اللفظ قد مجع بني َعَميل: الفعل، وما يشبهه، 
قوله:   "  .  . منصوب.  "اسم  قوله:  بعد  أحلق  لو  له،  حُتَسب  قد  لطيفة،  لفتة  وهي 
"وقع عليه فعل، أو ما ُيشبِهه، أعمل أحدمها النصب فيه"؛ لكون داللة الوصف، يف 
الدرس النحوي، ال يمكن أن حُتَمل عىل داللة الفعل؛ فكالمها عنرص يستقل بداللته 

عن اآلخر. )		(

مة(، فيبدو فيه يشء من النقص، بعد قوله: "هو االسم"...؛  ا حد مؤلف )املتمِّ أمَّ
برسد  به(،  )املفعول  باب  قبل  منه،  اكتفاء  وذلك  )املنصوب(،  لفظ  إسقاطه  وهو 

األسامء املنصوبة يف مستهل باب )املنصوبات(. )		(

يتمثل  القصور،  ببعض  أيًضا،  أنه جاء مشوًبا،  فيظهر يل  النحاة  وأما حد سائر 
"وقع  يف استعامهلم االسم املوصول العام )ما( الدال عىل غري العاقل، قبل قوهلم: 
هم هذا- حُمتَمل الداللة، بني  عليه فعل الفاعل". فصار هذا اللفظ املنصوب - بحدِّ

االسميَّة، والفعليَّة، واحلرفيَّة. 

قوله يف حد )املفعول املطلق(: "اسم منصوب، ُسلِّط عليه عامل من لفظه، أو -.
معناه". )4	( فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي وضعه مؤلف )اآلجرومية(، 
وهو قوله: "هو االسم املنصوب الذي جييء ثالًثا يف ترصيف الفعل، نحو: رضَب، 
مة(، وهو قوله: "هو املصدر  يرضُب، رضًبا")5	(، واحلد الذي وضعه مؤلف )املتمِّ
د لعامله، أو املبني لنوعه، أو عدده")		(، والذي هو حد سائر النحاة  الفضلة املؤكِّ
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– نجده قد فاق مستوى احلد األول؛ من حيث إشارته إىل أثر العامل الذي أعمل 
النصب يف هذا النوع من املفعوالت، مع تقييد نوع هذا العامل بأنه مشتق من لفظ 

ذلك املصدر، أو من معناه، وهو ما خال منه حد )اآلجرومي(. 

أّما احلد الثاين، حد )احلطاب( وسائر النحاة فقد جاء فوق مستوى حد مؤلف 
النبذة؛ من حيث اعتنائهم بتوضيح وظائف هذا املصدر، وهو ما خال منه حده. 

"كل مصدر مَعلِّل لفعل، مل خيالف الفعل يف .. قوله يف حد )املفعول من أجله(: 
وضعه  الذي  احلد  بمدلوالت  موازنته  خالل  فمن   )		( الفاعل".  يف  وال  الزمان، 
وقوع  لسبب  بيانا  يذكر  الذي  املنصوب  "االسم  نفسه:  )اآلجرومية(،  مؤلف 
الفعل")		(، والذي يعد احلد  نفسه الذي وضعه مؤلف )املتممة(، وكذا من خالل 
النظر يف احلد الذي وضعه سائر النحاة، وهو قوهلم: "املصدر القلبي الفضلة، املعلل 
ومي(،  حلدث، شاركه: وقتا، وفاعال". )		( – نجد أن حده فاق قليال حد )اآلجرُّ
قيَّده،  أنَّه  كام  )مصدر(،  بأنَّه  املفعول  هذا  وصف  قيَّد  إّنه  حيث  من  و)احلّطاب(؛ 
حد  يف  ُيذَكر  مل  ما  وهو  الفاعل،  يف  وال  الزمان،  يف  الفعل  خيالف  مل  بكونه  أيًضا، 
مها ففاق حد مؤلف )النبذة(، يف تقييدمها ذلك املفعول  ا حدُّ املؤلِّفني اآلخرين، أمَّ

بأنَّه )منصوب(، يف حني مل يذكر مؤلف )النبذة( هذا القيد. 

، هو  مهامًّ قيًدا  إليه  فجاء مضاًفا  املفعوالت  النوع من  النحاة هلذا  أما حد سائر 
ين السابقني.  اشرتاط كون هذا املصدر )قلبيَّا(، وهو ما مل يرد يف احلدَّ

ن ظريَف: الزمان، واملكان: "اسم لوقت، أو مكان، .. قوله يف )املفعول فيه(، املتضمِّ
منصوب، َقيَّدَت به وصًفا ملتَِّصف". )0	( فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي 
الزمان: هو اسم  "ظرف  وضعه مؤلف )اآلجرومية(، هلَذين الظرَفني، وهو قوله: 
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الزمان املنصوب بتقدير )يف(")1	(، وقوله: "ظرف املكان: هو اسم املكان املنصوب 
مة( )		(، و كذا  بتقدير )يف(")		(، والذي ُيَعدُّ احلد نفسه الذي وضعه مؤلِّف )املتمِّ
فضلة؛  ذكر  "ما  قوهلم:  وهو  النحاة  سائر  وضعه  الذي  احلد  يف  النظر  خالل  من 
ألجل أمر وقع فيه، من زمان مطلًقا، أو مكان ُمبَهم، أو مفيًدا مقداًرا، أو مادته مادة 
الظرفني  أنه وصف وظيفة هذين  اللبس؛ من حيث  فيه بعض  نجد   – عامله")4	( 
ُيطَلق،  النحاة  اصطالح  يف  الصفة(،  )أو:  والوصف  ملتَّصف!  وصًفا  يقيِّدان  بأهنام 
ا أن ُيطَلق هذا املصطلح عىل الفعل، فهو ممَّا خُيِل  غالًبا، عىل االسم )املشتق()5	(، أمَّ

بمدلوالت املصطلحات املتعارف عليها لدى النحاة. 

َفي: )اآلجروميَّة(،  ا حد سائر النحاة فجاء جامًعا مانًعا، وفاق مستوى حد مولِّ أمَّ
مة(، وحد مؤلف )النبذة(.  و)املتمِّ

قوله يف )املفعول معه(: "اسٌم فضلٌة، منصوٌب، بعد )واو(، بمعنى )مع(، مسبوقة ..
بفعل". )		( فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي وضعه مؤلف )اآلجرومية(، 
وحد  الِفعل")		(،  معه  َفَعل  َمن  لبيان  ُيذَكر  الذي  املنصوُب،  "االسُم  قوله:  وهو 
بمعنى  )واو(  بعد  ُيذَكر  الذي  املنصوُب،  "االسم  قوله:  وهو  مة(،  )املتمِّ مؤلف 
)مع(؛ لبيان َمن فَعل معه الِفعل، مسبوًقا بجملة فيها فعل، أو اسم فيه معنى الفعل، 
وحروفه")		(، واحلد الذي وضعه سائر النحاة، وهو قوهلم: "االسم الفضلُة، التايل 
فاق  أنَّه  نجد   - وحروفه")		(  معناه،  فيه  ما  أو  بِفعل،  مسبوقة  املصاحبة،  )واو( 
مستوى حد )اآلجرومي( يف خصلتني، مها: إضافته رشط )الفضلة(، ورشط جميئه 

بعد )واو(، بمعنى )مع(. 

مة(، وسائر النحاة، فقد فاق مستوى مؤلف النبذة؛ من حيث  ا حد مؤلف )املتمِّ أمَّ
اشرتاطهم سبق )واو( املعيَّة مجلة فيها فعل، أو وصف، يلتقي معه يف حروفه، ومعناه. 



525

أ.د. حممد علوي امحد بن حييى 

ر، منصوب، من معرفة، يصحُّ جواًبا لـ)كيف(". .. قوله يف )احلال(: "وصٌف منَكَّ
)100( فمن خالل موازنته بمدلوالت احلد الذي وضعه مؤلف )اآلجرومية(، وهو 

قوله: "هو االسم املنصوب املفرسِّ ملا انبَهم من اهليئات")101(، والذي التزم ألفاظه 
مة(، من غري أي تغيري فيه)	10(، ومن خالل النظر يف احلد الذي وضعه  مؤلِّف )املتمِّ
سائر النحاة، وهو قوهلم: "وصٌف فضلٌة، مسوق لبيان هيئة صاحبه، أو تأكيده، أو 
ومي(،  تأكيد عامله، أو مضمون اجلملة قبله")	10( – نجد أنَّه فاق مستوى حد )اآلجرُّ
وصاحبه  )نكرة(،  أنَّه  مها:  للحال،  ني  مهمَّ قيَدين  إضافته  حيث  من  و)احلطَّاب(؛ 
)معرفة(، وكذا أنَّه يصح جواًبا السم االستفهام )كيف(، وهذا الوصف يبدو يل أنَّه 

أوضح، وأيرس للمتعلِّمني، من وصفهام احلال بأنَّه مفرسِّ ملا انبَهم من اهليئات. 

ا حد سائر النحاة فقد جاء أشمل، يف الداللة عىل مصطلح )احلال(؛ من حيث  أمَّ
توضيح وظائفه يف اجلملة. 

انبَهم .. ملا  ُمفرسِّ  د،  متعدِّ غري  منصوب،  ر،  منَكَّ "اسم  بأنه:  )التمييز(  حده 
مؤلف  وضعه  الذي  احلد  بمدلوالت  موازنته  خالل  فمن  األشياء")104(؛  من 
)اآلجرومية(، وهو قوله: "هو االسم املنصوب املفرسِّ ملا انبَهم من الذوات")105(، 
"هو االسم املنصوب، املفرسِّ ملا  مة(، وهو قوله:  واحلد الذي وضعه مؤلِّف )املتمِّ
قوهلم:  النحاة، وهو  الذي وضعه سائر  واحلد  أوالنَِسب")	10(،  الذوات  من  انبَهم 
حد  فاق  أنه  نجد   – نسبة")	10(  إمجال  أو  اسم،  إهبام  يرفع  فضلٌة  نكرٌة،  "اسٌم 
ومي(، و)احلطَّاب(، يف قيَدين، مها: اشرتاطه التنكري يف التمييز، وكونه غري  )اآلجرُّ
د، كقرينه )احلال(، غري أنَّه جاء دون مستوى حد )احلطَّاب(، وسائر النحاة؛ يف  متعدِّ

ة يف )التمييز(، هي رفعها اإلهبام يف النَِسب.  أنَّه مل يذُكر وظيفة مهمَّ
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ثالثا- إلغاء عدد من األبواب النحوية، وعدد من مباحثها: 

يبدو من خالل النظر يف األبواب النحوية، التي أوردها املؤلف يف متنه املنثور- 
ة، وجتىلَّ هذا االختصار  أنَّه انتهج يف نبذته هذه منهج االختصار الشديد للامدة النحويَّ

يف صورتني: 

إحدامها- يف اإللغاء الكيل لعدد من أبواب النحو، كأبواب: )أسامء: األفعال، 
واألصوات(، و)التعجب(، و)العدد(. )	10( وكذا أبواب: اسم التفضيل، واسمي 

الزمان واملكان، واسم اآللة، امُلدَرجة يف باب )املشتقات(، وعملها. )	10(

النحوية، كإلغائه مبحثي: عطف  املباحث  لعدد من  اإللغاء اجلزئي  األخرى- يف 
البيان، والنعت السببي، امُلدَرجني يف باب )التوابع(، وكذا )الضامئر املنفصلة(، و)أسامء 
اإلشارة( و)األسامء املوصولة(، املدرجة يف كتب النحو يف باب )أنواع املعارف(. )110( 

ولعل هذا املنهج يف تأليف املخترصات النحوية، مل يكن متَّبًعا، يف مؤلفات النحاة 
القرن  من  األول  النصف  يف  برز  وإنام  علمي،  بحسب  منهم،  واملتأخرين  القدامى 
العرشين امليالدي، وال سيَّام بعد حتقيق، وإبراز )د. شوقي ضيف( كتاب )الرد عىل 
النحاة(، البن مضاء القرطبي   )ت 		5هـ()111(، الذي دعا فيه إىل إلغاء عدد من 
املسائل النحوية من كتب النحاة، كإلغاء العوامل بنوعيها، وحذف مسائل من بايب: 
االشتغال، والتنازع، وحذف العلل الثواين والثوالث، والتامرين غري العملية)	11(. 
ثم توسعت هذه الدعوة، بني طائفة من الدارسني املحدثني، كـ)مهدي املخزومي(، 
و)د. شوقي ضيف()	11(، ونحوهم. ولعل مؤلف النبذة كان من الرواد األوائل، يف 
سلوك هذا املنهج التأليفي املبتدع، قبل الدراسني املحدثني املذكورين آنفا، بعرشات 

السنني؛ لكونه سابًقا عرَصهم!  
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رابعا- تذويب مباحث ومسائل عدد من األبواب النحوية يف ضمن غريها: 

يف  النحو،  أبواب  من  عدد  تذويب  استحسن  املؤلف  أنَّ  املتن  نص  يف  يالحظ 
ضمن أخرى تتعلق هبا، كام نجد ذلك مثاًل يف: 

تذويبه مباحث باب )البناء واإلعراب(، ومسائله، يف ضمن األبواب األخرى --
املتعلِّقة به. )114(

تذويبه عدًدا من )أنواع املعارف( يف ضمن بايب: االسم املجرور، واملبتدأ واخلرب، --
ف بـ)ال(، واسم العلم، والضمري. )115( ف باإلضافة، واملعرَّ كاملعرَّ

)الفاعل( -- بايب  ضمن  يف  فاعاًل،  ترفع  التي  النحوية،  األبواب  من  عدًدا  تذويبه 
ونائبه، كاملشتقات: اسم الفاعل، وصيغ املبالغة، والصفة املشبهة، واملصدر، واسم 

املفعول. )	11(

أوائل  أيًضا من  ه  النبذة، يمكن عدُّ الذي سلكه مؤلِّف  التعليمي،  املنهج  وهذا 
حد  عىل  املحَدثنِي،  الدارسني  عند  بارزة،  بصورة  املنهج،  هذا  يظهر  مل  إذ  اده؛  روَّ

علمي، إالَّ يف أواسط القرن املايض، وما تاله. )	11(

خامسا- تقديم عدد من األبواب النحوية عل غريها: 

ممَّا خرج فيه املؤلف عن املنهج املتبع يف تبويب املادة النحوية تقديمه عددا من 
األبواب عىل أخرى، كتقديمه األبواب اآلتية: 

العاملة -- واحلروف  أواخره،  وعالمات  وأقسامه  الفعل  يف  الكالم  باب  تقديمه 
فيه- عىل األبواب اخلاصة باالسم. )	11(

تقديمه أبواب )جمرورات األسامء( عىل مرفوعاهتا، ومنصوباهتا. )	11(--
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وضعه أبواب )التوابع( بني بايب: )نائب الفاعل(، و)منصوبات األسامء(. )0	1(--

ومع أن منهج )إعادة ترتيب املادة النحوية( مل يبتدعه مؤلف )النبذة(؛  لوجود 
نحاة سابقني هنجوا هذا النهج - كـ)ابن آجروم، وابن هشام األنصاري(، ونحومها 
– إالَّ أنَّه مل يكن سائًدا لدى سائر مؤلفي مناهج النحو التعليميَّة، يف أواخر القرن 
تقليد  )عموًما(  التزموا  الذين  امليالديني،  العرشين  القرن  ومستهل  عرش،  التاسع 
سلفهم يف تبويب املادة النحوية؛ من حيث بناء أبواهبا عىل أساس استهالل الكالم 
الكالم يف مرفوعات األسامء، فمنصوباهتا فمجروراهتا،  ثم  النحوية،  املقدمات  يف 
ثم تقسيم األفعال عىل مبني، ومعرب، ثم الكالم يف إعراب الفعل املضارع: رفًعا، 

ونصًبا،، وجزًما، يليه الكالم يف حروف املعاين. 

كام أن متنه هذا شمل فيه إعادة ترتيب معظم األبواب النحوية! ولعل هذا هو 
بتها ترتيًبا عجيًبا، وجعلُت أسلوهبا  ما قصده بقوله: "وضعُت فيه هذه النَبَذة، ورتَّ
أسلوًبا غريًبا، ما أظنَّ أنَّ أحًدا سبَقنِي إليه وال عَثر عليه")1	1(. ثم صار هذا املنهج، 

يف املرحلة التالية لعرصه، له صدى، يف مؤلفات عدد من الدارسني املحدثني. )		1(

سادًسا- عدد الشواهد التي وردت يف األبواب النحوية، وأنواعها: 

ومل  العدد،  قليلة  أهنا  نجد  املنثور  املتن  يف  املستعملة  الشواهد  تتبع  خالل  من 
تستوعب كّل مسائل األبواب النحوية الواردة فيه. كام أنه غلَّب الشواهد التعليمية 
عىل الشواهد الرتاثية الفصيحة، ومال إىل االستشهاد بكالم بعض األعالم الذين مل 
يالبسوا عصور الفصاحة؛ كاستشهاده بكالم أحد أعالم موطنه، وهو )عبداهلل بن 
علوي احلداد(، املتوىفَّ يف أواسط القرن الثاين عرش اهلجري)		1(، وهذا العرص ُيَعدُّ 
د عند رواة  متأخًرا جًدا عن عرص فصحاء العرب، من أهل املدر وأهل الوبر، املحدَّ
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الرابع اهلجري عىل  القرن  التي تقع بني عرص ما قبل اإلسالم حتى  باحلقبة  اللغة، 
أبعد تقدير. )4	1(

ومهام يكن يف أمر هذا التحديد من وجاهة أم ال، يالحظ أنَّ مؤلِّفي املخترصات 
التعليميَّة املحَدثنِي مل يلتزموا، يف االستشهاد بأمثلة الدروس النحوية، بنصوص تلك 
ا  العصور، وإنَّام استشهدوا بنصوص شعراء وكتَّاب، من خمتلف العصور األدبيَّة. أمَّ
معيارهم األسايس، يف االختيار فكان حمصوًرا يف ُرقّي لغة هذه النصوص، وحماكاهتا 

عصور االحتجاج، وهو معيار يبدو يل أنَّه مقبول، إىل حدٍّ ما. 

سابًعا-  املصادر واملراجع التي اقتبس منها املؤلف مادته النحوية: 

ال  م  أهنَّ احلديثة،  سيَّام  وال  التعليميَّة،  النحو  مناهج  يف  املؤلِّفون،  عليه  درج  ممَّا 
حون بذكر املصادر واملراجع، التي اقتبسوا منها نصوص مؤلفاهتم، يف سياق  يرصِّ
م يذكروهنا يف قائمة مصادر مؤلَّفاهتم، ومراجعها،  ُحوا بذكرها فإهنَّ متوهنا، وإن رصَّ

امللحقة هبا. 
ح، يف عدد من نصوص نبذته، بأنَّه اقتبس من متن  ا مؤلِّف هذا املتن فقد رصَّ أمَّ

متها)		1(.  )اآلجرومية()5	1( ومتمِّ
ثامنا- آراء املؤلِّف اخلاصة يف عدد من األبواب النحوية، وقيمتها العلميَّة: 

املتون  مؤلِّفي  من  آراء سلفه،  بتكرار  يكتِف  مل  أنَّه  املتن،  هذا  ملؤلِّف  حُيَسب  ممَّا 
ذ له، يف مواضع منها،  ة، والتزام طريقتهم يف تأصيل قواعد النحو، وإنَّام اختَّ النحويَّ
س، عىل  مسلًكا مستقاًل، ينقد فيه وحيلِّل منهج سلفه، من أولئك املؤلِّفني، بل يؤسِّ

وفق هذا النقد والتحليل، منهًجا تعليميًّا خاًصا به! من أمثلة ذلك: 
و)املفعول 1١ مه")		1(،  تقدَّ بعامل  موصوف  مرفوع،  "اسم  بأنَّه  )الفاعل(  ه  حدُّ
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من  ونحومها  أحد")		1(،  به  اتَّصف  وصف  عليه  وقع  منصوب،  “اسم  بأنَّه  به( 
األبواب النحوية؛ وكأنَّه رأى يف استعامل مصطلحي )املوصوف، والوصف(، ُغنَية 
باستعامل هذين  كان هيدف،  ولعلَّه  والعامل(،  )املعمول،  استعامل مصطلحي  عن 
املصطلحني، إىل َجْعل اجلملة الفعليَّة فرًعا من اجلملة االسميَّة؛ وذلك أنَّ حق اخلرب، 
يف اجلملة االسميَّة، أن يكون وصًفا للمبتدأ)		1(. ولعل هذا هو ما دفعه إىل القول يف 

مستهل نبذته بأنَّ املبتدأ واخلرب أساسا النحو!)0	1( 
د(، للمصطلح النحوي، ال خيتلف  وال أبالغ إن قلُت: إنَّ هذا االستعامل )املتجدِّ
ة، ذات الطابع التعليمي، يف القرن  ل إليه مؤلِّفو الكتب النحويَّ يف مضمونه عامَّ توصَّ
العرشين، من استعارة مصطلحي: املسند و املسند إليه من علم املعاين، واستعامهلام 

يف أركان اجلملة العربية، يف مؤلفاهتم. )1	1( 
تنبيه املؤلف بام بني بايب: التمييز، والبدل، من بعض الشبه. )		1(2١
األبواب 3١ النحوية، من هذه  األبواب  د(، يف عدد من  )التعدُّ تركيزه عىل ظاهرة 

التعدد يف: خرب املبتدأ، وخرب )كان( وأخواهتا، وخرب )إن( وأخواهتا. )		1(
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اخلامتـــــة: 
ل إىل أنَّ َنيصَّ املخطوط: املنثور، واملنظوم،  من خالل ما ُذِكر سابًقا، يمكن التوصُّ
ة املخترصة، ذات الطابع التعليمي. ويف النَص  يندرجان يف ضمن املؤلَّفات النحويَّ
املنثور منه حماولة جادة يف إخراج متن تعليمي، سائغ الفهم لرشحية الطالب املبتدئني، 

يف دراسة هذا العلم، عىل وجه اخلصوص. 
من  خلفه،  منهج  يقارب  منهًجا  استعمل  أنَّه  )النبذة(،  مؤلِّف  منهج  يف  وُيالحظ 
منهم  انامز  أنَّه  العرشين، وما تاله، غري  القرن  املخترصة، يف  النحوية  املؤلفات  مؤلِّفي 
بفضل السبق يف ذلك. ويمكن إمجال األسس املنهجية التي سلكها مؤلِّف املتن يف اآليت: 

اختاذه منهج إعادة صياغة احلدود النحوية بصورة واضحة، تالئم أعامر الناشئة، 1١
ومستوياهتم العقلية. 

التسلسل 2١ لغرض  أخرى،  عىل  النحوية  األبواب  من  عدد  تقديم  منهج  اختاذه 
بة.  املنطقي، يف إيراد املعلومات، من البسيطة إىل املركَّ

ة، ومباحثها، بحسب مقتضيات املتون التعليميَّة  3١ إلغاؤه عدًدا من األبواب النحويَّ
املخترصة. 

إيثاره منهج تذويب مباحث األبواب العامة يف ضمن األبواب اخلاصة املتعلِّقة 4١
هبا، كام فعل يف تذويبه بايب )البناء واإلعراب(، يف ضمن األبواب واملباحث ذات 

الصلة هبام. 
من 5١ عدًدا  استعامله  خالل  من  وذلك  فه؛  مؤلَّ يف  ة  النحويَّ شخصيَّته  إبراز 

ة، بمفاهيم أوسع ممَّا درج عليه النحاة يف تأصيلها، كاستعامله  املصطلحات النحويَّ
مصطلَحي: الصفة، واملوصوف، يف موضع الفعل والفاعل. وكذا من خالل َعْقده 

موازنة مميَّزة بني بايب: )البدل(، و)التمييز(. 
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هوامش البحث:
)1( ص)1( من املتن املنثور املخطوط. 

* من معاين )النَْبذ(: اليشء القليل اليسري. ينظر )القاموس املحيط، مادة: نبذ(. 
)	( ص)1( من املتن املنثور املخطوط. وَعنَّ يل أن اِسم هذا املتن بـ)النبذة اليحيوية يف القواعد 
النحوية(، عىل غرار وسم املتن النحوي الذي ألفه حممد بن حممد بن داود الصنهاجي )ت 			هـ( 
مة اآلجروميَّة(، والتي اشُتِهرت بنسبتها إىل لقب مؤلفها. ينظر: األجرومية )مقدمة املحقق:  بـ)مقدَّ

حايف النبهان(: 	1. 
)	( ص)1( من املتن املنثور املخطوط. 

)4( ص)15( منه. 
)5( الصفحة نفسها، منه. 

)	( ص)	1( منه. 
)	( ص)4( من املتن املنثور املخطوط. 

)	( ينظر: تذكرة الباحث املحتاط يف شؤون وتاريخ الرباط: 		- 		. 
* لعل الكلمة خمتزلة من اجلملة )أسائلك(. 

املعنى  إىل  أقرهبا  لعل  ة،  عدَّ معاٍن  هلا  )ُقطب(  وكلمة  املخطوط.  املنثور  املتن  من  ص)14(   )	(
ا من )ُقطِب الَقوم(، أي: سيِّدهم، وفالٌن ُقطُب َبنِي ُفالن أي: سيِّدهم الذي يدور  املقصود هنا أهنَّ

عليه أمُرهم. )لسان العرب، مادة: قطب(، وينظر: القاموس املحيط )املادة نفسها(. 
ب بـ)قطب اإلرشاد(، بإحدى  )10( ولد العامل )عبد اهلل بن علوي بن حممد بن أمحد احلداد(، امللقَّ
ضواحي مدينة )تريم( يف )5 صفر 1044هـ(، وتويف يف )	 ذي القعدة 		11هـ(، بمدينة )تريم(، 
له عدد من املؤلفات املفيدة، وطبعت معظمها. ينظر ترمجته يف: تاريخ الشعراء احلرضميني: 	/ 

4	- 50، و: اإلمام احلداد جمدد القرن الثاين عرش اهلجري: 		. 
)11( ص)15( من املتن املنظوم املخطوط. 

)	1( ص)	1( من املتن املنظوم املخطوط، يف آداب املتعلِّم. 
)	1( الصفحة نفسها. 

بلدان  معجم  و:   ،5/1 )خمطوط(:  حييى  بن  عبداهلل  بن  عقيل  بن  حممد  مذكرات  ينظر:   )14(
حرضموت: 1	4، و: رشف املحيَّا: 		. 

)15( شجرة أنساب آل حييى، رقم)1(، و)	( ومها خمطوطتان. 
)	1( ينظر: شجرة أنساب آل حييى، رقم)1(، و: إحتاف املستفيد: 		، و: رشف املحيَّا: 		. 
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بن  عيدروس  بن  عمر  بن  عيدروس  واسمه:   .4	1 حرضموت:  بلدان  معجم  ينظر:   )1	(
العلم  وتلقى  هبا،  ونشأ  			1هـ،  حمرم-   -		 )الغرفة(  بمدينة  ولد  احلبيش.  الرمحن  عبد 
بمدينة )شبام(، ومدن أخرى يف وادي حرضموت، ويف احلجاز، يف مكة واملدينة. تويف يف 	- 
رجب- 14	1هـ، يف مدينة )الغرفة(، عىل ضواحي مدينة )سيئون(. من مؤلفاته )عقد اليواقيت 
اجلوهرية(، و)منحة الفاطر باإلتصال بأسانيد السادات األكابر(، وله شعر جزل. )ينظر: تاريخ 

الشعراء احلرضميني: 5/ 	5-		(. 
)	1( ينظر: احتاف املستفيد: 		. 

ه )الفاكهي( بقوله: "علم بأصول ُيعَرف هبا أحوال أواخر الكلم: إعراًبا وبناء". )رشح  )	1( حدَّ
كتاب احلدود يف النحو: 	5-	5(، ومؤلف املخطوط أغفل ذكر كلمة )أصول(، التي ُيقَصد هبا: 
مقدماته، وهي: الكلمة والكلم، واإلعراب والبناء وأنواعهام، وأقسام املعارف والنكرات. )ينظر 

السابق: 	5(. 
)0	( يبدو أن مؤلف النبذة استحسن هذا احلد تبًعا حلّد )ابن مالك( الكالم، يف منظومته، بقوله: 
كالمنا لفظ مفيد كاستقم *** وسم وفعل ثم حرف الكلم، وكذا )ابن عقيل( بقوله: "اللفظ 

املفيد فائدة حيُسن السكوت عليها". )رشح ابن عقيل: 14/1(. 
يف  مالك(  )ابن  ضبطه  ما  وهو  النداء.  وأداة  للتنوين،  االسم  قبول  ضابطي:  إىل  ُيرِش  مل   )	1(
منظومته بقوله:  اجلَرِّ والتنويِن والنِدا وأْل *** وُمسنٌَد لالسِم متييٌز حَصْل. )رشح ابن عقيل: 

 .)1	/1
)		( أنقص املؤلف ضابطا آخر مهام يف معرفة الفعل املايض، هو إحلاقه بضامئر الرفع املتصلة، 
كام اقترص يف ضبط معرفة فعل األمر عىل قبوله ياء املخاطبة، وهو ليس بجامع مانع؛ لكون الفعل 
التوكيد الستقام ضبطه.  لنون  الفعل  قبول هذا  الضابط  استبدل هبذا  فيه، ولو  املضارع يشاركه 
وكذا اقتصاره عىل ضبط معرفة الفعل املضارع بدخول )سوف( عليه، وهو ليس بواٍف، لوجود 
ضوابط أخرى تفي بمعرفة هذا الفعل، كدخول حرف االستقبال )السني( عليه، وكذا حروف 

املضارعة املجموعة يف )نأيت(. 
مة اآلجروميَّة: 		4.  ة عىل متمِّ يَّ )		( ينظر: الكواكب الدرِّ

)4	( متامه:. . . *** فام انقادِت اآلماُل إالَّ لصابِر. )رشح التسهيل: 5/4	، رشح ابن عقيل: 
اللوامع عىل مهع  4/	، و: رشح شذور الذهب: 	1	،     و: مهع اهلوامع: 4/	11، والدرر 

اهلوامع: 	/	1(، ومل يرش أيٌّ منهم إىل قائله. 
)5	( شاهده قول الشاعر )عبدالقيس بن عمرو بن حنظلة(: استغِن ما أغناَك ربَُّك بالِغنى *** 
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فنسب  الضبِّي(  ل  )املفضَّ أّما   ،)51	 ة:  يَّ الدرِّ الكواكب  )ينظر:  ِل.  فتجمَّ َخصاصٌة  ُتِصْبَك  وإذا 
ليات: 4		-5		(.  البيت لعبد قيس بن خفاف. )ينظر: املفضَّ

ة: 	/	51. وينظر: رشح التسهيل: 1/4	.  يَّ )		( الكواكب الدرِّ
ة: 	/		4.  يَّ )		( ينظر: رشح ابن عقيل: 4/	1- 	1، و: الكواكب الدرِّ

* يقال: َسبََّله تسبِياًل: أي جعله يف سبيل اهلل. )ينظر: القاموس املحيط، مادة: سبل(. 
ض إىل النصب  ا تعرب أفعااًل، وما بعدها يتمحَّ ا إذا دخل عىل: خال، وعدا، )ما(، فإهنَّ )		( أمَّ
ح بني احلرفية والفعلية،  ا: )حاشا( فترتجَّ عىل املفعوليَّة. )ينظر: رشح ابن عقيل: 	/			(، وأمَّ

ز عدد من النحاة دخول )ما( عليها )ينظر السابق: 	/			- 			(.  وقد جوَّ
)ملحة  منظومته  يف  	51هـ(،   -44	( البرصي  احلريري  حممد  بن  عيل  بن  القاسم  يقول   )		(
. )رشح ملحة اإلعراب:  اإلعراب(: وُنوُنُه َمفتوحٌة إْذ ُتذَكُر ***    والنوُن يف كلِّ ُمثنَّى ُتكرَسُ

	4. تح: فائز فارس(. 
)0	( يوسف: 1	. 

)1	( ينظر: رشح ملحة اإلعراب: 	0	. 
م )احلطَّاب(، املؤنث املمتنع من الرصف عىل قسمني: لفظي- يشمل ثالث عالمات:  )		( يقسِّ
عىل  زائًدا  يكون  أن  برشط  ومعنوي-  املمدودة،  واأللف  املقصورة،  واأللف  املربوطة،  التاء 
مة اآلجروميَّة: 4	- 5	، املطبوع مع:  ك الوسط، كَسَقر. )ينظر: متمِّ ثالثة أحرف، أو ثالثيًّا حمرَّ

ة(.  يَّ الكواكب الدرِّ
الرَصف( أحىص لصيغ  الَعرف يف فن  أنَّ )عرفان مطرجي( حمقق كتاب )شذا  ممَّا جيدر ذكره   *

منتهى اجلموع تسعة عرش وزًنا. )ينظر: شذا العرف: 		1-		1/حاشية املحقق(. 
)َدْهقان(،  ى  يسمَّ رجل  عن  اخلليل[  يقصد  ]لعله  "سألته  قوله:  سيبويه(  )كتاب  يف  ورد   )	4(
يته من التَدْهُقن فهو مرصوف، وكذلك شيطان إن أخذته من التشيُطن، فالنون عندنا  فقال: إن سمَّ
ق،  الدهُّ من  دهقان  جعلَت  وإن  النون،  فيه  يثبت  فعل  له  كان  إذا  احلرف  نفس  من  هذا  مثل  يف 

والشيطان من َشَيط مل ترصفه". )كتاب سيبويه: 	/ 	1	- 	1	(. 
ْف  ***  ما مَل ُيَضْف أو َيُك بعَد )أْل(  ** ويف هذا يقول )ابن مالك(: وُجرَّ بالفتحِة ما ال َينرَصِ

َرِدْف )رشح ابن عقيل: 1/ 		(. 
)5	( سورة )النساء(: 	15، 5	1، سورة )الفتح(: 	، 	1. 

)		( ينظر: رشح قطر الندى وبل الصدى: 		1- 		1. 
)		( سورة )البقرة(: 1	1، وسورة )األنفال(: 	1، وسورة )احلجرات(: 1. 
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)		( أسقط من التعريف رشطا مهام هو قوله:. . . وأسند إليه. وهذا الرشط يورده النحاة دائام يف 
مؤلفاهتم. . . يقول )ابن هشام( يف حده )الفاعل(: "ما ُقَدم الفعُل أو ِشبُهه عليه، وُأسنَِد إليه، عىل 
جهة قيامه به أو ُوُقوعه منه“. )رشح شذور الذهب: 		1(. واجلدير بالذكر أن مؤلف النبذة ذكر 

ذلك الرشط آنفا يف كالمه عىل حد )االسم(. 
)40( إال يف لغة )أكلوين الرباغيث(. ينظر: رشح ابن عقيل: 	/0	- 5	. 

)41( ينظر السابق: 	/		1- 		1. 
)	4( أي العامل عمل الفعل. 

* األوىل أن يقول: بعد فعل بني للمجهول، أو وصف ناب عنه؛ ليحصل اجلمع بني عمل الفعل 
والوصف -الذي يقصد به هنا )اسم املفعول(- وهو الرفع يف االسم املرفوع بعدمها. 

الكالم يف  تركه  أما  التثنية واجلمع.  و  اإلفراد  النعت منعوته يف  إتباع  املؤلف نيس ذكر  ** لعل 
)النعت السببي( فلعله كان من باب االختصار، والتيسري عىل املتعلم. 

*** يمكن عد نظمه هذا البيت قرينة بارزة عىل أن الذي نظم املنظومة التالية هلذا املتن املنثور، 
مؤلف واحد! 

* استعامله لفظ )وصف( ُملبِس؛ لكون داللته أكثر تعلقا باملشتقات من تعلقه بالفعل. 
)	4( ورد جميء احلال معرفة يف قول الشاعر: أرسَلها الِعَراك ومل يُذْدها *** ومل ُيشِفْق عىل َنغِص 
الِدخاِل. )ينظر: رشح ابن عقيل: 	/	4	(، والبيت للبيد بن ربيعة العامري )ينظر ديوانه: 0	( 
غري أنَّ رواية البيت جاءت بلفظ )أورَدها الِعراَك. . . (. ومل يتعرض املؤلف إىل ذكر أنواع احلال، 

ولعل تركه هو من باب االختصار، والتيسري عىل املتعّلم. 
)44( استعامله لفظ )األشياء( ليس سديًدا؛ لكونه يدل عىل )النسب(، وال يدل عىل )الذوات(، 

كام ضبط النحاة حده. 
ا، يف  )45( قد يكون هذا ملحًظا لطيًفا حُيَسب للمؤلف؛ من حيث عدم عقد النحاة مبحًثا خاصًّ
مؤلفاهتم، باملوازنة بني البابني املذكورين! غري أهنم، عمومًا، مل يغفلوا عن التفطُّن إىل وجود نوع 
شبه بينهام، والسيام يف حديثهم يف إعراب معمول الصفة املشبهة حينام يكون مرفوعا، أو منصوبا، 
ا عىل البدلية،  ا عىل الفاعلية، وإمَّ نحو: زيٌد حسٌن الوجُه، أو: الوجَه؛ إذ خّرج النحاة الرفع فيه إمَّ
ا يف حال نصبه  ر يف املبدل منه )الصفة املشبهة( ضمري مستكّن يف حمل رفع فاعل، أمَّ يف حال ُقدِّ
ا متييًزا، وهو رأي الكوفيني. )ينظر: رشح  ا مشبًَّها باملفعول به، وهو رأي البرصيني، وإمَّ فُيعَرب إمَّ

الريض عىل الكافية: 	/440-441، و: رشح قطر الندى: 	5	- 	5	(. 
ف يف بعض العبارات املنقولة  )	4( ينظر: اآلجرومية: 0	- 1	. ويالحظ أنَّ مؤلف النبذة ترصَّ
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من املتن، ومل يلتزم النقل النيص منه، ولعل السبب يف هذا يرجع إىل أمرين: أحدمها- أنَّ املؤلف 
هدف هبذا الترصف توضيح عدد من العبارات، التي خيش أن ُتبَهم عىل املتعلِّم املبتدئ. واآلخر- 
أنَّ  ُعِلم  إذا  بتغيري عدد من عباراهتا،  فيها  الناسخ  ف  املؤلف ترصَّ يد  التي وقعت يف  النسخة  أن 
ُنَسخ هذا املتن املخطوطة اختلفت اختالفا يسرًيا، يف عدد من نصوصها، كام أثبت ذلك )حايف 

النبهان( حمقق )اآلجرومية(، يف هوامش طبعته األوىل، الصادرة يف )010	م(. 
)	4( اآلجرومية: 4	. مع مالحظة أن مؤلف النبذة استبدل بمصطلح )باب(، مصطلح )فصل(. 

)	4( مل أظفر بقائلهام، وربام يكونان من إنشاء املؤلف. 
)	4( الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم: 			. غري أنَّ رواية الديوان جاءت: ). . . جُتَيلِّ ذي 

ج لالكداْر(.  االْكَداْر( بداًل من ). . . تفرِّ
)50( التزم املؤلف هنا عدم رصف اسم العلم الثالثي، غري األعجمي، الساكن الوسط كـ)ِهنْد(، 

و)َدْعد(، تبًعا للوجه األول عند النحاة. )ينظر: رشح ابن عقيل: 	/1		(. 
هو  التمييز(  )عىل  بالنصب  أثبتُّه  وما  الضم،  بتنوين  )عسل(  أثبت  املخطوط  املتن  يف   )51(
التابعة هلا، والتي  لُتجاري حركة آخرها حركة )ماُء(  املؤلف رفعها اضطراًرا،  الصواب، ولعل 
البيت،  صدر  يف  الواقعة  )اإلناُء(،  كلمة  يف  الروي  حركة  ا  ُرِوهيِّ حركة  لُتجاري  مرفوعة  جاءت 
ويبدو يل أن رفع )ماُء( مل خيرجها عن التبعية لـ)عساًل(، إال أن العطف هنا جاء عىل سبيل القطع 

من النصب إىل الرفع. 
إما  وذلك  البيت؛  يف  األجزاء  أسباب  ثواين  يلحق  تغيري  العروض(:  علم  )يف  الزحاف   )5	(

بتسكينها، أو بحذفها. )ينظر: ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب: 	، 10(. 
)	5( الَضفو: الُسُبوغ، وَثوٌب ضاٍف: أي طويل. )ينظر: القاموس: مادتا: ضفي، وسبغ(. 

)54( رشح كتاب احلدود يف النحو: 			. 
)55( متامه:. . . ما مسها من نقب وال دبر. وهو من مشطور )الرجز(، لـ)عبد اهلل بن كيسبة(، 

بفتح الكاف وسكون الياء. وهو من شواهد ابن عقيل، رقم )			(. 
)	5( سورة )املائدة(: 5	. 

)	5( رشح شذور الذهب: 441. 
)	5( رشح كتاب احلدود يف النحو: 1		. 

( أو بإحدى أخواهتا من مذكور، أو مرتوك،  )	5( حد املستثنى: "امُلخَرج: حقيقا أو تقديرا، بـ)إالَّ
برشط الفائدة". )رشح كتاب احلدود يف النحو: 40	-41	(. 

إقباله بحرف ناب مناب )أدعو(: لفظا، وتقديرا". )رشح كتاب  "املطلوب  املنادى:  )0	( حد 
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احلدود يف النحو: 	0	-	0	(. 
لتالميذ  النحوية  الدروس  كتاب  املثال:  سبيل  عىل  احلديثة  املنهجية  املؤلفات  من  ينظر   )	1(
املدارس االبتدائية )الكتاب الثاين( الصادر عن وزارة املعارف العمومية/مرص- حلفني ناصف 
وآخرون )4		1م(، و: النحو الواضح يف قواعد اللغة العربية للمدارس االبتدائية )	 أجزاء(- 

لعيل اجلارم ومصطفى أمني، و: دليل اإلعراب واإلمالء –ألمحد أبو سعد وحسني رشارة. 
دائاًم؛ ألهنا قد تؤدي إىل  جُمِدَية،  تبدو يل أهنا ليست  * طريقة اختصار األلفاظ يف وضع احلدود 

الغموض واللبس يف مدلوالهتا. 
)		( ينظر السابق. ح)1	(. 

)		( حدَّ )ابن آجروم( الكالم بحدود أربعة هي: "اللفظ، املركب، املفيد، بالوضع". )اآلجرومية: 
مة اآلجرومية: 		-		(.  ية عىل متمِّ مته. )ينظر: الكواكب الدرِّ 41(، وكذا هي يف متمِّ

)4	( رشح كتاب احلدود يف النحو: 1	. 
)5	( يقيد الفاكهي حد )اللفظ( يف أنه "مستلزم للرتكيب؛ إذ الفائدة حيثام وقعت قيدا للفظ أو 
القول فاملراد هبا الفائدة التامة – أي الرتكيبية- ال الناقصة؛ إذ هي غري معتد هبا يف نظرهم". )رشح 

كتاب احلدود: 4	(. 
)		( متن املخطوط املنثور: 	. 

)		( اآلجرومية: 4	. 
)		( الكواكب الدرية: 154. وقد آثرت اختيار هذين الكتابني – من بني سائر املؤلفات النحوية 
الواضح هبام، من خالل  النبذة؛ الهتاممه  التعليمية- يف عقد موازنات حدودمها بحدود مؤلف 

الترصيح باقتباس نصوص منهام. 
)		( رشح شذور الذهب: 		1، وينظر: رشح كتاب احلدود: 		1. 

)0	( متن املخطوط املنثور: 	
)1	( اآلجرومية: 		. )باب: املفعول الذي مل يسم فاعله(. 

)		( الكواكب الدرية: 1/		1. 
)		( رشح شذور الذهب: 0	1، و: رشح كتاب احلدود: 4	1. 

* يعمل اسم املفعول، كاسم الفاعل، من غري رشوط؛ إن كان حمىل ب)ال(، سواء أَدلَّ عىل ميض 
ًرا يعمل برشطني: داللته عىل احلال، أو االستقبال، واعتامده  أم حال، أم استقبال، وإن كان منكَّ
عىل أحد أربعة أشياء، هي: عىل استفهام، أو نفي، أو خُمرَب عنه، أو موصوف. وهو يعمل عمل 
الفعل املبني للمجهول؛ من حيث رفعه نائب فاعل. )ينظر: رشح قطر الندى وبل الصدى: 	4	، 
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 .)5	5
)4	( متن املخطوط املنثور: 10

)5	( اآلجرومية: 		. 
)		( الكواكب الدرية: 	/	51، وينظر: رشح كتاب احلدود يف النحو: 	4	. 

)		( رشح شذور الذهب: 		4. 
)		( متن املخطوط املنثور: 11. 

الكتاب  النبهان( يف متن  أثبتها املحقق )حايف  الفعل"  به  "يقع  )		( اآلجرومية: 		. وعبارة 
واجلدير  		/اهلامش(.  اآلجرومية:  )ينظر:  له.  واملطبوعة  اخلطِّية،  النسخ  من  عدد  إىل  مستنًدا 
بالذكر أنَّ )حميي الدين عبد احلميد( يف رشحه هذا املتن أثبت عبارة "يقع عليه الفعل" بداًل من 

)به(. )ينظر: التحفة السنيَّة برشح املقدمة األجروميَّة: 0	1(. 
)0	( الكواكب الدرية: 	/ 			. 

)1	( رشح كتاب احلدود: 00	. 
)		( انظر يف تفريق )د. متام حسان( بني الصفة والفعل، يف كتابه: اللغة العربية معناها ومبناها: 

 .10	 -		
)		( ينظر: الكواكب الدرية: 	/5		. 

)4	( متن املخطوط املنثور: 11. 
)5	( اآلجرومية: 5	. 

)		( الكواكب الدرية: 	/	4	. وينظر: شذور الذهب: 	5	، و: كتاب رشح احلدود: 14	-
 .	15

)		( متن املخطوط املنثور: 	1. 
)		( اآلجرومية: 5	، والكواكب الدرية: 	/ 	5	. 

)		( رشح كتاب احلدود يف النحو: 	1	. وينظر: أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك: 	/ 5		. 
)0	( متن املخطوط املنثور: 	1. 

)1	( اآلجرومية: 		. 
)		( السابق: 		. 

)		( الكواكب الدرية: 	/	5	، 54	. 
)4	( رشح شذور الذهب: 	5	- 	5	، وينظر: رشح كتاب احلدود: 	1	- 	1	. 

)5	( ينظر: اللغة العربية معناها ومبناها: 		- 	10، و: معجم املصطلحات النحوية والرصفية: 
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 .	41
)		( متن املخطوط املنثور: 	1. 

)		( اآلجرومية: 		. 
)		( الكواكب الدرية: 	/4		. 

)		( رشح شذور الذهب: 			، وينظر: رشح كتاب احلدود: 1		. 
)100( متن املخطوط املنثور: 	1. 

)101( اآلجرومية: 		. 
)	10( الكواكب الدرية: 	/1		. 

)	10( رشح شذور الذهب: 			، و: ينظر: رشح كتاب احلدود: 4		- 5		. 
)104( متن املخطوط املنثور: 	1. 

)105( اآلجرومية: 		. 
)	10( الكواكب الدرية: 0		. 

)	10( رشح شذور الذهب: 			، ورشح كتاب احلدود: 			. 
)	10( ينظر: متن املخطوط املنثور: 

)	10( ينظر: السابق: 
)110( ينظر: السابق: 

يف  منها  األوىل  ت  وُنرِشَ ضيف(،  شوقي  )د.  حققها  طبعة  الكتاب  هذا  طبعات  من   )111(
)	4	1م(، وأخرى حققها )د. حممد إبراهيم البنا(، وطبعت يف )			1م(. 

)	11( ينظر: الرد عىل النحاة: 		-		، 4	- 		1، 0	1- 4	1، 		1- 140. 
)	11( ينظر: يف النحو العريب- نقد وتوجيه: 1	1- 		1، و: جتديد النحو: 		- 5	. 

)114( ينظر متن املخطوط املنثور: 	- 4، 	. 
)115( ينظر: السابق: 	- 	. 

)	11( ينظر: السابق: 	- 10. 
لتالميذ  العربية،  اللغة  قواعد  يف  الواضح  النحو  كتايب:  تبويب  املثال  سبيل  عىل  ينظر   )11	(
املدارس االبتدائية، وتالميذ املدارس الثانوية، لـ)عيل اجلارم ومصطفى أمني(، وكذا تبويب )د. 

شوقي ضيف( كتابه )جتديد النحو(: 5		- 			)فهرس املوضوعات(. 
)	11( ينظر: متن املخطوط املنثور: 	. 

)	11( ينظر متن املخطوط املنثور: 	-4. 
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)0	1( ينظر السابق: 10- 11. 
)1	1( ينظر السابق: 1. 

لتالميذ  العربية،  اللغة  قواعد  يف  الواضح  النحو  كتايب:  تبويب  املثال  سبيل  عىل  ينظر   )1		(
لـ)عيل اجلارم ومصطفى أمني(، وكذا دعوة )د.  الثانوية،  املدارس  االبتدائية، وتالميذ  املدارس 

شوقي ضيف( يف كتابه )جتديد النحو( إىل إعادة تنسيق أبواب النحو: 11- 		. 
)		1( ينظر متن املخطوط املنثور: 	1

)4	1( ينظر: الرواية واالستشهاد باللغة: 15، 4	، و: أصول النحو العريب: 1	، 	5- 0	
)5	1( ينظر: متن املخطوط املنثور: 	14-1. 

)		1( ينظر: متن املخطوط املنثور: 	. 
)		1( متن املخطوط املنثور: 	. 

)		1( متن املخطوط املنثور: 11. 
)		1( ينظر: رشح ابن عقيل: 1/			. 

)0	1( ينظر متن املخطوط املنثور: 5. 
)1	1( ينظر عىل سبيل املثال: يف النحو العريب نقد وتوجيه: 0	. 

)		1( ينظر متن املخطوط املنثور: 	1. 
)		1( ينظر متن املخطوط املنثور: 	، 	-	، 	، 
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قائمة املصادر واملراجع:
- القرآن الكريم

الشهري  داود  بن  حممد  بن  حممد   - الصنهاجي 
1	14هـ=  )ت			هـ(.  آجروم  بابن 
النبهان.  حايف  تح:  اآلجرومية:  010	م. 

ط1. )بال دار نرش(. 
أمحد.  بن  حسن  بن  حممد  عيديد،  موىل   -
بذكر  املستفيد  إحتاف  	01	م.  		14هـ= 
من أخذ عنهم وواخاهم السيد حممد بن حسن 
الكاف.  عيديد: تح: حسن بن صالح بن عيل 
ط1. مركز النور للدراسات واألبحاث ومركز 

الكاف للدراسات والنرش. 
1414هـ=  حسن.  مصطفى  بدوي،   -
4		1م. اإلمام احلداد جمدد القرن الثاين عرش 
اهلجري )1044- 		11هـ( سريته- منهجه. 
تريم:  اليمنية(:  )اجلمهورية  حرضموت  ط1. 

دار احلاوي للطباعة والنرش والتوزيع. 
- األنصاري، ابن هشام)ت 1		هـ(،. د. ت. 
حتقيق:  مالك:  ابن  ألفية  إىل  املسالك  أوضح 
حممد حميي الدين عبد احلميد. د. ط. بريوت: 

منشورات املكتبة العرصية. 
أصول  			1م.  خري.  حممد  احللواين،   -
النحو العريب. د. ط. سورية: جامعة ترشين- 

الالذقية. 
حامد.  بن  حممد  بن  اهلل  عبد  السقاف،   -
احلرضميني.  الشعراء  تاريخ  	5	1هـ. 

القاهرة: مرص: مطبعة حجازي. 
الدين. 4	14هـ=  احلميد، حممد حميي  عبد   -

املقدمة  برشح  السنيَّة  التحفة  004	م. 
صيدا:  لبنان:  بريوت/  ط.،  د.  األجروميَّة. 

املكتبة العرصية. 
تذكرة  ت.  د.  حسن.  بن  اهلل  عبد  بلفقيه،   -
الباحث املحتاط يف شؤون وتاريخ الرباط. د. 

ط. مطبعة الفجالة اجلديدة. 
004	م.  5	14هـ=  مصطفى.  الغالييني،   -
جامع الدروس العربية: اعتنى به: عيل سليامن 
الرسالة  لبنان: مؤسسة  شبارة. ط1. بريوت/ 

نارشون. 
الدرر  الشنقيطي، أمحد بن أمني. 			1هـ.   -
اجلوامع.  مجع  رشح  اهلوامع  مهع  عىل  اللوامع 

ط1. مطبعة كردستان العلمية. 
- الدر املنظوم لذوي العقول والفهوم

	00	م.  رشارة.  وحسني  سعد  أبو  أمحد   -
بريوت/ ط.  د.  واإلمالء.  اإلعراب  دليل 

لبنان: دار العلم للماليني، الطبعة اجلديدة 
)ت  مالك  بن  ربيعة  بن  لبيد  العامري،   -
بن  لبيد  ديوان  004	م.  5	14هـ=  41هـ(. 
به: محدو طامش. ط1.  اعتنى  العامري:  ربيعة 

دار املعرفة. 
واالستشهاد  الرواية  			1م.  حممد.  عيد،   -

باللغة. د. ط. القاهرة: عامل الكتب. 
و)	(،  رقم)1(،  حييى،  آل  أنساب  شجرة   -

نسختان خمطوطتان )عند املؤلف(. 
- احلمالوي، أمحد. 		14هـ= 	00	م. شذا 
مطرجي.  عرفان  تح:  الرَصف:  فن  يف  الَعرف 

ط1. السعودية: جدة: دار حراء. 
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- بن العقييل، عبد اهلل بن عقيل)ت 			هـ(. 
1405هـ= 5		1م. رشح ابن عقيل عىل ابن 
د.  احلميد.  عبد  الدين  تح: حممد حميي  مالك: 
ط. بريوت/ لبنان: دار الفكر للطباعة والنرش 

والتوزيع. 
- اجلياين األندليس، حممد بن عبد اهلل بن عبد 
اهلل الطائي )ت 			هـ(. 1410هـ= 0		1م. 
الرمحن  عبد  تح:  مالك:  البن  التسهيل  رشح 
للطباعة  هجر  ط1.  املختون.  بدوي  وحممد 

والنرش والتوزيع واإلعالن. 
- األنصاري، عبد اهلل بن يوسف بن أمحد بن 
004	م.  1		هـ(.  )ت  هشام  بن  اهلل  عبد 
العرب:  كالم  معرفة  يف  الذهب  شذور  رشح 
ط.  د.  احلميد.  عبد  الدين  حميي  حممد  تح: 

القاهرة: دار الطالئع. 
)ت1		هـ(.  هشام  ابن  األنصاري،   -
وبل  الندى  قطر  رشح  			1م.  	140هـ= 
رشح  عىل  السجاعي  )حاشية  ومعه  الصدى 
د.  مطرجي.  عرفان  تح:  للسجاعي:  القطر(، 

ط. بريوت/ لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية. 
			هـ(.  )ت  أمحد  بن  اهلل  عبد  الفاكهي،   -
يف  احلدود  كتاب  رشح  			1م.  	140هـ= 
النحو: تح: املتويل رمضان أمحد الدمريي. د. ط. 
بن )ت  بن عيل  يعيش  الدين  موفق  يعيش،   -
	4	هـ(. د. ت. رشح املفصل البن يعيش. د. 

ط. بريوت: عامل الكتب. 
)ت  احلريري  عيل  بن  القاسم  البرصي   -
ملحة  رشح  1		1م.  1	14هـ=  	51هـ(. 

إربد/  ط1.  فارس.  فائز  تح:  اإلعراب: 
األردن: دار األمل للنرش والتوزيع. 

	00	م.  		14هـ=  علوي.  حممد  حييى،   -
أمحد بن رشف املحيَّا يف تراجم عدد من علامء 
اليمنية:  اجلمهورية  ط1.  حييى.  آل  وأدباء 
والنرش،  للدراسات  تريم  دار  حرضموت: 
للدراسات  عبادي  مركز  الطباعي:  التنفيذ 

والنرش. 
)ت  يعقوب  بن  حممد  الفريوزآبادي،   -
القاموس  005	م.  		14هـ=  	1	هـ(. 
الرتاث يف مؤسسة  املحيط: تح: مكتب حتقيق 
الرسالة. ط	. بريوت/ لبنان: مؤسسة الرسالة 

للطباعة والنرش والتوزيع. 
- حلفني ناصف ومصطفى طموم وحممد ذياب 
005	م.  حممد.  بك  وسلطان  عمر  وحممود 
النارش  مرص:  القاهرة/  العربية.  اللغة  قواعد 

مكتبة اآلداب. 
ومصطفى  ذياب  وحممد  ناصف  حلفني   -
كتاب  4		1م.  صالح.  وحممد  طموم 
االبتدائية  املدارس  لتالميذ  النحوية  الدروس 
ببوالق/مرص:  ط)		(.  الثاين(.  )الكتاب 

وزارة املعارف العمومية: املطبعة األمريية. 
)ت  عثامن  بن  عمرو  برش  أيب  قنرب،  بن   -
0	1هـ(. 	140هـ= 			1م. كتاب سيبويه: 
تح: عبد السالم حممد هارون. ط	،، بريوت: 

عامل الكتب. 
الباري  عبد  بن  أمحد  بن  حممد  األهدل،   -
اهلجري(.  عرش  الثالث  القرن  أعيان  )من 
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عىل  ة  يَّ الدرِّ الكواكب  			1م.  	141هـ= 
لبنان:  بريوت/  ط1.  اآلجروميَّة.  مة  متمِّ

مؤسسة الكتب الثقافية. 
11	هـ(.  )ت  مكرم  بن  حممد  منظور،  بن   -
الكبري  عيل  اهلل  عبد  تح:  العرب:  لسان  ت.  د 
وحممد أمحد حسب اهلل وهاشم حممد الشاذيل. 

د. ط. القاهرة/ مرص: دار املعارف. 
- حسان، متام. 4		1م. اللغة العربية معناها 

ومبناها. د. ط. الدار البيضاء: دار الثقافة. 
- مذكرات حممد بن عقيل بن عبداهلل بن حييى 

)خمطوط(. 
اهلل.  عبيد  بن  الرمحن  عبد  السقاف،   -
		14هـ= 	00	م. معجم بلدان حرضموت: 
تح: إبراهيم أمحد املقحفي وعبدالرمحن حسن 
اليمنية:  اجلمهورية  صنعاء/  ط1.  السقاف. 

مكتبة اإلرشاد. 
	140هـ=  نجيب.  سمري  حممد  اللبدي،   -
			1م. معجم املصطلحات النحوية والرصفية. 

ط	. بريوت/ لبنان: مؤسسة الرسالة. 
يعىل)ت  بن  حممد  بن  مفضل  الضبي،   -

حممد  أمحد  تح:  املفضليات:  ت.  د  		1هـ(. 
ط	.  هارون.  حممد  السالم  وعبد  شاكر 

القاهرة/ مرص: دار املعارف. 
يف  الذهب  ميزان  ت.  د  أمحد.  اهلاشمي،   -
خليفة  مؤسسة  ط.  د.  العرب.  شعر  صناعة 

للطباعة. 
- مصطفى أمني وعيل اجلارم. ج1 )54	1م(، 
الواضح  النحو  ت(.  )د  ج	  )	5	1م(،  ج	 
)املدارس  لتالميذ  العربية  اللغة  قواعد  يف 

االبتدائية(: مرص: دار املعارف. 
		14هـ=  اجلارم.  وعيل  أمني،  ملصطفى   -
اللغة  قواعد  يف  الواضح  النحو  	00	م. 
بريوت/  .1 ط  الثانوية(  )للمدارس  العربية 

لبنان: مؤسسة الكتب الثقافية. 
11	هـ(.  )ت  الدين  جلالل  السيوطي،   -
مجع  رشح  يف  اهلوامع  مهع  			1م.  	141هـ= 
اجلوامع: تح: عبد السالم حممد هارون و د. عبد 
العال سامل مكرم. بريوت/لبنان: مؤسسة الرسالة. 
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الصفحة األوىل من متن املخطوط املنثور. 
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الصفحة األخرية من متن املخطوط املنثور، واألوىل من املتن املنظوم. 
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الصفحة األخرية من متن املخطوط املنظوم. 


